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ةيمنتلا ءابعأا لمحت ىلع ةرداق دعت مل كارطانوصس نأا راطع دكأا اميف
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ةبانعب  رطخلا سسوقان قدت ةباقنلاو ديازت يف نيفظوملا طصسو تاباصصإلا

انوروك ءابول ةرؤوب ىلإا لوحتت ةراجتلا ةيريدم



يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ةيمنتلا ءابعأا لمحت ىلع ةرداق دعت مل كارطانوسس نأا راطع دكأا اميف

ريوطتل قيرط ةطراخ دادعإا يف عورسشلا
ينطولا داسصتقإلا ششاعنإا راطإا يف ةقاطلا عاطق

ايبيل ةلود يف عسضولل ةريخألا تاروطتلا لوح

ةحيرقنسش ديعسس قيرفلل ةبوسسنم تاحيرسصت بذكت ينطولا عافدلا ةرازو

ايونسس يسسنج ءادتعإا ىلإا نوسضرعتي لفط0009 نم رثكأا

رئازجلا يف لافطألا قوقح ةيامح ةموظنم ةعجارمل تاوعد

و يوقاطلا لاقتنلا ريزو روسضحب عاطقلا نم ةيماسس تاراطإا عم عامتجل هسسأارت لÓخ سسمأا لوأا راطع ديجملا دبع ،ةقاطلا ريزو نلعأا
اهسضرع متيسس يتلاو ،ينطولا داسصتقلا سشاعنإا راطإا يف عاطقلا ريوطتل قيرط ةطراخ دادعإا نع ،روتيسش نيدلا سسمسش ،ةددجتملا تاقاطلا

 .مايألا مداق يف ةموكحلا ىلع
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راطإا يف هنأاب راطع ريزولا دافأاو

يرجي دلبل˘ل يدا˘شصت˘ق’ا سشا˘ع˘نإ’ا

تح˘ت ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ داد˘عإا ا˘ي˘لا˘˘ح

ا˘ها˘عر˘ت ل˘م˘ع ة˘عو˘م˘ج˘˘م فار˘˘ششإا

لك نع Óثمم مشضتو ةقاطلا ةرازو

يفو.عاطقلل ةعبات ةشسشسؤومو ةئيه

نأا ةقاطلا ريزو دكأا هتاذ قايشسلا

هناكمإاب دعي مل كارطانوشس عمجم

ةيم˘ن˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ءبع˘لا ل˘م˘ح˘ت

اددششم ،تاكارشش ىلإا ةجاحب هنأاو

ةنشس نوناق قي˘ب˘ط˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع

قلعتيو .لاجآ’ا برقأا يف9102

لا˘غ˘ششأا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ا˘˘شضيأا ر˘˘مأ’ا

لو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو بي˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا

نم دراو˘م˘لا ن˘ي˘م˘ث˘تو ة˘ف˘ششت˘كم˘لا

ةدا˘عإاو عا˘جر˘˘ت˘˘شس’ا ة˘˘ب˘˘شسن ثي˘˘ح

لوح كارطانو˘شس تا˘طا˘ششن ز˘ي˘كر˘ت

را˘ششأا ا˘م˘˘ك .ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأ’ا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ه˘˘م

ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م نأا ى˘˘˘لإا ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

دا˘ن˘شسإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘شس زا˘غ˘ل˘˘نو˘˘شس

تا˘ئ˘ي˘ه˘ل ا˘ه˘تا˘طا˘ششن ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا

قيرطلا ةطراخ نأاب ازربم ،ةيجراخ

تا˘شسا˘ي˘شس نا˘ب˘شسح˘لا ي˘ف ذ˘خأا˘ت˘˘شس

.ة˘ن˘م˘قر˘لاو يدا˘شصت˘ق’ا ل˘ما˘كت˘˘لا

ةشسايشس ينبت ةيناكمإا راطع حرطو

اميف ةيو˘قا˘ط˘لا ة˘ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘ل ةد˘يد˘ج

عم طقف نيكلهتشسملا رابكب قلعتت

ل˘˘ي˘˘شصو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘لوأ’ا ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا

قلخي نم لك حلاشصل يئابرهكلا

.ةورثلاو لمعلا سصرف
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لوأا ينطولا عافدلا ةرازو تبذك
يتلا رابخ’ا يعطق لكششب سسمأا
عقاوم تاح˘ف˘شص سضع˘ب ا˘ه˘ت˘ل˘قا˘ن˘ت
تبشسن يتلا و يعامتج’ا لشصاوتلا
سسي˘ئر˘ل «ة˘مو˘عز˘م» تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
،يبع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا نا˘كرأا
لوح ،ةحير˘ق˘ن˘شش د˘ي˘ع˘شسلا ق˘ير˘ف˘لا
ي˘ف ع˘شضو˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا تارو˘ط˘ت˘˘لا
ةرازولل نايب يف ءاجو .ايبيل ةلود
تا˘˘˘با˘˘˘شسح˘˘˘لا سضع˘˘˘ب تل˘˘˘قا˘˘˘ن˘˘˘ت»

لشصاوتلا عقاوم ىلع تاحفشصلاو
سساشسأا ’ ةبذاك ارابخأا يعامتج’ا
تاحيرشصت بشسنت ةحشصلا نم اهل
سسيئر قيرفلا ديشسلا ىلإا ةموعزم
ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا نا˘كرأا

عشضول˘ل ةر˘ي˘خأ’ا تارو˘ط˘ت˘لا لو˘ح
تاذ فا˘˘شضأاو .«ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ة˘˘لود ي˘˘ف
عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو» نأا˘˘˘ب رد˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا
هذ˘ه ل˘ث˘م ا˘ي˘ع˘ط˘ق د˘ن˘ف˘ت ي˘ن˘طو˘˘لا
هذ˘˘˘˘ه نأا د˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘تو تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ششإ’ا
ةلبلبلا عرز ىلإا ةفداهلا تاطلاغملا

وحن ينطولا ماعلا يأارلا هيجوتو

ةهوبششم تادنجأا فلخ فافطشص’ا
فر˘˘ششم˘˘لا ى˘˘˘ع˘˘˘شسم˘˘˘لا مد˘˘˘خ˘˘˘ت ’
رئازجلا تبأاد يذلا تباثلا فقوملاو
يف عشضولا هاجت هذاختا ىلع امود
اهيلع دكأا يت˘لاو ،ة˘ق˘ي˘ق˘ششلا ا˘ي˘ب˘ي˘ل
ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر د˘˘ي˘˘شسلا
فو˘قو˘ب تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
ن˘م ةد˘حاو ة˘فا˘شسم ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘˘لا

ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا عار˘˘شصلا فار˘˘طأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
،ءانب يبيل -يبيل راوح ىلإا ةوعدلاو
م˘ئاد ي˘شسا˘˘ي˘˘شس ل˘˘ح ى˘˘لإا ي˘˘شضف˘˘ي
را˘˘هدز’او رار˘˘ق˘˘ت˘˘˘شس’ا ن˘˘˘م˘˘˘شضي

ا˘م˘ك .«ق˘ي˘ق˘ششلا ي˘ب˘ي˘ل˘لا بع˘˘ششل˘˘ل

نأا ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو تد˘˘كأا

ىلعأ’ا دئاقلا ،ةيروهمجلا سسيئر»

عافد˘لا ر˘يزو ،ة˘ح˘ل˘شسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل

ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا و˘˘ه ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

راد˘˘شصإ’ ا˘˘يرو˘˘ت˘˘شسد ة˘˘لو˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ةيروه˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ف˘قاو˘م˘لا

ةيبعششلا ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ةيميلقإ’او ةيلود˘لا ا˘يا˘شضق˘لا ها˘ج˘ت

.«اهنم ةشساشسحلا ةشصاخ
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سسيئر راعرع نمحرلا دبع ددشش
ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كب˘˘ششلا

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ل˘ف˘ط˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح
ة˘ع˘جار˘˘م ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘عاذإا

قوقح ةيامح ةموظنم يف ةقمعم
نع افششاك ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف لا˘ف˘طأ’ا

لفط0009 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا سضر˘˘ع˘˘ت
نأا ادكؤوم .ايونشس يشسنج ءادتع’
لÓ˘خ ف˘قو˘ت˘ت م˘˘ل ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه
تق˘ل˘ت ثي˘ح, «ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
بل˘ط˘ل تاءاد˘ن˘لا تا˘ئ˘م ة˘˘كب˘˘ششلا

.سصو˘شصخ˘لا هذ˘ه ي˘ف ةد˘عا˘شسم˘˘لا
’ هنا راعرع نمحرلا دبع فاشضأاو
ةيامحل ةيلآا مويلا ةياغ ىلا دجوت
ةيشسنجلا تاءادتع’ا نم لافطأ’ا
يذلا ليوطلا تقولا ىلا ةفاشضإ’اب
.ةي˘ئا˘شضق˘لا تاءار˘جإ’ا ه˘قر˘غ˘ت˘شست

يف لكاششم ةدع دوجو دكأا امك
ن˘م لا˘ف˘طأ’ا ة˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م
’ ثي˘ح ،ة˘ي˘شسن˘˘ج˘˘لا تاءاد˘˘ت˘˘ع’ا
جراخ لفطلا عشضوت ةيلآا ةيا دجوت
ةيعشضو سصوشصخبو .رطخلا ةرئاد
لاق انوروك ةحئاج لÓخ لافطأ’ا

جا˘ت˘ح˘˘ت ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه نأا» را˘˘عر˘˘ع

لوخدلل اهريشضحتو ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل
نيب˘نا˘ج˘لا ن˘م ة˘شصا˘خ ي˘شسرد˘م˘لا
نا ركذو .«يعا˘م˘ت˘ج’او ي˘شسف˘ن˘لا

ن˘˘م م˘˘ل˘˘شست م˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ششلا هذ˘˘˘ه
اهنم ةيشسنجلا اميشس’ تاءادتع’ا

تا˘ئ˘م ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت ذا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا لÓ˘خ
ددنو .ةدعاشسم˘لا بل˘ط˘ل تاءاد˘ن˘لا
لÓ˘غ˘ت˘شس’ا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن
ه˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا يدا˘˘شصت˘˘ق’ا
فورظلا لظ يف ةشصاخ لافطأ’ا
نم ديدعلا اهب رمت يتلا ةبعشصلا
ىلإا لافطأ’اب عفدت امم تÓئاعلا

مهلÓغ˘ت˘شساو ل˘غ˘ششلا م˘لا˘ع جو˘لو

ريغ قر˘ط˘ب ة˘يزاو˘م˘لا قو˘شسلا ي˘ف

اه˘نأا ا˘ه˘ن˘ع لا˘ق˘ي ا˘م ل˘قأا ة˘ي˘نو˘نا˘ق

دد˘ع ن˘عو .ة˘ي˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا فور˘˘ظ

تشصحأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف لا˘˘ف˘˘˘طأ’ا

نم لقأا لفط نويلم5 ىدن ةكبشش

لقأا لفط نويلم31و تاونشس5

اديشصر اذه اربتعم، ةنشس81 نم

،رابتع’ا نيعب هذخأا بجي ادج اماه

ةئفلا هذه عم لماعتلا ىلا ايعاد

قو˘ق˘ح˘لا ي˘ل˘م˘ت˘كم ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ك

.زيمت يأا نود تابجاولاو

راكتبلا حور ثعب ىلع نهاري يدهملا ديلو
يرسشبلا دروملا ليهأاتو

نكميسس تانسضاحلا رود زيزعت
داسصتقا ىلإا جولولا نم رئازجلا

ةفرعملا ىلع ينبم ليدب
فل˘كم˘لا لوأ’ا ر˘يزو˘لا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا ف˘ششك
ديلو نيشساي ةئششانلا تاشسشسؤوملاو ةفرعملا داشصتقاب
يتلا دقفتلا و لمعلا ةرايز لÓخ سسمأا لوأا يدهملا
رود ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ّنأا ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ة˘˘ي’و ى˘˘لإا ه˘˘تدا˘˘ق
داشصتقا ىلإا جولولا نم رئازجلا نكميشس تانشضاحلا
تانشضاح نأا يدهملا حشضوأاو.ةفرعملا ىلع ينبم ليدب
ينطولا داشصتق’ا معد يف مهاشست ةينابششلا تاشسشسؤوملا

رئازج ءانبل يرششبلا دروملا ليهأاتو راكتب’ا حور ثعبو
هترايز ىدلو.تاقورحملل ةي˘ع˘ب˘ت˘لا ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب ةد˘يد˘ج
جربب ةيعانشصلا ةقطنملاب ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ة˘ن˘شضا˘ح˘لا ر˘ق˘م˘ل
يلماح بابششلل ريبكلا ددعلاب يدهملا هّون ،جيريرعوب
هنأا اًديفم ،نابيبلا ةمشصاع يف تاراكتب’او عيراششملا

يف ةرشصحنم تناك راكفأ’او عيراششملا بلغأا ّنأا مغر
بهاوملا نأاب نمؤون اننكل ،ةمشصاعلا رئازجلاب قباشس تقو
ر˘يزو˘لا فا˘شضأاو .ن˘طو˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ةدو˘˘جو˘˘م
ةبدتنملا ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘ئاد ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب ّنأا بد˘ت˘ن˘م˘لا
اهقيقحتل راكفأ’ا و عيراششملا يلماح معد ىلع زكتري
يذلا وه يرششبلا لاملا سسأار نأا رابتعا ىلع ايناديم
دادع˘ت˘شسا يد˘ه˘م˘لا ىد˘بأاو .يدا˘شصت˘ق’ا و˘م˘ن˘لا˘ب ع˘فد˘ي
حامشسلل تابقعلاو ليقارعلا لك عفرل ةبدتنملا هترازو
ةيئابج تÓيهشست لÓخ نم ةيت’واقملا ملاع جولوب مهل
اًردشصم نوكي قودنشص ءاششنإا بناج ىلإا ،ةيبيرشضو
خانم ريفوتو ةئششانلا تاشسشسؤوملا تايعشضو نيشسحتل
ةيميظنت سصوشصن دوجو ىلإا ريزولا راششأاو.اهل بشسانم
نم ةدافتشس’ا نم اهنّكمتو ةئششانلا تاشسشسؤوملا رّطؤوت
نوك ةيرادإ’ا تاديقعتلا زواجتو ةيئابجلا تÓيهشستلا
عيرشسلا اهومنو يراكتبا عباط تاذ ةئششانلا ةشسشسؤوملا
وبشصن ام اذهو ،يلودو يلحم مامتها ردشصم اهلعجي
.ةفرعملا ىلع دمتعت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ه˘ي˘لإا

لماك ربع ةئششان ةشسشسؤوم0021 ءاشصحإا نع اًفششاك
.دÓبلا ءاجرأا
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يف ةماعلا ةيلسصنقلاو ةرافسسلل تاميلعت
اهتقفارمو ديقفلا ةلئاع ةدعاسسمل لسسكورب

بثك نع عباتن .. ةيجراخلا ةرازو
يرئازجلا نطاوملا لتقم فلم

اكيجلب يف «مركأا»
ةافو فلم نإا سسمأا لوأا ةيجراخلا نوؤوششلا ةرازو تدكأا
وعدملا اشضر نمحرلا دبع يرداق يرئازجلا نطاوملا
ة˘ن˘يد˘م˘ب ،ا˘ه˘ن˘ع ف˘ششكلا ير˘˘ج˘˘ي فور˘˘ظ ي˘˘ف «مر˘˘كأا»

ىظحي ،طرافلا ة˘ي˘ل˘يو˘ج91 موي اكي˘ج˘ل˘ب˘ب «سسر˘ف˘نأا»
ايلعلا تاطلشسلا ندل نم بثك نع ةعباتمو غلاب مامتهاب
ّمت هنأا ىلإا اهل نايب يف ةرازولا تراششأاو .رئازجلا يف
ةماع˘لا ا˘ن˘ت˘ي˘ل˘شصن˘قو ا˘ن˘تارا˘ف˘شس ى˘لإا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ءاد˘شسإا
م˘عد˘لاو ةد˘عا˘شسم˘لا ل˘ما˘ك م˘يد˘ق˘ت د˘شصق ل˘ي˘شسكور˘ب˘˘ب
ةنحملا هذه يف اهتق˘فار˘مو ،د˘ي˘ق˘ف˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ن˘ي˘مزا˘ّل˘لا
اهي˘ت˘ي˘ل˘ّث˘م˘م ر˘ب˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا» نا˘ي˘ب˘لا فا˘شضأاو .«ة˘م˘ي˘لأ’ا
طيلشست ىلع رهشست ،اكيجلبب ةيلشصنقلاو ةيشسامولبدلا
تا˘شسبÓ˘م˘لا ل˘ك ف˘ششكو ف˘ل˘م˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘شضلا
لكب رمتشسمـلاو مئادلا لاشصت’ا لÓخ نم ،هب ةطيحملا

ة˘ي˘طر˘ششلاو ة˘يرادإ’ا تا˘ط˘ل˘شسلاو د˘ي˘ق˘ف˘لا ة˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م
يشضاملا دحأ’ا «مركأا» يفوتو .«ةيكيجلبلا ةيئاشضقلاو
ترهظأا ثيح ،ةيكيجل˘ب˘لا ة˘طر˘ششلا ع˘م ه˘كا˘ب˘ت˘ششا د˘ع˘ب
لشصاوتلا عقو˘م ر˘ب˘ع ا˘هر˘ششن م˘ت ثدا˘ح˘لا ن˘م تا˘ط˘ق˘ل
وه باششلا ةريشصقلا تانيودت˘ل˘ل «ر˘ت˘يو˘ت» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

تهبششو.نيطباشض لبق نم زجتحمو سضرأ’ا ىلع اددمم
ةثداحب يرئازجلا باششلا عم ثدح ام مÓعإا لئاشسو

64 رمعلا نم غلابلا «ديولف جروج» يكيرمأ’ا لتقم

ءانثأا «سسيلوبا˘ي˘ن˘ي˘م» ة˘ن˘يد˘م ي˘ف يا˘م52 يف ،ة˘ن˘شس
ةكرح راثأا ام وهو ةيكيرمأ’ا ةطرششلا لبق نم هزاجتحا
اميف ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ولا يف ةعشساو ةيجاجتحا
.دعب
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نيمسسوملا Óكل ةيطايتحإلا مئاوقلا سسفن ىلع كلذك ءاقبإلا عم

2202 و1202 ىلإا1202 و0202 يمسسومل جحلا ةعرق يف نيزئافلا مئاوقب ظافتحإلا
جحلا ةعرق يف نيزئافلا نينطاوملا مئاوقب ظافتح’ا متيشس هنأا سسيمخلا سسمأا لوأا ةينارمعلا ةئيهتلا و ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو تفششك

مشسوملل جحلا ةعرق يف نيزئافلاب ةشصاخلا مئاوقلا نإا اهل نايب يف ةرازولا تلاقو2202.و1202 يمشسوم ىلإا1202و0202 يمشسومل ةجودزملا

ةيطايتح’ا مئاوقلا سسفنب كلذك ظافتح’ا متيشس امك،2202 مشسومل1202 مشسومل نيزئافلا مئاوق دمتعت اميف،1202 مشسومل اهدامتعا متيشس يلاحلا
ءارجإا يف مشسوملا اذه ةكلمملا جراخ نم جاجح لابقتشسا مدع قباشس تقو يف تررق ،ةيدوعشسلا ةيبرعلا ةكلمملا تاطلشس نأا ركذي .نيمشسوملا Óكل

±.S°∏«º.«91ديفوك» يملاعلا انوروك ءابو يششفت نم دحلل يزارتحا
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:ديزوب نب .. سضيبأ’أ سشيجلأ عم نماسضتلأو فافتلإ’أ ىلإأ نينطأوملأ اعد

ةبراحمل ةبيصصعلا فورظلا هذه يف حفاكي عيمجلا»
«هللا نذإاب اهيلع رصصتننصسو انوروك

اننأأو،انوروك سسوريف يسشفت ةبراحمل ةبيسصعلأ فورظلأ هذه يف حفاكي عيمجلأ نأأ ديزوب نب نامحرلأ دبع ةحسصلأ ريزو دكأأ
.هللأ نذإاب اهيلع رسصتننسس

¯ S°∏«º.±

ةريزو عم هل ءاقل يف ريزولا دروأاو

ة˘˘مد˘˘خ قÓ˘˘˘طإا ةاد˘˘˘غ ن˘˘˘ما˘˘˘صضت˘˘˘لا

يوعملا معد˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا

ةيذ’وفلا ةدارإ’اب سضي˘بأ’ا سشي˘ج˘ل˘ل

،سضي˘بأ’ا سشي˘ج˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘جر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

،تامهاصسملا ىتصشب عيمجلا معدبو

نمثو .فورظلا هذه ىلع بلغتنصس
تتأا يت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ،د˘يزو˘ب ن˘ب
هاعصسم يف سضيبأ’ا سشيجلا ةقفارمل
لفكت˘لا تادا˘صشرإا بجو˘م˘ب ،ل˘ي˘ب˘ن˘لا
تاون˘ق ح˘ت˘فو ،ى˘صضر˘م˘ل˘ل ي˘صسف˘ن˘لا
ةيبطلا مقطأ’ا عم رواصشتلاو راوحلل

دكأا امك.نطولا تاهج فلتخم ربع
ديزوب نب نامحرلا دبع ةحصصلا ريزو

انوروك ةحئاج لظ يف ءابطأ’ا نا
لكصشب يصسفنلا قاهرإ’ا نم نوناعي

سضعبب ريزولا ددنو .لصصاوتمو ريبك
نينطاوملا اهب موقي يتلا تافرصصتلا

جاتحن يذلا تقولا يفو هنا ادكؤوم
تاءادتعا كا˘ن˘ه ن˘ما˘صضت˘لا ى˘لإا ه˘ي˘ف
ريزولا ربتعاو .ةيبطلا مقطأ’ا ىلع
عاطقلا برصضت تافرصصتلا هذه نا

.لوهجم ودع دصض ابرح هجاوي يذلا
ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ر˘يزو˘لا ن˘م˘ثو اذ˘ه
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عا
نمث امك. مهتيامحل نوناق عيرصشتب
سسي˘˘˘˘˘ئر رار˘˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘˘˘يزو
ىلع عيقوتلاب يصضاقلا ةيروهمجلا

ى˘ل˘ع تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ع˘˘فر˘˘ل مو˘˘صسر˘˘م
.سضيبأ’ا سشيجلا ىلع نيدتعملا
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د˘ي˘ن˘ج˘ت ن˘ع ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو تد˘˘كأا

ةيلآا راطإا يف يرطيب0002 نم رثكأا

طاقنل يرط˘ي˘ب˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ي˘طأا˘ت˘لا

ح˘بذ˘لا ل˘كا˘ي˘هو ة˘صصخر˘م˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا

ىحصضأ’ا ديع ةرتف لÓخ ةدمتعملا

ةحÓفلا ةرازو تحصضوأاو .كرابملا
لكايهب قلعتت ةيلٱالا نأاب ،اهل نايب يف
ةحوتفم نوكت˘صس ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ح˘بذ˘لا

موي ينطو˘لا ر˘ط˘ق˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ن˘م د˘يزأا د˘ي˘ن˘ج˘ت م˘ت ثي˘˘ح ،د˘˘ي˘˘ع˘˘لا

ماعلا عا˘ط˘ق˘لا ن˘م ير˘ط˘ي˘ب0002
ة˘ح˘صصلا ى˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘صسل˘˘ل سصا˘˘خ˘˘لاو

ةحصصلا ىلع ةظفاحملاو ةيناويحلا

ردصصملا راصشأاو .ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا ة˘ما˘ع˘لا

نيبرملل ةرطاي˘ب˘لا ة˘ق˘فار˘م ى˘لإا ه˘تاذ

عيبلا طاقن ىوتصسم ىلع نيلاوملاو

ةيلمع لÓ˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ه˘ي˘جو˘ت و

،ةر˘طا˘ي˘ب˘لا م˘ها˘صسي˘صس ا˘˘م˘˘ك ،ح˘˘بذ˘˘لا

،ىرخ’ا حلاصصملا لك عم نواعتلاب

يف ةررقملا ةياقولا ريبادت مارتحا يف

«91-ديفوك» ةحئاج ةحفاكم راطإا
و ،تامامكلا كلذك نورفويصس ثيح
ةيامح لجأا نم ،مهتردق بصسح اذه
نم اهنودتر˘ي ’ ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ىود˘ع را˘صشت˘˘نا
.دجتصسملا

ةلاح423و ةافو21  ،ةديدج ةباسصإأ576

ةريخأ’أ ةعاسس42ـلأ لÓخ ءافسش

تلاحل ةديدج ةيصسايق ةليصصح
رئازجلا يف انوروك سسوريفب ةباصصإلا
تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو تنلعأا

ةديدج ة˘با˘صصإا ة˘لا˘ح576 ليج˘صست ن˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا
ددع كلذب عفتريل ،دجتصسملا «انوروك» سسوريفب ةدكؤوم

ةلاح95162 ىلا ينطولا ىوتصسملا ىلع تاباصصإ’ا

عفتريل ،ةديدج ةافو ةلاح21 ليجصست مت نيح يف ،ةدكؤوم

423 ليجصست مت اميف.ةافو6311 ىلإا ةافولا ت’اح ددع

ىلإا ’امجإا عفتريل ةريخأ’ا ةعاصس42ـلا لÓخ ءافصش ةلاح

يفو.ةزكرملا ةيانعلاب اصضيرم56 دجاوتي اميف،39671
ةبراحم لجأا نم ة˘لود˘لا ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا ي˘عا˘صسم˘لا را˘طإا
ءارجإ’ ،سصاخلا عاطقلل عبات ربخم حتف مت ءابولا يصشفت
-ديفوك» دجتصسملا انوروك سسوريف نع فصشكلا ليلاحت

يئ’ولا ريدملا هب دافأا ام بصسح ،ةركصسب ةي’وب «91
سسفنل ادانتصساو.يصسنوت دمحم ،ةباينلاب ناكصسلاو ةحصصلل
نم ةنجل مايق دعب ربخملا اذه دامتعا مت دقف ،لوؤوصسملا

قفارم ىلع عÓطإ’اب «ةمصصاعلا رئازجلا» روتصساب دهعم
تمت يتلا ةمزÓلا براجتلا ءارجإا و هتازيهجتو ربخملا

