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ةنسسلا هذه جحلا مسسوم ءاغلإاب ةيدوعسسلا رارق مهفتت رئازجلا نأا دكؤوي ةرمعلاو جحلا ناويد

نودؤوي0202 ةنشس جحلا ةعرقب نوزئافلا
لبقملا ماعلا جحلا كشسانم

:دكؤوي «نانسشم ريديإا دنحم» روتكدلا ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازوب ىوتفلا ةنجل وسضع

«جحلا مشسوم ءاغلإا ببشسب طقشست ل مÓشسإلا رئاعشش نم ةريعشش ةيحشضألا»

ماعلا اذه جحلا ءادأاب صصخسش فلأا وحنل حامسسلا دكؤوي يدوعسسلا جحلا ريزو ^
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نأو˘يد˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ ف˘˘سشك
فسسوي ،ةرمعلأو ج˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ

ة˘˘ف˘˘سصب ءا˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لأ سسمأأ ةزوز˘˘˘ع

0202 ج˘˘˘ح ءا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لإأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سسر
ةكلمملأ رأرق د˘ع˘ب ،ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘ل˘ل
ةماقإاب يسضاقلأ ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ

أدج ةدودحم دأدعأاب ماعلأ أذه جح
جحلأ كسسان˘م ءأدأأ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘ل˘ل
ن˘˘م تا˘˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل
ةيبرعلأ ةكلمملأ لخأد نيدوجوملأ
ي˘˘ف ةزوز˘˘ع لا˘˘قو .ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلأ
نإأ سسمأأ ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ة˘كل˘م˘م˘لأ رأر˘ق م˘ه˘ف˘ت˘ت ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ي˘سضا˘ق˘لأ ة˘يدو˘˘ع˘˘سسلأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
تايسسنجلأ فلتخمل جحلأ رسصحب
ةكل˘م˘م˘لأ ل˘خأد ن˘يدو˘جو˘م˘لأ ن˘م
يسشفت ببسسب ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ

د˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘بو

نأأ ى˘˘˘˘˘لإأ أر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سشم ،«91ديفوك»
ةكلمملأ يف ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘لا˘ج˘لأ
لثمتسس نم يه ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ
هدر يفو.ماعلأ جحلأ يف رئأزجلأ

جاجح ريسصمب قلعتي لأؤوسس لوح

ةيلمع يف أوزاف نمم0202 ةنسس
م˘ه˘نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لأ د˘˘كأأ ة˘˘عر˘˘ق˘˘لأ
مسسوملأ جح˘لأ كسسا˘ن˘م نودؤو˘ي˘سس
و ج˘˘ح˘˘˘لأ ةرأزو تنا˘˘˘كو.مدا˘˘˘ق˘˘˘لأ
ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لأ ة˘˘كل˘˘م˘˘م˘˘لا˘˘ب ةر˘˘م˘˘ع˘˘لأ
لوألأ سسمأأ تررق دق ةيدوعسسلأ
دأد˘˘عأا˘˘ب ما˘˘ع˘˘لأ أذ˘˘ه ج˘˘˘ح ة˘˘˘ما˘˘˘قإأ

ءأدأأ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘ل˘ل أد˘ج ةدود˘ح˘م
تايسسنجلأ فلتخمل جحلأ كسسانم
.ةكلمم˘لأ ل˘خأد ن˘يدو˘جو˘م˘لأ ن˘م
مت هنأأ اهل نايب يف ،ةرأزولأ تلاقو
هدهسشي امل أرظن رأرقلأ أذه ذخأأ
انوروك سسوريفل يسشفت نم ملاعلأ

ر˘ث˘كأأ ي˘ف (91-ديفوك) دجتسسم˘لأ

غلب ،ملاعلأ لوح ةلود (081) نم
ةبأرق ه˘ب ةر˘ثأا˘ت˘م˘لأ تا˘ي˘فو˘لأ دد˘ع
رثكأأو ،ةافو ةلاح نويلم فسصنلأ

.«ملاعلأ لوح ةباسصإأ نييÓم7 نم
ن˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نأ» نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ فا˘˘سضأأو
ن˘ي˘كم˘ت ى˘ل˘ع م˘˘ئأد˘˘لأ ا˘˘ه˘˘سصر˘˘ح
رأوزو مأر˘ح˘لأ ه˘ل˘لأ تي˘ب فو˘ي˘سض
ه˘ل˘لأ ى˘ل˘سص ى˘ف˘ط˘سصم˘لأ د˘ج˘سسم
جحلأ كسسانم ءأدأأ نم ملسسو هيلع
،ةمÓسسو ةحسصو نمأأ يف ةرمعلأو
روهظ ءدب ذنم ةكلمملأ تسصرح
،ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإلأ

،لودلأ سضعب ىلإأ ىودعلأ لاقتنأو
ةيزأرتحلأ تأءأرجإلأ ذاختأ ىلع

قيلعتب ،نامحرلأ فويسض ةيامحل
ة˘يا˘ن˘˘ع˘˘لأو ن˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لأ مود˘˘ق
ي˘ف ن˘يد˘جأو˘ت˘م˘لأ ن˘ير˘م˘ت˘ع˘م˘لا˘˘ب
ىقل ثي˘ح ،ة˘سسد˘ق˘م˘لأ ي˘سضأرألأ

ة˘ي˘مÓ˘سسإأ ة˘˘كرا˘˘ب˘˘م رأر˘˘ق˘˘لأ أذ˘˘ه
ريبك ماهسسإأ نم هل ناك امل ةيلودو
،ا˘ي˘م˘لا˘ع ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ ة˘ه˘جأو˘م ي˘˘ف
تامظنملأو لودلأ دوهجل امعدو
ةرسصاح˘م ي˘ف ة˘ي˘لود˘لأ ة˘ي˘ح˘سصلأ
نا˘ي˘ب ع˘با˘تو .«سسور˘ي˘ف˘لأ را˘سشت˘˘نأ
هذ˘ه رأر˘م˘ت˘سسأ ل˘ظ ي˘ف» ةرأزو˘˘لأ
ىودعلأ يسشفت ةروطخو ،ةحئاجلأ
،ةيرسشبلأ دوسشحلأو تاعمجتلأ يف
،م˘لا˘ع˘˘لأ لود ن˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لأو
تا˘˘˘با˘˘˘سصإلأ تلد˘˘˘ع˘˘˘م دا˘˘˘يدزأو
أذه جح ةماقإأ ررقت دقف ،ايملاع

أدج ةدودحم دأدعأاب ـه1441 ماعلأ
جحلأ كسسان˘م ءأدأأ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘ل˘ل
ن˘˘م تا˘˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل
كلذو ،ةكلمملأ لخأد نيدوجوملأ

لكسشب ةريعسشلأ ةماقإأ ىلع اسصرح

تابلطتم ققحي امبو ايحسص نمآأ
ي˘عا˘م˘ت˘جلأ د˘عا˘ب˘ت˘لأو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ
نا˘سسنإلأ ة˘مÓ˘سس نا˘م˘سضل مزÓ˘لأ

هذ˘˘ه تأدد˘˘ه˘˘م ن˘˘م ه˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو
د˘سصا˘ق˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘تو ،ة˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لأ
ظ˘ف˘ح ي˘ف ة˘ي˘مÓ˘سسإلأ ة˘ع˘ير˘˘سشلأ
جحلأ ريزو نلعأأ هتهج نم.سسفنلأ
حامسسلأ متيسس هنأأ سسمأأ يدوعسسلأ
أذه جحلأ ءأدأاب سصخسش فلأأ وحنل
نم فواخملأ ببسسب كلذو ماعلأ
امنيب ،دجتسسملأ انوروك سسوريف
ي˘˘ف ءا˘˘بو˘˘لأ ي˘˘سشف˘˘ت ل˘˘سصأو˘˘˘ت˘˘˘ي
جحلأ ريزو لاقو .ملاعلأو ةكلمملأ
ي˘ف «ن˘ت˘ن˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م» يدو˘˘ع˘˘سسلأ

ي˘ف ا˘ن˘لز ا˘م» ي˘ف˘ح˘˘سص ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م
وأأ افلأأ نوكت دق ةعجأرملأ ةلحرم
ل» احسضوم ،ليلقب رثكأأ وأأ لقأأ
عقوتن لو فلآلأ تأرسشع عقوتن
ر˘يزو د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك .«فلآلأ تا˘˘ئ˘˘م
ةعيبرلأ قيفوت يدوعسسلأ ةحسصلأ
رجحلل نوع˘سضخ˘ي˘سس جا˘ج˘ح˘لأ نأأ
جحلأ «لا˘قو .ج˘ح˘لأ كسسا˘ن˘م د˘ع˘ب

،ةنسس56 نم لقأأ مه نمل نوكيسس
.«ة˘ن˘مز˘م سضأر˘مأأ م˘ه˘يد˘˘ل سسي˘˘لو
ططخلأ انعسضو» ريزولأ فاسضأأو
.«ماعلأ أذه جح رييسستل ةيذيفنتلأ

ىلع يدوعسسلأ جحلأ ريزو ددسشو
سصحفلل نوعسضخيسس جاجحلأ نأأ
ن˘˘كا˘˘مألأ ى˘˘لإأ م˘˘ه˘˘لو˘˘سصو ل˘˘ب˘˘ق
تأر˘ب˘خ ا˘ن˘يد˘ل» لا˘قو .ة˘سسد˘ق˘م˘لأ

ن˘م جا˘ج˘ح˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘م˘كأر˘ت˘م
.«اهقبطنسسو سضأرمألأو ةئبوألأ
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ر˘يد˘يإأ د˘ن˘ح˘˘م» رو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ ف˘˘سشك
ىو˘ت˘ف˘لأ ة˘ن˘˘ج˘˘ل و˘˘سضع «نا˘˘ن˘˘سشم
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘˘لأ نوؤو˘˘˘سشلأ ةرأزو˘˘˘ب
ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب سصخ تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت
يه ةيحسضألأ نأأ ، ىلوألأ ةيعأذإلأ
موأد ، مÓسسإلأ رئاعسش نم ةريعسش

ةنسسل ءايحإأ ميركلأ لوسسرلأ اهيلع

لو، مÓسسلأ هيلع م˘ي˘هأر˘بإأ ا˘ند˘ي˘سس

.جحلأ مسسوم ءاغلإأ ببسسب طقسست

ة˘ن˘سس نأأ نا˘ن˘سشم رو˘ت˘˘كد˘˘لأ لا˘˘قو

اهل ىر˘خأأ ةر˘ي˘ع˘سش ي˘ه ة˘ي˘ح˘سضألأ

نمو ، ىحسضألأ ديع مويب ةقÓع

ىلع ةبولطم ىقبتو طقسست Óف مث

بجت ل جاحلأ ىتحو ،ةنسسلأ ليبسس

نأأ نانسشم فاسضأأو .ةيحسضألأ هيلع

بترتي كسسانملأ يدؤوِي يذلأ جاحلأ

ببسس هيلع ناك أذأ ، يدهلأ هيلع

يهف ة˘ي˘ح˘سضألأ ا˘مأأ با˘ب˘سسألأ ن˘م

ةنسسلأ ىقبت مث نمو جاجحلأ ريغل

.ةردقلأو حاتم˘لأ دود˘ح ي˘ف ة˘م˘ئا˘ق

باقعأأ يف تاحيرسصتلأ هذه يتأات

جحلأ ةرأزو هتردسصأأ يذلأ رأرقلأ

أذ˘ه ج˘ح˘لأ ءا˘غ˘لإا˘ب ة˘يدو˘ع˘سسلأ ي˘ف

ةكلمملأ يف نيميقملأ ريغل ماعلأ

راسشتنأ ببسسب ةيدوع˘سسلأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ

د˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ «ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف

.«91ديفوك»

ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم نم هدامتعإا روف حاقللا اهحنمب رئازجلا نيسصلا تدعو اميف

ءافششلل تلثامت ةلاح511 و انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإا751 تايفو9
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ةسصتخملأ ةيملعلأ ةنجللأ تلجسس

يف انوروك سسوريف يسصقت يف

ةباسصإأ751 ءاثÓثلأ سسمأأ رئأزجلأ

«انوروك» سسوريفب ةدكؤوم ةديدج

ةفاسضإلا˘ب «91ديفوك» دجتسسم˘لأ

تعفترأو .ةديدج تايفو90 ىلأ

ىلإأ ةيلامجإلأ تاباسصإلأ ةليسصح

دقف تايفولأ امأأ ،ةباسصإأ77021

ليجسست مت ،لباقملاب.168 تغلب

،ءافسشلل ةديدج ةلاح511 لثامت

ي˘ت˘لأ تلا˘ح˘لأ ة˘ل˘ي˘سصح غ˘ل˘ب˘˘ت˘˘ل

ي˘جا˘ت˘لأ سسور˘ي˘ف˘˘لأ ن˘˘م تي˘˘ف˘˘سش

ةنجللأ بسسح دجأوتت اميف.4768

ةزكرملأ ةيان˘ع˘لأ ل˘خأد ة˘لا˘ح73

ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ن˘˘هأر˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف

ر˘ئأز˘ج˘ل˘˘ل أد˘˘عو ن˘˘ي˘˘سصلأ تمد˘˘ق

سسور˘ي˘ف د˘سض ا˘حا˘ق˘ل ا˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب

هدامتعأ رو˘ف د˘ج˘ت˘سسم˘لأ ا˘نورو˘ك
ةمظنم فرط نم ةيمسسر ةفسصب
ر˘يزو˘لأ لا˘قو.ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ة˘ح˘سصلأ
ةينلديسصلأ تاعانسصلل بدتنملأ
تدعو نيسصلأ نإأ هل حيرسصت يف
روف انوروك حاقل ميدقتب رئأزجلأ
ة˘ح˘سصلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م ن˘˘م هدا˘˘م˘˘ت˘˘عأ
فسشك رياغم قايسس يفو.ةيملاعلأ
ي˘˘ف سصق˘˘ن دو˘˘جو ن˘˘˘ع ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ
ل˘كا˘سشم˘لأ سضع˘ب بب˘سسب ة˘يودألأ
م˘ت˘ي ه˘نأأ ى˘لإأ أر˘ي˘سشم ،ة˘ي˘ل˘كي˘ه˘˘لأ
ةيذيفنت ميسسأرم ةدع˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لأ
أذ˘ه˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ل˘كي˘ه د˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘ل
سسف˘˘ن ي˘˘˘ف فا˘˘˘سضأأو .لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ
حمسستسس ةوطخلأ هذه نأأ قايسسلأ
ربع ةيودألأ عأونأأ عيمج ريفوتب

فسشكو أذه .نطولأ عوبر ةفاك
نأأ هل نايب يف «ريك لاتيف» ربخم
دأو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لأ
مق˘طأأ نأأ تد˘كأأ د˘ق ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلأ

اهجتنأأ يتلأ ةي˘ب˘ير˘ج˘ت˘لأ ف˘سشكلأ

ريياعملل ةقباطم اي˘ل˘ح˘م ر˘ب˘خ˘م˘لأ

خيراتب نايبلأ يف ءاجو .ةيلودلأ

ةثÓث تير˘جأأ0202 نأوج51

ةثÓث روسضحب ربخم˘لا˘ب ل˘ي˘لا˘ح˘ت

دأوملل ةينطولأ ةلاكولأ نم ءأربخ

أريرقت أودعأأ نيذ˘لأ ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلأ

نأأ هيف أودكأأ سصوسصخلأ أذه يف

ريياعملل ةقفأو˘م ة˘ثÓ˘ث˘لأ م˘ق˘طألأ

ربخم رسشاب ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل .«ة˘ي˘لود˘لأ

فسشكلأ مقطأأ جاتنإأ «ريك لاتيف»

نيح يف0202 يام11 خيراتب

هذ˘ه˘ل دا˘م˘ت˘علأ ف˘˘ل˘˘م عأد˘˘يإأ م˘˘ت

نأوج80 خ˘يرا˘ت˘ب تأرا˘ب˘ت˘˘خلأ

عيرسشتلل اقبط ة˘لا˘كو˘لا˘ب0202

ءاجو .ام˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لأ نو˘نا˘ق˘لأو

ىل˘ع ر˘ب˘خ˘م˘لأ لو˘سصح د˘ع˘ب كلذ

اقبط لÓغتسسلأ ةسصخر عيسسوت

82 خيرا˘ت˘ب يرا˘سسلأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل

سسف˘˘ن فا˘˘سضأأو.0202 ل˘˘ير˘˘فأأ

ل سساسسألأ أذه ىلع هنأأ ردسصملأ

انجوتنم ىلع ةقفأوملأ رأرق لأزي

ةلاكو˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘سسأرد˘لأ د˘ي˘ق

يتلأ ةينلديسصلأ دأوملل ةينطولأ

ز˘كأر˘م˘لأ را˘ي˘خ˘ل أا˘ج˘ل˘ت نأ ن˘كم˘ي

هذه ى˘ل˘ع ة˘ق˘فأو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لأ

.تأرابتخلأ

 يسضارتلاب ىربكلا تاقفسصلا حنم

ةقيلفتوب قبشسألا سسيئرلا ىلع ةعامششلا قلغي ىيحيوأا
حنم هتايحÓسص نم سسيل هنأأ ،ىيحيوأأ دمحأأ ،قبسسألأ لوألأ ريزولأ دكأأ

أدكؤوم ،برغ قرسش رايسسلأ قيرطلأ يف يسضأرتلاب تمت يتلأ تاقفسص
ىفنو .ينطو عورسشم مهأأ هرابتعاب هيلع ةيروهمجلأ سسيئر فأرسشإأ
دمحمأأ يديسس ةمكاحم يسضاق لبق نم مويلأ هبأوجتسسأ لÓخ ىيحيوأأ
نوناق نإأ Óئاق ،ماعلأ لاملأ ديدبت مهت نأأ دأدح ةوخإلأ فلم جلاعت يتلأ

يف ةيحÓسص هل سسيلو يسسائر موسسرمب تأرم4 لدعت تاقفسصلأ
هنإأ مهتملأ لاق رئأزجلأ ورتيم ةقفسص سصوسصخبو .لوأأ ريزوك هليدعت
قداسص عورسشملأ رأرقو ةموكحلأ يف لوؤوسسم هتفسصب عورسشملأ ذفن

فسشكو .مويلأ ىلإأ ةلعاف لأزت ل ةكرسشلأو ءأرزولأ سسلجم هيلع
ايفتاه ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباسسلأ سسيئرلأ ملكي ناك هنأاب ينعملأ

سصوسصخبو .عيراسشملأ ريسس سصوسصخب ةيموي ريراقتب هل ثعبيو
قباسسلأ سسيئرلأ نإأ» ىيحيوأأ لاق يسضأرتلاب تحنم يتلأ عيراسشملأ
اهتيعسضو ةيوسستو عيراسشملاب لجاعلأ لفكتلاب رمأأ نم وه ةقيلفتوب
.«اقحل ةينوناقلأ

ينوناق ءارجا هنأاب هقيقشش ةزانجل ىيحيوأا روشضح رربت لدعلا ةرازو

،قبسسألأ لوألأ ريزولل حونمملأ سصيخرتلأ نأأ ،لدعلأ ةرأزو تدكأأ
ينوناق ءأرجإأ دعي ،ةفي˘ع˘لأ ه˘ق˘ي˘ق˘سش ةزا˘ن˘ج رو˘سضح˘ل ،ى˘ي˘ح˘يوأأ د˘م˘حأأ

ةداعإأو نوجسسلأ ميظنت نوناق نم65 ةداملأ يف هيلع سصوسصنم
نأأ ،اهل نايب يف ةرأزولأ تحسضوأأو .نيسسوبحملل يعامتجلأ جامدإلأ
ةيحانلأ نم امئأد هب لومعم قباسسلأ لوألأ ريزولل حونمملأ سصيخرتلأ
كلذ يف وهو ،نيسسوبحملأ نم ديدعلأ اقباسس هب دافتسسأو ةيلمعلأ
.سصتخملأ يسضاقلل ةيريدقتلأ ةطلسسلل روكذملأ سصنلل اقبط عسضخي
ةباينلأ نم رمأاب ناك يحيوأأ دمحأأ سسوبحملل سصيخرتلأ نأأ نايبلأ ركذو
.ةينوناقلأ لاكسشألأ قفو هعافد فرط نم عوفرم بلط دعب ةماعلأ

ةءاربلاب كشسمتم لازام لÓشس

ءيرب هنأأ ،ءاثÓثلأ سسمأأ ،لÓسس كلاملأ دبع ،قبسسألأ لوألأ ريزولأ دكأأ
يف ،دمحمأأ يديسس ةمكحم يسضاق لبق نم هل ةهجوملأ مهتلأ لك نم
يسضاقل هتهجأوم لÓخ لÓسس دافأأو .دأدح يلع لامعألأ لجر ةيسضق
رمأأ يأأ طعي ملو ةلاسسر يأأ سضمي مل هنأأ ،ناسضمر نابع عراسش ةمكحم
كانه ناك أريزو تنك امدنع »:احرسصم ،عيراسشملل ةبسسنلاب يباتك

قبسسألأ لوألأ ريزولأ عباتو .«ةنسس لك زيهجت عورسشم فلأأ02  ابيرقت
سسيئرلأ مكحل ةريخلأ ةرتفلأ لÓخ دÓبلأ رييسست تايثيح سضعب فسشك
قباسسلأ سسيئرلأ سضرم دعب »:هلوق˘ب ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع ق˘با˘سسلأ

مل امدعب دÓبلأ ريسسي نم انأأ تنك  ابيرقت3102 ليرفأأ يف  ةقيلفتوب
ةرتفب ترم دÓبلأ نأأ مهتملأ راسشأأو .«ءيسش ميدقت ىلع أرداق دعي

لعج ام وهو4102 يف لورتبلأ راعسسأأ سضافخنأ دعب ةسصاخ ةبعسص
جاتنÓل ةيدعاقلأ ل˘كا˘ي˘ه˘ل˘ل را˘ب˘ت˘علأ  ةدا˘عإأ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘مو˘كح˘لأ
دÓبلأ هجأوت تناكام زربأأ نأأ لعل »:قايسسلأ أذه يف فاسضأأو .يلحملأ

تسسأرنمت رأرغ ىلع تايلو ةدع يف بورسشلأ هايملأ لكاسشم تناك

عيراسشم3102و1102 ةرتف لÓخ عيراسشم زاجنإأ مت ثيح ،نأرهوو
.«ةيئاملأ درأوملأ عاطق يف

¥.h

يقاوبلا مأا

0261 امهتزوحبو نيشصخشش فيقوت
نوركف نيعب «نيلباغيرب» ةلوشسبك

ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش نور˘˘كف ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئأد ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘سصم سسمأأ مو˘˘ي تف˘˘˘قوأأ
ةيلخ نايب بسسحو. ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةربتعم ةيمك امهتزوحبو
هذه عئاقو ناف.يقأوبلأ مأ ةيلو نماب ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصتلأ
مايق اهدافم تامولعم لÓ˘غ˘ت˘سسأ ر˘ثأ ى˘ل˘ع تءا˘ج ة˘ي˘عو˘ن˘لأ ة˘ي˘سضق˘لأ
متيل ، ةبكرم لامعتسسإاب ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةيمك بلجب سصاخسشأأ
ةبكرملأ عون ديدحت اهرثإأ ىلع مت قيسسنتلأ ةمكحم ةينمأأ ةطخ دأدعإأ

فيقوت مت نيأ ،نوركف نيع ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘قر˘سشلأ ل˘خد˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو

03 و62 رمعلأ نم ناغلبي ناسصخسش اهنتم ىلع ناك يتلأ ةبكرملأ
اهلخأدب  نملأ حلاسصم ترثع ةبكرملل قيقدلأ سشيتفتلأ دعبو ،ةنسس

لخأد ماكحأاب ةأابخم تناك غلم003 نيلباغيرب ةلوسسبك0261 ىلع

نيطروتملامهدايتقأ دعبو. جد00002ـب ردقي يلام غلبم و ةبكرملأ
لقنو ةزايح» :ةيسضق نع نييئأزج نيفلم امهدسض زجنأ نملأ رقم ىلأ
ةردخم سصئاسصخ تأذ ةي˘نلد˘ي˘سص دأو˘م˘ل ع˘ي˘بو ة˘ب˘كر˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسإا˘ب
ةسسرامم ،ةمظنم ةيمأرجإأ ةعامج راطإأ يف ةعورسشم ريغ ةقيرطب
رمأول لاثتملأ مدعو رأرفلأ ةحنج ،ةسصخر نود ةلديسصلأ طاسشن
خيراتب نوركف نيع ةمكحم ةباي˘ن ما˘مأ ا˘م˘ه˘ب˘جو˘م˘ب ا˘مد˘ق .«ف˘قو˘ت˘لأ

.امهرمأ يف تلسصف يتلأ22.60.0202
GCMªó RgÉQ

ةسسبت

 ةقشش لخاد سسبجلا نم ةقبط تحت ةنوفدم ةأارمإل ةنفعتم ةثج ىلع روثعلا
ةأأرمأ ةثج ليوحت لجأل ، ةسسبتب حود يناسشح ديهسشلأ ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ ةدحولأ سسمأأ راهن تلخدت

لماكلاب ةاطغم تدجو ةثجلأ ،ةنسس74 يلأوح رمعلأ نم غلبت ،ةسسبتب داميبوكلأ يحب ةرامعب ةقسشب ةيفوتم
ميطحت مت نيأأ ، نفعتلأ نم ةمدقتم ةجرد يفو ةفرغلأ لخأد لزنملأ ةيسضرأأ حطسس ىلع سسبجلأ نم ةقبطب
ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلأ فاعسسلأ ةرايسس نتم ىلع اهليوحتو ةثجلأ جأرختسسأو ةيسسبجلأ ةقبطلأ

ىفوتم ةنسس03 رمعلأ نم غلبي باسش ةثج ليوحتب حلاسصملأ تأذ تماق قايسسلأ سسفن يفو ، ةسسبتب حلاسص ايلاع
ىلع ةثجلأ ليوحت مت،ةسسبتب فرجلاب ناطلسسلأ ةراق يحب يلئاعلأ هلزنمب ةفرغ لخأد ةاقلم ةدماه ةثج دجُو ،
نمألأ حلاسصم تحتف اميف ، ةسسبتب حلاسص ايلاع ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلأ فاعسسلأ ةرايسس نتم
.نيتافولأ نيتاهل ةيدؤوملأ ةيقيقحلأ بابسسألأو تاسسبÓم ةفرعمل ةقمعم تاقيقحت
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ة˘˘كر˘˘سش نأأ ي˘˘سسلد˘˘˘نأأ ح˘˘˘سضوأأو
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يو˘ج˘لأ طو˘ط˘خ˘˘لأ
اهتانايب نييحت ىلع ايلاح فكعت

81 ذ˘ن˘م˘ف ،ةر˘كذ˘ت˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف

71 ءاغلإأ مت ،مرسصنملأ سسرام

006 لدع˘م˘ب ة˘يو˘ج ة˘ل˘حر ف˘لأأ
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد ر˘˘ف˘˘˘سس ةر˘˘˘كذ˘˘˘ت ف˘˘˘لأأ

هذ˘˘ه قل˘˘ط˘˘نا˘˘بو .«ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خو
تلا˘˘كو تد˘˘ه˘˘سش ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ
يتلأ ةيرئأزجلأ ةيوجلأ طوطخلأ
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘بأو˘بأأ تح˘ت˘˘ف
نأر˘˘˘هوو ر˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘يلو
ة˘ل˘قروو ة˘با˘ن˘عو ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسقو
ءا˘ج ن˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل أر˘˘ي˘˘ب˘˘ك أد˘˘فأو˘˘ت

