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صسي˘˘˘ئر لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسا ي˘˘˘ف نا˘˘˘كو
لمع˘لا ةرا˘يز لÓ˘خ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ع˘ما˘ج ى˘لإا ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا د˘ق˘ف˘ت˘˘لاو
ةمشصاعلا رئازجلاب مظعألا رئازجلا

ينطولا يبعششلا صسلجملا  صسيئر
دبع لوألا ريزولاو نينشش ناميلشس
نم  لك بناج ىلإا ،دارج زيزعلا

تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو
لامك ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةشسائرب راششتشسملا اذك و ،دوجلب
مهÓع ظيفحلا دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا را˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا ر˘˘يزو˘˘˘لاو
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر˘ل ي˘م˘˘شسر˘˘لا

ر˘يزوو د˘ي˘ع˘ل˘ب د˘ي˘ع˘˘شسوأا د˘˘ن˘˘ح˘˘م
فشسوي فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا
نارمعلاو نكشسلا ريزوو ،يدهملب
نمشضت امك .رشصان لامك ةنيدملاو
يمÓشسإلا صسلجملا صسيئر دفولا
،ه˘ل˘لا مÓ˘غ ه˘ل˘لا د˘ب˘عو˘ب ى˘˘ل˘˘عألا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لاو ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
ريفشسو ةفرشش ف˘شسو˘ي ة˘م˘شصا˘ع˘لا

ة˘ي˘ب˘ع˘˘ششلا ن˘˘ي˘˘شصلا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج
ةرايز ي˘ه˘ن˘ي نأا ل˘ب˘قو .ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ع˘ما˘ج ى˘لا ه˘تدا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
صسي˘˘ئر مد˘˘ق ،م˘˘ظ˘˘عألا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
نوبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ة˘مو˘كح˘لا ءا˘شضعأل تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ىلع ةيملع ةئيه ءاششنإا ةرورشضب
بناجلاب لف˘كت˘ل˘ل ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘عأا
تل˘˘م˘˘ششو .ةأا˘˘ششن˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا
ة˘كر˘شش ءا˘ششنا ا˘شضيا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةيلوؤوشسم اهقتاع ىلع ذخأات ةريبك
قفارم فلتخ˘م ة˘نا˘ي˘شص و ر˘ي˘ي˘شست
ةيروهمجلا صسيئر ناكو .عماجلا
فلتخم دنع هترايز لÓخ فقو دق
دعب فاط ثيح عماجلا تاطحم
لوح يحي˘شضو˘ت ط˘ير˘شش ة˘ع˘با˘ت˘م

ينيدلا ملعم˘لا اذ˘ه زا˘ج˘نإا ل˘حار˘م
مامإلا حانجب يملع˘لاو ي˘فا˘ق˘ث˘لاو
لزلزلل داشضملا ماظنلا دقفت نيأا
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف هدا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘عا م˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا
, ةÓشصلا ةعاق دقفت امك.عورششملا

.دجشسملل ةيحت نيتعكر ىدأا ثيح
صسيئر دقفت ،ةرايزلا تاذ لÓخو
ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ةرا˘˘ن˘˘م ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا

بناج ىلا اهب ةقحلملا قفارملاو
رادو ةبتكم˘لاو ي˘فا˘ق˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا
صسي˘˘˘ئر د˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك .نآار˘˘˘ق˘˘˘لا
دا˘شضم˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
.مظعألا رئازج˘لا ع˘ما˘ج˘ل لزلز˘ل˘ل
لو˘ح تا˘حور˘ششل نو˘ب˘ت ع˘م˘ت˘شساو
يذ˘لا لزلز˘ل˘ل دا˘شضم˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
رو˘ع˘ششلا ة˘ب˘شسن ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ب ح˘˘م˘˘شسي

07 ة˘ب˘شسن˘ب ة˘ي˘˘شضرألا تاز˘˘ه˘˘لا˘˘ب
م˘ئا˘عد˘لا صصت˘م˘ت ثي˘ح, ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
مظعألا عماجلا ل˘ف˘شسأا ةدو˘جو˘م˘لا
اذه عتم˘ت˘يو.ة˘ي˘شضرألا ةز˘ه˘لا ةو˘ق
اذه ةيامح˘ل د˘م˘ت˘عا يذ˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
نم يفاقثلاو يرا˘م˘ع˘م˘لا حر˘شصلا

لشصي نامشضب ةلمتحم ثراوك يا

ماظنلا اذه عشضخيو .ةنشس08 ىلا
ةبقارم ىلا هيلع نيمئاقلا بشسح
هتيزهاج ىدم دنع فوقولل ةيرود
ناف طقف ريكذتللو.رمتشسم لكششب
ر˘ب˘ت˘ع˘ي م˘ظ˘عألا ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ج˘شسم
و ا˘ي˘ق˘ير˘فإا و ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ر˘ب˘كألا
دعب ملاعلا يف دجشسم ربكأا ثلاث
ةمركملا ة˘كم˘ب مار˘ح˘لا د˘ج˘شسم˘لا

يف ف˘ير˘ششلا يو˘ب˘ن˘لا د˘ج˘شسم˘لاو
عما˘ج و˘ل˘ع˘تو .ةرو˘ن˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا
ملاع˘لا ي˘ف ةرا˘ن˘م لو˘طأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا

عبرتي اميف رتم762 اهولع غلبي
ردقت ةيلامجإا ةحاشسم ىلع عماجلا

اذه مشضيو .اراتكه72 نم رثكأاب
يرا˘م˘ع˘م˘لا ع˘با˘ط˘لا وذ م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةيرئازج ةي˘شصو˘شصخ˘ب ي˘مÓ˘شسإلا
هتحاشسو دجشسم˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب
ةعاقو لابقتشسا ءا˘شضف ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

2 ا˘ه˘ت˘حا˘شسم زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت ةÓ˘˘شصل˘˘ل

و لشصم000021 ـل عشستت راتكه
ـب ردقت باعيتشسا ةردقب نآارقلل راد

دعب امل يجو˘غاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م003
.ايمÓشسإا ايفاقث ازكرم و جردتلا

ةردق ةبتكم رئازجلا عماج مشضيو

رفوتتو دع˘ق˘م0002 اهباعيتشسا

ة˘عا˘قو با˘ت˘ك نو˘ي˘ل˘م1 ى˘ل˘˘ع
و ن˘ف˘ل˘ل ف˘˘ح˘˘ت˘˘مو تار˘˘شضا˘˘ح˘˘م
ثحبلل زكرمو يمÓشسإلا خيراتلا
يو˘ت˘ح˘يو .ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف
يفاقث زكر˘م ى˘ل˘ع ا˘شضيأا ع˘ما˘ج˘لا

0008 ـب ردقت ةحاشسم ىلع ديششم

0003 ـل ع˘˘شست˘˘ي و ع˘˘˘بر˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘م
تاعاق ملعملا مشضي امك .صصخشش
ةدد˘ع˘ت˘م ل˘˘ئا˘˘شسو ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
ة˘˘˘يرادإا تار˘˘˘ق˘˘˘م و ط˘˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘˘لا

باعيتشسا ةقاطب تارايشس ةريظحو

ىلع عقت ةرايشس0006 ىلا لشصت
،صضرألا تح˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
تÓ˘˘ح˘˘مو ءار˘˘شضخ تا˘˘˘حا˘˘˘شسمو

21 ىلع كلذك يوحيو .ةيراجت
ةحاشسم ىلع عبرتت ةلقتشسم ةيانب

ةحاشسم عم راتكه1 يلاوحب ردقت

دقو.عبرم رتم000004 غلبت ماخ
ةلاكولا عماجلا زاجنإا ىلع تفرششأا
عماج ري˘ي˘شست و زا˘ج˘نإل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةرازو ة˘˘يا˘˘شصو تح˘˘ت ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةرازوو فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا
متو .ةنيدم˘لاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كشسلا

ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل صسا˘˘شسألا ر˘˘ج˘˘ح ع˘˘˘شضو

1102 ربو˘ت˘كأا13 مو˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا
زا˘ج˘نإلا لا˘غ˘ششأا ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأا ل˘ب˘˘ق

نمو2102. يام02 موي ايمشسر
نوكي نا ينيدلا حرشصلا اذه نأاشش
نينطاوملل ةينيد و ةيحايشس ةلبق
بنا˘˘جألا كلذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘˘م˘˘ك .ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘يد˘˘فاو˘˘˘لا
و يدا˘˘شصت˘˘˘قا رود ه˘˘˘ل نو˘˘˘كي˘˘˘شس
طاششن قل˘خ ه˘نأا˘شش ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جا

.ةيكرحو
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د˘ب˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر دد˘˘شش
لمعلا ةرايز لÓخ ,نوبت ديجملا

ع˘ما˘ج ى˘لإا ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا د˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘لاو
ةرور˘شض ى˘ل˘ع م˘˘ظ˘˘عألا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘عأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ئ˘˘ي˘˘ه ءا˘˘ششنإا

ري˘ي˘شست˘ل ىر˘ب˘ك ة˘كر˘ششو ىو˘ت˘شسم
اهنيششدت متيشس يتلا ةأاششنملا هذه
صسيئرلا لاقو .لبقملا ربمفون علطم
عماجلا قفارمل هدقفت لÓخ نوبت
صسأارب ءافتحلا عم انمازت ءاج يذلا
ين˘طو˘لا مو˘ي˘لاو ة˘ير˘ج˘ه˘لا ة˘ن˘شسلا
ن˘ي˘ششد˘ت نإا˘ف ا˘ي˘ئد˘ب˘م» ,د˘ها˘ج˘م˘ل˘ل

لوأا نو˘˘كي˘˘شس م˘˘ظ˘˘عألا ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
اذهب اكربت كلذو ,لبقملا ربمفون
.«ن˘ي˘ير˘ب˘م˘فو˘ن ا˘نرا˘ب˘ت˘عا˘ب ر˘ه˘˘ششلا

ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘˘ئر ى˘˘˘ط˘˘˘عأاو
,ةينيدلا نوؤوششلا ريزول تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ىلع ةيملع ةئيه ,ءاششنإا ةرورشضب
بنا˘ج˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ت ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘عأا
ىلإا ايعاد ,حرشصلا اذه يف يملعلا
يف ىربكلا دها˘ع˘م˘لا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا
ة˘ي˘ع˘جر˘م˘لا مار˘ت˘حا طر˘شش ,م˘لا˘ع˘لا
اذكو ةيطشسولا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘لا
نم ةيلود تا˘ما˘ه˘شسإا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا
ا˘˘م اد˘˘ع ا˘˘م ,ي˘˘مÓ˘˘شسإلا م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
ىدشسأا امك.انتاهجوت عم صضراعتي

ةرورشضب تاهيجوت نوبت صسيئرلا
دقاعتلل لوألا ريزولا عم قيشسنتلا

ةنايشصلاب لفكتلل ىربك ةكرشش عم
ادرطتشسم ,قفارملا لكب ءانتعلاو
ر˘ب˘كأا ثلا˘ث˘ب ءا˘ن˘ت˘علا نأا لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
نيمر˘ح˘لا د˘ع˘ب م˘لا˘ع˘لا ي˘ف د˘ج˘شسم
ىوتشسم يف نوكت ةكرشش بلطتي
.نيمرحلا دحأا ريشست يتلا ةكرششلا

يتلا ةكرششلا هذه ماهم نأا حشضوأاو
اهتعاط˘ت˘شسا ي˘ف نو˘كي نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي

نم اهيف امب اراتكه03ـب ءانتعلا
ةنايشصلاو نمألا, صصختشس ,قفارم
ة˘ي˘نا˘كمإا ا˘ه˘ح˘ن˘م ع˘م ,م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
مايقلل ةئششان تاكرشش عم ةلوانملا

ةيشصخششلا نأاششبو .ماهملا فلتخمب
حرشصلا اذه صسأارتشس يتلا ةينطولا
نأاب نوبت صسيئرلا ىشصوأا ,ينيدلا
ةءافكلاب ع˘ت˘م˘ت˘ت ة˘ي˘شصخ˘شش نو˘كت
قلعتي رمألا نأل ,ةيملعلاو ةينيدلا
اد˘ج˘شسم ن˘م˘شضت˘ي ر˘ي˘ب˘ك ع˘م˘ج˘م˘ب
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصمو ة˘˘ب˘˘ت˘˘كمو اد˘˘ه˘˘ع˘˘˘مو
تاطوطخملا م˘ي˘مر˘تو لÓ˘غ˘ت˘شسل
رمأاو ,اريبك ا˘با˘ط˘ق˘ت˘شسا فر˘ع˘ي˘شسو
ل˘م˘ششي نأا˘ب ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر
دعب ام نيوكت ىلع يملعلا حرشصلا
تا˘ع˘ما˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب جرد˘˘ت˘˘لا
عم ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا لود˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
.لاع ىوتشسم يف ةمئألا نيوكت

ةيروهمجلإ ليكو ىلإإ بلط ميدقت دعب

بسسنلا يلوهجم لافطألل حامسسلا
  مهيلفاك باقلأا نم ةدافتسسإلاب

موشسرملا ليدعت ىلع دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا مدقأا
يلفاكل حم˘شسي˘شس يذ˘لا ر˘مألا.با˘ق˘لألا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ق˘ّل˘ع˘ت˘م˘لا
بلط ميدقت دعب ، مهباقلأا مهحنمب بشسنلا يلوهجم لافطألا
خرؤوملا يذيفنتلا موشسرملا بجومبو.ةيروهمجلا ليكو ىلإا

نم74ـلا دد˘ع˘لا ي˘ف ردا˘˘شصلاو يرا˘˘ج˘˘لا توأا8 خيرات˘ب
يذلا صصخششلل نكمي» هنأا دكأا يذلاو ةيمشسرلا ةديرجلا

نأا ،بألا نم بشسنلا لوهجم Óفط ينوناق لكششب لفك
ةيروهمجلا ليكو ىلإا ه˘تد˘ئا˘ف˘لو ل˘ف˘ط˘لا اذ˘ه م˘شسا˘ب مد˘ق˘ي
بقللا رييغت بلط ،لفطلا دÓيم ناكمل وأا هتماقإا ناكمل
مأا دوجو ةلاح يفو .«هبقل عم هتقباطمو لفطلل يلئاعلا

إاف ،لوفكملا لفطلل ةايحلا ديق ىلعو ةمولعم
ّ

ليدعتلا ن
بلطلا قفري نأاب لفاكلا مزلي باقلألا رييغت ماظنل ديدجلا
كلذ رّذعت ةلاح يفو ،يمشسر دقع لكشش يف اهتقفاومب
يلئاعلا بقللا ةقباطمب صصخري نأا ةمكحملا صسيئرل نكمي
طرششب ريخألا اذه بلط ىلع ءانب ،لفاكلا بقل عم لفطلل
لفطلا مأاب لاشصتÓل هيعاشسم نأاب يفرشش حيرشصت ميدقت

ماكحأا ممتت3 ةداملا صصنتو .ىودج نودب تيقب لوفكملا

ماع يناثلا عيبر01 يف ةخرؤوملا17-751 مقر موشسرملا

ررـكم ىلوأا نيتدامب1791 ةـنشس ناوج3 قفاوملا1931

نكمي هنإاف رركم ىلوألا ةداملل ةبشسنبلاف1.رركم ىلوأاو
،بألا نم بشسنلا لوهجمّ  Óفط انوناق لفك يذلا صصخششلا
ةيروهمجلا ليكو ىلإا هتدئافلو لفطلا اذه مشساب مدقي نأا
بقللا رييغت بلط ،لفطلا دÓيم ناكملوأا هتماقإا ناكمل
لفطلا مأا نوكت امدنع .هبقل عم هتقباطمو لفطلل يلئاعلا

إاف ،ةايحلا ديق ىلعو ةمولعم
ّ

بلـطـلا قـفرــي نأا بجي هن
يفو .يمشسر دــقــع لــكشش يف ةــمدــقملا اـهتـقـفاومب

صصخر˘ي نأا ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا صسيـئر نـكمـي ،كلذ رذـع˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح
ىلع ءانب ،لفاكلا بقل عم لفطلل يلئاعلا بقللا ةقباطمب

،هيف حرشصف ،ايفرشش احيرشصت هب قفري يذلا ريخألا اذه بلط
ل˘ك نا ،ي˘م˘شسر د˘ق˘ع ل˘˘كشش لـك نأا ،ه˘˘ت˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم تح˘˘ت
.ىودج نود تيقب مألاب لاشصتÓل اهب ماق يتلا يعاشسملا

بقللا رييغت بلط ميدقت ناكمإلاب حبشصأا ليدعتلا بجومبو
.ينورتكلإلا قيرطلا ربع هب ةقفرملا قئاثولاو ماع لكششب

نيدولوملا صصاخششأÓل ةبشسنلاب بلطلا عدوي نأا نكمي امك
رقمل يلشصنقلا وأا يشسامولبدلا زكرملا ىدل جراخلا يف
قيرط˘لا ر˘ب˘ع بل˘ط˘لا لا˘شسرإا م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ما˘قإا
ةمكحم ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ى˘لإا ا˘شضيأا ي˘نور˘ت˘كلإلا
.ةمشصاعلا رئازجلا ءاشضق صسلجمب دمحما يديشس
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مهت يتلإ اياسضقلإ يف اهيأإر ءإدبإاب اهل حامسسلل
مهت’اغسشناب لفكتلإ يف ةكراسشملإو نينطإوملإ

ةسصسصخم ةيمقر ةسصنم قلطإا
ةيوعمجلا ةكرحلل

ةكرح˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر را˘ششت˘شسم ف˘ششك
لوأا ناشضمرب هيزن ,جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيوعمجلا
ةيدملا ةيلول ةيوعمجلا ةكرحلاب هعمج ءاقل لÓخ صسمأا

امع ةيوعمجلا ةكرحلل ةشصشصخم ةيمقر ةشصنم قÓطإا نع
اياشضقلا يف اهيأار ءادبإاب تايعمجلل حامشسلا فدهب بيرق
لفكتلا يف ةكراششملاو نينطاوملل ةيمويلا ةايحلا مهت يتلا
ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘شصن˘م˘لا نأا نا˘شضمر˘ب ح˘شضوأاو .م˘ه˘تلا˘˘غ˘˘ششنا˘˘ب
ثيحب ةينطولا ةيوعمجلا ةكرحلا يلثممل ةحاتم نوكتشس
تلاغششنا نع ريبعتلا وأا تابلطلا ميدقت نم نونكمتيشس
هجاوت يتلا لكاششملا نم عون يأا ىلإا قرطتلا وأا نينطاوملا
.اهنع ربعملا تلاغششنلا ـب لفكتلا لهشسي امم ,ناكشسلا

رّبعُملا ةيوعمجلا ةكرحلا تلاغششنا نإا راششتشسملا فاشضأاو
,يلعف لكششب اهب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘يو ا˘ًي˘ئا˘ق˘ل˘ت صسرد˘ُت˘شس ا˘ه˘ن˘ع
را˘كفألا ن˘ي˘ب برا˘ق˘ت˘لا زز˘ع˘˘ت˘˘شس ةادألا هذ˘˘ه نأا ا˘˘ًح˘˘شضو˘˘م
,يندملا عمتجملا لعاو˘ف ا˘ه˘ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ي˘ت˘لا تا˘حار˘ت˘قلاو
ةمئاد لاشصتا ةانق ةماقإا ىلع دعاشستو مهنيب ةلشصلا يوقتو
ةشصنملا هذه قÓطإا نأا دكأا امك .ةلودلاو نطاوملا نيب
ةيمنتو يوعمجلا لمعلا زيزعت يف اشضيأا مهاشسيشس ةيمقرلا
يتلا ةيرواششتلا تاءاقللا نأا افيشضم .ةيتاشسشسؤوملا حورلا
دÓبلا يف ةيوعمجلا تاكرحلا فلتخم عم مايأا لبق تقلطنا
ىلع دعاشست نأا اهنأاشش نم قيرط ةطراخ ينبت ىلإا فدهت
عقاولا صضرأا ىلع لكششتت دق يتلا تابقعلا عيمج زواجت
امك .ةيموكحلا تاءارجإÓل عير˘شسلا د˘ي˘شسج˘ت˘لا˘ب حا˘م˘شسلاو
ا˘هاد˘بأا ي˘ت˘لا ةدارإلا ى˘ل˘ع ءو˘شضلا نا˘شضمر˘ب د˘ي˘شسلا ط˘ل˘شس
ةيوقتو يندملا عمتجملا رود ةيقرت يف ةيروهمجلا صسيئر
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ب ه˘˘ط˘˘باور
.ةماعلا ةحلشصملل ةمدخ كلذو ةيكراششتلا
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لبقملإ ربمتبسس31 موي ةياغ ىلإإ

تاءاعدتسسإلا بحسس ةيلمع رارمتسساب «كابلا» زايتجإا ىلع نيلبقملا ركذت ةيبرتلا ةرازو
بحشس ةيلمع نأا نييماظنلا وأا رارحألا مهنم ءاوشس «ايرولاكبلا» ةداهشش ناحتما زايتجا ىلع نيلبقملا ةبلطلا ركذتل ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تداع

ىلع درلل ةشصاخ بتاكم ريفوت ىلإا ةيبرتلا ةرازو تدمعو .مداقلا ربمتبشس رهشش نم31 يف ررقملا ناحتملا موي ةياغ ىلا رمتشستشس تاءاعدتشسإلا
اذه.ءاعدتشسلا بحشس ةيفيكو ةبلطلل حئاشصن ميدقت دشصق هيجوتلا يراششتشسمل تاميلعت  ءادشسإا اذكو ةيبرتلا تايريدم ىوتشسم ىلع مهتلاغششنا

رشسلا ةملكو مدختشسملا مشسا وأا يرشسلا مقرلاك تاقباشسملاو تاناحتمÓل ينطولا ناويدلا عقوم ىوتشسم ىلع ةشصاخلا هتانايب لاخدإاب حششرتملا موقيو
هعÓطا ىلإا ةفاشضإا ناحتملا هيف زاتجي يذلا زكرملا ىلع فرعتي هشساشسأا ىلع يذلا ءاعدتشسلا ىلع اهدعب لشصحتيل  ةعابطلا رز ىلع طغشضلاو
ىلع تاعونمملا نم ديدعلا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو هيف تعشضو يذلا تقولا يف اذه يتأايو. اهذاختا بجاولا تاداششرإلا اذكو تاعونمملا مهأا ىلع
ناكم يف ةذتاشسألا دجاوت بنجت يف تاعونمملا هذه لثمتتو. ةيشضاملا تاونشسلا لÓخ ثدح ام بنجتل صشغ وا برشست يأا عنمل صصوشصخلاب ةذتاشسألا

±.S°∏«º .صشغلل تلواحم ةيأا بنجتل ناحتملا عوشضوم ىلإا حيملتلا ةلواحم وأا نيحششرتملا عم ثدحتلا وأا مهنيب اميف ثدحتلا وأا دحاو
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د˘م˘ح˘مأأ يد˘˘ي˘˘صس ة˘˘م˘˘كح˘˘م تل˘˘جأأ
عنصصم فلم يف رظنلأ ةمصصاعلاب
ى˘˘ل˘˘ع هزا˘˘ج˘˘نأ يرا˘˘ج˘˘لأ تو˘˘يز˘˘لأ

ة˘يلو˘ب لوزا˘ب ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
ةوخإلل هتيكلم دوعت يذلأو لجيج
شسبحلأ نهر نودجأوتملأ فانينوك
نم ناكو . داصسفلأ ةبراحم راطأ يف
ة˘م˘كح˘م˘لأ ر˘ظ˘ن˘ت نأأ شضر˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لأ
عنصصملأ أذ˘ه ف˘ل˘م ي˘ف ةرو˘كذ˘م˘لأ
ته˘جو أد˘ع˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ ءا˘˘ع˘˘برألأ

أذهب ة˘ي˘ن˘ع˘م فأر˘طأأ ةد˘ع˘ل ةو˘عد˘لأ
دوهصش وأأ نيمهتمك أءأوصس ريخألأ

ةيلول ناقباصس نايلأو  مهنيب نمو
ن˘˘م دد˘˘ع ى˘˘لأ ة˘˘˘فا˘˘˘صضأ ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج
هنأأ ريغ ءأرزوو نيرخآأ نيلوؤوصسم
ةيصضقلأ هذه يف رظنلأ ليجأات ررقت
ناكصس ناك امدعب قحل دعوم ىلأ

نم رحأأ ىلع ششينروكلأ ةمصصاع
ا˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل ر˘˘م˘˘ج˘˘لأ

ي˘ت˘لأ ما˘كحألأ ى˘ت˘حو ا˘ه˘تأرو˘ط˘تو
. اهب قلعتي اميف ةلأدعلأ اهردصصتصس
ةيصضق ريجفت ذنم ثيدحلأ روديو

هزا˘ج˘نأ د˘ن˘صسأأ يذ˘لأ ع˘ن˘صصم˘لأ أذ˘ه
يذلأو ةينيصصلأ تاكرصشلأ ىدحإل
رهصشأأ ةدع ذنم لاغصشألأ هب تفقوت
امدعب هليومت ةيلمع فقوت ببصسب

زيح لخدي نأأ شضرتفملأ نم ناك
نع يراجلأ ماعلأ ةيأدب عم جاتنإلأ
أذه فلم يف نيلوؤوصسم ةدع طروت
لوألأ ريزولأ مهنيب نمو عنصصملأ
يف  دجأوتملأ ىيحيوأأ دمحأأ قباصسلأ
تليهصست حنم للخ نم  نجصسلأ
ميدقتو عورصشملأ ي˘كلا˘م˘ل ة˘ي˘كن˘ب
امم ءلؤوه˘ل ة˘ق˘ح˘ت˘صسم ر˘ي˘غ لأو˘مأأ

رئا˘صسخ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ن˘يز˘خ˘لأ د˘ب˘ك

ن˘ع ثيد˘ح˘لأ رود˘ي ا˘م˘ك ، ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

لجيجب نييلحم نيلوؤوصسم طروت

با˘ح˘صصأل تل˘ي˘ه˘صست م˘يد˘ق˘ت ي˘˘ف

ريخألأ أذه ءانبل روكذملأ عنصصملأ

ي˘˘ت˘˘لأ شضرألأ ة˘˘ع˘˘ط˘˘˘ق كلذ ن˘˘˘مو

ربكأأ دحأأ ةأذاحمب نيينعملل تحنم

كلذو ايقيرفأو ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ئ˘نأو˘م˘لأ

ن˘ي˘ع˘ب تا˘ه˘ج˘لأ هذ˘ه ذ˘خأا˘ت نأأ نود

دبل يتلأ طورصشلأ شضعب رابتعإلأ

. ةقفصصلأ هذه يف اهرفوت نم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

Gdù°Ñâ  22GChä 0202Gd©óO 8606 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

طقف دحاو صصيخرتل زايتمإ’ا بحاسص ةزايح ةرورسض اهنيب نم

ةسصاخلأ طورسشلأ نع جرفت ةعانسصلأ ةرأزو
اهعينسصتو تأرايسسلأ دأريتسسإاب

اهسشاعنإاو اهتلكيه ةداعإ’ لماكتم ططخم راطإا يف

ةيمؤمعلأ تاعمجملأ ضضعب لامسسأأر حتف ةيفيك يف ركفت ةمؤكحلأ

نوطسشانلا نويداسصتقإ’ا نولماعتملا اريخأا نكمتيسس ثيح ,ةعنسصملاو ةدروتسسملا تارايسسلاب صصاخلا طورسشلا رتفد نع ةعانسصلا ةرازو تجرفأا
 .مهطاسشن فانئتسسإا لجأا نم ةعانسصلا ةرازول مهتابلط ميدقت نم رئازجلاب تارايسسلا عينسصت لاجم يف
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ي˘˘ف «م˘˘هأر˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع تيأأ» ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ ر˘˘يزو د˘˘كأأ
ةود˘ن˘لأ لا˘غ˘صشأأ ما˘ت˘خ ي˘ف ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘˘صصت
نأ ،يداصصتقلأ ششاعنإلأ ططخم لوح ةينطولأ
شضعب لامصسأأر حتف ةي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ر˘كف˘ت ة˘مو˘كح˘لأ
يف نكل اهليومت ةداعإأو ةي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘م˘لأ
هذه ششاعنإأو ةلكيهلأ ةداعإل لماكتم ططخم راطأ
يف موقت تناك كونبلأ ناب فاصضأأو .تاعمجملأ

ةيمومعلأ تاعمجملأ ز˘ج˘ع ل˘يو˘م˘ت˘ب ق˘با˘صس تقو
اهثعب ةداعإل ةرملأ هذه ىعصست ةموكحلأ نأ ريغ
اقفوو .شصاخلأو ماعلأ راخدلأ فيظوت قيرط نع
ل˘ع˘ف كل˘م˘ت تا˘صسصسؤو˘م˘˘لأ شضع˘˘ب نإا˘˘ف ر˘˘يزو˘˘ل˘˘ل
باطقتصسأ  اهنكمي و ةعجان ةيداصصتقأ عيراصشم
هنإاف كلذ نم نكمتت مل أذأ نكل ينطولأ راخدلأ
لوحو.ةحاصسلأ ى˘ل˘ع ا˘هد˘جأو˘ت ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ م˘ت˘ي˘صس
يلع تيأأ راصشأ ،رأرقلأ أذهب ةينعملأ تاصسصسؤوملأ

ءا˘صصحإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ج˘ئا˘ت˘ن˘ب نو˘هر˘م ر˘مألأ نأأ م˘هأر˘˘ب

يتلأ قوصسلأ تاصسأرد أذكو  موصصخلأو لوصصألأ

شضع˘˘ب نأ أد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘يرأزو˘˘لأ ه˘˘تر˘˘ئأد ه˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت

ي˘ف تا˘ي˘لا˘كصشإأ ن˘م ط˘ق˘ف ي˘نا˘ع˘ت تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ

،قايصسلأ شسفن يفو .رييصستلأ يف شسيلو قيوصستلأ

أدوجوم ناك يذلأ يلصضافتلأ ماظنلأ ءاغلأ نأ ربتعأ

نم ديدعلل حمصسيصس ةيبيكرتلأ ةطصشنلأ  ةدئافل

ريغ .اهتيعصضو نيصسحت نم ةيمومعلأ تاعمجملأ

ل ةينطولأ ةعانصصلأ ثعب ةداعأ نأ ىلأ تفل هنأ

اصضيأ لب ةيمومعلأ تاعمجملأ ىلع طقف زكتري

نكمي يتلأ تاكأرصشلأ ىلعو شصاخلأ عاطقلأ ىلع

مايق لوح لأؤوصس ىلع هدر يفو .امهنيب متت نأأ

ربع ،اهلامع حيرصستب تأرايصسلأ بيكرت تاكرصش

ةليصسوك لا˘م˘ع˘لأ مأد˘خ˘ت˘صسل ه˘صضفر ن˘ع ر˘يزو˘لأ

ةماقإل ي˘عا˘صسلأ د˘يد˘ج˘لأ ما˘ظ˘ن˘لأ ل˘ظ ي˘ف زأز˘ت˘بأ

ل يتلأ بي˘كر˘ت˘لأ ة˘ط˘صشنأ لد˘ب ي˘ق˘ي˘ق˘ح ع˘ي˘ن˘صصت

دحأأ ل» :لئاق حرصص ثيح,ةفاصضم ةميق لمحت

بصصانم كانه ,لمعلأ بصصانمب انزتبي نأ هنكمي

لمع بصصانمو ةجتنم ريغ ىرخأأو  ةجتنم لمع

ناب فاصضأأو.«ينطولأ داصصتقلاب رأرصضإلل تدجو

لمعلأ تاعاطق ىوتصسم ىلع ةينوناق رطأأ كانه

ريغ نم هنكلو.تلاحلأ  لكب  لفكتلل ةعانصصلأو

ةيلصضفأ أذ هلمع بصصنم نأ دحأ ربتعي نأ لوبقملأ

هنأ ىلأ راصشأ قايصسلأ أذه يفو .«نيرخآلاب  ةنراقم

لا˘م˘ع˘لأ تا˘ئ˘م حر˘صست تا˘كأر˘صشلأ هذ˘˘ه تنا˘˘ك أذأ

عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف لا˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م فللأ تأر˘˘صشع نا˘˘ف

تاصسصسؤوم˘لأ ن˘م فلألأو أو˘حر˘صس د˘ق ي˘مو˘م˘ع˘لأ

عيراصشم  ءأرج تدقف دق ةطصسوتملأو ةريغصصلأ

لومتو  ةبعصصلأ ةلمعلأ فزنتصست يتلأ بيكرتلأ

ريغلأ ةيكرمجلأو ةيئابجلأ تأءافعلأ قيرط نع

داصصتقلأ ىلع ةدئافلاب دوعت ل اهنأأ امب ةيقطنم

.ينطولأ
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طا˘صشن ع˘صضخ˘ي˘صس ةر˘م˘لأ هذ˘˘ه ن˘˘كلو

ىلأ رئأز˘ج˘لأ ي˘ف تأرا˘ي˘صسلأ دأر˘ي˘ت˘صسإأ

ىلع بجي يتلأ طورصشلأ نم ةلمج

ر˘ت˘فد˘ل ا˘ق˘فو ا˘ه˘مأر˘ت˘حأ ر˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ

ءاج ام بصسح كلذو.ديدجلأ طورصشلأ

ةيمصسرلأ ةديرجلأ نم ريخلأ ددعلأ يف

ر˘ت˘˘فد ن˘˘ع ف˘˘صشك يذ˘˘لأو94 مقر

طا˘صشن ة˘صسرا˘م˘م˘ب شصا˘خ˘لأ طور˘صشلأ

ةع˘ن˘صصم˘لأو ةدرو˘ت˘صسم˘لأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ

02- مقر يذيفنتلأ موصسرملأ .رئأزجلاب

ةجحلأ وذ92 خيراتب خرؤوملأ722

ددحملأ0202 توأأ91 ـل قفأوملأ

تابكرملأ عيب طاصشن قرطو طورصشل

طور˘صشلأ ر˘ت˘فد ن˘م˘˘صضتو .ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ

شصوصصنم˘لأو ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت لوأ طر˘صشك

نأأ ى˘ل˘ع شصن˘˘ي،4 ةدا˘م˘لأ ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع

هيدل نوكي نأأ بجي زايتملأ بحاصص

ح˘م˘صسي ا˘م˘ك .ط˘˘ق˘˘ف د˘˘حأو شصي˘˘خر˘˘ت

لا˘ج˘م˘لأ ي˘ف ر˘م˘ث˘ت˘صسم˘ل˘ل مو˘صسر˘˘م˘˘لأ
تأرايصسلأ نم طقف نيتملع ليثمتب
لك لبقو .دأريتصسلأ دنع رئأزجلأ يف
مدق˘ت˘م˘لأ ر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع بجو أذ˘ه
دأريتصسأ لاجم يف را˘م˘ث˘ت˘صسلأ ف˘ل˘م˘ب
شصيخرتب لوأأ لصصحي نأأ تأرايصسلأ

مث ةعانصصلأ ةرأزو نم رداصص تقؤوم
موصسرم˘لأ ن˘م˘صضتو .ي˘ئا˘ه˘ن شضيو˘ف˘ت

تأرا˘˘ي˘˘صسلأ ع˘˘ي˘˘ن˘˘صصت طور˘˘صش ا˘˘صضيأ
ثيح ،بناجألأ نيرمثتصسملل ةبصسنلاب
ل يتلأ طورصشلأ نم ةلمج ديدحت مت
نم مدقتملأ رمثتصسملأ اهيفوتصسي نأأ دب
ايملاع دئأر رمثتصسملأ نوكي نأأ اهمهأ
نأأو .تأرا˘ي˘صسلأ ع˘ي˘ن˘صصت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
يف ةيم˘لا˘ع˘لأ ةر˘ب˘خ˘لأ ر˘ي˘فو˘ت˘ب مز˘ت˘ل˘ي
ا˘صضيأ مو˘صسر˘م˘لأ تأذ دد˘حو .لا˘ج˘م˘لأ

ا˘ه˘ي˘فو˘˘ت˘˘صسي نأأ بج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ طور˘˘صش
ي˘ف بغأر˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ
نوكي نأ اهمهأأ نم يتلأو ،عينصصتلأ
ةيكلملأ قوقح يف ةيلام ةدعاق هيدل

نم ل˘قألأ ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب03 ةبصسنب
ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلأ غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘صصح
طرتصشي امك .طط˘خ˘م˘لأ را˘م˘ث˘ت˘صسل˘ل
نأأ يرئأزجلأ رمثتصسملأ ىلع موصسرملأ
جاتنإلأ طاصشن يف ةربخ هيدل نوكي

أذأ تأونصس5 نع لقت ل يعانصصلأ
ع˘ي˘ن˘صصت لا˘ج˘م ي˘ف را˘م˘ث˘˘ت˘˘صسلأ دأرأأ
دأر˘ت˘صسأ ة˘ي˘صضق تق˘ل˘˘خو .تأرا˘˘ي˘˘صسلأ
يف أريبك لدج اهعينصصتو تأرايصسلأ
د˘˘يؤو˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ط˘˘˘صسأوأأ

عا˘˘ف˘˘ترأ ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو شضرا˘˘˘ع˘˘˘مو
ىلع تأرايصسلل قوبصسم ريغو ينونج
يذلأ رمألأ ةينطولأ قوصسلأ ىوتصسم
ةرا˘ي˘صس ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لأ ة˘م˘ه˘م ل˘ع˘ج
هبصش ةمهم طيصسبلأ نطأوملل ةبصسنلاب
.ةليحتصسم

ةيميظنتلاو ةينوناقلاو ةيتاسسسسؤوملا رطأ’ا عسضو
داوملا هذه ريدسصتو جاتنإا عيجسشتل

ديدحتل ماظن دامتعإأ ؤحن
اهريفؤت نمسضي ةيودألأ راعسسأأ

ةلؤقعم راعسسأاب نينطأؤملل
لأوحأأ ةصشقانمل تصصصصخ يتلأ ةصشرولأ لاغصشأأ تهتنأ
ةودنلأ راطإأ يف تمظن يتلأو ،ةينلديصصلأ ةعانصصلأ
ثعبل يداصصتقلأ ششا˘ع˘نإلأ ط˘ط˘خ˘م لو˘ح ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
عفر ةرور˘صض ى˘لأ ة˘صشرو˘لأ تصصل˘خو.د˘يد˘ج دا˘صصت˘قأ
ةعنصصملأ ةيودألأ ليجصست ةيلمع لطعت يتلأ دويقلأ

ةروتاف شصيلقت فده نهريصس اهرأرمتصسأ نأل ،ايلحم
تمت يتلأ ،ة˘صشرو˘لأ لا˘غ˘صشأأ تصصل˘خ ا˘م˘ك.دأر˘ي˘ت˘صسلأ
ي˘ت˘لأ و ،ة˘ي˘نلد˘ي˘صصلأ ة˘عا˘ن˘صصلأ ر˘يزو فأر˘صشإأ تح˘ت

ةودنلأ لاغصشأأ ةياهن يف مويلأ يئاهنلأ اهريرقت شضرع
ة˘ن˘ج˘ل˘˘لأ ط˘˘ي˘˘صشن˘˘ت ةدا˘˘عإأ ةرور˘˘صض ى˘˘لأ ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
تاعاطقلأ ةبلاطمو راع˘صسأل˘ل ةدد˘ح˘م˘لأ ة˘يدا˘صصت˘قلأ
ةفصصب نوعمتجي نيمئأد نيل˘ث˘م˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

ا˘عد ا˘م˘ك.تا˘ف˘ل˘م˘لأ ل˘ك ة˘يو˘صست ة˘يا˘غ ى˘لإأ ةر˘م˘ت˘صسم
دأو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘˘لأ م˘˘عد ى˘˘لأ نو˘˘كرا˘˘صشم˘˘لأ
يتلأ ةيداملأو ةيرصشبلأ تاناكمإلأ لكب ةينلديصصلأ
عم لجاعلأ بيرقلأ يف اهفأدهأأ قيقحت نم اهنكمت
أذك و ةيحصصلأ ةملصسلأو نمألأ طورصش لك مأرتحأ
ةيودألأ تافلم يف تبلل نييبطلأ ءأربخلأ ناجل ليعفت
هيجوت مت امك.ة˘ل˘جا˘ع ة˘ف˘صصب م˘ه˘ئأرآأ ءأد˘بإأو ة˘ق˘لا˘ع˘لأ

شصخرلأ ميلصست يف عأرصسإلل ةقاطلأ ةرأزو ىلأ تابلط
ةيواميكلأ دأوملأ و ةصساصسحلأ دأوملأ ءانتقاب ةقلعتملأ
عم ةيودألأ جاتنإأ و ليلحت يف ةلمعتصسملأ ةريطخلأ

يف يميظنت راطإأ عصضو و نمألأ طورصش لك ةاعأرم
ةلثامملأ ةيجلعو˘ي˘ب˘لأ ة˘يودألا˘ب شصا˘خ لا˘جآلأ بر˘قأأ
ةرو˘تا˘ف شصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف كصش نود ن˘˘م م˘˘ها˘˘صست ي˘˘ت˘˘لأ
ةيصصوتلأ تمت ،يلكيهلأ ىوتصسملأ ىلعو .دأريتصسلأ
فده قيقحت نمصضت يتلأ طورصشلأ لك ةئيهت بوجوب
ة˘ح˘صصلأ ة˘صسا˘ي˘صس حا˘ج˘نو ر˘ئأز˘ج˘ل˘ل ي˘ح˘˘صصلأ ن˘˘مألأ
ة˘ئرا˘ط˘لأ ة˘ي˘ح˘صصلأ تلا˘ح˘لأ ة˘ه˘جأو˘م˘ل ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ

ةيتاصسصسؤو˘م˘لأ ر˘طألأ ل˘ك ع˘صضو ة˘ي˘مأز˘لأو ،ة˘ئ˘بوألا˘ك
دأوملأ ريدصصتو جاتنإأ عيجصشتل ةيميظنتلأو ةينوناقلأو
ةوعدلأ تمت ددصصلأ أذه يفو .ةيلحملأ ةينلديصصلأ
ةينلديصصلأ دأوملل ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لا˘ب ءا˘ق˘ترلأ ى˘لأ
اهب فرتعملأ ةيلودلأ تلاكولأ فاصصم يف حبصصتل
يف يلودلأو يميلقإلأ نيدعبلأ ىلع اهحاتفناب كلذو
ةيقأدصصم نامصض لجأأ نم ة˘ي˘عو˘ن˘لأو شسا˘ي˘ق˘لأ لا˘ج˘م
.ةيجراخلأ قأوصسألأ يف ينطولأ ينلديصصلأ جوتنملل
تايدحتلأو نهأرلأ فرظلل رظنلابو ،راطإلأ أذه يفو
تحت ةلاكولأ هذه عصضو بصسنألأ نم هنإاف ،ةرظتنملأ

حأرتقأ مت امك .ةينلديصصلأ تاعانصصلأ ةرأزو ةياصصو
دحأو نآأ يف نمصضي راعصسألأ ديدحتل ماظن دامتعأ
راعصسأابو ةرمتصسم ةفصصب نينطأوملل ةيودألأ ريفوت
ةيقيقحلأ فيلاكتلأ رابتعلأ نيعب ذخأاي امك ،ةلوقعم
ل˘ك ذا˘خ˘تأ ى˘لأ كلذ˘ك ءأر˘ب˘خ˘لأ ا˘عدو .ن˘ي˘ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ءانب ديصسجتل تل˘ي˘ه˘صست˘لأ ل˘ك دا˘م˘ت˘عأو تأردا˘ب˘م˘لأ
ريوطتلأو ثحبلأو يملعلأ ثحبلأ عاطق نيب روصسجلأ

رأرغ ىلع ةينلديصصلأ ةعانصصلأ عاطقو راكتبلأو
نييداصصتقلأ نيلماعتملأ نيب تايقافتأ مأربإأ عيجصشت
تأءاقل مي˘ظ˘ن˘ت و ة˘ي˘نلد˘ي˘صصلأ ة˘عا˘ن˘صصلأ لا˘ج˘م ي˘ف
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ن˘˘صصم˘˘لأو ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لأ ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘يرود
راكتبلأ شضراعم ميظنت نم فيثكتلأو نيينلديصصلأ
ذاختاب ةيصصوتلأ كلذك متو .ينلديصصلأ لاجملأ يف
تا˘ي˘ل˘م˘ع ز˘ي˘ف˘ح˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لأ تأءأر˘˘جإلأ ل˘˘ك
ةميق يف هتمهاصسم عفر لجأأ نم عاطقلأ يف ريدصصتلأ
تا˘ي˘قا˘ف˘تأ مأر˘˘بإأ ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل ،ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ تأردا˘˘صصلأ
و ةيبرعلأو ةيقيرفإلأ لودلأ عم لدابتملأ ليجصستلل
عفر اهيف امب فرصصلأ نوناق يف رظنلأ ةداعإأ حرتقأ
ةقفأرم و ةيجراخلأ ةيراجتلأ تلدابملأ ىلع ميرجتلأ
ذخأأو نيينلديصصلأ نيجتنملل يلاملأ عاطقلأو كونبلأ
ع˘ي˘ج˘صشت و عا˘ط˘ق˘لأ تا˘ي˘صصو˘صصخ را˘ب˘ت˘علأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ءانتقأ لجأأ نم جراخلأ يف ةيرئأزجلأ تأرامثتصسلأ
ىلع لوصصحلأ يف عيرصستلأو ةزهاج ةيراجت تاكبصش
ريدصصتب ةصصاخ ةيصضرأأ عصضوو قوصسلأ نم شصصصح
يوج لقن ةكبصشب ة˘م˘عد˘م ة˘ي˘نلد˘ي˘صصلأ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ

يف نوكراصشملأ ىصصوأأ امك .ةبصسانم يرحبو يربو
اهصضرفت يتلأ ةرظتن˘م˘لأ تا˘يد˘ح˘ت˘ل˘ل أر˘ظ˘ن ،ة˘صشرو˘لأ
عصضو يف عيرصست˘لأ ةرور˘صضب ،ة˘ي˘جل˘ع˘لأ تأرو˘ط˘ت˘لأ
تاحاقللأو ةيجلعويب˘لأ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ ة˘عا˘ن˘صصل شسصسأأ

ي˘ف ة˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لأ ة˘ع˘صشم˘لأ ة˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘صصلأ دأو˘˘م˘˘لأو
امك .يوونلأ بطلأ لاجم يف جلعلأو شصيخصشتلأ
ةبراقم ءانب عيجصشت ةيمومعلأ تاطلصسلأ ىلع أوحرتقأ

ةينلديصصلأ ةعانصصلأ عاطق نيكمتل تاعاطقلأ نيب ام
.هفأدهأأ قيقحت نم
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زاهجلا اذهل ليومتلا فقسس عفر اذك و ةورثلا قلخ عيجسشتل

«جاسسنوأأ» زاهج نم ةديفتسسملأ ةيرمعلأ ةئفلأ يف رظنلأ ةداعإأ ؤحن
ىلأ ديدج داصصتقأ ثعبل يداصصتقلأ ششاعنإلأ ططخم لوح ةينطولأ ةودنلأ راطإأ يف تمظن ةئصشانلأ و ةرغصصملأ تاصسصسؤوملأ لوح ةصشرو لاغصشأأ تصصلخ
قوصسلأ تابلطتم عم ىصشامتي امب زاهجلأ أذهل ليومتلأ فقصس عفر أذك و ةورثلأ قلخ عيجصشتل «جاصسنوأأ» زاهجل ةيرمعلأ ةئفلأ يف رظنلأ ةداعإأ ةرورصض
شضرع يتلأ و ,ةئصشانلأ تاصسصسؤوملأ و ةفرعملأ داصصتقاب فلكملأ بدتنملأ ريزولأ فأرصشإأ تحت تمت يتلأ ,ةصشرولأ لاغصشأأ تصصلخ امك .ةحاتملأ شصرفلأو
،ريصصقلأ ىدملأ ىلع اهديصسجت نكمي يتلأ ،ةورثلأو حابرألل ةردملأ عيراصشملأ راكفأل ةمئاق دأدعأ ىلأ ,ةينطولأ ةودنلأ لاغصشأأ ةياهن يف يئاهنلأ اهريرقت
ةريصسم تاجايتحلأ فلتخم ةيبلتل ةنرم تلاجم تأذ لظلأ قطانم يف تامدخ تاصسصسؤوم قلخ عيجصشت ىلأ نوكراصشملأ اعد امك .اهيلإأ نيلواقملأ هيجوتو
±.S°∏«º .ةيلحملأ تاعامجلأ عم قيصسنتلاب كلذو تقولأ شسفن يف لغصش بصصانم قلخو ةيمنتلأ ققحيصس امم قطانملأ هذه ناكصس فرط نم

 اهيف نومهتم ءارزو ةدعو ةي’ولل ناقباسس نايلاو

 لجيجب «فانينؤك » ةؤخإلل تؤيزلأ عنسصم فلم يف رظنلأ لجؤؤت دمحمأأ يديسس ةمكحم
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 ةلب ةنيطلا داز نئابزلا ةرثكو ةيرورملا ةمÓسسلا نوددهي

نييوسضوفلا ةعابلا نيب رفو رك برح
ةبانعب ينطولا قيرطلا يف ةطرسشلاو

دح عسضو لجأا نم يراجلا عوبسسأ’ا رحب ةطرسشلا دارفأا كرحت
قيرطلا ىوتسسم ىلع هكاوفلاو رسضخلل ةيوسضوفلا عيبلا ةطقنل

طبري يذلا ديدجلا رسسجلل ةيذاحملا هتطقن يف61 مقر ينطولا

نع ديع˘ب ر˘ي˘غ44 مقر هريظنو روكذملا ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ن˘ي˘ب
مهعلسس ةعابلا سضرعي ثيح ،«فورخ نيع» ةقطنمب ينمأ’ا زجاحلا

رطاخم يف ببسستي ام وهو قيرطلا اذه نم ىلوأ’ا ةناخلا ىلع
نوفقوتي نيذلا نئابزلا وه رطاخملا هذه نم ديزي امو ةيرورم
كلذ ةروطخ ىدمب اسضيأا مه نيهبآا ريغ قيرطلا طسسو مهتارايسسب

قرطت دعبو اذه ،قيرطلا يلمعتسسم يقاب ةمÓسسو مهتمÓسس ىلع
نمأ’ا دارفأا ماق ةقباسسلا اهدادعأا دحأا يف عوسضوملل «ةعاسس رخآا»
عنمل قيرطلا بناج ىلع ةيتنمسسإا زجاوح عسضو لÓخ نم لخدتلاب
نيع يف ةينمأا ةبكرم ريخسست ماق امك ،مهتابكرم نكر نم ةعابلا
ىلع هعلسس سضرع ةلواحم هسسفن هل لوخت عئاب لك عنمل ناكملا
مويلا يف ةطرسشلا ةبكرم تباغ نأا درجمبو نكل ،ينطولا قيرطلا
مهعم داعو قيرطلا نم ءزج سشارتف’ ةعابلا داع ىتح يلاوملا
يف هذه رفلاو ركلا برح ىقبتل ،هرطاخمو يرورملا ماحدز’ا
 .هابقع دمحت ’ ام ثودح لبق اهل يئاهن دح عسضو راظتنا

hM«ó gÉf»

يدلبلا رسشحملا يف ةجاردو ةبكرم461 عسضو عم

ريبادت مهتفلاخمل اسصخسش594 فيقوت
ةبانعب انوروك ضسوريف ةهباجم

توا41 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةبانع ةي’و نمأا حلاسصم تماق

081 عسضوو سصخسش594 فيقوتب0202 توا02 ةياغ ىلا

ةفلاخم˘ل اذ˘هو يد˘ل˘ب˘لا ر˘سشح˘م˘لا ي˘ف ة˘يرا˘ن ة˘جارد48و ةب˘كر˘م
سسوريف ءابو ةهباجمل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘يزار˘ت˘حإ’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تارار˘ق˘لا

سسمأا يئ’ولا نمأ’ا لاسصتإ’او مÓعإ’ا ةيلخ نايب راسشأاو . انوروك
ةرتفلا لÓخ مهفيقوت مت نيذلا سصاخسشأ’ا نيب نم نأا ةعمجلا

ةمامكلا ءادترا مدع ةفلاخم اوبكترا سصخسش381 ركذلا ةفلاسسلا
ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك دا˘ح˘تا ع˘م ة˘يا˘قو˘˘لا
مازتل’ا ةرورسض ىلع نينطاوملا نمأ’ا حلاسصم تعدو . نيفلاخملا
اظافح اذهو تاطلسسلا فرط نم ةذختملا ةيزارتحإ’ا تاءارجإ’اب

.انوروك سسوريف يسشفت نم دحلاو مهتÓئاع ةحسصو مهتحسص ىلع
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تامهادم يف تاسسولهمو ديسص ةيقدنب زجح عم انمازت
ةبانعب راجحلاب

مهتفلاخمل تÓفاحلا باحسصأا ىلع ةلمح
انوروك نم ةياقولا طورسش

نيسصخسش فيقوت نم ةبانعب راجحلا ةيدلبب نمأ’ا حلاسصم تنكمت

تاردخم ةزايحب نيسسبلتم ةنسس03/92 نيب امهرامعأا حاورتت
لÓ˘خ كلذو ير˘ح˘ب د˘ي˘سص ة˘ي˘قد˘ن˘بو ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأاو
نايب بسسح ءايحأا ةدع سسمأا لوأا تسسم ةمهادمو ةيطرسش تايلمع

، تكسسم205 رارغ ىلع تسسم ةينمأ’ا ةيلمعلا .يئ’ولا نمأ’ا

ليوخت عم حلاسص يوطع يخو نكسسم003و ، نكسسم051
سصحف ةيلمع ءارجاو رسشحملا ىلع قئاثو نودب نيتيران نيتجارد

نيتلفاح يقئاسس دسض ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختاو سصخسش41ل
سسوريف نم ةياقولا طورسشب اهباحسصأا مزتلي مل نيرفاسسملا لقنل

اهب مو˘ق˘ت ة˘ي˘ت˘مأا ة˘ل˘م˘ح لÓ˘خ ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘تأا˘تو. ا˘نورو˘ك
لقتلل تÓفاحلاب يعا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا ةدو˘ع د˘ن˘م ن˘مأ’ا ا˘ه˘ح˘لا˘سصم
نم نيرفاسسملاو نينطاوملا ةيانحل يرسضخلا هبسشلاو يرسضخلا

تاوق تنكمت قايسسلا سسفن يف و91. ديفوك سسوريف يسشفت
نم غلبي سصخسش فيقوت نم ةبانعب عبارلا يرسضحلا نمأ’ا ةطرسشلا

ةقيرطب ةسسولهم سصارقأا جيورتو ةزايح لجأا نم ةنسس82 رمعلا

تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت نيأا ةلوبسسك41 زجح عم ةيعرسش ريغ
.ءاسضقلا ىلع هيف هبتسشملا ليوحتو هقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا
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ةدكيكسس

ينيطنسسق قيرغ ةثج لاسشتنا
ةثج سسمأا حابسص ةدكيكسس ةي’ول ةيندملا ةيامحلا ناوعأا لسشتنا

ئطاسش وهو ،ةدكيكسس تيوزلا نيع ةيدلبب يبيب داو ئطاسشب قيرغ
نم غلبي باسشب رمأ’ا قلعتيو هيف ةحابسسلا عونممو سسورحم ريغ

قيرغلا ةيحسضلا دعي و ةنيطنسسق ةي’و نم ردحني ةنسس13 رمعلا

مسسوملا اذه ةدكيكسس ةي’و ئطاوسشب قرغلا اياحسض نم21 مقر
.انوروك سسوريف ببسسب ةحابسسلا عنم مغر
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،ةيلات˘ت˘م ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث ن˘م ة˘ل˘ط˘ع
ة˘˘ي’و نا˘˘كسس در˘˘ي م˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف
ل˘جأا ن˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ي˘˘سضت ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
يتلا ئطاوسشلا ىلع مامجتسس’ا

ةبار˘ق راد˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م او˘مر˘ح
ل˘ع˘ف˘ب كلذو ف˘سصنو ن˘ير˘ه˘˘سش
ةموكحلا اهتذختا يتلا ريبادتلا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘˘ل
مت يتلا ريبادتلا يهو هتحفاكمو

51 خيرات نم ءادت˘با ا˘ه˘ف˘ي˘ف˘خ˘ت
نمازت ىلإا رظنلاف ،يراجلا توأا

عم ةيرجهلا ةنسسلا سسأار ةلطع
اهطابترا يلاتلابو سسيمخلا موي
ةعمجلا) عوبسسأ’ا ةياهن ةلطعب
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تظ˘˘ت˘˘كا (تب˘˘˘سسلاو
ئطاوسش ىتحو ةي’ولا ئطاوسش
ف’آا˘˘ب ةروا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا
اوتوفي م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘لا

ن˘ع ه˘ي˘فر˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه
ـل ة˘لو˘ج لÓ˘خ ن˘م˘ف ،م˘ه˘˘سسف˘˘نأا
ةيدلب ئطاوسش يف «ةعاسس رخآا»
رغاسش ناكم كانه نكي مل ،ةبانع
ىلع اسضيأا قبطني رمأ’او ابيرقت
عسضولاو ة˘ير˘خ˘سصلا ئ˘طاو˘سشلا
ريبكلا ئطاسشلا يف فلتخي مل
مهأا نم ربتعي يذلا (تارقب داو)
ي˘ف ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘ل˘ل تا˘˘ه˘˘جو˘˘لا

رخآا» تهجوت امك ،ةبانع ةي’و
ة˘يد˘ل˘˘ب ئ˘˘طاو˘˘سش ى˘˘لإا «ة˘˘عا˘˘سس
تناك يت˘لا ة˘بÓ˘خ˘لا ي˘ب˘يا˘ط˘سش
ي˘˘مو˘˘ي ا˘˘هر˘˘خآا ن˘˘ع ة˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘كم

ئطاوسشب امأا ،ةعمجلاو سسيمخلا
ن˘م دد˘ع د˘كأا˘ف فرا˘ط˘˘لا ة˘˘ي’و
ـل اهل اوهجوت نيذلا نينطاوملا
’ عسضولا نأا ايفتاه «ةعاسس رخآا»
ةبانع ةي’و ئطاوسش نع فلتخي
اذ˘˘ه ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ك’ا نأاو
عي˘م˘ج ي˘ف كر˘ت˘سشم˘لا ل˘ما˘ع˘لاو
رهاظمل مات بايغ وه ئطاوسشلا
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا
ه˘ت˘ح˘فا˘كمو ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
تامامكلا ءادترا اهسسأار ىلعو
ن˘˘ي˘˘ب يد˘˘˘سسج˘˘˘لا د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لاو
.سصاخسشأ’ا

اوراتخا بابسشلا نم تارسشعلا
ئطاوسشلا يف مييختلا

ي˘ف ا˘ند˘˘جاو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘مو اذ˘˘ه
«تار˘ق˘ب داو» ر˘ي˘ب˘كلا ئ˘طا˘سشلا

ر˘ي˘ب˘كلا طا˘سشن˘لا ى˘ل˘ع ا˘˘ن˘˘ف˘˘قو
يتلا عنسصلا ةيديلقتلا براوقلل
وحن مييختلا يف نيبغارلا لقنت
ىلع ر˘فو˘ت˘ت ’ ي˘ت˘لا ئ˘طاو˘سشلا

ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ه ثيد˘˘˘ح˘˘˘لاو كلا˘˘˘سسم
داو» نيب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ئ˘طاو˘سشلا
د˘ن˘ع ا˘مأا ،ي˘ب˘يا˘ط˘سشو «تار˘˘ق˘˘ب
انفقو دقف ،ةريخأ’ا هذهل انهجوت

بابسشلا نم ريبكلا ددعلا ىلع
ى˘ل˘ع م˘ي˘ي˘خ˘ت˘لا اورا˘ت˘خا ن˘يذ˘˘لا

م˘˘˘ن˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا داو ئ˘˘˘˘طا˘˘˘˘سش لا˘˘˘˘مر
يتلا ةيبهذلا ةسصرفلا لÓغتسساو
سسأار ةلطع لسضفب مهل تحنم
.ةيرجهلا ةنسسلا

نيب ريظنلا عطقنم يرورم ماحدزا
بنعلا داوو تاعيرتلا ،يبياطسش

نع ترجنا يتلا جئاتنلا نيب نم

و˘˘ه ئ˘˘طاو˘˘سشل˘˘ل «وز˘˘غ˘˘لا» اذ˘˘ه
يذلا ريبكلا يرورملا ماحدز’ا

ل˘سصف ي˘ف ا˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط نا˘˘ك نإاو
سسيل هنإاف ،ةبانع ةنيدمب فيسصلا

