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نيجرختملل تاداهسشلا ملسسو بترلا دلق

تاعفدلا جرخت لفح ىلع فرضشي ةيروهمجلا ضسيئر
لاضشرضشب ةيركضسعلا ةيميداكألاب

ايبيل يف عازنلا ةيوسستل ةيرئازجلا ةيسسامولبدلا هتبعل يذلا ريبكلا رودلل انيمثت

نييبيللا ءاقرفلا نيب رانلا قÓطإا فقو رارقب بحرت رئازجلا

يعامتج’او يداسصتق’ا بناجلاب ةسصاخلا ةطسشن’ا ريوطت ةسسارد ىلا ةفاسضإ’اب

مويلا ءارزولا ضسلجم ةلواط ىلع ربكألا رئازجلا عماج زاجنإا فلم

جرخت لفح مسسارم ىلع تبسسلا سسمأا نوبت ديجملا دبع ينطولا عافدلا ريزو ةحلسسملا تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا ةيروهمجلا سسيئر فرسشأا
 .ةزابيت ةي’و يف لاسشرسشب ةيركسسعلا ةيميداكأ’ا ىوتسسم ىلع تاعفدلا
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ة˘ع˘فد˘لا ن˘م ل˘كب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو

يد˘عا˘ق˘لا ن˘يو˘كت˘˘لا ن˘˘م31ـلا

15ـلا ةعفدلاو ،كرتششملا يركشسعلا
ة˘ع˘فد˘لاو ،ي˘شسا˘شسألا ن˘يو˘كت˘لا ن˘م

.رتشسا˘م˘لا تارود طا˘ب˘شض ن˘م4ـلا
نم ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر ل˘ب˘ق˘ت˘شساو
نا˘˘˘كرأا  شسي˘˘˘ئر  ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك فر˘˘˘˘ط
،ةحيرقنشش دي˘ع˘شس ق˘ير˘ف˘لا ،ششي˘ج˘لا
ة˘ي˘حا˘ن˘لا د˘ئا˘ق ناد˘ي˘شس ى˘ل˘ع ءاو˘ل˘˘لا
م˘ي˘ل˘شس ءاو˘ل˘لاو ،ى˘لوألا ة˘ير˘كشسع˘لا
ةير˘كشسع˘لا ة˘ي˘م˘يدا˘كألا د˘ئا˘ق د˘ير˘ق

نو˘ب˘˘ت شسي˘˘ئر˘˘لا ف˘˘قوو .لا˘˘ششر˘˘ششب

ىلع محرت ةفقو ،ةيميداكألا لخدمب

يراو˘˘˘ه ل˘˘˘˘حار˘˘˘˘لا شسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا حور

،روهزلا نم Óيلكإا عشضوو ،نيدموب

ه˘حور ى˘ل˘ع با˘ت˘كلا ة˘ح˘تا˘ف ى˘ل˘تو

ةيروهمجلا شسيئر ماق امك ,ةرهاطلا

تاداهششلا م˘ي˘ل˘شستو بتر˘لا د˘ي˘ل˘ق˘ت˘ب

ة˘ي˘م˘˘يدا˘˘كألا ي˘˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘م ح˘˘لا˘˘شصل

.ةزابيت ةيلوب لاششرششب ةيركشسعلا

ششيجلا ناكرأا  شسيئر ربع هتهج نم

دي˘ع˘شس ق˘ير˘ف˘لا ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا

شسي˘˘ئر˘˘ل هر˘˘كشش ن˘˘ع ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘شش

نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ششيجلل اهيلوي يتلا ةيماشسلا ةيانعلل

ق˘ير˘ف˘لا لا˘قو .ي˘ب˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ا˘ها˘˘ق˘˘لأا ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘ف ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘شش

لاششرششب ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘ي˘م˘يدا˘كألا˘ب

ميركلا ماقملا اذه يف مكل برعأا»

انريدقت ق˘ئا˘فو ا˘ن˘لÓ˘جإا ق˘ي˘م˘ع ن˘ع

اهنولوت يتلا ةيماشسلا ةيانعلا هذهل

ةياعرلاو يبعششلا ينطولا ششيجلل

اذه اه˘ب ا˘ه˘نور˘م˘غ˘ت ي˘ت˘لا ة˘شصا˘خ˘لا

هلÓخ نم قيرعلا ينيوكتلا حرشصلا

انيدل يركشسعلا نيوكتلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م

ةكراششمو م˘كرو˘شضح˘ب ا˘ه˘ف˘ير˘ششتو

ة˘حر˘فو جر˘خ˘ت˘لا ة˘ج˘ه˘ب ا˘ه˘تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط

د˘ج˘ل˘ل ا˘ج˘يو˘ت˘ت ءا˘ج يذ˘لا حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا

ةلحرم لاوط هلذب مت يذلا دهجلاو

يذلا يملعلاو يركشسعلا نيوكتلا

اريششم .«نوجر˘خ˘ت˘م˘لا ءلؤو˘ه ها˘ق˘ل˘ت

هاقلتي يذلا يلاثملا نيوكتلا نأا ىلإا

ةيم˘يدا˘كألا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا

عوبطمو يلاثملا كولشسلاب لوقشصم

ةيحشضتلاو ةيلاعلا ةينطولا حورلاب

بارت نع دوذ˘ل˘ل ما˘ت˘لا داد˘ع˘ت˘شسلاو

.«يلاغلا نطولا
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د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر  شسأار˘ت˘ي
عامتجلا دحألا مويلا نوبت ديجملا
ةين˘ق˘ت˘ب ءارزو˘لا شسل˘ج˘م˘ل يرود˘لا
شصشصخ˘ي˘شس ي˘ئر˘˘م˘˘لا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا
فلم اه˘ن˘م تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل
م˘ظ˘عألا ر˘ئاز˘ج˘˘لا د˘˘ج˘˘شسم زا˘˘ج˘˘نا

را˘طا ي˘ف تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو
ةيعامتجلاو ةيداشصتقلا ةبراقملا
ة˘شسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو.ةد˘يد˘ج˘˘لا
ةيروهمجلا شسيئر نأا ةيروهمجلا
ةحلشسملا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا د˘ئا˘ق˘لا

مويلا شسأارتي ينطولا عافدلا ريزو
شسلجم˘ل يرود˘لا عا˘م˘ت˘جلا د˘حألا
.يئرملا لشصاوتلا ةي˘ن˘ق˘ت˘ب ءارزو˘لا

ى˘ل˘ع ءارزو˘لا شسل˘ج˘م ف˘كع˘ي˘شسو

ثعب لوح شضورع ةشسارد ةلشصاوم

يتلا ةيعاطق˘لا ة˘ط˘ششنلا ر˘يو˘ط˘تو

ة˘˘˘برا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘طا ي˘˘˘ف جرد˘˘˘ن˘˘˘ت

ةديدجلا ةيعامتجلاو ة˘يدا˘شصت˘قلا

هذه تششقان ةموكحلا ناو ةشصاخ

ريخألا ةيثÓثلا ءاق˘ل ي˘ف ة˘برا˘ق˘م˘لا

ىلا نوبت شسيئرلا هيلع فرششأا يذلا

راجنا عورششمب قلعتي شضرع بناج

رخلا وه ناك يذلا رئازجلا عماج

شسيئر˘ل د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز ل˘ح˘م

.يشضاملا شسيمخلا موي ةيروهمجلا

ددشش دق ةيروهمجلا شسيئر ناكو

هتداق يتلا ةيدقفتلا ةرايزلا لÓخ

ىلع مظعألا ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ج˘شسم ى˘لا

ىلع ةي˘م˘ل˘ع ة˘ئ˘ي˘ه ءا˘ششنإا ةرور˘شض

ة˘كر˘شش ن˘ي˘ي˘ع˘تو ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘عأا

يتلا ةأاششنملا هذ˘ه ر˘ي˘ي˘شست˘ل ىر˘ب˘ك

رب˘م˘فو˘ن ع˘ل˘ط˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ششد˘ت م˘ت˘ي˘شس

ه˘نأا نو˘ب˘ت شسي˘ئر˘لا لا˘قو .ل˘ب˘ق˘م˘˘لا

مظعألا عماجلا نيششدت نإاف ايئدبم

ر˘ه˘شش ن˘˘م ح˘˘تا˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘شس

شسيئر ىطعأا امك.لبقم˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن

ر˘يزو˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ءا˘ششنإا ةرور˘شضب ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا

ىوتشسم ىلعأا ىل˘ع ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ئ˘ي˘ه

اذ˘ه˘ل ي˘م˘ل˘ع˘لا بنا˘ج˘لا˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت

ة˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ,حر˘˘شصلا

طرشش ,ملاعلا يف ىربكلا دهاعملاب

ةينطولا ةينيدلا ةيع˘جر˘م˘لا مار˘ت˘حا

ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا اذ˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسو˘˘˘لا

م˘لا˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لود تا˘˘ما˘˘ه˘˘شسإا˘˘ب

عم شضراعتي ام ادع ام ,يمÓشسإلا

نوبت شسيئرلا ىدشسأا امك.انتاهجوت

عم قيشسن˘ت˘لا ةرور˘شضب تا˘ه˘ي˘جو˘ت

ةكرشش ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل لوألا ر˘يزو˘لا

ءانتعلاو ةنايشصلاب لفكتلل ىربك

نأا لوقلاب ادرطتشسم ,قفارملا لكب

ي˘ف د˘ج˘شسم ر˘ب˘كأا ثلا˘ث˘ب ءا˘ن˘ت˘علا

ةكرشش بلطتي نيمرحلا دعب ملاعلا

يتلا ة˘كر˘ششلا ىو˘ت˘شسم ي˘ف نو˘كت

نأا ح˘شضوأاو.ن˘ي˘مر˘ح˘لا د˘حأا ر˘˘ي˘˘شست

نأا يغبني يتلا ةكرششلا هذه ماهم

ءا˘ن˘ت˘علا ا˘ه˘ت˘عا˘ط˘ت˘شسا ي˘ف نو˘كي

,قفارم نم اهيف امب اراتكه03ـب

ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘شصلاو ن˘˘˘˘مألا, شصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس

ة˘ي˘نا˘كمإا ا˘ه˘ح˘ن˘م ع˘م ,م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو

مايقلل ةئششان تاكرشش عم ةلوانملا

.ماهملا فلتخمب
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ةيجراخلا نوؤوششلا ةرازو تردشصأا
ةر˘ي˘خلا تارو˘ط˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح ا˘˘نا˘˘ي˘˘ب
ثيح,ةق˘ي˘ق˘ششلا ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ة˘مزأÓ˘ل
ن˘˘ي˘˘نÓ˘˘عإلا˘˘˘ب ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا تب˘˘˘حر
شسل˘ج˘م˘لا شسي˘ئر ن˘˘ع ن˘˘يردا˘˘شصلا
شسيئر و «جارشسلا زئاف» يشسائرلا

«ح˘لا˘شص ة˘ل˘ي˘ق˘ع» باو˘ن˘لا شسل˘ج˘م
لماك ربع رانلا قÓطإا فقو لوح
راو˘ح ي˘ن˘ب˘ت  ع˘م ي˘ب˘ي˘ل˘لا بار˘˘ت˘˘لا
د˘ح ع˘شضو ى˘˘لإا ي˘˘شضف˘˘ي «ع˘˘ما˘˘ج»
ءاج و.قيقششلا د˘ل˘ب˘لا اذ˘ه˘ب ة˘مزأÓ˘ل
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا بحر˘˘˘ت» نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
نم لك نع نيرداشصلا نينÓعإلاب
ز˘ئا˘ف ي˘شسا˘ئر˘لا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا شسي˘˘ئر
باو˘ن˘لا شسل˘ج˘م شسي˘ئر و جار˘˘شسلا

فقوب ن˘ي˘ي˘شضا˘ق˘لا ح˘لا˘شص ة˘ل˘ي˘ق˘ع
ي˘˘شضارألا ل˘˘ك ي˘˘ف را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا
ةيشسايشسلا ةيلمعلا ليعفت و ةيبيللا

ءاهنإا ىلإا يشضفي عماج راوح ربع
ل˘ج˘شست» ا˘م˘ك .«ة˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘مزألا
ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه حا˘ي˘˘ترا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةوخإلا ةدارإا شسكعت يتلا ةيقفاوتلا
ةيبيللا ةمزألا ةيوشست يف نييبيللا

يب˘ي˘ل˘لا بع˘ششلا ةدا˘ي˘شس شسير˘كت و
نأاب هتاذ ردشصم˘لا ر˘كذو.«ق˘ي˘ق˘ششلا
ط˘˘˘باور˘˘˘لا م˘˘˘كح˘˘˘ب» و ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
اهعمجت يتلا ةيفارغجلاو ةيخيراتلا

تناك «قيقششلا يبيللا بعششلا عم

ى˘لإا عاز˘ن˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تع˘شس» د˘ق
تايوتشسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع كر˘ح˘ت˘لا
فيزنلا فاقيإل ةيلودلاو ةيميلقإلا
ةمزألا رطاخم نم دحلا و ايبيل يف
و.«ةقطنملا رار˘ق˘ت˘شسا و ن˘مأا ى˘ل˘ع
،ر˘ئاز˘ج˘لا تعد» ى˘ح˘ن˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف
ةياعرب و راوجلا لود عم قيشسنتلاب
لما˘شش راو˘ح ى˘لإا ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا

ءاقرفلا فلتخم نيب ءاشصقإا نودو
يف طارخنلا لÓخ نم ايبيل يف
نمشضي امب يشسايشسلا لحلا راشسم
ةقي˘ق˘ششلا ا˘ي˘ب˘ي˘ل رار˘ق˘ت˘شسا و ةد˘حو
تركذ امك.«اهبعششل ديشسلا رارقلاو
نأاب اشضيأا ةيجراخلا نوؤوششلا ةرازو
لÓ˘خ تن˘ل˘عأا د˘ق تنا˘˘ك ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةيراجلا ةنشسلا ةيادب نيلرب رمتؤوم
لماشش راوح ناشضتحل اهدادعتشسا
فقوب قلطني ،نييبيللا ءاقششألا نيب
ىلإا لوشصو˘لا فد˘ه˘ب را˘ن˘لا قÓ˘طإا

ايبيل حلا˘شصم ظ˘ف˘ح˘ي ي˘م˘ل˘شس ل˘ح
ن˘م .«ق˘ي˘ق˘ششلا ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا بع˘˘ششلاو
شضوفملا ةيلخادلا ريزو داششأا هتهج
«اغاششاب يحتف» قافولا ةموكح يف
ةيوشستلل م˘عاد˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ف˘قو˘م˘ب
.هفشصو بشسح ،ايبيل يف ةيشسايشسلا

ىلع ةديرغت يف «اغاششاب» ربتعاو
لشصاوتلا عقومب ةيمشسرلا هتحفشص
ف˘قو˘م˘لا نأا «ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ل˘ح˘م مÓ˘شسل˘ل م˘عاد˘لا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ر˘يزو فا˘˘شضأاو .زاز˘˘ت˘˘عاو ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت

نوعلطتي مهنأا شضوفملا ةيجراخلا

عفد˘ل˘ل ل˘عا˘ف ير˘ئاز˘ج رود˘ل ا˘م˘ئاد

،ايبيل يف قافولاو مÓشسلا ةيلمعب

ريشصم امهطبري نيدلبلا» نإا Óًئاق

نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘ششي .«كر˘˘˘ت˘˘˘ششم د˘˘˘حاو

ة˘ط˘ِششَ̆ن تلوا˘ح˘م تدا˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا

يفرط نيب ةلاّعف ةطاشسو نعً اثحب

ًار˘خؤو˘م تزر˘ب ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف فÓ˘خ˘لا

نم ةرششابم ةدايقب ،دهششملا ىلع

ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر

رئازجلا نأاً ارارم حرشص يذلا ،نوبت

عيمج نم ةدحاو ةفاشسم ىلع فقت

.ةقيقششلا ايبيل يف ءاقرفلا

اياحسسلا باهتلإاو لسسلا ةبسصحلا اهنيب نم

بجاولا ضضارمألا ةبضسن عافترا

ةئاملاب13 ىلإا اهب حيرضصتلا
جماربلا شضارمأا لÓتحا ىلإا ارخؤوم ترششن ةليشصح تراششأا
يلاوتلا ىلع يناثلا ماعلل ىلوألا ةبترملا حيقلتلل ةعشسوملا

اهنع حيرشصتلا بجاولا شضارمألا نم ةئاملاب13 ةبشسنب

نع ةلقنتملا شضارمألاف .ةئملاب6.62 ةبشسنب لشسلا اهيلي

نع ةلقتنملا شضارمألاو ةئاملاب02 ةبشسنب هايملا قيرط

9.4 ـب اياحشسلا باهتلاو ةئاملاب01 ةبشسنب ناويحلا قيرط
شضار˘مألاو «شس«و «ب» د˘ب˘كلا با˘ه˘ت˘لاً ار˘ي˘خأاو ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

نع جتنو .امهنم لكل ةئاملاب6.3 ةبشسنب ًايشسنج ةلقنتملا
جماربلا ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘ع˘شضا˘خ˘لا شضار˘مألا و ة˘ب˘شصح˘لا ةدو˘ع
دشض حيقلتلا يف ن˘يد˘لاو˘لا ددر˘ت ى˘لإا ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ل˘ل ة˘ع˘شسو˘م˘لا
يف جردملا ةيناملألا ةبشصحلاو «نورمحوبلا» وأا ةبشصحلا

ددع حيقلت مدع ىدأا دقو7102. ماع ذنم ميعطتلا لودج
ةبقارمل ةعشضاخلا شضارمألا تلاح عافترا ىلإا لافطألا نم
يتنشس شصوشصخلا هجو ىلع ةبشصحلاو ةعشسوملا جماربلا

بجاو˘لا شضار˘مألا ة˘م˘ئا˘˘ق ل˘˘م˘˘ششتو9102. و8102
وأا يلديشص وأا بيبط يأا ىلع بجي يتلاو ,اهنع حيرشصتلا

غÓبإلا شصاخلا وأا يمومعلا نيعاطقلا يف نانشسأا بيبط
.اًشضرم نيثÓث يلاوح ,ةئبوألا ملعل ةحلشصم برقأل اهنع
لك يهو دÓبلا برغل ةرششعلا تايلولا اشضيأا تلجشس دقو
,ترايت ,مناغ˘ت˘شسم ,ةد˘ي˘ع˘شس ,شسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس ,نار˘هو ن˘م
تليشسمشسيتو ركشسعم ,ناشسملت ,تن˘ششو˘م˘ت ن˘ي˘ع ,ناز˘ي˘ل˘غ

حيرشصتلا بجاولا شضارمألا نم ةلاح00271 نم رثكأا

ةلاح0754و ةبشصحلا˘ب ة˘با˘شصإا ة˘لا˘ح0025 اهنم.اهنع

نع ةلقنتملا شضارمألا نم ةلاح0662و لشسلا شصخت ىرخأا
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا شضار˘مألا ة˘ئ˘ف ي˘فو .ها˘ي˘م˘لا ق˘ير˘ط

ةباشصإا ةلاح199 ءاهز ةيبرغلا ةقطنملا تلجشس ناويحلا

زوينامششيللا ءاد نم ىرخأا ةلاح152و ةيطلاملا ىمحلا ءادب
ةباشصإلا لدعم ع˘ف˘ترا د˘قو.رد˘شصم˘لا شسف˘ن ق˘فو ,يد˘ل˘ج˘لا

8102 يف1.71 نم ناويحلا قيرط نع ةلقنتملا شضارمألاب

اميفو9102. يف ةمشسن فلأا001 لكل ةلاح6.91 ىلإا
دهشش هنأا ىلإا اهشسفن ةقيثولا تراششأاف لشسلا شضرمب قلعتي

72 غلب ثيح ,اشسوشسحم اًشضافخنا نييشضاملا نيماعلا يف
ناك نيح يف اهنع حيرشصتلا بجاولا شضارمألا نم ةئاملاب

تاونشسلا لÓخ تاحيرشصتلا نم ةئاملاب05 نم ديزأا لثمي
اياحشسلا باهتلاب ةباشصإلا لدعم فرع اهرودب .ةيشضاملا

يف ةمشسن فلأا001 لكل ةلاح7.7 نم افيفط اعافترا

.يشضاملا ماعلا4.9 ىلإا8102
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لاقنلا فتاهلا ىلع دامتع’اب

ةديدج ةمدخ قلطي رئازجلا ديرب
«ياب ديرب» ينورتكلإلا عفدلل

عفدلاب ةشصاخ ةديدج ةمدخ رئازجلا ديرب ةيريدم تقلطأا
،«ياب ديرب» ةعير˘شسلا ة˘با˘ج˘ت˘شسلا ز˘مر ر˘ب˘ع ي˘نور˘ت˘كلإلا
فتاهلا ىلع دامتعلاب ةينورتكلإلا ةراجتلا ريوطت فدهب
ةمدخلا نأاب اهل نايب يف ةيريدملا تحشضوأاو .لومحملا
داعبألا ةيئانث زومرلا ةقراف ةين˘ق˘ت ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ةد˘يد˘ج˘لا
ةمدخ نأاب نايبلا ركذو. ةعيرشسلا ةباجتشسلا زمرب ىعدت
شصشصخملا ةباجتشسلا زمر خشسن قيرط نع متت «ياب ديرب»
هنأاب هتاذ ردشصملا ركذو .«بوم ديرب» قيبطت ربع رجاتلل
ميدقت ربع رجاتلا طارخنا ،ةينقتلا هذه مادختشسا طورشش نم
نايبلا فاشضأاو .ةمدخلا ىلع لوشصحلل رئازجلا ديربب فلم
زئاحو يراج يديرب باشسحل نوبزلا ةزايح ةرورشض عم» هنأا

نع حيرشصتلا ةيمازلا ىلإا ةفاشضإلاب ،ةيبهذلا ةقاطبلا ىلع
.رئازجلا ديرب ىوتشسم ىلع هفتاه مقر

S°∏«º.±

ةينارمعلاو ةينكسسلا عيراسشملا رييسستو ليومتل لحك

نكضسلل كنب ءاضشنإا ةرورضض ىلإا نوعدي ءاربخ
ششاعنإلا ططخم لوح ةينطولا ةودنلا راطإا يف تمظن يرلاو ةيمومعلا لاغششألاو نكشسلا عاطق لوح ةششرو لاغششأا نمشض نارمعلاو نكشسلا لاجم يف ءاربخ ددشش
عم ،عيراششملا رييشستو ليومتل لحك شصاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارششلل طمن عشضو عم ،رشسألا راخدا ليشصحتب حامشسلل نكشسلل كنب ءاششنإا ةرورشض  ىلع يداشصتقلا

لكل ةمادهلا ةيطارقوريبلا ابلاغ اهنع مجنت يتلا ةيرادإلا تاءارجإلا ،دح ىشصقأا ىلإاو ،طيشسبت ربع لامعألا خانم نيشسحتو ةيرورشضلاو ةمزÓلا تايلآلا عشضو
رود ليعفت ةرورشض ىلإا ةينطولا ةودنلا لاغششأا ةياهن يف يئاهنلا اهريرقت شضرع يتلاو ،ةراجتلا ريزو فارششإا تحت تمت يتلا ةششرولا يف نوكراششملا اعد امك.تاردابملا
رود ليعفتو لودلا نيب لامعألا لاجر شسلاجم ءاششنإا عيجششت اذكو.شضوافتلا ةداعإا ةلحرمل ريشضحتلل ةيئانثلاو فارطألا ةددعتم تايقافتلا مييقتو ةيراجتلا ةيشسامولبدلا
ريطأاتو ،ةيرئازجلا تايشصوشصخلا ةاعارمب ،ةيراجتلا تلدابملا ريوطتل ةيلودلا ريياعملا قفو ةرحلا قطانملا ءاششنإا ىلإا نوكراششملا اعد امك .ةيجراخلا ةراجتلا ةعباتم ةنجل
قيرط عورششم ليعفت اذكو ،ةرواجملا نادلبلا لخاد ةيراجت تاطاششن ءاششنإاو دودحلا ربع ريدشصتلا عيجششتو ةشضياقملا ةراجت معدب كلذو ،دودحلا ربع ةراجتلا ميظنتو
ءاششنإاو ةدروتشسملا داوملا راعشسأل تانايب ةدعاق ءاششنإا لÓخ نم كلذو ،ريتاوفلا ميخشضت ةبراحمل ةباقرلا ديدششت ةرورشض ىلإا كلذك ةششرولا تشصلخو.ةيقيرفإلا ةدحولا
شصاخ رشضخأا قاور ءاششنإاو ريدشصتلا يف ةشصشصختم تاكرشش ءاششنإا ىلإا ةوعدلا تمت امك .ريتاوفلا ميخشضت يف ةطروتملا رئازجلل ةردشصملا تاكرششلل ءادوشس ةيقاطب
رظنلا ةداعإاو دودحلا ىلع ةباقرلا قرط ريوطتو زيزعتو نيدروتشسملا شصشصخت عيجششتو ،ةئششانلا تاكرششلا حلاشصل ةيمقرلا ةشصاخ تامدخلا ريدشصت ريطأاتو ،نيردشصملاب
±.S°∏«º .تارداشصلا معد ماظن يف
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سسلجملل ينطو˘لا بت˘كم˘لا ط˘ل˘شس
تا˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘ع ردا˘˘شص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف «Ó˘˘كلا»
ين˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘يو˘نا˘ث˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأل
ءو˘شضلا ،ة˘ن˘˘يور ر˘˘ي˘˘بوز ،«Ó˘˘كلا»
بقترملا يشسردملا لوخدلا ىلع
ةحشضاو ةيؤور بايغ ببشسب كلذو
لو˘خد˘لا ة˘ه˘جاو˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك لو˘˘ح

نييÓم9 ي˘لاو˘ح˘ل ي˘شسرد˘˘م˘˘لا
ظا˘ظ˘ت˘كلا ما˘مأا ة˘شصا˘خ ،ذ˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت
بقترم˘لا كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

رظنلاب تا˘يو˘نا˘ث˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
هششيعت يذلا يئابولا عشضولا ىلا
لاجم حتف ةرورشض سضرفي دÓبلا
ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ع˘˘شضو د˘˘شصق سشا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ع˘شضو˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
ة˘˘˘فا˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘م ،بع˘˘˘˘شصلا
ةح˘شص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح تا˘ي˘نا˘كمإلا
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ،ةذ˘˘تا˘˘شسألا ،ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لا

ي˘ف سسل˘ج˘م˘لا ز˘كرو .ن˘ي˘˘يرادإلاو
لو˘خد˘لا تا˘قور˘خ ى˘ل˘ع هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
˘مد˘ع ن˘م ،بق˘تر˘م˘˘لا ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
تا˘يلو˘˘لا سضع˘˘ب ي˘˘ف ثار˘˘ت˘˘كلا
ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا م˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘ب
لو˘خد˘ل˘ل ا˘ب˘˘شسح˘˘ت ا˘˘هر˘˘ي˘˘شضح˘˘تو
ةيلمعلا هذه ةيمهأا مغر ،يشسردملا
حوشضولا مدعو سضومغلا لظ يف
ةينعملا ريغ تلاحلا ديدحت يف
ةشسارحو ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا˘ب
نم اعون قلخيشس ام ،تاناحتملا
يتأايو.ةيلمعلا ريطأات يف كابترلا
ل˘ظ ي˘ف «Ó˘كلا» م˘ي˘ظ˘ن˘ت ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا ،يدا˘˘˘شصت˘˘˘قا ع˘˘˘شضو
فورظلا اد˘ي˘ق˘ع˘ت ا˘ه˘تداز ،سسا˘شسح
يذلاو انوروك ةحئاجل ةيئانثتشسلا
بتكملا ءاشضعأا عامتجا عم نمازت
خيراتب ةمشصاعلا رئازجلاب ينطولا

راششأا امبشسح71 / 80/ 0202
عا˘م˘ت˘جلا نأا د˘كأا يذ˘لا «ة˘ن˘˘يور»
لوخد˘لا ءاو˘جأا ة˘ششقا˘ن˘م˘ل سصشصخ

عم ة˘شصا˘خ ،بق˘تر˘م˘لا ي˘شسرد˘م˘لا
ميظنت ةيلمع يف ىشضوف ليجشست
،طشسوتملا ميلعتلا ةداهشش ناحتما
ةينازيم سصيشصخت مدع نع كيهان
داومو لئاشسو ريفو˘ت˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا
بشسحو .تاشسشسؤوملا يف ميقعتلا
تل˘ج˘شس ة˘با˘ق˘ن˘لا نإا˘ف ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا

يف ناح˘ت˘ملا ءار˘جإا ي˘ف ة˘بو˘ع˘شص
تايشصوتلا دع˘ب بو˘ن˘ج˘لا تا˘يلو
تا˘ف˘ي˘كم˘لا لا˘م˘ع˘˘ت˘˘شسا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ب
ام ،ناحتملا تارجح يف ةيئاوهلا
ة˘ل˘يد˘˘ب لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا بجو˘˘ت˘˘شسي
مقاطلاو نينحتمملا ةحار نامشضل
ر˘خأا˘ت ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ،يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
سسورد˘لا د˘يد˘ح˘ت ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘شصو˘˘لا
،ا˘يرو˘لا˘كب˘لا نا˘ح˘ت˘ما˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

سسورد˘لا مد˘ق˘ت ة˘ب˘˘شسن نأا ة˘˘شصا˘˘خ
ىرخأا ى˘لإا ة˘شسشسؤو˘م ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘ت

