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يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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www.akhersaa-dz.com

ةيلمعلإ ريطأات يف ةمهاسسملل يندملإ عمتجملاب دجنتسسإ

نييÓم3 نم رثكأا لابقتسسإل رسضحي رئازجلا ديرب
مويلا نم ةيادب ةيجيردت ةفسصب دعاقتم

 .نيدعاقتملإ تاسشاعم بسص تايلمع ميظنتو ريطأات يف ةمهاسسملل ،ءايحأإ ناجلو تايعمج نم يندملإ عمتجملإ رئإزجلإ ديرب ةسسسسؤوم تبلط
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تÓ˘م˘ح م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو
ة˘ما˘نزر˘لا م˘ي˘م˘ع˘تو حر˘سشل ة˘يو˘عو˘ت
ةدئا˘ف˘ل تا˘سشا˘ع˘م˘لا بسصل ةد˘يد˘ج˘لا
ا˘ه˘ع˘سضو م˘ت ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا
ين˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ديرب ةسسسسؤوم دمتعتو اذ˘ه.د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل
يو˘˘عو˘˘ت˘˘لا رود˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
مايقلا لÓخ نم يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل
د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع سسي˘سسح˘ت˘لا˘ب
ةياقولاو ةيحسصلا ةمÓ˘سسلا ر˘ي˘باد˘ت˘ب

«91_دي˘فو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت ن˘م
م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘م كلذو .هرا˘سشت˘˘ناو
يف ظاظت˘كلا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ر˘ي˘باو˘ط˘لا
فورظلا لظ يف اسصوسصخ بتاكملا
دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سسلا
ة˘يرا˘ب˘جاو .ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب
يف ةلثمتملا ةيقاولا ةعنقلا ءادترا
˘مار˘ت˘حا ى˘لا ة˘فا˘سضإلا˘ب تا˘ما˘˘م˘˘كلا
لقي ل امب يدسسجلا دعابتلا دعاوق
لول˘ح˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا ع˘م ر˘ت˘م ى˘ل˘ع
اريخأاو .ةلماعم لك دعبو لبق مقعملا
بتا˘كم˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا
ديربلا ةرازو تنلعأاو اذه .ةيديربلا

،ةي˘كل˘سسÓ˘لاو ة˘ي˘كل˘سسلا تÓ˘سصاو˘م˘لاو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت قÓ˘طإا ن˘ع ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف

ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ي ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإا
فرعتلا قوقحلا يوذو نيدعاقتملل

.مهحنمو مهتاسشاعم بسص موي ىلع
م˘˘˘ت˘˘˘˘ي كلذ نأا ةرازو˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘سضوأاو
نودعاقتملا ناك يذلا مويلا لاخدإاب
مقرو اقباسس مهحن˘م ه˘ي˘ف نو˘سضا˘ق˘ت˘ي

اذ˘كو يد˘ير˘ب˘لا يرا˘ج˘˘لا م˘˘ه˘˘با˘˘سسح
هذ˘ه نأا ةرا˘سشإلا رد˘ج˘تو .حا˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا
ميدقت ىلع سصنت ةديدجلا ةمانزرلا
اهعيزوتو تاسشاع˘م˘لا بسص خ˘يراو˘ت

نيسسحتب حمسسي امب مايأا ةدع ىلع
يوذو نيدعاقتملا لابقتسسا فورظ

ا˘ي˘ئا˘ه˘ن Ó˘ح ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح ،قو˘ق˘ح˘لا

ىلع ظاظتكلا ةيلاكسشإل امادتسسمو

اذ˘ه.ة˘يد˘ير˘ب˘˘لا بتا˘˘كم˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم

ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ةرازو تخ˘˘سضو

لÓ˘خ ن˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا نا˘˘م˘˘سضلاو

اغلبم ،دعاقت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا

فلأا رسشع ىدحإا هتميق تقاف ايلام

رئازجلا ديرب باسسح يف ميتنسس رايلم

ا˘م˘ك.د˘عا˘ق˘ت˘لا تا˘سشا˘ع˘م ة˘ي˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل

ايمسسر ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ةرادإا تر˘سشا˘ب

ة˘ثÓ˘ث لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف

ةفسصب دعاق˘ت˘م ف˘لأا662و نييÓ˘م

اقب˘ط مو˘ي˘لا ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا ،ة˘ي˘ج˘يرد˘ت

نم اهيلع عقوملا ةديدجلا ةمانزرلل

.ديربلل اهتريظنو لمعلا ةرازو فرط

ا˘كسص د˘ير˘ب˘لا ةرادا تم˘˘ل˘˘ت˘˘سسا د˘˘قو

ن˘م را˘ن˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م5.11 ة˘م˘ي˘ق˘ب

بسصل دعاقت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا

ي˘˘هو ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘˘سشا˘˘˘ع˘˘˘م

يف اعافترا تفرع يتلا تاسشاعملا

سسي˘˘ئر رار˘˘˘ق بجو˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا

ر˘جألا ع˘فر˘ب ي˘سضا˘ق˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةئفلل رانيد يفلأاب نومسضملا ينطولا

نيثÓث نع لقي ابتار ىسضاقتت يتلا

.رانيد فلأا

عفد فيفختو ةيكنب سضورق ىلع لوسصحلإ اهزربأإ
تايابجلإ ديدسست ليجأاتو نويدلإ تاقحتسسم

نوسضرعي قدانفلاو رفسسلا تلاكو
ةحايسسلا ريزو ىلع مهتلاغسشنإا

ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا و ة˘حا˘ي˘سسلا ر˘يزو سسمأا لوأا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا
سسيئر نم ّلك ،ةرازولا رقمب وديمح دمحم يلئاعلا لمعلاو

،»VANS« رافسسألاو ةحايسسلا تلاكول ةينطولا ةباقنلا
ةيحايسسلا تلاكو تايعمج˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا سسي˘ئر

لامعل ةينطولا ةيداحتÓل ماعلا نيمألا،«TANF» رفسسلاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا سسي˘ئر اذ˘كو ،ة˘حا˘ي˘˘سسلاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

راطإا يف تاءاقللا هذه جردنتو،HNF»» قدانفلا يلغتسسمل
نييعامتجلا ءاكرسشلا فلتخم عم براقتلاو رواسشتلا زيزعت
نع ةبترتملا ةيلاحلا ةيعسضولا لوح ثيدحلل نيينهملاو

ةيداسصتقلا راثآلا و ،«91 ديفوك» انوروك سسوريف يسشفت
هذه تحمسسو ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
و تا˘بو˘ع˘سصلا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م سضر˘˘ع˘˘ب رو˘˘سضح˘˘ل˘˘ل تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ىلع لوسصحلا ليهسست يف اسساسسأا تلثمت يتلاو تاحرتقملا
ع˘فد ءبع ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا ،ةر˘ّسسي˘م د˘ئاو˘ف˘ب ة˘ي˘كن˘ب سضور˘ق
تاقحتسسملا لك ليجأات اذكو ةحونمملا نويدلا تاقحتسسم
اذه يفو ،ةيئابجلاو ةيعامتجلا تامازتللا نم ةعونتملا
ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘ل˘خ˘ت ي˘ت˘لا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘مو ،دد˘˘سصلا
سصيخسشتل ةحناسس ةسصرف ريزولا اهربتعا يتلاو تاءاقللا

يسشفت نع تبترت يتلا تابوعسصلاو تلاغسشنلا فلتخم
يف يحايسسلا طاسشنلا ىلع هتايعادت ريثأاتو انوروك ءابو
يلماعتم ةقفارم لجأا نم ةلودلا مازتلاب ريزولا ركذ ،رئازجلا
ةيحسصلا ةمزألا هذه يطختل ،ةدعسصألا فلتخم ىلع عاطقلا
طاسشنلا ىلع اهتايعادت فيفخت فدهب ،اندÓب اهب رمت يتلا
فلتخم فرط نم ةلوذبملا دوهجلاب ىنثأا امك ،يحايسسلا
نم دحلل ينطولا دهجلا يف ةوقب ةمهاسسملل نيلماعتملا
ريزولا دكأا ريخألا يفو ،دجتسسملا انوروك سسوريف يسشفت
لجأا نم ايوسس لمعلا ةيمهأا ىلع نيلماعتملا فلتخم عم
ثعبل اهدعب امل ريسضحتلاو ةبعسصلا ةلحرملا هذه يطخت
نم ةحايسسلل ينطولا سسلجملا ليعفتب يحايسسلا طاسشنلا
عاطقل ةيقيقح ةيمنتل كرتسشملا يعاطقلا لمعلا زيزعت لجأا
ة˘يروا˘سشت˘لا ر˘طألا هذ˘ه ل˘ث˘م ءا˘ق˘با ةرور˘سض ع˘م ،ة˘حا˘ي˘˘سسلا

.تاحارتقلاو ءارآلا لدابتل تاحاسسم
S¢.Q

 رانيد رايلم دحإو هتميق ام دروتسست
دإوملإ هذه نم

نم رئازجلا بارتقإا دكؤوي باقرع
لامرلاو تيفارغلا داريتسسإا نع ءانغتسسإلا

تاريخلاب رخزت رئازجلا نأا ،باقرع دمحم مجانملا ريزو دكأا

0071 نم رثكأا ىلع يوتحت يهف نداعملا لاجم يف اميسسل
فسشكو .ةفسشت˘كم ر˘ي˘غو ة˘ف˘سشت˘كم ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ند˘ع˘م دراو˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ي˘مو˘م˘ع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل ح˘ير˘سصت ي˘ف با˘قر˘ع

ي˘ت˘لاو ،جرا˘خ˘لا ن˘م دراو˘م˘لا هذ˘ه ن˘˘م عو˘˘ن04 درو˘ت˘سست
ةلباق ةروتاف يهو ،رلود رايلم دحاو ةروتاف اهل سصسصخت
ةمهمو ةريبك نماكم ىلع يوتحت اهنأا احسضوم ،عافترÓل
تينارغلا دروتسست لازت ام اهنأا ريغ ةينييزتلا راجحألا نم
ةطخ ع˘سضو دد˘سصب ه˘نأا م˘جا˘ن˘م˘لا ر˘يزو د˘كأا ا˘م˘ك .لا˘مر˘لاو
ن˘كم˘ي ةر˘ي˘سصق د˘ج ةر˘ت˘ف ي˘ف ة˘قد˘ب ة˘سسورد˘مو ة˘˘م˘˘كح˘˘م
.ينطو جاتنإاب اهسضيوعتو داوملا هذه داريتسسا نع ءانغتسسلا
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رامثتسسإاب بحري ةعانسصلا ريزو
رئازجلا يف ةينابايلا تاسسسسؤوملا

سسمأا لوأا ،مهارب يلع تيآا تاحرف ،ةعانسصلا ريزو لبقتسسا
ايوزاك رئاز˘ج˘لا˘ب نا˘با˘ي˘لا ر˘ي˘ف˘سس ،ةرازو˘لا ر˘ق˘م˘ب سسي˘م˘خ˘لا
تاقÓعلا نافر˘ط˘لا سضر˘ع˘ت˘سسا ،ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خو ،اوا˘غوأا
لبسسو يعانسصلا عاطقلا يف اميسسل ،ةيئانثلا ةيداسصتقلا
طوطخلا ينابايلا ريفسسلل مهارب يلع تيآا مدقو ،اهتيقرت
،ةموكحلل ةديدجلا ةيعا˘ن˘سصلا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسÓ˘ل ة˘سضير˘ع˘لا

،ةيقيقح ةيجاتنإا ةعانسص ةطيرخ ،هبسسحب ،مسسرتسس يتلاو
،نيرمثتسسم˘لا ع˘ج˘سشت˘سس ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلا هذ˘ه نأا˘ب ح˘سضوأاو
عورفلا فلتخم يف عيراسشم زاجنإل ،بناجألاو نيينطولا
يف ،مهارب يلع تيآا اعدو ،دويق وأا قئاوع نودب ةيعانسصلا

عيراسشم ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ،را˘طإلا اذ˘ه
ةبسسنلاب ،لكسشت نأا نكمي يتلا رئازجلا يف ةمئاد ةيرامثتسسإا
نمو ،ةيبوروألاو ةي˘ق˘ير˘فإلا قاو˘سسألا لو˘خد˘ل ةد˘عا˘ق ،ا˘ه˘ل

دجاوت زيزعتل هدÓب ةدارإا نع ينابايلا ريفسسلا برعأا ،هبناج
تاعاطقلا فلتخم يف رئازج˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
.ةيداسصتقلا
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ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو تف˘˘سشك
تايفسشتسسم˘لا حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو

395 ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘˘سصإا

42 لÓ˘خ تا˘ي˘˘فو5و دجت˘سسم˘لا
ا˘˘م بسسح كلذو .ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘عا˘˘سس
ةع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر ه˘ن˘ع ف˘سشك
اروف لامج انوروك سسوريف دسصرو

عفترا تاباسصإلا ددع نأا  دكأا يذلا

ةد˘كؤو˘م ة˘با˘˘سصإا84912 ىلإا

سصخي اميف امأا .انوروك سسوريفب

ىلإا يلامجإلا عفترا دقف تايفولا

تايفو5 ليجسست دعب ةافو7501

.ةريخألا ةعاسس42ـلا لÓخ ةديدج

دقف ءافسشلا تلاحب قلعتي اميف امأا

ةديدج ءافسش ةلاح323 ليجسست مت

عفتريل ةيسضاملا ةعاسس42ـلا لÓخ

ةيادب ذنم ءا˘ف˘سشلا تلا˘ح ي˘لا˘م˘جا

.03451 ىلا رئازجلا يف ةحئاجلا

ةنجلل يمسسرلا قطانلا فسشك امك

،انورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر

ةافو04 ليجسست نع راروف لامج

فوفسص يف ةيسضرم ةلاح0062و

يسشفت ةياد˘ب ذ˘ن˘م ،ي˘ب˘ط˘لا كل˘سسلا

ركذو .رئازجلاب «انوروك» سسوريف

كل˘سسلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا نأا˘ب رارو˘˘ف

5 ةدم نأاو اميسس ل اوبعت يبطلا

لكسشب مهيلع ترثأاو ةليوط رهسشأا

ناوعأا لك نأا ثدحتملا دكأاو .ريبك

فور˘ظ˘لا م˘˘غرو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا كل˘˘سسلا

مه˘نأا لإا م˘ه˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا

عسضو لجأا نم مهيلع ام نومدقي

فور˘ظ ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

لسصاوتملا راسشتنلا لظ يف ةديج

.دجتسسملا يجاتلا سسوريفلل

¯ S°∏«º.±

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو هجو
لوأا نايز نب يقابلا دبع يملعلا
ةسسلج ةبسسانمب هل ةملك يف  سسمأا

يلثمم عم هت˘ع˘م˘ج روا˘سشتو ل˘م˘ع
لامعل ةينطولا ةيلارديفلا نم لك
،يملعلا ثحبلاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةرادإلا يمدختسسمل ةينطولا ةباقنلا
يلاعلا ميلعتلا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
يلثمم ،يلاعلا ميلعتلا يمدختسسمل
م˘يد˘ق˘ت˘ل عا˘ط˘ق˘لا لا˘م˘˘ع تا˘˘با˘˘ق˘˘ن
عور˘˘سشم نأا˘˘سشب م˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م
تاطا˘سشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا لو˘كو˘تور˘ب
،ةيتامدخلاو ةيرادإلاو ةيجوغاديبلا
يع˘ما˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا سضر˘غ˘ب
لبقملا لوخدلا ري˘سضح˘تو ي˘لا˘ح˘لا
نايز نب لاقو .ةلوبقم فورظ يف
فور˘ظ ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه نأا

دامتعل عاطقلا اهيف دعتسسي ةسصاخ
يف تاءارجإلاو ريبادتلا نم ةلمج
،سصاخ لوكوتورب عورسشم لكسش
تا˘طا˘سشن˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ل˘˘جأا ن˘˘م

،ةيتامدخلاو ةيرادإلاو ةيجوغاديبلا
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘˘نإا سضر˘˘˘غ˘˘˘ب كلذو

،9102-0202 يلا˘ح˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا
لبقملا يعماجلا لوخدلا ريسضحتو

.ةلوبقم فورظ يف،1202-0202
ةمÓسس ىلع ه˘سصر˘ح د˘ي˘كأا˘ت د˘ع˘بو
ن˘م ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘سسألا تا˘˘نو˘˘كم
ةب˘ل˘طو لا˘م˘عو ن˘ي˘ث˘حا˘بو ةذ˘تا˘سسأا

ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع
ا˘عد ،ة˘سسد˘ق˘م ة˘لأا˘سسم ي˘ه حاورألا
م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا ن˘ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ر˘يزو˘˘لا

سصوسصخب مهتايسصوتو مهتاحرتقم
لو˘كو˘تور˘ب˘لا عور˘سشم ن˘ي˘ما˘˘سضم
،هنم ةخسسن اوملسست نأا قبسس يذلا

ة˘قدا˘سصم˘لاو هدا˘م˘ت˘عا ل˘˘ب˘˘ق كلذو
مز˘ت˘لا ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو.ه˘ي˘ل˘ع
ن˘ي˘سسح˘تـب ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو
نم ،هتاودأا ريوطتو لمعلا فورظ
ن˘يو˘كت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ز˘يز˘ع˘ت لÓ˘˘خ
تارودو ة˘ل˘˘كسسر˘˘لاو ر˘˘م˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل ،ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘˘ت
تارد˘˘قو ،ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
،نيلماعلا تاراهم عفرو ،رييسستلا

يف لسضفأا ةيفيكب مكحتلا لجأا نم
،ميظنتلا طامنأاو رييسستلا بيلاسسأا
قفارم ريسس ةنرسصع يف مهسسي امب
.يملعلا ثحبلاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

مايق ةيناكمإا مدع ىلإا راسشأا اميفو
يف اهب ةطونملا اهماهمب ةعماجلا
عمتجملا ةمدخو ثحبلاو نيوكتلا
ةيرورسضلا ة˘ير˘سشب˘لا دراو˘م˘لا نود
يرادإلا ر˘ي˘˘طأا˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لا

رهسست يتلا كلتو ،ينقتلا دانسسإلاو
تا˘مد˘خ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘فو˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ر˘ي˘سس ن˘سسح نا˘م˘˘سضل ،ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
ةيثحب˘لاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لاو
تائيهو يلاعلا ميلعتلا تاسسسسؤوم
تا˘مد˘خ˘لا ق˘فار˘˘م اذ˘˘كو ،ثح˘˘ب˘˘لا
ريفوتب ر˘يزو˘لا مز˘ت˘لا ،»ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
هذه ن˘كم˘ي يذ˘لا م˘ئÓ˘م˘لا خا˘ن˘م˘لا
اهفسصوب ،نيمدختسسم˘لا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا

ةرسسألا تانوكم نم ايسساسسأا انوكم
ي˘ف ا˘ه˘ما˘ه˘م ءادأا ن˘م ،ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
فور˘˘˘ظ ي˘˘˘ف دا˘˘˘ن˘˘˘سسإلاو م˘˘˘عد˘˘˘˘لا

ىلع راطإلا تاذ يف دّدسشو.ةحيرم
راوحلا لئاسضفب كسسمتلا ةرورسض

زئا˘كر نÓ˘ث˘م˘ي ن˘يذ˘ل˘لا روا˘سشت˘لاو
˘مز˘ت˘ع˘ي ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘برا˘ق˘م˘˘لا
ىلع ءاوسس ،عاطقلا يف اهسسيركت
ىلع وأا ،ةيزكرملا ةرادإلا ىوتسسم
تح˘˘˘ت تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
نب نمث ،هتملك ماتخ يفو.ةياسصولا

ىوتسسم ىلع لامعلا دوهج نايز
ن˘م ،عا˘ط˘ق˘لا تا˘سسسسؤو˘م ن˘م دد˘ع
ر˘ي˘طأا˘ت˘لا تا˘ئ˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم لÓ˘˘خ
ريهطتلا لئاوسس عنسص يف ،ينقتلا

ةياقولا تادعم سضعبو ،مي˘ق˘ع˘ت˘لاو
ءابو ةحفاكم راطإا يف ،ةمÓسسلاو
نامسضل مهدنجت˘ب ا˘هو˘ن˘م ،ا˘نورو˘ك
˘ما˘ع˘لا ق˘فر˘م˘لا ر˘ي˘سس ة˘يرار˘م˘˘ت˘˘سسا
ى˘لإا م˘ها˘عدو ،ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ل˘جأا ن˘م دو˘ه˘ج˘لا كل˘ت ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
نيمدختسسملا تائف˘ل ر˘ب˘كأا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت
ناو˘عأاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ن˘˘ي˘˘يرادإلا
ل˘˘م˘˘ع تا˘˘ي˘˘لوأا لو˘˘ح ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
يفو ،ةمداقلا ةلحرملا يف عاطقلا

يلاجعت˘سسلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
،يلاحلا يعماج˘لا م˘سسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإل
ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘ل˘ل داد˘ع˘˘ت˘˘سسلاو
.لبقملا

رئإزجلإ يف دجتسسملإ يجاتلإ سسوريفلاب تاباسصإلل بيهر عافترإإ

ةريخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ تايفو5 و ةديدج ةباسصإا395

هتإودأإ ريوطتو لمعلإ فورظ نيسسحتـب مزتلإإ

ةيعماجلا ةنسسلا ءاهنإا لوكوتورب ءارثإا يف ةمهاسسملل تاباقنلاب نيعتسسي يلاعلا ميلعتلا ريزو
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ةيمصسرلا ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف هتحفاكمو انوروك ءابو نم ةياقولا ماظن زيزعتب صصاخلا يذيفنتلا موصسرملا رودصص

ةيلو92 ىلع قبطملا يئزجلا رجحلا ديدمت
ةــيفاشضإا ماــيأا01 ــل

 .ةيفاصضإا مايأا01 ةدمل كلذو احابصص ةصسماخلا ىلإا Óيل ةنماثلا نم ةيلو92 ىلع قبطملا يئزجلا رجحلا ىلوألا ةرازولا تددم
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ة˘˘˘مل˘˘˘شس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح اذ˘˘˘˘هو
را˘ششت˘نلا يدا˘ف˘˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
يف ىحشضا يذلا سسوريفلل عشساولا
ا˘˘ما˘˘قرأا ل˘˘ج˘˘شسي ةر˘˘ي˘˘˘خلا ما˘˘˘يلا
ةدع ىلا رظنلاب ام اعون ةيشسايق
ةيب˘لا˘غ ماز˘ت˘لا مد˘ع ا˘ه˘ن˘م ل˘ماو˘ع
ملعلل ،ةيئاقولا ريبادتلاب نينطاوملا
نم لك يه ةينعملا تايلولا ناف
˘˘˘˘مأا ،طاو˘˘˘˘غألا ،ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ششلا ،راردأا
،ةر˘كشسب ،ة˘يا˘ج˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب ،ي˘قاو˘ب˘لا
،رئازجلا ،ةر˘يو˘ب˘لا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ،را˘ششب
،سسابعلب يديشس ،فيطشس ،ةفلجلا

،ةليشسملا ،ةيدملا ،ةنيطنشسق ،ةبانع
جر˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘قرو ،نار˘˘هو ،ر˘˘˘كشسع˘˘˘م
،سسادر˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ب ،ج˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ب
،ة˘ل˘ششن˘خ ،يداو˘لا ،تل˘˘ي˘˘شسم˘˘شسي˘˘ت
امك.نازيلغ ،ةزابيت ،سسارهأا قوشس
عنم ديدمت ىلولا ةرازولا تنلعا

ن˘ي˘بو ى˘˘لإاو ن˘˘م رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
ىلإا ة˘فا˘شضإا ،ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘يلو˘لا
ل˘ق˘˘ن˘˘لا طا˘˘ششن ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت د˘˘يد˘˘م˘˘ت
ة˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا لل˘˘˘˘خ ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا
قا˘ي˘شسلا سسف˘ن ي˘فو.ة˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسألا

ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف ردشص
يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لا ة˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
نم ةياقولا ماظن زيزعت نمشضتملا
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘˘نا

موشسرملا اذه فده˘يو.ه˘ت˘ح˘فا˘كمو
راششتنا نم ةياقولا ماظن زيزعت ىلإا

هتحفا˘كمو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع سصو˘شصن˘م˘لا
موشسر˘م˘لا ا˘م˘ي˘شس ل ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

سسرام12ـل02-96 مقر يذيفنتلا

سصوشصنلا عومجم و0202 ةنشس
˘مو˘شسر˘م˘˘لا سصن˘˘يو.ه˘˘ب ة˘˘ق˘˘حل˘˘لا
ديدمتب ةيناث˘لا ه˘تدا˘م ي˘ف د˘يد˘ج˘لا

رجحلا ريبادت مايأا80 ةينامث ةدمل
ة˘عا˘شسلا ن˘م ،ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا

ةعاشسلا ةياغ ىلا ءاشسم (8) ةنماثلا
،د˘غ˘لا مو˘ي حا˘ب˘شص ن˘م ة˘شسما˘˘خ˘˘لا
موشسرملا يف اه˘ي˘ل˘ع سصو˘شصن˘م˘لا

و،0202 ناوج92 ـل يذيفنتلا

راردأا تا˘˘يلو ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لا
ي˘قاو˘ب˘لا مأاو طاو˘غألاو ف˘ل˘˘ششلاو
را˘ششبو ةر˘كشسبو ة˘يا˘ج˘بو ة˘ن˘تا˘˘بو
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لاو ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لاو ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
سسابعلب يديشسو فيطشسو ةفلجلاو
ة˘يد˘م˘لاو ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسقو ة˘˘با˘˘ن˘˘عو
ة˘ل˘˘قروو ر˘˘كشسع˘˘مو ة˘˘ي˘˘ل˘˘شسم˘˘لاو
ج˘˘˘ير˘˘˘˘ير˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب جر˘˘˘˘بو نار˘˘˘˘هوو
يداولاو تليشسمشسيتو سسادرموبو
ةزاب˘ي˘تو سسار˘هأا قو˘شسو ة˘ل˘ششن˘خو
ه˘نأا ى˘لا سصن˘لا ر˘ي˘ششيو.ناز˘ي˘˘ل˘˘غو
ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م د˘˘ع˘˘بو ةلو˘˘ل˘˘ل ن˘˘كم˘˘˘ي
لك ذا˘خ˘تا ة˘شصت˘خ˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ةيعشضولا اهيشضتقت يت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
رارقا اميشس ل ،ةيلو لكل ةيحشصلا
رجح تاقوا طبشض وا ليدعت وا

فده˘ت˘شسي ي˘ل˘ك وأا ي˘ئز˘ج ي˘لز˘ن˘م
و رثكأا وأا ايح وأا اناكم وأا ةيدلب
ةداملا تشصنو.ىودعلل ارؤوب دهششت
ىلع يذيفنتلا موشسرملا نم ةثلاثلا

رورملا ةكرح مايأا ةينامث ةدمل عنم
نم ةشصاخلا تارا˘ي˘شسلا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
هل˘عأا ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘يلو˘لا ى˘˘لاو
تشضتقا اذا ،ةلولل نكمي هنأا ريغ
تا˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل وا ةرور˘˘˘˘شضلا
،رورملل سصيخارت حنم ةيئانثتشسلا

عنم ءار˘جلا نا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ع˘م
تايلولا ىلإا و نم رورملا ةكرح

نيمدختشسملا لقن سصخي ل92ـلا

موشسرملا سصن امك .علشسلا لقنو
ق˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع ة˘ع˘بار˘لا ه˘تدا˘˘م ي˘˘ف
ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا طا˘˘˘˘˘ششن
سصاخلاو ي˘مو˘م˘ع˘لا ،سصا˘خ˘ششأل˘ل

ي˘ف ة˘ي˘عو˘˘ب˘˘شسألا ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا لل˘˘خ

ةداملا تدكأا اميف92لا تايلولا
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نا ى˘ل˘ع ة˘شسما˘خ˘لا
ذاختا ايمي˘ل˘قا ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لا ةلو˘لا

ةبولطملا ريخشست˘لا ر˘ي˘باد˘ت ع˘ي˘م˘ج
ل˘ئا˘شسو˘ل˘ل ل˘ث˘˘مألا لل˘˘غ˘˘ت˘˘شسل˘˘ل
ىلع ةدايز اشضيأا مهنكميو ةحاتملا
تا˘شسشسؤو˘م˘لا ءا˘ب˘طأا ر˘ي˘خ˘شست كلذ
طاششنلا نع ةفقوتملا تاكرششلاو
د˘ن˘ع ة˘ي˘لا˘م تاز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت ل˘˘با˘˘ق˘˘م
ة˘شسدا˘˘شسلا ةدا˘˘م˘˘لا ا˘˘مأا.ءا˘˘شضت˘˘قلا
نيعتي هنأا ىلع اهتاهج نم تشصنف
نا˘˘ج˘˘ل او˘˘كر˘˘ششي نأا ةلو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يندملا عمتجملا تايعمجو ءايحألا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ي˘طأا˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ذاختا مهيلع بجي ،سضرغلا اذهلو
نامشضب ةليفكلا ةبشسانملا ريبادتلا
ة˘يدأا˘تو ا˘هر˘˘ي˘˘طأا˘˘تو ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةنجللا تاهيجوتل اقبط اهتاطاششن
ةلولا ىلع ني˘ع˘ت˘يو اذ˘ه.ة˘ي˘ئلو˘لا

ع˘˘م لا˘˘˘شصتلا˘˘˘ب ر˘˘˘ه˘˘˘شسلا كلذ˘˘˘ك
ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لاو ة˘˘ح˘˘˘شصلا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
نوزخ˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ف˘˘˘˘ششكلا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘ل م˘˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘لا

نا˘م˘شضو ي˘ب˘ط˘لا ن˘˘ي˘˘ج˘˘شسكوألاو

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ي˘مو˘ي ه˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
ذاختا مهيلع نيعتي امك ،«مهتايلو
نامشضب حمشست يتلا ريبادتلا لك
عراو˘˘ششلا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
تاءا˘˘شضف˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘جو قاو˘˘˘شسألاو
ي˘˘ف تار˘˘م ةد˘˘ع و ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
يذيفنتلا موشسر˘م˘لا بشسحو.مو˘ي˘لا
ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘م نإا˘˘ف د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
كلت و ةيمومعلا يبطلا يجولويبلا
سصخرملا سصاخلا عاطقلل ةعباتلا
ليلاحت ءارجإل ةل˘هؤو˘م ا˘نو˘نا˘ق ا˘ه˘ل
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششكلا

ملعإا ا˘ه˘ي˘ل˘ع بج˘يو (91-ديفوك)
ا˘ه˘تا˘طا˘ششن˘ب ة˘ي˘ح˘˘شصلا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

تلا˘ح˘لا˘ب ارو˘ف ا˘ه˘ل ح˘ير˘˘شصت˘˘لاو

(01) ةرششاعلا ةدام˘لا ا˘مأا.ةد˘كؤو˘م˘لا
سصنت اهنإاف يذيفنتلا موشسرملا نم
و سصاخ نيمأات سسشسؤوي هنا ىلع
عيمج ةدئا˘ف˘ل ،ة˘لود˘لا ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع
ة˘ح˘شصلا ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسمو ءا˘˘ب˘˘طألا
ةر˘ششا˘ب˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
انوروك سسوريف ءابو نم ةياقولاب
سصنت يذلا تقولا يف ،هتحفاكمو

ىقب˘ت» ه˘نا ى˘ل˘ع11 ةداملا ه˘ي˘ف
ةيامحلاو ةيا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت ة˘ق˘ب˘ط˘م
ماظ˘ن را˘طإا ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ىر˘خلا
انوروك سسوريف راششتنا نم ةياقولا

يف اهيلع سصوشصنملا ، هتحفاكمو
.هب لومعملا ميظنتلا
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نب نمحرلا دبع ةحشصلا ريزو ثعب
ةلجاعو ةر˘ششا˘ب˘م ة˘لا˘شسر˘ب ،د˘يزو˘ب
ةدناشسم لجا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘لا
تقولا اذه ي˘ف ،ي˘ح˘شصلا عا˘ط˘ق˘لا
سشما˘ه ى˘ل˘ع د˘كأا ثي˘˘ح ,بع˘˘شصلا
فر˘ط ن˘م ة˘ي˘ب˘ط تاد˘ع˘م م˘ي˘ل˘˘شست
ةرازو˘˘ل «كار˘˘طا˘˘نو˘˘شس» ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
يقابك هجاوت رئازجلا نأا ،ةحشصلا
يذلا انوروك سسوريف ملاعلا لود
افيشضم .ءانثتشسا نود عيمجلا ددهي

دوهجلا فثاكت تفرع رئازجلا نأا
اود˘شسج ن˘يذ˘لا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘˘ب
نماشضتلا ئدابمل يقيقحلا ىنعملا

.دحاولا عمتجملا دارفأا نيب رزآاتلاو
ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا ،ر˘يزو˘لا ح˘شضوأاو
طبارتلا ةشسايشس راطا يف جردنت
قشسانتلا ىلإا فدهي يذلا يعاطقلا
هذه نأاو ةشصاخ ،انوروك ةهجاومل
نمو انتايونعم نم عفرتشس تابهلا

ل˘˘˘ف˘˘˘كت˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسمو فور˘˘˘˘ظ
يف يعاطق رزآات نمو ىشضرملاب
امك.رئازجلا اهناونع نوكتشس ةبه

ةحشصلا يينهم ةفاك ريزولا ركشش
محرتو ةرابجلا تادوه˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع
مهتباشصإا ءارج عاطقلا ءادهشش ىلع
يذ قا˘ي˘شس ي˘˘فو .ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو˘˘ب

˘ما˘ظ˘˘ن˘˘لا نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘ق ،ة˘˘ل˘˘شص
ه˘˘˘جاو˘˘˘ي ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا
ع˘م تارازو ةد˘ع ع˘م ق˘ي˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نييرئازجلا لكو يندملا عمتجملا

ىلا ايعاد ،دحاو ودع مامأا نيدنجم
تاقاطلا دينجتو تافلخلا يدافت
.كات˘ف˘لا سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ىلإا نينطاوملا ةفاك ريزولا اعدو

ةرازولا ةدناشسمو يعولاب يلحتلا

ذاختا للخ نم ءابولا ىلع بلغتلل

ر˘ي˘باد˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تاءار˘˘جإلا

دعابتلاو نيديلا لشسغ نم ةيئاقولا

حبذ للخ ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا

اد˘ي˘ج ن˘كا˘ملا ل˘شسغو ة˘ي˘ح˘شضلا

يدافت ىلا ةفاشضا ةيحشضلا دعب

ءاشضقو اهلاكششا عيمجب قاوشسلا

عم نكمم تقو عرشسا يف ةجاحلا

.ةيئاقولا تامامكلا ءانتقا

تايافنلا نم ةئاملاب65 ةبصسنب ةدايز ليجصست دعب
انوروك ءابو ةيادب ذنم ةيئافصشتصسلا

ةدحو672و تايافنلا عمجل ةشسشسؤوم85
تايفششتشسملا يف تايافنلا نم ضصلختلل قرح

تا˘يا˘ف˘ن˘˘لا نأا ثار˘˘ح ن˘˘ب ةر˘˘ي˘˘شصن  ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةر˘˘يزو تد˘˘كأا
ةبشسنب تداز ةيعاذإا تاحيرشصت يف لوألا سسمأا ةيئافششتشسلا

دنجتي ةئيبلا عاطق لعج ام وهو ءابولا روهظ ذنم ةئاملاب65
يتلا ةريطخلا تايافنلا هذه نم نمآلا سصلختلا لجأا نم
ةيدجب اهعم لماعتلا متي مل نإا ىودعلا راششتنا يف مهاشستشس
تع˘شضو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةرازو نأا ثار˘ح ن˘ب تح˘˘شضوأاو. ة˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘م
يششفتو راششتنا نم دحلا يف ةمهاشسملل ةشصاخ ةيجيتارتشسإا
سصخرملا تاشسشسؤوملا فلتخم عم نواعتلاب رئازجلا يف ءابولا

عمجل ة˘شسشسؤو˘م85 يف ةلث˘م˘ت˘م˘لاو ةرازو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ل

ي˘ف قر˘ح ةد˘حو672 اذ˘كو قر˘˘ح ةد˘˘حو31 و تايا˘ف˘ن˘لا
طا˘ششن˘لا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ثار˘ح ن˘ب تدد˘ششو .تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
ةيمهأاب نينطاوملا هيبنت دشصق اهعاطق هجهتني يذلا يوعوتلا
ةيفيكو ةياقولا لئاشسو ةفاك عم مراشصلا و ميلشسلا لماعتلا
لماعتلا هل قبشسي مل نطاوملا نأا ةشصاخ» اهنم نمآلا سصلختلا

ةجتانلا تايافنلا و تافلخملا عمو ديدجلا ءابولا اذه عم
ثارح نب ةريشصن روشسيفوربلا تدكأا رخأا بناج نمو.»هنع
و ةر˘ي˘غ˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ة˘فا˘كل ةرازو˘˘لا ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت ى˘˘ل˘˘ع
روحم اهنأاب ةهونم يئيبلا لاجملا يف ةطششانلا ةطشسوتملا
هيلع لوعي يذلا يرئادلا داشصتقلا ةيجيتارتشسإا يف يشساشسأا

قايشسلا تاذ يف ةعقوتم ،ينطولا داشصتقلل معاد ردشصمك

رادم ىلع  ةرغشصم ةشسشسؤوم فلآا01 نم رثكأا قلخ متي نأا

بشصنم فلأا07 اهرودب رفوتشس ةمداقلا تاونشس سسمخلا
رامثتشسلا ىلع لمعلا نأا اهثيدح سضرعم يف تزربأاو،لغشش
تويز و تلجعلا رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘يا˘ف˘ن˘لا ر˘يود˘ت لا˘ج˘م ي˘ف
ة˘م˘ي˘ق مد˘ق˘ي˘شس ة˘ي˘نور˘ت˘كللا تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ك و تارا˘˘ي˘˘شسلا

ةنشسلا يف ميتنشس رايلم فلا05 ىلإا لشصت ةريبك ةيداشصتقا
ةئيبلا ةرازو اهجهتنت يتلا ةيجيتارتشسإلا نإا ثارح نب تلاقو.

دبع ديشسلا  ةيروهمجلا سسيئرل33 مقر مازتللل عشضخت
يعون يششيعم راطإا نامشض ىلع سصني يذلا نوبت ديجملا
،ةئيبلا ىلع ظافحلا و ةمادتشسملا ةيمنتلا تابلطتم مرتحي
ن˘م˘شضت ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يؤور˘لا«- ثار˘ح ن˘ب لو˘ق˘ت -ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ن˘بو
رمألا قلعتيو ،ىوشصق ةيولوأاك ايعون ايششيعم اراطإا نطاوملل
اذكو يجولويبلا عونتلا و ةيعيبطلا دراوملا نيمثتو ةيامحب
ةحفاكمو ةيخانملا تاريغ˘ت˘لا و تازا˘غ˘لا ةد˘ح ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
نإا ثارح نب لوقت قايشسلا اذه يفو.» يرارحلا سسابتحلا

تار˘ي˘غ˘ت˘لا ن˘م د˘ح˘ل˘ل تاءار˘جإا ي˘ف تعر˘شش  ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا ةرازو

تاطاطخم تأا˘ششنأاو0202 يرفيف نم اقل˘ط˘نا ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا

و ةليشسملا و سضيبلا و ةفلجلا اهنم تايلو5 ـل فيكت
هذ˘ه قل˘طإل طور˘ششلا ر˘˘تا˘˘فد تد˘˘عاو سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شس
. عقاولا سضرأا ىلع تاططخملا
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نيذلا صصاخصشألاو ةقلاعلا تÓئاعلل ةيولوألا
ةبلطلاو جÓعلل اولقنت

يف نيميقملا نييرئازجلا ءÓجإا
مداقلا عوبشسألا نم ةيادب جراخلا

نم لك ىلإا تاميلعت ،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ىطعأا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ،ةيجراخلا نوؤوششلا ريزو
ةعانشصلاو ةحايشسلا ريزوو لقنلا ريزو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
يوجلا لوطشسألا ةئبعت لجأا نم يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

اهمادختشسا متيشس يتلا ةيقدنفلا تاشسشسؤومـلا اذكو يرحبلاو
ةلشصاوم راطإا ي˘ف اذ˘هو ، ي˘ئا˘قو˘لا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘ل

نايب حشضوأاو.جراخلاب نيق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءل˘جإا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ءلجإا ةيلمع ةلشصاوم راطإا يفو هنأا  ىلوألا ةرازولا حلاشصمل
دبع ،لوألا ريزولا ىدشسأا ،جرا˘خ˘لا˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
،ةيجراخلا نوؤوششلا ريزو نم لك ىلإا تاميلعت ،دارج زيزعلا

ريزو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانشصلاو ةحايشسلا ريزوو لقنلا

،ةمداقلا مايألا يف يرحبلاو يوجلا لوطشسألا ةئبعت لجأا نم
اهمادختشسا متيشس يتلا ةيقدنفلا تاشسشسؤوملا ىلإا ةفاشضإلاب
ةعبرأا ةدمـل يئاقولا يحشصلا رجحلا ةرتفل راطإلا اذه يف
ردجتو.م متيشس نيذلا سصاخششألا ىلع قبطملا اموي ةرششع
ءادتبا اهيف عورششلا متيشس يتلا ةيلمعلا هذه نأا ىلإا ةراششإلا

لوألا ماقملا يف ةيقبشسألا يطعتشسو مداقلا عوبشسألا نم
يقلتل اولقنت نيذلا سصاخششألا ىلع ةولع ،ةقلاعلا تلئاعلل
متيشس ،كلذ ن˘ع ل˘شضفو.جرا˘خ˘لا ي˘ف ا˘ن˘بل˘ط اذ˘كو جل˘ع˘لا
مايأا لك للخ ةيلشصنقلاو ةيشسامول˘بد˘لا ا˘ن˘تا˘ي˘ل˘ث˘م˘م د˘ي˘ن˘ج˘ت
نيينعملا نينطاوملا ةدعاشسمو ةيلمعلا هذه ريطأاتل عوبشسألا
انينطاوم نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو.دلبلا ىلإا مهتدوع ةياغ ىلإا
م˘ت˘ي˘شس ن˘طو˘لا سضرأا ى˘لإا ءل˘جإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘شسمـلا
ةيشسامولبد˘لا ا˘نز˘كار˘م لل˘خ ن˘م م˘ه˘ب لا˘شصتلاو م˘هرا˘ط˘خإا

.ةريشصقلا لئاشسرلاو ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ةيلشصنقلاو
S°∏«º.±

ةمزألا هذه زواجتل نماصضتلاب مهبلاط

كرابملا ىحشضألا ديع لÓخ ةياقولا تاءارجإا قيبطتب نييرئازجلا بلاطي ديزوب نب

ت
يوصص

تاف :ر
ح

يق
مود

 ضسارهأا قوشس ىفششتشسمب هتناهإاو ضضرمم ىلع ءادتعإلاب اماق نيشصخشش فيقوت
ةيدأات ءانثأا فظوم ةناهإا مرج نع رمعلا نم يناثلا مهدقع يف ناشصخشش فيقوت نم سسارهأا قوشس نمأاب نماثلا يرشضحلا نمألاب ةطرششلا تاوق نكمت
لبق نم متششلاو بشسلاو ءادتعإلل سسارهأا قوشس ىفششتشسمب نيشضرمملا دحأا سضرعت هدافم لاشسرإلا ةعاق نم ءادن دعب اذه و ،فنعلاو بشسلاب ماهملا
يف ردشص نيأا سسارهأا قوشس ةمكحم ةباين مامأا اومدقو  ةحلشصملا رقمل امهليوحتو امهيف هبتششملا فيقوت مت ناكملل ينيحلا لاقتنإلاب ،نيشصخشش
¢G.T.ةيلام ةمارغ عم سسبحلاب يئاشضق مكح امهقح
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يباق˘ن˘لا عر˘ف˘لا نا˘ي˘ب بسسحو
ةيمسسرلا ةحفسصلا ربع رؤسشنملا
نإاف دمحم لامز عرفلا سسيئرل
ة˘سشقا˘ن˘م˘˘ل سصسصخ عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

تاءار˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘عؤ˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م
ة˘˘˘مÓ˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
هنأاب نايبلا فاسضأاو .نينطاؤملا
ريدملاو ةي’ؤلاب يلاو غÓبإا مت
ة˘ير˘يد˘مو ةرا˘ج˘ت˘ل˘˘ل يؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لا
لؤ˘ح تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘سصلا
هذه ةلسسارم تمت كلذكو ءابؤلا
لمحت ة˘ي˘م˘سسا ة˘م˘ئا˘ق˘ب ةر˘ي˘خأ’ا

ف˘˘˘تاؤ˘˘˘˘ه ما˘˘˘˘قراو ن˘˘˘˘يوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا تت˘ب˘ثأا ن˘ي˘ف˘ظؤ˘˘م˘˘لا

ءارجإ’ يباجيإ’ا «يجؤ˘لور˘ي˘سس»
ءا˘˘بو ن˘˘ع ف˘˘سشكلا ل˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت

رود˘˘سص ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘فو ا˘˘˘نورؤ˘˘˘ك
ق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت˘ي ي˘با˘ج˘يإا ل˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت
ن˘م ه˘ب لؤ˘م˘ع˘م˘لا لؤ˘˘كؤ˘˘تور˘˘ب

ةحسصلا ةيريدم ةحلسصم فرط
ءاؤسس ءا˘بؤ˘لا را˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل

وأا يلكلا وأا يئزجلا قلغلاب ناك
ة˘ع˘ير˘سس ف˘سشك ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘˘جإا
سصؤ˘˘سصخ˘˘بو ،ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظؤ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
د˘حأا م˘ه˘ل ن˘يد˘˘لا ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظؤ˘˘م˘˘لا

انورؤك ءابؤب ةباسصم مهتÓئاع
رجحلا يف نؤقبي مهنأا نايبلا دكأا
لا˘سصت’ا بجاو ع˘م ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا
مهيلع رؤهظ ةلاح يف ةرادإ’اب
امك ةدجتسسم ةيسضرم سضارعأا

ميقعت ةيليؤج51و41 يمؤي مت
ة˘سسسسؤؤ˘م ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ير˘يد˘م˘˘ل˘˘ل
هذه ىقبتسس امك ( ةفيظن ةبانع)
رادسصإا متو ، ةرمتسسم ةيلمعلا

دسصق ةيلخاد ةي˘ح˘ل˘سصم ةر˘كذ˘م
د˘جاؤ˘˘ت ة˘˘ب˘˘سسن ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
يدافتلو ةيريدملا˘ب ن˘ي˘ف˘ظؤ˘م˘لا
تايريدم˘لا ل˘خاد ىود˘ع˘لا ل˘ق˘ن
مايقلا سصنت يتلاو تايسشتفملاو
ة˘ظ˘حÓ˘مو ي˘با˘قر˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
قيسسنتلاو ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف قؤ˘سسلا
ن˘ع ح˘لا˘سصم˘لاو ءا˘سسؤور˘لا ن˘ي˘˘ب

د˘˘ير˘˘ب˘˘لا وأا ف˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط
حلا˘سصم م˘ي˘ظ˘ن˘تو ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
حمسسي امب نييراد’او ةيريدملا
بوا˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ناؤ˘˘عأ’ا د˘˘جاؤ˘˘ت˘˘ب

ةيمك ريفؤتو ةدودحم دادعأابو
تاذ تا˘ما˘م˘كلا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
لا˘جو دد˘ع˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسإ’ا
ن˘م ة˘يا˘قؤ˘لا مزاؤ˘لو م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا
سسايق زاه˘ج ءا˘ن˘ت˘قإاو سسور˘ي˘ف˘لا
تحت هعسضوو عيرسسلا ةرارحلا
ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسإ’ سسرا˘ح˘لا فر˘˘سصت

ةيريدملل سصاخسشأ’ا لؤخد دنع
يأا لؤ˘خد ع˘ن˘م ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لاو
وأا ا˘ف˘ظؤ˘م نا˘ك ا˘م˘ه˘م سصخ˘˘سش
ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا ءاد˘˘˘ترإا نود ار˘˘˘˘ئاز
˘ماز˘ت˘لأا ى˘ل˘ع د˘يد˘سشت˘لا كلذ˘كو
تامام˘كلا ءاد˘ترإا˘ب ن˘ي˘ف˘ظؤ˘م˘لا

ل˘˘خاد ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ا˘˘ه˘˘عز˘˘ن مد˘˘عو
سضير˘ع˘ت مد˘ع˘ل كلذو بتا˘كم˘لا

.رطخلل مهئÓمز

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ9306ددعلا0202 ةيليوج81 تبسسلا4
www.akhersaa-dz.com

انوروك سسوريف يسشفت يدافتل ةيزارتحإلا تاءارجإلا نم ةلمجب بلاطت ةباقنلا /ةبانع

ةراجتلا ةيريدم يفظوم نم ددعل ةيباجيإا ليلاحت  روهظ
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مايأ’ا يف ةلسشنخ ةي’و دهسشت

يف قؤبسسم ريغ اعافترا ةريخأ’ا

سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا دد˘˘˘ع

ةي’ؤلا تلجسس ثيح ، انورؤك

65 ةيسضاملا ةعاسس27 لÓخ

52 اهنم ةدكؤؤم ةديدج ةباسصإا

ةعاسس42 ن˘م ل˘قأا ي˘ف ة˘لا˘˘ح

( سسي˘م˘˘خ˘˘لا مؤ˘˘ي ) ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإ’ا دد˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘سصي˘˘˘˘ل

و ةباسصإا693 ىلإا تاباسصإÓل

يتلا ةرازؤلا ماقرأا بسسح كلذ

سصسصختملا اهعقؤم ربع اهنلعت

ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا ما˘˘قرأا ر˘˘سشن ي˘˘ف

ة˘ي’و تل˘ج˘˘سس ثي˘˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

لوأ’ا سسمأا مؤ˘˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘خ

ةديد˘ج ة˘با˘سصإا52 سسي˘م˘خ˘لا

، دحاو مؤي يف انورؤك سسوريفب

ةلاح21 تلجسس ءاعبرأ’ا مؤيو

91 تلجسس ءاثÓثلا مؤيو ةديدج

ةباسصإا65 يلامجإاب ةديدج ةلاح

ةريخأ’ا ةعاسس27 لÓخ ةدكؤؤم
ةدكؤؤملا ت’احلا ددع عفتريل  ،

ةباسصإا693 ىلإا ة˘ي’ؤ˘لا ر˘ب˘ع
يف ظا˘ظ˘ت˘كا ل˘ج˘سسو ، ةد˘كؤؤ˘م
ا˘م˘م ة˘ثÓ˘ث˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ىلإا ةيبطلا مقاؤط˘لا˘ب ى˘عد˘ت˘سسا

و سضعبلل هب جلاعملا ءاودلا حنم
ر˘ج˘ح˘لا ماز˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘تؤ˘˘عد
لسصي ةرم لوأ’ و ،  مهلزانمب

تحت ةعؤسضؤملا ت’احلا ددع
ةباحسسؤب ىفسشتسسم يف جÓعلا

06 ىلإا هدحؤل ةي’ؤلا ةمسصاعب
ةلسشنخب ةحسصلا ةيريدم ،ةباسصإا

ي˘مؤ˘˘ي˘˘لا ا˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘مو
سسي˘م˘خ˘˘لا مؤ˘˘ي ءا˘˘سسم ردا˘˘سصلا

ةلاح411 دؤ˘جو ن˘˘ع تن˘˘ل˘˘عأا
ا˘ه˘سصي˘خ˘سشت م˘ت جÓ˘˘ع˘˘لا تح˘˘ت
) ةعسشأ’ا وأا يربخملا ليلحتلاب

تايفسشتسسم3 يف ( ريناكسسلا
ة˘ير˘يد˘م نا˘ي˘ب ر˘كذ و .ة˘ي’ؤ˘لا˘ب

ةي˘ع˘سضؤ˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ح˘سصلا
و ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و ي˘ف ة˘ي˘ئا˘˘بؤ˘˘لا
ةيمسسرلا ةح˘ف˘سصلا˘ب ر˘سشن يذ˘لا
نأا سسيمخلا مؤي ءاسسم ةيريدملل
مؤيلا كلذ يف تلجسس ةي’ؤلا

ة˘با˘سصم ة˘˘لا˘˘ح02 لثامت
ا˘م˘ك ، ءا˘ف˘سشلا ى˘لإا سسور˘ي˘ف˘لا˘˘ب

411 دؤ˘جو ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تسصحأا
ل˘ي˘ل˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصخ˘˘سشم ة˘˘لا˘˘ح
تح˘˘ت ة˘˘ع˘˘سشأ’ا وأا ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
ةي’ؤ˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب جÓ˘ع˘لا

ىفسشت˘سسم˘ب ة˘لا˘ح06 ا˘ه˘ن˘˘م

ةلاح82و  ةلسشنخب ةباحسسؤب

ةلاح62 و راسشسش ىفسشتسسمب
سسفن لÓخو ، سسياق ىفسشتسسمب
ـل ةيبلسس ل˘ي˘لا˘ح˘ت تدرو مؤ˘ي˘لا

ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ت’ا˘ح90
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا لاز˘˘ي ’ ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
يف نيفظؤملا ىتحو نينطاؤملا
تا˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا ي˘˘فو عراؤ˘˘˘سشلا
بتا˘كم ة˘سصا˘˘خو ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا

’  ةيمسسر راقم ىتحو ديربلا
و ة˘يا˘قؤ˘لا تاءار˘جإا نؤ˘مر˘ت˘ح˘˘ي
’ مهنم ريثكلا نأا ثيح ، دعابتلا
لخاد ىتح يقاؤلا عانقلا يدتري
ي˘ف و ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا
لخاد و ندملا لخاد ، قاؤسسأ’ا
ا˘م˘˘ك ، ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

رار˘م˘ت˘سسا ة˘عا˘˘سس ر˘˘خآا تظ˘˘ح’
رارق مغر ندملاب سسارعأ’ا ةماقإا

ي˘˘لاو ن˘˘ع ردا˘˘˘سصلا ا˘˘˘هر˘˘˘ظ˘˘˘ح
ة˘ما˘قإا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ، ة˘ي’ؤ˘لا
لكسشب قطانملا لك يف متآاملا

م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا نأا ى˘˘ت˘˘ح يدا˘˘ع
نأاكو يزاعتلا مدقي و حفاسصي
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م .اد˘˘ج يدا˘˘ع ر˘˘مأ’ا

ة˘ي’ؤ˘لا ر˘˘ب˘˘ع د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم
و هل قباسس ’ اظاظتكا دهسشت
نأا دكؤؤ˘ي ا˘م˘م ر˘ي˘باؤ˘ط و م˘حاز˘ت
ة˘˘ي’و ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘بؤ˘˘لا ع˘˘سضؤ˘˘˘لا

ةجيتن أاؤسسأÓل هجتم ؤه ةلسشنخ
د˘عا˘ب˘ت˘لا تاءار˘جإا مار˘ت˘حا مد˘˘ع
     .انورؤك ةجئاج نم ةياقؤلاو

 ةيلولا ةمسصاعب ةباحسسوب ىفسشتسسمب ةلاح06 اهنم تايفسشتسسم3 يف جÓعلا تحت ةلاح411

ةعاصس27 يف انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإا65 لجصست ةلصشنخ ةيلو
 ةدكؤوم ةباصصإا593 ىدعتت ةليصصحلا و ةيصضاملا
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امحرت تمسص ةقيقد اؤفقو نأا دعب
تقراف يتلا مهتليمز حور يلع
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا رؤ˘˘سضح˘˘ب ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
يداو ةيدلبل ةي˘ن˘مأ’او ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘˘سسب ،ي˘˘˘˘تا˘˘˘˘نز˘˘˘˘لا

لامعلا  سسمأا حابسص مظن،انورؤك
و يبطلا هبسش و يبطلا  مقاطلاو
ريمأ’ا ىف˘سشت˘سسم˘ب ن˘مأ’ا ناؤ˘عأا

ةملاقب يتانزلا يداؤب رداقلا دبع
نم نيبلاطم ، ةيجاجتحا ةكرح ،
اهسسأار ىلع و ةينعملا تاهجلا

لخدتلاب ة˘ي’ؤ˘ل˘ل ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م
ي˘ت˘لا م˘ه˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو
ى˘ل˘عو  ة˘عور˘سشم˘لا˘ب ا˘هؤ˘ف˘سصو
ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘سسار
ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف  ن˘˘˘˘م’ا ناؤ˘˘˘˘عأ’ا˘˘˘˘˘ب
ي˘ت˘لا ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ˘لا تاءاد˘ت˘ع’ا
يبطلا مقاطلا اهل سضرعتي حبسصا

عؤبر فلتخمب يبطلا هبسشلا و
ل˘ئا˘سسؤ˘ب م˘ه˘م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ، ن˘˘طؤ˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘يرور˘˘˘˘˘˘˘سضلا ة˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘قؤ˘˘˘˘˘˘˘لا

’ مهتÓئاع ةيامحو  مهتيامحل

ةسصاخلا ةيبطلا ةع˘ن˘قأ’ا˘ب ا˘م˘ي˘سس

اؤلأاسست يتلا و2pss عؤن نم

م˘غر ا˘ه˘ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت مد˘ع ن˘ع

بناج ىلإا  ،ةسسسسؤؤملاب اهرفؤت

رجحلا نم مهنيكمتب مهت˘ب˘لا˘ط˘م

تا˘˘با˘˘سصإ’ا ل˘˘ظ ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا

رؤهظ و ، ىفسشتسسملاب ةلجسسملا

سضعبلا ىلع سسور˘ي˘ف˘لا سضار˘عأا

م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ؤ˘ه و ،م˘ه˘ئÓ˘مز ن˘م

ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘˘كم˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع نور˘˘سصي

ى˘لإا ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

نم ،مهليلاحت جئاتن رؤهظ ةياغ

ىفسشتسسملا ةريدم تدكأا اهتهج

ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘ب تق˘ت˘لا د˘˘ق ا˘˘ه˘˘نأا

لاسصيإاب مهتدعو و ، نيجتحملا

ةينعملا تاهجلا  ىلإا مهبلاطم

ة˘لؤ˘خ˘م˘لا ةد˘ي˘حؤ˘لا ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا

يف ابسسانم هارت ام ررقتل  نؤناق

نأا ةفيسضم ، ت’احلا هذه لثم

ددع ريفؤتب نؤبلاطي نيجتحملا

ىقبي ثيح نمأ’ا ناؤعأا نم ربكأا

سصا˘سصت˘˘خا ن˘˘م بل˘˘ط˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه

فؤسس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئ’ؤ˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

مهنيكمت سصؤسصخب و ،هيف رظنت

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ن˘˘م

ةريدملا تد˘كأا د˘ق˘ف2pss عؤ˘ن

تا˘ما˘م˘كلا ن˘م  عؤ˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه  نأا

سصسصخم هنكل ر˘فؤ˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا

رار˘غ ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ئ˘ف˘˘ل

سشاعنإ’ا يف نيسصتخملا ءابطأ’ا

ةحسصلل ن˘ي˘سسرا˘م˘م˘لا ءا˘ب˘طأ’ا و

ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا

ن˘˘يذ˘˘˘لا فا˘˘˘ع˘˘˘سس’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘سسب

ن˘ي˘با˘سصم˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ب نؤ˘˘ل˘˘ف˘˘كت˘˘ي

،اهنأا ةفيسضم ، انورؤك سسوريفب

نيجتحملا ةبلاطم سصخي اميف و

رجح˘لا ن˘م م˘ه˘ي˘ن˘كم˘ت ةرور˘سضب

مهتدوار نأا دعب يلزنملا يحسصلا

، مهل ىودعلا لاقتنا يف كؤكسشلا

دحاو لك نأا لؤقعملا ريغ نم هنأا

لاقتنا كؤكسش هدوارت نأا درجمب

ةل˘ط˘ع ي˘ف جر˘خ˘ي ه˘ي˘لإا ىود˘ع˘لا

ؤل هنأا ةفيسضم  ، امؤي41 ةدمل

هذ˘ه ى˘ل˘ع ر˘ي˘˘سست رؤ˘˘مأ’ا تنا˘˘ك

ىفسشتسسملا حب˘سصأا ’ ،ة˘ق˘ير˘ط˘لا

ىسضرملا هؤجو يف  اقلغم مؤيلا

تاميلعت كانه دجؤت هنأا ةدكؤؤم

ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘˘ع سصن˘˘˘ت ة˘˘˘يرازو

رؤهظ ةياغ ىلإا لمعلا ةلسصاؤم

ام ةلاح يف، ةيربخملا  جئاتنلا

قح نمف ةيباج˘يا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نؤ˘كت

ريبادت نم ديفتسسي نا فظؤملا

اذإاو ،ةيلز˘ن˘م˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

ةلسصاؤمف ةيبل˘سس ج˘ئا˘ت˘ن˘لا تنا˘ك

ريدجلا و، ةيئاقلت نؤكت لمعلا

اذ˘ه را˘سشت˘نا ذ˘ن˘مو ه˘˘نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب

لجسس  ةم˘لا˘ق ة˘ي’ؤ˘ب سسور˘ي˘ف˘لا

ةلاح رداقلا دبع ريمأ’ا ىفسشتسسم

ل˘م˘ع˘ت ة˘سضر˘˘م˘˘م˘˘ل دؤ˘˘ع˘˘ت ةا˘˘فو

40 و ىلكلا ةيفسصت ةحلسصمب

نؤع20 اهنيب نم ةيباجيإا ت’اح

بيبط و حارج بيبط و ريدخت

.ةيناطرسسلا ماروأ’ا ةحلسصمب

انوروك سسوريف ببسسب ةايحلا تقراف يتلا مهتليمز حور ىلع امحرت تمسص ةقيقد اوفقو نأا دعب

