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¯  S°∏«º.±
رأّجتلا دأح˘تل مأ˘ع˘لا ق˘ّسسن˘م˘لا د˘كأا

يلع ديسس ،نييرئازجلا نييفرحلاو
تأ˘ح˘ير˘˘سصت ي˘˘ف سسمأا سشور˘˘كو˘˘ب

ةيرأ˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا نأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ن˘م˘سضت˘سس أ˘ي˘لأ˘˘ح أ˘˘ه˘˘ل سصخر˘˘م˘˘لا
.د˘ي˘ع˘˘لا ي˘˘مو˘˘ي لÓ˘˘خ ة˘˘بوأ˘˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘مو˘ي لÓ˘خ ة˘بوأ˘ن˘م˘لا نإا اد˘كؤو˘˘م
ةف˘سصب ة˘نو˘م˘سضم نو˘كت˘سس د˘ي˘ع˘لا

6 ةد˘م˘˘ل رأ˘˘ّج˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإا
ةعبأسسلا ةعأسسلا نم يأا ،تأعأسس

.لاوز ةدحاولا ةعأسسلا ىلإا أحأبسص
ةيئاذغلا داوملا تÓحم نأأب أفيسضم
داوملا عيب تÓحم لكو زبأخملاو
ل ،ةبوأنم˘لا ن˘م˘سضت˘سس ة˘ي˘سسأ˘سسألا
رسصو .بيلحلا ةدأم وعّزوم أميسس

ّ
ح

ر˘سضخ˘لا قاو˘سسأا نأأ˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
داو˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب قاو˘˘سسأاو ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
ةبوأنملا نمسضتسس ةلمجلأب ةيئاذغلا

نمسضيسس ثيح ،ديعلا يموي لÓخ
ر˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل سسو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘لأ˘˘˘كلا قو˘˘˘سس
داومل˘ل رأ˘م˘سسلا قو˘سسو ه˘كاو˘ف˘لاو
،ةمسصأعلا ي˘ف ة˘بوأ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ةبوأنملا قاوسسألا ديد˘ح˘ت م˘ت أ˘م˘ي˘ف
د˘˘˘ّكأاو .ىر˘˘˘خألا تأ˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
تمأق ةرأجتلا ةيريدم نأأب سشوركوب
تÓح˘م˘لاو قاو˘سسألا سصي˘سصخ˘ت˘ب
يموي لÓخ ةبوأنملا نمسضت يتلا
تأمزلت˘سسم ر˘ي˘فو˘ت˘ل كلذو ،د˘ي˘ع˘لا
فر˘ظ˘لا ي˘ف ة˘سصأ˘خ ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
أمك.دÓ˘ب˘لا ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لا ي˘ح˘سصلا
تÓحملا ةطسشنأا نأأب ثدحتملا دكأا
ديعلا يموي لÓخ حتفلأب ةينعملا

سصخرملاو حومسسم˘لا أ˘ه˘سسف˘ن ي˘ه

داوملا رارغ ىلع ،أيلأح حتفلأب أهل

ر˘˘سضخ˘˘لا ،ز˘˘بأ˘˘خ˘˘م˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا

ه˘تأ˘ق˘ت˘سشمو بي˘ل˘˘ح˘˘لا ،ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو

.ةيمومعلاو ة˘سصأ˘خ˘لا تأ˘ن˘ب˘ل˘م˘لاو

لمعلأب نينّيعملا رأّجتلا نأأب ادكؤوم

،حتفلأب نيمزلم ديعلا يموي لÓخ

رعتسس ةفلأخم ّيأاو
ّ

ىلإا أهبحأسص سض

03 لحملا قلغ يف لثمتت ةبوقع

01 و5 نيب ةيلأم ةمارغو أموي

هنإا ثدحتملا لأقو .ميتنسس نييÓم

نأمسضل ةبوأنملل ططخم عسضو مت

ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسلا داو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘فو˘˘˘ت

هنكل .ةئأملأب05 ةبسسنب نينطاوملل

نأأب نينطاوملا بلأط لبأقملا يف

يف مأيألا هذ˘ه ن˘ي˘ي˘نÓ˘ق˘ع او˘نو˘كي

نأا ة˘سصأ˘خ ,تأ˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ءار˘˘سش

تأ˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو ع˘ل˘˘سسلا ي˘˘ف ةر˘˘فو˘˘لا

دقتناو اذه .مهتأجأيتحا لك يطغت

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةد˘سشب سشو˘˘كب

ةفهلب ةيلزنملا تأيجأحلا نورتسشي

ةلأح يف نحنو ةسصأخ ،مأيألا هذه

اركذم .أهسسيدكتب نوموقي مث ،ءأبو

سضعب ىتح تّسسم ةرهأظلا هذه نأأب

سسيد˘كت˘ب نو˘مو˘ق˘ي ن˘يذ˘لا رأ˘ج˘ت˘لا

ريغب أهعيب ةدأعإاو داوملاو علسسلا

ح˘بر˘لا او˘ق˘ق˘ح˘ي˘ل ي˘ل˘سصألا أ˘ه˘ن˘م˘ث

لأقف ،رأعسسألا ن˘ع أ˘مأا.ف˘عأ˘سضم˘لا

يهو أهتسسارد تمت هنأأب سشوركوب

د˘ح ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا لوأ˘ن˘ت˘م ي˘˘ف

يف ةرد˘ن كأ˘ن˘ه نو˘كت ن˘لو ،ر˘ي˘ب˘ك

بأ˘ح˘سصأا أ˘ه˘ق˘ل˘خ اذإا لإا جو˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

رأ˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا نو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

رأطإلا اذه يف اريسشم  .نيعسشجلا

ىلإا اولسصو رأجتلا سضعب نأا ىلإا

ي˘ف نأ˘ن˘طألأ˘ب م˘ه˘تأ˘جو˘ت˘ن˘˘م ي˘˘مر

أ˘ه˘ع˘ي˘ب ن˘ي˘سضفار ة˘ل˘م˘ج˘لا قاو˘˘سسأا

سصو˘˘سصخ˘˘بو .سصف˘˘خ˘˘ن˘˘م ر˘˘ع˘˘سسب

حتف˘لأ˘ب أ˘ه˘ل حو˘م˘سسم˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

ة˘فأ˘سضإا د˘ع˘ب د˘ي˘ع˘لا ي˘˘مو˘˘ي لÓ˘˘خ

لأق ،ةسشم˘قألاو ة˘ج˘سسنألا تÓ˘ح˘م

دعب دعب حتفتسس ةريخألا هذه نأأب

.ةرسشأبم رطفلا ديع ةلطع ةيأهن
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لقتسسملا ين˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا سضفر

تÓ˘سسار˘م تأ˘˘يو˘˘نأ˘˘ث˘˘لا ير˘˘يد˘˘م˘˘ل

ةسصأخلا ةيبرتلا تأيريدمو ةرازولا

ةنسسلا ة˘يأ˘ه˘ن سصخ˘ت لأ˘م˘عأا ءار˘جإأ˘ب

ةلسص ل هنأا تلأق يتلاو ةيسساردلا

دأفا أمبسسح ،ريدملا تأيحÓسصب أهل

سسلجملا ،حسضوأاو .سسلجملل نأيب هب

ير˘˘يد˘˘م˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

أأ˘جأ˘ف˘ت ر˘ي˘خلا اذ˘ه نا ،تأ˘˘يو˘˘نأ˘˘ث˘˘لا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو ن˘˘م تÓ˘˘سسار˘˘م˘˘ب

ة˘ي˘بر˘ت˘لا تأ˘ير˘يد˘˘م ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلاو

ةيلوؤوسسملا ريدملا ليمحت نمسضتت

يه ،لأمعأا زأجنا ةرورسضب ةلمأكلا

وا ،سسلأجملا فلتخم تأيحÓسص نم

ةسسسسؤو˘م˘لا ن˘ع ن˘ي˘ب˘ئأ˘غ ن˘ي˘ف˘ظو˘م
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا رار˘ق˘ب م˘هد˘ي˘ق˘ت˘˘ل
ذنم ةموكحلا فرط نم سضورفملا
سسفن يف ،سسلجملا فأسضأاو .نيرهسش
يف تءأج تÓسسارملا هذه نا ،نأيبلا

أنوروك ءأبول ريطخلا يسشفتلا لظ
اذ˘˘ه˘˘ب تأ˘˘بأ˘˘سصإلا ة˘˘ع˘˘قر عأ˘˘˘سستاو
ءأحنأا فلتخم يف كأتفلا سسوريفلا
دأقعنا مادأم» نأيبلا فأسضأاو .نطولا

يف Óيحتسسم ىقبي سسلأجملا هذه
نأا نلعت ةبأقنلا نإأف نهارلا تقولا
ةيلوؤوسسملا اولمحت˘ي ن˘ل ن˘ير˘يد˘م˘لا

د˘كؤو˘تو ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نأ˘˘ق˘˘لا ر˘˘طألا جار˘˘خ
دعب لأمعألا هذه زأجنل مهدادعتسسا

تعدو .«أهتعيبط ىلإا رومألا ةدوع
لخدتلل ةينطولا ةيبرتلا ريزو ةبأقنلا
ـل دح عسضول ةيبرتلا تأيريدم ىدل

يف .«ةينو˘نأ˘ق˘لا ر˘ي˘غ تÓ˘سسار˘م˘لا«

دأعبإل ةبأ˘ق˘ن˘لا تف˘سسأأ˘ت ،ر˘خآا قأ˘ي˘سس

ن˘ع تأ˘يو˘نأ˘ث˘لا ير˘˘يد˘˘م ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م

ة˘ن˘سسلا ر˘ي˘سصم د˘يد˘ح˘˘ت تاروأ˘˘سشم

ةيبرتلا ةرازو أهترجأا يتلا ةيسساردلا

رار˘ق˘لا اذ˘ه نأا ة˘ف˘ي˘سضم ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ريسس ىلع ةميخو رأثآا هل نوكتسس

،أيرادإاو أيجوغاديب ةيسساردلا ةنسسلا

يتلا ةسسوردملا ريغ تارارقلا لعفب

تنأ˘˘كو .تاروأ˘˘سشم˘˘لا أ˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا تلآا

ي˘ف تل˘سسار د˘ق ة˘ي˘بر˘ت˘لا تأ˘ير˘يد˘م

يرأ˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا ن˘˘م ق˘˘بأ˘˘سس تقو

ة˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا تأ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ير˘˘يد˘˘م

ةفأسضإلأب ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأÓل

سسراد˘˘˘م˘˘˘لا ةرادا ي˘˘˘سشت˘˘˘ف˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا

ةيأهن لأمعا ءأهنا لجا نم ةيئادتبلا

،0202-9102 ةي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا

ةماودملا نأمسض  رارقل ةلمكت كلذو

ر˘ه˘سسلاو ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا تأ˘سسسسؤو˘م˘لأ˘˘ب

،ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتسسا ىلع

ىلع ةيسسردملا ةرادلا ارارق دعبو

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ، يز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘˘لا

دسصقو ،ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ر˘ي˘سصم˘ب

ةيسساردلا ةنسسلا ةيأهن لأمعا زأجنا

ءاردملا مز˘لا ة˘لو˘ب˘ق˘م˘لا لأ˘جلا ي˘ف

لأمعا طبسضو زأجنا يف عورسشلأب

أ˘م˘ي˘سسل ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘˘يأ˘˘ه˘˘ن

نيلقتنملا ذيمÓتلل ةيلولا  مئاوقلا

لولا نيلسصف˘لا ج˘ئأ˘ت˘ن ءو˘سض ى˘ل˘ع

تأ˘ظ˘حÓ˘م ةأ˘˘عار˘˘م ع˘˘م ي˘˘نأ˘˘ث˘˘لاو

ي˘˘ف ؤو˘˘فأ˘˘كت˘˘لاو مأ˘˘سسقلا سسلأ˘˘ج˘˘م

ع˘م ، سسن˘ج˘لاو دد˘ع˘لاو ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا

ةيوبرتلا جاوفأÓل يئأهنلا ليكسشتلا

دقفتو ةيسسردم˘لا ة˘ط˘ير˘خ˘ل˘ل أ˘ق˘ب˘ط

رسصحو ةسسسسؤوملا قفارمو تÓحم

جأت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ل˘ئأ˘سسو˘لاو سصئأ˘ق˘ن˘لا

ذيمÓتلا تأيقأطب طبسض عم أهيلا

ن˘ي˘ي˘ل˘خاد˘˘لا ف˘˘سصنو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

تأيريدملا تمزلا أمك .نييجرأخلاو

ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا تأ˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ءارد˘˘˘م

لمعلا نأكمب يسصخسشلا روسضحلأب

لأمعأأب نيينعملا نيفظوملا غيلبتو

رو˘سضح˘لا ةرور˘سضب ة˘ن˘سسلا ة˘يأ˘˘ه˘˘ن

د˘سصت˘ق˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ي˘سصخ˘˘سشلا

رأ˘˘سشت˘˘سسمو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا رأ˘˘سشت˘˘سسمو

ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا دأ˘˘سشرإلاو ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘˘لا

مأمتا يف رود هل نم لكو ينهملاو

.ةيسساردلا ةنسسلا ةيأهن لأمعأا

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج
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نأ˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو تن˘˘ل˘˘˘عأا

أهل نأيب يف تأيفسشتسسملا حÓسصاو

ةبأسصإا ةلأح561 ليجسست نع سسمأا
أ˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤو˘م ةد˘˘يد˘˘ج
دد˘ع كلذ˘ب ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل ،د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ينطولا ىوتسسملا ىلع تأبأسصإلا

مت نيح يف ،ةدكؤوم ةلأح2457   ىلا

،ةد˘يد˘ج ةأ˘˘فو تلأ˘˘ح7 ليجسست

865 ىلإا ةأفولا تلأح ددع عفتريل
ة˘ن˘ج˘ل نأا نأ˘ي˘ب˘لا سسف˘ن دأ˘˘فأاو .ةأ˘˘فو
أ˘˘نورو˘˘ك ءأ˘˘بو د˘˘سصرو ة˘˘˘ع˘˘˘بأ˘˘˘ت˘˘˘م

ي˘ف تف˘˘سشك «91ديفوك» دجتسسم˘لا

ةلجسسملا ةليسصحلل يمويلا أهثيدحت

بأسصم222  ءأ˘ف˘سش ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع
تلأ˘ح كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ت˘ل ،سسور˘ي˘ف˘لأ˘ب
ي˘ف ة˘ح˘ئأ˘ج˘لا ة˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ءأ˘˘ف˘˘سشلا

هذه ربتعتو.ةلأح8693  ىلا رئازجلا
يف ةحئأجلا ةيادب ذنم ىلوألا ةرملا
خيرأت يسضأملا يرفيف رهسش رئازجلا
سسوريفب ةدكؤوم ةلأح لوأا ليجسست
زوأجتي يت˘لا د˘ج˘ت˘سسم˘لا «أ˘نورو˘ك»
تلأح ددع ءأفسشلا تلأح ددع أهيف
ىلع يبأجيا رسشؤوم وهو تأبأسصلا
أ˘ي˘ب˘سسن ءأ˘بو˘لا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا كح˘˘ت

تأيفولا ددع سضأفخنا عم ةسصتخ
كلتمت نادلبب ةنرأقم ريبك لكسشب

ف˘˘سصو˘˘ت تنأ˘˘ك ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا
تمد˘ق أ˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لأ˘˘ب
ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تأ˘˘يلو˘˘لا

رلود ينويلم أهردق ةيلأم ةمهأسسم
ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةد˘˘عأ˘˘سسم˘˘ل
أ˘˘˘م بسسح ،«أ˘˘˘نورو˘˘˘˘ك» سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف

ةدحتملا تأيلولا ةرأفسس هب تحرسص
.ءأعبرألا سسمأا رئازج˘لأ˘ب ة˘ي˘كير˘مألا

نأيب بسسح ةدعأسسملا هذه تءأجو
ىلع ةدعأسسملل ةيكيرمألا ةرأفسسلل
ىلع أنوروك ةحئأج ر˘ي˘ثأأ˘ت ف˘ي˘ف˘خ˘ت
ىلإا ةفأسضإلأب ،يرئازجلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تأ˘˘قÓ˘˘ع˘˘˘لا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ب د˘˘مألا ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ة˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا

اذ˘ه نأا ،نأ˘ي˘ب˘لا فأ˘سضأاو .ن˘ي˘ب˘ع˘سشلا

ي˘ت˘لا تأ˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ه˘جو˘ي˘سس م˘عد˘لا

ةبرأحمل رئازجلا عم نوأعتلأب لمعت

ه˘نا ،نأ˘ي˘ب˘لا سسف˘ن د˘كأاو .سسور˘ي˘ف˘˘لا

ة˘ح˘ئأ˘ج ة˘برأ˘ح˘م ن˘م ر˘ه˘سشأا د˘˘ع˘˘بو

ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا تأ˘˘يلو˘˘لا ي˘˘ف أ˘˘نورو˘˘ك

أكيرمأا ىقب˘ت أ˘ه˘جرأ˘خو ة˘ي˘كير˘مألا

ىلع ةبأجتسسÓل ة˘ح˘نأ˘م ة˘لود ر˘ب˘كأا

تسصسصخو ،ي˘م˘لأ˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

009 ةيكيرمألا ةدحت˘م˘لا تأ˘يلو˘لا

ئراو˘ط˘لا تلأ˘˘ح˘˘ل رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

ةيدأسصتقلاو ةي˘نأ˘سسنإلاو ة˘ي˘ح˘سصلا

.ملأعلا ءأحنأا عيمج يف
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يف لخدي يذلا ءارجإلا اذه يتأأيو
،«أنورو˘ك» سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فأ˘كم رأ˘طإا
نم ديعلا ةبسسأنم هفرعت أمل ارظن
يفو.يقÓتو ةيلئأع تارأيزو عمجت
أ˘تأ˘ب أ˘ع˘ن˘م ع˘ن˘م˘ي ه˘نإأ˘ف ،دد˘سصلا اذ˘ه
قاوسسألأك ةيمومعلا نكأمألا لوخد
تÓحملاو ،ةأطغملا ريغو ةأطغملا
أهريغو بئارملاو ربأقملاو ةيرأجتلا
ى˘˘لإا ة˘˘فأ˘˘سضإا ،ة˘˘مأ˘˘م˘˘ك ءاد˘˘ترا نود

د˘عأ˘ب˘ت˘لا تاءار˘جا مار˘ت˘˘حا ةرور˘˘سض
ة˘ي˘نو˘نأ˘ق˘لا تأ˘فأ˘سسم˘لاو ي˘˘نأ˘˘كم˘˘لا
لوأنتم يف عسضوتسسو اذه .ةددحملا
ىلع لوسصحلا تأينأكمإا نينطاوملا
ثيح ،عسساو قأطن ىلع تأمأمكلا
ى˘ل˘ع ع˘يزو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت

يندملا عمتجملا نأج˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

تر˘ب˘ع د˘قو.ه˘تأ˘ي˘ع˘م˘ج ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو

يف «ةقلطملا» أهتقث نع ةموكحلا

م˘ه˘ي˘عوو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘بأ˘˘ج˘˘ت˘˘سسا

نم ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف م˘ه˘ن˘مأ˘سضتو

ءأبول يدسصت˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا

نم .«91 ديفوك» دجتسسملا أنوروك

د˘˘سصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل و˘˘سضع د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج

أ˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف رأ˘سشت˘نا ة˘ع˘بأ˘ت˘مو

ىلع «يوأيحم سضأير» روسسيفوربلا

،ة˘مأ˘م˘كلا ءاد˘ترا م˘ي˘م˘˘ع˘˘ت ةرور˘˘سض

ةهجوملا ةمأ˘م˘كلا ر˘ع˘سس نأا أ˘ف˘سشأ˘ك

رأنيد04 زوأ˘ج˘ت˘ي ن˘ل ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل

ة˘عاذإÓ˘ل يوأ˘ي˘ح˘˘ي لأ˘˘قو .ير˘˘ئاز˘˘ج

يردن ل» ءأعبرألا سسمأا ةيرئازجلا

ءادترا نكل ،Óبقتسسم ثدحيسس اذأم

ىد˘˘ترا اذإا م˘˘ه˘˘م ل˘˘مأ˘˘ع ة˘˘مأ˘˘م˘˘كلا

زوأجت عيط˘ت˘سسن ة˘مأ˘م˘كلا ع˘ي˘م˘ج˘لا

ه˘نأا رو˘سسي˘فور˘ب˘لا ف˘سشكو .«ءأ˘بو˘˘لا

تأيم˘كب تأ˘مأ˘م˘كلا ر˘ي˘فو˘ت م˘ت˘ي˘سس

04 أ˘هر˘ع˘سس زوأ˘ج˘ت˘ي ن˘˘لو ة˘˘ي˘˘فأ˘˘ك

دكأا ،يحسصلا رجحلا عفر نعو.رأنيد

،ن˘يرذ˘ح ى˘ق˘ب˘ن نأا بج˘ي» يوأ˘ي˘ح˘ي

نيمرتحمو ،نينمأ˘سضت˘م ،ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م

يف عورسشلا لبق ةيأقولا تاءارجإل

و˘سضع ف˘سشك أ˘م˘ك .«ر˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘فر

62 دجاوت نع ةحئأجلا ةعبأتم ةنجل

ةزكرملا ةيأ˘ن˘ع˘لا ي˘ف ط˘ق˘ف أ˘سضير˘م

.نطولا تأيفسشت˘سسم ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع

حÓ˘سصإاو ة˘ح˘سصلا ر˘يزو د˘˘كأاو اذ˘˘ه

ةرورسض ىل˘ع سسمأا تأ˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا تأ˘مأ˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا

،سصأخسشألا عيمجل ةيرورسض أيملع
ةيئأقولا تاءارجإلا دحأا دعت يتلاو
نب نأمحرلا دب˘ع رأ˘سشأاو .ة˘م˘سسأ˘ح˘لا
ةعونسصملا ةمأمكلا ّنأا ىلإا ،ديزوب
نم ة˘يأ˘قو˘ل˘ل ة˘ح˘لأ˘سص ج˘ي˘سسن˘لا ن˘م
تأئيزجلا فذق عنمت أهنأل سسوريفلا
دنع وأا ملكتلا دنع مفلا نم ةلئأسسلا
ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو فأ˘˘سضأاو.سسط˘˘ع˘˘˘لا
تأعأطق ةدع نأا ،ةيرئازجلا ةعاذإÓل
تأ˘مأ˘م˘كلا ة˘عأ˘ن˘سص ي˘˘ف تم˘˘هأ˘˘سس
نيوكت˘لا عأ˘ط˘ق رار˘غ ى˘ل˘ع أ˘ي˘ل˘ح˘م
ة˘˘˘حأ˘˘˘ي˘˘˘سسلا عأ˘˘˘ط˘˘˘قو ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لا

حمسسيسس أمم ،ةيديلقتلا تأعأنسصلاو
ةمأمك نويلم جأتنإا ىلإا لوسصولأب
كل˘ت نإا د˘يزو˘ب ن˘ب لأ˘قو.مو˘ي˘لا ي˘˘ف
ديدعلا أهلأمعتسسا نكمي تأمأمكلا

.أهميقعت طرسش تارملا نم

ءافسش ةلاح222 و انوروكب ةديدج ةباسصإإ561 و تايفو7 ليجسست

رئازجلا يف ةحئاجلا ةيادب ذنم ةرم لوأل ةباسصإلا تلاح زواجتت ءافسشلا تلاح

ةعامجلإ ةحلسصم ميدقت ةرورسض ىلع ددسش
ةسصاخلإ ةحلسصملإ ىلع

ةباجتسسإلاب نينطاوملا بلاطي يدهملب
ةيبطلاو ةيعرسشلا ريبادتلل

ميدق˘ت نإ ىل˘ع ،يد˘ه˘م˘ل˘ب ف˘سسو˘ي فا˘قوأ’إو ة˘ي˘ن˘يد˘لإ نوؤو˘سشلإ ر˘يزو د˘كأإ
تإءإرجإإ ىلإ ةرا˘سشإ ي˘ف ة˘سصا˘خ˘لإ ة˘ح˘ل˘سصم˘لإ ن˘م ىلوأإ ة˘عا˘م˘ج˘لإ ة˘ح˘ل˘سصم
لفح مسسإرم لÓخ هتملك يف فاسضأإو .رطفلإ ديع يموي لÓخ رجحلإ

اهدحو تسسيل ةدابعلإ نأإ ،لو’إ سسمأإ ةليل ةحسصلإ لامعو تإراطإإ ميركت
لامعأإ نم نكلو ،ردقلإ ةليل نم ةكرابملإ ةليللإ هذه يف هللإ اهكرابي نم
نأإو ىودعب نيملسسملإ نم دحأإ يذؤوت ’ نأإو ءÓب لخدت ’ نأإ اسضيأإ ريخلإ

انبراجت نم انملعت دقل » Óئاق ريزولإ عباتو .دحأإ كÓه يف اببسس نوكت ’
ديعلإ موي رخؤون انك نإإو مودت ’ ءإرتب ايÓبلإ نأإ انثورومو انخيراتو
ىلوأإ اننطو حإرفأإ نأاب اخسسإر اناميإإ نمؤون اننأÓف ةريغسصلإ انترسسأإ حإرفأإ

ددسش امك .«ةسصاخلإ ةحلسصملإ نم ىلوأإ ةعامجلإ ةحلسصم ميدقتو ربكأإو
ترمتسسإ إذإإ ،تإرسسمو حرفو رسصنو رسسي هللإ لوحب دغلإ نأإ ىلع ،ريزولإ

ةيلوؤوسسملإ حورب نطولإ إذه ءانبأإ ىلحتو بعسشلإ يف ةيلاعلإ يعولإ ةلاح
يف يه يتلإ ةي˘نو˘نا˘ق˘لإو ة˘ي˘ب˘ط˘لإ ،ة˘ي˘عر˘سشلإ ر˘ي˘بإد˘ت˘لإ ل˘ك˘ل إو˘با˘ج˘ت˘سسإو
كوكسشل ةداسضم نوكت نأإ يغبني ةباجتسس’إ هذهو ،انم دحإو لك حلاسص