تلجشس امك .ةيلولا سسفن يف ىتح
يدعت دوجو اشضيأا «Óكلا» اشضيأا

،ةذ˘تا˘شسألا ي˘ل˘ث˘م˘م ى˘ل˘˘ع خرا˘˘شص

يف ةذتاشسألا ليثمت سصيلقت دعبف
ي˘ف ه˘ي˘جو˘ت˘لاو ر˘ي˘ي˘شست˘لا سسل˘ج˘˘م
مزقت ةياشصولا يه اه ىلوألا ةرملا
ديدجلا موشسرملا يف ذاتشسألا رود
ةذ˘˘تا˘˘شسألا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب
ةيواشستم ناجللا ي˘ف ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا
ة˘˘˘يرا˘˘˘ششت˘˘˘شسا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ءا˘˘˘شضعألا
ينطولا سسلج˘م˘لا د˘كأا ا˘م˘ك.ط˘ق˘ف

ىر˘خأا ةر˘م تا˘يو˘نا˘˘ث˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأل
نود لا˘شضن˘لا ة˘ل˘˘شصاو˘˘م ةرور˘˘شض
ظفح˘ت ل˘م˘ع ة˘قÓ˘ع ءا˘ن˘ب˘ل ةداو˘ه
ع˘م ،م˘ه˘ت˘مار˘كو لا˘م˘˘ع˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح
قو˘ق˘ح˘لاو تا˘ف˘ل˘م˘˘لا˘˘ب كشسم˘˘ت˘˘لا
ةيباقنلا تايرحلا نم ةموشضهملا

ءا˘ششنإاو ة˘ي˘ئار˘˘ششلا ةرد˘˘ق˘˘لا ع˘˘فرو
نوناقلا قيبطتو ،اهتيامحل دشصرم
تلمع يذلا ةيبرتلا لامعب سصاخلا

3 راد˘م ى˘ل˘ع تا˘با˘ق˘ن˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ق˘˘˘ح˘˘˘لا عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘شساو ،تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
دعاقتلا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا بو˘ل˘شسم˘لا
.يبشسنلا
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ةيمسسرلا تاناحتمإÓل حيحسصتلاو ةسسارحلا تاءاعدتسسا
تاي’ولا سضعب يف تايبرملاو لماوحلا ينثتسست مل
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 .ةئفلإ هذهل ةيئانثتسسإ ةلطع حنم ةموكحلإ ةلسصإومو دجتسسملإ «انوروك» ءابو

¯ S°∏«º.±

ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘شصت˘˘لا بشسح كلذو
ينطولا سسلجملا وشضع اهب ىلدأا

يئادتبلا راوطألا يثÓث ةذتاشسأل
اهقشسنمو ،يوناث˘لاو ط˘شسو˘ت˘م˘لاو
ثيح ,نازيلغ ةيلو نع يئلولا
ل و لماوحلا ل نثتشسي مل هنأا دكأا

كلذ ي˘ف ن˘م˘˘ب دلوأا م˘˘ه˘˘يد˘˘ل ن˘˘م
اذهو ،ةنمزملا سضارمألا باحشصأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تل˘ج˘شس ا˘م˘ي˘˘ف
ىلع ،ةيبرتلا يفرششمو يدعاشسمل
ة˘يلو˘ل ي˘ئلو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘مأا نا˘˘شسل

مدع ،دمحأا يدا˘ه˘لا د˘ب˘ع ،ناز˘ي˘ل˘غ

ة˘فا˘ظ˘ن˘لا مزاو˘ل ر˘ي˘فو˘تو م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت

نولبقم ن˘ح˘نو ة˘شصا˘خ ،ة˘يا˘قو˘لاو

تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘م ما˘˘م˘˘تإا ى˘˘ل˘˘ع

ذ˘ي˘مÓ˘ت لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسل ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا

ميلعتلا ةداهشش ناحتماو ايرولاكبلا

د˘فاو˘تو ،يرا˘ي˘ت˘خلا ط˘شسو˘ت˘˘م˘˘لا

سسورد ىلع ذي˘مÓ˘ت˘لاو ةذ˘تا˘شسألا

نم ةررقملاو ةجمربملا ةعجارملا

ترششتناو .ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ةرشسألا طشسو ماهفتشسلا تامÓع

ل˘ماو˘ح˘لا كار˘ششإا لو˘ح ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا

نود لافطأا نلفكي نمم تاهمألاو

نيبا˘شصم˘لا اذ˘كو ،ةر˘ششع ة˘ع˘بار˘لا

ة˘شسار˘˘ح ي˘˘ف ،ة˘˘ن˘˘مز˘˘م سضار˘˘مأا˘˘ب

،اهحيحشصتو ةينطولا تاناحتملا

ةيبرتلا ةرازو رششن مدع لظ يف

ة˘ح˘شضاو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘يأا ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

را˘شصت˘قاو ،ر˘مألا اذ˘ه سصو˘شصخ˘˘ب

ةشصاخ تÓشسارم ىلع طقف رمألا

باوبأا لعج ام ،ةئفلا هذه ءاشصحإاب

ىتح لششف نأاششب رثاكتت ليوأاتلا

ةمولعم ءاطعإا يف ةيبرتلا يريدم

ير˘˘يد˘˘م ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص

ن˘يذ˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا

توأا91 موي مه˘ل˘م˘ع او˘ف˘نأا˘ت˘شسا

ةحشضاو تاميلعت ةيأا نود يراجلا

اذه يتأاي .فلملا اذه سصوشصخب

وريدم هيف أاجافت يذلا تقولا يف

لو˘خد˘ل مو˘ي لوأا ي˘ف تا˘يو˘نا˘˘ث˘˘لا

ءافعإلا تابلط لطاهتب نييرادإلا

راشضحإاب ةذتا˘شسأÓ˘ل ة˘شسار˘ح˘لا ن˘م

ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تادا˘˘˘ه˘˘˘ششلا

سسرحي نم داجيإا مدع نم فواخم

رظنلاب ،«ا˘يرو˘لا˘كب˘لا» تا˘نا˘ح˘ت˘ما

تاذا˘ت˘˘شسألا ن˘˘م ٪07 نأا ى˘˘˘˘˘لإا

3 نأا سضار˘ت˘فا˘ب وأا لا˘ف˘طأا ن˘ه˘يد˘ل

نم تاديفتشسم وأا لماوح ةئاملاب

ن˘˘˘ب˘˘˘˘شصأا ٪5و ة˘˘مو˘˘˘مأا ة˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ع

.انوروكب

مسسوملاب ةسصاخلإ سسوردلإ فنأاتسست اميف

مويلإ0202-9102 يسسإردلإ

ايروسضح سسوردلل فانئتسسإا ’
تاعماجلا ىوتسسم ىلع

مداقلا ربمتبسس91 دعب ’إا
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تددشش
سسورد˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع قÓ˘˘ط˘˘نا ة˘˘ي˘˘ششع

ىلع،0202/9102 يشساردلا مشسوملاب ةشصاخلا
ةيشساردلا ةن˘شسلا ة˘يا˘ه˘ن ر˘ي˘باد˘ت حا˘ج˘نإا ةرور˘شض
ثيح ،دجتشسملا «انوروك» ءابو ببشسب ةلجؤوملا
يذ˘لاو سسورد˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسا نأا ادد˘˘ج˘˘م تر˘˘كذ
يأا عنمي نأا ىلع ، دعب نع مويلا قلطني نأا رظتني

مداقلا ربمتبشس91 دعب ىلإا يروشضح فانئتشسا
وريدم كراششو .ةبلطلا نم ةنيعم ةئف ءانثتشساب

تحت ،دعب نع لمع عامتجا يف نطولا تاعماج
دقو .يلاعلا ميلعتلا ةرازول ماعلا نيمألا فارششإا
فانئتشسا ةرورشضب ريكذتلا ءاقللا اذه نع بترت

دحألا مويلا نم ًءادتبا ةيرادإلا تاطاششنلا لك

ةذتاشسألا ءاشضمإا كلذ يف امب،0202 توأا32
رهاظم لك يدافت عم ،دعب نع عوجرلا رشضاحمل
ةياقولاو يحشصلا دعابتلا دعاوقب ةلخملا عمجتلا

ىلع ظافحلا ىلع ماعلا نيمألا ددششو.ءابولا نم
ةشسشسؤوم لك ظا˘ف˘ت˘حاو ي˘ن˘طو˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

يف رييغت عم ،اهب سصاخلا لوكوتوربلاب ةيعماج
تاطاششنلا لك فانئ˘ت˘شسا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي ة˘ما˘نزر˘لا
مويلا نم ءادتبا دعب نع ايرشصح ةيجوغاديبلا

خيرات لبق يروشضح يجوغاديب طاششن يأا عنمو

ى˘لإا عا˘م˘ت˘˘جلا سصل˘˘خو0202. ربمتبشس91
،يروشضحلا طا˘ششن˘ل˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا سصي˘خر˘ت˘لا

تاطاششنلا سضعب˘ل ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس10 ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با
لÓخإا اهب مايقلا بلطتي ل يتلا ةيجوغاديبلا
اميف ،ءابولا نم ةياقولاو يحشصلا دعابتلا دعاوقب
ءار˘جإاو ،هارو˘ت˘كد˘لا ة˘ب˘ل˘ط تا˘˘طا˘˘ششن˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت

تاشصشصخ˘ت˘لا سضع˘بو «2 مأا» ةبلط تا˘نا˘ح˘ت˘ما

03 اهتبلط ددع زواجتي ل يتلا جرختلا ةبلطل

ثحبلاو يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ى˘ع˘شستو.ا˘ب˘لا˘ط
قÓطنا ةيششع ءاج يذلا عامتجلا ربع يملعلا
تاشسشسؤوم ءاشسؤور دينجتل ديدج نم سسوردلا
سسوردلا فانئتشسا ةيلمع حاجنإل يلاعلا ميلعتلا

مÓعإا نع نيلوؤوشسملا رهشس نامشضو دعب نع
نأا ةشصاخ ،تادجتشسملا لكب ةذتاشسألاو ةبلطلا

˘مد˘ع تا˘عا˘ششإا د˘ن˘ف د˘ق ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو
،هلوادت مت ام قفو ،ايروشضح سسوردلا فانئتشسا
ل˘شصاو˘ت˘لا ة˘كب˘شش ى˘ل˘ع ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع Ó˘ئا˘˘ق
ميلعتلا طمن ءاغ˘لإا نإا «كو˘ب˘شسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلا
،Ó˘ي˘شصف˘تو ة˘ل˘م˘ج ح˘ي˘ح˘شص ر˘ي˘˘غ يرو˘˘شضح˘˘لا

ةشساردلا فانئ˘ت˘شسا ءا˘غ˘لإا ّم˘ت˘ي م˘ل ه˘نإا» ا˘ح˘شضو˘م
لوكوتوربلا ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ب˘شسح ا˘م˘ّنإاو ،ا˘يرو˘شضح
نإاف ةيعماج˘لا ة˘ن˘شسلا ما˘ت˘ت˘خا ر˘ي˘ي˘شست˘ب سصا˘خ˘لا
تاّدجتشسم عم فّيكتي اّيروشضح سسوردلا ميدقت
سصر˘ح اذ˘ه˘لو.دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘ّي˘ح˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
تاعماجلا يريدم عامتجا سسأارت يذلا لوؤوشسملا

تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا» نأا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
طمن قفو مويلا أادب ةيجيردت ةفشصب ةيجوغاديبلا
اهردشصأا يتلا ةرّكذملا قفو ،دعب نع ميلعتلا
تا˘طا˘ششن˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا سصو˘˘شصخ˘˘ب عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

خيراتب ةخّرؤوملا668 مقر تحت ةيجوغاديبلا

تار˘ّكذ˘م تا˘ششقا˘ن˘م فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شساو ،توأا61
ليهأاتلا لامعأاو هاروتكدلا تاحورطأاو رتشساملا
ربمتبشس رهشش نم حتافلا نم اءدبو ،يعماجلا

ة˘ف˘شصب تا˘نا˘ح˘ت˘ملا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا ع˘˘م0202
ر˘يد˘م˘ل ة˘ير˘يد˘ق˘ت˘لا ة˘ط˘˘ل˘˘شسلا ق˘˘فو ة˘˘يرو˘˘شضح
تمّدقت يتلا تاشصشصختلل ةبشسنلاب ،ةشسّشسؤوملا
سسوردلا فان˘ئ˘ت˘شسا ّم˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،سسورد˘لا ا˘ه˘ب

يلاعلا ميلعتلا تاشسشسؤوم ّلكب اقحل ايروشضح
فورظلا هب حمشست ام بشسح ،ةيجيردت ةفشصبو
تاشسشسؤو˘م ير˘يد˘م تار˘يد˘ق˘ت ق˘فوو ة˘ّي˘ح˘شصلا
.يلاعلا ميلعتلا
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لكاسشملا نم لاخ يسسردم لوخد لجأا نم عفارت «Óكلا»



يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

4G’CMó 32GChä 0202Gd©óO9606ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيئزج ةروصصب يجوغإديبلإ طاصشنلإ فانئتصسإل إديهمت

ةيئاقولإ ريبإدتلإ نم ةلمج ريطسست
ةنيطنسسق  يف يروتنم ةعماجب

ةلمج عشضو ،ةنيطنشسق ةيلوب يروتنم ةوخإلا ةعماج ةرادا تررق
عنمل يعا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘ت˘حا ن˘م˘شضت ي˘ت˘لا تاءار˘جإلا ن˘م

فانئتشسل اديهمت كلذ و،91-ديفوك انوروك سسوريف راششتنا
تذختا و .مويلا نم ءادتبا ةيئزج ةروشصب يجوغاديبلا طاششنلا

ثيح ،ةبلطلا لابقتشسل ابهأات ةشصاخ ريبادت ةعماجلا ىوتشسم ىلع
ىلع اهباشسح يف  ةعماجلا اهترششن روشص هترهظأا ام بشسحب مت
و ،ةيجراخلا ةقورألا دحأا يف تلواط عشضو ،«كوبشسيف» عقوم
اهعاشستل رظنلاب تاناحتملا ءارجإل سصشصختشس اهنأا ودبي يتلا

لوط ىلع ةطرششأا تعشضو امك ،ةقيشضلا تاعاقلا سسكع ىلع
ىلإا ،اهيلع سسولجلا ىلع ةبلطلا دوعت يتلا ةيتنمشسلا فاوحلا

جورخلا و لوخدلا يتيلمع مظنت ةطرششأا تلمعتشسا ،كلذ بناج
تاراششإاب ةناعتشسلا عم ،فلت˘خ˘م ها˘ج˘تا ي˘ف ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘ك نو˘كت˘ل
لخدم يف مقعم مÓه عشضو مت امك ،اشضرأا تقِشصلأا ةيهيجوت

ءاد˘ترا ة˘يرا˘ب˘جإا ن˘م˘شضت˘ت تارو˘ششن˘م ق˘ي˘ل˘ع˘ت و ،بادآلا ةرا˘˘م˘˘ع
كلذك و ةشساردلا ءاهتنا درجمب تاعاقلا ةرداغم و تامامكلا
تناك و ،تاعمجت˘لا و ة˘ح˘فا˘شصم˘لا بن˘ج˘ت و يد˘شسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا

ميلعتلا قÓطإا ةداعإا نع ،اهتحفشص يف تنلعأا دق يروتنم ةعماج
و بع˘˘ششلا ل˘˘ك ي˘˘ف تا˘˘يو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ل˘˘كل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
ةنشسلا ةبلطل يروشضحلا مي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل عو˘جر˘لا ع˘م ،تا˘شصا˘شصت˘خلا
جماربلا يقاب امأا ،تار˘كذ˘م˘لا ة˘ششقا˘ن˘م با˘ب ن˘م ر˘ت˘شسا˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
اهنع نÓعإلا متيشسف ،تاناحتملا ميظنت اميشس ل ةيروشضحلا

 .اقحل
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 مطامطلإو فاجلإ لصصبلإو اطاطبلإ رإرغ ىلع

راعسسأل سسوسسحم سضافخنإ
  ةبانعب قإوسسألإ يف ةيمسسوملإ رسضخلإ

قاوشسألا يف اظوحلم اظافخنا ةيمشسوملا رشضخلا راعشسأا فرعت
نطاوملا لوانتم يف اهلعج ام ءاوشس دح ىلع ةيزاوملاو ةيماظنلا

ىلا اطاطبلا نم سسمأا دحاولا مارغوليكلا رعشس سضفخنا ثيح

يف هكاوفلاو رشضخلل ةيماظنلا ريغ قاوشسلا يف غلكلل جد02
نم ديدعلا بشسحو .رامع يديشسو ينوبلاك تايدلبلا نم ديدعلا
تاذ ةيمشسوملا تاورشضخلا نم ديدعلا راعشسأا ناف نينطاوملا
سسفنب ةنراقم اريثك تظفخنا فيشصلا لشصف يف عشساولا بلطلا

وأا نيلوجتملا ةعابلا ىدل ةشصاخ9102 ةطرافلا ةنشسلا نم ةرتفلا
نوشضرعي نيذلا (تادزا˘م˘لا) با˘ح˘شصأا م˘شسا˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي ن˘م
ءايحألا نوبوجي نيذ˘لا ن˘ير˘خأاو تا˘قر˘ط˘لا فاو˘ح ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ل˘شس

02لا نيب ام اطاطبلا رعشس حاورت لاثملا لايبشس ىلعو ةينكشسلا

لشصبلاو جد03و52 نيبب مطامطلاو ةيعونلا بشسحب جد52و

رزجلاو تو˘ير˘ج˘لاو جد06ب ولحلا ل˘ف˘ل˘ف˘لاو جد52 ب فاج˘لا

ةلمجلا قوشس نم رداشصم اهبناج نم . غلكلل جد07ب ةطÓشسلاو
عيمج ةبرفو ىلع تدكا ينوبلاب لورشصلاب هكاوفلاو رشضخلل
لÓخ قوشسلا لعج ام ةريبك تايمكبو ةيمشسوملا رشضخلا عاونا
ريبك لكب راعشسألا رايهنا ىلا ىدأا ام اريبك اعبششت فرعي ةرتفلا
تاجتنملاب ةشصاخ كلهتشسملا ىلع اباجيا سسكعني يذلا رملا
اطاطبلاك فيشصلا مشسوم يف بطلا اهيلع ديازتي يتلا ةيحÓفلا

رشضخلل نيلوجتملا ةعابلا لوحتو . مطامطلاو فاجلا لشصبلاو
باحشصا ةشصاخ نين˘طاو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا د˘شصق˘م ى˘لا ه˘كاو˘ف˘لاو
فقوتو انوروك سسوريف يششفت لظ يف ةشصاخ دودحملا لخذلا
اهيف ىري يتلا راعشسألا ببشسب لمعلا نع نينطاوملا نم ديدعلا
قاوشسألا يف ةلوادتملا راعشسألاب ةنراقم هلوانتم يف اهنأا نطاوملا
. ةيماظنلا ةاطغملا
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ةئجافم ةيبلق ةتكصس رثإإ يفوت

عدوت فيطسسب ةريبكلإ نيع ةنيدم
 ةيندملإ ةيامحلاب طباسض

ةيلو لامشش ةعقاولا ةريبكلا نيع ةنيدم سسمأا موي حابشص تعدو
«رداقلا دبع ةيحلوب» وعدملا ةيندملا ةيامحلاب طباشض ، فيطشس

مت دق و، ةنشس64 زهان رمع ةئجافم ةيبلق ةتكشس رثإا يفوت يذلا
نيع ةيدلبب دوعشسملا خيششلا ةربقمب سسمأا لاوز هتزانج عييششت
هئÓمز طشسو ةيحشضلا فرع و،بيهم يزئانج وج طشسو، ةريبكلا

ةثداح تفلخ و، ةديمحلا هشصÓخ و هتبيطب ةقطنملا ناكشس و
ةنديم ناكشس ىدل و هئÓمز طشسو نزحلاب ةنوحششم ءاوجا هتافو
. ةريبكلا نيع
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نأا نود ابيرقت موي رمي دعي ملو
قيرطلا اذه قلغ نع غÓبإلا متي
يمومع قفرم قلغ وأا كاذ وأا
نود اذهو ةيلولا نم ام ةقطنمب
تا˘ف˘قو˘لا ي˘لاو˘ت ن˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا
ةيلو˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإلا
ناكشس فيشص لّوح يذلا رمألا

اذ˘˘كو سشي˘˘نرو˘˘كلا ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع
حا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘˘˘هراوز
يقيقح ميحج ىلا نيفاطشصملاو
ءلؤو˘ه ن˘م فلآلا د˘جو ا˘مد˘˘ع˘˘ب
م˘لا˘ع˘لا ن˘ع ة˘لز˘ع ي˘ف م˘ه˘شسف˘نأا
غولب نع نيزجاع وأا يجراخلا

ءا˘ثÓ˘ث˘لا ثد˘ح ا˘م˘ك م˘ه˘تا˘ه˘جو
قلغأا ثيح نييشضاملا ءاعبرألاو

34 م˘قر ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

نيموي ةدمل طاوششألا ةقطنمب
سسفن ق˘ل˘غ˘ي نأا ل˘ب˘ق ن˘ي˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ةعمجلا مو˘ي ة˘ناو˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
يرورم ظاظ˘ت˘كا ي˘ف بب˘شستا˘م
ةري˘ب˘ك ى˘شضو˘فو قو˘ب˘شسم ر˘ي˘غ
ثادحألا هذه لك نأاو اشصوشصخ
ر˘ي˘ب˘كلا ق˘˘فد˘˘ت˘˘لا ع˘˘م تن˘˘ماز˘˘ت
ئ˘طاو˘شش ى˘ل˘ع ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘˘ل˘˘ل
نوج˘ت˘ح˘م˘لا م˘شسا˘ق˘تو . ة˘يلو˘لا
هذ˘˘˘˘˘ه ءارو او˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘لا
بلا˘ط˘م˘لا سسف˘ن تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حإلا
ةيم˘ن˘ت˘لا لو˘ح ترو˘ح˘م˘ت ي˘ت˘لا
فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘تو م˘ه˘ق˘طا˘ن˘م˘˘ب
سضيشضحلا تغلب يتلا ةششيعملا
نع كيهان قطانملا هذه سضعبب
يتلا تاده˘ع˘ت˘لا سضع˘ب˘ب ءا˘فو˘لا
ا˘ه˘ت˘مد˘ق نأاو تا˘ط˘ل˘شسل˘ل ق˘ب˘شس

ناك يتلا قطانملا هذه ناكشسل

ةل˘ق˘ن فر˘ع˘ت نأا سضور˘ف˘م˘لا ن˘م

ةفلغأا نم اهتدافتشسا دعب ةيعون

ةبشسنلاب تلشصو ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م

نم رثكأا ىلا تايدلبلا سضعبل

لؤوا˘شست˘لا تا˘بو ، را˘ي˘ل˘˘م002

ل˘ك ه˘حر˘ط˘˘ي يذ˘˘لا عور˘˘ششم˘˘لا

ل˘شصاو˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘جاو˘˘ج˘˘لا

نم ىتشش قطانمب تاجاجتحإلا

غ˘˘ل˘˘ب˘˘م بهذ ن˘˘يأا و˘˘ه ل˘˘ج˘˘ي˘˘˘ج

تدافتشسا  يذلا رايلم0041لا

ج˘ما˘نر˘ب را˘طا ي˘ف ة˘يلو˘لا ه˘ن˘م

ىلع هعيزوت مت يذلاو ليهأاتلا

سسملي مل اذاملو82لا اهتايدلب

را˘ثآلا ي˘˘ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

مخشضلا غلبملا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإلا

اشصوشصخ قيشض قاطن ىلع ولو

ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا نأاو

لب جمانربلا اذهب اونغت املاطل

ةيلولا هجو ريغيشس هنأاب اودكأاو

هنأا مأا لاح ىلا لاح نم اهلقنيو

وأا تاعولابلا يف ةداعلاك رمُط

لو˘ق˘ي ا˘م˘ك بار˘ت˘لا تح˘˘ت ن˘˘فد

ثدح املث˘م كلذو نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ي˘ت˘لا لاو˘مألا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا ع˘˘م

ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسا

تاو˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ سشي˘˘نرو˘˘˘كلا

يأا اهل نكي مل يتلاو  ةريخألا

ليلدب  ةيلحملا ةيمنتلا ىلع رثأا

ةر˘ي˘خألا هذ˘ه˘ل سسئا˘˘ب˘˘لا ه˘˘جو˘˘لا

ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ف˘ل˘خ˘ت˘˘لا رّو˘˘شصو

ودب˘ي ي˘ت˘لاو ا˘ه˘نا˘كشسو ا˘هراوز

نحي مل اهنم سصلختلا ناوأا نأاو

. دعب

  ميحج ىلإ لّوحتي ةلجإوجلإ فيصصو تاقرطلل قلغ ، ةيموي تاجاجتحإ

 رايلم0041 ريسصم نع نولءاسستي لجيج ناكسس
نم ددع  قلغ لÓخ نم ةدعاصصتم ةريتو ةريخألإ مايألإ لÓخ تفرع يتلإو لجيج ةيلوب ةيبعصشلإ تاجاجتحإلإ لصصإوتت

.  ةيلولإ ىنبم اهتمدقم يفو ةيمصسرلإ تإرقملإ مامأإ ةيجاجتحإ تافقو ةدع ةماقإ نع كيهان ةيمومعلإ قفإرملإ إذكو تاقرطلإ

ةيليوج رهصش لÓخ يحصصلإ رجحلل اهباحصصأإ ةفلاخم ببصسب

ةلسشنخب رسشحملإ يف ةيران ةجإرد06 و ةبكرم051 عسضو
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ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘˘شصم˘˘لا تل˘˘ج˘˘شس
لا˘ج˘م ي˘ف ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل
ره˘شش لÓ˘خ ة˘يرور˘م˘لا ة˘يا˘قو˘لا

قرافب ايرورم اثداح91 ةيليوج

رهششلا نع ثداوح4 نم لقأا
رهشش لجشس ثيح . ناوج طرافلا

ثداح91 عوقو0202 ةيليوج
كلذب ا˘ف˘ل˘خ˘م ، ي˘نا˘م˘شسجرور˘م

ةئف نم حيرج91 حيرج22

ةئف ن˘م ى˘حر˘ج30 ، روكذ˘لا
يأا ليجشست متي مل امك، ثانإلا

0202 ةيليوج رهشش لÓخ ةافو

تادحولا فلتخم تدمع امك.

