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نيرفأسسملل يربلا لقنلا عمجم ريدم

:فسشكي قوزر رأتخم

تÓحرلا ددع عفر وحن»
دحاو تقو يف ةقلطنملا
« ةيفاسضإا دعاقم ريفوتل

راتخم ،نيرفاسسملل يربلا لقنلا عمجم ريدم فسشك

اه˘ت˘سضر˘ف ى˘ت˘لا ة˘سصا˘خ˘لا ل˘م˘ع˘لا فور˘ظ نإا ،قوزر

،انوروك صسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ع˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

ةباجتسسÓل ةديدج تايلآا عسضو يف ريكفتلا تسضرف

مجحلا فييكت اهنم ،نيلماعتملاو نئابزلا تابلطل

ىلإا احابسص ةسسماخلا نم لمعلاب ديدجلا يعاسسلا

نم ةعومجمب مدقت هنأا قوزر حسضوأاو.اءاسسم ةنماثلا

ه˘ع˘م˘ج يذ˘لا ر˘ي˘خألا عا˘م˘ت˘جلا لÓ˘خ تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا

،نيينهملا ف˘ل˘ت˘خ˘مو ل˘ق˘ن˘لا ةرازو˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا˘ب

،نيرفاسسملا نم لئاهلا ددعلل ةباجتسسلا فدهب كلذو

ر˘ف˘سسلا د˘عا˘ق˘م ي˘ف ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا صصق˘˘ن˘˘لاو

ةرفوتملا دعاقملا ددع نم ةئاملاب05ـب ةطوبسضملا

،ليئسضلا يعاسسلا مجحلا نع كيهان ةلفاح لك يف

تÓحرلا ددع عفر تاحارتقلا نيب نم هنأا ادكؤوم

نيلقا˘ن˘لا ل˘كل حا˘م˘سسل˘ل د˘حاو تقو ي˘ف ة˘ق˘ل˘ط˘ن˘م˘لا

ة˘ي˘فا˘سضإا د˘عا˘ق˘م ر˘ي˘فو˘تو ع˘ئا˘سضلا تقو˘˘لا كراد˘˘ت˘˘ب

ريدم دكأا امك .ظاظتكلا ىلع ءاسضقلاو نيرفاسسملل

لقنلا ةموظنم نأا ،نيرفاسسملل يربلا لقنلا عمجم

،نينطاوملا تاعلطتل بيج˘ت˘سست ل ا˘ي˘لا˘ح د˘م˘ت˘ع˘م˘لا

.ة˘يد˘ج˘م د˘ع˘ت م˘ل ة˘م˘يد˘ق˘لا لو˘ل˘ح˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم

لكاسشم نم يناعت لقنلا ةموظنم نأا قوزر حسضوأاو

،تايلولا نيب لقنلا عاطق ريوطتب حمسست ل ةدع

لق˘ن ي˘ف نو˘ط˘سشن˘ي ل˘ما˘ع˘ت˘م ف˘لأا08 نأا ار˘ي˘سشم

نأا ثدحتملا د˘كأاو .را˘غ˘سص م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م ن˘ير˘فا˘سسم˘لا

ىلع اهسضرعو قيرط ةقرو ةغايسصل ىعسسي هعمجم

ءلؤو˘ه ج˘مد لÓ˘خ ن˘م ر˘خأا˘ت˘لا هذ˘ه كراد˘ت˘ل ةرازو˘لا

نمو .عاطقلا ريوطتو مهميظنت ليهسستل نيلماعتملا

تاسسسسؤوملا نيب نواعتلا ةحرتقملا تاءارجإلا نيب

اههجاوي ىتلا تايدحتلا عفرل،ةيمو˘م˘ع˘لاو ة˘سصا˘خ˘لا

تاسسسسؤوملا عيمجت ةرورسض ىلإا اريسشم ،عاطقلا اذه

يربلا لقنلا عم˘ج˘م ءاو˘ل تح˘ت ة˘يو˘ط˘ن˘م˘لا صسم˘خ˘لا

ةيلاح متي هنأا هتاذ ثدحتملا حسضوأا امك .نيرفاسسملل

ةيلخاد ةديدج طوطخ ةدع حتفل ،ةيجيترتسسا عسضو

– رئاز˘ج˘لا ير˘ب˘لا ط˘خ˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘لود ىر˘خأاو

ط˘خ˘لا صصو˘سصخ˘بو .ماز˘ق ن˘ي˘ع – ر˘ئاز˘ج˘˘لاو تنا˘˘ج

،ثدحتملا دافأا،صسنوتو رئازجلا نيب طبارلا يلودلا

طخلا اذه حتف رخأا،91ديفوك صسوريف يسشفت نأا

اذ˘ه.راو˘ج˘لا لود˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘ن˘مأا با˘ب˘سسأل ة˘فا˘˘سضإا

نع نيرفاسسملل يربلا لقنلا عمجم ريدم فسشكو

فقوت نع ةم˘جا˘ن˘لا لار˘غو˘سس ع˘م˘ج˘م ر˘ئا˘سسخ م˘ج˘ح

رايلم تغلب نيأا ، انوروك ةحئاج لعفب لقنلا طاسشن

ةئاملاب07 لداعي ام يأا،يرئازج رانيد نويلم007 و

عمجملا نأا قوزر حسضوأاو .عمجملا لامعأا مقر نم

9 نم ديزأل لقنلا طاسشن فقوتو ةحئاج لعفب رثأات

تاءارجإا ةدع ذاختا ىلإا هبسسح ىعدتسسا امم ،رهسشا

ءاول تحت ة˘يو˘سضن˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ذا˘ق˘نإا ل˘جأا ن˘م

تاذ دكأاو .لامعلا عيمج روجأا نامسضب اءدب ،عمجملا

ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تر˘ثأا ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج نأا ،لوؤو˘˘سسم˘˘لا

،نيرفاسسملل يربلا ل˘ق˘ن˘لا ع˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع ا˘يدا˘سصت˘قاو

رهسشأا9 نم ديزأل عمجملا طاسشن فقوت نأا احسضوم

007و رايلم نع افسشاك ،ةحداف ةيدام رئاسسخ ثدحأا

نم ةئاملاب07يأا ، رئاسسخلا هذه ةميق رانيد نويلم

«لارغوسس» عمجم نأا ىلإا اريسشم ،عمجملا لامعأا مقر

.لقنلا تاطحم ىوتسسم ىلع لماع6061 لغسشي

ع˘با˘ت˘لا تا˘سسارد˘لا بت˘كم نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك

تامدخلا بيرقتل تاقيبطت ةدع ريوطتب ماق عمجملل

ءانتقا نم نيرفاسسملا نيكمت اهنيب نم ،نطاوملا نم

تيقاوم ىلع فرعتلاو ،ةيكذلا مهفتاوه ربع ركاذتلا

صسفن لاقو .تامدخلا نم اهريغو ،تÓحرلا قÓطنا

لقن ةسسسسؤوم صصخي قيبطت قÓطإا مت هنا لوؤوسسملا

ىوتسسملا ىلع اهميمعت متيسسو ،طسسو نيرفاسسملا

.ينطولا
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م˘˘هأا عا˘˘فد ة˘˘ع˘˘فار˘˘م تل˘˘˘سصاو˘˘˘ت
ن˘ي˘ق˘با˘˘سسلا تارا˘˘طإلاو ءارزو˘˘لا

لا˘˘˘م˘˘˘عألا لا˘˘˘جر زر˘˘˘بأا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر
قباسسلا ماظنلا ىلع نيبوسسحملا
ع˘نا˘سصم ة˘ي˘سضق ي˘ف ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا
ل˘يو˘م˘ت˘لاو تارا˘˘ي˘˘سسلا بي˘˘كر˘˘ت
ة˘ي˘ئا˘عد˘لا ة˘ل˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل هو˘˘ب˘˘سشم˘˘لا

صسلجمب،9102 ليرفأا تايسسائرل
ةءاربب ابلا˘ط˘م ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ءا˘سضق
ةهجوملا داسسفلا مهت نم هيلكوم
مويلا يف .لاحلا ةيسضق يف مهل
ةيخيراتلا ةمكاحملا نم صسداسسلا

نيطروتملا ةقيلفتوب لاجر مهأل
ليومتو تÓجعلا خفن فلم يف
عامتسسلا مت ،ةاغلملا تايسسائرلا
ءا˘سضق صسل˘ج˘˘م˘˘ب تب˘˘سسلا مو˘˘ي˘˘لا
ةري˘ت عا˘فد ة˘ع˘فار˘م ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘عا˘ن˘سصلا ةارزو˘ب  را˘طإلا ن˘ي˘˘ما

تا˘ف˘ل˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لاو
ناويدل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لا
˘مÓ˘سسلاد˘˘ب˘˘ع« ق˘˘با˘˘سسلا ر˘˘يزو˘˘لا
هلكوم نأا دكأا يذلا ،براوسشوب
مل هنوك فلملا اذهل ةيحسض حار
ازربم ،هل ةهجوملا مهتلا فرتقي
مييقتلا ةنجلب وسضع درجم هنأاب
ةرازو˘˘ب ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو
ل˘ك ن˘م ءير˘ب  و˘هو ،ة˘عا˘˘ن˘˘سصلا

دا˘سسف˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف  ه˘˘ل بسسنا˘˘م
با˘ط˘قأا م˘هأا ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ماربإا رارغ ىلع ،قباسسلا ماظنلا

ديدبتو نوناقلل ةف˘لا˘خ˘م ة˘ق˘ف˘سص

يماحم دافأاو .ةيمومعلا لاومألا
ي˘سضا˘ق˘˘ل ة˘˘لا˘˘حإلا ر˘˘مأا نأا ةر˘˘ي˘˘ت
ةمهت نم هلكوم أارب دق قيقحتلا
،نوناق˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ق˘ف˘سص مار˘با

ىلع مكحلا مت ام اذإا هنأا احسضوم
نإاف ،ةحنجلا هذه ىلع ةريت نيمأا
ي˘ف تع˘قو د˘ق نو˘كت ة˘م˘كح˘م˘لا
نأا˘ب لا˘ق ا˘م˘ك.با˘ب˘سسألا صضقا˘ن˘˘ت
ةعانسصلا ةرازو˘ب را˘طإلا ه˘ل˘كو˘م
ديدبت ةمهت نم ءيرب «نيما ةريت«
ىلع هديكأات اددجم ،ماعلا لاملا
ةنجل يف طقف وسضع درجم هنأا
ةعانسصلا ةرازوب ينقتلا مييقتلا

لو لا˘˘م˘˘لا ذ˘˘خأا˘˘˘ب ل م˘˘˘ق˘˘˘ي م˘˘˘لو
ل˘كسشلا اذ˘ه˘˘بو ،ه˘˘ب فر˘˘سصت˘˘لا˘˘ب
ر˘ي˘غ لا˘م˘لا د˘يد˘ب˘ت ة˘م˘ه˘ت نو˘كت
ن˘ي˘ما ةر˘ي˘ت م˘ه˘ت˘م˘لا د˘سض ة˘م˘ئا˘ق
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ادد˘˘˘سشم ،ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘فد بسسح
مهتلا نم هلكوم ةئربت ةرورسض
صسيبح هتلعجو هتيرح هتبلسس يتلا
ه˘نأا˘˘ب فا˘˘سضأاو .ن˘˘ج˘˘سسلا راو˘˘سسأا

ةريت  اهيف ناك يتلا ةرتفلا لÓخ
يأا حنم مت˘ي م˘ل ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب او˘سضع
،يدا˘سصت˘قإا ل˘ما˘ع˘ت˘م يأل رر˘ق˘˘م
نم ءيرب هلكوم نأا ىلإا ريسشيام
اذ˘˘ه . ه˘˘ب˘˘˘سسح ه˘˘˘ي˘˘˘لإا بسسن ل˘˘˘ك
ة˘ن˘ج˘ل˘ب و˘˘سضع˘˘لا عا˘˘فد لءا˘˘سستو
نجسسلاب عباقلا ين˘ق˘ت˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا
لوقعملا نم ناك اذإا «نيما ةريت»

ةريت هلكوم هيف ناك فلم مسض
هلاؤوسس يف ع˘با˘تو ،؟اد˘ها˘سش ن˘ي˘ما

عمسسي مل فلم مسض نكمي فيك
نم هنأا اريسشم ،اتاتب هلكوم هيف

يف مهت ةدع بسسن لوقعملا ريغ
بلا˘˘ط هرود˘˘˘ب . ةد˘˘˘حاو ة˘˘˘ع˘˘˘قاو
ة˘ن˘ج˘ل صسي˘ئرو را˘طإلا ي˘˘ما˘˘ح˘˘م
ةعانسصلا ةرازوب ينقتلا مييقتلا
نم هلكوم ةئربتب «دمحم ناولع»
نأاب ادكؤوم ،هل ة˘بو˘سسن˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا

ة˘ن˘ج˘ل˘ل صسي˘ئر˘˘ك ن˘˘ي˘˘ع  ناو˘˘ل˘˘ع

دهسشتل7102  ةنسس ةيم˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا
نيتنسس يلاو˘ح˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘هد˘ع˘ب
ةد˘ه˘ع˘لا ة˘سضفار ة˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش ة˘˘ب˘˘ه
ةفاك طاقسسإاب ةبلاطمو ةسسماخلا

د˘ج˘ي˘ل ،ق˘˘با˘˘سسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا زو˘˘مر
قيقحتلا ةفرغ يف «ناولع«هسسفن
اذإا Óئاسستم ،ءيسشب موقي نا نود
فلملا اذهل ةيحسض هلكوم ناكام
اولم˘ح ن˘م م˘ه ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا نأاو
اسسمتلم ،مهداسسف ة˘ن˘ج˘ل˘لاءا˘سضعأا
يأا دوجو مدع˘ل ه˘ل˘كو˘م˘ل ةءار˘ب˘لا
عافد ناك ريكذتللو .هنيدي ليلد
د˘˘م˘˘حأا«ا˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
ةسسلج لÓخ لواح دق ،«يحيوأا
ةيسضام˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
يتلا ةيرانلا تاحيرسصتلا بيذكت
ن˘م ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا لÓ˘خ ا˘ه˘ب ى˘لدأا
قلعت اميف راسشبب ةلدابعلا نجسس
لكسش يف اياده يقلتب هفارتعاب
جيلخلا ءارمأا ن˘م ة˘ي˘ب˘هذ كئا˘ب˘سس
ءادو˘˘سسلا قو˘˘سسلا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘بو
رد˘سصم ر˘ير˘ب˘ت˘ل ةر˘ي˘ب˘ك غ˘لا˘ب˘م˘˘ب

ة˘يوا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا ه˘˘تا˘˘با˘˘سسح
ناك هلاقام نأاب ادكؤوم ،رييÓملل

نم هل صساسسأا ل مÓم وهو ايوفع
ه˘تا˘ح˘ير˘سصت نأا˘ب لا˘قو ،ة˘ح˘˘سصلا

امك ،» ةيئانثتسسا ةعورسشم ةبذك

هدÓ˘ب مد˘خ ي˘˘ح˘˘يوأا نأا˘˘ب ح˘˘سضوأا

خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا نأاو لاو˘˘ط تاو˘˘˘ن˘˘˘سسل

يلاسصم فسصنأا املثم هفسصنيسس

نأاب ادكؤوم ،ةلب نب دمحأاو جاحلا

ي˘نا˘ف˘ت ل˘كب هدÓ˘ب مد˘خ ه˘ل˘كو˘˘م

داسسفلاو بيسستلا براح نم وهو

لÓخ ةعانسصلا عاطق هفرع يذلا

يذلا براوسشوب مÓسسلا دبع ةرتف

جرا˘خ رار˘ف ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي

ريزولا عافد بلاطو اذه .دÓبلا

«كلاملادبع لÓسس» اقباسس لوألا

تÓجعلا خفن فلم يف طروتملا

ةقيلفتوب ةدهعل يفخلا ليومتلاو

هلكومل ةءاربلا صسامتلا ،ةسسماخلا

ة˘مد˘خ ي˘ف ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ى˘˘ن˘˘فأا يذ˘˘لا

،هدعاقت ىت˘ح ذ˘خأا˘ي م˘لو ر˘ئاز˘ج˘لا

ىوسس ائيسش لعفي مل هنأاب ادكؤوم

ةيروهمجلا صسيئر جمانرب ذيفنت

حار لÓ˘˘سس نا دا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ك ،كاذ˘˘نا

هتروسص هيو˘سشت اودارأاو ة˘ي˘ح˘سض

ىدأا ر˘ير˘سش ل˘جر ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘˘تو

د˘˘يرأاو ة˘˘يوا˘˘ه˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘طو˘˘لا˘˘ب

ةطلسسلا نأاو ةيسضقلا يف هطيروت

بلاطمل˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘ت ءلؤو˘ه˘ب تح˘سض

و ءير˘ب ه˘نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘ب˘ع˘˘سشلا

ي˘ف ه˘ن˘يد˘ي ل˘ي˘لد يأا كا˘ن˘ه صسي˘ل

ي˘ت˘لا دا˘سسف˘لا ا˘يا˘سضق ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ةحاطإلا بقع رئاز˘ج˘لا ا˘ه˘تد˘ه˘سش

قباسسلا ماظنلاب
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م˘ت˘ي˘سس ة˘عا˘˘ن˘˘سصلا ةرازو بسسحو
،اهبا˘ح˘سصأا ى˘ل˘ع صصخر˘لا ع˘يزو˘ت
تاءارجإا يف عورسشلل دحألا اذه
يئاهنلا دامتعلا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

ميدقت نود ،تابكر˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسل
ملو.ةيلمعلا ة˘ياد˘ب˘ل ةدد˘ح˘م لا˘جآا
نع ليسصافت ةيأا نايبلا نمسضتي
لو داريتسسلاب ةينعملا تامÓعلا

ةيلمع لسصاوتتو .تابكرملا ددع
ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘سسارد
يطاسشنل ةبسسن˘لا˘ب ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا

ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا تا˘˘ب˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ءÓ˘˘˘كو
ة˘يا˘غ ى˘لإا تا˘ب˘كر˘م˘لا ع˘ي˘ن˘˘سصتو
ةعدوملا تافل˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘سسارد
ناتمئا˘ق˘لا نا˘ت˘ن˘ج˘ل˘لا تما˘ق ثي˘ح
ةريتو عفرب نيماظنلا نيذه ىلع
ةليط تاعامتجا دقع˘ت˘ل ا˘م˘ه˘ل˘م˘ع
ةرازولا دكؤوت ا˘م˘ك.عو˘ب˘سسألا ما˘يأا
ىلع اهلوادت مت يتلا مئاوقلا» نأا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ئاو˘˘˘ق ا˘˘˘ه˘˘˘نأا
ىلع اولسصحت نيذلا نييداسصتقلا
ن˘م ا˘ه˘˘ل صسا˘˘سسأا ل تادا˘˘م˘˘ت˘˘علا
هذهل جيورتلا نأاب ركذتو ،ةحسصلا
ع˘سضي ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لا تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
.«نوناقلا ةلئا˘ط تح˘ت ا˘ه˘با˘ح˘سصأا

ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘يزو لا˘ق ما˘˘يأا ل˘˘ب˘˘قو
ةرو˘˘تا˘˘ف نإا ،ي˘˘ل˘˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘˘ف

يف ةديدجلا تاب˘كر˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا

.رلود يرايلم زواجتت نل1202
دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا تد˘˘˘م˘˘˘جو

،7102 ذن˘م ةد˘يد˘ج˘لا تارا˘ي˘سسلا
ع˘يرا˘سشمو تاءار˘جإا با˘˘ق˘˘عأا ي˘˘ف

بيكرتلل ةيلحم ةعانسص قÓطإل
ي˘ع˘سسو ،ة˘ه˘ج ن˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
د˘ق˘ن˘لا ف˘يز˘ن ح˘˘ب˘˘كل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
بسسحو .ىرخأا ةهج نم يبنجألا

عي˘م˘ج˘تو بي˘كر˘ت نإا˘ف ،ن˘ي˘ب˘قار˘م
ي˘˘ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف تارا˘˘ي˘˘سسلا
نم ديدعلا دجاوت ليلدب لسشفلاب
نجسسلا ي˘ف ع˘يرا˘سشم˘لا با˘ح˘سصأا
بسسن غو˘ل˘ب مد˘عو ،دا˘سسف م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
ا˘˘ه˘˘ت˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسا ي˘˘˘ت˘˘˘لا جا˘˘˘مدإلا
صصتخملا عقوت هرودب .تاطلسسلا
ن˘˘م˘˘يأا ،تارا˘˘ي˘˘سسلا لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف
ن˘˘م ة˘˘ع˘˘فد لوأا لو˘˘خد ،ط˘˘ير˘˘˘سش
يف رئازجلا ىلإا ةديدجلا ةرايسسلا
عيرسست مت اذإا لبقملا يام رهسش
صصخر م˘ي˘˘ل˘˘سست تاءار˘˘جإا ةر˘˘ي˘˘تو
ةرازو ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م دار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسإلا
ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا ن˘˘ع لا˘˘قو .ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
ةرازو ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا
طورسشلا رتفد اميسس ل ،ةعانسصلا
عينسصتلا يطاسشن ميظنتل ديدجلا

نأا صصوسصخ˘لا اذ˘ه˘ب دار˘ي˘ت˘سسلاو
صصا˘خ˘لا د˘يد˘ج˘لا طور˘سشلا ر˘ت˘˘فد
حومط دج بيكرتلاو ع˘ي˘ن˘سصت˘لا˘ب

ة˘عا˘ن˘سصل صسي˘سسأا˘ت˘˘لا˘˘ب ح˘˘م˘˘سسيو
ةرورسض ىلإا ا˘عد ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
وحن لوحتلاو ةيتلواقملا عيجسشت

دعاوق ءانب تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سص
د˘عو˘م نأا˘سشبو.ة˘ن˘ي˘ت˘م ة˘ي˘عا˘ن˘˘سص
ن˘˘م˘˘يأا ثد˘˘ح˘˘ت ،ةرا˘˘˘ي˘˘˘سس لو˘˘˘خد

تاهويرانيسس3  ن˘˘ع ،ط˘˘˘ير˘˘˘سش
تاءارجإلا ةريتو بسسحب ،ةلمتحم
ىوتسسم ى˘ل˘ع ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت يرا˘ج˘لا

يف ريبخلا لاقو ،ةعانسصلا ةرازو
دق رئازجلا ناب ،تارايسسلا لاجم
تارايسسلا نم ةعفد لوأا لبقتسست
،لبقملا يام رهسش يف ةدروتسسملا
تاءار˘جإلا ةر˘ي˘تو ع˘˘ير˘˘سست م˘˘ت اذإا

ةرازو ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
اذإا هنا ،لباقملاب راسشأاو.ةعانسصلا
ىرخأا عيباسسأل تاءارجإلا تلطعت
دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا خ˘˘يرا˘˘ت ل˘˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سسف
رئازجلا ىلإا ا˘ه˘لو˘خدو تارا˘ي˘سسلا
ربمتب˘سس وأا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ير˘ه˘سش ى˘لإا
ة˘ن˘سسلا ي˘ه˘ت˘ن˘ت د˘قو ،ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
اذإا ةرايسس يأا داريتسسا نود ةيلاحلا
ىر˘يو.ر˘ث˘كأا تاءار˘جإلا تل˘ط˘˘ع˘˘ت
هتفا˘سضت˘سسا لÓ˘خ ،ط˘ير˘سش ن˘م˘يأا
نا˘˘ك ه˘˘˘نأا ،بع˘˘˘سشلا مورو˘˘˘ف ي˘˘˘ف
قÓطإا ة˘عا˘ن˘سصلا ةرازو رود˘ق˘م˘ب
ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘ب تا˘˘سشرو ة˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘سس
لو˘ح ن˘˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لاو ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا

ة˘عا˘ن˘سصب صضو˘ه˘˘ن˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك

نحن فاسضأاو.تارايسسلل ةي˘ق˘ي˘ق˘ح
ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘مو ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘ك
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ا˘˘ن˘˘˘نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘مزÓ˘لا لو˘ل˘ح˘˘لاو تارو˘˘سصت˘˘لا
.ةيقي˘ق˘ح ة˘عا˘ن˘سصل صسسسؤو˘ت ي˘ت˘لا

،تارا˘ي˘سسلا را˘ع˘سسأا صصو˘سصخ˘˘بو
صضا˘ف˘خ˘نا مد˘ع صصت˘خ˘م˘لا ع˘قو˘ت
لو˘˘˘خد د˘˘˘ع˘˘˘ب ى˘˘˘ت˘˘˘ح را˘˘˘ع˘˘˘˘سسألا
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب تارا˘ي˘سسلا

قو˘سسلا م˘كح˘ت ي˘ت˘لا ل˘˘ماو˘˘ع˘˘لاو
،رانيدلا راعسسأا عجارت ىلإا ةفاسضإا
ىرخأا لولح دجوت ثدحت هنأا لإا
ةيمومعلا تاطلسسلا نواعتب قلعتت
تا˘˘˘كر˘˘˘سشلا ع˘˘˘م صضوا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
نم ةن˘ي˘ع˘م عاو˘نأا ي˘ف ة˘ع˘ن˘سصم˘لا
اهينتقي نأا نكمي يتلا تامÓعلا
ركذو .ةلوقعم راعسسأاب يرئازجلا
صضورق˘لا ما˘ظ˘ن نأا ط˘ير˘سش ن˘م˘يأا
ةفريسصلاب فرعي ام وأا ةيمÓسسإلا
طا˘˘سشن كر˘˘ح˘˘ي˘˘سس ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإلا
ىرخأا تلا˘ج˘م ةد˘عو تارا˘ي˘سسلا

– حت˘ف˘ت˘سس ثي˘ح ،كلذ˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م
ةد˘˘˘ع –ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإلا صضور˘˘˘ق˘˘˘لا

يف تارايسسلا يلماعتمل تارايخ
لخدت ذإا ،قيوسستلاب قلعتملا قسشلا
نيلماعتملا ةيجيتارتسسإا بلق يف
نم لخدلا يدودحم ةئفل ةسصاخ
ن˘طاو˘م˘ل˘ل ةرا˘ي˘سسلا ر˘ي˘فو˘˘ت ل˘˘جأا
.ةقيرط بسسنأاب و طيسسبلا

ءÓكو طأسشن ةسسرأمم يف طورسشلا رتفد يف أهيلع صصوسصنملا مأكحألا مهتأفلم تفوتسسا نيذلا نيلمأعتملا حنم ةعأنسصلا ةرازو تررق
ةيئأهنلا تادأمتعلا ىلع لوسصحلا تاءارجإا ءدبب مهل حمسسيسس أم وهو دحألا مويلا نم ءادتبإا ةتقؤوملا مهتادأمتعا ةديدجلا تأبكرملا

 .داريتسسإلا يف عورسشلاو

 تارأيسسلا داريتسسإا ةيلمع لوح لدجلا و  ليجأأتلا نم  تاونسس4 دعب

  ةتقؤوم تادامتعا ىلع مويلا نولسصحي تارايسسلا ءÓكو
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يذيفنتلأ موصسرملأ هنمصضت امل اقفوو

ةمدقملأ ةناعإ’أ طورصش ددحي يذلأ

،اهأوتصسمو عيراصشملأ يوذ بابصشلل

نيكمتل ةلاطب˘لأ طر˘صش ءا˘غ˘لإأ م˘ت˘ي˘صس

نم عيراصشملأ يلماح نم ىرخأأ تائف

اهنمصضتي يتلأ ايأزملأ نم ةدافتصس’أ

اميصس’ بابصشلأ ليغصشتو معد زاهج

،ع˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘لأ و˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ح ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لأ

تأءا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘كلأ ووذ سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘صشأ’أو

م˘ه˘تا˘طا˘صشن لا˘ج˘م ي˘ف تأرا˘ه˘م˘˘لأو

يتلأ ايأزملأ نم ةدافتصس’أ عيصسوتو

عيصسو˘ت را˘طإأ ي˘ف زا˘ه˘ج˘لأ ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ي

يلماح ن˘م ىر˘خأ’أ تا˘ئ˘ف˘لأ ة˘ط˘صشنأأ

با˘˘ح˘˘صصأأ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لأ

نم نيديفتصسملأ ةحجانلأ عيراصشملأ

سضر˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘˘لأ زا˘˘ه˘˘ج

ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأو ر˘غ˘صصم˘˘لأ

لاجم يف نيصسرا˘م˘م˘لأ سصا˘خ˘صشأ’أو

نمصضت امك .تامدخلأو علصسلأ جاتنإأ

تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم ة˘˘ع˘˘جأر˘˘م مو˘˘صسر˘˘˘م˘˘˘لأ

با˘ب˘صشل˘ل ة˘ي˘صصخ˘˘صشلأ ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لأ
عيمجل ةبصسنلاب عيراصشملأ باحصصأأ

ةموكحلأ تدد˘حو ،ل˘يو˘م˘ت˘لأ غ˘ي˘صص
ة˘نا˘عإأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل طور˘صش ةد˘˘ع
ليغصشتو م˘عد˘ل ي˘ن˘طو˘لأ قود˘ن˘صصلأ
رمع حوأرتي نأأ يف ةلثمم بابصشلأ

كلتمي نأأو ةنصس04و91 نيب باصشلأ
تأراه˘مو ا˘ي˘ن˘ه˘م Ó˘ي˘هأا˘ت وأأ ةدا˘ه˘صش
باصشلأ مّدقي نأأو اهب فرتعم ةينهم
لأومأأ لكصش يف ةيصصخصش ةمهاصسم
.ىندأ’أ دحلأ قباطي ىوتصسمب ةصصاخ
غ˘ل˘ب˘˘م بصسح ى˘˘ل˘˘ع كلذ ف˘˘قو˘˘ت˘˘يو
ى˘ل˘عو ه˘ثأد˘حإأ دأر˘م˘˘لأ را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’أ

ي˘˘ف ،عور˘˘صشم˘˘لأ ل˘˘يو˘˘م˘˘ت ة˘˘غ˘˘ي˘˘˘صص
كونبلأ لمصشي يذلأ يثÓثلأ ليومتلأ
ه˘ي˘ف دد˘ح˘ي ة˘ي˘لا˘م˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ وأأ

نم ةئا˘م˘لا˘ب5ـب ة˘م˘ها˘صسم˘لأ غ˘ل˘ب˘م
امدنع رامثتصسÓل يلا˘م˘جإ’أ غ˘ل˘ب˘م˘لأ
رانيد ينويلم نع رامثتصس’أ أذه لقي
يناثلأ ىوت˘صسم˘لأ ا˘مأأ ،ا˘م˘ه˘يوا˘صسي وأأ

قوفي امدن˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب01ـب ددح˘ي˘ف
وأأ يواصسيو رانيد ينويلم رامثتصس’أ

ىوتصسملأ امأأ ،رانيد نويلم5 لقي

امدنع ،ةئاملا˘ب51ـب ددحي˘ف ثلا˘ث˘لأ

رانيد نييÓم5 رامثتصس’أ أذه قوفي

وأأ را˘ن˘يد ن˘ي˘˘يÓ˘˘م7 ن˘ع ل˘ق˘يو

02 ع˘بأر˘لأ ىو˘ت˘˘صسم˘˘لأو ،ا˘˘ه˘˘يوا˘˘صسي
ي˘لا˘م˘˘جإ’أ غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

نييÓم7 قوفي امدنع را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل

نييÓم01 ن˘˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘يو را˘˘˘ن˘˘˘˘يد
رامثتصس’أ أذه زج˘ن˘ي ا˘مد˘ن˘عو.را˘ن˘يد
ايلعلأ باصضهلأ وأأ ةصصاخ قطانم يف
دود˘ح˘لأ دد˘ح˘ت بو˘ن˘ج˘لأ ق˘طا˘ن˘˘م وأأ
ةثلاثلأو ةيناثلأ تا˘يو˘ت˘صسم˘ل˘ل ا˘ي˘ند˘لأ

،ةئاملاب81و31و8 بصسنب ةعبأرلأو
نود يئا˘ن˘ث˘لأ ل˘يو˘م˘ت˘لأ لا˘ح ي˘ف ا˘مأأ
ددحت يكنبلأ ل˘يو˘م˘ت˘لأ ى˘لإأ ءو˘ج˘ل˘لأ

ةئاملاب05ـب ايندلأ ةمهاصسملأ ةميق
نع لقي امدنع رامثتصس’أ غلبم نم

نكميو.اهيواصسي وأأ رانيد نييÓم01
ةرثعت˘م˘لأ ع˘يرا˘صشم˘لأ يوذ با˘ب˘صشل˘ل
ل˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإأ ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صس’أ

ل˘يو˘م˘ت˘لأ غ˘ي˘صصل ا˘ق˘فو م˘ه˘ع˘يرا˘صشم
ةفاك ن˘م ء’ؤو˘ه د˘ي˘ف˘ت˘صسيو ي˘ثÓ˘ث˘لأ

ريغ سضرق˘لأ ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب تأزا˘ي˘ت˘م’أ
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ دد˘˘ح˘˘تو ،ئ˘˘فا˘˘كم˘˘˘لأ
ةداعإأ تا˘ي˘ف˘ي˘كو طور˘صشب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
نيب كرتصشم يرأزو رأرق˘ب ا˘ه˘ل˘يو˘م˘ت
ريزو˘لأو ة˘ي˘لا˘م˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ر˘يزو˘لأ
.ةرغ˘صصم˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ

ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب با˘صشلأ د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسيو
ةين˘يو˘كت˘لأ ج˘مأر˘ب˘لأ ن˘م ةد˘عا˘صسم˘لأ
دنع حنميو ،ة˘لا˘كو˘لأ ا˘ه˘ب˘ل˘ط˘ت ي˘ت˘لأ
ئفاكم ريغ ايفاصضإأ اصضرق ةرورصضلأ

لفكتلل رانيد فلأأ005 غلبم زواجتي
ىلع وصسرلأ ناكم وأأ لحملأ زاجنإاب
سصصصخ˘˘م˘˘لأ ئ˘˘نأو˘˘˘م˘˘˘لأ ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ع˘˘ل˘˘˘صسلأ جا˘˘˘ت˘˘˘نإأ ة˘˘˘ط˘˘˘صشنأأ ثأد˘˘˘حإ’
ريغ ةطصشنأ’أ ءان˘ث˘ت˘صسا˘ب تا˘مد˘خ˘لأو
يف طقف سضرقلأ أذه حنميو ةميقملأ

نأأ ا˘م˘ك،ع˘يرا˘صشم˘لأ ثأد˘حإأ ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ئ˘فا˘كم˘لأ ر˘ي˘غ ي˘˘فا˘˘صضإ’أ سضر˘˘ق˘˘لأ
نو˘ي˘ل˘م ه˘ت˘م˘ي˘ق لدا˘ع˘ت لÓ˘غ˘ت˘صسÓ˘ل
نم ةدافتصس’أ بابصشلل نكميو،رانيد
تا˘طا˘صشن˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف تÓ˘˘ح˘˘م
.ةرغصصملأ

ةيتلواقملإ ةيمنتو معدل ةينطولإ ةلاكولإ راطإإ يف سضورق نم ةدافتشسلإ لجأإ نم اهترقأإ يتلإ تإءإرجإلإ قيبطت يف ةموكحلإ تعرشش
 .ةيروهمجلإ سسيئر هعقو يذلإ يشسائرلإ موشسرملإ رإرقإ دعب كلذو،

ةيروهمجلإ سسيئر هعقو يذلإ يشسائرلإ موشسرملإ رإرقإإ دعب

ةسصاخلإ تإءإرجإلإ قيبطت يف عرسشت «جاسسنوأإ»
سضورــقلإ نــم ةداــفتسسإلاب

:فششكي يلاعلإ ميلعتلإ ريزو

نمألإ يف ثحب جمإرب قÓطإإ»
«نطإوملإ ةحسصو يوقاطلإو يئإذغلإ
يقابلأ دبع ،يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ريزو فصشك
يف ثحبلأ ةفيظو جأردإأ نع ،تبصسلأ مويلأ ،نايز نب
عرصشيصس عاطقلأ نإأ Óئاق ابيرق ةيداصصتق’أ تاصسصسؤوملأ
ميلعتلأ ريزو حصضوأأو .ثحبلل ةينطولأ جمأربلأ ذيفنت يف
سصخت ،يراجلأ ماعلأ قلطنتصس يتلأ جمأربلأ نأأ ،يلاعلأ
كراصشيصسو .نطأوملأ ةحصصو يوقاطلأ ،يئأذغلأ نمأ’أ
ىرخأأ تاعاطق نم نوثحابلأ -ريزولأ لوقي- جمأربلأ يف
تأرامثتصس’أ نأأ ،نايز نب راصشأأو .جراخلأ يف تأءافكو
دييصشت ىلإأ فدهت ةيمومعلأ تاطلصسلأ اهب تماق يتلأ

.ةيلودلأ ريياعملأ عم قبا˘ط˘ت˘ت ي˘م˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأ تآا˘صشن˘م
متحي ثحبلأ قافآأ ريوطت نأأ،يلاعلأ ميلعتلأ ريزو فاصضأأو
زكأرمل ةهجوم لكايه ءانبل فدهي لماكتم جمانرب قÓطإأ

نب يقابلأ دبع لاقو .تأءافكلأ عيمجتل ثحبلأ رباخمو
ةينطو ةيجيتأرتصسأ عصضو وحن هجتي عاطقلأ نإأ ،نايز
هذه نأأ ،يلاعلأ ميلعتلأ ريزو حصضوأأو .يملعلأ ثحبلل
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ج را˘طإأ ي˘ف م˘ت˘ت ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘صس’أ
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ةود˘ن˘لأ لÓ˘خ ،نا˘يز ن˘ب فا˘صضأأو .تا˘عا˘ط˘ق˘˘لأ
ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ع˘˘با˘˘ط˘˘لأ تأذ ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
لخأد ثحبلأ ةفيظو جرديصس عاطقلأ نأأ ،يجولونكتلأو
دح ىلع - ةفيظولأ هذه فدهتو .ةيداصصتق’أ تاصسصسؤوملأ
ريزو لاقو .قو˘صسلأ تا˘ي˘جا˘ح ة˘ي˘ب˘ل˘ت ى˘لإأ ،-ر˘يزو˘لأ لو˘ق
يف ليقأرعو سصئاقن نوهجأوي نيثحابلأ نإأ يلاعلأ ميلعتلأ

نكمت سصئاقنلأ ةجلاعم نأأ احصضوم .مهتاطاصشن ةعباتم
نأأ ،نايز نب يقابلأ دبع فاصضأأو .رمتصسملأ مييقتلأ يف
لك عم رواصشتلأو رأوحلأ لÓخ نم متي رمتصسملأ مييقتلأ
تأءاقللأ نأأ ىلإأ ،ريزولأ راصشأأو .ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ ن˘ي˘كرا˘صشم˘لأ
ليجصستب تحمصس ،مرصصن˘م˘لأ ر˘ب˘م˘فو˘ن ي˘ف تم˘ظ˘ن ي˘ت˘لأ

متيصس هنأأ ،نايز نب دكأأو .نيثحابلأ ةمهم تبعصص ليقأرع
،لجاعلأ بيرقلأ يف لي˘قأر˘ع˘لأ هذ˘ه ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف ثح˘ب˘لأ
يلاعلأ ميلعت˘لأ ر˘يزو ر˘كذ ا˘م˘ك .ة˘ي˘عا˘ط˘ق ة˘ن˘ج˘ل ع˘صضو˘ب
ةقباصسم يحصشرت˘م˘ل تا˘ب˘غر˘لأ د˘ي˘كأا˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘صصأو˘ت˘ب
تابغرلأ ديكأات ةيلمع يف نوحصشرتملأ عرصشو .هأروتكدلأ

.لوأ’أ سسمأأ ،0202/1202 هأروتكدلأ ةقباصسم
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ةليشصح نع فششكت ةيندملإ ةيامحلإ

ةيشضاملإ ةعاشس84ـلإ لÓخ اهتÓخدت

 ةباسصإإو سصاخسشأإ6 ةافو

رورم ثدإوح يف نيرخآإ052
نطولإ تايلو فلتخم ربع

ةريخأ’أ ةعا˘صس84 ـلأ لÓخ ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ تصصحأأ

تحصضوأأو نطولأ نم ةفلتخم قطانم يف لخدت8164
سسفن لÓخ ةيندملأ ةيامحلأ تأدحو مايق اهل نايب يف

ةدع ربع رورملأ ثدأوح لجأأ نم لخدت542 ـب ةرتفلأ

ةباصصإأو سصاخصشأأ6 ةافو ثدأوحلأ هذه تفلخ ،تاي’و

مت ثيح ،ةروطخلأ ةتوافتمو ةفلتخم حورجب نيرخآأ052
مث ثدأوحلأ ناكم يف ىحرجلل ةيلوأ’أ تافاعصسإ’أ ميدقت
نأوعأأ لبق نم ةيل˘ح˘م˘لأ تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ ى˘لإأ م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ةليصصح ل˘ق˘ثأأ نأأ ى˘لإأ نا˘ي˘ب˘لأ را˘صشأأو .ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

و سصاخصشأأ3 ةافوب فيطصس ةي’و ىوتصسم ىلع تلجصس
ةرا˘ي˘صس بÓ˘ق˘نأ ر˘ثإأ ى˘ل˘ع حور˘ج˘ب ر˘خأأ سصخ˘صش ة˘˘با˘˘صصإأ

ةرئأدو ةيدلب˘ب67 مقر ينطولأ قير˘ط˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘حا˘ي˘صس
م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم تما˘ق ا˘م˘ك .لا˘ج˘ق

مهقاصشنتصسأ رثإأ ىلع اصصخصش45 ـل ةيلوأ’أ تافاعصسإ’أ
ةئفدتلأ ةزهجأأ نم ثعبنملأ نوبركلأ ديصسكأ يداحأأ زاغل
مت نيأأ ،نطولأ نم تاي’و ةدع ىوتصسم ىلع ةفلتخملأ
ىلإأ مهليوحت و ثدأوحلأ ناكم يف اياحصضلاب لفكتلأ
،ةيندملأ ةيامحلأ رصصانع لبق نم ةيلحملأ تايفصشتصسملأ

ناغلبي نيصصخصش ةافو ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تلجصسو

زاغب نيقنتخم يلأوتلأ ىلع ةنصس91 و81 رمعلأ نم
ناكملاب دجأوتملأ نكصسم لخأد نوبركلأ ديصسكأ يداحأ
ةرئأد ،رئأود ثÓث ةيدلب ينوزام د’وأأ ةقرف ىمصسملأ
ىلع ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ لخدتو. ةيدملأ ةي’و نأوغصس
ن˘م نو˘كت˘م ن˘كصسم˘ب ق˘ير˘ح˘ب عو˘ب˘ت˘م زا˘غ را˘ج˘ف˘نأ ر˘ثأ

ةرئأدو ةيدلب ،و˘طا˘صشلأ ى˘م˘صسم˘لأ ي˘ح˘ب ع˘قأو˘لأ ن˘ي˘ق˘با˘ط
نم غلبي سصخصش ةافوب راجفنإ’أ أذه ببصست ثيح ،ةريوبلأ

و تأونصس01 رمعلأ نم غلبت ةلفطو ةنصس63 رمعلأ

مهب لفكتلأ مت ،ةفلتخم حورجب سصاخصشأأ4 اصضيأأ ةباصصإأ
.يلحملأ ىفصشتصسملأ ىلأ مهليوحت و ناكملأ نيع يف
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ةفلكملأ ةيملعلأ ةنجللأ وصضع دكأأ
ءا˘بو ي˘˘صشف˘˘ت د˘˘صصرو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب

رايتخأ نإأ ،يواهيم سضاير ،انوروك
«كافونيصس» ينيصصلأ حاقلل رئأزجلأ
دجتصسملأ انوروك سسوريفل داصضملأ
نأأو ة˘صصا˘خ ,ا˘ب˘ئا˘صص أرأر˘ق ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي
أذه حاجن تب˘ثأأ ة˘ي˘لوأ’أ برا˘ج˘ت˘لأ
دكأأو .لودلأ نم ديدعلأ يف حاقللأ
يف يواهي˘م سضا˘ير رو˘صسي˘فور˘ب˘لأ
ه˘جو˘ت نأأ ة˘ي˘ف˘ح˘˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
ة˘ي˘ن˘ي˘صصلأ قو˘صسلأ و˘ح˘ن ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

حاقللأ نم ةد˘يد˘ج ة˘ن˘ح˘صش ءا˘ن˘ت˘ق’
ا˘ع˘قو˘ت˘م نا˘ك ا˘˘نورو˘˘كل دا˘˘صضم˘˘لأ

ةلودلأ دعت يتلأ نيصصلأ نأأو ةصصاخ
سسوريفلأ اه˘ي˘ف ر˘ه˘ظ ي˘ت˘لأ ى˘لوأ’أ
هتجتنأأ يذلأ حاقللأ ىلع تدمتعأ
تب˘ثأأ يذ˘لأ «كا˘فو˘ن˘˘ي˘˘صس» ة˘˘كر˘˘صش
نم ديدع˘لأو ن˘ي˘صصلأ ي˘ف ه˘ت˘عا˘ج˘ن
رأر˘غ ى˘ل˘ع ه˘ت˘ن˘˘ت˘˘قأ ي˘˘ت˘˘لأ لود˘˘لأ
نأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ را˘صشأأو .ا˘˘ي˘˘صسنود˘˘نأأ
يف ةمهم اطأوصشأأ تعطق نيصصلأ

اهمهأأ نمو تاحاقللأ جاتنأ لاجم
م˘˘˘صسا˘˘˘ب فور˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ حا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ
نم هريوطت مت يذلأ «كافانوروك»
ةيصسوريف تائيزج مأدختصسأ لÓخ
يف يعانملأ ماظنلأ سضيوعتل ةتيم

ةيبناج راثآأ يأأ ثودح نود مصسجلأ
ةيملعلأ ةنجللأ وصضع دكأأو.ةريطخ
يصشفت دصصرو ةع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ

ر˘با˘خ˘م˘لأ ع˘يو˘ن˘ت نأأ ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو
تاعرج نيمأات  لجأأ نم يرورصض
نأ’ تا˘˘حا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لأ ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘صضإأ
بلطلأ طغصض تحت سشيعي ملاعلأ

د˘يأز˘ت ل˘ظ ي˘ف تا˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
لوح انوروكب تاباصصإ’أ رمتصسم
رو˘ه˘ظ ع˘م ن˘مأز˘ت يذ˘لأو م˘لا˘˘ع˘˘لأ

ددصشو91. ديفوكل ةديدج ت’Óصس
نأأ يوا˘ه˘ي˘م سضا˘ير رو˘صسي˘فور˘ب˘لأ

دصض ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ح˘ي˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
,اه˘ن˘م سصا˘ن˘م ’ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
تتبثأأ ةيملعلأ تاصسأردلأ نأأ ةصصاخ
ىوصس سسوريفلأ أذهل جÓع ’ هنأ

اننإاف يلاتلابو ،حيقلتلأ قيرط نع
يذلأ حا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه ي˘ط˘ع˘ي نأأ ل˘مأا˘ن
سضرأأ ىلع هجئاتن رئأزجلأ هتنتقأ
ن˘م Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم ا˘ن˘ن˘كم˘ي ا˘م ع˘قأو˘لأ
لباقملاب .سسوريفلأ ىلع ةرطيصسلأ
ةيملعلأ ةنجللأ وصضع دعبتصسي مل
يصشفت دصصرو ةع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ

رئأزجلأ ءوجل ةيناكمإأ،انوروك ءابو
لامكتصسأ لجأأ نم ىرخأأ رباخم ىلأ
قا˘ف˘ت’أ د˘ع˘ب ح˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لأ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
.ينيصصلأو  يصسورلأ نيربخملأ نيب

ي˘ف يوا˘ي˘ه˘م تا˘ح˘ير˘صصت ي˘تأا˘˘تو
د˘˘ه˘˘ع˘˘م ه˘˘ي˘˘ف مد˘˘˘ق يذ˘˘˘لأ تقو˘˘˘لأ
«نا˘ت˘نا˘تو˘ب» ي˘ل˘يزأر˘ب˘لأ ثا˘˘ح˘˘بأ’أ

نم ةيئاهنلأ ةلحرملأ ريدي يذلأو
حا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘صسلأ برا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةديدج تانايب ينيصصلأ «كافونيصس»
يف ةحصصلل ةمظ˘ن˘م˘لأ ة˘ه˘ج˘لأ ى˘لإأ
ةيلاع˘ف لد˘ع˘م ل˘ج˘صس ثي˘ح،دÓ˘ب˘لأ

مت ثيح،ةئا˘م˘لأ ي˘ف4.05 ةبصسن˘ب
يفحصص رمتؤوم يف ماقرأ’أ ديكأات
د˘ه˘ع˘م ن˘م ن˘ي˘لوؤو˘˘صسم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ة˘مو˘كح ه˘لو˘م˘ت يذ˘لأ ،ثو˘˘ح˘˘ب˘˘لأ

ودراكير لاقو .ولواب واصس ةي’و
ثوحبلل يبطلأ ريدملأ ،سسويصس’اب
لدعم نإأ ،ناتنا˘تو˘ب ي˘ف ة˘ير˘ير˘صسلأ
ن˘ع ج˘ت˘ن سضف˘خ˘ن˘م˘لأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لأ
نيذلأ ىصضرملأ تانايبلأ نيمصضت
ترهظو انوروك سسوريفب أوبيصصأأ

«ةياغل˘ل ة˘ف˘ي˘ف˘خ» سضأر˘عأأ م˘ه˘ي˘ل˘ع
يطعت ،لاثم˘لأ ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع.ط˘ق˘ف

حاقلل ةيبيرجتلأ3 ةلحرملأ تانايب
تاي’ولأ هر˘ق˘مو كت˘نو˘ي˘ب - زر˘يا˘ف

59 ةبصسنب ةيلاعف لدعم ،ةدحتملأ
ن˘˘˘م ،كلذ ع˘˘˘˘مو ،ة˘˘˘˘ئا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف

كانه نا˘ك ،عو˘ط˘ت˘م00044 ن˘ي˘ب

م˘ه˘ي˘ل˘˘ع تر˘˘ه˘˘ظ ا˘˘ًكرا˘˘صشم0143
ا˘ًق˘˘فو،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف سضأر˘˘عأأ

ءأود˘˘لأو ءأذ˘˘غ˘˘˘لأ ةرأدإأ ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل

يصضاملأ عوبصسأ’أ يفو .ةيكيرمأ’أ

نيبت هنإأ ولواب واصس ةموكح تلاق ،

٪87 ةبصسنب لاعف «كافونيصس» نأأ

ةفيفخلأ ت’احلأ نم ةياقولأ يف

لاع˘ف ٪001 و «91 ديفوك» ن˘م

ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘صشلأ تا˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صصإ’أ د˘˘˘˘˘صض

ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لأ د˘˘كأأ ،ة˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م˘˘˘لأو

اًماقرأأ مدقو ماقرأ’أ هذه يفحصصلأ

تا˘عو˘م˘ج˘م˘˘لأ ن˘˘م ل˘˘كل ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد

لك يف ،يمهولأ جÓعلأو ةحقلملأ

تر˘كذو أذ˘ه.ةد˘صشلأ ن˘م ىو˘˘ت˘˘صسم

غنينروم انياصشت ثواصس» ةفيحصص

أود˘˘ق˘˘ت˘˘نأ ءأر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لأ نأأ ،«تصسو˘˘˘ب

دهعم اًقباصس اهنلعأأ يتلأ تانايبلأ

مت يذلأ ءاعد’أ اميصس ’ ،ناتناتوب

نأا˘ب ي˘صضا˘م˘لأ عو˘ب˘صسأ’أ ه˘م˘يد˘ق˘˘ت

87 حاجن لدع˘م غ˘ل˘ب «كا˘فو˘ن˘ي˘صس»

لوح ةلئصسأأ تريثأأ امك .ةئاملأ يف

تلاق ربمصسيد51 يفف ةيفافصشلأ

اصسيفنأأ ةيليزأربلأ ةحصصلأ ةمظنم

ن˘˘ي˘˘صصلأ ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م نإأ نا˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف

ئرا˘ط ح˘ير˘صصت ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘ل˘˘ل

مل اهدودح لخأد «كافونيصس» حاقلل

.ةفافصش نكت

يرفيف ةيإدب عم «اكينيز إرتشسأإ» يناطيربلإ حاقللإ ءانتقإإ ةيناكمإإ نع فششكي ديزوب نب

ءافسش ةلاح581 و تايفو4 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإإ032 ليجسست
،ةافو ت’اح40و دجتصسملأ انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإأ032 ليجصست نع،تبصسلأ سسمأأ تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ

ةليصصح تعفترأ دقف ،رأروف لامج روتكدلأ ،انوروك سسوريف دصصرو ةعباتم ةنجل ىوتصسم ىلع مÓعإ’اب فلكملأ بصسحو.ةريخأ’أ ةعاصس42ـلأ لÓخ

تلثامت لباقملأ يف.ةافو ةلاح1382 ىلإأ دÓبلاب يجاتلأ سسوريفلأ اياحصض ددع عفترأ امنيب .سسوريفلاب ةدكؤوم ةلاح116301 ىلإأ ةيلامج’أ تاباصصإ’أ

نب نمحرلأ دبع ةحصصلأ ريزو فصشك هتهج نم.ةلاح37307 نيفاعتملأ ددع لصصيل ،ةريخأ’أ ةعاصس42 ـلأ لÓخ انوروك سسوريف نم ءافصشلل ةلاح581
اهب ىلدأأ ةيفحصص تاحيرصصت يف ةحصصلأ ريزو فصشكو.يرفيف ةيأدب يف «اكينيز أرتصسأأ» يناطيربلأ حاقللأ رئأزجلأ ينتقت نأأ نكمملأ نم هنأأ ،ديزوب

8ـل ةعرج نويلم61 ىلع لوصصحلأ اهناكمإاب رئأزجلأ نأأ ىلإأ أريصشم ،انوروك ءابول ةداصضملأ تاحاقللأ عأونأأ لك ءانتق’ ةحوتفم ىقبت بأوبأ’أ نأأ سسمأأ
.تاعفد ىلع حاقللأ مÓتصسأ ىلع اتقفتأ نيصصلأو رئأزجلأ نأأ ىلإأ أريصشم،ةلماك ةنصس ةليط رمتصستصس حيقلتلأ ةيلمع نأأ ريزولأ حصضوأأو.يرئأزج نييÓم
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ة˘بو˘ق˘ع صسا˘م˘ت˘لا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو

وأا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع

عفد˘ب صصا˘خ˘لا كا˘ب˘سشلا˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘م

ىلإا نئابزلا فرط نم تاقحتسسملا

ا˘سسب˘ح ما˘ع ة˘بو˘ق˘ع صسا˘م˘ت˘لا بنا˘˘ج

ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ن˘˘م ل˘˘كل اد˘˘˘فا˘˘˘ن

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ت’ا˘˘سصت’ ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

ةحل˘سصم صسي˘ئر اذ˘كو بسسا˘ح˘م˘لاو

ليوحت مه˘ت نو˘ه˘جاو˘ي ة˘سصلا˘خ˘م˘لا

روزملا لامعت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لاو لاو˘مأا

ةيادب ىلإا دوع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت

امدنع0202 ةنسس نم يرفيف رهسش

ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا تد˘˘˘فوأا

ة˘ن˘ج˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ت’ا˘سصت’

ةعباتلا ةيراج˘ت˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ةي’و يديهم نب ةرئادب اهحلاسصمل

ر˘خآا هر˘سشن˘ب تدر˘ف˘نا ا˘م˘ك فرا˘ط˘˘لا

تهجو ةيلام ةرغث ةيفلخ ىلع ةعاسس

ن˘˘ي˘˘مأ’ ما˘˘ه˘˘ت’ا ع˘˘با˘˘سصأا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ

نيفظوم ةقفر عسضخي يذلا ةنيزخلا

.ةيل˘خاد ة˘يرادإا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ن˘ير˘خآا

تدروأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ردا˘˘˘سصم˘˘˘˘لا بسسحو

ىلع هنإاف ةعاسس رخآا ةديرجل ربخلا

مل ةيلام ةرغث دوجو يف هابتسش’ا رثإا
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع د˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق رد˘ق˘ت
رئازجلا ت’اسصت’ ةيراجتلا ةلاكولا
قيقحت ح˘ت˘ف م˘ت يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ةر˘ئاد˘ب
ر˘ير˘ق˘ت ل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق ي˘لوأا ي˘˘ل˘˘خاد
فراطلا ةي’وب ةيئ’و˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل
ة˘ي’و˘ب ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا اذ˘˘كو

تاءا˘عد˘ت˘سسا ه˘ي˘جو˘ت ل˘ب˘˘ق ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
رخآا ىلع عÓط’ا صضرغب نئابزلل
اهلÓ˘خ ن˘م او˘مد˘قأا ي˘ت˘لا ر˘ي˘تاو˘ف˘لا

ةبتر˘ت˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ع˘فد ى˘ل˘ع
تباثلا فتاهلا قوقح عفدك مهيلع
ل˘ك ن˘ع رو˘سص د˘خأا م˘ث تنر˘˘ت˘˘نإ’او
ةنجل لوسصو عم انمازت ريتاوفلا كلت

تارا˘˘طإا ن˘˘م ة˘˘˘نو˘˘˘كم ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت

ةيوهجلا ةير˘يد˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘سشت˘ف˘مو

تازواجت˘لا ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب

ةلا˘كو˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘سسم˘لا

ينوناق ءارجإا يأا ذاختا لبق ةيراجتلا

ة˘ي˘سضق˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘سض

قيرط نع لاومأا ليوحتب ةقلعتملا

مت يتلا ري˘تاو˘ف˘لا ر˘يوز˘تو ل˘يا˘ح˘ت˘لا

رداسصم بسسحو نئابزل˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست

مت قيقحتلا ءاهتنا دعب نإاف ةعاسس رخآا

ةيسضقلا نع لسصفم ر˘ير˘ق˘ت ه˘ي˘جو˘ت

ىلوتتسس يتلا ةيو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل

يف نيمهتملا فلم ليوحت اهرودب

تفتخا يتلا لاومأ’ا ليوحت ةيسضق

ةلادع˘لا ى˘لإا ة˘لا˘كو˘لا تا˘با˘سسح ن˘م

وأا ليوحت ةيسضق يف لسصفت يتلا

ىلع ريتاوف ريوزتو لاومأا صسÓتخا

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم

يد˘ي˘ه˘م ن˘ب˘ب ر˘ئاز˘ج˘˘لا ت’ا˘˘سصت’

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ح˘ي˘˘سضف˘˘لا ي˘˘هو

ةر˘˘ئاد ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سصا˘˘˘ف˘˘˘ت

ة˘˘ي’و نا˘˘˘عرد˘˘˘لا˘˘˘ب صصا˘˘˘سصت˘˘˘خ’ا

مكحلاب قطنلا متي نأا ىلع فراطلا

تثدحأا يتلا ةحيسضفلا فلم يطو

 .يراجلا عوبسسأ’ا رحب ةريبك ةلبلب
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يف ةيئادتب’ا حنجلا ةمكحم تنادأا
ةمسصاع قرسش صشاسشر د’وأا ةيدلب

ةبوقعب نيحÓف3 ةلسشنخ ةي’ولا

51 ب ةعوبتم اذفان اسسبح نيتنسس
صضيو˘ع˘تو ة˘مار˘غ م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘˘م
ة˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ند˘˘م˘˘لا فر˘˘ط˘˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم
طسسو تاجاجتح’او تاماسصتع’ا

م˘ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘سصتو ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه
دحأا اهاري تارابعب مÓعإ’ا لئاسسول
دوق˘ع ى˘ل˘ع ز˘ئا˘ح˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا

ا˘˘ه˘˘نزا˘˘خ˘˘م لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا تارار˘˘˘قو
زا˘˘ج˘˘نإ’ ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘حا˘˘˘سسمو
يحÓفلا داتعلا يف رامثتسسا عورسشم
هتعمسسب صساسسمو متسشو فذق اهنأا

نيحÓف ةقفر اددجم اولثمي نأا ىلع
ي˘ف ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا تاذ ما˘˘مأا ن˘˘ير˘˘خآا
مه˘ت˘كر˘ح˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م ىر˘خأا ة˘ي˘سضق
.ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا ط˘˘سسو ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

نيذلا نيحÓفلا ء’ؤوه نم تارسشعلا

ل˘م˘ح˘م˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘م نورد˘ح˘˘ن˘˘ي

د˘˘ق او˘˘نا˘˘ك را˘˘با˘˘ب و صشا˘˘سشر د’وأاو

هذ˘ه ر˘ق˘م ل˘خاد ا˘ما˘سصت˘عا او˘م˘˘ظ˘˘ن

نزاخم8 م˘سضت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘˘لا

تا˘ي˘لآ’او تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ن˘م ادد˘˘عو

ن˘ي˘ي˘ف˘ي˘ظو ن˘ي˘ن˘كسسمو ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا

3 برا˘˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضرأا ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسمو

اهديرجت ىلع جاجتحÓل تاراتكه

ا˘هو˘ف˘سصو قر˘ط˘ب ا˘ه˘ح˘ن˘مو م˘ه˘˘ن˘˘م

صضعبل ذوفنلا لÓغتسساو ةيوتلملاب

زايت˘م’ا ى˘م˘سسم تح˘ت صصا˘خ˘سشأ’ا

مهب˘سسح او˘فر˘ع ن˘م˘م را˘م˘ث˘ت˘سس’او

صشحافلا ءارثلاو راقعلا ايفام صسوؤورب

وأا بيسسح نود نم مهباسسح ىلع

م˘كح ذ˘ي˘ف˘ن˘ت د˘ع˘ب ةر˘سشا˘˘ب˘˘م بي˘˘قر

صسرا˘˘ح در˘˘ط˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ي ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق

نيحÓفلا ن˘م بسصن˘م˘لا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا

ةقفر ةنسس03 وحن ذنم نيكرتسشملا

نيبلاطم ، عراسشلا ىلإا هتلئاع دارفأا

ةيروهمجلا صسيئرو لدعلا ريزو نم
ملظلا اذه فقول ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘ب
ةبسساحمو مه˘فا˘سصنإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
ءادن ةبسسانملاب نيهجوم ، نيروزملا
ءاسضق صسلجم ىدل ماعلا بئانلا ىلإا

ه˘لÓ˘خ ن˘م هود˘سشا˘ن ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و
يئاسضق قيقحت حتفب لجاعلا لخدتلا

ه˘فو˘سصو ا˘م˘ل د˘ح ع˘˘سضو˘˘ل ي˘˘ن˘˘مأاو
اهيف طروت يتلا داسسفلا ةحيسضفب

اي˘فا˘مو را˘ق˘ع˘لا ةر˘سسا˘م˘سس ن˘م دد˘ع
ةنيزخلا لاومأاو ةلودلا كÓمأا بهن
نيلوؤوسسم عم ؤوطاوتلا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةلودلا كÓمأاو ةحÓفلا تارادإا يف
، ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لاو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لاو
صضعب ءÓيتسسا ةميرجب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو

8 ى˘ل˘ع ة˘كار˘سشلا˘ب ن˘ير˘م˘ث˘ت˘˘سسم˘˘لا
يت˘لا م˘ه˘ت˘ي˘نوا˘ع˘ت˘ب ة˘سصا˘خ نزا˘خ˘م
قزر ردسصم بيرق تقو ىلإا تناك
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘سسرا˘م˘م˘ل ءا˘˘سضفو م˘˘ه˘˘ل
يف مهلم˘ع˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا م˘ه˘ت˘ط˘سشنأا
يو˘˘عر˘˘لاو ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

مهل رقملا م˘ي˘ل˘سست ى˘ل˘ع م˘هور˘ب˘جأاو

نود ن˘م را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ى˘م˘سسم تح˘ت

رمأا مامأا مهايإا نيعسضاو راذنإا قباسس

ىلع م˘ه˘لو˘سصح ة˘ع˘يرذ تح˘ت ع˘قاو

لÓغتسس’ا تاررقمو زايتما دوقع

ةميرج مهبسسح عقاولا يف يه يتلا

ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ىر˘˘خأا

بعÓ˘˘ت˘˘لاو روز˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘سساو

هذه نأا دكأا رمثتسسملا تادنتسسملاب

بجو˘م˘ب ه˘ي˘لإا تلآا د˘ق ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

˘ما˘كحأاو ة˘ي˘م˘سسر دو˘˘ق˘˘عو تارار˘˘ق

ء’ؤو˘ه˘ل د˘ع˘ي م˘لو ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ي˘ئا˘سضق

وأا اهيف فرسصتلل قح يأا نيحÓفلا

تاءارجإا ةرسشابم ةلقرعو اهماحتقا

ذ˘ن˘م ق˘ل˘ع˘م˘لا ه˘عور˘˘سشم د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت

ء’ؤو˘ه ة˘سضرا˘ع˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن تاو˘˘ن˘˘سس

ترثأاو ةحداف رئاسسخ هتدبك ةيفيكب

مهعم لوخدلل هتعفدو هتعمسس ىلع

نم لوهجمل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م ة˘ها˘ت˘م ي˘ف

. مكاحملا ىوتسسم ىلع اياسضقلا
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ي˘ق˘ل˘ي˘˘ل تا˘˘قر˘˘سسلا ل˘˘سسل˘˘سسم دا˘˘ع

ةنيدم ناكسس ىلع ةمتاقلا هلÓظب

ةدع تدهسش ثيح لجيجب ةيليملا

ةعاسس84لا لÓخ ةنيدملا نم ءايحأا

نم ددع ةقرسس ت’واحم ةيسضاملا

اد˘يد˘ح˘˘تو ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا

كلذو رودفناتو ةجيرمل يتقطنمب

ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا رو˘هد˘ت˘لا ع˘م ةازاو˘م

ةدو˘˘˘˘عو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘خا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ءاو˘˘˘˘جأ’ا

