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 قــــفارت «ةـــعاسس رــخآا»
اــياــحسض ثــثج لــقن ةــيلمع
«دسشر نبا» ىفسشتسسمب اــنوروك

زكارم ءاشسؤورو ماعلا ريدملا ماهم يهني ةيئاملا دراوملا ريزو

ةبانعب راجتلاو نينطاوملا يواكششو نويقوقح نوطششان اهعفر ريراقت ةيفلخ ىلع

تازواجت يف قيقحتلا ةنجل دفوت ةيلخادلا
 ةيلولاب تÓحمو تانكسسل يئاوسشعلا مدهلا

قيرحلا ببشسب رئاشسخ يأا دوجو ةبانع ةيدلب سسيئر ىفن اميف

اقيقحت حتفت نمألا حلاسصم
رسشحملاب بسش قيرح يف

ةميدقلا تارايسسلل يدلبلا

سصاخششأا ةشسمخ لاقتعا عم ةازاوم
 ريمألا ةيدلبب

تاميلعت ردسصي يلاولا
قفارملا قلغ ةيلمعل يدسصتلل

لجيجب تاقرطلاو ةيمومعلا

عيمج ةيلوؤوشسم اهولمح و ةباقنلا اومهتا
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زكارم ءاسسؤورو ماعلا ريدملا ماهم يهني ةيئاملا دراوملا ريزو

حيطي�هايملا�عيزوت�يف�رييصستلا�ءوصس
«لايصس»�ةكرصش�يلوؤوصسمب

«ةروزم تاباختنا» ىلإا يدؤويسس تنرتنإ’ا ربع تيوسصتلا» : يفرسش

لبقملا�ربمتبصس61�هاصصقأا�لجأا�يف�ةبخانلا�ةئيهلا�ءاعدتصسا

رئازجلا ىوتسسم ىلع هايملا عيزوتل «لايسس» ةسسسسؤومب رابك نيلوؤوسسم ةدع لزعب سسمأا «يقارب يقزرأا» ةيئاملا دراوملا ريزو ماق
ةيسشع هايملا بذبذت ةحيسضف ببسسبو ةكرسشلا ىوتسسم ىلع رييسست ءوسس تفسشك تاقيقحت دعب ةيفيظولا مهماهم نم ةزابيتو ةمسصاعلا

 .كرابملا ىحسض’ا ديع
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ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ سسي˘ئر ف˘صشك
دمحم «تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ
ةئيهلأ ءاعدتصسأ دعوم نع «يفرصش
ليدعت ءاتفت˘صسأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ب˘خا˘ن˘لأ
ةطلصسلأ سسيئر حصضوأأو.روتصسدلأ
ي˘عد˘ت˘صسي نأأ سضر˘ت˘ف˘م˘لأ ن˘م ه˘نأأ

ديجملأ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
ل˘جأأ ي˘ف ة˘ب˘خا˘ن˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ نو˘˘ب˘˘ت

.لبقملأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس61 ها˘˘˘˘˘صصقأأ
ةينطولأ ةطل˘صسلأ سسي˘ئر د˘ع˘ب˘ت˘صسأ
د˘م˘ح˘م تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ
ىلع افيصض هلولح هلÓخ يفرصش
ىلأ ءوجللأ سسمأ  ةينطولأ ةعأذإ’أ
ه˘˘نأ’ تنر˘˘ت˘˘نإ’أ ر˘˘ب˘˘˘ع عأر˘˘˘ت˘˘˘ق’أ

املث˘م ر˘يوز˘ت˘ل˘ل ة˘صضر˘ع نو˘كي˘صس
ىرخأأ لود يف براجتلأ ترهظأ

سسيئر رب˘ت˘عأو .هر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع
ةدملأ نأأ «يفرصش دمحم» ةطلصسلأ
ءأرجإأ خيرات قبصست ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘مز˘لأ
روتصسدلأ ليدعت لو˘ح ءا˘ت˘ف˘ت˘صس’أ

’ مداقلأ رب˘م˘فو˘ن1 يف رر˘ق˘م˘لأ
يتلأ ةط˘ل˘صسلأ ما˘مأأ ا˘ق˘ئا˘ع ل˘كصشت
عي˘م˘ج ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك تأءا˘ف˘ك م˘صضت
يدحتلأ عفر ىلع ةرداق ت’اجملأ
انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج نإأ ي˘فر˘صش لا˘قو.

لÓخ ءاتفتصس’أ ءأرجإأ نود تلاح
سسيئر دهعت املثم لوأ’أ يثÓثلأ
نÓ˘عأ نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ
ائجافم نكي مل ءاتفتصس’أ خيرات
سشياعتلأ انملعت » نأأ دعب ةطلصسلل

فصشك قا˘ي˘صسلأ ي˘فو .«ءا˘بو˘لأ ع˘م
لاح سضرع ريرقت مدق هنأأ يفرصش
هئاقل لÓ˘خ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر˘ل

سصئاقنلأو ةطلصسلأ تاناكمإأ لوح
ة˘ق˘فأر˘م˘لأ ل˘جأأ ن˘˘م ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لأو
ة˘يدأا˘ت˘ل ة˘ط˘ل˘صسلأ ل˘م˘ع˘ل ة˘يدا˘م˘˘لأ

حصضوأأ و.هجو لمكأأ ىلع اهتمهم
تبعل ةثيدحلأ تايجولونكتلأ نأأ
تاباختن’أ حاجنأ يف امهم أرود
نم يصضاملأ ربمصسيد يف ةيصسائرلأ

ةمولعملأ نيوكت يف مكحتلأ ثيح
تمهاصس امك اهتيامحو ةيباختن’أ
و ةيباختن’أ م˘ئأو˘ق˘لأ ر˘ي˘ه˘ط˘ت ي˘ف
يذ˘لأ ير˘صشب˘˘لأ سصق˘˘ن˘˘لأ زوا˘˘ج˘˘ت

ةينطولأ ةطلصسلأ هنم يناعت تناك
نا˘كو .تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘˘صسم˘˘لأ

ةلقتصسملأ ةينطولأ ةنجللأ سسيئر

سسيئر عم هئاقل بقع تاباختنإÓل

دق طرافلأ نينث’أ موي ةيروهمجلأ

ربمفون لوأأ ديدحت مت هنأاب حرصص

ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘˘صسإ’أ خ˘˘يرا˘˘ت مدا˘˘ق˘˘لأ

د˘م˘ح˘م لا˘قو.رو˘ت˘صسد˘لأ عور˘˘صشم

ةيروهمجلأ سسيئرل تمدق يفرصش

ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج لو˘˘ح سضر˘˘ع

تاباختنإÓل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

تقو˘˘لأ ي˘˘˘فو ة˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ب د˘˘˘خأÓ˘˘˘ل

د˘عو˘م˘لأ أذ˘˘ه دأد˘˘عإ’ بصسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

قرطت هنأأ يفرصش لاق امك .مهملأ

ى˘˘˘˘لإأ «نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت» سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘˘م

ةينوناق˘لأو ة˘يدا˘م˘لأ تا˘ي˘لا˘كصشإ’أ

.اهتجلاعم بلطتي يتلأ
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بابصسأأ يف قيقحت حتف دعب كلذو

نم ريثكلأ يف تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘لأ فا˘ف˘ج

ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘صصت بصسحو.تا˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لأ

ريزو نلعأأ ءاعبرأ’أ سسمأأ يفحصص

ماهم ءا˘ه˘نإأ ن˘ع ة˘ي˘ئا˘م˘لأ درأو˘م˘لأ

ها˘ي˘م˘˘لأ ة˘˘كر˘˘صشل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ

ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب «لا˘ي˘˘صس» ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لأو

ن˘ي˘لوؤو˘صسمو «لا˘˘ت˘˘ي˘˘با˘˘ك سسير˘˘ب»

جئات˘ن ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع كلذو ن˘ير˘خأأ

ءو˘صس تف˘صشك ي˘ت˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
ةمصصاعلاب هايملأ عيزوت يف رييصست
لوؤوصسملأ تأذ ىهنأ امك. ةزابيتو
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لا˘ب ن˘ير˘˘خأ ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم
ءأدأ يف سسعا˘ق˘ت˘لأ بب˘صسب ها˘ي˘م˘ل˘ل
ة˘ج˘لا˘ع˘م لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لأ

هايملاب ديوزتلأ يف عاطقنأ لكصشم
دق ريزولأ ناكو أذه تاي’و دعب
ةنجل يراجلأ عوبصسأ’أ علطم دفوأ
ن˘م ة˘نو˘كم ة˘كر˘˘صشل˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةرأزولأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘صشت˘ف˘م

ةريبكو ةريغصص لك يف قيقدتلل
ن˘ع تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لأ تف˘˘صشك ثي˘˘ح
ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘ك ز˘˘ج˘˘ع دو˘˘جو
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ ع˘˘يزو˘˘تو
انمأزت. ةزابيتو ةمصصاعلأ رئأزجلأ

رير˘ق˘ت ن˘يود˘ت˘ب ةر˘ي˘خأ’أ ما˘ي˘ق ع˘م
عصضو لوح عاطقلأ ريزول أدوصسأ
درأوملأ ريزو ى˘ه˘نأأو. ة˘صسصسؤو˘م˘لأ
ةكرصشلأ يف تأراطإأ مهم ةيئاملأ

ريدمو لÓغتصس’أ ريدم مهنيب نم
ز˘كأر˘م ءأرد˘مو تا˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘صس’أ

، تياف د’وأأ نم لك يف لايصس

،نا˘ي˘ن˘ب˘لأ ن˘ي˘˘ع ،ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ جر˘˘بو

ةراصشإ’أ ردجيو . ةيرأدو ،ةقأرصش

ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر نأأ

درأوملأ ريزو اهمأ دق ناك نوبت

عامتجأ لÓخ يقأرب يقزرأ ةيئاملأ

دحأو عوبصسأ ةلهم ريخأ’أ ءأرزولأ

عاطقنأو بذ˘بذ˘ت ة˘ل˘كصشم ءا˘ه˘نإ’

.تاي’و ةدع يف بورصشلأ ءاملأ

مهتملا عافد نم بلطب

يملوع�دارم�ةمكاحم�ليجأات

ربمتبصس32�ىلإا
،سسمأ حابصص ،ةمصصاعلأ رئأزجلأ ءاصضق سسلجم لجأأ

عمجم كلام ةمكاحمل ةصصصصخملأ فانئتصس’أ ةصسلج

مدقو .لبقملأ ربمتبصس32 ىلإأ يملوع دأرم ،كافوصس

دقو ةصسلجلأ ليجأاتل ةمكحملأ ةئيهل ابلط يملوع عافد

موي دمحمأأ يديصس ةمكحم تنأدأأو.هيلع ةقفأوملأ مت

أذفان اصسبح تأونصس01 ـب يملوع دأرم نأوج42

انجصس ةنصس02 ـب ايبايغ برأوصشوب مÓصسلأ دبع نيدأأو

ةنصس21 ـب ىيحيوأأ دمحأأ قباصسلأ لوأ’أ ريزولأو أذفان

ةيصضق يف نيمهتملأ عيمج ةعباتم مت دقو.أذفان انجصس

ليوحتو سضيبت اهنم داصسفلاب ةلصص تأذ مهتب كافوصس

ةوصشرلأ ،جراخلل ة˘ي˘مأر˘جإأ تأد˘ئا˘ع ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن لأو˘مأأ

نيف˘ظو˘م˘لأ ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضلأ أذ˘كو ذو˘ف˘ن˘لأ لÓ˘غ˘ت˘صسأو

ايأزم ىلع لوصصحلأ لجأأ نم مهصضيرحتو نييمومعلأ

. مهتلأ نم اهريغو ةقحتصسم ريغ
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ةقيلفتوبل ةيرسسلا ةنب’ا اهنأا ىلع مدقُت تناك ةمهتملا

«ايام»�مادم�ةمكاحم�ليجأات

ربمتبصس03�ىلإا�يزاغلاو
ةمكاحم ليجأات ءاعبرأ’أ سسمأأ ةقأرصشلأ ةمكحم تررق

يف ةعباتملأ «ايام» ةوعدملأ ةقيفصش ةخيلز يصشانصشن

ىلع ءانب أذهو لبقملأ ربمتبصس03 ىلإأ داصسف اياصضق

ةرملأ يف اهتمكاحم تلّجُأأ دق تناكو .اهعافد نم بلط

توأ62 ـلأ سسمأأ خيرات ىلإأ توأأ رهصش ةيأدب ىلوأ’أ

ةقيفصش ةخيلز ي˘صشا˘ن˘صشن ة˘ي˘صضق ي˘ف ع˘با˘ت˘ُيو0202.

ةنب’أ اهنأأ ىلع مدُقت يتلأو«ايام مأدام» ـب ةفورعملأ)

ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع ق˘ب˘صسأ’أ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر˘ل ة˘˘ير˘˘صسلأ

و نÓعز ينغلأ دبع أذكو اهيتنبأ نم لك (ةقيلفتوب

امهيتفصصب يلأوتلأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لأ يزا˘غ˘لأ د˘م˘ح˘م

لاعفأ’أ لث˘م˘ت˘تو.ف˘ل˘صشلأو نأر˘هو˘ل ن˘ي˘ق˘با˘صس ن˘ي˘ي˘لأو

«لأومأ’أ سضييبت» يف اميصس ’ نيمهتملل ةبوصسنملأ

«ةقحتصسم ريغ تأزايتمأ حنم» و «ذوفنلأ لÓغتصسأ«و

ىلع يمومع نوع سضيرحت«و «ماعلأ لاملأ ديدبت«و

ة˘ل˘م˘ع˘لأ بير˘ه˘ت« و «ة˘ق˘ح˘ت˘صسم ر˘ي˘غ تأزا˘ي˘ت˘مأ ح˘ن˘م

.«جراخلأ وحن ةبعصصلأ
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هتيعسضو اهيلإا تلآا يتلا دادسسن’ا ةلاح ببسسب

فلكملا�ماهم�يهنت�ةفاقثلا�ةريزو

حتفلا�ضضاير�ناويد�رييصستب
ماهم ءاهنإاب «ةدود نب ةكيلم «ةفاقثلأ ةريزو ترمأأ

خيرات نم أءدب حتفلأ سضاير نأويد رييصستب فلكملأ

ره˘صشأ’أ لÓ˘خ ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةرأزو تح˘ت˘فو.ءا˘ع˘برأ’أ سسمأأ

اهيلإأ تلآأ ي˘ت˘لأ دأد˘صسن’أ ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ،ةر˘ي˘خأ’أ

زجع دوجو ىلإأ ىصضفأأ ،حتفلأ سضاير نأويد ةيعصضو

،ءا˘ع˘برأ’أ سسمأأ ،ةرأزو˘ل˘ل نا˘ي˘ب بصسحو .ر˘ي˘ي˘صست˘لأ ي˘ف

كير˘صشلأ ع˘م أرأو˘ح ،نو˘ن˘ف˘لأو ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةرأزو تح˘ت˘˘ف

لفكتلل ةريزولأ اهتدصسأأ تامي˘ل˘ع˘ت˘ب جو˘ت ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

ةطخ حأرت˘قأو ،لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘عور˘صشم˘لأ بلا˘ط˘م˘لا˘ب أرو˘ف

ةموظنم حÓصصإأو ةصسصسؤوملل ةيلاملأ تانزأوتلأ ةداعإ’

تاميلعتلاب ديقتلأ مدع نإأ ،نايبلأ فاصضأأو .اهرييصست

،ةفاقثلأ ةريزو عفد ،تابجأولاب ’Óخإأ لكصشي يذلأو

نأويد ريي˘صست˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ما˘ه˘م ءا˘ه˘نإأ رأر˘ق ذا˘خ˘تأ ى˘لإأ

.ءاعبرأ’أ سسمأ خيرات نم أءدب حتفلأ سضاير
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ةملاق�ةي’وب�ةيروهمجلا�طيصسول�ابودنم�ةيدوعصسم�قازرلا�دبع�بيصصنت
ةينمأ’أو ةيرأدإ’أ ةي’ولأ تاطلصس روصضحب كلذو ةملاق ةي’وب ةيروهمجلأ طيصسول ابودنم ةيدوعصسم قأزرلأ دبع بيصصنت ةي’ولأ رقمب سسمأأ راهن مت
ذاتصسأاك تأونصس ةدع اهب لمع يتلأ ةملاق ةعماجب لاصصت’أو مÓعإ’أ مولع يف رتصسام ةداهصش ىلع لصصحتمو يمÓعأ وه ةيدوعصسم قأزرلأ دبع،
لاجم يف لمع امك .ةي’ولأ تأذب يكيرت دومحم يوهجلأ حرصسملاب ةيجراخلأ تاقÓعلأو مÓعإ’اب فلكمك يلصصأ’أ هبصصنم بناج ىلإأ ،كراصشم
حيرصصت يف ةيدوعصسم ديصسلأ دكأأو،، ةملاق نم ةيرئأزجلأ ةعأذإ’اب نواعتم اهنم ،يرصصبلأ يعمصسلأ يف ةيمÓعإأ تاصسصسؤوم ةدعب يفحصصك مÓعإ’أ

قفو هيلإأ ةدنصسملأ ماهملأ راطإأ يف كلذ و «ةرأدإ’أو نطأوملأ نيب ةقثلأ ةداعتصس’ هعصسو يف ام لك لذبيصس» هنأاب بيصصنتلأ رصضحم ىلع هعيقوت بقع
اهل ةبصسانملأ لولحلأ داجيإأ ىلع لمعلأ و نينطأوملأ ت’اغصشنأ فلتخمل عمتصسيصس» هنأأ أزربم ،ةيروهمجلأ ةصسائرل ةعباتلأ ةطاصسولأ ةئيه تاصصاصصتخأ
ةطاصسول ةيلحملأ ةيبودنملأ نم ةجمربملأ تاطاصشنلأ ىلوأأ نمصض متيصس هنأاب فاصضأأو«. ةيرأدإ’أ تائيهلأ فلتخم و نيبختنملأ عم قيصسنتلأ و نواعتلاب
تايعمجلأ كأرصشإاب كلذو لظلأ قطانم يف ةصصاخ نينطأوملأ نم رثكأأ برقتلأو ةئيهلأ هذه رودب فيرعتلل ةيمÓعإأ مايأأ بيرق امع ميظنت ةيروهمجلأ
YõGdójø.∫.يندملأ عمتجملأ تايلاعفو ةيلحملأ
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ةين˘طو˘لأ ة˘ي˘صضو˘ف˘م˘لأ تل˘ج˘صس
يقلت ةلوفطلأ ةيقرتو ةيإمحل

سسإ˘صسم˘لإ˘ب أرإ˘ط˘˘خإأ0841
ط˘خ˘لأ ر˘ب˘ع ل˘ف˘ط˘لأ قو˘˘ق˘˘ح˘˘ب
˘مإ˘ع˘لأ ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘صضخأ’أ

005 ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ع˘˘م يرإ˘˘ج˘˘˘لأ
لÓخ لف˘ط˘لأ قو˘ق˘ح˘ب سسإ˘صسم
ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ ر˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
كلذ ن˘م ل˘قأأ دد˘˘ع˘˘لأ ع˘˘جأر˘˘ت˘˘ب
أذهو ةيصضإم˘لأ ة˘ن˘صسلأ ل˘ج˘صسلأ

لإ˘˘ف˘˘طأ’أ مأز˘˘˘ت˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ ع˘˘˘جأر
ر˘ج˘ح˘لأ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ م˘ه˘تو˘ي˘ب˘˘ب
. عرإصشلأ ىلأ مهجورخ مدعو
ةيصضو˘ف˘م˘لأ سسي˘ئر تح˘صضوأأو
سسمأأ ة˘فإ˘ح˘صصل˘ل ح˘ير˘صصت ي˘˘ف
عم ءإق˘ل سشمإ˘ه ى˘ل˘ع ءإ˘ع˘بر’أ
زيزعتل يندملأ عمتجملأ ةكبصش
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ نأأ ل˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لأ قو˘˘˘ق˘˘˘ح

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع تأرإ˘˘ط˘˘˘خ’أ

ةيقرتو ةيإمحل ةينطولأ ةئيهلأ

0841 تقلت ةلوف˘ط˘لأ قو˘ق˘ح

سسإ˘صسم˘لأ سصو˘صصخ˘ب أرإ˘ط˘˘خإأ

يفنإج رهصش ذنم لفطلأ قوقحب

ءإ˘ثÓ˘ث˘لأ ة˘يإ˘غ ى˘لإأو ي˘صضإ˘م˘لأ

،ةلمإعملأ ءوصسب إهلمجم قلعتت

م˘ت إ˘م˘ي˘ف ،لو˘˘صست˘˘لأو لإ˘˘م˘˘ه’أ

أوصضرعت ل˘ف˘ط005 لي˘ج˘صست

ةرتف لÓخ مهقوقحب سسإصسملل

ةبصسإنملإبو «ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ

ى˘لإأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ي˘فر˘صش تعد

هذه لثم نع غÓبإ’أ ةرورصض

ر˘صضخأ’أ م˘قر˘لأ ر˘ب˘ع ت’إ˘ح˘˘لأ

ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ح˘م˘صسي إ˘م˘˘ب (11.11)

.بصسإنملأ تقولأ يف لخدتلإب

تإ˘˘˘˘مد˘˘˘˘صصلأ سصو˘˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘بو

إ˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لأ

إنوروك ة˘ح˘ئإ˘ج ءأر˘ج لإ˘ف˘ط’أ

ةنجللأ تلذب يحصصلأ رجحلأو
ةيلقعلأ ةحصصلل ةيتإعوصضوملأ

نم مهب لفكتلل ةريبك أدوهج
ة˘˘ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ق˘˘فأر˘˘م˘˘لأ لÓ˘˘خ
ءإقللإب قلعتي إميفو .ةرمتصسملأ

يندم˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ة˘كب˘صش ع˘م
ي˘ت˘لأ ل˘ف˘ط˘لأ قو˘ق˘ح ز˘يز˘ع˘ت˘˘ل

يتلأو8102 ة˘˘ن˘˘صس تب˘˘˘صصن

ةيعمج431 ن˘˘˘م ل˘˘˘كصشت˘˘˘ت
نطولأ ءإحنأأ ةفإك ربع ةعزوم
ى˘لإأ فد˘ه˘ي ه˘نأإ˘ب ي˘فر˘صش تلإ˘ق
لبق نم هزإجنإأ مت إم لك مييقت
ينأديم˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف ة˘كب˘صشلأ
أذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘˘صصإ˘˘˘خ يرأو˘˘˘ج˘˘˘لأ
بنإج ىلإأ يئإنث˘ت˘صس’أ فر˘ظ˘لأ

ي˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ج˘˘مإ˘˘نر˘˘ب ع˘˘صضو
بأو˘بأأ ى˘ل˘ع ن˘ح˘نو إ˘صصو˘صصخ
بجي يذلأ يعإمتج’أ لوخدلأ
ةحلصصم مدخي إمب هل ريصضحتلأ
تهون رإطإ’أ أذه يفو. «لفطلأ

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ دو˘ه˘ج˘لإ˘ب

ةيصضإملأ رهصشأ’أ لÓخ ةكبصشلأ

ينمإصضتلأ لمع˘ل˘ل إ˘ه˘ت˘ق˘فأر˘مو

ةيفلخ ىلع رئأزجلأ هتفرع يذلأ

ةدد˘˘˘˘صشم «91-ديفو˘ك ة˘ح˘ئإ˘ج

وإصستم ردق ريفوت ةرورصض ىلع

تإ˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأ ن˘˘م

ن˘م ة˘كب˘صشلأ ي˘ف ة˘طر˘خ˘ن˘˘م˘˘لأ

ي˘صسف˘ن˘لأ ي˘نو˘˘نإ˘˘ق˘˘لأ بنإ˘˘ج˘˘لأ

ة˘يإ˘م˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لأ ي˘˘لود˘˘لأو

ةيصسإصسأ’أ ئدإبم˘لأو ة˘لو˘ف˘ط˘لأ

ترإصشأأ و. لفطلأ عم لمإعتلل

ةئيهلأ نأأ ىلأ رإطإ’أ أذه يف

عم لمعتصس إهيلع فرصشت يتلأ

ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘مأ’أ قود˘˘˘ن˘˘˘صص

حÓصصإ’أ ةم˘ظ˘ن˘مو ة˘لو˘ف˘ط˘ل˘ل

تأردق ةيمن˘ت» ى˘ل˘ع ي˘ئإ˘ن˘ج˘لأ

ةيإمح لإجم يف نيلعإفلأ لك

.ةلوفطلأ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

Gdîª«ù¢  72GChä 0202Gd©óO 3706 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

:لإفطألا بطل ةيرئازجلا ةيعمجلا صسيئر

ةيح ةدلو0001 لكل ةافو02 لجسست رئإزجلإ
ةيإغ ىلإا ميعطتلا ىلع ةموادملا ىلع «يصسونصس نب فيطللا دبع» روصسفوربلا لإفطألا بطل ةيرئازجلا ةيعمجلا صسيئر ددصش

صضارمألا صضعب نم لإفطألا ةيإقول ةنمإصضلاو ةيفإكلإب إهاري يتلا ةبصسنلا يهو ةيلمعلا هذه نم ةئإملإب59 ةبصسن غولب
 .مهتإيح لاوط ةكإتفلا ةيصسوريفلا
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سضإفخنأ يأأ ل˘ي˘ج˘صست أر˘ب˘ت˘ع˘م
ةبصسنلأ هذه نود ميعطتلأ يف
ةئف˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع أر˘ط˘خ ل˘كصشي
هذ˘˘ه ةدو˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘عإ˘˘˘صسيو
ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع ر˘كذو. سضأر˘مأ’أ
يتلأ ة˘ب˘صصح˘لأ ت’إ˘ح لإ˘ث˘م˘لأ

6102 ي˘ت˘ن˘صس لÓ˘˘خ تر˘˘ه˘˘ظ

تإ˘˘ي’و سضع˘˘ب˘˘˘ب7102و
تإي’وب ترصشتنأ مث بونجلأ
ةيلمع لإمتكأ مدع ةجيتن ىرخأأ
سضر˘م˘لأ أذ˘ه د˘˘صض ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لأ
وأأ فوز˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ي˘˘صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
لصضفبو ءإيلوأ’أ سضعب نوإهت
تإحإقل يف رئأز˘ج˘لأ رإ˘م˘ث˘ت˘صسأ
لد˘ع˘م ل˘ق˘˘ت˘˘نأ د˘˘ق˘˘ف لإ˘˘ف˘˘طأ’أ

ةلإح051 نم لإفطأ’أ تإيفو

د˘ع˘ب ة˘ي˘ح ةد’و0001 لكل

لكل ة˘لإ˘ح02 ى˘لإأ لÓ˘ق˘ت˘صسأ

لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ةد’و0001
ةبصسن ي˘هو ةر˘ي˘خأ’أ تأو˘ن˘صسلأ
إهأري ةعجصشم إهنأأ نم مغرلإب
إهنأأ ينو˘ن˘صس ن˘ب رو˘صسي˘فور˘ب˘لأ

نع «دعبلأ لك ةديعب تلأز’
لودلأ إهيلإأ تلصصوت يتلأ كلت

تإيفو5 لجصست يتلأ ةمدقتملأ

ثحو .ةيح ةد’و0001 لكل
بطل ةيرئأزجلأ ةيعمجلأ سسيئر
قيبطتلأ ةرورصض ىلع لإفطأ’أ
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘مإ˘نزر˘لأ ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لأ
نع أرب˘ع˘م لإ˘ف˘طأ’أ تإ˘حإ˘ق˘ل˘ل
ي˘ف ةرد˘ن ل˘ي˘ج˘˘صست˘˘ل ه˘˘فو˘˘خ˘˘ت
يت˘لأ لإ˘ف˘طأ’أ تإ˘حإ˘ق˘ل سضع˘ب
ة˘˘مإ˘˘نزر˘˘لأ رإ˘˘طإأ ي˘˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ت
ةمدإقلأ رهصشأ’أ لÓخ ةينطولأ
إنوروك سسوريف يصشفت ببصسب
تإ˘˘˘طإ˘˘˘صشن˘˘˘لأ ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ع يذ˘˘˘˘لأ
ىلإأ ريبخلأ تأذ إعدو.ىرخأ’أ
هذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
ةح˘صص ى˘ل˘ع إ˘ظإ˘ف˘ح ة˘مإ˘نزر˘لأ
ىلع إثإح عم˘ت˘ج˘م˘لأو لإ˘ف˘طأ’أ

سضع˘˘ب ن˘˘م لإ˘˘ف˘˘˘طأ’أ ة˘˘˘يإ˘˘˘قو
إميصس مهبيصصت يتلأ سضأرمأ’أ

ف˘˘ير˘˘خ˘˘لأ ي˘˘˘م˘˘˘صسو˘˘˘م لÓ˘˘˘خ
بإ˘ه˘ت˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘˘ع ءإ˘˘ت˘˘صشلأو
إ˘˘م˘˘م ة˘˘ي˘˘ئأو˘˘ه˘˘لأ تإ˘˘ب˘˘صصق˘˘˘لأ
إمك ةرتفلأ هذه لÓخ ببصستيصس
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ظإ˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘كأ ي˘˘˘ف رذ˘˘˘ح
لإ˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’أ بط ح˘˘˘˘لإ˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘ل
ة˘ي˘ئإ˘ف˘صشت˘صس’أ تإ˘صسصسؤو˘م˘لإ˘˘ب
ن˘˘م˘˘ث نأأ د˘˘˘ع˘˘˘بو.ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

إ˘ه˘ب تمإ˘ق ي˘ت˘لأ تأدو˘ه˘ج˘م˘˘لأ
ي˘ف لÓ˘ق˘ت˘صس’أ ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘لود˘˘لأ

ي˘ف لإ˘ف˘˘طأ’أ ح˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت لإ˘˘ج˘˘م
يردجلأ دصض ميعطتلأ إهتمدقم
يف إ˘ه˘ت˘قو بب˘صست˘ي نإ˘ك يذ˘لأ

هذه نم ةئإملإب03 ةبصسن ةإفو
ةرأزو ةل˘صصأو˘م ع˘م ة˘ح˘ير˘صشلأ
قيبطتل إهتأدو˘ه˘ج˘م˘ل ة˘ح˘صصلأ
تإ˘حإ˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘مإ˘نزر˘لأ
إ˘˘ف˘˘صصو ءإ˘˘ي˘˘لوأ’أ ةد˘˘عإ˘˘صسم˘˘˘ب
هذه يصسونصس نب روصسيفوربلأ
يذلأ ريبكلأ بصسكملإب ةيلمعلأ

تأذ هون إمك. ر˘ئأز˘ج˘لأ ه˘ت˘ق˘ق˘ح
ةي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو ل˘م˘ع˘ب ر˘ي˘ب˘خ˘لأ
ذنم سضرفت تنإك يتلأ ةينطولأ
لإفطأ’أ حي˘ق˘ل˘ت ر˘ت˘فد تأو˘ن˘صس
سسيرد˘ت˘لأ ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ
ةرأزو أذ˘˘كو م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘ل
يذلأ رودلأ لÓخ نم لإصصتإ’أ
مÓعإ’أ لئإصسو فلتخم هتبعل
لوح ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ سسي˘صسح˘ت ي˘ف
ن˘م .م˘˘ي˘˘ع˘˘ط˘˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘هأأ

ق˘يو˘صست˘لأ ر˘يد˘م نأإ˘م˘ط ه˘ت˘ه˘ج
دبع» روتكدلأ روتصسإب دهعمب
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ «ي˘˘فو˘˘صس قأزر˘˘لأ
يتلأ تإحإقللأ فلتخم ريفوتب
ة˘˘مإ˘˘نزر˘˘لأ رإ˘˘طإأ ي˘˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ت

لإ˘ف˘طأ’أ تإ˘حإ˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ
د˘ه˘ع˘م˘لأ مÓ˘ت˘صسأ ن˘ع إ˘ف˘صشإ˘˘ك

حإقل ةعرج فلأأ059 ل أرخؤوم
ة˘ب˘صصح˘لأو ة˘ب˘صصح˘˘ل˘˘ل دإ˘˘صضم
ح˘صضوأأو .فإ˘كن˘لأو ة˘ي˘نإ˘م˘˘لأ’أ
د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لأ نأأ لوؤو˘˘صسم˘˘˘لأ تأذ
ن˘م ن˘مأأ نوز˘خ˘م ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ي
م˘ل˘ت˘صسأو تإ˘حإ˘ق˘ل˘لأ ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م

