
يفوتم صصخسش و اياحسض8 / ةلسشنخ

لاتحملا صصخسشلا ةيحسض اوعقو

نيسصخسش ىلع ضضبقلا
نئابز لاومأا ةقرسس نانهتمي

ريوزتلا لÓخ نم ديربلا
يف روزملا لامعتسساو

ةيمسسر ةيرادإا تاررحم

830 34 71 19 /830 34 71 09 : فتاهلا - ةبانع - ةرودنقوب عراسش  -  جد02 نمثلا9716 ددعلا - رسشع ةعسساتلا ةنسسلاـه2441ىلوأ’ا ىدامج51 ـل قفاوملا -0202ربمسسيد03 ءاعبرأ’ا

انوروك نم ةياقولا ريبادت ببسب ةلاطبلا نم رهشأ9دعب

دادح يلع ةيسضق يف

قباسسلا ماظنلا زومر مهأاو ىيحيوأا قح يف ةيروهمجلا ليكو تاسسامتلإا يه هذه ^

âaS rehkA
يرئازجلا قرسشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

نيدت ةزابيت ةمكحمةعاسس رخآا
4 ـب خوز رداقلادبع
اذــفان انجسس تاونسس

ةلمجلا قاوسأ ىوتسم ىلع جتنم لكل ارانيد03و01 نيب ترصحنإ تادايزلا

ديدجلا ماعلا نولبقتسسي نويرئازجلا
ةيئاذغلا داوملا راعسسأا يف ينونج عافترإاب

3 صص علاط

2 صص علاط

 ةبانعب ءارفسصلا تارايسسلا  باحسصأا
 ميهاربإا يديسس لخدم نولسشي

6 صص علاط

نم رثكأا مسضي ينكسسلا عورسشملا

ةدحو ف’آا6

 ف’آا3 نم رثكأا عيزوت
ةنيطنسسقب لدع نكسس

داكف هنيدب بلاط ةيحسضلا/ يقاوبلا مأا

هتايح دقفي نأا

 انجسس تاونسس01و51
 نيمهتملا قح يف
 باسش لتق ةلواحمب

5 صص علاط

4 صص علاط

4 صص علاط

دبع نييناملربلا نيبئانلا  ةدناسسمب
يناميلسس قداسصلاو ةرــياد باهولا

دوـقعلا لاـٌمع
ةــــــــــيهتنملا
DIP،SIAD

ةـــفقولا نوـــمظني
02 مقر ةيجاجتح’ا

ةبانعب ةي’ولا مامأا
6 صص علاط

«ءابولا يف مكحتن امدنع تاي’ولا نيب لقنلا حتفنسس» :لقنلا ريزو^
3 صص علاطةئسشانلا تاسسسسؤوملل ةنسضاح لوأا قلطت لقنلا ةرازو^



يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعأسس رخآا
Akher Saâ

2G’CQH©ÉA 03Ojù°ªÑô 0202Gd©óO9716ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

¯ S¢.T¢ 

ةباينلا تضسمتلا ،قايضسلا اذه يفو
يد˘ي˘ضس ة˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةبوقع طيلضست ةمضصاعلاب دمحما

ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘ضس ة˘ن˘ضس21
د˘˘م˘˘حأا»  ا˘˘ق˘˘با˘˘ضس لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
ا˘ق˘با˘ضس ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزوو «ى˘ي˘ح˘˘يوأا
ذيفنت سسمتلا امنيب ، «لوغ رامع»

اذفان انجضس تاونضس01  ةبوقع
دبع» اقباضس لقنلا ريزو قح يف
قل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا .»نÓ˘عز ي˘ن˘غ˘لا
نم دافتضسا يذلا لامعألا لجرب

ةدكيكضس ة˘يلو˘ب تازا˘ي˘ت˘ما ةد˘ع
ىد˘ل ما˘ع˘˘لا ءا˘˘عدإلا بلا˘˘ط د˘˘ق˘˘ف
ةمضصاعلاب دمحما يديضس ةمكحم

اضسبح تاونضس8 ةبوقع عيقوتب
نويلمب ردقت ةيلام ةمارغ و اذفان
نيح يف ،هقح يف يرئازج رانيد
ف˘ي˘ضس«ه˘ل˘ج˘ن ق˘ح ي˘ف تضسم˘˘ت˘˘لا
،ة˘ي˘ضضق˘لا ي˘ف م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا «ن˘˘يد˘˘لا

اذفان ا˘ن˘ج˘ضس تاو˘ن˘ضس6 ةبو˘ق˘ع
جد نويلم اهرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو

ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو بلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘طو اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه.

8 ة˘بو˘ق˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ةيلام ةمارغ جد نويلم و تاونضس
ةد˘كي˘كضس ة˘˘يلو ي˘˘لاو ق˘˘ح ي˘˘ف
امنيب ،«يزوف نب نيضسح» اقباضس
ةد˘كي˘كضس ي˘لاو ق˘ح ي˘ف سسم˘ت˘لا
ةبوقع «دمحم يلابردوب» اقباضس

و تاونضس01 ةدمل ذفانلا نجضسلا
رانيد نويلم ةميقب ةيلام ةمارغ
ق˘ح ي˘ف سسم˘ت˘لا ا˘˘م˘˘ك ،ير˘˘ئاز˘˘ج
ة˘˘˘يلو ي˘˘˘لاو ير˘˘˘ج˘˘˘ح فو˘˘˘˘فرد
نجضسلا ةبوق˘ع ا˘ق˘با˘ضس ةد˘كي˘كضس

ةيلام ةمارغو تاونضس7 ـل ذفانلا
قلعت اميف امأا .جد نويلم ةميقب
ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا كÓ˘˘مأا ر˘˘يد˘˘م˘˘ب
«نيدلارضصن يوا˘ف˘ل˘خ» ةد˘كي˘كضس
ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘با˘ي˘ن˘لا تضسم˘ت˘لا د˘ق˘˘ف

6 ةد˘م˘ل ذ˘فا˘ن˘لا ن˘ج˘ضسلا ة˘بو˘˘ق˘˘ع
ردق˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ع˘م تاو˘ن˘ضس
يف تضسمتلا نيح يف ،جد نويلمب

تاذ˘ب ة˘لود˘لا كÓ˘˘مأا ر˘˘يد˘˘م ق˘˘ح

6 ةبوقع ،«ديضشر رامع» ةيلولا

ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ و ا˘ضسب˘ح تاو˘˘ن˘˘ضس

امك ،يرئازج رانيد نويلم ةميقب

سسمخ ة˘بو˘ق˘ع سسا˘م˘ت˘لا˘ب تب˘لا˘ط

جد نويلمو اذفان انجضس تاونضس

ة˘ب˘ح» ة˘عا˘ن˘ضصلا ر˘يد˘˘م ق˘˘ح ي˘˘ف

ل˘ي˘˘كو سسم˘˘ت˘˘لاو اذ˘˘ه .«ل˘˘ضصي˘˘ف

نب نيضسح» ةيضضق يف ةيروهمجلا

قح يف تاونضس6 ةبوقع «حضسيف

ةرازو˘˘ب ا˘˘ق˘˘با˘˘ضس ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘مألا

و «ني˘مأا د˘م˘ح˘م برا˘ح˘م«ل˘ق˘ن˘لا

يف ،جد نويلم ةميقب ةيلام ةمارغ

ءاني˘م ر˘يد˘م ق˘ح ي˘ف بلا˘ط ن˘ي˘ح

«يد˘˘ي˘˘ع˘˘ل ط˘˘بار˘˘˘م» ةد˘˘˘كي˘˘˘كضس

اضسبح تاونضس5 ةبوقع طيلضستب

نو˘ي˘ل˘م ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘لا˘م ة˘˘مار˘˘غ و

ةماعلا ةبا˘ي˘ن˘لا تضسم˘ت˘لا ا˘م˘ك.جد

د˘م˘ح˘ما يد˘ي˘˘ضس ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل

5 ة˘بو˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘˘ت ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

ةمارغ جد نويلمو سسبح تاونضس

يف بي˘قر ق˘ح ي˘ف ،ةذ˘فا˘ن ة˘ي˘لا˘م

،«لامك ناويلع» ةيندملا ةيامحلا

ة˘بو˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘ب تب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

يف تاونضس6 ةدمل ذفانلا نجضسلا

ةينطولا كÓمأÓل ماعلا ريدملا قح

،«دمحم روميح» ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو˘ب

اضسبح تاونضس6 ةبوقع سسامتلاو

ة˘لا˘˘كو˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ق˘˘ح ي˘˘ف اذ˘˘فا˘˘ن

و فيرضش يليهد» ةبازعب ةيراقعلا

ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘يو.ة˘˘˘مار˘˘˘غ جد نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م

داضسف˘لا ة˘ي˘ضضق ي˘ف نو˘طرو˘ت˘م˘لا

امهتم91  مهددع غلابلاو هذه

ادمع ةفيظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘ضسا ةءا˘ضسإا˘ب

ةقحتضسم ريغ عفانم حنم سضرغب

و نيناوقلا قرخي وحن ىلع ريغلل

ريغ تازايتما حنم و تاميظنتلا

ةقفضص ماربإا دنع ريغلل ةقحتضسم

˘˘ما˘˘كحأÓ˘˘˘ل ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘ع وأا

اذكو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ير˘ضشت˘لا

ىلع لامعتضسلاو يدمعلا ديدبتلا

ف˘ظو˘م فر˘ط ن˘م ي˘عر˘ضش و˘ح˘˘ن

ح˘لا˘ضصل وأا ه˘ح˘˘لا˘˘ضصل ي˘˘مو˘˘م˘˘ع

تاكلتمم ،رخآا نايك وأا سصخضش

هيلإا اهب دهع ةيمومع لاومأا وأا

.اهببضسب وأا ةفيظو مكحب

«دمحم حصسيف نب» لأمعألا لجرل ةقحتصسم ريغ تازأيتمإا حنم ةيصضق يف

ةيروهمجلا ليكو تأسسأمتلإا يه هذه
قبأسسلا مأظنلا زومر مهأاو ىيحيوأا قح يف

ددع نم برتقي ةيمويلا تأبأصصإلا ددع
رهصشأا ذنم ةرم لوأل ءأفصشلا تلأح

سسوريفب ةديدج ةبأسصإا753 ءأسصحإا

ءأفسش ةلأح253 و تأيفو8 ،أنوروك
سسمأا تايفضشتضسملا حÓضصإاو ناكضسلاو ةحضصلا ةرازو تلجضس

يف دجتضسملا انوروك سسوريفب ةديدج ةباضصإا753 ءاثÓثلا

يمضسرلا قطانلا نلعأاو .ةريخألا ةعاضس42ـلا لÓخ ،رئازجلا
روتكدلا ،رئازجلا يف انوروك سسوريف يضشفت ةعباتم ةنجل

42ـلا لÓخ «91-ديفوك»ـب ةباضصإا753 ليجضست ،راروف لامج
ةيئابولا ةلاحلا يف لجضسملا نضسحتلا نيبي ام ،ةيضضاملا ةعاضس
نم ةلجضسملا تلاحلا ددع عجارت ثيح ،يلاحلا ربمضسيد لÓخ

ذنم ةلاح004 ـلا نود ام ىلإا رهضشلا ةيادب يف فلألا يلاوح

سسمأا لوأا ةباضصإا293 ليجضست مت نيأا عوبضسألا اذه ةيادب

ددع عفترا نيح يف .نينثإلا سسمأا لوأا ةباضصإا283 و دحألا

تايفو8 ليجضست دعب ،ةافو ةلاح5472 ىلإا سسوريفلا اياحضض

ةلاح253 ليجضست مت اميف .ةيضضاملا ةعاضس42ـلا لÓخ ةديدج

ةعاضس42ـلا لÓخ دجتضسملا يجاتلا سسوريفلا نم ةديدج ءافضش
يف ةحئاجلا ةيادب ذنم ءافضشلا تلاح يلامجا عفتريل ةريخألا

ةمظنم تحرط اهتهج نم .ءافضش ةلاح66566 ىلا رئازجلا
انوروك سسوريفب سصاخلا ديدجلا اهقيبطت ،ةيملاعلا ةحضصلا
نأاضشب تاثيدحتلاو تاداضشرإلا ثدحأا ميدقت فدهب ،دجتضسملا
لوح ةقوثوملا تامولعملا ديدجلا قيبطتلا رفويو. سسوريفلا
عبتت لثم ،تازيم مدقي ل هنكل،ةحضصلا ءاربخ نم سسوريفلا

اهتردضصأا يتلا تاقيبطتلا نيبً ادج ةعئاضشلا لاضصتلا تاهج
مدقي،اذه عمو .ملاعلا ءاحنأا عيمج يف تاموكحلا نم ديدعلا
تاراطخإلاو ثدحألا ةيلحملا تامولعملاو رابخألا قيبطتلا
رهظُي كلذك .كعقوم ىلع ًءانب كلذو ،يلعفلا تقولا يف
اهباضسح متي يتلا ةيملاعلاو ةينطولا تلاحلا ددع قيبطتلا

يضشفت ةعباتمب سصاخضشأÓل حامضسلل ةيضسيئرلا ةضشاضشلا ربع
ةيؤورل لفضسأل ريرمتلا مدختضسملل نكمُيو .انوروك سسوريف
رفوي قيبطتلا نأا نيح يف ،ةيضساضسألا ةفاظنلا تاضسرامم عيمج
سسوريفل ةباجتضسلا قودنضصل عربتلاب كل حامضسللً اطبار كل

ميدقت لجأا نمو .ةيملاعلا ة˘ح˘ضصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل ع˘با˘ت˘لا ا˘نورو˘ك
ةمÓع ىلع قيبطتلا يوتحي ،انوروك سضارعأا لوح ليضصافت
،كلذك .ةفيفخلاو ةريطخلا سضارعألا درضست سصحف بيوبت
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ي˘ف بيو˘ب˘ت˘لا ة˘مÓ˘ع ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا ًا˘ضضيأا كن˘كم˘˘ُي
ةيامح كنكمي فيكو رفضسلا لوح حئاضصن ىلع لوضصحلل
أاطخلا تامولعملاً اضضيأا قيبطتلا درضسيو .سسوريفلا نم كضسفن
نأا امك،انوروك سسوريف لوح ةعئاضشلا ةلئضسألا ىلع بيجيو
كل حامضسلل تاي˘ئا˘ضصحإÓ˘ل ة˘ضصضصخ˘م بيو˘ب˘ت ة˘مÓ˘ع كا˘ن˘ه
ىلعو كعقوم يف ثدحألا انوروك تلاح ىلع ةرظن ءاقلإاب
اهنع غلبملا تايفولل ددع ثدحأا لضصفي امك ،ملاعلا ىوتضسم
.يدعملا سضرملا ببضسب
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نيلصصملا مأمأا رئازجلا عمأج باوبأا حأتتفإا دكأا
:يدهملب ،فورظلا ترفوت ىتم

أينطو هطأسشن فنأأتسسا دجسسم00241»
طبترم ةينآارقلا سسرادملا حتفو

«يحسصلا لوكوتوربلا ىلع ةقدأسصملأب
يف،يدهملب فضسوي ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوضشلا ريزو فضشك
ةرا˘يز˘لا سشما˘ه ى˘ل˘ع سسمأا ا˘ه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘ضص تا˘ح˘ير˘ضصت
باوبأا نأا ةبورخب ديدجلا ةرازولا رقم ىلإا هتداق يتلا ةيدقفتلا

تاضسضسؤوملا رئاضسك نيلضصم˘لا ما˘مأا ح˘ت˘ف˘ت˘ضس ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘ما˘ج
دنع نينطاوملا لابقتضسل رضضحت هحلاضصم نأا اريضشم،ىرخألا
فانئتضسا نع يدهم˘ل˘ب ف˘ضشكو.ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا ر˘ي˘فو˘ت

نم.ينطولا ىوتضسملا ىلع ادجضسم00241 يلاوح طاضشن
تعفر هحلاضصم نأا ةينيدلا نوؤوضشلا ريزو راضشأا ،ىرخأا ةهج
ديزأا دعب ةينارقلا سسرادملا حتفل يحضص لوكوتورب عورضشم

عضضولا نأا ددضصلا سسفن يف ادكؤوم ،قلغلا نم رهضشأا8 نم
سسيئر نأا ةراضشإلا ردجتو .ي˘ج˘يرد˘ت˘لا جار˘ف˘نلا و˘ح˘ن ه˘ج˘ت˘ي
ةموكحلا بلاط يميجح لولج ةمئأÓل ةينطولا ةيقيضسنتلا
ةيلخادلا ةيملعلا اياوزلاو ةينآارقلا سسرادملا حتف يف ليجعتلاب
.تاعماجلاو سسرادملا طاضشن فانئتضسا دعب اميضسل ،ةبلطلل
سسراد˘م˘لا ح˘ت˘ف نإا ،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ضشلا ر˘يزو لا˘˘قو
.يحضصلا لوكوتورب˘لا ى˘ل˘ع ة˘قدا˘ضصم˘لا˘ب ط˘ب˘تر˘م ة˘ي˘نآار˘ق˘لا

سسراد˘م˘ل˘ل ي˘ح˘ضصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا مد˘ق ه˘عا˘ط˘ق نأا ح˘ضضوأاو
ريزو ،دعبتضسي ملو .هيلع ةقداضصملا طقف رظتنيو ةينآارقلا
دامتعلاب ،ةينآارقلا سسرادملا حتف ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوضشلا

طاضشن قيلعت مت دقف ،ةراضشإÓل .يحضصلا لوكوتوربلا ىلع
هب ر˘م˘ت يذ˘لا ي˘ح˘ضصلا ع˘ضضو˘لا بب˘ضسب ،ة˘ي˘نآار˘ق˘لا سسراد˘م˘لا
.دجتضسملا انوروك سسوريف يضشفت دعب ،دÓبلا

S°∏«º.±

ةيصضق يف نيطروتملا قح يف ةتوأفتم تأبوقع عيقوتب ،ءأثÓثلا صسمأا ةمصصأعلأب دمحما يديصس ةمكحم ىدل مأعلا قحلا يعدم بلأط
.»حصسيف نب دمحم«ةقدنفلا أهنم تلأجم ةدع يف طصشأنلا لأمعألا لجر
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ة˘م˘كح˘م ،ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا سسمأا تق˘˘ط˘˘ن
ةيلو يلاو دضض ماكحألاب ةزابيت
دب˘ع» ا˘ق˘با˘ضس ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ح˘˘ن˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا «خوز ردا˘˘˘ق˘˘˘لا
ميعزل ة˘ق˘ح˘ت˘ضسم ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما
،داد˘ح ي˘ل˘˘ع» ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ل˘˘ترا˘˘كلا

.تاونضس4  ةدمل هنجضسب ةيضضاق
ةزا˘ب˘ي˘ت˘ب ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘˘م تضضق

تاونضس4 ةدمل ذفا˘ن˘لا ن˘ج˘ضسلا˘ب

يف نويلمب  ردقت ةيلام ةمارغو

ا˘ق˘با˘ضس ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو ي˘لاو ق˘˘ح

هتضسرامم مدعو «خوز رداقلادبع»

3 ةد˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘كح ما˘˘ه˘˘م يأل

لامعألا لجر ةيضضق يف تاونضس

يف هعولضضل ن˘ج˘ضسلا ي˘ف ع˘با˘ق˘لا

.»داد˘˘˘ح ي˘˘˘ل˘˘˘ع» دا˘˘˘ضسف ا˘˘˘يا˘˘˘˘ضضق

اق˘با˘ضس لوألا لوؤو˘ضسم˘ل˘ل ته˘جوو

«ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو ى˘ل˘ع

قلعتت م˘ه˘ت» ي˘ف خوز ردا˘ق˘لاد˘ب˘ع

ح˘ن˘م ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘ضسا ءو˘ضسب

ديدبتو ةقح˘ت˘ضسم ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما

نأا ركذلاب ريد˘ج .ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا

تردضصأا دق تناك ةزابيت ةمكحم

يضضقي امكح ،ربمضسيد8  خيراتب

دبع» اقباضس ةمضصاعلا يلاو عاديإاب

مكحلا بقع ،سسبحلا «خوز رداقلا

اذفان انجضس تاونضس سسمخب هيلع

يف داضسفلاب قلعتت مهتب هتعباتمل

نيدلا يحم» لامعألا لجر ةيضضق

ح˘ن˘م˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع «تو˘˘كح˘˘ط

ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ر˘ي˘غ˘ل˘ل يد˘م˘˘ع˘˘لا

لاجم ي˘ف ةو˘ضشر˘لا ي˘ق˘ل˘ت ،ةرر˘ب˘م

ح˘ن˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘ق˘ف˘˘ضص مار˘˘بإا

رربم نود تاضضيفختو تاءافعإا

.ينوناق
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ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘ضضع د˘˘ق˘˘ت˘˘نا
يضشفت دضصرو ةعبات˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا

طاقب روضسيفور˘ب˘لا ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو
نمحرلا دبع ةحضصلا ريزو،يناكرب
يف ر˘خأا˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘ضسم د˘يزو˘ب ن˘ب
سسوري˘ف˘ل دا˘ضضم˘لا حا˘ق˘ل˘لا ءا˘ن˘ت˘قا

يف ينا˘كر˘ب طا˘ق˘ب لا˘قو.ا˘نورو˘ك
ل˘خد˘ت نإا ة˘ي˘ف˘ح˘ضص تا˘ح˘˘ير˘˘ضصت
ح˘˘م˘˘ضس ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
سصضصح ىلع سسفانت˘لا˘ب ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك حا˘˘˘ق˘˘˘ل ن˘˘˘م
تانحضشلا ىلع ةيلودلا ةضسفانملا
بضسحو.قو˘˘ضسلا ي˘˘ف ةدود˘˘ح˘˘م˘˘لا

نإا˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طألا دا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع سسي˘˘˘˘ئر
تيرجأا يتلا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تا˘ضسارد˘لا
نأا تتبثأا ةيملاعلا رباخملا ربكأا يف
،حيقلتلا وه ءابولل ديحولا جÓعلا

ي˘ف تر˘خأا˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ا˘فر˘ت˘ع˘˘م
عفد ام حاقللا ءانتقل اهبلط ميدقت
ل˘خد˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
نم لوألا ريزولل ةميلعت هيجوتو
تاضضوافملا ةيلمع ةرضشابم لجأا
.حا˘ق˘ل ن˘˘ضسحأا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ضصح˘˘ل˘˘ل

اذ˘˘ه ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘ضضأاو
ي˘ف عر˘ضش ه˘ل˘ك م˘لا˘ع˘لا« :قا˘ي˘˘ضسلا
اذه˘ل جÓ˘ع ن˘ع ثح˘ب˘لاو ر˘يو˘ط˘ت
ر˘ه˘ضشأا ة˘ي˘نا˘م˘˘ث ل˘˘ب˘˘ق سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

م˘ت˘ي ي˘ت˘لا تا˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘ي˘˘لد˘˘لاو
ر˘با˘خ˘م˘لا ي˘ف ا˘ي˘˘لا˘˘ح ا˘˘هر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
تاضضوافملا تأادب اهعمو ةيملاعلا

ي˘˘ف تر˘˘خأا˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
م˘يد˘ق˘تو ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا تا˘ضضوا˘ف˘م˘˘لا

لوحو .«ةيملاعلا رباخملل تابلط
،رئازجلا هينتقتضس يذلا حاقللا عون
ةفلكملا ةيملعلا ةنجللا وضضع لاق
ءا˘بو ي˘ضشف˘˘ت د˘˘ضصرو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب

د˘˘ي˘˘ب عو˘˘ضضو˘˘˘م˘˘˘لا نأا ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
:كردتضسيل ،دÓبلل ايلعلا تاطلضسلا
ينيضصلاو يضسورلا حاقللا نأا ىرأا«
ايضصخضشو برقألا وه يكيرمألاو
يتلا تاحاقللا يف قثأا بيبطكو
ىلع اهبوعضش ىلع لودلا اهيرجت

ي˘˘˘ضسور˘˘˘لاو ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضصلا رار˘˘˘˘غ
حا˘ق˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘بو .«ي˘˘كير˘˘مألاو
ةيملعلا ةنجللا وضضع لاق «رزياف»
هيلع ر˘ئاز˘ج˘لا لو˘ضصح ة˘ضصر˘ف نإا

ظافتحلاو هلامعتضسا نأل ةليئضض
ةني˘ع˘م طور˘ضش ر˘فو˘ت بل˘ط˘ت˘ي ه˘ب

ي˘ت˘لا ةرار˘ح˘لا ة˘جرد رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ر˘˘ف˘˘˘ضصلا تح˘˘˘ت نو˘˘˘كت نأا بج˘˘˘ي
ي˘˘قا˘˘ب سسكع ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن˘˘˘ب
لثم يعدتضست ل يتلا تاحاقللا

دكأاو اذه.ة˘ضصا˘خ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا هذ˘ه
ل هنا يناكرب طاقب روضسيفوربلا

ة˘˘˘لÓ˘˘˘ضسلا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا ن˘˘˘م فو˘˘˘˘خ

91 ديفوك سسوريف نم ةروطتملا
ابوروأا لخاد اه˘ق˘ير˘ط ق˘ضشت ي˘ت˘لا

لظ يف رئازجلا ىلإا ةيويضسآا لودو
ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘˘للا
قلغب قل˘ع˘ت ا˘م ة˘ضصا˘خ ة˘مو˘كح˘لا
يوجلا لا˘ج˘م˘لاو ة˘ير˘ب˘لا دود˘ح˘لا

انلعجي ام وهو ،تÓحرلا قيلعتو
لاقتنا نع ابيرقت ىأانم يف هبضسح
سسوريف نم ةديدجلا ةلÓضسلا هذه
ددضشو.هبضسح رئازجلا ىلإا انوروك
مازتللا ةرورضض ىلع روضسيفوربلا
ا˘ي˘لا˘ح ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا˘˘ب
ل ءÓجإلا تايلمع نأا ىلإا اريضشم،
نيدفاولا ةلقل رظنلاب ارطخ لكضشت
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ة˘يرا˘ب˘جإاو ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةين ل هنأا ىلإا ثدحتملا راضشأاو،
يوجلا لاجم˘لا ح˘ت˘ف˘ب ة˘مو˘كح˘ل˘ل
ةرورضض ىلإا ايعاد، ايلاح تÓحرلل

ة˘ضصا˘خ حا˘ق˘ل˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
امأا. رمعلا يف نيبغارلل ةبضسنلاب

هينتقتضس يذلا حاقللا ةيلعاف نع
عم مايألا هذه نوضضغ يف رئازجلا
سسوريفلا نم ةروطتملا ةلÓضسلا
دحل هنأاب يناكرب روضسيفوربلا ىري
ة˘˘ح˘˘ضضاو ر˘˘ي˘˘˘غ ر˘˘˘مألا ة˘˘˘عا˘˘˘ضسلا

هذه نع ةرفوتم ريغ تاضساردلاو
هعقوتي ام بضسحو نكل، ةلÓضسلا
تاحاقللا هذ˘ه ي˘ج˘ت˘ن˘مو ءار˘ب˘خ˘لا
لاعف حاقللا نوكي نأا نكمي هنإاف
جا˘˘ت˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا ن˘˘كم˘˘˘ي وأا
ةروطتملا ةلÓ˘ضسلا ق˘فو تا˘حا˘ق˘ل
ي˘˘ف ن˘˘كل. ا˘˘ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا رو˘˘ح˘˘˘تو
طاقب روضسيفوربلا بلاط لباقملا
ميعطتلا ةيلمع ع˘ير˘ضست˘ب ي˘نا˘كر˘ب
ع˘ي˘ط˘ق˘لا ة˘عا˘ن˘م ى˘˘لإا لو˘˘ضصو˘˘ل˘˘ل
ةديدجلا تلÓضسلا ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
ةيلاعف دكأا يتلا،انوروك سسوريفل
نأا فاضضأاو.اهتهجاوم˘ل تا˘حا˘ق˘ل˘لا
ةديدجلا تلÓضسلا نم ايلاح قلقلا
تامولعملا فعضض هدرم سسوريفلل

يتلا ىودعلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق لو˘ح
ع˘برأا˘ب تا˘ضسارد˘لا سضع˘ب ا˘ه˘ترد˘ق
.ةيلضصألا ةلÓضسلا فاعضضأا

دادح يلع ةيصضق يف

 اذفأن أنجسس تاونسس4 ـب خوز ردأقلادبع نيدت ةزأبيت ةمكحم

:ينأكرب ،يجأتلا صسوريفلأب صصأخلا حأقللا ءأنتقإا يف ةحصصلا ةرازو رخأأت دقتنا

«أنوروك سسوريفل ةديدجلا ةلÓسسلا نم ىأأنم يف رئازجلا»
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ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو د˘˘˘كأا

يمششاه˘لا ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘شضلاو

ا˘ف˘ي˘شض ه˘لوز˘ن ىد˘ل سسمأا،بو˘ب˘ع˘ج

يذلا «حابشصلا فيشض» جمانرب ىلع

ىلوأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلا ريثأا ربع ثبي

باحشصأا جامدإ’ ةديدج ةطخ دادعإا

دمتعت ثيح ،ليغششتلا لبق ام دوقع

ي˘ف ة˘جرد˘م ةد˘يد˘ج تا˘˘ي˘˘لآا ى˘˘ل˘˘ع

نأا ريزولا راششأاو .ةميلعت عورششم

سسل˘ج˘م ى˘ل˘ع تل˘ي˘حأا ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

لاحتشس امك اهدامتعا متو ةموكحلا

عوجر درجمب ءارزولا سسلجم ىلع

سضرأا ى˘˘لإا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘˘ئر

.اهقيبطت يف ءدبلل كلذو ،نطولا

موقت ةميلعتلا نأا ريزولا حشضوأاو

تاي’ولا لكل قيقدلا حشسملا ىلع

عفرو ةرغاششلا بشصانم˘لا ة˘فر˘ع˘م˘ل

ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،ا˘ه˘ن˘ع د˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

بشصانم˘لا ع˘م تادا˘ه˘ششلا ف˘ي˘ي˘كت

افلأا563 نأا ىلإا اريششم ،ةرغاششلا
نو˘ي˘ن˘ع˘م تادا˘ه˘ششلا ي˘ل˘˘ما˘˘ح ن˘˘م
ي˘ف ر˘يزو˘لا ف˘ششك ا˘م˘ك .جا˘مدإ’ا˘ب

فلأا57 دوجو نع ،هثيدح مشضخ
لمعتشس ،دمجم رغاشش لمع بشصنم
هنع ديمجتلا عفر ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
دوقع باحشصأا جامدإا لكششم لحل
اذ˘ه نأا اد˘كؤو˘م ،ل˘ي˘غ˘ششت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م
نيتنشس دودح يف ىوطيشس فلملا
.ريدقت ىشصقأاك فشصنو نيتنشس وأا

حشضوأا ،جامدإ’ا يف ةيولوأ’ا نعو
باح˘شصأ’ نو˘كت˘شس ا˘ه˘نأا بو˘ب˘ع˘ج

،تاونشس8 ىلإا لشصت يتلا ةربخلا

3 ن˘م ةر˘ب˘خ نو˘كل˘م˘ي ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ي

نم ريخأ’ا يفو ،قوف امف تاونشس

،تاونشس3 نم لقأا ةربخ نوكلمي
رثأاب هقيبطت متيشس رارقلا نأا اهونم

1202. يفناج نم ءادتبا يعجر

انوروك سسوريفب نيباسصملا تاسضيوعت

قودنسصو لبقملا يفناج رهسش قلطنتسس
اريبك ازجع يناعي دعاقتلا

دو˘جو˘ب ل˘م˘ع˘لا ر˘يزو فر˘ت˘عا ا˘م˘ك
لا˘م˘ع˘لا سضيو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘كششإا
يحشصلا رج˘ح˘لا ي˘ف ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘شسب
ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ز˘ج˘˘ع˘˘لا بب˘˘شسب

ر˘يزو ح˘شضوأاو .د˘عا˘ق˘ت˘لا قود˘ن˘شص
نأا ،بو˘ب˘ع˘ج ي˘م˘˘ششا˘˘ه˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
سضيوعت ةيفيك يف نكمي لكششملا

دو˘جو ى˘لإا را˘ششأاو لا˘م˘˘ع˘˘لا ء’ؤو˘˘ه
قو˘ق˘ح ة˘يا˘م˘ح˘ل ةذ˘خ˘ت˘م تاءار˘˘جإا
ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م ن˘يرر˘شضت˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا

را˘ششأا ا˘م˘ك .م˘ه˘˘ف˘˘ئا˘˘ظوو ا˘˘نورو˘˘ك
’ دعاقتلا قودنشص نأا ىلإا ريزولا
يعا˘شسم م˘غر،ز˘ج˘ع˘لا ي˘نا˘ع˘ي لاز˘ي
ةيلاملا تانزاوتلا قيقحتل هحلاشصم
.يعامتج’ا نامشضلا قيدانشص يف
لكششملا اذه لح نأا ريزولا راششأاو
،لمعلا بشصانم عيشسوت يف نمكي

وه ام ىلع ةظفاحملا نأا افيشضم
دد˘˘˘ع ع˘˘˘فر ه˘˘˘نأا˘˘˘شش ن˘˘˘م دو˘˘˘جو˘˘˘م
ةيودأ’اب قلعتي اميفو.ن˘ي˘ب˘شست˘ن˘م˘لا
عاطقلا ىلع لوأ’ا لوؤوشسملا لاق
ايلام تايلديشصلا ميعدت متيشس هنأا

ة˘شسي˘ن˘ج˘لا ة˘˘يودأ’ا ع˘˘ي˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م
ريزولا دكأا امك.هلامعتشسا عيجششتل
با˘شصم ل˘ك سضيو˘ع˘ت م˘ت˘˘ي˘˘شس ه˘˘نأا
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ىر˘˘˘˘˘جأا ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘كب

غلبمب جد0088 ـب «رأا.يشس.يب» ـلا

ةعششأ’ا امأا،جد0053 ـب ردقي يلام
ـب تير˘˘˘˘˘جأا ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘˘شصلا

ـب ا˘ه˘شضيو˘ع˘ت م˘ت˘˘ي˘˘شسف جد00021

ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ف˘˘ششك ل˘˘كل جد0005
ىمشسملا ليلحتلا  سضيوعت متيشس

ل˘كل جد0051 ـب «كينيجيت˘نوأا»
ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نا˘كمإا˘ب ثي˘ح ،ل˘ي˘ل˘ح˘ت
ربع تا˘شضيو˘ع˘ت˘لا  ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا
برقتلا لÓخ نم وأا ءافششلا ةقاطب
.يعامتج’ا نامشضلا حلاشصمل

¯ S°∏«º.±

لقتشسم˘لا ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا ه˘جو
«سسانكلا» يلاعلا ميلعتلا ةذتاشسأ’
يلاعلا ميل˘ع˘ت˘لا ةرازو ى˘لا ةو˘عد˘لا

حتف نينقت لجأا نم يملعلا ثحبلاو
امب ،Óبقتشسم هاروتكدلا تاقباشسم
تا˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘جا˘˘حو م˘˘ئÓ˘˘ت˘˘ي
ةيمو˘كح˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لاو ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’او
«سسا˘ن˘كلا» تعد ا˘م˘ك .ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

دبع روتكدلا ا˘ه˘ل˘ث˘م˘م نا˘شسل ى˘ل˘ع
ف˘ي˘ن˘شصت ى˘لا طÓ˘ي˘˘م ظ˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘لا
ف˘ي˘ظو˘لا ي˘ف هارو˘ت˘˘كد˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش
ي˘ط˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
يف ةيقرتو فيظوت سصرف اهلماحل
.تاعماجلا ر˘ي˘غ ىر˘خأا تا˘شسشسؤو˘م
تاعما˘ج˘لا ل˘ي˘ج˘شست طÓ˘ي˘م د˘كأاو

هاروتكد بلاط فلا85 ـل ةيرئازجلا
ميلعتلا ةرازو تشصشصخ اميف اذه
ةنشسلا ةذهل يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ددع لشصيل ديدج بشصنم0057
ةع˘ما˘ج˘لا ي˘ف هارو˘ت˘كد˘لا ع˘يرا˘ششم

عورششم005و فلأا56 ةيرئازجلا

ة˘ب˘شسن ا˘ن˘ب˘˘شست˘˘حا اذإا ه˘˘نأا فا˘˘شضأاو.
تاعماجلا يف ة˘ي˘لا˘ح˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
ةدا˘˘ه˘˘شش ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
دد˘˘ع ا˘˘ن˘˘ب˘˘شست˘˘حا اذإاو ،هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

،نيلاطبلا هاروتكدلا ةداهشش يلماح
ن˘يذ˘˘لا هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط دد˘˘عو
ةيباشسح ةيلمعب هنإاف ،نو˘جر˘خ˘ت˘ي˘شس

04 يلاوح راظتنا ني˘ع˘ت˘ي ة˘ط˘ي˘شسب

نأا راششاو .اعيمج مهفيظوتل ةنشس
هنشس يذلا هاروتكدلا ةداهشش لماح

ةياغل ربشصي نأا هيلع،ةنشس03 مويلا

هفيظوت متي ةنشس07 نشس هغولب
يف اذه ،ا˘ع˘ب˘طو ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب ذا˘ت˘شسأا

تاقباشسم ح˘ت˘ف ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا ة˘لا˘ح
لاق امك .لبقتشسملا يف هاروتكدلا
ةعماجلا نأا حورطملا لاكششإ’ا نأا
نيوكت نع ةلوؤوشسم اهشسفن ربتعت
ةبلطو م˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت سسي˘لو ،ة˘ب˘ل˘ط˘لا

نأا نوري هاروتكدلا ةداهشش يلماحو
رورم زاوج يه هاروتكدلا ةداهشش
يف ،ةعماجلا يف سسيردتلل يرابجإا

ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ن˘م د˘˘ب’ ه˘˘نأا  ن˘˘ي˘˘ح
ع˘ي˘م˘˘ج ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘كششإ’ا
ة˘˘˘ي˘˘˘شضرأ’ا تد˘˘˘ه˘˘˘ششو .فار˘˘˘طأ’ا

حششر˘ت˘لا تا˘ب˘ل˘ط عاد˘يإ’ ة˘ي˘م˘قر˘لا

0202- هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسم˘˘˘ل

ة˘قو˘ب˘شسم ر˘ي˘غ ة˘كرا˘ششم1202.
ةقبا˘شسم˘ل ح˘ششر˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘ل

ةعاشس84 د˘ع˘ب كلذو .هارو˘ت˘كد˘لا
مت ثيح ،ةيشضرأ’ا قÓطإا نم طقف

فلأا00085 ن˘م د˘يزأا ل˘ي˘ج˘شست

0057 ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘شسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ي بلا˘˘˘ط

ميل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف د˘يد˘ج بشصن˘م
فعاشضتي نأا عقوتملا نمو. يلاعلا
˘ما˘يأ’ا ي˘ف ر˘˘ث˘˘كأا ع˘˘ف˘˘تر˘˘يو م˘˘قر˘˘لا
يف تÓيجشستلا نأا اميشس ،ةمداقلا
يف تقلطنا ثيح ,ةيلوأ’ا ةلحرملا

ةياغ ىلإا دتمتو0202 ربمشسيد72

م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع1202. يفناج01

21 ى˘لإا11 نم ليج˘شست˘لا د˘ي˘كأا˘ت

نÓ˘عإ’ا نو˘كي˘شسو ،1202 يفنا˘ج

يرفيف20 موي ةيلوأ’ا ةمئاقلا نع

نوعطلا باب حتفيشس اميف،1202

1202 يرفيف30- 40  نم ةيادب

ةشسارد ة˘ل˘حر˘م ي˘ف عور˘ششلا م˘ت˘ي˘ل،

يرفيف50- 70 ن˘ي˘ب نو˘ع˘˘ط˘˘لا

ن˘ع نÓ˘عإ’ا م˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع1202.