ةملاقب يتانزلا يداو ىفصشتصسمب ةيجاجتحا ةفقو نونصشي نييبطلا هبصش و ءابطألاو لامعلا

ريدملا عم ةينطولا ةباقنلا وسضعو ةيريدملل يباقنلا عرفلا نيب ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدم رقمب عامتجا سسمأا لوأا دقع
كلذكو نيفظوم ةعبرأل يباجيإا «يجولوريسس » ليلاحت روهظ دعب كلذو انوروك ءابوب ةقلعتملا ةريخألا تادجتسسملا لوح

.91ديفوك ءابوب ةباسصم مهتÓئاع دارفأا دحأا نيفظوم ةسسمخ ءاسصحإا

 ثÓثلا تايفسشتسسملا ىوتسسم ىلع لزعلا ماسسقأا ءÓتما دعب

قدانفلا ىلإا ءوجللا يف ركفت لجيجب ةيحصصلا حلاصصملا
 انوروك سسوريفب ةديازتملا تاباصصإلا ءاوتحإل

نم ديزملا ةيسضاملا ةعاسس42 ـلا لÓخ لجيج ةي’و تلجسس

ىؤتسسم ىلع انورؤك سسوريفب ةهؤبسشملاو ةدكؤؤملا تاباسصإ’ا

يف اهب ةيحسصلا تاهجلا لخدأا ام ؤهو ثÓثلا ةي’ؤلا تايفسشتسسم

ىلع ةحؤتفملا لزعلا ماسسقأا ءÓتما لظ يف ىؤسصق رافنتسسا ةلاح

سصيسصخت مغرو .ةيليملاو لجيج ، ريهاطلا تايفسشتسسم ىؤتسسم

باعيتسسا لجأا نم تايفسشتسسملا هذه ىؤتسسم ىلع اهلمكأاب قباؤط

ح˘لا˘سصم˘لا سضع˘ب ح˘ت˘ف ةدا˘عاو ن˘ي˘با˘سصم˘˘ل˘˘ل ةد˘˘ياز˘˘ت˘˘م˘˘لا داد˘˘عأ’ا

ةريخأ’ا هذه قلغ ىرج امدعب ةهؤبسشملا ت’احلا لزعل ةسصسصخملا

ةيردسصلا سضارمأ’ا يحلسصم ىلع قبطني ام ؤهو قباسس تقو يف

هذهب تف’ ظاظتكا ليجسست نود لحي مل كلذ نأا ’ا ريهاطلاب

لÓخ ةهؤبسشملا ت’احلا نم تارسشعلا ليجسست لظ يف ماسسقأ’ا

ليلحتلا رظتنت يتلا تانّيعلا ددع غلبو ، ةيسضاملا ةعاسس42لا

اطغسض سضرفي تاب ام ؤهو سسمأا دودح ىلا ةلاح032 نم رثكمأا

يف ريكفتلا مث نمو ةي’ؤلا تايفسشتسسمب لزعلا ماسسقأا ىلع اديازتم

مقطأ’ا ةمذ ىلع تعسضو يتلا ىرخأ’ا قفارملا سضعبب داجنتسس’ا

مل تايفسشتسسملا نؤك قدانفلا رارغ ىلع نيباسصملا لزعل ةيبطلا

ىر˘حأ’ا˘ب وأا ت’ا˘ح˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ا˘هرود˘ق˘م˘ب د˘ع˘ي

ةيريدم˘ب ة˘ي˘ئا˘بؤ˘لا سضار˘مأ’ا ة˘ح˘ل˘سصم لوؤؤ˘سسم نا˘كو .ا˘ه˘ئاؤ˘ت˘حا

ة˘ب˘سسن نأا˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف د˘كأا د˘ق ل˘ج˘ي˘ج˘ل ة˘ح˘˘سصلا

انورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا ةز˘ه˘جأ’ا كÓ˘ه˘ت˘سسا

انورؤك مسسقأا مسضت ثيح ةئاملاب55ب ردقت ةرسسأ’ا اديدحتو

ىرحأ’اب وأا ةلؤغسشم اهنم67 ، اريرسس631 ةي’ؤلا تايفسشتسسمب

يتلا يعانطسصإ’ا سسفنتلا ةزهجأا ددع لسصو نيح يف ، ةلغتسسم

اهنم ةينام˘ث زا˘ه˘ج62 ىلا سسوري˘ف˘لا ي˘ل˘ما˘ح ة˘مذ ى˘ل˘ع تع˘سضو

هذه هفرعت يذلا طغسضلا نع ةحسضاو ةرؤسص يطعي ام ةلؤغسشم

يلماح نم تارسشعل ةايح اهيلع فقؤتت يتلا ةسساسسحلا تازيهجتلا

.لتاقلا سسوريفلا
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 عوبسسأا فرظ يف ةيبطلا مقطألا تسسم تايفو5

ةصصاخ ةحصصم ريدم و بيبط ةافو
فيطصسب انوروك سسوريفب

ةيبطلا مقطأ’ا تسسم نيتديدج ةافو يتلاح فيطسس ةي’و تلجسس

بيبط سسمأا لوأا يفؤت ثيح، انورؤك سسوريف ببسسب ىرخأا ةرم

بسسحو .باسضهلا ةحسصم ريدم و ، يعماجلا ىفسشتسسملاب حارج

يذلا لاورب نامثع بيبطلا نإاف اهيلع انلسصحت يتلا تامؤلعملا

يذلا يعماجلا يئافسشتسس’ا زكرملاب ةماعلا ةحارجلاب لمعي ناك

ناك، ةنتاب ةي’و ةناورم ةيدلب نم ردحني ةنسس65 رمعلا نم غلبي

دعب ةايحلا قراف نأا ىلإا ىفسشتسسملا تاذب سشاعن’ا ةحلسصمب جلاعي

ةافو ليجسست مت امك، ءابؤلاب هتباسصإا ءارج يحسصلا هعسضو مقافت

ريثخلا بور˘سص ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب، ف˘ي˘ط˘سسب با˘سضه˘لا ة˘ح˘سصم ر˘يد˘م

ناك و ، انورؤك سسورفب هتباسصا دكأات دعب ، ةملعلا ىفسشتسسمب

ةيناثلا هذه دعت و، ةسصاخلا ةحسصملا ةرادا ريسسم لغسشي ديقفلا

يباحملا ةحسصمل ماعلا بقارملا يفؤت ثيح فيطسس ةي’و اهلجسست

يعماجلا ىفسشتسسملاب ةيبطلا مقط’ا تسسم ةافو ةلاح سسماخ و،

ثيح ، عؤبسس’ا نع ديزي ’ فرظ يف فيطسسب رؤنلا دبع ةنداعسس

ببسسب ةسضرمم ةافو مث، ةعسش’ا ةحلسصم سسيئر ةافو ليجسست مت

عافترا تلجسس دق فيطسس ةي’و ىلا ةراسشلا ردجت،91 ديفؤك

ىلا تلسصو يتلا و سسمأا لوأا سسوريفلاب تاباسصإ’ا ددع يف ئجافم

ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق ن˘م ل˘ج˘سسي م˘ل ي˘سسا˘ي˘ق م˘قر ؤ˘ه و ة˘با˘سصا29 دودح

.ينطؤلا ىؤتسسملا
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يتانزلا يداو ىفصشتصسمب ةصضرمم ةافو
انوروك سسوريفب اهتباصصإا رثإا

ةيمؤمعلا ةسسسسؤؤ˘م˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت ة˘سضر˘م˘م ،سسمأا لوأا ءا˘سسم ،تي˘فؤ˘ت

ة˘ي’و ي˘تا˘نز˘لا يداو ة˘يد˘ل˘ب˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘م’ا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سس’ا

نأا ر˘كذ˘يو .د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصإا ر˘ثإا  ،ة˘م˘˘لا˘˘ق

اهتلاح ترؤهدت دق ءانبا3 ل مأا ةنسس83 رمعلا نم ةغلابلا ةديقفلا

زكرملا ىلإا اهلقن متيل سسوريفلاب اهتباسصإا ديكأات دعب ةيحسصلا

تبسسلا مؤي  ،ةملاقب لفطلا و مأ’ا بكرمب انورؤك ءابؤل يعجرملا

قيفرلا ىلإا اهحور لقتنتل ، جÓعلا هيف تلواز يتلاو يسضاملا

.عؤبسسأ’ا اذه رحب طرافلا ءاثÓثلا ةيسسمأا ىلعأ’ا
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ميقعتلأ تا˘ي˘ل˘م˘ع تفر˘ع د˘قو
ة˘ب˘ه ءا˘بو˘لأ را˘صشت˘نأ تا˘يأد˘ب ي˘ف
ا˘˘م نا˘˘عر˘˘صس ،قا˘˘ط˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ع˘˘صسأو
ةيصضاملأ مايأ’أ يف تلقو تفتخأ

راصشتن’أ يف ذخأأ ءابولأ نأأ مغر
ة˘جو˘م ي˘ف ،ة˘عرا˘صست˘م ةر˘˘ي˘˘تو˘˘ب
سصر˘ح˘لأ ن˘م د˘يز˘˘م˘˘لأ تب˘˘ل˘˘ط˘˘ت
اهنمو ة˘مزÓ˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ذا˘خ˘تأو
نأأو اصصوصصخ ،ميقعتلأ تايلمع
لك يف أدجأوتم تاب سسوريفلأ

عرأو˘˘˘˘˘صشلأ بو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘يو نا˘˘˘˘˘كم
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ق˘فأر˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘˘مو
دحأو ميقعتلأو ،ة˘صصا˘خ˘لأ ى˘ت˘حو
ن˘م د˘ح˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م

د˘˘يد˘˘ع ى˘˘˘لإأ فا˘˘˘صضي ،هرا˘˘˘صشت˘˘˘نأ

اهعابتأ بجأولأ ةيئاقولأ ريبأدتلأ

رصصحو راصشتن’أ ةرئأد سصيلقتل

هيلع ءاصضقلأ ةمث نمو سسوريفلأ

.ريبأدتلأ هذهب مأزتل’أ لÓخ نم

ي˘فو ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘˘صصم

اهلذب˘ت ي˘ت˘لأ تأدو˘ه˘ج˘م˘لأ را˘طإأ

ينطولأ نمأÓل ةماع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ

91-ديفوك ةح˘ئا˘ج ة˘برا˘ح˘م ي˘ف

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘كصشب مو˘˘ق˘˘ت

عرأو˘صشل˘˘ل م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

لامعتصساب ةيمومع˘لأ تا˘حا˘صسلأو

ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘خ˘صضم˘˘لأ ة˘˘ن˘˘حا˘˘صشلأ

،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و ن˘˘مأأ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘˘ل

تايناكم’أ قفو اه˘ن˘م ة˘م˘ها˘صسم

،ءابولأ راصشتنأ نم دحلل ةحاتملأ
د˘يد˘ع ى˘لإأ فا˘صضت ةردا˘ب˘م ي˘هو
ةلصصأوتملأو ةفثكملأ تاطاصشنلأ
نم نمأ’أ رصصانع اهب موقي يتلأ

ىدمو ةيراجتلأ تÓحملل ةبقأرم
،ةياقولأ ريبأدتب اهباحصصأأ مأزتلإأ

ة˘ب˘كأر تا˘يرود م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت أذ˘˘كو
قيبطت ىدم دنع فوقولل ةلجأرو
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’ ن˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ
تايلمعلأ نم اهريغو ،سضورفملأ
ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لأ ة˘ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ

أذكو ،ة˘ه˘ج ن˘م ءا˘بو˘لأ ة˘ه˘با˘ج˘م
نم دحلل ةيمأرلأ تاطاصشنلأ كلت
د˘ح ع˘صضوو ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لأ را˘˘صشت˘˘نأ
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘ي’و˘لا˘ب ا˘˘هرؤو˘˘ب˘˘ل
ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم

ةيلمع لصصأوت ىرخأ’أ يه ،ةنتاب
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لأو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ
ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لأ تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ
أذهو ،ةماعلأ نكامأ’أو روهمجلل
ةيزأر˘ت˘ح’أ تأءأر˘جإ’أ را˘طإأ ي˘ف
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل

ح˘لا˘صصم˘˘لأ تأذ تر˘˘ط˘˘صس ثي˘˘ح
ميقعت هبجومب متي لمع جمانرب
لما˘ك ر˘ب˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ن˘كا˘مأ’أ
ل˘صصأو˘ت˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي’و˘لأ م˘ي˘˘ل˘˘قإأ
ىلع ءاصضقلأ ني˘ح ى˘لإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
سسمأأ ةليل ترصشاب دقو ،سسوريفلأ
ةيندملأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم لوأ’أ

ربع قاطنلأ ةعصسأو ميقعت ةلمح
تصسم ة˘ي’و˘لأ ر˘˘ئأود ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ن˘˘كا˘˘مأ’أو تأرأدإ’أ ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
بت˘كم رأر˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ
تا˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ،د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لأ
تايدلبلأ حلاصصم ،ةيئا˘ف˘صشت˘صس’أ

ن˘كا˘مأ’أ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ر˘ئأود˘˘لأو
ل˘ق˘ن˘ل ة˘صضر˘ع نو˘˘كت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ
ريبأدتلأ ذاختأ مت ام أذإأ سسوريفلأ
كلذ ن˘˘مو ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘صشب ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ

م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع
كلت اه˘ي˘لإأ فا˘صضي .ة˘ل˘صصأو˘ت˘م˘لأ
حلاصصم اهب موقت يتلأ تايلمعلأ
ةي’ولأ تايد˘ل˘ب د˘يد˘ع˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

ة˘يرود ة˘ف˘صصب تصسي˘ل ا˘ه˘˘نأأ م˘˘قر
ىلإأ لصصت ’ اهنأ امك ةمظتنم
.ةيئان قطانم

حلاسصل ةيبط ةبيقح62 عيزوت/ جيريرعوب جرب
 تايفسشتسسم سسمخ

 يديزوب رسضخل ىقسشتسسمل ديدج ريدم بيسصنت
نب دمحم ديصسلأ جيريرعوب جرب ةي’و يلأو عوبصسأ’أ ةياهن فرصشأأ

دمحم دعاصس ديصسلأ بيصصنت ىلع ةي’ولأ رقمل ةيفرصشلأ ةعاقلاب كلام
لÓخو  يديزوب رصضخل ةيئافصشتصسإ’أ ةيمومعلأ ةصسصسؤوملل أريدم

سسمخ ىلع ةيبط ةبيقح62 عيزوت ةيلمع تمت بيصصنتلأ ةيلمع
ة˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘م ةز˘˘ه˘˘جأأ يو˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم
ىلع ةرهاصسلأ ةيبطلأ مقأوطلأو  ةي’ولاب ةحصصلأ عاطق  زيزعت فدهب

ءا˘˘بو ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم ي˘˘˘ف ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ ة˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘لأ نا˘˘˘م˘˘˘صض

نأأ كلام نب دمحم روتكدلأ ةي’ولأ يلأو بصسحو (91 ديفوك)  انوروك
ةي’ولأ ىوتصسم ىل˘ع ة˘مزأ’أ ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘صسإ’أ

ة˘ي˘ح˘صصلأ تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘لأ لا˘˘صصت’أ  ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةيرأدإ’أو ةيبطلأ ةرصسأ’أ ت’اغصشنأ ىلإأ ءاغصصإ’أو قيصسنتلل  ءابطأ’أو
ةموظنمب ءاقتر’أو ءابولأ أذه ةهجأومل تايفصشتصسملأ ىوتصسم ىلع
ظفح عم  ةأزأوم ىصضرملاب نصسحلأ لفكتلأ عم ةي’ولاب ةحصصلأ
مهتبلاطمو ديدج نم ةيكيمانيد ةداعإأو ةيبطلأ ةمÓصسلأو ةمأركلأ
سسفن يفو تانطأوملأو نينطأوملأ لاب˘ق˘ت˘صسأو ى˘صضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب
حصضوأأو ناك يأأ وأأ بصس وأأ ةناهإأ وأ فصسعت لك نم مهتيامح تقولأ
ذنم هدامتعأ مت يذلأ نماصضتلأ راطإأ يف لخدت ةيجيتأرتصس’أ نأأ اصضيأأ
ةيرورصض اهربتعأ يتلأ بئاقحلأ هذه مÓتصسأ مت هنأأو ءابولأ روهظ  ةيأدب
نم ىصضرملاب لفكتلل  ةي’ولاب ةيحصصلأ تاعاطقلأ ىلإأ اهميدقت و
أذه ةحفاكمو  ةجلاعم لجأأ نم سضرغلأ أذهل ةيمك ترفو رباخم فرط
نصسحلأ لفكتلأ عم ةي’ولاب ةحصصلأ ةموظنمب ءاقتر’أو ريطخلأ ءابولأ

≈°eƒŚ..ةيبطلأ ةمÓصسلأو ةمأركلأ ظفح عم  ةأزأوم ىصضرملاب

«لإورب نابعسش» حإرجلإ بيبطلإ ةافو /ةنتاب
انوروك سسوريفب نإرثأاتم ةيموب ةيدلب ريمو

نابعصش» حأرجلأ بيبطلأ يصضاملأ عوبصسأ’أ ةياهن ةنتاب ةي’و تدقف
ناك يذلأ ةيحصضلأ ،يملاعلأ يجاتلأ سسوريفلاب هتباصصإأ دعب «لأورب
هتلئاع نم دأرفأ ةقفر بيصصأأ دق ناك ةنتاب ةنيدمب هماهم سسرامي
،جÓعلأ يقلتل فيطصس ةي’و ىفصشتصسم ىلإأ هليوحت متي نأأ لبق ،ءابولاب

سسمأأ يفوت امك أذه .هبر رأوج ىلإأ قحتلأو هنم نكمت سسوريفلأ نأأ ريغ
«يميهأرب دوليم» ةيموب ةيدلبل يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ سسيئر لوأ’أ

جÓعلأ ىقلتي ةيحصضلأ ناك ثيح ،سسوريفلاب ةباصصإ’اب رخ’أ وه أرثأاتم
مل يذلأ ،سسوريفلأ هنم نكمتيو هتلاح ءوصست نأأ لبق ،ةنتاب ىفصشتصسمب
نأاصش اهنأاصش ،ةحوتفم هب نيباصصملأ ةمئاق تتابو ،أريبك وأأ أريغصص محري
يتلأ بابصسأ’أ ديدع لظ يف ،ابيهر أدعاصصت فرعت يتلأ تايفولأ ةمئاق
نيثيغتصسم نونئي ىصضرملأ تلعجو حأورأ’أ يف رئاصسخلأ نم تعفر
سسيئر هبر رأوج ىلإأ قحتلإأ دقف رياغم قايصس يفو .ذقنم نم له
دعب «نامعن رصضخل» ةمرج ةيدلبل قباصسلأ يدلبلأ يبعصشلأ سسلجملأ
سسأأر ىلع تأدهع ةدع ىصضق يذلأ ةيحصضلأ ،اهل سضرعت ةيبلق ةمزأأ

.2102/7102 ةدهع اهرخأ تناك ،ةمرج ةيدلب
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ةحاسسم ةئيهت يف عورسشلإ
ةنتابب ديفوك اياحسض نفدل

ةصسصسؤوملأ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘ن˘تا˘ب ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم لوأ’أ سسمأأ تعر˘صش
ةحاصسم ةئيهت يف ،تاب نيلك طيح˘م˘لأ ن˘ي˘يز˘تو ةوا˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ثيح ،ةد˘ي˘صشك ي˘ح˘ب قرزأ’أ يدأو˘لأ ةأذا˘ح˘م˘ب ا˘هر˘ق˘م ن˘ئا˘ك ة˘ي˘صضرأ

دعب كلذو ،91 ديفوك سسوريف اياحصض نفدل هذه ةيصضرأ’أ سصصصخت
انوروك تايفو ن˘ي˘ب ،تا˘ي˘فو˘لا˘ب ا˘هر˘خأ ن˘ع نأروزو˘ب ةر˘ب˘ق˘م ءÓ˘ت˘مأ

انوروك تايفول هذه ةيصضر’أ سصصصختصس ثيح ،ةيداعلأ تايفولأو
بيهرلأ ديأزت˘لأ ل˘ظ ي˘ف ن˘ئ˘م˘ط˘م ر˘ي˘غ تا˘ب ع˘صضو˘لأ نأأو ا˘صصو˘صصخ

تايفو50 هلدعم ام لجصست ةنتاب تتابو ءابولاب ةباصص’أ ءأرج تايفولل
ةربقمب ةيقبتملأ ةحاصسملاب نييداعلأ تايفولأ نفد متيصس نيح يف ،ايموي

T°ƒT°É¿.ì     .نأروزوب

نكامأ’إو عرإوسشلإ ميقعت يف عورسشلإ
فيطسسب ةيمومعلإ

روهمجلل ةلبقتصسملأ نكامأ’أ و تاصسصسؤوم و ءايحأأ و عرأوصش تدهصش
هذه جردنتو ةعصسأو ميقعت ةلمح سسمأأ لوأأ حابصص فيطصس ةيدلبب
راصشتنإأ نم دحلل ةيئاقولأ ريبأدتلأ ميعدت و ةلصصأوم راطإأ يف ةيلمعلأ

ةيميقعتلأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ هذ˘ه تفر˘ع ثي˘ح،91 ديفوك انورو˘ك سسور˘ي˘ف
،ةيندملأ ةيا˘م˘ح˘لأ ،ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأ’أ ،ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ نأو˘عأأ ة˘كرا˘صشم
نأويد،«تاصسوكيأ» ةصسصسؤوم ،فيطصس ةيدلب حلاصصم ،تاباغلأ حلاصصم
تاصسصسؤوملأ نم ديد˘ع ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب يرا˘ق˘ع˘لأ ر˘ي˘ي˘صست˘لأو ة˘ي˘قر˘ت˘لأ
عمتجملأ تايلاعف و نينطأو˘م˘لأ ة˘كرا˘صشم˘بو ة˘صصا˘خ˘لأ و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ءاصضقلأ ةياغ ىلإأ عاطقنأ نود ايموي ةلمحلأ هذه لصصأوتتصس و ،يندملأ

GCjªø.Q .ايئاهن ءابولأ أذه ىلع

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

9306ددعلا0202 ةيليوج81 تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

فلتخم اهميظنت ىلإا داب يتلا ،ميقعتلا تايلمع ،روهمجلل عسساولا باطقتسسلا تاذ ةيمومعلا ةأاسشنملا فلتخم اذكو ،ةنتاب ةنيدم عراوسش ىلإا تداع
.ءابولا يسشفت ذنم ةطسشان تايعمجل عوطتم بابسش ىلإا ةفاسضإلاب ،نمألا حلاسصمو ،ةيندملا ةيامحلا ،ةيدلبلا حلاسصملا رارغ ىلع ،نيلعافلا

نوعوطتمو ةيندملا ةيامحلا ،نمألا حلاسصم اهب موقت

انوروك سسوريف راسشتنإ نم دحلل ةنتاب عرإوسشل  ميقعتلإ تايلمع ةدوع
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لز˘˘ع ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم تصضر˘˘˘ع˘˘˘ت

ىفصشتصسمبdivoc 91 ىصضرم
بيرخت ةيلمع ىلإأ سسأرهأأ قوصس
و اهب سصاخلأ لخدملل ميطحت و
باصش فرط نم جاجزلل ريصسكت

مل يذلأ و ، ناجيه ةلاح يف ناك
ر˘ط˘صضأ ا˘م ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلأ م˘ت˘ت
تأوق ب ةناعتصسÓل ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ
نماثلأ يرصضحلأ نمأ’اب ةطرصشلأ
تنكمت يتلأ سسأرهأأ قوصس نمأاب

ن˘م غ˘لا˘ب˘لأ با˘صشلأ ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م

رقمل هليوحت و ، ةنصس03 رمعلأ

عيمج لامكتصسأ دعب و ،ةحلصصملأ

زا˘ج˘نإأ م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ

هبتصشملأ ق˘ح ي˘ف ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م

يدمعلأ ميطحتلأ مرج نع مهيف

مامأأ هبجومب مدق ، ريغلأ كلمل

نيأأ سسأرهأأ قوصس ةمكحم ةباين

ي˘ئا˘صضق م˘كح ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘صص

ي˘ف ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘غ ع˘م سسب˘ح˘لا˘˘ب

رصصا˘ن˘ع تما˘ق ة˘ل˘صص يذ قا˘ي˘صس

نماثلأ يرصضحلأ نمأ’اب ةطرصشلأ
في˘قو˘ت ن˘م سسأر˘هأأ قو˘صس ن˘مأا˘ب
يناثلأ مهدقع يف سصاخصشأأ ةثÓث
ق˘بأو˘صسلأ يوذ ن˘˘م ر˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م
م˘ي˘ط˘ح˘˘ت˘˘ب أو˘˘ما˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ
دحأأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل
ي˘ف سسأر˘هأ قو˘صس تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم
مدقتل ، ليللأ نم ةرخأاتم تاعاصس
ىفصشتصسمل ىلإأ ر˘كذ˘لأ ي˘ف˘لا˘صسلأ
ة˘لا˘ح ي˘ف م˘هو جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل
أومو˘ق˘ي˘ل ، ر˘كصسلأ ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م
ديدعل بيرخ˘تو م˘ي˘ط˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘ع˘ب

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع تأز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
، ةيبطلأ ت’اجعتصسإ’أ ةحلصصم
تأو˘ق˘ل يرو˘ف˘لأ ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب ثي˘ح
م˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلأ م˘ت ،ة˘طر˘˘صشلأ

رقمل م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ع˘م م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو
مهقح يف تزجنأأ نيأأ ، ةحلصصملأ

ميطحتلأ مرج نع ةيئاصضق تافلم
أو˘مد˘ق ،ر˘ي˘غ˘لأ كل˘م˘˘ل يد˘˘م˘˘ع˘˘لأ
قوصس ةمكحم ةباين مامأ هبجومب
مكح مهقح يف ردصص نيأأ سسأرهأ
ع˘م ذ˘فا˘ن˘˘لأ سسب˘˘ح˘˘لا˘˘ب ي˘˘ئا˘˘صضق
.ةيلام تامأرغ

 سسارهأا قوسس

بيرختلإ ىلإإDIVOC 91 ىسضرم لزع ةحلسصم سضرعت
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30 دحأ’أ أدغ لخدت نأأ رظتني

،ةمدخلأ زيح ةديدج فصشك زكأرم
ت’ا˘ح سصي˘خ˘صشت˘ل ا˘ه˘ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت

91 د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘˘با˘˘صصإ’أ

نيباصصم˘لأ ه˘ي˘جو˘تو ،د˘ج˘ت˘صسم˘لأ
سصيصصخت مت ثيح ،ةنتاب ةي’وب
بطقلاب نامدإ’أ ة˘ج˘لا˘ع˘م ز˘كر˘م

ةعاق أذكو،10 ةلمح ينأرمعلأ
زكرم أذكو ،ةلامزلأ يحب جÓعلأ
،ةنأورم˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

نم يتلأ ةديدجلأ زكأرملأ يهو
كلت ىلع طغصضلأ فيفخت اهنأاصش
ة˘ي’و˘لأ بأر˘ت ر˘ب˘ع ةد˘جأو˘ت˘˘م˘˘لأ

ةصسصسؤوم˘لأ سصو˘صصخ˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘مو
يتلأ ،ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’أ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
بب˘صسب ا˘ب˘ي˘هر ا˘˘ط˘˘غ˘˘صض سشي˘˘ع˘˘ت
تا˘با˘˘صص’أ دد˘˘ع ي˘˘ف عا˘˘ف˘˘تر’أ

،م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإأ ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لأو
ف˘صشكلأ ز˘كر˘م ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
ة˘صسرد˘م˘لا˘ب ا˘ث˘˘يد˘˘ح حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لأ
،يربلأ لقنلأ تاينقتل ةيقيبطتلأ

عو˘ب˘صس’أ ة˘يا˘ه˘ن تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لأو

نيذلأ نينطأوم˘ل˘ل أر˘ي˘ب˘ك أد˘فأو˘ت
،سضأرعأ’أ فلتخم مهيلع ترهظ
سسوريفلاب مهتباصصأ نع فصشكلل
ل˘خد˘م د˘ه˘صش ثي˘ح ،ا˘ه˘مد˘ع ن˘م
أريبك اظاظتكأ أذه فصشكلأ زكرم
،فصشكلل نيدفأولأ نيب كاكتحأو
ةباصصإ’أ ت’امتحأ نم ديزي دق
ف˘صشكلأ ز˘كأر˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإأ أذ˘˘ه
أرخؤوم اهرايتخأ مت يتلأ هيجوتلأو
،ة˘˘كير˘˘ب ر˘˘ئأود ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘تو˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع ،سسيرأأ ،ة˘˘نأور˘˘˘م
د˘حأ’أ ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي ثي˘˘ح .سسوا˘˘ق˘˘نو

يتلأ زكأرملأ هذه فرعت نأأ مداقلأ
نم ددع لابقتصسأ اهبأوبأأ حتفتصس
يف عافترأ هلباقي دق نينطأوملأ

نأو اصصوصصخ ،ةباصصإ’أ ت’اح
نو˘صضفر˘ي ن˘ي˘با˘صصم˘لأ ن˘م أدد˘ع
رو˘ه˘˘ظ م˘˘غر كلذ ن˘˘ع ف˘˘صشكلأ
سسوريفل˘ل ةد˘كؤو˘م ه˘ب˘صش سضأر˘عأأ

دد˘ع ن˘م دأز ا˘˘م و˘˘هو ،م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ء’ؤو˘ه مأز˘ت˘لأ مد˘ع˘˘ل تا˘˘با˘˘صصإ’أ
ي˘لز˘ن˘م˘لأ ر˘ج˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘با˘˘صصم˘˘لأ