فرسصتلإ نسسح نأإ ،يدهمل˘ب ح˘سضوأإو .ن˘ي˘سصبر˘ت˘م˘لإ سصبر˘تو ن˘ي˘ك˘ك˘سشم˘لإ
ىلإإ راثآ’إو رئاسسخلإ للق سسوريفلإ روهظ دعب ركبم تقو يف ريبدتلإو
ءانبأإ نيب ح’ رزآاتلإو نماسضتلإ هجو نأإ ،ريزولإ فاسضأإو .دودحلإ دعبأإ
،هيناعم ىقرأإو هللح ىهبأإ يف ريظنلإ عطقنم ءاطع يف يرئإزجلإ بعسشلإ

ع˘ي˘فر ي˘عو ن˘ع م˘لأ’إ موا˘ق˘ت ي˘هو ا˘ه˘ت˘ب˘ه˘ب تنا˘بأإ ة˘مأ’إ هذ˘ه نأإو ة˘سصا˘˘خ
،ةكرابملإ ردقلإ ةليلب ’افتحإو .اهلك عمتجملإ حئإرسش ىدل ةيلوؤوسسملاب
ة˘ب˘خ˘ن˘ل ة˘يز˘مر ةرو˘سص ي˘ف نآإر˘ق˘لإ ل˘هأإ مر˘ك˘ت ر˘ئإز˘ج˘لإ نأإ يد˘ه˘م˘˘ل˘˘ب د˘˘كأإ
هللإ نذإاب دعتسستو دعإوو قرسشم لبقتسسمل علطتت يهو ةزيمتم ةحجان

ةيزكرمو ةيزمر نم هلثمي امب «رئإزجلإ عماج» خماسشلإ حرسصلإ حاتتف’

±.S°∏«º.ةيراسضحلإ ةفرعملإو عاعسشإÓل

تÓحرلإ فانئتسسإإ ةيروهمجلإ ةسسائر يفن بقع
:دكؤوت «سسنإرف ريإإ» .. نإوج رهسش

تÓحرلا لودج نمسض تسسيل رئازجلا»
«ةيسسنرفلا ةيوجلا طوطخلل  ةيوجلا

لودج نمسض رئإزجلإ جإردإإ مدع نع ،ةيسسنرفلإ ةيوجلإ طوطخلإ تفسشك
ة˘سسا˘ئر رإد˘سصإإ بق˘ع كلذو ،ل˘ب˘ق˘م˘لإ نإو˘ج ر˘ه˘˘سشل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ ا˘˘ه˘˘تÓ˘˘حر
يفو.لبقملإ رهسشلإ ةيوجلإ تÓحرلإ فانئتسسإ ي˘ف˘ن˘ي ا˘نا˘ي˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لإ

نمسض رئإزجلإ نوكت نأإ  ،اهل نايب يف سسنإرف ريإإ تدعبتسسإ قايسسلإ إذه
رإرقب رئإزجلإ وحن اهتÓحر فانئتسسإ تطبر ثيح ،نإوج رهسشل اهتÓحر
ن˘م ل˘ك ىلإإ ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ه˘ي˘لإإ تب˘هذا˘م سسف˘ن و˘هو ،ة˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لإ
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لإ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلإ نÓ˘˘عإإ ن˘˘ي˘˘ح ىلإإ لا˘˘غ˘˘ي˘˘ن˘˘سسلإو سسنو˘˘ت ،بر˘˘غ˘˘م˘˘لإ

عم ،ةيجيردت ةفسصب اهتÓحر فنأاتسستسس اهنأاب ةهجلإ تإذ تلاقو.كلذ
ددع و ةيسسنرفلإ  يسضإرأ’إ يف اميسس’ تاهجولإ ددع يف ةيجيردت ةدايز

ةريسشم ،ايقيرفأإ يف طقف لود7 مدختسس امنيب ،ةيبوروأ’إ تاهجولإ نم

متي يتلإ ةعسسلإ نم طقف ةئملاب51 لثميسس إذه نإريطلإ جمانرب نأإ

57ب اهريفو˘ت م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،ةر˘ت˘ف˘لإ هذ˘ه لÓ˘خ ي˘ع˘ي˘ب˘ط ل˘ك˘سشب ا˘هر˘سشن
ة˘سسا˘ئر نأإ ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘جوة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لإ ة˘˘يو˘˘ج˘˘لإ لو˘˘ط˘˘سسأإ ن˘˘م ةر˘˘ئا˘˘ط

درجم اهنأ’ تلاقو ةيوجلإ تÓحرلإ فانئتسسإ تفن دق تناك ةيروهمجلإ
مامأإ ءإوجأ’إ قلغ وإ حتف رإرق نأاب ةزربم ،ةحسصلإ نم اهل سساسسأإ ’ ةعاسشإإ
 .رئإزجلل ايلعلإ تاطلسسلإ نع ’إإ ردسصي’ يدايسس رإرق ةيوجلإ تÓحرلإ
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ةعمجلإ موي حتفتسس ةيديربلإ زكإرملإ بإوبأإ

نيدعاقتملا تاسشاعم بسص دعوم ميدقت
صسيمخلا مويلا خيرات ىلإا

مويلإ ىلإ نيدعاقتملإ تاسشاعم بسص خيرإوت ميدقت ةيمسسر ةفسصبو ررقت

ديرب ريدم نأاب ،ةيمسسر رداسصم تلاقو .يام12 خيراتل قفإوملإ سسيمخلإ
نيذلإ نيدعاقتملإ تاسشاعم بحسس خيرإوت ميدقت ىلع قفإو دق رئإزجلإ

يأإ يراجلإ يام12 ىلإ رهسش لك نم62و42و22 مايإ مهتاسشاعم نوسضاقتي
لك نم نيرسشعلإ موي اهسشاعم ىسضاقتت يتلإ ةئفلإ نأاسشب امأإ.سسيمخلإ مويلإ
ديرب ريدم دكأإ دقو.يداع لكسشب ءاعبر’إ سسمأإ اهسشاعم بسص مت دقف رهسش
ةئف مامإ ةعمجلإ موي حتتفتسس ةيديربلإ زكإرملإ بإوبإ نأإ ىلع رئإزجلإ
تخسض دقف ركذلاب ريدج.ةيحيرأإ لك˘ب ا˘ه˘تا˘سشا˘ع˘م بح˘سسل ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لإ
ف’أإ ةر˘˘سشع˘˘ب رد˘˘ق ا˘˘ي˘˘لا˘˘م ا˘˘فÓ˘˘غ د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لإ قود˘˘˘ن˘˘˘سصلإ ةرإدإ

±.S°∏«º.يراجلإ يام رسشع عباسسلإ موي رايلم ةئامنامثو

جد04 ـب اهرعسس فيقسست مت اميف

نيفلاخملل تابوقعو ديعلا مايأا لوأا نم ةيادب ةيرابجإا ةمامكلا

ةينوناقلإ ريغ تÓسسإرملل دح عسضو لجأإ نم لخدتلل ةيبرتلإ ريزو ةباقنلإ تعد اميف

ةنسسلا ةياهنب ةسصاخلا لامعألا ءارجإا نوسضفري تايوناثلا ءاردم

’إوز ةدحإولإ ىلإ احابسص ةعباسسلإ نم ةيمإزلإإ ةفسصب ةنومسضم نوكتسس

ديعلا يموي لÓخ ةبوانملا نمسضتسس اهل صصخرملا ةيراجتلا تÓحملا
نيفلاخملل ميتنسس نييÓم01 و5 نيب ةيلام تامارغو قلغلا ىلإا لسصت ةبوقع ^
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ا˘ف˘ي˘ضض ه˘لوز˘ن ىد˘ل يا˘كب لا˘ق و
مت» هنإ ةينطولإ ةعإذلإ ةانق ىلع
نم تإءإرجإلإ نم ديدعلإ ذاختإ

فد˘˘ه˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لإ ةرإزو فر˘˘˘ط
ثي˘ح تإدرإو˘˘لإ ةرو˘˘تا˘˘ف سضف˘˘خ
متيضس يذلإ لوألإ ءإرجإلإ قلعتي
يئاقولإ يفاضضإلإ مضسرلاب هقيبطت
نيب هلدعم حوإرتي يذلإ تقؤوملإ

و .«ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب002 و03
ي˘ت˘لإ دإو˘م˘لإ ة˘م˘ئا˘ق سصو˘ضصخ˘˘ب
تلدعم و م˘ضسر˘لإ إذ˘ه ا˘ه˘ل˘م˘ضشي
دوجو ىلإ ريزولإ راضشأإ ،هقيبطت
حلاضصم فرط نم هدإدعإ مت سصن
لوقلا˘ب ا˘ف˘ي˘ضضم ,ةرا˘ج˘ت˘لإ ةرإزو
ة˘غ˘ي˘ضصلإ ع˘˘ضضو دد˘˘ضصب ن˘˘ح˘˘ن»
ةإدأاب قل˘ع˘ت˘م˘لإ سصن˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لإ
نوكيضس و هذه يراجتلإ عافدلإ

فيضضيو .«بيرقلإ تقولإ يف إذه
لدعم ديدحت فدهب و» لوؤوضسملإ
ةرإزولإ تماق مضسرلإ إذه ذيفنت
ةلكيه يف لثمتي ديلقت ءاضسرإاب
متيضس ثيح ,عورفلإ نيب رواضشتلإ
ي˘ت˘لإ تا˘نا˘ي˘ب˘ل˘ل ا˘ق˘فو هد˘يد˘˘ح˘˘ت
نأإ حضضوأإ و .«عورفلإ هذه اهمدقت
ةيامحب انل حمضستضس» ةيلمعلإ هذه
لإد˘ب˘˘ت˘˘ضسإ و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ جا˘˘ت˘˘نإلإ
نزإو˘˘ت˘˘لإ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت و تإدرإو˘˘لإ

ليدعت مت ,ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل .«يرا˘ج˘ت˘لإ
ةدرو˘˘ت˘˘ضسم˘˘لإ ع˘˘˘ل˘˘˘ضسلإ ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
ي˘فا˘ضضلإ م˘ضسر˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘ضضا˘˘خ˘˘لإ
رإر˘ق بجو˘م˘ب تقؤو˘م˘لإ ي˘ئا˘قو˘لإ

ل˘˘ير˘˘بإ ر˘˘ه˘˘ضش هر˘˘ضشن م˘˘ت يرإزو

تائ˘م ي˘ن˘ث˘ت˘ضسي يذ˘لإو9102
و .م˘ضسر˘لإ إذ˘ه ن˘م تا˘جو˘ت˘ن˘م˘˘لإ
اهليدع˘ت م˘ت ي˘ت˘لإ ة˘م˘ئا˘ق˘لإ م˘ضضت

م˘ضسر˘ل˘ل ع˘ضضا˘خ جو˘ت˘ن˘˘م299

021 و03 نيب حوإرتت تلدعمب
م˘ضضت تنا˘ك ن˘ي˘ح ي˘ف ,ة˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب

جوتنم590.1 ةقباضسلإ ةم˘ئا˘ق˘لإ

03 نيب حوإرتت تلدعمل عضضاخ

،ىرخأإ ةهج نم و .ةئاملاب002 و
طاضشن ميظنت ىلع ياكب نهإر
ع˘با˘ط ءا˘ف˘ضضإ فد˘ه˘ب دإر˘ي˘ت˘ضسلإ
ا˘ف˘ي˘ضضم ,درو˘ت˘ضسم˘ل˘ل ي˘فإر˘˘ت˘˘حإ
ا˘˘˘ن˘˘˘تإدرإو سضف˘˘˘˘خ» لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تاجوتنملإ دإريتضسإ و ةيفاضضلإ

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ ا˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ح بضسح
ءإرجإ ي˘نا˘ث ر˘ب˘ت˘ع˘ي (ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لإ)
إذ˘ه ي˘ف و .«ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب مو˘ق˘ن˘˘ضس
ةدام لاثم ريزولإ ىطعأإ ،ددضصلإ
ةمعدم ةدام ربتعت يتلإ قيقدلإ

هنإ ىلإإ إريضشم ،لودلإ فرط نم
حلاضصم هب تماق قيقحت بضسح»

000.71 د˘جو˘ي ةرا˘ج˘ت˘لإ ةرإزو
ل˘ج˘ضسلإ ي˘ف ة˘ل˘˘ج˘˘ضسم ةز˘˘ب˘˘خ˘˘م

ي˘ف د˘جو˘ي ن˘ي˘ح ي˘˘ف يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ

يتلإ طقف ةزبخم000.7 نإديملإ

8,2 ل˘م˘ع˘ت˘ضست ي˘ت˘˘لإ و ط˘˘ضشن˘˘ت
ن˘ي˘ل˘لإ ح˘م˘ق˘لإ ن˘م ن˘ط نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
يذ˘˘لإ تقو˘˘لإ ي˘˘ف درو˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لإ

نويلم5 نم ديزإ هيف دروتضسن
امك .«ايونضس ةداملإ هذه نم نط
يرجي هنإ بدت˘ن˘م˘لإ ر˘يزو˘لإ د˘كإ

ديدج طور˘ضش ر˘ت˘فد دإد˘عإ ا˘ي˘لا˘ح
.دإريتضسلإ تاطاضشن ميظنتب موقي
سصو˘ضصخ˘لإ إذ˘˘ه˘˘ب يا˘˘كب لا˘˘ق و
طبضض و ميظنت نأاضشب انضشقانت»
إذ˘ه نأإ ثي˘ح دإر˘ي˘˘ت˘˘ضسلإ طا˘˘ضشن
جما˘نر˘ب را˘طإإ ي˘ف ل˘خد˘ي ل˘م˘ع˘لإ
إذ˘ه ءا˘ج» فا˘ضضأإو .«ة˘˘مو˘˘كح˘˘لإ
ةيعضضو سصيخضشت دعب جمانربلإ
ر˘ه˘ظ˘ي يذ˘لإ يرا˘ج˘ت˘لإ نإز˘ي˘م˘لإ

مث .«ينطولإ دا˘ضصت˘قلإ ة˘ضشا˘ضشه
إذ˘ه كرإد˘ت ة˘ي˘غ˘ب ,ر˘˘يزو˘˘لإ فدرأإ
«سصضصختلإ» لاخدإ بجي عضضولإ
قيرط نع دإريتضسلإ طاضشن يف
تابجإو ددحي طورضش رتفد دإدعإ
.ن˘˘يرد˘˘ضصم˘˘لإو ن˘˘يدرو˘˘ت˘˘ضسم˘˘لإ

سضر˘˘˘˘ف نإ ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لإ نأا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘طو
نم مهعنم ينعي ل سصضصختلإ

وأإ ر˘˘يد˘˘ضصت طا˘˘ضشن ة˘˘˘ضسرا˘˘˘م˘˘˘م
ي˘ف ل˘خد˘ت ي˘لإ دإو˘م˘لإ دإر˘ي˘ت˘˘ضسإ

ا˘˘م˘˘نإإ و م˘˘ه˘˘ضصا˘˘ضصت˘˘خإ لا˘˘˘ج˘˘˘م

دعإوق مإرتحإ لظ يف ةضسرامملإ
,«ةدوجلإ و ةضسفانملإ و ةيفافضشلإ

ر˘˘˘ت˘˘˘فد عور˘˘˘ضشم» نأإ ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ضضم
كن˘ب دإد˘عإا˘ب ح˘م˘ضسي˘ضس طور˘ضشلإ

ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ك ل˘م˘ضشي تا˘مو˘ل˘ع˘˘م
ن˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف و .«دإر˘˘ي˘˘ت˘˘ضسإ
نأإ ريزولإ لاق ريتإوفلإ ميخضضت
تح˘ت ل˘م˘˘ع ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
حإرتقإ ددضصب يه ةرإزولإ فإرضشإ
قيقحتلإ لئاضسو سصخت تإءإرجإ»
.«هميرجت و تافلاخملإ هذه يف
ر˘يزو˘˘لإ را˘˘ضشأإ ىر˘˘خأإ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ىلع ةحوتفملإ ةضشرولل بدتنملإ

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لإ و ه˘˘ترإزو ىو˘˘ت˘˘ضسم
و .ة˘ي˘لود˘لإ تا˘قا˘ف˘تلإ م˘ي˘ي˘ق˘˘ت˘˘ب
ةكإرضشلإ تايقافتاب رمألإ قلعتي
عم رئإز˘ج˘لإ ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘قو ي˘ت˘لإ
لود˘˘˘˘لإ و ي˘˘˘˘بوروألإ دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلإ
لدابتلإ ةقطنم و سسنوت و ةيبرعلإ
م˘ي˘ي˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ضس ثي˘ح ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فلإ
ة˘ي˘غ˘ب ف˘ع˘ضضلإ و ةو˘ق˘لإ طا˘ق˘˘ن»
ا˘˘ن˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم ع˘˘˘م ا˘˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘ت
ىلإإ ريزولإ راضشإ و .«ةيداضصتقلإ
ةيكرمج˘لإ مو˘ضسر˘لإ سضي˘ف˘خ˘ت نأإ

ه˘˘ل تنا˘˘ك ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
و اهتينإزيم ىلع ةيبلضس بقإوع
فعضض ةجيتن يراج˘ت˘لإ ا˘ه˘نإز˘ي˘م
.ينطولإ جاتنلإ و رامثتضسلإ
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ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ة˘˘كر˘˘ضشلإ تنأا˘˘م˘˘ط
زا˘˘غ˘˘لإو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلإ ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘ل
ر˘ي˘˘بإد˘˘ت˘˘لإ نأا˘˘ضشب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ
إر˘خؤو˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لإ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘ضسلإ
ة˘ح˘ئا˘ج را˘˘ضشت˘˘نإ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ن˘م˘ضض ل˘خد˘ت ي˘ت˘لإو «ا˘نورو˘ك»
ةحضص ىلع ظافحلإ يف اهيعاضسم
.ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لإو نإو˘˘˘عألإ ة˘˘˘مÓ˘˘˘ضسو

ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘كر˘ضشلإ تر˘˘كذو
ينطولإ بإرتلإ لماك ربع اهنئابز
نا˘م˘ضضب ا˘ه˘تإد˘ه˘ع˘ت˘ب ا˘ه˘مإز˘ت˘لا˘ب
عيزوت يف ةيرإرمتضسلإو ةيعونلإ
دضصر تايلمع قي˘ل˘ع˘تو ،ة˘قا˘ط˘لإ
إذهو ريتإوفلإ عيزوتو تإدإدعلإ
اظافح اهنإوعأإ تاكرحت نم دحلل

ةدم ةليط عيم˘ج˘لإ ة˘مÓ˘ضس ى˘ل˘ع
ة˘˘˘كر˘˘˘ضشلإ تد˘˘˘كأإو .ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لإ
ءا˘بر˘ه˘كلإ ع˘يزو˘ت˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ

ر˘ي˘بإد˘ت˘لإ تذ˘خ˘تإ ا˘˘ه˘˘نأإ زا˘˘غ˘˘لإو
ةمانزر مإرتحإ لجأإ نم ةمزÓلإ
مكإرت يداف˘ت˘ل ة˘يرود˘لإ ةر˘تو˘ف˘لإ
ةدا˘ف˘ت˘ضسإ نا˘م˘ضضو كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘ضسلإ
تايوتضسم فل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ئا˘بز˘لإ
ريتإوفلإ ريدقت متي ذإإ ،تافيرعتلإ
لك كÓه˘ت˘ضسإ لد˘ع˘م ق˘فوو ا˘ي˘لآإ

اهنئا˘بز زا˘غ˘ل˘نو˘ضس تعدو .نو˘بز
ى˘ل˘˘ع عÓ˘˘طلإ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غإر˘˘لإ
سصاخلإ عقوملإ ةرايزل مهريتإوف

هلÓخ نم نكمي يذلإ ةكرضشلاب
.اينورتكلإإ ريتإوفلإ ديدضستب مايقلإ

ىلع فرعتلإ نئابزلل نكمي امك
ربع ايلآإ مهنويدل يلامجإلإ غلبملإ

ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لإ لا˘ضصتلإ ز˘˘كر˘˘م

ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي يذ˘˘لإ3033 م˘قر˘˘لإ
ة˘˘عا˘˘ضسلإ رإد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مد˘˘خ˘˘لإ
تلاغضشنلإ فلتخم نع ةباجإÓل
لماك ربع نئابزلإ لكل ةيمويلإ
. ينطولإ بإرتلإ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ
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يفاسضإ’أ مسسرلاب قلعتملأ سصنلل ةيئاهنلأ ةغيسصلأ نع جأرفإ’أ راظتنإأ يف

ديدج طورسش رتفد قيرط نع دإريتسسإلإ طاسشن ميظنت
جراخلأ نم مهئÓجإأ دعب ةيعر0079 ـب لفكت هعاطق نإأ لاق

ةيديلقتلإ تاعانسصلإ عاطق نأإ فسشكي يومرم

ايموي ةمامك فلأإ052 يلإوح جتني
يلئاعلإ لمعلإو ةيديلقتلإ ةعانضصلإو ةحايضسلإ ريزو فضشك

فيضض» جمانرب ىلع افيضض سسمأإ هلوزن ىدل يرومرم نضسح

رئإزجلإ نأإ ىلوألإ ةيعإذإلإ ةانقلإ ريثأإ ربع ثبي يذلإ «حابضصلإ

اهينطإوم ليحرتب تماق يتلإ لودلإ لئإوأإ نيب نم تناك

نم اموي41 ةليط ايحضص مهب لفكتلإو  جراخلإ يف نيقلاعلإ

0079 ـب ل˘ف˘كت˘لإ نأإ يرو˘مر˘م فا˘ضضأإو.ي˘ح˘ضصلإ ر˘ج˘˘ح˘˘لإ

ف˘ثا˘كت ة˘ج˘ي˘ت˘ن نا˘ك كلذ نأإو ن˘ي˘ه˘لإ ر˘مألا˘ب سسي˘ل ن˘˘طإو˘˘م

تماق ةلودلإ نأإ ىلإإ إريضشم تإرإزولإ فلتخم نيب قيضسنتو

لإوحأإ ةعباتم اهتمهم ةموكحلإ ىوتضسم ىلع ةيلخ ليكضشتب

يفو.جراخلإ يف نيقلاعلإ ني˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ا˘يا˘عر˘لإ تلا˘غ˘ضشنإو

اهتلذب يتلإ دوهجلإ نأإ ىلإإ «يرومرم» تفل هتإذ قايضسلإ

ءإوضس دح ىلع سصاخلإو ماعلإ نيعاطقلإ اهيف مهاضسو رئإزجلإ

نم ةداضشإإ ل˘ح˘م تنا˘ك ة˘ي˘ح˘ضص ة˘ي˘ط˘غ˘تو ما˘ع˘طإإو ءإو˘يإإ ن˘م

يضشفت ةحفاكم دوهج راطإ يفو .ةحضصلل ةيملاعلإ ةمظنملإ

تريغ هحلاضصم نأإ ةحايضسلإ ريزو فضشك انوروك سسوريف

تاعانضصلإ عاطق ييفرح ماحقإاب ءابولإ ببضسب اهيجيتإرتضسإ

دوهجملإ ي˘ف ةد˘عا˘ضسم˘ل˘ل تا˘ما˘م˘كلإ جا˘ت˘نإإ ي˘ف ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لإ

نأإ ىلإإ اتفل .لاجملإ إذه يف لجضسملإ سصقنلإ ببضسب ينطولإ

فلأإ052و فلأإ002 نيب ام جتني ةيديلقتلإ تاعانضصلإ عاطق

005 ىلإإ ىلوأإ ةلحرم يف لضصيل حضشرم مقرلإو ايموي ةمامك

ةمامك نويلم غولب وه فدهلإ ىقبي تقو يف ايموي فلأإ

قحل يذلإ ررضضلإ ىلإإ ثدحتملإ قرطت رخآإ بناج نم.ايموي

هحلاضصم نأإ ىلإإ إريضشم ءابولإ يضشفت ءإرج ةحايضسلإ عاطقب

عاطقلإ يينهمو ءإربخ عم قيضسنتلاب يلاحلإ تقولإ يف ثحبت

هجويضس يحايضسلإ طاضشنلإ ثعب ةداعإل عورضشم دإدعإإ نع

ةرإزولإ ىوتضسم ىلع ةع˘با˘ت˘م˘لإو ة˘ظ˘ق˘ي˘لإ ة˘ي˘ل˘خ ى˘لإإ ا˘ق˘حل

.هتضشفانمو هثحب لجأإ نم ىلوألإ
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   راعسسأ’أ ىلع اباجيإأ سسكعني مل ةرفولأ لماع

لجيج لحإوسس وزغت «ةنوتلإ» كامسسأإ

 ةريبك احابرأإ نوققحي نودايسصلإو
هذه اهل فرعت مل ةقباضس يفو لجيج ةيلو لحإوضس دهضشت

يفو ةقÓمعلإ كامضسأÓل إريبك إوزغ لبق نم Óيثم ةريخألإ

ىلع اباجيإ سسكعنإ يذلإ رمألإ «ةنوتلإ » كمضس اهتمدقم

سضرعت يتلإ ةمزألإ لظ يف ةيلولإ يدايضص ليخإدمو طاضشن

لمع لطع يذلإ انوروك سسوريف ءإرج نم إرخؤوم ءلؤوه اهل

هيف لقانتتو نأإ لإ موي هيف رمي دعي ملو . مهنم ريثكلإ

كامضسأإ نم ريبك ددعل إرّوضص رحبلإ ةإوهو نيدايضصلإ تاضسدع

ةيرحبلإ طاقنلإ فلتخم نم اهجإرخإ متي يتلإ ةقÓمعلإ ةنوتلإ

، اهب عاقيإلإ يف نوفرتحملإ نودايضصلإ حجن امدعب لجيجب

غلك003لإ اهضضعب  نزو زواجت يتلإ كامضسألإ هذه تحضضأإو

ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع إز˘ي˘م˘م إرو˘كيد ل˘كضشت

ىلع إديدحتو ةيلولإ ميلقإ ربع ةيرحبلإ تاجتنملإو كامضسألإ

تاكمضسملإ نم ديدعلإ رضشتنت نيأإ34 مقر ينطولإ قيرطلإ

. زيزعلإ دبع يديضس ةيدلب ميلقإ ىوتضسم ىلع اضصوضصخ

ةيلو ئطإوضش وزغ˘ت˘ل ة˘قÓ˘م˘ع˘لإ «ة˘نو˘ت˘لإ » كا˘م˘ضسأإ تدا˘عو

ىلع رثأإ ليوط ءافتخإ دعب قوبضسم ريغو ريبك لكضشب لجيج

لكضشب رومألإ ريغتت نأإ لبق ةريخألإ هذه نم ةيلولإ جوتنم

دإدعأإ سصانتقإ يف نيدايضصلإ حاجن لÓخ نم ماعلإ إذه يرذج

ةريثك تإري˘ضسف˘ت ط˘ضسو ةر˘ي˘ب˘كلإ كا˘م˘ضسألإ هذ˘ه ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك

بترتام لكب  ئجافملإ ريغتلإ إذه بابضسأإ نأاضشب ةبراضضتمو

ةئزجتلإ ةعاب مهلÓخ نمو  نيدايضصلل  ةريبك حابرأإ نم هنع

ءإرو نم ةربتعم حا˘برأإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف م˘هرود˘ب إو˘ح˘ج˘ن ن˘يذ˘لإ

رمألإ إذه ناك نإو  كمضسلإ نم عونلإ إذه يف ةريبكلإ ةرفولإ

امامت كمضسلإ نم عونلإ إذه راعضسأإ ىوتضسم ىلع طق رثؤوي مل

هذه راعضسأإ لظت ثيح ىرخألإ ةيكمضسلإ عإونألإ ةيقب امك

فل˘خا˘م و˘هو ةر˘فو˘لإ ل˘ما˘ع م˘غر با˘ح˘ضسلإ ح˘طا˘ن˘ت ةر˘ي˘خألإ

نأإو اضصوضصخ لجيجب ةيبعضشلإ طاضسوألإ يف إريبك اجاعزنإ

ىلع ابا˘ج˘يإ سسكع˘ن˘ي نأإ سضور˘ف˘م˘لإ ن˘م نا˘ك ةر˘فو˘لإ ل˘ما˘ع

ةيلو يف ةماع˘لإ لوا˘ن˘ت˘م ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لإ را˘ع˘ضسألإ

. ةيكمضسلإ ةورثلإ ثيح نم ةرإدضصلإ يف ةفنضصم
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ةقاطلأ عيزوت يف ةيرأرمتسسإ’أو ةيعونلأ نامسضب اهتأدهعتب اهمأزتلإأ تدكأأ

كÓهتسسإلإ مكإرت يدافتل ةرتوفلإ ةمانزر مإرتحإإ صصوسصخب اهنئابز نئمطت «زاغلنوسس»

سسأرهأأ قوسس

ةيرورعزلإو ةراسضخلإ يتيدلب يسسيئر ماهم ءاهنإإ
و ةدإدحلإ ةيدلب سسيئر نم لك فيقوت دعب مهددع عفترإإ نيذلإو نيفوقوملإ رايمألإ ىلإإ ةيرورعزلإ و ةراضضخلإ ةيدلب ريم نم لك مضضنإإ
قلعتت حنجب نيمهتملإ ،ةيدلبلإ سسفن نم نيبئان ةقفر ،ةراضضخلإ ةيدلبل يبعضشلإ سسلجملإ سسيئر فيقوت متو ،طرافلإ عوبضسألإ ةنهإرملإ
¢GC.T                                           .داضسفلاب قلعتت ةحنجب كلذك مهتملإ ،ةيرورعزلإ ةيدلبل يبعضشلإ سسلجملإ سسيئر فيقوت مت امك ،داضسفلاب

قلعتملأ ديدجلأ سصنلل ةيئاهنلأ ةغيسصلأ عسضو ايلاح متي هنأأ ياكب ىسسيع ةيجراخلأ ةراجتلاب فلكملأ بدتنملأ ريزولأ سسمأأ دكأأ
 .تأدرأولأ سضفخب و ينطولأ جوتنملأ ةيامحب حمسسيسس يذلأ و تقؤوملأ يئاقولأ يفاسض’أ مسسرلاب
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.... رجحلا  سصاخششأا ةعبرأا عشضوو ةراطشسلاب ديدج يئابو قيقحت حتف عم ةازاوم

ةلاح35 ىلإا لجيجب انوروك شسوريفب ةدكؤوملا تاباصصإ’ا ددع عافترا
ىوتشسم ىلع ةيفاشضا ةلاح ليجشست دعب كلذو ةلاح25 ىلا لجيج ةي’و ىوتشسم ىلع انوروك سسوريفب ةدكؤوملا تاباشصإ’ا ددع عفترا

. ةيليملاب يروتنم ريششب ىفششتشسم
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لÓخ سشينروكلأ ةمشصاع تشصحأأو

ةديدج ةباشصأ ةيشضاملأ ةعاشس42لأ

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

ةيليملاب يروتنم ر˘ي˘ششب ى˘ف˘ششت˘شسم

ةيدلب نم ردحنت ةأأرماب رمأ’أ قلعتيو

تاباشصإ’أ دع عفرام وهو ةراطشسلأ

35 ى˘لأ سسمأأ دود˘ح ى˘لأ ةد˘كؤو˘م˘لأ

ىرخأأ ةباشصأ يف هبتششي اميف ، ةلاح

دبع ريمأ’أ ةيدلب نم ردحنت ةديشسل

لز˘ع˘لأ ن˘هر تع˘شضو ثي˘ح ردا˘˘ق˘˘لأ
د˘˘ي˘˘ع˘˘شسلأ بود˘˘ج˘˘م ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ب
جئاتن روهظ راظ˘ت˘نأ ي˘ف ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب
ةراششإ’أ عم ، اهب ةشصاخلأ ليلاحتلأ
تح˘˘ت˘˘ف ة˘˘ح˘˘شصلأ ح˘˘لا˘˘شصم نأأ ى˘˘لأ
ىوتشسم ىلع أديدج ايئابو اقيقحت
ة˘م˘شصا˘ع قر˘˘شش ةرا˘˘ط˘˘شسلأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةباشصملأ اهنم ردحنت يتلأو ةي’ولأ
ىفششتشسم ىلأ تلخدأأ يتلأ ةريخأ’أ
ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لأ
سصاخششأأ ةدعب ةريخأ’أ هذه لاشصتأ
م˘ت ا˘م˘ك ، ا˘ه˘ت˘با˘شصأ فا˘ششت˘كأ ل˘ب˘˘ق

هذه ةلئاع نم سصاخششأأ ةعبرأأ عشضو
ىفششتشسمب رج˘ح˘لأ ن˘هر ة˘شضير˘م˘لأ
ةيناكمأ يف هابتششإ’أ لظ يف ةيليملأ
نأأ لمأأ نأأ ىلع ىودعلاب مهتباشصأ
مهب ةشصاخلأ ليلاح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن ي˘تأا˘ت
ت’احلأ مظعم عم ثدح امك ةيبلشس
اهيلع ر˘ج˘ح˘لأ ىر˘ج ي˘ت˘لأ ة˘ق˘با˘شسلأ
. ةي’ولأ تايفششتشسم فلتخمب
لوأأ ذنم نمأ’أ حلاشصم تعرششو أذه
ة˘ب˘قأر˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع  ف˘ي˘ث˘كت ي˘ف سسمأأ
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ تأءا˘˘˘شضف˘˘˘لأ

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ لا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ سصخأ’ا˘˘˘بو

أدفأوت  فرعت يتلأ عيبلأ تأءاشضفو

لجأأ نم  كلذو ني˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل أر˘ي˘ب˘ك

هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يددر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ عا˘˘˘ن˘˘˘قأ

را˘ج˘ت˘لأ م˘ه˘لÓ˘خ ن˘مو تأءا˘˘شضف˘˘لأ

˘˘مأز˘˘ت˘˘لإ’أو تا˘˘˘مّا˘˘˘م˘˘˘كلأ ع˘˘˘شضو˘˘˘ب

أذهو  يعامتجإ’أ دعابتلأ تأءأرجاب

يتلأ ةيفاشضإ’أ تأءأرجإ’أ قايشس يف

ةرشصاحم لجأأ نم ةموكحلأ اهتذختأ

هرا˘ششت˘نأ ف˘قوو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

لÓخ امي˘شس ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ

. ديعلأ ةبشسانم
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ءاشسم ةياغ ىلأ ،ةنتاب ةي’و تلجشس

تا˘با˘˘ث’أ دد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترأ سسمأ

تغلب ذأ ،انوروك سسوريفب ةدكؤوملأ

ت’اح70 اهنم ،ةدكؤوم ةلاح652

عا˘شضخأ د˘˘ع˘˘ب ،سسمأ ا˘˘هد˘˘ي˘˘كا˘˘ت كت

،ةباشص’أ تتبثأ ليلاحتل نيباشصملأ

يف ،عافترÓل ح˘ششر˘م˘لأ دد˘ع˘لأ و˘هو

اهتباشصأ هبتششي ت’اح ليجشست لظ

أرا˘˘˘ششت˘˘˘نأ فر˘˘˘ع يذ˘˘˘لأ ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا˘˘˘ب

ديدع رب˘ع ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ا˘عرا˘شست˘م

ةدحأولأ اهنم قحتلت يتلأ ،اهتايدلب

قطانملأ بكر نمشض ىرخ’أ ىولت

ةيدلب اهنمو ،ءابولل ايلعف ةلجشسملأ

01 اه˘ن˘م ل˘ق˘ن ي˘ت˘لأ ة˘قا˘ط˘لأ يدأو

أذه ،دباعلأ ةينث ىفششتشسمل ت’اح

ىر˘خأ ر˘ئأودو تا˘يد˘ل˘ب ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن

تا˘با˘˘شصأ ا˘˘ه˘˘ب تل˘˘ج˘˘شس د˘˘ق تنا˘˘ك

لا˘ب˘ق˘ت˘˘شسأ د˘˘ع˘˘ب ،ءا˘˘بو˘˘لا˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م

،ت’احل ةيئافششتشس’أ تاشسشسؤوملأ

رداغو ءافششلل لثامت اهنم سضعبلأ

ل˘ثا˘م˘ت˘ي تقو ي˘ف ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘˘لأ

ة˘با˘ج˘ت˘شس’أ د˘ع˘ب ءا˘ف˘ششل˘ل سضع˘˘ب˘˘لأ

يذلأو ،دمتعملأ جÓعلأ لوكوتوربل

نم ديزملأ عوقو بنجو هلكأ ىتأ

ةي’وب مهددع رقتشسأ ثيح ،اياحشضلأ

يف مهبلغأ ةافو ةلاح21 دنع ةنتاب

يف مهرغشصأ ،نشسلأ رابك فوفشص

ا˘م˘ك ،ر˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘بر’أ

د˘ع˘ب ءا˘ج م˘ه˘ت˘با˘شص’ سصي˘˘خ˘˘ششت˘˘لأ

ددع فرع دقف ىرخأ ةهج نم ،ةافولأ

اعافترأ ءافششلل ةلثام˘ت˘م˘لأ ت’ا˘ح˘لأ

ءافشش ةلا˘ح021 ـلأ قا˘ف ا˘ظو˘ح˘ل˘م

اهنم ،ىفششت˘شسم˘لأ ا˘ه˘با˘ح˘شصأ ردا˘غ

يلع ىف˘ششت˘شسم تردا˘غ ة˘لا˘ح41

ع˘شضو˘لأ نأ ر˘ي˘غ ،ة˘نأور˘˘م˘˘ب ر˘˘م˘˘ن˘˘لأ

يف ،أريخ رششبي ’ ةي’ولأ ةمشصاعب

نينطأوملأ ىدل يعولأ سصقن لظ

ن˘ع ةر˘شس’أ ءÓ˘ت˘مأ أذ˘كو ة˘ه˘ج ن˘م

يذلأ رم’أ ،ىرخ’أ ةهج نم اهرخأ

ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’أ تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا˘˘ب ىدأ

ةد˘كؤو˘م˘لأ ت’ا˘ح˘ل˘ل ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ
،ا˘نورو˘ك سضأر˘عأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ها˘ظ˘لأو
سضأرعأ اهيلع ت’اح ليبشس يلخت
مأدعن’ سسوريفلاب ةباشصÓل ةدكؤوم
م˘تو ،جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل م˘ه˘يوـأ ةر˘˘شسأ
قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ا˘ي˘ف˘˘تا˘˘ه م˘˘هؤوا˘˘عد˘˘ت˘˘شسأ
هذ˘ه ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’أ تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘˘ب
هنع رجني دق ام وهو ،جÓعلأ يقلتل
ددعلأ نم عفرت دق ىرخأ تاباشصأ
كل˘ت بب˘شسب ،ا˘ي˘لا˘ح ه˘ن˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ
اهيلع ءاقب’أ متي مل يتلأ ت’احلأ
دعب ’أ جÓعلأ يقلتل تايفششتشسملاب
ولخب نرتقم مهلابقتشسأ تابو ،مايأ
ل˘ثا˘م˘ت ق˘با˘˘شس سضير˘˘م ن˘˘م ر˘˘ير˘˘شس
.ءافششلل

ةديدج ت’اح70 اهنم ةنتابب91 ديفوك شسوريفب اهتباصصإا دكؤوم ةلاح652
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ةي’وب ناكشسلأو ةحشصلأ ةيريدم حلاشصم تفششك

ربع اهنايب لÓخ نم ءاعبر’أ سسمأأ راهن فراطلأ

نيتديدج نيتلاح نع يعامتج’أ لشصأوتلأ عقأوم

ةلاح21 لجشس اميف انوروك سسوريفب اتبيشصأ

““91 ديفوك““ سسوريفلأ أذهب اهتباشصأ يف هبتششم

مو˘ي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي ءا˘بو˘لأ أذ˘ه˘ب تا˘با˘شص’أ د˘يأز˘ت˘ت˘ل

انوروك سسوريفب نيباشصملأ ددع غلب .فراطلاب

اهنم ةلاح82 ـب ءابولأ ةيأدب ذنم فراطلأ ةي’وب

21 لأزت اميف دحأو ةافو ةلاحو ءافشش ةلاح51

ت’ا˘ح ة˘ثÓ˘ث ا˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ة˘˘يا˘˘عر˘˘لأ تح˘˘ت

ىفششتشسم˘ب ت’ا˘ح ة˘ع˘شستو ة˘لا˘ق˘لأ ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب

ةلاح21 كانهف اق˘با˘شس ا˘نر˘كذ ا˘م˘كو .سسا˘ب˘شسب˘لأ

راظتنأ يف انوروك سسوريفب اهتباشصأ يف هبتششم

ىفششتشسمب نيتلاح اهنم ليلا˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن رو˘ه˘ظ

ةيدلبل ةعباتلأ ةعبشسلأ ةيرقب كلذك ةلاحو ةلاقلأ

،ةافوتم اهتباشصأ يف هبتششملأ ةلاحلأ هذهو ناحيرب

رزيرز ةيدلبب ىرخأأو ةلاقلأ نم لكب ةدحأو ةلاخو

نيتلاح ليجشست مت اميف روفشصع ةيدلب كلذكو

رجحلأ يف ت’اح ةشسمخو سسابشسبلأ ىفششتشسمب
ةقطنملأ يهو كلذك رزيرز ةيدلب نم يلزنملأ
ردجتو . طقف أر˘خؤو˘م ءا˘بو˘لأ ا˘ه˘ي˘ف ى˘ششف˘ت ي˘ت˘لأ
ة˘˘ي’و˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ تا˘˘با˘˘شص’أ نأأ ى˘˘لأ ةرا˘˘شش’أ
نيتلاح يجوزلأ ددعلاب ىششمتت تلأز’ فراطلأ
حورطم لأؤوشسلأ ىقبيل ةرم لك يف رثكأأ ’ طقف
تاباشص’أ ددع نأ ةجردل مظنم ءابولأ أذه له
ءا˘بو˘لأ أذ˘ه رو˘ه˘ظ ذ˘ن˘مو ةر˘م ل˘ك ي˘ف ةد˘يد˘ج˘˘لأ
أذه نأأ مأأ انركذ امك ةرم لك يف طقف نيتلاحب
ةي˘شسف˘ن˘لأ فور˘ظ˘لأ ةا˘عأر˘م˘ل ل˘ي˘ل˘ب ر˘بد د˘ق ر˘م’أ
. ؟ ةي’ولأ هذهب نينطأوملل

   ““91 ديفوك““ سسوريفب اهتباشصا يف هبتششم ةلاح21 لجشست اميف

فراطلاب انوروك شسوريفب ةباصصا ةلاح82 ةليصصحلاو ناتديدج ناتباصصإا

 ةي’ولا ربع ةباشصإا39 لشصأا نم ةلاح33 نم رثكأا اهئاشصحإاب ءابو ةقطنم تحبشصأا راشششش ةيدلب

ةعاصس84 يف انوروك شسوريفب ةدكؤوم ةباصصإا32 ليجصست
  ةلصشنخ ةي’وب ةريخأ’ا
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84 لÓ˘خ ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و تل˘ج˘شس
( ءاثÓثلأ و نينث’أ ) ةريخأ’أ ةعاشس

انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباشصإأ32

يف ةدكؤوم ةلاح39 ىلإأ مقرلأ زفقيل

33 نم رث˘كأأ ا˘ه˘ن˘م ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و
، اهدحول راشششش ةيدلبب ةدكؤوم ةلاح

ةعاشس84 يف راشششش تلجشس ثيح

اهيلت  سسوريفلاب ةباشصإأ11 ةريخأ’أ

. ت’اح9 ـب تنايزوات ةيدلب
’ ءاثÓثلأ لوأ’أ سسمأأ ةياغ ىلإأ و

ةافو ت’اح3 لجشست ةرأزولأ لأزت
نايب دكؤو˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ط˘ق˘ف ة˘ل˘ششن˘خ˘ب
ةلششنخب ةحشصلل ةيئ’ولأ ةيريدملأ

ةياغ ىلإأ ةافو ت’اح6 ليجشست

. سسمأ’أ
دد˘ع سسي˘م˘خ˘لأ ءا˘شسم ع˘˘ف˘˘ترأأ د˘˘قو
ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘˘شصإ’أ

ةدكؤوم ةلاح39 ىلإأ ةلششنخ ةي’و
ة˘˘ح˘˘شصلأ ةرأزو تن˘˘ل˘˘عأأ نأأ د˘˘ع˘˘˘ب ،

84 يف ةديدج ةباشصإأ32 ليجشست

موي ت’اح8 اهنم ةيشضاملأ ةعاشس

ءاثÓثلأ موي يف ةلاح51 و نينث’أ
ءابولأ راششتنأ ذنم ةرم لوأ’و ثيح ،
ةلششنخ ة˘ي’و ل˘ج˘شست ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف
دحأولأ مويلأ يف تاباشصإأ ددع ىلعأأ

موي يف ةلاح51 تلجشس ثيحب ،
يف اينطو ةي’و ثلاث تناك و دحأو
ا˘ه˘ب ل˘ج˘شس ي˘ت˘لأ تا˘ي’و˘لأ لود˘˘ج
ةنيطنشسق دعب ءاثÓثلأ موي ددع ربكأأ

. فيطشس و

لوح ةحشصلأ ةيريدمل نايب ركذ و
ءا˘شسم رد˘شص ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘ي˘ع˘˘شضو˘˘لأ
ةلجشسملأ تاباشصإ’أ ددع نأأ ءاثÓثلأ
ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ة˘˘ي’و˘˘ب د˘˘حأو مو˘˘˘ي ي˘˘˘ف

تعزوت دق ، ةباشصإأ51 ـب ةردقملأ

ةلماك ت’اح9 اهنم نيتيدلب ىلع

4 و ثانإأ5 مهنم راشششش ةيدلبب

32 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت روكذ

ةيدلب يشصحت و ةنشس56 ىلإأ ةنشس

ةلاح33 نم رثكأأ اهدحول راشششش

ربت˘ع˘ت و تا˘ي˘فو3 اهنم ةد˘كؤو˘م
ةي’و ي˘ف د˘حأو م˘قر ءا˘بو ة˘ق˘ط˘ن˘م
را˘˘ششت˘˘نأ ل˘˘ج˘˘شس ا˘˘م˘˘ك ، ة˘˘ل˘˘˘ششن˘˘˘خ
ةرئأدب تنايزوات ةيد˘ل˘ب˘ب سسور˘ي˘ف˘لأ
ةشصاخ و ةريخأ’أ مايأ’أ يف سسياق
سسوريفلاب باشصم يطرشش ةافو دعب

، ةنتاب ةي’وب لمعيو ةقطنملأ نم
˘مو˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘ج˘˘شس ثي˘˘ح

اهلبق و ةديدج ت’اح6 ءاثÓثلأ

 ت’اح4 طقف مويب
ةمدقملأ ماقرأ’أ ةشصÓخ يف ءاجو
ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ح˘شصلأ ة˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م

91  ءاثÓثلأ  موي ءاشسم رداشصلأ

ةل˘ششن˘خ ة˘ي’و نإا˘ب0202 يا˘˘م

ن˘م ةد˘كؤو˘م ة˘با˘شصإأ39 ي˘شصح˘ت

6 ا˘ه˘ن˘م ، رو˘ت˘شسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م فر˘˘ط

3 م˘ه˘ن˘م ةرأزو˘لأ تن˘ل˘عأأ ، تا˘˘ي˘˘فو
دح ىلإأ اهعقوم ربع طقف ت’اح
ةيريدملأ تشصحأأ امك ، سسمأأ ءاشسم

تحت ةلاح93 و ءافشش ةلاح84

ةيبلشس ت’اح7 تلجشسو ، جÓعلأ
.مويلأ كذ يف ةدحأو

انوروك ةحنم ميمعتب ةبلاطملل
عاطقلا لامع لك ىلع

شضيب’ا ششيجلا
ةيجاجتحا ةكرح يف جرخي

ةدكيكصسب ةبخاصص
ة˘˘˘ح˘˘˘شصلأ عا˘˘˘ط˘˘˘ق تا˘˘˘عا˘˘˘شسل سسمأأ را˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘شش
لك و نيشضرمملأ و ءابط’أ فقوت امدعب،ةدكيكشسب
نع ةيبطلأ تأدايعلأ و تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ
لحل لشصوتت مل يتلأ مهتباقن ءأدنل ةباجتشسأ لمعلأ
عم ةيروهمجلأ سسيئر اهرقأأ يتلأ ةحنملأ سصوشصخب
لماع لك نأ نوجتحملأ ربتعأو ةشصتخملأ تاطلشسلأ
يلأ ق˘ئا˘شسلأ و سسرا˘ح˘لأ ن˘م ي˘ح˘شصلأ عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف
اهرقأأ يتلأ انوروك ةحنم يف قحلأ مهيدل بيبطلأ

م˘ه˘ل˘م˘ع مد˘ع نأ أور˘ب˘ت˘˘عأو ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر
ي˘شضر˘م˘ب م˘ه˘كا˘كت˘حأ و ي˘ع˘جر˘م˘لأ ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘˘ب

ثدحي دق هن’ مهٸاشصق’ ايفاك اببشس سسيل  انوروك
،باشصم هنأ اقح’ رهظي و يداع سضيرمب أوكتحي نأ

دجأوت مغر ةمز’أ تقو لمعلأ يلع أوربجأ مهنأ امك
و ،يحشصلأ رجحلأ ببشسب ةلطع يف تاعاطق ةدع
مهئاشصقاب نيلوؤوشسملأ فرشصت نوجتحملأ ركنتشسأ

ةيقب لثم مهقوقح نم قح اهنأ نيدكؤوم ةحنملأ نم
ةحشصلأ عاطق تابا˘ق˘ن نأأ ى˘لأ را˘ششي ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ
و تأراطأ ةفاك يلع ةحنملأ ميمعتب تبلاط ةي’ولاب

أذه˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شس’أ مد˘ع ن˘كل ة˘ح˘شصلأ عا˘ط˘ق لا˘م˘ع
تشسم ةيجاجتحأ ةكرح ةجمرب ررقت اهلعج بلطملأ
.ةي’ولاب ةحشصلأ عاطق

 رانيدوب ةايح

انوروكب ةديدج تاباصصا7
ةدكيكصسب

سسوريفب ةديدج تاباشصأ70 ليجشست سسمأأ راهن مت
اهيف سسوريفلأ أأدب يتلأ ةدكيكشس ةي’وب انوروك

يلع ة˘عزو˘م7 ت’احلأ ،تايد˘ل˘ب˘لأ ل˘ج˘ل ر˘ششت˘ن˘ي
ح˘˘˘لا˘˘˘شص،ر˘˘˘ي˘˘˘ششب ي˘˘˘ن˘˘˘ب، سسو˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ةزأدرز و، ق˘يأد˘ح˘لأ، زوز˘ع ن˘ب،عأو˘ن˘ق،رو˘ع˘˘ششلأو˘˘ب

ةباشصأ601 ىلإأ تاباشصÓل يلامج’أ ددعلأ لشصوو.

