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ىلوأ’ا ةعفدلا رئازجلا تملتصسا
ن˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاد˘عا˘صسم˘˘لا ن˘˘م
ءابو راصشتنا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ن˘ي˘صصلا

هذه لثمتتو .دجتصسملا انورؤك
نم ةيب˘ط˘لا ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا

ةز˘ه˘جأاو ة˘يا˘قؤ˘لا تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘صسم
ةهجؤملا يعانط˘صص’ا سسف˘ن˘ت˘لا
نم دحلاو سسوري˘ف˘لا يد˘صصت˘ل˘ل
ر˘ب˘ت˘عا ،ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘بو .هرا˘صشت˘نا
ف˘ل˘˘كم˘˘لا بد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘يزؤ˘˘لا
يفطل ،ةين’دي˘صصلا ة˘عا˘ن˘صصلا˘ب

حير˘صصت ي˘ف ،د˘م˘حا˘ب ن˘ب لا˘م˘ج
تادعاصسملا هذ˘ه نأا ة˘فا˘ح˘صصل˘ل
نيصصلا ةيرؤهمج اهمدقت يتلا
ىلع رخآا ليلد» رئازجلل ةيبعصشلا

ةيئانثلا تاقÓعلا ةنا˘ت˘مو ق˘م˘ع
نيب ةؤخأ’او ةقادصصلا رصصاوأاو
اهنع ربع يتلا نيدلبلا يبعصش
سسي˘˘ئر تا˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م ةد˘˘˘ع ي˘˘˘ف
نؤبت ديجملا دب˘ع ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا

،هبناج نمو .»ينيصصلا هريظنو
يل ،رئازجلاب نيصصلا ريفصس ددج
ةلصصاؤمل هدÓب دادعتصسا ،يهنايل
بنا˘ج˘ل˘ل تاد˘عا˘صسم˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘جاؤ˘م˘ل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ه˘نا˘ن˘ت˘ما ن˘ع ار˘ب˘ع˘˘م «ا˘˘نورؤ˘˘ك
يتلا تادعاصسملا ىلع» رئازجلل
اذ˘ه يد˘صصت˘لا هدÓ˘ب˘ل ا˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق
د˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تنا˘˘كو .»ءا˘˘بؤ˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل تم˘˘ل˘˘صس
ةبه مرصصنملا رياربف رهصش ةيادب

فلأا005 نم نؤكتت ةينماصضت

ىلا ةيئاقو ةراظن فلأا02و عانق

زا˘˘ف˘˘˘ق ف˘˘˘لا003 بناج
اذه ةهجاؤم ى˘ل˘ع ا˘ه˘تد˘عا˘صسم˘ل
ةرافصسلا نع نايب فصشكو .ءابؤلا
لؤ˘˘˘˘صصو ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صصلا
لمصشت يتلا ةيبطلا تادعاصسملا

05و ةيب˘ط ة˘ما˘م˘ك ف˘لأا005»

،59N  عؤ˘ن ن˘م ة˘˘ما˘˘م˘˘ك ف˘˘لأا

،ةي˘ب˘ط ة˘ي˘قاو سسبÓ˘م0002و
ةز˘ه˘جأاو ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تازا˘˘ف˘˘ق˘˘لاو
نم اهريغو يعا˘ن˘صصلا سسف˘ن˘ت˘لا
نم ىرخأ’ا ةيبطلا تامزلتصسملا
حصضوأاو .»رئازج˘لا ى˘لإا ن˘ي˘صصلا
نم ىلوأ’ا ةعفدلا هذه نأا نايبلا
ى˘لإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا
ن˘م ل˘ك ا˘ه˘ب تردا˘ب» ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘˘˘يز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘مؤ˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا

ي˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘مؤ˘˘كح˘˘لاو
يريخ˘لا دا˘ح˘ت’ا ن˘مو ،ن˘ي˘صصلا
ةيريخلا قيدانصصلاو ي˘مؤ˘كح˘لا

تاكرصشلا ىلإا ةفاصضإا .»ةصصاخلا
اؤماق نيذلا نيينيصصلا دارفأ’او
تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا كل˘ت˘ب عر˘ب˘ت˘˘لا˘˘ب
نأا ى˘ل˘ع ،ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ب˘ط˘لا
يف» اهنم ةيناثلا ةعفدلا لصصت
نأا نود «بير˘ق˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
اخيرات ةينيصصلا ةرافصسلا ددحت
،اهتاذ ةلحرلا نتم ىلعو .كلذل
ءا˘˘صسم ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ل˘˘˘صصو

يصسرامم8و ابيبط31 ةعمجلا
سصيخصشت يف نيصصتخم ،ةحصص
اؤلمعو ،انورؤك سسوريف جÓعو
لÓخ ةينيصص تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم ي˘ف
اهب ترم يتلا ةيحصصلا ةمزأ’ا
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صسأ’ا ي˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘هدÓ˘˘˘˘˘ب
ءابطأ’ا عيزؤت متيصسو .ةيصضاملا

يتلا تاي’ؤلا تايفصشتصسم ىلع
سسوريفل را˘صشت˘نا ر˘ب˘كأا تد˘ه˘صش
رئازجلاو ةديلبلا ةصصاخ ،انورؤك
نارهوو وزو يزي˘تو ة˘م˘صصا˘ع˘لا

قيرفلا لمعيصس امك .ناصسملتو
نيؤكت ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘صصلا ي˘ب˘ط˘لا

م˘˘ه˘˘ئار˘˘ظ˘˘˘ن ن˘˘˘م ة˘˘˘عؤ˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
سسوريف ةحفاكم يف نييرئازجلا

لؤ˘˘صصو ن˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘يو .ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك
ءدب عم ،ينيصصلا يبطلا قيرفلا
لؤ˘كؤ˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا

ن˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا

هب لؤمع˘م˘لا ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

يف لثمتملاو نيصصلا يف اصضيأا

.»نيكورؤلك» ءاود
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نمأÓل ةماعلا ةيريدملا تفصشك
لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا م˘˘ت ه˘˘نأا ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا
تادحؤ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ن˘حا˘صشلا

004 ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ما˘ظ˘ن˘لا ظ˘˘ف˘˘ح
عؤبصس’ا رحب ةي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ
دؤهج يف ةمهاصسملل طرافلا
ةي˘مؤ˘م˘ع˘لا تا˘حا˘صسلا م˘ي˘ق˘ع˘ت
ةيحصصلا قفارملاو عراؤصشلاو
سسور˘ي˘ف را˘صشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ة˘ي˘ل˘خ سسي˘ئر دا˘˘فأاو .ا˘˘نورؤ˘˘ك
ةيريدملل ةفاحصصلاو لاصصت’ا
ديمعلا ينطؤلا نمأÓل ةماعلا
«مورعل رمعأا» ةطرصشلل لوأ’ا
ةعباتلا ة˘طر˘صشلا تا˘ن˘حا˘صش نأا
د˘ق ما˘ظ˘ن˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح تاد˘˘حؤ˘˘ل

ةينادي˘م ة˘جر˘خ004 تذ˘ف˘˘ن

طرا˘˘˘ف˘˘˘لا عؤ˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب

ميقعت دؤ˘ه˘ج ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘ل˘ل

عراؤصشلاو ةيمؤمعلا تاحاصسلا

ةيبعصشلا ءاي˘حأ’ا˘ب تا˘قر˘ط˘لاو

،ةيجÓعلاو ةيحصصلا قفارملاو

سسور˘ي˘ف را˘صشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل

ةردا˘ب˘م˘لا نأا اد˘كؤؤ˘م ،ا˘نورؤ˘˘ك

قيصسنتلاب ةلصصاؤت˘م ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا

يهو ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ع˘م

.ن˘طؤ˘لا تا˘ي’و ل˘ك ل˘˘م˘˘صشت

رجحلا تاءار˘جإا ع˘ي˘صسؤ˘ت ع˘مو

ددجت يتاي’و9 ىلإا يئزجلا

ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

ة˘˘فا˘˘كل ا˘˘ه˘˘تؤ˘˘عد ي˘˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا

مراصصلا مازتلÓ˘ل ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا

رجحلابو ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
لكب رمأ’ا قل˘ع˘ت˘يو ،ي˘ح˘صصلا

،وزو يزيت ،ةنتاب تاي’و نم
،ةيدملا ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ،ف˘ي˘ط˘صس
يداؤ˘˘لا ،سسادر˘˘˘مؤ˘˘˘ب ،نار˘˘˘هو
سسمأا مؤ˘˘ي ءاد˘˘ت˘˘با ،ةزا˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘تو

0202 سسرا˘˘˘م82 تب˘˘˘صسلا
ن˘م ة˘ي˘ن˘مز˘لا ةر˘ت˘ف˘لا سصخ˘تو
ى˘لإا ءا˘صسم ة˘ع˘با˘صسلا ة˘˘عا˘˘صسلا

.احابصص ةعباصسلا ةعاصسلا ةياغ
نمأÓل ةماعلا ةيريدملا ركذتو
ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا ما˘قرأ’ا˘ب ،ي˘ن˘طؤ˘لا

ةطرصش مقرو8451 ةيناجملا

71 ط˘خ˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ج˘˘ن˘˘لا

ة˘˘مد˘˘خ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘عؤ˘˘صضؤ˘˘م˘˘لا
.نينطاؤملا
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تشسيل ةجيتنلا» نإا يناكرب طاقب دمحم رئازجلا يف «انوروك» ءابو تاروطت ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا وشضعو ،نييرئازجلا ءابطألا ةدامع سسيئر فششك
.«91 ديفوك» سسوريفب ةباشصملا تلاحلا سضعب ىلع نيكورولك يجÓعلا لوكوتوربلا مادختشسا سصوشصخب ةعاشسلا دحل ةحشضاو

اهترفو نامشضل اشصاخ اططخم تعشضو لاطفن

ناتوب ةروراق فلأا004 جاتنإا
انوروك ببصسب ةردن يأا ةهجاومل

لامج لاطفن ةكرصش ىؤتصسم ىلع لاصصت’ا ريدم سسمأا نلعأا

فلا004 براقي ام جاتنا يف تعرصش هحلاصصم نا ،دودرصش
ةي˘ن˘طؤ˘لا قؤ˘صسلا ن˘يؤ˘م˘ت˘ل ي˘مؤ˘ي ل˘كصشب نا˘تؤ˘ب زا˘غ ةرورا˘ق
يف انورؤك ءابو راصشتنا ببصسب ةلمتحم ةردن يا ةهجاؤمو
تع˘صضو لا˘ط˘ف˘ن ة˘كر˘صش نإا˘ف ،دودر˘صش لا˘م˘ج بصسحو . دÓ˘˘ب˘˘لا

قؤصسلا يف ةيطفنلا داؤملا ةرفو نامصض لجا نم سصاخ ططخم
يف ادكؤؤم ،زاغلا تاروراق وا دؤقؤلاب رم’ا قلعت ءاؤصس ةينطؤلا
يف انورؤك ءابو راصشتنا ةيادب ذنم هنا هل يفحصص حيرصصت
،ةيلورتبلا داؤملل عاطقنا نود لماصش عيزؤت نامصضلو .دÓبلا
ناتؤبلا زاغل اهجاتنا مجح نم عفرلا يف لاطفن ةصسصسؤؤم تعرصش

يف˘ف .ا˘ي˘مؤ˘ي ةرورا˘ق ف˘لا004 يلاؤح ى˘لا لد˘ع˘م˘لا ل˘صصي˘ل

فلا72 عيزؤت مت - ثد˘ح˘ت˘م˘لا- ح˘صضوا ا˘هد˘حؤ˘ل ة˘م˘صصا˘ع˘لا
تذختا هحلاصصم نا ،دودرصش لامج حصضوأاو .طقف سسما ةروراق
ةي’و اهيف امب قطانملا لك ديوزتل ةمزÓلا تاءارج’ا ةفاك
انورؤك ءابو ببصسب يحصصلا رجحلا تحت ن’ا يه يتلا ةديلبلا

زكارم قلغ مت لاح يف ىتح اهذاختا مت تاطايتحا لك» :احرصصم
زكارملل أاجلن فؤصس ةي’ؤلا هذه ىؤتصسم ىلع ةدؤجؤملا ةئبعتلا
تاطحم سصؤصصخبو . «نينطاؤملا ديوزت لجا نم ةرواجملا
عور˘ف ل˘ك نا ،لا˘ط˘ف˘ن ة˘كر˘صشب لا˘صصت’ا ر˘يد˘م د˘كا ،ن˘يز˘ن˘ب˘˘لا
ةبصسنلاب ءيصشلا سسفنو ،تاي’ؤلا لك يف ةحؤتفم ةصسصسؤؤملا
هذهب نينطاؤملا ديوزتل ةيمؤي ةفصصب لمعت يتلا تاطحملل
ةمصصاعلل ةبصسنلاب تاطحملا قلغ رارق نا ىلا اريصشم ، ةداملا
تاطحم كانه نؤكتصسو ، اءاصسم ةعباصسلا ةعاصسلا دعب نؤكي
ديوزتو لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا ت’ا˘ح˘ل˘ل ة˘حؤ˘ت˘ف˘م
.نيزنبلا ةدامب نمأ’او فاعصس’ا تارايصس
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ةنهارلا فورظلا ببشسب

ةلجؤوم لافطأ’ا ميعطت ةيلمع
رخأا راعصشإا ىلإا

رارغ ىلع نطؤلا تاي’و فلتخمب نينطاؤملا سضعب يكتصشي
ميعطتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘قؤ˘ت ن˘م ..ةد˘كي˘كصسو فرا˘ط˘لاو ة˘با˘ن˘ع˘ب
ةصصصصختملا تادايعلا يف عصضرلا لافط’ا و ءاصسنلاب ةصصاخلا

رهصشلا علط˘م د˘ن˘م كلذو ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘ي’ا ز˘كار˘م˘لاو ة˘يراؤ˘ج˘لاو
ريثكلا سضفري لباقملا يف.ةمداق خيراؤت ديدحت نود يراجلا

افؤخ ةنهارلا فورظلا هذه يف مهءانبأا ميعطت لافط’ا ءايلوا نم
ىلا ةحصصلا يلوؤؤصسمب عفد ام مهءانبأا بيصصت دق ىودع يا نم
ددصصلا اذه يفو. رخأا را˘ع˘صشإا ى˘لا م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘جا˘ت
يفو   تاّي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو نا˘كصسلاو ة˘ح˘صصلا تا˘ير˘يد˘م
ةفصصب ميعطتلا تايلمع نأا تدكأا تبصسلا سسمأا اهل رؤصشنم
راصشإا يف دÓبلا اهفرعت يتلا ةيلاحلا فورظلل ارظن ةلجؤؤم ةماع
نطؤلا تاي’و ةيبلاغ يف دجتصسملا انورؤك سسوريف يصشفت ىلا
نصسحت ةياغ ىلا ةلجؤؤم ميعطتلا تايلمع لعج يدلا رمأ’ا
.دÓبلا يف ةيحصصلا لاؤحأ’ا
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ي˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تاذ ح˘˘صضوأا و
نأاب ،سسمأا ةي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت
ر˘ي˘غ ي˘ف مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسي ’ جÓ˘˘ع˘˘لا

بلطتي» ه˘نأ’ ،تا˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
رصشابم اًيبط اًمييقت

ً
’ هناف ىدل ا

تادا˘ي˘ع˘لا ي˘ف ه˘م˘يد˘ق˘˘ت ن˘˘كم˘˘ي
تاءارجإا سصؤصصخبو.«ةيجراخلا
ى˘ل˘ع ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ع˘ي˘صسؤ˘ت
د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘صضإا تا˘˘ي’و ع˘˘˘صست
لاق .ةمصصاعلا رئازجلا و ةديلبلا
راصشتنا ةريتو» نأاب يناكرب طاقب
ع˘ي˘صسؤ˘ت دّد˘ح˘ت ي˘ت˘لا ي˘ه ءا˘بؤ˘لا
«همدع نم يحصصلا رجحلا ءارجإا
هنأا تأار تاطلصسلا» نأا احصضؤم ،
ة˘˘˘ي’و ع˘˘˘صضو يرور˘˘˘صضلا ن˘˘˘˘م
دعب لماكلا رجحلا تحت ةديلبلا

ءابؤ˘لا را˘صشت˘نا ىؤ˘ت˘صسم لؤ˘صصو

امك.ةئاملاب04 ىلإا ةي’ؤلا يف

ى˘ل˘ع ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘˘لا تصضر˘˘ف

اهبرق مكحب ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

رجحلا اهدعب فاصضيل ،ةديلبلا نم

دكأا امك.«ةيقبتملا تاي’ؤلا ىلإا

ءارجإ’ا عيصسؤت نأاب يناكرب طاقب

مايأ’ا يف ةيفاصضإا تاي’و ىلع

ىؤت˘صسم ى˘ل˘ع ف˘قؤ˘ت˘ي ة˘مدا˘ق˘لا

، را˘صشت˘˘ن’ا ي˘˘ف ءا˘˘بؤ˘˘لا ة˘˘عر˘˘صس

ؤ˘ح˘ن ه˘جّ̆ت˘ن ا˘ن˘˘نأا ن˘˘ظأا» ار˘˘ي˘˘صشم

هنا لاق يذ˘لا ،«ي˘ن˘طؤ˘لا ر˘ج˘ح˘لا

رمأ’ا ناك املك اعيرصس ناك املك»

جئا˘ت˘ن˘لا سصؤ˘صصخ˘ب ا˘مأا.«ل˘صضفأا

،يحصصلا رجح˘لا ن˘م ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

نل هجئاتن»:نإا يناكرب طاقب لاق

.«رثكأا وأا نيعؤبصسأا دعب ’إا رهظت

ةيرئازجلا تاطلصسلا نأاب اريصشم

يقاب˘ت˘صسا ل˘كصشب ر˘مأ’ا تكراد˘ت

يناعت يتلا ايلاطيا سسكع ىلع

اهذاختا مدع ببصسب ريثكلا مؤيلا

.«ركبم لكصش ةيئاقؤلا تاءارجإ’ا

:دكؤوي يناكرب طاقب .. دعب رهظت مل نيكورولكلاب جÓعلا جئاتن نإا لاق

«ماعلا ينطولا رجحلا وحن هجتت رئازجلا»

ابيرق اهنم ةيناث ةعفد لوشصو راظتنا يف

اررصضت رثكأ’ا تاي’ولا تايفصشتصسم ىلع ةينيصصلا ةيبطلا تادعاصسملا عيزوت

انوروك سسوريف راششتنا نم دحلل

 ميقعت لجأا نم ةطرصشلل ةجرخ004
   نطولا تاي’و ةفاك ربع ةيمومعلا تاحاصسلا

ءافششلل ةلاح13 تلثامت اميف

 اباصصم454 ىلإا انوروكلاب نيباصصملا ددع عافتراو ةديدج تايفو3
رخأا تفصشك ثيح , «91ديفؤك» دجتصسملا «انورؤك» سسوريفب ةدكؤؤملا تاباصصÓل ةديدجلا ةليصصحلا تفرع

ةباصصإا ةلاح54 ليجصست نع تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو نع ةرداصصلا تايئاصصح’ا

تايفو3 ليجصست مت اميف.ةلاح454 ىلإا تاباصصإ’ا ددع عفتريل تايفو ةثÓث اهنم انورؤك سسوريفب ةديدج

ةيناثلا ةافؤلا امأا,اينابصسا نم ارخؤؤم داع ةنصس54 رمعلا نم غلبي لجر ؤهو مناغتصسم نم لك يف ةديدج

ثلاثلا يفؤتملا سصخصشلا امأا ةرمعلا نم ارخؤؤم داع ةنصس56 رمعلا نم غلبي ةمصصاعلا نم Óجر سصختف

نيح يف .ةافو92 ىلإا تايفؤلا ددع لصصيل ةيدملا ةي’ؤب نطقي48 رمعلا نم غلبي خيصشب رمأ’ا قلعتيف

±.S°∏«º.ةعاصسلا دحل سصخصش13 هنم يفصشو ةيرئازج ةي’و63 يف سسوريفلا رصشتنا
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تادراو˘لا ةرو˘تأ˘ف كلذ˘ب تل˘ج˘سسو

نويلم111.28 ـب أعجارت ةيئاذغلا

،51.61 % ة˘ب˘سسن˘˘ب يأا رلود
اذه عجريو .كرأمجلا تأنأيب بسسح
ى˘لإا ي˘سسي˘ئر ل˘كسشب صضأ˘ف˘˘خ˘˘نلا
تادراو ه˘ت˘˘فر˘˘ع يذ˘˘لا طو˘˘ب˘˘ه˘˘لا
ه˘تأ˘ق˘ت˘سشمو بي˘ل˘ح˘˘لاو بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا

اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘بو .ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘˘كسسلاو
تأ˘˘نأ˘˘ي˘˘ب ر˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘ت ،صصو˘˘˘سصخ˘˘˘لا
بوبحلا تادراو ةميق نأا كرأمجلا

ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لا ق˘ي˘قد˘لاو د˘˘ي˘˘م˘˘سسلاو

تادراولا لكيه نم72 % يلاوح

نويلم791,69 تغلب ،ةيئاذ˘غ˘لا

رلود نويلم842.0 لبأقم رلود

يأا9102 ن˘م ر˘ه˘سشلا صسف˘ن ي˘ف

نويلم08 نم رث˘كأأ˘ب صضأ˘ف˘خ˘نأ˘ب

أمك..%23.03 هتبسسن أم يأا رلود
بي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا تادراو تع˘˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘ت

نويلم321.59 ى˘لإا ه˘تأ˘ق˘ت˘سشمو

رلود رأيلم431.11 لبأقم رلود
˘˘مأ˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سشلا صسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف

نويلم01.61 صضأفخنأب ،يسضأملا
ةرو˘تأ˘ف أ˘˘سضيأا تسضف˘˘خ˘˘ناو.رلود
ىلإا جرأخلا نم ركسسلا تأيرتسشم

ل˘بأ˘ق˘˘م رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م35.59

دقو.مأع لبق رلود نويلم16.70
يلوزنلا ىحنملا صسفن ليجسست مت
ي˘˘ت˘˘لا تاور˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لأ˘˘˘ب

يلأمجإأب  %74.4 ةبسسنب تسضفخنا

ل˘بأ˘ق˘˘م رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م54.33

صسفن لÓخ رلود نويلم74.54
صضأفخنلا لمسشو .ةنرأقملا ةرتف
نكل ىرخأا ةيئاذغ تأجتنم أسضيأا
ةو˘ه˘ق˘لا ل˘˘ث˘˘م  ،ةد˘˘ح ل˘˘قأا ل˘˘كسشب

ةيئاذ˘غ˘لا تار˘ي˘سضح˘ت˘لاو يأ˘سشلاو
.تأنأيبلا صسفنل أ˘ق˘فو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
يأسشلاو ةوهقلا تادراول ةبسسنلأبف

نويلم23.16 تغلب دقف ،لباوتلاو

أمنيب4.78 % صضأفخنأب رلود
ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘م تادراو˘˘˘˘لا تط˘˘˘˘ب˘˘˘˘ه
ةفلتخملا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تار˘ي˘سضح˘ت˘لا

˘-) رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م62.54 ى˘˘˘لإا

61.77 ىلإا موحللاو (71.54 %

.ةئأملأب9.84-ـب يأا رلود نويلم
تادراو تفر˘˘ع ،ل˘˘بأ˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘˘فو
ي˘ف أ˘عأ˘ف˘ترا ىر˘خأا تأ˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م

ةرتفلأ˘ب ة˘نرأ˘ق˘م0202 ي˘ف˘نأ˘˘ج

تغلبو9102. ن˘˘˘م أ˘˘˘ه˘˘˘سسف˘˘˘ن
ه˘كاو˘ف˘لا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا تأ˘ير˘ت˘سشم

نويلم01.63 (ةفأجلاو ةجزأطلا)

نويلم58.61 ل˘بأ˘ق˘˘م ،رلود

91.411 هردق عأفترأب يأا ،رلود

أيأقب أمأا .ردسصملا صسفن بسسح،%
،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تأ˘عأ˘ن˘سصلا تأ˘يأ˘ف˘ن و
تو˘يز˘لا جار˘خ˘ت˘سسا أ˘يأ˘ق˘˘ب أ˘˘ه˘˘ن˘˘م
م˘ت˘˘ف ىر˘˘خألا ة˘˘ب˘˘ل˘˘سصلا داو˘˘م˘˘لاو

،رلود نويلم95.34 ـب أهداريتسسا

يأا ،رلود نو˘ي˘ل˘م19.63 لبأقم

أمك.ةئأملأب01.81 هردق عأفترإأب
ةيحلا تأناوي˘ح˘لا دار˘ي˘ت˘سسا ع˘ف˘ترا

رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م63.61 ى˘˘˘˘˘˘لا

ةر˘ت˘ف صسف˘˘ن لÓ˘˘خ (87.82 %+)
تادراو تغ˘ل˘˘ب أ˘˘م˘˘ك .ة˘˘نرأ˘˘ق˘˘م˘˘لا
هتأنو˘كمو أ˘جو˘سسلا تيز دار˘ي˘ت˘سسا
داوملا ة˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف ة˘ف˘ن˘سصم˘لا)

رلود نويلم01.44 يلاوح (مأخلا

،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م .%98.92- يأا
ةهجوملا ةيودلا تادراو تعفترا

يف ة˘ف˘ن˘سصم˘لا) ة˘ئز˘ج˘ت˘لأ˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل
ـب (ةيئاذغلا ريغلا داوملا ةعومجم

نويلم76.17 غلبتل،94.91 %

نويلم89.85 ل˘بأ˘ق˘˘م ،رلود

تعجارت،9102 ي˘˘˘˘˘˘˘فو.رلود
ـب ةيئاذغلا داوملا تادراو ةروتأف

، (6 %˘- ) ،رلود نو˘ي˘ل˘˘م105

لبأقم ،رلود رأ˘ي˘ل˘م70.8 غلبت˘ل

8102. ي˘ف رلود رأ˘˘ي˘˘ل˘˘م75.8

دبع ،ةيروهمجلا صسيئر نا ركذي
ثح د˘˘ق نأ˘˘ك ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ءارزولا صسل˘ج˘م لÓ˘خ ،ة˘مو˘كح˘لا

،طرأفلا يفنأ˘ج81 يف دقع˘ن˘م˘لا
ةجتنملا داوملا داريتسسا عنم ىلع
ريسس نأمسض ةلسصاو˘م ع˘م ،أ˘ي˘ل˘ح˘م
تأ˘˘˘˘ي˘˘˘˘جأ˘˘˘˘ح و تأ˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.نيكلهتسسملا
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,ةجلأعم نم ينطولا كردلا تادحو تنكمت

ةيسضق129 ,ةر˘ي˘خألا ة˘ع˘برألا مأ˘˘يألا لÓ˘˘خ

رأكتحلأب ني˘م˘ه˘ت˘م أ˘سصخ˘سش979 ف˘ي˘قو˘تو
ة˘˘˘ع˘˘˘سساو ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف صشغ˘˘˘˘لاو
هنأا ينطولا كردلا ةدأيقل نأيب دأفأاو .كÓهتسسلا

,ة˘˘برأ˘˘سضم˘˘لا ةر˘˘هأ˘˘ظ ة˘˘ح˘˘فأ˘˘كم رأ˘˘طإا ي˘˘˘ف«و
ةعسساو ةيئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ي˘ف صشغ˘لاو رأ˘كت˘حلا
يعسسلاو ,ةينلديسصلا هبسش داوملاو كÓهتسسلا
ةعسشبلا ةيمارجإلا تأكولسسلا نم دحلل ثيثحلا
يسشفت يف لثمتملا ,نهارلا فرظلل نيلغتسسملل

,يدعملا (91 ديفوك) ديدجلا أنوروك صسوريف
تاد˘حو تن˘كم˘ت ثي˘ح ,صسور˘ي˘ف˘لا ن˘ع م˘جأ˘ن˘لا

ةيسضق129 ة˘ج˘لأ˘ع˘م ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا

˘مأ˘˘يألا لÓ˘˘خ كلذو ,صصخ˘˘سش979 في˘قو˘تو

صسرأم52 ىلإا22 نم ,ةريخألا (40) ةعبرألا

يه أهزجح مت يتلا داوملا نيب نمو .»0202
حمقلاو ديمسسلاو ةنيرفلا و ةفلتخم تاربسصم
ر˘كسسلاو ر˘م˘ت˘لاو ر˘ي˘ع˘سشلا و بل˘سصلاو ن˘˘ي˘˘ل˘˘لا

مطأمطلاو حل˘م˘لاو ةو˘ه˘ق˘لاو ة˘فأ˘ج˘لا لو˘ق˘ب˘لاو
هكاوفلا و يأسشلاو فأجلا بيلحلاو ةربسصملا

لسسعلاو ينادوسسلا لوفلا و جأجدلاو ريسشأكلاو
تأ˘ق˘ت˘سشمو زو˘ج˘لاو ة˘طلو˘كسشلاو ل˘باو˘˘ت˘˘لاو
ةيبطلا تازأفقلاو نيديلا مقعم اذكو بيلحلا

نأا نأيبلا تاذ حسضوأاو .لئأسس يودي نوبأسصو
ة˘˘فأ˘˘كب بي˘˘ه˘˘ت ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م

ي˘ف ة˘لأ˘ع˘ف˘لا ة˘كرأ˘سشم˘لا فد˘ه˘ب ,ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ـب ل˘سضف˘ت˘لا ,مار˘جإلا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ح˘فأ˘كم
,ةبرأ˘سضم ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ك ن˘ع «يرو˘ف˘لا غÓ˘بإلا»
رارسضإا وأا ةفلأخم ةيأا نع وأا ,صشغ وأا رأكتحا
كرد˘لا ةدأ˘ي˘ق تر˘كذ أ˘م˘˘ك .»مأ˘˘ع˘˘لا ح˘˘لأ˘˘سصلأ˘˘ب
ةيجولونكتلا طئأسسولأب ,ة˘ب˘سسأ˘ن˘م˘لأ˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ي˘فو ن˘طاو˘م˘˘لا فر˘˘سصت تح˘˘ت ة˘˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا

ينطولا كردلل رسضخألا طخلا» يهو لأا ,هتمدخ

ىوأ˘˘كسشلاو تأ˘˘مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ع˘˘قو˘˘مو (55.01)
كردلل برقألا ةدحولأب لأسصتلا وأا ةقبسسملا
تزجح أهبنأ˘ج ن˘م .»صضر˘غ˘لا صسف˘ن˘ل ي˘ن˘طو˘لا

يجرأخلا يرسضح˘لا ن˘مألأ˘ب ة˘طر˘سشلا ر˘سصأ˘ن˘ع

01 نم ديزأا دحلا ةينث ةيدلبب «ةنورمع» ةيرقل

ةهجوم تنأك يت˘لا د˘ي˘م˘سسلا ةدأ˘م ن˘م ر˘ي˘طأ˘ن˘ق
يف نيطروتم نيسصخسش ف˘ي˘قو˘تو ة˘برأ˘سضم˘ل˘ل

لأسصتلا بتكمل نأيب هركذ أمبسسح ،ةيسضقلا
دأفأاو .ةينمألا ةئيهلا هذ˘ه˘ل ة˘مأ˘ع˘لا تأ˘قÓ˘ع˘لاو
ةنيأعم رثإا ةيلمعلا هذهب مأيقلا مت هنأأب نأيبلا
ةقفر روكذملا يرسضحلا نمألأب ةطرسشلا تاوق
ةيميلقإلا ةيسشتف˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ع˘بأ˘ت˘لا ة˘بأ˘قر˘لا ناو˘عأا
تÓحملا نم ددع دحلا ة˘ي˘ن˘ث ةر˘ئاد˘ب ةرأ˘ج˘ت˘ل˘ل
يتلاو «ةنورمع» ة˘ير˘ق˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘يرأ˘ج˘ت˘لا
ديمسسلا نم ةنزخم ةيمك أهدحأا لخادب فسشتكإا

تنأك غلك57و ريطأنق01 وحنب ةردقملاو
نع ةيلمعلا ترفسسأا أمك .ةبرأسضملل ةهجوم
نيذللا ةنزخملا ةيم˘كلا هذ˘ه ي˘ب˘حأ˘سص ف˘ي˘قو˘ت

،ةبرأسضملا قير˘ط ن˘ع أ˘ه˘ق˘يو˘سست ناد˘ير˘ي أ˘نأ˘ك
زأجنإا مت هنأا ىلا اريسشم ،ردسصملا صسفن فيسضي
مأمأا أمهميدقتو نيطروتملا دسض يئأسضق فلم
.دحلا ةينث ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو

737.66 لباقم يسضاملا يفناج يف ر’ود نويلم526.48 تغلب ثيح, اظوحلم اظافخنا رئازجلا يف ةيئاذغلا داوملا داريتسسا ةروتاف تفرع

 .ةيرئازجلا كرامجلل ةماعلا ةيريدملا هنع تفسشك امبسسح ،يسضاملا ماعلا نم ةرتفلا ضسفن يف ر’ود نويلم

رسضخلاو ركسسلاو هتاقتسشمو بيلحلاو بوبحلا تادراو ضضافخنا ببسسب

عجارتت ةيئاذغلا داوملا داريتسسا ةروتاف

طقف مايأا ةعبرأا فرظ يف

ةبراسضملاو صشغلاو راكتح’اب نيمهتم راجتل ةيسضق129 جلاعي كردلا

تازافق ’و تامامك Óب مهتاجرخو مهتاءاقل
ناك ربخ يف نامأ’ا ةفاسسمو

’ ةبانعب نويلحملا نولوؤوسسملا
انوروك نم ةياقولا تاءارجإاب نومزتلي
تأيدلبلاو رئاودلا تارقم وأا ةبأنع ةيلو رقم دهسشي
ةيادب ذنم ةيرود تأعأمتجا ةيويحلا تأيريدملا صضعبو
يف ءأقبلل أسصوسصخ نينطاوملا عفدل كلذو أنوروك ةمزأا

نأأب لوقي عقاولا نأا ريغ ،ةيأقولا تاءارجإا عأبتإاو مهلزأنم
مرتحي ل نم لوأا مه ةبأنع يف نويلحملا نولوؤوسسملا
مهل ةرسشتنملا روسصلا دكؤوت أم كلذو ةيأقولا تاءارجإا
،مهنم دحاو لك تأطأسشن رهظت يتلاو ةريخألا مأيألا يف
بدتنملا يلاولا أهب تمأق يتلا ةيناديملا ةجرخلا ىلع
ةيأهن ةليسسو يسشأسشوب صشيرلا عارذ ةيرادإلا ةعطأقملل
ةيقرتلا ناويد مأع ر˘يد˘م رو˘سضح˘ب مر˘سصن˘م˘لا عو˘ب˘سسألا

،نييفرحلاو رأجتلا دأحتا نع نيلثمم ،يرأقعلا رييسستلاو

نود اذ˘˘ه ،صصخ˘˘سش02 نم رث˘كأا ع˘م˘ج˘لا ز˘هأ˘ن˘ي ثي˘ح
نكي مل ثيح ،هنم اوبرقت نيذلا نينطاوملا نع ثيدحلا

ءلؤو˘˘ه ط˘˘سسو ة˘˘مÓ˘˘سسلا تاءار˘˘جإل مار˘˘ت˘˘حا يأا كأ˘˘ن˘˘˘ه
تازأفق˘لا ع˘سضوو تأ˘مأ˘م˘كل˘ل ءاد˘ترا ن˘م ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

يهو رخآاو صصخسش لك نيب لقألا ىلع رتم ةفأسسم كرتو
لأثم لسضفأا تنأكل أهب اومأق لأح يفو يتلا تاءارجإلا
أمومع ةبأنع نأكسسو أسصوسصخ صشيرلا عارذ نأكسسل

لأمج ةبأنع يلاو ىتح هنأأب أنملع اذإا أسصوسصخ ،أهعأبتإل
رقم يف أهدقعي يتلا تأعأمتجلا لÓخو يميرب نيدلا
هذ˘ه اور˘سضح ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع وأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي ل ة˘˘يلو˘˘لا
ليبسس ىلعو ةيأ˘قو˘لا تاءار˘جإل م˘ه˘عأ˘ب˘تإا تأ˘عأ˘م˘ت˘جلا
عم مأيأا لبق هدقع يذلا عأمتجلا كلذ رسصحلا ل لأثملا
ة˘بأ˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو رأ˘ج˘ت˘لا دأ˘ح˘تا ن˘م ءأ˘˘سضعأا
ةيأقولا رهأظم كأنه نكت مل ثيح ،ةرأجتلا ريدم روسضحب

روسص طأقتلا متو عأمتجلا اذه يرسضأح ىلع ةرهأظ
ريغ مهنأا وأا يدأع عسضوب قلعتي رمألا نأأكو ةيعأمج
ىلع اذه ،صسوريف˘لا اذ˘ه˘ب ة˘بأ˘سصإلا ة˘ي˘نأ˘كمإأ˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م
أيموي أهدهأسشن رهأظملا هذه لثمف ،طقف لأثملا ليبسس
هلقن نكمي لأثملا اذهو ةبأنعب نيلوؤوسسملا ىدل أبيرقت
ةرأيزلأب لأثم ءأطعإا لÓخ نم ينطولا ىوتسسملا ىلإا
ىتحف ،كيرأفوب ىفسشتسسم ىلإا ةرأجتلا ريزو تدأق يتلا
تأمزلتسسم نودتري ريزولأب نيطيحملا ةيبلأغ نأك نإا
ةسصÓخ ،ةمرتحم نكت مل نأمألا ةفأسسم نإأف ةيأقولا
عأبتإا يف لأثم ريخ نوكي نأا لوؤوسسملا ىلع هنأا وه لوقلا
،أهعأبتإل طيسسبلا نطاوملا ةوعد لبق ةمÓسسلا تاءارجإا

ةعأنم هيدل دحأا لو عيمجلا ةيلوؤوسسم ةيلوؤوسسملا نأل
…hd«ó gô.أنوروك دسض ةقرأخ

ةيولوأ’ا تاذ تارايسسو نيتقطنملا ناكسس ءانثتسسا

ءارمحلا صسأار -ةبورخلا قيرط قلغ
ةبانعب رورملا ةكرح مامأا

رارق صسمأا ةبأن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا تأ˘ط˘ل˘سسلا ترد˘سصأا
عنمب يسضقي ةمأعلا نوؤوسشلاو ميظنتلا ريدم نم حارتقأب
ىلع أهلأكسشأا فلتخمب ةيرورملا ةكرحلا ةتقؤوم ةفسصب و

يف طبارلا22 مقر جودزملا يئلولا قيرطلا ىوتسسم
بسسحو. ءارمحلا صسأارو ة˘بور˘خ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘ي˘ب هر˘ط˘سش

ةيلو يلاو نع ردأسصلا956 مقر لمأحلا يئلولا رارقلا
نيتقطنملا نأكسس  رارقلا اذه نم ىنثتسسي نأف ةبأنع
فأعسسلا تارأيسسو ةينمألأك ةيولوألا تاذ تارأيسسلاو
هيف أمب رورملل تÓيهسست نم ةديفتسسملا تارأيسسلاو
ل˘كو ة˘ي˘سسأ˘سسألا داو˘م˘لأ˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا نأ˘م˘سضب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
دق ةيئلولا تأ˘ط˘ل˘سسلا تنأ˘كو. ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم˘لا تلأ˘ح˘لا
ةيزارتحلا ريبادتلا رأطا يف ةلثأم تارارق ةدع ترسصا
قلغ لÓخ نم دجتسسملا أنوروك صسوريف نم ةيأقولل
نينطاوملا ةيأمحل ةيلولأب روأحملاو تأقرطلا صضعب
YÉO∫ GCe«ø . صسوريفلا يسشفت نم

ايكرت يف نيقلاعلا صصوسصخب نئمُطت ةرقنأا يف رئازجلا ةرافسس
ةنيدمب نئأكلا يعمأجلا رجحلا ىلإا مهليوحت مت نيذلا لوبنطسسأا رأطم يف نيقلأعلا نييرئازجلا ةحسص صصوسصخب ،ةرقنأا يف رئازجلا ةرأفسس تنأأمط

«kübaraK».أنناوخإاو أنتاوخأل ةيحسصلا ةلأحلا» نأا ،كوبسسيأف عقوم ىلع ةيمسسرلا أهتحفسص ىلع هترسشن مويلا أهل نأيب يف ةيرئازجلا ةرأفسسلا تدكأاو

فأسضأاو .«ةسصأخ ةيأنع ىلإا نوجأتحي مهنم ليلق ددع عسضوب أيلأح لفكتلا متي و هلل دمحلا و ةديجkübaraK ةيلوب نئأكلا يعمأجلا يحلا يف نيدجاوتملا
تأطلسسلا نيب رمثم قيسسنت و قيثو نوأعت لÓخ نم نسسحلا ىلا أهقيرط يف و ةديج أمومع كلذك يهف ةيسشيعملا مهفورظب قلعتي أميف أمأا» هسسفن نأيبلا
ردسصملا ددسش أمك.«ةيجيردت ةفسصب مهتمأقإا رقم يف أنونطاوم هيلا جأتحي أم لك ريفوت و درج صضرغب ةمأعلا ةيلسصنقلا و ةرأفسسلا حلأسصم و ةينعملا ةيكرتلا
لك رفاوت دنع نطولا صضرا وحن أعيمج مهليحرتب مأيقلا فدهب قأسس و مدق ىلع ةيرأج كأنه نيميقُملا نييرئازجلا لك عسضو ةسسارد و ءأسصحإا ةيلمع» نأأب هتاذ
يسضارألا يقأب يف نيدجاوتملا نينطاوملا لك ةرقنأا ىدل رئازجلا ةرأفسس تدسشأنو .«ةيرئازجلا تأطلسسلا فرط نم ليحرتلا رارق ذأختا و ةمزÓلا طورسشلا
لفكتلا أنحلأسصمل ىنسستي ىتح ةرقنأب ةرأفسسلا وأا لوبنطسسأأب ةيرئازجلا ةمأعلا ةيلسصنقلا حلأسصمب اروف اولسصتي نا دعب مهءأسصحإا متي مل نيذلا ةيكرتلا
h.¥ .ةسصأخلا مهتأجأيتحا و متيعسضوب
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عوبسس’ا لقنت دق ينعملا ناكو اذه
م˘تو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و ى˘لا ي˘سضا˘م˘˘لا
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح سصي˘˘خ˘˘˘سشت
ة˘ع˘با˘ت˘لا لازا ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا
ى˘لا ه˘تدو˘ع د˘ع˘ب ،ف˘ي˘ط˘سس ة˘˘ي’و˘˘ل
اميف اذه ،ةبقيق ةيدلبب يلئاعلا هلزنم
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا م˘˘ت
ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا عا˘˘سضخاو
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس ي˘˘ئا˘˘بو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ى˘ل˘ع او˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سش’ا˘˘ب
يف باسصملا عم كاكتحاو لاسصتا

كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ت˘ل ،ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘˘م
انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سص’ا ت’ا˘ح
،ةد˘كؤو˘م ت’ا˘ح ثÓ˘ث ى˘لا ة˘ن˘تا˘ب˘˘ب

نيب مهرامعا باب˘سشب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘ه˘ل˘ج

رداسصم بسسحو ،ةنسس53و13،72
ذا ،ةر˘ق˘ت˘سسم م˘ه˘ت’ا˘ح نا˘ف ة˘ي˘ح˘سص
يقلتل تايفسشتسسملاب مه˘ي˘ل˘ع ي˘ق˘با
برتغم بيبط مهدحا ،مزÓلا جÓعلا
رخاو ،دباعلا ةينث ىفسشتسسمب دجاوتي
دجاوتي لو’ا سسما هتلاح تفسشتكا
سضارمÓل ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوملاب

با˘سش و˘هو ة˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لاو ة˘˘يرد˘˘سصلا
غلبي اسسنرف نم ارخؤوم دئاع برتغم

امهيلا فاسضتل ،ةنسس72 رمعلا نم
سسما ة˘ح˘ي˘ب˘سصل ةد˘كؤو˘م˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ةيدلب نم ردحن˘ي با˘سشب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ىفسشتسسمب هيلع يقبا يذلا ةبقيق
،فيطسس ة˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا لازا ن˘ي˘ع
يف كوكسشم ت’اح بناج ىلا اذه
فلتخم اهتلبقتسسا ءابولاب اهتباسصا

50 اهنم ،ةيئاف˘سشت˘سس’ا ح˘لا˘سصم˘لا

ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ت’ا˘ح
م˘تو ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ا˘ه˘ل تير˘جا ة˘ن˘تا˘ب˘ب
رو˘˘ت˘˘سسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م ى˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘سسرا
جئاتن روهظ راظتنا يف ةنيطنسسقب
ةي’و تعد دق˘ف ه˘ي˘ل˘عو .ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
د˘ن˘ج˘ت˘لا ى˘لا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
تاءار˘˘ج’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ماز˘˘ت˘˘˘ل’او
ةمÓسسلا دعاو˘ق عا˘ب˘تاو ة˘يد˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا
اهتمدقم يف يتاي يتلاو ،ةيحسصلا
جورخلا بنجتو لزانملا يف ءاقبلا

اسصو˘سصخ ،ىو˘سصق˘لا ةرور˘سضل˘ل ’ا
بكر˘˘ب تق˘˘ح˘˘ت˘˘لا د˘˘˘ق ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ناو
ر˘م’ا ءا˘بو˘ل˘ل ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘ي’و˘˘لا
سصر˘ح˘لا ن˘م اد˘يز˘م بل˘ط˘ت˘ي يذ˘˘لا

ام وهو ،تقو يا نم رثكا ةسضقيلاو
نم ،دج˘لا ل˘م˘ح˘م ا˘هو˘ن˘طاو˘م هذ˘خا

ةباجتسس’او مهلزانمب مازتل’ا لÓخ

90 ىلع سضورفملا يئزجلا رسضلل
ة˘ن˘تا˘ب تنا˘˘ك ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ي’و
.اهنم ةدحاو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ةديلبلا ىلا عوبسسأا لبق لقنت ينعملا

ةنتابب انوروك سسوريفل ةدكؤوم ةلاح ثلاث
ةيدلبب نطقي باسش وهو،91 ديفوك انوروك سسوريفب ةنسس53 رمعلا نم غلبي »ع ق““ ىعدي باسش ةباسصا روتسساب ربخمل ةلسسرملا ليلاحتلا سسما تدكا

..ةنتاب ةي’وب نويعلا سسار ةرئادل ةعباتلا ةبقيق

 فيطسس

سسوريفب ةافو ةلاح لوأا ليجسست
 ةملعلاب انوروك

سسوريفب ةافو ةلاح لوأا فيطسس ةي’و سسمأا تلجسس

ةملعلا ةنيدمب فورعم رجاتب رم’ا قلعتي و، انوروك

امنيح عوبسس’ا يلاوح ذنم سسوريفلا اذهب بيسصأا،

بورسص ىفسشتسسمل لقن ثيح و ، ايكرت نم مدق

سضارعأ’ا سضعب روهظ دعب ةملعلا ةنيدمب ريثخلا

باسصم هنأا نيبت، ةيبطلا ليلاحتلا ءارجإا دعب و هيلع

يفوت نأا ىلإا جلاعي يقب و،انوروك سسوريفب Óعف

. ةنسس86 زهان رمع نع سسمأا موي

ر نميا

 ةديلبلاب ءانب ةسشرو يف نÓغتسشي اناك

سسوريفلاب نيسصخسش ةباسصإا ديكأات
 فيطسسب لازأا نيع ةيدلبب

فسسوي ىفسشتسسمب ةيبطلا حلاسصملا سسمأا تلجسس

،فيطسس ةي’و يبو˘ن˘ج لازا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب يوÓ˘ع˘ل

رمأ’ا قلعتي و، انوروك سسوريفب  نيسصخسش ةباسصإا

نطقي و ةنسس23 رمعلا نم غلبي قباسس يركسسعب

ةيناثلا ةلاحلا و ،رجحلا نيع ةيدلبب نيبسسحلا ةيرقب

ةيدلبب نطقي ةنسس83 رمعلا نم غلبي ءانبب قلعتت

و،فيطسس ةي’و دودحب و ةنتاب ةي’وب ةعقاولا ةبيقلا

نم امدق نإاف اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا بسسح

ةسشرو يف نÓغتسشي اناك ثيح ةديلبلا ةي’وةي’و

سسرام42 موي فيطسس ةي’و ىلا Óخد و، ءانبلل

ةرتف لÓخ سسوريفلاب امهتباسصا مت ثيح و، يراجلا

تنلعأا نيتلاحلا نيتاه ليجسست عم و، كانه اهدجاوت

و، ئراوط ةلاح لازا نيع ةيدلبب ةيبطلا حلاسصملا

ءاسصحإا  ةيلمعب ةيروجلا ةيحسصلا حلاسصم تماق

لا˘سصتا وأا كا˘كت˘حا م˘ه˘ل تنا˘ك ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشÓ˘˘ل

.نيباسصملاب رسشابم

ر نميا

براقيام زجحي فيطسس كرد
ديمسسلا ةدام نم راطنق006

راطا يف فيطسسب ينطولا كردلا حلاسصم تنكمت

را˘ع˘سسأ’ا˘ب ة˘برا˘سضم˘لاو را˘كت˘ح’ا ةر˘ها˘ظ ة˘برا˘ح˘م

اهب رمت يتلا ةسساسسحلا فورظلا هذه لظ يف ةسصاخ

تردق ديمسسلا ةدام نم ةربتعم ةيمك زجح نم،دÓبلا

ةأابخم تناك ديمسسلا ةدام نم راطنق006  يلاوحـب

نيع ةيدلبب نكسسم113 يحب نيعدوتسسم لخاد

هذه تءاجو ، فيطسس ةي’و بونج ةعقاولا لازا

تاذ ى˘لا تدرو تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

، ديمسسلا ةدام نم ةزخم ةيمك دوجوب ديفت حلاسصملا

ة˘ي˘م˘كلا ى˘ل˘ع تر˘ث˘ع نا˘كم˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘م˘هاد˘م د˘˘ع˘˘ب و

اهعون نم ةيناثلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه د˘ع˘ت و، ةرو˘كذ˘م˘لا

’ فرظ يف ةيدلبلا سسفنب كردلا Óسصاع اهتلجسس

نم ردقت ةيمك زجح مت ثيح ، ةعاسس42 نع ديزي

. ةنيرفلا و ديمسسلا يتدامت نم راطنق901

ر نميا

انوروك سسوريفب هتباسصإا حجري برتغم ةزانج يف مهتكراسشم دعب

 لجيجب يئابولا قيقحتلل تارسشعلا ءاعدتسسا
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ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصم ته˘˘˘˘˘˘جو
سصاخسشأ’ا تارسشعل تاءا˘عد˘ت˘سسا
سصخسش ةزانج يف اوكراسش نيذلا

ما˘يأا ل˘ب˘ق ي˘فو˘ت د˘ق نا˘ك بر˘ت˘غ˘م
دعب كلذو لجيج ةي’و ةمسصاعب
نو˘كت نأا لا˘م˘ت˘حا ي˘˘ف ها˘˘ب˘˘ت˘˘سشإ’ا

سسوريفب هتباسصا نع ةمجان هتافو
ط˘˘˘سسو د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘ع تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
ى˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب ةد˘كؤو˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا
.نينثا

نأا˘ب ة˘ق˘با˘˘ط˘˘ت˘˘م ردا˘˘سصم تد˘˘كأاو
ل˘ك ن˘م تب˘ل˘ط ة˘ح˘سصلا ح˘لا˘˘سصم
ي˘˘ف او˘˘كرا˘˘سش ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشأاا

يذلاو برتغملا سصخسشلا ةزانج
ط˘سسو رو˘سشا˘ع ن˘ب ي˘ح˘ب ن˘ط˘˘ق˘˘ي

لقنتلا ل˘جأا ن˘م ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع
فسشكلل سصسصخم˘لا حا˘ن˘ج˘لا ى˘لا

ي˘˘ف كو˘˘˘كسشم˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ىلع انورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصا

كلذو لجيج ى˘ف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم
ةيح˘سضلا نو˘ك ي˘ف ها˘ب˘ت˘سشإ’ا د˘ع˘ب
ببسسب مايأا لبق ةايحلا قراف امبر
امدعب لتاقلا سسوريفلا تافعاسضم

نأاب لو˘ق˘ت ةد˘ئا˘سسلا ة˘ياور˘لا تنا˘ك
لاسضعلا سضرملا نع تمجن هتافو
. ةرتف ذنم هب ملأا  يذلا

ةيا˘م˘ح˘لاو ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم تنا˘كو
ىلا روفلا ىلع  تلقنت دق ةيندملا
د˘ع˘ب رو˘كذ˘م˘˘لا بر˘˘ت˘˘غ˘˘م˘˘لا تي˘˘ب
يسصقت لجأا نم هتافو نع نÓعإ’ا
ةافولا بابسسأا سصوسصخب ةيقيقحلا

فسشكلا متي م˘ل ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا نأا ر˘ي˘غ
تناك نا ام لوح ءانثأ’ا يف اهنع
وأا سسور˘ي˘ف˘لا ن˘ع ة˘م˘جا˘˘ن ةا˘˘فو˘˘لا
ريثك مامأا لاجملا حتفام سضرملا

ككسشتل تداع يتلا تاعئاسشلا نم

امم اهبابسسأاو ةافولا ويرانيسس يف
نأا  سصوسصخب فواخملا نم داز
مهاسس دق روكذملا برتغملا نوكي
ن˘م سضع˘ب˘ل سسور˘ي˘ف˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ف
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا ه˘ما˘يأا لÓ˘˘خ هوراز
ى˘ت˘حو ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ه˘لز˘ن˘م˘ب ا˘ها˘˘سضق
ه˘تزا˘ن˘ج ي˘ف او˘كرا˘سش ن˘˘م سضع˘˘ب
ء’ؤو˘ه عا˘ب˘تا مد˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو
ىسصوأا يتلا ةيزارت˘حإ’ا ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل
ي˘ف نو˘سصت˘خ˘م˘˘لاو ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ا˘˘ه˘˘ب
نيفوتملا سصاخسشأ’ا عم لماعتلا

سسور˘ي˘ف˘لا بب˘سسب او˘تا˘˘م ن˘˘يذ˘˘لاو
.لتاقلا

تامظنمو تايعمج ءاول تحت نوطسشني

ةنتابب انوروك سسوريف نم دحلا يف ةمهاسسملاب نوردابي بابسش ةعومجم
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يئ’ولا بتكملا نم لك ارخؤوم رداب
ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
با˘ب˘سش ة˘ي˘ع˘م˘ج اذ˘كو ة˘ن˘طاو˘م˘˘لاو
ع˘يزو˘ت ى˘لا ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ءا˘˘قد˘˘سصا

ةيندعملا هايملا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
دوف ني˘جا˘م˘يا ة˘كر˘سش ا˘ه˘ب تم˘ها˘سس
ـلا قو˘ف˘ي ا˘م ع˘يزو˘ت م˘ت ن˘˘يا ،ير˘˘فا

فلتخم ى˘ل˘ع ها˘ي˘م ةرورا˘ق0002
ربع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ز˘كار˘م˘لا
زكرم رارغ ىلع ةنتاب ةي’و ميلقا

ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ،نا˘طر˘سسلا ة˘ح˘˘فا˘˘كم
سضار˘م’ا ى˘ف˘سشت˘˘سسم ،ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةلوفطلا زكرم ،ةيدعملاو ةيردسصلا
ثيح ،زكارملا نم اهريغو ةفعسسملا

ةروراق راعسش هذه ةردابملا تلمح
لسصاوتت اميف اذه ،سضيرم لكل ءام
ةئيبلل ةيرئازجلا ةمظنملا تاطاسشن
ةنتاب˘ب ي˘ئ’و˘لا ا˘ه˘ب˘ت˘كم لÓ˘خ ن˘م
،ةنتاب ءاقدسصا بابسش ةيعمج اذكو
را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘لا ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل
نينطاوملا ةيعوتو ،انوروك سسوريف

ع˘يزو˘ت م˘ت ثي˘ح ،ه˘ترو˘ط˘خ م˘ج˘ح˘ب
يوحت نين˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع تا˘يو˘ط˘م
ةياقولا لبسسو سسوريفلا لوح احرسش
بابسشلا ةعو˘م˘ج˘م نا˘كو اذ˘ه ،ه˘ن˘م
اوماق دق ةيعمجلا تحت نيوظنملا
تا˘˘سشا˘˘ع˘˘م بسص ةر˘˘ت˘˘فو ا˘˘˘ن˘˘˘ماز˘˘˘ت
ريباوطلا مي˘ظ˘ن˘ت ى˘لا ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا
سسي˘سسح˘تو د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم ل˘˘خاد
نيدعاقتملا اسصوسصخ ن˘يد˘فاو˘ت˘م˘لا
مازتلا ةرور˘سضو ع˘سضو˘لا ةرو˘ط˘خ˘ب
عيزوت ىلا ةفاسض’اب اذه ،مهلزانم

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ما˘م˘ك005
ربعي مسسر نسسحا ةقباسسم قÓطاو
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ن˘˘ع
،ويديف نسسحا اذكو لافط’ا ةدئافل

ي˘نور˘ت˘˘كلا د˘˘ير˘˘ب ع˘˘سضو م˘˘ت ثي˘˘ح
يتلا تاكراسشملا فلتخم لابقتسس’
ة˘ي˘ع˘ي˘ج˘سشت ز˘ئاو˘ج ح˘ن˘م ا˘ه˘ل˘˘با˘˘ق˘˘ي

.لامع’ا لسضف’
سساروا بابسش ة˘ي˘ع˘م˘ج تما˘قو اذ˘ه
ن˘م ةد˘ير˘ف ةردا˘ب˘م قÓ˘طا˘ب ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
نينطاوملا اهلÓخ نم تعد اهعون
نيبغارلا تارا˘ي˘سس ى˘ل˘ع ن˘يز˘ئا˘ح˘لا

عا˘ط˘ق˘لا لا˘م˘ع ل˘ق˘ن˘ل عو˘ط˘ت˘لا ي˘ف
تحت مهلمع تارقم ىلا يحسصلا
ي˘هو ““مد˘خ˘˘ن ي˘˘ن˘˘ل˘˘سصو““ را˘˘ع˘˘سش
ةريبك ةباجتسسا تق’ يتلا ةردابملا

،تارا˘˘ي˘˘سسلا با˘˘ح˘˘سصا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
ر˘ي˘م˘سس ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر بسسحو
لقن تغلب هذه ةيلمعلا ناف ،سساروب

اي˘مو˘ي ا˘سصخ˘سش04 ه˘لد˘ع˘م ا˘م

ة˘سصا˘خ ةرا˘˘ي˘˘سس52 عو˘م˘ج˘˘م˘˘ب
ةحسصلا لام˘ع ل˘ق˘ن˘ل  ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘ل
ةيلمعلا ل˘سصاو˘ت˘ت ثي˘ح ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو
يف يمومعلا لقنلا فيقوت ذنم هذه
سسوريف نم ةياقولا تاءارجا راطا

.انوروك

تاعيرتلاو لاحربب ةيئاسسملا ةرطفلا يف ةئزجتلاو ةلمجلا تÓحم نيومت

 نينطاوملل ديمسسلا عيب ““نÓمرفي““ ظاظتكلاو ماحدزإلا
ةبانعب  نحاطملا مامأا

ظاظتك’او ماحدز’ا ببسسب نينطاوملل نحاطملا باحسصأا لبق نم ديمسسلا عيب عنم ةبانع ةي’ول ةيئ’ولا تاطلسسلا تررق
انوروك سسوريف راسشتنإا نم دحلل تاطلسسلا اهذختت يتلا تاءارجإ’ا راطإا  يفو. انوروك سسوريف يسشفتب ددهي تاب ام اهمامأا

