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تاءارجإ’ا نم مغرلا ىلع كلذو
اهتصضر˘ف ي˘ت˘لا ة˘مرا˘صصلا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
ديدصشت لÓخ نم ىلع نمأ’ا تاوق
ةكرح ةبقارمو سشي˘ت˘ف˘ت˘لا تاءار˘جإا
تار˘ي˘صسم˘لا تق˘ل˘ط˘ناو.تارا˘ي˘˘صسلا

عمجت نيأا01ـلا ةعاصسلا نم ةيادب
ط˘˘صسو ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع
نأا ثبل ام ددعلا نأا ’إا ، ةمصصاعلا
بر˘ق تا˘ئ˘م˘لا ع˘م˘˘ج˘˘تو ،م˘˘خ˘˘صضت
ترصشتناو،يزكرملا دير˘ب˘لا ة˘حا˘صس
يف فيثك لكصشب ةطرصشلا تاوق

رواحملا ى˘ل˘عو ة˘م˘صصا˘ع˘لا ط˘صسو

تاو˘˘ق تف˘˘قوأاو.ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا

عراوصشلا لك يف اهتابرع ةطرصشلا

اهنيب نم ،ةمصصاعلا يف ةيصسيئرلا

ى˘لإا يدؤو˘م˘لا دار˘م سشود˘يد عرا˘صش

د˘ير˘ب˘لاو نادوأا سسيرو˘م ي˘˘ت˘˘حا˘˘صس

ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘ط˘ق˘ن زر˘بأا ،يز˘˘كر˘˘م˘˘لا

دو˘˘صشح دادز˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ةÓ˘صص د˘ع˘ب ة˘فا˘ث˘ك ن˘ي˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ, ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا

يزكرملا ديربلل ةرواجملا ةحاصسلا

.«نادوأا سسيروم» ةحاصسو

ايناتيروم ةحاصس ىوتصسم ىلعو
ىر˘˘ج ،ف˘˘صسو˘˘ي دو˘˘غ˘˘˘يز عرا˘˘˘صشو
بÓّ˘˘ط˘˘ل˘˘ل تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت م˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
نييقوقحلاو نييباقنلاو ةذتاصسأ’او
ىلع اهلÓخ اوزّكر نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘لاو
ة˘ط˘ير˘خ˘ل م˘ه˘ت˘صضرا˘˘ع˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
مهلوق بصسح ر˘صصت ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ليحر نود تاباختن’ا ءارجإا ىلع
قباصسلا سسيئرلا ما˘ظ˘ن زو˘مر ة˘ي˘ق˘ب

ر˘صصيو.ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
موي لك جورخلا ىلع نورهاظتملا

زو˘مر ع˘ي˘م˘ج ل˘ي˘حر ى˘ت˘ح ة˘ع˘م˘ج
ءار˘˘˘جإا ل˘˘˘ب˘˘˘ق،ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا

ددح ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

لبقملا ربمصسيد21 موي اهخيرات

بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي ء’ؤو˘˘˘˘ه سسأار ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو

ريزولا ليحر ةرورصضب نوجتحملا

هتموكحو يودب نيدلا رون لوأ’ا

ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘ل˘˘ل ي˘˘صسا˘˘صسأا طر˘˘صشك

ددر امك.ةيصسائر تاباخت˘نا م˘ي˘ظ˘ن˘ت

نم اوبلاط تاراعصش نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا

حار˘صس قÓ˘طإا ةرور˘˘صضب ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ

ةبراحم ة˘ل˘صصاو˘مو يأار˘لا ءا˘ن˘ج˘صس

رصضخأ’ا ىلع ىصضق يذلا داصسفلا

.تاونصس ةليط رئازجلا يف سسبايلاو

يلاوتلا ىلع13ـلا عوبضسأÓل اوجرخ

بلطمب نوكشسمتيو مهكارح نولشصاوي نويرئازجلا
قباشسلا ماظنلا زومر اياقب ليحر
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ة˘ي’و ن˘مأا دو˘˘ه˘˘ج˘˘ل اد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت
ةميرجلا ةح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
ام˘ي˘ف ة˘صصا˘خ ا˘ه˘لا˘كصشأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
مئارجو ماعلا لاملا ةيامحب قلعتي
ثح˘ب˘لا ة˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت ، دا˘˘صسف˘˘لا

، ةنيطنصسق ةي’و نمأاب يرحتلاو
ةتصس فيقوت نم زيجو دج فرظ يف
نيبام مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘صشأا

ةيصضق يف نيلعاف ةنصس55 ىلإا24
سضر˘غ˘ل رار˘صشأا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت
، ماعلا لاملا دصض تايانجل دادعإ’ا

لامهإ’ا ، ةيمومع لاومأا سسÓتخا

لاو˘˘مأا سسÓ˘˘ت˘˘خا ى˘˘لإا ي˘˘صضف˘˘م˘˘لا

مئارج نع غÓبإ’ا مدعو ةيمومع

 . داصسفلا

ى˘لإا ة˘ي˘صضق˘لا ى˘لإا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت

تقل˘ت ن˘يأا9102/90/71 خ˘يرا˘ت

ةلثمم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ىو˘كصش ة˘قر˘ف˘لا

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ةماعلا نزاخملا سضرعت سصوصصخب

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب ة˘˘ن˘˘ئا˘˘كلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل

ىلإا ةنيط˘ن˘صسق˘ب ا˘م˘لا˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا

داتع نم ةربتعم تايمك سسÓتخا

ةزهجأ’ا سضعب اذكو يلآ’ا مÓعإ’ا
ةيئاوهلا تاخصضملاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
تناك سسÓتخ’ا ةيلمع نا حصضتيل

قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف م˘ت ،ن˘ي˘ت˘ل˘حر˘م ى˘ل˘ع
ثحبلا ةقرف لبق نم قمعمو يروف
ي˘ق˘ل˘ت خ˘يرا˘˘ت سسف˘˘ن˘˘ب ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
تايرحتلا ةرصشابم مت نيأا ىوكصشلا
تاوق ةيفارتحا لصضفبو ةيناديملا
د˘ج ي˘ن˘˘مز فر˘˘ظ ي˘˘فو ة˘˘طر˘˘صشلا

لÓخ نمو مويلا سسفن لÓخ زيجو
ةميرجلا حرصسمل ةيناديملا ةنياعملا
راثأا ىلع روثعلا مت نزخملا لخاد
عم اهقباطت ليجصست مت نيأا ءاذحل

تاذب نيفظوملا دحأا لعن ةمصصب

ةرصشابم دعب ،هفيقوت متيل نزخملا

ةصسمخ فيقو˘ت م˘ت ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

مهدايتقا و ةيدلبلا تاذب نيفظوم

لا˘م˘كت˘صس’ ة˘ح˘ل˘صصم˘لا ر˘ق˘م ى˘˘لإا

ةز˘ه˘جأا دو˘جو ن˘ي˘ب˘ت˘ي˘ل تاءار˘˘جإ’ا

ىلعو لبق نم اهتقرصس مت ىرخأا

،اهيلع غيلبتلا متي ملو لحارم ةدع

قيقحتلا تايرجم نم ءاهتن’ا دعب

يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا مت

مامأا مهميدقت م˘تو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح

. ةيلحملا ةباينلا

يجيتارتضسا داتعو ةيدلبلا لاومأا سسÓتخاب مهمايق ببضسب/ةنيطنضسق

ةلادعلا ىلع مهليحتو ةيدلبلاب نيفظوم6 ـب حيطت يرايبلا
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نوي˘م˘ل˘صسلا نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا جر˘خ

نم13ـلا ة˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف سسمأا
ةبانعب يب˘ع˘صشلا كار˘ح˘لا تار˘ي˘صسم
ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ةÓ˘˘صص د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
زومر اياقب ةب˘صسا˘ح˘م˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
دبعل قباصسلا ماظنلا نم ةباصصعلا
.ةقيلفتوب زيزعلا

تا˘يار˘لا او˘ع˘فر ن˘ير˘ها˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا

نم ديدعلا اوددر ةداعلاكو ةينطولا

كارحلا اهيلع داتعا يتلا تاراعصشلا

22 يف قلطنا يذلا ةعمج لك يف

بلا˘ط˘ت ي˘ت˘لاو ي˘صضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘˘ف

زو˘مر ن˘م ن˘يد˘صسا˘ف˘لا ة˘ب˘صسا˘ح˘م˘ب

لاومأ’ا عاجرتصس’و قباصسلا ماظنلا

ةد˘حو˘لا˘ب كصسم˘ت˘لا ع˘م ة˘بو˘ه˘ن˘م˘لا

لد˘˘ع˘˘لا ة˘˘لود ءا˘˘صسرإاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

دا˘˘صسف˘˘لا ة˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘مو نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لاو

يف ماعلا لاملا يبهانو نيدصسافلاو

ةلودلا سسيئر هيف اعد يتلا تقولا

ى˘˘لإا » ح˘˘لا˘˘صص ن˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع»

ءارجإ’ ة˘ب˘خا˘ن˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘عد˘ت˘صسا

31لا ي˘ف ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا

.مداقلا ربمصسيد

ةد˘حاو˘لا ة˘ي˘˘م˘˘ل˘˘صسلا ةر˘˘ي˘˘صسم˘˘لا

ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘صس تبا˘˘ج نو˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لاو

نيدلا نيرهاظتملا تافاته طصسو

ةموكح ل˘ي˘حر˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا اودد˘ج
«يود˘ب ن˘يد˘لا رو˘ن» لوأ’ا ر˘يزو˘لا
يأا ءارجإا مامأا قئاع اهنوربتعي يتلا
مامأا اوعمجتي نأا لبق تاباختن’ا
نيدلا زع يوهجلا حرصسملا ةحاصس
عر˘˘˘صش ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو ي˘˘˘˘بو˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
ة˘حا˘صسلا ءÓ˘خإا ي˘ف نور˘ها˘ظ˘ت˘˘م˘˘لا
با˘˘ب˘˘صشل لا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صسا˘˘˘ف
يف ناكملا فيظنتل ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا

 .ةنطاوملا حور زربت ةروصص

ةبانعب13ـلا ةريضسملا يف يبعضشلا كارحلا

ةباشصعلا زومر نم نيدشسافلا ةبشساحم ىلإا وعدت تاراعشش

ةبرضضب بيضصأاو هعارذ ترتب ةيحضضلا
 بلقلاب ةلتاق

دحاو موي ةبانع نم باشش لتقم
ناعرذلاب هجاوز دعب

سسمأا حابصص فراطلا ةي’وب ناعرذلا ةنيدم تزتها

33 ـلا نبا يرون اهتيحصض حارلتق ةميرج ريخ يلع

ليصصافت هفافز لفح ةليل يلع طقف دحاو موي اعيبر
حابصصلا يأا ةعم˘ج˘لا سسمأا حا˘ب˘صصل دو˘ع˘ت ة˘ع˘جا˘ف˘لا
راجصش بصشن امدنع ةيحصصلا فافز ةليلل يلاوملا

ىلع هيف نكصسلل ةيحصضلا لوحت يذلا يحلا طصسو
ناك فراطلا ةي’ول ةعباتلا ناعرذلا ةنيدم ىوتصسم
هجو يذلا ةقطنملا ءانبأا دحا عم هيف فرط ةيحصصلا
اه˘لÓ˘خ تر˘ت˘ب سضي˘بأ’ا حÓ˘صسلا˘ب ة˘يو˘ق ة˘بر˘صض ه˘ل
بلقلا يوتصسم يلع ةغيلب ةباصصإا عم ىرصسيلا هعارذ
ناكمب ةايحلا قرافي نأا لبق اصضرأا اهرثإا يلع طقصس
ةنيدم طصسوب ةميدقلا ةنيدملا نبا ةيحصضلا ثداحلا

دعب فراطلا ةي’وب ناعرذلاب نكصسلا لوحت ةبانع
لوخدو جاوزلل اريصضحت نيعوبصسأا ذنم هنارق دقع نأا
نكل هبلق اهراتخت يتلا ةاتفلا عم يبهذلا سصفقلا
دعب ىلعأ’ا قيفرلا راوج ىلإا لقتني نأا ءاصش ردقلا
ىلإا سسيمخلا ةليل تناك يتلا ةرصشابم هفافز ةليل
اهب ملحي ناك ةيدرو امÓحأا هءارو اكرات ةعمجلا
ةقطنمب نوكت نأا اهراتخإا يذلا ةيجوزلا سشعلا لخاد
.ناعرذلا

وأا مراد سصÓب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب سشا˘ع ة˘ي˘ح˘صضلا نأا ا˘م˘ل˘ع
نصسحب عيمجلا هل دهصشي مأ’ا ميتي ةميدقلا ةنيدملا
سسوؤور ىلع ةقعاصصلاك هتافو ربخ عقو ثيح قلخلا
طصسوو ةميدقلا ةنيدملاب هفرع نم لكو هئاقدصصأا

. ةبانع

Qjº Ω

 ةـــبقرلا يف ةــــنعــط هل  / ةبانع

’وـتقم باشش ىلع روثعلا
 ةرشضخوبب

ىلع ةبانع ةيدلبب ةرصضخوب يح سسمأا رجف زتهإا
نم يناثلا دقعلا يف باصش اهتيحصض حار ةميرج عقو
.ةرصضخوبب قيرطلا ةفاحب هيلع رثع رمعلا

رخآا«ـل ةبان˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تف˘صشك
ةعاصسلا دودح يف سسمأا اوقلت اهناوعأا نأا «ةعاصس
ىلع روثعلا هدافم ءادن قئاقد عصضب ’إا حابصص ةثلاثلا

ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع،ةرصضخوب يحب باصش ةثج
رمأ’ا نأا نيبت ةنياعملاو لوصصولا دعبو ناكملا نيع

ةثج ةنصس92 رمعلا نم غلابلا«م،سس«وعدملاب قلعتي
تاءارجإ’ا ذاختا دع˘بو،ة˘ب˘قر˘لا˘ب ة˘ن˘ع˘ط ه˘لو ةد˘ما˘ه
دعب ةينعملا حلاصصملا فرط نم ةمزÓلا ةينوناقلا
نبا ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا هليوحت
ةصصتخملا نمأ’ا حلاصصم اهتهج نم،يعماجلا دصشر
اهتاصسبÓم ةفرعمل ةثداحلا يف قيقحت تحتف ايميلقإا

دح ىلإا ةصضماغ لازت ’ يتلا اهل ةيدؤوملا بابصسأ’او
نأا ةعاصس رخآا رداصصم تلاقو اذه،رطصسأ’ا هذه ةباتك
ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ةر˘˘م˘˘حو˘˘ب ي˘˘ح ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا
انزح تكرت ةعقاولا نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو،ينوبلا

ناكصسو ةصصاخ ةرصضخوب ناكصس بولق يف اصسأاو
.ةماع ةبانع

LªÉ∫ .Ω  

ةنيطنضسق

هطوقشس دعب باشش ذاقنإا
دششار يديشس رشسج ىلع نم

باب ةيندملا ةيامحلل مدقتملا زكرملا نم لك لخدت
ةيوناثلا ةدحولاو ديجم˘لا د˘ب˘ع ةز˘ع˘مو˘بو ةر˘ط˘ن˘ق˘لا
دودح يف مويلا، ةنيطنصسق ةيدلب ناميلصس يواصسيصس

نم سصخصش طوقصس لجأ’ ةقيقد04و90 ةعاصسلا
ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا ة˘ه˘ج د˘صشار يد˘ي˘صس ر˘صسج ى˘ل˘عأا

03رمعلا نم غلبي ركذ سسنج – م سش – ةيحصضلا،
ةرعولا كلاصسملا يف قلصستلا ةقرف ماحقإا مت، ةنصس
ةيحصضلا ،ةيحصضلا ذاقنإا و حاجنب ةيلمعلا تمت ثيح
ىفصشتصسم ىلإا هلقنو هفاعصسإا مت ةددعتم تاباصصإا اهل
.ةنيطنصسق يعماجلا

LªÉ∫ HƒYµÉR
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ن˘يد˘لأ حÓ˘ضص ة˘ي˘ل˘˘خأد˘˘لأ ر˘˘يزو بر˘˘عأأو
يتلأ ثأدحأÓ˘ل د˘يد˘ضشلأ ه˘ف˘ضسأأ ن˘ع نو˘م˘حد
ةلئاعل هيزا˘ع˘ت ا˘مد˘ق˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ا˘ه˘تد˘ه˘ضش
ةيلخأدلأ ريزو نأأ نايبلأ فاضضأأو .اياحضضلأ

نومحد نيدلأ حÓضص ةيلحملأ تاعامجلأو
يف ة˘م˘كح˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لأو ل˘ق˘ع˘ت˘لأ ى˘لإأ ا˘عد
اهترضشاب ي˘ت˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن را˘ظ˘ت˘نأ

يدأوب ةيئاضضقلأ تا˘ه˘ج˘لأو ن˘مألأ ح˘لا˘ضصم
نم قيقحت ةنجل دافيإاب ريزولأ رمأأو .ويهر
يضصقتل ينطو˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ
ثداحلأ تاضسبÓمو فورظلأ لوح قئاقحلأ
ا˘ق˘ب˘ط تا˘ي˘لوؤو˘ضسم˘˘لأ د˘˘يد˘˘ح˘˘ت بنا˘˘ج ى˘˘لإأ
ةماعلأ ةيريدملأ تردضصأأ اهتهج نم.نوناقلل
ةليل لÓخو هنأأ هيف ءاج انايب ينطولأ نمأÓل

ة˘عا˘ضسلأ دود˘ح ي˘˘ف9102 ربمتبضس81

ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع رور˘م ثدا˘ح ع˘˘قو03:12
ىلع و˘ي˘هرأ دأو ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘بر˘غ˘لأ جر˘خ˘م˘لأ

فلضشلأ نيب طبأرلأ40 مقر ينطولأ قيرطلأ
نم ديفتضسم يطرضش نطأوم نيب نأزيلغو
نيباضشو ةضصاخلأ هترايضس نتم ىلع ةحأرلأ

ىلع اناك ةنضس42و51 رمعلأ نم ناغلبي
ةا˘˘˘فو ه˘˘˘ن˘˘˘ع ج˘˘˘ت˘˘˘ن ة˘˘˘يرا˘˘˘ن ة˘˘˘جأرد ن˘˘˘ت˘˘˘˘م
فا˘ضضأأو .حور˘ج˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘با˘˘ضصإأو لوألأ
تق˘ل˘ط˘نأ ثدا˘ح˘لأ ر˘ثأ ى˘ل˘عو ه˘نأأ رد˘ضصم˘لأ
ن˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ثأد˘˘˘˘˘حأأ
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘مألأ ظ˘˘ف˘˘ح تأو˘˘قو سصا˘˘˘خ˘˘˘ضشألأ

ةدا˘عإأ ة˘ضسضسؤو˘م ةر˘ئأد˘لأ ن˘مأأ ر˘ق˘م ىو˘ت˘ضسم
يف ببضست ام.ةيلحملأ ةيمنتلأ كنبو ةيبرتلأ

نمو.ةيمومعلأ قفأر˘م˘لأ ي˘ف ة˘حدا˘ف ر˘ئا˘ضسخ
نينطأوم ةافو فضسأاب لجضس عئاقولأ ةنياعم
أذ˘كو يرا˘ج˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ دد˘ح˘ي˘ضس ن˘ي˘با˘˘ضش
راضشأأو.امهثود˘ح فور˘ظ ة˘ي˘عر˘ضشلأ ةر˘ب˘خ˘لأ
حتفب ترمأأ اهراطخإأ دعب ةباينلأ ىلإأ نايبلأ
ةباين ترمأأ هتهج نم.ةيضضقلأ يف قيقحت
سسلجمب ويهرأ دأو ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ
فورظ فضشكل قيقحت حتفب نأزيلغ ءاضضق
دأو ةيدلب اهتدهضش يتلأ ثأدحألأ تاضسبÓمو
هب دافأأ امبضسح ،تايلوؤوضسملأ ديدحتو ويهرأ
.ةمكحملأ هذه ىدل ةيروهمجلأ ليكول نايب

ربمتبضس81 خ˘يرا˘ت˘ب ه˘نأأ نا˘ي˘ب˘لأ ح˘ضضوأأو

ة˘ضسم˘خو ة˘ع˘ضسا˘ت˘لأ ة˘عا˘ضسلأ ى˘ل˘˘ع9102
ةنيدمب رورم ثداح عقو Óيل ةقيقد نيعبرأأو
ةعبات ةرايضس مأدطضصأ يف لثمت ويهرأ دأو
ةجأرد عم ةرئأدلأ نمأل ةطرضشلأ حلاضصمل
«أأ.م.سس» ر˘ضصا˘ق˘لأ ة˘ي˘ح˘ضضلأ ا˘هدو˘ق˘ي ة˘يرا˘ن

نع رفضسأأ امم ةنضس51 رمعلأ نم غلابلأ
وهو ةغيلب حورج˘ب ه˘ق˘فأر˘م ة˘با˘ضصإأو ه˘تا˘فو

42 ر˘م˘ع˘لأ ن˘م غ˘لا˘ب˘لأو «ح.ع.ب» و˘عد˘م˘لأ
يف تدأأ ةثداحلأ هذه نأأ ردضصملأ دكأأو .ةنضس
رهمجتو بغضش لامعأأ عوقو ىلإأ ةليللأ سسفن

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ع˘˘ط˘˘ق ى˘˘لإأ ىدأأ سصا˘˘خ˘˘ضشأأ ةد˘˘˘ع
سسيراتملأو ةراجحلأ لامع˘ت˘ضسا˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لأ

بير˘خ˘تو ة˘ي˘كي˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ب˘˘لأ تأودألأ قر˘˘حو
ةو˘ق˘لأ ق˘ضشرو ة˘ضصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ق˘فأر˘˘م˘˘ل
دأو ةرئأد نمأأ رقم ماحتقأ ةلواحمو ةيمومعلأ
ةطرضشلأ فظوم ىلع سضبقلأ دضصق ويهرأ
حلاضصم لخدت ءانثأأو.ثداحلأ يف ببضستملأ
بيضصأأ لامعألأ هذهل دح عضضول ةطرضشلأ
رمألأ قلعتيو امهتافو ىلإأ ىدأأ امم ناضصخضش

.«م.م.ع» وعدملأو «ج.ع.ج» وعدملاب

نايبلأ نيب فيفط فÓتخأ دوجو ببضسبو
ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ه˘˘ترد˘˘ضصأأ يذ˘˘لأ

ة˘لأد˘ع˘لأ ه˘ترد˘ضصأأ يذ˘لأ نا˘ي˘ب˘لأو ي˘ن˘˘طو˘˘لأ
ءاضضق سسلجم ىدل ةماعلأ ةباينلأ تردضصأأ

يدأو ثأدحأأ لوح ايحيضضوت انايب ،نأزيلغ
نأأ ،نايبلأ ي˘ف ءا˘جو نأز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو˘ب و˘ي˘هرأ
،و˘˘ي˘˘هرأ يدأو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘ع˘˘قأو˘˘لأ ثأد˘˘حأأ
هتيحضض حأر يذلأ رورملأ ثداحب ةقلعتملأ

،ةنضس51 رمعلأ نم غلابلأ » م.سس» رضصاقلأ
فظومل سصا˘خ كل˘م ةرا˘ي˘ضس ا˘ه˘ي˘ف تب˘ب˘ضست
يدأو ن˘مأأ ح˘لا˘ضصم˘ل ة˘ع˘با˘ت تضسي˘ل ة˘طر˘ضش
ملعٌت ةماعلأ ةباينلأ نأأ : نايبلأ فاضضأأو ،ويهرأ
يتلأ ،ةراي˘ضسلأ نأأ ن˘ي˘ب˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ د˘ع˘ب ه˘نأأ
فظوم˘ل سصا˘خ كل˘م ثدا˘ح˘لأ ي˘ف تب˘ب˘ضست
نأأ:ردضصملأ دافأأو ، ثداحلأ بكترم ةطرضشلأ
ءاضضيب «ناقيم ونور» عون نم يه ةرايضسلأ
ةعبات تضسيلو ،نأزيلغ ةيلوب ةمقرمو نوللأ
ةنيدم تفرعو .ويهرأ يدأوب نمألأ حلاضصمل
سسي˘م˘خ˘لأ ى˘لإأ ءا˘ع˘برألأ ة˘ل˘ي˘ل و˘ي˘˘هرأ يدأو
ةرئأدلأ نمأأ رقم مامأأ بغضش لامعأأ علدنأ

