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لا˘غ˘ششأا لل˘خ «ط˘بار˘م» ح˘شضوأاو

عمتجملا تايلاعفل يرواششتلا ءاقللا

ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا باز˘˘حأ’او ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

اذ˘ه نأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلاو

ريشضحتلا راطإا يف جردني عامتج’ا

ةدمتعملا ةين˘طو˘لا ةود˘ن˘لا ى˘ع˘شسم˘ل

يشضاملا ناوج51 تدقعنا يتلاو

تاءا˘ق˘ل˘ل ا˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت» تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو

تاهجو بيرقتل ةيرورشض ةينوطارم

ي˘ق˘فاو˘ت ل˘ح ءا˘ن˘ب˘ل ىؤور˘لاو ر˘ظ˘ن˘لا

ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ة˘˘مزل˘˘ل

يذلا «طبارم سسايلا «راششأاو.«دلبلا

ةباقنلا سسيئر بشصنم كلذك لغششي

ة˘˘ح˘˘شصلا ي˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

عمتجملا تايلاعف نأا ىلإا ةيمومعلا

لشصاوتلا» ةرورشضب ةعنتقم يندملا

اذ˘˘˘كو ن˘˘˘يردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘شش م˘˘˘لو

لمع لجا نم ةفلتخملا تاردابملا

ىؤورلا لوح تافاشسملا سصيلقتل داج

ن˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو

ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ن˘كم˘˘ي «ا˘˘م˘˘ك.«ة˘˘مزأ’ا

تاودأا هل نوكت نأا راششأا امك يندملا

ي˘م˘ل˘شسلا ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘˘لا م˘˘عد˘˘ل

ل˘مأ’ا ثع˘ب˘ل ه˘ل˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ل ه˘˘عو˘˘ن˘˘تو

يتلا ةمزلل مزللا لحلاب جورخلل

ةراششإ’اب ريدجلاو.«دل˘ب˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ت

يروا˘ششت˘لا ءا˘ق˘ل˘لا سسمأا د˘ق˘˘ع د˘˘ق˘˘ف

رشصقب يندملا عمتجم˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘ل

دعب ير˘ح˘ب˘لا ر˘بو˘ن˘شصلا سضرا˘ع˘م˘لا

ن˘˘م سصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘˘لا

ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و ح˘لا˘شصم

تا˘˘با˘˘ق˘˘ن رو˘˘شضح ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا فر˘˘˘عو

بازحأا ءاشسؤورو ةي˘ن˘طو تا˘ي˘ع˘م˘جو

تناك يتلا كلت ءانثت˘شسا˘ب ة˘ي˘شسا˘ي˘شس

رشضح ي˘ف ق˘با˘شسلا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘لاو˘م

ة˘شضرا˘ع˘م˘لا باز˘حا سضع˘˘ب ءا˘˘شسؤور

ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح سسي˘ئر رار˘غ ى˘ل˘˘ع

سسيئرو » يرقم قازرلا دبع «ملشسلا

هللا دبع «ةي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ه˘ب˘ج

سسي˘ئر ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب «ه˘˘ل˘˘لا با˘˘ج

نا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘شس «د˘˘˘يد˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘˘ج بز˘˘˘˘ح

ة˘كرا˘ششم ءا˘ق˘ل˘لا فر˘عو ».ي˘لل˘ي˘˘ج

«ي˘ششا˘ششو˘ب ى˘ف˘ط˘شصم «ي˘ما˘ح˘م˘˘لا

زيزعلا دبع «قبشسأ’ا لاشصت’ا ريزوو

حرطل ةبشسانم ءاقللا ناكو «يباحر

ي˘˘ف رو˘˘شضح˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م را˘˘˘كفأ’ا

ةيقفاوت لولح داجيإ’ مهنم ةلواحم

اهيف طبختت يتلا ةيشسايشسلا ةمزلل

كار˘ح˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘حر˘ط ل˘ب˘ق دل˘˘ب˘˘لا

.دلبلا يف ةيلاحلا ةطلشسلاو يبعششلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ق˘طا˘ن˘لا لا˘شصت’ا ر˘يزو ن˘˘ل˘˘عأا
ناشسح » ةموكحلا مشساب يمشسرلا

قلعتي نوناق عورششم نع «يحبار
سضرعي ةينور˘ت˘كل’ا ة˘فا˘ح˘شصلا˘ب
.ةموكحلا ىلع ابيرق

ي˘˘ف ه˘˘تاذ رد˘˘شصم˘˘˘لا فا˘˘˘شضأاو
هنأا ةعمجلا سسمأا يعاذإا حيرشصت
ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘شض ن˘˘˘م
ةموكحلا سسلجم ىلع سضرعتشس
نو˘نا˘ق عور˘ششم ق˘فأ’ا ي˘ف كا˘ن˘˘ه
.ةينورتكل’ا ةفاحشصلاب قلعتي

ن˘˘م ة˘˘ب˘˘˘شسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب بلا˘˘˘طو

ةفاحشصلا عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘ط˘ششا˘ن˘لا

طور˘ششب ماز˘ت˘ل’ا ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا

يف ةقبطملاو ةشسر˘كم˘لا ة˘ن˘ه˘م˘لا

– ةرازولا ىعشستو . لودلا عيمج

امب لاجملا اذه ريطأات ىلإا – هبشسح

اوققحي نأا هيلع نيمئاقلا نكمي

ا˘م˘ب تقو˘لا سسف˘˘ن ي˘˘فو م˘˘ه˘˘لا˘˘مأا

ىلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لاو ةرازو˘لا ن˘كم˘ي

ل˘˘ك م˘˘ه˘˘ل ر˘˘فو˘˘˘ت نأا˘˘˘ب لا˘˘˘شصت’ا

طورششو ق˘فاو˘ت˘ت ي˘ت˘لا طور˘ششلا

اذه يف طاششنلا بابشسأاو طاششنلا

ريزو ناك رخآا قايشس يفو.لاجملا

ي˘˘م˘˘شسر˘˘˘لا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘شصت’ا

عفار ةلقروب سسمأا لوأا ةموكحلل

ة˘ل˘حر˘م˘˘لا ي˘˘ف مل˘˘عإ’ا رود ن˘˘ع

ايشساشسأا ارود هل نأاب ادكؤوم ةنهارلا

راو˘˘ح˘˘لا ى˘˘ع˘˘شسم ة˘˘ق˘˘فار˘˘˘م ي˘˘˘ف

نأا بوجو ىلع اددششم ينطولا

يتلا فورظلا هذه يف هل نوكي

«’وؤوشسم ابا˘ط˘خ» دل˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘ت

«اظقيو ايعاو» تقولا سسفن يفو

دلبلاب قدحت يتلا تاديدهتلا نم

ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ي˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘كن ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح

ىوتشسم ي˘ف كلذ˘كو ا˘ه˘ت˘ه˘جاو˘م

قفاوتي ام˘ب ا˘ير˘كف ا˘ه˘ل يد˘شصت˘لا

 .«يرئازجلا بعششلا تاعلطتو

ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلا نأا فا˘شضأاو

نا˘˘مأ’او ن˘˘مأ’ا بل˘˘ط˘˘ي ه˘˘ت˘˘مر˘˘˘ب

رئازجلا نيكمتو دلبلا رارقتشساو

ا˘يدا˘م ا˘ه˘تا˘مو˘ق˘م لل˘غ˘ت˘شسا ن˘˘م

رئازج ءا˘ن˘ب˘ب ح˘م˘شسي ا˘م˘ب ا˘ير˘ششبو

ةمكحم ةيجيتارتشسإا قفو ةديدج

ءامنلاو ي˘قر˘لاو را˘هدز’ا ا˘ه˘فد˘ه

ءاشسرإاو ةقح ةيطارقميد سسيشسأاتو

. نوناقلا ةلود

لودلا عيمج يف ةقبطملاو ةسسركملا ةنهملا طورسشب مازتل’ا بلاط يحبار

ةموكحلأ ىلع ابيرق ضضرعيشس ةينورتكل’أ ةفاحشصلاب قلعتي نوناق عورششم
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تا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘م˘˘˘˘شش
زومر˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ق˘حل˘م˘لاو
قباشسلا سسيئرلا ماظن يلوؤوشسمو
تارششع «ةقيلفتوب زيزعلا دبع «ل
ة˘لود˘لا ي˘ف را˘ب˘كلا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا

ءا˘شسؤورو ءارزو˘لا ن˘˘م م˘˘هءا˘˘ن˘˘بأاو
ة’وو لا˘م˘عأا لا˘˘جرو تا˘˘مو˘˘كح
ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘حو ن˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شس
امدعب ت’ارنج ةبترب نييركشسع

نم ةنشس02 ةليط مهذوفن ولغتشسأا
تاورث عمجل يقيلفتوبلا ماظنلا

ء’زن رخأاو قح هجو نودب ةلئاط

ق˘با˘˘شسلا لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو سشار˘˘ح˘˘لا
˘مو˘ي عدوأا يذ˘لا » حو˘ل بي˘˘ط˘˘لا»
تقؤوملا سسبحلا طرافلا سسيمخلا
ـب ء’ؤو˘ه˘ل تنا˘ك ة˘لاد˘˘ع˘˘لا نو˘˘كل
ي˘ف توا˘ف˘ت˘ت م˘ه˘ت˘ب «دا˘شصر˘م˘˘لا»
داشسف مهت نيب حوارتت ذإا ةروطخلا

ةطلشس ىلع رمأاتـلاب و ةوششرلاو

’وؤوشسم02 نم رث˘كأا˘ف ة˘لود˘لا
نم مهنمف ةلادعلا دافشصأا هقحلت
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب سشار˘ح˘˘لا ن˘˘ج˘˘شس عدوأا
يركشسع˘لا ن˘ج˘شسلاو ن˘ي˘ي˘ند˘م˘ل˘ل
نيمهتمللو نييركشسعلل ةديل˘ب˘لا˘ب
ة˘لود˘لا ة˘ط˘ل˘˘شس ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘مأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب
سشيجلا ةطلشس سضيوقت ةلواحمو

«ةقيلف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘شسلا» رار˘غ ى˘ل˘ع
لا˘م˘ع˘لا بز˘ح˘ل ما˘ع˘لا ة˘ن˘˘ي˘˘مأ’او
م˘ت ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف «نو˘ن˘ح ةز˘يو˘˘ل»
ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘˘شضو
ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت
ةيلود فيقوت تاركذم تردشصأا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘ك ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف

قل˘ع˘ت˘يو دل˘ب˘لا ن˘م«نيبراهلا»

عافدلا ريزو «رازن دلاخ»ـب رمأ’ا
ر˘مأا ه˘جاو˘ُي يذ˘لا ق˘با˘شسلا

ً
ءاق˘لإا˘ب ا

يفطل هنبإاو هيلع يلودلا سضبقلا
و˘هو «ن˘يد˘م˘ح ن˘ب د˘ير˘ف» ة˘˘ق˘˘فر
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا ر˘˘˘ي˘˘˘شسم
نيينعملا و ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ن’د˘ي˘شصلا

سسا˘شسم˘لاو ر˘مآا˘ت˘˘لا˘˘ب نو˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م

«فوتنشش بيبحل» و ماعلا ماظنلاب

ةيركشسعلا ةيحانلل قباشسلا دئاقلا

ةريخذو ةحلشسأا ديدبت مهتب ىلوأ’ا

ر˘ي˘غ سصا˘خ˘ششأا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ح

ءا˘ف˘خإ’او ا˘ه˘تزا˘ي˘ح˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘هؤو˘˘م

ة˘ما˘ع˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘مو

لاز˘ت ’ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا

ن˘م تار˘ششع˘لا نو˘كل ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م

يديأا ني˘ب ا˘ي˘لا˘ح دا˘شسف˘لا تا˘ف˘ل˘م

ءا˘عد˘ت˘شسا را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا

ه˘ب˘ت˘ششم˘لاو ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا فار˘˘طأ’ا

.اهيف اهطروت

حول بيطلا قباسسلا لدعلا ريزو ىلإا ةقيلفتوب ديعسسلا نم

ةباشصعلأ ماظن زومر «قحÓت» ةلأدعلأ دافشصأأ

دقع يذلا ةيسسايسسلا بازحأ’او يندملا عمتجملا تايلاعف عامتجا نأا «طبارم سسايلا» ةيرئازجلا تاباقنلا تايلاردفنوكل ينطولا قسسنملا دكأا
.ةيلاحلا ةيسسايسسلا ةمزأ’ا نم جورخلل يقفاوت لح داجيإ’ ىؤورلاو رظنلا تاهجو بيرقت ىلإا فدهي تبسسلا سسمأا

جمانربلاو انكاسس كرحت مل تاطلسسلا
ناك ربخ يف ةرازولل يلاجعتسسإ’ا

ديدعلأ ددهي تاناشضيفلأ حبشش
ةيقرششلأ تاي’ولأ نم

ح˘لا˘شصم˘˘ل ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا تار˘˘ششن˘˘لا بل˘˘غأا تد˘˘م˘˘ع
عم تاناشضيفلا حبشش نم ريذحتلل ةيوجلا داشصرأ’ا
فيشصلا لشصف ةياهن ةيادبو فيرخلا لشصف بارتقا
تاي’ولا سضعب اهتدهشش يتلا ثراوكلا يدافتل

نأا ’إا طرا˘˘ف˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن لل˘˘خ
ةين˘ع˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا بل˘غأا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
هذه ةباتك دحل انكاشس كرحت مل راطمأ’ا طقاشستب
اهتدهشش يتلا ةريخأ’ا راطمأ’ا نأا مغر رطشسأ’ا
نأا تداك طرافلا عوبشسأ’ا ةياهن تاي’ولا سضعب
لويشسلا تلكششت ام ناعرشس ثيح ةثراكلا ثدحت
يتلاو تاعفترملا نم برقلاب عقت يتلا ءايحأ’اب

كلت بلغأاب تاعولابلا تدشس يتلا ةبرتأ’ا تفرج
ةعشضبل ةريزغلا راطمأ’ا طقاشست درجمب ءايحأ’ا
ينوبلا اتيدلب هتدهشش ام رارغ  ىلع طقف قئاقد
.راجحلاو
ةيلحم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا  ةرازو نأا ا˘م˘ل˘ع
قلطإاب ة’ولاو ةيلحملا تاطلشسلا ترمأا دق تناك
دعب تاناشضيفلا رطاخم نم ةياقولل ةقلمع جمارب
ة˘ي˘قر˘ششلا تا˘ي’و˘لا بل˘غأا˘ب تا˘نا˘شضي˘ف ل˘ي˘ج˘شست

ىلإا فراطلا ،ةدكيكشس ،ةبانع ةنيطنشسق ةشصاخ
يقا˘ب˘ب تا˘نا˘شضي˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ي˘ج˘شست بنا˘ج
اجمانرب قلطت ةموكحلا لعج امم نطولا تاي’و
ربع  تاناشضيف˘لا را˘ط˘خأا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسا

ىلع ربح درجم يقب جمانربلا نأا ’إا نطولا تاي’و
اهنم ةيقرششلا ةشصاخ تاي’ولا نم ديدعلاب قرو
عم عيراششملا كلت قلطإا ىلإا ة’ولا دمع اميف
راطمأ’ا طقاشست عم انمازت ربمتبشس رهشش ةيادب
نود تاءارجإ’ا كلت ع˘ي˘م˘ج ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م ةر˘يز˘غ˘لا

تا˘عو˘لا˘ب˘لا ر˘ه˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ ىود˘ج
ناك يتلا ةيئاملا يراجملا فلتخم اذكو ةيدوأ’او
ذنم ةئيهتلا لاغششأا اهب قلطنت نأا سضورفملا نم
ةيوجلا داشصرأ’ا حلاشصم نأا املع ،عيباشسأا ةدع
عم ةريزغ راطمأاو ركبم فيرخب تأابنأا دق تناك
توأا ر˘ه˘شش ن˘م ن˘ير˘ي˘˘خأ’ا ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘شسأ’ا ة˘˘ياد˘˘ب
.يراجلا

تاناشضيفلا للخ نطاوملا نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو
أاجل طرافلا ماعلا تاي’ولا مظعم اهتدهشش يتلا
لظ يف ةشصاخلا  مهلئاشسوب تاعولابلا رهج ىلإا
.تايدلبلا بلغأا يف تاطلشسلل ماتلا بايغلا
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ةريخأ’ا هسسافنأا ظفل
ةكمب ماعلا «ءارح» يفسشتسسمب

ةيأدرغ نم جاح ةافو
يف ةشسدقملأ عاقبلاب

هرمع نم82ـلأ
موي ةي˘ششع ة˘ت˘قؤو˘م ةد˘يد˘ج ة˘ل˘ي˘شصح تدا˘فأا
فوفشص يف تايفولا ددع عافتراب ةعمجلا

اقفو اشصخشش52 يلإا نييرئازجلا جاجحلا
 .ةيبطلا ةثعبلا سسيئر هدكأا امل
يفوت هنأا نامحد دومحم روتكدلا حرشصو
دي˘لاو˘م ن˘م ة˘ما˘شسأا فار˘يو˘شش جا˘ح˘لا» سسمأا

ةي’و يليلتم ةيدلب نم(ةنشس1991 )82
هشسافنأا ظفل موحرملا نأا حشضوأاو.«ةيادرغ
ثيح ةكمب ماعلا «ءارح» يفششتشسمب ةريخأ’ا

تاذ زربأا و .سشاعنإ’ا ةفرغب اموي51 يشضق
لبق نم يناعي ناك يفوتملا نأا ثدحتملا

ر˘ع˘ششم˘ب بي˘شصأا د˘قو ير˘كشسلا سضر˘م ن˘˘م
كلذ دوعي امبرو داح يوئر باهتلاب ينم
يرخأا ةهج نم ةيوجلا لاوحأ’ا ريغت يلإا
ددع نأا يلإا نامحد دومحم روتكدلا راششأا
ةيدوعشسلا تايفششتشسملاب يشضرملا جاجحلا

.اشصخشش31 يلإا مويلا لشصو
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 تاناسضيف ثودحل ابسسحت ةطيحلا ريبادت ذاخت’ تاطلسسلا تعد

نطولل ةيقرششلأ ندملاب ةريزغ راطمأأ نم رذحت ةشصاخ ةيرششن
ىلع لمعتشس يتلا  ةبوطرلا نم ةربتعم تايمكب لمحم يوج بارطشضإا لوشصو نم ةيوجلا داشصرألل ينطولا ناويدلل ةشصاخ ةيرششن ترذح
نوكتشس راطمأ’ا نإاف ردشصملا تاذ بشسحو مويلا راهن فشصتنم ىتح رمتشست نطولل ةيقرششلا تاي’ولا بلغأاب ةربتعم ةيدعر راطمأا طقاشست
ةلششنخ لامشش ،ةشسبت لامشش يقاوبلا مأا ،فراطلا بونج ةدكيكشس بونج ةليم ةنيطنشسق ،ةملاق ،سسارهأا قوشس تاي’و نم لكب ةرازغ رثكأا

ذاخت’ وعدت ةيوجلا داشصرأ’ا حلاشصم لعج امم ريشصق ينمز فرظ يف ملم05 ىلإا03 نيب ام راطمأ’ا تايمك حوارتت نأا عقوتملا نم ثيح
.هلعأا ةروكذملا قطانملا عيمج يف ةينمأ’ا يعاودلا لك
لامشش ،ةياجب قرشش ،ةنتاب قرشش ،ةدكيكشس لامشش ،فراطلا لامشش ،لجيج ،ةبانع نم لكب ةدح لقأا  راطمأ’ا طقاشست نوكي نأا عقوتيو اذه

.طقف تاعاشس فرظ يف ملم02 ىلإا راطمأ’ا تايمك لشصت نأا عقوتيو ،جربلا قرششو فيطشس
ةبوطرلا ت’دعم يف عافترا ليجشست عم ةرارحلا تاجرد يف سسوشسحم سضافخنا عم ام اعون ةيوق حايرب ةبوحشصم نوكت راطمأ’ا نأا املع
رمتشستو ريشصق ينمز  فرظ يف ةيشسايقلا طقاشستلا ةبشسن ببشسب  تاناشضيفو ةفراج لويشس لكششت ةروطخ نم ةشصاخلا ةيرششنلا ترذحو
سسوشسحم سضافخنا ليجشست عم ءافشصلا ىلإا ءاوجأ’ا اهدعب دوعتل تاعقوتلا تاذ بشسح دغلا حابشص ىلإا قطانملا سضعب ىوتشسم ىلع راطمأ’ا

.نطولل ةيلخادلا قطانملاب ةجرد23 ىلإا03 نيب امو ةيلحاشسلا قطانملاب03و82 نيب ام حوارتت يتلا ةرارحلا تاجرد يف
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ي˘ف ل˘يد˘ع˘ت يأا أار˘˘ط˘˘ي م˘˘ل ثي˘˘ح
دعا˘ق˘م˘ب ذ˘ي˘مل˘ت˘لا قا˘ح˘ت˘لا د˘عو˘م
نطولا قطانم عيمج يف ةشساردلا

يف لبقملا ربمتبشس4ـ ب ددح يدلاو

فلأا057 نم ديزأا قحتليشس نيح
بشصانمب ةي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب ف˘ظو˘م
لكا˘ي˘ه˘لاو تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب م˘ه˘ل˘م˘ع
مويلا ن˘م ءاد˘ت˘با «ا˘عا˘ب˘ت» ة˘يو˘بر˘ت˘لا
لو˘خد˘لا خ˘يرا˘˘ت دد˘˘ح ثي˘˘ح د˘˘حألا
يرادإلا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب

9102 توأا52ب تاشسشسؤوم˘ل˘ل

ةذتاشسألاو نيملعملا لوخد خيراتو

ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ح˘تا˘ف˘لا د˘حألا مو˘˘ي دد˘˘ح

ةينطولا ةيبرتلا ريزو ناكو9102.