نيب طبارلا قيرطلا يف كلذك
تا˘ع˘ير˘ت˘لا ،ي˘ب˘يا˘ط˘سش تا˘يد˘ل˘ب
روباط لسصو ثيح ،بنعلا داوو
ةد˘˘˘ع˘˘˘˘ل يرور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘حدز’ا

نأاو ا˘سصو˘سصخ ،تار˘ت˘˘مو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
ةمداق تناك تارايسسلا تارسشع
ى˘سسر˘م˘لا ئ˘˘طاو˘˘سش ن˘˘م ا˘˘سضيأا
دكؤوي كلذ لك ،ةدكيكسس ةي’وب
يذلا ريبكلا طغسضلا ىلع اسضيأا

بب˘سسب ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ه˘˘ن˘˘م ى˘˘نا˘˘ع
يتلا يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا

نييبان˘ع˘لا تا˘كر˘ح˘ت ن˘م تد˘ح
ي˘قا˘ب نا˘˘كسس ل˘˘ج رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
.تاي’ولا

عوبسسألا ةياهنو ةيرجهلا ةنسسلا يتلطع اولغتسسا

ةوقب برسضي مييختلاو ئطاوسشلا نوزغي نويبانعلا
ةنسسلا سسأار ةلطع تنمازت نأا دعب كلذو ةبانع ةيلو ئطاوسش فلتخم نيفاطسصملا نم «سشويج» سسمأا لوأاو سسمأا تحاتجا

.ئطاوسشلا ىلع مامجتسسÓل بابسشلاو تÓئاعلا نم ديدعلا اهتلغتسسا يتلا ةسصرفلا يهو عوبسسألا ةياهن ةلطع عم ةيرجهلا

سضافخنإلا ىلإا دوعت دجتسسملا يجاتلا سسوريفلاب ةباسصإلا تلاح

   ءافسش ةلاح603 و تايفو7 انوروك ضسوريفب ةديدج ةباسصإا904 ليجسست

 فيطسسب تاباسصإلا ددع يف ئجافم عافترإا ليجسست

 انوروك ضسوريف ببسسب نيسسو ينب ةيدلب نم ضضرمم ةافو
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ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تلجسس
سسمأا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘˘سصإاو

سسوريفب ةبا˘سصإا904 ةعمج˘لا

ةعاسس42 لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
نلعأا ام بسسح كلذو .ةريخأ’ا

ةنجل مسساب يمسسرلا قطانلا هنع

سسوريف راسشتناو يسشفت ةعباتم

روتكدلا ،رئازجلا يف «انوروك»

مت هنأا فسشك يذلا راروف لامج

ةديد˘ج ة˘با˘سصإا904 ليجسست

ي˘جا˘ت˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م

لÓخ تا˘ي˘فو7 و د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا

مت ا˘م˘ك .ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘سس42ـلا

لÓخ ءافسش ةلاح603 ليجسست

14 دجو˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن

.ةز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ي˘ف با˘سصم

ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا نأا˘˘ب رارو˘˘ف فا˘˘˘سضأاو

76604 غلب ةدكؤوملا ت’احلا

.ةديدج ة˘لا˘ح904 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م

ي˘لا˘˘م˘˘جإ’ا دد˘˘ع˘˘لا غ˘˘ل˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

غلب اميف ،ةلاح8141 تايفولل

ءا˘ف˘˘سشل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا دد˘˘ع

.سصخسش785.82
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ةي’وب ةيبطلا حلاسصملا تلجسس
سسمأا لوأا مو˘ي ءا˘˘سسم ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
دد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م ا˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ترإا
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘˘سصإ’ا

65 ىلإا ةباسصا11 نم زفق ثيح
و ،دحاو موي فرظ يف ةباسصا

ة˘˘ي’و تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم تفر˘˘˘ع
ددع يف رارقتسسإا ةلاح فيطسس

مايأ’ا ةليط ةيمويلا تاباسص’ا

زوا˘ج˘ت˘ي م˘ل ثي˘ح ، ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

امك ، مويلا يف ةباسصإا11 اهددع

تفرع تايفسشت˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا

ءÓخإا مت و ةرسسأ’ا يف روغسش

تناك ة˘ل˘ما˘ك ق˘باو˘ط و ة˘ح˘ن˘جأا

،ديفو˘كلا ى˘سضر˘م˘ل ة˘سصسصخ˘م

ن˘˘م ي˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت تنا˘˘˘ك ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب

، ةريبك عبسشت ةلاح و ظاظتك’ا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تل˘˘ج˘˘سس د˘˘قو اذ˘˘ه

دبع ةنداعسس ىفسشتسسمب ةيبطلا

سضر˘م˘م ةا˘فو، سسمأا مو˘ي رو˘ن˘لا

و ، ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘سسب

انتزوحب يتلا تامولعملا بسسح

65 رمعلا نم غلبي ةيحسضلا ناف

ينب ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي و ة˘ن˘سس

، فيطسس ةي’و لامسشب نيسسو

ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك

و ،ةعاقوب ةرئادل عباتلا ةيراوجلا
ةدع ذنم ةعاقوب ىفسشتسسم لخد
و سسوريفلا˘ب ه˘ت˘با˘سصا د˘ع˘ب ما˘يأا
ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘ق˘˘ب
يعماجلا ف˘ي˘ط˘سس ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل
موي ةريخأ’ا ه˘سسا˘ف˘نا ظ˘ف˘ل ن˘يأا،
ةلاح ثلاث ةيحسضلا دعي و، سسمأا

عباتلا يبطلا مقاطلا سسمت ةافو
ةرئادل ةيراوجلا ةحسصلا عاطقل
.ةعاقوب

ةبانع ةيدلب فارسشإا تحت ةحايسسلاو ةفاقثلل يدلبلا ناويدلا ميظنت نم

«ولكناسس» ئطاسش يف مويلا انوروك نم ةياقولا لوح ةيسسيسسحت ةلفاق
ةبانع ةيدلبل ةيسسيسسحتلا ةلفاقلا تايلاعف ةبانع ةنيدمل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا فارسشإا تحت ةحايسسلا و ةفاقثلل يدلبلا ناويدلا مظني

ئـطاسشب تبسسلا مويلا دعوملا نوكيسسو ةبانع ةنيدمل ةيوعمجلا ةكرحلا عم قيسسنتلاب «91 ديفوك» انوروكلا ةحئاج نم ةياقولا لوح

باهسشلا ةيعمج نم لكل ً’اوز اسس00:31 ىلإا اسس00:90 نم ةيحابسصلا ةرتفلا سصسصختسس ثيح «ولكناسس» دــيسشر يــقزر ديهسشلا
ةيبرتلا و بابسشلا تاطاسشنل حتف ةيعمج ،ةبانع ةي’ول بابسشلل تاردخملا ةحفاكمل ةيئ’ولا ةيعمجلا ،ةبانع ةي’ول ةيماردلا نونفلل
نم ةيئاسسملا ةرتفلا امأا ، ةبانع ةي’ول » وـــمنت رــئازجلا » ةيعمج ،ةبانع بابسش لمأا ةيفاقث ةيئ’و ةيلحم ةيعمج ،ةبانع ةي’ول ةيحسصلا

قرسشلا ةؤولؤول ةيعمج ،ةبانع ةي’ول يحرسسملا نفلل ةيفاقثلا سسوواطلا ةيعمج نم لكل سصسصختسسف اءاسسم اسس03:71 ىلإا اسس03:31
» ةيعمجو ةبانع بابسش لمأا ةيفاقث ةيئ’و ةيلحم ةيعمج ،ةبانع ةي’ول بابسشلل ةيديلقتلا تاعانسصلا ةيقرتل ةنوب ةيعمج ،ةبانع ةي’ول
S¢.Q.ةبانع ةي’ول » وـــمنت رــئازجلا
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يتلأ تاقرسسلأ سصوسصخب ةديدعلأ تاغيلبتلأ ىلع ءانبو ، ةملاقب يتانزلأ يدأو ةنيدمب يرسضحلأ طسسولأ يف مأرجإلأ ةحفاكم راطإأ يف
.زاجنإلأ روط يف لزانملأ فدهتسست

اياحسضلألبق نم ىواكسش30 ميسسرت دعب

 ءانب تأودأأ ةقرسس ةيسضق يف هب هبتسشملأ فيقوت
 ةملاقب زاجنإلأ روط يف تانكسس لخأد نم

يعامتجلأ نكسسلأ ةمئاق نع جأرفإلاب أوبلاط/ ةملاق

 ةيجاجتحأ ةفقو نونسشي نينطأوملأ نم تأرسشعلأ
 يتانزلأ يدأوب ةرئأدلأ رقم مامأأ

¯∫. Yõ Gdójø

نم ىواكصش30 ميصسرت دعبو

مهرامعأأ حوأرتت اياحصض ةثÓث لبق

،«ةنصس96 ى˘˘˘لإأ05»نيبام

ترصشاب .يتانزلأ يدأو˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م

ةعباتلأ ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ تأوق

ةيلمع يتانزلأ يدأو ةرئأد نمأ’

عصضو لÓخ نم يرحتلأو ثحبلأ
تلل˘ك ،ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ
غلابلأ هيف هبتصشملأ ةيوه ديدحتب

يدأوب ميقم ،ةنصس72 رمعلأ نم
ةداعإاب موقي ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه ،ي˘تا˘نز˘لأ
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع تا˘قور˘صسم˘لأ ع˘ي˘ب
ديبعأأ نيع ةنيدمب قأوصسأ’أ دحأأ
تأءأرجإ’أ ذاختأ دعبو .ةنيطنصسقب

ديدمتو ،هنأاصشب ةمزÓلأ ةينوناقلأ
أذ˘˘ه ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت سصا˘˘˘صصت˘˘˘خ’أ
تاقور˘صسم˘لأ ط˘ب˘صض ع˘م ،ر˘ي˘خأ’أ
ىلع اهصضرع دعبو ،هتزوحب يتلأ
يف ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ع˘ت ا˘يا˘ح˘صضلأ د˘حأأ

ةصصاخ تأودأأ يف ل˘ث˘م˘ت˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ح
هيف هبتصشملأ ليوحت مت نيأأ .ءانبلاب
مت ام زج˘ح د˘ع˘ب ،ة˘ح˘ل˘صصم˘لأ ى˘لإأ

يف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ،ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ
يئاصضق فلم هدصض نوك ةيصضقلأ

مدق ،قل˘صست˘لا˘ب ة˘قر˘صسلأ ل˘ع˘ف ن˘ع
يدأو ةمكحم مامأأ هيف هبتصشملأ

0202/80/71:خ˘يرا˘ت˘ب ي˘تا˘˘نز˘˘لأ
ثÓثب مكح هقح يف ردصص نيأأ
ة˘مأر˘غو ،ةذ˘فا˘ن ا˘˘صسب˘˘ح تأو˘˘ن˘˘صس
.ةيلام
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لوأ’أ سسمأأ حا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صص ن˘˘˘˘˘˘˘صش

يدأو ةيدلب ناكصس نم تأرصشعلأ
ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘صصا˘ع بر˘غ ي˘تا˘نز˘˘لأ
رقم مامأأ ةيجاجت˘حأ ة˘ف˘قو، ة˘م˘لا˘ق
رخأات ىلع مهنم اجاجتحأ ةي’ولأ
تا˘ن˘كصسلأ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’أ
أوبلاط نوجت˘ح˘م˘لأ ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
نع نÓ˘عإ’ا˘ب ة˘ي˘صصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

تانكصسلأ نم نيديفتصسملأ ةمئاق

اهراظتنأ لا˘ط ي˘ت˘لأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

أوربع نيذلأ ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ بصسح˘ب

أذ˘ه ءأزإأ د˘يد˘صشلأ م˘˘ه˘˘ب˘˘صضغ ن˘˘ع

تا˘ط˘ل˘صسلأ دو˘˘عو م˘˘غر ع˘˘صضو˘˘لأ

تابصسا˘ن˘م˘لأ د˘يد˘ع ي˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

يف هنأأ نيفيصضم ، اهنع نÓعإ’اب

ن˘ع ا˘ه˘ي˘ف نور˘صسف˘ت˘صسي ةر˘م ل˘˘ك

ةعنقم ريغ أدودر نوقلتي ةيصضقلأ

يف نوقبي مهلعج ام وه و مهبصسح

Óيبصس أود˘ج˘ي م˘ل و ة˘ق˘ل˘غ˘م ةر˘ئأد

نم مه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ب ،ة˘ل˘ظ˘ع˘م˘لأ هذ˘ه˘ل

م˘˘ه˘˘ل ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت ة˘˘ق˘˘ئ’ تا˘˘ن˘˘˘كصس

يف نوج˘ت˘ح˘م˘لأ لو˘ق˘ي م˘ه˘ت˘مأر˘ك

نم مهمظعم يناعي يذلأ تقولأ

نيح يف نكصسلأ يف ةقناخ ةمزأأ

ع˘فد ن˘م أو˘˘ب˘˘ع˘˘ت ر˘˘خآ’أ سضع˘˘ب˘˘لأ

ي˘ت˘لأ تا˘ن˘˘كصسلأ را˘˘ج˘˘يإأ قو˘˘ق˘˘ح

كيهان ةعفترم نامثأاب اهنورجأاتصسي

ي˘ف ة˘ي˘˘صشف˘˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ن˘˘ع

بلا˘ط ر˘ي˘خأ’أ ي˘ف و، م˘˘ه˘˘طا˘˘صسوأأ

ة˘ي’و˘لأ ي˘لأو ن˘م نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ

أذه يف رظنلأ و لجاعلأ لخدتلاب

تقو برقأأ يف لح داجيإأ و فلملأ

ىلع ةريبك ’امأ نيقلعم، نكمم

رظنلأ و مهفاصصنإ’ ةي’ولأ يلأو

. مهتيصضق يف

 اسصخسش12 فيقوت مت اميف/ لجيج

 صسولهم صصرق0052 نم رثكأأ زجحت ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ حلاسصم
¯Ω / eù°©ƒO 

ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تف˘˘˘صشك
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ل˘ي˘˘صصح ن˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ةبراح˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ه˘تأد˘حو
را˘˘˘˘ج˘˘˘˘تإ’أ أذ˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
تاعونمملأ فلتخمو تأردخملاب
تابورصشمو تأردخم نم ىرخأ’أ

ي˘ت˘لأ ة˘ل˘ي˘صصح˘لأ ي˘هو ة˘ي˘لو˘ح˘˘ك
يصضقنملأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘صش سصخ˘ت
. طقف

نمأاب مÓعإ’أ ةيلخل نايب دكأأو
ة˘طر˘صشلأ ة˘ح˘ل˘˘صصم نأا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لأ
لÓخ تجلاع ةي’ولاب ةيئاصضقلأ

51 نع لقي’ام يصضقنملأ رهصشلأ
ي˘˘˘ف را˘˘˘ج˘˘˘تإ’أ سصخ˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق
ةصسولهملأ سصأرقأ’أو تأردخملأ
ن˘كم˘تو ، رو˘م˘خ˘˘لأ ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘صضإأ

لÓخ ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ رصصانع

اهب أوماق يتلأ تايلمعلأ فلتخم

سصرق0052 نم رثكأأ زجح نم

عأو˘نأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م

، تأردخملأ نم ةيمك ىلإأ ةفاصضإأ

زجح تايلمعلأ هذه لÓخ مت امك

ن˘˘م ةد˘˘حو ف˘˘لأأ31 ن˘م ر˘ث˘كأأ

مث امك ، ةي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ

أوطروت نمم اصصخصش12 فيقوت

ردصص ثيح ، تايلمعلأ هذه يف

يف عأديإ’اب رمأأ مهنم31 قح يف

ريغ سسبحلاب ماكحأأ تردصص نيح
ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘لا˘م تا˘مأر˘غو ذ˘فا˘ن˘لأ
يذلأ تقولأ يف ، نيرخآأ ةعبصس

دحأأ نع ايراج ثحبلأ هيف لأز’
ةلاح يف لأز’ يذلأو سصاخصشأ’أ
. رأرف

 ةدكيكسس

ريدغلاب اينيعبرأأ لتقي رسصاق
ةعقأولأ ابماق ةقطنمب لتق ةميرج سسيمخلأ ةليل تعقو
بصسح و ،ر˘يد˘غ˘لأ و رو˘ع˘صشلأو˘ب ح˘لا˘صص ي˘ت˘يد˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب
ةيمÓك تاصشوانم نإا˘ف ة˘عا˘صس ر˘خأأ ةد˘ير˘ج˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م

«وعدملأ و ةنصس61 رمعلأ نم غلبي رصصاق نيب تعقو

لبق ؛لافطأأ ةصسمخل بأأ ةنصس54 رمعلأ نم غلابلأ» ب.ف
ةثج هيدريل لجرلأ هب نعطي و انيكصس رصصاقلأ جرخي نأأ

ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ ةيحصضلأ ةثج لقن متو، ةدماه
و فورظ ديدحتل اقيقحت كردلأ حلاصصم تحتف اميف
ةلوهجم ةميرجلأ بابصسأأ لأزت’ و ،ةميرجلأ تاصسبÓم

.تاقيقحتلأ ءاهتنأ راظتنأ يف
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تابورسشملأ نم ةربتعم ةيمك زجح
 وزو يزيتب فيسسأوب ةيلوحكلأ

وزو يزيت ةي’و يف فيصسأو ةرئأد نمأأ حلاصصم تنكمت
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م

نم رمخ ةروراق044 ـب ردقت ةيلوحكلأ تابورصشملأ
ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘صصم بصسحو عأو˘ن’أو ما˘ج˘حأ’أ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
اهدافم تامولعم دورو رثإأ تءاج ةيلمعلأ نإاف ةقوثوم
ةقطنمب ةيلوحكلأ تابورصشملأ جيورتب نيصصخصش مايق
متيل امهيف هبتصشملأ دحأأ نكصسم سشيتفت متيل فيصسأو
ميدقت و تابورصشملأ نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ
ىدل ةيروهمج˘لأ ل˘ي˘كو د˘ي˘صسلأ ما˘مأأ ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ

.وزو يزيتب فيصسأو ةمكحم
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 يقأوبلأ مأأ

صصاخسشأأ ةثÓثل دح عسضو
ةبلسص تأردخم مهتزوحبو

ءاسضيب ةحلسسأأو ةسسولهم صصأرقأأو
سصاخصشأأ ةثÓث ةليلم نيع ةرئأد نمأأ حلاصصم تفقوأأ

.«ةيلقع تأرثؤوم و تأردخم ، ءاصضيب ةحلصسأأ مهتزوحبو
تافلم مهدصض تزجنأأ نيأأ نمأ’أ رقم ىلإأ مهدايتقأ متيل

يتلأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ اه˘ب˘جو˘م˘ب أو˘مد˘ق ،ة˘ي˘ئأز˘ج
مهلاعفأأ نع مهتمكاحم راظتنأ يف مهرمأأ يف تلصصف
لا˘صصت’أ ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بصسح˘ب ا˘˘ه˘˘ع˘˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

نيمويلأ ىلإأ يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو
ةطرصشلأ دأرفأأ اهتقتصسإأ تامولعم دورو رثإأ نيريخأ’أ
جيورت˘ب سصا˘خ˘صشأ’أ سضع˘ب ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع˘ب
ءايحأ’أ دحأأ ىوتصسم ىلع ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ
ةينمأأ ةطخ عصضو مت روفلأ ىلع ، ةليلم نع ةنيدمب
حوأر˘ت˘ت سصا˘خ˘صشأأ ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘كم ة˘م˘كح˘م

ةزوحب روثعلأ مت ثيح ، ةنصس62 و81 نيب مهرامعأأ

مأرغ01.001 ب ردقت تأردخملأ نم ةيمك ىلع لوأ’أ
تأءأر˘جإ’أ ع˘ي˘م˘ج ما˘م˘تإأ د˘ع˘بو ج˘لا˘ع˘م˘˘لأ ف˘˘ي˘˘كلأ ن˘˘م
ىلع روثعلأ مت ثيح هلزنم سشيتفت مت ةمزÓلأ ةينوناقلأ

ـب رد˘ق˘ت (ن˘ي˘يا˘كو˘ك) ة˘ب˘ل˘صصلأ تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك

ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ةزو˘˘ح˘˘ب رو˘˘ث˘˘ع˘˘لأ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف ، مأر˘˘˘غ57.2

حÓصس و غلم003 نيلاباغيرب ءأود نم ةلوصسبك92 ىلع

سصخصشلأ ةزوحب رثع امنيب ، (موجن30 نيكصس) سضيبأأ

ةفاصضأ سسولهم ءأود يتروراق و سصأرقأأ50 ىلع ثلاثلأ

ذاختأو اهزجح متيل (موجن30 نيكصس) سضيبأأ حÓصس ىلأ

.نيطروتملأ قح يف تأءأرج’أ
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ةرسسأأ برل ةنحاسش سسهد بقع/ةدكيكسس

لقلأ قيرط نوقلغي ملاسس دمحأأ ناكسس
رورملأ ثداح ىلع لعف ةدرك ،لقلأ و لجيج وةدكيكصس و ةنيطنصسق نيب طبأرلأ قيرطلأ قلغب سشاطعصستلأ مصساب ةفورعملأ ملاصس دمحأأ ةيرق ناكصس سسمأأ ةحيبصص ماق
دهصشي ثيح ئطأوصشلأ حتف نÓعأ ذنم ةقطنملأ هدهصشت يذلأ يرورملأ ظاظتك’أ ةجيتن ةنحاصش هتصسهد امدعب ةرصسأأ بر ةافو ىلإأ ىدأأ و سسيمخلأ ءاصسم عقو يذلأ يواصسأاملأ
ىحصضأأ و أدج ابعصص رورملأ لعج ام ةقطنملأ ئطأوصش هاجتاب بوصصو بدح لك نم تابكرملأ تقفدت امدعب ةريبك ةيرورم ةيكرح لقلأ و ةنيطنصسق نيب طبأرلأ قيرطلأ
ةيرورم ةمزأأ قلخ يف قيرطلأ قلغ ببصستو.مهتايح ةيامح و ةصصيوعلأ ةلكصشملأ هذهل لح داجيإاب تاطلصسلأ ملاصس دمحأأ ناكصس بلاط و ،ةراملأ و ناكصسلأ ىلع أرطخ لكصشي

سسمصشلأ ةعصشأأ تحت ةليوط تاعاصسل نورظتني مهلعج ام ئطأوصشلأ وحن ةهجتم تÓئاع لمحت ةيحايصس تأرايصس تابكرملأ لج تناكو ،ةليوط تافاصسمل تدتمأ ةريبك

سضعب لواح اميف و، ةريبك رح ةجوم ةيلحاصس و ةيلخأد ندم ةدع رأرغ ىلع مايأأ ذنم دهصشت يتلأ ةدكيكصس ةي’وب سسمأأ ةجرد54ل تلصصو ةرأرحلأ ةجرد نأأ اميصس ةقراحلأ

.جرفتملأ رود تبعل و تمصصلأ ةيلحملأ تاطلصسلأ تمزتلأ ،ةرأرحلأ تحت نيدوجوملأ لافط’أ لجأأ نم كرحتلاب مهل حامصسلأ و قيرطلأ حتف ىلإأ نيجتحملأ عفد نينطأوملأ
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف8606ددعلا0202 توأا22 تبسسلا6
 تاطسسوتم5و ةيئادتبا سسرادم9 اهنم

لبقملإ يشسإردلإ مشسوملإ ةيإدب عم اهمÓتشسإإ متيشس ةديدج ةيوبرت ةشسشسؤوم61
ةفاسضإ’اب1202/0202 لبقملا يسساردلا مسسوملا يف اهمÓتسسإا بقترملا ةيوبرتلا لكايهلا ددع نع ةبانع ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم تنلعأا

.معدلا لكايه ىلإا
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رو˘˘ط˘˘لأ ي˘˘˘فو دد˘˘˘شصلأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو

تايئأدتبأ9 مÓتشسإأ متيشس يئأدتبإ’أ
ءايحأأ نم لكب رمأ’أ قلعتيو ةديدج
،ةرور˘عزو˘ب ، ةر˘ط˘ن˘ق˘لأ ،سشير˘˘لأ عأرذ

يششورحلأ ،ينوبلأ لدع نكشسم005
رو˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘بو . ةدرا˘˘ب˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع

ىلع تاطشسوتم5 اهددعف طشسوتملأ

،سشير˘˘˘لأ عأرذ2ن˘م ل˘ك ىو˘˘ت˘˘شسم

حتفتشس يتلأ يهو ةزأرخ1،ةرطنقلأ2
ا˘قÓ˘ط˘نأ ع˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ما˘مأأ ا˘˘ه˘˘بأو˘˘بأأ
امأأ . لب˘ق˘م˘لأ ر˘بو˘ت˘كأأ ر˘ه˘شش ة˘شسأرد˘لأ

تا˘شسشسؤو˘م˘لأ دد˘ع˘ف يو˘نا˘ث˘لأ رو˘ط˘˘لأ
لكب ناتشسشسؤوم اه˘مÓ˘ت˘شسإأ بق˘تر˘م˘لأ

سشير˘لأ عأرذ ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لأ ن˘˘م
لكايه سصوشصخبو . راجحلأ ةيدلببو
عيشسوتل˘ل ما˘شسقأأ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘تو م˘عد˘لأ

با˘ه˘ششلأ ة˘شسرد˘م˘ب ما˘شسقأأ4 ي˘˘˘هو
ةز˘بدو˘ب ة˘شسرد˘م˘ب ي˘شسرد˘م م˘ع˘ط˘˘مو
ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأو ف˘ششكل˘ل ةد˘حوو ح˘لا˘˘شص
ثيدحلابو.راجحلاب ةشضهنلأ ةشسردمب

تف˘ششك ي˘شسرد˘˘م˘˘لأ ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لأ ن˘˘ع
ةشصح نع ةيبرتلأ ةيريدم تايئاشصحإأ

ةحنملأ نم داف˘ت˘شسإأ ذ˘ي˘م˘ل˘ت ف˘لأأ15
يف تأدامتع’أ بشص متو ةيشسردملأ

ةيملعلأو ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ باشسح

ي˘شسرد˘م˘لأ لو˘خد˘لأ ع˘م ف˘نأا˘ت˘˘شست˘˘شس

لقنلأ امأأ تافلملأ نم ىقبت ام مامتإ’

ةشصتخملأ تÓفاحلأ ددعف يشسردملأ

95 اهنم ةلفاح561 ةيلمعلأ هذهل

فرط نم ا˘هر˘ي˘جأا˘ت م˘ت701و ةلفا˘ح

ردقيو سصأو˘خ˘لأ د˘ن˘ع ن˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لأ

ل˘ق˘ن˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ دد˘˘ع

ميعدت امك أذيملت3208 يشسردملأ

ةلفاح81ب أرخؤوم يشسردملأ لقنلأ

ماعطإ’أ مامأأ . ةيدلب11 ىلع ةعزوم

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ دد˘˘ع رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لأ

ربع ذيملت فلأأ85 ماعطإ’اب نيينعملأ

ة˘ب˘شسن˘لا˘بو ي˘شسرد˘م م˘ع˘ط˘م312
ة˘ير˘يد˘م تن˘ل˘عأأ ة˘ي˘شسرد˘م˘لأ بت˘˘كل˘˘ل
ةيشسردملأ بتكلأ مÓتشسإأ نع ةيبرتلأ
نأويدلأ نم ةثÓثلأ ةيميلعتلأ رأوطأ’أ
كلذو ةيشسردملأ تاعوبطملل ينطولأ

عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب ل˘˘˘حأر˘˘˘م ةد˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع

أذ˘هو ي˘شسرد˘م با˘ت˘˘ك0066231
نوزخملأ عم ردشصملأ بشسحب ددعلأ
ام˘م ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ة˘ن˘شسلأ ن˘م ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لأ
ةبشسن ردقتو ةي’ولأ تايجاح يطغي
ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘˘لأو بت˘˘كلأ ع˘˘يزو˘˘ت

.ةئاملاب001 رأوطأ’أ

ئطاسشلا نع ةلسصافلا ةفاسسملا مارتحا مدعو نوناقلا نع ةجراخلا تاسسرامملا ةجيتن

نيفاطشصملإ ءايتشسإ نوريثيو طئاحلإ شضرع تاميلعتلإ نوبرشضي «يكشس تاجلإ» باحشصأإ
¯U°Édí. Ü

ةنيدم ئطأو˘شش ن˘م د˘يد˘ع˘لأ د˘ه˘ششت
يتلأ ةيبل˘شسلأ ر˘هأو˘ظ˘لأ سضع˘ب ة˘با˘ن˘ع
فا˘ي˘ط˘شصأ م˘شسو˘م ل˘ك رر˘كت˘˘ت تتا˘˘ب
ن˘م بل˘ط˘ت˘ت ءأدو˘شس ة˘ط˘ق˘˘ن ل˘˘كششتو
.ا˘ه˘ل د˘ح ع˘شضو ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

د˘يأز˘ت˘م˘لأ را˘ششت˘ن’ا˘ب ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو
«ي˘كشس تا˘ج˘لأ» ة˘ي˘ئا˘م˘لأ تا˘جأرد˘ل˘ل
ةمÓشس ددهت تتا˘ب ي˘ت˘لأ «و˘لأد˘ي˘ب˘لأ«و
راغشصلأ لافطأ’أ ةشصاخ، نيفاطشصملأ
ن˘ع ة˘جرا˘خ˘لأ تا˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لأ بب˘˘شسب
ذنم ريثم لكششب تزرب يتلأ ،نوناقلأ

51 موي فاي˘ط˘شص’أ م˘شسو˘م حا˘ت˘ت˘فأ
تاجلأ» راششتنأ ببشسب، يشضاملأ توأأ
سصاخ˘ششأأ ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘شسي ي˘ت˘لأ ،«ي˘كشس
يدأو˘˘ن˘˘لا˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع ’ ، ةأو˘˘˘ه
نامأ’أ ةفاشسم نومرتحي ’و ةيشضايرلأ
نأأ م˘˘غر، ئ˘˘طا˘˘ششلأ ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘شصا˘˘˘ف˘˘˘لأ
همكحت ةيئام˘لأ تا˘جأرد˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘شسأ

ر˘˘فو˘˘ت ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ،ة˘˘˘مز˘˘˘ل˘˘˘م ط˘˘˘بأو˘˘˘شض

،ةيكلملأ وأأ قئاثولأ ىلع اهيلمعتشسم
سسابللأو ،ينوناقلأ نشسلأ ىلع ةدايز
طو˘˘˘˘ق˘˘˘˘شسلأ ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘قأو˘˘˘˘˘لأ

