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ةحلشصم صسيئر يفشسوي دمحم دكأا
ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ة˘يد˘ع˘˘م˘˘لا صضار˘˘مألا
صسوريف دشض حاقللا نأا ،كيرافوب

ةياقو لب اجلع ربتعي ل انوروك
ي˘ف˘شسو˘ي فا˘شضأاو.صسور˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
نأا ةيفحشص تاحيرشصت يف صسمأا
يه صسوريفلا يدافتل ةليشسو نشسحأا
ةيناكمإا يطعي حاقللا نأل ،ةياقولا
لو ة˘عا˘ن˘م˘لا با˘شست˘كل م˘˘شسج˘˘ل˘˘ل
.م˘شسج˘لا ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ يأل دو˘جو
رئازجلا نأا ،ثدحتملا تاذ فششكو
امهم هرفوت درجمب حاقللا ينتقتشس
لودلا نم ةجمربم يهو نمثلا ناك

حاقللا نأا افيشضم ،هئانتقل لئاوألا

صسوريفلاب نيباشصملا ريغ هاقلتيشس

صسي˘˘˘لو ،ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘شست˘˘˘˘كل

حا˘ق˘ل˘لا ى˘ق˘ل˘ت˘ي˘شس ا˘م˘ك ،با˘شصم˘لا

با˘ح˘شصأا اذ˘كو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا كل˘شسألا

ةيامحلا ناوعأاو ،ةنمزملا صضارمألا

يف دجاوتم صصخشش لكو ةيندملا

ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل ى˘˘˘لوألا فو˘˘˘ف˘˘˘شصلا

تاذ يف يفشسوي ددششو .صسوريفلا

ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شسلا نأا ى˘ل˘ع ،قا˘ي˘شسلا

ىو˘شصق ةرور˘شض ح˘ب˘˘شصأا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

هذه يتأاتو.ءابولا ةهباجمل ةمهمو

نلعأا يذلا تقولا يف تاحيرشصتلا

ةرا˘ج˘ت˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ر˘˘يزو ه˘˘ي˘˘ف

3 نإا ،فوروتنام صسينيد ،يشسورلا

جاتنإلا رششابت˘شس ة˘ي˘شسور تا˘كر˘شش

صسوريف دشض حاقل لوأل يراجتلا

.لب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ر˘ه˘شش ا˘نورو˘ك

لاقو .«مويلا ايشسور» عقوم بشسحو

ن˘م رو˘كذ˘م˘لا حا˘ق˘ل˘لا نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا

يشسورلا «يلاميغ» زكرم ميمشصت

.ةيجولويبوركيملاو ةيئابولا ثوحبلل

ل˘م˘ع˘˘ي» ي˘˘شسور˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا دروأاو

جا˘ت˘˘نإلا ءد˘˘ب˘˘ل ،ي˘˘لا˘˘م˘˘ي˘˘غ ز˘˘كر˘˘م

تا˘شسشسؤو˘م ثل˘˘ث ع˘˘م يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

تاعطاقم يف ةيجاتنإا عقاوم اهيدل

،لفلشسورايو ريميدلفو وكشسوم

يراجتلا جاتنإلا أادبي نأا لمأان نحن

ةلحرملا يف» افيشضم .«ربمتبشس يف
جاتنإا متيشس ،ماعلا اذه نم ىلوألا

،ا˘ير˘ه˘شش تا˘حا˘ق˘ل˘لا ن˘م فلآا ةد˘ع
ديزتشس لبقملا ماعلا ةيادب لولحبو
ةد˘˘˘ع ى˘˘˘لإا جا˘˘˘ت˘˘˘نإلا تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلا

نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘˘ششكو .«ن˘˘˘ي˘˘˘يل˘˘˘م
،جا˘ت˘نإل˘ل نآلا د˘ع˘ت˘شست تا˘كر˘˘ششلا

ةيلمعلاو تادعملا ريشضحت يرجيو
ةبئان تربتعاو اذه .ةي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

انايتات» ةيشسورلا ةموكحلا صسيئر
ز˘˘كر˘˘م حا˘˘ق˘˘ل نإا ،«ا˘˘˘فو˘˘˘كي˘˘˘لو˘˘˘غ
ل˘شضفأا ن˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي «ي˘˘لا˘˘م˘˘ي˘˘غ»
صسور˘ي˘ف د˘شض ةد˘عاو˘لا تا˘حا˘ق˘ل˘˘لا

تقو˘لا ي˘˘ف د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
.نهارلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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:ديزوب نب حاقللا ىلع لسصحتسس يتلا ىلوألا  لودلا نيب نم نوكتسس رئازجلا نإا لاق

 نييرئازجلا نم ةئاملاب57 حيقلت انفده»
«انوروك صسوريف دشض

:نودكؤوي نوسصتخم لبقملا ربمتبسس رهسش حاقللا جاتنإا ةيادبل ايسسور دعتسست يذلا تقولا يف

«انوروك» صسوباك نم صصلختلل ةديحولا ةليشسولا وه حاقللا»

يذلا «حابسصلا فيسض » جمانرب ىلع افيسض هلوزن ىدل نينثلا صسمأا ديزوب نب نمحرلا دبع تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو دكأا
نأا ىلإا اريسشم ،انوروك صسوريفل داسضملا حاقللا ينتقتسس يتلا لودلا لئاوأا نم نوكتسس رئازجلا نأا ىلوألا ةيعاذإلا ةانقلا ريثأا ربع ثبي

 .ةيولوألاب ىظحتسس يتلا تائفلاو ةبولطملا ةيمكلا ددحتسس يتلا يه ةيملعلا ةنجللا
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07 ني˘با˘م نأا د˘يزو˘ب ن˘ب ح˘شضوأاو

نين˘طاو˘م˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب57و
صسلجملا نأاو حاق˘ل˘ل نو˘ع˘شضخ˘ي˘شس
ة˘˘شسارد داد˘˘عإا دد˘˘شصب ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
متيشس يذلا حاقللا ة˘ي˘م˘ك د˘يد˘ح˘ت˘ل
ي˘ت˘لا تا˘ئ˘ف˘لاو ا˘ق˘حل ا˘هدار˘ي˘ت˘˘شسا
.ةيولوألاب ىظحتشس

نلو تقو ةلأاشسم ىحشضأا حاقللا ريفوت
نينطاوملا ىلع هشضرفن

ريفوت نأاب ةحشصلا ريزو حشضوأاو
،طقف تقو ةلأاشسم ىحشضأا حاقللا
لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ثا˘ح˘˘بألا نو˘˘كل
لئاق كردتشسيل ،ريبك لكششب مدقتت
را˘˘ظ˘˘ت˘˘نل ر˘˘ب˘˘شصلا بج˘˘ي ه˘˘˘نأا لإا»
ة˘˘مل˘˘شسو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ج˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا
نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأاو .«تا˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ي˘ماز˘˘لإا نو˘˘كي ن˘˘ل حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
˘مار˘ت˘حا م˘ت˘ي˘شس ثي˘ح ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ءا˘˘ط˘˘عإا ع˘˘˘م صصا˘˘˘خ˘˘˘ششألا ة˘˘˘ير˘˘˘ح
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قاو˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘لوألا

،ةنمزم˘لا صضار˘مألا˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘لاو
.ةينمألا كلشسألاو

صصاخششأ’او ةحشصلا عاطق لامعل ةيولوأ’ا
ةنمزم صضارمأا نم نوناعي نيذلا

عاطق لامع نأا ةحشصلا ريزو ىريو
نوناعي نيذلا صصاخششألاو ةحشصلا
ةيولوألاب نوظحيشس ةنمزم صضارمأا
تقولا يف اريششم ، حاقللا يقلت يف
ار˘كب˘˘م لازل تقو˘˘لا نأا ى˘˘لإا ه˘˘تاذ
اتفل ،حاقللا مادختشسا نع ثيدحلل
تل˘خد ي˘ت˘لا ةد˘ي˘˘حو˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا نأا
يه حاقللا ليجشستل ةثلاثلا ةلحرملا

.ايشسور

عمتجنشسو ةيملاع رباخم عم تاقÓع انيدل
ايشسور نيشصلا ءارفشس عم مداقلا عوبشسأ’ا

ايناطيربو ةدحتملا تاي’ولاو

نأا ر˘يزو˘لا فا˘˘شضأا قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘فو
لحارم تغل˘ب ىر˘خأا ر˘با˘خ˘م كا˘ن˘ه
اهنم ، حاق˘ل˘لا جا˘ت˘نإا ي˘ف ة˘مد˘ق˘ت˘م
ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘بو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘شص ر˘˘با˘˘خ˘˘م
رئاز˘ج˘لا نأاو ة˘ي˘شسورو ة˘ي˘كير˘مأاو
تلاشصتاو نواعت تاقلع اهيدل

«رزيا˘ف» ل˘ث˘م ر˘با˘خ˘م˘لا ن˘م دد˘ع˘ب
ةحشصلا ريزو فششكو .«اكينيز«و
عم لبقملا عوبشسألا عمتجيشس هنأا
تايلولاو ايشسورو نيشصلا ءارفشس
نع ثيدحلل اينا˘ط˘ير˘بو ةد˘ح˘ت˘م˘لا

صسوريفل داشضملا حاقللا عوشضوم

.«91ديفوك» دجتشسملا انوروك

ربخملا دلب يف هتعاجن حاقللا تبثي نأا بجي
براجتلل Óقح تشسيل رئازجلاو دروملا

نأا ديزوب نب دكأا هتاذ قايشسلا يفو
ىلع ءانب نوكي˘شس حا˘ق˘ل˘لا را˘ي˘ت˘خا
نوكي نأا ةطيرشش ،يملعلا فلملا
دروملا ربخم˘لا د˘ل˘ب ي˘ف مد˘خ˘ت˘شسا

دب ل رمأا وهو .كانه هتعاجن تبثأاو
حاق˘ل˘لا دار˘ي˘ت˘شسا رر˘ق˘ن ى˘ت˘ح ه˘ن˘م
.نمأا لكششب رئازجلا يف هقيوشستو
ةددحملا ريياعملا نأا ىلإا افيشضم
رباخملا نم حاقللا ءانتقا لجأا نم
م˘ت˘ي˘شس ه˘فا˘ششت˘˘كا ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا
صسلجملا عم تاشسلج ربع اهتشسارد
حاقللا اذه ةيلاّعف نايب˘ت˘ل ي˘م˘ل˘ع˘لا

ر˘م ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘حار˘˘م˘˘لاو
ّ

هرا˘ثآاو ا˘ه˘ب 
اذه يفو.نيباشصملا ىلع ةيبناجلا
نأا˘ب د˘يزو˘ب ن˘˘ب ح˘˘شضوأا ،قا˘˘ي˘˘شسلا
رئاز˘ج˘لا ى˘لإا ه˘لو˘خد د˘ن˘ع حا˘ق˘ل˘لا
رُج دق نوكيشس

ّ
أاششنملا دلب يف ب

رجُي لو
ّ

انيدلو ،انينطاوم ىلع ب
ربع لاجملا اذه يف ريياعم ةّدع
ن˘م ع˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا

د˘˘ه˘˘ع˘˘م نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم.ا˘˘ن˘˘فر˘˘ط
ّملشستيشس ه˘ئار˘ب˘خ ر˘ب˘ع «رو˘ت˘شسا˘ب»
نوظحليو نوقّقدي نم مهو حاقللا
نايبتو ،هلامعتشسا لبق لوأا هتيلاعف
رم ناك نإا

ّ
ةيملعلا لحارملا ربع 

ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا غ˘ّي˘شصلا˘˘بو ة˘˘ع˘ّ̆ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
نل انينطاوم نأاب ادكؤوم ،ةلوبقملا
هدا˘م˘ت˘عا ل˘ب˘ق حا˘ق˘ل˘لا او˘م˘ّ̆ل˘˘شست˘˘ي
.أاششنملا دلب يف ايئاهن هبيرجتو

اتاتب حورطم ريغ يلاملا لكششملا»
«حاقللا ءانتقا صصوشصخب

نمحرلا دبع ةحشصلا ريزو دكأا امك
د˘ب˘ع لوألا ر˘يزو˘لا نأا د˘يزو˘˘ب ن˘˘ب
ي˘ف د˘حألا مو˘ي د˘كأا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا
مدع ىلع ةشسائر˘لا ر˘ق˘م˘ب عا˘م˘ت˘جا

صصوشصخب يدام لاكششإا يأا دوجو
ن˘ب د˘كأاو.«ا˘نورو˘ك» حا˘ق˘ل ءا˘ن˘ت˘˘قا
يذلا يرازولا عامتجلا نأاب ديزوب

لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر هر˘˘˘˘شضح
ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا ة˘عا˘ن˘شصلا ير˘يزوو
ريغ يلاملا لكششملا نأاب ،ةيلاملاو
ءان˘ت˘قا صصو˘شصخ˘ب ا˘تا˘ت˘ب حور˘ط˘م
لوألا ريزولا نأاب اح˘شضو˘م.حا˘ق˘ل˘لا
يف ةعير˘شس تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا˘ب هر˘مأا

م˘ت˘ي ى˘ت˘ح عو˘ب˘شسألا اذ˘ه نو˘˘شضغ
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م
.حاقللا ءانتقاو ريفوتب

نع فششكلل ةعيرشسلا ةيربخملا ليلاحتلا»
«ةقيقد جئاتن يطعت ’ انوروك صسوريف

ن˘˘م ة˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘˘يزو رذ˘˘˘حو اذ˘˘˘ه
ة˘ع˘ير˘شسلا ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت˘˘لا
يف انوروك صسوريف نع فششكلل
ليلا˘ح˘ت˘لا ر˘با˘خ˘م و تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا
يف ةحشصلا ريزو لاقو .ةشصاخلا

و ل˘ي˘لا˘ح˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه نأا نأا˘˘ششلا اذ˘˘ه
ي˘ف صسور˘ي˘ف˘˘لا ف˘˘ششك ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت
نع ة˘ق˘ي˘قد ج˘ئا˘ت˘ن ي˘ط˘ع˘ت ل مد˘لا
و ،ا˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘شصإلا
دعب طقف ةحيحشص نوكت اهجئاتن
رو˘˘˘ه˘˘˘ظ ى˘˘˘ل˘˘˘ع عو˘˘˘ب˘˘˘شسأا رور˘˘˘م
نب فاشضأاو.درفلا ىلع صضارعألا
ةجيتنلا ةدملا هذه لبق هنأا ديزوب
ةحيحشص ر˘ي˘غ و ة˘ئ˘طا˘خ نو˘كت˘شس
نأا  نكمي هنأل ةيملعلا ةيحانلا نم
لماح وهو ةيبلشس ةجيتنلا نوكت
ليلحت نإا ريزولا لا˘قو.صسور˘ي˘ف˘ل˘ل
ديحولا ليلح˘ت˘لا و˘ه «رأا.ي˘شس.ي˘ب»

001 ةحيحشص ةجيتن يطعي يذلا
ىوتشسم ىلع طقف رفوتم وه و ٪
ةعباتلا حلاشصملاو تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
.روتشساب دهعمل

نيجشسكوأ’ا ةدام يف لجشسملا صصقنلا
طرفملا كÓهتشس’ا هببشس

حتف مت هنأا ةحشصلا ريزو دكأاو اذه
يتلا ةلكششملا يف قمعم قيقحت
صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا ته˘˘جاو
صضع˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع «ا˘˘نورو˘˘ك»
صصقن صصوشصخ˘ب تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ي˘ف ن˘ي˘ج˘شسكوألا

ةحشصلا ريزو لاق ثيح,ةيمومعلا
نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ج˘˘شسكوألا ل˘˘كششم نأا˘˘ب

تايفششتشسم6 ي˘˘ف ا˘˘حور˘˘˘ط˘˘˘م
تبثأا قيقحت حتُفو ،ّهلح ّمتو امومع
ن˘م ر˘ث˘كأا نا˘˘ك ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا نأا˘˘ب
نإا د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘قو .مزل˘˘˘˘˘لا
ةيداعلا ةمد˘خ˘لا ي˘ف ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا
نيجشسكوألا جاتحي ناك ءابولا لبق

راشص ءابولا دعب نكل ،اموي51 لك

4 ى˘لإا ن˘ي˘مو˘ي د˘ع˘ب ه˘ي˘لإا جا˘ت˘˘ح˘˘ي
ا˘ه˘يد˘ل ةرازو˘لا نأا˘ب ا˘ف˘ي˘شضم .ما˘˘يأا

نأا˘ب ح˘ّشضو˘ت تا˘هو˘يد˘ي˘˘فو رو˘˘شص
نيجشسكوألا اوكرت نكامألا صضعب
بو˘ب˘نأل «و˘يد˘ي˘ف» كا˘ن˘هو لا˘غ˘˘شش
.ة˘قر˘ط˘م˘ب بور˘شضم ن˘ي˘˘ج˘˘شسكوأا

«زا˘غ˘لا˘ك» ة˘كر˘شش نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘ششم
ن˘ي˘ج˘شسكوألا يدرو˘م ل˘كو ل˘ث˘م
هذه نورفوي ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘لا صضع˘بو
كانه نأا ىتح ،نطولا ربع ةداملا

ر˘ب˘ت˘م
ّ

دكأا ايناب˘شسإا ن˘م ا˘ير˘ئاز˘ج ا˘ع
بي˘با˘نأا˘ب ةءو˘ل˘م˘˘م ةر˘˘خا˘˘ب لا˘˘شسرإا
.نيجشسكوألا

ةيجيتارتشسا اندمتعاو ةرقتشسم ةيئابولا ةيعشضولا
تايفششتشسملا ىلع طغشضلا ليلقتل ةشصاخ

يف لجشسملا توافتلا صصوشصخبو
دكأا ،تايلولا ربع تاباشصإلا ددع
تن˘˘ّشسح ةرازو˘˘لا نأا˘˘ب د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب

تايلولا ةلو ةدعاشسمب اهفورظ
مت ايلاحو ،ةمشصاع˘لا ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب˘لا
ةددعتم تادا˘ي˘ع˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا
صصيلقت يف دعاشست ىتح تامدخلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘شضلاو ى˘˘˘شضر˘˘˘م˘˘˘˘لا
كانه نأاب احشضوم .تايفششتشسملا
يف اهذاختا نكمي ىرخأا تاءارجإا
لثم ،ىودعلا يششفت نم دحلا راطإا
ن˘م كلذ نأاو ،ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ةرازولا رودو ،ةلودلا تايحلشص
ي˘مو˘ي˘لا داد˘مإلا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘شصت˘˘ق˘˘ي
اّلأا اينمتم ة˘شسا˘ئر˘ل˘ل تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا˘ب
ر˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ح يأا كا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘˘˘˘كي

ل˘˘˘ك نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم .ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص
دحلا لاجم يف ةذختملا تاءارجإلا

ةدارإا ن˘ع ة˘˘جرا˘˘خ ي˘˘ششف˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
.ءابولا ةروطخل ةدئاعو ةرازولا

ةليسسولا حيقلتلا ربتعي روتسساب دهعم ريدم

ءابولا رؤوب صصيلقت ىلع ةرداقلا ةديحولا

حاقللا رايتخ’ صصاخ طورشش رتفد»