عو˘ب˘شسألا «د˘با˘ع˘ل˘ب م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع»

ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ششإا د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف د˘˘˘˘ق طرا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

ثي˘ح ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ل˘ي˘˘جأا˘˘ت

4 خيراتب نوكيشس لوخدلا نأاب حرشص

ررقم وه ام املثم لبقملا ربمتبشس

جور˘˘ي ا˘˘م شسكع ة˘˘˘ما˘˘˘نزر˘˘˘لا ي˘˘˘ف

اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو را˘˘ششأاو.ه˘˘˘ل

ل˘ي˘جأا˘ت م˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل ه˘˘نأا شصو˘˘شصخ˘˘لا

د˘كأاو ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت

مداقلا يشسردملا لوخدلا نأا ريزولا

-لاق امك- ليلدب «ائداه» نوكيشس

ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا تار˘˘ششؤو˘˘م ةد˘˘ع دو˘˘جو

ىوتشسم ى˘ل˘ع د˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘شضح˘ت˘لاو

اذهل اب˘شسح˘ت ن˘طو˘لا تا˘يلو ة˘فا˘ك

ريشضحتلا ةعباتم راطإا يفو دعوملا

0202-9102 يشسردملا لوخدل˘ل

شسأارت ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو نا˘ك

ه˘˘تر˘˘ئاد ر˘˘ق˘˘م طرا˘˘ف˘˘لا عو˘˘ب˘˘˘شسألا

ةمشصاعلا رئازجلا ةيدارملاب ةيرازولا

تاراطإل قيشسنتلا شسلجم عامتجا

ريدملا رو˘شضح˘ب ة˘يز˘كر˘م˘لا ةرادإلا

تاعوبطملل ينطولا ناويدلل ماعلا
ينطولا زكرملا ريد˘مو ة˘ي˘شسرد˘م˘لا

ةي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا تارا˘كت˘بلا جا˘مدإل
˘مل˘عإلا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت ة˘ي˘م˘˘ن˘˘تو
ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا م˘˘ت ن˘˘يأا لا˘˘شصتلاو
تاءار˘جإلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا بناو˘˘ج˘˘لا
ثيح ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘ل˘ل ة˘ي˘لوألا
نيرشضاحلل هتاهيجوت ريزولا ىطعأا

عيمجلا دنجت ةرورشض ىلع ادكؤوم
ع˘ي˘م˘ج ة˘ئ˘ب˘ع˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا اذ˘كو
نيشسردمتملا لابق˘ت˘شسل ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

ة˘ي˘شسارد ة˘ن˘شس قل˘˘ط˘˘نا نا˘˘م˘˘شضو
.ةحجان

مداقلا ربمتبصس4 يف ررقملا يصسردملا لوخدلل ادادعتصسا

مويلا نم ءادتبا مهبشصأنمب «أعأبت» نوقحتلي ةيبرتلا عأطقب فظوم فلأا057
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ةيشضاملا ةنشسلا ةموكحلا تأاترا
ءانغتشسلاب يشضقي رارق ذاختا ىلإا

رهششب ةشصاخلا ةيئاذغلا دورطلا نع
ى˘ل˘ع عزو˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا نا˘˘شضمر
ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘شساو ةزو˘ع˘م˘لا تل˘ئا˘ع˘لا
تاباشسحلا يف بشصت ةيلام تاناعإاب
هذه نأا ريغ ،نيديفتشسملل ةيراجلا
لكاششملا نم ديدعلا اهتباشش ةيلمعلا
بشص رخأات يف تببشست ةبانع ةيلوب
تا˘ه˘ج˘لا˘ب ع˘فد ا˘م و˘هو تا˘نا˘عإلا
تايدلبلا ءاشسؤور عفد ىلإا ةيشصولا

دادعإا يف اركبم عورششلا لجأا نم
شسفن راركتل ايدافت مئاوقلا طبشضو
.ةمداقلا ةنشسلا ويرانيشسلا

ر˘خآا» ـل م˘˘ي˘˘ل˘˘ع رد˘˘شصم ف˘˘ششك
دوهزم قيفوت ةبانع يلاو نأا «ةعاشس
لبق هيف عقو يذلا جارحإلا دعبو
ةيلخادلا ةرازو مامأا رهششأا ةعشضب
تاناعإلا فلم رييشست ءوشس ةجيتن
نم ناشضمر رهششب ةشصاخلا ةيلاملا
ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا شسلا˘ج˘م˘لا ءا˘شسؤور ل˘ب˘ق
تاميلعت رادشصإا ىلإا ىأاترا ،ةيدلبلا

عور˘˘˘ششب ي˘˘˘شضق˘˘˘ت «را˘˘˘ي˘˘˘˘مألا» ـل
يف اركبم ةشصت˘خ˘م˘لا م˘ه˘ح˘لا˘شصم
عيمج نم اهطبشضو مئاوقلا دادعإا
ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ا˘شصو˘شصخ ،ي˘˘حاو˘˘ن˘˘لا
ةقدب ددعلا طبشض ،تافلملا نييحت
يذ˘لا ي˘لا˘م˘لا فل˘غ˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
ةمداقلا ةنشسلا ةيلمعلل شصشصخيشس
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا شضع˘˘ب نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘˘ب

0006 ن˘ع ل˘ق˘ي غ˘ل˘ب˘˘م تشصشصخ
ةرازو نأا مغر ديفتشسم لكل رانيد
روكذملا غلب˘م˘لا تدد˘ح ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

م˘ئاو˘ق داد˘عإا ،ة˘نا˘عإل˘ل ى˘ندأا د˘ح˘˘ك
نم تاناعإا ا˘ه˘ي˘ل˘ع عزو˘ت ة˘ي˘فا˘شضإا

نم ةيلام ة˘نا˘عإاو ة˘يلو˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
دكأاتلاو ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘شضت˘لا ةرازو
˘ما˘قرأا ي˘ف ءا˘ط˘خأا دو˘جو مد˘ع ن˘˘م
نيديفتشسمل˘ل ة˘يرا˘ج˘لا تا˘با˘شسح˘لا

يتلا ةريخألا ةرملا يف ثدح امك
عم تايدلبلل ىلوألا ةبرجتلا تناك
يف اهت˘ع˘شضو ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ببشسب ةزوعملا تلئاعلا عم قزأام
تاناعإلا فرشص نم اهنكمت مدع
كلذو ناشضمر رهشش ل˘ب˘ق ة˘ي˘لا˘م˘لا
رفوت مدع اهنيب نم بابشسأا ةدعل

ةيطغت اهنكمي ةيفاك ةيلام ةفلغأا
يلاولا نإاف اذل ،نيديفتشسملا عيمج
عيمج نوكت نأا ةرورشض ىلع دكأا

0202 ةنشس علطم ةزهاج مئاوقلا
ن˘م ر˘ه˘ششأا ة˘ع˘برأا ي˘لاو˘ح ل˘ب˘˘ق يأا

تقو و˘هو نا˘شضمر ر˘ه˘˘شش لو˘˘ل˘˘ح
تاناعإلا عيزوت نم نكميشس يفاك
نكمتت ىتح بشسانملا تقولا يف
ءار˘شش ن˘م ةد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا تل˘ئا˘ع˘˘لا

ميركلا رهششلاب ةشصاخلا اه˘تا˘ي˘جا˘ح
ردشصملل ا˘ق˘فوو اذ˘ه ،ه˘لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق
ي˘ف عر˘ششت˘شس تا˘يد˘ل˘ب˘لا نإا˘ف ه˘˘تاذ
مئاوقلا داد˘عإا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

للخ نم كلذو مداقلا رهششلا للخ
ي˘ف عور˘ششلاو تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ح˘˘ت
ن˘م ة˘ب˘غار˘لا تا˘ف˘˘ل˘˘م لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
يتلا ةيلمعلا حاجنإل نيديفتشسملا

ي˘ف ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ا˘˘ه˘˘ل تد˘˘شصر
ةيلامجإا ةي˘ناز˘ي˘م ى˘لوألا ا˘ه˘ت˘خ˘شسن

،ميتنشس رايلم21 نم رثكأا تغلب

نم اهنم ميتنشس رييلم7 نم رثكأا

نم ري˘يل˘م3 ،تايدلبلا ةيناز˘ي˘م

رايلم2 ةبار˘قو ة˘يلو˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
ةرازو ن˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘نا˘˘عإا م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس

تشصحأا ا˘م˘ك ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘شضت˘لا

42 نم رثكأا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
ةيلاملا تاناعإلا نم ديفتشسم فلأا
فد˘ه˘ب ة˘مو˘كح˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا
ن˘طاو˘م˘لا ة˘مار˘ك ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لا

نأا رابتعاب ،ريباوطلا ىلع ءاشضقلاو
اجرح نودجي نيزوعملا نم ريثكلا

نيكمت ،ري˘باو˘ط˘لا ي˘ف ف˘قو˘لا ن˘م
ةناعإلا يف فرشصتلا نم ديفتشسملا

لوشصو نامشض ،ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا بشسح
رهشش لولح لبق نيزوعملل ةناعإلا

تاد˘ي˘ق˘ع˘تو ءط˘ب˘ل ار˘ظ˘ن نا˘شضمر
ةيمومعلا تاقفشصلا دقع تاءارجإا

«ناشضمر ةفق»ـ ل نينومملا رايتخاو
ر˘خأا˘ت ي˘˘ف بب˘˘شست˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘م و˘˘هو
ةكر˘ح ة˘ب˘قار˘م ة˘لو˘ه˘شس ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘شصر˘˘م˘˘لا لاو˘˘مألا
ةبوعشصل د˘ح ع˘شضوو ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا
شضعب يف نيزوعملا ىلإا لوشصولا
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نأا شضرتفي يتلا ىرخألا تايباجيإلا
ل˘˘ب˘˘ق ع˘˘قاو˘˘لا شضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ىر˘˘˘ت
˘مر˘ت˘حا لا˘ح ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لا نا˘˘شضمر
.ةيلمعلل ةددحملا لاجآلا

تاناعإ’ا بصص رخأاتو يصضاملا ناصضمر «ةحيصضف» دعب

0202 علطم «نأشضمر ةنأعإا» مئاوق ءأهنإا ىلع نوربجم رأيمأ’ا
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ةيدوعشسلا تاطلشسلا تفششك
جاجحلا ةدئافل ديدج ءارجإا نع
نم ءادتبا ذيفنتلا زيح لخديشس

قلعتيو0202 لبقملا مشسوملا
«ةيكذلا جاحلا ة˘قا˘ط˘ب» ة˘مد˘خ˘ب
ل˘ك ن˘ع جا˘ج˘ح˘لا ي˘˘ن˘˘غ˘˘ي ا˘˘م˘˘ب
و ا˘ه˘نو˘ل˘م˘ح˘ي ي˘ت˘لا تا˘قا˘ط˘ب˘لا
ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘˘ع˘˘لا عزو˘˘ت˘˘شس
م˘ه˘ت˘˘ما˘˘قإا ر˘˘ق˘˘م ي˘˘ف جا˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ى˘لإا م˘ه˘لو˘شصو ل˘ب˘˘ق م˘˘هدل˘˘ب˘˘ب

 .ةيدوعشسلا

ر˘يزو دا˘ششأا نأا˘ششلا اذ˘˘ه ي˘˘فو

دمحم «يدوعشسلا ةرمعلاو جحلا

هرششن ويدي˘ف ي˘ف «ن˘ت˘ن˘ب ح˘لا˘شص

ة˘قا˘ط˘ب را˘كت˘با˘ب ر˘ت˘يو˘ت˘لا ى˘ل˘ع

لك يوتحت يتلا ةيكذلا جحلا

ينغتو ةيشصخششلا تامو˘ل˘ع˘م˘لا

ام˘ك هر˘ف˘شس زاو˘ج ن˘ع ي˘ن˘غ˘م˘لا

اهللخ نم بحشسي نأا عيطتشسي

.لاومألا

نأا يدوعشسلا ريزولا فاشضأاو

ماعلا عزوتشس ةيكذلا تاقاطبلا
رقم يف جاجح˘لا ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا
مهلوشصو لبق مهدلبب مهتماقإا

.ةيدوعشسلا ىلإا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسل˘˘ل ن˘˘كم˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةقاطبلا هذه للخ نم ةيدوعشسلا
داششرإا لثم ةدع تامدخ ميدقت
ءادأا ءانثأا ه˘ن˘كشس ع˘قو˘م˘ل جا˘ح˘لا
ةقاطبلا يف نوكتشسو كشسانملا
جاجحلا تامولع˘م ل˘ك ة˘ي˘كذ˘لا

هر˘˘ف˘˘شس زاو˘˘ج ن˘˘˘ع ه˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘تو
اهللخ نم بحشسي نأا عيطتشسيو

د˘ب˘ع˘لا» لو˘ق˘ي ا˘م ق˘فو لاو˘˘مألا
ويديفلا يف..ويديفلا يف «ميركلا
ير˘با˘ج˘لا قرا˘ط ح˘˘شضوأا ا˘˘شضيأا

تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت را˘ششت˘˘شسم
ج˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘ب نأا ج˘ح˘لا ةرازو˘˘ب
جاحلا تامولعم نز˘خ˘ت ة˘ي˘كذ˘لا

.نمآا ناكم يف

تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلا نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘ششأاو
هذه للخ نم اهنكمي ةيدوعشسلا
لثم ةدع تامدخ ميدقت ةقاطبلا
ءانثأا هنكشس عقومل جاحلا داششرإا
.كشسانملا ءادأا

لاومأ’ا بحصس اهب نوعيطتصسيو ةيصصخصشلا مهتامولعم ىلع يوتحت

0202 يف رفشسلا زاوج نع جأجحلا ينغت «ةيكذ جح» ةقأطب

يعامتج’ا نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا ريزو
ةملاقب هعاطق دقفتي

يعأمتج’ا رارقتشس’ا نأمشض ىلع دكأا
ةيمومعلا ةمدخلا ةيقرت ةرورشضو

ناشسح يناجيت» يعامتجلا نامشضلاو ليغششتلاو لمعلا ريزو ماق
،ةملاق ةيلوب هعاطقل دقفتو لمع ةرايزب لوألا شسمأا راهن «ماده
روشضحبو ،يئلولا يبعششلا شسلجملا شسيئرو ةيلولا يلاو ةيعمب
،ناملربلا ءاشضعأا ،ةيركشسعلاو ةينمألا ،ةيندملا ةيلحملا تاطلشسلا
ةرايزب تحتت˘فا ةرا˘يز˘لا،مل˘عإلا ةر˘شسأاو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

يف ةمعدم ،ةنايشصلاو فيظنتلا داوم ةعانشصل ةرغشصم ةشسشسؤوم
ديشسلا فقو نيأا ،بابششلا ل˘ي˘غ˘ششت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا را˘طإا
نيناوقلاب ديقتلا ةيمازلإا ىلع ادكؤوم لمعلا فورظ ىلع ريزولا

ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا قودنشصلا ىدل لامعلاب حيرشصتلاو
ديشسلا،ةيعامتجلا ةيطغت˘لا ق˘ح ن˘م اود˘ي˘ف˘ت˘شسي˘ل ءار˘جألا لا˘م˘ع˘ل˘ل
ةينهملا ةملشسلاو ةحشصلا طورشش ريفوت ةيمهأا ىلع ددشش ريزولا
اهيف لماعتي يتلا تاطاششنلا هذه لثم يف ةشصاخ ،لمعلا نكامأا يف
حيرشصتلا ةيمازلإا ىلإا ةفاشضإا ،ةيئايميك داوم عم ةرششابم لماعلا
ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا قودنشصلا حلاشصم ىدل لامعلاب
ةيطغتلا يف مهقوقح ىلع لوشصحلاو مهتيامحل ،ءارجألا لامعلل
يف اعونت كانه نأا ىلع ريزولا دكأا ىرخأا ةهج نم،ةيعامتجلا
فرط نم ةلومملا ،ةرغشصملا تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب تا˘طا˘ششن˘لا
عونتلا اذه نأا ثيح،ةرغشصملا تاشسشسؤوملا ثادحتشسا معد ةزهجأا

ن˘ه˘م˘لاو تا˘شصشصخ˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق نأا˘ب ا˘˘ن˘˘با˘˘ب˘˘ششل ة˘˘ما˘˘ه ةرا˘˘ششإا و˘˘ه
نأا فاشضأاو،ةعونتمو ادج ةريبك اهليومت نكمي يتلا تاطاششنلاو
يلماح بابششلل اهعون نم ةديرف ةزهجأا تعشضو ةيرئازجلا ةلودلا
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تازا˘ي˘ت˘ماو تل˘ي˘ه˘شست ن˘م˘شضت˘ت ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا
ىلع مهعيجششت اهنم فدهلا ،ةيبيرشض هبششو ةيبيرشضلا تاءافعإلا

عو˘ن˘ت كلذ˘ك زر˘بأا ر˘يزو˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘لا˘˘ع را˘˘م˘˘غ شضو˘˘خ
ةر˘غ˘شصم˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘طا˘ششن˘لاو تا˘شصشصخ˘ت˘˘لا
للخ نم ا˘ه˘ل ة˘لود˘لا ة˘ق˘فار˘مو ،ةز˘ه˘جألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘لو˘م˘م˘لا
ل˘م˘ع˘لا ر˘يزو فر˘ششأا ا˘م˘ك ،ة˘مد˘ق˘م˘لا تازا˘ي˘ت˘ملاو تل˘ي˘ه˘شست˘لا

يوذل لمع دوقع ميلشست ىلع يعامتجلا نامشضلاو ليغششتلاو
ىلع ةئفلا هذه فيظوت ةبشسن عفر راطإا يف ةشصاخلا تاجايتحلا

ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا تارار˘ق م˘˘ي˘˘ل˘˘شست و،٪5.1 ىلإا عا˘ط˘ق˘لا ىو˘ت˘شسم
با˘ح˘شصأا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا با˘ب˘ششلا ةد˘ئا˘ف˘˘ل ةر˘˘غا˘˘ششلا تل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ثادحتشسا معد ةزهجأا راطإا يف ةأاششنملا ةرغشصملا تاشسشسؤوملا
يوذ تاردقب ،هتلخادم يف ريزولا هون امك ، ةرغشصملا تاشسشسؤوملا
نيذلا ،ةشصاخلا تاردقلا يوذب مهايإا افشصاو ،ةشصاخلا تاجايتحلا
نأا افيشضم ،ةقاعإلا ةهجاوم لجأا نم رارشصإلاو ةدارإلاب نوزيمتي
مهتمهاشسم ازربم ،مهل ةلكوملا لامعألا ءادأا نم مهعنمت مل ةقاعإلا
شصوشصخب امأا،هئانبأا عيمج ىلإا جاتحي يذلا ،رئازجلا اننطو ءانب يف
ريزولا دكأاف ،لواقملا بابششلل ةرغاششلا تلحملا حنمب لوألا هرارق
ةفاشضإا ،تارقملاو راقعلا لكششم لح يف مهاشسيشس رارقلا اذه نأا
ةمئاقلا تاشسشسؤوملل ةبشسنلاب طاششنلا عيشسوت ةيلمع ليهشست ىلإا

تاشسشسؤوملا هذه لثم ثادحتشسا اريثك لهشسيشس امك ،ةحجانلاو
متتخيل،لغششلا بشصانم قلخو داشصتقلا ريوطت يف مهاشست يتلا

لمع دوقع ميلشست مت نيأا ةيلولا رقمب تاعامتجلا ةعاقب هترايز
مهزيمتب اهونم ةئفلا هذهب لفكتلل ايعشس ةشصاخلا تاجايتحلا يوذل
ءانب يف ةمهاشسملاو ةقاعإلا ةهجاوم لجأا نم رارشصإلاو ةدارإلاب
ةرغاششلا تلحملا نم ةدافتشسلا تارارق ميلشست مت اذكو،نطولا

با˘ح˘شصأا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا با˘ب˘˘ششلا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ع˘˘يرا˘˘ششم ل˘˘يو˘˘م˘˘تو
م˘˘عد˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جأا را˘˘طإا ي˘˘ف ةأا˘˘ششن˘˘م˘˘لا ةر˘˘غ˘˘شصم˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘لا
اهللخ مت نييلحملا نيلوؤوشسملاب لمع ةشسلج هتعمج امك،ةفلتخملا
اهاقلأا يتلا هتمل˘ك ي˘فو،عا˘ط˘ق˘لا شصخ˘ت طا˘ق˘ن ةد˘ع ى˘لإا قر˘ط˘ت˘لا
رارقتشسلا نامشض ىلع رهشسلاو مئادلا يعشسلا ىلع دكأا ،ةبشسانملاب
ة˘مد˘خ˘لا ة˘ي˘قر˘ت ةرور˘شضو ،ير˘ئاز˘ج ن˘طاو˘م ل˘˘كل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
فورظ نيشسحت ىلع لمعلا عم ىلعأا تايوتشسم ىلإا ةيمومعلا
ةيل˘م˘ع ز˘يز˘ع˘ت˘ب كلذو ة˘يرادإلا تاءار˘جإلا ط˘ي˘شسب˘تو لا˘ب˘ق˘ت˘شسلا
يلماح ةشصاخو ةينابششلا تاقاطلا عيجششت ةرورشضب اهونم،ةنمقرلا
ةيتلواق˘م˘لا م˘لا˘ع لو˘خد˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تاءا˘ف˘كلا يوذو تادا˘ه˘ششلا

ىوتشسم ىلع ةرفوتملا تازايتملاو تليهشستلا نم ةدافتشسلاو

YõGdójø.∫.ةرغشصم تاشسشسؤوم ثادحتشسل ةيمومعلا ةزهجألا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ةزابيتب ةروزم ةلمع ينطولا كردلا حلاصصم تزجح اميف

شسارهأا قوشسو ةشسبتب دوقو رتل فلأا21ةبارق زجحيو وزو يزيتب نييبأهرإلل أأبخم فششتكي ششيجلا
تفششك ،باهرإلا ةحفاكم راطإا يف هنأا نايبلا يف ءاج ثيح،ةفلتخم شضارغأا ىلع يوتحي نييباهرإلل أابخم شسمأا لوأا تفششتكا ،وزو يزيتب يبعششلا ينطولا ششيجلل ةزرفم نأا ينطولا عافدلا ةرازول نايب فششك
فيطشسو ةياجب نم لكب يبعششلا ينطولا ششيجلل ةكرتششم ةزرفم نأا قايشسلا تاذ يف افيشضم ةفلتخم اشضارغأا يوتحي نييباهرإل أابخم لوأا ىلوألا ةيركشسعلا ةيحانلاب وزو يزيتب يبعششلا ينطولا ششيجلل ةزرفم

راتخم يجاب جربب طغشض قراطم تشسو ةيئابرهك تادلوم ةعبرأا زجح مت امك ،ملم61و21 رايع نم ةششوطرخ4243 تزجحو نيشصخشش تفقوأا ةميرجلا ةحفاكم راطإا يفو ةشسماخلا ةيركشسعلا ةيحانلاب
تزجحو تاردخم يرجات ةعبارلا ةيركشسعلا ةيحانلاب ةركشسبو شسانمأا نيعو ةلقرو نم لكب ينطولا كردلا رشصانعو يبعششلا ينطولا ششيجلل ةكرتششم زرافم تفقوأا ىرخأا ةهج نم،ةشسداشسلا ةيركشسعلا ةيحانلاب
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ةقوثوم ةينمأا رداسصم بسسحو

ة˘ل˘˘ي˘˘ل ع˘˘قو يذ˘˘لا ثدا˘˘ح˘˘لا نإا˘˘ف

ةميلو ءانثأا تبسسلا ىلإا ةعمجلا

ي˘ف شصخ˘سش ه˘ي˘ف بب˘سست ة˘ي˘ل˘ئا˘ع

ريخأ’ا اذه ناك ثيح ثلاثلا دقعلا

يتلا ديسصلا ةيقدنب وسشح ددسصب

دوراب يتسشوطرخب هتزوحب تناك

دا˘˘نز أا˘˘ط˘˘خ˘˘لا˘˘ب شسم’ ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ

هذه ةداعإا هتلواحم ءانثأا ةيقدنبلا

ام ليغسشتلا ةيعسضو ىلإا ةريخأ’ا

نم ةيران ةقلط جورخ يف ببسست

ةات˘ف عارذ قر˘ت˘خ˘ت˘ل ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه

دسسج قرتخت نأا لبق همامأا تناك
ءارو ن˘ك تا˘ير˘خأا تا˘ي˘ت˘ف ثÓ˘ث
نيتاتف نهنيب نمو ىلوأ’ا ةاتفلا