ةبحاصص هب تحرصص امل اقفوو.ةبولطملا ريياعملل اقفو
مامأا ربخملا اذه حتف نإاف ،نامو ةديمح ،ةروتكدلا ربخملا
ةيطغت يف مهاصستصس ةردابم» نمصض جردني نينطاوملا
يئانثتصس’ا يحصصلا فرظلا اذه يف ةيرورصضلا ةجاحلا
نأا˘ب ة˘فدر˘م ،«ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘ع ف˘صشكلا ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت˘˘ل
ر˘ب˘خ˘م ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا»
ه˘جاو˘ت ر˘ب˘خ˘م˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا ة˘قÓ˘ط˘نا» نأا˘ب تدا˘فأاو.«د˘حاو
دوجو يحلاب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا نا˘كصسلا ل˘ب˘ق˘ت مد˘ع˘ل ة˘بو˘ع˘صص
تارقم نم برقلاب انوروكب سسوريف نع فصشكلل ربتخم
ذاختا مت دق» هنأاب ةحصضوم ،«ىودعلا نم افوخ مهانكصس
لكصشب ميقعتلا تايلمعب مايقلا عم ةيئاقولا ريبادتلا ةفاك
ردج˘ت.«د˘يد˘ج˘لا ر˘ب˘خ˘م˘لا اذ˘ه ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘صصاو˘ت˘م
اصسوملم اعافترا تفرع دق ةركصسب ةي’و نأا ىلإا ةراصشإ’ا
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘صصإ’ا دد˘˘ع ي˘˘ف
ن˘م ما˘ه دد˘˘ع لو˘˘صصو ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘ج˘˘صست ثي˘˘ح,ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
كئلوأا لابقتصس’ ةصصصصخملا حلاصصملا ىلإا سصاخصشأ’ا

متي ثي˘ح91-ديفوكب ةبا˘صصإ’ا سضار˘عأا م˘ه˘يد˘ل ن˘يذ˘لا
مهتباصصإا هبتصشملا نم تا˘ن˘ي˘ع ذ˘خأا˘ب ا˘ه˘ي˘ف˘ن وأا ا˘هد˘ي˘كأا˘ت
.ةنتابب فصشكلا ربخم ىلإا اهليوحتو
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ايرئازج035 ءÓجإا يف عورصشلا
ادنكو ايناملأا نم

نع ،ةعمجلا مويلا ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا تنلعأا
نييرئازجلا ءÓجإ’ ادنكو ا˘ي˘نا˘م˘لأا ى˘لإا ن˘ي˘ت˘ل˘حر ة˘ج˘مر˘ب
ةيوجلا تدافأاو .نطولا سضرأا ىلإا مهب ةدوعلاو نيقلاعلا
عقومب يمصسرلا اهباصسح ىلع اهل ةديرغت يف ةيرئازجلا
يلاوح لقنل ايناملأا وحن هجتتصس ةرئاطلا نأاب ،«رتيوت»

سصوصصخبو .ةنتاب راطمب طحتصس ثيح ،ايرئازج032
يلاوح اهنتم ىلع لقنتصسف ادنك ىلإا ةهجتملا ةرئاطلا

نيدمو˘ب يراو˘ه را˘ط˘م˘ب ط˘ح˘ت˘صس ا˘م˘ك ،ير˘ئاز˘ج003
،ةعمجلا مويلا ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا تنلعأا.يلودلا

نييرئازجلا ءÓجإ’ ادنكو ايناملأا ىلإا نيتلحر ةجمرب نع
ةيوجلا تدافأاو.نطولا سضرأا ىلإا مهب ةدوعلاو نيقلاعلا
عقومب يمصسرلا اهباصسح ىلع اهل ةديرغت يف ةيرئازجلا
يلاوح لقنل ايناملأا وحن هجتتصس ةرئاطلا نأاب ،«رتيوت»

سصوصصخبو.ةنتاب راطمب ط˘ح˘ت˘صس ثي˘ح ،ا˘ير˘ئاز˘ج032
يلاوح اهنتم ىلع لقنتصسف ادنك ىلإا ةهجتملا ةرئاطلا

نيدمو˘ب يراو˘ه را˘ط˘م˘ب ط˘ح˘ت˘صس ا˘م˘ك ،ير˘ئاز˘ج003
.يلودلا

¥.h

نيتيلو يف ةبقترم ةيوق حاير
مويلا ،ةيوجلا داصصرأÓل ينطولا ناويدلا حلاصصم ترذح
يف لامرلل رياطتب ةقوفرم ةيوق حاير بوبه نم ،ةعمجلا

بوب˘ه نأا ،ه˘ل ه˘ي˘ب˘ن˘ت ي˘ف رد˘صصم˘لا تاذ ر˘كذو.ن˘ي˘ت˘ي’و
ىدعتتصس نيأا ،تصسارنمتو راردأا يتي’و سصخيصس حايرلا

حايرلا نوكتصسو.ة˘عا˘صسلا ي˘ف ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك05 اهتعرصس
مويلا راهن فصصتنم نم ةيادب لامرلل رياطتب ةقوفرم
.Óيل ةعصساتلا ةياغ ىلإا ةعمجلا

¥.h

انوروك نم ةررقملأ ةياقولأ ريبأدت مأرتحأ يف ةسصتخملأ حلاسصملأ عم نواعتلاب مهاسسيسس

يحاصضألا عيب طاقن ىوتصسم ىلع نينطاوملا ةقفارمل يرطيب0002 رخصست ةحÓفلا ةرازو
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نأا ةيرازولا ىو˘ت˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل تف˘صشك
ي˘ف ىدؤو˘ت ى˘˘ح˘˘صضأ’ا د˘˘ي˘˘ع ةÓ˘˘صص
دارفأا نيب ةعامج ةبطخ نودب تويبلا
دعب كلذو ىدارف وأا ةدحاولا ةرصسأ’ا
قور˘˘صش ن˘˘م ة˘˘عا˘˘صس ف˘˘صصن و˘˘˘ح˘˘˘ن
ي˘ف فÓ˘ت˘خ’ا ةا˘عار˘م ع˘م سسم˘صشلا
ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
يف ىوتف˘لا ة˘ن˘ج˘ل تدد˘صشو.ن˘طو˘لا

ةيحصضأ’ا حبذ زاوج مدعب اهل نايب
ديقتلا عم ديعلا ةÓصص ءادأا دعب ’إا
.ةبولطملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا لكب
ريبكتلا بحتصسي هنأا نايبلا يف ءاجو
انÓعإا ديعلا يف ليلهتلاو حيبصستلاو
ةن˘ج˘ل˘لا تعدو ،هر˘كصشو ه˘ل˘لا ر˘كذ˘ل
ليلهتلاو ريبكتلاو حيبصستلا عفر ىلإا

دجاصسملا يف توصصلا تاربكم نم
ىوتفلا ةنجل تدكأاو.تويبلا يفو
ة˘ق˘با˘صسلا ا˘ه˘تو˘عد ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرازو˘˘لا

تاءار˘˘˘جإ’ا˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا ةرور˘˘˘˘صضب
ةربخلا لهأا اهيلع عمجأا يتلا ةيئاقولا

ظفح ةل˘ي˘صسو ا˘ه˘نأ’ ،سصا˘صصت˘خ’او
تعدو .ءا˘بو˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘مو ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ريبكتلاو حيبصستلا عفر ىلا ةنجللا

يف توصصلا تاربكم نم ليلهتلاو
راعصشتصس’ توي˘ب˘لا ي˘فو د˘جا˘صسم˘لا

ةحرفلا عرزلو ،هئاوجأاو ديعلا يناعم
ايعصسو.ديعصسلا مويلا اذهب ةجهبلاو
لجأا نم» راع˘صش د˘ي˘صسج˘ت ى˘لا ا˘ه˘ن˘م

ن˘م د˘ب Ó˘˘ف «ىود˘˘ع Ó˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضأا
كلذ نمو ،ةياقولا بابصسأاب ريكذتلا
ن˘˘مأ’ا طور˘˘صشب مرا˘˘صصلا ماز˘˘ت˘˘˘ل’ا

ءاو˘˘جأا ي˘˘ف ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو ة˘˘مÓ˘˘صسلاو
ةرور˘صض ى˘ل˘ع تدد˘صش ا˘م˘ك.د˘ي˘˘ع˘˘لا
حبذلا تاودأا مي˘ق˘ع˘ت ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لا

ليلقتلاو اهلدابت با˘ن˘ت˘جاو خ˘ل˘صسلاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ن˘ي˘كرا˘صشم˘لا دد˘ع ن˘˘م
با˘˘ب˘˘صسأاو سضر˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘تا ،ح˘˘بذ˘˘˘لا
.ىودعلا

:دكؤوت ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ

«تويبلا يف ىدؤوت ماعلا اذه ىحصضألا ديع ةÓصص»

ةعاسس27 ىدعتت ’ لاجآأ يف نيعرأزملأ تاقحتسسم عفد

 راطنق نويلم53 ـب ردقت يلاحلا مصسوملل داصصحلا ةلمحب ةصصاخلا نيزختلا ةقاط
¯ S°∏«º.±

ةلمحب ةصصاخلا نيزختلا ةقاط ردقت

9102- بوب˘ح˘لا سسرد و دا˘صصح˘لا

امبصسح راطنق نويلم53 ـب0202
و ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب ه˘ي˘لا را˘˘صشأا
سسف˘ن ح˘صضوأاو .ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه نأا رد˘˘صصم˘˘لا

يصضاملا ل˘ير˘فأا21 مو˘ي تق˘ل˘ط˘˘نا
نيزخت تاردق ةئبعت نم تدافتصسا

راطنق نو˘ي˘ل˘م53 يلاوح غ˘ل˘ب˘ت

ةديدج عماوصص9 ليغصشتب ةمعدم

5.3 ةقاطب بوبحلا نزاخم يه يتلا

سصيصصخت م˘ت ا˘م˘ك .را˘ط˘ن˘ق نو˘ي˘ل˘م

و داصصح ةلآا40801 مصضت ةريظح
ةرازو تراصشأا و .ةلمحلا هذهل سسرد
سسرد و داصصح ةلمح نأا ىلا ةحÓفلا

يف لصصاوتت9102-0202 بوبحلا
ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘صسح فور˘˘ظ
تاءار˘جإ’ا ل˘صضف˘ب اذ˘ه و ي˘ن˘˘طو˘˘لا

رصصنعلا دينجت لÓ˘خ ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
ةيداملا لئاصسو˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت و ير˘صشب˘لا

ططخم عصضو مت امك .ةيتصسجوللاو
فدهب تاينواعتلا نيب ام ليوحتلل
يف لجصسملا سضئافلا لقن ليهصست
ى˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م دا˘˘˘˘صصح˘˘˘˘لا
ردجي هنإاف نايبلا تاذ بصسحو.ىرخأا

005 مصضت ةكبصش ءاصشنا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا

ىلع ةحوتفم لوصصحملا عمج ةطقن
ينطولا بارتلا ربع عوبصسأ’ا رادم
ةدوز˘م ي˘ه و جا˘ت˘نإ’ا ق˘طا˘ن˘م بر˘ق
.ة˘يدا˘م˘˘لا و ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا˘˘ب
و˘ح˘ن جا˘ت˘نإ’ا لا˘˘صصيا سصو˘˘صصخ˘˘بو
سصي˘صصخ˘ت م˘ت د˘ق˘ف ,ع˘م˘ج˘لا طا˘˘ق˘˘ن

ور˘غأا» فر˘ط ن˘م ة˘˘ن˘˘حا˘˘صش0061
يرئازجلا ناويدلل عبات عرف «تور
ينتقي لازي ’ يذلا بوبحلل ينهملا

را˘طا ي˘ف و. ةد˘يد˘˘ج ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘ئا˘˘صسو
,تاءارج’ا ىلع ربكا ةنورم ءافصضا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا و ة˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو ىد˘˘صسأا

تاميلعت نادمح ديمحلا دبع ةيفيرلا

يتلا فورظلا عيمج ريفوت لجأا نم

عفد تاءار˘جإا ي˘ف عور˘صشلا˘ب ح˘م˘صست

’ لاجآا يف نيعرازملا تاقحتصسم

ا˘ه˘ي˘لإا فا˘صضت. ة˘عا˘صس27 ىدعتت

عفدلا و ةنمقرلا ءارجا عصضو ةصسارد

ة˘ي˘كن˘ب˘لا تا˘با˘صسح˘لا ي˘ف ر˘صشا˘ب˘م˘لا

.ةيراجلا ةلمحلا لÓ˘خ ن˘ي˘عراز˘م˘ل˘ل

تاينواعت تمظن ,ىرخأا ةهج نمو

لجأا نم اهصسفن لوقبلا و بوبحلا

ةعاصسلا نم مايا7 /7 ةمدخلا نامصض

لجأا نم Óيل80 ـلا ىلا احابصص6ـلا

ةلمح ةليط اذ˘ه و جو˘ت˘ن˘م˘لا م˘ي˘ل˘صست

نا˘ي˘˘ب˘˘لا بصسح سسرد˘˘لا و دا˘˘صصح˘˘لا

نأا ر˘كذ˘˘ي .ةرازو˘˘لا ه˘˘ترد˘˘صصأا يذ˘˘لا

راطا يف احمق ةعورزملا ةحاصسملا

5.3 ـب ردقت9102-0202 ةلمحلا

نويلم5.2 داصصح مت راتكه نويلم

و هيلعو .مويلا ةياغ ىلا اهنم راتكه

نيعرازملا لو˘صصح ل˘ي˘ه˘صست فد˘ه˘ب

روذب نم ةيحÓفلا تÓخدملا ىلع

مت دقف تانيمأات و سضورق و ةدمصسأاو

و ةحÓفلا كنب نيب دحوم كابصش حتف

يوهجلا قودنصصلا و ةيفيرلا ةيمنتلا

تاينواعت و ةيحÓ˘ف˘لا ة˘يد˘صضا˘ع˘ت˘ل˘ل

ةلمحلا ةيادب يف لوقبلا و بوبحلا

تاينواعتلا ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘لا

ينهم˘لا ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

.ينطولا ىوتصسملا ىلع . بوبحلل

,بوبحلاب نيومت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو

تح˘ت تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه تع˘˘صضو

راطنق نويلم3 نيعرازملا فرصصت

نويلم6,2 قيوصست مت بوبحلا نم

.ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

مت ةدم˘صسأ’ا˘ب د˘يوز˘ت˘لا سصو˘صصخ˘بو

يف راطنق نو˘ي˘ل˘م8.1 سصيصصخ˘ت

3.1 ق˘يو˘صست م˘ت ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه را˘طإا

.ةداملا هذه نم راطنق نويلم

سسمأأ لوأأ مويب ةنراقم

فيطصس تايفصشتصسمب انوروك سسوريفب تاباصصإلا ددع يف ريبك عجارت
لوأا مويي ةيبطلا حلاصصملا هتلجصس امب ةنراقم ريبك سضافخنا وه و، ةباصصا62 يلاوح ىلا، فيطصس ةي’وب انوروك سسوريفب تاباصص’ا ددع سسمأا موي عجارت

نم تاباصصÓل يلامج’ا ددعلا ثيح نم ةمصصاعلا رئازجلا دعب ةيناثلا ةبترملا لتحت فيطصس ةي’و لازت ’ اميف   . ةلاح07  ىلا تاباصص’ا دعع لصصو ثيح  سسمأا
ناملو نيعب فايصضوب دمحم ىفصشتصسم رارغ ىلع تايفولا نم ددع ايموي لجصست فيطصس ةي’و تايفصشتصسم لازت ’ امك،ينطولا ىوتصسملا ىلع ءابولا راصشتنا ةيادب

ةيدلبب و، ةنصس48 و08 نيب ام مهرامعأا حوارتت سسمأا لوأا موي تايفو4 تلجصس يذلا ريخأ’ا اذه ةملعلا ةنيدمب ريثخلا بورصص و ، لازأا نيعب يوÓعي فصسوي،

تيقوت ليدعتلا مت هنا ملعلا عم ، ءابولا ببصسب تنبلا و نب’ا و ب’ا و دجلاب رمأ’ا قلعتي و ةدحاو ةلئاع نم ت’اح4 ةافو لجصس، فيطصس ةي’و بونجب ياب حلاصص

نيعبتتملا بصسح و ، احابصص5 ةصسماخلا ةعاصسلا ىلا اءاصسم02 ةعاصسلا نم يلصصأ’ا هتيقوت ىلإا داع ثيح، فيطصس ةي’وب ةيدلب81 ىلع سضرف يذلا يئزجلا رجحلا

GCjªø.Q.ابيرقت ةريتولا سسفن ىلع ايموي لجصست تاباصص’ا ددع تيقب لب ةيباجيإا ةجيتن يأاب تأات مل فيطصس ةي’و اهب ترم يتلا رجحلا ةرتف ناف
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عر˘ف˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘مأ’ا ن˘˘ل˘˘عأا
ةي’ول ةراجتلا ةيريدمب يباقنلا

روصشنم يف دمحم لامز ةبانع
طصسو عزف ةلاح نع سسمأا هل
د˘ع˘ب كلذو ة˘ير˘يد˘م˘لا ي˘ف˘ظو˘م
«يجو˘لور˘ي˘صس» ل˘ي˘ل˘ح˘ت رو˘ه˘ظ
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ة˘˘ع˘˘برأ’ ي˘˘با˘˘ج˘˘˘يإا
عفتري نأا لبق يصضاملا عوبصسأ’ا
اذ˘ه ت’ا˘ح ة˘ع˘ب˘صس ى˘لإا دد˘˘ع˘˘لا
ة˘˘لا˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’ا
ةراجتلل ةيمي˘ل˘قإ’ا ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘لا˘ب
سضار˘˘عأا رو˘˘ه˘˘ظ ع˘˘م لا˘˘حر˘˘ب˘˘ب
،بتكملاب اه˘ل ل˘ي˘مز˘ل ة˘ي˘صضر˘م
دجاوت نع ردصصملا فصشك امك
ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث
ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست بب˘˘صسب ي˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
مهتÓئاع دارفأا طصسو تاباصصإا
تقو˘لا ي˘ف ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب
ن˘ي˘ف˘ظو˘م ة˘ع˘˘برأا ل˘˘صضف يذ˘˘لا
روهظ دعب مهلزا˘ن˘م ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا

ةهيبصش ةيصضرم سضارعأا مهيلع
ة˘با˘صصإ’ا˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا كل˘˘ت˘˘ب
.روكذملا سسوريفلاب
لفكتي نم ىتح إودجي مل نوفظوملإ

مهل ةمزÓلإ ليلاحتلإ ءإرجإاب
ح˘صضوأا ،ة˘ل˘˘صص يذ قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف
ي˘ف ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا ما˘ع ن˘ي˘˘مأا

عا˘م˘ت˘ج’ا د˘ع˘ب ه˘نأا˘˘ب هرو˘˘صشن˘˘م
ر˘يد˘مو ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’ا
مت يصضام˘لا عو˘ب˘صسأ’ا ةرا˘ج˘ت˘لا
ريدم˘لاو ي˘لاو˘لا ن˘م ل˘ك مÓ˘عإا

ة˘ير˘يد˘مو ةرا˘ج˘ت˘ل˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
فدهب لجاعلا لخدتلل ةحصصلا
طصسو ءا˘بو˘لا ي˘صشف˘ت ن˘م د˘ح˘لا

ن˘م كلذو ة˘ير˘يد˘م˘لا ي˘ف˘˘ظو˘˘م
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل م˘˘ه˘˘عا˘˘صضخإا لÓ˘˘خ
ءار˘جإا ل˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع وأا ة˘˘مزÓ˘˘لا
ت’احلل «رأا ي˘صس ي˘ب» ل˘ي˘ل˘ح˘ت
بصسح ة˘ي˘با˘ج˘يإا تر˘ه˘˘ظ ي˘˘ت˘˘لا
نأا ى˘لإا ا˘ت˘ف’ ،«ي˘جو˘لور˘ي˘˘صسلا»
د˘ع˘ب تف˘ت˘كا ة˘ح˘صصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م
اهتلصسارم ىلع مايأا ةتصس رورم
لا˘صصت’ا˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م
هعاصضخإ’ طقف دحاو فظومب
ةياهنلا يفو بولطملا ليلحتلل
سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘˘صصإا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت م˘˘ت

ر˘ي˘نا˘كصسلا لÓ˘خ ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك
هار˘جأا ه˘نأا˘ب رد˘صصم˘لا لا˘ق يذ˘˘لا

،(رانيد00021) سصاخلا هلامب
م˘ت˘ي م˘ل˘ف ت’ا˘˘ح˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب ا˘˘مأا»
هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح˘ل م˘ه˘ب لا˘صصت’ا
اصساصسحإا انداز ام اذهو ،رطصسأ’ا
انصسل اننأاكو ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لاو م˘ل˘ظ˘لا˘ب
انتح˘صص نأاو ن˘طو˘لا اذ˘ه ءا˘ن˘بأا˘ب
تصسيل انلافطأاو انتÓئاع ةحصصو
عرفلا ما˘ع ن˘ي˘مأا لو˘ق˘ي «ة˘م˘ه˘م
’.ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل ي˘با˘ق˘ن˘˘لا
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو نو˘˘كل˘˘م˘˘ي
،راجتلا عم ةيموي م˘ه˘تÓ˘ما˘ع˘تو
! كردلاو ةطرصشلا

،رثكأا ةروصصلا حيصضوت لجأا نم
ددعب ايفتاه «ةعاصس رخآا» تلصصتا

ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ي˘ف˘ظو˘م ن˘م
ةرو˘ط˘خ اود˘كأاو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل

ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م ط˘˘˘˘صسو ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لا
هذ˘ه نأا ى˘لإا ن˘ي˘ت˘ف’ ،ة˘ير˘يد˘م˘لا
مل ءابو˘لا رو˘ه˘ظ ذ˘ن˘مو ةر˘ي˘خأ’ا
لئاصسو ن˘م مز˘ل˘ي ا˘م م˘ه˘ل ر˘فو˘ت

عيزوتلا ةيلمع متت ثيح ،ةيامح
ةيمكبو ةعط˘ق˘ت˘م تار˘ت˘ف ى˘ل˘ع
ءارصشل م˘ه˘ع˘فد˘ي ا˘م و˘هو ة˘ل˘ي˘ل˘ق
ر˘ي˘ه˘ط˘˘ت˘˘لا مÓ˘˘هو تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
ةفاصضإ’اب اذه ،سصاخ˘لا م˘ه˘لا˘م˘ب
تامامكلا ىل˘ع م˘هدا˘م˘ت˘عا ى˘لإا
امك ،تايعم˘ج˘لا ا˘ه˘عزو˘ت ي˘ت˘لا
ة˘˘ع˘˘برأا بو˘˘كر ن˘˘ع او˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘ت
وهو ةدحاو ةرايصس يف نيفظوم
ءار˘جإا ى˘ل˘ع ا˘˘صسود ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ا˘˘م
ىلإا نيتف’ ،يعامتج’ا دعابتلا
ر˘ه˘ظ˘ت م˘ل م˘ه˘تÓ˘ي˘مز ىد˘حإا نأا

ترجأا امدنعو سضارعأا يأا اهيلع
ة˘با˘صصم ا˘ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت˘˘لا
،ةلصص يذ قايصس يف ،سسوريفلاب
ن˘˘يذ˘˘لا نو˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘صضوأا
نأا «ةعاصس رخآا» مهعم تلصصاوت
مهنم نوفوختي اوحبصصأا راجتلا

مهتÓحم ىلإا انلوخد نوصضفريو
اذه نأا امك ،مهتحصص ىلع افوخ
دار˘فأا ى˘ل˘ع ر˘ط˘خ ه˘ي˘ف ع˘صضو˘˘لا
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا كرد˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘صشلا
ي˘ف ا˘ي˘مو˘ي م˘ه˘ع˘م نو˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ي

د˘ق ا˘م و˘هو ة˘با˘قر˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
مهل سسوريفلا ىودع لقن ببصسي
ربع ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل م˘ه˘ع˘فد ا˘م و˘هو
ل˘ي˘ل˘ح˘ت ءار˘˘جإا˘˘ب «ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآا»
ذا˘خ˘تاو ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل
مهت˘يا˘م˘ح˘ل ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإ’ا

نم ةرازولا لخدت ىلإا ةفاصضإ’اب
ة˘صصا˘خ ة˘ح˘ن˘˘م م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م ل˘˘جأا
 .انوروك سسوريفب

اهتعفر يتلإ بلاطملإ يه هذه
ةيصصولإ تاهج ىلإإ ةباقنلإ

ماع نيمأا عفر ،عصضولا اذه مامأا
ةحئ’ ةيريدملل يبا˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا

ر˘˘يزو ن˘˘م ل˘˘˘ك ى˘˘˘لإا بلا˘˘˘ط˘˘˘م
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةراجتلا ريدمو ةبان˘ع˘ب ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل
ا˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ل
ل˘خد˘ت˘لا بو˘جو˘ب» ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا ل˘م˘ح˘ت ،ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا

تاءارجإ’ا لماك ذاختاو ةلماك
لقأاب جور˘خ˘ل˘ل ا˘ه˘ج˘ه˘ن بجاو˘لا
وأا تو˘˘˘كصسلا نأاو ر˘˘˘ئا˘˘˘˘صسخ˘˘˘˘لا
ي˘ف ل˘طا˘م˘ت˘لا ى˘لإا ة˘نا˘˘كت˘˘صسإ’ا
رجنت دق ،ةيلاجعتصسا لولح داجيإا

ا˘م˘م ت’ا˘ح˘لا دد˘ع د˘ياز˘ت ه˘ن˘˘ع
ةعقر لخاد ةراجتلا عاطق لصشي
هرثإا ىلع دقفن دقو ةبانع ةي’و
وأا ا˘ن˘ئÓ˘مز ةا˘ي˘ح ه˘ل˘لا ح˘م˘صس ’
يف ءاج امب تركذ امك ،«مهيوذ

60/30 مقر رمأ’ا نم73 ةداملا

6002 ةيليوج51 يف خرؤوملا
يصسا˘صسأ’ا نو˘نا˘ق˘لا ن˘م˘صضت˘م˘لا
يتلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا
يف قحلا فظوملل» :ىلع سصنت
فور˘ظ ي˘ف ه˘ما˘ه˘˘م ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م
نم ةماركلا هل نمصضتو ةنصسح
هتمÓصسو ةحصصلاو بتارلا ةيحان
.«ةيونعملاو ةيندبلا

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ5406ددعلا0202 ةيليوج52 تبسسلا4
www.akhersaa-dz.com

رطخلإ سسوقان قدت ةباقنلإو ديإزت يف نيفظوملإ طصسو تاباصصإ’إ

انوروك ءابول ةرؤوب ىلإإ لوحتت ةراجتلإ ةيريدم
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زكرم حاتتفا ةعمجلا سسمأا مت

