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ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘ق
سسأار ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإ’ا
نأا ،جريرعوب جرب ةي’وب داولا
يتلا «ءا˘فو ة˘شسيدو˘ب» ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا

˘مو˘ي ة˘ح˘ي˘ب˘شص ة˘ي˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ت˘˘فاو

رثإا0202 يا˘˘م51 ةعم˘ج˘لا
يهو انوروك سسوريفب اهتباشصا

ةحل˘شصم˘ب ل˘م˘ع˘ت تنا˘ك ،ل˘ما˘ح
اءانب ة˘ي˘حار˘ج˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شسإ’ا

ةرادإ’ا حارتقإا مغر اهبلط ىلع
ىلا لمعلا بشصنم رييغت اهيلع
وأا لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا بط ة˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصم
.ةد’و˘˘لا ي˘˘ث˘˘يد˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم
،ة˘ل˘شص يذ قا˘ي˘شس ي˘ف ح˘˘شضوأاو
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ت م˘ل ة˘ب˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا نأا˘˘ب

ارظن91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ى˘˘شضر˘˘˘م
يديزوب ىفششتشسم سصيشصختل
ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘˘ب˘˘˘ب ر˘˘˘شضخ˘˘˘ل
ن˘كم˘ي ’و د˘ي˘˘فو˘˘ك ى˘˘شضر˘˘م˘˘ل
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ر˘ط˘خ يأ’ ا˘ه˘شضير˘ع˘ت

لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل

نأا  ،ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو . ا˘˘ه˘˘˘ب

م˘ي˘ق˘ت ءا˘فو ة˘شسيدو˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا

ة˘ي’و ةر˘ي˘ب˘كلا ن˘ي˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب

ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسا م˘˘تو ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘شس

ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

ةر˘ي˘ب˘كلا ن˘ي˘ع ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شس’ا

مت ثيح0202 يام90 خيراتب

يام21 خيراتب اهتباشصإا ديكأات

فرط نم ةدكؤوم ةلاحك0202

ةينملا اهت˘فاوو رو˘ت˘شسا˘ب د˘ه˘ع˘م

تناكو0202 يام51 خيراتب

ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت

يداو˘˘لا سسأار ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شس’ا

و لمع نيموي بوا˘ن˘ت˘لا ما˘ظ˘ن˘ب

ر˘ق˘م د˘ع˘ب˘ل ار˘ظ˘ن ة˘حار ن˘ي˘مو˘ي

ملعلا عم لمعلا رقم نع اهانكشس

د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ل˘شصم د˘˘جو˘˘ت’ ه˘˘نأا

اهدجاوتو ،يداولا سسأار ةنيدمب

ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘ق˘˘م˘˘ب

ى˘ف˘ششت˘شسمو ر˘شضخ˘ل يد˘˘يزو˘˘ب

اريششم ،ةيحارجلا ت’اجعتشس’ا
ل˘˘م˘˘ع˘˘ت تنا˘˘ك ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا نأا
ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسإ’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘شصم˘˘˘ب
مغر اهبلط ىلع اءانب ةيحارجلا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ةرادإ’ا حار˘˘ت˘˘قإا

ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لا ل˘م˘ع˘˘لا بشصن˘˘م
يثيدح ةحلشصم وأا لافطأ’ا بط
ىشضرم عم لماعتت ملو ةد’ولا
سصي˘شصخ˘˘ت˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن د˘˘ي˘˘فو˘˘كلا

جربب رشضخل يديزوب ىفششتشسم

’و ديفوك ىشضرمل جيريرعوب

ر˘ط˘خ يأ’ ا˘ه˘شضير˘˘ع˘˘ت ن˘˘كم˘˘ي

تاميظنتلاو نيناوق˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت

يلحتلا ىلإا ايعاد ،اهب لومعملا

ةشصاخ نماشضتلاو ةوخأ’ا حورب

يذلا بيشصعتلا تقولا اذه يف

 .هب رمن

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ة˘ح˘شصلا ر˘يزو ة˘ح˘ي˘ب˘شص ل˘ق˘ن˘ت
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإا و نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
دبع روشسيفوربلا تايفششتشسملا
ة˘ح˘ي˘ب˘شص د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘˘لا
ىلإا نماشضتلا ةريزو ةقفر سسمأا

ةد˘ي˘ق˘ف˘لا ة˘ل˘ئا˘˘ع ن˘˘كشسم ر˘˘ق˘˘م
ءافو» ةروتكدلا بجاولا ةديهشش
ميدقتل ةريبكلا نيعب «ةشسيدوب
و ه˘م˘شسا˘ب ةا˘شساو˘م˘˘لا و ءاز˘˘ع˘˘لا
تاراطإاو ةموكح ،ةلودلا مشساب
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم ة˘˘فا˘˘˘كو
للجلا باشصملا اذه يف ةحشصلا
ةل˘ئا˘عو ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع با˘شصا يذ˘لا
كلذو .لكك ةيرئازجلا ةحشصلا
ر˘يزو˘لا نا˘ك يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ثعب دق دارج زيزعلا دبع لوأ’ا
ة˘ل˘ئا˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘يز˘˘ع˘˘ت ة˘˘لا˘˘شسر˘˘ب
فلك هنأا ريزولا عباتو .ةديقفلا
ةحشصلا ةرازول ما˘ع˘لا سشت˘ف˘م˘لا
عفادلا ةفرع˘مو ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب
لمعت ةبيبطلا هذه لعج يذلا

ّنأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ل˘˘ما˘˘ح ا˘˘ه˘˘˘نأا م˘˘˘غر

را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘ف تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ءا˘˘شسن˘˘لا ح˘˘ير˘˘˘شست˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘شضاو
Óعف دكأات اذإا اذهلو ،لماوحلا
،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تم˘˘غرأا ا˘˘ه˘˘˘نأا
ةي˘با˘ق˘ع˘لا تاءار˘ج’ا ذ˘خ˘ت˘ت˘شسف
يف انونا˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘شصن˘م˘لا

.ة˘ما˘˘ت ة˘˘مار˘˘شصب و نأا˘˘ششلا اذ˘˘ه
ةبيبطلا لز˘ن˘م˘ل ه˘ترا˘يز لÓ˘خو
ءافو ،انوروك سسوريفب ةافوتملا
راششأا ،فيطشس ةي’وب ،ةشسيدوب
ةيروهمجلا سسيئر نأا ديزوب نب

لقنل نماشضتلا ةريزو عم هفلك
ل˘˘هأ’ ة˘˘شصلا˘˘˘خ˘˘˘لا يزا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
لو˘ح ه˘ث˘يد˘˘ح ي˘˘فو ،ةد˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا
رطفلا ديع مايأا لماششلا رجحلا

نأا ةحشصلا ريزو دافأا ،ناتخلاو
سسي˘˘ئر تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص ن˘˘˘م اذ˘˘˘ه
نوكيشس هنأا ادكؤوم ،ةيروهمجلا
ددششو .نأاششلا اذه يف ديدجلا
عشضو ةرورشض ىلع ديزوب نب
دادعأ’ا نأا انئم˘ط˘م ،تا˘ما˘م˘كلا
بير˘ق˘لا ي˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك نو˘˘كت˘˘شس
ناكو  .نييرئازجلا لكل لجاعلا

ريزو فششك دق ةحشصلا ريزو
لوأ’ا سسمأا فششك دق ةحشصلا

نا˘ت˘خ˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘جأا˘˘ت ن˘˘ع
نمازتت ام ةداع يتلا يعامجلا

ءاد يششفتل ايدافت ردقلا ةليل عم
نإا ديزوب نب لاقو .رثكأا انوروك
ة˘ل˘ي˘ل ي˘ف اودا˘ت˘عا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يف م˘هد’وأا نا˘ت˘خ ى˘ل˘ع رد˘ق˘لا
ريغ كلذ نأا ’إا ،تايفششتشسملا

ةحئاج ببشسب ةرملا هذه نكمم
ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا حر˘˘˘˘شصو .ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
تÓئاعلا ماد˘قإا نأا˘ب ة˘فا˘ح˘شصل˘ل
مهد’وأا نات˘خ ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،قلقلاو ةلبلبلا نم اعون قلخي

ة˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لا دار˘˘فأا نأاو ا˘˘شصو˘˘شصخ
ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج نو˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
يف ارطخ لكششي ام ىفششتشسملا

رر˘ق˘ت كلذ˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع
نات˘خ˘لا ع˘ن˘م ة˘ي˘م˘شسر ة˘ف˘شصبو
.تايف˘ششت˘شسم˘لا ي˘ف ي˘عا˘م˘ج˘لا

ىشضرملل تارايزلا سصوشصخبو
د˘ي˘ع ما˘يا تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا ي˘˘ف
هنأا ريزولا لاق ،كرابملا رطفلا

ىشضرملا تارايز اتاب اعنم عنمي
ن˘م كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع ما˘˘يا

ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا فر˘˘˘ط
كلذ نأا ا˘ف˘ي˘شضم .تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘˘ح˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كششي
نعو .تÓئاعلا دارفأاو ىشضرملا
ةنجللا تشصوأا تامامكلا ءادترا
ة˘ل˘ي˘شسو˘ك ا˘ه˘ئاد˘ترا˘ب ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ةينطولا ةيجيتارت˘شس’ا ز˘يز˘ع˘ت˘ل
ظافحلاو ءابو˘لا اذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم˘ل

يت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ى˘ل˘ع
.ةري˘خأ’ا ة˘نوآ’ا لÓ˘خ تق˘ق˘ح˘ت
ر˘˘كذ ق˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘مو
نأا د˘˘يزو˘˘˘ب ن˘˘˘ب رو˘˘˘شسفور˘˘˘ب˘˘˘لا
اهشسأار ىلعو تررق ةموكحلا
دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘˘شسلا ن˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت

ةمامك ني˘يÓ˘م7 ـب ا˘ي˘عو˘ب˘شسأا
نينطاوملا لوانتم يف عشضوتشس
ىلع تايلديشصلا ىوتشسم ىلع
ىلع ايمازلإا اهئادترا نوكي نأا

ن˘كا˘مأ’ا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ل˘˘ك
.لمعلا نكامأاو ةيمومعلا
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دبع ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر سسأار˘ت
عا˘فد˘لا ر˘يزو نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا ،ينطولا
ر˘ق˘م˘ب تب˘شسلا سسمأا ة˘ح˘ل˘شسم˘˘لا

ا˘عا˘م˘ت˘جا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘˘ئر
سصشصخ نمأÓل ىلعأ’ا سسلجملل
دÓبلا يف ماعلا عشضولا مييقتل

ةريخأ’ا تاروط˘ت˘لا ءو˘شض ى˘ل˘ع
ثيح,دجتشسملا «انوروك» ءابول
ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ر˘˘˘كذ

اهذاختا قب˘شس ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب

يتلا و ينطولا ىوتشسملا لع

نم هنأا ادكؤوم ا˘ه˘ت˘عا˘ج˘ن تت˘ب˘ثأا

اذه ةياهن اهي˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا م˘ه˘م˘لا

د˘˘˘ي˘˘˘ع و ل˘˘˘ي˘˘˘شضف˘˘˘لا ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششلا

يلحتلا ىلإا عيمجلا اعدو.رطفلا

ةرور˘شضو ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا حور˘˘ب

نم ةيلا˘ع ة˘جرد ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

ن˘مأا نا˘م˘شض فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا

سسلجملا عم˘ت˘شسا ا˘م˘ك.ع˘ي˘م˘ج˘لا

همدق ريرقت ىلإا نمأÓل ىلعأ’ا

اياعرلا ءÓجإا لوح لوأ’ا ريزولا

جراخلاب نيقلا˘ع˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةيوجلا تاءاشضفلا قلغ ببشسب

ىطعأا ددشصلا اذه يفو.ةيلودلا

تام˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر

نم متي قشسنم لكششب لفكتلل

ةشصاخلا فورظلا ةاعارم هلÓخ

ع˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘كب

د˘˘˘عاو˘˘˘ق˘˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘˘حا ةرور˘˘˘˘شض

و.تايلمعلا هذه لÓخ ةيحشصلا

نوبت ديجملا دبع سسيئرلا رمأا

سسلجملا ءاشضعأا ةبشسانملا هذهب

ي˘ف عور˘ششلا˘ب ن˘مأÓ˘˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا

دادعإا ىلع نآ’ا نم اءدب لمعلا

دعب ام ةل˘حر˘م˘ل ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م

فلتخم ةاعارم عم «91-ديفوك»

ةيداشصت˘ق’او ة˘ي˘ح˘شصلا دا˘ع˘بأ’ا

ل˘كششب ادد˘ششم .ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’او

عم نماشضتلا ةيمهأا ىلع سصاخ

راثآا لعفب اريثك اوررشضت نيذلا

رئاجلا تباشصأا يتلا ةحئاجلا هذه

.لكك ملاعلاو

كرابملا رطفلا ديعؤ ناسضمر رهسش ةياهن عم لوعفملا ةيراسس اقباسس ةذختملا ةيئاقولا ريبادتلا ىقبتسس اميف

لفكتلل ارمأا ردسصي نوبت
جراخلا يف نيقلاعلا نييرئازجلا اياعرلاب

«ةسسيدوب» ةروتكدلا بجاولا ةديهسش ةلئاع ةيزعتل ةريبكلا نيع ةنيدم ىلإا سسمأا لقنت

نيفلاخملل ةرظتنم تابوقعو لماحلا ةبيبطلا ةافو فورظ يف قيقحت حتف دكؤوي ديزوب نب

ذيمÓتلا ءايلؤأا تايعمجؤ ةيلاردف تلسسار اميف
«مايبلا» ءاغلإل ةيروهمجلا سسيئر

اخيرات ربوتكأا81 موي حرتقت «Óكلا»
مداقلا يسسردملا لوخدلل

لو˘خد˘لا نأا «Ó˘كلا» ر˘ئاز˘ج˘لا تا˘يو˘نا˘ث سسل˘ج˘م˘ل نا˘ي˘ب ف˘˘ششك

كلذو لبقملا ربوتكأا81 موي نوكيشس0202-1202 يشسردملا
ةداهششو طشسوتملا ميلعتلا ةداهشش يناحتما نم ءاهتن’ا دعب
وه خيراتلا اذه نأا نايبلا فاشضأا قايشسلا تاذ يفو.ايرولاكبلا
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ك نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ي˘شسرد˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل ح˘˘جر˘˘م˘˘لا
لبق يهتنتشس جئاتنلا رششنو حيحشصتلاب ةشصاخلا ةيجوغاديبلا

ةيلارد˘ف ه˘ي˘ف تمد˘ق يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف اذ˘ه ي˘تأا˘ي .خ˘يرا˘ت˘لا اذ˘ه
ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئرل انعط ذيمÓتلا ءايلوأا تايعمجو
و طشسوتملا ميلعتلا ةداهشش ناحتما ءارجإا ءاغلا بلط لمح ،نوبت
يفو. يناثلاو لوأ’ا نيلشصفلا يلدعمب طقف ظافتح’اب ءافتك’ا
ذيمÓتلا ءايلوأا ةيلاردف ةشسيئر ناشسل ىلع ءاج قايشسلا تاذ
ىلع ءاقبإ’ا و رارقلا اذهب  انئجافت»  هلÓخ تلاق «رايخ ةليمج»
نم تاملاكملا نم ف’آ’ا ايموي ىقلتت اهنأا ةريششم ناحتم’ا

لاق ددشصلا اذه يفو .«هليدعتب اوبلاط نيذلا ءايلوأ’ا فرط
ةباق˘ن ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا «ة˘ب˘يدو˘ب دو˘ع˘شسم»
يهو رارقلا اذهب اشضيأا تأاجافت  ةيبرتلا تاباقن نأا «تشسابانكلا»
ىلع ةيروهمجلا ةشسائر ثحتو، ذيمÓتلا ءايلوأا بناج ىلإا فقت

ةيجوغاديبلا ةيحانلا نم هنا ىلإا اريششم ،ناحتم’ا ءاغلإا ةرورشض
يناثلاو لوأ’ا نيلشصفلا طاقن ىلع ءاقبإ’ا بجوتشسي ةيشسفنلاو
ناحتما ءاغلإا رقا دق ريخأ’ا ءارزولا سسلجم ناكو اذه. طقف
ةداهشش ناحتما ما ىلع ءاقبإ’ا  عم يئادتب’ا ميلعتلا ةياهن ةداهشش
يناثلا عوبشسأ’ا يف امهؤوارجإاو ايرولاكبلاو  طشسوتملا ميلعتلا

.يلاوتلا ىلع مداقلا ربمتبشس رهشش نم ثلاثلاو
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ترثأات يتلا ةجاتحملا رسسألا ىلإا اهميلسست عم
يحسصلا رجحلا تاءارجإاب

نييرئازجلا اوعدت ةمئألا ةيقيسسنت
رطفلا ةاكز جارخإاب عارسسإلا ىلإا

«يميجح لو˘ل˘ج» ،ة˘م˘ئأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘شسن˘ت˘لا سسي˘ئر بلا˘ط
،ر˘ط˘ف˘لا ةا˘كز جار˘خإا ي˘ف ة˘عرا˘شسم˘لا ةرور˘شضب ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

رجحلا تاءارجإاب ترثأا˘ت ي˘ت˘لا ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا ر˘شُسأÓ˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘شستو
سضرفي ءابولا نع جتانلا يئانثتشس’ا فرظلا نأا ادكؤوم ،يحشصلا
نيجاتحملل ةرششابم اهميلشستو اهتقو لبق رطفلا ةاكز جارخإا
ي˘ف ي˘م˘ي˘ج˘ح لو˘ل˘˘ج لا˘˘قو .ةا˘˘كز˘˘لا قود˘˘ن˘˘شص ة˘˘طا˘˘شسو نود
ربع نييرئازجلل ءاد˘ن او˘ه˘جو ة˘م˘ئأ’ا نإا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
ةاكز جارخإا ىلع مهثح فد˘ه˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
ةريبك ةفشصب اهلخد رثأات تÓئاع دوجو لظ يف اهناوآا لبق رطفلا
هتاذ قايشسلا يف ةمئأ’ا ةيقيشسنت سسيئر حشضوأاو.ءابولا ببشسب
اهنا ريغ ةدودحم ةيلاملا اهتميق تناك نإاو رطفلا ةاكز نأا امك»
نيب يعامت˘ج’ا ل˘فا˘كت˘لا عاو˘نا ن˘م عو˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف م˘ها˘شست
ةÓشص قي˘ل˘ع˘تو د˘جا˘شسم˘لا ق˘ل˘غ نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،«ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
اهتقو لبق اهجارخإا ةيمهأاب سسانلا سسيشسحت نم بعشص ةعامجلا
سسفن عباتو .ديعلا لب˘ق ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث˘ب ة˘ي˘كلا˘م˘لا ىد˘ل فور˘ع˘م˘لا
قودنشص ةطشساو نود نوكتشس ةنشسلا هذه ةاكزلا نإا ثدحتملا
ببشسب تقلغأا يتلا دجاشسملا ىوتشسم ىلع دوجوملا ةاكزلا

تقو يف ددح يذلا رانيد021 غلبم ميلشست نإاف هيلعو ،ءابولا
ةجاتحملا رشسأÓل ةرششابم نوكيشس ءاتفإ’ا ةنجل لبق نم قباشس
.ةيئانثتشسا ةفشصب نوكتشس ةيلآ’ا هذه نأاب احرشصم نوبرقملاو
ةرازو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ىو˘ت˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘ششإ’ا رد˘˘ج˘˘ت
جارخإا هيف تزاجأا قباشس تقو يف انايب تردشصأا ةينيدلا نوؤوششلا

كرا˘ب˘م˘لا نا˘شضمر ر˘ه˘شش ة˘ياد˘ب ع˘م ة˘ن˘شسلا هذ˘ه˘ل ر˘ط˘ف˘لا ةا˘كز
ببشسب ملاعلاو رئازجلا برشضت يتلا ةمزأ’ا ببشسب ايئانثتشسا
.دجتشسملا انوروك ءابو يششفت
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ةافولا فؤرظ لوح قيقحت حتفب عاطقلا ىلع لؤألا لؤؤوسسملا ةبلاطم بقع هل نايب يف

ةسسيدوب ةبيبطلا ةافو لوح داولا سسأار ىفسشتسسم ريدم هلاقام اذه

ةيعماجلا تاسسسسؤوملا يريدمؤ ةيوهجلا تاؤدنلا ءاسسؤؤر اهاقلت ةلاسسر يف

توأا رهسش نم ثلاثلا عوبسسألا لÓخ نوكتسس تاعماجلا ىلإا ةدوعلا
لÓخ نوكيسس ةيداع ةفسصب تارسضاحملاؤ ةيقيبطتلا سسؤردلا ةلسصاومؤ تاعماجلا ىلإا ةدوعلا نأا ،روتيسش نيدلا سسمسش ،يملعلا ثحبلاؤ يلاعلا ميلعتلا ريزؤ فسشك
لوخدلا ليجأاتل ارظن هنأا ،ةيعماجلا تاسسسسؤوملا يريدمؤ ةيوهجلا تاؤدنلا ءاسسؤؤرل اههجؤ يتلا ةلاسسرلا يف ريزولا فاسضأاؤ . مداقلا تؤأا رهسش نم ثلاثلا عوبسسألا
ايرولاكبلا ةداهسش يلماحل ةبسسنلاب0202 ربمفون رهسش فسصتنم ىلاؤ  قوف امف ةيناثلا ةنسسلا ةبلطل ةبسسنلاب0202ربوتكأا رهسش ةياغ ىلإا0202-1202 يعماجلا
طخلا ربع ةيجوغاديبلا تاطاسشنلا ةلسصاوم ىلع رهسسلل  نؤوعدم ةيملعلا سسلاجملاؤ ةيجوغاديبلا قرفلا عم قيسسنتلاب ةيعماجلا تاسسسسؤوملا ءاسسؤؤر نإاف ،ددجلا
ةدوع نإاف ،تلاحلا لك يف هنأا ريزولا فاسضأاؤ.ةيحسصلا ةيعسضولا نسسحت درجمب يروسضحلا ميلعتلا طمن ىلإا ةدوعلا راظتنا يف رثكأا هزيزعتؤ اهيف عرسش يذلا
تارابتخلا نامسضؤ ةيجوغاديبلا جماربلا زاجنا متي نأا بجي امك  ،ريدقت ىسصقأا ىلع0202 تؤأا رهسش نم ثلاثلا عوبسسألا يف ايروسضح ةيجوغاديبلا تاطاسشنلا
تاطاسشنلل تقؤوملا قيلعتلا تسضرف دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا ةيعسضولا نأا هتلاسسر يف ريزولا لاقؤ.ةنسسلا ةياهن تلؤادم ناجل مامتإاؤ ةداتعملا ةيمييقتلا
ـةسصسصخم ةيجوغاديب تاسصنم ربع كلذؤ دعب نع ميلعتلا ةلسصاومل ءوجللا مت كلذ رثإاؤ ،نييلاعلا نيوكتلاؤ ميلعتلا تاسسسسؤوم يف ايروسضح ةيجوغاديبلا

يف يميلعتلا طمنلا اذه يف ةبلطلل يجيردتلا طارخنلاؤ رابتخلا اذه معد يف ةذتاسسألا دنجت مهاسس دقل» فاسضأاؤ.لاسصتÓل ةيمقر لئاسسر ىلإا ةفاسضإلاب
يف9102-0202 ةيعماجلا ةنسسلا ماتتخا سضرغب دهجلا اذه ميعدت بجي هيلعؤ ،نييلاعلا نيوكتلاؤ  ميلعتلا تاسسسسؤومل ةيجوغاديبلا تاطاسشنلا ةيرارمتسسا

ةيجوغاديبلا قرفلا نإاف ددسصلا اذه يف ،اهسشيعن يتلا ةيئانثتسسلا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ةا˘عار˘مؤ ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا مار˘ت˘حا ف˘ن˘ك ي˘ف ة˘لو˘ب˘ق˘م فؤر˘ظ

±.S°∏«º .يلاعلا ميلعتلا ىوتحم ىلع ةقداسصملا اذكؤ ةيجوغاديبلا ةعباتملاؤ قيسسنتلا يف ايروحم ارؤد ةيملعلا سسلاجملاؤ
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ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘شصم تر˘ششا˘ب
با˘ح˘شصأا ع˘م ة˘ق˘م˘ع˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
دوجو يف هابتشش’ا ببشسب نحاطملا
معدملا حمقلا تا˘ي˘م˘كب تا˘ب˘عÓ˘ت
ةدهع لÓخ تلجشس هعاونأا عيمجب
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘شصا˘خ ق˘با˘شسلا ما˘ظ˘ن˘لا
نم  هءارشش متي يذلا نبللا حمقلا