ةيفإصضإأ ةعرج فلأأ059 أرخؤوم
ةدإصضملأ ثÓثلأ تإحإقللأ نم
ةينإملأ’أ ةبصصح˘لأو ة˘ب˘صصح˘ل˘ل
ةيمكلأ هذ˘ه أر˘ب˘ت˘ع˘م فإ˘كن˘لأو
تإجإيتح’أ ةيطغ˘ت˘ل ة˘ي˘فإ˘كلإ˘ب
رإصشأأو .ةينطولأ ةمإنزرلأ قفو
مغرلإبو هنأأ ىلإأ ىرخأأ ةهج نم
ةبعصصلأ ةيحصصلأ فورظلأ نم
رإ˘˘صشت˘˘نأ إ˘˘ه˘˘ي˘˘ف بب˘˘صست ي˘˘ت˘˘لأ
ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو إ˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف
ملإع˘لأ ر˘ب˘ع ة˘يو˘ج˘لأ تÓ˘حر˘لأ
هذه ءإنتقأ نم ةلودلأ تنكمت
ل˘كل إ˘ه˘نإ˘˘م˘˘صضو تإ˘˘حإ˘˘ق˘˘ل˘˘لأ
ة˘مإ˘نزر˘˘لأ رإ˘˘طإأ ي˘˘ف لإ˘˘ف˘˘طأ’أ
بنإج ىلأ مي˘ع˘ط˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ل˘ك ى˘لأ ة˘ه˘جو˘م˘لأ سصصصح˘˘لأ
لÓ˘خ ن˘ي˘صسرد˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ تإ˘˘ئ˘˘ف
.«مدإقلأ لوخدلأ

 ريمألا ةيدلبب صصإخصشأا ةصسمخ لإقتعا عم ةازاوم

ةيلمعل يدسصتلل تاميلعت ردسصي يلإولإ

 لجيجب تاقرطلإو ةيمومعلإ قفإرملإ قلغ
ةينمأ’أ حلإصصملل تإميلعت لإكلك ردإقلأ دبع لجيج يلأو هجو

تإقرطلأ قلغي نوموقي نيذلأ سصإخصشأ’أ عم ةمأرصصب لمإعتلل

تفدهتصسأ يتلأ قلغلأ تإيلمع دعب كلذو ةيمومعلأ قفأرملأو

رخآأ » تملعو. ةريخأ’أ مإيأ’أ لÓخ قفأرملأ هذه نم ديدعلأ

عم ددصشتلإب رمأأ لجيج يلأو نأإب ةقبإطتم ردإصصم نم «ةعإصس

تإ˘بو˘ق˘ع˘لأ ط˘ي˘ل˘صستو تإ˘يد˘ل˘ب˘لأ تأر˘ق˘مو تإ˘قر˘ط˘لأ ي˘ق˘ل˘غ˘˘م

عصضوو ةلودلأ ةبيه عإجرتصسأ رإطأ يف كلذو مهيلع ةيرورصضلأ

مإيأ’أ لÓخ ةي’ولأ نم تإيدلب ةدع إهتدهصش يتلأ ىصضوفلل دح

دبع ريمأ’أ إهنمو تإيدلب ةدع تأرقم قÓغأ مت ثيح ةريخأ’أ

جرب ، ، ركصسع د’وأأ ، سشوردخ ىيحي د’وأأ ، حبأر د’وأأ ، ردإقلأ

قلغ مت إمك ةليوط ةمئإقلأو ةنإجو ، زيزعلأ دبع يديصس ، رهطلأ

نيمقإن نيجتحم لبق نم تأرم ةدع34 مقر ينطولأ قيرطلأ

. مهقطإنمب ةيمنتلأ ة˘ل˘ج˘ع ل˘ط˘ع˘تو ي˘عإ˘م˘ت˘جإ’أ ع˘صضو˘لأ ى˘ل˘ع

تإطلصس فقوم يف لصصإحلأ لوحتلأ تأرصشؤوم ىلوأأ تنإكو

قطإنم ةدع إهتدهصش يتلأ تإجإجتحإ’أ سصوصصخب لجيج ةي’و

دبع ريمأ’أ ةيدلب رقم حتف ةدإعإأ لÓخ نم تح’ دق ةي’ولأ نم

رمتصسأ قلغ دعب ينطولأ كردلأ رصصإنع لبق نم ةوقلإب ردإقلأ

ةصسمخ فيقوت ةيلمعلأ هذه لÓخ مت دقو ، نيرهصشلأ تزهإن ةرتفل

هلÓتحأو ةيدلبلأ رقمل مهمإحتقأ دعب ةأأرمأ مهنيب نم سصإخصشأأ

تأرصشعلإب عفد إم نكصسلأ نم مهئإصصقأ ىوعدب نمزلأ نم ةرتفل

34 مقر ينطولأ قيرطلأ ىلإأ جورخلأ ىلإأ ريمأ’أ ةيدلب نإكصس نم

رقم حتف ةدإعإإب ةبلإطملأ لجأأ نم رورملأ ةكرح مإمأأ هقلغو

. ةروكذملأ ةيدلبلأ
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نطولا قرصشب ةصصإخ ةجرد52 ىلإا صضفخنت ةرارحلا تإجرد

ءإوجأإو ةرإرحلإ تاجرد يف سضافخنإ

 لحإوسسلاب ةيفيرخ
يوج سضفخنم مودق ىلإأ رئأزجلإب ةيوجلأ تإعقوتلأ لك ريصشت

ق˘طإ˘ن˘م˘لإ˘ب ةرأر˘ح˘لأ تإ˘جرد ل˘يد˘ع˘ت وأأ سضف˘خ ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘صس

دهصشت نأأ عقوتي يتلأ ةيلحإصسلأ ةصصإخ يلو’أ ةجردلإب ةيلإمصشلأ

نأو˘يد˘لأ بصسحو ل˘ب˘ق˘م˘لأ عو˘ب˘صسأ’أ ن˘م ءأد˘ت˘بأ ة˘ي˘ف˘ير˘خ ءأو˘˘جأ

ىلإأ سضفخنت دق ةرأرحلأ تإجرد نإإف ةيوجلأ دإصصرأÓل ينطولأ

إميف يطصسولأو ة˘ي˘قر˘صشلأ ة˘صصإ˘خ ة˘ي˘ل˘حإ˘صسلأ ند˘م˘لإ˘ب ة˘جرد52

عجأرت دعب كلدو ةي˘ل˘خأد˘لأ ق˘طإ˘ن˘م˘لإ˘ب53و03 ن˘ي˘ب إ˘م حوأر˘ت˘˘ت

يلع تدعت ةيدإع ريغ ةرإح ءأوجأ قلخ يدلأ يوجلأ عفترملأ

إميف لظلأ تحت ةجرد54 ةبتع لحأوصسلإب ةرأرحلأ تإجرد إهرثأ

إهرثأ ىلع سشإع ةئملإب89 ىلإأ وجلإب ةبوطرلأ ةبصسن تلصصو

سسفن بصسحو ةقنإخو ةرإح ءأوجأ نطولأ تإي’و مظعم نإكصس

ةريزغ نوكت ةيمصسوم رإطمأأ ليجصست رظتنملأ نم هنإإف تإعقوتلأ

عم ةيبونجلأ قطإنملإب يتحو ةيلإمصشلأ تإي’ولأ سضعب ىلع

 مدإقلأ عوبصسأ’أ لأوط رمتصسي ةرأرحلأ تإجرد يف .سضإفخنأ

Ü.±

ءاروصشإع مويل فدإصصم

رجألإ ةعوفدم ةلطع مداقلإ تبسسلإ
ةلطع ءأروصشإع مويل فدإصصملأ لبقملأ تبصسلأ موي نوكيصس

تأرأدإ’أو تإ˘صسصسؤو˘م˘لأ ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ة˘فإ˘˘كل ر˘˘جأ’أ ة˘˘عو˘˘فد˘˘م

أذكو ةصصإخ˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ن˘يوأود˘لأو تإ˘ئ˘ي˘ه˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘صصإ˘خ˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تإ˘صسصسؤو˘م˘لأ ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم

ةمإعلأ ةيريدملل نإيب ءإعبرأ’أ سسمأأ هب دإفأأ إم بصسح تإعإطقلأ

ردصصملأ تأذ حصضوأأو .يرأدإ’أ حÓصصإ’أو ةيمومعلأ ةفيظولل

تإئيهلأو ةيمو˘م˘ع˘لأ تأرأدإ’أو تإ˘صسصسؤو˘م˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نأأ

يف ةمدخلأ ةيرأرمتصسأ نإمصضل ةمزÓلأ ريبأدتلأ ذإختأ نيوأودلأو

.بوإنتلأ مإظنب لمعت يتلأ حلإصصملأ
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لوصستلاو لإمهإلا ،ةلمإعملا ءوصسب إهلمجم قلعتت

يحسصلإ رجحلإ ةرتف لÓخ مهقوقحب سساسسملل إوسضرعت لفط005

:تإيفصشتصسملا حÓصصإإب فلكملا بدتنملا ريزولا

«حÓسصإإ لك سساسسأإ ىسضرملاب لفكتلإ تإءإرجإإ ليهسست»
حبصصأأ تإيفصشتصسملأ حÓصصإأ نأإب ةبإنعب حإبصصم ليعإمصسإأ ةحصصلأ ةرأزو ىدل تإيفصشتصسملأ حÓصصإإب فلكملأ بدتنملأ ريزولأ دكأأ

و عإطقلإب نييبإقن و ةحصصلأ يينهم عم ةي’ولأ رقمب ءإقل لÓخ بدتنملأ ريزولأ حصضوأأو .تإعلطتلل ةبإجتصس’أ لجأأ نم إيرورصض
نع ةمجإنلأ ةيئإنثتصس’أ ةيحصصلأ ةمزأ’أ لظ يف ةصصإخ إهتيدودحم ترهظأأ دق ةيحصصلأ ةمظنأ’أ نأإب يندملأ عمتجملأ نع نيلثمم
نأإب قإيصسلأ أذه يف فإصضأأو تإعلطتلل بيجتصسي يحصص مإظن دإجيإأ نإكمب ةرورصضلأ نم حبصصيل دجتصسملأ إنوروك سسوريف يصشفت
أذه هيلع زكتري يذلأ سسإصسأ’أ يه رييصستلأ يف مكحتلأ و ةيزكرمÓلأ و ىصضرملإب لفكتلأ تأءأرجإأ ليهصست و طيصسبت و ةنمقرلأ
دÓبلأ يف إيلعلأ تإئيهلأ هتذختأ رأرق تإيفصشتصسملأ حÓصصإأ نأأ ىلإأ تإيفصشتصسملأ حÓصصإإب فلكملأ بدتنملأ ريزولأ رإصشأأ و. حÓصصإ’أ

نييبإقنلأ و نيريصسملأ و نيصسرإمملأ و ةحصصلأ يينهم عم لصصأوتلأ ىلإأ يمرت ةبإنعل هترإيز نأإب أدكؤوم .روإصشتلأ ربع رمي هديصسجت نأأ و
نكل إقبصسم ةدعم ةحول يدل سسيل» حإبصصم لإق و. «حÓصصإ’أ أذهل ةصضيرعلأ طوطخلأ عصضو ىلع لمعلأ و يندملأ عمتجملأ يلثمم و
ريزولأ مإق دق و. «ةيعون يذ و ةعإجن رثكأأ و ربكأأ ةيلإعفب زيمتي يحصص مإظن ىلإأ لوصصولأ لجأأ نم جمدنم عورصشم دأدعإ’ ةدأرإأ يدل
كلذو روصشإع يديصسب تإمدخلأ ةددعتم ةدإيع نيصشدتب حإبصصم ليعإمصسإأ ةحصصلأ ةرأزو ىدل تإيفصشتصسملأ حÓصصإإب فلكملأ بدتنملأ
.ةدود نب ةكيلم نونفلأ و ةفإقثلأ ةريزو ةقفر ةبإنع ةي’و ىلإأ نيموي مودت دقفت و لمع ةرإيز رإطإأ يف
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يرئازجلا قرششلا ةديرج
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دجاوتي اشضيرم82 و ءافششلل تلثامت ةلاح992 اميف
ةزكرملا ةيانعلا يف

 انوروكب ديدج ةلاح193 لجشست رئإزجلإ

ةريخأ’إإ ةعاشس42 ـلإ يف تايفو9 و
ءاعبرأ’أ سسمأأ تّايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تنلعأ

بصسح ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘صصإأ ة˘لا˘˘ح193 ليج˘صست ن˘ع

42 ةليصصح يهو رئأزجلأ يف91-ديفوك ءابول دصصرتلأ تأرصشؤوم
ةيوهجلأ رباخملأ جئاتنو اهنع حرصصملأ ت’احلأ بصسح ةريخأ’أ ةعاصس
تأرصشؤوملأ  .سضرملأ أذهل يجو˘لور˘ي˘ف˘لأ سصي˘خ˘صشت˘لأ ي˘ف ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لأ

ةلاح992 و ةديدج ةلاح193 ىلإأ ةحصصلأ ةرأزو بصسح ةماعلأ

90 و ةزكرملأ ةيانعلأ يف نودجأوتم سضيرم82 اهنم ءافصشلل تلثامت

،ةديدج ةلاح193 ليجصست عم ةدكؤوملأ ت’احلأ سصخي اميف و تايفو

42 لÓخ ةمصسن فلأأ ةئم لكل ةلاح9,0 ب ردقت ثودح ةبصسنب يأأ

تلجصس ةي’و83 ةريخأ’أ ةعاصس42 لÓخ نأأ ظحÓي و .ةريخأ’أ ةعاصس

ةي’و01و  ، ةلاح ةيأأ لجصست مل ةي’و71 اهنم ت’اح01 نم لقأأ

90 ليجصست مت تايفولأ سصخي اميف ت’اح01 نم رثكأأ تلجصس

688.92 اهددع ءافصشلل تلثامت يتلأ ت’احلأ سصخي اميف و  تايفو

سصخي اميف و ةيصضاملأ ةعاصس42 لÓخ ءافصشلل تلثامت992 اهنم

تدكأأ و.ةزكرملأ ةيانعلأ يف ايلاح نودجأوتم سضيرم82  ءافصشتصسإ’أ
نينطأوملأ لك فرط نم يعدتصست ءابولل ةيلاحلأ ةيعصضولأ نأأ ةرأزولأ
دعأوقل لاثتم’أ و ةيدصسجلأ ةفاصسملأو ةفاظنلأ دعأوق مأرتحإأو ةظقيلأ
تناك لصصتم قايصس يفو .عانقلل يمأزلإ’أ ءأدترإ’أو يحصصلأ رجحلأ
ليجصست نع تاّيفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ

.ةباصصإأ4111 ىلإأ ددعلأ عفتريل ةبانعب ةدكؤوم ةديدج ةلاح81
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 ةدكؤوم ةباشصإا006 ـلا ةبتع ىطختت ةيلولا

ةهزنلإ تإءاشضفو ئطإوششلإ
 لجيجب انوروك صسوريفل رؤوب ىلإإ لوحتت

ـلأ لÓخ انوروك سسوريفب ةديدج تاباصصإأ تصس لجيج ةي’و تلجصس

دكؤوم ةباصصإأ006ـلأ ةبتع ةرم لوأ’و ةزواجتم ةيصضاملأ ةعاصس42
رهصش سشينروكلأ ةمصصاع ىلإأ ريخأ’أ أذه لوخد ذنم لتاقلأ سسوريفلاب
تاباصصإ’أ ددع يف سسوصسحم عجأرت ليجصست مغرو . يصضاملأ سسرام

ةدكؤوملأ تاباصصإ’أ ددع زواجت مدعو ةيصضاملأ ةعاصس42لأ لÓخ
نأأ ’أ نيعوبصسأأ وحن ذنم لجيج هلجصست مقر ىندأأ وهو ت’اح تصسلأ
تاي’ولأ ملصس قلصست ةلصصأوم نم سشينروكلأ ةمصصاع عنمي مل كلذ
ةبتع ةرم لوأ’و اهزواجت ليلدب ءابولل أريبك أراصشتنأ فرعت يتلأ

اصصوصصخ فيخملاب نوظحÓملأ هفصصو مر وهو ةدكؤوم ةباصصإأ006ـلأ
اعجأرت فرعي نطولأ تاي’و نم ريبك ددعب تاباصصإ’أ ىوتصسم نأأو
مايأ’أ لÓخ تاي’و ةدعب تلجصس يتلأ ةبعرملأ ماقرأ’أ دعب اصسوصسحم
ددع يف سسوصسحم عافترأ نم لجيج هلجصست ام مغرو . ةيصضاملأ
ام لكب يلابي’ يلجيجلأ عراصشلأ نأأ ’أ انوروك سسوريفب تاباصصإ’أ
اعبطو ةماع˘لأ تا˘حا˘صسلأو قأو˘صسأ’ا˘ب ثب˘ع˘لأ ل˘صصأو˘ت˘ي ثي˘ح ثد˘ح˘ي
امم تايموي نيفاطصصملأ نم ف’آ’أ قفدت فرعت يتلأ ئطأوصشلأ

ةماعلأ تاحاصسلأ نأاصش اهنأاصش سسوريفلل ةقيقح ةرؤوب ىلإأ لوحتت اهلعج
ةهجأولأ ةروصص يف ةي’ولاب ةفورعملأ ةيحايصسلأ تاهجولأ سضعبو
ةنأوعلاب تانأويحلأ ةقيدح ىتحو يصشرموب ةهجأوو ةماتك ةيرحبلأ
داكي ’ ثيح رهصشأأ دع مأد قلغ دعب روهمجلأ مامأأ اهحتف ديعأأ يتلأ
امم دعابتلأو ةياقولأ دعأوقل رثأأ يأأ سسملي تأءاصضفلأ هذهل رئأزلأ
تأءأرجإ’أ ليعفت مدع ءأرو فقي نم لوح لأؤوصس نم رثكأأ حرطي
ةماعلأ ةحصصلاب نيبعÓتم˘لأ م˘ج˘ل ل˘جأأ ن˘م ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لأ
يف لجيج قرغي دق يذلأ راتهتصسإ’أ أذه بقأوع لمحتي نمو ةي’ولاب
. ةقوبصسم ريغ ةيحصص ةمزأأ
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ةنيطنشسق

إدإدعتشسإ ميقعتلإ تايلمع لشصإوت
ايرولاكبلإ ناحتم’

ةيندملأ ةيامحلأ ةدحو تماق انوروك سسوريف ةحئاج ةهباجم فدهب
يدهصس ةيوناث ىوتصسم ىلع ميقعت ةيلمعب سسمأ’أ كوي دايز نبأ ةيدلبل
ميلعتلأ ةداهصش و ايرولاكبلأ ةداهصش زايتجإ’ أزكرم اهرابتعإاب حبأر

ريكذتلل،91 ديفوك انوروك سسوريف نم ةياقولل كلذو طصسوتملأ

91- ديفوك انروك ءابو راصشتنأ نم دحلل ميقعتلأ تايلمع لصصأوتت
مامأأ نم ميقعت ةيلمعب نايزوب ةماح اقباصس ةيندملأ ةيامحلل تماق ثيح
نم ةياقولأ لجأ’ كلذو رهظلأ ةÓصص قÓطنإأ ليبق نينصسحلأ دجصسم
ةيوناثلأ ةدحولأ تماق قايصسلأ سسفن يفو ،انوروك سسوريف ةحئاج
ةيعمج و ينطولأ كردلأ عم قيصسنتلابو دايز نبإأ ةيندملأ ةيامحلل
نبأ ةرئأدل ةصضايرلأو بابصشلأ لثمم ىلإأ ةفاصضإ’اب ةيفاقثلأ دغلأ قأرصشأ

دوعصسم ةيدلبب انوروك ءابو نم ةياقولل ةيوعوت ةيصسيصسحت ةلمحب دايز
أذه نم ةياقولل تأداصشرإأ و تاحورصش ميدقت ةيلمعلأ للخت ويرجوب
نم دحلل ةيئاقولأ ريبأدتلأ يوتحت يتلأ تايوطملأ عيزوت عم ءابولأ
سسوريفلأ راصشتنإأ
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يتلأ ةباقنلأ نوجت˘ح˘م˘لأ ل˘م˘حو
ةيلوؤوصسم ة˘ق˘ث˘لأ ا˘ه˘ن˘م أو˘ب˘ح˘صس
ة˘ق˘لا˘ع˘لأ ت’ا˘˘غ˘˘صشن’أ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
أذك و مهقوقحب قلعت ام ةصصاخ،
يف لامعلأ سضعب تيبثت ةيصضق
ريثكلأ ةيوصست أذك و، مهبصصانم
’ يت˘لأ ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ ا˘يا˘صضق˘لأ ن˘م
ذ˘ن˘م ىر˘خ’أ ي˘ه ة˘ق˘˘لا˘˘ع لأز˘˘ت
لام˘ع˘لأ ء’ؤو˘ه ع˘فر و، تأو˘ن˘صس

م˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘قو لÓ˘˘خ نو˘˘ب˘˘صضا˘˘غ˘˘لأ
«اهيلع بتك تاتف’ ةيجاجتح’أ
’» ، » ةباصصعلأ يواصست ةباقنلأ
دي رن «،» سشي˘م˘ه˘ت˘لأ و ةر˘ق˘ح˘ل˘ل
ةدصساف ةبا˘ق˘ن» ، «ر˘يزو˘لأ ل˘خد˘ت
، «ن˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘˘لأ با˘˘˘ي˘˘˘ث ي˘˘˘ف
سشيمهت يف اياحصضلأ تÓئاع»
ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ بلا˘ط د˘ق و ،» ما˘ت
يف قيقحت ةنجل دافيأ ةرورصضب

لامعلأ دكأأ و ، مهلمع فورظ
م˘ه˘نأا˘ب ا˘ن˘ع˘˘م م˘˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح لÓ˘˘خ

ي˘ف ة˘ب˘ع˘صص فور˘ظ نو˘ه˘˘جأو˘˘ي
لئاصسولأ سصق˘ن بب˘صسب م˘ه˘ل˘م˘ع
مغرلاب و تايوتصسملأ عيمج يف
نأأ ’إأ، ةرركتملأ مهيواكصش نم
بلاط و، انكاصس كرحت مل ةرأدإ’أ
قيقحت ةنجل دافيإاب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
نم تأراطإأ و نيصسدنهم لمصشت
مييقتل ةرأزولأ نم وأأ ةصسصسؤوملأ
ةصسايصس ببصسب ةحدافلأ رئاصسخلأ
يتلأ و، اقباصس ةجهتنملأ عيقرتلأ

دوهج سسمط بابصسأ دحأ تناك

نأاب نوجتحملأ دكأأ امك ،لامعلأ
ةصصاخ ةموصضهم مهقوقح عيمج
أودقف نيجتحملأ ء’ؤوه نأأ ركذي
لÓ˘˘خ، م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘مز ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثأ
م˘ج˘ن˘م˘ب ع˘˘قو يذ˘˘لأ را˘˘ج˘˘ف˘˘ن’أ
نع دعبي يذلأ ءأرمحلأ ةعبصشلأ

يلأوحب ف˘صسو˘ي تزر˘خ م˘ج˘ن˘م

ريزو اهنيح لقنت و ، ملك21
و ثدا˘ح˘لأ نا˘كم ى˘لأ م˘جا˘ن˘م˘لأ
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ت’ا˘˘غ˘˘صشن’ ع˘˘م˘˘ت˘˘صسأ
 .اهب لفكتلاب دعو و، لامعلأ
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ي˘ح با˘ب˘˘صشو و˘˘ن˘˘طأو˘˘م ر˘˘ّم˘˘صش

رئب ةنيدم يف نيدموب يرأوه

ةي’ولأ بون˘ج م˘ل˘ك09 رتاعلأ

ة˘ي˘غ˘ب م˘هد˘˘عأو˘˘صس ن˘˘ع ،ة˘˘صسب˘˘ت

ةيلامج ةصسمل ءافصضإأو نيصسحت

ه˘بر˘ق˘ت م˘ل يذ˘لأ م˘ه˘˘ي˘˘ح ة˘˘قزأا˘˘ب

ثيح ةيرصضحلأ ةئيهتلأ عيراصشم

ع˘ن˘م˘ت م˘ل ة˘ي˘بأر˘ت˘لأ ه˘ل˘كا˘صسم نأأ
فيظنتب ةكراصشملأ يف ناكصسلأ

نأولأاب مهنكا˘صسم ءÓ˘طو م˘ه˘ي˘ح
ي˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م ة˘ه˘جو تر˘ه˘ظأأ
ة˘ط˘ي˘صسب تا˘نا˘كمإأ لÓ˘غ˘ت˘˘صسا˘˘ب
ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ و˘˘ه ا˘˘م ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
تÓ˘ج˘ع˘لأ ن˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسإÓ˘˘ل
ة˘ع˘فا˘ن ءا˘ي˘صشأأ ى˘لإأ ة˘ي˘طا˘ط˘˘م˘˘لأ

هذه راع˘صش ،ط˘ي˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ن˘يز˘مو

اهدهصش كيح فظن وه ةلمحلأ
رئب ةنيدمب نيدموب يرأوه يح
ةفاظن ة˘ل˘م˘ح˘ب تق˘ل˘ط˘نأ ر˘تا˘ع˘لأ
نييزتو ةمامقلل عمج نم ةلماصش
ءا˘ن˘بأأ فأر˘صشأ تح˘˘ت ر˘˘ي˘˘ج˘˘صشتو
ل˘خد˘ت ة˘ل˘م˘ح˘لأ نأأ ثي˘ح ي˘ح˘˘لأ
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صشع سسدا˘˘صسلأ ا˘˘ه˘˘مو˘˘ي
ر˘ي˘˘ب˘˘كلأ ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب ي˘˘لأو˘˘ت˘˘لأ

ىلإأ لصصتو اهئانبأأ نم ريغصصلأو

لأزت’و ليللأ نم ةرخأاتم تاقوأأ
سسأرو˘ب ا˘ه˘ي˘لإأ ا˘عدو ة˘ل˘صصأو˘ت˘م
يئ’ولأ بتكملأ سسيئر ناصضمر
تقلو ةيحايصسلأ زونك ةيعمجل
ي˘ن˘طا˘ق ط˘صسو ر˘ي˘ب˘ك بوا˘˘ج˘˘ت
’إأ تايناكمإ’أ سصقن مغر يحلأ
ةياغ ىلإأ لصصأوتتصس ةلمحلأ نأأ
ةيلاثملأ ةهجأولأو هجولأ ءاطعإأ
.يحلل

ةلجشسملا سصئاقنلا عيمج ةيلوؤوشسم اهولمح و ةباقنلا اومهتا

نوجتحي فيطشسب «فشسوي تزرخ» مجنم لامع
دوعولإ ديشسجتب نوبلاطي و

ةبلاطملل و ،ةبعشصلا مهلمع فورظ ىلع ،فيطشس ةيلو بونج لازأا نيعب عقاولا «فشسوي تزرخ» مجنم لامع سسمأا حابشص جتحا
. ةقطنملل ةريخألا هترايز لÓخ مهل اهمدق يتلا دوعولا ديشسجتب مجانملا ريزو

قيرحلا ببشسب رئاشسخ يأا دوجو ةبانع ةيدلب سسيئر ىفن اميف

ةميدقلإ تإرايشسلل يدلبلإ رششحملاب بشش قيرح يف اقيقحت حتفت نمأ’إ حلاشصم

رشضخألا مقرلا ىلع ىوكشش مهيقلت دعب

ةبانعب ةيلمعلإ يف صصاخششأإ4 فقويو ةقورشسم ةرايشس عجرتشسي ينطولإ كردلإ

ةيرشضحلا ةئيهتلل ماتلا بايغلا مغر

 ةشسبتب رتاعلإ رئبب نيدموب يرإوه يحب ةيلامج ةشسمل ءافشضإ’ مهدعإوشس نع نورمششي بابشش
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ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘صصم تح˘˘ت˘˘ف

يذلأ قيرحلأ بابصسأأ يف اقيقحت

رصشحملاب سسمأأ لوأأ ءاصسم بصش

ة˘م˘يد˘ق˘لأ تأرا˘ي˘صسل˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ

لكيه05 م˘ه˘ت˘لإأ ن˘˘يأأ ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب

ةبرع04و ة˘˘˘˘م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس

ا˘م بصسح ،ة˘م˘يد˘ق كير˘ي˘ف˘ي˘ل˘ي˘ت

ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم ه˘˘ب تدا˘˘فأأ

أوماق ن˘يذ˘لأو ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ

أوعراصس نأأ دعب نأرينلأ دامخإاب

مهراطخإأ روـف ناكملأ نيع ىلإأ

مÓعإ’اب فلكملأ فصشكةرصشابم
ة˘يا˘م˘ح˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘˘ب لا˘˘صصت’أو
نأأ «ةعاصس رخآأ«ـل ةبانعب ةيندملأ
سسمأأ لوأأ ءا˘صسم أو˘ق˘ل˘˘ت ه˘˘نأو˘˘عأأ
ر˘صشح˘م˘لا˘ب ق˘ير˘ح دا˘م˘خإ’ ءأد˘˘ن
ىلع ،ةميدقلأ تأرايصسلل يدلبلأ
ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ

م˘ت ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لأو لو˘صصو˘لأ رو˘فو
ق˘ير˘ح˘لأ ةر˘˘صصا˘˘ح˘˘م ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
،راصشت˘ن’أ ن˘م ه˘ع˘ن˘مو هدا˘م˘خإأو
تأذ به˘˘ل˘˘لأ ة˘˘ن˘˘صسلأأ تتأأ ثي˘˘ح

ةرايصس لكيه05 ىلع ثدحتملأ

كيريفي˘ل˘ي˘ت ة˘بر˘ع04و ة˘م˘˘يد˘˘ق

ي˘قا˘ب ذا˘ق˘نإأ م˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘م˘˘يد˘˘ق
ر˘ث˘كأأ را˘صسف˘ت˘صسÓ˘لو ،ر˘صشح˘م˘لأ

سسيئرب انلصصتأ عوصضوملأ لوح
يأأ دوجو ىفن يذلأ ةبانع ةيدلب

،قيرحلأ نع ةمجان ةيدام رئاصسخ
ة˘عر˘صسب هدا˘م˘خإأ م˘ت ه˘نأأ أد˘˘كؤو˘˘م
أوعراصس رصشحملأ سسأرح نأأ نوك
ةينعملأ حلاصصملاب لاصصت’أ يف
يتلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصمو
ن˘ي˘ع ى˘لإأ رو˘ف˘لأ ى˘ل˘ع تل˘ق˘˘ن˘˘ت
اهت˘ه˘ج ن˘م ،ق˘ير˘ح˘لأ تد˘م˘خأأو
تح˘˘ت˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘صصم
ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘ثدا˘ح˘لأ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ةيدؤوملأ باب˘صسأ’أو ا˘ه˘تا˘صسبÓ˘م
ىلإأ ةصضماغ لأزت’ يتلأو اهل

ي˘فو ،ر˘طـصسأ’أ هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘˘ح
لا˘˘˘جر ل˘˘˘خد˘˘˘ت قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلأ تأذ
قيرح دامخإ’ ةيند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

ةيدلبب يمÓصس ةقطنمب ةديصصح
ىلع نأر˘ي˘ن˘لأ تتأأ ن˘يأأ ،ة˘م˘ل˘ع˘لأ

ا˘يا˘ق˘ب ن˘˘م ف˘˘صصنو ن˘˘يرا˘˘ت˘˘كه

ةرجصش04 ىلإأ ةفاصضإأ ةديصصحلأ
ىقبتو أذه ،ةرمثم ريغ نوتيز
ةي’ولأ بأرتب ديأزت يف قئأرحلأ
ي˘صسا˘ي˘˘ق˘˘لأ عا˘˘ف˘˘تر’أ ل˘˘ظ ي˘˘ف
 .ةرأرحلأ ةجردل
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ةيم˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ ن˘كم˘ت

ن˘م را˘ج˘ح˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل

ة˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس ةرا˘˘ي˘˘صس عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسأ

ا˘˘يا˘˘ح˘˘صضلأ د˘˘حأأ نـم ة˘˘قور˘˘صسم

ةعبرأأ في˘قو˘تو ةر˘كصسب ة˘ي’و˘ب

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تـتأأ ثي˘ح. سصا˘خ˘صشأأ

ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ه˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م بصسح