يتلا ةفينعلا ةيوجلا تابارطسضإ’ا

ةحناسس ة˘ب˘سسا˘ن˘م تل˘كسش ا˘م ار˘ي˘ث˘ك

اهطاسشن فيثكتل ةقرسسلا تاباسصعل

. يليللا

لزانملا دحأ’ نيلوهجم ماحتقا دعبف
عو˘ب˘سسأ’ا ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب ر˘ه˘ط˘لا ي˘ح˘˘ب
ل˘˘˘سسل˘˘˘سسم ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘˘لا
لجيجب ةثلاثلا ةن˘يد˘م˘لا˘ب تا˘قر˘سسلا

ة˘لوا˘ح˘م˘˘ب نو˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ما˘˘ق ثي˘˘ح
تابكرملا نم ددع ىلع ءÓيتسسإ’ا
لÓ˘خ ن˘˘م كلذو ة˘˘ج˘˘ير˘˘م˘˘ل ي˘˘ح˘˘ب
ةلواحمو Óيل ةريخأ’ا هذه ةمجاهم
اهيلع ءÓيتسسإ’ا مث نمو اهباوبأا حتف
ن˘ي˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسم مÓ˘˘ظ˘˘لا ح˘˘ن˘˘ج تح˘˘ت
ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا

، را˘˘ط˘˘مأÓ˘˘ل ر˘˘يز˘˘غ˘˘لا ط˘˘قا˘˘سست˘˘لاو
نإا˘ف ة˘ق˘با˘˘ط˘˘ت˘˘م ردا˘˘سصم بسسح˘˘بو
لبق رارف˘ل˘ل اور˘ط˘سضا ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا
زاهج مهحسضف امدعب مهتمهم لامكإا
تابكرم˘لا ىد˘حإا˘ب صصا˘خ˘لا راذ˘نإ’ا

ء’ؤو˘ه لوا˘ح يذ˘لاو ة˘فد˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ريغ ةسصاخ ةينقت ةطسساوب هليطعت
ا˘˘م كلذ ي˘˘ف او˘˘ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي م˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘نأا
ن˘ي˘كرا˘ت ةردا˘غ˘م˘لا ى˘لإا م˘هر˘ط˘˘سضا
دسصب او˘نا˘ك ي˘ت˘لا تاد˘ع˘م˘لا صضع˘ب
ريغو. ةقرسسلا ةيلمع يف اهفيظوتب
صضه˘جأا ة˘ج˘ير˘م˘ل ي˘˘ح ن˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ددع ةقرسس ةلواحم كلذك نونطاوم
رودف˘نا˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب تا˘ب˘كر˘م˘لا ن˘م
، ةيل˘ي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘هرود˘ب ة˘ع˘با˘ت˘لا

نا˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘سصم بسسحو
ةمجاهمب اوماق نيلوهجم اسصاخسشأا
ةلواحم ي˘ف ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا
د˘حأا ن˘ط˘ف˘ت نأا ر˘ي˘غ ا˘ه˘باو˘بأا ح˘ت˘ف˘˘ل
ع˘سضو˘لا بقار˘ي نا˘ك يذ˘لا نا˘كسسلا

ةيقب ىلع هتادانمو هتيب ةذفان نم

يتلا ةباسصع˘لا دار˘فأا˘ب ع˘فد نار˘ي˘ج˘لا
نم ددع ىلع وطسسلا ددسصب تناك
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع رار˘ف˘لا ى˘لإا تا˘ب˘كر˘م˘˘لا
ةنيدم نأا مولعمو. ةيحايسس ةرايسس
ةمسصاع ندم نم اهريغكو ةيليملا
ةرتف ذنمو صشيعت لجيج صشينروكلا
ةلسسلسس عقو ىلع ةريسصقلاب تسسيل
اهسضعب تذخأا يتلا تاقرسسلا نم
ليلد˘ب ““ي˘كو˘كسشت˘ي˘ه˘لا ““ ع˘با˘ط˘لا
ىلع تاباسصعلا ىدحإا دارفأا مادقإا

زع يف تارهوجملل لحم ةمجاهم
ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ““ ى˘˘م˘˘سسي ا˘˘م˘˘ب را˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا
تايمك ىلع مهئÓيتسساو ““ةيلاواّزلا

فيقوت متي نأا لبق يلحلا نم ةربتعم
بلغأا عاجرتسساو لحارم ىلع ء’ؤوه
. تاقورسسملا
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 يديهم نبب رئازجلا ت’اضصت’ ةيراجتلا ةلاكولاب لاومأا ليوحت ةيضضق تايعادت

 نيمهتم ةسسمخ قح يف نيماعو ماع نيب ام صسمتلت فراطلاب ناعرذلإ ةمكحم ةباين
ةيضضق631 ةطرضشلا حلاضصم تجلاع اميف

 اضصخضش721 اهيف طروت

002 زجحي لجيج كرد
تإرسشعو صسولهم صصرق

 ةلاقنلإ فتإوهلإ
ةكبضش كيكفت يف لجيجب ينطولا كردلا رضصانع حجن
ةيمك ز˘ج˘حو ة˘ضسو˘ل˘ه˘م˘لا صصار˘قأ’ا ج˘يور˘ت ي˘ف ة˘ضصت˘خ˘م
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ضسل˘˘˘ضس ي˘˘˘ف كلذو ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
ةهوب˘ضشم˘لا ن˘كا˘مأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تضسم ي˘ت˘لا تا˘م˘هاد˘م˘لا

ةيلخل ةيقرب يف ءاجو. ةي’ولا ةمضصاع ةيدلب ميلقإاب
لجيجب ينطولا كردلل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب مÓ˘عإ’ا

عقاوم ةدع تضسم يتلاو ةروكذملا ةمهادملا تايلمع نأاب

نم صسولهم صصرق002 نع لقي’ام زجحب تحمضس دق

تابورضشملا نم ةدحو521 ىلا ةفاضضا عاونأ’ا فلتخم
نا˘ك ي˘ت˘لا ءا˘ضضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘ضسأ’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘مو ة˘ي˘لو˘ح˘ك˘لا
تايلمع يف اهب نوني˘ع˘ت˘ضسي ة˘ي˘مار˘جإ’ا تا˘با˘ضصع˘لا دار˘فأا
زجحب تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تح˘م˘ضس ا˘م˘ك ، بي˘هر˘ت˘لاو ةرا˘غإ’ا
ببضسب يبنجأ’ا عنضصلا تاذ ةلاقنلا فتاوهلا نم تارضشعلا

اهعيبو اهلوادت ع˘ن˘م˘ي ا˘م و˘هو ر˘ي˘تاو˘ف ىل˘ع ا˘هر˘فو˘ت مد˘ع
تاطاضشنب لضصتم قايضس يفو. نوناقلا هيلع صصني ام قفو
ةيئاضضقلا ةطرضشلا حلاضصم تجلاع لجيجب نمأ’ا ةزهجأا

631 ن˘ع ل˘ق˘ي ’ ا˘م ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘ضسأ’ا لÓ˘خ ة˘ي’و˘لا˘˘ب
ىلإا ة˘ي˘مار˘لا ا˘ه˘ي˘عا˘ضسم را˘طإا ي˘ف كلذو ة˘ي˘مار˘جإا ة˘˘ي˘˘ضضق
ةعقاولا قطانملاو ءايحأ’ا ربع ةنيكضسلاو نمأ’ا ريفوت
بر˘˘ضضلاو ءاد˘˘ت˘˘عإ’ا ا˘˘يا˘˘˘ضضق ترد˘˘˘ضصتو ، ا˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘ما تح˘˘˘ت

ا˘يا˘ضضق˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ضضق25 عو˘م˘ج˘م˘ب د˘˘ه˘˘ضشم˘˘لا
تاكلتمملاب صسملاو ةقرضسلا اياضضق تءاج اميف ةجلاعملا

ةيضضق41 لباقم ةيضضق25 عومجمب يناثلا زكرملا يف
م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا˘˘ب ىم˘˘˘ضسي ا˘˘˘م وأا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ضشت˘˘˘لاو زاز˘˘˘ت˘˘˘بإ’ا صصخ˘˘˘ت
نع لقي ’ ام اياضضقلا هذه يف طروت دقو ، ةيتامولعملا

ةنادإا متتل ةأارمإا71و رّضصق ةينامث مهنم اضصخضش721
نيرخآا ةعبرأا عضضو لبا˘ق˘م ذ˘فا˘ن˘لا صسب˘ح˘لا˘ب م˘ه˘ن˘م ة˘ت˘ضس

41 ميرغتب ءافتكإ’ا م˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘با˘قر˘لا تح˘ت
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ىلإا  ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘لا تا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م لا˘˘˘ضسرإاو  ر˘˘˘خآا ا˘˘˘فو˘˘˘قو˘˘˘م
.ةيئاضضقلا

 دوعضسم / م

ةقرضسل ةفيظولا لÓغتضسإا ةمهتب
 ةيئاذغ نؤوم

ةرـيدمل ةيئاـسضقلإ ةباقرلإ
نيــمأإو ةيـعماج ةماــقإإ

ةسسبتب نزخــملإ
يف ةضسبت˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا عا˘ط˘ق ة˘ح˘ي˘ضضف تلز˘لز
ة˘ما˘قإا ةر˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا م˘ت ا˘مد˘ع˘ب عو˘ب˘˘ضسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن

تا˘ير˘ج˘م لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ب˘˘تو نز˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘ضسا ءو˘˘ضسب نا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘نأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

هذه ةيئاذغ نؤوم يف ةلثمم ةيمومع لاومأا صسÓتخاو
ن˘مأÓ˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘طر˘˘ضشلا ح˘˘لا˘˘ضصم ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘لا
يضضاملا عوبضسأ’ا رحب ،ةضسبت ةنيدمب صسماخلا يرضضحلا

دو˘جو˘ب د˘ي˘ف˘ت ،ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا تاذ ىلإا تا˘مو˘ل˘ع˘م ي˘ق˘ل˘ت د˘˘ع˘˘ب
نم ةيئاذغلا داوملا نم ةربتعم تايمكل صسÓتخا تايلمع

عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ةدو˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘ما˘˘˘قإ’ا ىد˘˘˘حإا
ىل˘ع ن˘ي˘م˘ك بضصن ،كلذ ىل˘ع ءا˘˘ن˘˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،صصا˘˘ضصت˘˘خ’ا

ىضضفأا يذلا و ةنيدملاب ةيضسيئرلا عراوضشلا دحأا ىوتضسم
ةماقإ’ا ةريدم اهنتم ىلع ةيحايضس ةبكرم فيقوت ىلإا

داوملا نم ةربتعم تايمك زجح مت ثيح ،اهنزخم نيمأاو

02 و ركضسلا نم غلك02 ،نيتحيبذ يف لثمتت ،ةيئاذغلا
و مورفملا محللا نم تايمك نع Óضضف ،ايلوضصافلا نم غلك
يف ةبكرملا عضضو ،كلذ ىلع ءانب متيل ،ءاضضيبلا موحللا
ةقفر امه˘ل˘يو˘ح˘ت و ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت و ر˘ضشح˘م˘لا
يف قيقحت حتف و يرضضحلا نمأ’ا رقم ىلإا تازوجحملا
،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك مامتإا دعب و ةيضضقلا

تردضصأا يتلا ،ةضسبت ةمكحم مامأا نيطروتملا ميدقت مت
   .ةيئاضضقلا ةباقرلا نهر عضضولاب يضضقي ارمأا امهقح يف

    نايفضس ةزمحلا

3 ةافو فلخي ةرايسس بÓقنإ
فيطسسب ةاتف ةباسصإإو نابسش

ق˘ير˘˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ضسم ىل˘˘ع ع˘˘قو عور˘˘م رور˘˘م ثدا˘˘ح ف˘˘ل˘˘خ

ةيدلب و فيط˘ضس ة˘ن˘يد˘م ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا57 مقر ي˘ن˘طو˘لا

نيب مهرام˘عأا حوار˘ت˘ت نا˘ب˘ضش3 ةا˘فو صسمأا ة˘ل˘ي˘ل، لا˘ج˘˘ق

ةنضس22 يلاوح رمعلا نم غلبت ةاتف صضرعتو ةنضس62و42
فارحنا يف لثمت ثداحلا ،ةريطخ و ةددعتم تاباضصإ’

ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘ضسلا دود˘ح ي˘ف ““ ياد˘نو˘ي˘ه““ عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘˘ضس

بونج مك02 يلاوح ةقطنمب دوقولا ةطحم نم برقلاب
ح˘˘لا˘˘ضصم تل˘˘خد˘˘ت ثدا˘˘ح˘˘لا عو˘˘قو رو˘˘فو، ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس قر˘˘˘ضش
نم اياحضضلا جارخإا ةيلمع تب˘ل˘ط˘ت و ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ىفضشتضسملا ىلإا مهلقن مت دقو ،اهئازجأا كيكفت ةبكرملا
يتلا ينطولا كردلا حلاضصم روضضحب ،فيطضس يعماجلا

ة˘ثدا˘ح˘لا هذ˘ه تا˘ي˘ث˘ي˘ح و با˘ب˘ضسأا ي˘˘ف ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت تح˘˘ت˘˘ف
. ةميلأ’ا

ر نميأا

ةيراجتلا ةلاكولاب لاومأا ليوحت ةيضضق يف نيمهتملا قح يف اذفان انجضس دحاو ماعو نيماع نيب اماكحأا ناعردلا ةمكحمب ةماعلا ةباينلا تضسمتلا
.يراجلا عوبضسأ’ا رحب يئاهنلا مكحلاب قطنلا راظتنا يف فراطلا ةي’و يديهم نب ةرئادب رئازجلا ت’اضصت’

  لجيجب ةثلاثلا ةنيدملاب لضصاوتي تاقرضسلا لضسلضسم

 ةيليملاب رودفناتو ةجيرمل ييحب تابكرملإ ددع ةقرسس ةيلمع لاسشفإإ

ةلضشنخب ةقطنملاب صصاخلاو ماعلا ثيدح ريثت ةيضضقلا

مهماسصتعإ ببسسب ةمإرغ نويلم51و إذفان اسسبح نيماع ةبوقعب نيحÓف3 ةنإدإإ



  بلاطملا ةيبلتب دعوو ناكشسلا يلثمم عم اعامتجا دقع ةلششنخ يلاو

يئ’ولآ قيرطلآ نوقلغي نآريخ ةيدلبب ةله ةيرق ناكسس
نم ةريبك ةيمك زجح مت امنيب

يبنجأا أاششنم تاذ تاشسولهملا

30 نم نوكتت ةباسصع كيكفت
بيرهت يف ةسصتخم صصاخسشأآ
ةنيطنسسقب  ةيودأ’آ جيورتو

ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘ضصم ي˘عا˘ضسم را˘˘طإا ي˘˘ف
تاباضصعلا اميضس’ اهلاكضشأا فلتخمب ةميرجلا ةبراحم
و تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ط˘ضشا˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا
ل˘خد˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘˘م˘˘لا
ةي’و نمأا˘ب ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘طر˘ضشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا˘ب
ةكبضش طاضشنل دح عضضو نم ةيعون ةيلمع يف ةنيطنضسق
و ،ةردخملا ضصئاضصخلا تاذ ةيودأ’ا يف رجاتت ةيمارجإا

43 و72 نيب ام مهرامعأا حوارتت ضصاخضشأا30 فيقوت
أاضشنم تاذ ةعلضس بيرهت ةيضضق يف مهعولضضل  ةنضس
ةزايح ، ( ةردخم ضصئاضصخ تاذ ةين’ديضص ةيودأا) يبنجأا

ةضصخر نود ةردخم ضصئاضصخ تاذ ةين’ديضص ةيودأا عيبو
ةحلضسأا ةزايح ، ةحضصلا ةنهمل ةيعرضشلا ريغ ةضسرامملا ،
يعرضش رربم نود ضسداضسلا فنضصلا نم ةروظحم ءاضضيب
تاباضصعلا برح راطإا يف لخدت ةيانجل دادعإ’ا دضصق
ىلإا تدرو تامولعم ىلإا دوعت ةيضضقلا تايثيح ،ءايحأ’او
يف ضصاخضشأ’ هوبضشم طاضشن دجاوت اهدافم ةقرفلا تاذ
ةفورعملا ةردخملا ضصئاضصخلا تاذ ةيودأ’ا جيورت لاجم
ثا˘ح˘بأ’ا ، ““خورا˘ضصلا““ م˘ضسا˘ب ي˘مار˘جإ’ا ط˘ضسو˘˘لا ي˘˘ف
ةماقإا نا˘كم د˘يد˘ح˘ت ن˘م تن˘كم ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لاو
مت ةضصتخملا تاهجلا نم رداضص نذإابو ،  مهيف هبتضشملا
ىلع لوأ’ا هيف هبتضشملا ىدل رثع نيأا ، مهلزانم ضشيتفت

ـب ردق يلام غلبمو ، نيلاباغيرب ءاود نم ةلوضسبك6021

ىلإا ةفاضضإا ، جيورتلا تادئاع نم دعي ميتنضس نويلم71
نم عنضصلا يديلقت نينيكضس يف ةلثمتم  ءاضضيب ةحلضسأا
و نيضصقم ،نيرخآا نينيكضسو هدمغب امهدحأا ريبكلا مجحلا
عانقو ةيودأ’ا طاضشمأا ضصق يف نÓمعتضسي قرو عطاق
تاباضصعلا برحو تاءادتع’ا يف لمعتضسي يكيتضسÓب

54 عومجمب طاضشمأا30 ىلع روثعلا مت امك ، ءايحأ’او
، ه˘ت˘ب˘كر˘م ل˘خاد ي˘نا˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا ىد˘ل ة˘لو˘˘ضسب˘˘ك
هبتضشملا ىدل هيلع روثعلا مت يلام غلبم ىلإا ةفاضضإ’اب
متيل ، ةيد˘ضسج˘لا ة˘ضسمÓ˘م˘ل˘ل ه˘عا˘ضضخإا د˘ع˘ب ثلا˘ث˘لا ه˘ي˘ف
تاءارجإ’ا لامكتضس’ ةقرفلا رقم ىلإا مهليوحتو مهفيقوت
ةقرف اهتداق يتلا ةيعون˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ءاود نم اضصرق1521 زجح نم تنكم لخدتلا و ثحبلا

ردقي يلام غلبم ، يبنجأا أاضشنم تاذ غلم003 نيلاباغيرب

ةحلضسأا ، جيورتلا تادئاع نم اهنأا حجري جد000.042. ـب
فلم زاجنإا نم ءاهتن’ا دعبو يكيتضسÓب عانق ، ءاضضيب
ةباينلا مامأا ةي˘ضضق˘لا فار˘طأا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا
.ةيلحملا

زاكعوب لامج

ةلششنخب  تقؤوملا سسبحلا عدوأا مهتملا

ةقرسس يف صصتخم صصلب ةحاطإ’آ
  لزانملآو ةيراجتلآ تÓحملآ

نمأاب يلخاد˘لا ع˘با˘ضسلا ير˘ضضح˘لا ن˘مأ’ا ر˘ضصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ةقرضسلا ةلواحم ةمهتب ضصخضش فيقوت نم ،ةلضشنخ ةي’و
نم قلضستلاب ةقرضسلا ةمهت نعو يراجت لحم لخاد نم
.نكضسم لخاد
ضصاضصتخا عاطقب ة˘ي˘طر˘ضش تا˘يرود ر˘ثإا دو˘ع˘ت ةـي˘ضضق˘لا
ةطرضشلا تاوق هابتنا تفل نيح ،عباضسلا يرضضحلا نمأ’ا
ةنيدمب زاجنإ’ا روط يف نكاضسملا دحأا نم رفي ضصخضشل

نيع يف ه˘ف˘ي˘قو˘تو ه˘ب قا˘ح˘ل˘لا م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘ل˘ضشن˘خ
فورعم ،رمعلا نم ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ي˘ن˘ع˘م˘لا ،نا˘كم˘لا
ضسم˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘عا˘ضضخإا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ه˘ق˘باو˘ضسب
زا˘ف˘ق ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا يد˘˘ضسج˘˘لا
،لزانملا ىلع وطضسلاو ةقرضسلا تايلمع يف همدختضسي

ن˘مأ’ا ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،نو˘ل˘لا ءادو˘˘ضس ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
بحا˘ضص .ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘مذ˘ل ي˘ل˘خاد˘لا ع˘با˘˘ضسلا ير˘˘ضضح˘˘لا
حلاضصم ىلإا مدقت ةقر˘ضسلا ل˘ع˘ف˘ل فد˘ه˘ت˘ضسم˘لا ن˘كضسم˘لا
ةيمضسر ىوكضش عاديإا ضضرغل عباضسلا يرضضحلا نمأ’ا

يذلا ةقرضسلا لعف نأا حرضص ثيح ،هيف هبتضشملا دضض
رهظلا ةبيقح ،عايذم زاهج فدهتضسا هنكضسم هل ضضرعت
ىلإا مدقت قايضسلا ضسفن يف و ، ةيئابرهك ةعطاق اذكو
يراجت لحم بحاضص ،عباضسلا يرضضحلا نمأ’ا حلاضصم
ةيلمعل ضضرعت يذلا نكضسملل رواجم ةيئاذغلا داوملا عيبل
،هيف هبتضشملا دضض ةيمضسر ىوكضش عاديإا ضضرغل ،ةقرضسلا
دـع˘بو .يرا˘ج˘ت˘لا ه˘ل˘ح˘م ة˘˘قر˘˘ضس ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ضصو˘˘ضصخ˘˘ب
نييئازج نيفـلم زاـجنإا مـت ،قـيقحتلا تاءارـجإا لامكتضسا

نم ةقرضسلا ةلواحم عوضضومب لوأ’ا هيف هـبتضشملا دـضض
ةقرضسلا عوضضومب ي˘نا˘ث˘لا ف˘ل˘م˘لاو يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م ل˘خاد
ةباين مامأا هميدقت مت امهبجومب ،نكضسم لخاد نم قلضستلاب
. ضسبحلا هعاديإا مت نيأا ، ةلضشنخ ةمكحم

تاضشوهلب نارمع
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ةيلحملا تاطل˘ضسلا ن˘م ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو
حور˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
اياون˘لا ن˘ضسح تا˘ب˘ثإاو ة˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘قاد˘˘˘ضصم تا˘˘˘ب˘˘˘ثإاو
تا˘عا˘ط˘ق ضسأار ى˘ل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا
مه˘ضسأار ى˘ل˘عو يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا

مهتيدلب ضسلجمب اءدب ةي’ولا يلاو
كلت ضصوضصخب يئ’ولا ضسلجملاو
مهتاكرح ءانثأا اهوقلت يتلا دوعولا
تار˘م˘لا تار˘˘ضشع˘˘ل ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا

يرقم مامأا تاما˘ضصت˘ع’ا˘ب ما˘ي˘ق˘لاو
ن˘˘ع Ó˘˘ضضف ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لاو ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو ة˘بو˘ت˘كم˘لا ىوا˘˘كضشلا

مه˘ط˘بر عور˘ضشم د˘ي˘ضسج˘ت˘ب ة˘ضصا˘خ
قضش عيراضشمو ، ةنيدملا زاغ ةكبضشب
ةئرتهملا قرطلا د˘ي˘ب˘ع˘تو كلا˘ضسم˘لا

يزاوتر’ا رئبلا عورضشم لامكتضساو
، برضشلا هايملل مهتجاحب يفي يذلا

بولطملا ىندأ’ا دحلا ريفوت اذكو
يضسردملا لقنلل مهئانبأا ةجاح نم

طضسوتملا ذيمÓت اميضس ’ هناوأا يف

تا˘˘مد˘˘خ بنا˘˘ج ى˘˘لإا ، يو˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لاو

اوددنامك ، ةمدعنملا هبضش ةحضصلا

همامتها مدع و ةيدلبلا ضسيئر بايغب

 .ةيرقلا نوؤوضشب

نآا دق هنأا اودكأا نوجتحملا ناكضسلا

دو˘˘˘عو˘˘˘لا كل˘˘˘ت˘˘˘ب ءا˘˘˘فو˘˘˘ل˘˘˘˘ل ناوأ’ا

ارارم ا˘هو˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت˘لاو

ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث ن˘˘ي˘˘ع˘˘ضضاو ارار˘˘كتو

ع˘ل˘طا يذ˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ضصخ˘˘ضش

ةينوطاراملا ه˘تارا˘يز لÓ˘خ ه˘ضسف˘ن˘ب

ةضشمهملاو ةلوزعملا ةقطنملا هذهل

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

لÓقتضس’ا ذنم اهلظ يف نوضشيعي

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ن˘˘˘يدد˘˘˘ضشم مو˘˘˘ي˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

نع ةن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا  ى˘ل˘ع ضصو˘ضصخ˘لا

عا˘م˘ضسو م˘ه˘لاو˘حأا د˘ق˘ف˘˘ت˘˘ل ي˘˘لاو˘˘لا
بث˘ك ن˘ع عÓ˘ط’او م˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ضشنا

ل˘ك تضسم ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘نا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ام˘ي˘ضس ’ ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح بناو˘ج
لقنلاو يعيبطلا زاغلا نم مهنامرح
نع ثيدحلا نود مهئانبأ’ يضسردملا
لاز˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘ضشن’ا ي˘˘قا˘˘ب
ءانبلا ضصضصحرارغ ى˘ل˘ع ة˘حور˘ط˘م
م˘عد˘لا تا˘ف˘ل˘م ة˘يو˘ضستو  ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘ل˘˘ل يو˘˘عر˘˘لاو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ة˘لز˘ع˘لا كف ع˘يرا˘ضشمو  ن˘ي˘لاو˘م˘لاو
قتاع ىلع يه يتلا فيرلا ةيمنتو
. تاباغلا ةظفاحم

ءاقل دقع هتهج نم ةي’ولا يلاو
بابضشو ناكضسلا يلثمم عم ’وطم
اهب يندملا عمتجملا يلثممو ةيرقلا

ت’ا˘˘˘غ˘˘˘ضشن’ا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضسو
فر˘ضشي˘ضس ه˘نأا اد˘كؤو˘م ة˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ة˘ي˘ضصخ˘ضشلا ه˘ت˘˘ف˘˘ضصب
ل˘ج˘ب ءا˘فو˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘˘نا˘˘كمإ’ا

بضسح لا˘جآ’ا بر˘قأا ي˘ف م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
. ةيولوأ’ا

و مهتيدلب رقم نيب طبارلا7 مقر يئلولا قيرطلا قلغ ىلع ةلششنخ ةيلولا ةمشصاع رقم بونج ناريخ ةيدلبب ةله ةيرق ناكشس نم تارششعلا مدقأا
..ةايحلا يحانم عيمج يف ةيرزملا مهعاشضوأا ىلع جاجتحÓل ليخنلا عوذجو ةراجحلا ،سسيراتملا اوعشضو نيأا ، ةيلولا ةمشصاع وحن راباب ةيدلب
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ير˘ضضح˘لا ن˘مأ’ا ر˘ضصا˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
،ةلضشنخ ةي’و نمأاب يلخادلا عباضسلا
عم نيضصخضش فيقوت نم ، ضسمأا لوأا

داو˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘حو ط˘˘ب˘˘ضض
ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو ة˘ي˘ن’د˘ي˘ضصلا

ةعورضشم ريغ ةقيرطب عيبلل ةهجوم
ر˘ثإا دو˘ع˘ت ى˘لوأ’ا ةـي˘ضضق˘˘لا عـئا˘˘قو
ن˘˘˘مأ’ا ى˘˘˘لإا تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م دورو
ن˘مأا˘ب ي˘ل˘خاد˘لا ع˘با˘ضسلا ير˘˘ضضح˘˘لا

ضصخضش مايقب دي˘ف˘ت ،ة˘ل˘ضشن˘خ ة˘ي’و
ةزايحب ،رمعلا نم يناثلا دقعلا يف
ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك
ة˘ن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا د˘حأا ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع

تاوق لقنت روفلا ىلع متيل ،ةلضشنخ

ن˘يأا ،نا˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘طر˘˘ضشلا

هيف هب˘ت˘ضشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘كم˘ت

كا˘˘˘ضشكأ’ا د˘˘˘حأا ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

د˘ن˘ع ،ي˘˘ح˘˘لا ضسف˘˘ن˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

يدضسجلا ضسملتلا ةيلمعل هعاضضخإا

ءاود نم ةيمك هتزوحب طبضض مت

ةلوضسبك16 ـب ردقت نيلاباق˘ير˘ب˘لا

ضصارقأا50 طب˘ضض ى˘لإا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب

هبتضشملا ليوحت متيل ،نابون ءاودل

ر˘ق˘م ى˘لإا تازو˘ج˘ح˘م˘لا ة˘ق˘فر ه˘ي˘ف

تاءار˘˘جإا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘ضس’ ة˘˘˘طر˘˘˘ضشلا

لامكتضسا دـعبو ، ةمزÓلا قيقحتلا

فـلم زاـجنإا مـت ،قـيقحتلا تاءارـجإا

ه˘˘˘ي˘˘˘ف هـب˘˘˘ت˘˘˘ضشم˘˘˘لا دـضض ي˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج
ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘ضسرا˘˘م˘˘م˘˘لا عو˘˘ضضو˘˘˘م˘˘˘ب
ضضرع˘ب ة˘ح˘ضصلا ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘ضشلا

قيرطلا يف عيبل˘ل ة˘ي˘ن’د˘ي˘ضص داو˘م
مت هبجومب ،ةضصخر نود يمومعلا
.ةلضشنخ ةمكحم ةباين مامأا هميدقت
رضصانع تنكمت لضصتم قايضس يف
ي˘ل˘خاد˘لا ع˘با˘ضسلا ير˘ضضح˘لا ن˘مأ’ا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا ،ة˘ل˘ضشن˘˘خ ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب
را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘طر˘˘ضش
ط˘ضسو˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
يف ضصخضش فيقوت ىلإا ،يرضضحلا
ضضر˘غ˘ل ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘˘ع˘˘لا
دعبو ين˘مأا ءار˘جإا˘ك ة˘يو˘ه˘لا ضصح˘ف
يدضسجلا ضسملتلا ةيلمعل هعاضضخإا

ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب ط˘˘ب˘˘ضض م˘˘ت

70 ـب اهددع ردق ةيلقعلا تارثؤوملا

-ORPROLHC عون نم ضصارقأا

NIZAM،اهليوحتو اهزجح متيل

نمأ’ا رقم ىلإا هيف هبتضشملا ةقفر

ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ع˘˘˘با˘˘˘ضسلا ير˘˘˘˘ضضح˘˘˘˘لا

ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا لا˘˘م˘˘كت˘˘ضس’

تاءارـجإا لامكتضسا دـعبو .ةمزÓلا

يئازج فـل˘م زاـج˘نإا مـت ،قـي˘ق˘ح˘ت˘لا

مايقلا عوضضومب هيف هـبتضشملا دـضض

ةزا˘ي˘ح˘ب ة˘عور˘ضشم ر˘ي˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

كÓهتضس’ا ضضرغل ةيلقع تارثؤوم

مامأا هميدقت مت هبجومب ،يضصخضشلا

.ةلضشنخ ةمكحم ةباين

ةلششنخب عباشسلا يرشضحلا نمألا حلاشصمل ةيطرشش تايلمع يف

 ةيلقعلآ تآرثؤوملآو ةين’ديسصلآ دآوملآ نم ةيمك زجحو نيجورم فيقوت
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ةيراجتلا تÓحملا ةبقارم راطإا يف

ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو

م˘ي˘ضسار˘م˘ل˘ل ا˘ه˘مار˘ت˘حاو ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘˘ل

رضصانع نكم˘ت ة˘يرادإ’ا تارار˘ق˘لاو

يلخادلا ضسما˘خ˘لا ير˘ضضح˘لا ن˘مأ’ا

ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ،ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘خ˘˘ب

ةضضورعم فوفرلا ىلع تابورضشملا

ةيهتنم كلهتضسملل ةهجوم˘لا ع˘ي˘ب˘ل˘ل

.ةيحÓضصلا

ة˘جر˘خ ر˘ثإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘˘ضضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو

ة˘طر˘ضشلا ة˘قر˘ف ر˘ضصا˘ن˘ع˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘˘م

ير˘ضضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ما˘ع˘˘لا

ناو˘عأا ة˘ق˘˘فر ،ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ضسما˘˘خ˘˘لا

نيلحم ةبقارم اه˘لÓ˘خ م˘ت ،ةرا˘ج˘ت˘لا

لوأ’ا لحملا .ة˘ئز˘ج˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘يرا˘ج˘ت

ة˘لا˘ق˘ب˘لا طا˘ضشن ة˘ضسرا˘م˘˘م˘˘ب ضصا˘˘خ

م˘ت ،ا˘ن˘كضسم021 ي˘ح˘˘ب ن˘˘ئا˘˘كلا

تابورضشملا نم ةيمك دوجو ةنياعم

ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ضضور˘ع˘˘م فو˘˘فر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م كل˘ه˘ت˘ضسم˘ل˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