يرفيف80 موي ةيئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

.لبقملا
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ر˘خآا» ـل ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م ة˘˘لو˘˘ج لÓ˘˘خو

قاو˘˘شسأاو تÓ˘˘ح˘˘م ى˘˘لإا «ة˘˘˘عا˘˘˘شس

اهلÓخ عمجأا ،سسادرموبو ةمشصاعلا

نأا يهو ،ةدحاو ةركف ىلع راجتلا

ةي˘كÓ˘ه˘ت˘شس’ا داو˘م˘لا ل˘ك را˘ع˘شسأا

ةدايز تفرع ،اهنم ةمعدملا ىتح

ءاشضقنا لب˘ق ة˘ل˘ي˘ل˘ق ا˘ما˘يأا ةر˘ب˘ت˘ع˘م

ترشصح˘نا ما˘قرأ’ا ة˘غ˘ل˘بو ،ة˘ن˘شسلا

لك نع ارانيد03و01 نيب ةدايزلا

ةلمجلا قاوشسأا ىوتشسم ىلع جتنم
بب˘شس ة˘ئز˘ج˘ت˘لا را˘ج˘ت ع˘جرأا ي˘ت˘لا
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا را˘˘ع˘˘شسأا عا˘˘ف˘˘ترا
ى˘ل˘ع عا˘ف˘تر’ا سسكع˘نإاو .م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا

ثيح ،ة˘ئز˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م ىو˘ت˘شسم
هرعشس ،ةدايز سصمحلا رعشس فرع

054ـب عابيل ،ارانيد063 ةلمجلاب

سسفن ،دحاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل ارا˘ن˘يد
اهرعشس داز يتلا ةنيرفلا عم ءيششلا

،دحاولا مارغوليكلا يف ارانيد51ـب

.ةلمجلاب ريناند3 ـب ركشسلا ةدامو

تناك يتلا بيلحلا ةربغ ةهج نمو

ارانيد063ـب ر˘ه˘ششأا ل˘˘ب˘˘ق عا˘˘ب˘˘ت
ةلمجلاب اهرعشس راشص مويلاو ةبلعلل

لباقم تÓحملاب عابتل ،جد093

ةمعدم داوم اهنأا مغر،رانيد004
ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘حو ،ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م

003ـب عاب˘ت ترا˘شص ءا˘ي˘لو˘شصا˘ف˘لا

قو˘شس ي˘˘ف مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘كل˘˘ل را˘˘ن˘˘يد

043 ىلإا اهر˘ع˘شس ل˘شصو ،ة˘ل˘م˘ج˘لا

دكأاو .ةئزجتلا تÓحم يف ارانيد
ىلإا ىَدأا ببشس مهأا نأا نوشصتخم

يف لثمتي ،تادايزلا هذه ليجشست
،ةينطولا ة˘ل˘م˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ق سضا˘ف˘خ˘نا

وروأا دحاول فرشصلا رعشس غلب ثيح

مقر˘لاو ،كو˘ن˘ب˘لا ي˘ف ارا˘ن˘يد461
بشسح ر˘˘ث˘˘كأا عا˘˘ف˘˘ترÓ˘˘ل ح˘˘ششر˘˘˘م

جد681 ىلإا لشصي دقو ،نيشصتخم
رثؤوُيشس امم ،مايأ’ا مداق يف ورويلل
وأا ةيئاذغلا داوملا راعشسأا ىلع ابلشس
اهتعان˘شص ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا داو˘م˘لا

نم اهداري˘ت˘شسا م˘ت˘ي ي˘ت˘لاو ا˘ي˘ل˘ح˘م
.جراخلا

تإرايسسلإ دإريتسسإ فلم قلغأإ امدعب

يئاهن لكسشب تإونسس3 نم لقألإ

ءÓكو ةيعمجل قباسسلا سسيئرلا
تامÓعلا ةددعتم تارايسسلا

ةعانسصلا ريزو تاحيرسصت دقتني
تارايشسلا ءÓكو ةيع˘م˘ج˘ل ق˘با˘شسلا سسي˘ئر˘لا ف˘شصو
ريزو تاحيرشصت ،سشابن فشسوي ،تامÓعلا ةددعتم
ثيح, ةيقطنم ر˘ي˘غ˘لا˘ب ي˘ل˘ع تيآا تا˘حر˘ف ة˘عا˘ن˘شصلا
داريتشسا باب نم قلغأا امدعب ،رششابم لكششب هدقتنا

يف سشا˘ب˘ن لا˘قو .تاو˘ن˘شس3 نم ل˘قأ’ا تارا˘ي˘شسلا
تيآا تاحرف ريزولا ةشضراعم نإا ةيفحشص تاحيرشصت

يذلا ةيلا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف تجردُأا ي˘ت˘لا ةّدا˘م˘ل˘ل ي˘ل˘ع
تارايشسلا داريتشساب حمشست يتلاو ةموكحلا هتدعأا
ناملربلا ءاشضعأا اهاكز مث تاونشس ثÓث نم لقأ’ا

ةعا˘ن˘شصلا ر˘يزو كشسم˘ت سصو˘شصخ˘بو .مو˘ه˘ف˘م ر˘ي˘غ
داريتشساو عينشصتب سصاخلا طورششلا رتفد نومشضمب
اهنم طورششلا سضعب نأا ثدحتملا دكأا ،تارايشسلا

عبرم رتم0043 اهردق ةحاشسم نيدروتشسملا كÓتما
ىلع ءÓكولا لوشصح ةلقرعل فدهت اهئارك سضوع
يأا يف ةدوجوم ريغ طورشش هذه نأا عباتو ،دامتع’ا
نيلماعتملا نأا سشابن فشسوي دكأاو.ملاعلا يف ةلود
ر˘˘˘ت˘˘˘فد نو˘˘˘م˘˘˘شضم˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘شضيأا او˘˘˘˘ششهد˘˘˘˘نا بنا˘˘˘˘جأ’ا
ر˘يزو˘ل ةر˘ي˘خأ’ا تارار˘ق˘لا ن˘م او˘˘مد˘˘شصو،طور˘˘ششلا
ءÓكو ةيع˘م˘ج˘ل ق˘با˘شسلا سسي˘ئر˘لا م˘ه˘تاو .ة˘عا˘ن˘شصلا
ةلقرعب عاطقلا ريزو تا˘مÓ˘ع˘لا ةدد˘ع˘ت˘م تارا˘ي˘شسلا
يأا ح˘ت˘ف مد˘ع˘ب اد˘ه˘ششت˘شسم ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا

عناشصم ةدع سسÓفإاو هدهع يف ةيعانشص تابكرم
ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يزو نأا ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘تو.«ما˘ي˘نأا» ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةيعاذإ’ا ةانقلل سسما لوأا حرشص يلع تيآا تاحرف
،ةموكحلل ةيولوأا تشسيل تارايشسلا قوشس نأا ىلوأ’ا

تارايشسلا داريتشساب حامشسلا ةيناكمإا مدعب كشسمتو

.ةتحب ةيداشصتقا بابشسأ’ تاونشس3 نم لقأ’ا
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ةيكيمانيد قلخ يف ةمهاسسملإ اهنأاسش نم
نينطإوملإ لقنت لهسست

قلطت لقنلا ةرازو
تاسسسسؤوملل ةنسضاح لوأا

«كت لقن» ةيمسست تحت ةئسشانلا
لوأا قÓ˘طإا ن˘ع،ي˘نا˘ه ر˘هز˘ل ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو ف˘˘ششك
تحت هعاطقل ةعباتلا ةئششانلا تاشسشسؤوملل ةنشضاح
هتملك يف يناه رهزل حشضوأاو .«كت لقن» ةيمشست
نأا ،ةنشضا˘ح˘لا ن˘ي˘ششد˘ت ن˘ع نÓ˘عإÓ˘ل ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘لوأ’ا د˘ع˘ت ةو˘ط˘خ˘لا
اقفو عا˘ط˘ق˘لا ة˘ن˘م˘قر را˘طإا ي˘ف بشصتو ،ر˘ئاز˘ج˘لا
نأا ف˘ششكو.ة˘مو˘كح˘لا ع˘م ج˘مر˘ب˘م˘لا ط˘ط˘خ˘م˘˘ل˘˘ل
لاجم يف ةششانلا تاشسشسؤوملل ةهجوم ةنشضاحلا
ةبدتنملا ةرازولاو ديربلا ةرازو عم نواعتلاب لقنلا
.ةئششانلا تاشسشسؤوملاو ةفرعملا داشصتقاب ةفلكملا

اهنأا اربتعم ،ةوطخلاب هلؤوافت نع ريزولا برعأاو
ل˘ق˘ن˘ت ل˘ه˘شست ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ق˘ل˘˘خ ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شست˘˘شس
م˘ه˘تا˘ي˘ح ن˘ي˘شسح˘ت ي˘ف م˘ها˘شست ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ريزولا قرطت ةيناث ةهج نم.ايداشصتقاو ايعامتجا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ه˘م˘ي˘عد˘تو عا˘ط˘ق˘لا ة˘ن˘م˘˘قر ةرور˘˘شضل
كلذو دهجلاو تقولا داشصتقا لجأا نم تاراكتب’ا

ىلع يناه نهارو.ةثيد˘ح˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ه˘ح˘ي˘ت˘ت ا˘م
ثادحإا لجأا ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تاءا˘ف˘كلا با˘ط˘ق˘ت˘شسا
داريتشسا ىلإا ءوج˘ل˘لا نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م،ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ل˘ق˘ن˘لا
ةلمعلاب ةرم ل˘ك ة˘نا˘ي˘شصلا˘ب ا˘ه˘عا˘ب˘تاو تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
رادم ىلع ةيمومعلا ةنيزخلا لهاك لقثأا ةبعشصلا
.تاونشس
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نأإو ةسصاخ،1202 ديدجلإ ماعلإ لوخد لبق ةليلق امايأإ ،نينطإوملإ ىدل قلقلإ ثب ام كلذو اينونج اعافترإ إرخؤوم  ةيئإذغلإ دإوملإ راعسسأإ تفرع
 .اهريغو تايلوقبلإو نئاجعلإ ،تيزلإو ةنيرفلاك ،اهيلع بلطلإ رثكي ةيكÓهتسسإ إدإوم سسم عافترلإ

اهنع ديمجتلإ عفرو ةرغاسشلإ بسصانملإ ةفرعمل تايلولإ لكل قيقدلإ حسسملإ ىلع موقت

نيتنسس هاسصقأا لجأا يف ليغسشتلا لبق ام دوقع باحسصأا جامدإ’ ةديدج ةطخ دادعإا يف عورسشلا

ةيرئإزجلإ ةيتامدخلإو ةيداسصتقإلإو ةيموكحلإ تاسسسسؤوملإ تاعماجلإ تايجاحو مئÓتي امب

Óبقتسسم هاروتكدلا تاقباسسم نينقت ىلإا يلاعلا ميلعتلا ةرازو وعدت «سسانكلا»

ةلمجلإ قإوسسأإ ىوتسسم ىلع جتنم لكل إرانيد03 و01 نيب ترسصحنإإ تإدايزلإ

ديدجلا ماعلا نولبقتسسي نويرئازجلا
ةيئاذغلا داوملا راعسسأا يف ينونج عافترإاب

:يناه رهزل ،انوروك ةحئاج ببسسب ةريبك رئاسسخ دبكت لقنلإ عاطق نإإ لاق

«ءابولا يف مكحتن امدنع تاي’ولا نيب لقنلا حتفنسس»
لقنلا سصخي اميف ءاوشس ،ةحئاجلا ةيادب ذنم،ةريبك رئاشسخ دبكت هعاطق نإا ةيفحشص ةودن لÓخ سسمأا ،يناه رهزل ،لقنلا ريزو فششك
ةيوجلا طوطخلا ةكرشش رئاشسخ تردقو .لقنلا تاكرشش اهتدبكت يتلا رئاشسخلا نع ’اثم ،ريزولا مدقو .يربلاو يرحبلاو يوجلا

حتفب قلعتي لاؤوشس ىلع هتباجإا يفو.رانيد رييÓم9ـب تردق رئاشسخ يرحبلا لقنلا دبكت امنيب.رانيد رايلم04ـب ،ةيرئازجلا
رهزل حشضوأاف،تاي’ولا نيب ام لقنلا حتف سصخي اميف امأا.دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا نأاشش نم وه رارقلا اذه نإا ،لقنلا ريزو دكأا،دودحلا

نإا ريزولا دكأا ،ىرخأا ةهج نمو .«تاي’ولا نيب لقنلا حتفنشس ،ءابولا يف مكحتن امدنع«:Óئاق ةيئابولا ةيعشضولاب طبترم هنإا،يناه
طوطخ لك يطغت نأا اهدحول عيطتشست ’ ازوتيا نإا احشضوم .يرب لقن طوطخ حتف يف نوبغري نيذلا سصاوخلا لك عجششت هحلاشصم
±.S°∏«º.ىربكلا تاي’ولاو ةمشصاعلا ىوتشسم ىلع لقنلا
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مدقت ر˘ثإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘ضضق˘لا تأ˘ي˘ث˘ي˘ح
ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لأ˘˘˘ضصم ى˘˘˘لإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘ضضلا
،ةلضشنخب يلخادلا شسمأخلا يرضضحلا
ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ضسر ىو˘˘˘كضش عاد˘˘˘يإا شضر˘˘˘غ˘˘˘ل
فدهتضسا، ةقرضسلل هضضرعت شصوضصخب
فيرعتلا ةقأطب نولعأفلا أهلÓخ نم
ىلإا ةفأضضإ’أب ،هب ةضصأ˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نم شضأيب ىلع ىضضمم يديرب كضص
كلذ˘˘ك مأ˘˘ق أ˘˘م˘˘ك ، ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضضلا ل˘˘ب˘˘ق
بحضسب خيرأتلا شسفنب مهيف هبتضشملا

ن˘˘م جد000.05ـب ردق˘ي ي˘لأ˘م غ˘ل˘ب˘م
، ةلضشنخ˘ب ة˘يد˘ير˘ب˘لا بتأ˘كم˘لا ىد˘حإا
ىدل بلطب ةيحضضلا كلذ˘ك أأ˘جأ˘ف˘ت˘ي˘ل
نم ةدأفتضسÓل رئازجلا ديرب حلأضصم
ةلأضسر هيقل˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ة˘قأ˘ط˘ب˘لا
بأ˘˘ضسح˘˘لا ن˘˘م ةدراو ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإا
ه˘ب شصأ˘خ˘لا ي˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا

ةقأطبلا بلط مÓتضسا لضصو ةنمضضتم
ة˘مأ˘قإا ل˘ح˘م أ˘ه˘˘ب نود˘˘م ، ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا

،ةيلضصأ’ا ه˘ت˘مأ˘قإا ل˘ح˘م ن˘ع ف˘لأ˘خ˘م
ر˘ي˘غ ر˘خآا ف˘تأ˘ه م˘قر ى˘لإا ة˘فأ˘ضضإ’أ˘ب
ىوكضشلا يقلت دعب. يضصخضشلا همقر
ن˘مأ’ا ح˘لأ˘ضصم ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لا
ةلضشنخب يلخادلا شسمأخلا يرضضحلا
ةقمعملا أهتأقيقحت روفلا ىلع رضشأبتل
ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا د˘ع˘ب ، نأأ˘ضشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
شصأ˘خ˘لا لأ˘ق˘ن˘لا ف˘تأ˘ه˘˘لا ل˘˘مأ˘˘ع˘˘ت˘˘م
مضسإأب نودم هنأأب نيبت ، هيف هبتضشملأب
ة˘ط˘خ داد˘عإا م˘ت˘ي˘ل ، كلذ˘ك ة˘ي˘ح˘ضضلا
ذأختا أهر˘ثإا ى˘ل˘ع م˘ت ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأا

عأ˘ق˘يإÓ˘ل ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘˘ج
ىوتضسم ىلع هفيقوت مت نيأا ،لعأفلأب
ةنيدمب ةنئأكلا ةيديربلا زكارملا دحأا

ةقأطبلا مÓتضسا ددضصب وهو ، ةلضشنخ
هبتضشملا ، ةيحضضلأب ةضصأخلا ةيبهذلا
،رمع˘لا ن˘م شسمأ˘خ˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ه˘ي˘ف
ه˘عأ˘ضضخإا د˘˘ع˘˘ب ،أ˘˘ي˘˘ئأ˘˘ضضق قو˘˘ب˘˘ضسم
هتزو˘ح˘ب ط˘ب˘ضض يد˘ضسج˘لا شسم˘ل˘ت˘ل˘ل
ة˘يدأ˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ف˘ير˘ع˘ت˘لا ة˘قأ˘ط˘˘ب
ةرو˘ضص ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘ح˘ضضلأ˘ب ة˘ضصأ˘خ˘لا
˘مأ˘كحإأ˘ب ة˘˘ق˘˘ضصل˘˘م ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ضشم˘˘لا

لضصو ىلإا ةفأضضإ’أب ،ةنقتم ةقيرطبو
حلأضصم ىدل ةيبهذ˘لا ة˘قأ˘ط˘ب˘لا بل˘ط
ةفأضضإ’أب ،هيلع عقو˘م ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب

ةينطولا ةلمع˘لا ن˘م ي˘لأ˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا

(20) نيتخضسن ،جد000.12 ـب ردقي
يد˘ير˘ب˘لا كضصلا ن˘˘ع ل˘˘ضصأ’ا ق˘˘ب˘˘ط
،ه˘م˘ضسأ˘ب ع˘قو˘م ة˘ي˘ح˘ضضلأ˘ب شصأ˘˘خ˘˘لا
مضسأ˘ب ة˘ل˘ج˘ضسم لأ˘ق˘ن ف˘تأ˘ه ة˘ح˘ير˘ضش
ز˘˘ج˘˘حو ط˘˘ب˘˘ضض م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضضلا
هيف هبتضشم˘لا دأ˘ي˘ت˘قا و تازو˘ج˘ح˘م˘لا
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘مأ’ا ر˘˘ق˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
و قيق˘ح˘ت˘لا ي˘ف ارار˘م˘ت˘ضسا .ة˘ي˘ضضق˘لا
ىدل ةيئأضضقلا تأهجلا عم قيضسنتلأب
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ت ، ة˘ل˘ضشن˘خ ة˘˘م˘˘كح˘˘م
هعأضضخإا دعب ، هيف هبتضشملا نكضسم
نم ةعومجم ىلع روثعلا مت ششيتفتلل
ةروز˘˘م˘˘لا تارر˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو ق˘˘˘ئأ˘˘˘ثو˘˘˘لا
ةلمع˘ت˘ضسم˘لا تاودأ’ا ى˘لإا ة˘فأ˘ضضإ’أ˘ب
هنكضسمب ةفر˘غ˘ب ةأأ˘ب˘خ˘م ر˘يوز˘ت˘لا ي˘ف
تأقأطب ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م
ةيرتمويبلاو ةيدأعلا ةينطولا فيرعتلا

كوكضص ،أيأحضض (40) عبرأ’ ةروزملا
،نيترخأا ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘ضضب ة˘ضصأ˘خ ة˘يد˘ير˘ب
تادأ˘ه˘ضش) ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘يرادإا ق˘˘ئأ˘˘ثو
قب˘ط خ˘ضسن -ة˘مأ˘قإا تأ˘قأ˘ط˘ب -دÓ˘ي˘م
(ةروز˘م ة˘يو˘ه˘لا ة˘قأ˘ط˘ب ن˘ع ل˘˘ضصأ’ا

رتأفد ، نيرخآا أيأحضض30 ـب ةضصأخ

كلم ةيديرب تأبأضسح90 ـل كوكضصلا
ددع نمضضتت ةدوضسم ،هي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘ل˘ل
تاءأضضمإ’ ةدلقملا تاءأضضمإ’ا نم

قبط ن˘ي˘ت˘خ˘ضسن˘ب ة˘قو˘فر˘م ، ي˘كأ˘ضشلا
شصأخلا يديربلا كضصلا نع لضصأ’ا

(90) ة˘˘ع˘˘ضست ، كلذ˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضضلأ˘˘˘ب
ةيديربلا ةيلأملا تأ˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل كو˘كضص
شصأخ (روزم عيقوت) ةعقومو ةررحم
ةقوفرم يرأجلا يد˘ير˘ب˘لا بأ˘ضسح˘لأ˘ب
ة˘قأ˘ط˘ب ن˘ع ل˘ضصأ’ا ق˘˘ب˘˘ط ة˘˘خ˘˘ضسن˘˘ب
ةضصأخلا ةروزملا ةين˘طو˘لا ف˘ير˘ع˘ت˘لا
ـب ردقي غلبم بحضس لجأ’ ، يكأضشلأب

ط˘ب˘ضض كلذ˘ك م˘ت أ˘˘م˘˘ك ،جد000,02
ـب رد˘ق˘ي ي˘لأ˘م غ˘ل˘ب˘˘م بح˘˘ضس ف˘˘ضشك

يديربلا بأضسحلا نم جد000,05
أمأا. كلذك ةيحضضلأب شصأخلا يرأجلا

ةيلمع يف ةمدختضسملا لئأضسولا نع
كفم : ىلع روثعلا مت دقف ريوزتلا
˘-ط˘ق˘ل˘م -ر˘فأ˘ظأ’ا م˘ل˘ق˘م -ي˘غار˘ب˘˘لا
يف لمعتضست شسيبأبد -قضص’ طيرضش
ة˘قأ˘ط˘ب˘ب ة˘ي˘ضسم˘ضشلا رو˘ضصلا تي˘ب˘˘ث˘˘ت
ةفأضضإ’أب ،ةيدأعلا ةينطو˘لا ف˘ير˘ع˘ت˘لا

ةينطولا فيرعت˘لا تأ˘قأ˘ط˘ب30 ى˘˘لإا

ةضصأخ (ةيرتمو˘ي˘ب20 و ة˘˘يدأ˘˘ع10)
خ˘يراو˘ت˘ب ةردأ˘ضص ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ضشم˘˘لأ˘˘ب
،ةفلتخم ةيرادإا تأهج نمو ةفلتخم

ةينطولا فيرعتلا ةقأطب نع خضسن30

-nacs) حضسأملا مادختضسأب ةيرتمويبلا

ren) يذ˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لأ˘˘ب ة˘˘ضصأ˘˘خ

يف أهب ةدوجوملا هتروضص مدختضسي

نيت˘ح˘ير˘ضش ،ة˘ي˘ح˘ضضلا ة˘قأ˘ط˘ب ر˘يوز˘ت

م˘ضسأ˘ب ن˘ي˘ت˘ل˘ج˘ضسم ن˘ي˘ت˘ي˘ف˘˘تأ˘˘ه (20)

يف لضصاوت˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا. ة˘ي˘ح˘ضضلا

هبتضشملل كير˘ضش ن˘ع ر˘ف˘ضسأا ة˘ي˘ضضق˘لا

نم عبار˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ي˘ضسي˘ئر˘لا ه˘ي˘ف

أيئأضضق قوبضسم ،ةلضشنخب ميقم ،رمعلا

نم برقلأب هفيقوت مت يذلا ، كلذك

ة˘طر˘ضشلا تاو˘˘ق ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ن˘˘كضسم

ةلضشنخ˘ب شسمأ˘خ˘لا ير˘ضضح˘لا ن˘مأÓ˘ل

فلم زجنأا قيقحتلا تاءارجإا مأمتإا دعب

يضسيئرلا هيف هبتضشملا قح يف يئازج

مأمأا أمهميدقت مت هبجومب هكيرضش و

ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو

مأمأا ةيضضقلا فلم لأحأا يذلا ، ةلضشنخ

يذلا ىلوأ’ا ةفرغلا قيقحتلا يضضأق

يضسي˘ئر˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا عاد˘يإأ˘ب ر˘مأا

ةم˘ه˘ت˘ب رأ˘بأ˘ب ة˘ي˘بأ˘ق˘ع˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لأ˘ب

قئأثو يف روزملا لأمعتضسا و ريوزتلا

ةحن˘ج ، ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرادإ’ا أ˘هرد˘ضصت

ي˘ف روز˘م˘لا لأ˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا و ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا

لأحت˘نا ة˘ح˘ن˘ج ، ة˘ي˘فر˘ضصم تارر˘ح˘م

ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا ة˘ح˘ن˘ج ، ر˘ي˘غ˘لا م˘ضسإا

، بذأ˘ك م˘ضسإا لأ˘ح˘ت˘نأ˘ب ة˘يرادإا ق˘ئأ˘˘ثو

هبتضشملا دأفتضسا أميف ، ةقرضسلا ةحنج

.ةيئأضضقلا ةبأقرلا نم ينأثلا هيف

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9716ددعلا0202 ربمسسيد03 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

لاتحملا سصخصشلا ةيحصض اوعقو يفوتم سصخصش و اياحصض8 / ةلصشنخ

ديربلا نئابز لاومأا ةقرشس نانهتمي نيشصخشش ىلع ضضبقلا
ةيمشسر ةيرادإا تاررحم يف روزملا لامعتشساو ريوزتلا لÓخ نم
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و نارمعلا و نكضسلا ريزو فرضشأا
ىلع يرضصأن لأ˘م˘ك د˘ي˘ضسلا ة˘ن˘يد˘م˘لا

لدع ة˘غ˘ي˘ضصب ن˘كضس7213 ع˘يزو˘ت
ةي’وب دارم ششوديدب ةبترلا ةقطنمب

نكضس ف’أا6 نيب نم اذهو ،ةنيطنضسق
عيزوت مت˘ي˘ضس ثي˘ح ،ة˘غ˘ي˘ضصلا شسف˘ن˘ب
ة˘ن˘ضسلا ع˘ل˘ط˘م ع˘م تأ˘ن˘˘كضسلا ي˘˘قأ˘˘ب

مضسا قÓطا مت دقو،1202 ةديدجلا
ةرأحوب قازرلا دبع لحارلا دهأجملا

ىد˘˘بأا د˘˘قو.د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
أحأيترا تأنكضسلا ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘لا

ةينكضسلا ةقطنملا نأا و ةضصأخ اريبك
و ة˘حار˘ل˘ل تاءأ˘ضضف م˘ظ˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ىلا ةفأضضإ’أب لأفطأ’ا بعلل قطأنم
د˘جأ˘ضسم ءأ˘ن˘ب˘ل ة˘ضصضصخ˘م تأ˘حأ˘ضسم
زكرم ينكضسلا عورضشملا مضضي أمكو

د˘ق˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،ة˘ضسرد˘م و ة˘طر˘ضشل˘ل

نكضس0006 عورضشم زأ˘ج˘نإا ،د˘ه˘ضش

ةبترلا ديدجلا ينكضسلا بطقلأب لدع

،ةنيطنضسق ةي’و دارم ششوديد ةيدلبب

لأغضشأ’ا تقلطنا نأا دعب ريبك رخأأت

دنضسأاو،4102 ةنضس عورضشملا اذهب

نوكتيو ةينيضص ةكرضش ىلإا عورضشملا

،قبأط41 و9و5 تاذ تارأمع نم

فرغ عبرأا ىلع يوتحي ققضشلا فضصن

ةثÓث ىل˘ع يو˘ت˘ح˘ي ر˘خآ’ا ف˘ضصن˘لاو

ىربكلا لأ˘غ˘ضشأ’ا ته˘ت˘نا د˘قو ،فر˘غ

يتلا ي˘هو،6102 ةنضس تارأم˘ع˘لأ˘ب

ة˘˘نرأ˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘ضسأ˘˘ي˘˘ق ةد˘˘م أ˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘عا

لأ˘غ˘ضشأا نأا أ˘ن˘ك ،ىر˘خأ’ا ع˘يرأ˘ضشم˘لأ˘ب

6102 ةنضس تفقوت ةيجرأخلا ةئيهتلا

ةضصضصخ˘م˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا دأ˘ف˘ن بب˘ضسب

ةينازيم ةنيطنضسقب لدع ةلأكول تبلط

ةيجرأخ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا زأ˘ج˘نإ’ ة˘ي˘فأ˘ضضإا
ـب ترد˘˘˘ق لأ˘˘˘غ˘˘˘ضشأا لأ˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘ضس’و

أهيلع ةقفاوملا تمتو رأنيد رأيلم5,1
عورضشملل نكضسلا ريزو ةرأيز لÓخ

م˘ل˘ضست نأا ى˘ل˘ع،7102 ةن˘ضس ل˘ئاوأا
نأا ’إا ،ةنضسلا شسفن رخاوأا تأنكضسلا
ةعيبط ببضسب أفقوتم يقب عورضشملا
اذ˘كو ة˘ي˘عارز˘لا عور˘˘ضشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضضرأا
لوؤوضسم حرضص أمك ةينقتلا لكأضشملا

و˘ه بت˘ت˘كم˘لا نأا ى˘لإا ار˘˘ي˘˘ضشم ،لد˘˘ع
دوعولا ءارج ريخأ’او لوأ’ا ةيحضضلا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘ضسر تأ˘ئ˘ي˘ه ن˘ع ةردأ˘ضصلا

اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ق˘˘بأ˘˘ضسلا ة’و˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ضسأار
ةي’ولأب ةلأكولا شسأار ىلع لوؤوضسملا

ة˘لأ˘كو˘ل ق˘بأ˘ضسلا مأ˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا اذ˘كو
فيضص أهب مأق يتلا هترأيز لÓخ لدع

نم ر˘ث˘كأا ع˘يزو˘ت˘ب د˘عو ن˘يأا،9102

أهمتتخيل ربمتبضس رهضش نكضس0002

لد˘ع ة˘لأ˘كو˘ل ي˘لأ˘ح˘لا مأ˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا

يتأأيل ربو˘ت˘كأا ر˘ه˘ضش0005 عيزو˘ت˘ب

ريأغم رخآا دعوب يوهجلا ريدملا هدعب

فلأا0004 وهو ’أا مأعلا ريدملا دعول

رأثأا أم وهو ربوتكأا رهضش لÓخ نكضس

مه˘كه˘نأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ط˘خ˘ضس

ن˘ي˘بو م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ق˘ث˘لا اود˘ق˘˘فو ءار˘˘كلا

نييزكرملاو نييل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا

ي˘ف تأ˘ن˘كضس ع˘يزو˘ت م˘ت ه˘نأا ة˘˘ضصأ˘˘خ

ةديدحلا ةيندم˘لأ˘ك ةروأ˘ج˘م˘لا ند˘م˘لا

قأ˘ي˘ضسلا شسف˘ن ي˘فو ،ي˘ل˘ج˘ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ع

ميلضست يف عارضس’ا نونطاوملا ىنمتي

ءأضضقلا لجأا نم ةيقبتملا تأنكضسلا

ةحفضص ي˘طو ة˘مزأ’ا ى˘ل˘ع ي˘ئأ˘ه˘ن˘لا

دار˘˘م ششود˘˘يد˘˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘لا عور˘˘˘ضشم