702 ليج˘شست ى˘لإا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

عاطق لماك ربع ةيرورم ةحنج
ير˘شضح˘لا ن˘مألا سصا˘˘شصت˘˘خلا
ثدا˘ح با˘˘كترا ن˘˘ي˘˘ب تدد˘˘ع˘˘ت
هيف ببشست حورج ىلإا ىدأا رورم
وأا نواهت وأا هنم أاطخب قئاشسلا
دعاو˘ق˘ل لا˘ث˘ت˘ما مد˘ع وأا ل˘فا˘غ˘ت

ةحنج51ـب رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘˘ح
نودب سصاخششألا لقن ،ةيرورم

ةقاي˘شس ، ة˘ح˘ن˘ج21ـب ة˘˘شصخر
ى˘ل˘ع لو˘˘شصح˘˘لا نود ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
ف˘˘ن˘˘شصل ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘˘شصخر˘˘˘لا

حنج80ـب ةين˘ع˘م˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا
راذنإل لاثتملا مدع ، ةيرورم
ناو˘عألا ن˘ع ردا˘شصلا ف˘قو˘˘ت˘˘لا

، ةيرورم حنج40ـب نيلهؤوملا

ءاهتنا وأا نيمأاتلا ةداهشش مادعنا

ةحنج11 ـب اهت˘ي˘حÓ˘شص ةد˘م
ةشصاخلا حنجلا ةفاشضإا ، ةيرورم
نيفلاخملا تابكرملا باحشصأاب
ل نمم يحشصلا رجحلا ريبادتل
ةيئانثتشسا سصخر ىلع نوزوحي
تاقوأا لÓخ ريشسلا مهل لوخت
مت نيأا يئزجلا يحشصلا رجحلا

اذه يف ةفلاخم051 ليجشست
دد˘ع سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا.نأا˘˘ششلا
ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ح˘ن˘˘ج˘˘لا
ةيرانلا تاجاردلا و تاجاردلاب

م˘ت د˘ق˘˘ف0202ةيل˘يو˘ج ر˘ه˘شش

ددعت ةيرورم ةحنج58 ليجشست
ىدأا رورم ثداح باكترا نيب
قئا˘شسلا ه˘ي˘ف بب˘شست حور˘ج ى˘لإا
˘مد˘ع وأا نوا˘ه˘ت وأا ه˘ن˘م أا˘˘ط˘˘خ˘˘ب
رورم˘لا ة˘كر˘ح د˘عاو˘ق˘ل لا˘ث˘ت˘ما

˘ماد˘ع˘نا ، ة˘يرور˘م ح˘˘ن˘˘ج40ـب
ةدم ءا˘ه˘ت˘نا وأا ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ةدا˘ه˘شش

مادعنا ، حنج80ـب اهتيحÓشص

ةحنج31ة˘قا˘ي˘شسلا ةدا˘˘ه˘˘شش
تافلاخملا ىلإا ةفاشضإا ، ةيرورم
و تاجاردلا باحشصأاب ةشصاخلا
نيف˘لا˘خ˘م˘لا ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا
ل نمم يحشصلا رجحلا ريبادتل
ةيئانثتشسا سصخر ىلع نوزوحي
تاقوأا لÓخ ريشسلا مهل لوخت
مت نيأا يئزجلا يحشصلا رجحلا

ليجشست عم. ةفلاخم06 ليجشست

مت ا˘م˘ك ، ة˘ي˘فاز˘ج ة˘مار˘غ636

ءادوشس ةط˘ق˘ن23  ءا˘˘˘˘˘شصحإا
ةكرح ةلوي˘شس ة˘قا˘عإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م

يف ةبكرم261 عشضو و رورملا
د˘ي˘ق˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘لاو ، ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح˘˘لا
ةينوناقلا تاءارجإلاب اه˘با˘ح˘شصأا
ا˘شسا˘شسأا ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ة˘يرور˘˘شضلا
ل˘˘˘ق˘˘˘ن طا˘˘˘˘ششن ة˘˘˘˘شسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ثيح ةشصخر نودب سصاخششألا

اذه يف ةفلاخم21 ليجشست مت
رجحلا تاءارجإا ةفلاخم ، نأاششلا
ليوحت مت نيأا يئزجلا يحشصلا

ر˘ششا˘ح˘م ى˘˘لإا ة˘˘ب˘˘كر˘˘م051
، سصاشصتخلا عاطقب تايدلبلا

يف ةيران ةجارد06 عشضو عم
ةفلاخم ببشسب تايدلبلارششاحم
ي˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
سصخر  ددع غلب اميف. يئزجلا
سضرغل اهبحشس مت يتلا ةقايشسلا

رهششأا (30) ةثÓث ةدمل قيلعتلا
قاو˘˘˘˘˘˘˘شس با˘˘˘˘˘˘˘˘كترا بب˘˘˘˘˘˘˘˘شسب
بجوتشست تافلاخمل تابكرملا

ةشصخر101 تغ˘ل˘ب د˘˘ق˘˘ف كلذ
دد˘ع ا˘مأا. ا˘ه˘ب˘ح˘شس م˘˘ت ة˘˘قا˘˘ي˘˘شس
اهبحشس مت يتلا ةقايشسلا سصخر

(60) ةتشس ةدمل قيلعتلا سضرغل
قاو˘شس با˘˘كترا بب˘˘شسب ر˘˘ه˘˘ششأا
بجوتشست تافلاخمل تابكرملا

ةشصخر55   تغلب دقف كلذ
ددع غلب اميف. اهبحشس مت ةقايشس

ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا سصخر
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ن˘˘لا تا˘˘جارد˘˘لا˘˘ب
ةدمل قيلع˘ت˘لا سضر˘غ˘ل ا˘ه˘ب˘ح˘شس

بب˘˘˘˘شسب ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششأا (30) ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘˘لا قاو˘˘˘شس با˘˘˘كترا
دقف كلذ بجوتشست تا˘ف˘لا˘خ˘م˘ل

م˘ت ة˘قا˘ي˘˘شس سصخر40 تغ˘ل˘ب
يلكلا عومجملا لشصيل. اهبحشس
اهبحشس مت يتلا ةقايشسلا سصخرل

اهبحشس مت ةقايشس ةشصخر613
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘˘خ ءاو˘˘˘شس
اذ˘˘ك و فا˘˘ن˘˘شصألا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
دو˘˘ع˘˘تو . ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا تا˘˘جارد˘˘˘لا
ة˘يرور˘م˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا با˘˘ب˘˘شسأا
يرشضحلا ميلقإلا ربع ةلجشسملا
ةيليو˘ج ر˘ه˘ششل ة˘ل˘ششن˘خ ة˘يلو˘ل

يرششبلا ر˘شصن˘ع˘لا ى˘لإا،0202

م˘ت ثي˘˘ح،001 % ة˘ب˘شسن˘ب
ة˘عر˘شسلا مار˘ت˘حا مد˘ع ل˘ي˘ج˘شست

، تافلا˘خ˘م90**ـب ةينونا˘ق˘لا
ءايحألا لخاد قئاشسلا هابتنا مدع

سضفر ، تا˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م40**

، تاف˘لا˘خ˘م30** ة˘يو˘˘لوألا
ن˘ي˘ت˘ف˘لا˘خ˘م ةر˘ط˘ي˘˘شسلا ناد˘˘ق˘˘ف

تازواــــجــتـلا،20**
د˘˘حاو ة˘˘ف˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م ةرـــيـطــخـلا

يلكلا عومجملا لشصيل،10**
هذ˘˘ه ءار˘˘ج رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘˘ح˘˘˘ل

يرورم ثداح91 ىلإا بابشسألا
. ينامشسج

تايفولإو تاباصصإلإ يف ضضافخنإإ

ءافسش ةلاح782 و تايفو6 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإإ104 ليجسست
42ـلا لÓخ ينطولا بارتلا ربع يجاتلا سسوريفلل ةديدج ةلاح104 ليجشست نع رئازجلا يف دجتشسملا «انوروك» سسوريف ةبقارم ةنجل تفششك

ام ،ةديدج تايفو6 ليجشست مت نيح يف.ةلاح86014 ىلإا رئازجلا يف انوروك سسوريف تاباشصإل ةيلامجإلا ةليشصحلا تعفتراو .ةريخألا ةعاشس

ىلإا ءافششلل ةيلامجإلا ةليشصحلا عفترتل ءافشش ةلاح782 ليجشست مت لباقملاب.ءابولا ةيادب ذنم ةافو4241 ىلإا تايفولل ةيلامجإلا ةليشصحلا عفر

زجاح ،ملاعلا لوح انوروك تايفو ددع زواجت دقف يملاعلا ىوتشسملا ىلع امأا.اشضيرم94 ةزكرملا ةيانعلا لخاد دجاوتي نيح يف.ةلاح47882

ترهظأاو .دجتشسملا يجاتلا سسوريفلا تاءاشصحإا دشصرب سصشصختملا «رتمودلروو» عقوم قفو ، ًانويلم32 تاباشصإلا تّطخت اميف ،ةلاح فلأا008

اميف86.و افلأا871 غلب تايفو ددعب ملاعلا لود ةدحتملا تايلولا تردشصتو101008 تغلب ملاعلا لوح تايفولا ةليشصح نأا ةريخألا تايطعملا

تلشصو تايفو ةليشصحب ةيبرعلا لودلا ةمئاق قارعلا ردشصتو601.و افلأا95 كيشسكملا مث،076و افلأا211 ـب ةيناثلا ةبترملا يف ليزاربلا تلح

نيباشصملا ددع نأاب ،انوروك تايئاشصحإا دشصرب سصتخملا «رتيمودلرو» عقوم دافأاو0853.ـب ةيدوعشسلا مث،2125ـب ايناث رشصم تءاجو3826.

اهيلت،132و افلأا567و نييÓم5ـب ،نيباشصملا ددعب ةيملاعلا ةمئاقلا ةدحتملا تايلولا ردشصتتو716.و فلآا7و انويلم32 غلب سسوريفلاب

،وريب مث ،ايقيرفإا بونج اهعبتت ،ةعبارلا ةبترملا يف ايشسور لحتو.افلأا969و نينويلم نم رثكأاب دنهلا مث ،افلأا315و نييÓم3 وحنب ليزاربلا

افلأا285و نييÓم6 لاز ام امنيب،442و افلأا726و نويلم51 ةباشصإلا نم نيفاعتملا ددع غلب اميف.يليششتو ،اينابشسإاو ،ايبمولوكو ،كيشسكملاو

±.S°∏«º.جÓعلل نوعشضخي اباشصم82و



يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

9606ددعلا0202 توأا32 دحألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ناك ؤ مداقلأ عوبسسأ’أ ىلإأ  ةدكيكسس ءانيمب ةقلعتملأ ةيسضقلأ يف قطنلأ ليجأات  ةدكيكسس ءاسضق صسلجمب ماهت’أ ةفرغ يسضاق رمأأ
.نويداسصتقأ نولماعتم ؤ تأراطإأ مهنيب اسصخسش61 ةقفر ةدكيكسسب ةيئانيملأ ةسسسسؤوملل ماعلأ ريدملأ صسيئرلأ

تأراطإأ ةدع ؤ ةدكيكسس ءانيم ريدم اهيف طروتم ةيسضقلأ

مداقلإ عوبصسأÓل فلملإ يف رظنلإ لجؤوت ماهت’إ ةفرغ

ئطاسشلأ صسفنب لفط ةثج لاسشتنأ نم تاعاسس دعب

لجيجب ثلاثلإ رتموليكلإ ئطاصشب باصش  ةثج نع ثحبلإ لصصإوت
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ماهت’أ ةفرغ مامأأ  أولثتمأ دق

د˘ع˘ب ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ،ءا˘صضق˘لأ صسل˘˘ج˘˘م˘˘ب

يف ةيروهمج˘لأ ل˘ي˘كو فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ

ي˘˘صضا˘˘ق˘˘ل عأد˘˘يإ’أ مد˘˘ع ةر˘˘كذ˘˘م

دعب ،ةيئأدتب’أ ةمكحملاب قيقحتلأ

ة˘با˘˘قر˘˘لأ تح˘˘ت م˘˘ه˘˘ع˘˘صضو م˘˘ت نأأ

عبوت و.يصضاملأ رهصشلأ ةيئاصضقلأ

ي˘ف Ó˘ث˘م˘م ي˘صسي˘˘ئر˘˘لأ م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لأ

˘ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ صسي˘˘ئر˘˘لأ صصخ˘˘صش

،(م.ق) ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘˘مأ’أ و (ط.ع)

،(ي.ل) ة˘م˘ها˘صسم˘لأ ة˘ن˘ج˘ل صسي˘˘ئر

ةيعامتج’أ نوؤوصشلأ مصسق صسيئر

ةح˘ن˘ج˘ب ،تأرا˘طإ’أ ة˘ي˘ق˘ب و (ر.ل)
يف روزم˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ و ر˘يوز˘ت˘لأ

ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لأ ،يرا˘ج˘˘ت رر˘˘ح˘˘م
عا˘ن˘ط˘صصأ) ي˘فر˘ع رر˘ح˘م ر˘يوز˘˘ت
،ةيمومع لأو˘مأأ د˘يد˘ب˘ت ،(ة˘ي˘قا˘ف˘تأ
ا˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م تأد˘˘ن˘˘ت˘˘صسم ءا˘˘ف˘˘خإأ
رأر˘قإأ ،ح˘ن˘ج ن˘ع ثح˘ب˘لأ ل˘ي˘ه˘صست
،ايدام ةحيحصص ريغ عئاقو تبثي
لامعتصس’أ ،ذوفنلأ لÓغتصسأ ةءاصسإأ

ةيمومع تاكلتممل يعرصشلأ ريغ
لÓ˘غ˘ت˘صسأ ةءا˘صسإأ ،ر˘ي˘غ˘لأ ح˘لا˘˘صصل
وحن ىلع لم˘ع ة˘يدأا˘ت˘ب ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ
تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ و ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ قر˘خ˘ي
ريغلأ نيكمت فدهب ،اهب لومعملأ

ليومتلأ ،ةقحتصسم ريغ عفانم نم
بز˘˘ح طا˘˘صشن˘˘ل ة˘˘ي˘˘ف˘˘خ ة˘˘˘ف˘˘˘صصب
،تاماهت’أ هذه صصخت و.يصسايصس
اهنع تفصشك داصسف تافلم اياصضق
ةعومجملاب ثحبلأ ةقرف تاقيقحت
ن˘م ،ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ
يصسي˘ئر˘لأ م˘ه˘ت˘م˘لأ طرو˘ت ا˘هزر˘بأأ

ريدملأ صسيئرلأ صصخصش يف Óثمم
طاصشن ليومت يف ،ءان˘ي˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لأ

،ة˘ي˘ف˘خ ة˘ف˘˘صصب ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس بز˘˘ح
ةيصسا˘ي˘صس ة˘ي˘صصخ˘صش ن˘بأ ن˘ي˘كم˘ت
صشيعت ةينطولأ ةحاصسلأ ىلع ةزراب
ل˘خأد ة˘ق˘ف˘صص ن˘˘م ،جرا˘˘خ˘˘لأ ي˘˘ف
ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ءا˘ن˘ي˘˘م˘˘لأ

لبق ،هنيزخت و تنمصسإ’أ دأريتصس’

اهل دوجو ’ ةقفصصلأ نأأ نيبتي نأأ

ةيقافتأ مأربإأ،6102ذنم عقأولأ يف

ةفلاخم ةقيرطب ةيحايصس ةلاكو عم

حا˘م˘صسلأ م˘ت ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب ،نو˘نا˘ق˘ل˘ل

ل˘˘هأأ و برا˘˘˘قأأ ن˘˘˘م صصا˘˘˘خ˘˘˘صشأ’

يف رفصسلأ نم ةصسصسؤوملأ تأراطإأ

ىلع جراخلأ ىلإأ ةيحايصس تÓحر

نأأ ىلإأ  راصشي.ةصسصسؤوملأ باصسح

ةباقرلأ تحت نودجوي ني˘م˘ه˘ت˘م˘لأ

،طرافلأ ةيليوج41 ذنم ةيئاصضقلأ

ةمكحمب قيقحتلأ يصضاق نم رمأاب

.ةدكيكصس
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يناثلأ مويللو صسمأأ لصصأوت
ي˘˘ف با˘˘صش ة˘˘ث˘˘ج ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لأ
دعب رم˘ع˘لأ ن˘م ر˘صشع ة˘ع˘با˘صسلأ

ئ˘طا˘صش ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ه˘˘قر˘˘غ
جر˘خ˘م˘لا˘ب ثلا˘ث˘لأ ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘كلأ
. لجيج ةنيدمل يقرصشلأ

يذلأو (ب/م) وعدملأ ناكو
نصشور˘كأأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م رد˘ح˘ن˘ي
ةيصسمأأ د˘ق˘ف د˘ق ة˘نا˘جو ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةحابصسلأ ددصصب ناك امل ةعمجلأ

هئاقدصصأأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘ق˘فر

رتموليكلأ ئطاصش ىوتصسم ىلع

مل ثيح ، لجيج ةنيدمب ثلاثلأ

كل˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘ل ر˘˘ثأأ يأأ ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي

ت’وا˘ح˘م ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘ل ة˘ظ˘ح˘ل˘˘لأ

ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ت˘ث˘ج ى˘ل˘ع رو˘ث˘˘ع˘˘لأ

نأأ ريغ ةيندملأ ةيامحلأ رصصانع

لاصشتنأ نم أونكمتي مل ء’ؤوه

لأوز دودح ىلإأ ةيحصضلأ ةثج

ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘˘ع تب˘˘صسلأ صسمأأ

تأرثؤوم يأأ بايغو رحبلأ ءوده

نم بعصصت نأأ ن˘كم˘ي ة˘ي˘خا˘ن˘م

. نيصساطغلأ ةمهم

م˘لؤو˘م˘لأ ثدا˘ح˘لأ أذ˘ه ي˘تأا˘يو

لاصشتنأ نم ةليلق تاعاصس دعب

وأأ ئ˘طا˘صشلأ تأذ˘ب ل˘ف˘ط ة˘˘ث˘˘ج

رت˘مو˘ل˘ي˘كلأ ئ˘طا˘صشب ىر˘حأ’ا˘ب

رمأ’أ قلع˘ت˘يو ل˘ج˘ي˘ج˘ب ثلا˘ث˘لأ

ىلوأ’أ ةنصسلأ يف صسردي ذيملتب

ن˘م رد˘ح˘ن˘ي يذ˘لأو ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م

صسواق ةيدلبب دمحأأ ينب ةقطنم

ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و كلذ˘ب ل˘ج˘˘صست˘˘ل

84 فر˘˘ظ ي˘˘ف قر˘˘غ ي˘˘ت˘˘لا˘˘˘ح

تايفو ددع عفرام وهو ةعاصس

مصسوم ةيأدب  ذنم  اهب رحبلأ

˘ما˘˘قرأ’أ بصسحو فا˘˘ي˘˘ط˘˘صصإ’أ

. ةافو21 ىلإأ ةيمصسرلأ

م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لأ ف˘صشكو أذ˘ه

لجيجب ةيندملأ ةيامحلأ زاهج

فلأأ007 نم رثكأأ دفأوت نع

ةي’ولأ ئطأوصش ىلع فاطصصم

وأأ يصضاملأ لبقام تبصسلأ ذنم

هذ˘ه ح˘ت˘ف ةدا˘عإأ ذ˘ن˘م ىر˘حأ’ا˘˘ب

دعب نيفاط˘صصم˘لأ ما˘مأأ ةر˘ي˘خأ’أ

ن˘ير˘ه˘˘صش ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأأ مأد ق˘˘ل˘˘غ

انوروك ءابو هيف ببصست يذلأو

. دجتصسملأ

مهنم امهتم84 صسبح ؤ صصخسش903 اهيف  طروت ةيسضق533 لجسست ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ

ةلصشنخ ةي’وب ةيليوج رهصش لÓخ صسولهم صصرق0025 نم ديزأإ زجح
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ظافحلأ يف اهدوهجل ةلصصأوم
ة˘مÓ˘˘صسو ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘مأأ ى˘˘ل˘˘ع
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘برا˘ح˘مو ه˘تا˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م
تل˘˘˘ج˘˘˘صس ،ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لأ لا˘˘˘˘كصشأأ
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لأ
ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لأ

،0202 ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘صش لÓ˘˘˘خ

طروت ، ةف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘صضق533

مهنم عدوأأ ،صصاخصشأأ903 اهيف

،تقؤوملأ صسبحلأ نهر اصصخصش84

اصسبح مهدصض ردصص اصصخصش42

يف ردصص اصصخصش12 ، ذفان ريغ
دافتصسأ اميف ، ةيئاصضق ةباقر مهقح

تقؤوملأ  جأرفإ’أ نم اصصخصش61

امهقح يف ردصص(20) نيصصخصش،
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ، ةر˘صشا˘ب˘م تأءا˘عد˘ت˘˘صسأ

تاه˘ج˘لأ ى˘لإأ ا˘ف˘ل˘م571ليوحت

تردصص اصصخ˘صش41 ، ةي˘ئا˘صضق˘لأ
. ىرخأأ ماكحأأ مهقح يف

د˘˘˘صض م˘˘˘ئأر˘˘˘ج˘˘˘لأ رد˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ت و
عومج˘م˘ب ةرأد˘صصلأ تا˘كل˘ت˘م˘م˘لأ

اهيف طروت ةلجصسم ةيصضق631

80 م˘ه˘ن˘م عدوأأ ا˘˘صصخ˘˘صش68

30، تقؤوملأ صسبحلأ نهرصصاخصشأأ

ةباقر مهقح يف ردصص صصاخصشأأ

أودافتصسأ صصا˘خ˘صشأأ60 ةيئاصضق
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ، تقؤو˘˘م˘˘لأ جأر˘˘فإ’أ ن˘˘م

و ، ةلأدعلأ ىلإأ افلم26 ليوحت

مه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘صص صصا˘خ˘صشأأ40
م˘ئأر˘ج˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت ، ىر˘˘خأأ ما˘˘كحأأ

م˘ت ثي˘ح صصا˘خ˘˘صشأ’ا˘˘ب ة˘˘صسا˘˘م˘˘لأ

اهيف طروت ةيصضق801 ليجصست

70 م˘ه˘ن˘م عدوأأ ، ا˘صصخ˘صش101

، تقؤوملأ صسبحلأ نهر صصاخصشأأ

اصسبح مهدصض ردصص اصصخصش42

10** دحأو صصخصش ، ذفان ريغ

اميف ، ةيئاصضق ةباقر هدصض ردصص

جأرفإ’أ ن˘م صصا˘خ˘صشأأ50 دافتصسأ

تردصص صصاخصشأأ50 و ، تقؤوملأ
مت اميف ، ىرخأأ ماكحأأ مهقح يف

،  ةلأدعلأ ىلإأ افلم85 ليوحت
ءيصشلاب ةقلعتملأ ايا˘صضق˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ت

ةيصضق63 عو˘م˘ج˘مـب ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

اصصخصش85 اهيف طروت ةلجصسم

ن˘هر صصا˘خ˘صشأأ01 م˘ه˘ن˘م عدوأأ

صصاخصشأأ70 و ، تقؤوملأ صسبحلأ
، ةيئاصضق ةباقر مهقح يف تردصص
ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘صص د˘˘حأو صصخ˘˘صش

صصاخصشأأ50 ، ر˘صشا˘ب˘م ءا˘˘عد˘˘ت˘˘صسأ

اميف تقؤوملأ جأرفإ’أ نم أودافتصسأ

و ، ةلأدعلأ ىلإأ افلم92 ليوحت مت

مهقح يف تردصص صصاخصشأأ50
.  ىرخأأ ماكحأأ

ة˘˘صسا˘˘م˘˘لأ ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لأ ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ت

21 عومجمـب ينطولأ داصصتق’اب

22 اهيف طروت ، ةلجصسم ةيصضق

يف ردصص صصاخصشأأ60 اصصخصش

صصاخصشأأ60 ، عأديإأ رمأأ مهقح
، ةيئاصضق ةباقر مهقح يف ردصص

ىلإأ تافل˘م01 ليوحت مت ا˘م˘ي˘ف
ةقلعتملأ اياصضقلأ اهيلت ، ةلأدعلأ

50 ليجصست مت نيأأ ةماعلأ بأدآ’اب

، صصاخصشأأ40 اهيف طروت  اياصضق
ر˘˘مأأ هد˘˘صض رد˘˘صص د˘˘حأو صصخ˘˘صش

يف ردصص صصاخصشأأ30 ، عأديأ
. ةيئاصضق ةباقر مهقح

ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لأ صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘مأأ
را˘ج˘ت’أ ة˘ح˘فا˘كم˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ

ةيلقعلأ تأرثؤوملأ و تأردخملاب

52 ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ تلجصسف

،001% ةبصسنب اهزاجنإأ مت ةيصضق

زجح مت و، اصصخصش53 اهيف طروت

نم امأرغ8. 164 ـب ردقت ةيمك

و ج˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لأ ف˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘كلأ

م˘ت ، ا˘صسو˘ل˘ه˘م ا˘صصر˘˘ق1125زجح

صسب˘ح˘لأ ن˘هر ا˘صصخ˘صش61 عأد˘˘يإأ

يف ردصص دحأو صصخصش ، تقؤوملأ

دحأو صصخصش ، ةيئاصضق ةباقر هقح

رصشابم ءا˘عد˘ت˘صسأ ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘صص

ىلإأ ا˘ف˘ل˘م31ليو˘ح˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف،

. ةيئاصضقلأ تاهجلأ

ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأأ

31ةجلاعم مت دق˘ف ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ

،صصاخصشأأ30 اهيف طروت ،ةيصضق

ى˘لإأ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت تا˘ف˘˘ل˘˘م30

.ةلأدعلأ

نم نوكتت ةقرصس ةباصصع كيكفت
ةنيطنصسقب   نييئاصضق نيقوبصسم

ةي’و نمأأ حلاصصم لبق نم ةلوذبملأ دوهجلل ةلصصأوم

اهلاكصشأأ فلتخمب ة˘م˘ير˘ج˘لأ ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق

، تاكلتمملأ و صصاخصشأ’اب صساصسملاب ةقلعتملأ ةصصاخ

نايزوب ةماح ةرئأد نمأ’ ةي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘صضلأ ن˘كم˘ت

امهدحأأ نيصصخصش فيقو˘ت ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و ن˘مأا˘ب

ةنصس32 و02 رمعلأ نم نا˘غ˘ل˘ب˘ي ا˘ي˘ئا˘صضق قو˘ب˘صسم

حÓصس لامعتصساب ةقرصسلأ ةلواحم ةيصضق يف نيطروتم

ةملاكم ىلإأ دوعت ة˘ي˘صضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح. رو˘ظ˘ح˘م صضي˘بأأ

اهنكصسم صضرعت صصوصصخب ةيحصض لبق نم ةيفتاه

نيمثلم نيلوهجم نيصصخصش فرط نم ةقرصسلأ ةلواحمل

دحأأ ى˘ل˘ع صضب˘ق˘لأ م˘ت˘ي˘ل ،ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأ لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب

تأوق لخدت دعب ، نأريجلأ لبق نم امهيف هبتصشملأ

ىلإأ ةفاصضإ’اب هتزوحب صضيبأأ حÓصس زجح مت  ةطرصشلأ

لامكتصس’ ةرئأدلأ ن˘مأأ ر˘ق˘م ى˘لإأ ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ، ما˘ث˘ل

نأأ نيب حوتفملأ  قيقحتلأ ،ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

مت امك ،ةلثامم اياصضق يف ايئاصضق قوبصسم هيف هبتصشملأ

امك ،رخآ’أ وه هفيقوت مت يذلأ و هكيرصش ةيوه ديدحت

يفلاصسلأ لÓغتصسأ ىلإأ ة˘ق˘م˘ع˘م˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ تصضفأأ

مايقلل ةلماع اهنوك اهنكصسم نم ةيحصضلأ جورخ ركذلأ

ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنإأ نم ءاهتن’أ دعب ،امهتلعفب

ةصصتخملأ ةباينلأ  مامأأ امهميدقت مت نيينعملأ قح يف

 .ايميلقإأ
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ةعطاقمب أؤدده مهؤؤانبأأ /يقأوبلأ مأأ
يريسصملأ ناحتم’أ ءأرجإأ

زكرمب نوبلاطي ذيمÓتلإ ءايلوأإ
ةيدلبب ايرولاكبلإ ناحتمإ ءإرجإإ

ءإدهصشلإ رئب
ناحتمأ ءأرجأ ىلع نيلب˘ق˘م˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘لوأأ بلا˘ط˘ي

ةيبرتلأ ريزو  نم ءأدهصشلأ رئب ةيدلبب  ايرولاكبلأ ةداهصش

نم مهتيدلب نيكمت  يقأوبلأ مأأ ةي’و يلأوو ةينطولأ

أذه زايتجأ مهئانبأ’ ىنصستي ىتح دمتعم ناحتمأ  زكرم

نأأ ملعلأ عم . ،فورظلأ نصسحأأ يف يريصصملأ ناحتم’أ

تأونصسلأ يف أومرح دق نيحصشرتملأ ةبلطلأ نم ديدعلأ

مهرخأات ببصسب ايرولاكبلأ تاناحتمأ زايتجأ نم ةيصضاملأ

ةئيصس و ةيصساق فورظ طصسوو تاناحتم’أ ديعأوم نع

دعبت يت˘لأ نا˘م˘ع˘ن قو˘صس ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإأ نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘ي ثي˘ح˘ب

ىلع رفوتت ءأدهصشلأ رئب ةيدلب نأأ مغر . ملك9 يلأوحب

مهءانبأأ نأأ ذيمÓتلأ ءايلوأأ ددهيو. تأونصس01 ذنم ةيوناث

بجتصست مل نإأ يريصصم˘لأ نا˘ح˘ت˘م’أ أذ˘ه نو˘ع˘طا˘ق˘ي˘صس

ىلع ايعرصش ابلطم دعي يذلأو أذه مهبلطمل تاطلصسلأ

نوزاتجيصس نيذلأ ةبلطلأ ددع غلبي ةراصشإÓل . مهلوق دح

احصشرتم051 نم رثكأأ ا˘يرو˘لا˘كب˘لأ ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘ت˘مأ

يقأوبلأ مأأ ةي’و ءأدهصشلأ رئبب ىصسيع قأرف ةيوناثب

لكو ةيبرتلأ ريزو  نيحصشرتملأ ءايلوأأ دصشاني هيلعو

هذهل يئاهن لح عصضو و لخدتلأ ةرورصض  نيلؤوصسملأ

ةاناعم لعفب مئايلوأأو ةبلطلأ قرؤوت تتاب يتلأ ةلظعملأ

مهصضرعت بناج ىلإأ يصسفنلأ رأرقتصس’أ مدعو لقنتلأ

ةيبلصس لمأوع اهلك  نيفرحنملأ تأءأدتعأو تاصسكاعمل

ناحتم’أ أذه رامغ صضوخ ىلع مهزيكرت نود لوحت

.. يريصصملأ.
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 اهنتم ىلع أوناك نيرخآأ صصاخسشأأ ةعسست اجن اميف

 لجيجب ةلميجب ةريغصص ةلفاح لاعتصشإ ثداح يف قورحب صصاخصشأإ ةثÓث ةباصصإإ
ةلميج ةيدلب ميلقإاب اصصخصش21 نع لقي’ام لقت تناك ريغصصلأ مجحلأ نم ةلفاح لخأد نأرينلأ ع’دنأ دعب كلذو تاجردلأ فلتخم نم قورحب صصاخصشأأ ةثÓث بيصصأأ

هذه هيف تناك يذلأ تقولأ يف كلذو «5 يج » عون نم يهو ةروكذملأ ةلفاحلأ كرحمب علدنأ ائجافم اقيرح نإاف ةيلحم رداصصم بصسحو. لجيج ةي’و ةمصصاع بونج
ةعرصسبو بهللأ ةنصسلأأ راصشتنأ يف «زاغريصس » عيمملأ زاغلأ ماظن ىلع ةلفاحلأ رفوت دعاصسو ، اهديدحت متي مل ةهجو ىلإأ صصاخصشأ’أ نم ةعومجم لقن ددصصب ةريخأ’أ

. يديدح لكيه درجم ىلإأ اهايإأ ةلّوحم زيجو فرظ يف ةريخأ’أ هذه ىلع اهتصضبق مكحت نأرينلأ لعجام برهلأ يف اهباكر عرصش يتلأ ةلفاحلأ ربع ةريبك
برقأأ ىلإأ ةعرصسلأ حانج ىلع اتلقن ناتأأرمأ مهنيب نمو تاجردلأ ةتوافتم قورحب صصاخصشأأ ةثÓث ةباصصإأ يف ببصست دق قيرحلأ أذه نإاف ةرفوتملأ تامولعملأ بصسحو
كرحملأ ةرأرح ةجرد يف ئجافم عافترأ وأأ ةيئابرهك ةرأرصش نع امجان نوكي نأأ حجري يذلأ ثداحلأ يف قيقحت هيف حتف يذلأ تقولأ يف جÓعلأ يقلت لجأأ نم ةدايع