و احير˘ج41 و نيباضش لت˘ق˘م ا˘ه˘ن˘ع م˘ج˘ن
ةرئأدلأ نمأل ةرواجم ةيمومع قفأرم بيرخت

ةيمنتلأ و ةحÓفلأ كنب ةهجأو رأرغ ىلع
.ديربلأ بتكمل يلآلأ عزوملأ و ةيفيرلأ

ةمكحلاب يلحتلاو لقعتلا ىلإا اعدو اياحشضلا يلاهأ’ هيزاعت مدق

 ثإدحأ’إ يف قيقحت حتفب رمأاي «نومحد»
«ويهر دإو» ةنيدم اهتدهشش يتلإ
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ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘˘ضضا˘˘ق عدوأأ
د˘م˘ح˘م بئا˘ن˘لأ لوألأ سسمأأ د˘م˘ح˘مأأ يد˘ي˘ضس
ةداعإأ ةضسضسؤوم˘ب تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ ي˘ع˘ي˘م˘ج
يضضاق رمأأ امك .سشأرحلاب ليهأاتلأ و ةيبرتلأ
عأديإاب دمحمأأ يد˘ي˘ضس ة˘م˘كح˘م˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

ريرحتلأ ةه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مألأ ة˘جوز
تقؤوملأ سسبح˘لأ ي˘ع˘ي˘م˘ج د˘م˘ح˘م ي˘ن˘طو˘لأ
مهتملأ ناكو .ةفضص لاحتنأ ةمهتب سشأرحلاب
ل˘ي˘˘كو ما˘˘مأأ سسي˘˘م˘˘خ˘˘لأ حا˘˘ب˘˘ضص ل˘˘ث˘˘م د˘˘ق
لاحي نأأ لبق ةمكحملأ هذه ىدل ةيروهمجلأ

قلعت˘ت ة˘ي˘ضضق ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘ضضا˘ق ى˘ل˘ع
نأأ ركذي .ةيمضسر ق˘ئا˘ثو فÓ˘تإأو د˘يد˘ه˘ت˘لا˘ب
و ة˘يرأدإلأ و ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ نوؤو˘˘ضشلأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
دق ،ينطولأ ي˘ب˘ع˘ضشلأ سسل˘ج˘م˘ل˘ل تا˘ير˘ح˘لأ
ةناضصحلأ عفر بلط ةضسأردب أرخؤوم تماق
دمحم مهنيب نم بأون ثÓث نع ةيناملربلأ

ظفاح،لدعلأ ريزو هب مدقت دق ناك ،يعيمج

حب˘ضصي كلذ˘بو .ي˘تا˘م˘غز م˘ضسا˘ق˘ل˘ب ما˘ت˘خألأ

ريرحتلأ ةهبج بزحل ماع نيمأأ يناث يعيمج

هقباضس دعب سشأرحلأ نجضس لخدي ينطولأ

ي˘˘لا˘˘م دا˘˘ضسف م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ،سسا˘˘ب˘˘ع د˘˘لو لا˘˘م˘˘˘ج

ىر˘ج يذ˘لأ ،ي˘ع˘ي˘م˘ج ه˘جأو˘يو.ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسو

،ةيناملر˘ب˘لأ ة˘نا˘ضصح˘لأ زا˘ي˘ت˘مأ ن˘م هد˘ير˘ج˘ت

ةيئاضضق تأدنتضسم فÓتإاب قلعتت اًمهت اضضيأأ

،ةريمأأ زاكعوب ةيضضاقلأ هتجوز عم ؤوطأوتلاب

نأاضش نمو .لدعلأ ريزو نم رأرقب ةفوقوملأ

بز˘ح ل˘خد˘ت نأأ ي˘ع˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘ج˘˘ضس ة˘˘ي˘˘ضضق

.ةديدج ةيميظنت ةمزأأ يف ةيناملربلأ ةيبلاغلأ

ي˘ضسا˘ي˘˘ضسلأ لوؤو˘˘ضسم˘˘لأ سضّو˘˘ف ما˘˘يأأ ل˘˘ب˘˘قو

بت˘كم˘لا˘ب و˘ضضع˘ل˘ل ه˘ت˘ي˘حÓ˘ضص فو˘قو˘م˘˘لأ

اًتقؤوم ىلوتي ىتح ،يقيدضص يلع يضسايضسلأ

نإاف طقف ري˘كذ˘ت˘ل˘ل.بز˘ح˘لأ نوؤو˘ضش ر˘ي˘ي˘ضست

ريرحتلأ ةهبج بزحل قباضسلأ ماعلأ نيمألأ

سسيئرلل نيمعأدلأ ربكأأ نيب نم ناك ينطولأ

نيديؤوملأو ةقيلفتوب زيزعلأ دبع ليقتضسملأ

ي˘ف د˘كأأ ثي˘ح, ة˘ضسما˘خ ةد˘ه˘ع˘ل ه˘ح˘ي˘ضشر˘ت˘ل

نم همأأ هدلت م˘ل«:Ó˘ئا˘ق ة˘ق˘با˘ضس تا˘ح˘ير˘ضصت

اضسأأر كلذ دعب بلقنيل ،«ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب سسفا˘ن˘ي

ق˘با˘ضسلأ سسي˘ئر˘لأ ما˘ظ˘ن ى˘˘ل˘˘ع بق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع

عيملت ة˘لوا˘ح˘م لÓ˘خ ن˘م ة˘جو˘م˘لأ بكر˘يو

نم رئأزجلأ يف ماعلأ يأأرلأ مامأأ هتروضص

ن˘م فد˘ه˘ي نا˘ك ءا˘فو˘ج تا˘ح˘ير˘ضصت لÓ˘˘خ

يف دكأأ نيأأ.عراضشلأ فاطعتضسأ ىلإأ اهئأرو

ريرحتلأ ةه˘ب˘ج بز˘ح نأأ ة˘ب˘ضسا˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘كأأ

ناك ةليوط ةرتفل هضسأأري مل يذلأ ،ينطولأ

هنوك ،ةقيلفتوب مكح ةرتفل ىلوألأ ةيحضضلأ

ركذو ،بعضشلأ هايإأ هحنم يذلأ هقح يف ملضس

تنا˘ك ىر˘ب˘ك ةر˘مأؤو˘م˘ل سضر˘ع˘ت بز˘ح˘˘لأ نأأ

ة˘˘˘طرا˘˘˘خ˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م هو˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإأ فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت

هذه هل عفضشت مل هتاحيرضصت نكل.ةيضسايضسلأ

ماظنلأ زومر نم هقبضس نمب قحتليل ةرملأ

.سشأرحلأ نجضس يف قباضسلأ

ةفشص لاحتنا ةمهتب يطايتح’ا ضسبحلا هتجوز تعدوأا اميف

سشإرحلإ نجشس يف سسابع دلوب قحتلي يعيمج

ضساشسملا اهنأاشش نم تاروششنم ضضرع ةمهتب

ةينطولا ةحلشصملاو ةدحولاب

ليشضف يشسايشسلإ طششانلإ عإديإإ
يطايتح’إ سسبحلإ ةلاموب

سشإرحلاب
رأدلأ ةمكحمل ىلوألأ ةفرغلل عباتلأ قيقحتلأ يضضاق رمأأ

يضسا˘ي˘ضسلأ ط˘ضشا˘ن˘لأ عأد˘يإا˘ب ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لأ ي˘ف ءا˘ضضي˘ب˘لأ

دبع يماحملأ حضضوأأو.تقؤوملأ سسبحلأ ةلاموب ليضضف

عقوم ىلع ةضصاخلأ هتحفضص لÓخ نم يداب ينغلأ

ل˘˘ي˘˘ضضف نأأ «كو˘˘ب˘˘ضسيا˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ل˘˘˘ضصأو˘˘˘ت˘˘˘لأ

يبعّضشلأ كأرحلل ةمعأّدلأ ه˘ئأرآا˘ب ر˘ه˘ت˘ضشأ يذ˘لأ ة˘لا˘مو˘ب

مت,يضضاملأ يرفيف نم22ـلأ ذنم رئأزجلأ هدهضشت يذلأ

مامأأ يضضاملأ سسيمخلأ ىلإأ ءاعبرألأ موي ةليل هفيقوت

فضصنو ةنماثلأ ةعاضسلأ ىلع أديدحتو زوملأ يحب هتيب

ةينطولأ ةدحولاب سساضسملأ مهت هل تهجو دقو ،ءاضسم

ةحلضصملا˘ب سسا˘ضسم˘لأ ا˘ه˘نأا˘ضش ن˘م تأرو˘ضشن˘م سضر˘عو

تقؤوملأ سسبحلأ ةلا˘مو˘ب ل˘ي˘ضضف عأد˘يإأ ءا˘جو.ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

فيقوت دعب طقف اًمايأأ سشأرحلاب ةيباقعلأ ةضسضسؤوملاب

دأرفأأ تايونعم طابحإأ ةمهت˘ب و˘با˘ط م˘ير˘ك ن˘ي˘ط˘ضشا˘ن˘لأ

تهجُو يذلأ يبرعلب ريمضسو يبعضشلأ ينطولأ سشيجلأ

ةد˘حو˘لأ ة˘مÓ˘ضسب سسم˘ت تأرو˘ضشن˘م سضر˘ع ة˘م˘˘ه˘˘ت ه˘˘ل

ترمأأ يتلأ سسيأر دأرم رئب ةمكحم فرط نم ،ةينطولأ

ربمتبضس71 ءاثÓث˘لأ مو˘ي تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ ه˘عأد˘يإا˘ب

.طرافلأ

S°∏«º.±

حششرتلا يف نيبغار01 بحشس اميف

تاعيقوتلا باتتكا تارامتشسا

حششرتلإ هتين نلعي سسيلف نب

مداقلإ ربمشسيد21 تايشسائرل
سسيلف نب يل˘ع،تا˘ير˘ح˘لأ ع˘ئÓ˘ط˘لأ بز˘ح سسي˘ئر ثع˘ب

دمحم ،تاباختنÓل ةلقتضسملأ ةطلضسلأ سسيئرل ةلاضسر

حضشرتلأ فلم نيوكت يف هتينب اهلÓخ نم هملعي يفرضش

رهضش نم21ـلأ يف اهؤوأرجإأ ررقملأ ةلبقملأ تايضسائرلل

همايق نع ةلاضسرلأ تأذ يف سسيلف نب حضضوأأو .ربمضسيد

سسيئر فاضضأأو.ةيدرفلأ بات˘ت˘كلأ تا˘عو˘ب˘ط˘م بح˘ضسب

بق˘ع ءا˘ج ءأر˘جإلأ أذ˘ه نإأ تا˘ير˘ح˘˘لأ ع˘˘ئÓ˘˘ط˘˘لأ بز˘˘ح

يف ةيروهمجلأ سسيئر باختنل ةبخانلأ ةئيهلأ ءاعدتضسأ

Óئاق هتلاضسر سسيلف نب متتخأو .لبقملأ ربمضسيد نم21

اهيف لضصفتضس اهمدع نم تايضسائرلأ يف يتكراضشم»

تناكو.«تا˘ير˘ح˘لأ ع˘ئÓ˘ط بز˘ح˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

يف تعرضش دق تاباختنÓل ةلقتضسملأ ةينطولأ ةطلضسلأ

21ـلأ تا˘ي˘ضسا˘ئر˘ل ن˘ي˘ح˘ضشر˘ت˘م˘لأ تأرا˘م˘ت˘ضسأ م˘ي˘˘ل˘˘ضست

يتلأ ةديدجلأ تايحÓضصلأ ىدحإأ يهو لبقملأ ربمضسيد

يف ريخألأ ليدعتلل اقبط ةينطولأ ةطلضسلأ اهب عتمتت

01 بح˘ضس د˘قو تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘˘ل يو˘˘ضضع˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

ن˘م تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لأ با˘ت˘ت˘كأ تأرا˘م˘˘ت˘˘ضسأ ن˘˘ي˘˘ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘م

ىلإأ بحضسو .ةعاضسلأ دحل رأرحأأ و بأزحأأ يلثمم مهنيب

حضشر˘ت˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر01 سسمأأ لوأأ ءا˘˘˘ضسم ة˘˘˘يا˘˘˘غ

، تاعيقوتلأ باتتكأ تأرامتضسأ ةيضسائرلأ تاباختنÓل

ةطلضسلاب مÓعإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ عأرذ ي˘ل˘ع هد˘كأأ ا˘م˘ب˘ضسح

نأأ عأرذ يلع حضضوأأو. تاباختنÓل ةلقتضسملأ ةينطولأ

يباختنلأ دعوملل حضشرتلأ يف نيبغأرلأ ءلؤوه نيب نم

تقو يفو.رأرحأأ نيرخآأ و بأزحأأ يلثمم دجوي مداقلأ

ق˘طا˘ن˘لأو مÓ˘عإلأ ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر دا˘˘فأأ د˘˘ق نا˘˘ك ق˘˘با˘˘ضس

ميظنتل ةلقت˘ضسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘ضسلأ م˘ضسا˘ب ي˘م˘ضسر˘لأ

ةيعأذإلأ ةا˘ن˘ق˘ل˘ل ح˘ير˘ضصت ي˘ف عأرذ ي˘ل˘ع تا˘با˘خ˘ت˘نلأ

ىلع نيحضشر˘ت˘م7 رو˘ضضح ل˘ي˘ج˘ضست م˘˘ت ه˘˘نأأ ى˘˘لوألأ

ع˘˘م˘˘ج تأرا˘˘م˘˘ت˘˘ضسأ بح˘˘ضسل م˘˘˘مألأ ر˘˘˘ضصق ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم

ةنضسح فورظ يف يرجت ةيلمعلأ نأأ أدكؤوم تاعيقوتلأ

ريضضحتلأ ةيلم˘ع ل˘ضصأو˘ت˘تو أذ˘ه .ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ق˘ير˘ط˘بو

مئأوقلأ ريهطت ةيلمع قÓطناب ةي˘ضسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل

فرضشيضس يتلأو تايدلبلأ لك ىوتضسم ىلع ةيباختنلأ

ةلقتضسملأ ةينطولأ ة˘ط˘ل˘ضسلأ ن˘م نا˘ج˘ل ءا˘ضضعأأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع

.مداقلأ دحألأ موي نم ةيأدب تاباختنلأ ميظنتل

S°∏«º.±

فورظلا لوح ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا لبق نم قيقحت حتف نع اهل نايب يف ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو تفششك
و نوناقلل اقبط تايلوؤوشسملا ديدحتو قئاقحلا يشصقتل كلذو نازيلغ ةي’وب ويهر يداو ةنيدم اهتدهشش يتلا ةثداحلا تاشسبلمو

.ةلادعلا اهذختتشس يتلا تاءارجإ’ا
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ريزو فارششإا لÓخ اذه ءاجو
ميكحلا دبع ،ةينطو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ر˘ق˘م˘ب د˘با˘ع˘ل˘˘ب
تاراطإا لك روشضحب ةينطولا
ةكرا˘ششم˘بو ة˘يز˘كر˘م˘لا ةرادإلا

05 ـلا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
ربع عا˘م˘ت˘جا ى˘ل˘ع ،تا˘يلو˘ل˘ل
كلذو ة˘ي˘ئر˘م˘˘لا ةر˘˘شضا˘˘ح˘˘م˘˘لا
تلا˘˘كششإلا صضع˘˘ب ة˘˘شسارد˘˘˘ل
تايلولا صضعب اه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا

يلوأا مييقتب مايقلاو ،ةهج نم
لو˘خد˘لا ن˘م ن˘ي˘عو˘ب˘شسأا د˘˘ع˘˘ب
ر˘˘يزو صصر˘˘حو .ي˘˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
اهددح ي˘ت˘لا ئدا˘ب˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ي˘ت˘لاو ير˘ئاز˘ج˘˘لا رو˘˘ت˘˘شسد˘˘لا
ن˘م يو˘بر˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا م˘˘كح˘˘ت

نا˘م˘شض ى˘ل˘ع د˘يد˘ششت˘لا لÓ˘˘خ
ذيمÓتلا تا˘ي˘ع˘شضو˘ب ل˘ف˘كت˘لا
صصخي امي˘فو ثي˘ح,.ى˘شضر˘م˘لا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ث˘˘كا˘˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لا
تارارق ددحت ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

تا˘ي˘ف˘ي˘˘ك ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم ة˘˘يرازو
ىو˘ت˘ح˘م˘ب صسورد˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ح˘لا˘شصل ن˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كم تي˘˘قو˘˘تو
ىلوتي ثيح ،نيينعملا ذيمÓتلا

نو˘ع˘با˘ت نو˘شسرد˘م صسيرد˘˘ت˘˘لا
اذه .ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل
ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ر˘ه˘˘شسي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘˘شسلا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

،ةينعملا لكايه˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ل˘ف˘كت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
جا˘˘˘˘˘˘مدإلا ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘عو بشسنألا
نيقوعملا ذيمÓتلل ي˘شسرد˘م˘لا

نم ة˘ن˘مز˘م˘لا صضار˘مألا يوذو
ةلشسلشس نييحت وأا دادعإا لÓخ
،ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا صصو˘شصن˘˘لا ن˘˘م
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
لفكتلا نامشضل كلذو ،ةينعملا
يف مه نيذلا لافطألا صسردمتب
،صضرغلا اذهل .ة˘قا˘عإا ة˘ي˘ع˘شضو
تايلمعلا هذه ريطأات متي ىتحو
ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘شسل ،ل˘˘شضفأا ل˘˘كششب
ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

لفكتلا لجأا نم ،يجوغاديبلاو
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ث˘˘كا˘˘م˘˘لا لا˘˘ف˘˘˘طألا˘˘˘ب
نم ةليوط ةدم تايفششتشسملا

˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘شسقأا ح˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ
ز˘كار˘م˘لاو تا˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا˘˘ب
ةلشصاوم نامشضل ةيئافششتشسلا
ىشضرم˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘شسارد˘لا
ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب م˘ه˘ت˘ما˘قا ءا˘ن˘˘ثأا

ةدا˘˘عإا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘عا˘˘˘شسمو

ط˘˘˘˘شسو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف جا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘نلا

 .جÓعلا ءاهنإا دعب يشسردملا

يف ةيبرتلا ريوطت راطإا يفو
ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا دد˘شش ،ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا
نم ذيمÓتلا نم ددعب لفكتلاب
ة˘شصا˘خ˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا يود
يدا˘ع˘لا ي˘شسرد˘م˘لا ط˘شسو˘لا˘˘ب

ةرازو تع˘˘˘شس ه˘˘˘نأاو ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
قحلا راطإا يف ،ةينطولا ةيبرتلا
مه نيذلا ذيمÓتلل ةيبرتلا يف
ديشسجت ىلإا ،ةقاعإا ةيعشضو يف
ى˘لإا ي˘مر˘ت ة˘ي˘ن˘˘طو ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
صصاخششألا نم ةئفلا هذه جامدإا

ي˘ع˘ير˘ششت را˘طإا ع˘شضو˘ب كلذو
جمارب اذكو بشسانم يميظنتو
نواعتلاب ،ذيفنت˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيثولا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘شضت˘˘˘˘لا يأا

ةرازو تل˘ق˘نو اذ˘ه .ة˘˘ح˘˘شصلاو
ريزو نأا اهل نايب يف ةيبرتلا
لهتشسا عامتجلا لÓخ ةيبرتلا

ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك
ثيح, يجو˘غاد˘ي˘ب˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا˘ب
ل˘˘˘م˘˘˘ع تادو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م ن˘˘˘˘ّم˘˘˘˘ث
ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
يج˘ير˘خ˘ل تا˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا صصخ˘ي
ةذ˘تا˘شسأÓ˘ل ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا صسراد˘˘م˘˘لا

يف رارمتشسلاب عيمجلا ابلاطم
مارتحا ىلع احلم ةيلمعلا هذه
لدعمو جرخ˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘مد˘قألا
قرطت ،كلذ دعب .قا˘ق˘ح˘ت˘شسلا
يتلا تاي˘ع˘شضو˘لا ى˘لإا ر˘يزو˘لا

ىلعو تايلولا صضعب اهتفرع
ثيح, يرادإلا ريطأاتلا اهشسأار
تا˘ي˘لآلا ل˘ك لÓ˘غ˘ت˘˘شسا˘˘ب ر˘˘مأا
ةرادإا نامشضل ةحاتملا ةينوناقلا

 .ةينعملا ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا

ي˘˘ت˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
ةرورشض ،اشضيأا ءاقل˘لا ا˘ه˘لوا˘ن˘ت
نييعامتجلا ءاكرششلا لابقتشسا

ة˘شصا˘خ تا˘قوأا صصي˘شصخ˘ت ع˘م
يف لاعفلا مهرودل كلذو مهب
ريزولا حلأا امك ،يوبرتلا لمعلا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسا ى˘˘ل˘˘ع
ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوألاو
ى˘ل˘ع دد˘شش ثي˘ح,صصو˘˘شصخ˘˘لا
نم رايتخا نشسح يف صصرحلا
ع˘م م˘ه˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ي˘˘ف نو˘˘كي
م˘˘˘˘هد˘˘˘˘يوز˘˘˘˘تو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت
ل˘ك ة˘ج˘لا˘ع˘مو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا˘ب
هيلمت ام دودح يف تايعشضولا
ىلإا ريزولا قرطت امك.نيناوقلا
ةنشسلا ةداعإا لوكوتورب ةطقن
.ذيمÓتلاب صصاخلا

ةيفافشش لكبو ةلاحب ةلاح اهتجلاعم ةرورشض ىلع دكأأ

 ذيمÓتلا ضسردمت نامسضب ءاردملا رمأاي دباعلب
تايفسشتسسملاب ىسضرملا
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ةينطولا ةيبرتلا ريزو فششك
ليكششت نع ,دباعلب ميكحلا دبع,
م˘شضت ة˘كر˘ت˘ششم ة˘يرازو ة˘ن˘ج˘˘ل

لمعت˘شس ة˘يرازو تا˘عا˘ط˘ق ةد˘ع
ةليفكلا تاحÓشصإلا رارقإا ىلع
و ةيونعم˘لا ءا˘ب˘عألا ف˘ي˘ف˘خ˘ت«ـب
ةدا˘˘ه˘˘شش نا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘مل ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘لا
تامولعملا قفوو .«ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
لوألا لوؤو˘شسم˘لا ن˘˘ع ةردا˘˘شصلا
ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘˘ل
ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘ه م˘شضت ه˘نا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
ن˘م Ó˘ك ة˘كر˘ت˘ششم˘لا ة˘˘يرازو˘˘لا

و ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا تارازو
و مÓعإلا تايجولونكت و ديربلا
يتلا ينطولا عافدلاو لاشصتلا
تاءافكب نوعتمتي ءاربخ تدفوأا

ه˘ح˘شضوأا ا˘˘م بشسح˘˘بو .ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع
ةفاح˘شصل˘ل ح˘ير˘شصت ي˘ف ر˘يزو˘لا

دقفت و لمع ةرايز صشماه ىلع
ل˘م˘ع˘ي˘شس ه˘نا˘ف , ة˘يلو˘ل˘ل ه˘تدا˘ق
ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘˘ه ءا˘˘شضعأا

ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج رار˘˘˘˘قإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
يف مهاشستشس يتلا تاحÓشصإلا
اذ˘˘ه «ةأا˘˘طو» ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘˘لا
دنجت يذلا يريشصملا ناحتملا
مايأا ةشسمخ رادم ىلع ةلودلا هل

ل ه˘حا˘ج˘˘نإل تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا ل˘˘ك
فيلاكت فيفختب قلعت ام اميشس

لقن اذك و ةلئشسألا قاروأا عبط

Óشضف اذه نا˘ح˘ت˘ملا ع˘ي˘شضاو˘م
يذلا طغشضلا نم ليلقتلا نع
ةينعملا فار˘طألا ة˘فا˘ك ه˘ششي˘ع˘ت
جوتي يذلا ماه˘لا د˘عو˘م˘لا اذ˘ه˘ب

.ةشساردلا نم ةنشس21 ةريشسم

ف˘ششك ة˘ل˘˘شص يذ قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
رييغت لجأا نم لمع نع ريزولا
اذ˘˘ه ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘شست˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘لآا
ةفاك ءافتشسا دعب اذه و ناحتملا
يداف˘ت فد˘ه˘ب ة˘مزÓ˘لا تا˘ي˘لآلا
ىلإا مهئاي˘لوأا و ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘ق˘ن˘ت
نوكيشس ثيحب تنرتنلا يهاقم
ى˘ل˘˘ع Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست˘˘لا

و ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا ىوتشسم
ة˘ي˘شضرألا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا˘ب اذ˘ه
ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘لا˘ع˘ف˘لا ة˘ي˘م˘قر˘لا

اريششم ةيشصو˘لا ةرازو˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
اذه يف لشصفلا متيشس هنأا ىلإا
نب ىنثأا و .بيرق امع عوشضوملا

يتلا «ةئداهلا» ءاوجألا ىلع دباع
ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘˘لا تز˘˘˘ي˘˘˘م

نم مغرلاب اذهو0202/9102

ىلع لمعلا متي صصئاقن ليجشست
ل˘شصت ر˘يرا˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘فو ا˘ه˘كراد˘˘ت
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ةرازو˘˘لا

اذه نأا ىلإا اريششم هركذ ام بشسح
هيقباشس نع ازيمم ناك لوخدلا
ةقو˘ب˘شسم ر˘ي˘غ تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا˘ب

656 مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسا ي˘˘˘ف تل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت

نم رثكأا ةديدج ةيوبرت ةشسشسؤوم

امك .ةيئادتبا صسرادم اهنم004

ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا اذ˘ه ز˘ي˘˘م˘˘ت

حا˘ج˘ن˘لا ر˘يزو˘لا ه˘ل ع˘قو˘ت يذ˘لا

يلاعلا ةيلوؤوشسملا صسح» لشضفب

ةر˘شسألا دار˘فأا ىد˘ل ه˘شسم˘ل يذ˘لا

,«ذيمÓتلا ءايلوأا اذك و ةيوبرتلا

ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘˘ب

نيذلا ةذتاشسأÓل ايلعلا ةشسردملا

ذنم لمع نودب مهشسفنأا اودجو

مهددع غ˘لا˘ب˘لاو6102 ةنشس

ىلع ن˘ي˘عزو˘م ذا˘ت˘شسأا0083

اذه ثÓثلا ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طألا

ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب

لازت ل يتلا ةيطايتحلا مئاوقلاب

ةياغ ىلإا اذه و لوعفملا ةيراشس

نأا ركذي .لبقم˘لا ر˘ب˘م˘شسيد13

يف ناك يذلا يشسردملا لوخدلا

قاحتلا فرع9102 ربمتبشس4

011 و ن˘ي˘يÓ˘˘م9 نم ر˘ث˘كأا

نيعزوم ةشساردلا دعاقمب ذيملت

بشسحب ةشسشسؤوم فلأا72 ىلع

.عاطقلا ريزو تاحيرشصت

تاحÓشصإلأ هذه رأرقإل ةكرتششم ةيرأزو ةنجل

 كابلا يف ليجسستلا ةقيرط يف ةبيرق تارييغت
ةيداملا هئابعأا ضضيفخت وحنو

ةكبششلأ ةردق مدع لظ يف/ لجيج
ةجوم ةدوعو ضضرغلاب ءافولأ ىلع

قطانم ةدعب تاجاجتحإلأ

ثادحتسسا حرتقت زاغلنوسس
ةيوقتو ةديدج تلّوحم

ىلع بلغتلل ةكبسشلا
ةهجلاب ةيئابرهكلا تاعاطقنإلا

ةيبرغلا
اديد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م صشي˘ع˘ت
را˘ي˘ت˘لا ي˘ف ةرر˘كت˘م تا˘عا˘ط˘ق˘نا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا
اهتدح تدادزا يتلا تاعاطقنإلا يهو يئابرهكلا

م˘ل ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘خألا ة˘يو˘ج˘لا تا˘بار˘ط˘شضإلا لÓ˘˘خ
ديدعلا تششاع يتلا ريهاطلا ةنيدم  ىتح نثتشست
راركت لعفب صسمادلا مÓظلا تÓيو اهئايحأا نم
نم نيررشضتملاب  عفد يذلا رمألا تاعاطقنإلا هذه
عفدو. ةرم نم رثكأا يف جاجتحلا ىلإا ةريخألا هذه
تكفناام يتلا ةيئا˘بر˘ه˘كلا تا˘عا˘ط˘ق˘نإلا  ل˘كششم
لجيج ةيلو نم قطانم ةدع اهعاقيا ىلع صشيعت
يتلاو ةيلولا نم ةيبرغلا ةهجلا قطانم اديدحتو
تا˘قر˘ط˘لا ع˘ط˘ق ى˘لإا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا صضع˘ب˘ب تع˘فد
ة˘م˘ل˘ظ˘˘م˘˘لا عراو˘˘ششلا ط˘˘شسو Ó˘˘ي˘˘ل جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإلاو
زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةشسشسؤوم ىلع نيمئاقلاب
اهلÓخ نم اودكأا تاحيشضوت ميدقت ىلإا لجيجب
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نإلا ءارو ف˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ل˘˘كششم˘˘لا نأا˘˘ب
نم ةيبرغلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب اد˘يد˘ح˘تو ار˘خؤو˘م ة˘ل˘ج˘شسم˘لا
ةيطغت ىلع ةكبششلا ةردق مدع ىلإا عجار ةيلولا
هذه  نأاو اميشس ةقاطلا هذه ىلع ديازتملا بلطلا
نم اقÓطنا ءابرهكلا نم اهتجاحب دوزتت قطانملا

ام وهو رداقلا دبع ريمألا ةيدلبب  نودمحوب ةقطنم
ءا˘بر˘ه˘كل˘ل ةد˘يد˘ع تا˘عا˘ط˘ق˘نا ي˘ف بب˘شست ل˘˘ع˘˘ج
لجيج ةنيدمل ةيبر˘غ˘لا ة˘ه˘ج˘لا ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م˘ب
، ةيروشصنم ةمايزو ةناوعلا يتيدلب ىلإا ةفاشضإا

ءابرهكلا عيزوت ةشسشسؤوم مشساب ثدحتملا فششكو
هذ˘ه ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل د˘ي˘حو˘لا ل˘ح˘لا نأا˘ب ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب
تلّو˘ح˘م ثاد˘ح˘ت˘شسا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي  تا˘عا˘ط˘ق˘نإلا

وهو لجيج نم ةيبرغلا ةهجلا ىوتشسم ىلع ةديدج
كيهان ةديدع بابشسأل هزاجنا رخأات يذلا عورششملا

ي˘طا˘ي˘ت˘حإلا ط˘بر˘لا ل˘با˘ك ة˘يو˘ق˘˘تو حÓ˘˘شصإا ن˘˘ع
كلذ ادعامو ةياجب ةيلو ىوتشسم ىلع دجاوتملا
يف اشصوشصخ اهناكم حوارت لظتشس رومألا ناف

ةيئابرهكلا ةكبششلا ىلع ةرركتملا تاءادتعإلا لظ
وهو ءابرهكلا ةنشصارقب نومشسي اوتاب نم لبق نم
ل˘كششم ة˘م˘قا˘ف˘م ي˘ف هرود˘˘ب م˘˘ها˘˘شس يذ˘˘لا ر˘˘مألا
نم ةيبرغلا ةهجلا قطانمب ةيئابرهكلا تاعاطقنإلا

ةيشصولا ةكرششلا ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا بشسح˘ب ل˘ج˘ي˘ج
اهتمدقم يفو لجيج ةيلو نم ةدع قطانم تناكو.

تششاع دق ريهاطلا اذكو ةناوعلا ، ةيروشصنم ةمايز
لÓخ ةيئابرهكلا تاعاطقنإلا نم ديدعلا عقو ىلع
ةيخانم˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ع˘ف˘ب كلذو ة˘ي˘شضا˘م˘لا ما˘يألا
ي˘لاو˘تو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ا˘ه˘ت˘ششا˘ع ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘شسلا
يف قطانم ةدع تقرغأا يتلا ةيوجلا تابارطشضإلا
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يفيرلأو يوقرتلأ نكشسلأ نم ةيفاشضإأ ةشصح ةيلولأ حنمل ةراششإلأ ىطعأأ

 لجيجب لدع تانكسس نع جارفإلا دعوم ديدحت يف لسشفي نكسسلا ريزو
صصوشصخب لجيج ةيلو ناكشسو اوبتتكم اهحرطي يتلا ةلئشسألا نم ريثكلا ىلع ةباجإلا يف دوجلب لامك نارمعلاو نكشسلا ريزو لششف
ةمشصاع ىلإا ريخألا اذه تداق يتلا ةرايزلا ةبشسانمب كلذو ةيلولا ميلقإاب ةدوعوملا ةينكشسلا صصشصحلا نم تارششعلا عيزوت دعوم
ةرايزلا هذه نع ليق ام مغرو. اهبرغ ىلإا ةيلولا قرشش نم طاقنلا نم ديدعلاب اهلÓخ فقوت يتلاو صسيمخلا صسمأا لوأا صشينروكلا
نم ريثكلا ىلع بجي مل نكشسلا ريزو نأا لإا رمجلا نم رحأا ىلع غيشصلا فلتخمب نكشسلا اوبلاط اديدحتو ناكشسلا اهرظتنا يتلا
ءاطعإاب ريزولا ىفتكا ثيح لدع ةغيشص نمشض اديدحتو ةقلاعلا تانكشسلا نم فلآلا ميلشست دعوم صصوشصخب ةحورطملا ةلئشسألا

اذكو ناطيغزم ةقطنمب هزاجنا يراجلا لدع ةغيشصب نكشسم0021لا عورششم اديدحتو ةريخألا هذه زاجنا ةريتو عيرشستل تاميلعت
ريبك صضومغ لظ يف امهزاجنا ىلع ةيرئازجو ةينيشص تلواقم فكعت يذلاو ةيلولا نم يقرششلا لخدملاب هزاجنا يراجلا هفيدر

يذلا رمألا0021لا ةشصحل ةبشسنلاب اشصوشصخ امامت كلذب يحوت ل زاجنإلا ةريتو نكل ارهشش72ب ددح يذلا ميلشستلا دعوم لوح
ةعرشس ىشصقأاب حيتافملا مÓتشساو لاغششألا عيرشستب ةبلاطملا لجأا نم ةيجاجتحا تافقو ةدع اوماقأا نيذلا نيبتتكملا صسجوت نم داز

راجيإلاب عيبلا ةغيشصب ةينكشس ةدحو0002 وحن عيزوت لجأا نم تاميلعت لجيج ىلإا هترايز ةبشسانمب  ىطعأا دق نكشسلا ريزو ناكو.

ةيفاشضإا ةينكشس ةدحو005ب ردقت ةيفيرلا تانكشسلا نم ةيفاشضإا ةشصح لجيج ةيلو حنم نع  نلعأا امك يراجلا ماعلا ةياهن لبق
فلتخم ىوتشسم ىلع ةشسدكم تلازل يتلا تابلطلا تائمب لفكتلا لجأا نم كلذو ةيوقرتلا تانكشسلا نم ةلثامم ةشصح ىلإا
. ةيلولاب نكشسلا عاطقب ةينعملا حلاشصملا

Ω.eù°©ƒO 



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

4875ددعلا9102 ربمتبسس12  تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

نم يسضاملا عوبسسألا ةياهن عم يوانسسحلا ليجر ديسسلا فراطلاب لوبطلا مأل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر ماهم تقلع
.لوبطلا مأا وأا خراوسسلا ةيدلب رقم ىلإا هلقنت دعب ةيلولل ماعلا نيمألا فرط
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مت نيأأ عيمجلأ اهفرعي امك

سسلجملل لوأ’أ بئانلأ فيلكت

يرايخ ديصسلأ يدلبلأ يبعصشلأ

ةيدلبلأ لامعأأ فيرصصتب ليبن

ةعبا˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع كلذو

يف » ريملأ » قح يف ةيئاصضقلأ

ةيلاملأ تاناعإ’أ عيزوت ةيصضق

دعب تدأأ يتلأو يفيرلأ ءانبلل

ثداح ىلإأ ةيلاحلأ ةنصسلأ ةيأدب

د˘˘حأأ مأد˘˘˘قإأ د˘˘˘ع˘˘˘ب يوا˘˘˘صسأا˘˘˘م

د˘ح ع˘صضو ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ

ي˘ف را˘ن˘لأ مأر˘˘صضإا˘˘ب ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ل

ركذي . ةيدلبلأ رقم مامأأ هدصسج

هتلاحإأ مت دق ةيصضقلأ فلم نأأ

لصصفلل فراطلأ ةمكحم ىدل

سسيئرل تهجو يتلأ مهتلأ يف

مأ’ يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ

.لوبطلأ

سضع˘˘ب ترا˘˘صشأأ ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف

سضع˘ب ة˘ع˘ل˘ط˘˘م˘˘لأ ردا˘˘صصم˘˘لأ

ة˘يد˘ل˘ب˘˘لأ سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لأ ءا˘˘صسؤور

فر˘˘˘ع˘˘˘ي فو˘˘˘صس فرا˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘˘ب

تافلم حتف ا˘مد˘ع˘ب م˘هر˘ي˘صصم

بئانلأ فرط نم ةدمجم تناك

فراطلأ ءاصضق سسلجمل ماعلأ

ة˘ح˘˘فا˘˘كم ا˘˘يا˘˘صضق را˘˘طإأ ي˘˘ف

م˘˘كح را˘˘ي˘˘ه˘˘نأ د˘˘ع˘˘ب دا˘˘صسف˘˘لأ

ماظنلأ هب ءاج يذلأ تاباصصعلأ

كأرحلأ جاتن نم يق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘لأ

.يبعصشلأ

¯ ¿ .e©£≈ Gd∏¬

كرامجلأ حلاصصم تعاطتصسأ

سصح˘ف ة˘ي˘صشت˘ف˘˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ

ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘فا˘˘صسم˘˘لأ

ةدأد˘˘ح˘˘لأ يدود˘˘ح˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

لوأأ راهن سسأرهأأ قوصس ةي’وب

ةيمك زجح نم سسيمخلأ سسمأأ

ـب ردق ةيل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘م

يتلأ اصسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘ق0285

فر˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع ثلا˘˘ث د˘˘ع˘˘ت

 . طقف دحأو عوبصسأأ

ح˘˘لا˘˘صصم˘˘˘لأ تن˘˘˘كم˘˘˘ت د˘˘˘قو
هذه ىلع روثعلأ نم ةروكذملأ
تناك تاصسولهملأ نم ةيمكلأ

سسنوت نم ةمداق ةرايصسب ةأابخم
تأءأرجإاب اه˘ب˘حا˘صص مو˘ق˘ي نا˘ك

.ينطولأ بأرتلأ ىلإأ لوخدلأ

تما˘˘ق كرا˘˘م˘˘ج˘˘لأ ح˘˘لا˘˘˘صصم
ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو ة˘˘ي˘˘م˘˘كلأ ز˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب

ةينمأ’أ تاهجلأ ىدل اهبحاصص

 . تأءأرجإ’أ عيمج ذاخت’

ىلإأ هنأأ ىلإأ ةراصشإ’أ ردجتو

يف ةينطولأ ةينمأ’أ ططخ نأأ

ي˘ت˘˘لأ تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم

ذفانملأ عيمج عطق تعاطتصسأ

ةهجلأ ن˘م تأرد˘خ˘م˘لأ را˘ج˘ت˘ل

ىتح ينطولأ بأرت˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لأ

ة˘˘ي˘˘قر˘˘صشلأ ة˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ تط˘˘˘صشن

˘مو˘م˘صس ر˘ير˘م˘ت ي˘ف ة˘يدود˘ح˘لأ

بأرتلأ ىلإأ ةيلقع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ

ىتصشب سسنوت نم ةمداق ينطولأ

،ةلماك ةنصس ذنم ةصصاخ قرطلأ

ح˘˘لا˘˘صصم تبر˘˘˘صض نأّأ د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ف

دج ةيمك زجحو ةوقب كرامجلأ

نم تاصسول˘ه˘م˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

˘مأأ يدود˘ح˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ ة˘˘بأو˘˘ب

ىتح فراط˘لأ ة˘ي’و˘ب لو˘ب˘ط˘لأ

راجتلأ ء’ؤوه لقن طخ لوحت

ةدأدحلأ يدودحلأ زكرملأ ىلإأ

م˘ت ن˘يأأ سسأر˘هأأ قو˘˘صس ة˘˘ي’و˘˘ب

لاخدإأ ت’واحم ةثÓث طابحإأ

بأر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأ

.عوبصسأأ فرظ يف ينطولأ

ةيواسسأام ةقيرطب نينطاوملا دحأا راحتناو ةيفيرلا تاناعإلا عيزوت ةيفلخ ىلع

يدلبلا يبعسشلاسسلجملا سسيئر ماهم قيلعت
فراطلاب لوبطلا مأل

ةدادحلا ىلإا لوبطلا مأا نم اهلقن طخ ليوحت مت اميف

 ثلاثل اسسولهم اسصرق0285 زجحت كرامجلا
سسارهأا قوسسب عوبسسأا فرظ يف ةيلمع
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ديرف ةنتاب ةي’و يلأو ىطعأأ
عو˘ب˘˘صسأ’أ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ،يد˘˘م˘˘ح˘˘م
ةنيدم˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرا˘يز لÓ˘خو
راطإأ يف اهب ماق يتلأ ةكيرب
يو˘م˘ن˘ت˘˘لأ را˘˘صسم˘˘لأ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
تاجرخلأ ةلصسل˘صسل ة˘ل˘صصأو˘مو
اهلÓخ فقو يت˘لأو ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ

يتلأو ةلجصسملأ عيراصشملأ ىلع
ع˘فد ى˘لإأ سسا˘صسأ’أ ي˘ف فد˘˘ه˘˘ت

أذكو ةقطنملاب ةيمن˘ت˘لأ ة˘ل˘ج˘ع
تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ،ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ
ةماهلأ تاميلعتلأو تاهيجوتلأ

ةقلعتملأ اهنم اميصس ةمراصصلأو
يف مداقلأ يع˘ما˘ج˘لأ لو˘خد˘لا˘ب

كلذو ،ةفلتخملأ ه˘ب˘نأو˘ج ة˘فا˘ك
ى˘ل˘ع نا˘كمإ’أ رد˘˘ق ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ةيرصشبلأ تايناكمإ’أ لك ريفوت
ريفو˘تو ،ة˘يرور˘صضلأ ة˘يدا˘م˘لأو
كلذو ة˘ق˘ئ’ لا˘ب˘ق˘ت˘صسأ فور˘ظ
عورصشمل ه˘ترا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘ع
ةصسصسؤومل قباصسلأ رقملأ ةئيهت
ةدئافل - قرصش نأرمعلأو ءانبلأ
نيأأ ،ةكيرب ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ز˘كر˘م˘لأ
م˘ي˘عد˘ت˘ل تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘ط˘˘عأأ
رصصنعلأو تاي˘لآ’ا˘ب تا˘صشرو˘لأ
مÓتصسأ ىنصستي ى˘ت˘ح ير˘صشب˘لأ
ربمت˘ب˘صس ة˘يا˘ه˘ن ع˘م عور˘صشم˘لأ
ةي’ولأ يلأو هجو امك.يراجلأ

تاصسصسؤوملأ سضعبل تام˘ي˘ل˘ع˘ت
،زاجن’أ يف أرخأات فرعت يتلأ
تا˘ي˘لآ’ا˘ب تا˘صشرو˘لأ م˘ي˘عد˘ت˘˘ل
لاغصشأ’أ ةدوج مأرتحأو لامعلأو
ىطعأأ امك ،ميلصستلأ ديعأومو
ةصصح حيتافم ميلصستل تاميلعت

ا˘م˘عد˘م ا˘يو˘قر˘ت ا˘˘ن˘˘كصس05
عو˘ب˘صسأ’أ ة˘يا˘ه˘ن ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ه˘ما˘ي˘˘ق ىد˘˘ل كلذو .ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ
ينكصسلأ يحلل ةيدقفت ةرايزب

ةكيربب نكصسم0002 ديدجلأ

انكصس058 ،لدع نكصس009)

انكصس052و ايراجيإأ ايمومع
هترايز لÓخو.(امعد˘م ا˘يو˘قر˘ت
ةقطنمو ةيعان˘صصلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل
ىل˘ع ي˘لأو˘لأ د˘كأأ ،تا˘طا˘صشن˘لأ
اهيلوي يتلأ ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘يا˘ن˘ع˘لأ
نيرمثتصسملأو رامثتصس’أ فلمل
رظتني يذلأ ريبكلأ رودلل أرظن
داصصتق’أ ةلجعب عفدلأ يف هنم
ريفوتو ةورثلأ قلخو ،يلحملأ

ر˘كذ ا˘م˘˘ك ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ بصصا˘˘ن˘˘م
يف ةيرئأز˘ج˘لأ ة˘لود˘لأ دو˘ه˘ج˘ب
قلخل ةمئÓملأ طورصشلأ ريفوت
نمو ،ةلاع˘ف ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘صسأ ة˘ئ˘ي˘ب

لوؤو˘صسم˘˘لأ دد˘˘صش ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج
ةرور˘صض ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا˘˘ب لوأ’أ

ة˘˘ي˘˘طأر˘˘قور˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م
ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ يرأدإ’أ ف˘˘˘صسع˘˘˘ت˘˘˘لأو
ةكر˘ح˘لا˘ب ع˘فد˘لأ نود ن’و˘ح˘ي
ام لكو ةي’ولاب ةيرامثتصس’أ

ح˘لا˘صصم ل˘ط˘ع˘ي نأأ ه˘نأا˘صش ن˘˘م
ني˘لوؤو˘صسم˘لأ ا˘ي˘عأد ،ن˘طأو˘م˘لأ
مزحب لماعتلأو دجب لمعلأ ىلإأ

لÓ˘خ كلذو ،ر˘˘ث˘˘كأأ ة˘˘مأر˘˘صصو
نير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لأ سضع˘ب ع˘م ءا˘ق˘ل
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ه˘ل أو˘˘حر˘˘ط ن˘˘يذ˘˘لأ
ة˘ه˘ج ن˘م.ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ل˘كا˘˘صشم˘˘لأ
د˘˘ي˘˘صسج˘˘˘ت را˘˘˘طإأ ي˘˘˘فو ىر˘˘˘خأأ
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ر˘ط˘صسم˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ
طيحملاب ءاق˘تر’أو ة˘قا˘ظ˘ن˘لا˘ب
ىلع يلأولأ ديصسلأ ثح يئيبلأ
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأو ط˘ي˘ح˘م˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن
ىلع أدكؤوم ةنيدملاب ةيرصضحلأ

ن˘ي˘صسح˘ت˘ل دو˘ه˘ج˘لأ ة˘ف˘عا˘صضم
ةن˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ير˘صضح˘لأ ة˘ه˘جأو˘لأ

ىلع سصر˘ح˘لأ ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو
عم عرأوصشلأ نم ةمامقلأ عفر
ةفصصب فيظنت تÓمح ميظنت
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ كأر˘˘˘صشإأو ة˘˘˘يرود

.يندملأ

ي˘˘لأو˘˘لأ ى˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ا˘˘م˘˘˘ك أذ˘˘˘ه
نيذلأ نينطأوملأ نم ةعومجمب

ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ه˘˘˘˘ل أو˘˘˘˘حر˘˘˘˘ط
مأدعنأ رأرغ ىلع ت’اغصشن’أ
ي˘نا˘م˘حر ة˘صسرد˘م˘ب ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لأ
ع˘يزو˘ت ي˘ف بذ˘˘بذ˘˘ت ،تا˘˘حر˘˘ف
يحب برصشلل ةحلاصصلأ هايملأ

ةئيهتلأ مأد˘ع˘نأ ،ةر˘كصسب ق˘ير˘ط

،نكصسم123 يحب ةيرصضحلأ
يتلأ ت’اغصشن’أ نم اهريغو
تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صشب ى˘˘ط˘˘عأأ

اهب لفكتلل نيينعملأ ءأردملل

اهجاتحي يتلأ تايولوأ’أ بصسح

سشي˘˘ع˘˘لأ نا˘˘م˘˘صضل ن˘˘طأو˘˘م˘˘˘لأ

.ةلماصش ةيمنت قيقحتو ميركلأ

 :اهترورسض ىلع ددسشي ةنتاب يلاو

ةكرحلاب عفدلل يرادإلا فسسعتلاو ةيطارقوريبلا ةبراحم»
«ةيلولاب ةيرامثتسسلا

ثحبلا نم عوبسسأا ةبارق دعب

ةيفتخملا ةاتفلا ىلع روثعلا

 لجيجب فداهلب ةيدلبب
تفتخأ يتلأ ةينيرصشعلأ ةاتفلأ ةصصق تفرع

لجيجب فداهلب يوأروب ةيدلبب راظنأ’أ نع

امدعب ةديعصس ةياهن يصضاملأ عوبصسأ’أ ذنم

ةبأرق دعب اهلهأأ لبق نم ةريخأ’أ هذه ىلع رثع

ن˘م دد˘˘ع ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ب ثح˘˘ب˘˘لأ ن˘˘م عو˘˘ب˘˘صسأأ

هذه نع ثحبلل أودنجت نيذلأ نيعوطتملأ

يتلأو ةروكذ˘م˘لأ ةا˘ت˘ف˘لأ ى˘ل˘ع ر˘ث˘عو ةا˘ت˘ف˘لأ

طصسو أريبك اط˘غ˘ل ا˘ه˘ئا˘ف˘ت˘خأ ة˘ي˘صضق ترا˘ثأأ

تا˘يد˘ل˘ب˘˘لأ أذ˘˘كو فدا˘˘ه˘˘ل˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كصس

يلئاعلأ اهلزنم نم ةبيرق ةقطنمب ةرواجملأ

ةيدلبلل ةعباتلأ سشبكلأ ريدغ ةيرقب دجأوتملأ

سصاخصشأ’أ نم ددع لبق نم كلذو ةروكذملأ

، ةا˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل أو˘عو˘˘ط˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لأ

ةينعم˘لأ نا˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ن˘م ردا˘صصم بصسحو

ى˘ل˘ع ر˘ثأأ ي˘صسف˘ن سضر˘م ن˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