ةبانعب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ

ةقرفلأ يقلت دعب «ةعاصس رخآأ» ـل

ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’أ

م˘قر˘لأ ى˘ل˘ع ىو˘كصش را˘ج˘ح˘لا˘˘ب

سضرعت اهدا˘ف˘م5501 ر˘˘صضخأ’أ

هتبكرم ةقرصسل نينطأوملأ دحأأ

ينطولأ قيرط˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع

ةملاقو ةبان˘ع ط˘بأر˘لأ12 م˘قر

ناك ثيح، نيلوهجم فرط نم

نم ةدوعلأ قيرط يف ةيحصضلأ

نم هفيقوت مت نيأ ئطأوصشلأ دحأأ

مو˘ق˘ي˘ل ،سصا˘خ˘صشأأ4 فرط

لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسإا˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م سصخ˘˘˘صش

ن˘ت˘م ى˘ل˘ع رأر˘˘ف˘˘لأو ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لأ

مت روفلأ ىلع ،ةيحصضلأ ةبكرملأ

ن˘ي˘ع ى˘لإأ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت

ثح˘ب˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘بو نا˘˘كم˘˘لأ

3ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لأ م˘˘ت ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأو

دعبو ،ةدرابلأ نيعب مهيف هبتصشم

˘مÓ˘ع˘ت˘صس’أ ر˘˘صصن˘˘ع ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت

ىلع ثاح˘بأ’أ ر˘صشنو ير˘ح˘ت˘لأو

م˘ت تأد˘˘حو˘˘لأ تأد˘˘حو ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

ة˘يو˘ه د˘يد˘˘ح˘˘ت ى˘˘لإأ ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لأ

م˘ت ن˘يأأ ع˘بأر˘لأ ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لأ

ةرا˘ي˘صسلأ عا˘جر˘ت˘صسأو ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

نيفوقوملأ أومدقيل ،ةقورصسملأ

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘˘لأ تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ ما˘˘˘مأأ

نأأ دعب كلذو ،ايميلقإأ ةصصتخملأ

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ ة˘˘قر˘˘ف تما˘˘ق

ةينوناقلأ تأءأرج’أ ةفاك ذاختاب

 .مهقح يف ةمزÓلأ

 نييشصخشش فقوتو ةثداحلا يف ققحت ةطرششلا

ةلششنخ ةي’وب لمحملإ ةيدلبب عقو راجشش رثإإ باشش ةافو
هنأريج دحأأ نيبو هنيب عقو  راجصش رثإأ اهل سضرعت يتلأ هتباصصإاب أرثأاتم ةرصسأأ بر وهو رمعلأ نم تانيثÓثلأ يف باصش سسمأأ حابصص يفوت
أرثأاتم ةي’ولأ ةمصصاع ىفصشتصسمب مويلأ حابصص يفوت باصشلأ نإاف ةعاصس رخآأ ردصصم بصسحو. عوبصسأأ ذنم ةلصشنخ ةي’و لمحملأ ةيدلبب
بوصشن ىلإأ ىدأأ نيفرطلأ نيب فÓخ عقو ثيح ، ةلصشنخب لمحملأ ةنيدم طصسوب عوبصسأأ ذنم نيفرطلأ نيب عقو راجصش رثإأ اهل سضرعت ةباصصإاب
ةطرصشلأ حلاصصم. ةريخأ’أ هصسافنأأ ظفليل ، ىفصشتصسملأ ىلإأ مايأأ دعب لقن يذلأ باصشلأ ةباصصإأ ىلإأ ىدأأ امم ، نيفرطلأ نيب يدصسج راجصش
دعب رثكأأ ليصصافتل دوعنصسو ، قيقحتلأ ةمذ ىلع سصاخصشأ’أ دحأأ و راجصشلأ يف طروتملأ باصشلأ سسمأأ حابصص تفقوأأ لمحملأ ةيدلبب
YªôG¿.Ü. ةثداحلأ يف تاقيقحتلل ةينمأ’أ تاهجلأ لامكتصسأ
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لاكسشأا فلتخم ةبراحم راطإا يف

جيورتب ةقلعتملا ام˘ي˘سس’ ة˘م˘ير˘ج˘لا

، ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا و تارد˘خ˘م˘لا

تاردخملا ةح˘فا˘كم ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا˘˘ب

نم ةنيطنسسق ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا

رمعلا نم ناغلبي نيسصخسش فيقوت

يف امهعو˘ل˘سضل ة˘ن˘سس13 و62

ف˘ي˘ك ) تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح ة˘˘ي˘˘سضق

و ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا و ( ج˘˘لا˘˘ع˘˘م

ر˘ي˘غ ةرو˘سصب ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلا ة˘يودأ’ا

را˘طإا ي˘ف ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا د˘˘سصق ة˘˘عور˘˘سشم

ةزا˘ي˘ح ، ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘˘ج

رربم نود ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا

ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح . يعرسش

سصوسصخب ةقرفلا اهتقلت تامولعم

ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘سش ا˘م˘هو ن˘ي˘˘سصخ˘˘سش ما˘˘ي˘˘ق

تار˘ثؤو˘م˘لا و تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘˘ت˘˘ب

ي˘ح و و˘كيرو˘سصلا ي˘ح˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا

و ثاحبأ’ا ف˘ي˘ث˘كت م˘ت˘ي˘ل ،ة˘يدا˘يز˘لا

تللك يتلا و ةيناد˘ي˘م˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا
رادسصتسسا رثا ةيباجيا جئاتن قيقحتب
ي˘ل˘ئا˘ع˘لا لز˘ن˘م˘ل˘ل سشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘ب نذإا
نيأا ةسصتخملا ةطلسسلا نم نيوخأÓل
نم ةيمك زجح و ناينعملا فيقوت مت
ف˘˘سصن ي˘˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘ت تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

935 ةفاسضإا دوارم90 و ةحيفسص

، غلم50 ليديكراب ءاود نم اسصرق

غلم60 ليتيك ءاود نم اسصرق382

نيلاباغيرب ءاود نم ةلوسسبك43 ،

حÓسس ىلإا ةفاسضإا غلم003/051

21 لانيبوأا عون نم روظحم سضيبأا
و (روتيك) قرو عطاق يترفسش اذك و
تادئاع ن˘م ه˘نأا ح˘جر˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
ةقرف اهتداق يتلا ةيلمعلا ،جيورتلا

زجحب تحمسس تاردخملا ةحفاكم

تارثؤوملا نم سصرق658 هلمجم ام
ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك ، ة˘˘يودأ’ا و ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
دعب ،ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا و تارد˘خ˘م˘لا
تاءار˘جإا ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا

ةباينلا مامأا نيفرطلا ميدقت مت ةيئازج
. ةيلحملا
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ةكبسشلا هذه كيكفت ةيلمع تءاجو
رسصانع اهيلع لسصحت تامولعم رثإا
ةي’و نمأاب ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف
ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م مز˘˘ع ن˘˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
جراخ نم ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا
تاي’ولا ىدحإا نم اديدحتو ةي’ولا
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك لا˘˘˘خدإا ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
مت ثيح لجيج ةي’و ىلإا تاردخملا
وهو ةعومجملا هذهل نيمك بسصن

ةثÓث فيقوتب حمسس يذلا نيمكلا

امك ، ةنسس14و52 نيب سصاخسشأا

ةيمك عاجرتسساب نيمكلا اذه حمسس

ي˘لاو˘ح˘˘ب ترد˘˘ق تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م

مارغوليك براقي ام يأا مارغ0031

ف˘تاو˘ه ثÓ˘ث ى˘لا ة˘فا˘سضإا ف˘سصنو

ةكبسشلا دارفأا اهلمعتسسي ناك ةلاقن

نع كيهان ةفلتخملا مهت’اسصتا يف

32 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م

تادئاع لثمي يذلاو ميتنسس نويلم

نيفوقوملا سضرع مت دقو . جيورتلا
يتلا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا ةثÓثلا
ا˘م˘ي˘˘ف ن˘˘ج˘˘سسلا م˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا˘˘ب تر˘˘مأا
نيرخآا ءاسضعأا نع ثحبلا لسصاوتي
عم ةقÓع ىلع اونوكي نأا سضرتفي
نا˘˘كو . ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشلا هذ˘˘˘ه
ةي’و نمأاب لخدتلاو ثحبلا رسصانع
عيبا˘سسأ’ا لÓ˘خ او˘ح˘ج˘ن د˘ق ل˘ج˘ي˘ج
ن˘م دد˘ع كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘كب˘˘سشلا
ةكب˘سش ا˘هر˘خآاو تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت

ةد˘ع ن˘م ا˘هدار˘فأا رد˘ح˘˘ن˘˘ي ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ل˘ق˘ن دد˘سصب تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لاو تا˘˘ي’و
ةي’و ىلا تاردخملا نم ةماه ةيمك
ة˘ه˘جو ى˘لإا تلو˘ح˘ت ي˘ت˘˘لا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
تارمملا دحأاو تاردخملا يجورمل
˘مو˘م˘سسلا و˘جر˘م ا˘ه˘ي˘لا أا˘ج˘ل˘ي ي˘˘ت˘˘لا
هتظفل ا˘م ل˘ي˘لد˘ب م˘ه˘ع˘ل˘سس ر˘ير˘م˘ت˘ل
ن˘م طا˘ق˘ن ةد˘ع ر˘ب˘ع ر˘ح˘ب˘˘لا جاو˘˘مأا
تا˘ن˘ح˘سش ن˘م ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لا ل˘˘حا˘˘سسلا

رهسشأ’ا لÓخ تاردخملا نم ةريبك
. ةيسضاملا
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ةروطقم تاذ ةنحاسش بÓقنإا فّلخ

ن˘ي˘ع تا˘جر˘ع˘ن˘م ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

،01 مقر ينطولا قيرطلاب ةسضفلا

ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘سش ة˘با˘˘سصإا

حلاسصم تنا˘ك ة˘ن˘سس13 حورج˘ب
ءانثأا هتل˘ق˘ن د˘ق ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ىفسشتسسم ىلإا ناكملا نيعب هلخدت
حلاسصم تح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف تا˘ما˘م˘ح˘لا

عقومب هتاسسبÓم يف اقيقحت كردلا
نأا ى˘لإا ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘تو ،ثدا˘ح˘لا
ديق نأ’ا ىلإا قيرطلا اذهب رطسشلا
ه˘ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم دد˘ه˘ي ا˘˘مو زا˘˘ج˘˘نإ’ا

تارايهنإا تدهسش عقاوم اسصوسصخ

روسسج زاجنإا يف عارسسإ’ا بلطتت

تاجرعنملا ىوتسسم ىلع ةعسسوتو

يلمعتسسم ةمÓسس نامسضل ةيلبجلا

.ليللا تاقوأا يف اميسس قيرطلا

¯LªÉ∫ HƒYµÉR

ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا ة˘ير˘˘يد˘˘م ترر˘˘ق

ن˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘˘ي’و˘˘ب فا˘˘قوأ’او

ربع حتفلاب اينعم ادجسسم82 ةفاسضإا

ةمئاق ى˘لإا ،ة˘ي’و˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م

لابقتسس’ اهح˘ت˘ف م˘ت اد˘ج˘سسم471

اقفو ،تاولسص ع˘برأا ي˘ف ن˘ي˘ل˘سصم˘لا

نأاسشب ةموكحلا تارارق يف ءاج امل

نكامأا حتف ىلإا ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ةدو˘ع˘لا

تا˘طا˘سشن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لاو ةدا˘˘ب˘˘ع˘˘لا

مسضت يتلا ةديدجلا ةمئاقلا.ىرخأ’ا

قÓغإا دعب حتفلاب اينعم ادجسسم82

راسشتنا ببسسب رهسشأا5 نم رثكأا ماد

ر˘ب˘ع نو˘كت˘سسو ،«91-ديفو˘ك» ءا˘بو

21،8 لسصأا نم تايدلب9 عوبر

ةيدلبب7و ،ةنيطنسسق ةيدل˘ب˘ب ا˘ه˘ن˘م

2و ،ديبعأا نيع ةيدلبب4و ،بورخلا
ددعلا سسفنو ،ةرامسسلا نيع ةيدلبب
،سسيداب نباو فسسوي دوغيز يتدلبب
نا˘يزو˘ب ة˘ما˘ح ن˘˘م ل˘˘كب د˘˘ج˘˘سسمو
،و˘ير˘جو˘ب دو˘ع˘سسمو دار˘م سشود˘يدو
ة˘˘سسارد ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب رار˘˘ق˘˘˘لا ءا˘˘˘جو
هذه يف لسصفلا مت ثيح ،سصيحمتو

،ةيئ’ولا ةنجللا فر˘ط ن˘م ة˘م˘ئا˘ق˘لا

ر˘˘˘سضخأ’ا ءو˘˘˘سضلا تط˘˘˘˘عأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

،طورسشلا تفوتسسا يت˘لا د˘جا˘سسم˘ل˘ل

˘مار˘ت˘حاو ة˘مÓ˘سسلا ا˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو

ءاقتنا نأا امك ،يحسصلا لوكوتوربلا

82 ةمئاق نمسض ةجردملا دجاسسملا

ىلع ءانب ناك ،حتفلاب اينعم ادجسسم

يف رظنلا اهنمو ،تايطعملا سضعب

دجاسسم اهيف حتفت مل يتلا قطانملا

دامعا متي ىتح ،ىلوأ’ا ةمئاقلا يف

ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا د˘ع˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

امك ،نكامأ’ا سضعب يف نولسصملا

ماق يتلا تاريسضحتلا يف رظنلا مت
،دجاسسملا هذ˘ه ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا ا˘ه˘ب
لسصت يتلا ةيباجيإ’ا ريراقتلا اقفوو
نأا اهنأاسش نم ،دجاسسملا فلتخم نم
درجلل يجيردتلا عفرلا يف مهاسست

لاح يفو .دجاسسملا نم ديزم نع
˘˘˘مرا˘˘˘سصلا ماز˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا رار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
،هب ىسصوملا يحسصلا لوكوتوربلاب
،دجاسسملا لك ىلإا طاسشنلا دوعيسس
ة˘ع˘م˘ج˘لا ةÓ˘سص نو˘كت نأا ن˘˘كم˘˘يو
اهيف مرتح˘ُي ،ة˘ن˘ي˘ع˘م طور˘سشل ا˘ق˘فو

.دعابتلا

» جلاعملا فيكلا » نم فسصنو مارغوليك ةبارق عاجرتسسا مت اميف

 تاردخملا جيورتل ةكبسش ككفي لجيج نمأا

وكيروسصلا  يحب عاونأ’ا فلتخم نم اسصرق658 زجح مت امنيب

ةنيطنسسقب ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا جيورت ةباسصعل دح عسضو

هيلمعتسسم ددهي01 مقر ينطولا قيرطلا رطسشب تاءارتهإا

ةسسبتب ةسضفلا نيعب احيرج فلخي ةروطقم تاذ ةنحاسش بÓقنإا

ةعبتملا ةيئاقولا ريبادتلل مهمارتحا دعب

ةنيطنسسق ةي’و ميلقإا ربع ادجسسم82 حتف ةفاسضإا ةجمرب

تاردخملا جيورت يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت نم لجيجب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملل ةعباتلا لخدتلاو ثحبلا ةقرف رسصانع حجن
. صصاخسشأا ةثÓث نم ةنوكتملا ةكبسشلا دارفأا ةزوحب تناك يتلا فيكلا نم ةماه ةيمك زجحو

وزو يزيت

نيتكبسش رسصانع فيقوت
ةراجت يف نيتسصتخم نيتيمارجإا
ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا
راطإا يف جردنت يتلا ةينمأ’ا ةيجيتارتسسإÓل اديسسجت
ةميرجلا ةبراحم ىلإا فد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا ا˘ه˘تا˘طا˘سشن
نمأاب ةيئاسضفلا ةطرسشلا رسصانع تنكمت ، اهعاونأا ىتسشب
ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإ’ا نم وزو يزيت ةي’و
ةربتعم ةيمك زجحو تارثؤوملا و تاردخملا جيورت يف
رداسصم بسسح و . ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا نم
ىوتسسم ىلع تمت ىلوأ’ا ةيلمعلا نإاف ةقوثوم ةيلحم
ة˘ع˘برأا ف˘ي˘قو˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت ناز˘ي˘م˘لا عارذ ة˘ق˘ط˘ن˘م

زجح مت امك ةنسس35و33 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا

رداسصملا سسفن تفاسضأا و .اسسولهم اسصرق84و مارغ84
لÓغتسسا رثإا ىلع تمت ةيلمعلا نإاف ربخلا تدروا يتلا

جيورتب ةكبسشلا هذه دارفأا مايق نع اهدافم تامولعم
هبتسشملا ميدقت مت دق و ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا
عارذ ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ديسسلا مامأا مهيف
ةرئاد نمأا حلا˘سصم م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو. وزو يز˘ي˘ت˘ب ناز˘ي˘م˘لا
ةيمارجإا ةكبسش فيقوت نم تنكمت نثاريا ثان ءاعبرأ’ا
زج˘ح م˘ت ا˘م˘ك تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘ي˘ثا˘ت

ةيلحم رداسصم بسسحو جلاعملا فيكلا نم مارغ241
نيب مهرامعأا حوارتت يتلا ةكبسشلا هذه دارفأا نإاف ةقوثوم

يف لسصفلل ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مهميدقت مت15و12
ام بسسح مهدسض ةياهنلا ماكحأ’ا رادسصإا و مهتيسضق
 . تابوقعلا نوناق هيلع سصني
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رارف ةلاح يف هكيرسش يقب اميف

ةقرسسلا ةمهتب ايئاسضق قوبسسم فيقوت
جيريرعوب جربب نكسسم لخاد نم رسسكلاب

يناثلا دقع سسماخلا يرسضحلا نمأ’ا حلاسصم تنكمت
ةقرسسلا ةمهتب رارف ةلاح يف هكيرسش يقب اميف رمعلا نم
بسسحو دوعلا فرظ رفاوت عم نكسسم لخاد نم رسسكلاب

نأا ة˘ي’و˘لا ن˘مأ’ ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘سصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح
ن˘كسسم ة˘قر˘سسب ر˘خآا ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم ة˘ق˘فر ما˘ق فو˘˘قو˘˘م˘˘لا

نويلم52 هردق يلام غلبم ىلع ءÓتسسإ’او ةيحسضلا
تاذ بسسحو ةيلزنمورهكو ةينورتكلإا ةزهجأاو ميتنسس
انحلاسصم اهب تماق يتلا ةيطرسشلا تاقيقحتلا نأا ةيلخلا

رمأ’ا قلعتيو يناثلا هب هبتسشملا ةيوه ديدحت نم تنكم

يئاسضق فلم زجنأا هيلعو ةنسس32 (أا - ق) وعدملاب

مامأا ةنسس52 (ع ع - ز) هب هبتسشملا هبجومب مدق امهدسض
عاد˘يإا ر˘مأا ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سص ن˘يأا ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
يناثلا هب هبتسشملا لازي ’ اميف ، ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب
.رارف ةلاح يف ايئاسضق قوبسسملا

´.eƒS°≈

جيريرعوب جرب

حÓسس لمح ةمهتب ينيرسشع فيقوت
يعرسش ىسضتقم نودب روظحم صضيبأا

جرب نمأ’ سسماخ˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

رمعلا نم92 نسس يف سصخسش فيقوت نم جيريرعوب
ىسضتقم نود˘ب رو˘ظ˘ح˘م سضي˘بأا حÓ˘سس ل˘م˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب
ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو ءا˘ي˘حأ’ا د˘حأا˘ب ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘تو ي˘عر˘˘سش
هتزوحب طبسض يدسسجلا سسملتلا ةيلمعل هعاسضخإابو

عون ) روظحم سضيبأا حÓسس(20 ) نيحÓسس ىلع
هدايتقا مت نيأا (وكاسشتيم) يسضاير حÓسسو (يرادنولك
هبجومب مدق هدسض يئاسضق فلم زاجنإاو ةحلسصملا ىلإا
نيرهسشب مكح هقح يف ردسص نيأا ةيلحملا ةباينلا مامأا

.جد000.02 اهردق ةيلام ةمارغ و ةذفان ريغ سسبح
´.eƒS°≈

جيريرعوب جرب

تاردخملا ةزايح ةمهتب ينيرسشع فيقوت
جرب قرسش يلع دسصاق رئب ةرئاد نمأا حلاسصم تنكمت
ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب ي˘ن˘ير˘سشع ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
كÓ˘ه˘ت˘سس’ا ل˘جأا ن˘م (ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك) تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
، ةنيدملا طسسو ءايحأ’ا دحأاب هفيقوت متو يسصخسشلا

هتزوحب طبسض يدسسجلا سسملتلا ةيلمعل هعاسضخإابو
فيك) تاردخملا نم ةعطق اهلخادب رئاجسس ةبلع ىلع
فلم زاجنإاو ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ى˘لإا هدا˘ي˘ت˘قا م˘ت ن˘يأا (ج˘لا˘ع˘م
ةيلحملا ةباينلا ىلإا لسسرأا و يئاسضق

´.eƒS°≈

ةنيطنسسق

اقونسشم صصخسش ىلع روثعلا
ةماحلاب ةرجسشب اقلعمو

موي ، نايزوب ةماحلا ةيدلبب ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

يحب ةقي˘قد11 و01 ة˘عا˘سسلا دود˘ح ي˘˘ف سسمأ’ا
ةيدلب تارهيوط ةعرز˘م ي˘سضا˘ي˘ب˘ل م˘ي˘هار˘بإا سسور˘ت˘ع
دجو سصخسش لقن لجأا نم كلذ و ،نايزوب ةماحلا

سسنج نم «ب-ع» ةيحسضلا ،هنكسسم لخاد اقونسشم

،ناكملا نيعب يفوتم ةنسس52 رمعلا نم غلبي ركذ
نم هلقن مت ،توت ةرجسشب قلاع لبحب اقونسشم دجو
ثثجلا ظفح ةحل˘سصم ى˘لإا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا فر˘ط
.ةنيطنسسقب سسيداب نبإا يعماجلا ىفسشتسسملاب

LªÉ∫ HƒYµÉR

ةدكيكسس

ءاملا نوعطقي لطابملو ةديول يتيرق ناكسس
تايدلب ةعبرأا ىلع

ءاملا عيزوت ةطحم قلغب ،ةدكيكسس ةي’و برغ ديز ينب ةيدلبب ،لطابملو ةديول ةيرق ناكسس ماق
مهتاناعم نع ناكسسلا ربع و ،نيتيرقلا يف ءاملا بايغ ىلع مهنم اجاجتحا ديز ينب ةيدلب دسسب
ةيئادبو ةيئادب قرطب مهتويب ىلإا هلقنو نايدولاو باعسشلا نم ءاملا نع تحبلا تÓحر عم
عيارسشلاو ةركرك ةيدلبو لقلا ةيدلب ،ةيبرغ تايدلب ةعبرأا ىلع ءاملا عطقب جاجتح’ا اوررقيل
ربع و .ةعبرأ’ا تايدلبلا هذهل ءاملا خسض ةخسضم مامأا نوتيبيو ،فيسصلا لسصف زع يف ديز ينبو
دُيسش ديز ينب دسس نأا مغر ،نيتيرقلاب ءاملا بايغ لظ يفً ادج ةريبكلا مهتاناعم نع نونطاوملا

يف ىتح ’و برسشلا يف ’ هنم اوديفتسسي مل ،طقف راتمأا ىوسس مهنع دعبي ’و مهيسضارأا ىلع
ىلع رمت ةي’ولل ةيبرغلا تايدلبلا اهب دوزتت يتلا تاونقلا عيمج نأاو ،ةيعارزلا مهليسصاحم يقسس
و ،ءاملا نم اديفتسسي مل امهنا ’إا ةديول ةيرقب ربعت كلذك يقسسلاب ةسصاخلا تاونقلا اذكو مهارق
M«ÉI HƒOjæÉQ  .مهسضرأاب دوجوملا دسسلا نم مهقحب اوبلاطيل، املظ هوربتعا ام وه
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تدروأأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ردا˘˘˘سصم˘˘˘˘لأ بسسحو
تقلت دق تناك ةرأزولأ ناف ربخلأ
ةد˘ع تن˘م˘˘سضت يوا˘˘كسشو ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
ةيلمعب قلعتي اميف ةسصاخ تأزواجت
ءايحألأ يو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع كا˘سشكأأ مد˘ه
لهسسلأ ءايحأاك ةيلمعلأ اهتسسم يتلأ
ةروثلأ ةحاسس يتحو ميرلأو يبرغلأ
تاقلطمو لمأرأأ ديرسشت بناج ىلإأ
رهسشأأ ةدع ذنم عراسشلاب نألأ نطقي
تناك ي˘ت˘لأ تا˘ن˘كسسلأ م˘يد˘ه˘ت د˘ع˘ب
يديسس ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ه˘يوأا˘ت

م˘يد˘ه˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع تسسم ا˘م˘ك بر˘ح
ة˘ل˘ما˘ك كا˘سشكأأو تÓ˘ح˘م تا˘ه˘جأو
تأو˘ن˘سس ةد˘ع د˘˘ن˘˘م ط˘˘سشن˘˘ت تنا˘˘ك
لإأ ةيدلبلأ تاطلسسلأ نم حيرسصتب
شضفر ة˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘ئأد شسي˘˘˘˘ئر نأأ
حيرسصت يأاب فأرتعلأ وأأ عامتسسلأ
ي˘ف كا˘سشكأأ ةد˘ع دو˘˘جو بنا˘˘ج ى˘˘لإأ

ةيلمع نأأ بناج ىلأ ةيوسستلأ قيرط
تأرأذعإأ هيجوت نود تمت ميدهتلأ

نوناقلأ هيلع شصني ام بسسح ةيباتك
ة˘ثÓ˘ث ه˘ي˘جو˘˘ت ي˘˘ل˘˘ع د˘˘كؤو˘˘ي يذ˘˘لأ
لبق ني˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘ل تأرأذ˘عإأ
ن˘ع كي˘ها˘ن مد˘ه˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت
ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘ب تل˘˘ح ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ثرا˘˘˘كلأ
برح يديسسب ةيوسضوفلأ تانكسسلأ

مهدرطو مهتانكسس ميدهت رثإأ ىلع
ءاتسشلأ لسصف زع يف عراسشلأ ىلإأ
ه˘ي˘ف تسسأد ي˘نا˘سسنإأ ل د˘˘ه˘˘سشم ي˘˘ف
ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع تا˘ط˘ل˘˘سسلأ

عدأرلأ بايغ لظ يف اهب لومعملأ
ا˘˘ه˘˘˘ه˘˘˘جو ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تأءأد˘˘˘ن˘˘˘لأ م˘˘˘غر
لوؤو˘سسم˘لأ ى˘لإأ كأذ˘نآأ نو˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
كر˘ح د˘حأأ ل ن˘˘كل ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب لوألأ
ةلزهملا˘ب ف˘سصو ا˘م ف˘قو˘ل ا˘ن˘كا˘سس
لافطأأ د˘ير˘سشت ا˘هر˘ثأ ى˘ل˘ع م˘ت ي˘ت˘لأ
يلأ مهب جزلأو مهتاهمأأ ةقفر ىماتي

ءاتسشلأ راطمأأ تحت عراسشلأ نسضح
املع ةمحر يأأ نودب شسقطلأ ةدوربو
ةدد˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘ع˘˘˘ف ةدر تل˘˘˘ج˘˘˘سس ه˘˘˘˘نأأ
اه˘ي˘ل˘ع تفر˘سشأ ي˘ت˘لأ تأزوا˘ج˘ت˘لا˘ب
فرط نم ةسصاخ ةبانعب تاطلسسلأ

تعد يتلأ ناسسنإلأ قوقح ةمظنم
لظ يف ةسصاخ ميدهتلأ ةيلمع فقول

ءأرج دÓبلأ اهب رمت يتلأ فورظلأ

ءاقبو91 ديفوك شسور˘ي˘ف را˘سشت˘نأ

فورظ يف ميخ˘لا˘ب ة˘ل˘ما˘ك تÓ˘ئا˘ع

مده دعب مهب لفكتلأ مدعو ةيثراك

نأأ ىلإأ ةرا˘سشإلأ رد˘ج˘تو م˘ه˘تا˘ن˘كسس

ر˘مأأ د˘˘ق نا˘˘ك ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ةر˘˘ئأد شسي˘˘ئر

دعب يتح مدهلأ تايلمع ةلسصأومب

ىفانتي كلذ نأأ مغر شسوريفلأ يسشفت

ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لأ ن˘ي˘˘نأو˘˘ق˘˘لأ ع˘˘م

ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ تا˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لأو ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

اهيلإأ يمتنت ي˘ت˘لأ نا˘سسنإلأ قو˘ق˘ح˘ل

هيف رمأاي يذلأ تقولأ يفف رئأزجلأ

يف عيسسوتلأ ةرورسضب ةلودلأ شسيئر

د˘ه˘سشتو تا˘ن˘كسسلأ ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةعسسأو تايلمع ةرواجملأ تايلولأ

ةيلحملأ تاطلسسلأ يمر˘ت ل˘ي˘حر˘ت˘ل˘ل

ى˘لإأ ل˘مأرأأو تا˘ق˘ل˘˘ط˘˘م˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب

لظ يفو ءاتسشلأ لسصف يف عراسشلأ

نأأ ا˘م˘ل˘ع ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نأ

أوهجو دق أوناك نيطسشانو تايعمج

يتلأ تاسسرا˘م˘م˘لا˘ب ءأدو˘سس ر˘يرا˘ق˘ت

ةرأزو ىلإأ ةينونا˘ق ر˘ي˘غ˘لا˘ب تف˘سصو

يتلأ يواكسشلأ نع كيهان ةيلخأدلأ

ميدهتلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘يا˘ح˘سض ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت

تانكسسلأ باحسصأأ ءأوسس يئأوسشعلأ

. كاسشكألأو تÓحملأ وأأ ةيوسضوفلأ

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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www.akhersaa-dz.com

راجتلأو نينطأوملأ يواكصشو نويقوقح نوطصشان اهعفر ريراقت ةيفلخ ىلع

مدهلا تازواجت يف قيقحتلا ةنجل دفوت ةيلخادلا
 ةيلولاب تÓحمو تانكشسل يئاوششعلا

تÓحم تاهجأوو كاصشكأو تأءانب ميدهت ةيلمع اهتنمصضت تأزواجت ىلع فوقولل قيقحت ةنجل ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ةرأزو تدفوأأ
 .يراجلأ ماعلأ ةيأدبو طرافلأ ماعلأ ةياهن ةبانع ةرئأد صسيئر نم رمأاب ةبانع ةيدلب حلاصصم اهيلع تفرصشأ دق تناك
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ةر˘ت˘ف˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو تفر˘˘ع
ددع يف اسسوسسحم اعافترأ ةريخألأ
يذلأ انوروك شسوري˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لأ
ة˘يلو˘لأ ي˘ف ه˘ب نو˘با˘سصم˘لأ ىد˘˘ع˘˘ت

هذ˘ه نأأو ا˘سصو˘˘سصخ ،ف˘˘لألأ ز˘˘جا˘˘ح

57 ن˘ي˘ن˘ثلأ مو˘ي تل˘ج˘˘سس ةر˘˘ي˘˘خألأ
يف ينطولأ بيترتلأ ردسصتتل ةباسصإأ

ةلجسسملأ ةديد˘ج˘لأ تا˘با˘سصإلأ دد˘ع
اعافترأ ةرورسضلاب اهب˘حا˘سص ي˘ت˘لأو
ىوتسسم˘لأ ى˘ل˘ع تا˘ي˘فو˘لأ دد˘ع ي˘ف
ديدعلأ لقن ايموي متي ثيح ،يلحملأ

ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ ا˘ه˘ن˘فد˘˘ل ثث˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م
Óيل ةنماثلأ.«د˘سشر ن˘بأ» ى˘ف˘سشت˘سسم
مت يذلأ تيقوتلأ وه ،موي لك نم
ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لأ ثث˘ج ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل هد˘˘يد˘˘ح˘˘ت
رخآأ» تراتخأ أذل ،انوروك شسوريفب
تي˘قو˘ت˘لأ أذ˘ه ي˘ف ل˘ق˘ن˘ت˘لأ «ة˘عا˘˘سس
نبأ» ىفسشتسسم ىلإأ نينثلأ ةيسسمأأ

ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب «د˘˘سشر
ةحلسصم رأوجب أديدح˘تو ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

