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بطقلل6 ةيئازج˘لا ة˘فر˘غ˘لا تم˘كح
ءاسضق سسلجمب سصسصختم˘لا ي˘ئاز˘ج˘لا
لوؤو˘سسم˘لا ى˘ل˘ع م˘كح˘لا˘ب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
«اقباسس ينطولا نماسضتلا ةرازوب لوألا

لاومأا ديدبتب عباتملا «سسابع دلو لامج
ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘سص مار˘بإاو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
لÓغتسسا ةءاسسإاو هب لومعملا عيرسشتلل
ـب، ةيمومع تاررحم ريوزتو ةفيظولا

ريزولا ةنادإاو ،اذفان انجسس تاونسس8
م˘ه˘ت˘م˘لا «تا˘كر˘ب د˘ي˘ع˘˘سسلا» ق˘˘با˘˘سسلا
تاقفسص ماربإاو ةيمومع لاومأا ديدبتب

4 ـب ،مي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م

مكح كلذب ةديؤوم ،اذفان انجسس تاونسس
،«دمحم يديسس» ةيئادت˘بلا ة˘م˘كح˘م˘لا

قلعتي اديدج اماهتا سسلجملا هجو امك
د˘لو˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لاو˘مألا سسÓ˘ت˘˘خا˘˘ب

ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘˘م رر˘˘˘قو اذ˘˘˘ه.سسا˘˘˘ب˘˘˘ع
نيمهتملل ةمارغلا ةميق عفر ةمسصاعلا

بعÓتلاب ةقلعتملا داسسفلا ةيسضق يف

01 ى˘˘لإا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا ةرازو لاو˘˘مأا˘˘ب

،ءا˘سضق˘لا د˘˘يأا ا˘˘م˘˘ك .را˘˘ن˘˘يد ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ةردا˘˘˘سصلا ما˘˘˘كحألا
ةرازول ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا د˘سض ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
،«قانسشو˘ب يدÓ˘خ» ا˘ق˘با˘سس ن˘ما˘سضت˘لا

ةمارغو تاونسس3 ب هيلع مكح يذلا
ريدم اذكو ،رانيد نويلمب ردقت ةيلام
«،اقباسس نماسضتلا ةرازوب تافيرسشتلا

سسي˘ئر بنا˘ج ى˘لإا ،«يد˘ع˘سس ي˘˘لو˘˘ل˘˘ج
» نييرئازجلا ةبلطلل ةينطولا ةمظنملا
ة˘م˘كح˘م˘لا م˘ه˘ت˘نادأا ن˘˘يذ˘˘لا «ف˘˘ير˘˘سش
ةفوقوم ةنسس اهنم ،ذفان انجسس  نيتنسسب

يرئازج رانيد فلأا005 بو ،ذافنلا
ةنسس ةبوقع طيلسست عم ،ةيلام ةمارغ
ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘˘سسا» ى˘˘ل˘˘ع اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘سسب˘˘ح
ةيقبل ةءاربلا تحنم نيح يف ،«سسليبح
ةسصاخلا داسسفلا ةيسضق يف نيمهتملا
ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا ةرازو لاو˘˘مأا سسÓ˘˘ت˘˘خا˘˘˘ب
تا˘ي˘ع˘م˘ج ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

،دمحما يديسس ةمكحم تناكو.ةيمهو

61  خيراتب ءاعبرألا موي تردسصأا دق

ةنادإاب يسضقي امكح يسضاملا ربمتبسس

لامج» اقباسس ينطولا نماسضتلا ريزو

ذنم سسبحلا نهر دجاوتملا سسابع دلو

تاونسس8ـب«يسضاملا ةي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش

رانيد نويلمب هم˘ير˘غ˘تو ،اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس

ةيمومع لاومأا ديدبت ةمهتب ،يرئازج

ع˘ير˘سشت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘˘سص مار˘˘بإاو

ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإاو هب لومعملا

ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘مو˘م˘ع تارر˘ح˘˘م ر˘˘يوز˘˘تو

تاونسس4  ةدمل ذفانلا نجسسلاب تسضق

يف ع˘با˘ق˘لا ق˘با˘سسلا ر˘يزو˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

9102  ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م ن˘˘ج˘˘سسلا

ردقت ةيلام ةمارغو ،«تاكرب ديعسس»

لاو˘مٔا د˘يد˘ب˘ت ة˘م˘ه˘ت˘ب ،را˘ن˘يد نو˘ي˘˘ل˘˘م

ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘سص مار˘بٔاو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

نيمألا تنادأا امك ،ميظنتلاو عيرسشتلل

يدÓخ» اقباسس نماسضتلا ةرازوب ماعلا

،اذفان انج˘سس تاو˘ن˘سس3ــب ،«قانسشو˘ب

تطلسس امك.جد نويلمب ةيلام ةمارغو

دمحمأا يد˘ي˘سس ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘م˘كح˘م˘لا

اهنم انجسس نيماع ةبو˘ق˘ع ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا

تافيرسشتلا ريدمل ذافنلا ةفوقوم ماع

ة˘مار˘غ ع˘م ا˘ق˘با˘سس ن˘ما˘سضت˘لا ةرازو˘˘ب

ةبوق˘ع˘ب تسضق ا˘م˘ن˘ي˘ب ،جد ف˘لأا005

ذافنلا ةفوقوم ماع اهنم سسبح نيماع

ةيبÓطلا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا سسي˘ئر˘ل

اذه.ةمارغ فلأا005و  اهنم ، اقباسس

ماعلا نيمألا ىلع ةمكحملا تمكحو

نب» اقبا˘سس ن˘ما˘سضت˘لا ةرازو˘ب ق˘با˘سسلا

ا˘ن˘ج˘سس ة˘ن˘سسب «ل˘ي˘عا˘˘م˘˘سسا سسل˘˘ي˘˘ب˘˘ح

،جد فلأا005 ةمارغو ،ذافنلا فوقوم

تا˘بو˘ق˘ع ة˘م˘كح˘م˘لا تط˘ل˘˘سس ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

رهسشأا6و ةءاربلا نيب تحوارت ةتوافتم

نيمهتملا ةيقبب قلعت اميف اذفان انجسس

.اهتاذ ةيسضقلا يف
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قي˘ق˘سشلا «ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘سسلا» ف˘قو
عولخملا ةيروهمجلا سسيئرل رغسصألا
يسضاق مامأا «ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع»
سصسصختملا يئازجلا بطقلاب قيقحتلا
ة˘يدا˘سصت˘قإلاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘˘لا ي˘˘ف
دا˘سسف˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف ا˘م˘ه˘ت˘م ه˘ت˘˘ف˘˘سصب
لمع ري˘سس ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
دادح يلع ريدرايلملا حلاسصل ةلادعلا
اقباسس لد˘ع˘لا ر˘يزو ا˘ه˘ي˘ف ع˘با˘ت˘ي ي˘ت˘لا
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘فر «حو˘˘˘˘ل بي˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا»
ماظنلا ىلع ةبوسسح˘م˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا

زغللا لجرلا دحألا سسمأا لثم .قباسسلا

راسشتسسمو ءافخلاب دÓبلا مكح يذلا

ديعسسلا «قبا˘سسلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر

قي˘ق˘ح˘ت˘لا ما˘مأا ةر˘م لوأل «ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب

ىوتسسم ىلع ةثلاثلا ةفرغلاب يندملا

ي˘ف سصسصخ˘ت˘م˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا

،ةيداسصتقلاو ةيلاملا ةميرجلا ةحفاكم

كلذو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب د˘م˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘سسب

قلعتت داسسف اياسضق يف هعم قيقحتلل

ميعز ح˘لا˘سصل ة˘لاد˘ع˘لا ل˘م˘ع ة˘ل˘قر˘ع˘ب

ن˘˘م˘˘يألا عارذ˘˘لاو ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ل˘˘ترا˘˘كلا

تايبوللا دحأاو «دادح يلع «ةقيلفتوبل

ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ي˘لو˘ت ةر˘ت˘ف ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا

عباتيو .ةيروهمجلا يسسرك ةق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب

ريثأاتلا ةم˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف  د˘ي˘ع˘سسلا

و ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ما˘˘˘كحأاو تارار˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع

يف زيحتلا ىلع ني˘ف˘ظو˘م˘لا سضير˘ح˘ت

«ا˘ق˘با˘سس لد˘ع˘لا ر˘يزو ة˘ق˘˘فر ءا˘˘سضق˘˘لا

ةرازولاب ماعلا سشتفملا و ،«حول بيطلا

بنا˘ج ى˘لإا ،ةا˘سضق˘لا ن˘م دد˘عو ا˘˘ه˘˘تاذ

ا˘ق˘با˘سس ة˘قا˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو ءا˘˘ن˘˘بأاو ة˘˘جوز

لامعألا يلجر اذكو «ليلخ بيكسش»

»دادح يلع«و «توكحط نيدلا يحم»

ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ه˘نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘جو.

فتاهب  «سسأا مأا سسأا «ةيسصن لئاسسر

اقبا˘سس ة˘لاد˘ع˘لا ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘سسم˘لا

د˘ي˘ع˘سسلا» ا˘ه˘ي˘ف هر˘مأا˘ي «حو˘ل بي˘ط˘لا»

يسضاقلل سصاخلا راسشتسسملا «ةقيلفتوب

ز˘يز˘ع˘لاد˘ب˘ع» ا˘˘ق˘˘با˘˘سس دÓ˘˘ب˘˘لا˘˘ب لوألا

اياسضق ةدع يف ل˘خد˘ت˘لا˘ب «ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب

.كادنأا ءاسضقلا ىوتسسم ىلع ةحورطم

فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإلا سسل˘ج˘م نا˘ك ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘لو

ةقيلفتوب د˘ي˘ع˘سسلا نادأا د˘ق ير˘كسسع˘لا

ةنسس51 ةدمل ذفانلا نجسسلا ةبوقعب

ة˘لود˘لا ة˘ط˘ل˘سس ى˘ل˘ع ر˘مآا˘ت˘لا ة˘م˘ه˘˘ت˘˘ب

.ينطولا يبعسشلا سشيجلاو
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تقؤوملا سسبحلا نأا ،لدعلا ةرازو تدكأا
سسبح ،«زاكن ديسشر» يسسايسسلا طسشانلل
نإا ةدكؤوم ،للخ يأا هبوسشي لو ينوناق
ة˘فر˘غ ه˘ترد˘˘سصأا يذ˘˘لا عاد˘˘يإلا˘˘ب ر˘˘مألا

ىقبي9102 ربمسسيد4 خيراتب ماهتلا
اذه يفو .ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ه˘تو˘ق˘ب ا˘ظ˘ف˘ت˘ح˘م
نأا ،هل نايب يف ردسصملا تاذ دافأا قايسسلا
مسساقلب» لدعلا ةرازوب لوألا لوؤوسسملا

ربمسسيد2  خيراتب رمأا دق ناك ،«يتامغز
قلعت اميف يرادإا قيقحت حتفب يراجلا
يرئازج˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا ط˘سشا˘ن˘لا ة˘لا˘سسر˘ب
فيلكت مت هنأا نايبلا ركذو .«زاكن ديسشر»
،كلذ˘ب لد˘ع˘لا ةرازو˘ل ما˘˘ع˘˘لا سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا
ةهجوملا تاءاعدإلا ةيدج ىدم سصحفل

ءاسضق سسلجمب ماهتإلا ةفرغ رارق دسض
ه˘جوألا سسا˘سسأا ن˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةرازو نايب دافأاو .هدسض ةراثملا ةينوناقلا
خيراتب تملسس ةماعلا ةيسشتفملا نا ،لدعلا

اهتايرحت جئاتن يراجلا رهسشلا نم عسساتلا
ثيح ،«يتامغز مسساقلب» لدعلا ريزو ىلإا
د˘˘ي˘˘سشر زا˘˘كن ما˘˘ه˘˘تإا م˘˘ت ه˘˘نأا تح˘˘˘سضوأا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق فر˘ط ن˘م ه˘عا˘م˘سسو
ررقتو ،ةمسصاعلا ءاسضيبلا رادلا ةمكحمب

4 خيراتب  ،تقؤوملا سسبحلا نهر هعسضو

8 خيرا˘ت˘بو ه˘نأا ع˘با˘تو،9102 ربمسسيد
قيقحتلا يسضاق ردسصأا ،يسضاملا سسرام
تادنتسسم لاسسرإاب ارمأا فلملاب فلكملا
نأا ىلإا اريسشم ،ماعلا بئانلا ىلإا ةيسضقلا

دسض افانئت˘سسإا ع˘فر ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
خيراتب قيقحتلا يسضاق نع رداسصلا رمألا

دنتسسا هنأا فاسضأاو ،يسضاملا سسرام90
قباسس روكذملا رمألا نأا ىلإا كلذ يف

ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘لا عا˘م˘سس مد˘ع بب˘سسب ه˘ناوأل
ف˘˘˘ل˘˘˘م نأا ا˘˘˘سضيأا ءا˘˘˘جو .عو˘˘˘سضو˘˘˘م˘˘˘˘لا
˘ما˘ه˘تإلا ة˘˘فر˘˘غ ما˘˘مأا لود˘˘ج تاءار˘˘جإلا

22 ة˘سسل˘ج˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م˘˘ب
ل˘ي˘جأا˘ت ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ي˘سضا˘م˘˘لا سسرا˘˘م

ءانب0202 لير˘فأا5 ةسسلجل ة˘ي˘سضق˘لا

قايسسلا اذه يفو .مهتملا عافد بلط ىلع
ةنورقملا ةءارقلا نا ،اهتاذ ةرازولا تلاق

نم091 و681 و661 داوملا ماكحأل
انل ح˘م˘سست ،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا تاءار˘جإلا نو˘نا˘ق
سسبحلا نأاب ،أاطخلا لامتحإا نودب ،ديكأاتلاب
لو ينوناق سسبح ،ديسشر زاكنل تقؤوملا
ماهتإلا ةفرغ مايقب ولو ،للخ يأا هبوسُشي
ريسشي املثم يعجر رثأاب سسبحلا ديدمتب
ربتعي ديدمتلا اذه نأا كلذ ،ينعملا هيلإا
ينوناق رثأا يأا هل سسيلو عوسضوم نودب

ةوقب هلجأا َدuُدم يذلا تقؤوملا سسبحلا ىلع
يذلا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا نا ا˘سضيأا ءا˘جو .نو˘نا˘ق˘لا
،ه˘عا˘فد ة˘ئ˘ي˘هو زا˘˘كن د˘˘ي˘˘سشر هد˘˘م˘˘ت˘˘عا
نوكي دق ،ه˘نا˘ي˘ب˘ت ق˘ب˘سس يذ˘لا ل˘كسشلا˘ب
ةفرغ رارق ىوتحمو ةعيبط لول اهيجو
سصخ اميف لدعلا ةرازو تلاقو .ماهتإلا
ع˘با˘ق˘لا زا˘كن د˘ي˘سشر˘ل تقؤو˘م˘لا سسب˘˘ح˘˘لا
ةفر˘غ نأا˘ب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا ن˘ج˘سسب
تلثتمإا ةمسصاعلا ءاسضق سسلجمب ماهتإلا

نونا˘ق ن˘م791 ةداملا ما˘كحأل ا˘ما˘م˘ت

رادسصإاب اهمزلت يتلا ةيئازجلا تاءارجإلا
ناك ريكذتللو .عوسضوملا ذه يف رارق
ريزو ىلإا ةلاسسرب هجوت دق زاكن ديسشر
يفسسعتلا عباطلا نع اهيف هربخي ،لدعلا
ريدجو .ةعيلقلا نجسسب تقؤوملا هسسبحل

مت9102 ربمسسيد4 خيراتب هنأا ركذلاب
رسشن يذ˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا ط˘سشا˘ن˘لا لا˘ق˘ت˘عإا
ددهيو رذ˘ح˘ي كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا ى˘ل˘ع و˘يد˘ي˘ف
نم ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا باو˘ن
تاقورح˘م˘لا نو˘نا˘ق ح˘لا˘سصل تيو˘سصت˘لا
اذه ريرمت عنمل اعد نيأا ،«زاكن ديسشر»
،يلودلا رئازجلا راطمب لقتعا ،نوناقلا
قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘يأا
ثيح ،ةمسصاعلا ءاسضيبلا رادلا ةمكحمب
،تقؤوملا سسبحلا هعاديإاب ريخألا اذه رمأا
دسض حÓسسلا لمح ىلع سضيرحتلا ةمهتب
تاروسشنم سضرع ،ةلودلا يف نيلوؤوسسم
رار˘سضإلا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا ى˘ل˘ع
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا˘˘ب
.حلسسملا ريغ رهمجتلا ىلع سضيرحتلا

عيبطتلا ةقفصصب ددنت ةيصسايصس بازحأا
ليئارصسإا عم يبرغملا

ايجيتأرتسسأ أاطخ بكترأ نزخملأ
ينيطسسلفلأ بعسشلأ قحب

ماظنلا عيبطتب ديدن˘ت˘لا ة˘جو˘م˘ب سسمأا ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سس باز˘حأا تق˘ح˘ت˘لا
يكيرمألا سسيئرلا فارتعا لباقم ينويهسصلا نايكلا عم يبرغملا
ةفسصاو ،ةلتحملا ة˘يوار˘ح˘سصلا ي˘سضارألا ى˘ل˘ع بر˘غ˘م˘لا ةدا˘ي˘سسب
ةيمÓسسإلا ةمألا قح يف بكترملا «يجيتارتسسلا» أاطخلاب ةوطخلا

ديدجتلا بزح نادأاو .اسصوسصخ ينيطسسلفلا بعسشلا قح يفو
يف ءاج امك- لدي يذلا «نابجلا» عيبطتلا اذه «ةدسش«ــب يرئازجلا
امئاد يعدي ناك يذلا نزخملا ماظن سسÓفإا» ىلع بزحلل نايب
ثبخ ىلعو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا بناج ىلإا هفوقو بيرق تقولو
ناك ولو نمث يأابو ةيعسسوتلا ةيقيقحلا هاياون فاسشكناو ماظنلا اذه
اهتمرب ةقطنملا بوعسشو هبعسش ةدارإا دسضو هفرسش باسسح ىلع اذه
عيبطتلا بارع ،بمارت دلانود هتيلو ةيهتنملا سسيئرلا عم هرمآاتو
يرئازجلا ديدجتلا بزح اعدو .«ديدجلا طسسوألا قرسشلا عورسشمو
يدسصتلل» قيقسشلا يبرغملا بعسشلا ةسصاخو ةيبرعلا بوعسشلا لك
ةنامأل ةنئاخلا ةمظنألا هذه فرط نم ةثيبخلا تارماؤوملا هذهل
«عيرسسلاو لجاعلا» كرحتلا ىلإا بخنلا لك اذكو ,«اهتمأاو اهبوعسش
ةماركو قح نع ةعاجنبو عافدلل» بوعسشلا هذه «ةدايق» لجأا نم
تلجسسو  .«ةرمدملاو ةليمعلا يدايألا هذهل يدسصتلاو ةمألا هذه
راكنتسساو ناجهتسسا» لكب اهتهج نم ينطولا حÓسصإلا ةكرح
ةديدج ةميدق ةقلحب يبرغملا عمقلا لسسلسسم لسصاوت نيديدسش
نايكلا عم يبرغملا نزخملا كلم قافتا حسضفت ةفسسؤومو ةلجخم
قوقحو نيطسسلف باسسح ىلع امهتقÓع عيبطت ىلع ينويهسصلا
يكيرمألا سسيئرلا ةرادإا نÓعإا لباقم قيقسشلا ينيطسسلفلا بعسشلا
ءار˘ح˘سصل˘ل ه˘لÓ˘ت˘حا ي˘ف بر˘غ˘م˘لا ا˘ه˘م˘عد ه˘ت˘يلو ة˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
يبرغملا بعسشلا نأاب نأاسشلا اذه يف ةكرحلا تدكأاو .«ةيبرغلا
نمث ةعرسسبو نزخملا عفديو عيبطتلا ةرارم اذهب عرجتي» قيقسشلا
ةيبرغلا ءارحسصلا ىلع هناودع يف هل اهدييأاتو ةمظنألا سضعب معد
وأا لÓتحلا لباقم عيبطتلا» :اهنومسضم ةبراقم قفو, ةقيقسشلا
ةدر ةكرحلا تنادأا امك .«لÓتحلا لباقم لÓتحلا ىرخأا ةغيسصب
مادقإا ةركنتسسم ةينيطسسلفلا ةيسضقلل همعد نع يبرغملا نزخملا
يف اهنعطو ةمأÓل ةيزكرملا ةيسضقلا ةنايخ» ىلع «نيعبطملا ريمأا»
ينويهسصلا لÓتحلا اهيف يوقتسسي يتلا ةلحرملا هذه يف رهظلا
ديزيو ةمألا مهبوعسش هنوخو فقاوملا راجت نم هلاثمأاب مسشاغلا
ىلعو نيطسسلف ىلع ةيمويلا مهتاءادتعاو مهسشطب نم ةنياهسصلا
توفت ملو .«نيملسسملاو برعلا تاسسدقم ىلعو نيينيطسسلفلا
نÓعإا اهنايب يف ركنت˘سست˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا تاذ
ايدحت» هنومسضم ةربت˘ع˘م ه˘ت˘يلو ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ي˘كير˘مألا سسي˘ئر˘لا
يقيرفإلا داحتÓل ريخألا رارقلا اميسسل ،ةيلودلا ةيعرسشلا تارارقل
فرعت يذلا يوارحسصلا بعسشلا قوقح ىلع ارفاسس اناودع و
ددسصلا اذه يف تدكأاو .«اديازتم ايبعسشو ايلود امعد ةلداعلا هتيسضق
,ةلداعلا ةينيطسسلف˘لا ة˘ي˘سضق˘ل˘ل »طور˘سشمÓ˘لاو ل˘ما˘كلا» ا˘ه˘م˘عد
نم ةيرئازجلا ةلودلل «ةهيزنلاو ةفيرسشلا» فقاوملاب اهمازتلا ةدكؤوم
«عافدلا ةلسصاوم«ـب و اهب ةطبترملا تافلملا لك نمو نيطسسلف
عقاوملا فلتخ˘م ن˘مو ة˘حا˘ت˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ةينيطسسل˘ف˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘سضق˘لا ن˘ع ة˘ن˘كم˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

بعسشلا توسص بزح بهذ ةنادلا هاجتا سسفن يفو  .ةيوارحسصلاو
ىلإا هلوخدو هتلوره» يف يبرغملا ماظنلا هيلع مدقأا ام راكنتسسا يف
فورظلا طغسض تحت ينو˘ي˘ه˘سصلا نا˘ي˘كلا ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ة˘ب˘يرز
هفورظ لÓغتسساو برغملا اهب رمي يتلا ةيداسصتقلاو ةيسسايسسلا

.«اهتيلو ةيهتنملا ةيكيرمألا ةرادإلاو ةنياهسصلا بناج نم هذه
هبكترا يجيتارتسسا أاطخ ةباثمب» وه عيبطتلا اذه نأاب بزحلا ربتعاو
بعسشلا قحو ةماع ةفسصب ةيمÓسسلا ةمألا قح يف يبرغملا ماظنلا
ةيلاحلا لايجألا مامأا خيراتلا هنوديسسو ةسصاخ ةفسصب ينيطسسلفلا

ةنتف عورسشم ةباثمب وهو ينويهسصلا نايكلا حلاسصل ةمداقلاو
لب ةينيطسسلفلا ةيسضقلا مدخي لو ,ةقطنملا يف رارقتسسا مدعو
بع˘سشلا قو˘ق˘ح˘ل هر˘˘كن˘˘ت رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع لÓ˘˘ت˘˘حلا ع˘˘ج˘˘سشي
نأاب ةماتلا ةقث˘لا ا˘ن˘يد˘ل «: بز˘ح˘لا نا˘ي˘ب ف˘ي˘سضيو .«ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يتلا ةوطخلا ةدسشب سضفرت يبرغملا بعسشلا نم ةقحاسسلا ةيبلغألا
ا˘ع˘تر˘م بر˘غ˘م˘لا سضرأا نو˘كت ن˘لو ,نز˘خ˘م˘لا ما˘ظ˘ن ا˘ه˘ي˘ل˘ع مد˘قأا
اذ˘ه˘ل ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا هاو˘ق ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ة˘ق˘فر˘ب ىد˘سصت˘ي˘سسو ة˘ن˘يا˘ه˘سصل˘ل
برغملل ةموعزملا ةدايسسلاب بمارت فارتعا نأا ىلإا اتفل ,»عيبطتلا

يفني» نأا هنكمي ل «عئاسضلا تقولا» يف ةيبرغلا ءارحسصلا ىلع
ايلود اهب فرتعملاو هريسصم ريرقت يف يوارحسصلا بعسشلا قوقح
نإاف «بعسشلا توسص» بزحل ةبسسنلابو .«ةيميلقإاو ةيممأا تارارقبو
سضرألا ةيرظن سساسسأا ىلع ءاج» ينويهسصلا -يبرغملا قافتلا اذه
ةيبرغلا ءارحسصلا ةرملا هذه تناك سضرألا نكلو مÓسسلا لباقم
ةرادإلا تقو˘لا تاذ ي˘ف ا˘ي˘عاد ,«ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا سضرألا سسي˘˘لو
ةينوناقلاو ةيقÓخألا اهتيلوؤوسسم لمحت» ىلإا ةديدجلا ةيكيرمألا
ةدحتملا ممألا حئاول قيبطت لÓخ نم يوارحسصلا بعسشلا اذه هاجت
لمع «فيثكت» ىلإا اعد امك .«هريسصم ريرقت ىلع سصنت يتلا
ئدابم قفو »رئازجلا حلاسصم مدخي» امب ةيرئازجلا ةيسسامولبدلا
فولخم نب ديعسسلا خيسشلا ةيواز ا˘مأا .«ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘لاو ة˘ي˘تا˘م˘غار˘ب˘لا»
عم ةيعيبطتلا تاردابملا ىرخألا يه تنادأا فيطسسب يزاجحلا
مايأا ةثÓث ذنم ي˘بر˘غ˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘لا فر˘ط ن˘م ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا نا˘ي˘كلا

معد نم هلكسشي ام ىلإاو عيبطتلا اذه ةروطخ» ىلإا ةهبنم ,تسضم
ي˘ف ا˘ن˘ناو˘خإا رار˘ق˘ت˘سساو ن˘مأا ة˘عز˘عز ل˘جأا ن˘م ح˘سضاوو ح˘˘ير˘˘سص
,ةيزاجحلا ةيوازلا خيسش ددجو .«ةيوارحسصلا ةيبرعلا ةيروهمجلا
ة˘ي˘سضق˘ل˘ل ة˘ق˘ل˘ط˘م˘لا» ا˘ه˘تد˘نا˘سسم ة˘يواز˘لا م˘عد ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب

±.S°∏«º.«ةيوارحسصلاو ةينيطسسلفلا

«سسابع دلو لامج«اقباصس ينطولا نماصضتلا يريزو قح يف ةرداصصلا ةيئادتب’ا ةيئاصضقلا ماكحأ’ا دييأاتب ةمصصاعلا ءاصضق سسلجم ىصضق
ةميق عفرب سسلجملا ىصضق لباقملاب ،ةيمهو تايعمج ىلإا اهليوحتو ةيلاوزلا لاومأاب بعÓتلا ةحيصضف يف نيطروتملا «تاكرب ديعصسلا«و

.نيمهتملا قح يف ةيلاملا ةمارغلا

ةاصضقلا نم ددع ةقفر حول بيطلا اهيف عباتي يتلا داصسفلا ةيصضق يف هعم قيقحتلل

امهتم هتفسصب أددجم قيقحتلأ يسضاق مامأأ ةقيلفتؤب ديعسسلأ

:دكؤوت و زاكن ةلاصسر ىلع درت لدعلا ةرازو

«للخ يأأ هبؤسشيلو ينؤناق سسبح زاكن ديسشرل تقؤؤملأ سسبحلأ»

 ةيلاوزلا لاومأاب بعÓتلا ةيصضق يف ةيلاملا ةمارغلا ةميق عفرب ىصضق اميف

ةيئأدتبإلأ ماكحألأ ديؤؤي ةمسصاعلأ ءاسضق سسلجم
تاكرب ديعسسلأو سسابع دلو لامج قح يف ةرداسصلأ

اهلصصحت يتلا تامارغلا ةميق رانيد رايلم68

8102 ةنسس نيفلاخملأ ىلع كرامجلأ اهتطلسس يتلأ تامأرغلأ ةميق رانيد رايلم49 نم رثكأأ
يمييقتلا ريرقتلا ركذو7102. ةنصسب ةنراقم ةئاملاب33.0 لدعمب افيفط اصضافخنا Óجصسم رانيد رايلم639,2902.1 هردق اغلبم8102 ةنصس ةرصشابملا زجنملا بئارصضلا لصصاح عفترا
اصضافخنا ةلجصسم رانيد رايلم99,323 اهعومجم غلب تاداريإا تلجصس8102 ةنصسل  كرامجلا لصصاوح نأا8102 ةنصسل ةينازيملا ةيوصست نوناقل يديهمتلا عورصشملا لوح ةبصساحملا سسلجمل
ةميخو راثآا نم ةرهاظلا هذه هفلخت امو يكرمجلا برهتلا ةرهاظب طبترت تابوعصص هجاوت كرامجلا ةرادإا نإاف ريرقتلا بصسحو7102. ةنصس عم ةنراقملاب ةئاملاب70.11 هردق لدعمب

تاعزانملا حلاصصم تلجصسو .ةيكرمجلا موصسرلاو قوقحلا ليصصحت لاجم يف ةيمومعلا ةنيزخلاب قحلت يتلا رارصضأ’ا مجح مقافت مامأا كلذو،ةماع ةفصصب ينطولا داصصتق’ا ىلع
73,99 لباقم8102 ةنصس رانيد رايلم78,49 تغلب تامارغ قيبطت تافلاخملا هذه فاصشتكا ىلع بترت،7102 ةنصس ةفلاخم544.02 لباقم ةفلاخم343.02 نم براقي ام ةيكرمجلا

رانيد رايلم68 رثكأا ليصصحت متي مل نيح يف،ةئاملاب88.8 ةبصسنب524,8 ليصصحت مت دقو رانيد رايلم233,54 ـب ةرادصصلا يف فرصصلا تافلاخم تامارغ يتأاتو7102. ةنصس رانيد رايلم

±.S°∏«º.ةيكرمجلا تافلاخملا نم
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حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ريزو دكأأ
ن˘ب ن˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لأ
تاحيرصصت يف، دحألأ سسمأأ ،ديزوب

حاقللأ ءانتقأ نع نÓعإلأ نأأ ةيفحصص
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف د˘˘صض بصسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ةيروهمجلأ سسيئر فرط نم نوكيصس
نب ريزولأ دكأأو.نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘ع
نع ليق يذلأ مÓكلأ لك نأأ ديزوب
يفناج رهصش تاحاقللأ عيزوت ةيأدب
ن˘م ه˘ل سسا˘صسأأ ل مÓ˘ك و˘˘ه ل˘˘خأد˘˘لأ
هل ةقÓع ل ليق ام لك نأأو ةحصصلأ
لك كلمي يذلأ ي˘م˘ل˘ع˘لأ سسل˘ج˘م˘لا˘ب
تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأو تا˘˘˘ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘صصلأ
أذ˘˘هو حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قأ سصو˘˘صصخ˘˘ب

دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلصسلأ ةقفأومب

.ةيروه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر م˘ه˘صسأأر ى˘ل˘عو

اقا˘ب˘صس كا˘ن˘ه نأأ، د˘يزو˘ب ن˘ب فا˘صضأأو

ةدا˘˘صضم تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل جا˘˘ت˘˘نإل أر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك

رئأزجلأ نأأ أركذم ،انوروك سسوريفل

اصضأرعأأ لقألأو حاقل نصسحأأ ينتقتصس

فر˘ط ن˘م أد˘م˘ت˘ع˘م نو˘كي نأأ طر˘صش

،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘صصلأ ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م