لشصيل دحأو موي يف ءافشش ت’اح60 ليجشست عم،

تايفولأ ددع رقتشسأ و،66 ىلأ ءافششلأ ت’اح ددع

ىقلتت يتلأ ةطششنلأ ت’احلأ سصوشصخب امأأ،9 يف

ةلاح22 و، ةلاح13 اهددعف ىفششتشسملأ يف جÓعلأ
رانيدوب ةايح      .انوروك سسوريفب اهتباشصاب هبتششم

شسوريفب ةأارمإا ةباصصإا
ةملاقب انوروك

ةحيبشص ، ةملاق ةي’وب ةيحشصلأ حلاشصملأ  تلجشس
ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘شصأ ةد˘˘كؤو˘˘م ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘لا˘˘˘ح ،سسمأ مو˘˘˘ي

ةأأرمإاب رمأ’أ قلعتي و،91 ديفوك انوروك سسوريفب

تامولعملأ بشسح و ،ةنشس63  رمعلأ نم غلبت
دمحأ ةرهموب ةيدلب نم ردحنت ةباشصملاف ، ةرفوتملأ
رجحلأ يف يشضاملأ عوبشسأ’أ تعشضو  ثيح ، ةملاقب
ىودعلاب اهتباشصإأ ليلاحتلأ تبثت نأ لبق ،يحشصلأ
ىودعلأ تلقتنأ ثيح ،ةيباجيأ جئاتنلأ تءاج نأ دعب
زكرملأ يف ىقلتي يذلأ اهجوز قيرط نع ةباشصملل
هتباشصأ ءأرج جÓعلأ ةملاقب لفطلأ و مأ’أ يعجرملأ
حلاشصملأ ترششا˘ب ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ا˘ق˘با˘شس
ةفرعمل يئا˘بو ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب .ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘ح˘شصلأ

لاشصتاب أوناك نيذلأ سصاخششأ’أ لك ةيوه ديدحتو
نيدلأزع.ل...نيباشصملأ عم

انوروك شسوريفب ةباصصا21
ةليصسملاب

ةديدج ةلاح21 ةليشسملأ ةي’و ميلقأ ربع تلجشس
امأ ةليشسملاب يوأرهزلأ يفششتشسمب انوروك سسوريفب

سسور˘ي˘ف ءا˘بو ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ةا˘فو31 تايفو˘لأ دد˘ع

ةعشضاخ ةلاح78 يلأ عفتري تاباشصأ ددعلأو انوروك

.ةلاح42 ءافششلأ ت’احلأ ددع  جÓعلل
خوششخشش حلاشص



¯Ω.eù°©ƒO

ةر˘ي˘ب˘ك داد˘عأا ةد˘ها˘صشم تم˘تو
صضعبب ةريطخلا ةرصشحلا هذه نم
كلت اميصس لجيج ةي’و قطانم
نم ةيلاع تايوتصسم فرعت يتلا
هذ˘˘ه نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ ة˘˘بو˘˘طر˘˘˘لا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ه ة˘ن˘صسلا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ةرصشح˘لا هذ˘ه رو˘م˘ن˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا

ي˘حو˘ي يذ˘لا ر˘˘مأ’ا  ا˘˘هر˘˘ثا˘˘كتو
ةرصشحلا هذه دادعأ’ ربكأا رثاكتب
نأاو روتصساب ده˘ع˘م˘ل ق˘ب˘صس ي˘ت˘لا

نع مايأا لبق اينمصض اريذحت قلطأا
نم رث˘كأا˘ب ةر˘صشح˘لا هذ˘ه را˘صشت˘نا

ي˘˘فو ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘ي’و02
تناك يتلا لجيج ةي’و اهتمدقم
ةيرئازجلا قطانملا نم رثكأا نم
˘ما˘˘ع˘˘لا ةر˘˘صشح˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ارر˘˘صضت
نأا نوري˘ث˘ك ى˘صشخ˘يو .ي˘صضا˘م˘لا
ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا بار˘˘صسأ’ا بب˘˘صست˘˘ت
ىلا تلصصو يتلا «رمنلا ةصضوعب»
ةيحصص رارصضأا يف لجيج ةي’و
يف كلذو ناكصسلا طصسو ةريبك
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘˘لا ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت ل˘˘ظ

صسوريف ةحفا˘كم ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا˘ب
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ق˘ل˘˘غو ا˘˘نورو˘˘ك
تادا˘ي˘ع˘لاو ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا
ل˘ف˘كت˘لا تدا˘ت˘عا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا
هذ˘˘ه تا˘˘ع˘˘صسل˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘صصم˘˘لا˘˘˘ب
اذهو ،مههيجوت ىتحو ةصضوعبلا
تا˘ط˘ط˘خ˘م با˘ي˘غ ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ةصضوعبلا هذه ةحفاكمل ةقبصسم
يتلا قطانملا ري˘ه˘ط˘ت ة˘لوا˘ح˘مو
ا˘ه˘صشر لل˘خ ن˘م ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘ثا˘˘كت˘˘ت
نأا ل˘ب ،تاد˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
هذه مهاصست نم نوصشخي نيرثكلا

صسوريف لقن يف ىتح ةصضوعبلا
ة˘˘م˘˘ث صسي˘˘ل تنا˘˘ك ناو ا˘˘نورو˘˘ك
دكؤوت تاصسارد وأا ةيملع ريراقت
اذ˘ه ل˘ق˘ن ى˘ل˘ع تار˘صشح˘لا ةرد˘ق
ن˘ي˘ب هر˘صشنو صضر˘م˘لا ن˘م عو˘ن˘لا
ى˘ق˘ب˘ت ة˘ط˘ي˘ح˘لا نأا ر˘ي˘غ ر˘˘صشب˘˘لا

ةريخأ’ا هذه ببصستت’ ىتح ةبجاو
ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘لا ة˘م˘قا˘ف˘˘م ي˘˘ف
ل˘ظ ي˘ف صشي˘نرو˘كلا ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘ب
نم ةي’ولا تايفصشتصسم هفرعتام
ءا˘˘˘بو بب˘˘˘صسب بي˘˘˘هر ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘صض

.«91 ديفوك»

ةدكيكصس

 ةيرانلإ تاجإردلإ ةباشصع ىلع ضضبقلإ
ق˘ح ي˘ف ةد˘كي˘كصس ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو رد˘˘صصأا

ةمكاحملل ارصشابم ءاعدتصسإا30 ملصس اميف ،عاديإا رمأا نيصصخصش
و ددعتلاب ةقرصسلا عم رارصشأا ةيعمج نيوكت ةمهت مهل هجو امدعب
يرصضحلا نمأ’ا حلاصصم مايق بقع ءاج رارقلاةقرصسلا ةلواحم

نيب ام مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا50 فيقوتب زابعوب يحب عصساتلا

يقلت دعبف ،ةيرانلا تاجردلا تاقرصس صصوصصخب ةنصس05 و71
لوح نينطاوملا دحأا ىوكصشل عصساتلا يرصضحلا نمأ’ا حلاصصم
يحب هنكصسم ةقيد˘ح ما˘مأا ن˘م ة˘قر˘صسل˘ل ة˘يرا˘ن˘لا ه˘ت˘جارد صضر˘ع˘ت
هتجارد تصضرعت  رخآا نطاوم نم غلب تلقت ةرصشابم هدعب ،زابعوب
ىلع اهقودنصصب أا˘ب˘خ˘م نا˘ك ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م اذ˘كو ة˘قر˘صسل˘ل ة˘يرا˘ن˘لا

يح ةياغ ىلإا ةجاردلا عبتتب ماق نيأا صشورحلا ةنيدم ىوتصسم
تايرودلا و ثاحبأ’ا تنكم و ،ةطرصشلل ىوكصشب مدقتيل زابعوب
يتلا نيتجاردلا ىدحإا عاجرتصسا نم يحلا ىوتصسم ىلع ةيناديملا
،ةطرصشلا لاجرل مهتيؤور دعب رارفلاب اوذ’و مهب هبتصشملا اهكرت
ىرخأ’ا ةيرانلا ةجاردلا دجاوت ناكم ديدحت مت تايرحتلا فيثكتبو
لصسغ تاطح˘م ىد˘حإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م صشور˘ح˘لا ة˘ن˘يد˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
قمعملا قيقحتلا ،نيمهتملا فيقوت عم ،اهعاجرتصسا متيل تارايصسلا
ةقرصس ةلواحم يف مهب هبتصشملا دحأا طروت كلذك نيب ةيصضقلا يف
.يصضاملا صسرام رهصش للخ زابعوب يح ىوتصسم ىلع ةيران ةجارد
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 ةملاق

رإرششأإ ةيعمجب حيطت ةطرششلإ
  تلحملإ ةقرشس نهتمت

،يرصضحلا طصسولا يف هعاونأا ىتصشب مارجإ’ا ةحفاكم راطإا يف

94 رمعلا نم غلابلا ةيحصضلا لبق نم ةمدقم ىوكصش رثإا ىلعو
عيبل يراجتلا هلحم صضرعت اهدافم ،يتانزلا يداوب ميقملا ةنصس
ةنيدم طصسوبرهاطلا دمحم يلحك يحب نئاكلا ةيئاذغلا داوملا

تاوق تلقنت روفلا ىلع ،نيلوهجم لبق نم ةقرصسلل يتانزلا يداو
ثحبلا ةيلمع دعب .ةنياعملل ناكملا نيع ىلا ةيئاصضقلا ةطرصشلا

ةرئاد نم’ ةعباتلا ةيئاصضقلا ةطرصشلا تاوق تنكمت يرحتلاو
ةيلمعلا ترفصسأا نيأا ،مهيف هبتصشملا ةيوه ديدحت نم ،يتانزلا يداو

مهرامعأا حاورتت مهيف هبتصشم صصاخصشأا (30) ةثلث فيقوت نع

يف نيطروتم ،يتانزلا يداوب نيميقم ةنصس (72 و42) نيبام
تاءارجإ’ا ذاختإا د˘ع˘ب .ر˘صسكلا˘ب يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ح˘م˘لا ة˘قر˘صس ة˘ي˘صضق
قيقحت حتف  ،ةحلصصملا ىلا مهليوحت مت ،مهنأاصشب ةمزللا ةينوناقلا
ةيعمج نيوكت لعف نع ايئاصضق افلم مهدصض نوك ةيصضقلا يف
نيأا يتانزلا يداو ةمكحم مامأا اومدق ،ددعتلاب ةقرصسلاو رارصشأا

صسبح تاونصس50 صسمخب مكح لوأ’ا هيف هبتصشملا قح يف ردصص

30 ثلثب مكح يناثلاو ،عادي’ا عم ةذفان ةيلام ةمارغو ذفان
دافتصسا اميف ةذفان ةيلام ةمارغو عادي’ا عم ذفان صسبح تاونصس

Yõ Gdójø.∫.ةءاربلا نم ثلاثلا

يقاوبلا مأا

اشصخشش004 ـلإ ةبإرق فيقوت
يئزجلإ رجحلإ تإءإرجإإ إوفلاخ

ينمأ’ا اهططخم للخ نم يقاوبلا مأا ةي’و نمأا حلاصصم لصصاوت
نم تفثك نيأا ا˘نورو˘ك ءا˘بو ف˘حز ر˘ط˘خ ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ر˘ط˘صسم˘لا
ةينمأ’ا تليكصشتلا فل˘ت˘خ˘م لل˘خ ن˘م ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘تا˘طا˘صشن
(خلا.. ةبقارملاو صشيتفتلا طاقن ،تايرودلا ، ةتباثلا تايعصضولا)
نمأ’ ةيامح ناديملل اهللتحا و اهدجاوت صضرف لجأا نم اذهو
ةيلخ نايب بصسحو ددصصلا اذه يفو .هتحصصو هتاكلتمم ، نطاوملا
اهحلاصصم  تماق دقف ةي’ولا نماب ةماعلا تاقلعلاو لاصصت’ا

فيقوتب اهصصاصصتخا رئاود فلتخم ربع ةريخ’ا مايأا ةثلث للخ

يف مهقح يف تافلاخم ريرحتو رامعأ’ا فلتخم نم صصخصش793
ةفاصضإا ،يئزجلا رجحلا قرخو يرادإا رارقل لاثتم’ا مدع عوصضوم

 .رصشحملا يف ةيران تاجارد90 و ةبكرم23 عصضو ىلإا
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ةدكيكصس

 راقز دإو يف ءإدهششلإ روبق نوشسندي نولوهجم
ءادتعإا ىلإا ةرصشق نيعب راقز داو ةقطنمب ءادهصشلا ةربقم تصضرعت
روبق ميطحتب ددعلا و ةيوهلا ةلوهجم ةعومجم تماق امدعب ،رفاصس
دهاوصشلا اورصسكف، ةرصشق نيع يف راقز داوب ءادهصشلا ةربقم يف
خيراتو لماكلا مصسإ’اك دوهصشلا تامولعم لمحت يتلا ةيماخرلا
يلحملا ماعلا يأارلا تزه ةميرجلا داهصشتصس’ا خيراتو دليملا
يتلاو ةيخيراتلا راقز داو ةكرعمب لافتحإ’او تنمازت اهنأا اميصس
تحتفو ةينمأ’ا تاهجلا تلخدت دقلو .لبقملا عوبصسأ’ا نوكتصس

M«ÉI HƒOjæÉQ     .ةميرجلا يف نيطروتملا ةفرعمل اقيقحت

يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

2995ددعلا0202 يام12 سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةمصصاعب ةريبك ةيحصص ةمزأا يف تببصست يتلا «رمنلا ةصضوعب» نم ىلوألا بارصسألا لوصصو لجيج ةيلوب ةدع قطانم تدهصش
.ةنمزملا شضارمألاب نيباصصملا شضعب اذكو نصسلا رابك طصسو اصصوصصخ يصضاملا ماعلا ششينروكلا

  ريبكلا اهراصشتنإا نم تاريذحت طصسو

 لجيج ةيلو ىلإإ «رمنلإ ةشضوعب» نم ىلوألإ بإرشسألإ لوشصو
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ة˘˘ي’و ن˘˘مأا دو˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف
ةفاكل يد˘صصت˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
ة˘˘يا˘˘م˘˘حو ة˘˘برا˘˘صضم˘˘˘لا لا˘˘˘كصشأا
ل˘ظ ي˘ف ا˘صصو˘صصخ كل˘ه˘ت˘صسم˘لا
ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك صسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘صشف˘˘˘˘ت
تاو˘˘ق تن˘˘كم˘˘˘ت ،د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
نم مارج’ا عمق ةقرفب ةطرصشلا

قيقدلا نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح

30 لبق نم ةبراصضملل هجوملا

نيب ام مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا

ةيصضقلا تايثيح .ةنصس34و53

تدرو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ى˘˘لا دو˘˘ع˘˘ت

30 باحصصأا مايق اهدافم ، ةقرفلل

ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘ت تل˘ح˘م

ةنيدملاب60 ةيراو˘ج˘لا ةد˘حو˘لا

ذا˘خ˘تا˘ب ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا

مامأا ةنوكرملا ةيعفنلا مهتابكرم

نيزختل ةليصسوك تلحملا تاذ

ةبراصضملاب اهعي˘بو ق˘ي˘قد˘لا ةدا˘م

ةمهادم تمت هيلع ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

تاب˘كر˘م˘لاو ثل˘ث˘لا تل˘ح˘م˘لا

نانطأا30 ه˘ل˘م˘ج˘م ا˘˘م ز˘˘ج˘˘حو

لكصش يف قيقدلا نم غلك059و

،غلك52 و01 ةعصس تاذ صسايكأا
تل˘ح˘م˘لا با˘ح˘˘صصأا ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
ر˘ق˘م ى˘لإا تازو˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر
تاءار˘˘˘ج’ا ذا˘˘˘خ˘˘˘ت’ ة˘˘˘قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةبراصضملا ةيصضق نع ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ثادحا  صضرغل ةعورصشم ريغلا
عورصشل و راعصسأ’ا يف بارطصضا
و قيقدلا ىلع راعصسأ’ا عفر يف
 .ةرتوفلا مادعنا و ةيئاذغلا داوملا

ةنيطنصسق

 ةبراشضملل ةهجوملإ ديمشسلإ ةدام نم نانطأإ40 ةبإرق زجح
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نيع ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت

ر˘˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع صسمأا مو˘˘˘ي ة˘˘˘صشر˘˘˘ك

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب بصسح˘˘ب تا˘˘˘يرود

نمأاب ةماعلا تاقلعلاو لاصصتإ’ا

ى˘˘ل˘˘ع تم˘˘ت ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا ة˘˘ي’و

ديعصسلا فورعم عراصش ىوتصسم

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ة˘˘صشر˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب

ن˘˘˘م نا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش

ا˘نا˘ك ، ة˘ن˘صس05 و73 رم˘ع˘لا

ع˘ي˘ب˘لا صضر˘غ˘ل صضر˘ع˘ب نا˘مو˘ق˘ي

ماعلا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ءار˘م˘ح مو˘ح˘ل

عم ةفاظنلا طورصش ةاعارم نود

م˘ت˘ي˘ل يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘صسلا ماد˘ع˘˘نا

موحللا نم غلك73.62 ةرداصصم

نم اهتنياعم دعب يتلاو ءارمحلا

نيبت ةصصتخ˘م˘لا ح˘لا˘صصم˘لا ل˘ب˘ق

كله˘ت˘صسل˘ل ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ ا˘ه˘نا

ةباقرلل ةع˘صضا˘خ ر˘ي˘غو ير˘صشب˘لا

ىر˘خا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘فو.ة˘ير˘ط˘ي˘˘ب˘˘لا

حلاصصم˘لا تاذ تن˘كم˘ت ة˘ل˘ثا˘م˘م

ترد˘ق ىر˘خا ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م

ءارمحلا موحللا نم غلك57.8 ـب

ي˘ف ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘صضور˘˘ع˘˘م تنا˘˘ك

طورصش ةاعارم نود ماعلا قيرطلا
ةباقرلل ةع˘صضا˘خ ر˘ي˘غو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
طروتملا فيقو˘ت ع˘م ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا
ةيلخلا نايب فيصضيو ةيصضقلا يف
تابثا دعبو ةزوجحملا موحلل نأا

نم كلهتصسإلل اهتيحلصص مدع
م˘ت ة˘صصت˘خ˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ةيئازج تافلم زاجنا عم اهفلتا

   .نيطروتملا صصاخصش’ا دصض

ةصشرك نيع قاوصسأا يف نيتلصصفنم نيتيلمع رثإا /يقاوبلا مأا

يرششبلإ كلهتشسإلل ةحلاشص ريغ ءإرمحلإ موحللإ نم غلك63 زجح
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نم ةلوذبملا دوهجلل ةلصصاوم
ةنيطنصسق ةي’و نمأا حلاصصم لبق
ةمظنملا ةمير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف
تا˘كب˘صشلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘˘صصا˘˘خ
لاج˘م ي˘ف ة˘ط˘صشا˘ن˘لا ة˘ي˘مار˘جإ’ا
تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا ةرا˘ج˘˘ت
ةحلصصملا رصصانع نكمت ،ةيلقعلا
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘مأل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘˘لا
ةلقنتم˘لا ة˘قر˘ف˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب
ن˘م ا˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘˘ل
ة˘عو˘م˘ج˘˘م طا˘˘صشن˘˘ل د˘˘ح ح˘˘صضو

صصاخصشأا30 نم نوكتت ةيمارجإا

35 و54 نيب مهرامعأا حوارتت
قوبصسم صصخصش مهنيب نم ةنصس
ةيصضق ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م ،ا˘ي˘ئا˘صضق
يف روزملا لا˘م˘ع˘ت˘صساو ر˘يوز˘ت˘لا

،ةيبط تافصصو ةيرادإا تاررحم
ريغ ةصسرا˘م˘م˘لا، ما˘ت˘خأ’ا د˘ي˘ل˘ق˘ت
و صضرعب ةحصصلا ةنهمل ةيعرصش
ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘ن’د˘ي˘صص داو˘˘م ع˘˘ي˘˘ب
.ةصصخر نود رصشبلا كلهتصسلل
ةبكرم فيقوت رثا تءاج ةيلمعلا

ى˘ل˘ع «ا˘˘نو˘˘ق’ و˘˘نور» عو˘˘ن ن˘˘م
ةنيدملا طصسوب نيصصخصش اهنتم
ة˘˘˘طر˘˘˘صشل˘˘˘ل تاو˘˘˘ق ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
ن˘مأل˘ل ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘ل˘˘ل

للخ ، ةبقارملا صضرغل يمومعلا

تعصضخأا يتلا صشيت˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

51 ىلع روثعلا مت ةبكرملا اهل

051 لوداماربيصس ءاود نم ةبلع

03 يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع ل˘˘ك غ˘˘ل˘˘م

054 عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘لو˘˘˘صسب˘˘˘˘ك

ةقفر امهليوح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ة˘لو˘صسب˘ك

تح˘˘ت ا˘˘م˘˘ه˘˘ع˘˘صضوو ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا

ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا فرصصت

لا˘م˘كت˘صس’ ا˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

تداق ثي˘ح ،ة˘مزل˘لا تاءار˘جإ’ا

ةقرفلا اهترصشاب يت˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا

ةيبط تا˘ف˘صصو30 ز˘ج˘˘ح ى˘˘لإا

م˘ت˘ي ةروز˘م ا˘ه˘نا ةر˘ب˘خ˘لا تت˘ب˘˘ثأا

اهعيبو ةيودأا ءانتق’ اهمادختصسا

قيق˘ح˘ت˘لا ،ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ف˘صصب

ف˘˘صشك ى˘˘لإا ى˘˘صضفأا ق˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

ف˘ي˘قو˘تو ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا تا˘˘صسبل˘˘م

ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ،ثلا˘ث ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘صشم

هذه ردصصم هنا تاقيقحتلا تنيب

امهديوزت متيل ،ةيبطلا تافصصولا

ةيودأ’ا ءانتقا يف اهللغتصساو اهب

نم ءاه˘ت˘ن’ا د˘ع˘ب ،ا˘هر˘يوز˘ت د˘ع˘ب

يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا

مامأا مهميدقت مت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح

.ةيلحملا ةباينلا

 ماتخألا ديلقت و ةيبطلا تافصصولا ريوزتب موقت

ةنيطنشسقب تاشسولهم زجحو دإرفأإ3 نم ةنوكم ةيمإرجإإ ةكبشش كيكفت
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ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ر˘يد˘م ف˘ل˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
دأدعإاب تا˘ي˘ل˘كلأ ءأد˘م˘ع ةدا˘سسلأ
م˘˘ئا˘˘عد˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘ما˘˘˘سش م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت
ربع ةعوسضوم˘لأ ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ
ع˘م ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب أذ˘˘هو ،ط˘˘خ˘˘لأ
،ن˘ي˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لأ

سسلاجملأو ةيجوغأديبلأ قرفلأو
نامسض ىلع ره˘سسلأو ،ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ
تا˘ي˘قÓ˘خأأ مأر˘˘ت˘˘حأو فا˘˘سصنإلأ
رأد كلذ دعب ةيعما˘ج˘لأ ة˘ن˘ه˘م˘لأ
ة˘سشقا˘ن˘م تا˘ي˘لآأ لو˘ح سشا˘ق˘˘ن˘˘لأ

،جر˘خ˘ت˘لأ ع˘يرا˘˘سشمو تأر˘˘كذ˘˘م
ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأأ را˘˘˘طإلأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
تاسشقا˘ن˘م˘لأ نأأ ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لأ
و نأوج يرهسش يف متتسس يتلأ
ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج ع˘سضخ˘ت˘سس ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
ةنسسلل ىلوألأ ةرودلأ تلوأدمل

بلاط امك .ةي˘لا˘ح˘لأ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

تاسشقانم ءاسصحإأ يف عأرسسإلاب

رتسساملأو سسنا˘سسي˘ل˘لأ تأر˘كذ˘م

جمانرب دأدعإأ دسصق نأوج رهسشل

عيمج هي˘ف مر˘ت˘ح˘ت تا˘سشقا˘ن˘م˘لأ

د˘˘سض ة˘˘يزأر˘˘˘ت˘˘˘حلأ تأءأر˘˘˘جإلأ

ا˘م˘ك ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘˘ت

متت نأأ ىلع ةعماجلأ ريدم ددسش

تأر˘كذ˘م˘لأ ة˘سشقا˘˘ن˘˘م ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب

امنود طقف ةسشقانم˘ل˘ل ةز˘ها˘ج˘لأ

يف بجي ثيح هأركإأ وأأ طغسض

لأو˘˘˘حأأ ةا˘˘˘عأر˘˘˘م لأو˘˘˘حألأ ل˘˘˘ك

هتقفأوم ذخأأ ةرورسضو بلاطلأ

نإأو ىتح ةسشقانملأ ةجمرب لبق

سسف˘ن ي˘فو أز˘ها˘ج ه˘˘ل˘˘م˘˘ع نا˘˘ك

ةحلسصمل ةاعأرم امئأدو ،قايسسلأ

ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ر˘يد˘˘م ر˘˘مأأ ،بلا˘˘ط˘˘لأ

ىلع نيلب˘ق˘م˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ءا˘ف˘عإا˘ب

خ˘سسن˘لأ عأد˘يإأ ن˘˘م ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ثي˘˘ح ،تأر˘˘كذ˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘قرو˘˘لأ

ءافتكلأ بلاطلأ ىلع نيعتيسس

يف ةينورتكلإلأ ةخسسنلأ ميدقتب

ذاتسسألأ ىلإأ ةيئاه˘ن˘لأ ا˘ه˘ت˘غ˘ي˘سص

ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لأ فر˘˘˘سشم˘˘˘لأ

عأد˘يإا˘ب سصي˘خر˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘˘قا˘˘فرا˘˘ب

ي˘ت˘لأ ،م˘سسق˘لأ ةرأدإل ةر˘˘كذ˘˘م˘˘لأ

ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘هرود˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت

ءاسضعأأ ىلإأ اينورتكلإأ ةركذملأ

أذ˘ه فد˘ه˘يو ،ة˘سشقا˘ن˘م˘لأ ة˘ن˘ج˘ل

ءا˘˘ب˘˘عألأ يدا˘˘ف˘˘˘ت ى˘˘˘لإأ ءأر˘˘˘جإلأ

ام ابلا˘غ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘ع˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ

ةعابطلأ دنع ةبلطلأ لهاك لقثت

أذ˘ه م˘ه˘˘سسي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك ،خ˘˘سسن˘˘لأو

امدق ةعماجلأ يسضم يف ءأرجإلأ

اهل امل «قرو رفسص» ةلحرم يف

.ةيباجيإلأ راثآلأ نم

جرختلإ تإركذم ةضشقانم
ةزهاجلإ

مداقلإ نإوج03 ىلإإ2 نم
ىرجت نأأ ىلع قافتلأ مت امك
ع˘يرا˘سشمو تأر˘كذ˘م ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م
هركذ مت امبسسح ةزهاجلأ جرختلأ

20 نم ةدتمملأ ةرتفلأ يف هÓعأأ

نأوج03 ةياغ ىلإأ0202 نأوج

نأأ ىلع ديكأاتلأ مت امك،0202
عأد˘يإأ ن˘ي˘ب ا˘م ة˘ي˘ن˘مز˘˘لأ ةد˘˘م˘˘لأ
ة˘سشقا˘ن˘م˘لأ خ˘˘يرا˘˘تو ةر˘˘كذ˘˘م˘˘لأ