«انوروك دشض عجنأ’ا
يزوف روتكدلا ،روتشساب دهعمل ماعلا ريدملا فششك

نوكيشس حاقللا نأا ةينطولا ةعاذإلل حيرشصت يف رارد

ءابو ةرؤوب نم صصلقي نأا نكمي يذلا ديحولا لحلا

هل رئازجلا روتشساب دهعم نأا رارد دكأاو.انوروك صسوريف

ةجتنملا رباخملا عم لماعتلا ةيحان نم ةميدق ديلاقت

ءاهنإل ةليفكلاو ةيئاقولا ةادألاب هربتعا يذلا حيقلتلل

يف نكيل» ةيناشسنإلا اهنم يناعت يتلا ،ةنحملا هذه

ى˘ل˘ع فر˘ششي يذ˘لا و˘ه رو˘ت˘شسا˘ب د˘ه˘ع˘˘م نأا م˘˘كم˘˘ل˘˘ع

يتلا رئازجلاف ،ةنشس لك يف حيقلتلل ينطولا جمانربلا

ن˘˘˘م «1.نإا1..صشتإا» ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا تا˘حا˘ق˘ل تن˘ت˘˘قا

بعل نم وه روتشساب دهعم ناكو9002 ةنشس لئاوألا

يفرعم لدابت كانه» لئاق رارد فاشضأاو.«لاعفلا رودلا

نم ىرخألا ةيشساشسألا رباخملاو روتشساب دهعم نيب

يتلا ةعرجلا ةبشسنو ،حي˘ق˘ل˘ت˘لا بي˘تر˘تو ة˘فر˘ع˘م ثي˘ح

حيرشستلا دعب متتشس تابيترتلا هذه لك ،اهنقح بجي

لامعتشسا يف ريخألا جرعنملا نوكيشس يذلاو ةرجاتملل

رو˘ت˘شسا˘ب د˘ه˘ع˘م نأا ا˘شضيأا رارد ح˘شضوأاو.«حا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه

ةعاجن ىدم ةفرعمل نيعم طورشش رتفد ىلع دمتعيشس

هلامعتشسا دعب ةبشستكملا ةعانملا ةبشسن ىدمو ،حاقللا

طورششلا رتفد يف نودت فوشس تارششؤوملا هذه لك نأاو

نيعب ذخألا بجي  هنأا راششأا امك .عجنألا حاقللا رايتخل

يفو.ةيفاك ةبشسنب جتنتشس تاحاقللا هذه له رابتعلا

ةعاجن لوح براجتب رئازجلا موقتشس ام اذإا لوح لاؤوشس

نل» لئاق روتشساب دهعمل ماعلا ريدملا فششك ،حاقللا

جئاتن ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ن ن˘ح˘نو ،برا˘ج˘ت ة˘يأا كا˘ن˘ه نو˘كت

عيمج صسيل هنأا مكملع يف نكيلو .ةيشسيئرلا رباخملا

دشض حاقل داجيإل لغتششت يتلا يه ةفورعملا رباخملا

حاقللا عنشص ىلع لمعت يتلا رباخملاف،91-ديفوكلا

روتشساب دهعمو ،اهيلع نارود روحم لكششتشس يتلا يه

حاقللا ريوطتب ةشصاخلا تادجتشسملا رخآا ايموي عباتي

.«91ديفوك» دجتشسملا انوروك صسوريفب صصاخلا
S°∏«º.±

ةلاح284 ليجسست ىلإا ةفاسضإلاب

ةديدج ءافسش

صسوريفب ةديدج ةباشصإا705

ةعاشس42 لÓخ تايفو8و انوروك
حل˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ةرازو تل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘شس

ةديد˘ج ة˘با˘شصإا705 ن˘ي˘ن˘ثلا صسمأا تا˘ي˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘لا

لل˘خ ،تا˘ي˘فو8و ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف˘˘ب

هنع فششك ام بشسح كلذو.ةيشضاملا42ـلا تاعاشسلا

لامج انوروك صسور˘ي˘ف د˘شصرو ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل صسي˘ئر

27913 ىلإا عفترا تاباشصإلا ددع نإا دكأا يذلا ،راروف

صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا.ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘با˘˘شصإا

ليجشست دعب،9321 ىلإا يلامجإلا عفترا دقف ،تايفولا

قلعتي اميف امأا .ةريخألا ةعاشس42 للخ تايفو8

ةلاح284 ةحشصلا ةرازو تلجشس دقف ءافششلا تلاحب

ةيادب ذنم ءافششلا تلاح يلامجإا غلبيل ةديدج ءافشش

نأا ردشصملا تاذ فاشضأاو10912. رئازجلا يف ةحئاجلا

ةزكرملا ةيانعلا حلاشصم ىوتشسم ىلع دجاوتت ةلاح45

تاطلشسلا تعنم ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.جل˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت ل˘جأا ن˘م

رحبلا صضرع ىلإا ةهزنلا براوق جورخ نارهول ةيئلولا

ءاجو ديدجتلل ةلباق اموي51 ةدمل ةيلولا ميلقإا ربع

نوؤو˘ششلاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ر˘يد˘م ن˘م حار˘ت˘قا˘˘ب رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه

موشسرملا ىلع ءانب اشضيأا يتأاي هنأا ىلإا راششاو.ةماعلا

0202 ناوج92 يف خرؤوملا02-861 مقر يذيفنتلا

ريبادتلا راطإا يف يئزج˘لا ر˘ج˘ح˘لا د˘يد˘م˘ت ن˘م˘شضت˘م˘لا

هتحفاكمو «انوروك» صسوريف يششفت ةهجاومل ةذختملا

صضرعت رار˘ق˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘يأا نأا ة˘يلو˘لا تد˘كأاو

.انوناق ةررقملا تابوقعلل اهبحاشص
S°∏«º.±
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ةيحسصلا ةيعسضولا مقافت ةلاح يف رظنلا ةداعإل ةلباق ةديدجلا تاءارجإلا

نينطاوملا مامأا ئطاوصشلاو دجاصسملل يجيردتلا حتفلا
دعابتلا مارتحا اهيف ىنسستي يتلاو ّلسصم0001ـلا اهتعسس زواجتت يتلا دجاسسملا ىربك حتف ^

ئطاوسشلا ىوتسسم ىلع فثكم ينمأا روسضح نامسضب ةمراسص تاميلعت ^
ةمامكلا ءادتراو نيفاطسصملا نيب دعابتلا تاميلعت ذيفنت ىلع رهسسلاب رماوأا ^

ةيلاملا ةلويسسلا ةمزأاو تاباغلا قئارح يف قيقحتلاب رماوأا ^
برسشلل حلاسصلا ءاملاو ءابرهكلا عاطقنا بابسسأا يف قيقحتلاب رماوأا ^

تايفسشتسسملاب نيجسسكألا تانازخ بيرخت يف قيقحتلاب رماوأا ^

¯ S°∏«º.±

د˘ب˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ه˘˘ّجو
ريزولل تام˘ي˘ل˘ع˘ت  نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ن˘م هر˘مأا دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا

حتف ةداعإا ةجمرب ةرورشضب اهللخ
نأا ى˘ل˘ع ، د˘جا˘شسم˘ل˘˘ل ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ىلع ىلوأا ةلحرم يف حتفلا رشصتقي

زواجتت يتلا نطولا دجاشسم ىربك

ثي˘ح˘ب ّ،ل˘شصم0001ـلا اه˘ت˘ع˘شس
دعابتلا دعاوق مارتحا اهيف ىنشستي
ءاج.تاما˘م˘كلا ءاد˘تراو يد˘شسج˘لا

ىلعألا سسلجملل عامتجا بقع اذه
، نوبت ديجملا دبع ةشسائرب ، نمألل
ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ن˘م دد˘ع رو˘شضح˘بو
نوؤو˘ششلا ر˘يزو م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ءارزو˘˘لاو
عشضولا ثحبل ،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا
ءو˘˘˘شض ي˘˘˘ف دل˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا تارو˘ط˘˘ت˘˘لا

نا˘ي˘ب ه˘ب دا˘فأا ا˘م بشسحو.ا˘˘نورو˘˘ك
حمشس د˘ق˘ف ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر˘ل
طور˘ششلا سضار˘ع˘ت˘شسا˘ب عا˘م˘ت˘جلا
ى˘لإا ن˘ي˘ل˘شصم˘لا ةدو˘ع˘ب ة˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘كلا
ريفوت نمشضت فورظ يف دجاشسملا
˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حل ىو˘˘˘شصق˘˘˘لا طور˘˘˘ششلا
اهشضرفي يتلا ةيحشصلا تاءارجإلا
نأا نايبلا دروأاو.ةحئاجلل يدشصتلا
ريزول˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ه˘جو» سسي˘ئر˘لا
رود ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘ل لوألا
نأا ىلع ي˘ج˘يرد˘ت ل˘كششب ةدا˘ب˘ع˘لا

ىلوألا ةلحرملا يف رمألا رشصحني
ىلع عشست يتلا دجاشسملا ىربك يف
سسرد ا˘م˘˘ك .«ل˘˘شصم ف˘˘لأل ل˘˘قألا
حتف ةداعإا نمألل ىلعألا سسلجملا
ن˘كا˘مأاو تا˘هز˘ت˘ن˘م˘لاو ئ˘طاو˘ششلا
يف ةشصاخ نينطاوملل ةحارتشسلا

فلك دقو ،يفيشصلا مشسوملا اذه
نأاششلا اذه يف ةيروهمجلا سسيئر
تاءار˘جلا ذا˘خ˘تا˘˘ب لوألا ر˘˘يزو˘˘لا
تا˘حا˘شسم˘لا هذ˘ه ح˘ت˘˘ف˘˘ل ة˘˘مزل˘˘لا
كلذ˘ك ح˘م˘شسي ي˘ج˘˘يرد˘˘ت ل˘˘كششب
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ل˘˘ل مرا˘˘شصلا مار˘˘ت˘˘˘حلا˘˘˘ب
نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘˘لا ر˘˘مأاو.«ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

رهشسلاب» نمألا حلاشصم يلوؤوشسم
فثكم ينمأا روشضح ريفوت ىلع
ذي˘ف˘ن˘ت ن˘شسح ى˘ل˘عو ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف

نيفاطشصملا نيب دعابتلا تاميلعت
ريزولا فّلك امك ،ةمامكلا ءادتراو
ةنمشضتملا ميشسارملا دادعإاب لوألا
هذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا
ىقبتشسو.«ةنرم ة˘ف˘شصب تاءار˘جإلا
ة˘ظ˘ق˘ي تلا˘ح˘لا ل˘ك ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘لا

نم مراشصلا ديقتلا ىلع ةرهاشسو
ريباد˘ت˘لا هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط
يف اهيف رظنلا ةداعإا نكمي يتلا

نأل ةيحشصلا ةيعشضولا مقافت ةلاح
ة˘مل˘شسو ة˘ح˘شصب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مألا
سسلجملا عامتجا قرطتو.«عيمجلا
هفشصو ام ىلإا اشضيأا نمألل ىلعألا
تلل˘˘ت˘˘خإلا˘˘ب ة˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ي˘ف ا˘ب˘ل˘شس تر˘ثأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘˘خ˘˘لا
ةا˘˘ي˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خألا ع˘˘ي˘˘با˘˘شسألا

سضع˘˘ب ي˘˘ف تذ˘˘خ˘˘تاو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ير˘خ˘ت لا˘م˘عأا ل˘كشش نا˘˘ي˘˘حألا
ن˘شسح˘لا ر˘ي˘شسلا ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع سضر˘˘غ˘˘ب
تا˘شسشسؤو˘مو ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘قل˘ل
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ح˘لأاو.دل˘˘ب˘˘لا

تاقيقحت حتف يف عارشسإلا ىلع
تاكولشسلا هذه بابشسأا يف ةقمعم
،تاباغ˘لا ق˘ئار˘ح ءارو تنا˘ك ي˘ت˘لا

ءاملاو ءابرهكلاب ديوزتلا عاطقناو
ءا˘˘ف˘˘ت˘˘خلاو ،بر˘˘ششل˘˘˘ل ح˘˘˘لا˘˘˘شصلا
زكار˘م˘لا ي˘ف ة˘لو˘ي˘شسل˘ل ئ˘جا˘ف˘م˘لا
تارورا˘˘ق بير˘˘خ˘˘تو ،ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا

ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘شسكلا تا˘˘˘ناز˘˘˘خو
ديدحت م˘ت˘ي ى˘ت˘ح ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

ة˘ل˘عا˘ف˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
.«ةقدب

يأارلا طيلغت ىلإا فدهت تامولعم اهنأاب تلاق

ذيمÓتلا ةيسسفن ىلع ريثأاتلاو ماعلا

ةلوادتملا تامولعملا دنفت ةيبرتلا ةرازو

ايرولاكبلا ةداهصش تاناحتما نأاصشب
يف ةلوادتملا تامولعملا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تدنف

تارار˘ق نأا˘ششب ،ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘˘م سضع˘˘ب

هذه نأاب ةدكؤوم ،ايرولاكبلا ةداهشش تاناحتماب ةقلعتم

ىلإا فدهت اهنأاو ةحشصلا نم اهل سساشسأا ل تامولعملا

يفو.ذيملتلا ةيشسفن ىلع ريثأاتلاو ماعلا يأارلا طيلغت

رخآا تملشست اهل نايب يف ةرازولا تعد قايشسلا اذه

ةمولعملا يشصقتو ةظقيلل عيمجلا ،هنم ةخشسن ةعاشس

يلحتلا ذيملتلا ىل˘ع ة˘ح˘ل˘م ،ي˘م˘شسر˘لا ا˘هرد˘شصم ن˘م

تامولعملا سصخي اميف زييمتلا ىلع ةردقلاو ةظقيلاب

ةيبرتلا ةرازول ةيمشسرلا تاونقلا جراخ مهلشصت يتلا

سضعب يف هلوادت مت امل اعبت هنأا نايبلا ركذو.ةينطولا

نأاششب تاءاعدا سصوشصخب يعامتجإلا لشصاوتلا عقاوم

0202-  ايرولاكبلا ةداهشش ناحتماب ةقلعتم تارارق

اعطاق ادينفت دنفت ةينطولا ةيبرتلا ةرازو نإاف،9102

يتلاو ةحشصلا نم اهل سساشسأا ل يتلا تامولعملا هذه

ةيشسفن ىلع ريثأا˘ت˘لاو ما˘ع˘لا يأار˘لا ط˘ي˘ل˘غ˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ت

ةطبترملا ةشساشسحلا ةرتفلا هذه للخ ذيملتلا رارقتشساو

ةنينأامطلا نم اريثك بلطتت يتلاو ناحتملل ريشضحتلاب

اذه يف» اشضيأا دافأاو ةقفارملاو زيكرتلاو دادعتشسلا و

نم ةمولعملا يشصقتو ةظقيلل عيمجلا وعدن ددشصلا

ىلع يرودلا علطلا للخ نم ،يمشسرلا اهردشصم

عقاوم ىلع ةيمشسرلا تاحفشصلاو ينورتكلإلا عقوملا

يف ءاجو.» ةينطولا ةيبرتلا ةرازول يعامتجلا لشصاوتلا

ةظقيلاب يلحتلا ىلإا ذيملتلا انءانبأا وعدن »اشضيأا نايبلا

يتلا تامولعملا سصخي ا˘م˘ي˘ف ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لاو

ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا تاو˘ن˘ق˘لا جرا˘خ م˘˘ه˘˘ل˘˘شصت

.ةينطولا
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قرسشب ةرظتنم راطمأاو ةيدعر فسصاوع

 نطولا طسسوو

ضضافخنإاو ةيفيرخ ءاوجأا

مويلا نم ءادتبا ةرارحلا تاجرد
رششع يلاوحب اشضافخنا ةرارحلا تاجرد دهششت نأا عقوتي

ةطرافلا ةليلقلا مايألا لجشس يذلا لدعملا نع تاجرد

ءاوه لتك برشست ةجيتن نطولا قرششو طشسوب ةشصاخ

عجارت دعب رئازجلا لامشش وحن ابوروأا نم ةمداق ةدراب

رحبلا سضوحب ا˘ع˘قو˘م˘ت˘م نا˘ك يذ˘لا يو˘ج˘لا ع˘ف˘تر˘م˘لا

داشصرألل ينطولا ناويدلا بشسحو طشسوتملا سضيبألا

ن˘طو˘لا قر˘ششب ة˘شصا˘خ ق˘طا˘ن˘م˘لا سضع˘ب نإا˘ف ة˘يو˘˘ج˘˘لا

ىلإا ةرارحلا تاجرد اهب سضفخنت ةيفيرخ ءاوجأا دهششتشس

ةيناكمإا بناج ىلإا ليل ةدراب نوكتو نيثلثلا نودام

ةدرابلا تارايتلا ءاقتلا ةجيتن ةيدعر فشصاوع لكششت

را˘ط˘مألا ط˘قا˘شست طا˘ششن ةدو˘ع ل˘ي˘ج˘شست ع˘م ةرا˘ح˘˘لاو

ىلوألا ةجردلاب ةيلحاشسلاو ةيلامششلا تايلولا بلغأاب

مويلا نم ةيادب ةيوجلا ةيعشضولا رارمتشسا عقوتملا نمو

رئازجلا نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو .عوبشسألا ةياهن ىتح

ىتحو ايقيرفإا لامشش لود رارغ ىلع تدهشش دق تناك

ي˘لاو˘ح ذ˘ن˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ر˘ح ة˘جو˘م ة˘ي˘بوروألا لود˘˘لا

ةورذلا ىلإا ةرارحلا تاجرد اهللخ تلشصو نيعوبشسأا

تقافو ةيلحاشسلا ندملاب34 تدعت نيأا لامششلاب ةشصاخ

ةجيتن ةنخاشس حاير بوبه ةجيتن ةيلخادلا ندملاب54

سضوحب يوج عفترم زكرمت اذكو حايرلا ةكرح ريغت

ةيرحبلا تارايتلا عنم يذلا رمألا  ،طشسوتملا رحبلا

ةر˘ت˘ف˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ل˘حاو˘شسلا ى˘لإا لو˘شصو˘لا ن˘م ةدرا˘ب˘˘لا

طاششن ةجيتن ةيوج تابلقت دهششت نأا عقوتي ةمداقلا

مايألا سضعب اهللختت ةيفيرخ ءاوجأا  لجشست اميف دوعرلا

ةفشصب نكل عافترلل ةرارحلا تاجرد اهب دوعت يتلا

 ةتقؤوم

HƒS°©ÉOI.±

تنرتنألا ربع ةيعامتجلا تاباسسحلا عاديإاب حمسسيسس

تاكرصشلل هجوم ينورتكلإا قيبطت قÓطإل رصضحت ةراجتلا ةرازو

ةيمÓسسإلا ةفريسصلاب ةسصاخ تاجتنم قيوسستل

ةيعرصشلا ةقباطملا ةداهصش ىلع لصصحتي يرئازجلا ينطولا كنبلا
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قلطإل ةراجتلا ةرازو رشضحت

بيرقلا ي˘ف ي˘نور˘ت˘كلإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ا˘˘ه˘˘جو˘˘م نو˘˘˘كي˘˘˘شس ل˘˘˘جا˘˘˘ع˘˘˘لا