ة˘ي˘حل˘سص د˘يد˘ج˘ت˘ل م˘ه˘م˘ظ˘ع˘˘م
خيرات ىلإأ اهليجأات ةيغب مهركأذت

هذ˘ه تز˘ه˘ج˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،«ق˘˘حل
نم ةياقولأ ل˘ئا˘سسو˘ب تلا˘كو˘لأ
، هتأذ لوؤوسسملأ بسسحو .ءابولأ
بلط ركأذت˘لأ ه˘تا˘ه م˘ظ˘ع˘م نإا˘ف
دعب ام ىلإأ» اهليجأات اهباحسصأأ
نأأو ،«ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش
ة˘ف˘سصب م˘ت˘ي خ˘يرأو˘ت˘لأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
لأوطو ةجردلأ سسفن يف ةيناجم
ل˘ب˘ق ةر˘كذ˘ت˘لأ ة˘ي˘حل˘سص ةر˘˘ت˘˘ف
نئابزل ن˘كم˘يو .ة˘ل˘حر˘لأ خ˘يرا˘ت
نم ةدافتسسلأ ة˘يو˘ج˘لأ ة˘كر˘سشلأ
سسفن يف ةفلكت نود تليدعت
تاهجولأ لك ىلإأ و ةروسصقملأ
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ،د˘˘ل˘˘ب˘˘لأ سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف

13 ةياغ ىلإأ ةدتمملأ تلحرلل

نم مهنم» نأأ لإأ ،«1202 سسرام

،«مهركأذت ةفلكت سضيوعت بلط

حسضوأأو .يسسلدنأأ  لوق دح ىلع

ءلؤو˘˘ه نا˘˘كمإا˘˘ب ه˘˘نأأ ي˘˘˘سسلد˘˘˘نأأ

،»ةميسسق» نم ةدافتسسلأ نئابزلأ

13 ةيا˘غ˘ل ة˘ح˘لا˘سص ةر˘كذ˘ت يأأ

سضيوعتلل ةلباقو1202 سسرام

دعب مأد˘خ˘ت˘سسلأ مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف

لوؤوسسملأ سصرحو .خيراتلأ أذه

فانئتسسأ نأاب ريكذتلأ ىلع هسسفن

ديب أرأرق سسيل ةيوجلأ ةكرحلأ

لب ،ةيرئأزجلأ ةيوجلأ طوطخلأ

سسي˘˘ئر تا˘˘ي˘˘˘حل˘˘˘سص ن˘˘˘م و˘˘˘ه

ق˘ي˘ل˘ع˘ت بب˘سستو .ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لأ

ذ˘˘ن˘˘م يو˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ة˘˘كر˘˘˘ح

يف مرسصنم˘لأ سسرا˘م ف˘سصت˘ن˘م

ةيوجلأ طوطخلأ ةكرسشل رئاسسخ

83 نألأ دح ىلإأ تغلب ةيرئأزجلأ

م˘قر سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م

تل˘حر ن˘ع م˘جا˘˘ن˘˘لأ لا˘˘م˘˘عألأ

د˘ق ر˘ئا˘سسخ ي˘فو ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لأ

ةياهن جد رايلم98 ىلإأ لسصت

أذإأ ىتح نكلو .ةيلاحلأ ةنسسلأ

، طاسشن˘لأ أذ˘ه فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأ ا˘نرر˘ق

03 دود˘ح ي˘ف كلذ˘ب مو˘ق˘˘ن˘˘سسف

لو داتعملأ انجمانرب نم ةئاملاب

ةئاملاب04 زواجت ا˘ن˘ن˘كم˘ي

.»0202 ماع ةياهن دح ىسصقأاك
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ير˘ح˘ب˘˘لأ د˘˘ي˘˘سصلأ ر˘˘يزو ل˘˘ل˘˘ع
د˘ي˘سس ،ة˘يد˘ي˘سصلأ تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لأو
ر˘ع˘سس عا˘˘ف˘˘ترأ ي˘˘خور˘˘ف د˘˘م˘˘حأأ
عافترا˘ب ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ن˘يدر˘سسلأ
ي˘خور˘ف ا˘عدو .د˘ي˘سصلأ ة˘ف˘ل˘˘كت

ىلع افيسض سسمأأ هلولح للخ
ةرورسض ى˘لإأ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘عأذإلأ
ل˘˘ك را˘˘ب˘˘ت˘˘علأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب ذ˘˘˘خألأ
ميظنت ىلع ةدعاسسملأ فورظلأ
ط˘˘ب˘˘سض ل˘˘جأأ ن˘˘م ق˘˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘لأ
نأأ بج˘ي ه˘نأأ ا˘ف˘ي˘سضم ،را˘ع˘سسألأ
ه˘˘لو ا˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘سش قو˘˘˘سسلأ نو˘˘˘كي

فسشك رخأأ قايسس يفو .طبأوسض

رئأزجلأ قيوسست ن˘ع ثد˘ح˘ت˘م˘لأ

ةنوتلأ كمسس نم ةئاملاب09 ــل

نيح يف ،نابايلل داطسصت يتلأ

ربتعي ةنوتلأ كمسس نأأ ىلإأ راسشأأ

د˘ي˘سس فا˘سضأأو .ا˘˘سصا˘˘خ أد˘˘ي˘˘سص

ةور˘˘˘ث˘˘˘لأ نأأ ي˘˘˘خور˘˘˘˘ف د˘˘˘˘م˘˘˘˘حأأ

053 غلبت رئأزجلأ يف ةيكمسسلأ

نأأ ن˘˘كم˘˘ي ل ن˘˘كلو ن˘˘ط ف˘˘˘لأأ

يف رثدنتسس اهنأل اهلك لغتسست

للغتسسأ بجي لب ،ةلاحلأ هذه

ل˘جأأ ن˘م ن˘ي˘ث˘ل˘ث˘لأ كر˘تو ثل˘ث˘لأ

قطانم انيدل دجوي امك ،رثاكتلأ

ىلع رفو˘ت˘ت را˘ح˘ب˘لأ ي˘لا˘عأأ ي˘ف

و˘بأأ ل˘ث˘م ةر˘با˘ع ة˘ي˘كم˘سس ةور˘˘ث

ن˘˘ي˘˘م˘˘˘سسلأ ة˘˘˘نو˘˘˘ت˘˘˘لأو ف˘˘˘ي˘˘˘سس

ى˘˘ع˘˘سسن ن˘˘ح˘˘نو ط˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لأو

81 لل˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘لل˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسل

.سضرغلأ أذهل ةسصسصخم ةنيفسس

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت ة˘˘ب˘˘ع˘˘سش سصو˘˘سصخ˘˘˘بو

نأأ بجي يف اهنإأ لاق تايئاملأ

ثيح, ةيداسصتقأ ةرهاظ حبسصت

03 ى˘ل˘ع ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت

امنيب لاجملأ أذه يف ةرمثتسسم

001 ى˘لأ لو˘سصو˘ل˘˘ل و˘˘ب˘˘سصن

لوسصولل لقألأ ىلع ةرمثتسسم

هذهو ،ربت˘ع˘م ي˘م˘ك ف˘ق˘سس ى˘لإأ
ى˘ل˘ع ا˘هرود˘ب ر˘ثؤو˘ت˘˘سس ةر˘˘فو˘˘لأ
.قوسسلأ يف ةلوأدتملأ راعسسألأ

ىلإأ سصوسصخلأ أذه يف راسشأأو
يف ةققحملأ ةيسضرم˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ

تا˘يلو ا˘م˘ي˘سسل ،تا˘يلو ةد˘˘ع
ةركسسبو يدأولأ ل˘ث˘م بو˘ن˘ج˘لأ

ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘˘ح , ة˘˘˘ل˘˘˘قروو
ةبذعلأ هايملأ يف سشيعت فانسصأأ

كمسس لثم ةسضفخنم راعسسأابو
فورظ يف رثاكتي يذلأ طقلأ

ل˘˘ث˘˘م ىر˘˘خأأ عأو˘˘نأأو ة˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سص
تايجاح ةيبلتل كلذو يربمجلأ
.كامسسألأ نم ةقطنملأ ناكسس

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
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ةلقروو ةبانع ،ةنيطنسسق ،نارهو ،رئازجلا تلاكو ىلع نئابزلل ريبك دفاوت

ةيحÓسص ديدجت يف عرسشت ةيرئإزجلإ ةيوجلإ
ةيجراخو ةيلخإد تÓحرل ةركذت فلأإ006

نابايلا ىلإا داطسصت يتلا ةنوتلا كمسس نم ةئاملاب09 قيوسست

ديسصلإ ةفلكت عافترإ ىلإإ رئإزجلإ يف نيدرسسلإ رعسس عافترإإ ببسس عجري يخورف
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اهبلطمب ةيبرتلأ تاباقن كسسمتت
ناحتمأ ءا˘غ˘لإأ حأر˘ت˘قا˘ب سصا˘خ˘لأ
ميل˘ع˘ت˘لأ ة˘ل˘حر˘م ة˘يا˘ه˘ن ةدا˘ه˘سش
باسستحأ ةحرت˘ق˘م ، ط˘سسو˘ت˘م˘لأ

بلا˘ط ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ل˘سصف˘لأ لد˘˘ع˘˘م
حلسصإأ فل˘م ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ا˘ه˘سضع˘ب
دعب ام ىلإأ ةيوبرتلأ ةموظنملأ
لاقو .روتسسدلأ ىلع ءاتفتسسلأ

ةذتاسسأل ةينطولأ ةباقنلأ قسسنم
نايزم» ينقتلأو يوناثلأ ميلعتلأ

ءاغلإاب تبلاط هتباقن نإأ «نايرم

م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةدا˘˘ه˘˘سش نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘مأ
هخيرات ديدحت مغر ،طسسوتملأ

ا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م ،ةرأزو˘˘لأ ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
لد˘ع˘م با˘˘سست˘˘حا˘˘ب ه˘˘سضيو˘˘ع˘˘ت
رذع˘ت˘ب كلذ ل˘ل˘ع˘م ،ن˘ي˘ل˘سصف˘لأ

دعب ةعجأرملأ ىلأ ذيملتلأ ةدوع

6 ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأأ مأد عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘نأ
داحتلأ سسيئر ا˘عد ا˘م˘ي˘ف.ر˘ه˘سشأأ
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

«ير˘يزد˘لأ قدا˘سص» ن˘يو˘كت˘˘لأو
ن˘˘ع ثيد˘˘˘ح يأأ ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت ى˘˘˘لإأ
يف ةيوبرتلأ ةموظنملأ حلسصإأ
ءاجرإأ ا˘حر˘ت˘ق˘م ،ي˘لا˘ح˘لأ تقو˘لأ

ءات˘ف˘ت˘سسلأ د˘ع˘ب ا˘م ى˘لإأ ف˘ل˘م˘لأ
نأل رو˘ت˘˘سسد˘˘لأ ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
سصخ˘ت أدأو˘م ل˘م˘ح˘ت ة˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لأ
ي˘هو ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ
حل˘سصإل˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لأ ن˘˘ما˘˘سضلأ
ىوتسسم ىلع رظتنملأ يقيقحلأ
فر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ ه˘˘˘ت˘˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م
بج˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ تلل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خلأ

ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لأو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘جأر˘˘م
عاطقلأ اهفرعي ي˘ت˘لأ ل˘كا˘سشم˘لأ

ةبسسانملأ لولحلأ داجيإأ لجأأ نم
ةيوبرت ةموظنم ءا˘ن˘ب ي˘لا˘ت˘لا˘بو

يذلأ رمألأ وهو.لبقتسسم ةيوق
ي˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘كم˘˘ي ل
اهفرع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ن˘هأر˘لأ فور˘ظ˘لأ
ةي˘ح˘سصلأ ة˘مزألأ بب˘سسب دل˘ب˘لأ
بب˘سسب ر˘ئأز˘ج˘لأ ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لأ
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نأ

تناكو.«91ديفو˘ك» د˘ج˘ت˘سسم˘لأ
تف˘˘سشك د˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرأزو
ةمانزرلأ نع طرا˘ف˘لأ عو˘ب˘سسألأ
ي˘تدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘ما˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ
ايرولاكبلأو طسسوتملأ مي˘ل˘ع˘ت˘لأ

عم ىرجت نأأ ررقملأ نم يتلأو
.لبقملأ ربمتبسس رهسش ةيأدب

روتسسدلا ىلع ءاتفتسسإلا دعب ام ىلإا ةيوبرتلا ةموظنملا حلسصإا فلم ليجأات ىلإا ةفاسضإلاب

«مايبلإ» ناحتمإإ ءاغلإإ بلطمب كسسمتت ةيبرتلإ تاباقن

ةيئارسشلا ةردقلاو ليغسشتلا ىلع اهسساكعنإا مدع ببسسب
ةيمومعلا ةمدخلا نسسحتو

دوقنلإ ةعابط ةسسايسس مييقت ةداعإاب ةيناملرب بلاطم
نوناق عورسشمل مهتسشقانم للخ ينطولأ يبعسشلأ سسلجملأ بأون بلاط

ل ىتح لأومألأ عبط ةسسايسس مييقت ةرورسضب7102 ل ةينأزيملأ ةيوسست
لأو˘مأل˘ل «بي˘هر˘لأ» م˘ج˘ح˘لأ نأأو ا˘سصو˘سصخ ه˘تأذ و˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سسلأ رر˘˘كت˘˘ي
ةردقلأو ليغسشتلأ ىلع نأديملأ يف أرثأأ نونطأوملأ هل دجي مل ةعوبطملأ
رابج رهاط داعسس بئانلأ تربتعأو .ةيمومعلأ ةمدخلأ نسسحتو ةيئأرسشلأ
ناك يديلقتلأ ليومتلأ ىلإأ ءوجللأ نأأ (ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح)

نأأ ةربتعم7102ل ةيلاملأ ةنسسلأ تزيم يتلأ «ءأدوسسلأ ةطقنلأ» ةباثمب
تدأأ ,دلبلل ةيلاملأ درأوملأ سضافخنأ قايسس يف تءاج يتلأ ةيلآلأ هذه
فلخ نب رسضخل بئانلأ ركذو .ربتعم لكسشب يلخأدلأ نيدلأ عفر ىلإأ

بقاعت فرع7102 ماع نأاب (ءانبلأو ةلأدعلأو ةسضهنلأ لجأأ نم داحتلأ)
نأأ ةجحب يديلقتلأ ريغ ليومتلأ سضرفل» تءاج اهرخآأ ,تاموكح ثلث
لأومألأ هذه تفرسص فيك فرعن نأأ نود تبهذ مث ,مظعلأ غلب نيكسسلأ
ةموكحلأ هذه تماق ,ةيلآلأ هذه رأرقإأ عم ةأزأوملاب و.»اهتعبط يتلأ
ةبراقم نود يعيرلأ يراجتلأ رامثتسسلاب يمومعلأ رامثتسسلأ لأدبتسساب»
يبيرسضلأ ءاعولأ عيسسوتو علسسلأ يف ةدايزب تماق امك ةيومنت ةيداسصتقأ
تايوتسسم نم م˘قا˘ف ا˘م و˘هو ة˘هو˘ب˘سشم˘لأ ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لأ ا˘يأد˘ه˘لأ سضيو˘ع˘ت˘ل
ةعسسأو ةحيرسش ريقفت يف مهاسسو قرأوفلأ نم عسسوو ةلاطبلأو مخسضتلأ

ةنيز نب يوأوز بئانلأ دكأأ ,هتهج نم.فلخ نب فيسضي ,«نينطأوملأ نم
لماسش مييقتب ماي˘ق˘لأ بجأو˘لأ ن˘م ه˘نأأ (م˘ل˘سسلأ ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح ف˘لا˘ح˘ت)
نع لئاسستم تليومتلأ هذه ةهجو ديدحتو «دوقنلأ عبط» ةسسايسسل
.اهقيبطت ىلع فأرسشإلاب اينونا˘ق تف˘ل˘ك ي˘ت˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأ ة˘ن˘ج˘ل ر˘ي˘سصم
نونطأوملأ هل دجي مل ,ةعوبطملأ لأومألل «بيهرلأ» مجحلأ نأاب فاسضأأو
ةمدخلأ نسسحتو ةي˘ئأر˘سشلأ ةرد˘ق˘لأو ل˘ي˘غ˘سشت˘لأ ى˘ل˘ع نأد˘ي˘م˘لأ ي˘ف أر˘ثأأ
أذهبو.ةيرورسضلأ تآاسشنملأ زاجنإأو ةحسصلأ عاطق يف اميسسل ةيمومعلأ
يسسايسسلأ ءامتنلأ سسفن نم يديعسس ةمطاف بئانلأ تلءاسست ,سصوسصخلأ

دوجو نم مغرلاب تأرأدإلأو تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ طا˘سشن ة˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘ع
لوح رخآأ بناج نم تلءاسست امك.اهل ةهجوم ةريبك ةيلام تاسصسصخم
ماعلأ سسفنل ةيلاملأ نوناق يف ةيلوألأ تأريدقتلأ نيب ةريبكلأ قرأوفلأ

ةيملع لئاسسو مأدختسسأ ىلإأ ة˘ي˘عأد ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ج˘ئا˘ت˘نو (7102)
(رأرحألأ ةلتك) مأدز ةنيسسح بئانلأ امأأ .ريدقتلأ ءوسس بنجتل ةطوبسضم
ةجلاعم ىلع دكؤوت يتلأ ةبسساحملأ سسلجم تايسصوت نأأ ىلإأ تتفل دقف
نأاب دكؤوت ةقباسسلأ ةيونسسلأ ريراقتلأ يف ةدوجوملأ تللتخلأ سسفن
ددسصلأ أذه يف تعدو.بولطملأ ىوتسسملأ ىلإأ ىقري ل مأزتللأ ىوتسسم
همعدو هتطلسس زيز˘ع˘تو ة˘ب˘سسا˘ح˘م˘لأ سسل˘ج˘م تا˘ي˘حل˘سص ع˘ي˘سسو˘ت ى˘لإأ
يقورز مسساقلب بئانلأ لءاسست ,هبناج نم .ةمزللأ ةيداملأ تايناكمإلاب
ةنسسب قلعتي نوناق ةسشقانم ىودج نع (ملسسلأ عمتجم ةكرح فلاحت)
ةمكوحلأو ةيفافسشلأ ئداب˘م نأأ أر˘ب˘ت˘ع˘م مأو˘عأأ ة˘ثل˘ث ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘م ة˘ي˘لا˘م

نأأ ىلإأ راسشأأو1.-سس مث2-سس ىلإأ3-سس نم اهسضفخ يعدتسست ةدسشأرلأ
ةكرتسشملأ ءابعألأ نأونعب لجسسم لئاه اغلبم نمسضت نوناقلأ عورسشم

سصيسصخت مدع نأأ أدكؤوم رييسستلأ ةينأزيم نم ةئاملاب01 لثمي ثيح
.رييسستلأ يف ةيفافسشلأ أأدبمب سسمي قبسسم لكسشب غلابملأ هذه ةهجو
ىلإأ (مل˘سسلأ ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح ف˘لا˘ح˘ت) سشودأد˘م˘ح ر˘سصا˘ن بئا˘ن˘لأ تف˘لو
يلاتلابو ةماعلأ ةينأزيملأ جراخ ريسست يتلأ ةسصاخلأ قيدانسصلأ ةيلاكسشإأ
اهنأأ افيسضم ةيناملربلأ ةباقرلأ لو ةبولطملأ ةيفافسشلل ةعسضاخ ريغ يهف
نيديعسصلأ ىلع اهل يلعف رثأأ دوجو نود نم نكل ةمخسض غلابم زنتكت
ديمجت ىلإأ مهتاسشقانم للخ بأونلأ قرطتو .يعامتجلأو يداسصتقلأ
نم عيراسشملأ سضعب هفرعت يذلأ رييسستلأ ءوسسو ةيومنتلأ عيراسشملأ

نزأوتلاب مامتهلأ ةدايز ةيمهأأ نع لسضف ةيعونلأو زاجنإلأ لاجآأ ثيح
قطانملأ يف يومنتلأ رخأاتلأ كأردتسسأ ةرورسضو عيراسشملل يوهجلأ
.ريبكلأ بونجلأ اميسسل ةديعبلأ
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ةئاملاب21 ةبسسنب مهاسسي يحلفلا عاطقلا نأا فسشك
ينطولا داسصتقإلا نم

ةينطولإ تإردقلإ ةيمنتل ىعسست رئإزجلإ
ةيليوحتلإ ةيئإذغلإ تاعانسصلإ لاجم يف

هلوزن ىدل سسمأأ يرامع فيرسش ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحلفلأ ريزو ددسش
عاطقلأ ىلع رئأزجلأ زيكرت ةرورسض ىلع ةينطولأ ةعأذإلأ ىلع افيسض
و بسصانملأ ريفوتو ةورثلأ قلخ يف ايجيتأرتسسأ اعاطق هرابتعاب يحلفلأ

نم ةئاملاب21 ـب مهاسسي هعاطق نأأ افسشاك ،يئأذغلأ نمألأ يف ةمهاسسملأ
ةحلفلأ عاطق ثعب ىلإأ هجتت رئأزجلأ نإأ يرامع لاقو.ينطولأ داسصتقلأ

.دلبلل يئأذغلأ نمألأ يف ةغلاب ةيمهأأ نم هل امل ،ةيئأذغلأ تاعانسصلأو

دعب ينطولأ داسصتقلأ نم ةئاملاب21 ةبسسنب مهاسسي عاطقلأ نأأ أدكؤوم
هنأاسش نم يجيتأرتسسأ عاطق ةحلفلأ نأأ افيسضم ، تاقورحملأ عاطق
ريفوتو ةلاطبلأ ةبسسن سضيفخت يف ةمهاسسملأو ةورثلأ قلخ يف ةمهاسسملأ

رئأزجلأ نأأ ريزولأ فاسضأأو.تأدرأولأ ةميق سصيلقتو ،لغسشلأ بسصانم
ةيليوحتلأ ةيئأذغلأ تاعانسصلأ لاجم يف ةينطولأ تأردقلأ ةيمنتل ىعسست
عاطقلأ يف رامثتسسلأ معدب كلذو ةيلوألأ ةداملل يجاتنإلأ عاطقلأ ةيمنتب
تافلم لابقتسسأ نع افسشاك ،هتنرسصعب ةليفكلأ ةثيدحلأ تاينقتلأ لاخدإأو
ةعانسصلأ لوحو.هعاطق يف ةينطوو ةيبنجأأ رامثتسسأ عيراسشمل ةديدع
لب بسسحف يتأذلأ ءافتكلأ سسيل فدهلأ نأأ يرامع فاسضأأ ةيئأذغلأ
ةدعأولأ ةيقيرفإلأ قوسسلأ يف ةسصاخ ، جاتنإلأ نم سضئافلأ ريدسصت
نم ريثكلأ ىلإأ ةبأوب نوكيسس ايناتيروم عم دودحلأ حتف نأأ افيسضم
.ةيبونجلأ ةسصاخ ةيقيرفإلأ نأدلبلأ
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ناك ،ةيلودو ةيلخاد تلحر صصخت رفسس ةركذت فلأا006 ةيحلسص ديدجت ةيلمع يف ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرسش تأادب
دافأا امبسسح ،انوروك صسوريف يسشفت ةهباجمل طرافلا صسرام81 موي يوجلا لقنلا قيلعت ببسسب كلهتسست مل نكلو اهؤوانتقا مت دق

 .«يسسلدنأا نيمأا» ةكرسشلل يمسسرلا قطانلا هب

دمألا ةليوط تاماقإلل ةبسسنلاب

نإرهوو ةمسصاعلإ ،ةبانعب ايلاطيإإ ىلإإ «إزيفلإ» تابلط لابقتسسإإ ةيلمع فانئتسسإإ
موي ةيجيردت ةفسصب بسسحف دمألأ ةليوط تاماقإلل ةبسسنلاب ايلاطيإأ ىلإأ ةريسشأاتلأ تابلط لابقتسسأ ةيلمع فانئتسسأ رئأزجلاب ايلاطيإأ ةرافسس تنلعأأ
رجحلل يجيردتلأ عفرلأ رثإأ هنأأ ملعت «لاسصتأ سسأأ لأأ.يت» كيرسشلأ عم نواعتلاب رئأزجلاب ايلاطيإأ ةرافسس نأأ ىلإأ نايبلأ سسفن راسشأأو .لبقملأ دحألأ
نم ءأدتبأ ةريسشأاتلأ تابلط رييسست تاطاسشنل يجيردتلأ فانئتسسلأ متيسس ةريخألأ عيباسسألأ للخ ةدرأولأ تابلطلأ ىلع أدر و رئأزجلأ يف يحسصلأ

نم ةبانع و نأرهو و ةمسصاعلأ رئأزجلاب «لاسصتإأ سسأأ.لأأ.يت«ـل ةعباتلأ ةريسشأاتلأ زكأرم لبقتسست نايبلأ سسفن بسسحو0202. نأوج82 دحألأ موي
تافلم ىلوأأ ةلحرم يف لابقتسسأ متيسس .ةيسساسسألأ ريغ تلقنتلل تقؤوملأ دييقتلأ و ةموأدملأو ةيحسصلأ ةمزألل أرظنو .ةريسشأاتلأ يبلاط ديدج

يف ةيرورسض بايإلأ ةريسشأات دعت0202 نأوج22 نم ءأدتبأ هنأأ احسضوم (يلئاع عمجت) ةينهم بابسسأل دمألأ ةليوطلأ تاماقإلل ةريسشأاتلأ بلط
ميدقت أذكو ديعأوملأ حتف متيسس ةسسأردلأ لجأأ نم دمألأ ةليوطلأ ةماقإلأ ةريسشأات سصخي اميفو .ةماقإلأ ةسصخر ةيحلسص خيرات ىسضقنأ ام أذإأ ةلاح
يروفلأ لوخدلأ ةيناكمإأ ةرسشابم نمسضي ل ةريسشأاتلل لمتحم حنم نأأ ىلإأ رئأزجلاب ايلاطيإأ ةرافسس تراسشأأو .لاجآلأ برقأأ يف ةمزللأ تامولعملأ
لقنتلأ ةرورسض تابثإأو لقنتلأ بابسسأأ و سصاخسشألأ تائف سصخي اميف دودحلأ ىلع ةقبطملأ تأدييقتلأ سضعبل ةعسضاخ لظت يتلأ ايلاطيإأ ىلإأ

0202 نأوج11 خيراتب يلاطيإلأ لوألأ ريزولأ موسسرم ىلع علطإلاب ايلاطيإأ ةرافسس يسصوت ددسصلأ أذهب و.هل يلاجعتسسلأ عباطلأ و لمعلل

ددحت يتلأ ةيبوروألأ ةيسضوفملأ ةركذم أذكو ةيجراخلأ نوؤوسشلأ ةرأزو عقوم ىلع ةرثكب ةرركتملأ ةلئسسلأ و2 ةرقفلأ ةسسداسسلأ ةداملأ
±.S°∏«º.تقؤوملأ دييقتلأ نم نييفعملأ سصاخسشألأ
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ق˘ل˘ق˘ت تح˘ب˘صصأا ما˘قرلا هذ˘˘ه
ىلإا تاطلصسلا وعدت و ناكصسلا

يف عارصسلا و كرحتلا ةرورصض
ةمراصص ريبادت و تاءارجا ذاختا
ءا˘بو˘لا اذ˘ه را˘صشت˘نا ن˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ا˘ي˘مو˘ي ح˘ب˘صصأا يذ˘لا ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا
لاز˘˘˘ت Ó˘˘˘˘ف ،حاورألا د˘˘˘˘صصح˘˘˘˘ي
اموي لجصست ةي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘صصم˘لا
ةا˘فو مو˘ي ا˘هر˘خآا نا˘ك تا˘ي˘فو˘لا

ن˘˘م ل˘˘كب سسمأا مو˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘جر
ىفصشتصسم و ةعاقوب ىفصشتصسم
بل˘غأا لاز˘ت ل ا˘م˘˘ك، لازأا ن˘˘ي˘˘ع
عبصشت ةلاح دهصشت تايفصشتصسملا

ى˘لإا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تأا˘˘ج˘˘ل ثي˘˘ح
و ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ز˘˘كار˘˘م سصي˘˘˘صصخ˘˘˘ت
لابقتصسل ةي˘مو˘م˘ع تا˘صسصسؤو˘م
لاح˘لا و˘ه ا˘م˘ل˘ث˘م دد˘ج ى˘صضر˘م
م˘ت ن˘يأا نا˘م˘لو ن˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
با˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا تي˘˘˘˘ب سصي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلا ف˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ل
و ، فايصضوب دمحم ىفصشتصسم
تما˘ق عر˘صش ة˘عا˘قو˘ب ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
ىفصشتصسم حتفب ةحصصلا ةيريدم
ىصضرم لابقتصسل نÓيترو ينب
ر˘˘مألا نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب د˘˘ي˘˘فو˘˘كلا
ديعصسلا ىفصشتصسم ىلع رصصتقي