ة˘˘˘ب˘˘˘˘صسن تنا˘˘˘˘ك أذإأ ا˘˘˘˘صصو˘˘˘˘صصخ
.ةليئصض مهداصسجأاب سسوريفلأ

دغ موي ةمدخلا زيح لخدت /ةنتاب

 انوروك سسوريف نع فسشكلل ةديدج زكإرم30 حتف

فراطلاب91 ديفوك ءابو تادجتسسم

 ةلاقلإ ىفسشتسسمب ةديدج ةيباجيإإ ت’اح50
نيأأ ةلاقلأ ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع كلذو سسوريفلاب ةديدج ةيباجيإأ ت’اح50 ليجصست نع ةعمجلأ سسمأأ فراطلأ ةي’ول ةحصصلأ ةيريدم تنلعأأ

ةلاح51 ليجصست نع ردصصملأ تأذ فصشكو .ءابولأ ةيأدب ذنم ةيباجيإأ ةلاح361 يلامجإ’أ ددعلأ حبصصيل يحصصلأ رجحلل نيباصصملأ عصضخي

.راجحوب ىفصشتصسم نم نيتلاح20 و فراطلأ ىفصشتصسم نم ت’اح30 و سسابصسبلأ ىفصشتصسمب ت’اح30 و ةلاقلأ ىفصشتصسمب70 اهنم ةيبلصس
نأاب نينطأوملأ قايصسلأ سسفن يف ةيعأد ،يصضاملأ عوبصسأ’أ ةلجصسملأ اهب هبتصشملأ ت’احلاب ةصصاخ جئاتنلأ هذه نأاب ةحصصلأ ةيريدم تدكأأو

YÉO∫ GCe«ø        .انوروك سسوريفب ةباصصإ’أ رطاخم يدافتل تامامكلأ ءأدترإأو يئزجلأ يحصصلأ رجحلأ تأءأرجإأ أومرتحيو مهتويب أومزتلي
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www.akhersaa-dz.com

 تأردخم و رجانخ و فويسس زجح مت اميف/ةنيطنسسق

ةباشصع نÓكششي اناك اشسينيشسام يحب نيشصخشش فيقوت
يرسضحلأ نمألل ةطرسشلأ تأوق تنكمت ،اهلاكسشأأ فلتخمب ةميرجلأ ةحفاكم يف ةنيطنسسق ةي’و نمأأ حلاسصم لبق نم ةلوذبملأ دوهجلل ةلسصأوم
ةيسضق يف امهيف هبتسشم ، ةنسس32 و12 رمعلأ نم ناغلبي نيسصخسش فيقوت نم ةنيطنسسق ةي’و نمأاب بورخلأ ةرئأد نمأاب اسسينيسسام يجراخلأ

.ءاسضيبلأ ةحلسسأ’أ ةزايح و تأردخملاب ةرجاتملأ يف طروتم ةنسس32 رمعلأ نم غلبي رخآأ و ددعتلأ و فنعلأ لامعتسساب ةيران ةجأرد ةقرسس

اهزكرم ناك امنيب/ةنيطنسسق

ةي’وب نأورم يديسس ةقطنمب

ةليم

رعشش5.4ةوقب ةيشضرأا ةزه
ةنيطنشسق ةي’و ناكشس اهب

حابسص نم احابسص عبرلا و90 ةعاسسلا دودح

و كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم لجسس سسمأا مويلا

ةوقب ةيسضرأا ةزه ءايزيفويجلا و ةيكلفلا ءايزيفلا

ةليم ةيلوب اهعقوم ددح رتسشير ملسس ىلع5.4

ناكسس اهب سسحأا و ناورم يديسس لامسش ملك10

ةرواجملا قطانملاب ة˘سصا˘خ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ن˘يد˘م

بورخلا و ةرامسسا نيعو ،دايز نبإا ةيدلبب ىلع

م˘ظ˘ع˘م نا˘كسس نإا˘ف ةا˘ق˘ت˘سسم˘لا ءا˘˘ب˘˘نألا بسسحو

ةز˘ه˘لا˘ب اور˘ع˘سش ة˘ل˘ي˘م˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا

.ةيسضرألا
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 سسبحلا لهك عاديإا
لايتح’ا ةمهتب

ةيسضق ةينمألا حلاسصملا سسمأا ءاسسم  تجلاع

ي˘ف ل˘ط˘ب˘لاو لا˘ي˘ت˘حلاو بسصن˘لا ي˘ف ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت

54  يلاوح رمعلا نم غلبي لهك  وه ةيسضقلا

ةليسسملا ةيلوب تاسسسسؤوملا ىدحإاب لماع ةنسس

سضعب نم بلسسيو يوهج ريدم هنأاب  يعدي

ر˘˘˘ما˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘م ل˘˘˘كب ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تا˘˘يلو˘˘لا سضع˘˘بو  ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لاو  ةدا˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘ب

رييÓم4 ب   تردق ةربتعم غلابم  ىرخأا

مهتملا ىفتخا ثيح مهفيظوت  لجأا نم  ميتنسس

ىوكسش ميسسرتب  اياحسضلا موقيل راظنألا ىلع

مت ثيح ةينمألا حلاسصملا ىوتسسم ىلع ةيمسسر

ليكو مامأا هميدق˘تو  ه˘ف˘ي˘قو˘تو ه˘ي˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا

لاحأا يذلا ةداعسسوب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

هعاديإاب رمأا  يذلا قيقحتلا يسضاق ىلإا ةيسضق

.لايتحلاو بسصنلا ةمهتب تقؤوملا سسبحلا

U°Édí T°îû°ƒñ

نم امارغوليك62 زجح
ةليشسملاب جلاعملا فيكلا

رداسصم نم ةعاسس رخا ةديرج سسمأا ءاسسم  تملع

( را˘ج˘ت ) سصا˘خ˘˘سشأا30 فيقوت نع ة˘قو˘ثو˘م

تاردخملا نم امارغوليك62 زجحو تاردخم

(20) ن˘ي˘ت˘ن˘حا˘سش ز˘ج˘حو (  ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا  )

كرامجلا ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘م ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘يلو˘ب

لي˘كو ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب

. ةليسسملا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
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ةدكيكسس

ثداح يف ىحرج3و نÓيتق
كردلا ةرايشسل

ماد˘ط˘سصا ن˘ع م˘ج˘ن ر˘ي˘ط˘خ رور˘م ثدا˘ح ف˘ل˘خ

كردلل ةرايسس  عم» وريدناسس» عون نم ةرايسس

يدعسس لدنج ةيدلبب «زابرق» قيرط يف ينطولا

52 نم رمعلا نم ناغلبي نيسصخسش ةافو  دمحم

ةيلوب ةينكرلا ةيدلب نم ناردحني ةنسس82 و

حوارت ركذ سسنج نم سصاخسشأا3 ةباسصإا و ةملاق

فاعسسا مت اميفو ةنسس53 و52 نيب مهرامعأا

مت ،ةبازعب نادند دمحم ىفسشتسسم ىلإا ىحرجلا

دقو، ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا اياحسضلا ليوحت

ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘سصم تح˘ت˘˘ف

.ثداحلا تاسسبÓم
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ىلإا دوع˘ت ى˘لوألا ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو

نيأا،0202 ناوج10 خيرات ءاسسم

ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘نا˘ك ن˘ي˘سصخ˘سش سضر˘ع˘ت

لبق نم ءادتعلا لعفل ةيران ةجارد

ةنيد˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م

ةقرسسب اعوبتم ،اسسيني˘سسا˘م ةد˘يد˘ج˘لا

ـب ردقي يلام غلبم و ةيرانلا ةجاردلا

و تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘˘ب ،جد00021
لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ل ،تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
دحأا اهمدق يتلا ةقيقد˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا
ةيوه ىلإا لوسصولا م˘ت ،ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘سضلا
دادرت˘سسا ع˘م ا˘م˘ه˘فا˘ق˘يإا و ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
متيل ،ةقرسسلا لحم ةيرانلا ةجاردلا
دعب ةيلحملا ةباينلا ما˘مأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
و ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ل˘˘ك ما˘˘م˘˘تإا
قايسس يف ،اهنع يئاسضق فلم زاجنإا

تاذ˘ل ة˘طر˘سشلا تاو˘ق تن˘كم˘˘ت ر˘˘خآا
نم غلبي سصخسش فاقيإا نم ةحلسصملا

ةيباين ةميلعت د˘ع˘ب ة˘ن˘سس32 رمع˘لا
ريخألا مايق نع تامولعم نمسضتت
بن˘ق˘لا ج˘ن˘˘تار) تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب
ةديدجلا ةنيدملا ءايحأا دحأاب ،(يدنهلا

نذإاب هنكسسم سشيتفت متيل ،اسسينيسسام
عم هفاقيإا و ،ةسصتخملا ةباينلا نم
فيسس يف تلثمت ءاسضيب ةحلسسأا زجح

و ،ةيندعم اسصع و ،روطاسس ، يديلقت

ةأابخم تناك ،تاردخ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك

متي˘ل ،لز˘ن˘م˘لا ا˘ياوز ىد˘حإا˘ب ما˘كحإا˘ب

ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنإاب مايقلا

فيك) تاردخملا ةزايح ةيسضق نع

ةحلسسأا ةزايح و عيبلا سضرغب ،(جلاعم

ف˘˘ن˘˘سصلا ن˘˘م ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘˘م ءا˘˘˘سضي˘˘˘ب

.يعرسش رربم نود سسداسسلا

مهماهم ةيدأات ءانثأأ نيفظوم ةناهإأ و ريغلأ كلمل يدمعلأ ميطحتلأ ةحنج ةمهتب/ ةليسسملأ

تقؤوملا سسبحلا نهر نيشصخشش عدوي قيقحتلا يشضاق
ةباقرلا تاءارجا تحت رخآا عشضي و
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تاو˘˘˘ق سسمأا ءا˘˘˘˘سسم تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت

يديسس ةرئاد نمأل ةعباتلا ةطرسشلا
نم ةلي˘سسم˘لا ة˘يلو ن˘مأا˘ب ى˘سسي˘ع

حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘سشأا30 ف˘ي˘قو˘˘ت

ةنسس45و42 ني˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا
يدمعلا ميط˘ح˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘ج ة˘م˘ه˘ت˘ب
ءانثأا نيفظوم ةناهإا و ريغلا كلمل
حÓ˘سس ل˘˘م˘˘حو م˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘يدأا˘˘ت
ىتو˘م˘لا ة˘مر˘ح˘ب سسا˘سسم˘لا سضي˘بأا

ع˘˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘ت  و ة˘˘ث˘˘ج سسي˘˘ند˘˘تو
ويديف عط˘ق˘م لواد˘ت ر˘ثإا ة˘ي˘سضق˘لا

ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سص ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ن˘ي˘ب˘ي «كو˘ب˘˘سسي˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ل˘خاد ن˘م ي˘فو˘ت˘م ة˘ث˘˘ج ر˘˘يو˘˘سصت
ىسضرمل يحسصلا رجحلا ةحلسصم

91 ديفوك
ةيلو ىسسيع يديسس ىفسشتسسمب

ةباينلا عم قيسسنتلابو   ةليسسملا
يف قيقحت حتف مت ثيح  ةيلحملا
رو˘سصم ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘لاو ة˘ي˘سضق˘˘لا
هفتاهب طبسض نيأا ،هرسشانو ويديفلا
تÓ˘ي˘ج˘سست ة˘ع˘برأا ه˘ف˘ي˘قو˘ت د˘˘ع˘˘ب

تاذ ل˘˘خاد ن˘˘م ةرو˘˘سصم و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
م˘ت را˘طإلا تاذ ي˘فو ،ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا
ه˘ئا˘˘كر˘˘سش ة˘˘يو˘˘ه ى˘˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا

يقب ام˘ي˘ف م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا ف˘ي˘قو˘تو
ثي˘˘ح رار˘˘˘ف ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا
دحأا مايق   تنّيب تاقيقحتلا  نأا
ى˘لإا لو˘خد˘لا˘ب م˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
يديدحلا جايسسلا رب˘ع ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

.يجراخلا

لمحي ويديفلا ىوتحم نأا امك
سساسسملا اهنأاسش نم ةسضرغم ءابنأا
، يمومعلا نمألاو ماعلا ماظنلاب
ةاي˘ح سضير˘ع˘ت˘ب او˘ما˘ق ه˘با˘ح˘سصأاو
رطخلل ةيدسسجلا ةمÓسسلاو ريغلا

عم ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ
ديدهتلا و ةيماظن ةئ˘ي˘ه˘ل م˘ه˘ت˘نا˘هإا
ةمرحب سساسسم˘لا اذ˘كو ،ءاد˘ت˘علا˘ب
د˘ع˘بو ،ة˘˘ث˘˘ج سسي˘˘ند˘˘تو ى˘˘تو˘˘م˘˘لا
مت  ثيح تاءارجإلا ةفاك لامكتسسا
ةيروهمجلا ليكو ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
نم ىسسيع يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
هرودب ،افنآا ةروكذ˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا ل˘جأا
يذلا قيقحتلا يسضاق ىلع مهلاحأا
ةسسسسؤومب مهنم نينثا عاديإاب رمأا

اميف ىسسيع يديسسب ةيبرتلا ةداعإا
تحت ثلاثلا هي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ع˘سضو

. ةيئاسضقلا ةباقرلا تاءارجإا

رخأل هب حرسص ام بسسح اذهو
نمألا˘ب مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ة˘عا˘سس

يف  اذه يف و.ةليسسملاب يئلولا

ةميرجلا لاكسشأا لك ةبراحم راطإا
ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘˘م ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خو
سضرغب تاروسشنم سضرع مئارجب
سسا˘سسم˘لا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ة˘˘يا˘˘عد˘˘لا
،يمومعلا ن˘مألاو ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب
ة˘مÓ˘سسلاو ر˘ي˘غ˘لا ةا˘ي˘ح سضير˘˘ع˘˘ت
رجحلا ةرتف لÓخ رطخلل ةيدسسجلا
اذكو ةيماظن ةئيه ةناهإا ،يحسصلا
ةمرحب سساسسملا ،ءادتعلاب ديدهتلا
رد˘سصأا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو ى˘تو˘م˘لا

انايب  اجرعلا خيسشلا  ةليسسملا يلاو
يذلا ويديفلا سصوسصخب ايفحسص
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ث˘˘ب م˘˘ت
ةيعسضولا نمسضتملاو  يعامتجلا
سسوريفب نيفوتم˘لا د˘حأل ة˘يرز˘م˘لا

يسسيع يديسس ىفسشتسسمب انوروك
فوقولل لقنت ثيح  ةليسسملا ةيلو
ا˘ه˘ي˘لإا تلا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ي˘ل˘ع

اعا˘م˘ت˘جا سسأار˘ت ثي˘ح  ة˘سسسسؤو˘م˘لا
مقاطلاو ريسسملا مقاطلا مسض ائراط
ءاسسؤورو  يبطلا  هبسشو  يبطلا
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘˘مو ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
ن˘م ة˘ل˘م˘ج او˘ع˘فر ن˘يذ˘لا ي˘ند˘م˘لا
يتلاو   بلاطملاو  تلاغسشنلا
سصخي اميف امأا اهب لفكتلا متيسس
ىلإا دوعتف ويديفلا يوتحمو ةثداح

˘ما˘ح˘ت˘قا˘ب  سصا˘خ˘˘سشأا50 مايق
طئاح ق˘ل˘سست˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا  مر˘ح
يسصع˘لا م˘ه˘ع˘م ن˘ي˘ل˘ما˘ح جا˘ي˘سسلا
لامعلاو  يب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا د˘يد˘ه˘ت˘ل
لقنو ةبوا˘ن˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ه˘ن˘مو
يلا هي˘مرو ةر˘ير˘سس ن˘م ي˘فو˘ت˘م˘لا
ةيب˘ط˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا بنا˘ج˘ب قاور˘لا
د˘سصق اد˘˘م˘˘ع ا˘˘ه˘˘غار˘˘فا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
سصخ˘˘سشلا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘ل ةءا˘˘˘سسلا
يف اوذخاو ىفسشتسسملاو يفوتملا
قيقحتلا حتف دعبو ويديفلا ريوسصت
ةيوه يلع فرعتلا مت ةثداحلا يف
ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘تو سصا˘˘خ˘˘سشلا د˘˘˘حا

سضبقلاو ةلسصاوتم تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو
مهميدقتو نيطروتملا ة˘ي˘ق˘ب ي˘ل˘ع

.ةلدعلا ىلإا

يقأوبلأ مأأ

سصرق006 مهتزوحبو ةيلقعلا تارثؤوملا يجورمل ادح عشضت سسوقيشس ةطرشش
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ةرئاد نمأا حلاسصم ارخؤوم تحجن

نم ةيعون ةينمأا ةيلمع رثإا سسوقيسس

سصاخسشا50ـل د˘˘˘˘˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘˘˘˘˘سضو

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك  م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘بو

ىلإا ةفاسضإلاب . ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

. ج.د فلا08لا قوفي يلام غلبم

ةيلخ نايب بسسحب ةيسضقلا تايثيح

ن˘مأا˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘˘سصتلا

نيمويلا ىلا دوعت يقاوبلا ما ةيلو

ى˘ل˘ع ل˘˘سصح˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب  ن˘˘ير˘˘ي˘˘خألا

ىلع سصاخسشأا لقنت اهدافم تامولعم

ن˘م ة˘ي˘م˘ك م˘ه˘تزو˘ح˘ب ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م

دسصرتلا م˘ت˘ي˘ل ، ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

ةينمأا ةطخ عسضو عم ركذلا يفلاسسلل

ةبكرملا فيقوت نم تنكم ةمكحم

حوارتت سصاخسشأا ةسسمخ اهنتم ىلعو

و ، ة˘ن˘˘سس63 و62 نيب مهرام˘عأا
روثعلا مت ةبكرملل قيقدلا سشيتفتلاب
ق˘˘˘ئا˘˘˘سسلا ق˘˘˘فار˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ق˘˘˘˘م تح˘˘˘˘ت

ءاود ن˘˘˘˘˘˘م سصر˘˘˘˘˘˘ق006 ى˘˘˘ل˘˘˘ع

روثعلا مت امك ، غلم003 نيلاباغيرب
ة˘ح˘ل˘سسأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا ةزو˘ح˘˘ب
عون نم نينيكسس يف ةلثمتم ءاسضيب
تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ، لا˘ن˘ي˘˘با

، جد00508 ـب لامجإا ردق جيورتلا

متيل . ةلاقن فتاوه60 ىلإا ةفاسضإا

ةر˘˘ئاد˘˘لا ن˘˘ما ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لا م˘˘هدا˘˘ي˘˘ت˘˘قا

نع ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م م˘هد˘سض ز˘ج˘نا ن˘يا

لامعتسساب بيره˘ت˘لا ة˘ح˘ن˘ج : ة˘ي˘سضق

داوم عيبو ةزايح ةحنج ، لقن ةليسسو

، ةيعر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘نلد˘ي˘سص

اهبجومب ، ءاسضيب ةحلسسأا لمح ةحنج

يتلا ةيئاسضقلا تاهجلا ماما اولثتما

. متمه رمأا يف تلسصف

ةملاقب ةيبياجر ةتششمب يقشسلل ةشصشصخم ةيئام ةكربب اقرغ باشش ةافو
حار ، ةقطنملا ناكسس ىدل ىسسألاو نزحلا نم ريثكلا تكرت ةميلا ةثداح ربخ عقو ىلع دمحا ةرهموب ةيدلب ناكسس لوألا سسمأا راهن زتها

يف نيسساطغلا ةقرف نم معدب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا اهل تلخدت ةثداحلا، ءام ةكرب يف اقرغ رمعلا لبتقم يف باسش اهتيحسض

ةيبياجر ةتسشمب يقسسلل ةسصسصخم راتما5 قمعب ةيئام ةكرب نم قيرغلا ةثج لاسشتنا لجأا نم احابسص ةقيقد04 و01ـلا ةعاسسلا دودح

لاجر لوسصو دعبو ثيح، ركذ سسنج نم ةنسس02 رمعلا نم غلابلا«ع.ر» باسشلاب رمألا قلعتي و دمحأا ةرهموب ةيدلبل ايميلقإا ةعباتلا
فاعسسلا ةرايسس ةطسساوب هلقن متيل ةيئاملا ةكربلا نم هجارخإاب اوماق نيأا  فاعسسإلا لئاسسوو نيسساطغلا ةقرفب نيمعدم ةيندملا ةيامحلا
.ةثداحلا يف قيقحت حتفب كردلا حلاسصم ترسشاب اهتهج نم، يبقع ميكحلا ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا
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ةدحاو ةعفد ديربلا زكارمل هجوتلا لبق ةيراجتلا تاباشسحلا ماقرأا نم دكأاتلل نيينعملا عيمج اعد

RNCنيدعاقتملآ تاسشاعم بسص يف عرسشي ةبانع
 مداقلآ عوبسسألآ رحب ةديدجلآ ةمانزرلآ قفو

ةديدجلا ةمانزرلا قفو يراجلا ةيليوج22 نم ءادتبا نيدعاقتملا تاششاعم بشص ةيلمع يف ةبانع ةي’وب دعاقتلل ينطولا قودنشصلا عرششي
.رهشش لك نم62 خيراتب مهتاششاعم نوشضاقتي نيذلا نيدعاقتملا ةبشسنلاب تاششاعملا بشص لودج رييغتب ةقلعتملا

ةانقلا ىلع ءادتع’ا رثإا

ةقطنملل ةلومملا

ةيمك يف ريبك صصقن

ةرئآدل ةعزوملآ هايملآ

يبياطسش
هايملا ةيمك يف شصقن ليجسست دعب

ي˘ب˘يا˘ط˘سش ةر˘ئاد ن˘م ل˘كل ة˘عزو˘م˘˘لا

ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘بو ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو

ةيرئازجلا ح˘لا˘سصم تل˘خد˘ت،ى˘سسر˘م˘لا

ةانقلا ةنياعم رثإاو، ةيناثلا ةرملل هايملل

زابرق لقح نم ةقطنملا هذهل ةلومملا

حتفلا ليجسست مت ملك51 ةفاسسم ىلع

ن˘ي˘ع ى˘م˘˘سسم˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب ما˘˘م˘˘سصل

ا˘ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت˘ي˘ل ،تا˘ع˘ير˘˘ت˘˘لا˘˘ب ششحو˘˘لا

فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ءاد˘˘˘ت˘˘˘عÓ˘˘˘ل تسضر˘˘˘ع˘˘˘˘ت

تامامسص حتف م˘ت˘ي ثي˘ح ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م

شضارغأل  هايملا لام˘ع˘ت˘سسل غ˘ير˘ف˘ت˘لا

تايمك عايسض يف ببسست ام ةيسصخسش

ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م

ةرم لك يف موق˘ت ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

اهحلاسصم دينجت غيرفتلا مامسص قلغب

لامكإاو ةيناديملا تاجرخلا ةلسصاومل

نايب بسسح مئارجلا هذه لثم ةبراحم

ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختاو ةسسسسؤوملا

. نيببسستملا لك هاجتا
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يحلا نوحلشسم محتقا امدعب

مغر نيترايشس نتم ىلع

 يحشصلا رجحلا

روتيل يحب بعر ةليل

  رآدوفلاب
ة˘ل˘ي˘ل رادو˘ف˘لا˘ب رو˘ت ي˘˘ل ي˘˘ح د˘˘ه˘˘سش

احلسسم اموجه شسيمخلا ىلإا ءاعبرألا

يلع اوناك شصاخسشأا ةينامث فرط نم

ةيلو ميقرت نÓمح˘ت ن˘ي˘ترا˘ي˘سس ن˘ت˘م

نيلواحم يحلا او˘م˘جا˘ه ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع

نأا لبق   ةرامعلا ناكسس دحأل لوسصولا

تارايسسلا ميطحتو بير˘خ˘ت او˘لوا˘ح˘ي

نم اونكمتي مل امدنع يحلاب ةفقوتملا

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ثدا˘ح˘لا .ةرا˘م˘ع˘˘لا لو˘˘خد

ن˘م ا˘حا˘ب˘سص ةد˘حاو˘لا ة˘عا˘سسلا دود˘˘ح

شصا˘خ˘سشألا نا˘ك ثي˘ح ة˘ل˘ي˘ل˘˘لا شسف˘˘ن

ة˘ح˘ل˘˘سسألاو فو˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ج˘˘جد˘˘م

يحلاب بعرلا عرز نيلواحم ءاسضيبلا

قÓطإاو بيرخت ةيلمع نسش لÓخ نم

ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م نو˘عد˘ي ة˘ي˘لا˘ع تاو˘سصأا

لظ يف جورخلا بولطملا شصخسشلا

شصا˘خ˘سشألا مد˘قأا ثي˘ح ن˘مألا ماد˘ع˘نا

يف يحسصلا رجحلا نيناوق قرخ ىلع

نأاو ةسصاخ عدار يأل ماتلا بايغلا لظ

طسسو ىوتسسم ى˘ل˘ع ع˘ق˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ةمكحملا رقم نع ديعب ريغو ةنيدملا

ام وهو تارادإلا نم اهريغو ةديدجلا

نيذلا نينطاوملا طخسسو بسضغ راثأا

نأا لبق ةيئانثتسسا ةبعرم ءاوجأا اوسشاع

م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘ت

نكل نينطاو˘م˘لا فر˘ط ن˘م ا˘هرا˘ط˘خإا

يحلا ةرداغمو نيترايسسلا ليحر دعب

 .ةينامثلا شصاخسشألا اهنتم ىلع
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ة˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ه˘˘ب تدا˘˘فأا ا˘˘م بسسحو

د˘عا˘ق˘ت˘لا قود˘˘ن˘˘سص ىد˘˘ل مÓ˘˘عإلا˘˘ب

ر˘ح˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نإا˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب

لحارم شسمخ ىلع مداقلا عوبسسلا

فر˘سص م˘ت˘ي ي˘لولا ة˘ل˘حر˘م˘لا لÓ˘˘خ

مقر مسضي نيدلا نيدعاقتملا بتاور

1 ى˘˘˘˘لإا0 ن˘م يرا˘ج˘لا م˘˘ه˘˘با˘˘سسح

ز˘مر ل˘ب˘ق ر˘ي˘خلا م˘قر˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب

م˘ه˘ي˘ل˘ع نو˘كي˘سس ن˘يد˘لاو حا˘ت˘ف˘˘م˘˘لا
ز˘كار˘م ن˘م تا˘سشا˘ع˘م˘لا كل˘ت بح˘سس

يراج˘لا ر˘ه˘سشلا ن˘م22 مو˘ي د˘ير˘ب˘لا

فرسص ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ن˘م˘سضت˘تو
يهتني نيذلا نيدعاق˘ت˘م˘لا تا˘سشا˘ع˘م
ن˘م ما˘قرأا˘ب يد˘ير˘ب˘لا م˘ه˘با˘سسح م˘˘قر

نيدلاو حا˘ت˘ف˘م˘لا ز˘مر ل˘ب˘ق3ىلإا2

تاسشاع˘م˘لا كل˘ت فر˘سصل نو˘ه˘جو˘ت˘ي

يراجلا ةيليوج32 موي نم اءادتبا

نيدعاقتملا تاسشاعم بسص متي اميف

ب يراجلا مهباسسح مقر يهتني نيدلا

نم42 موي حاتفملا زمر لبق5و4
بسصب ةعو˘ب˘ت˘م نو˘كت ر˘ه˘سشلا شسف˘ن
يهتني نيدلا نيدعاق˘ت˘م˘لا تا˘سشا˘ع˘م

7و6 نيمقرلاب يراجلا مهباسسح مقر

بتاور فرسص اريخأاو ةيليوج52 موي
˘ما˘قرأا ي˘ه˘ت˘ن˘ت ن˘يد˘لا ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘˘لا

9و8 نيمقرلاب .يديرب˘لا م˘ه˘تا˘با˘سسح

 ةلحرم رخآا يهو62 موي نم ءادتبا
دعاقتلل ينطولا قودنسصلا وعديو

ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب

ديعاوم مارتحا ةرورسض يلا ةيلولاب

ه˘جو˘ت˘لا مد˘عو تا˘سشا˘ع˘˘م˘˘لا فر˘˘سص

ع˘م ةد˘حاو ة˘ع˘˘فد د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ز˘˘كار˘˘م˘˘ل

تاباسسحلا ماقرا نم ققحتلا ةرورسض

يسضوفلا و ماحدزلا يدافتل ةيديربلا

91 ديفوك شسوريف يسشفت عم ةسصاخ

ةذختم˘لا تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘ج نا ا˘م˘ل˘ع

دعابتلا ىلع ةظفاحملا زيح يف لخدت

.شسوريفلا راسشتنا نم ةياقولاو

 ةي’ولا رقمب دقع عامتجا لÓخ

ةينكسسلآ مهعيراسشم رثعت ةيلوؤوسسم نييراقعلآ نيقرملآ لمحي يلآولآ
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زاهجلا ىلع لوألا لوؤوسسملا لمح

لامج يميرب «ةبانع ةيلول يذيفنتلا

ةيلوؤوسسم نييراقعلا نيقرملا «نيدلا

ةلكوملا ةي˘ن˘كسسلا ع˘يرا˘سشم˘لا ر˘ث˘ع˘ت

.ةيلولاب تايدلب ةدع يف مهيلإا

يذيفنتلا زاهجلا يلاولا اعد امك

ن˘˘كسسلا ي˘˘ت˘˘ير˘˘يد˘˘م ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘ك

عيمج ةجلاعمل امهر˘ي˘غو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لاو

نييقرملا ما˘مأا ف˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ب˘ق˘ع˘لا

عيراسشملا لام˘كت˘سسإا نود ن˘يرا˘ق˘ع˘لا

خ˘يرا˘ت دو˘ع˘ي ا˘ه˘ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘كسسلا

.ةليوط تاونسسل اهتقÓطنا

˘˘مÓ˘˘عإلا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ نا˘˘˘ي˘˘˘ب بسسحو

هنإاف ةيلولاب يلاو ناويدل لاسصتلاو

ع˘يرا˘سشم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘˘ل ه˘˘ن˘˘م ا˘˘سصر˘˘ح

ةر˘ي˘تو ة˘ل˘ج˘ع˘ب ع˘فد˘لا و ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ةيلولا رقمب يلاولا شسأارت،لاغسشألا

ةسساردل هسصسصخ اعامتجإا شسمأا لوأا

ةيراقعلا ةيقر˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم ة˘ي˘ع˘سضو

نم لكب رمألا قلعتيو ةبانع ةيلوب

) ةيراجتلا ةيراقعلا ةيقرتلا عيراسشم

feriplac) ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم و

موسسرملا راطإا يف ةيراجتلا ةيراقعلا

يف خرؤوملا182/51 مقر يذيفنتلا

يلاولا عمتسسا ثيح62/01/5102

غيسصلا ةيعسضو لوح لسصفم ريرقتل
نم ةيلولاب نكسسلا عاطقل ةيراقعلا

اذك و ةينكسسلا عيراسشملا ةرادإا لÓخ
عيراسشملا هذه ليومت يف رامثتسسإلا
ةيراقعلا ةيقرت˘لا را˘طإا ي˘ف ةز˘ج˘ن˘م˘لا
م˘هأا ى˘لإا ا˘سضيأا عا˘م˘ت˘سسلا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك.