ح˘م˘شسي ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا تا˘˘كر˘˘ششل˘˘ل

ةيعام˘ت˘جلا تا˘با˘شسح˘لا عاد˘يإا˘ب

هب دا˘فأا ا˘م˘ب˘شسح ,تنر˘ت˘نألا ر˘ب˘ع

مدقت ة˘ع˘با˘ت˘م˘لو .ةرازو˘ل˘ل نا˘ي˘ب

,د˘يد˘ج˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا اذ˘ه زا˘˘ج˘˘نإا

قيزر لامك ةراجتلا ريزو سسأارت
فلكملا بدتنملا ريزولا ةقفر
ى˘شسي˘ع ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب
,ةرازولا ر˘ق˘م˘ب ا˘عا˘م˘ت˘جا ,يا˘كب
ة˘˘˘ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘م را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف كلذو
ة˘ن˘م˘˘قرو ة˘˘نر˘˘شصع تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
.ردشصملا سسفن فيشضي ,عاطقلا

رمأا يذلا قيبطتلا اذه حمشسيشسو
ىلع هثادحتشسا˘ب ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو
ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا ة˘باو˘ب˘لا ىو˘ت˘˘شسم

«موك لجشس» يراجتلا لجشسلل
ز˘كار˘م ى˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ب
ربع ةرششتنملا يراجتلا لجشسلا
تاباشسحلا عاديإا لجأا نم نطولا
كلذ ن˘ع ل˘شضفو .ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
تا˘ي˘لآا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شسي˘˘شس
عم ينورتكلإلا عفدلا لامعتشسا

ثيح , تاءارجإلا يف تقولا حبر
لوشصحلا نم عدوملا نكمتيشس
موي سسفن يف عفدلا لاشصيإا ىلع

ي˘ف عور˘ششلا م˘ت˘˘ي˘˘شسو .عاد˘˘يإلا
خيرات يف قيبطتلا اذهب لمعلا

كلذو ن˘ي˘عو˘ب˘شسأا ها˘شصقأا ق˘˘حل
ل˘˘ئا˘˘شسو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م رو˘˘˘شضح˘˘˘ب
برق نع فرعتلا دشصق ملعإلا

يتلا ماهملاو تازيمملا مهأا نع
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ه˘˘شست نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م
فلتخم تاكرششلاو تاشسشسؤوملا
ل˘ج˘شسلا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
.يراجتلا
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ةينطولا ةيعرششلا ةئيهلا تحنم
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصل˘˘ل ءا˘˘ت˘˘فإل˘˘ل
حنم ىلع اهتق˘فاو˘م ة˘ي˘مل˘شسإلا
كنبلل ةيعرششلا ةقباطملا ةداهشش
ق˘يو˘شست˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘فر˘ي˘شصلا˘ب ة˘شصا˘خ تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
نايب هب دافأا امبشسح ةيملشسإلا
.ى˘ل˘عألا ي˘مل˘شسإلا سسل˘ج˘م˘ل˘˘ل
نإا˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لا تاذ بشسحو
ءاتفإلل ةينطولا ةيعرششلا ةئيهلا
ةي˘مل˘شسإلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘عا˘ن˘شصل˘ل
تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘شسارد ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت
ا˘ه˘لا˘م˘عأا لود˘ج ي˘ف ة˘جرد˘˘م˘˘لا
تاداه˘شش ح˘ن˘م˘ل ق˘م˘ع˘م ل˘كششب

ق˘يو˘شست˘ل ة˘ي˘عر˘ششلا ة˘ق˘با˘ط˘م˘لا

ةيملشسإلا ة˘فر˘ي˘شصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م

ة˘ي˘لا˘م و ة˘ي˘˘كن˘˘ب تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل

هذه بيشصنت مت ،ريكذتلل .ىرخأا

يشضاملا ل˘ير˘فأا1 موي ةئي˘ه˘لا

سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع

تلكوأا ثيح ،ىلعألا يملشسإلا

يتلا تافلملا ةشسارد ةمهم اهل

فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لإا تدرو

ةيلاملا و ةيكن˘ب˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

نم عونلا اذه لاخدإا مزتعت يتلا

ا˘˘ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ ي˘˘ف تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ريزو دكأا هتهج نم.ةيفرشصملا

نأا نامحرلا دبع نب نميأا ةيلاملا

ةيملشسإلا ة˘فر˘ي˘شصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م

لاومألا سصاشصتما ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
ةيزاوملا قوشسلا يف ةدوجوملا

ةيملشسإلا ةفريشصلا» نأاً ادكؤوم
ي˘˘˘ف ل˘˘˘ماو˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘حأا ل˘˘˘˘كششت
ماظن رودشص ذنمو ، ايجيتارتشسإا

سسرام51 ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا كن˘ب

ةيقيبطتلا سصوشصنلاو،0202
انك» ريزولا لاقو .«اهل ةعباتلا
تايلا˘ع˘ف˘لا سضع˘ب˘ل ا˘نر˘شضح د˘ق
سسيشسحت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘مل˘عإلا
نكلو ،د˘يد˘ج˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا اذ˘ه˘ب

اذ˘ه تل˘قر˘ع ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
اهيف قلطنن فوشس نكلو راشسملا
.«ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا ي˘˘ف
ةيملاعلا ةيميداكألا ذاتشسأا داششأاو

ا˘يز˘ي˘لا˘م˘ب ة˘ي˘عر˘ششلا ثو˘ح˘ب˘ل˘˘ل

ةفريشصلا ماظنب ةوارهوب ديعشس

ةديدع لود نأا ادكؤوم ةيملشسإلا

ةيجتارتشساك ماظنلا اذه تجهتنا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ، ة˘يدا˘شصت˘قاو ة˘ي˘˘لا˘˘م

ةيراجتلا تلماعتلا يف نزاوتلا

حا˘˘شصفإلا» نإا ةوار˘˘هو˘˘ب لا˘˘قو ،

ًاد˘˘ج م˘˘ه˘˘م نو˘˘بز˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا

يتلا ايز˘ي˘لا˘م ن˘ع لا˘ث˘م ا˘مد˘ق˘م

ةيفرشصملا اهتموظنم يف يطعت

ة˘يا˘ه˘ن ي˘˘ف نو˘˘بز˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘حألا

م˘˘˘ج˘˘˘ح ة˘˘˘فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسلا

تم˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا تارا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسلا

مت يتلا دوق˘ع˘لا ى˘ت˘حو ه˘لاو˘مأا˘ب

.اهماربإا
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ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا عا˘ف˘تر’ا ىدأا ا˘˘م˘˘ك
رظ˘ح سضر˘ف ى˘لإا ةرار˘ح˘لا ة˘جرد
يف، ةنيد˘م˘لا عراو˘صشب لاو˘ج˘ت˘ل˘ل

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م سسمأا تد˘˘ه˘˘صش ن˘˘ي˘˘ح
ةي’ولا ميلقإا ربع تايفصشتصسملا
ن˘˘م ت’ا˘˘˘ح ةد˘˘˘ع لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا
تا˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘صضم˘˘˘لاو تاءا˘˘˘م˘˘˘غإ’ا
ة˘جرد عا˘ف˘ترا بب˘صسب ة˘يد˘صسج˘لا
ة˘صصا˘خ ت’ا˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةرار˘˘ح˘˘لا
ىلع ةنمزملا سضارم’ا باحصصأاب

يومدلا ط˘غ˘صضلا ى˘صضر˘م رار˘غ

ق˘˘ي˘˘صض و ير˘˘˘كصسلا ى˘˘˘صضر˘˘˘مو

ءا˘˘ب˘˘طأ’ا عر˘˘صش ا˘˘م˘˘ك سسف˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا

مدعب سسا˘ن˘لا ح˘صصن˘ب نو˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

سسم˘˘˘صشلا ة˘˘˘ع˘˘˘صشأ’ سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

سضار˘˘مأ’ا با˘˘ح˘˘˘صصأا ة˘˘˘صصا˘˘˘خو

د˘ع˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م، ة˘ن˘مز˘م˘˘لا

با˘ح˘صصاو لا˘ف˘طأ’او نو˘ن˘صسم˘لا

ةصضرع رثك’ا ةنمزملا سضارمأ’ا

تابرصضب ة˘با˘صصإÓ˘ل م˘هر˘ي˘غ ن˘م

،ءا˘ب˘طأ’ا سضع˘ب بصسح، سسم˘˘صشلا

ةعفترم˘لا ةرار˘ح˘لا تب˘ب˘صست ا˘م˘ك

راتكه002 نم ديزأا قارتحا يف

ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م

052 ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزأا و سشار˘˘˘˘˘حأ’او

عو˘ب˘صس’ا ة˘ل˘ي˘ط ةر˘م˘ث˘م ةر˘ج˘˘صش

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل نا˘ي˘˘ب بصسح

بور˘ه ل˘ج˘˘صس ا˘˘م˘˘ك، ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب

افوخ لمعلا تاصشرو نم لامعلا

تلو˘حو ،سسم˘صشلا تا˘بر˘˘صض ن˘˘م

ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا ةرار˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘جرد

ىلإا ةملاق ةي’و قطانم فلتخم

ةيلاخ تناك يتلا حابصشأ’ا ندم

ريثكلا عفد امم ، اهصشورع ىلع

مهجئاوح ءاصضق ىلإا ناكصسلا نم

لجأا نم ،ةيحابصصلا تارتفلا يف

ي˘فو ،سسم˘صشلا تا˘بر˘صض يدا˘ف˘˘ت

ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘لا ر˘ح˘لا ة˘جو˘م ل˘˘ظ

عي˘م˘ج˘ب لاو˘ج˘ت˘لا ر˘ظ˘ح تصضر˘ف

عاطقنا لعج امم ةي’ولا قطانم

ي˘ف ة˘صصا˘خ ا˘ما˘م˘ت ا˘ه˘ب ة˘كر˘ح˘لا

ءاصسملا ةياغ ىلإا راهنلا فصصتنم

ةي’و˘لا˘ب ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع د˘ه˘صشت˘ل ،

را˘ي˘ت˘˘ل˘˘ل ةرر˘˘كت˘˘م تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا

بب˘˘˘صسب اذ˘˘˘˘هو ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلا

ةز˘ه˘جأ’ طر˘ف˘م˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’ا

.ديربتلا

ةليصسملاب رارف ةلاح يف30 مهنيب نم

اًنجسس ةنسس02و3 نيب حوارتت ماكحأا
باهرإ’اب اوداسشأا شصاخسشأا5 دسض اًذفان
ةليصسملا ءاصضق سسلجمب تايانجلا ةمكحم سسمأا ءاصسم تمكح

نم سصاخصشأا5 دصض اًذفان اًنجصس ةنصس02و3 نيب حوارتت اًماكحأا

طيلصست تصسمتلا ةماعلا ةباينلا امأا رارف ةلاح يف30 مهنيب

تاونصس01 ب نيفوقوملا نيمهتملا دصض ذفانلا نجصسلا ةبوقع

ةبوقع سسمتلا امنيب ،رانيد نويلمب اهردق ةيلام ةمارغ عفد عم

3 مهددعو نيرافلا نيمهتملا ةيقب دصض ةنصس02 ذفانلا نجصسلا

جراخلاب طارخن’ا ةمهتب رانيد نويلم2 اهردق ةيلام ةمارغ عم

مÓعإ’ا تايجولو˘ن˘كت ماد˘خ˘ت˘صسا ة˘يا˘ن˘جو ي˘با˘هرإا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف

ةحلصسملا ةيباهرإ’ا تاميظنتلا راكفأا رصشن سضرغب لاصصت’او

ةداصشإ’او اهحلاصصل سصاخصشأا دينجتو اهتطصشنأاو اهلامعأا معدو

ةيصضقلا عئاقو دوعت يتلا ةيباهرإا لاعفأا باكترإا ىلع عيجصشتلاو

ةحلصصم˘لا ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م تدرو9102 ربمفو˘ن ر˘ه˘صش ي˘لا

دوجو نع اهدافم ةديلبلا ةي’و نمأ’ يئاصضقلا قيقحتلل ةيوهجلا

ةلودلاب فرعي ام ميظنت اهنم ة˘صصا˘خو ة˘ي˘با˘هرإ’ا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

تاملاكملا نع فصشك و تايرحتلا دعب نيبت ثيح ةيمÓصسإ’ا

فيقوتو ةهوبصشم˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت م˘ه˘ب سصا˘خ˘لا

ةليصسملا ةي’و لجحلا نيع ةيدلبب (سص .ع) (ا. ع) نيمهتملا

 يباهرإ’ا ميظنتلا رصصانعب امهتقÓعل

 خوصشخصش حلاصص

ةبكرم نتم ىلع ةدحو021 طبصض

ةطيبسشب رومخلا جورم فيقوت
فراطلا يف راتخم

يجراخلا يرصضحلا نمأ’ا يف Óثمم فراطلا ةي’و نمأا نكمت

ةيئاجف ةبقارم طاقن بصصن لÓخ نم سسمأا لوأا راتخم ةطيبصش

نتم ىلع تطبصض ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةيمك زجح نم

ةردق نيأا ةعورصشم ريغ ةقيرطب عيبلل ةهجوم تناك ةبكرم

تاءارجإ’ا عيمج ءافتصسا دعب و. ةدحو021 ـب ةزوجحملا ةيمكلا

لقنو ةزايح ةيصضق نع يئاصضق فلم هقح يف زجنأا ةينوناقلا

ىلإا ل˘صسرأا ة˘صصخر نود˘ب ع˘ي˘ب˘لا سضر˘غ˘ل ة˘ي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘صشم

هتمكاحمل ناعردلا ةمكحم ىدل ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا

.هل بوصسنملا لاعفأ’ا ىلع

نيمأا لداع

 ةياجب راطمب ةصسولهملا بوبحلا نم ةيمك ىلإا ةفاصضإا

تارايسس3 زجحت فيطسس كرامج
 ةليسسملاو فيطسسب

ةيوهجلا ةيريدملا مي˘ل˘قإ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت

نم ،هلاكصشأا فلتخمب بيرهتلا عمق راطإا يف ،فيطصسب كرامجلل

ةليصسملا و فيطصس نم لكب ةيعون زجح تايلمع ثÓثب مايقلا

كرامجلل ةلقنتملا ةقرفلا اهب تماق ىلوأ’ا ةيملعلا .ةياجب و

نيترايصس زجح يف تلثمت و، فيطصس كرامجلا ماصسقأا ةيصشتفمب

لاعفأ’ا يهو بيرهتلا قيرط نع ةدروتصسم يبنجأا ميقرت تاذ

791،303،423 داوملا قفو اهيلع بقاعملاو سصوصصنملا

ةحفاكمب قلعتملا50-60 رمأ’او ،كرامجلا نوناق نم523و

ماهملا ةددعتم ةقرفلا اهب تما˘ق ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا و ،بير˘ه˘ت˘لا

و، جيريرعوب جرب كرامجلا ماصسقأا ةيصشتفمل ةعباتلا ةليصسملاب

قيرط نع ةدروتصسم يبنجأا ميقرت تاذ ةرايصس زجح يف ةلثمتملا

قفو اه˘ي˘ل˘ع بقا˘ع˘م˘لاو سصو˘صصن˘م˘لا لا˘ع˘فأ’ا ي˘هو ،بير˘ه˘ت˘لا

ةثلاثلا ةيلمعلا امأا و ،كرامجلا نوناق نم523و303 ””داوملا

نابع راطمب ة˘يا˘ج˘ب ن˘ير˘فا˘صسم˘لا سصح˘ف ة˘قر˘ف ا˘ه˘ب تما˘ق د˘ق˘ف

ةصسولهم˘لا سصار˘قأ’ا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ي˘ف تل˘ث˘م˘ت و ،نا˘صضمر

نيتلحر ةجلاعم ءانثأا اهزجح مت يتلا و ،اصصرق083ـب تردق

جراخلاب ةقلاعلا ةيرئازجلا ةيلاجلا ءÓجإا جمانرب نمصض نيتيلود

د˘حأا ة˘ع˘ت˘مأا ل˘˘خاد ما˘˘كحإا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م ة˘˘عا˘˘صضب˘˘لا تنا˘˘ك ثي˘˘ح،

.نيرفاصسملا

ر نميأا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ3506ددعلا0202 توأا40 ءاثÓثلا4

www.akhersaa-dz.com

ةيوئم ةجرد54 ىلإا اهب ةرارحلا ةجرد تلصصو نيأا ةقوبصسم ريغ رح ةجوم، نطولا تاي’و يقاب رارغ ىلع مايأ’ا هذه ةملاق ةي’و دهصشت
ةيئافصشتصس’ا حلاصصملا ىلإا نصسلا رابك ضضعب لوخد يف مايأا ةثÓث نم ديزا ذنم ةي’ولا حاتجت يتلاو هذه رحلا ةجوم ببصستتل ، لظلا تحت

.ضسمصشلا تابرصض ببصسب رافنتصسا تلاح يف تلخد يتلاو

 لظلا تحت ةجرد54 ـلا تلصصو

ةملاق ةي’و حاتجت ةقوبسسم ريغ رح ةجوم
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ة˘˘حرا˘˘ب˘˘لا لوأا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل تي˘˘˘فو˘˘˘ت

رو˘ن سسم˘صش ا˘ي˘لا˘ع ) ة˘صضر˘م˘م˘˘لا

82 رمع˘لا ن˘م ة˘غ˘لا˘ب˘لا ( ىد˘ه˘لا

ةحل˘صصم˘ب ل˘غ˘ت˘صشت ي˘ت˘لاو ة˘ن˘صس

د˘ي˘ه˘˘صشلا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب ةد’و˘˘لا

05 راصشصش ةيدلبب رمعم يدعصس

ةي’ولا ةمصصاع رقم بونج ملم

اهتدولومل اهعصضو دعب ، ةلصشنخ

ةمصصاعب لفطلاو مأ’ا ىفصشتصسمب

ةصضرمملا تناك ثيح ، ةي’ولا

ىفصشتصسمب رجحلا تحت ةدوجوم

دعب راصشصشب ديدج نب يلذاصشلا

مت و انوروك سسوريفب اهتباصصإا

ىفصشتصسم ىلإا تبصسلا موي اهلقن
ار˘ظ˘ن و ة˘ي’و˘لا ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب مأ’ا

تديعأا ، سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘با˘صصإ’
ن˘ما˘صضت ة˘جو˘م د˘ع˘˘ب و لز˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةداعإا مت كوبصسيافلا ربع ةعصساو
ىلإا ديدج نم لماحلا ةصضرمملا

، ةد’و˘ل˘ل ي˘ح˘لا˘صص ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم
لقأا دعب و ةيلمع اهل تيرجأا ثيح
ة˘صضر˘م˘م˘لا تظ˘ف˘˘ل ة˘˘عا˘˘صس ن˘˘م
ةدولوملا امنيب ، ةريخأ’ا اهصسافنأا

. ةيانعلا تحت تعصضو
، ةصضرمملا ةافو ربخ لوزن دعبو
نم تارصشعلا دحأ’ا ءاصسم عمجت
راصشصش ىفصشتصسم مامأا نينطاوملا
بابصسأا يف قيقحت حتفب ةبلاطملل
مصسقب نييئاصصخأا ريفوت و ةافولا