ىودعلا رطخل ايدافت نحاطملا باحسصأا فرط نم ديمسسلا ةدام عيب عنم ةرورسضب ةبانع ةي’و يلاو تاميلعتب Óمعو91 ديفوك
عسسوم عامتجإا لاحرب ةيدلب رقمب تبسسلا سسما لاحرب ةرئاد سسيئر سسأارت ظاظتك’او ماحدز’ا ءارج نينطاوملا هل سضرعتي يذلا

راجتلل ماعلا داحتإ’او ةراجتلا ةيريدم لاحربل كردلا ةقرف دئاقو ةرئادلا نمأا سسيئرو تاعيرتلا و لاحرب ةيدلب نم Óك ءاسسؤور مسض
لجأا نم يدلب ةنحطمو ةراجتلا ةيريدم نيب قيسسنتلا ررقت ثيح يندملا عمتجملا يلثمم اذكو ءايحأ’ا تايعمجو نييفرحلاو
تÓحم نيومت ىلع لمعلا و تاعيرتلا ةيدلبل ةيولوأ’ا ءاطعإا عم ءايحأ’او تايدلبلا لكل ةيلاجعتسسا ةقيرطب ديمسسلا ةذام عيزوت
.ةيئاسسملا ةرطفلا يف ةئزجتلا تÓحم اذكو ةلمجلاب ديمسسلا عيب
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تنكمت ينعملل دسصرتو عبتت ةيلمع دعبو

هفيقوت نم ةحلسصملأ تأذل ةطرسشلأ حلاسصم

ىلع هتزوحب طبسض نيأأ ،هئاكرسش دحأ ةقفر

،مأرغ75 ب تردق تأردخ˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك

نأأ ر˘ف˘سسأ يذ˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف أرأر˘˘م˘˘ت˘˘سسأو

ةيمأرجأ ةباسصع نمسض ناطسشني ناسصخسشلأ
تأردخملأ نم ىرخأ ةيمك زجح عم ةمظنم
ة˘˘با˘˘سصع˘˘لأ دأر˘˘فأ د˘˘حأ ن˘˘˘كسسم˘˘˘ب تط˘˘˘ب˘˘˘سض
نيأأ ،ءاسضيب ةحلسسأأو يلام غلبمل ةفاسضإلاب
تأرد˘خ˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جلأ ة˘˘ي˘˘م˘˘كلأ ترد˘˘ق

ف˘ي˘كلأ ةدا˘م ن˘م غ˘˘ل˘˘ك186.2 ةزوجح˘م˘لأ
ةينوناقلأ تأءأرجلأ لامكتسسأ دعبو ،جلاعملأ

سضرغل تأردخملأ نيرختو ةزايح ةيسضق نع
مامأأ ناينعملأ امدق ةيعرسش ريغ ةقيرطب عيبلأ
ةمكحم ىدل ةسصتخملأ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
ردجتو . عأديأ رمأأ امهقح يف ردسص نيأأ ةلاقلأ
سسوريف راسشتنأ ةمزأأ زع يف هنأأ ىلأ ةراسشلأ

تا˘˘با˘˘سصع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ل˘˘تا˘˘ق˘˘˘لأ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
.ةمومسسملأ اهتراجت ةلسصأوم ىلع تأردخملأ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

6495ددعلا0202 سسرام92 دحألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

انوروك ءابو راصشتنا ةمزأا زع يف تاردخملا تاباصصع طاصشن لصصاوت /فراطلا

جلاعملإ فيكلإ ةدام نم غلك6.2 نم رثكأإ زجحو نيشصخشش فيقوت
نم غلك186.2 زجحو طبصض مت نيأا تاردخملاب ةرجاتملا لاجم يف ناطصشني ناصصخصش فيقوت نم ارخؤوم فراطلاب ةلاقلا ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت
اهدافم ةلاقلا ةرئاد نمأل ةطرصشلا رصصانع فرط نم تامولعم لÓغتصسا رثإا ىلع كلذو تاردخملا نم مارغوليك ةثÓث ةبارق يأا جلاعملا فيكلا ةدام

.ةلاقلا ةنيدم ىوتصسم ىلع اهجيورتل ريصضحتلا ددصصب وهو تاردخملا نم ةربتعم ةيمك لاخدإاب ماق ةباصصعلا دارفأا دحأا نأا

ةنيطنصسق

تاشسولهملل نيجورم فيقوت

ةيدايزلإ يحب ةربتعم تايمك زجحو
ةحفاكم يف ةنيطنسسق ةيلو نمأأ حلاسصم دوهج يف أرأرمتسسأ

تأرثؤوملأو تأردخملأ جيورت امي˘سس ا˘ه˘عأو˘نأأ ى˘ت˘سشب ة˘م˘ير˘ج˘لأ

نم يسسقدلأ ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت ،ةيلقعلأ

امهعولسضل ةنسس53و42 رمعلأ نم ناغلبي نيسصخسش فيقوت

عيبو سضرعب ةحسصلأ ةنهمل ةيعرسشلأ ريغ ةسسرامملأ ةيسضق يف

ةل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘يألأ ى˘لإأ ة˘ي˘سضق˘لأ ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت .ة˘سصخر نود ة˘يودأأ

ىلع يندملأ يزلاب ةقرفلأ رسصانعل ةلجأر تايرود رثأ ةيسضاملأ

هو˘ب˘سشم طا˘سشن م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نأ تف˘ل ثي˘ح ة˘يدا˘يز˘˘لأ ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘سسم

لخدتلأو ينأديملأ لمعلأ قيسسنت روفلأ ىلع متيل ،نيسصخسشل

ءأرجإاب سسبلت ةلاح يف امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ط˘ب˘سض ثي˘ح ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ب

ايلقع ةرثؤوم سصئاسصخ تأذ ةينلديسص ةيودأأ ءأرسش و عيب ةقفسص

رثع ةينوناقلأ سشيتفتلأ ةيلمعل امهعاسضخإاب و امهفيقوت متيل

عأونأأو «نيلابأڨيرب» عون نم ةلوسسبك06 ىلع امهتزوحب

نم هنأأ حجري يلام غلبم ىلأ ةفاسضإلاب تاسسولهملأ نم ىرخأأ

لامكتسسل ةقرفلأ رقم ىلإأ امه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ج˘يور˘ت˘لأ تأد˘ئا˘ع

هب تماق يذلأ لاعفلأ و يروفلأ لخدتلأ ،ةمزÓلأ تأءأرجإلأ

نم نكم يسسقدلأ ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ رسصانع

ايلقع ةرثؤوم سصئاسصخ وذ ءأود ةلوسسبك59 هعومجم ام زجح

تايرجم ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلأ د˘ع˘ب ،ر˘يدا˘ق˘م˘لأ و عأو˘نلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م

مت نيينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنأ مت قيقحتلأ

. ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب امهميدقت

ةنيطنسسق

LªÉ∫ HƒYµÉR

ةجرد8.3 ةوقب ةيناث ةيشضرأإ ةزه

ةنتابب مÓشس د’وأإ بونج برشضت
ناكسس اهب رعسش ،ىرخأ ةيسضرأ ةزه ،لولأ سسمأ ءاسسم لجسس

ددح دقو ،رتسشر ملسس ىلع ةجرد8.3 اهتوق تغلب ،ةنتاب ةيلو

سسأر ةرئأدل ةعباتلأ مÓسس دلوأأ بونج ملك30 دعب ىلع اهعقوم

اهتدهسش يتلأ كلت نم افنع لقأ ةزه يهو ،ةنتاب ةيلوب نويعلأ

زكرم ددح دق ناك يتلأو ،يسضاملأ سسيمخلأ ةحيبسص ةقطنملأ

ـب اهتوق ءايزيفويجلأو ةيكلفلأ ءايزيفلأو كلفلأ ملع يف ثحبلأ

90و80 ةعاسسلأ دودح يف كلذو ،رتسشر ملسس ىلع ةجرد2.4

دلوأ ةيدلب برغ لامسش ملك20 دعب ىلع اهزكرم ددح ،قئاقد

وأ ةيدام رأرسضأ يأأ ناتيسضرلأ ناتزهلأ فلخت مل ثيح ،مÓسس

سسوفن يف اهتكرت يتلأ بعرلأو علهلأ ةلاح أدع ركذت ةيرسشب

يف ،فنعأ ةزه نم مهفوخت أودبأو اهب أوسسحأ نيذلأ ناكسسلأ

اسصوسصخ نينطأوملأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم هيف تنأامط تقو

مل ذأ ءودهلاب مأزتللأو ،اهرواج امو مÓسس دلوأ ةيدلبب نينطاقلأ

ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم فرط نم ركذت تÓخدت يأأ لجسست

يتلأ تأدوهجملأ كلت ىلأ فاسضي ئراط يأل ةدنجم ىقبت يتلأ

يف ءايحلأو تآاسشنملأو لكايهلأ ديدعل تاميقعت نم اهب موقت

91. ديفوك دجتسسملأ انوروك سسوريف يسشفت ةبراحم راطأ

T°ƒT°É¿.ì

يقاوبلا مأا

ضصاخششأإ4 فيقوتو يزاتشسكإإ ضصرق795 زجح
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˘مأر˘جلأ ع˘م˘ق ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
يقأوبلأ مأ ةيلو نمآاب ةيئاسضقلأ

سصاخسشأ ةعبرأل أدح عسضو نم

53و82 نيب مهرام˘عأأ حوأر˘ت˘ت
سصأر˘˘قلأ ي˘˘جور˘˘˘م ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘سس
تأرد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأو ة˘˘˘سسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لأ

ن˘˘م سصر˘˘ق795 م˘ه˘تزو˘ح˘بو
«يزاتسسكأ» ةبلسصلأ تأرد˘خ˘م˘لأ

تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م مأر˘غ1.49 و
بسسحب ةيسضق˘لأ. (ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك)
تاقÓعلأو لا˘سصتلأ ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب
قأو˘ب˘لأ مأ ة˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ

تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ر˘˘ثإأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع تءا˘˘˘ج
اهدافم ةطرسشلأ رسصانع اهتقتسسإأ
نم ةيم˘ك بل˘ج˘ب سصا˘خ˘سشأ ما˘ي˘ق
تأردخملأو ةيل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ

رو˘˘ف˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ،ج˘˘يور˘˘ت˘˘لأ د˘˘سصق

ثاحبألأ ةقرفلأ رسصانع ترسشاب

ديدحتب تللك يتلأو تايرحتلأو

دعب نكمتتل ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأ ة˘يو˘ه

ن˘م ة˘م˘كح˘م ل˘م˘ع ة˘ط˘خ ع˘سضو

حوأرتت سصا˘خ˘سشأ ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت

ةنسس53 و13 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأ

، ةيحايسس ةبكرم نتم ىلع أوناك

سشي˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تر˘˘ف˘˘سسأ ا˘˘م˘˘ك

سصرق795 زجح ىلع ةبكرملأ

ن˘م مأر˘˘غ1.49 و يزا˘ت˘˘سسكأ

ة˘ل˘سصأو˘م˘بو ، ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘˘ي˘˘كلأ

ديدحت مت ةيسضقلأ يف قيقحتلأ

قلعتيو هفيقوتو عبأرلأ طروتملأ

82 رمعلأ نم غلبي باسشب رملأ

يئأز˘ج ف˘ل˘م زا˘ج˘نأ د˘ع˘بو .ة˘ن˘سس

ي˘ت˘يا˘ن˘ج» :ة˘ي˘˘سضق ن˘˘ع م˘˘هد˘˘سض

ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لأ

دأو˘م دأر˘˘ت˘˘سسأو ل˘˘ق˘˘نو ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘ب

راطأ يف ةيلقع تأرثؤومو ةردخم

م˘ت ،«ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مأر˘جأ ة˘عا˘˘م˘˘ج

تاه˘ج˘لأ ما˘مأأ أر˘خؤو˘م م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت

.مهرمأأ يف تلسصف يتلأ ةيئاسضقلأ

 ريهاطلاو زيزعلا دبع يديصسب نيتلصصفنم نيتيلمع يف /لجيج

 نيهوبششم ةدع فيقوتو ةيلوحكلإ تابورششملإ نم ةدحو621 زجح
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ةعبا˘ت˘لأ ل˘خد˘ت˘لأ ة˘ل˘ي˘سصف ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ةديدج ةيمك زجح نم لجيجب ينطولأ كردلل
ةد˘ع ف˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘سشم˘لأ ن˘˘م
ىلع نيتلسصفنم نيتلمع يف كلذو سصاخسشأأ

زيزعلأ دبع يديسس يتيدلب نم لك ىوتسسم
ةقطنمل ةمهأدم ةيلمع تحمسسو .ريهاطلأو
دحأأ ربتعت يتلأو ريهاطلأ ةيدلبب ةعرقوب دأو
ةيدلبلاب تاعونمملأ جيورتو داسسفلأ رؤوب مهأأ
تابورسشملأ نم ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ةرو˘كذ˘م˘لأ

نع كيهان ، ةدحو88 وحنب تردق ةيلوحكلأ
ناكملأ ن˘ي˘ع˘ب أو˘نا˘ك سصا˘خ˘سشأأ ةد˘ع ف˘ي˘قو˘ت
ةر˘كسسم دأو˘م لوأد˘تو ج˘يور˘ت ة˘م˘ه˘ت˘˘ب كلذو
اهتأذ ةقطنملأ نأأو املع ةينوناق ريغ ةقيرطب
ةيمأرجإلأ تايلمعلأ ديدع تفرع نأأو قبسس
ن˘ي˘ب ةرر˘كت˘م˘˘لأ تأدا˘˘سشم˘˘لأ ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لأ

أذه ىلع موي لك نورطاقتي نيذلأ نيفرحنملأ

ةيد˘ل˘ب ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘غو .ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ ءا˘سضف˘لأ

زجح مت زيزعلأ دبع يديسس ةيدلببو ريهاطلأ

تناك ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ىرخأأ ةيمك

«وطلأأ يكيزيسس» عون نم ةرايسس نتم ىلع

امهدايتقأ مت ناسصخسش اهنتم ىلع ناك يتلأو
قيقحتلأ ة˘ل˘سصأو˘م ل˘جأأ ن˘م كرد˘لأ ر˘ق˘م ى˘لأ
ن˘م تأزو˘ج˘ح˘م˘لأ ي˘لا˘م˘جأ كلذ˘ب ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل
ىلأ نيتلمعلأ نيذه يف ةيلوحكلأ تابورسشملأ

.ةدحو621

ةنتاب

زاغلاب قانتخ’ اهدإرفأإ ضضرعت نيتلئاع ذاقنإإ
،نيتلسصفنم نيتيلمع يف كلذو ،نوبراكلأ ديسسكأ لوأ زاغب قانتخل أوسضرعت نيتلئاع دأرفأ ذاقنأ لجأل ةنتاب ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ لوألأ سسمأأ ءاسسم لخدت

ديسسكأ لوأ زاغب قانتخل أوسضرعت ،ءاسضيبلأ ةنأز ةيدلبب ةينكو رأودب ةنسس96و تأونسس30 نيب مهرامعأ حوأرتت دأرفأ50 نم نوكتم ةلئاعب قلعتت ىلوألأ
.رسساج نيعب تامدخلأ ةددعتم ةدايعلأ ىلأ مهليوحتو نيباسصملأ فاعسسأ مت نيأ أذه ،ناتوبلأ زاغب دقوت يتلأ يهطلأ ةلآأ أذكو ءاملأ ناخسس نم ثعبنملأ نوبراكلأ

ثعبنملأ نوبراكلأ ديسسكأ لوأ زاغب امهقانتخأ ءأرج ةنسس41 تنبو رمعلأ نم94 يف ةأأرمأ ءÓجإأو فاعسسإل ةيسسيئرلأ ةدحولأ رسصانع هذفن دقف يناثلأ لخدتلأ امأأ

ىفسشتسسم ىلأ امهلقنو امهفاعسسأ متي نأ لبق ءامغأ ةلاح يف امهيلع رثع ثيح ،ةنتاب ةنيدم طسسو نكسسم092 يحب ةقسشلأ وهب يف ةدجأوتملأ يهطلأ ةلآأ نم
ةرأرحلأ تاجرد يف سسوسسحملأ سضافخنلأ عم اسصوسصخ رذحلأو ةطيحلأ يخوت ةرورسضب نينطأوملل اهبلط ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم ددجت هيلعو .يعماجلأ ةنتاب

T°ƒT°É¿.ì.ةيوهتلأو ةياقولأ لبسسب ذخألأ نود ةريطخلأ اهنم ةئفدتلأ لئاسسو فلتخمل فثكم ليغسشت ىلإأ تدأأ يتلأ سسقطلأ ةدوربو مايألأ هذه
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ةعماج نم نويعماج ةذتاسسأأ قلطأأ
ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب «را˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب»
ني˘سسد˘ن˘ه˘م ،ءا˘ب˘طأأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
نم ةردابم نيعوطتملأ نم ددعو
ة˘ي’و˘لأ تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم م˘˘عد ل˘˘جأأ

تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لا˘ب تا˘ي’و˘لأ ي˘قا˘˘بو
ىلع اهعي˘ن˘سصت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

ةرأدإأ تق˘ل˘˘تيلحملأ ىو˘ت˘سسم˘لأ
ةياهن ةبانعب «راتخم يجاب» ةعماج
ه˘ق˘ل˘طأأ ءأد˘ن مر˘سصن˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسأ’أ

،نييعماجلأ ةذتاسسأ’أ نم ةعومجم
نيعوطتمو ،نيسسدن˘ه˘م˘لأ ،ءا˘ب˘طأ’أ

ميدقت فدهب يندملأ عمتجملأ نم
اهب رمت يتلأ ةمزأ’أ يف نوعلأ دي
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ل ي˘سشف˘ت ن˘م دÓ˘ب˘لأ

يف ةردابملأ هذه باحسصأأ دكأأ ثيح
يذ˘لأو هو˘ق˘ل˘طأأ يذ˘˘لأ ءأد˘˘ن˘˘لأ سصن
أر˘ظ˘ن» ه˘نأأ ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ةرأدإأ تر˘˘سشن

حأورأأ ىلع ديأزتملأ رطخلأ عافتر’
ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ نإاف نينطأوملأ

ةيفاك نوكت نل اهدحو ةيوعوتلأو
.ءابولأ أذه تاي˘عأد˘ت ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل
ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لأ ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لأ
ى˘سضر˘م˘لا˘ب ة˘يا˘ن˘ع˘ل˘ل تا˘ي˘نا˘كم’أ

يأأ ي˘ف م˘هدد˘ع عا˘ف˘ترأ ل˘م˘ت˘ح˘م˘لأ
امك ،«ىوسصق ةرورسض راسص ةظحل

باحسصأأ ناسسل ىلع سصنلأ يف ءاج
ا˘ي˘لا˘ح نو˘كل˘م˘ي ’ م˘ه˘نأأ ةردا˘ب˘م˘˘لأ

ةزهجأأ ددع ن˘ع ة˘ق˘ي˘قد تا˘مو˘ل˘ع˘م
يقابو ةبانع يف ةرفوتملأ سسفنتلأ

اهددع نأأ دقتعن ’و» رئأزجلأ ندم
را˘سشت˘نأ ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘ي˘فا˘ك نو˘كي˘˘سس
د˘ها˘سش ر˘ي˘خ ا˘ي˘لا˘ط˘يأ ة˘لا˘ح) ءا˘بو˘˘لأ
نوكي تامزأÓل ريسضحتلأ .(انمامأأ
«ت’ا˘ح˘لأ ءو˘˘سسأأ ثود˘˘ح ع˘˘قو˘˘ت˘˘ب
،ةذتاسسأ’أ دكأأ ثيح ،ردسصملأ لوقي
نوعوطتملأو نوسسدنهملأ ،ءابطأ’أ

نولمعي مهنأأ يندملأ عمتجملأ نم
ه˘˘فد˘˘ه ي˘˘عو˘˘ط˘˘ت عور˘˘سشم ى˘˘ل˘˘˘ع
سصق˘ن ة˘ي˘ط˘غ˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لأ»
ءاب˘طأ’أ ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لأ ل˘ئا˘سسو˘لأ

ىلع91-ديفو˘ك ءا˘بو ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل
،«ةبانع ةنيدم تايفسشتسسم ىوتسسم
ةل˘حر˘م˘ك أو˘ما˘ق م˘ه˘نأأ ى˘لإأ ن˘ي˘ت˘ف’

071 نم ديزأأ عيزوتب انمق ىلوأأ

ىلع عنسصلأ يلحم يبط مزلتسسم
ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لأ ما˘سسقأ’أ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ثي˘ح ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأ
تايقأو تامزلتسسملأ هذه تنمسضت
يسس نأأ يسس» ةينقتب ةعنسصم هجولل

ة˘ع˘ن˘سصم ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأأ ،«ر˘˘يز’
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لأ تا˘ع˘با˘ط˘لأ مأد˘خ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ءا˘م ن˘م ةدود˘ح˘م ة˘ي˘م˘˘ك ،دا˘˘ع˘˘بأ’أ

ةعومجملأ نكمتت مل يذلأ رهطم
أرظن هنم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك ع˘ن˘سص ن˘م
ا˘مأأ ،ة˘ي˘لوأ’أ دأو˘م˘لأ سضع˘ب سصق˘ن˘ل
عور˘˘سشم˘˘لأ أذ˘˘ه ق˘˘فأأ سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
مهنأأ نوثعاب حسضوأأ دقف يعوطتلأ

تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘كمإ’أ تر˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘ت أذإأو
سسفنتلأ ةزهجأأ ريفوتب نوردابيسسف
ايلحم اهعينسصت ةداعإأ ربع اهريغو
يف لاجملأ يف ءأربخ عم ةكأرسشلاب
ر˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ت نإأ ن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘م تقو ل˘˘˘˘˘قأأ
نأأ ى˘˘لإأ ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ف’ ،تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإ’أ
أأد˘˘ب˘˘م ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي عور˘˘سشم˘˘لأ
سضع˘ب نأأو ة˘ي˘سسكع˘˘لأ ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘لأ

اهنكلو ةرفوتم ةزهجأ’أ تاططخم
بسسح ريوحتو ليدعت ىلإأ جاتحت
دقف ،أذل ،اي˘ل˘ح˘م ةر˘فو˘ت˘م˘لأ دأو˘م˘لأ

هنا˘كمإا˘ب ن˘م ل˘ك ى˘لإأ ءأد˘ن أو˘ه˘جو
ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م ةد˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لأ
أذه معدل ةبولطم˘لأ تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لأ
:يف ةلثمتملأو يعوطتلأ عورسشملأ
تا˘˘ع˘˘با˘˘ط ،«رز˘˘ي’ ي˘˘سس نأأ ي˘˘سس»
ا˘ه˘تا˘مز˘ل˘ت˘سسم ع˘م دا˘ع˘بأ’أ ة˘ي˘ثÓ˘˘ث

(D3gnitnirP،tnemaliF

evitcALP، ALP tnemaliF،

TTEP tnemaliF)، سسا˘˘˘ي˘˘˘كأأ

ميقعتلأ دمغ ،مسس52 مجحب ميقعتلأ

،رهطم يلوح˘ك لو˘ل˘ح˘م ،م˘سس52

لو˘ح˘كلأ ،ي˘ئا˘م ي˘لو˘ح˘ك لو˘ل˘ح˘م

ءاملأ ،(لونابوربوزيأ’أ وأأ لوناثيإ’أ)

نيجورديهلأ ديسسكوريب) جسسكؤوملأ

ءاملأ ،(لورسسلغلأ) نيرسسلغلأ ،(3٪

ةفاسضإ’اب ،(هايملأ ر˘ط˘ق˘م) ر˘ط˘ق˘م˘لأ

نكمي ةزهاج ةيبط تامزلتسسم ىلإأ

رأر˘غ ى˘ل˘ع ةر˘سشا˘ب˘م ا˘ه˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘لأ

،«2 ي˘ب فأأ فأأ» ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’أ

،ةيامحلل ةيبط رزآام ،ةيبط تأزافق

ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘غو ة˘˘˘ي˘˘˘قأو تأرا˘˘˘ظ˘˘˘ن

نوكيسس ثيح ،ةيبطلأ تامزلتسسملأ

عربتلأ م˘ه˘نا˘كمإا˘ب ن˘م ى˘ل˘ع رود˘لأ

ةردابملأ هذه حاجنإأ يف ةمهاسسملل

معدلأ لك قح˘ت˘سست ي˘ت˘لأ ة˘ير˘ي˘خ˘لأ

رمت يذلأ فرظلأ أذه يف اسصوسصخ

بغري نم سصوسصخب امأأ ،دÓبلأ اهب

لسصأوتلأ ىوسس هيلع امف ةردابملاب

«را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب» ة˘ع˘ما˘˘ج ةرأدإأ ع˘˘م

.مههيجوتل

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف6495ددعلا0202 سسرام92 دحألا6
www.akhersaa-dz.com

ةقلطم ةديشسل بهد ةيمكو يلام غلبم ىلع تلوتشسأ ةباشصعلأ

 برح يديصس يحب لزنم ةقرصس

ايلحم ةعنشصم ةيبط تامزلتشسمب اهديوزت لÓخ نم

تايفصشتصسملا معدل ةردابم نوقلطي نوصسدنهمو ءابطأا ،نويعماج ةذتاصسأا
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نب ىفطسصم ديهسشلأ جوف قلطأأ
ةبانع˘ب ة˘سشر˘ف˘لأ دأو ي˘ح˘ب د˘ي˘ع˘لو˘ب
«مسسرلأ يف عأدبإأ نسسحأأ» ةقباسسم
يمحت كرأد يف دعقأأ» راعسش تحت

ي˘هو «كدÓ˘˘ب ي˘˘م˘˘ح˘˘تو كت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
حوأرت˘ت ن˘يذ˘لأ لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م

،ةنسس61 ىلإأ6 نيب ام مهرامعأأ
هذ˘ه˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘ع˘ب˘˘ط˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
م˘عد˘ل ةردا˘ب˘م ة˘با˘ث˘م˘ب ة˘ق˘با˘˘سسم˘˘لأ
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تأرد˘˘˘˘ق زأر˘˘˘˘˘بإأو بهأو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ

رطاخمب ةيعوت˘لأ ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لأو
تي˘ح ه˘˘ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
عأدبإ’أ ةسصرف امأأ لافطأ’أ نوكيسس
قيرط نع ةيوعوتو ةيحسص راكفأاب

زأربإأ لجأأ نم ةينف لامعأأ وأأ مسسرلأ
ةيئاقولأو ةيحسصلأ تأداعلأ سضعب
اهذاختأ نطأوم لك ىلع بجي يتلأ

ه˘ت˘ل˘ئا˘عو ه˘سسف˘ن ة˘يا˘م˘˘ح ل˘˘جأأ ن˘˘م
كلذ˘˘كو ءا˘˘بو˘˘لأ أد˘˘ه ن˘˘م ه˘˘ن˘˘طوو
ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ ثح˘˘˘ت تأرا˘˘˘ع˘˘˘سش
،مهلزانم يف ءاقبلأ ىلع مهعجسشتو
اهل نايب يف جوفلأ ةرأدإأ تنلعأأو
عقأوم يف ةيمسسرلأ ةحفسصلأ ىلع
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ ل˘سصأو˘ت˘لأ
ةقباسسملأ يف ةكراسشملل طورسشلأ

نيب لفطلأ رمع حوأرتي نأأ اهنيب نم

نأأ امك ةنسس61 ىلإأ تأونسس6
ةحوتفم ةقبا˘سسم˘لأ ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لأ
ةفاسشكلأ يف نيطرخنملأ لافطأÓل
معت يكل نيطرخ˘ن˘م ر˘ي˘غ˘لأ ى˘ت˘حو

أرظنو لافطأ’أ عيمج ىلع ةدئافلأ
رجحلأو ةيلاحلأ ةبعسصلأ فورظلل
ةياقولأ لجأأ نم قبطملأ يحسصلأ

ةقباسسملأ عوسضومو انوروكلأ نم
نينطأو˘م˘لأ ءا˘ق˘ب ى˘ل˘ع ثح˘ي يذ˘لأ

هده لÓخ م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف لا˘ف˘طأ’أو
ترر˘˘ق جو˘˘ف˘˘لأ ةرأدإأ نإا˘˘ف ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ
يف ةكرا˘سشم˘لأ لا˘م˘عأ’أ لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ
د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لأ
ىلع جوفلأ ةحفسص وأأ ينورتكلإ’أ
امك اقح’ لامعأ’أ عيمج ملتسست نأأ
ة˘سسم˘خ˘ل˘ل ة˘م˘ه˘م ز˘ئأو˘ج د˘سصر م˘ت
ة˘ي˘م˘ير˘كت ز˘ئأو˘جو ةز˘ئا˘ف˘لأ لا˘م˘عأأ

لا˘ف˘طأ’أ ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو
حرسصو ،ةقباسسملأ يف نيكراسشملأ
نأا˘ب بي˘ج˘ن ي˘م˘ي˘ل˘غ˘ل جو˘ف˘لأ د˘ئا˘˘ق

اهتخسسن يف عأدبإأ نسسحأأ ةقباسسم

عيمجل ةسصرف ةباثمب ربتعت ةثلاثلأ

ىلع م˘هز˘ي˘ف˘ح˘ت ل˘جأأ ن˘م لا˘ف˘طأ’أ

م˘˘˘˘˘˘هرا˘˘˘˘˘˘كفأأ قÓ˘˘˘˘˘˘طإأو عأد˘˘˘˘˘˘بإ’أ

ن˘طو˘لأ ة˘مد˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ل˘˘ل

ةيئاقو و ةيحسص راكفأاب نطأوملأو

مهاسست ةينف لامعأأو تاموسسر ربع

ر˘ي˘ب˘كلأ ي˘عو˘لأو سسح˘لأ زأر˘بإأ ي˘˘ف

امك مهدÓبو مهنطو هاجت انئانبأ’

اسضيأأ ةسصرف نوكتسس ةقباسسملأ نأأ

تا˘˘قوأأ ءل˘˘م ل˘˘جأأ ن˘˘م لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل

ةديفم لامعأأو تا˘طا˘سشن˘ب م˘ه˘غأر˘ف

سسا˘سسح˘لأ فر˘ظ˘لأ أد˘ه ع˘م ة˘سصا˘خ

ا˘ن˘م بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لأو ه˘سشي˘ع˘ن يذ˘لأ

.انلزانم يف ءاقبلأ اعيمج

ةيرئأزجلأ ةيمÓشسإلأ ةفاششكلل ديعلوب نب ىفطشصم جوف ميظنت نم

«انوروك ةبراحم» لوح مصسرلا يف عادبإا نصسحأا ةقباصسم قÓطإا
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تئجوف يتلأ ةيحسضلأ تمدقت دقو أذه
دنع بقع ىلع اسسأأر بو˘ل˘ق˘م ا˘ه˘لز˘ن˘م˘ب

ن˘مأ’أ ح˘لا˘سصم يد˘ل يو˘كسشب ا˘ه˘تدو˘˘ع
حتف مت اميف ناكملأ نيعل تلقنت يتلأ
ةباسصعلأ ةيوه ديدحت لجأأ نم قيقحت

املع ةيلمعلأ يف نيطرو˘ت˘م˘لأ ف˘ي˘قو˘تو

ةقرسس و وطسس تايلمع ةدع تلجسس هنأأ

طسسو يوتسسم يلع ةسصاخ ةبانع ةي’وب

نم نمأ’أ حلاسصم تنكمت نيأأ ةنيدملأ

تÓحملأ يلع وطسسلأ ةباسصع فيقوت

ىلع و˘ط˘سسلا˘ب مو˘ق˘ت ير˘خأأو ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

مهاياحسض ماهيأ دعب ةاتف مهنيب لزانملأ

وأأ لزانملأ ميقعت ي˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي م˘ه˘نأا˘ب

دقو تاعاطقلأ فلتخم˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت لا˘م˘ع

ر˘ج˘ح˘لأ فور˘ظ تا˘با˘سصع˘لأ تل˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل عرأو˘سشلا˘ب ة˘كر˘˘ح˘˘لأ ف˘˘قو˘˘تو

.مهتاططخم

بهذلأ نم ةيمكو يلام غلبم ىلع ءÓيتشسÓل لزنملأ ةبحاشص بايغ ةباشصع دأرفأأ اهلÓخ لغتشسأ عوبشسألأ ةياهن ةقرشسلل برح يديشس يحب لزنم ضضرعت
 .وطشسلأ ةيلمع ذيفنتل ةيلاخلأ عرأوششلأو رجحلأ نيلغتشسم اهجورخ دعب ةيلمعلأ ذيفنتل ةباشصعلأ اهتدشصرت ةقلطم ةديشسل كلم لزنملأ نأأ املع

ةينعملأ تاطلشسلأ لخدت راظتنأ يف

ةدايعلا لامع ينثتصست لقنلا ةلفاح

ةرصضخوبب ةيراوجلا
بايغ نم ةبانعب ينوبلأ ةيدلبب ةرسضخوب يح ينطأوم يكتسشي

ببسسب ةرسضخوبب ةيرأوجلأ ةدايعلاب نيسضرمملأو ةيبطلأ مقطأ’أ

نينطأوملأ لعج ام ابايأو اباهذ لقنلأ لئاسسو نم مهنيكمت مدع

يحلل ةديحولأ ةدايعلاب ةيحسصلأ تامدخلأ بايغ ببسسب نوناعي

هبسش ةدايعلأ تتاب ثيح ةمسسن فلأأ03 نم رثكأأ هنطقي يدلأ

ىلع يناثلأ عوبسسأÓل لامعلأو نيسضرمملأو ءابط’أ نم ةروجهم

ةحسصلأ ةيريدم اهترخسس يتلأ لقنلأ ةلفاج بايغ ببسسب يلأوتلأ

سسمأأ انرداسصم بسسحو .يمو˘م˘ع˘لأ ي˘ح˘سصلأ ق˘فر˘م˘لأ أذ˘ه لا˘م˘ع˘ل

ةقوقربو سسيدلأ رجح نم لامعلأ لقنت يتلأ ةلفاحلأ ناف تبسسلأ

ةيرأوجلأ ةدايعلأ لامع لقن تنثتسسأ زكرم ينوبلأ ىلع رمت يتلأو

نم نأاسشلأ أذه يف تاميلعتو كلذب طخ دوجو مغر ةرسضخوبب

بايغ لظ يفو .يدانت نمل ةايح ’ هنأأ ’إأ ةحسصلأ ةيريدم فرط

لسصت يتلأ ةيبطلأ مقطأ’أو لامعلأ ء’ؤوه مدق تÓسصأوملأ لئاسسو

لفكتلأ لجأأ نم ةينعملأ تاهجلل تأدسشانم ةدع فظوم04 ىلأ

ميدقت لÓخ نم مه˘ما˘ه˘م ة˘سسرا˘م˘م ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘تو م˘ه˘لا˘غ˘سشنإ’

رأد لأزت ’ رطسسأ’أ ةباتك دحل نكل ىسضرملل ةيحسصلأ تامدخلأ
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نومظني ةزارخب نكصسم005 يح نابصش

ميقعتو فيظنت ةلمح
ةبانع يف ةزأرخب نكسسم005 يح ناكسس سسمأأ لوأأ ةحيبسص ماق

ريمع نب بعسصم دجسسم طيحم نم برقلاب ميقعتو فيظنت ةلمح

ىلع أوسصرح نيذلأ يحلأ ءانبأأ ةكراسشم تفرع يتلأو ةزأرخ يف

يف ءاقبلأو ةياقولأ ةرورسضل ةزأرخ ناكسس أوعدو ةقطنملأ ميقعت

يح ناكسسل قبسسو ،انوروك سسوريف راسشتنأ يسشفت لجأأ نم مهتويب

مامإأ عم ةلثامم ةفاظن تÓمح أومظن نأأو ةزأرخب نكسسم005

سسمأأ ةلمح نكل ةزأرخ يف ةداع ةباثمب تحبسصأأ يتلأو دجسسملأ

،انوروك سسوريف نم ةياقولأ ناك اهنم فدهلأو ةيئانثتسسأ تناك

S¢.Q.ناكسسلأ طسسو يعولأ رسشن ىلع يحلأ نابسش لمعو

سسيك001 عزوتصس ميتيلا لماك ةيعمج

لمارألا ىلع ديمصس
زرحم نيسساي اهسسأأري يتلأ ةبانع˘ب م˘ي˘ت˘ي˘لأ ل˘ما˘ك ة˘ي˘ع˘م˘ج مو˘ق˘ت˘سس

دحأأ اهب عربت يتلأو ةبانعب لمأرأ’أ ىلع ديمسس سسيك001 عيزوتب

اهعيزوتب ةيعمجلأ يف نيطسشانلأ ءاسضعأ’أ موقيسس ثيح نينسسحملأ

لجأأ نم ةردابملأ هذه ميظنت متو ،لمأرأ’أ تويب ىلإأ اهلاسصيأو

ةرتف يف اهتويب ةرداغم عيطتسست ’ يتلأ تÓئاعلل ةدعاسسملأ ميدقت

ةياقولأ لجأأ نم اهئانبأأ ةحسصو اهتحسص ىلع اظافح يحسصلأ رجحلأ

ميتيلأ لفاك ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر ة˘ب˘ئا˘ن تن˘م˘ثو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م

ةردابم˘لأ هذ˘ه ي˘سسيروأأ لا˘مآأ ةرو˘ت˘كد˘لأ ة˘با˘ن˘ع بت˘كم˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ةرتفلأ هذه يف ةياغلل يرورسض نينطأوملأ نيب لفاكتلأ نأأ تدكأأو

.«انوروكلأ» هجو يف دومسصلأ لجأأ نم تأذلاب
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ميقعت ةيلمع نم ديفتصست يبياطصش ءايحأا
ميقعت ةيلمع نم سسمأأ ةبانع ةي’وب يبياطسش ةيدلب ءايحأأ تدافتسسأ

ةرئأدلأ يف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع تفر˘سشأأ ة˘ع˘سسأو

ىلإأ ةفاسضإ’اب ، ةرئأدلل تاباغلأ ةعطاقم ،ةيدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأو

ةقزأ’أ بلغأأ سشر مت ثيح ،«ريخلأ سسان» ةيعمج نم ةلاعف ةمهاسسم

لوسصو عنمل ي˘ع˘سسلأ ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف كلذو تا˘م˘ق˘ع˘م˘لا˘ب عرأو˘سشلأو

.ةيلحاسسلأ ةيدلبلأ هذه ناكسسل سسوريفلأ
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«يعأو انأأ.. نطأوم انأأ..انيمحي انيعو» راعشش تحت

ةبانع ةعماجب ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتإلا ةبلط
ةيوعوتو ةيصسيصسحت ةلمح نومظني

ةعماجل ةماع تاقÓعو لاسصتأ1رتسسام ىلوأأ ةنسس ةبلط ماق
ةيسسيسسحتو ةيوعوت ةلمح ةبا˘ن˘ع ي˘ف ي˘نو˘ب˘لا˘ب را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب
انيعو» راعسش تلمح يتلأو «انوروك سسوريف» راسشتنأ رطاخمب
ةيوعوت تأروسشنم أوقلع ثيح «يعأو انأأ.. نطأوم انأأ..انيمحي
سسوريفلأ أذه نم ةياقولأو نينطأوملأ فرط نم اهعابتأ لجأأ نم
رجحلأ مأزتلأو مهتويب يف ءاقبلأ ةرورسض ىلع نييبانعلأ أوثحو
م˘ه˘نأأ م˘غرو ،ءا˘بو˘لأ أذ˘ه ي˘˘سشف˘˘ت يدا˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م ي˘˘ح˘˘سصلأ

1رتسسام ىلوأأ ةنسس ةبلط نأأ ’إأ ايلاح ةلطع يف نودجأوتي

ةبانع يف ينوبلاب راتخم يجاب ةعماجل ةماع تاقÓعو لاسصتأ
يف ةردابملأ هذهب أومهاسسي نأأو مهتمسصب أوكرتي نأأ أولسضف
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ريعسشلأ ديمسس سسايكأأ سضرع ةيلمع يف نولياحتي راجت

  ةصشوصشغم ديمصس صسايكأا نورتصشي نونطاوم
تأءاسضفو تÓحم ةدعب تÓحمب سضرعت ريعسشلأ ديمسس يلع يوتحت اهنأأ دعب اميف حسضتأ قيقد سسايكأأ ءأرسشب ةبانع ةي’وب نونطأوم أاجافت

ديمسس هيلع بتك يذلأ ءزجلأ ءافخإ’ راجتلأ دنع غلك ةسسمخ نزوب ةيقرو سسايكأاب رم’أ قلعتيو ةنيدملأ طسسو نع ديعب ريغ ةيراجت
 .حمقلأ نم سسيل ديمسسلأ نأأ ىلإأ ةيبلغأ’أ هبتني مل تÓحملأ ىلع دفأوتلأو ةفهللأ مامأأو ديمسس ةملك ىلع ءاقب’أ عم ريعسشلأ
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تدروأا ي˘ت˘˘لا ردا˘˘شصم˘˘لا بشسحو
يواكششب مدقت سضعبلا نإاف ربخلا
نم ةبانعب ةراجتلا حلاشصم ىدل
ة˘مزÓ˘لا تاءار˘˘جلا ذا˘˘خ˘˘تا ل˘˘جأا

نا املع نيلياحتملا راجتلا دشض
نا˘ب اود˘كا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب
دي˘م˘شس سسا˘ي˘كأا نؤ˘ع˘شضي را˘ج˘ت˘لا
مهلعجي امم ةهجاؤلا يف حمقلا

ءانت˘قل ل˘ح˘م˘لا ي˘ل˘ع نود˘فاؤ˘ت˘ي

نودقفتي ل ةيبلاغلاو ديمشس سسيك

ل يتلاو اهنورتششي يتلا سسايكلا

سسا˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘م نؤ˘˘˘˘كت

لو ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘شضور˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

دعب لا سشغلا ةيلم˘ع˘ل نؤ˘ن˘ط˘ف˘ت˘ي

رد˘ج˘تو م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘لا لؤ˘شصؤ˘لا

ة˘مزا رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا ي˘˘ل˘˘ع ةرا˘˘ششلا

تايلو رارغ يلع ةبانعب ديمشسلا

تايل˘م˘ع كلد˘ب ل˘ج˘شست˘ل ن˘طؤ˘لا

سضعب فرط نم ةشسرامملا سشغلا

حلاشصملا تنكمت نيح يف راجتلا

ةراجتلا حلاشصم ني˘ب ة˘كر˘ت˘ششم˘لا

ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لاو

د˘ي˘م˘˘شسلا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ي˘˘م˘˘ك

ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ قر˘˘ط˘˘ب نز˘˘خ˘˘م˘˘لا

مدع مغر كÓه˘ت˘شسÓ˘ل ه˘جؤ˘م˘لاو

تقؤلا يف لامعتشسلا هتيحÓشص

دحاؤلا سسيكلا رعشس لشصو يدلا

اميف جد0071 يلا غلك52 نزؤب

عيبل ةشصشصخملا زكارملا دهششت

ةيمؤي ريباؤ˘ط ة˘يلؤ˘لا˘ب د˘ي˘م˘شسلا

ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘عد˘˘ت˘˘شسا يد˘˘˘لا ر˘˘˘ملا

ريباؤطلا ميظ˘ن˘ت˘ل ن˘مألا ح˘لا˘شصم

نيدلا سصاخ˘ششألا قا˘شست˘لا ع˘ن˘مو

يف يحشصلا عشضؤلاب نورتهتشسي

. انورؤك سسوريف راششتنا لظ
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ل يلاؤتلا ىلع  يناثلا عؤبشسأÓل
ةعششألاو لي˘لا˘ح˘ت˘لا ر˘با˘خ˘م لاز˘ت
ىشضرملا هجو يف ةقلغم ةيبطلا

ة˘ير˘˘يد˘˘م تارار˘˘ق لاز˘˘ت ل ثي˘˘ح
نم رظتنت ةبانع ةيلؤل ةحشصلا
بايغ ببشسب ناديملا يف اهقبطي
كرت امدعب عدرلا ةطلشسو ةباقرلا
ةيمؤي ثحب ةلحر يف ىشضرملا

ر˘ب˘خ˘م ن˘˘ع ىر˘˘خأل ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م

ةشصاخ ةيبط ةعششألا وا ليلاحت

ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا سضار˘˘مألا با˘˘ح˘˘˘شصأا

ى˘˘ت˘˘˘حو ة˘˘˘جر˘˘˘ح˘˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لاو

تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لاو  تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لا

ن˘م ة˘ي˘لا˘خ تتا˘ب ة˘شصشصخ˘ت˘˘م˘˘لا

لقن˘لا ة˘مزا بب˘شسب ن˘ي˘شضر˘م˘م˘لا

ةيئانلا تايدلبلاو ءايحلاب ةشصاخ

رار˘˘ق د˘˘شسج˘˘ي ن˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف

ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ر˘با˘خ˘م ل˘ك نا  اذ˘ه˘ك

امب ةشصاخلا تادا˘ي˘ع˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا

بط تادايعو ةعششألا زكارم اهيف

اهلمع تارقم حتف اهيلع نانشسلا

نود نينطاؤملا تقو برقأا يف

سضرعت ة˘ف˘لا˘خ˘م ل˘ك و ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا

سصيخرت˘لا بح˘شس ى˘لإا ا˘ه˘ب˘حا˘شص

تنا˘ك و.ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لاو

ة˘با˘ن˘ع ة˘يلؤ˘ل ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘˘م

بقع ةذختم تاءارجإا نع تنلعأا

د˘ب˘ع ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جإا

ءابطألا ةدامع˘ب سشا˘م˘عد ر˘شصا˘ن˘لا

ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب سصاؤ˘˘خ˘˘˘لا

ةيامحلا لئاشسو نم نييئاشصخألا

فانئت˘شسإل م˘ه˘تؤ˘عد و ة˘يا˘قؤ˘لا و

ى˘شضر˘م˘لا ما˘مأا ة˘شصا˘خ م˘ه˘ل˘˘م˘˘ع

ءا˘˘ب˘˘طلا نا˘˘˘كو .ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘شضر˘˘م˘˘م˘˘لاو

ن˘ع اؤ˘ف˘قؤ˘ت ة˘شصا˘خ˘لا تادا˘ي˘ع˘لا

ل˘ئا˘شسو با˘˘ي˘˘غ بب˘˘شسب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ا˘نورؤ˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لا

. اهريفؤتب ةحشصلا ريدم اودششانو
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ةيلؤب ةزؤعملا تÓئاعلا نم ديدعلا يناعت

ريفؤت نع اهز˘ج˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘ن تم˘شص ي˘ف ة˘با˘ن˘ع
ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ذ˘ن˘م سشي˘ع˘لا ة˘م˘ق˘ل
ا˘ه˘تد˘خ˘تا ي˘ت˘لا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘˘لا تاءار˘˘جاو
بشسحو هراششتنا ن˘م د˘ح˘لاو ة˘يا˘قؤ˘ل˘ل ة˘لود˘لا
يف نكشست يتلا ةشصاخ تÓئاعلا نم ديدعلا
عيب نم طاطقت تناك يتلاو ةيئانلا قطانملا
رارغ ى˘ل˘ع عراؤ˘ششلا ي˘ف ة˘ط˘ي˘شسب˘لا ءا˘ي˘ششلا
نم اهريغو ةيلزنملا يناولا، رشضخلا، ةشسبللا
م˘ه˘ل ر˘فؤ˘˘تو عا˘˘ب˘˘ت نا ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا رؤ˘˘مألا

رجحلا مهلؤخد ذنم هنا ريغ ،مهمؤي فورشصم
د˘ع˘ي م˘لو ف˘قؤ˘˘ت ئ˘˘ي˘˘شش ل˘˘ك نإا˘˘ف ي˘˘ح˘˘شصلا

˘ما˘ع˘ط˘لا ءار˘ششل لاؤ˘مألا ر˘ي˘فؤ˘˘ت م˘˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب

تاقلطملاو لمارألا ءاشسنلا ربتعتو، مهئانبأل

بشسحو، ةلا˘ح˘لا هذ˘ه ن˘م تارر˘شضت˘م˘لا ر˘ث˘كا

نؤلمعي نيذلا دارفألا نأا تÓئاعلا هذه سضعب

مهبتار رهشش لك نودجي مهنإاف تاكرششلا يف

رجحلا يف ءاقبلا مهمهي ل كلذل مهراظتنا يف

مل نإا مه نيح يف نيرهشش وا رهشش يحشصلا

ل مهئانبا ةق˘فر نؤ˘ع˘ي˘شضي˘شس م˘ه˘نإا˘ف اؤ˘ل˘م˘ع˘ي

هيلع ؤهام ىلع عشضؤلا لظ ام لاح يف ةلاحم

ةيلو يلاو و ةيلحملا تاطلشسلا لخدتت ملو

مهتيعشضو يف رظنلاو مهل لح داجيإل ةبانع

تايعمجلا سضعب مؤقت رخآا بناج نم، ةيرزملا

سسان، يبياطشش ريخلا سسان رارغ ىلع ةيريخلا

يرئازجلا رمحألا لÓهلا، مشستبا، لاحرب ريخلا

هذه ةدعاشسم لجأا نم ريبك رودب، ةبانع بتكم

ةينماشضت ةفق عيزؤت لÓخ نم ءاؤشس تÓئاعلا

داؤ˘م˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع يؤ˘˘ت˘˘ح˘˘ت م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ي˘ت˘لا تاءاد˘ن˘لا لÓ˘خ ن˘م وأا ة˘ي˘كÓ˘ه˘˘ت˘˘شسلا

نم ةينعملا تاهجلاو ريخلا يلعافل اههجؤت

لود يف هنا ةشصاخ، مهتناعا و مهب لفكتلا لجا

فر˘˘شصب تما˘˘ق بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ث˘˘˘م ةروا˘˘˘ج˘˘˘م

عاطقلا يف نيلماعلا معدل ةيلام تادعاشسم

قودنشص يف نيطرخنملا ريغ و،لكيهملا ريغ

مهلخد اود˘ق˘ف ن˘يذ˘لاو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘شضلا

ءىراؤط˘لا ة˘لا˘ح سضر˘˘ف بب˘˘شسب ي˘˘مؤ˘˘ي˘˘˘لا

. ةيحشصلا

انوروكلأ نم ةياقولأ و لافط’أ ةحسص ىلع اظافح

ايموي ميقعتو ريهطت تايلمع

2 ةفعصسملا ةلوفطلا ةصسصسؤومب
ميقعت ةيلمع ة˘با˘ن˘ع˘ب2 ةفعشسملا ةلؤف˘ط˘لا ة˘شسشسؤؤ˘م د˘ه˘ششت
ةشسشسؤؤملا لامع فرط نم ايمؤي اهئاجرا لماك ربع ريهطتو
ىلع ظافحلاو، انورؤك سسوريفب ةباشصإلا رطخ يدافتل نم اذهو
ينطؤلا نماشضتلا ةريزو تاميلعتل اذيفنتو،كانه لافطلا ةحشص
ةياقؤلا و ريبادتلا لك ذخأا سصؤشصخب ةأارملا اياشضق و ةرشسألا و
ءاشضعأا مهتهج نم،ءا˘بؤ˘لا را˘ششت˘نإا ر˘طا˘خ˘م ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا
ميدقتب اؤماق ةبانع بتكم لمعلا بابرأل ةيرئازجلا ةيلاردفنكلا

ةشسشسؤؤم نم لكل ميقعتلا و ةفاظنلل مزاؤل يف لثمتت تادعاشسم

ن˘ي˘ن˘شسم˘˘لا سصا˘˘خ˘˘ششألا راد و2 ةبانع ةفع˘شسم˘لا ة˘لؤ˘ف˘ط˘لا
نودب سصاخششألاب لفكتلا راطإا يفو رخآا بناج نم ، فاشصفشصلا

مايقلا مت، انورؤك سسوريف راششتنإا نم ةشصاخ مهتيامحو ىوأام
يعامتجإلا طاششنلا ةيريدم نم لك اهيف كراشش ةيناديم ةجرخب
ناشسحإلا ةيعمج ،نارفغلا ةيعمج ،ةيندملا ةيامحلا،نماشضتلا و
نم،يرئازجلا رمحألا لÓهلا ،ىوأام نودب سصاخششألا ةدعاشسمل
نيرمألا نؤناعي نيذلا سصاخششألا ءلؤؤه ةدعاشسم و ةيامح لجأا
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ابيرق ةمدخلأ لخديو نأرفغلأ ةيعمج هيلع فرسشت

صصاخصشألا ءاويإل ازكرم زيهجت
انوروكلا نم مهتيامحل ىوأام نود

يعامتجلا طاششنلا ريدم ةقفر ةبانع يلاو سسمأا حابشص مدقا
يريخلا عورششملاب فرعي ام وأا  سصاخششألا زكرم ةرايز يلع
يوايل هحات˘ت˘فا م˘ت يد˘لا ة˘يلؤ˘لا˘ب نار˘ف˘غ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
نم مهتيامح لجا نم ةفشصرألا نؤششرتفي نيدلا سصاخششألا
تادعملا لماكب هديوزت مت يذلاو انورؤكلا سسوريفب ةباشصإلا
يتلا رداشصملا بشسحو رششع ثلاثلا يرشضحلا نمألا نم برقلاب
ةيراج زكرملا ةءي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘ف ة˘عا˘شس ر˘خآل ر˘ب˘خ˘لا تدروأا
نودب سصاخششألا عيمج لÓقتشسلا ادكو ئراط يأل ابشسحت
معديشس هناب زاهجلا تاد بشسح يلاؤلا دكا نيح يف ةبانعب ىوأام
ىعد امك لاجآلا برقأا يف هباؤبأا حتفي نأا لجا نم زكرملا
ةماعلا ةمدخلل فداهلا عورششملا مامتإا يف عارشسلا ةرورشضل
ةدع ذنم تأادب ةبانعب نارفغلا ةيعمج نأا املع لاجلا برقأا يف
نيذلاو ىوأام نودب سصاخششألا ءاؤيإل زكرم زيهجت يف مايأا
انورؤك سسوريفب ةباشصإلا رطخ نيهجاؤم تاقرطلاب نودجاؤتي

يأل ابشسحت ميرلا يحب دجاؤتملا زكرملا زيهجت يراج هنأا امك
يرجتو يحشص رجح زكرمل لؤحيل ءابؤلا يششفت ةلاح يف ئراط
نم ديدعلا لبقتشسيل قاشسو مدق ى˘ل˘ع ز˘كر˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
Qjº Ω.ابيرق سصاخششألا

سسيدلأ رجح و لاحرب ناكسس يكتسشي تقو يف
ةرركتملأ تاعاطقن’أ نم

نينطاوملا ةمدخ يف مقر عصضت زاغلنوصس
 ينقت بطع يأا نع غيلبتلل

عيزؤتل ةيرئازجلا ةكرششلا يف ةلثمم زاغلنؤشس ةشسشسؤؤم تنلعا
سصاخ ينقت بطع يا ةلاح يف هنا اهل نايب يف زاغلاو ءابرهكلا
نم غيلبتلاو لاشصتلا  مهناكمإاب نينطاؤملا نإاف زاغلاو ءابرهكلاب

اهدعبو3033 مقرلا ربع رخآا ناكم يا نمو مهانكشس عقؤم
يف بطعلا حÓشصإل ةرششابم لقنتتشس مهقرف نإاف لاشصتلا يقلت
عاشضوÓل ةرياشسم ءارجلا اذه يتأايو تقو يا يفو ناكم يا
ؤنطاؤم يكتششي رخآا بناج نم، دÓبلا اهششيعت يتلا ةيلاحلا
رايتلا عاطق˘نا ن˘م سسيد˘لا ر˘ج˘حو لا˘حر˘ب، ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب
نم ةلاح فلخو مه˘ئا˘ي˘ت˘شسا را˘ثا ا˘م ؤ˘هو رر˘كت˘م˘لا ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
ر˘ئا˘شسك ا˘ه˘ب نور˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘ن˘هار˘لا فور˘ظ˘ل˘ل ار˘ظ˘˘ن ط˘˘خ˘˘شسلا
ىلع اودؤعت مهنا اودكا ثيح، انورؤكلا ءابو عم نييرئازجلا
ريغ نم نكل يئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا ي˘ف ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘نلا
مÓظلا يف ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب اؤ˘مؤ˘ق˘ي نا م˘ه˘ب˘شسح لؤ˘ق˘ع˘م˘لا
نع فقؤتلاب اؤماق امك مهنم ديدعلا ءايتشسا راثا ام ؤهو، سسمادلا
هذه ببشسب ،اهفلت نم افؤخ ةيلزنمورهك تازيهجتلا لامعتشسا
لمعي يذلا ،يئابرهكلا رايتلا اهدهششي يتلا ةبذبذتملا ةلاحلا
لّمح امك ،راذنا قباشس نود تاعاشسل عطقني انايحأاو بوانتلاب
اهيف نؤطبختي يتلا ةيرزملا ةيعشضؤلاو ةيلوؤؤشسملا نينطاؤملا
دكأا ثيح ،مهبشسح مهبيدعت لشصاؤت يتلا «زاغلنؤشس» ةشسشسؤؤمل
ةيعشضؤلا نأا ةديرجلا عم يفتاه لاشصتا يف نينطاؤملا سضعب
،بابشسألا هفتأل عطقني يئابرهكلا رايتلا نأاو قاطت ل تتاب
نؤبلاطي مهلعج ام ؤهو، تاريربت يا ميدقت وا راذنا قباشس نودو
ةيعشضؤلا نم مهلاششتناو لخدت˘لا ةرور˘شضب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
. اهيف نؤطبختي يتلا ةيرزملا

U¢. Ü

 اهحتف ةرورسضب ةحسصلأ ةيريدم رأرق مغر

  باوبألا ةدوصصوم ةعصشألاو ةيبطلا ليلاحتلا رباخم

يحسصلأ رجحلأ ةلاح ببسسب يمويلأ مهلخد أودقف نأأ دعب

 تمصص يف يناعت ةزوعم تÓئاع



ىذلا انوروك سسوريف ةمواقمل حاقل وأا جÓعل لشصوتلل مهثاحبأا ءاملعلا لشصاوي
،ف’’ا حاورأا دشصحو ف’أ’ا تائم باشصأاو ملاعلا لودب ةريبك ةروشصب ىششفت
ىف ةديج جئاتن ثادحإا ىف لشسلا حاقل ةيلعاف لوح ةديدج لامأا كانهو

ةيدنهلاtnirp eht ةفيحشص هتركذ امل اقفوو .انوروك ىششفت ههجاوم ةكرعم

ىدم ىف ققحتللGCB  لشسلا حاقل ىلع براجت نأ’ا لودلا نم ديدعلا ىرجت
حاقللا اذه ،انوروك سسوريف ههجاومل ىعانملا زاهجلا ةردق عفر ىف هتيلعاف
نييشسنرفلأا ةقيقدلا ءايحأ’ا ءاملع مشسا لمحي لشسلا سضرم جÓعل مدختشسملا
ماع ىف ماع ةئام ىلإاوح لبق هوروط نيذلا ، نيريغ ليماكو تيملاك تربلأا

حاقللا مادختشسا مت .ىودع˘لا ةد˘يد˘شش ة˘ي˘شسف˘ن˘ت˘لا سضار˘مأ’ا ة˘برا˘ح˘م˘ل9191

لقت نيذلا لافطأÓل ًةداع هؤواطعإا متيو،1291 ماع ىف رششبلا ىلع ةرم لوأ’
ةدمل ةعانم رفوي نأا نكمي هنأا تاشساردلا ترهظأا و،دحأاو ماع نع مهرامعأا

ىلإاوحل ةعانم رفوي ثيح ام دح ىلإا ً’اعف حاقللا ناك.اًماع51 ىلإا لشصت

حاقلل اشضيأا  لئادبلا دحأا كانهو ،مهميعطت مت نيذلا لافطأ’ا نم%06

ام وهو ىلشصأ’اGCB حاقل نم هريوطت مت ىذلا،2001MPV ىمشسي لشسلا
سسور˘ي˘ف ”” د˘شض ة˘عا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م زز˘˘ع˘˘م˘˘ك ة˘˘ير˘˘ير˘˘شسلا برا˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل  ع˘˘شضخ˘˘ي