نم ر˘ي˘ث˘كلا لأ˘ضسأا يذ˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق˘ب

.ربحلا

نكصس ف’آا6 نم رثكأا مصضي ينكصسلا عورصشملا

ةنيطنشسقب لدع نكشس ف’آا3 نم رثكأا عيزوت

ةيصضق يف نيطروتم ، رمعلا نم سسماخلاو عبارلا دقعلا يف نيصصخصش فيقوت نم ، اهل ةيعون ةيصضق يف ةلصشنخب يلخادلا سسماخلا يرصضحلا نمأ’ا حلاصصم تنكمت
 .يفوتم سصخصشو نيتأارما مهنيب نم سصاخصشأا90 اهتيحصض حار ،ريغلا ةيصصخصش لاحتناو ةرادإ’ا اهردصصت ةيمصسر تاررحم يف روزملا لامعتصساو ريوزتلا

نيتنمازتم نيتيلمع يف

ةي’ولا ةمصصاع نم لكب

 ةيليملا ةنيدمو

رثكأا زجحت ةطرششلا

اشصرق0051 نم
 لجيجب اشسولهم

ةي’و نمأأب لخدتلاو ثحبلا ةقرف تهجو

تاردخملا ةحفأ˘كم ةد˘حو اذ˘كو ل˘ج˘ي˘ج

ة˘ع˘جو˘م ة˘بر˘ضض زأ˘ه˘ج˘لا تاذ˘ل ة˘ع˘بأ˘ت˘˘لا

تارد˘خ˘م˘لا ج˘˘يور˘˘ت تأ˘˘كب˘˘ضشل ةد˘˘يد˘˘ج

ششينروكلا ةمضصأعب ةضسولهملا بوبحلاو

ةضصتخم ةريبك ةكبضشب أهتحأطا لÓخ نم

ىلع ةضسولهملا بوبحلا جيورتو لقن يف

تءأجو. لجيج ةي’ولا ةمضصأع ىوتضسم

ةيتوبكنعلا ةكبضشلا هذهب ةحأطإ’ا ةيلمع

روأحم ىوتضسم ىلع كرحتت تنأك يتلاو

بأقعأا يف ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م˘ب ءأ˘ي˘حأاو ةد˘ع

لخدتلاو ثحبلا ةقرف نيب قضسنم لمع

ة˘˘ح˘˘فأ˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف اذ˘˘كو ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘مأأ˘˘ب

نيتأه تلضصو تأمولعم بقع تاردخملا

شصأ˘خ˘ضشأا دو˘جو شصو˘ضصخ˘ب ن˘ي˘ت˘قر˘ف˘˘لا

كيهأن ةردخملا بوبحلا جيورتب نوموقي

يحضص هبضش لمع ةضسرأممب مهمأيق نع

ةردخم ةيبط ةيودأ’ جيورتلا لÓخ نم

شضعبب نيبأ˘ضصم˘ل˘ل ل˘ضصأ’ا ي˘ف ة˘ه˘جو˘م

، ةيودأا اذكه ىلا جأتحت يتلا شضارمأ’ا

نيتقرفلل ةكرتضشملا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تح˘م˘ضسو

نم ةنوكتم ةكبضش كيكفتب نيتروكذملا

نيب أم مهرأمعأا حوارتت شصأخضشأا ةتضس

ةربتعم تأيمك عأجرتضساو ةنضس64و42

تنأ˘ك ةرد˘خ˘م˘لا شصار˘قأ’او داو˘م˘˘لا ن˘˘م

يف تل˘ث˘م˘تو ة˘كب˘ضشلا هذ˘ه دار˘فأا ةزو˘ح˘ب

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م شسو˘ل˘ه˘˘م شصر˘˘ق0021

تاذ ةني˘ن˘ق78 ى˘لا ة˘فأ˘ضضإ’أ˘ب عاو˘˘نأ’ا

وحنو ردخم لولحم يوحت للم02 ةعضس

زجح مت أمك ، تاردخملا نم مارغ9

ةكبضشلا هذ˘ه دار˘فأا ىد˘ل ءأ˘ضضي˘ب ة˘ح˘ل˘ضسأا

نيعطأقو ن˘ي˘كأ˘كضس ة˘ثÓ˘ث ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م

يلأم غلبم ىلا ةفأضضا «روثيك » قرولل

لثمي يذلاو ميتنضس نييÓم ةتضسب ردقي

ةردخملا داوملا فلتخم جيورت تادئأع

ة˘˘كب˘˘ضشلا هذ˘˘ه مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا مو˘˘م˘˘˘ضسلاو

ةتضسلا دارفأ’ا لثم دقو اذه ، أهقيوضستب

مأمأا ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه ي˘ف م˘ه˘فأ˘ق˘يا م˘ت يذ˘لا

مهعاديإأب ترمأا يتلا ةيئأضضقلا تأهجلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ع˘م ن˘ماز˘ت˘لأ˘بو. ن˘˘ج˘˘ضسلا

يرضضحلا نمأ’ا رضصأنع نكمت ةريبكلا

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ةر˘ئاد ن˘مأأ˘˘ب لوأ’ا

45 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ر˘خآا شصار˘قأا جور˘م

ىوتضسم ى˘ل˘ع ط˘ضشن˘ي نأ˘ك يذ˘لاو ة˘ن˘ضس

هذه ةمضصأعب ةم˘يد˘ق˘لا ة˘ير˘ب˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا

لزنم ششيتفت ةيلمع تحمضسو ، ةيدلبلا

نذا ى˘ل˘˘ع لو˘˘ضصح˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه

023 نع لقي ’ أم طبضض نم يئأضضق

يلأم غل˘ب˘م ى˘لا ة˘فأ˘ضضا شسو˘ل˘ه˘م شصر˘ق

كلذب عفتريل مي˘ت˘ن˘ضس ن˘ي˘يÓ˘م6 ةمي˘ق˘ب

يف أهطبضض يتلا شصارقأ’ا ددع يلأمجا

0051 نم رثكأا ىلإا ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘يذ˘ه

يذلا شصخضشلا نأاو أملع شسولهم شصرق

هرودب شضرع ةيليملا ة˘ن˘يد˘م˘ب ه˘فأ˘ق˘يإا م˘ت

هقح يف ردضصيل ةيئأضضقلا تأهجلا ىلع

. عاديإ’أب رمأا
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ةليسسملا ءاسضق سسلجم عورسش
يذلا  ةبانع  يطرسش  ةمكاحم

   هراهسصأاو هتجوز لتق
ةيفاسضإ’إ ةيئإدتبإ’إ تايانجلإ ةمكحم رظنتسس
ج يطرسشلإ  ةيسضق يف ةليسسملإ ءاسضق سسلجمب
ةمهتب  هراهسصإ و هتجوز لتق يذلإ ةبانع نم ر
دسصرتلإو رإرسصإ’إ قبسس عم يدمعلإ لتقلإ ةيانج

0202/60/42 خيرات ىلإإ ةيسضقلإ عئاقو دوعت

نوع لقنت ثيح ةقيقد54.8 ةعاسسلإ دودح يف
ىلإإ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ل˘م˘ع˘ي يذ˘لإ  ة˘طر˘سشلإ

ةلئاع نكسس رقم دجإوتي نيأإ  ةليسسملإ ةنيدم
دعب هيلإإ تلقنت دق تناك يتلإ ةجوزلإ هذه هتجوز
ى˘ل˘ع ي˘˘طر˘˘سشلإ مد˘˘قأإ ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ي˘˘جوز فÓ˘˘خ
نيع يف ابي˘سصم ي˘ف˘ي˘ظو˘لإ ه˘حÓ˘سس مإد˘خ˘ت˘سسإ
اهيدلإو ىلإإ ةفاسضإ’ا˘ب ا˘ه˘ي˘خأإو ه˘ت˘جوز نا˘كم˘لإ
كلذ دعب هسسفن يطرسشلإ ملسسيل ةتيمم تاباسصإإ
قي˘ق˘ح˘ت˘لإو ة˘ل˘ي˘سسم˘لإ ة˘ي’و ن˘مأإ ح˘لا˘سصم ى˘لإإ
ايميلقإإ ةسصتخملإ ةباينلإ فرط نم ايلاح حوتفملإ

ىلإإ تدأإ يتلإ عفإودلإو بابسسأ’إ ددحيسس يذلإو
دا˘كور’ ي˘ح نا˘كسس ظ˘ق˘ي˘ت˘سسإو ةا˘سسأا˘م˘لإ هذ˘ه
ةميرج عقو ىل˘ع ة˘ي’و˘لإ ة˘م˘سصا˘ع ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب

ةلئاع نم سصاخسشأإ40 اهتيحسض حإر ءاعنسش
راظتنإ يف سصاسصرلاب ايمر إولتق نيذلإو ةدحإو
تايانجلإ ةمكحمب ةروكذملإ ةمهتلاب هتمكاحم

ءاسضق سسلجمب0202 ةنسسل ةيفاسض’إ ةيئإدتبإ’إ
 U°Édí T°îû°ƒñ.ةليسسملإ

سصاضصتخإلأ ديدمت دعب /يقأوبلأ مأأ
ةماعنلأ ةيلو ىلإأ

نم  غلك061 زجحت نمألا حلاسصم
رارف ةلاح يف نوطروتملاو تاردخملا

ةيلمع يف يقإوبلإ مأإ ةي’و نمأإ حلاسصم تنكمت
نم مÓعتسس’إ رسصنع طيسشنت رثإ ةيعون ةينمأإ
يف ةسصتخم ةيلود ةكبسش ءاسضعأإ نع فسشكلإ
نم ةربتعم ةيمك زجح و تإردخملاب ةرجاتملإ

ةيلمعلإ. غلك061 نم ديزأاـب تردق تإردخملإ
ةسصاخلإ يرحتلإ بيلاسسأإ لامعتسسإ دعب تءاج
ةمكحم ةباين عم رمتسسملإ و مئإدلإ قيسسنتلاب

ةكبسش ءاسضعأإ نع فسشكلإ مت نيأإ ءاسضيبلإ نيع
اقÓطنإإ تإردخملاب ةرجاتملإ يف ةسصتخم ةيلود
ةيقرسشلإ دودحلإ ةياغ ىلإإ اهجاتنإ ردسصم نم
نو˘نا˘ق˘ل ا˘ق˘ب˘طو ، م˘ه˘ت˘يو˘ه د˘يد˘ح˘تو ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل
ىلإإ سصاسصتخ’إ ديدمت مت ةيئإزجلإ تإءإرجإ’إ
ةماعنلإ ةي’وب ءإرفسصلإ نيع ةمكحم سصاسصتخإ
نوراب ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لإ ءا˘ق˘لإإ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لإ ة˘ي˘غ˘ب
نم ةيمك زجح مت نيأإ ، هيدعاسسمو تإردخملإ

ن˘كم˘ت ا˘م˘ي˘ف ، غ˘ل˘˘ك061 قوفت تإردخ˘م˘لإ
.مهفيقوتل راج ثحبلإو  رإرفلإ نم نوطروتملإ
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ةيراجت تÓحم ةعبرأاب بضش قيرح رثإأ

فراطلا يف ناعرذلاب  باسش كÓه
ةعبرأإ يف بسش قيرح يف هعرسصم يف باسش يقل
ىلإإ نينث’إ ةليل فسصتنم دعب ةيراجت تÓحم

ناعرذلإ ةنيدمب نكسسم0031 يحب ءاثÓثلإ
يتلإ ةيندملإ ةيامحلإ حلاسصم ،فراطلإ ةي’وب
غلابلإ ةيحسضلاب قلعتي رمأ’إ ناف ربخلإ تدروأإ

نيعب ةينملإ هتفإو يذلإو رمعلإ نم ةنسس22
ناك تيح هتثجل يلكلإ قإرتح’إ ببسسب ناكملإ
ةقورحملإ ةيراجتلإ تÓحملإ ىدحإاب هتليل تيبي
ة˘ي˘ق˘ب ن˘ي˘ح ي˘ف تا˘مد˘خ˘لإ دد˘ع˘ت˘م كسشك و˘هو
ةيحسضلإ ةثج لقن متيل ةغراف تناك تÓحملإ
يحسصلإ عاطقلا˘ب ثث˘ج˘لإ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإإ
ة˘يا˘م˘ح˘لإ ح˘لا˘سصم تسصسصخ د˘قو ،نا˘˘عرذ˘˘لا˘˘ب

نيتنحا˘سشو نإو˘عأإ01 ثداحلإ إذ˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لإ
حلاسصم تحتف نيح يف فاعسسإ ةرايسسو ءافطإÓل
إذه تا˘سسبÓ˘م ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘مأ’إ
إذه هتيحسض حإر يذلإ قيرحلإ بابسسأإو ثداحلإ
.باسشلإ
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يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

9716ددعلا0202 ربمسسيد03 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

،د) نيمهتملأ قح يف أذفان انجضس تأونضس01و51 نيب تحوأرت ةبوقع يقأوبلأ مأأ ءاضضق سسلجمب ةيداعلأ ةيئأدتبلأ تايانجلأ ةمكحم سسمأأ موي تطلضس
.رأرضضألأ نع ميتنضس نويلم04ب ةيحضضلأ سضيوعتو تأونضس01 ب (أ ،ذ) و (ب
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لتقلإ ةلواحم ةيانجب  ام˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل

92 موي اهثإدحأإ ترج يتلإ يدمعلإ

ةعسسا˘ت˘لإ دود˘ح ي˘ف9102 ربمت˘ب˘سس
رإد ام بسسحبو سسوقيسس ةنيدمب Óيل
تاحير˘سصتو ة˘م˘كا˘ح˘م˘لإ ة˘سسل˘ج ي˘ف
ثÓث تسضرتعإ نيح دوعت  ةيحسضلإ

92 (سص ،ك) ةيحسضلإ قيرط تإرايسس
حرف ةبدأام نم إدئاع ناك نيح ةنسس
ه˘ترا˘ي˘سس ن˘م هو˘لز˘نأإو ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘˘ع˘˘ب
نيلئاق كيفإرط ونور عون نم ةيعفنلإ
» ةمكاحملإ ءانثأإ هركذ ام بسسح هل
مهتملإ عسضوو «كاعم وردهن حإورأإ
لمحي ناكو هتبقر ىلع هدي يسسيئرلإ
ينم ابلاط يرإدنلك  عون نم انيكسس

وه يذلإ انويلم51ـلإ نع ملكتأإ ’ نأإ
هعإرذ داعبإإ دإرأإ نيحو هيخأإ دنع نيد
ىوتسسم ىلع ينتباسصأإ ةبرسض هل هجو
ة˘بر˘سضل˘ل إر˘ظ˘نو ي˘ت˘˘ب˘˘قر و ي˘˘ه˘˘جو
نم ةريبك ةيمك ينم تعاسض ةيوقلإ
متيل يعو دقف اهرثإإ ىلع تدقف مدلإ
تامدخلإ ةددعتملإ ةدايعلإ ىلإإ ، هلقن
ىفسشتسسم ىلإإ هليوحت متيل سسوقيسسب

ةباسصإ’إ ةروطخل إرظنو نوركف نيع
ى˘˘لإإ ة˘˘عر˘˘سسلإ حا˘˘ن˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘ن
متو ةنيطنسسقب يعماجلإ ىفسشتسسملإ

لوحو هزرغ42 ب حرجلإ طييخت

˘ما˘يأإ ة˘ع˘برأإ ةد˘م سشا˘ع˘نإ’إ ة˘عا˘ق ى˘˘لإإ

زجع ةداهسش هل تحنم هجورخ دعبو

نإ افيسضم اموي04 ةدمل لمعلإ نع

خأ’ ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘ه بب˘˘˘˘˘سسلإ

هنوكل نيد نم هيلع ام ديدسست  مهتملإ

ةرسشع ةسسمخ دعب جإوزلإ ىلع Óبقم

دقو لتقلاب ديدهتلإ  هءإزج ناكف اموي

هتهج نم ، ةبوجعأاب توملإ نم اجن

هءإدتعإ Óيسصفتو ةلمج ركنأإ مهتملإ

ركنأاف يناثلإ مهتملإ امأإ ةيحسضلإ ىلع

ملو لتقلاب ةيحسضلإ دده دق نوكي نأإ

ءإد˘ت˘ع’إ حر˘سسم ي˘˘ف إدو˘˘جو˘˘م ن˘˘كي

اجن دق هلكوم ربتعإ ةيحسضلإ عافد

ةي˘نو تو˘م˘لإ بلا˘خ˘م ن˘م ة˘بو˘ج˘عأا˘ب

هل تمدق دق هلكوم نأإو  ةرفوتم لتقلإ

نإاف هيلعو ، اموي04ب ةيبط ةداهسش

يذ˘لإ ة˘ي˘ح˘سضلإ ف˘سصن˘ت˘سس ة˘˘لإد˘˘ع˘˘لإ

ىوتسسم ىلع هوسشتلإ إذهب سشيعيسس
ماعلإ قح˘لإ ة˘ل˘ث˘م˘م ، ة˘ب˘قر˘لإو ه˘جو˘لإ
نئإرقلإو  ةلدأ’إ لك تربتعإ اهرودب
راكنإÓل لاجم Óف  ةحسضإوو ةرفوتم
نم دبؤوم˘لإ ن˘ج˘سسلإ ا˘م˘ه˘ل تسسم˘ت˘لإو
ةمهت داعبإإ لواح نيمهتملإ عافد هتهج
مل امهنو˘ك يد˘م˘ع˘لإ ل˘ت˘ق˘لإ ة˘لوا˘ح˘م
ةمهتلإ نإركني امهنأإو هقيرط اسضرتعي
ة˘لوإد˘م˘لإ د˘ع˘بو ة˘م˘كح˘م˘˘لإ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ،

.ركذلإ فلاسسلإ مكحلاب تجرخ
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ل˘خد˘ت˘لإ و ثح˘ب˘لإ ة˘قر˘ف تن˘˘كم˘˘ت

نم ، سسمأإ لوأإ ، ةلسشنخ ةي’و نمأ’

تابورسشملإ نم ةربتعم تايمك  زجح

0004 ن˘م د˘يزأا˘ب رد˘ق˘ت ة˘ي˘لو˘ح˘كلإ

.ماجحأ’إ و عإونأ’إ فلتخم نم ةدحو

دورو ر˘˘ثإإ دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لإ ع˘˘˘ئا˘˘˘قو

لخدتلإو ثحبلإ ةقرف ىلإإ تامولعم

ديربت ةنحاسش دوجو اهدافم ،ةلسشنخب

تابورسشملإ نم ةربتعم ةيمك اهلخإدب

غيرف˘ت˘ب ا˘ه˘ب˘حا˘سص مو˘ق˘ي ،ة˘ي˘لو˘ح˘كلإ

ةربقملإ يحب نكسسم بآإرمب اهتلومح

ديجلإ لÓغتسس’إ ،ةلسشنخ ةيمÓسسإ’إ

ةيروفلإ ة˘با˘ج˘ت˘سس’إ و تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل
مقرلإ ربع ةدرإولإ ةيفتاهلإ ةملاكملل

ىلع تلق˘ن˘ت ن˘يأإ،8451 رسضخأ’إ
و ثحبلإ ةقرفل ةطرسشلإ تإوق روفلإ
م˘ت ن˘يأإ نا˘كم˘لإ ن˘ي˘˘ع ى˘˘لإإ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لإ
عبإرلإ دقعلإ يف هيف هبتسشملإ فيقوت
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عا˘سضخإإ د˘ع˘ب ،ر˘م˘ع˘لإ ن˘˘م
ىلع هتزوحب رثع يدسسجلإ سسملتلإ
عو˘ن ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘ك تا˘˘بور˘˘سشم ةرورا˘˘ق

0063 هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘˘مو ي˘˘كسسيو
يفلخلإ قود˘ن˘سصلإ سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب ،جد
نم ةيمك طبسض مت ديربتلإ ةنحاسشل
ردقي عومجمب ةيلوحكلإ تابورسشملإ

عإونأ’إ فل˘ت˘خ˘م ن˘م ةد˘حو0002ـب

ةبلع97 ـب ةهومم تناك ،ماجحأ’إو
عم قيسسنتلاب.(سسبيسش) اطاطبلإ حئإرسش
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لإ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لإ

ة˘˘فا˘˘ك لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسإ ع˘˘˘م ، ة˘˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ
م˘ت ة˘مزÓ˘˘لإ ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لإ تإءإر˘˘جإ’إ
مت نيأإ ، هيف هبتسشملإ نكسسم سشيتفت

ن˘˘م ىر˘˘خأإ ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘حو ط˘˘ب˘˘˘سض
ردقي عومجمب ةيلوحكلإ تابورسشملإ

عإونأ’إ فل˘ت˘خ˘م ن˘م ةد˘حو2132ـب
بآإر˘˘م˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك ،ما˘˘ج˘˘˘حأ’إو
ي˘لا˘م˘جإ’إ دد˘ع˘لإ ل˘سصي˘ل ،ن˘˘كسسم˘˘لإ
م˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ي˘لو˘ح˘˘كلإ تا˘˘بور˘˘سشم˘˘ل˘˘ل

فلتخم نم ةدحو2134ىلإإ اهطبسض
ةيمكلإ زجح متيل ، ماجحأ’إ و عإونأ’إ

ى˘˘لإإ ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لإ ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ع˘˘˘م
تإءإر˘جإ’إ لا˘م˘كت˘سس’ ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لإ
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ع˘˘م ، ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لإ

تإءإرجإإ مامتإإ دعب .ةيسضقلإ تاسسبÓم
قح يف يئإزج ف˘ل˘م ز˘ج˘نأإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ
لقنو ةزايح عوسضومب هيف هبتسشملإ

نود عيبلإ سضرغل ةيلوحك تابورسشم
نود ةيكÓهتسسإ دإوم ةزايح ،ةسصخر
مامأإ هيف هبتسشملإ مدق هبجومب ،ريتإوف
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لإ ل˘˘ي˘˘كو
لو˘ث˘م˘لإ تإءإر˘جإا˘ب Ó˘م˘عو ، ة˘ل˘سشن˘خ
ديسسلإ ى˘ل˘ع ة˘ي˘سضق˘لإ لا˘حأإ  يرو˘ف˘لإ
نيأإ ، ةمكحملإ تإذب مكحلإ يسضاق
.عإديإإ رمأإ هقح يف ردسصأإ

 ةديدجلأ ةيدÓيملأ ةنضسلأ لولح ةيضشع

  ةلسشنخب  ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو0034 نم ديزأا زجح
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ن˘م تإر˘سشع˘˘لإ سسمأإ را˘˘ه˘˘ن  م˘˘ظ˘˘ن
ا˘يرإدإإ ة˘ع˘با˘ت˘لإ ي˘ن˘هو˘ب ة˘ير˘ق نا˘˘كسس
يف ةقزإزع ةر˘ئإد˘ب نإرو˘كعإإ ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإ ة˘كر˘ح وزو يز˘ي˘ت ة˘ي’و
مه˘مإد˘قإإ لÓ˘خ ن˘م  قا˘ط˘ن˘لإ ة˘ع˘سسإو

21 مقر ينطولإ قيرطلإ عطق ىلع
و وزو يز˘ي˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب  ط˘˘بإر˘˘لإ

ة˘ي˘ل˘ح˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو.ةقزإزع

ةيجاجتح’إ ةكرحلإ هذه نإاف ةقوثوم

تا˘ط˘ل˘سسلإ ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م فد˘˘ه˘˘ب تءا˘˘ج
فلتخم دي˘سسج˘ت ةرور˘سضب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ
ة˘ي˘سسا˘سسأ’إ ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لإ ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لإ
قفإرم زاجنإإ يف ةلثمتملإو,ةقطنملاب
بلاط دق و . ةيرإوج بعÓم و ةينابسش
ةي’ولإ يلإو ةروكذملإ ةيرقلإ ناكسس
ل˘جأإ ن˘م يرو˘ف˘لإ ل˘خد˘ت˘لإ ةرور˘˘سضب
’ يتلإ ةيموي˘لإ ةا˘نا˘ع˘م˘ل˘ل د˘ح ع˘سضو
ل˘˘ظ ي˘˘ف ء’ؤو˘˘ه ا˘˘ه˘˘نود˘˘با˘˘كي لإز˘˘˘ي
وه و يومنتلإ ءاسصقإ’إ و سشيمهتلإ
رإودلإ إذه ناكسس نم لعج يذلإ رمأ’إ

نو˘ب˘لا˘ط˘يو م˘ه˘ت˘م˘سص ن˘ع نو˘جر˘خ˘ي

يروفلإ كرحتلاب ةيئ’ولإ تاطلسسلإ

˘˘ما˘˘ق ثي˘˘ح .رو˘˘مأ’إ تÓ˘˘ف˘˘˘نإ ل˘˘˘ب˘˘˘ق

مإر˘سضإا˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لإ ن˘م تإر˘سشع˘لإ

امدعب ةيطاطملإ تÓجعلإ يف نإرينلإ

سسيراتملإ إوعسضووقيرطلإ إوعطق

تلخدت دقو ةنيدملإ طسسوب ةراجحلإو

.ناكملإ قيوطتب تماق و نمأ’إ تإوق

هذه لÓخ  نم نوجتحملإ بلاط دقو

زاجنإ ةرورسضب ةيجاج˘ت˘ح’إ ة˘كر˘ح˘لإ

عيراسشم و ةقطنملاب ة˘ي˘نا˘ب˘سش ق˘فإر˘م
و ة˘ي˘ئا˘ن˘لإ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لإ هذ˘ه˘ب ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت
نأإ نوجتحملإ دكأإ دق و . ةلوزعملإ

رخأات ىلع اجاجتحإ تءاج ةكرحلإ هذه
د˘ي˘سسج˘ت ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لإ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلإ
اهب تدعو يتلإ ةيومنتلإ عيراسشملإ
ةر˘˘ي˘˘ث˘˘كلإ دو˘˘عو˘˘لإ م˘˘˘غرو ا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس
ةقلاع تيقب رومأ’إ نأإ ’إإ ةددعتملإو
يأإ ىلع لوسصحلإ نود  نآ’إ دح ىلإإ

زاجنإإ يف ريخأاتلإ ىلع ةعنقم ججح
.عيراسشملإ

ةقطنملاب ةيضساضسألأ ةيومنتلأ عيراضشملأ فلتخم ديضسجتب نيبلاطم/وزو يزيت

  ناروكعأاب21 مقر ينطولا قيرطلا نوقلغيينهوب ةيرق ناكسس
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ن˘مأإ ح˘لا˘سصم ي˘˘عا˘˘سسم را˘˘طإإ ي˘˘ف

ي˘سشف˘ت ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و

رثإإ ىلعو،91 ديفوك انوروك سسوريف

فلتخم قيبطت ىدمل ةينيتور ةبقإرم

راسشتنإ نم دحلل ةيئاقولإ تإءإرجإ’إ

نمأإ حلاسصم تنكمت انوروك سسوريف
ةنيطنسسق ةي’و نمأاب ديبع نيع ةرئإد
نم سصاسصتخ’إ عاطق ىوتسسم ىلع
مإرتحإ مدعل تافلاخم ةدع ليجسست
ةفاظنلإ طورسشو ةيئاقولإ تإءإرجإ’إ

مت ةبقإرملإ ةيلمع.ةيحسصلإ ةفاظنلإ و
ةيوعوت تÓمح عبرأاب مايقلإ اهلÓخ

لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لإ ةرور˘˘سضب
تÓ˘ح˘م˘لإ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘˘ح˘˘سصلإ
ذا˘خ˘تإ ع˘م ،ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘˘م و ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ
نيفلاخملإ دسض ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ

قلعتت تافلاخم70 ريرحت مت ثيح
،ةمامكلإ ءإدترإ ةيرابجإاب ديقتلإ مدعب
يعرسش ريغ عيب ةفلاخم ليجسست عم

نيأإ ،ةيكÓهتسسإ دإومل ماعلإ قيرطلاب

ءإرمحلإ موح˘ل˘لإ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح م˘ت

ريغ ةبكرم نتم ىلع تناك ءاسشحأ’إو

منغلإ موحل نم غلك84 ـب ردقت ةأايهم

ىلع اهسضرع مت ،ءاسشحأ’إ و زعاملإ و

 .ةينمأ’إ .حلاسصملإ

ةنيطنضسقب  قيرطلأ ةعراق ىلع عابت ءاضشحأأ و موحل زجح مت اميف

ةيسسسسيسسحت  تايلمعب موقيو ةلمجلاب تافلاخم ررحي ديبع نيع نمأا

هتايح دقفي نأأ داكف هنيدب بلاط ةيحضضلأ/ يقأوبلأ مأأ

 باسش لتق ةلواحمب نيمهتملا قح يف انجسس تاونسس01و51
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ةحنم نم مهنيكمت مدعب نيددنم

ا˘ه˘ت˘سصسصخ ي˘ت˘˘لا91 ديفوك
را˘ج˘˘ت˘˘لاو تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

ةر˘˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصأاو
ةهباجم˘ل ر˘ي˘باد˘ت ن˘م ن˘يرر˘سضت˘م˘لا
نيجتحملا ولثمم بلاطو .ةحئاجلا

ةبانع ةي’ول ةيلحملا تاطلسسلا نم
سضرغب ةموكحلا ىلإا مهلاغسشنا عفر
اسساسسأا ةيعادلا مهبلاطم يف رظنلا
مهطاسشن فانئ˘ت˘سسا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ي˘ف

3ل انوروك ةحنم ىلع مهلوسصحو

ميتنسس نييÓم9ب ةردقملا رهسشأا
.ةددعتم بابسسأ’ اهنم مهئاسصقإا دعب
ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم تما˘ق ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
رورم˘لا ة˘كر˘ح ر˘ي˘ي˘سست˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا
لخذم هفرع يذلا ظاظتك’ا ببسسب
ةيذيفنتلا ةنامأ’ا تناكو . ةنيدملا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تإ’
نايب يف ،ةبانع ةي’ول نييرئازجلا
ه˘نأا تد˘كأا طرا˘ف˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ا˘˘ه˘˘ل
يتلا تاءا˘ق˘ل˘لا ة˘ل˘سسل˘سسل ة˘ل˘سصاو˘م
بلطل ةباجتسسإاو ةريخأ’ا اهب موقت
ن˘ي˘ب ا˘م ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘˘سس ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سس
، ميهاربإا يديسس ةطحمب تاي’ولا

فلكم˘لا ي˘ئ’و˘لا ن˘ي˘مأ’ا ل˘ب˘ق˘ت˘سسإا
نم ةعومجم داحت’ا رقمب ميظنتلاب
نيطسشانلا ةرجأ’ا تارايسس يقئاسس
سشا˘ق˘ن˘لا د˘ع˘بو ، تا˘ي’و˘لا ن˘ي˘ب ا˘˘م
قرطتلا مت مهلا˘غ˘سشنإ’ عا˘م˘ت˘سسإ’او
نايب اهيلإا راسشأا طاقنلا نم ةلمج ىلإا
ة˘ح˘ف˘سصلا ر˘ب˘ع رو˘سشن˘م˘لا دا˘˘ح˘˘تإ’ا
يئ’ولا يذيفنتلا بتكملل ةيمسسرلا
ةيزكر˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م ي˘ف

ن˘ي˘ب ا˘م ل˘ق˘ن˘لا طا˘سشن ثع˘ب ةدا˘عإا˘ب
ةعسست ةد˘م˘ل ه˘ف˘قو˘ت د˘ع˘ب تا˘ي’و˘لا
لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ع˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا
ةبلاط˘م˘لا و م˘ه˘ب سصا˘خ˘لا ي˘ح˘سصلا
ة˘يو˘سست و نو˘ع˘ط˘لا ةر˘ت˘ف د˘يد˘م˘˘ت˘˘ب
ةد˘عا˘سسم˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسإ’ا تا˘ف˘ل˘م

0202 ربمسسيد13 ةياغ ىلإا ةيلاملا
قود˘ن˘سصب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
و ءارجأ’ا ريغل يعامتج’ا نامسضلا

ديدج سسيئر باختنإا ةيلمع ميظنت
ن˘ي˘ب ا˘م ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘سس ة˘ط˘ح˘˘م˘˘ل
سسيئر ةلاقتسسإا دعب ةسصاخ تاي’ولا
ليكسشت و ةيحسص بابسسأ’ ةطحملا
ةيل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ا˘ه˘ف˘ي˘ل˘كتو ة˘ن˘ج˘ل
متي ةطحملل سسيئر باختناو ةلكيه
حتفو نيقئا˘سسلا فر˘ط ن˘م هرا˘ي˘ت˘خإا
م˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت ن˘م˘ل ح˘˘سشر˘˘ت˘˘لا با˘˘ب

. ةينوناقلا طورسشلا

انوروك نم ةياقولأ ريبأدت ببصسب ةلاطبلأ نم رهصشأأ9 دعب

 ميهاربإا يديضس لخدم  نولضشي ءارفضصلا تارايضسلا  باحضصأا
امهتزوحب نيباصش فيقوت مت اميف

ةصسولهم سصأرقأأو تأردخم

ضضبقت ةيئاضضقلا تاضضيوفتلا ةقرف

  مهنـع ثوحبم ضصاـخضشأا3ىلع
ةحلسصملاب ةيئا˘سضق˘لا تا˘سضيو˘ف˘ت˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

نم ، ةبانع ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا

و32 نيبام مهرامعأا حوارتت ،سصاخسشأا30 فيقوت

،ةيئاسضقلا تاهجلا فرط نم ثحب لحم ،ةنسس34

ةيعمج نيوكت ةيانج ةيسضق نع ثحب لحم مهدحأا

رانلا عسضو ةيانج ىلإا ةفاسضإا ،ةيانجل دادعإÓل رارسشأا

كلمل يدمع˘لا قر˘ح˘لاو ة˘كو˘ل˘م˘م لاو˘مأا ي˘ف اد˘م˘ع

يناثلا سصخسشلا امأا ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا ل˘م˘حو ،ر˘ي˘غ˘لا

لامعتسساو ريوزتلاو بسصنلا ةيسضق نع ثحب لحمف

ثلاثلا فوقوملاو ، ةيفرسصم تاررحم يف روزملا

وأا عيب وأا سضرع وأا ةزايح ةيانج  نع ثحب لحم

لقن وأا نيزخت وأا عيبلا دسصق ءارسش وأا سصوسصخلا

ةعامج راطإا يف ةعور˘سشم˘لا ر˘ي˘غ ةرد˘خ˘م˘لا داو˘م˘لا

نم سضيبأا حÓسس لمح ةحنجو ، ةمظنم ةيمارجإا

تاذ ي˘فو ،ي˘عر˘سش رر˘˘ب˘˘م نود سسدا˘˘سسلا ف˘˘ن˘˘سصلا

ةيئانجلا ةقرفلل نيتقرفتم نيتيلمع يفو  قايسسلا

تنكمت ،ةيئاسضقلا ةطر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب

نم ناغلبي ،نيسصخسش فيقوت نم ةطرسشلا تاوق

ةزايح ةيسضق يف امهيف هبتسشم ،ةنسس92 و62 رمعلا

ىد˘ل ز˘ج˘ح م˘ت ن˘يأا ،ةر˘جا˘ت˘م˘لا سضر˘غ˘ب تارد˘خ˘م˘لا

02.98 ـب ردقت تاردخملا نم ةيمك لوأ’ا فوقوملا

، يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا عو˘ن ن˘م تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ا˘˘مار˘˘غ

سصارقأا01 و مار˘˘˘غ67 هتزوحب ط˘ب˘سض ي˘نا˘ث˘لاو

اهجيورت ددسصب امهيف هبتسشملا ناك ثيح ،ةسسولهم

تاءارجإ’ا ةفاك ذاختإا مت نيأا ،بابسشلا طاسسوأا يف

ردجتو ،امهيف هبتسشملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا

ل˘م˘ع˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم نأا ى˘لإا ةرا˘˘سشإ’ا