31 نيب امهنسس حوارتي نيتريغسص

. ةنسس51و
لح˘م ل˘يو˘ع˘لاو خار˘سصلا ل˘حو

عراسسيل ىق˘ي˘سسو˘م˘لاو د˘يرا˘غز˘لا
ا˘يا˘ح˘سضلا ل˘ق˘ن ى˘لإا نور˘سضا˘ح˘˘لا
نيأا ةيليملا ىفسشتسسم ىلإا ةعبرأ’ا
عارذ˘ب ر˘ي˘ب˘ك رر˘سض دو˘جو ن˘ي˘ب˘˘ت
ةقلطلا تقرتخا يتلا ىلوأ’ا ةاتفلا
يف دجوت يت˘لاو ا˘ه˘عارذ ة˘يرا˘ن˘لا

بسسح اد˘ج جر˘ح ي˘˘ح˘˘سص ع˘˘سضو
د˘˘˘ع˘˘˘ب «ة˘˘˘عا˘˘˘سس ر˘˘˘خآا » ردا˘˘˘˘سصم

مدلا نم ةربتعم ةيمكل اهعييسضت
مظعل ة˘يرا˘ن˘لا ة˘ق˘ل˘ط˘لا قار˘ت˘خاو
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ن˘م˘يأ’ا ا˘ه˘ف˘ت˘ك
ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘لا˘ح˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف تف˘˘سصو
تا˘ير˘خأ’ا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا تا˘˘ي˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةلحرمل نهزواجت دعب ةرقتسسملاب
تاباسصإا نم نيناعي ثيح رطخلا

ه˘جو˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘ط
. ردسصلاو

ةيميلقإ’ا ة˘قر˘ف˘لا تح˘ت˘فو اذ˘ه
ةعمجلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
اذ˘ه ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ب˘ي˘˘ب˘˘ح ي˘˘ن˘˘ب
ى˘لإا دا˘عأا يذ˘˘لا م˘˘ي˘˘لأ’ا ثدا˘˘ح˘˘لا
ىيحي د’وأا ةيدلب ةثداح ناهذأ’ا

يتلاو ةليلق مايأا لبق تعقو يتلا
رسشع ةنماثلا يف باسش اهيف لتق
ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سش د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘م˘˘ع ن˘˘م
ه˘ق˘ي˘ق˘سش با˘سصأا يذ˘لا ي˘طر˘˘سشلا
ءا˘˘ن˘˘ثأا رد˘˘سصلا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘˘سصر˘˘˘ب
لÓخ نم هتقيقسش جاوزب هلافتحا
ءاو˘ه˘لا ي˘ف تا˘سصا˘سصر˘ل ه˘قÓ˘طإا
تفرع يذلا تقولا يف اذه ثدحي
قدانب نم رانلا قÓطإا ثداوح هيف
تا˘˘سسد˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ت˘˘˘حو د˘˘˘ي˘˘˘سصلا
لجيج ةي’و ميلقإاب اريبك اعافترا

اهيف غلابملا ت’افتحإ’ا ءارج نم
ءا˘ن˘ثأا ة˘ح˘ل˘سسأ’ا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه˘˘ب
. شسارعأ’او مئ’ولا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

4G’CMó 52GChä 9102Gd©óO3675ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةريطخ ةلاح يف دجوت نهادحإا/ لجيج

 ةيران ةقلطب تايتف عبرأأ ةباشصإأ
 يبيبح ينب ةعمجلاب ةيلئاع ةميلو يف
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ةسسداسسلا يف ةريغسص ةلفط تيقل
لوأ’ا شسمأا ةلي˘ل ا˘ه˘ف˘ت˘ح ر˘م˘ع˘لا ن˘م
ةيدلبل ةعباتلا رويمع د’وأا ةقطنمب
كلذو لجي˘ج ة˘ي’و قر˘سش ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا
ريغ تابكرملا ىدحإا اهتمدسص امدعب
. يلئاعلا اهلزنم نع ديعب

ةبكرم نإاف ةيلحم رداسصم بسسحو
ميقت يذلا يحلا ربعت تناك ةعرسسم
ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه تمد˘سص ة˘ي˘ح˘سضلا ه˘˘ب
ةليوط ةفاسسم ىلع اهلحسستل ةوقب
ةغلاب حورجب اهتباسصإا يف ةببسستم
اهتايحب تدوأا ام ناعرسس ةروطخلا
ىفسشتسسم ىلإا اهتثج لقنت نأا لبق
عم ةازاوم ةيليملا˘ب يرو˘ت˘ن˘م ر˘ي˘سشب
اذ˘ه تا˘سسبÓ˘م لو˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘ف
ةاتف ةايحب ىدوأا يذلا ميلأ’ا ثداحلا

قا˘ح˘ت˘لإÓ˘ل بهأا˘ت˘ت تنا˘ك ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سص
ةليلق مايأا دعب ةرم لوأ’ ةسسردملاب
ىدل اهقارف ةعول نم داز ام وهو
. اهبراقأاو اهتلئاع

ى˘ل˘ت˘ق دد˘ع ثدا˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه ع˘˘فرو

لجيج ةي’و ميلقإاب رورملا ثداوح
ي˘˘ف كلذو شصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘سسم˘˘خ ى˘˘˘لإا

تفسصع امدعب عوبسسأا نم لقأا فرظ
شسواق نم لكب ىرخأا ثداوح ثÓث
شصا˘خ˘سشأا ة˘ع˘برأا ةا˘ي˘ح˘ب ة˘˘ناو˘˘ع˘˘لاو

ةعاسس42لا ىلإا ةراسشإ’ا عم نيرخآا
نم ةديدج ةلسسلسس تدهسش ةريخأ’ا

ة˘ي’و˘لا تا˘قر˘ط˘ب رور˘م˘˘لا ثداو˘˘ح
نع اهعو˘م˘ج˘م ي˘ف تر˘ف˘سسأا ي˘ت˘لاو

حور˘˘ج˘˘ب شصا˘˘خ˘˘سشأا ة˘˘ت˘˘سس ة˘˘با˘˘سصإا
يلامجإا عفري ام ةروطخلا ةتوافتم
ةيادب ذ˘ن˘م رور˘م˘لا ثداو˘ح ا˘يا˘ح˘سض
ةي’و˘لا بار˘ت ر˘ب˘ع يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا

05 ن˘م ر˘ث˘كأاو ى˘ل˘ت˘ق ة˘˘سسم˘˘خ ى˘˘لإا
اهلجسست ةليسصح أاوسسأا يهو احيرج
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و تا˘˘قر˘˘ط
نم مغر˘لا ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ف˘ئا˘سصلا

يتلا ةيعوتلاو شسي˘سسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح

حلاسصملا فلتخم اهب موقتو تماق
ينطولا كردلا اهسسأار ىلعو ةينمأ’ا

ة˘م˘سصا˘ع نا˘كسس ه˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
ةرور˘سض ى˘لإا ا˘هراوزو ششي˘˘نرو˘˘كلا
مراسصلا ديقتلاو ةعرسسلا نم ليلقتلا
لخادمب اسصوسصخ رورملا تاراسشإاب
نارود˘لا روا˘ح˘م˘ب اذ˘كو ئ˘˘طاو˘˘سشلا
ن˘م ر˘ب˘كأ’ا دد˘˘ع˘˘لا تد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا
. فيسصلا اذه ثداوحلا

رورم ثداوح عبرأا يف حورجب نيرخآا سصاخصشأا ةتصس بيصصأا اميف

 لجيجب ةيليملاب رورم ثداح يف ةشسداشسلأ يف ةلفط ةافو

مت ثيح لجيج ةي’و قرصش يبيبح ينب ةعمجلا ةيدلبل ةعباتلا «زوزعم ينب » ةيرقب ةيلئاع ةميلو ءانثأا ةيران تاقلطب تايتف ةعبرأا تبيصصأا
. ثداحلا تاصسبÓمو فورظ لوح قمعم قيقحت هيف حتف يذلا تقولا يف جÓعلا يقلت لجأا نم ةيليملا ىفصشتصسم ىلإا نهلقن

نجنج ءانيم برق ايرصس ارجاهم41 ذاقنإا نم ةليلق مايأا دعب

 لجيجب «ةقأّرحلأ » نم ددع هنتم ىلع نوكي نأأ حجري براق ءافتخإأ
ةفسضلا هاجتاب ةي’ولا ئطاوسش نم براوق ةدع راحبإا نع تامولعملا يلاوت لظ يف لجيج ششينروكلا ةمسصاع ناكسس تايموي ىلع اهلÓظب يقلتل «ةقرحلا » رابخأا تداع
هنتم ىلع لمحي ناك ابراق نأاب شسمأا ةرتاوتم تامولعم تدكأاو. ةي’ولاب ةيقرسشلا ئطاوسشلا دحأ’ هترداغم دعب تاظحل اهدحأا ءافتخا نع ثيدحلاو طسسوتملا نم ىرخأ’ا

ربع ديسص ةلحر يف اوناك نيذلا ةراحبلا شضعب نويع هتدسصر امدعب كلذو لجيج ةي’و نم ةيقرسشلا ةهجلا ئطاوسش دحأ’ هترداغم دعب راظنأ’ا نع ىراوت شصاخسشأا ةدع
لظ يف نييرسسلا نيرجاهملا نم ةعومجم هنتم ىلع لمحي ناك هنأاسشب ةلسصاوتم تايرحتلا تلاز’ يذلا براقلا اذه نأا حجريو ، ششينروكلا ةمسصاعل يقرسشلا لحاسسلا

ةدكيكسسو ةبانع ، ةياجب رارغ ىلع ةرواجملا تاي’ولا شضعب ئطاوسش اذكو ششينروكلا ةمسصاعل يلحاسسلا طيرسشلا ربع هتايوتسسم ىلعأا ىلإا رسشبلا يبرهم طاسشن ةدوع

لجيج ةي’وب نجنج ءانيم نم برقلاب ققحم توم نم ايرسس ارجاهم41 نع لقي ’ ام ذاقنإا نم عوبسسأا وحن دعب روكذملا براقلا نأاسشب ةلوادتملا تامولعملا تءاجو.
رسصانع لبق نم ء’ؤوه لقن مت ثيح كÓهلا ىلع اوفراسشو مهاوق تراخ امدعب رحبلا شضرع يف هباكر ناهيتو هنتم ىلع «ةقارحلا » ء’ؤوه ناك يذلا براقلا لطعت امدعب
و ةمسصاعلا اهنمو ةديعب تاي’و نم نوردحني مهبلغأا نأاب نيبتيل ةيدلج تاباسصإاو قورحل مهسضرعت دعب جÓعلا يقلت لجأا نم ريهاطلا ىفسشتسسم ىلإا ةيندملا ةيامحلا
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تÓمح لصصاوتت اميف
 ةيعوتلاو سسيصسحتلا

01 نم رثكأأ زجح
موحل ريطانق
 ةبانعب اهتاقتششمو
ذنم ةبانع ةي’وب ةراجتلا ةيريدم تزجح
عوبسسأ’ا ةياهن ةياغ ىلإا توأا حتافلا

نم ريطانق01 نم رثكأا مرسصنملا

نم غلك45 و اهتاقتسشمو موحللا
بتكم ةسسيئر تفسشك هتاقتسشمو بيلحلا
ةكرحلا عم تاقÓعلاو ةدوجلا ةيقرت
ةبانع ةي’ول ةراجتلا ةيريدمب ةيوعمجلا
تايلمع لÓخ نم هنأا  ةعاسس رخأا ـل
موقت يتلا ششيتفتلا تÓمحو  ةبقارملا
تÓحملاب ةراجتلا ةيريدم نم قرف اهب
نم اونكمت ةطسشنأ’ا ةفلتخملا ةيراجتلا

هتاقتسشمو موحللا نم ريطانق01 زجح
ةياهن ةياغ ىلإا توأا حتافلا ذنم كلذو

45 زجح ىلإا ةفاسضإا مرسصنملا عوبسسأ’ا
تاذ لاقو اذه هتاقتسشمو بيلحلا نم غلك
ةبقارملا تÓمحب اوماق مهنأا لوؤوسسملا

يتلا ةيراجتلا تÓحملاب تانيع ذخأاو
هتاقتسشمو بيلحلا عيب لاجم يف طسشنت

44 عفر مت نيأا تاجلثملا عيب تÓحمو
يذلاو ربخملا ىلإا اهلاسسرإاو ةنيع

ةنيع32 نأا ريخأ’ا اذه جئاتن تحسضوأا
ةهج نم ةبولطملا طورسشلل ةقباطمريغ
تÓمحب ةراجتلا ةيريدم حلاسصم تماق
عيب تÓحمل ةيوعوتو ةيسسيسسحت
نم اهريغو معاطملاو عيرسسلا ماعطإ’ا
داوملا عيبت يتلا ةيراجتلا تÓحملا
ةسصاخ كÓهتسسإ’ا ةعسساولا ةيئاذغلا
مهواطعإا مت نيأا ةيرحبلا ةهجاولاب
تاهيجوتلاو تاداسشرإ’ا نم ةعومجم
ةمÓسسو ةحسص ىلع ظافحلا ىلإا ةيمارلا
نوفاطسصملا مهنم ةسصاخو نينطاوملا

ريهطتلاو ةفاظنلا بناج ىلع زيكرتلا عم
فلتلا ةعيرسسلا تاجتنملل ديربتلا بناجو
تاجرد مايأ’ا هذه ششيعن نحنو اميسس
ريثكلا داسسف يف مهاسست ةعفترم ةرارح
ةأابخم نكت مل نإا ةيكÓهتسس’ا داوملا نم
تÓمح تلمسش دقو اذه ديربت ةزهجأا يف
قئادحلاو ئطاوسشلا ةيعوتلاو شسيسسحتلا
نكامأاو ةيربلا تاطحملاو ةيمومعلا
نم ريثكلا دافتسسإا نيأا ةيلسستلاو هيفرتلا
حئاسصنلا ةلمح نم نينطاوملا

ناوعأا فرط نم ةمدقملا تاداسشرإ’او
قلعت اميف ةسصاخ ةراجتلا تاراطإاو
دنع همارتحاو هتاعارم بجي يذلا مسسولاب
نع كيهان اهريغو ةيئاذغلا داوملا ءارسش
ركسسلا كÓهتسسإا نم ليلقتلا يف ثحلا

شضارمأا يف ببسستت يتلاو نوهدلاو
 نينطاوملل
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اكيشسور) عورششم عورششم ىلع نيمئاقلل ةمراشص تاميلعت «دوعشسم نب رداقلا دبع» ةيديلقتلا ةعانشصلاو ةحايشسلا ريزو ىطعأا
كراب اكيشسور عورششم ميلشست لجأا نم لمعلل اعورششم11 مشضيو ةدكيكشس ةيلوب يدوعشس يرئازج يحايشس عورششم وهو ( كراب

. «لاجآلا برقأا يف»
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هدقفت لÓخ ريزولا حصضوأاو

ا˘كي˘صسور» ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا ة˘ير˘ق˘˘ل˘˘ل

و˘˘هو سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا مو˘˘˘ي «كرا˘˘˘ب

˘˘-ير˘˘ئاز˘˘ج ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس عور˘˘صشم

ةقطنم يف زاجنإ’ا ديق يدوعصس

ةيدلبل ةعباتلا يحايصسلا عصسوتلا

ة˘حا˘ي˘˘صسلا عا˘˘ط˘˘ق نأا ة˘˘ل˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘ف

اظوحلم امدقت ققحي ةدكيكصسب

تم˘ت ي˘ت˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘˘صس’ا ي˘˘ف

دح ىلع زاجنإ’ا ديق عيراصشملاو
ركذ قاي˘صسلا اذ˘ه ي˘فو .هر˘ي˘ب˘ع˘ت
ةحونمملا تÓيهصست˘لا˘ب ر˘يزو˘لا

را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘˘لا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
ىلإا ةفاصضإ’اب عاطقلاب سضوهنلا
فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘ق˘فار˘م˘˘لا
فلتخ˘م˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
حورصشل˘ل ادا˘ن˘ت˘صساو .ع˘يرا˘صشم˘لا
ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه نإا˘˘ف ة˘˘مد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
فÓ˘غ ا˘ه˘ل سصصصخ ة˘ي˘حا˘ي˘˘صسلا

ةعبرتملاو ج.د رايلم4,8ـب يلام

ة˘قا˘ط˘بو ارا˘ت˘كه31 ى˘˘ل˘˘˘ع

ريرصس0071ـب لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسا

ةدوجلا ةيلاع تامدخ نمصضتو

لزن اهبو نيفاطصصملاو حايصسلل

ةرخاف تÓيف01و فرغ801ـب

عصستت ةريظحو ةريبك ققصش6و

يراجت زكر˘مو ة˘ب˘كر˘م721ـل

امنيصس ةعاقو تÓفحلل ةعاقو

يف حر˘صسمو م˘عا˘ط˘م5 اذكو

دعقم0051ـب ق˘ل˘ط˘لا ءاو˘ه˘˘لا

ىطغم حبصسمو بعلل تاعاقو

ةر˘ي˘ظ˘حو ة˘ي˘صضا˘˘ير تآا˘˘صشن˘˘مو

.ةيئاملا باعلأÓل

لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘يزو˘˘˘لا عر˘˘˘صش د˘˘˘قو

ةد˘كي˘˘كصس ة˘˘ي’و ى˘˘لإا ه˘˘ترا˘˘يز

راطإا يف لزن ةعصسوت نيصشدتب

4ـب فنصصم سصاخلا رامثتصس’ا

يذ˘لاو ة˘ل˘ف˘ل˘ف ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب مو˘˘ج˘˘ن

ناك امدعب اريرصس57 هل فيصضأا

. اريرصس73ـل عصستي

ةدكيكشسب ةيدوعشس-ةيرئازج ةكارششب ماه يحايشس بطق

«كراب اكيسسور» عورسشم ميلسستل وعدي دوعسسم نب
لاجآ’آ برقأآ يف
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ةيتايلمعلا ططخ˘ل˘ل اد˘ي˘صسج˘ت

نمأا حلاصصم لبق نم ةرطصسملا

ةحفا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و

ى˘ت˘صشب ة˘ير˘˘صضح˘˘لا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا

ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘صصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا

و سصا˘˘خ˘˘˘صشأ’ا˘˘˘ب سسا˘˘˘صسم˘˘˘لا˘˘˘ب

ةيطبصضلا تنكمت ،تاكلت˘م˘م˘لا

ة˘ما˘ح ةر˘ئاد ن˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ز˘˘غ˘˘ل كف ن˘˘م نا˘˘يزو˘˘ب

ي˘ت˘لا لز˘ن˘م ل˘خاد ن˘م ة˘قر˘˘صسلا

ف˘ي˘قو˘ت و ا˘ي˘لا˘م ا˘غ˘ل˘ب˘م تلا˘˘ط

يف اطروت نيعلاصض نيصصخصش

.لزنم لخاد نم ةقرصسلا ةيصضق
ةياهن ىلإا ةيصضقلا تايثيح دوعت
ىوكصشلل اعبت طرافلا عوبصسأ’ا
ءارج ةيحصض لبق نم ةمدقملا
ةقرصسلا لعف˘ل ه˘ن˘كصسم سضر˘ع˘ت
غلبم ىلع نولعافلا ىلوتصسا نيأا

ـب ردقي ةينطولا ةلمعلا نم يلام

ىلإا ةفاصضإ’اب ميتنصس نويلم38
تا˘غو˘صصم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ، ه˘ت˘جوز˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لا
تايرحتلا و ةيصضقلا يف قمعملا

نم تنكم ةفثكملا ثاحبأ’ا و
و لعفلا يفرتقم ةيوه ديدحت
برا˘˘قأا ن˘˘م ناد˘˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘ل˘˘˘لا

ةماقإا رق˘م سشي˘ت˘ف˘ت˘ب ، ة˘ي˘ح˘صضلا
عا˘جر˘ت˘صسا م˘ت ر˘كذ˘لا ي˘ف˘لا˘˘صسلا

ةينطولا ةلمعلا نم يلام غلبم

م˘ت˘ي˘˘ل ، جد000852 ـب رد˘ق˘ي
يصسيئرلا هيف هب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ةرئادب هتما˘قإا ر˘ق˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘ب

ةجارد نتم ىلع نايزوب ةماح
ه˘˘عا˘˘صضخإا لÓ˘˘خ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘يرا˘˘˘ن
ةيئاقو˘لا ة˘يد˘صسج˘لا ة˘صسمÓ˘م˘ل˘ل

حÓ˘صس ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘˘ب ط˘˘ب˘˘صض
رقم ىلإا هليوحت ،روظحم سضيبأا
تاءارجإ’ا لامكتصس’ ةحلصصملا
دعب اميف متيل ،ةمزÓلا ةينوناقلا
،ينا˘ث˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت

نأا ن˘ي˘ب حو˘ت˘ف˘˘م˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

نم ةزوجحملا ةيرانلا ةجاردلا

ءاهت˘ن’ا د˘ع˘ب ،ة˘قر˘صسلا تاد˘ئا˘ع

تاءار˘˘جإا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا ن˘˘˘م

امهيف هبتصشملا ميدقت مت ةيئازج

ةيصضق نع ةيلحملا ةباينلا مامأا

مت امك ، لزنم لخاد نم ةقرصسلا

ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ف˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا

ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘صصف˘˘ن˘˘م

حÓصس لمح ةيصضق نع يصسيئرلا

رر˘˘ب˘˘م نود رو˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘م سضي˘˘˘بأا

. يعرصش

نايزوب ةماحلا ةقطنمب بعرلا عرزت تناك اميف/ةنيطنشسق

لزانملآ ةقرسس يف ةسصتخم ةيمآرجإآ ةكبسش كيكفت
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ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

ةي’وب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا

ةليصصف عم قيصسنتلاب ،ةنيطنصسق

دح عصضو نم ،لخدتلاو نمأ’ا

نوكتت ،ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘صش دار˘فأ’

يوذ نم مهبلغأا ،سصاخصشأا نم

مايقلا اوداتعا ،ةيلدعلا قباوصسلا

ة˘ح˘ل˘صسأ’ا ة˘ط˘صساو˘ب ءاد˘ت˘ع’ا˘˘ب

سصا˘˘خ˘˘صشأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لا

ل˘ب˘ج ة˘با˘غ ى˘ل˘ع ن˘يد˘فاو˘ت˘˘م˘˘لا

.مهتاكلتمم مهبلصس و ،سشحولا

ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تدروأا و

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا

نم تراصشأا ،ا˘نا˘ي˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘ب

ةيصضقلا تايثيح نأا ىلإا هلÓخ

ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ىوا˘كصش ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت

و «ا .ب» مهرخأا ناك ،اياحصض

ا˘˘˘˘حر˘˘˘˘صص ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا ،«م .ث»