عاطقلأ نع لوألأ لوؤوصسملأ  راصشأأو

تمصضنأ رئأزجلأ نأ قايصسلأ أذه يف

271 بناجب سسكافوك ةمظنم ىلإأ

بصسانملأ حاقللأ ءانتقأ لجأأ نم ةلود

.لدا˘˘ع ل˘˘كصشب ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت نا˘˘م˘˘˘صضو

نل رئأزجلأ نأأ ،ةحصصلأ ريزو حصضوأأو

هيلع ةقفأوملأ دعب لإأ احاقل ينتقت

،ةيملاعلأ ةحصصلأ ةمظنم فرط نم

عم تلاصصتأ يف رئأزجلأ نأأ أركذم

انردومو ز˘يا˘ف ل˘ث˘م ة˘ي˘م˘لا˘ع ر˘با˘خ˘م

ا˘˘كي˘˘ن˘˘يز أر˘˘ت˘˘صسأأو ،ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألأ

يصسورلأ ايلماغ ده˘ع˘مو ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لأ

تأذ ي˘فو.ن˘ي˘صصلأ ن˘م ن˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘مو

دو˘˘جو د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب ى˘˘ف˘˘ن ،قا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ

يصسورلأ حاقللأ ع˘ي˘ن˘صصت˘ل تلا˘صصتأ

رابخأأ لوأدت دعب كلذو ،رئأزجلأ يف

ريخألأ أذه عي˘ن˘صصت ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب د˘ي˘ف˘ت

ةحصصلأ ريزو فصشك امك .رئأزجلاب

،ديزوب ن˘ب ن˘م˘حر˘لأ د˘ب˘ع، نا˘كصسلأو

سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإلأ ة˘ل˘ي˘˘صصح ن˘˘ع

ذن˘م يو˘بر˘ت˘لأ ط˘صسو˘لأ ي˘ف ا˘نورو˘ك

ر˘˘يزو دروأأو .ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لأ لو˘˘خد˘˘˘لأ

ةباصصإأ0008 ليجصست مت هنأأ ةحصصلأ

ط˘˘صسو˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب

ةذ˘تا˘صسألأ ن˘م م˘ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘غأأ، يو˘بر˘ت˘˘لأ

نم هنأأ ريزولأ حصضوأأو .نييرأدإلأو

ن˘ي˘ب ا˘م ن˘ي˘يÓ˘م01 يلأو˘ح ن˘ي˘ب

مهنم بيصصأأ ،نييصسsردمو نيصسردم

ل˘ث˘م˘ي ا˘م ،سصخ˘صش0008 يلأوح

انئمطم،طقف ةئام˘لا˘ب80.0 ة˘ب˘صسن

مكحتم  رومألأ نأاب ذيمÓتلأ ءايلوأأ

ريزولأ راصشأأو .قلقلل يعأد لو اهيف

حتف رأرق يف ئطخت مل ةلودلأ نأأ ىلإأ

تذختأ ملاعلأ لود لك نأل ،سسرأدملأ

لجصست لود اهنيب نمو، رأرقلأ سسفن

سسوريفلاب تاباصصإÓ˘ل ةر˘ي˘ب˘ك أدأد˘عأأ

.يموي لكصشب دجتصسملأ يجاتلأ

¯ S°∏«º.±

ديجملأ دبع،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ه˘جو
نم ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘صشل˘ل ا˘با˘ط˘خ،نو˘ب˘ت

هتماقإأ رقم يف هريوصصت مت ويديف لÓخ
لاقو.ةهاقن ةرتف يصضقي ثيح ايناملأاب
ايجيردت ىفاعتي أأدب هنإأ نوبت سسيئرلأ

اينمتم ،ةيفاصضإأ عيباصسأأ3 ذخأاي دقو
بر˘قأأ ي˘ف ن˘طو˘لأ سضرأأ ى˘لإأ ةدو˘˘ع˘˘لأ

ى˘ل˘ع ه˘ل˘ل د˘م˘˘ح˘˘لأ» :لا˘˘ق ثي˘˘ح ,تقو
ه˘ل˘لأ ى˘ف˘صش ءÓ˘˘ت˘˘بلأ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘لأ
ىصسأو و نيفوتم˘لأ م˘حرو ن˘ي˘با˘صصم˘لأ
سضرأأ ى˘ل˘ع بير˘ق ا˘˘ند˘˘عو˘˘م .م˘˘ه˘˘يوذ
ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘ب ل˘˘صصأو˘˘ن˘˘ل ،ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
ةيروهمجلأ سسيئر فاصضأأو .«ةديدجلأ
اهبعصشب ةفقأو امود رئأزجلأ ىقبتصس»

سشيج ليلصس ،لصسابلأ اهصشيجو ،ميظعلأ
.«ةلودلأ تاصسصسؤومو ،ينطولأ ريرحتلأ

،نوملعت امك» ةيروهمجلأ سسيئر لاقو
ىلأ تذخأأ،ن˘ير˘ه˘صشلأ برا˘ق˘ي ا˘م ذ˘ن˘م
دق ناك امل ةعرصسلأ حانج ىلع جراخلأ
ع˘با˘تو .«ا˘نورو˘ك ءا˘بو ن˘˘م ي˘˘ن˘˘با˘˘صصأأ
ى˘ل˘ع ا˘ب˘ير˘ق ا˘ند˘عو˘م» نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لأ
رئأز˘ج˘لأ ءا˘ن˘ب ل˘صصأو˘ن˘ل ن˘طو˘لأ سضرأأ
نو˘ب˘ت سسي˘˘ئر˘˘لأ فا˘˘صضأأو .«ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
لجو زع هللأ لصضفب هلل دمحلأ مويلأ»
رد˘ق˘لأو ءا˘صضق˘لا˘ب ه˘ف˘ط˘لو ه˘˘ت˘˘يا˘˘عرو
ىفصشتصسملأ يف انئابطأأ كلذك لصضفبو
هلل دمحلأ،ناملألأ ءابطألأو يركصسعلأ

ذ˘خأا˘ي˘صس ،ه˘ي˘ف تأأد˘ب ي˘فا˘ع˘ت˘لأ ق˘ير˘˘ط
عيباصسأأ ثÓث وأأ نيعوبصسأأ وأأ عوبصسأأ
لك عجرتصسأاصس هللأ نذإاب نكلو ،ىرخأأ

يدعب» :Óئاق فاصضأأو ،«ةيندبلأ يأوق
عباتأأ انأاف هنايصسن ينعي ل نطولأ نع
ام لك ةعاصسب ةعاصس لقأأ مل نأ ايموي
سسيئرلأ فصشكو .«نطولأ يف يرجي
ةيروهمجلأ ةصسائر نم بلط هنأأ نوبت
ريرحتب ةفلكملأ ةنجل˘لأ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ
هنم ءاهتنÓل ديدجلأ تاباختنلأ نوناق
يذلأ راصسملأ لامكإل نيعوبصسأأ لÓخ
ليد˘ع˘ت عور˘صشم ه˘لÓ˘خ ن˘م ر˘مو هأأد˘ب
سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘ل˘˘˘عأأ ا˘˘˘م˘˘˘˘ك .رو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسد˘˘˘˘لأ
ىلإأ ا˘ب˘ير˘ق دو˘ع˘ي˘صس ه˘نأأ ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
سسي˘˘˘ئر ه˘˘˘جو ا˘˘˘م˘˘˘ك .ن˘˘˘طو˘˘˘˘لأ سضرأأ
،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘˘ع،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ
،ةلولأو ،ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
د˘˘ع˘˘ب»: Ó˘˘ئا˘˘ق نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لأ دروأأو
،در˘ب˘لأو را˘ط˘مألأو جو˘˘ل˘˘ث˘˘لأ طو˘˘ق˘˘صس

ىل˘ع ةلو˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو ي˘صصوأأ
هيل˘ع ا˘ن˘ق˘ف˘تأ ا˘م˘ل ي˘فر˘ح˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ
سصخألابو ،لظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م سصو˘صصخ˘ب
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأو ة˘˘ن˘˘خا˘˘صس تا˘˘ب˘˘جو ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت
سسي˘˘ئر قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك .«ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لأ
عاصضوألأ نع ثيدح˘لا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
دروأأو ،ايلاح ةقطنم˘لأ ي˘ف ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلأ
ىوقأأو ةيوق رئأزجلأ» :نوبت سسيئرلأ

انك ايلاح يرجي ام ،سضعبلأ هنظي امم
.«سشعزعزتت ام رئأزجلأ نكلو ،هرظتنن
يلولأ لوق ،ةيروهمجلأ سسيئر ركذو
نمحرلأ دبع يديصس مامإلأو حلاصصلأ
ا˘ه˘لأو˘حأأ ي˘ف ر˘ئأز˘ج˘لأ نإأ» :ي˘ب˘لا˘ع˘ث˘˘لأ

ام ،هوركم سسانلل اهب مودي لو ،بجع
لإأ ،ع˘صست˘˘م قا˘˘صض وأأ ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘صسع ل˘˘ح
.«هولتي نامحرلأ نم رصسيو

:نوبت ،نيعوبصسأإ لÓخ ديدجلإ تاباختنإلإ نوناق عورصشم دإدعإإ نم ءاهتنإلاب رمأإ

«ةديدجلإ رئإزجلإ ءانب لسصإونل نطولإ سضرأإ ىلع ابيرق اندعوم»

:ديزوب نب ،يصسردملإ طصسولإ يف يجاتلإ ضسوريفلاب ةباصصإإ0008 ليجصست نع نلعأإ

«رئإزجلإ هينتقتسس يذلإ انوروك حاقل مسسإ نع نلعيسس ةيروهمجلإ سسيئر»

ىلع نوكتصس ةحونمملإ ضضورقلإ دئإوف
:فصشكي ينإدمح ،عاطقلإ قتاع

ةيقافتإإ نم ديفتسستسس بعُسشلإ لك
ردب كنبو ةحÓفلإ ةرإزو

لÓ˘خ ي˘نإد˘م˘ح د˘ي˘م˘ح˘لإ د˘ب˘ع ،ة˘ي˘ف˘ير˘لإ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لإو ة˘حÓ˘ف˘لإ ر˘˘يزو ف˘˘صشك
دروتصسملإ حمقلإ فلم ضصوصصخب ،ردب كنب عم ةيقافتإ مإربإإ ىلع هفإرصشإإ

نيفرط نيب تمت ةيراجت ةيلمع كانه نإإ ،هتيحÓصص مدع تتبث يذلإو
ل˘˘ك ل˘˘ب˘˘ق ،ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لإ ة˘˘ح˘˘صص نإإ Ó˘˘ئا˘˘ق طور˘˘صش ر˘˘ت˘˘˘فد ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘فو
ة˘صصا˘خ˘لإ ل˘مإو˘ع˘لإ ل˘ك ىل˘ع ة˘صصير˘ح ة˘لود˘لإ نأإ ىلإإ ي˘˘نإد˘˘م˘˘ح را˘˘صشأإو .ءي˘˘صش
م˘ت˘ي ن˘ل ه˘نأإ إد˘كؤو˘م تإرا˘طإلإو ر˘با˘˘خ˘˘م˘˘لإ ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ،كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لإ ة˘˘ح˘˘صصب
دوجو حصضتي امدن˘عو ه˘نإإ ،ي˘نإد˘م˘ح ع˘با˘تو .ضصو˘صصخ˘لإ إذ˘ه ي˘ف ةر˘طا˘خ˘م˘لإ
تإءإر˘جإلإ ذ˘خ˘ت˘ت ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لإ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لإ نإا˘˘ف ،طور˘˘صشلإ ر˘˘ت˘˘فد ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘خإ
ةحÓفلإ ةرإزو لبق نم تذختإ تإءإرجإلإ لك نأإ ،ريزولإ دكأإو .ةمزÓلإ

ي˘ه كل˘ه˘ت˘صسم˘لإ ة˘ح˘صص نإإ ىل˘ع إدد˘صشم ،درو˘ت˘صسم˘˘لإ ح˘˘م˘˘ق˘˘لإ ف˘˘ل˘˘م ضصو˘˘صصخ˘˘ب
ةرإزو ةيقافتإ نم ديفتصستصس بعُصشلإ لك نأإ ،ةحÓفلإ ريزو دكأإ امك .ضساصسألإ
تايقافتلاب اهنراقن ول ،ةديدج ةيقافتلإ هذه» لاقو .ردب كنبو ةحÓفلإ
إذ˘ه˘ب ة˘صصت˘خ˘م˘لإ ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لإ بع˘˘ُصشلإ ل˘˘ك ن˘˘ك˘˘ت م˘˘ل لوأإ ه˘˘نأا˘˘ب ىر˘˘ن ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلإ
يف ةدجإوتم نكت مل تافلملإ ةصسإرد ةدم» ةحÓفلإ ريزو فاصضأإو «.ضضرقلإ
ىلإإ ة˘ي˘مإر˘لإ ة˘مو˘ك˘ح˘لإ ة˘صسا˘ي˘صس ي˘ف جرد˘ن˘ت ا˘ه˘نأإ ح˘صضوأإو .«تنا˘ك ة˘ي˘قا˘ف˘تإ يأإ
ع˘˘ج˘˘صشت ل ي˘˘ت˘˘لإو ،ة˘˘ي˘˘طإر˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لإ تا˘˘فآإ ل˘˘ك ن˘˘م ا˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت ضصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لإ

،اموي51 زواجتت نل بوبحلإ ةبعصش تافلم ةصسإرد نأإ ريزولإ دافأإو .رامثتصسلإ

32 دوجو نع ةحÓفلإ ريزو حصضوأإو .اموي03 زواجتت نلف ىرخألإ بعصشلإ امأإ
يحÓفلإ جاتنإلإو رامثتصسلإ يف ةبغر هيدل رمثتصسم لك ايعإد ،ةننقم ةبعصش
ة˘صصا˘خ˘لإ ضضور˘ق˘لإ د˘ئإو˘ف نإإ ة˘حÓ˘ف˘لإ ر˘يزو ر˘ب˘ت˘عإو .ف˘ل˘م˘لا˘ب مد˘ق˘ت˘لإ ىلإإ

نأإ ،ريزولإ اهركذ يتلإ طورصشلإ نمو .عاطقلإ قتاع ىلع نوكتصس نيحÓفلاب

001 ةبصسن˘ب د˘ئإو˘ف˘لإ نو˘ك˘ت˘صس ،تإو˘ن˘صس5 ي˘ف ضضر˘ق˘لإ دد˘صسي يذ˘لإ ي˘ن˘ع˘م˘لإ
ددصسي يذ˘لإ ر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لإ نأإ ،ي˘نإد˘م˘ح فا˘صضأإو .عا˘ط˘ق˘لإ ق˘تا˘ع ىل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب

اعباتم .دئإوفلإ نم ةئاملاب1 هتبصسن ام عفد هيلع ،تإونصس8و6 نيب ضضرقلإ
ضضرقلإ ددصسي ل يذلإ رمثتصسملإ قتاع ىلع ةلماك نوكتصس دئإوفلإ ديدصست»

ضضرقلإ لوح روحمتت يهف ،ةمربملإ ةيقافتلإ نعو .«تإونصس01 ةدم يف
ثرحلإ مصسوم قÓطنإ لجأإ نم بوبحلإ يجتنمب ضصاخلإ قيفرلإ يمصسوملإ

ةصسإرد ةدم ضصيلقت مت هنأإ،» قيفرلإ» ضضرق دونب نمو1202/0202. رذبلإو

بعصشل˘ل ا˘مو˘ي03و ا˘مو˘˘ي51 زوا˘ج˘ت˘ت ل ي˘ت˘لإ ،بو˘ب˘ح˘لإ ة˘ب˘ع˘صشك تا˘ف˘ل˘م˘˘لإ
ةدا˘عإإو ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لإ بع˘صشلإ ل˘ك˘ل ضضر˘ق˘˘لإ ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت ىلإإ ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب .ىر˘˘خألإ

ضضر˘ق ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف نأإ ،ر˘يزو˘لإ ر˘كذو .ا˘˘ه˘˘تد˘˘م د˘˘يد˘˘م˘˘تو ضضور˘˘ق˘˘لإ ة˘˘لود˘˘ج

ضصخيو .اموي03 ىلإإ تافلملإ ةصسإرد ةدم ضصيلقت مت ،«يدحتلإ رامثتصسلإ»
ىلع ،يحÓفلإ طاصشنلاب ةلصص هدنع ام لك، «يدحتلإ» ضضرق نم نيديفتصسملإ

.زايتمإ دقع نوكلمي نيحÓف وأإ نيكاّلم ءإوصس رامثتصسلإو ةرمثتصسملإ ىوتصسم
.ضضرقلإ إذهب ةينعم ةيجذومنلإ عرإزملإ نأإ ،ينإدمح زربأإو

S°∏«º.±

تايلو5 ىوتصسم ىلع

0002 نم ديزأإ ميلسست يف ابيرق عورسشلإ
يمومعلإ يوقرتلإ ةغيسصب ةينكسس ةدحو

ةيلمع يف ابيرق عرصشتصس اهنأإ ة˘يرا˘ق˘ع˘لإ ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘صسصسؤو˘م˘لإ تف˘صشك

.يموم˘ع˘لإ يو˘قر˘ت˘لإ ن˘ك˘صسلإ ة˘غ˘ي˘صصب ة˘ي˘ن˘ك˘صس ةد˘حو0002 ن˘˘م د˘˘يزأإ ع˘˘يزو˘˘˘ت
ةيمصسرلإ اهتحفصصب روصشنم يف ةيراقعلإ ةيقرتلل ةينطولإ ةصسصسؤوملإ تحصضوأإو

ربمصسيد11 ىركذل ةدلخم˘لإ تلا˘ف˘ت˘حلإ ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب» ه˘نإ كو˘ب˘صسيا˘ف˘لإ ىل˘ع

عيزوت ةيل˘م˘ع ة˘مدا˘ق˘لإ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لإ ما˘يألإ ي˘ف قÓ˘طإإ م˘ت˘ي نأإ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لإ ن˘م0691,

ةينكصس ةد˘حو0002 نع قوفي ام ضصخت يمو˘م˘ع˘لإ يو˘قر˘ت˘لإ تا˘ن˘ك˘صس ح˘ي˘تا˘ف˘م

عقإوم ضسمخب رمألإ قلعتيو.نطولإ نم تايلو5 ىلع ةمصسقم ,ميلصستلل ةزهاج

«نيلوكل» يلإواطصسب ايمومع ايوقرت انكصسم695 عقوم يهو رئإزجلإ ةيلو يف

ايوقرت ان˘ك˘صسم26 ع˘قو˘مو ،ةد˘˘حو224 ميلصستلاب ةينع˘م˘لإ تا˘ن˘ك˘صسلإ دد˘عو

884 ع˘قو˘مو، ةد˘حو23 ميلصستلاب ةينعملإ تا˘ن˘ك˘صسلإ دد˘عو ةد˘لإرز˘ب ا˘ي˘مو˘م˘ع

ةدحو883 ميلصستلاب ةينعملإ تانكصسلإ ددعو ةدعروبب ايمومع ايوقرت انكصسم

تانكصسلإ ددعو يرحبلإ جربب يز˘يا˘ف˘ب ا˘ي˘مو˘م˘ع ا˘يو˘قر˘ت ا˘ن˘ك˘صسم067 عقومو،

يمومع يوقرت نكصسم120.1 عقوم ىلإإ ةفاصضإإ ،ةدحو27 ميلصستلاب ةينعملإ

يفو.ةدحو494 ميلصستلاب ةينعملإ تانكصسلإ ددعو «81 يحلإ» ةينامحرلاب

انكصسم962 يعقوم ىلع ةعزوم ةدحو943 ميلصست متيصس ,ضسإدرموب ةيلو

يف امأإ.ةنصشخلإ ضسيمخب ايمومع ايوقرت انكصسم08 و يدامحب ايمومع يإوقرت

ايمومع ايوقرت انكصسم005 يعقوم يف ةدحو67 ميلصست متيصسف ,ةزابيت ةيلو

ةيلوب ةدحو66 ميلصست متيصس امك.ةعيلقلاب ايمومع ايوقرت انكصسم295 و

ةيلوب ةدحو322 إذكو يمومع يوقرت نكصسم003 ىوتصسم ىلع مناغتصسم

.ةديلجوبب يمومع ايوقرت انكصسم514 عقوم ىوتصسم ىلع ناصسملت
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ىلع إولصصحت راجتلإ نم طقف ةئاملاب52
ةيلمعلاب ةصصاخلإ ةزهجألإ

عفدلإ ىلإإ لاقتنلإ ةيلمع

ةئيطب ةريتوب متت ينورتكلإلإ
يف، نييرئإزجلإ نيي˘فر˘ح˘لإو را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ تأإد˘ب

ةزهجأإ ري˘فو˘ت ة˘ي˘م˘هأإ ا˘ه˘ي˘ف حر˘صشت ة˘ي˘عو˘تو ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت تÓ˘م˘ح
ديدصست نم يرئإزجلإ كلهتصسملإ نيكمت دصصق ينورتكلإلإ عفدلإ

ضسيئر دكأإو. يديرب˘لإ وأإ ي˘ك˘ن˘ب˘لإ ه˘با˘صسح ر˘ب˘ع ه˘تا˘ير˘ت˘صشم ن˘م˘ث
ةيعإذإلإ ةانقلإ هب ضصخ حيرصصت يف رإونلوب رهاطلإ ةيعمجلإ
نطولإ ءاحنأإ لك يف ةر˘م˘ت˘صسم ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ نأا˘ب ىلوألإ

ىلإإ تا˘صصصصخ˘ت˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف را˘ج˘ت˘لإ ل˘ق˘ت˘ن˘ي˘ل تقو˘لإ نا˘ح ه˘˘نأإو
ةيامحل ةينطولإ ةيعمجلإ ضسيئر امأإ. ينورتكلإلإ عفدلإ ةلحرم
ىلإإ لاقتنلإ ةيلمع نأاب دكأاف، يدبز ىفطصصم كلهتصسملإ داصشرإإو
طقف لصصحت نآلإ دحلو ،ةئيطب ةريتوب متت ينورتكللإ عفدلإ

ةراجتلإ ةرإزو تناكو. عفدلإ ةزهجأإ ىلع راجتلإ نم ةئاملاب52
عفدلإ لئاصسو نيكلهتصسملإ فرصصت تحت عصضو راجتلإ تمزلأإ دق

.يلاحلإ ربمصسيد13 لبق ينورتكلإلإ
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«ىرخأإ عيباصسأإ3 كلذ قرغتصسي امبرو يفاعتلإ قيرط يف انأإ» ^
«نيفوتملإ محرو نيباصصملإ هللإ ىفصشو ءÓتبإلإ دعب ةيفاعلإ ىلع هلل دمحلإ» ^

«لصسابلإ اهصشيجو ميظعلإ اهبعصشب ةفقإو امود رئإزجلإ ىقبتصس» ^

¯ S°∏«º.±

سضأر˘˘مألأ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم سسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأأ

ىفصشت˘صسم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يد˘ع˘م˘لأ

عجأرت نع، يفصسوي دمحم، كيرافوب

ة˘با˘صصإلأ تلا˘ح دد˘ع ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ف˘˘ط

نأأ ى˘لإأ أر˘ي˘صشم ،ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

تغلب هتحلصصم يف ةرغاصشلأ ةرصسألأ

عوبصسأأ رخآأ يف ةئاملاب52 اهتبصسن

لبق اهرخأأ نع ةئلتمم تناك امدعب

يف يفصسوي دمحم حصضوأأو.اموي51

تلا˘ح نأأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإلأ
ةر˘ي˘خألأ تا˘عا˘˘صسلأ لÓ˘˘خ تع˘˘جأر˘˘ت
نأأ دعب ةيصضاملأ ع˘ي˘با˘صسألا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ة˘يد˘ع˘م˘لأ سضأر˘مألأ ة˘ح˘ل˘صصم تنا˘ك
ىلع لبقتصست كيرافو˘ب ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
نيباصصملأ نم أريبك أددع مايألأ رأدم
يف مهتيبلغأ تناك انوروك سسوريفب

.نيجصسكوألأ ىلإأ ةجاحبو ةجرح ةلاح
بابصسأأ نإاف يفصسوي دمحم بصسحو

91 ديفوكب ةباصصإلأ تلاح عجأرت

نم بابصسأأ ةدعل دوعي  رئأزجلأ يف
ىدل لجصسملأ ريبكلأ فوختلأ اهنيب
دعب حوصضوب رهظ يذلأو نينطأوملأ
ف˘لألأ ة˘ب˘ت˘ع ر˘ئأز˘ج˘˘لأ تزوا˘˘ج˘˘ت نأأ
˘˘مأز˘˘ت˘˘للأ ةدو˘˘عو ا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي ة˘˘˘با˘˘˘صصأ
ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘˘جإلا˘˘ب
ةي˘ئز˘ج˘لأ ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ تأءأر˘جأ
.أر˘خؤو˘م ة˘مو˘كح˘لأ ا˘ه˘ت˘صضر˘ف ي˘˘ت˘˘لأ
دمحم روصسيفور˘ب˘لأ رذ˘ح ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
ةرو˘ط˘خ ن˘م ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف˘صسو˘˘ي
عم يطاعتلأ يف يخأرتلأو راتهتصسلأ

ديفوكب ةباصصإلأ رطخ نأل، سسوريفلأ

سسي˘˘ئر د˘˘كأأو.ا˘˘م˘˘ئا˘˘ق لأز˘˘˘ي ل91
ة˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ سضأر˘˘˘مألأ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم
ة˘جو˘م˘لأ نأأ كيرا˘فو˘ب ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب
رثكأأ تناك انوروك سسوريفل ةيناثلأ

يتلأ ى˘لوألأ ة˘جو˘م˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ةد˘ح
ىلع ليلد˘لأو ع˘ي˘بر˘لأ لÓ˘خ تل˘ج˘صس
تلخدأأ يتلأ ةباصصإلأ تلاح وه كلذ
تجاتحأ يتلأو سشاعنإلأ ةحلصصم ىلإأ

هليجصست مت رمأأ وهو نيجصسكأÓل اهلك
.نطولأ تايفصشتصسم فلتخم يف
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ي˘ح˘صصلأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
ببصسب ايلاح ماعلأ ةبأرق ذنم نيرمألأ
دجت˘صسم˘لأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نأ
يف ماع لكصشب عاطقلأ لعج يذلأ

ةيفلخ ىلعو، ىوصصق رافنتصسأ ةلاح
تررك، اهنوه˘جأو˘ي ي˘ت˘لأ ل˘كا˘صشم˘لأ
ةقلعتملأ ،اه˘ب˘ل˘ط˘م عا˘ط˘ق˘لأ تا˘با˘ق˘ن
نم ةيمومعلأ ةحصصلأ يينهم جأرخإاب
يف م˘ه˘جأردإأو ،ي˘مو˘م˘ع˘لأ ف˘ي˘ظو˘لأ
تلÓ˘ت˘خلأ م˘هأأ ن˘مو. سصا˘˘خ را˘˘طإأ
يه، اهتجلاعمب ءابطألأ بلاطي يتلأ

ل يتلأ و اهديدحتو روجألأ ةلأاصسم
تأذل ءابطألأ حيرصصت بصسح يدعتت

م˘ي˘ت˘ن˘صس ن˘ي˘يÓ˘˘م5 ردصصملأ
بتأرلأ معد بايغ عم تايفصشتصسملاب

يف و.لمعلأ بصسح ةيدودرملأ حنمب

نم ءا˘ب˘طألأ بر˘غ˘ت˘صسأ قا˘ي˘صسلأ تأذ

ىلع اهاصضاقتي يتلأ ةديهزلأ غلابملأ

ة˘نرا˘ق˘م نو˘حأر˘ج˘لأ لا˘ث˘م˘لأ ل˘ي˘˘ب˘˘صس

أوركنتصسأو، ةلوذبملأ مه˘تأدو˘ه˘ج˘م˘ب

اهدبكتت يتلأ غلابملأ تقولأ سسفن يف

ابيبط072 دو˘جو ل˘ظ ي˘ف ة˘˘لود˘˘لأ

نويلم46 ىلإأ لصصت يتلأو ايبوك

ة˘با˘ق˘ن˘لأ سسي˘ئر ا˘˘عدو.ا˘˘يو˘˘ن˘˘صس وروأأ

ة˘˘ح˘˘صصلأ ي˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

ةرأزولأ ،ط˘بأر˘م سسا˘ي˘لإأ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ل˘م˘ع˘ل˘ل، ة˘ح˘صصلأ ةرأزو م˘˘ث ى˘˘لوألأ

يمدختصسُم ةي˘ع˘صضو ن˘ي˘صسح˘ت ى˘ل˘ع

يمومعلأ ةحصصلأ عاطق
ّ

قيرط نع ،

ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘ظو ثأد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘صسأ

ةيصصوصصخو ىصشا˘م˘ت˘ي ،ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسأ

ل˘صشف د˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘˘صصلأ ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ة˘ب˘كأو˘م ي˘ف ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لأ
دحل عاطقلأ يف ةلصصاحلأ تأريغتملأ
جأردإاب ةباقنلأ بلاطت امك .ةعاصسلأ

سضأرمألأ نمصض «91 ديفوك» سضرم
ةلاح لعجو ،ةحصصلأ لامعل ةينهملأ

نمصض، يدصسجلأو يصسفنلأ قاهرإلأ
كلصسلاب ةصصاخلأ ةينهملأ سضأرمألأ
عفر مهبلط نأأ ىلإأ ةريصشم، يبطلأ
ةحصصلأ ريزوو ىلوألأ ةرأزولأ ىلإأ
أّدر أوقلتي ملو، مرصصنملأ سسرام ذنم،
.نآلأ دحل ايباجيإأ

:دكؤوي يفصسوي دمحم ،كيرافوب ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع ةيدعملإ ضضإرمألإ ةحلصصم ضسيئر

«رمتسسم عجإرت يف انوروك سسوريفب ةيمويلإ تاباسصإلإ ددع»

روجألإ ةلأاصسمب ةقلعتملإ تلÓتخلإ جÓع ىلإإ وعدت ةحصصلإ يصسراممل ةينطولإ ةباقنلإ

ةيمومعلإ ةحسصلإ لامعل سصاخ فينسصتو ةينهملإ سضإرمألإ نمسض «91 ديفوك» جإردإاب بلاطم

ةريخألإ ةعاصس42 ـلإ لÓخ ةيمويلإ تاباصصإلإ ددعل ظوحلم ضضافخنإإ

ءافسش ةلاح924 و ةافو21 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإإ464 ليجسست
ةدكؤوملأ ةيمويلأ تاباصصلأ ددع يف ريبك سضافخنأ ليجصست نع،دحألأ سسمأأ تايفصشتصسملأ حÓصصإأو  ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ

يف انوروك سسوريفب تاباصصإلأ ددع فرعو.ةديدج ةباصصإأ464 ليجصست مت ثيح ,ةيصضاملأ ةعاصس42 ـلأ لÓخ انوروك سسوريفب

دصصرل ةيملعلأ ةنجلل يمصسرلأ قطانلأ هب دافأأ امبصسح ،ةيصضاملأ ةعاصس42 ـلأ لÓخ ةديدج ةلاح464 ليجصست مت ثيح،اعجأرت رئأزجلأ

حصضوأأو .ءافصش ةلاح924 و ةديدج ةافو ةلاح21 ليجصست مت امك .رأروف لامج روتكدلأ ،رئأزجلأ يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو

،ةديدج ةلاح464 اهنم ،ةلاح20129 غلب ،رئأزجلأ يف هروهظ ةيأدب ذنم انوروك سسوريفب نيباصصملأ ددع يلامجإأ نأأ ،رأروف لامج

±.S°∏«º.ءافصشلأ تلاح ددع يلامجإأ75406 و ةافو ةلاح6952 تايفولأ ددع يلامجإأ غلب نيح يف
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ءاصضعأا ةعبرأا اههجو ةصضيرع يف
نيع ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا صسلجملاب
يلاو اهلÓ˘خ ن˘م نو˘ب˘لا˘ط˘ي نو˘ت˘يز˘لا