Ω . eù°©ƒO. زاغريصسلأ دوقوب لغتصشي يذلأ
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قطانملاب ةسصاخ ارخؤوم بدتل ةكرحلا تداع  اهريغو ةيراجتلا ةطسشنألا عيمج هعم تفقوت يذلا رجحلا نم رهسشأا ةسسمخ نم رثكأا دعب
ناكسس دبك ةقلغم ةيدودحلا قطانملا ءاقب نأا لإا ةيراجتلا تÓحملاو معاطملا ةسصاخ ششعنأا امم ئطاوسشلا حتف ببسسب ةيلحاسسلا

.نييÓملاب رئاسسخ اهنم ةبيرقلا قطانملا

 ثيغتسسي  فراطلاب ةيدودحلا قطانملاب لكلا

ةلتاق ةمزأا قلخ  ةيشسنوتلا ةيرئازجلا دودحلا قلغ

¯ HƒS°©ÉOI aà«ëá  

ناك نيأإ فراطلإ ةي’وب ةشصاخ
ى˘ل˘ع نا˘كشسلإ ة˘ي˘ب˘ل˘˘غأإ د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ تإءا˘شضف˘˘لإ ل˘˘ي˘˘خإد˘˘م
ةيلمعو م˘عا˘ط˘م˘لإ إذ˘كو ير˘ب˘كلإ
يتلإو ىلوأ’إ ةجردلاب ةلمعلإ عيب

قلغ ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ا˘ما˘م˘ت تد˘م˘ج
نييشسنوتلإ دفإوت فقوتو دودحلإ

ا˘م˘ي˘ف ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ قو˘˘شسلإ ى˘˘ل˘˘ع
نييرئإزج˘لإ ل˘ق˘ن˘ت ة˘كر˘ح تف˘قو˘ت
ز˘كر˘م˘˘لإ نأإ ا˘˘م˘˘ل˘˘ع سسنو˘˘ت و˘˘ح˘˘ن
ناك هدحول لوبطلإ مأإ يدودحلإ
ن˘م دود˘˘ح˘˘لإ ير˘˘با˘˘ع˘˘ب ر˘˘ظ˘˘ت˘˘كي
دد˘ع ل˘شصي ن˘ي˘ح ي˘ف ن˘ي˘ت˘ه˘˘ج˘˘لإ
وحن نوربع˘ي ن˘يذ˘لإ ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘لإ
ةنشسلإ ةياهنو ةلطعلإ لÓخ سسنوت
نمو انايحأإ ر˘فا˘شسم نو˘ي˘ل˘م˘لإ ى˘لإإ

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل ة˘˘لو˘˘˘ج لÓ˘˘˘خ
ءودهلإ ىدم ىلع انفقو ةيدودحلإ
يتلإ قطانملإ كلت ىلع مّيخ يذلإ

ام إراهنو Óيل ةكرحلاب جعت تناك
تناك ي˘ت˘لإ ةرا˘ج˘ت˘لإ سشع˘ن˘ي نا˘ك
دحإو مقر ناكشسلإ سشيع ردشصم
يتلإ ةحÓفلإ نورجهي مهلعج امم
ةريخأ’إ رهششأ’إ لÓخ اهيلإإ إوداع
ببشسب ةراجتلإ عيباني تفج امدعب

 دودحلإ قلغ

رشساخلا ةلمعلا راجت
ربعم قلغ ةيلمع نم ربكأ’ا

 لوبطلا مأا
ةيلمع ةشصاخ ةكر˘ح˘لإ ف˘قو˘ت˘ب

تفقوت ىرخأ’إ ةهجلإ نم لوخدلإ
لكلإ ناك يتلإ ةلمعلإ ةراجت امامت
با˘ح˘شصأإ ى˘ت˘ح ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
لك نأإ ثيح ةيراجتلإ تÓحملإ
ل˘ح˘م ل˘كو ي˘ه˘ق˘م ل˘كو ة˘ط˘˘ق˘˘ن

ةلمعلإ عيب˘ل ة˘ط˘ق˘ن ل˘كششت تنا˘ك
طاششنلإ دعت تناك اهنأإ بناج ىلإإ
ةيئانلإ قطانملإ بابششل يشسيئرلإ
إوهجوتو ءيشش لك إوكرت نيذلإ
يتلإو ةلمعلاب ةر˘جا˘ت˘م˘لإ وأإ ع˘ي˘ب˘ل
ببشسب سسنوت ةروث دعب ترهدزإ
ا˘ي˘مو˘ي ة˘شسنإو˘˘ت˘˘لإ تا˘˘ئ˘˘م لو˘˘خد
قإو˘شسأ’إ ن˘م م˘ه˘مز˘ل˘ي ا˘م ءإر˘˘ششل

ىلع نومدقي ام ابلاغو ةيرئإزجلإ
ير˘ئإز˘ج˘لإ را˘ن˘يد˘لإ ة˘ل˘م˘˘ع ءإر˘˘شش
درجمب ةيشسنوتلإ ةلمعلاب اهرييغتو
لو˘ب˘ط˘لإ مإ ر˘ب˘ع˘˘م ن˘˘م م˘˘هرور˘˘م
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لإ با˘˘ح˘˘˘شصأإ ل˘˘˘كششيو
لك نإإ ثيح ةماه ةطقن ةيراجتلإ
تÓ˘ح˘م˘لإ كل˘ت ل˘˘خد˘˘ي ي˘˘شسنو˘˘ت
بحا˘شص ل˘م˘ع˘ي ه˘مز˘ل˘ي ا˘م ءإر˘˘ششل
نإ دعتشسم هنأاب هعانقإإ ىلع لحملإ
ةيشسنوتلإ ةلمعلإ هدنع نم يرتششي
نيير˘ئإز˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘ع˘ي˘ب دا˘ع˘ي ي˘ت˘لإو
ىلغأإ نمثب سسنوت ىلإإ نيهجوتملإ

راجت ىلإإ إولوحت عيمجلإ نأإ املع
ةريخأ’إ تإون˘شسلإ لÓ˘خ ة˘ل˘م˘ع˘ل˘ل
سشيعل يشسيئرلإ ردشصملإ تتابو
برقلاب ةيرئإزجلإ تÓئاعلإ بلغأإ

ةيلمعو ةشصاخ ةفشصب دودحلإ نم
ق˘طا˘ن˘م˘لإ تقر˘غأإ دود˘ح˘˘لإ ق˘˘ل˘˘غ
لع˘ج ل˘تا˘ق دو˘كر ي˘ف ة˘يدود˘ح˘لإ
ديعت ةير˘ئإز˘ج˘لإ تÓ˘ئا˘ع˘لإ بل˘غأإ

ي˘ت˘لإ ة˘مزأ’إ بب˘شسب ا˘˘ه˘˘تا˘˘با˘˘شسح
ي˘˘ششف˘˘˘ت بب˘˘˘شسب م˘˘˘ه˘˘˘ب تف˘˘˘شصع
انوروك سسوريف

تاءاشضفلا تارششع
ةددهم ىربكلا ةيراجتلا

 قلغلاب
تإو˘ن˘شسلإ لÓ˘خ سضع˘ب˘لإ ر˘ب˘˘ع

ةشسنإوتلإ دفإوت ةيإدب عمو ةريخأ’إ
دإوملإ نم مهتامزلتشسم ءإرشش ىلع
ءانب ىلع ىلوأ’إ ةجردلاب ةيئإذغلإ

ير˘ب˘ك ة˘يرا˘ج˘ت تإءا˘شضف ح˘˘ت˘˘فو
تناك يتلإو ةيدودحلإ قطانملاب

جعت طراف˘لإ ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘شش ى˘ت˘ح
لوأ’إ رد˘شصم˘لإ د˘ع˘تو ن˘ئا˘˘بز˘˘لا˘˘ب
ىلع نيفرطلإ ةب˘شسن˘لا˘ب قو˘شست˘ل˘ل

فر˘ط˘˘لإ د˘˘فإو˘˘ت ن˘˘كل ءإو˘˘شس د˘˘ح
ني˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ن˘م ر˘ب˘كأإ ي˘شسنو˘ت˘لإ

عيم˘ج ى˘ل˘ع نو˘ل˘شصح˘ت˘ي م˘ه˘نو˘ك
دعب ىلع ا˘ه˘نود˘ير˘ي ي˘ت˘لإ دإو˘م˘لإ
تإرتموليك عشضب وإ طقف راتمأإ

كلت لوحتتل لوبطلإ مأإ زكرم نم
ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ى˘˘لإإ تإءا˘˘˘شضف˘˘˘لإ
دإو˘م˘لإ ة˘ع˘ي˘ب˘ط بب˘شسب تششع˘ت˘˘نإ
بلطملإ دع˘ت ي˘ت˘لإو ة˘شضور˘ع˘م˘لإ
كيهان سسنوت نم نيدفإولل لوأ’إ

تإد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لإ ةرا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘˘ع
تششع˘ت˘نإ ي˘ت˘لإو ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلإ

نيح يف ةريخ’إ تإونشسلإ لÓخ
تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لإ با˘˘˘ح˘˘˘شصأإ د˘˘˘كؤو˘˘˘ي
’إزلز نأاب ةيراج˘ت˘لإ تإءا˘شضف˘لإو
ةيششع رامدلاب مهباشصأإ دق إريبك
ةكرحلإ فقوتو دودحلإ قلغ رإرق
قلغ˘لإ ي˘لإ سضع˘ب˘لإ ر˘ط˘شضإ ثي˘ح
امدعب نييÓ˘م˘لا˘ب ر˘ئا˘شسخ د˘ب˘كتو
فلتلاب ة˘ي˘ئإد˘غ˘لإ دإو˘م˘لإ تب˘ي˘شصإ
تلشصو ثيح نئابزلإ مإدعنإ ةجيتن
لÓخ نوبز يأإ لابقتشسإ مدع دحل

تإءا˘˘شضف˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ما˘˘يأإ ةد˘˘ع
اهحتف مت يتلإ ىربكلإ ةيراجتلإ
تاعم˘ج˘ت˘لإ ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب ق˘طا˘ن˘م˘ب
ةيناكشسلإ

ىلإا نودوعي ناكشسلا
رارمتشسا لظ يف ةحÓفلا

 ةمزأ’ا
تر˘ط˘شضإ ىر˘˘حأ’ا˘˘ب وأإ تدا˘˘ع

ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لإ بل˘˘˘غأإ
ةمدخ ىلإإ ةدو˘ع˘لإ ى˘لإإ ة˘يدود˘ح˘لإ
ن˘˘كل سشي˘˘ع˘˘لإ نا˘˘˘م˘˘˘شضل سضرأ’إ

تاجوتنملإ كلت قيوشست لكششم
يف ةمزأ’إ ىلع ءاشضقلإ نود لاح
ة˘ي˘عو˘ب˘شسأ’إ قإو˘شسأ’إ ق˘ل˘˘غ ل˘˘ظ
إوناك ن˘يذ˘لإ ةرا˘م˘لإ مإد˘ع˘نإ إذ˘كو
فلت˘خ˘م˘ب تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لإ نور˘ت˘ششي
ىلع سضرعت تناك يتلإو اهعإونأإ

كل˘˘ت ح˘˘ب˘˘شصت˘˘ل ق˘˘ير˘˘ط˘˘لإ ة˘˘فا˘˘˘ح
ةليشسو درجم ةيحÓفلإ تاجوتنملإ
لكششتل تÓئاعلإ كلت قمر دشسل
ذقنملإو يشسيئرلإ مهئإدغ ردشصم
 اعوج توملإ نم

نوششيعي إوناك ناكشسلإ نأإ املع
ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ه˘نو˘ب˘شسكي ا˘م˘م
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لإ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لإ ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
ىلع سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لإو ة˘ي˘م˘شسو˘م˘لإ

ىتح عيب بناج ىلإإ قيرطلإ ةفاح
يهو ةرشسكلإ عم نبلإو بيلحلإ
إريبك اجإور تفرع يتلإ ةراجتلإ
ببشسب ريشسلإ ةكرح فقوتت نأإ لبق
ي˘˘ششف˘˘ت بب˘˘شسب دود˘˘ح˘˘˘لإ ق˘˘˘ل˘˘˘غ
يذلإ دجتشسم˘لإ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
تÓئاعلإ نم  ف’آ’إ قإزرأإ عطق
 .ةيدودحلإ قطانملاب

ويرجوب دوعسسم ةيدلبب تارامعلاب تاققسشت روهظ دعب/ةنيطنسسق

لخدتلا فدهب ةينقتلا ةربخلاب مايقلاب لفكتت  «ييجيبوأا»
¯LªÉ∫ HƒYµÉR

و ةيقرتلإ نإويد ولوؤوشسم ررق
ة˘˘ي’و˘˘ب يرا˘˘ق˘˘ع˘˘˘لإ ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شست˘˘˘لإ
تإءإر˘جإا˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لإ ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
ةينقتلإ ةربخلإ مامتإإ يف عإرشسإÓل

031+ 03 جمانربب ة˘شصا˘خ˘لإ

ةيدلبب ايرا˘ج˘يإإ ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ ا˘ن˘كشس
روهظ بب˘شسب  ،و˘ير˘جو˘ب دو˘ع˘شسم
تإرا˘م˘ع˘لإ سضع˘ب ي˘ف تا˘ق˘˘ق˘˘ششت

يتلإ ةريخأ’إ ةيشضرأ’إ ةزهلإ بقع
نيترم ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘م ة˘ي’و تبر˘شض
تاجرد ة˘ع˘برأ’إ ا˘ه˘تد˘شش تبرا˘قو
ريدم˘لإ د˘كأإو.ر˘ت˘ششر˘لإ م˘ل˘شس ى˘ل˘ع
«ي˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘بوأإ» نإو˘˘˘يد˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لإ
يف ،لشضاف يداشصع ،ةنيطنشسقب
ةنياعم ىر˘ج˘ت ه˘نأإ ،ي˘مÓ˘عإإ نا˘ي˘ب
لفكتل˘ل ة˘يرود ة˘ف˘شصب ج˘ما˘نر˘ب˘لإ

لمتحملإ راط˘خأ’إ ل˘ك ة˘ه˘جإو˘مو

قرطلإ ىلع دا˘م˘ت˘ع’ا˘ب ،ا˘ه˘ثود˘ح

كلذو ،اهب لومع˘م˘لإ سسي˘يا˘ق˘م˘لإو

ةينطولإ ةئيهلإ ن˘م ل˘ك ة˘ق˘فإر˘م˘ب

ةيريدم ،ءانبلل ةين˘ق˘ت˘لإ ة˘ب˘قإر˘م˘ل˘ل

ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘مو ن˘˘˘كشسلإ

ءا˘ن˘ب˘لإو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لإ ة˘شسد˘ن˘ه˘˘لإو

اشضيأإو ،ةرئإدلإو ة˘يد˘ل˘ب˘لإ كلذ˘كو

ن˘˘كشسلإ ةرإزو ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
رب˘ع كلذو ،ة˘ن˘يد˘م˘لإو نإر˘م˘ع˘لإو
موي تناك اهرخآإ ةينإديم تاجرخ

يذ˘لإ لإز˘لز˘لإ د˘˘ع˘˘ب يأإ توأإ11

دعب قافت’إ متو  ،ةليم ةي’و سسم
حلا˘شصم ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لإ ةرا˘يز˘لإ
ةينق˘ت˘لإ ة˘با˘قر˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه و نإو˘يد˘لإ

ىل˘ع ،نا˘ي˘ب˘لإ سصن بشسح ،ءا˘ن˘ب˘ل˘ل

ينقتلإ فلملإ لاشسرإإ يف عإرشسإ’إ

˘ما˘˘م˘˘تإ’ ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لإ ةرإزو˘˘لإ ى˘˘لإإ

تا˘˘شسإرد˘˘˘لإ كلذ˘˘˘كو ،ةر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لإ

د˘يد˘˘ح˘˘ت د˘˘شصق ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘تو˘˘ي˘˘ج˘˘لإ

لولحلإ ىلإإ لوشصولإ»و بابشسأ’إ

.«ةيئاهن ةفشصبو ةقدب ةبشسانملإ

«ديلكاراب» ءاود يف داح  سصقن

اشضيرم051 نم رثكأا ددهي
ةملاقب يشسوريفلا دبكلا باهتلاب

دبكلإ باهتلإ ءإدب نيباشصملإ ىشضرملإ نم ددع ،ربع

ةردن ءإرج ديدششلإ مهرمذت نع  ،ةملاقب يشسوريفلإ

«دي˘ل˘كإرا˘ب«ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لإ ءإد˘لإ إذ˘ه˘ب سصا˘خ˘لإ ءإود˘لإ

براقيام  ذ˘ن˘م «ب » سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘ل˘ل ه˘جو˘م˘لإ

سضر˘م ن˘م ر˘ط˘خأإ هور˘ب˘ت˘عإ يذ˘لإ ءإد˘لإ إذ˘ه ، ر˘˘ه˘˘ششلإ

مهتايح نأإ نيدكؤوم لتقلإ يف هتعرشس ببشسب  ،زديأ’إ

هتردن  دعب مهئإود ذخإ  مدع ببشسب  ةددهم تحبشصأإ

نبإ ةيئافششتشس’إ ةيمومعلإ ة˘شسشسؤو˘م˘لإ ة˘ي˘لد˘ي˘شص ن˘م

ام ذنم مهئإود ذخأ’ مهرود نورظتني  مهو  ،رهز

ةا˘نا˘ع˘م نإا˘ف ة˘ي˘ب˘ط ردا˘شصم بشسحو ر˘ه˘ششلإ  برا˘˘ق˘˘ي

نم يشسوريفلإ دبكلإ باهتلإ ءإدب نيباشصملإ ىشضرملإ

طبرت يتلإ ةقÓعلل إرظن  ،نيجلاعملإ ءابطأ’إ ةاناعم

نومدطشصي ءاب˘طأ’إ نأإو ة˘شصا˘خ ، ه˘ب˘ي˘ب˘ط˘ب سضير˘م˘لإ

د˘ي د˘م  ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق ر˘ي˘غ م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ت ل˘مإو˘˘ع ةد˘˘ع˘˘ب

سصقنلإ يف ةلثمتملإ  ، سضيرملل ةيرورشضلإ ةدعاشسملإ

إذه نإاف رداشصملإ تإذ بشسحو ،ءإودلإ إذه هفرعي يذلإ

ةرإدإإ ’و جلاعملإ بيبطلإ هلمحتي ’ جÓعلإ  يف رخأاتلإ

ميدقتب يهتنت امهنم لك ةيلوؤوشسم نأ’  ،ىفششتشسملإ

ة˘ي˘لد˘ي˘شصلإ ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع رود˘لإ ى˘ق˘ب˘ي˘˘ل ءإود˘˘لإ بل˘˘ط

تايفششتشسملإ ىلع ءإودلإ عيزوتب ةفلكملإ ةيزكرملإ

ةرم لك يف اهيلع نومئاقلإ ججحتي يتلإو ، ةبانعب

رظنتت اهحلاشصم نأإ وأإ ، اهنزاخم نم ءإودلإ بايغب

نأإ ةراششإÓل ،تايفششتشسملإ ىلع  هعيزوتل ءإودلإ مودق

ةدع ىفششتشسملإ اهدهشش دق ءإودلإ ةردن ةلكششم هذه

سضعب يف اموي02لإ ةردنلإ ةدم  تقاف نيأإ تإرم

نم ددعل ةيحشصلإ ةلاحلإ روهدت ىلإ ىدأإ امم ، نايحأ’إ

لخدتلاب رمأ’اب نيينعملإ ريخأ’إ يف نيعإد ، ىشضرملإ

..ىشضرملإ ء’ؤوه هجاتحي يذلإ ءإودلإ ريفوتل
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ةيومنت عيراششم ةدع نيششدت
لظلا قطانم ناكشس ةدئافل

  ةليشسملا ةي’وب
ة˘ق˘فر ا˘جر˘ع˘لإ خ˘ي˘ششلإ ة˘ل˘ي˘شسم˘لإ ة˘ي’و ي˘˘لإو  مو˘˘ق˘˘ي

ت’افتح’إ ةبشسانمب ةيركشسعلإو ةيندملإ تاطلشسلإ

–5591 توأإ02) دهاجملل ينطولإ مويلل ةدلخملإ

ةدئافل ةيومنت عيراششم ةدع نيششدتب (6591 توأإ02

دوزتلإ ،ةلزعلإ كف ت’اجم يف لظلإ قطانم ناكشس

ط˘بر˘لإو ءا˘بر˘ه˘كلإ لا˘شصيإإ ،بر˘ششل˘ل ح˘لا˘شصلإ ءا˘م˘لا˘ب

سسيئر جمانربل إذيفنت إذهو يحشصلإ فرشصلإ تاكبششب

لكب نكشسلإ عيزوت ميشسإرم ىلإإ ةفاشضإ’اب ةيروهمجلإ

ةحشصلإ عاطق ةدئافل ةيبط تإزيهجت عيزوتو غيشصلإ

.تايدلبلإ ةدئافل ةيمومعلإ لاغششأ’إ تايلآإو
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تابورششملا نم ةربتعم ةيمك زجح
ةليشسملاب   ةيلوحكلا

ةيمي˘ل˘قإ’إ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لإ تإد˘حو  سسمإ ءا˘شسم تن˘كم˘ت

عون ةرايشس ىلع روثعلإ نم ةليشسملاب ينطولإ كردلل

ةفاح ىلع ة˘نو˘كر˘م نو˘ل˘لإ ءا˘شضي˘ب زور˘ك ي˘لور˘ف˘ي˘شش

، لÓششلإ و يشضام د’وأإ يتيدلب نيب طبإرلإ قيرطلإ

نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لإ م˘ت ا˘ه˘ششي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب

ن˘م ةرورا˘ق414ـب ةردقم ةي˘لو˘ح˘كلإ تا˘بور˘ششم˘لإ

ءإرك ةلاكول كلم ةرايشسلإ  عإونأ’إ و ماجحأ’إ فلتخم

يف مهيف هبتششملإ لإزي ’ ثيح  ةليشسملاب تإرايشسلإ

زجح مت ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ ذاختإ دعبو  .رإرف ةلاح

عشضو و ةلودلإ كÓمأإ ةيريدمل اهميلشست و ةعاشضبلإ

ىلإإ هلاشسرإإ و يئاشضق فلم دإدعإإ و رششحملاب ةبكرملإ

هب حرشص ام بشسح إذهو ةشصتخملإ ةيئاشضقلإ تاهجلإ

ةيميلقإ’إ ةعومجملاب مÓعأ’اب فلكملإ ةعاشس رخآ’

.ةليشسملاب ينطولإ كردلل
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فيطسس

 ءاشضيبب سسماخلا د’وأا ةقطنمب ينامور ربق فاششتكا
سسماخلإ د’وأإ ةقطنمب ينامورلإ دهعلل دوعي ربق لخإد ايمظع Óكيه سسمأإ ءاشسم لامعلإ دحأإ فششتكإإ
بورششلإ ءاملاب ناكشسلإ ديوزتل رفحلإ لاغششإ لÓخ ، فيطشس ةي’و بونج جرب ءاشضيب ةيدلبب ةعقإولإ
فيطشس ةي’ول ةفاقثلإ ةيريدم حلاشصم ةقفر تلقنت يتلإ ينطولإ كردلإ حلاشصم غÓبإإ مت دق و،
لإزي ’ و، «تشسيلغات» مشساب ايخيرات تفرع و ةينامورلإ راثأ’اب جعت ةقطنملإ هذه نأإ ركذي ،هتنياعمل
. ةينامور ةنيدم تناك اهنأاب لدت يتلإ راثآ’إ و ملاعم امود نوفششتكي اهناكشس
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يف لسصو ثيح،نطولا تاي’و عيمج نم نيدفاولا نيفاطسصملا فرط نم مايأ’ا هذه اريبك ’ابقإا ةسسورحملا ةبانع ئطاوسش فرعت
.فاطسصم فلا05 نم رثكأا نيمرسصنملا نيمويلا

’ابقإا ئطاوسشلا رثكأا نم ريسشع نيعو ناوهز شسافرو تارقوب داو ئطاسش ربتعي اميف

عوبشسألا ةياهن ةلطع يف ةشسورحملا ئطاوششلاب فاطشصم فلأا05

 ششينروكلاو ئطاوسشلا ىلع نينطاوملل ريبكلا تفاهتلا دعب

 نيفاطشصملا فرط نم طئاحلا شضرع برشضت يعامتجلا دعابتلا و ةياقولا تاءارجإا
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نأ ةعاشس رخآأ رداشصم تفششك
ةبانعب ةيندم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ة˘ير˘يد˘م
ةعمجلأو سسيمخلأ يموي  تلجشس

12  ـب فاطشصمفلأأ05 نم رثكأأ

ن˘يدو˘˘جو˘˘م ا˘˘شسور˘˘ح˘˘م ا˘˘ئ˘˘طا˘˘شش
أومدق ،ةيلولأ تايدل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
تا˘˘˘˘˘يلو ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘م
تا˘˘يلو˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ،ن˘˘طو˘˘˘لأ
رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لأ
سسأرهأأ قو˘شس، ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق،ة˘م˘لا˘ق

أذه مهلطع ءاشضقل اهريغو ةشسبتو
ر˘˘˘ث˘˘˘كأأ  نأأ  ا˘˘˘نردا˘˘˘˘شصم  تلا˘˘˘˘قو
يه لابقإأ ة˘شسور˘ح˘م˘لأ ئ˘طأو˘ششلأ
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب تأر˘˘قو˘˘ب دأو ئ˘˘˘طا˘˘˘شش
ري˘ششع ن˘ي˘ع ي˘ئ˘طا˘ششو يد˘يأر˘شس
ئطاششو،ةبا˘ن˘ع  ة˘يد˘ل˘ب˘ب  سشو˘طو
ئ˘˘طأو˘˘ششلأو  ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لأ لا˘˘مر˘˘لأ
مث ،يبياطشش ةيدلبب  هل  ةرواجملأ

ىر˘˘خألأ ئ˘˘˘طأو˘˘˘ششلأ عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ىرخأأ ةهج  نم ،ةبانعب ةدوجوملأ

نأوعأأ  نأأ  لوؤوشسملأ  تأذ  فششك
سسأر˘˘حو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ  ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لأ

ايموي نوذقني نيتقؤوملأ ئطأوششلأ

نم نيفا˘ط˘شصم01 نع لق˘يلا˘م

لاجرو لافطأأ مهنم يقيقح قرغ

تافاعشسإلأ مهل مدقت نيأأ،ءاشسنو

ئطأوششلأ يف مهشضعبل  ةيلوألأ

ىلإأ  مهنم نوررشضتملأ لقني اميف

ي˘ق˘ل˘ت˘ل  ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلأ

أذ˘˘ه  ع˘˘جر˘˘يو ،مزÓ˘˘˘لأ  جÓ˘˘˘ع˘˘˘لأ

ىلإأ ئطأوششلأ ىلع ريبكلأ لابقإلأ

ة˘ب˘غرو ةرأر˘ح˘لأ  ة˘جرد  عا˘˘ف˘˘ترأ

ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسلأ ي˘˘˘˘ف تÓ˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ

ةعتمم ءأوجأأ ءاشضقو مامجتشسلأو
ر˘ج˘ح˘لأ د˘ع˘ب ة˘شصا˘خر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف
ة˘لود˘لأ ه˘ت˘شضر˘ف يذ˘˘لأ ي˘˘ح˘˘شصلأ
انوروك سسوريف راششتنأ نم دحلل
ئ˘طأو˘ششلأ تق˘ل˘غ ه˘ب˘ب˘شسب يذ˘لأو
افوخ،ةيلشست˘لأو ه˘ي˘فر˘ت˘لأ ن˘كا˘مأأو
أذ˘ه˘ب ة˘با˘شصإلأ تلا˘ح د˘يأز˘ت ن˘م
حتف درجمب˘ف،ر˘ي˘ط˘خ˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ
نوفاطشصم˘لأ ا˘ه˘ل مد˘ق ئ˘طأو˘ششلأ
بو˘شصو بد˘˘ح ل˘˘ك ن˘˘م ا˘˘جأو˘˘فأأ
عاتمتشسلأو ة˘ي˘ل˘شست˘لأو ه˘ي˘فر˘ت˘ل˘ل
.راظتنأ لوط دعب ةحابشسلاب
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ةنيدم ئطأوشش مظعم تدهشش
عوبشسألأ ةياهن ةلطع لÓخ ةبانع
نينطأوملأ فرط نم أريبك لابقإأ
تا˘˘˘˘˘˘˘جرد عا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ترأ بب˘˘˘˘˘˘˘شسب
قشصÓت و ظاظتكأ طشسو،ةرأرحلأ
˘مأر˘ت˘حأ نود ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘لأ ن˘˘ي˘˘ب
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأو ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإأ
تأريذح˘ت م˘غر أذ˘ه، ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ةرو˘ط˘خ ن˘م،ة˘ح˘شصلأ ي˘˘لوؤو˘˘شسم
مهاشست دق يتلأ تاميلعتلأ ةفلاخم

هذه نأأ لإأ91 . ديفوك راششتنأ يف
ةيزأرتحلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ و تأءأر˘جلأ

فرط نم طئاحلأ سضرع تبرشض
ن˘يذ˘لأ ءأو˘شس، ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ سضع˘ب
نيمداقلأ وأأ ةبانع ةنيدمب نونطقي
ام وهو، ةروا˘ج˘م˘لأ تا˘يلو˘لأ ن˘م
اهب انمق يتلأ ةلوجلأ ءانثأأ هاندشصر
رأرغ ىلع ةبانع ئطأوشش سضعبب
سسا˘˘فر» «و˘˘ل˘˘كنا˘˘شس» «يو˘˘با˘˘˘شش»
ىد˘حإأ ا˘ن˘˘ل تد˘˘كأأ ثي˘˘ح «نأو˘˘هز
ة˘ن˘يد˘م ن˘م تتأأ ي˘ت˘لأ تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لأ
ر˘ج˘˘ح˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ح نأأ سسأر˘˘هأأ قو˘˘شس
ىود˘ع ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ي˘˘ح˘˘شصلأ