نم ام لك عدر و ةميرجلا ةبراحم لجأا نم ةدهاج

،هتاكلتمم ةمÓسسو نطاوملا نمأاب سساسسملا هنأاسش

ةيفتاهلا اهماقرأا نينطاوملا فرسصت تحت عسضت امك

.ءارسضخلا
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 ةيلدعلأ قبأوصسلأ يوذ نم مهبلغأأ

يف مهيف هبتضشم9 فيقوت
رارضشأا ةيعمج نيوكت اياضضق

ةنيدملا طضسوب ةقرضسلاو
،ثلاثلا يرسضحلا نمأÓل ةطرسشلا رسصانع تنكمت

قباوسسلا يوذ نم مهبلغأا ،سصاخسشأا9 فيقوت نم

اهنيب نم ةفلتخم اياسضق يف مهيف هبتسشم ،ةيئاسضقلا

ةقرسسلا ةيانج باكترا سضرغب ،رارسشأا ةيعمج نيوكت

ةحلسسأا لامعتسساب ددعتلاو فنعلاب ماعلا قيرطلا يف

تاردخملا ةزايح ىلإا ةفاسضإا ،ءافخإ’ا عم ءاسضيب

فتاه ةقرسس ةرجاتملا سضرغب ةيعرسش ريغ ةقيرطب

يف نكسسم لخاد نم ةقرسسلا ،ماعلا قيرطلا يف لاقن

،ددعتلاو ليللاو قلسستلا فورظ رفاوتب سسبلت ةلاح

يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا مت ثيح

تن˘كم˘ت قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘فو،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ق˘˘ح

ةطرسشلل ةي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب مار˘جإ’ا ع˘م˘ق ة˘قر˘ف

حوارت˘ت ،سصا˘خ˘سشأا30 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

يف مهيف هبتسشم ،ةنسس73 و03 نيبام مهرامعأا

ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘ل˘ل ج˘يور˘تو ل˘ق˘نو ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘سضق

ةيمك زجح عم عيبلا سضرغل ةعورسشم ريغ ةقيرطب

اسسولهم اسصرق85 ،ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم

ن˘م ةرورا˘ق ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،فا˘ن˘سصأ’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م

ثيح، جيورتلا تادئاع نم يلام غلبم ،ردخم  لئاسس

قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختإا مت

نمأا حلاسصم نأا ىلإا ةراسش’ا ردجتو،مهيف  هبتسشملا

ة˘عا˘ن˘ق˘لاو ة˘م˘يز˘ع˘لا سسف˘ن˘ب ل˘سصاو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘˘ي’و

سساسسملا هنأاسش نم ام لك رحدل ةيطرسشلا اهتايلمع

.هتاكلتمم ةمÓسسو نطاوملا نمأاب
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لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا سسمأا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سص دد˘˘˘˘ج
طا˘سشن˘ل˘ل نو˘ع˘با˘ت˘لا نود˘قا˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا

مهتفقوdipوsiadمهدوقع

،ةبانع ةي’و رقم مامأا ةيجاجتحإ’ا
م˘ه˘قو˘ق˘ح عا˘جر˘ت˘سسا˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ثيح ،لمع بسصانم يف مهجامدإاو
نيبئانلا نم لك ةفقولا يف كراسش
ةرــياد با˘هو˘لا د˘ب˘ع ن˘ي˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

.يناميلسس قداسصلاو

02مقر ةفقو˘لا هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح

نأاو اميسس ،نيعو˘ب˘سسأا ل˘ك دد˘ج˘ت˘تو
ةفقوب ا˘ه˘ي˘ل˘ع او˘ق˘ل˘طأا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
عاجرتسساب بلاطت اهنوك  ةماركلا

ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘سضه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح
حتف ةداعإا ي˘ف ا˘سسا˘سسأا  ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا

siadوdipةيريدمل اهل˘يو˘ح˘تو
ءافيتسسا دعب جامدإ’ا اذكو ،ليغسشتلا
ةلداعم ءاغلإا ىلإا ةفاسضإا ،طورسشلا

،ةنسس53ـب ةدد˘ح˘م˘˘لا ن˘˘سسلا  طر˘˘سش
يتلا نايبلا يف ءاج ام  بسسح كلذو
هنم ةخسسن ىلع ةعاسس رخآا زوحت
لولح داجيإاب ةبلاطملل وعدي يذلاو،

بلاطم ذخأا ةرورسض عم ،مهل ةيروف
لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘سشلا هذ˘˘˘˘ه
ىلع ءانب ،رابتع’ا نيعب نيدقاعتملا

خيرات˘ب ةردا˘سصلا0651 ةميلعتلا

ةرازو ن˘˘˘ع9102 ر˘ب˘م˘سسيد61
اءا˘ن˘بو ةر˘سسأ’ا ا˘يا˘سضقو ن˘ما˘سضت˘˘لا

ةكرتسشملا ةيرازولا ةميل˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع

ادوعو اوقلت دق مهنأا امك،52 مقر
اهنكلو ةقباسسلا ةموكحلا فرط نم
قلغ بناج ىلإاو ديسسجتلاب مزتلت مل
لامعلا لعج ام اذهو راوحلا باب
جاجتح’ا ىلإا نوؤو˘ج˘ل˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ةداعإاب مهقوقح عاجرتسساب ةبلاطمل

نأا ىلإا  ةراسشإ’ا ردجتو ،دوقعلا حتف
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب تما˘ق د˘ق ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘˘ه
ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘˘م ما˘˘مأا تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

، م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

لا˘سضن˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع ن˘˘ير˘˘سصم
مهبلاطم ةيبلت ةياغ ىلإا جاجتح’او
فسشك ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،ة˘عو˘فر˘م˘لا

اولباق مهنأا ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ع ل˘ث˘م˘م
تا˘ف˘قو ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘˘ي˘˘سسو
لقنب دعو يذلاو ةقباسس ةيجاجتحا
امك ةينعملا تاهج ىلإا مهت’اغسشنا
ةيجاج˘ت˘ح’ا ة˘ف˘قو˘لا هذ˘ه د˘ع˘ب م˘ه˘ل
 .ىرخأا ةلباقم

يناميلصس قداصصلأو ةرــيأد باهولأ دبع نييناملربلأ نيبئانلأ  ةدناصسمب

ةي’ولا مامأا02 مقر ةيجاجتح’ا ةفقولا نومظنيDIP،SIADةيهتنملا دوـقعلا لاـٌمع
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ةلاكول ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ترر˘ق
«لدع» هر˘يو˘ط˘تو ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘ت
ةبانع ةي’وب عيراسشملا ريدم ةيحنت
يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ط˘غ˘سضلا د˘ع˘˘ب كلذو
لدع» جمانرب يف نوبتتكملا هسسرام

تافقولا نم ديدعلا يف اهيلع «2
اهيف اومهتا املاط يتلا ةيجاجتح’ا
ديدعلا ءارو فوقولاب قباسسلا ريدملا

جمانربلا يف ةلجسسملا لكاسشملا نم
ةنسس ةلاكولا هتقلطأا يذلا ينكسسلا

عو˘ب˘سسأ’ا ع˘ل˘ط˘˘م ،تر˘˘ج.3102
ةيوهجلا ةير˘يد˘م˘لا ر˘ق˘م˘ب ،يرا˘ج˘لا
ميلسست مسسارم ةبانعب «لدع» ةلاكول
عيراسشملا ريدم نيب ماهملا مÓتسساو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع د˘يد˘˘ج˘˘لاو ق˘˘با˘˘سسلا
ر˘يد˘م˘لا رر˘ق نأا د˘ع˘ب كلذو ة˘ي’و˘لا
يبيرعلب قراط «لدع» ةلاكول ماعلا

ة˘ير˘يد˘م˘لا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ءا˘˘مد خ˘˘سض
لÓ˘خ ه˘ل ح˘م˘ل ا˘م و˘هو ةرو˘كذ˘˘م˘˘لا

،ةبانع ىلإا هتداق يتلا لمعلا ةرايز

ىل˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ ف˘قو ي˘ت˘لاو ،ار˘خؤو˘م
ىدمو عيراسشملا فلتخم مدقت ىدم
لÓخ اهل هبن يتلا طاقنلا ةجلاعم
اذ˘ه ءا˘ج ثي˘ح ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ه˘˘تارا˘˘يز
ةيحنت نم ةزيجو ةرتف دعب رارقلا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ةيريدملل ةعباتلا ةسسبت ةي’و ةيريدم
ةلاكو تررقو اذه ،ةبانعب ةيوهجلا
ع˘يرا˘سشم˘لا ر˘يد˘م ل˘يو˘˘ح˘˘ت «لد˘˘ع»
ة˘˘ي’و ى˘˘لإا سسار˘˘هأا قو˘˘سس ة˘˘ي’و˘˘ب

يف حجني نأا لمأا ىلع كلذو ةبانع
ة˘ع˘فد˘لا ءا˘ط˘˘عإا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا
اهزاجنإا ىلع فرسشت يتلا ةينكسسلا
يف ل˘ج˘سس ي˘ت˘لاو ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘لا˘كو˘لا
يفو لاغسشأ’ا يف ريبك رخأات اهسضعب
مدعب ةطبترم ة˘ي˘ن˘ق˘ت بو˘ي˘ع ىر˘خأا

ديدعلا ىلإا ةفاسضإ’اب زاجنإ’ا ةدوج
تعفد يت˘لا ىر˘خأ’ا ل˘كا˘سشم˘لا ن˘م
جمانرب يف نيبتتكملا نم تارسشعلا

تا˘ف˘قو ةد˘ع م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل «2 لدع»
رقمو ةي’ولا ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

سضرفت نأا لبق ،ةيوهجلا ةيريدملا

ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع

لسصاوتلا تاسصنم ى˘لإا م˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت

ديدعلا يف اوبلاط ثيح ،يعامتج’ا

ر˘يد˘م ة˘ي˘ح˘ن˘ت˘ب تا˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م

ةيلوؤوسسملا هولمح يذلا عيراسشملا

ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ل˘كا˘سشم˘ل˘ل ر˘˘ب˘˘كأ’ا

فرع يذلا ةبانعب «2 لدع» جمانرب

ر˘ه˘سشأ’ا لÓ˘خ ة˘سشا˘˘ع˘˘ت˘˘ن’ا سضع˘˘ب

ةلاكولا ديدسشت دعب كلذو ةريخأ’ا

نم زاجنإ’ا تاكرسش ع˘م ا˘ه˘ت˘ج˘ه˘ل˘ل

عيرسستل تاراذعإا اهل هيجوت لÓخ

تاكرسش عم دقاعتلاو لاغسشأ’ا ةريتو

،جمانربلا نم ىقبت ام زاجنإ’ ىرخأا

ةكرسش عم ارخؤوم دقاعتلا رارغ ىلع

ةئيهتلا لاغسشأا زاجنإ’ ةسصاخ ةينطو

ىلع ةيو˘نا˘ث˘لاو ة˘ي˘لوأ’ا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

يف نكسسم0002 عقوم ىوتسسم

يفناج نم اقÓطنا ارهسش81 ةدم

لحم تناك يتلا ةدملا يهو1202

نيينع˘م˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ن˘ي˘ب سشا˘ق˘ن

ريدملاو عقوملا اذه يف ةدافتسس’اب

عل˘ط˘م م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسا يذ˘لا يو˘ه˘ج˘لا

مه˘ل د˘كأا يذ˘لاو يرا˘ج˘لا عو˘ب˘سسأ’ا

ةزئافلا ةكرسشلا عم سضوافتيسس هنأاب

ة˘ي˘نا˘˘كمإا سصو˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا˘˘ب

مي˘ل˘سست ل˘ب˘ق زا˘ج˘نإ’ا ةد˘م سصي˘ل˘ق˘ت

اهل حسضوأا يتلا لاغسشأ’ا ءدبب رمأ’ا

انكسسم957 ةسصح نم أادبتسس اهنأا

0202 سسرا˘م ذ˘ن˘م ة˘سصسصخ˘˘م˘˘لا

ىدمب طبترم ةسصحلا هذه عيزوتو

زاج˘نإا ةد˘م˘ب سسي˘لو لا˘غ˘سشأ’ا مد˘ق˘ت

،هلمكأاب عورسشملل ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا

ه˘˘ي˘˘˘ف م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف

ةردقملا ةيقبتملا ةسصحلا سصيسصخت

لا˘غ˘سشأ’ا قÓ˘ط˘نا رو˘ف1421 ـ˘˘ب

و˘هو ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م˘سض كلذو

نيبتتكملا ايبسسن حارأا يذلا رمأ’ا

رمأ’ا اذه ديسسجت نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘يذ˘لا

لمأا ىلع كلذو عقاولا سضرأا ىلع

ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ م˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كسس مÓ˘˘ت˘˘سسا

.ةمداقلا

سسأرهأأ قوصس يف هريظنب داجنتصسلأ مت

  عيراضشملا ريدمب حيطي «لدع» ةلاكو ىلع نيبتتكملا طغضض

لخدم قلغ ىلع أومدقأأ امك ةيربلأ ةطحملاب جاجتحإلأ تايلولأ نيب ام ةرجألأ تأرايصس يقئاصس نم تأرصشعلأ ءاثÓثلأ سسمأأ ةحيبصص ددج
. رهصشأأ9 نم رثكأل مهطاصشن فقوت رأرمتصسإأ ىلع اجاجتحإأ ةبانعب ميهأربإأ يديصسب نأرودلأ
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ل˘م˘ع˘لا ن˘˘ع فو˘˘قو˘˘م و˘˘ه يذ˘˘لا

لمعي لازام هنكلو  ايئاسضق عباتمو

ة˘لوؤو˘سسم˘ك ل˘م˘ع˘ت ه˘˘ت˘˘جوز ا˘˘م˘˘كو

بسضغ راثأا ام اذهو ةريظحلاب نزخم

نوجتحي ةرم لك يف نيذلا لامعلا

ة˘ي˘غا˘سص ناذأا نود˘ج˘ي ل م˘˘ه˘˘ن˘˘كلو

اهب دجوي ل ةيدلبلا رقم نأا امكو

ةباينلا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا شسي˘ئر ل لوؤو˘سسم

ة˘ل˘حر ي˘ف لا˘م˘ع˘لاو ما˘ع بتا˘ك لو

نيب ام  ةيدلبلا شسيئر نع ثحبلا

ةينقتلا ةحلسصملا رقمو ةيدلبلا  رقم

ثدحتلا لجأا نم ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ىلإا عامتسسلاو عاسضوألا نع هعم

ةمكارتملا مهلكا˘سشمو م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا

نيلماعلا نيدقاعتملا لامعلا بلاطو

ريفوتو تا˘عا˘سس8 ى˘˘لإا5 ةدمل

تامامكلا ىتحو ةينهملا شسبÓملا

دد˘˘ن ا˘˘م˘˘كو ا˘˘˘نورو˘˘˘كلا ن˘˘˘مز ي˘˘˘ف
عباتملا ريسسملا كلذ نأاب نوجتحملا
رومألا ي˘ف م˘كح˘ت˘ي لازا˘م ا˘ي˘ئا˘سضق
لاز˘ت ل ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘فر تا˘˘ن˘˘حا˘˘سشو
كلتمي نم وهو ةريظ˘ح˘لا˘ب ة˘ل˘ط˘ع˘م
اذهو نيزنبلاو توزاملا تلوسصو
لامعلا نإاف اذهلو نوناقلل فلاخم
ةثاغتسسا ءادن اوهجو دق نوجتحملا
لامج اهسسأار ىلعو تاطلسسلا ىلإا
لوؤو˘سسم˘لا ه˘ت˘ف˘سصب ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘˘لا

لخدتلا ةرورسضب ةيلولا ىلع لوألا
قيقحت ةنجل دافيإا لÓخ نم لجاعلا

ةيناديم تاقيقحت˘ب ما˘ي˘ق˘لا ل˘جأا ن˘م
لامعلا دده دق و ةيسضقلا يف ةقمعم
عاسضوألا رارمتسسإا ةلاح يف و مهنأاب

ديعسصتلا ىلإا ءوجل˘لا˘ب ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع
مايألا لÓخ ةيجاجتحلا مهتجهل نم
بارسضإا يف لوخدلاب ةمداقلا ةليلقلا

ة˘ف˘قو ن˘سشو ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ع حو˘˘ت˘˘ف˘˘م

.ةيلولا رقم مامأا ةيجاجتحا

 ايئاصضق عباتمو لمعلأ نع فوقوم فظوم نم اهرييصست ةيفلخ ىلع

قمعم قيقحتب نوبلاطي رامع يديصس ةيدلبب ةريظحلا لامع
نبل ةلصصأوتملأ تأءأدتعلأ ةيفلخ ىلع

 ايموي نيفظأوملأ ىلع سسانكلاب ةفظوم

رصشاعلا يرصضحلا نمأ’ا حلاصصم
 ةيصضقلا يف اقيقحت حتفت

ةبانع ةيلول ر˘سشا˘ع˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مألا ح˘لا˘سصم تح˘ت˘ف
ةفظوم نبل ايموي تاءادتعلا ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
لامعلا نيمأاتلاو يعامتجإلا نامسضلل ينطولا قودنسصلاب
باسشلا كلذ نأا ثيح ةبانعب ازيلإا ةلاكو – شسانك – ءارجألا
بوبحلا ريثأات تحتو اهل ىثري ةلاح يف لخدي ايموي
لك يفو ءاسضيب ةحلسسأا Óماح تاردخملاو ةسسولهملا

شسأافو نيكسس وأا فيسس تارملا شضعب يف اهنم عون ةرم
ام اذهو بسضغ ةلاح يفو قودنسصلا بتاكم ىلإا اهجوتم
ىوتسسم ىلع نيفظوملا طسسو بعرو عزف ةلاح راثأا
نهفوخت نع نربع يتاوللا تافظوملا شصخألابو ةلاكولا

كرحت مدع طسسو ايموي رركتت ةثداحلا هذه نأا ةسصاخو
نوك لمعلا ىلإا نبهذي ل تافظوملا بلغأا لعج ام ةرادإلا
تاءادتعا نوكت موي لك و رطخ يف تحبسصأا نهتايح نأا

رابخإا مت هنإاف اذهلو ةسسسسؤوملا لخاد ىسضوف ثدحتو
يف قيقحت حتفب تماقو ترسضح يتلا ةينمألا حلاسصملا
ةركلا يدتعملا داعأا دقف  تلازام عاسضوألا نكلو ةيسضقلا

امدنعو تافظوملاو نينطاوملا لوهذ طسسو ىرخأا ةرم
مأا تماق ثدحي امل ىوكسشو تافظوملا ىدحإا تمدق
اذكهو ةفظوملا ليدبت رارق رادسصإاب يدتعملا باسشلا
رطخ ىلإا تÓماعلاو نيلماعلا ةايح تلوحت دقف ايموي
ببسسب مايألا نم موي يف ةثراك تودح نم نيفوختم اموي
ن˘م عو˘ن يأا Ó˘ما˘ح ل˘خد˘ي با˘سشلا˘˘ف تاءاد˘˘ت˘˘علا كل˘˘ت
ريثأات تحتو ناجيه ةلاح يف نوكيو ءاسضيبلا ةحلسسألا
لخاد نمألا ريفوتب نو˘ب˘لا˘ط˘ي م˘ه˘نإا˘ف اذ˘ه˘لو تارد˘خ˘م˘لا
عقوتملا نم يتلا راطخألا نم مهتيامح لجأا نم ةسسسسؤوملا
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ةئيهتلأ بايغ ىلإأ ةفاصضإأ

ملظلا يف قرغي ازرل يح
لخدتلا يلاولا نودصشاني نونطاوملاو
لاقي ام لقأا ةايح راجحلا ةيدلبب ازرل ةقطنم ناكسس ششيعي

طبختي يتلا ةيثراكلا فورظلا لظ يف ةيواسسأام اهنع
تاونسس ذنم ةيوسضوفلا تايانبلا و يحلاب نونطاقلا اهيف
يحلا اهيف قرغي يتلا لاحوألا و شسمادلا مÓظلا ببسسب،
نع ةعا˘سس ر˘خآل اور˘ب˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسس م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،
موي لك مزأاتي يذلا عسضولا اذه ءارج ديدسشلا مهئايتسسا

بÓكلاو ناذرجلا نع كيهان، ةيمويلا مهتايح شصغنيو
لعجي ام ةيمويلا مهتاي˘ح م˘ه˘ع˘م م˘سسا˘ق˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘لا˘سضلا
ةسصاخ رطا˘خ˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘سضر˘ع ي˘ح˘لا اذ˘ه نا˘كسس
شضارمألا نإاف ناكسسلا شضعب بسسحو ،راغسصلا لافطألا
اذه نم نوناعي نيذلا يحلا ناكسس نم ديدعلاب تكتف
ةايح ل نكل ةديدعلا يواكسشلا مغرو تاونسس ذنم رمألا
لح داجيإاب ةينعملا تاطلسسلا دوعو نم مغرلاب يدانت نمل
ثيح يلاولا يلاول مهتوسص لاسصيا ىوسس مهمامأا ىقبتيل،
ءاقسشلاو شسؤوبلا ةايح نم مهجارخإا و لخدتلا هنودسشاني
قح ربتعت يتلا مهل˘كا˘سشم ل˘حو ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا

ةيمومعلا ةرانإلاب ةبلاطملا رارغ يلع اطيسسبو عورسشم
ةبسسنلاب نكسسلا نع كيهان تاقرطلا ةسصاخ ةئيهتلاو
.ةسشهلا تايانبلا ينطاقل

U°Édí. Ü

ةيامحو نأرمعلأ ةطرصش تلجصس اميف

    ةينأرمع ةفلاخم11 ةئيبلأ

0081 نم رـثكأا ةبقارـم
  عوبصسأا للخ ةبكرم

ةيلو نمأل يمومعلا نمأÓل ةيئلولا ةحلسصملا تماق

ظفح ةيلم˘ع59 ـب مرسصنم˘لا عو˘ب˘سسألا لÓ˘خ ،ة˘با˘ن˘ع

ةبكرم4081 ة˘ب˘قار˘م ،ل˘خد˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع531 ،ما˘ظ˘ن˘لا

حاولأاب قلعتت ةفلاخم81 ليجسست عم ،اسصخسش1112 و

80 و، ةيدام رورم ثداوح80 ليجسست مت امك ،ميقرتلا

،شصاخسشأا90 حرج نع ترفسسأا ،ةينامسسج رورم ثداوح
نمأÓ˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا تم˘ظ˘ن قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘فو
نم ةياقولل ةيسسيسسحتلا تÓمحلا نم ديدعلا يمومعلا

ن˘م ،ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘مو رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح

11تلجسس ةئيبلا ةيامحو نارمعلا ةطرسش ةحلسصم  اهتهج

e`ÉRhR .Ü  . ةينارمع ةفلاخم
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دو˘ه˘ي˘ل ة˘نا˘ب˘ج ي˘ح نا˘˘كسس ر˘˘ب˘˘ع
هايم ةمزأا نم ةبانع ةنيدم طسسوب
نأا ثيح يحلا اهفرعي يتلا برسشلا
مهديوزت مدع نم نوكتسشي هناكسس
مايأا ةسسمخ ةدمل ةحلاسصلا هايملاب
ىلإا نوؤو˘ج˘ل˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
ءانتقا قيرط نع هايملا نع ثحبلا

ة˘سضها˘ب را˘ع˘سسأا˘ب ج˘يرا˘ه˘سصلا ها˘ي˘م

رتل005 ةعسس وذ نازخلا نأا ثيح

0001 ةعسس وذو جد0051 رعسسب

ءار˘سش بنا˘˘ج ى˘˘لإا جد0004ـب رت˘ل

ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘سسل ة˘ي˘ند˘ع˘˘م˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

ل˘˘ها˘˘ك ل˘˘ق˘˘ثأا ا˘˘˘م اذ˘˘˘هو بر˘˘˘سشل˘˘˘ل

ل˘˘خد˘˘لا ةدود˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا

ل˘سصتا بب˘سسلا ن˘˘ع را˘˘سسف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل

هايملل ةيرئازجلا حلاسصمب  ناكسسلا

نمو دري دحأا ل نكلو ةبانع ةدحو

ة˘ف˘ل˘كم˘لا˘ب ا˘ن˘ل˘سصتا د˘ق˘˘ف ا˘˘ن˘˘ت˘˘ه˘˘ج

يت˘لا ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل مÓ˘عإلا˘ب

ةمزأا يف ببسسلا نأاب تدكأا اهرودب
ع˘يزو˘ت ي˘ف بذ˘بذ˘ت˘لا و˘ه ششط˘˘ع˘˘لا
ةسسكام دسس هايم ركعت ببسسب هايملا

يف هيلإا انقرطتت امكو راطمألا ءارج
حلاسصم نÓعإا بسسحب قباسسلا ددعلا
يف ةبانع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةيرئازجلا ةسسسسؤوم نأا امكو اهنايب
ةجلاعم يف شسمأا تعرسش دق هايملل
ىلع راطمألا فقوت دعب دسسلا هايم
هايملا عيزوت ةيلمع  يف عرسشت نأا
ءايحألا لك ىلع برسشلل ةحلاسصلا

نم ةيادب لمتحملا نم ةيداع ةفسصب

شسم دق بذبذتلا اذه نأا امكو مويلا

ةبانع ةيلول ةع˘با˘ت تا˘يد˘ل˘ب شسم˘خ

ينوبلاو ةبانع ةيدلب نم لك يهو

يديارسسو راجحلاو رامع يديسسو

ةيرئازجلا حلاسصم تدكأا دق اذهو

ىوتسسم ايموي بقارت اه˘نإا˘ف ها˘ي˘م˘ل˘ل

نكلو ة˘ي˘فا˘سشلا د˘سسب ها˘ي˘م˘لا ر˘كع˘ت

يف ببسست ام اذهو ةليلق تايمكب

. ءايحألا نم ديدعلاب هايم ةمزأا

 ةجلاعملاب مايقلأ ددصصب اهنأأو ةصسكام دصس ركعتل لكصشملأ هايملل ةيرئأزجلأ تعجرأأ اميف

مايأا5 ـل هايملا مادعنإا نم نوكتصشي دوهيل ةنابج يح ناكصس
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ي˘˘ئلو˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ءا˘˘سضعأا دد˘˘ن

ةيلول يطارقميدلا ينطولا عمجتلل

تاطوغ˘سضلا˘ب هو˘ف˘سصو ا˘م˘ب ة˘با˘ن˘ع

ي˘ت˘لا ة˘لوؤو˘سسمÓ˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘˘لاو

ةيبرتلا ةنج˘ل ة˘سسي˘ئر ا˘ه˘ل شضر˘ع˘ت˘ت

ينهملا نيوكتلاو يلاعلا ميلعتلاو

ةلتك نع يئلولا شسلجملاب ةبخنملا

يديدنتلا نايبلا شصن بسسح بزحلا

اهنم ةخسسن ةعاسس رخآا تملسست يدلا
( ل م ح) ةا˘م˘سسم˘لا ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا نإا˘˘ف
ر˘ثإا ى˘ل˘ع تا˘طو˘غ˘سضل˘˘ل تسضر˘˘ع˘˘ت

ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘ع ار˘ير˘˘ق˘˘ت ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ع
ةبسسنلاب ةسصا˘خ عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ثرا˘كلا
ةفسصب عاطقلاو ةيئادتبلا شسرادملا

ثيح شسلجملا تارود لÓخ ةماع
تايو˘ت˘ح˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ا˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م م˘ت
ىلإا ماهتلا عباسصأا نيهجوم ريراقتلا

يئلولا ي˘ب˘ع˘سشلا شسل˘ج˘م˘لا شسي˘ئر

ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ط˘˘غ˘˘سضلا لوا˘˘ح يذ˘˘لا
ريراقتلا ببسسب تارملا نم ديدعلا
نم اهسضرعب  ةبختنملا موقت يتلا
تا˘ط˘ل˘سسلا ها˘ب˘ت˘˘نا تف˘˘لو ثح ل˘˘جا
اهحÓسصإاو اهكرادت ي˘ل˘ع ة˘يلو˘لا˘ب
يلع ةثراك لولحو عسضولا مزأات لبق
بسسحو يلولا ة˘جرد˘لا˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
تسضرعت ةبختنملا نإاف نايبلا شصن

كل˘˘ت ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ة˘˘˘مزأل
ا˘˘ه˘˘لو˘˘خد ى˘˘لإا تدأا تا˘˘طو˘˘غ˘˘˘سضلا

ةبقارم˘ل تع˘سضخ ن˘يأا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
طغسضلا عافترا ببسسب ةفثكم ةيبط
ير˘˘كسسلا شضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ناو يو˘˘˘مد˘˘˘لا

اهبارغت˘سسا تا˘ه˘ج˘لا تاذ ف˘ي˘سضتو
يفانتت يتلا تاسسرامملا هده لثمل
شسي˘ئر تا˘ي˘سصو˘تو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ع˘˘م
عفرب قلعتي اميف ةسصاخ ةيروهمجلا
يناعت  يتلا لظلا قطانم نع نبغلا

يلع تايرورسضلا بلغا مادعنا نم
. شسرادملا يوتسسم

 يئلولأ يبعصشلأ سسلجملاب  ةبختنم اهل تصضرعت يتلأ تاطوغصضلأ رثإأ ىلع

ددني يدنرألل يئ’ولا بتكملا
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يرا˘ج˘لا عو˘ب˘˘سسألا ة˘˘ياد˘˘ب تل˘˘ح

فوقولل ةيئلو ششيتفتو دقفت ةنجل
تا˘˘ما˘˘قإلا ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج ىد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ب˘ل˘ط˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسل ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

لوكوتوربلا ذيفن˘ت ى˘ل˘ع شصر˘ح˘لاو
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ل ي˘ح˘˘سصلا

ة˘ياد˘ب تنا˘كو. ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
ةعبات˘لا تا˘ما˘قإلا˘ب ة˘ن˘ج˘ل˘ل د˘ق˘ف˘ت˘لا
يديسس ةيعماجلا تامدخلا ةيريدمل

ةماقإلا شسمأا لوأا تسسم ثيح رامع

ةماقإا اهلبقو20 شسوفيسس ةيعماجلا
ةماقإا اهدعب شسمت نأا ىلع ،فلسشلا
تدقفت قايسسلا تاذ يف، ةبيعسشلا
ىلع تاماقإلا قفارم فلتخم ةنجللا

م˘عا˘ط˘م˘لا و ة˘ب˘ل˘ط˘لا ة˘ح˘ن˘جأا رار˘˘غ
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ، ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا،
ة˘ي˘سضا˘ير˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘طا˘سشن˘لا
ة˘ل˘حر˘م ع˘م ةرا˘يز˘لا تن˘ماز˘ت ثي˘˘ح،
تنا˘˘˘ك ن˘˘˘يأا ءاو˘˘˘يإلا تÓ˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست
ى˘ل˘ع عÓ˘طÓ˘ل ، ة˘ي˘تاو˘م ة˘سصر˘ف˘لا

لابق˘ت˘سسل تا˘ما˘قإلا ة˘يز˘ها˘ج ىد˘م
لوكوتورب ق˘ي˘ب˘ط˘ت اذ˘كو ، ة˘ب˘ل˘ط˘لا
فورظلا لظ يف ،ةيسصولا ةرازولا
،دÓبلا اهب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا

اهت˘ه˘ج ن˘م ، ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ءار˘ج
ة˘ما˘قإÓ˘ل ا˘ه˘ترا˘˘يز ءا˘˘ن˘˘ثا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

اهدقفت دعبو20 شسوفيسس ةيعماجلا
تد˘˘با ة˘˘ما˘˘قإلا ق˘˘فار˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
و ،تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ها˘ج˘تإا  ا˘ه˘حا˘ي˘˘ترا
اهذ˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جلا
ة˘ح˘فا˘كم ل˘جأا ن˘م تا˘ما˘قإلا بل˘غأا

امك، انوروك شسوريف راسشتنا رطخ
لجأا نم تاه˘ي˘جو˘ت˘لا شضع˘ب تمد˘ق

ن˘سسحأا ي˘ف ي˘ع˘ما˘ج لو˘خد نا˘م˘˘سض
ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو فور˘˘ظ˘˘لا

ل رخآا بناج نم.ةبلطلا و لامعلا
ط˘ي˘ح˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لاز˘˘ت
ةيريدمل ةعباتلا ةيعماجلا تاماقإلا
رامع يديسس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا

عز˘ن لÓ˘خ ن˘م اذ˘˘ه و ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م
ةئيه˘تو ة˘ي˘ق˘ن˘تو ةرا˘سضلا با˘سشعلا
ةيلمعب مايقلاو يجرا˘خ˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا
عسضو و نيديلا لسسغ نكامأا ةئيهت
تاماقإلا لخاد ةبلطلل لقنت ططخم
دعابتلا ة˘فا˘سسم دد˘ح˘ت تارا˘سشإا ن˘م
تاماقإلاب مهتماقإا لÓخ يعامتجلا

«ة˘عا˘سس ر˘خآا» ةد˘ير˘ج ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م،
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإÓ˘ل ةرا˘يز˘˘ب تما˘˘ق
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تف˘˘˘قو ن˘˘˘يأا ة˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا
فلتخم اهدهسشت يتلا تاريسضحتلا

لابقتسسلا ل˘جأا ن˘م ة˘ما˘قلا ق˘فار˘م
تايلمع لÓخ نم تابلاطلل لثمألا
تل˘م˘سش ة˘ع˘سساو م˘ي˘ق˘ع˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
انل هدكا املثم ةماقلا قفارم فلتخم
نامحرلا دبع ينادغز ةماقإلا ريدم
،معطملا ، ءاويإلا ةحنجأا تسسم ثيح
و ششرملا، تنر˘ت˘نإلا ة˘عا˘ق ،ةدا˘ي˘ع˘لا

ىلإا ةفاسضإا، ةرادإلا بتاكم فلتخم
تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا
ناوعأا فرط نم تابلاطلا لابقتسسا
لكل ةرارحلا ةجرد ةبقارمو نمألا
باسشعألا عزن .ةماقإلا ىلإا نيدفاولا
تا˘˘حا˘˘سسم˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو ةرا˘˘˘سضلا
ريدملا فيسضيو .ةماقإÓل ءارسضخلا
تاريسضحتلا ىلع ايسصخسش فقو هنأا

يف يعماج لوخد نامسض لجأا نم
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لاو فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘سسحأا
نيذلا لا˘م˘ع˘لاو تا˘ب˘لا˘ط˘لا ة˘مÓ˘سس
لجأا نم ةريبك تادوهجمب نوموقي
شسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نا ر˘˘ط˘˘خ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
. انوروك

ةمزÓلأ تأءأرجإلأ عابتأ ىلع ةبيعصشلأ ةماقإأ ريدم ددصش اميف

يحصصلا لوكوتوربلا قيبطت ىدم ىلع فوقولل ةيعماجلا تاماقإ’اب لحت ةيئ’و ةنجل

قمعم قيقحت حتفو يلأولأ لخدت ةرورصضب نيبلاطم ةريظحلأ رقم قلغ ىلع رامع يديصس ةيدلبل ةعباتلأ ةريظحلأ لامع سسمأأ ةحيبصص مدقأأ
.ةريظحلأ ريصسم دصض تأءأرجإلأ ذاختأ مدع ببصسب أذهو يدرت يف رامع يديصس ةيدلبب رومألأ نأأ ثيح ةيصضقلأ يف
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ةاناعملا محر نم عادبإا

هتحفسص ربع ،يدامح هللإ دبع روتكدلإ نلعأإ
د˘يد˘ج˘لإ ه˘˘با˘˘ت˘˘ك قÓ˘˘طإإ ن˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإلإ

كل˘م دا˘ب˘ع ن˘بإ د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لإ» نإو˘˘ن˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
نيب هعسضي ثحب ةرمث هايإإ إربتعم ،«ةيليبسشإإ

لؤواسستلل ءاسضف نوكيل ،نيثحابلإو ءإرقلإ يدي
ثح˘˘ب ل˘˘ح˘˘˘م لإز ل خ˘˘˘يرا˘˘˘ت لو˘˘˘ح سشا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لإو
ح˘˘سش ل˘˘ظ ي˘˘ف رإد˘˘سصإلإ إذ˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘يو ،لإد˘˘˘جو
هد˘ه˘سشت يذ˘لإ ي˘خ˘يرا˘ت˘لإ و ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لإ جا˘˘ت˘˘نإلإ
.دÓبلإ

 لÓخ ايفحصص05 لتقم
0202 ماع

05 نإإ «دود˘ح Ó˘ب نو˘ل˘سسإر˘م» ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تلا˘˘ق
يف مهب˘ل˘غأإ،0202 ماع لÓ˘خ إو˘ل˘ت˘ق ا˘ي˘ف˘ح˘سص
يف ةمظ˘ن˘م˘لإ تفا˘سضأإو.ا˘بور˘ح د˘ه˘سشت ل لود
،ءاثÓثلإ سسمأإ هترسشن يذلإ يونسسلإ اهريرقت
معنت لود يف01 لك نم7 ةبإرق ىلتقلإ نأإ

ىلإإ ةريسشم ،برح قطانم يف سسيلو مÓسسلاب
ايفحسص35 ـب ةنراقم ،رقتسسم ىلتقلإ ددع نأإ

ةبسسن نأإ ريرقتلإ حسضوأإو9102. ماع يف إولتق
ي˘ف عإز˘ن˘لإ ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ىل˘ت˘ق˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلإ
%23ىلإإ6102 ما˘ع ي˘˘ف%85نم ،سضافخ˘نإ

وأإ ن˘م˘ي˘لإو ا˘يرو˘سس ل˘ث˘م نإد˘ل˘ب ي˘ف ،ما˘ع˘˘لإ إذ˘˘ه
ةسضفخنم تاعإزن ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لإ ق˘طا˘ن˘م˘لإ»
نم.قإرعلإو ناتسسنا˘غ˘فأا˘ك «ةد˘ح˘لإ ة˘ط˘سسو˘ت˘مو

ىلع نييفحسصلإ ةيامح ة˘ن˘ج˘ل تد˘كأإ ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ءا˘ن˘ج˘سسلإ ن˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلإ دد˘˘ع نأإ
.0202 ماع لÓخ يسسايق مقر ىلإإ عفترإ ملاعلإ

ةبراغم نوماحم
دصض ىوعد نوعفري

سسداصسلا دمحم
 «عيبطتلا»  ببصسب

ي˘ف ءا˘ب˘˘ق˘˘ن˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لإ ن˘˘م دد˘˘ع ع˘˘فر
ةمكح˘م ما˘مأإ ىو˘عد ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لإ ة˘ك˘ل˘م˘م˘لإ
ل˘جأإ ن˘م طا˘بر˘لإ ة˘م˘سصا˘ع˘˘لإ ي˘˘ف سضق˘˘ن˘˘لإ
دمحم يبرغملإ كلملإ تإرإرق يف نعطلإ
يسسايسسلإ عيبطتلاب ةقÓعلإ تإذ سسداسسلإ

عم يحايسسلإو يداسصتقلإو يسسامولبدلإو
دبع بيقنلإو  ورمع نب نامحرلإ دبع بيقنلإ سضقنلإ ةمكحم يف  غÓبلإ تعدوأإ يتلإ عافدلإ ةئيه مسضتو.ينويهسصلإ نايكلإ
نم ةذختملإ تإرإرقلإ ةفاك ءاغلإإ سضقنلإ ةمكحم نم مهلاقم يف إوسسمتلإ ةكرب نب ميحرلإ دبع بيقنلإو يعماجلإ ميحرلإ

ممألإ قاثيمل و روتسسدلإ تايسضتقملو يبرغملإ ماعلإ ماظنلل ةفلاخم اهرابتعاب ،يليئإرسسإلإ نايكلإ عم مهيلع ىعدملإ لبق
نم ةعومجم رسضحو.ناسسنإلإ قوقحل ةيلودلإ ةيعرسشلل و يناسسنإلإ يلودلإ نوناقلإو تإدهاعملل انييف ةيقافتلو ةدحتملإ
و نامحيو دمحأإ عيبطتلإ ةسضهانمل يبرغملإ دسصر˘م˘لإ سسي˘ئر م˘ه˘ن˘م ىو˘عد˘لإ عإد˘يإإ ءا˘ن˘ثأإ ة˘برا˘غ˘م˘لإ ءا˘ط˘سشن˘لإو ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لإ
.يوانه زيزع نيطسسلف لجإ نم ةينطولإ لمعلإ ةعومجمل ماعلإ بتاكلإ

بقلب جوُتت ديز ىهصس ةيرئازجلا
0202 برعلا لامج ةكلم ةفيصصو

ة˘يلو ن˘م رد˘ح˘ن˘ت ي˘ت˘لإو ،د˘يز ىه˘سس ة˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ تجو˘˘ت
،برعلإ لامج  ةكلمل ةثلاثلإ ةفيسصولإ بقلب ،ةنيطنسسق
ل˘ف˘ح م˘ي˘قأإو.ي˘ف˘خ˘لا˘ب ما˘ه˘لإإ ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لإ ه˘˘ب تزا˘˘ف يذ˘˘لإ
ةحايسسلإ ناجرهم ماتخ يف ،نينثإلإ سسمأإ لوأإ جيوتتلإ
ة˘سسسسؤو˘م سسي˘ئر ر˘سصن نا˘ن˘ح ةرو˘ت˘كد˘لإ ة˘سسا˘ئر˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لإ

˘ما˘ه˘لإإ ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لإ بق˘ل˘لا˘ب تزا˘فو.بر˘˘ع˘˘لإ لا˘˘م˘˘ج تا˘˘ك˘˘ل˘˘م
ىلع دم˘حأإ نا˘هرو˘ن ة˘ير˘سصم˘لإ تل˘سصح ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ىف˘خ˘م˘لا˘ب
بقل امأإ.ةيناث ةفيسصو يديوسس مÓحأإو ،ىلوأإ ةفيسصو بقل
روسسجلإ ةنيدم ة˘ن˘بإإ بي˘سصن ن˘م نا˘ك˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لإ ة˘ف˘ي˘سصو˘لإ
،ةيقإرعلإ تلسصح امنيب.ديز ىهسس ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ،ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لإ

ميدقت مت دقو.ةعبإرلإ ةفيسصولإ بقل ىلع ،دمحأإ ميرم
اسضيأإ تلسصح يتلإو ،برعلإ لامج ةكلمل سساملإ نم متاخ
.بهذلإ نم سشورب ىلع

ريغ «جوجم»
هيلع بوصضغم

تي˘˘ب ن˘˘˘م ة˘˘˘بر˘˘˘ق˘˘˘م ردا˘˘˘سصم تلا˘˘˘ق
،ة˘كر˘سشلإ نإإ ،ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق با˘˘ب˘˘سش
ة˘كر˘سش م˘ه˘سسأإ ة˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ˘˘ل ة˘˘ك˘˘لا˘˘م˘˘لإ
ي˘م˘سسر ل˘ك˘سشبو تسضفر ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلإ
ر˘يد˘م˘لإ ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لإ ة˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسلإ
ىلإإ جو˘ج˘م ن˘يد˘لإ ر˘سصن ي˘سضا˘ير˘˘لإ

هل ةدكؤوم ،ةرإدإلإ سسلجم سسيئر
عرسش يذلإ لمعلإ ةلسصإوم ةرورسض
22 مو˘ي ما˘ه˘م˘لإ ه˘ي˘لو˘ت ذ˘ن˘م ه˘˘ي˘˘ف
را˘˘˘ثأإ ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو،9102 ر˘ب˘˘م˘˘سسيد
.قيرفلإ طيحم طسسو حايترإ

عناصص يمولبب يفتحت افيفلا
نوخيخ ةمحلم

ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ مد˘ق˘لإ ةر˘ك ةرو˘ط˘˘سسأا˘˘ب ،ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لإ تف˘˘ت˘˘حإإ
يذلإ،6ـ2لإ هدÓ˘ي˘م د˘ي˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ،ي˘مو˘ل˘ب ر˘˘سضخ˘˘ل
دا˘ح˘تإلإ بت˘كو.ما˘˘ع ل˘˘ك ن˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد92 فدا˘سص˘ُ̆ي
،«رتيوت» يف يمسسرلإ هباسسح ىلع ،مدقلإ ةركل يلودلإ

مامأإ28 نوخي˘خ ة˘م˘ح˘ل˘م عا˘ن˘ُسص د˘حأا˘ب ه˘ت˘ف˘سصو ن˘م˘ب
يلايدنوم يف رسضخلإ عم ،ركسسعم نبإإ كراسشو.ايناملأإ
ل˘˘سضفأإ ن˘˘م د˘˘حإو˘˘ك ف˘˘ن˘˘سص˘ُ̆يو ،كي˘˘سسك˘˘م˘˘لإو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإإ
بت˘كو.م˘ه˘ل˘سضفأإ ن˘ك˘ي م˘ل نإإ ،خ˘يرا˘ت˘˘لإ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لإ

عم بهذ نم فرحأاب همسسإإ ،ءايمعلإ ةريرمتلإ بحاسص
ةإراُبم431 يف م˘ه˘ع˘م هرو˘ه˘ظ˘ب ،ءإر˘ح˘سصلإ ي˘برا˘حُ̆م
.افده43 هليجسستو

لاقلا ووليقلا
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ة˘ن˘يد˘˘م نا˘˘كصسلإ ظ˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘صسإ ثي˘˘ح
و حر˘ف˘لإ ج˘يزا˘˘هأإ ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘كي˘˘كصس
تإرامعلإ نم تثعبنإ يتلإ ديراغزلإ
حامصسلل بإوبأ’إ تحتفو ة˘ل˘كآا˘ت˘م˘لإ
ىدترإو،ثاثأ’إ لقنب ةيدلبلإ لامعل
إورصضح و مهصسبÓم تÓئاعلإ دإرفأإ
ةينكصس ققصش ىلإإ لاقتنÓل مهصسفنأإ
مهليحرت مت ثيح مهتيناصسنإاب قيلت
ي˘˘˘لإو نا˘˘˘كو فإز˘˘˘فز˘˘˘لإ ي˘˘˘ح ى˘˘˘لإإ
ضسمأإ راهن هدعو داعأإ دق ةدكيكصس
ناكصسلإ يقاب ليحرت ىلع ديكأاتلاب

ءاه˘ت˘نإ رو˘ف ق˘ي˘صضلإ نا˘كصس ة˘صصا˘خ
حرصص ثيح،ةيجراخلإ ةئيهتلإ لاغصشأإ
هنأإ ةيفاحصص ةودن لÓخ ضسمأإ لوأإ
قيصضلإ نا˘كصسل ة˘عر˘ق ءإر˘جإإ م˘ت˘ي˘صس

ي˘˘لإو  .ا˘˘مو˘˘ي51 ن˘˘˘م ل˘˘˘قأإ ي˘˘˘˘ف
هرصضح ائراط اعامتجإ دقع ةدكيكصس
عامتج’إ ءاجو نويذيف˘ن˘ت˘لإ ءإرد˘م˘لإ

ةمصصاعب تل˘ح ي˘ت˘لإ ة˘ثرا˘كلإ بق˘ع
رايهنإ د˘ن˘ع تب˘صسلإ ة˘ي˘صسمأإ ة˘ي’و˘لإ
و،ةميدقلإ ةنيدملإ بلقب ةرغاصش ةيانب

ءإردملإ ديعصس نب رداقلإ دبع بلط
ثدحي ام هاجتإ مهتايلوؤوصسم لمحتب
م˘ه˘ب˘لا˘طو ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تإرا˘ي˘ه˘نإ ن˘˘م
ةلجاع ططخ عصضو يف كإرتصش’اب
ة˘لو˘هأا˘م˘لإ تا˘يا˘ن˘ب˘لإ ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘˘ل
لظ يف رايهن’اب ةددهملإ ةرغاصشلإو

ةبعصصلإ ةيلاحلإ ةيخا˘ن˘م˘لإ فور˘ظ˘لإ
تايانب˘لإ عد˘صصت ي˘ف تب˘ب˘صست ي˘ت˘لإ

ةملك يف و،إءوصس اهتيعصضو تدإزو
متيصس ه˘نأإ د˘كأإ ة˘ي’و˘لإ ي˘لإو ا˘ها˘ق˘لأإ
مت نيذ˘لإ ق˘ي˘صضلإ با˘ح˘صصأإ ل˘ي˘حر˘ت
ىرجتصس و، ةدم لبق مهمئإوق رصشن
متو نيعوبصسأإ وأإ عوبصسأإ دعب ةعرقلإ

02 بعلمب ا˘ه˘ئإر˘جإإ ى˘ل˘ع قا˘ف˘ت’إ
دصض ةيئاقولإ تإءإرجإ’إ ببصسب  توأإ
،ظاظتك’إ يدافتل انوروك ضسوريف
ةدد˘ه˘م˘لإ تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لإ ضصو˘˘صصخ˘˘بو
ليحرت نع يلإولإ ثدحتف رايهن’اب

بابصشلإ رإد ى˘لإإ ا˘ت˘قؤو˘م ة˘ل˘ئا˘ع21
ل˘ي˘حر˘ت ة˘ل˘صصإو˘م و ر˘كا˘˘صس ةو˘˘خإ’إ

53ب اهددع ردقملإ تÓئاعلإ يقاب
ءإرمحلإ ةناخلإ نمصض ةفنصصم ةلئاع
ة˘˘صسإرد ع˘˘م ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لإ مو˘˘ي ل˘˘˘ب˘˘˘ق
يدا˘ف˘ت˘ل تا˘ن˘كصسلإ ي˘قا˘ب ة˘ي˘ع˘˘صضو
ةيصسمأإ ثدح ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘ثرا˘ك ثود˘ح
بصسح ا˘عا˘ب˘ت ر˘مأ’إ م˘ت˘ي˘صسو تب˘صسلإ
حيرصصت نم حصضإولإ و،تافينصصتلإ
تÓئاعلإ ناكصسإإ متي نل هنأإ يلإولإ
ىلإإ ة˘ي˘ن˘كصس ق˘ق˘صش ي˘ف ةرر˘صضت˘م˘لإ

ىلإإ راصشي لاغصشأ’إ ةفاك ءاهتنإ ةياغ
ةرامع  تبصسلإ ةيصسمأإ تراهنإ هنأإ
ةنيدم طصسو ناي˘ل˘ط˘لإ ة˘مو˘ح ي˘ح˘ب
ا˘ب˘عرو ا˘فو˘˘خ ة˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م،ةد˘˘كي˘˘كصس
فلخت مل ظح˘لإ ن˘صسح˘ل و،ن˘ير˘ي˘ب˘ك
،ةرغاصش تناك اهنوك ةيرصشب رئاصسخ

ةرإز˘غ˘ب را˘ط˘مأ’إ ط˘˘قا˘˘صست نأإ ا˘˘م˘˘ك
ةرا˘م˘لإ ةا˘ي˘ح ذ˘ق˘نإ ضسق˘ط˘لإ ةدور˘˘بو
فورظلإ ببصسب مهتكرح تلق نيذلإ
مظن ةيانبلإ رايهنإ بقع و، هيخانملإ
ة˘كر˘ح ة˘م˘يد˘ق˘لإ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لإ نا˘˘كصس
قيرطلإ قلغب اهو˘م˘جر˘ت ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإ
م˘ل و ة˘ن˘يد˘م˘لإ ط˘˘صسو˘˘ب ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لإ
نم وجلإ ةدورب ’ و راطم’إ مهعنمت
م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لإ و ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لإ
تمصصب نوجتحملإ ددن و ،نكصسلاب
نم مهئايتصسإ نع إوبرعأإو تاطلصسلإ

عم ةيئ’ولإ تاطلصسلإ لماعت ةقيرط
مهفاصصنإاب نيب˘لا˘ط˘م ،ن˘كصسلإ ف˘ل˘م
ةيامح و ةقئ’ تانكصسل مهليحرتو
نأإ و اميصس  مهئانبأإ حإورأإ و مهحإورأإ
ة˘كلا˘ه˘ت˘م˘لإ ة˘م˘يد˘˘ق˘˘لإ تإرا˘˘م˘˘ع˘˘لإ
م˘ه˘صسوؤور قو˘ف ط˘قا˘صست˘˘ت تح˘˘صضأإ
تنا˘كل رد˘ق˘لإ ف˘ط˘ل ’و˘ل و ا˘ي˘مو˘˘ي
و،ة˘ي˘ثرا˘ك حإورأ’إ ي˘ف ة˘ل˘˘ي˘˘صصح˘˘لإ
ة˘م˘ئا˘ق ى˘ل˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لإ ثد˘˘ح˘˘ت
يف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لإ ن˘كصسلإ
ةنيدملا˘ب طو˘ق˘صسل˘ل ة˘ل˘يآ’إ تو˘ي˘ب˘لإ
حلاصصم اهنع تجرفأإ يتلإ ةميدقلإ
تم˘˘صض ثي˘˘ح ،ةد˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لإ

ةجاح يف إوصسيل اصصاخصشأإ مهبصسح
ريياعملإ نع نيلئاصستم ،نكصسلإ ىلإإ
،ةمئاقلإ طبصض يف اهدامتعإ مت يتلإ

ضشرتف˘ت تÓ˘ئا˘ع كا˘ن˘ه ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو
يتلإ لزانملإ نم اهدرط ءإرج ،ءإرعلإ

،اهكÓم لبق نم كلذو ،اهيوأات تناك
ناكصسلإ اصضيأإو .ءاصضقلإ قيرط نع
م˘ه˘تا˘ن˘كصس ة˘ف˘ن˘صصم˘لإ نو˘ي˘˘ل˘˘صص’إ

ةرطخ˘لإ و طو˘ق˘صسل˘ل ة˘ل˘يآ’إ ن˘م˘صض
Óجاع اهناكصس لحري نأإ بجي يتلإ

ى˘ل˘ع ةردا˘ق د˘ع˘ت م˘ل ا˘ه˘نأإو ة˘˘صصا˘˘خ
.ةيخانملإ تابلقتلإ و نمزلإ لمحت
ى˘لإإ ا˘ه˘ب˘ق˘ع تا˘ط˘˘ل˘˘صسلإ تعرا˘˘صسو

اهتانكصس تفصصو ةلئاع21 ليحرت
تع˘˘˘صضوو .إد˘˘˘˘ج ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تإرايهن’إ بب˘صسب ة˘ي˘ئا˘قو تإءإر˘جإإ
يتلإ ،ةصشهلإ تإرام˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م˘لإ
ل˘ك ط˘قا˘˘صست˘˘ت ا˘˘هؤوإز˘˘جأإ تح˘˘ب˘˘صصأإ
ةا˘ي˘ح ط˘ق˘ف ضسي˘ل ةدد˘˘ه˘˘م  ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل
بلا˘ط˘يو ،ةرا˘م˘لإ ى˘ت˘ح و ا˘ه˘˘نا˘˘كصس
ةكلاهتملإ ةميدقلإ تإرامعلإ ناكصس
يرامعتصس’إ ده˘ع˘لإ ن˘ع ة˘ثورو˘م˘لإ
ة˘ي˘ئ’و˘لإو ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلإ
دوعولإ ديصسجت ةرورصضب ةدكيكصسب
نا˘كصسل˘ل ا˘ه˘ت˘مد˘ق نأإو ق˘ب˘صس ي˘˘ت˘˘لإ

ذا˘ق˘نإ’ ة˘صسو˘م˘ل˘م تإءإر˘جإإ ذا˘˘خ˘˘تإو
ققحملإ توملإ نم تإرامعلإ ناكصس
ءإزإإ تاط˘ل˘صسلإ تم˘صص إو˘بر˘غ˘ت˘صسإو
رايهن’اب ةددهملإ تانكصسلإ ةيعصضو
ناكصسلإ ةنيد˘م ط˘صسو ةد˘جإو˘ت˘م˘لإو
ة˘ي˘ئ’و˘لإو ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لإ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلإ

! ثدحت دق يتلإ ثرإوكلإ ةيلوؤوصسم
ام وأإ ةدكيكصس !«توملإ تانكصسب»
ببصسب رخآإ ىلإإ نيح نم فرعي

 ديراغزلإ  عقو ىلعو  ةحرفلإ نم ةمراع ءإوجأإ طسسو

ةدكيكسسب توملا تارامع ينطاق ليحرت ةيلمع قÓطنإا
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ميلعتلإو نيوكتلإ حلاصصم تثدحتصسإ

9 ضسإر˘هأإ قو˘صس ة˘ي’و˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لإ

نيوكتلإ عورف ربع ةديدج تاصصصصخت
كلذو بابصشلإ رود نم ددعب ةبدتنملإ
هذه نأإ ثيح ،لظلإ قطانم ناكصس ةدئافل
لا˘ج˘م ي˘فو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لإ تا˘صصصصخ˘ت˘˘لإ

رود7 ربع عزوتت ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لإ فر˘ح˘لإ
ناطلصس نيع نم لك تايدلبب بابصشلل
ي˘بإوز˘لإو نإد˘يو˘لإ ل˘فا˘صسو ة˘صسي˘م˘˘خو
.نÓ˘˘يوو ة˘˘صشنا˘˘ن˘˘ح˘˘لو ة˘˘يرور˘˘عز˘˘˘لإو
ةجردم˘لإ تا˘صصصصخ˘ت˘لإ هذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘تو
ىلع ينهملإ نيوكتلإ عاطق عورف ربع

راقبأ’إ ةيبرت يف بابصشلإ رود ىوتصسم

ةيبرتو لحنلإ ةيبرتو يصشإوملإ ةيبرتو

ىرب˘كلإ تا˘عإرز˘لإو ز˘عا˘م˘لإو ما˘ن˘غأ’إ

ةيرط˘ع˘لإو ة˘ي˘ب˘ط˘لإ تا˘تا˘ب˘ن˘لإ ة˘عإرزو

ةطايخو تإريجصشلل لتاصشم ءاصشنإإ إذكو

.ر˘ع˘صشلإ ف˘˘ي˘˘ف˘˘ج˘˘تو ضصقو ضسبÓ˘˘م˘˘لإ

عصضو مت هنأإ ىلإإ عاطقلإ ريدم راصشأإو

جامدإ’إو ةق˘فإر˘م˘لإ رإد˘ل ة˘مد˘خ˘لإ ز˘ي˘ح

لفكتت ينهملإ نيوكتلإ عاطق يجيرخل

هطا˘م˘نأإ ل˘كب ن˘يو˘كت˘لإ ضصر˘ف نا˘ي˘ب˘ت˘ب

يلماح ضسيصسحتو ةقفإرملإو هتزهجأإو

ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب تÓ˘˘هؤو˘˘م˘˘˘لإو تإدا˘˘˘ه˘˘˘صشلإ

لغصشلإ ضصرف نايبت إذكو ةيت’واقملإ

هتهج نم .لمعلإ قوصس يف جامدإ’إو

هذه جإردإإ نأإ ىلإإ ةي’ولإ يلإو راصشأإ

را˘˘˘طإإ ي˘˘˘ف جرد˘˘˘ن˘˘˘ي تا˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت˘˘˘˘لإ

ةباجتصس’إ نامصضب ةليفك ةيجيتإرتصسإإ

أإدبم لظ يفو لغصشلإ قوصس تابلطتمل

اميصس ’ ن˘يو˘كت˘لإ ي˘ف ضصر˘ف˘لإ ؤو˘فا˘كت

ةيدودحلإ ةي’ولإ هذهب لظلإ قطانمب

ي˘صصبر˘ت˘م ا˘عدو ،زا˘ي˘ت˘ما˘ب ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لإ

لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب مإز˘ت˘ل’إ ى˘لإإ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لإ

ضسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ن˘م د˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ح˘˘صصلإ

حبصصأإ نيوكتلإ نأاب يلإولإ دكأإ .انوروك

ايلحمو اينطو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا˘ب ى˘ظ˘ح˘ي

ا˘يو˘ق ا˘ع˘فد ة˘لا˘ح˘م ’ ي˘ط˘ع˘˘ي˘˘صس و˘˘هو

ل˘كصشب ف˘ف˘خ˘يو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل

ام˘ي˘صس ’ ة˘لا˘ط˘ب˘لإ ةد˘ح ن˘م ضسو˘صسح˘م

د˘كأإو .ل˘ظ˘لإ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م با˘˘ب˘˘صش ط˘˘صسو

طورصشو لمإوع نأاب ةبصسانملاب يلإولإ

ثإدحتصسإ دعب اميصس ’ ةرفوتم لفكتلإ

912) ضشوروإدمل ةيعانصصلإ ةقطنملإ

تا˘طا˘صشن˘لإ ق˘طا˘ن˘مو (ة˘ي˘˘صضرأإ ة˘˘صصح

جرف يديصسو تيرابكلإ يدإو نم لكل

ثإد˘ح˘ت˘صسإ ن˘ع Ó˘صضف ضشو˘حو˘ب ر˘ئ˘بو

inum ىر˘˘غ˘˘صص تا˘˘طا˘˘صشن ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م

caz62ـلإ تايدلبلإ ىوتصسم ىلع

تإءاصضف˘لإ ي˘هو ة˘ي’و˘لإ ا˘هد˘ع˘ت ي˘ت˘لإ

ة˘ل˘ما˘ع د˘ي ى˘لإإ ة˘جا˘ح ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لإ

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘هؤو˘˘˘˘م تإءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘كو

تاعان˘صصلإ رإر˘غ ى˘ل˘ع تا˘صصصصخ˘ت˘لإ

عاطق نإاف ةراصشإÓل .ةيليوحتلإ ةيئإذغلإ

02 مصضي نيينهملإ ميلعتلإو نيوكتلإ

نيدهعم يف لثمتت ةيمومع ةصسصسؤوم

نيو˘كت˘لإ ي˘ف ن˘ي˘صصصصخ˘ت˘م ن˘ي˘ي˘ن˘طو

ينهملإ نيوكتلل إزكرم61و ينهملإ

ينهملإ نيوكتلل نيتقحلمو نيهمتلإو

ةرا˘صضخ˘لو تيرا˘ب˘كلإ يدإو ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب

5234ـب ةيرظن ةيباعيتصسإ ةقاطب كلذو

002 اهيلإإ فا˘صضي ا˘ي˘جو˘غإد˘ي˘ب إد˘ع˘ق˘م

نيتصصاخ نيتصسصسؤو˘م ا˘ه˘ن˘م˘صضت د˘ع˘ق˘م

.نيتدمتعم

لغسشلإ قوسس تابلطتم عم ايسشامت /ضسإرهأإ قوسس

    لظلا قطانم ديدع ربع بابسشلا رودب ةبدتنملا ينهملا نيوكتلا عورفب ةديدج تاسصسصخت9
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ي˘ئ’و˘لإ بت˘كم˘لإ هرد˘صصأإ نا˘ي˘ب ي˘ف

ن˘يد˘عا˘صسم˘˘لإو ن˘˘ي˘˘فر˘˘صشم˘˘لإ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل
نم ددهي يقإوبلإ مأإ ةي’ول نييوبرتلإ

ةيجاجت˘حإ ة˘كر˘ح ي˘ف لو˘خد˘لا˘ب ه˘لÓ˘خ

يفناج30 د˘حأ’إ مو˘ي ا˘ه˘خ˘يرا˘˘ت دد˘˘ح

إذه ىتأاتيو .ةيبرتلإ ةيريدم مام1202
عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’إ ن˘˘ع ق˘˘ث˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ رإر˘˘˘ق˘˘˘لإ
يئ’ولإ بتكملإ هدقع يذلإ  ئراطلإ
ريراقت ن˘م هدروا˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل
ا˘م بب˘صسب.ه˘ي˘ب˘صست˘ن˘م ن˘م تا˘غ˘ي˘ل˘˘ب˘˘تو
يرإدإإ ف˘˘صسع˘˘ت ن˘˘م ه˘˘ل نو˘˘صضر˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
فر˘˘ط ن˘˘م ةردا˘˘صصلإ تإزإز˘˘ف˘˘ت˘˘صس’إو
.تايوناثلإو تاطصسوتملإ ءإردم ضضعب
تصضافأإ يتلإ ةطقنلإ نإاف نايبلإ بصسحو
ةيريدم نم بيهرلإ تمصصلإ يه ضسأاكلإ
كرحت مل يتلإ يقإوبلإ مأإ ةي’ول ةيبرتلإ
ان˘ف˘ع˘ت دإدز˘ي ع˘صضو˘لإ ل˘ع˘ج ا˘م ا˘ن˘كا˘صس
دانصسإإ نيطرخنملإ قح يف  ايرإدإإ املظو

نوناقلاب ةجردم ريغو ةينوناق ريغ ماهم

ماغرإإ ةلوا˘ح˘مو21/042 يصساصسأ’إ
ني˘يو˘بر˘ت˘لإ ن˘يد˘عا˘صسم˘لإو ن˘ي˘فر˘صشم˘لإ
ر˘ي˘غ ي˘عا˘صسلإ م˘ج˘ح˘لإ ة˘فا˘ث˘ك ا˘ه˘˘ئإدأا˘˘ب
ظاظتك’إو يفيظو˘لإ ر˘ي˘غو ي˘نو˘نا˘ق˘لإ
تا˘˘يو˘˘نا˘˘ثو تا˘˘˘ط˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘م ضضع˘˘˘ب˘˘˘ب
خ˘لإ...ة˘نا˘ي˘˘كصسم رإر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع.ة˘˘ي’و˘˘لإ

يفرصشم بصصانمل لداعلإ ريغ عيزوتلإو
ىلع رئإودلإ ضضعبب ةيبرتلإ يدعاصسمو
نا˘˘م˘˘ع˘˘ن قو˘˘صس ة˘˘صشر˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘ع رإر˘˘˘غ
فرط ن˘م تا˘ف˘صسع˘ت˘لإ ةر˘ث˘ك,.ة˘ع˘ل˘صضلإ

ف˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘كتو تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ ءإرد˘˘˘˘م
تصسيل ماهمب نيفرصشملإو نيدعاصسملإ

موصسر˘م˘لإ ق˘ي˘ب˘ط˘ت مد˘ع ,م˘ه˘ما˘ه˘م ن˘م

تاعاصسل دد˘ح˘م˘لإ95/79 يذيف˘ن˘ت˘لإ
هذه لظ يفو ةصصاخ ةينوناقلإ لمعلإ

يتلإو91 ديفوك ةيئانثتصس’إ فورظلإ
ىصشامتي فيكم لمع جمانرب بجوتصست
ةرثك ,يعامتج’إ دعابتلإ تايصضتقمو
ع˘˘با˘˘ط ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘جور˘˘خو تا˘˘موإد˘˘˘م˘˘˘لإ

ةيدايتعإ تحبصصأإ ي˘ت˘لإو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’إ
نيفرصشملل ديدصش قاهرإإ هنع جتن امم
نايبلإ فيصضيو ,نييوبرتلإ نيدعاصسملإو
لمعلإ ىلع قييصضتلإ ضضفرت ةباقنلإ نأإ
نوناق˘لإ ه˘ب ءا˘ج ا˘م ة˘ف˘لا˘خ˘مو ي˘با˘ق˘ن˘لإ

تÓخدتلإ يف ةصصاخ لثمتملإو41/09
ة˘يو˘صست مد˘ع ,ا˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت مد˘˘عو
،ةيلئا˘ع˘لإ ح˘ن˘م˘لإ ،ة˘ي˘لا˘م˘لإ تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لإ
يرهصشلإ بتإرلإ بصص يف رخأات ،ةيقرتلإ
ي˘با˘ق˘ن˘˘لإ ءا˘˘م˘˘ت˘˘ن’إ جإردإإ مد˘˘ع ,خ˘˘لإ...
نم  ةنمقرلإ ،كلصسلإ يبصستنمب ضصاخلإ

دو˘جو مد˘ع ة˘ج˘ح˘ب ءإرد˘م˘لإ ل˘ج فر˘ط
حتفب ةبلاطملإو ةصسصسؤوملاب يباقن عرف
ة˘يرإدإ’إ تÓ˘يو˘ح˘ت˘لإو لدا˘ب˘ت˘لإ ضصر˘ف
ةكرحلإ ةيبر˘ت˘لإ يد˘عا˘صسمو ي˘فر˘صشم˘ل
-ةدعاصسملإ راطإإ يف لقن -ةيئانثتصس’إ
جا˘˘˘مدإ’إ دو˘˘˘ق˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
ريدم ديصسلإ فرط نم فصسعتلإ,ينهملإ
دعاصسمل˘ل ي˘ف˘صسع˘ت˘لإ ل˘ق˘ن˘لإو ة˘ي˘بر˘ت˘لإ
نودرقوب ةطصسوتم نم ةيبرتلل يصسيئرلإ

يفلد ةطصسوت˘م ى˘لإإ -ة˘ن˘ير˘كف-ة˘ن˘ي˘م˘ي
ةباقنلإ تÓصسإرم ىلع درلإ مدع ,ةدامح
يصستكت يتلإ وأإ ةينهملإ ءإوصس.ةفلتخملإ

تا˘عإز˘ن˘لإ ضضف˘ل ا˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صسإ ا˘˘ع˘˘با˘˘ط
اهلحل ةيرورصض قيقحت ناجل بلطتتو
نيفرصشملل ةينطولإ ةباقنلل يلك لهاجت
ا˘ه˘ب˘ت˘كمو ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘لإ ن˘يد˘˘عا˘˘صسم˘˘لإو
ةيريدم حلاصصم عيمج فرط نم يئ’ولإ
يف يعامتج’إ كيرصشلإ بيغتو ةيبرتلإ

ةصصاخلإو قي˘صسن˘ت˘لإ تا˘صسل˘ج ف˘ل˘ت˘خ˘م
تا˘نا˘ح˘ت˘م’إو ي˘عا˘م˘ت˘ج’إ لو˘خد˘˘لا˘˘ب
ر˘ق˘م ح˘ن˘م مد˘ع ,ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لإو ة˘ي˘م˘صسر˘˘لإ
ي˘با˘ق˘ن˘لإ ا˘ه˘ل˘م˘ع ة˘صسرا˘م˘م˘ل ة˘با˘ق˘ن˘ل˘˘ل
ينوناقلإ باصصنلإ رفوت مغر عورصشملإ

يفو,ةئاملاب06 زواجت يذلإو ليثمتلل
بلطي ةباقنلل يئ’ولإ بتكملإ ريخأ’إ

رإو˘ح˘لإ با˘ب ح˘ت˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لإ ر˘˘يد˘˘م ن˘˘م
يتلإ ليقإرعلإو لكاصشملإ لك ةلحلحو
يف يباقنلإ لمعلاب مايقلإ نود لوحت
. فورظلإ نصسحإ

زإزفتسسإو فسسعت نم هوسستنم هل ضضرعتي ام ءإزإإ ةيبرتلإ ةيريدم تمسص لظ يف /يقإوبلإ مأإ

نييوبرتلا نيدعاسسملاو نيفرسشملا ةباقنل يئلولا بتكملا
ةيجاجتحا ةكرح يف لوخدلاب ددهي