ملو ةديج ةحصص يف تدجو ةيلقعلأ اهتأردق

امدعب فوخلأو داهجإ’أ نم ىوصس يناعت نكت

قيرط يف يهو اهصسفن ىلع ةرطيصسلأ تدقف

فداهلب ةيدلبب يلئاعلأ اهلزنم ىلإأ اهتدوع

تناك ثيح ةرواجملأ ةليم ةي’و نم اقÓطنأ

فتاهلأ ربع ا˘ه˘تد˘لأو˘ب تل˘صصتأ د˘ق ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

اهفرعت ’ ةقطنم يف ةهئات اهنأاب اهل تدكأأو

اهصسف˘ن ن˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلأ ى˘ل˘ع ةردا˘ق د˘ع˘ت م˘لو

ةيفتاهلأ ةملاكملأ عطقنت نأأ لبق اهتاكرحتو

فداهلب ةيدلب ناكصس سسفنتو نيفرطلأ نيب

ةاتفلأ ىلع روث˘ع˘لأ د˘ع˘ب ءأد˘ع˘صصلأ ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لأ

يتلأ ةريبكلأ فوا˘خ˘م˘لأ ل˘ظ ي˘ف ةرو˘كذ˘م˘لأ

هوركمل اهصضرعت ةيناكمإأ نم ةدئاصس تناك

تصشاع نأأو قبصس فداهلب ةيدلب نأأو اصصوصصخ

تأذ نم تفتخأ ىرخأأ ةاتف عم ةريرم ةبرجت

اهلكيه ىلع رثعي نأأ لبق ةنصس لبق ةقطنملأ

اهلزنم نم بيرقلأ نأرمع ينب لبجب يمظعلأ

نيرهصش بقع بائذلأ اهتصشهن امدعب يلئاعلأ

نم نوفوخ˘ت˘ي ء’ؤو˘ه ل˘ع˘ج ا˘م ءا˘ف˘ت˘خإ’أ ن˘م

يتلأ ةيناثلأ ةاتفلأ عم ةبرجتلأ تأذ رأركت

فطاعتلأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ا˘ه˘ت˘ي˘صضق تب˘ط˘ق˘ت˘صسأ

نا˘كصس أذ˘كو فدا˘ه˘ل˘ب ة˘يد˘ل˘ب نا˘كصس ط˘˘صسو

. ةرواجملأ تايدلبلأ

Ω .eù°©ƒO 

 ةديدجلاب تسسيل ةثداح يف

 ايكرد سسهدي ةجارد قئاسس
 لجيجب طاوسشألا زجاحب

تباثلأ زجاحلأ ىوتصسم ىلع سسمأأ لوأأ ةروطخلأ ةتوافتم حورجب يكرد بيصصأأ
لجيج ةي’و ريهاطلأ ةيدلبب «طأوصشأأ » قرطلأ قرتفمب دجأوتملأ ينطولأ كردلل
نإاف ةيلحم رداصصم بصسحو قيرطلأ أذه ربعت تناك ةيران ةجأرد هتصسهد امدعب كلذو
لمعلأ راطإأ يف ف˘قو˘ت˘لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘جأرد˘لأ ق˘ئا˘صسل ر˘مأأ ى˘ط˘عأأ ة˘ي˘ح˘صضلأ ي˘كرد˘لأ
سسهد يف ببصست ام ةعرصسب هريصس لصصأو ينعملأ نأأ ريغ زاهجلأ دأرفأ’ ينيتورلأ
يف جÓعلل هعاصضخإأ تبلطت ةتوافتم حورجب بيصصأأ ثيح اصضرأأ هطقصسو يكردلأ
عقو يذلأ زجاحلأ نم راتمأأ دعب ىلع ةروكذملأ ةجأردلأ فيقوت هيف مت يذلأ تقولأ
ةرملأ تصسيل اهنأأ ىلإأ ةراصشإ’أ ردجتو اهبحاصص عم قيقحت حتفو ثداحلأ أذه هب
كردلأ حلاصصمل ةتباثلأ زجأوحلأ ربع ثدأوحلأ هذه لثم اهيف عقت يتلأ ىلوأ’أ

نم ددع ةباصصإأ ليلدب ةداع ىلإأ تافلاخملأ هذه لوحتت داكت ثيح لجيجب ةطرصشلأو
سضعب نونج لعفب لجيج ةنيدم طصسو زجأوح ىوتصسم ىلع حورجب ةطرصشلأ نأوعأأ
زجحلأو باقعلأ نم افوخ فقوتلأ رمأ’ لاثتم’أ نوصضفري نيذلأ تاجأردلأ باحصصأأ

ردجت امك ، ةيرورصضلأ قئاثولأ ىلع مهتاجأرد رفوتت’ نيذلأ كئلوأأ اصصوصصخ
ز˘جا˘ح˘ب ءأر˘صضخ˘لأ ة˘لذ˘ب˘لأ با˘ح˘صصأأ فد˘ه˘ت˘صسأ يذ˘لأ ثدا˘ح˘لأ أذ˘ه نأأ ى˘لإأ ةرا˘صشإ’أ
باصش مدقأأ امدعب عوبصسأأ نم لقأأ فرظ يف هعون نم يناثلأ وه ريهاطلاب طأوصشأ’أ
ةمصصاع قرصش فورعم يديصس ةيدلبب ينطولأ كردلأ رقم مامأأ هتبكرم قرح ىلع رخآأ
. هب ةصصاخلأ ةقايصسلأ ةصصخر بحصس ىلع اجاجتحأ ةي’ولأ
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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www.akhersaa-dz.com

ةفاك ىوتسسم ىلع ةديدج يسسردم لقن ةلفاح0053 عيزوتل عورسشم نع » دباعلب ميكحلا دبع» ةينطولا ةيبرتلا ريزو نلعأا
اذك و ةيئان قطانم يف نونطقي نيذلا ذيمÓتلا لقنت ءانع فيفخت فدهب تايدلبلا ىلع اهعزوتسس اهرودب يتلاو نطولا تايلو

 .مهتمÓسس و مهنمأا نامسض

¯YÉO∫ GCe«ø

ىلع ةفاحشصلل ريزولأ حرشصو
ةي’ول ةيدق˘ف˘ت˘لأ ه˘ترا˘يز سشما˘ه
نآ’أ دحل مت هنأأ سسمأأ لوأأ ةديلبلأ
ةيشسردم لقن ةلفاح فلأأ عيزوت

ةلفاح005.3 ن˘ي˘ب ن˘م أذ˘˘هو
ىلع Óبقتشسم اهع˘يزو˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
يف اشصقن لجشست يتلأ تاي’ولأ

ةلودلأ ن˘م ا˘شصر˘ح لا˘ج˘م˘لأ أذ˘ه
.ةديج ةشسأرد فورظ ريفوت ىلع
كلذ لجأأ نم هنأ ريزولأ فاشضأأو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خأد˘˘˘˘˘لأ ةرأزو تردا˘˘˘˘˘ب
دافيإأ ىلإأ ةيلح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو

تاي’و فلتخمل ةيششيتفت ناجل
فلت˘خ˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ن˘طو˘لأ
ا˘˘ه˘˘ل˘˘ج˘˘شست ي˘˘˘ت˘˘˘لأ سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ
اميشس ’ ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأ

اهكرأدت فدهب تايئأدتبإ’أ اهنم
لقنلأ ي˘ف˘ل˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ة˘شصا˘خ
ىد˘˘لو .ما˘˘ع˘˘طإ’أو ي˘˘شسرد˘˘م˘˘˘لأ
يشسردملأ ماعطإ’أ فلمل هقرطت
ةيمهأأ يلوت ةلودلأ نأأ دباعلب دكأأ
اهلذب لÓخ نم ريخأ’أ أذهل ةغلاب
أذ˘ه نا˘م˘˘شضل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دو˘˘ه˘˘ج˘˘ل
ىوتشسم ىلع (معطملأ) قفرملأ

امل ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ فلتخم
ةايح نامشض يف ماه رود نم هل

ىل˘ع هدر ي˘فو.ة˘ئدا˘ه ة˘ي˘شسرد˘م
ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت ىد˘˘˘˘م لو˘˘˘˘ح لأؤو˘˘˘˘˘شس
يوذ˘ب ة˘يو˘بر˘ت˘˘لأ تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ
دباعلب دكأأ ةشصاخلأ تاجايتح’أ
ةيمهأأ يلوت ةيشصولأ ةرأزولأ نأأ

هذه لابقتشسأ ىلع لمعلل ةريبك
و فورظلأ نشسحأأ يف ةحيرششلأ

ريزولأ تامي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت أذ˘ه
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘˘ط˘˘عأأ يذ˘˘لأ لوأ’أ

لف˘ط يأأ نا˘مر˘ح مد˘ع˘ل ة˘مرا˘شص
.ةشسأردلأ نم ام ةقاعإأ نم يناعي
ةرأزو˘˘˘لأ نأأ لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لأ د˘˘˘كأأ و
ةفاك ةشسأرد ىلع لمعت ةيشصولأ
ةشسأرد فدهب ةعدوملأ تابلطلأ

ديد˘ح˘ت و ىد˘ح ى˘ل˘ع ة˘لا˘ح ل˘ك

˘ما˘شسقأا˘ب ءأو˘شس ة˘شسأرد˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن

اههيجوت وأأ ةشصشصختم وأأ ةيداع

ة˘شصشصخ˘ت˘م˘˘لأ ز˘˘كأر˘˘م˘˘لأ و˘˘ح˘˘ن

ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لأ ةرأزو˘˘ل ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لأ

.ينطولأ

قÓطإأ نع ريزولأ نلعأأ امك

لابق˘ت˘شس’ (5701) ر˘˘شضخأأ م˘˘قر

يذ˘لأو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ت’ا˘غ˘˘ششنأ

لا˘شصتأ ةا˘ن˘ق ة˘با˘ث˘˘م˘˘ب نو˘˘كي˘˘شس

عيمج حرط فدهب مهعم ةرششابم

أذه ةيقرتب ةشصاخلأ مهت’اغششنأ

.سساشسحلأ عاطقلأ
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راجحلا˘ب رأد˘ي˘شس ة˘با˘ق˘ن تن˘م˘ث
ةر˘ي˘خأ’أ ة˘ي˘مو˘˘كح˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ

ةباق˘ن˘لأ قذ د˘ع˘ب بكر˘م˘لأ ذا˘ق˘نإ’
دا˘ح˘ت’أ ءأو˘ل تح˘ت ة˘يو˘˘شضن˘˘م˘˘لأ
سسوقان نييرئأزجلأ لامعلل ماعلأ
د˘ق˘ع˘ب ل˘ل˘˘كت ا˘˘م كلذو ر˘˘ط˘˘خ˘˘لأ
عشضوو تأرأزولأ لك عم عامتجأ
ةموكحلأ ةيولوأأ نمشض بكرملأ
ةيمومعلأ تاشسشسؤوملأ عيمج رمأاب
ديدحلأ بكرمل قلطملأ مهمعدب
.ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل نا˘ي˘˘ب بشسح بل˘˘شصلأو

لوأ’أ ر˘˘يزو˘˘لأ ة˘˘مو˘˘كح تنا˘˘˘كو

تن˘˘˘ل˘˘˘عأأ «يود˘˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘لأ رو˘˘˘ن»

م˘˘˘هأأ ن˘˘˘ع طرا˘˘˘ف˘˘˘لأ عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأ’أ

ةدئافل ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شس’أ تأءأر˘جإ’أ

مأزلإأ اهنم ةبانعب راجحلأ بكرم

ع˘يرا˘ششم زا˘ج˘نإأ تا˘شسشسؤو˘م ل˘˘ك

ةفشصب اهتاششرو نيومتب ةيمومع

ةجتنملأ ديدحلأ ةدام نم ةيرشصح

جأردإأو راجحلأ بكرم نم ايلحم

ر˘تا˘فد ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘شس طر˘˘ششلأ أذ˘˘ه

عورششم لكب ةقلعتملأ طورششلأ

ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘˘لأ فر˘˘˘ط ن˘˘˘م نو˘˘˘م˘˘˘م

ل˘˘ك د˘˘ي˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘تو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ

قر˘شش د˘يد˘ح˘لأ م˘جا˘ن˘م ة˘شسشسؤو˘˘م

EFMةكرششو راجحلأ بكرمو

ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح˘˘لأ ككشسلا˘˘˘ب ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ

FTNSسسنأرتي˘جو˘ل ع˘م˘ج˘مو

SNARTIGOLنامشضل

ةداملاب بكرملل مظتنملأ نيومتلأ

ي˘ف بذ˘بذ˘ت يأأ يدا˘ف˘ت˘ل ة˘ي˘˘لوأ’أ

تأردقلأ ميعدتو جات˘نإ’أ ة˘ي˘ل˘م˘ع

دي˘ن˘ج˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ت˘شسي˘جو˘ل˘لأ

اهزيز˘ع˘تو ي˘فا˘شضإأ ن˘ح˘شش را˘ط˘ق

عيرشستلأ و يربلأ لقنلأ تانحاششب

راجحلأ بكرم بلط ةشسأرد يف

يرئأزجلأ ي˘جرا˘خ˘لأ كن˘ب˘لأ ىد˘ل

ة˘ه˘جأو˘م˘ب ه˘ل حا˘م˘شسلأ ل˘˘جأأ ن˘˘م

ءا˘فو˘لأ ة˘شصا˘خ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ه˘˘ئا˘˘ب˘˘عأأ

ري˘غ˘لأ ىد˘ل ة˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لأ ه˘نو˘يد˘ب

ة˘˘نر˘˘شصع ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ع˘˘˘ير˘˘˘شستو

ةديدحلأ ةكشسلأ طخ ةيجأودزأو

نيم˘ث˘ت ة˘ي˘غ˘ب قر˘شش –ي˘م˘ج˘ن˘م˘لأ

مت يتلأ ةيمومعلأ تأرا˘م˘ث˘ت˘شس’أ

اهتموميد نامشضو اهيف قÓطن’أ

.هتنايشصو

ةيئانلا قطانملا يف نونطقي نيذلا ذيمÓتلا لقنت ءانع فيفختل

تايدلبلا ىلع يسسردم لقن ةلفاح0053 عيزوت ةيلمع قÓطنا

رطخلا سسوقان ةريخألا تقد امدعب

بكرملا ذاقنإل ةريخألا ةيموكحلا تاءارجإلا نمثت راجحلا ةباقن
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ة˘عا˘ق نأأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘ل˘˘عأأ
رقمب يئ’ولأ يبعششلأ سسلجملاب تاعامتج’أ

ميلشست م˘شسأر˘م مو˘ي˘لأ د˘ه˘ششت˘شس ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و

ةيرأدإ’أ ةعطاقملل بدت˘ن˘م˘لأ ي˘لأو˘ل˘ل ما˘ه˘م˘لأ

نيع يذلأ يقوشش دمحم ةطيبه سشيرلأ عأرذل

اهرقأأ يتلأ ة˘كر˘ح˘ل˘ل ا˘ع˘ب˘ت بشصن˘م˘لأ أذ˘ه ي˘ف

كلشس يف حلاشص نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر

فر˘ششي˘شس ثي˘ح ،ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م˘لأ ة’و˘لأ و ة’و˘لأ
زاهج˘لأ ن˘ع لوأ’أ لوؤو˘شسم˘لأ دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت
ماهملأ ميلشست مشسأرم ىلع ةبانعب يذيفنتلأ
بشصنم لغششي نا˘ك يذ˘لأ بد˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘لأو˘ل˘ل
يراقعلأ رييشستلأو ةيقرتلأ نأويدل اماع أريدم

ديلأوم نم وهو6102 ةنشس ذنم يقأوبلأ مأاب
سسدنهم ةداهشش ىلع لشصحتمو ةلقرو ةي’و
باب ةعماج نم ةيندملأ ةشسدنهلأ يف ةلود

ـل حيرشصت يف دكأأ دقو9891 ةنشس رأوزلأ
يدحتلأ مجح˘ب م˘ل˘ع ى˘ل˘ع ه˘نأا˘ب «ة˘عا˘شس ر˘خآأ»
هتبرجت نأابو ةديدجلأ ةنيدملأ يف هرظتني يذلأ
هنأأ رابتعاب يدح˘ت˘لأ ع˘فر ى˘ل˘ع ردا˘ق ه˘ل˘ع˘ج˘ت

يف اب˘ير˘ق˘ت ة˘ل˘ثا˘م˘م برا˘ج˘ت –ه˘ب˘شسح– سشا˘ع
اها˘شضق ن˘ي˘ت˘ل˘لأ ي˘قأو˘ب˘لأ مأأو ة˘ل˘قرو ي˘ت˘ي’و
ةي’وب هنييعت لبق ةينهملأ هتريشسم لج امهيف
.ةبانع

ةبانع يلاو فرط نم

مويلا «ششيرلا عارذ» ـل بدتنملا يلاولل ماهملا ميلسست

ماعلا ريدملا سسيئرلا

راجحلا راديسس بكرمل

:فسشكي هللا ىطعم

قيقحتل حمطن»
لثامم جاتنإا

8102 ةنسسل
ريبادتلاو
ةديدجلا

«اريثك انديفتسس
بكرمل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ ىلدأأ

لوح تاحيرشصتب را˘ج˘ح˘لأ رأد˘ي˘شس

أرخؤوم اهذاختأ مت يتلأ تأءأرجإ’أ

يذلأ يرأزولأ سسلجملأ فرط نم

م˘˘ت يذ˘˘لأو لوأ’أ ر˘˘يزو˘˘لأ ه˘˘شسأأر˘˘˘ت

ة˘ما˘˘ه تأرأر˘˘ق ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف نÓ˘˘عإ’أ

يتلأو «ديدحلأ قÓ˘م˘ع» ـب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

اهتفششك نأأو «ةعاشس رخآأ» ـل قبشس

ف˘˘ششكو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلأ ا˘˘هدأد˘˘عأأ ي˘˘˘ف

ةبانع ةعأذإأ جأومأأ ىلع هللأ ىطعم

ىلع جاتنإأ ققحن نأأ ىنمتن «:Óئاق

’ نأأو8102 ة˘ن˘شس ل˘ث˘م ل˘قأ’أ

بشسح كلذو ع˘˘جأر˘˘˘ت يأأ ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ن

،اهقيبطت متيشس يتلأ ةيجيتأرتشس’أ

فلأأ007 انجتنأأ ةيشضاملأ ةنشسلاف

اهكرت يتلأ نو˘يد˘لأ ا˘ن˘شضف˘خو ن˘ط

روليشسرأأ» قباشسلأ يبنجأ’أ كيرششلأ

انردشصو رييÓ˘م3 ةميقب «لا˘ت˘ي˘م

ن˘ط ف˘˘لأأ021 ة˘م˘ي˘ق˘ب جرا˘خ˘ل˘ل

هتني مل لأزام رامثتشس’أ عورششمو

تأرأرق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ ،د˘ع˘ب

بكرملأ هنأاف ةر˘ي˘خأ’أ ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

نط0076 ةميقب اي˘مو˘ي دوز˘ت˘ي˘شس

ة˘يرور˘شضلأ ير˘ج˘ح˘لأ م˘ح˘ف˘˘لأ ن˘˘م

د˘يد˘ح˘لأ ن˘م ن˘˘ط0052 جا˘ت˘˘نإ’

نم تأرطا˘ق4 ربع ل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لأو

نمشضتو ةرشضخوبو ةزنولأ مجانم

اهلقن ةيد˘يد˘ح˘لأ ككشسلأ ة˘شسشسؤو˘م

ةنحاشش05 ـب ة˘˘م˘˘عد˘˘˘م نو˘˘˘كتو

حشضأو ناك لوأ’أ ريزولأ ،ةيفاشضإأ

عيراششملاب قلعتي اميف هلخدت يف

بج˘ي ثي˘ح ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘م˘عد˘م˘˘لأ

راجحلأ بكرم ن˘م د˘يد˘ح˘لأ ءا˘ن˘ت˘قأ

داشصتقÓل ةيكيمانيد حنم لجأأ نم

يف انق˘ق˘ح ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا˘ف ،ي˘ن˘طو˘لأ

ديدح يف يتأذلأ ءافتك’أ رئأزجلأ

ن˘م د˘جو˘ي كلذ م˘غرو ة˘نا˘شسر˘˘خ˘˘لأ

فدهب ديد˘ح˘لأ دأر˘ي˘ت˘شسأ نو˘لوا˘ح˘ي

.ةبعشصلأ ةلمعلأ بيرهت
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لكسشملا لحل ةيئاملا دراوملا ةيريدم لخدت رظتنت ريمعتلا ةيريدم

قيرطلا عورسشم لسش يف ببسستت ةيسسيئر ةانق
«3 ةرسضخوب» يحل جودزملا

يتلأ ةيومنتلأو ةينكشسلأ عيراششملأ نم ديدعلأ ةبانع ةي’و ينوبلأ ةيدلبب «3 ةرشضخوب» يح فرعي
ةينقتلأ تابوعشصلأ سضعب هجأوت تايلمعلأ هذه نكلو ةقطنملاب ةعشسأو ةئيهت تايلمع قÓطإأ تعدتشسأ

لمعت .روكذملأ يحلأو ينوبلأ لخدم نيب طبأرلأ جودزملأ قيرطلل ةبشسنلاب لاحلأ وه ام رأرغ ىلع
يح ىوتشسم ىلع ةفشصرأ’أو قرطلأ ةئيهت لامكإأ ىلع ءانبلأو ةيرامعملأ ةشسدنهلأ ريمعتلأ ةيريدم

كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملل ديدجلأ رقملأ عورششم هيف يذلأ «لدع» تانكشس ةهج نم «3 ةرشضخوب»
ةيلحملأ تأراطإ’أ نيوكت زكرم عورششم ،نيدهاجملأ ةيريدم ،لافطأ’أ ت’اجعتشسأ ىفششتشسم ،ينطولأ

سصيوع لكششمب تمدطشصأ يحلأ ىوتشسم ىلع جودزملأ قيرطلأ ةئيهت لامكإأ ةيلمع نأأ ريغ ،اهريغو
ريمعتلأ ةيريدمب لوؤوشسم ردشصم فششك ثيح ،ريغشص ءزج ىوشس قبتي مل لاغششأ’أ ءاهنإأ نود لاح
لاغششأأ يعدتشسي ام وهو عورششملأ نم يقبتملأ ءزجلأ دنع رمت ةيشسيئر ةانق نأأ ءانبلأو ةيرامعملأ ةشسدنهلأ
حشضوأأ ثيح ،Óبقتشسم لكاششم يأ’ ايدافت كلذو عورششملأ لامكإأ لجأأ نم هليدعت وأأ اهراشسم ليوحتل
هذه ببشسب اعيرشس ررشضتتشس قرطلأ نكلو يلاحلأ عشضولأ يف لاغششأ’أ لامكإأ ناكمإ’اب هنأأ ردشصملأ
حشضوأأ دقف ،ةنكمملأ لولحلأ سصوشصخب امأأ ،ماعلأ لاملل أرأدهإأ ربتعت ةيلمعلأ نأأ ينعي ام وهو ةانقلأ
حتفو قيرطلأ ةئيهت لامكإ’ مزÓلأ لاغششأ’اب مايقلل ةيئاملأ درأوملأ ةيريدم كرحت نورظتني مهنأأ ردشصملأ
،هتيمهأأ ىلإأ رظنلاب كلذو لاغششأ’أ ءاهتنأ مدع مغر ايلاح هربع اهنم ديدعلأ رمت يتلأ تابكرملأ ةكرح مامأأ

ام وهو لاغششأ’أ هذهب مايقلأ يف ةريبك ةبغر اهيدل تشسيل ةروكذملأ ةيريدملأ هنإاف هتأذ ردشصملل اقفوو
.ليقأرعلأ ةلأزإأو رمأ’أ كيرحت لجأأ نم ةبانع يلأو دوهزم قيفوت لخدت هبشسح يعدتشسي
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لفطل ةرايسس سسهد ببسسب

روسشاع يديسس قيرط قلغ ىلع نومدقي نوجتحم
روششاع يديشس ةقطنمب يئ’ولأ قيرط قلغ ىلع نينطأوملأ نم ددع سسيمخلأ سسمأأ لوأأ ةيششع مدقأأ
يتلأ انرداشصم بشسحو .يرورم للشش يف ببشست ام ةنيدملأ طشسو ىلإأ ريشسلأ ةكرح هجو يف ةبانعب
ددشصب ناك لفطل ةرايشس سسهد يف لثمت ريطخ رورم ثداح عوقو ىلإأ دوعي ببشسلأ نإاف ربخلأ تدروأأ

لزن ةثداحلأ هذه بقعو .ةياغلل ةجرح ةلاح يف دششر نبأ ىفششتشسملأ ىلإأ اهتقو هلقن متيل قيرطلأ روبع
ام نيقئاشسلأ لبق نم ةطرفملأ ةعرشسلأ ىلع اجاجتحأ قيرطلأ قلغب أوماقو قيرطلل نينطأوملأ نم ددع
ةبانع ةيدلب ىوتشسم ىلع تاطلشسلأ نيجتحملأ اعدو ةقطنملاب تابكرملأ تأرششع سسدكت يف ببشست
.ةيوشسأاملأ ثدأوحلأ هذه لثم عوقول يدافتل روششاع يديشس قيرط لوط ىلع تÓهمم عشضو ىلإأ
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