يذلا و ةعاقوب ةنيدمب يرماوع
ريغ عبصشت ةلاح رخألا وه دهصشي
ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو.ة˘قو˘ب˘˘صسم
ةيرازولا ةيملعلا ةنجللا تفقو
يتلا ءابو˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
د˘م˘ح˘م رو˘صسي˘فور˘ب˘لا ا˘ه˘˘صسأار˘˘ي
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع، ن˘ي˘صسو˘ح˘ل˘˘ب
اهتا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت لÓ˘خ تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا
ذ˘ن˘م ا˘ه˘تر˘صشا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘بو˘˘لا

فيطصس ة˘يلو˘ب ما˘يأا3 يلاو˘ح
ثي˘ح. سسور˘ي˘ف˘لا را˘صشت˘˘نا لو˘˘ح
ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طلا ى˘˘˘˘لا تع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا
ىصضرم ةجلاعم يف نيصصتخملا

فيطصس ىفصشتصسمب91 ديفوكلا
، يعماجلا فيطصس ىفصشتصسمب
ىلإا سسمأا لوأا ءاصسم تلقنت مث
نيأا فايصضوب دمحم ىفصشتصسم
ع˘˘قاو ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ءا˘˘صضعأا ن˘˘يا˘˘ع
و، ناملو نيع ةنيدمب ةحصصلا

ى˘ل˘ع سسمأا مو˘ي ة˘ن˘ج˘ل˘لا تف˘قو
ةنيدمب تايط˘ع˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ةصسصسؤوملل اهترايز دعب ةملعلا
، ةيراوجلا ةح˘صصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ع˘م ا˘هؤوا˘صضعا ثد˘ح˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لاو ن˘ي˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ءا˘بو˘ب ن˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
ى˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا م˘˘ت ، ا˘˘نورو˘˘ك
د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘صض
بناجلا نم ةصصاخ و نيباصصملاب
ةحصصلا عاطق معد و، يصسفنلا
و ر˘ي˘نا˘كصس زا˘ه˘ج˘ب ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا˘˘ب
زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘صشم˘˘ب ل˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةمل˘ع˘لا˘ب د˘يد˘ج˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا
ةر˘ي˘˘تو ه˘˘لا˘˘غ˘˘صشأا فر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا

امك، اظوحلم افقو˘تو ة˘ئ˘طا˘ب˘ت˘م
معد ةرورصض ىلع ةنجللا تدكأا
مÓعإلا ةزهجأاب يحصصلا عاطقلا

تايلمع ليهصست سضرغب يلآلا

فاعصسإا ةرايصسب اذك و، لصصاوتلا

وأا ن˘ي˘با˘صصم˘لا ل˘ق˘ن˘ل سصصصخ˘ت

م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘˘صصإا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا

ةنجللا تدكأا ا˘م˘ك، سسور˘ي˘ف˘لا˘ب

ةملعلا ى˘ف˘صشت˘صسم عور˘صشم نأا˘ب

ارخأات فرع يذلا اريرصس042 ب

ةيلام˘لا تا˘نا˘كمإلا م˘غر ار˘ي˘ب˘ك

لحب ليفك ، هل تدصصر يتلا

ةنيدمب ةح˘صصلا عا˘ط˘ق ل˘كا˘صشم

  .اهل ةرواجملا تايدلبلا و ةملعلا
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ةيلو˘ل ة˘ي˘ن˘مألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تصضفر

ا˘يا˘عر ة˘ي˘نا˘م˘ث˘ل حا˘م˘صسلا ة˘با˘ن˘˘ع

لوخدلا نم ة˘ي˘صسن˘ج˘لا ي˘جودز˘م

ا˘مد˘ع˘ب ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘صضارأÓ˘˘ل

تاءار˘˘˘جإل عو˘˘˘صضخ˘˘˘لا او˘˘˘صضفر

رمألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا

تدروأا ي˘˘ت˘˘لا ردا˘˘˘صصم˘˘˘لا بصسح

ايا˘عر˘لا˘ب «ة˘عا˘صس ر˘خآا» ـل ر˘ب˘خ˘لا

طاطيب حبار راطمب اوطح نيذلا

ة˘˘صسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘ف

نينثلا موي ءاصسم نم فصصنلاو

نم ةمداق ةصصاخ ةرئاط نتم ىلع

ةعبرأا.ةيصسنر˘ف˘لا نا˘ك ة˘ن˘يد˘م

نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘جرو ءا˘˘˘صسن

ةيصسنرفلا ةجودزم˘لا ة˘ي˘صسن˘ج˘لا

ني˘ه˘جو˘ت˘م او˘نا˘ك ة˘ير˘ئاز˘ج˘لاو

ةا˘˘فو د˘˘ع˘˘ب ءاز˘˘ع˘˘لا بجاو ءادأل

ة˘˘مر˘˘كلا ي˘˘ح˘˘ب ن˘˘ط˘˘ق˘˘ت ةأار˘˘ما

تاءار˘˘جإلا ق˘˘فوو را˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب

را˘طإا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ةذ˘خ˘ت˘˘م˘˘لا

انوروك سسوريف راصشتنا ةهجاوم

ته˘جو را˘ط˘م˘لا ح˘˘لا˘˘صصم نإا˘˘ف

ةدمل يحصصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ا˘يا˘عر˘لا
مهنكمت لبق اموي ةرصشع ةعبرأا

ي˘˘˘˘صضارأÓ˘˘˘˘ل لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
رمألا اوصضفر مهنكل ةيرئازجلا
امم ئراوط ةلاح ثدحأا يذلا
را˘ط˘م˘لا ن˘مأا ل˘خد˘ت ى˘عد˘ت˘˘صسإا

ورط˘خأا ن˘يذ˘لا دود˘ح˘لا سسر˘حو
نم ةنوكتملا ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
نمألا دئاقو ينطولا كردلا دئاق
ن˘˘˘˘مألا بي˘˘˘˘قرو ير˘˘˘˘كصسع˘˘˘˘لا
اوصضفر نيذلاو ةبانعب ينطولا

نود اياعرلا لوخد اعطاق اصضفر
يحصصلا ر˘ج˘ح˘لا ى˘ل˘ع رور˘م˘لا
رارصصإا دعب ريخألا يف ررقتيل
مهتدو˘ع سضفر˘لا ى˘ل˘ع ا˘يا˘عر˘لا

ةنيدملا ىلإا ةرئاطلا سسفن ىلع
ا˘ه˘ن˘م او˘مد˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسنر˘ف˘˘لا

راطمب ءاوجألا اهرثإا ىلع تداع
قباصس ىلإا ةبانعب طاطيب حبار
ةر˘ئا˘ط˘لا عÓ˘˘قإا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘هد˘˘ه˘˘ع
نأا املع  ئراوطلا ةلاح ءاهنإاو
دق تناك ةيرئاز˘ج˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

ط˘˘ح˘˘ت نأا يا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش تصضفر
و˘˘نÓ˘˘ي˘˘م ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘˘ق ةر˘˘˘ئا˘˘˘ط

ىلع ةبا˘ن˘ع را˘ط˘م˘ب ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا
اونا˘ك ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘تو ءار˘ب˘خ ا˘ه˘ن˘ت˘م
ر˘ير˘كت ة˘ط˘ح˘م˘ل ن˘˘ي˘˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘م

ببصسب ةدكيكصس ةيلوب لورتبلا
تاءارجإاو انوروك ءابو يصشفت
.رئازجلاب رجحلا

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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باصصملا لفطلا ةلاح دهصشت
ردا˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘كازاو˘˘˘ك سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ةباجتصساو اصضو˘ح˘ل˘م ارار˘ق˘ت˘صسا
هيلع ءاقبلا مت نأا دعب ،جÓعلل
لا˘˘˘ف˘˘˘طلا بط ة˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصم˘˘˘˘ب
،ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘تا˘ب ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘ب
ةيبطلا ةعباتملا تحت هعصضوو
يف هتلاح تأادب ثيح ،ةمزÓلا
ام ذنم بيصصأا نأا دعب ،نصسحتلا
سضر˘˘م˘˘ب عو˘˘ب˘˘صسألا ن˘˘ع د˘˘يز˘˘ي

ة˘لا˘ح لوأا˘˘ك ردا˘˘ن˘˘لا ي˘˘كازاو˘˘ك
بحاصص لفطلا ،رئازجلاب لجصست

هيلع تر˘ه˘ظ تاو˘ن˘صس30 ـلا
يذ˘˘لا ر˘˘مألا سضر˘˘م˘˘لا سضار˘˘عأا
ىفصشتصسملا ىلإا هلقن ىعدتصسا

ةمزÓ˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل ه˘عا˘صضخاو

سسوري˘ف˘ب ه˘ت˘با˘صصإا تت˘ب˘ثأا ي˘ت˘لا

،ي˘˘كازاو˘˘ك ءاد اذ˘˘كو ا˘˘نورو˘˘ك

،ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا تح˘ت ي˘ق˘˘بو

ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ة˘ع˘با˘ت˘مو

ليلاح˘ت˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو بل˘ق˘لا˘ب

اصصوصصخ اهل هعاصضخا بجاولا

نييارصش بيصصي اذه سضرملا ناو

،ة˘يو˘˘مد˘˘لا ة˘˘يو˘˘عوألاو بل˘˘ق˘˘لا

يف اذه ،قلقلل وعدت ل هتلاحو

ن˘م ءا˘ف˘صشل˘ل ه˘ل˘ثا˘˘م˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا

نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ ،ن˘˘˘ي˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘لا

نم ،دعم ريغ سضرم يكازاوك

ليلاحتلا تتبثا دقف ،ىرخأا ةهج

لفطلا ةدلاو ةبا˘صصا ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا

ةقفر91 ديفوك ءابوب سضيرملا

امهيلع ءاقبلا مت نيتللا ،اهتنبا

جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘˘ب

لو˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا ق˘˘˘فو ،مزÓ˘˘˘لا

ي˘˘با˘˘صصم جÓ˘˘ع˘˘ل د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

هتعاجن ىطعأا يذلاو ،انوروك

،ةيلولاب تلاحلا تارصشع ىلع

اهباصصأا رداغ ةلاح003 تقاف

اوعصضخأا نأا دعب تايفصشتصسملا

اهجئاتن تءاجو ليلاحتلل اددجم

ددع نإاف ىرخأا ةهج نم.ةيبلصس

ىرخلا يه فرعت ءابولا تايفو

لجصس ثيح ،ا˘ظو˘ح˘ل˘م ا˘عا˘ف˘ترا

ثلا˘ث سسوا˘ق˘ن ى˘ف˘صشت˘˘صسم سسمأا

ةيدلب نم ردحنت ةأارما ةافو ةلاح

د˘˘˘˘ق تنا˘˘˘˘ك ،نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا سسأار

،مايأا ذنم ةصسصسؤوملا اهت˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسا

ءاقبلا مت اهتلاح روهدتل ارظنو

نأا ىلإا سشاعنلا ةحلصصمب اهيلع

ةر˘˘ثأا˘˘ت˘˘˘م سسمأا ل˘˘˘جألا ا˘˘˘ها˘˘˘فاو

نع ديزي ام ىلإا فاصضتل ،ءابولاب

ةيلو اهت˘ل˘ج˘صس ةا˘فو ة˘لا˘ح62

اهبلغأا ءابولا يصشف˘ت ذ˘ن˘م ة˘ن˘تا˘ب

نيباصصملا فوفصص يف تلجصس

تلاح نا امك ،ةنمزم سضارمأاب

لإا ةباصصإلا فاصشتكا متي مل اهنم

مهيلع ر˘ه˘ظ˘ت م˘ل ذا ةا˘فو˘لا د˘ع˘ب

يذ˘لا ،ءا˘بو˘ل˘ل ةد˘كؤو˘˘م سضار˘˘عأا

ة˘يلو˘لا˘ب ا˘ب˘ي˘هر ارا˘صشت˘نا فر˘ع

تل˘˘ع˘˘ج ،ةر˘˘ي˘˘خألا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ

ريبادتلا ذاختل و˘ل˘ع˘ت بلا˘ط˘م˘لا

يف يتأاي يتلا ةمزÓلا ةيئاقولا

ىد˘˘˘ل ي˘˘˘عو˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م

نومهاصسي دق نيذلا نيرتهتصسملا

وجلا ةئيهتو ءابولا راصشتنا يف

ر˘˘˘ثا˘˘˘كت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل م˘˘˘ئÓ˘˘˘م˘˘˘لا

.راصشتنلاو

انورؤكب هتقيقسشو هتدلأو تبيسصأأ اميف

ةنتابب يكازاوك سضرمب باصصملا لفطلا ةلاح رارقتصسا

تحبسصأأ و، ةباسصإأ0001 ىلأ فيطسس ةي’و ةي’و تايفسشتسسم ىؤتسسم ىلع ةلجسسملأ انورؤك سسوريفب تاباسص’أ ددع برقي
02 سسمأأ لوأأ تلجسس ثيح ةيمؤيلأ تاباسصإ’أ ددع يف مايأأ ةدع ذنم ينطؤلأ ىؤتسسملأ ىلع ىلوأ’أ ةبترملأ لتحت فيطسس ةي’و

.دحأو مؤي يف ةباسصأ82 اهلبق و ةباسصإأ

عؤبسسأأ فرظ يف ةدحأو ةلئاع نم3 مهنيب نم تايفو8

ناملو نيع ىفصشتصسمب ةديدج ةافو ةلاح ليجصست
  انوروك سسوريف ببصسب فيطصسب

سسمأا فيطصس ةيلو بونج ناملو نيع ةنيدمب فايصضوب دمحم ىفصشتصسمب ةيبطلا حلاصصلا تلجصسو

تاذب تلجصس تايفو8 ىلا تايفولا ددع اذهب عفتريل، انروك سسوريف ببصسب لجرل ةديدج ةافو ةلاح

رصصق ةيدلبب نطقت ةلئاع نم سصاخصشأا3 مهنيب نم عوبصسألا نع ديزي ل فرظ يف ىفصشتصسملا

GCjªø.Q             .لزعلا ةحلصصمب جÓعلل عصضخت يتلا ةدكؤوملا تلاحلا نيب نم اوناك ةدحاو لاطبألا

أرخؤؤم تلجسس يتلأ ت’احلأ بلغأأ
ىرخأأ تاي’و نم ةدرؤتسسم

لجيجب رصصنعلاب يئابو قيقحت حتف
 ةأارما ةافو دعب

رصصنعلا ةيدلبب اديدج ايئابو اقيقحت لجيجب ةحصصلا حلاصصم تحتف
ىلع كلذو ةروكذملا ةيدلبلل ةعباتلا زوميغلب ةيرقب اديدحتو لجيجب

ري˘صشب ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب سسمأا لوأا سسدا˘صسلا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ةأار˘ما ةا˘فو ة˘ي˘ف˘ل˘خ
تعراصس دقو. انوروك سسوريف تافعاصضمب ةرثأاتم ةيليملاب يروتنم
ةنجللا لبق نم ةمدقملا تاميلعتلل اقفوو لجيجب ةيحصصلا حلاصصملا
حتف ىلإا رئازجلاب انوروك سسوريف يصشفت ةعباتمب ةفلكملا ةيملعلا
ةيدلبب سسمأا لوأا تيفوت يتلا ةأارملا سسأار طقصسمب عصسوم يئابو قيقحت
، انوروك سسوريفل اهلمح دكأات يتلاو زوميغلب ةيرقب اديدحتو رصصنعلا

هذه ةلئاع دارفأا نيب ىودعلا يصشفت ةيناكمإا يف هابتصشإلا لظ يف كلذو
يف اميصس ارخؤوم ةلئاعلا اوراز نم سضعب اذكو اهناريج ىتحو ةريخألا

ىودعلاب تبيصصأا ةديقف˘لا نو˘ك ن˘ع تثد˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ل˘ظ
اوكراصش يذلاو ةنيطنصسق ةيلوب نونطقي نيرخآا سصاخصشأا نم اقÓطنا
لصصتم قايصس يفو .ةيحصضلا ةنبا ةبوطخ لفح يف ةليلق مايأا لبق

عم ةازاومو لجيج ةيلو ىوتصسم ىلع91 ديفوك ءابو تاروطتب
ةيصسمأا دودح ىلإا ترقتصسا يتلا تاباصصإلا ددع يف درطصضملا عافترلا

يف ةلاح81 ىلإا تلصصو ةدايزب كلذو ةدكؤوم ةباصصا511 نع نينثلا
لÓخ ثÓثلا لجيج ةيلو تايفصشتصسم تلجصس طقف نيموي فرظ

سصا˘خ˘صشألا دد˘ع ي˘ف ة˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م ةدا˘˘يز ةر˘˘ي˘˘خألا27لا تا˘عا˘˘صسلا
غلب يتلا ةهوبصشملا تلاحلا يف اديدحتو لزعلا ماصسقأاب نيدجاوتملا

غلب يذلا تقولا يف ءاثÓثلا سسمأا دودح ىلا ةلاح51 نم رثكأا اهددع

04 نم رثكأا ماصسقألا هذهب جÓعلا نوعباتي نيذلا سصاخصشألا ددع هيف
لظ يف ةلبقملا مايألا هلمحت دق امم ةريبكلا فواخملا رصسفي ام اصصخصش
نوك نع سضعبلا ثيدحو تاباصصإلا ددع يف قوبصسملا ريغ عافترإلا
تنا˘ك ةر˘ي˘خألا ما˘يألا لÓ˘خ ة˘يلو˘لا˘ب تل˘ج˘صس ي˘ت˘لا تلا˘ح˘˘لا بل˘˘غأا

رارغ ىلع سسوريفلل اريبك اراصشتنا فرعت ىرخأا تايلو نم ةدروتصسم
Ω.eù°©ƒO.ةنيطنصسق ةيلو

ةنتاب

فايصضوب دمحم ىفصشتصسم لامع
نوجتحي ةكيربب

ةفقو ةكيرب ةنيد˘م˘ب فا˘ي˘صضو˘ب د˘م˘ح˘م ى˘ف˘صشت˘صسم لا˘م˘ع سسمأا م˘ظ˘ن
فنعلاب ددنت تاراعصش ةدع نيعفار ،ىفصشتصسملا لخدم دنع ةيجاجتحا
اذهب مهلمعل نيلوازملا ةي˘ب˘ط ه˘ب˘صشلاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طألا هد˘ه˘صشت يذ˘لا
يقلتل ىصضرملاو نينطاوملل اريبك دفاوت فرعي يذلا ،ىفصشتصسملا
تازيهجتل بيرخت تايل˘م˘عو تاءاد˘ت˘عا˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ت ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ،جÓ˘ع˘لا
جراخ نم دتمت تاراجصش نوكت انايحأا ،نينطاوم فرط نم ،ىفصشتصسملا
موقي جÓعلل لحلا رفوت مدع دنعو انايحاو نهلخاد ىلإا ىفصشتصسملا
ةيبطلا مقطألا ىلع لعفلا وا ظفللاب ءادتعلاب مهيوذ وأا ىصضرملا

تارملا ديد˘ع˘ل لا˘غ˘صشنلا اذ˘ه او˘ع˘فر ن˘يذ˘لا ،ة˘صسصسؤو˘م˘لا ي˘صضر˘م˘مو
مهتفقو سسمأا اودد˘ج˘ي˘ل ،م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإل ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل
مهلمع ةصسراممل ةمئÓملا ءاو˘جلا ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا

نم ددع هيف عجرا يذلا تقولا يف اذه ،ىصضرملاب لثمألا لفكتلاو
ءوصس ىلإا ىفصشتصسملاب ةعقاولا تاءادتعلاو ىصضوفلا ببصس نينطاوملا
ابصضغ خارصصلا ىلإا ىصضرملا نم ريثكب عفدت يتلا ةمدقملا تامدخلا

طغصضلا فيفختو نيفرطلل لح داجيإا راظتنا يف اذه .اهيندت نم
مامأا اصصوصصخ هيلإا تارصشعلا دفاوت فرعي يذلا ىفصشتصسملاب لجصسملا

T°ƒT°É¿.ì.ةكيرب ةنيدم ناكصس ددع
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مهليجصست لكصشم اوركذ امك
نم ديزيصس امم ىرخأا تايدلب يف
اميصس Óبقتصسم مهقحÓتصس ةاناعم
ناكمب قاحتلÓل لقنتلا ةبوعصص
صسردمتو قيرطلا ةقصشمو لمعلا
غ˘ي˘صصلا ي˘قا˘ب ا˘صضيأاو ،م˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا
اميصس مئاوقلا قيلعت مدع ببصسب
ة˘˘صشه˘˘لا تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘صس
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ر˘˘صشن˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
نا˘كصس بلا˘ط˘يو ،ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا

ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ةد˘كي˘كصس ة˘ن˘يد˘˘م
ةايحلا ةداعإاو تانكصسلا عيزوتب

رهصش ذ˘ن˘م ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل
صسوريف روهظ ليبق يأا ،صسرام
هنأا نونطاوملا ر˘ب˘ت˘عاو ،ا˘نورو˘ك
مهنع نبغلا عفرل ناح دق ناوأ’ا

ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ن˘ع را˘ب˘غ˘لا صضف˘نو
تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا او˘˘عد و ،صسا˘˘صسح˘˘لا
نوك اهدوعوب ءافولا ىلا ةيئ’ولا

ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م
طوغصضلا و صشيمهتلا و قيصضلا
نÓعا رظتنت و ةيداملا و ةيصسفنلا

ن˘م ر˘ه˘صشأا01  ذنم ةم˘ئا˘ق˘لا
دقع ىهتنا نم  مهنمف راظتن’ا

ةداعإ’ هلام هعم ىهتنا و هئارك
هل صضارغأا عاب نم مهنم و ءاركلا

نطقي نم كانه و لاملا ةلمكتل
مل نم مهنمو ،عدوتصسم وأا وبقب
ببصسب مهنع دعتبا و هد’وأا  ري

هيف نكصسي يذلا نكصسملا قيصض
˘مو˘ق˘ي˘ل هد’وأ’ ه˘ت˘مءÓ˘م مد˘˘عو
،برا˘قأ’ا تو˘ي˘ب ى˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب
نا˘كو ا˘ي˘ند˘لا ردا˘غ ن˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘مو
ي˘ف ه˘ت˘ل˘ئا˘ع˘ب ع˘م˘ت˘ج˘ي نأا ه˘م˘ل˘˘ح
بلا˘ط˘ي اذ˘ه˘ل .د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘ن˘˘كصس
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ر˘˘صشن˘˘ب نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ن˘كصسل˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘صس’ا
اهب يلاولا دعو يتلا  يعامتج’ا
دد˘˘ح و،ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
صسرام رهصش نم يناثلا عوبصس’ا

م˘ت م˘ث ،ا˘ه˘˘ل اد˘˘عو˘˘م مر˘˘صصن˘˘م˘˘لا

،انوروك ةحئاج بب˘صسب ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت

ة˘م˘ئا˘ق˘لا نود˘ير˘ي م˘˘ه˘˘نأا اود˘˘كأاو

،مهيف لمأ’ا ثعب و نانئمطÓل

عور˘صشم لا˘˘غ˘˘صشأا نأا م˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ل

ةد˘كي˘كصس ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب تا˘˘ن˘˘كصسلا

ةز˘ها˘ج ر˘ي˘غو ة˘ل˘صصاو˘ت˘م لاز˘ت’

رصشن  نوديري مهنكلو عيزوتلل

لا˘ط ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

خيرات نم  رهصشأا9 ذنم اهراظتنا

لوط عمو ،ةيلوأ’ا ةمئاقلا روهظ

ا˘ب˘ع˘صص را˘ظ˘ت˘ن’ا ح˘ب˘صصأا ةد˘م˘˘لا

 .بصسانم ريغ و ايصساقو

جيريرعوب جرب

ةقرشس ةمهتب صصاخششأإ ةعبرأإ فيقوت

زاجنإلإ روط يف لزنم
جرب برغ ريصشيلا يجراخلا يرصضحلا نم’ا حلاصصم تنكمت

رمعلا نم يناثلا دقعلا يف صصاخصشأا ةعبرأا فيقوت نم جيريرعوب

ةنرتقملا ةفوصصوملا ةقرصسلا ةيانج ،رارصشأا ةيعمج نيوكت  ةمهتب

كرحم تاذ ةبكرم راصضحتصسا و رصسكلا  ددعتلا ،ليللا فورظب

نإاف ةي’و˘لا ن˘مأ’ ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘صصت’ا ة˘ي˘ل˘خ بصسحو

روط يف نكصسم لخاد نم ةقرصسلا لعفب اوماق  مهب هبتصشملا

ةصصاخلا تاصشام˘كلا ، ءا˘م ج˘ير˘ه˘صص او˘فد˘ه˘ت˘صسا ثي˘ح زا˘ج˘نإ’ا

فلاصسلا نكصسملاب تناك ةيديدح ةقرطم و (ناوجريصس) ءانبلاب

بصسحوKSFD عون نم ةنحاصش كلذ يف نيلمعتصسم  ركذلا

ةيوه ديدحت نم تنكم ةيطرصشلا تاقيقحتلا نإاف ةيلخلا تاذ

عاجرتصسا عم ةنيدملا  ءا˘ي˘حأا د˘حأا˘ب  م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

هبجومب اومدق مهدصض يئاصضق فلم زاجنإا مت هيلعو تاقورصسملا

لوثملا ةصسلج ىلع مهتلاحإا دعب ثيح ، ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا

تاونصس (30) ةثÓث ـب مكح مهنم نينثا قح يف ردصص يروفلا

دصض  مكحردصص امك ةيلام ةمارغ جد000.002 و اذفان اصسبح

ةيلام ةمارغ و عاديإ’ا مدع عم اذفان اصسبح (10) ةنصسب ثلاثلا

صضيوعت˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘كح˘م˘لا ماز˘لإا ع˘م جد000.001 ـب رد˘ق˘ت

.جد000.001 غلبم ةيحصضلا
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ةنيطنسسق

مهطروتل صصاخششأإ40 فيقوت

 ةينلديشص دإومو تإردخم ةزايح يف
نينطاوملا نيمأاتو ةميرجلا لاكصشأا ةفاكل يدصصتلا راطإا يف

عباصسلا يرصضحلا نمأ’ا حلاصصم نم لك تنكمت ،مهتاكلتممو

حوارتت صصاخصشأا40 فيقوت نم ةنيطنصسق ةي’و نمأاب لوأ’او

صصخت اياصضق يف مهطروتل ةنصس23و12 نيب ام مهرامعأا

كÓهت˘صس’ا صضر˘غ˘ل ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلا داو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح

ةينيتور ةبقارم ىلا اهتايثيح دوعت ىلوأ’ا ةيصضقلا .يصصخصشلا

يرصضحلا نمأ’ا رصصانع فرط نم702 وجيب عون نم ةبكرمل

تامÓع اهقئاصس ىلع ترهظ ثيح ،صصاصصتخ’ا عاطقب عباصسلا

نيلاباغيرب ءاود نم ةلوصسبك55 زجح مت اهصشيتفتبو كابترا

رخآا هيف هبتصشم ةقفر ينعملا فيقوت متيل ،يوديلا حبكملا لفصسأا

ذاخ˘ت’ ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ه˘ت˘ق˘فر˘ب نا˘ك

ةلجار تايرود رثا تءاج ةيناثلا ةيصضقلا ،ةمزÓلا تاءارجإ’ا

فيقوت مت ثيح ةنيدملا طصسوب لوأ’ا يرصضحلا نمأ’ا رصصانعل

لكصش ىلع تاردخملا نم ةيمك امهتزوحب و امهيف هبتصشم

نمأ’ا رقم ى˘لإا ا˘م˘هدا˘ي˘ت˘قا م˘ت˘ي˘ل ، كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ةد˘ع˘م ر˘ئا˘ج˘صس

زاجنإا نم ءاهتن’ا دعب ،تاءارجإ’ا ةفاك لامكتصس’ يرصضحلا

ةباينلا مامأا مهميدقت مت نيينعملا قح يف ةيئازج تاءارجإا فلم

.ةيلحملا
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ةنيطنسسق

ةددعتم قطانمب قئإرح علدنإإ

 ةمÓشسلإ دعإوق مإرتحإإ مدع ببشسب
42 ـلا لÓخ ةنيطنصسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت

فصسوي دوغيز ةيدلب ،ةنيطنصسق ةيدلب نم لكب ةريخأ’ا ةعاصس

.دايز نبإا و نايزوب ةماحلا ةيدلب ،ديبعأا نيع ةيدلب ،بورخلاو

م˘ت ،ة˘صسبا˘ي با˘صشعأا و ي˘عارز لو˘صصح˘م ق˘ئار˘ح ع’د˘˘نا ل˘˘جأ’

دعب ،لخدت نوع22 و ءافطإا تانحاصش70 ةيلمعلا هذهل ريخصست

قارتحا ليجصست مت لخدتلا قرف اهب تماق يتلا دامخإ’ا ةيلمع

رئاصسخلا ،مئاق نيل حمق50 و مئاق بلصص حمق راتكه40 يلاوح

قارتحا ليجصست مت امك ،يحÓفلا بودنملا فرط نم اهمييقت مت

قئارحلا هتاه ع’دنا بابصسأا دوعتو ،اعبرم ارتم5321 يلاوح

.ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا مدع ىلإا
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

9106ددعلا0202 ناوج42 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

اهلÓخ نم ربع ةيجاجتحأ ةكرح يف ةي’ولأ رقم مامأأ سشهلأ نكسسلأو قيسضلأو ةيريدسصقلأ خأوكأ’أ ناكسسو لدع غيسصلأ لكب نكسسلأ وبلاط سسمأأ عمجت
زاجنإأ يف ليجعتلاب هباحسصأأ بلاط يذلأ لدع تانكسس فلم ةسصاخ هيف ةلسصاحلأ تأزواجتلأو نكسسلأ فلم لايح يلأولأ تمسص ءأزإأ مهبسضغ نع نونطأوملأ

 .باتتك’أ طورسش بسسح مهلأومأأ أوهجو امدعب ةبعسص افورظ نوهجأوي  مهنأأ ةسصاخ ةيسضرأأ ةعقر دوجو مدعب ججحتلأ كرتو عورسشملأ

هتمسص نع جورخلاب يلأولأ أوبلاط/ةدكيكسس

ةيلولإ رقم لخدم نودشسي غيشصلإ لكب نكشسلإ وبلاط
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ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘قوأا
لجيج ةنيدم يلا˘عأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ا˘صصخ˘˘صش
كÓهتصساو جيورت ةم˘ه˘ت˘ب ر˘م˘ع˘لا
ةيلمعلا يهو ةصسولهملا بوبحلا
نم ةيمك ةرداصصمب ترمثأا يتلا
اذه ةزوحب تناك يتلا صصارقأ’ا
ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو .ر˘˘ي˘˘خأ’ا
رصصانع نأا ةي’ولا نمأاب مÓعإ’ا
ىل˘ع ءا˘ن˘بو ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا

ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘˘ل˘˘صصح˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
صصخ˘˘˘صشلا طا˘˘˘صشن صصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
ىلع كرحتي ناك يذلا فوقوملا

ةيو˘ل˘ع˘لا ة˘ه˘ج˘لا ءا˘ي˘حأا ىو˘ت˘صسم
بصصن˘ب او˘ما˘ق ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل

نأا ل˘˘ب˘˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه˘˘ل ن˘˘ي˘˘م˘˘ك
ا˘صسب˘ل˘ت˘م ه˘فا˘ق˘يإا ن˘م او˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي

نم اصسولهم اصصرق03 هتزوحبو
صضر˘ع م˘تو ، عاو˘نأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع فوقوملا
يروفلا لوثملا تاءارجا راطإا يف
يلوأا مكح هقح يف ردصص ثيح

د˘ئاز اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح ر˘ه˘صشأا ة˘˘ت˘˘صسب

رانيد فلأا02 ةميقب ةيلام ةمارغ
ينعملا نع ات˘قؤو˘م جار˘فإ’ا م˘ت˘ي˘ل

نم مايأا ةرصشع ةلهم حنم ثيح
يذلا مكحلا يف فانئتصسإ’ا لجأا

ريهاطلا ةيدلببو .هقح يف ردصص
ةي’و ندم ربكأا يناث ةرواجملا

ةمهتب نارخآا ناباصش فقوأا لجيج
ماحتقاو ةصسولهم صصارقأا ةزايح
عيب يف ةصصصصختم ةكرصش رقم
، ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا روذ˘˘ب˘˘لاو ة˘˘˘يودأ’ا

نمأاب مÓعإ’ا ةيلخل نايب بصسحو

نيفوقوملا نيباصشلا نإاف ةي’ولا

اصصرق09 ىلع امهتزوحب رثع

نم ةعومجم ىلإا ةفاصضإا اصسولهم

اهيلع ىلوتصسا يتلا تاقورصسملا

ة˘كر˘صشلا ر˘ق˘˘م ن˘˘م نا˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

نيينعملا نأاو املع ، ةفدهتصسملا

ن˘م رار˘ق˘ب ن˘ج˘صسلا ى˘ل˘ع Ó˘ي˘˘حأا

ثح˘ب˘لا لاز˘ي’ ا˘م˘ي˘ف ة˘م˘كح˘م˘لا

يذلاو امهل رخآا كيرصش نع ايراج

.رارف ةلاح يف لاز’

ريهاطلاب ةسصاخ ةكرسش رقم امهماحتقأ دعب ناسصخسش فقوأأ اميف

  نمألإ ةشضبق يف لجيج ةنيدم نم ةيولعلإ ةهجلإ ءايحأاب تاشسولهملإ جّورم
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ةر˘ئاد ن˘ما ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت

جر˘ب قر˘صش بو˘ن˘ج يداو˘˘لا صسأار

ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب

نم ينا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف صصا˘خ˘صشا

ةفنصصم ةيودأا ةزايح ةمهتب رمعلا

ثيح  اهب راجتإ’ا صضرغل ردخمك

ة˘˘يودأا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي او˘˘نا˘˘˘ك
ءايحأ’ا دحأا˘ب ة˘صسو˘ل˘ه˘م بو˘ب˘حو
ة˘ي˘ل˘خ بصسحو ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو
نم’ ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا
ة˘ط˘خ ع˘˘صضو د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا ة˘˘ي’و˘˘لا

دصصرت ةيلمعب ما˘ي˘ق˘لاو ة˘م˘كح˘م
يف مهفي˘قو˘ت م˘ت م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل

ةفنصصم ةيودأا عي˘ب˘ب صسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح

ةيلمع˘ل م˘ه˘عا˘صضخإا˘بو ،رد˘خ˘م˘ك
ةزوحب طبصض يدصسجلا صسملتلا
ن˘م ءاود ي˘ت˘ب˘ل˘ع ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هد˘˘حأا

LODAMART عو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن

gM 05 XELODةزوحبو
ةفصصو ىلع  يناثلا) هب هبتصشملا

ر˘كذ˘لا ف˘لا˘صسلا ءاود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
تاذ بصسحو.هد˘˘لاو˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لا

هبتصشملا ميدقت دعب هنإاف ةيلخلا

مكح  ةيلحملا ةباينلا مامأا مهل

اصسبح ماعب  ا˘م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا ى˘ل˘ع

ا˘هرد˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غو ةذ˘˘فا˘˘ن

ا˘م˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا م˘˘ت و جد000.05

نيح يف ،ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب

.ةءاربلا نم  ثلاثلا  دافتصسا

جيريرعوب جرب

يدإولإ صسأإرب ردخمك ةفنشصم ةيودأإ ةزايح  ةمهتب صصاخششأإ ةثÓث فيقوت
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ة˘قر˘ف˘لا ،لوأ’ا صسمأا ،تن˘كم˘˘ت

نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا

،ةنتاب ةي’و˘ب ة˘تو˘ت˘لا ن˘ي˘ع ةر˘ئاد

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م

تغ˘ل˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘˘لا

عاونأ’ا فلتخم نم ةدحو3643
ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘ح˘م تنا˘ك ،ما˘ج˘ح’او
اهفيقوت مت ،ةي˘ع˘ف˘ن ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م
ءارجإا صضرغل ةتوتلا نيع ةنيدمب

متيل ،ينيتورلا صشيتف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

،تابورصشملا ةيمك ىلع روثعلا
ى˘ل˘ع ا˘هو˘ل˘قا˘˘ن زو˘˘ح˘˘ي ’ ي˘˘ت˘˘لا
مت دقف هيل˘عو ،ة˘مزÓ˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا
نم نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت

نيقوبصسم ةنصس74 و83 رمعلا
ةنحاصشلا نتم ىلع اناك ايئاصضق

تا˘˘بور˘˘صشم˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
زاجنا مت دقف هيلعو ،ةزوجحملا

ا˘˘م˘˘هد˘˘صض ة˘˘˘ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م
،ةتوتلا نيع ةباين مامأا امهميدقتو
ىصشامتت يتلا ةبوقعلا يف رظنلل
.ةفلاخمو ةمهت نم امهل هجو امو

ةنتاب

ةيلوحكلإ تابورششملل ةدحو0043 نم ديزأإ زجحت ةتوتلإ نيع ةطرشش
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ةحفاكم ةقرف رصصانع تنكمت
ةحلصصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تارد˘خ˘م˘لا
نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا

كيكفت نم ارخؤوم فراطلا ةي’و
ة˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘با˘˘صصع˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’او
صصا˘خ˘صشأا ة˘˘صسم˘˘خ ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ت
دق˘ع˘لا ن˘ي˘با˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ع˘بار˘لاو ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

صسارهأا قو˘صسو فرا˘ط˘لا ي˘ت˘ي’و
لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ط˘˘صشن˘˘ت ة˘˘با˘˘صصع˘˘لا

راطإا يف تاردخ˘م˘لا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا
مت ثيح ،ةمظنم ةيمارجإا ةعامج
ةيمك زجح  ةيلمعلا هذه لÓخ
ف˘ي˘ك عو˘ن ن˘م تارد˘خ˘م˘لا ن˘˘م
ـب يلا˘م˘جإ’ا ا˘ه˘نزو رد˘ق ج˘لا˘ع˘م

ةبكرم ىلإا ةفاصضإ’اب  مارغ005
نيزختو لقن يف لمعتصست تناك
،ءاصضيب ةحلصسأا اذكو تاردخملا

رثا ىلع ةيلمعلا هذه تءاج دقو
دوجوب ديفت تامولعمل لÓغتصسا

ةيمك اهتزوحب ةيمارجإا ةباصصع
ريصضحتلا ددصصب تاردخملا نم

ق˘ي˘م˘ع˘ت د˘ع˘بو ه˘ي˘ل˘عو ا˘ه˘ع˘ي˘˘ب˘˘ل
رصصا˘ن˘ع تعا˘ط˘ت˘صسا تا˘ير˘ح˘ت˘لا
ةيناديم ةينمأا ةطخ رثإا ةطرصشلا

نيينع˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘م˘كح˘م
صصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا ة˘˘˘صسم˘˘˘خ م˘˘˘هدد˘˘˘عو
فراط˘لا ي˘ت˘ي’و ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع كلذو صسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘صسو
ةنيدمل يقرصشلا لخدملا ىوتصسم
ةبكرم نتم ىلع اوناك فراطلا
نم ةيمك اهلخادب طبصض مت نيا
صسم˘خ ل˘كصش ى˘ل˘ع تارد˘خ˘م˘˘لا

001 نزوب ةحيفصص لك حئافصص

متيل ماكحإاب ةأابخم تناك  مارغ
ىلا مهدايتقاو اع˘ي˘م˘ج م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
نم ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘بو ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م
فلم مهدصض زجنأا مهعم قيقحتلا
ةزايح ةيانج ةيصضق نع يئاصضق
يف عيبلا صضرغب تاردخم لقنو
ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج را˘طإا

نود ءاصضيب ةحلصسأا لمح ةحنجو
مامأا هبجومب اومدق يعرصش رربم
ةصصتخ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
يف ردصص فراطلا ةمكحم ىدل

 .عاديإا رمأا اعيمج مهقح

سسأرهأأ قوسسو فراطلأ يتي’و نم اهدأرفأأ ردحني

تإردخملاب ةرجاتملإ يف طششنت ةيمإرجإإ ةكبشش كيكفت
فراطلاب فيكلإ ةدام نم لطر زجحو
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بب˘صسلا را˘ج˘ّت˘لا ع˘جرأا د˘قو
سصقن ىلإا راعصسأ’ا ةدايز يف
بايغو سضورعم˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘ق˘ّل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘لآ’ا ة˘˘ّفا˘˘ك
تامÓعلا فلت˘خ˘م دار˘ي˘ت˘صسا˘ب
ءا˘بو ي˘صشف˘ت د˘ع˘ب ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا

ّلجصست˘ل ،د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك
ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘مور˘˘ه˘˘كلا ةز˘˘ه˘˘جأ’ا

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلإ’او
تاونصس ذن˘م ا˘ه˘ل تا˘يو˘ت˘صسم
ر˘˘ج

ّ
ي˘ت˘لا را˘ع˘˘صسأ’ا بي˘˘ه˘˘ل ءا

ةنراقم يلايخ لكصشب تعفترا
لبق تناك يتلا راعصسأ’ا عم
تحوارت نيأا ،انوروك ةحئاج
ام ةلّجصسم˘لا تادا˘يز˘لا ة˘ب˘صسن

يف ةئاملا يف08و03 نيب
ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ ةز˘˘ه˘˘جأا ةّد˘˘ع
ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةز˘˘ه˘˘جأ’او ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلاو
عف˘ترا ي˘ت˘لا ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا
يذلا فعصض براقو اهرعصس
قاو˘صسأ’ا ل˘خاد ادو˘جو˘م نا˘ك
ن˘م دد˘ع ل˘˘خاد ر˘˘ه˘˘صشأا ل˘˘ب˘˘ق
لصصّتم قايصس يفو ،تÓحملا
ةلوجب «ةعاصس رخآا» تماق دقف
ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘˘صسا

سضع˘ب ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ق ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ةز˘˘˘ه˘˘˘جأ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘˘ب تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
بي˘صساو˘ح ن˘م ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا

ة˘لا˘ّق˘˘ن ف˘˘تاو˘˘هو ة˘˘لو˘˘م˘˘ح˘˘م
ةز˘˘˘ه˘˘˘جأا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإ’ا˘˘˘˘ب

فوقولا سضرغب ّةيلزنمورهك
ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا عا˘ف˘˘تر’ا ى˘˘ل˘˘ع

.راعصسأ’ا

سصقنلا انهابتنا تفل ثيح
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا كل˘ت ي˘ف حدا˘ف˘لا
تÓ˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بل˘˘˘˘غأا ل˘˘˘˘خاد
ر˘ّثأا˘ت بب˘صسب ،ا˘ه˘ل ة˘صضرا˘˘ع˘˘لا
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا˘˘ب قو˘˘˘صسلا

لّلق يذلا دجت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك
تاداد˘˘مإاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
ةيملاعلا قاوصسأ’ا يف علصسلا

مهاصس اّمم رئازجلا اهنيب نمو
سسم ريبك سصقن يف

ّ
علصس ةّدع 

ةز˘˘˘ه˘˘˘جأ’ا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘صصا˘˘˘˘خ
ةّيلزنمورهكلاو ةي˘نور˘ت˘كلإ’ا

بيصساوحلا راعصسأا تغلب ثيح
با˘ع˘لأا ةز˘ه˘جأاو ة˘لو˘م˘ح˘˘م˘˘لا
ةزهجأ’ا نم اهريغو ويديفلا
ار˘ظ˘ن ف˘ق˘ّصسلا ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا

.علصسلا سصقنل

«ةعاصس رخآا» هابتنا تفل امك
را˘ع˘صسأا ت˘ّصسم ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ةدا˘˘يز

ىلع ةيلزنمور˘ه˘كلا ةز˘ه˘جأ’ا
فلتخمب ديربتلا ةزهجأا رارغ
تافيكملا اهنم ركذن اهعاونأا
،تادر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ئاو˘˘˘ه˘˘˘˘لا
اهري˘غو حوار˘م˘لا ،تا˘جÓ˘ث˘لا

فلتخمب د˘ير˘ب˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا ن˘م
تفاه˘ت˘لا ر˘ث˘ك ي˘ت˘لا ا˘ه˘عاو˘نأا

نم مغرلا ىلع ارخؤوم اهيلع
مودقو انمازت اهراعصسأا ةدايز
عا˘˘˘ف˘˘˘تراو ف˘˘˘ي˘˘˘صصلا ل˘˘˘صصف

.ةرارحلا تاجرد

م˘ظ˘˘ع˘˘م نأا ر˘˘كذ˘˘لا رد˘˘ج˘˘ي
با˘ب˘صسأا ى˘لإا اورا˘صشأا را˘ج˘ت˘˘لا
فقوت ىلإا اهوعجرأاو ةدايزلا
جاتنإ’ا ن˘ع ع˘نا˘صصم˘لا سضع˘ب
ةيراجتلا ةّيلمعلا فقوت اذكو
ءابو يّصشفت دعب نيصصلا يف
داريتصسا لبصس مادعناو انوروك
اذه يف اودكأاو ،ةزهجأ’ا كلت
ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج نأا نأا˘˘صشلا
ة˘كر˘ح˘لا ى˘ل˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘صس تر˘˘ّثأا
ىلعو رئازج˘لا ي˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
عم ةصصاخ يراجتلا مهطاصشن
يذ˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا رار˘˘ق

هتايادب يف ةموكح˘لا ه˘ت˘ق˘ب˘ط
ةغلاب˘لا ة˘بو˘ع˘صصلا بنا˘ج ى˘لإا
ءانثأا مهه˘جاو˘ت ترا˘صص ي˘ت˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘ل˘˘صسلا م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قإا

راع˘صسأا˘ب م˘هرود˘ب ا˘ه˘نور˘ت˘صشي

يف مهتهج نم نيلمآا ،ةيلايخ

سسيئر اهب ماق يتلا ةوطخلا

نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘يأ’ا لÓ˘˘˘˘خ

داد˘عإا˘ب ر˘مأا ن˘يأا ة˘مر˘صصن˘م˘˘لا

ةيعصضول ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم ة˘صسارد

رطتلا عم ةي˘ن˘طو˘لا قو˘صسلا
ّ

ق

راغصصو نييفرح˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل

ر˘˘صضت˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ّ

ن˘م ن˘˘ير

ةيفيك حارتقاو انوروك ةحئاج

سسل˘ج˘م لÓ˘خ ،م˘ه˘تد˘˘عا˘˘صسم

ير˘˘يزوّ م˘˘صض يذ˘˘لا ءارزو˘˘˘لا

ةراجتلاو مجانملاو ة˘عا˘ن˘صصلا

فر˘˘غ˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو

ةيرئازجلا ةفرغ˘لاو ة˘يو˘ه˘ج˘لا

تح˘ت ة˘عا˘ن˘صصلاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ر˘˘ب˘˘ع لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا فار˘˘˘صشإا

نمف ،يئرملا لصصاوتلا ةينقت

رقت˘صست نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
ّ

راعصسأ’ا 

انوروك ءابو ىلع ءاصضقلا دعب

لخاد ديدج نم ةايحلا ثعبو

ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

ىلإا هايملا ةدوعل ةيداصصتقإ’او

 .اهيراجم

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ نييبانعلا ءاضضف9106ددعلا0202 ناوج42  ءاعبرألا6

www.akhersaa-dz.com

ةيراجتلا ةكرحلا ىلع انوروك تاريثأاتو علضسلا ضصقن ببضسب

ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإ’ا ةزهجأ’ا راعسسأا يف  بيهل
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ي˘ئ’و˘لا ق˘صسن˘˘م˘˘لا ف˘˘صشك
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘ت’
يناميلصس ةبانعب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسإا ن˘˘ع سسمأا سضا˘˘ير
ةر˘˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس طا˘˘˘˘صشن
ةيرصضحلا ه˘ب˘صشلا ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
ر˘خأا»ل ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس حر˘˘صصو.
ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘صس نأا˘ب »ة˘عا˘صس
ةيعام˘ج˘لا ة˘ير˘صضح˘لا ه˘ب˘صشلا
يأا تايدلبلا نيب ام ةطصشانلا

سسمأا تدا˘ع ة˘يد˘ل˘ب11 يف
فقوت دعب طا˘صشن˘ل˘ل ءا˘ثÓ˘ث˘لا

يف ر˘ه˘صشأا3 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ماد

طور˘صشب ماز˘ت˘˘ل’ا ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا

انوروك سسوري˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

نم ةذختملا كلت رارغ ىلع

ةرجأ’ا تارايصس باحصصأا لبق

ىودع ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘يدر˘ف˘لا

لقنو ةمامكلا ءادترإا انوروك

عم باكرلا ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب05

رمتصسملا ميقعت˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا

. ةرايصسلل

تلصسار لقنلا ةرازو تناكو

ةبانع ةي’و˘ل ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م

حا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صسلا سصو˘˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘˘ب

ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا تارا˘˘˘ي˘˘˘صسل˘˘˘ل

ق˘فو طا˘صشن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ير˘˘صضح˘˘لا

ةمÓصسل ةذخ˘ت˘م˘لا تاءار˘ج’ا

كلذو91 ديفوك نم باكرلا

ةر˘ي˘خ’ا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا بق˘˘ع

با˘˘ح˘˘صصأا ا˘˘˘ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ةي’ولاب ءار˘ف˘صصلا تارا˘ي˘صسلا

يديصسب ةنيدملا لخدم دنعو

او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ن˘˘يذ˘˘لا و م˘˘ي˘˘هار˘˘˘بإا

م˘˘˘ه˘˘˘ل حا˘˘˘م˘˘˘صسلا˘˘˘˘ب ةرازو˘˘˘˘لا

تÓفاح رارغ ىلع طاصشنلاب

ه˘ب˘˘صشلاو ير˘˘صضح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ةبانع يلاو نأا ليق يرصضحلا

˘ما˘ق  ن˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج ي˘˘م˘˘ير˘˘ب

نم مهنع نيلثم˘م لا˘ب˘ق˘ت˘صسا˘ب

ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا

ىلإا عمت˘صسا ن˘يأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

اهعفرب مهدعوو مه˘ت’ا˘غ˘صشنإا

ة˘يز˘كر˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ى˘˘لإا

بئانلا هبناج ن˘م ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب

باهولا دبع ةرياد نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب

ر˘يزو˘ل ا˘ي˘با˘˘ت˘˘ك ’اؤو˘˘صس ه˘˘جو

لقن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشأ’ا

تارايصس يقئاصس بلاطم لوح

ه˘ب˘˘صشلا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا ةر˘˘جأ’ا

.ةيرصضحلا

:فضشكي ضضاير يناميلضس راجتلا داحتل يئلولا قضسنملا

«تايدلبلا نيب ام ةرجأ’ا تارايسس طاسشن فانئتسسا»
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ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا بت˘˘كم ل˘˘˘صسار
قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا
علطم ةبانع ةي’وب ناصسنإ’ا
ي˘˘لاو يرا˘˘ج˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
سصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا
ةحئاجل ةيئابو˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا

هاعدو «91ديفوك» انوروك
ة˘مزأا ة˘ي˘˘ل˘˘خ ل˘˘ي˘˘كصشت ى˘˘لإا
ة˘لا˘ع˘ف˘لا تا˘قا˘ط˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
ي˘˘ف ءا˘˘ج ثي˘˘ح.ةر˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لاو
ة˘˘ط˘˘بار بت˘˘كم ة˘˘˘ل˘˘˘صسار˘˘˘م
ناصسنإ’ا قوق˘ح ن˘ع عا˘فد˘لا
«ة˘عا˘صس ر˘خآا» زو˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ءانب» هنأاب اهنم ةخصسن ىلع
يذلا قلق˘م˘لا ع˘صضو˘لا ى˘ل˘ع
ي˘با˘ن˘ع˘لا ن˘طاو˘م˘لا ح˘ب˘˘صصأا

ديازتلا ءارج ا˘ي˘مو˘ي ه˘صشي˘ع˘ي

ت’ا˘ح دد˘ع ي˘ف ر˘م˘ت˘صسم˘لا

انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘صصإ’ا

ىلع ليلدلاو «91 ديفوك»

ةر˘ي˘خأ’ا تا˘ي˘ئا˘صصحإ’ا كلذ

،«م˘هاد ر˘ط˘خ˘ب رذ˘ن˘ت ي˘ت˘لاو

يلاولل بتكملا حصضوأا ثيح

مامتهابو بثك نع عباتي هنأا

ع˘صضو˘لا تاد˘ج˘ت˘صسم ر˘ي˘ب˘ك

د˘˘ق ا˘˘مو ن˘˘هار˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا

تاصساكعنا نم هنع بترتي

ةي’ولا ناكصس ىلع ةيبلصس

لامهإ’او بي˘صست˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن»

اه˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة’ا˘ب˘مÓ˘لاو

ف˘ع˘صضل ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘طاو˘م˘˘لا

يدصصتلا ةيفيك يف ةيعوتلا

ي˘˘ف ،ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف

ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م تنا˘˘ك ا˘˘نرو˘˘صصت

ي˘˘ف تدأا ي˘˘ت˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا

دد˘˘ع˘˘ل بي˘˘هر˘˘لا عا˘˘˘ف˘˘˘ترإ’ا

هبتصشملاو ةدكؤوملا ت’احلا

ةلصسارم لوقت «ارخؤوم اهيف

ه˘نأا تد˘كأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

يرور˘˘˘صضلا ن˘˘˘˘م ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘صصأا

تاحرتقم ميدقت اهل ةبصسنلاب

عارصسإ’ا ةرورصض يف لثمتت

عمجت ةمزأا ةي˘ل˘خ ل˘ي˘كصشت˘ب

ةرثؤوملاو ةلاع˘ف˘لا تا˘قا˘ط˘لا

ىلع اينادي˘م تن˘هر˘ب ي˘ت˘لاو

ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘هرود ة˘عا˘ج˘˘ن

،سسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ما˘˘صضت˘˘˘لا

تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لا

مظ˘ن˘م ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘لا

تÓ˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م˘˘˘ل

ناكصس ةي˘عاد ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا

د˘ي˘ق˘ت˘لاو ماز˘ت˘لÓ˘ل ة˘ي’و˘˘لا

ةوعدو ةيئاقولا تاءارجإ’اب

ءا˘ي˘حإا ى˘لإا ة˘˘ي’و˘˘لا نا˘˘كصس

د˘˘ي د˘˘مو ن˘˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لا حور

مت˘خو ،م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف نو˘ع˘لا

ديكأاتلاب اهتلصسار˘م ة˘ط˘بار˘لا

م˘˘ت˘˘ح˘˘ي ع˘˘صضو˘˘لا نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

تا˘˘˘قا˘˘˘ط ل˘˘˘ك د˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘ت»

ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

فÓ˘ت˘خا ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلاو

ءانب دصصق ةيركفلا اهتاهجوت

اعينم ادصس فقي نيتم رادج

امك ءابولا راصشتنا نم دحلل

ةريب˘كلا ة˘ي˘ح˘صضت˘لا جا˘ت˘ح˘ي

قي˘ق˘ح˘ت˘ل بوؤود˘لا ل˘م˘ع˘لاو

.««رارصض ’و ررصض ’» أادبم

«ةرثؤوملاو ةلاعفلا تاقاطلا» لمضشت

انوروك ةهجاومل ةمزأا ةيلخ ليكسشت يلاولا نم بلطت ناسسنإ’ا قوقح ةطبار

ةّيلزنمورهك ةزهجأا ةّدع راعضسأا عافترا يف مهاضس اّمم ةريخألا ةنوآلا لÓخ ةيراجتلا ةكرحلا ىلع ابلضس «91-ديفوك» ةحئاج تّرثأا
.ةينطولا قوضسلا يف ةيضسايق تايوتضسم ىلإا اهرودب تزفق ةينورتكلإاو