موي ةحيبسص ةريبك ليحرت ةيلمع تقلطنإ ثيح، هدعوب طوقسسلاب ةددهملإ و ةدكيكسس ةنيدم طسسو ةميدقلإ ةنيدملاب ءإرمحلإ ةناخلإ تإرامع ناكسسل هدعوب ةدكيكسس يلإو ىفوأإ
.فسصوت ’ مهتداعسس تناك نيذلإ نيلحرملإ ثاثأإ لقنل ةدكيكسس ةيدلب لامع و تانحاسش ريخسست مت نيأإ،احابسص ةسسماخلإ دنع ءاثÓثلإ

ةيوجلإ تابلقتلإ رثإإ /جيريرعوب جرب

تجمرب نمألا ةيريدم

ةيوعوت تاجرخ ةدع

وعدتو ةيسسيسسحتو

ديقتلل تاقرطلا يلمعتسسم

ةيرورملا ةمÓسسلا دعاوقب
فرط نم اهنع نلعملإ ةيوجلإ تابلقتلإ رثإإ ىلع

اهفرعت يتلإ و ةيوجلإ تإؤوبن˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لإ ز˘كر˘م˘لإ

يتلإ و نطولإ تاي’و ضضعب رإرغ ىلع  ةي’ولإ

ى˘ل˘ع جو˘ل˘ث و  ةر˘يز˘غ ة˘يد˘عر را˘ط˘مأإ ا˘˘ه˘˘ل˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘ت

نمأإ حلاصصم نإاف  رتم008 قوفت يتلإ تاعفترملإ

ةما˘ع˘لإ تا˘قÓ˘ع˘لإو لا˘صصت’إ ة˘ي˘ل˘خ بصسح ة˘ي’و˘لإ

ةيبايصسنإ نامصض ىلع دكؤو˘ت ا˘ه˘نأا˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لإ تإذ˘ل

و ةيداملإ اهتايناكمإإ لماك ريخصست لÓخ نم ةيرورم

ةدعاصسملإ دي ميدقت و نينطإوملاب لفكتلل ةيرصشبلإ

لÓخ نم رورملإ ثدإو˘ح˘ل ضضر˘ع˘ت˘لإ يدا˘ف˘ت˘ل م˘ه˘ل

ىوتصسم ىلع زكرمتلإ و ةبكإرلإ تايرودلإ فيثكت

ةناعتصس’إ نع كيهان ،ةيعرفلإ و ةيصسيئرلإ تاقرطلإ

قطانملإ لخإد ةيرانلإ تاجإردلإ و «رتوكصسلإ» قرفب

نإرمعلإ و ةئيبلإ ةيامح ةقرف لمعت امك ، ةيرصضحلإ

دإدصسنإ دهصشت يتلإ ءإدوصسلإ طاقنلإ نع غيلبتلإ ىلع

ىلإإ يدؤوي يذلإ و ةيئاملإ يراجملإ و تاعولابلإ

ىلع و تاقرطلإ ضضعب عطق وأإ رورملإ ةكرح ةلقرع

ةدع تجمرب ةي’ولإ نمأإ حلاصصم نإاف رخآإ ديعصص

فلتخم يقئاصس ةدئافل ةيوعوت و ةيصسيصسحت تاجرخ

و حئاصصن˘لإ ن˘م ة˘ل˘م˘ج ن˘م˘صضت ي˘ت˘لإ و تا˘ب˘كر˘م˘لإ

رورملإ دعإوق مإرتحإ ةرورصضب ةقلعتملإ تإداصشرإ’إ

اهنإاف ددصصلإ إذه يف و . ةميلصسلإ ةقايصسلإ دعإوق و

رذحلإ و ةطيحلإ يخوت ىلإإ نيقئاصسلإ عيمج وعدت

ةبقإرم˘لإ ا˘ه˘ن˘م تإدا˘صشرإ’إ و ح˘ئا˘صصن˘لا˘ب مإز˘ت˘ل’إو

اهب لقنتلإ و اهلا˘م˘ع˘ت˘صسإ ل˘ب˘ق تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل ةد˘ي˘ج˘لإ

ءإو˘صضأ’إو جا˘جز˘لإ تا˘ح˘صسا˘م ة˘ي˘˘حÓ˘˘صص  ة˘˘صصا˘˘خ

ةعرصسلإ زوا˘ج˘ت مد˘ع إذ˘كو تÓ˘ج˘ع˘لإو ح˘با˘كم˘لإو

عم فورظلإ هذه لثم يف اهب حومصسملإ ةينوناقلإ

رد˘ق ا˘ه˘ن˘م ةدا˘يز˘˘لإ و ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’إ ة˘˘فا˘˘صسم˘˘لإ مإر˘˘ت˘˘حإ

˘ما˘ي˘ق˘لإ مد˘عو. ن˘مأ’إ مإز˘ح لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسإو  نا˘˘كمإ’إ

يدا˘ف˘ت ع˘م  ةر˘ي˘ط˘خ˘لإ تإروا˘ن˘م˘لإ و تإزوا˘ج˘ت˘لا˘˘ب

فإوح ىلع ةصصاخ  ةعونمملإ نكامأ’إ يف فقوتلإ

ةعيرصسلإ تاقرطلإ إذك و رايصسلإ قيرطلإ و نايدولإ

ضصرحلإ ىوصصقلإ ةرورصضلإ دنع هنأاب تحصصن امك

ىلع ةبكرملإ اهيف نوكت نكامأإ يف فقوتلإ ىلع

تافاصسم ىلع و قيرطلإ يلمعتصسم عيمجل ىأإرم

.ةليوط

´.eƒS°≈
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ل˘˘˘جأا ر˘˘˘˘خآا نو˘˘˘˘كي نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

يفناج13 موي مÓفأ’ا لابقتصس’

نأا ،ناجرهملا سسيئر دكأاو1202
ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم˘˘لا
عيمج نم نيجتنملا و نيجرخملا
ديزت ’ نأا ىلع ةيقيرفإ’ا لودلا

ىلعً اددصشم ،ةقيقد03 مليفلا ةدم
نيكراصشملا عيمج ىلع بجي هنأا

جرخم لك لامعأ’ا ةرامتصسا ءلم
ةرادإا نأا˘˘ب ا˘˘حر˘˘˘صصم ،ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م وأا

نم امليف71 تلبقتصسا ناجرهملا
مويلا يف ةيقيرفإ’ا لودلا فلتخم
نع نÓ˘عإ’ا د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م لوأ’ا
ةنج˘ل˘لا نأا˘بو ي˘م˘صسر˘لا حا˘ت˘ت˘ف’ا
لاجم يف نيصصتخم نم ةلكصشملا
يه تاراطإاو ةذ˘تا˘صسأاو ا˘م˘ن˘ي˘صسلا

˘مÓ˘فأ’ا ءا˘˘ق˘˘ت˘˘نإا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت˘˘صس ن˘˘م

ريدقتلا ةيرح ةنجللو ةكراصشملا

اهلوبق متي يتلا مÓفأ’ا رايتخا يف

مت˘ي˘صس ه˘نأا˘ب م˘ت˘ت˘خاو .ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘ل
لبق نم ةجمربملا مÓفأ’ا مييقت

يفرتحم نم ةلكصشم ميكحت ةنجل

نم نيلثممو نيجرخمو امنيصسلا

نأاً اد˘˘كؤو˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لود ةد˘˘ع

ةلباق ريغ ميكحتلا ةنجل تارارق

ميكحتلا ةنجل سسأار˘ت˘يو ،ن˘ع˘ط˘ل˘ل

نم سشيبرلا بيبح دلاخ جرخملا

ءا˘˘صضعأا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ينوبجع ةليلج رارغ ىلع ةنجللا

ةينفلاو ةيفاقثلا تاطاصشنلا ةريدم

ي˘جو˘مأا ،سسنو˘ت ن˘م ة˘صسو˘صس ي˘ف

تو˘˘ك ن˘˘˘م جر˘˘˘خ˘˘˘م ا˘˘˘صسيإا لا˘˘˘م

جرخم Óيصس ابيدام يكام ،راوفيد

برعلا زع مÓصسإا ،لاغنيصسلا نم

دمحم ريصصبل ،رصصم نم جرخم

لÓج Óينروك ،رئازجلا نم جرخم

ن˘ي˘م˘صسا˘يو ن˘ي˘ن˘ب˘لا ن˘م ة˘جر˘خ˘م

ةبتاكو ةيئامنيصس ةدقان فراصشوب

 .برغملا نم ويرانيصس

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

9716ددعلا0202 ربمسسيد03 ءاعبرألا 11ةفاقثلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

1202 سسرام يف ىرجتسس ةثلاثلأ هتعبط

مÓفألا لابقتصسا يف عرصشي رئازجلاب يقيرفإلا مليفلل ةدادرك ناجرهم

1202 يفناج نم ةيأدب ةيبرعلأ تابتكملأ يف ةرفؤتم نؤكتسس

 جرعألا ينيصساو ـل ةديدجلا ةياورلا «ةدامر تايليل»

مÓفأÓل نيجرخملأ تاكراسشم لابقتسسأ قÓطنأ نع حبأرب نيدلأ رؤن رئأزجلاب يقيرفإلأ مليفلل ةدأدرك ناجرهم سسيئرو سسسسؤؤم نلعأأ
كلذ و يسضأرتفلأ1202 سسرام ةثلاثلأ هتعبطب يقيرفإلأ مليفلل ةدأدرك ناجرهمل ةيقيرفإلأ لودلأ عيمج نم ةيقئاثؤلأو ةريسصقلأ

 .«ةيقيرفإلأ امنيسسلأ قفأأ» هراعسش نؤكيسس يذلأو انورؤك ةحئاج ببسسب

ةيلاطيإلا ىلإا يناغم دمحمل «ديصص دهصشم» ةياور ةمجرت
ايلاطيإا يف يناغم دمحم يعماجلا ذاتصسأ’او يئاورلل «ديصص دهصشم» «سشاب ود نيصس» ةياور رادصصإاو ةمجرت ارخؤوم مت
رصشنت و ةيلاطيإ’ا ىلإا اهتمجرت تمت يتلا بتاكلا اذهل ةثلاثلا ةياورلا «سشاب ود نيصس» دعتو ،بتاكلا ىدل ملع امبصسح
داصشنإا ةياور ةباثمب ربتعت يتلا «سشاب ود نيصس» باتك عمجيو ،«نيلرب يف نمز » و «يصشوب ود كيتيتصسا» دعب كانه
هل باتك لوأا يناغم دمحم ردصصأا دقو ،ءارآ’ا و تاوصصأ’ا ددعتب زيمتت و ةياورلا و ةريصصق سصصصق ةعومجم نيب

سصصصقلا و ميلعتلا و نودلخ نبا ىدل عامتج’ا ملع و خيراتلا لوح تاصسارد ىلإا ةفاصضإا3891 يف «ءامصسلا عدصص»

.اهريغو «ءارمحلا ةذفانلا » و «ديصص دهصشم » و «راثآ’ا أاجلم » يئاورلا اذه ردصصأا2002 ذنمو ،ةيزيلجنإ’اب ةريصصقلا
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ةزابيتب ةيفاقّثلأ تاكلتمملأ ظفحل ايلعلأ ةسسردملأ سسأأر ىلع ديدج ريدم نييعت

 راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملاب ددج نيثحاب01 بيصصنت
ىلع ،ةدود نب ةكيل˘م ،نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ّث˘لا ةر˘يزو ،ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب تفر˘صشأا

زكرملا يف هاروتكّدلا تاداهصش ةلَمح نم راثآ’ا يف نيثحاب01 بيصصنت
،ةبصسانملاب اهتقلأا ةملك يف ،ةريزولا تلاقو ،راثآ’ا ملع يف ثحبلل ينطولا
وأا ارباع اثحب سسيل دÓبلا خيراتو ّةيوهب طبترم لقح يف ثحبلا» ّنإا
هزيفحت ىلع لمعلاو ،ّةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صساو ىو˘صصق ةرور˘صض و˘ه ل˘ب ،ا˘ّيرا˘ي˘ت˘خا

هطابترا ىلإا رظّنلاب ينطو بجاو تاّيولوأ’ا نمصض هلعجو هكيرحتو
ةريزو ،ةدود نب ةكيلم ةدّيصسلا تفصشكو ،.»ةينطولا ةيوهلاو خيراتلاب
رومغملا يرثأ’ا ثحبلا اهيصست˘كي ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأ’ا ن˘ع ،نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘قّ̆ث˘لا
نأا ىلإا تراصشأا ثيح ،سصوصصخلا اذهب فاصشكتصس’ا قÓطنا نعو ،هايملاب
هتاريصسفتو هت’’د بناج نم طقف سسيل ّمهم» ثحبلا نم عونلا اذه
ل˘با˘ق لا˘ج˘م و˘ه˘ف ،يدا˘صصت˘ق’ا بنا˘ج˘لا ن˘م ا˘صضيأا ن˘˘كلو ،ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
يحايصسلا رامثتصسÓل

ّ
ةديدج ةيفاقث تاراصسم ثعبلو ،يجراخلاو يلخادلا 

ايلعلا ةينطولا ةصسردملا رقم ،ةريزولا ةّديصسلا تراز ،كلذ بِقعو ،»ةزيممو
فيرصشلا دمحم روتكدلا بيصصنتب اهترايز متتختل ،اهلكايهو اهماصسقأا فلتخم ىلع تعلّطا ثيح ،ةزابيتب اهميمرتو ةيفاقّثلا تاكلتمملا ظفحل

S¢.Q.ةصسردملل اديدج اريدم ،ةزمح
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ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ياور˘˘لا نو˘˘كت˘˘˘صس

ي˘˘ن˘˘ي˘˘صساو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بتا˘˘كل˘˘ل

ي˘˘ف «ةدا˘˘مر تا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل» جر˘˘˘عأ’ا

ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لا

هب حرصص ام بصسح1202 يفناج

عقوم يف هتحفصص ىلع يئاورلا

نأا ي˘ن˘ي˘صساو لا˘قو ،كو˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا

اهيأازجب اي˘قرو رد˘صصت˘صس ة˘ياور˘لا

«د˘نÓ˘ي˘فو˘˘ك ة˘˘كئÓ˘˘م ل˘˘ي˘˘تار˘˘ت»

«دنÓ˘ي˘فو˘ك ن˘ي˘طا˘ي˘صش ة˘صصقر«و

طقف ءافتك’ا دع˘ب ي˘ف˘نا˘ج ة˘ياد˘ب

ي˘ت˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ا˘ه˘˘ت˘˘خ˘˘صسن˘˘ب

بب˘˘صسب رو˘˘ه˘˘صش ل˘˘˘ب˘˘˘ق ترد˘˘˘صص

تبب˘صست ا˘مو91-ديفوك ةح˘ئا˘ج
ة˘ي˘تا˘˘ي˘˘ح تÓ˘˘صضع˘˘م» ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف
ديدعلا» اهاق˘ل˘ت ثي˘ح ،«ة˘يرا˘ج˘تو
اقفو ،«باتكلاو ءارقلاو داقنلا نم
نأا ى˘لإا ي˘ئاور˘لا تف˘لو ،بتا˘˘كل˘˘ل
نع تفقوت دق ةيرئازجلا ةعبطلا
«قا˘ف˘ت’ا خ˘˘صسف» د˘˘ع˘˘ب رود˘˘صصلا
ةصسصسؤوملا نيبو هنيب ناك يذلا
ىلع ،ةيعبطملا نونفلل ةينطولا

«ادعو ىقلت» هنأا افيصضم ،هلوق دح
لاصصيإاب ةينانبللا «بادآ’ا» راد نم
نم رئازجلا ىلإا ةيتوريبلا ةعبطلا

،«سسوردم» رعصسبو اهليكو لÓخ
با˘ت˘كلا ن˘م ي˘ن˘ي˘صساو ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
نادلبلاو رئازجلا يف نيفورعملا

ز˘ئاو˘ج ةد˘ع لا˘ن ثي˘ح ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
تاغللا نم ددعل هلامعأا تمجرتو

ة˘صسرا˘ح» ه˘تا˘ياور ن˘يوا˘ن˘ع ن˘˘مو
.«ريمأ’ا» و «لÓظلا

 ةعلقو ةنايلم ةنيدم فينصصت
 نيظوفحم نيعاطق  دصشار ينب

ةنجللا ،ةمصصاعلاب «ءايركز يدفم» ةفاقّثلا رصصقب تعمتجا
ةقلعتملا تافلملا ديدع ةصساردل ،ةّيفاقثلا تاكلتمملل ةّينطولا
لحم تافلملا ،ةظوف˘ح˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ءا˘صشنإاو ف˘ي˘ن˘صصت˘لا˘ب
ةنيدملاو ،نازيلغب دصشار ينب ةعلق فينصصتب قلعتت ةصساردلا
نصصحو يداولا قلح ةنابطو ،ىلفدلا نيعب ةنايلمل ةميدقلا
ةدع نم ةل˘ّكصشم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تما˘قو ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب لو˘ب˘ن˘ط˘صسإا
نب ةكيلم ،نونفلاو ةفاقّثلا ةريزو روصضحبو ،ةيرازو تاعاطق
ةياهن لبق تافلملا هذه ةصساردب تدعو دق تناك يتلا ،ةدود
نازيلغ ـب دصشار ينب ةعلق نم لك فينصصتب ،يراجلا ماعلا

نيعاطقك ىلفدلا نيع ةي’و يف ةنايلمب ةميدقلا ةنيدملاو
ةمصصاعلاب يداولا قلح فين˘صصت ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ن˘ي˘ظو˘ف˘ح˘م
ةنجللا رار˘قإا ب˘ِق˘ع ا˘ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘فو ةر˘يزو˘لا ،ير˘ثأا م˘ل˘ع˘م˘ك
مامته’ا ىلع تنثأا ،ظوفحم عاطقك ةنايلم ةنيدم فينصصتب
باون اذكو ةيئ’و˘لاو ةّ̆ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا نُد˘ل ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا
ةصصاخ ةيانعب ىظحتصس ةنايلم نأا ةدكؤوم ،ةنيدملا هذهل بعصشلا

اهتانونكم ىلع ظفاحيصس ظو˘ف˘ح˘م عا˘ط˘ق˘ك ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘صصت نأاو

رعيو
ّ

 S¢.Q.ةيفاقثو ةيخيرات ةميق تاذ ةنيدمك اهف

 ينثت نونفلاو ةفاقثلا ةريزو
ناملصس لفطلا ىلع

يذلا ناملصس لفطلا ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو تلبقتصسا
بوهوملا لفطلا ينراز «:هنع تلاقو بتكلا ةءارق قصشعي
ترظتنا ،ةءارقلا سسوه هكّلمت يذلا مجّنلا ئراقلا ،ناملصس
تدجو هتيقتلا نيحو ،يئانثتصس’ا لفطلا اذهل يغصصأ’ فغصشب
هتحاصصفب ةديعصس .. ه˘ع˘م تروا˘ح˘ت ،ا˘ه˘ل˘ك ة˘ب˘ح˘م˘لا ر˘صس ه˘ي˘ف
،تايدحتلاب ئلتمم لفط نع يل فصشكو ،هروصضحو هتهابنو
رداغ نيح ،ابيرق هيف عربيصس يذلا تاغّللا يدحت ىلع انقفتا
،هب تقلعت ينأاب ترعصش ةحامللا ةيكذلا همأا ةقفر بتكملا

ةديعصس ،ربكأا اتقو هلثم وه نمو هعم يصضمأا ينأا ول تينمتو
ةعلاطملل ةيصسيئرلا ةبتكملا لثم ةيفاقث ةصسصسؤوم نأا اصضيأا
ةمهم يهو ،يدحتلا هل تلّهصسو ناملصس تقفار ةيمومعلا

S¢.Q .«تابتكملا اهب علطصضت نأا بجي



 ةيبرعلا سأكلل يبهذلا عبرملا يف ةيدوعسلا ةمقلل امكح لابرغ
نيب ،برعلا سسأاك يف يئاهنلا فسصن رودلا ةارابمل امكح ،لابرغ ىفطسصم ،يرئازجلا يلودلا مكحلا مدقلا ةركل يبرعلا داحت’ا نّيع

لابرغ ىفطسصم دعيو  ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف برعلاو ةقرافأ’ا ماكحلا ةبخن نم هنأاب ىرخأا ةرم دكؤويل ،نييدوعسسلا بابسشلاو داحت’ا
5891 توأا91 يف دلو ثيح ،ًاماع53 رمعلا نم غلبيو ،ءارمسسلا ةراقلا يف ةبخنلا ماكح نمو يلاحلا تقولا يف يرئازج مكح لسضفأا

برغلا يف نيريسسملا مدقأا نم دعيو مدقلا ةركل نارهو ةطبار سسأاري دوليم هدلاوف ،زايتماب ةيسضاير ةلئاع نم ردحني وهو ،نارهوب
 .يرئازجلا

 بيجن.ج
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ي˘˘لود˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘سسح
،يناميلسس مÓسسإا يرئازجلا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن
،ه˘ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

ي˘ف ار˘خؤو˘م هدو˘˘جو لÓ˘˘خ
ناينبلا نيعب هسسأار طقسسم
داع يناميلسس ،رئازجلا يف
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ه˘˘˘˘سسأار ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘سسم ىلإا
ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘˘لا ىل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا
،يتيسس رتسسيل عم ةيمسسرلا

ة˘بو˘ع˘سص ن˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم

،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ
هدا˘ع˘ت˘با ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
بع˘˘ل˘˘ي م˘˘ل ثي˘˘ح ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘˘لا

ذ˘ن˘م ة˘ق˘ي˘˘قد81 ىو˘˘˘˘˘˘سس
فكع˘يو ،م˘سسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا

ي˘سسنر˘ف˘لا و˘كا˘نو˘م م˘جا˘ه˘˘م
هفقوم ةسسارد ىلع قباسسلا

نم ،ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ
ن˘˘م ه˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘م م˘˘˘سسح ل˘˘˘جأا
ق˘˘˘ير˘˘˘ف يأا ىلإا لا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا

ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
مل˘عو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘يو˘ت˘سشلا

نأا˘˘˘ب ردا˘˘˘سصم˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ن˘˘˘م
لاقتن’ا لسضف˘ي ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس
،ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا ىلإا
وكانوم عم هيف قلأات يذلا

،ي˘سضا˘م˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل ىلإا ةدو˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘˘ق
بعÓ˘˘˘لا ىق˘˘˘ل˘˘˘تو ،ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
لعفلاب نيسضرع يرئازجلا
يرود˘˘˘˘لا ىلإا لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نÓ˘˘˘˘ل
تناسس نم لوأ’ا ،يسسنرفلا
سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ،نا˘˘ي˘˘ت˘˘˘يإا
،دم˘ح˘م ىف˘ط˘سصم ع˘م ا˘سضيأا

،يرسصملا كلامزلا م˘جا˘ه˘م
،نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ىلإا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘˘ب
بي˘˘تر˘˘˘ت لود˘˘˘ج رد˘˘˘سصت˘˘˘م
لÓ˘˘خ ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا
بسسحبو ،ةي˘لا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

نإاف ،““وتاكريم توف““ عقوم
ة˘ق˘ف˘سص م˘سسح د˘ير˘ي نو˘ي˘ل
˘مÓ˘سسا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس
ة˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشلا ت’ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا
ناو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘ما ل˘ك د˘˘ق˘˘ف د˘˘ق بعÓ˘˘لا

،رتسسيل ع˘م رار˘م˘ت˘سس’ا ي˘ف
يدا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لا ىع˘˘˘˘˘˘˘سسي ا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ك
ي˘ف م˘سضي يذ˘لا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘سضيا فو˘˘ف˘˘سص

ىلا ير˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج

ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسا

بعÓ˘˘˘لا ىل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل

ن˘˘˘م˘˘˘ث ل˘˘˘قأا˘˘˘ب ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ع˘˘˘˘م هد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع ناو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ

يهتني يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا يدا˘ن˘لا

،ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘ف

ن˘م ا˘ي˘لا˘˘ح نو˘˘ي˘˘ل ي˘˘نا˘˘ع˘˘يو

ي˘˘لود˘˘لا ه˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م با˘˘ي˘˘غ

يذ˘لا ي˘ل˘ي˘ب˘م˘يد ي˘سسنر˘ف˘لا

ينامثل لق’ا ىلع بيغيسس

لسشفلا ةلاح يفو ،عيباسسا

يرود˘˘˘لا ىلإا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف

ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس نإا˘ف ،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ىلإا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ل˘˘˘سضف˘˘˘ي˘˘˘˘سس

يدو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا يرود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

طبترا ثيح ،نيفرتحملل

لÓهلا ىلإا لاقتن’اب همسسا

،ةيسضام˘لا تار˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ

عم يناميلسس دقع نأا ركذي

ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘ل

ام ،يلاحلا مسسوملا ةياهنب

يأا ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا ه˘˘ل ح˘˘ي˘˘ت˘˘ي

ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشلا لÓ˘˘˘˘˘˘خ ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف

ىلإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’او ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ت’ا˘ق˘ت˘˘ن’ا ي˘˘ف ه˘˘فو˘˘ف˘˘سص

.ةمداقلا ةيفيسصلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

سسنوت يف لهأاتلا مسسح راظتنا يف /رئازجلا ةيدولوم

 راصصتنإ ىلحأاب0202 ةنصس يهني ““ديمعلإ““

 ايقيرفإ لاطبأ ةطابر

 لداعتلإ ةجيتن ىلع ناقرتفي يليÓبو حاجنوب
 يرطقلإ يرودلإ ةمق يف

ا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ن ،سسمأا لوأا ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت
داد˘غ˘ب ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘˘ك˘˘لا

دسسلا يدان مجاهم حاجنوب
يل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘يو ،ير˘ط˘ق˘لا

ا˘ه˘جو ،ر˘ط˘ق ق˘ير˘˘ف فاد˘˘ه

11ـلا ةلوجلا ةمق يف هجول

ير˘ط˘ق˘لا يرود˘لا ر˘م˘ع ن˘˘م
تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘˘ل

ن˘˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سس““ بع˘˘˘ل˘˘˘م ىل˘˘˘˘ع
يت˘لاو ،ر˘ط˘ق يدا˘ن˘ب ““د˘م˘ح

مغرو،1-1 لداعتلاب تهتنا
ىلع امهنيب ةسسفانملا ةدسش

،ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن د˘˘سصح
فاد˘ه بق˘˘ل ىل˘˘ع عار˘˘سصلاو
ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب نو˘˘ك ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا

9 ديسصرب ةم˘ئا˘ق˘لا رد˘سصت˘ي

ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فر فاد˘˘˘هأا
كل˘م˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ر˘هز˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن
نأا ’إا ،فادهأا6 دسسلا مجن
تنا˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا حور˘˘˘لا
ة˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل زر˘˘˘بأ’ا ناو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا

ةيادب يف نيمجنلا تعمج
لسصحت امدعبو ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا

،رط˘ق يدا˘ن بع’ ،ي˘ل˘يÓ˘ب
ءار˘˘ف˘˘سصلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ىل˘˘˘ع
دعب،81ـلا ةق˘ي˘قد˘لا د˘ن˘ع
بع’ ورد˘ي˘ب ىل˘ع ه˘ل˘خد˘ت
ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز سصر˘˘˘ح ،د˘˘˘سسلا

نم ،ةهجاوملا مكح عم داح سشاقن يف لخد يذلا رطق قيرف مجن داعبإا لواحو ،فقوملا ةئدهت ىلع نيبراحملا بختنم ةبيتك
هجو ىلع ةيرئازجلاو ةماع ةيبرعلا ري˘ها˘م˘ج˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ةدا˘سشإا ة˘ط˘ق˘ل˘لا تي˘ق˘لو ،ءار˘م˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا ي˘ل˘يÓ˘ب بن˘ج˘ت˘ي نأا ل˘جأا
عييسضت ءاقللا دهسشو ،ةيسضايرلا حورلا يف ايماسس اسسرد اهيف مدق يتلاو ،هليمز هاجت رسضخلا ةبيتك فاده ةتفل دعب ،سصوسصخلا

ةهجاومب ناك هنأا مغرو ،بهذ نم قبط ىلع ةيسضرع ةرك وتوبكوأا ينوتنأا يريجينلا هليمز هل مدق امدعب ةلهسس ةسصرفل يليÓب
.ادج بيرغ لكسشب اهعاسضأا بعÓلا نكل ،ادرفنم ىمرملا سسراح

ديلو.ف

يليبميد همجاهم بايغ ضيوعتل

يناميلصس ةقفصص مصسحل ىعصسي نويل

 دفان رهصشب ينوزاك بقاعت طابصضن’إ ةنجل
مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا طا˘ب˘سضن’ا ة˘ن˘ج˘ل تط˘ل˘سس

فاقيإ’ا ةبوقع ينوزاك رانريب يسسنرفلا نارهو ةيدولوم بردم ىلع
سسبÓملا رييغت ةفرغو بعلملا ىلإا لوخدلا نم عنملا عم رهسش ةدمل

امبسسح سصخسش ةماركو فرسشب سسمي قئ’ ريغ مÓكب هظفلت بقع
مرغو ،سسمأا لوأا اهل نايب يف ةفرتحملا مدقلا ةرك ةطبار هب تدافأا
امك ،ميتنسس نييÓم ةرسشعب ردقي يلام غلبمب اسضيا يسسنرفلا ينقتلا

ةرقم مجن بع’ اسضيأا سسمأا لوأا ةعمتجملا طابسضن’ا ةنجل تبقاع
هقيرف ةلباقم لÓخ هدرط بقع نيتدفان نيتارابمب يزاهقم ديسشر
اسضيأا طابسضن’ا ةنجل تبقاعو ،حداف أاطخ ببسسب ةيدملا يبملوا مامأا
رسصن نم مهديسس سسايلاو ةيدملا يبملوا نم يباجعل نامدع نيبعÓلا

م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘م ة˘ثÓ˘ث ة˘مار˘غ ع˘فد ع˘م ةد˘حاو ةارا˘ب˘م˘ب ياد ن˘˘ي˘˘سسح
تاقاطبلا مكارت و لوÓل ةبسسنلاب مكحلا رارق ىلع جاجتح’ا ببسسب
ةيلام ةمارغ ديدسستب ةليلم نيع ةيعمج تبقوعو ،يناثلل ةبسسنلاب
ـب سسابعلب داحتاو  ئيسسلا ميظنتلا ببسسب ميتنسس نييÓم ةسسمخب ردقت
.سسامتلا طخ ىلع بردملا بايغ ببسسب ميتنسس نويلم2

ديلو.ف

ةيدولا تاءاقللا نم ديدعلا هللختتسس / ةبانع داحتا

ةمصصاعلإ رئإزجلإ ـب عبإرلإ يريصضحتلإ اهركصسعم لخدت ““ةنوب““
ذنم ،ةبانع داحتا قيرف لخد
سصبرت يف ءاثÓثلا سسمأا موي
،اموي51 ةدمل مودي يريسضحت
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ـب كلذو
،ميهاربإا يلاد يف ديدحتلابو
ن˘˘ب د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘مأا˘˘˘يو
ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘سسا ،ة˘يو˘˘سش
نم عفرلا لجأا نم ةيبيردتلا

ةيندبلا ةعو˘م˘ج˘م˘لا ة˘يز˘ها˘ج
مسسوملل ابسسحت كلذو ،ةينفلاو
قلطني يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا يور˘ك˘لا

،1202 يرف˘ي˘ف31و21 مو˘˘ي
ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘يو
ة˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘ل ،““ة˘˘نو˘˘ب““ ـل يرادإ’او
ةيدو˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا

ىوتسسم ىلع رهظت دق يتلا سصئاقنلا ةجلاعم ةلواحمو نيبعÓلا ةيزهاج ىدم ىلع فوقولل كلذو ،عبارلا يريسضحتلا سصبرتلا لÓخ
اددجم دوعي نأا لبق ،فلسشلا ـب لوأ’ا هسصبرت ىرجأا دق ناك يبانعلا قيرفلا نأا ىلإا راسشي ،ةيدولا تايرابملا هذهل هسضوخ لÓخ قيرفلا
ناكو ،ثلاثلا سصبرتلا قيرفلا سضاخ نيأا ،مايأا01 ةدمل ةبانعب قيرفلا ركسسعي نأا لبق ،يناثلا يريسضحتلا سصبرتلا ءارجإ’ فلسشلا ىلإا

ةطبارلا ةيدنأا طابترا نأا ’إا ،ةبانعب قيرفلا دجاوت ةرتف لÓخ لقأ’ا ىلع نييدو نيءاقل ةجمرب يف سسفنلا ينمي ةيوسش نب
.كلذ نود لاح ةيمسسرلا ةسسفانملاب ىلوأ’ا ةفرتحملا

سش.م

ةنيطنسسق بابسش

هيبع’ رذحيو ةيدولوملإ تايرابم نياعي ينإرمع
ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ك تل˘˘˘سصاو
ا˘ب˘سسح˘ت ا˘هار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا
تا˘يرا˘ب˘˘م بع˘˘سصأا ن˘˘م ةد˘˘حاو سضو˘˘خ˘˘ل
،رئازجلا ةيدولوم يدان مامأا ،مسسوملا

ين˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا ثح˘ب˘يو ،ة˘ع˘م˘ج˘لا اذ˘ه
ينارمع رداق˘لا د˘ب˘ع ةدا˘ي˘ق˘ب با˘ب˘سشل˘ل

ة˘ع˘قو˘م ل˘ب˘ق ه˘ت˘ب˘ي˘˘ت˘˘ك ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ىل˘˘ع
لسضفأا يف دجاوتي مسصخ دسض ،مسسحلا
د˘ع˘ب ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ه˘لاو˘حأا

˘˘˘ما˘˘˘˘مأا ،ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ر˘˘˘˘خآا ي˘˘˘˘ف هزو˘˘˘˘ف
ه˘ن˘م ا˘سصر˘حو ،ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘˘سسقا˘˘ف˘˘سصلا

ةريبكو ةريغسص لك ىلع فوقولا ىلع
د˘˘ق˘˘ع ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ىلإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
،سسمأا ة˘˘ي˘˘سشع ي˘˘نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
ثيح ،ني˘ب˘عÓ˘لا ع˘م ا˘ي˘ن˘ق˘ت ا˘عا˘م˘ت˘جإا

يف ةريخأ’ا ةيدولوملا ةارابم اونياع
د˘يد˘ع˘لا ىل˘ع ف˘قوو ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا يرود
سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘ع˘˘سضو ،ةو˘˘ق طا˘˘˘ق˘˘˘ن ن˘˘˘م
ه˘ج˘ت˘ت ،ل˘سصف˘ن˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو ،مدا˘˘ق˘˘لا
ىل˘˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘لا ىلإا با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا ةرادإا

بع˘ل˘م ىلإا لو˘ح˘ت˘ل˘ل تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘سصخر
ة˘ن˘يا˘ع˘م ة˘ن˘ج˘ل ةرا˘يز د˘ع˘ب ،ي˘ناد˘م˘˘ح

كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب بع˘˘ل˘˘م˘˘ل بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا
بسسحو ،ا˘ه˘ت˘ي˘سضرأا ءو˘سس ن˘م ا˘˘هد˘˘كأا˘˘تو
تنود ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا نإا˘˘ف ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م ردا˘˘سصم

نم ام وهو بعلملا ىلع ايباجيإا اريرقت
ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي نأا ه˘˘˘نأا˘˘˘سش
بع˘ل˘م˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ا ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا

راوسشم نم ىقبت اميف ينادمح دباع
لاح يف هنأا كسش نود نمو ، ةلوطبلاب
ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘لا ح˘˘ن˘˘مو بع˘˘ل˘˘م˘˘لا دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا

سصلختيسس ه˘تا˘يرا˘ب˘م ءار˘جإ’ با˘ب˘سشل˘ل
قÓطنا ذنم هتفداسص ةلكسشم مهأا نم
ن˘ب بع˘ل˘م ة˘ي˘سضرأا ءو˘سس ي˘هو م˘سسو˘˘م˘˘لا

يف كلذ ثدحي ،ناسضمر كلاملا دبع
ر˘ي˘م““ ا˘ي˘م˘سسر ه˘ي˘˘ف ق˘˘فاو يذ˘˘لا تقو˘˘لا
ق˘˘ح ةرو˘˘سضخ˘˘لا ح˘˘ن˘˘م ىل˘˘ع ““بور˘˘خ˘˘لا

م˘لو ،ي˘ناد˘م˘ح د˘با˘˘ع بع˘˘ل˘˘م˘˘ب بع˘˘ل˘˘لا
ىل˘ع ة˘ط˘بار˘˘لا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م ىو˘˘سس ق˘˘ب˘˘ت˘˘ي
˘مو˘ي ل˘ب˘˘ق ثد˘˘ح˘˘ي˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو ،بل˘˘ط˘˘لا
ة˘ل˘˘ق د˘˘ع˘˘ت ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإ’ا
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘فار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةبسسنلاب ةيقيقح ةلكسشم ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ىوتسسملا يف طسشانلا ةسصاخ ةيدنأÓل
قيرفل لاح˘لا ه˘ي˘ل˘ع و˘ه ا˘م˘ل˘ث˘م ي˘لا˘ع˘لا
ةبوعسص دجي يذ˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش
بب˘سسب ة˘سصا˘خ ة˘ج˘مر˘˘ب ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف
ة˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘خ بعÓ˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘˘˘جو مد˘˘˘˘˘˘ع

اذه نأا ودبي نكل ،ايعيبط ةبسشوسشعملا
ءاهتن’ رظنلاب لحلا وحن ريسسي رمأ’ا
،يوÓ˘م˘ح د˘ي˘ه˘سشلا ق˘ح˘ل˘˘م˘˘ب لا˘˘غ˘˘سشأ’ا

بكر˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م نإا˘˘ف كلذ ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف
ىل˘ع ق˘فاو لا˘طرز ر˘ك˘˘بو˘˘ب ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ه˘˘ب سصسصح ح˘˘ن˘˘˘م
يرجي نأا رظتنملا نمو ،ينيطنسسقلا
لوأا دو˘˘سسأ’او ر˘˘سضخأ’ا يز˘˘لا با˘˘ح˘˘˘سصأا

ا˘˘م و˘˘هو مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت ة˘˘˘سصح
قيبطت نم ينارمع بردملل حمسسيسس
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘˘ف ما˘˘˘مأا ة˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘سصم˘˘˘لا
.ةمسصاعلا

ب.ماسشه

بعاتم نم ديزي ةكبد نب
لبق يدوعسلا حتفلا

كمض ةارابم

يكيجلبلا ةدايقب يدوعسسلا حتفلا يدانل ينفلا زاهجلا ناعتسسا
يف ةكراسشملل ،ن˘ي˘ئ˘سشا˘ن˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م دد˘ع˘ب ،ار˘ير˘ي˘ف كي˘نا˘ي
تا˘با˘سصإ’ا ة˘جو˘م د˘ع˘ب ،سصق˘ن˘لا سضيو˘ع˘ت˘ل ،ق˘ير˘ف˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت
ميحدلا رامع بعÓ˘لا تا˘مد˘خ ق˘ير˘ف˘لا د˘ق˘ت˘ف˘ي˘سسو ،تا˘با˘ي˘غ˘لاو
ميحد˘لا م˘سضناو ،ي˘ل˘سصي˘ف˘لا د˘سض ح˘ت˘ف˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف بي˘سصأا يذ˘لا
يجيورنلا يسسامخلا اهيف زربي يتلا حتفلا يف نيباسصملا ةمئاقل

هللا د˘ب˘عو بي˘ب˘ح˘لا ن˘سسحو ا˘سشا˘سس ي˘بر˘سصلاو ما˘ي˘خ˘يو فا˘ت˘سسو˘غ
مكارتل نادعسس ناورم يبرغملا بيغي امك ،هبنك دجامو فسسويلا
هلوسصح دعب ةكبد نب نايفسس يرئازجلاو ،ءارفسصلا تاقاطبلا

يف ةمزأا حتف˘لا ي˘نا˘ع˘ي˘سسو ،ي˘ل˘سصي˘ف˘لا ما˘مأا ءار˘م˘ح ة˘قا˘ط˘ب ىل˘ع
يف يفناج1 ةعمجلا اذه كمسض سضرأا ىلع ةلبقملا هتارابم
نيبعÓلا بايغ لظ يف ،يدوعسسلا يرودلا نم11 ةلوجلا راطا
نيبعÓلا ينفلا زاهجلا حنم كلذ ىلإا ،افنآا نيروكذملا ةينامثلا

ف˘˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘سست نأا ىل˘˘˘ع ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا سسمأا تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘حار
هتابيردت ىرجأا دق قيرفلا ناكو ،ءاعبرأ’ا مويلا تاريسضحتلا
نم ءاهتن’ا مت يذلا ،يدانلاب فيدرلا بعلملا ىلع سسمأا لوأا
.اريخأا هئاسشنإا لامعأا
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”ماول“ ةرادإ حصني روهشم يسنرف يفحص
روليد عم دقاعتلاب

يسسنرفلا يليبنوم مجن رول˘يد يد˘نأا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا يدرا˘ه˘كا˘م نا˘ثا˘نو˘ج ر˘ي˘ه˘سشلا ي˘سسنر˘ف˘لا ل˘ل˘ح˘م˘لا ف˘ن˘سص
ءاربخلا راظنأا طحم هلعج امم ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ قلأاتلا نم ةلاح رئازجلا مجاهملا سشيعي ثيح  ،يوقلا مجاهملاب
يسسنرفلا يرودلا يف مجاهم لسضفأاك روليد روهسشملا يسسنرفلا يفحسصلا فنسصو ،يسسنرفلا يرودلا ةقلامعو نيللحملاو

عم بسسان˘ت˘ي ’ يذ˘لا ه˘ي˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م ن˘م ر˘ب˘كأا دا˘ن ي˘ف بع˘ل˘لا ق˘ح˘ت˘سسي ءار˘ح˘سصلا برا˘ح˘م نأا˘ب اد˘كؤو˘م ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
ثدحتو ،هفسصو بسسح يلاحلا مسسوملا ةيادب ذنم ر˘خٓ’ عو˘ب˘سسأا ن˘م ا˘هر˘ه˘ظ˘ي ي˘ت˘لاو ا˘ه˘ك˘ل˘ت˘م˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإ’ا

لاحلا ةعيبطبو ،انتلوطب يف لسضفأ’ا وه روليد يدنأا يل ةبسسنلاب““ :Óئاق ةيسسنرفلا ““ولراك يتنوم““ ةعاذإا ىلع يدراهكام
يرودلا يف ماد ام لسضفأ’ا وه امئاد نوكيسس وحنلا اذه ىلع يليزاربلا نأ’،امهنيب نراقأا ’أا لسضفأا يننكل ،رامين كانه

،اسضيا ةيدايقلا ةيحانلا نم لب ةيفيدهتلا ةيحانلا نم طقف سسيل ،ةداعلل اقراخ امسسوم مدقي روليد““ :لسصاوو ،““يسسنرفلا
ىوتسسملا يف هتÓهٓوم نع ريبعتلاب هل حمسسي يذلا رارقتسسÓل لسصو هنأا دقتعأا اماع92ـلا نسس يفو زيمم رسصنع وهف
هايإا ابلاطم ،يسسنرفلا يرودلا قÓمع ايليسسرام كيبملوأا يدان ىلإا هبلق نم ةحيسصن يسسنرفلا يفحسصلا هجوو ،““يلاعلا

قيرف عم بسسانتت يرئازجلا مجنلا ةيلقع نأاب يدراهكام دكأاو ،نكمم تقو برقأا يف روليد تامدخ فطخ ىلإا عارسسإ’اب
اذهل ةريبك ةفاسضا يطعيسسو،9 مقر سصيمقلا لمحي وهو ايليسسرام يف هتيٓور ديرأا انأا““ :احسضوم ،يسسنرفلا بونجلا ءانبأا
نأا ركذي ،““بيرقلا لبقتسسملا يف عقاولا سضرأا ىلع اذه دسسجت عقوتأاو ،ثدحيسس كلذ نأاب يحوت تارسشؤوملا لكو ،قيرفلا
يتلا سضورعلا ةيعون تناك امهم ،لوأ’ا اهمجن نع يلختلا اعطاق اسضفر سضفرت اهنأاب قباسس تقو يف تدكأا يلبنوم ةرادٓا
يرودلا يف ةارابم51 يلبنوم عم روليد سضاخو،3202 ىتح رمتسسي يدانلا عم ادقع كلتمي هنأا و ةسصاخ ،هلسصتسس
.هئÓمزل ةمسساح تاريرمت6 مدقو فادهأا8 اهلÓخ لجسس ،مسسوملا اذه يسسنرفلا
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ةرهسس رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ق˘ق˘ح

2-) ةجيتنب انيمث اراسصتنا سسما لوا

ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘سسقا˘ف˘سصلا ه˘ف˘ي˘سض ىل˘ع (0
يناثلا يديهمتلا رودلا باهذ راطا يف

5 بع˘ل˘م˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘ط˘˘با يرود ن˘˘م

يدا˘ن˘لا ن˘يد˘يو ،ي˘ب˘˘م˘˘لو’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
زو˘ف˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ل˘˘سصف˘˘لا˘˘ب ،ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ل˘ج˘سس يذ˘لا ،يو˘˘ير˘˘ف ي˘˘ما˘˘سس ه˘˘فاد˘˘ه˘˘ل

،(82،53) نيتقيقد˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
نم ةارابملا ل˘خد ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
باب حاتتفا يف حجنو ،تامدقم نود
يذ˘لا ،يو˘ير˘ف ي˘ما˘سس ر˘ب˘ع ل˘ي˘ج˘˘سست˘˘لا

سسرا˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘ت
نكسسا ةيسضرأا ةديدسستبو ،يسسقافسصلا
ي˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا د˘˘˘م˘˘˘لا ،كا˘˘˘ب˘˘˘سشلا ةر˘˘˘ك˘˘˘˘لا
ىمر˘˘˘م ىل˘˘˘ع ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا ة˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةفاسضإا يف يويرف حجنو ،يسسقافسصلا
دعب ،ةليمج ةق˘ير˘ط˘ب ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا

طخ يب˘ع’ ن˘م ز˘ي˘م˘م ي˘عا˘م˘ج ل˘م˘ع
ظفلت ةارابم˘لا تنا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘بو ،ط˘سسو˘لا
يماسس دئاقلا لغوت ،ةريخأ’ا اهسسافنأا

دبع هليمزل ريرمتلا لواحو ،يويرف
دحأا دي تسسمل ةركلا نأا ريغ ،ظيفحلا
ءازج ةلكر مكحلا نلعيل ،نيعفادملا
قلأات مامأا اهتمجرت يف يويرف قفخأا
ة˘ط˘ق˘ل˘لا نا ر˘ي˘غ ،ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا

ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ تل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘جو لد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ترا˘˘˘˘˘ثا
مكحلا ىلع ةدسشب نوجتحي ةيدولوملا
دق ناك يطÓع نأاو ةسصاخ ،يبرغملا

طسسو ،كابسشلا يف اهعسضوو ةركلا عبات
ةيدولو˘م˘لا نو˘ك˘ي˘سسو ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘سشهد

˘˘˘مو˘˘˘ي با˘˘˘ي’ا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ع˘˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م ىل˘˘˘˘ع

ثي˘ح ،ي˘ف˘نا˘ج6 ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘˘ع˘˘بر’ا
ىلع لقأ’ا ىلع ظافحلا هيلع نيعتي
لهأاتلا نامسضل باهذلا ةارابم ةجيتن

يف،1 -0 ةجيتنب ةراسسخلا ىتح لوا
لداعتلا ينعيسس نيفده هيقلت نأا نيح
،ح˘˘ي˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘بر˘˘˘سض ىلإا ءو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لاو
ىل˘ع ز˘ي˘غ˘ن ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘سسو
،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت

ماما يفناج1 ةعمجلا اذه رظتنملا
رخا˘تـم ءا˘ق˘ل و˘هو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش

نا رظتن˘م˘لا ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا ن˘ع

يبملو’ا ةيليوج5 بعلم يف يرجي

00:51. ةعاسسلا نم ةيادب

Óصسيإو ةريطخ ريغ ميدروب ةباصصإإ
يصسايصسلإ ءاقل عيصضي

يبطلا مقاطلا نم رداسصم سسمأا تفسشك
ةرو˘˘ط˘˘خ مد˘˘ع ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل
ط˘سسو˘ت˘م ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘سص’ا

ماما سسما لوا مديروب قيرفلا ناديم
بعÓلا نا ثيح ،يسسنوتلا يسسقافسصلا
ناكو ،ليوط بايغل ةسضرع نوكي نل

ىلع يف ةداح م’أاب رعسش دق ميدروب
هتربجا رسسي’ا ذخفلا ةلسضع ىوتسسم

نأا نود كلذو ،ناد˘ي˘م˘لا ةردا˘˘غ˘˘م ىل˘˘ع
بع’ يأا ع˘م كا˘˘ك˘˘ت˘˘حا ي’ سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ه˘ل˘ي˘مز˘ل ه˘نا˘ك˘م مد˘يرو˘ب كر˘˘تو ،ر˘˘خآا

را˘سصنا فوا˘خ˘م را˘ثا ه˘نأا ر˘ي˘غ ،يداد˘ع
دعي هناو اميسس’ ريبك لكسشب قيرفلا

˘مد˘ق˘يو ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق
م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ل˘˘مأا˘˘يو ،ة˘˘ع˘˘ئار تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم
عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا

ىلا ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق بعÓ˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ
ةارابم سضوخل لبقملا عوبسس’ا سسنوت
نا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ي˘سسقا˘ف˘سصلا ما˘ما با˘ي’ا

ة˘ع˘م˘ج˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف بعÓ˘لا ة˘كرا˘سشم
ةدعبتسسم ىقبت يسسايسسلا ماما مداقلا

،هتاذ قايسسلا يفو ،نهارلا تقولا يف
يسسايسسلا ةارابم فرعت نا عقوتملا نم
با˘ي˘غ ا˘سضيأا ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لا
يذلا ،يدواد Óسسيا يلاغنسسلا بعÓلا
هدÓب ىلا رف˘سسلا ىل˘ع ار˘ب˘ج˘م نو˘ك˘ي˘سس
ي˘ف ه˘ل˘م˘ع ة˘سصخر د˘˘يد˘˘ج˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو ،ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نا لما ىلع ،يسسايسسلا ءاقل نع هبايغ
.يسسقافسصلا ةارابمل ازهاج نوكي

ةريبك ةإرابم تناك دقل““ :ششوباب
 ““شسنوت يف همصسحنصس لهأاتلإو

ةيدولوم قيرف بردم دعاسسم فسصو

ي˘˘ب˘˘ع’ ءادا سشو˘˘با˘˘˘ب ا˘˘˘سضر ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ما سسما لوا ةر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سس ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا

5 بع˘˘ل˘˘م ي˘˘ف ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘سسقا˘˘˘ف˘˘˘سصلا

لا˘قو ،ر˘ي˘ب˘ك˘لا˘ب ي˘ب˘˘م˘˘لو’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا بعÓ˘˘لا
ءاداو ة˘ج˘ي˘ت˘ن ىل˘ع ا˘ق˘ل˘ع˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
رود˘˘˘لا با˘˘˘هذ ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
لا˘ط˘با ة˘ط˘بار ن˘م ي˘نا˘ث˘لا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا
نأاب يسسنوتلا يسسقافسصلا ماما ايقيرفا
ي˘ف ا˘˘فر˘˘سشم ا˘˘ه˘˘جو مد˘˘ق د˘˘ق د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا
اريسشم ،نيككسشملا ىلع درو ،ةارابملا
’ ول لثا نوكتل تناك ةجيتنلا نا ىلا
تمر˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ط˘˘خ’ا
لو’ا ،نيدكؤوم نيفده نم ةيدولوملا

،للسست نكي مل يذلا لسسلسستلا ةقل يف
ءاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘بر˘˘سض ي˘˘ف ر˘˘خ’ا فد˘˘˘ه˘˘˘لاو
نا لبق ،يطÓع فرط نم اهتعباتمو
رادا يذ˘لا ي˘بر˘غ˘م˘لا م˘ك˘ح˘لا ا˘˘ه˘˘سضفر˘˘ي
بع’ فاسضأاو ،قح هجو نود ءاقللا
نوكيسس قيرفلا نأاب قباسسلا ةيدولوملا

يف سسنوت يف لهأاتلا مسسح ىلع ارداق
ءاعبر’ا موي ةرظتنملا باي’ا ةارابم
،ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ك˘˘ل ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

يف ر˘ك˘ف˘ت نا ة˘يدو˘لو˘م˘لا ىل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
زيكرتلاو نيباسصملا عاجرتسسا ةيفيك
يسسايسسلا ماما مداقلا ةعمجلا ءاقل ىلع
ةلوج˘لا ن˘ع ةر˘خأا˘ت˘م ةارا˘ب˘م را˘طا ي˘ف
.ةلوطبلا نم ةعبارلا
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ليبن يصسنوتلأ بردملأ مدقيو مدق
قيرفلأ ع˘م ا˘ع˘ئأر ا˘م˘صسو˘م ي˘كو˘كلأ
لتحي ثيح ،ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ق˘ير˘ع˘لأ

دعب لوألأ فرتحملأ بيترت ةرأدصص

قذي مل هنأأ امك ،تلوج6 رورم

مغر0202 ةنصس لأوط ةميزهلأ معط
أديعب يكوكلأ ليبن لظي قلأاتلأ أذه
،ءودهب لمعلأ لصضفيو ءأوصضألأ نع
ر˘ي˘غ ود˘ب˘˘ي م˘˘صسأ ،ي˘˘كو˘˘كلأ ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن
رو˘ه˘م˘ج˘˘لأ د˘˘ن˘˘ع أر˘˘ي˘˘ث˘˘ك فور˘˘ع˘˘م
لصضفأأ نم ايلاح دعي هنكل ،يرئأزجلأ
هصسفن يكوكلأ سضرف دقف .نيبردملأ
ةوقب مصسوملأ أذهو يصضاملأ مصسوملأ
دعب ةيرئأزجلأ ةيوركلأ ةحاصسلأ يف
لÓتحل فيطصس قافو قيرف داق نأأ
،نآلأ ىتح ةينطولأ ةلوطبلأ ةدايرلأ

ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ة˘بر˘ج˘ت تنا˘ك ا˘˘م˘˘ك
مصسوملأ دوصسألأ رصسنلأ عم يصسنوتلأ
هداق ثيح ،ةحجان نم رثكأأ يصضاملأ
ن˘ي˘ح ه˘نأأ ا˘م˘ب ،ة˘ت˘فل »أدا˘ت˘نو˘م˘ير˘ل»
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ نا˘˘˘ك ،ه˘˘˘ب˘˘˘صصن˘˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘صست
ريخألأ زكرملأ يف دجأوتي يفياطصسلأ

7 هديصصر يفو ،ةلوطبلأ بيترت يف

نأأ لبق نكل ،تايرابم8 نم طاقن
ةفرتحم˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ طا˘صشن ف˘قو˘ت˘ي
سسرا˘˘˘م ف˘˘˘صصت˘˘˘ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘لوألأ
سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘مزأأ بب˘˘صسب ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘˘لأ

تا˘صسفا˘ن˘م سضو˘خ د˘ع˘˘بو ،ا˘˘نورو˘˘ك

يف فيطصس قافو حبصصأأ،22 ةلوجلأ

نم طاقن3 دعب ىلع ،يناثلأ زكرملأ
يدانلأ ةرأدإأ لعج ام وهو ،ردصصتملأ
ررقتو ،يكو˘كلأ تا˘مد˘خ˘ب ثب˘صشت˘ت
ىلع يكوكلأ فرصشي ،هدقع ديدمت

9102. ذنم »دوصسلأ رصسنلأ» قيرف
ىلع هحاتفنأو هعصضأوت هنع فرعيو

ميدقت ىلع داتعأ د˘ق˘ف .ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصلأ
يئاقلت لكصشب ةيفحصص تاحيرصصت
هوقلي نييفحصصل بعلملأ طيحم يف
ل˘يد˘ب˘ت فر˘غ ى˘لإأ ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف و˘هو
.اهدعب وأأ تابيردتلأ لبق سسبÓملأ
نم ر˘ي˘ث˘ك ىد˘ل دا˘ت˘ع˘م˘لا˘ب سسي˘ل ر˘مأأ
دعأوم نوطرتصشي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘برد˘م˘لأ

ىلع نورصصتقي وأأ تأرأوحلل ةصصاخ
يف دقعت يتلأ ةيمصسرلأ تأرأوحلأ
ىنفلأ ريدملأ ،ةيفحصصلأ تأرمتؤوملأ
سسنو˘ت د˘ي˘لأو˘م ن˘م ى˘كو˘كلأ ل˘ي˘ب˘˘ن

نم غلب˘ي)0791 ماع ة˘جا˘ب ة˘ن˘يد˘م

ىلأ هلاقتنإأ لبق ، (ماع15 نآلأ رمعلأ
يدا˘ن برد د˘ق نا˘ك ف˘ي˘ط˘˘صس قا˘˘فو
يدان ىلإأ ةفاصضإأ ينأدوصسلأ لÓهلأ
،ي˘ق˘ير˘فلأ يدا˘ن˘لأو ة˘صصف˘ق ل˘فأو˘˘ق

،سسنوت نم يترز˘ن˘ب˘لأ ،ي˘صسقا˘ف˘صصلأ

عم نيرحبلأ يف ةبرجت هل تناك امك

ىلأ ةفاصضإأ ،ينيرحبلأ قرحملأ قيرف

ي˘ندرألأ ل˘صصي˘ف˘لأ يدا˘ن˘ل˘ل ه˘ب˘يرد˘˘ت

جرب يلهأأ يدان أذكو يبيللأ داحتلأو

هنأأ رمألأ يف بيرغلأ نكل ،جيريرعوب

قر˘˘ف˘˘لأ ع˘˘م بق˘˘˘ل يأأ د˘˘˘صصح˘˘˘ي م˘˘˘ل

رثكأأ يف ةلاقإÓل سضرعتو ةروكذملأ

  .ةرم نم

ةعانسص لسصاوي  يسسنوتلا ينقتلا

 يدانلا عم تاراسصتنلا

تحت في˘ط˘صس قا˘فو ق˘ير˘ف ل˘صصأو˘ي

نع داعتبلأ يصسنوتلأ ينقتلأ ةدايق

يرئأزجلأ يرودلأ يف ةميزهلأ خف

نصشد نأأ دعب ،لماك ماع نم ديزأأ ذنم

تأراصصتنأ ثÓثب ديد˘ج˘لأ ه˘م˘صسو˘م
لداعتو رايدلأ جرا˘خ  ن˘ي˘ت˘ن˘ثأ ا˘ه˘ن˘م
ه˘ت˘ل˘ي˘صصح ع˘فر˘˘ي˘˘ل ،ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

ى˘ل˘ع ةأرا˘ب˘م41 ى˘لإأ ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلأ
ذنم يرودلأ يف ةميزه نود يلأوتلأ
يدان ةهجأوم لبق ،يصضاملأ مصسوملأ

يف ءاع˘برألأ يدا˘صشت˘لأ سسنو˘صسي˘نور

سسأا˘ك ة˘صسفا˘ن˘م ن˘م61 ـلأ رود˘˘˘˘˘لأ
قافولل ةميزه رخآأ دوعتو ،»فاكلأ»

03 خيرات ىلإأ ةينطولأ ةلوطبلأ يف

ةلوجلأ ءا˘ق˘ل م˘صسر˘ب9102 ربمفون

ةنيط˘ن˘صسق با˘ب˘صش يدا˘ن ما˘مأأ21ـلأ
سضرعتي م˘لو ،فد˘ه˘ل فأد˘هأأ ة˘ثÓ˘ث˘ب
ة˘ن˘صس ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ لا˘˘ط˘˘بأأ يرود ل˘˘ط˘˘ب

خيراتلأ كلذ ذنم ةميزه يأل4102
لابصشأأ بعلو ،يرئأزجلأ يرودلأ يف
،يكوكلأ ليب˘ن ،ي˘صسنو˘ت˘لأ برد˘م˘لأ

دودح ىلإأ يأأ ،اهدعب تايرابم01

ل˘ب˘ق ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ن˘م22ـلأ ة˘لو˘ج˘لأ
تا˘ف˘ل˘خ˘م بب˘صسب ه˘ئا˘غ˘لإأو ه˘ف˘ي˘قو˘ت

نأأ نود ،″91 د˘ي˘فو˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
مصسوملأ أأدبو ،ةميزه يأل سضرعتي
ام ،ةل˘صسل˘صسلأ سسف˘ن˘ب ا˘صضيأأ د˘يد˘ج˘لأ
قيرفلأ نأل نيع˘با˘ت˘م˘لأ با˘ج˘عإأ را˘ثأأ
ةليكصشتب ةعتممو ةليمج ةرك مدقي
م˘قر ،ف˘يدر˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ ن˘م ا˘هدأد˘ع˘˘ت
أذه د˘ن˘ع ف˘قو˘ت˘ي ل ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو
سسأا˘ك تا˘يرا˘ب˘م با˘˘صست˘˘حا˘˘ب د˘˘ح˘˘لأ
ي˘ت˘لأو ،طرا˘ف˘لأ م˘صسو˘م˘ل˘ل ر˘ئأز˘ج˘˘لأ
ع˘بر رود˘لأ ة˘˘ط˘˘ح˘˘م د˘˘ن˘˘ع تف˘˘قو˘˘ت
أدجأوتم قيرفلأ ناك يتلأو ،يئاهنلأ

نود تايرا˘ب˘م4 ةفاصضإابو ،اه˘ي˘ف
قيرفلأ ةلصسلصسل سسأاكلأ يف ةراصسخ

81 ىلإأ مقرلأ ع˘ف˘تر˘ي ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ي˘ف
تأءا˘ق˘ل˘لأ ي˘˘ف ةرا˘˘صسخ نود ةأرا˘˘ب˘˘م
  .ةيمصسرلأ
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داحتأ ةرأدإأ سسلجم سسيئر فصشك
ن˘ع ،لو˘ل˘ج رو˘صشا˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘لأ
لوأأ ق˘ير˘ف˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ه˘تدا˘ع˘صس
مصسوملأ ةلوطب يف هل راصصتنأ
ةفرتحم˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ ن˘م ي˘لا˘ح˘لأ
ةفيظن ةيثÓثب زوفلأ دعب ،ىلوألأ

راطإأ يف يأد نيصسح رصصن ىلع
ريدملأ سسيئرلأ ،ةصسداصسلأ ةلوجلأ
ة˘˘˘كلا˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘كر˘˘˘صشل˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لأ

تاحيرصصت يف دكأأ ،»روبريصس»
نأاب ،»كينيف ود تيزاغل» عقومل
زوفلل ةصسام ةجاحب ناك قيرفلأ
ل أذ˘ه نأأ لإأ ،»ة˘ير˘˘صصن˘˘لأ» ما˘˘مأأ
ابلصس قيرفلأ ىلع رثؤوي نأأ بجي
أذه يف لاق ثيح ،هزيكرت هدقفيو
ةصسام ةجا˘ح˘ب ا˘ن˘ك د˘ق˘ل» دد˘صصلأ
نكل ،بيخي مل قيرفلأو ،زوفلل
ظفاحن نأأ بجي تقولأ سسفن يف
ل مصسو˘م˘لأ نأل ،ا˘نز˘ي˘كر˘ت ى˘ل˘ع
لولج فصشك امك ،»Óيوط لأزي

يف ةرأدإلأ ةين نع هثيدح لÓخ
لÓ˘خ ي˘لا˘ح˘لأ دأد˘ع˘ت˘لأ م˘ي˘˘عد˘˘ت
،ة˘يو˘ت˘صشلأ تÓ˘يو˘ح˘˘ت˘˘لأ قو˘˘صس
ىلإأ ق˘ير˘ف˘لأ ة˘جا˘ح˘ل أر˘ظ˘ن أذ˘هو
سضو˘خ˘ل ا˘ب˘صسح˘ت دد˘ج ن˘ي˘ب˘˘عل
˘مو˘ق˘ن˘صس» لا˘قو ،ل˘يو˘ط م˘صسو˘˘م
ءامصسألأ سضعبب قيرفلأ ميعدتب

قيرفلاف ،لبقملأ وتاكريملأ لÓخ

مصسوملأ أذه ةلوج83 بعليصس
نم ،»ير˘ث دأد˘ع˘ت˘ل ة˘جا˘ح˘ب و˘هو
ة˘ل˘ي˘كصشت تدا˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج
ءأو˘˘جأأ ى˘˘˘لإأ دو˘˘˘صسألأو ر˘˘˘م˘˘˘حألأ
نم أودافتصسأ امدع˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ
يبرأدلاب زوفلأ بقع ةحأر موي

فر˘˘صشأأ ثي˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘صصن˘˘لأ د˘˘صض
ى˘ل˘ع ي˘جور˘ف ير˘ي˘˘ت برد˘˘م˘˘لأ
ا˘˘ه˘˘صصصصخ ي˘˘˘ت˘˘˘لأو ،ة˘˘˘صصح˘˘˘لأ
،عا˘جر˘ت˘صسلأو ي˘ند˘ب˘لأ بنا˘ج˘ل˘ل

م˘˘˘ت˘˘˘ير ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘˘ي نأأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نم ةيأدب نيتصصح˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘ع˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ
هتبيتكل ةعف˘تر˘م˘لأ تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لأ
ـل ي˘غ˘ب˘ن˘ي ا˘م˘˘ك م˘˘هر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘ل
،لئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘صش »و˘كي˘صسÓ˘ك»
ى˘ل˘ع Ó˘ه˘صس نو˘˘كي ن˘˘ل يذ˘˘لأو
ميدقتب نيبلاطملأ ،يردوك ءاقفر
ةجيتنلأ ديكأاتل م˘ه˘ت˘ب˘ع˘ج ي˘ف ا˘م
 .ةريخألأ ةصضافتنلأو
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هيعاصسم ،سسابعلب داحتأ قيرف ةرأدإأ سسلجم لصصأوي
،ةقلاعلأ نويدلأ ةيصضقل دح عصضو لجأأ نم ةثيثحلأ

ةأرابم لبق ددجلأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ تأزا˘جإأ جأر˘خ˘ت˘صسأو
ةلوطبلأ نم ةعباصسلأ ةلوجلأ راطأ يف ،ةرقم مجن

لبقملأ يفناج9 موي ةرظتنملأو ىلوألأ ةفرتحملأ

ةنجل تناكو ،سسابع˘ل˘ب˘ب ير˘ف˘ي˘ف42 بعل˘م ي˘ف
مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحتÓل ةعباتلأ ،تاعزانملأ
ليهأات ن˘م سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تأ ق˘ير˘ف ع˘ن˘م ترر˘ق د˘ق

ع˘م ة˘يو˘صست ى˘لإأ ل˘صصو˘ت˘لأ ى˘ت˘ح ،دد˘ج˘لأ ه˘ي˘ب˘عل
ريثكلأ يف ببصست يذلأ رملأ ،نينئأدلأ نيبعÓلأ

،جئاتنلأ ىوتصسم ىلع ءأوصس قيرفلل تامزلأ نم

سضفر ل˘˘ظ ي˘˘ف ،يرأدلأ ىو˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع وأأ

مل ام ةليكصشتلأ عم رأرمتصسلأ ةرأرغوب بردملأ

نم م˘ل˘ع د˘قو أذ˘ه ،دد˘ج˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ل˘ي˘هأا˘ت م˘ت˘ي

داحتلأ ةرأدإأ نأاب ةركملأ تيب نم ةبرقم رداصصم

،نيقباصسلأ نيبعÓ˘لأ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع˘ب تل˘صصتأ د˘ق

نم تاصضوافملأ ةلواط ىلإأ سسولجلاب مهتبلاطو

نأا˘ب تد˘كأأ ،ردا˘صصم˘لأ تأذ ،نو˘يد˘لأ ة˘لود˘ج ل˘جأأ

بحصس نيب˘عÓ˘لأ ى˘ل˘ع حر˘ت˘ق˘ت˘صس برا˘ق˘ع˘لأ ةرأدإأ

مهحنم لباقم ،تاعزان˘م˘لأ ة˘ن˘ج˘ل ىد˘ل م˘ه˘يوا˘عد

.ةقلاعلأ تاقحتصسملأ نم أربتعم أءزج

جيريرعوب جرب يلهأأ ةرأدإل ماعلأ ريدملأ برعأأ
نم باحصسنلأ ىلع أددجم هرأرصصإأ ،دانزوب ريذن
سسلجمل عامتجأ دقع ىلع أدكؤوم ،قيرفلأ رييصست

يفناج7 خيرات ي˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ ة˘كر˘صشلأ ةرأدإأ
ةرورصض عم ،ةلاقتصسلأ ميصسرت لجأأ نم ،مداقلأ
ةجي˘ت˘ن أذ˘هو ،سسل˘ج˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج سسي˘ئر ن˘ي˘ي˘ع˘ت
يف قيرفلأ اهنم يناعي يتلأ ةريثكلأ لكاصشملأ
مدع ىلإأ دانزوب راصشأأ تقو يف ،نهأرلأ تقولأ
يذلأو ،يلاحلأ دأدعتلأ لب˘ق˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ه˘فو˘خ˘ت
يف ةو˘ق˘ب ةدو˘ع˘لأ ى˘ل˘ع هر˘ظ˘ن ي˘ف أردا˘ق ى˘ق˘ب˘ي
لكاصشملأ زواجت لا˘ح ي˘ف ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ تلو˘ج˘لأ
ديعصصلأ ىلع ةصصاخ ،يدانلأ اهنم يناعي يتلأ
ةيدلبلأ سسيئر دكأأ ،لصصفنم قايصس يفو ،يلاملأ
سسيئرل ايمصسر دامتعلأ حنم هنأأ ،يصشانح ميلصس
ةيريدم نأأ أدكؤوم ،سشامر سسأوح يواهلأ يدانلأ
ى˘ل˘ع تقدا˘صصو تق˘فأو ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘صشلأ
يتلأو يواهلأ يدانل ةيباختنلأ ةماعلأ ةيعمجلأ

م˘غر ،طرا˘ف˘˘لأ ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ تر˘˘ج
ىلع ءاصضعألأ نم ديدعلأ اهأدبأأ يتلأ تاظفحتلأ

ةياغ ىلإأ ةيبملوأأ ةدهعل سشامر ةيكزت ةقيرط

4202. ةنصس
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 ةمسصاعلإ داحتإإ

ماحتقإل ىعسست «ةراطسسوسس» ةرادإا
 ةوقب يوتسشلا «وتاكريملا»

  جيريرعوب جرب يلهأإ

باحسسنإلا ىلع رسصي دانزوب
قيرفلا رييسست نم

 «دوسسألإ رسسنلإ» عم ايئانثتسسإ إزاجنإإ ققح / فيطسس قافو

نويدلإ ةلودجل /سسابعلب داحتإإ

 لوسصولل «ةركملا» يعاسسم
 ةلسصاوتم نيقباسسلا نيبعÓلا عم قافتإا ىلإا
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ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأ ل˘ضصأو˘˘ي