اًءدب  لود6 نم رثكأا ىف عوبشسأ’ا اذه تاشساردلا أادبتشسوdivoC-91.””انوروك
لودو ايلارتشساو دنهلاو اينابشسإاو ةدحتملا ةكلمملاو ايناملأا اهيلت ادنلوه نم
ةردقلا رهظأا دق لشسلا حاقل نأا وه حاقللا اذه مادختشسا ءارو ببشسلا.ىرخأا

ىرخأ’ا ةئرلا تاباهتلا نم ةيامحلا ةيلامتحاو تايفولا لدعم سضفخ ىلع
دشض ةعانملا نيشسحتل مشسجلا اهب سسيل ةقيرط ىهو ، ””ةبsردُم ةعانم”” ريفوتو
تا˘ب˘ب˘شسمو تا˘شسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ا˘ًشضيأا ل˘ب بشسح˘ف ة˘ل˘ثا˘م˘م˘لا ة˘ئر˘لا ىود˘عو ل˘˘شسلا
.ىرخأ’ا سضارمأ’ا

ءاوتحا تاوطخ مهأا نم لزنملا يف ءاقبلا
انل سسيل ديفم وهو ،انوروك سسوريف راششتنا

ح˘ب˘شصأا د˘قو ،ه˘ل˘م˘كأا˘ب ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ل˘ب بشسح˘ف
ىلع ةرطيشسلل ،ملاعلا لود لك هعبتت ًاجهن
ًا˘ق˘فوو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ع˘ير˘شسلا را˘ششت˘˘ن’ا

هل يلزنملا لزعلا نإاف يشسفنلا بطلا ءارآ’
،ىودع˘لا را˘ششت˘نا ع˘ن˘م فÓ˘خ˘ب ىر˘خأا د˘ئاو˘ف

ةمهم سسورد6 ىلع فرعتن ريرقتلا اذه يف
ًاقفو ،لزنملا يف ءاقبلا نم اهملعت اننكمي

.””ايدنإا فوأا زميات”” عقومل
وه اذه عبطلاب ،انوروك سسوريف نم ةياقولا
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ىلإا ةو˘عد˘لا ن˘م ىشسا˘شسأ’ا فد˘ه˘لا
،سسا˘ن˘لا ن˘ي˘ب كا˘ك˘ت˘ح’ا ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘ل ،لز˘˘ن˘˘م˘˘لا

لولحلا دحأا لزنملا يف لزعلا حبشصأا ثيح
سسورد .ا˘نورو˘ك ءا˘بو ىششف˘ت ىل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسل˘ل
:ىلزنملا لزعلا نم اهملعتن

ةرسفا طبارت

ىلإا لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف تقو˘˘لا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ءا˘˘شضق ىدأا
،انتلئاع دارفأا عم هيشضقت يذلا تقولا ةدايز
طقف كتلئاع نأا ةقيقحب كلذ كركذي دقو

،ءار˘˘شضلاو ءار˘˘شسلا ىف كب˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ه
ع˘م ما˘يأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ءا˘شضق˘ل ة˘شصر˘ف هذ˘هو

.اهتعاشضإا مدع لشضفأ’ا نمو ،كتلئاع

كملعي لزنملا يف لزعلا
كسفن بحت فيكو ملقأتلا

كل لوطأا اً̆ت˘قو ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا كح˘ن˘م د˘ق˘ل
دقل ،كشسفن˘ب كط˘بر˘ت ي˘ت˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا رّ̆ي˘غو

نأ’ اًر˘ظ˘ن ،ر˘ث˘كأا كشسف˘ن بح˘ت ف˘ي˘˘ك كم˘˘ل˘˘ع
يذ˘لا تنأا˘ف ،ًادود˘ح˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا كل˘عا˘ف˘˘ت
ا˘ً̆لو˘˘غ˘˘ششم كشسف˘˘ن ءا˘˘ق˘˘بإا ة˘˘ي˘˘لو˘˘˘ئ˘˘˘شسم ىلو˘˘˘ت˘˘˘ت
.ةيشسفنلا كتلاح ىلع ظافحلاو

كملعي كلزنم يف لمعلا
كلمع ناكم ةميق

ىلإا با˘˘هذ˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا سضغ˘˘ب
لزنملا نم لمعلا ةباتر نإا ’إا ،ًايموي بتكملا

ودبي دق ،كلذ ةيمهأا كردت كتلعج امبر
،ةيادبلا يف ةياغلل اًحيرم لزنملا نم لمعلا

لزنملا نم لمعلا نأا كردت نأا بجي نكلو
.بتكملا يف لمعلا نم بعشصأا

كملعي لزنملا يف لزعلا
كتققعو طبارتلا ةيمهأ

نيرخآلاب

يف ءاقبلا نإا اذل ، ةيعامتجا تانئاك رششبلا

سصرف نم للقي لزنملا يف يحشصلا رجحلا

قو˘˘˘شست˘˘˘لا ىلإا با˘˘˘هذ˘˘˘لاو ءا˘˘˘˘قد˘˘˘˘شصأ’ا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل

ت’ا˘˘˘شصلا ىت˘˘˘حو ل˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘نو˘˘˘لا˘˘˘˘شصو

ا˘˘ن˘˘ت˘˘ط˘˘ششنأا ن˘˘م اذ˘˘ه د˘˘ح د˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا

لاو˘ط ه˘ب مو˘ق˘ن ا˘م ل˘ك نأا د˘˘ح ىلإا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

مغرلا ىلع.للملاو لشسكلاب روعششلا وه مويلا

يف يحشصلا رجحلا انلعج دقف ، هتيمهأا نم

يأا ي˘ف جور˘خ˘لا ي˘ف ا˘ن˘ت˘ير˘ح رد˘ق˘ن لز˘ن˘˘م˘˘لا

.ىشضاملا يف ناك امك ،ناكم يأا يفو تقو

كملعي لزنملا يف ءاقبلا
يتاذلا طابضنقا

رعششت كلعجي مويلا لاوط لزنملا يف ءاقبلا

رثكأا ماعطلا لوانتو ةلول˘ي˘ق˘لا ي˘ف ة˘ب˘غر˘لا˘ب

عاد نود ةفيفخ ةبجو لوانت ،داتعملا نم

لوطأا ةر˘ت˘ف˘ل مو˘ن˘لاو ة˘ناد˘ب ر˘ث˘كأا كل˘ع˘ج˘ي˘شس
ةيجاتنإ’ا ءايششأ’ا نم ديدعلا نم كمرحيشس
ن˘م.را˘ه˘ن˘لا ءا˘ن˘ثأا ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا كن˘ك˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
كشسف˘˘ن˘˘ل ن˘˘ي˘˘تور د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت اًد˘˘˘ج يرور˘˘˘شضلا

قلخأاو تاوفغلل اًتقو سصشصخ ،هب مازتل’او
وأا ةشضايرلا ةشسرامم وأا تاتابنلا ةعارزلً اتقو
.ةلشضفملا كتاياوه

كملعي لزنملا يف ءاقبلا
ةيلزنملا لامعفاب مايقلا

ةيلوؤوشسم نم لزنملا لامعأاب مايقلا حبشصي
نم ًاءدب ءيشش لك ملعتتشس ،اهلمكأاب ةلئاعلا
ىلإا را˘˘ب˘˘غ˘˘لاو قا˘˘ب˘˘طأ’ا ل˘˘شسغو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
.سسبÓملا لشسغو خبطلا

كملعي لزنملا يف ءاقبلا
نانتمقاب روعشلا

ةيمهأا كردن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘شس لز˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا
،لبق نم اًع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘يد˘ل تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ير˘ح˘لا
م˘ي˘ل˘شسلا م˘شسج˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا كرد˘˘ن ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘شس
.نانتم’او ركششلاب رعششنو ةيوقلا ةعانملاو

ايناطيربب ةعاس42 يف ةافو001..ةرم لوف
511 ةا˘فو ن˘ع نÓ˘عإ’ا د˘ع˘ب كلذو ،سسي˘م˘خ˘لا ،ة˘عا˘˘شس42 ي˘ف ةا˘فو ة˘لا˘ح001 نم رثكأا ،ايناطيرب تلج˘شس ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ذ˘ن˘م ىلوأ’ا ةر˘م˘ل˘ل

تتبث دق تناك ،ةدحتملا ةكلمملا يف ًاشصخشش875 يفوت ،(غ ت00:71) ءاشسم ةشسماخلا ةعاشسلا لولح عم”” :ةيناطيربلا ةموكحلل يمشسرلا عقوملا دروأاو.اشصخشش
،ايناطيرب يف ةباشصإا856,11 هعومجم ام ديكأات متو.ءاعبرأ’ا364 تايفولا ددع غلب دق ناك نأا دعب،””(91-ديفوك) انوروك سسوريفب مهتباشصا
نأا نم  سسيمخلا (سسأا سشتأا نأا) ينطولا يحشصلا زاهجلا يف لوؤوشسم رذح ثيح ،ندنل يف سسوريفلا يششفت زكرتيو.ايموي ةلاح يفلأا ةدايزب

””يشس يب يب“ ةعاذإ’ نوشسبوه سسيرك ينطولا يحشصلا زاهجلا يدوزمل يذيفنتلا سسيئرلا لاقو91”.-ديفوك“ سضرمب نيباشصملاب جعت ةمشصاعلا تايفششتشسم
يمانوشست»ـب كلذ هبششو .””ةريطخ ةيحشص ت’اح نم نوناعي ىشضرم (..) لاخدإا تابلط يف اراجفنا”” تدهشش ةيناطيربلا ةمشصاعلا يف تايفششتشسملا نإا
.نيلبقملا نيعوبشسأ’ا يف دادعأ’ا عافتراب تاعقوت عم ،””رمتشسم

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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ةــحص
ةعاسلا

ملاعلا لوح انوروكب نيباشصملل ذقنملا حبشصي له

..انوروك نم نوفاعتملاهتيمهأ فرعأ

؟سسوريفلاب اددجم نوباشصي له ةمهم سسورد6 كملعييلزنملا لزعلا

لامعأا جاتن هنأا اهزربأا ،””ةرماؤوملا تايرظن”” نم ةعومجم ،ملاعلا لوح دجتشسملا انوروك سسوريف يششفت قفار
ىدحإا نإا ،يملعلا ””في’ سسنياشس”” عقوم لوقيو .ءاملعلا هشضحد ءاعدا وهو ،نيشصلا يف تاربتخملا دحأا يف تمت

ناهوو ةنيدم يف ءاملع يديأا ىلع هعنشص مت،””91 - ديفوك»ـب اشضيأا فورعملا انوروك سسوريف نأا يه تافارخلا
ةيرظن ،سسوريفلل ارخؤوم يرجأا ليلحت فشسنو.مهيديأا نيب نم رمأ’ا تلفي نأا لبق ،سسوريفلا دهم ،ةينيشصلا
يتلا انوروك ةرشسأا نم ةقباشسلا ةعبشسلا تاشسوريفلاو سسوريفلا اذه تانيج نيب نوثحاب نراق ذإا ،هذه ةرماؤوملا

توم ىلإا اهنيح ىدأاو،3002و2002 يماع نيب رششتنا يذلا ””سسراشس”” ،تاشسوريفلا هذه نيب نمو.رششبلا تباشصأا

رهظي انليلحت”” :مايأا لبق ةيملعلا ””نيشسديم رششتين”” ةلجم يف نوثحابلا بتكو.ملاعلا لوح سصخشش008 نم رثكأا
بناج نم ””ادمع هب بعÓتلا ىرج سسوريف وأا ربتخم لمع ةجيتن سسيل دجتشسملا انوروك سسوريف نأا حوشضوب
وهو ،””سسبيركشس”” دهعم يف هؤوÓمزو ،نشسردنأا نايتشسيرك ،ةقيقدلا ءايحأ’او ةعانملا ملع ذاتشسأا لمعو.رششبلا

تانيتوربلل ينيجلا جذومنلا ةشسارد ىلع ،اي˘نرو˘ف˘ي˘لا˘ك ة˘ي’و ي˘ف ة˘ي˘ح˘بر ر˘ي˘غ ة˘ي˘كر˘ي˘مأا ة˘ي˘ب˘ط ثا˘ح˘بأا ةأا˘ششن˘م
موجهلا يف هحطشس ىلع ةدوجوملا تاودأ’ا هذه سسوريفلا مدختشسيو.سسوريفلا حطشس نم زربت يتلا ةيجاتلا

نإا ءاملعلا لاقو.اهلخاد ىلإا جولولا مث ،ةيحلا تانئاكلا ماشسجأا يف ،ةفيشضملا ايÓخلل ةيجراخلا ناردجلا ىلع
تروطت ،ةيحلا تانئاكلا ايÓخ ةمجاهم يف سسوريفلا اهمدختشسي يتلا (ةيجاتلا تانيتوربلا) ةبرحلا سسأار
ةبذاكلا تاعئاششلا نمو.تاربتخملا يف عنشصت يتلا ةيثارولا ةشسدنهلا ةجيتن سسيلو يعيبطلا ءاقتن’ا ةجيتن
ةلاكو قيرف لوانت دقو ،تاونشس لبق يشسنرف ربتخم يف ””عُرتخا”” سسوريفلا نأا ،قايشسلا اذه يف ترهظ يتلا
نأا نع ثد˘ح˘ت˘ي رو˘ششن˘م ع˘شساو قا˘ط˘ن ىل˘ع ر˘ششت˘ن˘ي ،ن˘ي˘عو˘ب˘شسأا ذ˘ن˘مو.ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ة˘ع˘ئا˘ششلا هذ˘ه ””سسر˘ب سسنار˘ف””
ىلع رحشسلا بلقني”” نأا لبق””ناريإاو ايلاطيإاو نيشصلا ريمدت فدهب ،ةدحتملا تاي’ولا يف عّنشصم”” سسوريفلا
ريشسفت يف اهفعشض انوروك سسوريف نأاششب ةرماؤوملا تايرظن براشضت رهظيو.””سسرب سسنارف”” بشسحب ،””رحاشسلا
يف رششن نايب يفو.ىرخأا لود يف اهتاذ ةقيرطلاب أاششني مث ،نيشصلا يف سسوريفلا أاششني نأا نكمي Óف ،عقاولا
ةحشصلا ءاملع نم ةعومجم رذح ،ةقيرعلا ةيبطلا ””تيشسن’ اذ”” ةلجم يف يشضاملا رياربف نم رششع عشساتلا
نع ثدحتت يتلا ةرماؤوملا تايرظن ةدششب نيدن”” :نايبلا يف ءاجو.ةطولغملا تامولعملا هذه راششتنا نم ،ةماعلا
.””سسرب سسنارف”” قفو ،””أاششنملا يعيبط سسيل دجتشسملا انوروك سسوريف نأا

ةرماؤوملا ةيرظنل ةبرشض نوهجوي ءاملع ..““ربتخم نم جرخي مل““ انوروك

رظحلا مغر
..رمتسملا
جعزم روطت
اياحض نأشب

يف انوروك
اسنرف

قÓغإ’ا تارارق مغر
نأاششب ةيزارتح’ا تاءارجإ’او
تاطلشسلا تنلعأا ،انوروك سسوريف
ةلاح563 ليجشست ، ةيشسنرفلا

سسوريفلا ببشسب ةديدج ةافو
عفري امم ،ملاعلا عوري يذلا
مقرلا ىلإا ت’احلا يلامجإا
اعافترا كلذ لكششيو6961.
مويلا نع ةئملا يف72 ةبشسنب
يف ،ةريبك ةدايز يهو ،قباشسلا

يف ايلاح اشسنرف نأا ءوشض
نم يناثلا عوبشسأ’ا
كلذك سسوريفلا ببشستوقÓغإ’ا

ًاماع61 اهرمع ةاتف ةافو يف

لوأ’ كلذو ،،سسيراب ةقطنم يف
يذلا يمويلا ءاشصحإ’او.ةرم
لمششي ةيشسنرفلا ةموكحلا هنلعت
يف نوتومي نم طقف
تاطلشسلا نكل ،تايفششتشسملا

نم ابيرق نكمتتشس اهنإا تلاق
رود يف تايفولا تانايب عمج

ىلع يدؤوتشس يتلا ،نينشسملا
يف ةريبك ةدايز ىلإا حجرأ’ا
سسوريف ببشسب ةلجشسملا تايفولا

ةلاكو ريدم لاقو.انوروك
يف ،نومولوشس موريج ،ةحشصلا

ددعلا نإا يفحشص رمتؤوم
61 عفترا تاباشصإÓل يلامجإ’ا

ىلإا ،ةعاشس42 لÓخ ةئملاب
يف5733 نأا فاشضأاو55192.

ىلإا نوجاتحيو ةريطخ ةلاح
ةششاعإ’ا ةزهجأا تحت ءاقبلا

.سسمأا نع ةئملاب91 ةدايزب

 اـــــــنوروك نـــــــم كـــــــشسفن يمـــــــحت فـــــــيك
؟هـــــــكاوفلاو تاوارشضـــــــخلا ءارـــــــشش دـــــــنع

لوح سصاخششأ’ا نم ريثكلا بيشصي يذلا رتوتلا لظ يف
،دجتشسملا انوروك سسوريفب ةباشصإ’ا نم افوخ ،ملاعلا

تاوارشضخ˘لا اد˘يد˘ح˘تو ،ة˘م˘ع˘طأ’ا ءار˘شش تا˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘ف
مهقيبطت نأا ’إا ،سضعبلا ىدل اشسجاه لكششت ،هكاوفلاو
ةلجم تناكو.مهتيامحل ايفاك نوكيشس ةطيشسب ةوطخل
ةرتف تربتخا ةشسارد ترششن دق ””ةيبطلا دنÓغنإا وين””

نم ةفلتخم عاونأا ىلع ارقتشسم انوروك سسوريف ءاقب
،ة˘با˘قر˘ل˘ل ة˘ع˘شضا˘خ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب ل˘˘خاد ح˘˘ط˘˘شسأ’ا

سساحنلا ىلع هفاششتكا نكمملا نم لازي ’ هنأا تدجوو
ىوق˘م˘لا قرو˘لا ىل˘عو ،تا˘عا˘شس4 ىلإا ل˘˘شصت ةد˘˘م د˘˘ع˘˘ب
ذ’وفلاو كيتشسÓبلا ىلعو ،ةعاشس42 ىلإا لشصت ةدمل
قلق ردشصم رمأ’ا اذه ريثيو.ةعاشس27 ىلإا لشصت ةدمل
مهرارطشضا دنع ة˘شصا˘خ ،سصا˘خ˘ششأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ىد˘ل
قاو˘شسأاو ة˘˘لا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ر˘˘جا˘˘ت˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘خآ’ا ة˘˘ط˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘ل
يأا ،””ةبحلاب”” عابت ام ةداع يتلا ،هكاوفلاو تاوارشضخلا
سسم˘ل˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م ىل˘ع ن˘يردا˘˘ق نو˘˘نو˘˘ك˘˘ي سسا˘˘ن˘˘لا نأا

نإا˘ف ،ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو.ا˘˘ه˘˘نو˘˘ل˘˘شضف˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خ’
سصخشش هلبق اهطقتلا ةهكاف ةبح طقتلي دق سصخششلا
لاقتنا قرط نأا نم مغرلابو .سسوريفلاب باشصم رخآا
كا˘ك˘ت˘ح’ا ق˘ير˘ط ن˘ع بل˘غأ’ا ي˘ف نو˘˘ك˘˘ت سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
يف تاشسوريفلا ملع يف يئاشصخأ’ا لاقو.ةهكافلاو تاوارشضخلا ءارشش دنع سصرحلا اشضيأا يرورشضلا نم هنإاف ،باشصملا عم رششابملا

ىلإا مشسوين راششأاو.””ةمعطأ’ا كلذ يف امب ،ةباشصإÓل ارطخ لكششي دق هشسملن حطشس لك”” نإا ،مشسوين يثوميت ،ةيلارتشسأ’ا ينديشس ةعماج
ريهطت ىلع نوشصرحيو ،تامامكلاو تازافقلا نودتري اهيف نيلماعلا نأ’ ارظن ،””رطاخملا ةشضفخنم ةئيب”” دعت ةلاقبلا تÓحم نأا
لكششب اهؤوارشش متي يتلا هكاوفلاو تاوارشضخلا فيظنتو ،سضرملا نم ةياقولا لبشس عابتا ىلإا هشسفن تقولا يف اعد هنكل ،حطشسأ’ا

ايعاد ،لزنملا ىلإا ةدوعلا روف نوباشصلاو ءاملاب اهلشسغ يه ،ةهكافلاو تاوارشضخلا ءارشش دنع اهعابتا متي ةقيرط لشضفأا”” :عباتو.ديج
ءاملاب اهلشسغ متي نأا مهملا نم هنأا حشضوأاو.يلارتشسأ’اua.moc.swen””” عقوم ركذ ام قفو ،طقف ءاملاب اهلشسغب ءافتك’ا مدع ىلإا
ءادترا ةرورشض ىلإا ءاملع اعد امك.سسوريفلا نم انشسفنأا يقنل ةيناث02 ةدمل انيديأا فظنن امدنع ثدحي امك امامت ،نوباشصلاو ئفادلا
مهملا نمو.هكاوفلاو تاوارشضخلا لثم ،اهئارششل سسانلا تفاهتي يتلا داوملا سسمل دنع ةشصاخ ،ةلاقبلا لاحم يف قوشستلا دنع تازافقلا
.رتم5,1 نع لقت ’ ،نيرخآ’ا نيرتششملا نيبو كنيب ةيفاك ةفاشسم ىلع ظافحلاو ،تامامكلا ءادترا اشضيأا

انوروك سسوريف نم ءافششلل سصخشش فلأا911 نم رثكأا لثامت

اذإا ام لوح ت’ؤواشست طشسو ،ملاعلا لوح نآ’ا ىتح (91 ديفوك)

او˘ُشسم’ اذإا ىود˘ع˘ل˘ل ا˘شضيأا ن˘ي˘شضر˘ع˘م ءا˘بو˘لا ن˘م نو˘˘جا˘˘ن˘˘لا نا˘˘ك

كرويوين“ ة˘ف˘ي˘ح˘شص تل˘ق˘ن ا˘م بشسح˘بو.ىر˘خأا ةر˘م سسور˘ي˘ف˘˘لا

سسوريف نم نوفاعتي نيذلا سصاخششأ’ا نإاف ،ءاربخ نع ””زميات

ىتح ،لبقتشسملا يف ءا˘بو˘لا د˘شض ن˘ي˘ن˘شصح˘م نو˘ح˘ب˘شصي ا˘نورو˘ك

ُل˘ك˘ششتو.لا˘م˘ت˘ح’ا اذ˘˘ه نأا˘˘ششب ةر˘˘م˘˘ت˘˘شسم تا˘˘شسارد˘˘لا نا˘˘ك نإاو

هذه نأ’ ،ملاع˘ل˘ل ارا˘شس ار˘ب˘خ سضر˘م˘لا د˘شض ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘عا˘ن˘م

نيذلا سصاخششأ’ا نأا اهلوأاو ،ةقيرط نم رثكأاب ٌةديفم ةناشصحلا

ة˘لا˘ح ي˘ف م˘˘ه ن˘˘م˘˘ل ةد˘˘عا˘˘شسم م˘˘يد˘˘ق˘˘ت نو˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شسي او˘˘فا˘˘ع˘˘ت

يأا يف سسوريفلا دشض نينشصحملا ددع ُديازتي نيحو.ةريطخ

نأ’ ،ءابولا ءاهنإا ىلع ةكيششولا اهتردقب رششبي اذهف ،ةقطنم

عشسوبو.رارمتشساب سصقانتي رطخلل نيشضرعملا سصاخششأ’ا ددع

كلذو ،جÓع ىلإا لوشصولا ىلع ءابطأ’ا دعاشست نأا ةعانملا هذه

نم اوفاعت نيذلا سصاخششأ’ا ماشسجأا نم ةداشضم ماشسجأا ذخأا ربع

سضار˘عأا نو˘نا˘ع˘ي ن˘م ةد˘عا˘شسم˘ل  ا˘˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا م˘˘ث ،سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ءاود˘لاو ءاذ˘غ˘لا ةرادإا تق˘فاو ،ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘يو.ءا˘بو˘لا

سصاخششأا نم ةشصلختشسملا مدلا امزÓب مادختشسا ىلع ةيكريمأ’ا

سسوريفب ةجرحلا ةباشصإ’ا ت’اح سضعب جÓع لجأ’ نيفاعتم

ذختت ،ةفاف˘ششو ة˘ل˘ئا˘شس ةدا˘م ن˘ع ةرا˘ب˘ع مد˘لا ا˘مزÓ˘بو.ا˘نورو˘ك

نم ةئملا يف55 ُبراقي ام لكششتو ،رارفشص’ا ىلإا برقأا انول
مكاح فششك ،كلذ نم موي لبقو.ناشسنإ’ا مشسج يف مدلا مجح
براجت ءارجإاب حامشسلا نع ،ومويك ويردنأا ،كرويوين ةي’و

اهنم ةدافتشس’ا ىلإا ىعشسم يف ،نيفاعتملا ىدل مدلا امزÓب ىلع
.انوروك ىشضرم جÓع يف

؟ةتقؤم ةعانم

روحمتي ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ءا˘م˘ل˘ع˘لا ل˘غ˘ششي يذ˘لا لاؤو˘شسلا ن˘ك˘ل
دشض انشصحم يفاعت˘م˘لا ل˘ظ˘ي˘شس ل˘ه˘ف ،ة˘عا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ةد˘م لو˘ح

د˘ع˘ب ر˘ط˘خ˘ل˘ل ا˘شضر˘ع˘م ح˘ب˘شصي˘شس ه˘˘نإا مأا ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ىد˘˘م ىود˘˘ع˘˘لا
سضع˘ب˘ل ةدا˘شضم ما˘شسجأا جا˘ت˘نإا˘ب م˘شسج˘˘لا مو˘˘ق˘˘ي ن˘˘ي˘˘حو.تاو˘˘ن˘˘شس
ناشسنإ’ا مشسج لظي ،ةبشصحلاو لافطأ’ا للشش لثم تاشسوريفلا

ةباشصإ’ا ةلاح ي˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘ي ع˘شضو˘لا ن˘ك˘ل ،م˘ئاد ل˘ك˘ششب ا˘ن˘شصح˘م

2” فوك سسراشس”” ازنولفنإا ةلاح يفو.ازنولفنإ’ا عاونأا سضعبب

سصخششلا نأا ةيملعلا تاشساردلا تفششك ،انوروك ةلئاع نم يهو
ينامث نيب حوارتت ةدمل سسوريفلا نم انشصحم لظي يفاعتملا

ة˘ع˘ما˘ج˘ب تا˘شسور˘ي˘ف˘لا م˘ل˘ع ي˘ف ثحا˘ب˘˘لا ق˘˘فو ،تاو˘˘ن˘˘شس ر˘˘ششعو
قرششلا ةمزÓتمب نوباشصي نم امأا.ير˘ششا˘ن˘ي˘م تي˘ن˘ي˘ف ،سسا˘شسك˘ت

نينشصحم نوق˘ب˘ي˘ف ””سسر˘ي˘م»ـب ةفورع˘م˘لا ة˘ي˘شسف˘ن˘ت˘لا ط˘شسوأ’ا
نيب حوارتت ةدم سسوريفلا دشض مهتعانم مودتو ،رشصقأا ةرتفل
.نيماعلاو ماعلا

 ةيلقعلا كتحص ىلع ظفاحت فيك
اـــــنوروك سسورـــــيف راـــــششتنا عم

رثا امم ،ىلزنملا لزعلل عوشضخلاو انوروك سسوريف راششتنا دعب نوريثكلا اهششيعي ديدششلا بائتك’او قلقلاو فوخلا نم ةلاح
انتحشص نكلو هيف ىهتنتشس تقو اهلو ةرتف اهنأا اديج فرعن نأا دب Óف ،تقولا سسفن ىف ةيندبلاو ةيلقعلا ةحشصلا ىلع

ىلع ظافحلل حئاشصنلا سضعبhip عقوم مدقي كلذل ،ةدحولاو بائتكÓل مÓشستشس’ا ةلاح ىف اءوشس دادزت دق ةيشسفنلا
:ىهو انوروك سسوريف راششتنا عم ةيلقعلا ةحشصلا
انوروك سسوريف راششتنا عم ةيلقعلا ةحشصلا ىلع ظافحلل حئاشصن
،ءاقدشصأ’او لهأ’ا عم لشصاوتتو ايجولونكتلا مدختشست نأا نكمملا نم نكلو ملاعلا ىلع لزعنت نأا ىحشصلا لزعلا ىنعي1 -

.بائتك’او ةدحولاب رعششت ’ ىتح
ةلاحلا نشسحت ةشضايرلاف ،رتوتلاو للملاب رعششت ’ ىتح ،كلزنم ىف تنأاو ةيشضايرلا نيرامتلا سسرامت نأا نكمملا نم2 -
.قلقلاب روعششلا ليزتو ةيشسفنلا
ني’ نوأا ةءارقلا قيرط نع ءاوشس ةيلقعلا كتاردقو كتاراهم ةيمنتل ةباتكلاو ةءارقلاب لزنملا ىف كغارف تقو لغتشسا3 -
. بتكلا وأا
.رتوتلاو بائتك’او ةدحولا نم سصلختلاو ةيشسفنلا ةلاحلا زيزعت ىلع كدعاشست ىتلا رومأ’ا نم ءاخرتشس’او لمأاتلا4 -
.بائتك’ا ببشستو ةيشسفنلا ةلاحلا ىلع رثؤوت ىتلا تنرتن’او ةينويزفلتلا رابخ’ا  ةدهاششم ىف طارف’ا نم دحلا5 -
.قلقلاب روعششلا ليزتو ةيشسفنلا كتلاح ززعتو ةحارلاو ةفاظنلاب كرعششت ىتلا روم’ا نم ايموي مامحتشس’ا6 -
.رتوتلاو بائتك’ا ليزتو ةيشسفنلا ةلاحلا ززعت ىتلا هكاوفلاو تاورشضخلا اشصوشصخو ىحشصلا لكأ’اب متها7 -

لسلا حاقل
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ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

يراـــــــــــهششإا جذوــــــمن 
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يرئازجلا يلودلا بعÓلا مدق