يباقنلا عرفلا ديدجت تاباختنا فقو ةيضضق يف
هايملل ةيرئازجلل

داحت’ا مامأا هتيسضق رسسخي يناديعسس
 ةي’ولل يئ’ولا

ةبانع ةي’ول يئ’ولا داحت’ا حلاصصل ةبانع ةمكحم تمكح
يف نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل ماعلا نيمأ’ا يف لثمتملاو
نييرئازجلا لامعلل ماعلا داح˘تÓ˘ل ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا ع˘م ه˘ت˘ي˘صضق
قباصسلا ماعلا نيمأ’اب لثمملاو ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلل
ةبانع ةمكحمب تدقعنا يتلا ةينلعلا ةصسلجلا تناكو، يناديعصس
عرفلا اهعفر يتلا ىوعدلاب ةقلعتملاو يصضاملا يفناج رهصش
ةيرئازجلا ةبانع ةدحول نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل يباقنلا
داحت’ا دصض يناديعصس قباصسلا ماعلا نيمأ’اب لثمملاو هايملل
ماعلا داحتÓل ماعلا نيمأ’ا يف لثمتملاو ةبانع ةي’ول يئ’ولا
تدقع يتلا تاباختن’ا فقوب رمأا رادصصإا نييرئازجلا لامعلل
ديدجتب ةقلعتملاو نييرئازجلا لامعلل يئ’ولا داحت’ا فرط نم
يف لصصفلا ةياغ ىلإا هايملل ةيرئازجلا ةصسصسؤومب يباقنلا عرفلا
م˘قر تح˘ت ة˘ل˘ج˘صسم˘لاو عو˘صضو˘م˘لا ي˘ف ة˘عو˘فر˘˘م˘˘لا ىو˘˘عد˘˘لا

نايب بصسحو،0202/1/31 ةصسلجل ةلودجملا0315/9102
يئ’ولا داحت’ا دصض ةوعد عفر يناديعصس نإاف ةوعدلا عئاقو
لامعلل ماعلا داح˘تÓ˘ل ي˘ئ’و˘لا ن˘ي˘مأ’ا˘ب Ó˘ث˘م˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
سسمتلإا يعامتج’ا مصسقلاب نيتوعد عفر هنأا هيف ءاج نييرئازجلا

نم07 ةداملا ىلع هاوعد اصسصسؤوم يباقنلا عرفلا رارق ءاغلإا امهب
نأا اريصشم نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل يلخادلا نوناقلا
يباقنلا عر˘ف˘لا د˘يد˘ج˘ت ن˘ع نÓ˘ع’ا ى˘لإا د˘م˘ع ه˘ي˘ل˘ع ى˘عد˘م˘لا

ةيصضقلا نأا مغر9/1/0202 خيراتب هايملل ةيرئازجلا ةصسصسؤومب
ر˘صصن˘ع ر˘فاو˘ت ل˘ظ ي˘ف سسم˘ت˘لإاو ة˘م˘كح˘م˘˘لا ما˘˘مأا ة˘˘حور˘˘ط˘˘م
يف لصصفلا ةياغ ى˘لإا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ف˘قو˘ب ر˘مأ’ا ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا

.ةعوفرملا ىوعدلا
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 زاجنإلا يف ريياعملل اهنم ديدعلا ةقباطم مدع ببضسب

لÓغتسسا نم نورفني نولجارلا
 ةيديدحلا تاّرمملا

ةّدع زاجنإ’ ةصصّصصخملا ةمخ˘صضلا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع
رمم

ّ
اّهنأا ريغ ةبانع تاقرط ىوتصسم ىلع نيلجارلل ةيديدح تا

ببصسب كلذو اهيلمعتصسمل ةبصسنلاب فوخ ردصصم لّكصشت تحصضأا
سشغ˘لا

ّ
ريياعملل اهمظعم ة˘ق˘با˘ط˘م مد˘عو ا˘هزا˘ج˘نإا ة˘ّي˘ل˘م˘ع ي˘ف 

نأاو قبصس يتلا عيراصشملا هتاه لثم زاجنإا راطإا يف اهب لومعملا
نيح ىوصصق ةّيمهأا ةبانع ةي’ول ةّيلحملا تاطلصسلا اهتطعأا
ارظن ةّيولوأا رثكأ’او ةيرورصضلا عيراصشملا ةناخ نمصض اهتجردأا
يف اهبلغأا تروح˘م˘ت ي˘ت˘لاو ا˘ه˘تا˘ّي˘ط ي˘ف ةر˘ّط˘صسم˘لا فاد˘هأÓ˘ل
حاورأ’ا تدصصح ام اريثك يتلا ةتيمملا ثداوحلا ىلع ءاصضقلا
ةّيصصولا تاهجلا مايق ىعدتصسا ام وهو ،كاذنآا اهبايغل ارظن
رمملا نم ةلصسلصس زاجنإا عورصشم ةصساردب

ّ
نيلجارلل ةّيديدحلا تا

لÓخ نم اهيف اهعصضو مزلتصسملا ءادوصسلا طاقنلا نييعت عم
ثداوحلا نم ةعومجم اهيف تلّجصس يتلا تاقرطلا زربأا ءاقتنا
رثإا ىلع رصشابتل ،ةّصصتخملا تاهجلا تايئاصصحإا بصسح ةتيمملا
ق˘ير˘ط ن˘ع ناد˘ي˘م˘لا سضرأا ى˘˘ل˘˘ع عور˘˘صشم˘˘لا د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت˘˘ب كلذ
نييÓملا تائم ةلودلا ةنيزخ تفّلك ةمخصض ةينازيم سصيصصخت
ن˘م تا˘قر˘ط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم ةدا˘ف˘ت˘صسا تح˘ت ا˘ه˘ع˘صضو ل˘جأا ن˘˘م
سصقن »ةعاصس رخآا» هابتنا تفل دقف لصصّتم قايصس يفو ،نيلجارلا
رمم ةّدع لÓغتصسا

ّ
ركذن قطانم ةّدع ىلع ةعّزوم ةيديدح تا

،ملاصس يديصس ،ىصسيع يبرغ ىوتصسم ىلع ةدوجوملا كلت اهنم
عورصشم اه˘ل˘م˘صش ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو دا˘يز داو ،ي˘نو˘ب˘لا
رمملا

ّ
مظعم روفن ببصسب ةّيلاخ هبصش اهاندجو يتلا ةّيديدحلا تا

،قيرطلا مهعطق ةّيلمع ءانثأا اهمادختصسا نع قيرطلا يلمعتصسم
هتا˘ه زا˘ج˘نإا ل˘ب˘ق ةّو˘جر˘م˘لا فاد˘هأ’ا ة˘م˘ي˘ق ن˘م سصق˘نأا ا˘م و˘هو
تاقوأ’ا رورم عم اهئاصشنإا نم سضرغلا يصشÓت ببصسب عيراصشملا
ءانثأا مهلّقنتل ةليصسوك اهمادختصسا نع اهيلمعتصسم روفنل ةبصسن
ةنوآ’ا لÓخ اهلÓغتصسا نع مهمظعم ىبأا ثيحب ،قيرطلا معطق
مهعطق ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ىر˘خأا قر˘ط جا˘ه˘ت˘نا م˘ه˘ل˘ي˘صضف˘تو ةر˘ي˘خأ’ا
مهتايح سضيرعت اهنأاصش نم ةريخأ’ا تناك نإاو ىّتح قيرطلل

نم »ةعاصس رخآا» تبرتقا دقف ةيناث ةهج نمو اذه ،ةّمج راطخأ’
رمم˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صس’ ن˘ي˘صضفار˘لا سصا˘خ˘صشأ’ا سضع˘ب

ّ
ةيديدحلا تا

رجمبو ،نيلجارلل
ّ

بابصسأا لوح اصساصسأا روحمتملا انلاؤوصس حرط د
ديدصشلا مهفّوخت ء’ؤوه انل فصشك ،عيراصشملا هذه لÓغتصسا مدع
ريياعملل ا˘ه˘ت˘ق˘با˘ط˘م مد˘ع ا˘هزر˘بأا ّل˘ع˘ل ةد˘يد˘ع با˘ب˘صسأ’ ا˘ه˘ن˘م
سشغلا ىلإا ةفاصضإ’اب اهب لومعملا

ّ
بصسح- اهزاجنإا ةّيلمع يف 

ءانثأا حايتر’ا مدع نم عونب نوّصسحي مهلعجي ام وهو -مهلاوقأا
نم مغرلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا ءّد˘صصت ءد˘ب˘ل ار˘ظ˘ن ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسا
اهزاجنإا يف ةّينعملا تاهجلا اهتصصّصصخ يتلا ةمخصضلا ةينازيملا

 .نييÓملا تائم ةنيزخلا تفّلك يتلاو

hd«ó S°Ñà»
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089 تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ م˘˘صضتو

رامع يديصس ةيدلب نم أديفتصسم
نمصض مهؤوامصسأأ تجردأأ دق أوناك
نم ديزأأ ذنم نيديفتصسملأ مئأوق
ثÓ˘ث˘لأ برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م وأأ ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
ي˘ف أو˘ج˘ت˘حأ د˘ق أو˘نا˘ك تأو˘˘ن˘˘صس
ن˘كل تا˘ب˘صسا˘ن˘م˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ

مدع ببصسب تلجأأ ليحرتلأ ةيلمع
بناج ىلإأ ةئيهتلأ لاغصشأأ لامتكإأ

رطصشلأ ن˘م˘صض أد˘ي˘ف˘ت˘صسم042
مت ام دعب راجحلأ ةيدلبب يناثلأ

ةقطنم ىلإأ لوأ’أ رطصشلأ ليحرت
ماع ن˘م د˘يزأأ ذ˘ن˘م ة˘صسو˘ت˘ي˘لا˘كلأ
رطصشلأ ليحرت ةيلمع تلجأأ اميف
لاغصشأأ لامت˘كأ ة˘يا˘غ ى˘لإأ ي˘نا˘ث˘لأ
تانكصسلأ ىوتصسم ىلع  ةئيهتلأ
دعب رامع قوزرم يحب ةديدجلأ
ى˘لإأ ل˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءا˘˘غ˘˘لإأ
ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘ن˘˘˘كصسلأ

ببصسب ةدرابلأ نيع ةيدلب ىوتصسم
ي˘ت˘لأ تا˘ن˘˘كصسلأ لا˘˘م˘˘ت˘˘كأ مد˘˘ع
راجحلأ ةيدلبل ةصصصصخم تناك
بصسح ةيقبتملأ ةصصحلأ لمصشتو
ربخلأ تدروأأ يتلأ رداصصملأ تأذ

نيديفتصسملأ ةعا˘صس ر˘خأأ ةد˘ير˘ج˘ل
ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لأ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘صض
قلطنت نأأ ىلع ةصشهلأ تانكصسلأ

ةرصشابم تانكصسلأ ميدهت ةيلمع
خيراتب ليحرتلأ ةيلمع ءاهتنأ دعب

رمأ’أ قلعيو مداقلأ ةيليوج50
تا˘˘ن˘˘كصسلأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب
اهونطاق دافتصسأ يتلأ ةيوصضوفلأ
سشهلأ نكصسلأ جمانرب راطإأ يف
قÓ˘˘ط˘˘نأ ى˘˘لإأ ةرا˘˘صشإ’أ رد˘˘ج˘˘تو
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ي˘نأد˘ي˘م تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

ي˘ب˘لا˘ط وأأ تا˘ف˘ل˘م˘لأ با˘ح˘˘صصأ’
ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و بأر˘ت ر˘ب˘ع ن˘كصسلأ

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب ر˘˘مأ’أ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو

يتلأ تافلملأ باحصصأاب ةصصاخلأ

ن˘م ل˘كل طور˘صشلأ ا˘ه˘˘ب ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت

أذكو رامع يديصسو راجحلأ ةيدلب

يحب ةيوصضوفلأ تأءانبلأ ناكصس

نيذلأو نيراخفلأو برح يديصس

م˘˘ئأو˘˘ق˘˘لأ ن˘˘ع جأر˘˘فإ’أ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس

ءاهتنأ دعب نيديفتصسملاب ةصصاخلأ

ا˘ه˘تر˘صشا˘ب ي˘ت˘˘لأ تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ةلبرغ أذكو ةصصتخملأ حلاصصملأ

ح˘لا˘صصم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع م˘ئأو˘ق˘لأ

. رئأودلأ
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ةصسصسؤوم تÓفاح سسكع ىلع
يرصضحلأ هبصشو يرصضحلأ لقنلأ
˘مو˘ي *ن˘م تعر˘صش ي˘ت˘لأ ة˘با˘ن˘ع˘ب
ي˘ف طا˘صشن˘لأ ي˘ف طرا˘ف˘لأ د˘˘حأ’أ

هبصشو ةيرصضحلأ طوطخلأ عيمج
لقنلأ تاصسصسؤوم نإاف ةيرصضحلأ
ة˘ع˘با˘ت˘لأ تÓ˘فا˘ح˘ل˘ل ير˘˘صضح˘˘لأ
لأز˘ت ’ ا˘ه˘ت˘يأد˘ب نإا˘ف سصأو˘خ˘˘ل˘˘ل
ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ ثي˘˘ح ة˘˘م˘˘صشت˘˘ح˘˘م
ةطصشانلأ تÓفاحلأ هذه باحصصأأ
سشوكب رأر˘غ ى˘ل˘ع تا˘ط˘ح˘م˘لا˘ب
م˘ه˘طا˘صشن أو˘لوأز˘ي م˘ل ن˘يد˘لأرو˘ن
.دعب

د˘يد˘ع˘لأ تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت بصسحو

ءأرجإ’أ نإاف ءا˘ثÓ˘ث˘لأ سسمأأ م˘ه˘ن˘م
طاصشنلأ ةلوأزم ىلع سصني يذلأ

طقف  باكرلأ نم ةئملاب05 ب
نم ةيمويلأ مهفيراصصم يطغي ’
(سضباقلأ ، قئاصسلأ)لامعلأ قوقح
ف˘˘قو˘˘ت˘˘لأ قو˘˘ق˘˘حو ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘˘لأو
فيلاكتلأ نم اهريغو تاطحملاب
ةمداق تأرأرق نورظتني مهلعج ام
م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صست ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لأ ن˘˘˘م
يدا˘ي˘ت˘ع’أ ل˘كصشلا˘ب طا˘˘صشن˘˘لا˘˘ب

نأأ لباقملأ يف ،مهريبعت دح ىلع
تÓ˘فا˘ح با˘ح˘صصأأ ن˘م سضع˘˘ب˘˘لأ
يف طاصشنلأ أو˘ف˘نأا˘ت˘صسإأ سصأو˘خ˘لأ

سسي˘ل ن˘كل طو˘ط˘˘خ˘˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف ي˘˘˘فا˘˘˘كلأ ل˘˘˘كصشلا˘˘˘ب

ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م تÓ˘˘˘فا˘˘˘˘ح

طوطخلأ عيمج تطغ يرصضحلأ
لقنلأ لئاصسو  نأأ ردجيو .ةي’ولاب
ير˘˘صضح˘˘لأ ه˘˘ب˘˘˘صشو ير˘˘˘صضح˘˘˘لأ
ةصسصسؤوم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ  تÓ˘فا˘ح˘لا˘ب
تدا˘ع (ا˘ي˘توأأ) ير˘صضح˘لأ ل˘ق˘ن˘˘لأ
ثي˘ح  ة˘ي˘م˘صسر ة˘ف˘صصب ل˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل

نم ةلمجب ديقتلاب ةمزلم تناك
ءابو ةهباجمل ةيئاقولأ طورصشلأ
ع˘ن˘˘م˘˘ب كلذو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
نود تÓفاحل˘ل جو˘لو˘لأ با˘كر˘لأ
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ ءأد˘˘˘ترإأ
مايق ةرورصض نع Óصضف يدصسجلأ
ري˘ه˘ط˘ت˘لا˘ب تÓ˘فا˘ح˘لأ با˘ح˘صصأأ
حتفو فيظنتلأو ميقعتلأو مئأدلأ
ل˘ئا˘صسو ن˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ذ˘˘فأو˘˘ن˘˘لأ
ديدحت كلذكو ةيعيبطلأ ةيوهتلأ

ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘صسم˘˘˘لأ دد˘˘˘ع

ةرهطم دأوم عصضوو ةئاملاب05
طور˘صشلأ م˘هأأ ن˘ي˘˘ب ن˘˘م كلذ˘˘كو
ا˘ي˘مو˘ي ل˘ق˘ن˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسو عا˘˘صضخإأ
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لأو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ل
د˘عا˘ب˘ت˘لأ تا˘يرور˘صض م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘صسج˘˘˘˘لأ
تÓفا˘ح˘لأ ف˘قأو˘مو تا˘ط˘ح˘م˘لأ

ى˘لإأ لوز˘˘ن˘˘لأو دو˘˘ع˘˘صصلأ رأر˘˘قإأو
ةفلتخم بأوبأأ ربع لقنلأ ةليصسو
ةد˘ي˘حو تÓ˘فا˘ح˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘بو
ق˘فد˘ت ر˘ي˘ي˘صست ن˘ي˘ع˘˘ت˘˘ي بأو˘˘بأ’أ
عطاقت بنجتي وحن ىلع باكرلأ
هذه ديدحت مت دقو أذهو نئابزلأ
بب˘صسب ة˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسإ’أ طور˘˘صشلأ
.ةنهأرلأ فورظلأ

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
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 مداقلا نينثلا راجحلا ةرئادب تانكشسلا نم  نيديفتشسملا ليحرت

يرضضحلا لقنلا ةضسضسؤوم سسكع ىلع

صصاوخلل ةعباتلا تÓفاحلاب لقنلا طاششنل «ةمششتحم» ةيادب
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ءاي˘حأأ ةد˘ع نا˘كصس ي˘كت˘صشي
رأرغ ىلع ةدرابلأ نيع ةيدلبب

005 و لو˘صسغ˘لأ زا˘ج˘م ي˘˘ح
ةقناخ هايم ةمزأأ نم نكصسم
ذ˘˘ن˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘لأ ح˘˘˘صشو
م˘˘˘˘غر أذ˘˘˘˘ه ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسأأ
نو˘كت ن˘ل ه˘نأا˘ب تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت˘˘لأ

ةفئاصصلأ هذه هايملل ةمزأأ كانه
د˘ح˘ل دو˘عو˘لأ ع˘ي˘م˘ج نأأ ر˘˘ي˘˘غ
ى˘ل˘ع أر˘ب˘˘ح لأز˘˘ت ’ ة˘˘عا˘˘صسلأ
ة˘يد˘ل˘ب و˘ن˘طأو˘م ر˘ب˘ع .قرو˘˘لأ

م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسأ ن˘ع ةدرا˘ب˘لأ ن˘ي˘˘ع
ة˘مزأأ ءأزإأ د˘يد˘صشلأ م˘هر˘˘مذ˘˘تو
مهتايف˘ن˘ح تصسم ي˘ت˘لأ ها˘ي˘م˘لأ

نأأ ة˘صصا˘خو ن˘ي˘عو˘ب˘˘صسأأ ذ˘˘ن˘˘م
عا˘ف˘ترأ ع˘م ن˘مأز˘ت ل˘˘كصشم˘˘لأ
م˘صسو˘م˘˘لأو ةرأر˘˘ح˘˘لأ تا˘˘جرد
كلت ينطاق نأأ ثيح يفيصصلأ
سشطع ةمزأأ نوصشيعي ءايحأ’أ

.موي لك ةدح ديزت

رز˘˘ت م˘˘ل ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لأ نأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك
ام نيعوبصسأأ ذ˘ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘ف˘ن˘ح
ءأرج نيرمأ’أ نوناع˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
نم ها˘ي˘م˘لأ ن˘ع ثح˘ب˘لأ ة˘ل˘حر
هاي˘م˘لأ ج˘يرا˘ه˘صص بل˘ج لÓ˘خ
فيلاكتو عيبانيلأ هايم ءانتقأو
ةصصاخ ةيندعم˘لأ ها˘ي˘م˘لأ ءأر˘صش
ا˘ه˘ي˘ف ر˘˘ث˘˘كي ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه نأأ
بب˘صسب ها˘ي˘م˘ل˘ل لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’أ

أذكو ةرأرحلأ تاجرد عافترأ
نيأأ يف˘ي˘صصلأ م˘صسو˘م˘لأ ة˘يأد˘ب
ةربتعم تايمك كÓهتصسأ متي
أذكو مامح˘ت˘صسÓ˘ل ها˘ي˘م˘لأ ن˘م
مهنإاف سضرغلأ أذهلو ليصسغلل
ةينعملأ تاط˘ل˘صسلأ نود˘صشا˘ن˘ي

ل˘˘˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘صض
هذه ينطاق نأأ ةصصاخ.لجاعلأ
ءا˘ن˘ت˘قأ ى˘لإأ نوؤو˘ج˘ل˘ي ءا˘ي˘˘حأ’أ

ىدعتي يتلأو هايملأ جيراهصص

جد005 مايأ’أ هذه ا˘ه˘ن˘م˘ث
ءاملأ ريفوت فدهب جيرهصصلل
ة˘يو˘˘ي˘˘ح ةدا˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ

قا˘ي˘صسلأ تأذ ي˘˘ف، ة˘˘يرور˘˘صض
ءأزإأ مهصضاعتمأ ناكصسلأ ىدبأأ
سشط˘˘ع˘˘لأ و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘صس رأر˘˘˘كت
يفو ةرم لك يف هايملأ ةمزأأو
ةمزأأ نأأ ةصصاخو ةبصسانم لك
نا˘كصسلأ ا˘ه˘صشا˘ع د˘ق سشط˘ع˘لأ

رر˘كتو نا˘صضمر ر˘ه˘صش لÓ˘˘خ
لكو فيصصلأ لصصف عم نآ’أ
أذ˘ه˘لو ل˘كصشم˘لأ سسف˘ن ة˘˘ن˘˘صس
داجيإأ ةرورصضب نوبلاطي مهنإاف
مهتاناعم ءاهنإأو ةيرذج لولح
ي˘ت˘لأ ها˘ي˘م˘˘لأ ج˘˘يرا˘˘ه˘˘صص ع˘˘م
تلقثأأو ةظهاب انامثأأ م˘ه˘ت˘ف˘ل˘ك
فل˘كم˘لأ ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.م˘ه˘ل˘ها˘ك
هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لا˘ب مÓ˘عإ’ا˘ب
لكصشم نأأ حصضوأأ ةبانع ةدحو

نيع نكصسم005 يحب هايملأ
ة˘صسصسؤو˘م˘لأ سصخ˘ي ’ ةدرا˘ب˘˘لأ

تانكصسلأ هذه نأأ رابتعأ ىلع،
ةيرئأزجلأ اهرييصست ملتصست مل
م˘ت˘ي كلذ م˘غر ن˘كل، ها˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
عيزوت جمانرب˘ب م˘ه˘ل ع˘يزو˘ت˘لأ
ىصصقأأ دحك مايأأ ةثÓث يف موي
نيعل هايملأ عيزوت عم ايزأوت
ع˘يزو˘ت ر˘خآأو ، ز˘كر˘م ةدرا˘ب˘˘لأ

نأوج22 مو˘ي نا˘˘ك ه˘˘ب˘˘صسح
بب˘˘˘صس ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘مأأ، يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
عيزوت يف لصصاحلأ بذبذتلأ
و، ةدرابلأ نيع ءايحأ’ هايملأ

،ةطرافلأ مايأ’أ لوصسغلأ زاجم
و با˘ط˘عأ’أ ى˘لإأ ه˘ع˘جرأأ د˘ق˘ف
ي˘ف ةرر˘كت˘م˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘˘ن’أ
تÓخدتلأ و يئابرهكلأ رايتلأ

زاغل˘نو˘صس ح˘لا˘صصم فر˘ط ن˘م
نيأأ عبصصوب ةعلق ةقطنم يف
ىلع رأرصضأأ ةدع يف تببصست
ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لأ را˘˘بآ’أ ىو˘˘ت˘˘˘صسم
فÓ˘تإأ ن˘م خ˘صضلأ تا˘ط˘ح˘مو
تانأزخ كلذ˘كو تا˘خ˘صضم˘ل˘ل
ثي˘ح ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلأ م˘˘كح˘˘ت˘˘لأ
ر˘ئا˘صسخ ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ تل˘˘ج˘˘صس
ةداعإأو بلج ةيحان نم ةريبك
هنأأ عباتو،تأدعملأ هذه ديدجت
سسمأأ ةينأديملأ ةن˘يا˘ع˘م˘لأ د˘ع˘ب
ةقيمعلأ رئبلل  مات فقوت نيبت

و اث/ل22 بوصسنم وذ2 مقر

.ةخصضملل فÓتإأ كلذك

ةقيمعلأ رئبلأ سصوصصخب و

مت  اث/ل81 بوصسنموذ1مقر

هيلعو يئابرهكلأ لفقلأ فÓتإأ

ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ح˘لا˘صصم تل˘˘خد˘˘ت

ةدرا˘ب˘لأ ن˘ي˘ع عا˘ط˘ق ها˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل

تل˘˘م˘˘صش ثي˘˘ح، ا˘˘ه˘˘حÓ˘˘˘صصإ’

ر˘ئ˘ب˘لأ ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإأ لا˘غ˘˘صشأ’أ

عبصصوب ةعلق2 مقر ةقيمعلأ

فرط نم  اث/ل42 بوصسنم وذ

زكرم هايملل ةيرئأز˘ج˘لأ لا˘م˘ع

ةدرا˘ب˘لأ ن˘ي˘ع عا˘ط˘ق را˘ج˘ح˘لأ

ن˘˘˘ي˘˘˘ع قأور نو˘˘˘م˘˘˘ي يذ˘˘˘لأو

ةرواجم˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأو ةدرا˘ب˘لأ

لا˘غ˘صشأ’أ ة˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب ن˘˘كل،

رئبلأ ل˘خأد ة˘خ˘صضم˘لأ ع˘صضو˘ب

ثدح ةمد˘خ˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ع˘صضوو

يئابرهكلأ كلصسلأ يف لكصشم

امم  ايئاهن هفÓتأ ىلإأ ىدأأ امم

جأرخإأ ةدا˘عإأ م˘ه˘ح˘لا˘صصم مز˘لأأ

د˘يد˘ج˘ت˘ل ر˘ئ˘ب˘لأ تأد˘˘ع˘˘م ل˘˘ك

ي˘˘ف ر˘˘ئ˘˘ب˘˘لأ ع˘˘˘صضوو كل˘˘˘صسلأ

نأوج81 مو˘˘ي ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لأ

.يصضاملأ

ةيرئأزجلأ تنأامط ريخأ’أ يف

ن˘ي˘ع ءا˘ي˘˘حأأ نا˘˘كصس ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل

ىلإأ دوعيصس عيزوتلأ نأأ ةدرابلأ

ةصصاخ، ايجيردت يداعلأ هماظن

تد˘˘ه˘˘صش ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’أ سضع˘˘˘ب نأأ

نيمويلأ لÓ˘خ ا˘يدا˘ع ا˘ع˘يزو˘ت

زا˘ج˘م ة˘صصا˘˘خ ن˘˘ي˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ

 .لوصسغلأ

تاخضضملا و رابآلا ىوتضسم ىلع زاغلنوضس اهيف تببضست يتلا رارضضألا ىلإا بذبذتلا تعجرأا هايملل ةيرئازجلا

ةدرابلا نيع ينطاوم قرؤوي تايفنحلا حشش و هايملا ةمزأا

ىلع ةزهاجلا تانكضسلا ىلإا يراجلا ناوج92 موي راجحلا ةرئاد بارت ربع يعامتجلا نكضسلا نم نيديفتضسملا ليحرت ةيلمع قلطنت
. ةعاضس رخأل ةعلطم رداضصم هتفضشك ام بضسح ةئيهتلا لاغضشأا اهب تهتنا يتلا رامع قوزرم ةرطنقلا يح ىوتضسم

ليهضستل ةنياعم رضضحم تررح ةحÓفلا ةيريدم
 نويدلا ةلودج

 دودرم صصقن نوكتششي نوحÓف
 ةدرابلا نيعو ةفرششلاب بوبحلا

بوبحلأ ةبعصشل ةعباتم هنأأ سسمأأ ةبانع ةي’ول ةحÓفلأ ةيريدم حلاصصم تدافأأ
قيفرلأ سضرق نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم̆لأ ن˘ي˘حÓ˘ف̆لأ سضع̆ب ىوا˘كصش ر˘ثإأ ى̆ل˘ع و