نيقرملا اهيف طبختي يتلا لكاسشملا

نود ز˘جا˘ح تف˘قو ي˘ت˘لاو ن˘يرا˘ق˘ع˘لا

و .م˘ه˘ع˘يرا˘سشم ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت لا˘˘م˘˘كت˘˘سسإا

ةيلولا ىلع لوألا لوؤوسسملا ىطعأا

ةمراسص تاميل˘ع˘ت رد˘سصم˘لا بسسح˘ب

عيمجل ةيلوؤوسسملا ل˘م˘ح˘ت ةرور˘سضب

اورسشابي مل نيذلا نييراقعلا نيقرملا

ل˘م˘ح اذ˘ك و د˘ع˘ب م˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘سشم ي˘˘ف

عيمج ةجلا˘ع˘م˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا

لامكتسسإا نود فق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ب˘ق˘ع˘لا

.يويحلا عاطقلا اذه يف عيراسشملا

نيلوؤوشسملا بتاكم جاردأا ةشسيبح تاونشسل تلظ نأا دعب

يحسصلآ فرسصلآ ةكبسشو لوسسغلآ زاجم يح ةئيهت لاغسشأآ قÓطنآ
ملاسس يديسسب نكسسم007 يحب
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ةدرابلا نيع ةيدلب حلاسصم ترسشاب

تانكسسلل ةيرسضحلا ةئيهتلا ةيلمع

زاجم نكسسم08 يحب ةيعامتجلا

اريثك حارأا يذلا رمألا وهو لوسسغلا

اذه يف ةيمنتلا ثعب دعب نينطاوملا

ببسسب ششيمه˘ت˘لا ى˘نا˘ع يذ˘لا ي˘ح˘لا

تاقرطلا ةيعسضو و ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا با˘ي˘غ

ةيادب مت قايسسلا تاذ يف ،ةيثراكلا

تسس بي˘˘سصن˘˘˘ت ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا
ءايحأل ةيرسضحلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل تا˘سشرو
يف ةلث˘م˘ت˘م˘لاو ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب
حارم ةيدك ، يمسشاهلا نوملسس ءايحأا
قا˘ط˘˘ق˘˘ط ر˘˘ج˘˘ح، لو˘˘سسغ˘˘لا زا˘˘ج˘˘م،
ةيراجتلا تÓح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت كلذ˘كو،
هذه حمسستسس ثيح ،ةسسابسسبلا يحل
نينطاوملا نع نبغلا عفرب لاغسشألا
تاونسس دعب ءادعسصلا اوسسفنت نيذلا،
ي˘لاو ل˘خد˘ت˘ي نا ل˘ب˘ق ةا˘نا˘ع˘م˘لا ن˘˘م

عامتجلا لÓخ يميرب ةبانع ةيلو
رهسش ةياد˘ب ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م˘ب د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا

ءارد˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا شسرا˘˘˘˘م
يبعسشلا شسلجملاو ةيلولل نيذيفنتلا
يبختنمو ةدرابلا نيع ةيدلبل يدلبلا
ءا˘ه˘˘نا رر˘˘ق˘˘يو ي˘˘ئلو˘˘لا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

تاطلسسلا ةبلاطم لÓخ نم مهتاناعم
ةيدلبلا ءايحا ةئيهت ةرورسضب ةيلحملا

نينطاوملا لكاسشم عيم˘ج ة˘ج˘لا˘ع˘مو
جاردإا ةسسي˘ب˘ح تاو˘ن˘سسل تل˘ظ ي˘ت˘لا

رخآا بناج نم. نيلوؤوسسملا بتاكم

لاغسشأا ينوبلا ةيدلب حلاسصم ترسشاب

يحل يحسصلا فرسصلا ةكبسش ديدجت

،ملا˘سس يد˘ي˘سس ي˘ح˘ب ن˘كسسم007

لÓخ ةسصاخ ةليوط ةاناعم دعب اذهو

عاف˘ترا بب˘سست˘ي ن˘يأا ف˘ي˘سصلا ل˘سصف

حئاورلا تاعبنإا يف ةرارحلا تاجرد

تار˘˘سشح˘˘لا را˘˘˘سشت˘˘˘نا و ة˘˘˘ه˘˘˘ير˘˘˘كلا

.ةراسضلا

 مرشصنملا  عوــبشس’ا رحب

 موحللآو ةيئآذغلآ دآوملآ نم آراطنق65  زجح
 كÓهتسسÓل ةحلاسصلآ ريغ

موحللاو  ةيئاذغلا داوملا نم اراطنق65 زجح نم طرافلا عوبسسألا ةيرطيبلا ةيسشتفملا عم قيسسنتلاب ةراجتلا ةيريدمب ةدوجلا ةبقارمو ششغلا ةقرف تنكمت
ةيلوب ةيجاتنإا ةدحو ةبقارم ىلإا ةفاسضإا راجحلاو رامع يديسس ةيدلب نم لكب اهب اوماق يتلا ةيناديملا تاجرخلا لÓخ كلذو ،كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ
.ةبانع
زجح نم مرسصنملا  عوبسسألا رحب اونكمت ةيئلولا ةيرطيبلا ةيسشتفملا حلاسصم  عم قيسسنتلاب  اهحلاسصم نأا ةبانع ةيلول ةراجتلا  ةيريدم تفسشك

موحللا نم فسصنوريطانق5 زجح نم مهنكم ام تابسصقملاو ةيراجتلا تÓحملا نم ددع ةبقارمب اوماق  ثيح ،ةدسسافلا ةيكÓهتسسلا داوملا نم راطنق65

ةيجاتنإا ةدحو ششيتفت رثإا ىلع ةدــبز راطنق84 زجح نع كيهان ،راجحلا ةيدلبب دسساف محل ريطانق3 ةبارقو ،رامع يديسس ةيدلبب كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ
هذه لثم ىلإا ةراسشإلا ردجتو، رسضاحم اهل ريرحتو تازوجحملا فÓتإا عم نيفلاخملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا ثيح ،ةبانع ةيلوب
داوملاب قـلعـت ام اميسس ،ةيئاذغلا تاممسستلا هيف رثكت يذلا فيسصلا لسصف عم ةسصاخ كلهتسسملا ةمÓسسو ةحسص ىلع ظافحلا راطإا يف لخدت تايلمعلا
ةيلوؤوسسملاو  يعولا حورب يلحتلا ىلإا نينطاوملا تابسسانملا نم ديدعلا يف ةراجتلا ةيريدم تعدو اذه ،كÓهتسسلا ةعسساولا داوملاو فلتلا ةعيرسس
 .اهريغو  ةفورعملا ةيراجتلا تامÓعلا رايتخا عم ةيحÓسصلا ءاهتنا  خيراتل هابتنلا لÓخ  نم  كلذو  ةيلزنملا  تايجاحلا ءانتقا لÓخ
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ظافحلا يف اهدوه˘ج˘ل ة˘ل˘شصاو˘م
ة˘مÓ˘شسو ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع
ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘برا˘ح˘مو ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
تل˘˘ج˘˘شس ،ة˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا لا˘˘˘كششأا
ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘˘لا
ةل˘ششن˘خ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

،0202 ناو˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘شش لÓ˘˘˘خ

طروت ، ةفلتخم ةيشضق663

مهنم عدوأا ، اشصخشش763 اهيف

شسب˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘هر شصخ˘˘˘شش14

رد˘شص شصا˘خ˘˘ششأا30،تقؤوملا

13، ذ˘فا˘˘ن ر˘˘ي˘˘غ شسب˘˘ح م˘˘هد˘˘شض

ةباقر مهقح يف ردشص اشصخشش

90 داف˘ت˘شسا ا˘م˘ي˘ف ، ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

تقؤوملا  جارفإ’ا نم شصاخششأا

ءاعدتشسا مهيف ردشص اشصخشش71،

042 ليوحت مت اميف ، رششابملا

و ، ةيئاشضقلا تاهجلا ىلإا فلم

مهقح يف تردشص اشصخشش91
مئارجلا ردشصتت و . ىرخا ماكحأا

ةراد˘˘شصلا تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا د˘˘˘شض

ةلجشسم ةي˘شضق041 عومجم˘ب

عدوأا شصخشش201 اهيف طروت
شسب˘ح˘لا ن˘هر ن˘ي˘شصخ˘شش م˘ه˘ن˘م

ردشص شصاخ˘ششأا60، تقؤوم˘لا

60 ة˘ي˘ئا˘شضق ة˘با˘قر م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف

م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘شص شصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا

شصخشش ، ةر˘ششا˘ب˘م تاءا˘عد˘ت˘شسا

تقؤوملا جارفإ’ا نم دافتشسا دحاو

ىلإا فل˘م37 ليوح˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف

تردشص اشصخشش11  و ، ةلادعلا

اهيلت  . ىرخأا ماكحأا مهقح يف

شصا˘خ˘ششأ’ا˘ب ة˘شسا˘م˘لا م˘ئار˘˘ج˘˘لا

ةيشضق26 ل˘ي˘ج˘˘شست م˘˘ت ثي˘˘ح

عدوأا ، اشصخشش36 اهيف طروت

شسبحلا نهر شصاخششأا50 مهنم

رد˘شص د˘حاو شصخ˘شش ، تقؤو˘م˘˘لا

50 ،  ذ˘˘فا˘˘ن ر˘˘ي˘˘غ شسب˘˘ح هد˘˘˘شض

م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘˘شص شصا˘˘خ˘˘ششأا

د˘حاو شصخ˘شش ، ة˘ي˘ئا˘شضق ة˘با˘قر

رششابم ءاعدتشسا هقح يف ردشص

جارفإ’ا نم ادا˘ف˘ت˘شسا ن˘ي˘شصخ˘شش

فلم84 ليوحت مت اميف تقؤوملا

د˘حاو شصخ˘شش و ، ة˘لاد˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا

. ىر˘خأا ما˘كحأا ه˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘شص

ءيششلاب ةقلعتملا اياشضقلا اهيلت

ةيشضق75  عومجمـب يمومعلا

201 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم

اشصخشش61 مهنم عدوأا اشصخشش

81 و ، تقؤو˘م˘لا شسب˘ح˘˘لا ن˘˘هر

ةباقر مهقح يف ردشص اشصخشش

تردشص شصاخششأا70، ةيئاشضق
، ةرششابم تاءاعدتشسا مهقح يف

ن˘م اودا˘ف˘ت˘˘شسا شصا˘˘خ˘˘ششأا40
ليوحت مت اميف تقؤوملا جارفإ’ا

شصخشش و ، ةلادعلا ىلإا فلم15
ذفان ريغ شسبح هدشض ردشص دحاو

ي˘ف ترد˘شص شصا˘خ˘˘ششأا40 ،
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ت .  ىر˘˘خأا ما˘˘كحأا م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
دا˘شصت˘ق’ا˘ب ة˘شسا˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا

ةيشضق61 عوم˘ج˘مـب ي˘ن˘طو˘لا

41 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘˘ت ، ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘شسم

تردشص شصاخششأا30 اشصخشش
نيشصخشش ، عاديا رمأا مهقح يف
، تقؤو˘م˘لا جار˘فإ’ا ن˘م ادا˘ف˘ت˘˘شسا

ىلإا تافلم80 ليوحت مت اميف
د˘˘˘حاو شصخ˘˘˘شش و ، ة˘˘˘˘لاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

. ىرخأا ماكحأا هقح يف تردشص
بادآ’اب ةقلعتملا اياشضقلا اهيلت

اياشضق70 ليجشست مت نيأا ةماعلا

، شصا˘خ˘ششأا70 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ،
ر˘مأا هد˘شض رد˘شص د˘حاو شصخ˘˘شش
يف ردشص دحاو شصخشش ، عاديا

30 ، ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق ة˘˘با˘˘قر ه˘˘ق˘˘˘ح

م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘شص شصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا

دحاو فلم ، ةرششابم تاءاعدتشسا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت م˘˘˘ت

ردشص د˘حاو شصخ˘شش ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

اميف امأا . ىرخأا ماكحأا هقح يف

ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا شصخ˘˘ي

و تاردخملاب راجت’ا ةحفاكمب

تل˘ج˘شسف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا

ةيشضق75 ةيئاشضقلا ةيطبشضلا

،001% ةبشسنب اهزا˘ج˘نإا م˘ت

مت و، اشصخشش56 اهيف طروت

مارغ26. 82 ـب ردقت ةيمك زجح

567 زجح و جلاعملا فيكلا نم

عاد˘˘˘يإا م˘˘˘ت ، شسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م شصر˘˘˘ق

تقؤوملا شسبحلا نهر اشصخشش31

ىلإا فلم84 ليوحت مت اميف ،

شصخ˘شش و ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا

˘ما˘كحأا ه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘شص د˘حاو

ةميرجلا شصخي اميف امأا .ىرخأا

ةجلاعم تمت دقف ةي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

41 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت ، ة˘˘ي˘˘شضق72

رد˘شص د˘حاو شصخ˘شش ، ا˘شصخ˘˘شش

دحاو شصخشش ، عاديا رما هدشض

، ةيئاشضق ةباقر هقح يف ردشص

. ةلادعلا ىلإا هليوحت مت فلم11
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فادهتشساب شصوشصللا ماق ثيح
ةمشصاعب ةيئادتبا ةشسردم نزخم
تازيهجت ىلع وطشسلا و ةي’ولا
ةريدم مدقت رثإا دوعت ةيشضقلا .
* ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ىد˘حإا

يحب ةنئاكلا ،  * ةيئادتبا ةشسردم
عاد˘يإ’ ، ة˘ل˘ششن˘خ ة˘˘ب˘˘ي˘˘طا˘˘نو˘˘شس
شضر˘˘ع˘˘ت شصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب ىو˘˘˘كشش
ىلإا ةيوبرت˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا نز˘خ˘م
نولعافلا هيف فده˘ت˘شسا ة˘قر˘شسلا

تاز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م

ةقاط نزاخ˘م30 يف ةلثم˘ت˘م˘لا

-AFLA عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ه˘˘˘مزاو˘˘˘ل˘˘˘ب

NUORTة˘˘ششا˘˘شش ، د˘˘يد˘˘˘ج

-AFLA عو˘˘˘ن ن˘˘˘م بو˘˘˘شسا˘˘˘˘ح

NUORT،60تادحو

-AFLA  عو˘ن ن˘م ة˘يز˘كر˘˘م

NUORT،70ةعباط ششيطارخ

ELEICIRTAM10،ةديدج

تا˘˘جو˘˘م ل˘˘ق˘˘ن) مادو˘˘م زا˘˘˘ه˘˘˘ج
ةعباط ششيطارخ ،ديدج (يفيولا

لباوك50، ةديد˘جPH ةنولم
، ةديدج ةقاط˘لا نز˘خ˘م˘ب ة˘شصا˘خ

ةقاطلا نزخمل طبرلا كÓشسأا20

ةطوغشضم شصار˘قأا50، ةديد˘ج

B-A عون نمBSU لباك10،

تاوق اهرثإا ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت˘ل .د˘يد˘ج

ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا ءار˘˘جإا˘˘ب ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا

ةيوبرتلا ةشسشسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

ح˘ت˘ف ع˘م ة˘قر˘شسلا عو˘˘قو ل˘˘ح˘˘م

يتلا ، ةيشضقلا يف قمعم قيقحت
ى˘لإا ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘ظ ي˘˘ف تشصل˘˘خ
ىلع تاقورشسملا ناكم ديدحت
هب˘ت˘ششم˘لا د˘حأا ن˘كشسم ىو˘ت˘شسم
م˘ت˘ي˘ل ، ة˘قر˘شسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب م˘ه˘ي˘˘ف
هنكشسم ششيتفتب نذإا رادشصتشسا
مت نيأا ، ةلششنخ ةنيدمب نئاكلا

ششامقلا نم شسيك ىلع روثعلا

حيتافم اهنيب نم حاتفم21 هب
نز˘خ˘م˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘˘ع˘˘ن˘˘ط˘˘شصم
ةقرشسلل شضرعت يذلا ةشسشسؤوملا

دعب يتلا ليشصوتلا طويخ40و ،
ةشسردملا ةريد˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘شضر˘ع
، تاقورشسملا نيب نم اهنأا نيبت

هيف هبتششملا ةيوه ديدحت مت امك
يف ةكراششملاب ماق يذلا يناثلا

تفدهتشسا يتلا ة˘قر˘شسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
د˘˘ع˘˘ب . ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
مت قيقحت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘شسا
عو˘شضو˘م˘ب  ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م داد˘عإا

–رارششأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘يا˘ن˘ج
فورظب ةفرتقملا ةقرشسلا ةيانج
ع˘م ق˘ل˘شست˘لاو دد˘ع˘ت˘˘لاو ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا
مت ، ةعنطشصم حيتافم لامعتشسا
ليكو مامأا امهيف هبتششملا ميدقت
ةلششنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

يروفلا لوثملا تاءارجإاب Óمعو
يشضاق ديشسلا ىلع فلملا لاحأا
ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘شصأا يذ˘˘لا م˘˘كح˘˘˘لا
عاد˘يإا ر˘مأا لوأ’ا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا
هيف هبتششملا امأا تقؤوملا شسبحلا
ةباقر˘لا ر˘مأا هد˘شض رد˘شص ي˘نا˘ث˘لا
.ةيئاشضقلا

 تاقورشسملا سضعب عاجرتشسا و نيشصخشش فيقوت نع رفشست ةطرششلا تاقيقحت

 ابيطانوصس يحب ةيئادتبا ةصسردم ىلع وطصست ةباصصع
ناوج رهشش لÓخ

 ةي’ولا نمأا ماقرأا ربع ةيفتاه ةملاكم598 يقلت
0202 ناوج رهشش لÓخ ةلششنخ ةي’و نمأا حلاشصم تشصحأا

ةحاتملا اهماقرأا ربع ةيفتاه ةملاكم598 هعومجم ام طرافلا

،  فتاهلا لوحم اذك و71 ةدجنلا مقر،8451رشضخأ’ا مقرلا

413 ءاشصحإا مت ثيح401 . رشضخأ’ا مقرلا ىلإا ةفاشضإ’اب

ميدقت نيب تددعت8451 رشضخأ’ا مقرلا ىلع ةيفتاه ةملاكم

و مÓعتشس’ا ، ةيفتاه ةملاكم671ـب ةثاغإ’ا و ةدعاشسملا دي

ثداوح نع غيلبتلا شصخي اميف ةيفتاه ةملاكم131 هيجوتلا

تاملاكملا تغلب اميف ، ةيفتاه تاملاكم70 ءاشصحإا مت رورملا

71ةدجنلا مقر ربع كلذك ةي’ولا نمأا اهتقلت يتلا ةيفتاهلا

نيب تددعت ةيفتاه ةملاكم261ـب تردق ةرتفلا شسفن لÓخ

مÓعتشس’ا ، ةيفتاه ةملاكم38ـب ةثاغإ’ا و ةدعاشسملا دي ميدقت

ثداوح نع غيلبتلا شصخي اميف  ، ةيفتاه ةملاكم47 هيجوتلا و

تاملاكملا ددع نع امأا ةيفتاه تاملاكم50 ءاشصحإا مت رورملا

ةملاكم693تغلب دقف  ةيفتاهلا تاعزوملا ربع ةلبقتشسملا

و ةدعاشسملا دي ميدقت نيب كلذك ىرخأ’ا يه تددعت ةيفتاه

602 هيجوتلا و مÓعتشس’ا ، ةيفتاه ةملاكم181ـب ةثاغإ’ا

مت رورملا ثداوح نع غيلبتلا شصخي اميف  ، ةيفتاه ةملاكم

تاملاكملا ددع شصخي اميف امأا .ةيفتاه تاملاكم90 ءاشصحإا

و ءاف˘ت˘خا˘ب شصا˘خ˘لا401 رشضخأ’ا مقرلاب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا

ةششهلا شصاخششأ’ا ةيامح ةقرف تلجشس دقف لافطأ’ا فاطتخا

لوحم ربع ةيئاشضقلا ةطر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

71 نيب تددعت ةيفتاه ةملاكم32 بتكملاب شصاخلا فتاهلا

ةفلتخم تÓخدت ،  هيجوتلا و مÓعتشسإ’ا شصخت ةيفتاه ةملاكم

ءاشصحإا مت اميف، ة˘ي˘ف˘تا˘ه تا˘م˘لا˘كم40 اه˘لÓ˘خ ن˘م تشصحأا

لشصيل  .ءافتخا نع غيلبتلاب ناقلعتت  نيتيفتاه20** نيتملاكم

و ءارشضخلا ماقرأ’ا ةيفتاهلا تاملاكملا ددعل يلكلا عومجملا

ةلجشسملا401 مقرلا تاملاكم ىلإا ةفاشضإا يفتاهلا عزوملا اذك

.ةيفتاه ةملاكم598 ىلإا0202 ناوج رهشش لÓخ
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 ةفاقثلا راد نم برقلابو ةنيدملا طشسوب تمت ةيلمعلا

ةحلصسأا ةزايح ةمهتب سسبحلا باصش عاديإا
 ةروظحم ءاصضيب

تايرود رثإا ىلع و  ، شسمأا لوأا ، ةلششنخب نمأ’ا حلاشصم تنكمت

ةجارد نتم ىلع شصخشش فيقوت مت نم ةنيدملا طشسوب ةبكار

دعب ،ةلششنخب يح˘ياو˘شس ي˘ل˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ة˘يرا˘ن

نم روظحم شضيبأا حÓشس ىلع هتزوحب طبشض ايدشسج هشسملت

ريبك فيشس ىلع ةيرانلا ةجاردلاب طبشض امك، شسداشسلا فنشصلا

يكيتشسÓب شضبقم وذ لشصنلا ةمدقم ىوتشسم ىلع ننشسم

زجح عم ةحلشصملا ىلإا هدايتقا و هفيقوت متيل ، نوللا دوشسأا

ةمكحمب ةباينلا مامأا هميدقت مت مهتملا . ءاشضيبلا ةحلشسأ’ا

ىلع فلملا لاحأا يروفلا لوثملا تاءارجإ’ ارظن و ةلششنخ

ماعب مهتملا ةنادإاب يشضقي مكح ردشصأا يذلا مكحلا يشضاق

. ةشسلجلا نم عاديإ’ا عم ةذفان نجشس
YªôG¿ .Ü 

ةيعرصش ريغ ةريظح ماقأا باصش سسبح
سضيبأا حÓصسب تÓفاحلا باحصصأا ددهي و

عفدلا مدع ةلاح يف
مقرلا ىلع ةلششنخ ةنيدمب نينطاوملا دحأا نم ةيفتاه ةملاكم رثإا

شسيئر ةفشصب لمعي شصخشش دوجو اهدافم،8451 رشضخأ’ا

– ةلششنخ ةنيدملا طشسو طخ يرشضحلا لقنلا تÓفاح ةشصنم

تÓفاحلا باحشصأا ربجيو ةيعرشش ريغ ةقيرطب رازيعلا قيرط

ثيح، تÓفاحلا نكر لباقم جد001 هردق يلام غلبم عفد ىلع

طبشض يدشسجلا شسملتلا ةيلمع دعبو هيف هبتششملا فيقوت مت

دعب . (موجن ةثÓث) نيكشس روظحم شضيبأا حÓشس ىلع هتزوحب

نم لكل يئازج فلم دادعإا مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقت عم هيف هبتششملا

ىلع فلملا لاحأا يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا تاءار˘جإا˘ب Ó˘م˘عو ة˘ل˘ششن˘خ

هيف هبتششملا قح يف ردشصأا يذلا ، قيقحتلا يشضاق ديشسلا

نورششع اهردق ةيلام ةمارغو عادي’ا عم ذفان شسبح ماع ةبوقع

. يرئازج رانيد فلا
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 ةينورتكلإلا ةميرجلا سصخت ةيشضق72 و تاردخملاب قلعتت ةيشضق75

ناوج رهصش لÓخ اصصخصش763 اهيف طروت ةيصضق663 لجصست ةيئاصضقلا ةطرصشلا

فرظب ةقرشسلا نهتمت رارششأا ةيعمج كيكفت نم مرشصنملا عوبشسألا فشصتنم يف ةلششنخب يناثلا يرشضحلا نمألا  حلاشصم تنكمت
 . ءاشضيب ةحلشسأا نولمحي سصاخششأا فيقوت و ، ليللا

  رورغل سسابع ديهششلا ةدايق تحت كراعم ةدع يف كراشش موحرملا

 راصشصش ةربقمب ىرثلا ىراوي يصشايعلا يلازغ حلصصملا و دهاجملا
راشششش ىفششتشسمب يحشصلا رجحلا لخاد دهاجملا يفوت ثيح ، ةلششنخ ةي’وب راشششش ةيدلب ةربقمب ىرثلا ششياعلا يلازغ دهاجملا نامثج ىرو

ةيششاملا ةيبرتو ةحÓفلا نهتمت ةلئاع نم ردحني ، ةقدربت راودب1491 ةنشس دلو ششياعلا يلازغ دهاجملا . ةنشس97 زهان رمع نع ديدجلا
يداملا معدلاب ةروثلا دادمإاب يروثلا هلاشضن زيمت ثيح ، ةركبم ةفشصب ةكرابملا ةيريرحتلا ةروثلا فوفشص يف موحرملا طرخنا ، ةقطنملاب
كراشش و رورغل شسابع ديهششلا ةدايقو ءاول تحت يلازغ ششياعلا دهاجملا لمعو ، نيدهاجملل هلقن و حÓشسلا عمجو ةيتشسيجوللا تامولعملا و
بشصنم اهنم كاذنأا دحاولا بزحلا ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحب بشصانم ةدع موحرملا لغشش لÓقتشسإ’ا دعب . ةقطنملاب كراعم ةدع يف
تايدلبلا نيب ام ةلواقمل اريدمو راشششش ةيدلبب افظوم لغتششا اهدعب ، ةيعارزلا ةروثلا راطإا يف حÓشصإ’ا و بيرعتلاب فلكم ميظنتلا لوؤوشسم

ةجيتن و5991 ةنشس ةيبودنملاب بئان نيعو ، ةيدلبلا شسيئر بئان بشصنم لغشش و0891 تاباختنا يف يدلبلا شسلجملا يف دعقمب زاف مث
اطيشسو اهدعب نيعو ، تاعارشصلا و لكاششملا نم ريثكلا لح يف مهاشس و ةرئادلاب حلشصلا ةنجل يف ريتخا عراششلا طشسو ةمرتحملا هتناكمل
 YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä. يلازغ يششايعلا دهاجملا هللا محر . راشششش ةمكحم ىدل ايئاشضق
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ةيئام تانازخل ئباخم مده
«ةينارفعزلا» ـب

ريغ تاءانبل مده ةيلم˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم تذ˘ف˘ن
دجاو˘ت˘م ة˘ي˘ئا˘م تا˘ناز˘خ˘ل ئ˘با˘خ˘م˘ك ل˘غ˘ت˘صست ة˘ي˘نو˘نا˘ق
يف اذهو ةينارفعزلا يحب تارامعل ةيصضرألا قباوطلاب
ىوتصسم ىلع ةيوصضوفلا تايانبلا ةلازإا جمانرب راطإا
.ةبانع ةيدلب بارت

ىضضوفلا ىلع برح

ءاصضقلا يف عيباصسأا ذنم ةبانع ةيدلب حلاصصم تعرصش
تا˘يا˘ن˘ب˘ل ا˘صسا˘صسأا ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ى˘صضو˘ف˘لا ر˘ها˘ظ˘م ى˘ل˘˘ع
تايرطفلا˘ك تر˘صشت˘نا ي˘ت˘لا ة˘يو˘صضو˘ف˘لا تا˘ع˘صسو˘ت˘لاو
ةجاحب يتلا ةيلولا ةمصصاعل يرصضحلا جيصسنلا تهوصشو
ىلإا اهتداعإاو هذاقنإا نكمي ام ذاقنإا لجأا نم ريبك لمعل
 .نوناقلا ةطلصس ضضرفب اهدهع قباصس

هولتقف هذاقنإل اوؤواج

ةيلوب ليفريلوك ةنيدمب نطقت ةيكيرمأا ةنطاوم تبلط
نم لدبو راحت˘نلا ن˘م ا˘ه˘جوز ع˘ن˘م˘ل ةد˘ج˘ن˘لا ي˘صسن˘ي˘ت
،ة˘ي˘صسف˘ن˘لا ةد˘عا˘صسم˘لا ءار˘ب˘خو ئراو˘ط˘لا ق˘ير˘ف لا˘صسرإا

ي˘ت˘لا ة˘طر˘صشلا ن˘م ة˘صصا˘خ ةد˘حو نا˘كم˘لا ى˘لإا تل˘صصو
ناك يذلا حÓصسلا ءاقلإا لجرلا نم اهرصصانع دحأا بلاط
نم ناك امف ،Óيتق هادرأاف هيلع رانلا اوقلطأا مث ،هتزوحب
.مهدصض ةيئاصضق ىوعد عفر ىوصس ةجوزلا

قرضشلا يف «زتهت » سضرألا
تايلولا نم ديدعلا ناكصس رعصش
فرا˘ط˘لاو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ك ة˘˘ي˘˘قر˘˘صشلا

ضسمأا ةحيبصص ةملاقو ةدكيكصسو
تتواف˘ت ة˘ي˘صضرأا ةز˘ه˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا
ىر˘خأا ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م ا˘ه˘تد˘صش
متو نونطاوم اهلقن ءادصصأا قفو
ربع عصساو قا˘ط˘ن ى˘ل˘ع ا˘ه˘لواد˘ت
يعامت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا تا˘صصن˘م
ز˘كر˘م˘لا ن˘ل˘عأا يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف
ءايزيفلاو لزلزلا دصصرل ينطولا
نع ضسمأا ءايزيفويجلاو ةيكلفلا
ةيلوب نيتيصضرأا نيتزه ليجصست
.ةليم