34 ةداملا قيبطتب يقاوبلا ما ةي’و

خرؤوملا11-01:م˘قر نو˘نا˘ق˘˘لا ن˘˘م

ةيدلبلاب قلعتملا1102 وينوي22:يف
توب˘ثا د˘ع˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا صسي˘ئر ق˘ح ي˘ف
ةليلم نيع ةمكحم فرط نم هتنرادا
.ة˘ي˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غو ذ˘˘فا˘˘ن صسب˘˘ح ما˘˘ع˘˘ب
ء’ؤو˘ه نإا˘ف ة˘صضير˘ع˘لا صصن بصسح˘˘بو

يف ثدح˘ي ا˘م˘ل نو˘لءا˘صست˘ي ءا˘صضعأ’ا
صسيئر لبق نم نو˘ت˘يز˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب
ن˘˘م يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ن˘م ة˘ئ˘ف د˘صض ة˘ي˘ما˘ق˘˘ت˘˘نا تا˘˘فر˘˘صصت
تا˘عار˘صص بب˘صسب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ن˘طاو˘م
ة˘صسا˘صس ج˘ه˘ت˘ن˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا
داعبتصسا لÓخ نم ةرقحلاو صشيمهتلا
«جوجفل ةتصشم«و «ةبنعلا مف ةتصشم»
ة˘˘كب˘˘صشلا ع˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘ت ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ن˘˘˘م
ىلإا لظلا قطانم جمانرب ةيئابرهكلا
روجرج ةتصشمب» يصسيمخ «ةلئاع داعبإا

يحصصلا فرصصلا ةكبصش عيصسوت نم

ةراصشتصسا نود درفنم لكصشب لمعلاو
تاعارصصلاب ارثأاتم صسلجملا ءاصضعأا
امك ةيئاصضقلا تاعباتملاو ةيباختن’ا
˘مد˘ع بب˘˘صس ن˘˘ع ءا˘˘صضعأ’ا لءا˘˘صست˘˘ي
صسلجملا صسيئر دصض نوناقلا قيبطت
نيع ةمكحمب ارخؤوم ايئاصضق نادملا

دوقع ةيصضق يف هتعباتم دعب ةليلم
ةي’ولا يلاو نم نيبلاطم ,ليغصشتلا
هل اهلوخ يتلا هتايحÓصص لامعتصسا

نوناق نم34 ةداملا اميصس’ نوناقلا
ىلع صصنت ىلع صصنت يتلا ةيدلبلا
بختنم لك يلاولا نم رارقب فيقوت

ةيانج ببصسب ةيئاصضق ةعباتمل صضرعت
وأا ماعلا لا˘م˘لا˘ب ة˘ل˘صص ا˘ه˘ل ة˘ح˘ن˘ج وأا

لحم ناك وأا فرصشلاب ةلخم بابصسأ’
ن˘˘م ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت ’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق ر˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت
ه˘تد˘ه˘ع ة˘صسرا˘˘م˘˘م ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘صس’ا
ةياغ ىلإا ةحيحصص ةفصصب ةيباختن’ا

ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن م˘˘كح رود˘˘صص
ف˘ي˘صضيو ,ة˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا
لاغصشأا لك نوعطاقيصس مهنأا ءاصضعأ’ا
ىلإا يدلبلا يبعصشلا صسلجملا تارود

نوناقلا نم34 ةداملا قيبطت ةياغ
.يدلبلا
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77 مقر ينطولا قيرطلا فرع دقو
ةق˘ط˘ن˘م˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ط˘بر˘ي يذ˘لا
تا˘يد˘ل˘ب˘ب ارور˘م ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا با˘˘صضه˘˘لا
ةعباتلا صسيجاي ينبو ةلميج ، ةنصسكات
تاجاجتحإ’ا نم ةجوم لجيج ةي’ول

ىلع نوبصضاغ نونطاوم مدقأا ثيح
قو˘صسلا ةاذا˘ح˘م˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ق˘˘ل˘˘غ
ة˘ط˘ق˘ن˘لا د˘ن˘ع اد˘يد˘ح˘تو ي˘عو˘ب˘˘صسأ’ا
اديدنت كلذو ةصسماخلا ةير˘ت˘مو˘ل˘ي˘كلا
نم عطقملا اذه صسم يذلا روهدتلاب
تابكرملا روبع ىحصضأا ثيح قيرطلا

هذ˘ه˘ب ل˘ي˘ح˘ت˘صسم ل˘ق˘ن م˘˘ل نإا بع˘˘صص

ةقيمع رفح ىلإا تلوحت امدعب ةطقنلا

ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘هرو˘˘ب˘˘ع بع˘˘صصي د˘˘˘يدا˘˘˘خأاو

راطمأ’ا ديزتل ةليقثلا لقنلا لئاصسوب

تفرج امدع˘ب اءو˘صس ع˘صضو˘لا ةر˘ي˘خأ’ا

يذلا روحملا اذه نم ىرخأا عطاقم

ةكرح يف يصسيئرو ماه نايرصش دعي

ةد˘عو ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘˘لا

تا˘ي’و صضع˘ب ن˘ع كي˘ها˘ن تا˘يد˘˘ل˘˘ب

هيجوت مت هنأاو املع ، ايلعلا باصضهلا

ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘كل يوا˘˘˘كصش

حلاصصم اه˘ن˘مو ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه حÓ˘صصإا

ةيمومعلا لاغصشأ’ا ةيريد˘مو ة˘يد˘ل˘ب˘لا

نم تل˘صصن˘ت تا˘ه˘ج˘لا هذ˘ه ل˘ك ر˘ي˘غ

ةلوؤوصسم ريغ اهنأا ىوعدب ةيلوؤوصسملا

د˘قو .تا˘قر˘ط˘لا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ع

ى˘ل˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ةرار˘˘صش تد˘˘ت˘˘ما

ة˘يو˘ج˘لا تا˘˘بار˘˘ط˘˘صض’ا تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م

لجيج نم ىرخأا قطانم ىلا ةريخأ’ا

ثيح ريها˘ط˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع

ةق˘ط˘ن˘م نا˘كصس ن˘م تار˘صشع˘لا ج˘ت˘حا

يصشيعملا طيحملا روهدت ىلع لوزأاب

تا˘يرور˘صض با˘ي˘غو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه˘˘ب

اهتمقاف يتلا ةلزعلا نع كيهان ةايحلا

تر˘˘م˘˘غ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا را˘˘ط˘˘مأ’ا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ءا˘ي˘حأا ةد˘ع لو˘ي˘صسلا

ع˘م˘ج˘ت ي˘نا˘ث د˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا

ةمصصاع دعب ريهاطلا ةيدلبب يناكصس

هذ˘˘˘ه تر˘˘˘ط˘˘˘صضا د˘˘˘قو ،ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ريهاطلا ةرئاد تاطل˘صس تا˘جا˘ج˘ت˘حإ’ا

ةيغب نيج˘ت˘ح˘م˘لا ع˘م راو˘ح ح˘ت˘ف ى˘لا

دجت نأا لمأا ىلع مهبصضغ صصاصصتما

ىلع اعيرصس Óح ةحورطملا لكاصشملا

ة˘ق˘با˘صسلا برا˘ج˘ت˘لا نو˘ك ن˘م م˘غر˘˘لا

دوعولا بلغأا نأاب نيجتحملا تملع

عرهي ا˘م ار˘ي˘ث˘ك تا˘ن˘كصسم ’إا ي˘ها˘م

نييلحم˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا صضع˘ب ا˘ه˘ي˘لإا

ىلإا رومأ’ا دوعتل مامأ’ا ىلإا بورهلل

هذه لوعفم لاوز درجمب رفصصلا ةطقن

.تانكصسملا

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ5616ددعلا0202 ربمسسيد41 نينثإلا4
www.akhersaa-dz.com

 لجيجب عرأوصشلأ ىلإأ تائملأ جرخت ةيوجلأ تابأرطصضإ’أ تافلخم

 قيرطلا نوقلغي نوبصضاغ نونطاومو نوجتحي ريهاطلا ناكصس

ةيلام ةمأرغو أذفان اصسبح ماعب نوتيزلأ نيع ريم ةنأدإأ دعب /يقأوبلأ مأأ

ةيدلبلا نوناق نم34 ةداملا قيبطتب يلاولا نوبلاطي يدلبلا يبعصشلا سسلجملا ءاصضعأا
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ي˘ت˘لا ةر˘يز˘غ˘لا را˘˘ط˘˘مأ’ا تب˘˘ب˘˘صست
ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قإا ى˘ل˘ع تل˘طا˘ه˘˘ت

ةعاصس27 لÓخ اهتيمك تقاف يتلاو

نم ديزملا ق˘ل˘غ ي˘ف ر˘ت˘م˘ل˘م021ـلا
بب˘˘صسب كلذو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ط˘˘لا روا˘˘ح˘˘م˘˘لا
طا˘ق˘ن ةد˘ع تصسم ي˘ت˘˘لا تا˘˘ق’ز˘˘نإ’ا
ةد˘˘ع لز˘˘ع ي˘˘ف بب˘˘صست يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا

لبقتصسم ىل˘ع ىر˘خأا ة˘لا˘حاو ق˘طا˘ن˘م
ةيرخصصلا تارايهنإ’ا دعبف .لوهجم

34 مقر ينطولا قيرطلا اهدهصش يتلا
ن˘ي˘ب دود˘ح˘لا ى˘ل˘ع ةرزا˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب
ةناوعلاو ة˘يرو˘صصن˘م ة˘ما˘يز ي˘ت˘يد˘ل˘ب

لا˘˘غ˘˘صشأ’ا تا˘˘ي˘˘لآا تن˘˘كم˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو

اذه حتف ةداعاو اهتلازا نم ةيمومعلا

ءاج رورملا ةكرح مامأا اددجم قيرطلا

ةيدل˘بو ة˘ي˘ن˘طو تا˘قر˘ط ى˘ل˘ع رود˘لا

قيرطلا اهتمدقم يفو ىرخأا ةيئ’و

يتيدلب طبري يذلا241 مقر يئ’ولا

ىلإا دتمي يذلاو ة˘ن˘ح˘صشلاو ر˘ي˘ها˘ط˘لا

راطمأ’ا تببصست ثيح ةليم ةي’و ةياغ

اذه عا˘ط˘ق˘نا ي˘ف ة˘فرا˘ج˘لا لو˘ي˘صسلاو

ةعباتلا يريت نيع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ق˘ير˘ط˘لا

يف ببصست يذلا رمأ’ا ةنحصشلا ةيدلبل

ةنحصشلا ةيدلبل ةعبات قطانم ةدع لزع

ةيمومعلا لاغصشأ’ا تايلآا تلخدت دق.

ترصشاب ثيح قيرطلا اذه حتف ةداعإ’

ن˘صسح˘ت د˘ع˘ب صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص ا˘ه˘ل˘م˘ع

يف راطمأ’ا فقوتو ةيخانملا فورظلا

ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘˘لا

ىر˘خأا تا˘قر˘ط ح˘ت˘ف˘ل تادو˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا

تطغ يتلا ةراجحلاو ةبرتأ’ا ةلازاو

ةريخأ’ا هذهل ةعباتلا عطاقملا صضعب

أا531 يئ’ولا قيرطلا ةروصص يف

فداهلبو رصصنعلا يتيدلب نيب طبارلا

ةرتفل رورملا ةكرح هب تفقوت يذلاو

لو˘ي˘صسلا تر˘م˘غ ا˘مد˘ع˘ب ن˘مز˘˘لا ن˘˘م

ة˘ق˘ط˘ن˘م اد˘يد˘ح˘تو ه˘ع˘طا˘˘ق˘˘م صضع˘˘ب

«يقÓمل » رصسج نم ةبيرقلا صضوحلا

تقو˘˘لا صضع˘˘ب˘˘ل هرود˘˘ب ع˘˘ط˘˘ق يذ˘˘لا
يذلا وهو هقوف هايملا دوعصص ببصسب
رهصشأا ةدع لبق ةيديلقت ةقيرطب زجنأا
هتفرج يذلا ميدقلا رصسجلا رايهنا دعب
فو˘خ˘ت˘يو. ق˘با˘˘صس تقو ي˘˘ف ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ةلزع نم لجيجب قطانم ةدع ناكصس
ام لظ يف ةلبقملا مايأ’ا لÓخ ةلماصش
قطانملا هذهب ةيتحت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا˘ب ق˘ح˘ل
هذه ىلإا ةيدؤوملا تاقرطلاب اديدحتو
را˘ط˘مأ’ا ة˘ج˘ي˘ت˘ن را˘صضأا ن˘م ةر˘ي˘˘خأ’ا

رخأات لظ يف اميصس ةريخأ’ا لويصسلاو
ةمهملا رواحملا صضعب ةنايصص ةيلمع
ذ˘ن˘م لا˘م˘هإÓ˘ل ة˘˘صضر˘˘ع تل˘˘ظ ي˘˘ت˘˘لا
.تاونصس

 ىرخأأ تاقرطو رباعم حتفل تأدوهجملأ تلصصأوت اميف

 لجيجب241 مقر يئلولا قيرطلا قلغت راطمألا

تأاجاف يتلأ ةريخأ’أ راطمأ’أ تافلخم ىلع أدر كلذو ةريبك تاجاجتحأ ةجوم ةريخأ’أ ةعاصس84 ـلأ لÓخ لجيج ةي’و نم ةدع قطانم تدهصش
.ةقفدتملأ هايملأ اهترصصاح امدعب اهلمكأاب قطانمو ءايحأأ لزع نع كيهان تاهجلأ ضضعبب ةربتعم ةيدام رئاصسخ يف تببصست يتلأو عيمجلأ

نودصصرتي أوناك اهدأرفأأ

 لزانملأ باحصصأأ

ةقرصس ةباصصع

ةصضبق يف تارهوجملا

 لجيجب نمألا
ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانع نكمت

ةيمارجا ةباصصع طاصشنل دح عصضو نم لجيج

ةم˘صصا˘ع˘ب لزا˘ن˘م˘لا ة˘قر˘صس ي˘ف ة˘صصصصخ˘ت˘م

رصصانع نم صصاخصشأا ةتصس فيقوتو ةي’ولا

ة˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘جو. ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘با˘صصع˘لا هذ˘ه

اهب تمدقت ىوكصش دعب ةباصصعلا هذه كيكفت

يتلاو لجيج ةنيدم ءايحأا دحأاب نطقت ةأارما

ةمظنم وطصس ةيلمعل اهلزنم صضرعتب ديفت

ةصصرف ء’ؤوه نيحت ثيح نيلوهجم اهب ماق

ريخأ’ا اذه ةم˘جا˘ه˘م˘ل ا˘ه˘لز˘ن˘م ن˘م ا˘ه˘جور˘خ

ندعملا نم ةربتعم تايمك ىلع ءÓيتصس’او

يت˘لا ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ي˘ل˘ح˘لا ىر˘حأ’ا˘ب وأا ر˘ف˘صصأ’ا

ةيحصضلل ةصصاخلا ةنازخلا لخاد ةأابخم تناك

ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع تادو˘ه˘˘ج˘˘م تح˘˘م˘˘صسو ،

يتلا ةباصصعلا دارفأا ةيوه ديدحتب ةيئاصضقلا

قلعتيو ةل˘ثا˘م˘م ىر˘خأا تا˘قر˘صس ةد˘ع˘ب تما˘ق

نيب ام مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا ةتصسب رمأ’ا

نيوكت ةمهت مهل تهجو ثيح ةنصس52و12

قلصست˘لا ة˘ط˘صساو˘ب ة˘قر˘صسلاو رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج

د˘قو. ة˘يا˘ن˘ج ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا مد˘عو ر˘˘ي˘˘صسكلاو

تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ة˘ت˘صسلا نو˘م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا صضر˘˘ع

رمأا مهنم نينثا قح يف ردصص ثيح ةيئاصضقلا

تح˘ت ثلا˘ث صصخ˘صش ع˘صضو ا˘م˘˘ي˘˘ف عاد˘˘يإ’ا˘˘ب

هيف دافتصسا يذلا تقولا يف ةيئاصضقلا ةباقرلا

.جارفإ’ا نم ةيقبلا

Ω.eù°©ƒO 

جيريرعوب جرب

ملاصس دلوأا يح ناكصس

قيرطلا نوقلغي

54 مقر ينطولا

ةيمنتلاب نيبلاطم
ملاصس د’وأا يح ناكصس صسمأا ةحيبصص مدقأا

رصصقا صشعلا ةيجلبل ةع˘با˘ت˘لا زا˘ج˘م˘لا ة˘ير˘ق˘ب

قيرطلا ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب بو˘ن˘ج

جيريرعوب جرب نيب طبارلا54 مقر ينطولا

حÓصصإا اهنم ةيمنتلاب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ل˘ي˘صسم˘لاو

ةدافتصس’ا اذكو مهيحب مهطبري يذلا قيرطلا

جيرهصصلا نأا مهبصسح يذلا بورصشلا ءاملا نم

كلصسملا ةبوعصصل ارظن جد0051 ـلا لصصي

نأا ’إا ةكبصشلاب مهطبر مت مهنأا نيحصضوم

لصصي ’ ءاملا نوك يئام نازح كلذ بلطتي

صضع˘ب ط˘بر ى˘لإا ة˘فا˘صضإا م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ح ى˘˘لإا

اذكو يحصصلا فرصصلاو ءابرهكلاب نكاصسملا

اوماق نونطاوملا يفيرلا ءانبلا نم ةدافتصس’ا

تÓجعلاو ةراجحلا نيلمعتصسم قيرطلا دصسب

رييغت ىلإا قيرط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم ر˘ط˘صضا ا˘م˘م

اذ˘ه ىر˘خأا كلا˘صسم ن˘ع ثح˘ب˘لاو م˘ه˘كل˘˘صسم

تمت نيأا ةيد˘ل˘ب˘لاو ةر˘ئاد˘لا ي˘صسي˘ئر ل˘خد˘تو

نييعت مهنم اب˘لا˘ط ا˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘ه˘ج˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م

ةدافتصس’ا ةمئاق ءاغلا نع احصضومو نيلثمم

.ةيدلبلا تاذل يفيرلا نكصسلا ةصصح نم

´.eƒS°≈
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قلغ ىلإا سسمأا راهن مهعفد ام وه و
بو˘ط˘لا مأا ة˘يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘خد˘˘م ق˘˘ير˘˘ط
يلاوحب ةيلولا ةمصصاع نع ةديعبلا

ىلع ريصسلا ةكرح فاقيإاو ملك06

اجاجتحا7 مقر ي˘ئلو˘لا ق˘ير˘ط˘لا

يناعي يتلا ةيرزملا فورظلا ىلع
،زاغلاو ،ءاملا بايغك  ناكصسلا اهنم
ي˘ح˘صصلا فر˘صصلا تاو˘ن˘ق  ى˘ت˘˘ح و
ناكصس ةيبلغأا اهبايغ نم يناعي يتلا
اهدقتفي يتلا ءابرهكلا اذك و ،يحلا
اوعصضو يحلا ناكصس .مهنم ريثكلا
تا˘يوا˘ح و ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا تÓ˘ج˘˘ع˘˘لا

اوعنمو قيرطلا لوط ىلع ةمامقلا
ل˘ط˘ع ا˘م رور˘م˘لا ن˘م تا˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا

عفد وه و، ربتعم نمزل ريصسلا ةكرح
، ة˘ي˘ن˘مألا و ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
قيرطلا حتفل ةلواحم يف  روصضحلل
و ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ع˘م اوروا˘˘ح˘˘ت د˘˘قو،

ي˘ح˘لا ن˘م د˘فو ع˘م ة˘صسل˘ج اود˘˘ق˘˘ع

ءاملل ةلجاع لولحب ادوعو اومدقو
يتلاو يحصصلا فرصصلا يراجملو
نو˘ك و،ا˘ه˘ب لا˘غ˘˘صشألا ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘صس
اوبلاط دقف دوعولا اولم دق ناكصسلا
يتلا دوعولل ينآاو يقيقح ديصسجتب
تا˘ط˘ل˘˘صسلا جاردأا ة˘˘صسي˘˘ب˘˘ح تي˘˘ق˘˘ب
نأا نود ةلماك ةنصس ةدمل ةيلحملا
.دصسجتت

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

5616ددعلا0202 ربمسسيد41 نينثإلا 5ةـعاسسلأ راــبخأأ
www.akhersaa-dz.com

ققحتت مل دوعولاو راظتنلا نم ةنسس /ةدكيكسس

ةيدلبلا لخدم نوقلغي بوطلا مأاب ضشوسشبل ناكسس
ةيسضقلا تايثيح حسضوت نمألا حلاسصم

فيطسس ىفسشتسسمب فوقوم ةافو
 تاردخملا نم ةيمك هلوانت دعب

هنم ةخصسن انيقلت نايب يف نمألا حلاصصم تحصضوأا
(ي.ز) ى˘˘م˘˘صسم˘˘لا فو˘˘قو˘˘م˘˘لا ةا˘˘˘فو ة˘˘˘ي˘˘˘صضق نأا˘˘˘ب،
موي ءاصسم ىلا اهتايثيح دوعت،فيطصس ىفصشتصسمب
ة˘صسدا˘صسلا ة˘عا˘صسلا دود˘ح ي˘ف ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ح˘لا˘صصم تف˘قوأا ا˘م˘ن˘ي˘ح،اءا˘˘صسم
نم غلابلا سصخصشلا اذه،فيطصسب ةيئاصضقلا ةطرصشلل

و تاردخملا جيورت يف هيف هبتصشملا ةنصس84 رمعلا
هتزوحب و،فيطصس ةنيدم طصسوب ةيلقعلا تارثؤوملا

دعب اذهو ،جلاعملا بنقلا نم ةعطقو ةيلقع تارثؤوم
هدايتقا مت نيأا،ددحم ريغ ائيصش اعلتبم رارفلا لواح نأا
عامصس لÓخو ،تايرحتلا ةلصصاومل ةقرفلا رقم ىلإا
ةرصشابم اهرثإا ىلع لقن،ةيحصص ةكعوب بيصصأا هلاوقأا

فيطصس ىفصشتصسم ىلإا ةيندملا ةيامحلا فرط نم
امك،ىفصشتصسملا ه˘لو˘خد د˘ع˘ب ي˘فو˘ت ن˘يأا،ي˘ع˘ما˘ج˘لا
ايميلقإا ةصصتخملا ةباينلا نأاب حلاصصملا تاذ تدكأا
ر نميأا.ةافولا بابصسأا ددحتصس

رورم ثداح يف نيسصخسش كÓه
ةنتابب ريطخ

ثداح يف امهفتح ناصصخصش لوألا سسمأا ءاصسم يقل

طبارلا88 مقر ينطولا قيرطلا هدهصش ،عورم رورم
ة˘ت˘صشم˘ب ط˘ب˘صضلا˘ب ،ة˘ل˘صشن˘خو ة˘ن˘تا˘ب ي˘ت˘˘يلو ن˘˘ي˘˘ب
عم ةيدودحلا لصضاف دلوأا ةيدلب ميلقإاب فارعموب
فينع مادطصصا نع مجن اذه ثداحلا ،ةلصشنخ ةيلو
ىدأا ام ،ةيحايصس ةرايصسو ةروطقم تاذ ةنحاصش نيب

02و21 رمعلا نم نيغلابلا نيتيحصضلا ةباصصإا ىلإا
،ناكملا نيعب امهتايحب تدوأا ةريطخ حورجب ةنصس
دا˘ق˘م˘ي˘ت ي˘˘تد˘˘حو ن˘˘م Ó˘˘ك ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق اذ˘˘ه
ي˘ت˘ث˘ج ل˘يو˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل تنا˘˘يزوا˘˘تو
ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا نيتيحصضلا
تحتف دقف ينطولا كردلا حلاصصم اهتهج نم ،سسياق
.هبابصسأا دنع فوقولل ثداحلا يف اقيقحت

ح ناصشوصش

قانتخ’ تسضرعت ةينيعبرأا ذاقنإا
ةنتابب نوبراكلا ديسسكوأا لوأا زاغب

حلاصصم لوألا سسمأا ءاصسم نم رخأاتم تقو يف تماق

24 رمعلا نم غلبت ةأارما ةايح ذاقنإا نم ةيندملا ةيامحلا
نوبراكلا دي˘صسكوأا لوأا زا˘غ˘ب ا˘ه˘قا˘ن˘ت˘خا ر˘ثإا كلذو ،ة˘ن˘صس
يحب نئاكلا يلئاعلا اهنكصسمب ءاملا نخصسم نم ثعبنملا
فاعصسإا مت نيأا ،ةنتاب ةنيدم طصسو يديهم نب يبرعلا
،ةيندملا ةيامحلا حلاصصم فرط نم ناكملا نيعب ةيحصضلا
ىفصشتصسمب تلاجعتصسلا ةحلصصم ىلإا اهلقن متي نأا لبق
اهءادن حلاصصملا تاذ هيف ددجت تقو يف ،يعماجلا ةنتاب
ذفانم ةبقارمو ةطيحلا يخوت ةرورصضب نينطاوملا ىلإا
ةايحب تدوأا يت˘لا ثداو˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م بن˘ج˘ت˘ل ة˘يو˘ه˘ت˘لا
ح ناصشوصش.سصاخصشألا نم ديدعلا

وزو يزيت

رقم  نوعمسشي ةقزازعب يكيلف ناكسس
قيرطلا ديبعتب ةبلاطملل مهتيدلب

يكيلف ة˘ير˘ق نا˘كصس ن˘م تار˘صشع˘لا سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص ن˘صش
ةكرح وزو يزيت ةيلو يف ةقزازع ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا
رقم قلغ ىلع مهمادقإا لÓخ نم قاطنلا ةعصساو ةيجاجتحا
موي ةدمل اهحلاصصم ةفاك  كلذب لصش و  ةقزازع ةيدلب

نيجتحملا نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسح و  . لماك
ةيجاجتحلا ةكرحلا هذه نصش ىلع اومدقأا دق مهنأاب اودكأا

لجاعلا و  عيرصسلا لخدتلا ةرورصضب ةبلاطملا لجأا نم
نيب طبارلا قيرطلا ديبعت لجأا نم ةيلحملا تاطلصسلل
نأا ىلإا نيجتحملا تاذ  راصشأا امك مهتيرق و ةيدلبلا زكرم
ءايتصسلا و رمذتلا ةلاح دعب تءاج ةيجاجتحلا ةفقولا هذه
عيراصشملل ماتلا بايغلا ءارج ةيرقلا ناكصس اهصشيعي يتلا

اهدهصشي يتلا قيرطلل ةيثراكلا ةلاحلا لظ يف ةصصاخ
ةروكذملا ةيرقلا ناكصس نإاف هيلع و .  ةبرتلا فارجنا  ءارج
ة˘يا˘غ ى˘لإا جا˘ج˘ت˘حلا ة˘غ˘ل نو˘ل˘صصاو˘ي˘˘صس م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب اود˘˘كأا
ديعصصتب نيددهم ةعورصشملا مه˘ب˘لا˘ط˘م ى˘لإا ة˘با˘ج˘ت˘صسلا
داجيإل ةينعملا تاهجلا كرحت مدع ةلاح يف جاجتحلا

.  لمتحت دعت مل يتلا ةيعصضولا هذهل لح
  داعصس ليلخ

¯ YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä

ةرئاد نمأاب ةطرصشلا تاوق تنكمت
ةيعمجب ةحاطإلا نم ،ةلصشنخب سسياق
م˘ئا˘عد˘لا ة˘قر˘صس فد˘ه˘˘ت˘˘صست رار˘˘صشأا
عــفر˘˘˘˘˘˘˘لا تلآا˘˘˘˘˘˘˘ب ةــصصا˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘لا

**otinaM،و مهف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا
. تاقورصسملا عاجرتصسا

˘مد˘ق˘ت ر˘ثإا دو˘ع˘˘ت ةـي˘˘صضق˘˘لا عـئا˘˘قو
ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘˘صصم ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلا
ةرئاد نمأاب يلخادلا لوألا يرصضحلا
ىو˘˘˘كصش عاد˘˘˘يإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،سسيا˘˘˘ق
مرجل هصضرع˘ت سصو˘صصخ˘ب ة˘ي˘م˘صسر
ةيندع˘م م˘ئا˘عد تفد˘ه˘ت˘صسا ة˘قر˘صسلا

تناك يتلا ““وتيناملا““ عفرلا ةلآل

قدانف˘لا د˘حأا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ة˘نو˘كر˘م

ةطر˘صشلا تاو˘ق سسيا˘ق˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

ناكملا نيع ىلإا روفلا ىلع تلقنت

، ةيصصخصشلا قيقحت رصصانع ةقفر

، ةيناديم˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا ءار˘جإا م˘ت ن˘يأا

ل ةثيدحلا تاينقتلا ىلع دامتعلاب

ناكم نم اهعفر مت يتلا راثآلا اميصس

لÓغتصسإلا ، ةقرصسلا ةيلمع عوقو

نم اه˘ع˘فر م˘ت ي˘ت˘لا را˘ثآÓ˘ل ل˘ث˘مألا

ةفا˘صضإلا˘ب ، ة˘م˘ير˘ج˘لا عو˘قو نا˘كم

ديدحت مت  ةرفوتملا تامولعملا ىلإا

ةطخ دادعإا متيل ،مهيف هبتصشملا ةيوه

ف˘ي˘قو˘ت˘ب تل˘ل˘ك ة˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا

ةثÓث مهددع غلابلا مهيف هبتصشملا

رمعلا نم يناثلا دقعلا يف سصاخصشأا

ةطرصشلا ر˘ق˘م ى˘لإا م˘هدا˘ي˘ت˘قا م˘ت˘ي˘ل ،

،ةيصضقلا يف قي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘صسل

ن˘م كلذ˘ك ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا تل˘˘ل˘˘ك ا˘˘م˘˘ك

عدوتصسم نم تاقورصسملا عاجرتصسا

.سسياق ةنيدمب روجهم

،قـيقحتلا تاءارـجإا لاـمكتصسا دـعب

دـصض ي˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج فـل˘˘˘˘م زاـج˘˘˘˘˘نإا مـت

ةيان˘ج عو˘صضو˘م˘ب م˘ه˘ي˘ف هـب˘ت˘صشم˘لا

ة˘قر˘صسلاو رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘كت

،ددعتلاو ل˘ي˘ل˘لا ي˘فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا

تاهجلا مامأا مهميدق˘ت م˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب

.سسياق ةمكحم ىدل ةيئاصضقلا
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ير˘صضح˘لا ن˘مألا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