،9102/0202 يحÓفلأ مصسوم̆ل̆ل بو˘ب˘ح̆لأ دودر˘م سصق̆ن سصو˘صصخ̆ب
تمصض ،ةيدقفت ةجرخ ةبانع ةي’ول ةيحÓفلأ حلاصصملأ ةيريدم تمظن
وةيتابنلأ ةحصصلأ نع رهصسلأ ةلوؤوصسم نم ةلكصشملأو ةكرتصشملأ ةنجللأ

تأذل ةعأرزلأ يف ريبخلأ و سسوكلل تاتابنلأ ةياقول ةيوهجلأ ةطحملأ ةريدم
ةملعلل يحÓفلأ يعرفلأ مصسقلأ سسيئر و ةيحÓفلأ ةفرغلأ ةلثمم و ةيريدملأ

نيحÓفلل ينطولأ داحتإ’أ و ةدرابلل يحÓفلأ يعرفلأ مصسقلأ سسيئر  و
سضعب لوقح دودرم مييقتو ةينأديملأ ةنياعملأ لجأأ نم كلذو نييرئأزجلأ

و ((حلاصص يديبعل يح)) ةفرصشلأ ةملعلأ تايدلبل بلصصلأ حمقلأ تاحاصسم
ريرحت ردصصملأ بصسحب ددصصلأ أذه يف مت امك ، ((ديصصلأ نيع)) ةدرابلأ نيع
كنب فرط نم ةلودجلأ ةداعإأ ةيلمع ليهصست لجأأ نم ةنياعم رصضحم

.ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ
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مغر مهمامأا باوبألا عيمج تدضس نأا دعب
 يواكضشلاو تاجاجتحلا

ءاقرزلا ةكربلا056APL ةشصح وبتتكم
لخدتلا لوألا ريزولا نودششاني

ةيدلب ءاقرزلأ ةكربلاب امعدم ايوقرت انكصسم056 ةصصح يبتتكم ماق
نيددنم و مهتانكصسب نيبلاطم ةي’ولأ رقم مامأأ سسمأأ لوأأ جاجتح’اب ينوبلأ
نأأ نود تأونصس ذنم ةقلاعلأ  مهتيصضق ةجلاعم يف نيلوؤوصسملأ لطامتب
لطامت نم مهءايتصسأ نوجتحملأ ىدبأ دقو، انكاصس ةيصصولأ تاهجلأ كرحت
عم تأونصس ذنم ةقلاعلأ مهتيصضق ةجلاعم يف ةيئ’ولأو ةيلحملأ تاطلصسلأ
مهتايلوؤوصسم لمحتب نيلوؤوصسملأ أوبلاط امك، يكرتلأ يراقعلأ يقرملأ

برصض ببصسب رخآ’ عوبصسأأ نم مقافتت يتلأ ةيرزملأ مهتيعصضول لح داجيإأو
رأرق ذنم هنإاف نيجتحملأ بصسحو، طئاحلأ سضرع نينأوقلأ عيمج يكرتلأ
قافت’أ مغرو سساطرك ةيكرتلأ ةكرصشلل عورصشملأ ةداعإاب قباصسلأ يلأولأ

لك دعبو هنأأ ’إأ.لاغصشأ’أ ةروريصس ةيفيكو ةينمزلأ ةدملأ ددحي لودج ىلع
ةصصاخ مهطخصسو مهئايتصسأ نم دأز ام وهو قلطنت مل لاغصشأ’أ نإاف ةدملأ هذه
دأوملأ بايغ ببصسب لاغصشأ’أ قÓطن’ تأرصشؤوملأ ىندأأ بايغ لظ يف
ناك نأأ دعب ىرخأأ ةرم قافت’أ كلذب يكرتلأ فلخيل،لامعلأ سصقن ةيلوأ’أ

نكل يصضاملأ ماعلأ لÓخ اهيلع قفتملأ لاغصشأ’أ نم ءاهتن’أ سضورفملأ نم
أربح تيقب دوعولأ عيمجو هيلع يه ام ىلع تلظ رومأ’أ نإاف ةعاصسلأ دحل

أوددهو ةيلوؤوصسملأ لماك ةيلحملأ تاطلصسلأ أولمح امك، قرولأ ىلع
ريخأ’أ يف.رفصصلأ ةطقنل مهتداعإأ و رأوحلأ باب قلغ ببصسب ةجهللأ ديعصصتب
و مههوجو يف تدصس اهوقرط يتلأ بأوبأ’أ عيمج نأأ نوجتحملأ دكأأ

نآ’أ مهل قبتي ملو اهدوصسي يتلأ سضومغلأ لظ يف أءوصس دأدزت مهتيعصضو
 .مهل لح داجيإأو عورصشملأ أذه ءايحإأ لجأأ نم لوأ’أ ريزولأ لخدت ىوصس

U°Édí. Ü

 صسومانلا بارشسأا وزغ نم نوكتششي نونطاوملا
سسومانلأ بأرصسأأ لكصشم نم ةبانع ةنيدمب نينطأوملأ نم ديدعلأ يكتصشي
ببصسب،مهتصشيع مهيلع سصغنيو مهقلقي تاب يذلأ رمأ’أ مهلزانم وزغت يتلأ
مهبصسح بلطتي تاب ام وهو ، أراهنو Óيل تأرصشحلأ هذهل ريبكلأ راصشتن’أ
نم،اهيلع ءاصضقلأ و تأديبملأ سشرب مايقلأ لجأأ نم ةيصصولأ تاهجلأ لخدت

ةدرصشتملأ بÓكلل أريبك أراصشتنأ ةي’ولاب ءايحأ’أ ديدع دهصشت رخآأ بناج
ةبانع ةيدلبل عباتلأ ميرلأ يح ىوتصسم ىلع ةصصاخ ،اصضيأأ ريزانخلأو راقبأ’أو
هنأأ امك ةقلقم تتاب ةيعصضولأ نأاب نونطأوملأ دكأأ ثيح،رامع يديصس ءايحأأو
مامأأ لوجتتو راهنلأ يف ىتح جرخت ريزانخلأ تحبصصأأ ةريخأ’أ ةرتفلأ لÓخ
نكرو ةيوأز لك يف تÓصضفلأ راصشتنأ يف راقبأ’أ تمهاصس اميف تأرامعلأ

ةينعملأ تاهجلأ نودصشاني مهلعج ام وهو رامع يديصس ءايحأاب ةصصاخ

U°Édí. Ü .تقو برقأأ يف لكصشملأ ىلع ءاصضقلأو لخدتلأ

ةيويح تاداضضم دوجو ليلاحتلا تتبثأا نأا دعب

    رقبلا بيلح نم ارتل526 فÓتإا
أديصسجت هنأأ ءاثÓثلأ سسمأأ ةبانع ةي’ول ةحÓفلأ ةيريدم حلاصصم تدافأأ
عمجم ،ةيحÓفلأ حلاصصملأ ةيريدم) نم لك نيب ةمربملأ ةيثÓثلأ ةيقافتإÓل
ةصصاخلأو (ةنبلملأ ،يبرملأ ،ةيحÓفلأ حلاصصملأ ةيريدم) و (ةنبلملأ ،بيلحلأ
ةنبلم_حلاصصم حيرصصت ىلع ءا˘ن̆بو  ،جزا˘ط̆لأ بي̆ل˘ح̆لأ ة˘ي˘عو̆ن ة˘ب˘قأر˘م̆ب
رقبلأ بيلحل ةيربخملأ ليلاحتلأ ةيباجيإاب نينثإ’أ سسمأأ لوأأ ةحيبصص غوديإ’أ
حلاصصملل نيتيرطيبلأ نيتبيبطلأ نم لك فوقو ،ةنبلملأ سسفنل عوفدملأ

رقبلأ بيلح نم أرتل526 ةيمك فÓتإأ ةيلمع ىلع ةنبلملأ تأذلو ةيحÓفلأ
ريرحت اصضيأأ مت امك ،ةيويح تأداصضم دوجو ليلاحتلأ تتبثأأ امدعب اهرخآأ ىلإأ

YÉO∫ GCe«ø.فÓتإأ رصضحم



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

91069ددعلا0202 ناوج42  ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ينارمع بردملا ةحيسصن

نأا ينارمع رداقلا دبع ةنيطنشسق بابشش بردم فششك
دعأا نيأا ،يمي˘ظ˘ن˘ت˘لا بنا˘ج˘لا ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘ي ه˘ق˘ير˘ف
ىلع مودت نأا بجي يتلا تاريشضحتلاب اشصاخ اجمانرب
ةشصاخلا هفادهأا دان لكل ينارمع لاقو نيرهششل لقألا
يل ةبشسنلاب ،اهمدع نم ةشسفانملا فانئتشسا ضصوشصخب
ةبشسنلابو ،فانئتشسلا مدع لاح يف لشضفأا رمألا نوكيشس
.«ديدج مشسوم ةيادب لشضفألا نم يل

 لورتنكلا كلم زرحم... يسسلبارط

يتيشس ر˘ت˘شسششنا˘م يدا˘ن و ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن مد˘ق
دعب يلنرب يدان مامأا اعئار ءادآا زرحم ضضاير يزيلجنإلا
هلعج ام ريبكلا ىوتشسملا نع كيهان ،نيفده هليجشست
ةلجع ةدوع ذنم تفÓلا هقلأات دعب عيمجلا ةداششإا لحم
يشسنوتلا مجنلا هتهج نم نارودلل يزيلجنإلا يرودلا

نأا بجي«:Óئاق زر˘ح˘م ءادآا ى˘ل˘ع ق˘ل˘ع ي˘شسل˘بر˘ط˘لا م˘تا˘ح
.«ةمداقلا لايجألا ملعيل لورتنكلاب ةشصاخ ةشسردم ئششني

! اسسنرفب ةقرسسلاب مهُتت سسانو ةجوز

نود ةقرشسلاب ،ضسانو مدآا يرئازجلا يلودلا ةجوز تمهتأا
aç etêF ic etêF » تÓحمب تاعئابلا دحأا لبق نم ،ليلد

عفر ،ايقير˘فإا ل˘ط˘ب ةا˘ي˘ح ة˘كير˘شش رر˘ق˘ت˘ل ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا»
ةدكؤوم ،اهل تشضرعت يتلا ةنيهملا ةلماعملل ارظن ىوكشش
عم اهمÓك وه ةثداحلا هذه ءارو يشسيئرلا ببشسلا نأا
نل اهنأا تدكأا امك.ةي˘شسنر˘ف ر˘ي˘غ ة˘غ˘ل˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لا ىد˘حإا
ىدل ىوكشش عاديإا متو ،ةوقب درتشسو اهقح نع تكشست
.اهقح عاجرتشسإل روت ةنيدم يف كردلا حلاشصم

«ملظلا» نوناعي «لدع» وبتتكم
ن˘˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘ششع˘˘˘˘˘لا رر˘˘˘˘˘ق
ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘˘لا

ن˘كشسلا ن˘ي˘شسح˘˘ت ة˘˘لا˘˘كو
ةدوعلا ،«2 لدع» هريوطتو
يف تاجاجتحلا ةغل ىلإا
كلذو ،ةلاكولا عم مهلماعت
يذ˘˘لا ضضو˘˘م˘˘غ˘˘لا بب˘˘شسب
مل يذلاو جمانربلا فنتكي
ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا مد˘˘ق˘˘ت
ة˘˘مزÓ˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ة˘شصا˘خ ،ه˘شصو˘˘شصخ˘˘ب

مرتحت مل يتلا دوعولا لظ
لظ يف ،نيجتحملا بشسح
.ةيلوؤوشسملا نم برهتلا

بابسشلا عم فطاعتت ةدكيكسس ةعاذإا ةريدم
ةيوهجلا ةدكي˘كشس ة˘عاذإا ةر˘يد˘م تبا˘ج˘ت˘شسا

ة˘ح˘ف˘شصلا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لا با˘˘ب˘˘شش حا˘˘ح˘˘لل
نيذلا كوبشسيا˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘عاذإÓ˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ضصو˘شصخ˘ب تا˘ح˘ي˘شضو˘ت˘ب او˘ب˘لا˘˘ط
ر˘ه˘ظ˘ت م˘ل و ا˘ه˘ن˘م اودا˘ف˘ت˘شسا ي˘ت˘لا جا˘مدإلا

ر˘يد˘م تعد˘ت˘˘شسا ثي˘˘ح،نآلا د˘˘ح˘˘ل ا˘˘ي˘˘ع˘˘قاو
تلؤواشستلا لك حرط متيل ةيلولل ليغششتلا
و ضسبللا ةلازإا و بابششلا لاب لغششت يتلا
ذنم هنع توكشسملا فلملا نع ضضومغلا

ةر˘يد˘م ي˘نا˘ب˘ت ة˘ن˘مآا ف˘طا˘ع˘ت ر˘ه˘˘ظ و، ةد˘˘م
لÓ˘خ ن˘م عو˘شضو˘م˘ل˘ل ا˘ه˘شسا˘م˘ح و ة˘عاذإلا
يه و ىرخألا و ةنيفلا نيب اهتوشص عامشس
ريدمل تاراشسفتشسا هجوت و عيذملا عطاقت
و فلملا ىلع اهعÓطا دكأا لكششب،ليغششتلا
ةيمهأل ةلوارفلا ةمشصاع ةعاذإا ضسأارتت نأا لبق اتريشسب ةعيذم تناك يتلا ةريدملا كاردإل عجار اذه لهف،هب اهمامتها
؟ نوفوركيملل نينحلا وه مأا فلملا

 ةبانعب مهيف بوغرم ريغ رئاود ءاسسؤور
لاقلا و ليقلل ةميلع رداشصم  تفششك
راجحلا ةرئاد ضسيئر ءاعدتشسا رارق  نأا
ضسيل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو˘ب ىر˘خأا ما˘ه˘م˘ل
ةكرحلا ضسمت نأا رظتني ثيح ريخألا
ةرئاد ضسيئر ابيرق اهنع نلعيشس يتلا

رظني ل يذلا ةيلولا ةمشصاع ةبانع
لؤووشسملا فرط نم ىشضرلا نيعب هيلإا
تازواجتلا ببشسب32 ةيلولل لوألا
تافلم ةدع يف ةب˘كتر˘م˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا

ةرئاد ضسيئر نوكيشس ىرخأا ةهج نم
مدعل نيلحارلا نم هرودب ةدرابلا نيع
ردا˘˘˘شصم˘˘˘لا تاذ بشسح ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘كاو˘˘˘م
لماعتلا يف يميرب ديشسلا ةيكيمانيدل
.ةيلحملا اياشضقلا نم ددع عم

«نوبسضاغ» ةفورخوب دسس لامع
فراطلا ةيلو رقم مامأا احابشص ةيجاجتحا ةفقو نينثإلا موي فراطلاب ةجلثوب ةيدلبب ةفورخوب دشس لامع نشش
.ةرخأاتملا ةيلاملا مهتاقحتشسمب ةبلاطملل

ةيمهو تاكرسش
تاكرششلا نم ديدعلا ترهظ ثيح ،ةينلديشصلا ةعانشصلا عيجششت ىلع تاونشس رادم ىلع رئازجلا تلمع
ىتح انحنمت مل يهف ،انوروك ةمزأا لÓخ اهرود بعلت مل تاكرششلا هذه نأا ريغ ،لاجملا اذه يف ةطششانلا
حاقلل لشصوتلا ةلواحم فدهب ثوحب اهمعد مدع نع ثيدحلا نود اذه ،ةياقولا تامزلتشسم يف ايتاذ ءافتكا

.ةيبرغلا لودلا راظتنا ضضوع



 نييلحملل ابردم ةرقوب نييعتب اهرايتخا نسح ىلع ”فافلا“ ئنهي وداو
ينطولإ بختنملل ابردم ،ةرقوب ديجمل اهنيعتب ،مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحتإÓل قفوملإ رايتخ’إ ىلع ،ودإو مÓصسلإ دبع ،قباصسلإ يبرغملإ يلودلإ ىنثأإ

سسأإر ىلع ،ةرقوب ديجمل ديدجلإ نييعتلإ ىلع فافلل ائينه““ :““رتيوت““ يعامتج’إ لصصإوتلإ عقوم ىلع سصاخلإ هباصسح ربع ،ودإو مÓصسلإ دبع بتكو ،نييلحملل
يفو ،““ةيقيرفإ’إو ةيرئإزجلإ مدقلإ ةركل ديج ربخ وهو ،ةيلحملإ اهتإءافك ىلع دمتعت رئإزجلإ““ :قباصسلإ يبرغملإ مجنلإ فاصضأإو ،““يلحملإ ينطولإ بختنملإ
ينفلإ مقاطلاب قحتلإ ودإو مÓصسلإ دبع نأإ ركذي ،اقفوم اظح هل اينمتم ،ةرقوب ديجمل هتدناصسم نع ،ودإو مÓصسلإ دبع ،قباصسلإ يبرغملإ يلودلإ ربع ريخأ’إ

.““ورب افيوي““ ةداهصش ىلع لوصصحلل هصصبرت لامكتصسإ دصصق ،يصضاملإ سسرام رهصش ،يصضاملب لامج ينطولإ بخانلل
ê.fé«Ö ¯ديلو.ف

ىلإإ ة˘م˘صصا˘ع˘لإ دا˘˘ح˘˘تإإ ةرإدإإ تل˘˘صصو˘˘ت
لو˘˘ح ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ ع˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن قا˘˘˘ف˘˘˘تإ

دع˘ب كلذو ،رو˘جأ’إ سضي˘ف˘خ˘ت ة˘ي˘صضق
ع˘ي˘بر ءا˘ق˘فر ع˘م ن˘ي˘ل˘يو˘˘ط رز˘˘جو د˘˘م
ءإر˘˘˘ج ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لإ تإذ ي˘˘˘ف ،حا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘˘م
راصشتنإ تبقعأإ يتلإ ةيلاملإ تاعبتلإ

ليخإدم سصيل˘ق˘تو ““ا˘نورو˘ك““ ة˘ح˘ئا˘ج
ف˘˘قو˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘˘لإ يدا˘˘˘ن˘˘˘لإ
.طراف˘لإ سسرا˘م ر˘ه˘صش ذ˘ن˘م ة˘صسفا˘ن˘م˘لإ

ةرإدإإ تف˘˘˘˘صشك ،ه˘˘˘˘تإذ قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلإ ي˘˘˘˘˘فو
ةحف˘صصلإ ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ““ةرا˘ط˘صسو˘صس““
ل˘˘˘صصإو˘˘˘ت˘˘˘لإ ع˘˘˘قو˘˘˘م ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘˘لإ
ر˘يد˘م˘لإ نأإ ،““كو˘ب˘صسي˘ف““ ي˘عا˘م˘ت˘ج’إ
د˘˘˘ق˘˘˘ع ،يدا˘˘˘ه ي˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘لإ د˘˘˘ب˘˘˘ع ما˘˘˘ع˘˘˘˘لإ
عم ،ةلماك ةعاصس يلإوحل مإد اعامتجإ
بعلمب ،سسمأإ لوأإ ةحيبصص نيبعÓلإ

ىلإإ ىصضفأإو ،نيغولوبب يدامح رمع
رو˘˘˘جأإ سضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ب ي˘˘˘صضق˘˘˘˘ي قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تإ
يا˘˘˘مو ل˘˘˘ير˘˘˘فأإ ير˘˘˘ه˘˘˘صشل ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لإ
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت نود ،ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لإ
ةرظتنم تناك ةوطخ يف ،سضيفختلإ

ق˘ير˘ف˘لإ ي˘˘لوؤو˘˘صسم ة˘˘ب˘˘غر˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘كر˘˘˘صش ةدا˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب دد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ ه˘˘˘˘كÓ˘˘˘˘مو
تا˘ي˘عإد˘ت ة˘ه˘جإو˘م د˘صصق ،““رو˘بر˘ي˘صس““
ءا˘˘ب˘˘عأ’إ ن˘˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لإو ““ا˘˘نورو˘˘ك““
دعب ليخإد˘م˘لإ سصق˘ن ءإر˘ج ة˘ي˘لا˘م˘لإ

ة˘ثÓ˘ث ن˘م ر˘ث˘˘كأ’ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لإ ف˘˘قو˘˘ت
ة˘م˘صصا˘ع˘لإ دا˘ح˘تإإ إذ˘ه˘ب نو˘ك˘ي˘ل ،ر˘˘ه˘˘صشأإ

قافت’ لصصي رئإزجلإ يف قيرف يناث
دعب ةو˘ط˘خ˘لإ هذ˘ه نأا˘صشب ه˘ي˘ب˘ع’ ع˘م
نم ديدعلإ تجهتنإو .دإدزولب بابصش
فلتخم يف ةيصضايرلإ تاصصاصصتخ’إ

رو˘˘جأإ سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ىلإإ م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لإ نإد˘˘˘ل˘˘˘ب
،ةيصضاملإ ره˘صشأ’إ لÓ˘خ ن˘ي˘ي˘صضا˘ير˘لإ

ة˘ي˘لا˘م ل˘ي˘خإد˘م يأإ ل˘ج˘˘صست م˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأ’
ءا˘˘˘بو ءإر˘˘˘ج ،ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لإ هذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ

تد˘˘كأإ ،ر˘˘خآإ قا˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو .““ا˘˘˘نورو˘˘˘ك““
يصضايرلإ ر˘يد˘م˘لإ نأإ ،ة˘م˘ي˘ل˘ع ردا˘صصم

د˘ق ،ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘˘لإ دا˘˘ح˘˘ت’
نم نيبرتغم نيبع’ ةعبرأإ عم قفتإ

،لبقملإ مصسوملإ قيرفلإ ميعدت لجأإ
ي˘م˘صسر˘لإ نÓ˘عإ’إ ن˘م ما˘يأإ د˘ع˘ب إذ˘هو

د˘ب˘ع ة˘ما˘صسأإ م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لإ قا˘˘ح˘˘ت˘˘لإ ن˘˘ع
هطبري دقع ىلع عقو يذلإ ،ليلجلإ

دو˘˘˘صسأ’إو ر˘˘˘م˘˘˘حأ’إ يز˘˘˘لإ با˘˘˘ح˘˘˘˘صصأا˘˘˘˘ب
رات˘صس د˘ير يدا˘ن ن˘م ا˘مدا˘ق ن˘ي˘م˘صسو˘م˘ل
بير˘صست ن˘م م˘غر˘لإ ىل˘عو .ي˘صسنر˘ف˘لإ

ةعبرأإ عم ىيحي رتنع قافتإ ةمولعم
مل مهتيوه نأإ ’إإ ،نيبرتغم نيبع’
د˘˘˘ئا˘˘˘ق ر˘˘˘˘صصي ثي˘˘˘˘ح ،د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘صشك˘˘˘˘ت
مدع ىلع قبصسأ’إ ينطولإ بختنملإ
ع˘ي˘قو˘ت˘˘لإ ل˘˘ب˘˘ق م˘˘صسإ يأإ ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’إ
إذه عم رومأ’إ لإزت ’ ثيح ،يمصسرلإ
ىلع سضوا˘ف˘ت˘لإ ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ي˘عا˘بر˘لإ
ء’ؤو˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘م ه˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تإ ن˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘غر˘˘˘˘˘لإ
مهدإدعت˘صسإ إود˘كأإ ن˘يذ˘لإ ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ
مصسوملإ ةمصصاعلإ داحتإ سصيمق لمحل

ديدمت ،ىيحي رتنع ديريو .لبقملإ
دإد˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ سضع˘˘ب دو˘˘ق˘˘ع

لكب ر˘مأ’إ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ي˘لا˘ح˘لإ ق˘ير˘ف˘لإ
ن˘˘˘م˘˘˘يأإ ،ة˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صش ة˘˘˘ما˘˘˘صسأإ بعÓ˘˘˘لإ ن˘˘˘م
˘˘مدآإو ة˘˘ي˘˘صسيا˘˘م˘˘خ سسي˘˘نأإ ،سصو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م

زر˘˘˘بأإ نود˘˘˘ع˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لإو ،تÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لإ ي˘˘˘ف نا˘˘˘ب˘˘˘صشلإ ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لإ

ن˘م ي˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لإ يدا˘˘ن˘˘لإ ةرإدإإ ىع˘˘صستو
،نيبعÓلإ ء’ؤوه دوقع ديدمت لÓخ
د˘˘ير˘˘˘ي ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ما˘˘˘مأإ با˘˘˘ب˘˘˘لإ قÓ˘˘˘غإ’

م˘ه˘نأإ ة˘صصا˘خ ،Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم م˘ه˘مإد˘ق˘ت˘صسإ
ةيدنأإ ةدع مامت˘هإ ل˘ح˘م نود˘جإو˘ت˘ي
تÓيوحتلإ قوصس لÓخ مهفطخ ديرت
ةرإدإإ تبر˘˘ت˘˘قإ د˘˘قو إذ˘˘˘ه .ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لإ
برد˘م˘لإ ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘˘ت ن˘˘م دا˘˘ح˘˘تإ’إ
ف˘ل˘خ˘ي نأإ ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لإو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لإ
ىل˘ع دود˘غز ر˘ي˘ن˘م ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ برد˘˘م˘˘لإ

تراصشأإ ثي˘ح ،ة˘ي˘ن˘ف˘لإ ة˘صضرا˘ع˘لإ سسأإر
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ نأإ ىلإإ ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘صصم
د˘ق نو˘ك˘˘ي ،ىي˘˘ح˘˘ي ر˘˘ت˘˘ن˘˘ع ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لإ

ع˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ه˘˘ب˘˘صش قا˘˘ف˘˘˘تإ ىلإإ ل˘˘˘صصو˘˘˘ت
إو˘˘˘˘˘صسنإر˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لإ برد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لإ

يدانلإ بيردت لجأإ ن˘م ي˘ن˘ي˘لو˘ك˘ي˘صشت
يفو .لبق˘م˘لإ م˘صسو˘م˘لإ ي˘ف ي˘م˘صصا˘ع˘لإ

يدان˘ل ق˘با˘صسلإ برد˘م˘لإ م˘ي˘صسر˘ت لا˘ح
دا˘ح˘تإ يدا˘ن ي˘ف و˘ي˘صسكا˘جأإ كÓ˘˘يزا˘˘غ

ةبرجت يناث نوكتصس اهنإاف ،ةمصصاعلإ
نأإ ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘صس ثي˘˘ح ،ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ي˘˘ف ه˘˘ل
،لئابقلإ ة˘ب˘ي˘ب˘صش بيرد˘ت ىل˘ع فر˘صشأإ

يصسنرفلإ ينقتلإ نيعتصسي نأإ رظتنيو
،و˘م˘ح ن˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م سسإر˘˘ح˘˘لإ برد˘˘م˘˘ب
همقاط ةيقب بل˘ج˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ن˘ي˘ب
لوصصحلإ نم ىيحي رتنع نكمت امدعب

.رصضخلل قباصسلإ سسراحلإ ةقفإوم ىلع

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

يامو ليرفأ يبتار ضيفخت حرتقم ىلع نوقفاوي نوبعقلا / ةمصاعلا داحتا

نيبرتغم نيبعل ةعبرأا عم قفتي ىيحي رتنع

قيرف تيب يف ةيمÓعإ’إ تاحيرصصتلإ برح ىلإوتت
يمصسرلإ قطان˘لإ م˘صض ا˘مد˘ع˘ب إذ˘هو ل˘ئا˘ب˘ق˘لإ ة˘ب˘ي˘ب˘صش
سسي˘ئر˘لإ تو˘صص ىلإإ ه˘تو˘صص دو˘ب˘ي˘ع دو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
د˘صض ف˘ق˘ت ي˘ت˘لإ فإر˘طأ’إ دا˘ق˘ت˘نإ ي˘ف لÓ˘م ف˘˘ير˘˘صش
ةبيبصشلل يروطصسأ’إ دئاقلإ رصشن ذإإ ،ةيلاحلإ ةرإدإ’إ

درلل ،““كوبصسيفلإ““ يف ةيمصسرلإ هتحفصص ربع ويديف
ةبيبصشلإ ىلإإ ةدوعلاب همهتت يتلإ تاهجلإ ىلع ةوقب
ناك ام دعب إذهو ،طقف ةيصصخصشلإ هحلاصصم قيقحتل