لوحي يذلا ىفصشتصسملاب ةد’ولا
ة˘م˘صصا˘ع ى˘˘لإا ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا بل˘˘غأا
قيقحت حتفب اوبلاط امك ، ةي’ولا

ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإ’ا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ع˘˘م
نيذلا ةلصشنخب مصساقلب يحلاصص
يف ةصضرمملا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا او˘صضفر
جاجتح’ا دعبو ، ىلوأ’ا ةلهولا

م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو
.اهلابقتصسا

م˘ظ˘ن ،ن˘ي˘ن˘ث’ا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص ي˘˘فو
يدعصس ىفصشتصسمب نو˘صضر˘م˘م˘لا

و ةيجاجتحا ةكرح راصشصشب رمعم
م˘ه˘ت˘ل˘ي˘مز ع˘م ة˘ي˘ن˘ما˘صضت ة˘ف˘˘قو
ح˘ت˘ف˘ب ا˘ه˘ي˘ف او˘ب˘لا˘ط ، ةا˘فو˘ت˘م˘˘لا
˘مد˘ع و با˘ب˘صسأ’ا ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
نصسحأا ىلع ةموحرملا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

تقولا سسفن يف مظن امك ، هجو

˘˘˘ما˘˘˘مأا جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م

لخدتب ني˘ب˘لا˘ط˘م ، ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا

دراوملا ريفوت لجأا نم ةرازولا

نييئاصصخأ’ا و ةمزÓلا ةيرصشبلا

ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو ةد’و˘˘˘˘لا م˘˘˘˘صسق˘˘˘˘˘ب

ى˘˘˘لإا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم˘˘˘لا

و ل˘˘ف˘˘ط˘˘لاو مأÓ˘˘ل ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسم

ةيرصشبلا لئاصسولا لك نم هنيكمت

ة˘يراو˘ج˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب و ة˘يدا˘م˘لاو

يبطلا مقاطلا مظن لÓج ةيدلبب

ةيجاجتحا ةف˘قو ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘صشلاو

ةمو˘حر˘م˘لا ةر˘صسأا ع˘م ة˘ي˘ن˘ما˘صضت

. يدهلا رون سسمصش ايلاع

لÓج ةيراوجلا ةدايعلاو راصشصش ىفصشتصسمب ةينماصضت تافقو و تاجاجتحا

ةلسشنخ يف اهتدولوم عسضو دعب انوروك شسوريفب ةباسصم لماح ةسضرمم ةافو
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ةعقاولا ياب حلاصص ةيدلب تفرع
لوأا موي ، فيطصس ةي’و بونج
و تاجاجتح’ا نم ةجوم سسمأا

دوزتلا ةلكصشم ببصسب نايلغ ةلاح
ماي’ا هذه لÓخ، بورصشلا ءاملاب
هذه ىلع بلطلا رثكي نيأا ةراحلا
.ةايحلل ةيرورصضلا ةداملا

رقمب تناك تاجاجتح’ا ةيادب
ناكصس مدقأا نيأا ،ياب حلاصص ةيدلب

هر˘ق˘م ق˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع طر˘˘فأا ة˘˘ير˘˘ق
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل
ريفوت و لجاعلا لخدتلا ةرورصضب
بر˘قأا ي˘ف بور˘صشلا ءا˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ل
ديحولا بقنلا فج امدعب، تقو
ءا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘هدوز˘˘˘ي نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا
سسي˘˘ئر ل˘˘خد˘˘ت د˘˘قو ، بور˘˘˘صشلا
نع نيلثمم ل˘ب˘ق˘ت˘صسا و ة˘يد˘ل˘ب˘لا
و مهعم رواحتلا مت و ،نيجتحملا
جيراهصصب مهديوزت ىلع قافتإ’ا
عورصشم زا˘ج˘نإا ة˘يا˘غ ى˘لإا، ءا˘م˘لا

ةيرقلا ناكصس ةدئافل ديدج بقن

جتحا امك، ميدقلا بقنلا راوجب

ر˘ق˘م ما˘˘مأا ن˘˘كصسم99 ناكصس

حلاصص طصسوب هايمل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ي˘ت˘لا سشط˘ع˘لا ة˘مزا ى˘ل˘˘ع، يا˘˘ب

عوبصسأا نم د˘يزأا ذ˘ن˘م ا˘ه˘نو˘نا˘ع˘ي

ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘كأا د˘˘˘قو،

هنأاب نيجتحملل هايملل ةيرئازجلل

م˘ه˘لا˘˘غ˘˘صشنا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘صس

. لاج’ا برقا يف حورطملا

552 و ةيرقلا ناكصس بلاط امك

ن˘˘˘م زا˘˘˘كعو˘˘˘ب ي˘˘˘ح و ن˘˘˘كصسم

ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم

ةحلاصصلا هايملا ريفوت ةرورصضب

عم مهتاناعمل دح عصضول ،برصشلل

ي˘ت˘لا ما˘يأ’ا هذ˘ه لÓ˘خ سشط˘ع˘˘لا

تاجردل اريبك ا˘عا˘ف˘ترا تد˘ه˘صش

ة˘ه˘ج˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةرار˘ح˘˘لا

.فيطصس ةي’ول ةيبونجلا

فيطصسب ياب حلاصص

 ششطعلا ةمزأا ببسسب ةيدلبلا رقمل قلغ و تاجاجتحا
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د˘ق صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص نا˘كو اذ˘˘ه
تÓق ةقطنمب ديدج قيرح علدنا
ترخ˘صس ثي˘ح ،ف˘ير˘عو˘ب ل˘ب˘ج˘ب

ةيندملا ةيامحلا حلاصصم هدامخإل

ل˘تر˘لا ة˘ق˘فر ل˘خد˘ت تاد˘˘حو5

ةنحاصش51 عومجم˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

لخد˘ت نو˘ع56 داد˘ع˘تو ءا˘ف˘طإا
مكحتلا ل˘جأل ،بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
مامأا ،هراصشتنا عنمو قيرحلا يف
ةرار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جرد
لخدتلا قر˘ف تنا˘كو .ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لا
ن˘ي˘ع˘ب عا˘ط˘ق˘لا ةد˘حو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
داتع نم ءزجب ةموعدم توقاي
ءاصسم تلخدت دق لقنتملا لترلا
ق˘ير˘ح دا˘˘م˘˘خإا ل˘˘جأل لوألا صسمأا
ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب د˘يا˘ق دلوأا ة˘با˘غ˘˘ب
مكحتلا مت ظحلا نصسحل . توقاي
ربكأا تاحاصسم مهتلي نأا لبق هيف
ةيامحلا ريدم رامخ لامج ديقعلا
نأا د˘كأا ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

نيلعاف˘لا ي˘قا˘ب ة˘ق˘فر ه˘ح˘لا˘صصم

ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كصشب تر˘ط˘˘ي˘˘صس
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب بصش يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا
ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘صسلا نأاو ،صسيد˘˘صسف
لخدت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ع˘ب˘ت˘م˘لا

ةيبا˘غ ة˘ل˘ت˘ك ذا˘ق˘نإا ن˘م م˘ه˘ت˘ن˘كم

فلأا85 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ت ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
ع˘م˘ج˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،را˘˘ت˘˘كه
و رجآÓل ع˘ن˘صصم، ي˘ف˘ير ي˘ن˘كصس

.ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘ل˘ل خ˘صض ة˘ط˘ح˘م

تدهصش ،ةنتاب ةيلو نأا افيصضم
كرابملا ىحصضألا ديع مايأا يناث
ةرطيصسلا مت قئارحلا نم ةلصسلصس
لصضفب ايئا˘ه˘ن ا˘هدا˘م˘خإاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تايناكمإلا ر˘ي˘خ˘صستو ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا
،بصسان˘م˘لا تقو˘لا ي˘فو ة˘مزÓ˘لا

ةروقنصش ةباغ قيرح رارغ ىلع
،ناروزوب قيرح ،صسيدصسف ةيدلبب

ق˘˘˘ير˘˘˘ح ، ط˘˘˘ي˘˘˘صشما˘˘˘˘ت ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح
ي˘˘صس دلوا ةر˘˘ئاد˘˘ب تنÓ˘˘صسكا˘˘˘ت
ةناورمب ةر˘خا˘ف ق˘ير˘ح ،نا˘م˘ي˘ل˘صس
ف˘ل˘ي˘يو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ر˘خآا ق˘ير˘حو

تف˘ل˘تأا د˘قو.صسيدصسف ةيد˘ل˘ب˘ب

ةيلوب ارخؤوم ةلجصسملا قئارحلا

50 يلاوح اه˘ل˘م˘ج˘م ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب
اميف ،يباغلا ءاطغلا نم تاراتكه
ر˘ئا˘صسخ ءا˘صصحإا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
صسيد˘صسف ة˘با˘غ˘ب لوألا ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا

ف˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ج اذ˘˘˘˘˘˘كو
ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ ع˘جرأاو .ة˘˘يرا˘˘ج
لا˘صصتلاو مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘خ بصسح
راصشتنا بابصسأا ةيندملا ةيامحلل
بو˘ب˘صش ى˘لإا ة˘˘عر˘˘صسب ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا

03:11 ةورذلا تقو يف قيرحلا
،ةيوقلا ةيلامصشلا حايرلا ،احابصص
ءاطغلا ةفاثك ،ديدصشلا رادحنلا
نم نوكت˘م˘لا ي˘با˘غ˘لاو ي˘تا˘ب˘ن˘لا
يهو ءافلحلاو طولبلا ،راعرعلا
اذ˘ه ،با˘ه˘ت˘˘للا ة˘˘ع˘˘ير˘˘صس عاو˘˘نأا
ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘صص ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإلا˘˘˘˘ب

ديدع تمهاصس اميف.صسيراصضتلا

رخآاب وأا لكصشب ةيباجيإلا طاقنلا
كلذ ن˘م ،ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ي˘˘ف
ل˘تر˘˘لا بر˘˘ق ،ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ة˘˘عر˘˘صس
،ق˘ير˘ح˘لا ع˘قو˘م ن˘م ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا

ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘كرا˘صشم
، تاباغلا ح˘لا˘صصم ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ددعو ،يبعصشلا ينطولا صشيجلا
اذه ،نيعوطتملا نينطاوملا نم
تانحا˘صش د˘يوز˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ع˘˘ن˘˘صصم ن˘˘م ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب ءا˘˘˘ف˘˘˘طإلا
ة˘ي˘لا˘ع˘ف ،روا˘ج˘˘م˘˘لا كي˘˘مار˘˘ي˘˘صس
نم ةنتاب ةيلو نيكمت ،ناوعألا

تاباغلا قئارح ةحفاكمل ناث لتر
ةيريدملا حلاصصم فرط نم اذهو
ه˘˘ب˘˘ي˘˘صصن˘˘ت م˘˘ت يذ˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا

ح˘لا˘صصم ى˘ق˘ب˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف .ار˘˘خؤو˘˘م
بهأات ةلاح يف ةيندملا ةيامحلا
لجأل لخدتلل ادادعتصساو ىوصصق
ي˘ف ع˘لد˘ن˘ي د˘ق ق˘ير˘ح يأا دا˘م˘˘خإا

هذاقنإا نكمي ام ذاقناو زيجو فرظ
يذلا يباغلاو يتابنلا ءاطغلا نم
هب قئارحلا بوبصش بابصسأا ددعتت
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘يلو تتا˘˘بو
ا˘يو˘ن˘صس ر˘صسخ˘ت ق˘طا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع
تاحاصسم ر˘ح م˘صسو˘م ل˘ك ا˘م˘ي˘صس
م˘غر ،ا˘ه˘˘ب نا˘˘ه˘˘ت˘˘صسي ل ة˘˘ي˘˘با˘˘غ
حلاصصمل ةيصسيصسحتلا تÓ˘م˘ح˘لا
ر˘طا˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا
.اهثودح بنجتو قئارحلا

ةنتاب

ةيئأذغ دأومو  ةيلقع تأرثؤوم زجح

تاقورسسم عاجرتسسأو ةبراسضملل ةهجوم
يرصضحلا نمألا رصصانعل ةنطاوم اهب تمدقت ىوكصش تنكم

ةقرصسلل اهنكصسم صضرعت ةيفلخ ىلع ،ةنتاب ةيلوب ةكيربب يناثلا

عاجرتصسا اذكو ،مهفيقوتو نيلعافلا نع فصشكلا نم ،رصسكلاب

ةعدوملا اهاوكصش يف ةيحصضلا تغلب ثيح ،تاقورصسملا نم ءزج

نم ةعومجم لاط يذلا ةقرصسلا لعفل اهنكصسم صضرعت نع

فر˘ط ن˘م ىر˘خأا ة˘ي˘لز˘ن˘م صضار˘غأاو ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا ةز˘˘ه˘˘جألا

ةيصضقلا يف اقيقحت ةحلصصملا تاذ تحتف روفلا ىلع ،نيلوهجم

ةنصس12 و02 رمعلا نم نيغلابلا امهب هبتصشملا فيقوت مت نيأا

ميدقت راظتنا يف اذه ،تاقورصسملا نم ءزج عاجرتصسا مت امك

ةقرف رصصانع اهتهج نم.ةيئاصضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘ما ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا

ايئاصضق نيقوبصسم فيقوت نم تنكمت دقف ،لخدتلاو ثحبلا

ةنتاب ةنيدمب ةديصشك يحب ةنصس22 و12 رمعلا نم ناغلبي

ىلإا ةفاصضإلاب ،عاونأا ةدع نم ةصسولهم صصارقأا503 امهتزوحب

ءافيتصسا دعبو ،موجن30 يذ نيكصس نع ةرابع صضيبأا حÓصس

ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا نيفوقوملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا

ةيعرصشلا ريغ ةبراصضملا ةحفاكم صصوصصخبو.ايميلقإا ةصصتخملا

رصصانع تنكمت نينطاوملا لبق نم كÓهتصسلا ةعصساولا داوملاب

ةيريدم حلاصصم عم قيصسنتلاب ةنتابب صسماخلا يرصضحلا نمألا

نزو اصسيك421 تغلب ديمصسلا ةدام نم ةيمك زجح نم ةراجتلا

ىلع مت ،اراطنق13 زوجحملا ديمصسلا يلامجإا غلب ثيح غلك52

يحب ةن˘صس92 رمعلا نم غلبي صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ر˘ثا

.ديمصسلا راعصسأاب ةبراصضملا ددصصب ناك ءادهصشلا
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عورسشم فانئتسساب ةبلاطملل /جيريرعوب جرب

ءابرهكلاب طبرلأ

زاجملأ ةيرقب يريحد عمجم يح ناكسس

54 مقر ينطولأ قيرطلأ نوقلغي
ةيرقب  يريحد عمجم يح ناكصس صضعب  صسمأا  ةحيبصص مدقأا

قلغ ىلع جيريرعوب جرب بونج صشعلا ةيدلبل ةعباتلا  زاجملا

ةليصسملاو جيريرعوب جرب نيب طبارلا54 مقر ينطولا قيرطلا

يداو ىلع رمي يذلا رصسجلل يلامصشلا جرخملا ىوتصسم ىلع

مهيح طبر عورصشم مامتإا نم ةدافتصسلا نم ةبلاطملل  بصصقلا

عورصشملا نمصض ةجردملا ريغ نكاصسملا ةدافتصساو ءابرهكلاب

ىلإا عورصشملا مامتإا رخأات دوعيو  بلطملا اذه ببصسب فقوت يذلا

ةصسصسؤوم تماق نأا دعب هلامكإا نود تلاح يتلا تاصضراعملا

ىلإا مهلوصصوبو ةينعملا ءايحألا ىلع ةدمعألا صسرغب فيرهك

طبرلا نم ةدافتصسلا  ميمعتب ةبلاطملا تمت  روكذملا يحلا

قلغ رمتصساو  ةجردملا ريغ نكاصسملا ىلا ءابرهكلا ةكبصشب

صسيئر لخدت ةياغ ىلإا احابصص ةصسداصسلا ةعاصسلا نم قيرطلا

كردلا ةقرف دئاق ةقفر صشعلا ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا صسلجملا

لودعلاب  مهعانقإلو مهلاغصشنا ىلإا عامتصسÓل ةيدامحلاب ينطولا

يذلا ةيلولا يلاو ديصسلا ىلإا مهنع نيلثمم دافيإاو مهرارق ىلع

يذلاو نيلثمملا دحأا بصسح  مهلاغصشنا ىلإا عمتصساو  مهلبقتصسا

فانئتصسل ةصسصسؤوملا ةدوعب  مهنأامط  يلاولا ديصسلا نأا  هبصسح

.طبرلا لاغصشأا
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5
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تاحاسسم ىلع اهلمجم يف قئأرحلأ هذه تتأ ثيح ،ةيباغلأ قطانملأ ديدعب تبسش يتلأ ،قئأرحلأ دامخإأ تايلمع ديعلأ مايأأ يناث ذنم ،ةنتاب ةي’وب لسصأوتت
ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم اهل تناك يتلأ قئأرحلأ يهو ،قطانملأ فلتخمب قئأرحلأ ديدع هقحل ،سسيدسسف ةيدلبب ةباغ قيرح اهربكأأ ناك ،ةعسساسش ةيباغ
ينماسضت لمع يف أوبه نيذلأ ،نيعوطتملأ نينطأوملأ نم ددعو سشيجلأ أذكو تاباغلأ حلاسصم رأرغ ىلع ةلعافلأ فأرطأ’أ فلتخم ةكراسشمب ،داسصرملاب

.نأرينلأ دأدتمأ يف تهماسس حاير بوبهو سسيراسضتلأ ةبوعسص مغر ،زيجو فرظ يف قئأرحلأ هذه يف مكحتلأ نم نكم ام وهو ،نوعلأ دي ميدقتل

راتكه فلأأ85 ـب ردقت ةيباغ ةلتك ذاقنإأ

ةنتابب ةيباغلأ تاحاسسملأ نم تأراتكهل اهماهتلأ لسصأوت قئأرحلأ
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يف ةلوذبملا دوهجلل ةلصصاوم
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
تا˘كب˘صشلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘˘صصا˘˘خ
لاج˘م ي˘ف ة˘ط˘صشا˘ن˘لا ة˘ي˘مار˘جإلا
تارثؤو˘م˘لا و تارد˘خ˘م˘لا ةرا˘ج˘ت
ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت ،ةيلقعلا
ي˘صسقد˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل
نيينمألا ءاكرصشلا عم قيصسنتلاب

40 فيقوت نم ةيعون ةيلمع يف
نيب مهرامعأا حوارتت  صصاخصشأا

فلأا09 زجح و ةنصس24 و33
يذلا لودامارت ءاود نم ةلوصسبك
تاينويفألا ةلئاع نمصض فنصصي
.ة˘ي˘ب˘˘ط ة˘˘ف˘˘صصو˘˘ب لإا عا˘˘ب˘˘ي ل و
ق˘ي˘صسن˘ت د˘ع˘ب تءا˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ءاكرصشلا عم يناديم ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م
ي˘ب˘ع˘صشلا صشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا د˘˘˘ع˘˘˘بو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

طط˘خ˘م صصو˘صصخ˘ب تا˘مو˘ل˘ع˘م
ليوحت و لق˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ي˘مار˘جإا