˘ما˘ي˘ق˘لأ د˘سصق عو˘ب˘سسأا˘ب تدد˘˘ح
لوم˘ع˘م˘لأ ة˘يرأدإلأ تأءأر˘جإلا˘ب
فرط نم ةركذملأ م˘ي˘ي˘ق˘تو ا˘ه˘ب
،اهتسشقانم لبق ةسشقانملأ ةنجل
تا˘˘˘ي˘˘˘لآأ لو˘˘˘ح سشا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ رأدو
ل˘˘ئا˘˘سسر ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘˘م تأءأر˘˘˘جإأو
يعماج˘لأ ل˘ي˘هأا˘ت˘لأو هأرو˘ت˘كد˘لأ

تا˘˘ي˘˘ل˘˘كلأ ءأد˘˘م˘˘ع مد˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
ةزها˘ج˘لأ تا˘ف˘ل˘م˘لأ ن˘ع ءا˘سصحإأ
دكأأ راطإلأ أذه يفو ،ةسشقانملل
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ر˘يد˘˘م
ي˘ف تا˘سشقا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
ع˘م ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب لا˘˘جآلأ بر˘˘قأأ
نا˘ج˘ل ءا˘سضعأأو ن˘ي˘ح˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ءأدمعلأ نم بلط امك ،ةسشقانملأ
تا˘ف˘ل˘م˘لأ م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘˘سسلأ
ةعماج˘لأ ة˘ير˘يد˘م ى˘لإأ ةد˘يد˘ج˘لأ

دعب ةسشقانملأ تأرأرق رأدسصل
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لأ
˘ما˘سسقÓ˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ

يف ،ديكأاتلأ مت امك .تايلكلأو

،91-ديفوك ةحئاج يسشفت لظ
ةرأدإلأ لا˘سسرإأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإأ ى˘˘ل˘˘ع
ةداسسلأ ىلإأ اينورتكلإأ لئاسسرلل
ةربخلأ ريراقت مÓتسسأو ءأربخلأ
عيرسست دسصق اهسسفن ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب

،تا˘ف˘ل˘م˘لأ ة˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
اهتسشقانم نم اهباحسصأأ نيكمتو
ر˘ي˘خأأو ،لا˘جآلأ بر˘˘قأأ ي˘˘ف

ً
د˘كأأ أ

ةرور˘سض ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ر˘يد˘˘م
نم ةيئاقوـلأ ريبأدتلأ ةفاك ذاختإأ

بتاكملأ ميقعتو ر˘ي˘ه˘ط˘ت لÓ˘خ
تأءاسضفلأو ةسشقانملأ تاعاقو
ديقتلأ ةرورسض ع˘م ،ة˘كر˘ت˘سشم˘لأ
ءانثأأ ةيزأرتحلأ تأءأرجلاب ماتلأ

تأر˘كذ˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘سشقا˘˘ن˘˘م
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ا˘م˘ي˘سسل ل˘ئا˘سسر˘لأو
رو˘سضح˘ب ،ة˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م ا˘˘ه˘˘ئأر˘˘جإا˘˘ب
،طقف ةنجللأ ءاسضعأأو حسشرتملأ

يأأ راسضحإأً اتابً اعنم عنمي امك
،تايمأركلأ وأأ ايأدهلأ نم عون
تأءأر˘جإا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لأ ةرور˘سض ع˘˘م
ةسشقانملأ تاعاق ءÓخإأو دعابتلأ
.ءاهتنلأ روف

ديدضست غلابم عاطتقإإ ليجأات
ةيعامتجإلإ ةيفلضسلإ

ديدعلأ ىلع ةقداسصملأ تمت امك
ما˘ت˘ت˘خأ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م طا˘ق˘ن˘لأ ن˘م
ةكرحلأ ةدئا˘ف˘ل عر˘ب˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع
سسوري˘ف را˘سشت˘نأ د˘سض ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ءا˘˘سضعأأ ى˘˘ن˘˘ثأأ ثي˘˘ح ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

ة˘ب˘ه˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لأ سسل˘ج˘˘م
ةعماج اهتدهسش يتلأ ةينماسضتلأ
ي˘ت˘لأو ،ة˘با˘ن˘ع را˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب
نم ريبك ددع مÓتسساب تللكت
ن˘م ءز˘ج˘ب عر˘ب˘ت˘لأ تأرا˘م˘˘ت˘˘سسأ

نم0202 نأوج رهسش بتأور
ةعماجلأ ةذتاسسأأو يفظوم فرط
ةكرح يف مهنم اماهسسإأ ايعوط
ريدم بلطو ،ينطولأ نماسضتلأ
فرسصلاب نيرمآلأ نم ة˘ع˘ما˘ج˘لأ
با˘سسح˘ب غ˘لا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه عأد˘˘يإا˘˘ب
أذ˘˘ه˘˘ل سصسصخ˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘˘لأ
،ة˘مو˘كح˘لأ فر˘ط ن˘م سضر˘غ˘˘لأ

ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لأ تأرا˘˘ب˘˘ع˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘تو
ىلع نيعربتملأ ةفاكل نافرعلأو
أذه يف ينطولأ مهسسحو مهمرك
دهسشت يذلأ يئانثتسسلأ فرظلأ
يف نماسضتلأ قايسس يفو ،اندÓب
ع˘مو ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلأ فر˘ظ˘لأ أذ˘˘ه
ليسضفلأ ره˘سشلأ ءا˘ه˘ت˘نأ بأر˘ت˘قأ

كرا˘ب˘م˘لأ ر˘ط˘ف˘لأ د˘ي˘˘ع لو˘˘ل˘˘حو
ءÓ˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘لأ ةرزأؤو˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘سصقو
ن˘˘م ةذ˘˘تا˘˘سسألأو ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘˘لأ
ة˘ي˘ف˘ل˘سسلأ ن˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
ةدح نم ليلق˘ت˘لأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
مه˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لأ ف˘يرا˘سصم˘لأ

ءاسضعأأ قفأو ةرتفلأ هذه لÓخ
ىلع عامجإلاب ةعماجلأ سسلجم
د˘يد˘سست غ˘لا˘ب˘م عا˘ط˘ت˘قأ ل˘ي˘جأا˘ت
رهسش نم ةيعام˘ت˘جلأ ة˘ي˘ف˘ل˘سسلأ

.قحل رهسش ىلإأ نأوج

تايلكلإ ءإدمعو راتخم يجاب ةعماج ريدم نيب عضسوم عامتجإإ يف

نإوج رهصشل رتصساملإو سسناصسيللإ تإركذم تاصشقانم ءاصصحإإ يف عإرصسإلاب ةبلاطملإ
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ة˘˘يلو تا˘˘قر˘˘ط تد˘˘ه˘˘سش

ةدع ة˘عا˘سس42 ي˘ف ة˘با˘ن˘˘ع

ل ا˘م تف˘ل˘˘خ رور˘˘م ثدأو˘˘ح

مهل تمدق ىحرج7 نع لقي
نيع يف ةيلوألأ تافاعسسإلأ
ى˘˘˘لإأ أو˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن م˘˘˘ث نا˘˘˘كم˘˘˘لأ
يقلتل ةيبطلأ تلاجعتسسإلأ
نا˘˘ك ثي˘˘ح .مزÓ˘˘لأ جÓ˘˘ع˘˘لأ
ام بسسح ثدأوحلأ هذه رطخأ
˘مÓ˘عإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
ةيامحلأ ةير˘يد˘م˘ب لا˘سصتلأو
ر˘˘خآأ» ـل ةـباـن˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ
نيترا˘ي˘سس مأد˘ط˘سصأ «ة˘عا˘سس
ءاسسم ينوبلأ ةنيدم لخدمب

ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خ يذ˘˘˘˘˘لأو ،سسمأأ لوأأ

ةنسس18 يف زوجع ةباسصإأ

ة˘با˘سصأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ حور˘ج˘ب

هفا˘ع˘سسإأ سضفر ر˘خآأ سصخ˘سش

ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لأ لا˘˘جر فر˘˘ط ن˘˘م

دعب ةباسصملأ لقنتل،ةي˘ند˘م˘لأ

اهل ةيلوألأ تافاعسسإلأ ميدقت

ةيب˘ط˘لأ تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلأ ىـلإأ

امك،مزÓلأ جÓعلأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل

ر˘˘˘خآأ رور˘˘˘م ثدا˘˘˘ح ف˘˘˘ل˘˘˘˘خ

ن˘˘ي˘˘سسو˘˘ح ة˘˘˘ل˘˘˘سسع عرا˘˘˘سشب

سضر˘ع˘ت،ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ ط˘˘سسو˘˘ب

رمعلأ نم ةنسس56 يف زوجع

ةرسضخوبب ةفلتخم تاباسصإل

ىعدتسسأ امم ينوبلأ ةيدلبب

ىفسشتسسملل اهلقنو اهفاعسسإأ

يفو،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل

˘مأد˘ط˘سصأ ىدأأ مو˘˘ي˘˘لأ سسف˘˘ن

ينطولأ قيرطلا˘ب ن˘ي˘ترا˘ي˘سس

سضر˘ع˘ت دا˘˘يز دأو˘˘ب44 م˘˘˘قر

نم يناثلأ دقعلأ يف ناباسش

ة˘توا˘ف˘ت˘م تا˘با˘سصإل رـمـع˘لأ

ا˘˘˘˘˘هر˘˘˘˘˘ثإأ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ن

ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل

د˘˘˘سشر ن˘˘˘بأ ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘˘ب

جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

بÓقنأ فلخ دقو أذه ،مزÓلأ

ل˘ي˘ن˘لأ دأو لو˘ح˘م˘˘ب ةرا˘˘ي˘˘سس

نم ةنسس73 يف باسش ةباسصإأ

ثيح ،ةفيفخ حور˘ج˘ب ر˘م˘ع˘لأ

ةيلوألأ تافاعسسإلأ هل تمدق
مث  ناكملأ نيع يف ةمزÓلأ
،جÓع˘ل˘ل ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل ل˘ق˘ن
تمد˘سص قا˘ي˘˘سسلأ تأذ ي˘˘فو
طسسو ةيئأوه ةجأرد ةنحاسش
يف ببسست امم ةملعلأ ةيدلب
رمعلأ نم غلبي لفط ةباسصإأ

ىلع فعسسأأ حورجب ةنسس61
لقن مث ناكملأ نيع يف اهرثإأ
ةي˘ب˘ط˘لأ تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلأ ى˘لإأ
ن˘م،مزÓ˘لأ جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل

ة˘ي˘ن˘مألأ ح˘لا˘سصم˘لأ ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج
تحتف  ايم˘ي˘ل˘قإأ  ة˘سصت˘خ˘م˘لأ
تا˘سسبÓ˘م ي˘ف تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسألأو  ثدأو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لأ
.اهل  ةيدؤوملأ

قئاقدب راطفإلإ لبق ةضصاخ إديإزت ثدإوحلإ دهضشت اميف

  تايدلب ةدعب ةفلتخم رورم ثدإوح يف ىحرج7
سسمأإ راهن ةباضصإإ «رفضص» ةيلولإ تلجضس اميف

 انوروك نم ءافصشلل ةلاح51 لثامت
تلثامت ةبانعب انوروك سسوريفب باسصم51 نأأ سسمأأ (ةعلطم) رداسصم تفسشك
كلذو ءابولاب ةديدج ةباسصإأ يأأ ةيلولأ لجسست مل نيح يف سسوريفلأ نم ءافسشلل

نيح يف ةباسصإأ551 دودح يف نيباسصملأ ددع  ىقبيل  مايأأ دنم ةرم لوأل
ديع ةيسشع نينطأوملأ طاسسوأ يف ةيعوتلأو سسيسسحتلأ تايلمع لسصأوتت
ةلسصلوم نع ةدايز ديعلأ يموي لÓخ ةياقولأ ريبأدتب مأزتللأ لجأأ نم رطفلأ

قايسس يفو.دجاسسملأو ةماعلأ قفأرملأو عرأوسشلأ ريهطتلأو ميقعتلأ تايلمع
ةددعتم ةدايعلأ ليوحت متيسس هنأاب،ةبانع ةيلوب ةحسصلأ ريدم دكأأ لسصتم
ديفوك ىسضرم لابقتسسل يناث زكرم ىلإأ ،ةبانع ةيدلب دأرم سشوديدب تامدخلأ

ءابطأأ عسضو مت أذكو ةمزÓلأ تأزيهجتلأ ةفاكب ةدايعلأ ةئيهت مت ثيح91.
رأرقلأ أذه ءاجو.اهيلع دفأوتت يتلأ تلاحلاب أولفكتي نأأ مهنأاسش نم نييئاسصخأأ
سصاخسشأÓل أدفأوت ايموي دهسشت يتلأو ،ةيلولأ تايفسشتسسم نع طغسضلأ كفل
تحت مهعسضوو مهسصيخسشت متي نيأأ سسوريفلأ سضأرعأأ نم نوناعي نيذلأ
ددع زواجتي نأ ةحسصلأ ريدم عقوت امك.مهليلاحت جئاتن رودسص ةياغ ىلإأ ةباقرلأ

نينطأوملأ مزتلي م˘ل لا˘ح ي˘ف ة˘يلو˘لا˘ب سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘سصأ004 نيباسصملأ
فرط نم يعوÓلأ و راتهتسسلأ ةلاح ترمتسسأو ةياقولأ تاهيجوتو تأءأرجإاب
عسضولأ مقافت لبق سسوريفلأ ةحفاكمل ةدحأو دي فوقولأو نينطأوملأ سضعب

ريدم بلاط رخآأ قايسس يف، نيباسصملاب تايفسشتسسملأ ءÓتمأ لاح يف ةسصاخ
ةدايع ىلإأ أومدقتي نأأ سسوريفلأ سضأرعأأ نم نوناعي نيذلأ سصاخسشألأ ةحسصلأ
نيذلأو ،كانه نيدجأوتملأ نيسصتخملأ ىلإأ مهتلؤواسست حرطو دأرم سشوديد

.مهتباسصإأ ةيباجيإأ مأأ ةيبلسس فسشكل ةمزÓلأ ليلاحتلأ ءأرجإاب نوموقي
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 بناجألإ ةبلطلإ ةحنجأإ ىلإإ ةفاضضإإ

يام91 ةيعماجلإ ةماقإلاب ةبلطلإ دجصسم ميقعت
ةيعماجلأ تامدخلأ ةيريدمل ةعباتلأ6591 يام91 ةيعماجلأ ةماقإلأ تماق
دجأوتملأ ةبلطلأ دجسسم ميقعتب رامع يديسس ةيدلب ةكراسشمب و رامع يديسس
كلذ و ةماقلأ سسفنب بناجلأ ةبلطلأ ةحنجأأ ميقعت كلذك مت امك ، ةماقلأ لخأد
ىلع ةحئاجلأ ةيأدب ذنم نورهسسي نيذلأ ةماقلأ لامع و ريدملأ فأرسشأ تحت
نم،انوروك سسوريف راسشتنأ نم دحلل بناجلأ ةبلطلأ ةحنجأل يرودلأ ميقعتلأ

تماق رامع يديسس ةيدلبل ،ةنايسصلأ و ةماعلأ لئاسسولأ و ةئيبلأ ةيريدم اهتهج
ةينطولأ ةلمحلل ةباجتسسإأ .ةيدلبلأ ميلقإأ ربع ةدوجوملأ دجاسسملأ سضعب  ميقعتب
تحت فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوسشلأ ةرأزو فرط نم اهقÓطنأ نع نÓعإلأ مت يتلأ

U¢. Ü   .«نمآأ وهف هتيب لخد نم» راعسش

ةئزجتلإ قإوضسأإ يف غلكلل جد073 ـلإ ةبتع اهغولبب

ديعلإ ةيصشع جاجدلإ راعصسأل يخوراصص عافترإإ
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˘مو˘˘ح˘˘ل˘˘لأ را˘˘ع˘˘سسأأ تدا˘˘ع

ةيسشع عافترإلأ ىلإأ ءاسضيبلأ

كرابم˘لأ ر˘ط˘ف˘لأ د˘ي˘ع لو˘ل˘ح

قأو˘سسأا˘ب ي˘خورا˘سص ل˘˘كسشب

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘˘لأ

ةبتع ءاثÓثلأ سسمأأ اهغولبب

لÓخو .غ˘ل˘كل˘ل جد073 ـلأ

سسمأأ ة˘ي˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘سسأ ة˘˘لو˘˘ج

ط˘سسو˘ب ةا˘ط˘غ˘م˘˘لأ قو˘˘سسل˘˘ل

را˘˘ع˘˘سسألأ نا˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ

جد053 ـلأ ن˘˘ي˘˘˘ب تحأور˘˘˘ت

يلحملأ جوت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

نم مداقلأ جوت˘ن˘م˘ل˘ل073و

ةيلو˘ل ةروا˘ج˘م˘لأ تا˘يلو˘لأ

تاع˘قو˘ت ط˘سسو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق

ي˘ف را˘ع˘سسألأ ي˘˘ف ةدا˘˘يز˘˘لا˘˘ب

ي˘ت˘لأ ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ن˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لأ

004 ـلأ ةبتع غولبل ةحسشرم

ةئزجتلأ راجت ناك أذإأو .جد

عافترلأ أذه بابسسأ نوعجري

جاجدلأ راعسسأ يف لجسسملأ

نيعزوملأو ةلمجلأ راجت ىلإأ

ةنراقم سضرعلأ سصقن ببسسب

موحل˘لأ ى˘ل˘ع بل˘ط˘لأ ةدا˘يز˘ب

ةريخألأ ةرتفلأ لÓخ ءاسضيبلأ
د˘˘ي˘˘ع لو˘˘ل˘˘ح بأر˘˘ت˘˘قإأ ع˘˘مو
نطأوملأ نإاف كرابملأ رطفلأ
أذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ىر˘˘˘ي ط˘˘˘ي˘˘˘سسب˘˘˘لأ
يف لوبقم ريغ رمأأ تأدايزلأ

هراجتلأ ةرأزو تانيمطت لظ
تأذ دأوملأ يف ةدتيزلأ مدعب
رهسش يف عسسأولأ كÓهتسسإÓل
موحل˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع نا˘سضمر
اهيل˘ع ر˘ث˘كي ي˘ت˘لأ ءا˘سضي˘ب˘لأ
ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب بل˘˘ط˘˘لأ
مهتهج نم ، ليسضفلأ رهسشلأ
عجأرت نأأ ةلمجلأ راجت ىري
نع نيبرملأ فوزعو جاتنلأ

راعسسأ رايهنأ ببسسب طاسشنلأ

ي˘˘ف قأو˘˘سسألأ ي˘˘ف جا˘˘جد˘˘˘لأ

ناسضمر نم ىلوألأ عيباسسألأ

مامأ سضرعلأ سصقن ىلإأ ىدأأ

ى˘لإأ يدؤو˘ي ا˘م بل˘ط˘لأ ةر˘ث˘˘ك

ة˘ل˘م˘ج˘لأ را˘ع˘سسأ ي˘ف ةدا˘يز˘لأ

قوسس نأأ را˘سشيو .ة˘ئز˘ج˘ت˘لأو

فرع ناك ءا˘سضي˘ب˘لأ مو˘ح˘ل˘لأ

ي˘˘ف را˘˘ع˘˘سسألأ ي˘˘ف را˘˘ي˘˘ه˘˘نإأ

رهسشلل نيلوألأ ن˘ي˘عو˘ب˘سسألأ

ر˘˘ع˘˘سس لو˘˘سصو˘˘ب ل˘˘ي˘˘سضف˘˘لأ

ـلأ ىلإأ دحأولأ مأرغ وليكلأ

.ةئزجتلأ قأوسسأأ يف جد061

نييعماجلإ ةبلطلإ هإركإإو طغضضلإ يدافت ةرورضض ىلع عامجإإ ^
طاقنلإ نم ديدعلإ ةضسإردل عامتجلإ سصضصخو ،رامع يديضس يعماجلإ بطقلاب سسلاجملإ ةعاقب ،ةعماجلإ سسلجملً اعامتجإ سسمأإ لوأإ عنام دمحم ذاتضسألإ ،ةبانع راتخم يجاب ةعماج ريدم سسأإرت
دعب نع ميلعتلإو طخلإ ىلع ةيجوغإديبلإ مئاعدلإ عضضو مت ةيضصولإ ةرإزولإ نم ةدرإولإ تاميلعتلل سصوضصخبف ،اهنم طاقنلإ سضعب ةعماجلإ سسلجم ءاضضعأإ اهلوح لوإدت لامعأإ لودجب ةجردملإ

 .طخلإ ربع ةبلطلإ نيوكتب ديجلإ لفكتلإ نامضض دضصق إذهو ،ةيلاحلإ ةيئانثتضسلإ ةيحضصلإ فورظلإ لظ يف ،مهتإدوهجمل ةذتاضسألإ ةلضصإوم ةرورضض ىلع ديكأاتلإ مت
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 ةنياعملل يحلاب لحت يرلا ةيريدم مصضت ةطلتخم ةنجل

برسشلل حلاسصلإ ءاملل بوبنأإ راجفنإإ
لورسصلإ يح يف اعزفو ًإرإرسضأإ قحلي

انوروكلا ةحئاج مغر ةطصشن ةكرح قاوصسأ’ا دهصشت اميف

 ديعلإ ةوسسك لجأإ نم اهئانبأاب رطاخت تÓئاع

مايأا01 ذنم مهلصصت مل بورصشلا  هايملا

ششطعلإ نوناعي ششيرلإ عإرذ ةديدجلإ ةنيدملاب نكسسم217 يح ناكسس

يف برصشلل حلاصصلا ءاملل بوبنأا راجفنا دعب ءاثÓثلا سسمأا لوأا ةليل ينوبلا ةيدلبب لورصصلاب «روفينيملا»يحب هايملل برصست ببصست
ةلاح طصسو يحلل يصسيئرلا جهنلا رارغ ىلع ءاملا قفدت اهيلإا لصصو يتلا تاقرطلاو لزانمل هايملا قفدت ةوق ببصسب ةغلاب ًارارصضأا قاحلإا

لجأا نم ةينعملا تاطلصسلا لخدتب نوبلاطي Óيل اوجرخ يدلا يندملا عمتجملاو ناكصسلا طاصسوأا يف نيديدصشلا رمذتلاو ءايتصس’ا نم
 .عيزوتلا ةكبصش ديدجت عورصشم ىلع ةفرصشملا ةلواقملا نم بطعلا حÓصصإا يف اروف عورصشلاو هايملا قفدت فيقوت
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نكسسم217 يح  ناكسس ربع
سشيرلا عارذ ةبدتنملا ةنيدملاب
مهرمدت و مهئايتسسا نع  ةبانعب
عاطقنا  لكسشم ءازإا نيديدسشلا
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘˘لا˘˘ب م˘˘هد˘˘يوز˘˘ت
ةر˘سشع ن˘م ر˘ث˘كأا  د˘ن˘م بر˘سشل˘ل
اده يف ة˘سصا˘خو  ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ما˘يأا
ع˘˘سضو˘˘لا ءار˘˘ج ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا
دÓ˘ب˘لا هد˘ه˘سشت يذ˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا

ا˘˘نورو˘˘كلا سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘˘ناو
نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش ع˘˘م ا˘˘ن˘˘˘ماز˘˘˘تو
ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كي يذ˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘سضف˘˘˘لا
ةلئاه تايمكب هايملا كÓهتسسا
م˘˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ةر˘˘ث˘˘كل ار˘˘ظ˘˘˘ن

ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ها˘ي˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘˘سساو

ف˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ك تلا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ثي˘ح ل˘ي˘سسغ˘لاو ما˘م˘ح˘ت˘˘سسلاو

يحلاب  نينطاقلا  ونطاوم ىدبأا

هدوز˘ت عا˘ط˘ق˘نا ن˘م م˘ه˘˘ط˘˘خ˘˘سس

يف يرورسض ربتعي يذلا ءاملاب

ةجاحب مهف تاذلاب تقولا اده

يف ئسش لك فيظنتو ريهطتل

سسوريفلا اده ةحفاكمل مهلزانم

ع˘ير˘سس م˘ه˘نأا ة˘سصا˘خو ر˘ي˘ط˘خ˘لا

ل˘˘جا ن˘˘م ىود˘˘ع˘˘لا  را˘˘سشت˘˘˘نلا

ىلع ءابطألا ثحي هل يدسصتلا

مادختسسا˘ب ة˘فا˘ظ˘ن˘لا˘ب ما˘م˘ت˘هلا

هايملا نكلو  تارهطملاو ءاملا

نم رثكأا  دنم مهتايفنح روزت مل

و˘يرا˘ن˘ي˘˘سسلا اد˘˘هو  ما˘˘يأا ةر˘˘سشع

ع˘ط˘ق˘ن˘تو ةر˘م ل˘ك ي˘ف رر˘˘كت˘˘ي

˘ما˘يأا ةد˘ع˘ل ي˘ح˘لا ى˘ل˘ع ها˘ي˘˘م˘˘لا

ىدعت˘ت ةر˘م ل˘ك ي˘فو ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م

لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘سصتو عو˘ب˘˘سسألا

نأا ا˘م˘كو ر˘ث˘كأا وأا ا˘˘مو˘˘ي51

راسسكنا يف ابلاغ نوكي ببسسلا

ي˘ح˘لا دوز˘ت ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘˘لا ةا˘˘ن˘˘ق

ءايتسسا راثأا ام رمألا ادهو ءاملاب

يف نوقبي نيدلا يحلا ناكسسلا

عافتراو هايملا نع ثحبلا ةلحر

ةيندعملا هايملا ءا˘ن˘ت˘قا ف˘ي˘لا˘كت

و˘ه ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘˘لا  دازا˘˘ما˘˘ي˘˘مو˘˘ي