فرط نم ءادتع’ ا˘م˘ه˘صضر˘ع˘ت˘ب

ة˘ح˘ل˘صسأا˘ب ن˘ي˘ج˘جد˘م سصا˘خ˘˘صشأا

لبج ةباغ ىوتصسم ىلع ،ءاصضيب

رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘ت ثي˘˘ح ،سشحو˘˘لا

رافنتصساب ،ةم˘كح˘م ة˘ط˘خ ل˘م˘ع

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب تا˘˘يرود˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

ن˘كم يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ا˘ه˘تÓ˘ي˘كصشت

يف مهفيقوتو ةانجلا دصصر نم

،ة˘˘با˘˘غ˘˘لا تاذ˘˘ب ز˘˘˘ي˘˘˘جو فر˘˘˘ظ

د˘حأا ة˘قر˘صس ة˘لا˘ح˘ب ن˘ي˘صسب˘ل˘˘ت˘˘م

بولصسأا لثمتي ثيح ،سصاخصشأ’ا

ة˘ب˘قار˘م ي˘˘ف ة˘˘با˘˘صصع˘˘لا ل˘˘م˘˘ع

اصصو˘صصخ سصا˘خ˘صشأ’ا د˘صصر˘تو

سضرغ˘ب ،ة˘ي˘ئا˘صسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف

ةلئاط تحت ،مهصضار˘غأا م˘ه˘ب˘ل˘صس

،ءا˘صضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘صسأ’ا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا

،قيقحتلا تاءارجإا ءافيتصسا دعبو

مامأا مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت

.ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا

نينطاوملا ىلع نودتعي اوناك ةيلدعلا قباوشسلا يوذ نم مهبلغأا/ةنيطنشسق

ششحولآ لبج ةباغب ةحلسسأ’اب نيججدملآ قرطلآ عاطق ةباسصع فاقيإآ
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ةدايق˘ل ي˘ن˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف

وزو يز˘ي˘ت ة˘ي’و ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا

سسا˘صسح˘لا زا˘ه˘ج˘لا اذ˘ه ح˘لا˘صصم تما˘ق

ةيصسيصسحت و ة˘يو˘عو˘ت ة˘ل˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب

يلمعتصسمو تاب˘كر˘م˘لا قاو˘صس ةد˘ئا˘ف˘ل

هذه . كرتصشملا لقنلا يقئاصسو قيرطلا

م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع تد˘ت˘ما ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

نم دحلا وأا ليلقتلا ىلإا فدهت ةي’ولا

دصصحت تلاز ’ يتلا تاقرطلا باهرإا

.ةيرصشبلا حاورأ’ا نم ف’آ’ا ايونصس

ثدحتملا سسفن هفصشك ام بصسح و

ةيعوت لجأا نم تءاج ةيلمعلا هذه نإاف

و ةعرصسلا يف طارفإ’ا مدعل قاوصسلا

مارت˘حا مد˘ع بب˘صسب ر˘ي˘ط˘خ˘لا زوا˘ج˘ت˘لا

، قاهرإ’او بعتلا و ، نامأ’ا ةفاصسم
ةقايصسلا ءان˘ثأا ءا˘ه˘لإ’ا ردا˘صصم يدا˘ف˘ت˘ل
ددصصلا اذه يف و . هريغو فتاهلا لثم
ة˘ل˘م˘ح˘˘لا نأا يوا˘˘ي˘˘ح˘˘ي د˘˘ئار˘˘لا فا˘˘صضأا
قاو˘صسلا فا˘ن˘صصأا ف˘ل˘ت˘خ˘م فد˘ه˘˘ت˘˘صست
و ةيصسيصسحتلا ةلمحلا هذه نأاب ادكؤوم
اناصسحتصسا و امام˘ت˘ها تق˘ل˘ت ة˘يو˘عو˘ت˘لا

.قاوصسلا ىدل اريبك
ةلمحلا نإاف ةراصشإ’ا هيلإا ردجت اميف

ةيامحلا حلا˘صصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب تر˘ج
ة˘مÓ˘صسلا ق˘ير˘ط ة˘ي˘ع˘م˘ج و ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
حئاصصن نيقئاصسلل تيطعأا ثيح ةي’ولاب
، ةيرورملا ةمÓصسلا لوح تاداصشرإا و
تايوطم˘لا سضع˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع تعزو ا˘م˘ك
ةيرورملا ةمÓ˘صسلا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لا

.رورملا ثداوح نم ةياقولاو

ىلإا ةينطولا ةلمحلا هذه فدهت امك
يف ةيرورملا ة˘فا˘ق˘ث˘لا سسر˘غو ر˘يو˘ط˘ت
مهن˘م ة˘صصا˘خ˘بو ن˘ي˘ق˘ئا˘صسلا ل˘ك نا˘هذأا
تصصصصخ ثي˘ح ، تÓ˘فا˘ح˘لا ي˘ق˘˘ئا˘˘صس
هذه نامصضل ةري˘ب˘ك ة˘ير˘صشب تا˘ي˘نا˘كمإا
هيفرتلا قطانم تفدهتصسا يتلاو ةلمحلا

مصسوم راطإا يف ئطاوصشلاو تاباغلاو
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ف˘صشك ثي˘˘ح ،فا˘˘ي˘˘ط˘˘صص’ا
ى˘ل˘ع ة˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب
كردلل ةيميلقإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ىو˘ت˘صسم
نأا˘ب ، وزو يز˘ي˘ت ة˘ي’و ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نيمأاتلا طط˘خ˘م ن˘م˘صضو ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ترخصس فاي˘ط˘صص’ا م˘صسو˘م˘ب سصا˘خ˘لا

ة˘ير˘صشب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
رارق˘ت˘صس’او ن˘مأ’ا ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو
ةعقاولا ئطاوصشلا نيمأاتو ني˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

ر˘ي˘ط˘صست م˘ت ثي˘ح .سصا˘صصت˘˘خ’ا ر˘˘ب˘˘ع
رورملا ةكرح ليهصستو ميظنتل جمانرب
ةكرح دهصشت يتلا تاقرطلاب ةصصاخلا

ة˘˘ما˘˘قإا لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع د˘˘ج رور˘˘م
تاقرط˘لا قر˘ت˘ف˘م˘ب ة˘صصا˘خو ز˘جاو˘ح˘لا

بناج ىلإا كلذو ةلخادتملا تاقرطلاو
ة˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
حئاصصن ميدق˘تو ق˘ير˘ط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘ل
ثداوح نم ليلقتلل قاوصسلل تاداصشرإاو
ةبقارملا طاقن نم فيثكتلا عم رورملا

ىتصشب ةمير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م˘ل سشي˘ت˘ف˘ت˘لاو
ة˘ل˘ي˘صصح سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا و .ا˘ه˘عاو˘˘نأا

نم رهصشأا ةعبصسلا لÓخ رورملا ثداوح

تاد˘حو تل˘ج˘صس د˘˘ق˘˘ف9102 ةنصس
ينطولا كردلل ةيم˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

اثداح71 اهنم اثداح25 وزو يزيتب

ثداوح3و اينامصسج اثداح23 و اتيمم

55 ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ح˘صض884 تفل˘خ ة˘يدا˘م

اد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت و ا˘˘ح˘˘ير˘˘˘ج334و ا˘ي˘فو˘˘ت˘˘م
ةدايق˘لا فر˘ط ن˘م ةر˘ط˘صسم˘لا فاد˘هأÓ˘ل
وزو يزيتب ينطولا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا
رورملا ثداوح يف سضيفختلا ةبصسن نإاف

 . ةئاملاب97.14 ىلإا تلصصو

لÓخ ينطولا كردلا ناوعأا ماق امك
تا˘يو˘ط˘˘م ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
رورملا ثداوح راطخأا لوح ةيصسيصسحت
رطا˘خ˘م لو˘ح و ةرو˘ه˘ت˘م˘لا ة˘قا˘ي˘صسلا و
يقئاصسل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ةذو˘خ˘لا ءاد˘ترا مد˘ع
يتلا تايوطملا يوت˘ح˘ت و تا˘ب˘كر˘م˘لا

تاميلعت ىلع نيقئاصسلا ىلع تعزو
و تابكرملا ثداوح ةروطخ ىلع ثحت
 . اهريغو .عئاصضبلا لقن لئاصسو

وزو يزيت

 ةريخأ’آ رهسشأآ ةعبسس لÓخ اتيمم اثداح71 مهنيب نم ايرورم اثداح25 ليجسست

 ةيندملا ةيامحلا تنكمت امنيب/ةنيطنشسق
ةبوعشصب اهدامخإا نم

 ةفلتخم قطانمب قئآرحلآ نم ةلسسلسس ع’دنآ
ةعاصس42 لÓخ ةنيطنصسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت
نيع ةدحو،دايز نبا ةدحو ، ةنيطنصسق تادحو نم لكب ةريخأ’ا
لجأ’ كرحتملا لترلا و بورخلا ةدحو، فصسوي دوغيز ةدحو ، ديبعأا

دامخإ’ا ةيلمع دعبراجصشأا و دئاصصح ، ةصسباي باصشعأا قئارح ع’دنا

نم راتكه5.4 يلاوح قارتحإا انلجصس لخدتلا قرف اهب تماق يتلا

ربونصص نم راتكه2 و ةصسباي باصشعأا عبرم رتم007 و ةديصصحلا
ديقتلا مدع ببصسب كلذ و سشارحأ’ا نم راتكهو ديدج سسرغ يبلح
نم ةيامحلا تايلمع و ةيمحملا ةحاصسملا ،ةيئاقولا تاءارجإ’اب

نكاصسم ، ةباغ  ، ةنيطنصسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا لاجر فرط

50 ، ةرواجم نيتاصسب ، نجاودلا ةيبرتل ةيكيتصسÓب تويب ، ةوراجم
ةيقبتملا تاحاصسملا يقابو نكاصسم ، ةديصصح، ةيكتصسÓب تويب

LªÉ∫ HƒYµÉR.قئارحلا فلتخمل

ايونشس دشصحت يتلا تاقرطلا باهرإا ةرهاظ نم دحلل
 ةيرششبلا حاورألا نم فلآلا

ةدئافل ةيوعوت و ةيسسيسسحت ةلمح ميظنت
وز و يزيتب ةيرانلآ تاجآردلآ قآوسس

، رورملا ةكرح ميظنت ىلإا فدهت يتلا جماربلا ةلصسلصس راطإا يف
ةلمح وزو يزيت ةي’و نمأا حلاصصم  سسمأا لوأا ةحيبصص تمظن
فلتخم ربع ،ةيرانلا تاجاردلا باحصصأا تفدهتصسإا ، ةيصسيصسحت
،حلاصصملا تاذ تماقو وزو يزيت ةنيدم ىلإا ةيدؤوملا عراوصشلا
،نوناقلا قيبطتو ديقتلا ةرورصض ىلع مهثحو ةئفلا هذه ةيعوتب
تاذل نايب بصسحو،تاقرطلا يف ريصسلا ءانثأا مهتمÓصس نمصضي يذلا
يف حئاصصنلا نم ةلمج تمدق نمأ’ا حلاصصم نإاف،يماظنلا كلصسلا

ءانثأا ةذوخلا ءادترإا ةيمازلإا عم ةطرفملا ةعرصسلا بنجت ةروصص
ةينمأا تاهيجو˘تو تا˘ي˘صصو˘ت م˘يد˘ق˘ت م˘ت ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م،ة˘قا˘ي˘صسلا

تايوطم عيزو˘ت ع˘م ،ن˘ي˘ق˘ئا˘صسلا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ةد˘ئا˘ف˘ل ،ة˘يرور˘م
هذه نأا ،ردصصملا تاذ فاصضأاو تاداصشرإاو حئاصصن ىلع يوتحت
نم تائفلا لك سسمت و ةرمتصسم ةيصسيصسحتلا ةيوعوتلا تÓمحلا
يتلا تاقرطلا باهرإا نم ليلقتلا فدهب نيقئاصسلاو تابكرملا

N∏«π S°©ÉO . ةيرصشبلا حاورأ’ا نم ف’أا ايونصس دصصحت

امهقيدشص فافزل ناهجتم اناك نÓيتقلا/ةدكيكشس

نينطآوم4 حرجو نييركسسع ةافو
 ششورحلاب ثداح يف

ىلع عقو ريصس ثداح يف نينطاوم ةعبرأا حرجو نايركصسع يفوت
،ةد˘كي˘كصس ة˘ي’و ر˘ط˘صش ،بر˘غ قر˘صش را˘ي˘صسلا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
اناك ناتيحصضلا ،سشورحلا ةيدلبب عبصصوب ديعصسلا ةيرقب طبصضلابو
ةبترب لوأ’ا نايركصسع امهو امهقيدصص فافز لفح ىلإا نيهجتم

ةي’و نم ردحني ،ةنصس83 رمعلا نم غلبي دمحم. ق لوأا فيرع

ردحني ،ةنصس92 رمعلا نم غلبي سش نمحرلا دبع يناثلاو ،فلصشلا

92 نيب مهرامعأا حوارتت نينطاوم4 بيصصأا اميف ،نازيلغ ةي’و نم

،مادطصصا نع مجن ثداحلا .ةروطخلا ةتوافتم جورجب ،ةنصس53 و
لقن مت دق و ،تاصساب ىرخأا و تنصسكأا ةدحاو نيتيحايصس نيترايصس
ىلإا نايركصسعلا لقني نأا لبق سشورحلا ىفصشتصسم ىلإا ىحرجلا
ينطولا كردلا ةقرف،ايفوت نيأا ةنيطنصسقب يركصسعلا ىفصشتصسملا

 ì.HƒOjæÉQ.يواصسأاملا ثداحلا يف اقيقحت تحتف
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تاي˘ئا˘شصحإ’ا تف˘ششك د˘قو اذ˘ه
فر˘ط ن˘م ة˘ل˘ّج˘شسم˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا

نمأÓل ةعباتلا ةطرششلا رشصانع
ى˘ل˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ير˘˘شضح˘˘لا

اشضافخنا ةبانع ةنيدم ىوتشسم
ة˘قر˘شس ة˘ب˘˘شسن ي˘˘ف ا˘˘شسو˘˘شسح˘˘م
لشضفب ارخؤوم ةلاق˘ن˘لا ف˘تاو˘ه˘لا
نم ةذختملا ةيعدرلا تاءارجإ’ا
.ةطرششلا تاوق لبق
د˘ق ةد˘يد˘ج˘لا ما˘قرأ’ا نأاو ا˘م˘ل˘ع
ة˘ب˘˘شسن˘˘ب ا˘˘شضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا تح˘˘شضوأا

يف06و04 ن˘ي˘ب ا˘م حوار˘ت˘˘ت
فتاوهلا ةقرشس لاجم يف ةئاملا
و˘يرا˘ن˘ي˘شس ذ˘خأا نأا د˘ع˘ب ة˘لا˘ق˘ن˘لا
اداعبأا ةلومحملا فتاوهلا ةقرشس
ددهت ةريطخ تاجرعنمو ةقلقم
نع اهجورخو عاشضوأ’ا مقافتب
ل˘ي˘ن ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘شسلا

ةلاقنلا فتاوهلا ةقرشس لشسلشسم
ر˘˘ث˘˘كأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘شسأ’ا ة˘˘شصح
لÓ˘خ ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا

ةرثك ةجيت˘ن ة˘ي˘شضا˘م˘لا ر˘ه˘ششأ’ا
تا˘غÓ˘ب˘لاو يوا˘˘كششلا ت’ا˘˘ح
نم ة˘عو˘م˘ج˘م ا˘ه˘ب ه˘ّجو˘ت ي˘ت˘لا
ر˘˘ه˘˘ششأ’ا لÓ˘˘خ نو˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةينمأ’ا ةزه˘جأ’ا ى˘لإا ة˘ي˘شضا˘م˘لا
م˘ي˘ل˘قإا ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ةر˘˘ششت˘˘ن˘˘م˘˘لا
طشسو ا˘ه˘ن˘م ة˘ن˘ئا˘كلاو ة˘ي’و˘لا
سصوشصخلا هجو ىل˘ع ة˘ن˘يد˘م˘لا

بثك نع فوقولا ىعدتشسا امم
تفلخ يت˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
لدعمبو ايرهشش اياحشضلا تائم

05 نايحأ’ا نم ريثك يف قوفي

هتدروأا ام بشسح ايموي ةيحشض
«ةعا˘شس ر˘خآا«ـل ةد˘كؤو˘م ردا˘شصم
ة˘طر˘ششلا تاو˘ق ل˘ي˘ج˘˘شست د˘˘ع˘˘ب
ةقرشسلا ت’اح نم ربتعم ددعل
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ه˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘ح ا˘˘˘م ق˘˘˘فو
تا˘˘ي˘˘ئا˘˘شصحإ’او ة˘˘عو˘˘˘فر˘˘˘م˘˘˘لا
.ةينمأ’ا حلاشصملل ةريخأ’ا

د˘˘ق˘˘ف ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو
يتلا ةيعدرلا تاءارجإ’ا تمهاشس
يف ة˘طر˘ششلا تاو˘ق ا˘ه˘ت˘ج˘ه˘ت˘نا
لÓخ ةرهاظلا ةّدح نم ليلقتلا

ق˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ة˘˘˘نوآ’ا
سصاخششأ’ا نم ديدعلل اهفيقوت
اياشضق يف مهطّروت تبث نيذلا
ءا˘˘ق˘˘لإا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘شضإا ،ة˘˘˘قر˘˘˘شسلا
سصو˘شصل ة˘ع˘برأا ى˘ل˘ع سضب˘ق˘˘لا

بول˘ق˘ب ع˘ل˘ه˘لاو بعر˘لا او˘عرز
مهنأاو املع نيفاطشصملاو ةراملا

فتاوهلا ةقرشس نونهتمي اوناك
،ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو ة˘لا˘ق˘ن˘˘لا

عراشش نم ل˘ك ي˘ف د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
دبع ريمأ’ا ،ني˘شسح ة˘طو˘ط˘خو˘ب
د˘م˘ح˘م ،سسد˘ق˘لا ج˘˘ه˘˘ن ،ردا˘˘ق˘˘لا

،ءايحأ’ا نم اهر˘ي˘غو ي˘ت˘شسي˘م˘خ
ةينمأ’ا تاقيقحتلا تفششك نيأا
ن˘م تار˘˘ششع˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘طّرو˘˘ت
لك طّروت قيرط نع اياشضقلا

نم ديزأا ةقرشس يف مهنم دحاو

تايل˘م˘ع ي˘ف ’ا˘ق˘ن ا˘ف˘تا˘ه02
تاءارجإ’ا ذاختا مت˘ي˘ل ،ة˘قر˘ف˘ت˘م
عم مهقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا
ةيئاشضقلا تاهجلا ىلإا مهميدقت
مهعاديإاو م˘ه˘ت˘نادإا˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا
ةو˘ط˘خ˘لا تءا˘ج ا˘م˘˘ك،ن˘˘ج˘˘شسلا

تاو˘˘ق ع˘˘شضو ع˘˘م ن˘˘ماز˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب

ي˘شضق˘ت تا˘ط˘ط˘خ˘م˘ل ة˘طر˘ششلا

راطإا يف تادوهجم˘لا ف˘ي˘ث˘كت˘ب

م˘ئار˘ج˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا

ءا˘ي˘حأا ة˘فا˘ك ل˘˘خاد ة˘˘ل˘˘شصا˘˘ح˘˘لا

اهنم ليلقت˘لا وأا ة˘با˘ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب

ق˘ير˘ط ن˘˘ع عا˘˘ط˘˘ت˘˘شسم˘˘لا رد˘˘ق

ةطرششلا رشصانعل مئادلا دجاوتلا

اهتبراحمو ناديملا سضرأا ىلع

ءادو˘˘شسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ل

لاكششأا لا˘ح˘ف˘ت˘شسا˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا

ة˘ئ˘ي˘شسلا تا˘شسرا˘م˘م˘˘لا رو˘˘شصو

ةشصاخ ةبانع ءايحأا اهدهششت يتلا

ةقرشسلاب ةقلعتملا مئارجلا اهنم

م˘ها˘˘شس ا˘˘م و˘˘هو ،تاءاد˘˘ت˘˘عإ’او

ليلقتلا يف ةيعون ةفشصب ارخؤوم

ة˘˘ب˘˘شسن˘˘ب ة˘˘قر˘˘شسلا لد˘˘ع˘˘م ن˘˘˘م

ا˘م˘م ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف06 ت˘شس˘˘م’

عو˘م˘ج˘م ي˘ف ع˘جار˘ت ا˘ه˘ل˘˘با˘˘ق˘˘ي

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘غÓ˘˘ب˘˘لاو يوا˘˘˘كششلا

ةعباتلا ةطرششلا رشصانع اهاقلتت

.ةبانع ةي’و نمأ’

¯YÉO∫ GCe«ø

ةيريدم ىوتشسم ىلع تقلطنا
ة˘ل˘حر˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا
ةطايخلا يف يفارتح’ا نيوكتلا

تاشصبرتملا ةدئافل ميمشصتلا و
عور˘˘ششم˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘نو˘˘كت˘˘م˘˘˘لا
يف ةأارملا رود زيزعتل يجذومنلا

لÓخ نم ةئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح لا˘ج˘م
تا˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ت

و (DLAVOR)ةيراهشش’ا
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘ششي
يف نوطششني بناجأا نيشصتخم
را˘˘طإا ي˘˘ف كلذو لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ةئيبلا ةرازو نيب ينقتلا نواعتلا

بتكم و ةددجتملا تاقاطلا و
ي˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘˘لا نوا˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لا

.ZIG يناملأ’ا

طرا˘ف˘لا ناو˘˘ج ر˘˘ه˘˘شش نا˘˘كو

عورششم راطإا يف دهشش9102
ة˘يا˘م˘ح ي˘ف ةأار˘م˘لا رود ز˘يز˘˘ع˘˘ت

ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ن˘م˘شض ل˘ج˘شسم˘لاو تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ةئيبلا ةرازو نيب نواعتلا جمانرب
بتكم و ةددجتملا تاقاطلا و
ي˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘˘لا نوا˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لا

لدابت موي ميظنتzIG  يناملأ’ا
ة˘ي˘˘ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا لو˘˘ح روا˘˘ششت و

ةأارما08 ـلا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يو˘شسن˘˘لا

عور˘˘˘ششم˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘شصبر˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ثيح ني˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘ك رو˘شضح˘بو

سصشصق3 ةكراششمب ءاقللا زيمت

يف ةلثممyrots ssecus حاجن
و ةيرشصملا و ةينانبللا ةبرجتلا
و اوزر˘ب سصا˘خ˘ششأ’ ة˘ي˘شسنر˘ف˘˘لا
ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف او˘˘ح˘˘ج˘˘ن
علشس ىلإا ةيرا˘ه˘شش’ا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

ى˘ل˘ع قو˘شست ة˘ي˘لا˘ع ةدو˘ج تاذ

 .يملاعلا ىوتشسملا

اذ˘ه سشما˘ه ى˘ل˘ع م˘ظ˘ن ا˘˘م˘˘ك
تاجوتنملل سضرع˘م لوأا ءا˘ق˘ل˘لا
تاشصبرتملا فرط نم ةعنشصملا
تي˘شضح ي˘ت˘لاو عور˘ششم˘˘لا ي˘˘ف
ل˘˘˘ك ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ششتو با˘˘˘ج˘˘˘˘عإا˘˘˘˘ب
.ةرهاظتلا هذه يف نيكراششملا