ةددعتملا ةدايع˘لا˘ب91 ديفوك

ةنيد˘م˘ب سسرا˘م4 تا˘مد˘خ˘لا
لئاصسولاب اهزيزعت مت يتلا ةصسبت
يبط مقاط ريخصست عم ةرصسأ’او
لا˘ب˘ق˘ت˘صسإا ل˘جأ’ ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘صشو
ي˘لز˘ن˘م˘لا ءا˘ف˘˘صشت˘˘صسإ’ا ت’ا˘˘ح
ةيحصصلا مهتلاح روطت ةعباتمل
ةيحصصلا تايعصضولاب لفكتلاو
ي˘عد˘ت˘صست ’ ي˘ت˘لا ةر˘ق˘ت˘˘صسم˘˘لا
ةد˘ح ف˘ي˘ف˘خ˘ت فد˘ه˘ب سشا˘ع˘˘نإ’ا
با˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس’او ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘صضلا

ةيراكبب ةيعجرملا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب
ةعباتمو ني˘با˘صصم˘لا˘ب ة˘يا˘ن˘ع˘لاو
ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘جÓ˘˘ع ل˘˘حار˘˘˘م
ارخؤوم هنأا املع ءافصشلل لثامتلا

لك يف ةلثامم زكارم4 حتف مت
رئب ةعيرصشلا تانيوعلا ةيدلب نم
با˘ط˘ق˘ت˘صسإ’ ةز˘˘نو˘˘لاو ر˘˘تا˘˘ع˘˘لا
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘ي˘صضر˘م˘لا ت’ا˘ح˘˘لا

ّةيعصضولا سصوصصخبو ،انوروك
تفصشك ، ةي’ولا ميلقإاب ةّيئابولا

ةديصسلا ّةحصصلا ةّيريد˘م ة˘لّ̆ث˘م˘م
ةرود داقعنا لÓخ يرابج ةعمج
هنأا يئ’ولا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا

ةباصصإا ةلاح لوأا ليجصست ذنمو

ل˘˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘صش ة˘˘ياد˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘˘م

ةيليوج81 ةياغ ىلإا يصضاملا

«738 » ءا˘صصحإا م˘ت يرا˘ج˘˘لا

ليلحّتلا قيرط نع ةدّكؤوم ةلاح

«57» ىلإا ةفاصضإا ، يربخملا

» و ، ريناكّصسلا قيرط نع ةلاح

جئاتن راظتنا يف ةلاح «305

«14 » ليجصستو ، ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

«35 » و ، ةدّكؤوم ةافو ةلاح

» ءاصصحإاو ، ةهبتصشم ةافو ةلاح

رجحلا تحت اصصخصش «1731

رقا دق و اذه. يلزنملا ّيحصصلا
ّ

» يت’وم هللاطع » ةي’ولا يلاو

عصضولا ةروطخب ، ه˘ب˘ي˘ق˘ع˘ت ي˘ف
تادو˘ه˘ج˘م˘ب اد˘ي˘صشم ي˘˘ّح˘˘صصلا
يف يّبطلا هبصشو يبطلا مقاّطلا
ا˘˘˘ثا˘˘˘ح ر˘˘˘مآ’ا ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ّت˘˘˘لا
يلحتلا ىلع نينطاوملا

ّ
ديزملاب 

تاءارجإا˘ب دّ̆ي˘ق˘ت˘لاو ي˘عو˘لا ن˘م
نع افصشاك ، ّةيحصصلا ةمÓّصسلا

1 » قوفي يلام غلبم سصيصصخت

، » ميتنصس نويلم081 و رايلم
ن˘˘ي˘˘ج˘˘صسك’ا د˘˘لو˘˘م ءا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ق’
يحصصلا

ّ
هتيبثتو ، «روتارينيج » 

ةيراّكبب يعجرملا ىفصشتصسملاب
ةّداملا هذه ريفوت يف ةمهاصسملل ،
 .ةجرحلا ت’احلل ةّيويحلا

ايربخم ةدكؤوم ةلاح038 نم رثكأاب ةباصصإ’إ ت’اح ديإزت دعب

ةصسبت ةيدلبب ديفوك ت’اح ةعباتمل ديدج زكرم حاتتفإإ

يف هبتصشملإ كلتو ةدكؤوملإ ت’احلإ نم ديإزتملإ ددعلإ ببصسب كلذو انوروك ءابول ةرؤوب ةبانع ةي’ول ةراجتلإ ةيريدم تحبصصأإ
هبصش نم نوكتصشي مهنأإو اصصوصصخ ،مهتيامح لجأإ نم رطخلإ سسوقان قد ىلإإ يباقنلإ عرفلإ عفد نم وهو نيفظوملإ طصسو اهتباصصإإ

. ةيامحلإ لئاصسو مإدعنإ

موي دعب اموي عفتري نيباصصملإ ددع عافترإإ

ةافو ةلاح71 و ةيباجيإإ ةلاح781

فراطلاب انوروك ةليصصح
ةي’وب موي دعب ا˘مو˘ي ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا دد˘ع ع˘ف˘تر˘ي

781 ءابولا اذه راصشتنا ذنم نيباصصملا ددع لصصو ثيح فراطلا

اهب هبتصشملا ت’احلا ددع غلب اميف ةافو ةلاح71 اهنم ةيباجيإا ةلاح

ةيمصسرلا تاهجلا تايئاصصحإا بصسح91 ديفوك سسوريفب اهتباصصإا

ذنم ربكأ’ا يهو ةلاح942 سسيمخلا سسمأا لوأا راهن ةياغ ىلإا

ت’ا˘ح˘لا عو˘م˘ج˘م نإا˘ف ح˘لا˘˘صصم˘˘لا تاذ بصسحو ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘صشت˘˘نا

ديق تلاز’ ةلاح12 و ءافصشلل تلثامت ةلاح251 اهنم ةيباجيإ’ا

. جÓعلا
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اموي41 ـل يحصصلإ رجحلإ ةرتف ةليط مهقفإرت ةيبط قرف

ةنيدم نم نيمداقلإ نييرئإزجلإ عيزوت

قدانف4 ىلع ةيصسنرفلإ ليل
نييرئازجلا اياعرلا عيزوتب ةبانع ةي’ول ةيئ’ولا تاطلصسلا تماق

ةي’ولاب قدا˘ن˘ف4 ىلع ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ل˘ي˘ل ة˘ن˘يد˘م ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا

قرف ةياعر تحت اموي41 ةدمل يحصصلا رجحلا ةرتفل مهعاصضخإ’

نم مهل يرجت ايموي مهتنياعمب موقت ةحصصلا عاطقل ةعبات ةيبط

ءاودلا مهيلع عيزوت عم ةمزÓلا ليلاحتلاو تاصصوحفلا اهلÓخ

راطإا يف هنأا تدكأا اهبناج نم ةبانع ةي’ول ةحايصسلا ةيريدم .اناجم

تلبقتصسا ،جراخلاب نيقلاعلا نييرئازجلا نينطاوملا ءÓجإا ةيلمع

انطاوم223،0202 ةيليوج22 ءاعبرأ’ا ءاصسم ةبانع ةنيدم

(40) عبرأا ىلع مهعيزوت مت ثيح ،(ليل ةنيدم) اصسنرف نم امداق

سصÓب ازوميم ،كيتصسجام˘لا ،ل˘ي˘م˘ج˘لا م˘ير ) ة˘ي˘قد˘ن˘ف تا˘صسصسؤو˘م

رجح˘ل˘ل م˘ه˘عا˘صضخإاو م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا د˘صصق اذ˘هو (هز˘ت˘ن˘م˘لا قد˘ن˘فو

طرافلا ءاعبرأ’ا ءاصسم ناكو.اموي41 ةدمل يزارتح’ا يحصصلا

ءارج نطولا جراخ نيقلاعلا نييرئازجلا نينطاوملا ءÓجإا فرع

ىلإا ةيصسنرفلا ليل نم نيمداق ،انوروك سسوريفل ةيحصصلا ةمزأ’ا

22 تمصض ىلوأ’ا نيتيوج نيتلحر ربع .ةبانعب طاطيب حبار راطم

قدانف4 ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ثي˘ح،ن˘طاو˘م003 ةيناثلاو ان˘طاو˘م

.يحصصلا رجحلل هزتنملا و ليمجلا ميرلا ، ازوميم و كيتصسيجاملا
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سسإرهأإ قوصس

 ءابطأإ دوجو مدعل دصشر نبإ ت’اجعتصسإإ قلغ
ىفصشتصسمل ةيذاحملا ت’اجعتصس’ا ةدحو قلغ عوبصسأ’ا ةياهن مت

متيصس ثيح ،عاطقلا لخاد رداصصم نم ملع ام بصسح دصشر نبا

جÓع ةحلصصم ىلع ةدحولاب نيدوجوملا ةتصسلا ءابطأ’ا عيزوت

قحتليصس ثيح ،دصشر نبا ىفصشتصسم اذك و انوروك سسوريف ىصضرم

سصقنل كلذ و،91 ديفوكب ةصصاخلا ةحلصصملاب ءابطأا ةعبرأا

اميف سسوريفلاب يبطلا رداكلا نم ددع ةباصصإا عم اهب يبطلا ريطأاتلا

نوكيصس و ،دصشر نبا ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملاب نابيبط قحتليصس

ةبيرقلا تامدخلا ةددعتملا تادايعلا ىلإا هجوتلا نينطاوملا ىلع

ةيحصصلا تادحولا نأا ركذي و ، جÓعلا يقلتل مهانكصس رقم نم

.جÓعلا لئاصسو سصخي ام يف ةريبك سصئاقن نم يناعت

GC.T¢
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نمأÓل ةماعلأ ةيريدملأ تناكو

سسمأأ ترد˘˘˘صصأأ د˘˘˘ق ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لأ

لوح اي˘ح˘ي˘صضو˘ت ا˘نا˘ي˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لأ

نم ةدحأو ةلئاع نم دأرفأأ لتقم

يف ءاجو .ةليصسملاب داكور’ يح

ـل قفأوملأ مويلأ أذه يف «نايبلأ

54:80 ةعاصسلأ ىلع42/0202

ةطرصش نوع لقنت، احابصص ةقيقد

ى˘لإأ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ي

رقم دجأوتي نيأأ ةليصسملأ ةنيدم

تناك يتلأو هتجوز ةلئاع نكصس

فÓخ دعب هيلإأ تلقنت دق ةجوزلأ

ي˘ف «نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ فا˘˘صضأأو .«ي˘˘جوز

ي˘˘فو ة˘˘جوز˘˘˘لأ يد˘˘˘لأو ن˘˘˘كصسم

امدع˘ب ا˘هد˘يد˘ح˘ت م˘ت˘ي م˘ل فور˘ظ

مأدختصسإأ ىلع يطرصشلأ أذه مدقأأ

نيع يف ابيصصم يفيظولأ هحÓصس

ا˘˘ه˘˘ي˘˘خأأو ه˘˘˘ت˘˘˘جوز نا˘˘˘كم˘˘˘لأ
ا˘˘ه˘˘يد˘˘لأو ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
م˘˘ل˘˘صسي˘˘ل ة˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘م تا˘˘با˘˘صصإأ
ىلإأ كلذ دعب هصسفن يطرصشلأ

ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘مأأ ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم
نم ايلاح حوتفملأ قيقحتلأو
ة˘صصت˘خ˘م˘˘لأ ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لأ فر˘˘ط
دد˘˘ح˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لأو ا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإأ
تدأأ يتلأ عفأودلأو بابصسأ’أ
ظقيتصسأو .«ةاصسأاملأ هذه ىلإأ
ةليصسملاب داكور’ يح ناكصس

ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع سسمأأ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص

4 اهتيحصض حأر ءاعنصش ةميرج
ةد˘حأو ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م سصا˘˘خ˘˘صشأأ

سصاصصرلاب ايمر أولتق نيذلأو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ير˘˘ج˘˘ي با˘˘ب˘˘صسأ’
تا˘ه˘ج˘لأ فر˘ط ن˘م ا˘ه˘نأا˘˘صشب
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘صضق˘˘˘˘لأو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مأ’أ
 .ةصصتخملأ

 ةيرئازجلا ةطرصشلا سسيصسأاتل85 ـلا ىركذلا ءايحإا ةبصسانمب

فراطلاب ىلعأا بتر ايطرشش281 ديلقت
يصضاملأ سسيمخلأ ةحيبصص فراطلأ ةي’و نمأأ حلاصصم تمظن

ـلأ ىركذلأ ةبصسانمب ىلعأأ بتر يطرصش281 ديلقتل ميركت لفح

ة˘عا˘ق تن˘صضت˘حأ د˘قو ة˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘طر˘˘صشلأ سسي˘˘صسأا˘˘ت˘˘ل85

تايلاعف فراطلاب912 ماظنلأ ظفح ةدحو رقمب تاعامتج’أ

ةيركصسعلأو ةينمأ’أ ةي˘ند˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ رو˘صضح˘ب ل˘ف˘ح˘لأ أذ˘ه

كلذك ميركت مت نهأرلأ يحصصلأ عصضولأ عم انمأزتو ،ةي’ولاب

ةفاصضإ’اب ةي’ولاب ةحصصلأ ةيريدمب يحصصلأ عاطقلأ يلوؤوصسم

.فراطلأ ةي’و نمأ’ عباتلأ يبطلأ مقاطلأ ىلإأ
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تاردخملا نم ةيمك ىلع هتزوحب رثع اميف

ةروراق0011 زجحو صصخشش فيقوت

فراطلاب ةيلوحكلا تابورششملا نم
فراطلاب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ حلاصصم تنكمت

ىلع زو˘ح˘يو تأرد˘خ˘م˘ل˘ل جور˘م سصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م أر˘خؤو˘م

ةطيبصش ةيدلبب عيبلأ سضرغل ةصصخر نود ةيلوحك تابورصشم

عاقيإÓل حلاصصملأ تأذ اهتقلت تامولعم ىلع ءانب كلذو راتخم

هذه لÓخ زجح مت ثيح رمعلأ نم ةنصس23 غلبي يذلأ ينعملاب

ـب اهنزو ردق جلاعملأ فيكلأ ةدام نم نيتحيفصص ىلع ةيلمعلأ

دعبو .ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةروراق0011 و مأرغ003

تاهجلأ ما˘مأأ ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ لا˘م˘كت˘صسأ

عأديأ رمأأ هقح يف ردصص نيأأ ناعرذلأ ةمكحم ىدل ةيئاصضقلأ

.سسبحلاب
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جيريرعوب جرب

يديرب زكرم ةقرشس لواح

ريدغلا جربب ةطرششلا دي يف عقيل
جيريرعوب جرب قرصش بونج ريدغلأ جرب ةرئأد نمأأ رصصانع نكمت

، ليللأ فرظ رفأوتب ةقرصسلأ ةلواحم ةمهتب ينيثÓث فيقوت نم

يمومع كلمل يدمعلأ مي˘ط˘ح˘ت˘لا˘ب عو˘ب˘ت˘م ، ق˘ل˘صست˘لأو ر˘صسكلأ

نإاف ةي’و˘لأ ن˘م’ ة˘ما˘ع˘لأ تا˘قÓ˘ع˘لأو لا˘صصت’أ ة˘ي˘ل˘خ بصسحو

زكرم ةقرصس Óيل لواح يذلأو ةنصس13 (ع - ح) هب هبتصشملأ

ةذفان نم برقلاب ةتبثملأ لئاصسرلأ ةنأزخ هقلصست لÓخ نم يديرب

مث يندعم ينأوطصسأأ بوبنأأ ةطصسأوب اهكابصش فÓتإأو رصسكب ماق

درجمب هنأأ ريغ ، يديربلأ زكرملأ لخأد ىلإأ اهلÓخ نم للصستلأ

ىلإأ هجأردأأ اهدعب دوعيل رأذنإ’أ ةرافصص تقلطأأ جأردأ’أ هصسمل

ةقمعملأ ةيطرصشلأ تاقيقحتلأ نإاف ةيلخلأ تأذ بصسحو جراخلأ

راثآأ هيلع تدب يذلأ لعافلأ فيقوت نم زيجو تقو يف تنكم

همصسج نم ةفلتخم تنكامأأ يف ةثيدح حورج لكصش يف سشودخ

ةذفانلاب اهثدحأأ يتلأ ةحتفلأ نم عيرصس لكصشب هجورخ ةجيتن ،

تاهجلأ مامأأ هبجومب مدق هدصض يئاصضق فلم زاجنإأ مت نيأ

.ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ
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 فيطصسب ةعاقوب

ةشضماغ فورظ طشسو ةأارمإا ةافو
ةي’و لامصش ةعقأولأ ةعاقوب ةيدلبب ةيبعصشلأ ءايحأ’أ دحأاب رثع

نم ثلاثلأ دقعلأ يف ةأأرمأ ةثج ىلع سسمأأ لوأأ موي ،فيطصس

حلاصصم غÓبإأ مت كلذ رفوو،ةصضماغ فورظ طصسو اهرمع

ةأأرملأ ةثج لقنل تلقنت يتلأ، ةعاقوب ةيدلبل ةيندملأ ةيامحلأ

رثع ةيحصضلأ نإاف اهيلع ا˘ن˘ل˘صصح˘ت ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ بصسحو،

طصسوب يبعصش يحب عقأولأ لزانملأ دحأأ لخأد ةافوتم اهيلع

ةطرصشلأ تلق˘ن˘ت د˘قو،ةصضماغ فورظ ط˘صسو ة˘عا˘قو˘ب ة˘ن˘يد˘م

حتف مت و ةثجلأ دجأوت ناكم ىلإأ ةعاقوب ةرئأد نمأ’ ةيملعلأ

ةياغل ىقبت يتلأ ةافولأ هذه بابصسأأ فصشكل ةقمعم تاقيقحت

ىلإأ ةيح˘صضلأ ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘ت ا˘م˘ك،ةمهبم رط˘صسأ’أ هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك

حيرصشتلأ ةيلمعل عصضختصس يتلأ يرمأوع ديعصسلأ ىفصشتصسم

ةنوحصشم ءأوجأأ تفلخ يتلأ ةميلأ’أ ةثداحلأ هذه ببصس ةفرعمل

ةي’و˘ل ة˘ي˘لا˘م˘صشلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ نا˘كصس ط˘صسو ةر˘ي˘ح˘لأو نز˘ح˘لا˘ب

.فيطصس
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يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

5406ددعلا0202 ةيليوج52 تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ءايحألا دحأا يف ةيودم ةميرج عقو ىلع ،احابصص03.9 ةعاصسلا دودح يف ةليصسملا ةنيدم ةعمجلا سسمأا حابصص تظقيتصسا
تاظحل يف ةيواصسأام ةليصصح تناك ثيح ،ةيلولا ةمصصاع ،ةليصسملا ةنيدم طصسو مهÓع ديجملا دبع ةيوناث نم برقلاب ةيبعصشلا
ءارجإا ددصصب ناك ةبانع ةيلو نمأاب لغتصشي ،يطرصش دي ىلع ةدحاو ةلئاع نم مهفتح سصاخصشأا40 يقل ثيح ،اهرارصسأا لكب حبت مل

.يلئاع فÓخ دعب ،هتيب ىلإا اهعوجر لجأا نم هتجوز ةلئاع ىلإا ةرايز

ةاصسأاملا هذه نأاصشب ايحيصضوت انايب تردصصأا ةماعلا ةيريدملا

 ةبانعةيلو نمأاب لمعي يطرشش
ةليشسملاب داكورل يحب هشسدشسم تاقلطب هراهشصأاو هتجوز لتقي
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ةينمأ’أ ةيجيتأرتصس’أ أديصسجت
ةراجت ةبراح˘م ى˘لإأ فد˘ه˘ت ي˘ت˘لأ
ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘˘ت ؛تأرد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ

ةحلصصملاب تأردخم˘لأ ة˘ح˘فا˘كم
نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةيئ’ولأ
يزيت ةي’و ةدخ نب عأرذ ةرئأد
سصاخصشأأ ةثÓث فيقوت نم وزو
ةرجاتملأ ة˘ي˘صضق ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م
طاصشنلأ تايثيح . تأردخملأ يف

لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسأ ى˘˘لإأ دو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ن˘˘مأ’أ

ح˘لا˘صصم ى˘لإأ ةدرأو تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م

ل˘ق˘ن˘ت ن˘ع ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘˘طر˘˘صشلأ

ام امهرام˘عأأ حوأر˘ت˘ت ن˘ي˘صصخ˘صش

نم نأردحني ةنصس82و42 نيب

سسلد ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘بو ةد˘˘˘خ ن˘˘˘˘ب عأرذ

ةي˘م˘ك ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘بو سسأدر˘مو˘بو

تأرثؤوملأ تأردخملأ نم ةربتعم

اهجيورتو اهعي˘ب ل˘جأ’ ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ

رثإأ ىل˘عو ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب

ةمكحم ةينمأأ ةطخ تعصضو كلذ
ن˘ع ة˘ي˘فأر˘ت˘˘حأ ل˘˘كبو تر˘˘ف˘˘صسأأ
ىلع متيل امهيف هبتصشملأ فيقوت
ر˘ق˘م ى˘˘لإأ ا˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت رو˘˘ف˘˘لأ
تأءأر˘جإ’أ ذا˘خ˘تأو ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لأ
راطإ’أ أذه يف مت نيأأ ،ةينوناقلأ

ةينقتلأ لئاصسولاب ةناعتصس’أ دعبو
ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ز˘˘˘ج˘˘˘حو ط˘˘˘ب˘˘˘صض
ف˘˘ي˘˘كلأ ةدا˘˘م ن˘˘م تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ

نم مأرغ12.1 ـب ردقت جلاعملأ
م˘ت ا˘م˘ك ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘˘ي˘˘كلأ ةدا˘˘م

اصصرق02 ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘صض
تأءأرجإ’أ لامكتصسأ دعب اصسولهم
متيصس لاح˘لأ ة˘ي˘صضق˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
ديصسلأ مامأأ امهيف هبتصشملأ ميدقت
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو
عيزوتو لقن ةمهت نع وزو يزيت
تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘ح˘˘صشو ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘لأ د˘˘˘صصق
تأر˘ثؤو˘˘م˘˘لأ ةزا˘˘ي˘˘حو ة˘˘عور˘˘صشم
ةيعر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ
.ةرجاتملأ دصصق

وزو يزيتب ةدخ نب عارذ

 ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا راجت طاششنل ادح عشضي نمألا
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ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأأ سسمأأ ءا˘˘˘صسم ما˘˘˘ق

روصضحب كلذو ميظنتب ةليصسملأ

ةيركصسعلأ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ

مهصسأأر ىلعو ةي’ولل ةيندملأو

ميركلأ دبع ةي’ولل ماعلأ نيمأ’أ

مت يلأولأ ديصسلل لثمم يويطب

م˘ي˘ل˘صستو بتر˘لأ د˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت ه˘˘لÓ˘˘خ

ة˘˘˘طر˘˘˘صشلأ دأر˘˘˘فأ’ تأدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشلأ

ىلع ةيقر˘ت˘لأ ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ

م˘ير˘كت م˘ت ا˘م˘ك م˘ه˘ب˘تر فÓ˘ت˘خأ
يوذو ة˘˘˘طر˘˘˘صشلأ يد˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘م
نيجوتملأ نييصضا˘ير˘لأ ،قو˘ق˘ح˘لأ
ةفاصضإ’اب ،تاقباصسملأ فل˘ت˘خ˘م˘ب
ن˘ي˘صضر˘م˘مو ءا˘ب˘طأأ م˘ير˘˘كت ى˘˘لإأ
يوأر˘هز˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت
يبطلأ م˘قا˘ط˘لأ أذ˘كو ة˘ل˘ي˘صسم˘لا˘ب
ةيقرت تم˘ت ثي˘ح ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘صشو

اهن˘م بتر˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م621

ىلإأ ةطرصش يظفاحم30 ةيقرت

نيمزÓم60 ، ةطرصش ديمع ةبتر

ظفاحم ةبتر ىلإأ ةطرصشلل لئأوأأ

ىلإأ (20) ةطرصش يصشتفم ، ةطرصش

،ةطرصشل˘ل ي˘صسي˘ئر سشت˘ف˘م ة˘ب˘تر

ىلإأ ة˘طر˘صشل˘ل ل˘ئأوأأ ظا˘ف˘ح50

ظفاح12 ةطر˘صش سشت˘ف˘م ة˘ب˘تر

لوأأ ظ˘فا˘˘ح ة˘˘ب˘˘تر ى˘˘لإأ ة˘˘طر˘˘صش

غ˘لا˘ب˘لأو ة˘ي˘ق˘ب˘لأ ا˘˘مأأ، ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل

تمتف ة˘طر˘صش نو˘ع98 مهدد˘ع

ةطرصش ظفاح ةبتر ىلإأ مهتيقرت

رخأ’ ـل  هب حرصص ام بصسح أذهو

سسيئر ةطرصشلل لوأأ ديمع ةعاصس

نياصسح ةليصسملاب يئ’ولأ نمأ’أ

حلاصصم تدا˘ف˘ت˘صسأ ثي˘ح د˘م˘ح˘م

راطإأ أذه يف ةليصسملأ ةي’و نمأأ

ة˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘ث˘˘˘لأ ىر˘˘˘كذ˘˘˘ل˘˘˘ل ءا˘˘˘ي˘˘˘˘حإأ

سسي˘صسأا˘ت˘˘ل (85)نيـــصسمخلأو

ح˘لا˘صصم˘ل ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘طر˘˘صشلأ

ر˘ي˘ظ˘ن ة˘˘ي’و˘˘لأ ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘ح˘˘صصلأ

يدصصتلأ يف ةلوذبملأ مهدوهج

.91 ديفوك انوروك سسوريفل

ةطرصش ديمع ةبتر ىلإا ةطرصش يظفاحم30 ةيقرت اهنم /ةليصسملا

بترلا فلتخم نم ايطرشش621 ةيقرت
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ةر˘ئأد ن˘مأأ ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت

لÓخ ،فيطصس ةي’وب ياب حلاصص

زجح نم ،ةيرصس ةصشرول ةمهأدم

«ةم˘صشلأ» ةدا˘م ن˘م أرا˘ط˘ن˘ق65

فلأأ22 زهاني ام بيلعتل ةئيهملأ

ة˘يرا˘ج˘ت ة˘مÓ˘ع ل˘م˘˘ح˘˘ي ،سسي˘˘ك

تأزيهجت زجح م˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘م˘هو

يف ل˘م˘ع˘ت˘صست ة˘ث˘يد˘ح تأد˘ع˘مو

فيقوت عم ،فيل˘غ˘ت˘لأو بي˘ل˘ع˘ت˘لأ

ي˘ف ا˘م˘ه˘طرو˘ت تب˘ث ن˘ي˘صصخ˘˘صش

رثإأ ةيلمعلأ هذه تءاجو .ةيصضقلأ

مودقب ديفت تامولعم لÓغتصسأ
ةربتعم ةيمك لقت ةيعفن ةبكرم
طصسو ةدلق˘م˘لأ ة˘م˘صشلأ ةدا˘م ن˘م
كلذ روف متيل ،ياب حلاصص ةنيدم
عصضوب ةح˘ل˘صصم˘لأ تأذ ر˘صصا˘ن˘ع
ل˘خد˘م˘لا˘ب ي˘ئا˘ج˘ف ي˘ن˘مأأ ز˘˘جا˘˘ح
ن˘ع ر˘ف˘صسأأ ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ي˘بو˘ن˘˘ج˘˘لأ
و، اهيف هبتصشملأ ةبكرملأ فيقوت
اهنأأ نيبت اهصشيتفتو اهتبقأرم دعب