راطنق˘ل˘ل جد ف˘لأا031 ـب ةلود˘لا

راطنقلل جد0052 ـب هعيب داعبو
تدروأا ي˘˘ت˘˘لا ردا˘˘˘شصم˘˘˘لا بشسحو
نإا˘ف ة˘عا˘شس ر˘خآا ةد˘ير˘˘ج˘˘ل ر˘˘ب˘˘خ˘˘لا
سسيئر نم رمأاب تءاج تاقيقحتلا
ىلع نوبت ديحملا دبع ةيروهمجلا

دوجوب ريششت ءادوشس ريراقت ةيفلخ
ةريبك تايمك ىلع رطيشست ايفام
قرطب اهليوحتو معدملا حمقلا نم
ةهوبششم تابعÓتو ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ
حمقلاك قيوشست ةداعإا ةيلمع فلت
ي˘هو ه˘عاو˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب م˘˘عد˘˘م˘˘لا
ماظنلا ةرتفل دوعت يتلا تايلمعلا
ةبراحم راطإا يف لخدتو قباشسلا
ةرم لو’ اهدانشسإا مت امدعب داشسفلا
ر˘مأ’ا نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘مأا تا˘ه˘ج˘ل
اهب موقت تاقيق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ر˘شصت˘ق˘ي
ن˘يواود اذ˘كو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
ر˘ب˘ع ة˘فا˘ج˘لا بو˘ب˘ح˘˘لاو لو˘˘ق˘˘ب˘˘لا
ح˘ي˘ط˘ت نأا ع˘قو˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لاو ن˘˘طو˘˘لا
ةدعل ترطيشس تانورابو سسوؤورب
قيوشست ةداعإا ةيلمع يلع تاونشس
حمقلا نم ريطانقلا ف’آا لÓغتشساو
تا˘ه˘ج˘لا تاذ ف˘ي˘شضتو م˘عد˘˘م˘˘لا
ر˘خآا ةد˘ير˘ج˘ل ر˘ب˘خ˘لا تدروأا ي˘ت˘˘لا
تف˘ششك تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نإا˘ف ة˘˘عا˘˘شس
دوجو اهشسأار ىلع ةريبك تابعÓت
تادامتعا ىلع تل˘شصح˘ت ن˘حا˘ط˘م
يقبيل عقاولا سضرأاب اهل دوجو ’و
لشصح˘ت˘ي ي˘ت˘لا ر˘ي˘طا˘ن˘ق˘لا ر˘ي˘شصم
معدملا حمقلا نم اهباحشصأا اهيلع
ي˘ت˘لا ح˘ئا˘˘شضف˘˘لا ي˘˘هو ’و˘˘ه˘˘ج˘˘م
يتلا تاقيقحتلا لÓخ نم تلجشس
بر˘˘˘˘˘غو ط˘˘˘˘˘شسو تا˘˘˘˘˘ي’و تشسم
تقلطنإا ةيل˘م˘ع˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ن˘طو˘لا

ةيقرششلا ةهجلاب طرافلا عوبشسأ’ا
با˘˘ح˘˘شصا ة˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ةيلمعب ةشصاخلا ريتاوفلاب نحاطملا
م˘ت˘ي ي˘ت˘لا م˘عد˘م˘لا ح˘م˘˘ق˘˘لا ءار˘˘شش
بناج يلا عيبلا ريتاوف عم اهتنراقم
يجلا ادكو ةبشساحملا رتافد سصخف

هنأاب ةعاشس رخآا رداشصم دكؤوتو05
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘لا˘˘حإا م˘˘ت˘˘ي˘˘˘شس
ءا˘ه˘ت˘نا رو˘ف ة˘لاد˘ع˘لا ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘˘لا
تلازام يتلا ةي˘لوأ’ا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

نطو˘لا تا˘ي’و ع˘ي˘م˘ج˘ب ةر˘م˘ت˘شسم
سسوؤور˘ب ح˘ي˘ط˘ت نأا ع˘قو˘ت˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
نيفورعم نحاطم باحشصأاو ةريبك
قباشسلا سسيئرلا دهع لÓخ اوزرب وأا

اورطيشسو ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
حمقلا قوشس يلع نمزلا نم دهعل
املع نبللا وأا بلشصلا حمقلا ءاوشس
نحاطملا با˘ح˘شصأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا
يف  اودكا فراطلاو ةبانع يتي’وب
دو˘˘˘˘جو ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘شس ر˘˘˘˘خآا ـل لا˘˘˘˘شصتا
حلاشصم اهي˘ل˘ع فر˘ششت تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
د˘ق˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل. ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
،يودب نيدلا رون ةموكح تقلطأا

حمق˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘ت˘م˘لا د˘شض ة˘ل˘م˘ح
ناو˘يد˘لا ر˘يد˘م تلا˘قأا ذإا ،هرا˘ع˘شسأاو

،يدبعلب دمحم بوبحلل يرئازجلا

ةنحطم54 قلغ ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
ةمهتب ،ًايئاشضق اهتعباتم عم ةشصاخ
ح˘ير˘شصت˘لاو ر˘ي˘˘تاو˘˘ف˘˘لا م˘˘ي˘˘خ˘˘شضت
تاعباتم رارقإا ىلإا ةفاشضإا ،بذاكلا
ي˘ت˘لا ن˘حا˘ط˘م˘لا ي˘قا˘ب˘ل ة˘ي˘ئا˘˘شضق
سصخي اميف ةبذاك حيراشصت تمدق
لوقيو  ،ةيلعفلا ةيجاتنإ’ا اهتاردق
بو˘˘ب˘˘ح˘˘˘لا قو˘˘˘شس» نإا ءار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا

ه˘م˘ج˘ح رد˘ق˘ي ،ح˘م˘ق˘˘لا سصخأ’ا˘˘بو
ةروتاف ان˘ب˘شست˘حا اذإا ر’ود را˘ي˘ل˘م˘ب
ر˘ير˘ح˘ت نود ن˘م ط˘˘ق˘˘ف تادراو˘˘لا
يهو ،حابرأ’ا باشستحا وأا راعشسأ’ا
ببشسب ةراشسخ اهيف دجوت ’ قوشس
،زبخلا ىلع يلخادلا بلطلا عافترا

نيذلا لامعأ’ا لاجر باعل لاشسأا ام
نحاطملا باب نم عاطقلا اومحتقا

ف˘ششكي و .«ن˘ئا˘˘ج˘˘ع˘˘لا ع˘˘نا˘˘شصمو
يف نمكي لا˘ي˘ت˘ح’ا» نأا˘ب ءار˘ب˘خ˘لا
ةنحطملا حر˘شصت نأا اّ̆مإا ،ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن
نم ةدافتشسÓل مخشضم جاتنإا مقرب

م˘عد˘م˘لا ح˘م˘ق˘لا ن˘م ر˘ب˘كأا ة˘ي˘˘م˘˘ك
ديعتو ،بوبحلا ناويد نم ؤوطاوتب
عفترم رعشسب ةفاشضملا ةيمكلا عيب
نأا وأا ،نئاجعلا عناشصمل وأا راجتلل

ىدل داريتشسإا بلط نحاطملا عشضت

موقتو ،بوبحلل يرئازجلا ناويدلا

نوكن يلاتلابو ،ريتاوفلا ميخشضتب

ةبعشصلا ةلمعلل ينوناق بيرهت مامأا

حم˘ق˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’او ،ة˘ه˘ج ن˘م

قيقحت يأا ،ىرخأا ةهج نم معدملا

رئازجلا يشصحتو .«فعاشضم حبر

ايرود ديفتشست ،ةنحطم053 ةبارق

،م˘عد˘م˘لا ح˘م˘ق˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘ك ن˘م

«قيقدلا» رفشصأا نيحط ىلإا هلوحت

موقت نأا ى˘ل˘ع ،«ة˘ن˘ير˘ف» سضي˘بأ’او

لو˘ح˘م˘لا ح˘م˘ق˘لا ع˘ي˘ب˘ب ن˘حا˘ط˘م˘لا

فرط نم ةددحم راع˘شسأا˘ب را˘ج˘ت˘ل˘ل

تناكو.ةعارزلاو ةراج˘ت˘لا ي˘ترازو

د˘ق كل˘ه˘ت˘شسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج

سضعب» نأاب قباشس تقو يف تفششك

ع˘فر˘ب مو˘ق˘ي ة˘شصا˘خ˘لا ن˘حا˘˘ط˘˘م˘˘لا

راعشسأاب ريتاوف ررحي مث ،راعشسأ’ا

ةلمجلا راجت موق˘ي ثي˘ح ،ة˘ي˘ما˘ظ˘ن

نم هعاونأا فلتخمب نيحطلا ءارششب

ة˘ع˘ف˘تر˘م را˘ع˘شسأا˘ب ن˘حا˘ط˘م˘لا هذ˘ه

اهنوعيبيو ،ةئاملا يف06 ةبشسنب

نع ةعفترم راعشسأاب ةئزجتلا راجتل

رجاتلا موقي هيلعو .تباثلا رعشسلا

ةفلكلا سضوعي ىتح رعشسلا عفرب

لو˘شصو ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م ،ة˘ي˘فا˘˘شضإ’ا

52 ـل يداعلا ديمشسلا نم سسيكلا

يف ران˘يد0051 ىلإاً امارغو˘ل˘ي˘ك

ف˘˘ي˘˘˘شضيو .«ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب

سضعب» نأاب حمقلا فلمل نوعبتتملا

لوحي ىرخأ’ا ةشصاخ˘لا ن˘حا˘ط˘م˘لا

«ةعجلا» عناشصم ىلإا ريعششلا ةدام

،راطنقلل را˘ن˘يد0006 باشستحاب

0561 ـب م˘هد˘حاو ه˘ير˘ت˘ششي ا˘م˘ن˘ي˘ب

نيح يف ،بوبحلا ناويد نمً ارانيد

،نحطلاب موقت ’ نحاطم كانه نأا

لشصي يذلا بلشصلا حمقلا عيبت لب

0052 ـب ردقي معدم رعشسب اهيلإا

رعشسب عرازملا ىلإا راطنقلل رانيد

ديعي هرودب يذلاو ،رانيد0053

0054 ـب بوبحلا ناويد ىلإا هعيب

.«يرئازج حمق هنأا ىلع رانيد

¯ S°∏«º.±

تاءارج’ا دعب داشصتق’ا يف ءاربخ اعد
يديهمتلا عورششملا راطا يف ةذختملا

0202 ةنشسل يليمكتلا ةيلاملا نوناقل
ة˘شسورد˘م «ة˘يدا˘شصت˘قا ة˘لز˘ع» ق˘ي˘ب˘ط˘ت
تح˘ب ير˘ئاز˘ج جذو˘م˘ن ى˘ل˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ةيبنج’ا تارامثتشس’ا ىلع ة˘ح˘ت˘ف˘ت˘مو
عجارت لظ يف اميشس ،تقولا سسفن يف
و .انوروك ةمزا ببشسب طفنلا راعشسا
م˘يد˘ق˘ت ن˘م د˘ب ’ ه˘نأا ءار˘ب˘˘خ˘˘لا ح˘˘شضوأا
ل˘ي˘شصا˘ف˘˘ت لو˘˘ح ر˘˘ث˘˘كأا تا˘˘ح˘˘ي˘˘شضو˘˘ت
ةذخت˘م˘لا تارار˘ق˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘كو
سصن سضرع راظتنا يف ,اهئارثإا سضرغل
و .ناملرب˘لا ي˘ف ة˘ششقا˘ن˘م˘ل˘ل عور˘ششم˘لا
رو˘ت˘كد˘لا يدا˘شصت˘ق’ا ر˘ي˘ب˘خ˘لا ح˘شضوأا
يف ةذختملا تارارقلا نأا رشصان ناميلشس
نو˘نا˘ق˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘˘لا عور˘˘ششم˘˘لا را˘˘طا

«ةيداع»0202 ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
يتلا ةيداشصت˘ق’ا فور˘ظ˘لا ا˘ه˘شضر˘ف˘تو
ءاغلإا رارقب بحر ثيح ,دÓبلا اهب رمت
تاعومجم داريتشس’ يليشضفتلا ماظنلا

DKC/DKSتارايشسلا بيكر˘ت˘ل،

داريتشساب تارايشسلا ءÓكول سصيخرتلاو

هرابتعاب ,ةديدجلا ةيحايشسلا تابكرملا

امأا .ةي˘ن˘طو˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حÓ˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شسا

نم عاطتق’ا لدعم عفر رارقل ةبشسنلاب

ةلماعلا ةيب˘ن˘جأ’ا تا˘كر˘ششل˘ل رد˘شصم˘لا

42 نم رئازجلا يف تامدخ ةيدأات دوقعب

اهعيجششت فدهب ,ةئملاب03 ىلإا ةئملاب

روتكدلا دكأا ,رئازجلاب بتاكم حتف ىلع

زفحي و «عاجشش دج» رارق هنأا رشصان

د˘˘جاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل بنا˘˘ج’ا ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لا

رئازجلا يف ةمئاد ة˘ف˘شصب را˘م˘ث˘ت˘شس’او

دقتناو .ربكأا تارامثتشسا يف سضوخلاو

رارقتشس’ا مدع ىرخا ةهج نم روتكدلا

روفن ىلا يدؤوي يذلا رم’ا عيرششتلا يف

هتنمشضت ام مغر ,يب˘ن˘جأ’ا ر˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا

ن˘م ةر˘ي˘خ’ا ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘ج’ا

ا˘ع˘ي˘ج˘ششت ر˘ث˘كأا نو˘كت د˘ق ل˘˘ي˘˘شصا˘˘ف˘˘ت

قح ءاغلإا رارغ ىلع يبنج’ا رامثتشسÓل

قبشسملا سصيخرتلاب هلادبتشساو ةعفششلا

ةيمازلإا ءاغلإاو ةيبنجأ’ا تارا˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل

تÓ˘يو˘م˘ت˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا˘ب ا˘ه˘ل˘˘يو˘˘م˘˘ت
يف رظنلا ةداعإا رارق بناج ىلإا ,ةيلحملا

تاعاطقلا ءانث˘ت˘شسا˘ب15/94 ةد˘عا˘˘ق
ع˘ي˘بو ءار˘شش ة˘ط˘ششنأاو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘شس’ا
اذه يف روتكد˘لا ح˘شضواو .تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
لماع يعيرششتلا رارقتشس’ا» نا بناجلا

تارا˘م˘ث˘ت˘شس’ا با˘ط˘ق˘ت˘˘شسا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘م
يبنج’ا لماعتم˘لا ز˘ف˘ح˘ي و ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

امأا . » هتارامثتشسا قÓطا و مودقلا ىلع
لخدلا ىلع ةبيرشضلا ءاغلإاب قلعتي اميف
سسيئر جمانرب يف تءاج يتلا يلامج’ا
ر˘شصا˘ن نا˘م˘ي˘ل˘˘شس د˘˘كأا ,ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

متي ’ ثيح˘ب ا˘ه˘تا˘ي˘لآا د˘يد˘ح˘ت ةرور˘شض
ىرخأا باشسح ىلع ةئف ةيعشضو نيشسحت
نم ةنيعم تائفل افاحجا رارقلا نوكي وا
نم ليلقب ىلعأا ىشضاقتت نوكت لامعلا

عم دعب اميف ىواشستتو ,جد فلا03
فينشصتلا يف اهنم لقأ’ا لامعلا تائف
ىلا ةجاحب ءاربخلا نا ازربم ,بترلا وا
فرط نم بناجلا اذه يف تاحيشضوت
د˘ق نو˘كت ي˘ت˘لا ة˘شصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
روتكدلا ا˘مأا .ة˘قد˘ب عو˘شضو˘م˘لا تشسرد

قباشسلا وشضعلاو يشسايقلا داشصتق’ا يف
سسلجملاب ةيناز˘ي˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ب
ىريف ,يلادوب يحي نب ينطولا يبعششلا
نم فرظلا اذه لثم يف دب ’ » هنأا

ي˘ف ذ˘˘خأا˘˘ي يدا˘˘شصت˘˘قا جذو˘˘م˘˘ن ع˘˘شضو
تايناكمإ’او تايشصوشصخ˘لا را˘ب˘ت˘ع’ا
عشضو عم ةيرششبلاو ة˘يدا˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

رفوت ىدملا ةل˘يو˘ط ة˘يدا˘شصت˘قا ط˘ط˘خ
حاجنإ’ مئÓملا يعير˘ششت˘لا رار˘ق˘ت˘شس’ا
دب ’ هنإاف يلادوب بشسحو . «عيراششملا

ةشسوردم «ةيداشصتقا ةلزع» قيبطت نم
تح˘ب ير˘ئاز˘ج جذو˘م˘ن ى˘ل˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ةيبنج’ا تارامثتشس’ا ىلع ة˘ح˘ت˘ف˘ت˘مو
عجارت لظ يف اميشس ,تقولا سسفن يف
.ا˘نورو˘ك ة˘مزا بب˘شسب ط˘ف˘ن˘لا را˘˘ع˘˘شسا

ءارزولا سسلجم تارارق ىلا ةدوعلابو
نوناقل يديهمتلا عورششملاب ةقلعتملا

يلادوب دكأا0202, يليمكتلا ةيلاملا
ةط˘ب˘تر˘مو ع˘قاو˘لا ع˘م ى˘ششا˘م˘ت˘ت» ا˘ه˘نأا
ترثأا يتلا «ةيلاحلا ةيحشصلا ةيعشضولاب

.امومع يملاعلا يداشصتق’ا ومنلا ىلع
ىلع ظا˘ف˘ح˘لا» ي˘لادو˘ب بشسح ,م˘ه’او

تاشساكعنا سصيلقتو يرششبلا رشصنعلا

دا˘˘شصت˘˘ق’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ة˘˘˘مز’ا

لولحلاب ةطبترملا حلاشصملاو ,ينطولا

زيكرت نم دب’ نآ’ا (..) ءابولل ةحرتقملا

ةمز’ا نم جورخلا ةيشضق لوح دوهجلا

.» طفنلا راعشسا عجارت ةمزأاو ةيحشصلا

ةيئارششلا ةردقلا ني˘شسح˘ت سصو˘شصخ˘بو

ةلأاشسملا» نا ي˘لادو˘ب لا˘ق ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

,رانيدلا ةميق عجارت˘ي ا˘شسا˘شسأا ة˘ط˘ب˘تر˘م

نأا ازر˘ب˘م ,«ر’ود˘لاو ورو˘ي˘˘لا ل˘˘با˘˘ق˘˘م

روجأÓل ةب˘شسن˘لا˘ب ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘ج’ا

.«ةيئارششلا ةردقلا ةرششابم نشسحت نل»

ح˘ن˘م ةرور˘شض ى˘لا ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا تف˘˘لو

تا˘عا˘ن˘شصلا لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ه’ا

تارامثتشسا بلطتت ’ يتلاو ةطشسوتملا

ى˘لا ة˘م˘خ˘شض لاو˘˘ما سسوؤورو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

, ي˘ب˘ن˘ج’ا را˘م˘ث˘ت˘شس’ا ع˘ي˘ج˘ششت بنا˘ج

جار˘خا˘ب بلا˘ط˘ن» : Ó˘ئا˘ق فا˘˘شضا ثي˘˘ح

سصخي اميف اميشس ةيعبتلا نم رئازجلا

تا˘موا˘شسم˘لا يدا˘ف˘ت˘ل ءاود˘لاو ءاذ˘˘غ˘˘لا

.«ةيبنجأ’ا
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ءإدوصس ريراقت هيقلت دعب ةيروهمجلإ ضسيئر نم رمأاب

 معدملا حمقلا لوح نحاطملا باحشصأا عم ققحي كردلا
:فصشكت نيينهملإ ميلعتلإ نيوكتلإ ةرإزو

1202 يرفيف ةرود ءاغلإا »
 «ةيئانثتشسإا ةفشصب

ءاغلإا نع نيينهم˘لا ن˘يو˘كت˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تف˘ششك

قايشسلا اذه يفو  .ةيئانثتشسإا ةفشصب1202 يرفيف ةرود
اهل نايب يف نيينهملا نيوكتلاو ميلعتلا ةرازو تلاق
كرادت ةرورشض مامأا هنا  ،هنم ةخشسن ةعاشس رخا تملشست
ةمانزر طبشض دعب و تانيوكتلا فلتخم يف رخاتلا
ةرازو تررق ينهملا نيوكتلل يجيردتلا فانئتشس’ا
ءاغلإا ةيئانثتشسا ةفشصب و نيينهملا ميلعتلا و نيوكتلا

نأاو» ةلشص يذ قايشس يف تفاشضأاو.1202 يرفيف ةرود
،نيشصبر˘ت˘م˘لا ن˘م اودا˘ع ن˘م ن˘ي˘كم˘ت˘ل ءا˘ج رار˘ق˘لا اذ˘ه
ةيشسيئرلا ةرودلا يف اولجشس نم و ذيمÓتلا و نينهمتملا

ماحدزإ’ا و طغشضلا يدافت و ةهج نم مهنيوكت ةعباتم
.«ىرخأا ةهج نم ةينيوكتلا تاشسشسؤوملا لخاد

S°ÉQI.T¢

ةنتابب «ايك» بكرم لامع لك حيرصست عم

تارايشسلا بيكرتل «زيفولغ» ةكرشش
 ايمشسر فقوتت تانحاششلاو

مويلا لمعلا نع
بي˘كر˘ت ة˘كر˘شش لا˘م˘ع˘ل ي˘ل˘˘ك ح˘˘ير˘˘شست مو˘˘ي˘˘لا ،رر˘˘ق˘˘ت
،اهباوبأا قÓغإاو ةنتاب ةي’وب «ايك» ةمÓع نم تارايشسلا

،مهحيرشست مت نيذلا لامع˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘نو
لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ته˘جو د˘ق ع˘˘ن˘˘شصم˘˘لا ةرادإا تنا˘˘كو
مزاول ميلشستل ددح ينمز ملشس قفو روشضحلاب مازتلإ’او
رخآا كلذب نوكيل ،قئاثوو ةلاقن فتاوه ،سسابل نم لمعلا
نع لطاع باشش لك ملح ناك املاطل ،عنشصمل موي
ذنمو ريخأ’ا اذه نأا امك ،هب لمع بشصنمب رفظلا لمعلا
،ةلاطبلا حبشش نم مهذقنأاو لامعلا تارششع فظو هحتف
قلغلا رارقب اوؤوجافتيل ةيئاهن نوكت اهنأا اونظ ةرتفل
ةلاطبلا عشضو ىلا ديدج نم اودوعيو ،عنشصملل يئاهنلا
،ةهج نم نيحرشسملا عنشصملا لامع بلاط دقو .يرزملا

ةينعملا تاهجلا ةقطنملا ىلع نيرويغ نونطاوم اذكو
ام لظ يف هطاششن رارمتشسإاو عنشصملا ذاقنإ’ لخدتلاب
ريفوتو ةلاطبلا حبشش ىلع ءاشضق نم ةقطنملل همدقي
داشصت˘قإ’ا˘ب سضو˘ه˘ن˘لا اذ˘كو ،ة˘ه˘ج ن˘م ل˘م˘ع بشصا˘ن˘م
نع نينطاوملا نم ددع لءاشستو ،رامثتشسإ’ا سشاعنإاو
اذه يف لخدتلل ا˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘مو ة˘ي’و˘لا ي˘ي˘نا˘م˘لر˘ب با˘ي˘غ
،ة˘ي’و˘ل˘ل ار˘خذ نا˘ك ا˘م˘لا˘ط˘ل يذ˘لا م˘خ˘شضلا عور˘ششم˘لا

ةيرامثتشس’ا عيراششملا ديدع لثم هلثم اماه ابشسكمو
داشصتق’ا ى˘ل˘ع ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا˘ب ع˘جر˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘شصت˘ق’او
حتتفي لهف ،ةماع ةفشصب ةقطنملا ءانبأا ىلعو ينطولا
تلعج يتلا ةمز’ا يهتنتو Óبقتشسم هباوبأا عنشصملا
.طاششن نود Óكيه ىقبيو قلغت هباوبأا

T°ƒT°É¿.ì

انوروك ةمزأإ ببصسب طفنلإ راعصسأإ عجإرتل ةباجتصسإإ تءاج اهنأإ نودكؤوي ءإربخ

ةيداشصتقإلا فورظلا اهشضرفتو «ةيداع» يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورششم تارارق

طقف قرولإ ىلع تإدامتعإإ كلمت نحاطم ^
 راطنقلل رانيد0006 باصستحإاب «ةعجلإ» عناصصم ىلإإ ريعصشلإ ةدام لوحي ىرخألإ ةصصاخلإ نحاطملإ ضضعب  ^
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ةي’وب انوروك سسوريف ت’اح ددع سسمأا عفترا

