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نا˘˘˘كسسلأو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلأ ر˘˘˘˘يزو د˘˘˘˘كأأ
د˘˘ب˘˘ع، تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأ حÓ˘˘سصإأو
عيمج نإأ سسمأأ ،ديزوب نب نمحرلأ
قلغلأ نأاسشب ةحور˘ط˘م تلا˘م˘ت˘حلأ
رو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت بسسح كلذو ،ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سشلأ
رثأ ةل˘ج˘سسم˘لأ ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘ي˘ع˘سضو˘لأ
سسوريفب تا˘با˘سصإلأ دد˘ع ف˘عا˘سضت

ر˘˘يزو ح˘˘سضوأأو. أر˘˘خؤو˘˘م ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض ه˘لوز˘ن ىد˘ل ة˘˘ح˘˘سصلأ
ثبي يذلأ «ريرحتلأ فيسض» جمانرب

نأأ ،ةثلاثلأ ةيعأذإلأ ةانقلأ ريثأأ ربع
رثكأأ تأءأرجإأ دمت˘ع˘ت˘سس تا˘ط˘ل˘سسلأ

عا˘ف˘ترأ ل˘ي˘ج˘سست لا˘ح ي˘ف ة˘مأر˘سص
سسوريفب تاباسصإلأ ددع يف ريبك
ملعي دحأأ ل هنأأ ىلإأ أريسشم ،انوروك
ريزولأ دكأأو .Óبقتسسم ثدحيسس ام
لوط ببسسب قهرم يبطلأ كلسسلأ نأأ

ىلع ،انوروك ةحئاج ةهجأوم ةدم

ةرسسألأ نم ةئاملاب05 نأأ نم مغرلأ
بأر˘ت˘لأ ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ
ىلإأ أريسشم، ةرغاسش لأزت ل ينطولأ

دوزم أديدج أريرسس052 سصيسصخت
ةيلو ىوتسسم ىل˘ع ن˘ي˘ج˘سسكوألا˘ب
تايلولأ رثكأأ ربتعت يتلأ ةمسصاعلأ
انوروك سسوريف راسشتنأ نم أررسضت
،ةنئمطملأ ماقرألأ ةغلبو. دجتسسملأ

رثكأأ ريفوت مت هنأأ ديزوب نب فسشك

ريرسس0051و ريرسس فلأأ81 نم
ديفوكلأ ىسضرم لابق˘ت˘سسل سشا˘ع˘نإأ

0087 ءافسشتسسأ ايلاح لجسسن امنيب،
تايفسشتسسملأ ىوتسسم ىلع سضيرم

ةردق ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب24 لداع˘ي ا˘م

16 اهيلإأ فاسضي، ةيلكلأ باعيتسسلأ
ةزها˘ج سشا˘ع˘نإلأ ةر˘سسأأ ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

93 ) دد˘ج˘لأ ى˘سضر˘م˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسل
ريزو راسشأأو .(ايلاح ةلوغسشم ةئاملاب
ةمسصاعلأ تاي˘ف˘سشت˘سسم نأأ ة˘ح˘سصلأ

اطغسض دهسشت فيطسسو وزو يزيتو
مت ىرخأأ تايلو يف امنيب ، أريبك

نوعسضخي ىسضرم6 وأأ5 ليجسست
تايفسشتسسملأ ىوتسسم ىلع جÓعلل
نيب حوأرتت ة˘ي˘با˘ع˘ي˘ت˘سسأ ة˘قا˘ط تأذ

نأأ ن˘ي˘ح ي˘ف ،أر˘ير˘سس052و002

0 اهيف ليجسست مت تايلولأ سضعب

رئب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب د˘ه˘سشت˘سسأو ،ة˘لا˘ح
هتقاط غلب يذلأ ةمسصاعلاب ةيرأرط
تقو ي˘ف ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘سسلأ

هنع دعبي ل يذلأ راطقلأ ىفسشتسسم

ريرسس001 ىلع رفوتي ملك3 ىوسس
اعجرم، ىسضرملأ لاب˘ق˘ت˘سسل ةز˘ها˘ج
يت˘لأ ع˘ب˘سشت˘لأ ة˘لا˘حو ط˘غ˘سضلأ أذ˘ه
تايفسشتسسملأ سضعب اهيلإأ تلسصو
ريزو فاسضأأو .قيسسنتلأ بايغ ىلإأ
˘ما˘قرأأ نأأ ح˘ي˘ح˘سص» Ó˘ئا˘ق ة˘˘ح˘˘سصلأ
قلقلأ يعدتسست ةعفترملأ تاباسصإلأ
تأءأرجإلأ ديدسشتو كرحتلأ نكل ،
ةيئابولأ ةي˘ع˘سضو˘لأ بسسح نو˘كي˘سس
ةيحسصلأ ةيعسضولأو، ةقطنم لك يف
دد˘ع زوا˘ج˘ت د˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ق˘˘م ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
ن˘كل ف˘لألأ ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لأ تا˘˘با˘˘سصإلأ
«ايلاح دعب˘ت˘سسم تأءأر˘جلأ د˘يد˘سشت
و ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لأ ة˘ل˘سصأو˘م ى˘لإأ أر˘˘ي˘˘سشم،
لÓخ نم ءابولأ ة˘ه˘جأو˘م˘ل د˘ن˘ج˘ت˘لأ
تا˘نوز˘خ˘مو ة˘ي˘فا˘ك ةر˘سسأأ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ل˘˘ئا˘˘سسوو ة˘˘˘يودألأ ن˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘م
ل ه˘نأأ د˘يزو˘ب ن˘ب د˘كأأو .ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ
،ذيمÓتلأ لبقتسسمب ةيحسضتلأ نكمي
سسرأد˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘بإلأ رأر˘˘˘قو
سضعب يف لإأ امئاق ىقبي ةحوتفم
يعدتسست يتلأ ةيئانثتسسلأ تلاحلأ

نأأ ى˘ل˘ع أدد˘˘سشم، سسرأد˘˘م˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غ
أرد˘˘˘سصم نو˘˘˘كت ن˘˘˘ل ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘˘لأ

˘مأر˘ت˘حأ م˘ت ا˘م أذإأ ءا˘˘بو˘˘لأ را˘˘سشت˘˘نل

مقاط ىلحتو يحسصلأ لوكوتوربلأ

ءا˘ي˘لوألأ ى˘ت˘حو ةرأدإلأو سسيرد˘ت˘˘لأ

ةيلوؤوسسملاب مهءايلوأأ نوقفأري نيذلأ

دكأأ امك .ةيئاقولأ ريبأدتلأ مأرتحأو

نولمحتي ذيمÓتلأ ءايلوأأ نأأ ريزولأ

ىلع ظافحلأ يف ةريبك ةيلوؤوسسم

تاطلسسلأ ةدعاسسمو مهئانبأأ ةمÓسس

ي˘ئا˘قو˘لأ لو˘كو˘تور˘ب˘لأ مأر˘ت˘حأ ي˘ف

ق˘با˘سس تقو ي˘ف هد˘يد˘ح˘ت م˘˘ت يذ˘˘لأ

سسمأأ د˘ع˘ب˘ت˘سسأ، ه˘تأذ قا˘ي˘سسلأ ي˘فو.

،دأر˘ج ز˘يز˘ع˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع لوألأ ر˘˘يزو˘˘لأ

روطت ءأرج، سسرأدملأ قلغ ةيناكمأ

ريزو فسشك امك .ةيئابولأ ةيعسضولأ

حÓ˘˘˘˘˘سصإأو نا˘˘˘˘˘كسسلأو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلأ

ن˘ب ن˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع، تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لأ

ةيفيك ةسسأرد ايلاح متي هنأأ، ديزوب

ن˘˘ع ف˘˘سشكلأ ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت سضيو˘˘ع˘˘ت

.راعسسألأ باهتلأ عم ةسصاخ ،انوروك

لوح ةسسأردلأ نأأ،ديزوب نب حسضوأأو

نع فسشكلأ ليلاحت سضيوعت ةيفيك

عور˘سشم ن˘˘م˘˘سض جرد˘˘ن˘˘ت ا˘˘نورو˘˘ك

متتسس نيأأ ، ةحسصلأ عاطق حÓسصإأ

ةف˘ل˘كت˘ل˘ل أر˘ظ˘ن، را˘ع˘سسألأ ة˘ع˘جأر˘م

ليلاحتلأ فلتخمو ريناكسسلل ةيلاعلأ

سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘سشكلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ

.دجتسسملأ انوروك
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ةيحسصلأ لكايهل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ د˘كأأ

- ديفوك دسصرو ةعباتم ةنجل وسضعو

هلوزن لÓخ سسمأأ ،لاّحر سسايلإأ،91
«حابسصلأ فيسض» جمانرب ىلع افيسض
ةيعأذإلأ ةانقلأ جأومأأ ربع ثبي يذلأ
˘˘مأز˘˘˘ت˘˘˘للأ ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘لوألأ
سسوريفلأ ةبراحمو ةياقولأ تأءأرجإاب

دكأأ لباقملابو ،تايفسشتسسملأ جراخ
ة˘ي˘ع˘سضو˘لأ نأأ لا˘˘حر رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لأ
م˘˘غر ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘ُم ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لأ

ةز˘ه˘جأأ ةر˘˘فو ل˘˘ظ ي˘˘ف  ا˘˘ه˘˘ترو˘˘ط˘˘خ
ر˘ِسسألأو سسف˘ن˘ت˘لأ

ّ
تايفسشتسسم˘لأ ي˘ف ة

ى˘لإأ لاّ̆حر رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لأ قر˘˘ط˘˘تو.
،ماقرألاب رئأزجلأ يف ةيئابولأ ةلاحلأ

ليجسست نع قايسسلأ أذه يف فسشكو

،تايفسشت˘سسم˘لأ ي˘ف ا˘سضير˘م2187

دوجو لباقم، سشاعنلأ يف ةلاح995و

سصسصخ˘م سشا˘˘ع˘˘نإأ أر˘˘ير˘˘سس6051

ريرسس98381و ،ديفو˘كلأ ى˘سضر˘م˘ل
عّبسشتلأ»: Óئاق فا˘سضأأو .ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسأ
قّلعتُملأ بناجلأ يف تايفسشتسسملأ يف

7,93 ـلأ دودح زواجتي مل سشاعنإلاب
ل˘˘ّغ˘˘َسش˘ُ̆ت م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف، ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيئافسشتسسلأ اهتقا˘ط تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ

24.84 ـلأ دود˘˘ح ي˘˘ف لإأ نآلأ د˘˘˘ح˘˘˘ل
م˘ل، ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو. «ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ءوجللأ ةيملعلأ ةنجللأ وسضع دعبتسسي
تايفسشت˘سسم˘لأ ةر˘سسأأ سصي˘سصخ˘ت ى˘لإأ
ةيلمعلأ رأرغ ىلع انوروك ىسضرمل
يسشفت ةيأدب يف ترج يتلأ ىلوألأ
ريرسس فلأأ نيرسشع ليوحت ربع ءابولأ

جÓ˘ع ى˘˘لإأ ىر˘˘خأأ تا˘˘سصسصخ˘˘ت ن˘˘م
ىلإأ اه˘تدا˘عإأ تم˘ت د˘ي˘فو˘كلأ ى˘سضر˘م
ةدوع˘لأ لو˘حو. ي˘ل˘سصألأ ا˘ه˘سصسصخ˘ت
ة˘نوآلأ ي˘ف تا˘با˘سصإلأ دد˘ع˘ل ة˘يو˘ق˘˘لأ
يئابولأ روطتلأ لاّحر عجرأأ ،ةريخألأ

ا˘ه˘سسأأر ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ع با˘˘ب˘˘سسأأ ى˘˘لإأ
تاسسوريفلأ لوح ةيملعلأ تأريسسفتلأ
لو˘سصف˘لأ ي˘ف ا˘هرا˘سشت˘نأ د˘كؤو˘ت ي˘ت˘لأ
ي˘ف ي˘خأر˘˘ت˘˘لأ ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإأ ةدرا˘˘ب˘˘لأ
نيح يف. ةيئاقولأ تأءأرجإلاب مأزتللأ

دسصرو ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل و˘سضع نأا˘م˘ط

نيلغتسشملأو ىسضرملأ،91- ديفوك
ر˘فو˘ت ى˘ل˘ع ي˘˘ح˘˘ّسصلأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف
ة˘˘˘يودألأو ة˘˘˘ي˘˘˘سسف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ ةز˘˘˘ه˘˘˘˘جألأ

ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘لأو
ةسصاخلأ تأرتسسلأو ةعنقألاك ةئبوألاب
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م. ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ءا˘ب˘طألا˘ب

ةر˘يد˘م˘˘لأ، ف˘˘سسا˘˘ي ة˘˘ي˘˘ما˘˘سس تف˘˘سشك
ح˘لا˘سصم ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لأ
ة˘ب˘سسن نأأ، ة˘ح˘سصلأ ةرأزو˘˘ب ة˘˘ح˘˘سصلأ
ر˘سسألأ ل˘غ˘سش

ّ
سشاع˘نإلأ ح˘لا˘سصم ي˘ف ة

ددع عفر تفسشكو%6.83..  زهانت
ر˘˘سسألأ

ّ
ة˘سصسصخ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ ة

فلأأ81 ى˘˘لإأ91ديفوك ىسضر˘م˘ل

فلأأ21 ـب ةددحم تناك نأأ دعب ريرسس
عقوم يف درأولأ ربخلأ بسسحو. ريرسس

عفر ةثد˘ح˘ت˘م˘لأ د˘ع˘ب˘ت˘سست م˘ل ،ة˘ح˘سص
تب˘˘ل˘˘ط˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف أدد˘˘ج˘˘م ةر˘˘˘سسألأ
نآلأ دجأوتيو. Óبقتسسم كلذ فورظلأ

سضير˘˘˘م فلآأ7 ةسصتخ˘م˘لأ يأأر˘ب
ىفسشتسسملأ ي˘ف جÓ˘ع˘ل˘ل نو˘ع˘سضخ˘ي

رب˘ع سشا˘ع˘نإلأ ح˘لا˘سصم ي˘ف0041و
هذه ديزتو .ن˘طو˘لأ تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م
يتلأ ىربكلأ  ندملأ سضعب يف بسسنلأ
رأر˘غ ى˘ل˘ع أر˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ع˘˘ب˘˘سشت فر˘˘ع˘˘ت
ةنيطنسسقو ةياجبو ةديلبلأو ةمسصاعلأ

08 ا˘ه˘سضع˘ب تز˘ها˘ن ن˘يأأ ةد˘ي˘ع˘˘سسو
هذ˘ه م˘غر ه˘˘نأأ تح˘˘سضوأأو. ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل عسضولأ ّنأأ لإأ، ةدعاسصتملأ بسسنلأ
رّفوت ىلإأ تراسشأأو .هيف امكحتم لأزي
ةيدعاق تأدحو ىلع يحسصلأ ماظنلأ
رأرغ ىلع نآلأ ةياغ ىلإأ لغتسست مل
.ةيرأوجلأ ةحسصلأ تاسسسسؤوم

نينشسملإ حيقلتل ةينطولإ ةلمحلإ قÓطنإإ ةبشسانمب
ةيمشسوملإ إزنولفنألإ دشض ةنمزم شضإرمأاب نيباشصملإو

سصرح دكؤوي لوألا ريزولا
ةياقولا لجأا نم لمعلل ةموكحلا

نطاوملل ةيحشصلا ةمÓشسلاو
ةموكحلأ سصرح «دأرج زيزعلأدبع» لوألأ ريزولأ دكأأ
ةيحسصلأ ةمÓسسلأو ةياقولأ لجأأ نم لمعلل مئأدلأ
يف هتأذ لوؤوسسملأ حسضوأأ ددسصلأ أذه يفو .نطأوملل
دعب هنأأ ،يعامتجإلأ لسصأوتلأ عقأوم ىلع هل روسشنم
ر˘ي˘ج˘سشت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل ي˘با˘˘ج˘˘يإلأ ىد˘˘سصلأ
تر˘سشا˘ب ،ن˘طو˘لأ تا˘يلو ل˘ك ي˘ف «ا˘˘َه˘˘ْسسِر˘˘ْغ˘˘َي˘˘ْل˘˘َف»
حيقلتل ةينطو ةلمح ةيلحملأ تاطلسسلأو ةموكحلأ

د˘سض ة˘ن˘مز˘م سضأر˘مأا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لأو ن˘ي˘ن˘سسم˘لأ ل˘ُك
هذه لÓخ نم هنأأ لاق هيلعو  .ةيمسسوملأ أزنولفنألأ
نم لمعلل مئأدلأ انسصرحو اننماسضت دكؤون ةردابملأ
ةراسشإÓلو .نطأوملل ةيحسصلأ ةمÓسسلأو ةياقولأ لجأأ
نا˘كسسلأو ة˘ح˘سصلأ ر˘يزو د˘حألأ مو˘ي˘˘لأ فر˘˘سشأأ د˘˘ق˘˘ف
،«ديزوب نب نامحرلأد˘ب˘ع» تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ حÓ˘سصإأو
ةر˘سسألأ ا˘يا˘سضقو ي˘ن˘طو˘لأ ن˘ما˘سضت˘لأ ةر˘˘يزو ة˘˘ق˘˘فر
حيقلتل ةينطولأ ةلمحلأ  قÓطنأ ىلع وكيرك رثوك»
ةنمزملأ سضأرمألاب نيباسصملأو نينسسملأ سصاخسشألأ

يلأدب ن˘ي˘ن˘سسم˘لأ رأد˘ب ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لأ أز˘نو˘ل˘ف˘نألأ د˘سض
ءاجرأأ لك ىلع م˘م˘ع˘ت˘سس ي˘ت˘لأو ة˘م˘سصا˘ع˘لأ م˘ي˘هأر˘بأ
ةلوؤوسسملأ تددسش نيأأ ،لظلأ قطانم اميسسل نطولأ
ةمزÓلأ ةياعرلأ ريفوت ىلع نماسضتلأ ىلع ىلوألأ
رمت يتلأ ةيحسصلأ ةمزألأ فورظلأ لظ يف نينسسملل
ةركذم ،انوروك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نأ ءأر˘ج ر˘ئأز˘ج˘لأ ا˘ه˘ب
تاسسسسؤوملأو زكأرملاب مامتهإÓل ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ
ي˘سشف˘ت ح˘ب˘كل ي˘ن˘طو˘لأ ن˘ما˘سضت˘لأ ةرأزو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لأ
لا˘ث˘ت˘ملأو ة˘ظ˘ق˘ي˘لأ ن˘م د˘يز˘م ى˘لإأ ة˘ي˘عأد ،سضر˘م˘لأ

سسوريفلأ راسشتنأ عنمل ةمÓسسلأو ةحسصلأ تأءأرجإل
تا˘˘سسسسؤو˘˘م أذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسم˘˘لأ رود ي˘˘ف ي˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘لأ
ءا˘ب˘طألأ ى˘لإأ ة˘ي˘ح˘ت ةر˘يزو˘لأ ته˘جو ا˘م˘ك.ة˘لو˘ف˘ط˘لأ

ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ دأر˘فأأو ة˘ح˘سصلأ ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسمو
ةحسص ىلع ظافح˘لأو ءا˘بو˘لأ ة˘ه˘جأو˘م ي˘ف فو˘قو˘ل˘ل
¢S¢.T.نينطأوملأ

«تايفششتشسملإ ىوتشسم ىلع نيباشصملاب عبششتلإ ةلاح ىلإ دعب لشصت مل رئإزجلإ» ^
«يعامتجلإ نامشضلإ عم قيشسنتلاب انوروك نع فششكلإ ليلاحت شضيوعت ةيفيك ةشسإرد» ^
«مهئانبأإ ةمÓشس ىلع ظافحلإ ةيلوؤوشسم نولمحتي ءايلوألإو ةحوتفم ىقبتشس شسرإدملإ» ^

995و تايفششتشسملاب نودجإوتم انوروكب اباشصم2187
ششاعنإلإ حلاشصم ىوتشسم ىلع

نحن ،نييرئازجلا نئمطي لاحر روشسيفوربلا
انوروك شسوريف ةمزأإ ببشسب ايلاح ةحورطملإ لكاششملل لحكتاباشصإلا عافترا مغر عشضولا يف نومكحتم

نيدقاعتملا ةذتاشسلا ميشسرت ريفوتب بلاطت «تشسبانكلا»
ةيطايتحلا مئاوقلا يف نيحجانلاو

:ديزوب نب ،ءابولإ راششتنإ نم ةيناث ةجوم ششيعت رئإزجلإ نإإ لاق

رارمتشسا لاح يف حورطم لماششلا قلغلا»
«انوروك سسوريفب تاباشصإلا عافترا
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سسلجملل يمسسرلأ قطانلأ دكأأ
يمدختسسمل لقتسسملأ ينطولأ
ي˘˘ثÓ˘˘ث عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل سسيرد˘˘ت˘˘لأ
نأأ،ة˘ب˘يدو˘ب دو˘ع˘˘سسم ،رأو˘˘طألأ
ة˘ي˘سسأرد˘لأ ة˘ن˘سسلأ لا˘م˘˘كت˘˘سسأ

ة˘˘˘فا˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ب نو˘˘˘هر˘˘˘˘م
،ةيرسشبلأو ةيداملأ تايناكمإلأ

يتلأ ةي˘فا˘كلأ تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لأو
تلوكوتوربلأ ديدسشتب حمسست
ف˘سشكو.ة˘ي˘ح˘سصلأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ
تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘يدو˘˘˘ب

م˘ظ˘ع˘م ز˘ج˘ع ن˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
ريفو˘ت ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ
ديسسجتل تامزل˘ت˘سسم˘لأ ط˘سسبأأ
يحسصلأ يئاقولأ لوكوتوربلأ

دد˘˘˘ع د˘˘˘˘يأز˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإلأ
نأأ أد˘كؤو˘م ،ةر˘ي˘خألأ ما˘يألأ ي˘ف
د˘˘ب˘˘ع لوألأ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ كسسم˘˘˘ت
ق˘ي˘ل˘ع˘ت مد˘˘ع˘˘ب دأر˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لأ
بلطتي هنكل, لوقعم ةسسأردلأ
ا˘ه˘لا˘م˘كت˘سسأ طور˘سش ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ةرأزو تأرأر˘˘ق سصو˘˘سصخ˘˘˘بو.
فيي˘كت ة˘لأا˘سسم لو˘ح ة˘ي˘بر˘ت˘لأ
ع˘م ة˘ي˘سسأرد˘لأ ة˘ن˘سسلأ ج˘˘مأر˘˘ب
ربتعأ ،ةيئانث˘ت˘سسإلأ ة˘ي˘ع˘سضو˘لأ
رمألأ نم سضرغلأ نأأ ثدحتملأ

ىلع ةعفأرملأ نم برهتلأ وه
ةديدج ةيلام بسصانم كاكتفأ

ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةباقن لث˘م˘م ع˘جرأأو .ةذ˘تا˘سسألأ
م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت مد˘˘ع «تسسبا˘˘ن˘˘˘كلأ»
ن˘˘يد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسألأ

م˘˘ئأو˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ح˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لأو
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘˘حإلأ
ةدأرإلأ با˘ي˘˘غ ى˘˘لإأ يو˘˘بر˘˘ت˘˘لأ
بسصا˘ن˘م كا˘˘كت˘˘فل ة˘˘ي˘˘فا˘˘كلأ

لكاسشم˘لأ ل˘ح˘ل ة˘ي˘فا˘ك ة˘ي˘لا˘م
.نهأرلأ تقولأ يف ةحورطملأ

دوعسسم ربتعأ، رخآأ قايسس يفو
يف دعب نع ةسسأردلأ نأأ ةبيدوب

رب˘ت˘ع˘ت ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج فر˘ظ
ةذتاسسألأ ىلع ايفاسضإأ أدوهجم
يف مهل لوبقم ريغ لÓغتسسأو
.ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسإلأ ع˘˘سضو˘˘لأ أذ˘˘ه
ي˘ف ا˘ه˘ل ءو˘ج˘˘ل˘˘لأ أد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسم
ة˘بو˘ع˘سصل ة˘ي˘لا˘ح˘لأ فور˘˘ظ˘˘لأ
ةيدودح˘م ل˘ظ ي˘ف ا˘هد˘ي˘سسج˘ت
سسيئر دكأأ هتهج نم .لئاسسولأ
ءا˘ي˘لوأل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ
نأأ ة˘ن˘يز ن˘ب ي˘ل˘ع ،ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ
ةيسضرف لوألأ ريزولأ داعبتسسأ

يسشفت لظ يف سسرأدملأ قلغ

ي˘ن˘ب˘م «91-ديفو˘ك» سسور˘ي˘ف
اهعفري ةطولغ˘م ر˘يرا˘ق˘ت ى˘ل˘ع
ةموكحلأ ىلإأ عاطقلأ ولوؤوسسم
تاحيرسصت يف ةنيز نب رذحو.

سسرأدملأ لوحت ن˘م ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ءابولأ يسشفتل ةريطخ رؤوب ىلإأ
تاباسصإلأ ددع ديأزت لظ يف

ى˘ل˘ع ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لأ فور˘˘ظ˘˘لأو
،سسور˘ي˘ف˘˘لأ ي˘˘سشف˘˘ت ة˘˘سسÓ˘˘سس
ل يندم عمتجمك اننأأ افيسضم
يتلأ تاي˘نا˘كمإلأ ى˘ل˘ع زو˘ح˘ن
ةفاسضإلاب، ةلود˘لأ ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت
ةريبك ليقأرع هجأون اننأأ ىلإأ

كيرسشك ا˘نرود˘ب ما˘ي˘ق˘لأ لÓ˘خ
ة˘˘مزأأ ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ
عيمجلأ دوهج رفاظت يعدتسست
ءا˘ي˘لوأأ ة˘م˘ظ˘ن˘م سسي˘ئر ح˘ت˘فو.
نيمئاقلأ ىل˘ع را˘ن˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ

مهايإأ امهتم ،ةيبرتلأ عاطق ىلع
تا˘با˘˘سصإلأ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ت˘˘سست˘˘لا˘˘ب
سسرأد˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘سس˘˘˘ُم˘˘˘لأ

ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح ف˘˘ي˘˘يز˘˘ت ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لأ

ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ ىوتسسم
نم ريثكب ربكأأ اهنأأ لاق يتلأ
نوم˘ئا˘ق˘لأ ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لأ كل˘ت

ىلإأ ةيبرتلأ عاطق رييسست ىلع
قايسسلأ سسفن يفو. ةموكحلأ
ذيمÓتلأ ءايلوأأ ةي˘ع˘م˘ج تن˘م˘ث
لوألأ ر˘˘يزو˘˘˘لأ تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
لدجلأ اهلÓخ نم مسسح يتلأو
سسرأدم˘لأ ق˘ل˘غ سصو˘سصخ ي˘ف
تا˘˘با˘˘سصإلأ دد˘˘ع د˘˘˘يأز˘˘˘ت ع˘˘˘م
ةرتفلأ لÓخ انوروك سسوريفب
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘فو .ةر˘˘ي˘˘˘خلأ

دمحأأ دلاخ  نسسحتسسأ ةيفحسص
ىلع ءاج ا˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
زيزعلأ دبع لولأ ريزولأ ناسسل

م˘ت˘˘ي ن˘˘ل ه˘˘نأأ د˘˘كأأ يذ˘˘لأ دأر˘˘ج

سسرأد˘م˘لأ ق˘ل˘غ ى˘لإأ ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لأ

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ نأأ  ا˘ف˘˘ي˘˘سضم لا˘˘قو

طرافلأ ربم˘ت˘ب˘سس ذ˘ن˘م تب˘لا˘ط

مدعو ةسسأردلأ فانئتسسأ ةداعإأ

ةحلسصم ىلع اظافح اهفيقوت

تأذ ح˘˘˘سضوأأو. ذ˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

سصرحت ةيعمجلأ نأأ ثدحتملأ

نأأ ذإأ ذيملتلأ قح نامسض ىلع

ىلع عجسشي ة˘سسأرد˘لأ ف˘ي˘قو˘ت

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سصو˘سصخ˘لأ سسورد˘˘لأ

ةلق لغتسستو ذيملتلأ لام بهنت

ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘عو .ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ح

لا˘ق ي˘ح˘˘سصلأ لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لأ

فو˘قو لÓ˘خو ه˘نأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ

ي˘˘ف كلذ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ

هقيبط˘ت تظ˘حل تا˘سسسسؤو˘م˘لأ

ةئاملاب09 ىت˘ح08 ةبسسن˘ب

ة˘ب˘سسن˘˘لأ هذ˘˘ه نأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘سشم

يتلأ تأدعاسسملأ دعب  عفترتسس

ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرأزو ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مد˘˘˘ق

راطأ يف ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملل

ىلع ةدعاسسملأ تأودألأ ءانتقأ

يحسصلأ لوكوتورب˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ة˘˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘˘˘˘خأد

نم سسي˘ل ه˘نأأ ا˘ف˘ي˘سضم،ة˘يو˘بر˘ت

ءا˘سصحإأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ سصا˘سصت˘خأ

ا˘ه˘ي˘ف ر˘سشت˘نأ ي˘ت˘لأ سسرأد˘˘م˘˘لأ

.دجتسسملأ انوروك سسوريف
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ماظنلا نم ةدافتسسلا دسصق كلذو
تر˘كذو ،ي˘ل˘ي˘سضف˘ت˘لا ي˘ئا˘ب˘˘ج˘˘لا
تاجتنملا ة˘عو˘م˘ج˘م د˘يد˘ح˘ت˘لا˘ب
اذ˘ه ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
قا˘ي˘سس ي˘ف، تاز˘ي˘م˘لا ن˘م عو˘ن˘لا
ي˘ت˘لا ى˘سضو˘ف˘لا ة˘ل˘حر˘م زوا˘˘ج˘˘ت

،ةقباسس ةلحرم يف عاطقلا اهسشاع
هذه ىلع لوسصحلا تطبر ثيح
جا˘مدإلا تلد˘ع˘م˘ب تازا˘ي˘˘ت˘˘ملا
ريخألا ددعلا يف ردسصو .ةققحملا

اموسسرم ةي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ن˘م
تايفيكو طورسش ددحي ا˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت
نيسسرامم˘لا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا لو˘ب˘ق

تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا جا˘˘ت˘˘˘نإا ة˘˘˘ط˘˘˘سشنأل
ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘˘كلإلا تاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
نم ةدافتسسÓ˘ل ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلاو
ي˘ل˘ي˘سضف˘ت˘لا ي˘ئا˘ب˘˘ج˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو.
اي˘ل˘ح˘م ةا˘ن˘ت˘ق˘م˘لا وأا ةدرو˘ت˘سسم˘لا

ىدل ةا˘ن˘ت˘ق˘م˘لا تا˘نو˘كم˘لا اذ˘كو

جاتنإا يف نيط˘سشا˘ن˘لا ن˘ي˘لوا˘ن˘م˘لا
تا˘عو˘م˘ج˘م˘لاو تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
تاجت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘عر˘ف˘لا

ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘˘لاو
قو˘ق˘ح˘لا ن˘م ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘˘ه˘˘كلاو
ةميقلا ىلع م˘سسر˘لاو ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
قوقحلل عسضخت ا˘م˘ك .ة˘فا˘سضم˘لا

ةئاملاب5 لد˘ع˘م˘ب ة˘ي˘كر˘م˘ج˘˘لا
ةفاسضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع م˘سسر˘لاو

عي˘م˘ج ة˘ئا˘م˘لا˘ب91 لد˘˘ع˘˘م˘˘ب
تا˘عو˘م˘ج˘م˘لاو تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةدروتسسملا تاقحلملاو ةي˘عر˘ف˘لا
تاعومجم وأا لسصفنم لكسش يف
اوغلب نيذلا نيلماعتملا لبق نم
بو˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘مدإلا لد˘˘˘ع˘˘˘م
تاد˘ع˘م˘لا مو˘سسر˘م˘لا ى˘ن˘ث˘ت˘سساو.
تادع˘م اذ˘كو ة˘لا˘ق˘ن˘لا ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا
قيبطت لاجم نم يلآلا مÓعإلا
ط˘ب˘تر˘˘تو .ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإلا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا تاءار˘جإا
عسضخي فلمب يليسضفتلا يئابجلا
نم لكسشتت ةينقت ةنجل ةسساردل

ةعا˘ن˘سصلا تارازو ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م

ميلسست ل˘ب˘ق ةرا˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لاو

هبحاسص ىلإا ينقتلا مييقتلا ررقم

ف˘˘ل˘˘كم˘˘˘لا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م

54 زواجتي ل لجأا يف ةعانسصلاب

لمسشت يتلا ةرتفلل ةبسسنلاب اموي

جا˘مدإلا ي˘ت˘˘ل˘˘حر˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ةد˘˘م˘˘لا

ر˘ت˘˘فد ي˘˘ف دد˘˘ح˘˘م و˘˘ه ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح

ةبسسن ريربت بجي امك. طورسشلا

لك ةيادب ي˘ف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا جا˘مدإلا

اهيلع سصوسصنم˘لا جا˘ت˘نإا ة˘ل˘حر˘م

ق˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لا طور˘˘سشلا ر˘˘ت˘˘فد  ي˘˘ف

ةبسسن قيق˘ح˘ت د˘ع˘بو، مو˘سسر˘م˘لا˘ب

ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا جا˘˘مدإلا

ديدجت متي ج˘ت˘ن˘م ل˘كل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

ايونسس ينقتلا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا تارر˘ق˘م

ىل˘ع طور˘سشلا ر˘ت˘فد ن˘م˘سضت˘يو.