تادحو60 يف ةلثمتم ،ةيحÓضصلا

10 ،رتل1 ةعضس ““ضساروأ’ا““ نبل
دو˘˘م˘˘˘ح““ يزا˘˘˘غ بور˘˘˘ضشم ةد˘˘˘حو

نيأا ،ل10 ةعضس  ““مÓعوب بورضشم
نم ةروكذملا داوملا درجو زجح مت

.اهفÓتإا ضضرغل ةراجتلا ناوعأا فرط
كاضشكأا طاضشنب ضصاخ يناثلا لحملا

مت ،انكضسم021 يحب نئاكلا غبتلا
تابورضشملا نم ةيمك دوجو ةنياعم
ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ضضور˘ع˘˘م فو˘˘فر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م كل˘ه˘ت˘ضسم˘ل˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

ةدحو51 يف ةلثم˘ت˘م ،ة˘ي˘حÓ˘ضصلا

20 ةعضس ““اتناف““ يزاغ بورضشم

يزا˘غ بور˘˘ضشم تاد˘˘حو30 ،ل

ر˘ط˘ع ةد˘حو ،ل10 ةعضس ““ا˘ت˘نا˘ف““

م˘ت د˘قو ،ل˘˘م001 ةعضس ““ا˘ي˘ف˘ي˘ن““
ن˘م ةرو˘كذ˘م˘لا داو˘م˘لا در˘جو ز˘ج˘ح
اهفÓتإا ضضرغل ةراجتلا ناوعأا فرط
مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتضسا دعب
ينعملا قح يف يئازج فلم دادعإا
تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ه˘˘لا˘˘ضسرإا م˘˘ت ر˘˘مأ’ا˘˘ب
.ةلضشنخب ةيئاضضقلا

 ةلادعلا ىلع اهتلاحإاو نيفلاخملل ةيئازج تافلم دادعإا

ةلسشنخب  ةيحÓسصلآ ةيهتنم ةيئآذغلآ دآوملآ نم ةربتعم تايمك زجح
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ةيعوطت ةينطو ةلمحل ريضضحتلا متي
ل˘˘م˘˘ضشت ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’ا مو˘˘ي ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ت
نم نوعوطتمو ةراحبلاو تايعمجلا

ديق˘ف˘لا ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل فا˘ن˘ضصأ’ا ل˘ك
ءانيملاب قرغ يذلا ،تخاف ميهاربإا
نيع ةيدلب ميلقإا لحاوضسب ينامورلا
ى˘˘ل˘˘ع  ةد˘˘كي˘˘˘كضس ة˘˘˘ي’و تيوز˘˘˘لا

يف ““يجنط داو ““ ئطاضش ىوتضسم

˘مو˘ي حا˘ب˘ضص ن˘م ى˘لوأ’ا تا˘عا˘˘ضسلا

،مرضصنم˘لا ي˘ف˘نا˘ج31 ءا˘˘ع˘˘برأ’ا
دحل ، تخاف ميهاربإا يواهلا دايضصلا
و ،نيدوقفملا دادع يف لاز’ نآ’ا

عم ةيندملا ةيامحلا حلاضصم لازت’
ءاجرأا لك ن˘م ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا ضضع˘ب
لجأا نم نمزلا نوقباضسي ، نطولا
.يواهلا دايضصلا ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
ينطولا ديعضصلا ىلع لضصاوتت اميف
فرط نم اهقÓطإا مت ةينماضضت ةلمح

لضصاوتلا عقاوم ى˘ل˘ع ر˘ي˘خ ي˘ل˘عا˘ف
ربكأا عيمجت لجأا نم  ،يعامتجإ’ا

ضسط˘˘غ˘˘لا دا˘˘ت˘˘ع ن˘˘م ن˘˘كم˘˘م دد˘˘˘ع
نيضساطغ ع˘م ة˘ير˘ح˘ب˘لا تاد˘ع˘م˘لاو
بارتلا ءاجرأا عيم˘ج ن˘م ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م
ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع نا˘ك و،ي˘ن˘طو˘لا
ثحبلا ةيلمع اوفنأاتضسا دق ةيندملا
ةكراضشمب يلاوتلا ىلع عبارلا مويلل
ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ئر˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا
لا˘˘˘م˘˘˘ج نا˘˘˘ضضمر و ضسو˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ل

و ةيندم ةيامح نوع51 ةكراضشمب
و ضساطغ طباضض و طباضض و بيقر

نيضساطغ4 و ةدحولا دئاق روضضحب
ةرايضس و طبرلل نيترايضس و ةلفاح و
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت و،فا˘˘˘ع˘˘˘ضسإا
كلاضسملا ةبوعضص ببضسب ةبوعضصلاب

ئطا˘ضشلا و ة˘ي˘ل˘ب˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نو˘ك
ة˘˘كب˘˘˘ضش ماد˘˘˘ع˘˘˘نا  ع˘˘˘م،ا˘˘˘ير˘˘˘خ˘˘˘ضص
نا˘ج˘ي˘ه و .ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ت’ا˘ضصت’ا
.رحبلا

ةدكيكشسب ينامورلا ءانيملاب قيرغلا دايشصلا نع رمتشسم ثحبلا اميف

 تخاف ميهآربإآ ىلع روثعلل ةينطو ةيعوطت ةلمح ميظنت

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

4916ددعلا1202 يفناج71 دحألا 5ةـعاسسلأ راــبخأأ
www.akhersaa-dz.com
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دا˘˘˘م˘˘˘ع نا˘˘˘يز˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا بسسح
، ةجتحملا تاباقنلا مسساب ثدحتملا

تا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سسب ار˘˘كذ˘˘م
لو˘خد˘لا ذ˘ن˘م ةدد˘ن˘م˘لا تا˘ف˘˘قو˘˘لاو
عم راوحلا باوبأا قلغب يسسردملا
لي˘سضف˘تو ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ءا˘كر˘سشلا
هذهل نايب يفو ، يدارفن’ا لمعلا
˘˘مو˘˘ي ة˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

ةعومجم هيف ءاج1202/10/70
اهتركنت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘ظ˘حÓ˘م˘لا ن˘م
بابسسأا نم تنا˘ك ي˘ت˘لاو تا˘با˘ق˘ن˘لا
بسص يف رخأاتو بذبذتلا ناقتح’ا
بتارلا اهنم ةي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
نم هل ددحملا تقولا يف يرهسشلا

تافلخمو ، ةيدودرملا ، رهسش لك
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘يو˘˘سست مد˘˘عو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
امب كÓسسأ’ا لكل ةقلاعلا تافلخملا
نودقاعتملاو نوف˘ل˘خ˘ت˘سسم˘لا م˘ه˘ي˘ف
مل تاف˘ل˘خ˘ت˘سسم˘لا ىد˘حإا نأا اد˘كؤو˘م
ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم شضا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ت

غار˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب،8102
ةماعلا ةنامأ’ا ىوتسسم ىلع يرادإ’ا
ا˘ق˘ب˘ط ا˘ه˘ب طو˘ن˘م˘لا رود˘لا با˘ي˘غ˘˘ل

˘مو˘سسر˘م˘لا ن˘م2 ةدا˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘˘كحأ’

زور˘˘˘ب ى˘˘˘˘لإا ىدأا09/47 يذيف˘ن˘ت˘لا
ح˘لا˘سصم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ت’Ó˘ت˘خإا
قييسضتلا ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لا

لاعف كيرسشك يباقنلا رودلا حبكو

بيترتو جئاتن دودرمب شضوهنلا يف

يتلا ايرولاكبلا ةداهسش يف ةي’ولا

يف تناك نأا دعب اينطو64 تبتر

نيطلا داز اممو اينطو33 ةبترملا

ىلع درلا ةيبرتلا ةيريدم شضفر ةلب

ريسشانملا قيبطت مدعو ، تÓسسارملا

ة˘ي˘ف˘ي˘ظو˘لا تا˘ن˘كسسلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

ى˘ل˘ع ’دا˘ع ا˘˘ع˘˘يزو˘˘ت ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو

هذه يلث˘م˘م بسسحو ، ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم

لجرلا ىلإا ءوجللا مت دقف تاباقنلا

تب˘لا˘ط نأا د˘ع˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘ف لوأ’ا

متو1202/10/30 خيراتب هتلباقم

1202/10/11 خ˘يرا˘ت˘ب م˘˘ه˘˘تو˘˘عد
ي˘˘لاو˘˘لا ه˘˘سسار˘˘ت˘˘ي ءا˘˘ق˘˘ل رو˘˘سضح˘˘ل
نع قاف  مهراظتنا نأا ’إا ايسصخسش
فاطملا ةياهن يفو فسصنو ةعاسس
شسي˘˘˘˘ئر لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ب   اوؤو˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘م˘ب ا˘قو˘فر˘م  ناو˘˘يد˘˘لا

ا˘˘˘حر˘˘˘سصم ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘سسؤورو
فارسشإÓل يلاولا لبق نم فلك  هنأاب

ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ششيمهتلاو ةرقحلاب شسحت تاباقنلا
ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ن˘م با˘ح˘سسن’ا رر˘ق˘ت˘˘ل
هسسأارتي نأا شضورفملا نم ناك يذلا

بود˘ن˘م˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ، ة˘ي’و˘لا ي˘لاو

دق ةيروه˘م˘ج˘لا ط˘ي˘سسو˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةيسشتفم لثم˘م ة˘ي˘ع˘م˘ب م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسا
، م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنا حر˘ط د˘ع˘بو ل˘م˘ع˘˘لا

مهنيب ءاق˘ل دد˘ح˘ي˘سس ه˘نأا˘ب  م˘ه˘نأا˘م˘ط
مل اذه نأا ريغ ةيبرتلا ريدم نيبو
ةيبرت˘لا ر˘يد˘م او˘ل˘م˘حو ا˘ي˘فا˘ك ن˘كي
˘مد˘ع ن˘ع ر˘ج˘ن˘ي˘سس ا˘˘م ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ديعسصتب كلذو مهبلاطمل ةباجتسس’ا
، بار˘سضإا ي˘ف لو˘خد˘لاو جا˘ج˘ت˘ح’ا

يذلا ةيبرت˘لا ر˘يد˘م˘ب ا˘ن˘لا˘سصتا ي˘فو
باوبأا نأا ادكؤوم ليق ام لك ركنأا

ايباقن اموي عنمي ملو ةحوتفم هبتكم
ى˘ل˘ع در˘لا نأا ا˘م˘ك ، ه˘ب ءا˘ق˘ل˘˘لا ن˘˘م
ا˘˘مود نو˘˘كت ت’ا˘˘غ˘˘˘سشن’ا شضع˘˘˘ب
نإاف ةماعلا ةنيمأ’ا نأاسش يفو ايناديم
مكحب ةيبط تاداهسش مدقت ةينعملا

ي˘ف ي˘ل ق˘ح ’و ن˘مز˘م˘لا ا˘ه˘˘سضر˘˘م
اهنإاف تابترملا عفد  نعو اهفيقوت
يف ’إا ا˘ه˘خ˘يرا˘ت ل˘ب˘ق ا˘نا˘ي˘حأا ع˘فد˘ت
مويب رخأاتتف ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا فور˘ظ˘لا

تانكسسلا حنم امأا  ،ريدقت لقأا ىلع
’و حيحسص ريغف اهيقحتسسم ريغل
نم ’إا نكسسلا نم ديفتسسي نا نكمي
تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا ير˘˘يد˘˘مو ق˘˘ح˘˘لا ه˘˘ل
نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘ف نو˘نا˘ق˘لا نو˘ق˘ب˘˘ط˘˘ي
زوا˘ج˘ت يأا˘ب ل˘ب˘ق˘ن ن˘لو هر˘ي˘فاذ˘ح˘˘ب
داد˘ع˘ت˘سس’ا م˘˘تأا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
تاباقنلا رسضحت كلذ ىلإا. راوحلل
مداق يف ماع بارسضا يف لوخدلا
.مايأ’ا
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رأوحلأ بأوبأأ حتف ةيبرتلأ ريدم دكأأ اميف/يقأوبلأ مأأ

 اهيبصستنم قوقحب ةبلاطملل مايأ’ا مداق يف جاجتح’ا ديعصصتب ددهتو سضفتنت تاباقن تصس
 ةلششنخ

ءايحأا ربع ةلمح رصشابت ةطرصشلا حلاصصم
ريرحتل ةي’ولا ةمصصاع عراوصشو

ةعابلا و راجتلا ةوطصس نم ةفصصرأ’ا
نيلوجتملا

ةحلسصملا يف ةلثمم ةلسشنخ ةي’و نمأا حلاسصم ترسشاب
ح˘لا˘سصم˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ،ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
، يسضاملا شسيمخلا موي ،ةلسشنخ ةيدلبل ةعباتلا ةسصتخملا

شسا˘ب˘ع عرا˘سش تسسم ة˘ع˘سساو ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ل˘م˘˘ح
،ةلسشنخ ةنيدمب نيط˘سسل˘ف ج˘ه˘نو ا˘ي˘بو˘نز عرا˘سش ،رور˘غ˘ل
لبق نم ةفسصرأ’ا لÓتحا ةرهاظ ىلع ءاسضقلا ىلإا فدهت
نيذلا ةيراجتلا تÓحملا باحسصأاو نيلوجتملا ةعابلا
تنمسسإ’اب ةتبثم لسسÓسسو شسيراتملا عسضو ىلإا نودمعي
رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ل˘قر˘ع˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘سش ن˘˘م ىر˘˘خأا ءا˘˘ي˘˘سشأا وأا
امك.تابكرملا باحسصأاو ةاسشملا نم قيرطلا يلمعتسسمل
اذكو ةيلزنملا تايافنلا ءاقلإا ةبراحم ىلإا اسضيأا فدهت
يف اهل ةسصسصخملا نكامأ’ا ريغ يف ايئاوسشع ةدماهلا
نم ةيسسيسسحت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا.ة˘ي˘ن˘كسسلا ءا˘ي˘حأ’او عراو˘سشلا
رسصانع عم كارتسش’ا ةرورسضب نطاوملا زيفحت اهنأاسش
نمأ’ا ،ةئيبلا ىلع ظافحلا دوهج ىعسسم يف ةطرسشلا
نيناو˘ق˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا لÓ˘خ ن˘م ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘كسسلاو ما˘ع˘لا

ىسضوف نم دحلا فدهب لوعفملا ةيراسسلا تاميظنتلاو
طيحملا ىلع ظافحلاو قح هجو نود ةفسصرأ’ا لÓغتسسا

. ةفيظن ةئيبو
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«ءأرقفلل ئفأد ءاتشش» راعشش تحت

فيطصسب ةينيدلا نوؤوصشلا ةيريدم
ةعصساو ةينماصضت ةلمح قلطت

نوؤوسشلا ةيريدم اهتقلطأا يتلا ةينماسضتلا ةلمحلا تقلطنا
ئفاد ءاتسش» را˘ع˘سش تح˘ت، ف˘ي˘ط˘سسب فا˘قوأ’ا و ة˘ي˘ن˘يد˘لا
يتلا و، ةي’ولا ميلقإاب تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب» ءار˘ق˘ف˘ل˘ل
و نينسسحملا ةمهاسسمب و، دجاسسملا ةمئأا اهيلع فرسشي
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ير˘ي˘˘خ˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
باطخلا نب رمع دجسسم مامإا هدكأا ام بسسحو.عيزوتلا
ىلع ةينماسضتلا ةردابملا هذه ىلع مئاقلا،«روداج دلاخ»
هذه نإاف «ةعاسس رخآا » ةديرجل ، لازأا نيع ةيدلب ىوتسسم
ةبتع تحت ششيعت يتلا تÓئاعلا ةدئافل ةهجوم ةلمحلا
هذه لثم يف ةدعاسسملل ةجاحلا شسمأا يف يه يتلا و رقفلا
ةينما˘سضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا
نم ةحيرسش ربكأا شسمتل ةمداقلا مايأ’ا لÓخ لسصاوتتسس
د˘قو اذ˘ه، .درا˘ب˘لا ءا˘ت˘سشلا اذ˘ه لÓ˘خ ةر˘ي˘ق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
يحب باطخلا نب رمع دجسسم مامأا نم شسمأا موي تقلطنا

832 ب ةلمحم ة˘ل˘فا˘ق ، لازأا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب تا˘سسم˘خ˘لا

دجسسملاب اهعمج مت ،قيقد شسيك001 و ةديدج ةيناطب
دق و، ناسسحإ’ا و ربلا ووذ اهب عربت ةيسضاملا مايأ’ا لÓخ
تاعادبإ’ ثيغ ةيعمج عم قيسسنتلاب اهعيزوت يف عرسش
ةرئادلا ىرق و يتاسشمب  ةزوعملا تÓئاعلا ىلع ،بابسشلا
،تونات، يسساحلا، Óيزاط ،لÓغ زرم ،ةتحÓبلا نم لكب،

Gjªø Q.لعاوطلا، تاوقرحلا

ةنيطنشسق

ةيجراخلا ةعصسوتلا عورصشم مÓتصسا
برغ يلجنم يلع ةعطاقمل

ةيبرغلا ةعسسوتلل ةيجراخلا ةئيهتلا عورسشم ملتسسيسس
لبق ةنيطنسسق ةي’وب يلجن˘م ي˘ل˘ع ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل
ةئيهتلا ةسسسسؤوم ريدم بسسح لبقملا يرفيف رهسش ةياهن
حسضوأاو.يلجنم يلع و شساحنلا نيع يتنيدمل ةيجراخلا

تا˘سشرو نأا˘ب مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو˘ل كودر˘سس ن˘ي˘م˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘م

و ملك7 لوطب ةفاسسم ىلع تاقرطلل ةيتلفسسإ’ا ةيطغتلا
ةرا˘نإ’او تاو˘ن˘ق˘لا زا˘ج˘نإا و ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ة˘˘كب˘˘سش ة˘˘نا˘˘ي˘˘سص
,يسضام˘لا ر˘ب˘م˘سسيد لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘ف عور˘سشلا م˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

جد نويلم961 ةميقب ةينازيم شصيسصخت مت هنأا افيسضم

0202 ماعلا مسسرب كلذو عورسشملا اذه ديسسجت لجأا نم

ةرانإÓل ادومع2331  ةيلمعلا هذه راطإا يف بكريسسو ،
ةينكسسلا عقاوملا ربع ةيسسمسشلا ةقاطلاب لمعت ةيمومعلا

4و (لدع) راجيإ’اب عيبلا ةغيسصب انكسس0517 مسضت يتلا

ايمهاسست ان˘كسس8393و يرا˘ج˘يإا ي˘مو˘م˘ع ن˘كسس ف’آا
ةيلوأ’ا تاكبسشلا فلتخمو ةفسصرأ’ا زاجنإا ىلإا ةفاسضإ’اب
ةلجسسملا «شصئاقنلا ىلع ءاسضقلا» دسصق كلذو ةيوناثلاو
تاذ هب حرسص ام بسسح ,ةيرسضحلا ةئيهتلا لاجم يف
ةيبرغلا ةعسسوتلا نأاب كودرسس ديسسلا حسضوأاو ،لوؤوسسملا
يلعل ةيرادإ’ا ةعطاقملاب يناكسس عمجت ربكأا نوكتسس

يه انكسس40881 اهنم انكسس07722 عومجمب يلجنم

LªÉ∫ HƒYµÉR.لاغسشأ’ا لامكتسسا ديق ايلاح
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ة˘˘ير˘˘ق ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت ءا˘˘ي˘˘لوأا بلا˘˘ط˘˘ي

نيروطلاب نوسسردمتم˘لاو ة˘عود˘ب˘م
تاطلسسلا نم يوناثلاو طسسوتملا
يحيبسصلا رسصق ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

عيرسسلا كرحتلاب يقاوبلا ما ةي’و
ها˘ب˘ق˘ع د˘م˘ح˘˘ت ’ ا˘˘م ثود˘˘ح ل˘˘ب˘˘ق
تا˘سشر˘ح˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ة˘يا˘م˘ح˘ل
ل˘ب˘ق ن˘م ةرر˘كت˘م˘˘لا تاءاد˘˘ت˘˘ع’او
شسراد˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘بر˘سست˘م˘لا شضع˘˘ب

م˘هءا˘ن˘بأا ح˘ب˘سصأا ن˘يأا ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘لاو

ءار˘ج ششر˘ح˘ت˘لاو بر˘سضل˘ل ة˘سضر˘˘ع

ء’ؤو˘ه ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘سسكا˘ع˘م˘لا

م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘ب ق˘˘ح ي˘˘ف نو˘˘فر˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

جرا˘خ ة˘ل˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا تارا˘˘ج˘˘سشلاو

نيب ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا راو˘سسأا

نيرخآاو يحيبسصلا رسصق نم ذيمÓت

ل˘ع˘سشي ا˘م نا˘عر˘سس ة˘عود˘ب˘م˘لا ن˘م

اهرخأاو نيفرح˘ن˘م˘لا شضع˘ب ا˘ه˘ب˘ي˘ه˘ل

ردحني ذيملت ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا ة˘ثدا˘ح

هجورخ دعبو يذلا ةعودبم ةيرق نم

نم برسضل˘ل شضر˘ع˘ت ة˘يو˘نا˘ث˘لا ن˘م

ءابرغلاو ذيمÓتلا نم ةعومجم لبق

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سسكب ه˘˘ت˘˘˘با˘˘˘سصإا ى˘˘˘لإا تدأا

ح˘˘ير˘˘ط نآ’ا و˘˘هو ه˘˘ف˘˘نأا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم

نا˘˘˘ف ءا˘˘˘ي˘˘˘˘لوأ’ا بسسحو ششار˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

تاط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ت ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

ا˘ن˘كا˘سس كر˘ح˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا

يسسردملا لق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب ى˘ن˘غ˘ت˘تو

تا˘سسسسؤو˘م˘لا ما˘مأا ن˘˘م شسي˘˘ل ن˘˘كل

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘˘ب ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

دعب ىلع ةريظحلا رقم وحن هجوتلاب

مهتسسارد رقم نع رتم002 قوفي

لعج يذلا ءيسشلا كانه راظتن’او

فلتخمل ة˘سضر˘ع م˘ه˘تا˘ن˘بو م˘هءا˘ن˘بأا

لبق نم .تاءاد˘ت˘ع’او تا˘سشر˘ح˘ت˘لا

ةي’ولا يلاو نيدسشانم .نيفرحنملا

نم مهئانبأا ةيامحل لجاعلا لخدتلا

وجلا ريفو˘تو تاءاد˘ت˘ع’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م

.ةسساردلا ةلوازمل مئÓملا

اقلغم ىقبي يذلأ رأوحلأ باب حتف دشصق ةرركتملأ عاطقلأ تاباقن تأءأدنو تابلطل يقأوبلأ مأأ ةيلول ةيبرتلأ ةيريدم ةباجتشسأ مدعب أديدنت
جنششتو عشضولأ ناقتحأ لعفب ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ نم ددع اهلÓخ نم تلشش عوبشسألأ ةياهن  ةيجاجتحأ ةفقو نشش ىلإأ تشسلأ تاباقنلاب ىدأأ
لئاشسملأ نم ريثكلأ لوح نيفرطلأ نيب لوؤوشسم رأوح ءأرجإأ ىلع تحلأأ يتلأ  ةجتحملأ تشسلأ تاباقن يلثممو ةيبرتلأ ةيريدم نيب ةقÓعلأ

.اهنأاشش يف فيوشستلأ ةشسايشس لو لطامتلأ لبقت لو اهيف لشصفي نأأ قحتشست يتلأو ةقلاعلأ

يلأولأ لخدت نودششانيو ةيلحملأ تاطلشسلل ةيلوؤوشسملأ نولمحي ءايلوألأ /يقأوبلأ مأأ

  ةيدصسجلا تاءادتع’او تاصشرحتلا عاونأا لكل ةصضرع ةعودبملا ةيرق ذيمÓت
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امو ايليطمات ةيرق ناكسس ششيعي
ايميلقإا ةعباتلا رسشادملا نم اهرواج
دود˘ح ى˘ل˘ع ششا˘سشر د’وأا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
اقرسش ةسسبت ةي’و بارتب نجب ةيدلب
ماتلا نامرحلاو ششيم˘ه˘ت˘لاو ة˘لز˘ع˘لا
ةيومن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا با˘ي˘غ بب˘سسب
ةهجوملا ةفلتخم˘لا ة˘لود˘لا ج˘مار˘بو
قطانمو ةيفير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل
ةسشي˘ع˘م ىو˘ت˘سسم ن˘ي˘سسح˘تو ل˘ظ˘لا
نوحÓف˘لا ن˘م م˘ه˘ي˘ف ن˘م˘ب نا˘كسسلا

فلتخم نم نونطاوملاو نولاوملاو
ن˘يأا را˘م˘عأ’او ح˘ئار˘سشلاو تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا
يف ةيمويلا ةاناعملا رهاظم دسسجتت
ل˘ظ˘تو ةا˘ي˘ح˘لا ت’ا˘ج˘م ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
ةبوعسصو  فلختلاو ةوادبلا حمÓم
تايموي عبطت ةسسئاب ةروسص ششيعلا

ىندأا نم نيمورحملا ناكسسلا ء’ؤوه
يتلا ةيرورسضلا قفارملاو تامدخلا

تمسص طسسو ميركلا مهسشيع لفكت

نع نيبختنملا شسعاقتو تاطلسسلا

هذ˘˘ه نا˘˘كسس ءازإا م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘جاو ءادأا

ناكسسلا  ةيلبجلا ةيفيرلا قطانملا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘˘لإا م˘˘˘هءاد˘˘˘ن اودد˘˘˘ج

يف نييلحملا نيلوؤوسسملاو ةينعملا

ىد˘لو ة˘ي’و˘لاو ةر˘ئاد˘لاو ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأ’ا ي˘˘ت˘˘ير˘˘يد˘˘م

ع˘قو˘م ن˘م ل˘ك ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لاو

نم مهوبلاط هتامازتلاو هتايحÓسص

مامأا مه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ب ه˘لÓ˘خ

ع˘ي˘م˘ج نوا˘ه˘تو تم˘˘سص رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا

حÓ˘سصإ’ ل˘خد˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

يتلا ةريغسصلا روسسجلا نم ديدعلا

يتاسشم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ير˘ق˘لا ط˘بر˘ت

ديزأا فاوحو ةيحÓفلا تاطيحملاو

يذلا قيرطلا عطقم نم ملك3 نم

اقرسش ةيحÓفلا مهتاطيحمب مهطبري

قبي ملو راطمأ’ا لويسس اهتبرخ يتلا

ةوه قو˘ف ق˘ي˘سض ر˘م˘م ىو˘سس ا˘ه˘ن˘م
رورم لÓخ رايهن’اب ددهم ةقيحسس
يذلا رمأ’ا تا˘ن˘حا˘سشلاو تارا˘ي˘سسلا
ة˘ت˘ي˘˘م˘˘م ثداو˘˘ح ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘ي د˘˘ق
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسسو ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
لقنتلل هلÓغت˘سسا ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م˘لا
، مهرايد ىلإا ةدوعلاو مهعرازم وحن
شسعاقت ءازإا مهلمأا ةبيخ نع نيربعم
اذه حÓسصإ’ لخدتلا نع تاطلسسلا
تارمملاو روسسجلا يقابو قيرطلا
ريغ تحسضأا يتلاو امامت ةبرخملا
ى˘ل˘ع اودد˘سش ثي˘ح ، رور˘م˘ل˘ل ة˘ن˘˘مآا

نيلوؤوسسملا عيمج تافتلا ةرورسض
نيركذم ةدهاجملا ةقطنملا هذه ىلإا
ة˘ي˘سسن˘م˘لا م˘هار˘˘ق ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘ه ا˘˘م˘˘ب
نم هب رمت امو ةلوزعملاو ةسشمهملا
ت’ا˘ج˘م ى˘ت˘سش ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘نا˘˘خ ة˘˘مزأا
برسشلا هايم ةمزأا اهيف امب ةايحلا

عور˘سشم د˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ق˘˘سسلاو
ذنم هايملاب دوزتلا ةكبسشب مهطبر

ن˘ع Ó˘سضف تاو˘ن˘سس3 ن˘م د˘يزأا

قفارم˘لا ط˘سسبأا ن˘م ما˘ت˘لا نا˘مر˘ح˘لا

ل˘ق˘ن˘لا كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو

مهئانبأا شسردمت فورظو يسسردملا

ةيمنت ج˘مار˘بو ع˘يرا˘سشم ى˘ندأا ن˘مو

مهنيكمتل ةلودلا اهترقأا يتلا فيرلا

ة˘لواز˘مو م˘ه˘ي˘سضارأا˘ب كسسم˘ت˘لا ن˘م

ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو يو˘˘عر˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘سشن

Óسضف ، مهل ديحو قزر ردسصمك

تا˘قر˘ط˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا ة˘˘ل˘˘كسشم ن˘˘ع

نيأا ةينارمعلا ةئيهتلل ماتلا بايغلاو

ةيكوسشلا باسشعأ’ا تا˘با˘غ ر˘سشت˘ن˘ت

ةكبسش ةلكسشم اذكو مهنكاسسم لوح

قرتخت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ل˘باو˘كلا

ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ ل˘˘كسشتو م˘˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘سسم

نم فعاسضو مهتايح قرأا ام مهتايح

تامدخلا ةلمج نع Óسضف مهتاناعم

لقنلاو ميلعتلاو ةحسصلا يف ىرخأ’ا

.زاغلاو

اهيلإأ تاطلشسلأ ةتافتلإأ رظتنت   يتلأ ةلششنخب  قطانملأ زربأأ نم

سشاصشر د’وأا ةيدلبب ايليطمات ةيرق ناكصس بلاطم تايولوأا سسأار ىلع ةيحصصلا تامدخلاو ءابرهكلا
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ةبانع ةيلو ر˘ق˘م˘ب ل˘م˘ع ة˘شسل˘ج ي˘ف
ةيلو يلاو ،يميرب نيدلا لامج اهشسأارت

ة˘شصشصخ˘م˘لا ة˘˘شسل˘˘ج˘˘لا ي˘˘هو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
تايلآا ديشسجت لبشس يف ًاثحب قيشسنتلل
ة˘برا˘˘ق˘˘م ق˘˘فو يدا˘˘شصت˘˘قلا سشا˘˘ع˘˘نإلا

ل˘ث˘مألا لÓ˘غ˘ت˘شسإلا˘ب ح˘م˘شست ة˘ير˘شصع
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا تÓ˘˘هؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةكرا˘ششم˘ب ّل˘كلا ،ة˘ير˘ششب˘لا تا˘قا˘ط˘لاو
ةرطا˘ق˘ك ة˘با˘ن˘ع را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج

˘ما˘ه˘شسإا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
تاقاط نم هب رخزت امب ةيثحبلا اهقفارم
يق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ثح˘ب˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ير˘ششب
ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ثب و ع˘فد˘لا ءا˘ط˘عإا د˘شصق
ىوت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ةور˘ث˘لا ق˘ل˘خ˘ل ةد˘يد˘ج
ةقفارمو ،تاعاطقلا ىتشش يف يلحملا
ة˘فا˘شضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ق˘ل˘خ ي˘ف با˘˘ب˘˘ششلا
نأا ىلع ،ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ة˘ق˘فار˘م˘ب
ًارود ةعماجلل لا˘م˘عألا ة˘ن˘شضا˘ح بع˘ل˘ت
نيلبقملا ةدافإاو لاجملا اذه يف ًايداير
تاربخب ع˘يرا˘ششم˘لا ى˘ت˘شش ءا˘ششنإا ى˘ل˘ع

.نييعماجلا ءاربخلا

هل قفارملا دفولاو ةبانع يلاو ناكو

لامعألا ةنشضاح رقمل ةيناديم ةرايز يف

ةبقلا يداوب ةعماجلل ةيتلواقملا رادو

قÓطنا دشصق تاشسم˘ل˘لا ر˘خآا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل

يف لمعلا يف نيماهلا نيقفرملا نيذه

ةراششإلا ردجت و. ةلبقملا ةليلقلا مايألا

د˘ي˘شسج˘ت ي˘ف عور˘ششلا م˘ت˘ي˘˘شس ه˘˘نأا ى˘˘لإا

لامعألا ةنشضاح ثيثأاتو زيهجت ةيلمع

ةينطولا ةلاكولا عم ةكارششلاب ةعماجلل

،TEDERVNA ثحبلا جئاتن نيمثتل

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو ءا˘شضمإا د˘ع˘ب ا˘شصو˘شصخ

ءاششنإا ررقملا يملع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا

ةكرتششم ةحلشصم لكشش يف ةنشضاحلا

ةيشصولا ةرازو˘لا سصي˘شصخ˘تو ،ثح˘ب˘ل˘ل

ثح˘ب˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع

فÓغلل يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

ةنشضاح زيهجتو ثيثأاتل هجوملا يلاملا

. لامعألا

يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

4916ددعلا1202 يفناج71 دحألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةيثحبلأ ةقفأرملأ لÓخ نم ةيلحملأ ةيمنتلأ يف ةرطاق ربتعت