ن˘م ة˘لا˘ح ي˘ف تب˘ب˘˘شست ،ا˘˘نورو˘˘ك

ةبشسنلاب ةشصاخ، قلقلأو طغشضلأ
وه املثم لافطأأ اهل يتلأ تÓئاعلل
يذلأ رمألأ، م˘ه˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب لا˘ح˘لأ
،ئطأوششل˘ل بور˘ه˘لأ ى˘لإأ م˘ه˘ع˘فد
مهتلاح نع هيفرتلل ةشصرف داجيإأو
ن˘˘˘ع ح˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘لأو ،ة˘˘˘ي˘˘˘شسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ
ميشسنب عتم˘ت˘لأو بع˘ل˘لا˘ب،م˘ه˘ئا˘ن˘بأأ
نم ىرخأأ ةلئاع فيشضتو ،رحبلأ

دلوألأ ط˘غ˘شض د˘ع˘ب ا˘ه˘نأأ ة˘با˘˘ن˘˘ع
نع هيفر˘ت˘ل˘ل م˘ه˘با˘ح˘ط˘شصأ أورر˘ق
ةركفلأ نكل ئطاششلأ ىلإأ مهشسفنأأ

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ا˘ه˘ي˘ف تكر˘ت˘ششأ هذ˘˘ه
نيب اطÓتخأ فلخ امم ، تÓئاعلأ
˘مد˘ع ع˘م،ن˘شسلأ را˘ب˘كو لا˘˘ف˘˘طألأ
يف. يعا˘م˘ت˘جلأ د˘عا˘ب˘ت˘لأ مأر˘ت˘حأ
ةيلبجلأ قطانملأ د˘ه˘ششت ل˘با˘ق˘م˘لأ

، ةيلحاشسلأ يديأرشس ةيدلبب ةشصاخ
لابقإأ ءأرج ،ةريبك ةيكرحو اششاعتنأ
فلتخم ىلع بابششلأو تÓئاعلأ
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘لأ تأءا˘˘˘˘˘˘شضف˘˘˘˘˘˘˘لأ

ىلع لوجتملأ نأأ ثيح.ئطأوششلأو
أربتعم أددع دهاششي ، قيرطلأ لوط
ن˘م ،ة˘نو˘كر˘˘م˘˘لأ تأرا˘˘ي˘˘شسلأ ن˘˘م
اهباكر لشضف تا˘يلو˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
رأرشضخإأ و رحبلأ م˘ي˘شسن˘ب ع˘ت˘م˘ت˘لأ

نم تاعيوشس ءا˘شضق و ،ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ
لوشصولأ در˘ج˘م˘ب و ثي˘ح ،ن˘مز˘لأ
أأد˘˘ب˘˘ت ، يد˘˘يأر˘˘شس ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘لإأ

ر˘ي˘ي˘غ˘ت ي˘ف تأرا˘˘ي˘˘شسلأ تأر˘˘ششع
،تأرقبلأ دأو ئطاشش ةيحان ةهجولأ
ة˘حو˘ل ن˘ع ر˘ظ˘ن˘م˘لأ ف˘˘ششكي ن˘˘يأأ

لا˘ب˘ج ا˘هو˘ل˘ع˘ت ة˘بÓ˘خ ة˘ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو،ة˘˘ق˘˘ها˘˘شش
امدع˘ب  ئ˘طأو˘ششلأ ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإلأو
دويق ف˘ي˘ف˘خ˘ت تا˘ط˘ل˘شسلأ ترر˘ق
ي˘ف ي˘لز˘ن˘م˘لأ ر˘ج˘ح˘لأو ة˘كر˘ح˘˘لأ
.ةريخألأ ةنوآلأ

ئ˘طأو˘شش ن˘م د˘يد˘ع˘لأ تد˘ه˘˘شش
ةبا˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب ه˘ي˘فر˘ت˘لأ ن˘كا˘مأأو
مشسوم حاتتفأ ذنم تايافنلأ راششتنأ

توأأ51 مو˘˘˘ي فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شصلأ

تايدلبلأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع،يرا˘ج˘لأ
ام ةبانع ةيدلبب ةشصاخ،ةيلحاشسلأ

هطخشس ىدبي ةيلولأ يلأو لعج
ا˘ه˘ي˘لإأ تلآأ ي˘ت˘لأ عا˘شضوألأ ى˘˘ل˘˘ع
امك ةنيدملاب ةيدلب مهأاب ئطأوششلأ

ف˘ي˘ث˘˘كت˘˘ب ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لأ بلا˘˘ط
ةرو˘˘شص ن˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘ت و دو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ
ن˘م،قر˘ششلأ ةر˘هو˘ج˘˘ب ئ˘˘طأو˘˘ششلأ

و ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم ا˘ه˘ت˘ه˘ج

ةيعمج و ةفيظ˘ن ة˘با˘ن˘ع ة˘شسشسؤو˘م

اجمانرب تقلطأأ ،ءأرشضخلأ ةجأردلأ

مشسوم حاتتفأ دع˘ب ا˘ف˘ث˘كم ا˘ي˘ل˘م˘ع

ئطأوشش ىوتشسم ىلع فايطشصلأ

ةئيب ن˘ي˘شسح˘ت ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت،ة˘با˘ن˘ع

لÓخ نم نيفاطشصملل ئطأوششلأ

اهل ةيموي˘لأ ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع

ةبلشصلأ ،ةيرحبلأ تايافنلأ عمجو

فلتخم نم ةنوكتملأو ةيلزنملأو

،كيتشسÓبلأو طاطملأو ة˘م˘ع˘طألأ

بششخلأ اياقبو جاجزلأ ىلإأ ةفاشضإأ

ايموي متي ثيح ،دأوملأ نم اهريغو

تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘طا˘˘ن˘˘ق ع˘˘م˘˘ج

ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ

ىلع تاب رخآأ بناج نم.ئطأوششلأ

تأءا˘˘شضفو ئ˘˘طأو˘˘ششلأ يدا˘˘تر˘˘˘م

يل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ ه˘ي˘فر˘ت˘لأ و بع˘ل˘لأ

ربتعت ي˘ت˘لأ ن˘كا˘مألأ هذ˘ه ة˘فا˘ظ˘ن

ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘˘ل ا˘˘شسف˘˘ن˘˘ت˘˘م

ةمامقلأ عشضو ةرورشضو انوروك

نكامألأ يف ا˘ه˘ي˘مرو سسا˘ي˘كأأ ي˘ف

ةفاظن نأأ ةشصاخ اهل ةشصشصخملأ

بع˘˘ل˘˘لأ تأءا˘˘˘شضف و ئ˘˘˘طأو˘˘˘ششلأ

 .عيمجلأ ةيلوؤوشسم

لظلا قطانمب نسسحأا لفكت نامسض هفدهو ةموكحلا ةلواط ىلع دجاوتي حرتقملا

يبياطششو لاحرب يترئاد لمششتل ششيرلا عارذ ةيرادإلا ةعطاقملا عيشسوت وحن
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رخآأ» ـل لوؤوشسم ردشصم فششك
يف اي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ نأأ «ة˘عا˘شس
ل˘جأأ ن˘م ا˘حر˘ت˘ق˘م سسرد˘ت دÓ˘˘ب˘˘لأ
عأرذ ةيرأدإلأ ةعطا˘ق˘م˘لأ ع˘ي˘شسو˘ت
ل˘م˘ششت˘ل ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ب سشير˘˘لأ
كلذو يب˘يا˘ط˘ششو لا˘حر˘ب ي˘تر˘ئأد
لظلأ قطانمب نشسحأأ لفكت فدهب
.ةيلولأ برغ يف

راطإأ يفو هنأأ ردشصملأ حشضوأأ
تاطلشسلأ هترا˘ت˘خأ يذ˘لأ ه˘جو˘ت˘لأ
ا˘ه˘شسأأر ى˘ل˘عو دÓ˘ب˘لأ ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لأ

ديجملأ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
ةغلاب ةيمهأأ ءÓيإأ لÓخ نم نوبت
لماك ىوتشسم ىلع لظلأ قطانمل
ةموكحلأ سسردت ،ينطولأ بأرتلأ

كلذو يرأدإلأ مي˘شسق˘ت˘لأ ة˘ع˘جأر˘م
ةيرأدإلأ ةعطاقملأ ثأدحتشسأ دعب
مشض لجأأ نم كلذو سشيرلأ عأرذل
،اهيلإأ ةينكشس تاعمجتو تايدلب
ةروكذملأ ةعطاقملأ ثأد˘ح˘ت˘شسا˘ف

يشسائرلأ موشسرملأ ىلع ءانب ءاج

52 يف خرؤوملأ81-733 مقر

نمشضت˘ي يذ˘لأ8102 ربمشسيد

ةيرأدإأ ةع˘طا˘ق˘م41 ثأد˘ح˘ت˘شسأ
،ةديلبلأ ،رئأزجلأ تا˘يلو˘ب ةد˘يد˘ج
ثيح ،ةبان˘عو نأر˘هو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق

عأرذ ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لأ تم˘شض
ة˘ن˘يد˘م˘لأ لا˘ج˘م ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب سشير˘˘لأ
يدأو ةيدلبو سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ
يلأو لوأأ نييعت ءاج ثيح ،بنعلأ

ربمتبشس يف اهشسأأر ىلع بدتنم

ةطيبه ـب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو9102
هماهم ءاه˘نإأ ل˘ب˘ق ي˘قو˘شش د˘م˘ح˘م
هناكم نييعتو رهششأأ ةعشضب دعب
نأأ ودبي ي˘ت˘لأ ي˘ششا˘ششو˘ب ة˘ل˘ي˘شسو
قاطن سسميشس اهتايلوؤوشسم قاطن

نم ءاهتنلأ درجمب رثكأأ يفأرغج
سصاخلأ يرأدإلأ ميشسقتلأ ةعجأرم
اقفوو يتلأ ةيرأدإلأ ا˘ه˘ت˘ع˘طا˘ق˘م˘ب
ر˘˘خآأ» رد˘˘شصم ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘ششك ا˘˘م˘˘ل
ل˘م˘ششت ح˘ب˘شصت˘شس ا˘ه˘نإا˘ف «ة˘عا˘˘شس

ام ،يبياطششو لاحرب يترئأد لاجم
ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لأ نأأ ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
ىرخأأ تايدلب ثÓث اهل فاشضتشس
بنع˘لأ دأو ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب
ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘كب ر˘مألأ ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ةيدلبو تا˘ع˘ير˘ت˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ،لا˘حر˘ب
يفأرغجلأ ز˘ي˘ح˘لأ و˘هو ي˘ب˘يا˘ط˘شش
ةي˘بر˘غ˘لأ ة˘ط˘ق˘ن˘م˘لأ ي˘ط˘غ˘ي يذ˘لأ
ةدع نم يناعت يتلأ ةبانع ةيلول
ىربكلأ تايدلبلاب ةنراقم سصئاقن
تايدلبلأ لعج ام وهو ةيلولأ يف
زا˘ي˘ت˘ما˘ب ل˘ظ ق˘طا˘ن˘م ةرو˘كذ˘م˘لأ
لجأأ نم اهب سصاخ لفكت يعدتشست
ةيمنتلأ رون ىلإأ لظلأ نم اهجأرخإأ

د˘عو˘م سصو˘شصخ˘ب ا˘مأأ ،ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو
يرأدإلأ م˘˘ي˘˘شسق˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ع جأر˘˘فإلأ
دق هنأاب ردشصملأ حشضوأاف ديدجلأ
ةيراجلأ ةنشسلأ ةياهن لبق نوكي
اعو˘ب˘ت˘م نو˘كي نأأ ن˘كم˘م˘لأ ن˘مو
ي˘لأو˘ل˘ل ر˘ب˘كأأ تا˘ي˘حÓ˘شص ح˘ن˘م˘ب
ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب بد˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ة˘مزÓ˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلأ
تلا˘غ˘˘ششنا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ نا˘˘م˘˘شضل
مه˘تا˘ع˘ل˘ط˘ت ة˘ي˘ب˘ل˘تو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
نأأو ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ ،ة˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
ةيرأدإلأ تاع˘طا˘ق˘م˘لأ ثأد˘ح˘ت˘شسأ

تلا˘˘˘˘كششإلأ زوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل ءا˘˘˘˘˘ج
ر˘ي˘ي˘شستو ر˘ي˘طأا˘ت ي˘ف ة˘حور˘ط˘م˘لأ
،ىر˘ب˘كلأ ة˘ي˘نا˘كشسلأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ

تلا˘غ˘ششنأ ل˘كب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح
هجوتلأو ةيدجم ةقيرطب ةنكاشسلأ
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘نر˘شصع˘لأ و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ه˘˘ب
ةنيدملأ نأأو اشصوشصخ ،ةمأدتشسملأ
ةدوع نب ى˘ف˘ط˘شصم ن˘ب ةد˘يد˘ج˘لأ
ءاهتنأ دعب حبشصتشس سشيرلأ عأرذب

ا˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘كشسلأ ع˘يرا˘ششم˘لأ ع˘ي˘م˘ج
ن˘م ثي˘ح ،أر˘ي˘ب˘ك ا˘ير˘شضح ا˘ب˘ط˘˘ق

فلأأ52 ةبأر˘ق زا˘ج˘نإأ ج˘مر˘ب˘م˘لأ

ة˘ي˘مو˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس ةد˘˘حو
نود أذه ،راجيإلاب عيبلأو ةيراجيإأ
ة˘ي˘قر˘ت˘لأ ع˘يرا˘ششم ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لأ
.ةيراقعلأ

ةثداـحلا يف اقـيقـحت حـتف ينطوـلا كردــلا

هتبقر ىلعو ةدماه ةثج باشش ىلعروثعلا
مجر يجارد يح يف نكشسمب قنشش راثآا

رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ يف باشش ىلع سسمأأ لوأأ ةليل رثع
يديشس  ةيدلبب مجر يجأرد يح يف  نكشسمب ةدماه ةثج
لخدتلأ ىعدتشسأ ام وهو، قنشش راثآأ هتبقر  ىلعو، رامع
ينطولأ كردلأ  حلاشصمو  ةيندملأ ةيامحلأ لاجرل يروفلأ
لاشصتلأو مÓعإلاب فلكم˘لأ ف˘ششك. ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘شصت˘خ˘م˘لأ
هنأوعأأ  نأأ «ةعاشس رخآأ«ـل ةبانعب  ةيندملأ  ةيامحلأ ةيريدمب
عشضبو Óيل رششع ةيداحلأ ةعاشسلأ دودح يف سسمأأ لوأأ  أوقلت
يح يف  نكشسمب قونششم باشش  دوجو  هدافم  ءأدن  قئاقد
دعبو ناكملأ  نيع ىلإأ  لقنتلأ  مت  روفلأ ىلع  يجأرد
«ح،ب«وعدملاب  قلعتي  رمألأ نأأ  نيبت ةنياعملأو  لوشصولأ

هتبقر ىلعو ةدماه  ةثج دجو  ةنشس23 رمعلأ  نم  غلابلأ
ثثجلأ  ظفح  ةحلشصم  ىلإأ هتثج  تلوح ثيح، قنشش راثآأ
ةمزÓلأ  ةينوناقلأ  تأءأرجإلأ ذاختأ دعب راجحلأ ىفششتشسمب
كردلأ حلاشصم اهتهج  ن˘م،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ح˘لا˘شصم˘لأ فر˘ط ن˘م
نيأأ ناكملأ  نيع ىلإأ تلقنت ايميلقإأ ةشصتخملأ ينطولأ
بابشسألأو اهتاشسبÓم ةفرعمل ةثداحلأ يف اقيقحت تحتف

…hd«ó gô.اهل  ةيدؤوملأ

يوهتشست ةراجت يكوششلا نيتلا عيب
مهل قزر ردشصم لكششتو لاطبلا بابششلا

ةبانع ةنيدم يف أريبك اجأور يكوششلأ نيتلأ ةراجت دهششت
ف˘ي˘شصلأ ه˘كأو˘ف ى˘ه˘ششأأ سسفا˘ن˘ت ه˘كأو˘ف˘لأ هذ˘ه تتا˘ب ثي˘ح
يف لاطبلأ بابششلأ نم ريثكلأ يوهتشسي لمع و ةيمشسوملأ

ةدعاشسم لجأأ نم،مهل لخد ردشصم لكششيو ،ةبانع ةيلو
ابشسحت مهشسفنأأ ةناعإأو لزنملأ فيراشصم ىلع مهتÓئاع
» وأأ يلحملأ يكوششلأ نيتلأ ر˘ب˘ت˘ع˘يو،ي˘شسرد˘م˘لأ لو˘خد˘ل˘ل
ةرثكو هتدوج˘ب م˘شست˘ي يذ˘لأ، ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي ا˘م˘ك «يد˘ن˘ه˘لأ
هذه يف لمع لشضفأأ، فيشصلأ لشصف يف هيلع تفاهتلأ
تاقرطو عرأوشش يف مايألأ هذه ظحÓي ام بشسحو، ةرتفلأ
لافطألأ نم مهم˘ظ˘ع˘مو ‘‘يد˘ن˘ه˘لأ‘‘ ة˘عا˘ب زور˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لأ

ى˘ل˘عو تا˘قر˘ط˘لأ فأو˘ح ى˘ل˘ع م˘هد˘ج˘ت ن˘يذ˘لأ،با˘˘ب˘˘ششلأو
ىلإأ كلذب لوحتتل،تاحاشسلأو ةيراجتلأ تأءاشضفلأ ىوتشسم
نئابزب ىظحت تتاب امك، قلطلأ ءأوهلأ ىلع حوتفم قوشس
علشسلأ كلت ءأرشش ىلع ايموي نوددرتي ،رامعألأ فلتخم نم
عرأو˘˘˘ششلأ ا˘˘˘يأوز ن˘˘˘م ة˘˘˘يوأز ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

ام رايتخأ ةيناكمإأ ءأرششلأ يف بغأر يأل حنمُتو،تاقرطلأو
ىلإأ يكوششلأ نيتلأ وعئاب دمعي نيح يف ،هؤوانتقأ ىوهي
نوكي امدعب،ةكيمشسلأ ةيجراخلأ ةقبطلأ نم هرامث ديرجت
دعاشسيو ةهج نم ،هتيويح ىلع ظفاحيل ءاملاب سشوششرم
ةهج نم هب ةقشصتلم نوكت يتلأ كأوششألأ طقاشست ىلع
ةرابع نوددري ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ع˘ئا˘ب˘لأ ة˘م˘ه˘م ل˘ه˘شسي ا˘م˘ب ىر˘خأأ
يف مهتيزهاج نع ةيانك ‘‘يدنع نم سسوملأو يدنهلأ‘‘
عفدي و يكوششلأ اهفÓغ نم اهديرجتو ةهكافلأ هذه فيظنت
.كلذ دأرأأ نمل روفلأ ىلع هكÓهتشسأ ىلإأ نئابزلأ

U¢. Ü

 نكل لخدتلا تاطلسسلا اودسشان ناكسسلا
يدانت نمل ةايح’

 مÓظلا يف قرغي ازيلإا يح
ءانثتشساب مÓظلأ يف ةبانع ةنيدم طشسوب أزيلإأ يح قرغي
نكامأاب أريغشص أءزج ءيشضت تلأزام يتلأ ةدمعألأ سضعب
ةدمعأأ يقاب عيمج فقوت لجشس اميف يحلأ نم ةقرفتم
ي˘ف نا˘كشسلأ تأءأد˘ن م˘غر تا˘ط˘ل˘شسلأ ل˘خد˘˘ت نود ةرا˘˘نإلأ
نيذلأ يحلأ ناكشس هب دافأأ ام بشسحو تابشسانملأ نم ديدعلأ
ةديرجلأ تاحفشص ربع يلأولل مهأوكشش هيجوت ىلإأ أوؤوجل
ةداعإأو حÓشصإل ةيدلبلأ حلاشصملأ لخدت نم أوشسئي امدعب
روكيد درجم ىلإأ تأونشس ذنم تلوحت يتلأ ةدمعألأ ةئيهت
درجمب كلاحلأ مÓظلأ معي ام ناعرشس اميف يحلأ نيزي

تأءأدتعلأ ع˘م ي˘ح˘لأ نا˘كشس ةا˘نا˘ع˘م أأد˘ب˘ت˘ل ل˘ي˘ل˘لأ لو˘ل˘ح
اهتلاشض دجت يتلأ ةدرششتملأ بÓكلأ بناج ىلإأ ةقرشسلأو
يف ددرتت ل اميف يح˘لا˘ب تر˘ششت˘نأ ي˘ت˘لأ ة˘ما˘م˘ق˘لأ مأو˘كا˘ب
ةدع ناكشسلأ هجو دقو مÓظلأ ببشسب سصخشش يأأ ةمجاهم
ذاقنإل ةينعملأ تاطلشسلأ عيمجو ةيدلبلأ حلاشصمل تأءأدن
ةرا˘نإلأ مأد˘ع˘نإأو مÓ˘ظ˘˘لأ ءأر˘˘ج تأءأد˘˘ت˘˘علأ ن˘˘م نا˘˘كشسلأ
ناكشسلأ سضعب أاجل دقو يدانت نمل ةايح ل نكل ةيمومعلأ

ةلأزإأو يحلأ فيظنتل تأردابم قلخ ىلإأ يحلأ بابشش نم
ل˘خد˘ت ن˘م و˘شسئ˘ي ا˘مد˘ع˘ب ر˘ج˘ح˘لأ لÓ˘خ ة˘شصا˘خ خا˘شسوألأ
ةرانإلأ مأدعنأ ل˘كششم ى˘ق˘ب˘ي˘ل ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ ن˘ع ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأ
 ةبانع ةيلو ءايحأأ يقابو أزيلإأ يح ناكشسل رغاششلأ لغششلأ
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 روزي سسنوت يف يرئازجلا ريفصسلا
يصسوم ريبع

˘مو˘ي ي˘صسو˘م ر˘ي˘ب˘ع ر˘ح˘لا يرو˘ت˘صسد˘لا بز˘ح˘لا ة˘صسي˘˘ئر تل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
بزحلا ركذو.لÓعب زوزع سسنوتب ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘ي˘ف˘صسلا ة˘ع˘م˘ج˘لا

نأا كو˘ب˘صسيا˘ف ع˘قو˘م ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صصب هر˘˘صشن نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
نأاصشلاب ةقÓعلا تاذ عيصضاوملا نم ةلمج لوح روحمت سشاقنلا
ا˘يا˘صضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م بز˘˘ح˘˘لا ف˘˘قاو˘˘مو ي˘˘لود˘˘لاو ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا لوا˘ن˘ت د˘ق˘ف ه˘˘صسف˘˘ن رد˘˘صصم˘˘لا ق˘˘فوو.ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا

معادلا ريخأ’ا فقومل اديكأات يروتصسدلا بزحلا تادايق هرصضح
قطانملا ةيمنت قيقحت دصصق ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘صسنو˘ت˘لا تا˘قÓ˘ع˘ل˘ل
يموقلا نمأ’ا ظفحو ةيراجت˘لا ت’دا˘ب˘م˘لا ر˘يو˘ط˘تو ة˘يدود˘ح˘لا

.يبرعلا برغملا داحتا ليعفت و نيدلبلل

ىصضوفلا وأا انأا  ينوبختنا بمارت

تا˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘تا ىل˘˘˘ع بمار˘˘˘ت د˘˘˘لا˘˘˘نود ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ير˘˘˘˘مأ’ا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.نيمأ’ا ريغ يوصضوفلا ميعزلاب هوفصصو نيذلا نييطارقميدلا

نم ،نييطارقميدلا نأا ىلإا بمارت راصشأا «زرتيور» ةلاكول اقفوو
تاباختنا تلصصوأا اذإا ةدحتملا تاي’ولا ىلإا ىصضوفلا نوبلجيصس
يفو .سضيبأ’ا تيبلا يف ةصسائرلا دعقم ىلإا ندياب نوج ربمفون
يف يطارقميدلا بزحلل ماعلا رمتؤوملا ءاهتنا دعب هل ةملك لوأا
ر˘صصت˘نا و˘ل»: ن˘ي˘ظ˘فا˘ح˘م ءا˘ط˘صشن˘ل بمار˘˘ت لا˘˘ق  ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘صس

ىلع بمارت ددصشو .«اندÓب يف نامأ’اب دحأا معني نلف انموصصخ
يكيرمأ’ا ملحلا نيب Óئاح فقي يذلا ديحولا سصخصشلا هنوك
.ةمراعلا ىصضوفلاو

لوحتي «ةنيزلا» ـل يئام سضوح
ةبانع ـب لاحوأا ةكرب ىلإا

يزير ديهصشلا ئطاصشب نارودلا روحم يف يئاملا سضوحلا دجاوتي
دوكرو لمعلا نع هفقوت ببصسب ةيثراك ةلاح يف «يوباصش» رمع

نم نويبانع˘لا ر˘مذ˘تو ،ة˘بر˘تأ’ا˘ب ة˘جوز˘م˘م˘لا ة˘خ˘صست˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا
ربكأا عبار «سشينروك» بلق يف دجاوتي هنأا ةصصاخ هتلاح روهدت
هحÓصصإا مدع ببصس نع نوريثكلا لءاصستو ،رئازجلا يف ةنيدم

 .طقف فيظنتلاو ةنايصصلا نم ليلقلل جاتحي هنأا ةصصاخ

دوعي ةلصشنخ يلاو
دعب هماهم ةصسرامم ىلإا

 انوروك نم هئافصش
يلاو يديزوب يلع ديصسلا دوعي نأا بقترملا نم

بايغ دعب ، دحأ’ا مويلا ، هطاصشن ىلإا ةلصشنخ
ه˘ت˘با˘صصإا بب˘صسب ا˘مو˘˘ي02 ن˘م ر˘ث˘كأ’ ر˘م˘ت˘˘صسا

جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ىق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ، ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب
تقاف ةدمل ةنيطنصسقب يركصسعلا ىفصشتصسملاب
ةدمل هلزنمب ةهاقن ىلإا عصضخ اهدعبو عوبصسأ’ا
ةصسرام˘م ىلإا دو˘ع˘ي˘صس ة˘ل˘صشن˘خ ي˘لاو..ن˘ي˘عو˘ب˘صسأا
سسوريفلا نم ءافصشلل هلثامت دعب يمويلا هطاصشن
ن˘ير˘يد˘م˘لا ع˘م ءا˘ق˘ل د˘ق˘˘ع˘˘ي نأا بق˘˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘م و
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا و ر˘˘ئاود˘˘لا ءا˘˘صسؤورو ن˘˘ي˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةموك˘ح˘لا تا˘ي˘صصو˘ت ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ىد˘م ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل

. لظلا قطانم نأاصشب

  اهتاراصضح نم انورق حصسم يذلا لازلزلا ركذتت لجيج
ّرمدملا لازلزلا ىركذ سسمأا تلح

ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘˘ي’و بر˘˘˘صض يذ˘˘˘لا
6581 ةنصس نم توأا رهصش نم22لا

ي˘˘˘ل˘˘˘ك ه˘˘˘ب˘˘˘صش ارا˘˘˘مد ق˘˘˘ح˘˘˘لأا يذ˘˘˘لاو
ل˘ك ح˘صسمو سشي˘نرو˘ك˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب
ىلع ترم ي˘ت˘لا تارا˘صضح˘لا م˘لا˘ع˘م
تر˘م نإاو ىت˘˘حو ، ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه

بل˘غأا ىل˘ع مار˘ك˘لا رور˘م ىر˘كذ˘˘لا
ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘˘لا نأا ’إا ة˘˘ي’و˘˘لا نا˘˘ك˘˘صس
ىوتصسم ىلع لز’زلاو كلفلا ملعب
ة˘˘صصر˘˘˘ف˘˘˘لا او˘˘˘تو˘˘˘ف˘˘˘ي م˘˘˘ل ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

لاز˘لز˘لا اذ˘ه ط˘ير˘صش در˘صس ةدا˘عإ’
ع˘˘˘ب˘˘˘صسلا ه˘˘˘˘تو˘˘˘˘ق تزوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا

ىت˘حو ر˘ت˘صشير م˘ل˘صس ىل˘ع تا˘˘جرد
ةرورصضب ةيصصولا تاه˘ج˘لا ر˘ي˘كذ˘ت
لاز˘˘˘˘لز˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘م را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عإ’ا

ىت˘˘˘˘ح ئرا˘˘˘˘ط يأ’ داد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسإ’او
نم موي يف ىرخأا ةثراك رركتت’

ة˘˘ي’و ف˘˘ي˘˘ن˘˘صصت ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ما˘˘˘يأ’ا
دهصشت يتلا ةقطنملا نمصض لجيج

. رئازجلاب اريبك ايلازلز اطاصشن

مليف «لطب» ويدرابيد راريج يصسنرفلا
!! ةيريرحتلا برحلا نع

نع مليف يف ةلوطبلا رود ويدرابيد راريج يصسنرفلا لثمملا كراصشي
ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ي˘˘ف سضر˘˘ع˘˘˘لا ت’ا˘˘˘صص ي˘˘˘ف سضر˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘صس ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بر˘˘˘ح˘˘˘لا
اًصساصسح اًعوصضوم ،وفليب سساكول جارخإا نم «لاجر» مليف لوانتي.لبقملا