ه˘تأر˘ي˘˘ضضح˘˘ت نا˘˘ضسي˘˘ت˘˘فأ سسنو˘˘ي

دأدزولب بابضش ةهجأومل ابضسحت

سسيم˘خ˘لأ أد˘غ ة˘ي˘ضسمأأ ةدد˘ح˘م˘لأ

توأأ02 بع˘ل˘م ة˘ي˘ضضرأأ ى˘ل˘˘ع

لجؤوم ءاقل يف ةمضصاعلاب5591

بب˘˘ضسب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ ن˘˘ع

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘˘بأأ تا˘˘˘طا˘˘˘ب˘˘˘ترأ

لقن ثيح ،ةيقيرفإلأ مهتاضسفانمب

ابوره ةمضصاعلأ ى˘لإأ تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ

نأأ د˘ع˘˘ب ،را˘˘ضصنألأ ط˘˘غ˘˘ضض ن˘˘م

ة˘˘يدود˘˘ح˘˘˘م را˘˘˘ضصنأÓ˘˘˘ل ح˘˘˘ضضتأ

.مهقيرف

ةيمنهج ةمانزر مهرظتنت «اداكيشسور» ءانبأا

أدا˘كي˘ضسور ءا˘ن˘بأأ ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘تو أذ˘˘ه

˘˘مدا˘˘ق ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ه˘˘ج ة˘˘ما˘˘نزر

دأدزولب بابضش ءاقل دعب تلوجلأ

ةبيبضش ل˘ب˘ق˘ت˘ضست ،سسي˘م˘خ˘لأ أذ˘ه

مت ةنيط˘ن˘ضسق با˘ب˘ضشو ،ةروا˘ضسلأ

ةاقÓ˘م˘ل ة˘م˘ضصا˘ع˘لأ ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت˘ت
لبقتضست مث ،ودأراب كيتلتأأ يدان
لقنتت نأأ ىلع ،يأد نيضسح رضصن
يزيت ىلإأ اهيلت يتلأ ةلوجلأ يف
يف ،لئابقلأ ةبيبضش ةهجأومل وزو
ن˘ي˘ب قر˘ضشلأ ي˘برأد بع˘ل˘ي ن˘ي˘ح
ي˘ف ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فوو ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ضشلأ
ةلحرمل ةري˘خألأ ل˘ب˘قا˘م ة˘لو˘ج˘لأ

02 بع˘ل˘م ه˘ن˘ضضت˘ح˘يو با˘هذ˘لأ

ىنمتيو ةدكيكضسب5591 توأأ
.تاجردملأ نم هتعباتم راضصنألأ

بعللاو مشساق سسراحلا ليهأات ةيشضق
وتاكريملا ىلإا لجؤوت ديعشسوب

ةعاضس رخآأ رداضصم تدكأأو أذه
نايفضس سسراحلأ ليهأات ةيضضق نأأ
ديعضسو˘ب ط˘ضسو˘لأ بعلو م˘ضسا˘ق
و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ تل˘˘جأأ
اهنأأ انرداضصم تفاضضأأو ،يوتضشلأ
بت˘كم˘˘لأ ةد˘˘ن˘˘جأأ ي˘˘ف جرد˘˘ت م˘˘ل
ءاثÓثلأ سسمأأ عمتجملأ يلأرديفلأ
م˘ي˘هأر˘بإأ ي˘لأد˘ب ن˘ئا˘كلأ هر˘˘ق˘˘م˘˘ب
.ةمضصاعلاب

 «يبرايشسلا» ةعقومل هتاريشضحت لشصاوي قيرفلا
ةدكيكضس ةبيبضش

ةمكÓم

اينف اريدم نايزم دارم ةداعإا
ةمكلملل ةينطولا ةيداحتإلل اينطو

ةيرئأزجلأ ةيداح˘تÓ˘ل ا˘ي˘ن˘طو ا˘ي˘ن˘ف أر˘يد˘م أدد˘ج˘م نا˘يز˘م دأر˘م ن˘ي˘ع
لوأأ ءاضسم ينعملأ نم ملع امبضسح ،يواجب ميهأربإل افلخ ةمكÓملل
ةرأزو هتذختأ رأرقلأ» :Óئاق مÓعلأ لئاضسول نايزم حرضصو ،سسمأأ
ىضضتقمب ،هب تمدقت يذلأ نعطلأ ةضسأرد دعب ةضضايرلأو بابضشلأ

ةينطولأ ةينفلأ ةيريدملأ سسأأر ىلع يماهمل أدح عضضو قباضس موضسرم

،«يبضصن˘م ى˘لإأ ا˘هد˘ع˘ب ة˘ن˘ضس دو˘عأل9102 رب˘م˘ضسيد81 خيراتب
لاجر نيينطولأ نيبختنملأ عم لمعلأ ةلضصأوم وه يفده» :فاضضأأو
،تيوكلاب ةيبرعلأ ةلوطبلأ يف ةكراضشملل نأرضضحي نيذللأ تأديضسو

سضيبألأ رحبلأ باعلأ أذكو ويكوطب1202 ةيبملولأ باعللأ و

بردم يواجب ميهأربأ ىلوت ،هتهج نم ،«نأرهوب2202  طضسوتملأ
بضسح ةينطولأ قرفلأ ريدم بضصنم يركضسعلأ ينطولأ بختنملأ

دأرم كرت،(9002- 9102) هبضصنم يف هدجأوت ذنمو ،ردضصملأ سسفن
ريبك لمعب ماق ثيح ،ةينطولأ ةينفلأ ةيريدملأ ىلع هتمضصب نايزم
ةينطولأ تابختنملأ ىلع تلوأدت يتلأ ةينفلأ مقطألأ نم ةمهاضسمب
،ةيملاعلأو ةيقيرفإلأ تايلأديم˘لأو با˘ق˘لألأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ه˘ن˘ع م˘ج˘نو
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ل˘ي˘ب˘ن˘لأ ن˘ف˘ل˘ل ر˘با˘كألأ ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ة˘ما˘نزر ن˘˘م˘˘ضضت˘˘تو
و ويكوطب ةيبملولأ باعلألأ اهمهأأ نمو ،ةيلودلأ تاقاقحتضسلأ

.نيمداقلأ توأ8  ىلأ ةيليوج32 نم ةررقملأ
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ينولوبلأ هريظن مامأأ (لاجر) ديلأ ةركل يرئأزجلأ بختنملأ مزهنأ

نينثلأ سسمأ لوأ ءاضسم امهنيب تعمج ةأرابم يف12-42 ةجيتنب

را˘طإأ ي˘ف ل˘خد˘ت ة˘يدو ةرود ن˘م˘ضض ،ا˘ي˘نو˘لو˘˘ب ي˘˘بز˘˘ير˘˘ت˘˘ضسا˘˘ج˘˘ب

31 نم ةرظتنملأ رضصمب1202 ملاعلأ ةلوطبل رضضخلأ تأريضضحت

رئأزجلل ايلأوت ةيناثلأ ةرضساخلأ هذه دعتو ،لخأدلأ يفناج13 ىلإأ

د˘حألأ مو˘ي ،ى˘لوألأ ة˘لو˘ج˘لأ لÓ˘خ˘ف ،ة˘يدو˘لأ ا˘ي˘نو˘لو˘˘ب ةرود ي˘˘ف

ايضسور بختنم دضض ،سسوكرب دوعضسم دئاقلأ ءاقفر مزهنأ ،يضضاملأ

يف مايأأ01 ذنم يرئأزجلأ يعابضسلأ دجأوتيو،42-03 ةجيتنب

اينولوب ىلع زاف ثيح ،لايدنوملأ لبق ام سصبرت نمضض اينولوب

(42- 62) سسفانملأ سسفن مامأأ مزهني نأأ لبق،62-32 عقأوب

و12 يموي امهضضاخ نيتللأ ،نيتيدولأ نيلوألأ هيتأرابمل ةبضسنلاب

مهترتف تروب نلآأ ،ينطولأ بخانلأ لابضشأأ لضصأويو ،ربمضسيد22

ريخأأ يريضضحت سصبرت ءأرجإاب1202 ملاعلأ ةلوطبل ةيدأدعإلأ

هللختتضس يذلأو،1202 يفناج6 نم ةيأدب نيرحبلاب ةمانملاب

سسفن نم01و8 يموي ينيرحبلأ بختنملأ مامأأ ناتيدو ناتأرابم

دجأوتيو ،يفنا˘ج11 خيراتب ةرهاق˘لأ ى˘لإأ ه˘جو˘ت˘لأ ل˘ب˘ق ،ر˘ه˘ضشلأ

نمضض رضصم˘ب1202 ملاعلأ ةلوطب لÓ˘خ ير˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ

،أد˘ن˘ل˘ضسيأ و لا˘غ˘تر˘ب˘لأ و بر˘غ˘م˘لأ ة˘ق˘فر ة˘ضسدا˘ضسلأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

يفناج41 موي برغملأ دضض ةضسفانملأ ةينطولأ رضصانعلأ لهتضستو

سسفن نم81 موي لاغتربلأ مث،61 موي أدنلضسيأ ةهجأوم لبق

hd«ó.±.رهضشلأ
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نيضسح رضصن قيرفل يضضايرلأ ريدملأ دكأأ
ةرأدإأّ نأأ ءاثÓثلأ سسمأأ ،ناقزرم نابعضش ،يأد
ريدن بردملأ يف ةلماكلأ اتقث عضضت يدانلأ
ه˘ي˘ف تز˘ج˘ع يذ˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف ،يوا˘˘ن˘˘كل
ي˘ف را˘ضصت˘نأ يأأ ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ضصن˘˘لأ
» :Óئاق ناقزرم حضضوأأو ،نآلأ ّدحل ةلوطبلأ
وه و هبضصنم يف لأز ل يوانكل بردملأ
قيرفلأ ةرأدإأ لبق نم ةلماكلأ ةقثلاب ىظحي
رييغتلأ ةركف Óيضصفتو ةلمج سضفرت يتلأ

ا˘ن˘يد˘ل » :ل˘ضصأو˘ي˘ل ،»ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لأ ل˘˘جأ ن˘˘م
ةيلاح˘لأ فور˘ظ˘لأ ن˘كل  ،ةد˘ي˘ج ة˘عو˘م˘ج˘م

ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ا˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت نود تلا˘˘ح

،عضضو˘لأ أذ˘ه˘ل نو˘ف˘ضسأا˘ت˘م ن˘ح˘ن ،ة˘ي˘با˘ج˘يأ

،ابيرق نضسحتتضس رومألأ نأأ دكأاتم يننكل

ةقيرطلأ امتح  نودجيضس همقاطو يوانكلو

،» ة˘ي˘ع˘ضضو˘لأ هذ˘ه ح˘ي˘ح˘ضصت˘ل ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘˘لأ

ق˘ير˘ف˘لأ ع˘ضسو˘˘ب نا˘˘ك«: نا˘˘قزر˘˘م فا˘˘ضضأأو

تÓ˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف ن˘ضسحأأ ج˘ئا˘ت˘˘ن ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست

انرو˘ك سسور˘ي˘ف تا˘ي˘عأد˘ت ن˘كل ،ة˘ق˘با˘ضسلأ

فقأوم يف انتعضضو91 ديفوك دجتضسملأ

هدأدعت ىلع رفو˘ت˘ي م˘ل برد˘م˘لا˘ف ،ة˘ب˘ع˘ضص

ام اعون دقع يذلأ رمألأ ،نآلأ ّدحل لماكلأ

.» ةليكضشتلأ رايتخأ يف هتمهم نم

ديلا ةرك

لشصاوي ينطولا بختنملا
تايدولا يف طوقشسلا

ياد نيضسح رضصن

يوانكل يف ةقثلا ددجت ةرادإلا
 نارهو ةيدولوم

ةشسائر ةيعرشش لوح كوكشش
يشسونشس نب نيدلا سسمشش
 يواهلا يدانلل

نع ،نارهو ةيدولومل ماعلا ةيعمجلا ءاضضعأا برعأا
نب نيدلا سسمضش ةضسائر ةيعرضش لوح مهكوكضش
مت ينعملا نأا نم مغرلاب ،يواهلا يدانلل يضسونضس
ىلع اديدج اضسيئر ةيباختن’ا ةيعمجلاب هباختنا

كوكضشلا تتابو ،وللب يدوراب يناثلا حضشرتملا باضسح
،ةيباختن’ا ةيعمجلا لاغضشأا ةينوناق لوح موحت

سضعب نع رودي يذلا ثيدحلا لظ يف ةضصاخ
نب ةيقحأا مدع يه اهنيب نم ةينوناقلا تازواجتلا
بتكملا نمضض ناك هنوك ،حضشرتلا يف يضسونضس
،يوايحم بيطلا هتدهع ةيهتنملا سسيئرلل يذيفنتلا

ةيعمجلا ءاضضعأا قداضصي مل مولعم وه امكو يذلاو
ةقفر اددهم هلعجي امم ةيلاملا هتليضصح ىلع ةماعلا

ةيعمجلا ءاضضعأا سضعب مدقتو اذه ،ءاضصقإ’اب هبتكم
نيلاوملاو نارهو ةيدولومل يواهلا يدانلل ةماعلا
ةليلقلا تاعاضسلا لÓخ ،وللب يدوراب يناثلا حضشرتملل
ةمكحملا ىوتضسم ىلع يمضسر نعطب ةيضضاملا
سصوضصخب ةضضايرلاو ةبيبضشلا ةرازو اذكو ،ةيرادإ’ا
ءاغلإا دضصق كلذو ،ةينوناقلا تازواجتلاو تاقورخلا
ةيباختن’ا ةيعمجلا لاغضشأا يف رظنلا ةداعإا وأا
 .ةريخأ’ا

ê.fé«Ö 



““ةزـــيول يواـــغ““ ىلاعت هللا نذإاب ةموحرملا
ا˘م لإا لو˘ق˘ن لو ،نز˘ح˘ي˘ل بل˘ق˘لا نإاو ع˘مد˘ت˘ل ن˘ي˘˘ع˘˘لا نإا

مويلا .نونوزحمل يمأا اي كقارف ىلع نإاو ،انبر يضضري
ىلع ةلماك تاونضس4 رمت،0202 ربمضسيد03 ءاعبرألا

،ا˘ن˘بو˘ل˘ق نز˘ح˘لا ن˘طو˘ت˘ضسا ،ةز˘يز˘ع˘لا ي˘˘مأا ا˘˘ي كناد˘˘ق˘˘ف
باضصم˘لا ىل˘ع ا˘نر˘ب˘ضصو ،ا˘ن˘ها˘ف˘ضش ن˘ع ة˘م˘ضسب˘لا تبا˘غو
،يمأا اي كليحر ذن˘م .ة˘ي˘لا˘غ˘لا ا˘ه˘ت˘يأا كناد˘ق˘ف˘ب ل˘ل˘ج˘لا
ا˘ن˘نا˘م˘يإا ،ا˘نا˘ي˘ند ل˘ك كار˘كذو ،ا˘ن˘ت˘م˘ضسب نز˘ح˘لا ح˘ب˘ضصأا

بر ميركلا هللا لأاضسن ،انربضص ببضس رخآلا مويلاو هللاب
لازي ل يمأا ،هتانج حيضسف كلخدي نأا ميحرلا سشرعلا

ترب˘ك ي˘ت˘لا كت˘ل˘ئا˘ع عو˘مد لاز˘ت لو ة˘ع˘جا˘ف كل˘ي˘حر
.كنود نم يتأاي موي لك يف رمهنت كبايغ يف تدازو
اهجوزو ““ةيوار““ كؤوانبأاو ““رضصان دمحم ديعلا““ كجوز
ي˘ت˘لا كتد˘ي˘ف˘حو ،““ي˘نو˘م““ ه˘˘ت˘˘جوزو ““ح˘˘بار““ ،““ما˘˘ضشه““

نكلو ،اهترظتنا املاط ل يتلاو ،““ةزيول““ كمضسا تلمح
““نيلإا““ ،““ليده““ اهتانبو ،““ديضشر““ اهنباو ““نضسحم““ اهجوزو ““ةنيمي““ كتنباو ،كلذ ريغ ردقلا ءاضش
انضسفنأا ىلع اندهع ،““وديمح““ اهجوزو ““ىرضسي““ اضسورع تحبضصأا ةللدملا ىرغضصلا كتنباو ““انيد»و
.ةيلاغ اي مÓضسب يدقراف ،ةرهاطلا كحورل ةقدضصو ةوعدب كاركذ ىلع ىقبن نأا انعطقو

 نانحلأ عبنم اي تنأأ كيلع رونو ةمحر فلأأ
نوعجأر هيلإأ انإأو هلل انإأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةدكيكضسب يلئاعلا هلزنم يف ةأابخم اهودجو

ةيلوحكلا تابورششملا نم ةربتعم ةيمك زجحي ةبازع ةرئاد نمأا
نم ةيلو˘ح˘ك˘لا تا˘بور˘ضشم˘لا ن˘م ةد˘حو088 ةبازع ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘طر˘ضشلا ة˘قر˘ف تز˘ج˘ح

يف ه˘طرو˘ت سصو˘ضصخ˘ب ة˘ن˘ضس43 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ا˘ه˘ب˘حا˘ضص ا˘ه˘ت˘ف˘قوا و ،ما˘ج˘حألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
رثإا ىلع ةيضضقلا تايثيح دوعت .ةضصخر نودب عيبلا لجأا نم ةيلوحكلا تابورضشملا ةزايح ةيضضق
تابورضشملا نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ىل˘ع زو˘ح˘ي سصخ˘ضش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م ي˘ت˘لا ة˘قر˘ف˘لا ىلإا ةدراو تا˘مو˘ل˘ع˘م
ةدحو088 زجح مت ةمئÓملا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعبو ،يلئاعلا هلزنمب ةأابخم ةيلوحكلا

.مهتملا دضض ةيئاضضق ةعباتم فلم زاجنا عم، ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةيلوحكلا تابورضشملا نم
رانيدوب ةايح

و عوبسسألأ ةيأدب يف سشيجلأ نمأأ رسصانع نكمت
معدل ةكبسش يناث كيكفت نم نيعوبسسأأ نم لقأأ يف
نوكتت ةلسشنخ ةيلوب ةيباهرإلأ تاعامجلأ دانسسإأو

ةمكحمب قيقحتلأ يسضاق ردسصأأ ثيح دأرفأأ4 نم

ةلسشنخ ةيلولأ ةمسصاع رقم بونج ملك05 راسشسش
رمأأ ، لوألأ سسمأأ ءاسسم نم ةرخأاتم ةعاسس يف ،
دانسسإأو معد ةكبسش نم نيرسصنع عأديإاب يسضقي
عسضو و تقؤوملأ سسبحلأ نهر ةيباهرإلأ تاعامجلأ

، ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تأءأرجإأ تحت نيرخآأ نيرسصنع
دانسسإلأ و معدلأ ميدقت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةر˘ي˘ط˘خ م˘ه˘ت ن˘ع
موقت نيأأ ، اهلامعأاب ةداسشإلأو ةيباهرإلأ تاعامجلل
دأرفأأ عم قيسسنتلاب ةلسشنخ ةيلو يف سشيجلأ تأوق
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب يرا˘ج˘لأ ر˘ه˘سشلأ ي˘ف ، ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ
نوموقي نيندم دأرفأأ ىلإأ لوسصولل ةعسسأو قيقحت
ةزكرمتملأ ةيباهرإلأ رسصانعلل ةد˘عا˘سسم˘لأ م˘يد˘ق˘ت˘ب
دأولأ يتيلو عم دودحلأ ىلع ةلسشنخ ةيلو بونجب
نيعوبسسأأ ذنم ةينمألأ تأوقلل قبسس نيأأ ، ةسسبتو

دود˘ح˘لأ ى˘ل˘ع با˘هرإلأ م˘عد˘ل ة˘كب˘سش تككف نأأو
فيقوت مت ردسصملأ ثيح ، ةسسبت ةيلو عم ةيقرسشلأ

يدا˘م˘لأ م˘عد˘لأ م˘يد˘ق˘ت˘ب نو˘م˘ه˘ت˘م ر˘سصا˘ن˘˘ع80
ةزكرتملأ ةيباهرإلأ تاعام˘ج˘ل˘ل ي˘كي˘ت˘سسي˘جو˘ل˘لأو
ردحنيو دأو˘لأو ة˘ن˘تا˘ب ، ة˘سسب˘ت ، ة˘ل˘سشن˘خ تا˘يلو˘ب
ةلسشنخ ةيلو بونج تايدلب نم نيفوقوملأ ءلؤوه
يذلأ دق راسشسش ةمحمب قيقحتلأ يسضاق ناك ثيح ،

و تقؤوملأ سسبحلأ نيمهتم70 عأديإاب رمأأ ردسصأأ
عوبسسألأ ةيأدب يف و ، نماثلأ مهتملأ نع جأرفإلأ
ةكبسش يناث كيكفت نم سشيجلأ نمأأ رسصانع نكمت

سسمأأ حابسص مهميدقت مت ثيح ، دأرفأأ4 نم نوكتت
أذ˘ه ، را˘سشسش ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو ما˘مأأ
سسبحلأ نيرسصنع عأديإاب رأرق سسمأأ ردسصأأ ريخألأ

معد˘لأ م˘يد˘ق˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ي˘ئا˘ن˘ج م˘ه˘ت ن˘ع
عسضوو ةيباهرإلأو ةيبيرخ˘ت˘لأ لا˘م˘عألا˘ب ةدا˘سشإلأو
ةمهت نع ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت نيرخآأ نيرسصنع
ب / نأرمع. غيلبتلأ مدع ةحنج

ينطولأ كردلل ةيم˘ي˘ل˘قإلأ ة˘ب˘ي˘ت˘كلأ دأر˘فأأ ن˘كم˘ت
بهن ةيلمع يف لمعتسسي داتع زجح نم ،ةبانعب
ةرايسس نتم ىلع ةيعرسش ريغ ةقيرطب ناجرملأ
ني˘ب ط˘بأر˘لأ ي˘ئلو˘لأ ق˘ير˘ط˘لا˘ب كلذو ة˘ي˘حا˘ي˘سس
ءانثأأ ةيلمعلأ تتأأ ثيح .يديأرسسو ةبانع يتيدلب
ربع ةيرودب لخدتلأو نمألأ ةليسصف رسصانع مايق
نم نوسضكري سصاخسشأأ ثÓث ةدهاسشم مت ،ميلقإلأ

ا˘تو˘يو˘ت““ عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘سس ى˘لإأ ي˘˘ب˘˘سشخ بكر˘˘م
،ريسشع نيع ئطاسشب مهراظتناب تناك ““سسيراــي

في˘قو˘ت˘ل ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘ت رو˘ف˘لأ ى˘ل˘ع
ىلع ةبقأرم ةطقن عسضو لÓخ نم كلذو ،نيرافلأ

نيب ط˘بأر˘لأ22 م˘قر ي˘ئلو˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ ىو˘ت˘˘سسم
فيقوت مت ثيح ،يديأرسس ةيدلبو ةبانع ةنيدم

سصاخسشأأ4 اهنتم ىلع اه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ةرا˘ي˘سسلأ

دعبو،ةنسس24و ةنسس23 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت
ةــلدـب ىلع ةبكرملأ لخأد روثعلأ مت مهسشيتفت
ديدحت زاهجو ،سسطغ ةلسصوبو ،اهقحأول عيمجب

نم سضأر˘غألأ ل˘م˘ح˘ل تأر˘ك2و،سسطغلأ ةفا˘سسم
نيأأ، نيجسسكأأ تأروراقو، يئوسض حابسصم ،رحبلأ
عيمج لامكتسسأ دعبو ةقرفلأ رقم ىلإأ مهدايتقأ
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأأ أو˘˘مد˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ

ةلسص يذ قايسس يفو ،ةبانع ةمكحمب ةيروهمجلأ
ينطولأ كردلأ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘ف˘لأ دأرــفأأ ن˘كم˘ت
تا˘بور˘سشم˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م را˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ت˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘كلأ

،عأو˘نألأ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ةد˘˘حو055يلأوحبردقت
ثيح ،ةيعرسش ريغ ةقيرطب جيورتلل ةهجوم تناك
ةقرف˘ل˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو د˘ع˘ب ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تتأأ
دوجوب ديفت راجحلاب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ
تابورسشملأ نم ةيمك ريرمتب ناموقي ناسصخسش
مقر ينطولأ قيرطلأ ربع ةسصخر نودب ةيلوحكلأ

مت روفلأ ىلع ،ة˘م˘لا˘قو ة˘با˘ن˘ع ن˘ي˘ب ط˘بأر˘لأ12
مÓعتسسلأ رسصنع ليعفتو ةمو˘ل˘ع˘م˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سسأ

ى˘لإأ تسضفأأ ،ة˘ب˘قأر˘م طا˘ق˘ن ع˘˘سضوو ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأو
ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع˘ي˘ل ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘تو تا˘ب˘كر˘م˘˘لأ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

فلتخم نم ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو055
ف˘ي˘قو˘تو ا˘هز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت ن˘˘يأأ ،ما˘˘ج˘˘حألأو عأو˘˘نألأ

ةنسس33 ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘م نا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ي نا˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش

ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ذاختأ مت ثيح،ةنسس44و
مامأأ امهميدقت مث ،نافوقوملأ قح يف ةمزÓلأ
.ةيئاسضقلأ تاهجلأ

ةسشيعوب زوزام

راجحلاب نيضصخضش فيقوتو ةيلوحكلا تابورضشملا نم ةدحو055 زجح مت اميف

ناجرملا بهنل اداتع زجحي ينطوـلا كردــلا
ةبانعب صصاـخششأا4 فقويو

 ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت نيرخآا عضضو و نيرضصنع سسبحب رمأا راضشضش ةمكحمب قيقحتلا يضضاق

 ةلششنخب باهرإلا معدل ةكبشش يناث كيكفت

ةيبرغم تارئاط نع فشكي ينابسإ ريرقت
راوجلا لود ىلع سسجتت

برغملأ ءأرسش نع ،ةيركسسعلأ نوؤوسشلأ يف سصسصختملأ ينابسسإلأ ““اسسنافيد““ عقومل ريرقت فسشك
كلذو ،رأوجلأ لود ىلع تسصنتلأو ةبقأرملأ ةيسسيئرلأ اهتمهم ينويهسصلأ نايكلأ نم ةيتأرابختسسأ تأرئاط
نإاف ريرقتلل اقفوو.ينويهسصلأ نايكلأ و يبرغملأ ماظنلأ نيب تاقÓعلأ عيبطت ىلع يمسسرلأ نÓعإلأ لبق
نم تأرئاط اهنيب نم ،ةيتأرابختسسأو ةيلاتق ماهم تأذ رايط نودب تأرئاط ىلع رفوتي يبرغملأ سشيجلأ““

نأريط فرط نم ةمدختسسملأو ةيليئأرسسإلأ زميتسسيسس تريبلإأ ةسسسسؤوم اهعنسصت يتلأ009 زمريه زأرط

هذهل ةيسسيئرلأ ةمهملأ نإاف ريراقتلأ بسسحو.““2102 ذنم ينأديملأ لمعلأ تلخد يتلأو ،يليئأرسسإلأ وجلأ
نمسض يليئأرسسإلأ لÓتحلأ سشيج اهلخدأأ ثيح ،““تلاسصتلأ ليحرتو تسصنتلأو ةبقأرملأ““ يه ةرئاطلأ

ةنسسلأ هذه اهمدختسساف يناجيبرذألأ سشيجلأ امأأ،5102 ربمفون يف ايمسسر ةيوجلأ تأوقلأ تايلمع
برغملأ نأأ ىلإأ ةرفوتملأ تايطعملأ ريسشتو. نييلاسصفنلأ نيلتاقملأو ةينيمرألأ تأوقلأ ىلع سشيوسشتلل

و يبرغملأ ماظنلأ نيب تاقÓع دوجو ىلع دكؤوي ام وهو،7102 يف ةرئاطلأ هذه ىلع ةرم لوأل لسصح
ةينقت سصئاسصخب ““زيمريه““ زيمتتو .ةيمÓعإلأ ريراقتلأ نم ريثكلأ اهنع تثدحت يتلأ ينويهسصلأ نايكلأ

ةلسصأوم اهنكميو ةعاسسلأ يف رتموليك052 ىلإأ لسصت ةعرسسب رتم0009 ولع ىلع ريطت نأأ اهنكمي

أدانتسسأو .امأرغوليك053 ىلإأ لسصي ام لمحت نأأ اهنكميو ةلماك ةعاسس03 ةدمل لقتسسم لكسشب قيلحتلأ
تحت ةعسشألاب لمعت ىرخأأو ةيئابرهك تأرعسشتسسم لمحت ةرئاطلأ نإاف ،ةعنسصملأ ةكرسشلأ تايطعمل
تلاسصتأ ماظنو تأرأدأرو ةكرحتملأ ةيسضرألأ فأدهأÓل تأددحم اهنتم ىلع لمحت امك ،ءأرمحلأ

.تأرابختسسأو

نيمهتملل اذفان اضسبح ارهضش81

خوراشصلا ““ عون نم ةلوشسبك003 نم ديزأا زجحت ةطرششلا
 ةلششنخ ةنيدم طشسوب ““

سسمأأ حابسص ، اهل ةيعون ةيلمع يف ةلسشنخب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلاب ةطرسشلأ تأوق تنكمت

فورعملأ نيلاباغيرب ءأود نم ةلوسسبك223ـب ردقت ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم ، لوألأ

دوعت ةيسضقلأ. ميتنسس نويلم92 ةبأرقب ردقي ربتعم يلام غلبم زجح عم  خوراسصلاب  يمأرجإلأ طسسولأ يف
ثلاثلأ دقعلأ يف سصخسش مايق اهدافم ةلسشنخب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ ىلإأ ةدرأو تامولعم رثإأ

ةينمأأ ةطخ عسضو متيل ،يمومعلأ قيرطلاب ريغلأ ىلع ةردخم سصئاسصخ تأذ ةيودأأ سضرعب ،رمعلأ نم
دحأأ ةدهاسشم مت نيأأ ،ةلسشنخب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلاب ةطرسشلأ تأوق لبق نم ةمكحم
هيف هبتسشملل يكيتسسÓب سسيك ميلسست ددسصب وهو ةلسشنخ رأزيعلأ قيرط ىوتسسم ىلع سصاخسشألأ
ىلع هلخأدب روثعلأ مت يكيتسسÓبلأ سسيكلأ دقفت دعب ، امهيف هبتسشملأ فيقوت روفلأ ىلع متيل ، يسسيئرلأ

دايتقأ و تأزوجحملأ طبسض متيل ، ةلوسسبك223ـب ردقي عومجمب غلم003 نيلاباغيرب ءأود نم طسشم32
و ةيسضقلأ يف حوتفملأ قيقحتلأ. قيقحتلأ تأءأرجإأ لامكتسسأ لجأأ نم ةحلسصملأ رقم ىلإأ امهيف هبتسشملأ
تاهجلأ عم قيسسنتلاب ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك لامكتسسأ دعب ، امهيف هبتسشملأ دحأأ نكسسم سشيتفت دعب

005082ـب ردقي ةينطولأ ةلمعلأ نم ربتعم يلام غلبم ىلع روثعلأ مت ، ةلسشنخ ةمكحم ىدل ةيئاسضقلأ
مت قيقحتلأ نم ءاهتنلأ دعب و ، ةحلسصملأ رقم ىلإأ تأزوجحملأ ليوحت مت نيأأ جيورتلأ تأدئاع نم جد
ةنهمل ةيعرسشلأ ريغ ةسسرامملأ ةحنج عوسضومب امهيف هبتسشملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنإأ
مكح امهدسض يف ردسص نيأأ ةلسشنخ ةمكحم ىدل ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ امهميدقت هبجومب مت ، ةحسصلأ

ةسسسسؤوملاب عأديإلأ عم ةذفان ةيلام ةمأرغ000.05 ، أذفان اسسبح أرهسش81** ةرسشع ةينامثب يسضقي
  تاسشوهلب نأرمع. ةلسشنخ ةيباقعلأ

  اهبحاضص ةيوه لوح تامولعملا براضضت لظ يف

ةيرششب ماظع اياقب ىلع روثعلا
 لجيجب تاعولابلا ىدحإا لخاد

ناسسنإل ةيرسشب اياقب ىلع لوألأ سسمأأ ءاسسم نم ةرخأاتم ةعاسس يف ريهطتلأ نأويدل نوعبات نأوعأأ رثع
نم ملع ام بسسح ةيلولأ ةمسصاعل ةيرحبلأ ةهجأولاب تاعولابلأ ىدحإل مهحيرسست ءانثأأ ةيوهلأ لوهجم
نم ددع ةيقنتو حيرسست ددسصب أوناك يذلأ ريهطتلأ نأوعأأ ناف رداسصملأ هذه بسسحبو. ةقباطتم رداسصم
ةريبك تاناسضيف تدهسش يتلأو ةيلولأ ةمسصاعل ةيرحبلأ ةهجأولل ةمخاتملأ ءايحألأ ربع تاعولابلأ

دعب نيبتيل تاعولابلأ هذه ىدحأ لخدم ىوتسسم ىلع قلاع بيرغ مسسجب أوؤوجافت ةيسضاملأ مايألأ لÓخ
هذه لقن تلوت يتلأ ةيسصولأ تاهجلأ مÓعإأ متيل ناسسنأ ةمجمج نع ةرابع هنأاب جراخلأ ىلإأ هبحسس
تبراسضت دقو. هتيوه أذكو اهبحاسص ةافو تاسسبÓم ةفرعمل ةلواحم يف رباخملأ دحأأ ىلأ ةريخألأ
هتيفسصت تمت دق ناك نأ امو هتافو فورظو ةمجمجلأ هذه بحاسص ةيوه سصوسصخب تامولعملأ
يتلأ ةميرجلأ ملاعم سسمط لجأأ نم نايدولأ دحأأ يف ىمري نأأ لبق ةنيعم فورظ يفو ام ةقيرطب
هلهأأ لبق نم هنع رثعي ملو ةسضماغ فورظ يف يفوت ناسسنإل دوعت ةروكذملأ ةمجمجلأ نأأ مأأ هتفدهتسسأ
سصاخسشأل ةربقم دوجو ىلإأ رسشؤوت دق ةمجمجلأ هذه نوكب نهكتلأ دح ىلأ تاهجلأ سضعب تبهذ امك ،
جئاتن بقرتي يلجيجلأ عراسشلأ ىقبي ةريثكلأ ةلئسسألأ هذه لك طسسوو ، ءأدوسسلأ ةيرسشعلأ ءانثأأ أولتق
ناسسنإل رداسصملأ سضعب بسسح دوعت يتلأ ةمجمجلأ هذه بحاسص ةيوه نأاسشب تحتف يتلأ تاقيقحتلأ
ةليلق مايأأ دعب ءاج ةمجمجلأ هذه ىلع روثعلأ نأأ ىلإأ ةراسشإلأ ردجتو أذه. هرمع نم يناثلأ دقعلأ يف
رداقلأ دبع ريمألأ ةيدلبب تسسوسسات ئطاسش ىوتسسم ىلع رخآأ ناسسنإل يمظع لكيه ىلع روثعلأ نم
رعت نأأ لبق رحبلأ لامر تحت انوفدم ناك يذلأو

ّ
مايألأ لÓخ ةقطنملأ ىلع تبه يتلأ حايرلأ هي

.ةيسضاملأ
 دوعسسم / م