ةبقلا داوب ةيتلواقملا راد و لامعألا ةنشضاح ءاششنإا نع نلعت ةبانع ةعماج
ةيقرتلأ نأويدل ةعباتلأ ةينكضسلأ ءايحأ’اب

 ةيبقألا غيرفت تايلمع لشصاوت
 ةيئاملا يراجملا ةيقنت و

يراقعلا رييشستلاو ةي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد˘ل ة˘نا˘ي˘شصلا ة˘قر˘ف تما˘ق
يحشصلا فرشصلا تاونق ةنايشص و غيرفتو رهج ةيلمعب

امك، مشساقلب ديعلب انكشسم786 يحب ةدجاوتملا تانكشسلاب
ةشصاخلا تاعولابلا اذك و تانكشسلا طيحم فيظنت مت
ةنا˘ي˘شصلا لا˘غ˘ششأا را˘طإا ي˘ف اذ˘ه، را˘ط˘مألا ها˘ي˘م ف˘ير˘شصت˘ب
ءايحألاب ةبانع ةيلول ةنايشصلا ةقرف اهب موقت يتلا ةيمويلا
ناويد فرششأا قايشسلا تاذ يف .ناويدلل ةعباتلا ةينكشسلا
ىلع، ةنايشصلا قيرف لÓخ نم ،يراقعلا رييشستلا و ةيقرتلا

يراجملا كلاشسم ةيقنت و هايملا نم ةيبقألا فيظنت ةيلمع

ةغيشص نكشسم005 ينكشسلا يحلا ىوتشسم ىلع، ةيئاملا

يديشس ةيدلبب62 لخدم يراجيإلا يمومعلا يعامتجإلا
و ةيقرتلا ناويد فرط نم ةلشصاوتم ةيلمعلا نأا امك .رامع
تاغارفلا و ةيبقألا فيظنت جمانرب بشسح يراقعلا رييشستلا
عيمج سسمتل غيرفتلاو تاعولابلا رهج و ةيقنت و ةيحشصلا
ةدع ةيلمعلا تشسم نأا دعب ةشصاخ .هلبق نم ةريشسملا ءايحألا

يمومع47 لخدم انكشسم6721 يح رارغ ىلع ءايحأا
ةكبشش ة˘ي˘ق˘ن˘ت م˘ت ن˘يأا ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب فا˘شصف˘شصلا يرا˘ج˘يإا

لك جارخإا و ةدودشسملا تاعولابلا كلاشسم و هايملا يراجم

U°Édí. Ü.اهنم خاشسوألا

 ةيدلبلاب سشهلأ نكضسلأ يف ةاناعملأ نم تأونضس دعب

تانكشس ىلإا تÓئاع6 ليحرت
ضشيرلا عارذب ةديدج

تÓئاع60 ليحرت ةيلمع مامتإا يشضاملا عوبشسألا ةياهن مت
ايدان˘ي˘م ي˘ح، ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ششه تا˘ن˘كشسب ن˘ط˘ق˘ت
تانكشس نم اودافت˘شسا نأا د˘ع˘ب، ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب سسو˘ب˘ي˘شسو

«2» عقوم نكشسم0002 ةينكشسلا ةشصحلا نمشض ةديدج
و قلغ اهدعب متيل .ةدوع نب ىفطشصم ةديدجلا ةنيدملا
ءايحألا كلتب ةششهلا تانكشسلل رجألاب ناردجلا ءانبو ميحلت
ر˘ي˘ي˘شست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد˘ل ة˘نا˘ي˘شصلا ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م
لوألا يرشضحلا عاطقلا عم قيشسنتلاب ةبانع ةيلول يراقعلا
حلاشصمو ةئيبلا ةيامح و نارمعلا ةطرششو ةبانع ةيدلبل
يف ةيلمعلا ترم ثيح، عباشسلاو لوألا يرشضحلا نمألا

نود˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسا ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘ف، ةد˘ي˘ج فور˘˘ظ
تم˘ت د˘ق و، ةا˘نا˘ع˘م˘لا ن˘م تاو˘ن˘شس د˘ع˘ب حر˘ف˘ب تا˘ن˘˘كشسلا
نـم ةـياقولا تاءارجإاب دـيقتلا عم ةديج ءاوجأا يف ةيلمعلا
يعامتجلا دـعابتلا قـيبطت و اـنوروك سسورـيف يـششفت

U°Édí. Ü.نينطاوملا ترمغ ةمراع ةحرف طشسو

ءاشضف و يراوج بعلم ءاششنإا
ةششيرحلا ناكشس بلطم لافطأÓل

تاطلشسلا راجحلا ةيدلبب ة˘ششير˘ح˘لا ي˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج تد˘ششا˘ن
مهجارخإاو مهتلاغششنا يف رظنلا ةيلولا يلاو و ةيلحملا

ءادن تهجو امك، ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ن˘ب˘غ˘لا ةا˘ي˘ح ن˘م
ةيراقعلا ةيعوأÓل لثمألا لÓ˘غ˘ت˘شسلا تحر˘ت˘قاو ة˘ثا˘غ˘ت˘شسا
يح نيب سصخألابو ةششيرحلا يح ىوتشسم ىلع ةدجاوتملا

لافطأÓل ءاشضف ءاششنإا لÓخ نم، انكشسم02 و انكشسم41
سصا˘شصت˘مل اذ˘˘هو، يراو˘˘ج بع˘˘ل˘˘م وا ة˘˘شضا˘˘ير ة˘˘عا˘˘ق وأا
ةلاطب˘لا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا با˘ب˘ششل˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا تا˘قا˘ط˘لا

و فارحنلا داشسفلا رؤوب نع مهداعبإاو يشسردملا برشستلاو
يف اوؤودب نينطاوملا سضعب كانه نأا ةشصاخ، تاردخملا
ام وهو، ينونا˘ق ر˘ي˘غ لÓ˘غ˘ت˘شسا ة˘حا˘شسم˘لا هذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘شسا
برقأا يف لاغششنلا اذه يف رظنلا ةيعمجلا بشسح بلطتي

U°Édí. Ü .ةيلحملا تاطلشسلا فرط نم لاجألا

 ةيلمعلأ يف نييندم ةكراضشم نع كيهان

ثحبلا نولشصاوي ةيندملا ةيامحلا وشساطغ
يبياطششب دوقـفملا دايشصلا نع

نيرششع يلاوح ذنم ةبانعب ةيندملا ةيامحلا وشساطغ لشصاوي
،يبياطشش ةيدلبب دوقفملا دايشصلا نع ثحــبلا ةيلمع اموي
ءانيملا فلخ ةدوجوملا ةيرحبلا روخشصلا نيب ناك يذلاو
ةيامحلا حلاشصم تفششك ثيح. راظنألا نع بيغي نأا لبق
لشصاوت سسطغلا ةقرف نأا ةعاشس رخأا ـل هب ةبانعب ةيندملا

لخاد ءاوشس ،يبياطششب دوقفملا دايشصلا نع ثحبلا ةيلمع
تاهجلا عم قيشسنتلاب كلذو ،ةيذاحملا روخشصلاب وأا رحبلا
هذه ةباتك دح ىلإا هيلع رثعي مل ثيح ،ىرخألا ةينعملا
نأا يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم داور لقانت دقو اذه، رطشسألا

نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو،ةنشس56 رمعلا نم غلبي دوقفملا
ىلإا ةفاشضإا دوقفملا نع ةدعاشسملل اوبه يبياطشش ناكشس

موقت يتلا ثحبلا ةيلمع يف ايندم سساطغ71 وحن ةكراششم
ةطرافلا مايلا لÓخ ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم اهب

 .ةيلمعلا يف نيدايشصل اعبات ابراق11 ةكراششم نع كيهان
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ة˘با˘ن˘ع ءا˘ن˘ي˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع تشسر

حمقلا نم نانطأاب ةلمحم نحشش ةرخاب
ةنحششلا تعشضخ نيأا دروتشسملا نيللا
لثم يف يدا˘ي˘ت˘عإا ءار˘جإا˘كو ةرو˘كذ˘م˘لا

ةنياعمو ةبقارم ةيلمع ىلإا تلاحلا هذه
نيلوؤوشسم لبق نم يتابنلا جوتنملا اذهل
يتابنلا رجحلا ةح˘ل˘شصم ن˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘تو
ةيحÓفلا حلاشصملا ةير˘يد˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا
يف دودحلا ىوتشسم ىلع ةبانع ةيلول
عورششلل رشضخألا ءوشضلا ءاطعإا راظتنإا

حمقلاب هجوت˘لاو غ˘ير˘ف˘ت˘لا تاءار˘جإا ي˘ف
ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا ةينواعت وحن
ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م را˘ج˘ح˘لا˘ب
ةمÓشس نم دكأاتلاو ةيربخملا ليلاحتلا
بو˘˘ي˘˘ع يأا ن˘˘م درو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ح˘˘م˘˘ق˘˘˘لا

ح˘لا˘˘شصم بشسحو.ة˘˘ي˘˘ح˘˘شص سضراو˘˘عو
ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘حÓ˘ف˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
سسمأا (كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا )ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل رو˘ششن˘م
ةيششع تماق ةطلتخم ةقرف نأا تبشسلا

0202 يفناج51 ـلا ةعمجلا سسمأا لوأا
نيل حمق) يتابن جوتنم ةنياعمو ةبقارمب
اهنم ةنيع دخأا عم ءانيملا ىوتشسم ىلع(

ىدل ةمزÓلا ليلاحتلا ىلإا اهعاشضخإل
نم دكأاتلل ةشصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ر˘ب˘خ˘م
ن˘م ة˘قر˘ف˘لا ل˘كششت˘˘تو. ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص
ىوتشسم ىلع يتابنلا رجحلا ةلوؤوشسم
دوقع را˘طإا ي˘ف ف˘ظو˘م ة˘ق˘فر دود˘ح˘لا
ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإلا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘شسم˘˘لا

((PIAD)) ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م ل˘ك ة˘ي˘ع˘˘م˘˘بو
ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت
ناو˘عأاو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م و را˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ناو˘عأاو ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لاو كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا تل˘م˘ع ثي˘ح ة˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا

ة˘ي˘شسار˘لا ن˘ي˘ل˘لا ح˘م˘ق˘لا ةر˘خا˘ب ة˘ب˘قار˘م

ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لاو ة˘با˘ن˘ع ءا˘ن˘ي˘م˘˘ب
نيأا راجحلل ةفاج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا
دخأا ع˘م ةر˘خا˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا تم˘ت

ىوتشسم ىلع ليلحتلا سضرغل تانيع
تاتابنلا ةياقول ةيوهجلا ةطحملا ربخم
ءار˘˘جإل فرا˘˘ط˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘يلو سسو˘˘˘كلا˘˘˘ب
ةمزÓلا تاءارجإلاو ةيربخملا ليلاحتلا
ىلع دهشش ةبانع ءانيم نإاف  ةراششإÓلو.

رخاوب ةدع غيرفت ةطرافلا رهششألا رادم
امدعب دروتشسملا نيللا حمقلاب ةلمحم
ةيحÓشص ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا تت˘ب˘ثأا
 . اهتانحشش

يلوؤوضسم ةذتاضسأ’اب اقوفرم «عنام دمحم » ذاتضسأ’أ اهديمع ةكراضشم نع اهل نايب يف تبضسلأ سسمأأ ةبانع راتخم يجاب ةعماج ةرأدإأ تنلعأأ
.ةعماجلل ةيت’واقملأ رأدو (ruetabucnI) لامعأ’أ ةنضضاح

فراطلاب تاتابنلأ ةياقول ةيوهجلأ ةطحملاب ةيربخملأ ليلاحتلأ ءأرجإ’ تانيع دخأأ مت

ءانيملاب تشسر ةرخاب نتم ىلع نيللا حمقلا ةيعون نوبقاري يتابنلا رجحلا ةحلشصم وينقت

¯eÉRhR HƒY«û°á 
ةيامح˘لا ح˘لا˘شصم ما˘يألا هذ˘ه مو˘ق˘ت

ةيشسيشسحت تÓ˘م˘ح˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ديشسكأا لوأا زاغ راطخأا لوح دجاشسملاب
ةئفدتلا ةزهجا نم ثعبنملاب نوبركلا

ي˘ف ة˘ط˘ح˘م˘لا تنا˘ك ن˘يأا ،ن˘ي˘خ˘شست˘˘لاو
ةيدلب يف دجشسمب نيمرشصنملا نيمويلا
ديدعلا مايألا هذه دجت ثيح .يبياطشش
و ل˘م˘ع˘ت˘شست ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ن˘˘م
ةئفدتلاو نيخشستلا ةزهجأا ديازتم لكششب
ام وهو ،ة˘مÓ˘شسلا ر˘ي˘يا˘ع˘م مار˘ت˘حا نود
ل ام فلخت تاقانتخا يف انايحأا ببشستي
ةيريدمب عفد يذلا رمألا ،هابقع دمحت

نم ريذحتلل ةبان˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

يدافتل ،ءاتششلا لشصف يفoc رطاخم

ببشستملا ةيلزنملا ثداوحلا يف عوقولا

ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م ،تما˘شصلا ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف

اهريغو ةيمومعلا تاحاشسلاو دجاشسملا

ة˘يو˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ن˘كا˘مأا

ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘م ،ة˘˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لا

د˘˘ي˘˘شسكوأا لوأا زا˘˘غ نأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل

نوللا ميدع زاغ نع ةرابع وه نوبركلا

ل اقبشسم ها˘يا˘ح˘شض رذ˘ن˘ي ل ،ة˘ح˘ئار˘لاو

قلحلا يف جيهتب لو نينيعلا يف ةقرحب

ن˘م ءي˘ششب نور˘ع˘ششي ل˘ب ،لا˘˘ع˘˘شسب لو

نأا نكمملا نمو ،ءاخرتشسلاو ةوششنلا

ل˘كششب سضر˘م˘لا وأا ةا˘˘فو˘˘لا ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي

،تماشصلا لتاقلاب يمشس كلذل ،ئجافم

ة˘ير˘يد˘˘م تل˘˘ج˘˘شس قا˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو

ن˘ير˘ه˘ششلا لÓ˘خ ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

،اقنتخم52 نع لقي ل ام نيمرشصنملا

ةيامحلا لاجر حشضوا ىرخأا ةهج نم

زاغب ممشستملا نأا نينطاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

و عادشصلاب رعششي نوبركلا ديشسكأا لوأا

،ؤويقتلا و نايثغلا و فعشضلا و راودلا

ناد˘˘ق˘˘ف و سشيو˘˘ششت˘˘لا و رد˘˘˘شصلا ملآاو

تÓشضعلا جنششت ىلإا ةفاشضإا نزاوتلا

نأا نكمي امك، مايقلا ىلع ةردقلا مدعو

زاغ نم ةريبك تايمك قاششنتشسا يدؤوي

يعولا نادقف ىلإا نوبركلا ديشسكوأا لوأا

هتيب يف نطاوم يأا رعشش اذإاف ،ةافولا وأا

قلغلاب موقي نأا بجيف سضارعلا هذهب

ي˘˘ف بب˘˘شست˘˘م˘˘لا رد˘˘شصم˘˘ل˘˘ل يرو˘˘ف˘˘˘لا

رز ءا˘˘ف˘˘طإا وأا لا˘˘ع˘˘ششإا نود ثا˘˘ع˘˘ب˘˘نلا

يوناث رطخ ثودح يدافتل اذهو ةرانإلا

ع˘م را˘ج˘ف˘نلاو ق˘ير˘ح˘لا ر˘˘ط˘˘خ˘˘ك ر˘˘خأا

ى˘ل˘ع ذ˘فاو˘ن˘لاو باو˘بألا ح˘ت˘ف ةرور˘شض

ةرداغم و عشساو قاطن ىلعو اهيعارشصم

ىلعو دحاو نآا يف ةرامعلا وأا لزنملا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ب لا˘˘شصتلا رو˘˘ف˘˘لا

عوجرلا مدعو، لجاعلا لخدتلل ةيندملا

.رطخلا ةلازإا دعب لإا لزنملا ىلإا

 نييضضاملأ نيرهضشلأ يف اقنتخم52 نع لقي ’ ام ليجضست مت اميف

نوبركلا ديشسكأا لوأا زاغ راطخأا نم ريذحتلل دجاشسملا يف ةيوعوت تÓمحب موقت ةيندملا ةيامحلا
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را˘ج˘ح˘لا ةّ̆يد˘˘ل˘˘ب ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘ّج˘˘شس

اهنم يناعت يتلا سصئاقنلا نم ةلشسلشس

سضرغب ءايحألاو عراوششلا نم ةعومجم

ءاه˘نإل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يألا لÓ˘خ ا˘هر˘ي˘فو˘ت

ف˘˘˘ششك د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه.نينطاوم˘لا ةا˘نا˘ع˘م

«ة˘عا˘شس ر˘خآا«ـل را˘ج˘ح˘لا ةّ̆يد˘ل˘ب سسي˘˘ئر

ةقاطب93 ـل ةّيد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم حار˘ت˘قا

يلاو ة˘لوا˘ط ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘شضو ّم˘ت ة˘ّي˘ن˘ق˘ت

ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ت˘شسارد را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع

اه˘ي˘ف ل˘شصف˘لا ل˘ب˘ق ة˘ّي˘شصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا ة˘˘ّيو˘˘لوأا بشسح
،ا˘ب˘ير˘ق ع˘قاو˘لا سضرأا ى˘ل˘ع ا˘هد˘ي˘شسج˘˘ت
حيرشصت بشسح ةريخألا هتاه تنّمشضتو
يتلا سصئاقنلا نم ةعومجم ثّدحتملا
ةعبات ءايحأاو عراوشش ةّدع اهنم يناعت
كراد˘ت سضر˘غ˘ب كلذو را˘ج˘ح˘لا ة˘ّيد˘ل˘ب˘ل
يف نينطاوملا ةاناعم ليلقتو عاشضوألا

احرشش ّةينقت˘لا تا˘قا˘ط˘ب˘لا تل˘م˘ح ن˘ي˘ح
مزلتشسملا تا˘ّيرور˘شضلا زر˘بأل Óّ̆شصف˘م
طاقنلا ليجشست ىلإا ةفاشضإلاب اهريفوت
ةّيدلب ىوتشسم ىلع ةدجاوتملا ءادوّشسلا
بقترملا سصئاقنلا نم اهريغو راجحلا
دعب ةلبقملا ةليلقلا مايألا لÓخ اهريفوت

ةّيلمع نم ةّشصتخ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ءا˘ه˘ت˘نا
د˘ق˘ف ل˘شصّ̆ت˘م قا˘ي˘شس ي˘˘فو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘شسارد
تا˘ط˘ل˘˘شسلا ّنأا را˘˘ج˘˘ح˘˘لا ر˘˘ي˘˘م ح˘˘شضوأا
تجردأا د˘ق ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘˘ل ة˘˘ي˘˘ّل˘˘ح˘˘م˘˘لا

نمشض ةيومنتلا عيراششملا نم ةعومجم
ةّيدلبلا هنم ديفت˘شست˘شس يذ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

ا˘ه˘ن˘م ة˘ّشصا˘خ ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘ّشسلا لÓ˘˘خ
قطانمل راب˘ت˘عإلا ةدا˘عإا ي˘ف ة˘ل˘ّث˘م˘ت˘م˘لا
رششادملاو ىرقلا طبر قيرط نع ّلظلا
عيرا˘ششم ع˘شضو ع˘م ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب
تا˘مد˘خ˘لا ن˘ي˘شسح˘تو ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا
ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘مّد˘ق˘م˘لا
ها˘ي˘م˘لاو ة˘˘ّي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

عراو˘˘ششلا ّل˘˘ج˘˘ب بر˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘ّشصلا

قطانم نمشض ةجردنملا اهزربأا ءايحألاو

ىلع ةّينعملا حلاشصملا زّكرت يتلا ّلظلا

ركذن ةّيمهألا نم اريبك اردق اهئاطعإا

،سسوبيشس داو ،ةششيرح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م

ةششما˘عز˘لا ،ر˘ي˘غ˘شص ر˘ها˘ط˘لا ،تا˘حاو˘لا

تناك ىرخأا نكامأا ةّدعو رامع لاّفجو

يف ،ةقبا˘شس ةد˘يد˘ع تاو˘ن˘شسل ة˘شش˘ّم˘ه˘م

ةّينقتلا تاقاطبلا ةمئاق ةشسارد راظتنا

سضرأا ىلع ةيومنتلا عيراششملا ديشسجتو

.ناديملا

 ّلظلأ قطانمب  ةّيومنت عيراضشم  نّمضضتت

 ضصئاقنلا كرادت ضضرغب ّةينقت ةقاطب93 حرتقت راجحلا ّةيدلب

ينوبلأ ةبعضش بتكم ءاضضعأأ روضضحب

لورشصلاب نييرئازجلا نيملشسملا ءاملعلا ةيعمج عرف نيششدت
ةبعششلل يدلبلا بتكملا سسيئر فارششإا تحت لورشصلا يح ىوتشسم ىلع اهل ةديدج اعرف تبشسلا سسمأا ةبانعب ينوبلاب نييرئازجلا نيملشسملا ءاملعلا ةعيمج ةبعشش تنششد
ةيمشسرلا اهتحفشص ربع اهل نايب يف سسمأا لوأا تنلعأا ةبعششلا تناكو.روكذملا يحلا ينطاوم نم اددعو عرفلا سسيئرو يدلبلا بتكملا ءاشضعأا روشضحبو دمحم يليان

ينوبلا ةيدلبل نييرئازجلا نيملشسملا ءاملعلا ةيعمج ةبعششل عباتلا لورشصلا عرف رقم ةدحاولا ةعاشسلا ىلع رهظلا ةÓشص دعب تبشسلا سسمأا حتتفيشس هنأا (كوبشسياف )ىلع
لمعلا نع كيهان تيبلا يف تاثكاملا ءاشسنلل فرحلا فلتخم ميلعت و معدلا سسورد ، ةيمألا وحم ، تائفلا عيمجل ميركلا نآارقلا ميلعتو ظيفحت ديدجلا رقملا اذهب ماقيشسو
لجأا نم ةيدلبلا ءايحأا لك ىوتشسم ىلع اهل عورف بيشصنت نمشضتي ةبعششلا جمانرب نم نإاف دمحم يليان ينوبلا ةبعشش بتكم سسيئر بشسحو . يعامتجإلا بناجلا ىلع
نيملشسملا ءاملعلا ةيعمجل ةيميظنتلا لكايهلا معدب كلذو نطولاو ةغللاو نيدلا ةمدخ يف مظنملا يناديملا لمعلا لÓخ نم ةيعمجلا فادهأا قيقحتل دوهجلا فيثكت
ءابو ةهباجمل ةياقولا ريبادتب ديقتلاو مازتللا عم بيشصنتلا ةيلمع دعب ةرششابم تÓيجشستلا يف ةقÓطنلا متتشس امك ةيفاقثلاو ةيملعلا بناوجلاب مامتهلاو نييرئازجلا

. ريهطتلاو ميقعتلاو يدشسجلا دعابتلاو تامامكلا ءادترإا ةرورشض ىلع لمعلا لÓخ نم91 ديفوك انوروك سسوريف
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

49169ددعلا1202 يفناج71 دحألا
www.akhersaa-dz.com

ةهبج بزحل ديدج ظفاحم نييعت
ةلسشنخ ةي’وب ينطولا ريرحتلا

ماع˘لا ن˘ي˘مأ’ا نأا ة˘عا˘شس ر˘خآا ة˘ي˘مو˘ي˘ل ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘شصم تدروأا
ن˘ي˘مأا ما˘ه˘م ءا˘ه˘نإا رر˘ق د˘ق ي˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح˘˘ل
بزح˘ل˘ل د˘يد˘ج ظ˘فا˘ح˘م ن˘ي˘ي˘ع˘تو ة˘ل˘ششن˘خ˘ب نل˘فأ’ا ة˘ظ˘فا˘ح˘م
ماعلا نيمأ’ا ررق دقف نلفآ’ا تيبب ردشصم بشسحو. ةي’ولاب
ةشسبت ةي’و˘ل ق˘با˘شسلا ل˘ق˘ن˘لا ر˘يد˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت ي˘ج˘ع˘ب ل˘شضف˘لا و˘بأا

ةلششن˘خ ة˘ي’و˘ب تل˘فا˘ح˘لا˘ب ير˘شضح˘لا ل˘ق˘ن˘لا ة˘شسشسؤو˘م ر˘يد˘مو
ة˘ظ˘فا˘ح˘م ن˘ي˘مأا بشصن˘م ي˘ف ن˘يد˘لا رو˘ن ي˘كرا˘ب˘م د˘ي˘شسلا ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح

ايلاح يئ’ولا يبعششلا سسلجملا سسيئرل افلخ ةلششنخب نلفآ’ا
. يلعوب يماهوت ديشسلا

روطاربمإÓل ةماسستب’ا ديُعي يلوغيف

هبردمل ةماشستب’ا ،ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘شس ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا دا˘عأا
ياراشسات’اغ هيدان نيب  ،نخاشسلا يبرادلا لبق ،ميريت حتاف
نم ىفاعت «وشسوشس» نأا˘ب ،ي˘كر˘ت˘لا مل˘عإ’ا ف˘ششكو.سشا˘ت˘ك˘ي˘ششبو
،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘شسأ’ا لل˘خ ا˘ه˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإ’ا

،«موب ميشسلا»ـل ينفلا مقاط˘لا ىع˘شسيو.تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ف˘نأا˘ت˘شساو
ةيادبلا ذنم هيلع دامتع’ا لجأا نم ،ناديملا طشسوتم زيهجتل

ر˘ي˘ب˘ك ن˘ع ،ءار˘˘ح˘˘شصلا برا˘˘ح˘ُ̆م با˘˘غو.غ˘˘ي˘˘ل ر˘˘بو˘˘شسلا ة˘˘م˘˘ق ي˘˘ف
ابيهر اغارف كرت امم ،يلاوتلا ىلع تايراُبم عبرأ’ ،لوبنطشسإا

،«روطاربمإ’ا»ـب بقلُملا ميريت ناكو.ريخأ’ا اذه ةليكششت يف
ريثكلا ّريغ ،هفرشصت تحت يلوغيف دجاوت مدع نأاب فرتعا دق
.هل ةبشسنلاب رومأ’ا نم

سسنوت يف  ملاعلاب نوتيز ةرجسش مخسضأا

ة˘ي˘عارز˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو ل˘تا˘ششم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ك˘ب˘˘ششلا تر˘˘ششن
يف نو˘ت˘يز ةر˘ج˘شش ر˘ب˘كأاو م˘خ˘شضأ’ ا˘ه˘نأا تلا˘ق ةرو˘شص ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا
نم ًارتل0251 مشسوملا اذه تجتنأا ةنشس009 اهرمع ملاعلا
0002 اهتحاشسمو ارتم611 ىلإا اهترئاد طيحم لشصيو تيزلا

.نيواطت ةي’وب تاريودلا ةقطنمب دجاوتت عبرم رتم

ريطانق نومري نوحÓف
 ةدكيكسسب اطاطبلا

تل˘ئا˘ع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ه˘ي˘ف د˘ج˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف
ءل˘غ˘ل ا˘طا˘ط˘ب˘لا ءا˘ن˘ت˘قإا ي˘ف ة˘بو˘ع˘شص ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ريطانقلا يمرب ني˘حل˘ف˘لا سضع˘ب مو˘ق˘ي،ا˘هرا˘ع˘شسأا

ةيوناث بناجب ةروجهملا تاحاشسملا ىدحإاب اهنم
ر˘ث˘ع ثي˘ح،سشور˘˘ح˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘شسو ي˘˘ب˘˘كاو˘˘ك˘˘لا

اهباحشصأا اهنم سصلخت ةاقلم ريطانق ىلع نونطاوم
ل˘جأا ن˘م«ة˘عا˘شس ر˘خآا» ةد˘ير˘ج˘ل تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م بشسح
سشماه ىلع ةظفاحملا و قوشسلا يف اهرعشس عفر
و طيشسبلا نطاوملا باشسح ىلع ناك ول و حبرلا
نيحل˘ف˘لا ء’ؤو˘ه نأا ثي˘ح ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا

و ةدمشسأ’ا مهحنمت يتلا ةلودلا معدب نوظحي
ريفوت لجأا نم يلاملا معدلا ىلإا ةفاشضإا روذبلا
و ا˘طا˘ط˘ب˘لا˘ب قو˘شسلا قار˘غإا ن˘م ’د˘˘ب و جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ا˘م ة˘برا˘شضم˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘نو˘مر˘ي ا˘هرا˘ع˘شسأا سضف˘خ
لو˘شصح˘لا ل˘ي˘ب˘شس ي˘ف ي˘نا˘ع˘ت تل˘ئا˘ع ةد˘ع ل˘ع˘ج˘ي

. نينطاوملا لكل ةيشساشسأا ةدام اهنأا ملعلا عم اهيلع

سصيخارتلا ةيحÓسص ديدمت
ةبانعب ةيئانثتسس’ا

يشضقي ارارق ،تبشسلا سسمأا ،ةبانع ةي’و يلاو ردشصأا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا سصي˘˘خار˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘حل˘˘شص د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘˘ب
ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا تقو ءا˘ن˘ثأا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م سضور˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ئز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
هذه نأا ،هل نايب ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ي˘لاو را˘ششأاو.ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
نود لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘شسو ة˘ح˘لا˘شص ىق˘ب˘ت سصي˘خار˘˘ت˘˘لا
ةياغ ىلإا ،ةديدج سصيخارت رادشصتشسا ىلإا ةجاحلا

تا˘ط˘ل˘˘شسلا نإا˘˘ف ،ةرا˘˘ششإل˘˘ل.ةد˘˘يد˘˘ج ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
رجحلا ماظن˘ب ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘م˘ت ترر˘ق د˘ق ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
61 موي نم ءادتبا كلذو ،اموي51 ـل يلزنملا يئزجلا

ةعاشسلا ةياغ ىلإا ءاشسم ةنماثلا ةعاشسلا نم يفناج
.يلاوملا مويلا نم احابشص ةشسماخلا

بمارت حنمي سسداسسلا دمحم
برغملا نم ماسسو عفرأا

سسيئرلا نإا زرتيورل ةيكيرمأ’ا ةرادإ’ا يف عيفر ردشصم لاق
بر˘غ˘م˘لا ن˘م ما˘شسو ع˘فرأا ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي م˘ل˘شست بمار˘˘ت د˘˘لا˘˘نود
نا˘˘ي˘˘ك˘˘لا ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا قا˘˘ف˘˘ت’ ل˘˘شصو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘تد˘˘عا˘˘شسم˘˘ل
بت˘ك˘م˘لا ي˘ف تم˘ي˘قأا ة˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘حا ي˘˘فو.ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘شصلا
ة˘لا˘م˘ج ة˘ل’ ةر˘ي˘˘مأ’ا تمد˘˘ق سضي˘˘بأ’ا تي˘˘ب˘˘لا˘˘ب يوا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا
بمار˘ت˘ل ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ىلإا بر˘غ˘م˘لا ةر˘ي˘ف˘شس ،يو˘˘ل˘˘ع˘˘لا
،لود˘لا ءا˘شسؤور˘ل ىو˘شس ح˘ن˘م˘ت ’ ةز˘ئا˘ج و˘هو ،»د˘م˘ح˘م ما˘˘شسو»
د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م كل˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ك مد˘˘˘ُقو
امك.سسيمخلا ةرهشس زريتور ةلاكو هتدكأا ام بشسح.سسداشسلا

ثوعبمو رنششوك ديراج سضيبأ’ا تيبلا يراششتشسم ريبك ىقلت
سشت˘ي˘فو˘كر˘ي˘ب ي˘فآا ط˘شسوأ’ا قر˘ششلا ىلإا ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا

يبرغملا ينويهشصلا قافت’ا ىلع امهلمعل نييرخأا نيتزئاج
م˘ت˘ي م˘لو .ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘شسيد ي˘ف ه˘ي˘لإا ل˘شصو˘ت˘لا ىر˘˘ج يذ˘˘لا
.زئاوجلا حنم مشسارم روشضحب ملعإ’ا لئاشسول حامشسلا

0005 تافلم ليحت زاغلنوسس
ةلادعلا ىلع ءادتعا

ليجشست نع زاغلاو ءابرهكلل ةينطولا ةكرششلا تفششك
يف،0202 يف اهتاكبشش ىلع ةقرشسو ءادتعا فلأا41

ىل˘ع ا˘ف˘ل˘˘م685و ف’آا5 ة˘˘لا˘˘حإا ترر˘˘ق ن˘˘ي˘˘˘ح
ل˘ي˘ل˘خ» ة˘كر˘˘ششلا˘˘ب لا˘˘شصت’ا ر˘˘يد˘˘م ح˘˘شضوأاو.ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا

رئاشسخ زاغلنوشس تفلك تاءادتع’ا نأا ةعاذإلل »ةنده
تامدخلا ةيرارم˘ت˘شسا ىل˘ع ا˘ب˘ل˘شس تر˘ثأاو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يدا˘م
،ةيديدحلا ةكشسلا ربع تلقنتلا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘عو˘نو

هذ˘˘ه ءار˘˘ج نـطاو˘˘م ف˘˘لأا28 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا رر˘˘شضت ثي˘˘ح
ف’آا5 تلجشس زاغلنوشس حلاشصم نأا فاشضأاو.تاءادتع’ا

ءابره˘ك˘لا ة˘ك˘ب˘شش ا˘مأا ،زا˘غ˘لا ة˘ك˘ب˘شش ىل˘ع ءاد˘ت˘عا57 و
و فلأا ليجشست بناج ىلإا ءادتعا996و ف’آا8 اهلاطف
.لباوكلا ةقرشسل تاكبششلا بناجب رفح ةلاح885

لاقلا ووليقلا
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رابكل˘ل تا˘ي˘حر˘سسم ة˘ج˘مر˘ب تم˘تو
ةسسماخلا ىلع ايموي ضضرعتسس يتلا

لا˘˘ف˘˘طأ’ا تا˘˘ي˘˘حر˘˘سسم ا˘˘مأا ،ءا˘˘˘سسم
،احابسص ةرسشا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ضضر˘ع˘ت˘سسف
مت دقف راب˘كلا ضضور˘ع˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
ن˘˘˘˘م لوأ’ا ءز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ضسمأا ضضر˘˘˘˘˘ع
““قرا˘˘˘سسو ة˘˘˘نو˘˘˘خ““ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘سسم
ءز˘ج˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘سسم ضضر˘˘ع˘˘ي˘˘سسو

يفناج91و81 ايموي امأا ،يناثلا
ا˘هدوز““ ة˘ي˘حر˘سسم ضضر˘ع م˘ت˘˘ي˘˘سسف

12و02 يموي ،““يسسامو˘ل˘ب˘يد˘لا..
ة˘˘˘ي˘˘˘سصو““ ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘سسم ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘˘ج

يفناج32و22 يموي ،““موحرملا
تم˘˘سص ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فر˘˘ع““ ة˘˘ي˘˘حر˘˘˘سسم

يفناج52و42 ي˘مو˘ي ،““ل˘ي˘ل˘لا

72و62 يموي ،““ايام““ ةيحرسسم
،““ةديعسس ةاسسأام““ ةيحرسسم يفناج

ةروسصلا““ يفناج92و82 يموي

يفناج13و03 اموي امأا ،““يكحت
يف داوسسلا““ ةيحرسسم ضضرع متيسسف
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘مأا ،““ل˘˘˘˘مأ’ا

لاف˘طأ’ا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ي˘حر˘سسم˘لا˘ب
نم يناثلا ءزجلا مويلا ضضرع متيسسف
متيسسو ،““ميكحلا ةنمد““ ةيحرسسم
يموي ““اباب يلع““ ةيحرسسم ضضرع

““اسسام““ ةيحرسسم ،يفناج12و91

ةيحرسسم ،يفنا˘ج52و32 يموي

متيسسو ،““يبهذلا نرقلا يذ لازغلا““
ةر˘˘˘يز˘˘˘ج˘˘˘لا““ ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘˘سسم ضضر˘˘˘˘ع

  .يراجلا يفناج13 موي ““ةدوقفملا

ةنوخ““ ةيحرسسم سضرع
 مويلا ءاسسم ““قراسسو

نم يناثلا ءزجلا مويلا ضضرع متيسس

نم ةيادب ““قراسسو ةنوخ““ ةيحرسسم
ثاد˘˘حأا رود˘˘تو ،ءا˘˘سسم ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا
ط˘ي˘سسب قرا˘سس لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لا

ىد˘حإا ي˘ف ه˘كير˘˘سش ه˘˘لد˘˘ي جذا˘˘سسو
هل امسسار ةمخف Óيف ىلع يلايللا

ةفحت ةقرسسو لوخدلل ةمكحم ةطخ
ةدوع لبق اعيرسس ةرداغملاو ،ةنيمث
ةطخلاب قراسسلا مزتليو ،اهباحسصأا
م˘ل ثاد˘حأا˘ب أا˘جا˘ف˘ت˘ي ،ة˘˘مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا
جورخلل هتلواحم ءا˘ن˘ثأاو ،ا˘ه˘ع˘قو˘ت˘ي
هظح هرجي هدلجب ةاجنلاو هقزأام نم
ثاد˘حأ’ا كل˘ت ي˘ف ا˘فر˘ط ح˘ب˘˘سصي˘˘ف
حر˘سسم˘لا جا˘ت˘نإا ن˘م ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لاو
ةفل˘ج˘لا د˘يزو˘ب ن˘ب د˘م˘حأا يو˘ه˘ج˘لا

،ليلخلا ميهار˘بإا ما˘م˘ح ف˘ي˘لأا˘ت ن˘مو
دعاسسم ،ينارفسص يفطسصم جارخإا

يفارغونيسس ،نامق هللا دبع جرخم
ىقيسسوملا فيلأات امأا ،يردب ناميلسس
يف كراسشو ،ةزعموب دمحأا ديسس ـل
،د˘م˘حأا نا˘سسح ن˘م ل˘˘ك ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘لا
ءامسسأا ،مير ةيلباوز ،ةفيلخ دازرهسش
يسشا˘ب˘لو ضساو˘ح˘لا د˘م˘ح˘م ،خ˘ي˘سشلا

.دمحم
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ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ةرازو ترد˘˘˘سصأا
انايب ضسمأا لوأا ءاسسم نونفلاو
ريداك““ نانفلا نييعت هيف تفن
ثارتل˘ل ار˘ي˘ف˘سس ““ي˘نو˘با˘ج˘لا
يف هتفسشك ام اذهو يرئازجلا
ضضع˘˘˘ب تلواد˘˘˘ت““ نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘لا

لاسصت’ا ط˘ئا˘سسو تا˘ح˘ف˘سص
ع˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لاو ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
نيي˘ع˘ت ة˘عا˘سشإا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

نانفلل نونفلاو ةفاقثلا ةرازو
فورعملا يوابيه رداقلا دبع

ار˘ي˘ف˘سس ي˘نو˘با˘˘ج˘˘لا ر˘˘يدا˘˘كب
يفنت ذإاو ،يرئازجلا ثارتلل
هذه نون˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو
باقلأا دجوي ’ ثيح ةعاسشإ’ا

بتر ’و فا˘سصم˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا مد˘خ˘ي ن˘˘م˘˘ل
ا˘ه˘نإا˘ف ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا ثار˘˘ت˘˘لاو
لك ةمهاسسمو فقومب ديسشت
ثارتلاو نفلا ميدقت يف نانف
ضصتختو ،ةيرئازجلا ةفاقثلاو
يذلا ينوباجلا ريداك نانفلا
يجيورت ويديف م˘يد˘ق˘ت˘ب ردا˘ب
م˘ها˘سسو ،ير˘ئاز˘ج˘لا ثار˘ت˘ل˘˘ل

ةين˘ف د˘ي˘عاو˘م ي˘ف هرو˘سضح˘ب
نإا ،ليزج˘لا ر˘كسشلا˘ب ا˘عو˘ط˘ت
يعت نونف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ق˘˘ث˘˘م˘˘لا ع˘˘قو˘˘م اد˘˘ي˘˘˘ج
جيورتلل مدقتم˘لا ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لاو
هتيام˘حو ير˘ئاز˘ج˘لا ثار˘ت˘ل˘ل
مهربتعتو ،هروسضح م˘ي˘م˘ع˘تو
عتمت˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘لا نود ءار˘ف˘سس
ددجتو ،ايمسسر ةفسصلا هذهب
’إا ،هباسشم بقل عيزوت اهيفن
مÓكلا وأا راوحلا قايسس يف
زاز˘ت˘˘عاو ءا˘˘ف˘˘ت˘˘حا ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
.مهرودب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

ةـــفاقثلأ راــــبخأأ4916ددعلا1202 يفناج71 دحألا10
www.akhersaa-dz.com

 ةزيمملا لامعألا نم ديدعلا عم دعوم ىلع ““نونفلا بأا““ قاسشع

 لماكلإ جمانربلإ نع فسشكي ةبانع حرسسم
 بويتويلإ ربع ةيحرسسملإ ضضورعلل

13 ىلإا61 نم ةدتمملا ةرتفلا يف بويتويلا ةانق ىلع اهسضرع متيسس يتلا ةيحرسسملا سضورعلا جمانرب نع ةبانعب يبوجم نيدلا زع حرسسم فسشك
..حرسسملا قاسشعل هسضورع ةلسسلسس لسصاو ثيح يفناج

 ةينورتكلإلا عقاوملاو كوبسسيافلا تاحفسص ربع ترسشتنا ةعاسشإلا

 يرئإزجلإ ثإرتلل إريفسس ““ينوباجلإ ريداك““ نييعت يفنت ةفاقثلإ ةرإزو

ةعبطلا يف ة˘جو˘ت˘م˘لا لا˘م˘عأ’ا ضسكع˘ت
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘ل ى˘˘لوأ’ا
يف ةلثمتملاو ةيغيزامأ’ا ةغللاو بدأÓل
لا˘˘ق˘˘م˘˘لاو بور˘˘خو˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘سشر ة˘˘˘ياور
نم اًءزج زاجح يلع˘ل ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘نأ’ا
،ءا˘ق˘ب˘لا ل˘جأا ن˘م ح˘فا˘كي بع˘سش خ˘يرا˘ت
بور˘˘خو˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘سشر ة˘˘˘ياور ي˘˘˘كح˘˘˘تو
امك هّمسس) ““اوهينويإا نكع ضساثيمسس““
يف ىلوأ’ا ةزئاجلا ىلع ةزئاحلا (ءاسشت
تاينيعبسس يف ةيرقلا ةايح ،بدأ’ا ةئف
نامرحلا نم اهبيسصنو يسضاملا نرقلا

432) فّلؤوملا اذه لواحيو ،تاتسشلاو
ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ءو˘سضلا ط˘ي˘ل˘سست (ة˘ح˘ف˘˘سص
او˘نا˘ك ثي˘ح تقو˘لا كلذ ي˘ف با˘˘ب˘˘سشلا
تايرغمو ةايحلا تابوعسص نم نوناعي
رجاهو مل˘سست˘سسا ن˘م م˘ه˘ن˘م˘ف ،ى˘ف˘ن˘م˘لا

او˘سشي˘ع˘ي˘˘ل ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا رر˘˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘مو
ن˘م˘ف ،م˘ه˘حار˘فأاو م˘ه˘م’آاو م˘ه˘ف˘طاو˘˘ع
يف نيتي˘سسي˘ئر˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘سصخ˘سشلا لÓ˘خ
فلؤوملا طلسسي ،ريسشب و يقزرأا ،ةياورلا
اذه اهسشاع يتلا ةاناعملا ىلع ءوسضلا
ايبنجأا  حبسصأا ،رداغ نإا““ يذلا بابسشلا

امبسسح ،““يناعي لظيسسف يقب نإا امأا
ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘م˘لاو بتا˘كلا ه˘˘ب حر˘˘سص
نع ىلوأ’ا اهتعبط يف رابج ايسسآا ةزئاج
د˘ع˘تو .““نارز˘ي˘خ˘لا ضسور˘˘ع““ ه˘˘ت˘˘ياور
ةيرقلا ةايح يورت ةيرادج ةحول ةياورلا
نأا ىلإا باتكلا راسشأاو ،تقولا كلذ يف
ة˘ياور˘لا هذ˘ه ة˘كب˘ح ر˘سصا˘ن˘ع م˘ظ˘ع˘م““
وأا ةسشاعم ةيقيقح ثادحأا نم ةاحوتسسم
وأا يلئاعلا يطيحم يف اهنع تعمسس
ضسكعت اه˘نأا ا˘م˘ك ،ن˘ي˘يور˘ق˘لا د˘ن˘ع ن˘م
،““نا˘ي˘حأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ي˘ف م˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
حافك ةسصق  اسضيأا اهنإا لوقلاب فدرأاو
ءاوسس ضصاخسشأ’ا ء’ؤوه فرط نم دينع
ى˘ل˘ع اور˘ثؤو˘ي˘ل او˘˘ق˘˘ب مأا اوردا˘˘غ ن˘˘م˘˘م
ءا˘ق˘بو م˘ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ب نا˘˘م˘˘سضو م˘˘هر˘˘ي˘˘سصم
ةاناعملا نم ر˘ي˘ث˘كلا ل˘با˘ق˘م م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع
لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘مأا ،““ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘لاو
او˘يإا را˘ق˘يدو ار˘ب˘يز““ ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘˘نأ’ا
““فولخم اد ن ثوافسش ضس  يورزمأا
ةزئاجلا ىلع زئاحلا زاجح يلع ثحابلل
ثار˘ت˘لا ي˘ف ثح˘ب˘لا ة˘ئ˘ف ي˘ف ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
يتلاو ،يداملا ريغ يغيزامأ’ا يفاقثلا

لوانتيف ،اهيف ىلوأ’ا ةزئاجلا حنُمت مل
ذا˘ن˘ج ثآا ة˘ق˘ط˘ن˘م خ˘يرا˘˘ت ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
لاقملا ينبو ،وزو يزيت قرسش ةعقاولا

،ةقطنملا نم زوجع لجر تاياكح نم
ا˘م بسسح د˘ع˘ي يذ˘لا راز˘ي˘بوأا فو˘ل˘خ˘م
ة˘˘ي˘˘ح ىر˘˘كذ““ زا˘˘ج˘˘˘ح د˘˘˘ي˘˘˘سسلا هد˘˘˘كأا
ليج ىلإا ليج نم ةثراوتملا تاياكحلل
ي˘ت˘لا د˘ئا˘سصق˘لاو ضصسصق˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
خرؤو˘ت وأا ة˘م˘كا˘ح˘لا ت’Ó˘سسلا د˘ج˘م˘˘ت
لاقو ،““تعقو يتلا ثادحأ’ا فلتخمل

،ضصسصقلا هذه نإا ايجولوبورثنأ’ا ملاع
،لمعلل ير˘ق˘ف˘لا دو˘م˘ع˘لا ل˘كسشت ي˘ت˘لا
مادخ˘ت˘سسا˘ب ي˘ث˘ح˘ب ل˘م˘ع˘ب تم˘ِعُد د˘ق““
نكامأ’ا تايوه ديدحتل ىرخأا لئاسسو
اذ˘ه نأا زا˘ج˘ح د˘كأاو ،““تا˘ي˘سصخ˘˘سشلاو
نمسض لاقم ضسماخ دعي يذلا لاقملا

ضسف˘ن˘ب ى˘ن˘ع˘ت  تا˘˘ف˘˘لؤو˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
راثآا يفقتل رارمتسسا وه““  عوسضوملا
فسشكلا ةيمهأا ىلع اددسشم ، ““دادجأ’ا

ربتعي يذلا ثارتلا اذه ىلع ظافحلاو
.ةيرسشبلل اندادجأا همدق ام ىلع Óيلد

 ث.ق

 ةيروهمجلا سسيئر ةزئاجل ىلوألا ةعبطلاب تجوت

بعسش خيرات نع ثحبلإ عوسضوم جلاعت زاجح يلعو بورخوب ديسشر لامعأإ

 يراجلا يفناج22 موي متتختسسو سسمأا تقلطنا

نهم لوح ةينيوكت ةماقإإ
 بونجلإ يف حرسسملإ

نيدلا يح˘م““ ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا حر˘سسم˘لا م˘ظ˘ن˘ي

نم ل˘كب ي˘ف˘نا˘ج22 ى˘˘لإا61 ن˘م ““يزرا˘ط˘˘سشب
لوح ةي˘ن˘يو˘كت تا˘ما˘قإا راردأاو يداو˘لاو تسسار˘ن˘م˘ت
نم نيمداقلا عبارلا نفلا ةاوه ةدئافل حرسسملا نهم
ةينيوكتلا تاماقإ’ا هذه عمجتسسو ،بونجلا تاي’و
عم نواعتلاب ةمظنملا ،ة˘يرادإ’او ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لا

ةفاقثلا ةرازوب ا˘ه˘ت˘ي˘قر˘تو نو˘ن˘ف˘لا ر˘يو˘ط˘ت ة˘ير˘يد˘م

بونج نم ةي’و81 نم اباسش07 يلاوح ،نونفلاو

لكب رمأ’ا قلعتيو،0202 ربمفون يف اولجسس ،دÓبلا
يز˘ي˘لإاو ماز˘ق ن˘ي˘عو ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لاو ح˘لا˘سص ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘م
ةماعنلاو فودنتو راسشبو راردأاو تناجو تسسارنمتو
طاو˘˘غأ’او ة˘˘ف˘˘ل˘˘ج˘˘لاو يداو˘˘لاو نا˘˘قرو ضضي˘˘ب˘˘˘لاو
ي˘لاو˘ح فر˘˘سشي˘˘سسو ،ةر˘˘كسسبو ة˘˘ل˘˘قروو ة˘˘يادر˘˘غو
ىلع حرسسملا يف اسصسصختم اينهمو ايعماج نيرسشع
ل˘كسش ى˘ل˘ع نو˘كي˘سس يذ˘لا ن˘يو˘كت˘لا اذ˘ه ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت
يدسسجلا ري˘ب˘ع˘ت˘لاو ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا لو˘ح ل˘م˘ع تا˘سشرو
جار˘خإ’او ة˘ي˘حر˘سسم˘لا ة˘با˘ت˘كلاو لا˘ف˘طأ’ا حر˘˘سسمو
بيلاسسأ’او ميظ˘ن˘ت˘لاو ا˘ي˘فار˘غو˘ن˘ي˘سسلاو ي˘حر˘سسم˘لا
ينطولا حرسسملا يف ينفلا ريدملا حسضوأاو ،ةيرادإ’ا
،يمرق لامج يحرسسملا جرخملاو لثمملا ،يرئازجلا
نيرسشع يلاوح رايتخا نيوكتلا رثإا ىلع متيسس““ هنأا

نيسضرع ءاسشنإا ع˘يرا˘سشم ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ا˘سصبر˘ت˘م
.““رابكلاو لافطأÓل نيديدج

 ضس.ايام
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ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا اد˘˘فو ل˘˘سصو

،رئازجلا ىلإا ةنسس71 نم لقأل يبيللاو
ةرود يف ةكراسشملل  ةسصاخ ةلحر يف
ةررقم˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سش

يفناج52 ةياغ ىلاو دغلا نم ةيادب

،1202 برغملا ناكل ةلهؤوملا  ،يلاحلا
ة˘كرا˘سشم˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا لو˘˘سصو رو˘˘فو
ر˘˘ق˘˘م ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت  م˘˘˘ت ما˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لاو
كلذو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘˘م قدا˘˘ن˘˘ف˘˘ب م˘˘ه˘˘تا˘˘ما˘˘قإا

ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘مÓ˘˘˘سس نا˘˘˘م˘˘˘سض ىل˘˘˘ع  ا˘˘˘سصر˘˘˘ح
ينفلا عامتجإلا دقعيسسو ،نيكراسشملا

يلثمم روسضحب ،دحألا مويلا ،ةرودلل

اذكو ماكحلا و ،ةكراسشملا تابختنملا

،ةرود˘لا هذ˘ه فر˘ع˘ت˘سسو ،ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا

،سسنوت :يه تابختنم ةثÓث ةكراسشم

بحاسص لهأاتي نأا ىلع ايبيلو رئازجلا

دكأاو ،““ناكلا““ ىلإا طقف لوألا زكرملا

نأا ،قيفسش رماع ينطولا ينفلا ريدملا

هتادادعتسسا لسصاو˘ي ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م

يد˘˘ي˘˘سسب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب

ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت ،ىسسو˘˘˘˘م

ءا˘بو بب˘سسب ر˘خأا˘ت˘لا م˘غر ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

حاتتفا““ :قيفسش رماع حرسصو ،انوروك

81 ـلا يف نوكيسس ايقيرفإا لامسش ةرود

لÓخ نم تبتر رومألا لكو ،يفناج

يديسس زكرمب لسصاوتي يذلا سصبرتلا

:فا˘˘˘سضأاو ،““ة˘˘˘ع˘˘˘˘ئار ءاو˘˘˘˘جألاو ىسسو˘˘˘˘م

نم مظتنم ل˘ك˘سشب ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ل˘سصاو˘ن““

ىلع زكرنو مويلا يف نيتسصح لÓخ

ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا بب˘˘سسب ما˘˘ج˘˘سسنلا ق˘˘ل˘˘خ

اقحتلا مدع عم اسصوسصخ ،تابيردتلا

اسضوع ناذللا اسسنرفو ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ئا˘ن˘ث

رومألا لك““ :دكأاو ،““نييلحم نيبعÓب

ةرود˘لا حا˘ج˘نإل تب˘تر ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا

تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا بع˘˘ل˘˘ت˘˘سسو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لا

ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج50 ناد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ب

ر˘سضخ˘لا لا˘ب˘سشأا ه˘جاو˘يو ،““ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘˘ب

يبيللا مهريظن تايفسصتلا لهتسسم يف

ي˘ف ي˘سسنو˘ت˘لا م˘ث ،ي˘ف˘نا˘ج81ـلا ي˘˘ف

ي˘˘ل˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو ،ر˘˘ه˘˘سشلا تاذ ن˘˘˘م42ـلا

 :ةسسفانملل لماكلا جمانربلا

 (1202 يفناج81) ىلوألا ةلوجلا

 ايبيل - رئازجلا

 ىفعم :سسنوت

 (1202 يفناج12) ةيناثلا ةلوجلا

 ايبيل - سسنوت

 ىفعم :رئازجلا

 (1202 يفناج42) ةثلاثلا ةلوجلا

 سسنوت - رئازجلا

 ىفعم :ايبيل

يزيلجنإلا يرودلا ىلإ لاقتنقا نم برتقي ليضوفلب
ريراقتلا نم ديدعلا هيلإا تراسشأا امبسسح ،““اغيلسسدنوبلا““ ةرداغم نم ىندأا وأا نيسسوق باق ،مياهنفوه يدان مجاهم ،ليسضوفلب قاحسسإا تاب
كلذو ،ةطرافلا ةلحرملا لÓخ هتلسصو يتلا سضورعلا ةسسارد ددسصب ،يرئازجلا يلودلا نإاف ،ةريخألا هذهل اقفوو ،ةيناملألا ةيمÓعإلا

سشتيمورب تسسيو يدان نأا ،ةيناطيرب ةيمÓعإا ريراقت تركذو ،ةيوتسشلا تلاقتنلا ةلحرم يف ديدج يدانل مامسضنلاو اهدحأا رايتخا لجأا نم
ليبسس ىلع يلاطيإلا نÓيم ريتنإا ـل قباسسلا مجاهملا عم دقاعتلا يف بغرت يتلا ةيدنألا زربأا نيب نم دحاو دعي ،يزيلجنإلا نويبلأا
.يوتسشلا ““وتاكريملا““ لÓخ ،ةراعإلا

 سش.م

¯ ±.hd«ó

ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر عر˘˘سش
سسما لوا ،يسشطز نيدلا ريخ ““فاف““ مدقلا

ءا˘سسؤور ن˘م دد˘ع ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م ي˘ف يد˘نوا˘ي˘˘ب
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا تا˘يدا˘ح˘تلا

،1202 م˘˘˘˘مأÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فلا ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
،نوريماكلاب نييلحملا نيبعÓل ةسصسصخملا

ه˘˘ح˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘ل م˘˘˘عد ىل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
““ا˘ف˘ي˘ف““ ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا سسل˘ج˘م تا˘با˘خ˘ت˘˘نل

طا˘بر˘لا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘سش ي˘ف ةرر˘ق˘م˘˘لا
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ه˘˘˘تدروأا ا˘˘˘م بسسح ،بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
،يمسسرلا اهعقوم ىلع مدقلا ةركل ةيرئازجلا

يف لوألا لجرلا نأاب ردسصملا سسفن حسضوا و
عم ،سسما لوا حابسص ثداحت دق ““فافلا““ تيب
ل˘ب˘ق ،هاو˘سشت و˘ب˘مو˘ب˘م ي˘نور˘ي˘ما˘ك˘˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
ق˘طا˘ن˘م˘لا ءا˘سسؤور ع˘م ر˘ه˘ظ˘لا د˘ع˘ب عا˘م˘ت˘جلا
ةرك يف ىرخأا تايسصخسش و ،فاكلل ةعباتلا
قو˘فر˘م˘لا ي˘سشطز نا˘كو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فلا مد˘˘ق˘˘لا

دمح˘م ،ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا˘ب
را˘م˘ع ،ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘˘ك˘˘م˘˘لا و˘˘سضعو ،د˘˘عا˘˘سس
طرا˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برلا ءا˘˘سسم ل˘˘ح د˘˘˘ق ،لو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘ب
ىلع كلذ و هحسشرت فلمل جيورتلل يدنوايب

م˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإلا ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا سشما˘˘˘˘ه
نوريماكلاب نييلحملا نيب˘عÓ˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

ىلإا ةفا˘سضإلا˘ب و ،(ير˘ف˘ي˘ف7 -يفنا˘ج61)
تحسشرت ،يسشطز نيدلا ريخ ““فافلا““ سسيئر
ةدهعل ن˘ي˘ب˘سصن˘م ل˘ي˘ن˘ل ىر˘خأا ءا˘م˘سسأا ة˘ثÓ˘ث
ة˘˘فÓ˘˘˘خ ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،تاو˘˘˘ن˘˘˘سس ع˘˘˘برأل د˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت
ي˘نا˘ه ير˘سصم˘لاو يوا˘م˘سشو˘ب قرا˘ط ي˘سسنو˘ت˘لا
يزو˘ف ي˘بر˘غ˘م˘لا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو ،ةد˘˘يرو˘˘بأا
ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غ ن˘˘م غ˘˘˘نود˘˘˘ن و˘˘˘فا˘˘˘ت˘˘˘سسو˘˘˘غو ،ع˘˘˘ج˘˘˘ق˘˘˘ل
زو˘ف˘ل˘ل ح˘م˘ط˘ي يذ˘لا ةد˘ير و˘بأاو ة˘ي˘ئاو˘ت˘سسلا

،(ةنسس55) يسشطز حمطيو ،ةديدج ةدهعب
ي˘˘نا˘˘ث نو˘˘ك˘˘ي نأل ،ح˘˘سشر˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م
ىلإا م˘˘سضن˘˘ت ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
،قباسسلا فافلا سسي˘ئر د˘ع˘ب ““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““ سسل˘ج˘م

ة˘ن˘ج˘ل˘ل او˘سضع بخ˘ت˘نا يذ˘لا ،ةوارور د˘م˘ح˘˘م
لاغسشأا لÓخ ،ةي˘لود˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ي˘ف فا˘ك˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

،نادو˘سسلا˘ب مو˘طر˘خ˘˘لا˘˘ب1102 ير˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف
ىل˘ع ““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““ سسل˘ج˘م تا˘با˘خ˘ت˘نا م˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘سسو
،فاكلل ةيباختنلا ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سشما˘ه

.برغملاب طابرلاب لبقملا سسرام21 موي

““حلم بلطم فاكلا يف رييغتلا““ :يششطز

،ي˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ د˘˘كأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
نأا ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر

ةهجاومل تاءافكلا كلتمت ةيقيرفألا ةركلا
ثادحإا ىلإا ايعاد ،ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا
،ةر˘ي˘سسم˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ىل˘ع دو˘سشن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

ةركلا““ :سصوسصخلا اذهب ““فافلا““ سسيئر لاقو
يف ةديدج ةفسسلف ىلإا ةجاحب ةيقيرفألا
ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا نأا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأاو ،ةرادإلاو ر˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تايد˘ح˘ت˘لا ع˘فر˘ل تاءا˘ف˘ك˘لا ا˘ه˘يد˘ل ءار˘م˘سسلا
فاكلا يف رييغتلا““ :فيسضيل ،““ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

ةدوجوم تاقاطلا نأا دقتعأاو ،حلم بلطم وه
فد˘ه˘لا اذ˘ه و˘ح˘ن ا˘مد˘ق ي˘سضم˘لا ي˘ف ةدارإلاو

ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘سس ه˘نأا ،ي˘˘سشطز د˘˘كأاو ،““ا˘˘سضيأا ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
عفاودلا حر˘سشل ة˘قرا˘فألا ه˘ئار˘ظ˘ن ن˘م ادد˘ع

،““افيف““ ةيوسضعل حسشرتلا ررقي هتلعج يتلا
مهعانقإاو هفسصل مهت˘لا˘م˘ت˘سسل ىع˘سسي˘سس ه˘نأاو
نأا يسشطز زربأا ،ىرخأا ةهج نم ،هجمانربب
ة˘˘يو˘˘ه ي˘˘ف ل˘˘سصف˘˘ل˘˘ل ار˘˘ك˘˘ب˘˘م لاز˘˘ي ل تقو˘˘لا
،فا˘ك˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل ه˘م˘عد˘ي˘سس يذ˘لا ح˘سشر˘ت˘م˘˘لا

ة˘جرد˘لا˘ب ي˘عار˘ي˘سس هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا نأا ىلإا ا˘˘ت˘˘فل
ةحلسصم˘ل ح˘سشر˘ت˘م ل˘ك ه˘حر˘ت˘ق˘ي˘سس ا˘م ىلوألا
.ةيقيرفألا ةركلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةدحاو ةريششأات ىلع نوشسفانتي تابختنم ةثÓث
““ناـــــكلا““ ىلإا لــــــهأاتلل

 ةنس71 نم لقف مدقلا ةركل ايقيرفإ لامش ةرود

 زرحم ىلع ينثي قباسلا ”يتيسلا“ مجن

يلاحلا قيرفلا مجن زرحم سضاير يرئازجلا حÓسس نع قباسسلا يزيلجنإلا يتيسس رتسسسشنام مجن فوكيد لوب يدنلتكسسلا فسشك
ىقبيو ،يملاع بعل زرحم سضاير نأاب ،ةيناطيرب مÓعإا لئاسسول تاحيرسصت يف ،فوكيد لاقو ،هيسسفانم لك حاسستكا ىلع رداقلاو
ل˘ك ىل˘ع ا˘ه˘ب قو˘ف˘ت˘ي ي˘ت˘لا ،““لا˘ي˘سسي˘ب˘سسل““ م˘سسا˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لاو ة˘سصا˘خ˘لا ه˘ت˘غوار˘م ل˘سضف˘ب ةر˘م ل˘ك ي˘ف قرا˘ف˘لا ة˘عا˘ن˘سص ىل˘ع اردا˘ق
نوكي امدنع ةرم لك يف ةغوارملا كلتب موقيسس هنأا نوفرعي يرئازجلا مجنلا موسصخ نم ريثكلا نوك مغر هنأا فاسضأاو ،نيعفادملا

فورعملا يرسسلا حÓسسلا تلاز امو تناك ةغوارملا هذه نأا ىلإا اريسشم ،اهل يدسصتلا نم نونكمتي ل مهنإاف ،حانجلا ىلع ادجاوتم
كلتمي زرحم سضاير““ :ددسصلا اذه يف يدنلتكسسلا بعÓلا حسضوأاو ،يزيلجنإلا يرودلا يعفادم نم هعدر نكمي ل يذلا ،زرحمل
نيعفادملا نأا حيحسص““ :فاسضأاو ،““ىرسسيلا همدق ىلع اهدعب دوعيو نميألا حانجلا ىلع دجاوتي امدنع عيمجلا اهفرعي ةغوارم
رومألا نم ريثكلا““ :فوكيد لسصاوو ،““هفاقيإا ىلع نيرداق نونوكي ل نايحألا بلاغ يف مهنكل ،اهل هجوتيسس يتلا ةهجلا نوفرعي

ىقبي هنأا وه ديكألا نكل ،اهب عقوتلا نكمي ناديملا قوف هتافرسصت نإا لوقأا نأا ديرأا ل ،ةريخألا ارهسش81ـلا لÓخ زرحمل تثدح
رثكأا ريكفتلل نيعفادملا عفديو ،ةديدج تارايخب مايقلا لÓخ نم ةطقنلا هذه نيسسحت ىلع لمعي هنكل ،ةداعلل ةقراخ ةبهوم
ةركلا ررمي حبسصأا هنأا امك ،قرافلا ةعانسص لجأا نم يتيسس رتسسسشناملو زرحم سضايرل اديفم حبسصأا رمأا اذه““ :لمكأاو ،““ددرتلاو
.““اهنع ءانغتسسلا بجي ل ةمهم ةليسصفت ىقبت بعللا يف ةيعامجلاو ،اقباسس لاحلا هيلع ناك امب ةنراقم ،ريثكب عرسسأا لكسشب

ديلو.ف

معدلا ىلع لوصحلل ةيقيرفإلا تايداحتقا ءاسؤر عم تاثداحم يف عرش

““افيفلا““ سسلجم تاباختنا يف ةدير وبأاو غنودن ،عجقل هجاوي يششطز

““فافلا““ نم نيفدهتسسملا ةمئاق نمسض دجوي بعÓلا

يتودق وه زرحم“ :يلدع نيمأ
 ”هتاوطخ ىلع ريسلل ىعسأو

بردملا تا˘ح˘ير˘سصت تسسك˘ع˘نا
،ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ىل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘˘سشب
ثي˘ح ،ا˘بوروأا˘ب ن˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘غ˘˘م˘˘لا