جيراهسص ءانتقا فيلاكت عافترا

ىلإا اهرعسس لسصو يتلاو هايملا

هتعسس نازخلل جد0051 دودح

نو˘ن˘طاو˘م˘˘لا نالا ر˘˘ت˘˘ل005

لجا نم هايملا ءانتقل نومزلم

تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا

ل˘سسغو  ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لاو  سسبÓ˘˘م˘˘لا

لعج ام ادهو يهطلاو برسشلل

ةينازيم سصوسصخي نو˘ن˘طاو˘م˘لا

ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ها˘ي˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ

ميركلا ناسضمر ر˘ه˘سش ف˘ي˘لا˘كت

نأا سصخألاب مهلهاك تلقثا يتلا

ببسسب يناعت تÓ˘ئا˘ع˘لا م˘ظ˘ع˘م

يلاملا مهعسضوو  مهيلخادم رثأات

ن˘ع ف˘قو˘ت˘لاو ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ءار˘˘ج

انوروكلا ةحئاج ببسسب لمعلا
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ةيبانعلا تÓئاعلا نم ديدعلا تلغتسسا
ةحئا˘ج بب˘سسب ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
ى˘ه˘سشا ر˘ي˘سضح˘ت ل˘جأا ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘كلا
اهئÓطو تويبلا فيظنت و تايولحلا
كرابملا رطفلا ديع لابقتسسل ابسسحت
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإا˘ب ةو˘سسن˘لا مو˘ق˘ت ثي˘ح،
م˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘سصا˘خ ، تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ناسضمر رهسشلا لولح ليبق ،اهفيظنت
تا˘ي˘ت˘ف˘لا ة˘كرا˘سشم˘ب اذ˘هو ،ل˘ي˘سضف˘˘لا

هذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘هد˘يو˘˘ع˘˘ت˘˘ل تار˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا
ءÓ˘ط م˘ت˘ي ا˘م˘ك ،ة˘ثراو˘ت˘م˘لا تادا˘˘ع˘˘لا
املثم ةفلتخم ةروسص اهئاطعاو فرغلا

اميف، ديع لك دنع ةداعلا هيلع ترج
داد˘˘عإل ةدا˘˘ع ،تار˘˘˘ه˘˘˘سسلا سصسصخ˘˘˘ت

،ةقطنملاب ةروهسشملا د˘ي˘ع˘لا تا˘يو˘ل˘ح
سشا˘˘ق˘˘ن˘˘لاو طور˘˘ق˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بسسح ،ة˘˘ير˘˘سصع ىر˘˘خأا تا˘˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘حو
ةوÓقبلا ةسصاخ ،ةلئاع لك تايناكمإا
تاذ ي˘˘ف،نا˘˘سضمر ن˘˘م مو˘˘ي ر˘˘خآا ي˘˘˘ف
راطفإلا ةبجوب مامتهلا لقي قايسسلا

،ناسضمر رهسش نم ةريخألا مايألا لÓخ
،ىر˘˘˘˘˘˘خألا تلا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سشنلا بب˘˘˘˘˘˘˘سسب

ىتحو ،تايولحلا ريسضحتو فيظنتلاك
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،يدا˘سصت˘قلا بنا˘ج˘لا ن˘م
لاوما فر˘سص تفر˘ع ة˘ي˘سضا˘م˘لا ما˘يألا

،بسسانم˘لا را˘ط˘فإلا ر˘ي˘سضح˘ت˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
،لافطأÓل ديعلا ةوسسك ىلإا ةفاسضإلاب
ةظهاب لاومأا اهرودب فزنتسست يتلاو
لخدلا يوذل ةبسسنلا˘ب ،ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا ن˘م
فرعت ثيح .طسسوتملا ىتحو دودحملا
عو˘ب˘سسألا ي˘ف ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘كر˘حو طا˘سشن نا˘˘سضمر ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا
هتفرع يذلا سضو˘كر˘لا د˘ع˘ب، ن˘ير˘ي˘ب˘ك
تÓح˘م ة˘سصا˘خ لوألا ف˘سصن˘لا لÓ˘خ
بل˘˘غأا تتا˘˘ب ثي˘˘ح ، سسبÓ˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب
ةرطاخملا و جورخلا لسضفت تÓئاعلا
ديعلا ةوسسك ءار˘سش ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ئا˘ن˘بأا˘ب
دهسشت امك ،تا˘يو˘ل˘ح˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسمو
ي˘ت˘لا سسبÓ˘م˘لا ع˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م سضع˘˘ب
م˘غر ن˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘باو˘˘با تح˘˘ت˘˘ف
راسشتنا يدا˘ف˘ت˘ل ا˘ه˘ق˘ل˘غ˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
فرط نم ريبك لابقا انوروك سسوريف

ا˘هرود˘ب، ءا˘سسن˘لا ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسمو داو˘˘م ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘˘م
تابر فرط نم لابقا دهسشت تايولحلا
دادعا يف ن˘ن˘ف˘ت˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لا تو˘ي˘ب˘لا
قÓطنا عمو، تايولحلا عاونأا ىهسشأا
نإا˘ف نا˘سضمر ر˘ه˘سشل ي˘لزا˘ن˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘لا
ةكرح دهسشت ةبانعب ةيلحملا قاوسسألا
ىلع بلطلا ةريتو يف عافتراو ةطسشن

ثيح ،ديعلا تامز˘ل˘ت˘سسمو ع˘ل˘سس ة˘فا˘ك
ىولحلا فانسصأا نم تاعيبملا تداز
.ةيذحألاو سسبÓملاو تارسسكملاو

ةلوزعملا ةقطنملا ىلإا تلصصو ةيريخلا ةلفاقلا

ةاناعم نع ماثللإ ليزت مسستبإإ ةعومجم
يبياطسشب نإزلإ ريدغ ةقطنم

ةلاحلا نع ماثللا ةلازإاب ةيريخلا مسستبا ةعومجم ةلفاق تماق

ةقطنم يف ةنطاقلا تÓئاعلا نم ديدعلا اهنم يناعت يتلا ةيرزملا

نازلا ريدغ » اهمسساو يبياطسش ةرئاد يف دجاوتت ةياغلل ةلوزعم

ةيوسسأاملا ةلاحلا ىلع ةعومجملا ءاسضعأا فقو ثيح «عقزلا ةيرقب

ماتلا بايغلاو ةيمويلا مهتاناع˘مو تÓ˘ئا˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا

مهدجاوت يه ىربكلا ةماطلا نأا امك ،ةايحلا تايناكمإا طسسبأل

نم ةيريخلا مسستبا ةعومجم ءاسضعأا ماقو ،راظنألا نع اديعب

ءيسشلاو تÓئاعلا هذهل ةدعاسسملا دي ميدقتب ةلفاقلا هذه لÓخ

جاتحت يتلا ةقطنملا هذهب مهفيرعت وه مهل بسسحي يذلاو مهألا

مهمام˘ت˘ها ةرور˘سضو Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘تا˘ف˘ت˘لل

نع ةديعبلا نكامألا يفو قطانملا هذه يف نطقت يتلا تÓئاعلاب

ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا ي˘ف رو˘سصلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘جو˘يو ،را˘ظ˘نألا

هذه فاسضتو ،مارغتسسنلاو كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا ي˘ف م˘سست˘با ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل

مسستبا ةعومجم تاردابم ةلسسلسسل ةيريخلاو ةيناسسنلا ةيلمعلا

يف اوناكو تاطاسشنلا نم ديدعلاب اوماق ثيح ةيسضاملا ةرتفلا يف

نم كلذو يعوطتلا لمعلاو ريخلا لعف يف مهتداعك دعوملا

ةيئاذغلا داوملا عيزوتو ميقعتلا تايلمع يف مهتكراسشم لÓخ

يقفارم ىلع «روطفلا سسكوب» ـل مهعيزوتو ةجاتحملا تÓئاعلل

و برقلاب تابكرملا باحسصأا ىلعو ليبسسلا يرباعو ىسضرملا

نود سصا˘خ˘سشألا ى˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘مألا ز˘جاو˘ح˘لا ى˘لإا لو˘سصو˘لا ل˘ب˘˘ق

ةيوسش» ةردابم يف اسضيأا مهتكراسشمو «روحسسلا سسكوب«و ىوأام

نم ديدعلاو مار˘كإلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ع˘م «كر˘ي˘غ ه˘ي˘ب حر˘ف˘ت كر˘ي˘خ ن˘م

.ىرخآلا تاردابملا
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ةيدلبلا حلاصصم فرط نم

تإرسشحلإ تإديبمب طاقن ةّدع ّششر ةيلمع لسصإوت
سشر ةّيلمع ماّيألا هذه لÓخ لسصاوتت

ّ
ىلع ةدجاوتم طاقن ةّدع 

حلاسصم فرط ن˘م تار˘سشح˘لا تاد˘ي˘ب˘م˘ب ة˘با˘ن˘ع ءا˘ي˘حأا ىو˘ت˘سسم

بلاط نيأا يراجلا رهسشلا علطم ةّيلمعلا تأادب دقو . ةيدلبلا

سسومانلا نم مهسصيلختب ةبانع ةّيدلب حلاسصم ءايحأا ةّدع ناّكسس

ءد˘بو ا˘ن˘ماز˘ت ةّد˘سشب ر˘سشت˘ن˘ت ترا˘سص ي˘ت˘لا ةّرا˘سضلا تار˘سشح˘لاو

يه ةيلمعلا اهتّسسم يتلا ءايحألا نأاو املع ،رارحلا تاجرد عافترا

يديسس ىلإا ةفاسضإلاب يبرغلا لهسسلاب نكسسم786 يح نم ّلك

يحو ةيليوج50 ءايحأا عم ةسشرف داوو روسشاع
ّ

1 فاسصفسصلا 

ةباّنع ةيدلب لامع مايق لÓخ نم ميرلا يحو سسرام80 يح اذكو

سشر˘ب
ّ

سسوما˘ن˘لا ة˘ح˘فا˘كم سضر˘غ˘ب تارا˘م˘ع˘لا ل˘خاد تاد˘ي˘ب˘م˘لا 

دعب ةوطخلا تءا˘ج د˘ق˘ف ل˘سصّ̆ت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو ،ه˘ي˘ل˘ع ءا˘سضق˘لاو

ّكف لجأا نم ةّينعملا حلاسصملل ةروكذملا ءايحألا ناّكسس ةبلاطم
تاهجلا موقتل مهئايحأاب تارسشحلا راسشتنا يف ةلّثمتملا مهتاناعم

تاّيلمعلا نمسض ةجردنملا ةيرورسضلا ريبادتلا ذاخّتاب ّةيسصولا

ىلع ءاسضقلا راطإا يف ةبانع ةيدلب حلاسصم اهب موقت يتلا ةيرودلا

هذه نوناعي قطانملا كلت ناّكسس ّنأا ةراسشإلا ردجت ،تارسشحلا

يت˘لا تار˘سشح˘لا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘مو سسو˘ما˘ن˘لا را˘سشت˘نا ن˘م ما˘يألا

نم مغرلا ىلع ،ةريخألا ةنوآلا لÓخ مهتايح سصغنت تحسضأا

ثÓث يلاوح ذنم ةينعملا تاهجلا اهترسشاب يتلا ةدابإلا تÓمح

مي˘م˘ع˘ت نو˘ن˘طاو˘م˘لا بلا˘طو ،ءا˘ي˘حأاو عراو˘سش ةّد˘ع ي˘ف ع˘ي˘با˘سسأا

ةّراسضلا سشئاسشحلا عزن ةيمازلإا عم ءايحألا فلتخم ىلع ةيلمعلا

نيب نم اهنأا رابتعا ىلع طاقنلا فلتخم ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا

سسومانلاو سضوعب˘لا را˘سشت˘ناو بل˘ج ي˘ف ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا تا˘بّ̆ب˘سسم˘لا

ذخت ّةيدلبلا حلاسصم لعج ام وهو ،تارسشحلا عاونأا فلتخمو

.مهتاناعم نم ناكسسلا سصيلختل ةمزÓلا ريبادتلا
hd«ó.S¢
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يف يحلا يلثممو ناكسس بسسحو
هذه نإاف «ةعاسس رخأا » ـل حيرسصت
لب مو˘ي˘لا ةد˘ي˘لو تسسي˘ل ه˘ثدا˘ح˘لا

ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش سسف˘˘˘ن تنا˘˘˘ك
ن˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا ي˘˘˘˘ف تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس
ىربك تابرسست ةد˘ع ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘لا

ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا تل˘˘˘سصو
ى˘ل˘ع لور˘سصلا ي˘ح˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

(رو˘ف˘ي˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا) ر˘˘ط˘˘سش ىو˘˘ت˘˘سسم
نع ر˘ظ˘ن˘لا سضع˘بو (ن˘ي˘مو˘كل)و
نإا˘ف م˘ه˘ب ق˘ح˘ل˘ت ي˘˘ت˘˘لا رار˘˘سضألا

حلاسصلا ءاملا نم ةربتعم تايمك
يف ةرم لك يف عيسضت برسشلل
ًارارسضأا ةقحلم يجراخلا ءاسضفلا
لزانمو تاقرط˘لا ة˘م˘ب˘سشب ة˘غ˘لا˘ب
هيبنتلا مت ه˘نأا م˘غرو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ع˘فرو تا˘بر˘سست˘لا ةر˘ها˘ظ د˘ياز˘ت˘ل
نمل ةثاغتسسا ءادنل  كلذب ناكسسلا
لولح داجيإا لجأا نم رمألا همهي
تا˘بر˘سست˘لا ةر˘ها˘ظ˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم
ةمبسش بيسصت تتاب يتلا ةيئاملا
اهنأا ناكسسلا لوقي يتلا عيزوتلا

ل نامقل راد نأا لإا اثيدح ةزجنم
اذه يف نيدكؤوم.اهلاح ىلع لازت
تÓئاعلا نم ديدعلا نأاب قايسسلا
ءارج نم راطفإلا نم نكمتت مل
ي˘ت˘لاو ها˘ي˘م˘ل˘ل يو˘˘ق˘˘لا ق˘˘فد˘˘ت˘˘لا

يتلا ةقطن˘م˘لا˘ب ق˘ير˘ط˘لا تر˘م˘غ
تررسضت امك ديربلا زكرم ءارو

ي˘ت˘لا لزا˘ن˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب (سشاو˘˘حأا)
نم ةلاح طسسو  ءاملا اهيلا لسصو
طا˘سسوا ي˘ف ءا˘ي˘ت˘سسلاو بسضغ˘˘لا
اد˘ن او˘ه˘جو ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
Óمأا تاهاجتإلا لك يف ةثاغتسسإا
رمتسسا ثيح ءاملا قفدت فقوت يف
ىلإا هلاح ىلع يثراكلا عسضولا

بسسح˘ب تا˘عا˘سس4 ن˘م ر˘ث˘كأا
ةپرئازجلا عطق ةياغ ىلإا ناكسسلا
دعب ة˘كب˘سشلا ى˘ل˘ع ءا˘م˘لا ها˘ي˘م˘ل˘ل

فرط نم اهب مايقلا مت تلاسصتإا
ةسسسسؤوملا يلوؤوسسم ىدل ناكسس
ى˘ل˘ع ق˘ل˘غ˘لا م˘ت ثي˘ح ي˘نو˘˘ب˘˘لا˘˘ب
.ةويرتلاب خسضلا ةطحم ىوتسسم
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
لثم دد˘ج˘ت ن˘م او˘كت˘سشإا ي˘ند˘م˘لا

بي˘˘سصت ي˘˘ت˘˘˘لا با˘˘˘ط˘˘˘عألا هذ˘˘˘ه
بورسشلا ءاملل عيزوتلا تاكبسش
نيلئاسستم ارخؤوم ةزجنم اهنا مغر
ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه با˘ب˘سسا ن˘˘ع

تا˘ي˘مو˘ي سصغ˘ن˘ي سسو˘با˘˘ك تتا˘˘ب
ر˘˘ط˘˘سشب ة˘˘سصا˘˘خ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
يفو ، (نيموكل)و (رو˘ف˘ي˘ن˘ي˘م˘لا)
ةيعمج سسيئر ربتعأا ددسصلا اذه
يسسيوع» لورسصلا يحل ةيمنتلا

ةيئاملا تابرسستلا ةرهاظ «ديسشر
حبسصأاو لوبقم ريغ ارمأا ةهجلاب
يتلا ةي˘ع˘ن˘ج˘ل˘ل ل˘غا˘سشلا ل˘غ˘سشلا

تاهج˘ل˘ل تÓ˘سسار˘م ةد˘ع تع˘فر
فقول لخدتلا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ارطخ لكسشت يتلا ثداوحلا هذه
بئانلا هبناج نم . نينطاوملا ىلع
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو لا˘غ˘سشألا˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
جاح» ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نا˘˘ب د˘˘كأا «ر˘˘ي˘˘هز را˘˘م˘˘ع
ريدملاو هحلاسصم مسضت ةطلتخم
نع نيلثممو يرلا مسسقل يعرفلا
تلح نيلواقم و هايملل ةپرئازجلا

لور˘˘˘سصلا ي˘˘˘ح˘˘˘ب سسما حا˘˘˘ب˘˘˘سص
ي˘ت˘لا رار˘سضألا م˘ج˘ح ة˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل
ها˘ي˘م˘لا بو˘ب˘نا را˘ج˘ف˘نا ا˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘لأا

تاذ بسسحو ، كلذ با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سساو
ىلع ناك برسستلا نإاف ،ردسصملا

يتلا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘كب˘سشلا ىو˘ت˘سسم

بسسحب تارتموليك3 ىلع دتمت
بيرجت ةلاح يف يهو ردسصملا

ةلواقم˘لا ف˘ي˘ل˘كت م˘ت نا˘ب اد˘كؤو˘م
حÓ˘˘سصإا˘˘ب عور˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ب˘˘حا˘˘˘سص
با˘ط˘عا ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لا و بط˘˘ع˘˘لا
ىوتسسم ىل˘ع (ة˘سضر˘ت˘ف˘م )ىر˘خأا
.ةزجنملا ةكبسشلا



سسراف دمحم حيرضست رعضس ددحي لابضس
و˘ي˘˘ضشت˘˘لا˘˘ك» ع˘˘قو˘˘م ف˘˘ضشك
يدا˘˘ن ةرادإا نأا ،«و˘˘تا˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م
تددح دق يلاطيإ’ا «لابضس»
د˘م˘ح˘م ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
يف ةوق˘ب بو˘ل˘ط˘م˘لا ،سسرا˘ف
تاذ تد˘˘كأاو ،و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا
ن˘˘ل «لا˘˘ب˘˘ضس» نأا ،ردا˘˘ضصم˘˘لا
ةلوهضسب لحري «سسراف» كرتي

،وروأا نييÓم01 عفد دعب ’إا
و˘˘˘ن˘˘˘يرو˘˘˘ت ي˘˘˘َيدا˘˘˘ن د˘˘˘˘ع˘˘˘˘يو
زربأا نيَيلاطيإ’ا ان˘ي˘ت˘نرو˘ي˘فو
ي˘˘ف بغر˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا قر˘˘˘ف˘˘˘لا
عفادم تامدخ نم ةدافتضسإ’ا
،يضضاملا فيضصلا سسراف ّمضضِل اضسّمحتُم ناك رتنإ’ا نأا ىلإا ةريضشُم .ايقيرفإا لطب «رضضخلا»
رلا يف ةريطخلا ةباضصإ’ا نكل

ّ
رعت يتلا ةبك

ّ
يلوؤوضسم تلعج ،يرئازجلا يلودلا اهل سض

،يضضاملا توأا يف ةيحارج ةيلمع سسراف دمحم ىرجأاو ،مهتهجو نورّيغُي «يروزتارينلا»

يدان عم (ةنضس42) سسراف دمحم،عفادملا طبتريو ،رهضشأا ةّتضس ةّدمِل ةضسفانملا نع هتدعبأا

ةرك يف ةريبك ةربخ سسراف كلميو،2202 فيضص هتّدم يضضقنت ،دقعِب يلاطيإ’ا لابضس

92 يف اهيف مهضسأا يلاطيإ’ا يرودلا يف ةارابم671 يف كراضش ثيح ،ةيلاطيإ’ا مدقلا
ريفضسنارت» عقوم يف ريخأ’ا اذهل ةيقوضسلا ةميقلا نأا ركذي ،ليجضستو ةعانضص نيب ام افده

ê.fé«Ö.وروي نويلم8.4 غلبت ،نيبعÓلا راعضسأا مييقت يف سصتخملا ،«تاكرام

يضسنوتلا يجرتلا نم برتقي دويعضس
بابضش قيرف باعلأا عناضص برتقا
عيقوتلا نم دويعضس ريمأا دادزولب
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘ضسنو˘ت˘لا ي˘جر˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ضصلا ت’ا˘ق˘ت˘˘ن’ا

ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ه˘ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب كلذو
،ةيلاردف˘نو˘كلاو يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب
يدان يضسنو˘ت˘لا ق˘ير˘ف˘لا سسفا˘ن˘يو
ل˘˘ط˘˘ب ةو˘˘ق˘˘ب يدو˘˘ع˘˘ضسلا كم˘˘ضض
ر˘˘ف˘˘ظ˘˘ل˘˘ل ،ي˘˘˘ضسنو˘˘˘ت˘˘˘لا يرود˘˘˘لا
وتاكريملا لÓخ دويعضس تامدخب
) دويعضس ناكو ،لبقملا يفيضصلا

هراو˘ضشم ل˘˘ه˘˘ت˘˘ضسا (ا˘˘ما˘˘ع92
ثيح ،فيطضس قافو عم يوركلا

ةيوركلا سسرادملا ىدحإا ىلإا،9002 يف لقتني نأا لبق ىرغضصلا هفانضصأا يف جردت
يتيوكلا يبر˘ع˘لا ناو˘لأا ل˘م˘ح ا˘م˘ك .ير˘ضصم˘لا ي˘ل˘هأ’ا ه˘بد˘ت˘نا كا˘ن˘ه ن˘مو ،ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لا

ةبرجت هضضوخ نع Óضضف .يلهأ’ا نم ةراعإ’ا ليبضس ىلع يرضصملا يليعامضس’او
ةتضسل رئازجلا ةيدولوم ناولأا سصمقت امدنع نيمضسوم ذنم ةيرئازجلا ةلوطبلا يف ةريضصق

ê.fé«Ö.ةيرضصملا ةمضصاعلا قيرف نم اضضيأا ةراعإ’ا ليبضس ىلع رهضشأا

ةباينلل ىوكضش عفرت ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو
 يتوضصلا بيرضستلا ةيضضق يف ةماعلا

مدقتلا ،ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو تررق
ة˘با˘ي˘ن˘لا ىد˘ل ،لو˘ه˘ج˘م د˘˘ضض ىو˘˘كضشب
نأاضشب ،رئازج˘لا ءا˘ضضق سسل˘ج˘م˘ل ة˘ما˘ع˘لا
بوضسن˘م˘لا ي˘تو˘ضصلا بير˘ضست˘لا ة˘ي˘ضضق
دهف ،فيطضس قافو يدانل ماعلا ريدملل

،ةضضايرلاو بابضشلا ريزو ناكو ،ةيافلح
ذا˘خ˘تا˘ب د˘ه˘ع˘ت د˘ق ،يد˘لا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘˘ضس
ع˘ط˘ق˘م را˘ضشت˘نا د˘ع˘ب ،ة˘مرا˘ضص تارار˘˘ق

دد˘ضصب و˘هو ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح˘˘ل بضسن ي˘˘تو˘˘ضص
ةقفر ،مدق˘لا ةر˘ك ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م بي˘تر˘ت
تررق ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو نأاب ،ةقوثوم رداضصم نم ملعو ،نيبعÓلا ءÓكو دحأا
،ةنيضشملا تافرضصتلا ىلع ادر ،لوهجم دضض ىوكضشب تمدقتو ،يندم فرطك سسضسأاتلا
،ةيضضقلا يف اديعب باهذلا ةرازولا مزتعتو ،ةيرئازجلا ةضضايرلا ةروضصل تءاضسأا يتلا
ردجتو ،ةيرئازجلا ةضضايرلا ىلع رثؤوت تحبضصأا يتلا تازواجتلا هذه لثمل دح عضضول
ىوعد عفر امهرودب اررق ،دادزولب بابضشو ،ياد نيضسح رضصن ييدان نأا ىلإا ةراضشإ’ا

hd«ó.±.برضسملا عطقملا يف امهيمضسا لوادت ببضسب ،لوهجم دضض ةيئاضضق

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ2995ددعلا0202 يام12 سسيمخلا12
www.akhersaa-dz.com
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ة˘ي˘ف˘ح˘ضص ر˘يرا˘ق˘ت تر˘كذ
،’ويدراوغ بيب نأاب ةيضسنرف
ي˘ت˘ي˘ضس ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م برد˘˘م
ةمكحم ةطخ دعي يزيلجن’ا

طضسو طخ ميعدت لجأا نم
،ةيوق ةقفضصب «ز˘نز˘ي˘ت˘ي˘ضسلا»
«وتاكريم توف» عقوم دكأاو
ردا˘˘ضصم بضسح ،ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا
برد˘م˘˘لا نأا˘˘ب ،ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإا
عم دقاعتلاب متهم ،ينابضسإ’ا
ليعامضسإا ،يرئازجلا يلودلا
نادي˘م ط˘ضسو˘ت˘م ،ر˘ضصا˘ن ن˘ب
ةرتف لÓخ ،يلاطي’ا نÓيم
دقتعيو ،ةلبقملا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

ير˘ئاز˘ج˘لا نأا˘ب ،’و˘˘يدراو˘˘غ

،اماع22 با˘ح˘ضص با˘˘ضشلا
يتلا لكاضشملا لح ىلع رداق
طخ يف قيرفلا اهنم يناعي
ل˘ي˘حر سضيو˘ع˘تو ،ط˘ضسو˘˘لا

ا˘م˘ك ،ا˘ف˘ل˘ي˘ضس د˘ي˘فاد م˘ج˘ن˘˘لا
لبقتضسملل ارامثتضسا هرب˘ت˘ع˘ي
را˘ضشأاو ،ه˘ن˘ضس ر˘غ˘ضص م˘كح˘˘ب
’و˘يدراو˘غ نأا ى˘لإا ع˘قو˘م˘˘لا
ةر˘ت˘ف ذ˘˘ن˘˘م بعÓ˘˘لا ع˘˘با˘˘ت˘˘ي