 نوعوطتم ءابطأا
سسابضسبلا ىفضشتضسم يف

نع فراطلا ةيلول ةحصصلا ةيريدم تنلعأا
نيصضرمم01 و نيماع ءابطأا ةثÓث قاحتلإا

و ءابطألا مهناوخإا ميعدتل نوعوطتم مهلك
فوفصصلا ي˘ف ن˘يدو˘جو˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘صش
ىفصشتصسمب انوروك ضسوريف ةهجاومل ىلوألا
ءادن دعب اذهو ضسابصسبلاب رداقلا دبع ريمألا

.ىفصشتصسملا ةرادإا و ةحصصلا ةيريدم

نكضسلا ريزو
ةبانع يف بولطم

نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا تار˘صشع د˘صشا˘ن
ي˘عا˘م˘ت˘جا ن˘كصس005 ة˘˘˘˘˘صصح
ةيدلب نم نيرد˘ح˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘با˘صشلا˘ب
يرصصان لامك نكصسلا ريزو ينوبلا
لح داجيإل ةبانع ةيلو ىلإا لوزنلاب
ةمحتقملا تانكصسلا ةيصضقل عيرصس
ىلع مهيلإا دوعت ضساصسألا يف يتلا

ى˘ل˘ع ن˘˘يدد˘˘صشم ،م˘˘هر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت د˘˘ح
لاجآلا برقأا يف مهليحرت ةرورصض
تو˘ي˘ب˘لا ن˘م ار˘ي˘ث˘ك او˘نا˘ع م˘˘ه˘˘نأل
. ةيوصضوفلا

لاقلا ليقلا

اضسنرف يف يضضاملب

يصشطز نيدلا ريخ «مدقلا ةركل ةيداحتلا ضسيئر حرصص
لا˘م˘ج «ي˘ن˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا نأا ضسمأا (فا˘˘ف˘˘لا ضسي˘˘ئر)»
اصسنرفب ةلطع يف هتلئاع ةقفر ايلاح دجاوتي «يصضاملب
لصصاوت ىلع فافلل يلارديفلا بتكملا ءاصضعأاو وهو
 .هعم مئاد

نويزفلتلا رقم يف نايلغ

ن˘م دد˘ع ط˘صسو نا˘ي˘ل˘غ˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ن˘ع ردا˘صصم˘لا ضضع˘ب تثد˘ح˘ت
داعبإاب ةرادإلا مايق دعب كلذو يمومعلا نويزفلتلا يف نيلماعلا
دبع قباصسلا ضسيئرلاب مهؤوامصسأا تطبترا نيذلا نييفحصصلا ضضعب
ضسأار ىلع ةباصش ةيفحصص نييعتب اوؤوجافي نأا لبق ،ةقيلفتوب زيزعلا
نم يفكي ام كلمت ل ةيفحصصلا هذه نأا اوربتعا ثيح ،ناملربلا ةانق
مقاط نمصض تناك اهنأا ىلإا ةفاصضإلاب بصصنملا اذه يلوتل ةربخ
.نوبت ديجملا دبع يلاحلا ضسيئرلل ةيباختنلا ةلمحلا



ة˘حا˘سسلا ي˘˘ف نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘تو
تافاته اوع˘فرو ،ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
يدا˘سصت˘قلا ع˘سضو˘لا ى˘ل˘ع ا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا

نأا ردا˘سصم˘˘لا تاذ تر˘˘كذو.يدرتملا

ة˘ي˘ن˘مأا ءاو˘جأا ا˘ه˘ت˘ق˘فار تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
ىلإا ةر˘ي˘سشم ،نا˘ه˘ب˘ه˘ب ى˘ل˘ع تر˘ط˘ي˘سس
قيرفتل عومدلل ليسسملا زاغلا قÓطإا

دعب رسشت مل ،لباقملا يف.نيجتحملا

˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإلا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسو
ع˘م˘ج˘ت˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘نار˘˘يإلا تلا˘˘كو˘˘لاو
مل ام˘ك ،نا˘ه˘ب˘ه˘ب ي˘لا˘هأل ي˘جا˘ج˘ت˘حلا
،اتابثإا وأا ايفن ةيناريإلا تاطلسسلا قلعت
يف ةسضراعملا ةيناريإلا تاونقلا نكل
هذه˘ل ة˘ع˘سساو ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب مو˘ق˘ت جرا˘خ˘لا
لا˘ق˘ت˘عا ى˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم ،تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا

تن» ة˘كب˘سش تدا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ك.ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ة˘ط˘سشنأا ة˘ب˘قار˘م˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا «سسكو˘˘ل˘˘ب
تنرتنإلا ةمدخل ريبك عجارتب تنرتنإلا
ةعاسسلا ذن˘م نا˘ت˘سسزو˘خ ة˘ظ˘فا˘ح˘م ي˘ف
يف ،سسيمخلا سسمأا ءاسسم نم ةرسشاعلا
ادو˘ي˘ق تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا سضر˘˘ف ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإا

نأا ادب ،كلذ ىلإا.ةمدخلا ىلع ةددسشم

ءاوجأا اسضيأا سشيعت ىرخأا ةيناريإا قطانم
ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسو ترا˘˘˘˘سشأا ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأا
ن˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘نار˘˘يإلا مÓ˘˘عإلا

ةيسسيئرلا رسصا˘ن˘ع˘لا»ـب مه˘ت˘ف˘سصو

ةظفاح˘م ي˘ف «ى˘سضو˘ف˘لا ى˘لإا ة˘ي˘عاد˘لا

.دÓ˘ب˘لا ي˘˘قر˘˘سش ة˘˘يو˘˘سضر˘˘لا نا˘˘سسار˘˘خ

نع Óقن ،ةيناريإلا »رهم» ةلاكو تدافأاو
هنأاب ،ةظفاحملا يف «يروثلا سسرحلا»
نمأا زاهجل ةيتارا˘ب˘خ˘ت˘سسا دو˘ه˘ج د˘ع˘ب»
ةظفاحم يف اسضرلا مامإلا سسرح تاوق
نم ددع لاقتعا مت ،ةيوسضرلا ناسسارخ
ةيداعم تاعومجمل ةيسسيئرلا رسصانعلا
،ةرو˘ث˘ل˘ل ة˘سضها˘ن˘˘م تاو˘˘ق˘˘ب تط˘˘ب˘˘ترا

نينطاوملاو اهراسصنأا عيجسشتب تماقو
نم عراسشلا يف تاجاجتحاو تاعمجتل

تاجاجتحا يتأاتو.»تاياعد رسشن لÓخ
ي˘ف جا˘˘ج˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل تاو˘˘عدو نا˘˘ه˘˘ب˘˘ه˘˘ب
ة˘مزأا ع˘قو ى˘ل˘ع ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘نار˘˘يإا ند˘˘م
نيماع ذنم دÓب˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ة˘يدا˘سصت˘قا
د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ةي˘كر˘ي˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا سضر˘ف
.ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ةدد˘˘˘˘˘سشم تا˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع
ل˘م˘كي˘ل ،ة˘مزألا هذ˘ه ا˘˘نورو˘˘ك م˘˘قا˘˘فو

اقمعم ،ةيكريمألا تابو˘ق˘ع˘لا ل˘ي˘عا˘ف˘م
ثيح ،نييناريإÓل ةيسشيع˘م˘لا ل˘كا˘سشم˘لا

4 و˘ح˘ن نأا ى˘لإا ة˘ي˘م˘˘سسر ما˘˘قرأا ر˘˘ي˘˘سشت
مهلامعأا ترثأات وأا اودقف يناريإا نييÓم
تعسضو يتلا ،انوروك سسوريف تاعبتب
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘نار˘˘يإلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
تلام اه˘ن˘كل ،«ة˘ح˘سصلا«و «دا˘سصت˘قلا»
نير˘ه˘سش ذ˘ن˘م دو˘ي˘ق˘لا ع˘فر˘ت˘ل ،ى˘لوأÓ˘ل
ةدو˘˘ع ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت
،عسساولا يسشفتلا ىلإا اددجم سسوريفلا

ةثÓث ذنم ةديدج ةجوم تقلطنا ثيح
تأاد˘˘˘˘˘بو ،ا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘سسأا
يف ةديدج ةيسسايق اماقرأا ناريإا لجسست
تد˘˘˘ت˘˘˘سشاو.تا˘˘˘با˘˘˘سصإلاو تا˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لا
ة˘نوآلا لÓ˘خ ة˘يدا˘سصت˘قلا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا
طوبه دعب لبق يذ نم رثكأا ةريخألا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ي˘˘˘ف قو˘˘˘ب˘˘˘سسم ر˘˘˘ي˘˘˘غ

يف09 وحن تدقف ذإا ،يناريإلا لايرلا
رهسشألا نوسضغ يف اهتميق نم ةئاملا

فرسص ر˘ع˘سس ل˘سصي˘ل ،ةر˘ي˘خألا ة˘ثÓ˘ث˘لا

،لاير فلأا042 ىلإا يكريمأا رلودلا

يف ىرخأا ةريبك ةرفطب ببسست ام وهو

هيلع بترت ،تامدخلاو علسسلا راعسسأا

ة˘˘ي˘˘ئار˘˘سشلا ةو˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف دا˘˘˘ح ع˘˘˘جار˘˘˘ت

.يناريإلا نطاوملل

امع تلؤواسست ناهبهب تاجاجتحا ريثتو

ن˘˘م ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘جو˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب تنا˘˘˘ك اذإا

،نار˘يإا ي˘ف ة˘يدا˘سصت˘قلا تا˘جا˘ج˘ت˘˘حلا

ن˘˘م تا˘˘ع˘˘قو˘˘تو تار˘˘˘يذ˘˘˘ح˘˘˘ت ط˘˘˘سسو

ةيمسسر ريغو ةي˘م˘سسر ة˘ي˘نار˘يإا طا˘سسوأا

لا˘م˘ت˘˘حا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عاد ،ادد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘علد˘˘˘˘˘˘نا

ىلع زيكرت˘لا ى˘لإا ة˘ي˘نار˘يإلا ة˘مو˘كح˘لا

،نينطاوملل ةيسشي˘ع˘م˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ل˘ح

،دود˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘لا يوذ ا˘˘سصو˘˘سصخو

تابوقع˘لا تا˘ع˘ب˘ت ن˘م ارر˘سضت ر˘ث˘كألا

كلم˘ت ل ة˘مو˘كح˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ا˘نورو˘كو

ىلع ةمزألا ةه˘جاو˘م˘ل ة˘ير˘ح˘سس لو˘ل˘ح
نم ةجودزملا تاعبتلا هذه مادتحا ءوسض
تادار˘يإلا ي˘˘ف دا˘˘ح سشا˘˘م˘˘كناو ،ة˘˘ه˘˘ج
ةهج نم اهتهجاومل ةيلاملا تاردقلاو
لح قفألا يف حولي ل هنأا امك .ةيناث
انوروك ءاهتنا وأا نطنسشاو عم ةمزأÓل
نأا ىلإا ريسشت تاعقوتلا نإا لب ،دÓبلا يف
ديعسصتلا نم ديزمل اهقيرط يف ةمزألا

لإا .دعاسصتت اسضيأا ةحئاجلاو ،ديقعتلاو
ةرادإلا» نأا نور˘ب˘ت˘ع˘ي ن˘ي˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا نأا
ةموكح لبق نم دا˘سصت˘قÓ˘ل «ة˘ل˘سشا˘ف˘لا
تقمع يتلا يه يناحور نسسح سسيئرلا
ىلإا نيعاد ،انوروكو تابوقعلا تاريثأات
نم دÓبلا نيكمتل ةرادإلا هذه حÓسصإا

ىلع نكل ،ةيداسصتقلا ةمزألا ةهجاوم
هتموكحو يناحور ىري ىرخألا ةفسضلا
فورظلا يف ةيداسصتقلا دÓبلا ةرادإا نأا
،رثكأا ةمزألا مقافت نود تلاح ةنهارلا

ءابعألا فيفختل اهعسسوب ام تلذب اهنأاو

ي˘ف ،ي˘نا˘حور د˘كأاو.ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
،رهسشلا نم قباسس تقو يف تاحيرسصت
ةح˘ئا˘ج˘لاو تا˘بو˘ق˘ع˘لا بب˘سسب نار˘يإا نأا
تقو˘لا ي˘ف «بع˘سصألا ما˘˘ع˘˘لا» ه˘˘جاو˘˘ت
ن˘م تار˘يذ˘ح˘ت˘لا قا˘ي˘سس ي˘فو .ن˘هار˘˘لا
ي˘ف تا˘جا˘ج˘ت˘حلا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا لا˘م˘˘ت˘˘حا
،يناريإلا ةحسصلا ريزو قلطأا ،عراسشلا
ي˘ف ،يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا ن˘م ن˘ما˘ث˘لا مو˘˘ي
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل عا˘م˘ت˘˘جا

˘ما˘ي˘ق لا˘م˘ت˘حا ن˘م ار˘˘يذ˘˘ح˘˘ت ،ا˘˘نورو˘˘ك
اريسشم ،تاجاجتحاب ةريق˘ف˘لا تا˘ق˘ب˘ط˘لا
ريراقت» ىلع ينبم عقوتلا اذه نأا ىلإا
ةيروهمجلا سسيئر ايعاد ،«انلسصت ةينمأا

ريكفتلا ةرورسض» ىلإا يناحور نسسح
.«ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلاو
تا˘جا˘ج˘ت˘حا تد˘ه˘سش د˘ق نار˘يإا تنا˘كو

،8102 ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد لÓ˘˘خ ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قا

Óسضف،9102 يفناج ىت˘ح تر˘م˘ت˘سسا
ربمفون لÓخ ةيجاجتحا تارهاظت نع

تلوا˘طو ،ع˘سسوألا ي˘ه تنا˘˘ك،9102

ةظفاحم92 يف ةنيدم001 نم رثكأا

يف اعيرسس اهئاوتحا لبق،13 لسصأا نم
،يسضاملا يام لÓخو .عوبسسأا نم لقأا

ي˘مو˘ق˘لا ن˘مألا ة˘ن˘˘ج˘˘ل سسي˘˘ئر ف˘˘سشك
ىبتجم ،ةيناملربلا ةيجراخلا ةسسايسسلاو

032 تفلخ تاجاجتحلا نأا ،رونلاوذ

6 نأا ىلإا اريسشم ،حيرج فلآا7و ،Óيتق
ن˘˘مألا تاو˘˘ق ن˘˘م م˘˘ه ى˘˘ل˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م

مه ى˘حر˘ج˘لا ن˘م فلآا5و ،ةطر˘سشلاو
هتدروأا امل اقفو ،تاوقلا هذه نم اسضيأا

.ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نار˘˘˘˘˘˘يإلا «سسرا˘˘˘˘˘˘ف» ة˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘كو
ةطلسسلا مسساب ثد˘ح˘ت˘م˘لا نÓ˘عإا را˘ثأاو
ن˘ي˘سسح˘مÓ˘غ ،ة˘ي˘˘نار˘˘يإلا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
رادسصإا ،يسضاملا ءاثÓث˘لا ،ي˘ل˘ي˘عا˘م˘سسإا
ة˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘ث د˘˘˘˘˘سض ماد˘˘˘˘˘عألا˘˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘˘كحأا
«بغسشلا ةراثإا» ةمهتب ،نييناريإا بابسش

،9102 ر˘ب˘م˘فو˘ن تا˘جا˘ج˘ت˘حا لÓ˘˘خ
تاسضارتعاو نييناريإا نينطاوم بسضغ
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘كب˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘˘سساو
نأا لإا ،ةريخألا مايألا لÓخ يعامتجلا
هذ˘ه ة˘جو˘م د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ط˘ل˘˘سسلا
هذه ءاغلإا ةيناكمإا ىلإا تحملأا ،دودرلا
ةدا˘عإا ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا بل˘ط د˘ع˘˘ب ما˘˘كحألا

.مهتمكاحم

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ملاعلأ رابخأأ9306ددعلا0202 ةيليوج81 تبسسلا10
www.akhersaa-dz.com

ناريإا يف تاجاجتحإلا نم ةديدج ةجوم ةيادب

ة˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘سص تدا˘˘˘˘˘˘˘˘فأا

نأاب ،ةيكيرمألا »زميات كرويوين»

،يلع دمحم يرسصملا لواقملا

حاتفلا دبع سسي˘ئر˘ل˘ل سضها˘ن˘م˘لا

ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح م˘ي˘ق˘م˘لاو ي˘˘سسي˘˘سسلا

ليحرتلا ر˘ط˘خ ه˘جاو˘ي ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا

ةفيح˘سصلا تلا˘قو.ر˘سصم ى˘لإا

ىلإا ليحر˘ت˘لا ر˘ط˘خ ه˘جاو˘ي ه˘نإا»

برهتلاب قلعتت مهت ببسسب هدÓب

.«لاو˘مألا ل˘ي˘سسغو ي˘ب˘˘ير˘˘سضلا

دمحم نإا˘ف ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا بسسحو

يف ينابسسإا سضاق مامأا لثم يلع

9 مو˘ي ة˘ي˘لوأا عا˘م˘ت˘سسا ة˘سسل˘˘ج

تاماهتا ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ل˘يو˘ج

ي˘ب˘ير˘سضلا بر˘ه˘ت˘لا˘ب ة˘˘ير˘˘سصم

اموي54 حنمو ،لاومألا لسسغو

ع˘ن˘قُ̆ي ي˘نو˘نا˘ق عا˘˘فد م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل

يفو.ه˘ل˘ي˘حر˘ت مد˘ع˘ب ة˘م˘كح˘م˘لا

دمحم سضفر ،ةينورتكلإا ةلاسسر

سشي˘ج˘لا ع˘م ل˘م˘ع يذ˘لا ،ي˘ل˘˘ع

،اماع51 ةد˘˘م˘˘˘ل ير˘˘˘سصم˘˘˘لا

ةلواحم» ا˘ه˘نإا لا˘قو تا˘ما˘ه˘تلا

هتطسشنأا ىلع هتبقاعم لجأا نم

ق˘˘˘فو ،«ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ةدا˘˘˘سضم˘˘˘لا

تت˘˘ف˘˘لو.ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
سشيعي ،يلع نأا ىلإا ةفيحسصلا
اينولات˘كب يرا˘ي˘ت˘خا ى˘ف˘ن˘م ي˘ف

يف فسشك هنأاو،8102 ماع ذنم
نع ويديفلا عطاقم نم ةلسسلسس
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ل˘˘خاد دا˘˘سسف˘˘لا م˘˘ج˘˘˘ح»
ةي˘سسا˘ئر˘لا رو˘سصق˘لاو ي˘سسي˘سسلا
تارهاظم ىلإا تدأاو اهينبي يتلا

ة˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ل ةدا˘˘˘˘˘˘˘سضم
ند˘م˘لا ن˘م دد˘عو ةر˘ها˘ق˘˘لا ي˘˘ف
بل˘˘ط نإا تلا˘˘قو .«ة˘˘ير˘˘˘سصم˘˘˘لا
يتلا دوهج˘لا ر˘خآا و˘ه» ه˘ل˘ي˘حر˘ت
تاودألا مادختسسل رسصم اهلذبت

ىر˘خألا ل˘ئا˘سسو˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا
ي˘سسي˘سسلا ي˘سضرا˘ع˘م تا˘كسسإل
ع˘ي˘ط˘ت˘سست ل ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘لا ي˘˘ف
.«اهيلإا لوسصولا ةينمألا هتزهجأا

د˘جو˘ي ل ه˘˘نأا ةرا˘˘سشإلا رد˘˘ج˘˘تو
ن˘ي˘ب ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م م˘ي˘ل˘سست قا˘ف˘˘تا

ر˘مألا نأا لإا» ا˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإاو ر˘˘سصم
يفو .«ي˘سضا˘ق˘لا رار˘ق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
تسضق ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘سسيد
ة˘˘ير˘˘سصم تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م

تاونسس5 ةدمل ايبايغ نجسسلاب
ه˘˘ت˘˘نادإل ي˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م د˘˘˘سض
.يبيرسضلا برهتلاب

يلع دمحم يرسصملا سضراعملا ليحرت مزتعت اينابسسإا

د˘ي˘ف˘ح ،نا˘سضمر قرا˘ط ،ع˘˘سضخ

ناو˘˘˘خإلا م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘ت سسسسؤو˘˘˘˘م

سسمأا ،ا˘ن˘˘ب˘˘لا ن˘˘سسح ،ي˘˘با˘˘هرإلا

لبق نم باوج˘ت˘سسل ،سسي˘م˘خ˘لا

ة˘م˘ه˘˘ت˘˘ب ،ير˘˘سسيو˘˘سسلا ءا˘˘عدلا

لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ةأار˘˘ما با˘˘سصت˘˘غا

ا˘ي˘سسور» ةا˘ن˘ق تر˘كذو .ف˘ن˘ع˘لا

ف˘ي˘ن˘ج ما˘ع ي˘عد˘˘م نأا «مو˘˘ي˘˘لا

ىلإا سسيرابب ةمكحم يف عمتسسا

ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا نا˘˘سضمر قرا˘˘ط

ام ،باسصتغا مئارج4ـب اسسنرف

هعنمت ةيئاسضق ة˘با˘قر˘ل ه˘ع˘سضخأا

ترمتسساو .ا˘سسنر˘ف ةردا˘غ˘م ن˘م

تاعاسس3 نم ر˘ث˘كأل ة˘سسل˘ج˘لا

ف˘ي˘ن˘ج ما˘ع ي˘عد˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م

يسسنرف قيقحت يسضاق روسضحب

ةأارما مهتتو .تاقيقحتلاب فلكم

8102 ذنم ناسضمر ةيرسسيوسس
ي˘ف ا˘هزا˘ج˘ت˘حاو ا˘ه˘˘با˘˘سصت˘˘غا˘˘ب

مهتا ا˘م˘ك8002. ما˘ع ف˘ي˘ن˘ج
يرفيف رهسش يف ناسضمر قراط

اسسنرفب8102
با˘˘˘سصت˘˘˘غا«و با˘˘˘سصت˘˘˘˘غلا˘˘˘˘ب
،«ف˘ي˘ع˘سض ع˘سضو ي˘˘ف سصخ˘˘سش

و يرايع ةدنه ناتيعدملا لوقتو
يماع اتلسصح امهنأا «لاتسسيرك»

يف9002و سسيراب يف2102
م˘ه˘تاو.ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،نو˘˘ي˘˘ل

،يسضاملا رياربف41 يف ايمسسر
ةيفلخ ىلع ،نيتيفاسضإا نيتمهتب
نييرخأا نيتأارما باسصتغا ةهبسش

.6102و5102 يف

انبلا نسسح ديفح ناسضمر قراط ةيسضق يف ديدج روطت

.ةيصضاملإ ةليللإ ،نإريإإ يبرغ بونج ناتصسزوخ ةظفاحم يف ناهبهب ةنيدم يف تاجاجتحإ ع’دنإ يعامتج’إ لصصإوتلإ تاكبصش ىلع ةرصشتنملإ تاهويديفلإو روصصلإ ترهظأإ

بازحألا نم بلطي يسسنوتلا سسيئرلا
خافخفلا ةفÓخل اهيحسشرم ميدقت ناملربلا لتكو
بازحألا نم ةعمجلا مويلا ديعسس سسيق يسسنوتلا سسيئرلا بلاط
سسي˘ئر ة˘فÓ˘خ˘ل ا˘ه˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ل˘˘ت˘˘كلاو
رارق ةيسسنوتلا ةسسائرلا تردسصأاو .خا˘ف˘خ˘ف˘لا سسا˘ي˘لإا ة˘مو˘كح˘لا
ءافعإاو خافخفلا سسايلإا ةموكحلا سسيئر ةلاقتسسا لوبقب يسضقي

سسي˘ئر نأا ى˘ل˘ع ،ي˘سسا˘ئر˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا سصن˘˘يو .ءارزو˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع

51 نمً ءادتبا ،خافخفلا سسايلا ةلاقتسسا لوبق ررق ةيروهمجلا

ىلإا لامعألا رييسست ةموكحلا هذه لسصاوت نأا ىلع،0202 ويلوي
.ةد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كح ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ

قلعتملاو0202 ةنسسل024 مقر يموكحلا رمألا ردسص امك
سضعب لامعأا رييسستب ةموكحلا نم ءارزو فيلكتبو ءارزو ءافعإاب
.تارازولا

ةلبنق دوجوب رإذنإإ

جيورنلا يف ةرئاطل يرارطسضا طوبه
«ريإا نيار» ةكرسش عبتت ةرئاط طوبه ةيجيورنلا ةطرسشلا تنلعأا
ىلع ةلبنق دوجوب اراذنإا اهيقلت بقع ،ةعمجلا مويلا ،ولسسوأا يف
لازت ل ةثداحلا تاعبت نأا ىلإا تراسشأاو ،وجلا يف يهو اهنتم
نم ريبك ددع رسشتنا ،«مويلا ايسسور» ةانق بسسحبو .ةرمتسسم

05 دعب ىلع عقاولا يلودلا نيومردراج راطم يف نمألا تاوق
ىلع ةطرسشلا تلاقو ةي˘ج˘يور˘ن˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا قر˘سش لا˘م˘سش م˘ل˘ك
ىرج طوبهلا نأا ىلإا تراسشأاو .«دعب لحي مل عسضولا» نإا «رتيوت»
.باكرلا ءÓجإا تأادب اهنأاو لكاسشم نود



نوؤوششلا لوؤوشسم رذحو
كرام ةدحتملا ممألاب ةيناشسنإلا
ةمظنملل ريرقت يف ،كوكول

نم ،ةعمجلا مويلا فينجب ردشص
فيفختلل تاءارجإا ذاختا نودب هنأا
يملاعلا دوكرلاو ءابولا نإاف
لوأا ىلإا يدؤوي دق هب طبترملا

ماع ذنم يملاعلا رقفلا يف ةدايز

نويلم562 عفدو،0991
لولحب ةعاجملا ةطقنل سصخشش
.يراجلا ماعلا ةياهن

تاريدقتلل اقفو هنأا حشضوأاو

فلآا6 ىلإا لشصي ام نإاف ،ةريخألا

موي لك اوتومي نأا نكمي لفط
،اهنم ةياقولا نكمي بابشسأل
ةرششابملا تاريثأاتلل ةجيتن كلذو
يفو ،ءابولل ةرششابملا ريغو
ينعت نأا نكمي ،هشسفن تقولا
ددع نأا ةلوحملا ةيلاملا دراوملا
سصقن سسوريف ببشسب تايفولا
دق ايرÓملاو لشسلاو ةعانملا
.فعاشضتت

ةطخ نأا كوكول زربأا
ذنمو ،ةيملاعلا ةباجتشسلا

سسرام52 يف ةرم لوأل اهقÓطإا

رايلم7,1 طقف تعمج ،ىشضاملا

اميف ،ةحناملا تاهجلا نم رلود

مت يتلا ةثدحملا ةطخلا نمشضتت

ايليمكت اغلبم مويلا اهرادشصإا

زيزعتل رلود نويلم003 ةميقب

نم ةعيرشسلا ةباجتشسلا

اتفل ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا

01 غلبي ليومت عم هنأا ىلإا

نإاف ،ةبولطملا رلود تارايلم

ةفيعشض ةلود36 معدتشس ةطخلا

يملاعلا لقنلا ماظن يطغتو

.ةثاغإلا ميدقتل مزÓلا

ىلع ةدحتملا ممألا تددششو

ةيناشسنإلا ةباجتشسلا ةطخ نأا

عمجل ةليشسو يه ،ةيملاعلا

راثآÓل ةباجتشسÓل لاومألا

نادلبلا يف سسوريفلل ةيبلشسلا

لخدلا ةطشسوتمو ةشضفخنم

،سسوريفلا ةبراحمل اهدوهج معدو

رفوت ةطخلا نأا ىلإا ةريششم

حنمت يتلا ةدعاشسملاو ةيامحلا

،افعشض تائفلا رثكأل ةيولوألا

نشسلا رابك لمششت يتلاو

ءاشسنلاو نيدرششملاو نيقاعملاو

.تايتفلاو

ررقملا دكأا
ينعملا ديدجلا يممألا سصاخلا
رامنايم يف ناشسنإلا قوقحب
بعشش» نأا زوردنأا سساموت
ةرح تاباختنا قحتشسي رامنايم
،«لبقملا ربمفون يف ةهيزنو
هتثب نايب يف- زوردنأا فاشضأاو
ىلع ةدحتملا ممألا ةمظنم
مويلا ينورتكلإلا اهعقوم
مارتحا لمششي اذه» نأا -سسيمخلا

نع رظنلا فرشصب تيوشصتلا قح
نيدلا وأا قرعلا وأا درفلا ةلÓشس
،عمجتلاو ريبعتلا يف ةيرحلاو
ىلإا لوشصولل درفلا ةيناكمإاو

.»ةرحلا ةفاحشصلاو تامولعملا

رمألا» نأا يممألا ررقملا ركذو
تاوطخ ذاختا اشضيأا بلطتيشس
كئلوأا ةردق نامشضل نآلا

عازنلا قطانم يف نيدوجوملا

.»مهقوقح ةشسرامم ىلع

قلق نع زوردنأا برعأا امك
يف لاتقلا دعاشصت ءازإا سصاخ
ديزملا تدرشش يتلا نيخار ةيلو
لازي ل تقو يف نييندملا نم
نيذلا اجنيهور نم فلآلا تائم
يف نوششيعي مهرايد نم اودرط
تاميخم يف اهل ىثري فورظ
،نيحزانلاو نيئجÓلا ىرقو
ةيشساشسألا مهقوقح ىلإا نورقتفيو
كرحتلا ىلع نيرداق ريغو

.ةيرحب

نيبخانلا نأا ىلإا زوردنأا راششأاو
نيذلا كئلوأا مه نييشساشسألا
ةيناشسنإلا مهقوقح سضرعتت
دهعتو ،راشصحلا تحت وأا ديدهتلل
ةموكح عم طارخنلاب اشضيأا