د˘ير˘ي ن˘م ل˘˘ك بلا˘˘ط د˘˘ق نا˘˘ك
هدلب بختنم ناولأا نع عافدلا
نود كلذ يد˘ب˘ي نأا˘˘ب ي˘˘ل˘˘سصألا
ة˘عو˘م˘ج˘م ع˘فد ا˘م˘˘م ،ددر˘˘ت يأا

نع ريبعتلا ىلإا بهاوملا نم
ثد˘ح˘تو ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
يدا˘ن ي˘ف ةد˘عاو˘˘لا ة˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘لا

ف˘˘˘ي˘˘˘سصو ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا زو˘˘˘˘لو˘˘˘˘ت
،ةي˘سسنر˘ف˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا
م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ع ،ي˘˘˘لد˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘˘مأا
ي˘ف زر˘ح˘م سضا˘ير ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘ل““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘˘ب سصخ راو˘˘ح
يف ازربم ،ةيسسنرفلا ““يلويف
ليثمت يف هتبغر هتاذ تقولا
را˘˘ت˘˘خاو ،Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ر˘˘سضخ˘˘˘لا

م˘ج˘ن˘لا (ا˘ما˘˘ع02) ي˘˘˘لد˘˘˘ع
امل لثامم راوسشم قيقحتب ملحي تاب هنأا ةجردل يتيسس رتسسسشنام مجاهمب هباجعإا ارهظم ،مدقلا ةرك بعÓم يف هل ةودق زرحم سضاير

يذلا يسسيم ىلإا ةفاسضإا ،هلثم ريسصأا نأا ملحأاو هبعل ةقيرط ينبجعت يذلا زرحم نم ريثكلا ملعتأا““ :لاق ثيح ،بعÓلا اذه هققح
يف حجن ثيح ،يفارتحلا ىوتسسملا يف هتربخ ةلق مغر ،دناراغ سسيرتاب هبردم ةقث يلدع نيمأا لانيو ،““ودلانور ىلع هلسضفأا

نم اهلثمو فادهأا8 ليجسست عئارلا نم نوكيسس““ :فاسضأا ثيح ،ربكأا ىقبي هفده نأا لإا ،ةمسساح تاريرمت ثÓث مدقو فادهأا4 ليجسست
باسشلا بعÓلا لمأايو ،““فادهألا نم يديسصر عفر ةسصرف عيسضأا نل يننكل يبسصنم مكحب بعللا ةعانسص لسضفأاو ،ةمسساحلا تاريرمتلا

هققح امك ىلعألا ىوتسسملل لاقتنلاب كلذو ،يرئازجلا بختنملا ليثمت هرايتخا حاتفم نوكي دق يذلا زرحم ىطخ ىلع ريسسي نأا يف
يتلا بهاوملا لسضفأا ةمئاق نمسض هتلعج ةيلاع تاردق يلدع كلتميو ،سسنزتيسسلا مث يزيلجنإلا يتيسس رتسسيل وحن هليحرب ،سضاير
ةمئاق يف دوجوم بعÓلا مسسا نأاب يرئازجلا داحتلا نم ةبرقم رداسصم نم  ملع ذإا ،ةيناثلا هتجرد يف ،يسسنرفلا يرودلا يف بعلت
.Óبقتسسم يسضاملب ةقث لينل نيحسشرملا نم ىقبيو ،بهاوملا يفاسشك

ديلو.ف

ىلع رداق يناميلس“ :ايسراغ
”لاول ـل ةفاضإلا ميدقت

ةقفسص نع ،نويل كيبملوأا بردم ،ايسسراغ يدور ثدحت
اذهب لاق ثيح ،““لاول““ ىلإا يناميلسس مÓسسإا لاقتنا
،““يناميلسس مÓسسإا عم دقاعتلاب ءادعسس نحن““ :سصوسصخلا

09 بعلب رداق نوكي نل بعÓلا نأا حيحسص““ :لسصاويل
ىلع هتردق نم قثاو ينكل ،يلاحلا تقولا يف ةقيقد
مجاهم يناميلسس““ :فيسضيل ،““قيرفلل ةفاسضإلا ميدقت
اهكلتمي يتلا كلت نع ةفلتخم تايناكمإا كلمي
ديفم رمأا اذهو ،قيرفلا يف مهكلمن نيذلا نيمجاهملا

ةيوقلا يناميلسس ةبغر نأا نظأا““ :متتخيل ،““انل ةبسسنلاب
لجأا نم ةوقلاو ةقثلا مهحنمتسس ،نويل عم حاجنلا يف
.““يوركلا مسسوملا راوسشم نم ىقبت اميف انتدعاسسم

سش.م

وكانوم مامأا يلوبنوم طوقسس مغر

يف ايملاع افده لجسيو قلأتلا لصاوي روليد
يسنرفلا يرودلا

يد˘˘نأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي
ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ه˘تا˘يو˘ت˘سسم م˘يد˘ق˘ت ،رو˘ل˘يد
،ي˘سسنر˘ف˘لا ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر˘˘ب
يملاع فده ليجسست يف حجن امدعب
ءاقللا يف ،وكانوم قيرعلا كابسش يف
ي˘ف سسما لوا ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ع˘م˘ج يذ˘لا

،يلحم˘لا يرود˘لا ن˘م02ـلا عوب˘سسألا
ةيسضرع ةرك يليبنوم فاده مجرتو
ل˘خاد تفÓ˘لا هز˘كر˘م˘ت ا˘ه˘˘ب ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسا

يف بعكلاب اهلسسريل ،ءازجلا ةقطنم
د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ل ،ف˘˘˘ي˘˘˘سضلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا كب˘˘˘سش
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘سسأا فد˘˘ه تا˘˘˘ير˘˘˘كذ
يلاغتربلا وتروب ةقفرب رجام حبار
امدعبو ،لا˘ط˘بلا ة˘ط˘بار ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف
ن˘˘ي˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ب ار˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف نا˘˘˘ك
ق˘˘لأا˘˘ت˘˘م˘˘لا بعÓ˘˘لا مد˘˘ق ،ن˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
،يهاو يليإا هليمزل ةمسساح ةريرمت
ة˘ل˘ي˘ل˘ق ق˘ئا˘˘قد ،قرا˘˘ف˘˘لا سصل˘˘ق يذ˘˘لا

مجن ناكو ،يملاعلا روليد فده لبق

51 يف مهاسس دق نيبراحملا ةبيتك
،مسسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر˘ب ا˘فد˘ه

،6 ع˘˘ن˘˘سصو فاد˘˘˘هأا9 ل˘ج˘سس ا˘مد˘˘ع˘˘ب

سصيمقب اهسضاخ ةهجاوم81 لÓخ
د˘˘ق رو˘˘ل˘˘يد نا˘˘كو ،نآلا ىت˘˘ح ه˘˘يدا˘˘˘ن
ع˘قو˘˘م ه˘˘ف˘˘سشك ،از˘˘ي˘˘م˘˘م ا˘˘م˘˘قر ل˘˘ج˘˘سس
تا˘ب ا˘مد˘ع˘ب ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل ““ا˘˘ت˘˘بوأا““
لك نيب نم سسأارلاب لجسس بعل رثكأا

ىر˘ب˘ك˘لا ة˘سسم˘خ˘لا تا˘يرود˘لا ي˘ب˘عل
دد˘˘ع ل˘˘سصو ذإا ،زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘ق˘˘لا ي˘˘˘ف

دكؤويل،5 ىلإا ةقيرطلا هذهب هفادهأا
ر˘سسو ه˘تو˘ق ة˘ط˘ق˘ن تسسمأا ا˘ه˘نأا كلذ˘ب
.نيمجاهملا نم ديدعلا ىلع هقوفت

ديلو.ف

امدعب يزيلجنإلا لوبرفيل يدان ةرداغم يسسورعل رسساي يرئازجلا بعÓلا ررق
،بولك نغروي يناملألا بردملا ةبيتكل رباكألا ةليكسشت يف دجاوتلا لمأا دقف
سضفر د˘ق ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘فاد˘م˘لا نأا˘ب ““ة˘ي˘بر˘ع زو˘ي˘ن يا˘ك˘سس““ ة˘ك˘˘ب˘˘سش سسمأا تف˘˘سشكو

لÓخ ديدج دان نع ثحبلا ررق ثيح ،لوبرفيل يدان عم هدقع ديدجت سضرع
يسسنرفلا رفاهول نم يسسورعل مسض دق لوبرفيل ناكو ،لبقملا يوتسشلا وتاكريملا

قيرفلل لسصو ىتح ايجيردت ةينسسلا تائفلا فلتخمل هتيقرت تمتو،7102 ماع
لÓخ يزيلجنإلا داحتلا سسأاك يف ىرخأاو ةيدو تايرابم يف كراسشو ،لوألا

هجورخ ببسسب ،ةياغلل ةبعسص ةيعسضو يسسورعل سشيعيو،9102-0202 مسسوم

91ـلا بحاسص رسسيألا ريهظلا ىفتكاو ،لوبرفيل يدان تاباسسح نم يئاهن لكسشب
عنسصي وأا لجسسي مل ،زديرلل ي˘نا˘ث˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ن˘ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا˘ب ا˘ما˘ع
ثيح ،بولك نغروي يناملألا هبردم عانقإا يف يسسورعل لسشفو ،فده يأا امهيف
تفسشكو ،لبقملا ناوج رهسش يف يهتني يذلا هدقع ديدجت مدع بعÓلا ررق
ينيتنجرألا هبردي يذلا دتيانوي زد˘ي˘ل يدا˘ن نأا˘ب ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت
امك ،يرئازجلا رسسيألا ريهظلا تامدخب زوفلا يف هتبغر ددج دق اسسليب وليسسرام
قافتل لسصوتي مل هنأا ريغ ،ةيرئازجلا ةبهوملا مسضل قباسس تقو يف زديل ىعسس
يف سصت˘خ˘م˘لا ،““ف˘يل زد˘ي˘ل““ ع˘قو˘م ،ة˘ي˘لا˘م˘لا بناو˘ج˘لا سصو˘سصخ˘ب لو˘بر˘ف˘ي˘ل ع˘م
تامدخب زوفلا يف بغرت قيرفلا ةرادإا نأاب فسشك ،زديل يدان رابخأا ةعباتم

ابعل حبسصيسس هرابتعاب ،ينيلرتسسإا هينج فلأا005 غلبم عفد ريظن يسسورعل
ام وهو ،رسسيألا ريهظلا زكرم يف سصقن نم زديل يناعيو ،ةليلق رهسشأا دعب ارح

اذه يف سسلاد تراويتسس نميألا ريهظلا ىلع ليوعتلل تايرابملا سضعب يف هعفد
هدوجو تابثإا لجأا نم يسسورعل رسسايل رمعلا ةسصرف زديل سضرع لثميو ،زكرملا

.يلاعلا ىوتسسملا يف هسسفن سضرف ىلع هتردقو
ديلو.ف

ةقفاوم رظتنت يلهفا ةرادإ
 يرمعلب لاقتنا مامتإل نويل

نو˘ي˘ل يدا˘ن ع˘فاد˘م ،ير˘م˘ع˘ل˘ب ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةدو˘˘ع تتا˘˘ب
ي˘ل˘هأا ة˘باو˘ب ر˘ب˘ع ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ك˘ي˘سشو يدو˘ع˘سسلا يرود˘لا ىلإا ،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا

نوكتسس ةلبقملا ةليلقلا تاعاسسلا نأاب يلهألاب ردسصم سسمأا لاقو ،ةدج
ع˘م تل˘سصاو˘ت د˘ق ةرادإلا نأا ىلإا ار˘ي˘سشم ،ير˘م˘ع˘ل˘ب ة˘ق˘ف˘سص ي˘ف ة˘م˘سسا˘ح

راظتناب انلز ام““ :فاسضأاو ،ةيئدبملا هتقفاوم ىلع تلسصحو ،بعÓلا
عيقو˘ت˘لا لو˘ح ه˘لواد˘ت م˘ت˘ي ا˘م ح˘ي˘ح˘سص ر˘ي˘غو ،سضر˘ع˘لا ىل˘ع نو˘ي˘ل در
:متأاو ،““يئاهنلا درلا ىلع لسصحن مل ةظحللا هذه ىتح ،يمسسر لكسشب
ربخ فزن نأا لمأانو ،ةمسساح ةلبقملا تاعاسسلا نوكت نأا عقوتملا نم““

ىلإا ل˘ق˘ت˘نا د˘ق ،(ا˘ما˘ع13) يرمعلب ناكو ،““ق˘ير˘ف˘ل˘ل ير˘م˘ع˘ل˘ب ما˘م˘سضنا
با˘ب˘سشلا ع˘م هد˘ق˘ع خ˘سسف ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،ر˘˘ه˘˘سشأا ةد˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا نو˘˘ي˘˘ل
.يدوعسسلا

ديلو.ف

 دتيانوي زديل نم برتقيو لوبرفيل عم رارمتسقا ضفري يسورعل
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ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش را˘صصنأا م˘ظ˘ن
حابصص ةر˘ي˘صسم ،وزو يز˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م
،ةنيدملا عراوصش ربع تبصسلا سسمأا
،يدانلا يرّيصسم ليحرب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
ةرادإلا سسلجم سسيئر مهصسأار ىلعو
يدانلا ءاصضعأا ىتحو ،لÓم فيرصش
م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ن˘م اود˘ّع˘صصو ،يوا˘ه˘لا

يذلا ،قيرفلا سسيئر ىلع مهدرمتو
ةصصاخ ،ليحرلاب ،ةدم ذنم هنوبلاطي
برد˘م˘لا ة˘لا˘˘قإا رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تا د˘˘ع˘˘ب
عا˘ط˘ت˘صسا يذ˘لا يد˘يزو˘˘ب ف˘˘صسو˘˘ي
ةرتف دعب ةين˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘ي˘صسح˘ت
رودلل يرانكلا ةدايق و ةليوط غارف
ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت و فا˘˘كلا سسأا˘˘كل ثلا˘˘ث˘˘لا
نأا ثيح ،ينافل سسينيد يصسنرفلا

ةئجافم ةميزه يف ببصست رارقلا اذه
ةمصصاعلا داحتا مامأا دعاوقلا لخاد
ملو ،رفصصلا ةطقن ىلإا رومألا ديعيل
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘˘صش را˘˘صصنأا م˘˘صضه˘˘ي
مهقيرف اهب ريصسي تاب يتلا ةقيرطلا

ءيجم ذنم ،ةريخألا مصساوم3 يف
نوكي يذلاو ،لÓم فيرصش سسيئرلا
عورصشملا ةمجرت يف ““زجع““ دق
““يرانكلا““ يبحم هب دعو يذلا

امدنع اصصوصصخ ،عقاولا سضرأا ىلع
عورصشم نع هت˘ل˘م˘ح لÓ˘خ ثد˘ح˘ت
لئابقلا ةبيبصش ىلإا قيربلا ديعيصس
بلج نع Ó˘صضف ،ا˘ي˘جرا˘خو ا˘ي˘ل˘خاد

نم نولعجي نيزيممو رابك نيبعل
ىلع لصضفألا ةيلئابق˘لا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا
مايألا ىلاوتت˘ل ،يرا˘ق˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا

ةبارق رورم دعبو ،لÓم نأا حصضتيو

،ةبيبصشلل هتصسائر ىلع تاونصس3
ة˘ل˘صصو˘ب˘لا د˘ق˘فو ه˘ت˘لا˘صض د˘ج˘ي م˘˘ل
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ،ق˘ير˘ط˘لا ل˘صضو
ديدع يف هيلع نوصضفتني راصصنألا
نود ليحرلاب ه˘نو˘ب˘لا˘ط˘يو تار˘م˘لا

كي˘ل˘م م˘ها˘صسم˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ع˘˘جر
دكأاو لÓم ىلع رانلا حتف فلزأا

بقع يلا˘ح˘لا سسي˘ئر˘لا ل˘صشف ى˘ل˘ع
سسأار ىل˘ع ا˘ها˘صضق تاو˘ن˘صس ثÓ˘ث
ع˘يرا˘صشم˘ب ا˘ه˘لÓ˘˘خ د˘˘عو ،يدا˘˘ن˘˘لا
ةرو˘˘صصلا ةدا˘˘˘عإاو ة˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسا
فلزأا لءاصست امك ،يدانلل ةيقيقحلا

يتلا ميتنصس رايلم05 ةيصضق نع
ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘ج˘˘˘ب لÓ˘˘˘م د˘˘˘عو
وحن هعفدو قيرفلا يف رامثتصسلا
لصشف لÓم نأا دكؤوي نأا لبق ،مامألا

تا˘ب ه˘ل˘ي˘حرو ط˘خ˘˘لا لو˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع

ر˘˘مألا كلذ˘˘ك  ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ح ةرور˘˘˘صض
مد˘ق˘لا ةر˘ك عر˘ف سسي˘ئر˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
فرتعا يذلا ،ناصشيراي ديزي قباصسلا
،ي˘ح˘ن˘ت˘ل˘ل ها˘يإا ا˘ي˘عاد لÓ˘م ل˘صشف˘ب
،ايريهامج ابلطم كلذ حبصصأا امدعب
تا˘ب ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأا ه˘˘ل اد˘˘كؤو˘˘م
هتردق مدع سسكعت قيرفلا اهلجصسي

رب ىلإا قيرفلا ةدايق ىلع
ّ

،نامألا 
هنأا دكأا دق ناك ناصشيراي نأا املع
ةبيبصشلا تيب مامز هيلوت لاح يف
رامثتصسÓل ةصصاخلا هلاومأا بلجيصس
لئاه ددع نع Óصضف ،يدانلا يف
هود˘عو د˘ق او˘نا˘ك ن˘ي˘لو˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘م
ة˘ن˘يز˘خ ي˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك لاو˘˘مأا خ˘˘صضب
ةبيبصشلا قيرب ةداعإا لجأا نم قيرفلا

قباصس ى˘لإا ا˘ه˘تدا˘عإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
  .اهدهع

ةديجلا هتحصص ةيدملا يبملوأا دكأا
نيع ةيعمج ىلع رايدلا جراخ هزوفب
Óجصسم ،دحاول فادهأا ثÓثب ةليلم
نكمت امك ،ايلاوت عبارلا راصصتنلا
يد˘ح˘ت˘لا ع˘فر ن˘م سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘˘تا
ةر˘كصسب دا˘ح˘تا ل˘ق˘ع˘˘م ي˘˘ف هزو˘˘ف˘˘ب
ةلو˘ج˘لا م˘صسر˘ب ،ل˘با˘ق˘م نود فد˘ه˘ب
ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم ةنماثلا
ىلع ةيدملا يبملوأا ظفاحو ،ىلوألا
هدصصحب ةيباجيإلا هجئاتن ةيكيمانيد
راصصتناب داع امنيح ،ايلاوت زوف عبار
،ةليلم نيع ةيعمج ناديم نم رهاب
،رايدلا جراخ نم راصصتنا ثلاث وهو
ـب سسماخلا زكرملا فطخ نم هنكم

نيح يف ،رخأاتم ءاقل عم ةطقن31
دنع ةليلم نيع ةيعمج ديصصر دمجت

يف اتقؤوم هكرتت يتلا41 ةطقنلا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ع˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ف˘˘˘صصلا

دا˘ح˘تا نا˘ب˘صش نأا ود˘ب˘يو ،ةروا˘˘صسلاو
يدحتلا ع˘فر ي˘ف او˘ح˘ج˘ن سسا˘ب˘ع˘ل˘ب

نأا تداك يتلا لكاصشملا لك دصض
نم اونكمت ثيح ،قيرفلاب فصصعت
لوألاو ايلاوت يناثلا زوفلا قيقحت

ربع ،ةركصسب داحتا مامأا رايدلا جراخ
،فرتم دولوم مجاهملا سسفن فده
عو˘ب˘صسألا زو˘ف˘لا ة˘با˘صصإا ع˘قو يذ˘لا
اذ˘ه˘بو ،ةر˘ق˘م م˘ج˘ن د˘صض ي˘صضا˘˘م˘˘لا
ف˘صصلا ى˘لإا ““ة˘ي˘صسا˘ب˘ع˘لا““ ي˘ق˘تر˘ي

،قرف ةعبرأا ةيعمب طاقن8 ـب نماثلا
““ناب˘يز˘لا““ ءا˘ن˘بأا ط˘ق˘صس ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
ءاقل لوأا ي˘ف ي˘لاو˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل
ريمصس ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع فر˘صشي

بردملا اتقؤو˘م ف˘ل˘خ يذ˘لا ،و˘حو˘ح
،زا˘كعو˘ب ز˘ع˘م ردا˘غ˘م˘لا ي˘صسنو˘ت˘لا

ق˘ير˘ف ق˘ق˘ح ،دÓ˘˘ب˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج ي˘˘فو
مامأا زوفلا˘ب م˘هألا ةروا˘صسلا ة˘ب˘ي˘ب˘صش

ةارابم يف ،ياد نيصسح رصصن هفيصض
نم فادهأا ة˘ثÓ˘ث ل˘ي˘ج˘صست تد˘ه˘صش
بعÓل ءارمح ةقاطبو ءازجلا ةمÓع
ةدئافل ةيادبلا تناكو ،““ةيرصصنلا““
حاتفم عيبر دئاقلا قيرط نع راوزلل
دعب نكل ،ءازج ةلكر لجصس يذلا

ن˘كم˘ت ط˘ق˘ف ق˘˘ئا˘˘قد سسم˘˘خ رور˘˘م
ةفكلا ليدعت نم ةفايصضلا باحصصأا
ءاز˘ج ة˘ل˘كر ن˘م يد˘ي˘م˘ح ة˘ط˘صساو˘ب
نايزم بردملا لابصشأا رظتناو ،اصضيأا

نم ةدافتصسÓ˘ل18 ةقيقدلا ليغ˘يإا
اهلجصسو اهذ˘ف˘ن ة˘ي˘نا˘ث ءاز˘ج ة˘بر˘صض
جاجتحاب ءاق˘ل˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘ل ،يد˘ي˘م˘ح
م˘كح˘لا ى˘ل˘ع ““ة˘ير˘صصن˘لا““ ي˘ب˘عل
،ق˘ي˘ف˘صصت˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع ر˘˘ما˘˘ع تيآا

ةملاظ تنا˘ك ه˘تارار˘ق نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م
هذ˘ه ءو˘صض ى˘ل˘عو ،م˘ه˘ل ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
““بونجلا روصسن““ ىقترا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

41 عومجمب ا˘ت˘قؤو˘م ة˘فا˘صصو˘لا ى˘لإا
يدانلا عبقي امنيب ،رخأاتم ءاقلو ةطقن

تصسب71 ـلا ةبترملا يف يمصصاعلا
قارز˘مو˘ب بع˘ل˘م ن˘صضت˘حاو ،طا˘ق˘ن
““راوطألا ةبيرغ““ ةهجاوم فلصشلاب
جرب يلهأاو يلحملا يبملوألا نيب
ةج˘ي˘ت˘ن˘لا تدا˘صس ثي˘ح ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ي˘نو˘نا˘ق˘لا ن˘مز˘لا لاو˘ط ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لا
رظتني عيمجلا ناك امنيبف ،ةارابملل

لداع˘ت˘لا ع˘قو ى˘ل˘ع م˘كح˘لا ةر˘فا˘صص
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كصشت تقا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا ،ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صسلا
عئاصضلا لدب تقولا يف ““ةوافلصشلا““
نم لك ربع راصصتنلا يفده عقوتل

د) ر˘˘˘˘ها˘˘˘˘طو (09+2 د) يزر˘˘ح˘˘م

فلصشلا يبملوأل حمصسي ام،(5+09
سسما˘خ˘لا ف˘صصلا ي˘لا ءا˘ق˘ترلا ن˘˘م

ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘يد˘م˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ب (31)
قرغلا ““ةيجياربلا““ ةنيفصس لصصاوت
نأا امب ،ة˘ي˘ب˘ل˘صسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘مزأا ي˘ف
نيتطقنب بيترتلا ليذتي ““يلهألا““
.طقف
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ليحرلاب لÓم نوبلاطيو ةريصسم يف نوجرخي ””يرانكلا”” راصصنأا
ةمصصاعلا داحتالئابقلا ةبيبش

لوعت ””ةراطصسوصس”” ةرادإا
يف ةروث ثادحإا ىلع
  يوتصشلا ””وتاكريملا””

تادقاع˘ت ءار˘جإل ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ط˘ط˘خ˘ي
ءادأا نيصسحتل ،ةيوتصشلا تلاقتنلا ةرتف يف ةديدج
قÓطنا عم ةرثعت˘م˘لا ة˘ياد˘ب˘لا د˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘نو
يدان سسيئر ،لولج روصشاع فصشكو ،ديدجلا مصسوملا
ةيرئازجلا ةعاذإÓل تاحيرصصت يف ،ةمصصاعلا داحتا
ىلع ددج نيبعل عم دقاعتلا فدهتصسي قيرفلا نأاب
تلاقتنلا ةرتف لÓخ طصسولاو موجهلا ىوتصسم
،ةديدج تاميعدت˘ل ه˘ت˘جا˘ح ن˘ي˘ب˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘يو˘ت˘صشلا

نع ىلختيصس ةمصصاعلا داحتا نأاب ،لولج حصضوأاو
سسفن يف اديصشم ،مهصسفنأا تابثإا يف اولصشف نيبعل
قيقحتب ارخؤوم قيرفلا اهلجصس يتلا ةوحصصلاب تقولا
دق ينفلا مقاطلا نأا ىلإا راصشأاو ،نييلاتتم نيراصصتنا
ةصصاخ ،ةينفلا بناوجلا نم ديدعلا حيحصصتب ماق
زكرمتو يصساصسألا ليكصشتلا راي˘ت˘خا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ءادأا ى˘ل˘ع ا˘ي˘با˘˘ج˘˘يإا سسكع˘˘نا ا˘˘م و˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ديلو.ف.لكك ةعومجملا

ةنيطنصسق بابصش

ضضفري ينارمع
كرحتت رابآلاو ةدوعلا

هتفيلخ نييعتل
سسأار ىلع ،ينارمع رداقلا دبع بردملا ةبرجت هجتت
رخآا ةباتكل ،ينيطنصسقلا يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا
،ةيصضاملا ةلوجلا يف ةدكيكصس لداعت دعب ،اهلوصصف
ملصسو ،ناصسملت ىلإا ،ةروصضخلا بردم رداغ ثيح
ىلع هرارصصإا دكأاو ،يمصساقل ةدكيكصسب هتلاقتصسا

،ديمعلا يريصسم اريثك طرويصس ام وهو ،ةدوعلا مدع
،ةرادإا سسلجم سسيئر نأا انرداصصم نم انملع اميف
ةرم لك يف رخؤوي ديزي Óعل ،ةنيطنصسق بابصش ةكرصش
ةرادإا نيعي نأا دارأا ثيح ،قرصشلا ةمصصاعل همودق
ي˘ه˘ن˘ي ى˘ت˘ح ،ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسألا ة˘˘بار˘˘ق ذ˘˘ن˘˘م ،ةد˘˘يد˘˘ج
جوجم ةفيلخ لوح لوحي يذلا ريبكلا سسنابصسوصسلا
،ةروصضخلل قباصسلا دئاقلا ةرداغم نم نيعي يذلا
ىقبيو ،ةراطصسوصس دصض ققحملا زوفلا بقع قيرفلل
،ليحرلا ىلع رصصي ينارمع بردملا نأا ،ديكألا رمألا

ىلإا رظنلاب ءا˘ق˘ب˘لا ل˘ب˘ق ه˘نأا ،ه˘يد˘عا˘صسم˘ل د˘كأا ثي˘ح
هل ةفيلخ نييعت ةلاحتصساو ،ةبعصصلا قيرفلا ةيعصضو
،ةدكيكصس ةبيبصش دصض يصضاملا سسيمخلا ءاقل لبق
ايمصسر بلط ينارمع بردملا نأا انتامولعم ديفتو
نأاو ةصصاخ ،ةروصضخلل بردمك هماهم نم هءافعإا

يتلا ةصسرصشلا ةلمحلاب ا˘ها˘م˘صسأا ا˘م˘م ار˘ي˘ث˘ك ءا˘ت˘صسم
ءاقل بقع يمصساقب عمتجا كلذل ،مصسوملا اذه هلاطت
هنأا دكؤوي ام وهو ،دوعي نل هنأا هل دكأاو اداكيصسور
ل لصصتم قايصس يفو ،هبصصنم رداغم ىلع ممصصم
ي˘ف ،ة˘ل˘ما˘ك م˘ه˘ت˘ق˘ث نو˘ع˘صضي ،را˘بآلا ور˘ي˘صسم لاز˘ي
ريدملا سضفري ثيح ،ينارمع رداقلا دبع بردملا
جئاتنب قيرفلا لبقتصسم طبر ،كارطانوصس عرفل ماعلا
ىلع ،لقألا ىلع نيمصسومل هئاقب نوديريو ،ةلوطبلا
نم اوريغ ،دوعصسم يصساح يف نيلوؤوصسملا نأا رابتعا
لجأا نم مصسوملا ةينازيم نم اوصصلقو ،مهتصسايصس
نامصض نوديري يلا˘ت˘لا˘بو ،ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م د˘ي˘ي˘صشت
ءانب نم ءاهتنلا ةياغ ىلإا لقألا ىلع ،طقف ءاقبلا

انرداصصم نم انملع ،رخآا بناج نم ،نيوكتلا زكرم
لكاصشملا اولم ،ةكرصشلا لامع سضعب نأا ،ةصصاخلا

تاعاصسلا يف مهنم مهددع دمع دقو ،قيرفلا طصسو
نأل ،قيرفلا ةرادإا نم ةلاقتصسلا ميدقتل ،ةيصضاملا
،لوقت يتلا انرداصصم بصسح نفعتم حبصصأا عصضولا
دعت مل ،قيرفلا Óعل اهب يريصس يتلا ةقيرطلا نأا
ام وهو ،راصصنألا سسيلو ،ةكرصشلا لامع ىتح بجعت
روغصشب ،ةمداقلا مايألا يف اددهم ديمعلا لعجي دق
نود˘ير˘ي لا˘م˘ع˘˘لا ط˘˘صسبأا ى˘˘ت˘˘ح نأل ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك يرادإا
اذ˘ه ،ن˘ف˘ع˘ت˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ةردا˘غ˘˘م˘˘لا

ريد˘م نود ا˘ي˘لاو˘ت ثلا˘ث˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا نو˘كي˘صسو
يف Óعل ر˘خأا˘ت بب˘صسب ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ ،ي˘صضا˘ير
  .جوجم ةفيلخ نييعت

ب.ماصشه

(ةنماثلا ةلوجلا) ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

قيفتصست ””ةركملا””و هجهوت لصصاوي يبملوألا
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ن˘م تار˘سشع˘لا ،لوألا سسمأا ،ع˘م˘ج˘ت
لزنم مامأا  ةدكيكسس ةبيبسش راسصنأا

لا˘م˘ج ةد˘كي˘˘كسس ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش سسي˘˘ئر
ةم˘خ˘سض تا˘يار ن˘ي˘ع˘فار ،يرا˘ط˘ي˘ق
سسي˘ئر˘لا بلا˘ط˘ت ،تارا˘ع˘سش ل˘م˘ح˘ت
نم ليحرلاب يراطيق لامج يلاحلا
ةبيبسشلا راسصنأا بلاط امك ،قيرفلا

ليوحتب ،ةيجاجتحلا مهتفقو للخ

ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ة˘كر˘سش م˘˘ه˘˘سسأا ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ
ة˘يدا˘سصت˘قا ة˘سسسسؤو˘م˘ل ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

بلج عم ،مداقلا م˘سسو˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع
ر˘ي˘ي˘سست ى˘لو˘ت˘ت ةؤو˘ف˘ك تا˘ي˘سصخ˘سش
را˘˘سصنألا طر˘˘ت˘˘سشا ا˘˘م˘˘ك ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
نيبعل˘لا د˘حأا ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
يسضاملاب نومسستي نمم ،نيقباسسلا
ر˘ي˘ي˘سست˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘˘لا
،ةكرسشلا ةرادإا سسأار ىلع يسضايرلا

ءاسسؤور ىلع دا˘م˘ت˘علا نأا ن˘يد˘كؤو˘م

تاطلسسلا تاناعإاو م˘عد نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
رييسست ى˘ل˘ع نوو˘ق˘ي لو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
دهع زع يف تادعاسسم نود قيرفلا
فد˘ه ل˘قر˘ع˘ي ا˘م ر˘ب˘˘كأا ،فار˘˘ت˘˘حلا
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ي˘ف ة˘ب˘ي˘ب˘˘سشلا
قيرفلا رث˘ع˘ت نإا˘ف ةرا˘سشإل˘ل ،ى˘لوألا
يف  هدعاوق لخاد يسضاملا سسيمخلا
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سش د˘˘˘˘˘سض قر˘˘˘˘˘سشلا ي˘˘˘˘˘براد
تسضافأا يتلا ةرطقلا يه ،ةنيطنسسق
هذه ميظنت ىلإا مهب تدأاو سسأاكلا