،ةلصشنخ ةيلو نمأاب يلخادلا سسماخلا

دقعلا يف سصخصش ةيوه ديدحت نم

،ايئاصضق قوبصسم ،رمعلا نم يناثلا

تفدهتصسا ة˘قر˘صسلا ة˘م˘ه˘ت˘ب طرو˘ت˘م

د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘ح˘˘صضل لا˘˘ق˘˘ن ف˘˘تا˘˘ه

،ةيصضقلا عئاقو  .رمعلا نم سسداصسلا

ثداحل ةي˘ح˘صضلا سضر˘ع˘ت ر˘ثإا دو˘ع˘ت

قيرط قرطلا قر˘ت˘ف˘م˘ب يدا˘م رور˘م

هبتصشملا لغتصسا نيأا ،ةلصشنخب ةنتاب

ءارج ةيحصضلل ةيريتصسهلا ةلاحلا هيف

ما˘قو يدا˘م رور˘م ثدا˘ح˘ل ه˘صضر˘ع˘ت

لاقن افتاه فدهت˘صسا ة˘قر˘صسلا ل˘ع˘ف˘ب

تصضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا ل˘خاد ن˘م

ا˘ه˘تر˘جأا ي˘ت˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا .ثدا˘ح˘ل˘ل

سسما˘خ˘لا ير˘صضح˘˘لا ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم

ةثيدحلا تاين˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عإلا˘ب

قرا˘صس ى˘ل˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م تن˘˘كم

هدايتقا و هفيقوت متيل ، لاقنلا فتاهلا

ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘لإا

دع˘ب .ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جا لا˘م˘كت˘صسا

دادعإا مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتصسا

هيف هبت˘صشم˘لا ق˘ح ي˘ف ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م

هبجومب مت ،ةقرصسلا ةحنج عوصضومب

ىدل ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هميدقت

تاءارجإاب Ó˘م˘عو ة˘ل˘صشن˘خ ة˘م˘كح˘م

مامأا فل˘م˘لا ل˘ي˘حأا يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا

هد˘صض رد˘صصأا يذ˘لا م˘كح˘لا ي˘˘صضا˘˘ق

عم اذفان اصسبح نيتنصسب يصضقي مكح

رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘˘غ و ، عاد˘˘˘يإلا

. جد000.001ـب

 دارفأا3 نم نوكتت / ةلسشنخ

ةسصاخلا مئاعدلا ةقرسس يف ةسصتخم رارسشأا ةكبسش كيكفت
  ضسياق ةنيدمب عفرلا ت’آاب

مهسسأاي نع تربع ةيجاجتحا ةكرح يف ةيدلبلا لخدم اوقلغأاو،عراسشلا ىلإا بوطلا مأا ةيدلبب ششوسشبل يح ناكسس نم تارسشعلا شسمأا جرخ
قيقحتب ةيلحملا تاطلسسلا نم ادوعو مهيقلت  دعب هوهنأا يذلا مهجاجتحا ىلع ةنسس ةبارق ترم دق نوكت شسمأاف،راظتنلا اولم و

..حايرلا جاردأا تبهذ دوعولا و ريغت ءيسش ل نكل،مهبلاطم

جاجدلا مخب اهأابخ /ةدكيكسس

جوري ينيسسمخ
حلاسصب تاسسولهملل

روعسشلاوب
ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا تقلأا
شضب˘ق˘لا ششور˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

15 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي ل˘˘جر ىل˘˘ع
ة˘˘م˘˘ير˘˘ج ي˘˘ف ه˘˘˘طرو˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘سس
دوعت   .تاسسوله˘م˘لا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا

د˘سصر  ىلإا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
هوبسشم طاسشنل ةقر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع

تارثؤو˘م˘لا ج˘يور˘ت ي˘ف  شصخ˘سشل
ىلع بابسشلا طاسسوأا يف ةيلقعلا

ح˘لا˘سص ة˘ن˘يد˘م˘ب ه˘˘ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘سسم
ةفاك ذاختا دعب و  ، روعسشلاوب
ةمئÓملا ةينوناقلا تاءارجإلا

ن˘ك˘سسم ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ط˘ب˘˘سض م˘˘ت
اكيري˘ل ءاود ن˘م ة˘ي˘م˘ك ي˘ن˘ع˘م˘لا
ماكحإاب ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك غ˘ل˘م003
ىلع اذك و طئاحب شسايكأا لخاد
ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘ل م˘خ ىو˘ت˘سسم
ادعم ناك يذلا، نكسسملاب قحلم
شصق˘˘م ز˘˘ج˘˘ح اذ˘˘كو ج˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ع˘ي˘ط˘ق˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسي
5 ب ردقم يلام غلبمو  طاسشمألا

تاد˘ئا˘ع ن˘˘م م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
تاءار˘جإا ما˘م˘تإا د˘ع˘ب.ج˘يور˘ت˘˘لا
ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘سض ز˘ج˘نأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا

عيب شصوسصخب يئاسضق فلم هيف
ةقيرطب يلقع رثؤوم تاذ ةيودأا

حÓ˘سس ةزا˘ي˘ح و ة˘عور˘سشم ر˘˘ي˘˘غ
نود شسداسسلا فنسصلا نم شضيبأا

ه˘عاد˘يإا م˘ت˘ي˘˘ل ””.ي˘˘عر˘˘سش رر˘˘ب˘˘م
.تقؤوملا شسبحلا

 رانيدوب ةايح

اذفان انجسس نيتنسس ةبوقعب نيدأا مهتملا

 رورم ثداح لغتسسا ضصل ىلع ضضبقلا
ةلسشنخ ةنيدمب اياحسضلا ةقرسسل
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يمدختسسمل ةينطولأ ةباقنلأ تهجو
ءأول تحت ةيوسضنملأ ةراجتلأ ةرأزو
،نييرئأزجلأ لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لأ دا˘ح˘تلأ
ءاعدتسسأ ،مرسصنملأ عوبسسألأ ةياهن
ةيباقنلأ اهعورفل نيماعلأ ءانمألأ ىلإأ
ةماع ةيعمج دقع لجأأ نم ةيئلولأ
بأرسضإأ يف لوخدلأ ىلع تيوسصتلل
نيمأأ هدكأأ يذلأ رمألأ وهو ينطو
ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب ي˘با˘ق˘ن˘لأ عر˘ف˘لأ
رخآأ”” ـل حيرسصت يف ةبانع ةيلول
أذه نأأ اسضيأأ حسضوأأ ثيح ،””ةعاسس
ةراسشتسسل نايب˘ت˘سسأ ه˘ق˘ب˘سس ءأر˘جإلأ
ءأر˘جإلأ سصو˘˘سصخ˘˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لأ
بلاطملأ”” قيقح˘ت˘ل هذا˘خ˘تأ بجأو˘لأ
أذ˘˘ه نأأ ى˘˘لإأ ا˘˘ت˘˘فل ،””ة˘˘عور˘˘سشم˘˘لأ
وهو أدج ريبك ابواجت يقل نايبتسسلأ

نايب يف ةينطولأ ةباقنلأ هتدكأأ ام
يباقنلأ عرفلأ كراسشيسسو أذه ،اهل
ىلعو أدغ ةبانعب ةراجتلأ ةيريدمل

ىرخألأ ةيئلولأ عورفلأ يقاب رأرغ
ةينطولأ ةباقنلل ةماعلأ ةيعمجلأ يف
يئرملأ رسضاحتلأ ةينقت قيرط نع
له دد˘ح˘ت˘سس ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ي˘هو

قفو ل مأأ بأرسضإأ يف لوخدلأ متيسس
متيسسو مهيلثممو نيفظوملأ تابلط
نإأ بأرسضإلأ ةمانزر كلذك ديدحت
أذه يتأاي ثيح ،ةيلع ةقفأوملأ تمت
ةباقنلأ دقع دعب ةباقنلأ نم كرحتلأ
ةراجتلأ ةرأزو يمدختسسمل ةينطولأ
لئاسسولأو ةيلاملأ ريدم عم اعامتجأ

ر˘خأا˘ت لو˘˘ح ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ةرأزو ى˘˘ل˘˘ع
ةيعامجلأ ةيدودر˘م˘لأ ة˘ح˘ن˘م فر˘سص

0202 ة˘ن˘سس ن˘م لوألأ ي˘سسأد˘سسل˘˘ل
نايبلأ وهو ةحنملل يقيقحلأ غلبملأو
رابتعاب أرمثم نكي مل هنأأ ودبي يذلأ
ةقفأومب ةيلمعلأ تطبر ةرأزولأ نأأ
تأد˘ي˘ق˘ع˘˘ت˘˘لأ د˘˘ع˘˘بو لوألأ ر˘˘يزو˘˘لأ
أذ˘ه ي˘تأا˘˘ي ثي˘˘ح ،ىر˘˘خألأ ة˘˘يرأدإلأ
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م كر˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ةرأزو ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘ل
ة˘يدا˘ح˘˘تلأ كر˘˘ح˘˘ت ع˘˘م ةأزأو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةراجتلأ عاطق يمدختسسمل ةينطولأ
ي˘ن˘طو بأر˘سضإأ ن˘ع نÓ˘عإلأ و˘ح˘˘ن
أدر تاكرحتلأ هذه يتأات ثيح ،اسضيأأ

اهسصخل يتلأ طاقنلأ نم ددع ىلع
ىد˘ل ة˘يد˘ج˘لأ مد˘ع :ي˘ف نو˘ي˘با˘ق˘ن˘لأ
دا˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘يا˘˘˘سصو˘˘˘لأ
ي˘ف˘ظو˘م˘ل ة˘عور˘سشم˘لأ بلا˘ط˘م˘لا˘˘ب

يذ˘لأ ز˘ج˘ع˘لأو ف˘ع˘سضلأ ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ
نع عافدلأ يف ةياسصولأ هنع تنابأأ

ةرأزو˘لأ ما˘˘مأأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م قو˘˘ق˘˘ح
ف˘ي˘ظو˘لأ ،ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لأ ةرأزو ،ى˘˘لوألأ
اهب دعو يتلأ تÓيدعتلأ ،يمومعلأ

معدك نينأوقلأ سضعبل ةراجتلأ ريزو
ةيليمكتلأ حنملأ قودنسص ليخأدمل
نو˘نا˘ق ي˘ف جرد˘ت˘˘سس تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأو

هتاح˘ير˘سصت بسسح1202 ةيلا˘م˘لأ
أذ˘ه عور˘سشم سصن ي˘ف در˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو
ةجلاعم يف ةياسصولأ لسشف ،نوناقلأ

،ةيليمكتلأ ليخأدملأ قودنسص فلم
ةسصخرب رفظلأ يف ةياسصولأ زجع

2691 نم رثكأأ ةيقرتل ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ
تأونسس رسشع نم رثكأأ أودأأ افظوم
ةدا˘ف˘ت˘سسأ مد˘ع ،عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف ة˘مد˘خ
ركذت ةحنم يأأ نم عاطقلأ يفظوم
انوروك ةحئاج ةليط مه˘ل˘م˘ع ر˘ي˘ظ˘ن
يو˘ي˘ح عا˘ط˘ق˘ك م˘ه˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت م˘˘غر

،02-96 يذيفنتلأ موسسرملأ بسسح
تÓ˘سسأر˘م˘لأ ن˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ ل˘˘ي˘˘سسلأ

ةرأزولأ تئتف ام يتلأ تاميلعتلأو
اهنومسضم جرخي ل يتلأو اهلسسرت

نود عاطقنأ Óب لمعلأ فثكت نع
ةبعسصلأ ةينهملأ عاسضوأÓل ثأرتكأ

فيلكت مدع ،اهوفظوم اهسشيعي يتلأ
ةحنم ثأد˘ح˘ت˘سسل ا˘ه˘سسف˘ن ةرأزو˘لأ
ي˘ف رو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ ي˘˘مأز˘˘لإلأ ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ةياسصولأ جاهتنأ ،يسساسسألأ نوناقلأ
حبرو مامألأ ى˘لإأ بور˘ه˘لأ ة˘سسا˘ي˘سس
،تأو˘ن˘سس ثÓ˘ث ن˘م ر˘ث˘˘كأل تقو˘˘لأ
ىلع تأءأدتعلأ لسسلسسم لسصأوت
رخآأ تناك يذلأو عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف˘ظو˘م
ةيلو يف ءÓمزلل ثدح ام هتاقلح
عو˘ب˘˘سسألأ ،را˘˘ج˘˘ت ما˘˘ق ن˘˘يأأ ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ة˘با˘قر نو˘ع زا˘ج˘ت˘˘حا˘˘ب ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ

ديدهتلأ تح˘ت ه˘ل˘ح˘م ي˘ف ي˘طر˘سشو
نأأ نود هلحم قئاثو ةداعإأ ةياغ ىلإأ
˘ما˘ت˘لأ ز˘˘ج˘˘ع˘˘لأ ،ة˘˘يا˘˘سصو˘˘لأ كر˘˘ح˘˘ت
ط˘سسبأا˘ب ل˘ف˘كت˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘سصو˘˘ل˘˘ل
فو˘قو ،عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف˘ظو˘م ىوا˘كسش
نيلماعتملأ بناج ىلإأ ةراجتلأ ريزو
يفظوم باسسح ىلع نييداسصتقلأ
ةيلو يف ثدح ام رأرغ ىلع هعاطق
ة˘سسا˘ي˘سس جا˘ه˘ت˘نأ ،أر˘˘خؤو˘˘م ف˘˘ل˘˘سشلأ
بسصانملاب تانييعتلأ يف ةيلاجترأ
ر˘ي˘يا˘ع˘م ى˘لإأ عو˘جر˘لأ نود ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ
ةسساي˘سس دا˘م˘ت˘عأ ،ةءا˘ف˘كلأو ةر˘ب˘خ˘لأ
نم ديد˘ع˘لأ تلا˘ط ي˘ت˘لأ سشي˘م˘ه˘ت˘لأ
.عاطقلأ تأراطإأ

¯ hd«ó S°Ñà»

يف لاجملأ انوروك ةحئاج تحسسف
قأرتخل فأرطألأ نم ديدعلأ هجوأأ
يف ةسصاخ اهب لو˘م˘ع˘م˘لأ ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ

تراسص يتلأ تايانبلأ دييسشت لاجم
ىأأرم مامأأ ةّيوسضوف ةقيرطب ّديسشت
تأءأر˘˘جإلأ ذا˘˘خ˘ّ̆تأ نود ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ
رلأ

ّ
.نيفلاخملأّ قح يف ةّيعد

سصق˘ن ة˘سصر˘ف ءلؤو˘ه ز˘˘ه˘˘ت˘˘نأ ثي˘˘ح
اهمأدع˘نأو ن˘كا˘مأأ ةّد˘ع ي˘ف ة˘با˘قر˘لأ

سضعبل ةعبا˘ت ىر˘خأأ ق˘طا˘ن˘م˘ب ا˘يّ̆ل˘ك
تويب دييسشت سضرغب ةبانع تاّيدلب
لوسصحلأ نود ةّيوسضوف تÓحمو
املع ،ةّيرور˘سضلأ سصي˘خأر˘ت˘لأ ى˘ل˘ع
يوهتسست ””ةسضوم”” راسص رمألأ ّنأأو
سسجاه نم بورهلل بابسشلأ مظعم
ثي˘ح ،م˘هر˘سصا˘ح˘ي يذ˘لأ ة˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ

را˘ي˘ت˘خأ ى˘ل˘ع نو˘سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ي أورا˘˘سص
ةّيج˘ي˘تأر˘ت˘سسإلأ ع˘قأو˘م˘لأو ن˘كا˘مألأ
ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب تÓ˘ح˘˘م˘˘لأ د˘˘ي˘˘ي˘˘سشت˘˘ل
ن˘م ر˘كذ˘ي ل˘ّخد˘ت ّيأأ نود ةّ̆ي˘نو˘نا˘˘ق

ةلوؤوسسملأ ةّيسصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ فر˘ط
ر˘هأو˘ظ˘لأ ه˘تا˘ه ل˘ث˘م ة˘برا˘ح˘˘م ن˘˘ع
ةّيجيتأرت˘سسل ة˘ل˘قر˘ع˘م˘لأ ة˘ع˘ي˘ن˘سشلأ
يف أذه يتأاي ،ةبانع ةيلول ةيمنتلأ

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ه˘˘ي˘˘˘ف تكم˘˘˘ه˘˘˘نأ تقو
عيمج يمرو انوروك ّفلمب ةّيلحملأ
سسوريفلأ أذه ةبراحم سضرغب اهلقث
اهسصيسصخت ق˘ير˘ط ن˘ع ّد˘ج˘ت˘سسم˘لأ
ة˘سسأرد ةّ̆ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ل˘يو˘ط ا˘تا˘˘قوأأ
سسوريف ةهباجمل ةحيحسصلأ ريبأدتلأ

،هنم ةياقولأ قرطو ””91--ديفوك””
اهدجو يتلأ ةسصرفلأ حنسس ام وهو
نم قبط ىلع ناّبسشلأ نم ةعومجم
ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ نو˘قر˘ت˘خ˘ي أو˘˘حأرو بهذ
مهثأرتكأ ريغ نم اهيلع نوسسوديو
هجولل ةهّوسشملأ ةميخولأ بقأوعلل
ءايحألأو عرأوسشلأ طيحمل يلامجلأ

ةّيومنتلأ ةّطخلل ةقيعملأو ةهج نم

ةيّلحملأ تاطل˘سسلأ ا˘ه˘تر˘ّط˘سس ي˘ت˘لأ
،ةيناث ةهج نم أرّخؤوم ةبانع ةيلول
تل˘˘ّج˘˘سس د˘˘ق˘˘ف ر˘˘خآأ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو
نم ديدعلأ مايق ّةسصتخملأ حلاسصملأ
يف ةلمجلاب تأزواجتب سصاخسشألأ

ةيوسضوفلأ تايان˘ب˘لأ د˘ي˘ي˘سشت لا˘ج˘م
تقو˘لأ أذ˘ه ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م سضأر˘غأل
رمت يذلأ سساّسسحلأ

ّ
نيأأ ،دÓبلأ هب 

ة˘سصر˘ف˘لأ زا˘ه˘ت˘نأ ى˘ل˘ع ءلؤو˘ه مد˘قأأ
ةيراجت تÓحمو تانكسس أوزجنأأو
ر˘لأ ي˘ف م˘هرود˘ب ن˘ي˘م˘ها˘سسم

ّ
نم ع˘ف

ةدجأوتملأ ةيوسضوفلأ تايانبلأ ددع
ةّد˘ع ي˘ف تاّ̆يد˘ل˘ب˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ةر˘ها˘ظ˘لأ ل˘سصأو˘ت˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ق˘طا˘ن˘م
ةنوآلأ لÓخ رثكأاف رثكأأ لحفتسستو
كا˘˘م˘˘ه˘˘نأو ة˘˘ن˘˘مأز˘˘ت˘˘م˘˘لأ ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ
عوسضوم ي˘ف ة˘يّ̆ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ
سسسسأأ دا˘ج˘يإأ ع˘م ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ءأو˘˘جألأ ق˘˘ل˘˘خو ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لأ
رد˘ج˘ت ،ه˘ي˘ّسشف˘ت ع˘ن˘م˘ل ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
””ة˘˘˘عا˘˘˘سس ر˘˘˘خآأ”” ّنأأ ى˘˘˘لإأ ةرا˘˘˘سشإلأ
اهتداق ةينأديم ةلوج لÓخ تسسمل
ةبانع تايدلبل ةعبات ءايحأأ ةّدع ىلإأ
د˘ي˘ي˘سشت ةر˘ها˘ظ˘ل ا˘ع˘ي˘ظ˘˘ف أرا˘˘سشت˘˘نأ
ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ة˘يو˘سضو˘ف˘لأ تا˘يا˘ن˘ب˘لأ
أا˘ج˘˘ل˘˘م ترا˘˘سص ي˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ثيح ،نينأوقلل نيقراخلأ نيلاّطبلأ

ةيئأوسشع تÓحم مهنم ديدعلأ ّديسش

ىتحو مهتأرامع بناجبو مهئايحأاب

رقم ةأذاحمبو ة˘ما˘ع˘لأ قر˘ط˘لأ ى˘ل˘ع
ّ

ىندأأ ةا˘عأر˘م نود تا˘يد˘ل˘ب˘لأ سضع˘ب

ديأزتي اميف ،ءان˘ب˘لأ ر˘ي˘يا˘ع˘م طور˘سش

تقولأ رورم عم رثكأاف رثكأأ اهددع

نيلاطبلأ يوهتسسي اّنف تتاب نأأ دعب

،كلذك مهنم نيلماعلأو بابسشلأ نم

كانهف ،لّسضفملأ هلاجم بسسحّ لك

عيبل يئأوسشع لحم دييسشت ذّبح نم

حتفب ماق نم مهنمو ةيئأذغلأ دأوملأ

،تيربكلأو غبتلل ةسصسصخم كاسشكأأ

فتأوهلأ تامزل˘ت˘سسم ع˘ي˘ب˘ل ىر˘خأأو

م˘عا˘ط˘م ى˘لإأ ة˘فا˘سضإلا˘˘ب ،ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ

ةعراق ىلع يهاقمو ةقÓح تاعاقو

ةراجتلأ تلاجم نم اهريغو قيرطلأ

اعيرسس احبر مهل بلجت يتلأ ىرخألأ

روجأأ ديدسست يف ريكفتلأ ريغ نم

يف زاغلأو هايملأ تأروتاف وأأ ءأركلأ

اهن˘م ر˘كذ˘ن تاّ̆يد˘ل˘ب˘لأ ءا˘ي˘حأأ بل˘غأأ

،ةدرابلأ نيع ،لاّحرب ّةيدلب عرأوسش

را˘م˘ع يد˘ي˘سسو را˘ج˘ح˘˘لأ ،ة˘˘فر˘˘سشلأ

اهتلاط يتلأ تايد˘ل˘ب˘لأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو

.ةفيخملأ ةرهاظلأ

ةّيدلب ّرقم رصصاحي اهنم سضعبلا
ةلابم نود رامع يديصس

نيّيلحملا نيلوؤوصسملا

ىلع سصاخ˘سشألأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م مد˘قأأ
يف سصخر نود ةيوسضوف تÓحم ءانب
تلحفتسسأ يذلأ سساّسسحلأ تقولأ أذه
طاسسوأأ لخأد ةدسشب ةرهاظلأ هتاه هيف
لاغسشنأ ةسصرف أوزهتنأ نيذلأ بابسشلأ
،انوروك ة˘مزأا˘ب ة˘سصت˘خ˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

تÓحملأ دييسشت نأأ رمألأ يف بيرغلأو
ّىتحو عيمجلأ ىأأرم مامأأ ثدحي راسص
ركذن تايدلبلل نييّلحملأ نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ

رامع يدي˘سس ة˘ّيد˘ل˘ب و˘لوؤو˘سسم م˘ه˘ن˘م
ها˘ب˘ت˘نأ ّيأأ نور˘ي˘ع˘ي ل أو˘ح˘سضأأ ن˘يذ˘لأ
ترمغ يت˘لأ ة˘ّي˘ئأو˘سشع˘لأ تÓ˘ح˘م˘ل˘ل
ّدحلأ اهب غلب اميف ءايحألأو عرأوسشلأ
رقم ّىتح ةرسصاحمل

ّ
ماق نأأ دعب ّةيدلبلأ 

تّالحم دييسشتب سصاخسشألأ نم ددع
يسسيئرلأ بابلأ نم برقلاب ةيوسضوف
ر˘ق˘م˘لأ ف˘ل˘خ ى˘ت˘حو ة˘ّيد˘ل˘ب˘لأ ر˘ق˘˘م˘˘ل
ق˘ير˘ط˘˘لأ ى˘˘ل˘˘عو كلذ˘˘ك ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘بو
ثيح ةّيدل˘ب˘لأ ى˘لإأ يدؤو˘م˘لأ ي˘سسي˘ئر˘لأ

راتمأأ دعب ىلع اهؤوانبّ مت تÓحم كانه
رقم نم أّدج ةبيرق

ّ
ةراعإأ نود ّةيدلبلأ 

.اهل ةلابم ىندأأ نّييلحملأ نيبختنملأ
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نيفظوملا بلاطم عم لماعتلا يف ةياصصولا ““ةيدج مدع““ ببصسب

عاطقلا لضشو بارضضإلاب حولت ةراجتلا يمدختضسم ةباقن
نوبركلا ديصسكأا لوأا زاغ نم ةيمك اوقصشنتصسا

قانتخا يف ببضستت ةأافدم
سصاخضشأا4 نم ةلئاع

 ويضساق ممقلا يحب
زاغب قانتخإل سصاخسشأأ4 سسمأأ لوأأ ءاسسم سضرعت
ةميدق ةأا˘فد˘م ن˘م  ثع˘ب˘ن˘م˘لأ نو˘بر˘كلأ د˘ي˘سسكأأ لوأأ
ةنيدم لامسش دجأوتملأ ويسساق  ممقلأ  يح  يف  ةقسشب

رسصا˘ن˘ع˘ل يرو˘ف˘لأ ل˘خد˘ت˘لأ ى˘عد˘ت˘سسأ ا˘م˘م، ة˘با˘ن˘ع
.نيباسصملأ فاعسسإل ةيندملأ ةيامحلأ
حلاسصم هت˘ل˘ق˘نا˘م ى˘لإأ أدا˘ن˘ت˘سسأ  ة˘ثدا˘ح˘لأ ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
اهنأوعأأ نأأ””ةعاسسرخآأ»ـل ةبا˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ
قئاقد عسضبو Óيل ةعسساتلأ دودح يف سسمأأ لوأأ أوقلت

ديسسكأأ لوأأ زاغب سصاخسشأأ4  قانتخأ هدافم ءأدن
لقنتلأ مت روفلأ ىلع، ويسساق  ممقلأ  يحب نوبركلأ
نأأ نيبت ةنياعملأو لوسصولأ دعبو ناكملأ نيع ىلإأ

ةأأرمإأو، رمعلأ نم ةنسس61ـلأ يف باسشب قلعتي رمألأ

ةنسس62  يف  ةاتفو ةنسس86 يف لهكو  ةنسس55 يف
يف ة˘بو˘ع˘سصو نا˘ي˘ث˘غ ة˘لا˘ح˘ب أو˘ب˘ي˘سصأأ ،ر˘م˘ع˘لأ ن˘م
نوبركلأ ديسسكأأ لوأأ زاغ مهقاسشنتسسأ ءأرج سسفنتلأ
تافاعسسإلأ مهل تمد˘ق ثي˘ح ،ةأا˘فد˘م ن˘م ثع˘ب˘ن˘م˘لأ
ىلإأ روفلأ ىلع أولقن مث ناكملأ نيع يف ةيلوألأ
ردجتو ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل  ةيبطلأ تلاجعتسسلأ
تÓئاعلأ ةمÓسس ددهي لأزــيل زاـغلأ نأأ ىلإأ ةراسشإلأ
يتلأ ةيسسيسسحتلأ تÓمحلأ نم مغرلاب ةيرئأزجلأ
زاغلنوسس رأرغ ىلع ح˘لا˘سصم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت
ى˘ق˘ب˘ت˘ل ،ىود˘ج نود ه˘نأأ لإأ ة˘ن˘يد˘م˘لأ  ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأو
ةايح ددهت زاغلأ اهيف ببسستملأ ةيلزنملأ ثدأوحلأ
ة˘ن˘يد˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘˘لأ تعد د˘˘قو أذـه ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
ةنايسص ةرورسضب تأرملأ نم ديدـعلأ يف نينطأوملأ
ةيلوب ةراجتلأ ةيريدم اهتهج نم .ةئفدتلأ ةزـهجأأ

ةيوعوت ةيداسشرإأ تÓمحب مايألأ هذه  موقت  ةبانع
ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلأ تأودألأ ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م با˘ح˘˘سصأل
ةزهجأاب زاغلأ فسشاك زاهج قافرإأ ةيمأزلإاب مهمÓعإل
لزانملأ عيمجب هبيكرت لجأأ نم،نيخسستلأو ةئفدتلأ

،ةسصا˘خ˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأو تÓ˘ح˘م˘لأو
برسست رطخ دوجو ةلاح يف  رأذنإلأ فدهب كلذو
ها˘ي˘م˘لأ تا˘نا˘خ˘سس وأأ ئ˘فأد˘م˘لأ ن˘م زا˘غ˘لأ ثا˘ع˘ب˘نأو
ةنايسص يلاتلابو،ةيلزنمورهكلأ ةزهجألأ نم اهريغو
. ثدأوحلأ عوقو يدافتو ةعرسسب بطعلأ

ةسشيعوب زوزام

عاصضوألاو  سسردمتلا طورصش طصسبأا يف
 ءابرهكلا اهرخآا ةيرزملا

ذيمÓت ءايلوأاو لامعو نوملعم
سسنوي يروق ةيوناثب نوجتحي

سسيدلا رجحب
نو˘يرأدأ نو˘ف˘ظو˘مو نو˘سسرد˘م سسمأأ حا˘ب˘سص م˘˘ظ˘˘ن
ةعباتلأ سسيدلأ رجحب سسنوي يروق ةيوناثب لامعو
ةسسسسؤوملأ ةحاسسب اعمجت رامع يديسس ةيدلبل ايرأدإأ

تايرورسضلأ عيمج مأدعنأو ةيرزملأ فورظلأ ءأرج
مأدعنأو ىلوألأ ةجردلاب سسيردتلأو لمعلاب ةسصاخلأ
راجفنأ ءأرج عوبسسأأ ذ˘ن˘م تع˘ط˘ق˘نأ ي˘ت˘لأ ءا˘بر˘ه˘كلأ
بسسحو .را˘˘ط˘˘مألأ ها˘˘ي˘˘˘م بر˘˘˘سست بب˘˘˘سسب دأد˘˘˘ع˘˘˘لأ
نم ةعسسأو ةدناسسم ةلمحب أويظح نيذلأ نيجتحملأ

عسضولأ نإاف ذيمÓتلأ ءايلوأ أذكو يحلأ ةنجل فرط
لخدن تدسس يتلأ راطمألأ طقاسست دعب أءوسس دأدزأ
نم لامعلأ عيم˘جو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ع˘ن˘م ا˘م˘م ة˘سسسسؤو˘م˘لأ
ىلإأ لسصو هايملأ عافترأ نوك ةسسسسؤوملاب قاحتللأ

ديزتل ةئفدت˘لأ مأد˘ع˘نأ بنا˘ج ى˘لإأ ،ي˘سسا˘ي˘ق يو˘ت˘سسم
نع كيهان يئابرهكلأ راي˘ت˘ل˘ل عا˘ط˘ق˘نأ ة˘ل˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘لأ
يتلأ ةسسسسؤوملأ لخأد نأذرجلأو سضرأوقلأ راسشتنأ
يذلأ رمألأ ،راجسشألأ اهب طيحت ةيلاع ةقطنمب عقت

بايغ ببسسبو سضرأوقلأو فحأوزلل اعترم اهلعج
رايهنلاب ددهي رطخ ىلإأ ،نأردجلأ تلوحت ةئيهتلأ
نود قوقسشلأو تاعدسصتلأ عاسستأ دعب تقو يأأ يف
بناج ىلإأ ةسصتخملأ تاهجلأ نم لخدت يأأ ليجسست
أذه ماسسقألأ لخأد فقسسألأ نم ةيئاملأ تابرسستلأ

ةيريدم نع ةلثمم جاجتحلأ رثإأ ىلع تلخدت دقو
نيأأ نيجتحملأ بلاطم يف رظنلل ةيلولاب ةيبرتلأ

ةسصاخ ةيولوألأ بسسح رابتعلأ نيعب اهذخأاب تدعو
نامسضل ةئفدتلأو يئابره˘كلأ را˘ي˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
.ةئفأد فورظ يف سسيردتلأ

ف ةداعسسوب

ةيعمج دقع سصوصصخب ةراجتلا ةرازو يمدختصسمل ةينطولا ةباقنلا لبق نم مهئاعدتصسا ىلع ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدمب يباقنلا عرفلا دكأا
.ةليوط رهصشأا ذنم اهل ةعوفرملا بلاطملا عم لماعتلا يف ةياصصولا ةيدج مدع ىلع ادر كلذو ينطو بارصضإا يف لوخدلا ةلأاصسم يف لصصفلل ،ادغ ،ةماع

نيلوؤوصسملا تمصص و ةباقرلا بايغ يف

ةوقب رضشتنت ةيوضضوفلا تايانبلاو تÓحملا

 سسوبيضس يح يف ةيوضضوف تايانب5 ميدهت
لوألا ير˘صضح˘لا عا˘ط˘ق˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تما˘˘ق
ةي˘ل˘م˘ع˘ب سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل

و سسوبيصس يحب ةيوصضوف تايانب5 مده
تا˘˘ن˘˘ك˘˘صس ن˘˘م ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘صصأا دا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نم اهلÓغتصسا يدافتل ارخؤوم ةيعامتجا

اذ˘ه ىق˘ب˘يو ،ن˘ير˘خآا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م فر˘˘ط
ىل˘ع ءا˘صضق˘لا ل˘جأا ن˘م ل˘˘ث˘˘مألا ءار˘˘جإلا
ه˘ت˘ج˘ه˘ت˘نا يذ˘لاو ة˘يو˘صضو˘ف˘لا تا˘˘ن˘˘ك˘˘صسلا