ىلع فو˘قو˘ل˘ل كلذو ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح
ءابولأ أذه اياحسض ثثج لقن ةيلمع
ي˘ف ا˘ند˘جأو˘ت فدا˘سصت د˘قو ا˘ه˘ن˘فد˘ل
تلجسس يذلأ مويلأ عم ىفسشتسسملأ
دد˘ع ي˘ف ي˘سسا˘ي˘ق م˘قر ة˘يلو˘لأ ه˘ي˘ف
دهسش مويلأ أذه نأأ امك ،تاباسصإلأ
ةعبسس ةروكذملأ ةحلسصملأ لابقتسسأ

مهفتح أوقل شصاخسشأل ةلماك ثثج
يذلأ انوروك شسوريفب مهتباسصإأ دعب

مقطألأ كلذ يف مهتدعاسسو هومواق
بلغت هنأأ ريغ ةيبطلأ هبسشو ةيبطلأ

ةمئاقب مهقحلأأو ري˘خألأ ي˘ف م˘ه˘ي˘ل˘ع
.ةليوطلأ هاياحسض

دارفأا لبق نم ةريبك ةيئاقو تاءارجإا
ةيندملا ةيامحلا

ةحلسصم رأوجب اندجأوت لÓخ انفقو
حلاسصملأ رهسس ىلع ثثجلأ ظفح
مدع نامسض ىلع ةسصتخملأ ةينمألأ
ىتوملأ يوذ نم شصخسش يأأ بأرتقأ

ا˘˘مأر˘˘ت˘˘حأ كلذو ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لأ ن˘˘˘م
لقن ةيلمع يف عبتملأ لوكتوربلل
،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سض ن˘˘˘فدو
أونا˘ك ى˘تو˘م˘لأ يوذ نأأو ا˘سصو˘سصخ
بناج لك نم ةحلسصملاب نوطيحي
عو˘مد˘لأو ن˘ير˘ي˘ب˘ك بقر˘˘تو نز˘˘ح˘˘ب
ةأزأوملاب ،مهسضعب نيعأأ نم رمهنت
ةيندملأ ةيامحلأ دأرفأأ ناك كلذ عم
ي˘ب˘ط شسا˘ب˘ل نود˘تر˘ي أو˘نا˘ك ن˘يذ˘˘لأ

لجرلأ ىلإأ شسأأرلأ نم هيطغي شصاخ
ششعن لك قلغ نامسض ىلع نوفكعي
ة˘ن˘حا˘سش ي˘ف ه˘ع˘سضو ل˘ب˘ق ما˘˘كحإا˘˘ب
نأأ درجمبو يتلأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

ىتح ،ششو˘ع˘ن˘لأ ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘ي˘ف ع˘سضو
ا˘ن˘ل˘ع˘م ا˘ه˘كر˘˘ح˘˘م ق˘˘ئا˘˘سسلأ ل˘˘غ˘˘سش
.اهنفد ناكم بوسص اهب قÓطنلأ

بكوم يف ةدحاو ةعفد تلقن ثثج70
ريبك يزئانج

ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم كرحت عم

،ششوعنلأ لقن ةيلمع قÓطناب انأذيإأ
ةرسشابم اياحسضلأ يوذ هجوت ىتح
فلخ ريسسلأ لجأأ نم مهتأرايسس ىلإأ
كلذو مهودقف نم عيدوتل ةنحاسشلأ
مهنفد نم ءابولأ أذه مهمرح نأأ دعب
تردا˘˘غ ثي˘˘ح ،ة˘˘يدا˘˘ع ة˘˘ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب
يهو «دسشر نبأ» ىفسشتسسم ةنحاسشلأ

ةراي˘سسو فا˘ع˘سسإلأ ةرا˘ي˘سسب ة˘ق˘فر˘م
ةبأرق ىلإأ ةفاسضإلاب ينطولأ كردلأ

اياحسضلأ يوذل ةيحايسس ةرايسس02
لما˘ك ى˘ل˘ع فو˘قو˘لأ أو˘ل˘سضف يذ˘لأ
.ةيلمعلأ

ةباقنل قباشسلا ماعلا نيمألا ةثج اهنيب نم
«هايملل ةيرئازجلا»

نيب نم نإاف ،ةلسص يذ قايسس يف
نم اهلق˘ن م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ع˘ب˘سسلأ ثث˘ج˘لأ

ىفسشتسسمب ثثج˘لأ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم
ةثج تناك ةربقملأ وحن «دسشر نبأ»
ةيدلبب بختن˘م˘لأ د˘ي˘سشر ي˘نأد˘ي˘ع˘سس
ةيرئأزجلأ» ةدحو ريدم بئانو ةبانع
قباسسلأ ماعلأ نيمألأو ةبانعب «هايملل
زهان رمع نع يفوت يذلأ اهتباقنل

شسوريفلاب بيسصأأ امد˘ع˘ب ا˘ما˘ع55
ىفسشت˘سسم ى˘لإأ ه˘ب˘ب˘سسب ل˘خدأأ يذ˘لأ
ام وهو ة˘ي˘ن˘م˘لأ ه˘ت˘فأو ن˘يأأ را˘ج˘ح˘لأ
ه˘ت˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘مد˘˘سص ل˘˘كسش
اند˘جو ن˘يذ˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف ه˘ئÓ˘مزو
نأدمح رامع ىفسشتسسملأ يف مهنم
ةملكو هعومد يف قرغي ناك يذلأ

د˘˘ق˘˘ف د˘˘ق˘˘ل» :ه˘˘نا˘˘سسل ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘حأو

م˘ل ثي˘˘ح ،«ي˘˘نأد˘˘ي˘˘ع˘˘سس ي˘˘ق˘˘يد˘˘سص
ةباقن يف ق˘با˘سسلأ و˘سضع˘لأ ع˘ط˘ت˘سسي
رمأأ قيدسصت ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘لأ

هب هلاسصتأ عطقي مل يذلأ وهو هليحر
ىفسشتسسملأ يف هدجأوت ةرتف لأوط
ريبك لؤوافت كانه ناك هنأأ انل دكأأو
.هتفأو ةينملأ نأأ ريغ هئافسشب

ددع يف اعجارت تدهشش ءاثÓثلا ةليل
تلقن يتلا ثثجلا

˘مو˘ي ا˘سضيأأ «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآأ» تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
،«انيسس نبأ» ىفسشتسسم ىلإأ ءاثÓثلأ

نأأ ريغ ،دهسشملأ شسفن رركت ثيح
انوروك شسوريفب ةافولأ تلاح ددع
،نينثإلأ موي لاحلأ ناك امك نكت مل

لقنب ةيندملأ ةيامحلأ دأرفأأ ماق ثيح
أذه ةيحسض احأر نيسصخسشل نيتثج
مامتإأ ةيلمع نم لعج ام وهو ءابولأ
ىلإأ اهلقنو ششوعنلأ قÓغإأ تأءأرجإأ
ةربقملأ ىلإأ اهب هجوتلأ مث ةنحاسشلأ
مل بكوملأ نأأ امك ،ةعيرسس نوكت
بجي يذلأ رمألأ نأأ ريغ ،أريبك نكي
نا˘كسس ي˘عو و˘ه أر˘˘ي˘˘ب˘˘ك نو˘˘كي نأأ

عقأولأ أذه نأل اهرأوزو ةبانع ةيلو
ن˘˘م د˘˘يز˘˘م ذ˘˘خأأ م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
أذهب ةباسصإلأ يداف˘ت˘ل تا˘طا˘ي˘ت˘حلأ
ل˘م˘ع˘لأ ا˘ه˘سسأأر ى˘˘ل˘˘عو شسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
ا˘˘نورو˘˘ك ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘˘ت˘˘˘ب
ءأد˘ترأ ا˘ه˘سسأأر ى˘ل˘عو ه˘ت˘ح˘˘فا˘˘كمو
يدافتو يدسسجلأ دعابتلأ ،ةمامكلأ
.ةظتكملأ نكامألأ

تيقوتلأ صسفن يف ايموي متت ةيلمعلأو ةريبك ةيزأرتحأ تأءأرجإأ

«دششر نبا» ىفششتشسمب انوروك اياحشض ثثج لقن ةيلمع قفارت «ةعاشس رخآا»

انكصسم957 ةصصحل صصيصصختلأ باحصصأأ
لكصشملأ لحل لخدتلأ يلأولأ نودصشاني

ةئيهتلا لاغششأا قÓطنا مدع
 نهري ةيجراخلا

«لدع» نكشسم0002 عقوم
نع ةبانعب «لدع» ةلاكول ةيوهجلأ ةيريدملأ تنلعأأ

نكسسم0002 عقوم يف ةينكسس ةدحو957 عيزوت
،مداقلأ ربمسسيد رهسش ششيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملاب

ددب ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغسشأأ قÓطنأ مدع نأأ ريغ
لخدتب نوبلاطي نيذ˘لأ شصي˘سصخ˘ت˘لأ با˘ح˘سصأأ م˘ل˘ح
با˘ح˘سصأأ ر˘ب˘ع .لا˘كسشإلأ ل˘ح˘ل ة˘ي˘سصو˘لأ تا˘ه˘ج˘˘لأ

ة˘كر˘سشل˘ل ن˘كسس0002 عور˘سشم˘ب شصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘لأ
نب ىفطسصم نب ةديدجلأ ةنيدملاب «اكزوأأ» ةيكرتلأ

قÓطنأ مدع نم مهسضاعتمأ نع ةبانع ةيلو ةدوع
عورسشملأ ىوتسسم ىلع ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغسشأأ
نكسسلأ نيسسحتل ةينطولأ ةلاكولل عباتلأ روكذملأ

يذ˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ ن˘م˘سض ل˘خد˘يو «لد˘ع» هر˘يو˘ط˘˘تو

نوينعملأ نوبتتكملأ دكأأ ثيح،3102 ةنسس هتقلطأأ

أذه يف ةينكسس ةدحو957 ةسصح نم ةدافتسسلاب
شسرام رهسش ةيأدب يف اهسصيسصخت مت نأأ دعب عقوملأ

عقوم رب˘ع شصي˘سصخ˘ت˘لأ تأدا˘ه˘سش قÓ˘طإأ ر˘ثإأ ى˘ل˘ع
مهمÓتسسأ ةيناكمإاب نيلئافتم أوسسيل مهنأأ لدع ةلاكو
ةيريدم تنلعأأ امك مداقلأ ربمسسيد رهسش مهتانكسسل
ىلإأ رظنلا˘ب كلذو ع˘ي˘با˘سسأأ ة˘ع˘سضب ل˘ب˘ق ع˘يرا˘سشم˘لأ
أذه يف ةيجراخلأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ لا˘غ˘سشأل ما˘ت˘لأ ف˘قو˘ت˘لأ
نأأ «ة˘عا˘سس ر˘خآأ» ـل نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ د˘كأأ ا˘م˘ك ،ع˘قو˘م˘لأ
طبترم ددحملأ دعوملأ يف م˘ه˘تا˘ن˘كسسل م˘ه˘مÓ˘ت˘سسأ
يتلأ قئأوعلأ عفرو ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغسشأأ ليجعتب
عقوملأ يف ةدجأوتملأ مهققسش مÓتسسأ نود لوحت
نيتسصحلل ةينأرم˘ع˘لأ ه˘تآا˘سشن˘م ل˘ك يذ˘لأ رو˘كذ˘م˘لأ
ةلمتكم ابيرقت تايانب نم امهسصيسصخت مت نيتللأ

لإأ عقوملأ يف ىقبت امو نكسسلل ةلباق يهو ةدم ذنم
نأرد˘ج˘لأ ،تا˘قر˘ط˘لأ) ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ لا˘غ˘˘سشأأ
هايملاب ديوزتلأ تاكبسش ،ةيمومعلأ ةرانإلأ ،ةيقأولأ
،ي˘ح˘سصلأ فر˘سصلأ تا˘كب˘سش ،بر˘سشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلأ
مهراظتنأ نأأ ىلإأ اتفل ،(.زاغلأو ءابرهكلأ تاكبسش

اسصوسصخ ،ءأر˘كلأ ءا˘ق˘سشو بعا˘ت˘م م˘ه˘ت˘ق˘هرأأو لا˘ط
ذنم نكسسلل ةزهاجو ةيهتنم تأرامعلأ نوري مهنأأو
هراظتنأ لاط ملح قيقحت ةيغب ليلقلأ لإأ قبي ملو ةدم
،انتÓئاعو نحن انرتسسي قئل نكسسب رفظلأ وهو لأأ
لكسشملأ نأأ نيبتتكملأ حسضوأأ ،ةلسص يذ قايسس يف
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ با˘ي˘غ ه˘ب˘ب˘˘سس شسا˘˘سسألا˘˘ب
– يتلأو ةيجراخلأ ةئيهتلأ ةيلمعب ةينعملأ تايريدملأ

ىلع ةيلوؤوسسملأ يمرت اهنم ةدحأو لك –مهبسسح
ءانبلأ ةيريد˘م˘ب ا˘سسا˘سسأأ ا˘ن˘ه ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ىر˘خألأ

رابتعاب ،ةديدجلأ ةنيدملل ةئيهتلأ ةيريدمو ريمعتلأو
أذهب ،تانكسسلأ زاجنإأ يه اهتمهم «لدع» ةلاكو نأأ
ربكألأ ةيلوؤوسسملأ نأأ نوبتتكملأ حسضوأأ شصوسصخلأ
ةيريدم قتاع ىلع عقت ةيجراخلأ ةئيهتلاب ةسصاخلأ
يلاملأ فÓغلأ ىلع رفوتت ل اهنأأ ودبي يتلأ ةئيهتلأ
مايقلل يلام بيكرت حرتقت اهلعج ام ،ةيلمعلل مزÓلأ
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةرا˘نإلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
ريمعتلأو ءانبلأ ةيريدم لفكتت نأأ ىلع ،ةفسصرألأو
ةكبسشو برسشلل ةح˘لا˘سصلأ ها˘ي˘م˘لأ تأو˘ن˘ق لا˘غ˘سشأا˘ب
ديحولأ لحلأ وهو راطمألأ هايمو يحسصلأ فرسصلأ
مÓتسسأ ن˘م ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ ن˘كم˘ي˘سس ه˘نأا˘ب ىر˘ت يذ˘لأ
،ربمسسيد رهسش وهو لأأ ددحملأ دعوملأ يف مهتانكسس
ل˘بأو˘ك د˘˘م شضفر˘˘ت «زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس» نأأو ا˘˘سصو˘˘سصخ
ةيسسيئرلأ تأو˘ن˘ق˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ما˘م˘تإأ ل˘ب˘ق ءا˘بر˘ه˘كلأ

رسضتسس لا˘غ˘سشألأ هذ˘ه ل˘ث˘م نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘يو˘نا˘ث˘لأو
لكسشملأ أذه نأأ ريغ ،اهلبق اهزاجنإأ لاح يف اهتكبسش
ريدملأ اهأدسسأأ يتلأ تاميلعتلأ عم شضراعتي مئاقلأ
يو˘ه˘ج˘لأ ر˘يد˘م˘ل˘ل أر˘خؤو˘م «لد˘ع» ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ
تاعاطقلأ فلتخم نيب قيسسنتلأ ةرورسض شصوسصخب
تانكسسلأ ميلسستو ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغسشأأ عيرسستل
لكسشملأ نأأ دكؤوي ام وهو ةددحملأ ديعأوملأ يف
ىري يذلأ يلأولأ لÓخ نم يلحم لخدت بلطتي
فلتخم عمج ىل˘ع ردا˘ق˘لأ د˘ي˘حو˘لأ ه˘نأأ نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ
لو˘ل˘ح˘لأ دا˘ج˘يإل ةد˘حأو ة˘لوا˘ط ى˘ل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لأ

عيرسستل م˘ه˘ن˘م د˘حأو ل˘كل تا˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ د˘يد˘ح˘تو
.ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغسشأأ
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ىلإا ينوبلا ةيدلبو هايملل ةيرئازجلاو ةيئاملا دراوملا ةيريدم حلاضصم نم لك لورضصلا يحب2 يوانضسح يح ونطاوم سسمأا اعد
تاءارتهإا فرعت يتلا ةيضسيئرلا عيزوتلا ةكبضش ةيعضضو ءارج تايفنحلا فافج ببضسب ةيمويلا مهتاناعمل ادح عضضول لخدتلا

 .تباث نب ديز دجضسم ةاذاحمب يضسيئرلا قيرطلا ىلإا لضصت تتاب ةريثك ةيئام تابرضستو

لوكوتربلا قيبطت يف ةمهاضسملا يف اهتبغر تدبأا
ةيعماجلا ةنضسلا ماتتخإاب سصاخلا

يندملا عمتجملا تايعمج لبقتسسي ةبانع ةعماج ريدم
راتخم يجاب ةعماج ريدم عنام دمحم ذاتسسأ’ا ءاثÓثلا سسمأا لوأا فرسشأا

ةي’وب يندملا عمتجملا تايعمج لتكتب ةعماجلا ةيريدم ءاقل ىلع ةبانع
تايعمج فلتخم اهتقلطأا يتلا ةردابملا راطإا يف ءاقللا جردنيو ،ةبانع
ةمهاسسملاو نوعلا دي دم يف ةعماجلا ةكراسشم دسصق يندملا عمتجملا

،9102/0202 ةيعماجلا ةنسسلا ماتتخاب سصاخلا لوكوتوربلا قيبطت يف
ةحئاج راسشتنا نم دحلل ةيعماجلا ةرسسأ’ا طسسو يف ايناديم لمعلاو

دادعإا مت راطإ’ا اذه يفو ،ةيحسصلا ةياقولا ريبادتب مازتل’او91 ديفوك

0202 ربمتبسس رهسش ن˘م ح˘تا˘ف˘لا ن˘م ًءاد˘ت˘با ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘سس ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب

فلتخم ربع ةرسشتنملا ةبانع راتخم يجاب ةعماج تايلك ةفاك سسميسسو
تارابع ليزجب ةعماجلا ريدم مدقت راطإ’ا اذه يفو ،ةيعماجلا باطقأ’ا
ءاسضف ةعماجلا نأا ىلع دكأاو ،ةردابملا هذه ىلع نيمئاقلل ءانثلاو ركسشلا

تاردابملا ةفاكل حوتفم بابلا ىقبيو يعامتج’ا طيحملا ىلع حتفنم
ينطولا دوهجملا يف ماهسسإ’او ينطولا بجاولا ءادن ةيبلت اهنأاسش نم يلا

ةفاك ةمÓسسو ةحسص ىلع ظافحلاو91 ديفوك ةحئاج يسشفت نم دحلل
.ةماع ةفسصب عمتجملاو ةيعماجلا ةرسسأ’ا دارفأا
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 سسومانلا و خاضسوألا راضشتنا ببضسب

ةنابج يحب لدع تانكسسل ةيرزم ةيعسضو
باطحلاو دوهيل

ةنيدملا طسسوب باط˘ح˘لا و دو˘ه˘ي˘ل ة˘نا˘ب˘ج ي˘ح˘ب لد˘ع تا˘ن˘كسس د˘ه˘سشت
قلعتي اميف ةسصاخ نينطاوملا ءايتسسا راثا يذلا لكسشملا ةيرزم ةيعسضو
حئاور اهنع رجني يتلا ةرذقلا هايملا و ةيواز لك يف ةرسشتنملا خاسسو’اب

راسشتنا يف تببسست امك ةرارحلا تاجرد عافترا لظ يف ةسصاخ ةهيرك
نينطاوملا ليل لوحت ثيح تاديبملا سشر ةيلمع بايغ ةجيتن سسومانلا
ةرورسضب ةينعملا تاهجلا اوبلاط امك ةيعسضولا هذه ببسسب راهن ىلإا
اميف ةسصاخ اهيف نوطبختي يتلا لكاسشملا هذه لحو لجاعلا لخدتلا
ةمÓسسو مهتحسص ددهت تتاب يتلاو سسومانلا راسشتنا و خاسسو’اب قلعتي
مهئانبا ىلع ظافحلا لجأا نم هيفرتلل نكاما ريفوتب اوبلاط امك مهئانبا

 .انوروكلا ةحئاج راسشتنا رطخ نم ةياقولل مهلقنت بنجتو
U°Édí. Ü

91 ديفوك نم ةياقولا ريبادت ىلع فوقولل

ةيراجتلا تÓحملا ةبقارمل ةيسشيتفت ةجرخ
سشيرلا عارذ ةعطاقم ميلقإا ربع

ة˘ير˘يد˘م˘لا ح˘لا˘سصم ن˘م ة˘نو˘كم˘لا ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘با˘˘قر˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف تمد˘˘قا
ةيراد’ا ةعطاقملل ةيلحملا ةراد’او ةماعلا نوؤوسشلاو ميظنتلل ةبدتنملا
و ةيراجتلا تÓحملا ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘يرود ة˘ي˘سشي˘ت˘ف˘ت ة˘جر˘خ˘ب ،سشير˘لا عارذ
راسشتنا نم دحلل ةيحسصلا ةيئاقولا ريبادتلا قيبطت ىدم ىلع فوقولا

ميلقا لماك ربع ،طاسشنلا فانئتسسإاب ةقلعتملا91-ديفوك انوروك سسوريف
يح ، دايز داو ، رامع بياع ءايحا نم لك ةجرخلا تسسم ثيح ،ةعطاقملا

بنعلا يداو ، ةميدقلا سشيرلا عارذ ،ةديدجلا ةنيدملا نكسسم0002
و ةزارخ يحب ةيراجتلا تÓحملل ةيناديم ةنياعم ىلا ىلا ةفاسضا ، زكرم
اهحتف ةداعا لجا نم ةقباسسلا ةيسشيتفتلا تاجرخلا رثا اهقلغ قبسس يتلا
فانئتسسإاب ةقلعتملا ةيحسصلا ةيئاقولا ريبادتلاب اهمازتلا نم دكأاتلا دعب
ةيدلبل يدلبلا ةحسصلا ظفح بتكم ةكراسشم تفرع ةيلمعلا ،طاسشنلا

مسسقلا حلاسصم ،لاحرب ةراجتلل ةيميلقإ’ا ةيسشتفملا حلاسصم ،بنعلا يداو
حلاسصم و ينطولا كردلا حلاسصم ،لاحرب ةيحÓفلا حلاسصملل يعرفلا
. نمأ’ا
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هايملا قفدت ميعدتل عورضشمب ةيئاملا دراوملا ةيريدم اوبلاط

نوكتسشي لورسصلاب2 يوانسسح رطسش ناكسس
 تايفنحلا فافج نم
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نا˘كسسلا ي˘ل˘ث˘م˘م لا˘˘قو

تاءاقل نأا ءاثÓثلا سسمأا

ىلعو ةدع تÓسسارمو

ةطرافلا تاونسسلا رادم

فلتخ˘م˘ل ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت م˘ت

ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

تابرسستلا حÓسصإا لجأا

Ó˘مأا ة˘كب˘سشلا ة˘نا˘ي˘سصو

ي˘˘ف كلذ يدؤو˘˘ي نأا ي˘˘ف

ةو˘ق ةدا˘يز ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘خأ’ا

اهلوسصوو هاي˘م˘لا ق˘فد˘ت

ةيسضرأ’ا مهتانكسس ىلإا

ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف ةدو˘جو˘˘م˘˘لا

ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا

هنأا نيدكؤوم  روكذملا

’ ة˘˘عا˘˘سسلا هذ˘˘ه د˘˘ح˘˘˘ل
كرحت نورظت˘ن˘ي او˘لاز˘ي
لوزنلاو حلاسصملا كلت
تايلمعب مايقلل ناديملل
سصيخسشتل ةيلوأا ةنياعم
عور˘سشلا ل˘ب˘ق ع˘˘سضو˘˘لا
ةنا˘ي˘سصلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
عيزوتلا ةكبسش ديدجتو
.بور˘˘˘˘˘سشلا ءا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘مو
عم مهتاناعم نأا ددسصلا
ع˘م ا˘ه˘تد˘ح تداز ءا˘م˘لا

ف˘ي˘سصلا ل˘سصف لو˘˘ل˘˘ح
يف لجسسملا عافتر’او
ةجاحو ةرارحلا تاجرد
ءا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل تÓ˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
. بورسشلا
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ةبانعب راتخم يجاب ةعماج تقلطأا

ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا سسمأا ءا˘˘˘سسم

«elibom ambu» ديورنأ’ا ىلع.
ةمدخلا زّيح قي˘ب˘ط˘ت˘لا ل˘خد ثي˘ح
ةفاك ىلع ليزنتلل ارّفوتم راسصو

elgoog» ن˘م ة˘ّي˘كذ˘لا ف˘تاو˘˘ه˘˘لا

«yalpربعو ««erots yalp،يف

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف تر˘˘˘سشا˘˘˘ب تقو

اذه ريوطت ىلع اهلمع ةّسصتخملا

ماظن ىلع احاتم نوكيل قيبطتلا

««soiخ ةيناث ةمظنأاوÓمايأ’ا ل

قا˘ي˘سس ي˘فو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا

نأا هنأاسش نم جمانربلا نإاف لسصّتم

ةر˘˘˘سسأ’ا دار˘˘˘فأا ة˘˘˘فا˘˘˘كل ح˘˘˘م˘˘˘˘سسي

ةفا˘ك ى˘ل˘ع عÓ˘ّطإ’ا˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

اهنم اميسس ’ ثادحأ’او ةطسشنأ’ا

تا˘طا˘سشن˘لا ة˘ما˘نزر˘ب ة˘ق˘ّل˘ع˘ت˘م˘˘لا

فلتخمب ماقت يتلا ة˘ّي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا

ي˘جا˘ب ة˘ع˘˘ما˘˘ج ما˘˘سسقأاو تا˘˘ّي˘˘ل˘˘ك

يذلا قيبطتلا وهو ةبانعب راتخم

ن˘ي˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا سسمأا ءا˘˘سسم ع˘˘سضو

ةفاسضإ’اب ةذتاسسأ’او ةبلطلا يدايأا

ةيعماجلا ةرسسأ’ا لامع ةفاك ىلإا

ىلع لوسصحلا يف مهقيرط ةرانإ’

فرط نم ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

نع تفسشك يتلا ةّيسصولا تاهجلا

نع ةمدخلا زّيح هلوخدو هقÓطإا

هتاه لسصاوت اميف ،هليزنت قيرط

لجأا نم اهلمعو اهتاريسضحت مايأ’ا

ى˘ل˘ع ا˘˘حا˘˘ت˘˘م نو˘˘كي˘˘ل هر˘˘يو˘˘ط˘˘ت

.ىرخأ’ا ةمظنأ’ا نم ةعومجم
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ةلثمم ةبانع ةيدلب حلاسصم تماق
،ثلا˘ث˘لا ير˘سضح˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
ق˘ئاد˘حو ة˘ج˘ي˘سسأا ة˘لازإا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
نينطاوملا سضعب فرط نم تديسش

سسرام80 ن˘˘كسسم043 يحب
بترت يتلاو ،ةينوناق ريغ ةقيرطب

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا عور˘سشم ة˘˘قا˘˘عإا  ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
،ي˘ح˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ير˘سضح˘لا
تمت ةبانع ةيد˘ل˘ب بسسح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ن˘سسح فور˘ظ ي˘ف
، ةئيبلا ةيامح و نارمعلا ةطرسش
يداحلا ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم
و، تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ح˘˘ل˘˘سصم ، ر˘˘سشع
داتعلا  ةريسضح نم لك ةكراسشمب

ةنايسص ة˘ح˘ل˘سصمو ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ترفسسأا دقو ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م

قئادح8 ة˘˘لازإا ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نا ىلع،ىلوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك ة˘ي˘ئاو˘سشع
ةمداقلا مايأ’ا لÓخ ةيلمعلا رمتسست
ح˘لا˘سصم نأا ى˘لإا ةرا˘سشإ’ا رد˘˘ج˘˘تو
لÓخ تل˘ج˘سس ير˘سضح˘لا عا˘ط˘ق˘لا

فر˘ط ن˘م بوا˘ج˘ت ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه

اناسسحتسسا تق’ اهنأا امك ،ناكسسلا
يحلاب نينطاق˘لا فر˘ط ن˘م ار˘ي˘ب˘ك
تما˘ق ر˘خآا بنا˘ج ن˘˘م ،رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

تايلمع ةدعب ةبانع ةيدلب حلاسصم
ىلع ةيئاوسشعلا تاعسسوتلا ةلازإ’
ميرلا يح تسسم يتلا ةيلمعلا رارغ
لبق ةروثلا يحب يهاقملا اهلبقو،

 .سسرام8 يح سسما سسمت نأا
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ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘لا لاز˘˘˘ت ’
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لاو
ةلسصاوتم ةبانع ة˘ن˘يد˘م ئ˘طاو˘سش
ئ˘˘˘طا˘˘˘سش سسما لوا تسسم ثي˘˘˘˘ح
يبياطسش ئ˘طا˘سشو،د˘ي˘سشر ي˘قزر
ثح ى˘˘˘˘˘لإا فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لاو
ريبادتلا  مارتحإا ىلع نيفاطسصملا
لجأا نم اهذاختإا بجاولا ةيئاقولا
ديفوك سسوريف راسشتنإا نم دحلا

ةظفاح˘م˘لا ة˘ي˘م˘هأا كلذ˘كو،91
دعب ةسصاخ ئطاوسشلا ةفاظن ىلع
اهتدهسش يتلا ةيثراكلا ةيعسضولا

عفر مت نيا ةيسضاملا مايأ’ا لÓخ
تراثا امك ةمامقلا نم ريطانقلا

ي˘لاو ءا˘ي˘ت˘˘سسا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا هذ˘˘ه

ه˘ب˘سضغ ن˘ع ر˘ب˘ع يذ˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا

ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا بلا˘˘طو د˘˘يد˘˘سشلا

ا˘م˘ك، ا˘ع˘ير˘سس كر˘ح˘ت˘لا ةرور˘سضب

سسايكأا عيزوت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تد˘ه˘سش

تايافنلا عمجل نيفاطسصملا ىلع

نكامأ’ا يف اهيمر ىلع مهثحو

يف كراسش و، كلذل ةسصسصخملا

ةسسسسؤوم، ةئيبلا راد ةلمحلا هذه

ةينطولا ةظفاحملا، ةفيظن ةبانع

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ،ل˘˘حا˘˘سسل˘˘ل

ةيمÓسسإ’ا ة˘فا˘سشكلا، تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل

ةد˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضا، ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

.ةطسشان تايعمج

 ليزنتلل ارّفوتم راضصو ةمدخلا زّيح لخد

ةيعماجلا ةرسسألا ةدئافل«elibom ambu» قيبطت قÓطإا

ةمداقلا مايألا لÓخ لضصاوتتضس ةيلمعلا

 سسرام8 يحب ةسصخرم ريغ ةجيسسأاو قئادح ةلازإا

ريبادتلا مارتحا ىلع نيفاطضصملا ثحل
ةفاظنلاو ةيئاقولا

 ةيسسيسسحتو ةيوعوت تÓمح
ئطاوسشلا ىوتسسم ىلع

درـــلا قـــح
:خيراتب رداضصلا «ءادهضشلاو ةروثلا ةداق هيف يقتلي ناك يخيرات لزنم برق دجاوتي هنأا تدكأا «ةنيدم ةيعمج» ولكناضس يح ناكضس بضضغ ريثي يوقرت ينكضس عورضشم :عوضضوم لوح  درلا قح

0202. توأا81

داوملل اقبطف ،ىلعألا يف هناونع روكذملا لاقملا ةينورتكلإلاو ةبوتكملا مكتديرج ربع ردضص81/80/0202 خيراتب هنإاف ،ةيحتلا بجاو ءادأا دعب ةعاضس رخآا ةديرج ريدم مرتحملا يديضس
.انوناق اهيلع سصوضصنملا لاجآلا يف كلذو ةديرجلا نع لوألا لوؤوضسملا مكرابتعاب روضشنملا ربخلا بيذكت مكتدايضس نم سسمتلن ،مÓعإلا نوناق نمضضتملا50/21 مقر نوناقلا نم اهيلي امو001
،هرضشن لبق ربخلا ةحضص نم دكأاتلاب هتايرحت يف مكيفحضص مازتلا مدع ىلإا اضساضسأا عجار كلذو  طورضش لك هيف رفوتت مكلاقم نأا لوقأاف مكيفحضص  لاقم هنمضضت ام ىلع درلاب فرضشتأا ينإاف هيلعو
ربخ لك حيحضصتو ةيعوضضومو ةهازنب ثادحألاو عئاقولا لقن ىلع سصوضصخلاب رهضسي نأا يفحضصلا ىلع بجي) مÓعلا  نوناق نم29 ةداملل اقبط ناديملا يف ةقيقحلا يرحتب مزلم يفحضصلاف
:لوقأاو مكلاقم يف ءاج ام لك ةدضشب سضراعأاو بذكأا ينإاف اذه يدر لÓخ نمو ،(حيحضص ريغ