هطيحم عم لضصاوتو ،ةليوط
لبق ،هتقفاوم ىلع لوضصحلل

مئÓم سضرع ميدقت ةضشقانم
نأاب عقوملا فاضضأاو ،نÓيمل
ةضسفانم ىقل˘ي˘ضس «ي˘ت˘ي˘ضسلا»
رضصان نب مضض ىلع ةديدضش
نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘ضس سسيرا˘˘ب ن˘˘م
اذه يف ةيلضضفأا كلمي يذلا
هتكراضشم لظ يف ،قابضسلا

يرود يف لب˘ق˘م˘لا م˘ضسو˘م˘لا
ن˘ب ل˘ق˘ت˘ناو ،ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
في˘ضصلا ،نÓ˘ي˘م ى˘لإا ر˘ضصا˘ن

5 د˘ت˘م˘ي د˘ق˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا
ن˘˘م ه˘˘ي˘˘لإا ا˘˘مدا˘˘ق ،تاو˘˘ن˘˘ضس
ةقفضصب ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا ي˘لو˘ب˘مإا

.وروأا نويلم61 تغلب

لبقملا وتاكريملا يف رضصان نب فدهتضسي ’ويدراوغ
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سسي˘˘˘˘˘˘˘ن يدا˘˘˘˘˘˘˘ن م˘˘˘˘˘˘˘˘ضضنا
ة˘يد˘نأ’ا ة˘م˘ئا˘ق˘ل ،ي˘ضسنر˘ف˘لا
ع˘م ،د˘قا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا
قا˘ح˘ضسإا ة˘با˘ضشلا ة˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘لا
قافو يدان حانج ،فوضصوب
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ضس
نأا ملعو ،ةلبقملا ت’اقتن’ا
ي˘ضسنر˘ف˘لا سسي˘˘ن يدا˘˘ن ةرادإا
زرحم عم دقاعتلا ىلع رضصت
م˘يد˘ق˘ت˘ل ز˘ه˘ج˘˘تو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

لو˘ضصح˘ل˘ل بضسا˘ن˘˘م سضر˘˘ع
لÓ˘˘˘خ ،ه˘˘˘تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
مغرو ،يفيضصلا «وتاكريملا»
بغري ،يفياطضسلا يدانلا نأا
ه˘ت˘ب˘هو˘˘م˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا ي˘˘ف
˘مد˘ع ى˘ل˘ع ر˘ضصيو ،ة˘˘با˘˘ضشلا
نأا ’إا ،ةلوهضسب هنع يلختلا
ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا تامامتها

ةر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م تتا˘˘˘ب ،بعÓ˘˘˘لا˘˘˘ب

دعاضصتو ،هيدانلو هل ةيرغمو

81» ـلا بحا˘ضصب ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا

،ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘˘ف «ة˘˘ن˘˘ضس

تا˘يو˘ت˘ضسم ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت د˘˘ع˘˘ب

يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘فر ة˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘هر

،م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘ضسلا

نم ءزج ةداعتضس’ هداق ثيح

رغضص مغر ،دوق˘ف˘م˘لا ه˘ق˘ير˘ب

قافو ةبهوم ىظحيو ،هنضس

نم ديدعلا مامتهاب ،فيطضس

،ةيبرعلاو ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا

جزبي’و ،يضسنرفلا نير لثم

ي˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ،ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ’ا

يدا˘˘˘˘ن نأا ’إا ،ي˘˘˘˘ضسنو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

ا˘نار˘ت˘قا ر˘ث˘كأا د˘ع˘ي ،و˘كا˘نو˘م

.بعÓلا مضساب

فوضصوب قافولا ةبهوم فدهتضسي سسين

راهششإا
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ةر˘˘ك ة˘˘ب˘˘ع’ ءاد˘˘ن ي˘˘˘ق˘˘˘ل

سسا˘ن˘يإا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا سسن˘˘ت˘˘لا

لو˘ح ار˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘ما˘ضضت ،و˘ب˘˘يإا

تر˘˘ضشن نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا

،ويديف طيرضش ربع اهتاناعم

،يواضسمنلا مجنلا ىلع درك

سضفر يذلا ،م˘ي˘ث كي˘ن˘ي˘مود

عور˘˘ضشم ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘ضشم˘˘˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ما˘˘˘˘ضضت

سسور˘ي˘ف ن˘م ن˘يرر˘ضضت˘˘م˘˘لا

ط˘خ م˘ج˘ن كرا˘ضشو ،ا˘نورو˘ك

،يرئازجلا بخت˘ن˘م˘لا ط˘ضسو
ةدعاضسم يف ،ةرويدق ن’دع
عمج ةلمح قÓطإا ربع ،وبيإا
هؤوÓمز اهيف مهاضسي تاعربت
اهحتتفا ثيح ،بختنملا يف
ةردقم ،ةربتعم ةميق ميدقتب
عضضوو ،وروأا فلأا نيرضشعب

003 ةميق عمج افده ةرويدق
،ي˘˘ن˘˘ي˘˘لر˘˘ت˘˘ضسإا ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج ف˘˘لأا
ي˘ت˘لا ،هد˘ل˘ب ة˘ن˘با ةد˘عا˘ضسم˘˘ل
اهنكل ،فارتح’ا ملاع تلخد
ة˘ي˘فا˘كلا ة˘نو˘ع˘م˘لا د˘ج˘ت م˘˘ل
،ةبعللا يف اهتاردق ريوطتل

ة˘ب˘تر˘م˘لا لÓ˘ت˘حا˘ب تف˘ت˘كاو

،يملاعلا بيترتلا يف056
يف ةفارغلا يدان مجن حجنو

هينج فلأا12 نم رثكأا عمج
،لوأ’ا مويلا دعب ،ينيلرتضسإا

ه˘˘با˘˘ضسح ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ل جورو
لضصاوت˘لا ع˘قو˘م˘ب ي˘م˘ضسر˘لا
ثيح ،«ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

وبيإا سسانيإا اودعاضس» :بتك
فرضشتلو ،اه˘م˘ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
مهدجت املق نيذلا ،ةقرافأ’ا
،«ة˘ب˘ع˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه نو˘˘ضسرا˘˘م˘˘ي
نم ددع لقأا ايقيرفأا كلتمتو
،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف سسن˘ت˘لا ي˘ب˘˘ع’
لود ي˘ف م˘ه˘ب˘ل˘غأا ز˘˘كر˘˘ت˘˘يو
بو˘ن˘جو ،ي˘بر˘ع˘لا بر˘غ˘م˘لا
با˘˘ي˘˘غ˘˘ل كلذو ،ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأا
لجأا نم ةيفاكلا تاناكمإ’ا
برد˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ك ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘˘ضشم˘˘˘لاو ،سصا˘˘˘خ
مجن˘لا م˘ضضناو ،تا˘ضسفا˘ن˘م˘لا
سضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ةينماضضت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل زر˘ح˘م
ةرويدق ن’دع اهدوقي يتلا
د˘ئا˘˘ق ،و˘˘ب˘˘يإا سسا˘˘ن˘˘يإا م˘˘عد˘˘ل

ه˘˘م˘˘عد ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘ضضخ˘˘لا

ثيح ،ةيرئازجلا ة˘ي˘ضضا˘ير˘ل˘ل

ةضصر˘ف» :ر˘ت˘يو˘ت ى˘ل˘ع بت˘ك

ةط˘خ ،و˘ب˘يإا سسا˘ن˘يإا ل˘جأا ن˘م

وبيإا سسانيإاو ،«تاونضس3 نم

يف زرحم ةديرغت ىلع تدر

ةضصاخلا اهتقيرط˘ب «ر˘ت˘يو˘ت»

ىلع يروتضس ترضشن امدنع

ي˘˘ف ي˘˘ضصخ˘˘ضشلا ا˘˘ه˘˘با˘˘˘ضسح

يعامتج’ا لضصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م

اركضش» :تبتكو ،«مارغتضسنأا»

نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،«زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘˘ير

فطاعت تقلت دق وبيإا سسانيإا

ةر˘˘˘˘كلا ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ضشأا

رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،ءار˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضصلا

،سسمايليو سسونيف ةيكريمأ’ا

،سسويغيرك كين يلارتضسأ’او

بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن ن˘ع Ó˘˘ضضف

،يلوغيف نايف˘ضس ،ير˘ئاز˘ج˘لا

فوفضصلا يف نوكيضس يذلا

،كضش نود نيعربتملل ىلوأ’ا

لك يف لاحلا هيلع ناك امك

ر˘˘مأ’ا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ق˘˘ّ̆ل˘˘˘ع˘˘˘ت ةر˘˘˘م

.نييرئازجلا ةدعاضسمب

سسنتلا ةبع’ ةدئافلةينماضضت ةلمح دوقي ةرويدق
 مضضني زرحمو وبيإا سسانيإا ةيرئازجلا

«رشضخلا» مجن تامدخ ىلع «يجشسايبلا» نم ةشسرشش ةشسفانم هجاويشس

 ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 ةبانع ةي’و
  ةئيبلا ةيريدم
 ةماعلا نوؤوششلا و ميظنتلا ةيريدم
 تاعزانملا و ةينوناقلا نوؤوششلا ةحلشصم

 ةبقارملا ةريششأات
0202 ليرفأا51 خيرات

526 مقر

ةيلديشصلا داوملا جاتن’ ةدحو ءاششنا عورششم لوح يمومع قيقحت حتف نمشضتي0202 يام01  يف خرؤوملا528 مقر رارق

ةيلوؤوشسملا تاذ و صصخششلا تاذ ةشسشسؤوملا ةدئافل ةبانع ةي’و ينوبلا ةيدلب ملاشس يديشسcaz ىمشسملا ناكملاب ةنئاكلا
REF ED PAC LRUE ةامشسملا ةدودحملا

 ةبانع ةي’و يلاو نإا
 ةبانع ةي’ول ةئيبلا ريدم / ديشسلا نم حارتقاب

  ررقي
لومعملا تاميظنتلا و نيناوقلل اقفو رربملا بايغلا ةلاح يف و  يرامعم صسدنهم ةايح ةرامع / ةديشسلا نيعت  : ةيناثلا ةداملا

يدلبلا صسلجملا رقم نم ذختت و يرشضحلا ينقتلا رييشست يف ةلود صسدنهم روششاع ةدايع  / ديشسلا فرط نم فلختشست اهب
. هل ارقم ينوبلا ةيدلبل
بقاوعلا حيشضوتل ةيمارلا ةيليمكتلا تامولعملا عمج وا تاقيقحتلا لك ءارجإاب ةيشساشسأا ةفشصب ققحملا  ظفاحملا فلكي
. ةئيبلا يلع عورششملل ةلمتحملا
يدلبلا يبعششلا صسلجملا رقم يف رارقلا قيلعت خيرات نم اءادتبا كلذ و اموي51 اهاشصقا ةدمل قيقحت حتفي : ةثلاثلا ةداملا
 ينوبلا ةيدلبل
لجشسي نا ( اءاشسم03:61 ىلإا03:21 نم و احابشص00:21 ىلإا03:8) نم ةيمويلا  لمعلا تاعاشس لÓخ روهمجلل نكمي
 ينوبلا ةيدلب يلع يوتشسم يلع عشضوي هيلع رششؤوم و مقرم لجشس يف هتاظحÓم
بتكم فرط نم دعملا عورششملل يعشضولا ريرقتلا يمومعلا قيقحتلا ةدم ءانثا روهمجلا فرشصت تحت عشضوي : ةعبارلا ةداملا
يلع نيعتي و ةبانع ةي’ول ةئيبلا ةيريدم  يلا ةئيبلا يلع ريثأاتلا زجوم صصحفل ةلمتحملا  تايبلطلا لشسرت امك تاشساردلا

.هتاظحÓم و هئارآا ءادبإ’ اموي51 اهاشصقا ةدم هحنم عم  ريثأاتلا زجوم يلع عÓط’ ينعملا ةوعد ريخ’ا اذه
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با˘ب˘صش يدا˘ن ةرادإا صسل˘ج˘م ل˘˘صصو˘˘ت
،جار˘جر د˘ي˘صشر ةدا˘ي˘ق˘ب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘صسق
ر˘صصا˘ن˘لا د˘ب˘ع ي˘صضا˘ير˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو
بردملا عم يئاهن قافتا ىلإا ،جوجم
ينارمع ناكو ،ينارمع رداقلا دبع
ةرادإا عم يصضارتلاب هدقع خصسف دق
ة˘ق˘فر ،يد˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘صسح˘لا عا˘فد˘˘لا
ىوعدب ،نانجوب لامك يندبلا دعملا
ي˘ف بر˘غ˘م˘ل˘ل ا˘م˘ه˘تدو˘ع ة˘لا˘ح˘ت˘˘صسا
،انوروك ةحئاج ببصسب ةنهارلا ةرتفلا

ةرادإا نأاب ،ةقوثوم رداصصم نم ملعو
عم تلصصاوت د˘ق ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش
ةفا˘ك ى˘ل˘ع ه˘ع˘م تق˘ف˘تاو ،ي˘نار˘م˘ع
ه˘ط˘بر˘ي˘صس يذ˘لا د˘ق˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت
نع يئاهنلا نÓعإ’ا نأا ريغ ،يدانلاب
،رطفلا دي˘ع د˘ع˘ب نو˘كي˘صس ة˘ق˘ف˘صصلا

ي˘˘نار˘˘م˘˘ع نأا˘˘ب ردا˘˘صصم˘˘˘لا تد˘˘˘كأاو
ةريخأ’او ىلوأ’ا ةملكلا هل نوكتصس
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو تا˘باد˘ت˘ن’ا ة˘ي˘صضق ي˘ف
ةرادإا صسلجم ن˘م د˘ي˘يأا˘ت˘ب ،ن˘ي˘ل˘حار˘لا
م˘ه˘صسأا ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘ل ة˘كلا˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا
نيبردملا نم ينارمع ربتعيو ،يدانلا
عم مهتمصصب او˘كر˘ت ن˘يذ˘لا ل˘ئÓ˘ق˘لا

يف هداق نأا د˘ع˘ب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش

ي˘ف بق˘ل ي˘نا˘ث ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل،8102
.هخيرات

عم هشضوافت يفني ةدايع نب
 كلامزلأو يلهأ’أ

يصسايصسلا بع’ ىفن ،ىرخأا ةهج نم
ي˘˘ف ه˘˘لو˘˘خد ،ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع ن˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘صسح
ةمقلا يبطق عم ةيمصسر تاصضوافم
ييدا˘ن ا˘م˘هو ير˘صصم˘لا يرود˘لا ي˘ف
داحتا بع’ لاقو ،كلامزلاو يلهأ’ا
تاح˘ير˘صصت ي˘ف ق˘با˘صسلا ة˘م˘صصا˘ع˘لا
فرصش‘‘ :‘‘ةثلاثلا روهمج‘‘ جمانربل

حيصشرت˘لا˘ب ي˘م˘صسا ط˘ب˘تر˘ي نأا ر˘ي˘ب˘ك
نكلو ،كلامزلاو يلهأÓل مامصضنÓل
،‘‘ةيمصسر تاصضوافم يأا ثدحت مل
نع ءاج هلقن متي ام لك‘‘ :فاصضأاو
ينغلبأا يذ˘لا ي˘لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ق˘ير˘ط
را˘˘صشت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب ن˘˘كلو ،صضور˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب
،‘‘ءيصش لك فقوت انوروك صسوريف
يهتني يصسايصسلا عم يدقع‘‘ :دازو
بصسحو ،‘‘يلاح˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
مصسا طبترا دقف رداصصملا نم ديدعلا
ي˘ف ة˘˘يد˘˘نأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ب ةدا˘˘ي˘˘ع ن˘˘ب
رصصمو رئازجلاو صسنوتو ةيدوعصسلا

.ايكرتو برغملا ىتحو

ةب˘ي˘ب˘صش ق˘ير˘ف برد˘م ،ي˘نا˘ف˘لز˘لا ن˘ما˘ي د˘كأا
بقلب جيوتتلا يف هقيرف ظوظح نأاب ،لئابقلا
نأا ى˘ل˘ع ادد˘صشم ،ة˘م˘ئا˘ق لاز˘ت ’ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ىقبت اميف يدحتلا عفر ىلع ةرداق هتليكصشت
دادزولب بابصش ردصصتيو ،ةلوطبلا رمع نم

ةارابم عم ،ةطقن04 ديصصرب بيترتلا لودج

تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،ي˘نا˘ف˘لز˘لا لا˘قو ،ةر˘خأا˘ت˘˘م
تلاز ام بقللا ىلع ة˘صسفا˘ن˘م˘لا‘‘ :ة˘ي˘ف˘ح˘صص
دي˘صصر˘ب ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ن˘ح˘ن ،ة˘ن˘كم˘م

يف تايرا˘ب˘م8 ا˘ن˘ل ى˘ق˘ب˘ت˘ت و ،ة˘ط˘˘ق˘˘ن63

اهلك نوكتصسو ،رايدلا لخاد اهنم4 ،ةلوطبلا
ز˘كار˘م ن˘ع ن˘ير˘صشا˘ب˘م˘لا ن˘ي˘صسفا˘ن˘م˘لا د˘˘صض
ةلوطبلا انتدوع دقل‘‘ :فاصضأاو ،‘‘ةمدقملا
رخآا ىلإا اهرارصسأاب حوبلا مدع ىلع ةيرئازجلا
،ريبك لكصشب انزفحي رمأ’ا اذهو ،ت’وجلا
ةصصاخ ،ةظحل رخآا ىلإا انظوظح نع عافدلل

:عباتو ،‘‘ةنكمم ةطقن42 نع ثدحتن اننأاو
بيصصن نم نوكتصس ةيلصضفأ’ا نأا دقتعأا‘‘
فانئتصس’ اديج اهصسفن زهجتصس يتلا قرفلا
نم رثكأا ماد قيلعت دعب ،يصضايرلا طاصشنلا
نوكن نأاو ،فقوتلا انديفي نأا ىنمتأا ،نيرهصش

يف حجننو ،دوصشنملا فدهلا قيقحتل نيقئ’
عور˘صشم يد˘ل‘‘ :م˘ت˘خو ،‘‘را˘˘صصنأ’ا دا˘˘ع˘˘صسإا

ام لكب لمعأاصسو ،يلئابقلا يدانلا عم حومط
قيقح˘تو ،يد˘ق˘ع ف˘ير˘صشت˘ل ةو˘ق ن˘م تي˘توأا
ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘˘ق ’ ا˘˘م˘˘لو ،فاد˘˘هأ’ا
.‘‘ايقيرفإا لاطبأا يرودب

ديلو.ف

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ
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ةرئاطلأ ةركل يلودلأ داحت’أ بيترت ةنيطنشسق بابشش

 ايملاع82 زكرملا يف رئازجلا
ايقيرفإا عبارلاو

www.akhersaa-dz.com

 ديعلا دعب نوكيضس بردمك هنع نÓعإلاو يضسايضسلا ةرادإا عم قفتي ينارمع

ةحابصسلل يبرعلا داحت’ا نلعأا
ةصسماخلا ةخ˘صسن˘لا ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ع
ةحابصسلل ةيبرعلا ةلوطبلا نم
رهصش ةررقم تناك يتلا (رباكأا)
ح˘ب˘صسم˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘صس
د˘م˘ح˘م‘‘ ي˘ب˘م˘لوأ’ا بكر˘˘م˘˘لا
ةمصصاعلا رئازجلاب ‘‘فايصضوب
راصشتنا ببصسب ،قح’ خيرات ىلإا

ي˘˘ف ءا˘˘جو ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
يتلا ةيبرع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ة˘ل˘صسار˘م
ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا ا˘ه˘تر˘صشن
ةحابصسلل ةيرئازجلا ةيدا˘ح˘تÓ˘ل

يصشفتل ارظن‘‘ :كوبصسيفلا ىلع
نم ديدعلا يف انوروك ةحئاج
ى˘ل˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘حو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود
،تاحابصسلاو نيحابصسلا ةمÓصس
دا˘˘ح˘˘ت’ا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو
ررقت دقف ،ةحابصسلل يرئازجلا
ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت

عمز˘م˘لا ،ة˘حا˘ب˘صسل˘ل ة˘صسما˘خ˘لا

ربمتبصس6 و3 نيب اهؤوارجإا

،‘‘ق˘˘˘ح’ تقو ى˘˘˘˘لإا،0202
بتكملل ق˘ب˘صس ه˘نأا ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘لو
ةيرئازجلا ةيداحتÓل يلارديفلا
طرا˘ف˘لا صسرا˘م ي˘ف ة˘حا˘ب˘صسل˘ل
ن˘ي˘ت˘لو˘ط˘ب˘˘لا د˘˘عو˘˘م ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’او ة˘˘˘ي˘˘˘برا˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا

يذلا ،بابصشلل ‘‘1 ةقطنملا‘‘

1-4) ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ج˘مر˘ب˘م نا˘ك

صسفنل،(0202 ل˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فأا
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تا د˘˘ع˘˘˘تو ،با˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
ة˘ي˘لارد˘ي˘ف ةأا˘ي˘ه لوأا ة˘حا˘ب˘˘صسلا

مصسوملا فاق˘يإا رر˘ق˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج
ىلع اظافح يلاحلا يصضايرلا

ديدمت ببصسب ،عي˘م˘ج˘لا ة˘ح˘صص
ى˘لإا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت

.يراجلا يام92 خيرات
ديلو.ف

ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا و˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘ير بلا˘˘˘ط
تاجاي˘ت˘ح’ا يوذ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
باعلأÓل نيلهأاتملاو ةصصاخلا

و،0202 ويكوط ةيبملارابلا

نم،1202 ىلإا تلجأات يتلا
بتا˘ك ،ي˘ل˘صسر˘م ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن
ة˘˘صضا˘˘ير˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم ة˘˘˘لود˘˘˘لا
ي˘ف م˘ه˘تد˘عا˘صسم˘ب ،ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا
،يملاعلا دعوم˘ل˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لا

ةبخن˘لا تار˘ي˘صضح˘ت تف˘قو˘تو
تاجاي˘ت˘ح’ا يوذ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
دعب صسرام رهصش ذنم ةصصاخلا
تا˘˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ك ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت
ليجأاتو رئازجلا يف ةيصضايرلا

يصشفت ببصسب ويكوط دعوم
يف دجتصسملا انوروك صسوريف
ريبادت نم اهقفار امو ملاعلا

ةبئان تحرصصو ،ةصصاخ ةيئاقو
،ليوطلا زفقلا يف ملاعلا ةلطب
اهلبقتصسا يت˘لا ير˘م˘ح ةد˘ن˘ي˘ل
ةبخ˘ن˘لا و˘ي˘صضا˘ير‘‘ :ي˘ل˘صسر˘م
تاجاي˘ت˘ح’ا يوذ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

لك ،دقعم فقوم يف ةصصاخلا
ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا لوا˘ح˘ي در˘ف
يحصصلا رجحلا نكلو هتقايل
ةيقبكو ،‘‘ءيصش لك رصسكي دق
ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تر˘ب˘ع ،ا˘ه˘ئÓ˘مز
د˘ع˘ب ‘ا˘ه˘حا˘ي˘ترا‘ ن˘ع ير˘م˘˘ح
رارقلا وهو ،دايبملوأ’ا ليجأات
ريصضحتلاب مهل حمصسيصس يذلا
نصسحأا يف يملا˘ع˘لا د˘عو˘م˘ل˘ل
رونل يرمح تلاقو ،فورظلا
،دي˘كأا˘ت˘لا˘ب‘‘ :ي˘ل˘صسر˘م ن˘يد˘لا
انل حمصسي˘صس با˘ع˘لأ’ا ل˘ي˘جأا˘ت
لصضفأا ة˘ق˘ير˘ط˘ب ر˘ي˘صضح˘ت˘لا˘ب
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ا˘˘ن˘˘ل ح˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘صسو
رجحلا د˘يد˘م˘ت ن˘كلو ،تقو˘لا
ي˘˘˘صشف˘˘˘ت بب˘˘˘صسب ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
نو˘كي د˘ق ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
با˘ع˘لأا و˘ي˘صضا˘ير ،ا˘ن˘ل ا˘ق˘ئا˘˘ع
،ةقورأاو ناديمل ةجاحب ىوقلا

زكتري انل˘م˘ع ،ا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو
.‘‘ةصصاخ تاودأا ىلع

ديلو.ف

بابصش ،لوأ’ا فرتحملا يرود ردصصتم هجتي
لاح يف- هموصصخ هلابقتصسا وحن ،دادزولب
بعلمب -يلاحلا يوركلا مصسوملا فانئتصسا

ناديم نأا دكأات نأا دعب ،يبملوأ’ا ةيليوج50

طوقصس دعب ةغيلب ارارصضأا لجصس توأا02
ي˘ت˘لا ة˘يو˘ق˘لا حا˘˘ير˘˘لا ة˘˘جو˘˘م ءار˘˘ج دو˘˘م˘˘ع
ارار˘صضأا ق˘ح˘لأا ثي˘ح ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ا˘ه˘تد˘˘ه˘˘صش
حا˘ن˘ج˘لا اذ˘كو ،ة˘ي˘فر˘صشلا ة˘صصن˘م˘لا ف˘ق˘˘صسب
وري˘صسم ر˘كف˘ي ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘فا˘ح˘صصلا˘ب صصخ˘لا
ةلوطب نم ةيقبتملا تاءاقللا صضوخ بابصشلا
مصسوملا فانئتصسا لاح يف- لوأ’ا فرتحملا

.يبملوأ’ا ةيليوج5 بعلمب -يوركلا
بيجن.ج

ةيليوج5 بعلم هموضصخ لابقتضسا يف ركفي دادزولب بابضش

لئابقلأ ةبيبشش

 تآاجافملاب ةئيلم ةيرئازجلا ةلوطبلا““ :ينافلزلا
 ““ةظحل رخآا ىتح بقللا ىلع بعلنضسو

ةحابشس

ةلوطبلا نم ةضسماخلا ةخضسنلا ليجأات
انوروك ببضسب ةحابضسلل ةيبرعلا

ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ت˘˘حا
زكرملا (لاجر) ةرئاطلا ةركلل