ةبولطم جامدإا ةبسسن لاثملا ليبسس

دنع ة˘ئا˘م˘لا˘ب03 ى˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘سصت

و د˘قاو˘م˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب هرود˘˘سص

ةئاملاب06 حب˘سصت˘ل ،ء ى˘فاد˘م˘لا

07و،ارهسش21  رور˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب

.ن˘ي˘ت˘ن˘سس رور˘˘م د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
فييكت ةزهجأاو تلآل ةبسسنلابو
نوبلاطم نيلماعتملا نإاف ءاوهلا

03 ـب ردقت جامدإا ةبسسن قيقحتب

ر˘˘ت˘˘فد رود˘˘سص د˘˘ن˘˘ع ة˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

ةئاملاب07 ىلإا لسصتو طورسشلا

سصني امك .ارهسش63 رورم دعب
ةبسسن قيقحت ىلع طورسشلا رتفد

ةئاملاب06 ى˘˘لإا ل˘˘سصت جا˘˘مدإا
،قÓطنإلا دنع تاجÓثلل ةبسسنلاب

رورم دعب ةئا˘م˘لا˘ب07 حب˘سصتو

تاسشاسشل ةبسسنلاب امأا. ارهسش42
روسصلا سضرع ةزهجأاو روتينوملا

لابقتسسلا ةزه˘جأا˘ب ةدوز˘م˘لا ر˘ي˘غ
لابقتسسلا ةزهجأاو، ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
طورسشلا رت˘فد نإا˘ف ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
جامدإا ةبسسن قي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع سصن˘ي

ةيادبلا يف ة˘ئا˘م˘لا˘ب03ـب رد˘ق˘ت

حبسصتل اره˘سش42 دعب ع˘ف˘تر˘تو

.ريدقت لقأا ىلع ةئاملاب05
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نينثلا مويلا ةمألا سسلجم سشقاني
نوناقلا سصن ةينلع ةسسلج لÓخ
ةنسسل ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ن˘م˘سضت˘م˘لا

كلذو هيلع تيوسصتلا لبق1202
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا باو˘˘ن هر˘˘قا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
.يسضاملا

ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا ة˘سسل˘ج˘لا سصسصخ˘˘تو
نو˘نا˘ق˘لا سصن ة˘سشقا˘ن˘مو م˘يد˘ق˘ت˘ل
ةنسسل ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ن˘م˘سضت˘م˘لا

ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو فر˘ط ن˘م1202
نم ةماع ةسشقانمب ةعوبتم نوكت

ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ءا˘˘سضعأا فر˘˘ط
.ردسصملا تاذ فيسضي ،ناملربلل
ةنجل عامتجاب ةسسلجلا تقبتسساو

ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘سصت˘˘قلا نوؤو˘˘سشلا
ن˘م تع˘م˘˘ت˘˘سسا ،ة˘˘مألا سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل

ر˘يزو ه˘مد˘˘ق سضر˘˘ع ى˘˘لإا ه˘˘لÓ˘˘خ
،نامحرلا دب˘ع ن˘ب ن˘م˘يأا ،ة˘ي˘لا˘م˘لا

ـل ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘˘سشم لو˘˘ح

عور˘سشم˘ل ه˘سضر˘ع ي˘فو1202.
ىلإا ةيلاملا ريزو قرطت ،نوناقلا

يدا˘سصت˘قلا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا تار˘˘سشؤو˘˘م
اهدامتعا مت يتلا يلاملاو يلكلا
ىلإاو نوناقلا عورسشم دادعإا يف
ي˘ت˘لا ة˘ي˘تا˘ي˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

دتمتو1202 ةنسس يف جهتنتسس

و3202.و2202 يتن˘سس ى˘لإا
مهأا نأاب ،ةموكحلا لثمم فاسضأا
دادعإل تدمتعا يتلا تايسضرفلا

،1202 - 3202 ةرتفلا تاعقوت
ر˘ع˘˘سسلا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘ت

ماخلا طفن˘لا ل˘ي˘مر˘ب˘ل ي˘ع˘جر˘م˘لا

رعسس رارقتسساو ،ارلود04 دنع

دنع ماخلا طفنلا ليمربل قوسسلا

عقوتي اميف ،ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل رلود54

لباقم رانيدلا فرسص رعسس غولب

يونسسلا ط˘سسو˘ت˘م˘لا ي˘ف رلود˘لا

و1202 ة˘ن˘سس لÓ˘خ241ر02

و2202 ي˘˘˘˘˘˘˘ف جد941ر13

يف و3202. ماعل جد651ر87

،ةموكحلا لثمم راسشأا ،ددسصلا اذه

ـب رد˘ق˘ت و˘م˘˘ن ة˘˘ب˘˘سسن ع˘˘قو˘˘ت ى˘˘لإا

ةلبقملا ةنسسلا لÓخ ةئاملاب89.3

جتانلا مجح يف ومن عم1202

تاقورحملا جراخ ماخلا يلخادلا

1202 يف ةئاملاب24.2 ةبسسنب

لسصيل2202 يف ةئاملاب73.3و

ة˘ن˘سس ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب18.3 ىلإا

ءاسضعأا حرط ،مهتهج نم3202.

ة˘ل˘ئ˘سسألا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

لوح تاظحÓملاو تلاغسشنلاو

ا˘ه˘ن˘م˘سضت ي˘ت˘لا ما˘كحألا م˘ظ˘ع˘˘م

ة˘ن˘سسل ة˘ي˘لا˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم

سضي˘ف˘ت˘سسم سشا˘ق˘ن رادو،1202

ةموكحلا لثمم هيف باجأا ،اهلوح

لÓ˘˘˘خ درو ا˘˘˘˘م ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع

نوؤو˘سشلا ة˘ن˘ج˘ل تما˘قو .سشا˘ق˘ن˘˘لا

داد˘عإا˘ب ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا

عورسشم لوح يديهمت˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا

،1202 ة˘ن˘˘سسل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق

ة˘ي˘ن˘ل˘ع˘لا ة˘سسل˘ج˘لا ي˘ف سضر˘ع˘˘ي˘˘ل

سصسصختسس يتلاو مويلا ةررقملا

.نوناقلا عورسشم ةسشقانمو ميدقتل
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ويراسسيلوبلا ةهبج لثمم سسما فسصو
ة˘ب˘ه˘لا ، ي˘تاد˘ي˘سس د˘م˘ح˘م ، ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘ب
انماسضت تبطقتسسا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
يبرغملا ناود˘ع˘لا ذ˘ن˘م ا˘ع˘سساو ا˘ي˘لود

تار˘كر˘كلا ي˘ف ن˘ي˘يوار˘ح˘˘سصلا د˘˘سض
ن˘ي˘كم˘ت˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م تاو˘˘عد ط˘˘سسو
ي˘ف ه˘˘ق˘˘ح ن˘˘م يوار˘˘ح˘˘سصلا بع˘˘سشلا
ةينماسضتلا ةبه˘لا»ــب ر˘ي˘سصم˘لا ر˘ير˘ق˘ت

ي˘˘ف فا˘˘سضاو . » ة˘˘قو˘˘ب˘˘سسم˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
د˘ه˘سشت م˘ل »: Ó˘ئا˘˘ق ه˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
يذلا لثم افطاعت ةيوارحسصلا ةيسضقلا
ل˘ك نل ، ا˘بوروا ي˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ير˘˘ج˘˘ي
بع˘˘˘˘سشلا ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘سضت˘˘˘˘لا د˘˘˘˘فاور
باز˘حأا اذ˘ه ن˘م ر˘ث˘˘كاو يوار˘˘ح˘˘سصلا
نع ربعت اهلك تا˘نا˘م˘لر˘بو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
بع˘˘سشلا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ما˘˘سضتو ا˘˘ه˘˘˘م˘˘˘عد

لمعلاب اهديدنت ةسصاخو ، يوارحسصلا

ه˘قر˘خو بر˘غ˘م˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع مد˘˘قأا يذ˘˘لا

يلاتلابو ، رانلا قÓطإا فقول رفاسسلا

بلط امناو طقف نماسضت كانه سسيل

بع˘سشلا سسرا˘م˘ي نأا ي˘لود˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا

ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف تبا˘ث˘لا ه˘ق˘ح يوار˘ح˘سصلا

ةيعرسشلاب ءلؤوه لك كسسمتو ريسصملا

ي˘ف .» ة˘ي˘م˘مألا تارار˘ق˘لاو ة˘ي˘˘لود˘˘لا

ربع ويراسسيلوبلا ةهبج تدنف لباقملا

ريزولا تاءاعدا ديردم يف اهتيلثمم

سسلا˘ف ل˘يو˘˘نا˘˘م ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ن˘م ا˘ه˘˘ل سسا˘˘سسأا ل ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘هاو˘˘لا

ا˘ف˘ي˘سض ه˘لوز˘ن لÓ˘خ كلذو ،ة˘˘ح˘˘سصلا

ةينابسسإلا ةا˘ن˘ق˘لا هد˘ع˘ت ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع

تكرح اهنأا ةدكؤوم «3 انيتنوأا» ةثلاثلا

هذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف

ة˘ه˘ب˘ج تعدو .ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تا˘ما˘ه˘˘تلا

ر˘يزو˘لا ,ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف و˘يرا˘سسي˘لو˘ب˘لا
راذ˘ت˘عا» م˘يد˘ق˘ت˘ب ق˘با˘سسلا ي˘سسنر˘ف˘˘لا

هذه» نأا ىلع ةددسشم ,«ينلعو يمسسر
ل اهنوك ىلإا ةفاسضإلاب تاحيرسصتلا
فدهت يهف ,ةحسصلا نم اهل سساسسأا
حا˘ف˘ك ة˘ع˘م˘سس ه˘˘يو˘˘سشت ى˘˘لإا ا˘˘سسا˘˘سسأا
ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ج يوار˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا بع˘˘˘˘˘سشلا
اهتعمسسو ا˘ه˘ترو˘سصو ,و˘يرا˘سسي˘لو˘ب˘لا
 .«ةبئاسش اهبوسشت ل يتلا ةعسصانلا

تاط˘لا˘غ˘م ى˘ل˘ع ادر نا˘ي˘ب˘لا ح˘سضوأاو
وجيبسسا» جمانر˘ب ي˘ف ,سسلا˘ف ل˘يو˘نا˘م
يه ويراسسيلوبلا ةهبج» نأا «وكيلبيب
,ةيلود ةناكم تاذ ةي˘سسا˘ي˘سس ة˘م˘ظ˘ن˘م
اه˘نأا ى˘ل˘ع ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا ا˘ه˘ت˘ف˘ن˘سص
عتمتت ,ةيوارحسص ةينطو ريرحت ةكرح
ل˘ي˘ث˘م˘تو حا˘ف˘كل˘ل ة˘ل˘ما˘ك ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشب
ي˘˘ف يوار˘˘ح˘˘سصلا بع˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘˘سصم
فرسشت يتلا ري˘سصم˘لا ر˘ير˘ق˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةهبج تلاقو .«ةدحتم˘لا م˘مألا ا˘ه˘ي˘ل˘ع

سسلاف ليونام ماه˘تا نأا و˘يرا˘سسي˘لو˘ب˘لا

مئار˘ج با˘كترا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب ا˘ه˘ل

ر˘˘˘˘سشب˘˘˘˘لاو حÓ˘˘˘˘˘سسلا˘˘˘˘˘ب را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘تلا»

«لحاسسلا ءاحنأا عيمج يف تاردخملاو

ي˘فو ة˘ي˘ن˘طو مÓ˘˘عإا ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو ي˘˘ف» ,

جماربلا رهسشأا دحأا يفو ةورذلا تاقوأا

ارمأا وه ,ينابسسإلا رو˘ه˘م˘ج˘لا ه˘ع˘با˘ت˘ي

يذلا ررسضلا ببسسب طقف اريطخ سسيل

اسضيأا نكلو ,انتمظنم ةعمسسب هقحلي

يف ه˘ثد˘ح˘ي˘سس يذ˘لا كا˘ب˘ترلا بب˘سسب

م˘عد˘ي يذ˘لا ,ي˘نا˘ب˘سسإلا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةلداع˘لا يوار˘ح˘سصلا بع˘سشلا بلا˘ط˘م

ةهبج تددجو .«اماع54 نم رثكأا ذنم

ي˘عر˘سشلا ل˘ث˘م˘م˘لا , و˘˘يرا˘˘سسي˘˘لو˘˘ب˘˘لا

اهيفن ,يوارحسصلا بع˘سشل˘ل د˘ي˘حو˘لاو

يتلا ةبذاكلا تاماهتلا عطاق لكسشبو

جمانرب ي˘ف ,سسلا˘ف ل˘يو˘نا˘م ا˘ه˘ب ى˘لدأا

» اسضيأا تددجو .«وكيلبيب وجيبسسا»

قوقح مارتحاب خسسارلا اهمازتلا ديكأات

تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كمو ,نا˘˘سسنإلا

ةقلعتم˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘سس لو ,ة˘ي˘مار˘جإلا

ر˘ي˘غ ع˘ي˘ب˘لاو تارد˘خ˘م˘لا˘ب را˘ج˘تإلا˘˘ب

,رسشبلاب راجتلاو ةحلسسأÓل عورسشملا

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ادا˘˘سسف ثي˘˘ع˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

تكر˘ح كلذ ى˘ل˘ع ءا˘˘ن˘˘بو .«ل˘˘حا˘˘سسلا

يئاسضقلا اهقيرف ويراسسيلو˘ب˘لا ة˘ه˘ب˘ج

ىلإا نيتهجوم ني˘ت˘لا˘سسر لا˘سسرإا ر˘ب˘ع

اوموقي ىتح ,3 انيتنوأا» ةانقو سسلاف

,ةطولغملا تامولعملا هذه حيحسصتب

,ةقيقحلل حسضاو ءاردزا نع ربعت يتلا

سسلا˘˘ف ل˘˘يو˘˘نا˘˘م د˘˘ي˘˘سسلا » بلا˘˘ط˘˘تو

ة˘ه˘ب˘ج˘ل راذ˘ت˘علاو ا˘ن˘ل˘ع رو˘ه˘ظ˘˘لا˘˘ب

.ةيهاولا هتاحيرسصت نع ويراسسيلوبلا

يلآلا مÓعإلا تادعمو ةلاقنلا فتاوهلا تنثتصسا

ةيئابجلا تاءافعإ’ا نم ةدافتسسإ’ا طورسش ددحت ةموكحلا
ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإ’ا ةزهجأ’ا يجتنمل ةيكرمجلاو

05 ـلا زواجتي نل «انريدوم» ةكرصش حاقل
يذيفنتلا اهريدم بصسح ةعرجلل رلود

ةديدج ةباسصإا8801 ليجسست

 ةافو71 ،انوروك سسوريفب

ءافسش ةلاح116 و

روط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تل˘ج˘سس

ةلاح8801 دحألا سسمأا ،رئازجلا يف انوروك سسوريف

42 ـلا لÓ˘خ د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘˘ج

سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإلا دد˘ع دا˘عو.ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘˘عا˘˘سس
مت ثيح،د˘يد˘ج ن˘م عا˘ف˘ترÓ˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك

ةعاسس42 ـلا لÓ˘خ ةد˘يد˘ج ة˘˘لا˘˘ح8801 ليج˘سست
ةنجلل يمسسرلا قطانلا هب دافأا ام بسسح،ةيسضاملا
يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو دسصرل ةيملعلا
تاذ ي˘ف ،م˘ت ا˘م˘ك.رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يف ،ءافسش ةلاح116و ةافو ةلاح71 ليجسست،قايسسلا

حسضوأاو.ةزكرملا ةيانعلا يف اسضيرم64 دجاوتي نيح
سسوريفب نيباسصملا ددع يلامجإا نأا ،راروف لامج

26747 غلب ،رئازجلا يف هروهظ ةيادب ذنم انوروك

امنيب5722. تايفولا يلامجإا غلب نيح يف .ةلاح

هتهج نم49784. ىلإا ءافسشلا تلاح ددع لسصو
نافيتسس ،«انريدوم» ةكرسشل يذيفنتلا سسيئرلا فسشك
حا˘ق˘ل˘ل ع˘قو˘ت˘م˘لا ر˘ع˘سسلا ن˘˘ع ،د˘˘حألا سسمأا،ل˘˘سسنا˘˘ب
رظتنملاو،هتكرسش لبق نم روطملا انوروك سسوريف

ةفيحسصل «لسسناب» حرسصو.ةليلق عيباسسأا لÓخ هحرط
ددحتسس «انريدوم» نأا،ةيناملألا «غاتنوسس مأا تليف»
ارعسس،ةبولطملا ةيمكلا ىلع ادا˘م˘ت˘عا ،تا˘مو˘كح˘ل˘ل

بسسح،فاسضأاو.ةعرجلل ارلود73و52 نيب حوارتي
ابيرقت فلكي انحاقل» :«زرتيور» ةلاكو هتدروأا ام

01 نيب حوارتي يذلا ازنولفنإلا حاقل ةفلكت سسفن

±.S°∏«º.«ارلود05و تارلود

. ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاتنإا ةطصشنأل نيصسرامملا نيلماعتملا لوبقب ةصصاخلا تايفيكلاو طورصشلا ةموكحلا تعصضو

3202و2202 لÓخ فرصصلا راعصسأاو طفنلا رعصس تاعقوت لوح تايصضرف نمصضت

مويلا ةمأ’ا سسلجم باون مامأا1202 ةيلام نوناق عورسشم

ةقوبصسملا ريغب اهتيصضقل ةيلودلا ةينماصضتلا ةبهلا تفصصو

اهتعمسس هوسش ايسسنرف ’وؤوسسم يسضاقت ويراسسيلوبلا
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ق˘ي˘فو˘ت ة˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و ي˘˘لأو ف˘˘سشك
ةر˘˘˘سسأ’أ ل˘˘˘غ˘˘˘سش ة˘˘˘ب˘˘˘سسن نأأ ،دو˘˘˘هز˘˘˘م
ةسصسصخملأ ةيئاف˘سشت˘سس’أ ح˘لا˘سصم˘لا˘ب

ىل˘ع تغ˘ل˘ب د˘ق91 ديفو˘ك ى˘سضر˘م˘ل

ام وهو ،ةئاملأ يف94 ةي’ولأ ىوتسسم
ةلاحلاب ةنراقم حيرم˘لأ م˘قر˘لا˘ب هر˘ب˘ت˘عأ
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأ ا˘˘هد˘˘˘ه˘˘˘سشت تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
يرهسش لÓ˘خ ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’أ

ا˘ه˘˘ي˘˘ف فر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘جو نأو˘˘ج
ءÓتمإأ ىلإأ تدأأ رثكأأ ةسسأرسش سسوريفلأ
رمأ’أ ،اهرخأأ نع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ ةر˘سسأأ
حت˘فو سصي˘سصخ˘ت ى˘لإأ ى˘عد˘ت˘سسأ يذ˘لأ

ى˘سضر˘م˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ىر˘˘خأأ ح˘˘لا˘˘سصم
ةيسصعتسسملأ ت’احلأ ا˘م˘ي˘سس ،ا˘نورو˘ك
سضأرمأ’أ ىفسشتسسم أÓتمأ نأأ دعب ،اهنم
م˘ت ن˘يأ ،م˘˘ه˘˘ب ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لأو ة˘˘يرد˘˘سصلأ
ةينطابلأ سضأرمأ’أ ةحلسصم سصيسصخت

دكأو،91 ديفوك ت’ا˘ح لا˘ب˘ق˘ت˘سس’
عا˘جر˘ت˘سسأ أر˘خؤو˘م م˘ت ه˘نأ ،ة˘ن˘تا˘ب ي˘˘لأو
لابقتسس’ اهدهع قباسس ىلإأ ةحلسصملأ

نأ م˘غر ،ة˘ي˘ن˘طا˘˘ب˘˘لأ سضأر˘˘مأ’أ ت’ا˘˘ح
د˘يأز˘ت ي˘ف ي˘˘ه ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لأ ت’ا˘˘ح˘˘لأ

ةرسسأ’أ ءÓخإأ يف مهاسس امو ،رمتسسم
يلزنملأ ءاف˘سشت˘سس’أ ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب

ت’احلل ةب˘سسن˘لا˘ب ا˘سصو˘سصخ ،ع˘ب˘ت˘م˘لأ
ةنجللأ لÓخ نم ،قلقلل وعدت ’ يتلأ
نم بثك نع ىسضرملأ ت’احل ةعبتملأ
أذكو لي˘لا˘ح˘ت˘لأو تا˘سصو˘ح˘ف˘ل˘ل ءأر˘جإأ
ت’احل ةرم˘ت˘سسم˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘ب˘قأر˘م˘لأ
سسور˘ي˘ف˘لأ ن˘م م˘ه˘ئا˘ف˘سشو م˘˘ه˘˘ن˘˘سسح˘˘ت
هنأأ ،دوهز˘م فا˘سضأأو ،بعر˘م˘لأ ي˘جا˘ت˘لأ
حتف ةمداقلأ ةليلقلأ مايأ’أ لÓخ رظتني
،نأروزوب ي˘ح˘ب ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’أ ز˘كر˘م
هميعدت متي نأأ ىلع ،هزيهجت مت نأأ دعب
عسضولأو ىسشامتت ةيفاسضإأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب
ي˘سشف˘ت ءأر˘˘ج ن˘˘م ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ح˘˘سصلأ
لثمأ’أ لفكتلأ فدهب يملاعلأ سسوريفلأ
نيجسسكوأ’أ سصو˘سصخ˘بو .ى˘سضر˘م˘لا˘ب
نع حاسصفإ’أ سضفر عوطتم ناك يذلأ

ىلع هب سصاخ جيرهسصب عربت دق هتيوه
ةيردسصلأ سضأرمأ’أ ىفسشتسسم ىوتسسم
نأأ ،دوهزم دكأأ ،«مويروتانسس» ةيدعملأو
ةرفوتم ى˘سضر˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ه˘لأ ةدا˘م˘لأ هذ˘ه
يف اهبلج متي هنأ امك ،يفاكلأ ردقلاب
يتلأو ،ةرفوتملأ ةيمكلأ ذافن لبق اهنأوأأ

نم ،ةئاملأ يف02 نم لقأأ ىلإأ لزنت مل
ةداملأ هذه ريفوت ىلع سصرحلأ لÓخ
رأرغ ىلع ،ةي’ولأ ندم تايربكب اميسس
نم اهريغو ةتوتلأ نيعو ةكيرب ةنيدم
ةعفترم ماقرأأ اهب تلجسس يتلأ قطانملأ

هتهج نم أدنفم ،سسوريفلاب تاباسصإÓل
ل˘سصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ر˘ب˘ع ه˘لوأد˘ت م˘ت˘ي ا˘م
ذا˘˘˘ف˘˘˘ن سصو˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’أ
ليوهتلأ مدع ىلأ ايعأد ،نيجسسكوأ’أ

نيجسسكوأ’أ ذافنب قلعت اميف ةهج نم
مدع أذكو ،اهرخأ نع ةرسسأ’أ ءÓتمأو
ثيح ،ىرخأأ ةهج نم ىسضرملاب لفكتلأ
ةرهاسسو ةرخسسم ةيبطلأ مقطأ’أ نأأ لاق
نأأو ىسضر˘م˘ل˘ل ا˘ه˘تا˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع
ىقبت ةينعملأ تاهجلأ فلتخم بأوبأ

لا˘ج˘م ي˘ف ل˘ك ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘˘م
يدسصت˘لأو فو˘قو˘لأ فد˘ه˘ب ه˘سصسصخ˘ت
سضعب˘لأ لأز˘ي ’ يذ˘لأ ثي˘ب˘خ˘لأ ءا˘بو˘ل˘ل
نأ ذأ ،هسساسسأأ نم هدوجو يفنيو بذكي
،تا˘˘با˘˘سصإ’أ ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘عر˘˘˘م˘˘˘لأ ما˘˘˘قرأ’أ

ة˘ف˘سصب ة˘ل˘ج˘سسم˘لأ تا˘ي˘فو˘˘لأ ت’ا˘˘حو
،ءابولأ ةروطخ ىلع عطاق ليلدل ةيموي
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ب ه˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لأ بجو يذ˘˘لأ
نم قلطنت يتلأ ،تاناكم’أو لئاسسولأ
˘مأز˘ت˘ل’أو ة˘˘مزÓ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ ذا˘˘خ˘˘تأ
ءأدترأو دعابت نم ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب
،نيديلل رمتسسملأ ل˘سسغ˘لأو تا˘ما˘م˘كلأ

ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأ’ ة˘˘ف˘˘قأو ه˘˘ت˘˘ي’و نأأ ا˘˘م˘˘ك
ةيبطلأ مزأوللأو تأزي˘ه˘ج˘ت˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
دسض يبطلأ سسا˘ب˘ل˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس
بجو ة˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ح ةرور˘˘سضك د˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘كلأ

يف ،نهأر˘لأ فر˘ظ˘لأ ل˘ظ ي˘ف ا˘هر˘ي˘فو˘ت
ه˘ب˘سسح ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ه˘ي˘ف د˘˘ه˘˘سشت تقو
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ر˘فو˘˘تو ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ط أرأر˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ
ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سشب ى˘˘ط˘˘عأأ ي˘˘ت˘˘لأ ،تا˘˘نا˘˘˘كم’أ
م˘عد˘ل ة˘ي˘سصو˘لأ تا˘ه˘ج˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت
ةجا˘ح˘لأ لا˘ح ي˘ف ةروا˘ج˘م˘لأ تا˘ي’و˘لأ
ةمزÓلأو ةيرورسضلأ دأوم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ة˘مزأ ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘مزأ’أ ن˘م جور˘خ˘ل˘ل
هبسصنم بسسح لك عيمجلأ ينعت ةينطو
.ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ه˘˘˘تا˘˘˘نا˘˘˘كمأو
تاسسسسؤوملأ ربع عسضولأ سصوسصخبو
،ةنتاب ةي’و ىوتسسم ىل˘ع ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

ىأأر ،تاباسص’أ ديدع ليجسست مغرو
قلغلأ يف نمكي ’ لحلأ نأأ ،دوهزم
بقأوعلأ رابتعاب ،ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملل
ىلع اهريثأاتو قلغلأ اهيلأ يدؤوي يتلأ

بجو هنأأو ،ةدعسص’أو بنأوجلأ ديدع
نم ق˘ل˘غ˘لأ ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب ع˘سضو˘لأ ة˘سسأرد
اهلÓخ نم متي تاحأرتقأ ميدقت لÓخ
مأزتل’أ ىلإأ ةفاسضإ’اب ،عسضولأ كرأدت
ىلع فقي يذلأ يحسصلأ لوكوتوربلاب

ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘˘لأ ءأرد˘˘م ق˘˘تا˘˘ع
را˘سشت˘ن’ ا˘ع˘ن˘م هر˘ي˘فأذ˘ح˘ب ه˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل
نم ةيو˘بر˘ت˘لأ طا˘سسوأ’أ ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لأ
لÓخ نم ،ءايلوأ ىتحو ذيمÓتو ةذتاسسأ
،نيديلأ لسسغو دعابتلأ ،ةمامكلأ ءأدترإأ

تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘ق˘˘فأر˘˘م بنا˘˘ج ى˘˘لأ أذ˘˘ه
ببسسلأ ةن˘تا˘ب ي˘لأو ع˘جرأو ،سسرأد˘م˘ل˘ل
ماقرأأ عافترإأو ءابولأ راسشتنأ يف سسيئرلأ
سسأر˘عأ’أ ى˘لإأ ،ه˘ب تا˘ي˘فو˘لأو ة˘با˘سص’أ
،ةيئاقولأ ريبأدتلل مأرتحأ نود ماقت يتلأ
هفسصو ام˘ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب تم˘ها˘سس ذإأ
تأذ لاق رمأأ وهو سسانأأ ليتقتو مأرجإ’اب
م˘غر ،هرا˘كنأ ن˘كم˘ي ’ ه˘نأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ

ىلإأ تÓفحلأ هذه ليجأاتل لولح دوجو
نطأوملأ ةحسص نأأ رابتعاب قح’ تقو
رثؤوي ’ يتلأ تÓفحلأ هذه نم ىلوأأ
نمز يف اهليجعت رسضي ام ردقب اهليجأات
فورظ˘لأو ةرور˘سضلأ م˘كح˘ب ا˘نورو˘كلأ
نمز يف ةيرسشبلأ اهب رمت يتلأ ةبعسصلأ
نأأ ركذلاب ريدج. قوبسسم ريغ يئانثتسسأ

يف ةنتاب ةي’وب91 ديفوك تاباسصإأ
هيف لأزت ’ تقو يف رمتسسم عافترأ

نم ىلوأ’أ تاي’ولأ نمسض ةنتاب ةي’و
،تابا˘سصإÓ˘ل ي˘مو˘ي˘لأ ل˘ي˘ج˘سست˘لأ ثي˘ح
نم نينطأوملأ سضعب ة’ابم ’ هلباقي

دعابتلأ طورسشل مهمأرتحأ مدع لÓخ
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأو ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ تأءأر˘˘˘جأو
هريسصم لهجي يذلأ ،سسرسشلأ سسوريفلأ

ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ ىو˘سس ه˘تردا˘غ˘م د˘عو˘مو
ه˘مأر˘ت˘حأ ع˘ي˘م˘ج˘لأ ى˘˘ل˘˘ع بجو ل˘˘ح˘˘ك
.هنم ةاجنلأو ةمÓسسلل هب ديقتلأو
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طوقسس نع راجت ةدع اقح’ غلبأأ دق و

و ةيراجتلأ تÓحملأ فوفر نم مهعلسس
ءأربخلأ عقوتي و، سضرأ’أ ىلع اهرثعبت
ط˘سسو ا˘ق˘ح’ ة˘يدأد˘ترأ تأز˘ه ل˘ي˘˘ج˘˘سست
ببسسب ناكسسلأ فرط نم ةريبك فواخم
ةقوبسسم ريغ بعر تاظحل .ةزهلأ ةدسش