تقو رئازجلا ىلإا مهؤواعدتصسا مت نيذلا دونجلا :اصسنرف يف سصاخ لكصشب
لبقتصسم يف ةمصساح ةرتف دونجلا اهربتعي  يتلا ةرتفلا0691. ثادحأا
ء’ؤو˘ه ىر˘كذ ي˘ف ىح˘م˘ت ’ ة˘م˘˘صصب و ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا دو˘˘جو˘˘لا
بعلي ، مليفلا اذه يف.ةفيثك ةيومد اثادحأا اودهصش نيذلا نيدنجملا

نيرصشعلا يف وهو ارصسق هدينجت مت يذلا ، درانرب رود ،ويدرابيد راريج
ىلإا ةنصس نيعبرأا يمادلا يصضاملا تايركذ هب دوعتل ،رئازجلا يف هرمع نم
0691 ماع ثادحأا ىلوأ’ا نيتفلتخم نيتبقح عم مليفلا لماعتي.ءارولا

، اصسنرف ىلإا نيدنجملا ةدوع نم ، تاونصس  دعب ةيناثلا و  ، رئازجلا يف
ةيرئازجلا برحلا ةمدصصو ملؤوملا يصضاملل يفكي ءيصش يأا داكي ’ ثيح

.ديدج نم روهظلل

ديدج ريدم نييعت
ةي’وب ةحصصلا عاطقل

ةلصشنخ
ر˘يد˘م˘لا بي˘صصن˘ت مو˘ي˘لا ير˘ج˘˘ي نأا بق˘˘تر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
د˘ع˘ب ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و˘ب ة˘ح˘˘صصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

.ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و ىلإا ق˘با˘صسلا ر˘يد˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر

ديصسلا ةلصشنخ ةي’و نبا نييعت ريزولا ررق ثيح
عاطقلاب راطإا بصصنم لغصشي يذلا ناجرم رهزل

ةي’وب ةحصصلا ريدم بصصنم يف ةنتاب ةي’و يف
ةي’ولا يف هعون نم لوأ’ا ءارجإ’ا وه و ةلصشنخ
ي˘ئ’و ر˘يد˘˘م بصصن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘با ل˘˘غ˘˘صشي ثي˘˘ح

رر˘˘ق˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ا˘˘نرد˘˘صصم بصسحو. ة˘˘ح˘˘صصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ل
سسف˘ن ل˘غ˘صشل ة˘ل˘صشن˘خ˘ب ق˘با˘صسلا ر˘يد˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
 .ةنيطنصسق ةي’و ىلإا بصصنملا
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يلودلا ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم لبقتسسا
توأا ره˘سش ةرود ي˘ف ر˘ي˘سصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل

نم53 امليف نوثÓثو ةسسمخ0202
ي˘ه و ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘لود ةر˘˘سشع ىد˘˘حإا

قارعلا ،تايلو9 نم امليف21 رئازجلا

4 برغ˘م˘لا ،مÓ˘فأا4 ر˘سصم ،مÓ˘˘فأا6

2 نار˘يإا ،ن˘ي˘م˘ل˘ي˘ف2 شسنو˘˘˘ت ،مÓ˘˘˘فأا

1 ايلاطيإا ،دحاو مليف1 ايروسس ،نيمليف

توك ،دحاو مليف1 اسسنرف ،دحاو مليف

،دحاو مليف1 ادنك ،دحاو مليف1 راوفيد
نيب تعونت ةرودلا هذه مÓفأا عاونأاو
تدهسشو ،يئاورلا و يقئاثولا يبيرجتلا
ةديدج لود نم لامعأا ةكراسشم ةباوبلا
نم لكب رمألا قلعتيو ناجرهملا يف
حر˘سصو ،اد˘ن˘كو راو˘ف˘˘يد تو˘˘ك ،نار˘˘يإا
شسسسؤوم و ريدم ريدوخلب ليلد ديسسلا
نأا ةمظنملا ةئيهلا شسيئر و ناجرهملا

اهلو˘ب˘ق م˘ت˘ي م˘ل مÓ˘فألا ن˘م دد˘ع كا˘ن˘ه
تاءار˘جإا م˘ت˘ت م˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأل ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
نلعأاو ةددحم˘لا لا˘جآلا ي˘ف ل˘ي˘ج˘سست˘لا

ن˘ع ر˘يدو˘˘خ˘˘ل˘˘ب ل˘˘ي˘˘لد د˘˘ي˘˘سسلا كلذ˘˘ك
ناجرهمل˘ل ن˘ي˘م˘ئاد ن˘ير˘ي˘ف˘سس بي˘سصن˘ت
لا˘ت˘سساو˘غ و˘لرا˘كنا˘˘ي˘˘ج د˘˘ي˘˘سسلا لوألا

allatsauG olracnaiGلثمم
هراودأا˘˘ب فور˘˘˘ع˘˘˘م و زرا˘˘˘ب ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإا
و مÓ˘فألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا
يف ىتح و ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف تÓ˘سسل˘سسم˘لا
يذلاو رئازجلا يف ابيرق و ايبيل و شسنوت
«م˘ئاد شصا˘خ ر˘ي˘ف˘سس» ـك ه˘ب˘ي˘˘سصن˘˘ت م˘˘ت
ديدعلا ماربإاب موقي فوسس و ناجرهملل
و تا˘نا˘جر˘˘ه˘˘م ع˘˘م تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا ن˘˘م
و امنيسسلا˘ب ى˘ن˘ع˘ت ة˘ي˘لا˘ط˘يا تا˘ي˘ع˘م˘ج
و امنيسسلاب ةسصاخ ةسصح هل نوكتسس
لوجي ناجرهملا ةحفسص ىلع نونفلا

لك لقنل يلاطيإلا بارتلا اهلÓخ نم
ة˘ح˘ف˘سص ي˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘م˘˘ل تاد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
شسيول ديسسلا وه يناثلا امأا ،ناجرهملا

zednanreF siul يبيرا يد زادنانرف

ebirE eDلثمم وه و اينابسسا نم
زئاوجلا نم ديدعلا ىلع زئاح و فورعم
يعبتتمل لقني فوسس يذلا و ةيلودلا
نم امنيسسلا رابخأا ايعوبسسأا ناجرهملا
ءاو˘جأا و ة˘ي˘ن˘ي˘تÓ˘لا لود˘لا و ا˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسا
نيجرخملا عم ي˘ق˘ت˘ل˘ي و تا˘نا˘جر˘ه˘م˘لا
ىوتسسملا ىلع نيلثمملا و نييملاعلا
مامسضنا نع اسضيأا نلعأا امك و يملاعلا

ن˘م رو˘ن˘لا ي˘م˘˘ل˘˘سس ةد˘˘ي˘˘سسلا ن˘˘م ل˘˘ك
تاذ و ةزراب ةيئامنيسس ةجرخم نادوسسلا

يوا˘ب بي˘ب˘ح د˘ي˘سسلا و ة˘ي˘م˘لا˘ع ةر˘˘ب˘˘خ
و و˘يرا˘ن˘ي˘˘سس بتا˘˘ك و جر˘˘خ˘˘م د˘˘جا˘˘سس
ي˘˘ف ذا˘˘ت˘˘سسأا و ي˘˘فار˘˘غو˘˘تو˘˘ف رو˘˘˘سصم
زاوهأا نم امنسسلا و يرسصبلا يعمسسلا
را˘ي˘ت˘خلاو ءا˘ق˘ت˘نلا ة˘ن˘ج˘˘ل ى˘˘لإا نار˘˘يإا
ة˘باو˘ب˘لا فر˘ع˘ت˘سسو .ة˘م˘ئاد˘لا ة˘ي˘˘لود˘˘لا
ر˘ي˘سصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا

لوأا ميظنت متيسس نيأا ىرخآا تادجتسسم
تا˘سشرو ل˘كسش ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘˘يو˘˘كت ةرود
ر˘سشا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ت ة˘ي˘سضار˘˘ت˘˘فا
تافلملا لدابت و ةروسصلا و توسصلاب
بيبح ذاتسسألا عم ةيرسصبلا ةيعمسسلا
ة˘با˘ت˘ك ى˘لو˘ح نار˘يإا ن˘م د˘جا˘˘سس يوا˘˘ب
نم » ناونع تحت جارخإلا و ويرانيسسلا

01 نم » ةسشاسشلا ىلإا ءاسضيبلا ةقرولا

باب نأا و ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس31 ىلإا
هذ˘ه˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل حو˘ت˘ف˘م ل˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا
لكل ةيناج˘م نو˘كت˘سس ي˘ت˘لاو ة˘سشرو˘لا
دعب ةكراسشملا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا با˘ب˘سشلا
ةرودلا هذه ةياهن يفو مهتافلم ةسسارد
ةيلود تاداهسش مدقت فوسس ةينيوكتلا
ةثÓث ةرودلا ةدم مودت و نيكراسشملل
نأا ةكراسشملا يف نيبغارلل نكميو مايأا
ناجرهملل ةيمسسرلا ةحفسصلاب اولسصتي
ىلع لوسصحلا لجأا نم كوبسسيافلا يف
ن˘كم˘يو ،تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا
تارودلا يف ةكراسشملا يف نيبغارلل
مهمÓفأاب ناجرهملل ةلب˘ق˘م˘لا ة˘ير˘ه˘سشلا
يف ل˘ي˘ج˘سست˘لا˘ب او˘مو˘ق˘ي نا ةر˘ي˘سصق˘لا

مليفلل يلودلا ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم
ة˘ي˘م˘لا˘ع ة˘سصن˘م ر˘ب˘كأا ى˘ل˘ع ر˘ي˘سصق˘˘لا

ا˘ي˘ه و تا˘نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م

FFIGD . yaweerfmlif ة˘سصن˘م

lavitsef mlif etag latigid eht،و
يلودلا ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم ربتعي
ناجرهم لوأا ةبا˘ث˘م˘ب ر˘ي˘سصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل
رئازج˘لا ي˘ف ر˘ي˘سصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ير˘ه˘سش
دكأاتي توأا ةرود يفو يبرعلا نطولاو
يقيرفإلاو يطسسوتملا و يبرعلا دعبلا

ناجرهملا ريدم فسشك ثيح يلودلا و
تاروطتلا نع ر˘يدو˘خ˘ل˘ب ل˘ي˘لد د˘ي˘سسلا
اهنأاسش نم ةديدجلا ةيلحملا و ةيلودلا
دهسشملا يف ناجرهملا مخز نم ديزت نأا
.يلودلا و ينطولا يفارغوتامنيسسلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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ايلاطيإاو اينابصسا يف ةرهاظتلل نيديدج نيريفصس بيصصنتو امليف53 لابقتصسا ^

(توأا ةرود) ريصصقلا يلودلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم

ةديدج تايشصخششب معدتت ءاقتنإلا ةنجلو ةلود11 نم ةكراششملا مÓفألا

:ةكراششملا مÓفألا ةمئاق
يناخيدنبرد دمحم نيسسح دمحم جارخإاlliw tsal eht ةريخألا ةدارإلا مليف1

(62:11) ةيناميلسسلا ، قارعلا ناتسسدرك

.(44:41) رسصم نم ششفاط ءاميسش جارخإا فوسشلا ةمÓسس مليف2

(00:80) ناريإا نم يدبع شسيردإا جارخإاmreps ehT فاطنلا مليف3

(10:50) رئازجلا نم يروبج قراط جارخإاnakoD ناكد مليف4

(40:50)قارعلا نم لÓج مزاح جارخإا يقارع انا مليف5

(11:40)رئازجلا نم رداقلا دبع فسسوياب جارخإا طيرسش مليف6

(50:61)قارعلا نم رداق لماك جارخإاymrA yameH يقئاثو مليف7

نم تيوجنيم مويغ جارخإاcal nu’d ueilim el ةريحبلا تسصو مليف8

(35:22)اسسنرف

((30:80راوفيد توك نمhtaL orb’M جارخإاetuaf al iuq à مليف9

قار˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ن˘˘سسح ر˘˘هو˘˘ج د˘˘م˘˘ح˘˘م جار˘˘خإا «ل˘˘مألا تنا ن˘˘˘ك» م˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف01

(25:72)رسصم نم بوجحم دمحم دلاخ جارخإا «ودوف» مليف11 (70:60)

(55:92) ايروسس نم يلع ورمع جارخإا ةرايزلا مليف21

(60:60)رئازجلا نم لولقب ميهاربإا جارخإاdivoc-91 مليف31

(11:32)ناريإا نم وج قح لوسسر جارخإا ةرقبلا مليف41

(50:41)رئازجلا نم بويأا ةسسنو جارخإا ينوكلا ءامسسلا راطم يقئاثو مليف51

(05:00)رئازجلا نم داقر دمحأا جارخإاyek مليف61

(71:01)قارعلا نم ونيهما نيسسح جارخإا نازحلا نحل انوروك يقئاثو مليف71

(55:80)قارعلا نم ناميلسس دواد يسضار جارخإا ةداهسش ةقرو مليف81

(72:50)رئازجلا نم يلÓيج ناديز جارخإا ميتي حافك يقئاثو مليف91

(00:90)رئازجلا نم يليابق نيسسح جارخإا ةيرهزملا مليف02

(63:10)شسنوت نم يسسلبارط راوسس جارخإا ؟اكه ششÓع مليف12

(81:40)رئازجلا نم شسوسسع دامع جارخإا ناولأاو رطاوخ مليف22

يتوقيلا نسسح و يتوقيلا ريمسض نم لك جارخإا ةقيسضلا تارمملا شسمه مليف32

(84:52)برغملا نم

(85:90)رئازجلا نم يدباوع رونأا جارخإا يجان مليف42

(60:30)برغملا نم باعلمأا دمحم جارخإا توملا مليف52

(72:41)برغملا نم يميلحلا لسصيف جارخإا ةريمألا ةايح مليف62

جارخإاRAW FO DECALPSID EHT برحلا ورجاهم يقئاثو مليف72
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 سنق ةهجاوم عيضيو ةبكرلا يف باصي لاطع
نم ىلوأ’ا ةلوجلا باسسحل سسن’ ةهجاوم نع لاطع فسسوي بايغ دكأات بقع كلذو ،ةيوق ةبرسض سسين يدان بردم ارييف كيرتاب ىقلت

ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةباسصإ’ هسضرعت ببسسب،““1 غيللا““ يف ““روسسنلا““ ـل ةجرخ لوأا نع يرئازجلا يلودلا بيغيو ،يسسنرفلا يرودلا
اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا ببسسب سسن’ مامأا مويلا ةارابم نع هرودب بيغيسس يوادوب ماسشه نأا ىلإا راسشي ،سسين يدان هنع فسشك ام بسسح
ةوعدلا هيجوت سسين بردم ارييف كيرتاب ررق لباقملا يف ،يريسضحتلا هسصبرت لÓخ هقيرف اهسضاخ يتلا ةيدولا تايرابملا ىدحإا يف

.مويلا ةهجاومل ابسسحت يريوغ نيمأا ـل
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˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘ك˘˘لا تق˘˘ل˘˘طأا

،مدق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا ن˘م م˘عد˘ب ““فا˘ك˘لا““

راطإا يف ايقيرفأا رب˘ع تا˘ط˘بار˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘عور˘سشم

نم ةمادتسس’او يميظن˘ت˘لا ل˘ك˘ي˘ه˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘ل ي˘ع˘سسلا

تا˘ق˘با˘سسم˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا

نايب يف ةيراقلا ةئيهلا هتدروأا ام بسسح ،ةيلحملا

قلطي يذلا عورسشملا ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ىل˘ع ا˘ه˘ل

ريو˘ط˘ت˘ل ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا و فا˘ك˘لا ج˘ما˘نر˘ب ه˘ي˘ل˘ع

لجأا نم ءاسضعأ’ا تاداحت’ا معدل فدهي تايرودلا

ريوطتل ةفاسضإ’اب اهب ةسصاخلا تايرودلا ةيفارتحا

لجأ’ا ةليوط ريوطت ططخ حنمب كلذو ،ةيدنأ’ا

ل˘˘م˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا زز˘˘ع˘˘ي˘˘˘سسو ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل

باحسصأا نيب راوحلا سصرف نيداحت’ا نيب ةكارسشلاب

ءا˘سضعأ’ا تادا˘ح˘ت’ا م˘عدو ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا

نم ،ةيسسايقلا ريياع˘م˘لا تاذ تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو تارا˘ه˘م˘لا˘ب

،ةيلحملا مدقلا ةرك تايرود ةمادتسسا نامسض لجأا
ةيسسفانتلا تايوتسسملا ىلع اسضيأا جمانربلا زكريسسو
ةيلاملا ةمادتسس’او ،مدقلا ةرك نيمثتو ،ةلوبقملا

،زيمتلا ريياعم ىلعأاب تايرودلا تاقباسسم ميظنتو
˘ما˘ظ˘˘ن˘˘ل ة˘˘ق˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ع˘˘جار˘˘م عور˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م˘˘سضت˘˘يو
ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،ءا˘˘˘سضعأ’ا تادا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا˘˘˘ب تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم˘˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا رو˘مأ’ا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا بناو˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ةيوق˘ت فد˘ه˘ب ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘يرود˘لا ي˘ف ة˘م˘كو˘ح˘لاو
ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘بو ،ا˘ي˘لا˘ح دو˘جو˘م˘لا تا˘˘يرود˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن
ة˘ع˘جار˘م ل˘م˘ع˘ب ءار˘ب˘خ˘لا ن˘م ق˘˘ير˘˘ف مو˘˘ق˘˘ي˘˘سس ،كلذ
قلعتت يتلا بناوجلاو ،تاقباسسملا ماظنل ةيليغسشت
رو˘مأ’او ،ق˘يو˘سست˘لا ة˘ي˘ل˘م˘عو ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘مÓ˘˘ع˘˘لا˘˘ب
،ةيلحملا تايرودلاب قلعتي اميف ةمكوحلاو ،ةيلاملا

نم تايرودلا هذه معدل تايسصوتب جورخلل كلذو
ماع˘لا ن˘ي˘مأ’ا بئا˘ن لا˘قو ،ه˘ي˘جو˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب لÓ˘خ

ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘يرود˘لا ل˘ث˘م˘ت»: و˘فا˘ب ي˘نو˘ط˘نأا ،فا˘ك˘ل˘ل
تادا˘˘ح˘˘ت’ا ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأ’او م˘˘˘هأ’ا ةرو˘˘˘سصلا
هذ˘˘ه ةو˘˘ق˘˘ب ة˘˘يد˘˘˘نأ’ا حا˘˘˘ج˘˘˘ن ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘يو ،ءا˘˘˘سضعأ’ا

ريياعم انيدل نوكي نأا احلم ارمأا دعي اذل ،تايرودلا
ةيحان نم تايرودلا هذهب قلعتي ام لك يف ةحسضاو
ةيمنتو مÓعإ’ا ،تايلمع˘لا ،ة˘م˘كو˘ح˘لا ،تا˘ق˘با˘سسم˘لا
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ل˘˘ل اد˘˘ناورو ا˘˘نا˘˘غ را˘˘ي˘˘ت˘˘خا م˘˘تو ،““دراو˘˘م˘˘˘لا
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ““ا˘فو˘ي““ و ““فا˘ك““ ج˘ما˘نر˘ب ن˘م ة˘ي˘ب˘˘ير˘˘ج˘˘ت˘˘لا

نمسضتتو،0202 ربمتبسس يف قلطنت يتلا تايرودلا
تا˘˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ج˘˘ها˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث
طيطختلاو تايرودلا ريوطتب ةقلعتملا ةيسسيئرلا
تاسسرامملا لسضفأ’ يدؤو˘ي يذ˘لاو ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ر˘˘˘يد˘˘˘م ،سشت˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك’ ناروز ح˘˘˘سضوأاو ،ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘لاو
رعسشن““ :يبوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا تادا˘ح˘ت’ا

عم تارب˘خ˘لاو م˘عد˘لاو ة˘فر˘ع˘م˘لا لدا˘ب˘ت˘ل ةدا˘ع˘سسلا˘ب
ة˘˘يو˘˘ق˘˘تو ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘تد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘ل كلذو فا˘˘˘ك˘˘˘لا
تاو˘ن˘سسلا ر˘ب˘ع ،ةرا˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘يرود˘˘لا
تاردابملا نم ديدعلا ريوطتب انمق ةيسضاملا ةليلقلا
عور˘سشم˘لا اذ˘هو ،ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ع˘˘ئار˘˘لا
ةروسصب نيداحت’ا نيب نواعتلا نم ززعيسس ريخأ’ا
.““ربكأا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 يبوروأ’أ داحت’أ عم دحتت فاكلأ
ايقيرفإأ يف ةينطولأ تاطبأرلأ ريوطتل

 سراف دمحم مض نم برتقي ويزق
لابسس يدانل يرئازجلا يلودلا عفادملا عم دقاعتلا نم ،مدقلا ةركل لوأ’ا مسسقلا ةلوطب يف طسشانلا يلاطيإ’ا ويز’ يدان برتقا

لبق نم ًابولطم تاب ًاماع42 رمعلا نم غلابلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا ،ةيلاحلا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ،سسراف دمحم
كسشو ىلعو ةمدقتم تاثداحم يف ويز’ نأاف ““وتاكريم وتوت““ عقوم بسسحبو ،لبقملا مسسوملا نم ةيادب هعم دقاعتلل ،يغازنإا ينوميسس
علطتيو ،دحاو بع’ نع لزانتلا ىلإا ةفاسضإ’اب وروي نييÓم6 غلبم ويز’ يدان سضرع درو ام بسسحبو ،لابسس عم قافتا ىلإا لسصوتلا
4202 ناوج ىتح اًدقع دعأا ويز’ نأا يلإا عقوملا راسشأاو ،لدابتلا ةقفسص مامتإ’ نوسسردنأا نافاجد وأا يبمولاب نوميسس مسض ىلإا لابسس
سصوسصخب لابسس عم لسصاوتو ،بعÓلا عم دقاعتلا يف بغري يذلا يسسنرفلا وكانوم نم ةسسفانم هجاويسس يلاطيإ’ا يدانلا نكل ،بعÓل
هنكل مسسوملا اذه ايلاطيإا ةلوطبب طقف تايرابم9 يف كراسشو ،رسسيأا حانجكو رسسيأا ريهظك بعللا ديجي سسراف ،يرئازجلا عفادملا

مسسقلل ةيلاطيإ’ا ةلوطبلا نم طبه دق لابسس نأا ركذي ،يسضاملا توأا يف ةبكرلل يمامأ’ا يبيلسصلا طابرلا يف قزمتب ةباسصإÓل سضرعت
ىرسسيلا ةبكّرلا يف ةريطخ ةباسصإاِل سضّرعت دق سسراف دمحم ناك ،ةراسشإÓل ،ةطقن02 ديسصرب ريخأ’ا،02 زكرملا هلÓتحاب لوأ’ا

يبراحم““ عم هلين نم ني˘َعو˘ب˘سسأا ن˘م ر˘ث˘كأا د˘ع˘بو ،ي˘سضا˘م˘لا توأا ر˘ه˘سش لا˘ب˘سس ه˘ق˘ير˘فِ̆ل ة˘يّدو ةارا˘ب˘م ي˘ف ،(ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘سصلا ة˘ط˘برأ’ا قّز˘م˘ت)
  .رهسشأا6 ةّدمِل ةسسفانملا نع داعتبإ’او ،ةيحارج ةيلمع ءارجإا ىلع هتربجأا .رسصمِب ايقيرفإا ممأا سسأاك ““ءارحسصلا

 بيجن.ج

ةيدوعسلا ىلإ ةدوعلا نع امهفلخت لوح ةعنقم تاباجإ امهنم رظتني

يسضاملب بسضغ نأريثي يرمعلبو يليÓب

لبقملأ مسسوملل ابسسحت يلوبان تاباسسح جراخ سسانو مدآأ لعجت بابسسأأ ةدع
بعللا رايخ وحن هجّتي راوع ماسح

 ”رضخلا“ ةحلصمِل
،يرئازج -وكنارفلا بعÓلا ةيسضق فرعت

˘˘˘ما˘˘˘يأ’ا هذ˘˘˘ه ع˘˘˘سساو لد˘˘˘ج ،راو˘˘˘ع ما˘˘˘سسح
يسسنرفلا بختنملا˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا سصو˘سصخ˘ب
نم ثعبيسس يذلا رمأ’ا وهو يرئازجلا وأا

داحت’ا نيب ديدج نم عارسصلا كسش نود
يسسنرفلا هيريظنو مدقلا ةركل يرئازجلا

ة˘فا˘ح˘سصلا تع˘ّقو˘تو ،ل˘ب˘ق ن˘م ثد˘ح ا˘م˘˘ك
نأا ،تب˘˘˘سسلا سسمأا ةردا˘˘˘سصلا  ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ماسسح برتغُملا يرئازجلا بعÓلا قحتلي
ي˘˘˘˘˘ف ،““ءار˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م““ ـب راو˘˘˘˘˘˘ع

راو˘ع نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،بير˘˘ق˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
مسسوملا ةياه˘ن ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ردا˘غ˘ي˘سس
هذ˘ه يّو˘ق˘ُي˘سس ا˘م و˘هو ،ي˘ب˘ن˘جأا ق˘˘ير˘˘ف ىلإا
باع˘لأا ع˘نا˘سص لا˘ق˘ت˘نا نو˘ك ي˘ف ،ة˘ي˘سضر˘ف˘لا
وأا ايلاطيإا وأا اينابسسإا وأا ارتلجنإا ىلإا نويل
نيلوؤوسسملا تاطوغسض هنع دعبُيسس ،ايناملأا
رئازجلا بخت˘ن˘م را˘ت˘خ˘ي˘سسو ،ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘لا

لاسشيم نوج لوؤوسسملا ناكو ،ةيحيرأا لِكب
د˘ق نو˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا يدا˘˘ن سسي˘˘ئر سس’وأا

ه˘˘ب˘˘ع’ د˘˘سض ة˘˘ب˘˘ي˘˘هر تا˘˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘سض سسرا˘˘˘م
،ريقف ل˘ي˘ب˘ن ي˘مو˘ج˘ه˘لا ناد˘ي˘م˘لا ط˘سسو˘ت˘م
ةيبلت نم ’دب ،اسسنرف بختنمِب قاحتلÓل
ةسصاخ نويل عم راوع مجن غزبو،4102 فيسص ليزاربلا لايدنوم دعب كلذو ،““رسضخلا““ ءادن

ىلع هموجن زربأا دحأا حبسصي نأا لبق ،يدانلاب لوأ’ا قيرفلا ىلإا مسضنا امدنع ،مسسوملا اذه
سسوتنفوي رارغ ىلع ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا ربكأا مامتها لحم هلعج ام ،مسسوملا اذه قÓطإ’ا
ىو˘ت˘سسم ىل˘عو ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘مو ي˘˘سسل˘˘سشتو لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل يداو˘˘نو ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
رايتخ’ا هناكمإاب لازي ’ هنكل ،يبملوأ’ا يسسنرفلا بختنملل ًايلاح راوع بعلي ،تابختنملا

ةياغ ىلإا اهب عرعرتو دلو يتلا اسسنرف حلاسصل وأا ،رئازجلا هدادجأاو هيدلاو دلبل بعللا نيب
يف هتّدم يسضقنت ،ٍدقعِب يسسنرفلا نويل كيبملوأا يدان عم راوع ماسسح طبتريو ،همجن غوزب
ةيدنأ’ا ديدع نوك ،ةفئاسصلا هذه يسسنرفلا قيرفلا كرتي دق هنكل3202. ناوج نم03 ـلا
،اديدسش اجاهتبا راوع ماسسح ىدبأاو ،هتامدخ نم ةدافتسسإ’ا يف بغرت ةريبكلا ةيبوروأ’ا

ّرسشؤوُم وهو،9102 فيسص رسصِمب ايقيرفإا ممأا سسأاك يرئازجلا ينطولا بختنملا زرحأا امنيح
.““رسضخلا““ ةحلسصمِل بعللا رايخ وحن هجّتي ،نويل كيبملوأا ناديم طسسوتم نأا ىلع يّوقو ثلاث
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ف˘˘سسو˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا را˘˘˘ثآا
لام˘جو يدو˘ع˘سسلا ةد˘ج ي˘ل˘هأا بع’ ي˘ل˘يÓ˘ب
،يدوعسسلا بابسشلا عفادم يرمعلا نب نيدلا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج بسضغ
نأا سضرتفملا ن˘م نا˘كو ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

مو˘ي ة˘يدو˘ع˘سسلا ىلإا ير˘م˘ع˘ل˘بو ي˘ل˘يÓ˘ب دو˘ع˘ي
تاب˘يرد˘ت ي˘ف ما˘ظ˘ت˘نÓ˘ل ،ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘برأ’ا
تايرابم يقاب لام˘ك˘ت˘سس’ ،با˘ب˘سشلاو ي˘ل˘هأ’ا

ايدان ن˘ل˘عأاو،9102-0202 يلاح˘لا م˘سسو˘م˘لا
ةدوعلا نع يئانثلا فلخت بابسشلاو يلهأ’ا
امهل ةسصاخ ةرئاط ريفوت مغر ،سضايرلا ىلإا

رد˘˘سصم ح˘˘سضوأاو ،م˘˘سشو˘˘لا يدا˘˘ن ي˘˘ف يرادإا ع˘˘م
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا نم ةبرقم
دا˘˘ع˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘ف ددر˘˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘ل ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب نأا˘˘˘ب
ن˘ي˘ب ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ا˘م˘ه˘ت˘نا˘˘ك˘˘م م˘˘غر ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

تاذ را˘سشأاو ،ن˘˘ي˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م فو˘˘ف˘˘سص
’إا م˘˘˘˘سضي ن˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب نأا ىلإا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
عم ةكراسشملا يف نومظتني نيذلا نيبعÓلا
ىرخأا لئادب كلتمي هنأاو اميسس’ ،مهتيدنا
نب ديعسس نوكيسسو ،نيزكرملا سسفن يف امهل