 ةئاملا يف06 تسسم’ ةبسسنب اعجارت تّلجسس ةينمأ’ا تايئاسصحإ’ا

 ةلاقنلإ فتإوهلإ ةقرشس لّدعم يف ضسوشسحم ضضافخنإإ

ZIG و ةئيبلا ةرازو نيب ينقتلا نواعتلا راطإا يف

ةيراهشش’إ تايافنلإ نيمثت يف تاشصبرتم نيوكتل بناجأإ نوشصتخم

 مهنع نبغلا عفريو بابسشلل اسسفنتم نوكيسس

ديفتشسي لينلإ دإو يح

 يرإوج بعلم نم
ةدم دعب يراوج بعلم نم ينوبلا ةيدلبب لينلا داو يح دافتشسا

طشسو سسمأا لوأا حاتتف’ا ةارابم تناك ثيح راظتن’ا نم ةليوط

ءاهتنا دعب ءادعشصلا اوشسفنت نيذلا يحلا بابششل ةمراع ةحرف

ةشصاخ مهنع نبغلا عفريشس بعلملا اذه نأا ةشصاخ،هب لاغششأ’ا

عطقل نورط˘شضي او˘نا˘ك ن˘يأا ه˘ي˘فر˘ت˘ل˘ل ن˘كا˘مأا با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف

ارظن ةيورك تارود يف ةكراششملا لجا نم ةليوط تافاشسم

براششوب ي˘ح نا˘ك قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘ف، م˘ه˘ي˘ح˘ب بع˘ل˘م با˘ي˘غ˘ل

يراوج بعلم نم ادافتشسا دق ةرشضخوب يح هلبقو ليعامشسإا

ةدرابلا نيع ةيدلبب ديشصلا نيع ةيرق بابشش بلاط لباقملا يف،

يتلا ةيرقلا ىلإا نييلحملا نيلوؤوشسملا ةتافتلا ةرورشضب ، ةي’و

و، ةيهيفرتلا قفارملا بايغ ببشسب ةمات ةلزع نم اهبابشش يناعي

نوكي ىتح اهب يراوج بعلم ةماقإاب ةيرقلا بابشش بلاط دق

ببشسب اهنوششيعي يتلا ةلزعلا لظ يف مهل اشسفنتم ريخأ’ا اذه

ديشصلا نيع بابشش دكأاو .ةيلشستلاو هيفرتلا قفارم ىندأا بايغ

مغر يراوج بعلم ءاششنإا عورششمب ظحت مل ةريخأ’ا هذه نأا

تاط˘ل˘شسل˘ل ة˘ل˘شصاو˘ت˘م˘لاو ةد˘يد˘ع˘لا تÓ˘شسار˘م˘لاو تا˘ب˘ل˘ط˘لا

، عقاولا سضرأا ىلع مهبلطم ديشسجتب مهدوعو مغرو ،ةينعملا

،دوعو درجمو قرو ىلع ربح درجم لازي ’ عورششملا نأا ريغ

قفارم بايغو ةلزعلا هذه لظ يف ديحولا مهذÓم نأا نيدكؤوم

ةلاطبلا ةبشسن عافترا لظ يف ،يهاقملا وه هيفرتلاو ةيلشستلا

نينطاوملا بطق˘ت˘شست ق˘فار˘م ماد˘ع˘نا ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب

لح داجيإاو لخدتلا دوهزم قي˘فو˘ت ي˘لاو˘لا اود˘ششا˘ن ا˘م˘ك،ا˘ه˘ي˘لإا

سسفنتم نوكي ىتح يحلاب يراوج بعلم ةماقإاو مهتيعشضول

.ىرخأ’ا ءايحأ’ا بابشش نم مهريغك مهل
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 ةلاسضلا بÓكلا و راقبأ’ا راسشتنا نع كيهان

ةبيعششلاب نكشسم008يح وزغت ةمامقلإ
رامع يديشس ةيدلب ةبيعششلاب انكشسم008 يح ونطاوم سشيعي

ريبكلا راششتنÓل ارظن ةيثراك اهنأا اهنع لاقي ام لقأا ةيعشضو

نع نوربعي نينطاوملا ل˘ع˘ج ا˘م،ي˘ح˘لا تز˘غ ي˘ت˘لا ة˘ما˘م˘ق˘ل˘ل

ةمامقلاو تاروذاقل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا را˘ششت˘ن’ا ن˘م د˘يد˘ششلا م˘هر˘مذ˘ت

هيف سسدكتت ةيمومع غرافم ىلإا لوحت يذلا،يحلاب اهمكارتو

راقبأÓل ديحولا أاجلم˘لا تح˘ب˘شصأا ي˘ت˘لا و،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

يف ةشصاخ ،ناكشسلا ةايح ددهت تتاب يتلا ةلاشضلا بÓكلاو

حئاورلا راششتنا يف ريبك لكششب تمهاشس نيح يف ،مÓظلا

نا˘كشسلا ل˘م˘ح د˘قو ،ناذر˘ج˘لاو سسو˘ما˘ن˘لا ر˘ثا˘كتو ة˘˘ه˘˘ير˘˘كلا

ةشصاخ ،نييلحملا نيلوؤوشسملا ةشسايشس لششف ىلإا ةيلوؤوشسملا

ةيعشضولا هذهل لح داجيإا يف اومهاشسي مل مهنوك نيبختنملا

لعجي امم ، مهتايح وفشص ركعتو ةئيبلا دّدهت يتلا ةيثراكلا

ح˘ئاور˘ل˘ل ارد˘شصمو ةرا˘شضلا تار˘ششح˘ل˘ل ة˘ل˘˘ب˘˘ق ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه

مهاشست يتلا ةلاشضلا تاناويحلا فلتخم ىلإا ةفاشضإ’اب ،ةهيركلا

نوبلاطي مهلعج ام وهو، ناكملا يف تاروذاقلا هذه ةرثعب يف

ةمامقلا عفر و اعيرشس كرحتلا ةرورشضب ةيلحملا تاطلشسلا

رخآا بناج نم.ةيئيب ةثراك ىلإا لوحتت نأا لبق يحلاب ةشسدكملا

’إا نيبختنملاو ريملا ىلع امئاد عقت ةيلوؤوشسملا لماك نأا مغرو

نم ناك ثيح ةيلوؤوشسملا هذه نم اءزج نولمحتي نينطاوملا نأا

اهرودب مقت مل ةيدلبلا حلاشصم نأا امب مهيح فيظنت مهب ىرحأ’ا

ددهت يتلاو ةيثراكلاو ةيرزملا ةيعشضولا هذهل لوشصولا لدب

. مهئانبأا ةحشصو مهتمÓشس
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ةيلاـطي’ا لـحاوـسسلا هاـجتاب اوــناك

 لــحإوـشسلاب ةـقإرح4 ـل ةـيعرشش رـيغ ةرجه طاـبحإإ
اوقلطنا عنشصلا يديلقت براق نتم ىلع اوناك ،ةبانع نم نوردحني ةڤارح4 ةيعرشش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإا نم سسمأا لوأا ةليل ةبانع ةي’وب ئطاوششلا سسارح ةقرف تنكمت
.ةيلاطي’ا لحاوشسلا هاجتاب ةي’ولا ئطاوشش نم

نوردحني ةنشس33و ةنشس81 نيبام مهرامعأا حوارتت ةقارح4 ـل ةيعرشش ريغ ةرجه ةلواحم سسمأا لوأا ةليل تطبحأا ئطاوششلا سسارح ةقرف رشصانع نأا ةعاشس رخآا رداشصم تفششك
نطفت نأا دعب لششفلاب تءاب مهتلحر نكل ةيلاطيإ’ا لحاوشسلا هاجتاب رحبلا جاومأا نيطتمم عنشصلا يديلقت براق نتم ىلع ةي’ولا ئطاوشش دحأا نم اوقلطنا ةبانع ةي’و نم
بيبط فرط نم مهتنياعم تمت ثيح،ةبانع ءانيم راوجب ةدجاوتملا ةيركشسعلا ةنكثلا رقم ىلإا مهدايتقاو رحبلا سضرعب مهبراق فيقوتل اوعراشس نيأا ،ئطاوششلا سسارح مهل
ةمهتلا ةهجاومل سصاشصتخ’ا ميلقإاب ةيروهمجلا ليكو مامأا نومدقي اهبجومب عامشس رشضاحم مهل تررح ثيح ،ةديج ةحشصب مهعتمت دكأا يذلاو،ةيندملا ةيامحلا
.مهتايلمع ذيفنتل سسقطلا لاوحأا نشسحت ةشصرف رششبلا راجت لغتشسي نيأا ناك ،ةبانع لحاوشسب ةريخأ’ا مايأ’ا يف تششعتنا دق ريغ ةرجهلا تÓحر نأا ةراششإ’ا ردجتو،ةبوشسنملا
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ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضسو˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘ضضف˘˘˘˘˘ب كلذو

مادختضساو ةعورزملا تاحاضسملا

ي˘ق˘ضسلا ي˘˘ف ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا

ينج ةيلم˘ع رار˘غ ى˘ل˘ع ي˘ن˘ج˘لاو

ةنن˘كم˘لا˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلا م˘طا˘م˘ط˘لا

ىلع ةيباجيا ج˘ئا˘ت˘ن تق˘ق˘ح ي˘ت˘لا

تارمثتضسملا نم ديدعلا ىوتضسم

دد˘ع˘ب كلذو ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا

قÓطنا نم تاونضس4 نم رثكأا

دعب كلذو ةيلولاب ةيلمعلا هذه

ةيوديلا ةقيرطلا ىلع ءانغتضسلا

دعب نيحÓفلا نم ريثكلا لبق نم

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ةر˘ي˘˘خألا حا˘˘ج˘˘ن

زا˘ت˘م˘ت ي˘هو ة˘ي˘قر˘ضشلا تا˘يلو˘لا

اهرودقمبو ينجلا يف ةعرضسلاب

تاعاضس8 يف تاراتكه3 ينج

حلاضصم ما˘ي˘ق كلذ ق˘ب˘ضسو ا˘ي˘مو˘ي

ةيضسيضسحت مايأا ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م

ف˘ير˘ع˘ت˘لا ى˘لإا فد˘ه˘ت ة˘يدا˘ضشرإاو

يتلاو ةننكملاب مطام˘ط˘لا ي˘ن˘ج˘ب

ديلا ةلق ا˘ه˘ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك د˘ئاو˘ف ا˘ه˘ل

ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘ضسلاو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

حلاضصملا ةيريدم بضسحو ينجلا

راطإا يفو ةبانع ةيلول ةحÓفلا

ةيعانضصلا مطامطلا ةبعضش ةعباتم

ةقفارملا نمضضو يلاحلا مضسوملل

مت يراضشتضسلا م˘عد˘لاو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا

اهنم تاجرخلا نم ديدعلا ميظنت

رضصحلا ل لاثم˘لا لا˘ي˘ب˘ضس ى˘ل˘عو

ةيريدم تاراطإل ةي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ

ةبانع ةيلول ةيحÓفلا حلاضصملا

يعرفلا مضسقلا ةضسي˘ئر˘ب ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م

ميظنت ةحلضصمو ةبانعل يحÓفلا

فوقولل ين˘ق˘ت˘لا م˘عد˘لاو جا˘ت˘نإلا

م˘طا˘م˘ط˘لا ي˘ن˘ج ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع

ةرمثتضسم ىوتضسم ىلع ةننكملاب

» ة˘ي˘م˘يار˘ك ه˘ل˘لا د˘ب˘˘ع » حÓ˘˘ف˘˘لا

يتلا » مضساقلب يلواضش » ةقطنمب

نم راتكه61 ةحاضسم ىلع عبرتت

ي˘ق˘ضس و ة˘ن˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘لا م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘لا

جاتنإا قيقحت ع˘قو˘ت˘يو ر˘ي˘ط˘ق˘ت˘لا˘ب

نم راطن˘ق نو˘ي˘ل˘م1 ن˘˘م د˘˘يزأا

ةبانع ةيلوب ةيعانضصلا مطامطلا

دعب كلذو ةيراجلا ةنضسلا مضسومل

رهضشلا ينجلا ة˘ل˘م˘ح تق˘ل˘ط˘نا نأا

ى˘لإا جو˘ت˘ن˘م˘لا ل˘يو˘ح˘تو طرا˘ف˘لا

ةيلولاب ةعبرألا ليوحتلا لماعم

ةعارزل ضصيضصخت مت هنا ركذيو

م˘ضسو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلا م˘طا˘م˘ط˘لا

راتكه0022 يراجلا يحÓفلا

را˘˘ج˘˘ح˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘˘ع كلذو

ةمل˘ع˘لاو ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘عو لا˘حر˘بو

.ةفرضشلاو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

3675ددعلا9102 توأا52 دحألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةي’ولاب ةيلمعلا قÓطنا نم تاونسس4 نم ديزأا دعب

 مطامطلا جاتنإا لدعم عفرت «ةننكملا » ةبرجت
ةيحÓف تارمثتضسم ةدعب
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يف ةبانعب ينوبلا ةيدلب تعرضش

بÓ˘كلا ةدرا˘ط˘م˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ل˘˘م˘˘ح

ىلع ةيرضضحلا اهئايحأا يف ةلاضضلا

3 ةرضضخوبو زكرم ي˘نو˘ب˘لا˘ب رار˘غ

.. ملاضس يديضسو

ناويحلا اذه رثاكت نم دحلل كلذو

يف عورضشلا مت ثيح ةرتفلا هذه يف
يئلو رارق رودضص دعب ةلمحلا هذه
ديضصب ضصيخرتلا نمضضتملاو قباضس
ربع ةدرضشتملا تاناويحلا ةدراطمو
لجا ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو م˘ي˘ل˘قإا ل˘ما˘ك
تاناويحلا نم عو˘ن˘لا اذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم
قطان˘م˘لا ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ ل˘كضشت ي˘ت˘لا
ثي˘ح ا˘ه˘ضشي˘˘ع نا˘˘كم˘˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
مت يت˘لا ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘ضسأا

ةدابإا نع عوبضسألا ةياهن اهب مايقلا

3ةرضضخوبو زكرم ينوبلاب ابلك81

ةيعمجو نمألا حلاضصم عم قيضسنتلاب

بئانلا نم لك فارضشإابو نيدايضصلا

ةباينلاب طيحملاو ةئي˘ب˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

يح عاطق ضسيئرو «تيغلب دمحم»

بضسحو » و˘ي˘كضس ح˘˘بار» ةر˘˘ضضخو˘˘ب

دعب ةيلمعلا تقلطنا دقف انرداضصم

ضسيمخلا ةل˘ي˘ل ن˘م ل˘ي˘ل˘لا ف˘ضصت˘ن˘م

رجف نم ةيناثلا ةعاضسلا ةياغ ىلاو

. ةعمجلا ضسمأا لوأا

دقف ةيدلبلا حلاضصم ماقرأا بضسحو

ةيداملا لئاضسولا لك ضصيضصخت مت

ةدراطمل لامعو داتع نم ةيرضشبلاو

ربع ةلاضضلا بÓكلا ىلع ءاضضقلاو

حلاضصم عم قيضسنتلاب ةيدلبلا بارت

نيداي˘ضصلا ة˘ي˘ع˘م˘جو كرد˘لاو ن˘مألا

ءايحأا دعب ةمداق تايلمع لÓخ كلذو

ديازت دع˘ب ا˘ه˘ن˘م ة˘ير˘ضضح˘لا ة˘ضصا˘خ

را˘ضشت˘نا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ىوا˘˘كضش

رهضشألا يف ةلوجتملا بÓكلا ةرهاظ

ر˘ط˘خ ل˘كضشت تتا˘ب ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا

ة˘ح˘˘ضصو ة˘˘مÓ˘˘ضس ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح

  .نينطاوملا

نيدايسصلا ةيعمجو نمأ’ا حلاسصم عم قيسسنتلاب

(3)ةرضضخوبو زكرم ينوبلاب لاضض ابلك81 ةدابإا
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،ر˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تن˘˘ل˘˘عأا

ةيلول ءانبلاو ةيرامعملا ةضسدنهلا

نع ةيراجلا ةنضسلا علطم ةبانع

ن˘ي˘ضسح˘ت˘ل ع˘يرا˘ضشم˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج

ة˘م˘ضصا˘˘ع˘˘ب ير˘˘ضضح˘˘لا ط˘˘ضسو˘˘لا

ة˘كب˘ضش د˘م رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لا

ها˘ي˘م˘لاو را˘ط˘مألا ها˘ي˘م ف˘ير˘ضصت

،نيلجارلا رمم ،ةفضصرألا ،ةرذقلا

هاي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘لاو بع˘ل˘لا ة˘حا˘ضس

8» ي˘˘ح˘˘ب بر˘˘ضشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ضصلا

يحل ةبضسنلاب هتاذ رمألاو «ضسرام

ةئيهتلا ،ةضشرف داوب نكضسم007

انكضسم044 يحل ة˘ير˘ضضح˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب «دار˘˘م ضشود˘˘يد»

ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘حا˘ضسلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا

ا˘˘هراز ي˘˘ت˘˘لا بهذ˘˘˘لا داو ي˘˘˘ح˘˘˘ب

ةنضسلا علطم دوهزم قيفوت يلاولا

ىلع اه˘ت˘قو د˘كأا ي˘ت˘لاو ة˘يرا˘ج˘لا

ةدا˘˘˘˘عإا ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘ضسإلا ةرور˘˘˘˘ضض

ناكضسل ضسفنتم نوكتل ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت

نأا ضضر˘ت˘˘ف˘˘ي نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ي˘˘ح˘˘لا

يثÓثلا لÓخ عور˘ضشم˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ي

هنأا لإا ،ةيراجلا ةنضسلا نم يناثلا

نأا مغر ،نآلا ةياغ ىلإا رونلا ري مل

ة˘ضسد˘ن˘ه˘لا ،ر˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

ةياهن تدقع ءانب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا

ل˘م˘ع ة˘ضسل˘ج ة˘ي˘ضضا˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ضسلا

لك روضضحب ةيقيضسنتو ةيرواضشت

ه˘ح˘ل˘ضصم ضسي˘˘ئر ،ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا ن˘˘م

نيضسدنهملا ةباقن لثمم ،ريمعتلا

ةيدل˘ب ن˘ع ل˘ث˘م˘م ،ن˘ي˘يرا˘م˘ع˘م˘لا

دراوملا حلاضصم نع لثممو ةبانع

مدق ثيح ،ةبان˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا

هرو˘˘˘˘ضصت تا˘˘˘˘ضسارد˘˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘˘كم

ة˘˘˘ي˘˘˘ضصي˘˘˘˘خ˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضساردو

ىأار ي˘ت˘˘لا ة˘˘حا˘˘ضسلا ضصو˘˘ضصخ˘˘ب

نوكت نأا نكمي اهنأاب نوعمتجملا

يف كلذو ةروثلا ةحاضس نم ةخضسن

،مزÓلا لكضشلاب اهتئيهت مت تلاح

ةليوط ةداجلا هذه نأاو اضصوضصخ

يديضس» روحم نم دتمت ذإا ةياغلل

،«ضسرام8» روحم ىلإا «ميهاربإا

ردضصم هنع فضشك امل اقفوو اذه

اذ˘ه نإا˘ف «ة˘عا˘˘ضس ر˘˘خآا» ـل م˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ةيقيقح ةعفدل جا˘ت˘ح˘ي عور˘ضشم˘لا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘ضسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م

ضضع˘˘ب دو˘˘جو ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإلا˘˘˘ب

ديدحت رارغ ىلع ةينقتلا ليقارعلا

تا˘˘كب˘˘ضش نا˘˘كم ق˘˘ي˘˘قد ل˘˘˘كضشب

،ءاملا ،زاغلاو ءا˘بر˘ه˘كلا ،ف˘تا˘ه˘لا

ةيعمج هتعفر يذلا لمألا ىقبيل

لوؤو˘˘ضسم˘˘لا ى˘˘لإا بهذ˘˘لا داو ي˘˘ح

يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘ع لوألا

.نيح ىلإا جاردألا ضسيبح ةيلولاب

نآ’ا ىتح رونلا ري ملو رهسشأا ذنم هنع نلعأا

جاردألا ضسيبح ىقبي بهذلا داو ةحاضس ةئيهت عورضشم

. راطنق نويلم1 نم ديزأاب جاتنإا قيقحتب تاعقوت طسسو مسسوملا اذه ةيعانسصلا مطامطلا جاتنإا يف ’دعم ةبانع ةي’و تققح

 ءايتسس’ا نم ةلاح تفلخ ةثداحلا
ةيبطلا مقاوطلا طاسسوأا يف

حربملا برضضلل ضضرعتت ةبيبط
ةرضضخوبب ةيراوجلا ةدايعلاب

يحل ةيراوجلا ةدايع˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘ط تضضر˘ع˘ت
يد˘ضسج ءاد˘ت˘عا ى˘لإا ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ةر˘˘ضضخو˘˘ب
نيتلوهج˘م ن˘ي˘تأار˘ما ل˘ب˘ق ن˘م حر˘ب˘م˘لا بر˘ضضلاو
ىفضشتضسم ىلإا اهليوحت متيل ةدايعلا لخاد ةيوهلا
ـل ي˘ب˘ط ز˘ج˘ع ةدا˘ه˘ضش ا˘ه˘ل تح˘ن˘م ن˘يأا د˘ضشر ن˘با

.مايا01
موي عقو ثداحلا نإاف ةدايعلاب نيلوؤوضسم بضسحو
ءايتضسلا نم ةلاح فلخ يذلاو يضضاملا ءاعبرألا

مقاوطلا و لامعلاو يفظوم طاضسوأا يف رمذتلاو
ببضس نودبو نيتأارما مادقإا دعب ةدايعلاب ةيبطلا

اهم˘ت˘ضشو ير˘كضسلا ضضار˘مأا ة˘ب˘ي˘ب˘ط بر˘ضض ى˘ل˘ع
ةدجنلل اهبلطو ةبيبطلا خارضص لولو ةدايعلا لخاد
هابقع دمحي ل ام عقول اهئÓمزو اهتÓيمز نم
ىلإا ةدايعلا يلوؤوضسم عراضس ةعقاولا عوقو روفو
يحل يجراخلا نمألا حلاضصم ىدل ىوكضش عاديإا
يبطلا مقاطلا مهتهج نم ةعقاولا لوح ةرضضخوب
ةينماضضت ةفقو ميظنتب اودده نيلماعلا لامعلاو
يت˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ه˘ت˘ل˘ي˘مز ع˘م ا˘ن˘ما˘ضضت ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب
مهريبعت دح ىلع ببضس نود برضضلل تضضرعت
لجأا نم ةدايعلاب نمألا ريفوت ةرورضض ىلإا نييعاد
ة˘يو˘˘ضسأا˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ل اد˘˘ح ع˘˘ضضو
م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل ل˘ح ع˘ضضو˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو
نم مهتيا˘م˘حو ن˘مألا ر˘ي˘فو˘ت ا˘ضسا˘ضسأا ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا ة˘˘يد˘˘ضسج˘˘لا تاءاد˘˘ت˘˘علا
حبضش مهنع دعبت ةلاعف ةينمأا ةيجيتارتضسإا عضضو يف
ةيح˘ضصلا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ل˘خاد ةرر˘كت˘م˘لا تاءاد˘ت˘علا
دادعإاب ةروكذملا ةدايعلاب يلوؤوضسم ماق ةراضشإÓل .
ةينعملا تاط˘ل˘ضسل˘ل ة˘ثدا˘ح˘لا ن˘ع ل˘ضصف˘م ر˘ير˘ق˘ت
ةيمومعلا ةضسضسؤوملا ريدم رارغ ىلع ةيضصولاو
 .ةيراوجلا ةحضصلل
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عيرسسلا اهراسشتناو نارينلا لاعتسشا دعب
حايرلا لعفب