يتلإ تاهجلإ حصضفي مايأإ لبق روصشنم يف دعو دق
ةبيبصشلإ فدهتصست يتلإ ةرمإؤوملإ فلخ هبصسح فقت
هتاحيرصصت دوبيع لهتصسإو ،لكك قيرفلإ رإرقتصسإو
ن˘م ءز˘ج ا˘هر˘ب˘ت˘عإ ي˘ت˘لإ ة˘ق˘˘با˘˘صسلإ ةرإدإ’إ ف˘˘صصق˘˘ب
تإونصس ةليط““ :لاقو ،نجصسلإ يف عبقت يتلإ ةباصصعلإ

ة˘ما˘ع˘لإ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ ة˘ل˘ي˘ك˘صشت ة˘ع˘˘جإر˘˘م˘˘ب بلا˘˘طأإ ا˘˘نأإو
ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘قÓ˘˘ع ’ هو˘˘جو ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ك˘˘صشم ا˘˘ه˘˘˘نأ’ ،يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
قيرفلإ تدرصش ةقباصسلإ ةرإدإ’إ““ :فاصضأإو ،““قيرفلاب

يل ةبصسنلاب ،ءيصش لك ترمدو اهرييصست ةرتف ةليط
ران˘لإ ح˘ت˘ف دو˘ب˘ي˘ع ل˘صصإوو ،““ة˘با˘صصع˘لإ ن˘م ءز˘ج ي˘ه
تءا˘صسأإ د˘ق ا˘ه˘نأا˘ب لا˘ق ي˘ت˘˘لإ ،ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلإ ةرإدإ’إ ىل˘˘ع

ةميقب هتإداقتنإ إززعم هل هتمدق امم رثكأإ قيرفلل

لجأإ نم ةنصس42 ةليط تفرصص يتلإ ةيكلفلإ لإومأ’إ

ةقناخ ة˘ي˘لا˘م ة˘مزأإ ي˘ف˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي را˘ه˘ن˘م ق˘ير˘ف كر˘ت

ةقباصسلإ ةرإدإ’إ نأاب را˘صصنأ’إ م˘ل˘ع˘ي˘ل““ :دو˘ب˘ي˘ع لا˘قو

ةليط ميتنصس را˘ي˘ل˘م008 ىلإإ007 ن˘ي˘ب ا˘م تفر˘˘صص

غلب˘م˘لإ إذ˘ه م˘غرو ،ق˘ير˘ف˘لإ نوؤو˘صش ا˘هر˘ي˘ي˘صست ةر˘ت˘ف

ق˘ي˘ل˘ي ءي˘صش يأإ ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي م˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ نأإ ’إ ،م˘˘خ˘˘صضلإ

لك لثم لهاصستأإ ،هيلعو ةيراقلإ هتعمصسيو هماقمب

نم““ :فاصضأإو ،““؟لإومأ’إ كلت لك تبهذ نيأإ راصصنأ’إ

لي˘صصا˘ف˘ت˘لإ ة˘فا˘ك فر˘ع˘ي نأإ ط˘ي˘صسب˘لإ ر˘صصا˘ن˘م˘لإ ق˘ح

ةمخصضلإ غلابملإ سصخي اميف ةصصاخ ،هقيرف نأاصشب

،هتاحيرصصت دوبیع متخو ،““اهنم ديفتصسي ناك يتلإ

سسا˘صسم˘لا˘ب Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم ل˘ب˘ق˘ي ن˘ل ه˘نأإ ىل˘ع د˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب

كلذ ىلع مدقي نم لك إدعوتم ،هتعمصسو هصصخصشب

يأإ عم حماصستي نل هنأاب افيصضم ،ةلإدعلإ ىلإإ ءوجللاب

إذه يف لاقو هتعمصسل ءيصسي وأإ همصسإ ركذي سصخصش

ىوكصش تعدوأإ نأإ يتايح ةليط يل قبصسي مل““ :قايصسلإ

لوقأإ إدعاصصف مويلإ نم نكل ،دحأإ دصض مكاحملإ يف

سسا˘˘صسم˘˘لإو ي˘˘م˘˘صسإ ر˘˘كذ ه˘˘صسف˘˘ن ه˘˘ل لو˘˘˘صست ن˘˘˘م م˘˘˘ك˘˘˘ل

ىلإإ ءو˘ج˘ل˘لإ ي˘ف ة˘ظ˘ح˘˘ل˘˘ل و˘˘لو ددر˘˘تأإ ن˘˘ل ،ي˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘صسب

.““اننيب لصصفتصس يتلإ ةلإدعلإ

ديلو.ف

 اقح’ هصصخصش سسمي نم لك ةلإدعلاب دعوت /لئابقلإ ةبيبصش

ةقباسسلا ةرادإلا ىلع رانلا حتفيو لÓم توسص ىلإا هتوسص مسضي دوبيع

رئإزجلإ ةيدولوم

 روجألا صضيفخت حرتقم لوبق مدع ىلع هئÓمز صضيرحتب لاوط مهتت ةرادإلا

¯ ±.hd«ó

،يزيلجنإ’إ بختنملإ مجن ،ركينيل يراغ داصشأإ
يرئإزجلإ ءإدأاب ،قباصسلإ ماهنتوتو ةنولصشربو
يلنريب دصض يتيصس رتصسصشنام عم ،زرحم سضاير

يف لاقو ،غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لإ ن˘م03 ةلوج˘لإ ي˘ف
:““رتيوت““ ىلع يمصسر˘لإ ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع ةد˘ير˘غ˘ت
،ليللإ لإوط زرحم سضاير ةدهاصشم كناكمإاب““

ن˘˘ع هدا˘˘˘ع˘˘˘بإإ ’و˘˘˘يدرإو˘˘˘غ بي˘˘˘ب رر˘˘˘ق˘˘˘ي م˘˘˘ل ا˘˘˘م
ةصسمل هيد˘ل““ :فا˘صضأإو ،““ة˘ي˘صسا˘صسأ’إ ة˘ل˘ي˘ك˘صشت˘لإ

،ةركلاب كرحتي نيح عئإر سساصسحإإو ةصصاخ
بهذتصس يذلإ هاجت’إ ةفرعم ليحتصسملإ نمو
سسوباك هنإإ ةطاصسبب ،هيمدق نيب ةركلإ هيلإإ
لا˘˘ير ةإرا˘˘ب˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘صسو ،““ن˘˘ي˘˘ع˘˘فإد˘˘م˘˘لإ ل˘˘ك˘˘ل
لا˘ط˘بأإ يرود ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘˘ث با˘˘يإإ ي˘˘ف ،د˘˘يرد˘˘م
دعب ،مصسوملإ إذه سضايرل دعوم مهأإ ،ابوروأإ
بق˘˘ل قا˘˘ب˘˘صس ن˘˘م ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘˘صسصشنا˘˘˘م جر˘˘˘خ نأإ
،ردصصتملإ لوبرفيل قلأاتب ،يزيلكنإ’إ يرودلإ

سسفنب لصصإوي نأإ ،قيرفلإ ريهامج ىنمتتو
توأإ ر˘ه˘صش ة˘يإد˘ب ي˘ف إز˘ها˘ج نو˘˘ك˘˘ي˘˘ل ،ق˘˘صسن˘˘لإ
.لبقملإ

““ ءيسش لكل دعتسسمو يلاوحأا لسضفأا يف انأا““ :زرحم

إديعصس ،زرحم سضاير ،يرئإزجلإ مجنلإ رهظ
،يلنريب ةإرابم يف سسمأإ لوأإ ةرهصس هقلأات دعب
زو˘ف ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘˘ها˘˘صس ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث ل˘˘صضف˘˘ب
،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن فإد˘هأإ ة˘صسم˘خ˘ب ي˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م

لصضفب ،ةيهإز امايأإ سشيعي هنأاب فصشك ثيح
،زرحم حصضوأإو ،هب موقي يذلإ ريبكلإ لمعلإ

يا˘˘˘ك˘˘˘صس““ ةا˘˘˘ن˘˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘ب سصخ تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت ي˘˘˘˘ف
هقلأات يف لصضفلإ نأاب ،ةيناطيربلإ ““سستروبصس
يننأاب رعصشأإ““ :لاق ثيح ،اصضيأإ هئÓمزل دوعي
تأإدب انتابيردت جئاتن نأ’ ،ةديج ةلاح يف

روصضحلإ ثيح نم ةياغلل نيديج انكو ،رهظت
:هثيدح رصضخلإ بختنم دئاق عباتو ،““يندبلإ
بغرأإ تنك يتلإ دإدعتصس’إ ةجرد ىلإإ تلصصو““

،تا˘يرا˘ب˘م ن˘م ىق˘ب˘ت ا˘م˘ل د˘ع˘˘ت˘˘صسم ا˘˘نأإو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ل˘˘جأإ ن˘˘م ي˘˘تد˘˘عا˘˘صسم ىل˘˘ع ي˘˘˘ئÓ˘˘˘مز ر˘˘˘ك˘˘˘صشأإو
ةد˘ي˘ج ا˘ما˘قرأإ زر˘ح˘م سضا˘ير ق˘ق˘حو ،““ق˘لأا˘˘ت˘˘لإ

،ىمرملإ مامأإ هتيلاعف اهتزيم ،ةإرابملإ لÓخ
امنيب ،كابصشلإ ي˘ف ا˘ت˘نا˘ك ن˘ي˘تر˘م دد˘صس ا˘مد˘ع˘ب
يف تإريرمت5 مدقو ،ةرم54 ةركلإ سسمل
يذلإ رمأ’إ ،هئÓمز وحن4 اهنم تلصصو ،قمعلإ

06 لÓ˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لإ زر˘˘بأإ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج

نإإ يب““ تإونق للحم ربعو ،اهبعل يتلإ ةقيقد

متاح ،ريه˘صشلإ ي˘صسنو˘ت˘لإ ،ة˘ير˘ط˘ق˘لإ ““ترو˘ب˘صس
تإرا˘ه˘م˘ب ر˘ي˘ب˘ك˘لإ ه˘با˘ج˘عإإ ن˘ع ،ي˘صسل˘˘بإر˘˘ط˘˘لإ
نأإ بج˘ي““ :حر˘صص ا˘مد˘ن˘ع ،ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ م˘˘ج˘˘ن˘˘لإ

ةقيرط ميلعتب ةصصاخ ةصسردم زرحم ئصشني
لا˘˘ي˘˘جأ’إ ه˘˘ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صست˘˘ل ،ةر˘˘ك˘˘لإ سضيور˘˘˘ت
.““ةمداقلإ

 مدقلا ةركل ةيتارامإلا ةيداحتقا نم ايرغم اضرع ضفري يضاملب
ي˘ف سضفر د˘ق ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لإ بخا˘ن˘لإ نأا˘ب ة˘م˘ي˘ل˘ع ردا˘صصم تف˘صشك
ة˘ي˘بر˘ع˘لإ تإرا˘مإ’إ ة˘يدا˘ح˘تإ ه˘ب تمد˘ق˘ت إدا˘ج ا˘حر˘ت˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لإ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لإ
ةصضرا˘ع˘لإ ىل˘ع فإر˘صشإ’إ د˘ي˘لا˘ق˘م ه˘م˘ي˘ل˘صست ل˘جأإ ن˘م ،مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘لإ ةد˘ح˘ت˘م˘لإ
ي˘برا˘ح˘م ة˘ب˘ي˘ت˘ك ع˘م هرإو˘صشم ة˘ل˘صصإو˘م Ó˘صضف˘م ي˘ن˘طو˘لإ ا˘ه˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لإ
تإونصسلإ لÓخ هصسفنل اهرط˘صس ي˘ت˘لإ ةر˘ي˘ب˘ك˘لإ فإد˘هأ’إ ق˘ي˘ق˘ح˘تو ءإر˘ح˘صصلإ
يف إد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لإو2202 ر˘ط˘ق لا˘يد˘نو˘م ىلإإ ل˘هأا˘ت˘لإ ة˘صصا˘خو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لإ
يصضاملب لصصو يذلإ سضرعلإ نأاب اهتإذ رداصصملإ تركذو ،ةميلاعلإ ةصسفانملإ

يدان بردم يف رثؤوي مل كلذ نكل ،يداملإ ديعصصلإ ىلع ريبك دح ىلإإ رغم
ام نيب ةنراقملاب ،ةقباصس ت’زانت لعفلاب مدق هنأإو ةصصاخ ،قباصسلإ ليحدلإ

هرجأإو مدق˘لإ ةر˘ك˘ل ير˘ط˘ق˘لإ بخ˘ت˘ن˘م وأإ ل˘ي˘حد˘لإ ع˘م ر˘ط˘ق ي˘ف ه˘ي˘ن˘ج˘ي نا˘ك
حايرأإ نم هققحي ناك ام عير ايلاح ىصضاقتي هنأإ ثيح ،رصضخلل بردمك يلاحلإ

لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لإ بخا˘ن˘لا˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لإ ةدو˘ع ن˘ع ثيد˘ح˘لإ ي˘تأا˘يو ،ر˘ط˘˘ق ي˘˘ف
يرود يف طصشنت ةيدنأإ نأإ نآ’إ نم رهصشأإ لبق نويرطقلإ دكأإ نأإ دعب يصضاملب
،يلاحلإ مصسوملإ لÓخ هباطقتصسإ تلواحو يصضاملبب تلصصتإ ،يلحملإ موجنلإ
ةنصس ةياهن ىتح دتمي ““فافلإ““ عم إدقع هكÓتمإ نع Óصضفو ،سضفر هنكل
نإ ليحتصسي يذلإو يرئإزجلإ بعصشلإ عم ايونعم إدقع يصضاملب كلتمي،2202
ىلإإ لهأاتلإ لجأإ نم قباصسلإ ايليصسرم مجن ىلع عيمجلإ نهإري ذإإ ،هقرخي
نأإو اميصس’ ،ةرودلإ كلت يف إديعب باهذلإ ةلواحمو ““2202 رطق““ لايدنوم
جاتلا˘ب ر˘ف˘ظ˘لإ د˘ع˘ب ي˘م˘لا˘ع زا˘ج˘نإإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىلإإ ه˘ع˘ل˘ط˘ت د˘كأإو ق˘ب˘صس ي˘صضا˘م˘ل˘ي
ر˘ح˘ب تف˘صشك د˘ق ة˘ي˘صسنر˘ف ة˘ي˘مÓ˘عإإ ردا˘صصم نأإ ىلإإ ةرا˘صشإ’إ رد˘ج˘تو ،يرا˘˘ق˘˘لإ
نم يصضاملبل ةريبك ةيصسنرف ةيدنإ نم سضورع دوجو نع يراجلإ عوبصسأ’إ
ة˘ع˘م˘صسلإ ىت˘م ىر˘خأإ ةر˘م د˘كؤو˘ت ي˘ت˘لإ سضور˘ع˘لإ ي˘˘هو برد˘˘م˘˘ك ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ ل˘˘جأإ
يذلإ ريبكلإ زاجن’إ دعب ةصصاخ رصضخلإ بردم اهب ىظحي راصص يتلإ ةريبكلإ

.رصصم يف ناكلإ بقلب هجيوتتو رصضخلإ عم يصضاملإ فيصصلإ هققح
ديلو.ف

يلنريب ةهجاوم يف ”رضخلا“ مجن قلأت دعب

زرحم ـل حيدملا ليكي ركينيل ةيزيلجنإلا مدقلا ةرك ةروطسسأا

ن˘ب ق˘ح˘لإ د˘ب˘˘ع ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ برد˘˘م˘˘لإ ف˘˘صشك

هلبقتصسم دعب مصسحي مل لإز ام هنأاب ،ةخيصش

ثي˘ح ،ي˘بر˘غ˘م˘لإ ةد˘جو ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ع˘م

بردم لاقو ،يراجلإ فيصصلإ هدقع يهتنيصس

:سسرام و˘يدإر˘ل ح˘ير˘صصت ي˘ف ق˘با˘صسلإ ر˘صضخ˘لإ

مصسح بعصصلإ نمو ،يرودلإ ىلع زكرأإ ايلاح““

دحل اننأ’ ،ةدجو ةيدولوم عم يلبقتصسم رمأإ

فر˘ع˘ن ’و ،ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لإ ر˘˘ي˘˘صصم ل˘˘ه˘˘ج˘˘ن نآ’إ

بردملإ عصضو ،كلذ مغرو ،““ريخأ’إ رإرقلإ

ا˘ي˘ئا˘ه˘ن إد˘عو˘م ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدو˘لو˘م˘ل ق˘˘با˘˘صسلإ

رهصش نأإ ىلإإ إريصشم ،قيرفلإ عم هريصصم مصسحل

’““ :لاقو ،ابصسانم نوكي امبر ،لبقملإ توأإ

،سضورعلإ نم إددع كلتمأإ يننأإ مكيلع يفخأإ

ثي˘˘ح ،كلذ˘˘ب م˘˘ل˘˘ع ىل˘˘ع ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لإ سسي˘˘˘ئرو

ررقن مل اننكل ،نأاصشلإ إذه يف إريثك انثدحت

ع˘˘˘م ة˘˘˘حإر˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘ع˘˘˘صشأإ““ :م˘˘˘ت˘˘˘˘خو ،““ءي˘˘˘˘صش يأإ

لك نم امعد تدجو يننأ’ ،ةدجو ةيدولوم

ا˘م˘م ،ن˘ير˘ي˘صسمو رو˘ه˘م˘ج ن˘م ،ه˘ل ن˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لإ

ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لإ ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ب ىل˘˘ع ا˘˘ند˘˘˘عا˘˘˘صس

،ءاقبلاب لئافتم انأإ كلذل ،ةباصش ةعومجمب

.““بصسانملإ تقولإ يف رإرقلإ ذختنصسو

ديلو.ف

 يتوصصلإ ليجصستلإ ةيصضقب ةقلعتملإ تاقيقحتلإ راطإإ يف

مامأا ةطبارلاو ““فافلا““ يماع ينيمأا لوثم
 دمحم يديسس ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق

يف هريظنو ،مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحتÓل ماعلإ نيمأ’إ ،دعاصس دمحم لو’إ سسمأإ ،لثم
راطإإ يف إذهو ،دمحمإ يديصس ةمكحمب قيقحتلإ يصضاق مامأإ رفاصسوب دإرم ،ةفرتحملإ ةطبإرلإ

قافول ماعلإ ريدملإ نيب برصسملإ يتوصصلإ ليجصستلاب فرعي ام ةيصضق يف ةلإدعلإ تاقيقحت
يصضاق ءاعدتصسإ لوصصو لبقو ،يوإدعصس ميصسن نيبعÓلإ لامعأإ ليكوو ةيافلح دهف فيطصس

داحت’إ یرقم ىلإإ ةيدقفت ةرايزب تماق دق ةيئاصضقلإ ةطرصشلإ حلاصصم تناك ،ةطبإرلإو ““فافلإ““ ىلإإ دمحمإ يديصس ةمكحمل قيقحتلإ
فورعملإ یوإدعصس میسسن لامعأ’إ ليكول ةينوناقلإ ةي˘ع˘صضو˘لإ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب تما˘ق ثي˘ح ،رو˘ك˘ل˘ي˘ب ي˘ح˘ب ة˘ط˘بإر˘لإو م˘ي˘هإر˘بإ ىلإد˘ب
لكصشب مهاصس نأإ ذنم ،رإودم ميركلإ دبع ةطبإرلإ سسيئرب اصضيأإ ةديطولإ هتقÓعو ،يصشطز نيدلإ ريخ ““فافلإ““ سسيئر عم  هتقإدصصب
ليجصستلإ ةيصضق فلم يف ةلصصإوتم تاقيقحتلإ نأاب ميلع ردصصم فصشكو،8102 نإوج يف ““غيل’““ ىنبم ةصسائرل هلوصصو يف لاعف
طابصضن’إ ةنجل تإرإرق نع نÓعإ’إ ليجأات مت لباقملابو ،عوصضوملاب ةقÓع اهل يتلإ فإرطأ’إ فلتخمل عامتصس’إ ربع يتوصصلإ
.ةلإدعلل ةيئاهنلإ ماكحأ’إ رودصص ةياغ ىلإإ إذهو حابصصم لامك ةنجل اهتداق يتلإ تاقيقحتلإ ءاهتنإ مغر ةفرتحملإ ةطبإرلل ةعباتلإ

ديلو.ف

ة˘ط˘بإر˘لإ سسي˘ئر عا˘م˘ت˘جإ ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘هأإ ةرإدإإ ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
ةهجلإ ةيدنأإ يلثمم عم ،رإودم ميركلإ دبع مدقلإ ةركل ةينطولإ
يف لثمتملإ بلطلإ ديدجت ةيغب ،ةنيطنصسق ةنيدمب ةيقرصشلإ

نم ىقبت ام ءاغلإإو سضيبأ’إ مصسوملإ رايخ نع نÓعإ’إ ةرورصض
ي˘ف ة˘ي˘ج˘يإر˘ب˘لإ ةرإدإ’إ ل˘مأا˘ت ثي˘ح ،يرا˘ج˘لإ م˘صسو˘م˘˘لإ تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
دو˘جو ل˘ظ ي˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ،ة˘˘يد˘˘نأ’إ ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ل ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ ل˘˘خد˘˘ت
يتلإ ةرتفلإ يف مهروجأإ سضيفختل نيبعÓلإ سضعب عم ةصضراعم
نÓعإ’اب ةلئافتم يلهأ’إ ةرإدإإ ىقبتو ،ةصسفانملإ اهيف تفقوت

عا˘ط˘ق ىل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لإ فر˘ط ن˘م سضي˘بأ’إ م˘صسو˘م˘˘لإ را˘˘ي˘˘خ ن˘˘ع
ام لامكتصس’ ةدوعلإ سضفرت ةيدنأ’إ ةيبلاغ نأإ ةصصاخ ،ةصضايرلإ

ريدملإ ليكوت يلهأ’إ ةرإدإإ تررقو .يراجلإ مصسوملإ نم ىقبت
ددجيصس ثيح ،ةطبإرلإ عم بقترملإ ءاقللإ يف دانزوب ريذن ماعلإ
ببصسب ،سضيبأ’إ مصسوملإ رايخ نع نÓعإ’إ ةيمهأإ ىلع ديكأاتلإ
لامكتصسإ لاح ي˘ف ،ة˘يد˘نأ’إ ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘فدا˘صصت˘صس ي˘ت˘لإ تا˘بو˘ع˘صصلإ
ىرخأإ تاحرتقم قباصس تقو يف مدق دق دانزوب ناكو ،مصسوملإ

ةدوعلإ لبق ،نيبعÓل ةديدج ةيبط تاصصوحف ءإرجإاب ةقلعتم
ةرإدإإ نلعت نأإ رظتنملإ نمو .مهتمÓصس نم دكأاتلل ةصسفانملإ ىلإإ
نÓعإإ لاح يف إذهو نيحرصسملل ةيمصسرلإ ةمئاقلإ نع يلهأ’إ
عورصشلإ عم ،ةلبقملإ مايأ’إ لÓخ يراجلإ مصسوملإ ءاغلإإ نع فافلإ
د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ،ن˘ي˘فد˘ه˘ت˘˘صسم˘˘لإ ن˘˘م دد˘˘ع ع˘˘م ت’ا˘˘صصت’إ ي˘˘ف ا˘˘صضيأإ
ةمئاق لÓب يريزد بردملإ ميدقت نع تثدحت يتلإ تامولعملإ
مصسوملإ يف ايمصسر مهمصض لمأإ ىلع ،نيبعÓلإ نم ددعل ةيمصسإ
ةرإدإإ تهجوو .سصئاقن نم يناعت يتلإ بصصانملإ ىلع ءانب مداقلإ
ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدا˘ح˘ت’إ ىلإإ ة˘ي˘م˘صسر ة˘ل˘صسإر˘م جر˘ب˘˘لإ ي˘˘ل˘˘هأإ
ناصسح قيرفلل قباصسلإ سسراحلإ فلم ىلع اهعÓطإإ فدهب ،مدقلإ

ةيصضايرلإ ةمكحملإ يف يلهأ’إ دصض ىوكصش هعإديإإ بقع ،لإوط
ة˘م˘ك˘ح˘م˘لإ ما˘مأإ لإو˘ط سسرا˘ح˘لإ ة˘ي˘صضق ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب م˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لإ

وريصسم بقرتي ثيح ،يراجلإ نإوج62 موي ةيلودلإ ةيصضايرلإ
ذا˘خ˘تإ ل˘ب˘ق ة˘ي˘لود˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه˘لإ فر˘ط ن˘م ردا˘صصلإ م˘˘ك˘˘ح˘˘لإ ي˘˘ل˘˘هأ’إ
بيجن.ج.ةبصسانملإ تإوطخلإ

 ”لبقملا توأ لبق يبرغملا ةدجو ةيدولوم عم يلبقتسم رمأ مسحأس“ :ةخيش نب

رئإزجلإ يلودلاب ديصشت يلاطيإ’إ نÓيم يدان ريهامج

لسضفألا هلعجت رسصان نب ماقرأا
ويسشتلاكلا يف هبسصنم يف

72 ـلإ ةلوجلإ باصسحِل ،يصشتيل يدان فيصضملإ ىلع (1-4) ةجيتِنب يصسآإ نÓيم قيرف زاف
عم ايصساصسأإ رصصان نب ليعامصسإإ نإديملإ طصسوتم كراصشو ،ةيلاطيإ’إ ةلوطبلإ رمع نم
نÓيملإو رصصان نب بعلي ملو ،يصشتيل ةهجإوم رإوطأإ لماك سضاخو ،يصسآإ نÓيم هقيرف
سسرام نم8 ـلإ يف ،ةونج يدان رئإزلإ ةهجإوم ذنم ،ةيلاطيإ’إ ةلوطبلإ يف ءاقل ّيأإ
نب سضاخو ،““انوروك““ ةحئاج يصشّفت دعب ةيوركلإ تاصسفانملإ فّقوت ببصسِب .يصضاملإ
نإوج نم21 ـلإ يف ،سسوتنفوج يدان دصض ةيمصسر ةإرابم ““يرينوصسورلإ““ هقيرفو رصصان
يدا˘ن˘لإ ر˘ي˘ها˘م˘ج تدا˘صشأإو ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإإ سسأا˘ك با˘يإإ ي˘ئا˘ه˘ن ف˘صصن را˘طإإ ي˘ف ن˘˘ك˘ِ̆ل ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ
هكر˘ح˘مو ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل سضبا˘ن˘لإ بل˘ق˘لإ ه˘نأإ ن˘يد˘كؤو˘م ،ير˘ئإز˘ج˘لإ م˘ج˘ن˘لإ ءإدأا˘ب ي˘لا˘ط˘يإ’إ
نأإ نيدكؤو˘م ير˘ئإز˘ج˘لإ م˘ج˘ن˘لإ ءإدأا˘ب ي˘م˘لا˘ع˘لإ ““لو˘غ““ ع˘قو˘م ا˘صضيأإ دا˘صشأإ ا˘م˘ك ،ي˘صسا˘صسأ’إ
ة˘ب˘صسن تنا˘كو ،ي˘لا˘ط˘يإ’إ يرود˘لإ ي˘ف م˘صسو˘م˘لإ إذ˘ه ه˘ب˘صصن˘م ي˘ف ل˘صضفأ’إ ي˘ه ه˘ما˘˘قرإ
تاعإرصصلإ نم06% يف زوفلإ يف حجنو29% ““رصصان نب““ ـل ةحيحصصلإ تإريرمتلإ
ةركلإ كتفإو ةليوطلإ هتإريرمت لك يف حجنو ،نيتيحاتفم نيتريرمت حنمو ةيئانثلإ

هذ˘ه ر˘صصا˘ن ن˘ب بإد˘ت˘ناِ̆ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يد˘نأإ ةّد˘ع ق˘با˘صست˘تو ،ة˘ح˘ي˘ح˘صص تÓ˘˘خد˘˘ت4 يف
لايرو ،يصسنرفلإ نامريج ناصس سسيرابو ،يزيلجنإ’إ يتيصس رتصسصشنام اهزربأإ ،ةفئاصصلإ