مت يتلا ءايحألا لك يف ةيدلبلا حلاصصم
.ةيعامتجلا تانكصسلا اهيف عيزوت

     ر.سس
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لوحتتل ءأيحألا لخاد عأسضوألا روهدت يف ببسست أمك ةيومنتلا عيرأسشملا زأجنإا ءوسس اذك و لأغسشألا زأجنإا رخأأت ببسسب لأحوأاو كرب ىلإا ةريخألا ةنوآلا يف ةبأنع ةنيدم عراوسشو ءأيحأا تلوحت
 .ريرملا عقاولا اذه نم صصلختلاو رييغتلا يف نأكسسلا ملح كلذب لسصاوتيلو ةمعن نوكت نأا لدب كلذ نع مجنت يتلا رفحلا ببسسب نطاوملا ىلع ةمقن ىلإا كلذب

عيرأسشملا زأجنإا ءوسسو لأغسشألا رخأأت ببسسب

لأحوأأو كرب ىلإأ لوحتت ةنيدملأ عرأوششو ءأيحأأ

¯ U°Édí. Ü

انمق يتلا ةيدقفتلا ةلوجلا لÓخ نمو
ةنيدملا تايدلبو ءايحأا ضضعب ىلإا اهب
ةرر˘كت˘م˘لاو ةد˘يد˘ع˘˘لا تاءاد˘˘ن˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ي˘ف قر˘غ˘ت ءا˘ي˘حأا ا˘ند˘جو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل
ىلع ةئيه˘ت˘لا ماد˘ع˘نإا بب˘ضسب ى˘ضضو˘ف˘لا

و را˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ضشير˘ح˘لاو يو˘ط˘ع رار˘غ
داو، رامع يديضسب ةيرقلا و ضسيدلا رجح
ة˘ن˘يد˘م˘لا ا˘مأا بن˘ع˘لا داو ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب دا˘˘يز
جرح ’و ثدحف ضشيرلا عارذ ةديدجلا
ىضضوفلاو لاحوأ’ا يف قرغت ىرخأاو،
ةءادر و ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘ضشأا ر˘خأا˘ت بب˘˘ضسب
نع ةمجانلا رف˘ح˘لاو تا˘قر˘ط˘لا ة˘كب˘ضش
وه امك ةيومنتلا عيراضشملا زاجنإا ءوضس
فاضصفضصلا، ميرلا يحل ةبضسنلاب لاحلا
قرغي تاب ريخأ’ا اذه لوضسغلا زاجم،
ىلإا ءايلو’ا رطضضي ثيح .لاحوأ’ا يف
ىلإا هجوتلا لبق احابضص مهئانبأا لمح
ةيذحأا مهبلغأا ل˘ع˘ت˘ن˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ضسرد˘م˘لا
يح˘لا ل˘خد˘م د˘ن˘ع ا˘ه˘نو˘كر˘ت˘ي ة˘م˘يد˘ق
ةرداغم لبق ةفيظن ىرخأاب اهلادبتضساو
ع˘˘ن˘˘ضص يذ˘˘لا بب˘˘ضسلا دو˘˘ع˘˘يو ي˘˘ح˘˘˘لا
اهيف طبختي يتلا ةثراكلا وأا ةاضسأاملا
ط˘˘قا˘˘ضست ل˘˘˘ك ع˘˘˘م ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ نا˘˘˘كضسلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘خأا˘˘ت ى˘˘لإا را˘˘ط˘˘مأÓ˘˘ل
فر˘˘ضصلا تاو˘˘˘ن˘˘˘ق اذ˘˘˘كو تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا
نولوؤوضسملا لم˘ع˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف ي˘ح˘ضصلا

ةيلمع تقل˘ط˘نا ي˘ت˘لا ع˘يرا˘ضشم˘لا ى˘ل˘ع
ةئي˘ه˘ت نود ر˘ف˘ح˘لا مدر ى˘ل˘ع ا˘هزا˘ج˘نإا
ببضس.لاحوأا ىلإا لوحتت يتلا ةفضصرأ’ا
نم ديدعلاب نينطاوملا ةاضسأام عنضص رخآا
ةد˘م˘لا مار˘ت˘حا مد˘ع و˘ه ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ءا˘˘ي˘˘حأا
نأا ثيح عيرا˘ضشم˘لا زا˘ج˘نإ’ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
خ˘يرا˘ت ى˘ل˘ع ى˘ضضم ع˘يرا˘ضشم˘لا ضضع˘ب
عمو ماع نم رثكأا اهب لاغضشأ’ا قÓطنا
لقأا ةينوناقلا ةدملا نأا مغر هتنت مل كلذ
ةدد˘ح˘م˘لا ةد˘م˘لا ن˘كل،ر˘ي˘ث˘كب كلذ ن˘م
ثيح زاجنإÓل ةيفاك نكت مل ودبي امكو
لضصف ىتح ةحو˘ت˘ف˘م تا˘ضشرو˘لا تي˘ق˘ب

يف ببضست امم0202 ماع نم ءاتضشلا
ءايحأ’ا كلت ناكضسل يهتنت ’ ةاناعم
نع تقرغ يتلا ةماع ةبانعو ةضصاخ
را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘ضست لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘بأا ةر˘˘كب
.ةريخأ’ا

ينطأوم ءأيتشسأ ريثي ةئيهتلأ لأغششأأ رخأأت

برح يديشس و فأشصفشصلأ

2 برح يديضس و˘ن˘طاو˘م م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
لاغضشأ’ا رخأات نم مهئايتضسا نع اوربع
دعتت مل يتلاو يئاوهلا دعضصملا بناجب

لواقملا كرتي نأا لبق04%  مهبضسح
مت يذلا يلاملا فÓغلا مغر عورضشملا
ع˘با˘تو،ي˘ح˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ل ه˘˘ضصي˘˘ضصخ˘˘ت
ةرركتملا ىواكضشلا مغر هنأا نونطوملا
ةضسيبح تلظ اهنأا ’إا ةينعملا تاهجلل
يح ناكضس مهتهج نم، بتاكملا جاردأا
ةيرزملا عا˘ضضوأ’ا˘ب اودد˘ن فا˘ضصف˘ضصلا
لبقتضسملا ةيعمج ترب˘ع ا˘م˘ك م˘ه˘ي˘ح˘ل

ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘ضسا ن˘˘˘ع

لوحت يتلا انكضسم8201 فاضصفضصلا
يف ريبكلا رخأاتلا ببضسب ةيئام كرب ىلإا
ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي تا˘ب ا˘م و˘هو لا˘غ˘ضشأ’ا
رابتع’ا ةداعإا لجأا نم لوأ’ا لوؤوضسملا
ديدح نم ديب برضضلاو قرضشلا ةرهوجل
ةنوب ليوحت هضسفن هل تلوضس نم لكل
 .ةرضشد ىلإا

ببشسب لأحوأأ ىلإأ لوحتي لوشسغلأ زأجم يح
ةئيهتلأ لأغششأأ رخأأت

30 لوضسغلا زاجم يح ناكضس برعأا
م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘ضسا ن˘ع ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
يتلا ةيرزملا ةيع˘ضضو˘لا ن˘م م˘هر˘مذ˘تو
ر˘خأا˘ت بب˘ضسب، م˘ه˘ي˘ح ا˘ه˘˘ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي
نييذيفنتلا نيريدملا لطامتو لاغضشأ’ا

يحلا عورضشم زاج˘نإا ي˘ف ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لاو
لعج امم ةدم ذنم هناكم حواري مل يذلا

ىلإا لوحت˘ت30 لوضسغ˘لا زا˘ج˘م ة˘ير˘ق
يتلا راط˘مأ’ا د˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘م كر˘بو لا˘حوأا
لوأ’ا لوؤوضسملا اوبلاط امك،تطقاضست

لجأا نم لخدتلاب يذيفنتلا زاهجلا ىلع
يتلا ةيرزملا ةي˘ع˘ضضو˘لا ن˘م م˘ه˘جار˘خإا
يف رخأاتلا اذه ببضسب اهيف نوطبختي
فرط نم ة’ابمÓلا ةضسايضسو لاغضشأ’ا
يلاملا فÓغلا نم مغرلاب نيلوؤوضسملا
نأا ثيح، هتئيهتل هضصيضصخت مت يذلا
م˘ه˘ل˘ع˘جا˘م ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع تل˘˘ظ رو˘˘مأ’ا
يحلا ةرايز ي˘م˘ير˘ب ي˘لاو˘لا نود˘ضشا˘ن˘ي
ةيثراكلا ةيعضضولا ىلع هضسفنب فقيو
فرضصلا هايم وا ةئيهتلا ةيحان نم ءاوضس
يتلاو مهيح اهيف قرغي يتلا يحضصلا
ةحضص ددهتو مهيلع ارطخ لكضشت تتاب
لطامت نع كيها˘ن، م˘ه˘لا˘ف˘طأا ة˘مÓ˘ضسو

يف ي˘ح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب ف˘ل˘كم˘لا لوا˘ق˘م˘لا
ةدم ذنم اهناكم حوارت مل يتلا لاغضشأ’ا
ةرضشابم و ةئيهتلاب اضضيا اوبلاط امك،
يحضصلا فرضصلا تاونق عضضو لاغضشأا

ثود˘ح ل˘ب˘ق را˘ط˘˘مأ’ا ها˘˘ي˘˘م فر˘˘ضص و
يا يف ددهم يحلا نا ثيح ةثراكلا
تاخز طقاضست دعب تاناضضيفلاب ةظحل
.رطملا

يف لوأقملأ لطأمت نم ءأنهلأ ةيعمج ءأيتشسأ
ميرلأ يح ةئيهت لأغششأأ

ةيدلب ميرلا يحل ءانهلا ةيعمج تبرعاأا
ن˘م ا˘هر˘مذ˘تو ا˘ه˘ئا˘ي˘ت˘˘ضسا ن˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
اهيف طبختي يت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا

لطامتو لاغ˘ضشأ’ا ر˘خأا˘ت بب˘ضسب، م˘ه˘ي˘ح
يف نيلواقملاو نييذيف˘ن˘ت˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لا
حوار˘ت˘ي يذ˘لا ي˘˘ح˘˘لا عور˘˘ضشم زا˘˘ج˘˘نإا

ميرلا لعج امم، ةلماك ةنضس ذنم هناكم
نم لخدتلاب يلاولا اوبلاط امك،فيرتي
ةيعضضولا نم يحلا ناكضس جارخإا لجأا
اذه ببضسب اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا
ة’ابمÓلا ةضسايضسو لاغضشأ’ا يف رخأاتلا

ن˘م م˘غر˘لا˘ب ن˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
ه˘ضصي˘ضصخ˘ت م˘ت يذ˘لا ي˘لا˘م˘لا فÓ˘غ˘لا
ىل˘ع تل˘ظ رو˘مأ’ا نأا ثي˘ح، ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل

يميرب يلاولا نودضشاني مهلعجام اهلاح
ةيثراكلا ةيعضضولل لح دجيو لخدتلا
ة˘ق˘يد˘ح وأا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘˘م ءاو˘˘ضس
عقاولا نع ربعت يتلا لافطأÓل باعلأ’ا
رطخلاو مهبضسح هي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي يذ˘لا
نع كيهان، مهلافطأا هل ضضرعتي يذلا
ةئيهت لاغضشأاب فلكملا لواقملا لطامت

انكضسم08 و06، انكضسم022 ءايحأا

انكضسم56و06، انكضسم011و271،
ةرضشابم و ةئيهتلاب اضضيأا اوبلاط امك،
ها˘˘ي˘˘م فر˘˘ضص تاو˘˘ن˘˘ق ع˘˘ضضو لا˘˘غ˘˘ضشأا
نأا ثيح ةثراكلا ثودح لبق راطمأ’ا
تاناضضيفلاب ةظحل يأا يف ددهم يحلا
اهتهج نم، رطملا تاخز طقاضست دعب

ةديرجل تربع ميرلا يحل ءانهلا ةيعمج
ر˘خأا˘ت˘لا ن˘م ا˘ه˘ئا˘ي˘ت˘ضسا ن˘ع ة˘عا˘ضس ر˘خآا
ةئيه˘ت˘لا لا˘غ˘ضشأا هد˘ه˘ضشت يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا
م˘غر اذ˘ه، ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا ل˘طا˘م˘ت بب˘˘ضسب
ىلع قباضسلا ةبانع ةي’و يلاو ديكأات
ةئيهتل ةمزÓلا تايناكمإ’ا عيمج ميدقت
ردقي ايلام افÓغ هل ضصضصخ امك، يحلا

رابتع’ا ةداعإا لجأا نم،ارايلم02 ب
انل هدكأا ام بضسحو، ميرلا يح ناكضسل
قيضسنتلا بايغ نإاف ءانهلا ةيعمج ضسيئر
لواقملا لطامتو ةيضصولا تاهجلا نيب

ناكضس لظيل لاغضشأ’ا مامتإا نود لاح
م˘غر اذ˘هو ة’ا˘ب˘مÓ˘لا ة˘ي˘ح˘˘ضض ي˘˘ح˘˘لا
مامأا ةرركتملا تاجاجتح’او ىواكضشلا

اوددج امك، ةين˘ع˘م˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لا ر˘ق˘م
ل˘جأا ن˘م ة˘ي’و˘لا ي˘لاو˘ل م˘ه˘تد˘˘ضشا˘˘ن˘˘م
لولح لبق ضسوباكلا اذه ءاهنإاو لخدتلا
.ءاتضشلا لضصف

رأطعم جهن،نوملأزيل و نيشسح دأرزوب ءأيحأأ
 جرح ’و ثدح رشضخل

ةنيدم ءايحأا بلغأا يناعت رخآا بناج نم
يذلا رمأ’ا ،ةئيهتلا ضصقن نم ،ةبانع
ةريبك تاريحبو تاعقنتضسم ىلإا اهلّوح
يف اهدعاضسي راطمأ’ا تطقاضست املك
ربع يراجملاو تاعولابلا بايغ كلذ
هايملا لويضس لعلو.عراوضشلاو تاقرطلا
،ةرطمملا ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ ةقفدتملا

ع˘يرا˘ضشم˘لا با˘ي˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘لد ر˘˘ي˘˘خ
اهنم د˘ي˘ف˘ت˘ضست نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يد˘عا˘ق˘لا
اهتحاضسم ةعاضسضشب ةفورع˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا

دارزوب،ءايحأا ناكضس بضسحو، اهدادتماو
رضسجلا نارود روحم، نوملازيل، نيضسح
نولوك’، رضضخل راطعم جهنب ضضيبأ’ا

و ميهارب يديضسب ةبانع ةنيدم لخدمو
مهتاناعم نإاف ،ىرخأ’ا ءايحأ’ا نم اهريغ
دعي اهئايحأاو اهعراوضش ربع لّقنتلا يف
رفحلا راضشت˘نا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب Ó˘ي˘ح˘ت˘ضسم
يوباضش ىوتضسم ىلع ىتح لاحوأ’او
ى˘لإا ةر˘ي˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف لّو˘˘ح˘˘ت يذ˘˘لا
يتلا ة˘ع˘ّم˘ج˘ت˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا ن˘م تار˘ي˘ح˘ب
تاراي˘ضسلا ر˘ي˘ضسو ة˘ل˘قر˘ع ي˘ف تبّ̆ب˘ضست
ءا˘ي˘ت˘ضسا ترا˘ثأا تا˘عا˘ضسل ا˘˘ه˘˘ما˘˘حدزاو
تارا˘ي˘ضسلا با˘˘ح˘˘ضصأا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘يدا˘˘تر˘˘م
ة˘ي˘ع˘ضضو بنا˘ج ى˘لإا اذ˘ه .تÓ˘فا˘ح˘˘لاو
ةرضشتنملا ةفضصرأ’او ةيعرفلا تاقرطلا

ىكتضشا ثيح ،ءا˘ي˘حأ’ا هذ˘ه م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع
ى˘لإا م˘ه˘عراو˘ضش لّو˘ح˘ت ن˘˘م ، نا˘˘كضسلا
يتلا ةلحوتملا هايملا نم ةرمهنم لويضس
مهقاحتلاو ني˘ل˘جار˘لا ل˘ق˘ن˘ت نود تلا˘ح
م˘ه˘ن˘م ة˘ضصا˘خ ،م˘ه˘تا˘ه˘جو ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
نيذلا ناكضسلا.نوضسرد˘م˘ت˘م˘لا لا˘ف˘طأ’ا
ة˘ي˘ضصو˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا رود ن˘˘ع او˘˘لءا˘˘ضست
اودكأا ،ةيوقرتلا عيراضشملا نم مهقحو
م˘ل ا˘ه˘ت˘ف˘ضصرأاو م˘ه˘ئا˘˘ي˘˘حأا تا˘˘قر˘˘ط نأا
ةدم ذنم تيفزتلاو ةئيهتلا نم دفتضست
مل اهب لاغضشأ’ا نإاف تدجو نإاو ىتحو
ثي˘ح ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا داز ا˘م و˘هو ل˘م˘ت˘كت
رف˘ح ى˘لإا ةر˘ي˘ضصق ةر˘ت˘ف لÓ˘خ لو˘ح˘ت˘ت
 .لاحوأاو

يبأنعلأ عرأششلأ و يلأولأ فرط نم طخشس
ةنوب أهيلع تحشضأأ يتلأ ةيعشضولأ ىلع

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع قا˘˘ي˘˘ضسلا تاذ ي˘˘˘ف
ةضسايضس نم مهئاي˘ت˘ضسا ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
لاغضشأ’ا يف ريبكلا رخأاتلا و ج’وكيربلا
هذ˘˘ه ر˘˘ي˘˘ط˘˘ضست ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘ضضإا
ريغ يف نوكت امئاد يتلاو عيراضشملا
ةمراع ىضضوف يف ببضستي ام اهتيقوت
عفدي راطمأ’ا طقاضست لÓخ تاناضضيفو
هتهج نم،  طيضسبلا نطاوملا امئاد اهنمث

لامج يم˘ير˘ب «ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو ر˘ب˘ع
تاظ˘ف˘ح˘ت ا˘يد˘ب˘م ه˘ط˘خ˘ضس ن˘ع «ن˘يد˘لا

تايقرتلا ع˘يرا˘ضشم ضضع˘ب ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ث˘ك
ىضسيع يديضسو ةينارف˘غز˘لا˘ب ة˘يرا˘ق˘ع˘لا

زاجنإ’ا قرط نمو ءانبلا ةيعون ثيح نم
اهلك يتلا و ةيرضضحلا ةئيهتلا بايغو
ى˘ضضو˘ف˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح تف˘˘ل˘˘خ ل˘˘ماو˘˘ع

ةقطنملاب ينارمعلا جيضسنلا يف ةمراعلا
بضسحو. ةد˘˘ع تاو˘˘ن˘˘˘ضسل كلذ دو˘˘˘ع˘˘˘يو
لوأ’ا لوؤوضسم˘لا ى˘ط˘عأا د˘ق˘ف ا˘نردا˘ضصم
ةبانع ةي’و˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع
ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘ضصم˘ل ة˘مرا˘ضص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
نييراقعلا نيقرملاو ةيدل˘ب˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا

حÓضصإا لجأا نم ةينعملا تاهجلا لكو
نو˘نا˘ق˘لا مار˘ت˘حإ’ ه˘حÓ˘ضصإا ه˘ن˘كم˘ي ا˘˘م
عم ءانبلا ضصخر حنم لاجم يف ايفرح
ل˘غ˘ضش تا˘ط˘ط˘خ˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ع˘يرا˘˘ضشم ة˘˘ج˘˘مر˘˘بو ي˘˘ضضارأ’ا

ف˘لا˘خ˘˘ي ن˘˘م ل˘˘كل مز˘˘ح˘˘ب يد˘˘ضصت˘˘لاو
ريمعتلا لاجم يف اهب لومعملا نيناوقلا

يلاولا ىطعأا ام˘ك.ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘لاو
مازتلإ’ا ةرورضض ىلع ةمراضص تاميلعت
هظفحت ىدبأا و ةقدب ريمعتلا ضسيياقمب
ةضصا˘خو ع˘يرا˘ضشم˘لا ضضع˘ب ضصو˘ضصخ˘ب
ثيح ىضسيع يديضس و ةينارفعزلا عقوم
. ةريبك ةينارمع ىضضوف دهضش

بلأطم و ةلب نيطلأ دأز نيلوأقملأ ششغ
ببشسو عيرأششملأ حنم ةيفيك يف قيقحتلأب

 زأجنإ’أ رخأأت

تا˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت لا˘˘غ˘˘ضشأا تب˘˘ب˘˘ضست
ةنيدمب ةري˘ب˘ك ى˘ضضو˘ف ي˘ف ة˘ف˘ضصرأ’او
نينطاوملا ءايتضسا راثأا يذلا رمأ’ا ةبانع
راطمأ’ا طقاضست عم تنمازت اهنأا ةضصاخ
قرغت تناك يذلا ءاتضشلا لضصف لولح و
نآ’ا كلاب امو لاغضشأا نود ةنيدملا هيف
يح لك يف ةرضشتنملا تاضشرولا هذه عم
نيح يف اريبك ارخأات اهبلغأا دهضشي يتلاو
عيراضشملا هذه ضضعب زاجنإا تيقوت نأا

يف ببضست ام وهو امامت بضسانم ريغ
ل˘خد˘م˘ب ة˘ضصا˘خ ق˘نا˘خ يرور˘م ما˘حدزا

يديضس نارود روحم نم ةبانع ةنيدم
امك ،باطحلا نارود روحم ىلإا ميهارب

ط˘˘ضسو ءا˘˘ي˘˘ت˘˘ضس’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘ح ف˘˘˘ل˘˘˘خ
مهلاغضشأا نع مهرخأات ببضسب نينطاوملا

يف تاقيقحتب ةبلاطملل رمأ’ا مهعفد و
لوؤوضسملا نمو عيراضشم˘لا ح˘ن˘م ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ةنيدملا تلوح يتلا، لاغضشأ’ا رخأات يف
ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘م كر˘ب و ر˘ف˘˘ح ى˘˘لإا
رارغ ىلع قطانم نم ديدعلاب ثدحي

رمأ’ا، فاضصفضصلا و30 لوضسغلا زاجم
تا˘ه˘ج˘لا كر˘ح˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي تا˘˘ب يذ˘˘لا
و بيضستلا ةلا˘ح˘ل د˘ح ع˘ضضو˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
 .ةنيدملاب ىضضوفلا
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““اسسنرف““ يف ثدحلإ عنسصي روليد
مجنلا لشصاوي
يدنأا““ يرئازجلا

ثدحلا عنشص ““روليد
يرودلا يف
نأا دعب ،يشسنرفلا

هقيرف داق
قيقحتل ““ييلوبنوم““
مامأا زوفلا
تراتخاو““سسنل““

،““بيكيل““ ةفيحشص
““روليد يدنأا““

،ةارابملا لجرك
بردت هنأا ةشصاخ

طقف ةدحاو ةرم
دق ناك يرئازجلا مجنلاف.عوبشسألا اذه ةعومجملا عم
لاوط اديحو بردتو ،““انوروك““ سسوريفب بيشصأا
يف كراشش نيأا ةعمجلا موي ةياغ ىلإا ،عوبشسألا
هيدل ““روليد““ نأا دكؤوي اذه لك.ةيعامجلا تابيردتلا

يف دجاوتي نأاب هل حمشست يتلا يهو ةيلاع ةيندب ةردق
نأا ركذي.ةوقلا سسفنبو متيرلا سسفنب تايرابملا لك
هقيرفل لوألا فدهلا ليجشست ءارو ناك يرئازجلا مجنلا

.ةمشساح ةرك ررم نأا دعب

ءإرسش ةردابم قلطت ““بابسش اي““ ةيعمج
ذيمÓتلل ةيقإولإ ةيطغأ’إ

ةبانع ةيلو نم““ بابششايsenuej Ô ““  ةيعمج تقلطأا
ةيقاولا ةيطغألا ءانتقا ةردابم يف ةلثمتملاو ةزيمم ةركف
ةبانعب لظلا قطانم يف نيشسردمتملا لافطألا ةدئافل
تعدو جد008 ىلإا جد006 نيب ام اهرعشس حوارتي يتلاو
يف اهعيزوت لجأا نم اهب عربتلاب ريخلا لعف يف نيبغارلا
هذه قيبطت نكميو ،ةبانعب ةلوزعملا قطانملا نم ديدعلا
دجوي هنأا ةشصاخ نطولا تايلو نم ديدعلا يف ةركفلا
ةليوط تافاشسم ريشسل نورطشضي نيذلا ذيمÓتلا نم فلآلا

طقاشست لظ يف ةشساردلا دعاقم ىلإا هجوتلا لجأا نم

 .ةيوجلا لاوحألا برطشضاو راطمألا

ةبانعب تÓباقلإ نيوكتل ينطولإ دهعملإ
يجوغإديبلإ لوخدلإ خيرات ددحي

،ةبانعب تÓباقلل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا نلعأا
ديدجلا يجوغاديبلا لوخدلا نأا ،مرشصنملا عوبشسألا ةياهن
فدهب دهعملا ةرادإا هتددح لودجل اقفو ادغ نوكيشس

نيحششرتملل ةريخألا هذه تدكأا ثيح ،مظنم لوخد نامشض
نيوكت ةعباتمل ينطولا دهعملل نيهجوملا تاحششرتملاو

ةبتر سصشصختملا نيوكتلاب قاحتلÓل ةداهششلا سساشسأا ىلع
ةحشصلل نييبط هبشش ةبترو ةيمومعلا ةحشصلا يف تÓباقلا
يجوغاديبلا لوخدلا خيرات ديدحت مت هنأاب ةيمومعلا

ةحشصلا يف تÓباقلا عرفب ةيادبلا نوكتشس ثيح ،ادغ
،ةبانع تايلو نم تاحششرتملاو نيحششرتملل ةيمومعلا
لوخدلا خيرات امأا ،سسارهأا قوشسو ةملاق ،ةدكيكشس ،فراطلا

موي نوكيشسف ةيمومعلا ةحشصلل نيشضرمملا عرفل ةبشسنلاب
لخديشس يذلا تقولا يف ،ةبانع ةيلو يحششرتمل ءاعبرألا

ريوشصتلا ةزهجأا ولغششم ،ةيمومعلا ةحشصلا ويربخم هيف
يعيبطلا جÓعلا يف نوشصتخملاو ةيمومعلا ةحشصلل يبطلا

تايلول سسيمخلا موي ةيمومعلا ةحشصلل يئايزيفلاو
.فراطلاو ةدكيكشس ،سسارهأا قوشس ،ةبانع

برعلإ زاجنإإ ةقباسسم يف ىلوأ’إ ةزئاجلإ  كتفت رئإزجلإ
نويرئازج نويعماج ةبلط نكمت
ةيئابرهكلا ةشسدنهلا دهعم نم
نم ،سسادرموبب كينورتكلإلاو
جوتنم لشضفأا““ ةزئاجب زوفلا

زاجنإا““ ةقباشسم يف ،““عدبم
ةمظنمل نايب بشسحو.““برعلا
قيرف زاف دقف ،““رئازجلا زاجنإا““

نييرئازج نييعماج ةبلط نم
سسبورد يت يآا““ قيرف ىعدي
SPORDTI““ مهو ،ةزئاجلاب

تدهششو.رئازجلل ديحولا لثمملا
،41ـلا اهتعبط يف ةقباشسملا هذه
اهثادحأا يف ةلماك ةنمقر
نييرئازجلا ةبلطلا ةكراششمو

ةدع يف لماك رهشش ىدم ىلع
ةيملاع تاكرشش عم تايدحت
.ىربك

0691 ربمسسيد11 تإرهاظم ىركذل ةيونسسلإ ةينطولإ ت’افتح’إ نسضتحت ةلسشنخ
ةيلو تنشضتحا

رادم ىلع ةلششنخ
نييشضاملا نيمويلا
ةينطولا تلافتحلا
ىركذل ةدلخملا

ربمشسيد11تارهاظم
دق و0202 / 0691
هذه ىلع فرششأا
دفو تلافتحلا

نم نوكتي يموكح
ةريزو و لقنلا ريزو
و ينطولا نماشضتلا
ةرازول ماعلا نيمألا
يذلا نيدهاجملا
يذلا ريزولا فلختشسأا
روشضحلا نع رذتعأا

. هشضرم ببشسب
يعياوشس يلع  ةيخيراتلا ىلوألا ةيلولا رقم اهنم ةيلولاب ةيخيرات عقاوم ةرايز ىلع يموكحلا دفولا فرششأا دقو
ايلام افÓغ نأا ةرازولل ماعلا نيمألا دكأا ثيح ، اهل رابتعلا ةداعإا يف عورششلا رظتني يتلا ةراشصمل ةيدلبب
ىلع يرازولا دفولا فرششأا اهدعب و اهيلع ظافحلا و اهتنايشصو ةيخيراتلا عقاوملا ميمرتل ةيلولل سصشصخيشس
فرششأا امك ، يدلب فحتمك ةمدخلا زيح هعشضو و ناريخ ةيدلبب ( بيذعتلا زكرم ) يخيرات ملعم نيششدت
مت ةله ةيرقب و يعيبطلا زاغلاب لظلا قطانم ىدحإا ناكشس ديوزت قÓطإا ةراششإا ءاطعإا ىلع يموكحلا مقاطلا

ةحارلا زكرم دفولا راز نيحلاشصلا مامح ةقطنمب و . ةقطنملا يدهاجم دحأا ةرايز و يراوج بعلم نيششدت
.ةديدجلا ةينكشسلا ءايحألا سضعب ىلع ةروثلا ءادهششل تايمشست قÓطإا مت امك ، نيدهاجملل

ابيرق ليئإرسسإإ عم عيبطتلإ بكر ىلإإ نامسضنتسس ناتديدج  ناتيبرع ناتلود
نع ةيليئارشسإلا ثبلا ةئيه تفششك
ميقتشس يتلا ةلبقملا ةيبرعلا لودلا

،ليئارشسإا عم ةيشسامولبد تاقÓع
نادوشسلاو نيرحبلاو تارامإلا دعب
سسمأا ةئيهلا تلاقو.برغملاو
ىدل دوشسي اداقتعا كانه““ نإا دحألا

نأاب ليئارشسإا يف رارقلا عانشص
ةمداقلا ةلودلا يه نامع ةنطلشس
عم ةيشسامولبد تاقÓع ميقتشس يتلا
تحجر امك.““برغملا دعب ليئارشسإا
بكر ىلإا ةيدوعشسلا مشضنت““ نأا
ةطلشسلا لوادت لبق ىتح مÓشسلا

ةئيهلا تلقنو.““سضيبألا تيبلا يف
ةيليئارشسإلا ةيشسايشسلا لفاحملا نع
ءايتشسا نم مغرلا ىلعو هنإا““ اهلوق
يلو نيب ءاقللا بيرشست نم سضايرلا
سسيئرو ناملشس نب دمحم دهعلا
لبق وهايناتن نيماينب ءارزولا

ىلإا ىرخأا نادلب مهقبشست نأا يف نوبغري نييدوعشسلا نإاف ،ةكلمملا قرشش لامششب موين ةنيدم يف عيباشسأا ةثÓث
يف عيفر يليئارشسإا لوؤوشسم لاق ،كلذ ىلإا.““مÓشسلا ةيلمعل مهشسفنأاب مه اومشضني نأا لبق ،ليئارشسإا عم عيبطتلا
،ايشسينودنإاو ناتشسكاب اهتمدقم يفو ،ليئارشسإا عم عيبطتلل ىرخأا ةيمÓشسإا لود عم تلاشصتا ىرجت““ هنإا ،سسدقلا
.““فيدلاملا ةيروهمجو سشدÓغنبو يانوربو رمقلا رزجو ايناتيرومو يتوبيجو يلامو رجينلا بناج ىلإا
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ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأو ة˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لأ م˘˘˘سسق ضسي˘˘˘ئر
مسسقلاب قحتلأ دق هنأأ دكأأ ةيغيزامأ’أ
ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