بنجي ةيندملا ةيامحلا لخدت
ةثراكلا ىضسيع يديضس ناكضس

نم ةفئاضصلا هذه نطولا تايلو نم ديدعلا تناع
يهو ةربتعم ر˘ئا˘ضسخ ي˘ف تب˘ب˘ضست ة˘ع˘ير˘م ق˘ئار˘ح
تدهضش يتلا ةبانع ةيلو هتدافت يتلا ويرانيضسلا
ةقطنم ىوتضسم ىلع ةعمجلا ةيضشع قيرح علدنا
لول روطتي نأا داك ةيلولا ةمضصاعب ىضسيع يديضس
تعلدنا ثيح ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘ضصم ل˘خد˘ت
امو ةفاجلا باضشعألا اهيف رثكت ةقطنم يف نارينلا
تناك يتلا حايرلا وه عيرضسلا اهراضشتنا ىلع دعاضس
ةيامحلا دارفأا ىلع متح ام وهو ءيضشلا ضضعب ةيوق
اهتر˘ضصا˘ح˘م ل˘جأا ن˘م ة˘عر˘ضسب كر˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا

ةيباغلا ةورثلا وحن رثكأا اهراضشتنل ابنجت اهدامخإاو
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا تا˘˘ن˘˘كضس ا˘˘ضصو˘˘ضصخو
دييضشت لعفب عيرضس يرضضح عضسوت دهضشت ةقطنملا
،ةضصاخلا نكاضسملاو ةيراقعلا تايقرتلا نم ديدعلا

ةيندملا ةيامحلا ةيريدم هنع تفضشك امل اقفوو اذه

نم راتكه5.1 مهتلا قيرحلا نإاف ةبانع ةيلول
.ةيباغلا ةورثلا ضسمي نأا نود ةفاجلا باضشعألا

h. g`



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

36759ددعلا9102 توأا52دحألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ةلاقلاب ةقنوط يف «بÓج»

ة˘يلو ى˘لإأ ةرا˘يز˘ب لÓ˘ج د˘ي˘ع˘ضس ةرا˘ج˘ت˘لأ ر˘يزو ما˘ق
ةيفيضصلأ ةعماجلأ حاتتفأ ىلع اهلÓخ فرضشأأ فراطلأ
ةيمحمب كله˘ت˘ضسم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
ربتعت كلهتضسملأ ةيامح ةمظنمو ةلاقلأ يف (ةڤنوط)
ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ط˘ي˘˘ضشن˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ م˘˘هأأ ىد˘˘حإأ
.نيكلهتضسملأ نع عافدلأو ةراجتلأ عاطق سصوضصخب

 سضفري يبرعلب
«ج’وكيربلا»

ريمضس» يقوقحلأو ي˘ضسا˘ي˘ضسلأ ط˘ضشا˘ن˘لأ لا˘ق
72لأ ةريضسملأ يف هل ةملك لÓخ «يبرعلب
داجلأ رأوحلأ عم بعضشلأ نأأ ةبانعب كأرحلل
«ة˘ن˘ج˘ل ي˘ه سسنو˘ي م˘ير˘ك ة˘ن˘ج˘˘لو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لأو
ي˘ت˘لأ هو˘جو˘لأ سسف˘ن نأأ أد˘كؤو˘م «جلو˘˘كير˘˘ب

نألأ ي˘ه ة˘ضسما˘خ˘لأ ةد˘ه˘ع˘لا˘ب يدا˘ن˘˘ت تنا˘˘ك
ةطاضسولأ ةنجلب ةامضسملأ ةنجللأ يف ةدوجوم
. رأوحلأ أذه سضفري كأرحلأو رأوحلأو

ةمسصاعلا وحن برقع0056 نم ديزأا ليوحت
عمج يراجلأ فيضصلأ ةيأدب ذنم ةماعنلاب مت
تملضس برق˘ع807.5 اهنم برق˘ع515.6
لجأأ نم ةمضصاعلأ رئأزجلاب «روتضساب» دهعمل
جاتنإل هري˘ضضح˘تو برا˘ق˘ع˘لأ م˘ضس سصÓ˘خ˘ت˘ضسأ
دقو.ةرضشحلأ هذه˘ب م˘م˘ضست˘ل˘ل دا˘ضضم˘لأ ل˘ضصم˘لأ

لضصأوتت يتلأ براق˘ع˘لأ ع˘م˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل د˘ضصر
هتميق ايلام افÓغ ةماعنلأ ةيلوب ةيدلب11ربع
ةعفنملأ لاغضشأأ جمانرب راطإأ يف جد نويلم71
فرضشت يتلأ ةفثكملأ ةلماعلأ ديلأ تأذ ،ةماعلأ

ةيريدمل ةعباتلأ ةيعامتجلأ ةيمنتلأ ةلاكو هيلع
 نماضضتلأو يعامتجلأ طاضشنلأ

 وزغي يرسصملا جيسسنلا
ةيرئازجلا قوسسلا

جيضسنلل أدأريتضسأ لودلأ رثكأأ ةمئاق رئأزجلأ تردضصت
9102 ةنضس نم رهضشأأ ةتضس لوأأ يف يرضصملأ لزغلأو
نع Óقن ة˘ير˘ضصم ة˘ي˘ل˘ح˘م ر˘يرا˘ق˘ت ه˘ت˘ف˘ضشك ا˘م˘ب˘ضسح
سسبÓملأو تاجوضسنملأو لزغلل يريدضصتلأ سسلجملأ

ةيلاملأ د˘ئأو˘ف˘لا˘ب ه˘تأذ ر˘ير˘ق˘ت˘لأ هو˘نو تا˘ضشور˘ف˘م˘لأو
أذه ي˘ف ة˘ير˘ضصم˘لأ ة˘ن˘يز˘خ˘لأ ل˘خد˘ت ي˘ت˘لأ ة˘م˘خ˘ضضلأ
.لاجملأ

 ةدحاو ةليل يف جاوز لفح46
ة˘ل˘ي˘ل ي˘ف ةد˘كي˘كضس ة˘يلو˘ب نا˘ب˘لو ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ي˘˘قأأ
ةليل يف أدج ريبك ددعلأ ربتعأو،جأوز لفح46ةعمجلأ

تأذ ةيدلبلأ طضسو ةجهبلأ ءأوجأأ رضشن رمألأ نكل ةدحأو
ل˘جو ة˘م˘ضسن ف˘لأأ53 لضصو يذ˘لأ ي˘نا˘كضسلأ دأد˘ع˘ت˘لأ

ام،ةرهاضصملأ وأأ مدلاب ةبأرق تاقÓع مهطبرت اهينطأوم
ءاضشعلأ ةبجو ريضضحت نع نوفزعي نينطأوملأ لج لعج
ل˘ف˘ح ن˘م ر˘ث˘كأأ ي˘ف ه˘لوا˘ن˘ت˘ل ها˘ج˘تلأو ة˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘ل˘ي˘ل
تابجو يف نوعوني أولظ نيذلأ نيقهأرملأ ةضصاخ،فافز
لفح نم رثكأأ يف قابطألأ قوذت لÓخ نم ءاضشعلأ

لج يف ءانغلأ و ىقيضسوملأ تأوضصأأ تحدضص امك،فافز
لعجو راهن ىلإأ اهليل لوح ام نابلو ينب تاهجو قطانم
.حابضصلل نورهضسي سسانلأ

 ئطاوسشلا يف زبخلا اياقبل «ةلسس»
تاطل˘ضسلأ ن˘م ة˘ب˘ي˘ط ةردا˘ب˘م ي˘ف
يف عضضو مت ةبانع ةيلول ةيلحملأ

ةنيدملأ ئطأوضش نم ئطاضش لك
يلحاضسلأ سشينروكلأ لوط ىلعو
اياقبل ةضصضصخم » ةلضس» ةنيدملل
رمألأ كيتضسÓبلل ىرخأأ و زبخلأ
نيفاطضصملأ ناضسحتضسأ يقل يذلأ
و˘ه ي˘ب˘ل˘ضسلأ ءي˘ضشلأ نا˘ك ا˘مد˘ع˘˘ب
تا˘يوا˘ح«ي˘ف ز˘ب˘خ˘لأ ا˘يا˘ق˘ب دو˘جو
تايعمج اهتنمث ةردابملأ «...ةمامق
ةئيبلأ ة˘يا˘م˘ح لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ط˘ضشا˘ن
.ةيلولاب

؟سسنويل ةنيرق نب لوقيسس اذام
ةطاضسولأو رأوحلأ ةئيه وضضع دكأأ
ءاضضعأأ نأأ «لولج نب باهولأ دبع»
م˘ير˘ك ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ضشي ي˘ت˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لأ
سسيئرب دحألأ مويلأ نوقتليضس سسنوي

نب رداقلأ دبع «ينطولأ ءانبلأ ةهبج
ليقلأ رداضصم بضسحو ريخألأ «ةنيرق
ا˘هأر˘ي بلا˘ط˘م ة˘ضضير˘ع د˘عأأ لا˘ق˘لأو
ريغ˘ت˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘يرور˘ضض بز˘ح˘لأ
ءأر˘جإا˘ب ح˘م˘ضسي˘ضس يذ˘لأو دو˘ضشن˘˘م˘˘لأ
ةيفافضشلأ لظ يف ةيضسائر تاباختنأ

ةيضضرأأ قيق˘ح˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو ة˘هأز˘ن˘لأو
اهتمزأأ نم رئأزجلأ جر˘خ˘ت ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضس
.ةيضسايضسلأ



:”ةعاس رخآ “ ـل حرصي يدعس ليبن طابرلا يف رئازجلا ةثعب سيئر

““انتحومط نع ةديعب تلأز ام ةيرئأزجلأ ةكراششملأ جئاتن““
:““ةعاسس رخآا““ ـل فسشكي ةنيدوب يلع ديسس ،يقيرف’ا لطبلا

““ةينطولأ ةيأرلأ فيرششت يف انحجن اننأ’ أدج ديعشس““
دج هنأا ةنيدوب يلع ديسس ،فيذجتلا يف يرئازجلا لطبلا حسضوأا
ةرود يف هتكراسشم لÓخ ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘ق˘ق˘ح ا˘م˘ب د˘ي˘ع˘سس
،ةيبرغملا طابرلا ةنيدمب اهعئاقو يراجلا ةيقيرف’ا باعلأ’ا

تقا˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ف˘يذ˘ج˘ت˘لا ا˘ه˘ل˘ج˘سس ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
.تاعقوتلا

ةيسضفو تايلاديم ةسسمخ فيذجت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا زر˘حأاو
هللا دبع نب دمحم دسسب ترج يتلا تاسسفانملا يف ناتيزنوربو
ىتح ةيراجلا21 ـلا ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا باسسحل ،برغملاب Óسسب
.يراجلا توأا13
ي˘ف ىبور ة˘ن˘ي˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا تا˘˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘لا تءا˘˘جو
.نييئاهن يف يلايسش لاون و ،ةنيدوب يلع ديسسو ،ناتبسسانم
قابسس يف ةنيدوب يلع ديسس يرئازجلا ةيسضفلا ةيلاديملا لانو
د1) هردق تيقوت Óجسسم ،م005 ةفاسسم ىلع ““فيفخلا فيكسسلا““

ةيزنوربلا ةيلاديملا سشيبح ةماسسأا هنطاوم لان اميف (80 اث43
.يئانثلا قابسسلا يف ةريخأا ةيزنوربو،(98 اث53 د1) فرظ يف
انتاعقوت تناك دقل ““ Óئاق سصوسصخلا اذه يف ةنيدوب حرسصو
انققح اننك˘ل ،نا˘ت˘ي˘ب˘هذ نا˘ت˘لاد˘ي˘م˘ب زو˘ف˘لا با˘ع˘لأ’ا ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق

ةيارلا فيرسشت يف انحجن اننأ’ ديعسس دج انا ،تايبهذ ةسسمخ
.““ةفرسشم دج جئاتن قيقحتو ،ةينطولا

يف تايلاديملل ماعلا بيترتلا يف لوأ’ا زكرملا رئازجلا تلتحاو
سسنو˘ت ىل˘ع ة˘قو˘ف˘ت˘م،ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا با˘˘ع˘˘لأ’ا لÓ˘˘خ ،ف˘˘يذ˘˘ج˘˘ت˘˘لا

.ةرودلا يف رئازجلل ماعلا ديسصرلا ززعتيل ،رسصمو
،سسمأا ةرهسس رئازجلا ىلا ةدوعلل هقيرط فيذجتلا بختنم دسشو

ن˘˘م ىلوأ’ا تا˘˘عا˘˘سسلا ي˘˘ف ن˘˘طو˘˘لا سضرأا˘˘ب ل˘˘ح د˘˘ق نو˘˘ك˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
ةلوطبلل ابسسحت ةيريسضحت ةرتف رسشابي نا ىلع ،مويلا ةحيبسص

.دايبملو’ا ىلا ةلهؤوملا ةيقيرف’ا
بيجن.ج

روهمجلا بايغ مغر يدحتلا بسكت برغملا
تاسسفانم ىلع ةبراغملا فرط نم لابق’ا فعسض ببسسب ،ريهامجلا بايغ ةيبلسس مغر بولطملا قيقحت يتلا ةمّظنملا ةنجللا ىعسستو ،تاعلطتلا ىوتسسم يف ةيقيرفا باعلا نامسض يف برغملا تحجن

تفاسضأاو ،يناجملا لوخدلا رارقا مغر ةيسضايرلا تاسسفانملا بلغأا نع روهمجلا بايغ لظ يف ًةسصاخ ،يريهامجلا روسضحلاب قّلعتملا قسشلا يف ةريبك تايدحت ةمظنملا ةنجللا تهجاوو .ةرودلا
ةغراف تاجّردملا روسص ريدسصت يدافتل ،ةبراغم نويسضاير اهيف كراسشي يتلا تاسسفانملا يف ًةسصاخ ،نيجّرفتم باطقتسسا ىلع اورهسس ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا ةرودل ةيميظنتلا ةنجللا يلثّمم نأا

ربتعا يذلا ،يريهامجلا روسضحلا ىلع يبلسس لكسشب سسكعنا ام وهو ،بولطملا لكسشلاب مهلمعب اوموقي مل يراقلا يسضايرلا سسرعلا حاجنإا ةيلمعب نيفلكملا نأا ،ردسصملا سسفن فسشكو ،ةراقلا نادلبل
قايسسلا يف ازربم ،اعقوتم ناك امك يريهامج روسضح بسسن Óجسست مل ةيقيرفإ’ا ةيسضايرلا باعلأ’ا تايلاعف نأا ىلع هتاذ ردسصملا ددسشو. ،ةيقيرف’ا ةيسضايرلا ةرودلا ةيادب يف ءادوسسلا ةطقنلا

تارهاظتلا هذه لثم يف ةمهم اهربتعا يتلاو ،راونأ’ا ةنيدمب ““ةيئاعدلا تاتفÓلا““ بايغ Óجسسم ،ةمزÓلا ةياعدلاب مايقلا مدع اهنيب ،بولطملا لكسشلاب اهلمعب مقت مل ةمظنملا ةنجللا نأا هتاذ
بيجن.ج.ةيراقلا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 راظنأ’ا فطخي نوجرع هللا دبع حابسسلا

رئأزجلل تايلأديملأ دشصح لشصأوت ةحابشسلأ
عومجملا غلبيل ،نيينطو نيسسايق نيمقر نيسسحتو ،ةدحاو ةيسضف اهنم ةديدج تايلاديم عبرأا ،ةحابسسلل يرئازجلا بختنملا كتفا

،9102–ةيقيرفإ’ا باعلأÓل ةحابسسلا تاسسفانم نم ريخأ’ا لبقو ثلاثلا مويلا تايئاهن بقع ،ةعمجلا ةيسسمأا ،(بهذ3) ةيلاديم41
ميدقت ،(ةنسس81) نوجرع هللا دبع دعاولا حابسسلا لسصاوي .(برغملا) ءاسضيبلا رادلاب ““سسماخلا دمحم““ يبملوأ’ا بكرملا حبسسمب
انسسحم ،(ج16 د52) نمزب رهظلا ىلع رتم05 سصسصخت ةيسضف ،هلجسس ىلإا فاسضأا ثيح ،يراقلا دعوملا اذه يف ةعئار تايوتسسم
همقر نأا ملعلا عم ،(ج88 اث52) ققح تايفسصتلا يفف ،دحاو موي يف نيترم ىلع هتزوحب ناك يذلا يرئازجلا يسسايقلا مقرلا
د4) تيقوتب ةحابسس رتم004 قابسسل ةيزنوربلا ةيلاديملا ىلع ةكارابيسش ةدجام تلسصحت ،اهرودب .(ج01 اث62) ردق قباسسلا

راسسو ،(ج94 اث14 د7) تيقوتب ةرح ةحابسس رتم002 تارم4 قابسس ةيزنورب يلاجرلا عباتتلا قيرف ىدهأا امك .(ج06 اث42
ىفتكا هبناج نم .(ج28 اث93 د3) ةرح ةحابسس رتم001 تارم4 سصسصخت ةيزنوربب لاونملا سسفن ىلع طلتخملا عباتتلا قيرف
ميدقلا يرئازجلا يسسايقلا مقرلا مّطح هنكل ،(ج20 اث65 د3) ةرح ةحابسس رتم004 يئاهن يف عبارلا زكرملاب هللا باج سسينأا
ىلإا ةحابسسلا ةسضاير يف رئازجلا ديسصر عفتري يلاتلابو .(ج30 اث3 65 د) كرابم زرحم ةدئافل ةلماك ةنسس41 ذنم دمسص يذلا

حبسسمب ةيقيرفإ’ا باعلأÓل21ـلا ةخسسنلا نمسض ةحابسسلا تاسسفانم تمتتخاو .(زنورب6 ،ةسضف5 ،بهذ3) ةيلاديم41 عومجم
بيجن.ج.تبسسلا سسمأا لوأا ،ءاسضيبلا رادلا ةنيدمب ““سسماخلا دمحم““ يبملوأ’ا بكرملا

¯ ±.hd«ó

ن˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘سشأا
يدا˘ن ىلإا ا˘ث˘يد˘ح م˘سضن˘م˘لا ىم˘˘ي˘˘هار˘˘ب
تاداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا˘˘˘ب ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا نا˘˘˘ير˘˘˘˘لا
سسأا˘ك ة˘فا˘سضت˘سس’ ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ير˘ط˘ق˘˘لا

ع˘قو˘تو ،ة˘حود˘˘لا ي˘˘ف2202 م˘لا˘ع˘لا
رطق مظنت نأاب قباسسلا وتروب بع’

،لايد˘نو˘م˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘خ˘سسن ل˘سضفأا
ة˘سصر˘ف˘لا ي˘ل تنا˘ك““ :ي˘م˘ي˘هار˘˘ب لا˘˘قو
سسأاكل رطق تاريسضحت ةبرجت سضوخل
ر˘˘ك˘˘سسع˘˘م ي˘˘ف يدو˘˘جو ءا˘˘ن˘˘ثأا م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
ابسسحت يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
،ىسضا˘م˘لا ناو˘ج ر˘ه˘سش ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘˘ك˘˘ل
ىل˘ع عÓ˘˘طÓ˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ل تن˘˘سستو

ملاعلا سسأاك ميظنتل دادعتسس’ا ةيفيك
دوهجملا مجحب ةقيقح انئجوفو ،انه

موقت يتلا ةريبكلا عيراسشملاو رابجلا
ل˘˘سضفأا نا˘˘سضت˘˘حا ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ط˘˘ق ا˘˘ه˘˘ب
نأا ىنمتن نحنو ،ملاعلا سسأاكل ةخسسن
يف ملاعلا سسأاك نم ةخسسن لسضفأا نوكت
،““تادادعتسس’ا هذه لك لظ يف رطق
عم هل ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ي˘م˘ي˘هار˘ب ثد˘ح˘تو
ن˘ع نا˘ير˘لا يدا˘ن˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ئÓ˘˘مز ع˘˘م ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن
ممأ’ا سسأاكب زوفلاب يرئازجلا ينطولا
اريسشم رسصم ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
لوسصحلا ناك يسساسسأ’ا مهفده نأا ىلإا

مهاسس زوفلا اذه نأا دكأاو ،بقللا ىلع
ىلإا يرئازج بع’ نم رثكأا مودق يف

ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘ير˘ط˘ق˘لا بعÓ˘˘م˘˘لا
ةدافت˘سس’ا ي˘ف ة˘يد˘نأ’ا ة˘ب˘غر˘ل ار˘ظ˘ن
عتمتي يتلا تايناكمإ’او تاردقلا نم
:يميهارب لاقو ،ءارحسصلا وبراحم اهب
ن˘م دد˘ع˘لا اذ˘ه ل˘ك د˘ج˘ن نأا ع˘˘ئار ر˘˘مأا““
يرود˘لا ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن اذ˘˘هو ير˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا

نم ةدافتسس’ا يف ة˘ب˘غر˘لاو م˘ه˘تارد˘ق
عم مئاد لاسصتا يف نحنو ،مهتايناكمإا

،بختنملا يف يقتلنو ،سضعبلا انسضعب
داد˘˘˘غ˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘لو
ن’د˘˘عو ي˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سسو ،حا˘˘˘ج˘˘˘نو˘˘˘ب
رمأ’ا اذهو ،ةفار˘غ˘لا ي˘ب˘ع’ ةرو˘يد˘ق
ىنمتأاو ،ءايسشأ’ا نم ريثكلا يل لهسسي
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ب˘ع’ ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىرأا نأا

يرودلا يف لبقتسسملا يف يرئازجلا
ىلإا ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب قر˘˘ط˘˘تو ،““ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا و˘˘ترو˘˘ب ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م با˘˘ب˘˘سسأا

ة˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا ىلإا ه˘˘˘مود˘˘˘قو
و˘˘ترو˘˘ب ع˘˘م ي˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘سسم د˘˘˘ع˘˘˘ب““ :لا˘˘˘ق˘˘˘ف
ةرماغم نع ثحب˘لا ترر˘ق ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ي˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘ل د˘˘˘يد˘˘˘ج د˘˘˘ح˘˘˘˘تو ىر˘˘˘˘خأا
بعÓ˘ك ي˘ن˘نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘ح’ا

ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع ا˘˘م˘˘ئاد ثح˘˘بأا فر˘˘ت˘˘ح˘˘م
يد˘˘˘ل ا˘˘˘م ل˘˘˘˘سضفأا م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘تو ل˘˘˘˘سضفأ’ا
ناك يتلئاعو ،هعم بعلأا يذلا قيرفلل
،نا˘ير˘ل˘ل بع˘ل˘لا يرا˘ي˘ت˘خا ي˘ف رود ا˘˘ه˘˘ل

ةب˘سسا˘ن˘م نو˘ك˘ت˘سس ءاو˘جأ’ا نأاو ة˘سصا˘خ
عم حاجنلا ىلع لمعأاسسو انل ةبسسنلاب
.““قيرفلا

 نايرلا يدانل يمسرلا عقوملل اهب ىلدأ تاحيرصت يف

،ير˘ئاز˘ج˘لا حا˘ب˘سسلا سضفر
ةكراسشملا ،نون˘ح˘سس ة˘ما˘سسأا

لا˘جر ع˘با˘ت˘ت˘˘لا قا˘˘ب˘˘سس ي˘˘ف
،لوأ’ا سسمأا ىر˘˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘˘لا

با˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘غ فر˘˘˘˘˘˘˘ع يذ˘˘˘˘˘˘˘لاو
كلذو ،ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا ه˘˘سضفر بب˘˘سسب
ي˘ف ه˘ئÓ˘مز ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ة˘˘ق˘˘فر
ةيداحت’ا ررقتل ،قيرفلا
ة˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘سسل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

ن˘م ه˘نا˘˘مر˘˘حو ه˘˘ت˘˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘م
ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
.ةرودلا

ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف’ا ل˘˘ط˘˘ب˘˘لا را˘˘ثاو
غ˘ل˘با ا˘مد˘ع˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ج˘سض
يرئازج˘لا د˘فو˘لا ي˘لوؤو˘سسم
قا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
ل˘˘˘˘سضف ثي˘˘˘˘ح ،ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

004 قا˘ب˘سس ىل˘ع ز˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا

ة˘يدا˘ح˘ت’ا رر˘ق˘˘ت˘˘ل نر˘˘ت˘˘م
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ع˘˘ن˘˘م

فارسشاو ،تاقابسسلا عيمج
.هنم ’دب ناملب فسصنم
ن˘م نا˘م˘ل˘ب ف˘سصن˘م ىنا˘˘عو
ل˘جأا ن˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص ل˘˘كا˘˘سشم
لخد˘ي دا˘كو قا˘ب˘سسلا ءا˘ه˘نا

قا˘هرإ’ا بب˘سسب ة˘˘بو˘˘ن ي˘˘ف
هتردق مدع ببسسب ريبكلا

.قابسسلا ءاهنا ىلع
ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت نأا ر˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘يو
ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
م˘ي˘ك˘ح ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘حا˘ب˘سسل˘˘ل
تارار˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘ع ودا˘˘˘˘˘˘غو˘˘˘˘˘˘˘ب
ةماسسأا قح يف ةيطابسضنا
د˘فو˘لا ةدو˘ع رو˘ف نو˘ن˘ح˘˘سس
سضرأا ىلا ير˘˘˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ن˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
حابسسلا نوكي نأا سضرتفملا

سسمأا لوأا د˘˘فو˘˘لا ردا˘˘غ د˘˘ق
ا˘سسنر˘˘ف ها˘˘ج˘˘تا ي˘˘ف تب˘˘سسلا
.ملاعلا ةلوطبل ريسضحتلل

بيجن.ج
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ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ث˘˘ع˘˘˘ب سسي˘˘˘ئر لا˘˘˘ق
ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف’ا با˘˘ع˘˘لأ’ا
ايسضار سسيل هنأا طابرلا ةيبرغملا

ةعاسسلا دحل ةققحملا جئاتنلا نع
لبق ترج يتلا با˘ع˘لأ’ا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ررب امك ،وغنوكلا يف تاونسس عبرأا
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا با˘ب˘سسأا ن˘م ا˘سضع˘ب ل˘جر˘لا
سضع˘˘˘˘˘ب نأا اد˘˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا
ئ˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا تل˘˘سضف تا˘˘سصا˘˘˘سصت˘˘˘خ’ا

ديجلا ةروسص ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا ق˘ير˘ف˘لا˘ب
نعو ,ملاعلا ةلوطبل رسضحي يذلا

لا˘ق ما˘ع ل˘˘ك˘˘سشب ة˘˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘لا فور˘˘ظ
ة˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘سسح ءاو˘˘˘˘˘˘˘جأ’ا نأا يد˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘سس
نم ىوتسسملا يف ناك لابقتسس’او
ىق˘ب˘ي ل˘ك˘سشم˘لا نأا ر˘ي˘غ ة˘برا˘غ˘م˘˘لا

ىل˘˘ع ن˘˘ير˘˘طؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘يدود˘˘ح˘˘م ي˘˘ف
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ددع ىقبي ثيح دفولل نيرطؤوملا

رمأا وهو ،063  قوفيو ريبك دفولا
ن˘˘م نا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح هر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست بع˘˘˘سصي
نو˘˘ك˘˘˘ي نأا ل˘˘˘جر˘˘˘لا بسسح رد˘˘˘جأ’ا

ددعب اسسايق ربكأا نيرطؤوملا ددع
. دفولا

ءأوجأ’أ ىرت فيك ةيأدبلأ يف ^
با˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لأ’أ ي˘˘˘˘˘˘ف ما˘˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘ششب
؟ةيقيرف’أ

ماع لك˘سشب ةد˘ي˘ج فور˘ظ˘لا ىق˘ب˘ت
ن˘م ءاو˘سس تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ىل˘ع
نأا ريغ لابقتسس’او ةماقإ’ا ثيح

ا˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ىق˘ب˘ي أار˘ط يذ˘لا ل˘ك˘سشم˘لا
ثيح تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ن˘كا˘مأ’ ل˘ق˘ن˘لا˘ب
دو˘˘فو˘˘لا ىت˘˘حو تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص ا˘˘ند˘˘جو
سسفن تد˘جو ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م ىر˘خأ’ا
نكل رمأ’ا ذه سصخي اميف لكاسشملا

ة˘ن˘˘سسح ىق˘˘ب˘˘ت رو˘˘مأ’ا كلذ د˘˘ع ا˘˘م
ىلع ريبك لكسشب ةعجسشمو ةياغلل
.عيمجلا هانمتي امك باعلأ’ا ريسس

؟لابقتشس’أ نع أذامو ^

ي˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا نأا لو˘˘˘˘قأا
ةديج تنا˘ك ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لاو ىو˘ت˘سسم˘لا

يأا د˘˘ج˘˘ن م˘˘˘لو ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ةدا˘˘˘ه˘˘˘سشب
اذ˘˘˘˘ه سصخ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ت’Ó˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خا

ركسشأا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘بو عو˘سضو˘م˘لا
انل هومدق ام ىلع اريثك نيمظنملا
.ةعاسسلا دحل

ة˘˘يأد˘˘ب ىل˘˘ع ما˘˘˘يأأ رور˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب ^
لكششب جئاتنلأ ميقت فيك باعلأ’أ

؟ةيرئأزجلأ ةثعبلل ماع

ترج يتلا باعلأ’ا ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب
و˘˘غ˘˘نو˘˘ك˘˘لا ي˘˘ف تاو˘˘ن˘˘سس ع˘˘برأا ل˘˘ب˘˘˘ق
نع دعبلا لك نوديعب اننأا دقتعأا

ل˘˘ب˘˘ق اذ˘˘ه لو˘˘قأاو ،ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه
كا˘ن˘ه ن˘ك˘ل ما˘يأا˘ب با˘ع˘˘لأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن

جئا˘ت˘ن˘لا هذ˘ه˘ل تار˘ي˘سسف˘ت˘لا د˘يد˘ع
لكسشب ةحسضاو رومأ’ا نوكت ىتح
.ريبك

ي˘˘˘ف با˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأ’أ هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ها˘˘˘˘مو ^
؟كداقتعأ

نأا تل˘˘˘سضف تا˘˘˘سصا˘˘˘سصت˘˘˘خ’ا سضع˘˘˘ب
رارغ ىلع يناثلا قيرفلاب كراسشت
لوأ’ا هقيرف رسضحي يذلا وديجلا
قيرفب كراسشو ةيملاعلا ةلو˘ط˘ب˘ل˘ل
تا˘سصا˘سصت˘خ’ا سضع˘ب نأا ا˘م˘ك با˘˘سش

داد˘ع˘ت˘لا د˘يد˘˘ج˘˘ت تل˘˘سضف ىر˘˘خأ’ا
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا ه˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشتو
ىلا فاسضيو ةمدا˘ق˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لاو
سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب تلازا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه

د˘˘ع˘˘ب ل˘˘خد˘˘˘ت م˘˘˘ل تا˘˘˘سصا˘˘˘سصت˘˘˘خ’ا
ي˘˘تارا˘˘ك˘˘لا ةرو˘˘سص ي˘˘ف ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

.ةمكÓملاو

م˘˘˘ك˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن و˘˘˘˘ل ^
ي˘ف ا˘ه˘نود˘ج˘ت ي˘ت˘لأ تا˘بو˘˘ع˘˘شصلأو
؟دفولأ ريطأات

ةيبم˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا م˘قا˘ط نأا لو˘قأا
ادج ليلق دفولا رييسستب لوخملا

ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘˘سشأ’ا دد˘˘ع˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
ةثعبلا نوكتت ثيح دفولا نونوكي

يف نحنو سصخسش063 نم رثكأا نم
وهو طقف سصاخسشأا ةعبرأا انمقاط

ىلع فقن ىتح اتاتب فاك ريغ رمأا
د˘ع˘ب نأا ا˘م˘ك ةر˘ي˘ب˘كو ةر˘ي˘˘غ˘˘سص ل˘˘ك
بعسصي اهت˘ت˘سشتو ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘كا˘مأا

ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘كاو˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
وهو تاعاقلا لك ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ثي˘ح ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح Ó˘ك˘سشم هر˘ب˘ت˘عا ا˘˘م
انمقاط نوكتي نأا بجي لقأ’ا ىلع

ىل˘ع ن˘ك˘ل ل˘قأ’ا ىل˘ع در˘˘ف51 نم
نسسح دنع نوكن نأا لواحن مومعلا

ل˘˘˘ك ىل˘˘˘ع ف˘˘˘ق˘˘˘نو ة˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ظ
ي˘ت˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإ’ا˘ب ا˘˘ه˘˘تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا
د˘ي˘حو˘لا ا˘ن˘م˘ه نأ’ ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ن
ةديج فورظ يف نييسضايرلا عسضو
.ةنسسحو

؟ ةفاشضإأ نم له ^

يف دجاوتي رئازجلا دفو نأا لوقأا
نوك˘ت نأا ىن˘م˘ت˘نو فور˘ظ˘لا ل˘سضفأا
ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا لود˘˘˘لا

سصخي امي˘ف ا˘ي˘لا˘ع ا˘ن˘سسوؤور ع˘فر˘تو
تقولا ناح هنأا دقتعأاو ،ميظنتلا

نم ةبرقم ىلع نحنو ربعلا ذخأ’
يف ة˘ي˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا با˘ع˘لأ’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
عسضو بجي هيلعو ،نارهو ةنيدم
باعلأ’ا هذه ن˘م ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا طا˘ق˘ن˘لا

ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘فا˘سضت˘سس’ا نو˘ك˘ت ىت˘˘ح
بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج

دكأاتم انأاو نيت˘ن˘سس د˘ع˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا
.ىوتسسملا يف نوكنسس اننأا نم
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هتبقاعم تررق ةيداحت’او ةريبك ةجسض راثأا

طابشضن’أ ءوشس ببشسب تاشسفانملأ نم نونحشس ةماشسأأ داعبتشسأ

(ةنسس02 نم لقأا)  ةيوسسنلا مدقلا ةركل ينطولا بختنملا

يئاهنلأ فشصن يف ايريجين نهجأوي رشضخلأ تأديشس

،مويلا ةيسشع ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بعلم نوك˘ي˘سس
يذلا ةمسصاعلا دا˘ح˘تإ’ خ˘خ˘ف˘مو يو˘ق ءا˘ق˘ل˘ل ا˘حر˘سسم
يف رجينلا ن˘م باد˘ي˘نو˘سس يدا˘ن ه˘سسفا˘ن˘م ف˘ي˘سضت˘سسي
ايقيرفإا لاطبأا ةطبارل يديهمتلا رودلا بايإا راطإا
ةلقثملا ةراطسسوسس .Óيل ةنماثلا ةعاسسلا نم اقÓطنا

يدانلاب تفسصع يت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ل˘كا˘سشم˘لاو تا˘مزأ’ا˘ب
˘مو˘ي˘لا ىع˘سست˘سس ة˘يوا˘ه˘لا و˘ح˘ن ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ه˘˘ب ي˘˘مر˘˘تو
حلاسصل تهتنا يتلا باهذ˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘نو ا˘ه˘تو˘ق د˘ي˘كأا˘ت˘ل
قيرطلا نوكتسس ثيح ،دحاول نيفدهب نييمسصاعلا

سشومامز نيمأ’ا دمحم دئاقلا ءاقفر مامأا ةحوتفم
نل يذلا يري˘ج˘ي˘ن˘لا ف˘ي˘سصلا ما˘مأا ل˘هأا˘ت˘لا عا˘ط˘ت˘ق’
.ةحايسسلل رئازجلاب هروسضح نوكي
بج˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ه˘˘لا˘˘ب˘˘سشأا ر˘˘˘سضح ير˘˘˘يزد لÓ˘˘˘ب برد˘˘˘م˘˘˘لا
سصخ ثي˘ح ،مو˘ي˘لا ة˘ي˘سشع ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
سصخ˘ي ا˘م ي˘ف ة˘سصا˘خ ف˘ث˘ك˘م ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
نم يناعت رسصانع ةدع نأاو سصخأ’اب يندبلا بناجلا
ريخأ’ا ءاقللا يف ايلج رهظ ام وهو ةيزهاجلا سصقن

نا˘ك ثي˘ح ،ر˘ي˘خأ’ا سضرأا˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق بتا˘ب˘سش د˘سض
ةفاسضإ’اب راطإ’ا جراخ ةفيلخ نب ديدجلا دفاولا
ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ي˘˘ن˘˘م˘˘ي ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ع’ ىلإا

يلودلا رارغ ىلع مهنم رظتنملا دودرملا مهميدقت
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م سضخ˘ي م˘ل يذ˘لا يور˘ق˘ل˘ب ما˘سشه ق˘با˘سسلا

ة˘ط˘خ˘لا ير˘يزد م˘سسر د˘ق˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،سسنو˘˘ت سصبر˘˘ت
م˘هأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك نو˘ك˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘ك˘˘ت˘˘لا

لوأا˘ب تز˘ف ي˘ت˘لا ا˘ه˘تاذ ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا ىل˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب
تلدا˘˘ع˘˘تو ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو د˘˘سض ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل
ةعا˘سش ن˘ب ءا˘ير˘كز ق˘لأا˘ت˘م˘لا ةدو˘ع ع˘م ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب
رمحأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘سصأ’ ي˘مو˘ج˘ه˘لا ط˘خ˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل
سسويحم نميأا ةيلاغف سصقن لظ يف ةسصاخ ،دوسسأ’او
سصمقتل هلهؤوي يذلا ىوتسسملا نع اديعب ىقبي يذلا
نم ديد˘ع˘لا ر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ىل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا ناو˘لأا

ة˘ي˘سشع ةرا˘ط˘سسو˘سس ة˘م˘ه˘م .ه˘ي˘ب˘ح˘مو ق˘ير˘ف˘لا قا˘سشع
ة˘ل˘سضع˘م˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ا˘قÓ˘طإا ة˘ل˘ه˘˘سس نو˘˘ك˘˘ت ن˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا
يذلا يمسصاعلا يدانلا سسأار ىلع تعقو يتلا ةريبكلا

،نينسسحملاو راسصنأ’ا تاقدسصب هتاءاقل بعلي تاب
لاقتعاو ،ي˘ك˘ن˘ب˘لا د˘ي˘سصر˘لا ىل˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف
ةيعامجلا ةرجهلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،دادح يلع كلاملا
،ىسسو˘م ن˘ب ،ي˘ع˘فا˘سش دور˘ط˘م˘لا رار˘غ ىل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
ام ،ةسسامخ نبو تيغ نب ،نايزم ،ىيحي نب ،رابيإا

،مو˘ي˘لا ةدود˘ح˘م ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا تارا˘ي˘˘خ ل˘˘ع˘˘ج˘˘سسي

دق ةيتف رسصانع نم ةباسش ةليكسشت ىلع دمتعيسسو
حارفأا عنسص يف مسسوملا اذه ريبكلا نأاسشلا اهل نوكي
ىسصقأا غو˘ل˘ب˘ب يرا˘ق˘لا د˘ي˘ع˘سصلا ىل˘ع ““ة˘ج˘ه˘ب˘لا د’وأا““
ي˘ت˘لا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ىت˘حو ،تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
نأا تا˘ب˘ثإاو مر˘سصن˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا بق˘˘ل ن˘˘ع ع˘˘فاد˘˘ت˘˘سس
ة˘كر˘˘سش وأا ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا و˘˘ه ي˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإ’ا

لكب يمر˘ي˘سس ،باد˘ي˘نو˘سس يدا˘ن ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .ة˘يرا˘ج˘ت
يف داحتإ’ا ةتغابمو ةأاجافملا ثادحإا لجأا نم هلقث
ةطخب بعليسسو هرسسخي ام هيف هيدل نوكي نل ءاقل

رودلل لهأاتلا ةري˘سشأا˘ت عا˘ط˘ت˘قا ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ة˘ي˘مو˘ج˘ه
ة˘با˘ت˘كو ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ىل˘غأا ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
ثيح ،يريجي˘ن˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ة˘كرا˘سشم لوأا ي˘ف خ˘يرا˘ت˘لا
مهيدل ام لك ميدقت يف مهمزع نع هوبع’ برعأا

حلاسصل ىهتنا يذلا باهذلا ءاقل ءاطخأا حيحسصتو
امك اورسضح مهنأا نيحسضوم ،ةيرئازجلا ةركلا لثمم
قيقحتو زو˘ف˘لا ر˘ي˘غ˘ب او˘سضر˘ي ن˘لو ةارا˘ب˘م˘ل˘ل ي˘غ˘ب˘ن˘ي
ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا م˘˘ه˘˘كاردإا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا
يأا ن˘˘ع ي˘˘ن˘˘غ˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ما˘˘مأا ة˘˘يرو˘˘مأا˘˘م˘˘لا

.فيرعت
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يف يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا تاد˘ي˘سس تح˘ج˘ن
ةرك تاسسفانم نم ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن ل˘هأا˘ت˘لا
نم21ـلا ةخسسنلا نم˘سض ة˘يو˘سسن˘لا مد˘ق˘لا

اهعئاقو يراجلا ،ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا ةرود
.برغملاب
ةيئاو˘ت˘سس’ا ا˘ي˘ن˘ي˘غ ىل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا تزا˘فو
ةمجاهملا ليجسست نم لباقم نود فدهب
ءاسسم ىرج يذلا ءاقللا يف يواسض لايرف
بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسو .لوأ’ا سسمأا
،اير˘ي˘ج˘ي˘ن ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا

عيمجب زاف يريجين˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع
دعب طاسسبلا ىلع سسمأا اهرخأا تايرابملا
ه˘˘جاو˘˘ت˘˘سس ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ماز با˘˘˘ح˘˘˘سسنا
بو˘ن˘ج وأا نور˘ي˘ما˘ك˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م بر˘˘غ˘˘م˘˘لا
ف˘سصن ءا˘ق˘ل نأا ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘ت .ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
ىل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإ’ا مو˘˘ي˘˘لا بع˘˘ل˘˘ي˘˘سس ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
.لاوزلا دعب ةدحاولا ةعاسسلا

،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘برد˘˘م لو˘˘ق˘˘تو
دعوم˘لا اذ˘ه سضو˘خ˘ن˘سس““ :يداو˘ع˘ل ة˘م˘ي˘ع˘ن
د˘˘˘ي˘˘˘ج راو˘˘˘سشم م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت فد˘˘˘ه˘˘˘ب يرا˘˘˘ق˘˘˘لا

ىلإا بهذن نل .اديج رئازجلا فيرسشتو
ل˘ك بع˘ل ل˘جأا ن˘م ل˘ب ة˘حا˘ي˘سسل˘ل بر˘غ˘م˘˘لا

نأا ح˘ي˘ح˘سص .ج˘يو˘ت˘ت˘لا ’ ا˘م˘لو ا˘˘ن˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح
با˘ع˘˘لأ’ا ي˘˘ف ةر˘˘م لوأ’ كرا˘˘سشي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
يف انيدل ام لك مدقنسس اننكل ،ةيقيرفإ’ا

امك دعوم˘لا اذ˘ه ر˘ي˘سضح˘ت˘لو .““ةارا˘ب˘م ل˘ك
،رئازجلاب تاسصبرت ةدع تجمُرب ،يغبني

تفاسضا ثيح ،ةريوبلاو ةمسصاعلاب ةسصاخ
ةسسمخ عومجملا يف انجمرب دقل““ :لوقت
ىسسوم يديسس نيب ام ةيريسضحت تاسصبرت
بج˘ي .(ةر˘يو˘ب˘لا) ةد˘ج˘ك˘ي˘تو (ر˘ئاز˘ج˘˘لا)
تايناكم’ا لك نم اندفتسسا اننأا فارتع’ا
نأا امك ،تاسصبرتلا هذه لÓخ ةبسسانملا

ل˘م˘ع زا˘ج˘نإ’ ة˘ي˘تاو˘م تنا˘ك فور˘ظ˘لا ل˘ك
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا تد˘˘˘ق˘˘˘فو .““د˘˘˘ي˘˘˘ج
تاسصبرتلا لÓخ رسصانع ةثÓث تامدخ

ق˘ل˘ع˘ت˘يو ة˘با˘سصإ’ا ي˘عاد˘ب ة˘ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
رر˘ق˘ي˘ل ،سسا˘سسح˘مو دو˘ل˘خو سشور˘ك˘ب ر˘مأ’ا
تابعÓب بختنملا ميعدت ينفلا مقاطلا

ةدحاوو اسسنرف نم5) جراخلاب نطسشني
.(ادنك نم
قيرفلل ةقباسسلا ةيلودلا ةبعÓلا لوقتو
نم ناك““ :يلي ام ايليسسرم كيتلسسو ينطولا
ي˘ف لوأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا كرا˘˘سشي نأا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘لا ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
كار˘سشإا ترر˘ق مد˘ق˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
نو˘ك ،ة˘˘ن˘˘سس02 نود ة˘˘ير˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘˘لا