تاذ ةينلديصصلا داوملا نم ةيمك
لصصحتم ،ةردخ˘م˘لا صصئا˘صصخ˘لا

طصسولا تايلو ىدحإا نم اهيلع
و ة˘˘ف˘˘ث˘˘كم تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت د˘˘ع˘˘ب م˘˘˘ت
ديدحت تامولعملل ديج لÓغتصسا

و صصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘كم
ى˘ل˘ع ة˘هو˘ب˘˘صشم˘˘لا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا

،ةنيطنصسقب صضايرلا يح ىوتصسم
ةطخ داد˘عإا ا˘ه˘ئو˘صض ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل

د˘ع˘ب تن˘كم ة˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

فيقوت نم  ناكملل ديج قيوطت
ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع صصا˘˘خ˘˘صشأا ة˘˘˘ع˘˘˘برأا

عون نم ةيعفن امهادحإا نيتبكرم
ةيحايصس ىرخأا و صسربصسكإا ونور
امهعاصضخإاب  ،  دروف عون نم
ةيمك ىلع روثعلا م˘ت صشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل

05 لودامارت ءاود نم ةربتعم دج

فلأا09 ة˘بار˘˘ق˘˘ب ترد˘˘ق غ˘˘ل˘˘م

يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه ،ة˘˘˘لو˘˘˘صسب˘˘˘ك

ةفصصوب طقف فرصصي نأا بجوتي

ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م˘صض ف˘ن˘صصي و ة˘ي˘ب˘˘ط

دار˘فأا نا˘ك يذ˘لا و ،تا˘ي˘نو˘ي˘˘فألا

ي˘˘ف ه˘˘ج˘˘يور˘˘ت دد˘˘صصب ة˘˘كب˘˘صشلا

،ةريبك تايمكب ءادوصسلا قوصسلا

ةبارق ام زجح نم تنكم ةيلمعلا

05 لودامارت ةلوصسبك فلأا09

نم يلام غلب˘م ،ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م ،غ˘ل˘م

و ،ةلاقن فتاوه ،ةيمارجإا تادئاع

د˘ع˘ب ،صصا˘خ˘صشأا ة˘ع˘برأا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

تاءارجإا فلم زاجنإا نم ءاهتنلا

م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘˘ئاز˘˘ج

نع، ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت

د˘عاو˘˘ق˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع ة˘˘ي˘˘صضق

و ةيرادإلا ةبقار˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ةنهم  ةصسرامم ،ةينمألا و ةينقتلا

و ةزا˘ي˘ح ،ة˘صصخر نود ة˘˘ح˘˘صصلا

صصئاصصخ تاذ ةيودأا عيب و لقن

ةقيرطب ،ايلقع ةرثؤوم و ةردخم

ةبكرم لامعتصساب ةعورصشم ريغ

.كرحم تاذ

  يسسقدلأ  «يج يب مأأ يب» ل  ةيعون ةيلمع يف

 ةنيطنسسقب لودامأرت سسولهم نم ةلوسسبك  فلأأ09 زجح



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآأ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف3506ددعلا0202 توأا40 ءاثÓثلا6
«انيسس نبا» تلاجعتسساب نيسضرممو ةبيبط ىلع امهئادتعا دعب

أذفان انجشس تأونشس3 و ةنشس نيب ام رامع يديشس نم نيباشش ةنأدإأ
تلاجعتسسلا ةحلسصمب نيسضرممو ةبيبط ىلع سسمأا لوأا امهئادتعا رثإا نجسسلاب رامع يديسس ةيدلبب نانطقي نيباسش سسمأا ةبانع ةمكحم تنادأا

.تاردخملا نم ةدئاز ةعرج هيطاعتب ارثأاتم مهيح نبا ةافو دعب «انيسس نبا» ىفسشتسسمب ةيبطلا
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ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ي˘˘كو ر˘˘مأأ
يروفلأ لوثملاب سسمأأ ةبانع ةمكحم
ن˘ي˘ي˘صسي˘ئر˘لأ ن˘ي˘ن˘ثلأ ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘˘ل˘˘ل
نيصضرممو ةبي˘ب˘ط ى˘ل˘ع ءأد˘ت˘علا˘ب
ةي˘ب˘ط˘لأ تلا˘ج˘ع˘ت˘صسلأ ة˘ح˘ل˘صصم˘ب
«انيصس ن˘بأ» ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ة˘ي˘ب˘ل˘ق˘لأو
يعماجلأ يئافصشتصسلأ زكرملل عباتلأ
ىد˘ل ا˘م˘ه˘ت˘نأدإأ تم˘ت ثي˘ح ،ة˘با˘ن˘ع˘ب
ىلع مكحلأو ءاصضقلأ مامأأ امهلوثم
تأو˘ن˘صس ثÓ˘ث ن˘ج˘صسلا˘ب ا˘˘م˘˘هد˘˘حأأ
دوعت ثيح ،ةذفان ةنصسب رخآلأو ةذفان
باصش لقن نيأأ دحألأ موي ىلإأ ةثداحلأ
نطقي هرم˘ع ن˘م تا˘ي˘ن˘ير˘صشع˘لأ ي˘ف
ةبيع˘صشلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب «ة˘ير˘ق˘لأ» ي˘ح˘ب
ةحلصصملأ ىلإأ رام˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب
أد˘ج ةر˘ي˘ط˘خ ة˘لا˘ح ي˘ف ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ
ن˘م ةد˘ئأز ة˘عر˘ج ه˘لوا˘ن˘˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
يف يفوت باصشلأ نأأ ريغ ،تأردخملأ
تلواحم تلصشف نأأ دعب ةحلصصملأ
يبطلأ ن˘ي˘م˘قا˘ط˘لأ أا˘جا˘ف˘ت˘ي˘ل ،هذا˘ق˘نإأ

ةحلصصم يف لماع˘لأ ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘صشو
م˘ه˘صضر˘ع˘ت˘ب كل˘˘ت تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسلأ

اصصخصش04 ةبأرق فرط نم موجهل
هيح ءانبأأو باصشلأ أذه ءاقدصصأأ نم
،ءاصضيبلأ ةحلصسألا˘ب نو˘ج˘جد˘م م˘هو
ةبيبط ى˘ل˘ع ءأد˘ت˘علا˘ب أو˘ما˘ق ثي˘ح
ر˘صسك ى˘لإأ ىدأأ ا˘م ة˘ن˘ي˘ه˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
يبط زج˘ع ي˘ف ا˘ه˘ل بب˘صستو ا˘ه˘يد˘ي
ىلع ءأدتعلاب أوماق امك ،رهصش ةدمل
يف ناك يذلأ يبطلأ هبصش مقاطلأ

مهنم لعف درك كلذو ناكملأ نيع
نأأ لبق ،يفوت باصشلأ نأاب مهملع دعب
نييصسيئرلأ نيم˘ه˘ت˘م˘لأ ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي
لدعملأ رمألأ امهي˘ل˘ع ق˘ب˘ط ن˘يذ˘ل˘لأ

يذلأ تا˘بو˘ق˘ع˘لأ نو˘نا˘ق˘ل م˘م˘ت˘م˘لأو
أر˘خؤو˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ه˘ع˘˘قو
لامع دوهج زيزعتو معدب يصضاقلأو
وأأ ءأد˘ت˘عأ يأأ ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ كل˘˘صسلأ

بجو˘م˘ب ي˘˘ح˘˘صصلأ ءأدألا˘˘ب سسا˘˘صسم
لك م˘ير˘ج˘ت˘ب ي˘صضق˘ي ي˘نو˘نا˘ق سصن
نم عاطقلأ لامع سسمت يتلأ لاعفألأ
ن˘ع كي˘ها˘ن ن˘ي˘يرأدإلأ ى˘لإأ ءا˘ب˘˘طألأ
لا˘ط˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ب˘ير˘خ˘˘ت˘˘لأ لا˘˘م˘˘عألأ
ا˘م زر˘بأأ ن˘مو ة˘ما˘ع˘لأ تا˘كل˘ت˘م˘م˘˘لأ
كاهت˘نأ عدر» :نو˘نا˘ق˘لأ ه˘ي˘ل˘ع سصن˘ي

مامأأ ةحوتفملأ ر˘ي˘غ ن˘كا˘مألأ ة˘مر˘ح

تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ ل˘˘خأد رو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ
دد˘˘صشم˘˘لأ عدر˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسلأ

كÓ˘˘˘˘˘مألأ بير˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ت لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘عأل
ىلإأ ةفاصضإلاب ،«ةيبطلأ تأزيهجتلأو
د˘˘صض ة˘˘مرا˘˘صص تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع رأد˘˘˘صصإأ
ن˘ج˘صسلأ ى˘لإأ ل˘صصت د˘ق ن˘يد˘ت˘ع˘م˘˘لأ
امنيب ،ةيحصضلأ ةافو لاح يف دبؤوملأ
ة˘ن˘صس ن˘م ن˘ج˘صسلأ ة˘بو˘ق˘ع حوأر˘ت˘˘ت
لاح يف تأونصس ثÓث ىلإأ ةدحأو

01 ىلإأ3 نمو يظفللأ ءأدتعلأ
يدصسجلأ ءأدتعلأ لاح يف تأونصس
قلعتي اميفو ،لعفلأ ةروطخ بصسح
ى˘ل˘ع ةوÓ˘عو ،ة˘يدا˘م˘لأ ر˘ئا˘صسخ˘لا˘˘ب
ىلإأ ني˘ما˘ع ن˘م ن˘ج˘صسلا˘ب ة˘بو˘ق˘ع˘لأ

ةي˘لا˘م ة˘مأر˘غ ق˘ب˘ط˘ت ،مأو˘عأأ ةر˘صشع

اهيلإأ فاصضيو جد نييÓم3 ـب ردقت
فرط نم مد˘ق˘م˘لأ سضيو˘ع˘ت˘لأ بل˘ط
.ةفدهتصسملأ ةيحصصلأ ةأاصشنملأ

جورم قيقش ىفوتملا
يف ببستملا تاردخملا
ةطرشلا ىلع ءادتعقا ةثداح

«ةيرقلا» ـب
ف˘˘صشك ،ة˘˘ل˘˘صص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘ف

نأأ «ة˘عا˘˘صس ر˘˘خآأ» ـل م˘˘ي˘˘ل˘˘ع رد˘˘صصم

ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘ب ي˘˘فو˘˘ت يذ˘˘لأ با˘˘˘صشلأ
ةعرج هيطاعت ةجيتن تلاجعتصسلأ

ق˘ي˘ق˘صش و˘ه تأرد˘خ˘م˘˘لأ ن˘˘م ةد˘˘ئأز
رصصانع ماق يذلأ تأردخملأ جورم

يام02 موي هف˘ي˘قو˘ت˘ب ة˘طر˘صشلأ

«ةيرقلأ» يح ىوتصسم ىلع0202
لبق نم مه˘ت˘م˘جا˘ه˘م ي˘ف بب˘صست ا˘م

ىلإأ05 نيب مهددعو يحلأ ناكصس

ةراجحلأ نيلمع˘ت˘صسم ا˘صصخ˘صش06
يديصص ة˘ي˘قد˘ن˘بو ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأو
نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ

ة˘˘طر˘˘صشلأ دأر˘˘فأأ ع˘˘فد ا˘˘م ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘قو
تببصست ةيطاطم تاقلط لامعتصسل
مت يذلأ نيدتعملأ دحأأ ةباصصإأ يف
ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلأ ز˘كر˘م˘لأ ى˘˘لإأ ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
ةريخألأ هصسافنأأ ظفل نيأأ يعماجلأ

يف فنعلأ لامعأأ ةدح نم دأز ام وهو
ةثداحلأ ي˘هو ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ
تت˘ف˘لو ما˘ع˘˘لأ يأأر˘˘لأ ترا˘˘ثأأ ي˘˘ت˘˘لأ
يصشفتملأ مأرجإلأ مجح ىلإأ ههابتنأ
تأردخملل راصشتنأ نم «ةيرقلأ» يف
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسألأو
.اهعأونأأ

     ةيلولا بارتب ةحسصلا ةيريدم فرط نم ةرسشابم تفظو ةلباق02 مهنيب نم

 دهعملأ نم ةلباق27 مشضت تÓباقلأ نم ةديدج ةعفد جرخت
¯eÉRhR HƒY«û°á

ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ع˘˘فد تجر˘˘خ˘˘˘ت

ن˘م ة˘ل˘با˘ق27 م˘˘صضت تÓ˘˘با˘˘ق˘˘˘لأ

يلاعلأ نيوكتلل ينطولأ دهعملأ

ةليلقلأ مايألأ يف ةبانعب تÓباقلل

تاميقملأ هيجوت مت نيأأ،ةيصضاملأ

ةيريدـم فرط نم ةيلولأ بأرتب

ن˘ه˘ل˘م˘ع بصصا˘ن˘م ى˘لإأ ة˘˘ح˘˘صصلأ

.ةرصشابم ةينعملأ حلاصصملاب

ينطولأ ده˘ع˘م˘لأ ر˘يد˘م ف˘صشك

ةبانعب تÓباقلل يلاعلأ نيوكتلل

يف نأأ »ةعاصس رخآأ»ـل حيرصصت يف

تجرخت ةمرصصنملأ ةليلقلأ مايألأ

دهعم ن˘م ة˘ل˘با˘ق27 مصضت ة˘ع˘فد

بأرتب نطقت ةلباق02 اهنم ةبانع

ر˘صضا˘ح˘م  ا˘ه˘ل تز˘ج˘نأأ ،ة˘˘يلو˘˘لأ

،ةحصصلأ ةيريدمب تعصضوو حاجن

ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألأ هذ˘˘ه تما˘˘˘ق ثي˘˘˘ح

نههيجوتب مرصصنملأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج82

م˘ه˘ل˘م˘ع بصصا˘ن˘م ى˘لإأ ةر˘صشا˘˘ب˘˘م

ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تأدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأو تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب
كلذو ،ةبا˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
اهنأاصش نم ةديدج ءامد خصض فدهب
ة˘ي˘ح˘صصلأ تا˘مد˘˘خ˘˘لأ م˘˘عد˘˘ت  نأأ
ةيقب ردحنتو أذه،لمأوحلأ ءاصسنلل
ةيلو نم تاجرختملأ تÓباقلأ
،ة˘˘صسب˘˘ت ،سسأر˘˘هأأ قو˘˘صس ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
ن˘˘لوأز ،فرا˘˘˘ط˘˘˘لأو ،ةد˘˘˘كي˘˘˘كصس

تأونصس5 ةد˘م˘˘ل ن˘˘ه˘˘ن˘˘يو˘˘كت
يلاعلأ نيوكتلل ينطولأ دهعملاب
تأذ ي˘فو ،ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب تÓ˘˘با˘˘ق˘˘ل˘˘ل
دهعملأ نأأ انثدحم فاصضأأ قايصسلأ
ىلع تايلو ةد˘ع˘ب تا˘ق˘ح˘ل˘م ه˘ل

يتلأ جيريرعوب جرب ةقحلم رأرغ
ة˘˘ن˘˘صسلأ هذ˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م تجر˘˘˘خ˘˘˘ت

يتلأ ةركصسب ةقحلمو،تÓباق01

ةقحلم ،تÓباق01 اهنم تجرخت
اه˘ن˘م تجر˘خ˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق

يتلأ ةليصسملأ ةق˘ح˘ل˘مو،ة˘ل˘با˘ق82

ةقحلمو تÓباق01 اهنم تجرخت

ا˘ه˘ن˘م تجر˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس

،تÓباق01 ةنتاب ةقحلم،ةلباق82
تÓ˘˘با˘˘ق˘˘لأ و˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘م ل˘˘˘صصي˘˘˘ل
ينطولأ دهعملأ نم تاجرختملأ
ةبانعب تÓباقلل يلاعلأ نيوكتلل

ةلباق861 ىلإأ هتاقحلم عيمجب
يف اهلمع رصشابتو اهنيوكت تهنأأ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب  ل˘˘جا˘˘ع˘˘لأ بير˘˘ق˘˘لأ
ةدو˘جو˘م˘لأ ة˘ي˘ح˘صصلأ ح˘لا˘˘صصم˘˘لأ
.ينطولأ بأرتلاب

اضرمم711 جرخت
ةزهجأ ولغشمو نييربخمو

ةعشفا
نم ةديدج ةعفد تجرخت امك

ةيمومعلأ ة˘ح˘صصل˘ل ن˘ي˘صضر˘م˘م˘لأ

دهعملأ نم اصضرمم711 مصضت
هبصشلل يلاعلأ نيوكت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ

ه˘ل يذ˘لأو ةد˘˘كي˘˘كصسب ن˘˘ي˘˘ي˘˘ب˘˘ط
مهني˘ب ن˘م تا˘يلو ةد˘ع˘ب ق˘حÓ˘م
بصسح كلذو ةبانع ةيلو ةقحلم
يذلأو لوؤوصسملأ تأذ هب حرصصام

ىرخأأ تاعفد تجرخت هنأ فاصضأأ
ة˘ح˘صصلأ ي˘ير˘ب˘خ˘م ة˘ع˘فد ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

ةعفدو،ايربخم82 مصضت ةيمومعلأ
»ةعصشألأ ةزهجأأ »ةزهجألأ ولغصشم
م˘˘صضت ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘صصل˘˘˘ل

ة˘ح˘صصل˘ل نو˘˘كلد˘˘م ،ل˘˘غ˘˘صشم92

أذه،اكلدم23 ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ي˘ف نو˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لأ م˘˘ها˘˘صسي˘˘صسو

فلتخمب91 د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘فا˘˘كم
ةيمومعلأ ةيبطلأ حلاصصملأ

ضرمم دعاسم251
ناحتمقا نوزاتجيس

لبقملا سيمخلا يئاهنلا

د˘عا˘صسم بلا˘ط251 زاتجي
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملأ سضر˘˘م˘˘م
ينطولأ دهعملاب لبقملأ سسيمخلأ
يد˘عا˘صسم˘ل ي˘لا˘ع˘˘لأ ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘ل
هجويصس ثيح ،ةملا˘ق˘ب سضير˘م˘ت˘لأ
تاصسصسؤوم ىلإأ مهن˘م ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘صص
 .تايلولأ

مغر ةئيهتلا بايغو سشيمهتلا ببسسب

 لظلا قطانمب لفكتلل تاميلعتلا

ةملعلاب انكشسم53 يح ونطأوم
ةيدلبلأ رقم قلغ نولشصأوي

يناثلأ مويلل «ةنداكلأ»ب
رقم قلغ ايفير انكصسم53 يح ونطأوم لصصأو

ببصسب يلأوتلأ ىلع يناثلأ مويلل ةملعلأ ةيدلب

ةجيتن اهنم نوناعي ي˘ت˘لأ ة˘يرز˘م˘لأ ة˘ي˘ع˘صضو˘لأ

، ميركلأ سشيعلأ فورظ طصسبأأو ةئيهتلأ بايغ

لف˘كت˘لأ ةرور˘صضب ة˘مو˘كح˘لأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت م˘غر

أومدقأأ دق نون˘طأو˘م˘لأ نا˘كو، ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘ب

تأرملأ ديدع، ةمل˘ع˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘م ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع

اهيف نوطبختي يتلأ ةيرزملأ فورظلاب أديدنت

نم ميركلأ سشيعلأ فورظ طصسبأ بايغل أرظن

امو، ةئيهتلأ لاغصشأأ رخأات نع كيهان، زاغو ءام

ةلابمÓلأو سشيمهت˘لأ ة˘صسا˘ي˘صس و˘ه ن˘ي˘ط˘لأ دأز

رمألأ ،مهعم ةيلحملأ تاطلصسلأ اهعبتت يتلأ

»ب ةيدلبلأ رقم قلغ و جاجتحÓل مهعفد يذلأ

ديدج ل نكل ةيديدحلأ لصسÓصسلأو »ةنداكلأ

ىلع نامقل رأد تلظو داعي ميدق لو ركذي

مهلعج ام ،ةقط˘ن˘م˘لأ نا˘كصسل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘ه˘لا˘ح

يميرب نيدلأ لامج ،ةبانع ةيلو يلأو نوبلاطي

،نيلوؤوصسملأ راته˘ت˘صسل د˘ح ع˘صضوو ل˘خد˘ت˘لا˘ب

ي˘ت˘لأ ة˘صسا˘ي˘صسلأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن، م˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘غ˘لأ ع˘فرو

برصضو مهقح يف ةيصصولأ تاهجلأ اهجهتنت

يتلأ مهبلاطمو مهتلا˘غ˘صشنل ط˘ئا˘ح˘لأ سضر˘ع

ةيرصضحلأ ةئيهتلل يلكلأ بايغلاب اصساصسأأ قلعتت

يحلأ نم ءزج ةئيهت مت نيأأ نكصسم53 يحب

ديدعلأ يف أولصسأر ناكصسلأ نأأ مغر رخآلأ نود

ريغ لخدتت يك ةينعملأ تاهجلأ تأرملأ نم

6 ةبأرق ذنم مهتاناعمل ،انكاصس كرحت مل اهنأأ

كلذب برصضتل ،ءام لو زاغ ل ثيح ،تأونصس

تاميلعت ةملعلأ ةيدل˘ب˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ

لظلأ قطانمب لفكتلأ ىلإأ ةيمأرلأ ةموكحلأ

نا˘كصس ع˘فر ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م. ط˘ئا˘ح˘لأ سضر˘ع

ةيلو يلأول بلاطملأ نم ةلمج ةملعلأ ةيدلب

يتلأ و يناملصس قداصص بئانلأ قيرط نع ةبانع

بيرقلأ لبقت˘صسم˘لأ ي˘ف Ó˘ح م˘ه˘ب˘صسح بل˘ط˘ت˘ت

ةيمنتلأ و راقعلأ و ةئيهتلاب قلعتي اميف ةصصاخ

ثيح لظلأ قطانم بابصش تلاغصشنأو ةيلحملأ

بئا˘ن˘لأ ة˘لا˘صسر بصسح ة˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ي˘نا˘ع˘˘ت

عباتلأ راقعلأ يف زجعلأ نم يلأولل ةهجوملأ

نا˘˘كصس بصسح ع˘˘جر˘˘ي أذ˘˘هو ،ة˘˘لود˘˘لأ كÓ˘˘مأل

ي˘صضأرألأ لÓ˘غ˘˘ت˘˘صسأ ءو˘˘صس ى˘˘لإأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ

نمو ،ةهج نم زايتمإلأ قح راطإأ يف ةحونمملأ

ي˘ف بصسنألأ ل˘جر˘لأ را˘ي˘ت˘خإأ ءو˘صس ىر˘خأأ ة˘ه˘ج

رثأأ ام أذهو ،ةحونمملأ يصضأرألأ كلت لÓغتصسأ

يف ةيلحملأ ةيمنتلأ ىلع ةماع ةفصصبو ابلصس

.زكرم ةملعلأ ىلع ةصصا˘خ ة˘ف˘صصبو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ

ةيدلب ةدافتصسأ مغر هنإاف نكصسلأ سصخي اميف

ةيأدب يف يفير نكصس001 ةصصح نم ةملعلأ

ددعب ةنراقم فاك ريغ كلذ نأأ لإأ،0202 ةنصس

ةيحÓفو ةيفير ةقطنملأ نأأ رابتعإأ عم ،تابلطلأ

رابتعإلأ نيعب ذخؤوت نأأ رمألأ يعدتصسي ،زايتماب

ةديدج سصصصح اهيلأ فاصضتو فينصصتلأ أذه

يتاصشملأ ىلع عزوتو بيرقلأ لبقتصسملأ يف

ا˘م˘ك ،تا˘جا˘ي˘ت˘حلأ بصسح ،ا˘ف˘لا˘صس ةرو˘كذ˘م˘لأ

ريخأاتلأ بابصسأأ ةفرعمب ةيدلبلأ ناكصس بلاطي

قوفت يتلأو ايفير انكصس13 ةصصح عيزوت يف

ةيمنتلأو ةئيهتلأ بايغ نع كيهان ،ةلماك ةنصس

ردا˘صصم بصسحو . ا˘˘ن˘˘كصسم53 يحب ةصصا˘خ

لامج يميرب» ةبانع ةيلو يلأو نإاف ةعلطم

ر˘مأأو ا˘ي˘م˘صسر ن˘ي˘ن˘ثلأ سسمأأ ل˘˘خد˘˘ت » ن˘˘يد˘˘لأ

ي˘ف عأر˘صسإلا˘ب زا˘غ˘ل˘نو˘صس ة˘صسصسؤو˘˘م ح˘˘لا˘˘صصم

يف أروف عورصشلأو نيجتحملأ بلاطمب لفكتلأ

انكصسم53ـل ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ تأدأد˘ع˘لأ بي˘كر˘ت

لوحملأ بيكرت عم أدأدع61 ـب ةيأدبلأو ايفير

. يئابرهكلأ
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انوروك سسوريفب ةباسصإا هيأا مهفوفسص يف لجسست مل و ةبانع راطم ربع ندرألا نم اومدق

 «ميهأربإأ يديشس»و «يربشص» يقدنف نم يحشصلأ رجحلأ صصاخششأأ502 ةرداغم
نيتصسصسؤوم ىلع نيعزوم ،ندرألأ نم أومدق نطأوم502 مهددع غلابلأو ،يحصصلأ رجحلل أوعصضخ نيذلأ نينطأوملأ ليحرت ،نينثألأ سسمأأ ةحيبصص مت

،(91-ديفوك) انوروك سسوريف ءابو يصشفت نم ةياقولل يزأرتحلأ ريبدتلأ ذيفنت راطإأ يف كلذو ةبانع ةيلوب »ميهأربإأ يديصس»و »يربصص» نيتيقدنف (20)
.اهل روصشنم يف ةبانع ةيلول ةيديلقتلأ تاعانصصلأو ةحايصسلأ ةيريدم حلاصصم هب تدافأأ امبصسح

تايلو ىلإأ نيينعملأ لاصصيإاب لفكتلل لقن ةليصسو80 ريفوت مت دقو ،ةينمألأو ةيئلولأ تاطلصسلأ فأرصشإأ تحت تمت ةيلمعلأ نإاف ردصصملأ تأذ بصسحو

نع ،ةيئلولأو ةيلحملأ تاطلصسلأ روصضحب ،يزأرتحلأ يحصصلأ رجحلأ عفر مت هنأأ تدكأأ ةعلطم رداصصم اهتهج نم .ةيلو43 اهددع غلابلأو مهتماقإأ

ةيباجيإأ ةلاح يأأ لجصسي مل» هنأاب أدكؤوم ،(مايأأ7) ءأرجإلأ أذهل ةددحملأ ةدملأ ءاهتنأ دعب ،ندرألأ نم أومدق ،ىرخأأ ةعفدك ،ةيرئأزج ةيعر002 نم ديزأأ
،يحصصلأ رجحلل أوعصضخ نيذلأ سصاخصشألأ نم ءزج نطولأ تايلو ربع ليحرتو »رجحلأ نم نيحرصسملأ سصاخصشألأ فوفصص يف انوروك ءابوب ةباصصم
ةيلو نم نيردحنملأ نيحرصسملأ سضعب لبقتصسأأ اميف نيينعملأ لوانتم يف لقنلأ ةيريدم حلاصصم اهتعصضو تÓفاح نتم ىلع نم ،ردصصملأ سسفن بصسح
ةيلو تناك ،جراخلاب نيقلاعلأ نييرئأزجلأ نينطأوملأ ءÓجإأ ةيلمع راطإأ يف هنأأ ردجيو .مهلزانم ىلإأ مهلقنب أولفكت نيذلأ مهيوذو مهيلاهأأ لبق نم ةبانع

و »يربصص» نيتيقدنفلأ نيتصسصسؤوملأ نم لك ىلع مهعيزوت مت ثيح ،ندرألأ نم نيمداق نينطأوم502 ، طرافلأ نينثلأ موي ءاصسم تلبقتصسأ ةبانع
.يزأرتحلأ يحصصلأ رجحلل مهعاصضخإل «ميهأربإأ يديصس»
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يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب نا˘كسس ي˘˘كت˘˘سشي
ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘م را˘م˘ع
ةدم ذنم ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا
ا˘يا˘ق˘ب و ة˘ما˘م˘ق˘لا م˘كار˘ت بب˘˘سسب
تاط˘ل˘سسلا كر˘ح˘ت نأا نود ح˘بذ˘لا
ةثراكلا هذه هاجتا انكاسس ةيلحملا
نينطاوملا ددهت تتاب يتلا ةئيبلا
ةرركتملا يواكسشلا نم مغرلاب
ع˘سساو˘لا را˘سشت˘˘نلا ةر˘˘ها˘˘ظ ن˘˘م،
تامامقلاو ةي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
م˘ئاد ق˘ل˘ق رد˘سصم تح˘سضأا ي˘ت˘˘لا
هذهب ءايحأا ةدع ينطاقو ناكسسل
ءا˘˘ي˘˘حأا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

ي˘ح، ن˘كسسم025,005 085

راديسس ينيج يح، انكسسم044
ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ما˘˘مأا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ح،

.صسيدلا رجح تامدخلا ةددعتملا

ةي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه ي˘عد˘ت˘سست ثي˘ح
لبق ن˘م Ó˘جا˘ع Ó˘خد˘ت ة˘جر˘ح˘لا
عفرل ةفاظنلاب ةفلكملا حلاسصملا

ةدمل عفرت مل يتلا تايافنلا هذه
عراو˘˘سشلا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘˘م .ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط
ةيدلبب ةفسصرألا ىتحو ءايحألاو
تابكم ىلإا لوحتت ،رامع يديسس
تاف˘ل˘خ˘مو تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ةلب نيطلا تداز يتلا ،يحاسضلا
نم تاروذاق˘لا˘ب ءا˘ي˘حلا قر˘غ˘ت˘ل
يف تببسست يتلا ،ةيحسضألا اياقب
لك يف ةهيركلا حئاورلا ثاعبنا

ةيدلب ينطاق صضعب ربعو ،ناكم
م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘˘ع را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس
راسشتنا ةرهاظ يسشفت نم ريبكلا
ءايحألا ءاحنأا فلتخمب تا˘يا˘ف˘ن˘لا

،ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘هود˘ه˘سش ي˘ت˘لاو
مه˘تا˘ي˘ح صصغ˘ن˘ي ح˘ب˘سصأا ا˘م و˘هو
فيسصلا لسصف لولح عم اميسسل
تاجردل صسوسسح˘م˘لا عا˘ف˘ترلاو
ا˘هر˘ي˘ثأا˘˘ت دادز˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ، ةرار˘˘ح˘˘لا
يئيب˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘سسلا

،ناكسسلل ةيسشيعم˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لاو
ي˘ح˘لا نا˘كسس ل˘م˘ح˘ي ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف
امو تايا˘ف˘ن˘لا م˘كار˘ت ة˘ي˘لوؤو˘سسم
ريبك يئيب روهدت نم اهنع رجنا
عفرب ةفلكملا ةيد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم˘ل
مهبسسح موقت ل يتلاو ةمامقلا
ىدأا ام وهو ،يغبني امك اهرودب

هايحي يذلا رملا عقاولا اذه ىلإا
اذ˘ه نأا ى˘لإا ن˘ير˘˘ي˘˘سشم ،نا˘˘كسسلا
و ةرم لك رركتي تاب عسضولا
لوسصو ل˘ي˘لد˘ب قا˘ط˘ي ل ح˘ب˘سصأا
نم ةثع˘ب˘ن˘م˘لا ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لا
ل˘خاد ى˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا صسا˘˘ي˘˘كا
نم دب ل لاغسشنا وهو ،تويبلا
.ه˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘˘لا

تÓمح نا نو˘ن˘طاو˘م˘لا فا˘سضاو
ءايحأا ىلع رسصتقت تتاب ةفاظنلا
ثد˘ح ا˘م رار˘غ ي˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘غ نود
يتلا رامع قوزرم ةقطنمب صسما
تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا تد˘˘ه˘˘سش
ةقطنم ءايحا نيح يف فيظنتلا

نكسسم044 ةسصاخ صسيدلا رجح
صسف˘ن يدا˘ن˘ت ن˘م˘ل ةا˘ي˘ح ل ه˘نإا˘˘ف
يذ˘لا د˘م˘حأا طا˘ي˘ع ي˘˘ح˘˘ب ر˘˘مألا

ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف ة˘ما˘م˘ق˘لا هر˘سصا˘˘ح˘˘ت

نمو بابسشلا تيب ماما ةيولعلا

ةددع˘ت˘م˘لا ةدا˘ي˘ع˘لا ما˘مأا ل˘ف˘سسألا

يوا˘˘كسشلا م˘˘˘غر و تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا

ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لاو ةد˘يد˘ع˘لا

يلإا دهسشت مل اهنإاف ءايحألا هدهب

ةدم ذنم ةدحاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

ءا˘ي˘حلا با˘˘ب˘˘سش ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو

م˘ه˘سسف˘نأا˘ب ا˘ه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل نوردا˘ب˘ي

اوربع تقو˘لا صسف˘ن ي˘ف م˘ه˘ن˘كل،

يفو ةلاحلا هذه نم مهطخسس نع

وه ام ىلع عسضولا رارمتسسا لاح

ةجهللا ديعسصتب اودده دقف هيلع

ة˘مÓ˘سسو م˘ه˘ت˘مÓ˘سس نأا ة˘˘سصا˘˘خ

 .لوألا ماقملا يف ىقبت مهئانبأا

ةنيرفلا نم اراطنق32 نم ديزأا زـجح ىلإا ةفاشضإا

ةيحÓشصلا ةيهتنملا

رتل00093 نم رــــثكأا زجح

  عدوتسسمب رـئاسصعلاو تابورسشملاو هايملا نم
قيسسنتلاب ةبانع ةيلوب ةراجتلا ةيريدمب صشغلا عمق ناوعأا نكمت

نم رثكأا زجح نم مرسصنملا عوبسسألا ةياهن نمألا حلاسصم عم

عيبلل ةسضورعم رئاسصعلاو تابورسشملاو هايملا نم رتل فلأا93

ةلمجلا راجت دحأل عبات عدوتسسم ةحاب يف صسمسشلا ةعسشأا تحت

ةدام نم اراطنق32 نم دــيزأا زجح ىلإا ةفاسضإا اذه ،ةبانع ةيدلبب

ةيقرت بتكم ةسسيئر تفسشك. ةيحÓسصلا ةيـهتنملا ةـنــيرفلا

رخآا«ـل ةيلوب ةراجتلا ةيريدمب ةيوعمجلا تاقÓعلاو ةدوجلا

صضرع طورسش مارتحا مدع ةرهاظ ةبراحم راطإا يف هنأا «ةعاسس

ةيريدمب صشغلا عمق ناوعأا ماق ةسساسسحلا ةيئاذغلا داوملا ظفحو

عدوتسسمل يناديم لخدتب ،نمألا حلاسصم عم قيسسنتلاب ةراجتلا

ةبقارمو ةنياعم مت نيأا ،ةلمجلا راجت دحأل ةعبات ةبانع ةيدلبب

ةنيرفلا نم غلك9532 فاسشتكا مت ثيح ،هب ةدوجوملا علسسلا

مت امك ،يئاسضق فلم زاجنإاو زجح مت يتلاو ،ةيحÓسصلا ةيهتنم

ةسضورعم رئاسصعلاو تابورسشملاو هايملا نم رتل49193 زجح

رتل44763 اهنم ،عدوتسسم ةحاب يف صسمسشلا ةعسشأا تحت عيبلل

رتل096،ةيزاغ تابور˘سشم ر˘ت˘ل0671،عبنم هايمو ةيند˘ع˘م ها˘ي˘م

اهفÓتإا عم تازوجح˘م˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا بح˘سسلا م˘ت ثي˘ح ،ر˘ئا˘سصع

قيبطت عم نوناقلل فلاخملا رجاتلا دسض يئاسضق فلم ريرحتو

كلذو لحملل يرادإلا قلغلا يف ةلثمتملا ةيرادإلا تاءارــجإلا

ردجتو ،ةيئاذغلا تاجتنملا نيزختو صضرع طورسش مارتحا مدعل

تغ˘˘ل˘˘ب تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا نأا ةرا˘˘˘سشإلا

حلاسصملا تاذ تنكمت قايسسلا تاذ يفو ،جد00,0513721

نإاف ةراسشإÓل ،ةي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا ن˘م جد8313 ز˘ج˘ح ن˘م صسمأا

تدأا يتلاو ةيعونلا تايلمعلا نم ديدعلاب تماق ةراجتلا حلاسصم

تابورسشملاو هايملا رارغ ىلع علسسلا نم تايمك زجح ىلإا

ةيهتنملا ةيئاذغلا تاجتنملاو ،صسمسشلا ةعسشأا تحت ةسضورعملا

.ةيحÓسصلا
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ةيندملا ةيامحلا لخدت ةعرشس

نارينلا ةعقر عشسوت مدع يف تمهاشس

ةيباغلا ةورثلا نم تاراتكه4 قارتحإا

 ةفلتخم قطانمب دحاو موي يف
قئارح ةدع صسمأا لوأا ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تدمخأا

ةورثلا ن˘م تارا˘ت˘كه4 نع لقيلام تمه˘ت˘لإا ثي˘ح ،تا˘با˘غ˘لا˘ب

مÓعإلاب فلكملا فسشك .ةيلولا تايد˘ل˘ب˘ب ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘با˘غ˘لا

نأا «ةعاسس رخا«ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب لاسصتلاو

لوأا يحب نيقرفتم نيقيرح دامخإل ءادن صسمأا لوأا اوقلت هناوعأا

دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ينوبلا ةيدلبب يام

نم نيراتكه ىلع تتأا بهللا ةنسسلأا نأا نيبت ةنياعملاو لوسصولا

نم هع˘ن˘مو هدا˘م˘خإاو ق˘ير˘ح˘لا ةر˘سصا˘ح˘م م˘ت˘ي˘ل ة˘ي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘لا

دامخإل ةيندملا ةيامحلا ناوعأا لخدت مويلا صسفن يفو ،راسشتنلا

يلاوح تمهتلإا  يديارسسو ةفرسشلا ةيدلب نم لكب ىرخأا قئارح

حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع تد˘م˘خأا ن˘يأا ،صشار˘حألاو لا˘غدألا ن˘˘م ن˘˘يرا˘˘ت˘˘كه