ق˘ير˘ف م˘ج˘˘ن ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب ضسيرا˘˘ه

ازيمم امضسوم يضسنرفلا تضسيرب

تاب ثيح ،يضسنرفلا يرودلا يف

ط˘˘خ ي˘˘ب˘˘ع’ ز˘˘ي˘˘مأا ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م

يلاعلا ق˘ضسن˘لا ل˘ضضف˘ب ط˘ضسو˘لا

،تاهجاوملا لÓخ همدقي يذلا

ام وهو ،اضضيأا ةيدنأ’ا ربكأا مامأاو

ي˘ع˘ج˘ضشم فار˘ت˘عا لا˘ن˘ي ه˘ل˘ع˘ج

،تا˘˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع ي˘˘ف ه˘˘˘يدا˘˘˘ن

اماقرأا «اتوف» ةفيحضص ترضشنو

اذ˘ه ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب ا˘˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح ةز˘˘ي˘˘م˘˘م
لذبي بع’ رثكأا هتلعج ،مضسوملا

،ي˘ضسنر˘ف˘لا يرود˘لا ي˘˘ف اد˘˘ه˘˘ج
ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا بتار˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ن ثي˘˘˘ح
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق ي˘˘ف ،ى˘˘لوأ’ا
ة˘فا˘ضسم ر˘ب˘كأا نو˘ع˘ط˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا

مجنلا عطقو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ
لÓخ تارتموليك ةدع يرئازجلا
ي˘ف ا˘هر˘ب˘كأا نا˘ك ،تا˘ه˘جاو˘م˘˘لا

دعب ،ليل هضسفانمو هيدان ةارابم
ضضكر امدنع نيعبتتملا رهبأا نأا

،ءاقللا لÓخ ار˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك3.61
ام بضسح ي˘لا˘ي˘خ دو˘ه˘ج˘م و˘هو

ضضكرو ،رد˘˘ضصم˘˘˘لا تاذ هد˘˘˘كأا

4.31 ا˘˘ما˘˘ع62ـلا بحا˘˘˘˘ضص
يتلا ةاراب˘م˘لا لÓ˘خ ار˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك
،نويل كيبملوأا يدان اهيف هجاو

ةهجاوم يف ارت˘مو˘ل˘ي˘ك3.31و
،نامريج ناضس ضسيراب ردضصتملا
ي˘˘ه ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ما˘˘قرأ’ا نو˘˘كت˘˘ل
ي˘ب˘ع’ ع˘ي˘م˘ج ط˘˘ضسو ى˘˘ل˘˘عأ’ا
،مضسوملا اذهل يضسنرفلا يرودلا

م˘هأا ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘ب ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘يو
برد˘م˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ثيح ،يضضاملب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا
نأا دعب هتاباضسح ىلا ارخؤوم هداعأا

ضسأاك يف ةكراضشملا نم هدعبأا
ةيقÓخأا ةحيضضف رثإا ،ايقيرفأا ممأا

هدكأا املثم هملح رضسخي هتلعج
لÓ˘خ ة˘ب˘ضسا˘ن˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘ف
ط˘خ د˘ه˘ضشيو ،ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا

ير˘ئاز˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ط˘˘ضسو
دا˘ع نأا د˘ع˘ب ،ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م
روتكيف يئانثلا ىفاعتو ،ةلبقلب
ةماضسأا باضشلا بعÓلاو لحكل
مج˘ن دو˘جو ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا ،ة˘ت˘ي˘ضش
بع’و رضصانب ليعامضسإا نÓيم
يذ˘لا ةرو˘يد˘ق ن’د˘ع ة˘فار˘˘غ˘˘لا
.ارخؤوم بيضصأا
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بختن˘م˘لا ةرو˘ط˘ضسأا ،ي˘نا˘جو˘لا ف˘ير˘ضش د˘كأا
تانيعضستلا تاونضس يف يرئازجلا ينطولا

ي˘لا˘ح˘لا ل˘ي˘ج˘لا نأا˘ب ،ي˘ضضا˘م˘لا نر˘ق˘˘لا ن˘˘م
ليجلا عم كراضشت˘ي ،ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل
ةينهذلا ةوقلا اهمهأا طاقن ةدع يف ،يبهذلا

و˘ضشو˘ضس م˘جا˘ه˘م لا˘قو ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا حورو
ة˘ل˘ج˘م˘ل ح˘ير˘ضصت ي˘ف ،ق˘با˘˘ضسلا ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا
بختنملل يلاحلا ليجلا» :«لوبتوف ضسنارف»
ل˘˘ي˘˘ج˘˘ب ي˘˘نر˘˘كذ˘˘يو ز˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ماق يضضاملب لام˘ج» :ع˘با˘تو ،«تا˘ن˘ي˘ع˘ضست˘لا
ايوق اقيرف لكضشي فيك فرعو ،زاتمم لمعب
زرحم» :درطتضساو ،«دحاو نآا يف اكضسامتمو
فرعي بع’ وهف ،بختنملل ريثكلا فاضضأا

دئاقلا رود بعل دي˘ج˘يو ،ه˘تا˘ي˘لوؤو˘ضسم اد˘ي˘ج
ي˘نر˘كذ˘ي ه˘نإا ،ر˘ضضخأ’ا ل˘ي˘ط˘ت˘ضسم˘لا ل˘˘خاد

،«0991 ايقيرفأا ممأا ضسأاك يف ،رجام حبارب
ةاون كلتمي يلاحلا ليجلا نأا نظأا» :فاضضأاو
ن˘ي˘بو˘هو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا م˘˘ضضيو ،ةز˘˘ي˘˘م˘˘م
تاو˘ن˘˘ضسلا ي˘˘ف ءا˘˘ط˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘ق˘˘لا
خضض بجي كلذ عمو» :كردتضساو ،«ةلبقملا
لوضضف يدل ،زكارملا ضضعب يف ةديدج ءامد
قضسنلا ضسفن ىلع نوظفاحي مهتيؤورل اقح
.«Óبقتضسم
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 يرمعلب لبقتسسم
ريغ ىقبي يدوعسسلا بابسشلا عم

هتامدخب كسسمتم قيرفلاو حسضاو

ةيؤورلا حوضضو مدع نع ةيدوعضس ةيفحضص ريراقت تفضشك
يدان فوفضص يف طضشانلا يرئازجلا بعÓلا لبقتضسم ضصوضصخب

لضضفأا نم ربتعي يذلا ،يرمعلب نيدلا لامج يدوعضسلا بابضشلا
بختنملا عم ارخؤوم همدق يذلا ءادأ’ا دعب ايقيرفإا يف نيعفادملا

بابضشلا عم هءادأا ىلإا ةفاضضإ’اب ةيقيرفإ’ا ممأ’ا ضسأاك يف يرئازجلا
نع ليحرلا يف يرمعلب ةبغر ىلإا تراضشأا ةدع ريراقت ،يدوعضسلا
نم رثكأا هيقلت دعب ،ةلبقملا ةيفيضصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ قيرفلا

ةيفحضص ريراقت هترضشن امل اقفوو ،ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ ضضرع
يف ركفي مل ياد نيضسح رضصنل قباضسلا بعÓلا نإاف ةيدوعضس
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ اقلطم يدوعضسلا بابضشلا نع ليحرلا

هكضسمت ىلع ةبضسانم نم رثكأا يف يرمعلب دكأاو ،ةلبقملا ةيفيضصلا
قيرفلا عم هتريضسم لامكتضساو ،بابضشلا فوفضص يف رارمتضس’اب

مل هنأاب يرئازجلا عفادملا حملأاو ،ت’وطبلا دضصحل ةدوعلا لجأا نم
لجأا نم بابضشلا عم هدقع يف طورضش وأا ةديدج دونب يأا بلطي

.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ قيرفلا عم رارمتضس’ا

±.hd«ó

مامأا ةيز نب فسصنت «افيفلا»
ةسشخبرنف قباسسلا هيدان

يلودلا نكمت
نيضساي ،يرئازجلا
نم ،ةيز نب
هقوقح عاجرتضسإا
نم ،ةموضضهملا

هيدان ةرادإا فرط
ةضشخبرنف قبضسأ’ا
لضضفب ،يكرتلا
،«افيفلا» لخدت
هتفضشك امل اقفو
مÓعإ’ا لئاضسو
تقو يف ،ةيكرتلا
يتلاو ،قباضس
نأاب تحضضوأا
ددعتُم بعÓلا
،بضصانملا
نم رثكأ’ تلضصو ةميقب «يرانكلا» نم ضضيوعت ىلع لضصحت

مدقت دق ،نويل كيبملوأا ةضسردم جيرخ ناكو اذه .وروأا فلأا008
لازي ’ ناك امدنع ،هبتاور تدمج امدعب ،«افيفلا» ىدل ىوكضشب
.ةضشخبرنف ةمذ تحت
قوضس يف ،يضسنرفلا نوجيد قيرفِب قحتلا دق ةيز نب نيضساي ناكو
تÓباقم عبرأا ضضاخو ،يضضاملا يفناج رهضشِل ةيوتضشلا ت’اقتنإ’ا

اذه ضسأاكو اضسنرف ةلوطب يَتضسفانم يف ،نوجيد ديدجلا هقيرف عم
.ايضساضسأا اهفضصن يف كراضشو .دلبلا
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يشسنرفلأ يرودلأ يف

تايرابملا يف تافاسسملل نيعطاقلا نيبعÓلا رثكأا ةمئاق ردسصتي ةلبقلب

 :يناجو

«رجامب ينركذيو بختنملا يف يلاثم دئاق زرحم»

يشضاملب لامج ينطولأ بخانلاب أريثك داششأأ

يسسورلا يرودلا يف بعللا هرايتخإاب ديعسس نّافز يدهم
¯ ê.fé«Ö

يدهم ،يرئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا رّ̆ب˘ع
هرايتخ’ ماتلا هاضضر نع نّافز
يرو˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ضضو˘˘خ
ن˘ع ا˘بر˘ع˘م ،زا˘ت˘م˘م˘لا ي˘ضسور˘لا
امدعب كلذ يف ةريبكلا هتداعضس
ايل˘ير˘ك يدا˘ن ع˘م ه˘م˘لا˘ع˘م د˘جو
مضضنا يذلا اراماضس فوتيفوضس
تÓ˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘لإا
داضشأا امنيب ،ةي˘ضضا˘م˘لا ة˘يو˘ت˘ضشلا

لامج ين˘طو˘لا بخا˘ن˘لا˘ب ار˘ي˘ث˘ك
اري˘ث˘ك هد˘عا˘ضس يذ˘لا ي˘ضضا˘م˘ل˘ب
يتلا ةبعضصلا ةلحر˘م˘لا زوا˘ج˘ت˘ل
جرا˘˘خ ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ب بق˘˘ع ،ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘˘م
لاقو .مضسوم فضصنل ةضسفانملا

توف» عقوم عم راوح يف نافز
اًدج ديعضس» :يضسنرفلا «وتاكريم
نأاو ،ارا˘ما˘ضس يدا˘ن˘ل ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘˘ب
،ىر˘خأا ةر˘م بع˘ل˘لا ن˘م ن˘كم˘˘تأا

6 ةدمل كفغضش ةضسرامم مدعف
ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل بع˘˘ضص ر˘˘مأا ،ر˘˘˘ه˘˘˘ضشأا

ةر˘ي˘ب˘ك ةدارإاو ،ا˘ًت˘قو بل˘˘ط˘˘ت˘˘يو
ينsنأا دقتعأا» فاضضأاو .«هزواجتل
ا˘مد˘ع˘ب ر˘ي˘ب˘˘ك ل˘˘كضشب تج˘˘ضضن

مدقلا ةرك ةيؤورل ةضصرفب تيظح
’أا ى˘ن˘م˘تأا .ةد˘ي˘ع˘ب ة˘فا˘˘ضسم ن˘˘م

ي˘˘ف ح˘˘˘ج˘˘˘نأا نأاو ،كلذ رر˘˘˘كت˘˘˘ي

ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ه ياو˘˘ت˘˘ضسم ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا

ل˘ك ة˘حار˘˘ضص» د˘˘كأاو .«ا˘˘ي˘˘ضسور

ةضصاخ ،قلأاتل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م فور˘ظ˘لا

عم ديج لكضشب تفيكت ينsنأاو

ددرتأا مل» عباتو .«ةماعلا ءاوجأ’ا

يرود˘ل˘ل ي˘لا˘ق˘ت˘نا ة˘ظ˘ح˘˘ل اًد˘˘بأا

نم ديدعلا نأا حيحضص .يضسورلا

يف يب اهمامتها تدبأا ةيدنأ’ا

ةرادإا sنأا ’إا ،يوتضشلا وتاكريملا

نم رد˘ق ر˘ب˘كأا تر˘ه˘ظأا ا˘ي˘ل˘ير˘ك

ا˘م اذ˘هو ،مار˘ت˘˘ح’او ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا

قايضس يفو .«انه عيقوتلل ينعفد

ينطولا بخانلاب نافز داضشأا ،رخآا

عضضو امد˘ع˘ب ،ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج

تا˘ي˘ئا˘ه˘ن لÓ˘خ ة˘ل˘ما˘كلا ه˘ت˘ق˘ث

نا˘ك ثي˘ح ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا ضسأا˘˘ك

،رئازجلا ة˘ل˘ي˘كضشت ن˘م˘ضض نا˘فز

˘ما˘ع˘لا ،بق˘˘ل˘˘لا تد˘˘ضصح ي˘˘ت˘˘لا

ح˘ضضوأاو ،ر˘ضصم ي˘ف ي˘ضضا˘˘م˘˘لا

عم يناكم عايضض نم يفوخ»

نوكت امبر فوخلا ..؟بختنملا

’ ا˘مد˘ن˘ع ن˘كل ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘م˘˘ل˘˘ك

،مظتنم لكضشب مدقلا ةرك بعلت

بع˘ل˘م˘لا ي˘ف نو˘كت ’ ا˘مد˘ن˘عو

م˘ت˘˘يو ،كي˘˘لإا ة˘˘ب˘˘ير˘˘لا ل˘˘ل˘˘ضست˘˘ت

رمأ’ا ..ءيضش لك يف كيكضشتلا

،ظوظحم انأا» عبا˘تو .«ي˘ع˘ي˘ب˘ط

لثم بردم عم تلماعت ينsنأ’

ةدع يب لضصتا .يضضاملب لامج

مل يتلا6ـلا رهضشأ’ا لÓخ تارم

ه˘م˘عد ي˘ل ر˘ه˘ظأاو ،ا˘ه˘ي˘ف بع˘˘لأا

كلذ ي˘ندا˘فأا د˘˘ق˘˘ل .ه˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هاو

ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ً

ى˘ل˘ع ي˘ند˘عا˘˘ضس ا˘˘م˘˘ك ،ا

.«يضسفنب ي˘ت˘ق˘ث ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

ةثÓث وأا نيموي لبق» لضصاوو

ىلع هب تلضصتا ،عيقوتلا نم مايأا

نيأاو ،يرجي امب هرابخإ’ فتاهلا

،ةدي˘ج ح˘ئا˘ضصن ي˘ل مد˘قو ،ه˘ج˘تأا

،فر˘˘ت˘˘ح˘˘م برد˘˘م ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

ى˘ل˘ع ثد˘ح˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك بقار˘˘يو

نافز لقتناو .«مدقلا ةرك بكوك

ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ،ي˘ضسور˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل

ي˘ف ،ن˘ي˘ما˘˘ع ةد˘˘م˘˘ل ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا

ديدجت مدعل رح لاقتنا ةقفضص

داتضس ،قباضسلا ه˘ق˘ير˘ف ع˘م هد˘ق˘ع

ة˘يا˘ه˘ن بق˘˘ع ،ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا ن˘˘ير

.يضضاملا مضسوملا



ةنيطنسسق بابسش

لبقملا مصسوملا ةدايع نب ديري يجرتلا

ةنيطنسسق بابسش عفأدمب همامتهأ نع يسسنوتلأ يسضايرلأ يجرتلأ ةرأدإأ ترّبع
ام وهو ،ةلبقملأ ةيفيسصلأ تلاقتنلأ ةرتف يفف همسضل ابسسحت ،ةدايع نب نيسسح
عم تلاسصتأ يف لخد يذلأ يرسصملأ كلامزلأ نيبو هنيب دتسشي عأرسصلأ لعجي
.يراجلأ مسسوملأ ةياهن يف هتامدخ نم ةدافتسسÓل أديهمت بعÓلأ لمعأأ ليكو
يف ايعافد قيرفلأ ىناع امدعب ةقفسصلأ مامتإل مداقلأ «وتاكريملأ» يجرتلأ رظتنيو
نم ةدايع نب دعيو .ايقيرفأأ لاطبأأ يرود نم هجورخ يف ببسست ام ةيسضاملأ ةرتفلأ
راظنأأ بذج دقو ،يرئأزجلأ يرودلأ يف نميألأ ريهظلأ زكرم يبعل لسضفأأ
ىلع ةسسفانم «ةقيوسس باب» قيرف دجي دقو .ةرتف ذنم هل يجرتلل ينفلأ زاهجلأ

ريدملأ دكأأ املثم هيلع اهنيع تعسضو يتلأ ةيدنألأ سضعب نم بعÓلأ أذه
يرسصملأ كلامزلأ اهزربأو ،أرخؤوم جوجم نيدلأرسصن ةنيطنسسق بابسشل يسضايرلأ
ةدايع نب ريجانم عم ةيلوأأ تلاسصتأ يف لخد نيأأ ،همأدقتسسأ ىلع رسصي يذلأ

ةمزألأ ببسسب تفقوت يتلأ تاسضوافملأ ددجت راظتنأ يف لوأأ اسضرع مدقو
باب قيرف نأأ ىلإأ ةراسشإلأ ردجتو .ملاعلأ يف «انوروك» سسوريف يسشفتو ةنهأرلأ

بيطلأو ةحاسس نب لÓب مهو نييرئأزج نيبعل7نآلأ هفوفسص يف ّمسضي ةقيوسس
ثيغ نب فوؤورلأ دبعو نأردب رداقلأ دبعو يتسش سسايلإأو ياغوت نيمأأو ينايزم
.نايزم نمحرلأ دبعو
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فيطسس قافو

ةلئاع فلأا ةلاعإاب لفكتلا ررقت قيرفلا ةرادإا
 يئزجلا رجحلا قيبطت رارق دعب فيطصس يف

نم ريبك ددعب لفكتلأ ،ةيافلح دهف ةسسائرب ،فيطسس قافو قيرف ةرأدإأ سسلجم ررق
ةعبتملأ ةيحسصلأ تأءأرجإلأ زيزعتل فيطسس ةيلوب ،ةريقفلأو ةزوعملأ تÓئاعلأ
دبع ةموكحلأ سسيئر ناكو ،دجتسسملأ انوروك سسوريف راسشتنأ دسض ،دÓبلأ يف

9 ىلإأ يئزجلأ رجحلأ تأءأرجإأ عيسسوت نع سسمأأ لوأأ نلعأأ دق دأرج زيزعلأ
راسشتنأ نم ةياقولل ةيليمكتلأ ريبأدتلل اقبط ،فيطسس ةيلو اهنيب نم ،تايلو
دعاسسيسس هنأاب ،هل نايب يف ،يفياطسسلأ يدانلأ دكأأو ،هتحفاكمو ،انوروك سسوريف
يتلأ دوهجلأ  معدو ،اهئابعأأ ةيطغت ىلع اهتدعاسسمل ،ةررسضتمو ةريقف ةلئاع فلأأ
ةرأزو نأأ ركذي ،يملاعلأ ءابولأ راسشتنأ ةح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ا˘ه˘لذ˘ب˘ت

.ةافو62 اهنيب،904 ىلإأ تاباسصإلأ ددع عافترأ سسمأأ لوأأ تنلعأأ ،دق ةحسصلأ
±.hd«ó

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ6495ددعلا0202 سسرام92 دحألا12
www.akhersaa-dz.com
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سضا˘˘ير ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘˘لأّ ل˘˘˘ح
يتيسس رتسسسشنام مجن ،زرحم
ي˘˘ف ا˘˘ع˘˘با˘˘سس ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلأ
ل˘سضفأا˘ب سصا˘خ˘لأ بي˘˘تر˘˘ت˘˘لأ
زوجعلأ ةراقلأ يف نيبعÓلأ
اقوفتم ،يلاحلأ مسسوملأ يف
˘˘مو˘˘ج˘˘ن ةد˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع كلذ˘˘˘ب

بيتر˘ت˘لأ أذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ي˘م˘لا˘ع
تربور ينولوبلأ رأرغ ىلع
نرياب فأده ،يكسسفودنافيل
ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لألأ خ˘˘˘˘ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
،وسشناسس نوداي يزي˘ل˘ج˘نإلأو
د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب م˘ج˘˘ن
م˘˘ج˘˘ن ى˘˘˘ت˘˘˘حو ،ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لألأ

،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يلأ سسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج
و˘نا˘ي˘ت˘˘سسير˘˘ك ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لأ

مييقت بسسح أذهو ،ودلانور
«رو˘˘ب˘˘سس يا˘˘˘كسس» ة˘˘˘كب˘˘˘سش

نيبعل6 حجنو .ةيزيلجنإلأ
،زرحم ىلع قوفتلأ يف طقف
ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألأ م˘˘هو
ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ل˘˘˘سسلأو ي˘˘˘سسي˘˘˘م
سشت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘لإأ بي˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘ج
يبا˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘سسنر˘ف˘لأو
يبرغملأو رامين يليزأربلأو

ي˘ل˘يزأر˘ب˘لأو سشا˘˘يز م˘˘ي˘˘كح

راسشي.روينوج سسويسسينيف

يذ˘˘˘لأ ،زر˘˘˘ح˘˘˘˘م سضا˘˘˘˘ير نأأ

ي˘نا˘ث˘˘لأ ه˘˘م˘˘سسو˘˘م ي˘˘سضق˘˘ي

يتيسس رتسسسشنام يدان نأولأاب

عامطأأ لحم تاب ،يزيلجنإلأ

،ة˘ي˘بوروألأ يدأو˘ن˘لأ د˘˘يد˘˘ع

د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير رأر˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نا˘˘سس سسيرا˘˘بو ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإلأ

لخد ثيح ،يسسنرفلأ نامريج
مجنب نيمتهملأ ةرئأد ريخألأ
نأأ املع ،يرئأزجلأ بختنملأ
عنامي نل يزيلجنإلأ يدانلأ
يأل سضا˘ير ح˘ير˘سست ا˘قÓ˘طإأ
،ه˘تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘˘لأ دو˘˘ي دا˘˘ن

ةرورسض كلذ لباقم اطرتسشم
ةميقب قي˘ل˘ي سضر˘ع˘ب مد˘ق˘ت˘لأ

ردقي يذلأو ،زرحم سضاير

،ينيلرتسسإأ هينج نويلم08ـب

هينج نويلم02 ةدايزب يأأ
يتلأ ةميقلأ ىلع ينيلرتسسإأ
رتسسيل يدانل يتيسسلأ اهعفد
ع˘˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘˘م
حانجلأ نإاف ،ةراسشإÓل.زرحم

(ةنسس92) زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير
رتسسسشنا˘م يدا˘ن ع˘م ط˘ب˘تر˘ي
،د˘ق˘ع˘ِب يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ ي˘ت˘˘ي˘˘سس
ف˘˘ي˘˘سص ه˘˘تّد˘˘˘م ي˘˘˘سضق˘˘˘ن˘˘˘ت

نأأ هر˘˘كذ˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج.3202

زرب دق ناك ،زرحم سضاير
نأو˘˘˘˘لأا˘˘˘˘ب تف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كسشب
ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
ع˘فأد ن˘يذ˘ل˘لأ ن˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ
مدع مغر ،هنأولأأ نع امهيف
ثي˘ح ،ما˘ظ˘ت˘نا˘ب ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم

41 مد˘قو فأد˘˘هأأ9 لج˘سس

73 لÓ˘خ ة˘م˘سسا˘ح ةر˘ير˘م˘˘ت
سشي˘م˘ه˘ت˘لأ م˘˘غر ،ة˘˘كرا˘˘سشم
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ن˘م ى˘˘نا˘˘ع يذ˘˘لأ

بي˘˘˘ب ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘˘سسإلأ برد˘˘˘˘م
.لويدرأوغ

نييملاع موجن ةدع ىلع اقوفتم

ابوروأا يف بعل نصسحأا عباصس زرحم
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بختنم مجن نأأ ةيفحسص رداسصم دكأأ

،يدنام ىسسي˘ع ،«ءأر˘ح˘سصلأ ي˘برا˘ح˘م»

يرود˘لأ ى˘لإأ لا˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف

ىظحي كانه ثيح ،زاتمملأ يزيلجنإلأ

،«غيلريم˘ير˘ب˘لأ» ة˘يد˘نأأ سضع˘ب ما˘م˘ت˘ها˘ب

دير˘ي نا˘ك يذ˘لأ ما˘ه˘ت˘سسيو رأر˘غ ى˘ل˘ع

ن˘م بل˘ط˘ب ،ي˘سضا˘م˘لأ ف˘ي˘سصلأ ه˘م˘سض

يليسشتلأ ،قيرفلل قباسسلأ ينفلأ ريدملأ

يلودلأ نو˘كي˘سسو.ينيرغليب ليو˘نا˘م

يف مسسحلأ عم دعوم ىلع يرئأزجلأ

لاير عم رأرمتسسلاب ءأوسس ،هلبقتسسم

ل˘ب˘ق كلذو ،ءأو˘جألأ ر˘ي˘ي˘غ˘ت وأأ سسي˘ت˘ي˘ب

ذإأ،1202 نأوج رهسش يف هدقع ءاهتنأ
همسض يف بغأرلأ يدانلأ ىلع نوكيسس
ةردق˘م˘لأ هد˘ق˘ع ر˘سسك ة˘م˘ي˘ق ع˘فد˘ي نأا˘ب
قا˘ي˘سس ي˘ف .ورو˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب
سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘ير ةرأدإأ تل˘˘˘جأأ ،ل˘˘˘سصت˘˘˘م
قيرفلأ مجن عم اهتاسضوافم ،ينابسسإلأ
ىلإأ ،يدنام ىسسيع ،يرئأزجلأ ينطولأ

انوروك ءابو يسشفت ببسسب ،قحل دعوم
يدنا˘م ى˘ع˘سسي تقو ي˘ف .ا˘ي˘نا˘ب˘سسإأ ي˘ف
ه˘˘يدا˘˘ن ةرأدإأ ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تل ل˘˘سصو˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةياهن قيرفلأ ةرداغم دسصق ،ينابسسإلأ
لأزل يدنام نأأ املع ،يراجلأ مسسوملأ

فيسص ىلإأ يسسلدنألأ يدانلأ عم اطبترم

يرئأزجلأ عفأدملأ نأأ ىلإأ راسشي.1202

هسسفن سضرف ،يدنا˘م ى˘سسي˘ع ،ق˘لأا˘ت˘م˘لأ
همام˘سضنأ ذ˘ن˘م ي˘نا˘ب˘سسإلأ يرود˘لأ ي˘ف
حجن ثيح ،سسيتيب لاير يدان فوفسصل
ةّدع عم هلماعت دعب هتاناكمإأ ريوطت يف
يدانلأ ىلع أوفرسشأأ ن˘يز˘ي˘م˘م ن˘ي˘برد˘م
ينفلأ ريدملأ مهرخآأ ناك ،«يسسلدنألأ»
.نيتيسس يكيك ةنولسشرب قيرفل يلاحلأ

يراجلا مسسوملا ةياهن سسيتب لاير ةرداغم ديري يرئازجلا يلودلا

يزيلجنإلا يرودلا ىلإا هقيرط يف يدنام ىصسيع
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يلاطيإلأ نÓيم يدان نلعأأ
نع ،تبسسلأ سسمأأ ،هل نايب يف
تابيردتلل ةدوعلأ دعوم ليجأات
ق˘حل را˘ع˘سشإأ ى˘لإأ ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لأ
«ا˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘سسب
ة˘بأر˘ق د˘سصح يذ˘لأ د˘ج˘ت˘سسم˘لأ
،مرسصنملأ ةعمجلأ ،ةيحسض فلأأ
ل˘جأا˘ت˘ي كلذ˘بو .ا˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإأ ي˘˘ف
،ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإأ
هتابيردتل ،رسصان نب ليعامسسأ

لوسصحلأ راظتنأ يف ،هقيرف عم
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ة˘˘ق˘˘˘فأو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيبطلأ ةراسشتسسإلأو ةسصتخملأ

ةرأدإأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع تن˘˘ل˘˘عأأ ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘˘م
ةرأدإأ تنا˘كو .«ير˘ي˘نو˘سسور˘لأ»
ي˘لا˘ط˘يإلأ ي˘سسآأ نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن
ن˘ع ،ق˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف تن˘˘ل˘˘عأأ

هلجنو ينيدلام ولواب ةباسصإأ
سسور˘ي˘ف˘ِب ،ي˘ن˘يد˘لا˘م ل˘ي˘ي˘˘نأد
و˘لوا˘˘ب ل˘˘غ˘˘سشيو .«ا˘˘نورو˘˘ك»

بسصنم (ةن˘سس15) ينيدلا˘م
نÓي˘م يدا˘نِ̆ل ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يد˘م˘لأ
ه˘ل˘ج˘ن بع˘ل˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ي˘˘سسآأ

ي˘ف (ة˘˘ن˘˘سس81) ي˘ل˘ي˘ي˘˘نأد
قيرفلأ سسفنِب مجاهم بسصنم
دد˘˘ع تا˘˘بو .(ر˘˘با˘˘كألأ ة˘˘ئ˘˘˘ف)
«انوروك» سسوريفِب نيباسصُملأ

51 ة˘ي˘لا˘ط˘يإلأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ي˘ف

لوؤوسسمو ابعل41 :اسصخسش
ق˘ير˘˘ف ل˘ّ̆ج˘˘سس ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ا˘˘يرأدإأ
.نأاسشلأ أذِهب ةلاح لوأأ نÓيملأ