ديدع ربع ةعزوم ،ةدكؤوم ةلاح732 ىلا ةنتاب
بطقلا ،ةد˘ي˘سشك ي˘ح ا˘ه˘ن˘م ،ءا˘ي˘ح’او تا˘يد˘ل˘ب˘لا
،ةي’ولا ةمسصاعب لاقعوب يحو ةلمح ينارمعلا
نم لكب ت’احلا ديدع ليجسست ىلا ةفاسض’اب
ةتوتلا نيعو ةناورم ،ةكيرب ،تنÓسسكات ،تايدلب
طاقنلا بكرب تقحتلا يتلا قطانملا نم اهريغو

،91 ديفوك سسوريفب ةباسصا ت’ا˘ح˘ل ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
هذه فرعت نا هيف حجري يذلا تقولا يف اذه
يت˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ناو ا˘سصو˘سصخ ا˘عا˘ف˘ترا ما˘قر’ا
سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘سشكل˘ل ة˘ن˘تا˘ب ير˘ب˘خ˘م ا˘ه˘ير˘ج˘˘ي

يف جئاتنلا روهظو ايباجيا ءاج اهبلغا انوروك
ي˘˘ف كو˘˘كسشم˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘ظ
تايفسشتسسملا ةرسسأا ءÓتما يف ببسست ام ،اهتباسصا
ا˘ه˘ن˘مو ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
سضارمÓل ةيئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ةيسصولا تاهجلا لع˘ج ا˘م ،ة˘يد˘ع˘م˘لاو ة˘يرد˘سصلا
م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضا ةر˘˘سسا ع˘˘˘سضو ي˘˘˘ف ر˘˘˘كف˘˘˘ت
ت’احلل ديازتملا ددعلا لظ يف ،تايفسشتسسملا
تÓ˘ف˘نا ن˘م ة˘ق˘ل˘ق˘م د˘ج فور˘ظ ي˘ف ،ة˘با˘˘سصم˘˘لا
راسشتنا يف مكحتلا ىلع ةردقملا مدعو عاسضو’ا
يلكلا رجحلا سضرف مت ام اذا اسصوسصخ ،سسوريفلا

دد˘ع˘ل بي˘هر عا˘ف˘ترا˘ب رذ˘ن˘ي يذ˘˘لا ،د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ما˘˘يا

ىد˘ل ي˘عو˘لا سصق˘ن ل˘ظ ي˘ف ءا˘بو˘لا˘ب تا˘با˘سص’ا

،راتهتسساو ة’ابم Óب نوفرسصتي نيذلا نينطاوملا

نم مهنمو عراوسشلاب هلاوجت سسوريفلا نومسساقتي

يف سسيئرلا ببسسلا وهو ،هلزنم ىلا هبحطسصي

˘ما˘قر’ا هذ˘ه ل˘ث˘م ل˘ي˘ج˘سستو سسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘نا

.موي دعب اموي ةديازتملا

ىلا ءافسشلا ت’اح ددع عفترا دقف ىرخا ةهج نم

ىلا نوباسصملااهلÓخ ن˘م با˘ج˘ت˘سسا ة˘لا˘ح611

لك هل اوعسضخا يذلا دمتعملا جÓعلا لوكوتورب

تايفولا ددع رقتسسا اميف ،ةيحسصلا هتلاحلا بسسح

دعب اهتباسصا فاسشتكا مت اهبلغا ةافو ةلاح21 دنع

سسوريفلا ناك نينسسم مهبلغا سصاخسش’ ،ةافولا

ءانب’ا فرط نم ابلاغ .مهيوذ نم مهيلا لقتنا دق

.ءايلو’ا ىلا

ر˘يزو مو˘ي˘لا ل˘ح˘ي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ه˘نا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج

يف تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا

اهلÓخ قفي ةنتاب ةي’و ىلا دقفتو لمع ةرايز

ديفوك سسوريف راسشتن’ ةيئابولا ةيعسضولا ىلع
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60 ليجسست نع ةرازولا تنلعأا امك

تايفولا ددع عفتريل ،ةديدج تايفو

831 ىلإا ةفاسضإ’اب ةلاح245 ىلإا

يلامجا ل˘سصي˘ل ةد˘يد˘ج ءا˘ف˘سش ة˘لا˘ح

ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا ت’ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح

لوسصو يدافتل ةازاوملابو9043.

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘جو˘˘م ى˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ءادترا حبسصي نأا بقتري تاباسص’ا

سسوريف راسشتنا نم ةياقولل ةمامكلا

رو˘ف ا˘ي˘ماز˘لإا.د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك

و .نطولا ربع يفاكلا ددعلاب اهرفوت
و ناكسسلا و ةحسصلا ريزو حسضوأا
نامحرلا دبع ،تايفسشتسسملا حÓسصإا
سشما˘ه ى˘ل˘ع ف˘ي˘ط˘سسب د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب
نماسضتلا ةريزو ةقفر اهب ماق ةرايز
،ةأارملا ا˘يا˘سضق و ةر˘سسأ’او ي˘ن˘طو˘لا

يلئاعلا لز˘ن˘م˘لا ى˘لإا و˘كير˘ك ر˘ثو˘ك
تفوت يتلا ةسسيدوب ءا˘فو ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘ل˘ل
ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب لو’ا سسمأا
ةريبكلا نيع ةيدل˘ب˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا

نأاب،91-دي˘فو˘كب ا˘ه˘ت˘با˘سصإا ءار˘ج
اهريفوت لجأا نم ايلاح راج لمعلا
نطولا قطانم رب˘ع ي˘فا˘كلا دد˘ع˘لا˘ب

فلسشلا و راسشب و فيطسس رارغ ىلع
و .ا˘هر˘ي˘غ و ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا و ةر˘˘كسسب و
ذنم ليجسست مت دقف ،ريزولا بسسح
يف اسصقن““ سسوريفلا راسشتنا ةيادب
ةرفوتم نوكتسس اهنأا ريغ تامامكلا

اددجم ،““يفاكلا ددعلاب بيرق امع
يلحتلا ةرورسضب نين˘طاو˘م˘ل˘ل هءاد˘ن
تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ي˘˘عو˘˘˘لا˘˘˘ب
ءادتراب قلعت ام اميسس’ ةيزارتح’ا
د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا و .ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
يف ةمامكلا ءاد˘ترا نأا ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
وه ةيمومعلا تاحاسسلا و عراوسشلا
ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ق˘ير˘ط˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو˘˘لا

را˘˘سشت˘˘نا ع˘˘ن˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا ز˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘لاو

ن˘ي˘ب ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘˘ناو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأ’ا

و ةحسصلا ريزو ركذ و . ““ةنهارلا

نأاب تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلا

رقت˘سسم ن˘هار˘لا ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا““

وأا تاباسصإ’ا ددع ثيح نم ءاوسس

نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،““تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا دد˘˘˘ع

نع جتان ةباسصإ’ا ت’اح عافترا““

-ديفوك سصيخسشت زكارم ددع ةدايز

ربع ازكرم62 ايلاح غلب يذلا91
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ىلإا ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا تعد
ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا ةرورسض
انوروك سسوريف راسشتنا نم دحلل

ا˘م˘ك،ةر˘ط˘ف˘لا د˘˘ي˘˘ع ي˘˘مو˘˘ي لÓ˘˘خ
ةرفاغملا لعج نم ةنجللا ترذح
˘ما˘حرأ’ا ة˘ل˘سصو برا˘˘قأ’ا ةرا˘˘يزو

سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه را˘سشت˘نا ي˘ف ا˘ب˘ب˘˘سس
نا˘ي˘ب بسسحو.د˘ج˘ت˘سسم˘لا ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا
بق˘ع ىو˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل
دقف ةرازولا رقمب سسمأا اهعامتجا
ةرفاغملاو يناهتلا نأا ىلع  تدكا
ءاوجأا يف رميسس يذلا رطفلا ديعب
نأا بج˘ي ة˘ن˘سسلا هذ˘ه ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
لا˘˘˘˘˘سصتإ’ا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘˘˘كت

ديعلا ةÓسص نأاو ة˘سصا˘خ،ة˘ث˘يد˘ح˘لا
يف سسيلو لزا˘ن˘م˘لا ي˘ف ى˘ل˘سصت˘سس
ة˘ن˘ج˘ل˘لا تاذ تعد ا˘م˘ك.د˘جا˘سسم˘لا
تارا˘˘يز˘˘لا يدا˘˘ف˘˘˘ت ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘لإا
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا برا˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘˘لا

لزانملاو تويبلا يف تاعمجتلاو
تعد امك ،دارفأ’ا نم ريبك ددعل
تبلط امك.ةحفاسصم˘لا بن˘ج˘ت ى˘لإا

ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘˘سشلا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ر˘ي˘غ تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا يدا˘ف˘˘ت ةرور˘˘سضب
و زئا˘ن˘ج˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يرور˘سضلا
ى˘لإا ا˘سضيأا م˘ه˘˘ت˘˘عد ا˘˘م˘˘ك م˘˘ئ’و˘˘لا

ناتخلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘جأا˘ت  ةرور˘سض
اذه  انيلع هللا عفري نأا دعب ام ىلإا
ملاعلاو رئازجلا باسصا يذلا ءابولا

.لكك

يعامتجلأ دعابتلأو ةياقولأ ريبأدتب ديقتلأ ةرورضض ىلع تددضش

ديعلإ لÓخ ةثيدحلإ لسصإوتلإ لئاسسو ربع يناهتلاب ءافتك’إ ىلإإ وعدت ىوتفلإ ةنجل

ةلسص يف مه نيذلإ ديربلإ لامعل ةسصاخ ةحنم رإرقإإ
رجحلإ ةرتف لÓخ نينطإوملإ عم ةرسشابم

ةحنم رارقإا  نع ،تبسسلا مويلا ،رازموب ميهاربإا ،ةيكلسسÓلا و ةيكلسسلا تÓسصاوملا و ديربلا ريزو نلعأا
ةدم لمسشت ،ديربلا بتاكم ىوتسسم ىلع نينطاوملا عم ةرسشابم ةلسص يف مه نيذلا لامعلل ةسصاخ
مهئÓمز رئاسسل ةبسسنلاب امأا.ةرتفلا هذه لÓخ اهب اوماق يتلا تادوهجملاب مهل فارتعا ،يحسصلا رجحلا
ةحنم رارقإا متيسس هنأا ،ةمسصاعلاب ديربلا بتاكم نم ددع ىلإا هتداق ةرايز لÓخ ريزولا  نلعأا ،ةسسسسؤوملاب
ةرادإ’ا سسلجم عامتجا لÓخ اهتميق ديدحت متيسس ثيح ،يراجلا عوبسسأ’ا لÓخ مهحلاسصل ةيعيجسشت

مت هنأا ،ةرازولا نايب يف ءاج ام بسسح ،ريزولا فسشكو0202. يام91 ءاثÓثلا موي هداقعنا عمزملا

بحسس ةيلمع نويلم02 براقي ام زاجنإا مت ثيح ،نييسضاملا نيرهسشلا لÓخ ةيسسايق ت’دعم ليجسست

ةيلمع نويلم7.8 نع ديزي ام و ،جد رايلم085 براقي ام اهلÓخ نم بحسس ، كيبابسشلا ىوتسسم ىلع

 .جد رايلم261 براقي ام اهنم بحسس ،ةيلآ’ا كيبابسشلا ىوتسسم ىلع

ةيلولأ ةمضصاعب اهنم ةدجأوتملأ ءÓتمأ دعب ةيفاضضأ ةّرضسأأ عضضو يف ريكفتلأ

ةنتابب ءافسشلل ةلاح611 لثامتو انوروك سسوريفب اهتباسصإإ دكؤوم ةلاح732

رجحلأ نهر ددج صصاخضشأأ ةضسمخ عضضو اميف
صسوريفلل مهلمح يف هابتضشإلأ دعب

سسوريفب ةديدج ةباسصإإ ليجسست
 لجيجب  ةيليملإ ىفسشتسسمب انوروك

دجتسسملا انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصا ليجسست مت
ةيليملاب يروتنم ر˘ي˘سشب ى˘ف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
يبسسنلا رارقتسسإ’ا لظ يف كلذو لجيج ةي’و قرسش
اهب قلغأا يتلا سشينروكلا ةمسصاعب ةيئابولا ةلاحلل
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا جÓ˘عو ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل م˘˘سسق لوأا

. رارقتسسإ’ا اذهل ةرسشابم ةجيتنك انوروك
تاعاسسلا لÓخ لجيجب ةيحسصلا راودلا تسصحأاو

كلذو انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصا ةيسضاملا42
ةيليملاب يروتنم ر˘ي˘سشب ى˘ف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نم ردحني سسماخلا دقعلا يف لجرب رمأ’ا قلعتيو
تءاج ثيح ، ةي’ولا ةمسصاع قرسش ةلابغ ةيدلب
عفر امم ةيباجيا ريخأ’ا اذهب ةسصاخلا ليلاحتلا  جئاتن

ى˘ل˘ع ا˘نرو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘˘سصإ’ا دد˘˘ع
ىلا سسمأا لاوز ةياغ ىلا لجيج ةي’و ميلقا ىوتسسم

91 ديفوك ءابو ديدجب لسصتم قايسس يفو . ةلاح15
ةسسمخ عسضو مت لجيج ةي’و بارت ىوتسسم ىلع
ىوتسسم ىلع يحسصلا رجحلا نهر ددج سصاخسشأا

يف هابتسشإ’ا دعب كلذو لجيجو ةيليملا ييفسشتسسم
ىلع تامÓع روهظو انوروك سسوريفب مهتباسصا
روهظ راظتنا يف سسوريفلل مهلمحب يحوت نيينعملا
لÓخ ء’ؤوهب ةسصاخلا ةير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن
ت’ا˘ح˘لا م˘ظ˘ع˘م نأاو ا˘م˘ل˘ع ، ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا
لÓخ لجيج تايفسشتسسم تلخد يتلا اهيف هبتسشملا
ن˘كم˘تو ة˘ي˘ب˘ل˘سس ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘˘ن تءا˘˘ج ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا
نأاب دكأات امدعب مهلزانم ىلا ةرداغملا نم اهباحسصأا

ماكز تابون نم ىوسس نوناعي اونوكي مل ء’ؤوه
مهعاسضخا بلطتي’ يحسصلا مهعسضو نأاو ةيداع
. لزعلل
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مهتأركذم ةضشقانمب ةبلطلل حامضسلأ لجأأ نم
““انوروك ““ نم فوخلأ نود

رمم زاجنإإ يف عورسشلإ
ةعماجب مّقعم يعانطسصإ
 لجيجب ىيحي نب قيدسصلإ

ةزمح لجيجب ىيحي نب قيدسصلا ةعماج ريدم فسشك
يعانطسصا ر˘م˘م زا˘ج˘نا ي˘ف عور˘سشلا ن˘ع سشر˘ي˘م˘ع
قايسس يف كلذو ةريخأ’ا هذه ىوتسسم ىلع مّقعم
ةسصاخلا تاركذملا ةسشقانم ةيل˘م˘ع˘ل تاداد˘ع˘ت˘سسإ’ا
ايئدبم قلطنتسس يتلاو هاروتكدلاو رتسساملا ةبلطب
يلاعلا ميلعتلا ةرازو ءاطعا دعب لبقملا ناوج رهسش
ن˘يذ˘ه ة˘ب˘ل˘ط˘ل ر˘سضخأ’ا ءو˘سضلا ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘˘لاو
دويقلا زواجت مث نمو مهتاركذم ةسشقانمل نيتلحرملا
. انوروك سسوريف اهسضرف يتلا

ةرادا نأاب ةيفحسص تاحيرسصت يف ثدحتملا دكأاو
نم احارتقا تقلت لجيجب ىيحي نب قيدسصلا ةعماج
رمم ةماقاب يسضقي ةعماجلاب ةسسدنهلا ةيلكب ةذتاسسأا
لوخدب ةذتاسسأ’او ةبلطلل حمسسي مقعم يعانطسصا
ةسشقانملا ةيلمع يف ةكرا˘سشم˘لاو ي˘ع˘ما˘ج˘لا مر˘ح˘لا
نود كلذو ةن˘مآا فور˘ظ ي˘ف تار˘كذ˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

يذلا انوروك سسوريف تاعبتو تافلخم نم فوخ
، ملاعلا ربع سصاخسشأ’ا ف’آا تائم ةايحب فسصع
اذه ىلع تقفاو ةعماجلا ةرادا نأاب ثدحتملا دكأاو
نم ةذتاسسأا دعاو˘سسب ز˘ج˘ن˘ي˘سس يذ˘لا ما˘ه˘لا حار˘ت˘قإ’ا
معدلا ريفوت ىلع تلمعو لب لجيج ةعماج لخاد
يذ˘لا ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لاو ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل يو˘ن˘ع˘م˘لاو ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
نوكيسس يذلا ر˘م˘م˘لا اذ˘ه زا˘ج˘نا ى˘ل˘ع نو˘ف˘كع˘ي˘سس
ةبلط مامأا لاجملا حتفيسسام وهو ادج ابيرق ايلمع
ىيحي نب قيدسصلا ة˘ع˘ما˘ج˘ب ر˘ت˘سسا˘م˘لاو هارو˘ت˘كد˘لا
ناوج رهسش نم ةيادب مهتاركذم ةسشقانمل لجيجب
يف كلذو رطفلا ديع ةلطع دعب ىرحأ’اب وأا لخادلا
سسور˘ي˘ف ن˘م فو˘خ˘لا نودو ة˘ح˘ير˘˘مو ة˘˘ن˘˘مآا ءاو˘˘جأا

ىلع نوظفحتي ء’ؤوه نم ريثكلا لعج يذلا انوروك
مغرلا ىلع ةلبقملا عيباسسأ’ا لÓخ ةسشقانملا ةركف
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ه˘ت˘ح˘ن˘م يذ˘لا ر˘سضخأ’اءو˘سضلا ن˘م
ةزهاجلا مهتاركذم ةسشقانم لجأا نم ء’ؤوهل يلاعلا
ةسصرف حنمت نأا ىلع لبقملا ناوج رهسش نم ةيادب
. لبقملا ربمتبسس رهسش ةيادب نيرخأاتملل ىرخأا
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ءدب ةدم ةليط اوناك نوجتحملا
اومظن دق ل˘م˘ع˘لا ن˘ع م˘ه˘بار˘سضا

ر˘ق˘م ما˘ما ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا تا˘˘ف˘˘قو
ة˘يلو ر˘ق˘م ما˘مأا اذ˘كو ،ة˘كر˘˘سشلا
ةينعملا تاهجلا اوب˘لا˘طو ،ة˘ن˘تا˘ب
نم ادوعو اوقل˘ت ثي˘ح ل˘خد˘ت˘لا˘ب

لح دا˘ج˘يا˘ب ة˘يلو˘لا ي˘لاو فر˘ط
ل عسضولا نا ريغ ،مهتلاغسشنل
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ه˘˘نا˘˘كم حوار˘˘ي لاز˘˘ي
م˘هدد˘ع قو˘ف˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

نودد˘˘ج˘˘ي ،Ó˘˘˘ما˘˘˘ع0002
هلÓخ نم نيبلا˘ط˘م م˘ه˘جا˘ج˘ت˘حا

ديجملا دبع ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر
ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يل ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا نو˘˘˘ب˘˘˘ت
ناو ا˘˘سصو˘˘سصخ ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘كسشم˘˘˘ل

عوجلا تابو رسسا بابرا مهبلغا

نا ركذلاب ريدج .مهتÓئاع ددهتي

ة˘كر˘سش لا˘م˘ع ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا

ةينفلا لامعلا زاجناو تاسساردلا

قلعتت بلاطم اوعفر دق ،قرسشلل

لامع˘لا ه˘ف˘سصو ا˘مو صشي˘م˘ه˘ت˘لا˘ب

يف ةيقيقحلا ةاناعملاب نوجتحملا

فرط نم مه˘ي˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ي ا˘م ل˘ظ

ي˘ت˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا هذ˘˘ه ي˘˘لوؤو˘˘سسم

لماع0082 قوفي ام اهب لمعي

،ةيلو42 نم رثكا ربع نيعزوم

مسضه اهلباقي ،ةمراسص نيناوق نم

ىوكسشلا بسسح لامعلا قوقحل

اهنم ةخسسن ةعاسس رخا تقلت يتلا

تنا˘كو ي˘سضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش

عوسضو˘م˘ل˘ل تقر˘ط˘ت د˘ق ا˘ه˘ن˘ي˘ح

،ه˘˘نا˘˘˘كم حوار˘˘˘ي لاز˘˘˘ي ل يذ˘˘˘لا
يتلا ل˘كا˘سشم˘لا ة˘ل˘م˘ج تن˘م˘سضت
قلعت ام ام˘ي˘سس لا˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ي
،ةيعام˘ت˘جلا تا˘مد˘خ˘لا ماد˘ع˘نا˘ب
ة˘كرا˘سشم˘لا ة˘ن˘ج˘ل ماد˘ع˘˘نا اذ˘˘كو
،يبيدأاتلا صسلجملل يلك بايغو
د˘ي˘م˘ج˘ت ل˘كسشم ى˘لا ة˘فا˘سضلا˘ب
اذكو ،ة˘يد˘سضا˘ع˘ت˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
لا مهبسسح صسمت يتلا تايقرتلا
براقا نم ةز˘ي˘م˘مو ةدد˘ح˘م ة˘ئ˘ف
ى˘لا ،م˘ه˘فرا˘ع˘مو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا

لامعلل ين˘ق˘ت˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘لا بنا˘ج
ى˘˘لا ىدا ا˘˘م و˘˘هو بب˘˘˘سس نود˘˘˘ب
تارايهناب لامعلا صضعب ةباسصا

اسضيا لامعلا ىقلتي امك ،ةيبسصع
تاديدهت هنع اوفسشك ام بسسح
ءاو˘سس ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا صضع˘˘ب ن˘˘م

ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع وأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘يرادا

م˘ه˘ما˘م˘˘سضنا بب˘˘سسب تا˘˘سشرو˘˘لا

داحتÓل ةعباتلا ةيئلولا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل

يهو ،نييرئازجلا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا

لا˘م˘ع˘ب تع˘فد ي˘ت˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا

بار˘سضإا ي˘ف لو˘˘خد˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا

ة˘يا˘غ ى˘لإا ،ل˘م˘ع˘لا ن˘ع حو˘ت˘˘ف˘˘م

ل˘ف˘كت˘لاو ة˘يرذ˘ج لو˘ل˘ح دا˘˘ج˘˘يا

وجلا ريفو˘ت اذ˘كو م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا˘ب

هرظتني ام وهو ،مهلمعل مئÓملا

هلÓخ نم اودقفي ملو نوجتحملا

ملو ةدملا هذه رورم مغر لمألا

صضرا ىلع اديسسجت مهبلاطم قلت

لوطت دق يتلا ةدملا يهو ،عقاولا

ه˘سشي˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف

.ةيرسشبلا

ةنيطنسسق

ةيزاوملا قوشسلا يف عابت ةيكÓهتشسا داوم زجح
هنم اميسس ل ،يعرسش ريغلا طاسشنلا لاكسشأا فلتخم ةبراحم راطإا يف

ىلع ريثأاتلا اهنأاسش نم ،ةينوناق ريغ ةروسصب ةيكÓهتسسلا داوملا عيب

،ليسضفلا رهسشلا لÓخ ةسصاخ ،كلهتسسملا ةحسص و طيحملا ةفاظن

نم تايمك زجح نم ةقرفتم تايلمع يف ةنيطنسسق نمأا حلاسصم تماق

اهتداق ىلوألا ةيلمعلا .ةماعلا ةعفنملل اههيجوت و ةيكÓهتسسلا داوملا

لÓخ ،ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب ر˘سشع ي˘نا˘ث˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘سشلا تاو˘ق

كمسسلا عيبي ةجلثم ةنحاسش بحاسص ىلع فوقولا مت ةبقارم تايرود

ـب تردق ةطوبسضملا ةيمكلا ،صشحولا لبج يحب دجاسسملا دحأا برق

اهزجح متيل ،دارودلا كمسس نم غلك42 و ،نيدرسسلا نم غلك53

يرطيبلا بيبطلا اذك و ةنيطنسسق ةيلول ةراجتلا ةيريدم عم قيسسنتلاب

اهتيحÓسص دكأا يذلا ،ةحÓفلا ة˘ير˘يد˘م˘ب ةر˘ط˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘ل ع˘با˘ت˘لا