نيذلأ83 اهتايدلب˘ب ةد˘كي˘كسس ة˘ي’و˘ب
ىلع نيتري˘خ’أ ن˘ي˘ت˘ن˘سسلأ لÓ˘خ أودو˘ع˘ت
’ مهمظعم ةفيفخ ةيسضرأأ تأزه عوقو
عسضولأ ةرملأ هذه نكل اهفعسضل اهب رعسشي
و كرحتت سضرأ’اب رعسش لكلأ، فلتخم
نأأ ل˘ب˘ق ح˘جرأا˘ت˘ي ه˘لز˘ن˘م ثا˘ثأا˘ب و ز˘ت˘˘ه˘˘ت
هبسشي يوق توسص ببسسب .علهلاب باسصي

ه˘نأأ ح˘سضأو˘لأ و ف˘سصا˘ع˘لأ ح˘ير˘لأ تو˘˘سص
دتمأ ثيح سضرأ’أ ةرسشق عدسصت توسص
ةوق ءأرج ةريبك تافاسسمل توسصلأ ىدم
يتي’و ىلإأ اهتأدأدترإأ تلسصو يتلأ ،ةزهلأ
امدعب، نيترواجملأ لج˘ي˘ج و ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
مهمظعم و ةزهلأ ةو˘ق˘ب ا˘م˘ه˘نا˘كسس ر˘ع˘سش
تايانبلأ ناكسس ةسصاخ عراسشلأ ىلإأ بره
ثدح ام نأ’ مهتايح ىلع افوخ ةميدقلأ

أد˘بأأ ا˘قو˘ب˘سسم ن˘كي م˘ل د˘حأ’أ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص
نا˘ك ةد˘كي˘كسس تا˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
نم قافتسسأ عيمجلاف ابعر رثكأأ عسضولأ
و عرا˘سشلأ ى˘لإأ جر˘خ ة˘ي˘ب˘لا˘˘غ˘˘لأ و ه˘˘مو˘˘ن

نا˘ك ةز˘ه˘لأ ز˘كر˘م˘ل بر˘قأ’أ سشور˘˘ح˘˘لا˘˘ب
و .ابعر رثكأ و ةوق رثكأأ لأزلزلأ توسص
تÓ˘ح˘م˘˘لأ ع˘˘ل˘˘سس طو˘˘ق˘˘سس ي˘˘ف بب˘˘سست
تا˘˘ق˘˘ق˘˘سشت و تا˘˘عد˘˘سصت و ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
طسسو عوبسص ةطسسوتم لث˘م تا˘يا˘ن˘ب˘لا˘ب
لا˘ف˘طأ’أ بط ة˘ح˘ل˘سصم قأور، سشور˘ح˘لأ
نكاسسم ةدع و بياعلأ دوعسسم ىفسشتسسمب
افوخ عراسشلل اهباحسصأ بوره مزلتسسأ ام
كلذ˘ك .م˘ه˘سسوؤور ى˘ل˘ع ا˘˘هرا˘˘ي˘˘ه˘˘نإأ ن˘˘م
ةرواجملأ ةيدلبلأ نا˘يزو˘ب ن˘ي˘ع˘ب ع˘سضو˘لأ
اهب تاطلسسلأ ترط˘سضإأ ي˘ت˘لأ سشور˘ح˘ل˘ل
د˘ع˘ب تا˘ن˘كسسلأ تأر˘سشع ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م ى˘˘لإأ
و ا˘ه˘ف˘ق˘سسأأ و ا˘ه˘نأرد˘ج عد˘سصت ل˘ي˘ج˘سست
تانكسس اهب يتلأ تايدلبلاب هتأذ عسضولأ
يف كوكسشم ة˘ي˘م˘سسر ل˘كا˘ي˘ه وأأ ة˘م˘يد˘ق
ةررسضتملل ةسصرف لأزلزلأ ناك و ،اهلاغسشأأ
تانكسس ىلأ مهليحرتب ةبلاطملل مهتويب

ةثوروملأ و ةسشهلأ مهتانكسس نوك ةديدج
ىلع ةرداق دعت مل يرامعتسس’أ دهعلأ نع
امدعب ةريخأ’أ تأونسسلأ يف اميسس لمحتلأ

ة˘ف˘ن˘سصم˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب لأز˘لز˘˘لأ تر˘˘ث˘˘ك
سشورحلأ اميسس رانلأ طخ نمسض اهعوقوب
.نايزوب نيعو

نايزوب نيع يف ةدكيكسس يلإو

راسصعإ’إ نيع يف ريملإ و

لأزلزلأ عوقو رو˘ف سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص ل˘ق˘ن˘ت
ىلإأ ديعسس نب رداقلأ دبع ةدكيكسس يلأو

أررسضت قطانملأ رثكأأ نايزوب نيع ةيدلب
،ةزهلأ زكرم نم ريبكلأ اهبرقل لأزلزلأ نم
ا˘مد˘ع˘˘ب ترر˘˘سضت لزا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع رأز ن˘˘يأأ
ىلإأ عمتسسأ و اهفقسسأأ و اهنأردج تعدسصت
ةبسضاغلأ مهتاحيرسصت و ناكسسلأ بلاطم
تأونسسل نكسسلأ نم مهنامرح سصوسصخب
ةسشهلأ تانكسسلأ ةمحر تحت مهئاقبإأ و
رركت نم مهفواخم نع أوربع و ةلكآاتملأ
ديدعلأ تدهسش ةقطنملأ نأأ اميسس تأزهلأ

بلاط و، نيتريخ’أ نيتنسسلأ لÓخ اهنم
ى˘لإأ أو˘جر˘خ ن˘يذ˘لأ نو˘ب˘سضا˘غ˘لأ نا˘˘كسسلأ
سسيئر ةيحنتب ةي’ولأ يلأو ءاقلل عراسش
رييسست نع زجع مه˘ب˘سسح ن˘يذ˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
نكسسلأ ةمزأأ ةلكسشم ةيوسست و ةيدلبلأ
ةدوجوم عيراسشم Óف ،تأونسس ذنم ةقلاعلأ

ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لأ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘ل نÓ˘˘عأ ’و
’ و ةيدلبلأ اهكلمت يتلأ ةليلقلأ تانكسسلأ

تانكسسلأ زاجنإأ رخأات ةلكسشم دنع فوقو
رثكأ سصخسشب هلأدبتسسأو هتلاقإاب أوبلاطيل،

تناك و ،مهبلاطم قيقحت هناكمإاب و ةءافك
نيع ناكسس بلاطيل ةسصرف يلأولأ ةرايز
جرخت ةيومنت و ةينكسس عيراسشمب نايزوب
يسضقت و اهب يقترت و اهتلزع نم ةقطنملأ

تمرح امدعب اهيف فيرتلأ رهاظم ىلع
ةينكسس ع˘يرا˘سشم ن˘م ن˘ي˘ن˘سسلأ تأر˘سشع˘ل
.ةريثكلأ ناكسسلأ بلاطم مغر

دتمي بعرلإ و ةيدإدترإ تإزه

راهنلإ ةليط
ةز˘ه˘لأ د˘ع˘ب ة˘˘يدأد˘˘تر’أ تأز˘˘ه˘˘لأ تلأو˘˘ت
يف ةدكيكسسب سضر’أ ترمتسسأ و ىلوأ’أ
نم ريبك فوخ طسس و ةرم لك زأزته’أ
تا˘ن˘كسسلأ ي˘ن˘طا˘ق ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ
ىلأ ةدوعلأ مدع أو˘ل˘سضف ن˘يذ˘لأ ة˘م˘يد˘ق˘لأ

تركذ و، تأزهلأ فقوت ةياغ ىلإأ مهلزانم
تأزهلأ نأأ «ةعاسس رخآأ» ةديرجل رداسصم
ةي’ول ةرملأ هذه اهأدم دتمأ ةيدأدتر’أ
تأز˘ه˘لا˘ب نا˘كسسلأ ر˘˘ع˘˘سش ثي˘˘ح ة˘˘م˘˘لا˘˘ق

.ةريخ’أ

سشورحلاب لزنم رايهنإ

عوبسص ةطسسوتم قلغو
عقي ميدق لزنم سسمأأ راهن فسصتنم راهنإأ
ةنيدم طسسو قيتعلأ دجسسملأ نم برقلاب
و ةيرسشب رئاسسخ فلخي نأأ نود سشورحلأ
ءأرج ناك لزنملأ رايهنإأ نأأ رداسصم تدكأأ
ةعاسسلأ دنع تعقو يتلأ ةيدأدتر’أ ةزهلأ

ةيدلبب ةزهلأ زكرم ددح و راهنلأ فسصتنم

ملسس ىلع5.4 ـل اهتوق تلسصوو تبسسلأ
ترد˘˘˘سصأأ أذ˘˘˘ه ع˘˘˘م ةزأو˘˘˘م و .ر˘˘˘ت˘˘˘سشير
ةطسسوتم قلغب يسضقي أرأرق تاطلسسلأ

امد˘ع˘ب سشور˘ح˘لأ ط˘سسو عو˘ب˘سص د˘م˘ح˘م
ثيح ،ماسسقأ’أ فقسسأ و اهنأردج تعدسصت
اهتنياعم ةياغ ىلإأ ةسسأردلأ اهيف تفقوأأ

م˘ج˘ح دد˘ح˘ت ة˘سصت˘خ˘م ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘˘م
.همدع نم اهحتف ةداعإأ ةيناكمإأ و رأرسضأ’أ

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ7416ددعلا0202 ربمفون32 نينثإلا4
www.akhersaa-dz.com

ينابم ةدعب تاققسشت يف ببسستو عزفأإ و بعرلإ نم ةلاح ثدحأإ

  ةدكيكسس ةي’وب ششورحلأ برسضي رتسشير ملسس ىلع2.5 ةوقب لأزلز

ةنتاب يلإو بسسح

ةنتابب91 ديفوك حلاسصمب ةرسسأ’أ لغسش ةبسسن ةئاملأ يف94
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ةيدلب حلاسصم سسمأأ راهن تماق
عرا˘سش ن˘م ءز˘ج ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب ةد˘˘كي˘˘كسس
طسسو نايلطلأ ةموحب ةلسسع نيسسح
بب˘سسب ي˘ئا˘˘قو ءأر˘˘جإا˘˘ك ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ
، ةسشه ةرامعل ةيلاتتملأ تأرايهن’أ
ل˘ك ط˘قا˘سست˘˘ت ا˘˘هؤوأز˘˘جأأ تح˘˘ب˘˘سصأأ
أذهب و .ةراملأ سسوؤور ىلع ةظحل
توملأ تأرا˘م˘ع ل˘سسل˘سسم ر˘م˘ت˘سسي
أددهم ةدكيكسس ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب

ى˘ت˘ح و ا˘ه˘نا˘كسس ةا˘ي˘ح ط˘ق˘ف سسي˘ل
تأرامعلأ ناكسس بلاطي و ،ةراملأ
نع ةثوروملأ ةكلاه˘ت˘م˘لأ ة˘م˘يد˘ق˘لأ
تا˘ط˘ل˘سسلأ يرا˘م˘ع˘ت˘˘سس’أ د˘˘ه˘˘ع˘˘لأ
ةد˘كي˘كسسب ة˘ي˘ئ’و˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
قبسس يتلأ دوعولأ ديسسجت ةرورسضب
ذا˘˘خ˘˘تأو نا˘˘كسسل˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مد˘˘˘ق نأأو
نا˘كسس دا˘ق˘ن’ ة˘سسو˘م˘ل˘˘م تأءأر˘˘جإأ
ق˘ق˘ح˘م˘لأ تو˘م˘لأ ن˘˘م تأرا˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ءأزإأ تاطل˘سسلأ تم˘سص أو˘بر˘غ˘ت˘سسأو
ةدد˘˘ه˘˘م˘˘لأ تا˘˘ن˘˘˘كسسلأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو

ةنيدم طسسو ةدجأوت˘م˘لأ را˘ي˘ه˘ن’ا˘ب
أو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح نا˘˘˘كسسلأ وأأ ةد˘˘˘كي˘˘˘˘كسس
ة˘ي˘ئ’و˘لأو ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ

ثدحت دق يتلأ ثرأوكلأ ةيلوؤوسسم
فرعي ام !« توملأ تانكسس !« نم
لأوحأ’أ ءوسس ببسسب رخآأ ىلإأ نيح
ىسصقأأ ىلإأ ةبوطرلأ عافترأو ةيوجلأ

سصوسصخلأ أذه يف و ،اهتايوتسسم
نأأو ةميدقلأ تأرامعلأ ناكسسل قبسس
ىلإأ يدؤو˘م˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ˘ب أو˘ما˘ق
ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ ةا˘ط˘غ˘˘م˘˘لأ قو˘˘سسلأ

ة˘كلا˘ه˘ت˘م ة˘يا˘ن˘ب ن˘م ءز˘ج طو˘ق˘˘سس
ى˘لإأ نا˘كسسلأ جر˘خ ثي˘˘ح ،ي˘˘ح˘˘لا˘˘ب
قباسسلأ يلأولأ راظنأأ تفلل عراسشلأ

يذلأ رطخلأ مجحل ةرئأدلأ سسيئر و
˘ما˘مأأ ة˘سصا˘خ م˘ه˘تا˘ي˘˘ح دد˘˘ه˘˘ي تا˘˘ب

ءأرج نامأ’اب سساسسحإ’أ نم مهنامرح
ةرم لك يف اهئأزجأأ رايهنأ لسصأوت
أروف مهليحرت ةرورسضب نيكسسمتم
و ةزهاجلأ ةيعامتج’أ تانكسسلأ ىلإأ
نكسسلأ ىلع ءاسضقلل ةسصسصخملأ
.ةدكيكسس ةرئأد يف سشهلأ

توملإ تإرامع لسسلسسم رإرمتسسإ /ةدكيكسس

ةكلاهتم ةرامع ءأزجأأ طقاسست ببسسب ةلسسعوب عراسش نم ءزج قلغ

ةيوق ةيسضرأإ ةزهب ناكسسلإ سسحأإ امنيح، قئاقد01 ’إإ احابسص ةسسماخلإ ةعاسسلإ ىلع دحأ’إ موي ةحيبسص لجيج و ةنيطنسسق اهل ةرواجملإ تاي’ولإ و ةدكيكسس ةي’و ناكسس عله
لجسست مل اميف و ،سضرأ’إ ةرسشق عدسصت تإوسصأإ اهنأاب ترسسف ةبعرم تإوسصأإ تعمسس ةزهلإ لÓخ و. سشورحلإ برغ بونج ملك21 ب اهزكرم ددح و رتسشير ملسس ىلع2.5 اهتدسش تغلب

.ةلاحلإ سسفنل تسضرعت سشورحلإ ىفسشتسسمب ةلوفطلإ ةحلسصم نأإ امك تاعدسصت و تاققسشت ىلإإ ةميدقلإ ةسصاخ تانكسسلإ نم ريثكلإ سضرعت مت دقف تإرايهنإ وأإ تاباسصإإ

سسوريفلاب ةديدج ةباسصإإ66 ليجسست

ةيسضاملإ ةعاسس42 ـلإ لÓخ

ىودع ت’اح نم ةئاملاب07

لجسست تتاب لجيجب انوروك

 تÓئاعلأ دأرفأأ نيب
ىودعلأ ت’اح بلغأأ نأأ لجيجب ةيبط ريراقت تدكأأ

دأرفأأ نيب لجسست تتاب ةي’ولاب انوروك سسوريفب

وهو ةدحأو˘لأ ة˘ل˘ئا˘ع˘لأ ل˘خأد ىر˘حأ’ا˘ب وأأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ

ددع يف لجسس يذلأ يخوراسصلأ دوعسصلأ رسسفيام

ةمسصاع ىوتسسم ىلع يجاتلأ سسوريفلاب تاباسصإ’أ

ةئاملاب07 نأاب روكذملأ ريرقتلأ دكأأو.سشينروكلأ

لجيج ةي’وب تلجسس يتلأ ةريخأ’أ تاباسصإ’أ نم

لخأد ىر˘حأ’ا˘ب وأأ ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ ط˘ي˘ح˘م˘لأ ل˘خأد تع˘قو

نم ري˘ث˘ك هر˘سسف يذ˘لأ ر˘مأ’أ و˘هو ةد˘حأو˘لأ ة˘ل˘ئا˘ع˘لأ

يف نواهتلأو تويبلأ لخأد ةياقولأ بايغب ءابطأ’أ

ةدحأولأ ةرسسأ’أ لخأد ةلجسسملأ ت’احلأ عم لماعتلأ

ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لأ ةر˘سسأ’أ دأر˘˘فأأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ل˘˘سصأو˘˘ي ثي˘˘ح

ةلئاعلأ سسفن نم ردحني يذلأو باسصملأ سصخسشلأ

ةيا˘قو˘لأ ةز˘ه˘جأأ لا˘م˘ع˘ت˘سسأ نود ن˘مو يدا˘ع ل˘كسشب

ةيقب نيب ىودعلأ راسشتنأ يف ببسستي يذلأ رمأ’أ

سصا˘خ˘سشأ’  سسور˘ي˘ف˘لأ ل˘ق˘ن م˘ث ن˘مو ةر˘سسأ’أ دأر˘˘فأأ

ةمهم نم بعسصي ام يلئاعلأ طيحملأ جراخ نيرخآأ

ةياقولأ تأءأرجأ ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘بو˘لأ ةر˘سصا˘ح˘م

ةيراجتلأ ةطسشنأ’أ سضعب ىلع قييسضتلأو ةذختملأ

ىلإأ.نينطأوملأ نم ةريبك أدأدعأأ بطقتسست يتلأ

نع لقي’ ام تبسسلأ هموي لجيج ةي’و تلجسس كلذ

عفر ام وهو انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصأ66

4332 ىلأ ةي’ولاب ةدكؤوملأ تاباسصإ’أ ددع يلامجإأ

أذه ءاجو ، ةحسصلأ ةرأزو تايئاسصحأ بسسح ةباسصأ

رسشؤوم هدهسش يذلأ تقؤوملأ رأرقتسسإ’أ دعب عافترإ’أ

مل ثيح ةيسضاملأ ةثÓثلأ مايأ’أ رأدم ىلع تاباسصإ’أ

53ـلأ ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه لÓ˘خ تا˘با˘سصإ’أ دد˘ع زوا˘ج˘˘ت˘˘ي

’ تاباسصإ’أ ددع يف عجأرت لك نأاب دكؤوي ام ةباسصأ

نأأو ءابطأ’أ نم ريثكلأ هدكأأ املثم هيلع ءانبلأ نكمي

قاطن نع ةديعب تلأز’81 ةي’ولاب ةيئابولأ ةلاحلأ

نم ثÓثلأ اهتايفسشتسسم هدهسشت ام ليلدب ةرطيسسلأ

.ليثم هل قبسسي مل ظاظتكأ
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ىلا ةيمارلا اهتادوهجم راطا يف

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ن˘˘ي˘˘كشسلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
جيورتو داشسفلا رؤوب ىلع ءاشضقلاو
اهشصاشصتخا قطانمب تا˘عو˘ن˘م˘م˘لا
ة˘يلو˘˘ب ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تح˘˘ج˘˘ن

نم ةربتعم ةيمك زجح يف لجيج
ضضا˘ه˘جاو ة˘شسو˘ل˘ه˘˘م˘˘لا ضصار˘˘قألا

نم فلآلا جيورتو رير˘م˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ي˘ف تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘˘لألا

لا˘˘ف˘˘طألا يدا˘˘يأا ى˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط
ن˘م ه˘ل˘كششتا˘م ل˘كب ن˘ي˘ق˘هار˘م˘لاو

ءلؤو˘ه ة˘ح˘شصو حاورأا ى˘ل˘ع ر˘ط˘˘خ
ي˘ئلو˘لا ن˘مألا ة˘ير˘يد˘م تف˘˘ششكو
طاششنل ةديدج ةليشصح يف لجيجل
ة˘ج˘لا˘ع˘م ن˘ع ا˘ه˘تاد˘حو ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ضصخت ة˘ي˘شضق11 ن˘ع ل˘ق˘يلا˘˘م
داوم˘لاو تارد˘خ˘م˘لا ع˘ي˘بو ج˘يور˘ت
يرشضحلا طشسولا يف ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا

ى˘شضفأا ا˘م و˘هو ير˘شضح˘لا ه˘ب˘˘ششو

حوارتت ا˘شصخ˘شش21 ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا

امك ، ةنشس54و91 نيب ام مهرامعأا
ةطرششلا رشصانع تادوهجم تشضفأا

نم304 ن˘ع ل˘ق˘يلا˘م ز˘ج˘ح ى˘لإا

عاونألا تاذ ةشسو˘ل˘ه˘م˘لا ضصار˘قألا

ثÓ˘ث ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا

، ةردخم ضصئاشصخ تاذ تاروراق

تادو˘ه˘ج˘م˘لا هذ˘ه تح˘˘م˘˘شس ا˘˘م˘˘ك

نم ةنحشش رير˘م˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع لا˘ششفإا˘ب

ةدحو37761ب تردق تاعقرفملا

ن˘˘م ةد˘˘حو633 ى˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘شضا

قايشس يفو. ةيلوحكلا تابورششملا

نمألا حلا˘شصم تا˘طا˘ششن˘ب ل˘شصت˘م

ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب

ة˘م˘شصا˘ع قر˘شش ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب

86لا يف خيشش فيقوت يف ةيلولا

ىل˘ع ءاد˘ت˘عإلا ة˘م˘ه˘ت˘ب ر˘م˘ع˘لا ن˘م

رمع˘لا ن˘م66لا ي˘ف ر˘˘خآا خ˘˘ي˘˘شش

وهو ةيليملا ةيدلبب رهطلا ةقطنمب

ةا˘˘فو ي˘˘ف بب˘˘شست يذ˘˘لا ءاد˘˘ت˘˘عإلا

ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شضلا

ه˘لّو˘ح يذ˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ى˘ف˘˘ششت˘˘شسم

ةن˘ي˘ط˘ن˘شسق ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا هرود˘ب

ظفل ثيح هحورج ةروطخل ارظن

، ىفششتشسملا اذهب ةريخألا هشسافنأا

«ةعاشس رخآا » نأا ىلإا ةراششإلا عم

ةثداحلا هذه ىلإا تقرطت دق تناك

.قباشس ددع يف ليشصافتلا قدأاب

وزو يزيت

نيرفاشسملا لقن تارايشس وقئاشس
ةيلولا رقم مامأا نورهمجتي

باحشصأا نم تارششعلا دحألا ضسمأا راهن لÓخ مظن

نم اذه و ةيجاجتحا ةكرح و نيرفاشسملا لقن بابرع

. وزو يزيت ةيلو رقم مامأا ماشصتعل مهميظنت لÓخ

ةكرحلا هذه ناف نيجتحملا ضضعب تاحيرشصت بشسحو

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ل˘جأا ن˘م تءا˘ج ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا

3 نم رثكأل طاششنلا نع مهفقوت ببشسب تاشضيوعتب

ةحئاج ببشسب ضضورفملا يحشصلا رجحلا ءارج ،رهششأا

ةبعشصلا فورظلا نم مهتاناعم نع نيربعم انوروك

مهتبلاطم نع كيهان ةدم ذنم اهيف نوطبختي اوتاب يتلا

و ايجيردت مهطاششن ةدوعل ةذختملا تاءارجلا ةعجارمب

دق و ةيششيعملا مهفورظ عم ىششامتت ل اهوربتعا يتلا

، م˘ه˘ت˘ف˘قو لÓ˘خ نو˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا نو˘˘ق˘˘ئا˘˘شسلا ا˘˘عد د˘˘ق و

تاءارجلا هذه ةعجارم ةرورشض ىلإا ةيشصولا تاطلشسلا

غلابم اهرابتعاب مهطاششن ةدوعب مهل حامشسلل ةذختملا

مهشضيوعت ةرورشض ىلع ، ةبشسانملاب اودّدشش امك ، اهيف

. رهششأا4 براقت يتلا طاششنلا نع مهفقوت ةلحرم نع

مكارت اهنع مجن ةميخو رارشضأا يف تببشست يتلا و

نويلم03 ،مهبشسح ،تقاف يتلا نيقئاشسلا ىلع نويدلا

نم ةيشضقملا ةدملا باشستحا عم ،دحاولا قئاشسلل ميتنشس

و ، لÓغتشسلا ضصخر دوقع و ، تارايشسلا نيمأات دقع

ةرورشضب نيبلاطم . يعامتجلا نامشضلا و بئارشضلا

ة˘ح˘ن˘م ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘˘ت ي˘˘ف عار˘˘شسإلا

مقر اوجردي مل نيذلا نيقئاشسلا ءاشصقإا مدع و نماشضتلا

عفر و .ليجشست˘لا ةرا˘م˘ت˘شسا ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘شضلا

ة˘ي˘قا˘ف˘تلا ل˘ي˘ع˘ف˘ت بو˘جو ةر˘جألا تارا˘˘ي˘˘شس و˘˘ق˘˘ئا˘˘شس

عيمملا زاغلا بيكرت ضصخي اميف ةكرتششملا ةيرازولا

يقئاشس ةدئافل ةئاملاب05 ضضيفخت ىلع ضصنت يتلا

ي˘ف ةدا˘يز˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،ةر˘˘جألا تارا˘˘ي˘˘شس

باكرلا ددع ضصيلقت لاح يف ةئاملاب05ـب ةريعشستلا

 .لقنلا تابرع و ةرجألا تارايشسل ةبشسنلاب اميشسل
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ةنتاب

ةلئاع نم دارفأا ةعبرأا ذاقنإا
لوأا زاغ اوقششنتشسا ةدحاو

 نوبراكلا ديشسكوأا
ةلثمتم ةيندملا ةيامحلل لخدتلا قرف ضسمأا رجف ،تماق

نم نوكتت ةلئاع ذاقنإا نم ،ةنتاب ةيلوب ةمرج ةدحو يف

نيتنبو ةنشس62و03 رمعلا نم ناغلبي نيجوز ،دارفا4

مهشضرعت رثإا كلذو ،تاونشس4و2 رمعلا نم ناغلبت

دقوم نم ثعبنملا نوبراكلا ديشسكا لوأا زاغب قانتخل

يلئاعلا اهلزنمب ةئفدتلل هلمعتشست ةلئاعلا تناك ،رمج

م˘ت ثي˘ح ،ة˘مر˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘ب نادو˘ع˘شسم ة˘عرز˘م˘ب ن˘ئا˘˘كلا

يقلتل رذعملا ةدايع ىلإا مهليوحت لبق اياحشضلا فاعشسا

ةيامحلا حلاشصم هيف ددجت تقو يف اذه .جÓعلا ةيقب

ةطيحلا يخوت ةرورشضب ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ا˘هءاد˘ن ة˘ي˘ند˘م˘لا

تاجرد يف ضسوشسحملا عجارتلا عم اشصوشصخ رذحلاو

لا˘م˘ع˘ت˘شسلا بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا ر˘ملا ،ما˘يلا هذ˘ه ةرار˘ح˘لا

.اهعاونأا فلتخمب ةئفدتلا لئاشسول عشساولا
T°ƒT°É¿.ì

ققحملا توملا نم ةلئاع ذاقنإا
ةملاقب زاغلل مهقاششنتشسا دعب

ذاقنا نم ، ةملاق ةيلوب ةيندملا ةيامحلا ناوعأا نكمت

زاغ مهقاششنتشسا ءارج ققحم توم نم اهلمكأاب ةلئاع

نكي مل يذلا ،ءاملا ناخشس نم نوبركلا ديشسكأا يداحأا

مهنكشسمب ةيوهت دوجو مدعو تازاغلا فيرشصتل ةانق هب

دقو ،ريخلب ةيدلبب رهاطلا ليعامشسا ةخاود يحب نئاكلا

ةباشصإا ىلإا ةاشسأام فلخي نأا داك يذلا برشستلا اذه ىدأا

،30) رمعلا نم نوغلبي ضسفنتلا يف ةبوعشصب لافطأا40

لبق ناكملا نيعب مهفاعشسا مت نيشسنجلا نم41 و

ميكحلا ىفششتشسمب تلاجعتشسلا ةحلشصم ىلإا مهلقن

.ةيبطلا ةبقارملا تحت اوعشضو نيأا يبقع
∫ .Yõ Gdójø

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

7416ددعلا0202 ربمفون32 نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ميلقإا لخاد ةعقاولا تÓبطسسإلاو لزانملا ةقرسس يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت يف لجيج ةيلوب ةنحسشلا ةيدلبب ينطولا كردلا رسصانع حجن
ةروكذملا ةيدلبلا ناكسس نويع نم مونلا تعزن يتلا ةكبسشلا هذهل ربدملا لقعلا نÓكسشي اناك نينثا نيسصخسش فيقوتو ةيلبجلا ةيدلبلا هذه

.مهنم نيحÓفلا اديدحتو

 ةيليملاب توملا ىتح رخآا ىلع ىدتعا خيسش فيقوت عم ةازاوم

صسولهم صصرق004 نم رثكأا زجحت ةطرششلا
 لجيجب تاعقرفملا نم ةدحو فلأا61 نم رثكأا ريرمت ةيلمع صضهجتو
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ن˘مأل ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم تد˘˘كأا
حوتفم قيقحتلا نأا ،نارهو ةيلو
ايميلقإا ةشصتخملا ةباينلا فرط نم
«ب خ «با˘˘ششلا ةا˘˘فو ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف

يذلا و ةنشس03 رمعلا نم غلابلا
ن˘مألا ر˘ق˘م ل˘خاد ة˘ي˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘فاو

ي˘ف ه˘ف˘ي˘قو˘ت بق˘˘ع51 ير˘شضح˘˘لا
يد˘˘م˘˘˘ع حر˘˘˘جو بر˘˘˘شض ة˘˘˘ي˘˘˘شضق
ضضي˘˘بألا حÓ˘˘شسلا لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘ب
قا˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو.رو˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
نمأÓل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تح˘شضوأا

حلاشصم نأاب ،اهل نايب يف ينطولا

ى˘ل˘ع تل˘ج˘˘شس نار˘˘هو ة˘˘يلو ن˘˘مأا

،51 يرشضحلا نمألا رقم ىوتشسم

يف يراجلا ر˘ب˘م˘فو˘ن12 خيراتب

ة˘ي˘شضق را˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘شصت˘˘ن˘˘م دود˘˘ح

لام˘ع˘ت˘شسا˘ب يد˘م˘ع حر˘جو بر˘شض

ىلع ، روظحملا ضضيبألا حÓشسلا

ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب لا˘فار˘م ي˘ح ىو˘˘ت˘˘شسم

رشضخلا مقرلا ىلع ةيفتاه ةملاكم

ضصخ˘شش دو˘جو ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م،8451

تلقنت ، ضضرألا ىلع ىقلم باشصم

ايميلقإا ةشصتخملا ةطرششلا حلاشصم

ني˘ع ى˘لإا،51 يرشضحلا ن˘مأÓ˘ل
ة˘ي˘ح˘شضلا ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت ن˘˘يأا ،نا˘˘كم˘˘لا

22 رمعلا نم غلابلا «ع أا» وعدملا
ةيام˘ح˘لا ةرا˘ي˘شس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘شس
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم و˘˘˘ح˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ىفششتشسمب ةيبطلا تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلا
تافاعشسإلا يقلتل نارهو يعماجلا
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم نأا تدا˘˘˘˘فأاو. ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوألا
تعر˘شش ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘شسلا ة˘طر˘˘ششلا
نع ترفشسأا يتلا ةينمألا اهتاقيقحت
ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف طرو˘ت˘م˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
«ب خ» و˘عد˘م˘لا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو

متيل ة˘ن˘شس03 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا

ل˘جأا ن˘م ة˘ح˘ل˘شصم˘لا ى˘لإا هدا˘ي˘˘ت˘˘قإا

هنأا تفاشضأاو. قيق˘ح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘شسا

54 و91 ة˘˘عا˘˘شسلا دود˘˘˘ح ي˘˘˘ف

رقم لخاد ةينملا هتفاو فوقوملا

م˘ت ثي˘ح،51 يرشضح˘لا ن˘مألا

لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختإا

يف ةلثمتملاو نأاششلا اذه يف اهب

ضصتخملا ةيروهمجلا ليكو لقنت

ىلإا يعرششلا بيبطلا ةقفر ايميلقإا

قيقحتلا نأاب ةدكؤوم ،ناكملا نيع

ةشصتخملا ةباينلا فرط نم حوتفم

.ايميلقإا

 روظحملا ضضيبألا حÓسسلا لامعتسساب يدمع حرجو برسض ةيسضق يف هفيقوت بقع

نارهوب51 يرشضحلا نمألا رقم لخاد باشش ةافو
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هذ˘ه كي˘كف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تءا˘˘جو