زربٔا ،يزيل˘ج˘نإ’ا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب بع’ ة˘م˘حر
ي˘سضق˘ي يذ˘لا ،ي˘ل˘يÓ˘ب ة˘فÓ˘خ˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا
ئ˘طاو˘سش ي˘ف ما˘م˘ج˘ت˘سس’ا˘ب ة˘ن˘هار˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا

يده˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ا˘م˘ك ،ه˘سسأار ط˘ق˘سسم˘ب ،نار˘هو
ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا ،يدو˘˘ع˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘˘بأا بع’ ،تار˘˘˘ها˘˘˘ت

بخ˘ت˘ن˘م عا˘فد ط˘خ ن˘ي˘˘ب ه˘˘نا˘˘ك˘˘م ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سس’
ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ،ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘م ’د˘˘˘ب ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ل˘ط˘ب ة˘ل˘ي˘ك˘سشت ن˘˘م هدا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسا
نود نم هرارمتسسا لاح يف ةلبقملا ةرتفلا

نأا د˘ع˘ب˘ت˘سسم˘لا ن˘م سسي˘لو ،ة˘ي˘م˘سسر ة˘سسفا˘ن˘˘م
لجا نم نيبعÓلاب لاسصت’اب يسضاملب موقي
نع ام˘ه˘ف˘ل˘خ˘ت سصو˘سصخ˘ب ا˘م˘ه˘ن˘م را˘سسف˘ت˘سس’ا
عم تابيردتلا ةلوازمل ةيدوعسسلا ىلإا ةدوعلا
ر˘˘سضخ˘˘لا برد˘˘م ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ثي˘˘ح ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘يدا˘˘ن
.يرمعلبو يليÓب يئانثلا عم ةعنقم تاباجإا

فاده بقلب جوتي يميهارب نيساي
 يرطقلا يرودلا

ن˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا جو˘˘˘ت
،ير˘ط˘ق˘لا نا˘ير˘لا بع’ ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب
ع˘م ة˘ف˘سصا˘ن˘م يرود˘˘لا فاد˘˘ه بق˘˘ل˘˘ب
دد˘˘ع˘˘ب ،د˘˘˘سسلا بع’ ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ع مر˘˘˘كأا
51 د˘ي˘سصر˘ب م˘سسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه فاد˘˘هأ’ا

يأا حجني مل ثيح ،دحاو لكل افده
هتحلسصمل ةلأاسسملا مسسح يف امهنم

،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘فا˘˘سص ر˘˘خآا ىت˘˘ح
ةيوق بق˘ل˘لا ىل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘لا تنا˘كو

يف نيمجاهملا نم ديدعلا نيب ادج
˘مر˘كأا م˘ه˘سسأار ىل˘ع يرود˘لا قر˘ف ل˘˘ك
ير˘ط˘ق˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا بع’ ف˘˘ي˘˘ف˘˘ع
نيسسا˘ي نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا كلذ˘كو د˘سسلاو
داد˘˘غ˘˘بو نا˘˘ير˘˘لا بع’ ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘ب
وطي نب دمحمو دسسلا بع’ حاجنوب

بع’ ي˘ن˘ه نا˘ي˘ف˘˘سسو ةر˘˘كو˘˘لا بع’
ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا ىلإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ة˘˘فار˘˘غ˘˘لا

ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا بع’ يوا˘˘بر˘˘ح˘˘لا يد˘˘م˘˘ح
عم افده31 ليجسست يف حجن يذلاو ةيناحسشلا بع’ نايئاسضر نيمار يناري’ا كلذكو
اذه فادهلا بقل ىلع عارسصلا نا ركذي ،طوبهلا بنجت ىلع هدعاسسي مل كلذ نكل هقيرف
وهو يرودلا يف ايسسايق امقر حاجنوب دادغب اهيف لجسس يتلاو ةيسضاملا ةنسسلا سسكع مسسوملا
ناديملا طسسوتم طبتريو ،ةقباسسملا خيرات يف لبق نم بع’ يأا هلجسسي مل افده93
9102 ف˘ي˘سص ه˘تّد˘م تأاد˘ب ،ٍد˘ق˘عِ̆ب ير˘ط˘ق˘لا نا˘ير˘لا يدا˘ن ع˘م (ة˘ن˘سس03) يميهارب ن˘ي˘سسا˘ي
رادم ىلع ،ةنسس03 رمعلا نم غلابلا بعÓلا عدبأاو3202. ماع نم هتاذ لسصفلا يف يسضقنتو

ةيليوج ىتحو،4102 فيسص يف يلاغتربلا وتروب ىلإا لقتني نأا لبق ،ةطانرغ عم نيماع
ةقطنملا يف ةبرجت سضوخ،9102 فيسص يميهارب ررق هراوسشم يف ةرم لوأ’و،9102
بع˘ل˘ف ة˘يور˘ك˘لا ه˘تر˘ي˘سسم راد˘م ىل˘ع ا˘مأا ،ير˘ط˘ق˘لا نا˘ير˘لا ىلإا م˘سضنا ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا

06. عنسصو اًفده68 اهلÓخ لجسس ،ةارابم483 ،اهلثم يتلا ةيدنأ’ا ةفاك عم يميهارب
ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘لا ن˘ي˘ترو˘ط˘سسأ’ا ““ر˘ها˘ق““ ه˘نأا ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ع فر˘˘عو
ددعب،3102و2102 يماع يف ام˘ه˘ي˘ل˘ع قو˘ف˘ت ثي˘ح ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لاو
ودلانورو يسسيمل يميهارب سسوباك فقوتي ملو ،ينابسسإ’ا يرودلا يف ةحجانلا تاغوارملا

تاغوارملا ددع يف ىرخأا ةرم امهيلع يرئازجلا مجنلا قوفت لب ،ينابسسإ’ا يرودلا دنع
7102-8102. مسسوم ابوروأا لاطبأا يرودب تاعومجملا رود يف ،ةحجانلا
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باصي يرون تيآ
”انوروك“ سوريفب

،انوروك سسوريفب يرون تيأا ناير ةباسصإا يجنأا قيرف نلعأا
تاءارجإ’ا نأا ،هرسشن نايب ربع يسسنرفلا يدانلا فسشكو
ىرجأا““ :فاسضأا امك ،يرون تيأا عم اهذاختا مت ةمزÓلا
سسوريف نع تافوسشك ينفلا مقاطلا ءاسضعأاو نوبعÓلا

،تابيردتلل انتدوع ذنم ةعسساتلا ةرملا يهو ،انوروك
هانعسضو ثيح ،باسصم يرون تيأا ناير نأا جئاتنلا ترهظأاف
مل““ :نايبلا فاسضأاو ،““نيعوبسسأا ةدمل يلزنملا رجحلا يف
ءارجإا متيسسو ،يرون تيأا ىلع ةباسصإ’ا تامÓع رهظت
نسسحت ةعباتمل ،لبقملا عوبسسأ’ا يف هل ةديدج تاسصوحف

ةلاح يبطلا مقاطلا عباتي امنيب ،ةيحسصلا هتلاح
بيغيسس ةنسس91 بحاسص نإاف اذهبو ،““برق نع نيبعÓلا

،يسسنرفلا يرودلا نم نيتلوج لوأا يف هقيرف فوفسص نع
نوجيد هفيسضم سسمأا موي هجاو يجنوأا يدان نأا ىلإا راسشي
ودروب هجاويسس امنيب،““1 غيللا““ ـل ىلوأ’ا ةلوجلا باسسحل
.ةيناثلا ةلوجلا باسسحل لبقملا دحأ’ا موي

سش.م

هقيرط يف ناقرز مدآ
 يكرتلا يرودلا ىلا
دق يكرتلا سشاتكسشب يدان ةرادإا نأا ،ةيكرتلا ““قفسش يني““ ةفيحسص فسشك
،وداراب يدان بع’ ،ناقرز مدآا ،ةيرئازجلا ةبهوملا مسضل سضرعب مّدقتت
يف هّمسضل برقأا ناك يذلا ،يواسسمنلا غروبزلاسس لوب دير قيرف محازيل
تاذ دّكأاو9102. ماع يف ةيفيسصلا ت’اقتن’ا قوسسب ةيسضاملا ةنسسلا
لظ يف ،دعب هريسصم اررقي مل يرئازجلا هيدانو بعÓلا نأاب ،ردسصملا
دعاولا مجنلا سسردي ثيح ،ةيبوروأا ةيدنأا نم هتامدخ ىلع ريبكلا بلطلا
هئÓمز راوسشم قيقحت يف هل حمسسي يذلا ،لسضفأ’ا يسضايرلا سضرعلا
يرودلا يف نابعلي نيذللا يوادوب ماسشهو لاطع فسسويك ،نيقباسسلا
لاطبأا يرودب ةكراسشملا ىلع لبقملا ينيعبسس نب يمار وأا ،يسسنرفلا
ةروطسسأا نبا وهو ،ناقرز مدآا زاتميو .خابدÓغنسشنوم ايسسوروب عم ابوروأا

مغرو ،نيمدقلاب بعللا ىلع هتردقب ،ناقرز كيلم ،قباسسلا فيطسس قافو
سسأاك يف هتكراسشمب ،ةيفاك ةربخ بسستكا هّنأا ’إا ،اماع (02) ةريغسصلا هّنسس
بختنملا بردم عباتيو .ودارب ةقفر ارخؤوم ةيقيرفأ’ا ةيلاردفنوكلا
نيذلا ،بابسشلا نيبعÓلا نم ةعومجمو ناقرز ،يسضاملب لامج ،ينطولا

ءامسسأ’ا سضعب مّدقت لظ يف ،ايقيرفإا لاطبأ’ ةفاسضإ’ا ميدقت مهناكمإاب
 .لازتع’ا فراسشم ىلع حبسصأا يذلا ةرويدق ن’دعك ،نسسلا يف
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يرئازجلا يلودلا بعÓلا داع
لÓخ ،ايلاطيإا ىلإا سسانو مدآا
،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا
قيرف تابيردت يف طارخنÓل
قÓ˘ط˘˘ن’ اداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ي˘˘لو˘˘با˘˘ن

،0202-1202 ديدجلا مسسوملا
ود˘ب˘ي سسا˘نو نإا˘˘ف ،كلذ م˘˘غرو
ةبيتك نع ليحرلا نم ابيرق
اذه وزوتاغ ورا˘ن˘ي˘ج برد˘م˘لا
اهزربأا با˘ب˘سسأا ةد˘ع˘ل ،ف˘ي˘سصلا

ع˘˘˘جار˘˘˘تو تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإ’ا ةر˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك
ع˘˘م بعÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا دودر˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘˘ما˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ل˘˘ط˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كٔا تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا

ةيادب ذنم ،سسانو مدٔا ةريسسم
ا˘م و˘هو ،ي˘˘فار˘˘ت˘˘ح’ا هراو˘˘سشم
ي˘ف ة˘ح˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر˘˘لا ر˘˘سسف˘˘ي
تقو برقأا لÓخ هنع يلختلا

ه˘ت˘بر˘ج˘ت نٔا و ة˘سصا˘خ ،ن˘ك˘م˘م
ي˘سسنر˘ف˘لا سسي˘ن ي˘ف ةر˘˘ي˘˘خٔ’ا
م˘˘˘لو ،كو˘˘˘˘ك˘˘˘˘سشلا هذ˘˘˘˘ه تد˘˘˘˘كٔا

سضر˘˘ف ن˘˘م بعÓ˘˘لا ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي
برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘سشأا ع˘˘˘م ه˘˘˘سسف˘˘˘ن
˘˘مد˘˘ع م˘˘غر ،ار˘˘ي˘˘ي˘˘ف كير˘˘تا˘˘ب
ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘ل سسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ئا دو˘˘˘˘˘جو
ه˘سسف˘ن د˘˘جو ه˘˘ن˘˘ك˘˘لو ،هز˘˘كر˘˘م

بل˘˘˘غأا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا جرا˘˘˘˘خ
ه˘ت˘قا˘ي˘ل نٔا و ة˘سصا˘خ نا˘ي˘˘حأ’ا
امامت ةعنقم نكت مل ةيندبلا

ورانيج بردملل لسصو ام وهو
هذ˘ه ل˘سضف˘ي ’ يذ˘˘لا وزو˘˘تا˘˘غ

ر˘ي˘غ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘ي˘عو˘ن˘˘لا
ق˘سسن ة˘ه˘با˘ج˘م ىل˘ع ن˘يردا˘ق˘لا

ىوقٔا ىقبت ي˘ت˘لاو تا˘يرا˘ب˘م˘لا
ة˘نرا˘ق˘م ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘ب
ةر˘˘˘ث˘˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘فا˘˘˘سضإاو ،ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘ب
م˘غرو سسا˘˘نو نإا˘˘ف ،تا˘˘با˘˘سصإ’ا

اهعبات يتلاو ةريبكلا هتبهوم
م˘˘˘مٔا سسأا˘˘˘ك لÓ˘˘˘خ ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ىق˘ب˘ي ه˘نأا ’ٔا،9102 ايقير˘فإا
عم ةدودحم ة˘ي˘لا˘ع˘ف وذ ا˘ب˘ع’
اهل بع˘ل ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا م˘ظ˘ع˘م

بعÓ˘˘لا ىف˘˘˘ت˘˘˘كاو ،نآ’ا ىت˘˘˘ح
لÓخ طقف نيفده ليجسستب
،اسسنرف يف يسضقنملا مسسوملا

،ةمسساح تار˘ير˘م˘ت4 مدقو
سسين ةرادٔا تلعج ماقرأا يهو
دعب Óماك هدقع ءارسش سضفرت
ىق˘ب˘يو ،ه˘ترا˘عٔا ةر˘ت˘ف ة˘يا˘ه˘˘ن
يذلاو ،ربكأ’ا و مهأ’ا لماعلا

ن˘ع سسا˘نو ل˘ي˘حر ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
وه ،هنم اغور˘ف˘م ار˘مٔا ي˘لو˘با˘ن
وز˘˘˘˘ن˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ل د˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘˘جو
ءا˘ن˘بٔا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت ي˘ف ي˘ي˘ن˘˘ي˘˘سسنا
بع˘سصلا ن˘˘م يذ˘˘لاو ،بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ل˘قأ’ا ىل˘ع ه˘ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘سس’ا
ركذي ،ةلب˘ق˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق تاو˘ن˘سسل
م˘سسا حر˘˘ت˘˘قا د˘˘ق ي˘˘لو˘˘با˘˘ن نأا˘˘ب
و˘˘لو˘˘سسا˘˘سس ن˘˘م ل˘˘ك ىل˘˘ع سسا˘˘˘نو
ةلدابم تا˘ق˘ف˘سص د˘ق˘ع˘ل ا˘مرا˘بو

ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
نأا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م و˘˘˘هو ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
تاباسسح يف لخدي ’ بعÓلا
مسسوملل ابسسحت ينفلا مقاطلا
.لبقملا

ديلو.ف
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ل˘ي˘ب˘ن ي˘سسنو˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ بر˘˘عأأ
نع ،فيطسس قافو بردم ،يكوكلأ

ىلع فأرسشإ’أ ةلسصأوم يف هتبغر
نأأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘سشم ،يدا˘˘ن˘˘لأ عور˘˘˘سشم
يف ريسست هدقع ديدجت تاسضوافم

رسسنلأ ةرأدأ ع˘م ح˘ي˘ح˘سصلأ ق˘ير˘ط˘لأ
لÓ˘خ ن˘م ي˘كو˘كلأ لا˘˘قو ،دو˘˘سس’أ
ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ة˘ح˘ف˘سصل˘ل تا˘ح˘˘ير˘˘سصت
:““كو˘ب˘سسي˘ف““ ع˘قو˘م ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل˘ل
انأأ ،موي˘لأ ا˘هد˘ي˘عأأو ا˘ق˘با˘سس ا˘ه˘ت˘ل˘ق““
ةبغر يدلو ،قافولأ يف أدج حاترم
،فيطسس ةن˘يد˘م ي˘ف ءا˘ق˘ب˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك

يذلأ يسضايرلأ عورسشملأ ةلسصأومو
:فاسضأأو ،““قباسسلأ يف هل انططخ
يف ريسست ةرأدإ’أ عم تاسضوافملأ““
ي˘ف ز˘كر˘م ا˘نأأو ،ي˘با˘ج˘يإ’أ ها˘ج˘˘ت’أ
،تامأدقتسس’أ ىلع رسضاحلأ تقولأ

،نيزيمم نيبع’ بأدتنأ ديرأأ ثيح
،انيدل ةدوجوملأ رسصانعلأ نم لسضفأأ

لجأأ نم نيبع’ بلج طقف سسيلو

ا˘˘نأأ““ :ع˘˘با˘˘تو ،““ط˘˘ق˘˘فو بأد˘˘ت˘˘˘ن’أ

ةرأدإ’أ عم لسصأوتلأ ىلع سصيرح

ةيسضقب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ا˘م˘ئأد

ىلع نولبقم نحن˘ف ،تا˘مأد˘ق˘ت˘سس’أ

يف تاهبج ثÓث ىلع ةكراسشملأ

بل˘ط˘ت˘ي أذ˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن تا˘˘م˘˘ي˘˘عد˘˘ت

د˘ق˘ل““ :ي˘كو˘كلأ م˘ت˘خو ،““ز˘كأر˘م˘˘لأ

،سسابعلب فأده بأدتنأ رأرق عم تنك

دبع باعلأ’أ عناسصو ،ي˘ن˘ي˘سسو˘ح˘ل˘ب

ا˘م˘ه˘نأأ ة˘سصا˘˘خ ،م˘˘يدرو˘˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لأ

ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘نا˘كمإأ نا˘كل˘ت˘م˘˘ي

نإاف ،فسسأÓل نكل ،ينفلأ ىوتسسملأ

ل˘ل˘كت م˘ل ا˘م˘ه˘˘ع˘˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لأ

.““حاجنلاب

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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حيحسصلأ قيرطلأ يف ريسست هدقع ديدجت تاسضوافم /فيطسس قافو

 لبقملا مسسوملا يف تاهبجلا لك ىلع بعللا ىلع هتبغر دكؤوي يكوكلا
 ةمسصاعلأ داحتأ

لسصفت ةدحاو ةوطخ
قاحتل’ا نع يدومسصم

 ““ةراطسسوسس““ـب

ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن ع˘فأد˘م ،يدو˘م˘˘سصم مÓ˘˘عو˘˘ب تا˘˘ب
يدان ىلإأ لاقتن’أ نم ىندأأ وأأ نيسسوق باق ،نأرهو
ةيفيسصلأ تÓيوحتلأ ةرت˘ف لÓ˘خ ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأ
داحتأ ةرأدإأ نم ةبرقم رداسصم نم ملعو ،ةيراجلأ
طبر دق ىيحي رتنع يسضايرلأ ريدملأ نأاب ،ةمسصاعلأ
ةبغر ىدبأأو ،هلامعأأ ليكوو ،يدومسصمب هت’اسصتأ

62ـلأ بحاسص تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك

قفأو دق يدومسصم نأاب تدكأأ ،رداسصملأ تأذ ،اماع
ىوسس قبتي م˘لو ،ة˘ي˘سصخ˘سشلأ طور˘سشلأ ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع
،ةيدولوملأ ةرأدإأ نم هحيرسست قئاثو ىلع لوسصحلأ
ةمسصاعلأ داحتأ جاتحيو ،داحت’اب هقاحتلأ ميسسرتل

ةميق لثمت ،مي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م2 براقي غل˘ب˘م ع˘فد˘ل
ىلع لوسصحلل ،بعÓلأ دقع يف يئأزجلأ طرسشلأ

.لبقملأ ماعلأ فيسص يف يهتني هدقع نأأ امب ،هتامدخ
ديلو.ف

ةر˘كل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’أ تع˘˘ن
ربع سسمأأ لوأ ءاسسم ““فاف““ مدقلأ

م˘كح˘لأ ةا˘فو ي˘م˘سسر˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م
دمحم ،ق˘با˘سسلأ ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ

ةرك ماكح ديمع ربتعي يذلأ يحأزم

39 زهان رمع نع ،ةيرئأزجلأ مدقلأ

أأدب دق يحأزم موحرملأ ناكو ،ةنسس

وهو7491 ةنسس يسضايرلأ هرأوسشم
هدعاقت لبق هرمع نم نيرسشعلأ يف

مكحك ةنسس52 دعب2791 ةنسس
،ةيرامعتسس’أ ةبقحلأ لÓخو ،ريدم

تايرابملأ نم ديدعلأ يحأزم رأدأأ
ة˘ب˘ي˘ب˘سشلأ ل˘ث˘م ،د˘˘ل˘˘ب˘˘لأ قر˘˘سش ي˘˘ف
غنيسسيرو ليفبيلف ةنيدمل ةيسضايرلأ
داحت’أو (ايلاح ةدكيكسس) ليفبيليف
قافو و فيطسس ةنيدمل يسضايرلأ
و ءاسضي˘ب˘لأ ن˘ي˘ع دا˘ح˘تأ و ف˘ي˘ط˘سس
و ةسسبت داحتأ أذك و ةلسشنخ داحتأ
ن˘ي˘ب ا˘م رأدأأ ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تأ
ةيلامسشلأ اي˘ق˘ير˘فأأ سسأا˘ك تا˘ط˘بأر˘لأ

رأدأأ ،لÓقتسس’أ دعبو،6591 ةنسس
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ةأرا˘˘ب˘˘م لوأأ

داحتأ ني˘ب3691 ةنسس ةير˘ئأز˘ج˘لأ
رئأزجلأ ةيدولوم يدان و ةمسصاعلأ
تايرابملأ نم د˘يد˘ع˘لأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ

ةيدولومو ةبانع داحتأ اهرهسشأأ نم

با˘ب˘˘سش و4691 ةنسس ر˘ئأز˘ج˘لأ

6691 ةنسس ةبقلأ دئأر و دأدزولب

فيطسس قافو و رئأزجلأ ةيدولومو

رئأزجلأ ةيدولوم أذك و0791 ةنسس

و،0791 ةنسس يأد نيسسح دهن و
ةرا˘˘سشلأ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘حأز˘˘˘م ل˘˘˘سصح˘˘˘ت

ثÓث دعب و3691 ةنسس ةيلأرديفلأ
يئا˘ه˘ن ةرأدإ’ ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت تأو˘ن˘سس

نيب توأأ02 بعلمب رئأزجلأ سسأاك
ي˘˘سضا˘˘ير با˘˘ب˘˘سش و ة˘˘ب˘˘ق˘˘˘لأ د˘˘˘ئأر

لخد،6691 ة˘ن˘سس ي˘فو ،دأدزو˘ل˘˘ب
ةأرابم رأدأأ ثيح ،ةيقيرفإ’أ ةركلأ
ايقيرفأأ ممأأ سسأاكل ةث˘لا˘ث˘لأ ة˘ب˘تر˘م˘لأ
رأو˘ف˘يد تو˘كو لا˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘سسلأ ن˘˘ي˘˘ب

مكح نيعي نأأ لبق يسسيئر مكحك
بنا˘ج ى˘لإأ (سسا˘م˘ت م˘كح) د˘˘عا˘˘سسم
ةأرابملأ لÓخ ي˘م˘يا˘كسش مو˘حر˘م˘لأ
تناكو سسنوت و اناغ نيب ام ةيئاهنلأ
كراسشي ممأÓل ايقيرفأأ سسأاك لوأأ كلت
تناك امك ،رئأزجلأ نم ماكح اهيف
تاسسفا˘ن˘م ي˘ف تا˘كرا˘سشم ةد˘ع ه˘ل

0791و3691 ن˘ي˘ب ا˘م ة˘ي˘ق˘ير˘˘فأ

ةأرا˘ب˘م ا˘ه˘لÓ˘خ رأدأأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ن˘˘سسلأ
تايفسصت راطإأ يف نأدوسسلأوايرجين

و فينق نب ةدعاسسمب ملاعلأ سسأاك
يحأزم نيع دعاقتلأ لبقو ،يدنحم
ةيوهجلأ م˘ي˘كح˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘ل ا˘سسي˘ئر
.مدقلأ ةركل ةنيطنسسق ةطبأرل

ديلو.ف

 ةافو يعنت ““فافلا““
 ةيرئازجلا مدقلا ةرك ماكح ديمع

تانيعبسسلأو تانيتسسلأ يف ةيبانعلأ ةيدنألأ نم ديدعلأ نأولأأ لمح

هللا ةمذ يف يحبسصلا ةتسسوب ديعسسلا قباسسلا بعÓلا
ديعسسلأ قباسسلأ بعÓلأ سسمأأ يفوت
ةليوط ةاناعم دع˘ب ي˘ح˘ب˘سصلأ ة˘ت˘سسو˘ب

،ةنسس47 زهاني رمع نع سضرملأ عم
نيب نم نأديملأ طسسو بع’ ناكو
ةبانع يف ةفورعملأ ةيوركلأ هوجولأ
تانيعبسسلأو تاني˘ت˘سسلأ تأو˘ن˘سس ي˘ف
ةيدنأ’أ نم ديدعلأ نأولأأ لمح ثيح

ىلإأ9591 نم ““كابيجلأ““ رأرغ ىلع

ةينابسشلأ فا˘ن˘سصأ’أ ي˘ف3691 ةياغ

HSC““ يدا˘ن ى˘˘لإأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو

ABANNA““ ـب فور˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
نم هنأولأأ ل˘م˘ح يذ˘لأ ““را˘ط˘ي˘ب˘سسلأ““

يدانو،0791 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لإأ3691

““ABANNA MSA““  ةنسس نم

اهدعبو،4791 ة˘يا˘غ ى˘لإأ0791

-IPÔH SC““ يدا˘ن نأو˘لأأ سصم˘ق˘˘ت

ABANNA XUAT““ 4791 نم

هلأز˘ت˘عأ د˘ع˘بو6791 ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإأ
بيردتلأ يف ةبرجت سضا˘خ ن˘يدا˘ي˘م˘ل˘ل

-ANNAOM““ يدا˘˘˘˘ن برد ثي˘˘˘˘ح

AB““ ““سسابسسبلأ رأرغ ىلع ىرخآ’أ ةيدنأ’أ نم ديدعلأو ““رفاحملأ““ يدان وهو ““أوملأ،
يف ينف ريدم بسصنم لغسشو ةبانع داحتأ نابسشو ةسشاط ،يديهم نب ،رامع يديسس ،ينوبلأ

هقÓخأاب فورعم يحبسصلأ ةتسسوب ديعسسلأ موحرملأو ،اسضيأأ مدقلأ ةركل ةيوهجلأ ةبانع ةطبأر
.ةبانع يف ةفورعملأ ةيسضايرلأ هوجولأ نم ربتعيو ةيلاعلأ

سسافر ناميلسس



ةفرتحملإ ةطبإرلل ديد˘ج˘لإ د˘عا˘شصلإ ةد˘كي˘كشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف را˘شصنأإ سشي˘ع˘ي
رمي يتلإ ةيرإدإ’إو ةيلاملإ ةمزأÓل إرظن ،تاظحللإ بعشصأإ مايأ’إ هذه ،ىلوأ’إ
مشسوملل ابشسحت اهقإروأإ طبشض يف تعرشش قرفلإ فلتخم نأإو املع قيرفلإ اهب
نيبع’ مإدقتشسإ يف عرششت مل نآ’إ ةياغل سسامشسيجلإ نأإ نيح يف ديدجلإ
.لبقملإ مشسوملل ابشسحت نيزراب

ابيرق ةيناث  ةريشسمب مايقلا نومزتعي

راشصنأإ ررق ةريخأ’إ عيباشسأ’إ يف قيرفلإ زيمي يذلإ ريبكلإ دومجلل إرظن
يتلإ ىلو’إ دعب ،ةيناث ةيملشس ةريشسمب مايقلإو ةرملإ هذه كرحتلإ ةبيبششلإ
رطخ يف قيرفلإ نأاب نيلوؤوشسملل توشصلإ لاشصيإ’ يشضاملإ عوبشس’إ تمظن
يف نيمهاشسملإ وأإ نييلاحلإ نيريشسملإ ءإوشس عيمجلل بيهرلإ تمشصلإ لظ يف
رود بعلب نآ’إ ةياغل يفتكت يتلإ ةيئ’ولإو ةيلحملإ تاطلشسلل ةفاشضإإ ةكرششلإ
هذه ميظنتب نوبلاطي  ثيح ،راشصنأ’إ بشسح ةلوهجم ىقبت بابشسأ’ جرفتملإ
اهب رمي يتلإ ةمزأÓل إرظن ايدام قيرفلاب لفكتلإو لاغششن’إ لاشصيإ’ ةريشسملإ

.ديدجلإ مشسوملل ريشضحتلإ يف عورششلإ نع إزجاع هتلعج يتلإو ايلاح

ةينطو ةكرششب نوبلاطي

هيناعي امل إرظن قيرفلل يروف لح داجيإإ ةرورشض لوح راشصن’إ  بلط يتأاي
نوعنتقي راشصنأ’إ لعج امم لولحلإ داجيإإ نع ةرإدإ’إ زجعو نويدلإ ةرثكب ايدام
قيرفلإ مامز ةين˘طو ة˘كر˘شش ي˘لو˘ت˘ب ي˘قو˘ف ي˘شسا˘ي˘شس رإر˘ق ه˘مز˘ل˘ي ق˘ير˘ف˘لإ نأإ

رمأ’إ يناعي قيرفلإ لعج يذلإ لكششملإ إذه نم ايئاهن سصلختلل
ّ

مشسوملإ يف بلشسلاب هيلع سسكعنيشس ام وهو نآ’إ ةياغل ريشضحتلإ يف عورششلإ نع زجعيو ني
.هيلع وهام ىلع لاحلإ ءاقب ةلاح يف  طوقشسلإ يدافت ىلع بعليشس قيرفلإ نأإ ديكأ’إو ،لبقملإ