اهعسضو و ةماعلا ةعفنملل اههيجوت ةرسشابم متيل يرسشبلا كÓهتسسÓل

يف تلثمت ةيناثلا ةيلمعلا ،صشحولا لبجب ةمحرلا رايد فرسصت تحت

صسداسسلا يرسضحلا نمأÓل ةطرسشلا تاوق لبق نم صصخسش طبسض

ةعراق ىلع غلك01 نزو تاذ ديمسسلا ةدام نم صسايكأا عيبي رسشع

رمحألا لÓهلل اهميلسست و اهزجح متيل رسضخل ليحوك يحب قيرطلا

يف يرسضحلا نملا تاذ ،ةماعلا ةعفنملا يف اهلÓغتسسل يرئازجلا

لÓخ رابسسإا وجيب عون نم ةبكرم نتم ىلع زجحب ماق ىرخا ةيلمع

42) ريبكلا مجحلا نم ةيديلقتلا تايولحلا نم ةيمك ،ةبقارم ةطقن

فياطقلا ىولح نم بلاوق50 ،ةوÓقب بلاوق01 ،زوللا بلق ةينيسص

متيل كÓهتسسÓل اهتيحÓسص نيبت ةراجتلا ناوعا لبق نم اهتنياعمب

ةعفنملا يف اهلÓغتسسل يرئازجلا رمحألا لÓهلل ىرخألا يه اهميلسست

عبارلا يرسضحلا نمأÓل ةطرسشلا تاوق اهتجلاع ةثلاثلا ةيلمعلا ،ةماعلا

لÓخ ميظنتلا و ةماعلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملا عم قيسسنتلاب رسشع

و هطاسشن صسرامي تايولحلا ةعانسصل لحم طبسض مت ةبقارم تايرود

عنمب يسضاقلا30/50/0202 خيراتب159 مقر يئلولا رارقلا فلاخي

ةلثمتملا علسسلا نم ةيمك هلخادب طبسض و ،ةيراجتلا ةطسشنألا صضعب

ةماعلا ةعفنملل اههيجوت مت يتلا ،(تابطرم ةعطق93) تايولح يف

مت،20 ةنيطنسسق ةفعسسملا ةلوفطلا زكرم فرسصت تحت اهعسضوو

عم قيسسنتلاب نيفلاخملا دسض ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا لك ذاختا

LªÉ∫ HƒYµÉR .ةسصتخملا ةباينلا

 ةمهأدم ةيلمع081 ـب ةبأزع نمأأ ماق اميف/ةدكيكسس

ةمهادم تÓمح نششت ةطرششلا تاوق
ةيراجتلا تÓحملل

رارقل ةفلاخم ةبكرم108و افلاخم اسصخسش11 ةبازع نمأا فقوأا

مارتحإا ىدم ةبقارم راطإا  يف ةدكيكسس نما ماق امك،يئزجلا رجحلا

نم ةيمك زجح نم ،انوروك ءابو يسشفت نم ةياقولل ةذختملا ريبادتلا

ببسسب ةدكيكسس يسشايع ةوخلا يحب نيلحم ىوتسسم ىلع تايولحلا

تÓحملل قلغ ةداعإا نمسضتملا يئلولا رارقلل اهيكلام لاثتما مدع

تايولحلا هيجوت ةداعا متيل ، طاسشنلا نم عونلا اذهب صصاخلا ةيراجتلا

تاءارجلا ذاختإا و ةمركوب ىسسيع يحب ةمحرلا راد ىلا ةزوجحملا

يرسضحلا نمألا نكمت ىرخأا ةهج نم ،فلاخملا دسض ةمزÓلا ةينوناقلا

تناك ديمسسلا ةدام نم راطنق5,3ـ ب ةردقم ةيمك زجحي عسساتلا

قوفي رعسسب زابعوب يح ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘برا˘سضم˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م

رسصانع ماق امك ،دحاولا صسيكلل جد0521 غلبمب ينوناقلا اهرعسس

فلتخم نم مقعم ةروراق541 زجحب ةبازعب يناثلا يرسضحلا نمألا

زوحيل يراجت لحم ىوتسسم ىلع عيبلل ةسضورعم تناك ماجحألا

نمأا عسضو امك،ةطسشنألا هتاه لثم ةسسراممب صصاخ يراجت لجسس ىلع

يف ةروطسس ديسصلا ءانيم ىوتسسم ىلع ينمأا ليكسشت ةدكيكسس ةيلو

يف امئاد ةطرسشلا تاوق صصرحت ثيح ،لسصاوتملا يئاقولا هلمع راطإا

ةيلمع ةبقارمو نيدايسصلا صسيسسحت ىلع حابسصلا نم ىلولا تاعاسسلا

 M«ÉI HƒOjæÉQ.انوروك ءابو راسشتنا نم ةياقولا لبسس عابتاب عيبلا

يقأوبلأ مأأ

اوببشست نيتلئاع نم صصاخششأا ةعبشسل دح حشضو
ماعلا قيرطلاب راجشش علدنا يف

نم صصاخسشأا ةعبسسل دح عسضو نم ءاسضيبلا نيع ةرئاد نمأا تنكمت

بسسحب ةيسضقلا .ماعلا قيرطلا يف راجسش علدنا يف نيطروتم نيتلئاع

ىلإا دوعت  يقاوبلا مأا ةيلو نماب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصتلا ةيلخ نايب

اغÓب ءاسضيبلا نيع ةرئاد نمأا حلاسصم يقلت  رثإا ،51.50.0202 :خيرات

نيع ةيوازلا يحب دمحم يرداق يح ىوتسسم ىلع راجسش عوقو هدافم

نيع ىلإا ةطرسشلا تاوق تلقنت روفلا ىلع ،نيتلئاع نيب ءاسضيبلا

ةعرسس عم تايرحت˘لاو ثا˘ح˘بألا ف˘ي˘ث˘كت˘بو را˘ج˘سشلا صضف˘ل نا˘كم˘لا

مهفيقوت  متيلطم صصاخسشأا70 ةيوه ديدحت ىلإا لسصوتلا مت ذيفنتلا

فلم زاجنا بجومبو.مويلا صسفن يف ةرئادلا نما رقم ىلإا مهلوحتو

ءاسضيبلا نيع ةمكحمب ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا اولثتما مهقح يف يئازج

GCMªó RgÉQ                                                     .مهرمأا يف تلسصف يتلا

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

8895ددعلا0202 يام71 دحألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

نع ديزي ام ذنم هنوسشيعي يذلأ عسضولأ نع ،ةنتاب «تسسأوريسس» قرسشلل ةينفلأ لامعألأ زاجنأو تاسسأردلأ ةكرسشب لامعلأ تأرسشع أرخؤوم ددن
نم يرفيف رهسش علطم اهوعفر دق أوناك يتلأ ،بلاطملأو تلاغسشنلأ نم ةلمج ىلع مهنم اجاجتحأ ،لمعلأ نع فقوتلأ نم ،ةلماك رهسشأأ ةعبرألأ
لعج ام ،ةيغاسص انأذأ قلت مل اهنأ ريغ ،ةعورسشملاب اهيف أوؤور يتلأ مهبلاطمب ثبسشتلأو بأرسضإلأ ةلسصأوم ىلع اهلÓخ نم أورسصأ ،ةيراجلأ ةنسسلأ

.ةبطاق ملاعلأو دÓبلاب رسشتنملأ انوروك ءابو عم عسضولأ نمأزتو اسصوسصخ ،ةبعسص ةيعامتجأ افورظ نوسشيعي لامعلأ

لخدتلاب ةبلاطم ةنتاب تاطلسس و مهددهتي عوجلأ

عبارلا رهششلا نوغلبيTSE ORESةكرشش لامع
بلاطملا ةيبلت نود بارشضإلا نم
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لاكسشأا فلتخم ةبراحم راطإا يف
رهسشلا لÓخ ا˘م˘ي˘سس ل ة˘م˘ير˘ج˘لا
ةطرسشلا تاوق تنكمت ،ليسضفلا
ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘˘ب

نمسض جردنت ةقر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
ر˘ط˘سسم˘˘لا ي˘˘ن˘˘ملا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
،هتاكلتم˘م و ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
تار˘ثؤو˘م ع˘ئا˘ب ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق
،تارد˘خ˘م ي˘كل˘ه˘ت˘سسم ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع
تارا˘˘ج˘˘سش ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘طرو˘˘˘ت˘˘˘مو
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا .ز˘˘ج˘˘حو تاءاد˘˘ت˘˘عاو
ة˘طر˘سشلا تاو˘ق ا˘ه˘˘تدا˘˘ق ى˘˘لوألا
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل
تنكم ،كوربم يديسسب ةيئاسضقلا

نم ناغلبي نيسصخسش فيقوت نم

يف اطروت ةنسس34 و54 رمعلا

ةيلقعلا تارثؤوم˘لا ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘سضق
ر˘˘ي˘˘غ ةرو˘˘سصب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا صضر˘˘غ˘˘˘ب
عوبسسلا رحب كلذ و ،ةعورسشم
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك ن˘يأا ،مر˘سصن˘م˘لا
،و˘غ˘نو˘ك و˘نور عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘˘سس
مت ةبكرملا ةقفر امهسشيتفت لÓخ
تارثؤوملا نم ةيمك زجحو طبسض

نم صصرق92 ـب تردق ةيلقعلا
ل˘ي˘نار˘فا˘نأا و ا˘ي˘سسكناز˘ي˘ب ي˘˘ئاود
لزنمب رثع امهينكسسم صشيتفتبو
تردق ىرخأا ةيمك ىلع امهدحأا

ميربانولك ءاود نم صصرق661 ـب

591 لام˘جإا يأا ا˘ي˘ل˘ق˘ع ر˘ثؤو˘م˘لا
نم ةيلقعلا تارثؤوملا نم صصرق
امهميدقت متي˘ل عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
بجومب ةسصتخ˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘ما

ةيلمع˘لا ،ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ف˘ل˘م

40 في˘قو˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا

نيب مهرا˘م˘عا حوار˘ت˘ت صصا˘خ˘سشأا

يف مهطروت˘ل ،ة˘ن˘سس03 و22
تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ا˘˘˘يا˘˘˘سضق
صضر˘غ˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو
اذ˘كو ي˘˘سصخ˘˘سشلا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا

ةروظحم ءاسضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا ةزا˘ي˘ح
ة˘قر˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف كلذو
ةيئاسضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع
عباسسلا يرسضحلا نملا نم لكل
ةقرفلا و لولا يرسضحلا نملا ،
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
لÓ˘˘خ كلذو ،كور˘˘ب˘˘م يد˘˘ي˘˘˘سسب
صصا˘خ˘سشألا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل تا˘˘يرود
ط˘ب˘سض م˘ت ن˘˘يأا ،ن˘˘ي˘˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘لا
ن˘م تا˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا

زا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،صضي˘˘˘بأا حÓ˘˘˘سسو
او˘مد˘ق ة˘ي˘ئاز˘ج تا˘ف˘ل˘م م˘هد˘˘سض

ةيلحملا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب
:ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب

نمأÓل ةطرسشلا تاو˘ق ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع
ميدقت اهيف مت عسساتلا يرسضحلا
عوبسسألا رحب اطروت نيسصخسش
Ó˘ي˘ل ةر˘جا˘سشم˘لا ي˘ف مر˘سصن˘˘م˘˘لا
لك صضرعت نيأا يقرسشلا نب يحب
مت ،حورج˘لا˘ب تا˘با˘سصإل ا˘م˘ه˘ن˘م
ةطرسشلا تاوق لبق نم امهفيقوت
امهيقلت دعبو ،ةيلي˘ل˘لا ة˘بوا˘ن˘م˘ل˘ل
امهليوحت مت ةيلولا تافاعسسإÓل
تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا و ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘˘ل
امهميدق˘تو ا˘م˘هد˘سض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
زاجنإا دعب ةيلح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا

،امهقح يف ةيئازج تاءارجإا فلم
ةينوناقلا تاءارجإلا لك ذاختإا مت
ن˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘سض ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
.ةسصتخملا ةباينلا عم قيسسنتلاب

ةنيطنسسق

تاءادتعا و تاراجشش يف نيطروتم و تاشسولهملا يجورم فيقوت
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ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ح˘˘˘ج˘˘˘ن
ةيلو نمأاب ةيلاملاو ةيداسصتقإلا

زجح يف عوبسسألا ةياهن لجيج
دي˘م˘سسلا ةدا˘م ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘ي˘م˘ك
ىلع كلذو ة˘برا˘سضم˘ل˘ل ه˘جو˘م˘لا

ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘ب بآار˘م ىو˘ت˘˘سسم

84 ن˘م ل˘قأا د˘ع˘ب اذ˘هو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ن˘م ر˘سصا˘ن˘ع ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ة˘˘عا˘˘سس
ىر˘خأا ة˘ي˘م˘كل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ى˘ل˘ع د˘ي˘م˘سسلا ةدا˘م ن˘م ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم

مÓعإلا ةيلخل نايب يف ءاجو.34

ةطرسشلا رسصانع نأاب ةيلولا نمأاب

ن˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قإلا

دحأاب عاقيإلا يف اوحجن ةيلولا

عيمجت ددسصب ناك يذلا راجتلا

ديمسسلا ةدام نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك

لفسسأا عقي بآارم ىوتسسم ىلع

ةيلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب لزا˘ن˘م˘لا د˘حأا

ةيلمع˘لا هذ˘ه تح˘م˘سسو ، ل˘ج˘ي˘ج

راطنق031 نع لقيلام زجحب

ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘م˘˘سسلا ةدا˘˘م ن˘˘م

في˘قو˘ت ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘برا˘سضم˘ل˘ل

نيزخت نع لوؤوسسملا صصخسشلا

يذ˘لا د˘ي˘م˘سسلا ن˘م ة˘ي˘م˘كلا هذ˘ه

نمآاو لهسس بسسك ردسصم تاب

نيذلا ن˘ي˘برا˘سضم˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كل˘ل

يف ةلجسسملا ةرذ˘ن˘لا نو˘ل˘غ˘ت˘سسي

ةيلو ىوتسسم ىلع ةداملا هذه

ةداعاو اهنيزخت لجأا نم لجيج

يذلا رمألا ةعفترم راعسسأاب اهعيب

ى˘ل˘ع د˘ي˘م˘˘سسلا ة˘˘مزأا ن˘˘م م˘˘قا˘˘ف

مل يت˘لا ة˘يلو˘لا م˘ي˘ل˘قا ىو˘ت˘سسم

ذ˘ن˘م م˘ج˘ح˘لا اذ˘ه˘ب  ةرذ˘ن د˘ه˘سشت

تءا˘جو .تا˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘سست˘˘لا ل˘˘ئاوأا

ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ة˘ح˘جا˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘قإلا ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا

ةحجان ىرخأا ةيلمع دعب ةيلولا

نيعباتلا ةباقرلا رسصانع اهب ماق

ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل

ي˘سضق˘ن˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ف˘سصت˘ن˘م

لقيلام زجح نم اونكمت ثيح

يتلا ديمسسلا نم راطنق002 نع

دد˘سصب ن˘ي˘˘برا˘˘سضم˘˘لا د˘˘حأا نا˘˘ك

ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘˘ي˘˘ب

ميلقاب اديدحتو34 مقر ينطولا

عفتريل رداقلا دبع ريمألا ةيدلب

يتلا ديمسسلا  ةدام يلامجا كلذب

لجيج ةيلو م˘ي˘ل˘قا˘ب ا˘هز˘ج˘ح م˘ت

033 ى˘˘لا ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ع˘˘˘برأا لÓ˘˘˘خ

.راطنق

 رداقلأ دبع ريمألاب اهزجح مت يتلأ راطنق002 ـلأ دعب

 لجيجب ةبراشضملل هجوملا ديمشسلا نم راطنق031  زجحت  ةيداشصتقإلا ةطرششلا

 ةريطخ حورجب باسش ةباسصإأ ىلإأ ىدأأ/ةدكيكسس

 يحشصلا رجحلا تاعاشس لÓخ ءاشضيبلا ةحلشسألاب راجشش
ةنيدم طسسو ايسسل يحب صصاخسشألا نم ةعومجم نيب ءاسضيبلا ةحلسسألاب ةكرعم يحسصلا رجحلا تاعاسس لÓخ تبسسلا ىلإا ةعمجلا ةليل تعلدنا
لسصتيل، مهنيب اميف لكاسشمو تانسسÓم ببسسب ابرسض هيلع اولزنو هبايث نم تانيرسشعلا فسصتنم يف باسش ديرجتب  اوموقي نأا لبق ،ةدكيكسس
هتلاح تفسصو دق و لاسسيسسلاب ةراحوب قازرلا دبع ىفسشتسسم ىلإا هولقن نيذلا ةيندملا ةيامحلا رسصانعب ةقفرم ترسضح يتلا ةطرسشلاب ناكسسلا
،ناسسنإا ةايحب يدوت تداك ةميرج اوبكترا لب  طقف يحسصلا رجحلا كاهتناب اوفتكي مل نيذلا نيمرجملا ةطرسشلا تدراط اروفو ،ادج ةريطخلاب

 M«ÉI HƒOjæÉQ .اهتاسسبÓمو اهفورظ ديدحتل ةميرجلا يف قيقحت حتف مت دق و
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ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ دأر˘فأأ ل˘خد˘ت
ىلع مرسصنملأ عوب˘سسأ’أ ة˘يا˘ه˘ن
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘با˘سشلأ ي˘ح ىو˘ت˘سسم
نم كلذو ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘نو˘ب˘لأ
يرا˘˘ج˘˘˘ت ل˘˘˘ح˘˘˘م قÓ˘˘˘غإأ ل˘˘˘جأأ

بور˘˘سشم ع˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف سصت˘˘˘خ˘˘˘م
ل˘˘كسشي ح˘˘˘ب˘˘˘سصأأ «تا˘˘˘بر˘˘˘سشلأ»
ة˘˘ح˘˘سصل ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح د˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت
مأرتحأ مدع ةجي˘ت˘ن ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’ ن˘ئا˘بز˘لأ
اهسسأأر ى˘ل˘عو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
دحأو رتم نع لقت ’ ةفاسسم كرت
ثيدحلأ نود أذه ،نوبز لك نيب

ببسست يتلأ ىسضوفلأ ةلاح نع
يئأوسشع نكر نم نئابزلأ اهيف
ل˘ح˘م˘لأ أذ˘ه ما˘مأأ م˘˘ه˘˘تأرا˘˘ي˘˘سسل
ي˘ح ل˘˘خد˘˘م د˘˘ن˘˘ع د˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ي˘ف بب˘˘سست ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘ي˘˘با˘˘سشلأ
را˘˘ثأأ ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك يرور˘˘˘م ما˘˘˘حدزأ
وهو ناكسسلأ نم ددع سضاعتمأ

دأر˘فأأ ه˘ل ع˘˘سضو يذ˘˘لأ ع˘˘سضو˘˘لأ
لÓ˘خ ن˘م أد˘ح ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘˘لأ
فقوتلأ ىلإأ لحملأ بحاسص عفد
رأرقلأ وهو هطاسشن ةسسرامم نع
،ري˘خأ’أ أذ˘ه ه˘ل با˘ج˘ت˘سسأ يذ˘لأ
طاسشن˘لا˘ب ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘ف
دقف ،ةيباسشلأ يح يف يراجتلأ
ع˘ي˘ب˘˘ل ل˘˘ح˘˘م قÓ˘˘غإأ ا˘˘سضيأأ م˘˘ت
تفا˘˘ه˘˘ت د˘˘ع˘˘ب كلذو سسبÓ˘˘م˘˘لأ
ةفاسسم مأرتحأ نود هيلع نئابزلأ
رجاتلأ ةفلاخملو ةهج نم نامأ’أ

ع˘˘ي˘˘ب طا˘˘سشن ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت رأر˘˘˘ق˘˘˘ل
ثدحي ،ىرخأأ ةهج نم سسبÓملأ
هيف تفرع يذلأ تقولأ يف كلذ
ةيباسشلأ يف ةيوسضوفلأ ةراجتلأ
تف˘قو ا˘م و˘هو أر˘ي˘˘ب˘˘ك أرا˘˘هدزأ

تفقو يتلأ «ةعاسس رخآأ» هيلع
ة˘يدا˘ع˘لأ ة˘كر˘ح˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سضيأأ
ي˘ح˘لأ ط˘سسو ي˘ف ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل
ةرو˘سص ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ ما˘˘حز˘˘لأو
يف لاحلأ هيلع وه امل ةقباطم
.ةبانع ةي’وب ةيبعسشلأ ءايحأ’أ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف8895ددعلا0202 يام71 دحألا6
www.akhersaa-dz.com
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باحسصأ ةيأدبلأ يف دمع دقو
ن˘ي˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل ةر˘˘ج’أ تأرا˘˘ي˘˘سس
ةي’ولأ تايد˘ل˘ب ل˘خأدو ءا˘ي˘ح’أ
ط˘سسو˘ل لو˘˘خد˘˘ل ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لأ نود
ح˘لا˘سصم تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لأ
ذ˘فا˘ن˘م˘لأ ع˘ي˘م˘˘ج ق˘˘ل˘˘غ˘˘ت ن˘˘مأ’أ

هنأأ ’إأ اهيلإأ ةيدؤوملأ تاقرطلأو
رجحلأ تأءأرجأ ف˘ي˘ف˘خ˘ت د˘ع˘بو
تأرايسس باحسصأ داع   يحسصلأ
عم ةيداع ةقيرطب لمعلل ةرج’أ
ةلأزأ وأ ةي˘ط˘غ˘ت ي˘ل˘ع سصر˘ح˘لأ
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ي˘˘سسكا˘˘ط˘˘لأ را˘˘˘ع˘˘˘سش
فرط ن˘م تا˘بو˘ق˘ع˘ل سضر˘ع˘ت˘لأ

باحسصأ نأ املع نمأ’أ حلاسصم
يدرفلأ ل˘ق˘ن˘لأ ةر˘ج’أ تأرا˘ي˘سس
أودا˘˘˘ع  ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ ط˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ب
تا˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’أ
يلع ة˘سصا˘خ م˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لأ

يديسس نأرودلأ روحم يوتسسم

ريغ ةكرح دهسشي يذلأ ميهأربأ
يتح يرورم  ظاظتكأو ةيداع
رجحلأ ةيأدب لبق ةرخأاتم ةعاسس
باحسصأ نأأ ىلإأ ةراسشإ’أ ردجتو
تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ج’أ تأرا˘˘ي˘˘سس
ي˘ت˘حو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لأ
ط˘سشلا˘ك ةروا˘ج˘م˘لأ ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

راتخم ةطيبسش يتحو ناعردلأو

نيدلأو فراطلأ ةي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ
طوطخلأ يل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي أو˘نا˘ك
لقن ةيلمع ورسشاب طقف ةيلخأدلأ
ةنيدملأ طسسو وحن نينطأوملأ

باحسصأ ءوجل عم انمأزت ةبانع
ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ تÓ˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
˘ما˘مأ بأو˘ب’أ ح˘ت˘ف˘ل سسبÓ˘˘م˘˘لأ
حتف يل˘ع سصر˘ح˘لأ ع˘م ن˘ئا˘بز˘لأ

دودحم ددع لاخدإأو طقف ءزج

ءأر˘سشل ل˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لأ ن˘˘م

د˘ي˘ع˘لأ سسبÓ˘م وأأ تا˘مز˘ل˘ت˘˘سسم

لÓخ لجسس د˘قو أذ˘ه م˘ه˘ئا˘ن˘بأ’

ر˘ي˘غ ة˘كر˘ح طر˘˘ف˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسأ’أ

ط˘سسو يو˘ت˘˘سسم ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘يدا˘˘ع

يلو’أ ة˘جرد˘لا˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م

رسسكل راجتلأ ةيبلغأ  مدقأأ امدعب

حت˘فو ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت

يتلأ رئاسسخلأ ببسسب تÓحملأ

نود نيرهسش نم ديزأ’ اهودبكت

دوعولأ مغر سضيوعت يأ دوجو

ءي˘ل˘م˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أو

ةباتك دحلو هنأأ ’إأ تأرامتسس’أ

درجم دوعولأ يقبت رطسسأ’أ هده

لجسس دقو أذه قرو يلع ربح

سسبÓملأ عيب تÓحم حتف ةداعإأ

تأرأو˘˘˘˘˘˘˘سسسسكإ’أ را˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘تو

عيبت يتلأ تايول˘ح˘لأ تÓ˘ح˘مو

.تÓحملأ بأوبأأ حتف نود

ةيرصس ةقيرطب صسبÓملا عيب تÓحم حتف عم انمازت

  لمعلل  ةيعرشش ريغ ةقيرطب نودوعي ةرجألإ تإرايشس باحشصأإ
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دورــطلأ عيزوــتو عمج ةيلمع لسصأوتت
فرـط ن˘م  ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم  ى˘ل˘ع  ة˘ي˘ئأذــغ˘لأ
هذه  ريسضحتلأ  مت ثيح ةينماسضتلأ  ةلفاقلأ

ءاعبرأ’أ موي عزوتسس  درط0052ـل ةرملأ

عيمج يف ةجاتحملأ تÓئاعلأ ىلع لبقملأ

نم72  ةليل ةبسسا˘ن˘م˘ب ة˘ي’و˘لأ تا˘يد˘ل˘ب

هنأأ «ةعاسس رخآأ» رداسصم تفسشك .ناسضمر
ة˘ل˘فا˘ق ل˘ب˘ق˘م˘لأ ءا˘ع˘برأ’أ مو˘˘ي ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘سس

نم  يئأذغ درط0052ـب  ةلمحم ةينماسضت

رقم ىوتسسم ىلع ءانيملأ لبق ام ةقطنم
تÓئاع˘لأ ها˘ج˘تا˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب تا˘عر˘ب˘ت˘لأ ع˘م˘ج
ةدوجوملأ لظلأ قطانمب ة˘ن˘طا˘ق˘لأ ةزو˘ع˘م˘لأ
هتاه ةدعاسسمل كلذو ،ةي’ولأ بأرت فلتخمب

سسوريف راسشتنأ لسصأوت لظ يف تÓئاعلأ

هذه مظنتسسو أذه ،انتي’وب دجتسسملأ انوروك

ة˘ي˘مÓ˘سسإ’أ ة˘فا˘سشكلأ فر˘ط ن˘˘م ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لأ

فأر˘سشإأ  تح˘ت ير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘م˘حأ’أ لÓ˘ه˘لأو

امك ،ةبانعب ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ  طا˘سشن˘لأ ة˘ير˘يد˘م

،ةبانع يلأو اهقÓطنأ ةراسشإأ ىطعي نأأ رظتني

ذنم ةينماسضتلأ ةلفاقلأ نأأ ةراسشإ’أ ردجتو

يئأذغ درط00071 نم رثكأأ ةيلمعلأ ةيأدب

ةزوعملأ تÓئاعلأ نم  اهيقحتسسم  ىلع

ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘ل’أ هذ˘˘ه تق’ ي˘˘ت˘˘لأو ةر˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لأو

لفكتلأ  متيو أذه ،اهناسسحتسسأ ،ةينماسضتلأ

ام ’إأ مهل لـخد ’ نيذلأ لامعلاب كلذك

ل˘˘جأأ ن˘˘م ،م˘˘ه˘˘مو˘˘ي ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ه˘˘نو˘˘ن˘˘ج˘˘˘ي

انوروك سسوريف راسشتنأ لظ يف مهتدعاسسم

نع فقوتلأ ني˘ن˘طأو˘م˘لأ ى˘ل˘ع سضر˘ف يذ˘لأ

،تاطاسشنلأو نهملأ نم ريثكلأ يف لمعلأ

أذهب ةباسصإ’أ يدافتل يئاقو ءأرجإاك كلذو

انرداسصم تفاسضأأ قايسسلأ تأذ يفو ،ءابولأ

عم قيسسنتلاب عزوتسس تأدعاسسملأ هذه نأأ

نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل ،ر˘ئأود˘لأو تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ءا˘سسؤور

ةينما˘سضت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ

طا˘سشن˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م لا˘˘م˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ

ءلم يف ةريبك دوه˘ج نو˘لذ˘ب˘ي ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

ع˘ل˘سسلأ ل˘ق˘نو ل˘م˘حو عدو˘ت˘سسم˘لا˘ب ف˘ف˘ق˘لأ

ففقلأ عيم˘ج ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘تو ا˘ه˘ي˘سضح˘تو

لامعلأ نمريثكلاب عـفد ام وهو ،يواسستلاب

دورطلأ ريسضحتل ةي˘فا˘سضإأ تا˘عا˘سس ل˘م˘ع˘ل˘ل

ديفتسسيل ،نكمم تقو عرسسأأ يف ةيئأذغلأ

و ةمحرلأ  رهسش  مايأأ  لÓخ اهيقحتسسم اهنم

.نأرفغلأ

ناصضـمر نم72 ةليل  ةبصسانمب

  ءاعبرألإ إذه ةينماشضتلإ ةلفاقلإ اهعزوتشس يئإذغ درط0052

يئلولا يبعصشلا صسلجملاب تاعاـمتجإلا ةعاق رقمب مظني

لوح يوهج ءاقل
  «ةيعانشصلإ مطامطلإ ةبعشش ريوطت قافآإو عقإو»
لوح يوهج ءاـقل مويلأ ةبانعب ةيحÓفلأ حلاسصملأ ةيريدم مظنت
ةعاق ر˘ق˘م˘ب «ة˘ي˘عا˘ن˘سصلأ م˘طا˘م˘ط˘لأ ة˘ب˘ع˘سش ر˘يو˘ط˘ت قا˘فآأو ع˘قأو»
نم تأراطإأ روسضحب ،يئ’و˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘ل˘ل تا˘عاـم˘ت˘جإ’أ

،ةيحÓف˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ ءأرد˘مو ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ ةرأزو
ةبعسشل ةكرتسشملأ ةينهملأ سسلاجملأو ةيحÓفلأ فرغلأ ءاسسؤورو
كرتسشملأ ينهم˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لأ عر˘ف˘لأ ،م˘طا˘م˘ط˘لأ
قودنسصلأ ،ةيف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘ف˘لأ كن˘ب ،مو˘ح˘ل˘لأو ر˘سضخ˘ل˘ل
مطامطلأ يجتنم نم نيحÓفلأ سضعبو يحÓفلأ نواعتلل يوهجلأ
متيسس نيأأ ةدكيكسس ،ةملاق ،فراطلأ ،ةبانع تاي’ول ةيعانسصلأ
لك يف اهمدقت ةبسسنو اهريوطت قافآأو مطامطلأ ةبعسش ةسسأرد
ةي’و لك يف ةبعسشلأ مدقت ةبسسن لكاسشم ةسسأرد ىلإأ ةفاسضإأ ةي’و
ةسسأرد متيسس امك،جات˘ن’أ تا˘ع˘قو˘تو ا˘ه˘ب ة˘سسور˘غ˘م˘لأ ة˘حا˘سسم˘لأو
.نيلوحملأو نيحÓفلأ لكاسشم
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رامع يديصس ةيدلب راظتنإا يف

 لاحرب ةيدلبل اهطاششن عشسوت ةفيظن ةبانع
عفر ةيلمع يف تبسسلأ سسمأأ ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم لامع عرسش
ةرسصتقم ةيلمعلأ تناك امدعب لاحرب ةيدلب ىوتسسم ىلع ةمامقلأ
عفر تايلمع لمسشتسس ثيح ةيدلبلأ ىلع ةطرافلأ تأونسسلأ يف
لاحربك ةيرسضحلأ قطانملأ ىلوأ’أ ةلحرملأ يف ةيلزنملأ تليافنلأ

ةسسسسؤوم˘لأ تنا˘كو ءا˘ي˘حأ’أ ل˘ك د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف ل˘م˘سشت نأأ ل˘ب˘ق ز˘كر˘م
لامعلأو داتع˘لأ ل˘م˘سشت نأا˘سشلأ أذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘قا˘ف˘تإأ ا˘ت˘مر˘بأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأو
ةمامقلأ عفر ةيلمع نيسسحت ىلع لمعيسس يدلأ رمأ’أ ةريظحلأو
راطإأ يف هنأأ اهل نايب يف ةسسسسؤوملأ تدكأأو .أراهنو Óيل ةيلزنملأ
تيح ةبانع ةي’و تايدلب ربع  ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم طاسشن عيسسوت

ةيدلبب ةمامقلأ عفر ةيلمع61/50/0202 خيراتب سسمأ تقلطنإأ
بسسحو .ةيدلبلأ ءايحأأ عيمج ىلع اهميمعت راظتنإأ يف زكرم لاحرب
اسضيأأ اهطاسشن عيسسوت مزتعت ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم نإاف انرداسصم
ببسسب ةيدلبلل ةيداملأ تايناكم’أ فعسض مغر رامع يديسس ةيدلبل
ةيدلب ءايحأأ سصيلخت ةيلوؤويم لمحت يونت اعنأأ ’إأ داتعلأ ءأرتهإأ

.ةيدلبلأ ءايحأأ عيمج يف ةمامقلأ سسدكت ةرهاظ نم رامع يديسس
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ةيدلبلا ةينازيم نم /ينوبلا

ميتنشس نويلم نم ديفتشست ةلئاع006 نم رثكأإ
نويلم ةناعإأ فرسصب تبسسلأ سسمأأ ينوبلأ ةيدلب حلاسصم تماق

.ةيدلبلأ ءايحأأ فلتخم ربع ةعزوتم ةزوعم ةلئاع126ل ميتنسس
نم ةيدلبلأ ةدافتسسأ دعب يتات ةيلمعلأ هذه ناف انرداسصم بسسحو

ةزوعملأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ة˘سصسصخ˘م ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ة˘نا˘عإأ ف’أأ01 وخن
نم  مهنيكمت لجأأ نم نيديفتسسملأ ةمئاق نمسض مهءامسسأ ةجرظملأ
تدعسش اهتهج نم .ليسضفلأ رهسشلل ةيرورسضلأ مهتايجاح ءاسضق
نم نينطأوملأ دفأوت ءايحأ’أ فلتخمبو زكرم ينوبلاب ديربلأ زكأرم
ثيح ةجاتحملأ رسسأ’أ ةررقملأ ةناعإ’أ هذه ىلع لوسصحلأ لجأأ
ديربلأ زكرمل ي˘جرا˘خ˘لأ با˘ب˘لأ ما˘مأأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل رو˘با˘ط ظ˘حو˘ل
سسوريف يسشفت نم ةياقولأ تأءأرجاب ظخأ’أ نود زكرم ينوبلاب

نأأ ردجيو .دوقنلل يلأ’أ عزوملل ةبسسنلابو رمأ’أ كلذكو انوروك

ميتنسس رييÓم4 نم رثكأ اعتينأزيم نم تسصسصخ ينوبلأ ةيدلب
تماق انم ناسضمر رهسش لÓخ ةزوعملأ تÓئاعلأ ةينماسضت ةتلعإام
يف يحسصلأ رجحلأ تأءأرجإأ نم ةررسضتملأ رسسأ’أ ءاسصحإأ ءأرجإاب

جد ف’أأ01 ـب ةررقملأ ةناعإ’أ هذع ىلع ةيموكحلأ جأرفنأ راظتنأ

YÉO∫ GCe«ø.كرابملأ رطفلأ ديع لولح لبق

يرحبلا ديصصلا ةيريدم بصسح

ةررشضتملإ تÓئاعلل ةفق051
ةراحبلإ نم راجحلإ نم

نم هيجوتب هنأأ تبسسلأ سسمأأ ةبانعب يرحبلأ ديسصلأ ةيريدم تنلعأأ
ةيريدم عم قيسسنت˘لا˘ب و ن˘يد˘لأ لا˘م˘ج ي˘م˘ير˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لأو
ديسصلأ ئنأوم رييسست ةسسسسؤوم ةكراسشم و ةيعامتج’أ نوؤوسشلأ

051 مÓتسساب  سسمأأ ةحيبسص يرحبلأ ديسصلأ ةيريدم تماق  يرحبلأ
ةزوعملأ تÓئاعلل ةهجو˘م ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ ن˘ما˘سضت˘لأ را˘طإأ ي˘ف ة˘ف˘ق
ي˘فر˘ح˘لأ د˘ي˘سصلأ يدا˘ي˘سصل  ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ن˘م ةرر˘˘سضت˘˘م˘˘لأو
فلتخم نأأ رد˘ج˘يو .و˘سسر˘لأ ئ˘طأو˘سش ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأو
عيزوت تايل˘م˘ع ل˘سصأو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب تا˘سسسسؤو˘م˘لأو تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ
رجحلأ ريبأدت نم و ةزوعملأ تÓئاعلأ ةدئافل ةينماسضتلأ تاناعإ’أ
YÉO∫ GCe«ø.ةي’ولأ ءايحأأ فلتخم ربع يحسصلأ

طرافلا عوبصسألا جد053 ةبتع هغولب دعب

ةئزجتلإ قإوشسأاب جد072 ىلإإ جاجدلإ راعشسأإ عجإرت
¯YÉO∫ GCe«ø

ي˘ف جا˘˘جد˘˘لأ را˘˘ع˘˘سسأأ تفر˘˘ع

ة˘ي’و˘ب سسمأأ ة˘ئز˘ج˘ت˘˘لأ قأو˘˘سسأأ

ةنراق˘م ظو˘ح˘ل˘م ع˘جأر˘ت ة˘با˘ن˘ع

رعسس غلب نيأ طرافلأ عيباسسأ’اب

جاجدلأ نم دحأولأ مأرغوليكلل

ى˘لإأ ي˘نو˘ب˘لا˘ب تا˘ب˘سصق˘م˘لأ ي˘ف

يف جد08 ـب ظافخناب جد072

را˘ع˘سسأ تنا˘كو .د˘حأو˘لأ غ˘˘ل˘˘كلأ

عم  تد˘ه˘سش ءا˘سضي˘ب˘لأ مو˘ح˘ل˘لأ
رهسش نم ثلاثلأ عوبسسأ’أ علطم
ةيسسايق ةدايز كرابملأ ناسضمر

مغرو غلكلل053 ىلإأ ةئجافم
يدلأ راجتلأ نم تأريربتلأ لك
نطأوملأ ر˘مذ˘تو ءا˘ي˘ت˘سسإأ ه˘ل˘با˘ق
ةرا˘ج˘ت˘لأ ةرأزو نأأ ’إأ ط˘ي˘سسب˘˘لأ
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ى˘لأ تعرا˘سس
سشحاف˘لأ ءÓ˘غ˘لأ أذ˘ه تا˘سسبÓ˘م
نÓعإ’أ لÓخ نم نجأودلأ يف
ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘˘يد˘˘لأ عور˘˘سش ن˘˘ع

نجأودلأ ةيبرت و ماعنأ’أ ةيذغتل

نم نوزخم قيوسست يف (بانوأأ)

راطنق00075 هردق جا˘جد˘لأ

مأرغول˘ي˘كل˘ل جد052 ر˘ع˘˘سسب

را˘˘ع˘˘سسأأ ر˘˘سسك د˘˘˘سصق د˘˘˘حأو˘˘˘لأ

ل˘كسشب تع˘ف˘ترأ ي˘ت˘لأ جا˘˘جد˘˘لأ

،ةر˘˘ي˘˘خأ’أ ما˘˘يأ’أ لÓ˘˘خ ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك

ر˘يد˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ هد˘كأ ا˘م˘ب˘˘سسح

يوأرطب دمح˘م ،نأو˘يد˘ل˘ل ما˘ع˘لأ

ةيلمعلأ هذه نأأ ىلإأ  راسشأأ يذلأ

ن˘جأود˘لأ را˘ع˘سسأأ ر˘سسكل تءا˘˘ج

ةريخأ’أ ةنوآ’أ يف تبهتلأ يتلأ

ثيح «وليكلل جد063 لسصتل

ىلع عيب ةطقن15 سصيسصخت مت

اه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ي’و32 ىوتسسم

ةد˘ي˘ل˘ب˘لأو ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسقو ة˘با˘˘ن˘˘عو نأر˘˘هوو

ةيأدرغ و مناغ˘ت˘سسمو نا˘سسم˘ل˘تو

يزيلإأو رأردأو سسابعلب يديسسو

.اهريغو

ةراصشإا عصضو نود نينطاوملا لقن قيرط نع مايأا ةدع ذنم لمعلل ةبانع ةنيدم طصسوب ةرجألا تارايصس باحصصأا بلغأا داع
باحصصأا راكتحا لÓتحا و لمعلل ةدوعلاب مهل حيرصصتلا تاءارجا رخأات لظ يف طاصشنلا ةصسراممب صصاخلا مقرلا بطصشو يصسكاطلا

.رجحلا تاءارجا مغر تاهاجتلا عيمج وحن نينطاوملاو نئابزلا لقن ةيلمع دورفلا تارايصس

ةياقولا تاءارجإا مارتحا نود هيلع نئابزلا تفاهت ببصسب

ينوبلاب ةيباششلإ يح يف «تابرششلإ» عيبل لحم قÓغإإ

ت
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ةعاسس رخآإ
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مويلا ةيداع ةفصصب ةيندملا اياصضقلل اهتجلاعم رصشابتصس اميف

ةي’ولاب ةيئاسضقلإ تائيهلإ
 دعب نع تامكاحملإ نم ددع ءإرجإإ لسصإوت

دغ موي ىلإا دعاقتلا ششاعم فرصص ميدقت دعب

  ةياقولإ ريبإدتو تاهيجوتلإ مإرتحإاب نيدعاقتملإ بلاطي رئإزجلإ ديرب

ةياقولا تاءارجإاب ديقتلا ةطيرصشو ةمظنم ةمانزر قفو

ةيعماجلإ تاماقإ’إ نم مهسضإرغأإ عاجرتسسإاب ةبلطلل حامسسلإ

نم ةيداع ةفصصب ةيندملا اياصضقلا فلتخم ةجلاعمو ةصسارد ةبانع ةيلو ىوتصسم ىلع ةدجاوتملا ةيئاصضقلا تائيهلا مويلا رصشابت
  اهيف لصصفلا لجأا
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را˘طإا ن˘م˘شض ةو˘ط˘خ˘˘لا جرد˘˘ن˘˘تو
لدع˘لا ةرازو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ر˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

ّ
باو˘˘˘˘بأا ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف تر

سضرغب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘شس˘ّشسؤو˘م˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ا˘ه˘تر˘ششا˘ب˘˘م
ا˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ند˘م˘لا ا˘يا˘شضق˘لا
وأا قÓ˘ط˘لا ا˘يا˘شضق˘ب ة˘ق˘ّل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو يرا˘ق˘˘ع˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا
ةلواط قوف تّل˘ظ ي˘ت˘لا ا˘يا˘شضق˘لا
ّلقت ’ ةّدمل ةّشصتخملا تاهجلا

رمأا نيح نمزلا نم نيرهششلا نع
مشساقلب ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو
اياشضقلا عيمج ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ي˘تا˘م˘غز
اهنم ةلجعتشسملا ىو˘شس ة˘ي˘ند˘م˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ذا˘خ˘ّتا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا
سسور˘ي˘ف ي˘ّششف˘ت ع˘ن˘م˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا

ل˘شص˘ّت˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو ،ا˘˘نورو˘˘ك
مّايأ’ا هذه ةباّنع ةمكحم لشصاوت
نع نينوجشسملا نم ددع ةمكاحم
ةيرارمتشسا نامشض لجأا نم دعب
تايلآ’ا جاهتناب يئاشضقلا لمعلا
لدعلا ةرازو فرط نم ةدّدحملا
ثي˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا ّل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ةّد˘ع ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘م تج˘˘مر˘˘ب
لÓخ اه˘ي˘ف ل˘شصف˘ل˘ل تا˘م˘كا˘ح˘م
ةروشص يف ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا

يئاشضقلا لمعلا ةروريشس حّشضوت
ةمزÓلا ةيئاقولا ريباد˘ت˘لا ذا˘خ˘ّتا˘ب
ر˘ق˘˘م˘˘لا

ّ
لد˘ع˘لا ةرازو فر˘ط ن˘م ة

ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘شس نا˘˘˘˘م˘˘˘˘شض سضر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ب
لخاد ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لاو ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘لا
ّمت دقو اذه ،ةي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
ذنم دعب نع تامكاحم ةّدع ءارجإا
يف انورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ّششف˘ت ءد˘ب
ةرازو˘˘لا تر˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ة˘ّي˘شصو˘˘لا
تا˘شسل˘ج ف˘ي˘قو˘ت˘ب ة˘˘ق˘˘ّل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيفانئتشسإ’او ةيئادتبإ’ا مكا˘ح˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا تا˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ل˘˘˘خاد

تا˘ي’و ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
تا˘شسل˘˘ج تف˘˘قوأا ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘طو˘˘لا
سسلا˘ج˘م˘لاو م˘كا˘ح˘م˘لا˘ب ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ةقلعتملا كلت ءانثتشساب ،ةيئاشضقلا
مهاياشضق ةلودجملا نيفو˘قو˘م˘لا˘ب
نيينع˘م˘لا رو˘شضح˘ب ىر˘ج˘ت ي˘ت˘لا
فانئتشسا عم روهمجلا نود طقف
ةيرادإ’ا مكاحم˘لا ي˘ف تا˘شسل˘ج˘لا
نيماحملل ير˘شصح˘لا رو˘شضح˘لا˘ب
فيقوت بناج ىلإا ،فارطأ’ا نود
ىوتشسم ىلع روهمجلا لابقتشسا
ت’احلل ’إا ةي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
تا˘ه˘ج˘لا و˘لوؤو˘شسم ا˘هار˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ةهج نمو ،كلذ مزلتشست ةيئاشضقلا
تا˘ه˘ج˘لا تشص˘ّشصخ د˘ق˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث
ءانجشسلا سسولجل نكامأا ةّينعملا
ة˘ي˘با˘˘ق˘˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
مهلشصاوت ّمتو اهي˘ف ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا

لامع˘ت˘شسا˘ب ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ع˘م
امك توشص تارّبكمو تاريماك
ةبوشسنملا مهتلاب دعب نع اومكوح
يف ةّيداعو ةرششابم ةقيرطب مهيلإا

مهلّقنت نود مهتابوقع اولان نيح
ّمتي امنيب ة˘م˘كح˘م˘لا تا˘عا˘ق ى˘لإا
ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م تا˘˘˘شسل˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت
ةر˘كف ن˘ي˘شضفار˘لا ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘˘لا

تاقوأا ىلإا دعب ن˘ع م˘ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م
ةيئاقولا تاءار˘جإ’ا ي˘هو ،ة˘ق˘ح’
نا˘˘م˘˘شض ل˘˘جأا ن˘˘م تءا˘˘ج ي˘˘ت˘˘˘لا
تائيهلا لخاد ني˘ل˘ما˘ع˘لا ة˘مÓ˘شس
ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا
ر˘ي˘فو˘ت ّم˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘˘م˘˘لا
نم مهل ةيرورشضلا تامزلتشسملا
ن˘ج˘شسلا ن˘م م˘ه˘جار˘خإا مد˘ع ل˘جأا
سسوريفب مهتباشصإا ةيناكمإ’ ايدافت

تاذ ل˘شصاو˘ت˘ت˘شس ا˘م˘ك ،ا˘˘نورو˘˘ك
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا فر˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ءار˘جإا تج˘مر˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘شضق˘˘لا

اهتجمرب ّمت دع˘ب ن˘ع تا˘م˘كا˘ح˘م
ن˘م ن˘يأا ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ما˘˘ّيأ’ا لÓ˘˘خ
رمتشست نأا بقترملا

ّ
ىلإا ةّيلمعلا 

 .ءابولا اذه ءاشضقنا ةياغ
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د˘ير˘˘ب ةد˘˘حو ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تب˘˘لا˘˘ط
نيدعا˘ق˘ت˘م˘لا «ة˘با˘ن˘ع» ر˘ئاز˘ج˘لا
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا مار˘ت˘˘حإا ةرور˘˘شضب
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع م˘ه˘ل مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا

نا د˘ع˘ب اذ˘هو، د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم
دعاقتلل ينطولا قودنشصلا نلعأا

دعاقتلا سشاعم فرشص ميدقت نع
راطإا يفو ، نينثإ’ا دغ موي ىلإا

نم ةذختملا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ة˘شسشسؤو˘˘م فر˘˘ط

سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ششت˘˘˘نا يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل

يفDIVOC-91 ا˘نورو˘˘كلا

بلاط د˘ق˘ف ة˘يد˘ير˘ب˘لا بتا˘كم˘لا

و تا˘ما˘م˘˘كلا ع˘˘شضو ةرور˘˘شضب

امك ، يعامتج’ا دعابتلا مارتحا

اًيئاقو ءارجإا رئازجلا ديرب ذختإا

ة˘شصا˘خ ،ن˘ئا˘بز˘لا ن˘كم˘ي اًد˘يد˘ج

ن˘م ،ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘شسم˘˘لا

ق˘ير˘ط ن˘ع م˘ه˘تا˘ششا˘ع˘م بح˘˘شس

ءارجإ’ا اذه حمشسي ثيح .ةلاكولا

بغري ’ يذلا ،دعاقتملل ديدجلا

،ديربلا بتاكم ىلإا لقنتلا يف

بو˘ن˘ي ر˘خآا سصخ˘شش سضيو˘ف˘˘ت˘˘ب

بحشس ةيلم˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا ي˘ف ه˘ن˘ع

لقنت نم دحلل كلذو ،سشاعملا

ن˘ي˘ن˘شسم˘لا ة˘شصا˘خ ،سصا˘خ˘ششأ’ا

لاقتنإ’ ةشضرعو ًافعشض رثكأ’ا

ءارجإ’ا اذه رب˘ت˘ع˘يو .سسور˘ي˘ف˘لا

اهنم طورششل عشضخي ،ايئانثتشسإا

م˘يد˘ق˘ت ه˘ي˘لإا سضو˘ف˘˘م˘˘ل˘˘ل بج˘˘ي

DIVOC -PA 91 ليكوتلا جذومن

سصخ˘ششلا فر˘ط ن˘م ا˘ًع˘قو˘˘م،

هتقباط˘م ةا˘عار˘م ع˘م ، ل˘كو˘م˘لا

ىدل لجشسملا يلشصأ’ا عيقوتلل

.رئازجلا ديرب

¯ U°Édí. Ü

تا˘مد˘خ˘لا ي˘ت˘˘ير˘˘يد˘˘م تن˘˘ل˘˘عا
ةبانع و رامع يديشس ةيعماجلا

ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل حا˘˘م˘˘شسلا ن˘˘ع ط˘˘شسو
مهشضارغا عاجرتشساب نيمي˘ق˘م˘لا
تاماق’ا يف مهفرغب ةدجاوتملا
ة˘ما˘نزر ق˘فو اذ˘هو ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا

ريبادتب ديقتلا ةطيرشش و، ةمظنم
نم انوروك ةحئاج نم ةياقولا

كر˘تو تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا لÓ˘˘خ
يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تو نا˘˘˘˘˘م’ا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘شسم
،ةبلطلا فوفشص يف تاعمجتلا

يتيريدم تدنج هتاذ قايشسلا يف

فلتخمب ا˘ه˘ح˘لا˘شصم تا˘مد˘خ˘لا

ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘˘ما˘˘ق’ا

ن˘م. ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ن˘شسح˘لا ر˘ي˘˘شسلا

ةيعماجلا ةماق’ا تملعا اهتهج

ةبلط˘لا ع˘ي˘م˘ج20 سسوفيشس

عرششيشس هنا ةماق’اب نيميقملا

ى˘لإاو د˘ح’ا مو˘ي˘لا ن˘˘م اءاد˘˘ت˘˘با

ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا سسي˘م˘˘خ˘˘لا ة˘˘يا˘˘غ

سصاخلا يفرظلا جمانربلا قيبطت

تامزلت˘شسم˘لاو سضار˘غ’ا ذ˘خأا˘ب

ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلا

ريدملا ةل˘شسار˘م˘ل ا˘ع˘ب˘ت، ة˘ما˘ق’ا
تامدخلل ينطولا ناويدلل ماعلا
تاميلعت˘ل اد˘ي˘ف˘ن˘تو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

يديشس ةيعماجلا تامدخلا ريدم
سصيخرتلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ،را˘م˘ع
ذ˘خا ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘غار˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل

تاماق’ا فلتخم نم مهتايجاح
ةبلط˘لا تهو˘ن ا˘م˘ك، ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خ’ا ةرور˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيئاقولا ريبادتلا عيمج رابتع’ا
انوروك ةحئاج را˘ششت˘نا يدا˘ف˘ت˘ل
و ة˘ما˘م˘˘كلا ع˘˘شضو لÓ˘˘خ ن˘˘م،
˘مار˘ت˘حا .نا˘م’ا ة˘فا˘شسم مار˘ت˘˘حا

هريفاذ˘ح˘ب تي˘قو˘ت˘لاو ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ظا˘ظ˘ت˘ك’ا يدا˘ف˘˘ت م˘˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
سسوريف راششتنا يدافت يلاتلابو
ن˘م بلا˘˘ط يا ع˘˘ن˘˘م ، ا˘˘نورو˘˘ك
امهم ةيعماجلا ةماق’اب تيبملا

ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو، با˘˘ب˘˘شسأ’ا تنا˘˘ك
فيرعتلا ةقاطب راشضحإا ةرورشض
، بلا˘ط˘لا ة˘قا˘ط˘˘ب و ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةماق’ا هنع تنلعأا ام بشسحو
سضارغا عا˘جر˘ت˘شسا ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘ف
د˘ي˘ع د˘ع˘ب ل˘شصاو˘ت˘ت˘شس ة˘ب˘ل˘ط˘لا
مل بلاط ل˘كل كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا
.روشضحلا هل ىنشستي

ناكصسلا بلاطم رثكأا نم دحاول اديصسجت

«لدع» يحب ةيئإدتبإإ ةسسردم حاتتفإإ

1202 ةنسس «3 ةرسضخوب» يف
ةنشس نم ربوتكأا رهشش ةبانع ةي’ول ةيلحملا تاطلشسلا تجرفأا

ىوتشسم ىلع اهزاجنإا متيشس ةيئادتبا ةشسردم عورششم ىلع9102

ـب يمهاشست يعامتجا نكشسم005و »لدع» نكشسم3611 يح

قÓطإا ىلع رهششأا ةعبشس رورم دعبف ،ينوبلا ةيدلب «3 ةرشضخوب»
يذلا تاشساردلا بتاكم دحأا ىلع ةقفشصلا تشسر سضورعلا بلط
يف ةيئادتب’ا زاجنإاب ةشصاخلا تاشساردلا يهني نأا سضرتفملا نم
حتفت نأا ىلع ،رهششأا ةينامث يف لاغششأ’ا ةعباتمو رهششأا ةثÓث ةدم
نم ربمتبشس رهشش يف يحلا ذيمÓت مامأا اهباوبأا ةديدجلا ةيئادتب’ا

ةيريدم عم ةيدقاعتلا لاجآ’ا مارتحا لاح يف كلذو1202 ةنشس
نيب نم دحاو تدشسج دق كلذب نوكت يتلا ةيمومعلا تازيهجتلا
لبق هيف ةايحلا تبد يذلا يحلا هذه ناكشسل ةيشساشسأ’ا بلاطملا
اهورظتنا يتلا مهتانكشس نم هينطاق ةدافتشسا دعب ةنشس نم رثكأا
اذه ناكشس اهيف سشيعي يتلا ةريبكلا ةلزعلا نأا ريغ ،ةنشس نم رثكأا
رفوت مدع رارغ ىلع باعشصلا نم ديدعلا نودبكتي مهتلعج يحلا

يح سسرادم ىلإا مهئانبأا لقن مهيلع متحي ام وهو ةبيرق سسرادم

نأا تداك يتلا لقنلا ةليشسو يهو ةلفاحلا راظتنا وأا «3 ةرشضخوب»
ثداحلا ةجيتن يراجلا يشساردلا مشسوملا علطم ةثراك يف ببشستت
اهطوقشسو قيرطلا نع ةلفاحلا جورخ يف لثمتملا ريطخلا يذلا
عورششم يف لاغششأ’ا قلطنت نأا رظتنملا نمو اذه ،ردحنم يف

نأا لمأا ىلع كلذو0202 ةنشس نم ريخأ’ا عبرلا علطم ةيئادتب’ا
روكذملا يحلا نأاو اشصوشصخ ،ددحملا دعوملا يف ةزهاج نوكت

وهو »لدع» جمانرب نمشض يفاشضإا نكشس09 عيزوت ارخؤوم دهشش
يذلا يحلا اذه يف ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا ريفوتل ةجاحلا نم ديزي ام
رومأ’ا طشسبأا ءانتقÓف ،ةلزعلاو تامدخلا نم ديدعلل هناكشس دقتفي

نونمتي يذلا عشضولا وهو «3 ةرشضخوب» يح ىلإا لقنتلل نورشضي
عورششم قÓطإا عم رهظت تأادب كلذ رداوب نأاو اشصوشصخ ،ريغتي نأا

ةشسردم زاجنإ’ عورششم قÓطإاو »رانيد رجاهم وبأا» دجشسم زاجنإ’
.ةيئادتبا

h. g`

نيفلاخملا ّقح يف ةمزÓلا تاءارجإلا ةفاك ذاّختإا عم

ةسسراممب ةقّلعتم ةفلاخم21 ليجسست
  ةسصخر نودب ةيراجت تاطاسشن

ةّقلعت˘م˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘با˘ن˘ع ن˘مأا ح˘لا˘شصم تل˘ّج˘شس
مايق رثإا ةيلمعلا تءاج دقو. ةشصخر نودب يراجت طاششن ةشسراممب
تلاط ةعشساو ةبقارم ةّي˘ل˘م˘ع˘ب ع˘شسا˘ت˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم
ةنيدم طشسو ىوتشسم ىلع ةدجاوتملا ةيراجتلا تاطاششنلا فلتخم
ترفشسأا دقف لشصّتم قايشس يفو ،سصاشصتخإ’ا ميلقإا لخاد ةبانع
عم نمازتي ام وهو عيباشسأا ةثÓث لبق اهترششابم ّمت يتلا تاّيلمعلا
ةطبترم تافلاخم ةّدع ريرحت نع ليشضفلا ناشضمر رهشش لوخد
رداشصم تفششك نيأا ،ةّيعرشش ريغ ةقيرطب ةيراجت تاطاششن ةلوازمب

21 عشساتلا يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم ليجشست نع «ةعاشس رخآا»

نيناوقلا عابّتا ريغ نم ةيراجت تاطاششن ةشسراممب ةقّلعتم ةفلاخم
لبق نم ةشصخر ىلع رجاّتلا لوشصح ةرورشض يف ةلّثمتملا لومعملا
تاءارجإ’ا فلتخم ذاخّتا ّمت اميف ،هطاششن ةلوازمل ةينعملا تاهجلا
،نوناقلا قاطن نع نيجراخلا ء’ؤوه ّقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا
ةين˘مأ’ا ح˘لا˘شصم˘لا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ّي˘ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘ت
راطإا يف ةجردنملا ماهملا ةيدأاتل مايأ’ا هذه لشصاوتت ةروكذملا
.ةشصخر ريغ نم ةراجتلا حمÓم لاكششأا ةفاك ىلع ءاشضقلا

hd«ó S°Ñà»

ماركإلا ةيعمج ميظنت نم

ةطسشانلإ تايعمجلل يسضإرتفإإ ينطو ىقتلم
مويلإ انوروكلإ ةمزأإ لÓخ

مويلا ةبانع ةي’ول بابششلا طيششنتو هيجوتل ماركإ’ا ةيعمج مظنت
ةمزأا لÓخ ةطششانلا تايعمجلل لوأ’ا يشضارتف’ا ينطولا ىقتلملا

ةكراششملا تايعمجلا سضرع ىلإا ىقتلملا اذه فدهيو،91 ديفوك
ةحئاج ةحفاكمل ةجمربملا تاطاششنلاو اهتمظن يتلا تاطاششنلل

ةيادب ىقتلملا اذه عم مويلا ةرهشس دعوملا نوكيشس ثيح انوروك
ةكراششم فرعيشسو «موزلا» ةشصنم ربع ايشضارتفا Óيل ةعشساتلا نم
تاردابملاو تاطاششنلا نع ثيدحلا لجأا نم تايعمجلا نم ديدعلا
ةفاشضإا انوروكلا ةحئاج هجو يف فوقولا لجأا نم اهميظنت مت يتلا
ةمداقلا ةرتفلا يف اهعابتا بجي يتلا تاحرتقملاو تاوطخلا ىلإا

ةنيدم يفو رئازجلا يف انوروك سسوباك لشصاوت لظ يف ةشصاخ
.ةبانع

S¢.Q

يندملا عمتجملل ةينطولا ةيداحتإلا نم ةردابمب

ةيقإو ةمامك ف’آإ01 نم ديزأإ جاتنإإ وحن
حتفو ةبانع ةيدلب ىوتشسم ىلع ةيقاولا تامامكلا ةطايخل تاششرو ثÓث حتف نع ةبانع ةي’ول يندملا عمتجملل ةينطولا ةيداحت’ا تفششك
متو ،نهلزانم يف تاعوطتملا تاطايخلا ءاشصحإا ىلإا ةفاشضإا ،ةفرششلاو ةملعلا و ةدرابلا نيع تايدلب ىوتشسم ىلع ةطايخلل تاششرو عبرأا

مويلا لمعلا يف عورششلا متيشسو ـتاناكم’ا بشسح ىلع فعاشضتي وا ددعلا ديزي نأا ىلع ىلوأا ةلحرمك ةيقاو ةمامك ف’آا01 جاتنإا ىلع قافت’ا
S¢.Q.سسيمخلا موي يئ’ولا بتكملا عامتجا يف هيلع قافت’ا مت ام وهو ،ةردابملا حاجنإ’ ةيرششبلاو ةيداملا تاناكم’ا لك ريخشست عم
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ةيرئازجلا ةبهوملل حامسسلا ررقي ايليسسرم
ليحرلاب راسشل ةداق

ر˘˘ق
ّ

حا˘م˘˘صسلأ ا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘صسرا˘˘م يدا˘˘ن ر
يف هيبع’ نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل
و˘ح˘ن ل˘ي˘حر˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘˘صسلأ تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ

عا˘ن˘ت˘قأ مد˘ع˘ل ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ه˘˘جو
لوأ’أ ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ
،ة˘فا˘صضإ’أ م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘ترد˘ق˘ب
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ت˘˘ّم˘˘صضو
ن˘م نا˘ك ،ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لأ
تدافأأو ،راصشل ةداق مجاهملأ مهنيب

نأاب «وتاكريم ويصشتلا˘ك» ة˘ف˘ي˘ح˘صص
ع˘م ل˘صصأو˘ت د˘ق ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف يدا˘ن
ـلأ بحاصص ،باصشلأ بعÓلأ ءÓكو

تائفلل هّمصض لجأأ نم ،(ًاماع81)
ًأزيمم ًامصسوم مّدق نأأ دعب ،ةينصسلأ

نو˘كي ن˘لو .ي˘صسنر˘ف˘لأ ه˘ق˘ير˘ف ع˘م
ديحولأ يلاطيإ’أ قيرفلأ «’ويفلأ»
ونيروت ةيدنأأ تلخد نأأ دعب ،ةيلبقتصسملأ هتاططخم نمصض دعأولأ يرئأزجلأ عصضو يذلأ

ىلع هرأوصشم ةلصصأومل تأرايخ ةّدع هل حيتي ام وهو ،هّمصض قابصس يف ولوصساصسو

وهو ،ةمصساح ةريرمت31 ميدقتو فأدهأأ8 ليجصست يف راصشل حجنو .يلاعلأ ىوتصسملأ
،هل زّفحم سضرع ميدقت ةيدنأ’أ هذه ىلع نّيعتيصس ذإأ ،«ويصشتلاكلأ» ةيدنأأ راثأأ يذلأ مقرلأ

تامدخ ىلع يلختلل هدأدعتصسأ نع يصسنرفلأ يدانلأ رّبعو .ايليصسرامل ةريغصص ةميق عفدو
ريهامج هاصشخت تناك ام وهو ،نيرداغملأ ةمئاق يف هعصضو لÓخ نم ،باصشلأ همجاهم
ىلع ريبكلأ هصسامحل «يراحتن’أ» بقل هيلع تقلطأأ يذلأ بعÓلاب ةقّلعتملأ قيرفلأ
ةيبوروأ’أ ةيدنأÓل ةبصسنلاب بهأوملأ «عبنم» يصسنرفلأ يرودلأ ربتعيو .نأديملأ ةيصضرأأ
تايوتصسملأ يف قلأاتت ءامصسأأ نم نيوكتلأ زكأرم همّدقت امل ،ىرخأ’أ تايرودلأ يف

ê.fé«Ö.تابختنملأ وأأ ةيدنأ’أ عم تاصسفانملأ لÓخ ًءأوصس ،ىربكلأ

داسسفلا ةبراحمب اهمازتلإا ددجت ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
 ةسضايرلا دسسج رخني يذلا

ةدأو˘ه نود بر˘ح سضو˘خ˘ب ه˘مأز˘ت˘لأ يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘صس ة˘صضا˘ير˘لأو با˘ب˘صشلأ ر˘يزو د˘كأأ
فانئتصسأ نأاب احصضوم ،هريبعت بصسح ،ةيرئأزجلأ ةصضايرلأ رخني يذلأ داصسفلأ لاصصئتصس’
ءابو ةمزأأ ببصسب يصضاملأ سسرام فصصتنم ذنم قلعملأو ،رئأزجلأ يف يصضايرلأ طاصشنلأ

ليجصستلأ هنمصضت امل هتنأدإأ يدلاخ ددجو ،ةيحصصلأ تاطلصسلأ رأرقب نوهرم ،انوروك
هأوتحم فصشكي يذلأ ،فيطصس قافو يدانل ماعلأ ريدملأ ،ةيافلح دهفل بوصسنملأ يتوصصلأ

ةصضايرلأ ةروصصل ءيصسي هنأاب افرتعم ،ةلوطبلأ تايرابم سضعب جئاتنب بعÓتلل يعصس نع
فصشك نم دب ’» :سسمأأ لوأأ ةيرئأزجلأ ةعأذإÓل حيرصصت يف يدلاخ لاقو ،اهروطت لقرعيو
ةيروهمجلأ نينأوق قيبطتو ،نكمم دح دعبأأ ىلإأ باهذلأو ةيصضقلأ هذه تاصسبÓم لك
ةيداع يصضاملأ يف تناك يتلأ ةلوبقملأ ريغ تاصسرامملأ هذه» :فاصضأأو ،«مزحو ةمأرصصب
،«اهل يدصصتلل ةدوجوم ةيصسايصسلأ ةدأرإ’أ ،اهنع توكصسلأ بجي ’و فقوتت نأأ بجي
هذه نم ،اكرتصشم اينطو اثرإأ ربتعت يتلأ ةيدنأ’أ ةروصص ةيامح ةرورصضب يدلاخ ىدانو
داصشأأو ،اهريهامجو ةيدنأ’أ نيبو اهيبكترمو لاعفأ’أ نيب قيرفتلأ ىلإأ ايعأد ،تاصسرامملأ
تاجيوتتلأو باقلأ’أ هنيزت اعصصان اخيرات هل نأاب Óئاق ،فيطصس قافو يدانب ثدحتملأ
رواصشتلابو ةرأزولأ نأاب يدلاخ دكأأ ،ىرخأأ ةهج نمو ،هصسيصسأات ذنم اهدصصح يتلأ ةديدعلأ

ةنكمملأو ةلمتحملأ تاهويرانيصسلأو تأروصصتلأ تعصضو دق ،ةيصضايرلأ تأداحت’أ عم
ةدوعلأ نأأ ىلع ددصش هنكل ،يحصصلأ رجحلأ عفر دعب يصضايرلأ مصسوملأ لامكتصس’
تائيهلأ هررقتصس امبو ،رئأزجلأ يف يحصصلأ عصضولأ روطتب ةنوهرم نوكتصس ةصسفانملل
فلتخم ةصسأردو رواصشتلأ ةلحرم يف لأزن ’ مويلأ ىتح» :لاقو ،ةصصتخملأ ةيحصصلأ
يئاهنلأ رأرقلأ» :متتخأو ،«ىرخأأ ىلإأ ةصضاير نم فلتخت ةيعصضولأ نأأ ملعلأ عم تأرايخلأ
ريبأدتلأ روطت اصضيأأو يحصصلأ عصضولأ روطت بصسحو بصسانملأ تقولأ يف ذختيصس
نيبعÓل ةيحصصلأ ةيامحلأ نمصضي امب دجتصسملأ انوروك سسوريف يصشفت نم ةيزأرتح’أ

hd«ó.±.«ريهامجلأو نييصضايرلأو

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ8895ددعلا0202 يام71 دحألا12
www.akhersaa-dz.com
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تا˘با˘˘صسح˘˘لأ سضع˘˘ب تب˘˘ه˘˘لأأ
ع˘˘قأو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صصلأو
ة˘ن˘ت˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘لأ

ن˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
نأأ دع˘ب ،ي˘بر˘غ˘م˘لأو ير˘ئأز˘ج˘لأ
ة˘فر˘ح˘م تا˘ح˘ير˘˘صصت تلوا˘˘ن˘˘ت
زرحم سضاير يرئأزجلأ مجنلل
،يبرغملأ بعصشلأ ا˘ه˘ي˘ف م˘جا˘ه˘ي
بصسح ،ا˘هرد˘صصم نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأو
رصشابملأ ثبلأ ،اهل ن˘ي˘لوأد˘ت˘م˘لأ
ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع هأر˘˘˘˘جأأ يذ˘˘˘˘لأ
يف يمÓ˘عإ’أ ع˘م «مأر˘غ˘ت˘صسنإأ»
«ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس نإأ ي˘˘˘˘ب» ةا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق
دب˘عو˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإأ ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لأ
ثبلأ أذه ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ي˘فو ،ه˘ل˘لأ

قيرف مجن هأرجأأ يذلأ ،رصشابملأ

هيف ةباجإÓل ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م

يتلأ سسيلأوكلأ نم ريثكلأ نع

ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م هرأو˘˘˘صشم سصخ˘˘˘ت

بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأو يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’أ

تاحيرصصت نأأ رهظي ،يرئأزجلأ

رخآأ قايصس وحن تفرح دق زرحم

ىلإأ ةدوعلابو ،سضعبلأ لبق نم

سضا˘ير تا˘ح˘ير˘صصت ل˘ي˘صصا˘ف˘ت

دقف ةقيقدلأو ةحيحصصلأ زرحم

،ا˘˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف» :ي˘˘تآ’ا˘˘ك تنا˘˘ك

،ينمهفتأأ ،أدج نوروخف سسانلأ

،ةريبك ةجردل أدج أدج نوروخف

يح وهو) ماناب يف نأأ ملعأأ انأأ

بع˘˘ل˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع (سسيرا˘˘˘ب ي˘˘˘ف

’ كا˘˘ن˘˘˘ه سسا˘˘˘ن˘˘˘لأ ،ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

نييرئأز˘ج˘لأ ر˘ي˘غ˘ب ا˘ن˘نو˘ع˘ج˘صشي

زرح˘م ع˘با˘تو ،«؟يرد˘تأأ ،ا˘ع˘ب˘ط

نأأ ن˘ظ˘˘ت ل˘˘ه» :لا˘˘قو ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح

ةقطنم دصصقي) كانه ةبراغملأ

وأأ ؟ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘نو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘صشي (ما˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب

Ó˘˘ي˘˘ل˘˘ق ا˘˘م˘˘بر ؟نو˘˘ي˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لأ

ة˘برا˘غ˘م˘لأ ن˘كل ،ن˘ي˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لأ

نييلاغنصسلأ كلذكو انعم أوصسيل

؟أذامل يردتأأ ،ني˘ي˘نور˘ي˘ما˘كلأو

نكل ،ا˘ن˘نو˘ب˘ح˘ي ’ م˘ه˘نأ’ سسي˘ل

ن˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلأ رد˘˘˘صصن ا˘˘˘ن˘˘˘نأ’

خرصصن ،لافتح’أ دنع جيجصضلأ

.«أريثك ملكتنو أريثك

زرحم نع عفادي وداو

يبرغملأ يلودلأ بعÓلأ عفأدو

يذلأ ودأو مÓصسلأ دبع قبصسأ’أ

بردم دعاصسم˘ك ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ي

ةينف˘لأ ة˘صضرا˘ع˘لأ ي˘ف سصبر˘ت˘م

دعب زرحم سضاير نع ،رصضخلل

سضرعت يتلأ ةصسرصشلأ ةمجهلأ

ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘لأ ع˘˘قأو˘˘م ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ل

أددع نأو امي˘صس’ ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

ن˘ي˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ن˘˘م

موجهل˘ل أود˘صصت د˘ق ة˘برا˘غ˘م˘لأ

ف˘صصوو ،ي˘ت˘ي˘صسلأ م˘ج˘ن ى˘˘ل˘˘ع

دوصسأأ بختنم˘ل ق˘ب˘صسأ’أ د˘ئا˘ق˘لأ

ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘لأ سسل˘˘طأ’أ

نأا˘˘بو ،مر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘جر˘˘˘لا˘˘˘ب

رصشابملأ هثب لÓخ ه˘تا˘ح˘ير˘صصت

اهراطإأ نع اهجأرخإأ مت ،ريخأ’أ

ى˘ل˘ع ةد˘ير˘غ˘ت ي˘ف لا˘قو ،ا˘ي˘ل˘ك

ديرأأ» :«رتيوت» يف هباصسح ىلع

مÓك نأاب يدلب ءانبأ’ حصضوأأ نأأ

لاغينصسلأو برغملأ نع زرحم

ه˘نإأ ،حأز˘م˘لأ ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع نا˘˘ك

تما˘ق د˘قو أذ˘˘ه ،«نا˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘نا˘˘ج

˘مÓ˘عإ’أ ل˘ئا˘صسو ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ

بعÓ˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

،ي˘ت˘ي˘صسلأ م˘ج˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘ب

ىلع اهريوصصتو ةصصقان اهثبو

ترمثتصسأ ثيح ،هل ةءاصسإأ اهنأأ

هتجرخأو عوصضوملأ يف ’وطم

ليل˘ظ˘ت ل˘جأ ن˘م ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘ع

اصصوصصخ يبرغملأ ماعلأ يأأرلأ

.مومعلأ هجو ىلع يبرعلأو

ةبراغملا لوح زرحم تاحيرسصت ةقيقح يه هذه

¯±.hd«ó

ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لأ بعÓ˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن
لÓ˘˘ه ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
ق˘˘˘ير˘˘˘ف م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ،ي˘˘˘نأدو˘˘˘˘صس
هءأرجأ ،ينانويلأ سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأأ
يدا˘˘ن ع˘˘م تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م ية˘˘˘يأأ
ا˘ي˘صسآأ ل˘ط˘ب يدو˘ع˘صسلأ لÓ˘ه˘˘لأ