د˘حأا لز˘ن˘م ضضر˘ع˘ت بق˘ع ة˘كب˘ششلا
ه˘ل˘ب˘ط˘شسا اذ˘كو ة˘˘ن˘˘ح˘˘شسلا نا˘˘كشس
ءاعبرألا موي ةقرشس ةيلمعل ضصاخلا
ىلع نولوهجم مدقأا ثيح يشضاملا
اذ˘كو رو˘كذ˘م˘لا لز˘ن˘م˘˘لا ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا
ابيرقت نمازتم تيقوت يف لبطشسإلا
دا˘˘ت˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع او˘˘لو˘˘ت˘˘شسي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ن˘يذ˘ه ل˘خاد˘ب تنا˘ك تاز˘ي˘ه˘˘ج˘˘تو
ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت ر˘ثا ى˘ل˘عو ، ن˘ي˘ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
تكرح˘ت عو˘شضو˘م˘لا ي˘ف ىو˘كششل
ة˘ن˘ح˘ششلا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف

ادامتعا  ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ى˘ل˘ع ضضب˘ق˘ل˘ل

تناك تايطعمو تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع

ي˘˘˘˘هو ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا هذ˘˘˘˘ه ةزو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب

فيقوتب تحمشس يت˘لا تا˘كر˘ح˘ت˘لا

ةكبششلا هذهل نير˘بد˘م˘لا ن˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

نيشصخششب رمألا قلعتيو ةيمارجإل

رمعلا نم يناثلا دقعلا يف نينثا

هذ˘ه ةدا˘ي˘ق ة˘˘م˘˘ه˘˘ت ا˘˘م˘˘ه˘˘ل ته˘˘جو

ةد˘ع ي˘ف تطرو˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘كب˘˘ششلا

ميلقإا ىوتشسم ىلع ىرخأا تاقرشس

هذ˘ه تح˘م˘شسو. ة˘ن˘˘ح˘˘ششلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

فيقوت ىلع ةوÓعو كلذك ةيلمعلا

ةداعتشساب  نيروكذملا نيشصخششلا

مت يتلا داتعلاو ةزهجألا نم تايمك

لزنملا لخاد نم ه˘ي˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘شسإلا

يف لثمتتو نيقورشسملا لبطشسإلاو

دلوم ىلإا ةفاشضإا زاغ ةروراق41

ن˘م ىر˘خأا ة˘عو˘م˘ج˘مو ي˘ئا˘بر˘ه˘˘ك

ن˘م تف˘ت˘˘خا ي˘˘ت˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا

مت دقو اذه .نيروكذملا نيعقوملا

ق˘ح ي˘ف ي˘ئا˘شضق ف˘˘ل˘˘م ل˘˘ي˘˘كششت

مت نيذللا نيفوقو˘م˘لا ن˘ي˘شصخ˘ششلا

يف دحألا ضسمأا ةلادعلل امهميدقت

ثحبلا هيف لشصاوتي يذلا تقولا

نيينعملل ني˘شضر˘ت˘ف˘م ءا˘كر˘شش ن˘ع

تطروت يتلا ةقرشسلا تايلمع يف

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘كب˘ششلا هذ˘ه ا˘ه˘˘ي˘˘ف

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا ر˘كذ˘ي ة˘ي˘شضا˘م˘لا

ضضر˘˘ع˘˘ت ع˘˘م ن˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب تءا˘˘˘ج

نينطاوملا نم د˘يد˘ع˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م

ةياهن ةلطع لÓخ وطشس تايلمعل

ةيلو نم ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م˘ب عو˘ب˘شسألا

ضسواق يتيد˘ل˘ب˘ب اد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج

تلغتشسا ثيح رداقلا دبع ريمألاو

ةيخانملا فورظلا ةيمارجا تاكبشش

ىلع ةراغإÓل يحشصلا رجحلا اذكو

هذهب ةيراجت تÓحمو لزانم ةدع

ر˘خآا ه˘ل ترا˘ششأا ا˘م و˘هو ق˘طا˘ن˘م˘لا

.ضسمأا مويل اهددع يف ةعاشس

 يئابرهك دلوم و قورسسم داتع عاجرتسساب تحمسس ةيلمعلا

 لجيجب ةنحششلاب تÓبطشسإلاو لزانملا ةقرشس يف ةشصتخم ةكبشش ككفي كردلا
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نيب ،شسمأا ،«ةعاسس رخآا» تفاط
ةرسشتنملا ديربلا بتاكم نم ددع
ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب ة˘يلو˘لا بار˘ت ر˘ب˘ع
يتلا كيبابسشلاو ةيسسيئرلا ةسضابقلا
تاسشاع˘م فر˘سصل ا˘ه˘ثاد˘ح˘ت˘سسا م˘ت
،ةيادبلا تناك نيذ˘لا ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا
م˘ه˘ن˘م ى˘لوألا ة˘˘ع˘˘فد˘˘لا ع˘˘م ،شسمأا

يهتنت نيذلا كئلوأاب رمألا قلعتيو

ثيح،1و0 ـب مهتا˘با˘سسح ما˘قرأا
ةسسÓسس ىلع «ةعاسس رخآا» تفقو
فر˘سص ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘ك م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
تاذ ريباوطلا ءافتخاو تا˘سشا˘ع˘م˘لا
تناك يتلا يهان˘ت˘م˘لا ر˘ي˘غ لو˘ط˘لا
هذ˘ه ي˘ف د˘ير˘ب˘˘لا بتا˘˘كم «ن˘˘يز˘˘ت»
نأاو اسصوسصخ ،رهسش لك نم ةرتفلا

ىلع تدمتعا «رئازجلا ديرب» ةدحو
ءارجإاك ةينورتكلإلا ر˘كاذ˘ت˘لا ما˘ظ˘ن
يلاتلاب يلختلاو ن˘ئا˘بز˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل

كي˘با˘ب˘˘سش شصي˘˘سصخ˘˘ت ما˘˘ظ˘˘ن ن˘˘ع
ةفاسضإلاب ،لاجرل˘ل ىر˘خأاو ءا˘سسن˘ل˘ل
نا˘˘˘ك ءي˘˘˘سش م˘˘˘هأا نإا˘˘˘ف ،كلذ ى˘˘˘˘لإا

ةيلاملا ةلويسسلا وه ،شسمأا ،ارفوتم
ذن˘م ر˘ب˘كألا ل˘كسشم˘لا تنا˘ك ي˘ت˘لا
اطغسض قلخ اهر˘فو˘ت مد˘ع˘ف ،ر˘ه˘سشأا

ببسستو ديربلا بتاكم ىلع اريبك
ط˘سسو ى˘سضو˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ةي˘ح˘سصلا ر˘طا˘خ˘م˘لا م˘غر ن˘ئا˘بز˘لا
رظنلابو انوروك شسوريفب ةقلعتملا

اهريفوت مت يتلا فورظلا هذه ىلإا

نئابزلا ميظنت نإاف ،ةيلمعلا حاجنإل

،كلذل ةيمتح ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘با˘ث˘م˘ب نا˘ك

،ةينورتكلإلا ركاذتلا ماظن لسضفبف

لابقتسسل ي˘سسار˘كلا لÓ˘غ˘ت˘سسا م˘ت

و˘هو م˘هراودأا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا

ىتح اسضيأا ها˘ن˘سسم˘ل يذ˘لا ع˘سضو˘لا

ة˘ثÓ˘ث˘لا كا˘سشكألا ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا كا˘˘ب˘˘سشلاو

مامأا حتف لÓخ نم اهب داجنتسسلا

ةفاقثلا راد ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ئا˘بز˘لا

يهو «فايسضوب د˘م˘ح˘م» نو˘ن˘ف˘لاو

دعبت ل يتلا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ديربلل ةيسسيئرلا ةسضابقلا نع اريثك
ى˘ق˘ب˘ت˘سس ي˘˘ت˘˘لا كي˘˘با˘˘ب˘˘سشلا ي˘˘هو
عوبسسألا ةياهن ةياغ ىلإا ةحوتفم
نوكيسس رودلا نأا رابتعاب ،يراجلا
ن˘يذ˘لا ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع مو˘˘ي˘˘لا

2 ـب يراجلا مهباسسح مقر يهتني

ن˘م ى˘ل˘ع رود˘لا ي˘تأا˘˘ي اد˘˘غو3و

مويو5و4 ـب م˘ه˘م˘قر ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي

نم شسيمخلا مويو7و6 ءاعبرألا
يد˘ير˘ب˘لا م˘ه˘با˘سسح م˘قر ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي

ردسصم دكأاو اذه،9و8 ـب يراجلا

ةلويسسلا نأاب «ةعاسس رخآا» ـل ميلع

تابلط ةفاك ةيبلتل ةرفوتم ةيلاملا

ر˘مألا اذ˘ه او˘سسم˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ئا˘˘بز˘˘لا

تسشÓت يتلا ةريخألا مايألا لÓخ

بتاكم مامأا نم ريباوطلا اهلÓخ

ائ˘ي˘سش ة˘ي˘لآلا تا˘عزو˘م˘لاو د˘ير˘ب˘لا

نإاف هتاذ رد˘سصم˘ل˘ل ا˘ق˘فوو ،ا˘ئ˘ي˘سشف

دعي م˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا ل˘كسشم

بتا˘كم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘˘حور˘˘ط˘˘م

ديربلا ةسسسسؤوم لعج ام وهو ديربلا

يلام غلبم بحسسب اهنئابزل حمسست

.رانيد فلأا001 ىلإا لسصي

ثداح يف حورجب  خيسش بيسصأا اميف

5491 يام8 يحب  لثامم

بقع ةفلتخم تاباسصإل ضضرعتي ينيعبرأا
«مراد ضصÓب»ـب عفترم نم هطوقسس

يلاوح عفترم نم رمعلا نم عبارلا دقعلا يف لجر طوقسس ىدأا

تاباسصإل هسضرعت ،ةبا˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ر˘ت˘م3
حانج ىلع هلقنو ناكملا نيع يف هفاعسسإا تعدتسسا ةفلتخم
مÓعإلاب فلكملا فسشك .ةيبطلا تلاجعتسسلا ىلإا ةعرسسلا

اوقلت هناوعأا نأا ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب لاسصتلاو
ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘جر طو˘ق˘سس هدا˘ف˘م ءاد˘ن شسمأا لوأا حا˘ب˘˘سص

ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ةميدقلا ةنيدملاب عفترم نم ةنسس14
شضرعت دق هنأا نيبت ةنياعملاو لوسصولا دعبو ناكملا نيع
مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع فعسسأا نيأا ،ةفلتخم تاباسصإل
تاذ يفو ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا تلاجعتسسلا ىلإا لقن

ةتوافتم تاباسصإل رمعلا نم ةنسس17 يف خيسش شضرعت قايسسلا

هتباسصإل ىدأا امم،5491يام نماثلا يحب هطوــقسس بقع
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘نو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘˘ف ه˘˘فا˘˘ع˘˘سسإا تعد˘˘ت˘˘سسا حور˘˘ج˘˘ب
حلاسصملا تاذ تلخدت امك، مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفسشتسسملا

ةسشاط يحب ةيئابرهك كÓسسأا قارتحاو طوقسس رطخ ةلازإل
،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو˘˘ب شسرا˘˘م ل˘˘ق˘˘ح ي˘˘حو لا˘˘حر˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
تلجسس ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم نأا ىلإا ةراسشإلا  ردجتو

ىحرج6 اهلÓخ تفعسسا نيأا ةيسضاملا ةعاسس42 يف Óخدت24

.رورملا ثداوح يف لخدتلا نع كيهان ،اسضيرم43 تلجأاو
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 رورملا ثداوحو انوروك ةروطخ   نم ةيعوتلل

ةيسسيسسحت  ةلمح مظنت نمألا حلاسصم
لاحرب و ةبانعب

راجتلا ةدئافل ةي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ل˘م˘ح ة˘با˘ن˘ع ن˘مأا ح˘لا˘سصم تم˘ّظ˘ن
ريبادتلاب دّيقتلا ةرورسض ىلع مّهثح اهلÓخ نم مت نينطاوملاو
نم ةياقو˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘لوّد˘لا فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ّت˘م˘لا ة˘يزار˘ت˘حإلا

ةيئلولا ةحلسصملا فرط نم تّمتو ، «91--ديفوك» شسوريف
حلاسصمل ةعباتلا ةطرسشلا تاوق عم قيسسنتلابو يمومعلا نمأÓل
لا˘سصتإلا بت˘كم ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مألا

ةيرئازجلا ةيمÓسسإلا ةفاسشكلا ةق˘فار˘م˘بو ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو
عوبسسألا ةياهن ةروكذملا حلاسصملا تمّظن نيأا ،ةبانع ةيلول
لك تّسسم نينطاوملاو راجتلا ةدئافل ةّيوعوت ةلمح مرسصنملا

ةنيدملا طسسو ىوت˘سسم ى˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘م˘لا با˘ط˘ح˘لا قو˘سس ن˘م
،شصاسصتخلا عاطقب ةنئاكلا  ةيراجتلا تÓحملا ىلإا ةفاسضإلاب
ةدئافل ةيسسيسسحتلا تÓمحلا ةلسصاوم راطإا يف جردني ام وهو
مهتوعد ّمتو انوروك شسوريف نم ةياقولل عمتجملا حئارسش ةفاك
فرط نم ةذخّتملا ةياقولاو ةمÓسسلا دعاوقب  مازتلإلا ةرورسضل
قايسس يفو .ّدجتسسملا انوروك ءابو ةبراحم شضرغب ةموكحلا

لوح ةيسسيسسحت ةلمح لاحرب ةرئاد نمأا حلاسصم تمّظن لسصتم
ىلع مهّثحو ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا ة˘ي˘عو˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘يرور˘م˘لا ة˘مÓ˘سسلا

ةم˘ّظ˘ن˘م˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا تءا˘جو رور˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق مار˘ت˘حا ةرور˘سض
ةمÓسس رورملا نوناق مارتحإا» راعسش تحت دحألا شسمأا ةحيبسص
قيرطلا ىوتسسم ىلع لئاسسو ةّدع ريخسست ّمت نيأا «عيمجلا

،لاحرب ةيدلبل ةعباتلا تاقرطلا نم ةعومجمو44 مقر ينطولا
حئاسصنلا نم ةلسسلسس اهتاّيط يف ةيوعوتلا ةلمحلا تلمح اميف
نينطاوملا ىلإا ةي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘مّد˘ق ي˘ت˘لا تادا˘سشرإلاو
تاّيوطم مهل اهعيزوت عم رورملا ثداوح يف عوقولا يدافتل
قئاسسلا ةّحسص ىلع ظافحلل رورملا نيناوقب ّديقتلا دئاوف زربت
ّديقتلا ةرور˘سض ى˘ل˘ع م˘ه˘ّث˘ح ع˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘ّح˘سصو

.انوروك ءابو راسشتنا عنمل ةمزÓلا ةيزارتحإلا تاءارجإلاب
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ناك ام فÓخ ىلع كلذو ةريبك ةسسÓسسب ةبانع ةيلوب ديربلا بتاكم فلتخم ىوتسسم ىلع ،سسمأا ،نيدعاقتملا تاسشاعم فرسص ةيلمع ترج
.ةيفاسضإا كيبابسش اهثادحتسسا ىلإا ةفاسضإلاب ةمزÓلا ةيلاملا ةلويسسلل «رئازجلا ديرب» ةسسسسؤوم ريفوت دعب كلذو رهسشأا ذنم عسضولا هيلع

رهسشأا ذنم ىلوألا ةرملل نيريبك ميظنتو ةسسÓسسب تمت ةيلمعلا

نيدعاقتملا تاسشاعم فرسص مايأا لوأا ناهر بسسك يف حجنت ديربلا ةسسسسؤوم

 ةيلزنمورهكلا تاودألا  تفلتأاو راجتلل رئاسسخ تدبك

نوكتسشي ةدوع نب ةديدجلا ةنيدملا ناكسس
ءابرهكلل ةرركتملا تاعاطقنلا نم

ت
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ةن˘يد˘م˘لا ءا˘ي˘حأا نا˘كسس ي˘كت˘سشي
ششير˘لا عارذ ةدو˘˘ع ن˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

تاعاطقنلا نم مايألا هذه لÓخ
يتلاو يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا
اذ˘ه لÓ˘خ ة˘سصا˘خ م˘ه˘قرؤو˘˘ت تتا˘˘ب
نو˘˘˘كت ثي˘˘˘ح درا˘˘˘ب˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘سصف˘˘˘˘لا
لÓخ ةيئاجف ةف˘سصب تا˘عا˘ط˘ق˘نلا
ي˘ف م˘˘ها˘˘سسي ا˘˘م˘˘م ةورذ˘˘لا تا˘˘قوأا

عمو يئابرهكلا رايتلا ىلع طغسض

يف اذه ةرارحلا تاجرد شضافخنا
هذهب ناكسسلا هيف ددن يذلا تقولا
امم ارخؤوم تمقافت يتلا ةرهاظلا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا فÓ˘˘تإا ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست
ةسصاخ ةيلزنمورهكلا تازي˘ه˘ج˘ت˘لا
حسضوأا يذلا تقولا يف تاجÓثلا
اودبكت مهنأاب ةق˘ط˘ن˘م˘لا را˘ج˘ت ه˘ي˘ف
بب˘سسب ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘ئا˘˘سسخ
مهلعج يئابرهكلا رايتلا تاعاطقنا
قلعتي ام ةسصاخ رئاسسخ نودبكتي
ةعسساولا ةيئاذغلا داوملاو موحللاب

هتاقتسشمو بي˘ل˘ح ن˘م كÓ˘ه˘ت˘سسلا
بب˘سسب تف˘ل˘تأا ي˘ت˘لا داو˘˘م˘˘لا ي˘˘هو
ةجرد جاتحت اهنأل ءابرهكلا لكسشم
لعج ام وجلا ةرارحب ةنراقم ةدورب
عيزو˘ت ة˘كر˘سش نود˘سشا˘ن˘ي نا˘كسسلا
ةلكسشملا هذهل لح داجيإا ءابرهكلا
ا˘ب˘ل˘سس تسسكع˘نا ي˘ت˘لا ة˘سصيو˘˘ع˘˘لا
ىلع ىتح وأا نينطاوملا ىلع ءاوسس
رئاسسخ مهدب˘كت لÓ˘خ ن˘م را˘ج˘ت˘لا

لÓخ نم راج˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘يدا˘م
ةسساسسحلا علسسلاو عئاسضبلا فÓتإا

ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت˘ف نا˘كسسلا ر˘ئا˘سسخ ا˘مأا

اذكو ةيلزنمورهكلا ةزهجألا فÓتإا

اقبسسم اهريسضحت مت يتلا قابطألا

نوكتل ة˘جÓ˘ث˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘سضو م˘تو

ةوسسنلا ةبسسنلاب شصخألابو ةرسضاح

˘ماد˘ع˘نا بب˘سسب ن˘كلو تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘لا

نم اهيمر م˘ت˘ي˘ل تد˘سسف ءا˘بر˘ه˘كلا

بسسح˘˘بو تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘بر فر˘˘˘ط

نود˘ب تا˘عا˘ط˘ق˘نلا نإا˘˘ف نا˘˘كسسلا

.راذنا قباسس

يبوجم نيدلازع يوهجلا حرسسملل بويتويلا ةانق ىلع

مويلا «نيمسساي ةيبرملل اركسش» ةيحرسسم نم يناثلا ءزجلا ضضرع
ةانق يف يناثلا ءزجلا شضرع مويلا متيسس
نيدلا ز˘ع يو˘ه˘ج˘لا حر˘سسم˘لا بو˘ي˘تو˘ي
احابسص ةرسشاعلا نم ةيادب مويلا يبوجم
ناونع لمحت لافطألاب ةسصاخ ةيحرسسم
نم لمعلاو ،«نيمسساي ةيبرملل اركسش»
لا˘م˘ك جار˘خإاو ما˘ه˘لإا فو˘ف˘ح˘م ف˘ي˘لأا˘˘ت
يراخوبلا لاب˘ح ا˘ي˘فار˘غو˘ن˘ي˘سس ،ي˘ن˘يور
كراسشو يقرسش نيدلا نيز ىقيسسومو
رود يف يفينح لامأا نم لك ليثمتلا يف
يف ناطلسس نب ىنم ،نيمسساي ةيبرملا
رود يف دارو ءاميسش ،للد ةريمألا رود
رود ي˘فرا˘فر˘ف نا˘ه˘م˘سسإا ،لا˘˘مر˘˘لا ةدرو
رود ي˘ف ة˘˘ي˘˘ب˘˘سشقو˘˘ب ناو˘˘سضر ،شسم˘˘سش
كل˘م˘لا رود ي˘ف نو˘ن˘ح˘سس راز˘ن ،يوار˘لا
ن˘م ي˘ن˘ق˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا نو˘كت˘˘يو نا˘˘هر˘˘ب
قيفر موحرملا توسصلا ينقت ،نامحرلا دبع تاسشوتفتوبو يليعامسس هللا دبع فطاع ةءاسضإلا ينقت ،ميتيل ميلسس حكرلا روسسيجير

 S°∏«ªÉ¿.Q.لÓج لاوكو اسضر ديعسسوب حكرلا ينقت ،دباعلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف7416ددعلا0202 ربمفون32 نينثإلا6
www.akhersaa-dz.com

ءاتسشلا لسصف لولح عم ناكسسلا فواخم دادزت اميف

يف ةفلتخم تاققسشت يف ببسستت راطمألا
ةميدقلا ةنيدملاب نيقباط نم ةنوكتم ةيانب

«مراد شصÓب» يحب ةميدقلاو ةسشهلا تايانبلاب نونطاقلا ناكسسلا ششيعي
ببسسب كلذو ،ءاتسش لك لسصف لولح عم فوخلا نم ةلاح ةبانع ةيدلبب
نم ةفلتخ˘م ءاز˘جأا ي˘ف تارا˘ي˘ه˘ناو تا˘ق˘ق˘سشت ن˘م را˘ط˘مألا ه˘ثد˘ح˘ت ا˘م
لوأا تلخدت ثيح. ةظحل يأا يف اهعوقوب رذني حبسصي امم ،مهتانكسس
اهراطخإا بقع ةميدقلا ةنيدملاب ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم شسمأا
ىلإا ةفاسضإا يسضرأا قباط نم نوكتم ميدق ىنبم يف تاققسشت ثودحب

لوسصولا د˘ع˘بو ،د˘ي˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ز˘كر˘م بنا˘ج˘ب د˘جاو˘ت˘م يو˘ل˘ع ق˘با˘ط
ميدقت مت نــيأا، ينبملا يف ةفلتخم تاققسشت دوجو نيبت ةنياعملاو
يا نم مهتمÓسس ىلع ظافحلل هينطاقل ةمزÓلا تاداسشرإلاو حئاسصنلا

ينكاسس طسسو اعلهو افوخ ةعقاولا تفلخ دقو اذه، ثدحي دق ئراط
ردجتو ،ةظحل يأا يف مهسسوؤور هرايهنا نم مهفوخ ببسسب ىنبملا
ةدجاوتملا ةميدقلا تاينبلاب نوميقي نيذلا نينطاوملا نأا ىلإا ةراسشإلا
لسصف مودقب نانئمطإا Óلا نم ةلاح نوسشيعي ةيلولا ءايحأا فلتخمب
تا˘عد˘سصت ثد˘ح˘ي ا˘مو ،ةو˘ق˘ب را˘ط˘مألا ه˘ي˘ف ل˘طا˘ه˘ت˘˘ت يذ˘˘لا ءا˘˘ت˘˘سشلا

يا يف اهعوقو رطخب رذني حبسصي امم مهلزانم ناردج يف تاقسشسشتو
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دهعم نم اهيلع تلضصحت يتلاو
م˘ل ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب رو˘ت˘ضسا˘ب
ىلع ءاوضس تاجايتح’ا عيمج طغت
ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘ضسم
ةيئافضشتضس’ا لكايهلا وأا ةيراوجلا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘عو .ة˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
ديدعلا يف دحأ’ا شسمأا نينطاوملا

مد˘ع˘ل م˘ه˘ف˘ضسأا ن˘ع تادا˘ي˘ع˘لا ن˘م
حاقللا ىلع لوضصحلا نم مهنكمت
وهو ةحونمملا ةضصحلا دافن ببضسب
ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب ه˘ي˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا م˘˘ت ا˘˘م
زكرم ينوبلاب تامدخلا ةددعتملا

لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘ضس ى˘ل˘ع ةر˘ضضخو˘ب و
م˘قاو˘ط˘˘لا تلاز ’ ثي˘˘ح ر˘˘ضصح˘˘لا
ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ضشو ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

نم ةثلاثلا ةعفدلا ىلع اهلوضصح
تايطعملا رخآا ريضشت ثيح حاقللا
يتلا نيتضصحلا نأا ىلع ةرفوتملا
نم ةبانع ة˘ي’و ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘ضصح˘ت

01 ىلإا لضصت مل روتضساب دهعم
م˘˘ت ة˘˘عا˘˘ضسلا د˘˘ح˘˘˘ل ة˘˘˘عر˘˘˘ج ف’آا
عيمج ىلع اه˘ع˘يزو˘تو ا˘ه˘م˘ي˘ضسق˘ت
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘ضصلا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا

ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘ضس’ا ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لاو
ةجرخب انمق ةازاوملابو  .ةي’ولاب
ثيح تايلديضصلا فلتخمل ةيناديم
تاعرج نأا اهبا˘ح˘ضصأا م˘ظ˘ع˘م د˘كأا
ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

رعضس عافترا نأا انل اودكأا نونطاوم

جد0031 ن˘م ر˘ث˘كأا ى˘˘لإا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ن˘كم˘ت مد˘عو ةد˘حاو˘لا ة˘عر˘˘ج˘˘ل˘˘ل
عاجرتضسا نم نينمؤوملا ىضضرملا
ينطولا قودنضصلا نم حاقللا ةميق
م˘ه˘ل˘ع˘ج ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا نا˘˘م˘˘ضضل˘˘ل
ةيراوجلا تاداي˘ع˘لا ى˘لا نوؤو˘ج˘ل˘ي
ناجملاب ه˘ي˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا شضر˘غ˘ب
د˘ح˘ل م˘ه˘ل ق˘ق˘ح˘ت˘˘ي م˘˘ل كلذ ن˘˘كل
بئا˘˘ن˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م .ة˘˘˘عا˘˘˘ضسلا
ةرياد» ينطولا يبعضشلا شسلجملاب

’اؤو˘ضس شسمأا ه˘جو «با˘هو˘لا د˘˘ب˘˘ع
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك
تايفضشتضسملا حÓضصإاو ناكضسلاو
بلاط » ديزوب نب نامحرلا دبع»
ةضصحب ةبا˘ن˘ع د˘يوز˘ت˘ب ه˘لÓ˘خ ن˘م
از˘نو˘ل˘ف˘˘نأ’ا حا˘˘ق˘˘ل ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
يذلا لاؤوضسلا يف دكأاو . ةيمضسوملا
Óئاق هنم ةخضسن «ةعاضس رخآا» تقلت
ةرازو قيرط نع ةلودلا رفوت «:
ازنول˘ف˘نأا حا˘ق˘ل ة˘ن˘ضس ل˘ك ة˘ح˘ضصلا
ةئف يضضرتضسي يذلاو ةيمضسوملا

رابك ةضصاخ عمتجملا نم ةعضساو

’إا ةنمزملا شضارم’ا يوذو نضسلا
تناك يتلا ةضصحلا ةنضسلا هذه اهنأا

د˘˘ج ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ضصضصخ˘˘م
نم اطيضسب ابلط يطغت ’ ةليئضض
دد˘ه˘ي ا˘م ى˘ل˘ع ةدا˘يز حا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه
«انوروك» شسوريف ىضضرملا ء’ؤوه
يف ةنضسلا هذه تببضست يذلا ءابولا

ىوتضسم ىلع طغضضلاو ريبك جرح
ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تادا˘ي˘ع˘لا

ى˘ت˘˘ح او˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘ضسي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لاو
ن˘م حا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ي˘ب˘لا˘ط ةد˘عا˘ضسم
شضار˘مأ’ا با˘ح˘ضصأاو ن˘ضسلا را˘ب˘ك
ينوبلا ةيدلب نأا دجن ثيح ةنمزملا
رضصحلا ’ لاثملا ليبضس ىلع طقف
زواجتت ’ ةيلوأا ةضصح اهل ىطعت

’ ةين˘كضس ة˘فا˘ث˘كل حا˘ق˘ل002لا

لءاضستو ةمضسن فلا071 ىدعتت
«:Óئاق «باهولا دبع ةرياد» بئانلا

ةي˘م˘ضسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأ’ا حا˘ق˘ل ل˘ه
نينطاوملا بلط ةي˘ط˘غ˘ت˘ل ر˘فو˘ت˘م
را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘˘˘خ
ةنمزملا شضارمأ’ا باحضصأاو نضسلا

ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘ضضلاو جر˘˘ح˘˘لا ع˘˘فرو
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تادا˘ي˘ع˘لا ي˘˘لوؤو˘˘ضسم
ر˘˘يد˘˘م نا˘˘كو .؟ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
رئازجلا روتضساب دهعم˘ب ق˘يو˘ضست˘لا
«ي˘فو˘ضس قازر˘لا د˘ب˘ع «رو˘ت˘˘كد˘˘لا

عيزوت نا˘م˘ضض شصو˘ضصخ˘ب نأا˘م˘ط
داضضملا حاقللا شصضصحل «لداع»
ةي˘م˘ضسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأ’ا شسور˘ي˘ف˘ل
تا˘ي˘م˘كلا بضسح ا˘ي˘ج˘يرد˘ت كلذو
دوزي يذلا ربخملا نم لضصت يتلا
تاذ حرضشو .ةداملا هذهب دهعملا

ق˘˘با˘˘ضس ح˘˘ير˘˘ضصت ي˘˘ف لوؤو˘˘ضسم˘˘لا
حاقللا عيزوت اهب متي يتلا قرطلا

’دتضسم نطو˘لا ق˘طا˘ن˘م ل˘ك ر˘ب˘ع
ةرازو تاهيجوت ىلإا دنتضست ةمئاقب
حÓ˘˘˘˘ضصإاو نا˘˘˘˘كضسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا
ةضصحلا» نأاب ادكؤوم تايفضشتضسملا
ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ع˘ضضو ي˘ت˘˘لا ى˘˘لوأ’ا
مت ةرازولاب ةحضصلا ةيقرتو ةياقولا

ةئاملاب001 ة˘ب˘ضسن˘ب ا˘ه˘ع˘يزو˘˘ت
ادج ةليلق تاي’و ءانثتضساب ابيرقت
م˘ت ن˘طو˘لا ط˘ضسو˘ب ا˘ه˘ن˘م نا˘ت˘˘ن˘˘ثا
يف نيتضصح ءا˘ن˘ت˘ق’ ا˘هؤوا˘عد˘ت˘ضسا
ةضصحلاب قلعتي اميف .«تقولا شسفن
دهعملا نأاب رو˘ت˘كد˘لا لا˘ق ة˘ي˘نا˘ث˘لا