071 ن˘ع د˘˘يز˘˘ي ا˘˘م1202/0202
بل˘ط˘م˘لأ ضسكع˘ي ا˘م ،أد˘يد˘ج ا˘ب˘لا˘ط
ة˘˘غ˘˘ل˘˘لأ ضسيرد˘˘ت˘˘ل ي˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ
نطولأ قطانم فلتخمل ،ةيغيزامأ’أ
نيقطانلل ءأوسس ،اهنم ةيقرسشلأ اميسس
رأرغ ىلع ،اهب نيقطانلأ ريغ وأأ اهب
،ة˘ل˘ي˘سسم˘لأ ،رأردأأ ،ة˘يأدر˘˘غ تا˘˘ي’و
تاي’ولأ نم اهريغو ةركسسب ،ةليم
ام وهو ،مسسقلاب اهتبلط قحتلأ يتلأ
مسسقلل ءأرثإأ ثدحتملأ تأذ هربتعأ

نم ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم بط˘ق ى˘لإأ ه˘لو˘ح˘تو
ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ن˘ي˘ب كا˘كت˘ح’أ كلذ لÓ˘خ
تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ
ةغل مهنيب ا˘م˘ي˘ف ن˘ي˘ل˘كسشم ،ن˘طو˘لأ

فلتخم نيب عمجلأ لÓخ نم ةدحوم
ة˘ي˘غ˘يزا˘˘مأ’أ ة˘˘غ˘˘ل˘˘ل تأر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘م˘˘لأ
.ن˘˘طو˘˘لأ عو˘˘بر ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘سشت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ة˘˘ب˘˘غر˘˘لأ دو˘˘جو ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
لÓخ ن˘م ة˘ي˘غ˘يزا˘مأÓ˘ل ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ

ن˘مأ’أو رو˘ت˘˘سسد˘˘لأ ي˘˘ف ةدا˘˘م دورو
اهسسيردت ىلع عجسشملأ يتايوهلأ

ثح˘˘ب˘˘لأ بنا˘˘ج ضصو˘˘سصخ˘˘˘بو أذ˘˘˘ه
م˘سسق˘لأ نأأ ي˘لا˘ح˘ن فا˘سضأأ ي˘م˘ل˘ع˘˘لأ
د˘يد˘ج˘ت ى˘لإأ ة˘ن˘سس ل˘ك ي˘ف ى˘ع˘˘سسي
تأر˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘نو ثح˘˘˘ب˘˘˘لأ

تا˘ي’و˘ب ة˘ل˘ف˘كت˘م˘لأ تا˘حور˘طأ’أو
نم هب رخزت امو يرئأزجلأ قرسشلأ

ا˘˘هدأد˘˘ت˘˘˘مأ ضسكع˘˘˘ي ما˘˘˘ه ثورو˘˘˘م
،قا˘م˘عأ’أ ي˘ف برا˘سضلأ ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ

ةفثكم أدوهج بلطتي ام هبسسح وهو
ةبلط اهيف ا˘م˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘لأ فر˘ط ن˘م

ثورو˘م˘لا˘ب ضضو˘˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل ةذ˘˘تا˘˘سسأأو
ةنمثم ةوطخ يفو أذه ،هب ءاقتر’أو
ايسشامت اهقيقحت ىلإأ مسسقلأ ىعسسي
هترياسسمو يجو˘لو˘ن˘كت˘لأ رو˘ط˘ت˘لأو
لÓخ نم كلذو ةنمقرلأ لاخدإأ ىلإأ
ىلإأ لو˘سصو˘ل˘ل ل˘سصأو˘ت˘م˘لأ ثح˘ب˘لأ
ةيمقرلأ ةيو˘ه˘لأ وأأ ي˘م˘قر˘لأ ثأر˘ت˘لأ

امب فيرع˘ت˘ل˘ل ،ة˘ي˘م˘قر˘لأ ة˘حا˘ي˘سسلأو
ثوحب قفو ق˘طا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه هز˘ن˘ت˘كت
ثأرت نم لعجت ةيميداكأ تاسسأردو
ح˘يز˘تو ا˘فور˘ع˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ قر˘سشلأ

نمو تافاسسملأ دعب مغر ماجللأ هنع
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل يو˘˘ق ع˘˘فد ءا˘˘ط˘˘عإأ ة˘˘م˘˘ث
ربع ان˘ثأر˘ت˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لأو ة˘م˘لو˘ع˘لأو
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘سسو

ام ريهسشت لÓخ نم دÓبلل ءأرفسسك
ةيفاقث ،ةيثأرت تاموقم نم هزنتكت
.اهب ناهتسسي ’ ةيحايسسو
م˘سسق ةرأدإأ مز˘ت˘ع˘ت ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘˘م
ي˘ف ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’أ ة˘فا˘ق˘ث˘˘لأو ة˘˘غ˘˘ل˘˘لأ

ىلإأ ةمداقلأ ةل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘يأ’أ نو˘سضغ
ثلاثل ،هأروت˘كد˘لأ ة˘ق˘با˘سسم م˘ي˘ظ˘ن˘ت

بسصانم90 حتف مت نيأأ ،ايلأوت ةعفد
ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘ثÓ˘˘ث تا˘˘سصسصخ˘˘ت ي˘˘ف
ةغ˘ل˘لأ خ˘يرا˘ت ،ي˘غ˘يزا˘مأ’أ ثأر˘ت˘لا˘ب
ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لأ خ˘˘يرا˘˘تو ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأ’أ

ابلاط81 ى˘لإأ فا˘سضت ،ي˘غ˘يزا˘مأ’أ
ع˘ي˘سضأو˘م ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘لا˘˘ح نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ن˘يوا˘ن˘ع˘لأ ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تا˘˘حور˘˘طأأو

ة˘ي˘برز˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع تا˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘لأو
،با˘˘سشعأ’ا˘˘ب يوأد˘˘ت˘˘لأ ،ة˘˘ير˘˘بر˘˘ب˘˘لأ
ى˘لإأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ي˘فر˘ع˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ
،ةيغ˘يزا˘مأ’ا˘ب ة˘ي˘نور˘ت˘كلإأ ضسي˘مأو˘ق
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م تا˘˘سسأرد
أذكو تاجهللاب قلعت اميف تاهجلأ
تا˘ي˘م˘سسمو د˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘لأو تأدا˘˘ع˘˘لأ
ضسيئر دكأأ ددسصلأ أذه يفو ،ءايسشأ’أ
عاطتسسملأ ردق ىعسسن““ هنأأ مسسقلأ
ربتعت يتلأ ةمجرتلأ ىلإأ بهذن نأأ

لك نأأ افيسضم ،ملعتلل ةديج ةليسسو
ةغللأ ةمجرت لسضفب تروطت ممأ’أ
ليسصوت لجأ’ مأ’أ ةغل ىلإأ ىلوأ’أ
نأأ ى˘ل˘ع أذ˘ه ““ةر˘كف˘لأو مو˘ه˘ف˘˘م˘˘لأ
ةدا˘ه˘سش ل˘ي˘ن˘˘ل ة˘˘م˘˘جر˘˘ت لوأ نو˘˘كت
ءات““ باتكل مسسوملأ أذهل رتسساملأ
ةليسضف ةيسسأروأ’أ ةبتاكلل ““لجخلأ
ن˘مو م˘سسق˘لأ ى˘ع˘سسي ا˘م˘˘ك ،قورا˘˘ف
ةمجر˘ت ى˘لإأ ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ لÓ˘خ
ضصخأ’ا˘˘˘˘˘بو ير˘˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لأ بدأ’أ
تاغل˘ب بو˘ت˘كم˘لأ ه˘ن˘م ي˘غ˘يزا˘مأ’أ

ىلإأ ةيبرعلأو ةي˘سسنر˘ف˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
يوا˘سشلأ ر˘ي˘غ˘ت˘م˘لا˘ب ل˘سصأ’أ ه˘ت˘˘غ˘˘ل
.ىرخأ’أ تأريغتملأ ةنواعمب
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جر˘ب ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘سصم تد˘˘ن˘˘ج
ةيرسشبلأ درأوم˘لأ ة˘فا˘ك ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ضسوريف يسشفت نم دحلل ةيداملأو
ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلأو د˘ج˘ت˘سسم˘لأ ا˘نورو˘ك
يتلأ ةيئاقو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ل˘ك مأر˘ت˘حأ
عسضوب دÓبلل ايلعلأ تائيهلأ اهترقأأ

تايسضتقمل بيجت˘سست ة˘ي˘ن˘مأأ ة˘ط˘خ
ضضرف ىلع تزكترأ نهأرلأ عسضولأ
ة˘ق˘˘فأر˘˘مو تأءأر˘˘جإ’أ ل˘˘ك مأر˘˘ت˘˘حأ
لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو ، ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ
ةيسسيسسحتلأ تايلمعلأ نم فيثكتلأ
ضصوسصخب نين˘طأو˘م˘ل˘ل ة˘يو˘عو˘ت˘لأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإ’أ مأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘حأ

تأءا˘سضف˘لأ ل˘ك لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
م˘˘ه˘˘ل ح˘˘ي˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لأو
نطأوملأ عفدل ةيعوتلأو ضسيسسحتلأ
عانتقأ لكب ىعسسملأ يف طأرخنÓل
تاطلسسلأ ةقفأرم ةيلوؤوسسملأ حورو
لقنلأو ةراجتلأ اتيريد˘مو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ناجللأ لمع راطإأ يف تايعمجلأو
تافلاخم لك دسصرل ةطلتخملأ

يحسصلأ رجحلأو ةيئاقو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ
ع˘˘م  ة˘˘مزÓ˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ ذا˘˘خ˘˘˘تأو
طا˘ق˘ن ف˘ي˘ث˘كت˘ب نأد˘ي˘م˘˘لأ لÓ˘˘ت˘˘حأ
ة˘˘ب˘˘كأر˘˘لأ تا˘˘يرود˘˘لأو ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م˘˘لأ

.تأرأرقلأ ذيف˘ن˘ت ضضر˘ف˘ل ة˘ل˘جأر˘لأو
م˘ل˘ع˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ن˘مأ’أ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةبراحمب نيينعملأ لكو نينطأوملأ
˘مو˘سسر˘م˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘ن˘بو ه˘˘نأأ ءا˘˘بو˘˘لأ

يف خرؤوملأ261و821 يذيفنتلأ

ديدمت نمسضتملأ0202 نأوج02
ميعدتو يلز˘ن˘م˘لأ ي˘ئز˘ج˘لأ ر˘ج˘ح˘لأ
ديفوك ضسوريف نم ة˘يا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت

ي˘قأو˘لأ عا˘˘ن˘˘ق˘˘لأ ءأد˘˘ترأ نإا˘˘ف91
تامقع˘م˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘سسأو، د˘عا˘ب˘ت˘لأو
اهنأأ ىلإأ ةفاسضإأ  ريبأدتلأ نم اهريغو
يتلأ نكامأ’أ لك يف ةيرابجإأ رومأأ
لا˘كسشأا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ بط˘˘ق˘˘ت˘˘سست
˘مأر˘ت˘ح’أ ى˘لإأ  تعد ا˘م˘ك، ة˘ف˘ث˘˘كم
يئزج˘لأ ر˘ج˘ح˘لأ تا˘قوأأ ي˘عو ل˘كب

50 ـلأ ىلإأ Óيل8 ـلأ ةعاسسلأ نم
انمأزتو  يلأوملأ مويلأ نم احابسص
اهدهسشت يتلأ ةيوجلأ تابلقتلأ عم
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ تأذ تم˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي’و˘˘لأ

ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ل˘م˘ح ضسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص
ة˘يرور˘˘م˘˘لأ ة˘˘مÓ˘˘سسلأ ضصو˘˘سصخ˘˘ب
مزÓم مÓعإ’أ ةيلخ لثمم بسسحو
كان˘ه نإا˘ف لا˘م˘ك ضشأو˘ل˘ع ة˘طر˘سشلأ
تابل˘ق˘ت˘لأ هذ˘ه لÓ˘خ ة˘سصا˘خ ةدا˘ي˘ق
ةبسسان˘م˘لا˘ب م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘يأأ ة˘يو˘ج˘لأ

تأداسشرإ’أو حئاسصنلأ نم ةعوجم
ل˘جأأ ن˘م تا˘ب˘كر˘م˘لأ ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘ل
نم عفرلأو رورملأ د˘عأو˘ق˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لأ
ةدا˘ي˘ق˘لأ ءا˘ن˘˘ثأأ رذ˘˘ح˘˘لأو ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لأ

تأداسشرإأ ىلإأ ةفاسضإأ ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘بو
لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ن˘م د˘ح˘ل˘ل ي˘˘ح˘˘سصلأ
ءاسضقلل ديحولأ ليبسسلأ ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب

ر˘˘ي˘˘خأ’أ ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘عأد ءا˘˘بو˘˘لأ ى˘˘ل˘˘˘ع
ةطيحلأ ىلإأ نيقئاسسلأو نينطأوملأ

.ةهجوملأ حئاسصنلاب ديقتلأو رذحلأو

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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ةيغيزامألا ةيوهلاو ثارتلا ةنمقرل ةثيثح يعاشسم
ةملوعلاو ةيمنتلل عفد ءاطعإل

ةعونتملا اهتاطاششن لشضفب /ةليشسملاةيميداكألا ثوحبلا ءارثإل ةيغيزامألا ةغللا مشسق ةعقر عاشستا وحن

تزجع ام ققحت مارملا ةيعمج
فايشضوب دمحم ةيدلب هنع

تماق0691 ربمسسيد11 تأرهاظمل06 لأ ىركذلأ ةبسسانمب
ةفقوو ةرايزب ةليسسملاب ةحايسسلأ ةيقرتل ةيئ’ولأ مأرملأ ةيعمج
ةسسداسسلأ ةي’ولأ زكرم فايسضوب دمحم ةيدلب ةينأرفعزلأ ماقمب
ضضورع اهزربأأ ةعونتم تاطاسشن اهيف تمظن نيأأ ةيخيراتلأ
ةردابملأ .نيدهاجملأ ضضعبو ءأدهسشلأ رسسأأ ميركتو ايزاتنفلأ

لدابتلأو ةحايسسلأ ةيقرتل ةيئ’ولأ ةيعمجلأ ميظنت نم تءاج
ديقعلأ ديهسشلأ ةفاسشكلأ جوف عم  قيسسنتلاب  مأرملأ ينابسشلأ

أزيمم روسضحلأ نا˘كو فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب  ضشور˘ي˘م˘ع
ربتعم ددعو تايوطم عيزوت مت ثيح بابسشلأو ةيروثلأ ةرسسأÓل
نم دحلل ةيسسيسسحت ةلمحو نينطأوملأ ىلع تامامكلأ نم
نع ةقطنملاب نيطسشانلأ دحأأ قلع ثيح انوروك ضسوريف راسشتنأ
ماقمب فايسضوب دمحم ةيدلب هيلع تزجع ام تققح ةيعمجلأ نأأ
ةرسسأ’أ ميركت يف ةيخيراتلأ ةسسداسسلأ ةي’ولأ زكرم ةينأرفعزلأ

نيدهاجملأ دحأأ ةرايزو ضصاخسشأأ01ـ ب مهددع ردقملأ ةيروثلأ

موقت2991 ذنم ةرم لوأ’ نإاف ةراسشإÓل .هلزنم يف ضضيرم
ةسسداسسلأ ة˘ي’و˘لأ ز˘كر˘م ة˘ي˘نأر˘ف˘عز˘لأ ما˘ق˘م˘ب ة˘ف˘قو˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج
يركذ ءايحإ’  ةليسسملأ ةي’و فايسضوب دمحم ةيدلبب ةيخيراتلأ

ةفاسشكلأو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لأ ن˘م يو˘ق رو˘سضح˘ب0691/21/11
ن˘م ر˘ي˘ف˘غ ع˘م˘جو ي˘ب˘ع˘سشلأ ي˘ن˘طو˘لأ ضشي˘ج˘لأ ن˘يد˘عا˘ق˘˘ت˘˘مو
.نينطأوملأ

 خوسشخسش حلاسص

 ةشصاخ تاشسشسؤومو نونطاوم اهيف ببشست

ببشستت ةيئاوششعلا تÓيشصوتلا

نم ابعكم ارتم0816 رده يف
سسارهأا قوشسب هايملا

ربع يعرسش ريغ Óيسصوت71 ىلع ءاسضقلأ تايلمع تنكم
ضسأرهأأ قوسس ةي’وب برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ عيزوت ةكبسش

أرتم0816 عاجرتسسأ نم يسضق˘ن˘م˘لأ ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘سش لÓ˘خ
نأاب  هايملل  ةيرئأزجلاب مÓعإ’أ ةلوؤوسسم تحسضوأأو . ابعكم

ةكبسشب ايئأوسشع اطبر71 ةلأزإاب أوماق ةسسسسؤوملأ تأذ نأوعأأ
ةبقأرملأ ةيلمع تناك امدعب ةرتفلأ ضسفن لÓخ كلذو عيزوتلأ

انوروك ضسوريف ءابو يسشفت روهظ ذنم ةفقوتم ةجلاعملأو
ربع تلجسس يعرسشلأ ريغ طبرلأ تايلمع نأاب ةفيسضم دجتسسملأ
ضسفنل أدانتسسأو .ةحورسشملأو ةتأردسسو ضسأرهأأ قوسس تايدلب
ءاسضقلأ دعب اهعاجرتسسأ مت يتلأ برسشلأ هايم مجح نإاف ردسصملأ

مت ام مجح ريثكب زواجتي ةيعرسشلأ ريغ تÓيسصوتلأ هذه ىلع
ذنم ةكبسشلأ ربع تلجسس يتلأ ةيئاملأ تابرسستلأ نم هعاجرتسسأ

دعبو .بعكم رتم0084 ب ردق يذلأو0202 ةنسس علطم
روسضح˘ب م˘ت ة˘ي˘عر˘سشلأ ر˘ي˘غ تÓ˘ي˘سصو˘ت˘لأ هذ˘ه ن˘ع ف˘سشكلأ

ةي’ولاب ““ هايملل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ““ عور˘ف˘ل تا˘عزا˘ن˘م˘لأ ي˘لوؤو˘سسم
ةكبسشلأ ىلع نيد˘ت˘ع˘م˘لأ ع˘م ح˘ل˘سص ر˘سضا˘ح˘م ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لأ

تأذ ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘م ق˘˘فو ة˘˘يدو قر˘˘ط˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لأ ة˘˘يو˘˘سستو
وينقت عرسش ةرهاظلأ هذه ىلع ءاسضقلأ قايسس يفو .ةثدحتملأ
تÓيسصوت ةدع ىلع فوقولل ةينأديم تاجرخ يف ةسسسسؤوملأ

تاسسسسؤوم باحسصأأ ضضعب ىتحو نونطأوم اهب ماق ةيعرسش ريغ
تجلاع امك.هيلإأ ةراسشإ’أ تمت امك نييراقع نيقرمو ةسصاخ

برسستل ““ءأدوسس ةطقن““0383 ““هايملل ةيرئأزجلأ““ حلاسصم

ىلإأ0202 يفناج علطم ذنم كلذو برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ
ةحلاسصلأ هايملأ ةكبسش تلمسش يسضاملأ ربمفون ةياهن ةياغ

تابر˘سست˘لأ عزو˘ت˘تو . م˘ل˘ك5661 لوطب ةي’و˘لا˘ب بر˘سشل˘ل

ىوتسسم ىلع ابرسست8541 ىلع ةرتفلأ ضسفن لÓخ ةلجسسملأ

Óسضف عيزوتلأ تأونقب ابرسست2112و ةيدرفلأ تÓيسصوتلأ

 .ردسصملأ تأذ هركذ امبسسح طبرلأ تأونقب ابرسست062 نع
ضش.أ

زاجنإا نم ققحت ام نأا ،ةعاشس رخآل يلاحن لامج ديشسلا10 ةنتاب ةعماجب نونفلاو يبرعلا بدألا ةيلكب ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا مشسق سسيئر فششك
ةمث نمو ،يجوغاديبلا ميلعتلاب قلعت اميف مشسقلاب ءاقترÓل يعامج دوهجم ةرمث ،تاشصشصختلا ةيقبب ةنراقم ايتف دعي يذلا مشسقلا ىوتشسم ىلع

ديلاقتو تاداع فÓتخاب فلتخت ،ةيدام لو ةيدام ةيثارت تاموقم نم هزنتكت امل ،ءارذع دعت يتلا سساروألا ةقطنمب اميشس يميداكألا ثحبلا ءارثإا
.ىرخأا نع ةهج لك

ةيوجلا تابلقتلاو91 ديفوك ءابوو انمازت /جيريرعوب جرب

 ةيشسيشسحتلا تÓمحلا نم فثكت نمألا ةيريدم
ةيئاقولا تاءارجإلا مارتحل
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ةيدلب ءايحأأ ضضعب ناكسس نم ريبك ددع ربع
م˘هر˘مذ˘ت ن˘˘ع، ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب فو˘˘ل˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ع
يف بورسشلأ ءاملأ عاطقنأ نم مهئايتسسأو
يسشايعلأ زيزرق يح رأرغ ىلع ءايحأأ ةدع
ة˘˘بأر˘˘ق˘˘ل أذ˘˘هو خ˘˘لأ.. ضسي˘˘سسق رود˘˘˘ق ي˘˘˘ح
ي˘نا˘ع˘ت ءا˘ي˘حأ’أ هذ˘ه ل˘ع˘ج ا˘م˘م، عو˘ب˘سس’أ
ةداملأ هذه بلج ةبوعسص ثيح نم نيرمأ’أ
و ءاتسشلأ لسصف يف نحنو ةسصاخ ةيويحلأ
مهربجأأ امم ،ةرأرحلأ ةجرد يف ضضافخنأ

يف ةسصاخلأ مهتايناكمإأ ىلع دامتع’أ ىلع
دسس و برسشلل ةحلاسص هايم ىلع لوسصحلأ

ىلإأ ناكسسلأ مظعم رطسضأ ثيح ، مهتايجاح

عبانملأ ىلإأ اهب لقنتلأ و ،جيراهسص ءانتقأ
لوسصحلل ةرواجملأ تايدلبلا˘ب ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ

كيهان ، عاطتسسأ نمل أذه ةديج هايم ىلع
تلقثأ يت˘لأو ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لأ ها˘ي˘م˘لأ ءأر˘سش ن˘ع
نأو، م˘ه˘ن˘م ءا˘ف˘ع˘سضلأ ة˘˘سصا˘˘خ م˘˘ه˘˘بو˘˘ي˘˘ج
ةيرورسضلأ ةيويح˘لأ ةدا˘م˘لأ هذ˘ه كÓ˘ه˘ت˘سسأ
بلاطي كلذل ، يرورسض نم رثكأأ حبسصأأ
ع˘ير˘سسلأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ي˘˘حأ’أ هذ˘˘ه نا˘˘كسس
ةيرئأزجلأ اهسسأأر ىلعو ةيلحملأ تاطلسسلل
دوعولأ نع أديعب لكسشملأ أذه لحل هايملل
يتلأ و ةرم لك يف ةرركتملأ و ةريثكلأ
يرذج لح داجيأ نود اهناكم حوأرت تيقب
ناكسسلأ قرؤوي حبسصأأ يذلأ لكسشملأ أذهل
.رخآأ ىلإأ نيح نم

ةملاق

 فولخم نيع ةيدلبب ءايحا ةدعب بورششلا ءاملا عاطقنا



¯ ±.hd«ó

ة˘يدو˘لو˘م ءا˘ق˘ل ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب ةدا˘˘عإا رر˘˘ق˘˘ت

ينينيبلا وغروب يد زلفاب و رئازجلا

رجي مل يذلاو ،ربمسسيد12 و71 نيب

ربمسسيد4 موي ي˘ل˘سصألا ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف

با˘˘ي˘˘غ بب˘˘سسب ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا

لوأا ملع ا˘م˘ب˘سسح ،ي˘ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا

ملو ،يمسصاعلا يدانلا ةرادإا نم سسمأا

ىلإا لقنتلا ينين˘ي˘ب˘لا يدا˘ن˘لا ع˘ط˘ت˘سسي

ةيدولوملا ةهجاومل ةمسصاعلا رئازجلا

ةيليوج5 بعل˘م˘ب ر˘ب˘م˘سسيد4 مو˘˘ي

ةيوج˘لا تÓ˘حر˘لا ماد˘ع˘نا˘ب ا˘ج˘ج˘ح˘ت˘م

يرئازجلا يوج˘لا لا˘ج˘م˘لا ق˘ل˘غ ءار˘ج

يفو ،انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت˘ل ا˘يدا˘ف˘ت

م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل ترر˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا

ةعباتلا ةيدنألاب ةسصاخلا تاسسفانملا

مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلل

ةارابملا هذه ة˘ج˘مر˘ب ةدا˘عإا ،““فا˘ك˘لا““

قطانلا قفوو ،ربمسسيد12 و71 نيب
فوع ةيدولوملا قيرف مسساب يمسسرلا

ىوسس رخآا دلب يف يرجي نل ءاقللا نإاف
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف لا˘ق ثي˘˘ح ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
انتل˘سسار فا˘ك˘لا نا ح˘ي˘ح˘سص““ :ة˘ي˘مÓ˘عا

ط˘ط˘خ˘˘م ىل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘م
سسفا˘ن˘م˘لا لو˘خد˘ل ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا
ءا˘ق˘ق˘ل بع˘لو ر˘ئاز˘ج˘لا ىلا ي˘ن˘ي˘ن˘ي˘˘ب˘˘لا
انذختا ا˘ن˘ت˘ه˘ج ن˘م““ :فا˘سضاو ،““با˘يلا

ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرازو ع˘م ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘فا˘˘ك
ا˘˘˘نءا˘˘˘ط˘˘˘˘عا ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
يف ةارابملا ةجمر˘ب ةدا˘عاو˘ط˘ط˘خ˘م˘لا
لا˘˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م ل˘˘˘ك““ :ل˘˘˘سصاوو ،““ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

دياحم دلب يف ةارابملا بعل سصوسصخب
““ :ع˘˘با˘˘تو ،““ة˘˘ح˘˘˘سصلا ن˘˘˘م ه˘˘˘ل سسا˘˘˘سسا ل

حامسسلا ىلع ةرداق ةيرئازجلا ةلودلا
لاجملا ىلإا لوخدلاب ينينيبلا دفولل
،““بر˘غ˘م˘لا وأا سسنو˘ت ر˘ب˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا و˘˘ه ل˘˘ك˘˘سشم˘˘لا““ :م˘˘˘ت˘˘˘خو
تابوقع يدافتل جج˘ح˘لا هذ˘ه ق˘ل˘ت˘خ˘ي

ئي˘ج˘م˘لا ىل˘ع ردا˘ق ر˘ي˘غ ه˘نل ،فا˘ك˘لا
ف˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ك˘˘˘ت ع˘˘˘فد ن˘˘˘ع هز˘˘˘ج˘˘˘ع بب˘˘˘˘سسب
.““ةلحرلا

ةيدؤلؤملا دناسست مل فافلا““ :سساملا
سسفانملا يلثمم سسكع ةيسضقلا هذه يف

““فاكلا ىلع اؤطغسض نيذلا

سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘˘سشك ،ه˘˘˘˘تاذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘فو
رسصان رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةرادا سسل˘ج˘م
ريبادتلا لك زهجت هترادا نأاب سساملا

لو˘˘خد ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
وغروب يد زلفاب ي˘ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا سسفا˘ن˘م˘لا
ن˘˘˘ح˘˘˘ن““ :حر˘˘˘سص ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ىلا

مئÓملا ةلحرلا ططخم ةسسارد ددسصب
رئازج˘لا ىلا ي˘ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا د˘فو˘لا مود˘ق˘ل
را˘ط˘م ر˘ب˘ع نو˘ك˘ت نأا ل˘م˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
:فا˘سضأاو ،““بر˘غ˘م˘لا˘˘ب ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘لا
لوسصو خيراتب فاك˘لا م˘ل˘ع˘ن˘سس ا˘هد˘ع˘ب““

ةداعإا لجأا نم ،وغروب يد زلفاب يدان
لو˘˘ئ˘˘سسم ىد˘˘بأاو ،““ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘ج˘˘مر˘˘˘ب

رار˘ق ن˘م ه˘سضا˘ع˘ت˘ما ي˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا
،مو˘ه˘ف˘م ر˘ي˘غ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ج˘˘مر˘˘ب ةدا˘˘عإا

فسسأاتو ،ة˘ل˘قر˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ها˘يإا ا˘ف˘سصاو
ةيرئازجلا ةيداح˘تلا““ :Ó˘ئا˘ق سسا˘م˘لأا
اميسسل ،ةيسضقلا هذه يف اندناسست مل
سسرا˘˘م د˘˘ق ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا نأاو
ةيلاردفنوك˘لا ىل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك تا˘طو˘غ˘سض

،““نيلعافلا هيل˘ث˘م˘م ر˘ب˘ع ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ةرد˘˘˘˘˘ق مد˘˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘فو
،رئازج˘لا ىلإا مود˘ق˘لا ىل˘ع ي˘ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا
ل˘ق˘ن لا˘م˘ت˘˘حا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ه˘˘جاو˘˘ت˘˘سس
نإاف ،ريكذتللو ،رخآا دلب ىلا ةارابملا
ة˘م˘سصا˘ع˘˘ب ىر˘˘ج يذ˘˘لا با˘˘هذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل
ىه˘˘ت˘˘نا د˘˘ق ““و˘˘فو˘˘ن و˘˘ترو˘˘ب““ ن˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا

نم لهأاتملا هجاويو،(1-1) لداعتلاب
م˘سسر˘˘ب ة˘˘جودز˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه

ي˘˘˘˘˘سسقا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘سصلا يدا˘˘˘˘˘˘ن ،لوألا رود˘˘˘˘˘˘لا
غيدنÓم يدان ىسصقأا يذلا ،يسسنوتلا

و5-0) ابايا و اباهذ هزوفب رابجنز نم

1-3).