4875ددعلا9102 ربمتبسس12  تبسسلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةنياعمل ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نم تاراطإا نم ةنوكم ةيرازو ةيسشيتفت ةنجل ةبانع ةي’وب تلح
. ةيلخادلا ةرازول ةيرازولا ةميلعتلا راطإا يف كلذو ةيئادتب’ا سسرادملا ذيمÓت سسردمت فورظ
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ة˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ردأ˘˘صصم بصسحو
ةيلمعلا هذه نإأف ةبأنع ةيدلبب
قأ˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف ي˘˘تأأ˘˘ت ة˘˘ي˘˘بأ˘˘قر˘˘لا

لجأ’ ةينعملا ةرازولا يعأصسم
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ن˘˘˘صسحأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت
صسرادملأب ذيمÓ˘ت˘لا صسرد˘م˘ت˘ل
لوخد˘لا ة˘ب˘صسأ˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا

0202-9102 ةنصسل يصسردملا
هذه رارقإا بأقعأا يف كلذكو
تاءارجإ’ا نم ةلمجل ةريخأ’ا

بناوجلا لك لمصشت ريبادتلاو

ةيميظنتلاو ةيرصشب˘لاو ة˘يدأ˘م˘لا

فور˘ظ˘لا ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا ن˘م

صسردمت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا

صسراد˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع

فلتخمب أه˘ط˘برو أ˘ه˘ت˘نأ˘ي˘صصو

˘مأ˘ع˘طإ’ا ر˘ي˘فو˘˘تو تأ˘˘كب˘˘صشلا

لمعلا بنأج ىلإا اذه يصسردملا

تآأصشنملا رييصست ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع

 .ةيصساردلا

ةيصشي˘ت˘ف˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تمأ˘قو

صسي˘م˘خ˘لا صسمأا لوأا ة˘˘يرازو˘˘لا
ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا صسراد˘م˘ل˘ل ةرأ˘˘يز˘˘ب

تأ˘عأ˘ط˘ق ةد˘ع ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ةيعصضولا مييقتل ةبأنع ةيدلبب

أميصس ’ تأيدلبلا فلتخم ربع
تأصسصسؤوملا هذه ىوتصسم ىلع
لفكتلا قيعي أم لكو ةيوبرتلا
ة˘ع˘بأ˘ت˘مو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ˘ب ل˘˘ث˘˘مأ’ا
ل˘جأا ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ةلجصسملا صصئأ˘ق˘ن˘لأ˘ب ل˘ف˘كت˘لا

فلتخ˘م ى˘لإا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تل˘ق˘ن˘تو
ي˘ت˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا تأ˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

لجأا نم ةيئادتبا07 ـلا زوأجتت
فورظلا ىلع أيناديم فوقولا
مأعطإ’ا ةبجو أهيف مدقت يتلا
أهريغو ةفأ˘ظ˘ن ن˘م ي˘صسرد˘م˘لا

ة˘ب˘جو˘لا ة˘ي˘عو˘ن ى˘ل˘ع كلذ˘كو
عم ذيمÓتلل ةمدقملا ةنخأصسلا
يف تأظحÓملا عيمج نيودت
ةروكذملا ةنجللا ءأهتنا رأظتنا

ةي’ولا تأيدلب عيمج ةرأيز نم
ن˘ع ي˘ئأ˘ه˘ن ر˘ير˘ق˘ت داد˘عإا ل˘ب˘ق
ر˘˘يزو˘˘ل ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘˘تو ةرأ˘˘˘يز˘˘˘لا
.ةيلحملا تأعأمجلاو ةيلخادلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نم تاراطإا نم ةنوكم

تايئأدتب’أ ذيمÓت صسردمت فورظ ةنياعمل ةيرأزو ةنجل
ايقيقح ارطخ لكسشت تتاب

نينطاوملا ىلع

 وزغت ةلاسضلأ بÓكلأ
 ينوبلأ ءايحأأ

ةصصأخ، ينوبلا ةيدلبب نينطاوملا ديدع ىدبأا
نم ،اديدصش ًءأ˘ي˘ت˘صسا ، ز˘كر˘م ي˘نو˘ب˘لا ءأ˘ي˘حأأ˘ب

تح˘ب˘صصأا، ة˘لأ˘صضلا بÓ˘كلا رأ˘صشت˘نا ةر˘هأ˘˘ظ
أهحأبن ببصسب ةيليللا ةرتفلا لÓخ مهجعزت
لكصشت تحصضأا أمك،ليللا ةليط لصصاوتملا

مهنم ةصصأخ ،م˘ه˘تأ˘ي˘ح ى˘ل˘ع أ˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ار˘ط˘خ
،لمعلا ىلإا ركأبلا حأبصصلا يف نيهجوتملا

ةÓصص ءادأ’ دجأصسملا ىلع نيددرتملا اذكو
يتلا ،ةدرصشتملا بÓكلا هذه نأا ثيح.رجفلا
ارأصشتنا دهصشت ،أ˘ه˘مأ˘مأا هار˘ت ن˘م ل˘ك م˘جأ˘ه˘ت
عصضولا اذ˘ه مأ˘مأاو ، ءأ˘ي˘حأ’ا م˘ظ˘ع˘م˘ب أ˘ب˘ي˘هر
،نأكصسلل ةيمويلا ةأيحلا صصّغن يذلا يرزملا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تأ˘ط˘ل˘صسلا ن˘م نو˘ب˘لأ˘ط˘ي م˘ه˘˘نإأ˘˘ف
رأصشتنÓل دح عصضو لجأا نم لجأعلا لخدتلأب
نأا نكمملا نم يتلا ، بÓكلا هذهل ريبكلا
و أفوخ رأثأا أم ،بلكلا ءادب ةبأصصم نوكت
رأ˘صشت˘˘نا ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘م نأ˘˘كصسلا ط˘˘صسو أ˘˘ع˘˘ل˘˘ه
وهو ،بلكلا ءادو برجلأك ةلقنتملا صضارمأ’ا
ار˘ط˘خ ل˘كصشي أ˘صضيأا ح˘ب˘صصأا يذ˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لا

ي˘ح˘لا لأ˘ف˘طأا ة˘˘ح˘˘صصب صصبر˘˘ت˘˘ي أ˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ذإا ،صسراد˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت ة˘صصأ˘خ م˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘صسو
ار˘كأ˘ب صضو˘ه˘ن˘لا ءأ˘بآ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ط˘˘صضي
ةمجأهم نم مهتيأمح دصصق مهئأنبأا ةقفارمل
. ةلأصضلا بÓكلا
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تاناسضيفلا نم افوخت

ةيدلبلا بايغو

تاعولابلأ فيظنتل ةلمح

راجحلاب انكسسم051 يحب
ىلع رأجحلأ˘ب أ˘ن˘كصسم051 نأكصس مد˘قأا
تأعولأبل˘ل ة˘ع˘صساو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ل˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت
مت ثيح طرأفلا عوبصسأ’ا لاوط يحلا طصسو
يتلا تاروذأقلاو خأصسوأ’ا عيمج جارختصسا

ن˘م أ˘فو˘خ˘ت تاو˘ن˘˘ق˘˘لا ير˘˘ج˘˘م د˘˘صست تنأ˘˘ك
تاون˘صسلا لÓ˘خ تل˘ج˘صس ي˘ت˘لا تأ˘نأ˘صضي˘ف˘لا
تلزعو تارأ˘م˘ع˘لا تر˘م˘غ ي˘ت˘لاو ة˘طرأ˘ف˘لا
مأيأا ةدعل مهلزأنم اوردأغي مل نيدلا نأكصسلا

يد˘ع˘ت ي˘ت˘لا هأ˘ي˘م˘لا م˘كار˘ت ءار˘ج ة˘ي˘˘لأ˘˘ت˘˘ت˘˘م
داد˘صسنا ءار˘ج ف˘صصن˘لاو .ر˘ت˘م˘˘لا أ˘˘ه˘˘عأ˘˘ف˘˘ترا
ف˘بر˘صصت تاو˘ن˘ق ماد˘ع˘نا اذ˘كو تأ˘عو˘لأ˘˘ب˘˘لا
يحلا بأبصش لمعتصسا دقو يحلا لخاد هأيملا

ةيلمع يف ةطيصسب تاودأاو ةصصأخلا مهتادعم
ةز˘هأ˘ج تتأ˘ب ي˘ت˘˘لا تأ˘˘عو˘˘لأ˘˘ب˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
يتلا ةر˘يز˘غ˘لا رأ˘ط˘مأ’ا ط˘قأ˘صست لÓ˘ق˘ت˘صس’ا
نأا أملع ةيوجلا دأصصرأ’ا حلأصصم أهب تأأبنت

دق اونأك رأجحلأب نكصس051 يح نأكصس
طصسو ةئيهتو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تÓ˘م˘ح ةد˘ع او˘ن˘صش

. ةيلأتتم عيبأصسأا ةدعل ترمتصسا يحلا

Qjº Ω
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لمعي ةطرصش طأبصض بيصصأا
حورجب ينوب˘لأ˘ب ةر˘ئاد˘لا ن˘مأأ˘ب

رثأا صسأارلا ىوتصسم ىلع ةريطخ
نأبج يمارجإا ءادتع’ هصضرعت
ةيدأأت ءأن˘ثأا ةرد˘صسو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
.همأهم

ءأعبرأ’ا ةليل ةيحصضلا لقنو
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع صسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘صسلا
نب’ ي˘ع˘مأ˘ج˘لا ي˘ئأ˘ف˘صشت˘صس’ا

هصضرعت رثإا ىلع ةبأنعب دصشر
دحأا دي ىلع ريطخ ءادتعا ىلإا

ةقطنمب ةيمارجإا ةعومجم دارفأا

ةبأ˘صصإا ه˘ن˘ع ج˘ت˘نو ( ةرد˘صسو˘ب)

صسأارلا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ

روكذم˘لا ن˘مأ’ا ل˘جر ع˘صضخو

تبجوتصسا ةيحارج ةيلمع ىلإا

هزجع تبثت ةيبط ةدأهصش هحنم

ةبأصصإ’ا ةروطخل ارظن يندبلا

 . أهل صضرعت يتلا

لو˘ح تأ˘˘يوار˘˘لا تف˘˘ل˘˘ت˘˘خاو

نأا د˘كؤو˘ي ن˘م أ˘ه˘ن˘م˘ف ة˘ع˘قاو˘لا

ةثأغ˘ت˘صسا د˘ع˘ب تع˘قو ة˘ثدأ˘ح˘لا

مجهت دعب Óيل نينطاوملا دحأا

ىلع نيفرحنملا نم ةعومجم

تاوق تعر˘ه ن˘يأا ه˘ت˘ي˘ب ة˘مر˘ح

د˘˘حأا مأ˘˘ق˘˘ف ه˘˘تد˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ل ن˘˘˘مأ’ا

لزنملا حطصس ن˘م ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا

ةبح) ةي˘ت˘ن˘م˘صسإا ة˘ل˘ت˘كب ه˘ي˘مر˘ب

بب˘صست أ˘م ه˘صسأار ى˘ل˘˘ع (كير˘˘ب

ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج ي˘ف ة˘ي˘ح˘صضل˘ل

ى˘لإا رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ه˘ل˘ق˘˘ن م˘˘ت˘˘ي˘˘ل

ت’أ˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘˘صس’ا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم

يقل˘ت˘ل د˘صشر ن˘با ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل

بصسحو .ة˘مزÓ˘لا تأ˘فأ˘ع˘صسإ’ا

م˘ت يد˘ت˘ع˘م˘˘لا نأ˘˘ف أ˘˘نردأ˘˘صصم

صضعب ر˘ي˘صشتو ه˘ت˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت

 .هفيقوت ىلإا ردأصصملا

ةعقاولا هذه تفلخ نيح يف

طأ˘˘صسوأا ي˘˘ف ءأ˘˘ي˘˘ت˘˘˘صسا ة˘˘˘لأ˘˘˘ح

ةيحصضلا نوكل ةرئادلا ينطاوم

ةد˘ي˘م˘ح˘لا ه˘˘قÓ˘˘خأأ˘˘ب فور˘˘ع˘˘م

 .لمعلا يف هينأفتو

ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

نمأ’ا ريدمو «دوهزم قيفوت»

«ري˘بو˘ب نأ˘مز˘لا ر˘م˘ق» ي˘ئ’و˘لا

ة˘طر˘صشلا ط˘بأ˘صض ةرأ˘يز˘ب أ˘مأ˘ق

نأنئمطÓ˘ل «ي˘مأ˘صس ي˘مر˘كع»

ىفصشتصسم يف دقري نيأا هيلع

نصسحت ليجصست عم دصشر نبا

.ةيحصصلا هتلأح يف

 دسشر نبا ىفسشتسسم ىلإا هليوحت مت ةيحسضلا

ةردسسوبب يمأرجإأ ءأدتع’ صضرعتي ةطرسش طباسض
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رو˘˘صصق˘˘لا ى˘˘صضر˘˘˘م ي˘˘˘كت˘˘˘صشي
مدلا ة˘ي˘ف˘صصت ة˘ح˘ل˘صصم˘ب يو˘ل˘كلا
ةبأنع ةنيدمب أنيصس نبا ىفصشتصسمب
دجاوتت يتلا ةيرزملا ةيعصضولا نم
رأيهنÓل ةلبأقلا ةحلصصم˘لا أ˘ه˘ي˘ل˘ع
بأ˘ي˘غ ن˘ع كي˘هأ˘ن ة˘ظ˘ح˘ل يا ي˘ف
ثيح ةمزÓلا تادعم˘لاو ة˘فأ˘ظ˘ن˘لا

ي˘صضأ˘م˘لا عو˘ب˘صس’ا ة˘يأ˘ه˘ن اودد˘ج
ةحلصصملا مأمأا ةيجأجتح’ا مهتفقو
ةينعملا تأهجلا ةبلأطم لجا نم
مهتي˘ع˘صضو˘ل ل˘ح دأ˘ج˘يإاو كر˘ح˘ت˘لا

قأ˘˘ط˘˘ي ’ تأ˘˘ب ر˘˘مأ’ا نأا ة˘˘صصأ˘˘˘خ
ر˘يزو ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘˘يو م˘˘ه˘˘ب˘˘صسح
مهتأنأ˘ع˘م ءأ˘ه˘نإا ل˘جأا ن˘م ة˘ح˘صصلا

نم، صضرملا مهكهنأا نأا دعب ةصصأخ
لصشفلا ىصضر˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي ر˘خآا بنأ˘ج
أصضر˘ع˘ت ر˘ث˘كأ’ا ن˘مز˘م˘لا يو˘ل˘كلا
ةيعأمتج’ا مهتأيح يف تار˘ي˘غ˘ت˘ل˘ل
م˘ه˘ع˘˘صضو ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لاو
عم ةرمتصسملا مهتأنأعمو ،يحصصلا
نعً Óصضف ،ةيومدلا ةيقنتلا ةزهجأا
نع مجنت يتلا ةيدأصصتق’ا ةفلكلا
،لمع˘لا ن˘ع عأ˘ط˘ق˘ن’ا وأا بي˘غ˘ت˘لا

نولوؤوصسم دكأا هصسفن قأيصسلا يفو
دادز˘ت ى˘صضر˘م˘لا ء’ؤو˘ه ةأ˘نأ˘ع˘مّ نأا
بلطتي أم ،م˘هداد˘عأا ةدأ˘يز˘ب ًأ˘ي˘مو˘ي
ءاو˘˘ت˘˘ح’ دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘˘لا

نأا ى˘˘لإا او˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لو ،م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘كصشم
نم ،لمحتت دعت مل تأيفصشتصسملا
دد˘ع د˘ياز˘ت ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘حأ˘˘ن˘˘لا

ببصسب يولكلا لصشفلأب نيبأصصملا
صضر˘م˘ب ة˘بأ˘صصإ’ا ة˘˘ب˘˘صسن عأ˘˘ف˘˘ترا
˘مأ˘قرأا بأ˘ي˘غ ل˘ظ ي˘فو، ير˘كصسلا

دد˘ع ن˘ع ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر
نيذلاو يولكلا روصصقلا ىصضرم
ي˘ن˘˘طو˘˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا مأ˘˘قرأا بصسح
دجاوتملا ءأصضعأ’ا ةعارزو ىلكلل
نو˘نأ˘ف صسنار˘ف ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب هر˘ق˘˘م

5.3 ي˘لاو˘ح كأ˘ن˘ه vنإأ˘ف ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لأ˘˘ب
يف صضرم˘لا اذ˘ه˘ب بأ˘صصم نو˘ي˘ل˘م
ن˘م د˘يزأا م˘ه˘ي˘لإا فأ˘صضي ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ًأيونصس ةديدج ةبأصصإا ةلأح0054

صضيرم005 ن˘م ر˘ث˘كأا كأ˘ن˘ه˘ف
،نمزملا يولكلا روصصقلأب بأصصم
يف تأئفلا رثكأا نم ءأصسنلا ربتعُتو
اذ˘ه ن˘م ي˘˘نأ˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ذإا ةريطخلا هتأ˘ف˘عأ˘صضمو صضر˘م˘لا

نم ةئأملأب06 نم رثكأا كأنه نأا

.ءأصسن sنه هب نيبأصصملا

ىصضَرم نإأف كاذو اذه لظ يفو

ل˘ق˘ن˘ت˘ي ن˘يذ˘لاو يو˘ل˘كلا ل˘˘صشف˘˘لا

ف’آ’ نكي مل نإا تأئمل مهصضعب

ِلجأا نمً أي˘عو˘ب˘صسأا تار˘ت˘مو˘ل˘ي˘كلا

ءارجإاو ةيبطلا ةنيأ˘ع˘م˘ل عو˘صضخ˘لا

ة˘مزÓ˘لا ة˘يرود˘˘لا تأ˘˘صصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا

بأيغ uلظ يف تمصص يف نونأعُي

تأ˘ي˘ف˘˘صشت˘˘صسمو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط تادأ˘˘ي˘˘ع

ةأنأعملا فيفختل ةلuقنتُم ةصصتخُم

رو˘هد˘ت ط˘صسو م˘ه˘ن˘ع ةر˘م˘ت˘صسم˘˘لا

ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘م˘ع ي˘˘ف ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م

 .ةينطولا ةيحصصلا

ةيرزملا مهتيعسضول لح داجيإا ةيسصولا تاهجلا اودسشان اميف

انيسس نبأ ىفسشتسسمب مدلأ ةيفسصت ةحلسصمب لسصأوتت يولكلأ روسصقلأ ىسضرم ةاناعم

ءافسشلا ةقاطب36242 اوملسست اميف

«صصانكلأ» ةلاكول نيبسستنم يعماج بلاط فلأأ42 نم رثكأأ
مكرأصسم لÓخ مكقفاري يعأمتج’ا نأمصضلا» رأعصش تحت نييعمأجلا ةبلطلا ةدئأفل ةيصسيصسحتو ةيمÓعإا ةلمح ةبأنع ةلأكول ءارجأ’ا لأمعلل ةيعأمتج’ا تأنيمأأتلل ينطولا قودنصصلا مظن

مهقوقحب ةبلطلا فيرعت وه ةلمحلا هذه نم فدهلاو ينطولا ىوتصسملا ىلع ةدجاوتملا تأعمأجلا ةفأك ىوتصسم ىلع يرأجلا ربمتبصس62 ةيأغ ىلإا لصصاوتتو ادغ قلطنتصس يتلاو «يعمأجلا
لك حرطب ةبلطلل حأمصسلا دصصق ةيعمأجلا دهأعملاو زكارملا ةفأك ىوتصسم ىلع ةيمÓعإا تاءأصضف ةبصسأنملا هذه لÓخ قودنصصلا صصصصخ دقو ،يعأمتج’ا نأمصضلا لأجم يف مهتأمازتلاو
ةيئ’ولا ةلأكولا تارأطإا أهمدقي يعأمتج’ا نأمصضلا أهحنمي يتلا تازأيتم’ا لوح تارصضأحم ميدقت ةيمÓعإ’ا مأيأ’ا للختتصسو يعأمتج’ا نأمصضلا ىدل بأصستنإ’ا تاءارجإا لوح رأصسفتصسا

نييعمأجلا ةبلطلا فيرعت قأيصس يف ةردأبملا هذه جردنتو ،أهبحصسل قودنصصلا لكأيه نم برقتلل ءأفصشلا ةقأطب تأبلط تأفلم اوعدوأا نيذللا ةبلطلا ةوعدل ةصصرف ةبصسأنملا هذه نوكتصسو
لوعفملا يرأصسلا نونأقلا مهل لوخي ثيح ،ءأفصشلا ةقأطب ىلع لوصصحلا لÓخ نم أيعأمتجا مهل نمؤوملا ةفصصل مهبأصستكا ةينأكمإا اذكو يعأمتج’ا نأمصضلا ءازإا مهتأبجاوو مهقوقحب
روحم جردأا ثيح ،تأئفلا فلتخمل ةغلأب ةيمهأا يصستكي رئازجلأب يعأمتجإ’ا نأمصضلأف ،لمعلا ثداوح نم ةيأمحلا اذكو صضرملا ىلع نيمأأتلا لأجم يف ةينيعلا تاءأعد’ا نم ةدأفتصس’ا
دحأا دعت يعأمتج’ا نأمصضلل ةينطولا ةموظنملا نأأب هيونتلا ردجيو ،قودنصصلل يجيتارتصسإ’ا ططخملا تأيولوأا نمصض أيعأمتجا مهل نمؤوملأب لفكتلا فورظو ةيمومعلا ةمدخلا نيصسحت

444 غلب «صصأنكلا» ـل ةبأنع ةلأكو ىلإا نيببصستملا ةبلطلا ددع نإأف ريكذتلل ،نينطاوملل ةديازتملا تأبلطلا ىلإا ةبيجتصسم ،هتاءادأا ةنرصصعو ةيعأمتج’ا ةيأمحلا لأجم يف ةروطتملا ةمظنأ’ا

.ةقأطب36242 ةئفلا هذه ىلإا ةملصسملا ءأفصشلا تأقأطب ددع غلب أمك9102-0202 يعمأجلا مصسوملا لÓخ Óجصسم أبلأط9426 مهنيب نم42
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

48759ددعلا9102 ربمتبسس12  تبسسلا
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لصاوت ةبانع نمأ حلاصم
ةينماضتلا اهتارايز

تايفشتسملل

ا˘ه˘˘تارا˘˘يز ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم  ل˘˘سصاو˘˘ت
نمألا ةرسسأا دارفأا ةحسص ىلع نانئمطÓل ةينماسضتلا
ىلع ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا، ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا و ي˘ن˘طو˘لا

سسمأا لوأا ،مت نيأا ،مهلزانمو تايفسشتسسملا ىوتسسم
دارفأا ةحسص ىلع نانئمطÓل ةيدقفت تارايز ميظنت
مزÓملا نم لكب رمألا قلعتي و ينطولا نمألا ةرسسأا
ظ˘فا˘حو ،«ن˘يد˘˘لا رو˘˘ن ي˘˘مر˘˘كع» ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل لوألا
ظفاح موحرملا ةلئاعو » دمحم بنعلوب» ةطرسشلا
. »ليعامسسإا يدنك» ةطرسشلل لوأا

ةكم يف نفدي يلع نب
ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ سسمأأ ن˘˘˘˘˘˘فد

يسسنوتلأ سسيئرلأ نامثج
ن˘يد˘با˘ع˘لأ ن˘يز» ق˘ب˘˘سسألأ

ىد˘˘˘˘حإأ ي˘˘˘˘ف «ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘ب
ة˘ك˘ل˘م˘م˘لا˘˘ب ة˘˘ك˘˘م ر˘˘با˘˘ق˘˘م
.ة˘˘يدو˘˘ع˘˘˘سسلأ ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ

سسي˘˘ئر˘˘لأ ي˘˘ما˘˘ح˘˘˘م لا˘˘˘قو
ري˘ن˘م» ق˘ب˘سسألأ ي˘سسنو˘ت˘لأ

ن˘فد رأر˘ق نإأ «ح˘لا˘˘سص ن˘˘ب
ءا˘˘ج ة˘˘ك˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘ب
.ةريخألأ هتيسصول ةيبلت

 ثدحلا ناعنصي يشطز و يضاملب
ةيرئازجلا ةيداحتلا سسيئر بعل
يسشطز نيدلا ريخ مدقلا ةركل
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘˘لا ع˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م
يف سسمأا لوأا يسضاملب لامج
رمألا وهو .ةمسصاعلا ءايحأا دحأا
ةعئار˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا سسكع˘ي يذ˘لا
لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ة˘يدا˘ح˘تلا سسي˘ئر و ي˘سضا˘م˘ل˘ب
فا˘ف˘لا مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

بع˘ل و .ي˘˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ
يف يسضاملب و يسشطز يئانثلا

هيف زوا˘ج˘ت˘ي ل ر˘ي˘غ˘سص بع˘ل˘م
ق˘ير˘ف˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا دد˘˘ع
.نيبعل سسمخلا دحاولا