راضشأا دقل .هيلإا ةلوقنملا تامولعملاو عئاقولا ةحضص نم ققحتلا يف دهج ىندأا لذب نود (يبانعلا ثارتلا ةيامحل ةنيدم ةيعمج) مÓك وأا ةلاضسر رضشنب ماق ر.سس يفحضصلا نأا لاقملا نم موهفملا
يدرف نكضس نع ةرابع يه يتيانب نأا ثيح حيحضص ريغ بذك اذهو (ةرامع ءانب عورضشمو...ةيوقرت تانكضس ءانبو ...ةيوقرت ةرامع ءانب) نع ةرابع يتيانب نأا عضضاوم ةثÓث يف لاقملا يف
يتيانبل يذاحملا تيبلا نا (ةيعمجلا) نع يفحضصلا لقن مث8102/90/52. يف ةرداضصلا122 مقر يئانب ةضصخر يف نيبم وه امك حطضس+نيقباط+يضضرأا قباط+وبق نم نوكتم سصاخلا يمضسإاب

كÓما نم اهؤوارضش مت (سشواضش ناضسحا ةلئاع) ةيانب يه يتيانبل ةيذاحملا ةيانبلا نا ثيح تاطلضسلا ليلضضتو ماعلا يأارلا فاطعتضسل تلمعتضسا  ةرابع ،حيحضص ريغ بذك  اذهو يخيرات ملعم وه
ةيامحب قلعتملا40/89 نوناقلا نم71 ةداملا اهيلع قبطنت يتلا ملاعملا يه رئازجلا يف ةيخيراتلا ملاعملا نإاف ىرخأا ةهج نمو2991 ةنضس يف اهئانب ةداعإاو اهمده مت6891 ةنضس يف ةلودلا
نا اهنم .تازواجتلا نم ديدعلا تلجضس (ةنيدم ةيعمج) نأا مكلاقم يف دجن كلذك .نوناقلا سسفن نم02 ةداملا بضسح ةيمضسرلا ةديرجلا يف ترضشنو تفنضص دق نوكت يتلاو يفاقثلا ثارتلا

راتمأا30 نم رثكأا قيرطلاو يتيانب نيب ةفاضسملاف تارايضسلا نكر نكامأل ماتلا بايغلاو رطخلل هناكضس سضرعي امم قيرطلا دنع دجاوتم ةرامعلا بابف ةمرتحم ريغ قيرطلا نع دعبلا ةفاضسم
يلامجا ءانبب هل حمضسي ل ذا ءانبلا ةحاضسم مارتحا مدع سصخي اميفو .تارايضسلا نكرل امهنم دحاو لكل عبرم رتم23 قوفت ةحاضسم اذ (segarag xueD) نيعدوتضسم ىلع يوتحت يتيانبو
ريغلا ةحاضسملا) لزعلا ةحاضسملا يأا قافترلا قح تكرت دقلف حيحضص ريغ بذك اذهو تÓئاعلا هذه ةمرح كهتني امم ناريجلا نكاضسم نيب دعابتلا ةفاضسم مارتحا مدعو ةيضضرألا ةعطقلا

ةمجانلا خاضسولاو ةيتوضصلا تاجاعزلا ىلإا  (ةيعمجلا) تراضشأا كلذك .(لامضشلاو نيميلا) بناج لك يف رتم20و فلخلا نم راتمأا40و قيرطلا نع راتمأا30 نم رثكأا (يضضرأا ةعطق يف ةينبم
عافترا مارتحا مدعب قلعتي اميف . طقف يتيانب فاقيا وأا خاضسوأاو ةيتوضص تاجاعزا ردضصت اهنأل ينطولا بارتلا يف ءانبلا تاضشرو لك فاقيإا بجي هنأا ةطقنلا هذه نم مهفي لهف ءانبلا ةضشرو نع

سسمط نأا فضسأÓل لوقأا ...ةيروهمجلا نيناوق تضسمط ينأا (ةيعمجلا) تراضشأاوSOP . سضرألا لغضش ططخم يف نيبم وه امك ريمعت ةداهضشل مرتحم يتيانب ولع نإا ، هيلع سصوضصنملا ىنبملا
يف مهيلع سصوضصنملا نيلهؤوملا ناوعألا سصاضصتخا نم وه لب ةيعمجلا سصاضصتخا نم سسيل نارمعلا تافلاخم نع ثحبلا نإا :يلي امك كلذو (ةنيدم ةيعمج) لبق نم ناك ةيروهمجلا نيناوق
،ةبقارملا تاءارجإا اذكو اهتنياعمو ريمعتلاو ةئيهتلا لاجم يف ميظنتلاو عيرضشتلا تافلاخم نع ثحبلل نيلهؤوملا ناوعألا نييعت تايفيكو طورضش ددحي يذلا60-55 مقر يذيفنتلا موضسرملا

ىلع72 ةداملا تايعمجلاب قلعتملا21-60 نوناقلل افÓخ كلذو (نارمعلا تافلاخم) اهضصاضصتخا ريغ يف (ةيعمجلا) تضضاخ دقلف ةيناث ةهج نمو90-343. مقر يذيفنتلا موضسرملاب لدعملاو
يف كلذب تعقوف ةحيحضص ريغ عئاقوب ريهضشتلاو غيلبتلاب (ةيعمجلا) تماق دقلف  ةثلاث ةهج نمو .يضساضسألا اهنوناق يف نودملاو تئضشنأا هلجأا نم يذلا يضساضسألا فدهلا يف لمعلا ةيعمجلا
تركذ امك يضصخضش نم سسيلو ةيعمجلا لبق نم ناك ةيروهمجلا نيناوق سسمط نإاف مدقت ام لك نم003. هتدام يف60/32 يرئازجلا تابوقعلا نوناق اهمرج يتلا ةبذاكلا ةياضشولاو بذاكلا غÓبلا

حلاضصم يف ءادهضشلاب رجلاو ةيوتلم ةقيرطب ةفاحضصلل ءوجللا  نأا لوقلا عباتأاو ؟يتاحورضش عامضسل ةيعمجلا يب لضصتت مل اذاملو يتيانب ىلع مجهتلا اذه لك اذامل لءاضستأا انهو .ةريخألا هذه
ديضسلا ينأا ارخافتم سسيلو ارطضضم لوقأاف .ريطخ دج رما ةيضصخضش تازايتما ىلع لوضصحلل ةيخيراتلا ةيعرضشلا لامعتضساو تاطلضسلا ىلع طغضضلا لجا نم ماعلا يأارلا فاطعتضسل ةيضصخضش
ةلئاع لك يفف ءادهضشو نيدهاجم ءانبأا يرئازجلا بعضشلا لك هنا لوقأل انه اه هتركذ دقلو رملا اذه نولهجي يننوفرعي نيذلا نم59% هنإاف كلذ عم ديهضش نبا بيبط نبا بيبط حاجن نضساحلا

نحنف ىلوو ىضضم دق حلاضصملاو ذوفنلاو بضصانملا باحضصأا سصاخضشأÓل لإا هيف عمضسي ل ناك يذلا نامزلا نأا عباتا .ةيده نكي مل رئازجلا لÓقتضساف ادهاجم وأا اديهضش دجت لقا ىلع رئازجلا يف
يئانب  ةضصخر ءاغلإا ةيضضق ناو .ءانثتضسا نودب عيمجلا ىلع قبطي يذلا نوناقلاو نوناقلا رئازج يتامعز مضساقلب ديضسلاو نوبت ديجملا دبع سسيئرلا ديضسلا رئازج ةديدجلا رئازجلا يف مويلا
نوناقلا نم401 ةداملا ،ةعاضسلا رخآا ةديرج ريدم مرتحملا يديضس اريخأا .نيفلاخملا بقاعيو قح هجو ريغب بولضسملا يقح عجرتضسيضس يذلا ةبانع ةيلو يلاو ديضسلا يدي نيب يه نآلا
.اركضشو ،ةداملا سسفن يف اهيلع سصوضصنملا ةينوناقلا لاجألا يف اذهو هطاقنب Óماك درلا قح رضشن ىلع مكمزلت50/21 يوضضعلا
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ةبانع يف شضيبأ’ا ششيجلا ميركت

ةدود نب ةكيلم ةبانع ةي’و رقمب ءاعبرأ’ا شسمأا ةحيبضص تفرضشأا
بدتنملا ريزولا حابضصم ليعامضسا ةقفر نونفلاو ةفاقثلا ةريزو
ششيجلا ميركت ىلع ةبانع يلاوو تايفضشتضسملا حÓضصإاب فلكملا
ةرابجلا مهتادو˘ه˘ج˘م˘ب ا˘فار˘ت˘عإا ن˘ي˘ضضر˘م˘م و ءا˘ب˘طأا ن˘م شضي˘بأ’ا
تادوهجملا ىلع ةريزولا تنثا دقو ،انوروك شسوريف ةهجاومل
زكرمل شسمأا لوأا اهترايز ششماه ىلع ةيبطلا مقطأ’ا اهب موقي يتلا

.دضشر نبا يعماجلا ىفضشتضسملاب ناطرضسلا ةحفاكم

!..عوبشسأا يف ميتنشس رايلم002 نم رثكأا بحشس
زكارم مامأا ظاظتك’ا ةمزأا تداع
،ةنيطنضسقب ةوقب روهظلا ىلإا ديربلا

نم تائملا ايموي فطضصي ثيح
مامأا ةليوط ريباوط يف نينطاوملا
يف ةيلآ’ا تاعزوملا و بتاكملا

امك ،عيمجلا ءايتضسا تراثأا دهاضشم
002 نع ديزي ام بحضس ليجضست مت

مقرلا وهو ايعوبضسأا ميتنضس رايلم
عم ةنراقملاب يضسايق ربتعي يذلا

.ةلويضس ةمزا نم ثدحيام

 ايناث لحي يركشسعلا بختنملا
 ةعردملا تابكرملا قابشس يف

ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ناو˘لأ’ا فر˘ضشي ي˘ن˘طو˘لا ير˘كضسع˘لا ق˘ير˘ف˘لا لاز˘˘ي’
يف ايضسور دعب ةيناثلا ةبترملا هزارحا دعب اذهو ةيلودلا لفاحملا
نويرئازجلا هب ىفتحا يذلا زاجن’ا وهو، ةعردملا تابكرملا قابضس
 .يعامتج’ا لضصاوتلا عقاوم ربع اريثك

ر’ود رايلم002 هتورث زواجتت ملاعلا يف ريدرايلم لوأا
«شسبرو˘ف» ة˘ل˘ج˘˘م ف˘˘ي˘˘ن˘˘ضصت ر˘˘ه˘˘ظأا
تاورث ماجحأا عباتت يتلا ةيكيرمأ’ا
ف˘ي˘ج ،نأا م˘لا˘ع˘لا ي˘ف تار˘يدرا˘ي˘ل˘م˘لا
ديزت ملاعلا يف شصخضش لوأا ،شسوزيب
.ر’ود را˘ي˘ل˘˘م002 ى˘ل˘ع ه˘تور˘ث
ريدم ،شسوزيب ةورث نأا ىلإا تفÓلاو
ةراجت˘ل˘ل «نوزا˘مأا» ة˘كر˘ضش شسضسؤو˘مو
رايلم002 تزواج˘ت ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
ل˘˘ضشف ثي˘˘ح ،ةز˘˘ي˘˘جو ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘ل ر’ود
ىلع Óيوط لوضصحلا يف ريدرايلملا

.ة˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ن˘˘ع مد˘˘ق ئ˘˘طو˘˘˘م
شسوز˘ي˘ب نأا ى˘لإا «شسبرو˘ف» ترا˘˘ضشأاو
غلبت ةور˘ث˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا شسمأا مو˘ي ى˘ه˘نأا

هتاذ دحب اذهو ،ر’ود رايلم7.991
.ريدرايلملل ايضسايق ىوتضسم دعي

1009 وزيإا نم برتقي يشسايشسلا
ةيدنأ’ا ديمع برتقي
ةنيطنضسق بابضش ةيرئازجلا

شسلجم شسيئر يف Óثمم
ىلعل ديزي ديدجلا ةرادإ’ا

،ةدوجلا ةداهضش لين نم
دعوم ىلع ناك ثيح
ةيرئازجلا ةيداحت’ا رقمب
ىلع عيقوت عم مدقلا ةركل
يتلا ةيثÓثلا ةيقافت’ا
تايعمجلا طبرت
،مهضسأا تاذ ةيضضايرلا
ةيريدمو ةربخلا بتاكمب
ةيلاملاو رييضستلا ةبقارم
لجأا نم ،فافلل ةعباتلا
ةمث نم و رييضستلا ليدعت
ةداهضش ىلع لوضصحلا
.1009 وزيإا

فيرضش لئابقلا ةبيبضش شسيئر دجوي
تناك ثيح ؛راضصع’ا نيع يف لÓم
ربع يتوضص ليجضست بيرضستب ةيادبلا

بضُسن ،يعامتج’ا لضصاوتلا تاكبضش
ةحيضضف بلق يف هعضضيو ،هيلإا

تايرابم جئاتن بيترتب قلعتت ،ةديدج
،8102 9102 مضسومل مدقلا ةرك يف

اذه يف ليق ام عامضس نكمي ثيح
فارتع’ا ددضصب وهو ،ليجضستلا

ةدوعلا ةلحرم تايرابم جئاتن بيترتب
.يرئازجلا يرودلا نم

 ينطولا يبÓطلا ديدجتلا لجأا نم فلاحتلا
ةيعماجلا ةايحلا ةدوع لوح ىؤور و تاحرتقم مدقي

ةدوع لوح تاحرتقمب  ينطولا يبÓطلا ديدجتلا لجأا نم فلاحتلا مدقت
نم لعج ةحئاجلا د˘ما لو˘ط نأا˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ىر˘ي ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةا˘ي˘ح˘لا
و،يعماجلا مضسوملا ءاهن’ ةحلم ةرورضض يحضصلا عضضولا عم ششياعتلا
بضسحو لبقملا يعماجلا مضسوم˘لا ة˘ياد˘ب ن˘ع ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘خأا˘ت˘لا ل˘ي˘ل˘ق˘ت
نإاف ينطولا يبÓطلا ديدجتلا لجأا نم فلاحتلا  شسيئر تاحيرضصت
فقتو هيرتعت شصئاقنلا ديدع نأا ’إا همخز مغرب هنع نلعملا لوكوتوربلا

ةيعماجلا تاضسضسؤوملا رفوت ةرورضضب قلعت ام ةضصاخ، هتعاجن مامأا Óئاح
رفضصب تاعماجلل ةدوعلا نامضضل شسوريفلا ىلع فضشكلا تايناكمإا ىلع
يبÓطلا فلاحتلا ددجي امك ، يضشفت ةرؤوبل اهلوحت مدع و ةباضصإا

لكاضشملا ليلذتل، دعب نع شسيردتلا تايلآا زيزعت ةرورضض ىلإا هتوعدو
ةذتاضس’ا نيوكت نامضض بناج ىلا عضسوا تاءاضضف لÓغتضسا و ةينقتلا

هميمعتل ابضسحت،يميلعتلا طمنلا اذه ىلع ةبلطلاو ةيراد’ا رداوكلاو
 ،هضضوخ ةيرئازجلا ةعماجلل بجو ناهرك اقح’

راشصع’ا نيع يف لÓم فيرشش
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ةقطنمب ةيمومعلا ةغرفملا نم ،ةهيركلا حئاورلا ثاعبنا نم ةنيدملا جرخمب نونطاقلا اميسس ،ةنتاب ةنيدم ناكسس يكتسشي
 ضسومانلاو تارسشحلل راسشتناو ضضارمأا نم حئاورلا هذه هيف ببسستت امو ،رايبألا

 ةثراكلا عوقو لبق لخدتلاب ةيلحملا تاطلسسلا اوبلاط

ةيمومعلا ةغرفملا نم ةثعبنملا ةهيركلا حئاورلا نوكتششي ةنتابب ءايحأ’ا ديدع ناكشس

¯ T°ƒT°É¿ ì
ةثعبنملا حئاورلا هذه تمرح ثيح
ر˘ح ا˘هرا˘ششت˘نا ي˘ف م˘˘ها˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا
ةفشصب مهتايح ةشسرامم فيشصلا

ةرارحلا ماما ذفاونلا حتفو ةيداع
،ةيوهتلا بلطتت يت˘لا ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لا

كلت ىلع رحلا نولشضفي اوتابو
دازامو ،لمتحت ل يتلا حئاورلا

كل˘˘ت قر˘˘ح نا˘˘كشسلا ر˘˘مذ˘˘ت ن˘˘˘م
اهنم سصلختلا سضرغ˘ب تا˘يا˘ف˘ن˘لا

نيذلا ،ناكشسلل ةيانع ءÓيا نود
Ó˘ي˘ل او˘جر˘خ د˘ق ما˘يأا ذ˘ن˘م او˘نا˘ك
ىلع اجاج˘ت˘حإا ق˘ير˘ط˘لا او˘ق˘ل˘غاو
،ل˘م˘ت˘ح˘ي ل تا˘ب يذ˘˘لا ع˘˘شضو˘˘لا

نكشسم0561 يح ناكشس اميشس

ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا نورر˘˘شضت˘˘م˘˘لا ،لد˘˘ع
ثيح ،هذ˘ه ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘غر˘ف˘م˘لا

لح داجياب ة˘يلو˘لا ي˘لاو او˘ب˘لا˘ط
عم مهتاناعم ءاهناو ةريخلا هذهل
ءا˘جو ا˘ه˘ن˘م ة˘ث˘ع˘ب˘ن˘م˘لا ح˘˘ئاور˘˘لا

بلاطملا ديدع دعب اذه جاجتحلا
ريغ عشضولا ةيو˘شست˘ب ة˘عو˘فر˘م˘لا
دشسجت مل دوعو درجم تيقب اهنأا
هذ˘ه˘ب ق˘ير˘ط˘لا ق˘˘ل˘˘غ ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لا
ها˘ب˘ت˘˘نا تف˘˘ل˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
نا˘كشسلا ةا˘نا˘ع˘م˘ل ن˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
رارغ ىلع ةغرفم˘ل˘ل ن˘ي˘يذا˘ح˘م˘لا

ةلم˘ح نا˘كشسو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ي˘ح
.ةرواجملا تاعمجتلاو
ةنيدم لخادم نإاف ىرخأا ةهج نم

مقر ينطولا قير˘ط˘لا ر˘ب˘ع ة˘ن˘تا˘ب

ةنتاب نيب نيطبارلا هيقشش يف30

ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسقو ة˘˘ن˘˘تا˘˘بو ،ةر˘˘كشسبو

،ة˘ه˘ير˘ك ح˘ئاور ا˘م˘ه˘ن˘م ثع˘ب˘˘ن˘˘ت

ةيمومعلا ةغرفملا ببشسب لوألا

ةطحم ءارج يناثلاو رايبل ةقطنمب

ي˘ن˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ف˘˘شصت˘˘لا

،قيرطلل يداولا قرخو ،ريهطتلل

ةثعبنملا حئاورلا كلت لبقتشست ذا

تا˘يلو˘لا ن˘م ة˘يلو˘لا يد˘˘شصا˘˘ق

لÓ˘خ ح˘ئاور˘لا دادز˘تو ،ة˘ي˘قر˘ششلا

تاداقت˘نا ط˘شسو ،ف˘ي˘شصلا ل˘شصف

ةطحم زاجنا ناكمل تهجو ةريثك

بلطتي رمألا تابو ،هذه ةيفشصتلا

ة˘ن˘يد˘م˘لا ل˘خاد˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن ةدا˘عإا

ة˘فر˘ششم˘لا ةرو˘˘شصلا ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عاو

يتلا لاكششلا فلتخم نع اديعب

ميركلا سشيعلا ريفوت يف بشصت

اهتاعارم بجو ةيولوأاك نطاوملل

.اهنأاششب ةمزÓلا ريبادتلا ذاختاو

 ةنيطنسسقب ينهملا لوخدلل ابسسحت

 ديدج يجوغاديب بشصنم ف’آا5 نم رثكأا سصيشصخت
¯ ê.Ü

ام سصيشصخت ةنيطنشسق ةيلوب مت

ابشصنم7505 هعومجم
لوخدلل ابشسحت اديدج ايجوغاديب

ربمفون51 يف عمزملا   ينهملا
ي˘لا˘م˘جإا كلذ˘ب ل˘شصي˘ل ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا

فلأا61 نم رثكأا ىلإا بشصانملا

،اشصشصخت421 ىلع ني˘عزو˘م
را˘طإا د˘حألا مو˘ي ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘˘شسح
و نيوكتلل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب
سسف˘ن ي˘فو.ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘˘شضوأا قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسلا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم سسي˘˘˘ئر سصو˘˘˘شصخ˘˘˘لا
ديعشسلا عاطقلا ةيريدمب نيوكتلا

4104 سصيشصخت مت هنأا سشوعك
،ة˘لود ةدا˘ه˘ششب جو˘ت˘ي˘شس ا˘ب˘˘شصن˘˘م

نيوكتلا يف ابشصنم5871 يهو

يف بشصانم4012و يروشضحلا
ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

رباعملا قيرط نع ابشصنم521و
مهتÓهؤوم نيشسحت يف ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘ل
،ى˘ل˘عأا ةدا˘ه˘شش ى˘ل˘ع لو˘شصح˘˘لاو

539 ح˘ت˘ف كلذ ى˘˘لإا فا˘˘شضي˘˘شسو
يروشضحلا نيوكتلا ي˘ف ا˘ب˘شصن˘م
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘˘ه˘˘˘ششب جو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

بشصنم003 ـب اشسا˘شسأا ق˘ل˘ع˘ت˘ت،
ة˘ث˘كا˘م˘لا ةأار˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ن˘˘يو˘˘كت
ةطايخلا تاشصشصخت يف تيبلاب

ابشصنم041 و ةقÓحلاو خبطلاو

08و ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا ةأار˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘جو˘˘م
يلوألا يليهأاتلا نيوكتلل ابشصنم

ةد˘ئا˘ف˘ل ن˘يو˘كت بشصن˘م003و

تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ءلز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن
،ثدحتملا تاذل ادانتشساو.ةيباقعلا
ة˘شصشصخ˘م˘لا تÓ˘ي˘ج˘˘شست˘˘لا نإا˘˘ف

72 ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘شس ةرود˘لا هذ˘ه˘˘ل

نم7 ةياغ ىلإا لبقملا ربمتبشس
يقلت يف نيب˘غار˘ل˘ل ر˘ه˘ششلا سسف˘ن
كلذ و ،(ثا˘نإاو رو˘كذ) ن˘يو˘˘كت˘˘لا
،ن˘يو˘كت˘لا طا˘م˘نأا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
تا˘شصشصخ˘ت˘لا سضع˘ب نأا ا˘ف˘ي˘شضم
ىلع ريبك طغشض اهنأاششب لجشسي

˘مÓ˘عإلا ي˘ف ي˘ما˘شس ي˘ن˘ق˘ت رار˘غ
مÓعإلا تاكبشش يف ينقت و يلآلا
جاردإا متيشس امك ،ةقÓحلاو يلآلا
ةيبلت كلذو نيديدج نيشصشصخت
قوشس يف اهنع ربعملا تابلطلل
نم ل˘كب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ل˘غ˘ششلا
ةيعون ة˘ب˘قار˘م ي˘ف ي˘ما˘شس ي˘ن˘ق˘ت

ليمجتلا داوم و ةرهطملا داوملا
كلذ و يروشضحلا نيوكتلا يف
يف سصشصختملا ينطولا دهعملاب
نب قحلا دبع» ينهملا نيوكتلا

ن˘ف و،كور˘ب˘م يد˘˘ي˘˘شسب «ةدو˘˘م˘˘ح
ةقدنفلا لاجم يف ةلواطلا ةمدخ
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘شض
ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا
ينهملا نيوكتلا يف سصشصختملا
،يلجنم يلع ةيرادإلا ةعطاقملاب
ةيلمع نأا ردشصملا سسفن فاشضأاو
ةرششابم متتشس هي˘جو˘ت˘لاو ءا˘ق˘ت˘نلا
ةيادب يأا تÓيجشستلا ءاهتنا دعب

رب˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن9 نم
مت˘ي نأا ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘لا تا˘شسشسؤو˘م
يف ةيئاهنلا جئاتنلا نع نÓعإلا

.رهششلا سسفن نم21

 ةديدج ةيبط تازيهجت
ةملاقب  يعجرملا ىفششتشسملل

انوروك ىشضرم لا˘ب˘ق˘ت˘شسل ي˘ع˘جر˘م˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا م˘عد˘ت

رايلم5.1  ةميقب ة˘ي˘ب˘ط تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب ة˘م˘لا˘ق˘ب91 دي˘فو˘ك
اذه ىشضرمب لثمألا و نشسحألا لفكتلا لجا  نم اذهو،ميتنشس
، ىفششتشسملا اذه ى˘ل˘ع ا˘ي˘مو˘ي نود˘فاو˘ت˘ي ن˘يذ˘لا سسور˘ي˘ف˘لا

سسيئر اهحنم يتلا تايولوألا راطإا يف ةردابملا هذه  يتأاتو
ةشصاخ و ةحشصلا عاطق ةقفارم و لفكتلل ةلولل ةيروهمجلا
ةملاق ةيلو يلاو فرششأا ثيح، انوروك ةمزأا رييشست بناج يف
ىشضرمل هجوملا يبطلا داتعلا اذه  عيزوت ىلع «ةلبع لامك»
و مألا انوروكلل يعجرملا ىفششتشسملا ىوتشسم ىلع انوروك
ةيحشص ةمدخ ميدقت و  عاطقلا يفظوم لمع ليهشستل لفطلا
ربتعت يتلا ةردابملا هذه تيقل دق و ، فورظلا نشسحأا يف
و ءابطألا طشسو يف اريب˘ك ا˘نا˘شسح˘ت˘شسا ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا

ةردابملا هذهب اوبحر نيذلا ىشضرملا ىتح و عاطقلا يفظوم
اذه ميعدت لامعألا و لاملا لاجر نم نينمتم ، اهونمث يتلا و
ةشسام ةجاح يف ةعاشسلا دح ىلإا لازي ل يذلا ىفششتشسملا
طاشسوأا يف سسوريفلا اذه يششفت لظ يف داتعلاب  معدلا  ىلإا
سضيبألا سشيجلا عم  انماشضتو قايشسلا تاذ يفو ، نينطاوملا

ءÓبلا باهذ ىتح دجب لمعلا ةلشصاومل هتايونعم نم عفرلاو
يبطلا مقاطلا ميركتب ةملاقب باهرإلا اياحشض ةيعمج تماق
ةيزمر ايادهب يعجرملا ىفششتشسملا لامعو يبطلا هبششو
هذه نإاف ةيعمجلا سسيئر » حبار فاطق» ديشسلا» بشسحو
ىتح ةيعمجلا فرط نم ىلوأا  ةتافتلا لإا يهام ةردابملا
ناكشس لجأا نم مهتايحب نوحشضي نيذلا ءلؤوه بناجب نوكن
طغشضلا ففخن ىت˘ح رذ˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ا˘ي˘عاد ، ة˘يلو˘لا
ذنم هتلئاع ري مل مهنم ريثكلا نأاو ةشصاخ مهيلع سضورفملا
ةيرششعلا لÓخ انفقو باهرإلا اياحشض نحن  ادكؤوم رهشش
انمو هبرب قحتلا نم انم باهرإلا ىلع انيشضق ىتح ءادوشسلا

رخآلا وه موقي مويلا سضيبألا سشيجلاو  ةقاعإل سضرعت نم
ءا˘بو و˘هو  ة˘شسار˘شش ر˘ث˘كأا ر˘خآا عو˘ن ن˘م با˘هرا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ب
هذه ىفششتشسملا مقاط نشسحتشسا  مهتهج نم ، » انوروك»
ةلشصاومل  موريشس ةعرج ةباثمب اهوربتعا يتلاو  ةتافتللا

YõGdójø.∫. ةياهنلا ىتح سضرملا هجو يف مهفوقو
ةملاق

 ةيئادتب’ا ةشسردملا ذيمÓت ءايلوأا
ةشسردملا رادج ءانبب نوبلاطي حلاشص يفولخم

 يشسردملا لوخدلا لبق مدهملا
يفولخم» ةيئادتبلا ةشسردملاب نوشسردمتملا ذيمÓتلا ءايلوأا دششان

،ةملاقب فوقششوبب اقباشس» طاششيشش» يفولخم ةوخإلا يحب» حلاشص
ةديحولا ةشسردملل رابتعلا ةداعإل لجاعلا لخدتلا ةيلحملا تاطلشسلا
اهنع لاق يتلاو يشسردملا لوخدلا دعوم لبق ، يحلاب ةدوجوملا
اهنم تدافتشسا يتلا ميمرتلا تايلمع نم اهتشصح لنت مل اهنأا ءايلوألا

مهءان˘بأا نأا ن˘يد˘كؤو˘م ،ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ة˘شسرد˘م002 نم ر˘ث˘كأا
مت يذلا يجراخلا ةشسردملا رادج بايغ ةجيتن رطخ يف نوشسردمتي
هرايهنا نم افوخ ةيدلبلا حلاشصم فرط نم قباشس تقو يف  هميدهت

لوقي ةيدلبلا حلاشصم نأا لإا ، هتيحÓشص مدع ةجيتن ذيمÓتلا ىلع
لب ، مدهملا رادجلا ناكم رخآا رادج ءانب ةداعإاب مقت مل ذيمÓتلا ءايلوأا

ام وهو ، هنم لوخدلا بائذلاو بÓكلل نكمي اجايشس هناكم تعشضو
يذلا ريبكلا روهدتلا نع كيهان ، مهلافطأا ةايح ىلع ارطخ لكششي
لاحوأاو رفح ىلإا نمزلا رورم عم تلوحت يتلا ةشسردملا ةحاشس هفرعت
ةينعملا تاطلشسلا حلاشص يفولخم ةشسردم ذيمÓت ءايلوأا بلاط امك ،
ذيمÓتلا نكمتي ىتح يعيبطلا زاغلا ةكبششب ةشسردملا طبر ليجعتب
امم تيزلاب لمعت يتلا ايلاح ةدوجوملا لدب زاغلا ئفادم لÓغتشسا نم
فر˘ع˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ناو ة˘شصا˘خ تا˘جÓ˘ث ى˘لإا لو˘ح˘ت˘ت ما˘شسقألا ل˘ع˘ج
راشسم رييغتل عيرشس لح دا˘ج˘يإا˘ب ا˘شضيأا او˘ب˘لا˘طو ةد˘يد˘ششلا ا˘ه˘تدور˘ب˘ب
قوف ةرششابم رمت يتلا عفترملا طغشضلا تاذ ةيئابرهكلا لباوكلا
نمشض مهتشسردم عشضوب ةينعملا تاطلشسلا نيعاد ، ةشسردملا ةحاشس
لجأا نم ىرخألا ةيميلعتلا تاشسشسؤوملا يقابل سصشصخملا جمانربلا
ءانب ةداعإل لجعتشسم عورششم عشضو عم ، ةشسردملا هذه ةئيهت ةداعإا

YõGdójø.∫. ةشسردملل يجراخلا رادجلا
جيريرعوب جرب

فطخلاب ةقرشسلا ةمهتب نيشصخشش فيقوت
جر˘ب ة˘يلو ن˘مأل سسما˘خ˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مألا ر˘شصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

52  نيب ام امهرامعأا حوارتت نيشصخشش فيقوت نم جيريرعوب

بشسحو ةبكرم لخاد نم فطخلاب ةقرشسلا ةمهتب ةنشس43 و
نإا˘˘ف ة˘˘يلو˘˘لا ن˘˘مأل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو لا˘˘شصتلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
دحأاب ةبكرم لخاد نم يكذ لاقن فتاه ةقرشسب اماق  نيطروتملا
نتم ىلع رارفلاو  ينيعبرأل  كلم ةنيدملا طشسو ءايحألا

ةقمعملا ةيطرششلا تاقيقحتلا نإاف ةيلخلا تاذ بشسحو ةبكرم
فلم زاجنإاو امهفيقو˘تو ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت ن˘م تن˘كم
مت نيأا ةيلحملا ةباين˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب ا˘مد˘ق ا˘م˘هد˘شض ي˘ئا˘شضق