نايتيإ تناس ذاقنإل تادوهجملا ةفعاضمل هئقمز وعدي زوبدوب
ةلحر˘م˘لا لÓ˘خ تادو˘ه˘ج˘م˘لا ة˘ف˘عا˘سضم ل˘جأا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ه˘ئÓ˘مز˘ل ةو˘عد ،نا˘ي˘ت˘يإا تنا˘سس يدا˘ن بعل زو˘بدو˘ب سضا˘ير ه˘جو

ىلع يرئازجلا يلودلا ددسشو ،ةليوط ةرتف ذنم تاراسصتنلا قيقحت نع زجاعلا قيرفلا ذاقنإا لجأا نم كلذو ،ةمداقلا
نايتيإا تناسس نأا ركذي ،يسسنرفلا يرودلا بيترت ملسس يف ءاقترلاو عاسضوألا رييغتل ةريبك ةيدجب لمعلا ةلسصاوم ةرورسض

““1 غيللا““ ةسسفانم يف ةلوج41 رورم دعب طقف ةطقن31 هديسصر يف41 كلمي
سش.م
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ارا˘ب˘خأا ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا برد˘˘م ىق˘˘ل˘˘ت
ءاوجأل رسضخ˘لا ز˘ئا˘كر ن˘م ة˘ع˘برا ةدو˘ع د˘كأا˘ت د˘ع˘ب ا˘بوروأا ن˘م ةد˘ي˘ع˘سس
ةلوجلا تناكو ،تاباسصإلاو سضرملا ببسسب بايغ ةرتف دعب بعÓملا
رسضخلا ي˘سساد˘سس با˘ي˘غ تد˘ه˘سش د˘ق ة˘ي˘بوروألا تا˘يرود˘لا ن˘م ةر˘ي˘خألا
نع Óسضف ،روليد يدنأاو ،يدنام ىسسيعو ،ينيعبسس نب يمار نم نوكملا
،مهقرف تايرابم نع ،لاطع فسسويو ،رسصان نب ليعامسسإاو ،سسانو مدآا

عفادم ينيعبسس ن˘ب با˘ي˘غ ل˘سصاو˘ت تد˘ه˘سش ي˘لا˘ح˘لا عو˘ب˘سسألا تا˘يرا˘ب˘مو
،يلاطيإلا يرايلاك مجاهم سسانوو ،يناملألا خابدÓجنسشنوم ايسسورب
تفرع ،لباقملا يفو ،انوروك سسوريف نم دعب امهسصلخت مدع ببسسب
سسيتيب لاير ريهظ يدنام ىسسيع نم نوكملا يعابرلا ةدوع نيدايملا
نب ليعامسسإاو ،يسسنرف˘لا ي˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م م˘جا˘ه˘م رو˘ل˘يد يد˘نأاو ،ي˘نا˘ب˘سسإلا
،يسسنرفلا سسين ر˘ي˘ه˘ظ لا˘ط˘ع ف˘سسو˘يو ،ي˘لا˘ط˘يإلا نÓ˘ي˘م م˘ج˘ن ر˘سصا˘ن

تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘ع ف˘ل˘خ˘ت د˘ق يد˘نا˘م ىسسي˘ع نا˘كو ،تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ءاو˘جأل
را˘ب˘يإاو ،وا˘ب˘ل˘ي˘ب كي˘ت˘ل˘تأا ما˘مأا ا˘عا˘ب˘ت ،سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير˘ل ةر˘ي˘خألا ثÓ˘ث˘لا

،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘سصإا بب˘سسب ي˘نا˘ب˘سسإلا يرود˘لا ي˘ف ا˘نو˘˘سسا˘˘سسوأاو
رسضخلا عفادم ةكراسشم يسسلدنألا قيرفلل ةريخألا تابيردتلا تدهسشو
يف ةكراسشملاب نيينعملا نيبعÓلا ةمئاق نمسض همسسا دجاوت يذلا

يرودلا نم31 ةلوجلا تاسسفانم نمسض سسمأا ءاسسم ،لايرايف ةهجاوم
رخآلا و˘ه بي˘سصأا يذ˘لا ،ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م م˘جا˘ه˘م ،رو˘ل˘يد يد˘نأا و ،ي˘نا˘ب˘سسإلا

اعبت ،فلختيل ،ةدودعم رهسشأا فرظ يف ةيناثلا ةرملل انوروك سسوريفب
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب ما˘مأا ،ي˘سضا˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘ع ،كلذ˘˘ل
اذ˘ه ي˘سسنر˘ف˘˘لا يرود˘˘لا ي˘˘ف فاد˘˘ه ل˘˘سضفأا ع˘˘بار ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا˘˘ب
يف تبسسلا سسما لوا ةرهسس كراسشو ،تابيردتلا عم دهعلا ددج مسسوملا

ثيح ،ةقباسسملا نم41ـلا ةلوجلا راطإا يف ةجردنملا ،سسنل ةهجاوم
نع رسصان نب ليعامسسإا فلخت ،هتهج نمو ،زوفلل هقيرف داقو قلأات
يرودلا يف ايرودبماسس مامأا اعا˘ب˘ت نÓ˘ي˘م˘ل ن˘ي˘تر˘ي˘خألا ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا
ةباسصإا ببسسب ،يبوروألا يرودلا يف يكيسشتلا غارب اترابسسو ،يلاطيإلا

،يرينوسسورلل ةيعامجلا تابيردتلا يف مظتنا رسضخلا مجن ،ةيلسضع
ق˘ير˘ف˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف م˘هءا˘م˘سسا تدرو ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ن˘م نا˘كو
لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي د˘جاو˘تو ،سسما ءا˘سسم ىر˘ج يذ˘لا ا˘مرا˘ب ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘˘سسح˘˘ت

يرودلا يتقباسسم يف ريخألا5ـلا هتايرابم يف سسين تاباسسح جراخ
ريهظلا نكل ،ةباسصإلا مث سضرملا ببسسب يبوروألا يرودلاو يسسنرفلا
قيرف تابيردت عم ةريخألا مايألا يف دهعلا ددج رئاطلا يرئازجلا
ن˘م˘سض ن˘ير ةارا˘ب˘م ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل Ó˘هؤو˘م نو˘ك˘ي˘ل ،ي˘سسنر˘ف˘لا بو˘ن˘ج˘˘لا

.يسسنرفلا يرودلا نم41ـلا عوبسسألا تاسسفانم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

برغملا وأا سسنوت ربع سسفانملا لوخدل ريبادتلا ةفاك ذاختا دكأا/رئازجلا ةيدولوم

عيمجلل فسشكنسسو رئازجلا يف يرجيسس زلفاب ءاقل““ :فؤع
““فاكلا ةبؤقع يدافتل طقف ججحتي سسفانملا اذه نأاب

ايقيرفإ لاطبأ ةطبار

ةنسس02 نم لقأل ايقيرفإا لامسش ةلوطب

طقف ةعاسس42و سسنؤتب لاحرلا نؤطحي ““رسضخلا““
 رابتخا لوأا نع مهلسصفت

داحتا ةرود يف هتكراسشمل ابسسحت ،سسما لوا سسنوتب لاحرلا ةنسس02 نم لقأل مدقلا ةركل يرئازجلا ينطولا بختنملا دفو طح
ةثعبلا تقحتلاو ،ايناتيرومب1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايئاهن ىلإا ةلهؤوملاو يراجلا ربمسسيد72 و51 نيب ةررقملا ،ايقيرفإا لامسش
،يلودلا سسنوتب جاطرق راطمب ،دعاسس دمحم ،ةيداحتÓل ماعلا نيمألاو يلارديفلا بتكملا وسضع ،لولهب رامع ةدايقب ةيرئازجلا

سسرعلا ىلإا ةلهؤوملا ايقيرفإا لامسش ةرود رئازجلا طسساوأا بختنم لهتسسيو ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلل ةسصاخ ةيوج ةلحر ربع
يف نوهجاوي امنيب ،سسدارب ““يبرقعلا يدامح““ بعلمب ربمسسيد51 نينثلا دغ موي يسسنوتلا هريظن دسض،1202 ايناتيرومب يراقلا
،ةثلاثلا ةلوجلا يف رهسشلا سسفن نم12 موي يبيللا بختنملا عم يرابتلا لبق ،ربمسسيد81 موي يبرغملا بختنملا ةيناثلا ةلوجلا

باسسحل ،ربمسسيد42 موي رسصم بختنم ةهجاومب ايقيرفإا لامسش داحتا ةرود ماتتخا لبق ةحار نيموي نم نويرئازجلا ديفتسسيسسو
ىدحإا بسسك وه انتكراسشم نم فدهلا““ :سسنوت ىلإا لقنتلا لبق ،نيعامسس نب رباسص ،ينطولا بخانلا فسشكو ،ةسسماخلا ةلوجلا
ةرورسض ىلع نيبعÓل ةلاسسر انهجو و انظوظح لماكب نمؤون ثيح ،ايناتيرومب1202 ايقيرفإا ممأا سسأاكل نيتلهؤوملا نيتريسشأاتلا

سسيلو سصئاقنلا سضعب نم يناعي لازي ل قيرفلا نأا حيحسص““ :فاسضأاو ،““لهأاتلا قيقحت لجأا نم زوفلا ةينب تÓباقملا لك لوخد
يف تابختنملا نيب ةيواسستم نوكتسس ظوظحلا نكل.انوروك ةحئاج ببسسب رهسشأا ةعبسس ةدمل تاريسضحتلا فقوت ببسسب ةيلك ازهاج
ىلع ةيفاو تامولعم كلتمن ل اننأل ةرودلا قÓطنا عم انموسصخ ىوتسسم ىلع فقنسس““ :لسصاوو ،““يسضايرلا مسسوملا ةيادب لظ
لكسش ىلع ،““هزنملا““ و سسدارب ““يبرقعلا يدامح““ يبعلمب ةررقملا ةسسفانملا ماقتسسو ،““ةيلاحلا ةرتفلا يف يقيقحلا مهاوتسسم
و رياربف41 نيب ماقتسس يتلا ،ايقيرفإا ممأا سسأاك نم ةيئاهنلا ةلحرملل نلوألا اهدعب دعسصي تلوج ةسسمخ ةدمل ةرغسصم ةلوطب
.ايناتيرومب1202 سسرام41
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تاباصإلاو ضرملا ببسب بايغ ةرتف دعب

ينطؤلا بختنملا مؤجن نم ةعبرأا يفاعتب ةراسس ارابخأا ىقلتي يسضاملب

فيطسس قافو

 ““مداقلا  ربمسسيد12 مؤي داسشت ىلإا ريطنسس““ :رارسس
ىلإا هرفسس تابيترت فيطسس قافو قيرف ىهنأا

32 موي سسنوسسينور هفيسضم ةهجاومل ،داسشت
ةلوطبل23ـلا رود باهذ يف ،يراجلا ربمسسيد
د˘ب˘ع ف˘سشكو ،ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإلا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘نو˘˘ك˘˘لا
قافو مسساب يمسسرلا ثدحتملا ،رارسس ميكحلا
،داسشت ىلإا رداغت˘سس ق˘ير˘ف˘لا ة˘ث˘ع˘ب نأا ،ف˘ي˘ط˘سس
ةرئاط نتم ىلع ،يراجلا رهسشلا نم12 موي

ل˘ك تذ˘خ˘تا يدا˘ن˘لا ةرادإا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،ة˘سصا˘˘خ
امك ،عيمجلل ةحيرم ةلحر نامسضل ،ريبادتلا
نأا˘ب ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘عاذإÓ˘ل ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف زر˘˘بأا
مجن هفي˘سضب ق˘ير˘ف˘لا ع˘م˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا ن˘˘م˘˘سض ،ةر˘˘ق˘˘م
سسيمخلا ىلإا اهميدقت مت ،ىلوألا ةفرتحملا
ةركل ةفرتحملا ةطبارلا ةقفاوم دعب ،لبقملا
ةرادإا ه˘˘ب تمد˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا ىل˘˘ع مد˘˘˘ق˘˘˘لا
زو˘˘ف نأا رار˘˘سس د˘˘كأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،يدا˘˘ن˘˘لا

لوأا سسابعلب داحتا هفيسضم ىلع فيطسس قافو
ةلوجلا يف ،ةفيظن ةيئانثب سسابعلب يف سسمأا
ي˘ت˘لا كو˘ك˘سشلا دد˘ب د˘ق ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ه˘لدا˘ع˘ت د˘ع˘ب ،ق˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب تطا˘˘حأا
ثيح،1 –1 نازيلغ عيرسس هفيسض مامأا ةيناثلا
ىلإا لقنتلاب حمسسيسس راسصتنلا نأا رارسس ربتعا

،ةديج فورظ يفو ة˘ي˘لا˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب ،دا˘سشت
ا˘ي˘لا˘˘ح رد˘˘سصت˘˘ي ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو نأا ىلإا را˘˘سشيو
،طاقن7 ديسصرب ،ىلولا ةفرتحملا ةلوطبلا

داحتاو ةرواسسلا ةبيبسش ىلع نيتطقنب امدقتم
.نيرسشابملا هيقحÓم ،ةركسسب
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 ةيلوؤؤسسم يأا نم هسسفن ئربي راودم
ينينيبلا يدانلاو ةيدؤلؤملا ءاقل ةيسضقب قلعتت

ةطبارلا تيب يف لوألا لجرلا عفاد
دبع مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا
ائربم هسسفن نع سسمأا راودم ميركلا
ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘سسم يأا ل˘م˘ح˘ت ن˘˘م ا˘˘ها˘˘يإا

قيرف نيب بايإلا ءاقل ةيسضق سصخي
وغروب يد زلفا˘بو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
نم يدهمتلا رودلا راطإا يف ينينيبلا

سسيئر لاقو ،ايقيرفإا لاطبأا ةطبار
ي˘˘ف ق˘˘با˘˘سسلا ف˘˘ل˘˘سش ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ق˘˘ير˘˘˘ف
ىلع اقلعم سسمأا ةيفحسص تاحيرسصت
ةارابملا ةجمرب ةداعإاب ““فاكلا““ رارق
ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ن˘˘م12 و71 نيب
اما˘م˘ت لدا˘ع ر˘ي˘غ رار˘ق ه˘نأا˘ب يرا˘ج˘لا

،ةيرئازجلا ةركلا ةحلسصم مدخي لو
لواح دق هنأاب هتاذ تقولا يف ادكؤوم
ىل˘ع ط˘غ˘سضلا ةو˘ق ن˘م ه˘يد˘˘ل ا˘˘م ل˘˘ك˘˘ب
ه˘جاو د˘ق ه˘نأا ر˘ي˘غ ة˘يرا˘ق˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

Óثمم راودم ربتعيو ،ةيبلغألا رارق
تاسسفانم ميظنت ةن˘ج˘ل ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ثيح ،““فاكلا““ ىوتسسم ىلع ةيدنألا

د˘˘ق ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘˘ه نأا˘˘˘ب سسمأا ف˘˘˘سشك
ة˘ن˘ج˘ل˘لا هذ˘ه ءا˘˘سضعأا ار˘˘خؤو˘˘م تل˘˘سسار
د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سساو˘˘˘˘ب و˘˘˘˘ه م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مو
يأا يرج˘ي م˘ل ه˘نا ثي˘ح ،ي˘نور˘ت˘ك˘للا
ثب˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل يأا لو عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا
نأا˘ب ا˘˘ف˘˘سشا˘˘ك ،ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا ير˘˘سضا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تاحرتقم ةثÓث تجردأا دق ““فاكلا““

سصو˘سصخ˘ب ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘للا هد˘˘ير˘˘ب ي˘˘ف
،ينين˘ي˘ب˘لا يدا˘ن˘لاو ة˘يدو˘لو˘م˘لا ءا˘ق˘ل
ةدا˘˘عإا وأا ،ز˘˘ل˘˘فا˘˘ب يدا˘˘ن ةرا˘˘سسخ ي˘˘هو
يف ءاقللا ةداعإا وأا رئازجلا يف ءاقللا

سصخ˘˘˘سشلا و˘˘˘ه نا˘˘˘كو ،د˘˘˘يا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م د˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب

ح˘لا˘سصل تو˘سص يذ˘لا ا˘ب˘ير˘ق˘ت د˘ي˘حو˘لا
،طاسسبلا ىلع ةيدولوملا زوف حارتقا

ةدئافل اوتوسص ءاسضعألا ةيقب نأا ريغ
را˘ي˘ت˘خا لÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا يدا˘ن˘لا

امم ،رئازجلا يف ءاقللا ةداعإا حرتقم

يدان لسسارت ةيقيرفإلا ةئيهلا لعج
لاسسرإا ةرورسضب هبلاط˘تو ة˘يدو˘لو˘م˘لا

ف˘˘ي˘˘سضلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
ه˘˘˘ل حا˘˘˘م˘˘˘سسلا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘سضو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘سضارألا ىلإا لو˘˘خد˘˘لا˘˘ب

متيسس وأا ،ءاق˘ل˘ل دد˘ح˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف
و˘˘هو ثلا˘˘ث˘˘لا حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تا

امإا وهو دياحم دلب يف ءاقللا سضوخ
.برغملا وأا سسنوت
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شاتكيشيب ةركفم ىلإ دوعي بلاط نب
ثيح ،سشاتكيسشيب يدان ةرادإا ةركفم ىلإا بلاط نب ليبن ةدوع ،ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تفسشك
ةقفسص مسسح لجأا نم كرحتلل نودعتسسي يكرتلا يدانلا يلوؤوسسم نأا ىلإا رداسصملا تاذ تراسشأا
تاذل اقفوو ،يناملألا كلاسش هقيرف ةرداغم نم ىندأا وأا نيسسوق باق تاب يذلا يرئازجلا يلودلا
مجنلا ةقفسص مسسحل اهدهج ىراسصق لطب يونت سشاتكيسشيب ةرادإا نإاف ،ايكرت يف ةيمÓعإا رداسصمل
يكرتلا يدانلا ةمهم نوكت نلو ،مرسصنملا فيسصلا يف ةلسشاف ةلواحم دعب كلذو ،ماهنتوت ـل قباسسلا

ىلع ةيزيلجنإا ةيدنأا ةدع ةركفم يف بلاط نب دجاوتل رظنلاب كلذو ،ةلوهسس رثكأا ءاتسشلا يف
ىلإا ةفاسضإلاب ،ةراعإلا ليبسس ىلع هناولأا سصمقت نأاو ةنسس62 بحاسصل قبسس يذلا لسساكوين رارغ
ةيوتسشلا تلاقتنلا ةلحرم لÓخ بلاط نب عم دقاعتلا يف ةبغر هرودب ىدبأا يذلا ماهلوف يدان
يف كلذو يناملألا هيدان عم ةياغلل ةبعسص ةيعسضو سشيعي بلاط نب نأا ىلإا راسشي ،مداقلا يفناج يف
.لوألا قيرفلا نع بعÓلا داعبإاب يسضاقلا هبردم رارق باقعأا

سش.م

 مهقيرف ةرادإ ىلع لانسرا ريهامج ةراثإ يف ببستي ةمحر نب
،ةرم لوأل ةيسساسسألا دتيانوي ماه تسسو ةليكسشت يف ةمحر نب ديعسس يرئازجلا مجنلا رهظ

ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ طرا˘ف˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
يرود يف طسشانلا ،دروفتنيرب نم امداق ،يسضاملا ربوتكأا يف زرماهلا ىلإا مسضنا يرئازجلا
،مسسوملا ةيادب ذنم ةارابم يأا يف ايسساسسأا بعللا عطتسسي مل هنكل ،يزيلجنإلا ىلوألا ةجردلا

ةليكسشتلا يف اماع32ـلا بحاسصب ءدبلا ،ماه تسسو بردم ،سسيوم ديفيد يدنلتكسسلا ررقو
ةقباسسلا تايرابملا يف هتداعك ازيمم ادودرم بعÓلا مدقيل ،زديل مامأا ةرم لوأل ةيسساسسألا
هذه تنمازتو ،هسضرأا جراخ2-1 ةجيتنب هقيرف زوف يف مهسسأا امم ،ليدبك اهيف رهظ يتلا
عقوم ىلع يزيلجنإلا لانسسرأا ريهامج اهتقلطأا ةينورتكلإا ةلمح عم ةيسساسسألا ةكراسشملا
دق لانسسرأا ناكو ،يرئازجلا مجنلا ببسسب يدانلا ةرادإا ىلع اهبسضغ اهيف تبسص ثيح ،““رتيوت““
تسسو ىلإا لوحت ريخألا نكل ،باسشلا طسسولا بعل عم دقاعتلاب يسضاملا فيسصلا لاوط طبترا

““رتيوت““ ىلع ة˘فا˘ث˘ك˘ب تاد˘ير˘غ˘ت˘لا تر˘م˘ه˘ناو ،ر˘مألا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ““ة˘ي˘ج˘ع˘فد˘م˘لا““ ن˘م لد˘ب ما˘ه
كلتمي يذلا ،يرئازجلا بعÓلا عم دقاعتلل ةيدجب لانسسرأا كرحت مدع رسس لوح ةلئاسستم

:يندنللا يدانلل ةيريهامجلا تاباسسحلا دحأا بتكو ،نوريثك هفسصو امبسسح ،ةيلاع ةدوج
راظتنÓل ةجاحب نكن ملف ،ةمحر نبو ايدنيوب يميإا عم لانسسرأا دقاعتل ةسصرف كانه تناك““

امهناكمإاب ناك ايدنيوبو ةمحر نب لثم نابعل““ :رخآا بتكو ،““امهيلع لوسصحلل يفناج ىتح
ىدحإا تبج˘ع˘تو ،““وروأا نو˘ي˘ل˘م02 نم رثكأا يدان˘لا ا˘ف˘ل˘ك˘ي ن˘لو ،لا˘ن˘سسرأل ة˘فا˘سضإلا م˘يد˘ق˘ت
ةجردلا يرود يف ابعل ناك هنأا درجمل يرئازجلا مجنلل هرهظ لانسسرأا ةرادإا نم تاعجسشملا
يف لوألا ةمحر نب روهظ زفتسساو ،قيرفلا يف بعلل هلهؤوت تاردقب عتمتي هنأا مغر ،ىلوألا

ىوتسسم مدق ةمحر نب““ :بتك ثيح ،ةيجعفدملا يعجسشم دحأا ةيسساسسألا زرماهلا ةليكسشت
.““هعم دقاعتلا مدعل لانسسرأا نم رثكأا بسضاغ انأا اذهل ،يسساسسأاك ىلوألا هتكراسشم يف اعئار
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بعل يف هايأون فيطصس قافو دكأأ

د˘ع˘ب م˘صسو˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ى˘˘لوأ’أ رأودأ’أ

سسابعلب داح˘تأ ه˘ف˘ي˘صضم ى˘ل˘ع هزو˘ف

بيترتلأ ردصصتيل سسمأأ لوأأ (0-2)

ه˘يدرا˘ط˘م ن˘ع ن˘˘ي˘˘ت˘˘ط˘˘ق˘˘ن قرا˘˘ف˘˘ب

ة˘ج˘ي˘ت˘ن تنا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ن˘ير˘صشا˘ب˘م˘لأ

7 ع˘قأو˘ب زر˘˘بأ’أ ة˘˘م˘˘صسلأ لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

لÓخ تÓبا˘ق˘م01 ي˘ف ت’دا˘ع˘˘ت

ةطبأرلأ ةلوطب نم ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ

يتلأ مدقلأ ةركل ىلوأ’أ ةفرتحملأ

تب˘صسلأ و ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ ي˘˘مو˘˘ي تر˘˘ج

يف فيطصس قافو حجنو ،نيصضاملأ

هذ˘ه لÓ˘خ بصسكم ل˘صضفأأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ى˘ل˘ع را˘يد˘لأ جرا˘خ هزو˘ف˘ب ة˘لو˘ج˘لأ

،(2-0) در نود ةيئانثب سسابعلب داحتأ
د) ةصشغ نم لك رأوزلل لجصس ثيح

قافولأ دوعيل (95 د) يفأوعل و (41
ق˘ير˘ف˘لأ ح˘˘ب˘˘صصيو ل˘˘ما˘˘كلأ دأز˘˘لا˘˘ب
جرا˘خ ن˘يزو˘ف ق˘ق˘ح يذ˘لأ د˘ي˘حو˘˘لأ
يف تايرابم ثÓث لصصأأ نم رايدلأ
زوفلأ أذه ،ديدجلأ مصسوملأ أذه ةيأدب
ءانبأ’ ح˘م˘صس را˘يد˘لأ جرا˘خ ن˘ي˘م˘ث˘لأ
ي˘كو˘ك ل˘ي˘ب˘ن ي˘صسنو˘ت˘لأ برد˘˘م˘˘لأ

7 ديصصرب ةدايرلأ يصسركب دأرفن’اب
يف ةيقيق˘ح˘لأ ها˘يأو˘ن أد˘كؤو˘م ،طا˘ق˘ن
،م˘صسو˘م˘لأ أذ˘ه ى˘لوأ’أ رأودأ’أ بع˘ل
يتلأ لكاصشملأ نأأ ودب˘ي ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو
ترثأأ دق سسابعلب داحتأ اهيف طبختي

تصضرعت يتلأ ةليكصشتلأ دودرم ىلع
˘ما˘يأأ ة˘ع˘برأأ فر˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ت˘م˘يز˘˘ه˘˘ل
،تÓباقم ثÓث لصصأأ نم لداعتو

بي˘تر˘ت˘لأ م˘ل˘صس ة˘ي˘صسا˘ب˘ع˘لأ ل˘يذ˘ت˘ي˘ل
ةثÓثلأ تايرابملأ امأأ ،ةديحو ةطقنب
سسمأأ لوأأ ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ي˘˘˘ف ىر˘˘˘˘خأ’أ
لداعتلاب اهع˘ي˘م˘ج ته˘ت˘نا˘ف ،تب˘صسلأ

ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع نأأ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب (0-0) ي˘ب˘˘ل˘˘صسلأ
،فده ىندأأ ليجصست نع نومجاهملأ
ن˘م ن˘كم˘ت˘ي م˘ل ة˘م˘صصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تا˘ف
ةبصسانمب تأراصصتن’أ دأدع ليغصشت
ناك يذلأ ناصسملت دأدو لقعمل هلقنت
ةبصسانمب زوف لوأأ نع اصضيأأ ثحبي

نيح يف ،ءأوصضأ’أ مصسق ىلإأ هتدوع
ن˘م ل˘كل لدا˘ع˘ت˘لأ ة˘ط˘ق˘ن تح˘˘م˘˘صس
يناثلأ زكرملأ بحاصص ةركصسب داحتأ

فلصشلأ يبملوأأ و طاقن5 ديصصرب

4 ديصصر˘ب ع˘بأر˘لأ ز˘كر˘م˘لأ بحا˘صص
ةعيلطلأ ةبكوك نمصض ءاقبلاب طاقن
،لوأ’أ فرتحملل ماعلأ بيترتلأ يف

ةثلاثلأ ةلوجلأ تأءاقل حاتتفأ لÓخو

له˘ت˘صسأ ،ي˘صضا˘م˘لأ ة˘ع˘م˘ج˘لأ ءا˘صسم

ن˘ع عا˘فد˘لأ ة˘ل˘م˘ح دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘صش

سضيرعلأ هقوفتب ةيودم ةقيرطب هبقل

(3-0) لئابقلأ ةبيبصش هفيصضم ىلع

نع كيهان ةيكيصسÓك ةهجأوم يف

ة˘ب˘ي˘ب˘صش د˘يد˘ج˘لأ د˘عا˘صصلأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت

م˘˘صسق ي˘˘ف ه˘˘ل زو˘˘ف لوأأ ةد˘˘كي˘˘˘كصس

،بايغلأ نم اماع33 ذنم ءأوصضأ’أ

هفيصض باصسح ىلع كلذ ءاج ثيح

امنيب،(1-0) جيريرعوب جرب يلهأأ

ةنيمث ةطقنب ةرواصسلأ ةبيبصش تداع

(0-0) نأز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘˘صس نأد˘˘ي˘˘م ن˘˘م

فصصلأ يف زكرم˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ل تح˘م˘صس

،ةركصسب داحتأ عم ةفصصانم يناثلأ

.لداعتلاب تهتناف تايرابملأ ةيقب امأأ

ق˘ير˘ف˘ل ر˘ي˘صسم˘لأ م˘قا˘ط˘لأ سسمأأ رر˘ق
ماعلأ ريدملأ ةدايق˘ب سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تأ

ة˘لا˘ق˘ت˘صسأ م˘يد˘ق˘ت ي˘ل˘صسر˘˘م سسا˘˘ب˘˘ع
ل˘كا˘صشم˘لأ ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ج
ذ˘ن˘م يدا˘ن˘لأ ه˘جأو˘ت ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ب˘˘كلأ
يلا˘ح˘لأ يور˘كلأ م˘صسو˘م˘لأ قÓ˘ط˘نأ

يونيو ،هل ريصضحتلأ يف عورصشلأو
عأد˘يإأ هو˘نوا˘ع˘مو ي˘ل˘صسر˘˘م سسا˘˘ب˘˘ع
مهقير˘ف˘ل ة˘يرأدإ’أ تا˘ف˘ل˘م˘لأ ل˘ما˘ك
ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ح˘لا˘صصم ىد˘ل

ا˘م ق˘فو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ تا˘عا˘صسلأ لÓ˘˘خ
ة˘ح˘ف˘صصلأ ى˘ل˘ع نو˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ هر˘˘كذ
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لأ
سسف˘˘˘ن فا˘˘˘˘صضأأ و ،““كو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ف““
دقع خصسف اصضيأأ ررقت هنأاب ردصصملأ
يذ˘لأ ةرأر˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ
مايأأ ةر˘صشع ذ˘ن˘م ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت ع˘طا˘ق˘ي
هيبع’ لي˘هأا˘ت مد˘ع ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ

أرصصنع31 م˘˘˘هدد˘˘˘عو دد˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
ةيمصسرلأ تÓباقملأ يف ةكراصشملل

برغلأ يدان بعلو ،ةركملأ ءانبأ’
ىلوأ’أ ثÓثلأ هتايرا˘ب˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ
ةمعدم ةل˘ي˘كصشت˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لأ م˘صسر˘ب
فيدرلأ قيرفلأ يبع’ نم ريبك ددعب
ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘م ي˘˘ق˘˘ب ا˘˘م ن˘˘ع Ó˘˘صضف

ن˘كل ،طرا˘ف˘لأ م˘صسو˘م˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت
ةد˘حأو ة˘ط˘ق˘ن ’إأ زر˘ح˘ي م˘ل ق˘ير˘ف˘لأ

جيريرعوب جرب ىلإأ هلقنت نم اهبلج

نأأ لبق ،ةيناثلأ ةلوجلأ لÓخ (1-1)
مامأأ هيتأرابم يف هنأديم ىلع مزهني

قا˘˘˘˘فوو (2-1) ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘˘لو˘˘م

لت˘ح˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م،(2-0) ف˘ي˘ط˘صس
تلصشفو ،بيترتلأ يف ريخأ’أ فصصلأ

ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لأ ي˘˘ف دا˘˘ح˘˘ت’أ ةرأدإأ
نويد ببصسب ددجلأ اهيبع’ تأزاجإأ
ن˘ي˘ق˘با˘˘صس ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ها˘˘ج˘˘ت يدا˘˘ن˘˘لأ
،تا˘عزا˘ن˘م˘لأ ة˘ن˘ج˘ل ىد˘ل هو˘كت˘˘صشأ

003و رييÓم5 هتميق ام تغلبو
حرصص دق ناك ام قفو ميتنصس نويلم
˘ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ق˘با˘˘صس تقو ي˘˘ف ه˘˘ب
لصصأوتل فصسأات ريخأ’أ أذه ،يدانلل

تاطلصسلل ةيلا˘م˘لأ ة˘نا˘عإ’أ د˘ي˘م˘ج˘ت

رييÓم5 وحنب ةردقملأو ةيلحملأ
لومملأ ديدصست مدع أذكو ،ميتنصس
رطصشلل ““لاطفن““ يدانلل يصسيئرلأ
دعب اهيلع قفتملأ ةناعإ’أ نم لوأ’أ
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ي˘ف ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لأ ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
.ديدج يراهصشإأ دقع ىلع مرصصنملأ

ديلو.ف

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

ةضضاـيرلأ راـبخأأ5616ددعلا0202 ربمسسيد41 نينثإلا14
www.akhersaa-dz.com

لسصإوتت ““ةركملإ““ ةاناعمو ةدايرلاب درفني قافولإ
ةنيطنضسق بابضش(ةثلاثلا ةلوجلا) ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

 فلسشلإ ةإرابم مكح دقتني جوجم

ةباين˘لا˘ب ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ،جو˘ج˘م ن˘يد˘لأ ر˘صصن بر˘عأأ
نم هئايت˘صسأ ن˘ع ،ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘لأ ي˘صضا˘ير˘لأ يدا˘ن˘ل˘ل
ا˘م بب˘صسب ،د˘عا˘صسم˘لأ ه˘م˘قا˘طو ة˘صسأو˘كو˘ب م˘˘كح˘˘لأ
مامأأ هقيرف ةأرابم لÓخ ،اهباكترأ مت ءاطخأأ اهربتعأ

ة˘لو˘ج˘لأ ن˘م˘˘صض سسمأ لوأ،(0-0) فلصشلأ ة˘ي˘ع˘م˘ج
،مدقلأ ةركل ىلو’أ ةفرتحملأ ةلوطبلأ نم ةثلاثلأ

دق هقيرف نأاب ةيمÓعأ تاحيرصصت يف ،جوجم دكأأو
مكحلأ نكل ،يناثلأ طوصشلأ يف ءأزج ةلكر قحتصسأ
:حرصصو ،ةصصاخ بابصسأ’ اهصضفرو اهنع ىصضاغت
أرداق ناكو ،ريبك ملظل سضرعت انقيرف ،ةحأرصص““