«دعوتي» يوانرب
نيدسافلا

ميلسس فوؤورلا دبع» ةسضايرلاو بابسشلا ريزو دكأا
سصخ˘سش ل˘ك بسسا˘ح˘ي˘سس ه˘نأا م˘سسقأا ه˘نأا «يوا˘نر˘ب
لك مدقيسسو يرئازجلا بعسشلا قح يف ئطخي
ي˘ف «يوا˘نر˘ب» لا˘قو  .ة˘لاد˘ع˘لا ى˘لإا دا˘سسف ف˘˘ل˘˘م
تا˘ف˘ل˘م كا˘ن˘ه نإا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو˘ل تا˘ح˘ير˘سصت
ةبسساحم لجأا نم ةلادعلا ىوتسسم ىلع ةدجاوتم
.اهباحسصأا

راعشب ةعماجلا ةذتاسأ
«عاق اوفظن»

لاسصتلاو مÓعإلا ةيلك نم نييرادإاو ةذتاسسأا مدق
فلتخم تلمسش ةفاظن ةلمح ىلع (3 )رئازجلا ةعماج
تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا بق˘ع ة˘ي˘˘ل˘˘كلا ما˘˘سسقأا

اهعون نم ىلوألا ةردابملا ربتعتو لبق نم اهيلع
لجأا نم ةبلطل هيجوتو ةيعوت ةلاسسر تلمح يتلاو
.ةيلكلا ةفاظن ىلع ةظفاحملا

 بنذ نم حبقأ رذع
ةلاح روهدت رامع يديسس ريم عجرأا
ديلا سصقن ىلإا ةرملا هذه طيحملا
يقئاسس جورخ ع˘م ة˘سصا˘خ ة˘ل˘ما˘ع˘لا
ام وهو ،ةيونسس لطع يف تانحاسشلا

ىلع نوقلعي نينطاوملا سضعب لعج
هوبلاطو بنذ نم حبقأا رذعب كلذ
ن˘م م˘ه˘جار˘خإاو ا˘ع˘ير˘سس كر˘ح˘ت˘˘لا˘˘ب
نوطبختي يتلا ةيثراكلا ةيعسضولا
و راذعألا ددعت لظ يف ةسصاخ، اهيف
ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا تي˘ق˘ب ن˘يأا ،لا˘ع˘فألا ة˘ل˘˘ق
رامع يديسس ةيدلب نأا يهو ةدحاو
ةمامقلا يف قرغت تلاز لو تناك
ةلاسضلا بÓكلا راسشتنا نم يناعتو

نيذلا نييلحملا نيبختنملاو يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر نم مهطخسس نودبي نينطاوملا لعج ام راقبألاو
. ةبانع تايدلب مهأا دحأاب ثدحي ام ةيلوؤوسسم مهولمح

ةدادحل يف ةيرئازج ةيسنوت ةيحص ةلفاق
82و72 يمو˘ي م˘ظ˘ن˘ت˘سس
ةدادحل ةيدلبب يراجلا ربمتبسس
ةيحسص ةلفاق (سسارهأا قوسس) ـب

-ةيرئازج ة˘كر˘ت˘سشم ة˘ير˘كسسع
ةيحسصلا ةلفاقلا هذهو ةيسسنوت
ءابطأا ةكراسشم فرعتسس يتلا

ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘مو
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت ن˘ي˘ي˘سسنو˘تو
نوا˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘سشن ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
˘˘˘-ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ير˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘لا
.9102 ةنسسل يسسنوتلا
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ةئيبلا ةيريدم نم داتعلا نم ةربتعم ةيمك ، يقاوبلا مأاب يرشضحلا نيشسحتل ةيئلولا ةيمومعلا ةشسشسؤوملا عوبشسألا ةياهن تملتشسا
 ةنحاشش41 ءانتقا يف تلثمت ميتنشس رايلم09 يلاوح اهتفلكت تردق
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ة˘طو˘غ˘شضم ة˘ن˘حا˘شش ة˘˘شصا˘˘خ

ع˘فر˘ل بع˘كم ر˘ت˘م21 مج˘ح˘ب

ى˘˘˘˘لإإ «NAMCAHS»ةمامقلإ

50و ةبرتألإ ةحشساك ةلآإ بناج

تانحاشش30و فر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج تلآإ
ىرخأإ تلآإو ءابرهكلإ حيلشصتل
داتعو سشرلإو تاقرطلإ ةنايشصل
تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لإ ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘شصل ي˘˘˘لوأإ

تردق ثيح ىرخألإ لاغششألإو

05 ب ةيلوألإ تاينتقملإ ةميق
ن˘م ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لإو م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م
ةشسشسؤوملإ هذهل دشصرملإ غلبملإ
ءا˘˘ي˘˘ششألإ ءا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قل ه˘˘˘جو˘˘˘ي˘˘˘شس
تاي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘يرور˘شضلإ تلآلإو
ي˘ت˘لإ ن˘ي˘شسح˘ت˘لإو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لإ
مت يتلإ ةشسشسؤوملإ اهب علطشضت
ى˘لو˘ت˘ت˘ل إر˘خؤو˘م ا˘ه˘˘ثإد˘˘ح˘˘ت˘˘شسإ

بناج ىلإإ ةمامقلإ لقنب لفكتلإ

اهلوتت تناك ىرخأإ ماهم ةدع

ة˘نا˘ي˘شصك ة˘يد˘ل˘ب˘˘لإ ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لإ

ج˘˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘لإ ل˘˘˘خإد تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لإ

ءا˘بر˘ه˘كلإ ة˘نا˘ي˘شصو ي˘نإر˘م˘ع˘˘لإ

ني˘يز˘ت˘ب ما˘م˘ت˘هلإو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ

ةيوشستو ءإر˘شضخ˘لإ تا˘حا˘شسم˘لإ

ما˘ه˘م˘لإ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘ف˘شصرألإ

نأإ املع ،ا˘ه˘ل ة˘ل˘كو˘م˘لإ ىر˘خألإ

ةزوحب يذلإ ةمامقلإ لقن داتع

ى˘˘لإإ ه˘˘م˘˘شض م˘˘ت د˘˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لإ

,ةديدجلإ ةشسشسؤوملإ

كانه ناف ةئيبلإ ريدم بشسحو

ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ع˘با˘˘ت بت˘˘كم

ةيلم˘ع ى˘لو˘ت˘ي ن˘م و˘ه ة˘ي˘نا˘م˘لأإ

ءإوت˘حإ ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لإ

ة˘ق˘ير˘ط˘ب ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لإ تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع

تايطعمل بيج˘ت˘شست ة˘ج˘ه˘ن˘م˘م

ةنيدملاف ي˘ح˘لإ ن˘م ءد˘ب ةر˘ي˘ث˘ك

يتلإ رئإودلإو تايدلبلإ مث نمو

ديد˘ج˘لإ ما˘ظ˘ن˘لإ إذ˘ه ا˘ه˘شسم˘ي˘شس

ن˘˘˘ي˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ سصخ˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لإ

مت دقو ةماع ةفشصب يرشضحلإ

يح نم اقÓطنإ ططخملإ ليعفت

مظي هرابتعاب جذومنك سسناطيب

طمن ىلع رفوتي نكاشس فلأإ51

ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ب ي˘عا˘م˘ت˘˘جلإ ن˘˘كشسلإ

ةفاظنلإ رابتعاب يرششبلإ دروملإ

ع˘شضو م˘ت ثي˘ح ن˘طإو˘م˘لإ م˘ل˘˘ح

نكامألإ ةئيه˘تو ة˘ي˘ن˘ق˘ت بتا˘كم

مت نيأإ ةمامقلإ عمجب ةشصاخلإ

، ةما˘م˘ق˘ل˘ل ة˘يوا˘ح29 عشضو

ةيشسي˘شسح˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لإو

ةبشسنلاب هشسفن لاحلإو، ناكشسلل

004 عشضو مت نيأإ ةرششدلإ يحل

ةئيهلإ نيومت نم ةيدرف ةيواح

يذ˘لإ ة˘يلو˘لإ ي˘لإو ة˘ي˘نا˘˘م˘˘لألإ

داتعلإ عيزوت ةيلمع ىلع فرششإ

يبعششلإ سسلجم˘لإ سسي˘ئر ة˘ق˘فر

يقإوبلإ مأإ ةيلو نأإ دكأإ يئلولإ

ةيجذو˘م˘ن ة˘يلو˘ك تر˘ي˘ت˘خإ د˘ق

ة˘فا˘ظ˘ن˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘لإ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ل˘˘ل

بناج ىلإإ يرشضحلإ نيشسحتلإو

ل˘˘ج˘˘ي˘˘جو نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت ن˘˘˘م ل˘˘˘ك

ل˘˘غ˘˘ششلإ نأإ إد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘˘ل˘˘˘قروو

لك ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لإ و˘ه ل˘غا˘ششلإ

را˘˘ششت˘˘نإو خا˘˘˘شسوألإ ر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م

نلأإ نمو ناكم لك يف ةمامقلإ

داتعلإ إذه لامعتشسابو إدعاشصف

متيشس تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لإ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘بو

رهاظم ىل˘ع ة˘لا˘ح˘م ل ءا˘شضق˘لإ

لك Óبقتشسم فرعتشسو يدرتلإ

ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لإ ر˘ئإود˘لإو تا˘يد˘ل˘ب˘لإ

.ديدجلإ ماظنلإ إذه سسفن
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عوبشسألإ ةياهن هترايز لÓخ
نأإ دعب جيريرعوب جرب ةيلو ىلإإ
تإزاج˘نلإ ة˘ي˘عو˘ن ن˘ع ثد˘ح˘ت
تققحت يتلإ هعاطقب ةقلعتملإ

يف يه يتلإ لاغششألإو اينإديم
قفو زجنت يتلإو زاجنلإ روط
ةيلولاب اهب لومعملإ تاينقتلإ

ةيمومعلإ لاغششألإ ريزو فششك
ةبإروك ىفطشصم ديشسلإ لقنلإو
نع ةمراشص تاميلعت ءاطعإإ نع
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لإ ن˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘˘لإ

م˘ت ي˘ت˘لإ ةد˘˘ي˘˘ج˘˘لإ ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لإو
فوشس هنأاب اح˘شضو˘م ا˘ه˘مÓ˘ت˘شسإ
تا˘قر˘ط˘لإ ة˘نا˘ي˘شص قر˘ف م˘˘عد˘˘ت

ل˘كب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘يرود˘˘لإ ة˘˘شصا˘˘خ
ةظفاح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘شسا˘شسألإ مزإو˘ل˘لإ

فششك امك تاششنملإ هذه ىلع
دعب ةين˘طو ق˘ير˘ط ة˘ط˘ير˘خ ن˘ع
ا˘ه˘تد˘ه˘شش ي˘ت˘لإ تا˘بإر˘˘ط˘˘شضلإ
تاناشضيفلإ ةجيتن قرطلإ سضعب
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لإ ة˘شصا˘خ ا˘ه˘ن˘ع لا˘ق
اهيلع ةظفاحملا˘ب رور˘م ة˘فا˘ث˘ك
هايملإ نايرشسب د˘ي˘ج˘لإ ل˘ف˘كت˘لا˘ب

قلع˘ت ا˘م˘ي˘ف ل˘شضفألإ ل˘ف˘كت˘لإو
ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لإ يرا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب
سضعب اهتفرع يتلإ تاناشضيفلإ
ةطرافلإ ما˘يألإ لÓ˘خ تا˘قر˘ط˘لإ

هذه˘ب ل˘ف˘كت˘لإ م˘ت ه˘نأإ ا˘ح˘شضو˘م
تاميل˘ع˘ت ءا˘ط˘عإإ ع˘م سصئا˘ق˘ن˘لإ

ةلفكتم˘لإ قر˘ف˘لإ ل˘كل ة˘مرا˘شص
ة˘ن˘مآإ ة˘يرور˘م ة˘كر˘ح نا˘˘م˘˘شضو
مت هنأاب دكأإ عفدلإ تاطحم نعو
ىلع رهشست يتلإ قرفلإ ةبلاطم
فيثكتل تاط˘ح˘م˘لإ هذ˘ه زا˘ج˘نإ
نأإ بج˘˘˘ي ثي˘˘˘ح˘˘˘˘ب دو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ
ى˘شصقأإ ه˘لو˘ق بشسح ل˘م˘كت˘˘شست
لخدتشس يتلإو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لإ ة˘ن˘شسلإ

نأإ إريششم1202 ةنشس ةمدخلإ
ة˘لا˘كو˘ل˘ل تي˘ط˘عأإ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لإ
ل˘كو تا˘قر˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘م ن˘˘ير˘˘ها˘˘شسلإ
زا˘ج˘نلإ ةر˘ي˘تو ى˘ل˘ع ا˘ي˘شصخ˘شش
يف اهميلشستو ةيعونلإ ةشصاخو
را˘˘ششت˘˘نإ ن˘˘˘ع و لا˘˘˘جآلإ بر˘˘˘قأإ
ي˘ت˘لإ ة˘يو˘شضو˘ف˘لإ تÓ˘ه˘م˘م˘˘لإ
تاقرطلإ ىلع إروكيد تحشضأإ
نا˘˘˘˘ب نأا˘˘˘˘ششلإ إذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘ق
ق˘فو ة˘شصخر˘م˘˘لإ تÓ˘˘ه˘˘م˘˘م˘˘لإ

نطإوملإ ةمÓشسل ةينقت ةشسإرد
اهتيعونو ةق˘ير˘ط سضر˘ف˘ت ي˘ت˘لإ

ن˘م ثد˘ح˘˘ي ا˘˘م ن˘˘ع ا˘˘ف˘˘شسأا˘˘ت˘˘م
ايعإد ةيوشضوف قرطب اهراششتنإ
ن˘يأإ ةر˘ها˘ظ˘لإ هذ˘ه ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإإ

ه˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م بلا˘˘˘ط
ءاشصحإاب تايدلبلإ عم قيشسنتلاب
ة˘يو˘شضو˘ف˘لإ تÓ˘ه˘˘م˘˘م˘˘لإ هذ˘˘ه
ن˘˘عو ا˘˘ه˘˘عز˘˘ن ي˘˘˘ف عإر˘˘˘شسإلإو
مقر ينطولإ قير˘ط˘لإ ة˘ي˘جإودزإ

جيريرعوب جرب نيب طبإرلإ54
لفكتلإ مت هنأإ فششك ةليشسملإو
ريغ عطقملإ امأإ قيرطلإ ةنايشصب
يف هب لفكت˘لإ م˘ت˘ي˘شس جودز˘م˘لإ

مايقلإ دعب ةلبقملإ جمإربلإ لÓخ
ف˘شش نا˘ب˘كو ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘شسإرد˘˘ب
قيرط نم ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لإ ع˘طا˘ق˘م˘لإ

رو˘˘ط ي˘˘ف و˘˘ه يذ˘˘˘لإ دا˘˘˘كورل
سسي˘م˘خ ن˘م ا˘قÓ˘˘ط˘˘نإإ زا˘˘ج˘˘نلإ

رميشس يذلإو لوزقوب ىلإإ ةنايلم
جيريرعوب جربو ةليشسملإ ىلع
اشضيأإ ةيقبتملإ جمإربلإ لÓخ نم
ةيلاملإ ةي˘ع˘شضو˘لإ ن˘شسح˘ت د˘ع˘ب
إد˘كؤو˘م ة˘نا˘˘ي˘˘شصلإ ع˘˘م دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل
زجن˘ي و˘ه ا˘م˘ب د˘ي˘ج˘لإ ل˘ف˘كت˘لا˘ب

ريزولإ ديشسلل ناكو إذه  ايلاح

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘˘يز

ةحوتفملإ تاششرولإو عيراششملإ

مت نيأإ ةيلولاب عاطقلل ةعباتلإ

ىلع عاطقلإ لوح سضرع ميدقت

مامح ىومحلإ بكرملإ ىوتشسم

فرط نم ريهملإ ةيدلبل نابيبلإ

ةراششإإ ءاطعإإو عاطقلإ حلاشصم

ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإإ لا˘˘غ˘˘ششأإ قÓ˘˘ط˘˘نإ

روحم5 مقر ينطولإ قيرطلإ

مك5.5 لوط ىلع ريهملإ ةيدلب

عور˘˘ششم ن˘˘ي˘˘ششد˘˘ت˘˘ب ما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك

قيرطلإ ةيجإودزإ زاجنإو ةشسإرد

هعطقم يف601 مقر ينطولإ

تور˘˘غا˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بإر˘˘لإ

مك01 دإدتمإ ىلع راتشسكيتو

ى˘ل˘ع ي˘˘قو˘˘ف ر˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘ششد˘˘تو

ع˘ط˘ق˘م ر˘ب˘ع ةد˘يد˘˘ح˘˘لإ ة˘˘كشسلإ

راملإ50 مقر ينطولإ قيرطلإ

هترايز مختيل راتشسكي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب

قيرطلإ ةئيهت لا˘غ˘ششأإ ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب

لوط ىل˘ع601 مقر ي˘ن˘طو˘لإ

مك41

ميتنشس رايلم09ـلا ةبارق ةلودلا اهل تدشصر / يقاوبلا مأا

روطتم دج اداتع ملتسست يرسضحلا نيسسحتلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملا
يقاوبلا مأا

ةقرسس يف صصتخم باسشل دح عسضو

ةلاقنلا فتاوهلا
لاكششأإ لك ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘مإر˘لإ ي˘ن˘طو˘لإ ن˘مألإ دو˘ه˘ج را˘طإإ ي˘ف

نمألإ حلاشصم تنكمت تاكلتم˘م˘لا˘ب ة˘شسا˘م˘لإ ا˘ه˘ن˘م و ة˘م˘ير˘ج˘لإ

ةشسمخ يف طروتم باشش فيقوت نم يقإوبلإ مأاب يناثلإ يرشضحلإ

نيأإ نمألإ رقم ىلإإ هدايتقإ متيل ةلاقن فتإوه تلاط ةقرشس اياشضق

يتلإ ةيئاشضقلإ تاهجلإ مامأإ هرثإإ ىلع مدق يئإزج فلم هل زجنأإ

ةماعلإ تاقÓعلإو لاشصتلإ ةيلخ نايب بشسحو ،هرمأإ يف تلشصف

هفيقوت مت ةنشس32 رمعلإ نم غلابلإ هيف هبتششملإ ناف ةيلولإ نمأاب

ماظن لÓغ˘ت˘شسإ إذ˘كو ا˘يا˘ح˘شضلإ ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘شسإ د˘ع˘ب

اياشضق ةشسمخ يف طروت ثيحCRIS يئانجلإ ثحبلإ و فرعتلإ

فتاه) يمومعلإ قيرطلإ يف فنعلاب ةقرشس يتيشضق اهنم ةقرشس

. (لاقن فتاه)فطخلاب ةقرشس اياشضق ةثÓثو ( لاقن
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ةلادعلا ىلع امهتم03 ةلاحإا مت اميف

امهتزوحب0432 صصاخسشأا فيقوت

وزو يزيتب ةيلقعلا تارثؤوملا نم اسصرق
و ةيلقعلإ تإرثؤوملإ يف يعرششلإ ريغ راجتلإ ةحفاكم راطإإ يف

ةنشسلإ لÓخ وزو يزيت ةيلو نمإ حلاشصم تماق تاشسولهملإ

مÓعإلإ ةيلخ نايب يف ءاج امبشسحو .ةيراجلإ ةنشسلإ و ةيشضاملإ

ةجلاعم مت هناف وزو يزيتب يئلولإ نمأÓل ةيلحملإ ةيريدملإ ىدل

دق و ةيلقعلإ تإرثؤوملل يعرششلإ ريغ راجتلاب ةقلعتم ةيشضق82

ةقورأإ ىلع مهتلاحإإ مت امهتم64 فيقوت نع ةيلمعلإ ترفشسأإ

0812 زجح نم ةينمألإ حلاشصملإ تإذ تنكمت امك . ةلإدعلإ

رهششأإ  ةينامثلإ لÓخ نيفوقوملإ ةزوحب تناك اشسولهم اشصرق

يتلإ ةيمويلإ ، اهتاطاششن امئإد راطإإ يف و9102. ةنشسل ىلوألإ

و تإردخملل يعرششلإ ريغ راجتلإ ةرهاظ ةبراحم ىلإإ فدهت

لÓخ وزو يزيت ةيلو نمإ حلاشصم تجلاع ،ةيلقعلإ تإرثؤوملإ

رهشش ةياغ ىلإإ و يشضاملإ يفناج رهشش ةيإدب ذنم ةرتفلإ سسفن

مهتلاحإإ مت اشصخشش03 فيقوت ىلإإ تدأإ ةيشضق53 يشضاملإ توأإ

اشصرق0432 نمألإ حلاشصم تزجح امك . ةيئاشضقلإ تاهجلإ ىلإإ

.ةيلقعلإ تإرثؤوملإ نم
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جيريرعوب جرب

نيماع تاذ ةلفط ةثج لاسشتنا

ةزاعمب ةيئام ةكرب نم
نم ةيناثلإ ةنشسلإ نشس يف ةلفط ةثج لاششتنإ عوبشسألإ ةياهن مت

بونج ىشصقأإ سشعلإ ةيدلبل ةعباتلإ ةزاعمب ةيئام ةكرب نم رمعلإ

عقت ةكربلإ نأإ ناكملإ نيع نم رداشصم بشسحو جيريرعوب جرب

يتلإ راطمألإ طوقشس دعب تنوكت يتلإو ةيرقلإ ةربقم نم برقلاب

لبق نم ةيرإوجلإ ةدايعلإ ىلإإ اهلقن مت ةيحشضلإ ةقطنملإ اهتدهشش

ثثجلإ ظفح ةحلشصم ىلإإ اهليوحت متيل ةيندملإ ةيامحلإ حلاشصم

يديزوب رشضخل ىفششتشسمب

´.eƒS°≈

ضضيبأا حÓشس امهتزوحب ناك

ناجوري ايئاسضق نيقوبسسم فيقوت

ةنتابب جلاعملا فيكلا
ةطرششلل ةيئلولإ ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لإو ثح˘ب˘لإ ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

،تإردخملل نيجورم فيقو˘ت ن˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لإ

جيورتب نيفوقوملإ مايقب ديفت ةدرإو تامولعم ىلع ءانب كلذو

تايرحتلاب مايقلإو يتامÓعتشسلإ لمعلإ فيثكت دعب ،تإردخملإ

04 و73 رمعلإ نم نيغلابلإ امهب هبتششملإ فيقوت مت ةينإديملإ

ردقي تإردخملإ نم ةيمك امهتزوحبو ايئاشضق ناقوبشسم ،ةنشس

سضيبأإ ىلإإ ةفاشضإلاب جلاعملإ فيكلإ نم مإرغ161ـب اهنزو

امهميدقت مت قيقحتلإ تإءإرجإإ ءافيتشسإ دعب ،نيكشس يف لثمتم

يف هذه ةيلمعلإ يتأاتو .ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ ليكو مامأإ

ريغ ةرجاتم˘لإ ا˘ه˘ن˘مو ا˘ه˘عإو˘نأإ ى˘ت˘ششب ة˘م˘ير˘ج˘لإ ة˘ح˘فا˘كم را˘طإإ

.ةيلقعلإ تإرثؤوملإو تإردخملاب ةيعرششلإ

T°ƒT°É¿.ì

جيريرعوب جرب نم ةيمومعلا لاغششألاو لقنلا ريزو

ةنايسص قرف و1202 ةنسس ةمدخلا لخدتسس عفدلا تاطحم
 ةيسساسسألا مزاوللا لكب معدتسس تاقرطلا
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ءاقل مويلا ءاسسم ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘سشت ىف˘ط˘سصم بع˘ل˘م ن˘سضت˘ح˘ي
ضسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ىلا ل˘هؤو˘م˘لا ل˘سصا˘ف˘لا يو˘ف˘سصت˘لا رود˘لا با˘هذ

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ما˘˘ما ،““0202 ناسش““ نيي˘ل˘ح˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
يف ةارابملا ربتعت ثيح ،ةق˘با˘سسلا ة˘خ˘سسن˘لا ل˘ط˘ب ي˘بر˘غ˘م˘لا

مويلا نيبلاط˘م˘لا يردو˘ك ةز˘م˘ح ءا˘ق˘فر ما˘ما ة˘ي˘م˘هألا ة˘يا˘غ
بايإلا ءا˘ق˘ل د˘عو˘م ل˘ب˘ق ة˘ح˘ير˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘بو زو˘ف˘لا ةرور˘سضب
قيرفلا ضضرا يف يرجيسس هنا امب ريثكب بعسصأا نوكيسس يذلا
ضسو˘˘ف˘˘ن ي˘˘ف كسشلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا ل˘˘خد د˘˘قو اذ˘˘ه ،ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه˘ب ما˘م˘ت˘هلا ىود˘ج ن˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