نييرئأزجلأ نأأ ىلإأ ةراسشإلأ عم
ن˘ب) كا˘ن˘ه نو˘ط˘سشن˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ
(سسرافو لأزغو مÓغو رسصان
.ءابولأ أذه نع ىأانم يف

لجأاتت ةيعامجلا تابيردتلل رصصان نب ةدوع



،يلاصشرصش نب يلع ديصس نلعأإ
ةديلبلإ داح˘تإ ق˘ير˘ف ما˘ع ر˘يد˘م
ضسوريفب هتباصصإإ ،مدقلإ ةركل
ديفوك““ دجتصسملإ ““انوروك““

،ي˘لا˘صشر˘صش ن˘ب تا˘˘بو،““91
دا˘ح˘تإ ق˘ير˘ف ي˘ف و˘صضع ي˘نا˘˘ث
ضسوريفب هتباصصإإ نلعي ةديلبلإ

ق˘ير˘ف˘لإ برد˘م د˘ع˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
دجإو˘ت˘ي يذ˘لإ ،ة˘م˘صشن نا˘ي˘ف˘صس
ه˘˘˘ت˘˘˘جوز ة˘˘˘ق˘˘˘فر ما˘˘˘يأإ ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ي˘˘ف را˘˘ط˘˘ق˘˘لإ ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘ب
نÓ˘ثا˘م˘ت˘ي ثي˘˘ح ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لإ
ا˘م˘˘ه˘˘عو˘˘صضخ د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘ف˘˘صشل˘˘ل
،يلاصشرصش نب فصشكو ،جÓعلل
ةيرئإزجلإ ةعإذإÓل حيرصصت يف
ا˘˘˘˘صضيأإ بي˘˘˘˘˘صصأإ هد˘˘˘˘˘لإو نأا˘˘˘˘˘ب
ا˘˘م˘˘هو ،ا˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب
ىفصشتصسم ي˘ف ا˘ع˘م نإد˘جإو˘ت˘ي
ةيلوب جÓعلإ يقلتل نورفعلإ
ةبتر˘م˘لإ ل˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لإ ةد˘ي˘ل˘ب˘لإ
تا˘با˘صصإلإ ثي˘˘ح ن˘˘م ى˘˘لوألإ
ح˘˘صضوأإ ا˘˘م˘˘˘ك ،ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
يحصصلإ هعصضو نأاي ثدحتملإ

،اقÓ˘طإإ ق˘ل˘ق˘لإ ى˘ل˘ع ثع˘ب˘ي ل
ةيحصصلإ ةلاحلإ نأإ ىلإإ إريصشم
راصشأإو ،اصضيأإ ةر˘ق˘ت˘صسم هد˘لإو˘ل
هت˘با˘صصإإ نأإ ى˘لإإ ي˘لا˘صشر˘صش ن˘ب
تلقتنإ امبر انوروك ضسوريفب
ىلع ،ةمصشن بردملإ نم هيلإإ
،هاق˘ت˘لإ ن˘م ر˘خآإ ه˘نو˘ك را˘ب˘ت˘عإ

دا˘ح˘تإ برد˘م ف˘˘صشك هرود˘˘بو
لوإ هتلاح نصسحت ةمصشن ةديلبلإ
لاق ثيح ،هتجوز ةقفر ضسمأإ
ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت ي˘˘˘ف
هتلاح نأا˘ب ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘عإذإÓ˘ل
اثعاب ،موي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي ن˘صسح˘ت˘ت
هيبحمو هلهل نانئمطإ ةلاصسرب
داحتلإ ناكو ،قيرفلإ راصصنلو
نلعأإ دق ،مدقلإ ةركل يرئإزجلإ
با˘ج ن˘ب لا˘م˘ج ة˘با˘صصإإ ا˘˘صضيأإ
ضسوريفب تإءاقللإ ظفاحم هللإ

دا˘ح˘تلإ ى˘ع˘ن ا˘م˘ي˘ف ،ا˘˘نورو˘˘ك
عراصصملإ ودو˘ج˘ل˘ل ير˘ئإز˘ج˘لإ
يذلإ ،يناجيت ينامثع قباصسلإ
.ضسوريفلإ إذهب إرثأاتم يفوت

ديلو.ف

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآإ
Akher Saâ
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دادزوــــــلب باــــــبسش

نيبعÓلإ روجأإ ضضيفخت ىلع عامجإلاب قافتإ
 ةديلبلا داحتا

 قيرفلل يضضايرلإ ريدملإ
 انوروكب هتباضصإإ نلعي

رـــــــــــئازجلا ةـــــــــــيدولوم

ةصسائرب رئإزجلإ ةيدولوم يدان ةرإدإإ تصصرح
نم ءزج فرصص ىلع ،ضساملأإ رصصانلإ دبع
قيرفلإ يبعÓل ةقلاعلإ ةيلاملإ تاقحتصسملإ

رقو .ينفلإ مقاطلإو
ّ

ىلع ““ديمعلإ““ وريصسم ر
نيبعÓلإ ةدصصرأإ يف دحإو رهصش ةرجأإ خصض
يف زيكرتلإ ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘ح˘ل ،ي˘ن˘ف˘لإ م˘قا˘ط˘لإو

ةيدجب لمعلإ ةلصصإومو ،ةيدرفلإ تابيردتلإ
لواحتو .ةينطولإ ةلوطبلإ فقوت ةرتف ةليط
قÓغإإ ،يمصصا˘ع˘لإ يدا˘ن˘ل˘ل ةد˘يد˘ج˘لإ ةرإدإلإ

،ة˘ق˘لا˘ع˘لإ تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لإو نو˘يد˘لإ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
مقاطلإو نيبعÓلإ بتإور دإدصسل ةفاصضإلاب
طيحم لخإد ماعلإ وجلإ ةئيهتل ،ةلماك ينفلإ
بعللإ ىلإإ ةيدولوملإ ةرإدإإ حمطتو .يدانلإ

ةوقب ةصسفانملل ،ةيلاملإ تإزيفحتلإ رتو ىلع
ةصصاخ ،ىلوألإ ةفرتحملإ ةطبإرلإ بقل ىلع
يدا˘˘ن ،ةرإد˘˘صصلإ بحا˘˘صص ن˘˘ع قرا˘˘ف˘˘لإ نأإو

،ركذلاب ريدج .طقف طاقن3 ،دإدزولب بابصش
ةتقؤوم ةفصصب ةفقوتم ةينطولإ ةلوطبلإّ نأإ

يصشفت ببصسب ةيملاعلإ تلوطبلإّ لج لثم
ىلإإ ةدوعلإ يف لصصفيصسو ،““انوروك““ ءابو

لجاع عامتجإ لÓخ ليرفأإ5 موي ةصسفانملإ
ىتح ةحإرلإ ىلع يصضايرلإ مصسوملإ ليحي دق
ءابولإ يصشف˘ت ع˘م ة˘صصا˘خ د˘يد˘ج˘لإ م˘صسو˘م˘لإ
.ةعرصسب

بيجن.ج

تاديسسلل ينطولا بختنملا

ماعلإ بيترتلإ يف ةجرد رضسخت رئإزجلإ
ةيوضسنلإ تابختنملل يلودلإ داحتÓل

،(58) إدحإو إزكرم مدقلإ ةركل يوصسنلإ يرئإزجلإ بختنملإ رصسخ
رهصشل ““افي˘ف˘لإ““ مد˘ق˘لإ ةر˘كل ي˘لود˘لإ دا˘ح˘تلإ بي˘تر˘ت لود˘ج ي˘ف
ل˘ت˘ح˘تو ،ي˘م˘صسر˘لإ ه˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ضسمأإ لوإ ر˘˘صشن يذ˘˘لإ ،ضسرا˘˘م
،ءإرمصسلإ ةراقلإ بيترت نمصض ،ايقيرفإإ رصشاعلإ فصصلإ تايرئإزجلإ
ـلإ زكرملاب ةيقيرفإلإ ةراقلإ بيترت ايريجين بختنم هردصصتي يذلإ

بونج،(15/ -2) نوريماكلإ بختنمب اعوبتم،(1+)إ يملاع83

ةيئإوتصسإلإ اينيغ،(36) رإوفيد توك،(06) اناغ،(35/ +2) ايقيرفإإ

ضصوصصخبو،(38/-1) يلام و (18) برغملإ،(87) ضسنوت،(17)
ةدحت˘م˘لإ تا˘يلو˘لإ بخ˘ت˘ن˘م ل˘ت˘ح˘ي ،ي˘م˘لا˘ع˘لإ بي˘تر˘ت˘لإ ة˘مد˘ق˘م
إذه نمصضتيو ،اصسنرفو ايناملأاب اعوبتم ،لوألإ زكرملإ ةيكيرمألإ

ددع عفرتيل،(311) ايبماغ بختنم وهو ديدج قيرف لوخد بيترتلإ

يملاعلإ بيترتلإ نم ةمداقلإ ةعبطلإ رصشنتصسو،951 ىلإإ قرفلإ

0202. نإوج62 ةعمجلإ موي

ديلو.ف

نيبعÓلإ ةدضصرأإ يف دحإو رهضش ةرجأإ خضضت ديمعلإ ةرإدإإ

 ةديلبلا ناكسل همعد نع نلعي ناردب
يجرتلإ عفإدم نإردب رداقلإ دبع يرئإزجلإ بعÓلإ ضصرح
إذكو ،هدلب ينطإومل ةيعوتو معد ةلاصسر هيجوت ىلع يصسنوتلإ
راصشتنإ راطخأإ نم ةياقولل ،ةديلبلإ هصسأإر طقصسم ةيلو ناكصس
،ةيوعوت ةلاصسر يف نإردب لاقو ،دجتصسملإ انوروك ضسوريف
ربع مدقلإ ةركل يرئإزجلإ داحتÓل يمصسرلإ باصسحلإ اهزربأإ
بجيو ،ةيملاع اهب رمن يتلإ ةمزألإ““ :ضسمأإ لوإ ،كوبصسيف
داعتبلإ انيلع““ :فدرأإو ،““يلزنملإ رجحلاب لوأإ مزتلن نأإ انيلع
تإءإر˘جإلإ ة˘فا˘ك ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ضصر˘ح˘لإو ،تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لإ ن˘ع
يه ةديلبلإ ةيلو““ :فاصضأإو ،““عيمجلإ ىدل ةفورعملإ ةيئاقولإ
اهل˘هأإ ى˘لو˘م˘لإ به˘ي نأإ ى˘ن˘م˘تأإ ،ر˘ئإز˘ج˘لإ ي˘ف إرر˘صضت ر˘ث˘كألإ
ةنحملإ هذه زواجتل ةدحإو إدي إونوكي نأإو ،ةوقلإو ،ربصصلإ
لك يفصشي نأإ لجو زع ىلوملإ نم بلطأإ““ :متأإو ،““مÓصسب
نأإو ،هببصسب انوقراف نم محري نأإو ،ضسوريفلإ إذهب باصصم
.““هوركم لك نم ةبطاق انتمأإو انبعصشو اندلب يمحي

ديلو.ف

تابختنم رصشع نصسحأإ بيترت
:(تإديصس) ةيملاع
ةيكيرمألإ ةدح˘ت˘م˘لإ تا˘يلو˘لإ

(ةطقن1812)

(ةطقن0902) ايناملأإ

(ةطقن6302) اصسنرف

(ةطقن2302) إدنلوه

(ةطقن7002) ديوصسلإ

(ةطقن9991) إرتلجنإإ

(ةطقن3691) ايلإرتصسأإ

(ةطقن8591) ليزإربلإ

(ةطقن8591) إدنك

0491) ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘صشلإ ا˘˘˘يرو˘˘˘ك
.(ةطقن

¯ ê.fé«Ö

ذي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع دإدزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ةرإدإإ تصصر˘ح
رو˘جأإ ضضي˘ف˘خ˘ت ي˘ف لّ̆ث˘م˘ت ي˘ت˘لإ ا˘ه˘˘تإرإر˘˘ق
ببصسب يبط˘لإو ي˘ن˘ف˘لإ م˘قا˘ط˘لإو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ
بقع ةفرتحم˘لإ ة˘يد˘نألإ دّد˘ه˘ت ي˘ت˘لإ ة˘مزألإ
ةلوطبلإ ف˘ي˘قو˘تو ““ا˘نورو˘ك““ ءا˘بو ي˘صشف˘ت
هتاكرحت ،““ةبيقعلإ““ يدان رصشابو .ةينطولإ
نيمقاطلإو نيبعÓ˘لإ ع˘م قا˘ف˘تل ل˘صصو˘ت˘ل˘ل
يف ،مهروجأإ ضضفخ نأاصشب ،يبطلإو ينفلإ

،ةيبلصسلإ ةيلاملإ تايعإدتلإ نم دحلل ةلواحم
،ةيدنألإ ةيبلاغ اهن˘م ي˘نا˘ع˘ت تح˘ب˘صصأإ ي˘ت˘لإ
ببصسب ،يلحملإ يرودلاب طاصشنلإ قيلعت دعب
قفتإو .دجت˘صسم˘لإ ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف را˘صشت˘نإ
ىلع عامجإلاب إوقفتإ ةرإدإلإ ضسلجم ءاصضعأإ
نم ءزج حيرصست يدافتل ،بتإورلإ ضضيفخت
تاعاصسلإ يف رإرقلاب مهغÓبإإ وحنو ،لامعلإ
ىلع مهصضعب ضضإرتعإ مغرب ةلبقملإ ةليلقلإ
ي˘تأا˘يو .تا˘ب˘تر˘م˘لإ ي˘ف تإر˘ي˘ي˘غ˘ت يأإ ءإر˘جإإ
ببصسب يدانلإ تاقفن ديصشرت قايصس يف رإرقلإ

ةفاك تبرصض يتلإ ة˘ق˘نا˘خ˘لإ ة˘ي˘لا˘م˘لإ ة˘مزألإ
نÓعإإ دعب ،رئإزجلإ يف ةيويحلإ تاعاطقلإ
ءابو راصشتنإ ببصسب ؛ئرإوطلإ ةلاح ةموكحلإ

زكرملإ ،دإدزولب بابصش يدان لتحيو .انوروك
ةفرتحملإ ةطبإرلإ بيترت لودج يف لوألإ

تناكو ،ةطقن04 ديصصرب نيفرتحملل ىلوألإ
رصصأإ دق ةرإدإلإ

ّ
ةلوطبلإ ءاغلإإ مدع ىلع ت

جّوتملإ نوكيصس قيرفلإ ّنأإ ةربتعم ،ةينطولإ
رإرق م˘ي˘صسر˘ت لا˘ح ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب
.ةلوطبلل يئاهنلإ فاقيإلإ



يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ
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اعمطم يتيشس رتشسششنام تاب
يف ابوروأإ ةيدنأإ نم ريثكل

ىلع ةعقوملإ ةبوقعلإ لظ
داحتلإ نم يدانلإ

مدقلإ ةركل يبوروألإ
قرزألإ نامرحو (افيوي)

تإدقاعتلإ نم يوامشسلإ
هقرخ دعب ،نيمشسومل

يلاملإ بعللإ دعإوق
علطت لظ يفو ،فيظنلإ

ةراقلإ ةيدنأإ نم ريثك
،يتيشسلإ موجنل زوجعلإ

ةيفحشص ريراقت تفششك
يكيجلبلإ نأإ ،ةيلاطيإإ

عنامي ل ،نيورب يد نيفيك
لاقتنلإ قÓطإلإ ىلع

نم إًءدب ،ديردم لايرل
يفو ،لبقملإ فيشصلإ

نيدلإ نيز بغري لباقملإ
لايرل ينفلإ ريدملإ ،نإديز

نيورب يد مشض يف ،ديردم
إًدامتعإ ،هقيرف فوفشصل

ناكو ،يتيشسلإ ةبوقع ىلع
فنأاتشسإ دق يتيشس رتشسششنام

ةمكحملإ يف رإرقلإ دشض
راظتنإ يف ،ةيشضايرلإ

بشسحبو ،يئاهنلإ مكحلإ
«تروبشس وتوت» ةفيحشص

نيورب يد نإاف ،ةيلاطيإلإ

001% ةبشسنب كشسمتم ريغ
رتشسششنام يف ءاقبلاب

لاقتنلإ عنامي لو ،يتيشس
ىلإإ تراششأإو ،ديردم لايرل

ىلإإ ليمي نيورب يد نأإ
نكل ،يغنريملل لاقتنلإ

هحايترإ مدع ببشسب سسيل
ببشسب امنإإو ،يتيشسلإ يف

،يبوروألإ داحتلإ ةبوقع
بيب نأإ ركذلاب ريدج

ينفلإ ريدملإ ،لويدرإوغ
ميحرو ،سسنزيتيشسلل

موجن دحأإ ،غنيلرتشس
امهتيرإرمتشسإ إدكأإ ،قيرفلإ

ناك امهم ،داحتلإ بعلم يف
.ةيشضايرلإ ةمكحملإ رإرق

يرغي نامريج ناسس سسيراب
 مخسض يونسس بتإرب يلابيلوك

ةدا˘˘ج ةو˘˘ط˘˘خ ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس سسيرا˘˘ب يدا˘˘ن كر˘˘ح˘˘˘ت
يلوبان عفإدم ،يلابيلوك ود˘ي˘لا˘ك ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘ل
،إر˘ي˘شش و˘لو˘ك˘ي˘ن د˘كأإو ،لا˘غ˘ن˘شسلإ بخ˘ت˘ن˘˘مو ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلإ

هباشسح ربع «تروبشس وليد اتيزاغل» ةفيحشص لشسإرم
يدانلل يشضاير˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ودرا˘نو˘ي˘ل sنأإ ، «ر˘ت˘يو˘ت» ىل˘ع

(يناشضمر يلاف) عم عيباشسأإ3 لبق لباقت ،يشسيرابلإ
،يج سسإإ يب لوؤوشسم sنأإ فاشضأإو ،يلابيلوك لامعأإ ريدم
01 ه˘ت˘م˘ي˘ق يو˘ن˘شس بتإر˘ب ي˘لا˘غ˘ن˘شسلإ ع˘فإد˘م˘لإ ىر˘˘غأإ

دتمي دقاعتو ،ةيلاملإ زفإوحلإ فÓخب ،وروي نييÓم
82 ،يلا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك ط˘ب˘تر˘يو،5202 ف˘ي˘شص ىت˘ح
ف˘ي˘شص ىت˘ح د˘ت˘م˘ي ي˘لو˘با˘ن يدا˘˘ن ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ب ،ا˘˘ًما˘˘ع
ط˘خ م˘ي˘˘عد˘˘ت ي˘˘ف ي˘˘شسيرا˘˘ب˘˘لإ يدا˘˘ن˘˘لإ بغر˘˘يو،3202
وغايت يليزإربلإ هدئاق دقاعت ءاهتنإ لظ يف هعافد
.يراجلإ مشسوملإ ةياهنب ،افليشس

وينيدلانور ةيعسضو ببسسب نيزح اكاك

رذحي دنانيدريف
وينيتوك نم «وي ناملإ»

نإإ ،ق˘با˘شسلإ د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م ع˘فإد˘م د˘نا˘ن˘يدر˘ي˘ف و˘ير لا˘˘ق
ن˘ي˘طا˘ي˘ششلإ ءإدأإ ن˘م ن˘شسح˘ي ن˘ل ،ة˘نو˘ل˘ششر˘ب م˘ج˘ن ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لإ

،يزيلجنإلإ يرودلإ قرف نم هريغو ،دتيانوي هجوو ،رمحلإ
ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ن˘ل˘عأإ نأإ د˘ع˘ب ،و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف و˘ح˘ن م˘˘هرا˘˘ظ˘˘نأإ

،ق˘با˘شسلإ لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل ط˘˘شسو ط˘˘خ بعل ةرا˘˘عإإ ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
نر˘يا˘ب˘ل ه˘ترا˘عإإ ءا˘ه˘ت˘نإ د˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لإ م˘شسو˘م˘لإ ي˘ف إًدد˘ج˘م
ةنولششرب ىلإإ لوبرفيل نم وينيتوك لاقتنإ ذنمو ،خنويم

هين˘ج نو˘ي˘ل˘م241 ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ة˘ق˘ف˘شص ي˘ف ن˘ي˘ما˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق
ام ميدقت يف يليزإربلإ باعلألإ عناشص قفخأإ ،ينيلرتشسإإ

ىلع هباشسح ر˘ب˘ع د˘نا˘ن˘يدر˘ي˘ف لا˘قو ،ه˘ن˘م ا˘ع˘قو˘ت˘م نا˘ك
ىلإإ إًددجم لاقتنلإ ،ةلئاه ةبهوم وينيتوك» مإرغتشسنإإ
ع˘با˘تو ،«ه˘˘ل إًد˘˘ي˘˘ج إًر˘˘مأإ نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلإ يرود˘˘لإ
يف .دتيانوي رتشسششنام ءإدأإ نيشسحت هنكمي ل وينيتوك»
زديرلإ نع هليحر ذنم نكل ،اعئإر ابعل ناك لوبرفيل
ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت د˘˘ق˘˘ل» فا˘˘شضأإو ،«نآلإ ىت˘˘ح كلذ رر˘˘˘ك˘˘˘ي م˘˘˘ل
يف قفخأإ مث قيرفلإ عم مغانتلإ يف قفخأإو ،ةنولششرب

مامشضنلإ ىلإإ جاتحي وه .نرياب عم ةلهذم سضورع ميدقت
.«بشسانملإ قيرفلل

بختنمو يشسنرفلإ نامريج ناشس سسيراب مجاهم ينافاك نوشسنيدإإ تاب
،ن˘ي˘ت˘ن˘جرألإ ي˘ف ة˘ق˘ير˘ع˘لإ ة˘يد˘نألإ د˘حأل ما˘م˘شضنÓ˘ل ا˘ح˘ششر˘م ،يإو˘غوروأإ

ينايإو˘غوروألإ م˘جا˘ه˘م˘لإ تا˘ح˘ير˘شصت ة˘ي˘شسنر˘ف˘لإ «بي˘ك˘ي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘شص تل˘ق˘نو
ةيوق ةفاشضإإ ينافاك ىرأإ» :اهيف لاق ةينيتنجرأإ ةعإذإل نلروف وغييد قباشسلإ

ىلع يوق سسفانمو ،ةراقلإ يف ةيدنألإ ربكأإ دحأإ وهف ،زروينوج اكوبل
سسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘بو ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألإ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لإ تلو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لإ

يإوغوروأإ يف ةيفحشص ريراقت تناكو ،«سسروداتربيل
مشض يف ركفي زروينوج اكوب يدان نأإ مايأإ ذنم تركذ

˘مر˘شضخ˘م˘لإ م˘جا˘ه˘م˘لإ سضو˘ع˘ي˘ل ،ي˘نا˘˘فا˘˘ك نو˘˘شسن˘˘يدإإ
سسإإ يب عم ينافاك دقاعت يهتنيو ،زيفيت سسولراك

فإدهلإ هنأاب املع ،يراجلإ مشسوملإ ةياهنب يج
002 دي˘شصر˘ب ي˘شسيرا˘ب˘لإ قÓ˘م˘ع˘ل˘ل ي˘خ˘يرا˘ت˘لإ

يف ةليوط ةريشسم نوشسنيدإإ ىشضقو ،فده
نيب اهلÓخ لقنت اماع21 تدتمإ ابوروأإ

إر˘˘ي˘˘خأإو ،ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ،و˘˘مر˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘يد˘˘˘نأإ
ابيرق ناكو ،نامريج ناشس سسيراب
تلا˘ق˘˘ت˘˘نلإ ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل

ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خألإ ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ششلإ
فو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘شصل لا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نلإ

د˘˘يرد˘˘م و˘˘ك˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘تأإ
.ينابشسإلإ

ديردم لاير مامأإ بابلإ حتفي نيوربيد

ديردم لايرو نÓيم مجن اكاك ودراكير يليزإربلإ برعأإ
هب رمي يذلإ بعشصلإ فقوملإ نم هئايتشسإ نع ،قباشسلإ

فوفشص يف قباشسلإ هليمزو هنطإوم ،وينيدلانور
،يإوغإراب يف نجشسلاب عبقي يذلإو ،يرينوشسورلإ
تاحيرشصت يف ،اكاك لاقو ،رفشس زإوج ريوزت ةمهتب
نزحم رمأإ» :ةينابشسإلإ «وفيتروبيد ودنوم» ةفيحشصل

عشضو ةششقانمل تامولعملإ انيدل سسيلو ،ةياغلل
نحن ،انل ةبشسنلاب» :فاشضأإو ،«يلاحلإ وينيدلانور

ةقÓع انيدلو ،وينيدلانور عم إوششاع نيذلإ نيبعÓلإ
ةياغلل نزحُملإ نم هنإاف ،تإزاجنإلإ اعم انققحو ةقإدشص

امك هإرن نأإ لمأان» :عباتو ،«ةلاحلإ هذهب رمي هإرن نأإ
دقعتو ،«وهليو مدقلإ ةرك بعليو مشستبي ،هإرن نأإ بحن

،ةريخألإ عيباشسألإ لÓخ نجشسلاب وينيدلانور فقوم
،انوروك ءابو يششفتل إرظن ،تإرايزلإ نم هعنم مت ثيح

ةدحو يف كراشش امك ،ءلزنلإ عم مدقلإ ةرك بعليو
.هغإرف تقو نم ةدافتشسÓل ؛ةراجنلإ

حشرم ينافاك
زروينوج اكوب ىلإ مامضنقل

سسوتنفوج ةلواط ىلإإ دوعي ايرام يد

ينيتنجرألإ طابترإ ةقيقح ،يلاطيإإ يفحشص ريرقت فششك
ىلإإ لاقتنلاب ،نامريج ناشس سسيراب مجن ،ايرام يد ليخنآإ

،يلاطيإلإ «وتاكريم ويششتلاك» عقو˘م˘ل ا˘ًق˘فوو،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
دجإوت ذنم ،يفويلإ ىلإإ لاقتنلاب ايرام يد طبر مت هنإاف
ةركف نأإ ىلإإ راششأإو ،ديردم لاير عم ينيتنجرألإ مجنلإ
ءÓ˘كو ا˘ه˘حر˘ت˘قإ زو˘ج˘ع˘لإ ةد˘ي˘شسلإ ىلإإ ا˘يرا˘م يد لا˘ق˘ت˘نإ

إوداعأإ مث ،قباشس تقو يف ايرام يد نولثمي نوفلتخم
عم ايرام يد دقع نأإ حشضوأإو،ىرخأإ ةرم إًرخؤوم اهحرط

مل نآلإ ىتحو،1202 فيشص يف يهتني نامريج ناشس
نأا˘˘ششب ي˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لإ يدا˘˘˘ن˘˘˘لإ ع˘˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘تل بعÓ˘˘˘لإ ل˘˘˘شصي
نيبعÓلإ ليكو نإإ «وتاكريم ويششتلاك» لاقو ،ديدجتلإ

سسوتن˘فو˘ي ىل˘ع ا˘يرا˘م يد م˘شسإ حر˘ط ز˘يد˘ن˘ي˘م ي˘خرو˘خ
ويباف نكل ،ودلا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘شسير˘ك نأا˘ششب سضوا˘ف˘ت˘لإ تقو
لشضف ،زوجعلإ ةد˘ي˘شسل˘ل ي˘شضا˘ير˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ،ي˘شست˘ي˘تإرا˘ب
سسوتنفوي رإرق نأإ فاشضأإو ،ىرخأإ ءامشسأإ يف رامثتشسلإ

هنأإ امك ،وروي نييÓم01 غلبي بعÓلإ بتإر ىلإإ دوعي
.سسيراب يف هدقع ءاهتنإ عم اًماع33 متيشس
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لتاسسلا ليلد

عارسص ةسصق
لخاد رودت
عمتجملا
،يرسصملا

ثيح
«ميحر»
بيرهتو لاومأ’ا ليسسغ يف لمعي ،يرسصم لامعأا لجر
.ةريسصق تسسيل ةرتفل نجسسيو هيلع سضبقلا متيو ،تار’ودلا

ةباسصعلا

  نمراك

00:02

ةورذ يف ءارذع ةليمجلا دلوت

امهلاغسشناو اهيدلاو ةيموجن

ة˘˘˘ف˘˘˘ك ح˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘ف ،ن˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب

با˘سسح ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تا˘طا˘˘ب˘˘ترا

سضرعتت امدنعو .اهب مامته’ا

ربكت ،ةملؤوم ةسسكنل ءارذع

 .اهعم اهرسس ربكيو

03:12

00:91

00:12

رثعت .اهترسسأا نعً اديعب اهتاذ ققحتل ةرهاقلا ىلإا نمراك هجوتت
ناعرسسو اهيلع لسصحتل ةجوزتم اهنأا يعدتو ةديج ةفيظو ىلع
نيبو اهنيب ًاقئاع فقت بيذاكأا ةلسسلسس ىلإا ةبذكلا لوحتت ام
.اهبيذاكأا هرك نكلو اهبحأا يذلا قيفوت

 ميحر

ءارذع

«ةوطخ ةوطخ» وهو هانبتت يعامتجا ينف عورسشم نم ويديف رسشن يربسص دنه تداعأا
ةهجاوم هنكمي ’ ناسسنإ’ا نأاو اهفواخم ربكأا وه يخانملا ريغتلا نأا هلÓخ تفسشكو
ملاعلا اهب رمي يتلا ةيلاحلا فورظلا نأا رتيوت ىلع ةديرغت يف دنه تفاسضأاو .ةعيبطلا

اهدهسشي تاريغت دوجوب اهلثم عنتقت سسانلا لعجي انوروك سسوريفل راسشتنا نم
مغر ةنكمم تلازام ةديجلا تارايخلا نأا قايسسلا اذه يف ةفيسضم سضرأ’ا بكوك
ددعل اهيعباتم ةيعوتل «ةوطخ ةوطخ» عورسشم يربسص دنه لغتسستو .ةيلاحلا ةمزأ’ا