˘مأر˘ت˘حا˘ب د˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ع˘˘م ،مأد˘˘ط˘˘شص’أو
ن˘ي˘حا˘ب˘شسلأ ن˘ي˘ب ة˘ل˘شصا˘ف˘لأ ة˘فا˘شسم˘˘لأ

ىلع رتم003ب ةردقملأو ئطاششلأو
يدأو˘ن˘لأ د˘حأأ ي˘ف ل˘ي˘ج˘شست˘لأو ،ل˘قأ’أ
انظح’ ،فشسأÓ˘لو ه˘نأأ ر˘ي˘غ ،ة˘ير˘ح˘ب˘لأ
ةشصاخو ئطأوششلأ بلغأأ نأاب سسمأأ لوأأ
ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست نأو˘˘˘هز سسا˘˘˘فر ئ˘˘˘طا˘˘˘شش
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ تأزوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
قهأرم بابشش مه نيذلأ ا˘ه˘ي˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم
هابتن’أ بلجو عاتمتشس’أ ديحولأ همه
نود، ئطأوششلأ ىلع سصاخششأÓل هيلإأ
اهنع رجنت ي˘ت˘لأ بقأو˘ع˘ل˘ل ثأر˘ت˘ك’أ
تح˘˘شضأأ با˘˘ع˘˘لأ’أ هذ˘˘˘ه نأأ ة˘˘˘شصا˘˘˘خ،
نم ديزملأ اهيلإأ بلجت اهتعتم لشضفب
نيب نمو ،نيطرخنم˘لأو ن˘ي˘شسرا˘م˘م˘لأ
عو˘˘قو ى˘˘لإأ يدؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ با˘˘˘ب˘˘˘شسأ’أ

،ةيأو˘ه˘لأ هذ˘ه ة˘شسرا˘م˘م ءأر˘ج ثدأو˘ح
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ي˘˘ف ةأو˘˘ه˘˘لأ مأر˘˘ت˘˘حأ مد˘˘ع

تشصشصخ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘فا˘˘شسم˘˘لأ نا˘˘ي˘˘حأ’أ
أذكو ،رحبلأ يف تاجأردلأ هذه جورخل
تاجأردلأ يلمعتشسم نأأ امك .اهوشسرل
تائف فلت˘خ˘م ن˘م ةأو˘ه م˘ه ،ة˘ي˘ئا˘م˘لأ
ةعي˘ب˘ط لا˘م˘ج˘ب ن˘ي˘فو˘غ˘ششلأ را˘م˘عأ’أ
ةيئاملأ ةجأردلأ ةدايق رب˘ت˘ع˘تو ،ر˘ح˘ب˘لأ
ة˘ير˘ح˘ب ة˘ح˘شسف ،ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ سضر˘˘ع ي˘˘ف
ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’أ ا˘ه˘ت˘شسرا˘م˘م ي˘عد˘ت˘˘شست

رتم003 نع لقت ’ ةفاشسمب ئطاششلأ
مغرلابو هنأأ ةشصاخ ،راطخأ’أ يدافتل
باعلأ’أ هذه اهرفوت يتلأ ةعتملأ نم
ا˘م نا˘ي˘حأ’أ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ي˘فو ا˘ه˘نأأّ ’إأ
نيفاطشصملل ررشضلأو جاعزإ’أ ببشست

لامعتشس’أ ءأرج ،لافطأ’أ ىدل ةشصاخ
˘مد˘عو .ل˘ئا˘شسو˘لأ هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘ئأو˘˘ششع˘˘لأ
مدعب قلعت˘ت ي˘ت˘لأو ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ مأر˘ت˘حأ
و مهل ةشصشصخ˘م˘لأ ة˘حا˘شسم˘لأ زوا˘ج˘ت

أوبرشض ثي˘ح ر˘ت˘م003 ـب ةدد˘ح˘م˘لأ
لعج ام طئا˘ح˘لأ سضر˘ع تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
تافرشصتلأ نم نورمذتي نيفاطشصملأ

ذخأاب نيلوؤوشسملأ أوبلاطو ةقئÓلأ ريغ

هذ˘˘ه نأأ ة˘˘شصا˘˘خ ن˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘˘لأ عدر
ئطاشش ىل˘ع ر˘شصت˘ق˘ت م˘ل تأزوا˘ج˘ت˘لأ

فلتخم ىلإأ تدعت امنإأو ،طقف دحأو
ةجيتنو، يبانعلأ سشينروكلأ ئطأوشش
با˘ح˘شصأأ سضر˘ف د˘ق˘ف ة˘با˘قر˘لأ با˘ي˘˘غ
ببشسي امم مهنينأوق » يكشس تاجلأ»
تا˘ششوا˘ن˘م ق˘ل˘خ نا˘ي˘˘حأ’أ بل˘˘غأأ ي˘˘ف
أومئشس نيذلأ نيفاطشصملأ عم ةريبك
مشسوم لك عم ةرهاظلأ هذه رأركت نم
ةباشصإأ ليجشست دعب ةشصاخ، فايطشصأ
ةجيتن ةيشضاملأ مايأ’أ لÓخ سصخشش
ةقئÓلأ ريغ تافرشصتلأ و تأزواجتلأ

هذ˘ه˘ل م˘ه˘مأر˘ت˘حأ مد˘عو ا˘ه˘˘با˘˘ح˘˘شصأ’
هيفرتلأ لئاشسو نم دعت يتلأ ةليشسولأ

ىلإأ لو˘ح˘ت˘ت نأأ ل˘ب˘ق ئ˘طأو˘ششلأ ى˘ل˘ع
نيذلأ نينطأوملل جاعزإأو قلق ردشصم
بب˘˘شسب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م نو˘˘كت˘˘ششي أو˘˘ح˘˘ب˘˘شصأأ
مهل اهببشست يتلأ ةريطخلأ ثدأوحلأ

تحبشصأأ نأأ دعب ةيئاملأ تاجأردلأ هذه
ن˘ي˘ق˘˘هأر˘˘م˘˘لأ و نا˘˘ب˘˘ششلأ يدا˘˘يأأ ن˘˘ي˘˘ب
.نيروهتملأ

«روتسسملا»فسشكت ئطاوسشلل ةرايزلا

نيلوؤوشسملإ هجو يف يلإولإ بشضغ «رجفت» تايافنلإ راششتنإ
¯YÉO∫ GCe«ø

لامج يمير˘ب» ة˘با˘ن˘ع ي˘لأو ر˘ج˘ف˘نإأ
ديدعلأ هجو يف ابشضاغ سسمأأ «نيدلأ

ةبانع ةيدلب رأرغ ىلع نيلوؤوشسملأ نم
سسدكت ببشسب ةفيظن ةبانع ةشسشسؤومو
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ما˘م˘ق˘لأو تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لأ
ةيعوتلأ تاي˘ل˘م˘ع با˘ي˘غو ئ˘طأو˘ششلأ

نيفاطشصملأ طاشسوأأ يف سسيشسحتلأو
ىلع ثح˘لأو ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ة˘يا˘م˘ح ل˘جأأ ن˘م
ىلع سصرحلأ أددجم طيحملأ ةفاظن

ةيئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لا˘ب مأز˘ت˘لإ’أ ةرور˘شض
ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ع˘˘ن˘˘م˘˘ل
أاجاف يذلأ يلأولأ.نيفاطشصملأ طاشسوأأ
ئطأوششلأ ى˘لإأ ه˘ترا˘يز˘ب ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأ

ع˘م ا˘ت˘مأز˘ت ة˘ع˘م˘ج˘لأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘شص
ل˘ب˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ ف˘˘حز˘˘لأ
ةي’ولأ جراخو لخأد نم نيفاطشصملأ

ى˘شضو˘ف˘لأ م˘ج˘ح ى˘ل˘ع ا˘ي˘نأد˘ي˘م ف˘قو
ة˘ل˘˘ط˘˘ع لÓ˘˘خ تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لأ را˘˘ششت˘˘نإأو
مأزتل’أ ةرورشض ىلإأ اعد نيأأ عوبشسأ’أ
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو تا˘ي˘شصو˘ت˘لأ ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب
ئطأوششلأ فيظنت˘ل ة˘ي˘عأد˘لأ ة˘ي˘ئ’و˘لأ
ةبوانملأ ماظنبو يرودو يموي لكششب

فيثكت ىلع سصرحلأو لطعلأ لÓخ
ةهباجمل سسيشسحتلأو ةيعوتلأ تايلمع
لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ءا˘˘˘بو

.نأا˘ششلأ أذ˘ه ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ

˘˘مÓ˘˘˘عإ’أ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ رو˘˘˘ششن˘˘˘م بشسحو

ةحفشصلأ ىلع ةبانع ةي’ول لاشصت’أو

ةي’ولأ يلأو نأأ سسمأأ يلأولل ةيمشسرلأ

ةينأديم ةرايزب ماق ةع˘م˘ج˘لأ ة˘ح˘ي˘ب˘شص

ة˘يد˘ل˘ب ئ˘طأو˘شش ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإأ ه˘تدا˘˘ق

قيبطتلأ ىدم ىلع علطأ نيأأ ،ةبانع

يعامتجإ’أ دعابتلأ تأءأرجإ’ يلعفلأ

هبشضغ ماج بشص امك، نيفاطشصملل

ةبانع ةشسشسؤوم و ةيدلبلأ حلاشصم ىلع

ن˘م ئ˘طأو˘ششلأ ه˘ي˘لإأ تلآأ ا˘م˘ل ة˘ف˘ي˘ظ˘ن

ى˘ل˘ع دد˘شش و ة˘ي˘ئأو˘ششع˘لأ تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لأ

امك، ةبوانملأ ماظنب اهفيظنت ةرورشض

و ي˘˘عو˘˘لأ ر˘˘ششن ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كأأ

مأزتلإÓل نيفاطشصملأ ىدل سسيشسحتلأ

ةفاظن ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لأ و ر˘شضح˘ت˘لا˘ب

حلاشصم نأأ ركذلاب ريدجلأو .ئطأوششلأ

12 حتف نع تنلعأأ تناك ةبانع ةي’و

ةحابشسلا˘ب ا˘ه˘ل سصي˘خر˘ت˘لأ م˘ت ا˘ئ˘طا˘شش

ة˘ن˘شسل فا˘ي˘ط˘شص’أ م˘شسو˘˘م نأو˘˘ن˘˘ع˘˘ب

عم ةبانع ةيد˘ل˘ب˘ب11 اهن˘م0202

سسوريف نم ة˘يا˘قو˘لأ ما˘ظ˘ن˘ل لا˘ث˘ت˘م’أ

عا˘ن˘ق˘لا˘ب ءأد˘ت˘بأ د˘ج˘ت˘شسم˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك

د˘عا˘ب˘ت˘لأ مأر˘˘ت˘˘حإأ ، ا˘˘يرا˘˘ب˘˘جإأ ي˘˘قأو˘˘لأ

ىلع فشصنو رتم ةفاشسمب يدشسجلأ

ن˘م˘شضت˘ت تا˘˘ق˘˘شصل˘˘م ع˘˘شضو ، ل˘˘قأ’أ

ىلع ةيحشصلأ ةياقولأ ريبأدتب ريكذتلأ

ىلإأ لوخدلأ طا˘ق˘ن ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘شسم

نكرل ةبشسانم نكامأأ ميظنتو ، نكامأ’أ

ةرأر˘˘ح تا˘˘جرد سسا˘˘ي˘˘قو تأرا˘˘ي˘˘˘شسلأ

،ةرورشضلأ دنعو ،اقبشسم نيفاطشصملأ

ىلع ،ةيندملأ ةيامحلأ رشصانع لبق نم

، ئطأوششلأ جراخمو لخأدم ىوتشسم

، ةيرأرحلأ سسايقلأ ةزهجأأ قيرط نع

سصلختلل ةشصشصخم قيدانشص ريفوتو

.ةعنقأ’أ نم

 ةنيدملا تاقرط يقاب ربع رورملاب مهل حمسس اميف

يلحاشسلإ ششينروكلابو ةروثلإ ةحاشسب ةيرانلإ تاجإردلإ ريشس عنمت تاطلشسلإ
تاجأردلأ باحشصأ’ حامشسلأ91, ديفوك سسوريف ةحئاج ببشسب عنملأ نم رهششأأ ةعبرأأ نم رثكأأ دعب سسمأأ لوأأ «نيدلأ لامج يميرب» ةبانع ةي’و يلأو ررق

عراششب رورملأ و طقف ريشسلأ عنمب يئ’ولأ رأرقلأ ىنثتشسأأ اميف،0202 توأأ22 تبشسلأ مويلأ خيرات نم ءأدتبإأ ةبانع ةي’و عرأوشش يف ريشسلاب ةيرانلأ
ةيرورملأ ةمÓشسلأ و نينأوقلاب مأزتلإ’أ عم «رحبلأ قيرط«ب اهيلع قلطي ام وأأ ئطأوششلل يلحاشسلأ سشينروكلاب يحايشسلأ قيرطلابو ةنيدملأ طشسوب ةروثلأ
اتاب اعنم عنم نع دجتشسملأ انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل ةذختملأ ةيزأرتحإ’أ ريبأدتلأ عم ايششامت طرافلأ سسرام رهشش تنلعأأ ةبانع ةي’و حلاشصم تناكو .
ىلعو . يدلبلأ رششحملأ يف اهزجح و ةيلام ةمأرغ ىلإأ هبحاشص سضرعيشس رأرقلل فلاخم لك هنأأ (اهنيح) تدكأأو ،ةي’ولأ ميلقإأ ربع ةيرانلأ تاجأردلأ ريشس

رأرقلل اهباحشصأأ ةفلاخم ببشسب رششحملأ يف اهعشضوو ةيرانلأ تاجأردلأ نم تأرششعلأ زجحب ةريخأ’أ رهششأ’أ رأدم ىلع نمأ’أ حلاشصم تماق كلذ ءوشض
يديشس نم لكب نأرودلأ روحمب ةنيدملأ لخأدمبو تاقرطلاب ةيطرشش تايلمع لÓخ نم كلذو ةيرانلأ تاجأردلاب ةشصاخلأ قئاثولأ اهشضعب ىدل مأدعنأو

YÉO∫ GCe«ø.رواحملأ نم مهريغو فاشصفشصلأو باطحلابو ميهأربإأ

ديهسشلا ماقم ىوتسسم ىلع

ىركذلإ ءايحإإ
مويلل ةجودزملإ
دهاجملل ينطولإ
لامششلإ تاموجه و

 ينيطنشسقلإ
لوأأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ي˘˘لأو فر˘˘˘ششأأ

سسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘ق˘˘˘فر سسمأأ

م˘شسأر˘م ى˘ل˘ع ي˘ئ’و˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلأ

مويلل ةجودزملأ56 ىركذلأ ءايحإأ

تا˘مو˘ج˘ه و د˘ها˘ج˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لأ

تناك ثيح، ينيطنشسقلأ لامششلأ

أراكذتشسأ ةدلاخلأ ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه

مشسأرملأ ،ديجملأ يروثلأ انخيراتل

ةر˘˘˘شسأ’أ دأر˘˘˘فأأ رو˘˘˘شضح˘˘˘˘ب تم˘˘˘˘ت

ةينمأ’أ ةيندملأ تاطلشسلأ ،ةيروثلأ

ن˘˘˘م ع˘˘˘م˘˘˘˘ج و، ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كشسع˘˘˘˘لأ و

ماقم ىوت˘شسم ى˘ل˘ع .ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ن˘م ة˘قا˘ب ع˘شضو م˘ت ن˘يأأ ،د˘ي˘ه˘ششلأ

د˘˘ي˘˘ششن˘˘ل˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘شس’أ و دورو˘˘لأ

ام˘حر˘ت ة˘ح˘تا˘ف˘لأ ةءأر˘قو ي˘ن˘طو˘لأ

نم .ةرهاطلأ ءأدهششلأ حأورأأ ىلع

ةيدلبل ةيلحملأ تاطلشسلأ ا˘ه˘ت˘ه˘ج

فوقولا˘ب ىر˘كذ˘لأ تي˘حأأ ة˘م˘ل˘ع˘لأ

حأورأأ ىلع ام˘حر˘ت تم˘شص ة˘ق˘ي˘قد

ةحتا˘ف˘لأ ةءأر˘قو رأر˘ب’أ ا˘ن˘ئأد˘ه˘شش

ةر˘ب˘ق˘م˘ب ةر˘ها˘ط˘لأ م˘ه˘حأورأأ ى˘ل˘ع

هرودب .ةيشصا˘ح˘شصح˘لا˘ب ءأد˘ه˘ششلأ

يبع˘ششلأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر فر˘ششأأ

اقوفرم يبياط˘شش ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لأ

ةيركشسعلأ و ةيندم˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلا˘ب

م˘ي˘شسأر˘م ى˘ل˘ع ة˘يرو˘ث˘لأ ةر˘شسأ’أو

ة˘جودز˘م˘لأ ىر˘كذ˘لا˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حإ’أ

ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لأ مو˘ج˘˘ه˘˘لأ ثأد˘˘حأ’

02 ما˘مو˘شصلأ ر˘م˘تؤو˘م و5591

ىوتشسم ىلع أذهو6591 توأأ

نيأأ ،يبياطشش ةيدلبل ديهششلأ ماقم

و دورو˘˘لأ ن˘˘˘م ة˘˘˘قا˘˘˘ب ع˘˘˘شضو م˘˘˘ت

ةءأرقو ينطولأ ديششنلل عامتشسإ’أ

حأورأأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًم˘˘حر˘˘ت ة˘˘ح˘˘تا˘˘ف˘˘˘لأ

ة˘لا˘شسر «را˘ع˘شش تح˘تو، ءأد˘ه˘ششلأ

تيحأأ «ريمعتلأ ليج ىلإأ ريرحتلأ

يديشس ةيدلبل ةيلحملأ تاطلشسلأ

د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘˘لأ مو˘˘˘ي ىر˘˘˘كذ را˘˘˘م˘˘˘ع

لك نم توأأ02 مويل فداشصملأ

ة˘يد˘ل˘ب˘ل ءأد˘ه˘ششلأ ةر˘ب˘ق˘م˘˘ب ة˘˘ن˘˘شس

ملعلأ عفر مت ثيح رامع يديشس

حأورأأ ى˘ل˘ع م˘˘حر˘˘ت˘˘لأو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

.ءأدهششلأ
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رحسسلا سسرامي ةنسس96 رمعلا نم غلبي اسصخسش ةنتاب ةي’وب ةكيرب ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف رسصانع ارخؤوم تفقوأا
.ةذوعسشلاو

ةذفان تاونسس ثÓث مكح هقح يف ردسص

ةشسندم فحاشصم ىلع هتزوحب رثع ةكيرب يف هيتدعاشسمو ذوعششم فيقوت

مسسوملا اذهل يتابنلا ءاطغلا نم تاراتكهلا تارسشع تفلتا اميف

 تاباغلإو لابجلاب ةيفاشضإإ تاحاشسم مهتلت قئإرحلإ
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ي˘ف هذ˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ تءا˘˘جو
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ را˘˘˘طإأ
فوقوملأ ،ةينيدلأ تاشسدقملأ

ةنيدمب هن˘كشسم ل˘غ˘ت˘شسي نا˘ك
دعبو هطاششن ةشسراممل ةكيرب
م˘ت ة˘مزÓ˘لأ تأءأر˘جإلأ ذا˘خ˘˘تأ

ن˘م خ˘شسن30 ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ
تشضرعت فيرششلأ ف˘ح˘شصم˘لأ

قرحلأو سسيندت˘ل˘ل ا˘ه˘ن˘م20
ىرخأأ سضأرغأأ ى˘لإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب
ر˘˘˘ح˘˘˘شسلأ ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شست
هبتششملأ ميدقت متيل ةذوعششلأو
ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘˘مأأ ه˘˘ب
ة˘ق˘فر ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لأ
ناتدعاشسم امهنأأ لاقي نيتأأرمأ
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لأ ه˘˘لا˘˘م˘˘عأأ ي˘˘ف ه˘˘ل

ردشص نيأأ ،ةذوعششلأو رحشسلاب

تأونشس ثÓث مكح هقح يف

 .ذفان سسبح

جرخ هذه ةثداحلأ بقعو أذه

ةنيدم˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تأر˘ششع

ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو ي˘ف ة˘كير˘ب

ط˘ي˘ل˘شست ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م أو˘ب˘لا˘ط

ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ ى˘˘˘شصقأأ

ةذوع˘ششلأو ر˘ح˘شسلأ ي˘شسرا˘م˘م

عشضوو نئابزلأ نم مهيداترمو

مهنم نيريثكلأ تاطاششنل دح

،ةيرشس قرطب نوطششني مهبلغأأ

ة˘شسب˘ت ة˘ثدا˘حو ا˘˘ن˘˘مأز˘˘ت كلذو

لا˘˘م˘˘عأأ ن˘˘˘ع تف˘˘˘ششك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

،ذوعششم تيب لخأد مشسÓطو

لامعألأ هذه هيف ببشستت امل

تويبلل بيرخت نم ةيناطيششلأ

ف˘ل˘ت˘خ˘مو تÓ˘ئا˘ع تا˘˘ت˘˘ششو

ن˘˘م بلا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لأ ،سضأر˘˘˘مألأ

دح عشضوب نوجتحملأ اهلÓخ

ا˘ه˘ي˘شسرا˘م˘م ة˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘مو ا˘˘ه˘˘ل

،مأد˘˘عإلأ ل˘˘شصت تا˘˘بو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ب

نو˘نا˘ق مأد˘ع˘نأ نأأ ن˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م

لك هلÓخ نم بقاعي يعدر

مها˘شسم˘لا˘ب ذو˘ع˘ششم وأأ ر˘حا˘شس

هذ˘˘ه را˘˘ششت˘˘˘نأ ي˘˘˘ف سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ

انعمتجم يف ةريطخلأ ةرهاظلأ

ة˘˘ئ˘˘ل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لأ ر˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لأ ا˘˘˘مو

لإأ اهريغو روشصلأو مشسÓطلاب

ةرهاظلأ هفرعت ام ىلع ليلد

 .رخأأ ىحنم وذح نم

ىد˘بأأ د˘ق˘ف ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘˘م

احايترأو اناشسحتشسأ نونطأوم

،ذوعششملأ فيقوت رثأ نيريبك

ةشسماخلأ ة˘ي˘شضق˘لأ د˘ع˘ت ثي˘ح

ةنشسلأ علط˘م ذ˘ن˘م ا˘ه˘عو˘ن ن˘م

ن˘˘مألأ ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تما˘˘˘ق ن˘˘˘يأأ

نيذوعششملأ نم ددع فيقوتب

،ةيلولأ قطانم ديدعب ةرحشسلأ

هذ˘ه ل˘ث˘م ل˘شصأو˘ت˘ت نأأ ى˘˘ل˘˘ع

عمتجملأ فيظنتو تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ىولت د˘حأو˘لأ م˘ه˘ن˘م ة˘يلو˘لأو

.رخألأ

ن˘˘م أدد˘˘˘ع نأأو ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ

نع مهحشضف يف ذخأأ بابششلأ

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ششن˘˘ت رو˘˘شص ق˘˘ير˘˘˘ط

لزانمل كوبشسياف˘لأ تا˘ح˘ف˘شص

ةذوعششلأو رحشسلأ يف لغتشست

ءا˘شسن˘لأ ن˘م م˘ه˘ب˘ل˘غأأ ن˘˘ئا˘˘بزو

نيذوعششم˘لأ ءلؤو˘ه نود˘شصق˘ي

.سضأرغألأ فلتخمل
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قئأرحلأ لشسلشسم دعب هتني مل

ن˘ي˘ب ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ا˘هد˘ه˘ششت ي˘ت˘لأ

بنا˘˘ج ى˘˘لإا˘˘˘ف ،ر˘˘˘خألأو ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لأ

ددحي مل يتلأ تأراتكهلأ تأرششع

،اهل يقيقحلأ رئاشسخلأ مجح دعب

تاباغ ديدعب نأرينلأ علدنت لأزتل

هذه رخأأ ناك ،ةيلولأ تاعفترمو
بشش يذلأ قيرحلأ كلذ ،قئأرحلأ
ى˘ل˘ع ى˘تأأو نأروزو˘ب ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
لخدتت نأأ لبق ةعشساشش تاحاشسم
تأد˘حو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ل˘خد˘ت˘˘لأ قر˘˘ف
لترلاب ةمعدم ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ
لجأل تاباغلأ حلاشصمو لقنتملأ
مت يذلأ تقولأ يف قيرحلأ دامخأ

نم لكب ابشش نيقيرح يف مكحتلأ
ثيح رايبلو ةبعششلأ يدأو ةقطنم
لبق اهدا˘م˘خأ ن˘م قر˘ف˘لأ تن˘كم˘ت
˘ما˘ه˘ت˘لل به˘ل˘˘لأ ة˘˘ن˘˘شسلأأ دأد˘˘ت˘˘مأ

يف م˘ها˘شس ي˘ت˘لأ ،ر˘ث˘كأ تا˘حا˘شسم
عا˘ف˘ترلأ ا˘ه˘ب ق˘ئأر˘ح˘˘لأ بو˘˘ب˘˘شش
أذ˘كو ةرأر˘ح˘لأ ة˘جرد ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلأ

دتمت نأرينلأ تلعج حاير بوبه

ةيامحلأ حلاشصم ىقبتو .ةعرشسب

يأل ة˘يز˘ها˘ج ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لأ

ي˘ف ،ا˘ه˘لا˘ب˘ج˘ب ع˘لد˘ن˘ي د˘ق ق˘˘ير˘˘ح

با˘ب˘شسأأ ه˘ي˘ف دد˘ع˘ت˘ت يذ˘لأ تقو˘لأ

يف يتأاي يتلأ قئأرحلأ هذه علدنأ

ءأوشس يرششبلأ رشصنعلأ اهتمدقم

.دشصق ريخب وأأ دشصقب

تاجلثملا ةعانسصل ةيرسس ةسشرو لغتسسي

 معدملإ بيلحلإ سسايكأإ نم ةريبك تايمك زجحو ينيعبرأإ فيقوت
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ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘شصا˘˘ن˘˘˘ع تف˘˘˘قوأأ
ةيئاشضقلأ ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ
،ةنتاب ةيلو نمأاب ةلمح ةيناثلأ
ةحشصلأ ىلع ظافحلأ راطإأ يف
رثأو كلهتشسملأ ةيامحو ةماعلأ

تل˘شصح˘ت ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
اهداف˘م ح˘لا˘شصم˘لأ تأذ ا˘ه˘ي˘ل˘ع

04 رمعلأ نم غلبي سصخشش مايق
ةيرشس ةششرو لÓ˘غ˘ت˘شسا˘ب ة˘ن˘شس
ةنيدمب سضايرلأ يحب هنكشسمب
تا˘ب˘طر˘م˘لأ ة˘عا˘˘ن˘˘شصل ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب

ريغو ةشصخر نودب تاجلثملأو

ة˘˘ح˘˘شصلأ طور˘˘ششل ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘˘م

تايم˘ك Ó˘م˘ع˘ت˘شسم ة˘فا˘ظ˘ن˘لأو

بي˘ل˘ح˘لأ سسا˘ي˘˘كأ ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

،ةيلولأ دأوملأ سضعبو معدملأ

سضم˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘˘غ تا˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘م

سضعبو جيرا˘ه˘شص ،كير˘ت˘ي˘شسلأ

لقنتلأ مت روفلأ ىلع ةيعوألأ

ذاختأ د˘ع˘بو نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع ى˘لإأ

ةمزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ

ة˘˘˘ششرو˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘˘يا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م تم˘˘˘˘ت

ةيريدم حلاشصم عم قيشسنتلابو

تأءأر˘جإلأ ذا˘خ˘تأ م˘ت ةرا˘ج˘˘ت˘˘لأ

بحاشص دشض ةمزÓلأ ةينوناقلأ

م˘كح˘لأ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ،ة˘˘ششرو˘˘لأ

.ةيشضقلأو بشسانملأ رأرقلأو

لقنلل ةلفاح03 عيزوت
ةنتابب لظلإ قطانمب يشسردملإ
ىلع دوهزم قيفوت ةنتاب ةيلو يلأو أرخؤوم فرششأأ

،يشسردملأ لقنلل ة˘شصشصخ˘م ة˘ل˘فا˘ح03 عيزوت
ر˘ب˘ع ر˘ششأد˘م˘لأ و ىر˘ق˘لأو ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م ةد˘ئا˘ف˘ل
،قباشس تقو يف اهؤواشصحأ مت يتلأ ،ةيلولأ تايدلب
نم ةيئانلأ قطانملأ هذه ذيمÓت نيكمتل كلذو
يتلأو كلذل ةمئÓملأ فورظلأ ريفوتو سسردمتلأ
هنأاشش نم يذلأ ،يشسردملأ لقنلأ اهتمدقم يف يتأاي
عطقي نيذلأ مهئا˘ي˘لوأو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ تا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإأ
،مأدقألأ ىلع ايششم ةليوط تافاشسم مهنم سضعبلأ
رحلل نيدشصتم ملعلل ابلط ريمحلأ روهظ قوف وأ

م˘ل ي˘ت˘لأ جو˘ل˘ث˘لأو لا˘˘حوألأ كل˘˘تو ءا˘˘ت˘˘ششلأ ر˘˘قو
ةيلمعلأ ربتعتو أذه ،مهميلعت ةلوأزم نم مهعنمت
لÓخ ىرخأأ ةيلمع راظتنأ يف تاعفدلأ ىلوأأ هذه
قطانم نم ىرخأأ قطانم سسمتشس ةمداقلأ مايألأ
ىلع رفوتت ل يتلأ ءأوشس ةلوزعملأ ىرقلأو لظلأ

ل˘ق˘ن˘لأ تا˘ب ي˘ت˘لأ كل˘ت وأأ ا˘قÓ˘طإأ ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘ئا˘˘شسو
ذيمÓتلأ ددع باعيتشسل فاك ريغ اهب رفوتملأ
انمأزت مت دقو أذه.قطان˘م˘لأ هذ˘ه˘ب ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لأ

لام˘ششلأ تا˘مو˘ج˘ه˘ل ة˘جودز˘م˘لأ ىر˘كذ˘لأ ءا˘ي˘حأو
نيششدت ماموشصلأ رم˘تؤو˘م دا˘ق˘ع˘نأو ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لأ

ىرخلأ يه لخدت يتلأ ةيشسردملأ معاطملأ ديدع
مت ثيح ،ذيمÓتلل سسردمتلأ فورظ نيشسحت يف