05 غلبم مÓتصسإ ىلع ّسصني دقعلإ يف إدنُب نÓيملإ ةرإدإإ تجردأإو ،ينابصسإ’إ ديردم
ةيفحصص ريراقت تناكو،0202 فيصص نمً ءإدتبإ رصصان نب ليحر لاح يف ،وروأإ نويلم
كرت ةيناكمإإ ينعي ام،1202 فيصص يف أإدبي دنبلإ خيرات نأإ إرّخؤُوم تركذ دق ةيلاطيإإ

نإد˘ي˘م˘لإ ط˘صسو˘ت˘م ط˘ب˘تر˘يو ّ،ل˘قأإ غ˘ل˘ب˘م˘ِب ة˘ف˘ئا˘صصلإ هذ˘ه ““ير˘ي˘نو˘صسور˘لإ““ ـل ر˘˘صصا˘˘ن ن˘˘ب
هتّدم يصضقنت ،دقِعب يلاطيإ’إ يصسآإ نÓيم يدان عم (ةنصس22) رصصان نب ليعامصسإإ

4202. فيصص
بيجن.ج

جيريرعوب جرب يلهأإ

صضيبألا مسسوملا رايخ نÓعإاب اهبلط ددجت يلهألا ةرادإا

ع˘˘با˘˘صصأإ ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةرإدإإ ته˘˘˘جو
ةيلوؤوصسم هتلمحو لإوط نا˘م˘ث˘ع سسرا˘ح˘ل˘ل ما˘ه˘ت’إ

سضفر˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ ط˘صسو سضير˘ح˘ت ة˘ل˘م˘ح˘ب ه˘ما˘ي˘ق
ةصصاخلإ مهرو˘جأإ سضي˘ف˘خ˘ت ة˘ق˘ي˘ثو ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لإ

راصشتنإ عم انمإزت ةيلاحلإ ةلوطبلإ فقوت ةرتفب
ىلإإ ا˘ه˘ه˘جو ة˘ي˘صصن ل˘ئا˘صسر لÓ˘خ ن˘م ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
لو˘ئ˘صسم رد˘صصم بصسحو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ ه˘ئÓ˘˘مز سضع˘˘ب
يو˘˘˘ن˘˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’إ هذ˘˘˘ه نإا˘˘˘ف ،د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لإ ةرإدإإ ي˘˘˘ف
لو˘ح ه˘ن˘م را˘صسف˘ت˘صس’إو لإو˘ط سسرا˘ح˘لإ ءا˘عد˘ت˘˘صسإ
سسل˘˘˘ج˘˘˘م ءا˘˘˘صضعأإ سضع˘˘˘ب نأإ ة˘˘˘جرد ىلإإ ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘صضق˘˘˘˘لإ
إذ˘˘ه ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لإ ن˘˘˘م ه˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صست إو˘˘˘حر˘˘˘ت˘˘˘قإ ةرإدإ’إ
بر˘˘صضيو ىصضو˘˘ف˘˘لإ ر˘˘ي˘˘ث˘˘ي ه˘˘˘نأإ ة˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب ،ف˘˘˘ي˘˘˘صصلإ
دعت ةثداحلإ هذه نأإو اميصس’ ،ةليكصشتلإ رإرقتصسإ
،طقف ةليلق مايأإ نوصضغ يف لإوط سسراحلل ةيناثلإ

عقإوم ربع ’دج تراثأإ يتلإ ىلوأ’إ هتيصضق دعب

ريجانم ةيصضق يف هلخدتو يعامتج’إ لصصإوتلإ
،ةلإدعلإ دي˘ب ا˘ي˘لا˘ح ي˘ه ي˘ت˘لإ يوإد˘ع˘صس ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ

سضيفخت فلم يطل رئإزجلإ ةيدولوم ةرإدإإ ىعصستو
ردصصم فصشك ثيح ،عوبصسأ’إ إذه نيبعÓلإ بتإور
ةريخأ’إ هذه نأاب يمصصاعلإ يدانلإ ةرإدإإ نم برقم
نم نيبعÓ˘لإ ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م ا˘ئرا˘ط ا˘عا˘م˘ت˘جإ د˘ق˘ع˘ت˘صس
سضي˘ف˘خ˘ت ة˘ي˘صضق لو˘ح قا˘ف˘تإ ة˘ي˘صضرأإ دا˘ج˘يإإ ل˘˘جأإ
يدانلإ اهي˘ف ن˘كر ي˘ت˘لإ ر˘ه˘صشأ’ا˘ب ة˘صصا˘خ˘لإ بتإور˘لإ
.انوروك ءابو راصشتنإ ببصسب ةيرابجإإ ةحإرل

صضيفخت ةيسضق صصوسصخب لدجلا ءاهنإل ىعسستو
 بتاورلا

ةرإدإ’إ سسلجم سسيئر نإاف ،ردصصملإ تإذ بصسحو
ن˘ي˘ب˘ع’ ة˘ت˘˘صسب ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘صس سسا˘˘م˘˘لأإ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع
ل˘˘جأإ ن˘˘م و˘˘كإرا˘˘ب˘˘ي˘˘م نإد˘˘يز د˘˘ئا˘˘ق˘˘لإ م˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ي

05 سضي˘ف˘خ˘ت حر˘ت˘ق˘م لو˘ح د˘يد˘ج ن˘˘م سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لإ
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لإ ر˘˘ه˘˘صشأا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لإ بتإور˘˘لإ ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
نا˘كو ،يا˘مو ل˘ير˘فأإو سسرا˘م ر˘ه˘صشأإ ي˘˘هو ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لإ
ة˘يإد˘˘ب ي˘˘ف إو˘˘صضفر د˘˘ق ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لإ و˘˘ب˘˘ع’ بل˘˘غأإ
لÓخ مهبتإور نم فصصنلإ نع لزانتلإ تاصضوافملإ

نأإ لباقم˘لا˘ب إو˘حر˘ت˘قإ م˘ه˘ن˘ك˘لو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لإ ف˘قو˘ت
م˘ل ي˘ت˘لإ تا˘يرا˘ب˘م˘لإ تإوÓ˘˘ع ىل˘˘ع م˘˘صصخ˘˘لإ نو˘˘ك˘˘ي
ةرإدإ’إ سسلجم سسيئر ناكو ،نآ’إ دحل اهوملتصسي

تابصسان˘م ةد˘ع ي˘ف حر˘صص د˘ق سسا˘م˘لأإ ر˘صصا˘ن˘لإ د˘ب˘ع
رجحلإ ةرتف لÓخ بتإورلإ سضيفخت حإرتقإ نأاب
در نكل ،نيبعÓلإ فرط نم ابواجت تيقل يلزنملإ

م˘ه˘نأإ ل˘ي˘لد˘ب ا˘ما˘م˘ت سسك˘ع˘لإ نا˘ك و˘كإرا˘ب˘ي˘م ءا˘˘ق˘˘فر
إد˘عو˘م إو˘بر˘صضو ،ة˘ق˘ي˘ثو يأإ ىل˘ع ءا˘صضمإ’إ إو˘˘صضفر

.ةلأاصسملإ هذه يف ايئاهن لصصفلل ةرإدإ’إ عم إديدج
ديلو.ف
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تابرضض ةدع اهل هجو مهتملأ

ةدكيكسسب لاسسيسسلاب هتجوز لتاق نجسس
تقؤوملأ ضسبحلأ هتجوز اهتيحضض تحأر يتلأ لاضسيضسلأ يحب لتقلأ ةميرج باكتراب مهتملأ عأديإأ ضسمأأ راهن مت
ةعمجلأ ةيضسمأأ تعقو ةميرجلأ .رأرضص’أ قبضس عم دمعلأ لتقلأ ةمهت هل تهجو امدعب، ةمكاحملأ راظتنأ يف
يرضضحلأ نمأ’اب ةبوانملأ ةطرضشلأ حلاضصم ىلأ مدقت نيأأ ، لأوزلأ دعب د54 اضس31 ةعاضسلأ دودح يف ةطرافلأ
حÓضس ةطضسأوب برضضلاب يدعتلاب همأدقإأ  نع اغلبم ةنضس95 رمعلأ نم غلبي ضصخضش ،  ةمركوب ىضسيع يحب عبأرلأ
لاضصت’أ عم  ةقضشلأ ىلأ لقنتلأ متيل ، ةدكيكضس طضسو ةمركوب ىضسيع يحب هنكضسم لخأد هتجوز ىلع ضضيبأأ

بيبطلأ أذك و ةضصتخملأ ةباينلأ غيلبتب ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ عيمج ذاختأ متيل، ةيندملأ ةيامحلأ حلاضصمب
برق  يمرم يديدح ضسأاف يه و ةميرجلأ ةأدأأ تدجو نيأأ ةميرجلأ حرضسم ةنياعم و ةدكيكضس ىفضشتضسمل يعرضشلأ

تابرضض ةدع ةجيتن ناك ، ةنضس84 رمعلأ نم ةغلابلأ ةيحضضلأ ةافو نأأ  قيقحتلأ تايرجم تنيب و، ةيحضضلأ ضسأأر
ءانثأأ اهجوز فرط نم يلئاعلأ اهنكضسم لخأد اهتافو ىلإأ تدأأ ةغلاب حورج اهل تببضس ضسأأرلاب  يديدح ضسأافب
. لزنملأ نوؤوضش ضضعبب اهمايق

 رانيدوب ةايح

ةبكرم لخأد نم ةقرضسلأ ةيضضق يف امهيف هبتضشم نيباضش ىلع ضضبقلأ مت اميف

ةبانعب تاقورسسملإ نم ميتنسس نويلم632 نم رثكأإ عاجرتسسإو ايئاسضق نيقوبسسم فيقوت
82 رمعلأ نم ناغلبي ،ايئاضضق نيقوبضسم نيضصخضش فيقوت نم ،عضساتلأ يرضضحلأ نمأÓل ةطرضشلأ رضصانع تنكمت

تفدهتضسأ فطخلاب ةقرضسلأ ةحنج باكترأ ضضرغل رأرضشأأ ةيعمج نيوكت ةيضضق يف امهيف هبتضشم ،ةنضس23 و
رضصانع تحجن امك .تاقورضسملأ نم ميتنضس نويلم632  ـــب زواجتي يلام غلبم عاجرتضسأ مت ثيح،يلام غلبم
ةقرضسلأ ةيضضق يف امهيف هبتضشم ،ةنضس62 و12 رمعلأ نم ناغلبي ناضصخضش فيقوت نم عباضسلأ يرضضحلأ نمأ’أ

ردجتو،مهيف هبتضشملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ مت ثيح،ددعتلاب ةبكرم لخأد نم
ةبانع ةي’و نمأأ حلاضصم نأأ ةراضشإ’أ ردجتو،ةيرضضحلأ طاضسوأ’أ يف ةميرجلأ ةبراحم راطإأ يف هنأ ةراضشإ’أ

ةمÓضسو نطأوملأ نمأاب ضساضسملأ هنأاضش نم ام لك عدرو ةميرجلأ ةبراحم لجأأ نم ،ةيطرضشلأ اهتايلمع لضصأوت
ةضشيعوب زوزام.هتاكلتمم

ىلإإ ايباتك لإؤؤسس هجؤي يناميلسس قداسص بئانلإ
ة˘˘˘كب˘˘˘سشلإ لا˘˘˘م˘˘˘ع سصؤ˘˘˘سصخ˘˘˘ب لوألإ ر˘˘˘يزؤ˘˘˘لإ

ةنسس52 نم نيغلابلإ بابسشلإ ءافعإإو ةيعامتجلإ
.ةينطؤلإ ةمدخلإ ءإدأإ نم رثكأاف
نع ينطؤلإ يبعسشلإ سسلجملاب بئانلإ دكأإ ثيح
لامع ةحيرسش نأاب لإؤؤسسلإ سصن يف ةبانع ةيلو
ىلع إدجإؤت رثكألإ ربت˘ع˘ت ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلإ ة˘كب˘سشلإ

0003 ى˘لإإ0002 لدعمب ،ين˘طؤ˘لإ ىؤ˘ت˘سسم˘لإ

ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ن˘ي˘عزؤ˘مو ة˘يلو ل˘˘ك ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘ع
امب ،ةيمؤمعلإ تإرإدإلإو ةيمؤكحلإ تاعاطقلإ
هذهو ،ةيلحملإ تاعامجلإو تايف˘سشت˘سسم˘لإ ا˘ه˘ي˘ف
ةقباسسلإ تامؤكحلإ فرط ن˘م ة˘سشم˘ه˘م˘لإ ة˘ئ˘ف˘لإ
عيمج يفو ةري˘ب˘ك تا˘مد˘خ مد˘ق˘ت ي˘ت˘لإو دÓ˘ب˘ل˘ل

00.064.5 زواجتت ل ةيرهسش ةرجأاب تايؤتسسملإ

لسصو نم كانهو هبحن ىسضق نم كانهو رانيد
يف هقؤقح ىلع لسصحتي ملو دعاقتلإ نسس ىلإإ
هفلم ليؤحت مت ةيعامتجلإ هفورظلو ،سشاعملإ
،هتيلؤل يعامتجلإ طاسشنلإ ةيريدم حلاسصم ىلإإ
يتلإ ة˘خؤ˘خ˘ي˘سشلإ ة˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع لؤ˘سصح˘لإ د˘سصق

لإؤؤ˘سس سصن لؤ˘ق˘ي را˘ن˘˘يد0003 غ˘ل˘ب˘م يوا˘سست

ر˘ي˘سصم لؤ˘ح لوألإ ر˘يزؤ˘لإ لأا˘˘سس ي˘˘ت˘˘لإ بئا˘˘ن˘˘لإ
ة˘مؤ˘كح˘لإ يؤ˘ن˘ت ي˘ت˘لإو دؤ˘ق˘ع˘لإ كل˘ت با˘ح˘سصأإ

ل إذاملو1202 ةنسس نم ءإدتبإ مهنع يلختلإ
م˘ه˘جا˘مدإإ ى˘لإإ ل˘قألإ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مؤ˘˘كح˘˘لإ ى˘˘ع˘˘سست
ؤهو لماكلإ تيقؤتلاب نيدقاعتم لامعك مؤسسرمب
هجو يذلإ بئانلإ لإؤؤسس لؤقي ءلؤؤه عيمج لمأإ
ءافعإإ سصؤسصخب لوألإ ريزؤلإ ىلإإ لإؤؤسس اسضيأإ

ةمدخلإ ءإدأإ نم رثكأاف ةنسس52  نيغلابلإ بابسشلإ
بابسشلإ ءإدن ىلع ءانب هنأإ حسضوأإ ثيح ،ةينطؤلإ

13و0991 يفنا˘ج ح˘تا˘ف˘لإ ن˘ي˘ب ن˘يدؤ˘لؤ˘م˘لإ

ةيمؤيلإ مهتاناعم ءاهنإإ لجأإ نم5991 ربمسسيد
ةمد˘خ˘ل˘ل ة˘ق˘با˘سسلإ فؤ˘ف˘سصلإ ن˘ع م˘هر˘خأا˘ت ءإر˘ج
لوألإ ريزؤلإ نم بئانلإ سسمتلإإ ثيح ،ةينطؤلإ
مهتيعسضو ةيؤسست ركذلإ ةقباسسلإ ةئفلل ليهسست
دعب مهدينجت متي مل نيذلإو ةينطؤلإ ةمدخلإ ءإزإإ

ةنسس52 مهنسس غلابلإو ةاسصعك نيدجإؤتملإ وأإ

إذهو0202 رب˘م˘سسيد13 خيرات دن˘ع ر˘ث˘كأا˘ف
نم مؤسسرم رإدسصإإ ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ن˘م م˘ه˘ئا˘ف˘عإا˘ب
.انؤناق اهل ةلؤخملإ ةيسصؤلإ تاهجلإ

يره ديلو

ةملاقب ةيباغلإ ةحاسسملإ نم تإراتكهلإ نم تإرسشعلإ فÓتإإ يف ببسستت قئإرحلإ
قيرح دامخإإ لجأل ةرإزخل ةيدلب ةيؤطملإ ةتسشمب ،سسمأإ لوأإ ةيندملإ ةيامحلل ةيسسيئرلإ ةدحؤلإ تلخدت

قإرتحإإ ىلإإ ةفاسضإلاب ةفاج باسشعأإو سشإرحأإ كه21 يلإؤح فÓتإإ فلخ ثيح ،ةفاج باسشعأإو سشإرحأإ

تلخدت امك ،ةرواجم تانكسسو مئاق بلسص حمق كه02 يلإؤح ةيامح مت دقو ،نؤتيز ةرجسش53 ـل يئزج
قيرح دامخإإ لجأل سسيلؤبؤيله ةيدلب لؤجؤب ةتسشمب ةرتفلإ سسفن لÓخ  ةيندملإ ةيامحلل ةيسسيئرلإ ةدحؤلإ

مت دقو ،نؤتيز ةرجسش02 قإرتحإإ ةديسصح كه80 يلإؤح فÓتإإ فلخ ثيح ،نؤتيز راجسشأإو ةديسصح

ةرايسسو ةلفاح ،ءافطإإ تانحاسش40 قيرحلإ دامخل ةيندملإ ةيامحلإ حلاسصم ترخسس قؤقرب نيناتسسب ةيامح

ةيندملإ ةيامحلل ةيسسيئرلإ ةدحؤلإ تلخدت قايسسلإ سسفن يفو  .تاعاسس40 يلإؤح ةيلمعلإ تمإدو ،لاسصتإإ

ثيح ،ةفاج باسشعأإو سشإرحأإ قيرح دامخإإ لجأل ،ةرإزخل ةيدلب ةيؤطملإ ةتسشمب د05و اسس11 ةعاسسلإ ىلع،

دقو ،نؤتيز ةرجسش53 ـل يئزج قإرتحإإ ىلإإ ةفاسضإلاب ةفاج باسشعأإو سشإرحأإ كه21 يلإؤح فÓتإإ فلخ

ةرايسسو ءافطإإ يتنحاسش20 ةيلمعلل ترخسس ،ةرواجم تانكسسو مئاق بلسص حمق كه02 يلإؤح ةيامح مت

مؤي ةيندملإ ةيامحلل ةيسسيئرلإ ةدحؤلإ هل  تلخدت يناثلإ قيرحلإ امإ .تاعاسس40 يلإؤح تمإدو ،فاعسسإإ

ةديسصح قيرح دامخإإ لجأل سسيلؤبؤيله ةيدلب لؤجؤب ةتسشمب د43و اسس61 ةعاسسلإ ىلع0202/60/22

ةيامح مت دقو ،نؤتيز ةرجسش02 قإرتحإإ ةديسصح كه80 يلإؤح فÓتإإ فلخ ثيح ،نؤتيز راجسشأإو

تاعاسس40 يلإؤح تمإدو ،لاسصتإإ ةرايسسو ةلفاح ،ءافطإإ تانحاسش40 ةيلمعلل ترخسس ،قؤقرب نيناتسسب
نيدلإزع.ل . نمزلإ نم

““اكيريل““ عون نم تاضسولهملأ نم ةربتعم ةيمك زجح مت امنيب

ةنيطنسسقب صصاخسشأإ6 فاقيإإو جيورتلل نيتعومجم كيكفت
جيورت لاجم يف ةطسشانلإ ةيمإرجإلإ تاكبسشلاب ةقلعتملإ ةسصاخ ةمظنملإ ةميرجلإ ةحفاكم راطإإ يف
ةلقنتملإ ةقرفلإ تنكمت تاكلتمملإو سصاخسشأإ ىلع ءإدتعلإ إذكو ،ةيلقعلإ تإرثؤؤملإو تإردخملإ

سصاخسشأإ60 فيقؤت نم نيتلسصفنم نيتيسضق يف ةنيطنسسق ةيلو نمأاب املاب ةيئاسضقلإ ةطرسشلل

ةلديسصلإ ةنهمل ةيعرسش ريغلإ ةسسرامملإ يتيسضق يف نيعلاسض ،ةنسس62و32 نيب مهرامعأإ حوإرتت
ةحلسسأإ ةزايحو ،يعرسش رربم نود رؤظحم سضيبأإ حÓسس ةزايحو ةينلديسص دإؤم عيبلل سضرعو لقنب
نتم ىلع سصاخسشأإ دجإؤت اهدافم ةدرإو تامؤلعم ىلإإ اهتايثيح دؤعت ىلوألإ ةيسضقلإ .ةرؤظحم ءاسضيب

رسصنع ليعفتب ،ةنيدملإ طسسؤب اهجيورت ددسصب ةيلقع تإرثؤؤم مهتزؤحب603 ؤجيب عؤن نم ةبكرم
ربعم ةبقإرملإ زجاح ىؤتسسم ىلع اهفيقؤت متيل ،اهراسسم ديدحت مت تايرحتلإ فيثكت و مÓعتسسلإ

إذك و رؤظحم سضيبأإ حÓسس زجح مت ةبكرملل ديجلإ سشيتفتلإ دعب ،سصاخسشأإ40 اهنتم ىلع ،اسسينيسسام

ةلؤسسبك561 ـب اهتيمك ردقت ةبكرملإ لخإد ماكحإاب ةأابخم (نيلباغيرب ) ةينلديسصلإ ةيودألإ طسشم11
ةيسضقلإ ةباينلل هبجؤمب إؤمدق مهقح يف ةيئإزج تإءإرجإإ فلم زاجنإ و ةقرفلإ رقم ىلإإ مهليؤحت متيل ،

اهنتم ىلع604 ؤجيب عؤن نم ةبكرم دجإؤت اهدافم ةدرإو تامؤلعم ىلإإ اهتايثيح دؤعت ةيناثلإ
ىلع ، ناميلسس يغإوز يح ىلإإ فؤسصلإؤب يح نم ةهجتم ةرؤظحم ءاسضيب ةحلسسأإ نؤلمحي سصاخسشأإ
ىلعو اهفيقؤتب تللك يتلإ و اسسينيسسام ربعم قرطلإ قرتفم ىؤتسسم ىلع ةبقإرم ةطقن عسضو مت رؤفلإ

اسصع إذك و ريبكلإ مجحلإ نم نيكسس نم سصلختلإ ركذلإ يفلاسسلإ ةلواحم نم مغرلاب نيسصخسش اهنتم
دعب ، ةطرسشلإ تإؤقل مهتدهاسشم دعب ةرواجملإ سشإرحألاب عنسصلإ يديلقت فيسس لكسش ىلع ةيديدح
ةيندعم اسصع ىلإإ ةفاسضإلاب كيتسسÓبلاب ةفلغم ةيديدح اسصع زجح مت سشيتفتلل ةبكرملإ عاسضخإإ

نم ءاهتنلإ دعب ةيلحملإ ةباينلإ مامأإ امهميدقتو ةقرفلإ رقم ىلإإ اهليؤحت متيل.لؤبسسيبلإ ةسضايرب ةسصاخ
.قيقحتلإ تايرجم

زاكعؤب لامج

3   ةرضضخوب يح يف ةعولاب فيظنت  لÓخ أوبيضصأأ امدعب / ةبانع

   ىفسشتسسملإ نطإومو لماع ةرداغم
ةيبطلإ ةباقرلإ تحت يطرسشو رخآإ ءاقبو

،ماسس زاغ إؤقسشنتسسإ نيذلإو انيسس نبإ ىفسشتسسم ينؤبلإ  ةيدلبب ريهطتلإ نإؤيد  لامع دحأإ سسمأإ لوأإ رداغ
يزلاب ةثداحلإ عقؤم يف ناك يذلإ يطرسشلإ امأإ رقتسسملإ ريغ هعسضو ببسسب ةيانعلإ تحت  هليمز يقب اميف
هرداغ دقف سسفنتلإ ةبؤعسص ببسسب ىفسشتسسملل مهعم لقن يذلإ نطإؤملإ امأإ ،نسسحت يف هتلاحف يندملإ
ةيامحلإ ةيريدمب لاسصتلإو مÓعإلاب فلكملإ هـلقـنام ىلإإ إدانتسسإ ةثداحلإ ليسصافت.لوألإ مؤيلإ يف
ةعؤلاب يف ريهطت لامع طؤقسس هدافم ءإدن سسمأإ  لوأإ إؤقلت هـنإؤــعأإ نأإ ““ةعاسس رخآإ““ ـل ةبانعب  ةيندملإ

يف لثمتي  ثداحلإ نأإ نيبت ةنياعملإو  لؤسصؤلإ  دعبو ناكملإ نيع ىلإإ لقنتلإ مت رؤفلإ ىلع3ةرسضخؤبب

دجؤيو اميف ،اهفيظنت لجأإ نم إؤلزن راتمأإ4 يلإؤح  اهقمع ةعؤلاب يف  ثلاث سصخسشو ريهطت Óماع دؤجو
تإزاغو  حئإورل مهقاسشنتسسإ ببسسب ةعبرألإ سصاخسشألإ  قنتخأإ ام  ناعرسس نكل ،جراخلإ يف عبإر سصخسش
ءامغإإ ةلاح يف مهنم نينثإ دجو نيأإ ،تيربكلإ  سصمح  يف  ةعاسس رخآإ  رداسصم  بسسح  ةلثمتملإو ةماسس
مث ناكملإ نيع يف رؤفلإ ىلع ةيلوألإ تافاعسسإلإ مهل  مدقتل ،سسفنتلإ يف ةبؤعسص نم نايناعي نإرخآلإو
تناك ايميلقإإ ةسصتخملإ ةينمألإ حلاسصملإ اهتهج نم ، مزÓلإ جÓعلإ يقلتل انيسس نبإ ىفسشتسسم إؤلقن

ريدملإ هتهج نم ،اهل ةيدؤؤملإ بابسسألإو اهتاسسبÓم ةفرعمل اهيف اقيقحت تحتف نيأإ ةثداحلإ عقؤمب ةرسضاح
ةقفإرمل لوألإ مؤيلإ ذنم ىفسشتسسملإ ىلإإ لقتنإ دق ناك لسصيف   مهاجؤب ةبانعب ريهطتلإ نإؤيدل يؤهجلإ
ب/  لامج .مهماهم ةيدأات  ءانثأإ إؤبيسصأإ مهنأإو اميسس مهتحسص ىلع نانئمطلإو نيباسصملإ

ةملاق

تابورسشملإو ةسسولهملإ صصإرقألإ يجورم فيقوت
غابدلإ مامحب ةيلوحكلإ

تامؤلعم رثإإ ىلعو ،يرسضحلإ طسسؤلإ يف ةيلقعلإ تإرثؤؤملإو تإردخملإ مئإرج ةحفاكم راطإإ يف
نيتيلمع يف ،غابدلإ مامحب ةيئاسضقلإ ةطرسشلل ةلقنتملإ ةقرفلاب ةطرسشلإ تإؤق تنكمت ،ةدكؤؤم
فيقؤت نم ،غابدلإ مامح ةيدلب حلاسص دمحم ةسسينؤل يحو لفدؤب دمحم يح ىؤتسسم ىلع ،نيتفلتخم

تإءإرجإلإ ذاختإ دعب .غابدلإ مامحب ناميقمي ،ةنسس63 و13 رمعلإ نم ناغلبي امهيف هبتسشم نيسصخسش

gatnodA051 gm ءإود نم تإروراق30 ىلع امهتزؤحب رؤثعلإ مت ،امهنأاسشب ةمزÓلإ ةينؤناقلإ

enilabagerpنم ةعج ةنينق42 و ةلؤسسبك861 يلامجإاب ةلؤسسبك65 ىلع يؤتحت ةروراق لك

ىلإ ةفاسضإ ةدحإؤلإ ةنينقلل لسس05 ةعسسبTROFUOEBعؤن نم ةعج ةنينقOGNAT   29عؤن
نييئاسضق نيفلم امهدسض نؤكي نإ لبق ،هيلع رؤثعلإ مت ام زجح متيل  .جيورتلإ تإدئاع نم يلام غلبم
ريغ ةسسسسؤؤم قيرط نع ةينلديسص دإؤم عيزؤتو ةلديسصلإ ةنهمل ةيعرسشلإ ريغ ةسسرامملإ  لعف نع
.ةسصخر نودب ةيلؤحك تابورسشم عيب و ،ةينعملإ حلاسصملإ نم ةدمتعم

نيدلإزع .ل

ةيعامتج’أ ةكبضشلأ لامع ةيعضضو ةيوضست ةرورضض ىلع ريزولل دكأأ امك

ةينطولإ ةمدخلإ نم اماع52 قوف مهنسس نم ءافعإإ بلطي يناملرب بئان
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