تا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م لوأ’ا بخ˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’
.““0202–ةيبملوأ’ا باعلأ’ا تايفسصتب
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 ( اسس00:02 ىلع مويلا) رجينلا بادينوسس – ةمسصاعلا داحتإا

لـــــهأاتلل حوـــــتفم قـــــيرط يف ةراــــــطشسوشس

““وتاكريم وتوت““ عقوم هدكأا امبسسح

 يلوبان يف يدنام ىشسيع بأدتنأ ىلع رشصي يتوليششنأأ
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ هتاعافد ميعدت لجأا نم يلاطيإ’ا يلوبان تاباسسح ينابسسإ’ا سسيتيب لاير بع’ ،يدنام ىسسيع يرئازجلا ينطولا بختنملا عفادم لخد
نايباف عم دقاعتلا دعب ،سسيتيب عم ةبيطلا هتقÓع Óغتسسم ،يدنام مسض يف بغري يلاطيإ’ا يلوبان نإاف ،يلاطيإ’ا ““وتاكريم وتوت““ عقومل اقفوو ،ةيراجلا ةيفيسصلا

،وروأا نويلم03 لباقم سسيتيب لاير فوفسص نم هلاقتنا دعب ،يهتنملا مسسوملا يلوبان عم اديج ىوتسسم زيور نايباف مدقو ،يسضاملا مسسوملا يسسلدنأ’ا يدانلا نم زيور
،يدنام ىسسيع عم دقاعتلا بلط ،يلوبانل ينفلا ريدملا ،يتوليسشنأا ولراك نأا ريراقتلا تفاسضأاو ،تاقباسسملا عيمجب3 عنسصو فادهأا7 لجسس ،ةارابم04 يف كراسش ثيح

،وروا نويلم03 غلبي هدقعب ايئازج اطرسش يدنام ىسسيع كلميو ،امور فوفسص نم ةيراجلا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ مداقلا سس’ونام سساتسسوك ينانويلا رواجيل
مهسسأاو ،نيفده لجسسو ،ءاقل84 يف سسيتيب لاير عم يهتنملا مسسوملا لÓخ اماع72 غلابلا بعÓلا كراسشو،1202 يف ينابسسإ’ا قيرفلا عم هدقاعت يهتني ثيح
يلاطيإ’ا بونجلا يدان نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو ،رسصمب ارخؤوم تميقأا يتلا9102 ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاك بقل يرئازجلا ينطولا بختنملا قيقحت يف يدنام ىسسيع
.سسانو مدآا طسسولا بع’و ،مÓغ يزوف ريهظلا امه ،نييرئازج نيبع’ ًايلاح هفوفسص يف مسضي

ديلو.ف

بيجن يدوج ةيبرغملا طابرلا ىلإ ةعاس رخآ ثوعبم

ةيقيرفإلا لاطبفا ةطبارل يديهمتلا رودلا بايإ

اديحو يوسنلا بختنملا كرتي مدقلا ةرك دفو سيئر
دعب اديحو يوسسنلا بختنملا كرتو ةيبملوأ’ا ةيرقلا ةدوع نب ةيرئازجلا ةيداحت’ا فرط نم نيعملا مدقلا ةرك دفو سسيئر رداغ

فلم ةرادإا اهب مت يتلا ةيفيكلا لوح ت’ؤواسستلا نم ديدعلا حرطي ام وهو ةيسصخسشلا هماهم ةيدأاتل هل تحنم يتلا لاومأ’ا ذخأا نأا
اذه فلخ ثيح ،ةريبك ةيلوؤوسسم دعي ام وهو يوسسن بختنمب قلعتي رمأ’ا نأاو ةسصاخ ةبعلل ةيداحت’ا ىوتسسم ىلع نيقفارملا
يوسسنلا بختنملا نأا ركذي ،نيرطؤوملا ىتح وأا نييسضاير نم ءاوسس ةيسضايرلا ةيرقلا يف نيدجاوتملا فرط نم ريبك ءايتسسا فرسصتلا

نم نيرسشعلاو سسداسسلا موي بعلتسس يتلا  ةلباقملا يهو ،در نود فدهب يلاملا بختنملا ىلع هبلغت دعب يئاهنلا فسصن رودلل حسشرت
.تايلاديملا دحأا ىلع ةمهملا ةبوعسص مغر لهأاتلاو ةأاجافملا قيقحت ىلع رئازجلا تاديسس لوعت ثيح يلاحلا رهسشلا
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 يسادرم ميرم ةفاقثلا ةريزو
لـــــــيقتست
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مويلا اذهلثم يف ثدح

 لايتحإلاو بصصنلاب قلعتت تايلمعل ّحايصس سضّرعت ةيفلخ ىلع

ةبانعب ةبعسصلا ةلمعلاب نورجاتي نابسش ةعبرأا فيقوت
مهطّروت هبتصشي ثيح ةبانع ةنيدم طصسو ةبعصصلا ةلمعلاب نورجاتي سصاخصشأا ةعبرأا ةبانع نمأا حلاصصم تفقوأا

حلاصصملا لابقتصسا دعب مهفيقوت ةيلمع تّمت دقو اذه .بناجأا حّايصس ىلع لايتحإلاو بصصنلاب قلعتت اياصضق يف
سضعب فرط نم لايتحإلاو بصصنلل اياحصضلا نم ةلمج سضّرعتب ةديفملا تاغلبلاو يواكصشلا نم ديدعلل ةينمألا
ةنيدم طصسو ىوتصسم ىلع كلذو ةيعرصش ريغ ةقيرطب ةبعصصلا ةلمعلاب ةرجاتملا ةنهم نولوازي نيذلا نابصشلا

اقيقحت حتفت ةطرصشلا رصصانع لعج امم «اطيبموق يرل» مصساب فورعملا نودلخ نبا عراصشب ديدحتلابو ةبانع
عامصس لجأا نم عصساتلا يرصضحلا نمألا حلاصصم رّقم ىلإا مهدايتقاّ مت سصاخصشأا ةعبرأا فيقوت ىلإا ىصضفأا اقمعم
نأاب «ةعاصس رخآا» رداصصم تفصشك دقف لصصتم قايصس يفو ،مهّقح يف ةمزللا نيناوقلا ةفاك ذاختاو مهتاحيرصصت
رارغ ىلع ةرواجم نادلب نم نوردحني حّايصس مه نابصشلا ءلؤوه فرط نم لايتحإلل اوصضّرعت نيذلا اياحصضلا مظعم
قوصسلا ىلإا اوّهجوتي نأا لبق ةيفيصصلا ةلطعلا ءاصضق سضرغب ةبانع ةنيدم ىلع اّولح ثيح برغملاو رصصمو سسنوت
نم سضعبلا فرط نم لايتحإلل مهصضّرعتب اوؤوجافت مهنأا ريغ ةبعصصلاو ةينطولا ةلمعلا ءارصش لجأا نم ءادوصسلا

ّمت نيذلا مهيف هبتصشملا ّدصض ىوكصش عاديإا لجأا نم نمألا حلاصصم ىلإا نومّدقتي مهلعج ام وهو ،ةلمعلا راجت
موقتل ،ةنصس73 و62 نيب ام مهرامعأا حوارتت نّابصش ةعبرأاب رمألا ّقلعتيو مهتّايوه ىلع فّرعتلا دعب مهفيقوت
.ةيرورصضلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا ىلإا ةفاصضإا مهّقح يف ةيئاصضق تافلم زاجنإاب ةطرصشلا تاوق

سس ديلو

«غنيكلوصس» لفح يف عقو ام ببصسب اهليحرب ةبلاطملا تاوصصألا تلاعت نأا دعب

¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 
ي˘صسادر˘م م˘ير˘م ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا ةر˘˘يزو سسمأا تمد˘˘ق
دبع ةلود˘لا سسي˘ئر˘ل ا˘ه˘ب˘صصن˘م ن˘م ا˘ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘صسا
ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه ل˘˘ب˘˘ق ثي˘˘ح ح˘˘لا˘˘صص ن˘˘ب ردا˘˘˘ق˘˘˘لا

نم بحصسنت نأا ةريزولا ترر˘قو ،ا˘ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘صسا˘ب
تلا˘˘˘ع˘˘˘ت نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ةرازو سسأار ىل˘˘˘ع

ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘صسأار˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا تاو˘˘صصألا
لفح يف سسيمخلا ةليل تعقو يتلا ةعجافلا
5591 توأا02 بعلمب «غني˘ك˘لو˘صس» نا˘ن˘ف˘لا

ةلاح ة˘ثرا˘ك˘لا هذ˘ه تف˘ل˘خ د˘قو ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب
ةرازوو «اد˘˘نوألا» ىل˘˘ع ط˘˘خ˘˘صسلا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك

ريزولا ررق نأا دعبو ،نيمظنملا لكو ةفاقثلا
«اد˘˘نوألا» ر˘˘يد˘˘م ما˘˘ه˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا سسمأا لوأا لوألا
ةريزو ىتح نأا نوريثكلا عمجأا خيصش نب يماصس
كلذ˘ك ي˘ه ل˘م˘ح˘ت˘ت ي˘صسادر˘م م˘ير˘م ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

دجاوتت اهنأا ةصصاخ ةيلوؤوصسملا نم ريبك ءزج
هذ˘˘ه نأا ود˘˘ب˘˘يو ،ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ةرازو سسأار ىل˘˘˘ع

اهماهم ءاهنإا رار˘ق ذا˘خ˘تا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت م˘ل ةر˘ي˘خألا
ا˘ه˘ب˘ي˘صصن˘˘ت م˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ل˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘صست نأا تل˘˘صضفو
افلخ يصضاملا سسرام13 موي ةفاقثلل ةريزوك
يف تقبو يبوهيم نيدلا زع قباصسلا ريزولل
مير˘م تل˘ق˘ن˘ت د˘قو ،ر˘ه˘صشأا5 يلاو˘ح ةرازو˘لا

ن˘ط˘ن˘صشاو ىلإا ي˘صضا˘م˘لا عو˘ب˘صسألا ي˘ف ي˘˘صسادر˘˘م

تما˘ق ن˘يأا ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘يلو˘˘لا˘˘ب
ة˘يا˘م˘ح لا˘ج˘˘م ي˘˘ف نوا˘˘ع˘˘ت ةر˘˘كذ˘˘م ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب
ـل قبصسو ،نيدلبلا ني˘ب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م˘لا

مت نأا دعب لدجلا تعنصص نأاو يصسادرم ميرم
يناجرهم يف ناجهتصسلا تارفاصصب اهلابقتصسا

برح يف تلخدو ،نييلودلا داقميتو ةليمج
يتلا يرئازجلا لاصضن ةنانفلا عم اصضيأا ةيملك
دعب ينفلا طصسولا يف ةريبك ةجصض تثدحأا

ىلع تمجهتو نكصس ىلع لوصصحلاب اهتبلاطم
ه˘˘ي˘˘ف ف˘˘صشك˘˘ت رو˘˘صشن˘˘م تر˘˘صشن ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘يزو˘˘لا

ام وهو ةنانفلل ةدعاصسملا ديل ةرازولا ميدقت
.ةريخألا هذه هعرجتت مل

يف هباصسحو «كوبصسيافلا» يعامتجلا لصصاوتلا عقوم ي˘ف ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘صص ر˘ب˘ع «غ˘ن˘ي˘ك˘لو˘صس» نا˘ن˘ف˘لا مد˘ق˘ت
بعلمب سسيمخلا ةليل ةايحلا اوقراف نيذلا اياحصضلا تلئاعل ةيبلقلا هيزاعتب «مارغتصسنلا»

ملعي ن˘ك˘ي م˘ل ه˘نأا «غ˘ن˘ي˘ك˘لو˘صس» د˘كأاو ،ه˘ط˘صشن يذ˘لا ل˘ف˘ح˘لا ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق5591 توأا02
هنأا فاصضأاو ،هعم اوكراصش نيذلا نينانفلا يقاب ةقفر لفحلا لبق تعقو يتلا ةثداحلاب
دو˘جو˘ب م˘ل˘ع و˘ل ح˘˘كر˘˘لا ىلإا د˘˘ع˘˘صصي˘˘صس ن˘˘ك˘˘ي م˘˘ل
تاداهصشلا سضعب هتفصشك ام بصسحو ،تايفو
ربخ ءافخإا مت دقف نينانفلا فرط نم

تررقو ،نانفلا ىلع تايفو ليجصست
ءارجإا «ادنوألا» ةمظنملا ةهجلا

ىر˘خأا ىصضو˘ف ع˘ق˘ت ل ي˘ك˘ل ل˘ف˘˘ح˘˘لا
هب ناك بعلملاو هئاغلإا نع نلعإلا ةلاح يف

ة˘بو˘ع˘صصب او˘ل˘˘خد جر˘˘ف˘˘ت˘˘م ف˘˘لأا02 ن˘˘م د˘˘يزأا
يت˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا˘ب ار˘ثأا˘ت˘م «غ˘ن˘ي˘ك˘لو˘صس» ر˘ه˘ظو ،ة˘غ˘لا˘ب

ىلع هباصسح يف ةقباصسلا هتراوصشنم بجح ثيح تعقو
ريبك ءزج ناكو ،طقف يزاعتلا روصشنم ىقبأاو «مارغتصسنلا»

ل˘صضفو ،نا˘طر˘صسلا˘ب ىصضر˘م˘ل˘ل سصصصخ˘م ل˘ف˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م ن˘˘م
تاونصس دعب رئازجلا يف هقاصشعو هروهمجب يقتلي نأا «غنيكلوصس»
ماقو ةريخألا ةرتفلا يف هتيصص عاذ نأا دعبو بايغلا نم ةليوط

حرفي نأا لواحو ،ةيبرعلاو ةيبروألا لودلا نم ديدعلا يف ةلوجب
ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا ن˘م ة˘ب˘كو˘˘ك ه˘˘ع˘˘م بل˘˘ج ثي˘˘ح ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا ه˘˘ت˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ه˘˘قا˘˘صشع

ةيرئازجلا لوصصألا وذ يصسنرفلا «بارلا» ينغم رارغ ىلع ايملاع نيفورعملا
تدأا يتلا «ارود اتورود» ةريهصشلا ة˘نا˘ن˘ف˘لاو «وز˘نو˘لا»و «و˘ن˘ير˘ي˘ج˘لل»و «و˘صسنا˘ي˘ف»

ىلع دعصصو ،«راف ويز يل ةيروح» ةيديموكلا ةنانفلاو،«RËMEZ » ةينغأا هعم
،«ريكوج داز˘يد و˘صسم˘صش» رار˘غ ىل˘ع «غ˘ن˘ي˘ك˘لو˘صس» ءا˘قد˘صصأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘صضيأا ح˘كر˘لا
ل˘ئا˘صسر و˘يد˘ي˘ف˘لا ر˘ب˘ع سضر˘ع م˘˘تو «YZARC AGNAZ يز˘˘مر» و ي˘˘باور˘˘ق ناور˘˘م

هتدوع دعب «غنيكلوصس» نانفلل مهيناهت اومدق نيذلا نيفورعملا موجنلا نم ديدعلا
،زرحم سضايرو حاجنوب دادغب ينطولا بختنملا يمجن ةروصص يف رئازجلا ىلإا اددجم

ريفوت ىلع «غنيكلوصس» رصصأا امك ،«وناربوصس»و «لوج» يصسنرفلا «بارلا» ينغم ىلإا ةفاصضإا
ه˘ت˘مل˘ع ن˘م ة˘صصم˘قأا ع˘يزو˘ت˘ب «و˘صسنا˘ي˘ف» ما˘قو ل˘ف˘ح˘لا حا˘ج˘نإل ة˘م˘خ˘صض ة˘ي˘تو˘صص تاد˘ع˘˘م

ةطقنلا ىق˘ب˘تو ،ا˘صضيأا رو˘ه˘م˘ج˘لا ىل˘ع ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت م˘تو ة˘صسب˘لأل˘ل ةد˘يد˘ج˘لا
ددع ليجصستو سصاخصشأا5 ةافو يف ببصست يتلا ميظنتلا ءوصس وه لفحلا اذه يف ءادوصسلا
قوقحل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدملا ماهم سسمأا لوأا ءاصسم ءاهنإا مت دقو ،ىحرجلا نم ريبك

«هب ةطونملا تابجاولا ءادأا يف هريصصقتو هللخإا» ببصسب يماصس نيصسحلا خيصش نب فلؤوملا
.لوألا ريزولا نم رارقب

سسافر ناميلصس

 لفحلا ةياهن دعب ربخلاب ملع هنأا دكأا

اياحضلا تقئاعل هيزاعت مدقي «غنيكلوس»

نييرئازجلا حورأا نيمأات يف لهاصستلاو لامهإلاب ةموكحلا مهتا

ةاسأم ةيلوؤسم يودب لمحي ةنيرق نب
ةلاقتسقاب هبلاطيو «غنيكلوس» لفح

يذلا يئانغلا لفحلا ةاصسأام ةيلوؤوصسم ةموكحلا سسمأا «ةنيرق نب رداقلا دبع» ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر لمح
.ىحرجو تايفو نع رفصسأا يذلاو ةمصصاعلاب توأا02 بعلمب طرافلا سسيمخلا هميظنت مت
زجع نادأاو نييرئازجلا حاورأا نيمأات يف لهاصستلاو لامهإلاب ةموكحلا » ةنيرق نب «مهتا بزحلل نايب يفو
ةبقاعمو ةعباتم ىلإا ةلادعلاو ةيئاصضقلا تاهجلا ايعادو تارهاظتلا هده ةرادإا يف لفحلل ةمظنملا تاهجلا
يفو ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر اعد لصصتم قايصس يفو .نينطاوملا قح يف ةثراكلا هده نع نيلوؤوصسملا

يذلا يبعصشلا كارحلا نوكل هتلاقتصسإا ميدقت ىلإا » يودب نيدلا رون» لوألا ريزولا فيطصس ةيلوب يبعصش عمجت
كلذ يف ادهصشتصسم ليصصفتو ةلمج هتموكحو هصضفري هنم ءزج ةيصسايصسلا هتليكصشتو هصسفن ةنيرق نب ربتَعي
ةلاح يف احيرج42 نع ترفصسأاو نابصش5 اهتيحصض حار يتلا طرافلا سسيمخلا » غنيكلوصس «نانفلا لفح ةثداحب

ءانبأا لتق يف ببصستتل يئانغ لفح ميظنت حاجنإا نع تزجع يتلا ةموكحلا »:لئاق ةموكحلا بتاعيل ةجرح
ةصسصسؤوملا معد ىلإا «ةنيرق نب» اعدو .تلاجملا فلتخإاب ةفلتخملا رئازجلا تامزأا ةرياصسم اهنكمي ل رئازجلا
. نطولا رارقتصسإاو نمأا ةيامحو ةينطولا ةدايصسلا نع عافدلا يف لثمتملا يروتصسدلا اهبجاو ءادأا يف ةيركصسعلا

نيمأا لداع

نييديلقت نيبراق نتم ىلع

اينيدرسس ةريزج ىلإا نولسصي يرئازج «اقارح»21
ةريزج ىلإا ةيرئازجلا ةيصسنجلا نولمحي يعرصش ريغ ارجاهم21 لوصصو نع سسمأا ةيلاطيإلا تاطلصسلا تنلعأا
تحجن ثيح ،عنصصلا ييديلقت نيبراق نتم ىلع طصسوتملا سضيبألا رحبلا روبع يف مهحاجن دعب كلذو اينيدرصس
ةروكذملا ةر˘يز˘ج˘لا ىلإا لو˘صصو˘لا ن˘م سصا˘خ˘صشأا01 مصضت يتلا نييعرصشلا ر˘ي˘غ ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا ن˘م ىلوألا ة˘ع˘فد˘لا

دارفأل ةيرود لبق نم مهرمأا فاصشتكا مت ذإا ،ارهظ ةيناثلا ةعاصسلا دودح يف «ونيب وتروب» ةقطنم ىلإا اديدحتو
لاجر مهعيمج «ةقارحلا» نأا ةروكذملا ةهجلا تدكأا ثيح ،ةيحايصسلا تاعجتنملا دحأا بناجب يلاطيإلا نمألا

نمألا دارفأا رثعي نأا لبق ،مهتايوه ديدحتل «ريتصسنم» زكرم ىلإا مهدايتقا مت ذإا ،ةديج ةحصص يف اوناكو نيغلاب
براق نتم ىلع امهلوصصو دقب امهيف امهلاحر اطح يتلا ةقطنملا سسفن يف نيرخآا نييرئازج ىلع ىرخأا ةرم
ةيلمع يف مدختصسا يذلا براقلا ىلع رثعي مل هنأا يلاطيإلا نمألا دكأاو اذه ،زكرملا ىلإا اصضيأا امهدايتقا متيل
ـه .ديلو.رصشبلاب راجتلاب ةيلمعلا طابترا لوح نوكت كوكصشلا لعج ام وهو «ةقرحلا»

 ةبدهوب ةراق رداقلا دبع ـل  افلخ

 «ةفيلخ يسسينوأا»  بقارملا
ينطولا نمألل اديدج اماع اريدم

ة˘˘˘لود˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر سسمأا ن˘˘˘ّ̆ي˘˘˘˘ع
يصسينوأا حلاصص نب رداقلا دبع
ن˘مأل˘ل ا˘ما˘ع ار˘يد˘˘م ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ

ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع˘ل ا˘ف˘ل˘خ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘بد˘˘هو˘˘ب ةرا˘˘˘ق
اموصسرم حلاصص نب عّقو.هماهم
ةراق رداقلا دبع ماهم ءاهنإاب
زاهج سسأار ىلع نم ةبدهوب
ل˘غ˘صش ثي˘˘ح ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مألا

بصصانم ةدع يصسينوأا ةفيلخ
،دودحلا ةطرصش ريدم اهرخآا

ةبتر1102 ة˘ن˘صس ل˘م˘حو
ىل˘˘عأا ي˘˘هو ،ة˘˘طر˘˘˘صش بقار˘˘˘م
،2102 ةنصس ينطولا نمألا زاهج يصسينوأا ةفيلخ رداغ ،خيراتلا كلذ نم ةنصس دعبو .ينطولا نمألا زاهج يف ةبتر
لفح للخ ،توأا02 بعلم لخادم يف عفادتلا ةثداح نأا ةيملعإا لئاصسو تلوادتو  اذه ،دعاقتلا ىلع هتلاحإا دعب
5 ةثداحلا كلت ةيحصض حار  ثيح،ةبدهوب˘ب ة˘حا˘طإلا ءارو تنا˘ك ،ي˘صضا˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا ة˘ل˘ي˘ل ،«غ˘ن˘ي˘ك˘لو˘صس» ي˘ن˘غ˘م˘لا

قطانم  يف  ةروطخلا ةتوافتم  ةددعتم حورجب تارصشعلا بيصصأا اميف ،اهرمع نم ةنصس31 ةلفط مهنيب نم ،سصاخصشأا
.مزللا جلعلا  يقلتل  ةيبطلا  تلاجعتصسلا ىلا  مهلقنو  ناكملا نيع يف  مهفاعصسإا  تعدتصسا  مصسجلا نم  ةفلتخم

ب .م
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