   ≈°eƒS.´ةيباقعلا ةشسشسؤوملاب امهعاديإا

¯ GCjªø Q
تانيمأاتلل فيطشس ةلاكو تعشضو
ءارجألا لامعلل ةيعامتجلا
ينطولا قودن˘شصلا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ر˘ي˘غ˘ل  ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘˘ل
يراوجلا كا˘ب˘ششلا ة˘مد˘خ، ءار˘جألا
تايدلبلا بوجيشس يذلا لقنتملا
حلاشصل ةيئانلا قطانملا و ةديعبلا
بابرأا و اي˘عا˘م˘ت˘جا م˘ه˘ل ن˘مؤو˘م˘لا

ة˘˘جر˘˘خ لوأا نو˘˘كت˘˘شس و ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

كابششلا ثعب ةداعإا دعب قودنشصلل

دلوأا ةيرقب ، ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا يراو˘ج˘لا

ةعقاولا،ةباقوب، ةمÓعل ، وجيجح

و فيطشس ةيلو بونج ىشصقأاب

جرب ءاشضيب ةيدلبل ايرادا ةعباتلا

72 ةياغ ىلإا ةيلمعلا لشصاوتتو

اذه نأا ركذي،يراجلا رهششلا نم

نا˘˘م˘˘شضل˘˘ل ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا كا˘˘ب˘˘˘ششلا

ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ط˘˘ششن˘˘ي ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ثيح، نيقودنشصلل ةعبات تاراطإا

ميقرتلا تافلم لابقتشساب لفكتيشس

ميقرت ، ل˘م˘ع˘لا با˘برأا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

ع˘فد و م˘ه˘ب ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا ، ءار˘˘جلا

حيرشصتلا ة˘باو˘ب ر˘ب˘ع تا˘كار˘ت˘ششإا

، نييحتلا ةداهشش حنم ، دعب نع

˘˘˘مد˘˘˘˘ع و با˘˘˘˘شست˘˘˘˘نلا ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘شش

يف ةي˘ق˘حألا ةدا˘ه˘شش و با˘شست˘نلا

حنم ،نوع˘ط˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا،تاءادألا

جولولل لمعلا بابرأل رشسلا ةملك

حنم،دعب نع حيرشصتلا ةباوب ىلإا

ايعامتجا مهل نمؤوملل رشسلا ةملك

لابقتشسا ،ءانهلا ءاشضف ىلا جولولل

،اهنييحتو ءافششلا ةقا˘ط˘ب تا˘ب˘ل˘ط

و،ةيبطلا ةربخلا تابلط لابقتشسا

اهمدقي يتلا تابلطلا نم اهريغ

. يعامتجلا نامشضلا قودنشص

جرب ءاسضيب ةيدلب ىرق نم نوكتسس ةيادبلا

فيطشس ةي’وب لقنتملا يراوجلا كابششلا تامدخ قلطي سسانك

¯ ´.eƒS°≈
ة˘ير˘يد˘م˘ل مÓ˘عإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ تف˘˘ششك

جر˘ب ة˘يلو˘ل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

دامخإا نم اه˘ن˘كم˘ت ن˘ع ج˘ير˘ير˘عو˘ب

سساود˘م ة˘با˘غ˘ب بشش يذ˘لا ق˘ير˘ح˘لا

ةيلولا لامشش قرفت ةيدلبل ةعباتلا

لخدت دعب لئاشسو ةد˘ع لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب

نم لكل  ةيندملا ةيامحلا تادحو

ةرومز جرب، ةرفاعجلا ةدحو

لترلاب ةموعد˘م ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا
لترلاو ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب كر˘ح˘ت˘م˘لا
ةدحولاو ةل˘ي˘شسم ة˘يلو˘ل كر˘ح˘ت˘م˘لا
ح˘لا˘شصم و ءا˘شضي˘ب˘لا راد˘لا ة˘يو˘ج˘لا
تاذ بشسحو  ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب تا˘˘با˘˘غ˘˘لا
ةيرق نم قلطنا قيرحلا.  نإاف ةيلخلا

تا˘ه˘ج ةد˘ع ر˘ب˘ع ر˘ششت˘ناو سسواد˘م
ىلع ةذ˘ق˘ن˘م˘لا ىر˘ق˘لا ى˘لا لو˘شصو
،ر˘˘يروا ،ل˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يا، سساود˘˘˘م  رار˘˘˘غ
ا˘م˘ك قر˘ف˘˘ت و و˘˘با˘˘ششعا  ي˘˘ت˘˘ير˘˘قو

لÓخ. ةيوجلا ةدحولا لخدت تلجشس

 يراجلا  رهششلا نم12 موي

ةعلط61 لÓخ نم نيت˘ي˘حور˘م˘ب

لÓخ نم ةيحورمب يلاوملا مويلاو

نكمتلا مت نيا . ةيوج تاعلط60

ه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘لاو ق˘ير˘ح˘لا دا˘م˘خا ن˘م

ةيداملا لئا˘شسو˘لا ة˘فا˘ك لا˘م˘ع˘ت˘شسإا˘ب

ةقرفتم دقاوم ةدع ربع ةيرششبلاو

ةلشصاوتملا ةشسارحلا ةيلمع ةيادبو

لترلا باحشسنا عم ةرفاعجلا ةدحول

يقابو ةل˘ي˘شسم˘لا ة˘يلو˘ل كر˘ح˘ت˘م˘لا

نإاف ةيلخلا تاذ بشسحو تادحولا

ةيامحلا يف ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م نو˘ل˘خد˘ت˘م˘لا

تا˘با˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘مو  ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو

تاذ بشسح رئاشسخلا اما تايعمجو

عم قيشسنتلاب اقحل ددحتشس ةيلخلا

تاباغلا حلاشصم

دعب رئاسسخلا مجح ددحي مل اميف/جيريرعوب جرب

قرفت ةيدلبب سساودم ةباغ قيرح دامخإا نم نكمتت ةيندملا ةيامحلا
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بجي نصسلاف (ب)فنصصلا امأا

ةنصس02 ن˘˘م ل˘˘˘قأا نؤ˘˘˘كي نأا
ةثلاثلا ي˘صسارد˘لا ىؤ˘ت˘صسم˘لاو
ل˘ي˘ج˘˘صست˘˘لا نؤ˘˘كيو ،يؤ˘˘نا˘˘ث
ن˘˘كم˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ا˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلا
ة˘˘صسارد˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘غار˘˘˘ل˘˘˘ل
نيؤكتلل يؤ˘ه˘ج˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا˘ب
هذ˘ه اود˘ج˘ي نأا ي˘ق˘˘ي˘˘صسؤ˘˘م˘˘لا
ة˘ح˘ف˘˘صصلا ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
يف دهعملل ةيمصسرلا
فلملا نؤ˘كت˘يو ،كؤ˘ب˘صسيا˘ف˘لا

مقرب قؤفرم يطخ بلط نم
ةدا˘˘ه˘˘صش ،ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه

4 ،ةيصسرد˘م ةدا˘ه˘صش ،دÓ˘ي˘م˘لا
ةيبط ةداهصش ،ةيصسمصش رؤصص
ةدا˘˘ه˘˘صشو ما˘˘ع˘˘˘لا بط˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةدا˘˘ه˘˘صشو ة˘˘˘يرد˘˘˘صص سضار˘˘˘مأا
رقمب فلملا عفد متيو ةماقإ’ا
ن˘ب عرا˘صشب ن˘ئا˘كلا د˘ه˘ع˘˘م˘˘لا

ي˘˘ح˘˘ب د˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ود˘˘ج

ي˘نؤ˘ب˘لا ي˘ف30 ةر˘˘صضخؤ˘˘ب

ةبانع ةفاقثلا ةيريدم وأا ةبانعب

ا˘م˘لو ،د˘ير˘ب˘لا ر˘ب˘ع ل˘صسر˘˘ي وأا

م˘ت˘ي ة˘ق˘با˘صسم˘لا خ˘يرا˘ت دد˘ح˘ي

همقر ربع حصشرتملاب لاصصتإ’ا

هديرب ربع همÓعإا و سصاخلا

لك ىلع بجيو ،ينورتكلإ’ا

يقيصسؤم لمع هيدل حصشرتم

نأا ةيقيصسؤم ةلآا ىلع فزعي وأا

ةحفصص ربع ؤيديف يف هلصسري

.سصاخلا يف كؤبصسيافلا
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ةر˘يزو ،ةدود ن˘ب ة˘كي˘˘ل˘˘م تف˘˘ل˘˘ك

ةيريدم نم Óك ،نؤنفلاو ةفاقثلا

،يفا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا ظ˘ف˘حو م˘ي˘مر˘ت

ةي’ؤل نؤنفلاو ةفاق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘مو

ةعمؤصص ةيصضق ةع˘با˘ت˘م˘ب ،يداؤ˘لا

لواد˘˘ت ر˘˘ثا ة˘˘ي˘˘ثار˘˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا

ةميدق ةيانب ميدهت نع تامؤلعم

ةيانبلا نأا نّي˘ب˘تو يداؤ˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب

تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘برأا ى˘لإا ا˘هؤوا˘صشنإا دؤ˘˘ع˘˘ي

ن˘م رّ̆ب˘ع˘ت ا˘م˘ك ،ي˘صضا˘م˘لا نر˘ق˘لا

داؤ˘مو ا˘ه˘ل˘كصشو ا˘ه˘ع˘قؤ˘˘م ثي˘˘ح

ا˘˘هر˘˘صصا˘˘ن˘˘عو ا˘˘ه˘˘نؤ˘˘لو ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘ب

يرامعملا زارطلا ن˘ع ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا

ةفاصضإ’اب ،فؤصس يداؤل ز˘ّي˘م˘ت˘م˘لا

ةنيدملا زؤمر نم ءزج اهنأا ىلإا

ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع بجو

تاراصسملا يف اهجامدإاو اهنيمثتو

،ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘حا˘ي˘صسلاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

ام لك نيمثت ىلع اهنم اصصرحو
ظافحلاو يرئازج يفاقث ثارت ؤه
تاميلعت ،ةر˘يزؤ˘لا تد˘صسأا ،ه˘ي˘ل˘ع
مد˘ه˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘قؤ˘ت ةرور˘صضب
ههيؤصشت نود ىنبملا اذه جامدإاو
ي˘نار˘م˘ع˘لا ءا˘صضف˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ي˘˘ف
ايفاق˘ث ا˘م˘ل˘ع˘م ى˘ق˘ب˘ي˘ل ،ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل
ىد˘˘حإا ى˘˘لإا ز˘˘مر˘˘˘ي ا˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسو
ةينارمعلاو ةيرامعملا تامّؤ˘ق˘م˘لا

،ةبقو ةبق فلأ’ا ةنيدمل ةيلامجلاو
،سضرغلا اذهلو ،Óعف مت ام ؤهو
،نؤ˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا ةرازو ر˘˘ّكذ˘˘ت
ةمتهملا تايصصخصشلاو تايعمجلا
نم حؤت˘ف˘م لا˘ج˘م˘لا نأا ،ثار˘ت˘لا˘ب
لا˘م˘كت˘صسا ي˘ف ة˘م˘ها˘˘صسم˘˘لا ل˘˘جأا

يفاقثلا ثارتلل ماعلا درجلا ةيلمع
،فؤصس يداو ةي’ؤل فّنصصملا ريغ
ينطؤلا عورصشملا راطإا يف اذهو
فر˘صشت ي˘ت˘لا ة˘ير˘ثأ’ا ة˘ط˘ير˘خ˘ل˘˘ل

.نؤنفلاو ةفاقثلا ةرازو هيلع

 ةبانعب فايسضوب دمحم ةفاقثلإ رإد يف

 يديلقتلا ضسابلل ضضرعم
 ثيدحلاو ميدقلا يبانعلا

نم ةيادب ةبانعب فايصضؤب دمحم ةفاقثلا راد نصضتحت
سسابلل ا˘صضر˘ع سسي˘م˘خ˘لا اذ˘ه ة˘يا˘غ ى˘لإاو ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا
سضعب ةكراصشمب ثيدح˘لاو م˘يد˘ق˘لا ي˘با˘ن˘ع˘لا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
يدا˘م˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ثار˘ت˘ب م˘ت˘ه˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

قنورلا ةيعمج ،ةنؤب قارصشإا ةيعمج رارغ ىلع يدامÓلاو
ةيقرت ةيعمج ،ةبانع ةنيدمل ةؤحصصلا ةيعمج ،يبانعلا
تاد˘ي˘صسلا ،ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘لؤ˘ف˘ط˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا تا˘˘طا˘˘صشن
ةرينم ةدي˘صسلاو سشؤ˘ي˘ل˘ع ن˘ب ،ة˘ف˘ير˘صش ،ة˘م˘ج˘ن تا˘صشؤ˘ه
ةدود نب ةكيلم  ةرايز عم خيراتلا اذه نمازتيو ،يÓك
يتلا ةرايزلا يهو ةبانع ةي’و ىلإا نؤنفلاو ةفاقثلا ةريزو
عيرا˘صشم ةد˘ع ةر˘يزؤ˘لا ا˘م˘ه˘ي˘ف د˘ق˘ف˘ت˘ت ن˘ي˘مؤ˘ي مود˘ت˘صس
ةليمجلا نؤنفلل دهعمك دّيصش ام اهنم ةيفاقث تآاصشنمو
طصسؤب ةفاقثلا ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م و ي˘نؤ˘ب˘لا˘ب ى˘ق˘ي˘صسؤ˘م˘لاو
بجي يذلا ثارتلا نم يديلقتلا سسابللا ربتعيو ،ةنيدملا
نأا ةصصاخ ةديدجلا لايجأ’ا ىدل هخيصسرتو هيلع ظافحلا
يرثلاو قيرعلا هخيراتو هتازيمم هيدل يبانعلا سسابللا

لثم ىقبتو ،ةياغلل يرورصض هل جيورتلاو هب فيرعتلاو
يؤصسنلا رصصنعلل ةيقيقح ةصصرف ةباثمب سضراعملا هذه
لجأا نم نييزتلاو ةطايخلا لاجم يف تÓماعلا لكو

 S°∏«ªÉ¿.Q                                        .ةصسبلأ’اب فيرعتلا

 ملاعملإو يدامÓلإ ثإرتلل صصسصخ

ةيليكسشتلإ نونفلإو ةيرثألإ

يلودلا نولاسصلا ماتتخا
ةروسصلل ينورتكل’ا يسضارتف’ا

 ناسسملتب ةيفارغوتوفلا

ينورتكلإ’ا يصضارت˘ف’ا ي˘لود˘لا نؤ˘لا˘صصلا نا˘صسم˘ل˘ت˘ب م˘ت˘ت˘خا
، «نفلا بكؤك» راعصش تحت ميقأا يذلا ةيفارغؤتؤفلا ةرؤصصلل
ةيفاقثلا ةينطؤلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل نا˘صسم˘ل˘ت بت˘كم سسي˘ئر ح˘صضوأاو
مت هنأا رداقلا دبع نورقصش «يفاقثلا مÓعإÓل ةيرئازجلا ةكبصشلا»
ةبتكملا عم قيصسنتلاب ةمظن˘م˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ما˘ت˘ت˘خا لÓ˘خ
سضرع ناصسملتل «بيد دمحم» ةيمؤمعلا ةعلاطملل ةيصسيئرلا

يدامÓلا ثارتلا سصخت يتلا ةيفارغؤتؤفلا رؤصصلا فلتخم
ةيعمجلا ةحفصص ربع ةيليكصشت˘لا نؤ˘ن˘ف˘لاو ة˘ير˘ثأ’ا م˘لا˘ع˘م˘لاو
نم رؤصصلا لمجأ’ ءاقتنا دعب يعامتج’ا لصصاؤتلا عقؤمب

،ةيعمجلا هذهب نيفرتحم نيرؤصصم نم ةنؤكم ةنجل فرط

يراجلا توأا12و2 نيب ام تفرع ةردابملا هذه نأا فاصضأاو

فدهب ادلب62 نم ةاؤهو نيفرتحم نم رؤصصم006 ةكراصشم
ة˘لود ل˘كل ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثورؤ˘م˘لا زار˘بإاو ة˘حا˘ي˘˘صسل˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا

ىلع نورؤصصملا ء’ؤؤه عيجصشتو ةيرثأ’ا ملاعملاب فيرعتلاو
مت دقو ،يمؤيلا مهلمعل مهتصسرامم لÓخ ثارتلاب مامته’ا
رظانملاب ةصصاخ ةيفارغؤ˘تؤ˘ف ةرؤ˘صص ي˘ف˘لأا ي˘لاؤ˘ح لا˘ب˘ق˘ت˘صسا
سسابللاو ةيحايصسلاو ةيخيراتلاو ةيرثأ’ا م˘لا˘ع˘م˘لاو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
رؤصص ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ا˘هر˘ي˘غو د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لاو تادا˘ع˘لاو يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
،نورقصش قفو مصسرلاو تحنلاو يبرعلا طخلا يف ةينف تاحؤلل
ةيعقاو سضراعم ميظنت بقتري هنأا ىلإا ردصصملا سسفن راصشأاو
فيرعتلل لبقم˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ن˘م اءد˘ب ة˘ي˘فار˘غؤ˘تؤ˘ف˘لا رؤ˘صصل˘ل
نم ةرهاظتلا هذه يف نيكراصشملا نيرؤصصملا سضعب لامعأاب

.نطؤلا جراخو لخاد
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ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب با˘˘ت˘˘ك ار˘˘خؤؤ˘˘م رد˘˘˘صص

ي˘صسا˘مؤ˘ل˘˘ب˘˘يد˘˘ل˘˘ل ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا

ديمحلا دبع دعاق˘ت˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا

ناؤنع تحت ي˘صسكير˘ب ي˘صسؤ˘ن˘صس
ة˘ي˘˘صسا˘˘مؤ˘˘ل˘˘ب˘˘يد˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘خد˘˘م»
ىلإا غيزامأ’ا كؤلم نم :ةيرئازجلا
ءؤ˘صضلا ه˘ي˘ف ط˘ل˘صس «ن˘ي˘ي˘كار˘ح˘لا

ة˘ي˘صسا˘˘مؤ˘˘ل˘˘ب˘˘يد˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

،ةميدقلا رؤصصعلا ذنم ةيرئازجلا
نع رداصصلا- باتكلا اذه مصضيو
،ءازجأا ةعبرأا -«رافار تارؤصشنم»
ناؤنع تحت ءاج يذلا لوأ’ا ءزجلا
ربع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘صسا˘مؤ˘ل˘ب˘يد˘لا»
خيرات يصسكيرب هيف لوانت «نمزلا

غيزامأ’ا كؤلم ذنم ةريخأ’ا هذه
 نامورلاب ارورم (ديلغأ’ا)
برعلاف ني˘ي˘ط˘نز˘ي˘ب˘لاو لاد˘نؤ˘لاو

لÓتح’ا ةرتف مث كارتأ’او

ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م ار˘˘˘ي˘˘˘خأاو ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ي˘ف بتا˘كلا لؤ˘ق˘يو ،لÓ˘ق˘ت˘˘صس’ا

لصصاؤت ةيادب نأا هفلؤؤم لهتصسم
رئازجلا مؤيلا ةامصسملا ةقطنملا
 -غيزامأ’ا نييلحملا اهناكصسب
نييقينيفلا عم تناك بناجأ’ا عم
«ري˘ث˘كلا م˘ه˘ن˘ع فر˘ع˘ي ’» ن˘يذ˘لا
ةيرحب دعاؤق اؤصسصسأا مهنأا ىؤصس
لدابتلا» يف «يؤيح» رود اهل ناك

،«يراصضحلا ح˘قÓ˘ت˘لاو يرا˘ج˘ت˘لا
مل» مهكؤلمو غيزامأ’ا نأا ربتعيو
«نيعبات ’و نيعناخ امؤي اؤنؤكي

’و نييجاطرقلل ’و نييقينيفلل ’
 امنإاو نامورلل
«ةيقيرفإا نع نيعفادمو نيمواقم»
تناك سساصسأ’ا اذه ىلعو مهصضرأا
ىلع ,«ةيصسامؤلب˘يد˘لا م˘ه˘تا˘قÓ˘ع»
اهدع˘ب ي˘صسكير˘ب دا˘عو ،ه˘لؤ˘ق د˘ح
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘مؤ˘˘ل˘˘ب˘˘يد˘˘لا ف˘˘˘صصو ى˘˘˘لإا
كلامملا فلتخم ر˘ب˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
˘مود˘ق د˘ع˘ب دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا
ة˘لود˘لا˘ب ل˘ث˘م˘لا ا˘برا˘˘صض بر˘˘ع˘˘لا
ءارحصصلا تطبر» يتلا ةيمتصسرلا
يتلا ةيدامحلاو «برغملا ةقطنمب
«بنا˘جأ’ا ع˘م ح˘ما˘صست˘لا ا˘˘هدا˘˘صس»
تناك اهنأا رب˘ت˘عا ي˘ت˘لا نا˘صسم˘ل˘تو
ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ي يرا˘ج˘ت ز˘كر˘م م˘˘هأا»
.«ابوروأاو ايقيرفإا

يسسكيرب يسسونسس ديمحلإ دبع دعاقتملإ يسسامولبيدلإ زاجنإإ نم

 ديدج باتك يف «خيراتلا ربع ةيرئازجلا ةيسسامولبيدلا»



¯ Ω.T¢.´

نع ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا داحتلا تنلعأا
تاريسضحتلا وج ىلإا ةيدنألا ةدوع دعوم
تاذ تددح امك ،ديد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
،يور˘ك˘لا م˘سسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا د˘عو˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

نيب تراد يتلا تاعامتجلا ةلسسلسس دعبو
،ة˘˘˘يد˘˘˘نألاو ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ةرازو

لبقملا ربمتبسس51 دعوم «فافلا» تددح
قلطنت امن˘ي˘ب ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا و˘ج ىلإا ةدو˘ع˘ل˘ل
اذه نم نير˘ه˘سش د˘ع˘ب ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
،رخآا قايسس يف ،ربمفون51 موي يأا خيراتلا
دعوم ىلع لئابقلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف نو˘ك˘ي˘سس
مسسوملا يف فاكلا ضسأاك ةسسفانم ضضوخ عم
يسضاقلا «فافلا» رارق بقع كلذو ،لبقملا

و˘هو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘˘ك ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب
«يرا˘ن˘ك˘لا»  ـل ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ن˘م˘ي يذ˘لا رار˘ق˘لا
ثي˘ح ،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘˘ل
م˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نور˘˘˘˘م˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘قزر ءÓ˘˘˘˘مز ىه˘˘˘˘نأا
.عبارلا زكرملا يف يسضقنملا

¯ ±.hd«ó

بعل ،لاطع فسسوي يرئازجلا لثمي
يدا˘ن˘ل ا˘ير˘ح˘سس Ó˘ح ،ي˘سسنر˘ف˘˘لا ضسي˘˘ن
هنأا ذإا ،يزيلجنإلا دتيانوي رتسسسشنام
ن˘˘م ه˘˘سصي˘˘ل˘˘خ˘˘ت ىل˘˘ع اردا˘˘˘ق نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سس
يف امهنم يناعي نيتر˘ي˘ب˘ك ن˘ي˘ت˘ل˘ك˘سشم
ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تنا˘˘˘كو ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
«زو˘˘˘ي˘˘˘ن غ˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘يإا ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسسشنا˘˘˘˘م»
زا˘ه˘ج˘لا نأا˘ب تد˘كأا د˘ق ة˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
يجيورنلا ةدا˘ي˘ق˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
ةيدجب ركفي رياكسسلوسس رانوغ يلوأا

ينفلا زا˘ه˘ج˘لا ىر˘يو ،لا˘ط˘ع م˘سض ي˘ف
بعÓ˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘م˘˘˘˘حألا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ل˘ع˘ج˘ت ضصئا˘سصخ كل˘ت˘م˘ي ير˘ئاز˘ج˘˘لا

نيتريبك نيتلكسشمل ابسسانم Óح هنم
يف ،«رمحلا نيطا˘ي˘سشلا» ة˘ل˘ي˘ك˘سشت ي˘ف

با˘˘ق˘˘للا م˘˘ع˘˘ط قوذ˘˘ت˘˘ل ي˘˘ع˘˘˘سسلا ل˘˘˘ظ

3 بايغ دعب ،ايبوروأاو ايلحم ةريبكلا
مهسسيسس يتلا ىلوألا ةلكسشملا ،مسساوم
ف˘ع˘سض ي˘ه ا˘ه˘ل˘ح ي˘ف لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي
يزيلجنإلا ريهظلل يموجهلا دودرملا
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ىل˘˘ع ،ا˘˘˘كا˘˘˘سسي˘˘˘ب ناو نورآا
مغرو ،هل ةريبكلا ةيعافدلا تاردقلا
ن˘˘م ة˘˘بÓ˘˘سصلا˘˘ب ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ي ا˘˘˘كا˘˘˘سسي˘˘˘ب نأا
ىق˘ب˘ي ه˘نإا لٕا ،ة˘ي˘˘عا˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا

ةل˘ك˘سشم ي˘هو ،ا˘ي˘مو˘ج˘ه اد˘ج ادود˘ح˘م
ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا» ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي نا˘ك ةر˘ي˘ب˘ك
،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ «ر˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

64 ي˘ف ا˘˘ما˘˘ع22ـلا بحا˘˘سص كرا˘˘˘سشو
م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ د˘ت˘يا˘نو˘ي˘لا ع˘م ةارا˘ب˘م
يف ىوسس اه˘لÓ˘خ ح˘ج˘ن˘ي م˘ل ،ي˘سضا˘م˘لا

،لباقملا يف ،طقف فادهأا4 ةعانسص

يأا ،ضسي˘ن ع˘م ةارا˘ب˘˘م41 لاطع بع˘ل

،ا˘كا˘سسي˘ب ن˘م ةارا˘ب˘م23 و˘ح˘ن˘˘ب ل˘˘قأا

،فادهأا3 ي˘ف م˘ه˘سسأا كلذ ع˘م ه˘ن˘ك˘˘لو

ةهج نمو،2 عنسصو افده لجسس ثيح
فسسوي تاغوارم لد˘ع˘م غ˘ل˘ب˘ي ،ىر˘خأا

،اكاسسيب هب موقي ام فاعسضٕا3 لاطع

8.01ـب يرئازجلا بعÓلا موقي ثيح
لباقم ،ةارابم لك يف ةحجان ةغوارم

لعلو ،يزيلجنإلا هريظنل طقف7.3
˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ي˘˘ف زر˘˘بألا بب˘˘سسلا و˘˘ه كلذ
كلتمي يذلا لاطع مسضب رياكسسلوسس
و ،اعم ةيموجهلاو ةيعافدلا تاردقلا

كل˘ت˘م˘ي لا˘ط˘˘ع نإا˘˘ف ،كلذ ن˘˘ع Ó˘˘سضف
حانجلا زكرم يف بعللا ىلع ةردقلا
Ó˘يد˘ب ه˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي د˘˘ق ا˘˘م و˘˘هو ،ن˘˘م˘˘يألا

نودا˘غ يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا حا˘ن˘ج˘ل˘ل ا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م
،همسض يف يدانلا لسشف يذلا ،وسشناسس
عم ةداج تاسضوافم يف لخد دتيانوي
لوسصحلل يناملألا دنومترود ايسسورب

نأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ،و˘˘˘˘˘سشنا˘˘˘˘˘سس تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ ىل˘˘˘˘˘ع
ي˘˘˘ف ل˘˘˘سشف˘˘˘لا˘˘˘ب تءا˘˘˘ب تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ق˘ير˘ف˘˘لا ع˘˘م ق˘˘لأا˘˘ت لا˘˘ط˘˘ع ،ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
يف يسضاملا مسسوملا لÓخ يسسنرفلا

أاجلي دق ام وهو ،نميألا حانجلا زكرم
،وسشناسس مسض لسشف دعب رياكسسلوسس هيلإا
ف˘˘˘سسو˘˘˘ي نأا˘˘˘ب د˘˘˘كؤو˘˘˘ت تا˘˘˘˘يٕيا˘˘˘˘سصحٕلا

ةروطخ رثكٕا تاقÓطناب موقي لاطع
اقفو ،وسشناسس اهب موقي يتلا كلت نم
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ه˘˘˘تد˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ل
،كلذ ىلإا ةفاسضإلابو ،«زوين غنينيفيإا

ز˘˘كر˘˘م ل˘˘غ˘˘سش ىل˘˘ع ردا˘˘ق لا˘˘ط˘˘ع نإا˘˘˘ف
Ó˘ح ر˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘م و˘هو ،ر˘سسيألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا
ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘˘علا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ا˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا
.لبقملا مسسوملا

�يراجلا�ماعلا�ةياهن�رضخلا�تاءاقل�نضتحي�ركاشت
ةياهن ايقيرفا مما ضسأاك تايفسصت يف هيسسفانم لبقتسسيسس ثيح ،مدقلا ةركل ينطولا بختنملا تايرابم ةدوعل ابسسحت كلذو ،ةديلبلاب ركاسشت ىفطسصم بعلم ةيسضرأا ةداعإا لاغسشأا ،ضسمأا تقلطنا

،ينكارب بعلمب لبقتسسيسس ثيح ،هب بعللا نم ةديلبلا داحتا يدان عنميسس نيح يف ،يبملولا ةيليوج5 بعلم نم لدب ،رسضخلا تايرابمل ركاسشت بعلم ضصسصخي نا ررقتو ،ضسراحلا ماعلا
تايرابملا ضضوخل ،ةيرئازجلا ةيدنأÓل ضصيخارت حنم تارارق ذاختا يف اددجم لخدتت نل اهنأا ،يمسسرلا اهعقوم ربع مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا تنلعأاو ،فافلا ضسيلو ةيلولا رارق وهو
يفظوم عيمجو يلارديفلا بتكملا ءاسضعأا لك ىلإا ركسشلاب مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا ضسيئر مدقتو ،ةلبقملا ةلحرملا يف ةديلبلاب ركاسشت ىفطسصم بعلم ىلع ةسسفانملا هذهب ةسصاخلا

.يرئازجلا ينطولا بختنملا يسسفانم ةسصاخو لابقتسسا نسسحأا ةيرئازجلا ةركلا فويسض لابقتسسا لجأا نم ،ةديلبلا بعلم ةيعسضو نيسسحتل ادوهج نولذبي اولاز لو اولذب نيذلا لكو فافلا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةيروهمجلا�سأك�ءاغلإ�دعب�ةيراقلا�ةسفانملا�يف�كراشي�«يرانكلا»

ىلإا ةدوعلا دعوم ددحت «فافلا»
ةينطولا ةلوطبلا قÓطناو تابيردتلا

نع ثدحتيل ،لاغ ناف ضسيول ،ريهسشلا يدنلوهلا بردملا داع
رتسسسشنام قيرف ع˘م ة˘ق˘با˘سسلا ه˘ت˘بر˘ج˘ت ضصخ˘ت ةد˘يد˘ج لو˘سصف

،(6102/4102) ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل تد˘ت˘ما ي˘ت˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا د˘ت˘يا˘نو˘ي
فرتعاو ،وينيروم هيزوج يلاغتربلاب هلادبتسساو هتلاقإا لبق
نأاب ،ةيناطيربلا «وت روف روف» ةلجمل تاحيرسصت يف ،لاغ ناف
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا بعÓ˘˘لا ،زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘ير ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘˘لا

دقاعتلا بلط نيذلا نيبعÓلا نيب نم ناك ،يتيسس رتسسسشنام
بنا˘ج ىلإا ،«ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشلا» ق˘ير˘ف ع˘م ه˘تر˘ت˘ف ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘م

تريبور يدنلوبلا مجاهملا رارغ ىلع نيزيمم نيرخآا نيبعل
ناف بردملا راسشأاو ،افليسس اد رامين يليزاربلاو يكسسفودنافيل

تريبور يدنلوبلا مجاهملا مسض تلواح» :هتاحيرسصت يف لاغ
ن˘ك˘ل ،مو˘ج˘ه˘لا ي˘ف ضصق˘ن ن˘م ي˘نا˘ع˘ن ا˘ن˘ك ا˘ن˘نأل ي˘ك˘سسفود˘نا˘ف˘ي˘˘ل