20 ةبجو002 ةعشسب ةيطمن معاطم50 نيششدت
يلأد نب مهيرد نب ديهششلأ ةشسردم نم لكب اهنم
دمحم ديه˘ششلأ ة˘شسرد˘م˘ب ر˘خأو ،سسوا˘ق˘ن ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ةعشسلأ سسفنب اهنم30و ،ةيدلبلأ تأذب ينافذح
،نايفشس ةيدلبب ن˘شسح˘ل ز˘يز˘ع د˘ي˘ه˘ششلأ ة˘شسرد˘م˘ب
ديهششلأ ةشسردمو نشسحل زيزع ديهششلأ ةشسردم
بناج ىلإأ أذه نايفشس ةيدلبب نامحرلأ دبع ينورز
لاحر ةيوناثب تاشضاير˘لأ ةدد˘ع˘ت˘م ة˘عا˘ق ن˘ي˘ششد˘ت

ةمدخلأ زيح عشضوو ،سسواقن ةيدلبب ديمحلأ دبع
تأذب مت امك .ناي˘ف˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب يد˘ل˘ب˘لأ بع˘ل˘م˘ل˘ل
يدأو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘ئا˘م ز˘جا˘ح ن˘ي˘ششد˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
ماهشسألأ تأزجنملأ هذه ناشش نم ثيح ،نوباشصلأ
نأأ ى˘ل˘ع ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ل˘شضفأأ سسرد˘م˘ت ر˘ي˘فو˘ت ي˘˘ف
ةمئÓملأ فورظلأ ئيهتو تأزيهجتلأ ةيقب لمتكت
طبختي يتلأ سصئاقنلأ فلتخم كرأدت لÓخ نم
لمكأأو يشسأردلأ مهأوتشسم نيشسحتل ذيمÓتلأ اهيف
ةبشسنلاب اميشس تاعاطقنلأ نع أد˘ي˘ع˘ب م˘ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ىلع فورظلأ مهؤوايلوأأ ربج˘ت ي˘تأو˘ل˘لأ تا˘ي˘ت˘ف˘ل˘ل
.ةشسأردلأ نع نهفيقوت
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اهقمع رئبب ىوه لجر ذاقنإ
ةنتابب ةلاشضف ينب يف رتم02

ةيا˘م˘ح˘لأ ةد˘حو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ل˘خد˘ت˘لأ قر˘ف تن˘كم˘ت
سسمأأ ،ةنتاب ةيلوب ة˘تو˘ت˘لأ ن˘ي˘ع ةر˘ئأد˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ

،ةنشس54 رمعلأ نم غلبي سصخشش ذاقنإأ نم لوألأ

أرتم02 ق˘م˘ع˘ب ر˘ئ˘ب ل˘خأد ه˘طو˘ق˘شس ر˘˘ثإأ كلذو
هل تمدق ثيح ،ةنتاب ةيلوب ةلاشضف ينب ةقطنمب
هليوحت لبق ،ناكملأ نيعب ةمزÓلأ تافاعشسإلأ
تقولأ يف ،جÓعلأ ةيقب يقلتل ىفششتشسملأ ىلأ
اهئأدن ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم هيف ددجت يذلأ
ر˘طا˘خ˘م ن˘م رذ˘ح˘لأ ي˘خو˘ت˘ب ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ى˘˘لأ
نانشسلأ ل اهنم ملشسي مل يتلأ رابآلاب طوقشسلأ

عشضوو اهجييشست لÓخ نم كلذو نأويحلأ لو
هذه لثمل ابنجت اهتيطغتو اهلوح ةيامح رأوشسأأ
.نايحلأ سضعب يف ةتيمم نوكت يتلأ ثدأوحلأ
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ةنتابب يحÓف رإرج بÓقنإإ ثداح يف باشش كÓه
ةيلبجلأ نيواكيبيت ةقطنمب Óيل عقو ريطخ رورم ثداح رثإأ ،هفتح ةنشس81 رمعلأ نم غلبي باشش لوألأ سسمأأ يقل
حورجب هتباشصإأ ىلإأ ىدأأ ام ،هنتم ىلع ةيحشضلأ ناك رأرج بÓقنأ دعب ،ةنتاب ةيلوب بوطلأ مف ةيدلبل ةعباتلأ

نم مهلقن مت ،ةروطخلأ ةتوافتم حورجب نأرخأأ ناشصخشش بيشصأأ اميف ،ناكملأ نيعب هتايحب تدوأأ ةريطخ روشسكو
ةيحشضلأ ةثج لقن ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم تلوت اميف ،ةمزÓلأ تافاعشسلأ يقلتل ىفششتشسملأ ىلإأ نينطأوم فرط
دنع فوقولل ثداحلأ يف اقيقحت ينطولأ كردلأ حلاشصم هيف تحتف يذلأ تقولأ يف ،ثثجلأ ظفح ةحلشصم ىلإأ
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ة˘سصت˘خ˘م˘لأ نا˘ج˘ل˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘ت˘˘سس
ى˘ل˘ع تا˘ف˘ل˘م˘لأ د˘يد˘ع ة˘سسأرد˘˘ل

ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ رأر˘˘غ
نيرجهملأو ينطولأ ف˘ي˘سشرأ’ا˘ب
برا˘ج˘ت˘لأ ن˘ع تا˘سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لأو
ثي˘ح ءأر˘˘ح˘˘سصلأ ي˘˘ف ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لأ
ةي’و عوبسس’أ ةياهن تنسضتحأ
ت’ا˘ف˘ت˘ح’أ  ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب
ىر˘كذ˘ل˘ل ةد˘ل˘خ˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ي˘ن˘˘طو˘˘لأ مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل» ة˘˘جودز˘˘م˘˘لأ

توأأ02ل فداسصملأ «دهاجملل
ة˘جودز˘م˘لأ ىر˘كذ˘ل˘˘ل د˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لأ
لا˘˘˘م˘˘˘سشلأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ل»

ر˘م˘تؤو˘م» و «5591 ينيطنسسق˘لأ

فرسشأ يتلأ  «6591 ماموسصلأ
يوذ و نيدهاجملأ ريزو اهيلع
ينوتيز بيطلأ  ديسسلأ قوقحلأ

ةيندم ةيلحملأ تاط˘ل˘سسلأ ة˘ق˘فر
ة˘يرو˘ث˘لأ ةر˘˘سس’أو  ة˘˘ير˘˘كسسعو
ثيح يندملأ عمتجملأ تايلاعفو
ةرورسض» ىلع ريزولأ ديسسلأ دكأ

سصرو ءأد˘ه˘سشلأ ة˘نا˘مأأ ة˘˘نا˘˘ي˘˘سص
يك ةملكلأ ديحوت و فوفسصلأ
لزانتلأو «.ةديدجلأ رئأزجلأ ينبن

لقرعي نأأ هنأاسش نم ام لك نع
سسمي وأأ اهمدقت و دÓبلأ ةدحو
ةد˘حو نأ ا˘ف˘ي˘˘سضم ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘سسب
ة˘يو˘ق تنا˘ك ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘˘سشلأ
ةدقعملأ و ةبعسصلأ فورظلأ يف
يتلأ يحأونلأ عيمج نم  اينمأأ
ديسسلأ سصاخ˘لأ و ما˘ع˘لأ ا˘ه˘فر˘ع˘ي
ة˘ق˘فر ه˘ترا˘يز ل˘ه˘ت˘˘سسأ ر˘˘يزو˘˘لأ
ىلإأ هجوتلاب ةيلحملأ تاطلسسلأ

ىلع محرت  نيأ ءأدهسشلأ ةربقم
ةيمسست مت امك ةرهاطلأ مهحأورأأ

ريرسس0002 ةيعماجلأ ةما˘ق’أ
ةديهسشلأ مسساب رسصانعلأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب
زكرم  نيسشدتو  موطف يرسصان
لÓ˘خو د˘قر˘مو˘ب ي˘ح˘˘ب يد˘˘ير˘˘ب
ةود˘ن˘لأ حا˘ت˘˘ت˘˘فأ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فأر˘˘سشأ
رداب يتلأ ةي’ولأ رقمب ةيخيراتلأ
ينطولأ زكر˘م˘لأ ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإأ
ةكرحلأ يف ثحبلأ و تاسسأردلل
ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأأ ةرو˘ث و ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ

د˘˘ي˘˘سسر˘˘لأ ة˘˘لا˘˘سسر ى˘˘ل˘˘ت4591,
ة˘˘با˘˘ي˘˘ن ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر
عا˘جر˘ت˘سسأ نأا˘بر˘كذ ثي˘˘ح  ه˘˘ن˘˘ع
ل˘سضف˘ب نا˘ك ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ةدا˘ي˘˘سسلأ
نيدهاجملأ و ءأدهسشلأ تايحسضت
ة˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرو˘˘˘ث˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘بإأ
أذ˘˘ه ي˘˘ف فا˘˘سضأأو «.ةد˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لأ
ن˘˘ح˘˘ن ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي» نأا˘˘سشلأ
اميف ةبحملأ و رزآاتلأ و نماسضتلأ
نأ’ ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘ب˘ن نأأ و ا˘ن˘˘ن˘˘ي˘˘ب
و م˘˘ل˘˘ع˘˘لا˘˘ب ى˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ت نأد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ
سسيئر ناب أدكؤوم ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأ
عاجرتسساب دهعت دق ةيروهمجلأ

تامواقملأ ءأدهسش تافر عيمج
نطولأ جراخ ةدوجوملأ ةيبعسشلأ

لأوز دعب  نأو ,أديدحت اسسنرفب و
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘˘ج
نا˘ج˘ل˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘ت˘سس د˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
د˘˘يد˘˘ع ة˘˘سسأرد˘˘ل ة˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ
تا˘ف˘ل˘م˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع تا˘ف˘ل˘م˘لأ
ينطو˘لأ ف˘ي˘سشرأ’ا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
تاسضيوعتلأ و اسسنرفب زجتحملأ

ة˘˘˘يوو˘˘˘ن˘˘˘˘لأ برا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ع

,ةيرئأزجلأ ءأرحسصلاب ةي˘سسنر˘ف˘لأ

نييفنملأ نيير˘ئأز˘ج˘لأ  تا˘ف˘ل˘مو

ةرتف لÓخ مهر˘ي˘ج˘ه˘ت م˘ت ن˘يذ˘لأ

فقوم  ناب أدكؤومو  لÓتح’أ

هذ˘ه سصو˘سصخ˘ب تبا˘ث ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

هنع لزانت˘ن ن˘ل ي˘ت˘لأ  تا˘ف˘ل˘م˘لأ

«.ءأد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشلأ ة˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘مأ’ ءا˘˘˘˘˘فو

تأررقم عيزوت مت ةب˘سسا˘ن˘م˘لا˘بو

نكسس001  ةسصح نم ةدافتسسأ

جرب ةرئأدلAPL معدم يوقرت

يفير ءا˘ن˘ب ة˘نا˘عأ08و ريد˘غ˘لأ

بر˘غ ى˘سصقأ ةزأر˘ح ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘بو

ة˘ي˘ع˘سضو ى˘ل˘ع ع˘˘ل˘˘طأ  ة˘˘ي’و˘˘لأ

تلمكتسسأ يتلأ ءأدهسشلأ ةربقم

تأذب قلطأأ امك ,اهميمرت لاغسشأأ

ةوخإ’أ نيديه˘سشلأ م˘سسأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

ىلع يف˘سسو˘ي دو˘لو˘م و ة˘ف˘ي˘ع˘لأ

فرسشأأ ا˘م˘ك. ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘يو˘نا˘ث˘لأ

ءابرهكلاب ط˘بر˘لأ عور˘سشم ى˘ل˘ع

د’وأأ ةيرق ناكسس ةدئافل ةيفيرلأ

ز˘ي˘ج ل˘خد يذ˘˘لأ ر˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس

. ةمدخلأ
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ىلأ ةيمأرلأ ةلودلأ ةسسا˘ي˘سسو ا˘ي˘سشا˘م˘ت
تأرأرقلأ عنسص يف نينطأوملأ كأرسشأ
ملاعم مسسر يف ةكراسشملأو ةيلحملأ

ا˘م˘ب ة˘مأد˘ت˘سسم˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ ع˘يرا˘سشمو
را˘طأ ي˘ف يرأو˘˘ج˘˘لأ ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ف˘˘كي
ةيدلب ترداب.. ةيكراسشتلأ ةيطأرقميدلأ
ت’افتحأو ان˘مأز˘ت  ي˘ح˘ي˘ب˘سصلأ ر˘سصق
˘مو˘ي˘ل ة˘جدوز˘م˘لأ ىر˘كذ˘ل˘ل ةد˘ل˘خ˘م˘˘لأ
سضرع ىلأ  ماموسصلأ رمتؤومو دهاجملأ

يتلأ ةيومنتلأ جمأربلأ فلتخم ةليسصح
يتنسس لÓخ ةيدلب˘لأ ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسأ

قيرط يف يت˘لأ ا˘ه˘ن˘م0202و9102

مدق نيأ  قÓطن’أ ديق ىرخأو زاجن’أ
ةرسس’أ ع˘م˘سسم ى˘ل˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ل˘ث˘م˘م
بناج ىلأ ةينم’أ تاطلسسلأو ةيروثلأ

عمت˘ج˘م˘لأ ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م م˘سشت˘ح˘م دد˘ع
ربع ةهجوملأ تأوعدلأ مغر يندملأ
مهأ سضرع ةيدلبلل ةيمسسرلأ ةحفسصلأ
ة˘قÓ˘ع˘لأ تأذ ة˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لأ
ةيسشيعملأ فورظلأ نيسسحتب ةرسشابملأ
يتلأ لظلأ قطانم اهيف امب ةنكاسسلل
ة˘سصا˘خ ة˘يا˘˘ن˘˘ع تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘لوأ

,ةربتع˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘ف˘ل˘غأ ا˘ه˘ل تد˘سصرو
ةيمويلأ ةاناعملأ ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لأ د˘سصق
ى˘لأ ع˘ل˘ط˘ت˘ي ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لأ ن˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةيرزم˘لأ ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ه˘عا˘سضوأ ن˘ي˘سسح˘ت

ع˘يرا˘سشم نا˘ف ه˘سضر˘ع م˘˘ت ا˘˘م بسسحو
ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘˘لأ ة˘˘كب˘˘سشل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’أ ةدا˘˘عأ

بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلأ ها˘ي˘˘م˘˘لأ ة˘˘كب˘˘سشو
لاسصيأو ةيفيرلأو ةيرسضحلأ ةران’أو
زا˘˘غ˘˘لأ ة˘˘كب˘˘سشو ءا˘˘م˘˘لأو ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلأ
ة˘ي˘ف˘ير˘لأ كلا˘سسم˘لأ ح˘ت˘فو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لأ
ةيسسي˘ئر˘لأ قر˘ط˘لأ ة˘نا˘ي˘سصو د˘ي˘ب˘ع˘تو,

ىلع ءاسضقلأ دسصق  ةنيدملل ةيعرفلأو
لبق نم ةعوفرملأ  ءأدوسسلأ  طاقنلأ
قطانمب لفكتلأو ةيلح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ
ةينامثلأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ لÓ˘خ ن˘م  ل˘ظ˘لأ
مث نمو ةيدلبلأ اهنم تدافتسسأ يتلأ
ةلماسشلأ ةيمنتلل ةيعون ةزفق ليجسست
ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’أ ن˘˘م ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘˘كم˘˘˘ت

امك. اهب ملح املاط’ ةيويح عيراسشمب

ي˘˘ف عور˘˘سشلأ ى˘˘لأ سضر˘˘ع˘˘لأ قر˘˘˘ط˘˘˘ت

ر˘كا˘سس ة˘ير˘ق˘ب ي˘ف˘ير ع˘م˘ج˘ت ن˘ي˘طو˘ت

ةيسضر’أ رايتخأ راظتنأ يف  ةعودبمو

ع˘م سشي˘ج˘لأ ي˘بو˘ط˘ع˘مو يد˘عا˘ق˘ت˘م˘ل

ةيدلب˘لأ م˘ي˘عد˘ت˘ب تا˘ط˘ل˘سسلأ ة˘ب˘لا˘ط˘م

تاناعأو يفيرلأ ءانبلأ نم سصسصحب

ناف نكسسلأ سصوسصخبو , سشهلأ ءانبلأ

نكسس031 زاجن’ ةيرا˘ج لا˘غ˘سش’أ

و (APL) عون نكسس05 و يعامتجأ

حمسس دقو أذه (PPL) عون نكسس02

قلعتت ت’اغسشنأ حرطب رسشابملأ ءاقللأ

تا˘˘حا˘˘سسم˘˘˘لأ لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسأ ةرور˘˘˘سضب

لبق تزجنأ يتلأ قئأدحلأو ءأرسضخلأ
ة˘سضها˘ب ’أو˘مأ تكل˘ه˘ت˘سسأو تأو˘ن˘سس
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي نأ نود
اهنأ ’أ  مهيوذو مهسسفنأ نع حيورتلل
دا˘سسف ةرؤو˘بو Ó˘سضف˘م ا˘نا˘كم تح˘سضأ
روسضحلأ دحأ حرتقأ امك .نيفرحنملل
كلسسم حتف عورسشم ليجسست ةيناكمأ
ةرب˘ق˘م˘ل˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لأ ة˘با˘غ˘لأ ط˘سسو˘ت˘ي
نم فيفختل ةلطم د’وأ رأود هاجتاب
.مهتابكرمب ةريبك ةفاسسم عطق ةاناعم
اناسسحتسسأ يقل يذ˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ م˘ت˘ت˘خ˘ي˘ل

متي نأ لبق  روسضحلأ فرط نم أريبك
ءا˘ن˘بأو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لأ ن˘م دد˘ع م˘ير˘˘كت
.ءأدهسشلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعأصس رخآا
Akher Saâ
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د˘ب˘ع ل˘ج˘ي˘ج ي˘لأو أا˘جا˘˘ف˘˘ت د˘˘قو
ه˘ترا˘˘يز لÓ˘˘خ لا˘˘كل˘˘ك ردا˘˘ق˘˘لأ
تأرسشعلأ ةجرخب نقأريأ ةيدلبل
ن˘يذ˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ هذ˘ه نا˘كسس ن˘˘م
ءأد˘بإ’ ةرا˘يز˘˘لأ هذ˘˘ه أو˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ

ةيثراكلأ عاسضوأ’أ نم مهبسضغ
ةعسساسش قطان˘م ا˘ه˘سشي˘ع˘ت  ي˘ت˘لأ

ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسأو ،ةر˘˘ي˘˘خأ’أ هذ˘˘ه ن˘˘م
نم ليسسب ةي’ولأ يلأو ناكسسلأ
يف عأرسسإ’أ كلذ نمو  بلاطملأ
ل˘مأو˘ح˘لأ ءا˘سسن˘لأ ل˘كسشم ءا˘ه˘نأ
ن˘˘ه˘˘سضع˘˘ب تر˘˘ط˘˘سضأ ي˘˘˘ئÓ˘˘˘لأ
تاقرطلأ يف نهديلأوم عسضول

أذهو ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ د˘حأأ لا˘ق ا˘م˘ك
تاقرطلأ لكسشم ىلأ ةفاسضإ’اب
ها˘ي˘م ، ءا˘بر˘ه˘˘كلأ ، ة˘˘ئر˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لأ
ةيرأدإ’أ قفأرملأ ىتحو برسشلأ

بلت دعت مل يت˘لأو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو
ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ نا˘˘˘كسسلأ بسسح

اميسس تايدلبلأ ناكسس تايجاح
نع أديعب نونطقي نيذلأ كئلوأأ

لوا˘حو . ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه ة˘م˘سصا˘˘ع
بسضغ سصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘مأ ي˘˘˘˘˘لأو˘˘˘˘˘لأ
ن˘قأر˘يأ نا˘كسس ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
ةريبك ةلاح يف مهبلغأأ أدب نيذلأ

نم كلذو طو˘ن˘ق˘لأو سسأا˘ي˘لأ ن˘م
ةقيقدلأ ةعباتم˘لا˘ب هد˘ه˘ع˘ت لÓ˘خ
أذ˘كو ة˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
رأر˘غ ى˘ل˘˘ع ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نأ يرا˘˘ج˘˘لأ
نأأ رظتني يذلأ يسسيئرلأ قيرطلأ
ةعسسأو قطانم نع قانخلأ كفي

تدهعت يذلأو نقأريأ ةيدلب نم
يف ه˘م˘ي˘ل˘سست˘ب زا˘ج˘نإ’أ ة˘لوا˘ق˘م
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش ن˘م ن˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ
ناكسس ةجر˘خ تءا˘جو . ل˘ب˘ق˘م˘لأ
ل˘سصأو˘ت ع˘م يزأو˘ت˘لا˘˘ب ن˘˘قأر˘˘يأ
نم قطانم ةدع يف تاجاجتحإ’أ

ءاثÓثلأ ةيرق˘ب أد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج
اه˘نا˘كسس ق˘ل˘غأأ ي˘ت˘لأ ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب

نيمويل34 مقر ينطولأ قيرطلأ
هذه ناكسس عفر ثيح نييلاتتم
تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ة˘سضير˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ
اهيف نوبلاطي ةيلحملأو ةيئ’ولأ
ر˘˘ي˘˘سصم لو˘˘ح تا˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب
هذهب ا˘ه˘ب˘ه˘ن م˘ت ي˘ت˘لأ ي˘سضأرأ’أ
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع زا˘˘˘ج˘˘˘˘نأو ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’أ
ةينبلأ لاجم يف اميسس عيراسشملأ
ةبيبسشلأ يعاطق أذ˘كو ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لأ

ن˘يد˘كؤو˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لأو ة˘سضا˘ير˘لأو
نم مهلاسضن يف نورمتسسم مهنأاب
يتلأ بلاطملأ هذه قيقحت لجأأ

. ةلجعتسسملاب اهوفسصو

 ةبوهنملا يسضارأ’ا ريسصم يف قيقحتلاب  ريهاطلاب ءاثÓثلا ناكسس بلاط اميف

تأجأجتحإ’أب لجيج يلاو نولبقتصسي نقاريإا ةيدلب  نأكصس
 «تأنحأصشلا يف ودلوي  مهار أنأصسن يلاولا ديصسأي » نوخرصصيو

مويلل ةجودزملا ىركذلاب ت’افتحإ’ا سشماه ىلع

 ماموسصلا رمتؤوم داقعنإا و دهاجملل ينطولا

6642 نم نيديفصستملا ىلع حيتأفملا عيزوت
 فيطصسب غيصصلا فلتخم نم ةينكصس ةدحو

ىلع، هل قفأرملأ دفولأ و فيطسس ةي’و يلأو سسمأأ لوأأ ماق

دهاجملل ينطولأ مويلل ةجودزملأ ىركذلاب ت’افتح’أ سشماه

ىلع ،ةنسس لك نم توأ02 ـل قفأوملأ ماموسصلأ رمتؤوم داقعنأ و

عم «بيطلأ لÓسش» ديهسشلأ ةقيدحب ةيرأوجلأ بعÓملأ نيسشدت

عيزوت مت نيدموب يرأوه ةفاقثلأ رأدب  و، ديهسشلأ ةلئاع ميركت

فلت˘خ˘م ن˘م ن˘كسس6642 نم نيديفتسسملأ ىل˘ع ح˘ي˘تا˘ف˘م˘لأ

ربع ،معدم يروطت ، يمهاسست يعامتجأ ، ةينكسسلأ غيسصلأ

حيتافملأ عيزوت ةيلمع هذه تيقل دق و، ةي’ولأ تايدلب ديدع

تانكسسلأ هذه نم نيدفتسسملأ ىدل ةحرفلأ نم ءأوجأأ طسسو

انورظ˘ت˘ن˘ي و˘نا˘ك م˘ه˘ب˘ل˘خأ نأ و ة˘سصا˘خ و ا˘هرا˘ظ˘ت˘نأأ لا˘ط ي˘ت˘لأ

ةليوط تأونسسل مهتمز’ بعاتم ةدع نم سصلختلأ و اهمÓتسسأ

. راجيإ’أ فيلاكت اهسسأر ىلع و
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ةلوزعملا و ةيئانلا قطانملاب ةيومنتلا عيراسشملل تسصسصخ

فيطصسب يئ’ولا يبعصشلا ضسلجملا ةقدأصصم
ةيفأصضإ’ا ةينازيملا ىلع عأمجإ’أب

ةرودلأ لاغسشأأ لÓخ، فيطسسب يئ’ولأ يبعسشلأ سسلجملأ قداسص

ىلع ةقلطملأ ةيبلغأ’اب ، سسمأأ لوأأ تدقعنأ ىتلأ ةيداع ريغلأ

تسصسصخ يتلأ و،0202 ةنسسل ةي’ولل ةيفاسضإ’أ ةينأزيملايلع

دقو . ةلوزعملأو ةيئانلأ قطانملابةيومنتلأ عيراسشملل اهمظعم يف

قودنسص فرط نم ةلومم ةيلمع ليجسست ةرودلأ هذه لÓخ مت

00,000.000.008.1 غلبمب ةيلحملأ تاعامجلل نامسضلأو نماسضتلأ

ىرق يه و، يعيبطلأزاغلأ ةدامب ةلوزعم قطانم ةدع ديوزتلل جد

ةيرق و،رجحلأ نيع ةيدلبب ةعقأولأ ةيأدهل، ةسشراقمل،سشيركع

، ةجلولأ ةيدلبب ةعسسوت و، جرب ءاسضيب ةيدلبب ةعقأولأءاسضيبلأ

و ةيبرأوسش ، ةيواعم ةيدلبب رأودلأ،سشرعلأ رئب ةيدلبب ةتيتسس ةيرق

ةروهوجلأ نيع، ةعÓبلأةيدلبب ةرامسسلأ رئب، لاجق ةيدلبب يلحل مأأ

ةعقأولأ ةجرملأ و ةمامح عيبرلأ نيع ىرق، تبسسلأ نيع ةيدلبب

لظلأ قطانم أذك و ، نÓكوام ةيدلبب يراسس د’وأأ ، ةليمج ةيدلبب

و سسماخلأ د’وأ ، لأزأأ نيع ةيدلبب توناتو Óيزات ىرق نم لكب

عبأرجل ، جرب ءاسضيب ةيدلبب ةبقعوب و ةمÓعلو جيجحأ د’وأأ

ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘يدرو˘ب ، نا˘ب˘ت د’وأأ ة˘ي˘لأد˘لأ ،د˘م˘حأأ ي˘سس د’وأأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب

،لوغلأ جرسس ةيدلبب ةرامع د’وأأ و ةوÓعل ةميلح د’وأأ ،زيزعينب

فاكلأ ، ةليمج ةيدلبب سشيركع و ءأرمحلأرأدلأ لحكل فاكلأ

ةفورخوب، ةسشوم˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب رو˘قر˘ق˘لأ و سسر˘ق˘م ى˘سسو˘م يد˘ي˘سس

ةدع ليج˘سست م˘ت ا˘م˘ك. درا˘ب˘لأ دأو˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب تبور˘خ˘تو ،ن˘نأز˘م˘ل

ءانتق’ ةي’ولأ ةينأزيمب ةيلمع ليجسستب، قلعتت ىرخأأ تايلمع

غلبمب ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م ةد˘ئا˘ف˘ل ج˘يرا˘ه˘سصب ةدوز˘م تا˘ن˘حا˘سش80

ةي’ولأ ةي˘نأز˘ي˘م˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ج˘سست و ،جد00,000.000.001

تايدلبل يعانطسص’أ بسشعلاب اهتيطغتو ةيدلبلأ بعÓملأ ةئيهتل

00,000.000.571 غلبمب  ةياطلأ و ةنابسش ينب ،بلاطوب ،ةماحلأ

تأرايسس01 ءانتق’ ةي’ولأ ةينأزيمب ةيلمع ليجسست  أذكو، جد

00,000.000.601 غلبمب لظلأ قطانم ةدئافل ةزهجم فاعسسإأ

تأراسشإ’أ عـسضو و نيومتل ةي’ولأةينأزيمب ةيلمع ليجسست جد

.جد00,000.000.04 غلبمب ةيئ’ولأ قرطلأ ىلع ةيقفأ’أ

GCjªø.Q

جيريرعوب جربب توأا02 ىركذل ةدلخملا ةينطولا ت’افتحإ’ا ىلع هفارسشإا لÓخ

 ءادهصشلا ةنأمأا ةنأيصص ةرورصض ىلع دكؤوي نيدهأجملا ريزو

نينطاوملا ناسسحتسسا تق’ ةردابم يف

عيرأصشملا ةيعصضو ضضرعتو ةيكرأصشتلا ةيطارقميدلا أادبم قبطت يقاوبلا مأأب يحيبصصلا رصصق ةيدلب

ليسسب توأا02 ىركذ ةبسسانمب سسمأا لوأا  ةقطنملا راز يذلا لاكلك رداقلا دبع  ةي’ولا يلاو لجيجب نقاريا ةيدلب ناكسس لبقتسسا
نم  تارسشعلاب عفد نامرحو فلخت نم ةيدلبلا هذه نم ةعسساو قطانم  هدهسشتام ةيفلخ ىلع كلذو تاملظتلاو تاجاجتحإ’ا نم

. لسضفأا ةايح نع اثحب ةي’ولا نم ىرخأا قطانم وحن ةرجهلا ىلا اهناكسس



يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

86069ددعلا0202 توأا22  تبسسلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

يفخملا يطرششلا بيغي توملا

ةطرششلأ ديمع ةافو نع ةعمجلأ سسمأأ نلعأأ
م˘شسا˘ب ر˘ي˘ه˘ششلأ «ي˘نوز˘ع˘لأ د˘م˘ح˘م» د˘عا˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ة˘˘˘˘شصح ىلإأ ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسن «ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘طر˘˘˘˘ششلأ»
نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت
. يرئأزجلأ

 رشضخلا راشصنأاب ديششي يحلوبم

سسيأر قلأاتملأ ينطولأ بختنملأ سسراح ربع
كوبشسيافلأ ىلع هباشسح ربع سسمأأ  يحلوبم

قيرف راشصنأأو نييرئأزجلل هنانتمأو هركشش نع
بب˘شسب ه˘ع˘م ع˘˘شسأو˘˘لأ ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لأ د˘˘ع˘˘ب  ر˘˘شضخ˘˘لأ

تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ىد˘˘حإأ لÓ˘˘خ  ه˘˘˘مأأ م˘˘˘ت˘˘˘شش ة˘˘˘ثدا˘˘˘ح
.يدوعشسلأ يرودلأ