لسصاوت لظ يف ةيجاجتحلا ةكرحلا
دعاوقلا لخاد ةسصاخ طاقنلا فيزن

يف ةثلث ،طاقن5 قيرفلا عيسض نيأا

ناتطقنو1-4 فلسشلا ةيعمج ةعقوم
با˘˘˘ب˘˘˘سش د˘˘˘سض قر˘˘˘سشلا يراد ي˘˘˘˘ف

ىلإا ىقري مل يذلا0-0 ةنيطنسسق
نإاف ةراسشإلل ،بولطملا ىوتسسملا

تلباقم4 رسسخ ةب˘ي˘ب˘سشلا ق˘ير˘ف
دادو ما˘مأا لدا˘ع˘تو نا˘ن˘˘ثإا ي˘˘ف زا˘˘فو
.ةنيطنسسق بابسشو ناسسملت

ياد نيشسح رشصن

 ةارابملا مكح ىلع رانلا حتفي ايايو راصشب يف طقصست ةيرصصنلا
ةرواسسلا ةبيبسش قيرف ققح
هفي˘سض ما˘مأا زو˘ف˘لا˘ب م˘هألا
سسمأا لوأا ياد نيسسح رسصن

ةارابم يف،(2-1) ةجيتنب
ة˘ثل˘ث ل˘ي˘˘ج˘˘سست تد˘˘ه˘˘سش
ءاز˘ج تا˘بر˘سض ن˘م فاد˘هأا

بعل˘˘ل ءار˘˘م˘˘ح ة˘˘قا˘˘ط˘˘بو
،حا˘ت˘ف˘م ع˘ي˘˘بر ة˘˘ير˘˘سصن˘˘لا

ءانبا ةدئافل ةيادبلا تناكو
دئاقلا قيرط نع ةحلملا

لج˘سس يذ˘لا حا˘ت˘ف˘م ع˘ي˘بر

،85 ةقيقدلا يف ءازج ةلكر
سسم˘˘خ رور˘˘م د˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘كل
باحسصأا نكمت طقف قئاقد
ةفكلا ليدعت نم ةفايسضلا
ي˘˘ف يد˘˘ي˘˘م˘˘ح ة˘˘ط˘˘سساو˘˘˘ب

18 ةقيقدلا هتأاسشن هقيرف هجاو يذلا ليغيإا نايزم بردملا لابسشأا رظتناو ،اسضيأا ءازج ةلكر نم36 ةقيقدلا
جاجتحلاو لدجلا نم ريثكلا تراثا ةريخلا هذه نا ريغ ،يديمح اهلجسسو اهذفن ةيناث ءازج ةبرسض نم ةدافتسسلل
،قيفسصتلا قيرط نع رماع تيآا مكحلا رارق ىلع جاجتحلا ءوسض ىلع ءاقللا ىهتنا ثيح ،ةمسصاعلا ءانبا بناج نم
مجاهو ،ءارمحلا ةقاطبلاب درطلل حاتفم عيبر قيرفلا دئاق سضرعت امك ،مهل ةبسسنلاب ةملاظ تناك هتارارق نأا نيربتعم
بسستحاو امدعب ةرواسسلا ةبيبسش مامأا هقيرف ةارابم رادأا يذلا رماع تيآا مكحلا اياي يزوف ياد نيسسح رسصن مجاهم
،حاتفم عيبر اهلجسس ةدحاو نم ياد نيسسح رسصن قيرف دافتسسا ،ةارابملا نم يناثلا طوسشلا يف ءازج تلكر ثلث
:لئاق يمومعلا نويزفلتلل ةارابملا ةياهن دعب اياي يزوف ثدحتو ،ءازج يتلكر ىلع سضرألا باحسصأا لسصحت اميف
طوسشلا يفو ،نيقيرفلا نيب ةدارإلاو ةيدنلا تناك ثيح ،نيقيرفلل ةبسسنلاب ،اديج ناك ءيسش لك لوألا طوسشلا““
،ةارابملا نم امامت جرخو ،مكحلا ىلع طغسض ناك نيطوسشلا نيب فسسألل نكل ،فادهألا ليجسست نع انثحب يناثلا

دعب احاترم هريمسض نوكي نا طقف ىنمتا ،مكحلا اذه ىلع ادج ةريبك ةارابملا““ :فاسضأاو ،““ةجيتنلا ىلع اريثك رثأاو

،رخأاتم ءاقلو ةطقن41 عومجمب اتقؤوم ةفاسصولا ىلإا راسشب روسسن ىقترا ةجيتنلا هذه ءوسض ىلعو ،““ةلباقملا هذه
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ةدكيكشس ةبيبشش

يراطيق سسيئرلا لزنم مامأا نوعمجتي راصصنألا
هــــــليحرب نوـــــــبلاطيو

 تاجاردلل ةيرئازجلا ةيداحت’ا

ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا
 نونكع نبب يفناج32 موي

ةماعلا اهتيعمج تاجاردلل ةيرئازجلا ةيداحتلا دقعت

ةنجللا رقمب يفناج32 خيراتب0202 ةنسسل ةيداعلا
،ةمسصاعلا رئازجلاب ةيرئازجلا ةيسضايرلاو ةيبملولا

يتلا ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا للخ قرطتلا متيسسو

ةدع ىلا7102-0202 ةيبملولا ةدهعلل اماتخ يتأات
و يبدألا نيريرقتلا ىلع ةقداسصملا اهمهأا طاقنلا

و ةينفلا ةليسصحلا بناج ىلإا0202 ةنسسل يلاملا
يلثمم ءاعد˘ت˘سسا م˘تو ،تا˘با˘سسح˘لا ظ˘فا˘ح˘م ر˘ير˘ق˘ت
ي˘لا˘م˘لاو ي˘بدألا ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا عاد˘يإا ى˘لإا تا˘ط˘بار˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘نا˘مألا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ب سصا˘خ˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ر˘سضح˘م بنا˘ج ى˘لإا ة˘يدا˘ح˘تل˘˘ل
ةيريدم لبق نم ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لا م˘ت˘ي ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا
،ي˘ئا˘سضق ر˘سضح˘م وأا ة˘يلو˘ل˘ل ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا

ةرازو ا˘ه˘تد˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م˘لا ةر˘كذ˘م˘لا بسسحو
ةيلمع ريسس تاءارجإل ةددحملا ،ةسضايرلاو بابسشلا
ةماعلا تايعمجلا دقعت ،ةيسضايرلا تائيهلا ديدجت

51 ىلا ي˘ف˘نا˘ج51 نم تايسضايرلا تايدا˘ح˘تل˘ل

تاباختناب ةيلم˘ع˘لا م˘ت˘ت˘خ˘ت نأا ل˘ب˘ق،1202 ل˘ير˘فأا
ةيبملولا ةدهع˘لا ح˘ت˘ت˘ف˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ةركذم سصنت ىرخأا ةهج نم،0202-4202 ةديدجلا
ى˘ل˘ع م˘ظ˘ن˘ت ة˘ما˘ع˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا نأا ى˘ل˘ع ةرازو˘˘لا

ةقداسصملا لجأا نم ةيداع ةماع ةيعمج : نيتلحرم
ةدهع˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ل ي˘لا˘م˘لاو ي˘بدألا ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ةيباختنلا ةماعلا ةيعمجلا كلذ دعب اهيلتل ةيبملولا

سصوسصنلل اقيبط˘ت ا˘مو˘ي51 زوا˘ج˘ت˘ت ل ةد˘م ي˘ف
 .ةيسضاير ةيداحتا لكل يلخادلا ماظنلاو

 ر.ق

ةعبطلا يف زنوربلا نازرحي هللا باجو نوجرع
يلودلا ةحابسلا ىقتلم نم45ـلا

نا˘˘حا˘˘ب˘˘سسلا كت˘˘˘فا
نايلودلا
د˘ب˘ع ،نا˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
نو˘˘˘˘جر˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا

،ه˘ل˘لا با˘ج سسي˘نأاو
ةيلاديملا سسما لوا
ي˘˘ف ة˘˘يز˘˘˘نور˘˘˘ب˘˘˘لا

رتم05 ي˘قا˘ب˘سس
و ر˘˘ه˘˘ظ˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ةحابسس رتم0051
،يلاوتلا ىلع ،ةرح
ة˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا ن˘˘م˘˘سض

ىقتل˘م ن˘م45ـلا

71 و51 نيب ترج يتلا ،(م05) ريبكلا سضوحلاب ارسسيوسسب فينجب يلودلا ةحابسسلا

يف رئازجلا ديرب يدان حابسس لخدو،1202 ويكوطب ةيبملوألا باعلألل ةلهؤوملاو ،يفناج

فلخ ،(ج78 اث52) تيقوتب رهظلا ىلع رتم05 سصسصخت يف ““أا““ يئاهنلل ثلاثلا فسصلا

،(ج10 اث52) ىقتلملل يسسايقلا مقرلا ميطحت عم بهذلاب جوت يذلا رايورب يودن ناهوي

،تيقوتلا اذه لسضفبو ،(ج45 اث52) ةثلاثلا ةبترملا فوكويتيم نامور لسصحت نيح يف

52) ريغسصلا سضوحلاب ملاعلا ةلوطبل لهؤوملا ““ب““ ىندألا دحلا ،(ةنسس91) نوجرع زرحأا

ىندألا دحلا اذكو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاب يبظوبأاب1202 ربمسسيد يف ةررقملا ،(م

ةيندمب2202 يام رهسش ةجمربملا ،(م05) ريبكلا سضوحلاب ملاعلا ةلوطبل لهؤوملا ““ب““

0051 ليوطلا قابسسلا ةيزنورب ،(ةنسس12) هللا باج هنطاوم ققح امك ،نابايلاب اكويوكوف

مقر عم بهذلاب جوتملا يلوج نايماد فلخ ،(ج61 اث80 د61) نمزب ةرح ةحابسس رتم

د51) ةيسضفلا ىلع لسصحتملا ،يليف اسشاسس و ،(ج86 اث91 د51) ىقتلملل ديدج يسسايق

هردق رورم نمزب ،رئازجلا داحتا يدان حابسس ىفتكا ،قابسسلا سسفن نمسضو ،(ج29 اث62

““ب““ ىندألا دحلا عازتنل هلهؤوي مل يذلاو ،ىلوألا رتم008 ـلا يف (ج48 اث71 د8)

ديلو.ف                          .(ةرح ةحابسس رتم008) سصسصختلا اذه يف دايبملوألل لهؤوملا
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ة˘ب˘تا˘ك ج˘ما˘نر˘ب ط˘ط˘خ˘م را˘طإأ ي˘˘ف
ةبخ˘ن˘لأ ة˘سضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ ة˘لود˘لأ

سصا˘˘خ˘˘لأ عور˘˘سشم˘˘ل˘˘ل أد˘˘ي˘˘سسج˘˘˘تو
تفرسشأأ ،ةباسشلأ بهأوملاب لفكتلاب

ة˘سضا˘ير˘ب ة˘ف˘ّل˘كم˘لأ ة˘لود˘لأ ة˘ب˘˘تا˘˘ك
˘مو˘ي ،ير˘كأو˘سس ة˘م˘ي˘ل˘سس ،ة˘ب˘خ˘˘ن˘˘لأ
يميركت لفح مسسأرم ىلع سسيمخلأ

نم ةباسشلأ ةيسضايرلأ بهأوملل ىلع
ىلع يتلأ نطولأ تايلو فلتخم
قيتعلأ ملاسس يديسس يح نبإأ اهسسأأر
يقت» ةبانع ةيلوب ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ّ
تأونسس01 بحاسص » ةندخوب نيدلأ
ةسضاير يف ةدعأو ةبهوم تاب يذلأ

هزوف دعب ايبرعو اينطو مدقلأ ةرك
ة˘ق˘با˘˘سسم ي˘˘ف ى˘˘لوألأ ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا˘˘ب
-مد˘ق˘لأ ةر˘ك- ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ بهأو˘˘م˘˘لأ
ىلع ،ةلودلأ ةبتاك تدّكأأ ةبسسانملاب
ا˘ه˘ي˘لو˘ت ي˘ت˘لأ ىو˘سصق˘˘لأ ة˘ّ̆ي˘˘م˘˘هألأ
كلذو ةباسشلأ ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ بهأو˘م˘ل˘ل
ة˘با˘ت˘ك ج˘ما˘نر˘ب ط˘ط˘خ˘م را˘طإأ ي˘˘ف

بهأو˘م˘لأ هذ˘ه˘ب ل˘ّف˘˘كت˘˘لأو ة˘˘لود˘˘لأ
ةل˘ئا˘ه˘لأ ا˘ه˘تأرد˘ق ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل ةد˘عأو˘لأ
ةقفأرم˘لأو د˘ي˘ج˘لأ ر˘ي˘طأا˘ت˘لأ ل˘سضف˘ب
تعد دد˘سصلأ أذ˘ه ي˘فو .ة˘م˘كح˘م˘لأ

ةقفأرم ةرور˘سض ى˘لإأ ة˘لود˘لأ ة˘ب˘تا˘ك
ةبهوملأ ةّندخوب نيدلأ يقت لفطلأ
تّهجو ثيح مدقلأ ةرك يف ةعئأرلأ

هتقفأرمل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘لود˘لأ ة˘ب˘تا˘ك
أذكو هتبهوم لقسص لجأأ نم همعدو
سضرغب هقيرفل تا˘ي˘نا˘كمإلأ ر˘ي˘فو˘ت

هتاقاط ريجفتل أديج أريطأات هريطأات
رئأزجلأ لثمم نأأ ردجيو . هتبهومو

01 بحا˘سص ن˘يد˘لأ ي˘ق˘ت ة˘ند˘خو˘˘ب

ىلوألأ ةبترم˘لأ ق˘ق˘ح نا˘ك تأو˘ن˘سس

22 نيب نم قاقحتسسإأ و ةرأدج نع

يف يبرعلأ ىوتسسملأ ىلع كراسشم

0202 مدقلأ ةرك بهأوم ةقباسسم

روهمجلأ نم ددع ربكأأ دنسس لانو

525.43 لدعمب يبرعلأو يرئأزجلأ

.ةطقن
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تأد˘˘˘حو ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ
ز˘ج˘ح ن˘م ف˘ي˘ط˘سسب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

ةدحو00081 ي˘˘˘˘˘لأو˘˘˘˘˘ح
ءانب أذهو ،ةيلوحك تابورسشم
دأرفأأ ىلإأ ةدرأو تامولعم ىلع
اهدافم ايميلقإأ ةسصتخملأ ةقرفلأ

«موكانوسس» عون ةنحاسش روبع

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘كب ة˘ل˘م˘˘ح˘˘م
ةهومم ةيلوحكلأ تا˘بور˘سشم˘لأ
ةيلو نم ةمداق لسصبلأ ةدامب
نيأأ، ةليم ةيلو هاجتاب ترايت
ترفسسأأ ةمكحم ةطخ تعسضو
د˘ع˘بو ة˘ن˘حا˘سشلأ ف˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘˘ع
ق˘ئا˘ثو˘لأ ة˘ن˘يا˘ع˘مو ا˘ه˘سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت
ل ا˘ه˘ق˘ئا˘سس نأأ ن˘ي˘ب˘˘ت، ة˘˘يرأدإلأ
هل حمسست ةقيثو ةيأأ ىلع زوحي
ملسستسس، طاسشنلأ أذه ةسسراممب

ى˘˘لإأ ةزو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘عا˘˘سضب˘˘لأ

دعت و. ةلود˘لأ كÓ˘مأأ ة˘ي˘سشت˘ف˘م

اهعون نم ةيناثلأ ةثداحلأ هذه

تنكمت ثيح ريسصق فرظ يف

ةنحاسش زجح نم حلاسصملأ تأذ

ـب ةلمحم «موكانوسس» عون نم

تابورسشملأ نم ةدحو فلأ01

ة˘يلو ن˘م ة˘مدا˘˘ق ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ

. ةليم ةيلو هاجتأ يف ةياجب
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قيسسنتلاب ةلاقلأ ةرئأد نمأأ حجن

لوألأ ير˘˘˘سضح˘˘˘لأ ن˘˘˘˘مألأ ع˘˘˘˘م

ي˘ف فرا˘ط˘لأ ة˘يلو˘ب ة˘˘لا˘˘ق˘˘لا˘˘ب

ة˘ي˘˘مأر˘˘جإأ ة˘˘با˘˘سصع˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلأ

ج˘يور˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘م˘ظ˘ن˘˘م

ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأرد˘خ˘م˘لأ

نم دأرفأأ40 نم نوكتت ةهجلاب

ةأأر˘˘مإأ ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ت ةد˘˘حأو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع

.ة˘لا˘ق˘لأ ة˘ن˘يد˘م ن˘م نورد˘ح˘ن˘˘ي

˘مÓ˘˘عإلأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب بسسحو

م˘˘ت ة˘˘يلو˘˘لأ ن˘˘˘مأل لا˘˘˘سصتإلأو
نم ةيمك زج˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ لÓ˘خ
ةأا˘ي˘ه˘م عو˘ن ج˘لا˘ع˘م˘˘لأ ف˘˘ي˘˘كلأ
ةيمك ىلإأ ةفا˘سضإلا˘ب  ج˘يور˘ت˘ل˘ل
أذك و ةسسولهملأ سصأرقألأ نم
ن˘م د˘ع˘ي ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
.ج˘˘يور˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تأد˘˘ئا˘˘˘ع
دعب هنأأ ردسصملأ تأذل أدانتسسإأو
زجنأأ مهعم قيقحتلأ نم ءاهتنإلأ
ةيسضق ن˘ع ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م م˘ه˘ل

تأردخملأ نيزختو عيبو سضرع
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘˘م˘˘لأ سصأر˘˘قأأو

مامأأ أومدق ةيعرسش ريغ ةقيرطب
ةسصتخملأ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
يف ردسص ةلاقلأ ةمكحم ىدل

رمأأ ةعبرألأ ةباسصعلأ دأرفأأ قح
ةياغ ىلإأ تقؤوملأ سسبحلأ عأديإأ
نع مهتم˘كا˘ح˘م د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت
نأأ رد˘ج˘يو .دو˘ه˘˘سشم˘˘لأ مر˘˘ج˘˘لأ

فرا˘ط˘لأ ة˘يلو˘ب ن˘مألأ ح˘لا˘˘ث˘˘م
ةدع ةريخألأ رهسشألأ يف تهجو
تا˘كب˘˘سشل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م تا˘˘بر˘˘سض
تاسسوهملأو تأردخملأ جيورت
.ةلأدعلل مهميدقتو
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،يسضاملأ عوبسسألأ ةياهن تنسضتحأ
ةيلول ةعبات˘لأ ة˘تو˘ت˘لأ ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م
يتلأ ،ةيباسشقلأ قابسس ةرهاظت ةنتاب
نايرلأ ةعومجم اهميظنت ىلإأ ترداب
ةيناث ةعبط يف ةتوتلأ نيعب كيتيلتأ

فلتخم نم ءأدع06 وحن اهب كراسش
هذه ةردابم˘لأ تي˘ق˘ل ثي˘ح ،را˘م˘عألأ
ناك رامعألأ فلتخم نم أريبك لابقأ

8 رمعلأ ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘ف˘ط م˘هر˘غ˘سصأ

تانيعب˘سسلأ ي˘ف م˘هر˘ب˘كأأو تأو˘ن˘سس
يف ة˘كرا˘سشم˘لأ لأ أو˘بأ ،ر˘م˘ع˘لأ ن˘م

ءأد˘ترأ ه˘ي˘ف طر˘ت˘سشي يذ˘لأ قا˘ب˘سسلأ

ىلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ بسسحو ،ة˘ي˘با˘سشق˘لأ

وه كلذ نم ةياغلأ نإاف هذه ةرهاظتلأ

سسابللأ أذهب زأز˘ت˘علأ ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لأ

دأد˘جلأ ن˘ع ثرأو˘ت˘م˘لأ يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ

تلافتحأو كلذ نمأزتو اسصوسصخ

ل˘كب نر˘ت˘ق˘ت ا˘م˘لا˘ط˘ل ي˘ت˘لأ ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي

يدا˘˘˘م ل ى˘˘˘ت˘˘˘حو يدا˘˘˘م ثورو˘˘˘م

ةرا˘˘˘سضح˘˘˘لأ ق˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف برا˘˘˘˘سض

سسا˘˘ب˘˘ل كلذ ن˘˘˘مو ،ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مألأ

ى˘بأا˘˘ي ما˘˘ه ثورو˘˘م˘˘ك ة˘˘ي˘˘با˘˘سشق˘˘لأ

ظافحلأو هيلع ءاقبلأ متو راثدنلأ

نع كيهان أذه ،ليج دعب Óيج هيلع

ةروثلأ نابإأ سسابللأ أذهل ماهلأ رودلأ

ي˘˘قأو˘˘لأ نا˘˘ك ن˘˘يأأ ة˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ

امي˘سس ءا˘ت˘سشلأ ر˘ق ن˘م ن˘يد˘ها˘ج˘م˘ل˘ل

ةع˘ب˘ط˘لأ تفر˘ع د˘قو أذ˘ه ،لا˘ب˘ج˘لا˘ب

لÓ˘خ ن˘م أر˘ي˘ب˘ك ا˘حا˘ج˘˘ن ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو ة˘ع˘˘سسأو˘˘لأ ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ

ةردابملأ لسصأوتت نأأ ىلع ،مكحملأ

ةنسسك ةمداقلأ تأونسسلأ لÓخ هذه

ظافحلأ اهنم فده˘لأ ى˘ق˘ب˘ي ةد˘ي˘م˘ح

ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو ثورو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع

.هئأدترأ
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نيسسحتل ةينطولأ ةلاكولل ماعلأ ريدملأ  سسمأأ فرسشأأ
أءاقل ىلع يبيرعلب قراط دمحم لدع هريوطت و نكسسلأ
فلكملأ دعاسسملأ ماعلأ ريدملأ هرسضح ءاقللأ ييمييقت
و تايلمعلأ ذيفنتل يزكرملأ ريدملأ و عيراسشملأ ةعباتمب
ءأردملأ و دوقعلاب فلكملأ ريدملأ و تاسسرأدلأ ريدم
ةماعلأ ةيريدملأ نايب بسسحو . لدع ةلاكول نييوهجلأ
ىلإأ عمتسسأ لدع ةلاكو نع لوألأ لوؤوسسملأ لدع ةلاكول

عيبلأ ةغيسص عيراسشم فلتخمب لاغسشألأ مدقت نع سضرع
ةسصاخ ، نطولأ تايلو فلتخم ربع ةعزوملأ راجيإلاب

ريدملأ اعد ثيح،0202 ةنسس لÓخ تقلطنأ يتلأ اهنم
رخأاتلأ يدافت و لاغسشألأ ةريتو عيرسست ةرورسض ىلإأ ماعلأ

فدهب ، ةيدقاعتلأ لاجآلأ مأرتحإأ ةرورسض و زاجنإلأ يف
ءأردملأ مزلأأ امك ةددحملأ اهلاجأأ يف تانكسسلأ ميلسست
نيسسحتل ةينطولأ ةلاكولاب دوقعلأ ريدم و نييوهجلأ
ءأرد˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأ ةرور˘˘سضب هر˘˘يو˘˘ط˘˘ت و ن˘˘كسسلأ
دوقع ةيوسست لجأأ نم تايلولأ فلتخم يف عيراسشملأ
لدع تانكسسلأ هتاه اهقوف زجنت يتلأ ةيراقعلأ ةيعوألأ
اعد امك. نيديفتسسملأ دوقع ميلسست يف رخأاتلل ايدافت
دوقعلأ فلم ة˘يو˘سست ى˘لإأ (لد˘ع) ة˘لا˘كو˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ

ةريسصق ةدم يف1 لدع نكسس فلأأ55 جمانربل ةيئاهنلأ

اعد قايسسلأ تأذ يف و. لبقملأ سسرام51 ىدعتت ل
لدع ةلاكوب تاسسأردلأ ريدم لدع ةلاكول ماعلأ ريدملأ
اهقÓطإأ مت يتلأ عيراسشملأ يف تاسسأردلأ عيرسست ىلإأ

. أرخؤوم

0202 ماعل ةيبرع ةبهوم لشضفأا بقل ىلع لشصحتم / ةبانع

ةدعاصصلا ةيوركلا ةبهوملا مركت يركاوصس
قيتعلا ملاصس يديصس يح نبإا ةندخوب نيدلا يقت

ةليم هاجتاب ترايت نم ةمداق

ةدحو00081 زجحي فيطصس كرد
 ةيلوحكلا تابورصشملا نم

 ةدحاو ةلئاع نم نوردحني / فراطلا

تاصسولهملاو تاردخملا جيورت ةباصصعب حيطي نمألا
 ةلاقلاب ةأارمإا اهدوقت

ةنتابب ءادع06 وحن ةكراششمب

ةتوتلا نيعب ةيناثلا ةعبطلا يف ةيباصشقلا قابصس ناصضتحإا

جمانربل ةيئاهنلا دوقعلا فلم ةيوصستل وعدي يبيرعلب
لبقملا شسرام فصصتنم لبق«1 لدع» نكصس فلأا55

شصاخصشأا4 نم نوكتت رارصشأا ةكبصش كيكفت
 ةلصشنخب ةقرصسلا نهتمت

يف سصاخسشأأ40 فيقوت نم ،ةلسشنخ ةيلو نمأاب يلخأدلأ سسماخلأ يرسضحلأ نمألأ رسصانع نكمت
ةيحسضلأ مدقت رثإأ دوعت ةـيسضقلأ .تاقورسسملأ عاجرتسسأو فنعلأ لامعتسساب ددعتلاب ةقرسسلأ ةيسضق
ةيمسسر ىوكسش عأديإأ سضرغل ،ةلسشنخ ةيلو نمأاب يلخأدلأ سسماخلأ يرسضحلأ نمألأ حلاسصم ىلإأ

021 يحب يلئاعلأ هـتيب مامأأ ناك امنيح ،نيلوهجم لبق نم لاقنلأ هفتاه ةقرسسل هسضرعت سصوسصخب

هل هتمواقم دعبو ،لاقنل هفتاه ىلع ذأوحتسسلأو هقنخب ماقو سصخسش هنم مدقت نيأأ ،ةلسشنخب نكسسم
نيسصخسشلأ أرـفو ،يغأرب كفم لامعتسساب هدي مسصعم ىوتسسم ىلع هيلع ءأدتعلاب رخآأ سصخسش ماق
دحأاب ةبكرملأ فيقوت مت ةطرسشلأ تأوقل يروفلأ لخدتلأ لسضفبو ،ةيحايسس ةبكرم نتم ىلع نيبراه

ةثÓثو قئاسسلأ سصاخسشأأ (40) ةعبرأأ اهنتم ىلع ناك يتلأ زيجو فرظ يف ةلسشنخ ةنيدم ءايحأأ
ةيلمعل ناكملأ نيع يف مهعاسضخإأ مت نيذلأ ،ايئاسضق نيقوبسسم ،رمعلأ نم يناثلأ دقعلأ يف ،هيقفأرم
روثعلاب ترفسسأأ ،قيقدلأ سشيتفتلأ ةيلمعل ةبكرملأ عاسضخإأ ىلإأ ةفاسضإلاب ،ةينوناقلأ يدسسجلأ سسملتلأ

ىلع ءأدتعلأ مرج يف ةلمعتسسملأ (20) يغأرب كفم (ةقرسسلأ لحم) ةيحسضلأ لاقن فتاه ىلع
لامكتسسل يلخأدلأ سسماخلأ يرسضحلأ نمألأ رقم ىلإأ نيلعافلأ ليوحتو اهطبسض متيل ،ةيحسضلأ
دـسض يئأزج فـلم زاـجنإأ مـت ،قـيقحتلأ تأءأرـجإأ لامكتسسأ دـعبو  .ةمزÓلأ قيقحتلأ تأءأرجإأ
ةمكحم ةباين مامأأ مهميدقت مت هبجومب ،فنعلأ لامعتسساب ددعتلاب ةقرسسلأ عوسضومب مهيف هـبتسشملأ
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قرحلا ةيصضق يف طروتم ايئاصضق قوبصسم فيقوت
ةنيطنصسقب لزنم لخاد نم ةقرصسلا و يدمعلا

فلتخمب ةميرجلأ ةحفاكم يف ةنيطنسسق ةيلو نمأأ حلاسصم لبق نم ةلوذبملأ دوهجلل ةلسصأوم
نمأل ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ تنكمت ،تاكلتمملأو سصاخسشألاب سساسسملاب ةقلعتملأ ةسصاخ ،اهلاكسشأأ

هطروتل ،ةنسس22 رمعلأ نم غلبي ايئاسضق قوبسسم فيقوت نم ةنيطنسسق ةيلو نمأاب ديبع نيع ةرئأد
يقلت ىلإأ دوعت ةيسضقلأ تايثيح.يراجت لحم نم ةقرسسلأ ،ريغلأ كلمل يدمعلأ قرحلأ ةيسضق يف
دأوملل يراجت لحمب قيرح بوسشن اهدافم ةيفتاه ةملاكم ديبع نيع ةرئأد نمأل ةيلحملأ ةبوانملأ
ةحلسصم ىلإأ سصخسش لقن ىلع فوقولأ متيل ،ناكملأ نيع ىلإأ روفلأ ىلع لقنتلأ متيل ، ةماعلأ ةيئأذغلأ
ةلواحم لÓخ قورحل هسضرعت ةجيتن نيعب ةحسصلل ةيرأوجلأ ةسسسسؤوملاب ةيبطلأ تلاجعتسسلأ
دعب تنكم ناكملل ةينأديملأ ةنياعملأ نم ،ةيسضقلأ يف قيقحت حتف مت روفلأ ىلع ،قيرحلل هدامخإأ
و هفيقوت متيل ،ةلغتسسملأ نئأرقلأ ىلع ءانب هيف هبتسشم ةيوه ديدحت نم ةثيثح ثاحبأأ و تايرحت
ىلإأ ىسضفأأ قمعملأ قيقحتلأ ،ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لامكتسسل ةحلسصملأ رقم ىلإأ هليوحت
ىلع هئÓيتسسأ و ديمرقلأ نم تأدحو عزن دعب فقسسلأ قيرط نع يراجتلأ لحملأ ىلإأ لعافلأ للسست

،هتنأدإأ اهنأاسش نم يتلأ نئأرقلأ سسمطل لحملأ يف رانلأ مأرسضإأ مث ،ميتنسس نويلم51ـب ردقي يلام غلبم
مامأأ هبجومب مدق ينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنإأ مت قيقحتلأ تايرجم نم ءاهتنلأ دعب
LªÉ∫ HƒYµÉR .ةيلحملأ ةباينلأ

ةدكيكصسب ششورحلاب ةيصضرأا ةزه
تثدح يتلأ ةيسضرألأ ةزهلأ ءأرج مهمأدقأأ تحت سضرألأ كرحتب نايزوب نيع و سشورحلأ ناكسس سسمأأ راهن رعسش

امبسسح ،ةدكيكسس ةيلوب د01واسس41 ةعاسسلأ ىلع تعقو ةزهلأ رتسشير ملسس ىلع8,2 اهتوق تغلب دق و  ةقطنملاب
ةزهلأ زكرم نأأ هل نايب يف زكرملأ حسضوأأ و ،ءايزيفويجلأ و ةيكلفلأ ءايزيفلأ و كلفلأ ملع يف ثحبلأ زكرم هنع نلعأأ

ينطاق اميسسل نينطأوملأ تبعرأأ اهنأأ لإأ ةفيفخ ةزهلأ نأأ مغر و ةدكيكسس ةيلوب نايزوب نيع قرسش لامسشب ددح
تأرسشع نأردج و فقسسأأ ققسشت يف ببسست و ةقطنملأ برسض يذلأ ريخألأ لزلزلأ نم ةررسضتملأ تانكسسلأ

M«ÉI HƒOjæÉQ.مويلأ دحل ذفنت مل اهنكل ةلجعتسسم لوحب أدوعو اهباحسصأأ ىقلت يتلأ ةميدقلأ تويبلأ

ةليصسملاب اصصخصش21 ةباصصإا و ةرايصسلا بحاصص ةافو فلخي رورم ثداح
ينطولأ قيرطلأ نوتيزلأ لوحم نم برقلاب ةفراطملأ ةيدلب ىمسسملأ ناكملاب ريطخ رورم ثداح سسمأأ ءاسسم عقو

بحاسص ةافو ثداحلأ أذه فلخ ثيح يلورفيسش ةرايسسب رتسسأوك عون نم ةلفاح  نيب مأدطسصإأ رثإأ أذهو54 مقر

مهلقن مت ةفيفط حورجب اسصخسش21 ةباسصإأو يوأرهزلأ ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ هلقن مت يذلأ ةرايسسلأ
هل زتهإأ يذلأ ثداحلأ يف اقيقحت نمألأ حلاسصم تحتف اميف ةليسسملاب يوأرهزلأ ىفسشتسسم ىلإأ ةعرسسلأ حانج ىلع

U°Édí T°îû°ƒñ              .نيباسصملأ تÓئاع ةسصاخو ةليسسملأ ةيلو ناكسس
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