نأاششب اهيلإا عامتشسلاو رامنايم

.ناشسنإلا قوقح اياشضق

ىلإا رامنايم سشيج اعد امك

ماعلا نيمألا ةوعد ةاعارم

يملاع فقو ىلإا ةدحتملا ممأÓل

ةموكح عجششو ،رانلا قÓطإل

تايلآا عم نواعتلا ىلع رامنايم

يف امب ةمئاقلا ةيلودلا ةلادعلا

ةيلآاو ةيلودلا لدعلا ةمكحم كلذ

رامنايمل ةلقتشسملا قيقحتلا

ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاو

مئارجلا نع ةلءاشسملا نامشضل

.ةموعزملا ةيلودلا

نمزوردنأا سساموتو

وه ةيكيرمألاةدحتملا تايلولا

ينعملا ديدجلا سصاخلا ررقملا

يف ناشسنإلا قوقح ةلاحب

يف قباشس وشضع وهو ،رامنايم

.يكيرمألا سسرجنوكلا

نيررقملا نأا ىلإا راشُشي

نيلقتشسملا ءاربخلاو نيشصاخلا

قوقح سسلجم لبق نم نونيعي

ةهج وهو فينج يف ناشسنإلا

نع ةلوؤوشسم ةيلود ةيموكح

ناشسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت

.ملاعلا لوح

ءاربخلاو نوررقملا فلكيو

ناشسنإلا قوقح عاشضوأا ةشساردب

سسلجم ىلإا اهنع ريراقت ميدقتو

ةراششإلا ردجتو ،ناشسنإلا قوقح

Óف يفرشش بشصنملا اذه نأا ىلإا

نيفظوم ءاربخلا كئلوأا دعي

نوشضاقتي لو ةدحتملا ممألا ىدل

.مهلمع نع ارجأا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

9306ددعلا0202 ةيليوج81 تبسسلا 11ملاعلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةينغلا لودلا وعدت ةدحتملا ممألا
انوروك تايعادت ةهجاومل رلود رايلم3,01 ريفوتل

ةلبقملا تاباختنلا نوكت نأا ىلإا وعدي ىممأا ريبخ
ةهيزنو ةرح رامنايم ىف

تيبلا مشساب ةثدحتملا تدكأا
،ىنانكام ىلياك سضيبألا
ىكيرمألا سسيئرلا نأا ،سسيمخلا
نع فقوتي نل بمارت دلانود
.»رتيوت» مادختشسا

يلياك ةثدحتملا تفاشضأاو
سسيئرلا» نييفحشصلل ينانكام
نأا ةحشضوم ،«رتيوت ىلع ىقبيشس
قارتخا لÓخ انمآا ناك هباشسح
.ةريشصقلا تاديرغتلا ةشصنم
تاقيقحتلا بتكم حتفو

اقيقحت يكيرمألا يلاردفلا
عقوم قارتخا يف ايلاردف
زركاه ةرطيشس بقع ،«رتيوت»
تايشصخشش سصخت تاباشسح ىلع

.ةروهششم

«رتيوت» عقوم نلعأا ،هتهج نم
قارتخا نع يعامتجلا لشصاوتلل
نم ددع تاباشسحل لمتحم
تراششأاو.ةفورعملا تايشصخششلا
قارتخا ىلإا ،ةيلوألا تامولعملا

سسشسؤوم يباشسح

ليب ريدرايلملا ،«تفوشسوركيام»
نوليإا «Óشست» سسشسؤومو ،سستيغ
تاديرغت ترهظ ثيح ،كشسوم
تاعربتلا ميدقتل تاوعدب
،«نيوكتيبلا» ةيمقرلا ةلمعلاب
تاديرغتلا هذه ةلازإا متت نأا لبق
نم.قحل تقو يف ةهوبششملا

،«زرتيور» ةلاكو تدافأا ،اهتهج
تلاط قارتخلا تايلمع نأاب
يطارقميدلا حششرملا
ندياب وج ةيكيرمألا ةشسائرلل

،غربمولب لكيام لامعألا لجرو

،تشسيو هييناك ينغملاو

فيج «نوزامأا» ةكرشش سسشسؤومو

يباشسح ىلإا ةفاشضإلاب ،سسوزبي

.»لبآا«و «ربوأا» يتكرشش

روفلا ىلع حشضتت ملو

داعبأا نكل ،قارتخلا ليشصافت

قارتخلا نأا ىلإا ريششت ةلكششملا

رشصتقي ملو ،ةديدع تاباشسح لاط

.ةدحاو ةمدخ ىلع

 رتيوت مادختشسا نع فقوتي نل بمارت :ضضيبألا تيبلا
ريهاششملا تاباشسح قارتخا مغر

ةحئاجل ةيحشصلا تايعادتلا ةحفاكمل رلود رايلم3,01 ةميقب ليومت ريفوت ىلإا نيرششعلا ةعومجم لود ةدحتملا ممألا تعد
.ةفيعشضلاو ةششهلا نادلبلا ىلع دجتشسملا انوروك سسوريف

..تاكابتششا ..ناويات ناملرب
ةيبوشسحملاب تاماهتاو ..حايشص

اميف ،تاكابتششا ،ةعمجلا سسما ،ناويات ناملرب دهشش

ةشسيئرلا حيششرت ببشسب ؛هجراخ تاجاجتحا تعلدنا

بشصنم يف اهل ةزراب ةدعاشسم نيو غنيإا ياشست

ةشضراعملا بزح اهربتعا ةوطخ يف ريبك يباقر

.«ةيبوشسحملا» نم عون اهنأاب يشسيئرلا

بزحلا» غناتنيموك بزح نششو

نيششت حيششرت دشض ةيوق ةلمح «ينيشصلا يموقلا

ةيباقرلا «ناوي لورتنك» ةئيه ةشسائرل وششت

.ةلقتشسملا ةيموكحلا

ةليقث ةميزهل سضرعت يذلا ،غناتنيموك بزح ناكو

يف يمدقتلا يطارقميدلا اهبزحو ياشست لبق نم

عوبشسألا اذه مشصتعا دق ،يشضاملا رياني تاباختنا

عنمً لواحم ،مايأا3 ةيشسيئرلا ناملربلا ةعاق يف

.اهبشصنم يلوت نم نيششت

تيوشصتلا كاششكأا بزحلا باون نم ددع علتقاو

يطارقميدلا بزحلا باون عنمل ناملربلا ةفرغ لخاد

مهتاو .حيششرتلا ىلع مهتاوشصأاب ءلدإلا نم يمدقتلا

يف سشغلاب يطارقميدلا بزحلا غناتنيموك بزح

.عوبشسألا اذه حيششرتلا ىلع تيوشصتلا نم ءزج

جاجتحاو حايشص مغر ،مويلا ،تيوشصتلا ىشضمو

بتك تاتفل اولمح نيذلا غناتنيموك بزح باون

.«لطاب تيوشصت» اهيلع

غناتنيموك بزح راشصنأا نم001 ىلاوح كبتششاو

قارتخا سضعبلا لواحو ةطرششلا عم ناملربلا جراخ

يمدقتلا يطارقميدلا بزحلا نيبلاطم ،زجاوحلا

يطارقميدلا بزحلا عتمتيو .حيششرتلا بحشسب

بشضغ دقو ناملربلا لخاد ةريبك ةيبلغأاب يمدقتلا

ماع يف تنجشس يتلا ،وششت نيششت فادهتشسا نم

دشض تارهاظم ةدايق يف اهتكراششمل0891

.كاذتقو غناتنيموك بزح ةموكح

ديدجلا هميعز ةدايقب غناتنيموك بزح لواحيو

هتميزه ذنم ةديدج ةروشصب روهظلا غنايشش باششلا

تاماهتا ءرد يف لششف نأا دعب تاباختنلا يف

دييأاتلا ديدشش ناك هنأاب يمدقتلا يطارقميدلا بزحلا

تاقÓعلا قيثوتل غناتنيموك بزح ليميو.نيشصلل

.اهيشضارأا نم ءزج ناويات نإا لوقت يتلا نيشصلا عم

ناوخإلا» ةعامجّ لحي ندرألا
«نيملشسملا

ةعامج لح ةيندرألا ةيئاشضقلا تاطلشسلا تررق

مدعل» ةيندرألا ةكلمملا يف «نيملشسملا ناوخإلا»

دافأا امبشسح ،«ةينوناقلا اهعاشضوأا بيوشصتب اهمايق

ردشصملا لاقو .سسيمخلا يندرأا يئاشضق ردشصم

سسنارف ةلاكول هتيوه نع فششكلا مدع بلط يذلا

ةيئاشضق ةئيه ىلعأا زييمتلا ةمكحم نإا :سسرب

رابتعاب يشضقي ًامشساحً ارارق تردشصأا» ندرألا يف

ةدقافو ًامكح ةلحنم نيملشسملا ناوخإلا ةعامج

مدعل كلذو ؛ةيرابتعلاو ةينوناقلا اهتيشصخششل

ًاقفو ةينوناقلا اهعاشضوأا بيوشصتب اهمايق
ءاعبرألا ردشص يذلا رارقلاو .«ةيندرألا نيناوقلل

اهتعفر ىوعد دعب ءاج ،هشسفن ردشصملا بشسح

بلطل ةحاشسملاو يشضارألا ةرئاد ىلع ةعامجلا

ةيعمج»ل اهتاراقعو اهيشضارأا ةيكلم لقن لاطبإا

ربتعتو .اهلحم تلح يتلا «نيملشسملا ناوخإلا

مدعل ةينوناق ريغ ةعامجلا ةيندرألا تاطلشسلا

نوناق بجومب ديدج سصيخرت ىلع اهلوشصح

نكل4102. يف رقأا ،تايعمجلاو بازحأÓل

يف سصيخرتلا ىلع تلشصح اهنأا دكؤوت ةعامجلا

كلملاو،6491 ماعلا لوألا هللا دبع كلملا يدهع

.3591 ماعلا لÓط نب نيشسح

سسلجم سسيئر دكأا ،ةعامجلا نم لعف در لوأا يفو

نأا سسرب سسنارفل روشصنم ةزمح ةعامجلا ىروشش

ةدحولاو نمألا زيزعت يف مهم رشصنع ةعامجلا»

«نطولا ةحلشصم يف نوكي نل اهلح كلذلو ،ةينطولا

نأا سسرب سسنارفل روشصنم حشضوأاو - هلوق بشسح-

.«فانئتشسÓل لباق وهو ًايئاهن ًامكح سسيل رارقلا اذه»



وزو يزيت بعلم يف لاغشفا ءاهنإ لجأ نم ةديدج تاءارجإ ذختي يدلاخ
وزو يزيت بعلم عورسشم ،سسيمخلا سسمأا لوأا ،عماج دومحم ،وزو يزيت ةيلو يلاو ةقفر ،ةسضايرلاو بابسشلا ريزو ،يدلاخ يلع ديسس دقفت

خسسف ررق يدلاخ نأا ،»كوبسسيف» ىلع يمسسرلا اهباسسح ربع ،نايب يف ةرازولا تدكأاو،9102 يام5 ذنم افقوت هلاغسشأا فرعت يذلا ،ديدجلا
تاهجلا يدلاخ بلاط امك ،ايئاهن ماعلا باسسحلا قلغ مت امدعب ،دادح يلع ،لامعألا لجرل كولمملا ،«BHRTE» عمجم عم دقعلا

فلكو ،لاغسشألا مامتإل ديدج لماعتم رايتخل ةسصقانم قÓطإا دسصق ،ةيقبتملا لاغسشألاب قلعتملا طورسشلا رتفد دادعإاب ،ةسصتخملا
.عورسشملل ىوسصقلا ةيولوألا ءÓيإاو ،تارارقلا هذه ذيفنت ىلع ،يلاولا ةطلسس تحت رهسسلاب ،وزو يزيتل ةسضايرلاو بابسشلا ريدم ريزولا

´.Q

لازغ دي˘سشر ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ع˘قو
،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ه˘˘فاد˘˘هأا لوأا ىل˘˘ع
زو˘ف د˘ع˘ب ،ا˘ن˘ي˘ت˘نورو˘ي˘ف يدا˘ن ناو˘لأا˘ب
ي˘سشت˘ي˘ل ه˘ف˘ي˘سضم ىل˘ع ءا˘ع˘برألا سسمأا

ةلوطبلا نم33 ةلوجلا نمسض (1-3)
بعل لجسسو ،مدقلا ةركل ةيلاطيلا
،ةهجاوملا لماك سضاخ يذلا رسضخلا
ةقيقدلا يف هق˘ير˘ف˘ل ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا

،ةر˘سشا˘ب˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع (83)
هليمز سسفانملا كابسشل هقبسس امدعب
فد˘ه˘لا زر˘حأا ا˘م˘ي˘˘ف،(6 د) از˘ي˘ي˘ك
،(04 د) ي˘˘نور˘˘تو˘˘ك بعÓ˘˘˘لا ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا

يلحملا قيرفلل قرا˘ف˘لا سصل˘ق ا˘م˘ن˘ي˘ب
نع نيتقيقد لبق فوخاكسس بعÓلا
ملو ،ةارابملل ي˘م˘سسر˘لا تقو˘لا ة˘يا˘ه˘ن
6 ـلا ذنم كابسشلا ّزه نِم لازغ نّكمتي
هسضو˘خ خ˘يرا˘ت،9102 ي˘ف˘نا˘˘ج ن˘˘م
ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘ل ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
،ي˘ت˘مو˘ك ترو˘بو˘ي˘ن يدا˘ن سسفا˘ن˘ُم˘˘لاو
ةسسفانم رمع نم23 ـلا رودلا باسسحِل

ا˘ه˘ن˘ي˘ح ل˘ّج˘سس ثي˘ح .ار˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا سسأا˘˘ك
رسسخو ،«بلاع˘ث˘لا» ـل د˘ي˘حو˘لا فد˘ه˘لا

ن˘˘˘م جر˘˘˘˘خو (1-2) ةج˘ي˘ت˘ن˘ِب ه˘ق˘ير˘ف
71 ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘سشم د˘˘˘ع˘˘˘بو ،قا˘˘˘ب˘˘˘سسلا

،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا ل˘˘ج˘˘سس ،ةارا˘˘ب˘˘م
،يزيلجنلا يتيسس رت˘سسي˘ل ن˘م را˘ع˘م˘لا

ىلع »لويفلا» ظفاحت ،زوفلا اذهبو ،ةرسشاعلا ةقيقدلا يف راغلوب هليمز اهعيسضو هقيرف اهيلع لسصحت يتلا ءازجلا ةبرسض ءارو ناك امك ،مسسوملا يف لوألا هفده
بعليو ،ةطقن92 عومجمب81 فسصلا هلÓتحاب ،طوقسسلاب ةددهملا ةقطنملا نمسض دجاوتيف يسشتيل امأا ،ةطقن93 ديسصرب يلاطيلا »ويسشتلاكلا» يف31 ـلا اهزكرم
هتّدم يسضقنت دقعِب يتيسس رتسسيل يدان عم اطبتُرم لازام ثيح .دحاو مسسوم ةّدمِلو ،يسضاملا فيسصلا ذنم اراعُم انيتنرويف قيرف عم (ةنسس72) لازغ ديسشر مجاهملا

.انيتنرويف قيرف اهسضاخ ةارابم33 لسصأا نم ،يلاحلا مسسوملل ايلاطيإا ةلوطب يف ايسساسسأا ةلباقم51 يف لازغ ديسشر كراسشو،2202 ناوج نم03 ـلا يف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ارهسش81 ماد مايسص دعب

 عئار فدهب «سسحنلا» رسسكي لازغ ديسشر

¯±.hd«ó
ة˘˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘تلا سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘˘˘˘كأا

نيدلا ريخ مدقلا ةركل ةيرئازجلا
يور˘˘ك˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘˘سشطز

ىلإا رظنلا˘ب،9102-0202 يلاح˘لا
اهده˘سش ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا
را˘سشت˘˘ناو ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش
تقو˘لا ي˘ف ع˘سساو ل˘ك˘سشب سسور˘ي˘ف˘لا
ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لا
ءابولل اراسصحنا رظتني ةيداحتÓل
لزنو ،ةلوطبلا فانئتسسا لجا نم
ر˘ي˘خ ق˘با˘˘سسلا ودارا˘˘ب يدا˘˘ن سسي˘˘ئر
افيسض سسمأا ةحيبسص يسشطز نيدلا

ثيح ،ىلوألا ةيعاذإلا ةانقلا ىلع
بت˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تارار˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
:لا˘˘˘˘قو ،ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا ي˘˘˘˘˘لارد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ةيليوج رهسشي ةسصاخلا تايطعملا»
ة˘ل˘سصاو˘م ي˘ف ل˘مألا ا˘ن˘˘ل كر˘˘ت˘˘ت م˘˘ل
رارقلا ناك ول» :فاسضأاو ،«ةلوطبلا

بسسحف ةلوطبلا ف˘ي˘قو˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
،ليوط تقو ذنم هانذختا دق انكل
ة˘ي˘ف˘ي˘ك˘ب ا˘سضيأا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘˘مألا ن˘˘ك˘˘ل
كانه نأا ثيح ،ةلو˘ط˘ب˘لا ف˘ي˘قو˘ت
سسيئر حسضوأاو ،«غيسصلا نم ديدعلا
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ل˘ك نأا˘ب ر˘ي˘خ «فا˘ف˘لا»
ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا نأا˘˘ب ي˘˘حو˘˘ت
ةرتفلا يف ةريبك ةبسسنب فقوتتسس
مسسوملا ة˘ل˘سصاو˘م» :لا˘قو ،ة˘مدا˘ق˘لا
يذلا رار˘ق˘لاو ،ا˘ب˘ع˘سص ار˘مأا نو˘ك˘ي˘سس
ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج د˘˘ق˘˘ع˘˘ب ها˘˘نذ˘˘خ˘˘تا
م˘ج˘˘ح ع˘˘م بسسا˘˘ن˘˘ت˘˘ي ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
ببسسب هيف دجاوتن يذلا لكسشملا
:فدرأاو ،«انب ة˘ط˘ي˘ح˘م˘لا فور˘ظ˘لا
،ةلوطبلا فانئتسسا ديرن انك دقل»
˘ما˘مأا ا˘ن˘ل˘ع˘ج ،ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘˘ت ن˘˘ك˘˘لو
هجوتلا ررقن˘ل ،ةد˘يد˘ج تا˘ي˘ط˘ع˘م
دكأاو ،«ةيئانث˘ت˘سسا ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل

فانئ˘ت˘سسا نأا˘ب ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ
ل˘ظ ي˘ف ا˘ب˘ع˘سص نو˘ك˘ي˘سس ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

دد˘ع عا˘ف˘تراو ةد˘ق˘ع˘م˘لا فور˘˘ظ˘˘لا
:لاقو ،انوروك سسوريفب تاباسصإلا
ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا عا˘م˘ت˘جا ي˘˘ف»
م˘ه˘˘ف˘˘تأا ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برألا مو˘˘ي˘˘ل
نا˘˘ك يذ˘˘لا ي˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا رو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

:لسصاوو ،«ةمراسص تارارق رظتني
سسرام رهسش ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘ت ذ˘ن˘م»
لجأا ن˘م ل˘مأا كا˘ن˘ه نا˘ك ،ي˘سضا˘م˘لا
يوركلا مسسوملا ءاه˘نإاو ا˘ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
ةيداحتا˘ك ن˘ح˘ن» :ع˘با˘تو ،«ي˘لا˘ح˘لا

عامتجا لك يفو يلارديف بتكمكو
ةلوطبلا فانئتسسا ديرن انك يرهسش

نكل ،انكمم لازي ل ناك تقولا نأل
،تر˘ي˘غ˘ت ا˘ه˘ل˘˘ك تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا

ةيعسضولا هذه سشيعن سسانلا لككو
تا˘ي˘ط˘ع˘م ع˘م م˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘عو
رار˘˘˘ق˘˘˘لا» :Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق فدرأاو ،«تقو˘˘˘˘لا
عم بسسانتي يذلا وه هانذختا يذلا

رمألا ،هسشيعن يذلا لكسشملا مجح
ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م وأا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف سسي˘˘˘˘ل
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ل˘سصاو˘م نل ،ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا
فور˘ظ˘لا نأل اد˘ج ا˘ب˘ع˘سص نو˘ك˘˘ي˘˘سس

رمألا» :همÓك يسشطز متأا ،«ةبعسص
،ةلوطبلا فا˘ق˘يإا˘ب ط˘ق˘ف ق˘ل˘ع˘ت˘ي ل

.»؟اهفقونسس فيك نكل
ةماعلا ةيعمجلا دعوم»

ديع لبق نوكيس ةيئانثتسقا
ناكم يف يرجيسو ىحضفا

 «حوتفم
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك

نيدلا ريخ مدقلا ةركل ةيرئازجلا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا د˘عو˘م ن˘ع سسمأا ي˘سشطز
لسصفتسس يتلا ةيئانث˘ت˘سسلا ة˘ما˘ع˘لا

،يلاحلا يوركلا مسسوملا ريسصم يف
ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ةرازو˘ب ا˘˘ن˘˘ل˘˘سصتا» :لا˘˘قو
ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘برألا مو˘ي ة˘سضا˘ير˘˘لاو
د˘˘عو˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل در˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘نو
،«ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا

رار˘˘ق˘˘لا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ن نأا بج˘˘ي» :فا˘˘سضَأاو

ىح˘˘سضألا د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘˘ق ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
يوركلا مسسوملل ريسضحتلا ةرسشابمل
د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م ن˘˘˘˘عو ،«د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
نم رثكأا عم˘ج˘ن˘سس» :لا˘ق ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘فد ا˘˘˘م اذ˘˘˘هو سصخ˘˘˘˘سش001
ىسسو˘˘م يد˘˘˘ي˘˘˘سس بع˘˘˘ل˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل
هليو˘ح˘ت˘ل ا˘ي˘عا˘ن˘ط˘سصا بسشو˘سشع˘م˘لا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق ىلإا
،«انورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘سسب ة˘يو˘ه˘ت˘لا

فافلا تلسصحت ،هتاذ قايسسلا يفو
نم ،افيفلا نم ةيمسسر ةقفاوم ىلع

ة˘ي˘با˘ت˘˘ك ةرا˘˘سشت˘˘سسا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘جأا
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘سضعأل
ثي˘ح ،م˘سسو˘م˘لا ر˘˘ي˘˘سصم سصو˘˘سصخ˘˘ب
افيفلا» :نأاسشلا اذه يف يسشطز لاق
ةراسشتسسلا نأاسشب ،اهتقفاوم انتحنم
ةرور˘˘سضلا تسضت˘˘قا نإا ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘ك˘˘˘لا

ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مألا اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه» :فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضأاو ،«كلذ
ءا˘˘˘سضعأل ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو ،ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق
قر˘ط˘لا˘ب تيو˘سصت˘لا ن˘م ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘م لا˘ك˘سشإا د˘جو˘ي لو ،ة˘فور˘ع˘˘م˘˘لا

ن˘˘ح˘˘ن» :ل˘˘سصاوو ،«ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا هذ˘˘˘ه

،عيرسس لكسشب رومألاب مايقلل ىعسسن

نأل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘فو

ةيعسضولاو ،اريثك تريغت فورظلا

.«اديقعت دادزت ةيئابولا

لوكوتورب كانه نوكيس»

لبقملا مسوملاب صاخ يحص

مقكلا نع فكلا يشيرق ىلعو

 «يوبعشلا

سسيئر يسشطز نيدلا ريخ دكأاو

زواجتي نأا بجي ل هنأاب ،«فافلا»

سصا˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

امك ،عو˘ب˘سسأا21 يلاح˘لا م˘سسو˘م˘لا˘ب

اذ˘˘هو تقو يأا ي˘˘ف ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف ن˘˘ك˘˘م˘˘˘ي

فر˘ظ˘˘لا نأل «ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا» ن˘˘م رار˘˘ق˘˘ب

:ي˘˘˘˘˘سشطز لا˘˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسا

نأا بج˘ي ل ي˘ف˘ي˘سصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا»

ه˘يد˘ل سسي˘لو عو˘ب˘˘سسأا21 زوا˘ج˘ت˘ي

ح˘˘ت˘˘ف˘˘ن˘˘سس» :فا˘˘سضأاو ،«دد˘˘ح˘˘م تقو

تقو˘لا ي˘˘ف ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا

ةيئانثتسسا فورظل اذهو بسسانملا
بسسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ي˘لوؤو˘سسم ىل˘عو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
ن˘م م˘ه˘سسف˘نا اور˘سضح˘ي نأا ة˘˘يد˘˘نألا
ا˘ب˘سسح˘ت ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا ل˘˘جأا
سسيئر دكأا امك ،«ديد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل
ىل˘ع ،ي˘سشطز ن˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ فا˘˘ف˘˘لا

بابسش عم لكسشم ىندأا دوجو مدع
م˘˘˘ت ا˘˘˘م ل˘˘˘ك م˘˘˘غر اذ˘˘˘هو ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘˘ب
،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘لواد˘˘˘ت
،قير˘ع دا˘ن دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش» :لا˘قو
ل˘˘ك˘˘سشم يأا د˘˘جو˘˘ي لو ه˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘˘نو
ي˘سشير˘ق ق˘ي˘فو˘˘ت «:فا˘˘سضأاو ،«ه˘˘ع˘˘م

للقيو ،هسسفن يف مكحتي نأا هيلع
،«ا˘ه˘ب م˘ل˘ك˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يو˘ب˘˘ع˘˘سشلا ن˘˘م
مسسوم˘لا ءا˘ه˘نإا د˘ير˘ن ا˘ن˘ك» :ل˘سصاوو
ىل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب با˘ب˘سشل˘ل حا˘م˘سسلاو
نكل ،ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘سضرأا قو˘ف بق˘ل˘لا
لماعتت فاف˘لاو ،ا˘ن˘ت˘ب˘ل˘غ فور˘ظ˘لا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘م ةاوا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا أاد˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
.»ةيدنألا

ينطو ينقت عمجم ءاسشنإا ىلع قفاوت «فافلا»
ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا قدا˘˘سص
ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل
ءا˘˘سشنإا ىل˘˘ع «فا˘˘˘ف» مد˘˘˘ق˘˘˘لا

ا˘ق˘فو ،ي˘ن˘طو ي˘ن˘ق˘ت ع˘م˘ج˘م
م˘قر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘˘ل˘˘ل
تاءارجإل ددحملا033-41
تاداحتلا رييسست و ميظنت
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا

هتفسشك ام بسسح ،اهحئاولو
ا˘ه˘ع˘قو˘م ىل˘ع ة˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
،سسيمخلا سسمأا لوأا يمسسرلا

ي˘˘˘˘˘ف «فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا» تح˘˘˘˘˘سضوأا و
سضر˘ع˘لا د˘ع˘˘بو ه˘˘نأا ا˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب
ينف˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘مد˘ق يذ˘لا
،ق˘˘ي˘˘ف˘˘سش ر˘˘˘ما˘˘˘ع ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

قدا˘سص ،سشا˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ه˘˘حر˘˘طو
يلاردي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا ءا˘سضعأا

ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ءا˘˘˘سشنإا رار˘˘˘ق ىل˘˘˘˘ع
ف˘˘ل˘˘ك ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ن˘˘طو ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت
يلاردي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا ءا˘سضعأا
اذه ذيفنتب ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
ف˘ل˘م˘لا م˘يد˘ق˘تو عور˘˘سشم˘˘لا

بت˘˘ك˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا لÓ˘˘˘خ
زكترا و ،لبقملا يلارديفلا
ةيعمجلا :ةيلاتلا تائيهلا لمسشي يذلا ينطولا يسضايرلا داحتلاب قلعتت يتلاو يلخادلا نوناقلا نم21 ةداملا ىلع بتكملا ءاسضعأا
ينقتلا عمجملا اذه ءاسشنإا لجأا نم (رييسستلا و ميظنتلا : يناثلا لسصفلا) ينقتلا عمجملاو يلارديفلا بتكملا ،سسيئرلا ،ةماعلا
ةيوسسنلا ،ةاوه ،تاهجلا نيب ام ،ةفرتحملا تاطبارلا ءاسسؤور ىلإا عسسوملا ،يلارديفلا بتكملا يسضاملا ءاعبرألا موي عمتجا و ،ينطولا

ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج ءاعدتسسا «فافلا» تررقو ،ةلوطبلا لبقتسسم ةسشقانمل ميهاربإا يلادب ةيداحتلا رقمب ،ةعاقلا لخادو
ةرازو تررقو ،انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب مرسصنملا سسرام ذنم فقوتملا،9102-0202 يوركلا مسسوملا لبقتسسم يف لسصفلل
تددج امك ،يملاعلا ءابولا اذه يسشفت ببسسب ،طرافلا سسرام61 خيرات ذنم ةيسضايرلا تاسسفانملا عيمج فيقوت ةسضايرلاو بابسشلا

hd«ó.±.تلوطبلا ةدوعل تقؤوملا عنملاب طرافلا سسيمخلا اهرارق

ىسسوم يديسس يف دقعتسس ةيئانثتسسلا ةماعلا ةيعمجلا

 ةلوطبلا فانئتسسا ةيناكمإا يف لمأ’ا دقفي يسشطز

 دادزولب بابسش

«ةلوطبلا بقل نم انمرح يسشطز» :يسشيرق
بط˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م ،ي˘˘˘سشير˘˘˘ق ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت د˘˘˘˘كأا
رارق نأاب ،دادزول˘ب با˘ب˘سش يدا˘ن˘ل ي˘سسفا˘ن˘ت˘لا
ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع˘ب ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘˘لا
ءا˘ج ،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ر˘ي˘سصم ي˘ف ل˘˘سصف˘˘ل˘˘ل
ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ب هر˘˘ثأا˘˘ت بب˘˘سسب
يسشيرق لاقو ،ةركلا داحتا سسيئر ،يسشطز
دقتعأا» :سسمأا لوأا ،ةيفحسص تاحيرسصت يف
˘مد˘ع˘ب ،ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ تا˘ح˘ير˘˘سصت نأا

ىلع ابلسس ترثأا ،دادزولب بابسشل بقللا حنم
ريغ مهتلعجو ،يلارديفلا بتكملا ءاسضعأا

:فاسضأاو ،«يئا˘ه˘ن رار˘ق ذا˘خ˘تا ىل˘ع ن˘يردا˘ق
سضيبأا مسسوم نÓعإا فحجملا نم ،ةحارسص»
اذه ،ةلوطبلا بقل دادزولب بابسش حنم نود
لعفنسسو ،انل ةبسسنلاب ةبوقع ربتعي رمألا
م˘ت˘خو ،«ا˘ن˘ق˘ح ن˘ع ع˘˘فاد˘˘ن˘˘ل ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

مهمهتاو انراسصنأا مجاه سضعبلا» :يسشيرق
يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخ ةريسسم ميظنتب
،ئ˘طا˘خ ر˘مألا اذ˘هو ،بق˘ل˘لا˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل

يدانلا سسيسسأات ىركذ˘ب او˘ل˘ف˘ت˘حا ا˘نرا˘سصنأا˘ف
،لولهب رامع دكأا ،هتاذ قايسسلا يفو ،طقف
،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا سسيئر بئان
يدان عم ةلكسشم يأا اهيدل سسيل هتئيه نأاب
بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا نأا ىلإا را˘˘˘سشأاو ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘˘ب با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ىلإا ه˘جو˘˘ت˘˘لا ل˘˘سضف ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ي˘سضر˘˘ي رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘تل ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
،«هحلاسصم نع عافدلا يف قحلا كلتمي يذلا ،دادزولب بابسش عم ةلكسشم يأا هيدل سسيل يرئازجلا داحتلا نأا دكؤوأا» :لولهب لاقو ،ةلوطبلا ريسصم نأاسشب ،ةيدنألا

ةيمومعلا ةيعمجلا لبق نم هذاختا متيسس ،ةلوطبلا ريسصم نأاسشب يئاهنلا رارقلا» :فاسضأاو ،«هيلع ةسضورفملا تاطوغسضلل اسضيأا خسضري نل داحتلا نكل» :دكأاو
هل ةلوطبلا فلم نأل ،ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإا ءوجللا عامجإلاب ررق يلارديفلا بتكملا» :متأاو ،«هذاختا متيسس يذلا رارقلاب ىسضري نأا عيمجلا ىلعو ،ةيئانثتسسلا

hd«ó.±.»يرهقلا فرظلا يف ،ابسسانم هاري رارق يأا ذاختا28 ةداملا بسسح هل قحي يلارديفلا بتكملا نأا مغر ،ىربك ةيمهأا

تاهويرانيسس ثÓث حرطي يلارديفلا بتكملا
لاح يف ةيئانثتسس’ا ةماعلا ةيعمجلا ىلع

ةلوطبلا فيقوت
ثÓث ،«فافلا» مدقلا ةركل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا حر˘ط˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م
مسسوملا ةلوطب في˘قو˘ت رار˘ق ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘سضعأا ذا˘خ˘تا لا˘ح ي˘ف تا˘ي˘سضر˘ف
دو˘ع˘سصلا˘ب ل˘ط˘ب˘لا د˘يد˘ح˘ت وأا لوز˘ن نود˘ب ل˘ط˘ب˘لا د˘يد˘ح˘ت وأا سضي˘بأا م˘سسو˘م ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘ت ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

يلارديفلا بتكملا عامتجا بقع ،لولهب رامع ،ةيداحتلا سسيئر بئان تاحيرسصت قفو ،لوزنلاو
دّيسسلا ينوناقلا لكيهلا يه ةماعلا ةيعمجلا» :لولهب حرسصو ،ةيوهجلا تاطبارلا ءاسسؤور عم عسسوملا

مسسوم ةلوطب فانئتسسا امإا ،نيحارتقا حرطل اهيلإا هجوتلا انررق ثيح ،ىربكلا تارارقلا ذاختل
،فيقوتلا رارق ةماعلا ةيعمجلا ذختا لاح يفف» :فاسضأاو ،«ةلوطبلا فيقوت وأا0202-9102
ل و مسسوملا لطب ديدحت نود يأا سضيبألا مسسوملا رارق يف لثمتت تايسضرف ثÓث حرط متيسس
عم لطبلا ديدحتو ،ةلزانلا ةيدنألا نييعت نودب لطبلا ديدحتو ،ةلزانلا وأا ةدعاسصلا ةيدنألا

نم لولهب رامع عباتو ،«طرافلا سسرام رهسش يف ةسسفانملا فيقوت تدهسش يتلا ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم22 ـلا ةلوجلا باسستحاب كلذو ،ةلزانلاو ةدعاسصلا ةيدنألا نييعت
ةيداحتلا تلسسارو ،«اقيرف02 دجاوتب ريغتيسس ةسسفانملا ماظن نأل ،ةماعلا ةيعمجلا ىلإا ءوجللا ةينوناقلا ةيحانلا نم انيلع متحي ،لوزن Óب لطبلا ديدحت رايخ» :ةينوناقلا ةيحانلا
ةمزألا لظ يف ،ةنكمم قرط ثÓث قفو يرجتسس يتلاو ،ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج ميظنتل رسضخألا ءوسضلا بلط لجأا نم ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو سسمأا لوأا مدقلا ةركل ةيرئازجلا
لجأا نم ةيسصولا ةرازولا لسسارنسس» :Óئاق دوبع ياب حلاسص ،ةيداحتلا ىدل مÓعإلاب فلكملا حسضوأا ددسصلا اذه يفو ،رئازجلاب انوروك سسوريفل ديازتملا يسشفتلا ببسسب ةلاحلا ةيحسصلا

اهمظنن فوسس ،كلذ نم نكمتن مل نإاو ،ةسصتخملا تاطلسسلا نم حيرسست دعب ةيداع ةقيرطب عامتجا يف ءاسضعألا روسضحب اهيرجنسس يتلا ،ةيئانثتسسا ةماع ةيعمج ميظنت سصيخرت بلط

hd«ó.±.»رايخلا اذه ىلع ةقداسصملل مدقلا ةركل يلودلا داحتلا انلسسار ثيح ،ينورتكلإلا ديربلا ربع ةيطخلا ةلسسارملا قيرط نع وأا ،دعب نع يئرملا لسصاوتلا ةينقت ربع

افيفلا فينسصت

53 زكرملا يف رقتسسي يرئازجلا بختنملا

يرهسشلا فينسصتلا يف ،ةطقن2841 عومجمب ايراق عابرلاو ايملاع53 ـلا هزكرم ىلع مدقلا ةركل يرئازجلا ينطولا بختنملا ظفاح
فينسصتلا ،ةيتوبكنعلا ةكبسشلا ىلع ةيملاعلا ةيوركلا ةئيهلا عقوم ربع سسيمخلا مويلا رداسصلا ،(افيفلا) مدقلا ةركل يلودلا داحتÓل
«انوروك «سسوريف يسشفت لظ يف ،ةسصا˘خ يور˘ك˘لا طا˘سشن˘لاو ،ة˘ما˘ع ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘سضا˘ير˘لا ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لا ة˘مزألا ل˘ظ ي˘ف ي˘تأا˘ي د˘يد˘ج˘لا
ممأا سسأاك و،0202 ابوروا ممأا سساك اهزربأا ةيوركلا تاسسفانملا نم ديدعلا ليجأاتو ،امامت طاسشنلا فقوت ىلإا ىدأا يذلاو ،دجتسسملا
ةنراقم ةيرذج تارييغت يأا دهسشي مل تابختنملا فينسصت نإاف ،«افيفلا»ـل ينورتكلإلا عقوملا بسسحبو ،نوريماكلاب1202 ايقيرفا

هجو ىلع تابختنملل ةيمسسرلاو ةيدولا تاءاقللاو ،ماع لكسشب تايرابملا تباسصأا يتلا للسشلا ةلاح لظ يف ،يسضاملا رهسشلا فينسصتب
يتلا ،لئاوألا رسشعلا ةمئاق نم بختنم يأا جرخي مل ثيح ،تارييغت يأا رسشاعلا ىلإا لوألا نم تابختنملا بيترت دهسشي ملو ،سصوسصخلا
-باسسح ىلع،1202 ممأÓل ايقيرفإا سساك تايفسصت يف نييلاتتم نيزوف لجسس دق »رسضخلا» ناكو ،قÓطإلا ىلع تÓيدعت يأا دهسشت مل

نم ةيناثلاو ىلوألا نيتلوجلا باسسحل ،نوروباغب (1-0) ةجيتنب اناوسستوبو ةيدلبلاب (5-0) ةجيتنب ايبماز نم لك -يلاوتلا ىلع
يرئازجلا بختنملا لتحي ،يقيرفإلا ديعسصلا ىلعو،(9102) يسضاملا ربمفون رهسش ةياهن اهتÓباقم ترج يتلا ةنماثلا ةعومجملا
،(13 زكرملا) ايريجين ّمث (72 ـلا زكرملا) سسنوت و (ايملاع02 ـلا زكرملا) ردسصتملا يلاغنسسلا بختنملا نم لك فلخ عبارلا فسصلا

ـلا زكرملا يف ايبماز تابختنم تدّمجت،1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك تايفسصت يف يسضاملب لامج ينطولا بخانلا لابسشأا يسسفانُم نأاسشِبو
،2202 لايدنومل يوفسصتلا يناثلا رودلا يف رسضخلا وسسفانم امأا ،اناوسستوبِل841 ـلا زكرملاو يوبابميزِل111 ـلا ةبترلاو ،ايملاع88

يسضاملب لامج ةدايق تحت «رسضخلا» بعلو،(851) يتوبيجو (211 ) رجينلا،(95 ةبترملا ) وسسافانيكروب :يلي امك مهبيترت ءاجف
اهنم ةعسستب اوزاف ةيمسسر ةارابم31 اوبعلو ،طقف ةديحو ةميزهو تلداعت ةسسمخو اراسصتنا41 اهيف اوققح ،ةارابم02 نآلا دح ىلإا

تايرابملا لك يف موجهلا طخ لجسسو ،ثÓث يف اولداعتو اهنم عبرأاب اوزاف ،تايدو7 لباقم ،طقف ةدحاو اورسسخو ثÓث يف اولداعتو
ناك ،ينطولا بختنملا اهيف رسسخي مل يتلا تايرابملا ةلسسلسس قÓطنا لبقو ،طقف افده11 ىوسس عافدلا طخ قلتي مل امنيب افده73
رئازجلاب نينبلا ىلع زافو،1/1 هل ةارابم لوأا يف يلحملا بختنملا مامأا ايبماغ يف لداعت ذإا ،اهلبق نيتارابم يف هداق دق يسضاملب
فلتخم يف يرودلا تلوطب نم ديدعلا ةدوع نم مغرلا ىلعو ،هدعاوق جراخ0/1 سسفانملا تاذ مامأا مزهني نأا لبق ةفيظن ةيئانثب
تلوطب نم ديدعلا ةدوع نم مغرلا ىلعو ،ةيلود تايرابم ميظنت مامأا اقئاع دجتسسملا انوروك سسوريف لازام ،ايجيردت ملاعلا ءاحنأا
.ةيلود تايرابم ميظنت مامأا اًقئاع دجتسسملا انوروك سسوريف لاز ام ؛اvيجيردت ملاعلا ءاحنأا فلتخم يف يرودلا

بيجن.ج

8102 يف ينيعبسس نب مسض يف خابدÓغ لسشف ببسس فسشكي ليربيإا سسكام
يسضايرلا ريدملا ليربيإا سسكام فسشك
ن˘ع ،خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م ا˘ي˘سسورو˘ب يدا˘˘ن˘˘ل
ي˘ف ل˘سشف˘ي ه˘ق˘ير˘ف ل˘ع˘ج يذ˘لا بب˘˘سسلا
ةرملا يف ينيعبسس نب يمار عم دقاعتلا
ح˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘˘˘ح ،ىلوألا
اذ˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا «ر˘˘ك˘˘ي˘˘ك» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل
ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘˘ك8102 ي˘˘˘˘ف» :سصو˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘لا
نب يمار عم ةيا˘غ˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘ت˘م تلا˘سصتا
يداملا ق˘سشلا ف˘سسأÓ˘ل ن˘ك˘لو ،ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس

،«رومألا ءاهنإا ىلع نيرداق ريغ انلعج
ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ل˘˘سشف ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب» :ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي˘˘˘ل
ةر˘م˘لا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘˘سس ن˘˘ب ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ا˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها ،ة˘˘˘يدا˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘سسأل ىلوألا

ي˘ف» :م˘ت˘ت˘خ˘ي˘ل ،«ف˘قو˘ت˘ي م˘ل بعÓ˘لا˘ب
مامتإا اهيف انلوا˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘لا
ل˘كا˘سشم ا˘ن˘ق˘ير˘˘ط تسضر˘˘ت˘˘عا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا

فاطملا ةياهن يف نكلو ،اددجم ةيدام
هذه مسسح لجأا نم ةسصرفلا انل تحيتأا
.«لعفلاب هب انمق ام وهو ةقفسصلا

Ω.T¢.´

يتيسس كوتسس ةهجاوم نع بيغي ةمحر نب
ةبوقعلا يعادب

هقيرف عمجت يتلا ةهجاوملا نع ،دروفتنيرب يدان مجن ةمحر نب ديعسس بيغي
،«بيسشنويبمو˘سشلا» ـل34 ةلوجلا تاسسفانم نمسض يت˘ي˘سس كو˘ت˘سس ه˘ف˘ي˘سضم˘ب مو˘ي˘لا

يتلا ةارابملا لÓخ ةسسماخلا ءارفسصلا ةقاطبلا يرئازجلا يلودلا ىقلت ثيح
مويلا ةهجاوم نع ةيلآا ةفسصب بيغيل ،نوتسسيرب هسسفانمب دروفتنيرب تعمج

ىلع عسساتلا هزوف قيقحت نع ثحابلا هقيرفل ةبسسنلاب ةغلاب ةيمهأا يسستكت يتلا
نب نأا ركذي ،ءاوسضألا يرود ىلإا دوعسصلا ةقاطب نع ثحبلا ةلسصاومو يلاوتلا

ريبك طسسقب كلذب مهاسسيل مسسوملا اذه هقيرف عم افده71 لجسس دق ناك ةمحر

´.¢Ω.T.دروفتنيرب اهققح يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا يف
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°03 ةدكيكصس

°82شسأرهأأ قوصس

°13ةملاق

.رصصم يف هئأربخ ةمهم ءاهنإاب يتيفوصسلأ داحت’أ بلاطي تأداصسلأ رونأأ دمحم يرصصملأ شسيئرلأ4791 -
.’اميتأوغ ةلودب زيصشناصس يد نÓب ةيرق يف ،اصصخصش052 نم رثكأأ اهيف لتُق يتلأ زيصشناصس يد نÓب ةحبذم عوقو2891 -
.قأرعلأ عم برحلأ فقوب نمأ’أ شسلجم رأرق اهلوبق نلعت نأريإأ8891 -
.شسيراب يف ايناملأأ ديحوت ةداعإ’ قافتأ ىلع ىلوأ’أ فرحأ’اب عيقوتلأ0991 -
.9891 ةنصس يف تأأدب يتلأو ةيدودحلأ ةيلاغنصسلأ ةيناتيروملأ برحلأ ءاهتنأ1991 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

فيطصسو ةليصسملأ ،ةنتاب تاي’و نم نوردحني

 سصتخت ايئاضضق نوقوبضسم اهدأرفأأ رأرضشأأ تايعمج كيكفت

ةنتابب ةكيرب يف تابكرملأ ةقرضس يف
رارسشا ةيعمجل دح عسضو نم ،ارخؤوم ،ةنتاب ةيلوب ةكيرب ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف رسصانع نكمت

مهرامعا حوارتت سصاخسشا60 مهددع غلابلا رارسشألا ةيعمج دارفا مت ثيح ،تابكرملا ةقرسس اهرسصانع نهتمي

يف نوطسشني اوناك ،ةليسسملاو فيطسس ،ةنتاب تايلو نم نوردحني ،ايئاسضق نيقوبسسم ةنسس94و23 نيب

نمو  مهاياحسض جاردتسسا قيرط نع ةليسسملاو فيطسس ،ةنتاب ةيلو نم لك روحم ربع تابكرملا ةقرسس لاجم

.ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا نيفوقوملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتسسا دعب ،مهيلع ءادتعلا مث

اسصوسصخ ةيلولل ةيبونجلا ةقطنملاب ابيهر اراسشتنا فرعت تتاب تابكرملا ةقرسس تايلمع نا ركذلاب ريدج

T°ƒT°É¿.ì.رايغ عطق لكسش ىلع اهعيبو تابكرملا كيكفت تاكبسش دجاوتت ثيح ،رازجلاو ةكيربب

 وزو يزيت نم ةصضايرلأو بابصشلأ ريزو

ديدجلأ بعلملل ةريبك ةيمهأأ يلوُي ةيروهمجلأ سسيئر

شصاخصشأأ ةثÓث فيقوتو نيتبكرم زجحب تحمصس ةيلمعلأ

 ةيلوحكلأ تابورضشملأ نم ةدحو567 زجحي لجيجب كردلأ

¯  N∏«π S°©ÉO

سسمأا لوأا را˘˘ه˘˘ن لÓ˘˘خ فر˘˘˘سشأا
ديسس ةسضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘يزو
يزيت بعلم  ةرايزب يدلاخ يلع
ه˘ب تف˘قو˘ت ي˘ت˘لا د˘يد˘ج˘˘لا وزو

9102. يام50 ذنم لاغسشألا

اسضيأا اهرسضح ةيناديملا ةرايزلا
دومحم وزو يزيت ةيلو يلاو
ذاختا مت  راطلا اذه يفو عماج
ىلإا ةيمارلا تارارقلا نم ةلمج
ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا ثع˘˘˘ب ةدا˘˘˘عإا

امي˘سسل بع˘ل˘م˘لا اذ˘ه ىو˘ت˘سسم
ع˘˘م˘˘ج˘˘˘م ع˘˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا خ˘˘˘سسف

BHRTEق˘ل˘غ م˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

دادعإا و .يئاهنلا ماعلا باسسحلا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا طور˘˘˘سشلا ر˘˘˘ت˘˘˘فد
قÓطإا دسصق ةيقبتملا لاغسشألاب
ديدج لماعتم رايتخل ةسصقانم
ديسسلا ماق امك .لاغسشألا مامتإل
ريد˘م د˘ي˘سسلا ف˘ي˘ل˘كت˘ب ر˘يزو˘لا
يزيت ةيلوب ةسضايرلاو بابسشلا

يلاو ةطلسس تحت ،رهسسلاب وزو
هذ˘˘ه ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يلو˘˘˘لا
ة˘˘يو˘˘لوألا ءÓ˘˘˘يإا و تارار˘˘˘ق˘˘˘لا
يف و .عورسشملا اذهل ىوسصقلا
ل˘ث˘م˘م فا˘˘سضا قا˘˘ي˘˘سسلا سسف˘˘ن
سسي˘˘˘˘˘ئر نأا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘˘لا
ديحملا دبع ديسسلا ةيروهمجلا
وزو يزيت بعلم يلوي ، نوبت

ادكؤوم .ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا د˘يد˘ج˘لا

نا ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع

ةرور˘سض ى˘ل˘ع ح˘ل˘ُت ة˘مو˘كح˘˘لا

دكا لاجألا برقأا يف هميلسست

ديد˘ج˘لا وزو يز˘ي˘ت بع˘ل˘م نا˘ب

ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح ة˘˘نا˘˘كم ه˘˘ل نو˘˘كت˘˘سس

لكك رئازجلا يف ةيجيتارتسساو

بجيو طقف ةيلولا يف سسيلو

يف يرسصع ريي˘سست˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي نأا

ريزو فاسضا امئاد لاجملا سسفن

ة˘يلو نا˘ب ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا

ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا تمد˘˘˘ق وزو ىز˘˘˘ي˘˘˘ت

 . ةيرئازجلا ةسضايرلل
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قيرطلا ىوتسسم ىلع تمت ةجودزم ةيلمع يف

لجي˘ج ي˘ت˘يلو ط˘بر˘ي يذ˘لا34 مقر ين˘طو˘لا
ةيدلبل ةعباتلا ريسسيك ةقطنمب اديدحتو ةياجبو
لخد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ف˘قوأا ة˘ناو˘ع˘لا
ةثÓث لجيجب ين˘طو˘لا كرد˘لا زا˘ه˘ج˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا
نم ةربتعم ةيمك بيرهت ددسصب اوناك سصاخسشأا
ناك ني˘ت˘ب˘كر˘م ز˘ج˘حو ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا
ةيلمعلا ليسصافت يفو . امهنتم ىلع نوفوقوملا
ينطو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘يلو˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب د˘كأا
اوبسصن لخدتلاو ثحبلا ةقرف رسصانع نأاب لجيجب

جيور˘تو ل˘ق˘ن ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل ا˘ن˘ي˘م˘ك
ةيمك لاخدا ءلؤوه لزع نع تامولعم رثا رومخلا

ينطولا قيرطلا ربع ةيلولا ىلا ةداملا هذه نم

لوألا اهئزج يف ةي˘ل˘م˘ع˘لا تح˘م˘سسو،34 مقر

اهنتم ىلع702 وجيب عون نم ةرايسس فيقوتب

نم ةريخألا هذه سشيتفت ةيلمع تنكمو نيسصخسش

، ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو582 طبسض

ةبكرم فيقوتب تحمسس يتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ر˘م˘ت˘سست˘ل

ونور عون نم يهو ةعومجملا تاذل دوعت ةيناث

ن˘م ةد˘حو084 ىلع اهلخاد˘ب ر˘ث˘عو لو˘ب˘ما˘سس

ةيمكلا زجح مت  اذه . ةيلوحكلا تابورسشملا

نيتبكرملا ى˘لا ة˘فا˘سضا رو˘م˘خ˘لا ن˘م ةرو˘كذ˘م˘لا

لقن يف امهب نييعتسست ةعومجملا تناك نيتللا

نوفوقوملا سضرعي نأا رظتني اميف مومسسلا هذه

ءا˘ه˘ت˘نا رو˘ف ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ة˘ثÓ˘ث˘˘لا

مايأا لبق ىرج هنأا ىلا ةراسشإلا عم تاقيقحتلا

تابورسشملا نم ةدحو فلأا31 ةبارق زجح طقف

كلذو لجيجب ةطرسشلا تاوق لبق نم ةيلوحكلا

. نيتفلتخم نيتلمع يف
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ردا˘سصم ن˘م ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا تم˘˘ل˘˘ع
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق نأا ة˘ق˘با˘˘ط˘˘ت˘˘م
ة˘يلو˘ب سشا˘سشر دلوأا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب

ةرخأاتم ةعاسس يف رمأا دق ةلسشنخ
سسيئر عسضوب لوألا سسمأا موي نم
بزحل يمتنم˘لا ة˘ما˘م˘حو˘ب ة˘يد˘ل˘ب

نيبختنمو ينطولا ريرحتلا ةهبج
نينطاوم و ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘مو
تحت داسسف ة˘ي˘سضق ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م
لا˘م˘كت˘سسا و ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘با˘˘قر˘˘لا
ردسصم ركذو . مهعم تاقيقحتلا
يتلا ةيسضقلا فلم نأا ةعاسس رخآا
ذوفنلا لÓغتسساو ريوزتلاب قلعتت
ق˘ح ه˘جو نود˘ب ق˘ئا˘˘ثو راد˘˘سصإا و
ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ه˘ي˘ف تق˘ق˘ح نأا و ق˘˘ب˘˘سس

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإلا

، ةيسضاملا ةن˘سسلا ي˘ف ة˘ما˘م˘حو˘ب˘ب

ماق يتلا تايرحتلا تفسشك ثيح

ىلع نوفرسشملا كردلا رسصانع اهب

ةيدلبلا سسيئر طروت نع قيقحتلا

و سسل˘ج˘م˘لا˘ب ه˘ع˘م ن˘ي˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘مو

مهنم نينطاوم و ةيدلبلاب نيفظوم

قئاثو ىلع لوسصحلا يف ذوفن وذ

ةقيرطب و قح هجو نود ةيمسسر

ةزايحلا تاداهسش اهنم ةينوناق ريغ

ةفاسضإلاب ، لÓغتسسلا تاداهسش و

قئاثو و تايطعم يف رييغت ىلإا

ديدبت يف اه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا و ة˘ي˘م˘سسر

ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘˘بو ، ما˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ل˘ب˘ق ن˘م تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

مت ، ةمامحوب˘ب كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

ةباينلا ما˘مأا ة˘ي˘سضق˘لا ف˘ل˘م ة˘لا˘حإا

ةمكحم تراتخأا يت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

سسي˘ئر ة˘م˘كا˘ح˘˘م˘˘ل سشا˘˘سشر دلوأا

نوناقلا راطإا يف هعم نمو ةيدلبلا

جراخ «ريملا» ةمكا˘ح˘م˘ب سصا˘خ˘لا

مايألا يفو .سصاسصتخلا ةمكحم

ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر ل˘ث˘م ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

نم رثكأا مهدعو نومهتملا عيمجو

قيقحتلا يسضاق مامأا نيمهتم01

عامسس ةسسلج لوأا يف ردسصأا يذلا

عسضوب يسضق˘ي رار˘ق ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل

نيمهتملا عيمج و ةيدلبلا سسيئر

ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تاءار˘˘˘جإا تح˘˘˘ت ه˘˘˘ع˘˘˘م

تاسسامتلا تناك امنيب ، ةيئاسضقلا

عاديإا فلملا يف ةيمومعلا ةباينلا

. سسبحلا نيمهتملا عيمج
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ناكسس اديدحتو سسمأا لجيج ةيلو ناكسس قافتسسا
ةيسضرأا ةزه عقو ىلع ةيلولا نم ةيقرسشلا قطانملا
ىلع ةجردلا فسصنو تاجرد عبرأا اهتدسش تغلب ةيوق
يتلا ةفينعلا ةزهلا هذه تببسستو . رتسشير سسايقم

ةقيقد31و احابسص ةعسساتلا ةعاسسلا دودح يف تعقو
نم ةيقرسشلا ةهجلا ناكسس طسسو علهلا نم ةلاح يف
، ةريخألا هذهب مهريغ نم رثكأا اوسسحأا نيذلاو لجيج
ىلا جورخلا يف ءلؤوه نم ريثكلا ناوتي مل ثيح
ةريبك رعذ تداسس اميف لوهجملا نم افوخ عراسشلا

ينابم ىلع رفوتت يتلا ءايحألا سضعب ناكسس طسسو
ةيليملاب تحيربات يح رارغ ىلع ةعدسصتمو ةميدق
ءا˘سسن˘لا ا˘سصو˘سصخو ءلؤو˘ه ى˘ل˘ع ر˘عذ˘لا م˘˘ي˘˘خ ثي˘˘ح
تلاح سضعب ليجسست نع ثيدح طسسو لافطألاو
ةزهلا هذه زكرم ددح دقو . ءلؤوه طسسو ءامغإÓلا
يديسس ةقطنم لامسش اديدحتو ةيليم ةيلوب ةيسضرألا

برقل ار˘ظ˘ن ا˘ه˘ب ة˘ل˘جاو˘ج˘لا رو˘ع˘سش ر˘سسف˘يا˘م ناور˘م

تببسست دق ةزهلا ناو املع نيتيلولا نيب ةفاسسملا

لجيج نيب طبارلا قيرطلا نم ءزج قÓغا يف كلذك

لعفب كلذو ةيدودحلا نانياب ةقطنمب اديدحتو ةليمو

ركذي . قيرطلا سضرع يف ةراجحلا نم لتك طوقسس

ةلسسلسس عقو ىلع تسشاع دق تناك لجيج ةيلو نأا

يسضاملا يفناج رهسش ةيسضرألا تازهلا نم ةليوط

فرظ يف ةلماك ةرم31 ـل اهب سضرألا تزتها ثيح

ر˘ي˘ب˘ك فو˘خ ي˘ف ا˘ه˘مو˘ي بب˘سستا˘م و˘هو د˘حاو ر˘ه˘˘سش

نأا لامتحاو اهب ةيسضرألا تازهلا يلاوت سصوسصخب

ها˘˘ف˘˘نا˘˘م و˘˘˘هو يو˘˘˘ق لاز˘˘˘لز˘˘˘ل ر˘˘˘سشؤو˘˘˘م كلذ نو˘˘˘كي

ةيلازلز ةقطنم يف ةيلولا عوقو مغر نوسصتخملا

ةهجلا ناكسس نأا ىلا ةراسشإلا ردجت امك ، زايتماب

ةمايزو ةناوعلا ناكسس اديدحتو ةيلولا نم ةيبرغلا

موي فوخلا نم ةلاح مهرودب اوسشاع دق ةيروسصنم

نيتيلاتت˘م ن˘ي˘تز˘ه ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘برألا

ةيلوب سساقوأا ةقطنمب امهزكرم ددح نيتللاو ةهجلاب

. ةرواجملا ةياجب

ةنيطنضسقب دضشأر يديضس رضسج تحت نم سصخضش ةثج لاضشتنأ
دودح يف ةعمجلا سسمألا موي ،ةزعموب مدقتملا زكرملا و ةرطنقلا باب ةيندملا ةيامحلل مدقتملا زكرملا لخدت

،رسسجلا ىلعأا نم طقسس سصخسش ذاقنإا لجأا نم ،ةنيطنسسق دسشار يديسس رسسجب ةقيقد24 و60 ةعاسسلا
يف ،ةنيطنسسقب ( نوقيلوب ) نامحرلا دبع فنسصم مدقتملا زكرملا لخدت ، رخآا قايسس يفو ،ةيوهلا لوهجم

ةرايسس قيرح لجأل ،فوسصلاوب ةطرسشلا ةيسشتفم مامأا املاب ةيعانسصلا ةقطنملاب د52و31 ةعاسسلا دودح

36 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم «سس.ز » اهبحاسصل ( توزام ةقاط )805 وجيب عون نم ،يلك قيرح ةيعفن

LªÉ∫ HƒYµÉR.قيرحلا دامخإا عم هءÓجإا و هذاقنإا مت ةنسس

سسأرهأأ قوضسب يحÓف رأرج بÓقنإأ يف ليتق
رداسصم بسسحو ةعيردلا ةيدلب ىلإا ةعباتلا روداملا ةتسشمب ةروطقمب يحÓف رارج بÓقنا دعب هفتح باسش سسمأا يقل

ةافوو تارم هبÓقنإا ىلع ىدأا ام ،رارجلا ىلع  ةرطيسسلا ةنسس61 رمعلا نم غلابلا «ز.ط» ةيحسضلا دقف دق  ،ةيلحم

¢G.T.ثثجلا ظفح ةحلسصمل سشوروادم ىفسشتسسم ىلا ةيحسضلا لقن مت دق و .ةغيلب حورجب ارثأاتم هقئاسس

: ررقي و نيمهتملل ةيلوأأ عامتصسأ تاصسلج رصشابي ةلصشنخب ششاصشر د’وأأ ةمكحمب قيقحتلأ يصضاق

نيفظوم و نيبختنم و ةمامحوب ةيدلب سسيئر عضضو»
«داضسف ةيضضق يف ةيئاضضقلأ ةباقرلأ تحت

ةليم ةي’وب اهزكرم ددحو رتصشير ملصس ىلع فصصنو تاجرد عبرأأ اهتوق تغلب

 لجيج نم ةيقرضشلأ ةهجلأ ناكضس بعرت ةيوق ةيضضرأأ ةزه
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