بولطم يميرب
لاغششأأ ةشسشسؤوم لامع اعد

ةبانع يلأو ةبانعب يرلأ

ن˘˘يد˘˘لأ لا˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ب

ن˘م م˘هذا˘ق˘نإل ل˘خد˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ح˘˘˘ير˘˘˘شست˘˘˘˘لأ تأد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت

نم مهنيك˘م˘تو ي˘ف˘شسع˘ت˘لأ

7ـل ةر˘خأا˘ت˘˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘ب˘˘تأور

ف˘قو˘ت د˘ع˘ب كلذو  ر˘ه˘˘ششأأ

ن˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م رأو˘˘˘ح˘˘˘لأ ل˘˘˘ششفو

ىل˘ع ةرأدإلأو م˘ه˘ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م

. مهلوق دح

دودشسلا يف ةحابشسلا نم رذحت ةيندملا ةيامحلا
ةيامحلأ تعد
ةيندملأ
نينطأوملأ

بابششلأ ةشصاخو
رطخ نم رذحلل
يف ةحابشسلأ
و دودشسلأ
ةيئاملأ تاعمجملأ

هذه دايترأ مدعو
أرظن نكامألأ
ةحابشسلأ ةروطخل
املاط ل يتلأو اهب
اهتيحشض بهذي
يف لافطأأو بابشش
 .رمعلأ لبتقم

ةبانعب فحزلا لشصاوت انوروك
ةيلوب انوروك سسوريفب تاباشصإلأ ماقرأأ تتاب

تانيمطتلأ م˘غر ر˘ث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأأ ف˘ي˘خ˘ت ة˘با˘ن˘ع

د˘˘ع˘˘ب كلذو كا˘˘ن˘˘هو ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ

سسوريفب ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج ة˘لا˘ح04 لي˘ج˘شست

ةرأزو عقوم بشسح سسيمخلأ سسمأأ لوأأ انوروك

تا˘ّ̆ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لأ حÓ˘˘˘شصإأو نا˘˘˘ك˘˘˘شسلأو ة˘˘˘ح˘˘˘شصلأ

.ةباشصإأ539 ىلإأ ددعلأ عفتريل

 ثدحي اذام
؟طششلا ةيدلب يف

ليقلل سسمأأ (ةعلطم) رداشصم تفششك
ىلع ةيدلب سسيئر سسماخ نأأ لاقلأو
يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لأ ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ششلأ سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ سسأأر
˘˘مد˘˘ق˘˘ت فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب ط˘˘ششلأ ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
د˘ع˘ب ه˘ت˘لا˘ق˘˘ت˘˘شسإا˘˘ب ةر˘˘ئأد˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘ل
ةثداح يف كلذو هنييعت نم نيموي

ىل˘ع ثد˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م ىلوألأ ي˘˘ه
سسلا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لأ
ثدحي أذام لءاشستي لكلأو ةيلحملأ

.؟طششلأ ةيدلبب



”رضخلا“ نم برتقيو يرئازج رفس زاوج ىلع لصحي ةكدادز
لبقتسسملإ يف ،““نيبراحملإ““ ةبيتك ىلإإ همامسضنل إديهمت ،يرئإزجلإ هرفسس زإؤج ىلع هلؤسصح ،يلاطيإلإ يلؤبان بعل ،ةكدإدز ميرك نلعأإ

رسشنو ،اًسضيأإ ةيسسنرفلإ ةيسسنجلإ لمحي هنأاب املع ،يرئإزجلإ بختنملإ ليثمت ،يسضاملإ يام يف راتخإ دق ،باسشلإ يلؤبان مجن ناكو ،بيرقلإ
:اهيلع بتك ،كؤبسسيف يعامتجلإ لسصإؤتلإ عقؤم ىلع يسصخسشلإ هباسسح ربع ،يرئإزجلإ هرفسس زإؤج لمحي ؤهو ،هل ةرؤسص ةكدإدز

،ةزاتمم ةينفو ةيندب تايناكمإإ كلتميو ،رسسيألإ ريهظلإ بسصنم يف ةنسس91 بحاسص طسشنيو ،““انب ايه ،هلل دمحلإ ،يرئإزج رفسس زإؤج““
يف مهتبغر نع إؤفسشك نيذلإ ،لئÓقلإ نييرئإزج ؤكنإرفلإ نيبعÓلإ نيب نم ةكدإدز دعيو ،ةرإدجب ““رسضخلإ““ ليثمتل احسشرم هلعجت

.ةركبم نسس يف يسسنرفلإ لدب يرئإزجلإ بختنملإ ليثمت
سش.م

¯ ±.hd«ó

قا˘فو يدا˘ن˘ل ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘˘لإ ،ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح د˘˘ه˘˘ف م˘˘جا˘˘ه
ه˘ل˘م˘حو ،ير˘ب˘مد ةز˘م˘ح ق˘با˘سسلإ بعÓ˘˘لإ ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
ةحيسضف يف هطرؤت دعب ،نجسسلل هلؤخد ةيلوؤؤسسم
عدوأإ دق ةيافلح ناكو ،تايرابملإ جئاتنب بعÓتلإ
ميسسن ،نيبعÓلإ لامعأإ ليكو ةقفر تقؤؤملإ نجسسلإ
امهو ،ام˘ه˘ل ي˘تؤ˘سص ل˘ي˘ج˘سست بير˘سست د˘ع˘ب ،يوإد˘ع˘سس
يف تايرابم ةدع ج˘ئا˘ت˘ن بي˘تر˘ت˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لإ دد˘سصب
ة˘ق˘فر ه˘عا˘م˘ت˘جإ لÓ˘خ ة˘يا˘ف˘ل˘ح لا˘˘قو ،ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لإ

سسي˘ئرو ،بإر˘عأإ ن˘يد˘لإ ز˘ع ،ةرإدإلإ سسل˘ج˘˘م سسي˘˘ئر
،راسصنألإ يلثممب ،سشÓ˘غز ر˘با˘ج ،ر˘ي˘سسم˘لإ بت˘ك˘م˘لإ
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ب ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس قا˘˘˘فو ىلإإ تي˘˘˘تأإ د˘˘˘ق˘˘˘ل““ :سسمأإ لوأإ

امدنع““ :متخو ،““يدانلإ لإؤمأإ سسلتخأإ ملو ،ةسصلاخ
ة˘سصا˘خ˘لإ ي˘˘لإؤ˘˘مأإ تب˘˘ل˘˘ج ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ىلإإ تئ˘˘ج
نأإ لبق ،ةيلاملإ هتمزأإ لحو ،قيرفلإ ةاناعم ءاهنإل
يدسض رمآاتلاب ،يربمد ةزمح ،قباسسلإ بعÓلإ مؤقي
.““نجسسلإ يلؤخد يف ببسستو ،قافؤلإ دسضو

يكوكلا عم هسضوافت يفني يلحاسسلا مجنلا

لوإ يسسنؤتلإ يلحاسسلإ مجنلإ ردسصأإ ،ىرخأإ ةهج نم
بردملإ عم لاسصتإ يأإ هيف ىفن انايب سسيمخلإ سسمإ
ءاجو ،فيطسس قافو بردم يكؤكلإ ليبن يسسنؤتلإ

نأإ يلحاسسلإ م˘ج˘ن˘لإ ن˘ل˘ع˘ي““ :ي˘ل˘ي ا˘م م˘ج˘ن˘لإ نا˘ي˘ب ي˘ف
هل سساسسأإ ل يكؤكلإ ليبن بردملإ عم سضوافتلإ ربخ

ل˘˘ك˘˘لو برد˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ن˘˘˘مإر˘˘˘ت˘˘˘حإ م˘˘˘غرو ،ة˘˘˘ح˘˘˘سصلإ ن˘˘˘م
ىلإإ ؤ˘عد˘ي ر˘ب˘خ˘لإ رؤ˘ه˘˘ظ تي˘˘قؤ˘˘ت نأإ لإإ ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لإ
ؤ˘عد˘ي““ :نا˘ي˘ب˘لإ فا˘سضأإو ،““ه˘ي˘جور˘م ا˘يإؤ˘ن ي˘ف كسشلإ
˘مد˘ع˘ل ه˘ئا˘ب˘حأإ ة˘˘فا˘˘ك ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلإ ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لإ م˘˘ج˘˘ن˘˘لإ
ةئيهلإ سصرح ىلع إددسشم تاعئاسشلإ ءإرو قايسسنلإ

ل˘سصإؤ˘ت˘لإ ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع د˘يد˘ج ل˘ك˘ب م˘˘ك˘˘مÓ˘˘عإإ ىل˘˘ع
برد˘م˘لإ نأإ ىلإإ ةرا˘سشإلإ رد˘ج˘تو ،يدا˘ن˘لا˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لإ
ةلاقإإ ذنم يلحاسسلإ مجنلإ ىلع فرسشي ليبسش لفؤن
.““يسضاملإ سسرام يف يغإوزلإ سسيق بردملإ

تاسضوافملا لسشف لاح يف ةليدبلا ةطخلا وه ينوزاك
يكوكلا عم

،فيطسس قافو ةرإدإإ سسلجم عسضو ،هتإذ قايسسلإ يفو
ا˘ب˘سسح˘ت ة˘ل˘يد˘ب ة˘ط˘˘خ ،بإر˘˘عأإ ن˘˘يد˘˘لإ ز˘˘ع ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
،يسسنؤ˘ت˘لإ برد˘م˘لإ ع˘م قا˘ف˘تل ل˘سصؤ˘ت˘لإ ي˘ف ه˘ل˘سشف˘ل
سشيعتو ،يدانلإ عم هدقاعت ديدجتل ،يكؤكلإ ليبن
،ةر˘ي˘خألإ ة˘نوآلإ ي˘ف طؤ˘˘غ˘˘سضلإ تح˘˘ت قا˘˘فؤ˘˘لإ ةرإدإإ

،ديدجلإ دقعلإ ىلع عيقؤتلإ يكؤكلإ سضفر ببسسب
ذنم ةقلاعلإ ةيلاملإ هتاقحتسسم ىلع لؤسصحلإ نود
ز˘كر˘م ي˘ف م˘سسؤ˘م˘لإ ءا˘ه˘نإإ ة˘ح˘ن˘م ىلإإ ة˘˘فا˘˘سضإإ ،ةر˘˘ت˘˘ف
ي˘ف ا˘يد˘ج ر˘ك˘ف˘ت ،قا˘فؤ˘لإ ةرإدإإ نأا˘ب م˘ل˘˘عو ،مد˘˘ق˘˘ت˘˘م
مل إذإإ ،ينوزاك درانرب ،يسسنرفلإ بردملإ عم دقاعتلإ

ىقليو ،عؤبسسألإ إذه يئاهن لكسشب يكؤكلإ عم قفتت
رظنلاب ،قافؤلإ ةرإدإإ سسلجم لخإد اعامجإإ ينوزاك
ة˘لؤ˘ط˘ب˘لإ ي˘ف ا˘ه˘ك˘ل˘ت˘م˘ي ي˘ت˘لإ ةر˘ي˘ب˘ك˘لإ ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لإ ىلإإ
ة˘يدؤ˘لؤ˘˘م بيرد˘˘ت ىل˘˘ع فر˘˘سشأإ ثي˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ

،8102/7102 مسسؤم ىلوألإ ،نيتبسسانم يف رئإزجلإ

0202/9102. يف ةيناثلإو

دودسسم قيرط ىلإا لسصت ميدروب عم تاسضوافملا

يدان ةرإدإإ سسلجم تاسضوافم ترثعت ،ىرخأإ ةهج نم
،ةيافلح ده˘ف ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ةدا˘ي˘ق˘ب ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو

ة˘˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م با˘˘ع˘˘لأإ ع˘˘نا˘˘سص تا˘˘مد˘˘˘خ ىل˘˘˘ع لؤ˘˘˘سصح˘˘˘ل˘˘˘ل

ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،م˘˘يدرؤ˘˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع ،ر˘˘ئإز˘˘˘ج˘˘˘لإ

ردا˘سصم ن˘م م˘ل˘عو ،ة˘يرا˘ج˘لإ ة˘ي˘ف˘ي˘سصلإ تÓ˘يؤ˘ح˘˘ت˘˘لإ

تغلب دق ن˘ي˘فر˘ط˘لإ ن˘ي˘ب تا˘سضوا˘ف˘م˘لإ نأا˘ب ة˘قؤ˘ثؤ˘م

هبلاطم يف بعÓلإ ةلاغم ببسسب ،إدودسسم اقيرط

يدانلإ تاحرتق˘م ىل˘ع ة˘ق˘فإؤ˘م˘لإ ه˘سضفرو ،ة˘ي˘لا˘م˘لإ

با˘ع˘لأإ ع˘نا˘سص نأا˘ب تد˘كأإ ،ردا˘سصم˘لإ تإذ ،ي˘ف˘يا˘ط˘˘سسلإ

يف ةديدج ةبرجت سضؤخل هقيرط يف ،ةيدؤلؤملإ

ةليلقلإ تاعاسسلإ يف ىقلت نأإ دعب ،يسسنؤتلإ يرودلإ

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ ة˘يد˘نألإ د˘حأإ ن˘م إدا˘ج ا˘سضر˘ع ،ة˘ي˘سضا˘م˘لإ

يأإ نم إرح (اماع62 ) ميدرؤب دجإؤتيو ،ةريبكلإ

،ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدؤ˘لؤ˘م ع˘م هد˘ق˘ع ءا˘ه˘ت˘نإ د˘˘ع˘˘ب ،مإز˘˘ت˘˘لإ

ه˘˘سضفر بب˘˘سسب ،هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م ل˘˘سشفو

.هبتإر سضيفخت

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فيطسس قافو

نجسسلل هلوخد ةيلوؤوسسم هلمحيو يربمد قباسسلا بعÓلا مجاهي ةيافلح

و ةسضايرلإ ءاقدسصأإ ةيعمج تلفتحإ

عم قيسسنتلاب ةبانع ةيلؤل بابسشلإ

ةيلؤل ةسضايرلإ و بابسشلإ ةيريدم

نيدلإ ي˘ق˘ت ر˘ئإز˘ج˘لإ ل˘ط˘ب˘ب ة˘با˘ن˘ع

م˘˘لا˘˘سس يد˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ح ن˘˘˘بإ ة˘˘˘ند˘˘˘خؤ˘˘˘ب

ة˘ب˘تر˘م˘لا˘ب ه˘ج˘يؤ˘ت˘ت د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلإ

ة˘˘˘ي˘˘˘سضإر˘˘˘ت˘˘˘فإلإ ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم˘˘˘لإ ىلوألإ

ةنسسل ة˘ي˘بر˘ع˘لإ مد˘ق˘لإ ةر˘ك بهإؤ˘م˘ل

بهإؤ˘م˘لإ  يدا˘ن ا˘ه˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لإ0202

يدان ـب بقلملإ يلجنم يلع ةباسشلإ

ي˘ق˘ت قؤ˘ف˘تو،MATJ““ ““ با˘˘˘˘ئذ˘˘˘˘لإ

نم نيبعÓلإ نم ديدعلإ ىلع نيدلإ

،سسنؤت ةرؤسص ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لإ نإد˘ل˘ب˘لإ

ن˘ي˘ب˘علو قإر˘ع˘لإ ،نا˘ن˘ب˘ل ،بر˘غ˘˘م˘˘لإ

ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘خآإ

ي˘ق˘ت ج˘يؤ˘ت˘ت ر˘م˘ي م˘لو ،ة˘ير˘ئإز˘˘ج˘˘لإ

رمعلإ نم غلبي يذلإ ةندخؤب نيدلإ

قسسن ثيح مإركلإ رورم تإؤنسس01

ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لإ ءا˘˘˘˘˘سضعأإ

نم يزابع رداقلإ دبع ““سسايجيدلإ““

نيأإ ةع˘ئإر ءإؤ˘جأإ ي˘ف ه˘م˘ير˘ك˘ت ل˘جأإ

و ة˘ي˘سضا˘ير˘لإ ا˘يإد˘ه˘لإ ي˘ن˘ع˘م˘لإ م˘ل˘سست
ة˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘سش ةدا˘˘˘ه˘˘˘سشو ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘للإ

نم تا˘ع˘ي˘ج˘سشت ط˘سسو هد˘لإو رؤ˘سضح˘ب
و لبقتسسم هل إؤنمتو رؤسضحلإ فرط
و فإر˘ت˘حلإ ل ا˘˘م˘˘ل و ل˘˘سضفأإ رإؤ˘˘سشم
،ي˘ن˘طؤ˘لإ بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ نإؤ˘˘لأإ سصم˘˘ق˘˘ت
ءا˘˘قد˘˘سصأإ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘سشكو
ة˘با˘ن˘ع ة˘يلؤ˘ل با˘ب˘سشلإ و ة˘سضا˘˘ير˘˘لإ

ةيعمجلإ نأإ سسيورؤ˘ب د˘ي˘ج˘م˘لإ د˘ب˘ع
ةقفإرمل ىعسستو ةليبن فإدهأإ كلمت
تاسضايرلإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘يد˘نألإ ل˘ك
بهإؤ˘˘˘م˘˘˘لإ ىل˘˘˘ع ءؤ˘˘˘سضلإ ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سستو
قيسسنتلإ ىلع لم˘ع˘ت˘سس ا˘ه˘نأإو ة˘با˘سشلإ

ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لإو با˘˘ب˘˘سشلإ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م
ةيعمجلإ تناكو ،ةيبانعلإ ةيدنألإو
ق˘با˘سسلإ سسرا˘˘ح˘˘لإ م˘˘ير˘˘ك˘˘ت˘˘ل ر˘˘سضح˘˘ت
يذلإ اسساي ريسشب ةبانع داحتإ قيرفل
هل إورسضح ثيح سسمأإ ةينملإ هتفإو
هفطخ تؤملإ نكل ةيميركت ةداهسش
ا˘ه˘يزا˘ع˘ت˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ تمد˘ق˘˘تو سسمأإ
.هتلئاع ىلإإ ةيبلقلإ

ر.ناميلسس

لسصإؤتت ةيدؤعسسلإ يف نييرئإزجلإ نييلودلإ سسإرحلإ ةاناعم

يعم لصحي داك“ :ةلسع
يحلوبم عم لصح املثم
بسلا نم لباول تضرعتو
”تاديدهتلاو

تإديدهت ىقلت هنأاب يدؤعسسلإ مزحلإ ىمرم سسراح ةلسسع كيلم يرئإزجلإ سسراحلإ دكأإ
ةلؤجلإ نمسض يسضاملإ ءاعبرألإ مؤي امهتعمج يتلإ ةإرابملإ لÓخ اهبأإ يبعل نم بابسسو
ةيسضايرلإ تإؤنقلل تاحيرسصت يف ةلسسع كيلم لاقو ،نيفرتحملل يدؤعسسلإ يرودلإ نم62
،يهاجت ديدهتو لؤبقم ريغ مÓكب هؤفتي ناك اهبأإ قيرف بعل““ :ةإرابملإ بقع ةيدؤعسسلإ

مؤيلإو ،يتايناكمإاب ةيدؤعسسلل ترسضح““ :فاسضأإو ،““ةإرابملإ ريسس لÓخ ينبسس راجنلإ رامعو
فرعت نأإ ديرأإ نكل ،يحلؤبم سسراحلل ثدح ام يل ثدحي نأإ ديرأإ لو ،لعف ةدر ذختأإ مل
،ينم ليلقتلإ لواحو يلع مجهت نم““ :ةلسسع عباتو ،““اهبأإ يبعل نم يل ثدح إذام سسانلإ

ؤه قيرع بختنم لثمأإ انأإو ،ةلسسع كيلم ؤه نم دهاسشيل بؤيتؤيلإ يف ثحبي نأإ هيلع
دعب زؤفلإ ىلع ىلؤملإ دمحإ““ :فدرأإو ،““يلود بعÓك يتميقب انه ىلإإ تئجو ،رئإزجلإ
دئإرلإ دسض انتميزهو ،انورؤك ببسسب فقؤتلإ دعب يرودلإ فانئتسسإ بقع ةيبلسسلإ جئاتنلإ

:يرئإزجلإ سسراحلإ متخو ،““ةليللإ انحجنو سضؤعنو درن نأإ انيلع ناكو ةبعسص تناك
.““ةمداقلإ ةإرابملإ يف حتفلإ ىلع زؤفلل انحورو انتميزعب ىعسسنسس““

““هقح يف ئطخأا مل انأاو رذتعي نأا ةلسسع ىلع““ :راجنلا

يتلإ ةإرابملإ لÓخ همتسشب هل ،مزحلإ سسراح ،ةلسسع كيلم يرئإزجلإ ماهتإ نم ديدسشلإ هبإرغتسساب ،اهبأإ بعل ،راجنلإ رامع درو
ربع عإذملإ ،““ةينإؤيدلإ““ جمانربل تاحيرسصت يف راجنلإ لاقو ،نيفرتحملل يدؤعسسلإ يرودلإ نم62ـلإ ةلؤجلإ نمسض ،امهتعمج

:فاسضأإو ،““إدبأإ هتمإرك نم للقأإ وأإ هبسسأإ مل ،ينع رمألإ إذه ىسضرأإ لو ،ةلسسع كيلم تاماهتإ برغتسسأإ““ :ةيدؤعسسلإ ةيسضايرلإ تإؤنقلإ
هيلع بجإوو ،ةينسسلإ تائفلإ عيمجب يدؤعسسلإ بختنملإ عم تبعل اسضيأإ انأإ ،بعل إذإإو ،رئإزجلإ بختنم عم تبعل انأإ ةلمج يلع ررك““
إؤناك مهنأإ ثدح ام لكو ،هدسض ءيسش يأاب إؤهؤفتي مل ،مزحلإ سسراح فلخ إؤناك نيذلإ اهبأإ يبعل نأإ عقؤتأإ““ :فدرأإو ،““رذتعي نأإ

ئطخن مل اننكل ،تاسشوانم اهيف ثدحيو ،مدق ةرك هذه ةياهنلإ يف““ :لسصإوو ،““لعف در لعف لكلو ،ةعرسسب ةركلإ بعلب هنؤبلاطي
انل يتأاي نم لكو ،ةيدؤعسسلإ دلبلإ هذه نبإ انأإ““ :راجنلإ عباتو ،““اهاندهاسش يتلإ رؤمألإ كلت لثمب انماهتإ متي ىتح ،دحأإ قح يف
هل هتلق ام لكو ،ةإرابملإ بقع هل تبهذ امنيح هقحب ئطخأإ مل ،ثدح امهم هتمإرك نم للقن نلو ،همرتحنو سسأإرلإو نيعلإ ىلع
،هل رذتعأإ انأاف ،هقحب تأاطخأإ ينأإ يأإر إذإإو ،يدؤعسسلإ يرودلل ةفاسضإإو ريبك سسراح ؤه““ :متخو ،““ةقيرطلإ هذهب بسسكت كيلع بيع
ديلو.ف.““إديج يقÓخأإ فرعي لكلإو ،سساسسألإ نم كلذ لعفأإ مل يننأإ مغر

لايدنوملاو ”ناكلا“ تايفصت ةمانزر طبضت ”فاكلا“

ماعلا فسصنو ماع فرظ يف ةريبك تاسسفانم3 نوبعليسس ““رسضخلا““

““نإركنلإو سشيمهتلل ل““ راعسش تحت

ةندخوب نيدلا يقت نامركي ةسضايرلاو بابسشلا ءاقدسصأا ةيعمجو ““سسايجيدلا““

ىلإ ةدوعلا نع فلختي يليقب فسوي
 هدعوتي ةدج يلهأو ..ةيدوعسلا

يلودلإ بعÓلإ فلخت
فسسؤي يرئإزجلإ

قيرف بعل يليÓب
نع يدؤعسسلإ يلهألإ
ةلحر دعؤمل رؤسضحلإ

ىلع ،ةدج ىلإإ هتدؤع
تناك ةسصاخ ةرئاط

رئإزجلإ نم هلقنتسس
يبعل دحأإ ةقفر
يدان نم يرإدإإو بابسشلإ
هنلعأإ امبسسح مسشؤلإ
يف طسشانلإ يدانلإ

زاتمملإ مسسقلإ ةلؤطب
هعقؤم ىلع مدقلإ ةركل
يلهألإ راسشأإو ،يمسسرلإ

،هرسشن يفحسص نايب يف
نأإ ،طرافلإ ءاعبرألإ
نع فلخت بعÓلإ

مغر ،ةلحرلإ دعؤم
ةفاك ىلع لؤسصحلإ
نم ةيماظنلإ تاقفإؤملإ

تإذ تاهجلإ ةفاك
ةرإدإلإ تدكأإو  ،ةقÓعلإ
ذختتسس اهنأإ ،ةيوÓهألإ

تإءإرجإلإ ةفاك
ةيماظنلإو ةيطابسضنلإ
بعÓلإ عم ةمزÓلإ

.ةلبقملإ مايألإ لÓخ
 بيجن.ج
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مدقلإ ةركل ةيقيرفألإ ةيلإردفنؤكلإ تنلعأإ
تايفسصت فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإ د˘عؤ˘م طرا˘ف˘لإ ءا˘ع˘برألإ

رهسش يف ررقملإو1202 ممأÓل ايقيرفإإ سسأاك
تا˘˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘مو ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لإ ر˘˘ب˘˘م˘˘˘فؤ˘˘˘ن

يا˘م ي˘ف2202 رط˘ق م˘لا˘ع˘لإ سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت

ىلع ةكراسشملإ تابختنملإ نؤكتسسو،1202
ربمفؤن نم ًإرابتعإ محدزم لودج عم دعؤم

قاب˘سسلإ ي˘ف،1202 ربمفؤ˘ن ىت˘حو0202
تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ة˘حا˘ت˘م˘لإ د˘عا˘ق˘م˘˘لإ ز˘˘ج˘˘ح لؤ˘˘ح

تايفسصت لودج ةعجإرم تمتو ،نيتلؤطبلإ

يتلإ91-ديفؤك ةحئاج ءؤسض يف نيتلؤطبلإ
يف ةيسضايرلإ ةطسشنألإ فقؤت يف تببسست
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ،تقؤ˘لإ سضع˘ب˘ل ا˘ه˘جرا˘خو ةرا˘˘ق˘˘لإ
نوريماكلإ ةيقيرفإلإ ممأÓل ا˘ي˘ق˘ير˘فإ سسأا˘ك˘ل

9 نم ةرتفلإ يف تايفسصتلإ فنأاتسست،1202

تايراب˘م ة˘ما˘قإا˘ب0202 ر˘ب˘م˘فؤ˘ن71 -
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘بإر˘˘لإو ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ت˘˘لؤ˘˘ج˘˘لإ
ل˘ب˘ق ن˘ي˘ت˘لؤ˘ج˘لإ ما˘ق˘ت ا˘م˘ي˘ف ،تا˘˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لإ

03 -22 نم ةرتفلإ يف ةريخألإو ةريخألإ

سساك تايفسصت فانئتسسإ لبقو،1202 سسرام

تابختنملإ نكمت˘ت˘سس1202 ممأÓل ايق˘ير˘فإإ
لÓ˘خ ة˘يدو تإءا˘ق˘ل ءإر˘جإإ ن˘م ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإلإ

،1202 ربؤتكأإ31 ىلإإ5 نم ةدتمملإ ةرتفلإ

ّلهتسسي،2202 رطق لايدنؤ˘م سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
ي˘ف هرإؤ˘سشم ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘ن˘طؤ˘لإ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ

،ل˘ب˘ق˘م˘لإ ر˘بؤ˘˘ت˘˘كأإ ن˘˘م لد˘˘ب1202 نإؤ˘˘˘˘ج
ريخألإ لبقو يناثلإ رودلإ ةمانزر تلّكسشتو

ةسصاخلإ2202 لا˘يد˘نؤ˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ن˘˘م
:ي˘ل˘يا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلإ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ِب

51 ـلإو يام نم13 ـلإ نيب ام ىلوألإ ةلحرملإ

ىرخألإ لحإرملإ ىرجُتو،1202 نإؤج نم
ماع˘لإ ن˘م ر˘بؤ˘ت˘كأإو ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سسو توأإ ر˘ه˘سشأإ ي˘ف
لامج ينطؤلإ بخانلإ لابسشأإ هجإؤُيو ،هتإذ
اّلك ،ريخألإ لبقو يناثلإ رودلإ يف يسضاملب
نمسض .يتؤبيجو رجينلإو ؤسساف انيكرؤب :نم
د˘ئإّر˘لإ ل˘ّهأا˘تِ̆ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي ،تلؤ˘ج ّتسس˘ِب قا˘ب˘سس

تابختنم01 لّهأا˘ت˘ت ،كلذ د˘ع˘بو ،ًءا˘ن˘ث˘ت˘سسإ
ةسسفانملإ ىرجُت اهنيحو ،ريخألإ رودلإ ىلإإ

ءا˘سصقإلإ ة˘غ˘˘ي˘˘سص˘ِ̆ب (ة˘˘عر˘˘ق˘˘لإ بح˘˘سس بق˘˘ع)
61 ـلإو8 ـلإ نيب ام ،(بايإإو باهذ) رسشابملإ

قرف5 لّهأات نع رفسسُت1202. ربمفؤن نم
،رطق لايدنؤ˘م ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإإ ل˘ّث˘م˘ُت ة˘ي˘ن˘طو
ربمسسيدو ربمفؤن ني˘ب ا˘م ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت رّر˘ق˘ُم˘لإ

بقإر˘˘˘˘ت ،ل˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘م قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘˘ف،2202
˘مد˘ق˘لإ ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فلإ ة˘˘ي˘˘لإرد˘˘ف˘˘نؤ˘˘ك˘˘لإ
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘تو ،بث˘˘ك ن˘˘ع ف˘˘قؤ˘˘م˘˘لإ
ة˘فا˘سضت˘سسإ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لإ تا˘ه˘˘ج˘˘لإ
تإرؤطت نع نÓعإلاب مؤقتسسو ،تايرابملإ
تايرابم˘لإ ة˘ما˘قإإ ىل˘ع ر˘ثؤؤ˘ت ي˘ت˘لإ ثإد˘حألإ

تقؤلإ يف اهل ةسصسصخملإ بعÓملإ ديدحتو
ةيأإ ينطؤلإ بختنملإ سضخي ملو ،بسسانملإ

لي˘ل ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ر˘بؤ˘ت˘كأإ51 ذنم ةه˘جإؤ˘م
مامأإ ةفيظن ةيثÓثب زا˘ف ا˘مد˘ن˘ع ة˘ي˘سسنر˘ف˘لإ