لكششملا لحو لخدتلل يلاولا نوعدي

ىلوأ’إ ةلودلإ لثمم هرابتعاب قيرفلإ اهيف دجوي يتلإ ةمزأ’إ لحل لخدتلإ هنم نيبلاط ةورع ىشسيع ديشسلإ ةدكيكشس ةي’و يلإول مهءإدن قيرفلإ راشصنأإ هجو
عشضول إرظن ةجرح ربتعت يتلإ ةلبقملإ ةرتفلإ يف قيرفلإ ةدعاشسمب لامعأ’إ لاجرو تاكرششلإ عانقإإ هناكمإابو رإرقلإ بحاشص هنأإ امك ةي’ولإ ىوتشسم ىلع
داجيإ’ ةورع ىشسيع ديشسلإ  ةي’ولإ يلإو لخدت ىلع ريبك لمأإ قيرفلإ راشصنأإ قلعيو ،ةلوطبلل ريشضحتلإ يف عورششلإ نم اهنكمت مدعب يلاحلإ سسامشسيجلإ

قيرفلإ ةدعاشسم سصوشصخب ابلط لامعأ’إ لاجرو راجتلإ هل دري نلو ةذفان هتاميلعتو ةي’ولإ يف رإرقلإ بحاشص هرابتعاب قيرفلإ اهب رمي يتلإ ةمزÓل لولح
.ةيلاحلإ ةفئاشصلإ هب ّتلح يتلإ ةمزأ’إ دعب ديدج نم فوقولإو لإومأ’إ جاتحي يذلإ لبقملإ مشسوملإ قيرفلإ دعاشسيشس ةي’ولإ يلإو نأإ إودكأإو

ب.سص
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ةياجب ةبيبشش

““يبمسسايجلا““ لبقتسسم ددهت ةيلاملا ةمزأ’ا
،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف ر˘م˘˘ي
ه˘تإر˘ت˘ف بع˘شصأإ ن˘م ةد˘حإو˘ب
ةيلاملإ ةمزأ’إ ببشسب كلذو
ا˘هد˘˘ه˘˘ششي ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ق˘˘نا˘˘خ˘˘لإ
ةردق مدع لظ يفو ،يدانلإ

ريفوت ىلع قيرفلإ يلوؤوشسم
نم ةمزÓلإ ةيلاملإ ةلويشسلإ
ي˘ت˘لإ نو˘يد˘لإ د˘˘يد˘˘شست ل˘˘جأإ
،هيبعÓ˘ل ق˘ير˘ف˘لإ ا˘ه˘ب ن˘يد˘ي
را˘ظ˘ت˘˘ن’إ مد˘˘ع ء’ؤو˘˘ه رر˘˘ق
ثي˘˘ح ،تقو˘˘لإ ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘˘ل
ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإإ ءو˘ج˘ل˘لإ إو˘ل˘˘ظ˘˘ف
ةطبإرلل ةعباتلإ تا˘عزا˘ن˘م˘لإ
لجأإ نم مدقلإ ةركل ةينطولإ
نود نمو ،مهلإومأإ ةداعتشسإ
ي˘˘ب˘˘˘ع’ ةو˘˘˘ط˘˘˘خ نإا˘˘˘ف كشش
،ةمداقلإ ةلحرملإ يف قيرفلإ ةيرومأام ديقعت نم ديزت نأإ اهنأاشش نم ةيواجبلإ ةبيبششلإ

ىلع ء’ؤوه عجشش نيبعÓلإ عم اهلشصإوت مدعو ةرإدإ’إ بايغ نأإ ىلإإ رداشصم تراششأإو
.قيرفلل اهب نونيدي يتلإ مهلإومأإ ةداعتشسإ ةلواحم لجأإ نم كرحتلإو رثكأإ راظتن’إ مدع

ر.ع

يفرعلا نيسسح عم دقاعتي ياد نيسسح رسصن
يإد نيشسح رشصن فوفشصب قحتلي بع’ لوأإ يفرعلإ نيشسح بعÓلإ ىحشضأإ

ةدمل دقع ىلع هءاشضمإإ دعب كلذو ،ةيراجلإ ةيفيشصلإ ت’اقتن’إ ةرتف لÓخ
نإولأإ اقباشس سصمقت دق يفرعلإ ناكو ،يدانلإ ةرإدإإ نم ملع ام بشسح ،نيتنشس

فوفشصب قحتلي نأإ لبق،9102 ىلإإ6102 نم ةدتمملإ ةرتفلإ يف ةيرشصنلإ
يف م˘شسو˘م˘لإ إذ˘ه ةر˘ي˘شصق ة˘بر˘ج˘ت ةدا˘ع˘شسو˘ب ة˘ن˘يد˘م ن˘بإ سشا˘عو ،ةر˘ق˘م م˘ج˘ن
ررقي نأإ لبق ،ةيناثلإ ةجردلإ لزجملإ يدان فوفشص يف بعل امدنع ةيدوعشسلإ
ةيرشصنلإ لواحت ،ىرخأإ ةهج نمو ،يلاحلإ فيشصلإ يف نطولإ سضرأإ ىلإإ ةدوعلإ
بردم دودغز رينم دجإوتي نيأإ ةينفلإ ةشضراعلإ ةدايقل ديدج بردم عم دقاعتلإ
ىطعأإ دق هنأاب دكأإ دق دودغز ناكو ،ةحئÓلإ سسأإر ىلع اقباشس ةمشصاعلإ داحتإ

يف طوقشسلاب إددهم يإد نيشسح رشصن ناكو ،ةيرشصنلإ ةدايقل ةيئدبملإ هتقفإوم

متي نأإ لبق انوروك سسوريف يششفت ببشسب يئانثتشس’إ9102-0202 مشسوم
ةرتف تحتتفإو ،ط˘ق˘ف ةد˘عا˘شصلإ قر˘ف˘لإو ل˘ط˘ب˘لإ د˘يد˘ح˘ت ع˘م طو˘ق˘شسلإ ءا˘غ˘لإإ

ةياغ ىلإإ رمتشستشسو يشضاملإ توأإ5 ءاعبرأ’إ موي ايمشسر ةيفيشصلإ ت’اقتن’إ

تابيردتلإ فانئتشسإ دعوم ديدحت دعب متي مل يذلإ تقولإ يف ،ربوتكأإ72

0202-1202.ديدجلإ مشسوملإ قÓطنإو
ديلو.ف

رئازجلا ةيدولوم

رفظلل حمطي ةقاطوب
““ديمعلا““ عم ةيسساسسأا ةناكمب

ةيدولوم ى˘مر˘م سسرا˘ح ة˘قا˘طو˘ب د˘م˘حأإ بر˘عأإ
ينفلإ مقاطلإ هذختإ يذلإ رإرقلإ نع ،رئإزجلإ
هب ظاف˘ت˘ح’ا˘ب ي˘شضا˘ق˘لإو ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن ةدا˘ي˘ق˘ب
سسراحلإ حرشص ثيح ،مداقلإ مشسوملل ابشسحت
سصوشصخلإ إذ˘ه ي˘ف سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘ت’ ق˘با˘شسلإ
يتامدخب ظافتح’إ ررق ريغن بردملإ““ :Óئاق
ي˘نر˘ع˘ششي رإر˘ق˘لإ إذ˘ه ،ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدو˘لو˘م ع˘˘م

:ةنشس22 بحاشص لشصإويل ،““ةداعشسلإو ةحإرلاب
ىلع يدانلإ ةرإدإإو بردملإ ركششأإ نأإ ديرأإ““
اشضيأإ هجوتأإ امك ،ي˘تا˘ي˘نا˘كمإإ ي˘ف م˘ه˘ت˘ق˘ث هذ˘ه
ى˘لإإ إو˘ف˘قو يذ˘لإ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ را˘˘شصنأ’ ر˘˘كششلا˘˘ب

يري˘شصم دد˘ح˘ت نأإ د˘ع˘ب““ :م˘ت˘ت˘خ˘ي˘ل ،““ي˘ب˘نا˘ج
دنع نوكأإ يكل يدوهج ةفعاشضم يف بغرأإ

ي˘ف تع˘شضو ي˘ت˘لإ ة˘ق˘لإو تا˘ع˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘لإ ن˘˘شسح
عم ةيشساشسأإ ةناكمب رفظلإ وه يفده ،يشصخشش
.““هقيقحتل دهج يأإ رخدأإ نلو ديمعلإ

ر.ع

ةدكيكشس ةبيبشش

ةينطو ةكرسشب نوبلاطيو يلاولا لخدتل نوطغسضي راسصنأ’ا

ةنيطنشسق بابشش

 يحلاسص هبع’ دقع ديدجت يف حجني يسسايسسلا
،ةنيطنشسق بابشش يدان ةرإدإإ سسلجم نكمت
،يحلاشص نيشساي هعفإدم هدقع ديدجت نم

،2202 ماع ىتح قيرفلإ فوفشص يف ىقبيل
ةرإدإإ نأا˘˘ب ،ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م ردا˘˘شصم ن˘˘م م˘˘ل˘˘˘عو
هت˘ع˘ن˘قأإو ،بعÓ˘لا˘ب تع˘م˘ت˘جإ د˘ق با˘ب˘ششلإ
إددرتم ناك نأإ دعب ،نيمشسومل هدقع ديدجتب
ةبرجت سضوخ يف هتبغر ببشسب ديدجتلإ يف
بعÓلإ نأاب تدكأإ ،رداشصملإ تإذ ،ةيجراخ
بابلإ قلغيل ،ديدجلإ هدقع ىلع عقو دق
لو˘ح إر˘خؤو˘م تجإر ي˘ت˘لإ تا˘ع˘ئا˘ششلإ ما˘˘مأإ

ةرإدإإ رإر˘ق ي˘تأا˘يو ،ل˘˘ي˘˘حر˘˘لإ ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر

،(اماع62) يحلاشص دقع ديدجتب بابششلإ
م˘شسو˘م˘لإ ي˘ف ه˘ت˘كرا˘ششم ة˘ل˘ق ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب
يف رإرقتشس’إ ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ،ي˘شضق˘ن˘م˘لإ
نع ةرإدإ’إ ءانغت˘شسإ د˘ع˘ب ،ي˘ف˘ل˘خ˘لإ ط˘خ˘لإ

مÓشسإإو ،باكروب ريهز نيريهظلإ تامدخ
ةرإدإإ ر˘ششا˘ب˘˘ت نأإ بق˘˘تر˘˘م˘˘لإ ن˘˘مو ،ةد˘˘ير˘˘ه

رمأ’إ قلعتيو ،ةلبقملإ ةليلقلإ تاعاشسلإ يف مهدوقع ديدجتب مهعانقإ’ ،زئاكرلإ سضعب عم إددجم اهتاشضوافم بابششلإ
.يمشساقلب حاتفلإ دبع ليعامشسإإو ،ةدايع نب نيشسحو ،ينÓعز رداقلإ دبعو ،دإدح دإؤوف يعابرلاب

ديلو.ف
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ربتلل ةعسسأو ةلمح ةبانعب يغامّدلأ للسشلأ لافطأل لمأأ ةيعمج تبسسلأ سسمأأ ةحيبسص تمظن
ّ

مدلاب ع
نم تأرسشعلأ ةل˘م˘ح˘لأ تب˘ط˘ق˘ت˘سسأ ثي˘ح ،ة˘با˘ّن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو ةرو˘ث˘لأ ة˘حا˘سس ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع كلذو
ربتملل أريبك لابقإأ تفرعو سصاخسشألأ

ّ
ربتلأ فدهب أوؤواج نيذلأ نيع

ّ
سصاخسشألأ ةدئافل مهمدب ع

سسمأأ يف مه نيذلأ ىسضرملأ
ّ

يفو ،عيمجلأ ناسسحتسسأ تقل يتلأ ةبّيطلأ تأردابملأ هتاه لثمل ةجاحلأ 
يف ””ةريمسس ةيروأون”” ةبانعب يغامّدلأ للسشلأ لافطأل لمأأ ةيعمج ةسسيئر تفسشك دقف لسصّتم قايسس
اهمّظنت يتلأ ةينماسضتلأ تاطاسشنلأ ةلسسلسس ةناخ يف جردنت ةوطخلأ هذهّ نأأ ””ةعاسس رخآأ»ـل اهثيدح
يف نمكي تاطاسشنلأو تÓمحلأ هتاه نم سضرغلأّ نأأ ةريخألأ تحسضوأأ اميف رخآل تقو نيب ةيعمجلأ
رلأو ىسضرملأ ةدعاسسم راطإأ

ّ
ةّوقلأ ّثب لجأأ نم مهسسوفن يف لمألأ عباط ءافسضإأ عم مهتاّيونعم نم عف

رطت نيح يف ،مهتايّدحتو مهسضرم ةهجأومل مهبولق يف رأرسصإلأو
ّ

سضافخنإلأ لكسشمل انتثّدحم تق
ل˘خأد ه˘ترد˘ن ى˘لإأ ة˘فا˘سضإلا˘ب مّد˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘لأ ة˘ب˘سسن ي˘ف ة˘ّي˘سصو˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ هد˘ه˘˘سشت يذ˘˘لأ د˘˘يد˘˘سشلأ
سسمأأ يف ىسضرملأ نوكي امنيب تايفسشتسسملأ

ّ
للسشلأ لافطأل لمأأ ةيعمجب عفد ام وهو ،هيلإأ ةجاحلأ 

يف اهميظنت ّمت نيأأ ،ناهذألأو بولقلأ يف ةخسسأر ىقبت يتلأ ةمّيقلأ ةتافتلإلأ هتاهب مايقلأ يغامّدلأ
رمتسسأو تبسسلأ سسمأأ موي ةحيبسص نم ةعسساتلأ ةعاسسلأ دودح

ّ
ءاسسملأ نم ةرّخأاتم تاعاسس ةياغ ىلإأ ت

ةحرفلأ لاخدإأ سضرغب تايفسشتسسملأ ىلإأ اهذخأأو مدلأ سسايكأأ نم نكمم ددع ربكأأ عمج سضرغب
افلاسس ةروكذملأ ةّيعمجلأ ىلع نيمئاقلأّ نأأ ةيناث ةهج نم ةراسشإلأ ردجت ،ىسضرملأ سسوفن يف رورسسلأو
نم ثيح ،تÓمحلأ نم ةلسسلسسو تأردابملأ نم ةلمج هتاّيط يف لمحي اّيرث اجمانرب أوعسضو دق
  .قرطلأ ىّتسشب مهتاّيونعم نم عفرلأو ىسضرملأ ةدعاسسم لجأأ نم ابيرق اهميظنت بقترملأ

يتبسس ديلو

ةبانعب نيعّربتملإ نم تإرسشعلإ تبطقتسسإ ةردابم يف

ةلمح مّظنت يغامّدلأ للسشلأ لافطأ’ لمأأ ةيعمج
ّمدلاب عّربتلل ةعسسأو

 ةعاسس84 رخآإ يف

نيرخآأ2732 ذاقنإأو اقرغ اسصخسش11 كÓه
مت امك ،تايلو7 ىوتسسم ىلع ةيئاملإ تاعمجملإو ئطإوسشلإ يف ةريخألإ ةعاسس42ـلإ يف ،اقرغ اسصخسش11 يفوت
نإوعأإ ماق دقف  ،ردسصملإ تإذ بسسحبو.ةيندملإ ةيامحلإ حلاسصم نايب بسسحب ،قرغلإ نم صصخسش2732 ذاقنإإ

ميدقتو يقيقحلإ قرغلإ نم صصخسش2732 ذاقنإاب حمسس لخدت2733 ـب مامجتسسلإو ئطإوسشلإ ةسسإرح زاهج

،تايلو7 ىوتسسم ىلع رحبلإ يف اقرغ إوفوت اياحسض9 ثثج نوسساّطغلإ لسشتنإإو.نيرخآإ997 ـل تافاعسسإلإ
ىلإإ ةفاسضإلاب.ةدحإو ةافوب ةدكيكسسو لجيجو ،نيتافوب ةياجبو صسإدرموب ،تايفو3 ـب ةزابيت ةيلو مهتردسصت
ناكملاب يئام عّمجم يف قرغ ةنسس21 هرمع لفط لوألإ ،ةيئاملإ تاعّمجملإ يف اقرغ نيسصخسش يتثج لاسشتنإ
يفوت ،تإونسس8 هرمع لفطل يهف ةيناثلإ ةيحسضلإ امأإ.ةيدملإ ةيلوب ةيإردسسلإ ةيدلبب ““ةسضايبلإ““ ىمسسملإ

.تسسإرنمت ةيلوب ““لقنم نيع““ ةيدلبب ““كإرأإ““ ةيرقب ةيئام ةكرب يف اقرغ
و .ق

ةنتابب نيفيسسو رمخ ةروراق0021 نم ديزأأ زجح
ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةربتعم ةيمك ،ةنتاب ةيلوب رذعملأ ةبيتكل ينطولأ كردلأ رسصانع سسمأأ زجح
عورسشملأ ريغ راجتإلأو عيبلأ تأدئاع نم نوكي نأأ حجري يلام غلبم أذكو ،ماجحألأو عأونألأ ةفلتخم
ةدرأو تامولعم رثإأ ،هذه ةيلمعلأ تءاج ثيح ،سضيبأأ حÓسس ىلأ ةفاسضإلاب ،ةيلوحكلأ تابورسشبملاب
يلئاعلأ هنكسسمل رمعلأ نم تاينيعبرلأ يف سصخسش لÓغتسساب ديفت رذعملاب ينطولأ كردلأ ةبيتكل
،ةسصخر نود ةيلوحكلأ تابورسشملأ عيبل ،ةنتاب ةيلوب ةرمسشلأ ةرئأدل ةعباتلأ تÓيهلوب ةيدلبب نئاكلأ

ةجيتنلأ تناك ثيح ،هب هبتسشملأ نكسسم سشيتفت مت ،ةيروهمجلأ ليكو نم سشيتفتلاب نذأ أردسصتسسابو ثيح

رايلم801 هردق يلام غلبمو ،ماجحلأو عأونلأ ةفلتخم رمخ ةروراق0721 ىلع روثعلأ متو ةيباجيأ

ةفاسضلاب ،لزنملأ بحاسص فيقوتو ،اهزجح مت دقف هيلعو ،مسس65 لوطب نيفيسس ىلأ ةفاسضلاب ،ميتنسس
ةقفر هدايتقأو هفيقوت متي نأ لبق كردلأ حلاسصم فرط نم هتدراطم تمتو ،رأرفلأ لواح يذلأ هكيرسش ىلأ
ىلأ امهدسض زجنأ يذلأ فلملأ لوحي نأ ىلع قيقحتلأ تأءأرجأ لامكتسسل ةبيتكلأ رقم ىلأ هكيرسش
انمأزت هذه ةيلمعلأ يتاتو.امهيلأ ةهجوملأ مهتلأو ىسشامتي يذلأ مكحلأ يف رظنلل ةيئاسضقلأ تاهجلأ

دي رومخلأ يسستحمل نوكي يتلأو ،تاباغلأو لابجلأ يف قئأرحلل ابيهر أراسشتنأ فرع يذلأ ،رحلأ لسصفو
،ةيمأرتم لوحكلأ تاجاجز نيكرات ،تاعونمملأو رومخلأ ءاسستحل مهل اعترم تاباغلأ نم نوذختي ذأ اهيف
يف دي ناسسنÓل ىقبي يتلأ بابسسلأو لمأوعلأ ديدع بناج ىلأ اهراسشتنأ يف مهاسسيو قئأرح ببسسي ام
تÓيهلوب ةيدلب ناكسس ىدل أريبك احايترأ تيقل هذه ةيلمعلأ نأ ركذلاب ريدج .رخلأو نيحلأ نيب اهبوبسش
تايلوحكلأ يطاعتمو بابسشلأ لابقل أرظن هيف امهب هبتسشملأ فيقوت مت يذلأ يحلأ ناكسس مهنم اميسس
.ىرخأ ةهج نم يحلأ ةروسص هيوسشتو ةهج نم ناكسسلأ فواخم طسسو ناكملأ ىلع تأرذخملأو

ح ناسشوسش

 إراتكه441 نم ديزأإ قإرتحإإ

لامسش روباب لابجب نأرينلأ رسصاحت ةيندملأ ةيامحلأ
فيطسس ةي’و

ةنسسلأ تدتمأ ثيح، لوهم قيرح دامخإأ نم سسمأأ ءاسسم فيطسسب ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تنكمت

ةيرق يحأونب،سشئاسشحلأ و ةرمثملأ راجسشألأ و نيتاسسبلأ نم أراتكه441 نع ديزت ةحاسسم ىلع نأرينلأ
حايرلأ لعفب ةعرسسب نأرينلأ ترسشتنأ دقو . ةيلولل يقرسشلأ لامسشلأ ىسصقاب لامسش روباب ةيدلب يقرجم
ةباغلأ دودح ةياغ ىلإأ لاغدأأو ةرواجم نيتاسسب ىلإأ  تدتمأ و، سشئاسشحلأ ةفاثكو ةعفترملأ ةرأرحلأو
نيع ةيندملأ ةيامحلأ ةدحول ةعبات ءافطإأ تانحاسش ةعسست ريخسست مت كلذ لجأل و ،روباب لبج يلاعأاب

انوع05 اهمقأوطب فيطسس ةيندملأ ةيامحلل تاباغلأ قئأرح ةحفاكمب سصاخلأ لقنتملأ لترلأو ةريبكلأ
يتيدلبو تاباغلأ حلاسصم تايناكمإأ ىلإأ ةفاسضإلاب ،ةيلولل ةيندملأ ةيامحلأ ريدم ةدايقببترلأ فلتخمب
فسصنو مويل ةريبك تأدوهجم دعب تعاطتسسأ يتلأ ،نينطأوملأ تأرسشع ةدعاسسمو لوغلأ جرسسو روباب
تاباسصإأ ليجسست نود ةقطنملأ ناكسسل ةماه تاكلتمم ةيامحو هدامخأو قيرحلأ ةرسصاحم نم مويلأ

نم أراتكه98 اهنم أراتكه441 يلأوحب نأرينلأ اهتحاتجأ يتلأ ةيلامجإلأ ةحاسسملأ تردقو ،ةيرسشب

ةرجسش085 يلأوح فÓتإأ و، يسسلطألأ زرألأو رسضخألأ طولبلأ نم أراتكه02 ،سشأرحألأو لاغدألأ

ةمزح02 هب ريغسص بآأرم ، بآأرم لخأد جاجد ريط052 قوفن ، أراتكه53 يلأوح ةحاسسم ىلع ةرمثم

84 لÓخ ليجسست مت امك .نيعوبسسأأ ذنم ةقطنملأ هتدهسش يذلأ لوألأ دعب يناثلأ قيرحلأ أذه دعيو،نبت
اهدامخإأ مت مÓسسوب ،ىورلأ نيع ،تانرآأ نيع ،لوغلأ جرسس نم لكب ىرخأأ قئأرح ةسسمخ ةريخألأ ةعاسس

رخآأ قيرح دامخإأ ةيلمع لسصأوتت اميف ،سشأرحألأو لاغدألأ نم راتكه21 يلامجأ فÓتأ ليجسست عم
 .يزيت تيآأ ةيدلب ناميوب ةيرقب ةعمجلأ أذه رهظ علدنأ نيتاسسبو لاغدأل

ر نميأ

ايئاسضق نيقوبسسم نم نوكتت

تأردخملأ جيورت يف ةسصتخم ةباسصع فقوي فيطسس نمأأ
طسشنت تناك،تأردخملأ جيورت  يف ةسصتخم ةباسصع فيقوت نأأ فيطسس ةيلو نمأأ حلاسصم تعاطتسسأ

قبأوسسلأ باحسصأأ نم مهلج ةنسس03 و42 نيب مهرامعأأ حوأرتت دأرفأأ30 نم لكسشتت ، ةنيدملأ طسسو
ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصملاب تأردخملأ ةحفاكم ةقرف دأرفأأ لبق نم ترطأأ ةيلمعلأ.ةيلدعلأ

بناج ىلإأ (جلاعم فيك) تأردخملأ نم مأرغ003 زجح نم  اهلÓخ تنكمت ،فيطسس ةيلو نمأل ةعباتلأ

هذه تءاجو،مومسسلأ هذه جيورت تأدئاع نم ربتعي اماه ايلام اغلبمو ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم اسصرق331
عم ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ جيورت يف سصخسش طروتب ديفت تامولعم لÓغتسسأ بقع ةيلمعلأ
هتيوه ديدحت نم لوأأ تنكم ةمكحم ةطخ مسسر كلذ روف متيل ،اهنم ةيمك راسضحإأ ىلإأ هئوجل لامتحأ

،ةيئأذغلأ دأوملأ عيب يف سصسصختم يراجت لحم بحاسصب قلعتي رمألأ نأاب حسضتإأ نأأ دعب ، هدجأوت ناكمو
نأأ نم دكأاتلأ دعب و،ةنيعم ةدم هل دسصرتلأ دعبو ،يمأرجإلأ هطاسشن هيومتل اهلغتسسي ناك يتلأ ةنهملأ يهو
أذهو ،روفلأ ىلع لخدتلأ مت ةيلقعلأ تأرثؤوملأ وأأ تأردخملأ جيورت تايلمع يف Óعف علاسض هب هبتسشملأ

003 ـلأ نم رثكأأ هتزوحبو يراجتلأ هلحم لخأد سسبلت ةلاح يف هطبسض متيل ،ةباينلأ نذإأ ىلع لوسصحلأ دعب

اهقلطأأ يتلأ تايرحتلأ تتبثأأ اميف ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم اسصرق331 و (جلاعم فيك) تأردخملأ نم مأرغ
. اسضيأأ امهفيقوت مت ةيسضقلأ تأذ يف نيرخآأ نيسصخسش  عولسض ،ةقرفلأ تأذ دأرفأأ

ةزايح ةمهت نع ،ةثÓثلأ نيطروتملأ دسض ايئأزج افلم تزجنأأ،ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاكل لمكتسسأ دعبو
ةعورسشملأ ريغ ةسسرامملأ ةحنج عم عيبلأ سضرغل ةعورسشم ريغ ةفسصب ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ
.سسبحلأ نهر مهعأدإاب ترمأأ يتلأ ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ مامأأ هبجومب أوليحأأ،ةحسصلأ ةنهمب

ر نميأ

انوروكلأ ببسسب ملاعلأ يف ةافو فلأأ008 نم رثكأأ
يف ،نيسصلأ يف هفاسشتكأ ذنم ملاعلأ يف سصخسش فلأأ008 نم رثكأأ ةايحب ّدجتسسملأ انوروك سسوريف ىدوأأ
تلّجُسس ،لمجملأ يفو.تبسسلأ ةيمسسر رداسصم ىلإأ أدانتسسأ سسرب سسنأرف ةلاكو هتّدعأأ دأدعت قفو ،ربمسسيد

.ةنلعم ةباسصإأ970,300,32 لسصأأ نم ملاعلأ يف تايفو400,008

دقو ،ةافو798,452 اهليجسستب ،سسوريفلاب أررسضت رثكألأ يبيراكلأو ةينيتÓلأ اكريمأأ يتقطنم ربتعتو

(614,571) ةدحتملأ تايلولأ يه لود4 يف ملاعلأ يف سضرملأ ءأرج تايفولأ فسصن نم رثكأأ تلجُسس

.(497,55) دنهلأو (016,95) كيسسكملأو (853,311) ليزأربلأو
بايغ طسسو ،ملاعلأ يف سصاخسشألأ نم ديزملأ ةباسصإأ دجتسسملأ انوروك سسوريف يباسصم ددع لسصأويو
كيكسشتب لبوق نÓعإلأ نكل ،ىودعلأ دسض حاقل لوأأ ليجسست ،أرخؤوم ،ايسسور تنلعأأ اميف ،عجان ءأودل
ثÓثلأ لحأرملأ زتجي مل هنأل ،داقتنÓل يسسورلأ حاقللأ سضرعتو.ةيبرغ ةيملع تائيهو لود نم عسسأو
رمأأ وهو ،نيعوطتملأ نم ةدودحم ةنيعب ىفتكأو ،ةيريرسسلأ براجتلل

ٌ
نأل ،تاحاقللأ لاجم يف فاك ريغ 

قباسس تقو يفو.اهنم ةعرج نوذخأايسس رسشبلأ نم نييÓملأ تائم نأل ،أريبك أرذح بجوتسست ةريخألأ هذه
نوسضغ يف ءابولأ ءأوتحأ نم ملاعلأ نكمتي نأأ يف اهلمأأ نع ةيملاعلأ ةحسصلأ ةمظنم تبرعأأ ،ةعمجلأ

لمأان”” :فينج يف نييفاحسصلل سسوسسيربيغ موناهدأأ سسورديت ةيملاعلأ ةحسصلأ ةمظنم ريدم لاقو””نيماع
انوروك سسوريف ىلع ةرطيسسلأ ناكمإأ ىلعً أددسشم ،””نيماع نم لقأأ لبق ةحئاجلأ هذه نم يهتنن نأأ

نم ةدافتسسلأ”” ربع هنأأ فاسضأأو.ةتيمملأ8191 ةينابسسإلأ أزنولفنإلأ ةحئاجب ةنراقم عرسسأأ ةدمب ،دجتسسملأ
نأأ دقتعأأ ،تاحاقللأ لثم ةيفاسضإأ تأودأأ ىلع لسصحن نأأ لمألأو ،دح ىسصقأأ ىلأ ةحاتملأ تأودألأ

8191”. ماع أزنولفنإأ هتقرغتسسأ امم لقأأ تقو يف ةحئاجلأ ءاهنإأ انتعاطتسساب
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