لخدت ىرخأا ةهج نم ،ةباغلا يقاب ىلإا اهراسشتنا لبق ةعرسسلا

ةيريدم مامأا ةرايسس كرحمب بسش قيرح دامخإل ناوعألا تاذ

ردجتو ،هذاقنا نكمي ام ذاقنإاو نارينلا ءافطإل اوعراسس نيأا لقنلا

نيأا ةبانع ةيلوب مايألا هذه ديازت يف تاباغلا قئارح نأا ةراسشإلا

اذه ةيباغ˘لا ةور˘ث˘لا ن˘م را˘ت˘كه001 نم رثكأا نارين˘لا تم˘ه˘ت˘لا

.ةلوهجم قئارحلا هذه علدنا بابسسأا ىقبتو
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هكاوفلاو رشضخلل عيبل ةيوشضوفلا تلواطلا ةلازإا ةيلمعب نينثلا سسمأا ةحيبشص ةبانعب ينوبلا ةرئادب نمألا حلاشصم تماق
ةيزارتحلا ريبادتلا راطإا يف كلذو ةرورعزوب يح ىلإا يدؤوملا قيرطلاب ةيراجتلا تاطاششنلا نم اهريغو يناوألاو ةشسبلألاو

91. ديفوك سسوريف يششفت نم دحلل ةيمومعلا تاطلشسلا فرط نم ةذختملا

انوروك سسوريف راششتنإل رؤوبلا زربأا لكششت

 ينوبلا ةيدلبب نييوسضوفلا ةعابلا تلواط ليزت نمألا حلاسصم

 لولحلا داجيإا يف ةيلحملا تاطلشسلا لششفو ةمامقلا مكارت ببشسب

رامع يديسس ناكسس ددهي يئيب روهدتو ةيثراك ةيعسضو
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ناسسحتسسا تيقل يتلا ةيلمعلا

ةعابلا تلواط تسسم نينطاوملا

ىلع اونا˘ك ن˘يذ˘لا ن˘ي˘يو˘سضو˘ف˘لا

نولوازي طراف˘لا ع˘ي˘با˘سسألا راد˘م

قوسسلا ةاذاحم ةياغ ىلإا مهطاسشن

ل˘ب˘ق ن˘م (ق˘ل˘غ˘م˘˘لا) ي˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

بابسسأل ينو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم

هذه ةبات˘ك د˘ح˘ل (ة˘مو˘ل˘ع˘م) ر˘ي˘غ

نمألا ةقرف تماق ثيح رطسسألا

حابسصلا ذنمو ينوبلاب يمومعلا

ةعسساو في˘ظ˘ن˘ت ة˘ل˘م˘ح˘ب ر˘كا˘ب˘لا

نم دتم˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا لو˘ط ى˘ل˘ع

ىلإا زكرم ينوبلاب نارودلا روحم

ةرور˘˘عزو˘˘ب ي˘˘ح ل˘˘خد˘˘م ة˘˘يا˘˘غ
ةعابلا عيمج نم قيرطلا ءÓخإاو
ةيريدم عم قيسسنتلاب نيلوجتملا
ينوبلا ةيدلبل طيح˘م˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
تايافنلا نم نانطأا عفر مت نيأا
راجتلا علسس تافلخمو ةيلزنملا

مايقلا عم انمازت نييعرسشلا ريغ
طا˘سسوأا ي˘ف صسي˘سسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب
صسوريف رطاخم ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نا˘˘كو .«ا˘˘نورو˘˘ك»
نيرواجملا ناكسسلاو نينطاوملا
يف اوهجو دق يوسضوفلا قوسسلل
تاءادن تابسسا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ءÓ˘خإل ةد˘سشا˘˘ن˘˘م
ا˘م˘ل كلذو ة˘˘يزاو˘˘م˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

صسد˘كت ن˘م ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا ه˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت
ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘˘لاو ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ع˘ل˘سس تا˘ف˘ل˘خ˘م ن˘م ة˘ث˘ع˘ب˘ن˘م˘˘لا
رسضخلا ةعاب رارغ ىلع راجتلا

تارجاسشملا نع كيهان هكاوفلاو
ح˘لا˘سصم تما˘ق ا˘م˘ك . ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
ينوبلا ةرئاد نمأل ةعباتلا نمألا
ةحاسسلا جرا˘خ˘مو ل˘خاد˘م ق˘ل˘غ˘ب
ريسس مامأا (ينوبلا روك) ةيزكرملا
نم ليل˘ق˘ت˘لاو د˘ح˘ل˘ل تا˘ب˘كر˘م˘لا
ى˘لإا يدؤو˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

امدعب صسوريفلاب ىودعلا رطاخم
ل ناكم ىلإا تاعمجتلا تلوحت
د˘عا˘ب˘ت˘لا ا˘ب˘لا˘˘غ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف مر˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ىلع ارطخ لكسشي ام يدسسجلا

ع˘م ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘˘سص
ديفوك) صسوريف يسشفت رارمتسسا

را˘˘طا ي˘˘ف كلذ جرد˘˘ن˘˘˘يو (91
راسشتنا يدافتل ةيئاقولا ريبادتلا

ريدجلاو. دجتسسملا انوروك ءابو
نمألا ح˘لا˘سصم ل˘سصاو˘ت ر˘كذ˘لا˘ب
فلتخم عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب ي˘نو˘ب˘لا˘ب
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

ع˘با˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا ظ˘˘ف˘˘ح بت˘˘كم
و ةيناديم˘لا تا˘جر˘خ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
ةبقارمل ةيسسي˘سسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا

تاءارجإل را˘ج˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م
مهتÓحم ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘يا˘قو˘لا
ةيدلبلا ءايحأا عيمج ربع ةيراجتلا
.صصاسصتخلا ميلقإا
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ديسصلا نيع ةقطنم ناكسس هجو

بب˘سس ن˘ع را˘سسف˘ت˘سسÓ˘ل ه˘لا˘سسر

ةطسسوتم زا˘ج˘نا عور˘سشم ف˘قو˘ت

يلعو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ى˘لإا

ةيلولاب لوألا لوؤوسسملا اهسسأار

عورسشملا ثعب ةداعإاب  نيبلاطم

تار˘م ةد˘ع هزا˘ج˘نإا ف˘قو˘ت يذ˘لا

بسسحو راذ˘˘˘˘˘˘نإا ق˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘سس نود

ر˘˘خآا تم˘˘ل˘˘سست ي˘˘ت˘˘˘لا ىو˘˘˘كسشلا

نا˘كسسلا˘ف ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘˘سسن ة˘˘عا˘˘سس

زا˘˘˘ج˘˘˘نإا رار˘˘˘˘ق نأا˘˘˘˘ب نود˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘ي

جاجتحلا د˘ع˘ب ءا˘ج ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا

قحب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ه˘ب او˘ما˘ق  يذ˘لا

ةطسسوتمب ةسسارد˘لا ي˘ف م˘ه˘ئا˘ن˘بأا
دبكت لدب هنونطقي يذلا يحلاب

قطانملاب ةسساردلل هجو˘ت˘لا ءا˘ن˘ع
لئاسسو صصقن لظ يف ةرواجملا
ةسصاخ انا˘ي˘حأا ا˘ه˘ماد˘ع˘ناو ل˘ق˘ن˘لا

اهرثإا ىلع مت ءاتسشلا لسصف لÓخ
يذ˘˘لا ي˘˘لاو˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشنلا ل˘˘ق˘˘˘ن

زا˘˘˘ج˘˘˘نإل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ناز˘˘˘˘ي˘˘˘˘م صصسصخ
راي˘ت˘خا م˘ت ل˘ع˘ف˘لا˘بو ة˘ط˘سسو˘ت˘م

8102 ة˘˘˘ن˘˘˘سس كلذو ة˘˘˘ي˘˘˘سضرألا

دنع ءي˘سش ل˘ك ا˘هد˘ع˘ب ف˘قو˘ت˘ي˘ل
مدقأا رهسشأا دعبو ةيسضرألا رايتخا
مت اددجم جاجتحإلا ىلع ناكسسلا

دحأل عورسشملا دانسسإا اهرثا ىلع
ر˘ف˘˘ح˘˘ب أاد˘˘ب يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا

اددجم فقوتي نأا لبق صساسسألا
يتلا ةيئانثتسسلا فورظلا ببسسب
دعب ةدرابلا نيع ةيدلب اهب ترم
دعبو يدل˘ب˘لا صسل˘ج˘م˘لا د˘ي˘م˘ج˘ت
داع هبسصنمل قباسسلا ريملا ةداعإا

ديسسجت يف ناكسسلا بلطم هعم
اددج˘م بل˘ط˘لا ع˘فرو عور˘سشم˘لا
لاغسشلا فيقوت مت نأا دعب يلاولل
ن˘يأا ة˘ي˘حÓ˘ف صضرألا نأا ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب
لا عسضولا ةيوسستب يلاولا دعو
ىلع اربح تيقب دوعولا لك نأا

ادمجم ناكسسلا ملح يقبو قرو
دوهزم قباسسلا يلاولا ليحر دعب

ديدعلا اوحرط ناكسسلا نأا املع
اذإا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م تلؤوا˘˘سست˘˘لا ن˘˘م

اذامل Óعف ةيحÓف صضرإلا تناك

تارا˘م˘ع زا˘˘ج˘˘نا˘˘ب حا˘˘م˘˘سسلا م˘˘ت

صضرأÓ˘ل ةروا˘ج˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب

طسسوتم˘لا زا˘ج˘نإل ة˘سصسصخ˘م˘لا

ل˘خد˘ت˘ب نا˘˘كسسلا بلا˘˘ط˘˘يو اذ˘˘ه

ة˘ي˘سضق˘لا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو ي˘˘لاو˘˘لا

زا˘ج˘نإل ىر˘خأا ة˘ي˘سضرأا را˘ي˘ت˘خاو

نأا توبث ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا

لولح رفوت مدعو ةيحÓف صضرألا

ر˘مألاو زا˘ج˘نإÓ˘ل لو˘ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإل

دا˘ج˘يا رو˘ف لا˘غ˘سشلا ةر˘سشا˘ب˘˘م˘˘ل

ةيمهأل ارظن ةب˘سسا˘ن˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا

نا˘كسسل˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب عور˘˘سشم˘˘لا

 .ةقطنملا ءانباو

 راذنإا قباشس نود تارم ةدع عورششملا فقوت دعب

 ةطسسوتملا عورسشم ثعب ةداعإاب يلاولا نوبلاطي ديسصلا نيع ناكسس
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هايملل ةيرئازجلا جامدإا ةداعإا وحن
ةدحاو ةسسسسؤوم يف ريهطتلا ناويدو

متي هنأاب ةيئاملا دراوملا ةرازو طاسسوأا يف ثيدحلا يرجي
ريهطتلا ناويدو هايملل ةيرئازجلا جمد ةداعإ’ ةيدجب ريكفتلا
ىسصقأا ىلع ةمداقلا ةنسسلا علطم عم ةدحاو ةسسسسؤوم يف
ةيداملا نيتسسسسؤوملا دراوم ليعفتل رارقلا اذه فدهيو ريدقت

.ةديدج ةيجيتارتسسا قفو رثكأا ةيدودرم لجأا نم  ةيرسشبلاو

فراطلاب سشطعلا نوناعي دسسلا باحسصأا

ةيدلب ناكسس نأا فراطلا ةي’و يف ثدحي ام برغأا نم
نوناعي ةيفاسشلا دسس فافسض ىلع نونكسسي نيذلا ةيفاسشلا
نم ناكسسلا سسئي ثيح ةنسسلا ةليطو فيسصلا زع يف سشطعلا
ابيرغ ارمأا مهل ثدحي ام نأا نيربتعم دوعولاو ىواكسشلا

.هرهظ ةيدلبلا سسيئر مهل رادأا امدعب لخدتلل يلاولا نيعاد

 ةيدلب ناكسس ةاناعم يهتنت ىتم
؟سشطعلا عم لازأا نيع

ةي’و بونج ةعقاولا لازأا نيع ةنيدم ءايحأا ةيبلاغ لازت ’
ءا˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘لا ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ل˘كسشم ن˘م ي˘نا˘ع˘ت،ف˘ي˘ط˘سس
نيأا ةراحلا مايأ’ا هذه للخ اهتدح تداز يتلا و،بورسشلا
نم مغربلاف،ةايحلل ةيرورسضلا ةداملا هذه ىلع بلطلا رثكي
دوعولاو ةينعملا تاطلسسلا فلتخم ىلإا ةعوفرملا يواكسشلا
ىتم ىلإاف ،هلاح ىلع لازي ’ عسضولا نأا ’إا مهل ةمدقملا
ةريحب قوف ةعقاولا ةيدلبلا هذهب احورطم لاغسشن’ا اذه ىقبي
ندملا و تايدلبلا نم ديدعلا دوزت يتلا، ةيفوجلا هايملا نم
.بورسشلا ءاملاب ةرواجملا

«قÓخألا ميدع» سسيئر بمارت
نوج ق˘با˘سسلا ي˘كير˘مأ’ا ي˘مو˘ق˘لا ن˘مأ’ا را˘سشت˘سسم ف˘سصو

سضيبأ’ا تيبلا ميعز«ـب ،بمارت دلانود هدلب سسيئر ،نوتلوب

يف هدعاسسي ام لك ىلع همامتها زكري يذلا ،«قلخأ’ا ميدع

اهترسشن ةلباقم يف ،نوتلوب لاقو.ةيناث ةي’ول هباختنا ةداعإا

زكر يقلخأا ريغ سسيئر هنأا دقتعأا» :«سسياب لإا» ةفيحسص

،زيكرتلا نود هباختنا ةداعإا ىلع هدعاسست يتلا ءايسشأ’ا ىلع

فاسضأاو.«ةدحتملا تاي’ولل لسضفأا وه ام ىلع ةرورسضلاب

هبسش ميسسقت مت هنأا ،تارملا تارسشع هل تحرسش» :نوتلوب

.ادبأا كلذ ركذتي مل هنكل،5491 ماع يف ةيروكلا ةريزجلا

ليبسس ىلع ،لخدتلا نكمملا نم نكي مل ،ىرخأا ت’اح يفو

ةيناطيرب ةموكح ةسسيئر) يام ازيريت لأاسس امدنع ،لاثملا

.«؟ةيوون ةحلسسأا لعف اهدلب كلمت له» :(ةقباسس

هلتقم نم تاونسس9 دعب ققحتت يفاذقلا ةءوبن
ر˘م˘ع˘م ل˘حار˘لا ي˘ب˘ي˘ل˘لا م˘ي˘˘عز˘˘لا رّذ˘˘ح
نم ر˘ه˘سشأا ل˘ب˘ق1102 ةن˘سس ي˘فاذ˘ق˘لا

دسض ةيجراخ ةرماؤوم نم نييبيللا هلتقم
طف˘ن˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا ا˘ه˘فد˘ه دل˘ب˘لا
اهرامعتسساو ةيبيللا يسضارأ’او يبيللا

«فرزبوأا» ةفيحسص تبتكو.ىرخأا ةرم
ىلع تاونسس9 رورم دعب ،ةيناطيربلا

،ناو˘ن˘ع تح˘ت ’ا˘ق˘م ،ي˘فاذ˘ق˘لا ل˘ت˘˘ق˘˘م
عراسصتت اميف ققحتت يفاذقلا ةءوبن»
يف ط˘ف˘ن˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا ىو˘ق˘لا
عقوت لحارلا ميعزلا نإا هيف تلاق ،«ايبيل
دو˘جو هدل˘ب ي˘ف ثاد˘حأ’ا ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م
،يبيللا طفنلا ىلع ةرطيسسلل ةرماؤوم
عافدلاو اهل يدسصتلا ىلإا نييبيللا اعدو
.مهدلب نع

ةنيطنسسقب ةفاظنلا لامع نم انوع04 ميركت
ةنيطنسسق ةي’وب يندملا عمتجملا ةيلارديف تمدقأا

تادوهجملا ءارج فيظنت نوع04 يلاوح ميركت ىلع
ديفوك انوروك ةحئاج ةيادب ذنم اهومدق يتلا ةرابجلا
للخ ءايحأ’ا فيظنتب اولفكت مهنأا ىلإا ةفاسضإ’اب،91
نيعبرأ’ ايزمر ناك هنأا نم مغرلاب  ميركتلا.ديعلا يموي
ةداهسش02 تملسس ثيح ،ةنيطنسسقب ةفاظنلا لامع نم
مت امك ،ىلعأ’ا كور˘ب˘م يد˘ي˘سس ي˘ح˘ب تور˘ي˘ب ة˘ق˘يد˘ح˘ب
طسسو رسصان نب ةقيدحب مهئلمز ىلع ددعلا سسفن عيزوت
و سساسسحلا عاطقلا اذه لامع اريثك دعسسأا هنأا ’إا ،ةنيدملا
ءانتع’ا تاطلسسلا  ىلع بجوي يذلا رمأ’ا وهو سشمهملا
ا˘م˘ي˘ف ،دا˘ي˘عأ’او تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’ ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ب
عفر ةرورسض ىلع اودكأاو ميركتلا اذه لامعلا نسسحتسسا

رو˘جأ’ا  ي˘ف ةدا˘يز˘لا لل˘خ ن˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘سشي˘˘ع˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم
ةحئاج راسشتنا لظ يف اميسس’ لمعلا فورظ نيسسحتو
.يدحتلا عفر اوررقو مهيلع رثؤوت مل يتلا انوروك

نونلعي يلجنم يلع ناكسس
ةليذرلا ىلع برحلا

ةسشداخلا ةيقلخأللا رهاظملا  راسشتنا ببسسب
نيدلا و ملعلا ةنيدمب ةنيطنسسق يف ءايحلل
ن˘ب د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ة˘مل˘ع˘لا سسأار ط˘˘ق˘˘سسمو
راسشتن’ا عمو ،يبن نب كلام ركفملاو سسيداب
ةراعدلا تلحمو ديعاوملا تو˘ي˘ب˘ل ر˘ي˘ب˘كلا

تلوحت يتلا يلجنم يلع ةنيدم يف ةسصاخ
ط˘˘سسو ةرا˘˘عد˘˘لاو ق˘˘سسف˘˘ل˘˘ل تل˘˘ح˘˘م ى˘˘˘لإا
نا˘كسس رر˘ق ،ة˘ظ˘فا˘ح˘م ة˘ي˘ن˘كسس تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت
غيلبتلا و ء’ؤوه ىلع برحلا نلعإا ةقطنملا

.نمأ’ا حلاسصمل مهنع



 ةيليوج ةرود ريشصقلا يلودلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم

لفطلآ» و «NUS»و «ةريهظلآ لبق تنسسنيف» مÓفأآ
زئآوجلآ نودسصحي «زبخلآو
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مليف ةيبهذلا ةز˘ئا˘ج˘لا˘ب جو˘تو

«TNAVA TNECNIV

IDIM» «ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق تن˘˘˘˘شسن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
يشسنر˘ف˘لا جر˘خ˘م˘ل˘ل «ةر˘ي˘ه˘ظ˘لا

-LIUG ي˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘م مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ

TEUGNIAM EMUAL،
م˘ل˘ي˘ف ة˘ي˘شضف˘لا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا لا˘˘نو