فافلل تهجو يتلا ةريثكلا يتلا تاداقتنلا لظ يف ةسصاخ
مل ثيح ،اهل ريسضحتلل مات هبسش بايغ لظ يف اهسصوسصخب
رك˘سسع˘م ىو˘سس ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ر˘سضخ˘لا و˘ي˘ل˘ح˘م ير˘ج˘ي
ضصوسصخب لسصح ريبك لدج دعب ،يسضاملا توا ةياهن دحاو
د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سسل ،ة˘ل˘ي˘ك˘˘سشت˘˘لا هذ˘˘ه ىل˘˘ع فر˘˘سشي يذ˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
كلذ ىلا فسضا ،اهيلع فارسشلا نع يسضاملب لامج راذتعا
يتلا ةمئاقلا ءارج نم اسضيأا فافلاب تقحل يتلا تاداقتنلا
نم ريثكلا باجعا رثت ملو تاداقتنلا نم اهتسصح اسضيأا تلان
يذلا يليتاب بردملا ةيدودحم ىسسنن نا نود ،نيعبتتملا

دازملا ىلع هسسأار نوكيسس يذلاو يلحملا بختنملا عم لسشف

غلابم مامتهاب تيظح دق ةارابملا نإاف ،لباقملا يفو ،مويلا

لكسشب ريسضحتلا يف اوعرسش نيذلا ةبراغملا فرط نم هيف

يذلا ةتومع يلحملا بردملا ةدايق تحت ةهجاوملل ركبم

يرئازجلا بختنم˘لا ن˘ع ةر˘ي˘ب˘كو ةر˘ي˘غ˘سص ل˘ك ا˘ي˘لا˘ح فر˘ع˘ي

.يلحملا بختنملا نع كيهان لوألا

 ““لهأاتلا ةريضشأات عازتنا ىلع نورضصم““ :يليتاب
رئازجلا بخت˘ن˘م برد˘م ،ي˘ل˘ي˘تا˘ب ضشت˘ي˘فودو˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا د˘كأا

ةيباجيإا ةجيتن قيقح˘ت˘ل ةز˘ها˘ج هر˘سصا˘ن˘ع نأا˘ب ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل

يف يليتاب لاقو ،نييلح˘م˘ل˘ل ي˘بر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ما˘مأا مو˘ي˘لا

˘مر˘ت˘ح˘ن““ :ضسي˘م˘خ˘لا ضسما لوا ،مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو˘ل تا˘ح˘ير˘˘سصت

ضسرمتمو تابختنملا لسضفأا نم هنوك اريثك برغملا بختنم

ىل˘ع تق˘فاو د˘ق˘ل““ :ع˘با˘تو ،““تا˘سسفا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ل˘ث˘˘م ي˘˘ف اد˘˘ج

بب˘سسب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م بيرد˘˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘م لو˘˘ب˘˘ق

حيحسص ،ايقيرفأا ممأا ضسأاك تايئاهن ىلإا هتدايق يف يتبغر

نورسصم اننأا لإا ،ةلباقملل ريسضحتلل فاك تقوب ظحن مل اننأا

ةر˘خ˘ف ن˘ع ي˘ل˘ي˘تا˘ب ر˘ب˘عو ،““ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘سشأا˘˘ت˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا ىل˘˘ع

لامج ،لوألا بختنملا بردم فرط نم هتيكزت دعب ديدسشلا

دا˘ح˘تلا ي˘لوؤو˘سسم ىد˘ل ا˘ه˘ب ىظ˘ح˘ي ي˘ت˘لا ة˘ق˘ث˘لاو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

بيردتل يمسسا حر˘ت˘قا ن˘م و˘ه ي˘سضا˘م˘ل˘ب““ :م˘ت˘خو ،ير˘ئاز˘ج˘لا

يف حجنا نأا ىنمتأا ،كلذب ار˘ي˘ث˘ك ز˘ت˘عأاو ي˘ل˘ح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

بختن˘م˘لا زا˘ج˘نإا رار˘ك˘ت ىل˘ع ردا˘ق ي˘سسفا˘ن˘ت بخ˘ت˘ن˘م ن˘يو˘ك˘ت

.““لوألا

ةمهملا انيلع لهضست ةيباجيإا ةجيتن ققحن نا بجي““ :ةدايع نب

““ةدوعلا ءاقل يف
،يلحملا يرئازجلا بختنملا عفادم ،ةدايع نب نيسسح ىدبأا

هر˘ي˘ظ˘ن ما˘مأا زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةرد˘˘ق ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث

م˘مأا ضسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن غو˘ل˘ب ن˘م ةو˘ط˘خ بار˘ت˘قلاو ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا

نوزهاج““ :ةيفحسص تاحيرسصت يف ةدايع نب لاقو ،ايقيرفأا

نم بلطن ،يبرغملا بختنملا مامأا ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل

:فاسضأاو ،““ةقيقد09ـلا ةليط انمعدو ةوقب روسضحلا انراسصنأا

عنسص ىلع ةردقلا مهيدل نيزيمم نيبعل كلتمي بختنملا““

تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف قرا˘˘ف˘˘˘لا

ي˘ف ق˘ث˘نو ةدارإلاو ة˘م˘يز˘ع˘لا˘ب ىل˘ح˘ت˘ن نأا ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا

ةارا˘ب˘م˘لا نأا م˘ل˘ع˘ن““ :م˘تأاو ،““ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت م˘سسح˘ل ا˘ن˘تارد˘ق

يبرغملا بختنملا نأاو ةسصاخ ،ةبوعسصلا ةياغ يف نوكتسس

ىلع زكرنسس ،ةريبك ةربخ نوكلمتي نيزيمم نيبعل مسضي

ةدوعلا ءاقل يف ان˘ت˘م˘ه˘م ل˘ي˘ه˘سست˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت

.““برغملاب

(اس51:91 ىلع مويلا) برغملا – رئازجلا / ناشلا تايفصت

 زوفلا ةيمتح مامأا رضضخلا ويلحمو كحملا ىلع يليتاب ضسأار

““ةوقلا يف انيواضسي نÓيم رتنإاو ايليب هبضشأا ’““:رصان نب
ةررقملا يبرادلا ةارابمل نÓيم دعتسسيو ،ايليب ضساكول مرسضخملا هليمز نم ةدافتسسلا ةيفيكو ،همسسوم ةقÓطنا نع ،ضسمأا لوأا يلاطيإلا نÓيم مجن ،رسصان نب ليعامسسإا يرئازجلا يلودلا ثدحت

انأا““ :Óئاق ،““ضستروبسس ياكسس““ ةكبسشل تاحيرسصت يف ،نÓيمل هلاقتنا ىلع رسصان نب قلعو ،ةريخألا ةارابملا يف ،انوريف مامأا Óيدب رسصان نب ضسلج امنيب ،نÓيم رتنإا دودللا هراج مامأا مويلا
هنإا ،داع ايليب ،انه ديدج بعل انأا ،لمعلا لسصاوأاسس ،دوجوم انأا ،يعيبط اذه““ :باجأا ،ايسشيرب مامأا ديجلا ءادألا دعب ،انوريف دسض Óيدب هسسولج نعو ،““يل ةبسسنلاب ريبك دحت هنإا ،ديعسس ايسصخسش

مئاد هنإا ،اهدقفن امدنعو ةركلا كلمن امدنع ،بعلملا ضضرأا ىلع هلعف هيلع بجي ام فرعيو ،اماع33 رمعلا نم غلبي ايليب““ :عباتو ،““مدقلا ةرك يه هذه ،ريثكلا هنم ملعتأا نأا بجيو عئار بعل

ةقيرطلاب امئاد ركفن نأا بجي““ :Óئاق ،يبرايدلا ءاقلل9102 ايقيرفإا لطب قرطتو ،““هيدل امم ريثكلا ملعتأا نأا عيطتسسأا ينأل ،انل ةبسسنلاب ديج رمأا وهو ،نيهباسشتم انسسل ،ةياهنلا ىتح زيكرتلا
ىوقأا اقيرف كانه نأا لوقلا نكمي ل ،اهسضوخ يف نيبعÓلا عيمج بغري ةارابم رتنإاو نÓيم““ :لسصاوو ،““طاقن ثÓثب ةارابم يه انل ةبسسنلاب نكل ،انريهامجل ةيمهأا رثكأا يبرادلا نوكي دقف ،اهسسفن

hd«ó.±.““ةارابملا يف هلعفنسس ام ىرنسس ،عئار قيرف رتنإاو ،انل يقيقحلا لوألا رابتخلا اذه نأل ،زوفن نأا بجي ،بعلملا ضضرأا ىلع ىرنسس ،رخآلا نم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

رسصم بختنم

يريغأا ـل افلخ ““ةنعارفلا““ ـل اديدج ابردم يردبلا
اًفلخ ،ةنعارفلل لوألا ينطولا بختنملل ابردم ،يردبلا ماسسح نييعت ،ينيانجلا ورمع ةسسائرب ،مدقلا ةركل يرسصملا داحتلا نلعأا
،9102 ةيقيرفألا ممألا ةلوطب يف قافخإلا دعب ،رسصم بختنم بيردت نم يريغأا ،ةركلا داحتا لاقأاو ،يريغأا رييفاخ يكيسسكملل
ريدت يتلا ةيسسامخلا ةنجللا ءاسضعأا نيب تافÓخلا لاعتسشا ةريخألا ةرتفلا تدهسشو ،ايقيرفأا بونج مامأا يئاهنلا نمث نم هجورخو
نلعملا5 ـلا نيحسشرملا نيب نم ةمهملا يلوتب قحألا لوح ءارآلا نيابت عم ،بختنملل مداقلا ينفلا ريدملا ةيوه لوح داحتلا

اًفÓخ نأا لإا ،ةريخألا تاعاسسلا ىتح ةمهملا يلوتل برقألا ،يديعسسروبلا يرسصملا بردم ،لÓج باهيإا ناكو ،قباسس تقو يف مهنع
ةنعارفلا بردم نأاسشب لدجلا نم ةلاح ،ةريخألا ةرتفلا تدهسشو ،يردبلا ماسسح حلاسصل ةياهنلا يف رمألا مسسح تاسضوافملا يف
.““وديم““ ماسسح دمحأاو نسسح ماسسح ،لÓج باهيإا ،هتاحسش نسسح ،يردبلا ماسسح :مه ءامسسأا5 حيسشرت دعب ،ديدجلا
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00:71 نم ةيادب موي˘لا ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ل˘ب˘ق˘ت˘سست
ةبانع داحتا ةم˘ل˘ع˘لا˘ب را˘غوز دو˘ع˘سسم بع˘ل˘م˘ب اءا˘سسم
نيب ران نم ةمق يف ةلوطبلا نم5 ةلوجلا راطإا يف
،ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ع نا˘ث˘ح˘ب˘ي ن˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف
راوزلا امأا ،زوفلا ىوسس رايخ يأا نوكلمي ل نويلحملاف
ىلإا ةدوعلا وهو دحاو فدهب ةملعلا ىلإا اولقنت دقف
ىلإا ةدوعلا يدافت لجأا نم ةطقنب لقألا ىلع ةبانع
ي˘نا˘ث ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ة˘سساو˘م لو˘ع˘يو ،ر˘ف˘˘سصلا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن
يف قيرفلا داق نأا دعب ةبانع عم هل ةيباجيإا ةجيتن
.ةلوطبلا يف راسصتنا لوأا قيقحتل ةيسضاملا ةلوجلا

ةملعلا تامجه طابحإ’ زهاج عافدلا
يف هئÓمز ةيق˘بو ي˘بور˘خ ق˘ير˘ف˘لا د˘ئا˘ق لوا˘ح˘ي˘سس
ةيدو˘لو˘م مو˘ج˘ه ه˘جو ي˘ف او˘ف˘ق˘ي نأا ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا
ةيباجيإا ةجيتنب رايدلا ىلإا ةدوعلا لجأا نم ةملعلا

ىقبيو ،ةهجاوملا هذه يف فادهألا يقلت يدافتو
ةملعلا موجه نم اورذحي نأا ضشانك قافر نم بولطم
ةقافتسسلاو هسسفن ىلع رابغلا ضضفن يف يوني يذلا
وهو ةلوطبلا يف راسصتنا لوأا قيقحت لجأا نم مويلا

يف رابتعلا نيع يف ةسساوم لابسشأا هعسضي نأا بجي ام
.ةهجاوملا هذه

يرورضض ةراضسخلا يدافتو يباجيإا لقأ’ا ىلع لداعتلا قيقحت
ةليكسشتلا يدافت وه ةجرخلا هذه يف مهألا ىقبيو
ةلهسس نوكت نل ةارابملا نأا ةسصاخ ةراسسخلل ةيبانعلا

را˘سصنأل ر˘ي˘ف˘غ رو˘سضح˘بو ة˘م˘ل˘ع˘لا ي˘ف بع˘ل˘ت˘سس ا˘˘ه˘˘نأل
ىلإا ةدو˘ع˘˘لا نأا دا˘˘ح˘˘تلا قا˘˘سشع ع˘˘م˘˘جأاو ،““ة˘˘ي˘˘با˘˘ب˘˘لا““
نوكيسس ةيرفسسلا هذه نم لقألا ىلع ةطقنب رايدلا
يدافت وه مويلا ةهجاوم يف مهألاو ةياغلل يباجيإا
ىل˘ع ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ط˘˘غ˘˘سضلا نو˘˘ك˘˘ي˘˘سسو ،ةرا˘˘سسخ˘˘لا

اهراسصنأا ع˘م ح˘لا˘سصت˘لا د˘ير˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ةلوطبلا قÓطنا ذنم زوف يأا ققحت مل اهنأا ةسصاخ
““ومزل““ مامأا ىلوألا ةلوجلا يف لداعتلا اوققح ثيح

يبل˘سسلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا ته˘ت˘ناو را˘يد˘لا ل˘خاد
اولداعتو ةديعسس مامأا رايدلا جراخ لداعتلا اوققحو
يف راغوز دوعسسم بعلم يف اسضيأا ““ضسامسسايجلا““ مامأا

يف ا˘هد˘ع˘ب ي˘با˘ج˘يإلا لدا˘ع˘ت˘لا او˘سضر˘فو3 ةلوجلا

.اهراد رقع يف ضشارحلا ““ءارفسص““ ىلع4 ةلوجلا

نيقيرفلا Óكل طاقن6 ـب ءاقللا
ةملعلا نأل نيقيرفلل طاقن6 ـب مويلا ةارابم نوكتسس

لتحت ةبانعو بيترتلا ملسس يف11 ةبترملا لتحت

طاقن4 اهديسصر يف ““ةيبابلا““ كلمتو31 ةبترملا

ةملكلا هل نوكيسس يذلاو طاقن3 كلمتف ةنوب امأا

رخآلا فرطلا زاتجيسس فاطملا ةياهن يف ةريخألا

تلداعت4 ةملعلا تققح دقو ،ماعلا بيترتلا يف

فادهأا4 اهعافد ىقلتو فادهأا4 اهموجه اهلجسسو

اوققحو مئازه3 اودبكت دقف ““ةبنانعلا““ امأا ،اسضيأا

ني˘فد˘ه او˘ل˘ج˘سسو فاد˘هأا6 او˘ق˘ل˘تو د˘حاو را˘سصت˘نا

.طقف

نيقيرفلا تاهجاوم خيرات يف21 مويلا ةهجاوم
خ˘يرا˘ت ي˘˘ف21 ةارا˘ب˘م˘لا مو˘ي˘لا ة˘ه˘جاو˘م نو˘ك˘ت˘˘سس

لبق نم تارم11 اهجاوت ناذللا نيقيرفلا تاهجاوم

لوألا مسسقلا يفو ةفرت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا ي˘ف

امأا ،تاه˘جاو˘م5 ـب اوزا˘ف نأاو ““ة˘ب˘˘نا˘˘ن˘˘ع˘˘لا““ ـل ق˘˘ب˘˘سسو

نيتهجاوم ته˘ت˘ناو تاءا˘ق˘ل4 ـب ترسصت˘نا˘ف ة˘م˘ل˘ع˘لا

قا˘فر زا˘˘ف د˘˘قو،6591 يا˘˘م91 بعلم˘ب لدا˘ع˘ت˘لا˘ب

يتلاو نيقيرف ن˘ي˘ب ة˘ي˘م˘سسر ة˘ل˘با˘ق˘م ر˘خآا˘ب ي˘بور˘خ

ةلوطبلا نم42 ةلوجلا راطإا يف ةبانع يف ترج

ضسف˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘˘هو (1-0) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ته˘˘ت˘˘ناو

ترج يتلا باهذلا ةارابم اهب تهتنا يتلا ةجيتنلا

.ةملعلاب راغوز دوعسسم بعلمب يسضاملا مسسوملا يف
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يسسنرفلا ةنيط˘ن˘سسق با˘ب˘سشل ي˘لا˘ح˘لا بر˘م˘لا ضضفر
ة˘ي˘ترا˘ك˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا بب˘سسب ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا لا˘˘فل ضسن˘˘يد
ىل˘ع ر˘سصي ثي˘ح ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ل˘˘ما˘˘ك ىل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا

هت˘م˘ي˘ق ا˘م˘ب ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،د˘ق˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘م˘سضت˘ي
ىلع نافل لسصحتي م˘لو ،م˘ي˘ت˘ن˘سس ف˘سصنو ن˘يرا˘ي˘ل˘م
نأا ينعي ام ابيرقت رهسشا ةعبرأا ذنم يرهسشلا هبتار
ىلع اربجم نوكيسس ةنيطنسسق بابسش ةرادإا ضسلجم
ة˘ت˘سسلا ىلإا ة˘فا˘سضإا ة˘ل˘ما˘ك برد˘˘م˘˘لا ةر˘˘جأا د˘˘يد˘˘سست
ملع لسصتم قايسس يفو ،هدقع يف ةيقبتملا رهسشأا
هتلاقتسسإا ميدقت هسضفر ددج نافل نأا ““ةعاسس رخآا““
د˘˘يد˘˘سست ة˘˘يا˘˘غ ىلإا ي˘˘˘سضار˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا خ˘˘˘سسف وأا

بعÓ˘لا نأا˘سش ه˘نأا˘سش ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘˘سسم
رر˘ق يذ˘لا Ó˘بو˘ما˘ها˘ب نÓ˘يد ي˘لو˘ج˘نو˘˘ك˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ق˘ئا˘ثو ىل˘ع لو˘سصح˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘ف˘ي˘ف˘لا ىلإا ءو˘ج˘ل˘لا

،بعÓ˘لا ا˘ه˘ب ن˘يد˘ي ر˘ه˘سشأا ة˘ع˘برأا ة˘˘م˘˘ي˘˘قو ح˘˘ير˘˘سست
نم اه˘ئا˘ي˘ت˘سسإا ن˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ةرادإا تر˘ب˘عو

قباسس تقو يف هتلسسار اهناو ةسصاخ بعÓلا ةجرخ
يفو ،توأاو ةيليوج يرهسش ةرجأا هلاسسرإاب هتملعاو
ماعلا ري˘جا˘ن˘م˘لا تا˘جر˘خ تلازل ل˘سصف˘ن˘م˘لا قا˘ي˘سس

هرارسصإا ددج ثيح ثذحلا عنسصت ةندخوب نلدع
ىل˘˘ع ردا˘˘ق ضصخ˘˘سشل ه˘˘نا˘˘ك˘˘م كر˘˘تو ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ىل˘˘ع

ةندخوب دعو ثيح ،ةمزألا نم قيرفلاب جورخلا
ةدع م˘سضت ة˘م˘ئا˘ق ح˘ن˘مو برد˘م˘لا ل˘ك˘سشم ة˘يو˘سست˘ب
هعم قافتلاو مهدحا رايتخإا متيل نيبردمل ءامسسا
نيسسحت لما ىلع بابسشلل ديدجلا بردملا نوكيل
ع˘م ة˘ك˘ن˘ح˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘لا ىل˘ع اردا˘ق نو˘ك˘يو ،ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا

م˘ه˘تارد˘ق جار˘خ˘ت˘سساو م˘ه˘ل ة˘ق˘ث˘لا ةدا˘عإل ن˘ي˘ب˘علا
انملعو ،هظوظحو قيرفلا رارقتسسإا ىلع ظافحلل
يسضايرلا يدانلا ةرادإا ضسلجم نم ةبرقم رداسصم نم
حرتقإا ليقتسسملا ماعلا ريجا˘ن˘م˘لا نأا ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا

ضسأار ىلع نوكيل زاكعوب زعم يسسنوتلا بردملا مسسإا
ىل˘ع ردا˘ق ه˘ناو ة˘سصا˘خ يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘لا

ن˘˘ك˘˘م˘˘يا˘˘م م˘˘ي˘˘مر˘˘ت و ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب عا˘˘سضوألا ح˘˘ي˘˘ل˘˘˘سصت
.ةميمرت

ةبانع داحتا - ةملعلا ةيدولوم

ةي˘م˘هأا ،ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش م˘جا˘ه˘م ،ف˘ير˘سش ىي˘ح˘ي ي˘ل˘ع د˘ي˘سس د˘كأا

اذه ،ماقتسس يتلا يدوعسسلا بابسشلا ماما ةلبقملا هقيرف ةارابم

ضسأاك““ ةيدنأÓل ةيبرعلا ةلوطبلا نم23ـلا رود باهذ يف نينثلا

ةحفسصل تاحيرسصت يف ،فيرسشلا ىيحي لاقو ،““ضسداسسلا دمحم

مامأا ةيخيرات ةارابم ضضوخنسس““ :““كوبسسيف““ ىلع ةيمسسرلا يدانلا

فيك فرعيو هتاناك˘مإل ا˘ق˘فو بع˘ل˘يو ،مار˘ت˘حلا˘ب ر˘يد˘ج ق˘ير˘ف

نوكنل ةيدجب انتاريسضحت لسصاون نأا انيلع ،تايرابملا ضضوخي

ةارابملا يف راسصتنلا قيقحت““ :فاسضأاو ،““ةلباقملا موي نيزهاج

نوكيسس ةيدوعسسلا يف ةدوعلا ءاقل نأا ةسصاخ ،انل ادج مهم ىلوألا

يدافت لواحنو انزيكرت ىلع ظفاحن نأا انيلع اذل ،ةياغلل ابعسص

رودلا غولب ي˘ف ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح ل˘ما˘ك ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل تاو˘ف˘ه˘لا با˘ك˘ترا

يف ةوقب مهروسضح ليجسستل انراسصنأا اوعدن ““ :متخو ،““مداقلا

.““انل ةبسسنلاب ادج مهم مهمعد نأا ةسصاخ ،ءاقللا موي تاجردملا
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ةحاطإ’ا ىلع نومزاع ““ةبنانعلا““
ةيران ةمق يف ““ةيبابلا““ ـب

 ةرواسسلا ةبيبسش / ةيدنأÓل ةيبرعلا ةلوطبلا

يتيسس رتسسسشنام يدان مجاهم ،زرحم ضضاير داع
زوفلل هقيرف داق امدعب ،ديدج نم جهوتلل ،يزيلكنإلا

يف يناركوألا راتخاسش هفيسضم ىلع ةفيظن ةيثÓثب
لاطبأا يرود ةقباسسمب تاعومجملا رودل ىلوألا ةلوجلا
ليكسشتلا يف ةكراسشملاب هتيقحأا ًاددجم تبثيل ،ابوروأا
لوألا فدهلا عيقوت يف ضضاير حجنو ،قيرفلل يسساسسألا
،لوألا طوسشلا نم طقف ةقيقد42 رورم دعب ““يتيسسلا»ـل
قيرفلا ىمرم ضسراح مئاق نم ةدترم ةرك هتعباتم رثإا
ياكلإا هليمزل يناثلا فدهلا ةرك حنمي نأا لبق ،فيسضملا

لييرباغ يليزاربلا متتخي نأا لبق ،ةنقتم ةريرمتب ناغودنوغ
.ةيثÓثلا ضسوسسيج
ينفلا ريدملا مامتها ريثي نأا نود نم زرحم قلأات رمي ملو
هل لاك يذلا لويدراوغ بيب ينابسسإلا ،قيرفلل
ةيوق ةلاسسر هيلإا ًاهجوم ،ةارابملا ةياهن دعب حيدملا

““يتيسسلا““ حنم يذلاو ،ءاقللا يف رهبملا هئادأا بقع
يف ًامدق يسضملل هيعسس قابسس يف ةمهم طاقن3 لوأا
يقاب فÓخب هيلع تسصعتسسا يتلا ةقباسسملا
بعل زرحم ضضاير نأا دقتعأا““ :لويدراوغ لاقو.باقلألا

لكسشب بعلي هنكل ،يسضاملا مسسوملا يف ديج لكسشب
داسشأاو ،““ةمقلا يف ناك هاوتسسمو ،مسسوملا اذه رثكأا يسساسسأا
يرئازجلا يبرعلا مجنلا ينافتب ينولاتكلا ينفلا ريدملا

،عافدلا طخ ةدعاسسم عم يموجهلا هرودب مازتللا يف
اعم نيبجاولاب موقيو ،عافدلا يف دعاسسي ضضاير““ ً:Óئاق
.““هتدهاسشم عئارلا نمو