نأاو نطولا ربع ةي’و81 دوزي
ة˘˘نو˘˘هر˘˘م ة˘˘عزو˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا
دهعملا اهم˘ل˘ضست˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘كلا˘ب
رو˘ت˘˘كد˘˘لا ح˘˘ضضوأاو .«ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
م˘ت˘ي حا˘ق˘ل˘لا ع˘يزو˘˘ت نأا˘˘ب ي˘˘فو˘˘ضس
ةيمكلا بضسح «ةيجيردت ةفضصب»
يذلا ربخملا نم اهؤوانتقا متي يتلا
ايعاد ،ةحضصلا ةرازو هعم تلماعت
ي˘ف «ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘˘لا عرز يدا˘˘ف˘˘ت» ى˘˘لإا

ةلمحلا تماد ام عمتجملا طضسو
ملو اهتيادب يف -هبضسح - تلاز’
ت’ا˘ح» ’إا د˘˘ع˘˘ب ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست م˘˘ت˘˘ي

ة˘˘با˘˘ضصإ’ا ن˘˘م «اد˘˘˘ج ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئ˘˘˘ضض
ةيريدم نإاف ةرا˘ضشإÓ˘ل .شسور˘ي˘ف˘لا˘ب
د˘ق تنا˘ك ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘ح˘˘ضصلا
حيقلتلا ةلمح يف ارخؤوم تعرضش

ي˘ف ة˘ي˘م˘ضسو˘م˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأ’ا د˘˘ضض
ببضسب ةنضسلا هذه يئانثتضسا فرظ
لمضشتو ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ي˘ضشف˘ت

با˘ح˘ضصأا ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ءار˘جإا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘ي˘ن˘ضسم˘لاو ة˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا شضار˘˘مأ’ا

لاف˘طأ’ا اذ˘كو ل˘ماو˘ح˘لا ءا˘ضسن˘لاو
ىوتضسم ىلع ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه م˘ت˘تو
تا˘ح˘ضصم˘لاو ة˘ي˘ح˘ضصلا ز˘كار˘م˘˘لا
تايفضشتضسملل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘يراو˘ج˘لا
تايد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه تءا˘ج د˘قو ة˘ي’و˘لا

ن˘طو˘لا تا˘ي’و ي˘قا˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع
ةينطولا اهتلمح يف تقلطنا يتلاو
ةيمضسوملا ازنولفنأ’ا دضض حيقلتلل
ءادلا اذه نم ةياقولا فدهب كلذو
لوخد عم رضشتني يذلا يمضسوملا
ةياغ ىلإا رمتضسيو فيرخلا لضصف
ثود˘˘ح بب˘˘ضسب ع˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘لا ل˘˘˘ضصف
ىلع ر˘ثؤو˘ي ا˘م ة˘يو˘ج˘لا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا

حيق˘ل˘ت˘لا نأا ا˘م˘ك ،نا˘ضسنإ’ا ة˘ح˘ضص
شصاخ˘ضشأÓ˘ل ر˘ث˘كأا ة˘عا˘ن˘م ي˘ط˘ع˘ي
’و ةفيعضض مهتعانم نوكت نيذلا
شسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ع˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ضست
ن˘ي˘ن˘˘ضسم˘˘لا ة˘˘ضصا˘˘خ از˘˘نو˘˘ل˘˘ف˘˘نأ’ا

شضار˘˘مأ’ا با˘˘ح˘˘ضصأاو لا˘˘ف˘˘طأ’او
ل˘ماو˘ح˘لا ءا˘ضسن˘لا اذ˘كو ة˘ن˘مز˘م˘لا
ة˘ح˘ضصلا ةرازو ن˘ه˘ل تط˘عأا ي˘ت˘لا
حيقلتلا ةيل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘يو˘لوأ’ا

اناجم ةيمضسوم˘لا از˘نو˘ل˘ف˘نأ’ا د˘ضض
ةيح˘ضصلا ز˘كار˘م˘لا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
نأا ا˘م˘ك ،ة˘يراو˘ج˘لا تا˘ح˘ضصم˘˘لاو
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘م حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ة˘˘فا˘˘ك ةد˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل تا˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘ضصلا
عا˘ف˘ترا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ءا˘ن˘ت˘قا م˘ه˘نا˘كمإا˘˘ب ه˘˘نأا ’إا هر˘˘ع˘˘ضس
دضض يئاقو لعفك هئارجإاو حاقللا
.ةيمضسوملا ازنولفنأ’ا

نشسلا رابكو ىشضرملا تابلط ةيبلتل ةعرج فلأا52 نم رثكأ’ ةجاح يف ةي’ولا

تايلديسصلآ يف هرعسس عافترآ هلباقي «آزنولفنألآ» حاقل ببسسب تآدايعلآ ىلع ريبك طغسض
يف ةيمشسوملا ازنولفنأ’ا دشض حيقلتلا ءارجإ’ نينطاوملل اريبك ’ابقإا ةبانع ةي’و قطانم فلتخمب ةدجاوتملا ةيراوجلا تادايعلا فرعت

نوبغري نيذلا نينطاوملا نم مهريغو لماوحلاو ةنمزم سضارمأاب نيباشصملاو نشسلا رابك نم ريبك ددعل ةرركتملا ىواكششلا ةدح تداز لباقملا
.ةبانع ةي’ول ةحشصلا ةيريدم لبق نم ةعزوملا ةيناثلاو ىلوأ’ا نيتشصحلا دعب حاقللا ىلع لوشصحلا يف

ةيباششلاو سسيدلا رجح ةشصاخ

ةيمومع غرافم ىلإآ لوحتت ءايحأآ
يديضس ةيدلب شسيدلا رجح ةيرقب ةضصاخ ةمامقلل ريبكلا راضشتنإ’ا ببضسب ةيرزم اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ةيعضضو ةبانع ةي’وب ءايحأ’ا نم ديدعلا ونطاوم ششيعي

ثيح، تايافنلل ابكم قيرطلا تاب امك ةمامقلا اهترمغ يتلا تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا مامأا ثدحي كلذ نأا رمأ’او ةيمومع ةغرفم ىلإا تلوحت ثيح  رامع
،مهعراوضش هيلإا تلآا يذلا يرزملا عضضولا نم نينطاوملا ءايتضسا راثأا يذلا رمأ’ا ، يحلا ةروضص هوضشي ايموي اروكيد خاضسوأ’او تايافنلا ماوكأا تحبضصأا

نكامأ’ا ةفاظنب ةفثكم و ةضصاخ ةيانع بلطتت يتلا ةنهارلا ةيحضصلا فورظلا لظ يف ةضصاخ ،يحلاب اهمكارتو ةمامقلاو تاروذاقلل ريبك راضشتنا نم
و ةفضصرأ’ا يف ىمرت تتاب ثيح، ةمامقلا تايواح مادعنا و ةرذقلا هايملا راضشتنا وه ةلب نيطلا داز امو. «انوروك» ءابو راضشتنا نم ليلقتلل ةيمومعلا
ةهيركلا حئاورلا راضشتنا يف ببضست ام، ةلاحلا هتاه ىلع يهو لماك عوبضسأ’ نايحأ’ا شضعب يف لظت نيأا، اهعفر يف ةيدلبلا حلاضصم رخأات ببضسب تاقرطلا

تلوحت ثيح ةزارخو ةيباضشلا يح لخدمب لكضشملا شسفن، هيلع وهام ىلع لظ ام لاح يف ةيحضصو ةيئيب ةثراكب ددهي عضضولا تاب امك، ةراضضلا تارضشحلاو
لحل انكاضس كرحت مل ةينعملا تاطلضسلا نأا ’إا ةريطخلا ةرهاظلا هذه نم يحلا ناكضس ىواكضش مغر هنإاف هتاذ قايضسلا يف ،ةيمومع غرافم ىلإا ءايحأ’ا هذه
لك شسيل و مظنم و يرود لكضشب ءايحأ’ا نع ةمامقلا عفر يف مهبلاطم قيقحتو يميرب نيدلا لامج يلاولا لخدت بلطتي تاب يذلا رمأ’ا ،مئاقلا لكضشملا
لكضشب تمهاضس يتلا ،ةيلزنملا تايافنلا نم ريطانق اهيف شسدكتت شسيدلا رجحب ةيمومع تاغرفم ىلإا ةينكضسلا ءايحأ’او عراوضشلا تلوحت امك ،مايأا ةثÓث

ةيعضضولا هذهل لح داجيإا يف اومهاضسي مل نيذلا نييلحملا نيبختنملل ةيلوؤوضسملا لك ناكضسلا لمح امك ،ناذرجلاو شسومانلا رثاكتو راضشتنا يف ريبك
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  ةيئ’ولا تاطلشسلا لخدتب اوبلاط

ونطآوم اهدبكتي ةريبك ةاناعم
ببسسب ةدرابلآ نيعو ةملعلآ

ششيمهتلآو ةئيهتلآ بايغ
نم ةدع تايدلبب لظلا قطانم ونطاوم ششيعي
اهنأا اهنع لا˘ق˘ي ا˘م ل˘قأا ة˘ي˘ع˘ضضو ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م
نيدلا لامج ةي’ولا يلاو لخدت بلطتتو ةيرزم
نينطاوملا ىواكضش عيمج دجت مل نأا دعب يميرب
نم ةيلحملا تاطلضسلا فرط نم ةيغاضص اناذآا
رجح، يح رارغ ىلع اذه ، مهلكاضشم لح لجاأا
ىجرملا رئب ةتضشم، رامع يديضس ةيدلبب شسيدلا

ة˘لز˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م، ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ىرا˘˘ضصن˘˘لاو
نيعب ديضصلا نيعو لوضسغلا زاجم، يبياطضشب
دقو.ىرخأ’ا لظلا ق˘طا˘ن˘م ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ةدرا˘ب˘لا

نم ةلمج ةدرابلا نيعو ةملعلا ةيدلب ناكضس عفر
يميرب نيدلا لامج ةبانع ةي’و يلاول بلاطملا
بيرقلا لبقتضسملا يف Óح مهبضسح بلطتت يتلا

ةيمنتلا و راقعلا و ةئيهتلاب قلعتي اميف ةضصاخ
رئب ةتضشمب ةضصاخ بابضشلا ت’اغضشناو ةيلحملا
، دماح يديضس يح ،ىراضصنلا رئب ةتضشم ،ةجرملا

،ةفلاخملا ةزمح ينب ةتضشم ،يموت د’وأا ةتضشم
نم ةملعلا ةيدلب ينا˘ع˘ت ثي˘ح ة˘ي˘ضصا˘ح˘ضصح˘لاو
اذهو ،ةلودلا كÓمأ’ ع˘با˘ت˘لا را˘ق˘ع˘لا ي˘ف ز˘ج˘ع˘لا
لÓغتضسا ءوضس ىلإا ةقطنملا ناكضس بضسح عجري
نم زايتمإ’ا قح راطإا يف ةحونمملا يضضارأ’ا

ل˘جر˘لا را˘ي˘ت˘خإا ءو˘ضس ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو ،ة˘˘ه˘˘ج
،ةحونمملا يضضارأ’ا كلت لÓغتضسا يف بضسنأ’ا

ةيمنتلا ىل˘ع ة˘ما˘ع ة˘ف˘ضصبو ا˘ب˘ل˘ضس ر˘ثأا ا˘م اذ˘هو
ةملعلا ىلع ةضصاخ ةفضصبو ةقطنملا يف ةيلحملا

ةدافتضسا م˘غر ه˘نإا˘ف ن˘كضسلا شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف .ز˘ير˘م

يف يفير نكضس001 ةضصح نم ةملعلا ةيدلب

فا˘˘˘˘ك ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ كلذ نأا ’إا،0202 ةن˘ضس ة˘ياد˘ب
ةقطنملا نأا رابتعإا عم ،نيبلاطلا ددعب اهتنراقمب
ذخؤوت نأا رمأ’ا يعدتضسي ،زايتمإاب ةيحÓفو ةيفير
اهي˘لإا فا˘ضضتو ف˘ي˘ن˘ضصت˘لا اذ˘ه را˘ب˘ت˘عإ’ا ن˘ي˘ع˘ب

عزوتو بيرقلا لبقتضسملا يف ةديدج شصضصح
بضسح ،ا˘˘ف˘˘لا˘˘ضس ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ي˘˘تا˘˘ضشم˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
ةملعلا ةيدلب نإاف ،ناكضسلا بضسحو،تاجايتح’ا
ذنم يعامتجإ’ا نكضسلا شصضصح نم دفتضست مل

مرتحملا يلاولا نودضشاني مهنإاف هيلعو،0102

ىلع نكضس001 ةينكضس ةضصح مهل شصيضصخت
ءايحأ’او ةرو˘كذ˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ىد˘حإا ي˘ف ل˘قأ’ا
ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب م˘ها˘ضسي د˘ق ا˘م و˘هو،ة˘ق˘با˘ضسلا
ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ن˘كضسلا ة˘مزأا ى˘ل˘ع ا˘ي˘ب˘ضسن ءا˘ضضق˘˘لا
ةينارمع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا.ة˘م˘ل˘ع˘لا

دجن ةمدقملا تÓغضشن’ا نيب نم نإاف ةيفيرلاو
ةي˘ن˘كضسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ل˘خاد تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
اذكو ، ةملعلا يف ةدجاوتملا ةفلتخملا ءايحأ’او
د’وأا ةتضشم اهنم ةيدلبلل ايميلقإا ةعباتلا يتاضشملا
رئب ةت˘ضشم ،ة˘ف˘لا˘خ˘م ةز˘م˘ح ي˘ن˘ب ة˘ت˘ضشم ،ي˘مو˘ت
دماح يديضس يح ،ىراضصنلا رئب ةتضشم ،ةجرملا

ةيمومعلا ةرانإ’ا حÓ˘ضصإا.ة˘ي˘ضصا˘ح˘ضصح˘لا ي˘حو
ىلع اهميمعتو ،قطان˘م˘لا شضع˘ب ي˘ف ة˘ل˘ط˘ع˘م˘لا
نيب طبارلا طخلا اهيف امب ،ةيقبتملا قطانملا
يراجم ةئيهت ،ةيضصاحضصحلا يحو زيرم ةملعلا
ةجيتن ،زكرم ةملعلا لخدم ىوتضسم ىلع هايملا
ينطولا قيرطلا ةاذاحمب ةبرتلا فارجناو لكآات

نع ة˘لز˘ع˘لا كف˘ل ةد˘يد˘ج كلا˘ضسم ح˘ت˘ف48. مقر
وه امك ،يتاضشملا يف نينطاقلا ةيدلبلا ناكضس
دجوت نيأا ةفلاخم ةزمح ينب ةتضشم يف لاحلا

شسفن، ةلز˘ع˘لا ششي˘ع˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب نا˘كضس ا˘ه˘ع˘فر بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا
يذلا يضسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘كضشم ا˘ه˘ي˘لإا فا˘ضضي˘ل
امك ءاوضسلا دح ىلع ءايلوأ’او ذيمÓتلا كلهأا
ام وهو ءاتضشلا لضصف لÓخ اءوضس عاضضو’ا دادزت
يميرب نيدلا لامج ةي’ولا يلاو لخدت بلطتي
لوضسغلا زاجم ينطاوم نا ثيح لكضشملا لحل
قيرطلا قلغ ىلع ةيضضاملا مايأ’ا لÓخ اومدقأا

لظ ام لا˘ح ي˘ف ة˘ج˘ه˘ل˘لا د˘ي˘ع˘ضصت˘ب اودد˘ه ا˘م˘ك
 .هيلع وهام ىلع عضضولا
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«دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع» لوأ’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ببسسب نهارلا تقولا يف سسرادملا قلغ داعبتسساب
ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا دد˘˘˘ع د˘˘˘ياز˘˘˘ت
طا˘سسوأا ي˘ف ة˘مد˘˘سصلا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ف˘˘ل˘˘خ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

رارق نورظتني اوناك نيدلا معدلا سسورد يمعاد
لباقملا يف ةيوبرت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ق˘ل˘غ˘ب ي˘مو˘ك˘ح

لزا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘سصو˘سصخ˘لا سسورد˘لا طا˘سشن د˘يز˘˘ي
.تاعدوتسسملاو

ةداعلاك ايقيرفإا

مدق˘لا ةر˘ك تي˘ب ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ح˘ي˘سضف˘لا تءا˘ج
ن˘م د˘م˘حأا د˘م˘حأا ي˘سشا˘غ˘ل˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

بو˘ن˘ج ن˘م د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ءار˘م˘سسلا ةرا˘ق˘لا بو˘˘ن˘˘ج
ايقيرفإا ممأ’ ةيليهأات ةرود نسضتحت يتلا ايقيرفإا

تطروت ثيح ةقطنملا هذهل ةنسس71 نم لقأ’
ة˘ع˘برأا كار˘سشإا ة˘˘ح˘˘ي˘˘سضف ي˘˘ف تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ع˘˘برأا

كو˘ل˘سسلا و˘هو ي˘نو˘نا˘ق˘لا ن˘سسلا نو˘قو˘ف˘ي ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
اننأا مغر هنع يلختلا يف ةقرافأ’ا بغري ’ يذلا
ة˘ل˘سسل˘سس د˘كؤو˘ي ا˘˘م و˘˘هو0202 . ة˘ن˘˘سس ي˘˘ف سشي˘˘ع˘˘ن
ن˘ي˘ي˘ع˘ت ذ˘ن˘م فا˘ك˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ح˘˘ئا˘˘سضف˘˘لا
 . دمحأا دمحأا يسشاغلملا

 «يلاطيإلا مجنلا صسراف» ماسسوب نييرئازج مّركت ايلاطيإا
ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإ’ا ةرا˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسلا تمّر˘˘˘˘ك

ر˘ي˘م˘سسو م˘خا˘ي˘سسيا ي˘م˘سسا˘ق لا˘ير˘ف  ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
نيب دافأا امبسسح يلاطيإ’ا مجنلا ماسسوب سشاكرك
تم˘˘ل˘˘سست. ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا ةرا˘˘ف˘˘سسل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
مخايسسيإا يمسساق لايرف ةيرامعملا ةسسدنهملا

ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘˘ثو˘˘لا ط˘˘باور˘˘لا» ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ما˘˘سسو˘˘لا اذ˘˘ه
ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘سسن
تاردابم» ةدع لÓخ نم «نونفلا و ةيرامعملا

ة˘سسد˘ن˘ه˘لا ع˘يرا˘سشم م˘˘سضتو «ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ع˘˘ي˘˘فر
ايقÓخأا و اي˘عا˘م˘ت˘جا» ا˘ب˘نا˘ج ا˘سضيأا ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا

تاذ ي˘˘فو.«ةمادتسسملا ةيمن˘ت˘لاو ا˘يدا˘سصت˘قاو
يذلا ماسسولا هذه سشاكرك ريمسس ملسست ،قايسسلا

ىوتسسم ىلع ةنسس نيرسشع اهرمع ةريسسم جوتي
ملسس دقو .ةيلاط˘يإ’ا ة˘يو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘لا ة˘كر˘سش
ويجريسس ةيروهمجلا سسيئر اهحنمي يتلا يلاطيإ’ا مجنلا سسرافل نيماسسولا نيذه اراريف ليوكسساب رئازجلاب ايلاطيإا ريفسس
يلاطي’ا مجنلا ماسسو دعيو .نايبلا بسسح ويام يد يجيول يلودلا نواعتلاو ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزو نم حارتقاب Óيراتام
يف اسصاخ اقاقحتسسا ،جراخلا يف ،اوبسسك نيذلا بناجأ’او نييلاطيإ’ا نينطاوملل حنمي ةيلاطيإ’ا ةلودلل يندم ماسسو يناث
.ايلاطيإا عم طباورلا ةيقرت يفو هيف نولمعي يذلا دلبلاو ايلاطيإا نيب قيسسنتلاو ةقادسصلا تاقÓع ةيقرت

  ةديدج ةيسضق يف ةبيلط نيدلاءاهب ةمكاحم ليجأات
،د˘˘حأ’ا سسما ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘لا ءا˘˘˘سضق سسل˘˘˘ج˘˘˘م ل˘˘˘جأا

،ةبيلط نيدلا ءاهب ،قباسسلا يناملربلا ةمكاحم
يناملربلا ةيسضق ليجأات متو.هعافد نم بلطب
ةيسضق يف هعم نمو ةبيلط نيدلا ءاهب قباسسلا

.يراجلا ربمفون92  خيرات ىلإا لاومأ’ا ليوحت
عباتملا داسسفلا ةيسضق يف ددج نوماحم سسسسأاتو
ن˘˘˘يد˘˘˘لا ءا˘˘˘ه˘˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ن˘˘م عا˘˘فد˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه تب˘˘لا˘˘طو.ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ط
ريسشب تارباخملا زاهج سسيئر بلج ،ةمكحملا

.ةيسضقلا ي˘ف ي˘سسي˘ئر د˘ها˘سش هرا˘ب˘ت˘عا˘ب قا˘طر˘ط
ريرحتلا ةه˘ب˘ج ن˘ع ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا بئا˘ن˘لا ع˘با˘ت˘يو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م م˘ه˘ت˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ط ن˘˘يد˘˘لا ءا˘˘ه˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةفلاخم ،اهيف عباتملا اياسضقلا مهأا نمو.داسسفلاب
نم لاومأ’ا سسوؤور ةكرح يف فرسصلاو عيرسشتلا

حن˘ج˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م ه˘ت˘نادأا نأاو ق˘ب˘سسو جرا˘خ˘لا ىلإاو
ا˘سسب˘ح تاو˘ن˘˘سس8 ة˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘سسب
.يدلاخ يقانسشوبو ،سسابع دلو ردنكسسإا ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ماعلا نيمأ’ا لجن لك ةقفر ةبيلط مكاحيو.اذفان

لادكوردل افلخ اديدج اميعز راتخت«ايقيرفإا لامسش يف ةدعاقلا»
ىلع ن˘ي˘ي˘با˘هرإ’ا ع˘قاو˘م د˘سصر˘ل «تيا˘سس» ع˘قو˘م لا˘ق
نيع ايقيرفإا لامسش يف ةدعاقلا عرف نإا  تنرتنإ’ا

د˘ب˘ع ق˘با˘سسلا ه˘م˘ي˘عز ل˘ت˘ق˘م د˘كأاو اد˘˘يد˘˘ج ا˘˘م˘˘ي˘˘عز
ي˘ف ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا د˘˘ي ىل˘˘ع لاد˘˘كورد كلا˘˘م˘˘لا

،ةدحتملا تاي’ولا يف هرقمو ،عقوملا لاقو ناوج
تسضر˘ع ي˘مÓ˘سسإ’ا بر˘غ˘م˘لا دÓ˘˘ب ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘ق˘˘لا» نإا

«روسصم عط˘ق˘م ي˘ف ةر˘م لوأ’ ق˘با˘سسلا ا˘ه˘م˘ي˘عز ة˘ث˘ج
يلام يف لادكورد لتق دق يسسنرفلا سشيجلا ناكو
ةقط˘ن˘م ي˘ف تاو˘ن˘سس ع˘ب˘سس ن˘م ر˘ث˘كأ’ ه˘تدرا˘ط˘م د˘ع˘ب
يمÓسسإ’ا برغملا دÓب يف ةدعاقلا تلاقو.لحاسسلا
وه رخآا يرئازج رايتخا مت لادكورد توم دعب» هنإا
مسساب اسضيأا فورعملا ،كرابم ديزي دهاجم خيسشلا
اسضيأا تدكأاو.«هل افلخ ،يبانعلا فسسوي ةديبع وبأا

تفطتخا يتلا يلكوتسس سسيرتايب ةيرسسيوسسلا لتقم
.6102 يفناج يف ةيلاملا وتكبمت ةنيدم نم

 «رسضخلا» صصيمق لّوُحي يسسنرف ماسسر
زرحم ةروسصب ةينف ةفحتل

يرئازجلا ينطولا بختنملا سصيمق ليوحتب ،غنيوارد سستام يسسنرفلا ماسسرلا ماق
ىلع هلمعل ةروسص رسشن ثيح ،زرحم سضاير يلودلا سصيمقب انيعتسسم ،ةينف ةفحتل
نأا ىنمتأا ،لمعلا نم ةعاسس52 دعب» :سستام قلّعو سسمأا لوأا ،«مارغتسسنإا» قيبطت
راتخاو.»مكتا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘ف زر˘ح˘م سضا˘ير˘ل ةرا˘سشإ’ا ي˘ف اودر˘ت˘ت ’ ،سصي˘م˘ق˘لا م˘ك˘ب˘ج˘ع˘ي
دسسجت اهرابتعاب ،رئاز˘ج˘لا سصي˘م˘ق ن˘يز˘ت˘ل زر˘ح˘م˘ل ةر˘ب˘ع˘م ةرو˘سص ي˘سسنر˘ف˘لا ما˘سسر˘لا

يئاهن فسصن ةارابم لÓخ ،ايريجين ىمرم يف هلجسس يذلا مسساحلا فدهلاب هتحرف
تف’ لكسشب قلأات ،زرحم ناكو.«9102 رسصم» ايقيرفإا ممأا سسأاك نم ةريخأ’ا ةخسسنلا

نم ةعبارلا ةلوجلا لÓخ مهامرم يف عئار فدهل هليجسستب ،يوبابميز ةارابم لÓخ
.«2202» نوريماكلا ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفسصت



¯GdëªõI S°Ø«É¿ 

يف ءاج ةطقنلا هذه حيسضوتلو
نأا ةي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘م ى˘لإا م˘ه˘ت˘ل˘سسار˘م
فلاخ˘ي تا˘يو˘ت˘سسم ة˘ثÓ˘ث سسيرد˘ت
ارظن يجوغاديبلاو يوبرتلا ميلعتلا
بلطتت ي˘ت˘لا ةدا˘م˘لا ة˘ي˘سصو˘سصخ˘ل
ا˘ف˘عا˘سضم ادو˘ه˘ج˘م ةذ˘تا˘سسأ’ا ن˘˘م
ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عأ’ا نا˘˘˘م˘˘˘سضل
لا˘م˘عأاو ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘عأ’او
تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ل˘˘˘كل تا˘˘˘سشرو˘˘˘لا

ةيجوغادي˘ب˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا ر˘ي˘سضح˘تو
ة˘ن˘سسل˘˘ل را˘˘طإ’ا ه˘˘ي˘˘لإا را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك

كلذك0202/1202 ة˘ي˘سسارد˘˘لا
ةيمهأ’ا ءاطعإاب ريزو˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘ت
اذهو اه˘ت˘ي˘قر˘تو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا بع˘سشل˘ل
،ةينطولا ةيبرتلا ي˘سشت˘ف˘م ةدا˘ه˘سشب

يف ناذاتسسأا اهرطؤوي ةداملا نأا املع
نأا ةذ˘تا˘˘سسأ’ا ر˘˘قأاو ة˘˘سسسسؤو˘˘م ل˘˘ك
ىلع سسيردتلا ي˘ف ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا كا˘ن˘ه
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘سسم

ه˘فÓ˘خ ى˘ل˘ع ة˘سسب˘ت ة˘يد˘ل˘ب بار˘ت˘ب

،ىرخأ’ا تاي’و˘لا˘ب وأا تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب

نأا ىوكسشلا باحسصأا دكؤوي ثيحب

3 لمسشي ةسسبت ةيد˘ل˘ب˘ب سسيرد˘ت˘لا

لك يف ذات˘سسأا لد˘ع˘م˘ب تا˘يو˘ت˘سسم
م˘ج˘ح˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘˘سسسسؤو˘˘م

02 قوفي يذلا فيثكلا يعاسسلا

˘ما˘سسقأا ل˘خاد ظا˘ظ˘ت˘كإ’او ة˘˘عا˘˘سس

با˘ح˘سصأا را˘˘سشأاو ،ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ن˘˘سسلا

ةذ˘تا˘سسأ’ا ن˘سس نأا ى˘لإا ة˘˘سضير˘˘ع˘˘لا

د˘ي˘ج˘لا دودر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ارود بع˘˘ل˘˘ي

لجف ذي˘م˘ل˘ت˘لا د˘ن˘ع با˘ع˘ي˘ت˘سسإ’او

امم05لا مهنسس قو˘ف˘ي ةذ˘تا˘سسأ’ا

طاقنلا لك مامأاو ايسسكع كلذ رثؤوي

ة˘ير˘يد˘م˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘ي ة˘حور˘ط˘˘م˘˘لا

تارارق ذاختإاو مهفاسصنإاب ةيسصولا

ةيميلعت˘لا ر˘طأ’ا ع˘م بسسا˘ن˘ت˘ي ا˘م˘ب

دودر˘م˘لا ن˘ي˘سسح˘ت ن˘˘م˘˘سضي ا˘˘م˘˘بو

هدكأا ام بسسح ملعلا عم يسساردلا

نأا ةدير˘ج˘ل˘ل ةذ˘تا˘سسأ’ا ن˘ع ل˘ث˘م˘م

تسصناو مهلبق˘ت˘سسإا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘م

م˘ت˘ي˘ل ما˘م˘ت˘هإا˘ب لا˘غ˘سشنإ’ا اذ˘ه ى˘لإا

يوناثلا ميلعتلا عرف ىلإا مههيجوت

متي مل كانه نمو ةيبرتلا ةيريدمب

ريغ تارربمب مهبلطمل ةباجتسسإ’ا

.مهيلإا ةبسسنلاب ةعنقم
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ة˘ير˘يد˘م˘ل مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ تد˘كأا
ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب˘˘ب زا˘˘غ˘˘ل˘˘˘نو˘˘˘سس
تسصحأا ةي’ولاب عيزوت زايتما  نأا

فلتخ˘م ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عا ت’ا˘ح ةد˘ع
ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ا˘ه˘تا˘كب˘˘سش
ع˘يزو˘ت ة˘كب˘˘سش اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘سضرأ’او
ةي’و˘لا بار˘ت تا˘يد˘ل˘ب ر˘ب˘ع زا˘غ˘لا

لÓ˘خ ه˘نإا˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا تاذ بسسحو

مت0202  ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا

ىلع ءادتعا ت’اح011 ليجسست
ريغ˘لا فر˘ط ن˘م ة˘يزا˘غ˘لا ة˘كب˘سشلا

ةعبات زاجنإا لاغسشأا ببسسب  اهبسسح
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘˘ع تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل

ةلاح876و ،ةكبسشلا نم برقلاب
ة˘يزا˘غ˘لا تاداد˘م’ا ى˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘عا

ة˘˘كب˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘عا463و
ةعسسوتو ءانبلا ىلإا ةعجار ،ةيزاغلا
تاو˘ن˘ق˘لا قو˘فو بر˘ق تا˘˘ن˘˘كسسلا
ن˘م تاءاد˘ت˘ع’ا ن˘ع  ا˘مأا ة˘يزا˘غ˘لا

تاكبسشلا فلتخم ىلع ريغلا فرط
ةي˘سضرأ’او ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

(90) ة˘ع˘سست  ل˘ي˘ج˘سست م˘ت د˘ق˘ل˘˘ف
زا˘ج˘نإا لا˘غ˘˘سشأا بب˘˘سسب تاءاد˘˘ت˘˘عا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت

ءادتعا ةلاح837 اذكو ،ةسصاخو
قوفو ةاذاح˘م˘ب ءا˘ن˘ب˘لا ى˘لإا ة˘ع˘جار
ة˘ي˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا تح˘˘تو
مارتحا مدعل ،ةي˘سضرأ’او ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا

رطخ بناج ىلإا  ةينمأ’ا تافاسسملا
˘مد˘عو تا˘كب˘سشلا ى˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا
حا˘م˘سسل˘ل كلذ˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘لا غÓ˘˘بإا

حÓسصإ’ يروفلا لخدتلاب اهناوعأ’
تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘م ا˘˘˘فو˘˘˘خ ،بط˘˘˘ع˘˘˘لا
سضيوعتلاب مهتبلا˘ط˘مو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

دق امل ةيمهأا ءاطعإا نود ،نيمأاتلاو
قايسسلا تاذ يفو .كلذ نع رجني
يأا نع يروفلا غيلبتلا ىلإا تعد
تاءادتع’ا هذه لك نأا امك .ءادتعا
لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ةرر˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘يزا˘غ˘لاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا تا˘كب˘سشلا
نم ةلمج ايونسس ةسسسسؤوملا فلكت
اهناوعأا ربج˘تو ،ة˘يدا˘م˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا

،ةرتف لك اهحÓسصإ’ لخدتلا ىلع

ام ة˘قا˘ط˘لا تا˘كب˘سش ف˘ع˘سضي ا˘م˘م
ةمدخلا ةيعون روهدت يف ببسستت
دوزتلا نم ةسسسسؤوملا ءابز نامرحب
ة˘يزا˘غ˘لاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ما˘يأا ا˘م˘برو تا˘عا˘˘سسل
ن˘ع كي˘ها˘ن ،با˘˘ط˘˘عأ’ا ح˘˘ي˘˘ل˘˘سصت
يذلاو ا˘ه˘ن˘ع م˘ج˘ن˘ي يذ˘لا ر˘ط˘خ˘لا
ليجسستب ،نينطاوملا ةمÓسس ددهي

زايتما نأا تراسشأاو ةتيمم ثداوح
لك موق˘ت ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ع˘يزو˘ت
ةياقولل ةيسسيسسحت تÓمحب ةنسس
تآاسشنملا ىلع يدعتلا رطاخم نم
اهنع رجني امل ةيزاغلاو ةيئابرهكلا

درفلا ىلع ةيبلسس تاسساكعنا نم
.عمتجملاو

 تايوتسسم3 ىلع افÓخ نييوتسسم سسيردت عم قفأوتي امب يعاسسلأ مجحلأ ليدعتل

ةيكيناكيملإ ةسسدنهلإ ةدامل يؤناثلإ ميلعتلإ ةذتاسسأإ
لخدتلاب نؤبلاطي ةسسبت ةيدلبب

جيريرعوب جرب

زاغلإو ءابرهكلإ يتكبسش ىلع ءإدتعإ9981  ليجسست نع فسشكت زاغلنؤسس ةسسسسؤؤم
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ة˘يد˘ل˘ب نا˘كسس ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ب˘ع

نم ةنيطنسسق ةي’وب فسسوي دوغيز

عيراسشملا زاجنإا يف ريبكلا رخأاتلا

فل˘ت˘خ˘م˘ب م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ن˘كسسلا

تا˘ط˘ل˘سسلا˘ب ع˘فد ا˘م و˘هو غ˘ي˘˘سصلا

تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘ل˘ل

رثعتلا كرادتو اهب عفدلل ةيناديم

نونطاوم ثدح˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ل˘ج˘سسم˘لا

ةيدلبلا ينطاومل دمعتم ءاسصقإا نع

.ةجمربملا ة˘ي˘ن˘كسسلا ج˘مار˘ب˘لا ن˘م

زاهجلا سسيئرل ةيدقفت ةرايز يفو
قر˘˘سشلا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا

008 زا˘ج˘نإا ع˘قو˘م ى˘لإا ير˘ئاز˘ج˘لا

دو˘غ˘يز ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جا ن˘˘كسس
يف ر˘ي˘ب˘كلا ر˘خأا˘ت˘لا˘ب دد˘ن ،ف˘سسو˘ي
ة˘لوا˘ق˘م˘˘لا ترر˘˘ب ثي˘˘ح ،زا˘˘ج˘˘نإ’ا

005 زا˘ج˘نإا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘سصا˘˘خ˘˘لا

امدقت فرعت يتلاو ةينكسس ةدحو

لاغسشأ’ا رثعت،003 ةسصحب ةنراقم
ةهجلاب سضيبأ’ا تنمسسإ’ا مادعناب
ريبكلا عافتر’او دÓب˘ل˘ل ة˘ي˘قر˘سشلا
ى˘لإا تل˘سصو ثي˘˘ح ،را˘˘ع˘˘سسأ’ا ي˘˘ف

مل اهنمث نأا نيح يف رانيد0072

نكل ،را˘ن˘يد007 زواجتي˘ل ن˘كي
ريغ ةج˘ح˘لا هذ˘ه نأا ر˘ب˘ت˘عا ي˘لاو˘لا

بلج ةرورسض ىل˘ع د˘كأاو ة˘لو˘ب˘ق˘م
بر˘˘غ وأا ط˘˘سسو ن˘˘م ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
،ةر˘ث˘كبو ةر˘فو˘ت˘م ا˘ه˘˘نو˘˘ك دÓ˘˘ب˘˘لا

ةد˘ن˘سسم˘لا ةد˘حو003 ة˘˘سصح˘˘بو
نارمعلاو ءانبلا ةكرسشل ةسسسسؤوملل
تفقو ،«تسسابرتسسنوك» ةيمومعلا
هردق ريب˘ك ر˘خأا˘ت ى˘ل˘ع تا˘ط˘ل˘سسلا
لا˘˘˘غ˘˘˘سشأ’ا نأا ذإا ،ما˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘لاو˘˘˘˘لا
ماعلا ةياهن عم يهتنتسس ةيدقاعتلا

لاغ˘سشأ’ا ل˘م˘ت˘كت نأا نود يرا˘ج˘لا
لكيهلا زاج˘نإا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ىر˘ب˘كلا
ركذ امي˘ف ،تارا˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ت˘ن˘م˘سسإ’ا

ر˘ي˘ي˘سست˘لا و ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ر˘يد˘˘م
لاجم ’ هنأا «يي˘ج˘ي˘بوأا» يرا˘ق˘ع˘لا
ريسسم نكل ريخأاتلا تابوقع عفرل
بار˘سضإا˘ب ر˘خأا˘ت˘لا رر˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا
،روجأÓل مهيقلت مدع ببسسب لامعلا
غلبمب يجيبوأÓل ةكرسشلا نيدت ذإا

ترخأات ام˘ك م˘ي˘ت˘ن˘سس ر˘ي˘يÓ˘م01
دعب ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ا˘سضيأا
.رهسشأا ةثÓث ةدمل لمعلا فقوت

ةنيطنسسق

ةينكسسلإ عيراسشملإ رخأات نم نؤكتسشي فسسؤي دؤغيزب نؤنطإؤم
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يرسضحلا نمأ’ا رسصانع نكمت

ة˘ي’و ن˘مأا˘ب مو˘˘هر˘˘ب˘˘ب ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

ةربتعم ةيمك ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا

تردق ةيلوحكلا تابورسشملا نم

عاونأ’ا فلتخم نم ةدحو298 ـب

تأادب ةيسضقلا تايثيح .ماجحأ’او

ديفت ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو ر˘ثإا

تابورسشملا جيورتب سصخسش مايقب

لخاد نم ةسصخر نود ةيلوحكلا

متيل ،موهرب ةنيدم طسسو هنكسسم

ن˘م تن˘كم ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ ع˘˘سضو

نم غلا˘ب˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت

عم قيسسن˘ت˘لا˘بو ة˘ن˘سس25 رم˘ع˘لا

هنكسسم سشيتفت مت ةيلحملا ةباينلا

ةدحو298 ىلع هلخادب رثع يذلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ي˘˘لو˘˘ح˘˘ك بور˘˘سشم

ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ما˘ج˘حأ’او عاو˘نأ’ا

د˘˘ع˘˘ب ،ق˘˘ئا˘˘ثو نود ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘˘جارد

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا ءا˘ف˘ي˘ت˘˘سسإا

ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ة˘ي˘سضق˘لا

مامأا هميدقت و هيف هبتسشملا دسض
ةمكحم ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
ة˘سسل˘ج ى˘ل˘ع ه˘˘لا˘˘حأا يذ˘˘لا ،ةر˘˘ق˘˘م
ي˘سضا˘ق ر˘مأا ن˘يأا يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘˘لا
ةيباقعلا ةسسسسؤوملا هعاديإاب ةسسلجلا
هب حرسص ام بسسح اذهو ةليسسملاب
˘مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ة˘عا˘˘سس ر˘˘خآا ـل
.ةليسسملاب يئ’ولا نمأ’اب

ةليسسملأ

مؤهرب ةيدلبب ماجحأ’إو عإؤنأ’إ فلتخم نم ةيلؤحكلإ تابورسشملإ نم ةدحو298 زجح

هيف رظنلل ةسسبت ةيلول ةيبرتلأ ةيريدم ىدل لاغسشنأ ةسسبت ةيدلب ىوتسسم ىلع ةيكيناكيملأ ةسسدنهلأ ةدامل يوناثلأ ميلعتلأ ةذتاسسأأ نم ددع أرخؤوم عفر
وأأ يوناث ةيناثلأو ىلوألأ نم ءأوسس نييوتسسم سسيردتب مهل حمسسي امب يعاسسلأ مجحلأ ليدعتب قلعتي امب أذهو لخدتلأ يف ةيلاجعتسسإلأو ةيمهأÓل أرظن

.ةثلاثلأ تايوتسسملل مهسسيردتفÓخ ىلع لاثملأ ليبسس ىلع أذكهو يوناث ةثلاثلأو ىلوألأ وأأ يوناث ةيناثلأو ةثلاثلأ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

ىرـــــقو ندـــــم7416ددعلا0202 ربمفون32 نينثإلا10
www.akhersaa-dz.com

سسأرهأأ قوسس

ةيؤبرت ةسسسسؤؤم31 مÓتسسإإ
  ةثÓثلإ ميلعتلإ رإؤطأإ يف

ةسسسسؤوم31 مÓتسساب سسارهأا قوسس ةي’وب ةيبرتلا عاطق ززعت

سسرادم6 ب رمأ’ا قلعتيو ,ةثÓثلا ميلعتلا راوطأا يف ةيوبرت

ةيئادتباو سسارهأا قوسسب2و ةتاردسس ةنيدمب اهنم2 ةيئادتبا
هذه تن˘م˘سضت ا˘م˘ك .ة˘ن˘هار˘م˘لاو سشورواد˘م ن˘م ل˘كب ةد˘حاو

ة˘تارد˘سس ن˘م ل˘ك تا˘يد˘ل˘ب˘ب تا˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م5 تآا˘سشن˘م˘˘لا
امك ,نÓيو و مياظعل مأاو تيرابكلا يداوو سسارهأا قوسسو

ذيملت008 ل عسستت سسارهأا قوسسب ىلوأ’ا نيتيوناث مÓتسسا  مت
اهنأاسش نم نييفيظو نينكسسو ةسضايرلل ةعاقو ةيلخاد فسصنو
ىلإا ةرواجملا ةنامح يدادح ةيوناث ىلع طغسضلا ففخت نأا

لاغسشأ’او اذه .ةيدودحلا نموم د’وأا ةيدلبب ةيوناث بناج
حلاسص لارب يحو ةبوقارلا نم لكب نيتيوناث زاجنإ’ ةيراج
ةباجت˘سسا تءا˘ج تازا˘ج˘نإ’ا هذ˘ه نأا ثي˘ح ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب
ةديدج ءايحأا ىلإا «ابيرق» مهليحرت متيسس نيذلا ناكسسلا تابلطل
ددع غلب دقو .سشوروادم و ةتاردسسو سسارهأا قوسس نم لكب
مسسوملا لÓخ ة˘سسارد˘لا د˘عا˘ق˘م˘ب او˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

و ف’آا901 سسارهأا قوسس ةي’وب0202/ 1202 يسساردلا

عسضو م˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘ثÓ˘ث˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأا ي˘ف اذ˘ي˘م˘ل˘ت692
ىلع اظافح كلذو تايولوأ’ا ىلوأا نم يحسصلا لوكوتوربلا

سسوريف نم يرادإ’ا و يوبرتلا نيمقاطلاو ذيمÓتلا ةحسص

11 عاطقلا م˘ل˘ت˘سسا كلذ ى˘ل˘ع ةوÓ˘عو .د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك

امك .ىرخأا معاطم7 ب لاغسشأ’ا يرجت اميف ايسسردم امعطم

فسشكلل ةدحو41 ب ارخؤوم ةيسسردملا ةحسصلا تززعت

بسسح  نانسسأ’ا ةحارجل كئارأا5 اذكو ةيحسصلا ةعباتملاو
يرجت لاغسشأ’ا نأا ىلإا نيريسشم , ةيبرتلا عاطق يلوؤوسسم

ربع ةيئادتبا ةسسردم07 ميمرتو ةئيهتل ةعراسستم ةريتوب

يلام فÓغب ةيدودحلا ةي’ولا هذه اهدعت يتلا62 لا تايدلبلا

نماسضتلاو نامسضلا قودنسص راطإا يف جد نويلم051 ةميقب

¢GC.T .ةيلحملا تاعامجلل

ةيراجلأ ةنسسلأ نم ىلوألأ رهسشأأ01ـ لأ لÓخ

ةنيطنسسق ةي’و نمأإ

 صصخسش فلأإ41 نم ديزأإ فقؤي
و ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مÓ˘سسو ن˘مأا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف را˘˘طإا ي˘˘ف
لظ يف و ة˘م˘ير˘ج˘لا لا˘كسشأا ى˘ت˘سش ة˘برا˘ح˘م و م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
،ةيئانثتسسا تاءارجإا نم اهزيم ام و ةنهارلا ةيحسصلا فورظلا

رهسشأا01ـ لا لÓخ ةنيطنسسق ةي’و نمأا حلاسصم تسصحأا

ميلقإا ربع ةيطرسش ةيلمع96921 ةيراجلا ةنسسلا نم ىلوأ’ا

،بترلا فلتخم نم يطرسش96412 اهل رخسس سصاسصتخ’ا

اسصخسش24258 ةبقارم نع ترفسسأا و ةطقن34332 تسسم

اسصخسش094 ىلع نيعزوم سصخسش50341 فيقوت عم

583 و روظحملا سضيبأ’ا حÓسسلا لمح اياسضق يف اطروتم

بنق تاردخملا كÓهتسسا و ةزايح اياسضق يف اطروتم اسصخسش

كÓهتسسا و ةزايح اياسضق يف اطروتم اسصخسش336 و يدنه
تاذ ة˘يودأ’ا و ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا سصار˘قأ’ا ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا

ثحب لحم مهنأا نيبت اسصخسش064 ،ايلقع ةرثؤوملا سصئاسصخلا

ريغ ةماقإ’ا سصوسصخب اسصخسش62 ،ةيئاسضقلا تاهجلا ىدل

،ةقرسس ةعونتم و ىرخأا اياسضق يف اسصخسش11321 ،ةيعرسشلا
 .يحسصلا رجحلاب مازتل’ا ماكحأا ةفلاخم ،ماعلا ماظنلاب لÓخإا
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ةليسسملأ

إؤمزتلي مل اسصخسش183 فيقؤت
 يئزجلإ يحسصلإ رجحلإ تإءإرجإاب

رئاودلا نمأا كلذ يف امب ةليسسملا ةي’و نمأا حلاسصم تنكمت

61 ةياغ ىلإا ربمفون01 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ اهل نيعباتلا

تاءارجإاب اومزتلي مل اسصخسش183 فيقوت نم0202 ربمفون
تاءارجإ’ا مهدسض تذ˘خ˘تا ثي˘ح ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

ةيران تاجارد70و ةبكرم91 عسضو عم ،ةمزÓلا ةينوناقلا

ةقلعتم ةفلاخم347 ريرحت ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةيدلبلا رسشحملاب

ةفاسسمب مازتل’ا مدعل ةفلاخم65و ،يقاولا عانقلا ءادترا مدعب

05 ليجسست راطإ’ا تاذ ي˘ف م˘ت ا˘م˘ك ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا

لخاد ةي˘ئا˘قو˘لا طور˘سشلا˘ب ماز˘ت˘ل’ا مد˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م
مازتل’ا نود عيبلا ، لحملا ميقعتو ةفاظن ) ةيراجتلا تÓحملا
ةينوناقلا تاءارجإ’ا تذختا نيأا ( لحملا لخاد ةمÓسسلا دعاوقب

فلكملا ةعاسس رخآاـ ل هب حرسص ام بسسح اذهو اهباحسصأا دسض
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مدقلأ ةرك˘ل ي˘لود˘لأ دا˘ح˘تلأ ن˘ل˘عأأ
ز˘ئأو˘ج ع˘يزو˘ت م˘صسأر˘م نأأ ، ““ا˘ف˘˘ي˘˘ف““

ربمصسيد71 ي˘ف ما˘ق˘˘ت˘˘صس ل˘˘صضفألأ
ة˘ي˘ل˘م˘ع ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأ ىل˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ
ثي˘ح ،ءا˘ثل˘ث˘˘لأ مو˘˘ي˘˘لأ تيو˘˘صصت˘˘لأ

ديدج حصشرت نويرئأزجلأ رظتني
ر˘ي˘ظ˘ن ي˘صضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج برد˘˘م˘˘ل˘˘ل
بختنملأ ةقفر ةزي˘م˘ت˘م˘لأ ه˘ما˘قرأأ
نايب ي˘ف ““ا˘ف˘ي˘ف˘لأ““ لا˘قو  ،ي˘ن˘طو˘لأ
ةحصصلأ تاطايتحأ عم ايصشامت““ هنإأ
افيفلل يهيجوتلأ أأد˘ب˘م˘لأو ،ة˘ما˘ع˘لأ

نأأ رر˘˘ق˘˘ت ،لوأأ ي˘˘تأا˘˘ت ة˘˘ح˘˘صصلأ نأا˘˘ب
ثدحك زئأوجلأ عيزوت مصسأرم ماقت
تيوصصتلأ م˘ت˘يو ،““ط˘ق˘ف ي˘صضأر˘ت˘فأ

ةدا˘˘ق ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ن˘˘˘يز˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لأ ىل˘˘˘ع
،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘برد˘˘مو

تيوصصت ىلإأ ةفاصضإأ ،يفحصص002و
،تنر˘ت˘نلأ ر˘ب˘ع ةر˘ك˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج

،ربمفون52 يف تيوصصتلأ أأدبيصسو

كانهو ..ربم˘صسيد9 يف يهتن˘يو
،ة˘˘˘ب˘˘˘علو بعل ل˘˘˘صضفأل ز˘˘˘ئأو˘˘˘˘ج
ضسرا˘˘˘ح ل˘˘˘˘صضفأأو ،برد˘˘˘˘م ل˘˘˘˘صضفأأو

11ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘صشت ل˘˘˘صضفأأو ،ىمر˘˘˘م
ل˘˘˘صضفأأو ،فد˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘صضفأأو ،ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘عل
يلصصألأ دعوملأ ناك ،ةرك ريهامج

لجأات دق ،زئأوجلأ عيزوت مصسأرمل
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘صسب ،ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘صس ي˘˘˘ف
““ر˘˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘˘لأ““ مد˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘يو ،““ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك
ةدا˘ي˘ق˘لأ تح˘ت ةز˘ي˘م˘ت˘م تا˘يو˘ت˘˘صسم
،يصضام˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لأ
““ءأر˘˘ح˘˘˘صصلأ ي˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م““ دا˘˘˘ق يذ˘˘˘لأ

م˘˘˘˘˘مألأ ضسأا˘˘˘˘˘ك بق˘˘˘˘˘ل ةدا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسل
ي˘˘ف ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ ما˘˘ع˘˘لأ ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألأ

يبراحم ةب˘ي˘ت˘ك تظ˘ف˘ت˘حأو ،ر˘صصم
ن˘˘م ا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘صسب ءأر˘˘˘ح˘˘˘صصلأ
،نيلماك نيماع رأدم ىلع مئأزهلأ

8102 ربو˘ت˘كأأ61 ذنم أديد˘ح˘تو

،نينب دي ىلع0-1 ةراصسخلأ تقو
ةخصسن˘ل˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لأ تا˘ي˘ف˘صصت˘لأ ي˘ف
،ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ م˘مأأ ضسأا˘ك ن˘م ة˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ

22 ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ضضا˘˘خ ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘مو
اهللخ قوذتي مل ةي˘لا˘ت˘ت˘م ةأرا˘ب˘م

91 ا˘ه˘ي˘ف أو˘ق˘˘ق˘˘ح ،ةرا˘˘صسخ˘˘لأ م˘˘ع˘˘ط
ة˘م˘يز˘هو تلدا˘ع˘ت ع˘برأأو أرا˘صصت˘نأ

ةأرابم41 أو˘ب˘ع˘لو ،ط˘ق˘ف ةد˘ي˘حو
أولداعتو اهنم ةعصستب أوزاف ةيمصسر
،ط˘ق˘˘ف ةد˘˘حأو أور˘˘صسخو ع˘˘برأأ ي˘˘ف

ة˘صسم˘خ˘ب أوزا˘ف ،تا˘˘يدو8 ل˘با˘ق˘م
ل˘ج˘صسو ،ثل˘ث ي˘ف أو˘لدا˘ع˘تو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

04 تايرابملأ لك يف موجهلأ طخ
عافدلأ طخ قل˘ت˘ي م˘ل ا˘م˘ن˘ي˘ب ا˘فد˘ه
ع˘جر˘يو ،ط˘ق˘˘ف ا˘˘فد˘˘ه31 ىو˘˘˘˘صس
ي˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كألأ را˘˘˘˘صصت˘˘˘˘نلأ
،يصضا˘م˘ل˘ب ة˘ب˘ق˘ح لل˘خ ءأر˘ح˘صصلأ
5- زوفلاب ،يصضاملأ ربمفون41 ىلإأ
تا˘ي˘ف˘صصت˘لأ ن˘م˘صض ا˘ي˘ب˘مأز ىل˘ع0
للخو،2202” نا˘ك““ ـل ة˘ل˘هؤو˘م˘˘لأ

““رصضخلأ“ ضضا˘˘˘˘خ ،ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ كل˘˘˘˘ت
،ة˘ب˘ع˘صصلأ تا˘يد˘ح˘ت˘لأ ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ
لا˘غ˘ن˘صسلأو ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘˘ن ما˘˘مأأ ا˘˘هزر˘˘بأأ

،ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘ك˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘˘م ع˘˘˘˘قأو˘˘˘˘ب
ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘مو ضسنو˘˘˘˘ت ىلإأ ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘صضإلا˘˘˘˘˘ب
و˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘لأو ا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘˘كو
يصضاملب كلت˘م˘يو ،ة˘ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ

نيب نيبعللأ نم ةزيمم ةعومجم

مهصسأأر ىلع ،هدلب بختنم فوفصص
يتيصس رتصسصشنام مجن زرحم ضضاير
،نليم بعل رصصان نب ليعامصسإأو
ىلع هفأر˘صشإأ ذ˘ن˘م ي˘صضا˘م˘ل˘ب ح˘ج˘نو
ضضر˘˘˘ف ي˘˘˘ف ءأر˘˘˘ح˘˘˘صصلأ ي˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
نأأ أدكؤوم ،نيبعللأ ىلع هتيصصخصش

ر˘˘خآأو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م بعل ن˘˘ي˘˘ب قرا˘˘ف ل
لوذ˘ب˘م˘لأ د˘ه˘ج˘لا˘ب ىو˘صس فر˘˘ت˘˘ح˘˘م
ا˘صضفأر ر˘صضخألأ ل˘ي˘ط˘ت˘صسم˘˘لأ قو˘˘ف
دجأوتلل ةنامصض يأأ نيبعللأ حنم
بختنملل ةيصساصسألأ ةل˘ي˘ك˘صشت˘لأ ي˘ف
برد˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘˘تو ،ير˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
يتلأ ةعومجملأ ةرأدإأ نم كنحملأ
م˘˘˘غر ،د˘˘˘يد˘˘˘صش ءا˘˘˘كذ˘˘˘ب ا˘˘˘هرا˘˘˘ت˘˘˘خأ

ن˘˘يزرا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل ىل˘˘˘ع ا˘˘˘هر˘˘˘فو˘˘˘ت
ىر˘ب˘ك ي˘˘ف نو˘˘ط˘˘صشن˘˘ي ن˘˘ي˘˘يرا˘˘ه˘˘مو

ا˘˘خ˘˘˘صسر˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألأ تا˘˘˘يرود˘˘˘لأ
ي˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ ه˘˘صسو˘˘ما˘˘ق ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘ق
ءا˘م˘صسألا˘ب فأر˘ت˘عأ ل ه˘نأأ ا˘هدا˘˘ف˘˘م
قو˘˘ف ءا˘˘ط˘˘ع˘˘لا˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘نإأو مو˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لأو
ةراصسخلأ ربتعتو ،نأديملأ ةيصضرأأ
ضسو˘ما˘ق ي˘ف ةذو˘ب˘˘ن˘˘م ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ر˘˘ث˘˘كأأ
بصسح˘˘˘بو ،ير˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

لوحت ةميزه˘لأ نإا˘ف ه˘ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م
ا˘˘م˘˘˘ك ر˘˘˘خآأ ضصخ˘˘˘صش ىلإأ ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ءا˘ق˘ب˘لأ ىل˘˘ع ضصر˘˘ح˘˘ي
تاميلعتلأ هيجوتل نأديملأ ةيصضرأأ

لصضفأأ ميدقتل هيبعلل حئاصصنلأو
ققحو .تايرابملأ للخ مهيدل ام
هفصصوب ةديدع تأزاج˘نإأ ي˘صضا˘م˘ل˘ب
تا˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأو قر˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘برد˘˘˘م
ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح أأد˘˘˘ب ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ

زوفلأ اهنم،9002 ماع ةيبيردتلأ
ي˘ف ا˘يو˘خ˘ل ع˘م ر˘ط˘ق مو˘ج˘ن يرود˘ب
بردملأ داقو ،نييلات˘ت˘م ن˘ي˘م˘صسو˘م
رطق بخت˘ن˘م كن˘ح˘م˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ
ىلوألأ4102 يف نيتلوطبب زوفلل

خيرات يف ىلوألأ ةرملل ايصسآأ برغ
،ةيميلقإلأ ةلوطبلأ يف هتاكراصشم
ةدا˘˘ي˘˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ تنا˘˘ك ن˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف

ج˘ي˘ل˘خ˘لأ ضسأا˘ك˘ب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ““ي˘با˘ن˘ع˘˘لأ““
زوفلأ دع˘ب،22” يجيلخ““ ي˘بر˘ع˘لأ

ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لأ ةأرا˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف
(ف˘ي˘صضت˘صسم˘لأ د˘ل˘ب˘˘لأ) ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلأ

دو˘˘ق˘˘ي نأأ ل˘˘ب˘˘ق،(2-1) ةج˘ي˘ت˘ن˘ب
ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نأ ىلأ ““ر˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘لأ“
ي˘ف ي˘ق˘ير˘فإلأ بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘˘لا˘˘ب
  .ةرهاقلأ

““ انراصصنأا لجا نم يه اهققحن يتلا تاراصصتنلا لك““ :ناقرز

ستنفوج مامأ طقسي سانو
يرودلأ نم ة˘ن˘ما˘ث˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘صض كلذو ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ما˘مأأ ةرا˘صسخ˘ل˘ل ضسا˘نو مدآأ ه˘ل بع˘ل˘ي يذ˘لأ يرا˘ي˘لا˘ك يدا˘ن دا˘ق˘نأ

بقل لماح ةيئانث تلمحو ،در نود نيفده ةجيتنب هحلاصصل ةأرابملأ ““زوجعلأ ةديصسلأ““ يدان مصسح ثيح ،يلاطيإلأ
كرتي نأأ لبق ةأرابملأ هذه يف يصساصسأاك ضسانو كراصشو ،ودلانور ونايتصسيرك يلاغتربلأ همجن عيقوت يلاطيإلأ يرودلأ

61 هديصصر يف ““يفويلأ““ كلمي امنيب ،طاقن01 ديصصرب ةرصشاعلأ زكرملأ يرايلاك يدان لتحيو،18 ةقيقدلأ يف هناكم
.ةطقن
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لوأ ةر˘ه˘صس دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ق˘ير˘ف جو˘˘ت
دعب ،ةير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘بو˘صسلأ ضسأا˘ك˘ب ضسمأ

ة˘م˘صصا˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تأ هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن ىل˘˘ع هزو˘˘ف

5 بع˘˘ل˘˘م نأد˘˘ي˘˘م ىل˘˘ع (2-1) ةجيت˘ن˘ب
لجصسو ،ةمصصاعلاب يبم˘لولأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج
يف دويعصس ريمأأ نم لك دأدزولب ةيئانث

نيليصسرام ينيني˘ب˘لأو،(7) ةقي˘قد˘لأ

امنيب،(43) ة˘ق˘ي˘قد˘˘لأ ي˘˘ف و˘˘ب˘˘كو˘˘ك
فده عيقوت˘ب ضصو˘ي˘ح˘م مل˘صسإأ ل˘ف˘ك˘ت

لخدو،(06) ة˘ق˘ي˘قد˘لأ ي˘ف دا˘ح˘˘تلأ
،امود كنأرف يصسنرفلأ بردملأ لابصشأأ
يف أوحجنو ،تامدقم نود نم ةأرابملأ

ة˘ق˘ي˘قد˘لأ ي˘ف ق˘ب˘صسلأ فد˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست

رثإأ ،دويعصس ر˘ي˘مأأ ق˘لأا˘ت˘م˘لأ ر˘ب˘ع،(7)
،ةمصصاعلأ داحتأ رظتنأو ،ءأزج ةلكر

ةدر لجصسيل (03) ةقيقدلأ ةياغ ىلإأ
ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م ق˘˘ل˘˘طأأ ثي˘˘ح ،ىلوألأ ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف
ةديدصست ،يرأوز ميركلأ دبع هنأديم

تمطترأ أرتم04 دعب ىلع نم ةيوق
ضسرا˘˘˘˘˘ح عدا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت تدا˘˘˘˘˘كو ،ضضرألا˘˘˘˘˘ب

حجن،(43) ة˘ق˘ي˘قد˘لأ ي˘فو ،دأدزو˘ل˘ب
دعب ،يناثلأ فدهلأ ةفاصضإأ يف دأدزولب
نأأ لبق ،بعلملأ طصسو يف زيمم لدابت
غوأر يذ˘˘لأ ،دو˘˘ي˘˘ع˘˘صس ىلإأ ةر˘˘ك˘˘لأ ل˘˘صصت
ينينبلل ةرك مد˘قو ،ن˘ي˘ع˘فأد˘م˘لأ د˘حأأ

بعل˘˘ت يذ˘˘لأ ،و˘˘ب˘˘كو˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صسرا˘˘˘م
ع˘صضوو زود˘ن˘ق ضسي˘صسك˘˘ي˘˘لأ ضسرا˘˘ح˘˘لا˘˘ب
طو˘˘صشلأ ءا˘˘˘جو ،كا˘˘˘ب˘˘˘صشلأ ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ك˘˘˘لأ
ح˘ج˘ن ثي˘ح ،ه˘ق˘با˘صسل أر˘يا˘غ˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ
ل˘ي˘ج˘˘صست ي˘˘ف ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تأ يدا˘˘ن

ة˘ق˘ي˘قد˘لأ ي˘ف قرا˘ف˘لأ ضصي˘ل˘˘ق˘˘ت فد˘˘ه

،ضصوي˘ح˘م مل˘صسإأ ه˘ب˘عل ر˘ب˘ع،(06)
هليمز نم ةزيمم ةريرمت هيقلت دعب
.يمصساقلب

ىلع دادزولب بابصش ءينهي دارج
 داحتÓل ارفوأا اظح ىنمتيو جيوتتلا

دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ أانهو
ه˘ج˘يو˘ت˘ت د˘ع˘ب دأدزو˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف
ىل˘ع ضسمأ لوأ ةر˘˘ه˘˘صس ر˘˘بو˘˘صسلأ ضسأا˘˘ك˘˘ب

ريزولأ ،ةم˘صصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تإأ يدا˘ن با˘صسح
يذلأ يئاهنلأ نم هل ةروصص رصشن لوألأ

ىلع يبملوألأ ةيليوج5 بعلمب ىرج
،““كو˘ب˘صسيا˘ف˘لأ““ ي˘ف ي˘م˘صسر˘˘لأ ه˘˘با˘˘صسح
ىدل تيصضح““ :ةرابعب ةروصصلأ قفرأأو

،ةزا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لأ ضسأا˘˘ك˘˘لأ ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن يرو˘˘صضح
ن˘˘م ل˘˘ك فر˘˘ط ن˘˘م ضصا˘˘˘خ م˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ب
˘مد˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ

با˘ب˘صش ي˘ق˘ير˘˘ف ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ط˘˘صشن˘˘مو
:فا˘صضأأو ،““ة˘م˘صصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأو دأدزو˘˘ل˘˘ب
ة˘˘˘تا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘للأ ىل˘˘˘ع م˘˘˘ك˘˘˘ل ي˘˘˘تأر˘˘˘ك˘˘˘صشت““
زأرحإأ ىلع بابصشلل ائينه و ،ةبيطلأ
.““داحتلل رفوأأ ظحو ضسأاكلأ

ائينهو جيوتتلاب ةبيقعلل ائينه““ :يدلاخ
 ““ءادألا ىلع ةراطصسوصسل

د˘ي˘صس ،ة˘صضا˘ير˘لأو با˘ب˘صشلأ ر˘يزو أا˘ن˘˘هو
دأدزو˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف يد˘˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع
ىلع ربوصسلأ ضسأاكب هجيوتت ةبصسانمب

ةر˘ه˘صس ة˘م˘صصا˘ع˘لأ دا˘ح˘˘تإأ هرا˘˘ج با˘˘صسح
ةيليوج5 بع˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ضسمأ لوأ
نع لولأ لوؤوصسملأ بتكو ،يبملولأ
ة˘ي˘م˘صسر˘لأ ه˘ت˘ح˘ف˘صص ىل˘ع ن˘م عا˘ط˘˘ق˘˘لأ

ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘لأ ع˘˘قو˘˘˘م ىل˘˘˘ع
دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘صشل ا˘ئ˘ي˘˘ن˘˘ه““ :كو˘˘ب˘˘صسي˘˘ف““
هلجصسل فاصضت يتلأ ،ةزاتمملأ ضسأاكلأ
أٔيي˘ن˘ه و““ :فا˘صضأأ ،““با˘ق˘لألا˘ب ل˘فا˘ح˘لأ
ىل˘ع ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ا˘˘صضئأ
رفؤأ ظحب يتاينمت عم فرصشملأ هٔيأدٔأ

ريزو˘لأ ه˘جوو ،““تا˘صسفا˘ن˘م˘لأ مدا˘ق ي˘ف
نم عيمجل ،ريدقتلأو ركصشلأ تأرابع
ةأرا˘ب˘م لوأأ ة˘ج˘مر˘ب حا˘ج˘نإأ ي˘ف م˘ها˘˘صس
8 ذ˘ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر
ضسوريف اهفاقيأ يف ببصست ةلماك رهصشأأ

ر˘˘ك˘˘˘صشلأ““ :لا˘˘˘قو ،د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لأ ا˘˘˘نرو˘˘˘ك

يف مهاصس نم لكلو نيقيرفلل لوصصوم
،ة˘ل˘با˘ق˘م˘لأ هذ˘ه˘ل م˘ك˘ح˘م˘لأ م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
مت دقل““ :متخو ،““رهصشٔأ8 ذنم ىلولأ
ةيحصصلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘ل˘ل مرا˘صصلأ مأر˘ت˘حلأ

ة˘ق˘فو˘م ةدو˘ع˘ب ر˘صشب˘ي ا˘م ،ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأو
.““ةيوركلأ تاصسفانملل

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

13

7416ددعلأ0202 ربمفون32 نينثإلأ

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

7416ددعلأ0202 ربمفون32 نينثإلأ

12

راـــــبخأ
ةضايرلا

 ةزاتمملا سسأاكلا عزتنت ““ةبيقعل““
ةرادجو قاقحتصسا نع ““ةراطصسوصس““ نم

دادزولب بابش

 هل روهظ لوأأ يف ةركولأ ىلع زوفلل رطق هيدان داق

 ديزملاب دعيو هفادهأا ىلوأا ليجصستب هتداعصس نع ربعي يليÓب

ةصسداصسلأ ةلوجلأ نمصض ،دمح نب ميحصس بعلم يف ضسمأ لوأ ءاصسم،(1-0) ةركولأ هفيصض ىلع انيمث أزوف يرطقلأ رطق يدان ققح
تءاج يتلأ ةأرابملأ نم71 ةقيقدلأ يف ،ءأزج ةلكر نم ديحولأ رطق فده ،يليلب فصسوي يرئأزجلأ لجصسو ،يرطقلأ يرودلأ نم
ةركولأ ديصصر دمجت ،لباقملأ يفو ،نماثلأ زكرملأ مهب لتحأ ،طاقن6 ىلإأ رطق ديصصر عفترأ ،زوفلأ أذهبو ،ىوتصسملأ ةطصسوتم

هتداعصس يليلب فصسوي يرئأزجلأ يلودلأ مجنلأ ىدبأأو ،يرطقلأ يرودلأ بيترت لودج يف عباصسلأ زكرملأ لتحم ،طاقن7 دنع
قباصسلأ ةمصصاعلأ داحتأ بعل حرصصو ،يرطقلأ يرودلأ يف يرطقلأ رطق قيرف عم هل ةأرابم لوأأ يف هفأدهأأ لوأأ هليجصستب ةريبكلأ

ةأرابملأ فده تلجصس““ :فاصضأأو ،““كلملأ ريهامجل زوفلأ أذه يدهنو ،يل ةأرابم لوأأ يف يفيلح ناك قيفوتلأ““ :ءاقللأ ةياهن دعب
متخو ،““ءأدألأ ضسفنب ةلصصأوملأ انيلعو ةركولأ مامأأ ديج ءأدأأ انمدق““ :عباتو ،““مداق وه اميف قيرفلأ عم ديزملل علطتأأو ديحولأ

.““ةيوقو ةديج تناك اهصسفن ةأرابملأو ،ةيوق ةلوطب موجنلأ يرود““ :هتاحيرصصت

 يصسنرفلا يرودلل هنبا لاقتنا لصشف بابصسأا حرصشي يليÓب دلاو

لامعأأ ءلكو ضضعب نأاب ،يرطقلأ رطق حانج ،يليلب فصسوي يرئأزجلأ مجنلأ دلأو ،يليلب ظيفحلأ دبع لاق ،رخآأ قايصس يفو
تاحيرصصت للخ ،بألأ يليلب حصضوأأو ،ريخألأ وتاكريملأ يف ،يصسنرفلأ نايتيإأ تناصسل مامصضنلأ نم هنبأ أومرح دق نيبعللأ

ىلع نيبعللأ لامعأأ ءلكو لوخد نكل ،ةيلدابت ةقفصص ربع ،نايتيإأ تناصسل عيقوتلأ نم ىندأأ وأأ نيصسوق باق ناك فصسوي““ :ةيفحصص
تصسل انأاف ،ئطاخ رمأأ أذهو ،عمطلاب ينمهتيو ،ةقفصصلأ عايصض يف ببصسلأ تنك يننأأ ىري ضضعبلأ““ :فاصضأأو ،““ءيصش لك دصسفأأ طخلأ

دعتبي نأأ اموي هديرأأ نكأأ مل““ :عباتو ،““ينبأ ةحلصصم باصسح ىلع لاملأ يف اموي ركفأأ ملو ،طقف هراصشتصسم لب ،فصسوي لامعأأ ليكو
هلكاصشم ببصسب ،ةدج يلهأأ ىلإأ ةدوعلأ ىلع هتريصسم ءاهنإأ لصضفي ناكو ،ةياغلل ةبيصصع ةرتفب رم فصسوي نكل ،بعلملأ نع

ءأوجألأ ىلع دوعتلل ،يرصصملأ يلهألأ نم لدب رطق ىلإأ لاقتنلأ لصضف دقو ،يدحتلأ عفرل زهاج يلجن نأأ دكؤوأأ““ :متخو ،““ةديدعلأ
ديلو.ف.““ملاعلأ ضسأاك تايئاهنل ابصسحت ،ةيرطقلأ بعلملأو

ءاثقثلا ادغ نيحشرملا نع فشكت افيفلا

ملاعلا يف لصضفألا ةزئاجل هحصشرت يصضاملب ماقرأا

مويلأ نيعلأ مامأأ رثعتلأ لاح يف

 يركز يرئازجلا بردملاب سصبرتي ةلاقإلا حبصش

دمحم ريمألأ ضسأاك يرود نم ةصسماخلأ ةلوجلأ لولح ةبصسانمب أدج بعصص رابتخأ مامأأ مويلأ يركز نيدلأ رون يرئأزجلأ بردملأ نوكيصس
دبع نب ناطلصس ريمألأ ةنيدم بعلمب نيعلأ يدان لابقتصسأ عم دعوم ىلع كمصض هيدان نوكيصس ثيح ،يدوعصسلأ نيفرتحملل ناملصس نب
هتعانصص للخ نم ،يصضاملأ مصسوملأ يف أوزرب نيذلأ بناجألأ نيبردملأ مهأأ دحأأ يركز نيدلأ رون يرئأزجلأ دعيو ،ةيصضايرلأ زيزعلأ
ذنمو هنأأ ريغ ،يدوعصسلأ يصضايرلأ طصسولأ يف امصسأ هل عنصص ام وهو ،طوقصسلأ حبصش نم ةريبك ةبوعصصب كمصض هقيرف ذاقنإأو ثدحلل
يدان ضسأأر ىلع هلبقتصسمب فصصعت دق ،ةيقيقح جئاتن ةمزأأ قباصسلأ فيطصس قافو بردم هجأوي ،ةيدوعصسلأ يف يلاحلأ مصسوملأ قلطنأ

ةيباجيلأ ةجيتنلأ تناكو ،يدوعصسلأ يرودلأ قلطنأ ذنم ةيلاتتم مئأزه ةثلث بونجلأ ضسرافب بقلملأ يدانلأ ىقلت ثيح ،كمصض
،طاقنلأ فيزن رأرمتصسأ لاح يف هب ةيحصضتلاب يحوي ام وهو ،فقوتلأ لبق ةيصضاملأ ةلوجلأ يف يلصصيفلأ مامأأ لداعتلأ يه ةديحولأ

أذهو ،يلاحلأ مصسوملأ يف قيرفلأ ةرأدإأ ودحت يتلأ تاحومطلأ ىلإأ رظنلاب يصضاملأ مصسوملأ يف هققح يذلأ زاجنلأ هل عفصشي نل ثيح
.مويلأ ةأرابم نم ةيأدب ةصضافتنلأ قيقحت ىلع أربجم يرئأزجلأ ينقتلأ لعجيصس ام

ديلو.ف

نع ،ناقرز يدهم يرئأزجلأ يلودلأ بعللأ نابأأ
هيدان ةقفر هققح يذلأ زوفلاب ةريبكلأ هتداعصس
يف ضسمأأ لوأأ نير باصسح ىلع رايدلأ جراخ ،ودروب
حر˘صصو ،ي˘صسنر˘ف˘لأ يرود˘لأ ن˘م11 عوب˘صسلأ را˘طإأ

˘مل˘عإلأ ل˘ئا˘˘صسو˘˘ل ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ نأد˘˘ي˘˘م˘˘لأ ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م
اننأأو ةصصاخ ،نيزفحم اندع دقل““ :ضسمأأ ةيصسنرفلأ

ةيلودلأ فقوتلأ ةرتف دعب ،ايوصس بعلل انقتصشأ دق
أرمأأ انققح دقل““ :رصضخلأ بعل لصصأوو ،““ةريخألأ

ضسيل ر˘مأأ ن˘ير ن˘م ثل˘ث˘لأ طا˘ق˘ن˘لا˘ب ةدو˘ع˘لأ ،ا˘ع˘ئأر
،““ةيبوروألأ تاصسفانملأ بعلي قيرف هنأل ،نيهلاب
ن˘يذ˘لأ ،ا˘نرا˘صصنأل را˘˘صصت˘˘نلأ أذ˘˘ه يد˘˘ه˘˘ن““ :م˘˘ت˘˘خو
لصصحتن ةيباجيإأ ةجيتن يأأو ،أريثك مهيلإأ انقتصشأ

براحم نأأ ىلإأ راصشيو ،““مهلجأأ نم نوكت اهنإاف اهيلع
،ةيصساصسأأ ةفصصب هيدان ةقفر كراصش دق ءأرحصصلأ

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لأ ع˘˘ي˘˘با˘˘صسألأ ي˘˘ف تفل˘˘لأ هرو˘˘ط˘˘˘ت أد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ضضرف نآلأ اماع12ـلأ بحاصص فدهتصسيو ،ةيصضاملأ
لا˘م˘ج نأأو ة˘صصا˘خ ،ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ع˘م ه˘صسف˘˘ن
˘˘مدا˘˘ق ي˘˘ف ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لأ ه˘˘ح˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب هد˘˘˘عو ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
.ديعأوملأ

ديلو.ف

لوأأ ةرهصس ةمصصاعلأ داحتأ قيرف قفخأأ
نيح ةيمصسرلأ هتايرابم لوأأ يف ،ضسمأأ

ح˘لا˘صصل ر˘بو˘صسلأ ضسأا˘ك بق˘ل ن˘ع لزا˘ن˘ت
ةيليوج5 بعلمب دأدزولب بابصش راجلأ
ن˘ي˘فد˘ه˘ب ةرا˘صسخ˘˘لأ بق˘˘ع ،ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألأ
لا˘˘ب˘˘صشأأ ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘ظ ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ،فد˘˘ه˘˘˘ل
هجوب يني˘لو˘ك˘ي˘صشت أو˘صسنأر˘ف برد˘م˘لأ
طو˘صشلأ ي˘ف ضصخألا˘˘ب ،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ءي˘˘صس
ضسرا˘ح˘لأ كا˘ب˘صش تل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسأ ن˘˘يأأ لوألأ
ن˘م لوألأ ن˘ي˘فد˘ه زود˘ن˘ق ضسي˘صسك˘ي˘˘لأأ

ةلتاق ةوفه دعب يناثلأو ءأزج ةبرصض
يف ءأدألأ نصسحتي نأأ لبق ،عافدلأ يف
ي˘فو ،ة˘ه˘جأو˘م˘لأ ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لأ ف˘˘صصن˘˘لأ
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لأ ،ه˘˘تأذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ
ةأرا˘ب˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘صس ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘صسلأ

با˘ي˘غ رأر˘غ ىل˘ع ،دا˘ح˘تإل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب
ريثكلأ و ي˘ئأو˘صشع˘لأ بع˘ل˘لأو ما˘ج˘صسنلأ

يذلأ رمألأ وهو ،ةعئاصضلأ تأركلأ نم
ىدل ديدصشلأ ءايتصسلأ نم ةلاح فلخ
أو˘˘ه˘˘جو ن˘˘يذ˘˘لأ ،““ةرا˘˘ط˘˘صسو˘˘˘صس““ قا˘˘˘صشع

ي˘صسنر˘ف˘لأ ي˘ن˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘˘عذل تأدا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ
ي˘˘˘ف كصشلأ بد ثي˘˘˘ح ،ه˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘صشتو
ع˘˘فر ىل˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لأ ةرد˘˘ق˘˘ب م˘˘ه˘˘صسو˘˘˘ف˘˘˘ن
مل يذلأ ديدجلأ مصسوملأ يف يدحتلأ

ىو˘˘صس ه˘˘ت˘˘قل˘˘ط˘˘˘نأ ةرا˘˘˘صش ن˘˘˘ع ق˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ي
نأأ ىلإأ ن˘ير˘ي˘˘صشم ،ط˘˘ق˘˘ف ما˘˘يأأ ة˘˘صسم˘˘خ

أومدصصي نأأ لبق احجان أدب وتاكريملأ
يفلخلأ طخلأ يف ةصصاخ ضشه قيرفب
دأدزو˘˘ل˘˘˘ب ما˘˘˘مأأ ن˘˘˘ير˘˘˘مألأ ىنا˘˘˘ع يذ˘˘˘لأ

يتلأ ةفيفطلأ ةقافتصسلأ نم مغرلاب
،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ طو˘˘صشلأ ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل تنا˘˘˘ك

ن˘˘م ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘˘خ
،ضسفانملاب ةنراقم ةيندب˘لأ ة˘ي˘حا˘ن˘لأ
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عل˘˘˘˘˘ل ع˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صشي م˘˘˘˘˘ل كلذ نأأ لإأ

نكي مل ينفلأ بناجلأ نأأ امب مهبردمو
ضشطعتملأ روهمجلأ تاعلطت ىوتصسمب
ي˘ف ،م˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ىل˘ع ضسو˘˘م˘˘ل˘˘م˘˘ل˘˘ل

قير˘ف˘لأ ن˘ع ىر˘خأأ ة˘ئ˘ف تع˘فأد ن˘ي˘ح
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘صسن˘˘ب هد˘˘يد˘˘ج˘˘ت م˘˘ت يذ˘˘لأ

ىلع ربصصلأ نيبلاطم ةديدج ءامصسأاب
برد˘˘˘م˘˘˘لأو ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘صشت˘˘˘˘لأ

˘ما˘ج˘صسنلأ ق˘ل˘خ د˘صصق ي˘˘ن˘˘ي˘˘لو˘˘ك˘˘ي˘˘صشت
ءا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خألأ كرأد˘˘˘˘˘تو بو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ

ضضوخو مصسوملأ ةيأدب عم ضصئاقنلأو
ر˘ي˘˘غ ن˘˘م ه˘˘نأأ ن˘˘ير˘˘ي˘˘صشم ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ
ةيأد˘ب هذ˘ه˘ف ق˘ير˘ف˘لأ ح˘بذ ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ

،رهصشأأ8 نم رثكأأ مأد فقوت دعب مصسوم
تأدو˘ه˘ج˘م˘لأ ن˘م د˘يز˘م˘لأ لذ˘˘ب بج˘˘يو
قيرع ق˘ير˘ف˘ب ق˘ي˘ل˘ت ةرو˘صصب رو˘ه˘ظ˘ل˘ل

 .ةمصصاعلأ داحتإاك
بيجن.ج

 ةمصصاعلأ داحتإأ

بردملاو نيبعÓلا ىلع نوطخاصس راصصنألا
 ربوصسلا سسأاك ةراصسخ دعب

نويرصملا
مكحلا نوديري
لابرغ يرئازجلا

يئاهن ةرادإل
 لاطبفا يرود

يدا˘˘ن د˘˘ئا˘˘ق ،رود˘˘ن˘˘غ˘˘لأ د˘˘˘لا˘˘˘خ د˘˘˘كأأ
نأا˘˘ب ،ق˘˘˘ب˘˘˘صسألأ ير˘˘˘صصم˘˘˘لأ كلا˘˘˘مز˘˘˘لأ
لابرغ ىفط˘صصم ير˘ئأز˘ج˘لأ م˘ك˘ح˘لأ
ةرأدإل ا˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م أرا˘˘ي˘˘ت˘˘خأ نو˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘صس
ايقيرفأأ لاطبأأ يرود يئاهن ةأرابم
ةع˘م˘ج˘لأ مو˘ي ير˘صصم˘لأ ي˘ل˘هألأ ما˘مأأ
ةان˘ق ر˘ب˘ع رود˘ن˘غ˘لأ لا˘قو ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ
ن˘˘م ةدرأو˘˘لأ ءا˘˘ب˘˘نألأ نأا˘˘˘ب كلا˘˘˘مز˘˘˘لأ
˘˘مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألأ دا˘˘ح˘˘˘تلأ
ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لأ بأر˘˘˘ت˘˘˘قأ د˘˘˘كؤو˘˘˘ت ““فا˘˘˘ك““

ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لأ ةرأدإأ ن˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ج نأو˘˘˘صضر
ماك˘ح ل˘صضفأأ ن˘م د˘ي˘ج نأا˘ب ا˘ح˘صضو˘م
ضضعبلأ ضضرتعي امبر نكلو ايقيرفأأ
فو˘ف˘صص ي˘ف ي˘بر˘غ˘م ي˘ئا˘ن˘ث دو˘جو˘˘ل
م˘˘جا˘˘˘نوأأ د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘هو كلا˘˘˘مز˘˘˘لأ

لابرغ““ :فاصضأأو ،يقرصش نب فرصشأأو
نا˘م˘صضي ل نا˘ق˘ير˘ف˘لأو ز˘ي˘م˘م م˘ك˘˘ح
نأأ ىن˘˘م˘˘تأأو ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل
لصضفأأ دحأأ وهف يئاهنلل امكح نوكي

دا˘ن˘صسإأ نأأ ىلإأ را˘صشأأو ،““ةرا˘ق˘˘لأ ما˘˘ك˘˘ح
ي˘ق˘ير˘فإأ بو˘ن˘˘ج˘˘لأ م˘˘ك˘˘ح˘˘ل˘˘ل ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ

ةصصاخ ضضوفرم رمأأ زيموغ روتكيف
و˘˘صست˘˘ي˘˘ب ه˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م دو˘˘˘جو ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ينفلأ ريدملأ بصصنم يف يناميصسوم
يف ةأرابم رأدأأ هنأأ فلخب يلهألل
.لاطبألأ يرود يئاهن فصصن

ديلو.ف
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بردم ،ينإرمع رداقلإ دبع ىقلت

ة˘ع˘فد ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش يدا˘ن

دإدو ةهجإوم ضضوخ لبق ةيوق

يف ،لبقم˘لإ عو˘ب˘سسألإ ،نا˘سسم˘ل˘ت

ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لإ تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م حا˘˘ت˘˘ت˘˘فإ

،مدق˘لإ ةر˘كل ى˘لولإ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ

يحلاسص نيسساي يثÓثلإ مظتنإو
م˘ي˘هإر˘بإإو دو˘ع˘˘سسم ن˘˘ب لا˘˘م˘˘كو
،ةيعامجلإ تابيردتلإ يف ،ةدوبدب
،ضسمإ لوأإ ةحيبسص ،لوألإ قيرفلل
تابيردتلإ ي˘ف ي˘ثÓ˘ث˘لإ كرا˘سشو
م˘˘ه˘˘با˘˘ي˘˘غ د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لإ

م˘ه˘عو˘سضخ بب˘سسب ن˘ي˘عو˘ب˘سسأل
ءإرج ،يرابجإلإ يحسصلإ رجحلل

ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإÓ˘ل م˘ه˘سضر˘ع˘˘ت
ح˘ب˘سصأإو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لإ ا˘˘نورو˘˘ك
يف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل إز˘ها˘ج ي˘ثÓ˘ث˘لإ

،يني˘ط˘ن˘سسق˘لإ يدا˘ن˘لإ تا˘يرا˘ب˘م
ي˘ف ،ي˘ب˘ط˘لإ ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع
ضصاخ لمعل مه˘عو˘سضخ را˘ظ˘ت˘نإ
نمو ،يندبلإ دعملإ فإرسشإإ تحت
با˘˘ب˘˘سش ر˘˘سسخ˘˘ي نأإ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ

ديدجلإ هبعل تامدخ ةنيطنسسق

،ةسسفانملإ ةيإدب يف ،نإرمع قياف

يف ةيوق ةباسصإل ضضرعت نأإ دعب

يلهأإ مامأإ ةريخألإ قيرفلإ ةيدو

ضسيمخلإ موي ترج يتلإ جربلإ

لداعتلإ ةجيتنب تهتنإو يسضاملإ

0. –0 ضضيبلإ
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ى˘لإإ ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ضسمأإ دا˘˘ع
ناين˘ب˘لإ ن˘ي˘ع ز˘كر˘م˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لإ ءإو˘جأإ
ةإرابمل ابسسحت تإري˘سضح˘ت˘لإ ة˘ل˘سصإو˘م˘ل
يرودلإ باهذ راطإإ يف ين˘ي˘ن˘ي˘ب˘لإ ز˘ل˘فا˘ب
لاطبأإ ةطبإر ةسسفانم نم لوألإ يديهمتلإ
ليبن بردملإ لابسشأإ ناك ثيح ،ايقيرفإإ
ةعمجلإ يموي ةحإر نم إودافتسسإ دق زيغن
ءإو˘˘جأإ ى˘˘˘لإإ دو˘˘˘ع˘˘˘ي نأإ ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،تب˘˘˘سسلإو
ن˘ي˘ع ز˘كر˘م˘ب د˘حلإ ضسمأإ تإر˘ي˘سضح˘ت˘لإ
نمؤوملإ دبع ءاقفر لسصإويسس ثيح ،ناينب

ا˘ب˘سسح˘ت ة˘يد˘ج ل˘كب ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لإ و˘˘با˘˘ج
ديمعلإ ةرإدإإ نوكت يتلإ نينيبلإ ةيرفسسل
اه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ رو˘مألإ ل˘ك تط˘ب˘سض د˘ق
لقنتسس يتلإ ةسصاخلإ ةرئاطلاب ةيإدبلابو

ا˘ب˘سسح˘ت ل˘ب˘ق˘م˘لإ ءا˘ع˘برألإ مو˘ي ق˘ير˘˘ف˘˘لإ

لبقملإ تبسسلإ موي يرجتسس يتلإ ةإرابملل

،وفون و˘ترو˘ب˘ب «لو˘غ˘يد لرا˘سش» بع˘ل˘م˘ب

ديمعلإ اهيلع لوعي يتلإ ةإرابملإ يهو

ةقÓطنإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأإ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب

ي˘ف ا˘سضيأإو ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لإ هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘ق

ةياغ يف نوكتسس يتلإ ةيلحملإ ةلوطبلإ

يذ˘لإ د˘يد˘ج˘لإ م˘سسو˘م˘لإ ي˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصلإ

يفو ،لبقملإ تبسسلإ موي اسضيأإ قلطني

ةيرفسس فرعت نأإ رظتنملإ نم ،رخآإ قايسس

ظيفحلإ دبع بعÓلإ بايغ وفون وتروب

تفسشك ثيح ،ةباسصإلإ نم يناعي يذلإ

د˘جإو˘ت ة˘بو˘ع˘سص ة˘ي˘لوألإ تا˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لإ

لقنتلاب ةينعملإ ةليكسشتلإ نمسض بعÓلإ

.نينيبلإ ىلإإ

بردملإ يف هتقث ،لئابقلإ ةبيبسش قيرف ضسيئر لÓم فيرسش ددج
هيبعل هيجوت نم ريخألإ إذه ةردق مدع نم مغرلاب ينافلزلإ نماي
هلوسصح مدع ببسسب ،ةيمسسرلإ تايرابملإ لÓخ ءلدبلإ دعقم نم
يف لوألإ لجرلإ ةوطخ يتأاتو ،ةمزÓلإ ةزاجإلإ ىلع نآلإ ةياغ ىلإإ
ريدملإ مÓسسلإ دبع لامك ىلع حسضإولإ درلإ ةباثمب «يرانكلإ»
ينقتلإ لسصإو لاح يف ليحرلاب ريخألإ إذه دده ثيح ،يسضايرلإ
تفسشكو ،ةزاجإإ نود ةيلئابقلإ ةبيبسشلإ ضسأإر ىلع هماهم يسسنوتلإ

لÓم نأإ ،رئإزجلإ يف اجيوتت رثكألإ يدانلإ تيب نم ةبرقم رداسصم
ه˘يأإر ن˘ع ثد˘ح˘ت يذ˘لإ مÓ˘سسلإ د˘ب˘ع لا˘م˘ك ة˘جر˘خ ن˘م ج˘عز˘ن˘˘م
دبع نأإ ىلإإ راسشي ،مÓعإلإ لئاسسو يف ينافلزلإ ةيسضق ضصوسصخب
حيرسست ةرورسض ،ةيمÓعإإ ةجرخ يف اسضيأإ دكأإ دق ناك مÓسسلإ
ريخألإ إذه ةاناعم ببسسب كلذو ،يجإردلإ ةماسسأإ يسسنوتلإ بعÓلإ

ر˘يد˘م˘لإ ما˘يأإ نأإ ،ردا˘سصم˘لإ تإذ ترا˘سشأإو ،ة˘ي˘˘ند˘˘ب ل˘˘كا˘˘سشم ن˘˘م
ضسيئ فوقو ببسسب كلذو ،ةدودعم تتاب ةبيبسشلإ يف يسضايرلإ
.بردملإ فسص يف يدانلإ

´.Q
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ة˘ل˘كسشم ح˘ط˘سسلإ ى˘˘لإإ تف˘˘ط
،فيطسس قافو ةرإدإل ةديدج
قباسسلإ بعÓ˘لإ جر˘خ ا˘مد˘ع˘ب
يدان يف فرتحملإو قيرفلل

قاحسسإإ يكيجل˘ب˘لإ ير˘ترو˘ك
ةيو˘سست˘ب بلا˘ط˘ي˘ل ،فو˘سصو˘ب
،ةقلاعلإ ةيلا˘م˘لإ ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم

رايلم1.2 غلبم زهانت يتلإو
بعÓ˘لإ د˘كأإ ثي˘ح ،م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ةنجل ىلإإ هئوجل ةيناكمإإ ىلع
لوسصحلإ لجأإ نم تاعزانملإ

،ة˘ي˘لا˘م˘لإ ة˘م˘ي˘ق˘لإ هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ةرو˘كذ˘م˘لإ ة˘م˘ي˘ق˘لإ ل˘˘ث˘˘م˘˘تو
لÓ˘خ بعÓ˘لإ تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم
بلاطي ثيح ،طرافلإ مسسوملإ
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘˘ب فو˘˘سصو˘˘ب
ع˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع رو˘˘˘جأإ ة˘˘˘ت˘˘˘˘سس
رو˘˘˘جألإ لو˘˘˘ح ضضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘لإ
ةر˘ت˘ف˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لإ ة˘ير˘ه˘سشلإ
،ةسسفانملإ اهيف تفقوت يتلإ

ضسيئر فسشك ،رخآإ قايسس يفو
فيطسس قافول يواهلإ يدانلإ

عور˘˘سشلإ ن˘˘ع ،ي˘˘فل لا˘˘م˘˘˘ك
با˘ت˘ت˘كلإ قÓ˘طإإ ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق
ة˘كر˘سشلإ ي˘˘ف ير˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لإ
ل˘جأإ ن˘م ،قا˘فو˘ل˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ

لاقو ةكرسشلإ لام ضسأإر عفر
ضصو˘˘سصخ˘˘لإ إذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘فل
ة˘˘كر˘˘˘سشلإ لا˘˘˘م ضسأإر ح˘˘˘ت˘˘˘ف»

هنم رفم ل قافولل ةيراجتلإ
با˘ت˘ت˘كلإ ي˘ف ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ن˘˘سسو
يف رسصا˘ن˘م˘لإو ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لإ
يف مهاسسم حبسصيسس قافولإ
ءإدبإإ يف قحلإ هيدلو ةكرسشلإ

ضسي˘ئر ثد˘˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،»ه˘˘يأإر
تإرييغتلإ نع يواهلإ يدانلإ

ةلبقملإ ةرتفلإ ي˘ف ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لإ
راب˘ت˘علإ ةدا˘عإإ ا˘نرر˘ق» Ó˘ئا˘ق
انجيوتت ةلا˘ح ي˘فو ة˘يا˘ف˘ل˘ح˘ل
ن˘ح˘نو ،ه˘ل ه˘يد˘ه˘ن˘˘سس بق˘˘ل˘˘ب
ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ن
يواهلإ يدان˘لإو ،روا˘سشت˘لا˘بو

مهسسأإ نم ةئ˘م˘لا˘ب89 كلم˘ي

ن˘ي˘ي˘ع˘ت ه˘ق˘ح ن˘مو ،ة˘كر˘سشلإ
يدا˘ن˘لإ ةرإدإإ ضسل˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر
ان˘ي˘عد˘ت˘سسإإو ،ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘لإو
نيمهاسسملل ةماعلإ ةي˘ع˘م˘ج˘لإ

تنكو ،مداقلإ ربمسسيد3 موي
ةيعمجلإ ءإرجإإ متي نأإ ىنمتأإ
 .»طرافلإ ربوتكأإ رهسش يف