داحت’ا بيترت يف ايملاع82
ر˘ه˘صشل صصا˘صصت˘خÓ˘ل ي˘لود˘˘لا

431 عمج امدعب0202 يام
،يراقلا ديعصصلا ىل˘عو.ة˘ط˘ق˘ن
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘صساد˘صسلا ز˘كر˘م˘ت
ةمدقملا يثÓث ف˘ل˘خ ةر˘صشا˘ب˘م

71) صسنو˘˘˘ت ن˘˘˘م نو˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا

(ايملاع81) ر˘صصم ،(ا˘ي˘م˘لا˘˘ع

امأا.(ايملاع42) نور˘ي˘ما˘كلاو
لتحيف ،يبرعلا ىوتصسملا ىلع
عبارلا فصصلا ينطولا قيرفلا

بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ا˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘˘م ،كلذ˘˘˘ك
زكارملا تداع امنيب ،(صسماخلا)
يلاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ى˘لوأ’ا ة˘ثÓ˘ث˘لا
ر˘˘˘˘˘صصم ،صسنو˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘كل
ل˘˘ت˘˘حا ،ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م.ر˘˘˘ط˘˘˘قو

يوصسنلا يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

611ب ايملا˘ع53لا زكرم˘لا
اينيك ةقفر لكصشي وهو ،ةطقن

42) نوريماكلاو (ايملاع32)
ة˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث (ا˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
نيعب ذخأاي بيترتلا اذه.ايقيرفا
ي˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ل˘ك را˘ب˘ت˘˘ع’ا

تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت را˘˘طإا ي˘˘˘ف تر˘˘˘ج
ت’و˘ط˘ب˘لاو م˘لا˘ع˘لا ت’و˘ط˘ب
يف ليزارب˘لا تءا˘جو .ة˘يرا˘ق˘لا
مامأا ،لاجرلا ىدل لوأ’ا زكرملا

تا˘ي’و˘لاو ا˘ي˘نو˘لو˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘كير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا
بيترت ىلع نيصصلا ترطيصس
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م ،تاد˘˘ي˘˘˘صسلا
ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ي˘لاو˘˘ت˘˘لا

.ليزاربلاو
بيجن.ج

ةيبملوأأ هبشش باعلأأ

متي نأا يف حمطت ةينطولا ةبخنلا
تاريضضحتلل زكرمب اهعيمجت
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41سسارهأا قوسس

°51ةملاق

ربع اهلاسسرإا ىجري ةعاسس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رسشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحسصلا رجحلا ببسسب

rf.oohay@tenaasrehka  :ينورتكل’ا ديربلا
        ريدقتلا و مارتح’ا قئاف انم اولبقت

ريرحتلا ةسسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441ناضضمر82 ـل قفاوملا -2995 ددعلا0202 يام12 سسيمخلا

82:30

52:21

51:61

53:91

90:12

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

يسكيلفلا ليصوتل ةديدج ةمدخ قلطت يزاج
!نوبزلا لزنم ىلإ ةينورتكلقا حئارشلاو

ةيمقر ةسصنم نع ةرابع وه و،tekraM arajdiT تكرام ةراجت عقوم عم ةكارسش ارخؤوم يزاج ةكرسش تعقو
ةمدخ نم ةدافتسس’اب نييلبقتسسملاو نييلاحلا اهنئابزل حامسسلا لجأا نم كلذ و ، دعب نع عيبلل

ناونع يف اهملتسسي و ةيفتاه ةحيرسش وأا ةئبعت ديسصر يرتسشي نأا نوبزلل حمسست ةديدج
ن˘ئا˘بز فر˘سصت تح˘ت تكرا˘م ةرا˘ج˘ت ع˘قو˘م ع˘سضي ، ة˘كار˘سشلا هذ˘ه ل˘سضف˘ب .ه˘ت˘˘ما˘˘قا

عيمجل لزانملل ليسصوتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘ك˘م نو˘ع001 ن˘م ر˘ث˘˘كأا يزا˘˘ج
تاقحلم وأا ديسصرلا نحسش وأا سضورعلا تامدخب ةقلعتملا تابلطلا
اهدقاعت لÓخ نم يزاج ةكرسش ىعسست و  .لومحملا فتاهلا

ة˘ع˘ير˘سس ة˘مد˘خ˘ب ا˘ه˘ن˘ئا˘بز د˘يوز˘ت تكرا˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ت ع˘˘م
هذ˘ه˘ب.تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا ةر˘ث˘ك م˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت و ة˘˘ن˘˘مآاو
ريدملا ينافلاج ويتام لاق ةبسسانملا
هذ˘˘˘ه““ :يزا˘˘˘ج ة˘˘˘كر˘˘˘سشل ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ةيفاسضإا ةوطخ ةمدخلا

ةبر˘ج˘ت ق˘ل˘خ ي˘ف
٪001 ة˘ي˘م˘قر
““ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
:فاسضأاو
يف راكتب’ا رمتسسي““

ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م يزا˘˘˘˘ج
يف ةسصاخو نئابزلل ةيمويلا ةايحلا
، ةدعاسسملا لجأا نم يحسصلا رجحلا تاقوأا

ةبراحم ىلع ، ةيجولونكتلا لئاسسولا رسشن لسضفب
ةعومجمzd.arajdit.www  عقوم رفوي.““ ءابولا راسشتنا

حئارسشلا وأا لاقنلاب ةقلعتملا تاقحلملا لثم تاجتنملا نم ةعسساو
ىلا اهليسصوت نكمي يتلا دعب نع نحسشلا وأا نحسشلا ةداعإا تاقاطب وأا

ة˘قا˘ط˘ب˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ع˘فد˘لا ي˘ف را˘ي˘خ˘˘لا ير˘˘ت˘˘سشم˘˘لا كل˘˘م˘˘ي و .نو˘˘بز˘˘لا ناو˘˘ن˘˘ع
تقولا يف ةمدخلا هذه رفوتت.بلطلا مÓتسسا دنع اًدقن وأا عقوملا يف ةينورتكل’ا
بير˘ق˘لا ي˘ف ىر˘خأا تا˘ي’و ىلإا ا˘ه˘ع˘ي˘سسو˘ت م˘ت˘ي نأا ىل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و ي˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
.لجاعلا

ي˘ف ز˘ي˘م˘م˘لا ي˘با˘ن˘ع˘لا با˘سشلا رد˘سصي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م

هعم˘ج˘ت ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ن˘غاmelsi 32 بار˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘غا

رطفلا دي˘ع ة˘ل˘ي˘لkad و32rc نيمئاد˘لا ه˘ئا˘كر˘سشب

ن˘يأا اد˘ي˘ج ا˘ه˘ل داد˘ع’ا و ة˘ي˘ن˘غ’ا ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ثي˘˘ح

و ، ةبانعلا ةي’و جراخ نم نينانفل ““ سشÓك ““ لمحتسس

kaD رخآ’ا زي˘م˘م˘لا با˘سشلا ف˘سشك ة˘ي˘ن˘غ’ا هذ˘ه ن˘ع

ن˘ي˘ب ه˘مدا˘ق تا˘كار˘سش عو˘م˘ج˘م ن˘م ىلواة˘˘كار˘˘سش ا˘˘ه˘˘نا˘˘ب

رخآ’ا زيمملا رام˘ع يد˘ي˘سس ن˘ب’ ة˘فا˘سض’ا˘ب ي˘ثÓ˘ث˘لا

ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘غ’ا نو˘ك ىل˘˘عkad ز˘˘كر ن˘˘يا . م˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘ه

اهمهفي ’ ىتح ةي’ولا حراخ نم نينغمل تاحيملت

و اذ˘˘ه .ة˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘م ر˘˘بار˘˘ل د˘˘ق˘˘ن ا˘˘ه˘˘نا ىل˘˘ع سضع˘˘˘ب˘˘˘لا

يام42 موي Óماك ديدجلا هموبلا32 مÓسسا ردسصيسس

اذه يبحم نم نوريثكلا هرظتني يذلا وه و مداقلا

ةي’ولا ينغم زربا نيب نم هسسفن عسضو يذلا باسشلا

dab . رارغ ىلع هيناغاب

بيجن وراقلا

رجات455 ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م تر˘خ˘سس
نامسض لجا نم كرابملا رطفلا ديع يموي ةموادملل
نونطاوملا اهجاتحي يتلا ةيكÓهتسس’ا داوملا ريفوت
ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘سضت ثي˘ح.ة˘ي’و˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
يذلا جا˘ت˘نإ’ا تاد˘حوو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ة˘مواد˘م
ر˘ي˘خ˘سست ن˘ع ة˘با˘ن˘ع˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ه˘ن˘ع تف˘سشك
داوــم˘˘لا˘˘ب سصاــخ يرا˘˘ج˘˘ت ل˘˘˘ح˘˘˘م162و،ةزبخم221
م˘ه˘˘ل ر˘˘جاــت951و ،هـــكاوــف˘لاور˘˘سضــخ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئاذــغ˘˘لا
ر˘ي˘خ˘سست ىلإا ة˘فا˘سضإا اذ˘ه،ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ىر˘˘خأا تا˘˘طا˘˘سشن
لــجا نم دـــي˘ع˘لا ي˘مو˘ي ل˘م˘ع˘ل˘ل تا˘ن˘ب˘ل˘م4و نحا˘ط˘م8
كÓهتسس’ا نيتعسساولا ديمسسلاو بيلحلا يتدام ريفوت
هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘ت ثي˘˘ح ،بذ˘˘بذ˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ب ثادــحإا مد˘˘˘عو
نينطاو˘م˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم ر˘ي˘فو˘ت نا˘م˘سض ىلإا ة˘مواد˘م˘لا

مازتلإا ةرورسض عم،نيمويلا نيذه لÓخ ةيكÓهتسس’ا
مارتحإاب ةموادملا لودج يف مهئامسسأا ةدراولا راجتلا
يرادإ’ا قل˘غ˘لا˘ب  ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا بقا˘ع˘ي نــيأا ،ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ةهج نم،ةيئاسضقلا ةعباتملا ىلإا ةفاسضإ’اب رهسش ةدمل
ةبقارمل˘ل نو˘ع52 ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا تاذ تد˘˘ن˘˘ج ىرــخأا
ةيجاتنإ’ا تادحولاو ةيراجتلا تÓحملل ةيناديملا
ىد˘م ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل،د˘ي˘ع˘لا ي˘مو˘ي ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
مهنم نيفلاخملا  عدرو ةموادملا جمانربل مهمارتحا

ةل˘سص يذ قا˘ي˘سس تاذ ي˘فو ،نو˘نا˘ق˘لا  م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ي˘ب˘ط˘تو
را˘ج˘ت˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تر˘˘سشن
ع˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘ح˘ف˘سص ىل˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
.ةينعملا ةيجاتنإ’ا تادحولاو راجتلا مÓعإا

ةسشيعوب زوزام

ةسسيدوب ءافو ةبيبطلا بجاولا ةديهسش ىلع محرتل ““وفيت““ مسسر يف وننفت

ىفسشتسسمب يبطلأ مقاطلأ مركت بابسشلأ تاعأدب’ ثيغ ةيعمج
 فيطسسب لأزآأ نيع

ةيلخ عم قيسسنتلاب،فيطسس ةي’وب لازآا نيع ةنيدمل بابسشلا تاعادبإ’ ثيغ ةيعمج سسمأا ءاسسم ترداب
انافرع  .يوÓعي فسسوي ةيئافسشتسس’ا ةيمومعلا ةسسسسؤوملا لامعو يبطلا هبسشو يبطلا مقاطلا ميركتب ةمزأ’ا

فورظلا ل˘ظ ي˘ف د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘ح˘فا˘ك˘م و ،ىسضر˘م˘لا جÓ˘ع˘ل ا˘ي˘مو˘ي ا˘ه˘نو˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب
و ءابطأ’ا ىلع ةيفرسشلا تاداهسشلا سضعب و دورولا و ايادهلا سضعب عيزوت مت ثيح،مهب ةطيحملا تابوعسصلاو
ثيغ ةيعمج يلثمم دحأا دكأا و ، انوروك سسوريف ةبراحمل ىلوأ’ا طوطخلا يف نولمعي نيذلا نيسضرمملا

هلمع ةلسصاوم ىلع هعيجسشت و سضيبأ’ا سشيجلا بناج ىلإا فوقولل تءاج ةردابملا هذه نأاب بابسشلا تاعادبإ’
لخدمب هسضرع مت ريبك ““وفيت““ مسسر يف  بابسشلا ء’ؤوه عدبأا ةبسسانملاب و. ةبعسصلا فورظلا هذه لظ يف
ىدم نع مهنم ريبعتك،““ ءاسضيب ةدرو““ لمحت يه و ةبيبطل ةروسص هلÓخ نم رهظي، ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوملا

91-ديفوك سسوريفب اهتباسصإا ةجيتن تيفوت يتلا بجاولا ةديهسش ““ءافو ةسسيدوب““ ةبيبطلا ةافوب مهرثأات

جلسصل ىسسيع.اهلمع ةرتف ءانثأا

ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فرط نم هدايطسصا مت

راجحلاب6591 توأ02 يحب اعله ثدحي نابعث
امم اهلزنم ىلإا للسست نأا دعب،راجحلاب6591 توا02 يحب ةلئاع طسسو ريبك عله نابعث سسمأا لوأا ءاسسم  ثدحأا
لخاد هترسصاحم دعب هدايطسصا  متيل هدجاوت ناكم ىلإا تعراسس يتلا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم راطخإا ىعدتسسا
نم ةراسضلا ءا˘سشحأ’ا عز˘ن مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا دد˘ه˘ت ة˘ما˘سسلا تار˘سشح˘لاو ن˘ي˘با˘ع˘ث˘لا ىق˘ب˘تو اذ˘ه،لز˘ن˘م˘لا
امييسس ،ةماسسلا تارسشحلل ةداسضملا ةيودأ’اب ةجلاعملا مدع ىلع كيهان ،رمتسسملا اهفيظنت مدعو ءايحأ’ا

. تارسشحلا راسشتنا هيف فعاسضتي يذلا فيسصلا لسصف باوبأا ىلع نحنو
ب/ م

ديعلا ةليل ردسصتسس32rcوkad عم هتينغأا

رهسشلأ أذه نم42 ديدجلأ همؤبلأ ردسصي32 مÓسسإأ

ةيئاسضقلا ةعباتملا  عم موــي03 ةدمل قلغلاب نيفلاخملا بقاعي اميف

نامسضل  ةطسشنأ’أ فلتخم يف رــجاــت455رـــيخسست
 ةبانعب  رـطـفلأ  ديع يمؤــي ةموأدم

جيريرعوب جرب

تأردخملأ نم غ655 و غلك91 زجحو نيسصخسش فقؤي كردلأ
ينطولا سشيجلا نم ةزرفم عم قيسسنتلاب جيريرعوب جربب ينطولا كردلل ةيميلق’ا ةعومجملا رسصانع نكمت
نم ةنوكم تاردخملا عيبو لقنو نيزختو ميظنتو رييسستب ةسصتخم ةمظنم  ةيمارجإا ةكبسشل دح عسضو نم يبعسشلا
بسسحو يرئازجلا قرسشلا تاي’و ىلإا يرئازجلا برغلا تاي’و نم اهطاسشن دتمي  ةنسس04و02  امهرامعا نيسصخسش
جيريرعوب جربو ناسسملت يتنيدم نم ناردحنب نيذللا نيطروتملا فيقوت ىلا تسضفا ةيلمعلا نا ةعومجملا نايب
لسصاوتلل لمعتسست تناك ةلاقن فتاوه40 زجح مت امك جد000.072 غلبمو تاردخملا نم غ655و غلك91 زجحو
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ديسسلا مامأا امهميدقت مت  نيطروتملا ايسساد عون ةبكرم و.ةكبسشلا ءاسضعأا نيب
.جيريرعوب جربب ناطلسسلا نيعب ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب مهيف هبتسشملا عاديإا مت نيأا ةروسصنملا

                                                                                   ىسسوم/ع

يدمعلأ لتقلأ ةيانج  يف مهتم  سصخسش ىلع سضبقلأ ءاقلإأ يف حجنيو..
لتقلا ةيسضق يف هيف هبتسشملا فيقوت نم جيريرعوب جربب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا دارفأا نكمت
دمحأا د’وأا ىمسسملا ناكملاب هيف هبتسشملا براقأا دحأا هتيحسض حار يذلا سسماخلا فنسصلا نم يران حÓسسب يدمعلا

بسسحو.ليللا ةرتف كلذب Óغتسسم ةلوهجم ةهجو وحن رارفلاب ذ’ يذلاو راطفإ’ا ناذأا لبق قئاقد سشعلا ةيدلبب
ةقرفلا دارفأا فرط نم ةيرود ليكسشت مت5501 رسضخأ’ا مقرلا قيرط نع غÓبلا يقلت روف هنا ةعومجملا نايب
نأا نيبت ةمزÓلا تاءارجإ’اب مايقلا دعب ،ةميرجلا عوقو ناكم ىلإا لقنتلاو  ةي’ولا بونح سشعلاب ةيميلقإ’ا
يرحتلاو ثحبلا ةيلمع فيثكت مت اهرثإا ىلع ،ةميرجلا ةادأا هتزوحبو ةميرجلا عوقو ناكم رداغ هيف هبتسشملا

ةيميلقإ’ا ةبيتكلا دارفأا فرط نم هتقحÓمل  ناكملا نيعب ةعسساو طيسشمت ةيلمع تمت ثيح  هيف هبتسشملا داجيإ’
ةيدلبب ناتسسفغ ةباغب ئبتخم هيف هبتسشملا ىلع روث˘ع˘لاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ق˘يو˘ط˘ت م˘ت˘ي˘ل ة˘يدا˘م˘ح˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ة˘ل˘سصاو˘م˘ل ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م˘ل هدا˘ي˘ت˘قإاو ه˘ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ن˘ك˘م˘ت˘˘ي˘˘ل ه˘˘حÓ˘˘سس ع˘˘سضو˘˘ب ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإا م˘˘ت˘˘ي˘˘ل  سشع˘˘لا
مامأا هميدقت مت ثيح .ةميرجلا هباكترإا ءارو يلئاع فÓخ دوجوو هيلإا ةبوسسنملا لاعفأ’اب فرتعيل  قيقحتلا
نيعب ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب هيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا عاد˘يإا م˘ت ن˘يأا ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلا
ىسسوم/ع.جيريرعوب جربب ناطلسسلا

مدلاب عربتلل ةعصسأو ةلمح لجيج ةيلو نمأأ قلطأأ
ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ ىوتصسم ىلع
ةيلولاب ة˘ح˘صصلأ ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب كلذو
سشينروكلأ ةمصصاعب ةيح˘صصلأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ أذ˘كو
يتلأ ةداملأ هذهل ةصساملأو ةحلملأ ةجاحلأ لظ يف
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع قو˘ب˘صسم ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘ع˘˘جأر˘˘ت فر˘˘ع˘˘ت
. ثÓثلأ ةيلولأ تايفصشتصسم
دودح يف ةلمحلأ هذه قÓطنأ ةراصشأ ءاطعأ متو
دعب ىرحألاب وأأ دحألأ ةليل نم ةعصساتلأ ةعاصسلأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘م˘صش ة˘ل˘م˘ح˘لأ ي˘هو را˘ط˘فإلأ ة˘ب˘جو
، لجيج ندم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘طر˘صشلأ تا˘عا˘ط˘ق
نم ةيمك ربكأأ عمج ىلأ فدهتو ةيليملأو ريهاطلأ
تايفصشتصسم  حلاصصل رمزلأ فلتخم نمو مدلأ
تائملأ ايموي اهيلع ددرتي يتلأ ثÓثلأ ةيلولأ

ثدأوحلأ فلتخم يف نيباصصملأو ىصضرملأ نم
تايمكب مهدم ةيحصصلأ مهتيعصضو بلطتت نمم
رثكأأ وأأ سسيك ىلع مهتايح فقوتتو لب مدلأ نم
يتلأ ةلمحلأ هذه تءاجو أذه . رمحألأ لئاصسلأ نم
هيف دهصشي يذلأ تقولأ يف نيلماك نيموي مودتصس

˘مد˘لأ ن˘م  ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم نوز˘خ˘˘م
نع نيعربتملأ ماجحأ لعفب  قوبصسم ريغ اعجأرت
تأدحولأ فلتخم ىوتصسم ى˘ل˘ع م˘ه˘مد˘ب عر˘ب˘ت˘لأ
نم ءلؤوه فوخ ةجيتن  سضرغلأ أذهل ةصصصصخملأ
ىلع كلذو انورو˘ك ىود˘ع˘ب م˘ه˘ت˘با˘صصأ ة˘ي˘نا˘كمأ
لامعو ءابطأÓل ةرركتملأ تانيمطتلأ نم مغرلأ
ى˘ل˘ع ر˘ط˘خ يأأ دو˘جو مد˘ع˘ب ة˘يلو˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘صصلأ
اهنأاصش نم يتلأ تأءأرجإلأ لك ذاختأو نيعربتملأ

. ىودعلأ نم ءلؤوه ةيامح

ةيعم˘ج˘لأ سسي˘ئر˘ب سضع˘ب˘ب سصا˘صصخ˘لأ أذ˘ه ع˘فدو
قÓطأ ىلأ يثأرولأ مدلأ رقف ىصضرمل ةيئلولأ

لجيج ةيلو ناكصس مومع هاجتاب ةثاغتصسأ ةخرصص
سصوصصخلأ هجو ىلع ةريخألأ هذهب نيعربتملأو
نم تايفصشتصسملأ ىلأ هجوتلأ ىلع مهثح لجأأ نم
نم تا˘ئ˘م˘لأ ذا˘ق˘نأ م˘ث ن˘مو م˘ه˘مد˘ب عر˘ب˘ت˘لأ ل˘جأأ
توملأ رطخ ن˘م ثدأو˘ح˘لأ ا˘يا˘ح˘صضو ى˘صضر˘م˘لأ
مدلأ نوزخم عجأرت ءأرج نم مهددهتي تاب يذلأ
. ةريخألأ هذهب

 دوعصسم / م

 رايلم004 ةميقب عورسشم ةيسضرأا قوف ةيعرسش ريغ ةقيرطب اهدييسشت مت

 ةبانعب  سساطنقؤب دسس ةيسضرأاب ““ تÓبطسسإأ““ ميدهت
مدهلأ تأرأرق ديفنتب ينطولأ كردلأ حلاصصمل ةفثكم ةينمأأ ةيطغت تخت سسمأأ ةبانع ةيدلب حلاصصم تماق
نم ةبانع ةيامحل سساطنقوب دصس ةيصضرأ ىوتصسم ىلع يصشأوملأ ةيبرتل ةيعرصش ريغ تÓبطصسإأ قح يف
مده ةيلمع ءاعبرألأ  سسمأ ةحيبصص تمت، يلأولأ تاميلعتل أديفنت  هنإاف انرداصصم بصسحو .تاناصضيفلأ

نم ةبانع ةنيدم ةيامحل دصس زاجنإأ ةيصضرأأ قوف ةيعرصش ريغ ةقيرطب تديصش تÓبطصسإأ60--ةتصس
تاطلصسلأ تناكو .ينطولأ كردلأ حلاصصمو ةبانع ةرئأد سسيئر روصضحب تذفن ةيلمعلأ هذهو  تاناصضايفلأ

ليلقتلأ هناكمإاب يذلأ سساطنقوب دصسب ةصصاخلأ لاغصشلأ قÓطنأ نع9102 يصضاملأ ماعلأ تنلعأأ ةيئلولأ
اهنيح) تدكأأو . ةيئاملأ ةورثلأ ىلع سضافحلأ أذكو سصاطنقوب و روصشاع ىلأ ردحنت يتلأ هايملأ بصسن نم
عورصشملأ لامكتصسل تاعاطقلل  لك فرط نم ةدنجم ةيرصشبلأو ةيداملأ تايناكمإلأ لك نأأ ىلع (
أذهل ةقيعملأ زجأوحلأ ةلأزإأ يصضاملأ عوبصسألأ لÓخ تمت هنأأ ةراصشإلأ ردجتو . لاجلأ برقأ يف همÓتصسأو

1102. ةنصس ذنم فقوتم وه و ميتنصس رايلم004 نم رثكأأ ب ردق يلام فÓغ هل سصصصخ يذلأ عورصشملأ
نيمأا لداع

تايفو9 اهنم ةدكؤوم ةلاح75 ىلإا ايلامجإا لسصتل

 ةسسبتب انورؤكل ةدكؤؤم ةديدج ت’اح50 ليجسست
هديدج ةدكؤوم ت’اح50 انوروك ماقرأاو تادجتسسم رخآا يف ،ةسسبت ةي’ول ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم سسمأا تلجسس
ةعزوم تايفو9 اهنم ، ةدكؤوم ةلاح75 ىلإا ةّسسبت ةي’وب يلامجإ’ا ددعلا عفتريل رتاعلا رئب ةنيدم نم اهلك ردحنت

ىفسشتسسم ىوتسسم ىلع91 ديفوك سسوريفب ةباسصإ’اب مهيف هبتسشم سصاخسشأا80 ايلاح دجاوتي اميف ،تايدلب9 ربع
ءابولا راسشتنا ذنم ءافسشلل ةلثامتملا ت’احلا تلسصو هتاذ قايسسلا يفو ليلحتلا جئاتن لاسسرا نيح ىلإا ةيراكب
ىدل يعولا ةجرد عفرل يرودلا سسيسسحتلاب ةقÓعلا تاذ تاهجلاو حلاسصملا لك ىعسستو ةلاح72 ىلإا ةسسبت ميلقإاب
اهب تسصوأا يتلا لبسسلاب ةياقولاو يعامتجإ’ا دعابتلل همارتحادنع هيف مكحتلا متي عسضولا نأا املاط نطاوملا
نايفسس ةزمحلا.ةحسصلا

  ةي’ولا تايفسشتسسمب مدلا نوزخمل بيهرلا عجارتلا لظ يف

 ةطرسشلأ دأرفأأ طسسو مدلاب عربتلل ةعسسأو ةلمح قلطي لجيج نمأأ
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