““ةيراقلا ةضسفانملا يف راوضشملا ةيادب ةيلاثم ةقيرط““ :زرحم
يتيسس رتسسسشنام مجن ““زرحم ضضاير““ ربع ،ىرخأا ةهج نم

مامأا ققحملا زوفلاب هتداعسس نع
يف يناركوألا ““كيسستنود راتخسش““
،ابوروأا لاطبأا يرود نم ةلوج لوأا

اذه ىلع ““يتيسس ناملا““ مجن قلعو
عقوم يف يمسسرلا هباسسح ربع زوفلا
:““مارغتسسنلا““يعامتجلا لسصاوتلا
لسصاون نأا انيلع ،ابوروأا لاطبأا يرود ةيادبل ةيلاثم ةقيرط““

هفادهأا لوأا لجسس دق ““رسضخلا““ مجن ناكو ،““لاونملا اذه ىلع
هقيرفل ليجسستلا باب حتتفا امنيح ““يتيسسلا““ عم مسسوملا اذه

.يناثلا فدهلا ةرك ءارو ناكو ““راتخسش““ مامأا
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ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت تد˘˘˘كأا
ايلعلا تاطلسسلا نأا ،ةيسسنرف
اهت˘ق˘فاو˘م تح˘ن˘م د˘ق دÓ˘ب˘ل˘ل
ةارابملا ناسضتحاب ةيئا˘ه˘ن˘لا
ربوتكأا يف ةبقترملا ةيدولا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
هر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘نو ير˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
ي˘˘سضارألا ىل˘˘ع ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك˘˘لا
ةفيح˘سص تلا˘قو ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
نأا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ““بي˘˘ك˘˘ي˘˘˘ل““
موي اهتج˘مر˘ب تم˘ت ةارا˘ب˘م˘لا

بعلمب لبق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا51
،ليل يدان لقعم ““يروم رايب““

ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا نأا تح˘˘˘˘˘سضوأاو
تط˘˘˘˘عأا د˘˘˘˘ق ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
دا˘˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ر˘˘˘سضخألا ءو˘˘˘˘سضلا
ةر˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
رار˘سصإا ل˘ظ ي˘ف ،تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا

ىل˘˘ع ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا

ترا˘سشأاو ،ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘ب ا˘˘ه˘˘سضو˘˘خ

نأا ىلإا ،ةيسسنرفلا ةفيحسصلا

نو˘ك˘ي˘سس ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘تلا

ةرادإا عم قافتلا ىلع اًربجم

ىل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘ي˘˘˘ل يدا˘˘˘ن

ةارا˘ب˘م˘لا ضضو˘خ˘ب ضصي˘˘خر˘˘ت

،يرو˘˘˘م را˘˘˘ي˘˘˘˘ب  بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘ع

يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا دو˘ع˘يو

بعÓ˘م˘˘لا ىل˘˘ع رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ىلإا

11 ماد بايغ دعب ةيسسنرفلا

ر˘˘˘˘خآا ضضا˘˘˘˘خ ثي˘˘˘˘ح ،ا˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع

نم ربمفون51 موي هل ةارابم

ه˘جاو ا˘مد˘ن˘ع،8002 ما˘˘˘˘ع

بعلم ىلع يلام˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

.ناسشويد تربور
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ناضضتحا ىلع قفاوت اضسنرف
ايبمولوكو رئازجلا ةيدو

ةيبوروألا لاطبألا ةطبار يف ““رسضخلا““ مجن هيلع نابأا يذلا ىوتسسملا دعب

زرحم ىلع ينثي ’ويدراوغ

ةنيطنضسق بابضش ةرادإاو ناف’ نيب ةيديدح ةضضبق

 نيتوطخ نوزفقي رضخلا
 افيفلل يملاعلا بيترتلا يف

ةظفاحم لاغنسسلا لازت ل اميف ،ايملاع83 ـلاو يقيرفألا ديعسصلا ىلع عبارلا زكرملا يرئازجلا ينطولا بختنملا لتحا
،(ايملاع43) ايريجين مث ،(ايملاع92) يناثلا زكرملا يف ضسنوت اهيلت ،ايملاع02ـلا زكرملاو ةرادسصلا يف اهعقوم ىلع

رمتسسا امنيب ،(ايملاع93) ايقيرفإا ضسماخلا زكرملا لتحيل ،نيزكرم رخآلا وه مدقت دقف ،يبرغملا بختنملا امأا
نإاف ،افيفلل يمسسرلا عقوملل اقفوو ،يملاعلا ديعسصلا ىلعو ،(ايملاع94) ايقيرفإا ضسداسسلا زكرملا يف رسصم بختنم
ديسصرب يناثلا زكرملل اسسنرف تمدقت امنيب ،(ةطقن2571) طاقن6 ةبسستكم فينسصتلا ةرادسص يف ترمتسسا اكيجلب
بختنم ظفاحو ،(ةطقن9171) ةلماك طاقن7 ةراسسخب ثلاثلا زكرملل ليزاربلا تعجارت نيح يف ،(ةطقن5271)
3461) ضسماخلا زكرملا ىلإا يلاغترب˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ز˘ف˘ق ا˘م˘ن˘ي˘ب ،(ة˘ط˘ق˘ن2661) عبارلا زكرملا˘ب ه˘ع˘قو˘م ىل˘ع ار˘ت˘ل˘ج˘نإا
.(ةطقن9361) ةسسداسس لحتل ياوجوروأا تطبهو ،(ةطقن

 رخآا ءاقل ميظنتل يعضسلا دكؤوتو ايبمولوك ماما ةيدولا ةهجاوملا ليضصافت فضشكت فافلا
رسضخلا ةارابمل ةيمسسرلا ةجمربلا نع يمسسرلا اهعقوم ربع مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تفسشك ،رخآا قايسس يفو
ءاسسم ةعسساتلا ةعاسسلا ىلع ةارابملا قلطنتسس ثيح ،ةيسسنرفلا ““ليل““ ةنيدم يف لبقملا ربوتكأا51 موي ايبمولوكو
بردملا لابسشا ههجاوي رخآا ضسفانم نع ثحبلا ددسص يف ايلاح دجوت اهنأاب ““فافلا““ تفسشك امك ،““اوروم رايب““ بعلمب

ربوتكأا01 وا9 موي ةديلبلا بعلم يف رئازجلا يف هتهجاوم ةيداحتلا بسسح نيعتي يذلا ضسفانملا وهو ،يسضاملب لامج
.ايقيرفا نوكيسس ضسفانملا نا ىلا رداسصملا نم ريثكلا ريسشت ثيح ،لبقملا
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““يدوعضسلا بابضشلا ماما ةيوق ةارابم ضضوخنضس““:فيرش ىيحي

فيطسس قافو

 قيرفلا ةدايعل مضضني يفاوعلا
رداغو ،بعÓملا نع ةربتعم ةرتفل هدعبت دق ةباسصإل ديدج مجن ضضرعت ثيح ،فيطسس قافو يبعل ةدراطم ،تاباسصإلا ةنعل تلسصاو
هلوخد نم ةقيقد02 دعب ،ةريبكلا نيع بابسش يدان دسض ضسيمخلا ضسما لوا ،ةيدولا هقيرف ةارابم ،يفاوعلا فسسوي ،قافولا مجاهم
،ةماسضلا ةلسضعلا وا ةبرقملا ةلسضعلا يف ةباسصإا نم هتاناعم بعÓلا اهارجأا يتلا ةيلوألا ةيبطلا تاسصوحفلا تتبثأاو ،ةباسصإلا يعادب
نم ةمداقلا ةارابملا يف هقيرف عم ةكراسشملا نع هبايغ حجرملا نمو ،ةرتفل ةحارلا ىلإا نوكرلا ىلع هربجتسس يتلا ةباسصإلا يهو
نع فسشكلل ةقمعم ةيبط تاسصوحف ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا يف بعÓلا يرجي نأا بقترملا نمو ،ياد نيسسح رسصن يدان دسض ةلوطبلا

ةرتفلا يف تاباسصإلا ةنعلل ةيحسض عقي بعل ضسماخ يفاوعلا نوكي ةباسصإلا هذهبو ،قيرفلا فوفسص نع هبايغ ةدمو ةباسصإلا مجح
.ةيرياذخو ،يرابدو ،مومغدو ،يناوسضر يدعسس دعب ،ةيسضاملا
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عور˘˘سشم˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ج˘˘تلأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘ك˘˘م˘˘ت
ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصملاب تأردخملاب
هبتسشم  صصاخسشأأ3 فيقوت نم ، ةبانع ةيلو نمأاب
تأر˘ثؤو˘م˘لأ ل˘ق˘نو ن˘يز˘خ˘تو ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘سضق ي˘ف م˘ه˘˘ي˘˘ف
ثيح .عيبلأ صضرغل ةعورسشم ريغ ةقيرطب ،ةيلقعلأ

نمأل نايب هب دافأأ بسسح نيفوقوملأ رامعأأ حوأرتت
يوذ ن˘˘م م˘˘هو ،ة˘˘ن˘˘سس05و ة˘ن˘سس92 نيبام ةبا˘ن˘ع

ةزايح ةيسضق يف مهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ق˘بأو˘سسلأ
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ل˘ق˘نو ن˘يز˘خ˘تو
نم ةطرسشلأ تأوق تنكمت امك ،عيبلأ صضرغل ةعورسشم

12 ـب ةردقملأ و ةسسولهملأ صصأرقألأ نم ةيمك زجح

نايبلأ فاسضأأو أذه ،صسكاتبيسس عون نم ،اسسولهم اسصرق
˘ما˘˘ك˘˘حأأ ل˘˘ح˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لأ صصا˘˘خ˘˘سشألأ د˘˘حأأ نأأ

ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ذاختأ مت ثيح ،ةيئاسضق
ن˘مأأ ح˘لا˘سصم نأأ ةرا˘سشإلأ رد˘ج˘تو ،م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لأ

لجأأ نم ،ةيطر˘سشلأ ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘سصأو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
ةمÓسسو نطأوملأ نمأاب صساسسملأ هنأاسش نم ام لك عدر
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ و˘عد˘ت ا˘م˘ك ،ه˘تا˘ك˘ل˘˘ت˘˘م˘˘م
قيرط نع اهنع غيلبتلأ لÓخ نم ةميرجلأ ةبراحم
ةيفتاهلأ اهماقرأأ رب˘ع وأأ ة˘ي˘ن˘مألأ ا˘ه˘تأر˘ق˘م˘ب لا˘سصتلأ
.ءأرسضخلأ
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قيلعت نود ةروصص

   مايألأ هذه اعافترأ ةيعرسشلأ ريغ ةرجهلأ تÓحر فرعت اميف

ةبانع لحأوشسب اقأرح31 فيقوت
اڤأرح31 ةيعرسش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإأ نم صسمأأ رجف ةبانع ةيلوب ئطأوسشلأ صسأرح ةقرف تنكمت
ئطأوسش نم أوقلطنأ عنسصلأ يديلقت براق نتم ىلع أوناك ،ةمسصاعلأ رئأزجلأو ةبانع يتيلو نم نوردحني
تطبحأأ ئطأوسشلأ صسأرح ةقرف رسصانع نأأ ةعاسس رخآأ رداسصم تفسشك .ةيلاطيلأ لحأوسسلأ هاجتاب ةيلولأ

ةبانع نم نوردحني ةنسس93و ةنسس02 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت ڤأرح31 ـل ةيعرسش ريغ ةرجه ةلواحم
رحبلأ جأومأأ نيطتمم عنسصلأ يديلقت براق نتم ىلع ةيلولأ ئطأوسش دحأأ نم أوقلطنأ ،ةمسصاعلأ رئأزجلأو
أوعراسس نيأأ ،ئطأوسشلأ صسأرح مهل نطف˘ت نأأ د˘ع˘ب ل˘سشف˘لا˘ب تءا˘ب م˘ه˘ت˘ل˘حر ن˘ك˘ل ة˘ي˘لا˘ط˘يإلأ ل˘حأو˘سسلأ ها˘ج˘تا˘ب
ثيح ،ةبانع ءانيم رأوجب ةدجأوتملأ ةيركسسعلأ ةنكثلأ رقم ىلإأ مهدايتقأو رحبلأ صضرعب مهبراق فيقوتل
ليكو مامأأ اهدعب أومدقيل ،ةديج ةحسصب مهعتمت دكأأ يذلأ ،ةيندملأ ةيامحلأ بيبط فرط نم مهتنياعم تمت
نأأ ىلإأ ةراسشإلأ ردجتو،ةمزÓلأ ةينونا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ ذا˘خ˘تأ د˘ع˘ب صصا˘سصت˘خلأ م˘ي˘ل˘قإأ ة˘م˘ك˘ح˘م˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

ئطأوسشلأ صسأرح ةقرف تنكمت ثيح ،ةبانع لحأوسسب مايألأ هذه ديأزت يف ةيعرسشلأ ريغ ةرجهلأ تÓحر
لافطأأ7 مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ا˘ڤأر˘ح76 م˘سضت ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه تÓ˘˘حر3 طابحإأ ن˘م مر˘سصن˘م˘لأ عو˘ب˘سسألأ ر˘ح˘ب
ةمسصاعلأ رئأزجلأ ،ةملاق ،ةدكي˘ك˘سس ،فرا˘ط˘لأو ة˘با˘ن˘ع رأر˘غ ىل˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘يلو ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ن˘ي˘تأأر˘مأو
لحأوسسلأ هاجتاب عنسصلأ ةيديلقت برأوق نتم ىلع ةيلولأ لحأوسس نم أوقلطنأ ،ترايت ةلسشنخ ،ةنيطنسسقو
صضأرتعاب أوماق نيأأ،ئطأوسشلأ صسأرح ةقرف نأوعأأ مهل نطفت نأأ دعب لوسصولأ مهل بتكي مل نكل،ةيلاطيإلأ

ءانيم رأوجب ةدجأوتملأ ةيركسسعلأ ةنكثلأ رقم ىلإأ مهدايتقأو مهفيقوتو رحبلأ صضرعب اهترسصاحمو مهبرأوق
مهل ررحتل ،ةديج ةحسصب مهعتمت دكأأ يذلأو ،ةيندملأ ةيامحلأ بيبط فرط نم مهتنياعم تمت ثيح ،ةبانع
ةبوسسنملأ ةمهتلأ ةهجأومل صصاسصتخلأ ميلقإاب ةيروهمجلأ ليكو مامأأ أومدق اهبجومب عامسس رسضاحم كلذ دعب
ةيعرسشلأ ريغ ةرجهلأ تÓحر ذيفنتل صسقطلأ لأوحأأ نسسحت نولغتسسي رسشبلأ راجت ىلإأ ةراسشإلأ ردجتو ،مهيلإأ

.ءاتسشلأ لسصف لولح لبق
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.يرسصملأ صشيجلأ هيف يغلي ًاموسسرم ردسصي قيفوت يويدخلأ2881 -
.ةيناثلأ ةيملاعلأ برحلأ لÓخ كلذو ةيتيفوسسلأ اينأركوأأ ةمسصاع فييك ىلع يلوتسست ةيزانلأ ايناملأأ تأوق1491 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح

مهتم باششل ةيلام ةمأرغ و أذفان اشسبح ماع
وزو يزيتب لاقنلأ فتاهلأ ““ روجراشش““ ةقرشسب

ةقرسسب مهتم باسشل جد فلأأ05 ةميقب ةيلام ةمأرغو ةذفان اسسبح ةنسس ةبوقع وزو يزيتب حنجلأ ةمكحم تطلسس
لوأأ راهن ةحيبسص ىلإأ ةينلعلأ ةمكاحملأ ةسسلج رأد ام بسسح ةيسضقلأ تايرجم دوعت و .لاقنلأ فتاهلأ ““روجراسش““
تناك يتلأ هتبكرم لخأد أدجأوتم ناك يذلأ ةيحسضلأ ““روجراسش““ ةقرسس ىلع هيف هبتسشملأ مدقأأ امدنع صسمأأ

أذه ةقرسسب ماق هيف هبتسشملأ نأاب حرسص ةيحسضلأ هتهج نم و .وزو يزيت ةنيدم طسسوب رئاظحلأ ىدحإاب ةنوكرم
ناف ةراسشإلأ هيلإأ ردجت امك و .يلام غلابم ةقرسس ىلإأ ةفاسضإأ هتبكرم جاجز ميطحت ىلع مدقأأ امك ““روجراسشلأ““
.ركذلأ فلاسس مرجلاب هدسض يئأزج فلم دأدعإأ مت دق و هيلع صضبقلأ مت هيف هبتسشملأ
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ةملاقب ءام ةكرب لخأد لفط كÓه
،هتوم و ءام ةكرب لخأد ريغسص لفط قرغ ربخ عقو ىلع صسمأأ لوأأ ءاسسم ،ةملاقب صسيلوبويله ةيدلب ناكسس زتهأ

ءأدن لوسصو دعب ،نيسساطغب ةقوفرم ةملاقب ةيسسيئرلأ ةدحولل ةعباتلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تلخدت ثيح
روفلأ ىلع ،صسيلوبويلهب مهايح يحب ،ةيئام ةكرب لخأد ريغسص لفط قرغب ديفي ،نينطأوم فرط نم ةثاغتسسأ

رمألأ قلعتي و ،ةيحسضلأ ةثج لاسشتنأ مت ةريبك تأدوهجم دعب و ،ثداحلأ ناكم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ دأرفأأ لقنت
يبقع ميكحلأ ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ هتثج لقن متيل ،ةنسس21 رمعلأ نم غلابلأ (م ي) وعدملاب
و نزحلأ نم ريثكلأ فلخ يذلأ ،ميلألأ ثداحلأ أذه عوقو بابسسأأ ةفرعمل ةيراج تاقيقحتلأ لأزت ل اميف ،ةملاقب
.ةقطنملأ ناكسس ىدل ىسسألأ
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ذاق˘نإا˘ب ““2 رئأزجلأ““ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ةر˘خا˘ب˘لأ م˘قا˘ط ما˘ق
صضرع يف مهيلع أورثع نيذلأ بابسشلأ نم ةعومجم
تع˘ط˘ق˘نأو ي˘ب˘سشخ˘لأ م˘ه˘برا˘ق ل˘ط˘ع˘ت نأأ د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ
أولواح نأأ دعب مايأأ3 ذنم مهتÓئاع ىلع مهرابخأأ
ئ˘طأو˘سش د˘حأأ ن˘م أو˘ق˘ل˘ط˘˘نأو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسأ ىلإأ ““ة˘˘قر˘˘ح˘˘لأ““
يذ˘لأ ة˘ثرا˘ك˘لأ بق˘ع ة˘ثدا˘ح˘لأ هذ˘ه تع˘قوو ،ف˘˘ل˘˘سشلأ

ىلع ناك براق بلقنأ نيأأ صسأدرموبب صسلد يف تعقو
5 ذاق˘نإأ م˘تو ا˘قر˘غ نا˘ب˘سش4 يفوتو ““ةقأرحلأ““ ه˘ن˘ت˘م

تفلخو رطسسألأ هذه ةباتك دحل نيدوقفم9 لأزامو
صسأدر˘مو˘ب ي˘ف ىو˘سصق ئرأو˘˘ط ة˘˘لا˘˘ح ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه

لجأأ نم أودنجت نيدايسصلأو لحأوسسلأ رفخ نأأ ةسصاخ
نيذلأ نابسشلأ صصخي اميف امأأ ،نيدوقفملأ ىلع روثعلأ

،ةجر˘ح ة˘لا˘ح ي˘ف نا˘ك م˘ه˘ن˘م صضع˘ب˘لا˘ف م˘هذا˘ق˘نإأ م˘ت
ل˘ك˘سشب تع˘ف˘ترأ ي˘ت˘˘لأ ““ة˘˘ير˘˘سسلأ ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لأ““ را˘˘طإأ ي˘˘فو
نم نوردحني نابسش01 نكمت دقف مايألأ هذه بيهر

ا˘˘ي˘˘ن˘˘يدر˘˘سس ىلإأ لو˘˘سصو˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ““و˘˘نأو˘˘˘ج““ ي˘˘˘ح
ةنوب أورداغ نأأ دعب يسضاملأ عوبسسألأ ةياهن ايلاطيإاب
.““ونأوج““ ئطأوسش دحأأ نم

نيدوقفم9 و ىتوم4 فلخي ““صسلد““ ـب براق بÓقنأ

توملا نم ”ةقارح“ ذقنت“2 رئازجلا“ ةرخاب
اينابسإ-فلشلا ةلحر يف مهبراق لطعت دعب

 ةلود261 لسصأأ نم

ايملاع951 ةبترملأ لتحت رئأزجلأ
9102 ةنشسل ةيداشصتق’أ ةيرحلأ رششؤوم يف

نع رداسصلأ9102 ةنسسل ةيداسصتقإلأ ةيرحلأ رسشؤوم يف ةلود261 نيب نم ايملاع951 ةبترملأ رئأزجلأ تلتحأ
ىلوألأ بتأرملأ تأرامإلأ ، نيرحبلأ ،ندرألأ تردسصتو.ةمئاقلأ ليذ نأدوسسلأو ايبيل تلح اميف يدنكلأ رزيرف دهعم
صسيقيو أرخؤوم هجئاتن تردسص يذلأ رسشؤوملأ رهظأأ ثيح،9102 ماعل ةيداسصتقلأ ةيرحلأ رسشؤوم يف ةيبرعلأ لودلأ
ةيداسصتقلأ ةيرحلأ رسشؤوم حوأرت ةيبرع لود صسمخ لسضفأأ نأأ ،ملاعلأ لوح ةلود261 يف ةيداسصتقلأ ةيرحلأ

لكسشب لودلأ يف ةيداسصتقلأ ةيرحلأ ريرقتلأ صسيقيو .طاقن01 نم مييقت نم ةطقن44.7و79.6 نيب ام اهيف
اهقافنإأ مجحب قلعتت يتلأو ،ةموكحلأ مجح مسضت ،ةيعرف تأرسشؤوم تحت جردنت افلتخم Óماع54 لÓخ نم ماع
نينأوقلاب قلعتت يتلأو ،ةيكلملأ قوقحو ةينوناقلأ ةئيبلأو ،اهب موقت يتلأ تاعورسشملأو ةسضورفملأ بئأرسضلأو
ةرفوو ،اهمظنت تاعيرسشتو تانامسض دوجو ىدمو ة˘ي˘لود˘لأ ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘حو ،ا˘هرأر˘ق˘ت˘سسأو دا˘سصت˘قلأ م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لأ
لاملأ صسأأر ميظنتو لامعألاب قلعتت يتلأ دÓبلأ يف رامثتسسلأ نينأوق ىلإأ ةفاسضإأ نامتئلأ تاعيرسشتو ةلويسسلأ
د˘يد˘ح˘ت ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ فأر˘طألأ وأأ تا˘عا˘م˘ج˘لأ وأأ دأر˘فألأ ةرد˘ق ىد˘م˘ب ة˘يدا˘سصت˘قلأ ة˘ير˘ح˘لأ فر˘ع˘ُ̆تو .ير˘˘سشب˘˘لأ
مسساب نوفرعي نم وأأ تاموكحلأ ةرطيسس نع أديعب ةرح لدابت تايلمع نمسض مهسسفنأاب ةيداسصتقلأ مهتأرايتخأ
ةسسسسؤوم هردسصت يذلأ ،قباسسلأ ةيبرعلأ لودلأ يف ةيداسصتقلأ ةيرحلأ ريرقت بسسحب كلذو ،““ةموكحلأ ءاقدسصأأ““
دأرفألأ قحب ةيداسصتقلأ ةيرحلأ طبتر˘ت ا˘م˘ك.رز˘ير˘ف د˘ه˘ع˘م ع˘م ة˘كأر˘سشلا˘ب نا˘م˘ُع ة˘ن˘ط˘ل˘سس ي˘ف ة˘ي˘لود˘لأ ثو˘ح˘ب˘لأ

أديعب ةيداسصتقلأ ةيلÓقتسسلأ مهل ققحي امبو ،مهتاكلتمم ىلع نمألأو هنوبسستكي ام كÓتماب فأرطألأ فلتخمو
يأأ ي˘ف ع˘م˘ق˘ل˘ل ةأدأأ ىلإأ ة˘يدا˘سصت˘قلأ ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لأ لو˘ح˘ت˘ت ل ىت˘ح ا˘ه˘ن˘م ل˘خد˘ت وأأ ة˘م˘ظ˘نألأو تا˘مو˘ك˘ح˘لأ ف˘˘ط˘˘ع ن˘˘ع
تءاج اميف،9102 ماعل رسشؤوملأ ةدحتملأ تايلولأو أرسسيوسسو أدنلزوينو ةروفاغنسسو غنوك غنوه تردسصتو.تقو

U°Édí. Ü.ةريخألأ بتأرملأ يف رئأزجلأو نأدوسسلأو ايبيلو Óيوزنف

ةبانعب ةسسولهم صصأرقأأ زجح مت اميف

مهيف هبتششم صصاخششأأ3 فيقوت
ةيلقعلأ تأرثؤوملأ لقنو نيزخت ةزايح ةيشضق يف



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