تايرابملإ ي˘فو ،ر˘ي˘ب˘ك˘لإ ا˘ي˘ب˘مؤ˘لؤ˘ك بخ˘ت˘ن˘م
يف ةيسسا˘م˘خ˘ب ا˘ق˘حا˘سس إزؤ˘ف ق˘ق˘ح ة˘ي˘م˘سسر˘لإ
يف مرتحملإ بختن˘م˘لإ ا˘ي˘ب˘مإز ما˘مأإ ةد˘ي˘ل˘ب˘لإ

نأإ ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘سضا˘م˘لإ ة˘ن˘سسلإ ن˘م ر˘ب˘م˘فؤ˘ن51

را˘˘سشت˘˘نإ بب˘˘سسب ““ر˘˘سضخ˘˘لإ““ را˘˘˘ط˘˘˘ق ف˘˘˘قؤ˘˘˘ت˘˘˘ي
ةدايق تحت ““رسضخلإ““ بعلو ،انورؤك سسوريف

،ةإرابم02 نآلإ د˘ح ىلإإ ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج

تلداعت ةسسم˘خو إرا˘سصت˘نإ41 اهيف إؤ˘ق˘ق˘ح

ةإرابم31 إؤب˘ع˘لو ،ط˘ق˘ف ةد˘ي˘حو ة˘م˘يز˘هو
ثÓث يف إؤلداعتو اهنم ةعسستب إوزاف ةيمسسر

،تايدو7 ل˘با˘ق˘م ،ط˘ق˘ف ةد˘˘حإو إور˘˘سسخو
لجسسو ،ثÓث يف إؤلداعتو اهنم عبرأاب إوزاف

افده73 تا˘يرا˘ب˘م˘لإ ل˘ك ي˘ف مؤ˘ج˘ه˘لإ ط˘خ

افده11 ىؤسس عافدلإ طخ قلتي مل امنيب
يتلإ تايرابملإ ةلسسلسس قÓطنإ لبقو ،طقف
نا˘ك ،ي˘ن˘طؤ˘˘لإ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘سسخ˘˘ي م˘˘ل
ذإإ ،ا˘ه˘ل˘ب˘ق ن˘ي˘تإرا˘ب˘م ي˘ف هدا˘ق د˘ق ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
يف يلحملإ بختنملإ مامأإ ايبماغ يف لداعت

ن˘ي˘ن˘ب˘˘لإ ىل˘˘ع زا˘˘فو،1/1 ه˘˘˘ل ةإرا˘˘˘ب˘˘˘م لوأإ
مامأإ مزهني نأإ لبق ةفيظن ةيئانثب رئإزجلاب

   .هدعإؤق جراخ0/1 سسفانملإ تإذ
1202 نا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت˘ل ة˘ل˘˘ما˘˘ك˘˘لإ ة˘˘ما˘˘نزر˘˘لإ

2202: لايدنؤمو

ةيلود تايرابم0202: ربؤتكأإ31 ىلإإ5 نم
 ةيدو
4و3 نيتلؤجلإ0202: ربمفؤن71 ىلإإ9 نم

1202 ممأÓل ايقيرفإإ سسأاك تايفسصت نم
 يؤبابميز -رئإزجلإ

 رئإزجلإ - يؤبابميز

نيتلؤجلإ1202: سسرا˘˘م03 ىلإإ22 نم
سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ن˘˘م ة˘˘سسدا˘˘˘سسلإو ة˘˘˘سسما˘˘˘خ˘˘˘لإ
1202 ممأÓل ايقيرفإإ

 رئإزجلإ -ايبمإز
 انإؤسستؤب-رئإزجلإ

1 نيتلؤجلإ1202: نإؤج51 ىلإإ يام13 نم
2202 ملاعلإ سسأاك تايفسصت نم2و
نيتلؤجلإ1202: ربمتبسس7 ىلإإ توأإ03 نم

2202 ملاعلإ سسأاك تايفسصت نم4و3
6 و5 نيتلؤجلإ1202: ربؤتكأإ21 ىلإإ4 نم
2202 ملاعلإ سسأاك تايفسصت نم
تايرابملإ1202: ربم˘فؤ˘ن61 ىلإإ8 نم
2202. ملاعلإ سسأاك ىلإإ ةلهؤؤملإ ةلسصافلإ

اسساي ةبانع داحتإ قيرفل قباسسلإ سسراحلإ سسمأإ يفؤت
تدقفو ،سضر˘م˘لإ ع˘م ة˘ل˘يؤ˘ط˘لإ ه˘تا˘نا˘ع˘م د˘ع˘ب ر˘ي˘سشب

ي˘ف ل˘حر يذ˘لإ ق˘با˘سسلإ ا˘ه˘ي˘ب˘عل زر˘بأإ د˘حأإ ة˘با˘˘ن˘˘ع
مسسؤم ذنم ةنؤب نإؤلأإ ريسشب اسساي لمح دقو ،تمسص
9 ة˘ل˘ي˘ط دا˘˘ح˘˘تلإ ي˘˘ف بع˘˘لو3891 ةنسس اهسسي˘سسأا˘ت

بؤلق يف ةسصاخ ةناكم كلمي ثيح ةيلاتتم مسسإؤم
تانيعسستلإ ةيإدبو تا˘ن˘ي˘نا˘م˘ث˘لإ ي˘ف ““ا˘مزا˘ي˘ل““ را˘سصنأإ

مسسؤم ةياغ ىلإإ3891 نم لوألإ ينطؤلإ مسسقلإ يف
يديه˘م ن˘ب با˘ب˘سش نإؤ˘لأإ ا˘سضيأإ ل˘م˘حو،2991-1991
فؤ˘ف˘سص ي˘ف ا˘سضيأإ بع˘ل ا˘م˘˘ك،3891 ىلإإ0891 ن˘˘م

ASSEBETMSJيف2991 -3991 م˘˘سسؤ˘˘م ي˘˘ف
مسسؤم يف إددجم يدانلإ إذه ىلإإ داعو يناثلإ مسسقلإ

يف ةنتاب ةيدؤلؤم يف اسضيأإ بعلو،4991- 5991
ىلإإ لقتنإ مث يناثلإ مسسقلإ يف3991-4991 مسسؤم
يف5991-6991 مسسؤم يف ةبا˘ن˘ع ءإر˘م˘ح فؤ˘ف˘سص

ع˘˘م ة˘˘يور˘˘ك˘˘˘لإ ه˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘سسم ىه˘˘˘نأإو يؤ˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لإ م˘˘˘سسق˘˘˘لإ
ءإرمح عم بيردتلإ عم ةبرجت  هل تناكو ““ءإرمحلإ““

  ر.ناميلسس.اسضيأإ ةبانع

تامامتهإ نمض يناميلس
يسنرفلا نير يدان

ير˘ئإز˘ج˘˘لإ ي˘˘لود˘˘لإ ل˘˘خد
ن˘م˘˘سض ،ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإإ
ن˘˘˘ير يدا˘˘˘˘ن تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘هإإ
ي˘˘ف ط˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لإ ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لإ
يذ˘˘˘لإ ،ىلوألإ ة˘˘˘ط˘˘˘˘بإر˘˘˘˘لإ

ىل˘˘˘˘ع لؤ˘˘˘˘سصح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ىع˘˘˘˘سسي
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘˘خ

،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلإ تÓ˘˘يؤ˘˘ح˘˘ت˘˘لإ
بي˘ك˘ي˘ل““ ةد˘ير˘ج تف˘سشكو
نا˘يرؤ˘ل˘ف نأإ ،““ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لإ

يسضايرلإ ريد˘م˘لإ سسيرؤ˘م
،ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لإ ن˘˘˘ير يدا˘˘˘ن˘˘˘ل
ةقفسصب رفظلإ ىلع رسصي
ةنؤبسشل غنيترؤبسس مجاهم
ن˘˘م ه˘˘مد˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ل ،ا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس
يدان عم ةي˘قإر تا˘يؤ˘ت˘سسم
مسسؤملإ يسسنر˘ف˘لإ ؤ˘كا˘نؤ˘م
تإذ بسسحو ،ي˘˘سضق˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ
تاسضوافملإ نإاف ،ردسصملإ

ةمدقتم ةجرد ىلإإ تلسصو
م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسر˘˘˘˘ت را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نإإ ي˘˘˘˘˘ف
˘˘˘ما˘˘˘يألإ لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سصلإ
لإزيلو ،ةمداقلإ ةيليلقلإ

طبترم ة˘ن˘سس23 بحا˘˘سص
ىلإإ يسضاملإ مسسؤملإ ريعأإ ثيح،1202 ةياغ ىلإإ  يزيلجنإلإ يتيسس رتسسيل يدان عم دقعب
نير نإؤلأإ لم˘ح˘ل ه˘ج˘ت˘ي د˘قو ،ة˘كرا˘سشم81 ي˘ف فإد˘˘هأإ9 هعم ل˘ج˘سس يذ˘لإ ؤ˘كا˘نؤ˘م يدا˘ن
ىلإإ لهأاتي هلعج ام ةثلاثلإ ةبترملإ يف ةسسفانملإ يسضاملإ مسسؤملإ ىهنأإ يذلإ يسسنرفلإ

.ابوروأإ لاطبأإ ةطبإر ةسسفانمل تايفسصتلإ ةلحرم
  ع.سش.م

هللا ةمذ يف ةبانع داحتا ـل قباسسلا سسراحلا ريسشب اسساي

 يلاغتربلا يرودلا ىلإ هقيرط يف فساخ
مامسضنإلإ ىلإإ فسساخ لفؤن دمحم باسشلإ يرئإزجلإ بعÓلإ هّجتي
ىرجأإو ،يلا˘غ˘تر˘ب˘لإ لّوألإ م˘سسق˘لإ ة˘لؤ˘ط˘ب ن˘م ،Ó˘يد˘نؤ˘ت ق˘ير˘ف ىلإإ

،Ó˘يد˘نؤ˘ت يدا˘ن ي˘ف ““ا˘ي˘ن˘ي˘تور““ ا˘ي˘ب˘ط ا˘سصح˘ف ف˘سسا˘خ ل˘فؤ˘ن د˘م˘˘ح˘˘م
ريراقت هتركذ ا˘م˘ك .ما˘م˘سضنإلإ د˘ق˘ع ع˘ي˘قؤ˘ت را˘ظ˘ت˘نإ ي˘ف ،ءا˘ع˘برألإ

دمحم عفإدملإ ناكو ،سسيمخلإ سسمأإ لوأإ ةرداسص ةيلاغترب ةيفحسص
نيسسح رسصن قيرف نم ،يسضاملإ يرفيف يف لقتنإ دق فسساخ لفؤن
لّوأإ يف .رهسشأإ6 ةّدمِل إراعُم ،يسسنرفلإ ودرؤب ىلإإ يدان ىلإإ يإد
اهتّفل نأإ دعب ،ةلسشاف تنا˘ك ا˘ه˘ن˘ك˘ل ،ة˘ب˘ق˘لإ ن˘بل ة˘ي˘فإر˘ت˘حإ ة˘بر˘ج˘ت
براسضت) ةيسسنر˘ف˘لإ ة˘لإد˘ع˘لإ ىلإإ ا˘ه˘ّف˘ل˘م ل˘سصوو ،لا˘ي˘ت˘حإلإ تا˘ه˘ب˘سش
دإزو ،(يدانلل ي˘سضا˘ير˘لإ ر˘يد˘م˘لإو بعÓ˘لإ ر˘ي˘جا˘ن˘م ن˘ي˘ب ح˘لا˘سصم˘لإ

فاقيإإو ،ودرؤ˘ب ق˘ير˘ف ط˘سسإوأإ ىلإإ ف˘سسا˘خ ل˘يؤ˘ح˘ت ة˘بر˘ج˘ت˘لإ ل˘سشف
مسسؤملإ ءاهنإإ مث ،يسضاملإ سسرام يف ةيسسنرفلإ ةيوركلإ تاسسفانملإ

دمحم عفإدملل قبسسو ،““انورؤك““ ةحئاج يّسشفت ببسسِب ،نإوآلإ لبق
ط˘سسإوأإ ع˘م ة˘ي˘ن˘طؤ˘لإ نإؤ˘لألإ ل˘ي˘ث˘˘م˘˘ت (ة˘˘ن˘˘سس22) ف˘سسا˘˘خ ل˘˘فؤ˘˘ن
41 زكرملإ يف عقؤمت دقف ،Ó˘يد˘نؤ˘ت ق˘ير˘ف˘ِل ة˘ب˘سسن˘لا˘ِبو،““ر˘سضخ˘لإ““

ا˘هرا˘ت˘سس لد˘سسُأإ ي˘ت˘لإ ،ة˘ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لإ ة˘لؤ˘ط˘ب˘لإ بي˘تر˘ت ة˘ح˘ئل ن˘م˘˘سض
ةر˘ك˘ل ةد˘عا˘سصلإ مؤ˘ج˘ن˘لإ زر˘بأإ ن˘م إد˘حإو ف˘سسا˘خ ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،إر˘ّخؤؤ˘ُ̆م
بردملإ تاباسسح لؤخد نم ابيرق هلعج ام ؤهو ،ةيرئإزجلإ مدقلإ
يف نير داتسسإ نم ابيرق ناك فسساخ ناكو ،يسضاملب لامج ينطؤلإ
هل قبسس دق فسساخ نإ ىلإ ةراسشإلإ ردجت امك ،ةيسضاملإ ةفئاسصلإ

 .يبملوألإ ينطؤلإ بختنملإ عم طقف ةدحإو ةإرابم يف كراسش نإو
 بيجن.ج

ديري يسنرفلا سين
 يدنام ىسيع تامدخ

نم اهتريظِنلٍ سضرعِب مّايألإ هذه يسسنرفلإ سسين يدان ةرإدإإ تمّدقت
يلودلإ بعÓلإ بإدتنِال ،ينابسسإلإ ةيليبسشإإ سسيتيب لاير قيرف
قيرف يلوؤؤسسم ّدر سسين يدان ةرإدإإ رظتنتو ،يدنام ىسسيع يرئإزجلإ

يف ةينابسسإلإ ““ؤفيترؤبيد ودنؤم““ ةفيحسص هتركذ امك ،ةيليبسشإإ سسيتيب
يلودلل ةيلاملإ ةميقلإ رّدقُتو ،سسيمخلإ سسمأإ لوأإ هترسشن اهل ريرقت
،وروأإ نؤيلم21 غلبمِب ،مّايألإ هذه تلاقتنإلإ قؤسس يف يرئإزجلإ

يسضقنت ٍدقعِب ،ةيليبسشإإ سسيتيب لاير يدان عم  يدنام ىسسيع طبتريو
ىلع ّرسصُي يرئإزجلإ يلودلإ نكل1202. نإؤج نم03 ـلإ يف هتّدم
،هترجأإ عفر نع ينابسسإلإ قيرفلإ زجع ببسسِب ،ةفئاسصلإ هذه ليحّرلإ

زكرملإ يف عقؤمت دقو .يوإدؤب ماسشه نإديملإ طسسؤتمو ،لاطع فسسؤي عفإدملإ :نيَيرئإزجلإ نيَيلودلإ نيَبعÓلإ سسين قيرف ّمسضيو
،0202-1202 ةخسسن يبوروألإ يرودلإ ةسسفانم يف كراسشُيسسو ،يسضقنُملإ مسسؤملل ةيسسنرفلإ ةلؤطبلإ بيترت ةحئل نمسض سسماخلإ

لئاسسو تفنو ،نيرفؤل نايد يتإوركلل ليدبك يرئإزجلإ يلودلإ عفإدملإ عم دقاعتلاب لؤبرفيل  مÓعإإ لئاسسو قباسس تقو يف تطبرو
تدافأإو ،فيسصلإ إذه سسيتيب لاير فؤفسص نم يدنام ىسسيع عم دقاعتلإ يف ركفي لؤبرفيل نؤكي نأإ نآلإ ىتح ةيزيلجنإلإ مÓعإلإ

ةؤطخ يأاب مدقتي مل لؤبرفيل نأإو ،قؤثؤم ردسصم نم نكت مل رمألإ إذه نأاسشب تردسص يتلإ رابخألإ عيمج نأاب تامؤلعملإ هذه
ينيلرتسسإ هينج نييÓم8 قؤفي سضرعب لؤبرفيل ميدقت نع إرخؤؤم تجإر دق رابخلإ نم ديدعلإ تناكو ،يدنام ىسسيع عم دقاعتلل
نأاب ةيمÓعلإ رداسصملإ تإذ تفاسضأإ نيح يف ،طقف دحإو مسسؤم يسسلدنلإ يدانلإ عم هدقع يف ىقبي يذلإ يدنام ىلع لؤسصحلل
 بيجن.ج.يرئإزجلإ اهبعل تامدخ نع يلختلل هعفر راظتنإ يف سضرعلإ تسضفر دق ينابسسلإ يدانلإ ةرإدإ
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هدقاعت ،ةنيطنشسق بابشش يدان نلعأا
نم امداق ،مدقم ريديإا عفادملا عم
اثيدح دعاشصلا ،كيرافوب دادو يدان
ع˘قوو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا يرود ى˘˘لإا

،نيمشسومل دت˘م˘ي د˘ق˘ع ى˘ل˘ع مد˘ق˘م
ى˘لإا م˘˘شضن˘˘ي بعل ع˘˘بار ح˘˘ب˘˘شصي˘˘ل

ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ،با˘˘˘ب˘˘˘ششلا فو˘˘˘ف˘˘˘شص

مدقو ،ةيراجلا ةيفيشصلا تلاقتنلا
ديدجلا هبعل ،ينيط˘ن˘شسق˘لا يدا˘ن˘لا
هرق˘م˘ب ضسمأا لوأا ،مÓ˘عإلا ل˘ئا˘شسو˘ل
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘لا رو˘˘شضح ي˘˘ف
م˘ي˘ل˘شس ،ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مألاو ،ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
ريدملا بايغ لشصاوت اميف ،جمجم
ببشسب ،جومجم رشصان ،ةباينلاب ماعلا
ةراششإلا ردجتو ،اشسنرف يف هدجاوت
همشضي بعل عبار دعي مدقم نأا ىلإا

،نارمع قياف نم لك دعب ،بابششلا
ميركلا د˘ب˘عو ،ة˘ن˘تا˘ب با˘ب˘شش فاد˘ه
دمحمو ،كيرافوب دادو نم ،يرمعم
ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘فاد˘م ،يواد˘˘غ˘˘ب ن˘˘ي˘˘مألا

ر˘˘ششا˘˘ب ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو ،نار˘˘هو
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘˘ب˘˘شش ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘م
ريدملاو ،جومجم نيدلا رشصن ةدايقب
د˘ي˘ششر ،ة˘ي˘نا˘ب˘ششلا تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘˘لا

بهاوملا نيشصحت ةيلمع ،تادميحم

اذه اهتيقرتل اديهمت ،يدانلل ةباششلا
،رابكلا ةق˘فر ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل م˘شسو˘م˘لا

ةرادإا نأاب ،ةدكؤوم رداشصم نم ملعو
نيبعل ةعبشس تنشصح دق بابششلا

،ةيفارتحا دوقعب ،فيدرلا قيرفلا نم
ةرتف لÓخ ،اناجم مهليحر نم افوخ
يف ،ةيراجلا ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا تلا˘ق˘ت˘نلا

ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا ة˘˘˘يد˘˘˘نألا تفا˘˘˘ه˘˘˘ت ل˘˘˘ظ
تعقوو ،مهتامد˘خ ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
عم دمألا ةليوط دوقع بابششلا ةرادإا

،د˘با˘ع نا˘ي˘ف˘˘شس ضسرا˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك
د˘ب˘عو ،يرد˘ج˘لاو˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘شصنو
ف˘˘ن˘˘شصمو ،ةرود˘˘ن˘˘قو˘˘ب ل˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘لا

،مزحم ميظعلا دبع يلعو نينÓعز
ملو ،نيمط رذنمو ،تاكرب ةماشسأاو
ذنم ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ةرادإا د˘ت˘ع˘ت
اذ˘ه ل˘ث˘م ذا˘خ˘تا ،ة˘ل˘يو˘˘ط تاو˘˘ن˘˘شس
يدانلا وريشسم عيشض ثيح ،ءارجإلا
،نيبوهوم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
موجنب مهمام˘ت˘هاو ،لا˘م˘هإلا بب˘شسب
.طقف لوألا قيرفلا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةضضاـيرلأ راـبخأأ8606ددعلا0202 توأا22 تبسسلا14
www.akhersaa-dz.com

ةنيطنشسق بابشش

مÓعإ’ا لئاشسول مدقم ديدجلا هبع’ مدقي ““يشسايشسلا““
ةمشصاعلا داحتا

لاشصت’ا يفني ىيحي رتنع
لابرغلا ينادوشسلاب

،ةمشصاعلا داحتل يشضايرلا ريدملا ،ىيحي رتنع ىفن
ع˘م ه˘شضوا˘ف˘ت لو˘ح ار˘خؤو˘م تجار ي˘ت˘لا تا˘ع˘ئا˘ششلا
ف˘شسو˘ي ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع د˘م˘ح˘م ،ي˘نادو˘شسلا بعÓ˘لا
ةودن لÓخ ،ىيحي لاقو ،جربلا يلهأا مجاهم ،لابرغلا

بقارن ،نيبعل ةدع مشضت ةمئاق انيدل““ :ةيفحشص
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ،ر˘شضا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف م˘ه˘عا˘˘شضوأا

،““ةيراجلا ةيفيشصلا تÓيوحتلا ةرتف لÓخ مهتامدخ
ان˘لا˘شصتا لو˘ح تا˘ع˘ئا˘ششلا ر˘ششن˘ي ضضع˘ب˘لا““ :ع˘با˘تو
،لابرغلا فشسوي نمحرلا دبع ،ينادوشسلا مجاهملاب
ملو ،ادبأا هعم ضضوافتن مل اننأا دكؤوأا ربنملا اذه نمو
:ق˘با˘شسلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا فا˘شضأاو ،““ه˘ب ل˘شصت˘ن
داحتا راشصنأل مÓحألا عيبأل انه تشسل يننأا دكؤوأا““
اننكل ،يقيرفإا بقل˘ب زو˘ف˘لا ضصو˘شصخ˘ب ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا
زاهج انيدل““ :متخو ،““كلذ قيقحتل ةيدجب لمعنشس
،انلمع ةقيرطل مئÓم وهو ،ىوتشسم ىلعأا ىلع ينف
تاو˘ن˘شسلا ي˘ف هزا˘ج˘نإل ح˘م˘ط˘ن يذ˘لا عور˘ششم˘˘ل˘˘لو
.““ةلبقملا

ديلو.ف

ةكلاملا كارطانوشس ةكرشش تشضمأا
ة˘يا˘ه˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘ن˘˘ل
زاجنإا دقع ىلع يشضاملا عوبشسلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع بيرد˘˘˘ت ز˘˘˘كر˘˘˘م عور˘˘˘˘ششم
،ةمشصاعلاب ةدلارز ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم
ام قفو ،يمشصاعلا يدانلاب ضصاخ
ضسيئرلا ،راكح قيفوت هنع فششك
،كارطانوشس عم˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

حمطن““ :ددشصلا اذه يف راكح لاقو
ىلإا ةيدولوملا قيرفب لوشصولا ىلإا
راطإلا اذه يفو ،يقيقحلا فارتحلا
عورششم زاجنإا دق˘ع ى˘ل˘ع ا˘ن˘ي˘شضمأا

ىلع انعل˘طا د˘ق˘ل ،بيرد˘ت˘لا بكر˘م
ىلع ماقيشس يذلا عورششملا مشسجم
ثيح ،ةدلارز ةيد˘ل˘ب˘ب ضضرأا ة˘ع˘ط˘ق
ة˘ثÓ˘ث د˘ع˘ب لا˘غ˘˘ششألا ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘شس
لوألا لو˘ئ˘شسم˘لا دد˘ششو ،““ع˘ي˘با˘شسأا
ىلع ةينطولا ةيطفنلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
و ةيدولوملا ةلئاع د˘ي˘حو˘ت˘ل ه˘ي˘ع˘شس

يتلا تباوثلاو ميقلا ىلع ةظفاحملا
ة˘˘يد˘˘نألا د˘˘ي˘˘م˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضسشُسأا˘˘ت
ضسيئر حشضوأا هبناج نم ،ةيرئازجلا

،رئازجلا ةيدولوم يدان ةرادإا ضسلجم
ز˘كر˘م نأا˘ب ،ضسا˘م˘لأا ر˘شصا˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘شس ةد˘˘˘˘لارز˘˘˘˘ب بيرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

يف ،مد˘ق˘لا ةر˘ك ق˘ير˘ف˘ل ا˘شصشصخ˘م
فار˘ت˘حلا عور˘ششم د˘ي˘شسج˘˘ت را˘˘طإا
ة˘لود˘لا ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م تح˘˘ن˘˘م يذ˘˘لا
نم ةيدنأÓل ضضرأا عطق ةيرئازجلا
،نيو˘كتو بيرد˘ت ز˘كار˘م ءا˘ن˘ب ل˘جأا

ز˘كر˘م م˘شضي˘شس““ :ضسا˘م˘˘لأا حر˘˘شصو
يشضايرلا بكرملا ةبشش وأا بيردتلا
ةيشضرأاب نيبعلم ،رئازجلا ةيدولومل
يناثلاو يعي˘ب˘ط˘لا بششع˘لا˘ب ناد˘ي˘م
ىلإا ةفاشضإا ،يعانطشصلا بششعلاب
ةرادإا بتا˘˘كم اذ˘˘كو ءاو˘˘˘يإا ز˘˘˘كر˘˘˘م
ةيوقت ةعاقو يحشص قفرمو يدانلا
حمشسي ام اذهو ،حبشسمو تÓشضعلا

باشستكاب ةيدولوملاك قيرع يدانل

فششكو ،““هروطت يف مهاشست ةأاششنم

ةد˘م ضصو˘شصخ˘ب د˘ي˘م˘ع˘لا لو˘ئ˘˘شسم

متيشس عورششملا ميلشست نأا ،زاجنإلا

ىعشسن““ :لاق ثيح ،نيتلحرم ىلع

ضسي˘شسأا˘ت ة˘يو˘ئ˘م˘ب لا˘ف˘˘ت˘˘حلا ل˘˘ب˘˘ق

مÓتشسل،1202 ة˘˘ن˘˘شس يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

ةلحرملا لÓ˘خو ،بيرد˘ت˘لا ي˘ب˘ع˘ل˘م

تآا˘ششن˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب مÓ˘ت˘شسا ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

افرتعم ،““بيردتلا زكرمب ةشصاخلا

ةيلك لاغششألا نم ءاهتنلا ةبوعشصب

عور˘ف د˘حأا ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لاو

ة˘يو˘ئ˘م˘لا خ˘يرا˘ت ل˘ب˘ق كار˘طا˘˘نو˘˘شس

يف مكحت˘لا ة˘بو˘ع˘شص ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ءا˘ن˘ب˘لا ر˘ي˘˘شس ةر˘˘ي˘˘تو

لماوعب هبشسح رثأاتت يتلا عيراششملا

ر˘شصا˘ن˘لا د˘˘ب˘˘ع دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ك ،ةد˘˘يد˘˘ع

بلطب تمدقت دق هترادإا نأاب ،ضساملأا

لجأا نم ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ى˘لإا

نيبعلملا دحأا ،رئازجلا ةيدولوم حنم

نيذللا ةريود وأا يقارب  نيديدجلا

ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ي˘لا˘ح ا˘˘م˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا م˘˘ت˘˘ي

اذ˘˘ه ضشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا

ءا˘قد˘شصأا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج تما˘˘ق ،ثد˘˘ح˘˘لا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن ي˘ب˘˘ح˘˘مو

عمجمل ماعلا ريدملا ضسيئرلا ميركتب

ةيع˘م˘ب ه˘ت˘م˘ل˘شس ثي˘ح ،كار˘طا˘نو˘شس

يدا˘ن˘لا ضسشسؤو˘م ن˘با ،فو˘ع لا˘م˘˘ك

ريدقت ماشسو،1291 ةنشس يمشصاعلا

ه˘تادو˘ه˘ج˘م˘ب ا˘نا˘فر˘ع ،قا˘ق˘ح˘ت˘شساو

.ديمعلا ناولأل ةمدخ

ديلو.ف

رئازجلا ةيدولوم

 زكرم زاجنإا دقع ىلع عقوت كارطانوشس
ةدلارزب ةيدولوملا بيردت

ةبيبششلا عم هدقع فيرششت يف هتبغر ددج /لئابقلا ةبيبشش

““يرانكلا““ ةدوع ةرورشض ىلع ددششي نورمح
جيوتتلا تاشصنمل

فيرششتو هقيرف عم راوششملا ةلشصاوم يف هتبغر ،لئابقلا ةبيبشش مجن نورمح يقزر ددج
ةليلقلا عيباشسألا يف هتلشصو يتلا ةريثكلا ضضروعلا نم مغرلاب كلذو ،هتياهن هتياغ ىلإا هدقع
يف ضضورعلا نم ديدعلا تيقلت يننأا حيحشص““ :ضصوشصخلا اذه يف حرشص ثيح ،ةيشضاملا
تلز ل““ :لشصاويل ،““لئابقلا ةبيبشش عم ةرماغملا ةلشصاوم تررق يننكلو ،ةريخألا ةنوآلا

يف هفادهأا ضصوشصخبو ،““هتياهن ةياغ ىلإا هفيرششت يه يتبغرو ،يقيرف عم دقعب طبترم

،لئابقلا ةبيبششل كلمأا ام لك ميدقت يف بغرأا““ :ةنشس42 بحاشص در ،لبقملا مشسوملا
اندهج ىراشصق لذب انيلع““ :متتخيل ،““راشصنألا داعشسإاو قيرفلا فادهأا قيقحت يف ةمهاشسملل
.““جيوتتلا تاشصنم ىلإا لئابقلا ةبيبشش ةداعإا لجأا نم لبقملا مشسوملا يف

ر.ع
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،رشصان نب نيدلأ زع حجن
مجن ةرأدإأ سسلجم سسيئر
فأده ةقفشص مشسح يف ،ةرقم
ةعومجملل ةأوهلأ ةلوطب
مجاهم ،يغير لفون ،ةيقرششلأ

نأاب ملعو ،ةنيطنشسق ةيدولوم
عم أدقع عقو يغير لفون
فيشص ىتح دتمي ،ةرقم مجن

ةرقم ةرأدإأ تنكمتو،2202
تامدخ ىلع لوشصحلأ نم
ةشسفانملأ مغر ،بعÓلأ
نم ديدعلأ لبق نم ةشسرششلأ
ىلع ،ىلوأ’أ ةجردلأ ةيدنأأ