ةدام نم سسيك فلأأ22 ـب ةلمحم
قيوصستلل ةزهاج ةدلق˘م˘لأ ة˘م˘صشلأ

،ةيمهو ةيراج˘ت ة˘مÓ˘ع ل˘م˘ح˘تو
ة˘ب˘كر˘م˘لأ ل˘يو˘ح˘ت ا˘هرو˘ف م˘ت˘˘ي˘˘ل

نيأأ ةحلصصملأ رقم ىلإأ اهبحاصصو
ي˘ف ق˘م˘ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت
ةل˘صصأو˘مو ،ة˘ي˘صضق˘لأ تا˘صسبÓ˘م
نذإأ رأدصصتصسأ دعبو تاقيقحتلل
ة˘با˘ي˘ن˘لأ ن˘ع ردا˘صص سشي˘ت˘ف˘ت˘˘لا˘˘ب
ن˘كصسم˘ب ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ

21 ـلأ ز˘ها˘ن˘ي ا˘م ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لأ
تأذ يف ،ةمصشلأ ةدام نم أراطنق
ةدا˘م ة˘ح˘ئأر ثا˘ع˘ب˘ن’و قا˘ي˘صسلأ
مت هراج نكصسم تيب نم ةمصشلأ

ي˘˘˘نا˘˘˘ث نذإأ رأد˘˘˘صصت˘˘˘صسأ كلذ˘˘˘˘ك
زهاني ام زجح نع رفصسأأ سشيتفتلاب

ة˘م˘صشلأ ةدا˘م ن˘م أرا˘˘ط˘˘ن˘˘ق05

نم سسا˘ي˘كأأ01 أذكو ة˘ي˘حر˘م˘لأ

05و غلك52 ةعصس ريجلأ ةدام
حلم نم ريبكلأ مجحلأ نم سسيك
تأزيهجت ىلإأ ةفاصضإ’اب ،ماعطلأ

بيلعتلأ يف لم˘ع˘ت˘صست تأد˘ع˘مو

20 ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘م ،ف˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘لأو
ي˘ف ا˘م˘ه˘طرو˘ت تب˘ث ن˘ي˘صصخ˘˘صش
ف˘ل˘م دأد˘عإأ م˘ت د˘قو  .ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ

، نينث’أ نيطروتملأ دصض يئأزج
ةيرصس ةصشرو ءاصشنإأ ةمهتب قلعتي
متيل ،ةمصشلأ ةدام ديلقتو ةعانصصل
ةيئاصضقلأ تاهج˘لأ ى˘لإأ ه˘ل˘يو˘ح˘ت
.هيف تبلل

فيطصسب ياب حلاصص

 ةيرشس ةششرول ةمهادم لÓخ «ةمششلا» ةدام نم اراطنق65 زجح
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ةملعلا ةيدلبل تاباغلا ظفاحم ةرايز لÓخ

حÓشصتشسإلأ طيحم تافلم ةيفشصت ةرورشضب يشضقت تاميلعت
.ةيباغلا تاورثلا عيسسوت ةحلسصم ةسسيئرب اقوفرم ةبانع ةيلول تاباغلا ظفاحم ماق ،لظلا قطانمب ةسصاخ ةيومنتلا عيراسشملا فلتخمل ةرمتسسملا ةعباتملا راطإا يف
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ح˘لا˘˘سصم˘˘ل بتا˘˘كم˘˘لا ءا˘˘سسؤور
ة˘يا˘م˘ح و ر˘ي˘ي˘سست˘لا ،ع˘ي˘˘سسو˘˘ت˘˘لا
ةفلكملا ،تاتابنلا و تاناويحلا
سسيئر ،راجحلا تاباغلا ةعطاقمب
سسمأا لوأا ةفرسشلا ميلقإا ناوعأا و
ةملعلا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز˘ب
د˘ق˘ف رو˘سشن˘م˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا بسسحو
و ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع ةرا˘˘يز˘˘لا تسسم
رواحم ةدع ىلإا اهرثإا ىلع قرطت
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ةرا˘˘يز ي˘˘ف تسصخ˘˘ل˘˘ت
نم ظفاحملا نكمت نيأا ةفلاخم
ر˘ي˘˘ج˘˘سشت˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م

.ورسسلا و يرمثلا ربونسصلاب

حسسمل تاميل˘ع˘ت ى˘ط˘عأا ثي˘ح
ور˘˘سسلا˘˘ب ر˘˘ي˘˘ج˘˘سشت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
و ةيليفطلا سضار˘مأ’ا ة˘ح˘فا˘كم˘ل
بسشخ˘لا ع˘ي˘ب˘ل تا˘ع˘قو˘ت ءا˘ط˘˘عإا

نيأا ةز˘م˘ح ي˘ن˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م ةرا˘يزو
كلسسم ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تج˘مر˘ب

و م˘ك5,5 ةفا˘سسم ى˘ل˘ع ي˘با˘غ

زكرم50 مقر دسشتحملا ةرايز
ةر˘ت˘ف˘لا نا˘بإا ا˘˘ف˘˘لا˘˘سس بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا
جربك لمعتسسملا و ةيرامعتسسإ’ا
نيأا ،ةقطنملا ولعل ارظن ةبقارملل

ةقطنملا يف رئب رفح حارتقا مت

. (ةزمح ينبب يلولهب راود)

ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ط˘˘˘عأا ثي˘˘˘ح

ة˘ي˘ف˘سصت ةرور˘سضب تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

،حÓ˘سصت˘سسإ’ا ط˘ي˘ح˘م تا˘˘ف˘˘ل˘˘م

ق˘طا˘ن˘م دا˘ج˘يا ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو

و فايرأ’ا ناكسس ةدئافل ميحفتلل
تافلاخ˘م˘لا عاو˘نأا ل˘ك ة˘ح˘فا˘كم
ةجرملا ريب ةقطنم ةرايز كلذكو

.ةرارقلا

ربو˘ن˘سصلا ر˘ي˘ج˘سشت د˘جو˘ي ن˘يأا

كلسسم ةئ˘ي˘ه˘ت حار˘ت˘قا ، ير˘م˘ث˘لا

مك20 ة˘فا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘با˘˘غ

تجمرب نيأا ةجرملا ريم ةرايزو

و بورخلا ـب ريجسشتلل نيتيلمع

رسصأا نيأا (آاه001 و05) ورسسلا

ةئيه˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘م˘لا

ةقطنمل يدؤوملا يباغلا كلسسملا

نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا د˘˘كأاو . ر˘˘ي˘˘ج˘˘˘سشت˘˘˘لا

ةر˘م˘ت˘سسم ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا

ربع ةرطسسملا جمارب˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل

.ةي’ولا بارت لك

0202/1202 يعماجلا لوخدلل اريسضحت

 معاطملأو ةبلطلأ ءأويإأ ةحنجأأ ميقعت
انوروك نم ةياقولل ةيعماجلأ تاماقإلاب
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ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘ل˘ل اداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسإا

تا˘ما˘قإ’ا ءارد˘˘م عر˘˘سش ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

راتخم ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب

معاطملاو ةبلطلا فرغل ريهطتلاو

سسوريف يسشفت يدافت˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ب˘ط كلذو ا˘نورو˘˘ك

ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

تايسصوتبو ةيع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل

ةبانع ةيعماجلا تامدخلا ريدم نم

ي˘ت˘لا ر˘هز˘ل طو˘ع˘ب را˘م˘ع يد˘ي˘˘سس
ن˘˘˘م ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصن˘˘˘˘ت
لو˘خد˘ل˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا تادو˘ه˘ج˘م˘˘لا

ةئيهت و0202/1202 يعماجلا
يف ةبلطلا لابقتسسإ’ قفارملا لك
لا˘م˘ع ل˘˘سصاو˘˘ي فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘سسحأا

فارسشا تحت ، تاماق’ا تÓماعو
يديسس ةيعما˘ج˘لا تا˘ما˘ق’ا ءارد˘م
و فيظنتلا و ةئيهتلا تايلمع رامع
نع كيهان، قفارملا لكل ميقعتلا
ءاو˘يإ’ا ة˘ح˘ن˘جأا م˘ي˘مر˘˘تو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
ىدم ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا و م˘عا˘ط˘م˘لاو

و ءار˘سضخ˘لا تا˘حا˘سسم˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
سشئا˘˘˘˘سشح˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘لا
ة˘ن˘يا˘ع˘م ا˘سضيأا م˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ك.ةرا˘˘سضلا
نم بناجأ’ا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ءاو˘يإا ة˘ح˘ن˘جأا

تاءارجإ’ا مارتحإا و ةفاظنلا ثيح
.انوروك سسوريف ةحفاكمل ةيئاقولا

ءاردم فوقو تايلمعلا تفرع دقو
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م تا˘ما˘قإ’ا
بيسصنت مت ناكو .ةبلطلا ةمÓسس
ريسس ةعباتمل ةيلحم ةيزكرم ةيلخ
ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ما˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خا

يعماجلا لوخدلاو0202\9102

ةسسردم˘لا ر˘ق˘م˘ب1202\0202

ريدملا روسضحبو مجان˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا

ةيعماجلا ةماق’ا ةريدمو ةسسردملا

˘ما˘سسقأ’ا ءا˘˘سسؤورو20سسوفيسس

ي˘ت˘ب˘ي˘ب˘طو ةر˘يد˘˘مو ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا˘˘ب

لجأا نم اذهو، ةماق’او ةسسردملا

لو˘خد نا˘م˘سضل و ع˘سضو˘لا ة˘˘سسارد

يف ، فورظلا نسسحأا يف يعماج

رارقلل اذيفنت و، انوروك ةحئاج لظ

يف خرؤوم˘لا354 مقر يرازو˘لا

.0202 ةيليوج51

بكرملا يف انوروك سسوريف نع ةيموي ريراقت دادعإا متي اميف

ةمÓشسلأو ةحشصلأ ةنجلل ةديدجلأ ةليكششتلأ نييعت
راجحلأ رأديشس ةشسشسؤومل
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ديدحلل راديسس ةسسسسؤوم تنلعأا
ي˘˘ف سسمأا را˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب بل˘˘˘سصلاو

دعب هنأا0202 ناوج رهسش ةليسصح

رجح رثإا تادحولل ليوطلا فقوتلا
زهتنإا انوروك ءابو ببسسب لامعلا
قا˘ب˘ت˘سسإا ة˘سصر˘˘ف˘˘لا نو˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا
لوأا يف و تافردملا مث ةنخاسسلا
ى˘˘ل˘˘ع تاءار˘˘جإ’ا تز˘˘كر˘˘ت ر˘˘مأ’ا
فيظنتو ،ةنايسصلا و ةياعرلا لامعأا
،ةنزخملا تاجتنملا درجو ،قطانملا
ل˘ي˘غ˘سشت˘ك برا˘ج˘ت˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘˘لا م˘˘ث
جاتنإا ةد˘حو تما˘ق ا˘م˘ك .تاد˘ع˘م˘لا
لامعأا ىلإا ةفاسض’اب نيجسسكوأ’أا

ع˘يزو˘ت تا˘كب˘سش ى˘ل˘˘ع ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصلا

نيجورتينلا)ةيعان˘سصلا تازا˘غ˘لا

نكي مل يذلا ءيسشلا ،(نيجسسكأ’او
تا˘ف˘قو˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ًن˘˘كم˘˘م
ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت را˘˘˘طإا ي˘˘˘فو ،ة˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘سسلا
راتخم يجاب ةعماج نيب تاقÓعلا

،راجحلا رادي˘سس ة˘سسسسؤو˘مو ة˘با˘ن˘ع
ريد˘م˘لا،ا˘سضر جا˘ح˘ل˘ب ن˘م ل˘ك ما˘ق
«لامك يفطل عنام«ب اقوفرم ماعلا
و ينقتلا دعاسسملا ماعلا ريدملا ،
سسلج˘م ة˘سسي˘ئر ،ة˘ل˘ي˘م˘ج سضو˘ي˘ب˘ل
ة˘ع˘ما˘ج ةرا˘يز˘ب ،ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ةرادإا
ةيمسسر ةوعدب، ةبانع راتخم يجاب
امك . دمحم عنام اهديمع لبق نم
رهسش لÓخ راجحلا راديسس تلجسس
ع˘م ل˘م˘ع ثدا˘ح ، طرا˘˘ف˘˘لا ناو˘˘ج

نودب نيثداحو ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ف˘قو˘ت
دد˘ع ترد˘قو .ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ف˘قو˘˘ت

زيمتو موي21 ـب ةعئاسضلا مايأ’ا
يمو˘ي ر˘ير˘ق˘ت ءا˘سشنإاـب ناو˘ج ر˘ه˘سش

ماي˘ق˘لا و؛92-ديفوك نم ةي˘عو˘ت˘ل˘ل
سسور˘ي˘ف د˘سض ة˘يا˘قو˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب

ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو ا˘˘نورو˘˘ك
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘عو˘ت˘لا تلا˘م˘حو
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت و؛تاد˘˘حو˘˘لا
ةمÓسسلاو ةحسصلا ةنجلل ةديدجلا
دقعو ؛ راجحلا راديسس ةسسسسؤومل
ةملاسسلاو ةحسصلا ةن˘ج˘ل˘ل عا˘م˘ت˘جإا
ة˘مÓ˘سس ما˘ظ˘ن ءا˘سشنإاو؛ ة˘يز˘كر˘م˘لا
ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘ئاد دار˘˘˘˘˘˘فأا
نيتموادمل حاتم ،ةينه˘م˘لا˘ثداو˘ح˘لا
بحسس يف ديجلا مكحتلا نامسضل،

ىوتسسم ىلع ةيئابرهكلا لباوكلا

و ،ةيلوأ’ا داو˘م˘لاو د˘ي˘ب˘ل˘ت˘لا ةد˘حو

عيزوت ةيلم˘ع˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا

ن˘مأ’ عا˘م˘ت˘جإا د˘ق˘عو تا˘ما˘˘م˘˘كلا

ةرئاد دارفأا لك روسضحب ةمÓسسلاو

ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ثداو˘ح˘لا ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

وةينهملا ةمÓ˘سسلاو ن˘مأ’ا ر˘يد˘مو

تايئاسصحإا لوح عامتجإ’ا روحمت

ر˘˘˘سشع˘˘˘لا تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا) ثداو˘˘˘ح˘˘˘لا

نا˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘يا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م و؛(ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا

SPFسسلاو؛˘˘Óى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا ة˘˘م

ة˘˘مÓ˘˘سسلا ف˘˘˘ي˘˘˘سضمو «كو˘˘˘ل˘˘˘سسلا

بابسسأا ليلحتو ةيميظنتلا ةباقرلاو

.9102 ةنسس ثداوح

فلأأ21 عيزوت
ىلع مويلأ ةمامك

 ءايحألأ ناجل
عمتجملا ةيداحتا مو˘ي˘لا مو˘ق˘ت˘سس
ةر˘سشا˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

وباسش ديقعلا بعلم يف احابسص

33 ىلع ةمامك فلأا21 عيزوتب
فارسشإا تحت ةبا˘ن˘ع˘ب ي˘ح ة˘ن˘ج˘ل
لÓخ متيسسو ةبانع ةي’و يلاو
ةرا˘سشإا ءا˘˘ط˘˘عإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
ميقع˘ت˘ل˘ل ىر˘ب˘ك ة˘ل˘م˘ح قÓ˘ط˘نا

راسشتنا نم ةياقولاو سسيسسحتلاو
م˘ير˘كت م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
تلذ˘ب ي˘ت˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا سضع˘˘ب
يد˘سصت˘ل˘ل ىر˘˘ب˘˘ك تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م
. انوروك سسوريفل
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تاءارجإلا ةفلاخم ببسسب
 انوروك سسوريفل ةيئاقولا

نم ديزأأ فيقوت
عشضو اشصخشش057
14 و ةبكرم38

ةيران ةجأرد
رششحملاب

ةبانع ةي’و نمأا حلاسصم تنكمت
ن˘م ي˘سضا˘م˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا لÓ˘˘خ

عسضوو ،سصخ˘سش467 فيقو˘ت

14 و ة˘ب˘˘كر˘˘م38 رسشحم˘لا˘ب
ة˘ف˘لا˘خ˘م˘ل اذ˘˘هو ،ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد
ةيزارتح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تارار˘ق˘لا
سسوريف ءابو ةهباجم˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

تاذ تما˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ةفلاسسلا ةرتف˘لا لÓ˘خ ح˘لا˘سصم˘لا

نم اسصخسش972 فيقوتب ركذلا
،ةيقاولا ةمامكلا ءادترا مدع لجأا

تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ع˘˘˘م
ق˘ح ي˘˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘تو ن˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا

وعدت ةبانع ةي’و نمأا حلاسصم
مازتل’ا ةرورسض ىلع نينطاوملا
ةيزارتح’ا ريبادتلاو تاءارجإ’اب
تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
م˘ه˘ت˘ح˘سص ى˘ل˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح اذ˘˘هو،

ن˘م د˘ح˘لا و م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ة˘ح˘سصو
. انوروك سسوريف يسشفت
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يحشصلا رجحلا ةرتف لÓخ مهطاششن فقوت نع ايلام مهشضيوعتل

نيررسضتملآ راجتلآ تافلم عآديإآ ةرتف ديدمت
انوروك ءابو نم ةياقولآ ريبآدت نم

فقو اميشس’ انوروك صسوريف ءابو نم ةياقولا ريبادت نم ةررشضتملا رشسأ’ا بابرأا ءاشصحإا ةيلمع راطإا يف هنأا اهل نايب يف ةبانع ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تدكأا

.يحشصلا رجحلا ةرتف لÓخ يراجتلا مهطاششن فيقوت مت نيذلا ةي’ولا ميلقإاب نيطششانلا راجتلا ةفاك ماع ىلإا ةيريدملا يهنت ةيراجتلا تاطاششنلا

تÓفاح4 صصيشصخت

عاطقلا يف نيلماعلا لقنل

نم يبطلا هبششو يبطلا

تايدلبلا فلتخم

يئافسشتسسلآ زكرملآ
رفوي يعماجلآ

يف لامعلل لقنلآ
ةياهن ةلطع

عوبسسألآ
ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ةرادإا تف˘˘˘˘˘سشك

نبإا يعماج˘لا ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا

لكل سسمأا لوأا ةبانع دسشر

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘˘سسم˘˘لا

ه˘˘ب˘˘سشو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا كÓ˘˘سسألا

4 سصي˘سصخ˘ت ن˘ع ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

نم لا˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘ل تÓ˘فا˘ح

يموي مهلغسش بسصانم ىلإاو

ة˘ع˘م˘ج˘لا عو˘ب˘سسألا ة˘ل˘˘ط˘˘ع

سصيسصخت مت نيأا تبسسلاو

ن˘م لا˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘˘ل ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح

يحب ةلفاح ،ةنيدملا طسسو

،ةسسوتيلاكلاب ارور˘م لا˘حر˘ب

سشير˘˘لا عارذ ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ح

نيع نم لامعلا لقنل ةلفاحو

ن˘˘م ل˘˘˘كب ارور˘˘˘م ةدرا˘˘˘ب˘˘˘لا

را˘˘ج˘˘ح˘˘لا ،را˘˘م˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘سس

ةرادإا تف˘˘سشكو ،ي˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لاو

ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سسلا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا

تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا نأا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

لام˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا

تايفسشتسسملا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا

احابسص ةعباسسلا ىلع قلطنت

ةر˘ت˘ف˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب

لا˘م˘ع˘لا ةدا˘عاو ة˘ي˘حا˘ب˘˘سصلا

ةيليللا ةرتفلا يف نيبوانملا

ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كي˘˘˘سس

ن˘ي˘ح ي˘ف اءا˘سسم ف˘˘سصن˘˘لاو

ةر˘ت˘ف˘لا لا˘م˘ع ل˘ق˘ن م˘˘ت˘˘ي˘˘سس

مهلمع بسصانم ىلإا ةيليللا

ا˘مأا ،ءا˘سسم ة˘سسما˘خ˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا لا˘˘م˘˘ع

تايدلبلا ىلإا مهتداعإا متتسسف

ةرتفلا يف اهيف نوميقي يتلا

ة˘سسدا˘سسلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘˘سسم˘˘لا

ةرادإلا تفاسضأاو ،ة˘ي˘ئا˘سسم˘لا

ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا را˘˘ه˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘سسا نأا

ل˘جأا ن˘م يرا˘ب˘جإا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘˘لا

نا˘م˘سضل ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح˘˘لا بو˘˘كر

.لقنلا ةيلمع ميظنت
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مهنأا ةحنملا˘ب اود˘ي˘ف˘ت˘سسي م˘ل ن˘يذ˘لاو

ةدافتسسإلا بلط تافلم عاديإل نووعدم
ةدافتسسإلا بلط ةرامتسسإا ءلم ثيح نم
ةسصاخلا تامولعملا نيودتو ةحنملا نم
ةدافتسسإلا بلطب ةقفرم نيمدختسسملاب
فرط نم ةدافتسسإلا بلط فلم مدقيو
ةيريدم رقم ىدل عدويو ينعملا رجاتلا
رسسجلاب دجاوتملا ةبانع ةيلول ةراجتلا
ةيميلقإلا تايسشتفملا تارقم وا سضيبألا
وأا سسوبيسس ةراج˘ت˘لا ة˘فر˘غ وأا ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل
نييفرحلاو راج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تلا ىد˘ل
بت˘كم˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تا˘ب˘بود˘ن˘م˘لا وأا ي˘ئلو˘لا يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةرامتسسإا ن˘م ف˘ل˘م˘لا نو˘كت˘يو.ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ةحنم نم ةدافتسسإلا لجأا نم تامولعم
نم ةررسضتملا رسسأÓل ينطولا نماسضتلا
انوروك سسوريف ءابو نم ةياقولا ريبادت
ةخسسنو يراجتلا لجسسلا نم ةخسسنو
حيرسصت و ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم
ينطولا قودنسصلا ىدل نيمد˘خ˘ت˘سسم˘لا
ءارجألا ريغ لامعلل يعامتجإلا نيمأاتلل

.بوطسشم يديرب كسصو

اوبرغتسسا راجتلا تائم نإاف ةراسشإÓل
ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م تم˘سص را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ة˘ح˘ن˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘م لو˘˘ح ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل
ا˘ه˘سصسصخ د˘ق نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسإلا

نوبت ديجملا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ن˘ع م˘ه˘ف˘قو˘ت بب˘˘سسب ر˘˘ه˘˘سش ل˘˘ك م˘˘ه˘˘ل
نلعملا ةيئاقولا ريبادتلا ءارج طاسشنلا

ءابو ةهباجمل ةموكحلا فرط نم اهنع
سسرا˘م ر˘ه˘˘سش د˘˘ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
اوماق مهنأا سسمأا مهنم ددع دكأاو .طرافلا
ةعزوملا ةناعإلا بلط تارامتسسإا عاديإاب

مهنمو ةراجتلا ةيريدم فرط نم مهيلع
رهسش دن˘م طا˘سشن˘لا ن˘ع ا˘ف˘قو˘ت˘م لازا˘م
مل اذه عمو ةعاسسلا ةياغ ىلإاو سسرام
نم م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م م˘ق˘ت

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ةد˘˘سشا˘˘ن˘˘˘م م˘˘˘غر ة˘˘˘نا˘˘˘عإلا

نأا ن˘ي˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلاو

او˘ل˘سصح˘ت ىر˘خأا تا˘يلو ي˘ف م˘هءÓ˘مز

ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘عو ن˘ير˘ه˘سش ة˘نا˘عإلا ى˘˘ل˘˘ع

اذه يف نيعاد .ةمسصاعلا رئازجلاب لاثملا
ةبانع ةيلو يلاوو ةراجتلا ريزو ددسصلا
ةيلول ةراجتلا ةير˘يد˘م ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضل˘ل

ةحنملا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘با˘ن˘ع
را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسإلا

ةرتف لÓ˘خ طا˘سشن˘لا ن˘ع ن˘ي˘ف˘قو˘ت˘م˘لاو
با˘ح˘سصأا رار˘غ ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
رودو، تا˘نر˘ت˘نألا تا˘عا˘قو ، ي˘ها˘ق˘م˘˘لا
 .خلا... معاطملاو ةناسضحلا

يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ن˘˘م ردا˘˘سصم
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘˘تإل ي˘˘ئلو˘˘لا
ددع نأا تدكأا ةبانع ةيلول نييرئازجلا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘م˘ج م˘ت ي˘ت˘˘لا تارا˘˘م˘˘ت˘˘سسلا

غلب نيتيلاتتم نيتيلمع لÓخ مهاوتسسم

يتلاو ةناعإا بلط ةرامتسسإا0001 وحن
ةراجتلا ةيريدم حلاسصم˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست م˘ت
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا لاز˘˘ي ل ة˘˘عا˘˘سسلا د˘˘ح˘˘ل ن˘˘كل
هذه ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت مد˘ع ن˘م نو˘كت˘سشي
راجتلا ريزو نأا ركذيو .ةيلاملا ةناعإلا

ءا˘ط˘˘عإا ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا نا˘˘ك ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك
ةرا˘ج˘ت˘لا ءارد˘م˘ل ة˘مرا˘سص تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
را˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست˘ل تا˘يلو˘لا˘˘ب
يحسصلا رجحلا ريبادت نم نيررسضتملا

.91 ديفوك يسشفت ءارج

 يبياطشش ةيدلب ةشصاخ

 ةيلحاسسلآ ندملآ ةروسص هوسشي ةلاسضلآ راقبألآو ةمامقلآ راسشتنآ
¯U°Édí. Ü

ةيلحاسسلا تايدلبلا بلغأا سشيعت
ببسسب ةيرزم ةيعسضو ةبانع ةيلوب
ر˘مألا را˘ق˘بألا و خا˘˘سسوألا را˘˘سشت˘˘نا
ةسصاخ ئطاوسشلا ةروسص هوسش يذلا
ينوبلا ةيدلبب ملاسس يديسس ئطاسش
و يديار˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب تار˘ق˘ب˘لا داو و
يبياطسش و ةبانع ةيدلبب ريسشع نيع
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا هذ˘˘˘ه بل˘˘˘غأا نأا ثي˘˘˘ح
ة˘ه˘جو˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلا
لÓخ ني˘ن˘طاو˘م˘لا ىد˘ل ة˘ل˘سضف˘م˘لا
ي˘ف قر˘˘غ˘˘ت تتا˘˘ب ف˘˘ي˘˘سصلا ل˘˘سصف
راقبألا راسشتنا نع كيهان تايافنلا
مل يتلاو ةلب نيطلا داز يذلا رمألا
Óح ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ل د˘ج˘ت