،ةيصضاملأ ةل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘يأ’أ لÓ˘خ
أددصشم ،هيلأ مامصضن’أ لجأأ نم
بصصن˘م نآ’أ هز˘ي˘كر˘ت نأأ ى˘˘ل˘˘ع
بصشع˘˘لأ ى˘˘˘لإأ ةدو˘˘˘ع˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةليوطلأ ةباصصإ’أ دعب رصضخأ’أ
ط˘ب˘ترأو ،ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
ن˘م د˘يد˘ع˘ب يدو˘ع˘صسلأ لÓ˘ه˘˘لأ
وتاكريملأ يف ةزرابلأ ءامصسأ’أ
يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف ،ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ
تم˘صصلأ لÓ˘ه˘لأ ةرأدإأ تمز˘ت˘لأ
’إأ ،فيصصلأ يف تاكرحتلأ ءأزإأ
نأأ د˘كأأ ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘لأ نأأ
ى˘˘لإأ لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’أ ن˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لأ
در˘ج˘م ة˘يدو˘˘ع˘˘صسلأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ
يف يبرع˘لأ فا˘صضأأو ،تا˘ع˘ئا˘صش

يزيكرت» :ةيفحصص تاحيرصصت

نم ةدوعلأ ىلع بصصنم ايلاح

ةر˘م بعÓ˘˘م˘˘لأ ى˘˘لإأ ة˘˘با˘˘صصإ’أ

ىلع لبقملأ ربمتبصس يف ىرخأأ

مأز˘ت˘ل’أ لوا˘حأأ ،ر˘يد˘ق˘ت ى˘صصقأأ

بقرتأأو ،يل˘ي˘هأا˘ت˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لا˘ب

برقأأ يف بعÓملأ ىلإأ ةدوعلأ
طا˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘لأ ةدو˘˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘م تقو
،ي˘نأدو˘˘صس د˘˘صشو ،«ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لأ

ىلإأ لاحرلأ ،اماع23ـلأ بحاصص

9102 فيصص يف سسوكايبملوأأ
ما˘ه˘غ˘ن˘تو˘ن فو˘ف˘صص ن˘م ا˘مدا˘ق
دتمي دقعب يزيلجنإ’أ تصسروف

عم سضاخو،1202 نأوج ىتح

ةأرابم12 ينانويلأ ق˘ير˘ف˘لأ
يف تاقباصسملأ عيمج باصسحل

1011 لدعمب ،يراجلأ مصسوملأ

،فأدهأأ7 اهلÓخ زرحأأ ،ةقيقد

،ةمصسا˘ح تأر˘ير˘م˘ت5 مدقو
ةرد˘ق لو˘ح كو˘كصشلأ ط˘ي˘ح˘˘تو
ظافتح’أ يف يدوعصسلأ لÓهلأ
ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’أ ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ دو˘˘ه˘˘ج˘˘ب
،زيموغ يبم˘ي˘ت˘ي˘فا˘ب ي˘صسنر˘ف˘لأ

،ودرأودإأ سسولراك ي˘ل˘يزأر˘ب˘لأو
نا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسا˘˘˘ب˘˘˘صس ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’أو
ةرأدإأ عفد ام و˘هو ،و˘كن˘ي˘فو˘ي˘ج
يف أركبم كرحتلأ ىلإأ ميعزلأ
ميعدت لجأأ نم ،فيصصلأ قوصس

.قيرفلأ فوفصص

يدوعسسلا لÓهلاب قاحتل’ا دعبتسسي ينادوسس

راهششإا
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ة˘ي˘ف˘ح˘صص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تد˘˘كأأ

ى˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ىدا˘˘˘˘ن بأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘قأ
عم دقاعتلأ مصسح نم ىصسنوتلأ
بع’ ىجيعن ايركز ىرئأزجلأ
ل˘˘ي˘˘ج ى˘˘لإأ را˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ ودأرا˘˘˘ب
ةرتف لÓخ يلاغتربلأ ىتنصسيف
،ةلبقملأ ةيفيصصلأ ت’اقتن’أ

«’و˘بآأ» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تف˘˘صشكو
يجرتلأ يدان نأاب ،ةيلاغتربلأ
ي˘˘˘ف ل˘˘˘خد د˘˘˘ق ي˘˘˘˘صسنو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

يجيعن عم ةيمصسر تاصضوافم
وتاكريملأ يف همصض لجأأ نم
ةفيحصصلأ ترا˘صشأأو ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ
ي˘ت˘ن˘صسي˘ف ل˘ي˘ج ىدا˘ن نأأ ى˘˘لأ
ةراعإأ دقع ددجي نل ىلاغتربلأ
يذ˘˘˘لأ ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ بعÓ˘˘˘˘لأ
ةياهن يف ودأراب ىلإأ دوعيصس
يجرتلأ ىدان مدقو ،مصسوملأ

ةرأدإ’ ايرغم اصضرع يصسنوتلأ
يذ˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘مأ’أ و˘˘˘˘هو ،ودأرا˘˘˘˘ب
ريدج ،يجيعن جورخ لهصسيصس
نو˘كي˘صس ي˘ج˘ي˘ع˘ن نأأ ر˘كذ˘لا˘ب
ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج بع’ ن˘˘˘ما˘˘˘˘ث

نم لك دعب يصسنوتلأ قيرفلأ
،ثي˘˘غ ن˘˘بو ،ي˘˘ت˘˘صشو ،نأرد˘˘ب
،ينايزمو ،نايزمو ،ةحاصس نبو
فأد˘˘ه نأأ ر˘˘كذ˘˘ي ،يا˘˘˘غو˘˘˘طو
،يصضام˘لأ م˘صسو˘م˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ

˘ما˘م˘˘صضن’أ ن˘˘م ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق نا˘˘ك

نأأ ر˘ي˘غ ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘ت’

نم برتقي يصسنوتلأ يجرتلأ

.ةقفصصلأ مصسح

يجيعن ةقفسص مسسح نم برتقي يسسنوتلا يجرتلا

يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ربع داح موجهل سضرعت

 ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
   ةماعلا نوؤوششلاو نيينقتلا ةيريدم فراطلا ةي’و
 بناجأ’ا لقنتو ميظنتلا ةحلشصم
 ميظنتلا بتكم

ةشساردل يمومع قيقحت حتف نمشضتي0202 ليرفأا50 يف خرؤوملا914 مقر رارق
بيكرت ىلإا تامدخ ةطحم ع˘ي˘شسو˘ت عور˘ششم زا˘ج˘نا لو˘ح ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ىل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ز˘جو˘م

فورخ ةلمرأا ةديشسلا ةدئافل3 م02 ـب ردقت ةعشسب عيمملا لورتبلا زاغ عمجل ةيواح
ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب كرا˘ب˘م يد˘ي˘شس ىم˘شسم˘لا نا˘ك˘م˘لا˘ب ة˘ن˘ئا˘ك˘لاو ة˘ج˘يد˘خ يدار˘ي˘م ةدو˘لو˘˘م˘˘لا

.يديهم
ىدل مجانملاو ةقاطلا يف يشسيئر سسدنهم يلع ديلاوم ديشسلا نيعي :ةيناثلا ةداملا

سسفن نم ققحم ظفاحم هفلختشسي هبايغ ةلاح يفو ققحم ظفاحم ةقاطلا ةيريدم
 .ركذلا فلاشسلا قيقحتلا ءارجإ’ ةيريدملا
ةينعملا ةيدلبلاب قيقحتلا ل˘ج˘شسو عور˘ششم˘لا اذ˘ه تا˘ط˘ط˘خ˘م عدو˘ت :ة˘ع˘بار˘لا ةدا˘م˘لا
رارق˘لا اذ˘ه ر˘ششن خ˘يرا˘ت ن˘م اءاد˘ت˘با ا˘مو˘ي51 ةرششع ة˘شسم˘خ ةد˘م˘ل هÓ˘عأا ةرو˘كذ˘م˘لا
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قا˘فو ق˘ير˘ف ةرإدإإ سسل˘ج˘م د˘ق˘˘ع
ثحبل ائراط اعا˘م˘ت˘جإ ،ف˘ي˘ط˘ضس
ي˘تو˘˘ضصلإ ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ضضق
د˘ه˘ف ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘ل˘ل بو˘ضسن˘م˘لإ

ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تل إد˘ي˘ه˘م˘ت ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح
ةينوناق˘لإ ر˘ي˘بإد˘ت˘لإو ،تإءإر˘جإلإ
،ة˘ي˘˘ضضق˘˘لإ تا˘˘ضسبÓ˘˘م ف˘˘ضشكل
نايب يف يفياطضسلإ يدانلإ دكأإو
ةيا˘ف˘ل˘ح نأا˘ب سسمأإ لوأإ ي˘ف˘ح˘ضص
لك نم أإربتو ،عامتجلإ رضضح
هذ˘ه ي˘ف ه˘ي˘لإإ ة˘ه˘جو˘م˘لإ م˘ه˘ت˘˘لإ
ىلع هديكأات ددج ثيح ،ةيضضقلإ
يتوضص ليجضستب قلعتي رمألإ نأإ

رر˘ق ا˘م˘ك ،ه˘˘ي˘˘لإإ بضسن كر˘˘ب˘˘ف˘˘م
ة˘ي˘ئا˘ضضق ىو˘عد ع˘فر ،ة˘يا˘ف˘˘ل˘˘ح
بيرضست يف نيطروتملإ فضشكل
نأإ إدكؤوم ،كربفملإ ليجضستلإ إذه
نود˘ير˘ي ع˘ط˘ق˘م˘˘لإ إو˘˘بر˘˘ضس ن˘˘م
،طقفو يدان˘لإ رإر˘ق˘ت˘ضسإ بر˘ضض
يتلإ جئاتنلإ نأاب ،نايبلإ فاضضأإو
ةر˘ت˘ف˘˘لإ ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ ا˘˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح
ل˘˘˘ضضف˘˘˘ب تنا˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ضضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ

زاهج˘لإو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ تإدو˘ه˘ج˘م

ذإإ ،كيكضشتلل ةلباق ريغو ،ينفلإ
زيمم ءإدأإ ميدقت يف قافولإ حجن
ةز˘ي˘م˘م ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ق˘˘ق˘˘حو ،تفلو

عيمج نع إديعب هيق˘ب˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ةرإدإإ““ :نايبلإ مت˘خو ،تا˘ه˘ب˘ضشلإ
إذه يف ثيد˘ح˘لإ ل˘جؤو˘ت قا˘فو˘لإ

رود˘ضص ة˘يا˘غ ى˘لإإ ،عو˘ضضو˘˘م˘˘لإ
تاهجلإ فرط نم قيقحتلإ جئاتن
.““اينوناق ةلوخملإ

عيمج ،جيريرعوب جرب يلهأإ قيرف ةرإدإإ تعد
نÓعإإ ى˘لإإ ي˘نا˘ث˘لإو لوألإ فر˘ت˘ح˘م˘لإ ة˘يد˘نأإ
ةيضضق ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،دا˘ضسف˘لإ ى˘ل˘ع بر˘ح˘لإ
ةيافلح دهفل بوضسنملإ يتوضصلإ ليجضستلإ

ف˘ضشكي يذ˘لإ ،ف˘ي˘˘ط˘˘ضس قا˘˘فو ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م
سضعب جئاتنب بعÓ˘ت˘ل˘ل ي˘ع˘ضس ن˘ع هإو˘ت˘ح˘م
دانزو˘ب ر˘يذ˘ن سسم˘ت˘لإو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لإ تا˘يرا˘ب˘م
تائيهلإ نم ،يجيإربلإ يدانلل ماعلإ ريدملإ
تابوقعلإ ىضصقأإ رإرقإإ ،رئإزجلإ يف ةيوركلإ

بغضشلإو داضسفلإ نأاب إدكؤوم ،نيبنذملإ ىلع
ةروضصب إريث˘ك ر˘ضضت ل˘مإو˘ع تا˘ط˘ضشن˘م˘لإو
ةرإدإإ نأاب فضشك امك ،رئإزجلإ يف مدقلإ ةرك
عفر تررق دق جيريرعوب جرب يلهأإ قيرف
نب سسي˘نأإ م˘ضسإ ر˘كذ ا˘مد˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘ضضق ىو˘عد
ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست˘˘لإ ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لإ سسي˘˘ئر ،يدا˘˘م˘˘˘ح
نأاب ةيرئإزجلإ ةعإذإÓل دانزوب لاقو ،روكذملإ
ام ةدضشب ددنيو بجعتي جيريرعوب جرب يلهأإ
ىلع ءاج امو ،يتوضصلإ ليجضستلإ هنمضضت

نأإ ركذي ،نييضضايرلإ نيلوئضسملإ دحأإ ناضسل
دق مدقلإ ةركل ةفرتحم˘لإ ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ط˘بإر˘لإ
دهف فاقيإإ ،يضضاملإ سسيمخلإ ءاضسم تررق
ةضسلج يف هلإوقأل عامتضسلإ نيحل ،ةيافلح
،يدلاخ يلع ديضس ددنو ،نينثلإ إدغ ةررقم
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلإو ،ة˘˘ضضا˘˘ير˘˘لإو با˘˘ب˘˘ضشلإ ر˘˘˘يزو
ليجضستلإ ىوتحمب ،مد˘ق˘لإ ةر˘كل ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ
.داضسفلإ ةبراحم امهمزع نإدكؤوم ،يتوضصلإ

ديلو.ف

يرئإزجلإ يلودلإ بعÓلإ قرطت
ريدم˘لإو ،ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ق˘با˘ضسلإ
دا˘˘ح˘˘تل د˘˘يد˘˘ج˘˘لإ ي˘˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لإ
ة˘ق˘فر ه˘فإد˘هأإ ى˘لإإ ،ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لإ
هتا˘حو˘م˘طو ي˘م˘ضصا˘ع˘لإ يدا˘ن˘لإ
لÓخ اهقيقحتل ى˘ع˘ضسي˘ضس ي˘ت˘لإ
باحضصأإ ع˘م ةد˘يد˘ج˘لإ ه˘ت˘بر˘ج˘ت
راضشأإو.دوضسألإو رمحألإ نينوللإ

يتلإ هتاحيرضصت يف يحي رتنع
نل هنأإ ،ةينطولإ ةعإذإÓل اهب ىلدأإ
ىقبي يذلإ قير˘ف˘لإ ى˘ل˘ع ل˘خ˘ب˘ي
هنزو هلو رئإزجلإ ةيدنأإ ربكأإ نم
نم ،ةزيم˘م ة˘ير˘ي˘ها˘م˘ج ةد˘عا˘قو
بعÓ˘ك ه˘تر˘ب˘خ سسير˘˘كت لÓ˘˘خ
يف حا˘ج˘ن˘لإ ل˘جأإ ن˘م ر˘ي˘ضسم˘كو

لا˘ق ثي˘ح ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لإ ه˘˘عور˘˘ضشم
يدانلإ سسي˘ئر ع˘م تق˘ف˘تإ د˘ق˘ل““

ءي˘ضش ل˘ك ى˘ل˘ع لو˘ل˘ج رو˘ضشا˘ع
،لمعلإ يف ةرظنلإ سسفن انيدلو
امل ..عورضشملإ ةباتك ددضصب انأإو
ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ي˘˘ف إر˘˘˘ضضا˘˘˘ح نو˘˘˘كأإ
ي˘ضضا˘ير˘لإ عور˘ضشم˘لإ ح˘ضضوأا˘ضس
داح˘تإ““ ا˘ف˘ي˘ضضم ،““ا˘ن˘ب سصا˘خ˘لإ
ةدعاق هيدل ريبك قيرف ةمضصاعلإ

جرا˘خو ل˘خإد ي˘ف ة˘˘ير˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج
يضضاملإ نايضسن انيلعو ،رئإزجلإ

،““ل˘ب˘ق˘ت˘˘ضسم˘˘لإ ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ن نأإو
ي˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت هذ˘˘ه““ ا˘˘ضضيأإ فدرأإو
يف تضسل ،يضضاير ريدمك ةيناثلإ
يدÓب يف انأاف ،اهفرعأإ ل دÓب

ل˘˘جأإ ن˘˘م ءي˘˘ضش ل˘˘ك مد˘˘قأا˘˘˘ضسو
بعÓك يتربخ عضضأاضس ،حاجنلإ

امك.““ةمضصاعلإ داحتل ريضسمكو
ةقفر نامرد مأإ ةحلم لطب لضضف
ي˘˘ف سضو˘˘خ˘˘لإ مد˘˘ع ،ر˘˘˘ضضخ˘˘˘لإ
ي˘ضضا˘ير˘لإ ه˘عور˘ضشم ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت
لضضف لب ،““ةراطضسوضس““ ةقفر
ةياهنلل ةيإدبلإ نم هنع ثيدحلإ
د˘ع˘ب ن˘طو˘لإ سضرأا˘ب ل˘ح˘˘ي ا˘˘م˘˘ل

ي˘ت˘لإ ،ة˘يو˘ج˘لإ تÓ˘حر˘لإ ةدو˘˘ع
را˘ضشت˘نإ بب˘ضسب ة˘لو˘ل˘ضشم ى˘ق˘ب˘ت
ي˘ف لا˘قو ،““ا˘نورو˘ك““ سسور˘ي˘˘ف
نم ثيدحلإ لضضفأإ““ ددضصلإ إذه
عورضشملإ نع ة˘يا˘ه˘ن˘ل˘ل ة˘يإد˘ب˘لإ
داحتل همدقأاضس يذلإ يضضايرلإ

ين˘ي˘ب يذ˘لإ ل˘م˘ع˘لإ ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لإ
دود˘غز ر˘ي˘ن˘˘م برد˘˘م˘˘لإ ن˘˘ي˘˘بو
لكو ،اننيب ىقبي يدانلإ سسيئرو
ه˘ت˘˘قوو ه˘˘نإوأإ ي˘˘ف ي˘˘تأا˘˘ي ءي˘˘ضش
لمع كانه““ افيضضم ،““بضسانملإ

قيرفك يدانلإ نيوكت يف ريبك
ن˘ع ثيد˘ح˘لإ ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م
يأإ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ ن˘˘˘يو˘˘˘كت
˘˘ما˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘لإ ي˘˘˘ف لا˘˘˘قو ،““ءي˘˘˘ضش
وه نيبعÓلإ نيوكت عورضشم““
قيرفلإ ..يل ةبضسنلاب عورضشم مهأإ
لاحلإ ةعيبطب ةهجإولإ يه لوألإ
ىتح نيبعÓلإ نيوكت بجي نكل
.““يوق قيرفب لضصن
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إرخؤوم ددرت ام ةقيقح ينإرمع رداقلإ دبع يرئإزجلإ ينقتلإ حضضوأإ
يديدجلإ عافدلإ يدان˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لإ ة˘ضضرا˘ع˘لإ ةردا˘غ˘م ه˘مإز˘ت˘عإ ن˘ع
ةدع تعمضس““ :ةيفحضص تاحيرضصت يف ،ينإرمع لاقو ،يبرغملإ
ديرأإ ،يديدجلإ عافدلإ نع يليحرو ،يلبقتضسم سصخت سصضصق
ة˘ط˘ضشنألإ ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ةر˘ضشا˘ب˘م ،ر˘ئإز˘ج˘لإ ى˘لإإ تد˘ع ي˘نأإ د˘ي˘كأا˘ت
نأإ دب ل ناك““ :عباتو ،““يدانلإ سسيئر عم قافتاب كلذو ،ةيوركلإ
نكأإ مل ،ةبعضصلإ ةيعضضولإ هذه يف ،يتلئاع بناج ىلإإ نوكأإ
مزتلأإ ،قيرف يأإ لذخأإ ملو ،يرإوضشم  ةليط لوؤوضسم ريغ اضصخضش
نأل ،ديدمتلل لباقلإو ،يديدجلإ عافدلاب ينطبري يذلإ دقعلاب
:درطتضسإو ،““يبجإوب موقأإو يقيرف عم مضسوملإ يهنأإ نأإ يفده
ةنيدم ناكضسو ،نيبعÓلإو نيلوؤوضسملاب ةديج ةقÓع ينطبرت““
يرفضس ذنم ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ ع˘م ل˘ضصإو˘تأإ ا˘م˘ك ،م˘ه˘مر˘ت˘حأإو ،ةد˘يد˘ج˘لإ
متخو ،““ةيبيردتلإ جمإربلاب اضضيأإ مهَدمنو مهنإرم عباتأإو ،رئإزجلل
تÓحرلإ هيف حتفت موي لوأإ يف ،ةديدجلإ ىلإإ دوعأاضس““ :Óئاق
ديلو.ف.““ةيوجلإ

تيب نم ةبرقم رداضصم تدكأإ
ة˘ي˘˘ضضق نأإ ،نإر˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
لاضشيم نوج يضسنرفلإ بردملإ

دعبف ،إديقعت تدإز دق ،يلافاك
““ةوإرمحلإ““ مإزلإاب افيفلإ مكح

نويلم396 ةم˘ي˘ق د˘يد˘ضست
ي˘ن˘˘طو˘˘لإ بخا˘˘ن˘˘ل˘˘ل م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ضس
ريدم˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه تد˘جو ،ق˘با˘ضسلإ
اهضسفن ،ينإزولإ ف˘ير˘ضش ما˘ع˘لإ
يف كلذو ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘طرو ي˘ف

ةغيضصلإ داجيإإ نع اهزجع لظ
ةبضسانملإ ةينوناق˘لإ ة˘ق˘ير˘ط˘لإو
دق˘ل˘ف ،م˘كح˘لإ ة˘م˘ي˘ق د˘يد˘ضست˘ل

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م ةرإدإإ لا˘˘˘مآإ تنا˘˘˘ك
ةزا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘م نإر˘˘هو
باضسح ىلع يضسنرفلإ بردملإ
ىتح كلذو ،رئإزجلإ يف يكنب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لإ ن˘م ن˘كم˘˘ت˘˘ت
مكحب ةقلعتملإ لإومألإ ليوحت
ىلإإ باضسح نم ةرضشابم افيفلإ

لبق ،ةينطولإ ةلمعلابو باضسح
ىلع هتزايح مدع ىلع فقت نأإ
،رئإزجلإ يف يكنب باضسح يأإ

ةمÓع نم رثكإ حرط ام إذهو
هلمع ةينو˘نا˘ق لو˘ح ما˘ه˘ف˘ت˘ضسإ
م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘˘لإ ر˘˘˘˘ئإز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘ف
ةيدولوم ةرإدإإ دجتضسو .طرافلإ

ل˘كضشم ما˘˘مأإ ا˘˘ه˘˘ضسف˘˘ن نإر˘˘هو
ةددحملإ رهضشلإ ةلهمو تقولإ

ةميق ديدضستل افيفلإ فرط نم
تإءإرجإلإ نوك ،يلافاك مكح
ةضصاخ˘لإ ة˘يرإدإلإو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لإ
دق اتقو بلطتت ةميقلإ ليوحتب
رخآل اقفو كلذو ،رهضشلإ قوفي
ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ˘˘˘لإ تإد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘˘لإ
سصا˘خ˘لإ ي˘كن˘ب˘لإ با˘˘ضسح˘˘لا˘˘ب
نم ام إذهو ،يضسنرفلإ ينقتلاب

ي˘˘˘ف ةرإدإلإ ع˘˘˘ضضي نأإ ه˘˘˘نأا˘˘˘˘ضش
ةدد˘˘ه˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘˘يو ،ة˘˘˘طرو
ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تا˘˘˘˘بو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لإ سضغ˘˘بو .ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لإ
ةيلمع هقرغتضستضس يذلإ تقولإ
ي˘لا˘فا˘ك م˘كح ة˘م˘ي˘ق ل˘يو˘˘ح˘˘ت
نإاف ،سصاخلإ يكنبلإ هباضسحل

رانيدلإ نم ةميقلإ ليوحت ىتح
ةرإدإإ ف˘˘˘ل˘˘˘كي˘˘˘ضس وروألإ ى˘˘˘لإإ

ثيح ،ريث˘كلإ نإر˘هو ة˘يدو˘لو˘م
فرضصل ةرطضضم اهضسفن دجتضس

05 يلوح يأإ ةفعاضضم ةميق
قوضسل اقفو كلذو وروأإ فلأإ
لامآإ ىقبت و .يلاحلإ فرضصلإ
لظ يفو نإرهو ةيدولوم ةرإدإإ
يف ةدقعملإ ةيلاحلإ ةيعضضولإ
ةردابم ىلع ة˘ق˘ل˘ع˘م ،ة˘ي˘ضضق˘لإ

ل˘ف˘كت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب فا˘ف˘لإ ن˘˘م
ةردقملإو يدانلإ نويد ديدضستب

نوك ،ميتن˘ضس نو˘ي˘ل˘م396 ـب
ن˘يد˘˘لإ ر˘˘ي˘˘خ سسي˘˘ئر˘˘لإ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
ىلع ةرداقلإ ةديحولإ ،يضشطز
يف افيفلإ عم ةرضشابم لماعتلإ