م˘جا˘ه˘م˘لا ىلإا ءو˘ج˘ل˘لا ا˘ن˘لوا˘ح ر˘مألا ة˘بو˘ع˘سص تظ˘حل ا˘مد˘˘ن˘˘ع

برد˘م˘لا ع˘با˘تو ،«ه˘ن˘م لد˘ب ن˘ياو˘غ˘يإا و˘لاز˘نو˘˘غ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا

لجأا نم ةرادإلا ضسلجم عم تثدحت يلوسصو لبق» :مرسضخملا

ق˘ير˘ف ي˘ف ن˘ح˘ن ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط اذ˘هو ،را˘م˘ي˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا

،رابكلا نيبعÓلا يف ريكفتلا انيلع ناكو ،دتيانوي رتسسسشنام

،ةعيرسس ةحنجأا ىلع لوسصحلا ىلع كلذك رسصأا تنك يننأا امبو

ناف لسصاوو ،«زر˘ح˘م ضضا˘يرو ي˘نا˘م و˘يدا˘سس ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا تلوا˘ح

رتسسسشنام ىلإا اهمسضل فدهي ناك يتلا ءامسسألا نع فسشكلا لاغ

،يتاينمأا ةمئاق نمسض اسضيأا رلوم ضساموت ناك» :عباتف ،دتيانوي

طخ يف رنليم ضسميج كلذكو ،يتناك ولوغن طسسولا طخ يفو

ن˘م˘سض ز˘ل˘ي˘مو˘ه ضستا˘˘مو ضسو˘˘مار و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘سس تع˘˘سضو˘˘ف ،عا˘˘فد˘˘لا

.»انفادهأا
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�ددحي�ناشيد�يديد��«رضخلا»�عم�راوع�ريصم�مويلا
ةود˘˘ن ،ا˘˘سسنر˘˘ف بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م برد˘˘م ،نا˘˘سشيد يد˘˘يد د˘˘ق˘˘ع˘˘ي

ةرك ةيداحتا رقمب ،ضسيمخلا مويلا ةحيبسص ةيفحسص
«ةكيدلا» ةمئاق نع فسشكلل ،ضسيراب ةمسصاعلاب مدقلا
ر˘ه˘سش ة˘ياد˘ب ا˘ي˘تاور˘كو د˘يو˘سسلا ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةيبوروألا ةلوطبلا تايفسصت راطإا يف لبقملا ربمتبسس
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لا˘˘ط˘˘بأا برد˘˘م ةود˘˘ن بط˘˘ق˘˘ت˘˘سست ن˘˘لو ،م˘˘مأÓ˘˘˘ل
،اسضيأا نييئازجلا راظنأا لب ،طقف ةيسسنرفلا ةفاحسصلا

،يسسنرفلا ينقتلا ةمئاق لمحت نأا عقوتي هناو اميسسل
ةر˘م د˘كأا يذ˘لا ،نو˘ي˘˘ل يدا˘˘ن م˘˘ج˘˘ن ،راو˘˘ع ما˘˘سسح م˘˘م˘˘سسا
،ة˘ي˘˘بوروألا لا˘˘ط˘˘بألا ة˘˘ط˘˘بار ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ع˘˘ك و˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأا

،يتيسس رتسسسشتنا˘مو ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج تا˘ه˘جاو˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل
م˘غر ،خ˘ي˘نو˘ي˘م ن˘يرا˘ب ما˘مأا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘˘سصن ي˘˘ف ىت˘˘حو

يف امجن هسسفن اعيبر22 نبا ّبسصن ثيحب ،ءاسصقإلا
،ةيسضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘سسألا ي˘ف زو˘ج˘ع˘لا ةرا˘ق˘لا ءا˘م˘سس
ن˘م راو˘ع ،ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو ضضع˘˘ب تبر˘˘قو
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا ف˘˘˘سشكو ،»ة˘˘˘ك˘˘˘يد˘˘˘لا» بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م
ناديملا طسسوتم نأاب ،تلوميرغ كينيمود ،مرسضخملا
متيسس رومألا نأابو ،«ة˘ك˘يد˘لا» ناو˘لأا ل˘م˘ح˘ي˘سس ،ق˘لأا˘ت˘م˘لا
لÓخ نم ،ضسيمخلا مويلا ينلع لكسشب اهنع نÓعإلا

.يسسنرفلا بختنملا بردم ناسشيد ييديد
بيجن.ج
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د˘ي˘سس ة˘سضا˘ير˘لا و با˘ب˘سشلا ر˘˘يزو را˘˘سشأا
ضشما˘˘ه ىل˘˘ع ضسمأا لوأا يد˘˘لا˘˘˘خ ىل˘˘˘ع

لدا˘˘ب˘˘ت را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ه˘˘˘سسأار˘˘˘ت عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
ة˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا لود˘˘˘لا ع˘˘˘م تار˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا
ةحئا˘ج ة˘ح˘فا˘ك˘م لا˘ج˘م ي˘ف ىر˘خألا

ةي˘سضا˘ير˘لا تا˘طا˘سشن˘لا نأا ىلإا ا˘نورو˘ك
يدلاخ لا˘ق و ،ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ف˘نأا˘ت˘سست˘سس
ا˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘سس د˘˘˘ق˘˘˘˘ل» :دد˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف
ىلوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك ة˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا ي˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘ل
ريسضحتلا ةيغب مهتاطاسشن فانئتسساب
ا˘م˘ي˘سسل ة˘ما˘ه˘لا ة˘ي˘لود˘لا د˘ي˘عاو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ىلإا تلجأا يتلا و0202 ويكوط باعلا

و1202 ةيطسسوتملا باعلألا و1202

:فاسضأاو ،«2202 ةياغ ىلإا تلجأا يتلا
دقف ةينا˘ث˘لا ةو˘ط˘خ˘لا ضصو˘سصخ˘ب ا˘مأا»

تاءارجإا عفر ةيسصولا ةرازولا تررق
و م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ل˘كا˘ي˘ه تا˘طا˘سشن ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ح˘˘م˘˘سسي ا˘˘م˘˘م ي˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لا ط˘˘˘ي˘˘˘سشن˘˘˘ت˘˘˘لا
تا˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا تا˘˘ط˘˘بار˘˘لا و يداو˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل
ةماعلا اهتايعمج ميظنت˘ب ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

نإا» :ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ل˘˘˘˘سصاوو ،«9102 ة˘ن˘˘سسل
ا˘ه˘تر˘كذ ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا
و ةحئاجلا ةحفاكمل ةينطولا ةنجللا
بجي يسضايرلا بطلل ينطولا زكرملا
ءارجإا لÓخ اهري˘فاذ˘ح˘ب مر˘ت˘ح˘ت نأا
ةيريدملا تناك و ،«ةماعلا تايعمجلا

ةرازو˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘سضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ذ˘ن˘م تأاد˘˘ب د˘˘ق ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لا و با˘˘ب˘˘سشلا

عم تاثداحملا نم ةلمج مايأا ةرسشع
ةيداحتا اهنم ةيسضا˘ير˘لا تا˘يدا˘ح˘تلا

فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ب مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘ك
هذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م و ،تا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

،يدلاخ ريزولا اهقلطأا يتلا ةردابملا
فلملاب لفكتلا ةيسصولا ةرازولا ديرت
رسضخألا ءوسضلا راظتنا يف هتقو يف
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م
حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا و ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م

و تاطاسشنلا ةددعتم تاعاق و بعÓم
ل˘˘م˘˘ج˘˘م نإا˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘لو ،ح˘˘˘با˘˘˘سسم
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ضسرام61 ذنم تقلع دق تاسصسصختلا
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج را˘˘˘سشت˘˘˘نا بب˘˘˘˘سسب طرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

.انوروك

�بلاط�نب�بادتنا�ديري�يكرتلا�شاتكشبيفيصلا�«وتاكريملا»�يف�«وي�ناملا»�ةأجافم�نوكي�دق�سين�مجن
تفسشكو ،يراجلا يفيسصلا وتاكريملا يف هتامامتها ةمئاق نمسض ،بلاط نب ليبن يرئازجلا يلودلا مسسا ،يكرتلا ضشاتكسشب يدان عسضو
لبقملا مسسوملل مهتليكسشت زيزعتل نوحمطيو ،بلاط نب تامد˘خ˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م د˘ج ،ضشا˘ت˘ك˘سشب ي˘لوؤو˘سسم نأا ،ة˘ي˘نا˘م˘لألا «د˘ل˘ي˘ب» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
ءارسشل يئاهن قافتا داجيل ،كلاسش يدان نم اهتريظن عم ،ةداج تاسضوافم يف تلخد ،ضشاتكسشب ةرادإا نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو ،هتامدخب

رفظلل ،يلاطيإلا انوريف ضسÓيه يدان هيف ىعسسي تقو يف ،بلاط نبب ،يكرتلا يدانلا ةرادإا مامتها يتأايو ،يرئازجلا يلودلا دقع
دقو،1202 فيسص ىتح (ةنسس52) بلاط نب دقع هكلاسش يدان ةرادإا كلمتو ،نييدانلا نيب عارسصلا لعسشي نأا هنأاسش نم ام ،هتامدخب
غلبملِاب بلاط نب ليبن حيرسست يف هكلاسش يدان ولوؤوسسم عنامُي ملو ،لسساكوين قيرف ىلإا رهسشأا6 ةّدمِلو يسضاملا يفناج يف هتراعأا
ةئف يف يمسسر ءاقل ّيأا بلاط نب بعلي ملو ،ضضيبألاو قرزألا يدان يف ضسيل هلبقتسسم نأِاب يسضاملا يفناج يف هوغلبأا نأا دعب ،روكذملا
فيسضملا دسض هكلاسش ه˘ق˘ير˘ف ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف كرا˘سش ا˘ّم˘ل ،ي˘سضا˘م˘لا ل˘ير˘فأا ن˘م4 ـلا ذنم ،يزيل˘ج˘نلا يدا˘ن˘لا ىلا ه˘ما˘م˘سضنا ل˘ب˘ق ر˘با˘كألا
لبق نم ةطّلسسُملا ةبوقعلا ببسسِب اسضيأاو ،ةباسصإلا يعادِب كلذو8102-9102. ةخسسن ةيناملألا ةلوطبلا ةسسفانم باسسِحل ،غروبمرون

طبتري (ةنسس52) بلاط نب ليبن ناديملا طسسوتم لازامو ،يرئازجلا بعÓلا حيرسست يف هيلوؤوسسم ةبغر مث .ينفلا زاهجلاو ةرادإلا

،وروأا نييÓم01 غلبم مÓتسسا طرتسشت يناملألا قيرفلا ةرادإا نأا املِع1202. ناوج نم03 ـلا يف هتّدم يسضقنت ،دقعِب هكلاسش يدان عم
 .لسساكوين يدان لبق نم دقعلا ءارسش ةيناكمإاِب يسضقي دنب دوجو عم ،لبقملا فيسصلا يف يرئازجلا بعÓلا حيرسست ريظن
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:لاغ ناف

 «دتيانوي رتسسسشنام ىلإا زرحم بلج تلواح»

يضايرلا�طاشنلا�فانئتسا�نأ�دكؤي�يدلاخ
ةيجيردت�ةفصب�نوكيس

سشهلا هعافد ةلسضعم لحل لاطع ديري دتيانوي رتسسسشنام

سيتيب�عم�يدنام�ىسيع�لبقتسم�فنتكي�ضومغلا

ي˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا ضسرا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا ضضر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت
ىلإا ة˘˘˘ل˘˘˘سسع كي˘˘˘لا˘˘˘م ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘˘سصن˘˘˘ع تا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك
اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ب˘˘˘ق ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلا ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
ي˘ب˘عل د˘حأا فر˘˘ط ن˘˘م عو˘˘ب˘˘سسألا
تافسصلا عسشبأاب هفسصو يذلا اهبأا

،ةلسسع هلبقتي مل يذلا رمألا وهو
دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تإلا ضسرد نأا د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بو ضسمأا
اذه ىلع نيمئاقلا ررق يدوعسسلا
ة˘ب˘قا˘ع˘مو ة˘ل˘سسع فا˘سصنإا ر˘ي˘خألا
نيتارابم˘ب را˘ج˘ن˘لا را˘م˘ع بعÓ˘لا
اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو ن˘ي˘تذ˘فا˘ن

م˘ه˘˘تاو ،يدو˘˘ع˘˘سس لا˘˘ير ف˘˘لأا02
ضسرا˘ح ،ة˘ل˘سسع كي˘ل˘م فر˘ت˘ح˘م˘لا

،يدو˘ع˘سسلا ،مز˘ح˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف ىمر˘˘م

،ا˘ه˘بأا ق˘ير˘ف بعل ،را˘ج˘ن˘لا را˘م˘ع
ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ،ه˘˘م˘˘ت˘˘˘سشب

ءاعبرألا ءاسسم نيقيرفلا تعمج
ةلوجلا تاسسفا˘ن˘م ن˘م˘سض ،طرا˘ف˘لا
ةقباسسم نم ن˘ير˘سشع˘لاو ة˘سسدا˘سسلا
ة˘˘ل˘˘سسع د˘˘كأاو ،يدو˘˘ع˘˘سسلا يرود˘˘لا

بقع ةينويزفيلت تاحيرسصت يف
هيلع ظ˘ف˘ل˘ت را˘ج˘ن˘لا sنأا ،ةارا˘ب˘م˘لا

امدنع كلذو ،ةارابملا ريسس لÓخ
م˘ل ه˘نأا ىلإا اًر˘ي˘سشم ،ه˘˘ّمأا˘˘ب ه˘˘م˘˘ت˘˘سش
اًفوخ ة˘ي˘ب˘ل˘سس ل˘ع˘ف ةدر يأا ر˘ه˘ظ˘ي
ضسيار ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصم˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘سضtر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
ق˘˘ير˘˘ف ىمر˘˘م ضسرا˘˘ح ي˘˘ح˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘م
فا˘ق˘يإÓ˘ل ضضر˘ع˘˘ت يذ˘˘لا قا˘˘ف˘˘تلا

ه˘˘˘ت˘˘˘لوا˘˘˘ح˘˘˘م بب˘˘˘سسب ،ة˘˘˘مار˘˘˘˘غ˘˘˘˘لاو

ق˘ير˘ف ي˘ب˘عل د˘حأا ع˘م كا˘˘ب˘˘سشلا

حسضوأاو ،هuبسسب ماق يذلا داحتلا

م˘˘لو كسسا˘˘م˘˘ت ه˘˘نأا ة˘˘˘ل˘˘˘سسع كي˘˘˘ل˘˘˘م

دسض فرسصت يأاب موقي نأا لواحي

بلا˘˘ط˘˘ي ه˘˘ن˘˘ك˘˘˘ل ،را˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘م˘˘˘ع

ماق ام ىلع اهبأا بعل ةبسساحمب

لا˘˘˘˘˘قو .هد˘˘˘˘˘سض فر˘˘˘˘˘سصت ن˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘ب

ه˘˘˘˘لو ي˘˘˘˘لود بعل ه˘˘˘˘˘sنإا ،ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسع

دقو ،رئازجلا بختنم يف هعسضو

ه˘˘ت˘˘مار˘˘ك˘˘ب ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا ىلإا ءا˘˘˘ج

راجنلا معز امك ،غارف نم ضسيلو

لجأا نم ةيدوعسسلا ىلإا همودق نأا

 .لكألا
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يلودلا لبقتسسم فنتكي ضضومغلا لازيل
ه˘˘˘يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م يد˘˘˘نا˘˘˘م ىسسي˘˘˘˘ع ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
رابخألا لظ يف ،ضسييتيب لاير ينابسسإلا
ةرتف لÓخ قيرفلا هترداغم حجرت يتلا
هدجاوتو ،ةيراجلا ةي˘ف˘ي˘سصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا

يتلا ةيدنألا نم ديدعلا تامامتها نمسض
ي˘ف ،ه˘تا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا ي˘˘ف بغر˘˘ت
مت نأا دعبف .ةيبوروألا تلوطبلا فلتخم
ماه تسسوو لوبرفيل يدان يف همسسا لوادت
كي˘ب˘م˘لوأا اذ˘كو ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف ل˘سسا˘˘كو˘˘ي˘˘نو
هتبغر ضسين هنطاوم ددج ،يسسنرفلا نويل

ىسسي˘ع «ر˘سضخ˘لا» ع˘فاد˘م ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
و˘˘يدو˘˘˘ت˘˘˘سسا» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو ،يد˘˘˘نا˘˘˘م
ضسين قيرف نإاف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا «و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
اذه يدنام ىسسيعل ةلمتحم ةهجو ربتعي
ميد˘ق˘ت ر˘ب˘ع ه˘م˘سض ىل˘ع ر˘سصي ذإا ،ف˘ي˘سصلا

مت امدعب ،يسسلدنألا يدانلل ديدج ضضرع
لقت يذلا لوألا ضضرعلا ضضفر كلذ لبق

ردسصملا دكأاو ،وروأا نييÓم01 نع هتميق
م˘˘ل˘˘ح˘˘ي لاز ا˘˘˘م هرود˘˘˘ب بعÓ˘˘˘لا نأا ه˘˘˘سسف˘˘˘ن
يرود˘˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘حأا ىلإا لا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نلا˘˘˘˘˘˘ب
˘ما˘م˘ت˘هلا نأا م˘غر ،زا˘ت˘م˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا

ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ق˘˘با˘˘سس ه˘˘ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا م˘˘ت يذ˘˘لا

د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ما˘˘ه تسسيو ،لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ي˘˘يدا˘˘ن

ديدج يأا فرعي م˘ل ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ل˘سسا˘كو˘ي˘نو

ةو˘ط˘خ يأا ىل˘ع ة˘يد˘نألا هذ˘˘ه مد˘˘ق˘˘ُت م˘˘لو

ق˘ير˘ف ىع˘˘سسيو .ه˘˘م˘˘سض ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر

يف قيرفلا ةكراسشمب يدنام عانقإل ضسين

ةفاسضإا ،«غي˘ل ا˘بورو˘ي˘لا» ي˘بوروألا يرود˘لا

ضسفانتلاب اه˘ل ح˘م˘سسي ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘ل ه˘م˘سض ىلإا

،يسسنرفلا يرودلا يف ىلوألا راودألا ىلع

˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي ،ن˘˘يز˘˘ي˘˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عل دو˘˘˘جو ع˘˘˘م

،يوادوب ماسشهو لاطع ف˘سسو˘ي ،ه˘ي˘ن˘طاو˘م

لاير قيرف ظوظح نأا ةفيحسصلا تفاسضأاو

لازت ل يدنا˘م د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت ي˘ف ضسي˘ت˘ي˘ب

«يسسلدنألا» يدانلا ةرادإا ىعسست ذإا ،ةمئاق

،ي˘ئاز˘ج˘لا ه˘طر˘سش ة˘م˘ي˘قو ه˘ب˘تار ع˘فر ىلإا

ل˘˘يو˘˘نا˘˘م ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لا برد˘˘˘م نأاو ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ

نع رخآا عفادم ليحر لبقي نل ،ينيرغيلب

يذلا لاسضف ري˘هز ي˘بر˘غ˘م˘لا د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا

ة˘نو˘ب˘˘سشل غ˘˘ن˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘سس ق˘˘ير˘˘ف ىلإا ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا

.يلاغتربلا
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 ةلسسع سسراحلا فسصني يدوعسسلا داحت’ا

بعقلا�فلم�حتف�ديعي�ناموك
�يرون�تيآ�ناير�يرئازجلا

يدان يف هلوادت متيل ،يرون تيآا ناير ،ةيرئازجلا لوسصألا وذ بعÓلا مسسا داع
يذلا ،ناموك دلانور يدنلوهلا ،ديدجلا بردملا مودق عم ،ينابسسإلا ةنولسشرب
،لبقملا مسسوملل ابسسحت «ينولاتكلا» يدانلا ىوتسسم ىلع ةروث ثادحإا مزتعي
تفسشكو .يسضقنملا مسسوملا يف قيرفلا اهلجسس يتلا ةريبكلا لمألا ةبيخ دعب
بعÓ˘لا ف˘ل˘م ح˘ت˘ف دا˘عأا ،نا˘مو˘ك د˘لا˘نور برد˘م˘لا نأا ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإا مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘سسو
امدعب ،يسسنرفلا يجنوأا يدان يف طسشانلا ،يرون تيآا ناير ،يرئازج وكنارفلا

كير˘يإا ي˘سسنر˘ف˘لا لا˘ق˘م˘لا ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا تا˘يو˘لوأا ن˘م˘سض ر˘ي˘خألا اذ˘ه نا˘ك
يه ،اهيلإا ناموك ىعسسي يتلا تاوطخلا لوأا نأا ،رداسصملا تاذ ةريسشم ،لاديبأا

نيبعل عم دقاعتلا مث ،نسسلا يف مهنم نيمدقتملا ةسصاخ نيبعÓلا ضضعب عيب
«اكرام» ةفيحسصل اقفوو .ةحيحسصلا ة˘ك˘سسل˘ل يدا˘ن˘لا ةدا˘عإل ن˘ي˘سشط˘ع˘ت˘م با˘ب˘سش
ءامسسألا نم دعي ،يرون تيآا ناير ،ةيرئازجلا لوسصألا بحاسص نإاف ،ةينابسسإلا
،رسسيألا ريهظلا زكرم ميعدتل ةرغ˘سصم˘لا ه˘ت˘م˘ئا˘ق ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ا˘ه˘ع˘سضي ي˘ت˘لا
هل عفسشي ىوتسسم ابلآا يدروج ،ينابسسإلا مرسضخملا هيف مدقي دعي مل يذلا

ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا ،كلذ˘ك ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تد˘˘كأاو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا˘˘ب
ةيلوأا تلاسصتا طبر دق ناك ،لاديبأا كيريإا ،ةنولسشرب نم ارخؤوم ليقتسسملا

يذلا ،زيدنيم يخروخ ريهسشلا يلاغتربلا مهمدقتي ،باسشلا بعÓلا يلثمم عم
نأا ،«اكرا˘م» تف˘سشك ا˘م˘ك ،ي˘سضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ذ˘ن˘م يرو˘ن تيآا لا˘م˘عأل Ó˘ي˘كو ح˘ب˘سصأا

نع ثحبلا لجأا نم هيجنأا ةرادإا عم تلاسصتا يأا نآلا دحل دقعي مل ةنولسشرب
وكي˘ت˘ل˘تأا ن˘م ل˘ك ما˘م˘ت˘ها˘ب كلذ˘ك ىظ˘ح˘ي يذ˘لا ،بعÓ˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا

ê.fé«Ö.ديردم لاير هراجو ديردم
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،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش يدا˘ن ن˘ل˘عأا

ع˘فاد˘م˘لا ع˘˘م هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت د˘˘يد˘˘ج˘˘ت

نيمشسومل ،نيدلا رشصن ينÓعز

تلاقتنلا ةرتف لÓخ نييفاشضإا

يدا˘ن لا˘قو ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا

سسمأا لوأا ءاشسم ةقلعملا روشسجلا

نأا˘˘ب ،ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع

ديلاوم نم ربتعي يذلا ينÓعز

عم رمتشسيشس2991 ةيليوح62

ه˘م˘شسو˘م˘ل ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق با˘˘ب˘˘شش

ي˘فو ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع سسما˘˘خ˘˘لا

ةرادإا تف˘˘ششك ،ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘˘شس

بعÓ˘لا نأا˘˘ب ا˘˘شضيأا ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا

دمحأا ينحوب ،يروحملا باششلا

ةئف نم «نيمام» وعدملا ،نيمأا

هرودب ىشضمأا ةنشس12 نم لقأا

ةثÓث ةدمل ي˘فار˘ت˘حا د˘ق˘ع ى˘ل˘ع

،ةني˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ع˘م تاو˘ن˘شس

ةنيطنشسق بابشش ةرادإا لشصاوتو

زر˘بأا دو˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘˘ل ا˘˘هدو˘˘ه˘˘ج

تلاقتنلا ةرت˘ف لÓ˘خ ا˘هز˘ئا˘كر

نلعأا نأا دعبف ،ةيراجلا ةيفيشصلا

ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ يدا˘˘ن˘˘لا

بعل دقع ديدجت نع ،ةطرافلا
داد˘˘˘˘ح داؤو˘˘˘˘ف ،ط˘˘˘˘شسو˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘خ
حمطت ،يحلاشص نيشساي عفادملاو
ةيل˘م˘ع ءا˘ه˘نإا ي˘ف با˘ب˘ششلا ةرادإا
ةياهن لبق ،زئاكرلا دوقع ديدجت
تر˘˘˘˘ششا˘˘˘˘ب ثي˘˘˘˘ح ،عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شسألا

د˘ب˘ع ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘م ا˘ه˘تا˘شضوا˘ف˘م
،ي˘م˘شسا˘ق˘ل˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإا حا˘ت˘ف˘˘لا

.ةدايع نب نيشسحو

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ 14Gdîª«ù¢ 72GChä 0202Gd©óO3706ةضضاـيرلأ راـبخأأ

www.akhersaa-dz.com

ةنيطنشسق بابشش

ةديرج˘ل م˘ي˘ل˘ع رد˘شصم ف˘ششك
ع˘˘فاد˘˘م˘˘˘لا نأا «ة˘˘˘عا˘˘˘شس ر˘˘˘خآا»
ق˘ير˘ف˘ل ق˘˘ب˘˘شسألا يرو˘˘ح˘˘م˘˘لا

با˘ب˘ششو ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
مدق ةنهوب د˘ي˘ششر ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
مامشضنلا˘ب ة˘ي˘لوألا ه˘ت˘ق˘فاو˘م
تاذ دا˘˘فأاو ،اذ˘˘˘ه ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
يدا˘˘˘˘˘ن بعل نأا رد˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لا
ي˘نا˘مور˘لا و˘ت˘نا˘ف˘شس ي˘شسبا˘˘شس
عم يئدبم دقع ىلع ىشضمأا
ةداعإا رظتنيو ،ةمشصاعلا داحتإا
ي˘˘ف يو˘˘ج˘˘لا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘˘ف
ةمشصاعلاب قاحتلÓل ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ة˘˘ق˘˘فر
مهعم قفتا نيذلا ن˘ي˘بر˘ت˘غ˘م˘لا

داح˘تإلا م˘ي˘عد˘ت˘ل ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع

ي˘ف˘ي˘شصلا و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
را˘˘شصنأا ّنأا ،ر˘˘كذ˘˘ي ،يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
دقع ديدجت نورظتني قيرفلا
سشومامز نيمل دم˘ح˘م د˘ئا˘ق˘لا
نم ايرغم اشضرع ىقلت يذلا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ي˘˘لزألا م˘˘˘ير˘˘˘غ˘˘˘لا
،ما˘˘يأا ثÓ˘˘ث ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

هقير˘ف˘ل ةدو˘ع˘لا ن˘م بر˘ت˘ق˘يو
نو˘˘كي˘˘شس ا˘˘م و˘˘هو ،ق˘˘ب˘˘˘شسألا
ة˘ع˘جو˘م˘لا ة˘بر˘شضلا ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب

نأا اشصوشصخ ،ةمشصاعلا داحتإل
هيلع لوعي يشضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا

م˘قر سسرا˘ح˘لا نو˘كي˘ل ار˘ي˘ث˘˘ك
ىظحي هنوك ،قيرفلا يف دحاو
طيح˘م ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا مار˘ت˘حا˘ب
ê.fé«Ö.داحتلا

ةمشصاعلإ داحتإ

مامسضنإÓل هتقفاوم حنمي ةنهوب
«ةراطسسوسس» ىلإا نيمسسومل ينÓعز دقع ددجت قيرفلا ةرادإا
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ا˘نا˘ي˘ب ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو يدا˘˘ن ر˘˘ششن
ى˘ل˘ع ه˘مز˘ع ه˘ي˘˘ف د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘ي˘˘م˘˘شسر
نا˘مر˘ح ة˘ي˘شضق ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لا
ةقباشسم يف ةكراششملا نم قيرفلا
اهتخشسن ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘ط˘بأا يرود
ةر˘كلا دا˘ح˘تا رار˘ق د˘ع˘ب ،ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
راي˘ت˘خا ق˘با˘شس تقو ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا

يف دÓبلا ليثمتل رئازجلا ةيدولوم
يدا˘ن˘لا ف˘ششكو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘ن˘ج˘ل نأا˘ب ،ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ي˘ف˘يا˘ط˘˘شسلا
تدر د˘˘ق «فا˘˘ف˘˘لا» ي˘˘ف نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا
اهتمدق يتلا ىوكششلا ىلع بلشسلاب
˘مد˘ع˘ب ا˘هدر ءا˘˘ج ذإا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا
،تافلملا هذه لثم يف سصاشصتخلا

ىوكشش عفر ىلإا أاجلت اهلعج ام وهو
م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج
ن˘م ،«سسا˘ت» ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘شضا˘ير˘لا
امك ،ةيشضقلا هذه يف رظنلا لجأا
اهمز˘ع ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو ةرادإا تد˘كأا

ةيشضقلا هذه يف اديعب باهذلا ىلع
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘ح عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘˘شسل
،نايبلا فشصو دح ىلع ،ةموشضهملا

ة˘ي˘نا˘كمإل لا˘ج˘م˘لا كر˘ت˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو

ةم˘كح˘م ىد˘ل د˘يد˘ج ن˘ع˘ط م˘يد˘ق˘ت

«سساك» ةيلودلا يشضايرلا ميكحتلا

ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ير˘˘شسيو˘˘˘شسلا نازو˘˘˘ل ي˘˘˘ف

ي˘ف ل˘شصي˘ف˘لا و˘ه ا˘هرار˘ق نو˘كي˘شس

ةمكحملا تزجع لاح يف ةيشضقلا

ةيشضقلا يف لشصفلا نع ةيرئازجلا

ةر˘˘كلا دا˘˘ح˘˘تا نا˘˘كو ،ةد˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

موي ،لشصف دق مدقلا ةركل يرئازجلا

ريشصم يف ،يشضام˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج92

ذنم تفقوت يتلا ،ةيرئازجلا ةلوطبلا

راششتنا ببشسب يشضاملا سسرام رهشش

ىأار ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف

كلذكو ةئيهلل يذي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا

بعشصلا نم هنأاب ةفرتحملا ةطبارلا
مدع لظ يف ،ةشسفانملا ىلإا ةدوعلا
ق˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘نألا ةرد˘˘˘ق
م˘ت يذ˘لا ي˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
،ةلوطبلا فانئتشسا لجأا نم هحارتقا

نÓعإلا مت ،رارقلا كلذ ءوشض ىلعو
دادزول˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘ف د˘يد˘ح˘ت ن˘ع
ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل لوأا ل˘ث˘م˘مو ل˘ط˘ب˘˘ك
يف ،ايقير˘فأا لا˘ط˘بأا يرود ة˘ق˘با˘شسم
رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م را˘ي˘ت˘خا م˘ت ن˘ي˘ح
زكرملا هلÓ˘ت˘حا م˘غر ا˘ي˘نا˘ث Ó˘ث˘م˘م
بحاشص فيطشس قافو دعبو ثلاثلا
بيترتلا لودج يف ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا
.ماعلا

فيطشس قافو

ةيسضايرلا ةمكحملا ىلإا أاجلي قافولا
موسضهملا هقح ةداعتسسإ’ ةيرئازجلا

:«ةعاشس رخآإ» ـل ناشستفإإ سسنوي /ةدكيكشس ةبيبشش

ةبغر يدل و قرف ةدع نم ت’اسصتإا ينتءاج»
«سسامسسايجلا عم ةلسصاوملل

ةبيب˘شش ق˘ير˘ف دو˘ع˘شص سسد˘ن˘ه˘م نا˘شسي˘ت˘فإإ سسنو˘ي ف˘ششك
يتلإ قرف ةدع نم ت’اشصتإ ةدع ىقلت هنأإ ةدكيكشس
م˘شسق˘لإ ي˘ف ط˘ششن˘ت ىر˘خأإو دو˘ع˘شصلإ ة˘قرو بع˘˘ل د˘˘ير˘˘ت
احنام ،رإرق يأإ د˘ع˘ب ذ˘خ˘ت˘ي م˘ل ه˘ن˘ك˘ل فر˘ت˘ح˘م˘لإ لوأ’إ
ل˘ب˘ق˘م˘لإ عو˘ب˘شسأ’إو «سسا˘م˘شسا˘ي˘ج˘˘لإ» ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوأ’إ
،ي˘ئا˘ه˘ن˘لإ رإر˘˘ق˘˘لإ ذ˘˘خأ’ ةرإدإ’إ ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل ه˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس

ةبيبششلإ قيءرف عم ةلشصإوملإ يف ةبغر هل نأإو ةشصاخ
،دعب يهتني ملو يدانلإ إذه عم لمع جمانرب هل هنأ’
رإرحأإ مهو مهدوقع تهتنإ نيبع’21كانه نأإ لاقو
مهتامدخ بلطي قيرف يأإ ىلإإ مامشضن’إ نوعيطتشسيو
ةيدنأ’إ ديمعل مشضنأإ يذلإ دإدح داعم مهتمدقم يفو
قحتلأإ يذلإ ي˘نور˘ت˘بو ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدو˘لو˘م ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ

يف ةيقبلإ لوخدو مهدوقع تهتنإ نيذلإ ةشصاخ مهيلع ةرطيشسلإ عيطتشسأإ ’ هنأإ فرتعأإو ،يإد نيشسح رشصن قيرفب
نودب مشسوملإ ةلشصإوم مهنم بلطو بإرشضإ’إ دشض ناك هنأإ مغرو ،ةيلاملإ مهتاقحتشسم ةيوشستب ةبلاطملل بإرشضإإ
مغر ةلماك رهششأإ01 ةدمل ةيلاملإ مهتاقحتشسم إوملتشسي مل ثيح ،قيرفلإ ةحلشصم لجأإ نم مهتايحشضتب داششأإو ،روجأإ
إوجوت نيأإ ،ةنشس33 دعب إذهو دوعشصلإ إوققحو مهدوقع إوفرشش ثيح ،تايلوؤوشسم مهءإروو تÓئاع باحشصأإ مهنأإ

عم إوفقو نيذلإ راشصنأÓل هركشش مدق ةبشسانملابو ةيدملإ يبملوأإ دئإرلل افيشصو مشسوملإ إوهنأإو ةرإدج نع كلذب
مهتدعاشسم رظتننو تاطلشسلإ ىتحو سسي˘ف˘ن˘لإو سسف˘ن˘لا˘ب إو˘ح˘شض ن˘يذ˘لإ ا˘شضيأإ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإو ةد˘ششلإ تا˘قوأإ ي˘ف ق˘ير˘ف˘لإ
سص .ب.لبقملإ مشسوملل ريشضحتلإ يف قÓطنÓل

رئإزجلإ ةيدولوم

ارابيا يلوغنوكلا مجاهملا ةقفسص مسسحي «ديمعلا»
لكششب تمشسح رئازجلا ةيدولوم يدان ةرادا نأاب ،ةيرئازجلا ةينألا ديمع تيب نم ةبرقم رداشصم تفششك
ديربلا رب˘ع ع˘قو ارا˘ب˘يا نأا˘ب ردا˘شصم˘لا تاذ تد˘كاو ،ارا˘ب˘يا سسنار˘ب ي˘لو˘غ˘نو˘كلا م˘جا˘ه˘م˘لا ة˘ق˘ف˘شص ي˘م˘شسر
ىلع هتردق مدعو يلاحلا تقولا يف يوجلا لاجملا قلغ ببشسب رئازجلا ةيدولوم ىلا هلاقتنا دقع ينورتكللا
،رئازجلا ةيدولوم عم تاونشس ثÓث ةدمل دقع قباشسلا ةمشصاعلا داحتا مجاهم ارابيا عقوو ،رئازجلا ىلا رفشسلا
ببشسِب ،ةمشصاعلا داحتا يدان ةرادإا ىلع جاجتحإÓل ،افيفلا ارّخؤوم لشسار ارابيإا سسنارب بعÓلا نإاف ،ةراششإÓل

داحتا قيرف ّيز ،ليفازارب وغنوكلا نم ارابيإا سسنارب مجاهملا ىدتراو ،ةقلاع ةيلام تاقحتشسم هايإا اهحنم مدع

.يكيجلبلا توششتريب يدان ىلإا لقتني نأا لبق8102-9102. يَفيشص نيب ام ،ةمشصاعلا
ê.fé«ÖANEP/2023002905 Akher Saa le 27/08/2020-95114

راــــــهششإإ
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مودقب وداراب كيتلتأا يدان بّحر
ميكح ،يرئازج وكنارفلا بردملا

اد˘ق˘ع ى˘شضمأا ه˘نأا ا˘ن˘ل˘ع˘م ،كلا˘˘م
دو˘ق˘ي˘شسو ن˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م˘˘ل د˘˘ت˘˘م˘˘ي
ةياغ ىلإا قيرفلل ةينفلا ةشضراعلا

بردملا فل˘خ˘ي كلذ˘بو،2202
ولا˘شش و˘كشسي˘شسنار˘ف ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
امدعب ،فيشصلا اذه رداغ يذلا
يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘شسم ترر˘˘˘˘˘ق
،هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت مد˘ع ي˘م˘شصا˘ع˘لا

د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ضضا˘˘˘˘خو

،(ةنشس84) كلام ميكح «كابلا«ـل
،ةيرئازجلا ةلو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت
رئازجلا ةيدولوم يف هلمع مكحب
ي˘شسنر˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘ل˘˘ل اد˘˘عا˘˘شسم
مشسوم يف كلذو ،ينوزاك درانرب

دو˘ع˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق،8102/7102
ةليكششت ةداي˘ق˘ل ادد˘ج˘م ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
،يشضقن˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا «د˘ي˘م˘ع˘لا»
تلّجع ةيبلشسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأا ر˘ي˘غ
فشصتنم يف ينفلا مقاطلا ليحرب
ديدعلا كلام ضضاخ امك ،مشسوملا

ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ةيناثلا ةجردلا ةيدنأا عم ةيشسنرفلا
يرودلا ي˘ف ه˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع Ó˘شضف
يدان ناكو ،ينوزاك عم يرطقلا

عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا د˘˘˘ق ودارا˘˘˘˘ب
بردملا نع هلاشصف˘نا ي˘شضا˘م˘لا
د˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت مد˘عو ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
دا˘ق يذ˘لا ،و˘لا˘˘شش و˘˘كشسي˘˘شسنر˘˘ف
ثيح ،نيم˘شسو˘م ي˘ف ة˘ل˘ي˘كششت˘لا
ةنشس ينفلا مقاطلا ديلاقم ملتشسا

،ينابشسإ’ا بردملل افلخ8102

تزي˘م˘ت د˘قو ،ضسا˘غو˘ن بي˘شسو˘ج
ةكراششمب ،يلاغتربلا ينقتلا ةرتف
ي˘ف ودارا˘ب يدا˘ن˘ل «ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت»
ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا ضسأا˘ك ه˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
رود ه˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘بو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإ’ا
ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط لÓ˘˘خ تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
قيرف لتحاو ،يشضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا

يشضقنملا مشسوملا لÓخ وداراب
يششفت ببشسب هفاقيإا ررقت يذلا

فشصلا -ضسوريف انوروك ةحئاج

ةيعمب ةطقن62 ديشصرب رششاعلا
يف دجاوتي امك ،ضسابعلب داحتا
ةشسفانم نم يئاهنلا عبر رودلا

.ةيروهمجلا ضساك

¯  ê.fé«Ö 

ر˘شصن˘ل ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ر˘ّب˘˘ع
نع ،ناقزرم نابعشش ،ياد نيشسح
لكششم ءاهنإا دعب ريبكلا هحايترا
بردملا نييعتو ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ا˘برد˘م يوا˘ن˘˘كل ر˘˘يذ˘˘ن
ادكؤوم ،لبقملا مشسوملل ابشسحت
يشسفانت قير˘ف ءا˘ن˘ب˘ل فد˘ه˘ي ه˘نأا

،ة˘ي˘شضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ط˘˘خأ’ا يدا˘˘ف˘˘تو
م˘˘شسو˘˘م˘˘لا و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘شس ة˘˘شصا˘˘خ
نأا ى˘لإا هو˘ن ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘شضق˘˘ن˘˘م˘˘لا
اهتادوهجم فثكت لازت ’ ةرادإ’ا
،تامادقتشس’ا فلمب قلعتي اميف
برد˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ع˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ
«:Óئاق ناقزرم حرشصو .يوانكل
،نيبردم ةدع عم ثداحتلا دعب
يذلا ،يوانكل ىلع انرايخ عقو
ةيدنأ’ا لك عم ،اعئار Óمع ىدأا

دقل ،اهبيردت ىلع فرششأا يتلا
ماع ةدمل دقع ىلع انعم ىشضمأا

لثمتي ثيح ،ديدجتلل لباق دحاو
قيرف ءانب يف يشسيئرلا فدهلا
هجوب روهظلا ىلع رداق يشسفانت
تناكو .«لبقملا مشسوملا فرششم
ت’اشصتا تطبر دق «ةيرشصنلا»
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ن˘˘ي˘˘برد˘˘م ةد˘˘ع ع˘˘م
رين˘م ،ق˘با˘شسلا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا

ى˘ط˘عأا د˘˘ق نا˘˘ك يذ˘˘لا ،دود˘˘غز
راتخت نأا لبق ةيئدبملا هتقفاوم
ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ يوا˘˘ن˘˘كل ر˘˘يذ˘˘˘ن ،ةرادإ’ا
.يلعوب داؤوف ،ق˘با˘شسلا برد˘م˘ل˘ل
تابادتن’ا فلمب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
انعرشش» :ناقرزم لاق ،ةيفيشصلا
˘ما˘˘يأا ذ˘˘ن˘˘م تا˘˘ماد˘˘ق˘˘شست’ا ي˘˘ف
مايأ’ا يف ةي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘شصاو˘ن˘شسو
يأار يوانكلل نوكيشسو ،ةلبقملا
انفدهت˘شسا د˘ق˘ل ،عو˘شضو˘م˘لا ي˘ف

ىلع نيرداقلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ضضع˘ب

ظا˘ف˘ت˘ح’ا ع˘م ،ق˘ير˘ف˘لا م˘ي˘عد˘˘ت

رشصن ناكو .«ةي˘شسي˘ئر˘لا ةاو˘ن˘لا˘ب

طو˘ق˘شسلا˘ب ادد˘ه˘م ياد ن˘˘ي˘˘شسح

ف˘قو˘ت ل˘ب˘ق ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل

ءا˘غ˘لإا م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ة˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةراششتشس’ا بقع لوزنلا ةيلمع

ةئيهلا اهتدمتعا يذ˘لا ة˘ي˘با˘ت˘كلا

ن˘ع تر˘ف˘˘شسأا ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يور˘˘كلا

9102- يوركلا مشسوملا فقوت

يششف˘ت بب˘شسب ا˘ي˘ئا˘ه˘ن،0202

فا˘˘شضأاو ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج

:Óئاق ق˘با˘شسلا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘م˘لا

نودب ةرتفل ءاقبلا بعشصلا نم»

،ةلوطم فقوت ةرتف دعب ،ةشسفانم

ة˘ح˘˘شضاو ة˘˘يؤور يأا ا˘˘ن˘˘ل تشسي˘˘ل

فانئتشس’ عيمجلل تقولا ناحو

 .«تابيردتلا

¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢

ةينطولا قرفلا ريشضحتو عمجت زكرمب ضسمأا مت

RCP ليلحت و رابتخإا ءارجإا ةيلمع ةيناديوشسلاب

و ،«91 ديفوك» ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘ششكل˘ل
،ةشضايرلا بطل ينطولا زكرملا هيلع فرششأا يذلا

ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع عا˘˘شضخإا م˘˘ت د˘˘ق و

ةفاشضإا ةعراشصم51 نم ةنوكملا و تاديشسرباكأا
فلتخمب اوماق نيأا  يبطلا و ينفلا مقاطلا ىلإا
نم دكأاتلل ةمزÓلا ةيبطلا ليلاحتلاو تاشصوحفلا

ة˘شسل˘ج ا˘هد˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘ل˘ت و  م˘ه˘ت˘مÓ˘شسو م˘ه˘ت˘˘ح˘˘شص
تاءار˘جإ’ا ضصو˘شصخ˘ب ة˘يو˘عو˘˘ت و ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت
ديفوك انوروك ءابو دشض ةيزارتحإ’ا و ةيئاقولا

يحشصلا لوكوتوربلل مكح˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا و91,
و ةلوازم ضضرغب كلذ و ،وديجلا ةشضايرب ضصاخلا
ريشضحتلا و ةنمآا فورظ يف تابيردتلا فانئتشسا

. ةمداقلا تاقاقحتشسإÓل مكحملا و ديجلا

:يريسضحتلا ركسسعملل تاوعدملا تاعراسصملا ةمئاق

ةبوجهم دجوم ،رجاه مرشسم :غك84 نم لقأا نزو

ةيراوه رودق ،ناير

نيحاشسيا و ميرم ىشسوم:  غك25 نم لقأا نزو

ةزياف

ليمجوبو ةنيما˘ي ة˘تÓ˘ح :غ˘ك75 ن˘م ل˘˘قأا نزو

نيرشسن

يديعشس ،ةني˘مأا يدا˘ق˘ل˘ب :غ˘ك36 ن˘م ل˘˘قأا نزو

ةمياشش رودقو ةجيدخ

داعشس لحكلب :غك07 نم لقأا نزو

ةلات خيشش و ةزيول لÓعششإا : غك87 نم لقأا نزو

يرمعمو ةينوشص حÓشصا :غك87 نم رثكأا نزو

ىورم

 ودأراب كيتلتأأ

فلخي كلام ميكح يرئازج وكنارفلا بردملا
 ولاسش وكسسيسسنارف يلاغتربلا

 يأد نيسسح رسصن

 ريبك قيرف ءانبب راسصنأ’ا دعي ناقزرم
تأريسضحتلأو تابيردتلأ فانئتسسإل أديهمت

وديجلل ينطولا بختنملا تاعراسصم عاسضخإا
انوروك سسوريف نع فسشكلا ليلاحتل

جريرعوب جرب يلهأأ

 قيرفلا ىلع حرتقم ديدج ينادوسس بع’

دق فورعم نيبع’ ليكو نأاب ينادوشس ةيمÓعا رداشصم تفششك
ينادوشسلا ينطولا ينطولا بختنملا بعÓل امخشض اشضرع مدق
يف بعللا ىلإا لاقتن’ا لجا نم رهاطلا رهطأا يلحملا لÓهلا يدانو
يدان ةباوب ربع كلذو لبقملا مشسوملل ابشسحت ةيرئازجلا ةلوطبلا
بعÓ˘لا ا˘شضيا ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف م˘شضي يذ˘لا ج˘ير˘ير˘عو˘ب ي˘ل˘˘هأا
مدقملا ضضرعلا نأاب رداشصملا تاذ تفاشضأاو ،لابرغلا ينادوشسلا
،ينادوشسلا يرودلا يف طششني ينادوشس بعÓل ربكأ’ا دعي بعÓل
ضضورع ةثÓث هيدل رهاطلا رهطأا نإاف اهشسفن رداشصملا بشسحبو
رهطأا بعÓلا ةشضوافم فلم قلغأا دق لÓهلا ناكو ،ىرخأا ةيبنجأا

وهو ،ر’ود فلأا053 ىلإا لشصو ريبك يلام غلبمب بلاط نأا دعب
،جربلا يلهأا قيرف لثم قيرف ىلع ادج اريبك ربتعي يذلا غلبملا

.ميتنشس تارايلم ةشسمخ يرئازجلا رانيدلاب قوفي ثيح
±.hd«ó
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

ةيحشصلا نوؤوششلا ةنجل تنلعأا
ن˘ي˘شصخ˘شش ر˘˘خآا نأا ن˘˘ي˘˘كب ي˘˘ف
ي˘جا˘ت˘لا صسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘˘شصم
ى˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ
ذنم ىلوألا ةرمللو ،ةمشصاعلاب
صضيرم يأا قبي مل ،ءابولا ةيادب
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
يف تلجُشس دق تناكو.ةنيدملاب
را˘˘ششت˘˘نا ةر˘˘ت˘˘ف لاو˘˘˘ط ن˘˘˘ي˘˘˘كب

،ةباشصإا ة˘لا˘ح539 صسوري˘ف˘لا

يششفت لÓ˘خ ة˘لا˘ح533 اهن˘م
يف يشضا˘م˘لا و˘ي˘نو˘ي ي˘ف ثد˘ح
ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل «يدا˘˘ف˘˘ن˘˘ي˘˘شس» قو˘˘˘شس
ةنيدملا ي˘ف ير˘شستو.ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘˘ف˘˘ف˘˘خ˘˘م تاءار˘˘جإا

يف عانقلا ءادترا ثيح ،ءابولا
حبشصي نكل ،يرايتخا عراششلا
لقنلا لئاشسو يف ايمازلإا هئادترإا
امنيشسلا رودو ر˘جا˘ت˘م˘لاو ما˘ع˘لا

اهريغو ة˘ي˘مو˘كح˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو
لوقتو.ةمحدز˘م˘لا ن˘كا˘مألا ن˘م
ا˘م نأا ،ة˘ي˘م˘˘شسر˘˘لا تاءا˘˘شصحإلا

تلا˘ح ن˘م31.49% هت˘ب˘شسن
صسور˘ي˘˘ف˘˘لا ىود˘˘ع˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإلا
ى˘˘ن˘˘ي˘˘شصلا ر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا

ربمشسيد ذنمو .تفاعتو تجلوع

نيباشصملا دد˘ع زوا˘ج˘ت9102

فلأا9.48 ن˘ي˘شصلا مو˘م˘ع ي˘ف

801 فاششتكا مت امك .صصخشش

˘˘ما˘˘يألا لÓ˘˘خ ة˘˘با˘˘شصإا تلا˘˘˘ح

م˘ت˘ي م˘لو.ة˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘ب˘˘شسلا

ذنم دÓ˘ب˘لا ي˘ف تا˘ي˘فو ل˘ج˘شست

تلاحلا ءانثت˘شسا˘ب) ل˘ير˘بأا51

ةدحاو ةرم اهتفاشضإا تمت يتلا

غلبو ،(تÓيدع˘ت لا˘خدإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن

يفوت)54.5% تايفولا رششؤوم

.(صصخ˘شش ف˘لأا6.4 نم ر˘ث˘كأا

ةيبطلا تاشسشسؤوملا يف دجويو

اشضيرم743 ةيلحملا ةينيشصلا

مهنم45) يجات˘لا صسور˘ي˘ف˘لا˘ب

،(ةيشضام˘لا ما˘يألا لÓ˘خ او˘فا˘ع˘ت

روطتي طقف صصاخششأا ةعبشسو

.داح لكششب مهيدل صضرملا

،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإلا ة˘˘طر˘˘ششلا تدا˘˘فأا

ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإا ل˘ت˘ق˘م˘ب صسمأا مو˘ي˘˘لا

ءارج اه˘ب بي˘شصأا حار˘ج˘ب ار˘ثأا˘ت˘م

يف ينيطشسلف اهذفن نعط ةيلمع

ةنيدم يف مويلا نم قباشس تقو

يف ،ةطرششلا تلاقو .افكت حاتيب

بق˘˘ع هرد˘˘شصأا بشضت˘˘ق˘˘م نا˘˘ي˘˘ب

م˘ت د˘يد˘ششلا ف˘شسأÓ˘ل» :ثدا˘˘ح˘˘لا

ار˘ثأا˘ت˘م ة˘ي˘ح˘شضلا ةا˘فو˘ب رار˘˘قإلا

يفو .»ىفششتشسملا يف هحارجب

مÓعإا لئاشسو تدافأا قباشس تقو

ةيليئارشسإلا ةطرششلا نأاب ةيلحم

صسلبان ناكشس نم انطاوم تلقتعا

ةطلشسلا ةر˘ط˘ي˘شس تح˘ت ة˘ع˘قاو˘لا

نم غلبي ةيني˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ذيفنت ةم˘ه˘ت˘ب ،ا˘ما˘ع64 رم˘ع˘لا

.اف˘كت حا˘ت˘ي˘ب ي˘ف ن˘ع˘ط ة˘ي˘ل˘م˘ع

21ـلا ةيليئارشسإلا ةانقلا تركذو

عم اقيقحت يرجت نمألا ةزهجأا نأا

ة˘فر˘ع˘م ل˘جأا ن˘م ه˘ب ه˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا

نوكت نأا ةحجرم ،ثداحلا ةيفلخ

،«ةيموق ةيفل˘خ» ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةقبشسم ةفرعم دوجو مدعل ارظن

يليئارشسإلاو ين˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ن˘ي˘ب

ل˘ئا˘شسو تف˘˘ششكو .نو˘˘ع˘˘ط˘˘م˘˘لا

يف هب هبتششملا نأا ةيبرع مÓعإا

دب˘ع ل˘ي˘ل˘خ و˘ه مو˘ج˘ه˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت

ة˘˘ير˘˘ق ن˘˘م تا˘˘كيود ق˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘لا

تبر˘عأاو ،صسل˘با˘ن قر˘شش بي˘جور

هلاقتعا نم اهبارغتشسا نع هتلئاع

هفوقوب هيلإا هجو يذلا ماهتلاو

يف ةلئاعلا تلاقو .ةيلمعلا ءارو

كلذب تملع اهنإا بشضتقم ثيدح

˘˘مÓ˘˘˘عإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م

ربخلا تلقن يت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ىلإا ةريششم ،يربعلا مÓعإلا نع

لتح˘م˘لا ل˘خاد˘لا ي˘ف ثكم˘ي ه˘نأا

كل˘˘م˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،عو˘˘˘ب˘˘˘شسأا ذ˘˘˘ن˘˘˘م

تا˘ه˘ج˘لا ن˘م كلذ˘˘ب ا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت

تحجرو.ةيليئارشسإلا ةشصت˘خ˘م˘لا

لاح ،ةثدا˘ح˘لا نو˘كت نأا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

ل˘ت˘ق˘لا ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا تنا˘˘ك

نع ةجتا˘نو ة˘ي˘ئا˘ن˘ج ،ة˘ح˘ي˘ح˘شص

ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا بحا˘˘˘شص ع˘˘˘م فÓ˘˘˘خ

.يليئارشسإلا

انوروكب نيباشصملا نم امامت ةيلاخ نيكب تايفششتشسم ةرم لوأ’
ةبيقروب بيبحلأ همركو ورتسساك لأديفل ىنغ ةينطولأ أرتسسكروأ’أ يف وسضع

هللا ةمذ يف »ةياكشسوب» وعدملا يراحشس نيدلا يحم نانفلا
عم ةليوط ةاناعم دعب »ةياكشسوب» وعدملا يراحشس نيدلا يحم ةبانعب نينانفلا ديمع صسمأا لوأا يفوت
ةقرف صسشسؤوم وهو رئازجلا يف ةزرابلا ةينفلا تايشصخششلا نيب نم »ةياكشسوب» نانفلا ربتعيو ،صضرملا

ةلآا ىلع فزعي ناكو0691 ةنشس ةينطولا ارتشسكروألا وشضعو تانيتشسلا يف تاعونملل لÓهلا
يف كراششو »ةيريزدلا» ةليشضف ةريدقلا ةنانفلاو يناردنكشسا ريبكلا راقيشسوملا عم »نويدروكلا»

،جيوتتلا ةيلاديم ةبيقروب بيبحلا قباشسلا يشسنوتلا صسيئرلا هل ملشس ثيح5791 ةنشس جاطرق ناجرهم
صسمأا لوأا ىرثلا موحرملا ىرو دقو ،تانيعبشسلا يف ورتشساك لاديف لحارلا ابوك صسيئرل ىنغو
صصÓب» قيتعلا يحلا يف ةمرتحملاو ةبوبحملا هوجولا نيب نم ربتعيو رشصعلا ةÓشص دعب ءاثÓثلا
.ةبانعب »مراد

S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

سسأرهأأ قوسس ةي’و نم ردحني

 ةبانعب يديارشسب يابلا نانج ئطاششب قيرغ ةثج لاششتنا
¯ .eÉRhR HƒY«û°á

ةيندملا ةيامحلا رشصانع صسمأا لوأا لاوز لششتنإا
ةيدلبب يابلا نانج ئطاشش نم قيرغ باشش ةثج

نم ردحنيو ةنشس81 رمعلا نم غلبي ،يديارشس
ى˘لإا ه˘˘ت˘˘ث˘˘ج تل˘˘ق˘˘ن ثي˘˘ح ،صسار˘˘هأا قو˘˘شس ة˘˘يلو
د˘ششر ن˘با ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘˘شصم
لاشصتلاو مÓعإلاب ف˘ل˘كم˘لا ف˘ششك .ي˘ع˘ما˘ج˘لا
نأا «ةعاشس رخآا«ـل بانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب
ةيدل˘ب˘ب يا˘ب˘لا نا˘ن˘ج ئ˘طا˘ششب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ه˘ناو˘عأا
نيأا ،رحبلاب قرغ باشش ةثج اولششتنا ،يديارشس
،ىودج نود نكل ةمزÓلا تافاعشسإلا هل اومدق
رمعلا نم غلابلا «ي،صض «وعدملاب رمألا قلعتيو

تلقن نيأا ،صسارهأا قوشس ةيلو نم ردحني ةنشس81
نبا ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا هتثج
ةينوناقلا تاءارجإلا ذا˘خ˘تا د˘ع˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا د˘ششر

فاشضأاو اذه ،ةينعملا تاهجلا فرط نم ةمزÓلا

ةحابشسلا تناك ةثدا˘ح˘لا عو˘قو د˘ن˘ع ه˘نأا ا˘ن˘ثد˘ح˘م

ناجيهل ارظن ةعوفرم ءارمحلا ةيارلاو ةعونمم

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم نأا ةرا˘ششإلا رد˘ج˘˘تو ،ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا

نم افاطشصم66 صسمأا لوأا تذقنأا ةبانعب ةيندملا

ة˘حو˘م˘شسم˘لا ة˘يلو˘لا ئ˘طاو˘ششب ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح قر˘˘غ

نيع يف افاطشصم52 تفعشسأا اميف ،ةحابشسلاب

ي˘لاو˘ح مو˘ي˘لا صسف˘ن ي˘ف تل˘ج˘شس ا˘م˘ك، نا˘˘كم˘˘لا

ا˘حو˘م˘شسم ا˘ئ˘طا˘شش12ـب فا˘˘˘ط˘˘˘شصم00984

انهو ،Óخد˘ت69ـب ناو˘عألا ما˘ق ن˘يأا ،ة˘حا˘ب˘شسلا˘ب

ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘شصتلاو مÓ˘عإلا˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا را˘˘ششأا

ةئفلا مـه لاف˘طألا نأا ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

Óباقم Óفط34 ذاقنإا مت نيأا قرغلل ةشضرع رثكألا

. ءاشسن9و Óجر31 ذاقنإا

افكت حاتيب يف ينيطشسلف اهذفن ةنعطب يليئارشسإا لتقم

ديربلا ريزو عم عامتجا يف كراششت يزاج
تنرتن’ا ةعرشس نيشسحتل ت’اشصت’او

تلاشصتلاو ديربلا ريزو هدقع يذلا عامتجلا يف ءاثÓثلا موي يزاج لاقنلا فتاهلا لماعتم كراشش
تنرتنإلا ةعرشس ةلكششم لح اهنأاشش نم يتلا لئاشسولاو لبشسلا ةششقانم لجأا نم رازموب ميهاربإا ديشسلا
صسيئر ديشسلا اهمدق يتلا تايشصوتلا راطإا يف كلذ و لاقنلا فتاهلا يلماعتم عم رئازجلا يف
تاددرت صصيشصخت نع ريزولا نلعأا ، قايشسلا اذه يفو .ريخألا ءارزولا صسلجم لÓخ ةيروهمجلا

نم نيلماعتملا فلتخم ةلماعمب مازتللا عم تنرتنلا ةعرشس نيشسحت لجأا نم نيلماعتملل ةديدج
ةدايز لجأا نم رثكأا رامثتشسلا ىلع مهعيجششت لجأا نم ةاواشسملا مدق ىلع صصاخلاو ماعلا نيعاطقلا

حرشص ، ةبشسانملا هذهب .تلاشصتلا عاطق ريوطت يف ةمهاشسملاو نطاوملل ةمدقملا تامدخلا ةدوج
قيرط نع عامتجلا اذه رشضح يذلا ، يزاج ةكرششل ماعلا ريدملا صسيئرلا ينافلاغ ويتام ديشسلا
ليلد اذهو .عاطقلا لبقتشسمل ريخلاب رششبي وهو ًايباجيإاوً ايلمعوً ازاتممً عامتجلا ناك دقل» :ويديفلا

اندعشس دقل «:افيشضم .«نينطاوملل ةمدخلا ةدوج نيشسحتل ةديدج ةكارشش دقع يف ةبغرلا ىلع حيرشص
لولح و ةشسوملم تاحرتقم انتهج نم انمدق امك .نيلماعتملل ةيفاشضإا تاددرت صصيشصختب رارقلا اذهب
ييحتو .» راكتبلاو ةدوجلا و ةمدخلا ىلإا لوشصولا نم عيمجلا نيكمتل و نطاوملا ةمدخل ةهجوم
رداق قشسانت قلخ يف ةنلعملا تاطلشسلا ةبغر و ريزولا ديشسلا اهب مدقت يتلا ةردابملا هذه يزاج ةكرشش
تاذ تامدخ ميدقت نم نكمتلا لجأا نم ةيفافششلا و ةيدجلا راطا يف عاطقلا لكاششم ةجلاعم ىلع
 .يرئازجلا كلهتشسملل ةيلاع ةدوج

 لجيجب ققحم توم نم نيلفط ذقنأا قهارم ميركت
نيلفط ذاقنا يف هحاجن دعب كلذو لجيجب ةيندملا ةيامحلا لبق نم صصاخ ميركتب هرمع نم61لا يف قهارم يظح
لبق نم صصاخ ميركتب عاجششلا قهارملا اذه يظح دقو ريبكلا داولاب قرغلا ىلع افراشش امدعب ققحم توم نم
حجن ثيح ريبكلا داولاب ناحبشسي اناك نيلفط ذاقنا يف حجن امدعب ةيليملاب صسايتوب ةقطنمب ةيندملا ةيامحلا عرف
هل قيدشص هيف ىلوت يذلا تقولا يف توملا ىلع افراشش امدعب اهب ناحبشسي اناك ةقيمع ةرفح نم امهجارخإا يف
ئطاوششو نايدوب رخآا يواشسأام ثداح يدافتب حمشس ام وهو ثداحلاب امهمÓعا لجأا نم ةيندملا ةيامحلاب لاشصتإلا

اناك فيطشس ةيلو نم ناردحني نيباشش مهرخآاو عوبشسأا نم لقأا فرظ يف نابشش ةشسمخ ةايحب تفشصع يتلا لجيج

 Ω.eù°©ƒO. ريهاطلاب لوزاب ئطاششو ةيروشصنم ةمايزب رشصنعلا ئطاشش نم لكب اقرغ دق

ةملاقب صسولهم صصرق0001 نم ديزأا زجح و نيشصخشش فيقوت
ةحفاكم ةقرف تنكمت ،ةدكؤوم تامولعم رثإا ىلعو ،ةملاق ةيلوب نمألا حلاشصم اهب تماق ةيعون ةيلمع يف

ىوتشسم ىلع ،ةنشس63و23 نيب رمعلا نم ناغلبي ناشصخشش فيقوت نم ،ةملاق ةيلو نمأل ةعباتلا تاردخملا

98 ىلع امهتزوحب روثعلا مت ،امهنكشسم نأاششب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعبف .ةملاقب ةلفدلا نيع يح

،مابيك عون نم صصرق003 ،ايشسناشسكيل عون نم اشسولهم اشصرق021 و غلم051 نيلاباغيرب ءاود نم ةلوشسبك

يأا يلقع ريثأات وذ ءاود ةروراقو ،نيباكيد عون نم اشصرق051 ،ازنلوأا و نيبازنلوأا ءاود نم اشصرق024

افلم امهدشض نوك كلذ رثإا ىلع .تاشسولهملاب راجتلا تادئاع نم يلام غلبمو اشسولهم اشصرق9701 عومجمب
ةنهمل ةيعرششلا ريغ ةشسرامملا ،ةعورششم ريغ ةقيرطب عيبلل اهشضرعو  ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح لعف نع ايئاشضق
هبتششملا ،ةدمتعملا ةينعملا حلاشصملا نم ةدمتعم ريغ ةشسشسؤوم قيرط نع ةينلديشص داوم عيزوتو ةلديشصلا

YõGdójø.∫ .عاديإا رمأا امهقح يف ردشص نيأا ،ةملاق ةمكحم مامأا امدق امهيف
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