ةيدلبو ملاسس يديسس ئطاسشب ةسصاخ
ةرو˘سص هو˘سش ا˘˘م و˘˘هو ي˘˘ب˘˘يا˘˘ط˘˘سش
را˘˘ق˘˘بلا نأا ثي˘˘ح قر˘˘سشلا ةر˘˘هو˘˘ج
Óيل لوجتت ملاسس يديسس ئطاسشب
ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘˘لا را˘˘ظ˘˘نا ما˘˘مأاو را˘˘ه˘˘ن
انكاسس اوكرح˘ي نأا نود ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

نايحلا نم ريثك يف اهببسست مغر
ةيدلب، ةمامقلا تايواح بيرخت يف
يف دجاوت˘ت ىر˘خألا ي˘ه ي˘ب˘يا˘ط˘سش
ةمامقلا راسشتنا ببسسب ةيرزم ةلاح
نينطاوملا ءايتسسا راثا يذلا رمألا

تا˘ط˘ل˘سسلا نو˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘جو

داجيإاو لخدتلا ةرور˘سضب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
لظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ع˘سضو˘لا اذ˘ه˘ل ل˘ح
مدع ةجيتن ةهيركلا حئاورلا ثاعبنا

يفو مايأا ةعبرأا ةدمل ةمامقلا عفر

 .رثكأا نايحألا سضعب

تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا ط˘˘˘غ˘˘˘ت تقو ي˘˘˘فو
ةيلحاسسلا تايدلبلا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةيدلب حلاسصم نإاف قيمع تابسس يف
اهرودب ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل مو˘ق˘ت ة˘با˘ن˘ع
ناوعأا لخدت ثيح هجو لمكأا ىلع
فيظنتل سسماخلا يرسضحلا عاطقلا
ريسشع نيعب يلئاعلا ةحارلا ءاسضف

دع˘ب ه˘ي˘لإا يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا لو˘طو
سضعب اهكرت يتلا ةيثراكلا ةلاحلا
ي˘مر ة˘ج˘ي˘ت˘ن ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
حلاسصم˘ب ع˘فد ا˘م كا˘ن˘ه م˘ه˘تÓ˘سضف
ةظفاحملا لجأا نم لخدتلل ةيدلبلا

اهنأا مغر نكامألا ةفاظنو ءاقن ىلع
ة˘ل˘سصاو˘م و، ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ى˘ل˘ع ءا˘ي˘حألا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل
لوأا تج˘مر˘˘ب ، عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ة˘ع˘سسو˘˘م ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ،سسمأا
و دا˘ت˘ع˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح ع˘م ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب

.ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم

نم اددع ةيلمعلا هذه تلمسش دقو
ينب ةطرسشلا يح رارغ ىلع ءايحألا

،رمع يزير نيملعملا يح ،رفاحم
مامأا ناوهز سسافر يح ،ةبورخلا يح
ر˘˘خ˘˘سس د˘˘قو ، ي˘˘ح˘˘سصلا ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا
ع˘برأا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت دا˘ت˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
عمج لاغسشألا تنمسضتو ، تانحاسش
ة˘بر˘تألا ،تÓ˘سضف˘˘لا ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب ع˘˘فرو
عمج لج˘سس ا˘م˘ك .را˘ج˘سشألا ا˘يا˘ق˘بو
ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ن˘حا˘سشل تلو˘م˘ح ة˘ت˘˘سس
.مجحلا

 رامع يديشسو ةبانع، راجحلا تايدلبب

انوروك سسوريف يسشفت نم دحلل ةيرآوجلآ بعÓملآ قلغ يف عورسشلآ
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يف ةبانع ةيلو حلاسصم تعرسش
مامأا ةيراوجلا بعÓملا عيمج قلغ
رظن بابسشلا

ً
سسوريف ءابو يسشفتل ا

نيبا˘سصم˘لا دد˘ع عا˘ف˘تراو ا˘نورو˘ك
ةريخألا ما˘يألا ي˘ف ه˘ب ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لاو
.ةيحسصلا تاسسسسؤو˘م˘لا ظا˘ظ˘ت˘كاو
انوروك سسوريف راسشتنا مغر ثيح
نأا لإا ة˘يلو˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب
عاو ر˘˘ي˘˘غ با˘˘ب˘˘سشلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ءايحألا يف ةسصاخ عسضولا ةروطخب

قرخ تلاح دهسشت يتلا ةيبعسشلا

هتسضرف يذلا يئزجلا رجحلا ةلاحل

ريبادتلا راطإا يف ايلعلا تاطلسسلا

اوتاب ثي˘ح،91 ديفوك ةحفاكم˘ل

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك تا˘يرا˘ب˘م نو˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي

لابقإا طسسو ة˘يراو˘ج˘لا بعÓ˘م˘لا˘ب

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘ك

دعابت˘ل˘ل مار˘ت˘حا نود ا˘ه˘تد˘ها˘سشم˘ل

ةلا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لا نود و ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

. عسضولا ةروطخب

ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح م˘˘غر اذ˘˘˘ه

ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘˘م سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لاو

ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو ن˘˘˘مألا

˘ماز˘ت˘للا ةرور˘سضب تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو

نم ةياقولا تاءارجإاو تاهيجوتلاب

يدافت لÓخ نم انوروك سسوريف

نامألا ةفاسسم كرت عم تاعمجتلا

ل˘˘ق˘˘ن بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل سصا˘˘خ˘˘سشألا ن˘˘ي˘˘ب

تÓ˘م˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ك ن˘كل ىود˘ع˘لا

سضعب فرط نم حايرلا جاردأا تبهذ

هسصقني يذلا بابسشلا و نينطاوملا

يف نوكتحي مهدجت ثيح، يعولا

ةلابمÓلا نود مدقلا ةرك تايرابم

ددعلا وه كلذ نم رمألا و بقاوعلاب

تتاب يت˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا

ام وهو ،تايرابملا هذه هبطقتسست

تايدلبل ةيلحملا تا˘ط˘ل˘سسلا˘ب ع˘فد

يديسس، راجحلا رارغ ىلع ةبانع

ع˘˘سضو ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا، ة˘˘با˘˘ن˘˘ع، را˘˘م˘˘˘ع

يروفلا قلغلا ةرورسضب تاميلعت

لا˘ح ي˘فو ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘م˘˘ل˘˘ل

نوكتسس هنإاف تاميل˘ع˘ت˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م

.ةمراسص تابوقع كانه

فلملآ ليسصافت نع فسشكت سسوبيسس ةعانسصلآو ةراجتلآ ةفرغ
ءاسصحإل نماسضتلا ةحنم نم ةدافتسسإلا لجأا نم ليجسستلا راجتلا سسوبيسس ةعانسصلا و ةراجتلا ةفرغ تعد قايسسلا سسفن يفو
نوكتملا ةدافتسسلا بلط فلم ليسصافت نع تفسشكو ،انوروك سسوريف ءابو نم ةياقولا ريبادت نم ةررسضتملا تÓئاعلا بابرأا

وأا يديرب كسص ،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسسن ،يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن ،اهؤولم بجي يتلا تامولعملا ةرامتسسإا نم

رقم؛AACGU ،نييفرحلاو راجتلل ماعلا داحتإÓل ،ةيدلبلا تايبودنملا ىوتسسم ىلع ةدافتسسإلا فلم عاديإا متيو يكنب
رسصقلا ،سسوبيسس ةعانسصلا و ةراجتلا ةفرغ رقم ،ةبانعب نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلل ماعلا داحتإÓل يئلولا بتكملا
ةيسشتفملا رقم ،راجحلاب ةراجتلل ةيميلقإلا ةيسشتفملا رقم ،ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدم رقم ،ةبانع ءانيملا لباقم ،يلسصنقلا
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 يلودلا ريسصقلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم

 ةيقافتا ماربإاو ةيليوج ةرود يف مÓفأÓل يشسايق لابقإا
 امنيشسلل يرئازجلا زكرملا عم ةكارشش

4 ،نيمليفب ايروسس نم لكب رمألا قلعتيو لود9 نم اريسصق امليف54 ةيليوج ةرود يف يلودلا ريسصقلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم لبقتسسا
،ايلاطيا نم مليف ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج نم نيمليف ،ايناتيروم نم نيمليف ،برغملا نم مÓفأا9 ،سسنوت نم امليف11 ،قارعلا نم مÓفأا

.رئازجلا تايلو فلتخم نم امليف31و اسسنرف نم مليف

ضضرع لجؤوت ينزيد تلاو
تنوامارابو (نلوم) مليف
ماعلا (نج بوت) ضضرعت

لبقملا
سسيمخلا موي ينزيد تلاو ةكرسش تلجأا

لجأا ىلإا (ن’وم) اهمليفل لوأ’ا سضرعلا

ةديدج ةبرسض كلذب ةهجوم ىمسسم ريغ

تناك ي˘ت˘لا ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا سضر˘ع˘لا رود˘ل

بذجل يمحلملا ةكرحلا مليف ىلع لوعت

.انوروك ةحئاج لÓخ روهمجلا

زرسشتكيب تنوامارا˘ب ة˘كر˘سش تلا˘ق ا˘م˘ك

:نج بوت) مليف نإا يئامنيسسلا جاتنإÓل

لاط يذلا ي˘نا˘ث˘لا ءز˘ج˘لا و˘هو )كير˘فا˘م

موقي يذلا )نج بوت( مليف نم هراظتنا

ىلإا اسضيأا هليجأات مت ،زورك موت هتلوطبب

نم ’دب1202 زومت ويلوي نم يناثلا

نأا ررقملا نم ناكو0202. ربمسسيد32

ي˘ف سضر˘ع˘˘لا رود ي˘˘ف (ن’و˘˘م) حر˘˘ط˘˘ي

’ ذإا تارم ةدع لجأات نكلو ،راذآا سسرام

ناكو .ةقلغم امنيسسلا رود مظعم لازت

مليفلل لوأ’ا سضرعلل ددحم دعوم رخآا

رود با˘˘ح˘˘˘سصأا لو˘˘˘عو ، توأا12 يف

ةدو˘˘ع ي˘˘ف د˘˘عا˘˘سسي نأا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سسلا

رخاوأا ي˘ف مÓ˘فأ’ا ةد˘ها˘سشم˘ل رو˘ه˘م˘ج˘لا

حبسصأا» ينزيد يلثمم دحأا لاقو.فيسصلا

يأا د˘يد˘ح˘ت ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘م

حرط ةيفيكب رمأ’ا قلعتي امدنع دعوم

ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزأ’ا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ مÓ˘˘˘فأ’ا

تقؤوملا ف˘قو˘ت˘لا ي˘ن˘ع˘ي اذ˘ه .ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ميقن اميف ن’وم مل˘ي˘ف حر˘ط˘ل ا˘ن˘ط˘ط˘خ˘ل

روهمجلل مليفلا اذه حرط اننكمي فيك

ل˘˘كسشلا˘˘ب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ح˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘˘ف

م˘ل˘ي˘ف سضر˘ع ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ي˘˘تأا˘˘يو.«بسسنأ’ا

سسورب رنراو ةكرسش رارق دعب (ن’وم)

جرخملل (تينيت) ةراثإ’ا مليف حرط ليجأات

رظني ناكو .توأا يف ن’ون رفوتسسيرك

رودل ةسصرف لسضفأا امهنأا ىلع نيمليفلل

فيسصلا مسسوم نم ءزج ذاقنإ’ سضرعلا

.حبرملا

¥.ç
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ةقيقد نم مÓفأ’ا تيقوت حوارتيو

54و ةقيقد92 ةياغ ىلإا ةيناث25و

د˘ع˘ب مÓ˘فأ’ا سضر˘ع أاد˘ب د˘قو ،ة˘ي˘نا˘˘ث
ديسسلا ةبانع ةي’ول ةفاقثلا ريدم ءاقلإا
لك اهيف ركسش ةملكل ةبيدوب سسيردإا

و ةرهاظتلا هذه حاجنإا يف مهاسس نم
نيكراسشملا لكل اديعسس اظح ىنمت
و نا˘جر˘ه˘م˘لا ن˘م ة˘ع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه ي˘˘ف
ةرود تايلاعف قÓطنا ةراسشإا ىطعأا

˘مÓ˘فأ’ا ةد˘ها˘سشم ن˘كم˘يو ،ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ىلع ةيمسسرلا ةحفسصلا ربع ةريسصقلا
م˘سسا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا

«LAVITSEF MUMOD» ،

نم62 موي ءاقتن’ا ةنجل راتختسسو
ي˘˘˘ت˘˘˘لا مÓ˘˘˘فأ’ا يرا˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا
نم ميكحتلا ة˘ن˘ج˘ل ى˘ل˘ع سضر˘ع˘ت˘سس
زئاوجب نيز˘ئا˘ف˘لا ة˘يو˘ه را˘ي˘ت˘خا ل˘جأا
نÓعإ’ا متي˘سس ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘يو˘ج ةرود

بر˘عأاو ،مدا˘ق˘˘لا توأا1 مو˘ي ا˘ه˘ن˘ع
ل˘˘ي˘˘لد د˘˘ي˘˘سسلا نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا سسي˘˘˘ئر
دعب ةريبكلا ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ر˘يدو˘خ˘ل˘ب
يف ة˘كرا˘سشم˘لا مÓ˘فأ’ا دد˘ع عا˘ف˘ترا

تحبسصأا يتلا ةيلودلا ةرهاظتلا هذه
،عباسسلا نفلا يف يلود ىدسص كلمت
ديج مÓفأ’ا ىوتسسم ىتح نأا فاسضأاو
نوموقي مÓفأ’ا عانسص نأاو يقارو
زاج˘نإا ل˘جأا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تادو˘ه˘ج˘م˘ب
ىرخآا ةه˘ج ن˘م ،ةر˘ي˘سصق˘لا م˘ه˘مÓ˘فأا
ةباوبلا ناجرهم ميظنت ةئيه تنلعأا
ىلع يلودلا ريسصقلا مليفلل ةيمقرلا
نا˘جر˘ه˘م˘لا ر˘يد˘م و ا˘ه˘سسي˘˘ئر نا˘˘سسل
ةيقافتا ماربإا نع ريدوخلب ليلد ديسسلا
ي˘ف ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘لوأ’ا ي˘ه ة˘كار˘سش
ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم نيب رئازجلا
ةكارسشلاب و يلودلا ريسصقلا مليفلل

و ا˘م˘ن˘ي˘سسل˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ز˘كر˘م˘لا ع˘م

ـب Óثمم را˘ق˘ع م˘ي˘ل˘سس د˘ي˘سسلا هر˘يد˘م

اهسسأار ىلع و ة˘با˘ن˘ع «كي˘تا˘م˘ن˘ي˘سس»

ةهج نم دمحم ةيباسشق ديسسلا ريدملا

م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ةدادر˘ك ما˘يأا نا˘جر˘ه˘˘م ن˘˘ي˘˘ب

ةدا˘ع˘سسو˘ب ـب ي˘ق˘ئا˘ثو˘˘لا و ر˘˘ي˘˘سصق˘˘لا

سسسسؤوملا و ر˘يد˘م˘لا د˘ي˘سسلا˘ب Ó˘ث˘م˘م

و ىرخأا ةهج نم نيدلا رون حبارب

ل˘ما˘ك سضر˘ع ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب م˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا

و ريسصقلا مليفلل ةدادرك مايأا تايلاعف

ة˘˘عا˘˘ق ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا

لفحب ة˘ياد˘ب ة˘با˘ن˘ع «كي˘تا˘م˘ن˘ي˘سسلا»

و ماتتخ’ا لفحب ءاهتنا و حاتتف’ا

ىلعxelpuD »» ةينقتب جيوتتلا

ن˘ي˘ب ن˘ماز˘ت˘م˘لا ثب˘لا اذ˘˘ه نو˘˘كي نأا

روهمجلل ىنسستيل ايلعافت نيتنيدملا

و مÓف’ا ةدهاسشم طقف سسيل يبانعلا

ى˘ت˘ح ل˘ب سضور˘ع˘لا و تا˘ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا

و رو˘ه˘م˘ج˘لا ةز˘ئا˘ج ي˘ف تيو˘˘سصت˘˘لا
و تار˘˘سضا˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لا
و دعب نع اهعم لعافتلا و تاودنلا

ربتعتو اهعون نم ةقباسس ةبرجتلا هذه
ةنجل نو˘كت˘تو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ى˘لوأ’ا
ناجرهمل ةمئادلا ة˘ي˘لود˘لا م˘ي˘كح˘ت˘لا
ر˘ي˘سصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘باو˘ب˘˘لا
رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ا˘˘ه˘˘سسي˘˘ئر ن˘˘م ي˘˘˘لود˘˘˘لا
برغملا نم يدو˘ع˘سسم˘لا بي˘ع˘سشو˘بأا

نم حبارب نيدلا رون ديسسلا وسضعلاو
ناور˘م د˘˘ي˘˘سسلا و˘˘سضع˘˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

را˘˘ت˘˘خاو ،سسنو˘˘˘ت ن˘˘˘م ي˘˘˘سسل˘˘˘بار˘˘˘ط
ديسسلا ةركفلا بحا˘سصو نو˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ةيلود ءا˘ق˘ت˘نا ة˘ن˘ج˘ل ر˘يدو˘خ˘ل˘ب ل˘ي˘لد
ةديسسلا ة˘سسي˘ئر˘لا ن˘م نو˘كت˘ت ة˘م˘ئاد
راوحو ويرانيسس ةبتاك يماجعلا ةرهز
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘˘يد˘˘لو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
يف اه˘سضر˘ع م˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘سسل˘سسم˘لا
ي˘مو˘م˘ع˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا

امأا ،اسضيأا ةيهاكفو ةيخيرات لامعأاو
مهف رايتخإ’ا و ءاقتن’ا ةنجل ءاسضعأا
سسنوت نم ليعامسسإا ناهيج ةديسسلا

تسسرد ة˘˘جر˘˘خ˘˘مو ة˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م ي˘˘˘هو
ي˘ف ا˘م˘ن˘ي˘سسلاو سسنو˘ت ي˘ف حر˘سسم˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘سصحو ر˘˘سصم
،ة˘ي˘لود˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا ي˘ف ز˘ئاو˘ج˘˘لا
بتا˘˘ك د˘˘ها˘˘ج˘˘˘م د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘سسلا

سسا˘˘ف ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘م تسسيرا˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سسو
اسسنرف نم دنارغ سساموت ،ةيبرغملا

جر˘خ˘مو ج˘ت˘ن˘م ،جا˘˘ت˘˘نا راد بحا˘˘سص
قراط ديسسلا ،بيكرتلا يف سصتخمو
نم ويران˘ي˘سس بتا˘كو جر˘خ˘م ر˘كا˘سش
داج رسصن نيدلا ءÓع ديسسلا ،قارعلا
سسيئرو سسسسؤوم وهو رسصم نم رسصن
يلودلا يئام˘ن˘ي˘سسلا «ما˘ك» نا˘جر˘ه˘م
يفاقث راسشتسسمو ةري˘سصق˘لا مÓ˘فأÓ˘ل
ني˘نا˘ن˘ف˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘مÓ˘عإاو
.برعلا

ةيليوج ةرود يف ةكراششملا مÓفألا ةمئاق
¯¥.ç

ر˘ما˘ث جار˘خإا ن˘م «ود˘ع˘لا ن˘م و˘خ˘˘لا»
ة˘مو˘حر ر˘م˘ع و˘يرا˘ن˘ي˘سسو ي˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا˘˘ب

جارخإا نم »يديسس«،(سسنوت،14:40)

،(سسنوت،84:50) ي˘˘بر˘˘ق˘˘ع د˘˘م˘˘˘حأا
ي˘بر˘ق˘ع د˘م˘حأا جار˘˘خإا ن˘˘م «ة˘˘ل˘˘م˘˘ن˘˘لا»

جارخإا نم »ةلمنلا» ،(سسنوت84:50)

،(ايناتيروم24:10) وجيد ميركلا دبع
راويسس جارخإا نم »جاتحم ’و يقاسش»

fo ts12 «،(سسنوت33:50) يسسلبارط

«egnahcسشيوب ليعامسسإا جارخإا نم

نمtsol» هئات» ،(ر˘ئاز˘ج˘لا45:92)

33:70) ي˘˘˘نا˘˘˘مر˘˘˘سش د˘˘˘ي˘˘˘سشر جار˘˘˘خإا

ةيبيارز جارخإا نم »ماسشه» ،(برغملا

نم »ريجلا» ،(رئازجلا92:71) فسسوي

12:80) دمحأا نب فوؤورلا دبع جارخإا

م˘سسا˘ق جار˘خإا ن˘˘م »م˘˘ير˘˘م» ،(ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

و لفطلا» ،(قارعلا44:90) نيكمغ
نا˘مو˘˘ك د˘˘م˘˘ح˘˘م جار˘˘خإا ن˘˘م »ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا

ةد˘يد˘ج ةا˘ي˘ح» ،(بر˘غ˘˘م˘˘لا22:41)
ن˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم جار˘˘خإا ن˘˘م »كم˘˘سسل˘˘ل

حبسشلا» ،(رئاز˘ج˘لا10:40) طو˘نر˘غ

«iyamratا˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘م جار˘˘˘خإا ن˘˘˘م

جارخإا نم »مدآا» ،(قارعلا72:80)لÓج

،(برغملا62:41) يمي˘ل˘ع˘لا ل˘سصي˘ف

««saléHحودزأا ن˘ي˘سسا˘ي جار˘خإا ن˘م

نم »مÓسسلا ةلحر» ،(برغملا55:50)

94:90)ر˘˘م˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ر˘˘م˘˘˘ع جار˘˘˘خإا

ير˘ي˘خ جار˘خإا ن˘˘م »ز˘˘ن˘˘كلا» ،(قار˘˘ع˘˘لا

»ةريل ة˘ئ˘م» ،(سسنو˘ت74:21) يبوب˘ح

مانأ’ا ريخ رون و ةراود جيرأا جارخإا نم

جارخإا نم »ةجازم» ،(ايروسس13:32)

» ،(ا˘˘يرو˘˘سس13:50) م˘ي˘هار˘˘بإا ر˘˘ئا˘˘ث

مويغ جارخإا نم »ةريهظلا لبق تنسسنف

»باتع» ،(اسسنر˘ف44:71) تيوجني˘م

60:42) ر˘سصن ن˘ب ي˘ما˘سس جار˘˘خإا ن˘˘م

ناو˘هز˘ه جار˘˘خإا ن˘˘م »ع˘˘ط˘˘ق» ،(سسنو˘˘ت

م˘ل˘ح» ،(قار˘˘ع˘˘لا60:81) يد˘˘˘˘˘˘نز

«maerDيرماعلا يسصق جارخإا نم

ن˘م «بح ة˘م˘ير˘ج» ،(سسنو˘˘ت70:40)

85:71) دا˘˘ج˘˘˘ب ى˘˘˘سسو˘˘˘م ن˘˘˘ب جار˘˘˘خإا

جارخإا نمhctaw» ةلاقنم » ،(رئازجلا

» ،(سسنو˘˘˘ت45:60) ي˘بو˘ب˘ح ير˘ي˘˘خ

جارخإا ن˘م »و˘كنار˘ف لار˘ن˘ج˘لا ءا˘قد˘سصأا

،برغملا83:12 يبعسشلا ى˘ف˘ط˘سصم

جار˘˘˘خإا ن˘˘˘مdrageR» ةر˘˘˘ظ˘˘˘ن»

44:50( ahsiaM eneaM

،(ةيطارقو˘م˘يد˘لا و˘غ˘نو˘كلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج

نمdaoR htaeD» توملا قيرط»
د˘يد˘˘ج ن˘˘يد˘˘لا ءا˘˘ي˘˘سض د˘˘م˘˘ح˘˘م جار˘˘خإا

al د˘˘ه˘˘ع˘˘لا» ،(ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا84:81)

«etrahcسسي˘م˘خ ةز˘م˘ح جار˘خإا ن˘˘م

نمkcarC» خرسش» ،(سسنوت34:91)

،(برغملا21:70) ليوط لÓب جارخإا

85:40) دو˘ل˘ي˘م جار˘˘خإا ن˘˘م »ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا»

ahplA» ا˘ف˘لآا عور˘سشم˘لا» ،(ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

tcejorpسسو˘سسع دا˘م˘ع جار˘خإا ن˘˘م

نم »نيع ةسشمر» ،(رئازجلا43:60)

،(رئازجلا73:01) ميحر ةرامع جارخإا
جارخإا نم »يحسصلا رجحلا تاركذم»

،(سسنوت75:40) ة˘˘كي˘˘ب˘˘سس م˘˘ي˘˘سسو

««91aBAbجارخإا نم nialyuG

40:3( emulaBوغنوكلا ةيروهمج

» alled oretsim lI،(ةيطارقميدلا

«zeF id asudemجار˘خإا ن˘م

90:31( oilgabrB ogirrA

جارخإا نم »ةف˘سصا˘ع˘لا ل˘ب˘ق»،(ايلاطيإا

،(برغملا20:51) ي˘م˘ي˘˘ل˘˘ح ما˘˘سشه

««emsatnaFن˘ي˘سسا˘ي جار˘خإا ن˘˘م

يف ةلوبهم» ،(برغملا33:01) حودزأا
دواد ي˘˘ح˘˘ت˘˘ف جار˘˘خإا ن˘˘˘م »ة˘˘˘مو˘˘˘ح˘˘˘لا

فاكوبnuS»» ،(سسنو˘˘˘ت50:30)

45:40) ي˘˘قو˘˘سش ر˘˘ها˘˘ط˘˘˘لا د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
يم جارخإا نم »دعب هتني مل » ،(رئازجلا

’» ،(ايناتيروم95:60) وخي ىفطسصم

د˘˘˘ب˘˘˘ع ف˘˘˘سسو˘˘˘يا˘˘˘ب جار˘˘˘خإا ن˘˘˘م »تقو

ةا˘ي˘˘ح» ،(ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا14:20)رداقلا
˘مÓ˘سسلا د˘˘ب˘˘ع جار˘˘خإا ن˘˘م »در˘˘سشت˘˘م˘˘لا

»ينوفوسش» ، (برغملا25:10) يعيبلا

93:60) ل˘˘˘ي˘˘˘سسن يز˘˘˘مر جار˘˘˘خإا ن˘˘˘م

قوراف جارخإا نمapaP» » ،(رئازجلا

ta yats» ،(رئازجلا41:60) فيرسشلا

«emohنا˘ب˘ع˘سش د˘م˘حأا جار˘˘خإا ن˘˘م

 .(سسنوت73:40)
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ءاقسشلا ىلع رارسصإلا