�زلفاب�مامأا�بيغي�دقو�باشصم�ظيفحلا�دبع/رئازجلا�ةيدولوم

تابيردتلا ءاوجأا ىلإا دوعي ديمعلا
نينيبلا ةيرفشس طبشضت ةرادإلاو

لجعت�نأا�اهنأاشش�نم�ةوطخ�يف�/لئابقلا�ةبيبشش
مÓشسلا�دبع�ليحرب

ينافلزلا يف هتقث ددجي لÓم

�فيطشس�قافو�

 فوشصوب قاحشسإا اهمشسا قافولا ةرادإل ةديدج ةلكششم

ةنيطنشسق�بابشش
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ةدكيكشس ةبيب˘شش ق˘ير˘ف ل˘شصاو˘ي

ةركشسب داحتإا ةعقومل هتاريشضحت

لهتشسم يف تبشسلا اذه ةبعشصلا

،فرتحم˘لا لولا م˘شسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب

بعلم ةيشضرأا ىلع ماقتشس يتلا

اذه ،ناب˘يز˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘ب ة˘ي˘لا˘ع˘لا

بردملا تابيردتلا ىلع فرششأاو

نا˘˘شسي˘˘ت˘˘˘فإا شسنو˘˘˘ي ي˘˘˘شسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

امك ،نيب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج رو˘شضح˘ب
ة˘ي˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ة˘˘شصح˘˘لا تد˘˘ه˘˘شش
اذ˘˘ه ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘˘ك رو˘˘˘شضح
نأا نا˘شسي˘˘ت˘˘فإا برد˘˘م˘˘لا حر˘˘شصو
ةديج فورظ يف رشضحي هقيرف
ل˘كلا نأاو شسراو˘ف˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل

هده˘ج ىرا˘شصق لد˘ب ى˘ل˘ع مزا˘ع
،ثÓثلا طاقنلاب رفظلا لجأا نم
نأاب نوكردي هلابششأا نأا فاشضأاو
نأا امب ةلهشس نوكت نل ةمهملا

ىلعو ،زوفلل ششطعتم شسفانملا

نوممشصم يلا˘ب˘ششأا نإا˘ف مو˘م˘ع˘لا

ا˘م˘ك ،ة˘ي˘لو˘ط˘ب ةارا˘ب˘م ءادأا ى˘ل˘ع

لم˘ع˘لا˘ب دود˘ح Ó˘ب را˘شصنأا دا˘ششأا

بردم˘لا ه˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا را˘ب˘ج˘لا

ق˘ق˘ح يذ˘˘لا نا˘˘شسي˘˘ت˘˘فأا ر˘˘يد˘˘ق˘˘لا

اهاشضق ةن˘شس33 دع˘ب دو˘ع˘شصلا

˘ما˘شسقلا ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

.ايندلا

انوروك تلاح ليجصست يفني ةيفاعوب
نيبعÓلا نيب

نا˘شسح ي˘ب˘ط˘˘لا ق˘˘شسن˘˘م˘˘لا د˘˘ن˘˘ف
دحا ةباشصإا ةلاح ليجشست ةيفاعوب
ي˘ف ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
مل هنا ادكؤوم نيبعÓلا طاشسوأا
بعل يأا ى˘ل˘ع ة˘لا˘ح ة˘يا ر˘ه˘ظ˘ت
يتلا ةيبطلا ةحشسملا جئاتن دعب
مل جئاتنلا ناو نوبعÓلا اهب ماق
. دعب ردشصت

مهتاريصضحت نولصصاوي «اداكيصسور ءانبأا»
 ةرـــــكصسب ةــــعقومل

تابيردتلأ يف ريبك سسامح /ةدكيكصس ةبيبصش

ةبانع يف ةفاقثلأو ةصضايرلل ريثكلأ مدق

ةصضايرلاو بابصشلا ءاقدصصأا ةيعمج
يليجع نيدلا رصصن مركت

جاحلا ميركتب ةبانع ةيلول ةشضايرلاو بابششلا ءاقدشصأا ةيعمج تماق
ةشصاخ ةبانع ةيلوب ةفاقثلاو ةشضايرلا ةدمعأا دحأا يليجع نيدلا رشصن
مكح وهو و ةنوبل ريثكلا تمدق يتلا ةزرابلا هوجولا نيب نم ربتعي هنأا

داحتاو3891 ةنشس ةبانع داحتا قيرف يشسشسؤوم دحأاو قباشس يلارديف

،ةبانع داحتا قيرف خيرات يف ةنيزخ نيمأا لوأا و4891 ةنشس ينوبلا
ةيدلبل ةشضايرلل يدلبلا ناويدلل قباشس ريدم بشصنم اشضيأا لغششو
قباشس ريشسم وشضع هنأا امك ،ةبانع يف مدقلا ةرك ةطبار شسأارتو ينوبلا
،ةبانعب ةواشسيعلا ىمادق ةيعمج ايلاح شسأارتيو ،ةبانع ءارمح قيرف يف
عم هتايركذ نع ثدحتو ةردابملا هذهب اريثك »يليجع جاحلا» حرفو
ةشضايرلا ةمدخ يف امئاد هنأا دكأاو ةماع ةفشصب ةشضايرلاو مدقلا ةرك
يف نييفرششلا ءاشضعألا ميركتلا اذه يف كراششو ،ةبانع يف بابششلاو
داحتا قيرفل قباشسلا بعÓلاو بيشسن ناوشضر يلودلا مكحلا ةيعمجلا

ىلإا ةفاشضإا ،ديعشس نب نلدع ةيرئازجلا ةيدنألا نم ديدعلاو ةبانع
ةيعمج شسيئرو دادح كلامو ديدج رماعو يشسيروأا لامآا ةروتكدلا
،شسيوروب ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘ششلا ءا˘قد˘شصأا

ركذتت اه˘نأا ة˘شصا˘خ ءا˘ن˘ث˘لا ةز˘ي˘م˘م˘لا تاردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ق˘ح˘ت˘شستو
.ةبانع ةنيدمل ريثكلا تمدق يتلا تايشصخششلا

S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢

ياد نيشسح رشصن بردم برعأا

ه˘حا˘ي˘ترا ن˘˘ع يوا˘˘ن˘˘كل ر˘˘يذ˘˘ن

اهب لمعي يتلا فورظلل ريبكلا

اد˘˘˘ي˘˘˘ششم ،»ة˘˘˘ير˘˘˘شصن˘˘˘لا» ي˘˘˘ف

يتلا تاريشضحت˘لاو شصبر˘ت˘لا˘ب

ا˘ب˘شسح˘ت ه˘لا˘ب˘ششأا ة˘ق˘فر ا˘هار˘جأا

ةلوط˘ب ن˘م د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل

يتلا ،ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

ع˘م ه˘ت˘م˘ل˘ك لو˘ق ا˘ه˘ي˘ف يو˘ن˘˘ي

اه˘لو˘خدو حا˘ت˘ف˘م ع˘ي˘بر ءا˘ق˘فر

نم عشستم بردملل ناكو ،ةوقب

هلمع جمانر˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل تقو˘لا

ةشصاخ ،ريثكلا هل حاترا يذلا

مل نيذلا ،نيبعÓلا بناج نم

م˘ج˘ح ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ق يأا اور˘˘ه˘˘ظ˘˘ي

م˘قا˘ط˘لا ه˘شضر˘ف يذ˘لا ل˘م˘˘ع˘˘لا

تاشصبرتلا ةرت˘ف ة˘ل˘ي˘ط ي˘ن˘ف˘لا

ي˘ت˘لا ة˘يدا˘˘ع˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لاو

نب بع˘ل˘م ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ا˘هار˘جأا

ياد نيشسح رشصن ناكو ،مايشص

ه˘˘ل ة˘˘يدو ةارا˘˘ب˘˘م ر˘˘خآا ،ىر˘˘جأا

ةيدملا يبملوأا قيرف˘ب ه˘ت˘ع˘م˘ج

اهيف عبات ،توأا02 بعلم ىلع

ريثكب يوانكل ديعشس بردملا

رشصا˘ن˘ع دودر˘م ،ما˘م˘ت˘هلا ن˘م
ن˘م ط˘ب˘شض ثي˘ح ،ه˘ت˘ل˘˘ي˘˘كششت

ة˘ي˘شسا˘شسألا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ه˘لÓ˘خ
نودب نكل ،ياد نيشسح رشصنل
يف ءيشش يأا نع فششكي نأا

˘ما˘م˘ت كرد˘ي ذإا ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘˘لا نأا كاردإلا
ل˘˘كل حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كششت˘˘˘لا
تاراهم يدبت يتلا ،رشصانعلا
ا˘ه˘ل ح˘م˘˘شست ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘بو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف
تا˘يرا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا˘˘ب
و˘ه ها˘ن˘م˘ت˘ي ا˘م نأل ،ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا
،نيبعÓلا نيب ريبكلا شسفانتلا

ي˘ف م˘ه˘شسف˘نأا شضر˘ف ل˘˘جأا ن˘˘م
نأا اميشس ،ةيشساشسألا ةليكششتلا

نو˘ب˘قر˘ت˘ي ق˘ير˘ف˘لا ير˘شصا˘˘ن˘˘م
فا˘ششت˘كا ،ة˘ف˘ه˘ل˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كب
بعليشس يت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ل˘ح˘لا
همهيو ،ةلوطبلا يف قيرفلا اهب

م˘ه˘ت˘ل˘ي˘كششت ق˘ق˘ح˘ت نأا ار˘ي˘ث˘ك
ةشسفانملا يف ةيباجيإا ةقÓطنا
لوأا نو˘˘كت˘˘شس ذإا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا

ة˘يدو˘لو˘م د˘شض ا˘ه˘ل ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
  .نارهو
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جرب يل˘هأا ة˘ل˘ي˘كششت ،مو˘ي˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب دو˘ع˘ت
دافتشسا امدعب تابيردتلا ءاوجأا ىلإا جيريرعوب
ةاراب˘م˘لا بق˘ع ة˘حار ن˘ي˘مو˘ي ن˘م نو˘ب˘عÓ˘لا
فيشضملا مامأا يلهألا اهيف لداعت يتلا ةيدولا
ديهششلا بعلمب فادهأا نود ةنيطنشسق بابشش
بردملا لشضف ثيح ،بورخلاب ينادمح دباع
،مويلا فانئتشسلا ةشصح ةجمرب لÓب يريزد
ةلوطب يف ىلوألا ةيمشسرلا ةارابملل ابشسحت
مداقلا تبشسلا موي ةررقملاو ديدجلا مشسوملا

ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا اد˘بو ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش د˘شض

مدقملا ىوتشسملا نع ايبشسن ايشضار يلهأÓل

،»ي˘شسا˘ي˘شسلا» ما˘مأا ة˘يدو˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ

يريزد بردملل حمشس ءاقللا اذه نأا ةشصاخ

ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسا˘شسألا ة˘ل˘ي˘كششت˘لا ي˘ف ل˘شصف˘˘لا˘˘ب

ششيعيو .حاتتفلا ةلوج يف ةبيبششلا هجاوتشس

،دانزوب ريدن ةدايقب جربلا يلهأا ةرادإا شسلجم

ة˘يدو˘لو˘م ةرادإا شضفر د˘ع˘ب ق˘ل˘ق˘لا ن˘م ة˘لا˘ح

مجاهملا ةقفشص تاقحتشسم ليوحت رئازجلا

ةميقب فشسوي نمحرلا دبع دمحم ينادوشسلا

جربلا يلهأا ةرادإا تناكو ،ميتنشس رايلم1.3
نم اهتريظن عم ،يثÓث قافتا ىلع تعقو دق
ي˘شضق˘ي ،ي˘نادو˘شسلا بعÓ˘˘لاو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
ىلع يمشصاعلا يدا˘ن˘لا ى˘لإا ر˘ي˘خألا لا˘ق˘ت˘نا˘ب

رايلم1.3 لباق˘م ن˘ي˘م˘شسو˘م˘ل ةرا˘عإا ل˘كشش
تشضفر ي˘ل˘هألا ةرادإا نأا ا˘ن˘م˘ل˘عو ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس
،ةيدولوم˘لا ىد˘ل ا˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا

تاذو ،ةيشضقلا يف اديعب باهذلا ىلع رشصتو
ترر˘˘ق ،ي˘˘ل˘˘هألا ةرادإا نأا تد˘˘كأا ردا˘˘شصم˘˘لا
ىلع لوشصحلل تاعزانملا ةنجل ىلإا ءوجللا

ةيدولوملا ةرادإا شضفر لظ يف ،اهتاقحتشسم
ببشسلا تناك اه˘نأا م˘غر ،ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘ب ءا˘فو˘لا
ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘ي˘˘حرو بعÓ˘˘لا عا˘˘ي˘˘˘شض ي˘˘˘ف لوألا
ةلشسارم جربلا يلهأا ةرادإا تقلتو .نادوشسلا

ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا فر˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر
تاريشسفت بلطل ،ةيرشسيوشسلا نازولب ةيلودلا

بعÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق شصو˘˘شصخ˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
ماق يذلا ،ششارششر حلاشصلا دمحم برتغملا
خشسف ةيفلخ ىلع قيرفلا دشض ىوكشش عفرب

،يلهألا ةرادإا فرط نم ةيفشسعت ةقيرطب هدقع
قيرفلا ناولأا اهي˘ف شصم˘ق˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف

ثيح،4102/5102 يشضايرلا مشسوملا لÓخ
ةيلام تاشضيوعتب برتغملا بعÓلا بلاطي
ةمكحملا تحنمو ،دقعلا ةدم لماك شصخت
درلا لجأا نم يلهألا ةرادإل ةلهم ةيشضايرلا

تاحيشضوتلا ميدقتو ،بعÓلا بلاطم ىلع
ىقبي ثيح ،ةيشضقلا يف لشصفلا لبق ةمزÓلا
امك ريب˘ك ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ع˘فد˘ب ادد˘ه˘م ي˘ل˘هألا

لاو˘ط ق˘با˘شسلا شسرا˘ح˘لا ة˘ي˘شضق ي˘ف ل˘˘شصح
غل˘ب˘م برا˘ق˘ي شضيو˘ع˘ت ى˘ل˘ع ل˘شصح˘ت يذ˘لا

.ميتنشس رايلم

 يأد نيصسح رصصن

 زيمتم مصسومب راصصنألا دعي يوانكل

 جيريرعوب جرب يلهأأ

 حاتتفإلا ةلوج يف ةبيبصشلا هجاوتصس يتلا ةيصساصسألا ةليكصشتلا يف لصصفي يريزد
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةيمسسوملأ أزنولفنألأ دسض حيقلتل ةينطولأ ةلمحلأ قلطنأ ةبسسانمب

نينضسملأ ةمÓضسو ةياقولأ ىلع ةموكحلأ سصرح دكؤوي دأرج
سصر˘ح ““دار˘ج ز˘يز˘ع˘˘لاد˘˘ب˘˘ع““ لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا
ةمÓشسلاو ةياقولا لجأا نم لمعلل مئادلا ةموكحلا
ح˘شضوأا دد˘شصلا اذ˘ه ي˘˘فو.ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا
لشصاوتلا عقاوم ىلع هل روششنم يف هتاذ لوؤوشسملا
ةلمحل˘ل ي˘با˘ج˘يإ’ا ىد˘شصلا د˘ع˘ب ه˘نأا ،ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
تاي’و لك يف ““اَهْشسِرْغَيْلَف““ ريجششتلل ةينطولا
ةيلحم˘لا تا˘ط˘ل˘شسلاو ة˘مو˘كح˘لا تر˘ششا˘ب ،ن˘طو˘لا

نيباشصملاو نينشسملا ل˘ُك ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘ل˘م˘ح
هيلعو .ةيمشسوملا ازنولفنأ’ا دشض ةنمزم سضارمأاب
ان˘ن˘ما˘شضت د˘كؤو˘ن ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘خ ن˘م ه˘نأا لا˘ق
ةمÓشسلاو ةياقولا لجأا نم لمعلل مئادلا انشصرحو
مويلا فرششأا دقف ةرا˘ششإÓ˘لو .ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘شصلا
حÓ˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘˘يزو د˘˘˘˘˘حأ’ا
ةقفر ،““ديزوب نب نام˘حر˘لاد˘ب˘ع““ تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

رثوك““  ةرشسأ’ا اياشضقو ينطولا نماشضتلا ةريزو
حيقلتل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا  قÓ˘ط˘نا ى˘ل˘ع و˘كير˘ك

سضار˘مأ’ا˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘لاو ن˘ي˘ن˘˘شسم˘˘لا سصا˘˘خ˘˘ششأ’ا
نينشسملا رادب ةيمشسوملا ازنولفنأ’ا دشض  ةنمزملا
لك ىلع ممعتشس يتلاو ةمشصاعلا ميهاربا يلادب
تددشش نيأا ،لظلا ق˘طا˘ن˘م ا˘م˘ي˘شس’ ن˘طو˘لا ءا˘جرأا
ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ن˘ما˘شضت˘لا ى˘ل˘ع ى˘لوأ’ا ة˘لوؤو˘شسم˘لا
ةمزأ’ا فورظلا لظ يف نينشسملل ةمزÓلا ةياعرلا
سسوريف راششتنا ءارج رئازجلا اهب رمت يتلا ةيحشصلا

˘ما˘م˘ت˘هإÓ˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا ةر˘كذ˘˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك
نماشضتلا ةرازول ةعباتلا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو ز˘كار˘م˘لا˘ب
نم ديزم ىلإا ةيعاد ،سضرملا يششفت حبكل ينطولا
ةمÓشسلاو ة˘ح˘شصلا تاءار˘جإ’ لا˘ث˘ت˘م’او ة˘ظ˘ق˘ي˘لا
نينشسملا رود يف يجاتلا سسوريفلا راششتنا عنمل
ةيحت ةريزولا تهجو امك.ةلوفطلا تاشسشسؤوم اذكو
عمتجملا دارفأاو ةحشصلا يمدختشسمو ءابطأ’ا ىلإا
ىلع ظافحلاو ءابولا ةهجاوم يف فوقولل يندملا

سش سس.نينطاوملا ةحشص

مهبلغأا نويعرشش ريغ نويرئازج نورجاهم ببشست
لÓخ ةريبك ةجشض يف ةبانع ةي’و نم ردحني
مه˘ل˘ي˘ج˘شست د˘ع˘ب كلذو ا˘ي˘لا˘ط˘يإا˘ب ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا

لابقتشس’ا زكرم لخاد بيلك ويديف مهريوشصتو
لشصو ثيح ،تنرتنإ’ا ىل˘ع هر˘ششنو ر˘ي˘ت˘شسن˘م˘لا˘ب
مهليحرتب نييشسايشسلا سضعب ةبلاطم دح ىلإا رمأ’ا

ردحني ““قار˘ح““02 ي˘لاو˘ح ما˘ق. ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا
ةملاق يتي’و ةفاشضإ’اب ةبانع ةي’و نم مهبلغأا

ويديفلا هر˘ه˘ظأا ا˘م لÓ˘خ ن˘م كلذو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسقو
يحبو ةبانع داحتا قيرفب هتياهن يف اوفته يذلا
راششملا نيتي’ولا ركذ ىلإا ةفاشضإ’اب ملاشس يديشس
ز˘كر˘م ل˘خاد بي˘ل˘ك و˘يد˘ي˘ف ر˘يو˘˘شصت˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
ماق ثيح ،ةيلاطيإ’ا اينيدرشس ةريزجب لابقتشس’ا
وعدم˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ““ة˘قار˘ح˘لا““ ن˘م با˘شش
ةغللاب ““بار““ ةينغأا ليجشستب ““جورلا لييناد““
ةدوجوملا تاقيبطتلا دحأا قيرط نع ةيشسنرفلا

ليجشست هل قبشس يذلا وهو ةيكذلا فتاوهلا ىلع
ةي’و يف ناك امدنع يناغأ’ا نم ديدعلا ريوشصتو
““توملا براو˘ق““ بو˘كر رر˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘با˘ن˘ع
رحبلل ةيلامششلا ىلإا ةيبونجلا ةفشضلا نم روبعلل
ددع ةقفر باششلا اذه ماق مث ،طشسوتملا سضيبأ’ا

زكرم يف نيدجاوتملا نييرئازجلا ““ةقارحلا““ نم
ريغ نيرجاهملا لابقتشس’ سصشصخملا ريتشسنملا

ريوشصتب ةيلاطيإ’ا اينيدرشس ةر˘يز˘ج˘ب ن˘ي˘ي˘عر˘ششلا
عقوم ىلع هرششن لبق زكرملا لخاد بيلك ويديف
ةبارق ،سسمأا ،ةياغ ىلإا دشصح ثيح ،““بويتوي““

وهو باجعإا قيلعت06 ةبارقو ةدهاششم فلأا71
،ةيلاطيإ’ا تاط˘ل˘شسلا سضا˘ع˘ت˘ما را˘ثأا يذ˘لا ر˘مأ’ا

ريغ نيرجاهملا مازتلا مدع ةيحان نم اشصوشصخ
ع˘ب˘ت˘م˘لا ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا
ءاد˘ترا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم˘ل
رتم نع لقت ’ ةفاشسم كرت ةرورشضو ةمامكلا

ددع هلغتشسا رمأ’ا اذه ،رخآاو سصخشش نيب فشصنو
ن˘ي˘شضها˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ن˘˘ي˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا ن˘˘م
قشسنملا رارغ ىلع ،نييعرششلا ريغ نيرجاهملل
يذلا يليفوز وينيجوأا اينيدرشس ةطبارل يميلقإ’ا
دعاوقلا نين˘طاو˘م˘لا ن˘ح˘ن مر˘ت˘ح˘ن ا˘م˘ن˘ي˘ب““ :لا˘ق
ريغ نيرجاهملا نإاف ،انلزانم يف ءاقبلاب مزتلنو
’ ريتشسنملا يف لابقتشس’ا زكرم يف نييعرششلا
ةقياشضم ،ةقرشسلا ،رارفلا ىلإا ةفاشضإ’ابف ،نومتهي
برششو ةطرششلا دارفأا ةمجاهم ،راجششلا ،رشصقلا
يف بي˘ل˘ك و˘يد˘ي˘ف نورو˘شصي نآ’ا م˘ها˘ه ،ر˘م˘خ˘لا
،““تارد˘خ˘م˘لا˘ب را˘ج˘ت’ا ى˘لإا ة˘ح˘شضاو تارا˘˘ششإا

ليحرتب نييشسايشسلا نم ةئفلا هذه تبلاط ثيح
.مهنادلب ىلإا نييعرششلا ريغ نيرجاهملا

يره ديلو

 ايلاطيإأ يف ةجضض نوريثي ةبانع نم ““ةقأرح““
لابقتضسأ زكرم يف بيلك مهريوضصت دعب

ةيندملأ ةيامحلأ ةرايسس يف اهدولوم ةأأرمأ تعسضو اميف /يقأوبلأ مأأمهليحرتب نوبلاطي نويلاطيإأ نويسسايسسو ملاسس يديسس نم نوردحني

قئأرح8 اهنيب نم ةفلتخم تايلمع يف Óخدت042 ليجضست
امهمايق رثا  Óيل ةنماثلا ةعاشسلا دودح يف سسمأا لوأا موي  ةنيريكفل  ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تحجن
داو ةيدلب ةدرابلا ةتششم ىمشسملا ناكملاب ةد’و ةلاح يف (ث ،ح) ةأارما فاعشسإا يف تلثمت ةيناشسنإا ةيلمعب
ىلإا  هتدلاو ةقفر هليوحت متيل ةديج ةحشص يف دولوملاو حاجنلاب  ةيلمعلا تللك ثيح .ةنيريكف ةرئاد ينبن
مأ’ ةيندملا ةيامحلل ةيئ’ولا ةيريدملاب مÓعإ’ا ةيلخ نايب فاشضأا لشصتم قايشس يفو ,ةنيريكف ىفششتشسم

يلاحلا ربمفون12 ىلا51 نيب ةدتمملا ةرتفلا لÓخ تشصحأا دق ةي’ولا ميلقإا ربع اهحلاشصم نإا يقاوبلا

ثداح41 عوقو تلجشس امنيب.تاباشصإ’ا فلتخمب ةيحشض142 فاعشسإا نع ترفشسأا ةيلمع042 ـب اهمايق

.تاباشصا نودب قئارح8 ليجشستو ,تايفششتشسملا ىلإا مهؤوÓجإاو مهفاعشسإا مت حيرج21 نع رفشسأا رورم
راهز دمحا

اهنم ةيبرغلا ةيحاشضلا ةشصاخ و ةملاق ةي’و دهششت
رارغ ىلع ،  سسايك’ا بيلح ةدام يف ةداح ةمزأا
طابشص جرب و ةداقر نيع، فولخم نيع تايدلب
را˘ج˘ت˘لا ع˘ششج ى˘ل˘ع كي˘ها˘ن ي˘تا˘نز˘لا يداو ى˘ت˘حو

جد007 رع˘شسب تا˘برا˘شش وأا ن˘ب˘ل سسي˘ك م˘ه˘شضر˘ف˘ب
مقافت لظ يف ةريبك ريباوط طشسو نوبزلا ىلع
نطاوملاب عفد يذلا رمأ’ا وهو ، انوروك ءابو ةمزأا
بايغ ءازإا ريبكلا هئايتشسا نع ريبعتلا ىلإا طيشسبلا

عÓطتشس’ا بشسحو ، ةيشساشسأا دعت يتلا ةداملا هذه
عزوت يتلا ةيمكلا نأا انفششتكا دقف  هب انمق يذلا

ة˘ي˘م˘ك ي˘ب˘ل˘ت ’ نا˘ي˘حأ’ا بلا˘غ ي˘ف را˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع
يأا نإاف ةاقشستشسم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بشسحو ،بل˘ط˘لا

نم سسايكأا ةعبرأا ىلإا جاتحت دارفأ’ا ةطشسوتم ةلئاع
لقأا نوكت ةيمكلا هذه نأا نيح يف ،ايموي بيلحلا
عوشضوم لوح ثيدحلاو ، ةروكذملا تايدلبلا يف
براشضت دوجو ببشسب ،بعششتمو دقعم ةمزأ’ا هذه
راجتلا ىتحو نيعزوملاو نيجتنملا نيب ءارآ’ا يف
يف فوقولا بيلح سسيك ءانتقا ’ بلطتي ،ثيحب
راجتلا سضرف ىلع كيهان، ةعاشس نم ديزأ’ روباطلا

ديدحت عم جد007 رعشسب نبل وأا تابراشش سسيك

قلخيل سسايكأا3 ب بيلحلا نم تاماقملا ةيمكلا
ترششتنا نيأا ،ةداملا هذه يف ةداح ةردن كلذب رمأ’ا

ةردنلا حبشش نم نينطاوملا ىدل سسجاوهو فواخم
ابلط رثكأ’ا ةداملا هذه تتاب ثيحب ،هرودب يذلاو

ةداح ةردن دهششت ذإا ،مايأ’ا هذه لÓخ علشسلا نيب نم
سسيك ىلع لوشصحلا تاب نيأا  ةيراجتلا تÓحملاب

يتلا ماي’ا هذه لÓخ ليحتشسملاب هبششأا ارمأا بيلح
راششأا دقو ،دجتشسملا انوروك ءابو راششتناو نمازتت

بيلح ىمشسي امب دوجو ’ هنأاب نينطاوملا نم ددع
اشصوشصخو مايأ’ا هذه لÓخ تÓحملاب  سسايكأ’ا
نيأا ظوحلم لكششب تعشسوت هيلع بلطلا ةعقر نأا

دجو نأا عشساو لكششب ه˘ئا˘ن˘ت˘ق’ نو˘ن˘طاو˘م˘لا د˘م˘ع
م˘قا˘ف˘تو Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ثد˘ح˘ت د˘ق ئراو˘ط˘ل ا˘ب˘شسح˘ت،
اذه ىل˘ع ه˘ترد˘ن ف˘قو˘ت˘ت م˘لو ، ة˘ن˘هار˘لا عا˘شضوأ’ا
اود˘جو ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا ع˘ششج ى˘لإا ل˘ق˘ت˘ن˘ت˘ل و˘ح˘ن˘لا

ءانتق’ نينطاوملا ةجاحب مايأ’ا هذه لÓخ مهتلاشض
هعيب ىلإا راجتلا نم ريثكلا دمع ثيحب ،علشسلا

دقو ، جد52 ب ددحملاو ينوناقلا رعشسلا جراخ
طاشسوأا يف اعشساو ءايتشسا راجتلا تافرشصت تراثأا
هذ˘ه نو˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘˘ق˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يأا،  ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
فازنتشسا اهنأاشش نم يتلا ةقئÓلا ريغلا تافرشصتلا

ىدأا يذلا رمأ’ا وه و  ةمزأ’ا ةورذ يف مهبويج
ريفوتب ةينعملا تاهجلا ةبلاطم ىلإا نينطاوملاب
ناكشس تاجايتحا يبلت تايمكب ةيويحلا ةداملا هذه
يف نيدبم، نهارلا فرظلا يف ةشصاخ قطانملا هذه
دعب رخآ’ نيح نم اهتردن ددجت ءازإا مهرمذت ريخأ’ا

.ىشضم تقو يف ةرفوتم تناك ام
نيدلازع.ل

ربوسسلأ ضسأاك يف هتيلأديم ملسست هسضفر دعب /رئأزجلأ داحتأ

ينيلوكيضس ليقت ةرأدإلأ

دعب كلذ ءاجو ،هبسصنم نم ينيلوكيسس أوسسنأرف بردملأ ةلاقإأ ،رئأزجلأ داحتأ ةرأدإأ ضسلجم ررق
نأاسشب مهرأرق مسسحل ،دحألأ ضسمأأ موي ءاسسم ““ةراطسسوسس““ يلوؤوسسم هدقع يذلأ ئراطلأ عامتجلأ

اهب ينم يتلأ ةراسسخلأ رثإأ هتيلأديم ملسست هسضفر ةثداح دعب ،قيرفلأ عم يسسنرفلأ ينقتلأ  لبقتسسم
،تبسسلأ ضسمأأ لوأأ ةرهسس تميقأأ يتلأ ةهجأوملأ يف ،دأدزولب بابسش دي ىلع ربوسسلأ ضسأاك يف هقيرف
هذه تناك ثيح ،يلوؤوسسملأ ةيسضايرلأ تاهجلأ فرط نم ةيسساق ةبوقعل ضضرعم ينيلوكيسس ناكو
ىلإأ ةفاسضإلاب ،بعلملأ لوخد نم نامرحلأو ةنسس ةدمل فاقيإلاب يسسنرفلأ بردملأ بقاعتسس ةريخألأ

.ةريبك ةيلام ةمأرغ
ر.ع

ةيسصولأ تاهجلأ لخدتب نوبلاطيو نوؤواتسسم نونطأوملأ / ةملاق

 راجتلأو سسايكألأ بيلح ةمزأأ ةدوع
تابرضشلأ وأأ نبللأ سسيك نئابزلأ ىلع نوضضرفي

ةمسساح ةريرمت مدقو ةيئانث عقو

غروبزارتس ـب ةحاطقل ييلوبنوم دوقي روليد
فيسضلاب ةحاطإلل ييلوبنوم يدان مجاهم روليد يدينأأ داق
يرودلأ نم11 ةلوجلأ تاسسفانم نمسض كلذو ،غروبزأرتسس
مهحلاسصل ةأرابملأ ضضرألأ باحسصأأ مسسح ثيح ،يسسنرفلأ

مجن عطسسو ،فأدهأأ ثل˘ث ل˘با˘ق˘م فأد˘هأأ ة˘ع˘برأأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب
ه˘ع˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب ،ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه لل˘˘خ ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘لأ
أذهبو ،عبأرلأ فدهلأ يف ةمسساح ةريرمت مدقتو ةيئانثل

،““1 غيللأ““ يف فأدهأأ ةتسس ىلإأ هديسصر ةنسس92 بحاسص عفر
أذ˘ه د˘ع˘ب ة˘ط˘ق˘ن02 ىلإأ ه˘طا˘ق˘ن دد˘ع ي˘ي˘لو˘ب˘نو˘˘م ع˘˘فرو
.ماعلأ بيترتلأ يف يناثلأ زكرملأ لتحيل راسصتنلأ

ضش.م