،ةنيطنشسق بابشش رأرغ
رشصنو ،فيطشس قافوو
يف يغير حجنو ،يأد نيشسح
مشسوملأ لÓخ راظنأ’أ فطخ
ةقفر هقلأات دعب ،يشضاملأ

ثيح ،ةنيطنشسق ةيدولوم
ىلإأ دوعشصلأ قيقحتل هداق
مأد بايغ دعب ةيناثلأ ةجردلأ

ليحر لكششيو ،تأونشس7

ةبرشض (اماع82) يغير
،ةنيطنشسق ةيدولومل ةعجوم
.يدانلأ زئاكر نم هرابتعاب

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ
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وديج

رباكأإ ينطولإ بختنملإ
يريشضحت صصبرت يف
مويلإ نم ةيإدب
لاجر رباكأا وديجلل ينطولا بختنملا سضوخي
ىلإا مودي مويلا نم ةيادب ايريضضحت اضصبرت

ينطولا زكرملاب لبقملا ربمتبضس01 ةياغ
ابضسحت ةريوبلاب ةدجكيتب ةيلضستلل
1202 ةيبملوأ’ا باعلأ’ا ىلإا لهأاتلا لجأا نم تاضسفانملا اميضس’ ةمداقلا تاقاقحتضسÓل
ةيداحت’ا هنع تنلعأا ام بضسح نارهوب2202 طضسوتملا سضيبأ’ا رحبلا باعلأا و ويكوطب
ينطولا قيرفلا رضصانع عاضضخإاب ةيداحت’ا تماق سصبرتلا اذهل ابضسحتو ،وديجلل ةيرئازجلا
دكأاتلل يزارتحا يلوأا فضشك ىلإا يبطلا و ينفلا مقاطلا بناج ىلإا اعراضصم51 مهددع غلابلا

““رأا يضس يب““ ليلحتل عوضضخلا لبق91 ديفوك ءابو نم ينفلا مقاطلا و نييضضايرلا ةحضص نم
ةعباتمو دضصر ةنجل تايضصوتب Óمع اذه يتأايو ،يضضايرلا بطلل ينطولا زكرملا فارضشإا تحت
حامضسلاب يضضقي ارارق ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو تذختا ثيح،91 ديفوك انوروك سسوريف ءابو
1202 ويكوطل ةيبملارابلا و ةيبملوأ’ا باعلأÓل لهأاتلل نيحضشرملا و نيلهؤوملا نييضضايرلل
ةيضضايرلا تايداحت’اب ةضصاخلا ريضضحتلا زكارم سصيضصخت و ديدحتو مهتابيردت فانئتضساب
يذلاو اهل لثممك يلارديفلا بيبطلا نييعتب ةيداحت’ا تماق قايضسلا سسفن يف و ،ةينعملا

ىلع رهضسلاو يضضايرلا بطلل ينطولا زكرملا عم قيضسنتلا نامضضل ةمئاد لاضصتا ةطقن ربتعي
لجأا نم و ،نايبلا بضسح وديجلا ةضضايرب سصاخلا يحضصلا لوكوتوربلا ذيفنت و قيبطت ةعباتم
،مهطيحمو مهرضسأا ةيامح كلذكو نييضضايرلا تاريضضحتل ىلثملا فورظلا ريفوت ىلع رهضسلا

يلحتلا ىلإا نيريضسم و يبطو ،ينف مقاطو ،نييضضاير نم نيلعافلا عيمج ةيداحت’ا تعد
بطل ينطولا زكرملا اهرقأا يتلا ةياقولا ريبادتب مراضصلا ديقتلا و ةيلوؤوضسملا حورب
ديلو.ف.يضضايرلا

نارهو ةيدولوم

““ةوإرمحلإ““ حلاشصل يشضمي يليÓب
ثيح ،يليÓب يميعن بعÓلأ ةقفشص ،نأرهو ةيدولوم مشسح

، ““ةوأرمحلأ““ ـل ةنشس71 نم لقأأ ةئف يف ريخأ’أ أذه بعليشس
مجن يليÓب فشسوي ـل رغشصأ’أ قيقششلأ وه يليÓب يميعن ربتعيو
باششلأ بعÓلأ عم قيرفلأ اشضيأأ دقاعت امك ،ينطولأ بختنملأ
،عجرتشسم نأديم طشسوتمك طششني يذلأ ينكيوشس فرششأأ

ينكيوشس فرششأأو  يليÓب يميعن يئانثلأ عيقوت ةيلمع تدهششو
يوايحم بيطلأ اشضيأأو ،““رشضخلأ““ مجن يليÓب فشسوي روشضح
أذه نأأ ىلإأ راششي ،نأرهو ةيدولوم ةرأدإأ سسلجمل  ديدجلأ سسيئرلأ
فيرشش فرط نم تأداقتن’أ نم ديدعلأ ىقلت دق ناك ريخأ’أ
يكل ءيشش كلمي ’ قيرفلأ ةرأدإأ سسلجم نأأ دكأأ يذلأ ينأزولأ
،طقف تاناعإ’أ ىلع دمتعيشس هنأاب حشضوأأ امك ،قيرفلل هفيشضي
ةيدولوملأ يف رومأ’أ لعجي نأأ هنأاشش نم يذلأ رمأ’أ وهو
.أديقعت رثكأأ ةينأرهولأ

ر.ع

نييشضايرلإ وعدت يركإوشس
مراشصلإ مإرتح’إ ىلإإ

يحشصلإ لوكوتوربلل

ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘ضضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘ك˘م˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ب˘˘تا˘˘ك تعد
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا سسمأا لوأا ير˘˘كاو˘˘ضس ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ضس
ةينطولا ةبخنلا بهاوم ريضضحت و عمجتل ينطولا

˘مرا˘ضصلا مار˘ت˘ح’ا ىلإا ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ناد˘˘يو˘˘ضسلا˘˘ب
فضشكلا ةيلمع ةبضسانمب اذه و يحضصلا لوكوتوربلل

باعلأÓل نيلهؤوملا نيبعÓلا ةدئافل91 ديفوك نع

تحرضص و،1202 ةنضسل ةيبملوأ’ا هبضش و ةيبملوأ’ا
ع˘ي˘م˘ج ا˘نر˘فو د˘ق˘ل““ :ود˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘ضسلا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا
دضصق91 ديفوك نع سصيخضشتلا لاجم يف لئاضسولا
ءاق˘ل˘لا اذ˘ه ح˘م˘ضس و ،““ا˘ن˘لا˘ط˘بأا ة˘ح˘ضص ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م قر˘ط˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ب˘˘تا˘˘ك˘˘ل
هذه تاريثأات ىلإا ،ةيضضاير تايداحتا عبضس نولثمي
و تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ف˘ي˘قو˘ت ي˘ف تب˘ب˘ضست ي˘ت˘لا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘لا و تا˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
د˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا ل˘جا ن˘م ة˘لود˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘˘لا
و ة˘ي˘لا˘م˘لا و ة˘ي˘ت˘ضسجو˘ل˘لا ةد˘ع˘ضصأ’ا ىل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
متضشع مكنأا نآ’ا م˘ل˘عا““ :ير˘كاو˘ضس تلا˘قو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ريضضحتلا نع فقوت˘لا˘ب تز˘ي˘م˘ت ة˘ب˘ع˘ضص د˘ج ةر˘ت˘ف
نم لطبل ةبضسن˘لا˘ب ع˘ي˘ضضف ءي˘ضش اذ˘هو ة˘ضسفا˘ن˘م˘لاو
ةدارإا دكؤوأ’و مك˘ع˘ج˘ضشأ’ ا˘ن˘ه ا˘نأا ،ي˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘ضسم˘لا

ةلودلا ةباتك ةدارإا اذك و ةضضايرلا و بابضشلا ةرازو
مكفرضصت تحت عضضو يف ،ةبخنلا ةضضايرب ةفلكملا

،““ة˘ي˘ب˘ط˘لا و ة˘ي˘لا˘م˘لا و ة˘ي˘ت˘ضسجو˘ل˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ضسو˘˘لا ل˘˘ك
زكرملا اذه ةحنجأا فلتخم ةلودلا ةبتاك ترازو
ن˘م ر˘ي˘غ˘˘ضص ىف˘˘ضشت˘˘ضسم ىلإا لو˘˘ح˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا

ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا بط˘لا لا˘م˘ع˘ل ز˘ي˘م˘ت˘م˘لا رو˘˘ضضح˘˘لا لÓ˘˘خ
مت اذه لجا نمو ،يضضايرلا بطلل ينطولا زكرملل
رهضسلاب ي˘ضضا˘ير˘لا بط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا ف˘ي˘ل˘ك˘ت

لكب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ح˘ضصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىل˘ع
ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا تا˘يدا˘ح˘ت’ا ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب سصا˘ضصت˘˘خا
.ةينعملا

ديلو.ف

ةرــــــــقم مــــــــجن

يغـــــــير ةـــــــقفشص مـــــــشسحي ةرـــــــقم

ةديعشسلإ بعلم ىلع ةرامع ديعشس مشسإ قÓطإإ ىلع فرششي يدلاخ
ةحيبشص ،يدلاخ يلع ديشس ،ةشضايرلأو بابششلأ ريزو فرششأأ
مشساب ةديعشس ةنيدم بعلم نيششدت ىلع سسيمخلأ سسمأأ لوأأ
،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج قيرف يف قباشسلأ بعÓلأو دهاجملأ
بابششلأ ةرأزول ةيمشسرلأ ةحفشصلأ تفششكو ،ةرامع ديعشس
نأاب ““كوبشسيف““ يعامتج’أ لشصأوتلأ عقوم ىلع ةشضايرلأو
ديعشس ،ةديعشس ةي’و يلأو ةقفر ترج دق نيششدتلأ ميشسأرم
ريرحتلأ ةهب˘ج ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘شسلأ بعÓ˘لأو د˘ها˘ج˘م˘لأو دو˘ي˘شص
يرئأزجلأ داحتÓل يلأردفلأ بتكملأ يف وشضعو ،ينطولأ
ل˘م˘ع˘لأ ةرا˘يز را˘طإأ ي˘ف أذ˘هو ،سشو˘ع˘م د˘م˘ح˘م ،مد˘ق˘لأ ةر˘كل
هدجأوت ةشصرف ،ةشضا˘ير˘لأو با˘ب˘ششلأ ر˘يزو م˘ن˘ت˘غأو ،ة˘ي’و˘ل˘ل
امك ،ةينابششلأو ةيوعمجلأ ةكرحلأ يلثمم عم يقتليل ةي’ولاب

02 دهاجملأ موي ىركذ ءايحإ’ ،ةديعشسب ءأدهششلأ ةربقم رأز

ريدج ،ةرهاطلأ مهحأورأأ ىلع امحرتو أديلخت5591 توأأ
،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج قيرفل قباشسلأ بعÓلأ نأأ ،ركذلاب

موي ةرامع ديعشس دلوو ،لاشضع سضرم دعب ةنشس78 زهان رمع نع يشضاملأ توأأ2 موي ةينملأ هتفأو دق ةرامع ديعشس

قحتلي نأأ لبق (1591-3591) ةديعشسل ثيغ يدانب بعÓك هرأوششم أأدبو ،رئأزجلأ برغ ةديعشسلاب3391 سسرام11

لÓخ يشسنرفلأ غروبزأرتشس يدان يف قباشسلأ نأديملأ طشسو فرعو،(3591-6591) سسابعلبل يشضايرلأ يدانلاب

0691 ةنشس ةياغ ىلإأ هب ىقبيل يلأوملأ طشسوملأ لÓخ ييزيب قيرف ىلأ اهدعب هليوحت متو،6591-7591 مشسوم
مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحتÓل اشسيئر ديقفلأ ناك دقو ،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج قيرفب اهب قحتلأ يتلأ ةنشسلأ يهو

دعب بردمك هرأوششمل دح عشضو ررق9991 ةنشس يفو،4791 و2791 يتنشس نيب نيترمل ينطولأ قيرفلل ابردمو
.يزاغ نب يلهأ’ ةيبيللأ ةليكششتلأ مشسوم لÓخ داق نأأ

ديلو.ف
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةقوبصسملأ ريغ قئأرحلأ ةجوم لظ يف كلذو لوألأ سسمأأو سسمأأ اقيقح اميحج لجيج ةيلو ناكصس سشاع
أذكو ةرأرحلأ تاجرد يف لجصسملأ عافترلأ نع كيهان ةيلولأ نم ةعصسأو قطانم تبرصض يتلأ
دقو. ةنمزملأ سضأرمألاب نيباصصملأ أذكو نصسلأ رابكل ةبصسنلاب ةصصاخ قاطت ل ءأوجألأ لعج ام ةبوطرلأ
، ةناجو ، رهطلأ جرب ، ةنحصشلأ ، ةمايز ، ةنصسكات يهو ةيلولأ نم تايدلب عبصس نع لقيلام تدهصش

ترصشتنأ يتلأ قئأرحلأ يهو دحأو موي يف لوهم اقيرح03 علدنأ ركصسع دلوأأو فورعم يديصس
بصسح قئأرحلأ هذه تتأأو ، ءافطإلأ لئاصسو فعصضو ةيصسايقلأ ةرأرحلأ تايوتصسم لظ يف ةريبك ةعرصسب
اميصس ةرمثملأ راجصشألأ نع كيهان سشأرحألأو تاباغلأ نم تأراتكهلأ تائم ىلع تأريدقتلأ ىلوأأ
مصساب ثدحتملأ دكأأو ، رئاصسخلأ ربكأأ اهب تلجصس يتلأ ةنحصشلأو ركصسع دلوأأ ، رهطلأ جرب تايدلبب
نأأو ةعمجلأ سسمأأ لأوز ةياغ ىلأ ةلعتصشم تلظ قئأرحلأ هذه نم ةعصست نأاب ةيلولاب تاباغلأ ةظفاحم
قئأرحلأ هذه دامخإاب ةفلكملأ حلاصصملأ تأردق تتصشت لظ يف ةلصصأوتم اهيلع ةرطيصسلأ تأدوهجم
ةيأدب ذنم تدهصش دق لجيج ةيلو نأأ ركذي. قئأرحلأ هذه اهتصسم يتلأ قطانملأ سسيراصضت ةبوعصصو

ىلع تتأأ يتلأ قئأرحلأ يهو ةيلولأ نم ةيدلب61 نم رثكأأ تصسم قيرح007 نم رثكأأ ماعلأ أذه فيصص
نأأ رظتني يتلأ عوبصسألأ ةياهن قئأرح باصستحأ نود أذهو سشأرحألأو تاباغلأ نم راتكه يفلأأ نم رثكأأ
 دوعصسم / م. لجيجل يباغلأ ءاطغلأ ىوتصسم ىلع رئاصسخلأ ىوتصسم ةفعاصضم يف مهاصست

 اررشضت رثكأ’ا رهطلا جربو دحاو موي يف اقيرح03 ع’دنا

تائم مهتلت نارينلاو ديدج نم قرتحت لجيج
ةرمثملا راجششأ’او تاباغلا نم تاراتكهلا

تابكرملل ةيعرششلا ريغ رئاظحلا ىلع يئاهنلا ءاشضقلا فدهب

ةيئاشضق تافلم مهدشض زجنيو اشصخشش022 فقوي ةنيطنشسق نمأا
ةحصصلأ و ةماعلأ ةنيكصسلأ ىلع ظافحلأ و ةميرجلأ لاكصشأأ فلتخم ةبراحمل ةيمأرلأ اهدوهج راطإأ يف
ريغ رئاظحلأ فلتخم ةبقأرمل رطصسملأ جمانربلأ راطإأ يف و ،ةيبلصسلأ رهأوظلأ فلتخم ةبراحم و ،ةماعلأ

61 ةياغ ىلإأ10 نم نيدتمملأ نيعوبصسألأ لÓخ تماق ةنيطنصسق ةيلو نمأأ حلاصصم .تابكرملل ةيعرصشلأ

اياصضق نع اهصصاصصتخأ ميلقإأ ربع اصصخصش04 فيقوت اهلÓخ مت ةيلمع04  ـب ةيراجلأ ةنصسلأ نم توأأ
ةليصصحلل ةبصسنلاب ،ةلأدعلل تلصسرأأ ةيئاصضق تافلم مهدصض زجنيل ، تابكرملل ةيعرصش ريغ رئاظح ءاصشنإأ
ةرتفلأ لÓخ .يمومعلأ نمأÓل ةيئلولأ ةحلصصملأ اهصسأأر ىلع ةنيطنصسق ةيلو نمأأ حلاصصم اهتلجصس يتلأ

اصصخصش022 فيقوت مت ةيلمع722 تغلب دقف،0202/80/61 ةياغ ىلإأ0202/30/82 نيب ةدتمملأ
ةيلو نمأأ حلاصصم ،ةلأدعلل تلصسرأأ ةيئاصضق تافلم مهدصض تزجنأأ ،ةيعرصش ريغ ةريظح ءاصشنإأ يف اطروتم
نينطأوملأ أوعدت و ةيبلصسلأ رهأوظلأ فلتخم ةبراحم ىلع لمعت رطصسملأ جمانربلأ راطإأ يف و ةنيطنصسق
زاكعوب لامج.ةمهاصسملأ نم ديزملل

مزÓلا جÓعلا يقلتل دششر نبا ىفششتشسم ىلإا ةعرشسلا حانج ىلع تلقن

ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم تاباشصإ’ صضرعتت ةلفط
ةيباششلاب رورم ثداح يف

ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم تاباشصإ’ ةنشس21 رمعلا نم غلبت ةلفط شسمأا لوأا راهن فشصتنم تشضرعت

امم ةيباششلا يحب راملا هعطقم يف44 مقر ينطولا قيرطلاب ةيحايشس ةرايشس فرط نم اهمدشص بقع
يقلتل ىفششتشسملا ىلإا اهلقنو ةباشصملا فاعشسإ’ ةيندملا ةيامحلا لاجرل يروفلا لخدتلا ىعدتشسا
””ةعاشس رخآا»ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم هتلـقن ام ىلإا ادانتشسا ثداحلا ليشصافت.مزÓلا جÓعلا
نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ةلفط ةيحايشس ةرايشس مدشص هدافم ءادن شسمأا لوأا اوقلت اهناوعأا نأا
ةددعتم تاباشصإاو حورج اهل رمعلا نم ةنشس21 غلبت ةلفطلا نأا نيبت ةنياعملاو لوشصولا دعبو ناكملا

ت’اجعتشس’ا ىلإا تلقن مث ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا اهل تمدق نيأا، ةروطخلا ةتوافتمو
ايميلقإا ةشصتخملا ةينمأ’ا حلاشصملا اهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا يقلتل دـششر نبا ىفششتشسمب ةيبطلا

دـح ىلإا ةشضماغ لازــت’ يتلاو اهل ةيدؤوملا بابشسأ’او اهتاشسبÓم ةفرعمل ةثداحلا يف قيقحت تحت
فيشصلا لشصف يف ةشصاخ نينطاوملا ةمÓشسو ةحشص ددهت رورملا ثداوح ىقبتو، رطشسأ’ا هذه ةباتك
 ب/ زوزام.ةي’ولا تاقرطب رورملا ةكرح هيف دادزت نيأا

   شضيبأا احÓشس43و رومخلا ،فيكلا ىلع مهتزوحب رثع

تاردخملا يطاعت ددشصب اشصخشش24 طبشضي فيطشس نمأا
ميلاقأ’ا ىوتشسم ىلع اهترطأا ةيطرشش تايلمعو تامهادمو تايرود لÓخ ،فيطشس ةي’و نمأا حلاشصم تطبشض

نود ءاشضيب ةحلشسأا ةزايح وأا تاشسولهملا ةزايح ،تاردخملا يطاعت ددشصب شسبلت ت’اح يف اشصخشش24 ، ةيرشضحلا
ىلإا ، ةتوافتم عطق لكشش ىلع جلاعملا فيكلا نم ةيمك اهتامهادم لÓخ حلاشصملا تاذ تزجحو .يعرشش ىشضتقم

ةزوحب تناك رجانخلا يف لثمتكملا شضيبأا احÓشس43 زجح عم، ةيلقعلا تارثؤوملا نم اشصرق (102) بناج
ناك يتلا ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو053 ـلا زهاني ام زجح اهلÓخ مت امك ،يعرشش ىشضتقم يأا نود مهشضعب
24 دشض ةيئازج تافلم تزجنأا ،ةيئاشضقلا ةيط˘ب˘شضلا ،ع˘ي˘ب˘لا شضر˘غ˘ل وأا ة˘ي˘مو˘م˘ع ن˘كا˘مأا˘ب ا˘ه˘نو˘لوا˘ن˘ت˘ي ا˘ه˘با˘ح˘شصأا

يف ةيلوحكلا تابورششملا كÓهتشسا وأا ،ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا وأا تارد˘خ˘م˘لا م˘ه˘ي˘طا˘ع˘ت وأا م˘ه˘تزا˘ي˘ح تب˘ث ا˘طرو˘ت˘م
يتلا ،ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا اهبجومب اوليحأاو ءاشضيب ةحلشسأا ةزايح بناج ىلإا ،ةيمومعلا نكامأ’ا
ر نميا. ةيقبلل ةرششابم تاءاعدتشسا تهجو اميف شسبحلا نهر مهنم62 عشضوب ترمأا

اياشضق ةّدع يف مهيف هبتششملا نم ددع فيقوت نع ترفشسأا

ءايحأاو عراوشش نم ةعومجم ّصسمت ةينمأا تامهادم
راجحلا ةيدلبل ةعبات

ىوتصسم ىلع ةدجأوتم قطانم ةّدع تّصسم ةمهأدم ةّيلمع ةبانع نمأأ حلاصصمل ةعباتلأ ةطرصشلأ تأوق تّنصش
قاطنلأ ةعصسأو ةلمحب ماصسقألأو راجحلأ ةرئأدب ةينمألأ رصصانعلأ سسمأأ لّوأأ تماق دقو أذه .راجحلأ ةّيدلب
تايلمعلأ تدهصش يتلأ عرأوصشلأ نيب نمو ،سصاصصتخإلأ عاطق نمصض ةجردنملأ ءايحألأو عرأوصشلأ تّصسم

يح نم لك ركذن افلاصس ةروكذملأ
ّ

يح ىلإأ ةفاصضإلاب ،نكصسم003 يح ،نكصسم051 يح ،نكصسم205 

دقف لصصّتم قايصس يفو ،راجحلأ ّةيدلبب ةنئاك ىرخأأ عرأوصش ةّدع بناج ىلإأ ،حلاصص يوطع يحو توأأ02

هتزوحب طبصض ةنصس03 رمعلأ نم غلبي باصش فيقوت عم اصصخصش41 ةلاح سصحف نع ةّيلمعلأ ترفصسأأ
فيقوت نع ةينمألأ ةّيلمعلأ ترفصسأأ اميف ،يرحب ديصص ةيقدنب ىلإأ ةفاصضإلاب روظحم سضيبأأ حÓصس ىلع

ذاّختأ ّمت نيأأ تأرّدخملأ نم ةّيمك ىلع هتزوحب ةطرصشلأ تأوق ترثع ةنصس92 رمعلأ نم غلبي سصخصش
راجحلأ ةرئأد نمأأ حلاصصم تلّوح دقف ةيناث ةهج نمو ،نافوقوملأ ّقح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ
ذاخّتأ عم ،ةمزÓلأ قئاثولأ ىلع اهيقئاصس كÓتمأ مدع نّيبت نأأ عب يدلبلأ رصشحملأ ىلإأ نيتّيران نيتجأّرد
رج نيرفاصسملأ لقنل نيتلفاح يقئاصس ّقح يف ةيرورصضلأ ةينوناقلأ ريبأدتلأ

ّ
نيريخألأ نيذه مأزتلإأ مدع ءأ

حلاصصم فرط نم ةذختملأ ةينمألأ ريبأدتلأ راطإأ يف لخدي ام وهو انوروك سسوريف نم ةياقولأ طورصشب
-ديفوك““ سسوريف راصشتنأ نم ةياقولأ سضرغب يئزجلأ رجحلأ تأءأرجإأ قيبطت ىدم ىلع فوقولل ةبانع نمأأ

سصخصش فيقوت نم عبأرلأ يرصضحلأ نمألأ حلاصصمل ةعباتلأ ةطرصشلأ تأوق تحجن ،رخآأ قايصس يفو،““91

،ةلوصسبك41 زجح عم ةيعرصش ريغ ةقيرطب ةصسولهم سصأرقأأ ةزايح لجأأ نم ةنصس82 رمعلأ نم غلبي
رمتصست اميف نيفلاخملأ عيمج ّدصض ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ذاخّتأ ّمت دقف ةراصشإÓل

ّ
تأدوهجملأ 

تلمصش ةمهأدم تاّيلمع ةريخألأ ةنوآلأ لÓخ تّنصش يتلأ ةبانع ةيلول ةينمألأ حلاصصملأ فرط نم ةلوذبملأ
  .قطانملأ نم ديدعلأ

يتبصس ديلو
ديشصلا نيع ةقطنمب نبت ةمزح006 اهب ةروطقم ىلع نارينلا تتأا اميف

روطعلاو ةشسبـلألل انزـخم مهتلي قــيرح
ةيباششلا يف قورحب صصاخششأا4 ةباشصإا يف ببشستيو

فلخ امم، ينوبلأ ةيدلبب ةيباصشلأ يح يف نيقباط نم ةنوكتم ةيانب يف نزخمب قيرح لوأأ ءاصسم بصش

تعدتصسأ ،مصسجلأ نم ةقرفتم ءاحنأأ يف ةيناثلأ ةجردلأ نم قورحب سصاخصشأأ4 ةباصصإأو ةيدام رئاصسخ
نأرينلأ تتأأ ثيح .مزÓلأ جÓعلأ يقلتل انيصس نبأ ىفصشتصسم ىلإأ مهلقنو ناكملأ نيع يف مهفاعصسإأ

ةصسبلألأ يف ةلثمتملأ نزخملأ تايوتحم ىلع““ ةعاصس رخآأ»ـل ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم هتلقن ام بصسح
ةنصسلأأ تدمخأأ دقو أذه ،ةيدام رئاصسخ كلذب افلخم ،ةفلتخملأ علصسلأ نم اهريغو تاظافحلأو روطعلأو
،ةرصشابم مهراطخإأ روف ناكملأ نيع ىلإأ أوعراصس نيذلأ ةيندملأ ةيامحلأ لاجر فرط نم ايئاهن بهللأ
ةعبرأأ حلاصصملأ تأذ تفعصسأأ امك ،راصشتنلأ نم اهعنمو اهئافطإأو نأرينلأ ةرصصاحم ىلع أولمع نيأأ

فأرطألأ يف ةيناثلأ ةجردلأ نم قورحب أوبيصصأأ ةنصس63و ةنصس32 نيب ام مهرامعأأ رصصحنت سصاخصشأأ
جÓعلأ يقلتل انيصس نبأ ىفصشتصسم ىلإأ أولقن ثيح ،قيرحلأ دامخإأ مهتلواحم ءانثأأ ةيولعلأو ةيلفصسلأ
ةليل تقلت ةلصص يذ قايصس يفو ،رطصسألأ هذه ةباتك دح ىلإأ ةصضماغ قيرحلأ بابصسأأ ىقبتو أذه ،مزÓلأ
نيع ةيدلبب ديصصلأ نيع ةقطنمب ةروطقمب قيرح علدنأ هدافم ءأدن ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم سسمأأ لوأأ
لمحت ةروطقملأ نأأ نيبت ةنياعملأو لوصصولأ دعبو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع ةدرابلأ

بهللأ ةنصسلأأ تدمخأ ثيح ،دامر ىلإأ اهتلوح نيأ نأرينلأ اهب تبصش ةريخألأ هذه ،نبت ةمزح006 يلأوح
 . رطصسألأ هذه ةباتك ةياغ ىلأ لوهجم قيرحلأ ببصس ىقبيو ،ةيندملأ ةيامحلأ رصصانع فرط نم ايئاهن

ب/ زوزام

حÓم يلعو ششورميع ديقعلا ـل نييراكذت نييبشصن نيششدت مت اميف

لامششلا تاموجه ىركذ ييحت وزو يزيت ةي’و
ماموشصلا رمتؤومو ينيطنشسقلا

ىركذلأ نطولأ رطق تايلو يقاب رأرغ ىلع وزو يزيت ةيلو تيحأ ةزيمم ةيخيرات ءأوجأأ يف
سسيئر  اهيلع فرصشأأ تلافتحلأ ماموصصلأ رمتؤوم داقعنأو ينيطنصسقلأ لامصشلأ تاموجهل ةجودزملأ
ةيلولأ يلأو اهصسأأر ىلعو ةيلحملأ تاطلصسلأ ةقفر ليجوق حلاصص ديصسلأ ةباينلاب ةمألأ سسلجملأ

دعب ةحودمب ءأدهصشلأ ةربقم ىلإأ هجوتلأ مت دقو تايصصخصشلأ نم ديدعلأ روصضحبو عماج دومحم
مت يني ينيب نرأردوبأ ةيدلببو روهزلأ نم ليلكأ عصضو مت نيأ رأربألأ  ءأدهصشلأ حأورأ ىلع محرتلأ
فينغ يزيت ةرئأدب ةريكم ةيدلببو ةدومح تيأأ سشورميع ديقعلأ لطبلأ ديهصشلل يراكذت بصصن نيصشدت
. حÓم يلع لطبلأ ديهصشلأ ةصسداصسلأ ةيلولأ ديقع حور ىلع أديلخت يراكذت بصصن نيصشدت مت

ت داعصس ليلخ

سارهأ قوسب اياحض5 فلخي تارايس4 مادطصا
ثداح رثإأ61 و ط مدقتملأ زكرملأو حلاصص لأرب مدقتملأ زكرملأ يف ةلثمم ةيندملأ ةيامحلأ سسمأأ تلخدت

4 نيب مأدطصصأ يف ثداحلأ لثمتو.ماصشهوب ةبقع ىمصسمل ناكملاب18 مقر ينطولأ قيرطلاب رورم

نم اياحصضلأ لقن مت دقو.ةجرح ةلاح يف مهنم نانتإأ ،ةتوافتم تاباصصإأ مهل اياحصض5 هنع جتن ،تأرايصس
ليجصست مت امك ،فاعصسإلأ تأرايصس ةطصسأوب سسأرهأأ قوصس يوهجلأ ىفصشتصسملأ ىلإأ تافاعصسإلأ فرط
.تابكرملاب ةيدام رئاصسخ

سش.أ
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