ا˘ه˘ي˘ف فر˘صص م˘ت˘ي ةر˘م ل˘ك ي˘ف د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم ي˘نا˘ع˘˘ت
تفاهت ببصسب ريبك طغصض نم نيدعاقتملا تاصشاعم
يف مهلاومأا بحصس ىلع نورصصي ثيح اهيلع نئابزلا
ةد˘ع˘ل ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘ط ي˘ف نو˘ف˘ق˘ي ثي˘ح ،مو˘ي˘˘لا ضسف˘˘ن
كونبلا نم مهلاومأا بحصس مهنكمي هنأا مغر ،تاعاصس
.طقف ريناند ةصسمخ لباقم ةيلآ’ا اهتاعزومو

اهلاح ىلع ىقبت نامقل راد

رارق ةبانع ةي’وب ينوبلا ةيدلب ناكصس نم ديدعلا ربتعا
ريغي دق ايباجيإا ارصشؤوم قباصسلا ةيدلبلا ضسيئر ليحر
نأا لوقي لاحلا عقاو نأا ريغ ،مهتيدلب يف يومنتلا عقاولا

داز لقن مل نإا يلاحلا «ريملا» عم ريغتي مل ةيدلبلا لاح
.رخآا راعصشإا ىتح اهلاح ىلع نامقل راد ىقبتل ،اءوصس

 ناكسس ةاناعم يهتنت ىتم
؟سسابسسبلاب نكسسم002 يح

فراطلا ةي’وب ضسابصسبلاب نكصسم002يح ناكصس يناعي
ن˘م م˘غر˘ب˘لا˘ف ،ة˘ير˘صضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل ي˘ل˘ك ماد˘˘ع˘˘نا ن˘˘م
ةينعملا تاطل˘صسلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا ة˘عو˘فر˘م˘لا ىوا˘كصشلا

،هلاح ىلع لازــي’ عصضولا نأا ’إا مهل ةمدقملا دوعولاو
 ؟ ناكصسلا ةاناعم يهتنت ىتمف

عرقي بمارت
برحلا لوبط

ي˘كير˘˘مأ’ا ضسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘ه˘˘مأا

27 ن˘ي˘صصلا بمار˘˘ت د˘˘لا˘˘نود

يف اهتيلصصنق قÓغإ’ ةعاصس

ي˘ف كلذو ن˘ت˘صسو˘ي˘ه ة˘ن˘يد˘م

،نيتلودلا نيب ريطخ ديعصصت

تدكأا نيصصلا نأاو اصصوصصخ

نوكي له˘ف ،م˘ق˘ت˘ن˘ت˘صس ا˘ه˘نأا˘ب

لوبط كلذب عرق دق بمارت

ةلودلا ىلع ةيقيقحلا برحلا

؟ةيويصسآ’ا

ميرلا يح ولثمم
يلاولاب نودجنتسسي

053 ل˘مأ’ا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج تد˘˘صشا˘˘ن

يلاولا ةبانعب ميرلا يحب انكصسم
ل˘خد˘ت˘لا » ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج»
لا˘غ˘صشأ’ا ة˘ي˘ع˘صضو ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو
ي˘ح˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا
ةيناديم ةرايزل هوعدتو روكذملا
ضضعب دقفتو لجاعلا بيرقلا يف
يح˘لا˘ب ة˘حور˘ط˘م˘لا ت’ا˘غ˘صشنأ’ا

ن˘ي˘صسح˘ت˘لا بلا˘ط˘˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
. يرصضحلا

نمزلا مهتاف نوريسسم
ه˘ي˘ف تل˘خد يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
ةبارق ذنم ةيحصص ابرح رئازجلا
ضضعب لاز˘ي ا˘م ،ر˘ه˘صشأا ة˘ع˘برأا
ة˘ما˘قإا ى˘ل˘˘ع نور˘˘صصي ة’و˘˘لا

تادعاصسملا عيزوتل م˘ي˘صسار˘م
تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘صسم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
ءارجإا رباخم حاتت˘فاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت
نأا مغر ،رومأ’ا نم اهريغو
اهيف نحن يتلا برحلا ةلاح
رارقلا ذاختا ةعرصس يعدتصست
هذهب رييصستلا ضسيلو ذيفنتلاو
اهنع افع يتلا ةيلابلا ةقيرطلا
.نمزلا

لاقلا ليقلا

يديسس ناكسس جرخت هايملا
ءابرهكلا سسيلو نامعن

ةقطن˘م نا˘كصس ة˘صصا˘خو مار˘كلا ا˘ن˘ئار˘ق ن˘م رذ˘ت˘ع˘ن
عوصضوم لوح رداصصلا لاقملا نأاصشب نامعن يديصس
عوبصسأ’ا اذه لÓخ تمظن يتلا ةيجاجتح’ا ةكرحلا

ةيدلبلا رقم قلغ مت لاقملا يف درو ام بصسحو ثيح
حنم ناكصسلا ضضفر ببصسب ةقطنملا ناكصس لبق نم
نكل ءابرهكلا ةكبصش عورصشم زاجنإ’ ةيصضرأا ةعطق
ةيجاجتح’ا ةكرحلا ميظنت ببصس ناك ةقيقحلا يف
ءاملا بايغب ديدنتلا وه ناكصسلا اهيف كراصش يتلا
ل˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت م˘ت د˘قو بور˘˘صشلا
ة˘ع˘ط˘ق˘لا ح˘ن˘م ضضفر بب˘صسب ن˘˘كي م˘˘لو ل˘˘كصشم˘˘لا
 .بورصشلا ءاملل ةطحم زاجنإ’ ةيصضرأ’ا



رطقو اضسنرف نم سضورع ةدعل هيقلت مغر

صسوكايبŸوأا عم ةرماغŸا ةلصصاوم ررقي Êادوصس
يضسنرفلا يرودلا نم سضورعلا نم ديدعلا هيقلت مغر كلذو ،Òخألا اذه عم ةرماغŸا ةلضصاوم ‘ هتبغر ،Êانويلا سسوكايبŸوأا يدان مجاهم ،Êادوضس لÓه يبرعلا ددج

سضورعلا نم ديدعلا تيقلت يننأا نم مغرلا ىلع اذهو ،سسوكايبŸوأا عم ءاقبلا تررق دقل» :Óئاق سصوضصÿا اذهب يرئاز÷ا ›ودلا فضشك ثيح ،يرطقلا يرودلاو
عم ءاقبلا تلضضف ينكلو ،ىرخأا ةلوطب ةدعو يرطقلا يرودلا نمو يضسنرفلا يرودلا نم سضورع ينتلضصو» :«رضضÿا» مجاهم لضصاويل ،«ةÒخألا ةنوآلا ‘
جاردإا» :متتخيل ،«يضضقنŸا مضسوŸا ‘ قلأاتلا ةلضصاوم نم ةباضصإلا ينتمرح امدعب ،لبقŸا مضسوŸا ‘ باقلألا قيق– ىلع يدانلا ةدعاضسم وه ‘ده» :فيضضيل ،«يقيرف

´.¢Ω.T.«سسوكايبŸوأا عم ءاقبلاب يضضاقلا يرارق ذاختا ىلع Êزفح ،ةيبوروألا ةضسفانŸاب ةينعŸا ةمئاقلا نمضض يمضسا

سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر سسمأا حر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضص
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا
دبع مدقلا ةركل ةفÙÎا
ةجيتن نأاب ،راودم Ëركلا
ا˘ه˘ت˘ل˘ضسرأا ي˘ت˘لا ةرا˘˘ضشت˘˘ضسإلا
ةيعم÷ا ءاضضعأل »فافلا»
ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب Èت˘ع˘ت ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ة˘˘فور˘˘ع˘˘م ه˘˘ي˘˘لإا

نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ضس ثي˘˘˘ح ،ا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ضسم
تبضسلا مويلا ليل فضصتنم
لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضسرل ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خآا
فافلل ةراضشضسلا تارامتضسا

حرضصو ،ةيدنألا فرط نم
فلضشلا يبŸوأا قيرف سسيئر
ة˘˘˘˘عاذÓ˘˘˘˘˘ل سسمأا ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ضسلا
ر˘˘ئاز÷ا ل˘˘ك» :ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا فر˘˘˘ع˘˘˘ت
،ةراضشتضسلا هذه اهيطعتضس
رايÿا راتختضس ةيبلغألاو
رو˘مألا» :فا˘ضضأاو ،«ثلا˘˘ث˘˘لا

ل˘ي˘م˘ي˘ضس ع˘ي˘م÷ا ،ة˘ح˘ضضاو
ÿلوز˘ن نود دو˘ع˘˘ضصلا را˘˘ي

ر˘˘مأا اذ˘˘هو ،مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘˘ضسوŸا
،قرفلل ةب˘ضسن˘لا˘ب ي˘ق˘ط˘ن˘م
سسيئر لك لا◊ا ةعيبطبو
ن˘˘˘˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ي ق˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ىل˘˘˘ع نا˘˘˘˘كو ،ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضصم
ن˘˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت نأا فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ةراضشتضسلاب قلعت ام ةضصاخ ةÒخلا عيباضسألا لÓخ اميضسلو مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا اهب تماق يتلا ةÒخألا تاوطÿا ،راودم دقتناو ،«ةماعلا ةحلضصŸا

:فاضضاو ،«ةماع ةيعمج دقع ىلع رارضصإلا ببضس يردأا لو ،Êوناق عباط اهل سسيل ةراضشتضسلا» :ةطبارلا سسيئر لاقو ،ةيئانثتضسا ةماع ةيعمج دقع ‘ ةبغرلاو
نوعمتضسي ل فضسأÓلو نكلو ،تاحاÎقلا نم ديدعلا انمدق دقل ،هتيلوؤوضسم لم– نم هعنم يذلا ام يردأا لو ،تارارقلا ذاختل ةيحÓضصلا هيدل ›ارديفلا بتكŸا»
Ëدقت مدعل هداقتنا دعب ،دعاضس دمحـم ،فافلل ماعلا Úمألا ىلع رانلا راودم Ëركلا دبع حتفو ،«اهلوبق متي ىتح ةنيعم فارطأا نم يتأات نأا بجي تاحاÎقلاو ،انل
ةطبارلاو ،ةئطاخ هتاحيرضصت نأا لإا ،دعاضس دمÙ يتاماÎحا لماك عم» :لاقو ،يوركلا مضسوŸا ءاهنإل بضسنألا ةقيرطلا سصوضصخب تاحاÎقل ةفÙÎا ةطبارلا

فافلا سسيئر عم عوضضوŸا انضشقانو ،ةÒخألا اهتراضشتضسا لÓخ ةيدنأÓل فافلا هتمدق يذلل اهباضشم احاÎقا انمدق دقل» :لضصاوو ،«تاحاÎقلا نم ديدعلا تمدق
زكرمتلا ديري نŸ ةلاضسر هجوأا» :لاقو ،ةيدا–لا ىنبم سسأار ىلع ةيناث ةدهعل هتÒضسم ةلضصاوم ‘ هتبغر ةلاح ‘ ،يضشطزل ةرفضشم ةلاضسر ،راودم هجوو ،«ايضصخضش
مويلاو ةوارور عم سسمألاب اوناكو ،طقف مهتحلضصم نع نوثحبي ،ماضسقألا عيمج ‘ ةيدنألا ءاضسؤور» :فاضضأاو ،«اركبم لازي ل تقولا نأاب ،ةيناث ةدهعل حضشÎلا لجأا نم
رومألا كلت ملعا انأاو ،سسيلاوكلا ‘ اهدعب Òغتي ءيضش لك نكلو ،ةهجاولا ‘ ارومأا امئاد نولوقي ،اندÓب ‘ قرفلا ولوؤوضسم» :متخو ،«Òغتيضس رمألا ادغو يضشطز عم

.»يدان سسيئر تنك Êأل اديج
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افلضس ةفورعم ةيباتكلا ةراضشتضسلا ةجيتن نأا لاق

 ماعلا هنيمأا ىلعو يصشطز ىلع رانلا حتفي رودم
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Èكألا هفده نأاب يضضاملب لامج ينطولا بردŸا فضشك

سسرا◊ا ءا˘˘ق˘˘فر ةدا˘˘ي˘˘ق و˘˘ه ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘نŸا ع˘˘˘م ل˘˘˘ب˘˘˘قŸاو

ةيناثلا ةمجنلا سسدنهم لاقو،2202 لايدنوم ¤إا ي◊وبم
ع˘˘قو˘˘م ع˘˘˘م هراو˘˘˘ح ن˘˘˘م Òخألاو ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا ءز÷ا ‘ ر˘˘˘ضضخ˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلع ÚبعÓلا عم انقفتا» :سسمأا لوأا رضشن يذلاو ةيدا–لا
:فاضضأاو ،«قير˘ف˘لا ىو˘ت˘ضسÌ Ãكأا ءا˘ق˘ترلاو اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لا
سسأا˘ك ىل˘ع نو˘ل˘ب˘ق˘م ن˘˘ح˘˘ن ،ل˘˘ي÷ا اذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘خآا فد˘˘ه كا˘˘ن˘˘ه»
دو˘قا ناد يراو ،لا˘يد˘˘نوŸا ‘ بعÓ˘˘ك كرا˘˘ضشا ⁄ ا˘˘نا ،⁄ا˘˘ع˘˘لا

:عباتو ،«رطق وهو هيف سشيعا انأا دلب ‘و هيف يدÓب بختنم
ءادأاب ىوضس رÁ نل اذهو ،كلذ قيقحتل ةيتاوم فورظلا لك»
بخا˘˘ن˘˘لا دا˘˘عو ،«ناد˘˘يŸا ة˘˘ي˘˘ضضرأا قو˘˘ف م˘˘ه˘˘حورو Úب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
رطق لايدنوŸ ابضس– ةيتحتلا ةينبلا نع ثيدحلل ينطولا

هفرعأا دلب رطق» :لاقو ،عئار نم Ìكأا نوكيضس يذلا،2202
ع˘ئار ن˘م Ìكأا ⁄ا˘ع سسأا˘ك د˘ها˘ضشن˘ضس ا˘ن˘نأا د˘كأا˘ت˘˘م ا˘˘نأاو ،اد˘˘ي˘˘ج
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك اد˘ي˘ج فر˘ع˘ي د˘ل˘ب˘لا اذ˘ه» :فا˘ضضأاو ،«كا˘ن˘ه
،تاضسفانŸا فلت� ‘ كلذ ىلع مئاد وهف ةيضضاير تارهاظت
مهيدل ،ةعئار نم Ìكأا بعÓم مهيدل ،يضضاير دلب وه رطق
»›اعلا ىوتضسŸا نم تابيردت زكارم

ضورعلا يف ةظحلل ولو ركفأ مل»
جاتحت ق زرحم ةبهومو ينتلصو يتلا

 «مقكلل
ىقلت دق هنأاب ،يضضاملب لامج ينطولا بخانلا دكأا امك

د˘ع˘ب ة˘ضصا˘خ ةÒخألا ةÎف˘لا لÓ˘خ سضور˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ىقبي نا ررق هنكل،9102 رضصم ناك ‘ رضضÿا عم هزا‚ا
نوكت امدنع لا◊ا ةعيبطب» :يضضاملب لاقو ،رضضخلل ايفو
‘ نوكت ل امدنعو ،سضورعلا نم ديدعلا كلضصت حجان بردم
:عباتو ،«كضسفن تابثإل ةÒغضص ةضصرف نع ثحبت ىوتضسŸا
عم دقع يدل ،سضورعلا كلت نم يأا ‘ ةيناثل ولو ركفأا ⁄»

لك ركضشأاو ،عيم÷ا مÎحأاو،2202 ةياغ ¤إا رمتضسي رضضÿا

ةيمهأا Ìكأا ءيضش دجوي ل نكل ،يلجأا نم سضرعب مدقت نم

ىل˘˘ع اد˘˘عو تع˘˘˘ط˘˘˘ق د˘˘˘ق˘˘˘ل» :فا˘˘˘ضضأاو ،«ر˘˘˘ضضÿا بيرد˘˘˘ت ن˘˘˘م

ىلع اندكأا دقل ،دقع ىلع ءاضضمإا در‹ نم Ìكأاو ،ÚبعÓلا

‘ ةÒبك رومأاب مايقلا اهدعبو،2202 لايدنوم ¤إا باهذلا

تايناك˘مإا ‘ Úك˘ك˘ضشŸا ىل˘ع ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج درو ،«لا˘يد˘نوŸا

تاÎف˘لا ‘ ة˘˘ضصا˘˘خ زر˘˘حـم سضا˘˘ير ÚبراÙا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك د˘˘ئا˘˘ق

ءاوضضألا هيلع طلضست ⁄ اذاŸ مهفأا ل» :لاقو ،رضضخلل ةبعضصلا

ناكو هب تيقتلا امدنع كلذ تمهف ينكلو ،قباضس تقو ‘

بع˘ل˘ي و˘هو ،ر˘ئاز÷ا ق˘ضشع˘ي بعÓ˘لا» :فا˘ضضأاو ،«Ó˘ه˘ضس ر˘˘مألا

هيف ككضشي نأا دارأا نم كانهو نطولا لجأا نم هحور لكب

اهنع ملكتن ل ةبهوŸا» :متخو ،«هقيرف عم هئادأل ةبضسنلاب

نم Ìكأا مدقلا ةرك بحي بعل وهف ،اهضسفن نع ملكتت يه لب

.»عيم÷ا

ىوتصسÃ داع بلاط نب» :صسورب
«ابيرق هÒصصم صشقاننصسو عئار

يدان بردم سسورب فيتضس دكأا
بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن نأا ،ل˘ضسا˘˘كو˘˘ي˘˘ن
اذ˘˘˘ه فو˘˘˘ف˘˘˘ضص ‘ بع˘˘˘ل˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا
نم ةراعإلا ليبضس ىلع Òخألا
ىو˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم مد˘˘˘˘ق ،ÊاŸألا كلا˘˘˘˘ضش

‘ ةضسفانŸا فانئتضسا دعب ديج
ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘˘˘˘نأا ¤إا اÒضشم ،اÎل‚ا
ا˘م ن˘ع ثيد◊ا ه˘ناوأل ق˘با˘˘ضسلا
لجأا نم ق˘ير˘ف˘لا كر˘ح˘ت˘ي˘ضس اذإا
ة˘ف˘ضصب ه˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا
اذ˘ه˘ب لا˘ق ثي˘˘ح ،ل وأا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ثيدح انل نوكيضس» :سصوضصÿا

ن˘˘˘يذ˘˘˘لا Úب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأا ع˘˘˘م
ىل˘ع م˘ضسوŸا اذ˘ه ا˘ن˘˘ع˘˘م او˘˘كرا˘˘ضش
ىل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘ضسو ،ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘ضس
ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘˘حلا

،«ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإلا تمد˘˘˘ق
Òهظ انيدل نكي ⁄» :لضصاويل
،اÒثك اندعاضس زور Êادو رضسيأا

بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘ب˘ن ن˘ك“ هرود˘˘بو
بضصنŸا ‘ ةفاضضإلا Ëدقت نم
ن˘ب» :م˘ت˘ت˘خ˘ي˘ل ،«ه˘ل˘˘غ˘˘ضشي يذ˘˘لا

ةياغلل ديج ىوتضسÃ داع بلاط
ةضصاخ ،لضساكوين عم ةرماغŸا ةلضصاوم ‘ هرودب بغري ةنضس52 بحاضص نإاف ةراضشإÓل ،«قيرفلا دافأا رمألا اذهو ،فقوتلا ةÎف دعب

´.¢Ω.T.سسورب فيتضس هبردم عانقإا ‘ هحا‚ دعب

زرحـم ىلع اÒثك ىنثأا

 »مداقلا ‘ده وه رطق لايدنوم» :يصضاملب

ةيزيل‚لا «روÒم» ةفيحضص بضسحب

لوبرفيل ‘ يدنام ديري بولك
 «زديرلا» تاعافد ميمÎل

ةقفضصب هعافد ميمر˘ت ىل˘ع ،يز˘ي˘ل‚إلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن سصر˘ح˘ي
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضص بضسح˘˘بو ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ضصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةÎف لÓ˘˘خ ة˘˘يو˘˘ق
عفادم يدنام ىضسيع يرئاز÷ا ›ودلا نإاف ةيزيل‚لا «روÒم»
بردم بولك ن˘غرو˘ي ل˘ب˘ق ن˘م ةد˘ضشب ا˘بو˘ل˘ط˘م تا˘ب ،سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير
لخديضس يدنام نأا ¤إا ةفيحضصلا تراضشأاو ،فيضصلا اذه ،لوبرفيل
ددجي نأا حجرŸا Òغ نمو ،Êابضسإلا يدانلا عم Òخألا همضسوم
ةفيحضصلا تهونو ،Úفرطلا Úب تاضضوافŸا Ìعت لظ ‘ ،هدقاعت
لباقم يرئاز÷ا بعÓلا عيب ىلع قفاوي دق سسيتيب لاير نأا ¤ا
،انوروك ةمزأاب يدانلا رثأات لظ ‘ ،ينيلÎضسإا هينج ÚيÓم01
،لضساكوي˘ن ه˘ن˘طاو˘م ن˘م ة˘ضسفا˘ن˘م د˘ج˘ي˘ضس لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا˘ب تح˘ضضوأاو
ر˘ئاز÷ا ع˘فادŸا ر˘ه˘˘ظو ،ةÎف ذ˘˘ن˘˘م يد˘˘نا˘˘م ىضسي˘˘ع بقار˘˘ي يذ˘˘لا

ع˘ي˘م˘ج ‘ سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ع˘م ةارا˘ب˘م03 ‘ ،ا˘˘ما˘˘ع82 ـلا بحا˘˘˘˘ضص
.مضسوŸا اذه تاقباضسŸا
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بع’ نصسحأا ةزئاج ىلع صسفانتي زرحـم
 يتيصس Îصسصشنام ‘

‘ ّيورك نضسحأا ،يرخفلا بقللا ىلع زرحـم سضاير يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا سسفانتي
›ودلا حا˘ن÷ا ق˘با˘ضست˘يو،9102-0202 مضسوِمل يز˘ي˘ل‚إلا ي˘ت˘ي˘ضس Îضسضشنا˘م ق˘ير˘ف
Úفيك يكيجلبلا باعلألا عناضص :هيَليمز ةقفر ،ةيفرضشلا ةزئا÷ا هذه ىلع يرئاز÷ا

عم مضسوŸا اذه زرحـم سضاير قّلأاتو  ،افليضس ديفاد Êابضسإلا ناديŸا طضسوتمو ،نيورب ود
تاضسفانŸا لك ‘ ةمضساح ةرير“61و افده21 ّلجضس ثيح ،«يوامضسلا قرزألا» قيرف
،ز˘ئا˘ف˘لا م˘ضسإا Úي˘ع˘ت ‘ ة˘كرا˘ضشŸا ير˘ئاز÷ا رو˘ه˘م˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ك˘˘م˘˘ُيو  ،ة˘˘يد˘˘نأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسّر˘˘لا

سضاير حان÷ا عقومتي امك ،يتيضس Îضسضشنام قيرف عقوم ‘ ،ÊوÎكلإلا تيوضصتلاِب
ةلوطبلا ‘ عّزوُم لضضفأا ةحئل نمضض ،تارير“9 ديضصِرب اثلاث يرا÷ا مضسوŸا ‘ زرحـم
رّدضصتي يذلا ،نيورب يد Úفي˘ك ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا با˘ع˘لألا ع˘نا˘ضص ه˘ل˘ي˘مز ف˘ل˘خ ،ة˘يز˘ي˘ل‚إلا
عفادم دلونرأا ردنضسكلأا تنرت Êاثلا زكرŸا بحاضص مث ،ةرير“81 ديضصرِب لود÷ا

.ةرير“21 ةّضصحِب ،لوبرفيل
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ةرواضسلا ةبيبضش

 عانتم’ا ررقي يطاورز
يباتكلا تيوصصتلا نع
Òصصم ريرقتب صصاÿا

 ةلوطبلا
هضضفر ،ةرواضسلا ةبيبضش يدان ةرادإا سسل‹ سسيئر ،يطاورز دمحـم نلعأا
اÈتعم ،›اردي˘ف˘لا بت˘كŸا هر˘ضشا˘ب يذ˘لا ي˘با˘ت˘ك˘لا ءا˘ت˘ف˘ت˘ضسلا ‘ ة˘كرا˘ضشŸا

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز÷ا دا–لا نا˘كو ،ة˘ئ˘ير˘ب Òغ˘لا˘ب ةÒخألا ه˘تا˘˘كر–
ع˘ي˘م÷ ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘ك تارا˘˘ضشت˘˘ضسا لا˘˘ضسرإا ،ي˘˘ضضاŸا عو˘˘ب˘˘ضسألا ر˘˘ضشا˘˘ب د˘˘ق ،«فا˘˘ف»
رارق ذاختل ،تاطبارلاو ةيدنألا ءاضسؤورو ،مدقلا ةرك لا‹ ‘ Úلعافلا
هتحفضص Èع نايب ‘ يراضشبلا يدانلا لاقو ،ةلوطبلا Òضصم نأاضشب يئاهن
اهتقيرطب درت ةرواضسلا ةبيبضش ةرادإا» :سسمأا لوأا «كوبضسيف» ىلع ةيمضسرلا
،«ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا Òضصم د˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل فا˘˘ف˘˘لا تا˘˘حÎق˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘ضصاÿا

¤إا فد˘ه˘ت ،ة˘يو˘ب˘ع˘ضشو ا˘ب˘عÓ˘ت ةر˘ك˘لا دا–ا تا˘حÎق˘˘م Èت˘˘ع˘˘ن» :ح˘˘ضضوأاو
ردŒو ،«ماعلا يحضصلا عضضولا ةاعارم نود ،ةلبقŸا تاباختنÓل Òضضحتلا
ءاغلإا رارقل نيديؤوŸا Úب نم ناك ،ةرواضسلا ةبيبضش سسيئر نأا ¤إا ةراضشإلا
.يحضصلا لوكوتوÈلا قيبطت ةلاحتضسا لظ ‘ ،مضسوŸا
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 ةيولوأاك ةمحر نب عصضي ماه تصسيو
يفيصصلا «وتاكŸÒا» ‘

قيرف مو‚ دحأا يزيل‚لا دتيانوي ماه تضسو يدانل ينفلا ريدŸا ،سسيوم ديفيد جردأا
،ةيفيضصلا تلاقتنلا ةÎف لÓخ هعم دقاعتلل ،هتابلط ةحئل سسأار ىلع ،دروفتنيرب
يرئاز÷ا عم دقاعتلاب ةياغلل متهم سسيوم نإاف ،ةيناطيÈلا «روÒم» ةفيحضصل اقفوو
،ةيز˘ي˘ل‚إلا ¤وألا ة˘جرد˘لا˘ب ط˘ضشا˘ن˘لا ،درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب يدا˘ن حا˘ن˘ج ،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘ضس
،سسيوم نأا ¤إا ةفيحضصلا تراضشأاو ،ةيفيضصلا تلاقتنلا ةÎف لÓخ ةيولوأاك هعضضوو
،ينيرغيليب ليونام هفلضس مهبلج نيذلا نمثلا يظهاب ÚبعÓلا نم سصلختلا ‘ بغري