ن˘م ن˘كل ،ا˘يا˘ضضق˘لإ هذ˘ه ل˘ث˘˘م
ة˘ب˘غر مد˘ط˘ضصت نأإ ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لإ
ي˘˘ف نإر˘˘˘هو ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ةرإدإإ

هذه يدافتب فافلإ نم ةردابم
،ةردا˘ب˘م يأا˘ب ما˘ي˘ق˘˘لإ ةر˘˘ي˘˘خألإ

ا˘˘هزر˘˘بأإ با˘˘ب˘˘ضسأإ ةد˘˘ع˘˘ل كلذو
عم ةقباضسلإ ةيداحتلإ براجت
اياضضقلإ هذه لثم يف ةيدنألإ

هاجت اهدوعوب ا˘ه˘مإز˘ت˘لإإ مد˘عو
قرف ةدع دجإوت إذكو ،فافلإ
““ةوإرمحلإ““ ةيعضضو سسفن يف
،يإد نيضسح رضصن رإرغ ىلع
.ةياجب ةيدولومو تنانجات عافد

بيجن.ج

ا˘ه˘ضسأإر ى˘ل˘عو ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ةرإدإإ تضضفر
يف لوخدلإ ،رضصان نب نيدلإ زع سسيئرلإ

ةحيضضفلإ دعب تناك ةهج يأإ عم عإرضص
رثإإ ،ةيرئإزجلإ ةلوطبلإ تضسم يتلإ ةيودملإ
ريدملإ ىلإإ بضسن يتوضص ليجضست بيرضست
يذلإ ،ةيافل˘ح د˘ه˘ف ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو˘ل ما˘ع˘لإ
بعÓتلإ نع ،ةرجانملإ دحأإ عم هيف ثدحتي
ن˘م ي˘لا˘ح˘لإ م˘ضسو˘م˘لا˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ةد˘˘ع˘˘ب
ءاقل اهنيب نم ،ىلوألإ ةفرتحملإ ةطبإرلإ

،ةركضسب داحتإإ هفيضضم دضض فيطضس قافو

هنإديم ةيضضرأإ ىلع ريخألإ هيف مزهنإ يذلإ
ةدد˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لإ قر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘نأإ م˘˘˘˘˘غر
ةرإدإإ نم ف˘قو˘م˘لإ إذ˘ه ي˘تأا˘يو.طو˘ق˘ضسلا˘ب
ىقبت ةريخألإ نأإ زربيل ،““ةنضضحلإ ءانبأإ““
ةطبإرلإو ةلإدعلإ يف ةلماكلإ ةقثلإ عضضت
يف قيقحتلإ لجأإ نم ،مدقلإ ةركل ةينطولإ
يتو˘ضصلإ ل˘ي˘ج˘ضست˘لإ نأإ م˘غر ،عو˘ضضو˘م˘لإ
ا˘فر˘ط ه˘ع˘ضضو ثي˘˘ح ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ م˘˘ضسإ ر˘˘كذ
رداغتضس ي˘ت˘لإ ة˘يد˘نألإ ة˘نا˘خ ي˘ف لا˘ضصتلإ
إذه.اعب˘ط ة˘ضسلو˘كلإ د˘ع˘ب ى˘لوألإ ة˘ط˘بإر˘لإ

،مدقلإ ةركل ةينطولإ ةطبإرلإ تردضصأإ دقو
قافول ماع˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ف˘ي˘قو˘ت هدا˘ف˘م ا˘نا˘ي˘ب
ة˘ن˘ج˘ل ما˘مأإ ه˘لو˘ث˘˘م ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإإ ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس

يام81 نينثإلإ إذه ةحيبضص طابضضنلإ
ةفاك فضشكو هلإوقأإ ىلإإ عامتضسÓل ،مداقلإ
تزه يتلإ ةيضضقلإ تاضسبÓمو ليضصافت

م˘ج˘ح تضسر˘كو ة˘ير˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ةر˘˘كلإ نا˘˘ي˘˘ك
تبرضض يتلإ لزاهملإو داضسفلإ نم اهتاناعم
.نآلإ لبق تابضسانم ةدع يف اهتعمضس

بيجن.ج

  ةرقم مجن

يتوصصلا ليجصستلا ةحيصضف دعب تاعارصص يف لوخدلا ضضفرت ةرادإلا

ةمصصاعلا داحتا

““قيرفلا ةمدخل ريصسمكو بعÓك يتربخ عصضأاصس““ :يحي رتنع

جريرعوب جرب  يلهأا

مدقلا ةرك يف يصشفتملا داصسفلا ةبراحم ىلإا ةيدنألا ةفاك وعدت قيرفلا ةرادإا

 نارهو ةيدولوم

ةغيصصلا داجيإا نع ةزجاع ةرادإلا
يلافاك تاقحتصسم ديدصستل
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°71ةبانع

°71 ةدكيكشس

°41سسارهأا قوشس

°51ةملاق

ربع اهلاشسرإا ىجري ةعاشس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رششنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحشصلا رجحلا ببشسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكل’ا ديربلا
        ريدقتلا و مارتح’ا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةشسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رشصعلا
:برغملا
:ءاششعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441ناضضمر42 ـل قفاوملا –8895 ددعلا0202 يام71 دحألا
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52:21
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23:91

50:12

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

 هتزوحب رثع باششل ذافنلا ةفوقوم رهششأا6
ةلششنخب تاردخملا نم عطق6 ىلع

ةقيرطب * جلاعم فيك * تاردخملا  ىلع زوحي صصخشش فيقوت نم ثلاثلا يرشضحلا نمأ’ا رشصانع نكمت
يف اشصخشش نأا اهدافم ةحلشصملا ىلإا ةدكؤوم تامولعم دورو رثإا دوعت ةيشضقلا .ةلششنخب ةعورششم ريغ
دعب ، رونلا يحب نئاكلا يلئاعلا هنكشسم لخاد نم تاردخملا جيورت و عيبب موقي رمعلا نم ثلاثلا دقعلا
ةمكحم ةينمأا ةطخ دادعإا مت ، ةلششنخب ةيئاشضقلا تاهجلا عم قيشسنتلاب ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك لامكتشسا

60 ىلع هنكشسم لخادب روثعلا مت صشيتفتلل هعاشضخإا دعب هيف هبتششملا نكشسم ىلإا لقنتلا اهرثإا ىلع مت

جد00.034141 * جد فلأا ةئام نم ديزأاب ردقي يلام غلبم ، مارغ70ـب اهنزو ردقي تاردخملا نم عطق
لامكتشسا لجأا نم ةحلشصملا رقم ىلإا هدايتقا و هيف هبتششملا فيقوت متيل ، روتيك عون نم نيعطاق ، *
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هيف هبتششملا ميدقت مت يئازج فلم بجومبو ، قيقحتلا تاءارجإا

ردشصأا نيأا ،ةمكحملا تاذل مكحلا يشضاق مامأا ةيشضقلا فلم لاحأا يروفلا لوثملا تاءارجإاب Óمعو ةلششنخ

ةزايح ةمهت نع جد000.02ـب ردقت ةيلام ةمارغ و ذافنلا ةفوقوم اشسبح رهششأا60ـب يشضقي امكح
.يشصخششلا كÓهتشس’ا صضرغل ةعورششم ريغ ةقيرطب تاردخملا

تاششوهلب نارمع

ةيرئازجلا ةيمÓشس’ا ةفاششكلل ماعلا دئاقلا  ماق
صسما راهن لÓخ يوازمح نامحرلا دبع ديشسلا

نم ةمظنملا ةينماشضتلا ةلفاقلا قÓطنا  ىلع
ةظفاحم هاجتاب رئازجلا ةيئ’ولا ةظفاحملا فرط
.ةماعلا ةدايقلا ءاشضعأا نم صضعب ةقفرب وزو يزيت
ةرايزب ةيلمعلا هذهل تاطحملا لوأا تناك دق و
ىطعا امك ، نيتمريت ةيدلبب ةيفششكلا جاوفأ’ا
هذه ةيرئازجلا ةيمÓشس’ا ةفاششكلل ماعلا دئاقلا
ةراشش’إا وزو ىزيت ةي’و ىلا هتداق يتلا ةرايزلا

تايلم˘ع و تا˘ما˘م˘كلا ع˘يزو˘ت ةردا˘ب˘م قÓ˘ط˘ن’
و وزو يزيت ةنيدمل يزكرملا قوشسلاب ميقعتلا

ع˘شضو ة˘ي˘ماز˘لإا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا صسي˘˘شسح˘˘ت اذ˘˘ك
انوروك صسوريف ءابو راششتنا نم دحلل تامامكلا
تاطلشسلا ةكراششمب ةردابملا هذه تمت دق و .
ن˘ما˘شضت˘لا ر˘يد˘م د˘ي˘شسلا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
دومحم ديشسلا ةي’ولا يلاو نع Óثمم يعامتج’ا

كردلا و ينطولا نمأ’ا نع نولثمم و ، عماج
يوازمح ديشسلا ماق ىرخا ةهج نم و .ينطولا

ةدخ نب عارذ ةيدلب جاوفأ’ ةرايزب، نامحرلا دبع
ةينمأ’ا و ةيلحملا تاطلشسلا نع نيلثمم روشضحب
و تاردا˘ب˘˘م˘˘لا لو˘˘ح تا˘˘حور˘˘شش ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ثي˘˘ح ،
ذنم جاوفأ’ا اهب موقت و تماق يتلا تاطاششنلا
صضرعل عمتشسا و انوروك ةحئاج راششتنا ةيادب

ةيئاذغلا تادعاشسملل ةينماشضتلا تÓمحلا لوح
يحشصلا رجحلا نم ةررشضتملا تÓئاعلا ةدئافل
دئاقلا بئان ماق ةعبارلا ةطحملا لÓخ و . يلزنملا
و ةرادإÓل ينطولا لوؤوشسملا نم لك ةقفرب ماعلا
ةيمنت.و ةمدخ˘ل ي˘ن˘طو˘لا لوؤو˘شسم˘لا و م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ديزي ، حقيوق رامع ، خاشسن لداع ةداقلا عمتجملا

ىلع اهلÓخ اوفرششا ةرايزب يلاوتلا ىلع يرمعم
ةيدل˘ب˘ب جاو˘فأ’ا صضع˘ب تار˘ق˘م ن˘ي˘ششد˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
و بانوب يلع يديشس ةقطنم صصخأ’اب و تيامدات

دورط عيمجت و ميظنت ةيلمع يف ةمهاشسملا اذك
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصل ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا تاد˘˘عا˘˘شسم˘˘˘لا
يف و . يلزنملا يحشصلا رجحلا نم ةررشضتملا
ةقفرب ماع˘لا د˘ئا˘ق˘لا ما˘ق ةرا˘يز˘لا ن˘م ة˘ط˘ح˘م ر˘خآا
لمع ةرايزب وزو يزيت ةي’ول يئ’ولا ظفاحملا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف ى˘ن˘ثأا ن˘يأا ة˘ي’و˘لا ي˘لاو˘ب ه˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘ج
ىدبأا و ةحئاجلا هتاه لظ يف ةفاششكلا تامهاشسم
ريفوت و يفششكلا لمعلا معد ىلع هدادعتشسا اهيف
لكايهلا لكل ةيونعملا و ةيداملا فورظلا لك
ىلع و . وزو يزيت ةي’و ىوتشسم ىلع ةمظنملا

ةفاششكلل ماعلا دئاقلا فششك ةرايزلا هذه صشماه
نا ,نمحرلا دبع يوازمح ،ةيرئازجلا ةيمÓشسإ’ا
تايلمعلا ىلع فوقولا وه ةرايزلا اذه نم فدهلا
ةيمÓشس’ا ةفاششكلا اهب موق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا
لÓخ و ليشضفلا ناشضمر رهشش لÓخ ةيرئازجلا
هب موقت يذلا لمعلا ناب دكا و انوروك ةمزا
ة˘مزا لÓ˘خ ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شس’ا ة˘˘فا˘˘ششكلا

فلتخمب ةيرئازجلا ةلودلا دوهجل معد وه انوروك
م˘يد˘ق˘ت اذ˘ك و ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ل يد˘شصت˘ل ا˘ه˘تا˘عا˘ط˘˘ق
ةررشضتملا و ةزوعملا تÓئاعلا ىلع تادعاشسملا

ربع كلذ و انوروك ءابو ءارج يحشصلا رجحلا نم
˘ما˘ع˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ح˘˘شضو أاو.ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و ل˘˘ك
ةيمÓشس’ا ةفاششكلا ناب يف ةيمÓشسإ’ا ةفاششكلل
ر˘ه˘شش لÓ˘خ ا˘ير˘ث ا˘ج˘ما˘نر˘ب تر˘ط˘شس ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ىل˘ع ة˘ف˘ق ف˘لا021 ن˘م ر˘ث˘كا ع˘يزو˘ت˘ل نا˘˘شضمر
جمربملا ففقلا لم˘ج˘م ن˘م ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا
و ةلشصاوتم عيزوتلا ةيلمع نأاب ادكؤوم اهعيزوت
يف و . اهتياهن ةياغ ىلإا قاشس و مدق ىلع يرجت
ةعبطلا عيزوت ةراششا ءاطعاب ماق وزو يزيت ةي’و

021 نم رثك’ ةيئاذغلا داوملا عيزوتل ةعبارلا

.وزو ىزيت ةي’و يف ةزوعم ةلئاع

داعشس ليلخ

نكشس007 يح ناكشس اهششاع ةريبك عله ةلاح
راجفنا ببشسب صسمأا لوأا ةليل ةلششنخ ةنيدم طشسو
ةيامحلا حلاشصمتارامعلا ىدحإا لخاد عقو يوق
نمأ’ا حلاشصمو زاغلنوشس حلاشصم ةقفر ةيندملا

نيأا ، ثداحلا عقومب تلخدت ةراششإ’ا اهيقلت روفو
ةيئابرهك ةرارشش ىلإا دوعي راجفن’ا ببشس نأا نيبت
لومت يتلا ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلا تاداد˘ع˘لا عدا˘خ˘م ل˘خاد
تÓ˘ئا˘ع˘لا تر˘ب˘جأا ة˘ثدا˘ح˘لا ، ةرا˘م˘ع˘لا تا˘ن˘كشس

و  عرا˘ششلا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لاو م˘ه˘لزا˘ن˘م ن˘م جور˘خ˘ل˘ل
لا˘ف˘طأ’ا فا˘ع˘شسإ’ ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا تل˘˘خد˘˘ت
راششتنا ءارج ةداحلا تاقانتخ’ا ببشسب ءاشسنلاو

نم صصخشش11 مهددعو مهلزانم لخاد ناخدلا
ةيلوأ’ا تامولعملا بشسح راجفن’ا. عيشضر مهنيب

عوقو ىلإا ىدأا و تادادع01  فÓتإا يلإا يدأا
. ناخدلل فيثك دعاشصتو يوق راجفنا

ب / نارمع

فراطلاب طششلاب يششاوملا اقراشس فقوت ةطرششلا
نم ةنوكتم ةيمارجا ةباشصعب ةحاط’ا نم فراطلا ةي’وب طششلاب يجراخلا يرشضحلا نمأ’ا ةطرشش تنكمت
نم ثلاثلا دقعلا يف ناينعملا ،ةشصاخلا مهتبكرم نتم ىلع ةقطنملاب يششاوملا ةقرشس يف ةشصتخم نيشصخشش
حلاشصم يقلت ىلا ةيشضقلا هذه عئاقو دوعت .ةبكرم نتم ىلع نيلجع ةقرشس يف نيشسبلتم مهطبشض مت رمعلا
نم ةقرشسلل هتيششام سضرعتب ديفت نينطاوملا دحا فرط نم ىوكشش طششلاب يجراخلا يرشضحلا نمأ’اب ةطرششلا

نيا ةيشضقلا يف قيقحت حتفب ةيئاشضقلا ةطرششلا ةقرف موقتل هتيششام نم نيلجع تفدهتشسا نيلوهجم فرط
ةطقن لÓخ نم و ءايح’ا طشسو اهتايرود فيثكت عم طششلا ةنيدم جراخم و ذفانم عيمج قلغب اروف تماق
ودبت تناك ثيح ةيعفن ةبكرم نتم ىلع ناهوبششم ناشصخشش فيقوت مت ةنيدملا جرخم دنع ةيئاجف ةبقارم

سشيتفت متيل امهرما يف هبتششيل بارتلا راثآا اهيلع تناك مهشسبÓم نا امك فوخلا و كابتر’ا حمÓم امهيلع
نيفلم امهدشض زجنا و يرشضحلا نم’ا رقم ىلا ’وح ةقرشسلا لحم نيلجعلا ىلع اهلخادب Óعف رثع نيا ةبكرملا

هللا ىطعم – ن.مهتيشضق يف رظنلل ةشصتخملا تاهجلا ماما هبجومب امدق نييئاشضق

سسارهأا قوشس

ضصاخششأا ةثÓث فقوتو تاردخملا نم غلك5.3 زجح
ةثÓث فيقوتو تاردخملا نم غلك5.3 زجح نم صسارهأا قوشس ةي’و نمأاب ةيئانجلا ةقرفلا رشصانع نكمت
ةنيدمب مهيف هبتششملا دحأا طاششنل ةدكؤوم تامولعم دعب اذه و رمعلا نم يناثلا دقعلا يف صصاخششأا
هفيقوت نع تشضفأا ةمكحم ةطخ طبشض متيل تاردخملا جيورتل ةروجهملا ينابملا دحأا لغتشسي ةتاردشس

دعب ،ةنيطنشسق ةنيدم نم ناردحني  هيكيرششل لشصوتلا مت ةيلمعلل ةلشصاوم و  غلك5.1 هتزوحبو

2 زجح عم ءايحأ’ا دحا ىوتشسم ىلع امهيفقوت مت امهتاكرحت عبتتو صصاشصتخإ’ا ديدمتب نذإا رادشصتشسإا
مهيف هبتششملا قح يف يئاشضق افلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج لامكتشساب و ، تاردخملا نم غلك
صش ا .صسارها قوشس ةمكحم ةباين مامأا هبجومب نولاحيشس تاردخملا يف ةرجاتملا مرج نع

ةيرقب يئام ضضوحب اقرغ اوتام لافطا ةعبرا  لاششتنا
ضسدارموب ةيرشصانلا ةيدلب جيربلا

ةيرحبلا ةدحولا و ةيشسيئرلا ةدحولاب ةمعدم ليانم جربل ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
مت دق و . ةيرشصانلا ةيدلب جيربلا ةيرقب يئام صضوح ىوتشسم ىلع ىقرغ لاششتنا لجا نم ةيلغب ةدحوو

ةي’و يلاو روشضحب ةيندملا ةيامحلا قرف فرط نم ىثنا صسنج نم1 ركذ صسنج نم3  ىقرغ4 لاششتنا
. باهولا دبع ةيفاشص مدقملا صسادرموب ةيندملا ةيامحلا ريدم ديشسلا و نتايحي يحي ديشسلا صسادرموب

يف ةريخأ’ا مهشسافنا اوظفل دق و ةنشس11 و7 نيب مهرامعا حوارتت اياحشضلا ناف انرداشصم بشسحو
داعشس ليلخ .ليانم جرب ثثجلا ظفح .ةحلشصم ىلا مهلقن مت و .ناكملا نيع

 :برغملا زهت ةثداح

!جاوزلل امهيتلئاع ضفر دعب اقنش نارحتني ةاتفو باش
نأا دعب ةشصاخ ،يبرغملا عراششلا ،ناوطت ميلقإا يف بيبحلا لبج ةقطنم يف نيقششاع راحتنا ةثداح تزه
يف نيتقلعم ةاتفلاو باششلا يتثج ىلع روثعلا متو .ةاتفلا صصوشصخب ةأاجافم نع يعرششلا بطلا فششك
تدروأا ام بشسحب ،امهلتقم ءارو ةيئانج ةهبشش دوجو يعرششلا بطلا ريرقت جئاتن تدعبتشساو ،ةرجشش عذج
ةجيتن تناك امهتافو نأا دكؤوي ام ،امهتبقر لوح ةقرزو لبح راثآا دوجو ريرقتلا تبثأاوةيلحم فحشص
يدشسج ىلع رهظي مل هنأا ريرقتلا دكأا امك.لمتحم يمارجإا لمع يأاب ةقÓع اهل صسيلو ،اقنشش امهراحتنا
صسكع ،ةيرذعلا ةلماكو ،اهباشصتغا متي مل ةاتفلا نأا ىلإا اريششم ،لمتحم بيذعت وأا فنعلل رثأا يأا نيتيحشضلا

ةقÓع هطبرت تناك ،ةنشس81 ،رحتنملا باششلا نإاف ،ةيلحم رداشصم بشسحبو.ةقطنملاب هل جيورتلا مت ام

امهتبغر هجو يف فقو اهدلاو نأا ’إا ،جاوز ىلإا اهريوطت يف نابغري اناكو ،ةنشس41 ،ةاتفلاب ةيفطاع
امهتايحل ادح اعشضيل ،ةيداحم ةباغ طشسو ءÓتخ’ا ىلإا امهعفد ام ،جاوزلا ةركف اعطاق اشضفر صضفرو
.…ةيمارد ةقيرطب اقنشش

 ..انوروكل ةرؤوب تناك امدعب

!ةايحلل دوعت ةيلاطيإلا ايدرابمول

حتف ةداعإا ةيلمع ،تبشسلا  صسما  تأادب  ةقطنملا نأا ،اناتنوف ويتيلتأا ،ةيلاطيإ’ا ايدرابمول ميلقإا مكاح نلعأا
رمتؤوم لÓخ لاقو انوروك يششفت ببشسب ةشضورفملا دويق فيفخت راطإا يف ،معاطملاو تاناحلاو رجاتملا

يف ىرخأا ةطششنأاو رعششلا يففشصمو تاناحلاو معاطملا حتف ةداعإا نمشضت تاءارجإا دمتعنشس““ :يفحشص
مارتحاو ةرطفلا مادختشساب كلذب مايقلا عيمجلا ىلع نيعتيشس““ :افيشضم ،““نامأاب ايلاطيإا ةيقبو ايدرابمول
يبيزوج يلاطيإ’ا ءارزولا صسيئر نيب عامتجا دعب نÓعإ’ا اذه يتأاي.““ةماعلا ةحشصلا نامشضل دعاوقلا

قفتا ثيح .نييم˘ي˘ل˘قإ’ا ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ما˘كح ع˘م ا˘ي˘ششتو˘ب و˘كشسي˘ششنار˘ف ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا نوؤو˘ششلا ر˘يزوو ،ي˘ت˘نو˘ك
تاطلشسلل كرتت نأا ىلع ،ةينطولا رظحلا تاءارجإا فيفختب ةيلحملا تاطلشسلل حامشسلا ىلع نويشسايشسلا
ريبادت صضرف يف رمتشستشس اهنأا مأا ،حتفلا ةداعإا ةيلمع ءدب يف بغرت تناك اذإا ام ريرقت يف ةيرحلا ةيميلقإ’ا
يف انوروك صسوريفب ةباشصإ’ا ت’اح نم ددع ربكأا نآ’ا ىتح ةيلاطيإ’ا ةيلامششلا ةقطنملا تلجشسو.رظحلا

ةطقنلا ايدرابمول دعتو ،ةعمجلا ةيئاشصحإا رخآا يف ةطششن ةلاح24243 اهعومجم غلب ثيح ،ايلاطيإا

.ايلاطيإا يف ““91 ديفوك““ انوروكب ةباشصإÓل اشضرعت رثكأ’ا ةنخاشسلا

ةليسملاب فيراعملا ةيدلبب هنبا سهدي بأ
لفطل ةرايشس سسهد يف لثمتملاو تيمم رورم ثداح ةعاشس فشصن يلاوحب راطف’ا لبق سسما ءاشسم عقو
ةحلشصم يلا هلقن مت ثيح  أاطخلا قيرط نع دشصق نود اذهو ب’ا فرط نم نيتنشس رمعلا نم غلبي

ناكشس اهل زتها يتلا ةثداحلا يف قيقحت نم’ا حلاشصم تحتف اميف يوارهزلا يفششتشسمب ثثجلا ظفح
خوششخشش حلاشص .ةيحشضلا ةلئاع ةشصاخو

 قانتخÓل اوشضرعت عيشضر مهنيب نم اشصخشش11

 تادادع01 فÓتإا يف ببشستت ةيئابرهك ةرارشش
 ةلششنخب نكشس007 يحب ةرامعب

وزو يزيت نم نماشضتلا ةلفاقل ةعبارلا ةعبطلا قÓطنا  ةراششا ىطعا ماعلا دئاقلا

 رثكأا عزوت ةيرئازجلا ةيمÓشسإلا ةفاششكلا
ةزوعملا تÓئاعلا ىلع ناشضمر ةفق فلأا021 نم