نم بكوكلا ىلع ظافحلل تاداسشرا ويديف عطاقم يف مدقتو ةيبطلا رهاوظلا نم
ريودت ةيفيك نع ا˘ه˘لز˘ن˘م ن˘م و˘يد˘ي˘ف ار˘خؤو˘م تر˘سشن د˘قو هر˘ي˘غو ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ثو˘ل˘ت˘لا
يربسص دنه لسصاوت ،ةيناث ةهج نم .ةيندعملاو ةيقرولا ،ةيكيتسسÓبلا تافلخملا
يتارباخم لمع وهو «ةدترم ةمجه» زع دمحأا عم يناسضمرلا اهلسسلسسم ريوسصت
.نيتنسس بايغ دعب ناسضمر اماردل اهديعي

روهمجلا عم رسشابم ثبب اهدÓيمب لفتحت ششولع ةدنك
مويب سشولع ةدن˘ك ة˘نا˘ن˘ف˘لا تل˘ف˘ت˘حإا

ثي˘ح ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب ا˘هدÓ˘˘ي˘˘م
ىلع اهيعباتم عم لفتحت نأا تررق
لÓخ نم ةبسسانملاب مارغتسسنا قيبطت
يلزنملا ر˘ج˘ح˘لا بب˘سسب ر˘سشا˘ب˘م ثب
سسوريف ببسسب رسصم يف سضورفملا

تلفتحا لعفلابو .دجتسسملا انوروك
مويب اهيبحم ع˘م ة˘يرو˘سسلا ة˘م˘ج˘ن˘لا

يف ءاقبلا ىلع مهتعجسشو اهدÓيم
سسوريفلا راسشتنا ن˘م د˘ح˘ل˘ل لز˘ن˘م˘لا
ةلئسسأ’ا سضعب ىلع تدرو تيمملا

.ة˘يو˘ف˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ع˘با˘ت˘م ع˘م تل˘عا˘ف˘˘تو
ىلع اهتحفسص ربع سشولع ترسشنو
هلÓخ نم تعدً اروسشنم مارغتسسنا

نم اهتحرف اهتتكرا˘سشم˘ل ا˘ه˘ي˘ع˘با˘ت˘م
نم يدÓيم ديعب لفتحاو ڤي’ ةرم لوأ’ علطاح» :ةلئاق هيلع تقلعو رسشابملا ثبلا لÓخ
( مهتيب نم ڤي’ وعل˘ط˘ي˘ح) ن˘ير˘ثؤو˘مو مو˘ج˘ن فو˘ي˘سض ي˘ع˘م نو˘كي˘حو ن˘يÓ˘نوأا تي˘ب˘لا
 .«ايادهلا يلوزهجو نكلاح اوزهج ةديفمو ةموسضهم ايسشا ةيوسش انلوكحيو ينودياعي

اهيبجعم ىلع لاملا عزوت تفيوسس روليات انوروك ةمزأا ببسسب
روليات ةيملاعلا ةمجنلا تعربت
ى˘لإا ل˘سصي غ˘ل˘ب˘˘م˘˘ب تف˘˘يو˘˘سس

اهيبجعم سضعبل ر’ود0003
ق˘ي˘سضلا ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ءا˘بو را˘سشت˘نا بب˘˘سسب يدا˘˘م˘˘لا
د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

91-DIVOC.اذ˘ه تمد˘قو
امهنأا انلعأا نيبج˘ع˘م˘ل غ˘ل˘ب˘م˘لا
اذه يفو .ةيلام ةمزأا ناسشيعي
معط˘م˘لا ة˘ل˘ما˘ع تلا˘ق دد˘سصلا

اهنأانو˘سسبو˘كا˘ج ا˘ت˘ن˘ما˘سس
لافقإا بب˘سسب ا˘ه˘ل˘م˘ع تر˘سسخ
.ءابو˘لا را˘سشت˘نا د˘ع˘ب م˘ع˘ط˘م˘لا

نأا ي˘نا˘كمإا˘ب تا˘ب» :تفا˘˘سضاو
هب تبجعأا ًاسصخسش نأاب قدسصأا

نوعلا دي دم تاونسسل هتردقو
 .«غلاب مركب يل

ل˘سسل˘سسم˘لا قر˘ط˘˘ت˘˘ي

ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع ة˘˘˘سصق ى˘˘˘لإا

ةيفيكو «يليب ركاسش»

م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح ةرادإا

ةيلمعلاو ةيعامت˘ج’ا

حÓسسلا ةراجت طسسو

ءادو˘˘˘˘سسلا قو˘˘˘˘˘سسلاو

يف تاماعزلا برحو

.ناويدلا تاعامتجا

niagA ecnaD حرطت زيموغ انيليسس

انوروك ةحفاكمل هتاعيبمب عربتتو

اهتينغأ’ ديد˘ج ي˘ق˘ي˘سسو˘م و˘يد˘ي˘ف ز˘ي˘مو˘غ ا˘ن˘ي˘ل˘ي˘سس ترد˘سصأا

niagA ecnaDريخأ’ا ا˘ه˘مو˘ب˘لأا ن˘م eraR.انيليسس تد˘ب
يذلا بيلكلا لÓخ نم حرفلاو ةيو˘ي˘ح˘لا˘ب ة˘م˘ع˘ف˘مو ةرر˘ح˘ت˘م
ىلإا .اهدرفمب مخسض حرسسم ىلع رودت تناكو هيف تسصقر
ي˘ت˘لا تادار˘يإ’ا سضع˘ب نأا ا˘ن˘ي˘ل˘˘ي˘˘سس تف˘˘سشك ،بي˘˘ل˘˘كلا بنا˘˘ج
قودنسص اهنم ديفتسسيسس بيلكلا تاعيبم لÓخ نم اهدسصحتسس

تبتكو91- ديفوك ةحفاكملseraCisuM ـل عباتلا ةثاغإ’ا
سضعب ًابيرغ رمأ’ا ودبي» :مارغتسسنا ىلع اهتحفسص ىلع زيموغ
يذلا بيسصعلا تقولا اذه يفً ادج ًافيرط ًائيسش ردسصأا نأا ءيسشلا
كلذ زواجتنسس اننأاب ديج ريكذت هنأا دقتعأا نكلو ،انملاع هسشيعي

ecnaD ةينغأ’ ءارسش ةيلمع لك عم هنأا » :تفاسضأاو .«ًاعم

niagAعبا˘ت˘لا ة˘ثا˘غإ’ا قود˘ن˘سص د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس ،ير˘ج˘ت˘م ن˘م

دق انيليسس تناكو .«هنم ءزجبDIVOC seraCisuM 91ـل
ىلع نيديلا لسسغ يدحتب اهيبجعم يسضاملا عوبسسأ’ا تكراسش

راسشتنإا ةحفاكم ةلمح راطإا يف كلذو ،مارغتسسنا ىلع اهتحفسص

لكسشب مهيديأا لسسغ ىلع زنافلا عيجسشت فدهبو،91 ديفوك

.مئاد

M¶∂ Gd«ƒΩ
ةسصاخلا ةيدايتع’ا ةيكولسسلا طامنأ’ا كتناخ ةرم لوأ’
لولحلا ةيجيتارتسسا .ةجرح فقاوم يف كتعسضوو كب
امهم ،رومأ’ا نم نسسحت ’ داتعملا يف اهجهتنت يتلا

يلختلا لواح ،رييغتلا نم عونك .اًراركتو اًرارم تلواح
مايقلا !اًديدج اًجهنم ذختاو ةيدايتع’ا طامنأ’ا كلت نع
لكاسشملاو فقاوملل جرخم˘لا نو˘كي˘سس م˘سسا˘ح ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب
.ةيسصعتسسملا

عم عجرت˘سست فو˘سسو ا˘ًق˘م˘ع ر˘ث˘كأا كتا˘قد˘سص ح˘ب˘سصت˘سس
طسسو يف .ىسسنت ’ ةيسضام تايركذو ثادحأا كئاقدسصأا
كباسشتت فوسس ،سصخأ’اب اهيلإا يمتنت يتلا تاعومجملا
فوسسو اًدج ةيباجيإاو ةيويح ةيعامج تاءارجإا ةلسسلسس
درف لك لبقتت نأا بجي .كفده ىلإا ةلهذم ةعرسسب كدوقت

! يرسست ةقاطلا عدو هيلع وه ام ىلع

نم ةسسÓسسب ريسسي ناك ءيسش لك نأا نم مغرلا ىلع
ددح .نآ’ا كقيرط يف ام سصخسش وأا ءيسش فقي ،لبق
وأا تابقعلا هذه ىلع بلغتلل اهجاتحت يتلا ةوقلا رادقم
نأا بجي نآ’ا .ةطاسسبب اهلهاجت لسضفأ’ا نم ناك اذإا ام
وأا لطعتت نأاب كسسفنل حمسست ’ ؛ةمكحب كتوق مدختسست
مادختسسا ءيسست ’ .ةريغسص تاعوسضوم ببسسب لوحتت

لامتح’ا ىلع كتردقو كتقاط

نآ’ا تقولا ،اًثيدح امهتفسشتكا نيذللا كسسامحو كتقاط عم
براجت ىلإا يدؤوت دق ةديدج سصرف فاسشتكا يف ءدبلل ديج
ي˘ف ل˘خد˘ت ’ ى˘ت˘ح رذ˘ح˘لا خو˘ت ن˘كل .ى˘سسن˘ُت ’ ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م
،كلذ ثدح اذإا .كسسفن قهرتو ةفلتخم ةريثك تاعورسشم
حبسصت دق يتلا ةماتلا ريغ ماهملا نم ريثكلا هجاوت فوسسف
.كيلع اًمازتلا

كلذ عدت ’ نكلو ،ءيسش يأا زاجنإا ىلع اًرداق ودبت ’ مويلا
ر˘ي˘ث˘ك كع˘جر˘ي

ً
،تابثب لمعلا يف تير˘م˘ت˘سسا اذإا .ف˘ل˘خ˘ل˘ل ا

يف ه˘با˘سشم ع˘سضو˘لا .ىر˘خأا ةر˘م حا˘ج˘ن˘لا ف˘سشت˘كت فو˘سس
.ءاقدسصأ’ا عم اًسضيأاو كتايح كيرسش عم ،ةسصاخلا كتايح
لÓخ نم مهافتلا ءوسسو تاسضقانتلل لولحلا نع ثحبا
ر˘ط˘خ ر˘تو˘ت˘لا ل˘كسشي .فدا˘ه˘لا ل˘سصاو˘ت˘لا

ً
،كتحسص ى˘ل˘ع ا

.طاسشنلاو ءاخرتسس’ا نيب طسسو طخ نع ثحباف

نم ري˘ث˘كلا ،ة˘ي˘حا˘ن ن˘م˘ف ،اً̆بر˘ط˘سضم مو˘ي˘لا نو˘كي د˘ق

،ىرخأا ةي˘حا˘ن ن˘مو ،كت˘ب˘غر ى˘ل˘ع ر˘ي˘سست ن˘ل ءا˘ي˘سشأ’ا

.كلوح مه نم ببسسب ةبعسص فقاوم يف كسسفن دجتسس

،كئوده ةداعتسسا لواح نكلو ،كلعف ةدر يف غلابت ’

جرخت فوسس ذئدنعو نيرخآ’ا ىلع كلذ سضرف لواحو

.راسسلا ريغ فقوملا اذه نم اًملاسس

رومأ’اف ،ةديدج تÓكسشم ةهجاومل دعتسست نأا بجي
زاجنإا عيطتسست ’ تنأاو لمعلا ناكم يف ةديج تسسيل
لحارملا هذهف ،كفيخي كلذ لعجت ’ .ليلقلا ىوسس
ىلإا ةجاحب تنأا ،ةسصاخلا كتايح يف .بهذت مث ءيجت
دقفت كلوح نم عم تاقÓعلا نأا رعسشت تنأاف ،ديدج عفاد
.يديلقت ريغ اًئيسش لعفاو نيتورلا دويق رسسكا .اهقنور

مدختسسا ؛ينهذلاو يندبلا طاسشنلاو ةيويحلاب معفم تنأا
كتاططخم ذيفنتل ميلسسلا رارقلا ذاختا يف كتاناكمإا

ءافتك’ا كديفي نل .كتاعورسشم يف مامأ’ا ىلإا مدقتلاو
لماعتلا ةردق نآ’ا كيدل !ةيبلسسلاو ةيسضاملا داجمأ’اب
سضرعتتو اههجاوت يتلا فقاوملا عيمج عم ةمكحو ةقدب
!ناكمإ’ا ردقب اهل كلÓغتسسا نم دكأاتف ،اهل

نوعبا˘ت˘يو نو˘ب˘قار˘ي كتا˘ي˘ح ي˘ف نو˘م˘ه˘م˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا
نم ةدافتسس’ا كيلع .ةيسصخسشلاو ةينهملا كتاعورسشم
ةهجوو كئارآا حرتقا !ةقثب ةمهملاب مزتلاو ريثأاتلا اذه
ةديازم نودب تقولا تاذ يف نكل ،عنقُم بولسسأاب كرظن
كراسشت دق ةناسصرلا - دعاسسي نل رورغلا - ةغلابمو
.جئاتنلا قيقحت يف ةيلعافب

تناك ا˘م˘ه˘م ،ةر˘ي˘ث˘ك تا˘ي˘لو˘ئ˘سسم ى˘ن˘ب˘ت˘ت نأا بج˘ي ’
ةبسسنلاب مهأ’ا رومأ’ا ىلع زكرت نأا بجي .تايرغملا
كيلع ىغطت نأا رطخل كسسفن سضرعت فوسسف ’إاو ،كل
اًحتفنم نك ،ةديدج رومأا ةهجاوم تررق اذإا .رومأ’ا هذه
تمق اذإا نومسضم حاجنلا .نيرخآ’ا ةدعاسسم بلطاو
كت˘ت˘سشت ’ نأاو ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب كتا˘˘قا˘˘ط ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘ب
.كسصخت ’ يتلا تÓكسشملا

كيدلف ،مويلا ةديج ةروسصب ريسست ءايسشأ’ا نأا ودبي ’
ىلع .ةيمويلا ماهملا ىلع زيكرتلا يف ةلكسشم اًسضيأا
يف كسسأار سضفخت ’ ،كتاذ زيفحت ةبوعسص نم مغرلا
ىلع لسصحت فوسسف كدنع ام لسضفأاب تمق اذإا .سسأاي
عقوتت نأا بجي ’ هنأا ’إا ،ةدودحملا تاحاجنلا سضعب
فوسس ،ةقث رثكأا حبسصتو كئوده ديعتسست امدنع .ريثكلا
.رومأ’ا نسسحتت

بلطت Óف ،تافÓخلا يف ببسسلا تنأا نوكت دق ،لمعلا يف
حبسصي فوسس ذئدنعو ،كئÓمز نمو كسسفن نم ريثكلا

ً’اح نسسحأا سسيل عسضولا .لسضفأا لكسشب مدقتت نأا اًنكمم
دج .نيرخآ’ا اًيداعم اًعيرسس فلخلل رودت تنأاف ،لزنملاب
كتا˘ي˘ح كير˘سش ع˘م ر˘ث˘كأا اً̆ت˘قو سضقاو ي˘ل˘˘خاد˘˘لا كمÓ˘˘سس
ل˘كأا˘ت نأا بج˘ي ؛سضر˘م˘لا˘ب كب˘ي˘سصي ر˘تو˘ت˘˘لا .كئا˘˘قد˘˘سصأاو
كتقث ءانبل ةسضايرلا نم ءيسش سسرامت نأاو ةيحسص ةقيرطب
.كتحارإاو

لمحلا

روثلا

ءازوجلا

ناطرسسلا
نازيملا

برقعلا

سسوقلا

يدجلا

ولدلا

توحلا ءارذعلا

دسسألا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ن˘يد˘لا ز˘ع يو˘ه˘ج˘لا حر˘سسم˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
ن˘ع عو˘ب˘سسأ’ا اذ˘˘ه ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘بو˘˘ج˘˘م
اهمظن˘ي ي˘ت˘لا تا˘ق˘با˘سسم˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
د˘ع˘ب تÓ˘ئا˘ع˘لاو با˘ب˘سشلاو لا˘ف˘طأÓ˘ل
تا˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘سسم شضر˘˘˘ع ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشلا
ةا˘ن˘ق ر˘ب˘ع ا˘ي˘مو˘ي را˘ب˘كلاو لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل
ي˘ف ى˘لوأ’ا ة˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لاو ،بو˘˘تو˘˘ي˘˘لا
ىلإا ينذخ يبأا““ ةلمح راطإا يف مسسرلا
تي˘˘ب˘˘ث˘˘ت ى˘˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘تو ““حر˘˘˘سسم˘˘˘لا
دي˘لا˘ق˘ت ءا˘ن˘بو لا˘ف˘طأ’ا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا

م˘سسر˘لا ن˘ف لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
ةقباسسملاو ““نونفلا بأا““ ـب هتقÓعو
حوار˘ت˘ت ن˘يذ˘لا لا˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م

ةنسس61 ى˘˘لإا5 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘˘عأا
شصخ˘ل˘ي ل˘م˘ع م˘سسر““ ا˘ه˘عو˘˘سضو˘˘مو
““حرسسملا ىلإا ينذخ يبأا ةرهاظت ةركف
يتلا لافطأÓل ةسصسصخملا شضورعلاو
ةقبا˘سسم˘لا ا˘مأا ،ة˘با˘ن˘ع حر˘سسم˘ب تمد˘ق
““رسصتننسس اعيمج““ اهناون˘ع˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا

““و˘سش نا˘م ناو““ ي˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم ي˘˘هو
ن˘ي˘ع˘فا˘ي˘لاو لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ه˘جو˘˘م ي˘˘هو
يحرسسملا لاجم يف شسفانتلل ةسصرفك
ة˘˘سصر˘˘ف ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب نو˘˘˘كي˘˘˘سس يذ˘˘˘لاو
حرسسم ىع˘سسيو ،بهاو˘م˘لا فا˘سشت˘ك’
ةليسسو ىلإا حر˘سسم˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘ل ة˘با˘ن˘ع
انوروك شسوريف نم ةياقولا بلاسسأا ةقباسسملا عوسضومو انوروك شسوريف ةبراحمو ةياقولل ةيقار ةيعوت

طارتسشا متو ةنسس61 ىلإا5 نيب ام اهرامعأا حوارتت ةكراسشملاب ةينعملا ةيرمعلا ةئفلاو ةيعوتلا ةيفيكو

يهو ““ةياجح يليكحا““ ناونع لمحتف ةثلاثلا ةقباسسملا امأا ،قئاقد3 اهتدم ىدعتت ’ ةلجسسم تاهويديف
يتلاو يبعسشلا ثارتلا نم تاياكحل ةريسصق تاهويديف ليجسست لÓخ نم كلذو رابكلاو بابسشلل ةهجوم

لكل ةحوتفمو ““ةلياعلا حرسسم““ اهناونعف ةريخأ’او ةعبارلا ةقباسسملا امأا ،قئاقد3 اهتدم زواجتت ’

،قئاقد51 هتدم يحرسسم شضرع يف ةدحاو ةلئاع دارفأا نم ددع كراسشي يتلاو لزنملاب تاثكاملا تÓئاعلا
نكمي يتلاو ةبانعب يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرسسملل ينورتكل’ا ديربلا ربع لامعأ’ا لاسسرإا متيو
ةبانع حرسسم ريدم اعدو ،كوبسسيافلا يف حرسسملل ةيمسسرلا ةحفسصلا يف هداجيإا ةكراسشملا يف نيبغارلل

 .انوروك شسوريف نم ةياقولل مهتويب يف ءاقبلاو مهتحسص ىلع ظافحلل نييبانعلا فورعم نب قحلا دبع
 شسافر ناميلسس

  بوتويلا ربع ةيحرسسملا سضورعلا ةردابم دعب

تلئاعلاو بابسشلاو لافطألل تاقباسسم قلطي ةبانع حرسسم

قيلعت نود ةروصص

انوروك ةمزأ عم انمازت لقنلا ريزو ليقي ناغودرأ
مويلا هب˘سصن˘م ن˘م نا˘هرو˘ط د˘ها˘ج د˘م˘ح˘م ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو نا˘غودرأا بي˘ط بجر ي˘كر˘ت˘لا سسي˘ئر˘لا ىف˘عأا

29 ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ب نآلا ىت˘˘ح ىدوأا يذ˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت دÓ˘˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ح˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘ت تقو ي˘˘˘ف ،تب˘˘˘سسلا

ولغوأا ليعامسسإا اراك لداع نييعت مت هنأا ةيمسسرلا ةديرجلا يف روسشنملا ةلاقإلا رارق حسضوأاو.اسصخسش
ةلسسلسس ايكرت هيف جهتنت تقو يف ةئجافملا ةوطخلا يتأاتو.ةيفاسضإا ليسصافت ركذ نود ،اديدج اريزو
ة˘با˘سصإلا تلا˘ح دد˘ع ز˘ف˘ق نأا د˘ع˘ب ند˘م˘لا ن˘ي˘بو ي˘لود˘لا ر˘ف˘سسلا ىل˘ع دو˘ي˘ق سضر˘˘ف ل˘˘م˘˘سشت تاءار˘˘جإا

عوبسسألا تاداقتنا هترازوو ناهروط هجاوو.ةلاح8965 ىلإا ايموي ثلثلا رادقمب انوروك سسوريفب
ي˘سشف˘ت ط˘سسو لو˘ب˘ن˘ط˘سسإا فرا˘سشم ىل˘ع ة˘م˘خ˘سض ةا˘ن˘ق ءا˘ن˘ب˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘ل˘ل ة˘سصقا˘ن˘م لوأا د˘ق˘ع˘˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
سضعب نم سسوريفلاب ارثأات لقأا تناك ايكرت نإا ناهروط لاق ،ميلسستلا مسسارم يف هثيدح يفو.سضرملا
ككسسلا ةيريدم ناهروط سسأارو.بسسانملا تقولا يف اهتذختا يتلا تاءارجإلا ببسسب ىرخألا لودلا
امأا،8102 ويلوي يف لقنلل اريزو هنيع نأا لبق ،ناغودرأا يراسشتسسم ريبك بسصنم ىلوتوو ةيديدحلا

.يسضاملا ماعلا لقنلا ريزول ابئان نيع دقف (اماع05) ولغوأا ليعامسسإا اراك

شصاخ شضرع رئازجلا ت’اسصتا ةسسسسؤوم تمدق
نم ديزملا بسسكب مهل حامسسلا لجأا نم اهنئابزل
ديفت˘سسي˘سس ثي˘ح تنر˘ت˘ن’ا عا˘ط˘ق˘نا د˘ن˘ع تقو˘لا

MOODI ة˘مد˘خ ي˘ف ن˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا

ERBIF MOODI   LSDAلما˘ك ر˘ب˘ع و

يأا تنرتنأا ةعاسس69 قيبسست نم ينطولا بارتلا

راطإا يف ةعاسس63 نع اسضوع ةلماك مايأا4

يتلا ““YLMOODI““ ةيطايتح’ا ةئبعتلا ةمدخ

هذه ليعفت لجأا نم و اقباسس اهب لمعت تناك

يهو لحارم5 عابتا نئابزلا ىلع بجيف ةمدخلا

ةمدخ رايتخا ،ةغللارايتخا،0051 مقرلاب لاسصت’ا

فتاهلا مقر لاخدا،ERBIF / LSDA تنرتنأا
ةسسماخلا ةلحرملاو ““د˘ي˘كأا˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘تر˘م““ تبا˘ث˘لا

ةمدخ رايت˘خ’2 ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا ي˘ه ةر˘ي˘خأ’او

YLMOODI. ةيطايتح’ا ةئبعتلا

 ر.ناميلسس

ةعاسس69 ىلإا63 نم تلوحت““YLMOODI““ ةمدخ

 مدـــــقت رـــــئازجلا ت’اـــــسصتا
““ةيطايتح’ا ةئبعتلا““ ـل مايأا4 ـب اقيبسست

وزو ىزيت

شساوحلا يسس و ششوريمع نيديقعلا داهسشتسس’16لا ىركذلا ءايحإا
شساوحلا يسسو ةدومح تيا ششوريمع نيلطبلا نيديقعلا داهسشتسس’16  لا ىركذلا رمت  مويلا لثم يف

ةيدلبب نومقوأا تفاسساتب6291 ربوتكأا13 ديلاوم نم وه  ةدومح تيآا ششوريمع ديقعلا ناف   ملعلو
ريرحتلا ششيج فوفسصب قحتلا ثيح ةثلاثلا ةيخيراتلا ةي’ولل ادئاق ناك دق و وزو يزيتب نراردوبيإا

زيمتي ناك ثيح ديقع ةبتر ىلإا ىقترا نأا ىلإا تايلوؤوسسملا يف جردت و4591 ةنسس ذنم ينطولا
شساوحلا يسس ديقعلا اما يروثلا همسساب فورعملا قازرلا دبع نب دمحأا دلو اميف .راثيإ’او ةعاجسشلاب

راسصتنا ةكرح فوفسص يف يسسايسسلا هلاسضن أادبو ةركسسب ةي’وب ششنوسشمب3291 ةنسس  ديلاوم نم وه
.ةيريرحتلا ةروثلا ع’دنا دنع ينطولا ريرحتلا ششيج فوفسصب قحتلي نأا لبق ةيطارقميدلا تايرحلا

فرسشلا ناديم يف طقسسي نأا لبق ينطولا ريرحتلا ششيج لخاد ماهم ةدعب افلكم شساوحلا يسس ناك

شصخي اميف اما و9591. يف رماث لبجب لÓتح’ا تاوق عم كابتسشا لÓخ ششوريمع ديقعلا ةيعمب
اسسنرف ىلإا باهذلاب فلك ،اهع’دنا دنع ةروثلاب قحتلا  شساوحلا يسس ديقعلا ناف ةروثلا ءانثأا هطاسشن
مÓعإ’ا لئاسسو اهتجور يتلا بيذاكأ’ا نم دحلل اذهو اهفادهأاو ةروثلا ءابنأا نيرجاهملا لامعلا غيلبتل

ريرحتلا ششيج فوفسصب اقحتلم5591 ةنسس عيبر يف رئازجلا ىلإا داع.ةروثلا قئاقح هيوسشتل ةيسسنرفلا
ةي’ولا ةدايق نم رارقب.ماه يلام غلبمو تاجايتحإ’ا شضعبو ةسسبلأ’ا نم ةربتعم ةيمك هعمو ينطولا

يف.كانه ةروثلا ةعقر عيسسوتل ءارحسصلا ىلإا شساوحلا يسس لقتنا،5591 ربمتبسس رهسش يف ىلوأ’ا

لوأا غاسص ةبتر ىلإا هتيقرت تمت مث ،ىلوأ’ا ةي’ولل ةثلاثلا ةقطنملل ادئاق هنييعت مت7591 ناوج رهسش
 داعسس ليلخ. لوأا مزÓم ةبتر مويلا لداعت ةيركسسع ةبتر يه و

ةي’و قرسش ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب تز˘ت˘ها
ىلع ةعمجلا ةيسسمأا نم ةرخأاتم ةعاسس يف لجيج
قيرطلا ةاذاحمب غراف ششعن ىلع روثعلا ربخ عقو

ةقطنمب اديد˘ح˘تو34 مقر جودز˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ةيد˘ل˘ب˘ل˘ل ي˘بر˘غ˘لا ل˘خد˘م˘لا˘ب ة˘ع˘قاو˘لا ر˘بو˘ن˘سصلا
كردلا ر˘سصا˘ن˘ع ر˘ف˘ن˘ت˘سسا يذ˘لا ر˘مأ’ا ةرو˘كذ˘م˘لا
.عوسضوملا يف قيقحتلا لجأا نم ةيندملا ةيامحلا

يديسس ةيدلب نم ةيبرغلا ةهجلا ناكسس أاجافتو
مقر ينطولا قيرطلا يلمعتسسم اذكو زيزعلا دبع

ةعراق ىلع يمرم وهو  روكذملا ششعنلاب34
حلاسصم مÓعا ىلا ء’ؤوهب عفد يذلا رمأ’ا قيرطلا
تمت ثي˘ح ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ب ر˘˘ث˘˘ع يذ˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا ةر˘˘سصا˘˘ح˘˘م
نأا˘سشب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف عر˘سشي نأا ل˘ب˘ق قود˘ن˘˘سصلا

ناكملا اذه يف هيمرب تماق يتلا ةهجلاو هردسصم
لو˘ح ة˘برا˘سضت˘م تا˘مو˘ل˘ع˘مو تا˘ع˘ئا˘˘سش ط˘˘سسو

شضعب  تدكأا ثيح قيقحتلا اذهل ةيلوأ’ا جئاتنلا
ة˘ي˘سسمأا ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع يذ˘لا ششع˘ن˘لا نأا˘ب ردا˘سصم˘لا
يتلا تابكرملا ىدحا نم طقسس امبر  ةعمجلا

ةي’ولا تايفسشتسسم دحأا ىلا هتداعا ددسصب تناك
هلخادب ناك يذلا تيملا نفد ميسسارم ءاهتنا دعب
يهو رمأÓل ةبكرملا بحاسص هبتني نأا نود كلذو
نوريثك حر˘ط ا˘م˘ي˘ف ا˘ح˘ي˘جر˘ت ر˘ث˘كأ’ا ة˘ي˘سضر˘ف˘لا
هابتسشإ’ا دح ىلا اهسضعب تبهذ ىرخأا تايسضرف
مت ةلوهجم ةثج هلخادب تناك ششعنلا نوك يف
ششعنلا يمر لبق  ام ناكم يف اهنم شصلختلا
ي˘ف˘ن وأا د˘ي˘كأا˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف رو˘كذ˘م˘لا نا˘كم˘لا˘ب
عسضو مث نمو تايسضرفلا هذهل ةينمأ’ا تاهجلا

تاماهفتسسإ’او ةلئسسأ’ا تارسشعل تارسشعل دح
نمو زيزعلا دبع يديسس ةيدلب ناكسس اهحرط يتلا

هذ˘ه با˘ق˘عأا ي˘ف  ة˘ي’و˘لا نا˘كسس ة˘ي˘ق˘ب م˘˘ه˘˘ئارو
 دوعسسم / م. ةبيرغلا  ةثداحلا

 رمألا يف قيقحتلل عقوملا اوقلغأا ةيندملا ةيامحلاو كردلا

 بعرلا ريثي غراف ششعن ىلع روثعلا
لجيجب زيزعلا دبع يديسس ةيدلبب
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