نهاري سسيوم نأاب تركذو ،ةقفضصلا ما“إل ،لاومألا عمج لجأا نم عيبلل مهضضرع Èع
عيب تادئاع لÓخ نم ،رئاز÷ا يضسيم هيلع قلطي يذلا ةمحر نب ةقفضص ليو“ ىلع

ماه تضسو نأاب ،ةفيحضصلا تحضضوأاو ،نوضسردنأا يبيليفو ،يتيجأاو ،وكنيلومراي يثÓثلا
ىلع لوضص◊اب ةمتهŸا ة˘يد˘نألا ل˘ب˘ق ن˘م ةد˘يد˘ضش ة˘ضسفا˘ن˘م د˘ج˘ي˘ضس ه˘نأا˘ب اد˘ي˘ج كرد˘ي

تفÓلا هقلأات لضضفب ،مضسوŸا اذه راظنألا فطخ ‘ ةمحر نب ح‚و ،بعÓلا تامدخ
ع˘ي˘م˘ج ‘ ة˘م˘ضسا˘ح تار˘˘ير“8 مد˘قو ،ا˘˘فد˘˘ه71 لجضس ثي˘ح ،درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ة˘ق˘فر
.غيلÈÁÒلل دوعضصلا قحلم نمضض بعلي يذلا هقيرف عم ،تاقباضسŸا
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 ةبوقعلا يعادب اتنلاتأا مامأا سسمألا ةهجاوم نع باغ »رضضÿا» م‚

لماكلا ناديŸا طصسوتÃ هفصصيو رصصان نب ـل حيدŸا ليكي ›ويب
ـل ح˘يدŸا ،نÓ˘ي˘م يدا˘ن برد˘م ›و˘ي˘ب و˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘ضس لا˘˘ك
ط˘ضسو˘˘ت˘˘مو ير˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘لا ر˘˘ضصا˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ضسإا

›اطيإلا ينق˘ت˘لا لا˘ق ثي˘ح ،«يÒنو˘ضسور˘لا» ناد˘ي˘م
زاف يتلا ولوضساضس ةارابم دعب «رضضÿا» م‚ سصوضصخب
رضصا˘ن ن˘ب» :د˘ي˘حو فد˘ه ل˘با˘ق˘م Úفد˘ه˘ب نÓ˘ي˘م ا˘ه˘ب

هيدلو لماك نادي˘م ط˘ضسو˘ت˘م و˘هو ة˘يا˘غ˘ل˘ل م˘ه˘م بعل
ن˘ب» :ف˘ي˘ضضي˘ل ،«فار˘طألا ىل˘ع بع˘ل˘˘لا ىل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا
هلوضصو ذنمو قيرفلل Òثكلا Ëدقت ىلع رداق رضصان
نب» :متتخيل ،«هابتنÓل تفل لكضشب روطت نÓيم ¤إا
ذ˘ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإلا رو˘مألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىل˘ع نا˘بأا ر˘ضصا˘ن

‘ Ìكأا رو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ىل˘˘˘ع ردا˘˘˘ق و˘˘˘هو ،ة˘˘˘ضسفا˘˘˘نŸا ةدو˘˘˘ع
باغ دق ناك ةنضس22 بحاضص نأا ¤إا راضشي ،«لبقتضسŸا

هفيضضو نÓيم تعمج يتلا سسمألا ةليل ةهجاوم نع
،›ا˘ط˘يإلا يرود˘لا ن˘م63 ةلو÷ا با˘ضس◊ ا˘ت˘نلا˘تأا

.فاقيإلا ةبوقع ببضسب كلذو

احجن يسيكو رصان نب» :ينايلاغ
«نقيم ىوتسم رييغت يف

ـل قباضسلا سسيئرلا Êايلاغ ونايردأا ىنثأا ،هبناج نم
‘ ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مزو ر˘˘˘ضصا˘˘˘ن ن˘˘˘ي ل˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ضسإا ىل˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
حيرضصت ‘ لاق ثيح ،يضسيك كنارف «يÒنوضسورلا»
⁄ نÓيم ـل يبح» :ةيلاطيإلا «تروبضس ياكضس» ةكبضشل

›ويب عم قيرفلا اهب بعلي يتلا ةقيرطلاب ديعضس» :لضصاويل ،«قيرفلا هضضوخي ءاقل يأا عيضضأا ل انأا ،قيرفلل يترداغم ذنم فقوتي
ليعامضسإا يئانثلا دجاوت لضضفب كلذو نÓيم هجو Òيغت ‘ ح‚ ›ويب نأا دقتعأا» :فيضضيل ،«Òخألا اذه اهدمتعي يتلا ةطÿابو
ةلحرŸا ‘ نÓيم مهعم دقاعت يذلا ناديŸا طضسو يبعل نم يأاب يئانثلا اذه ةنراقم نكÁ ل» :متتخيل ،«يضسيك كنارفو رضصان نب
.مداقلا مضسوŸا ‘ يبروأا دعقم كاكتفل ادهاج ىعضسي «يÒنوضسورلا» نأا ركذي ،«ةقباضسلا
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لئابقلا ةبيبشش

 يسضايرلأ ريدملأ بسصنم يلوتل برقألأ مÓسسلأ دبع لامك

نم هتاكرحت ،لÓم فيرشش ةشسائرب ،لئابقلا ةبيبشش قيرف ةرادإا سسلجم لشصاوي
يف قيرفلا ءادأا ني˘شسح˘ت˘ل ى˘لوأا ةو˘ط˘خ˘ك ،ةر˘ب˘خ˘لا با˘ح˘شصأا˘ب يدا˘ن˘لا م˘عد ل˘جأا
ررق دق قيرفلا سسيئر لÓم فيرشش نأاب ةبرقم رداشصم نم ملعو ،لبقملا مشسوملا
نيبناجلا ىلع فارششإ’ا ىلوت˘ي ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا ي˘ف ي˘شضا˘ير ر˘يد˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت
دكأا امك ،ةديدجلا هتشسفلف قيبطت ىلع ةرادإ’ا سسلجم دعاشسيو ،ينفلاو يشضايرلا
قيرفلا بع’ ،مÓشسلا دبع لامك نييعت ىلع رقتشسا ،ةرادإ’ا سسلجم نأاب ،ردشصملا
يتلا ةريبكلا ةربخلا ىلإا رظنلاب ،ينفلاو يشضايرلا ريدملا بشصنم يف ،قباشسلا
هئادعب ،مÓشسلا دبع لامك رهتششاو ،يدانلاب ريبكلا هقلعت ىلإا ةفاشضإا ،اهكلتمي
ةنشس داق ثيح ،لئابقلا ةبيبششل قباشسلا سسيئرلا ،يششانح فيرشش دمحمل ديدششلا

.يرانكلا ةرادإا سسلجم سسأار ىلع نم هب ةحاطإÓل ةلمح،5102
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 فيطشس قافو

 يلاحلأ ةيليوج92 لبق ةيراجتلأ ةكرسشلل ةماع ةيعمج

ةيليوج92 موي ةيراجتلا ةكرششلل ةماعلا ةيعمجلا دقع فيطشس قافو ةرادإا تررق
وهو اهدقعل سصيخرت ىلع لوشصحلا راظتنا يف ةيداع ةماع ةيعمج يهو ،يراجلا
ةنورقم ريغ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘كر˘ششل˘ل ة˘ما˘ع˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا نأا م˘كح˘ب ،ن˘كم˘م ر˘مأا
ةماعلا ةيعمجلا لامعأا لودج نمشضتيو ،ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم سصيخرتب
ةنشسل يبدأ’او يلاملا ريرقتلا ىلع ةقداشصملا ةيراجتلا ةكرششلا يف نيمهاشسملل

نيمهاشسملل ةوعدلا هيجوت يف عورششلا متو ،يونشس ينيتور ءارجإا وهو،9102
يذلا ،سشÓغز رباج مهيف نمب ةماعلا ةيعمجلا لاغششأا روشضحل ةكرششلا يف
ةينفلا ةشضراعلا نع لوأ’ا لوؤوشسملا رظتنيو ،يواهلا يدانلل Óثمم نوكيشس
مدع لظ يف اذهو ،يراجلا مشسوملا ريشصم ديدحت يكوكلا ليبن فيطشس قافول
لشصفلا ةيغب ةراششتشسا ءارجإا ىلإا »فافلا» ةوعد مغر ،نأ’ا دح ىلإا ةيؤورلا حوشضو
نم بلط يكوكلا نإاف ،ةبرقم رداشصم بشسحو ،ةشسفانملا ريشصم يف يئاهنلا
ريشصم نع يمشسرلا نÓعإ’ا دعب ةرششابم رومأ’ا لك يف لشصفلا قيرفلا ةرادإا
ينفلا مقاطلاو ةرادإ’ا نيب لشصاحلا قافتإ’ا ءوشض ىلع اذهو ،يراجلا موشسملا
دمحأا بعÓلا تلشصو يتلا سضورعلا نع ثيدحلا ةرثك مامأاو ،قباشس تقو يف
قافولا ةرادإا نإاف ،ةطرافلا مايأ’ا لÓخ ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا نم ديدعلا نم يشسودنق
ةمتهملا ةيدنأ’ا فرط نم يمشسرلا يلاملا سضرعلا رظتنت تلازام اهنأا تدكأا
يأ’ اهيقلت مدع ىلع قافولا ةرادإا تدكأاو ،قافولل باششلا بعÓلا تامدخب

،يشسودنق مجاهملا تامدخ نم ةدافتشسإ’ا لجأا نم نأ’ا دحل يباتك يمشسر سضرع

.يمشسر ديشسجت نود ةيلوأا سضورع درجم نأ’ا دحل هلوادت متي ام لك ىقبي ثيح

ê.fé«Ö

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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نم ةبرقم رداشصم تفششك
نأا ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘شش ةرادإا

ي˘قار˘ع˘˘لا بعÓ˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘شص
ي˘ت˘˘يو˘˘كلا تيو˘˘كلا يدا˘˘ن˘˘ل

ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘شست ،سسا˘˘ب˘˘˘ع ءÓ˘˘˘ع
تاب ثيح ،حيحشصلا قيرطلا
ميعدتل ىندأا وأا نيشسوق باق

لÓ˘خ »ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا» فو˘˘ف˘˘شص
،لبقملا يفيشصلا وتاكريملا

دادزولب بابشش ةرادإا تناكو
بط˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ب
،يششيروق قيفوت يشسفا˘ن˘ت˘لا
ليكوب اهت’اشصتا تطبر دق
ن˘ي˘بر˘ق˘مو ،بعÓ˘لا لا˘˘م˘˘عأا

ناولأا سصمقتب هعانقإ’ ،هنم
نم رح هنأاو اميشس ،بابششلا
هدقع ءاشضقنا دعب ،مازتلا يأا
تيوكلاب ه˘ط˘بر˘ي نا˘ك يذ˘لا

سس˘ّم˘ح ا˘م و˘˘هو ،ي˘˘ت˘˘يو˘˘كلا
دقاعت˘لا ى˘ل˘ع با˘ب˘ششلا ةرادإا

كل˘ت˘م˘˘ي ه˘˘نأا ة˘˘شصا˘˘خ ،ه˘˘ع˘˘م
ىلع رداقو ،ةزيمم تاناكمإا
يدا˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘شضإ’ا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا ،يدادزو˘ل˘ب˘لا
لاطبأا ةطبار يف ةكراششملا
،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا

بحاشص سسابع ءÓع كلتميو

سضورع ةد˘ع ،ا˘ما˘ع22 ـلا
ة˘يد˘نأا ن˘م ءاو˘شس ،ة˘ي˘فار˘ت˘˘حا

تب˘ل˘ط ،ة˘ي˘بوروأا وأا ة˘ي˘˘بر˘˘ع
يف هتامد˘خ ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا
رارغ ى˘ل˘ع ،ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا

،يلا˘غ˘تر˘ب˘لا ي˘ت˘ن˘شسي˘ف ل˘ي˘ج
ي˘فو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘مو
عر˘˘˘شش ،ة˘˘˘ل˘˘˘شص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘شس
كلا˘˘م˘˘لا «رادا˘˘م» ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
تفششك ثيح ،مداقلا مشسوملا

قاف˘تا ن˘ع ة˘قو˘ثو˘م ردا˘شصم
ة˘˘شسم˘˘خ ع˘˘م با˘˘ب˘˘ششلا ةرادا

،ةليكششتلا مي˘عد˘ت˘ل ن˘ي˘ب˘ع’
،مدا˘ق˘لا م˘شسو˘م˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت
نأا رداشصملا تاذ تحشضوأاو
قبشس نيراتخ˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةشسفانملا يف ةكراششملا مهل
،تابشسانم ةدع يف ةيقيرف’ا

معدلاو ةربخ˘لا نو˘ط˘ع˘ي˘شسو
،ي˘م˘لا˘شس ءÓ˘مز˘ل بشسا˘ن˘م˘لا

ن˘ع ف˘ششكلا م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو اذ˘˘ه
با˘ب˘شسأ’ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءا˘م˘˘شسأا

قا˘ف˘ت’ا ة˘يا˘غ ى˘لإا ،ة˘˘شصا˘˘خ
ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لاو ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا
يذ˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ،دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
نأا ى˘˘لإا ا˘˘نردا˘˘شصم ترا˘˘˘ششأا
فطخ ديري ي˘ششير˘ق ق˘ي˘فو˘ت
قلأا˘ت˘م˘لا ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسو˘ت˘م
داح˘تا ن˘م ة˘ف˘ي˘ل˘خ ن˘ب م˘ير˘ك
تهتنا يذلا وهو ةمشصاعلا

وداراب يدان نم هتراعإا ةرتف
دادزولب بابشش ديري ثيح ،
«كابلا» ددرت يف رامثتشس’ا
لقأ’ا ىلع وأا هبع’ عيب يف
دا˘˘ح˘˘ت’ ه˘˘ترا˘˘˘عإا د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت
ه˘ف˘ط˘خ˘ل كلذو ،ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا

ه˘نا بعÓ˘˘لا ح˘˘ير˘˘شصت م˘˘غر
«ةراطشسوشس» يف ءاقبلا ديري
تاذ يف و  ،لبقملا مشسوملا
سضع˘˘˘˘ب تلا˘˘˘˘˘ق ،قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا
يقيرفإا مجاهم نأا رداشصملا

حر˘ت˘ق˘م لوأ’ا ف˘ن˘˘شصلا ن˘˘م
،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ةرادإا ى˘ل˘ع
وتاكريملا ةأاجافم نوكي دقو
ن˘م ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلا تم˘˘ت ا˘˘م اذا

نأا يششيرق قيفوت دكأا ،هبناج
يف بشصت ةيلاحلا فورظلا

ةيبلغأا نأا دكأاو ،هقيرف حلاشص
ح˘لا˘شصل او˘˘تو˘˘شص ءا˘˘شضعأ’ا
مدخي يذلا ثلاثلا حرتقملا
دكأاو ،Óطب هجوتيو قيرفلا
بق˘ل ل˘ي˘ن˘ل با˘ب˘ششلا ة˘ي˘ق˘حأا
ىلع ظفاح ه˘نو˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘لا
،ةيباجيإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘شسل˘شس
ي˘˘ف ةدو˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ذ˘˘ن˘˘م
فقوت ةياغل طرافلا مشسوملا
هقيرف ةبغر دكأاو ،ةلوطبلا
ة˘شسفا˘ن˘م˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا ي˘˘ف
يذلا ،بقللا قيرط ةلشصاومل
ه˘نو˘ك ق˘ير˘ف˘لا ن˘م بر˘ت˘˘ق˘˘ي
سصقان طاقن ثÓث˘ب د˘ع˘ت˘ب˘م
قيرف برتقيو اذه  ،ةارابم
حا˘ت˘ت˘فا ن˘م دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش
يف ،يدان˘لا˘ب سصا˘خ ف˘ح˘ت˘م
نأا د˘˘كؤو˘˘ت ةد˘˘يد˘˘˘ج ةو˘˘˘ط˘˘˘خ
Ó˘˘ع˘˘ف ر˘˘ي˘˘شست ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘˘لا
نأاشش نمو ،ةريبك ةيفارتحاب
ةقباشس نوكي نأا فحتملا اذه
لكششلا ثيح نم رئازجلا يف
،اهرفوي يتلا تامدخلا اذكو
د˘ي˘ف˘ت˘شست˘شس ةرادإ’ا نأا ا˘˘م˘˘ك
نم ةيلاملا ةيحانلا نم اريثك
ىت˘ح وأا تا˘كار˘ت˘شش’ا لÓ˘خ
ي˘ب˘ح˘م ل˘ب˘ق ن˘م تارا˘˘يز˘˘لا
.قيرفلا

 «يبرايسسلأ» نم برتقي سسابع ءÓع يقأرعلأ

ع˘فاد˘م ،داد˘ح ذا˘˘ع˘˘م تا˘˘ب

با˘˘ق ،ةد˘˘كي˘˘كشس ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘شش

ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ندأا وأا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘ق

ي˘ل˘هأا يدا˘ن ى˘لإا ما˘˘م˘˘شضن’ا

ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ،جربلا

نم ملعو ،ةلبقملا ةيفيشصلا

نأا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘˘شصم

داد˘˘ح ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م˘˘˘لا

ةرادإاو ،اماع32ـلا بحاشص

تل˘˘شصو د˘˘ق جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘هأا

ىقبتي ملو ،ةمدقتم لحارمل

ةر˘ي˘غ˘شص ل˘ي˘˘شصا˘˘ف˘˘ت ىو˘˘شس

دادح حجنو ،ةقفشصلا مشسحل

ةلوطب يف راظنأ’ا فطخ يف

،مشسوملا اذه ةيناثلا ةجردلا

ةزيمملا تايوتشسملا لشضفب

ةبيبشش ةقفر اهب رهظ يتلا

هلعج يذلا رمأ’ا ،ةدكيكشس

نيبولطملا ةمئاق سسأار ىلع

ةلوطبلا نم ةيدنأا ةدع ىدل

ي˘ل˘هأا د˘ج˘ي˘شسو ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

نم ،ةديد˘شش ة˘شسفا˘ن˘م جر˘ب˘لا

ة˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ل˘˘ب˘˘˘ق

تا˘مد˘خ ى˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا˘˘ب

ةيدولوم اهشسأار ىلعو ،دادح

ةنيطنشسق باب˘ششو ،ر˘ئاز˘ج˘لا

.ةليلم نيع ةيعمجو
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جريرعوب جرب يلهأا

دأدح ةقفسص مسسح نم برتقي جربلأ يلهأأ

ابيرق يدانلاب صصاخ فحتم / دادزولب بابشش
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تي˘ب ن˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم تف˘˘سشك
ةيلاحلا ةرادإلا نأا ،رئازجلا ةيدولوم
،سساملأا رسصانلا دبع سسيئرلا ةدايقب
ةعاسسلا دحل ةقفسص يأا مسسحت مل

را˘ب˘˘خأا ن˘˘م جور˘˘ي ا˘˘م سسكع ى˘˘ل˘˘ع
را˘˘˘سصنألا طا˘˘˘سسوأا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ئ˘˘˘˘طا˘˘˘˘خ
،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘سصن˘مو
ةبرا˘سضم˘لا ف˘ق˘سس ع˘فر يذ˘لا ر˘مألا

ةلوطبلا فقوت دعب اسصوسصخ ،ايلاع
ببسسب ةلماك رهسشأا ةعبرأا نم ديزأل
،رئازجلا ي˘ف ي˘جا˘ت˘لا ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘ت
را˘سصنأا بر˘عأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘فو
رخأات نم مهءاي˘ت˘سسا ن˘ع ة˘يدو˘لو˘م˘لا
م˘ي˘عد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ةرادإلا
عم تاسضواف˘م˘لا ثع˘بو ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
،مهعم دقا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘مار˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لو سسا˘˘˘م˘˘˘لأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘م
ىلإا فافتللا ةرورسضب تامادقتسسلا

ة˘يرادإلا رو˘مألا كر˘تو بنا˘ج˘لا اذ˘ه
ة˘ن˘˘ج˘˘ل  ،ر˘˘خآا تقو˘˘ل تا˘˘عار˘˘سصلاو
ا˘نردا˘سصم بسسحو تا˘˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا

ةسصاخلا تاطط˘خ˘م˘لا ل˘ك تع˘سضو
وأا ءاهنإا نع نÓعإلا رارق دعب امل
رهسش ذنم ،يراجلا مسسوملا ةلسصاوم
ةرادإا ر˘ظ˘ت˘ن˘تو ،مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا
ةيرئازجلا ةيداحتلا رارق ةيدولوملا
يف قÓطنلا لجأا نم مدقلا ةركل
مسسوملل اريسضحت يقي˘ق˘ح˘لا ل˘م˘ع˘لا
د˘˘كأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م  ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
سسأار ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘لا
ديع دعب هنأا ديمعلل ةينفلا ةسضراعلا
ةقفر عمتج˘ي˘سس كرا˘ب˘م˘لا ى˘ح˘سضألا
،اهسسأاري يت˘لا تا˘ماد˘ق˘ت˘سسلا ة˘ن˘ج˘ل
د˘يد˘ج˘لا ي˘سضا˘ير˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو

ةماقإل ،وياروب فيطللا دبع قيرفلل
لوح ثيدحلاو هعم لمع ةسصح لوأا
مسسوملل اريسضحت ةذختملا ةيجهنملا
ةيداحتلا رارق ءوسض ىلع ديدجلا
ءاهنإاب قلعتملا مدقلا ةركل ةيرئازجلا
،يراجلا يوركلا مسسوملا لامكإا وأا

ةرادإا ترر˘˘˘ق ،ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
بابسش نيبعل ةتسس ةيقرت »ديمعلا»
قيبطت يف لوخدلل ،فيدرلا ةئف نم
،يدانلل ديدجلا يسضايرلا عورسشملا
ةيدولوملا بابسش ة˘ي˘قر˘ت˘ب ي˘سضا˘ق˘لا

سصيلقتل ،رباكألا ةئف يف مهب ّجزلاو
اهفرسصت يتلا ةيلايخلا روجألا ةلتك
،نيبعÓلا ىلع ايونسس قيرفلا ةنيزخ
ةرادإا نأا ،ردا˘˘سصم˘˘˘لا تاذ تف˘˘˘سشكو
ةلماك ةيلاملا ةميقلا تعفد قيرفلا
ىلع ةدجاوتملا ة˘ي˘سضرألا ة˘ع˘ط˘ق˘ل˘ل
ةسصسصخملا ،ةدلارز ةيدلب ىوتسسم

تماقو ،قيرفلا بيردت زكرم ءانبل

امك ،رئازجلا ةيلول اهلاومأا خسضب

ة˘˘˘˘˘يرادإلا رو˘˘˘˘˘˘مألا ل˘˘˘˘˘˘ك تو˘˘˘˘˘˘سس

نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ع˘ط˘ق˘لا تاذ سصو˘سصخ˘ب

موي ،لاغسشألا قÓطنا ةراسشإا ىطعت

سسيئر ماق نيح يف ،لبقملا توأا7

دبع رئازجلا ةيدولوم ةرادإا سسلجم

ن˘ي˘تر˘˘جأا خ˘˘سضب ،سسا˘˘م˘˘لأا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘لا

تاديدهتلا دعب نيبعÓل نيتيرهسش

،يسضاملا عوبسسألا ،اهب اوماق يتلا

عفدو تا˘عاز˘ن˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل م˘ه˘ئو˘ج˘ل˘ب

ى˘˘˘˘لإا ةرادإلا تعرا˘˘˘˘سسو ،ىو˘˘˘˘˘كسش

تجرفأا امدعب ةرسشابم ةمزألا ءاوتحا

،ميتنسس رايلم02 نع »كارطنوسس»

ةينازيم نم ىقبت ام لامكإا لجأا نم

 .يلاحلا مسسوملا
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ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م تم˘˘˘سسح
يسضا˘ير˘لا م˘ي˘كح˘ت˘لا
ل˘˘˘˘كسشب »سسا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا»
يف ي˘ئا˘ه˘نو ي˘م˘سسر
دا˘ح˘تإا بعل ة˘ي˘˘سضق
لÓب قباسسلا سشارحلا
ة˘ي˘سضق ي˘˘ف ،ي˘˘ل˘˘يا˘˘ن

عبرأا ه˘فا˘ق˘يإل ه˘ن˘ع˘ط
ةيفلخ ىل˘ع تاو˘ن˘سس
داو˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘˘لوا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت
نأا ركذيو ،ةروظحم
هد˘ق˘ع خ˘سسف ي˘˘ل˘˘يا˘˘ن
ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘سسيد ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
،قيرفلا عم يسضاملا
ج˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب
عيرسس ءاقل دع˘ب ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا

،»نيياكوكلا» ةدامل بعÓلا لوانت تبثأاو نازيلغ
نأا لإا ،Ó˘ي˘سصف˘تو ة˘ل˘م˘ج بعلا ها˘ف˘ن يذ˘˘لا ر˘˘مألا
ىلع بعÓلا ربجيسس »سساتلا» نم يئاهنلا مكحلا
ايلاح هنسس نأاو ةسصاخ ،يئاهن لكسشب هلازتعا نÓعإا

قايسس يفو ،Óبقتسسم ةدوعلا ليحتسسيو ،ةنسس43
يبعل ىمادق ةيدادو ةيعمج نم ءاسضعأا لقنت ،رخآا
،ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو رقم ىلإا سشارحلا داحتإا
سسرادم ءاسشناو فداه نيوكت عورسشم حرط دسصق
ي˘ف نا˘ك د˘قو ،ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا فا˘˘سشكت˘˘سسل ة˘˘يور˘˘ك
ةفلكملا ةلودلا ةبتاك ي˘سشار˘ح˘لا د˘فو˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسإا
اهبجعأا يتلا ،يركاوسس ةميل˘سس ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘سضا˘ير˘ب

ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا عور˘سشم
ى˘˘˘˘˘˘˘ماد˘˘˘˘˘˘˘ق فر˘˘˘˘˘˘˘ط
يذ˘˘لاو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا
زكر˘م ءا˘سشنإل فد˘ه˘ي
تا˘ب˘يرد˘ت و ن˘˘يو˘˘كت
سشارحلا داحتإا قيرفل
ة˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘م كلذ˘˘˘˘˘كو
نابسشلا نيوكتل ىرخأا
،تلاجملا ىتسش يف
يركاوسس تدكأا ثيح
عورسشملا نا ةيدادولل
تح˘˘˘˘˘˘ت نو˘˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘سس
م˘˘ت˘˘ي˘˘˘سسو ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا
،ا˘ب˘ير˘ق ه˘ي˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا

ميدقت رظت˘ن˘م˘لا ن˘مو
يذ˘لا مزÓ˘˘لا م˘˘عد˘˘لا

دو˘ع˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
ةيد˘نألا ة˘ي˘ق˘بو ي˘سشار˘ح˘لا يدا˘ن˘لا ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب
،ةيناث ةهج نم ،ةماع ةفسصب ةيرئازجلاو ةيمسصاعلا
ريدم بياعلا دمحم ةرادإلا سسلجم سسيئر ىقتلا
قيفوت دادزولب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل ي˘سسفا˘ن˘ت˘لا بط˘ق˘لا
ةراعإا حرتقم ىلع نيلجرلا ثدحت نيأا ،يسشيرق
طيرفتلا بابسشلا ةرادإا ديرت ل ثيح ،مناغ بعÓلا
نع هل ثحبلا لمأاتو ،يئاهن لكسشب اهبعل يف
ثحبت امنيب ،ديدج نم زوربلاب هل حمسسي قيرف
ةفاسضإلا ميدقت هنكمي بعل نع »ءارفسصلا» ةرادإا
ةيلام فيلاكت نودب قيرفلا موجه طخل ةمزÓلا

ىتح »لاطفن» لوخد ميسسرت مدع ببسسب ،ةريبك
 .نآلا

ديلأ ةرك

ىلع نوفرعتيو يناثلا فينسصتلا يف رسضخلا
 ربمتبسس5 موي رسصم لايدنوم يف مهيسسفانم

سسأاك ةلوطب ةعرق دعوم ،سسمأا لوأا ،ديلا ةركل يلودلا داحتلا ددح

13 ىلإا31 نيب ةرتفلا يف رسصم اهفيسضتسست يتلا1202 ملاعلا

داحتلا نل˘عأاو ،ةر˘م لوأل ،ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م23 ةكراسشمب لبقملا ي˘ف˘نا˘ج

5 موي ةرهاقلا يف ىرجتسس ةعرقلا نأاب يمÓعإا نايب يف يلودلا

تاعومجم8 ىلإا لايدنو˘م˘لا م˘ي˘سسق˘ت م˘ت˘ي˘سسو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس

جرخيو تاعومجملا رود ةلحرم ماقت نأا ىلع ،ابختنم23 ةكراسشمب
نم زكارملا ديدحتل سسيئرلا سسأاك تاسسفانم سضوخل ريخألا بختنملا

تاعومجم4 ىلإا نيلهأاتملا ابختنم42ـلا ميسسقت متيسسو،23 ىلإا52
ةلحرمب ةينامثلا رودل ةعومجم لك نم فيسصوو ردسصتم دعسصي مث

ديدحت ةارابمو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن ة˘ل˘حر˘م ما˘ق˘ت م˘ث ،بو˘ل˘غ˘م˘لا جور˘خ
ةماقإا ىلإا نايبلا راسشأاو ،يئاهنلا ءاقللا مث عبارلاو ثلاثلا نيزكرملا
ةيردنكسسإلاب برعلا جرب يف ةاطغم تلاسص ةعبرأا يف لايدنوملا

نلعأاو ،ةديدجلا ة˘يرادإلا ة˘م˘سصا˘ع˘لاو ر˘بو˘ت˘كأا6و ةرها˘ق˘لا بع˘ل˘مو
:يلاتلاك ةلهأاتملا تابختنملا فينسصت يلودلا داحتلا

– جيورنلا – ايتاورك – اينابسسإا – كرامندلا :لوألا فينسصتلا
ديوسسلا – لاغتربلا – ايناملأا – اينيفولسس

 – رجملا – اسسمنلا – نيتنجرألا – رسصم :يناثلا فينسصتلا
ايسسور Óيب – رطق – رئازجلا – سسنوت

– ياوغوروأا – ليزاربلا – ادنلسسيآا – اسسنرف :ثلاثلا فينسصتلا
نيرحبلا – نابايلا – ةيبونجلا ايروك – كيسشتلا

– ايسسور – ادنلوب – رسضخألا سسأارلا – لوغنأا :عبارلا فينسصتلا
 ةيطارقميدلا وغنوكلا – برغملا

،ةيلامسشلا اكيرمأا نم لهأاتملا – ةيبونجلا اكيرمأا نم عبارلا لهأاتملا
ربع همسسح متيسس يبيراكلا لودو ةيبونجلا اكيرمأل دعقم ىقبتيو

91 نيب ةرتفلا يف رودافلسسلا يف ماقت يتلا ةريخألا ةسصرفلا ةلوطب

يف ةيلامسشلا اكيرمأا ةراق تايفسصت ماقت امك لبقملا ربوتكأا52 ىلإا
بقلب كرامندلا بختنم جوتو ،دعب اهدعوم ديدحت متي ملو كيسسكملا

.ايناملأاو كرامندلا يف تميقأا يتلا9102 ةريخألا ملاعلا سسأاك
±.hd«ó

¯ ±.hd«ó

سسل˘ج˘م˘لا تا˘عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع رر˘ق˘˘ت
ميظنتل ةينطولا ةن˘ج˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
طسسوت˘م˘لا سضي˘بألا ر˘ح˘ب˘لا با˘ع˘لأا

رهسشأا ةثÓث لك ةرم2202 نارهو
د˘˘˘يد˘˘˘ج سسف˘˘˘ن ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
دعوملا اذهب ةسصاخلا تاريسضحتلل

نم ةبيرق رداسصم نم ملع ام بسسح
ءارجإلا اذه ذاختا متو ،نيمظنملا

سسلجملل ق˘با˘سسلا عا˘م˘ت˘جلا لÓ˘خ
با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ر˘˘˘يزو ه˘˘˘˘سسأار˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا

ىلع يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلاو
ةنيدمل˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا ه˘ترا˘يز سشما˘ه
ريزولا ناكو ،ردسصملا سسفن قفو
فر˘ع يذ˘لا عا˘م˘˘ت˘˘جلا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘لود˘لا ة˘ب˘˘تا˘˘ك رو˘˘سضح
يركاوسس ةميلسس ةب˘خ˘ن˘لا ة˘سضا˘ير˘ب
ةرورسض ىلع ةبسسا˘ن˘م˘لا˘ب دد˘سش د˘ق

91 ةعبطلل تاريسضحتلا ةريتو عفر

ةن˘ج˘ل˘لا ن˘م ة˘يا˘عر˘ب ما˘ق˘ت˘سس ي˘ت˘لا
دق تناك املثم ةيبملوألا ةيلودلا
باعلأل ةيلودلا ةنجللا هنع تنلعأا
ر˘مألا ط˘سسو˘ت˘م˘لا سضي˘بألا ر˘ح˘ب˘˘لا
هذهل ةيفاسضإا ةميق يفسضيسس يذلا
لÓخو ،هي˘لإا ر˘ي˘سشأا ا˘م˘ك ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا
ةنجلل يذيفنتلا سسل˘ج˘م˘لا عا˘م˘ت˘جا
ريزولا اعد باعلألا ميظنتل ةينطولا
بر˘˘قأا ي˘˘ف رور˘˘م˘˘لا ةرور˘˘سض ى˘˘لإا
ثدحلا لبق ام‘ ةلحرم ىلإا لاجآلا

يدلاخ ر˘ب˘ت˘عاو ،هر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع
ةرود˘لا حا˘ج˘˘ن نأا˘˘ب ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ا˘ه˘ف˘ي˘سضت˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ط˘سسو˘ت˘م˘˘لا
اهخيرات يف ةيناثلا ةرملل رئازجلا
يف ةعباسسلا ةخسسنلا تمظن امدعب

5791 ةن˘سس ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

اميسسل تاريسضحتلا حاجنب نوهرم
لبق ام ةلحرمب اهنم قلعت ام يف
،فدهلا اذه ىلإا لوسصوللو ،ثدحلا
لÓخ تارارقلا نم ددع ذاختا مت

ةرورسض اه˘ن˘ي˘ب ن˘م عا˘م˘ت˘جلا تاذ
ةمظنملا ةنجللا نع نيلثمم كارسشإا
فلتخ˘م˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا تارا˘يز˘لا ي˘ف
ابسسحت اهزاجنإا يرجي يتلا لكايهلا
سصرحلا عم يطسسو˘ت˘م˘لا د˘عو˘م˘ل˘ل

ةينقتلا ريياعم˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ق˘با˘ط˘م ى˘ل˘ع
تا˘يدا˘ح˘تلا فر˘ط ن˘م ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا
حنم سضرغبو ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
،ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ر˘ب˘كأا ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف
ميعد˘ت˘ل ىر˘خأا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت تي˘ط˘عأا
حنم عم ةديدج تاءافكب نيمظنملا
ىعسسيو ،ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لوألا
ل˘ي˘جأا˘ت لÓ˘غ˘ت˘˘سسل نو˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
تناك امدعب ةيفاسضإا ةنسسل باعلألا

ةحئا˘ج بب˘سسب1202 يف ةرر˘ق˘م
م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف
خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘ن˘كم˘م ة˘خ˘سسن ل˘سضفأا
تاط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ي˘لو˘ت ي˘ت˘لا با˘ع˘لألا
ركذ املثم ىوسصق ةيمهأا ةيمومعلا
.ريزولا هب

 رئأزجلأ ةيدولوم

 لبقملا توأا70 موي قيرفلا بيردت زكرم زاجنإا قÓطنا

 ضشأرحلأ داحتأ

 قباسسلا بعÓلا مدطسصت »سساتلا»
 يليان لÓب «ءارفسصلا» ـل

2202 نأرهوب طسسوتملأ ضضيبألأ رحبلأ باعلأأ

رهسشأا ةثÓث لك ةيرود تاعامتجا دقعتسس ةمظنملا ةنجللا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

نغيم هتجوزو يراه ريمألا مدقت
سسو˘˘ل ي˘˘ف سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ل˘˘كرا˘˘˘م
وأا دئاصص دصض ىوكصشب سسيلجنا

ريوصصت ة˘م˘ه˘ت˘ب رو˘صص يد˘ئا˘صص
ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘صشترآا ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘با

دا˘فأا ا˘م ى˘ل˘ع ة˘صسل˘خ ا˘م˘ه˘لز˘˘ن˘˘م
.سسرب سسنارف ةلاكو ام˘ه˘ي˘ما˘ح˘م
ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ىو˘˘˘كصشلا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘جو
نأا «ةصصاخلا ةاي˘ح˘لا˘ب سسا˘صسم˘لا»
ةريصصق ةرتف لبق املع نيجوزلا»
اروصص عيبلل سضرعي اصصخصش نأا
غلابلا يصشترآا امهلجنل اهطقتلا

بذاك لكصشب ادكؤوم ارهصش41
ةريصصق ةرت˘ف ل˘ب˘ق ا˘ه˘ط˘ق˘ت˘لا ه˘نأا

دكأاو .«و˘ب˘ي˘لا˘م ي˘ف ة˘هز˘ن لÓ˘خ

ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘جوزو يرا˘˘˘ه ر˘˘˘ي˘˘˘مألا
كراصشي مل يصشترآا» نأا ىوكصشلا
هجتي ملو ةماع ةبصسانم يأا يف
«ةلئاعلا تلصصو ذنم وبيلام ىلإا
نا ىلإا نيريصشم ،اينروفيلاك ىلإا
ةصسلخ ةطقتلم عقاولا يف روصصلا

ة˘ق˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف تا˘˘طا˘˘صشن» لÓ˘˘خ
ىو˘كصشلا د˘ن˘ت˘صستو .«ا˘م˘ه˘لز˘ن˘˘م
ىلع نيلوهجم د˘صض ة˘عو˘فر˘م˘لا
ع˘ن˘م˘ي ا˘ي˘نرو˘ف˘ي˘لا˘ك ي˘ف نو˘˘نا˘˘ق
دار˘فأا لز˘ن˘م ي˘ف رو˘صص طا˘ق˘˘ت˘˘لا

لاقو .هجراخ نم كلذ مت ول ىتح
.ج ل˘كيا˘م ن˘ي˘˘جوز˘˘لا ي˘˘ما˘˘ح˘˘م
ةر˘ئا˘ط ن˘م ا˘م» نا˘ي˘ب ي˘ف بما˘˘ك
ة˘صسد˘ع وأا ة˘ي˘حور˘˘م وا ةر˘˘ّي˘˘صسم

سصقتنت دعب نع روصص طاقتلا

ةقودو قود عفري .قحلا اذه نم

ةيامحل ىوكصشلا هذه سسكصساصس

(...) ريغصصلا امهنبا ةيصصوصصخ

ى˘لإا ى˘ع˘صسي ن˘˘م ل˘˘ك ح˘˘صضف˘˘لو

تافر˘صصت˘لا هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا

ميقيو .«مهفقوو ةعورصشملا ريغ

نم امهباحصسنا ذنم نغيمو يراه

يف ةيناطيربلا ةيكل˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

طقصسم سسيلجنا سسول يف ليربأا

.ةقباصسلا ةيكيرمألا ةلثمملا سسأار

ةصصصصختم مÓعإا لئاصسو ديفتو

ةعصساصش ةراد يف نام˘ي˘ق˘ي ا˘م˘ه˘نأا

.زليه يلرفيب يف ةمخفو

¯  eÉRhR.Ü

ةددعتملا ةقرفلا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘ل سشورواد˘م˘ب ما˘ه˘م˘لا

سسارهأا قوصسب كرامجلل ماصسقألا

ة˘˘عا˘˘صسلا دود˘˘˘ح ي˘˘˘ف  سسمأا لوأا

ن˘م ا˘حا˘ب˘صص ف˘صصن˘لا و ة˘ي˘نا˘ث˘لا

ةعاصضب داريت˘صسا ة˘ي˘ل˘م˘ع طا˘ب˘حإا

بير˘ه˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ةرو˘ظ˘ح˘م
ثيح، ل˘ق˘ن ة˘ل˘ي˘صسو لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب

تاكرحم7 يف ةعاصضبلا لثمتت
ةدوز˘م ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م
اهز˘ج˘ح م˘ت ن˘يأا ة˘عر˘صسلا ة˘ب˘ل˘ع˘ب
يتلا ة˘ي˘ع˘ف˘ن˘لا ة˘ب˘كر˘م˘لا ز˘ج˘حو
ذاخ˘تا د˘ع˘ب كلذو ،ا˘ه˘ن˘ت˘م او˘نا˘ك
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا

،تلاحلا لثم يف اهب لومعملا
هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م نأا ةرا˘˘صشإلا رد˘˘ج˘˘تو
را˘طإا ي˘ف  ل˘خد˘˘ت  تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا
كرامج˘ل˘ل  ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
بيرهت˘لا ة˘ح˘فا˘كم  ي˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب
ل˘ك  ة˘برا˘˘ح˘˘مو  ه˘˘عاو˘˘نأا  ل˘˘كب
.ينطولا داصصتقلاب رصضيام

¯  GCjªø.Q

ةعاصس يف، ةنصس03 رمعلا نم غلبي باصش ظفل
ثداح يف ةريخألا هصسافنا سسمأا حابصص نم ةركبم
ةجارد بÓقناو فارحنا يف لثمت ريطخ رورم
ةنيدمل يبانتجإلا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ن

سضرعت و ، رامحلا ىمصسملا ناكملاب ناملو نيع

ىلإا ةنصس92 رمعلا نم غلابلا ةيحصضلا قفارم
تلخدت ثداح˘لا عو˘قو رو˘فو، ةدد˘ع˘ت˘م تا˘با˘صصإا

و ناملو نيع ةنيدمب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
دمحم ىفصشتصسم ىلإا هلقنو هفاعصسا مت  و تلقن
ةيحصضلا ةثج لقن مت امك ،ناملو نيع فايصضوب
اهتاقيقحت ينطولا كردلا حلاصصم لامكتصسا دعب
ةيامحلا حلاصصم تددج دقو ،ثداحلا فورظ يف
ةيرانلا تاجاردلا يقئاصس بابصشلل اهءادن ةيندملا

دعاوقب مازتللا ةرورصضب، سصوصصخلا هجو ىلع
ىلع ظافحلل تابكرملا هذه لثمل ةنمآلا ةدايقلا

.مهتايح

ةدكيكسس

انوروك سسوريفب يسضاق ةافو
،يفصسوي حلاصصلا دمحم يصضاقلاب رمألا قلعتي و باصش سضاق، ةدكيكصسب ةلادعلا زاهج سسمأا راهن دقف

لوا يه و. ةنصس14ـلا زهان رمع نع انوروك سسوريفب ارثأاتم  ىصضق،ةدكيكصس ةمكحمب حنجلا يصضاق
M«ÉI HƒOjæÉQ.ةدكيكصس ةيلوب ةلادعلا زاهجب انوروك سسوريفب ةافو

�ةدكيكسس/�لماح�ةأارما�امهنيب

ةبانع ميلقاب رورم ثداح يف ناحيرج
نم ةيعفن ةرايصس فارحنا يف لثمت رورم ثداح لجل  ةدكيكصس ةيلول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت
سسنج نم لوألا  نيصصخصش حرج ثيح ،ةبانعةيلول ايميلقا عباتلا برغ قرصش رايصسلا قيرطلاب  وجيب عون

تبيصصأا ةنصس42 رمعلا نم غلبت  لوألا اهرهصش يف لماح ةارما ةيناثلاو ةنصس04 رمعلا نم غلابلا ركذ
ةدايعلا ىلإا امهلقن مت مث ثداحلا ناكم يف امهل ةيلوألا تافاعصسلا ميدقت مت ةفيفط ملاو سشودخب
M«ÉI HƒOjæÉQ .فراطلا ةيلو ناعرذلاب تامدخلا ةددعتملا

ةدا˘˘عإل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘صسارد تر˘˘˘كذ
يوجلا فÓغلا ةيصساصسح م˘ي˘ي˘ق˘ت
ديصسكأا يناثل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب سضرأÓ˘ل
لأا ي˘ف ل˘مألا نأا ى˘˘لإا نو˘˘بر˘˘كلا
يف عافترلا طصسو˘ت˘م ى˘ط˘خ˘ت˘ي

ةجرد5.2 سضرألا ةرارح ةجرد

نكمي0012 ماع لولحب ةيوئم
اذإا ،ر˘ي˘ب˘˘ك د˘˘ح ى˘˘لإا هدا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صسا
تازا˘غ˘لا تا˘ثا˘ع˘ب˘نا تر˘˘م˘˘ت˘˘صسا
يرارح˘لا سسا˘ب˘ت˘حÓ˘ل ة˘ب˘ب˘صسم˘لا
،ةصساردلا حيتتو .يلاحلا اهلدعمب
جمانربلا راطإا يف تيرجُأا يتلا
هرقمو خانملا ثوحب˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا

ذ˘ن˘م ح˘صضاو مد˘ق˘ت لوأا ،ف˘ي˘˘ن˘˘ج

عافترا قاطن قييصضت وحن دوقع
نع مجانلا سضرألا ةرارح ةجرد
ديصسكأا يناث تايوتصسم فعاصضت
ل˘ب˘ق ا˘م رو˘صصع ذ˘ن˘م نو˘˘بر˘˘كلا
جئاتن حصضوتو .ةيعانصصلا ةروثلا
تايوتصسم فعاصضت نأا ةصساردلا
يدؤويصس نو˘بر˘كلا د˘ي˘صسكأا ي˘نا˘ث
ةرارح ةجرد طصسوتم عافترا ىلإا

6.2 ن˘ي˘˘ب حوار˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ب سضرألا

قو˘˘ف ة˘˘يو˘˘˘ئ˘˘˘م ة˘˘˘جرد1.4و
ر˘˘صصع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م تا˘˘يو˘˘ت˘˘˘صسم
ى˘ندأا ل˘ع˘ج˘ي ا˘˘م˘˘م ،ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
نع ةجرد نم رثكأاب ديزي عافترا
ق˘˘با˘˘صسلا ير˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لا قا˘˘ط˘˘ن˘˘لا

5.1 نيب حوارتي يذلا ،ءاملعلل

يكيز لاقو .ةيوئم ةجرد5.4و

زكرم يف خانملا ملاع ،رزافصسوه

بور˘˘ث كير˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م ثا˘˘˘ح˘˘˘بأا

ا˘˘ي˘˘نرو˘˘ف˘˘ي˘˘لا˘˘˘ك ي˘˘˘ف د˘˘˘نÓ˘˘˘كوأا

عصضوب» :ةصساردلا يف كراصشملاو

ي˘ف ن˘ح˘ن˘ف ،را˘ب˘˘ت˘˘علا ي˘˘ف كلذ

يناث ةفعاصضم ىلإا يدؤوي راصسم

انتاثاعبنا لدعمب نوبركلا ديصسكأا

0802 ما˘ع لو˘ل˘ح˘ب ،ي˘لا˘˘ح˘˘لا

يخانملا ريغتلا» افيصضم ،«ابيرقت

.«هدقتعن انك يذلا ءوصسلا سسفنب

سضرأÓل يوجلا فÓغلا نع ةمداسص ةسسارد

ةسسلخ تطقتلإا امهلجنل روسص نأاسشب ىوكسش ناعفري هتجوزو يراه ريمألا

سشوروادمب�كرامجلل�ماهملا�ةددعتملا�ةقرفلا�فرط�نم

سسارهأا قوسسب ةيعفن ةبكرمو ةلمعتسسم ةيكيناكيم تاكرحم7 زجح

ةليسسملا

حلملا نيع ةيدلبب اباسش سسهدت ةنحاسش
ةيلو حلملا نيع ةيدلبب07 مقر ينطولا قيرطب هفتح ةنصس32 رمعلا نم غلابلا باصش سسما ءاصسم يقل
هندرا ثيح ةقئاف ةعرصسب ريصست ةنحاصش مودقب اجافت نيا قيرطلا عطق ددصصب تناك ةيحصضلا ةليصسملا
قيقحت نملا حلاصصم تحتف اميف حلملا نيع يفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم يلا هلقن مت ثيح  Óيق
U°Édí T°îû°ƒñ.ةيحصضلا ةلئاع ةصصاخو ةيلولا ناكصس اهل زتها يتلا ةثداحلا يف

ةملاق

 عورم رورم ثداح يف سصاخسشأا80 ةباسصإا
ينطولا قيرطلاب ريطخ رورم ثداح  عوقو رثا يتانز يداوب ةيندملا ةيامحللةيوناثلا ةدحولا تلخدت

ثداحلا  لثمت ثيح ،لصسعلا نافيك ةيرق و يتانزلا يداو نيب طبارلا هئزج يف ةنيطنصسق ةملاق02 مقر

مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا80 ةباصصإا نع رفصسا ام وه و ، نيتيحايصس نيترايصس نيب رصشابم مادطصصا يف

تافاعصسلا اوقلت نبأا يتانزلا يداو ىفصشتصسم ىلإا مهئÓجإا و مهفاعصسإا مت ةنصس24 و رهصشأا30 نيب
رورم ثداح عوقو رثإا ةرازخلب ةيدملا ةيانحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت ،قايصسلا سسفن يف و ،ةمزÓلا
ينطو ط مودخملا فاكلا ىمصسملا ناكملاب لوبناصس ونور عون نم ةرايصس بÓقنا و فارحنا يف لثمت

0051 يلاوح ةفاصسم ىلع فاكلا عاك ىمصسملا ناكملا ىلإا ردحنملا ىلعأا نم ةناصشحوب ةيدلب08 مقر

ءانثأا  هل ةرايصسلا ظفل ةجيتن ةددعتم تاباصصإا هل ةنصس72 رمعلا نم غلي ركذ سسنج نم ةيحصضلا رتم
YõGdójø.∫.اهبÓقنا

سسارهأا�قوسس

 حورج راثآا هيلع و ةيئام ةكرب نم لفط ةثج لاسشتنا
90 رمعلا نم غلبي لفط ةثج ةعمجلا ةليل سسارها قوصسب سشوروادمب ةيندملا ةيامحلا تادحو تلصشتنا

نم ةقثبنملا تيرابكلا داو ةيدلب ميلقا يف ءاقرزلا ةتلفلا ىمصسملا ناكملاب ةيئاملا ةكربلا نم ، تاونصس
مت ذا قرغ سسيل و لتق ةميرجل هصضرعت هبتصشي و ،نيموي ذنم ايفتخم ناك » أا.م» لفطلا ،قÓم داو عبنم
ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلا ةثجلا لقن مت دق و همصسج ءاحنا فلتخمب ةديدع حورج ىلع روثعلا
¢G.T.يعرصشلا بيبطلا ريرقت رودصص راظتنا يف سشوروادم ىفصشتصسمب

فيطسسب�ناملو�نيع

 باسش ةافو يف ببسستي ةيران ةجارد بÓقنإا

ايزيلام يف يناتسسكاب ىلع ةبيرغ ةمارغ
ىلع جونصص ةينامثو سسيماوج ةينامث ةميقب ةمارغ وينروب ةريزج نم يزيلاملا ءزجلا يف ةمكحم تعّقو
سسمأا لوأا يمصسر لوؤوصسم دافأا ام قفو ،نييلصصألا ناكصسلا نم ةيلبق تاعومجم ناهأا يناتصسكاب لجر
يف ةصصاخ مكاحم لمعتو ،لئابقلا نم ةعصساو ةعومجم نم ةريزجلا ناّكصس نّوكتيو .ءاعبرألا ءاعبرألا
حابصص ةيلو يف ةيلحم ةمكحم تصضرفو .مهتاداعو نييلصصألا ناكصسلا نيناوق قفو اهنم يزيلاملا مصسقلا

ةنيهم تارابع ههيجوت ةيصضق يف بنذم هنأاب هفارتعا دعب ةفولأام ريغ ةمارغ عفد ياتاوان ناخ يلع ريمأا ىلع
،نودأا نيتنياب ودورام اتوك ةعطاقم سسيئر لاقو .وينويو ويام يف نييلصصألا ناكصسلا نم تاعومجم ىلإا
ىلع ترصشتنا ينيصسمخلا لامعألا لجر هلاق امل تÓيجصست نإا ،سضاملا ءاثÓثلا ةمكحملا ةصسلج سسأارت يذلا
نأا ديرن» سسرب سسنارف ةلاكول حيرصصت يف فاصضأاو .مراع بصضغب ببصست امم يعامتجلا لصصاوتلا تاكبصش
ّدوأا» :Óًئاق عباتو .ةلثامم تافرصصت ىلع «نورخآا سصاخصشأا مدقُي ل يكل ًاجذومن ةيصضقلا هذه نم لعجن
.«هعم فÓخ وأا مهافت ءوصس دوجو لاح يف رخآا سصخصش يأا قرع ىلإا قرطتلا مدع ىلإا عمتجملا ةوعد
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