هل ناك مكحلأ نكل ،ثÓثلأ طاقنلاب جورخلأ ىلع
دقتعأأ““ :فاصضأأو ،““ةهجأوملأ ىرجم ريغو ،رخآأ يأأر
دق ميكحتلأ نأأو ةصصاخ ،قاطت ’ تحبصصأأ رومأ’أ نأأ
ي˘فو ،ف˘ل˘صش ما˘مأ زو˘ف˘لأ ن˘م ا˘ن˘نا˘مر˘ح ي˘˘ف بب˘˘صست
.““ودأراب مامأأ اصضيأأ ةقباصسلأ ةأرابملأ

ديلو.ف

 دارغلبب ةيملاعلا ةلوطبلا/ةعراضصم

ةرإزع ديسس يرئإزجلإ ءاسصقإإ
يئاهنلإ عبر رودلإ نم (غلك78)

(غلك78) ةرأزع ديصس يرئأزجلأ عراصصملأ يصصقأأ
ةعراصصملل ملاعلأ ةلوطبل يئاهنلأ عبر رودلأ يف
نم اهتايلاعف ةيراجلأ (تايربك و رباكأأ) ةكرتصشملأ

،““دأرغلب““ ةيبرصصلأ ةمصصاعلاب ربمصسيد81 ىلإأ21
رودلأ يف سساطصسوق يكرتلأ ةبقعل هزايتجأ دعبف
رودلأ يف يرئأزجلأ عراصصملأ مزهنأ ،يئاهنلأ نمث

لخديصس و،(2-5) يرون ينأريإ’أ مامأأ يئاهنلأ عبر
ير˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ا˘عرا˘صصم ة˘صسفا˘ن˘م˘لأ را˘˘م˘˘غ
لوأ’أ موي˘لأ با˘صسح˘ل (ة˘ي˘نا˘مور و˘ق˘ير˘غأ) رو˘كذ˘ل˘ل

عراصصم055 ةكراصشم فرعي يذلأ دأرغلب لايدنومل

دبع تاغرف نم لكب رمأ’أ قلعتي و ،أدلب55 نم

رودلأ يف ةرصشابم لخديصس يذلأ (غلك55) ميركلأ

يف (غلك77) ميركلأ دبع يلاكوأأ و يئاهنلأ عبر
ينطولأ بختنملأ كراصشي و ،رصشع سسداصسلأ رودلأ

8) دأرغلبل يملاعلأ دعوملأ يف نيعراصصم ةرصشعب
نانثأو ةينامور  وقيرغإأ سصاصصتخأ يف نيعراصصم
نوكتملأ ينفلأ مقاطلأ ةدايقب ( ةرحلأ ةعراصصملأ يف
دو˘ع˘صسمو نو˘ع ل˘صصي˘فو ة˘˘عد˘˘ج ن˘˘ب زوز˘˘ع˘˘م ن˘˘م
ينوعل نم لك دحأ’أ سسمأأ ةصسفانملأ لخدو ،نأدغز

(غلك36) رابجلأ دبع يرابج و (غلك06) رونلأ دبع

(غلك79) مدآأ نيلمجوب و (غلك38) يقوصش سش’ودو

سصا˘صصت˘خأ ي˘˘ف (غ˘˘ل˘˘ك031) ةز˘˘˘م˘˘˘ح يو˘˘˘ل˘˘˘ح و
ة˘عرا˘صصم˘لأ ي˘ف و ،ة˘ي˘نا˘مور و˘ق˘ير˘غإأ ة˘عرا˘صصم˘˘لأ

61 موي (غلك75) قحلأ دبع سشابرخ كراصشي ،ةرحلأ

16) ينغلأ دبع هللأ ءاطع نب لخدي امنيب ربمصسيد

دعوملأ دعي و ،ربمصسيد71 موي ةصسفانملأ (غلك
ن˘ي˘عرا˘صصم˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘ما˘ه دأر˘غ˘ل˘ب˘ل ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ
نيعراصصملأ نصسحأأ نوهجأويصس نيذلأ نييرئأزجلأ

ةحئاج بب˘صسب ر˘ه˘صشأأ8 مأد فقوت دعب نيي˘م˘لا˘ع˘لأ

91. ديفوك دجتصسملأ سسوريف انوروك
ديلو.ف

يدانلا اهيلإا لآا يتلا ةيعضضولا ىلع اجاجتحا/سسابعلب داحتا

يدانلإ رييسست نم ةيعامج ةلاقتسسإ مدقتو ةرإرغوب ليقت قيرفلإ ةرإدإإ



دي ىلع ،مشسوملا اذه اغيللا يف ىلوأ’ا هتراشسخ ديردم وكيتلتأا ىقلت
يد وديرفلأا بعلم ىلع ،تبشسلا سسمأا لوأا ،ديردم لاير دودللا هراج

ةكب˘شش بشسح˘بو ،ة˘ق˘با˘شسم˘ل˘ل31 ةلوجلا تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘شض ،و˘نا˘ف˘ي˘ت˘شس
ذنم يتي˘ل˘تأÓ˘ل ىلوأ’ا ي˘ه ة˘م˘يز˘ه˘لا هذ˘ه نإا˘ف ،تا˘ي˘ئا˘شصحإÓ˘ل ““ا˘ت˘بوأا““

تهتناو،(1-0) ديردم لاير دشض اًشضيأا تناك يتلاو،0202 يرفيف

مشسوملا ذن˘م ،ةارا˘ب˘م62 دعب ديردم وكيت˘ل˘تأ’ ة˘م˘يز˘ه Ó˘لا ة˘ل˘شسل˘شس
اهيف مزهي مل ةرتف لوطأا يه هذه نأا ،ةكبششلا تحشضوأاو ،يشضاملا
ةي˘ئا˘ن˘ث نأا ىلإا را˘ششي ،ي˘نا˘ب˘شسإ’ا يرود˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘ل˘تأا
ي˘نادو ور˘ي˘م˘ي˘شسا˘ك سسو˘لرا˘ك ن˘م ل˘ك ع˘ي˘قو˘ت تل˘م˘ح ““ي˘ك˘ل˘م˘لا““ يدا˘˘ن˘˘لا

.لاخافراك

رو˘خ˘ف ه˘نإا ،ة˘م˘يز ن˘ب م˘ير˘ك ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا لا˘˘ق
ديردم وكيتلتأا ىلع زوفلا بقع هقيرف ءادأاب
،ن˘ي˘ف˘ي˘ظ˘ن ن˘ي˘فد˘ه˘ب ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘بر˘˘يد ي˘˘ف
ءاقللا بق˘ع تا˘ب ه˘نأ’ ا˘شضيأا ه˘شسف˘ن˘ب رو˘خ˘فو
تايرابمل˘ل ا˘شضو˘خ ر˘ث˘كأ’ا ي˘ب˘ن˘جأ’ا بعÓ˘لا

،ةهجاوم825 عقاوب ديردم لاير خيرات يف
تاكبششلا ىلع هتاباشسح ربع ةميز نب لاقو
يقيرفب روخف ..ةعئار ةل˘ي˘ل““ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ق˘فرأاو ،““زا˘ج˘نإ’ا اذ˘ه ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ي˘˘شسف˘˘ن˘˘بو
سسيئرب ه˘ع˘م˘ج˘ت ه˘ل ةرو˘شصب ه˘ت˘م˘ل˘ك ““ز˘ن˘ب˘لا““
وتربور يليزاربلاو زيريب ونيتنرولف يدانلا

ر˘ه˘ظ˘يو بق˘˘ل˘˘لا ه˘˘ن˘˘م عز˘˘ت˘˘نا يذ˘˘لا سسو˘˘لرا˘˘ك
ا˘˘شصي˘˘م˘˘ق ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ي و˘˘˘هو ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا بعÓ˘˘˘لا

ناك ام˘ي˘ف ،ف˘ل˘خ˘لا ي˘ف825 مقر˘ب ا˘يرا˘كذ˘ت
ا˘شصي˘م˘ق ر˘خآ’ا و˘ه ل˘م˘ح˘ي سسو˘لرا˘ك و˘تر˘˘بور

،725 وهو ي˘ك˘ل˘م˘لا ع˘م ه˘تا˘يرا˘ب˘م م˘قر ه˘ي˘ل˘ع
علخ ةفرغ يف قيرفلا أانه دق زيريب ناكو
ة˘م˘يز ن˘˘ب م˘˘ل˘˘شسو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا بق˘˘ع سسبÓ˘˘م˘˘لا
.يراكذتلا سصيمقلا

،سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا نا˘ت’ز يد˘يو˘شسلا ثد˘ح˘˘ت
ع˘م ة˘ي˘لا˘ح˘لا ه˘ت˘بر˘ج˘˘ت ن˘˘ع ،نÓ˘˘ي˘˘م م˘˘جا˘˘ه˘˘م
،مدقلا ةركل هلازتعا تيقوتو ،يرينوشسورلا

ةئيهل تاحيرشصت يف سشتيفوميهاربإا لاقو
؟مد˘ق˘لا ةر˘ك لاز˘ت˘عا““ ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘عاذإ’ا
مايقلا عيطتشسأا ’ ىتح بعÓملا يف رمتشسأاشس
فا˘شضأاو ،““نآ’ا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘فأا ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘ششأ’ا هذ˘˘ه˘˘ب
ىلع ظفاحأا نأا طقف بجي““ يديوشسلا مجنلا
رومأ’ا ل˘ك ل˘ح˘ت˘شس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘ند˘ب˘لا ي˘ت˘قا˘ي˘ل
نآ’ا نÓيم““ عباتو ،““اهشسفن ءاقلت نم ىرخأ’ا

عئار لمعب موقن نحن .قدشصت ’ ةلاح يف
،دعب ءي˘شش يأا˘ب ز˘ف˘ن م˘ل ا˘ن˘ن˘ك˘ل ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه
ل˘شصاوو ،““را˘ب˘ت˘ع’ا ي˘ف كلذ ع˘شضن نأا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع

عم ةيناثلاو ىلوأ’ا يتبرجت نيب ةنراقملا““
لتاقي ٍدان ىلإا تئج ىلوأ’ا ةرملا يف ؟نÓيم
تئ˘ج ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘لا ي˘˘فو ،بق˘˘ل˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م

هنإا““ متأاو ،““ةمقلا ىلإا قيرفلاو يدانلا ةداعإ’
نأ’ ،هب˘حأا يذ˘لا ر˘مأ’ا اذ˘هو ،ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘ح˘ت

داكيو ،ةياغلل بعشص رمأ’ا نإا نولوقي امدنع
ي˘˘ف رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا د˘˘يرأا ا˘˘ن˘˘ه ،ا˘ً̆ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘˘شسم نو˘˘˘ك˘˘˘ي
تلز ’ يننأا فقاوملا هذه يف رعششأا .ةروشصلا

.““ةايحلا ديق ىلع
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هطرش ددحي ةنولشرب““يتيلتألإ““ ـل ةيخيرات ةلشسلشس يهني ديردم ““يكلملإ““
ابقأ مضل

طرشش ،تبشسلا مويلا ،ينولاتك يفحشص ريرقت فششك
عفادم ،اب’أا ديفيد يواشسمنلا عم دقاعتلل ةنولششرب
دقع يهتنيو ،لب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب
ود˘ب˘تو ،يرا˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب ،نر˘يا˘ب ع˘م ا˘˘ب’أا

د˘ق˘ع لو˘ح قا˘ف˘ت’ ل˘شصو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص كا˘˘ن˘˘ه
““و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م““ ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص بشسح˘˘بو .د˘˘يد˘˘ج

نكمتي نل ،اب’أا هددح يذلا بتارلا نإاف ةينولاتكلا
ينيب هليكو طرتششا ثيح ،اًيلاح هعفد نم ٍدان يأا

ىلإا ،بعÓل مشسوملا يف وروي نييÓم01 يفاهز
تح˘شضوأاو ،لا˘ق˘ت˘نا ةأا˘فا˘ك˘م˘ك ا˘نو˘˘ي˘˘ل˘˘م51 بناج

ةجتانلا ،ةيداشصتق’ا ةمزأ’ا لظ يف نأا ةفيحشصلا
عجارتي نأا ةنولششرب رظ˘ت˘ن˘ي ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ن˘ع

نم ،رياني لبق ةظهابلا ةيلاملا هبلاطم نع اب’أا
يف ىري ،اشسرابلا نأا ىلإا تراششأاو ،هعم عيقوتلا لجأا
بعللا ديجي ثيح ،ةيعافدلا هلكاششم لكل اًلح اب’أا

نازكرملا امهو ،عافدلا بلقو رشسيأ’ا ريهظلا يف
.ظوحلم لكششب قيرفلا امهيف يناعي ناذللا

دعتسي نقيم رتنإ
نسكيرإ نم صلختلل

ةرداغم نم نشسكيرإا نايتشسيرك يكرامندلا برتقا
ط˘ط˘˘خ ن˘˘م ه˘˘جور˘˘خ د˘˘ع˘˘ب ،نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا فو˘˘ف˘˘شص
ىلع هتردق مدع ببشسب ،يتنوك وينوطنأا ،هبردم
وتوت““ ةفيحشص بشسحبو ،هبعل ةقيرط عم ماجشسن’ا
ءا˘ق˘ب˘ل ة˘شصر˘ف يأا د˘جو˘˘ت ’ ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ““ترو˘˘ب˘˘شس
رت˘نإا سسرد˘ي ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘نا˘ج د˘ع˘ب ن˘شسك˘يرإا

تح˘˘شضوأاو ،ه˘˘ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل تارا˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘م اًدد˘˘˘ع
نع لقي ’ امب هعيب وه ،لوأ’ا رايخلا نأا ةفيحشصلا
هجورخ يف لثمت˘ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ا˘مأا ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م03
ةرا˘˘ثإا ر˘˘ث˘˘كأ’ا و˘˘ه ثلا˘˘ث˘˘لاو ،ةرا˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘˘شس ىل˘˘˘ع
بعÓلا نم ةدافتشس’ا يف لثمتيو ،يتنوك مامته’
،نشسكيرإا مشضل ةيدنأا3 ىعشستو ،ةيلدابت ةقفشص يف
نا˘˘˘شس سسيرا˘˘˘بو خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م نر˘˘˘˘يا˘˘˘˘بو لا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسرآا ي˘˘˘˘هو

.نامريج

عجشي دنقاه دلاو
ةمحازم ىلع نقيم
ةنولشربو لايرلا

مجنلا دلاو حيرشصت نإا ،يلاطيإا يفحشص ريرقت لاق
نا˘˘ت’ز نأا˘˘˘ششب ،د˘˘˘ن’ا˘˘˘ه غ˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘لر˘˘˘يإا ،ي˘˘˘ج˘˘˘يور˘˘˘ن˘˘˘لا
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل نÓ˘ي˘م ع˘فد˘ي د˘ق ،سشت˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا

يف بعÓلا دلاو دكأاو ،دنومترود ايشسوروب مجاهم
نيبعÓلا نم سشتيفوميهاربإا نأا ،ةيفحشص ةلباقم
بنا˘ج ىلإا ،ىل˘عأ’ا ه˘ل˘ث˘م ه˘ل˘ج˘ن م˘هر˘ب˘ت˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ع˘قو˘م بشسح˘بو ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘شسير˘ك ي˘لا˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
،’ويار و˘ن˘ي˘م نإا˘ف ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا ““و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘ششت˘لا˘ك““

ام ،دن’اه ليكو هشسفن وه ،سشتيفوميهاربإا ليكو
فاشضأاو ،نÓيم يف مامتهÓل اًريثم رمأ’ا لعجي دق
،د˘يد˘ج ن˘م ه˘ج˘هو˘˘ت نÓ˘˘ي˘˘م ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا نأا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا

هتيبذاج يدانلل ديعت دق ،باقلأ’ا ىلع هتشسفانمو
ا˘ًفد˘ه د˘ن’ا˘ه د˘ع˘يو ،لوأ’ا ف˘شصلا مو˘˘ج˘˘ن م˘˘شض ي˘˘ف
لاير لثم ،ابوروأا يف ىربكلا ةيدنأ’ا نم ديدعلل
،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘بو سسو˘ت˘ن˘فو˘يو ة˘نو˘˘ل˘˘ششر˘˘بو د˘˘يرد˘˘م
يف هعيبل وروي نويلم001 بلط دنومترود يونيو
.ريرقتلا تاذل اقفو ،فيشصلا

شسولراك وتريبور مقر مطحي ةميز نب

هــــــــلإزتعإ دــــــــعوم فــــــــششكي ششــــــــتيفوميهإربإإ
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مويلا اذهلثم يف ثدح
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دد˘ه˘ت رور˘م˘لا ثداو˘ح لاز˘˘ت’
نيقئاسسلاو نينطاوملا ةمÓسس
تا˘قر˘˘ط˘˘ب ءاو˘˘سسلا د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
حلاسصم تل˘ج˘سس ثي˘ح ،ة˘با˘ن˘ع
يف ةبان˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

تف˘ل˘خ رور˘م ةد˘˘ع ة˘˘عا˘˘سس42
تمدق ،نيحيرج نع لقي ’ام
يف ةيلوأ’ا تا˘فا˘ع˘سسإ’ا ا˘م˘ه˘ل

ى˘لا Ó˘ق˘ن م˘˘ث ،نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘لوأ’ا تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإ’ا
ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘˘يو .مزÓ˘˘˘لا جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
˘˘˘مد˘˘˘سص ي˘˘˘ف لوأ’ا ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا

نم ةنسس65 غلبي لهكل ةرايسس

و˘بأا ة˘ح˘سصم بنا˘ج˘˘ب ،ر˘˘م˘˘ع˘˘لا

ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ل ىدأا ا˘˘م˘˘م ناور˘˘م

ل˘جر˘لاو رد˘سصلا ي˘ف ة˘با˘سصإ’

ه˘˘ل تمد˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ى˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لا

نيع ي˘ف ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘سسإ’ا

ى˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن م˘˘˘˘˘ث نا˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

يقلت˘ل د˘سشر ن˘با ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

سضر˘ع˘ت ا˘م˘ك ،مزÓ˘لا جÓ˘ع˘˘لا

فرط نم سسهدلل رخآا سصخسش

ديعسسلا ي˘ل˘عو˘ب ي˘ح˘ب ةرا˘ي˘سس

تاباسصإ’ ه˘سضر˘ع˘ت˘ل ىدأا ا˘م˘م

ىلإا لق˘نو ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ف˘ع˘سسأا

ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ة˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم

ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا

اهتسسبÓم ةفر˘ع˘م˘ل ن˘ي˘ثدا˘ح˘لا

يتلاو امهل ةيدؤوملا بابسسأ’او

ةباتك دح ىلإا ةسضماغ لازت’

ةراسشإ’ا ردجتو ،رطسسأ’ا هذه

ي˘˘ف رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح نأا ى˘˘لإا

ةبانع تاقرطب ر˘م˘ت˘سسم د˘ياز˘ت

نو˘نا˘ق مار˘ت˘˘حا مد˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف

ة˘طر˘˘ف˘˘لا ة˘˘عر˘˘سسلاو رور˘˘م˘˘لا

اهريغو ةريطخلا تازواجتلاو

يف ة˘م˘ها˘سسم˘لا با˘ب˘سسأ’ا ن˘م

با˘هرإا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحا ي˘˘ما˘˘ن˘˘ت

.تاقرطلا

¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢  

ةأارملل يلودلا سسل˘ج˘م˘لا م˘ظ˘ن˘ي

-adnof »و رئازجلا˘ب ة˘ل˘هؤو˘م˘لا

ACIRFA eéhport noit»
يملاعلا فلاح˘ت˘لا ة˘يا˘عر تح˘ت
قوقح و ةنسسحلا اياونلا ءارفسسل

وSOCSOCE ناسسنإ’ا

CSENUسسلجملا
ممأÓل يعامتج’او يداسصتق’ا
لوح «ةيقيرفإ’ا ةمقلا» ةدحتملا

يلا˘م˘لا لÓ˘ق˘ت˘سس’ا» عو˘سضو˘م
،«ةوخأ’او مÓسسلا زمر.. ةأارملل
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه فر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسو
نم رثكأا ةكراسشم ةيسضارتف’ا

لودلا فلتخم نم Óخدتم05
ىلع مويلا قلطنتسسو ةيقيرفإ’ا
رادم ىلع ىرجتو ’اوز ةيناثلا

نولخدتملا قرطت˘ي˘سسو ،ما˘يأا3
بسسح ة˘م˘ق˘لا هذ˘ه عو˘˘سضو˘˘م˘˘ل
ءار˘ب˘خ˘لا ح˘ن˘م˘ي˘سسو م˘ه˘برا˘˘ج˘˘ت
لجأا نم تا˘حار˘ت˘ق’او لو˘ل˘ح˘لا
ن˘م ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ةأار˘م˘لا ن˘ي˘كم˘ت
ةيداملا ةيحانلا ن˘م لÓ˘ق˘ت˘سس’ا

حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن’ ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سس دا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘يإاو
،ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم
سسلجم˘لا ة˘ي˘سسي˘ئر ل˘خد˘ت˘ت˘سسو
رئازجلاب ةلهؤوملا ةأارملل يلودلا

«eireglA ilec» راو˘˘ن˘˘لو˘˘ب
نم طايخلب هللا رسصنو ةحيتف

noitadnof سسي˘ئر بر˘غ˘م˘لا

»acirfA eéhport،امك
ل˘خد˘ت ة˘˘م˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه فر˘˘ع˘˘ت˘˘سس

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشلا فو˘˘ي˘˘سض
ة˘ن˘ي˘مأ’ا ار˘بÓ˘ب˘سسا ن˘ي˘ل˘˘ي˘˘فو˘˘ج

ناتانو»CSENU« ـل ةماعلا

ايقيرفاCSENU  سسيئر اجيل
را˘˘سشت˘˘سسم نو˘˘نا˘˘ب لا˘˘ير˘˘با˘˘˘غو
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا

م˘˘ي˘˘ل˘˘سس را˘˘سصت˘˘نا ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لاو

يلودلا سسلجملا ةسسيئر بيلقلا
تا˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأ’ا

ةريفسسو ةيندملا تاعم˘ت˘ج˘م˘لاو
ا˘˘ياو˘˘ن˘˘لاو نا˘˘سسن’ا قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل
ل˘خد˘˘ت فر˘˘ع˘˘ت˘˘سسو ،ة˘˘ن˘˘سسح˘˘لا
ثي˘ح ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ةذاتسسأ’ا مو˘ي˘لا ة˘سسل˘ج ر˘يد˘ت˘سس
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا راو˘˘ن˘˘لو˘˘˘ب ةد˘˘˘ي˘˘˘بز
كراسشيسسو ،ةماع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا˘ب

ن˘م ا˘سضيأا نو˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ن˘م˘˘سض
ه˘ل˘لا د˘ب˘ع رو˘ت˘˘كد˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

امأا ،يرف˘ع˘ج رو˘ت˘كد˘لا ،ن˘ي˘م˘ط
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ل˘خد˘˘ت˘˘ي˘˘سسف اد˘˘غ

ةكيلمو نيلوكين ةنيماي ةريذن
ثلاثلا مويلا ي˘ف ا˘مأا ،ي˘ن˘يو˘ع˘لا

رئازجلا نم لخدتيسسف ريخأ’او
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘م ع˘نا˘م ن˘ي˘˘م˘˘ل

-»NOM ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘ع بحا˘˘˘˘˘سص

»SERIOSECCA RUEIS
ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،يوا˘˘˘كم ةا˘˘˘ج˘˘˘نو
ءاربخ ةمقلا هذه يف كراسشيسسف
،بر˘غ˘م˘لا ،ر˘سصم ن˘م ةر˘تا˘˘كدو
،وغنوكلا ،نينبلا ،وسسافانيكروب
تو˘˘˘˘ك ،لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا ،سسنو˘˘˘˘ت
ن˘م د˘يد˘ع˘لاو ن˘ي˘ن˘ب˘˘لا،راو˘˘ف˘˘يد
.ىرخآ’ا لودلا

يئاهنلا رودلا يف نيكراضشملا ئفاكت يزاج
اهتقباضسم نم ةعبارلا ةخضسنلا نم

«نوتيجيد» ةيجولونكتلا

اذه تمظن يتلا «نوتيجيدلا» ةيجولونكتلا اهتقباسسم نم ةعبارلا ةخسسنلا يزاج ةكرسش تمتتخ
ةثÓثلا قرفلا ةأافاكمب «ةئيبلا نع ةلوئسسمو ةنطاوم ةكرسشل ةيمقر لولح» راعسش تحت ماعلا
هيف سصرح ءاسضيبلا رادلاب ةكرسشلا رقم يف ميقأا يدو لفح لÓخ ةيئاهنلا تايفسصتلل ةلهأاتملا
ربع لماكلاب اهميظنت مت يتلا ةعبطلا هذه تزيمت ةيئاقولا تاءارجإ’ا ةفاك مارتحا ىلع نومظنملا
ميكحتلا ةنجل مامأا ةينورتكلا تاقيبطت حارتقا لجأا نم ةسسفانملا يف قرف ةسسمخ عسضوب ،تنرتنإ’ا
ويثام زئاوجلا عيزوت لفح رسضح  .ةيعامتجا وأا ةيئيب اياسضقل لولح ميدقت لوح اهعوسضوم روحمتي

ينطولا قودنسصلا لثمم يظوفحم لامك بناج ىلا ةكرسشلل ماعلا ريدملا سسيئرلا ينافلاغ
ويتام ركسش ، ةبسسانملا هذهب و ميكحتلا ةنجل وسضعو ةرودلا يعار يحي رتنعو رامثتسسÓل

اًيقيقح اًحاجن تناك يتلاو ةقباسسملا لاوط مهتيويحو مهمازتلا ىلع نيزئافلاو نيكراسشملا ينافلاغ
ةيمويلا ةايحلا يف ةديفم نوكت نأا نكمي يتلا ةسسوململا تاحرتقملاو ةركتبملا راكفأ’ا ثيح نم
نآا يف ةيلاعفلاو ةنورملاب يلحتلا ىلع انتردق ىلع ليلد هنإا» Óئاق حرسص مث .نييرئازجلا عيمجل
قيبطتلل ةلباق عيراسشم اهلعجل ةكرسشلا اهب لفكتتسس ةراتخملا تاقيبطتلا» نأا نلعي نأا لبق ،«دحاو
ةعبطلا يف ةكراسشملل لبقملا ماعلا يف اهيفظومل دعوملا يزاج حنمت و .«بيرقلا لبقتسسملا يف
ةمهاسسملاو نئابزلا تاعقوت ةيبلتل ةنمقرلاو راكتب’ا ةعباتمب مازتل’ا عم نوتيجيدلا نم ةسسماخلا
.ايجولونكتلا و ةفرعملا ىلع مئاق داسصتقا روهظ يف

اموي02 نم ديزأل مهتايفنح نع اهعاطقنأ دعب

قيرطلا نوقلغي ةبانعب لوضسغلا زاجم ونطاوم
هايملا ةمزأا ببضسب

ينطولا قيرطلا قلغ ىلع ةدرابلا نيع ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا لوسسغلا زاجم ةقطنم ونطاوم سسمأا مدقأا

يف اريبك ارمذت فلخ يذلا رمأ’ا ،اموي02 نم ديزأا ذنم ةقناخلا هايملا ةمزأا ىلع اجاجتحا12 مقر
ناكسس هب دافأا ام بسسحو، ةلقنتملا جيراهسصلا هايم ءارسشل مهتيبلغأا هجوت نيذلا نينطاوملا طاسسوأا

نوطبختي مهلعج ام وهو ،اموي02 نم ديزأا ذنم هايملاب دوزتلا لكسشم نم نوناعي مهنإاف لوسسغلا زاجم
بلغأا أاجل ةمزأ’ا رارمتسسإا لظ يف و رذحلاو ةطيحلا تاءارجإا داختا مدع ببسسب ةيقيقح ةمزأا يف
اهنع ىنغ يف مه ةدئاز فيراسصم مهفلك يذلا رمأ’ا جيراهسصلا هايم نم تانازخلا ءلم ىلإا ناكسسلا
اومدقت مهنأا نونطاوملا فاسضأاو ،ةرواجملا قطانملا نم هايملا بلج ىلإا رخآ’ا فسصنلا هجوت امك،
نم يحلا ناكسس برغتسسإا دقو ،لح ىلإا لوسصولا نود نكل ةينعملا تاهجلل يواكسشلا نم ديدعلاب
يذلا فيسصلا لسصف لÓخ وأا ، ءاتسشلا لسصف لÓخ، راطمأ’ا طقاسست زع يف ءاوسس ةمزأ’ا بابسسأا
نوطبختي يتلا ةيرزملا ةيعسضولا نم مهجارخإاب اوبلاط امك، ةرارحلا تاجرد يف اريبك اعافترا دهسشي
دق ناك ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلاب مÓعإ’اب فلكملا هتهج نم ،لجاعلا بيرقلا يف لح داجياو اهيف

ةجمرب تمت نأا دعب هنا عباتو ،عبسصوب ةعلقب3 و1 مقر نيرئبلا لطعت ىلإا هايملا ةمزأا ببسس عجرأا

ةدرابلا نيع قاور نومي يذلا عبسصوب ةعلقب30 مقر ةقيمعلا رئبلا ليغسشت لجا نم لخدتلا ةيلمع
ةبوعسصو ةيحÓسص مدعو ةيوجلا لاوح’ا ءوسس ببسسب ةمهملا ليجأات مت هنا ’ا ةرواجملا هقطانمو
،يمسشاهلا نوملسس ،حلاسص فايسض ، زكرم ةدرابلا نيع ،لوسسغلا زاجم ءايحأا دهسشت هيلعو كلسسملا
نإاب ةسسسسؤوملا نئابز نأامط امك، عيزوتلا ةيلمع يف ابذبذت ،دمحم يديبعل ،ديسصلا نيع ،يسشورحلا

.ةمدخلا ديق3 و1 مقر نيرئبلا عسضو روف يداعلا هماظن ىلإا دوعيسس عيزوتلا
U°Édí. Ü

  ينمألأ قيقحتلأ ديق بابشسألأ ىقبت اميف

ةبانع ةنيدمب رورم يثداح يف ناحيرـج

ءأرمشسلأ ةراقلأ لود فلتخم نم Óخدتم05 نم رثكأأ ةكراششمب

ةيضضارتفإا ةيقيرفإا ةمق مظنت رئازجلا
ةأارملل يلاملا لÓقتضس’ا لوح

ىركذب لفتحت ةبانعب ءافو ةيعمج
ربمسيد11 تارهاظم

ةطرسش لاجر فايسضوب دمحم ةفاقثلا رادب دجاوتملا اهفحتم رقمب ةيخيراتلا ءافو ةيعمج تلبقتسسا
روسصلا فلتخم ىلع عÓط’ا ةسصرف مهل تحمسس ةبانع ءانيمو طاطيب حبار راطم دودحلا

لتق نم ةبيهر رزاجم نم ةيرامعتسس’ا اسسنرف هب تماق امو تÓجملاو ةيخيراتلا قئاثولاو
ةيرحلا لجأا نم هنطوو هسضرا نع عفادو حفاكو لسضان يذلا يرئازجلا بعسشلا قح يف بيذعتو
دبع ةيريامح ةيعمجلا سسيئر لبق نم ةيفاو تاحورسش ىلإا نورسضاحلا عمتسسا دقو لÓقتسس’او
تارهاظملا لÓخ تافيقوتو بيذعتو عمق نم ةيسسنرفلا ةطرسشلا هب تماق ام لوح نامحرلا
ـل ’و ةبذاكلا هتاءارغاو هتاحرتقم لك نيسضفارو لÓقتسس’او ةيرحلاب لوغيد نيبلاطم ةيملسسلا

S¢.Q.ينطولا ريرحتلا ةهبج ةدايقب ةلقتسسم ةرح رئازج امنإاو ةيسسنرف رئازج