«NUS» «ي˘˘كير˘˘ح˘˘ت˘˘لا «نا˘˘˘شس
فا˘كو˘ب ير˘ئاز˘ج˘˘لا جر˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
ا˘مأا ،ي˘قو˘˘شش ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘م
نم تنا˘كف ة˘يز˘نور˘ب˘لا ةز˘ئا˘ج˘لا
«ةر˘˘ي˘˘ل ة˘˘ئ˘˘م» م˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف بي˘˘˘شصن
رو˘نو ةراود ج˘يرأا ن˘ي˘جر˘خ˘م˘ل˘˘ل

لشصحو ،ايروشس نم مانأ’ا ريخ

مليف ميكحتلا ةنجل ةزئاج ىلع
جار˘خإا ن˘م «ز˘ب˘خ˘˘لاو ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا»
لانو ،برغملا نم ناموك دمحم

جرخ˘م˘ل˘ل «DRAGER» م˘ل˘ي˘ف

eneaM سشيا˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘م

ahsiaMو˘˘غ˘˘نو˘˘كلا ن˘˘˘م
«يديشس» ملي˘ف و ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
سسنوت نم يبرقع دمحأا جرخملل

ة˘ن˘ج˘ل ن˘م سصا˘خ ه˘يو˘ن˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةزئاج ىلع لشصحتو ،ميكحتلا

ON» ملي˘ف ىر˘ب˘كلا رو˘ه˘م˘ج˘لا

EMIT» ’ جر˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل «تقو
،رئازجلا نم رداقلا دبع فشسوياب
يف ماتتخ’ا لفح سضرع مت دقو
ة˘باو˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘شصلا
ريشصقلا يلودلا مليفلل ةيمقرلا

سسيئر فششكو «كوبشسيافلا» يف
بيعششوب ديشسلا ميكحتلا ةنجل
و بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ن˘˘م يدو˘˘ع˘˘شسم˘˘لا
وشضعلا حبارب نيدلا رون ديشسلا
ةيلودلا ميكحتلا ةنجل يف مئادلا

ي˘˘شسل˘˘بار˘˘ط ناور˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘شسلا و
ميكحتلا ةنجل يف مئادلا وشضعلا
دقو ،نيزئافلا ةيوه نع ةيلودلا
ةيلودلا ءاقت˘ن’ا ة˘ن˘ج˘ل ترا˘ت˘خا
ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهمل ةمئادلا

62 موي يلودلا ريشصقلا مليفلل

امليف42 يشضاملا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
نوكتتو زئاوجلا ىلع سسفانتلل
نم ةمئادلا ةيلودلا ةنجللا هذه
ءارهزلا ةمطاف ةديشسلا ةشسيئرلا
راوحو ويرانيشس ةبتاك يماجعلا

ةديشسلا ءا˘شضعأ’او ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م
سسنو˘ت ن˘م ل˘ي˘عا˘م˘شسإا نا˘ه˘˘ي˘˘ج
تشسرد ة˘جر˘خ˘مو ة˘ل˘ث˘م˘م ي˘هو
،سسنو˘ت و ر˘˘شصم ي˘˘ف حر˘˘شسم˘˘لا
بتا˘ك د˘ها˘ج˘م د˘م˘˘ح˘˘م د˘˘ي˘˘شسلا

سساف ة˘ن˘يد˘م ن˘م تشسيرا˘ن˘ي˘شسو
ن˘م د˘نار˘غ سسا˘مو˘ت ،ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا
جتنم جاتنإا راد بحاشص اشسنرف
،بيكرتلا يف سصتخمو جرخمو
جر˘خ˘˘م ر˘˘كا˘˘شش قرا˘˘ط د˘˘ي˘˘شسلا

،قار˘ع˘لا ن˘م و˘يرا˘ن˘ي˘شس بتا˘˘كو
دا˘ج ر˘شصن ن˘يد˘لا ءل˘˘ع د˘˘ي˘˘شسلا
سسشسؤو˘م و˘هو ر˘شصم ن˘˘م ر˘˘شصن
«ما˘˘˘˘ك» نا˘˘˘˘جر˘˘˘˘ه˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘˘ئرو
˘مل˘فأل˘ل ي˘لود˘لا ي˘ئا˘م˘ن˘˘ي˘˘شسلا
ي˘فا˘ق˘ث را˘ششت˘˘شسمو ةر˘˘ي˘˘شصق˘˘لا

نينانفلل ماعلا داحتلل يملعإاو
ديشسلا ةملك يف ءاج امك .برعلا
سسشسؤوم و ريدم ريدوخلب ليلد
مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم
ماتتخا ةبشسانمب يلودلا ريشصقلا
ة˘˘ع˘˘˘بار˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘ششلا ةرود˘˘˘لا
ةيليوج ةرود يه و ناجرهملل

ناجرهملا ميظنت ةئيه نأا0202
˘مل˘ت˘شسا ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب تأاد˘ب د˘ق
فلتخم نم ملفأ’ا نم ديدعلا
ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد اذ˘ه و م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود
رفاظت لشضفب ناجر˘ه˘م˘لا حا˘ج˘ن

حرشص و ،نيفرششملا عيمج دوهج
ملفأ’ا ليجشست ةيلمع نأا كلذك
ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ةرا˘م˘ت˘شس’ا ى˘ل˘ع
ةرمتشسم نا˘جر˘ه˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

عي˘م˘ج˘ل توأا02 مو˘˘ي ى˘˘ت˘˘˘ح
نم و ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ن˘ي˘جر˘خ˘م˘لا

ةكراششملل ملا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج
ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ير˘ه˘ششلا ةرود˘لا ي˘ف

.0202 توأا ةرود

¯ ¥.ê

ا˘ي˘ن˘ف فور˘ع˘م˘لا د˘م˘ح˘م ف˘˘ششك

نم د˘يد˘ع˘لا ن˘عKBM م˘شسا˘ب
عم هتايادبب ةشصاخلا ليشصافتلا
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لاو هد˘˘يد˘˘جو بار˘˘لا
اذه انل ناكو ،ىرخأ’ا ليشصافتلا
ةدكيكشس ةنيدم نبا عم راوحلا
تارد˘قو ا˘بو˘ل˘شسأا كل˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا
عاونأا فلتخم ةيدأاتب حمشست ةينف
 .بارلا

يف كتيادب تناك فيك

؟كلذ ناك ىتم و بارلا

4102 يف ايمشسر بارلا تأادب

ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع لوأا ترد˘˘شصأا ن˘˘يأا
د˘ع˘ب اذ˘ه و،بو˘تو˘ي˘لا ىو˘ت˘˘شسم
و بارلا نف عامتشسا نم تاونشس
ى˘ق˘ي˘شسو˘م˘لا و˘ه ا˘ب˘ير˘ق˘˘ت يذ˘˘لا
،اه˘ل ل˘ي˘مأا تن˘ك ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا

بت˘˘˘كأا تن˘˘˘ك كلذ ى˘˘˘لإا ف˘˘˘˘شض
نم سصشصق و رطاوخ و يناغأا
ليلق اهدعب ، خلإا .. يلايخ جشسن
و ي˘شسأار ي˘ف ةر˘كف˘لا ترو˘˘ط˘˘ت

.نفلا اذه يف يراوششم تأادب

يت�ا ت��وعص�ا يه�م

���ي�م يف �تـــــه�او

؟ةينفلا
و ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘جاو ي˘˘ل تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا

سسفن ابيرقت يه اهجاوأا تلزام
مظعم اههجاوي يتلا تابوعشصلا
ي˘ه و ’أا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف زر˘˘بار˘˘لا
كل˘˘ت˘˘مأا ’ ثي˘˘ح ،تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا
ةكرشش وأا ، يب سصاخ ويدوتشسا
ويديفلا جاتنإا يف ةشصتخم جاتنإا

ة˘ل˘ي˘ط ي˘ن˘نأا ى˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب ، بي˘˘ل˘˘ك
ي˘تا˘ي˘نا˘˘كمإا˘˘ب ل˘˘م˘˘عأا تاو˘˘ن˘˘شس
ءا˘ب˘حأ’ا ةد˘˘عا˘˘شسم و ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
.اريثك ينودناشس نيذلا

با��ا يف �يأر �م

د�و� له و ي��ازج�ا

؟ابيرق تايئانث
ي˘ف ار˘خؤو˘م ير˘ئاز˘ج˘لا بار˘˘لا

ة˘نرا˘ق˘م ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م د˘˘ج رو˘˘ط˘˘ت
ءاشش نإا ةقباشسلا تاونشس رششعلاب
قشسن يف روطتلا اذه ىقبي هللا

بارلا هللا ءاشش نإا و دعاشصتم

تا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ن˘ع ا˘مأا ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
بيرق امع اهن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كا˘ن˘ه˘ف
 .هللا نذإاب

اميشوريه ةينغأ نع اذام

؟2

ة˘˘ل˘˘م˘˘كت ي˘˘˘ه »2 اميششوريه»

ثي˘ح˘ب ،»1 اميششوري˘ه» ة˘ي˘ن˘غأ’

فرعي بولشسأا يه2 اميششوريه
و˘˘ه و »بير˘˘تو˘˘˘غ˘˘˘يإ’ا» م˘˘˘شسإا˘˘˘ب
ينغم هللخ نم موقي بولشسأا
ةدع يف هشسفنب رخافتلاب بارلا

ي˘˘ف ثد˘˘ح ا˘˘˘م اذ˘˘˘ه و ،بناو˘˘˘ج

ينأا اشضيأا حملأا و،2 اميششوريه
لب نيعم »ربار» يأا دشصقأا مل

 .»بيرتوغيإا» ةينغأا درجم تناك

با��ا يف �يأر �م

؟ يدكيكسلا
،نيريثك »زربار» اهب ةدكيكشس
بار˘لا سصق˘ن˘ي ا˘ن˘ل˘ق ا˘م˘˘ك ن˘˘كل
ل˘ث˘م تا˘ي˘نا˘كمإ’ا يد˘كي˘كشسلا
اشضيأا و ،ىرخ’ا تاي’ولا بلغا
ءاو˘˘˘شس رو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سصق˘˘˘ن˘˘˘˘ي
وا ة˘شصا˘خ ة˘ف˘شصب يد˘كي˘˘كشسلا

ي˘كل ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘شصب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةدعاشسملا قحتشسي نم اودعاشسي

ىوتشسم عفر يف مهاشسي نم و

. بارلا

و كروهمجل لوقت اذام

؟كيبحم

مكتقث مت˘ع˘شضو ا˘م˘ك م˘ه˘ل لو˘قأا

ا˘˘م ل˘˘م˘˘عأا˘˘شس ،ي˘˘شصخ˘˘˘شش ي˘˘˘ف

مكلرمحن سشاب» رثكأا و يعشسوب

ر˘ي˘خ ا˘م د˘م˘ن ا˘م˘يد و م˘كهو˘˘جو

،لماك يرئازجلا بارلل و مكيل

هللا ءاشش نإا و مكظفحي يبرو

امك. » نشسحأا نوكي اميد ديدجلا

كرابم مكديع يروهمجل لوقأا

و ر˘ي˘خ ف˘لأا˘ب م˘ت˘˘نأاو ما˘˘ع ل˘˘كو

MODEERF ةين˘غأا اور˘ظ˘ت˘نا

رخآا ركششأا امك ،لاجآ’ا برقأا يف

لاجم يف هب موقت ام ىلع ةعاشس

’ مهاشسيشس يذلا و ارخؤوم بارلا

بارلا و نينانفلا معد يف ةلاحم

. يرئازجلا

 :فششكيKBM نانفلا ..ارخؤوم «2 اميششوريه» ةينغأا ردشصأا

«لجاعلآ بيرقلآ يف موديرف ةينغأآ آورظتنآ»

ةكراششم تفرع يتلا ةيليوج ةرود يف نيزئافلا ةيوه نع يلودلا ريشصقلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم ميكحت ةنجل تنلعأا
....اشسنرفو ايلاطيإا ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ،قارعلا ،ايروشس ،ايناتيروم ،برغملا ،سسنوت ،رئازجلا يهو لود9 نم امليف54

 «كوبشسيافلا» ربع اهتعباتمل وعدم روهمجلا

بابسشلآ ليجل ةيئ’ولآ ةيعمجلآ
قلطت بهآوملآ لقسصو ةيمنتل

 ةديدج ةسصح

بهاوملا لقشصو ةيمنتل بابششلا ليجل ةيئ’ولا ةيعمجلا مظنت

ةبانع ةي’ول ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم فارششإا تحت ةبانع ةي’ول

«بهاوملل بابششلا ليج» :ةيمقرلا ةشصحلا

توأا31 سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ة˘شصح˘لا ن˘م لوأ’ا دد˘ع˘لا ثب˘ي فو˘˘شسو

يراجلا

بويتويلاو كوبشسيافلا ىلع ةيعمجلل ةيمشسرلا ةحفشصلا ىلع
ةبانع ةي’ول ةشضايرلاو بابششلا ةيريدمل ةيمشسرلا ةحفشصلا ىلعو
ةي’ول ةيشضارتف’ا بابششلا رادل ةيمشسرلا ةحفشصلاو كوبشسيفلا يف
ةيوهجلا ةعاذإلل ةيمشسرلا ةحفشصلا ىلع اشضيأا اهثب متيو ،ةبانع
ربع اشضيأا اهثب متي نأا نكمملا نمو كوبشسيافلا ىلع ةبانع ةي’ول
،بهاوملا ناكرأا ةشصحلا جمانرب نمشضتيو ةيوهجلا ةعاذإ’ا جاومأا
.ةيرششبلا ةيمنتلاو سسفنلا ملع و ةحشصلاو ةياقولا ،عوطتلا

S¢.Q 
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مهباصم يف ةرامع ديعس دهاجملا ديقفلا ةلئاعو ريرحتلا ةهبج قيرف يزعي يدلاخ
،يدلاخ ريزولا رششنو ،ةرامع ديعشس ديقفلا ةلئاعو ،ينطولا ريرحتلا ةهبج قيرفل ،ةيبلقلا هيزاعت سسمأا لوأا ءاشسم يدلاخ يلع ديشس ،ةشضايرلاو بابششلا ريزو هجو

ريرحتلا ةهبج قيرفل قباشسلا بعÓلاو ،دهاجملا ةافو أابن ،ىشسألاو نزحلا غلابب تيقلت““ :اهيف ءاج ،يمشسرلا هباشسح ربع ،ةيزعت ةلاشسر ،ةميلألا ةبشسانملا هذهب
ينعشسي ل ،هنم ىلوملا اشضقل درم ل يذلا ،للجلا باشصملا اذه مامأا““ :ةشضايرلاو بابششلا ريزو فاشضأاو ،““هاوثم مركأاو ،هارث ىلوملا بيط ،ةرامع ديعشس ،ينطولا
:يدلاخ يلع ديشس عباتو ،““ةاشساوملاو ،يزاعتلا تارابع سصلاخب ،مدقلا ةرك ةلئاعو ،ينطولا ريرحتلا ةهبج قيرف يف هقافرو ،مراكألا هيوذ ىلإا مدقتأا نأا لإا

.““ناولشسلاو ربشصلا هيوذ مهلي نأاو ،هتانج حيشسف هنكشسي نأاو ،هتمحر عشساوب ةرهاطلا هحور دهعتي نأا ،ريدقلا يلعلا ىلوملا ىلإا عرشضتأا““
ديلو.ف

¯ ê.fé«Ö 

ي˘م˘ي˘هار˘ب ن˘ي˘شسا˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا دا˘ع
مغر اذهو ،لاغ˘تر˘ب˘لا ي˘ف ثد˘ح˘لا ع˘ن˘شصي˘ل
هاجت دلبلا اذه نع هليحر نم رهششأا رورم
تا˘˘˘˘غوار˘˘˘˘ُم˘˘˘˘˘لا بحا˘˘˘˘˘شص ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ظو ،ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق
ه˘ل˘ي˘مز ة˘ق˘فر ر˘ششا˘˘ب˘˘ُم ثب ي˘˘ف ،ة˘˘ير˘˘ح˘˘شسلا
Óعافت ىقليل ،اغيرام ،وتروب يف قباشسلا

بلاطو  ،يلاغتربلا يدانلا راشصنأا نم اريبك
ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسو˘ت˘م ن˘م ،““وا˘غارد˘˘لا““ و˘˘ب˘˘ح˘˘ُم
بير˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف فو˘˘ف˘˘شصل ةدو˘˘ع˘˘˘لا
ءىلمُي مل ابيهر اغارف كرت هنأل ،لجاعلا
نا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا ةرادإا تنا˘˘˘˘كو  ،ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘شسلا د˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ل
نع يلختلا نأاب ارخؤوم تدكأا دق ،يرطقلا

ر˘˘مأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘فاد˘˘˘ه
ي˘˘ت˘˘لا سضور˘˘ع˘˘لا تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘م ل˘˘ي˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شس˘˘˘ُم

03 رمعلا نم غلابلا بعÓلا عدبأاو ،هلشصتشس
لبق ،ةطانرغ عم نيماع رادم ىلع ،ةنشس
فيشص يف يلاغتربلا وتروب ىلإا لقتني نأا

ةرم لوألو،9102 ةيليوج ىتحو،4102

،9102 في˘شص ي˘م˘ي˘هار˘ب رر˘ق هراو˘ششم ي˘ف
،ةيجيلخ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خ
يذ˘لا ،ير˘ط˘ق˘لا نا˘ير˘لا ىلإا م˘شضنا ا˘مد˘˘ن˘˘ع

لج˘شس ةارا˘ب˘م51 نآلا ىت˘˘˘ح ه˘˘˘ع˘˘˘˘م بع˘˘˘˘ل

ىلع امأا ،ىرخأا5 عنشصو فادهأا01 اهلÓخ
عم يميهارب بعلف ةيوركلا هتريشسم رادم

،ةارابم283 ،اهل˘ث˘م ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا ة˘فا˘ك

فرعو،06 عنشصو اًفده48 اهلÓخ لجشس
ن˘ي˘ترو˘ط˘شسألا ““ر˘ها˘ق““ ه˘نأا ي˘م˘ي˘˘هار˘˘ب ن˘˘ع

ي˘شسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرألا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ثي˘ح ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘شسير˘ك ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لاو

،3102و2102 ي˘ما˘ع ي˘ف ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع قو˘ف˘˘ت
يرود˘لا ي˘ف ة˘ح˘جا˘ن˘لا تا˘غوار˘م˘˘لا دد˘˘ع˘˘ب
يميهارب سسوبا˘ك ف˘قو˘ت˘ي م˘لو ،ي˘نا˘ب˘شسإلا
،ينابشسإلا يرودلا دنع ودلانورو يشسيمل
ةر˘م ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا قو˘ف˘ت ل˘ب
يف ،ةحجانلا تاغوارملا ددع يف ىرخأا

ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘˘ب تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا رود

7102-8102. مشسوم
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راـــــبخأ
ةضايرلا

لاغتربلا نع هليحر نم رهشأ رورم مغر

 يمــــيهارب نوــــبلاطي وتروب راــــسصنأا
 ““واــــغاردلا““ ىلإا ةدوــــعلاب

مجن ،زرحم سضاير يرئازجلا يلودلا بعÓلا داششأا
ةد˘ئا˘شسلا ءاو˘جألا˘ب ،يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
رششنو ،يرئازجلا ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا فو˘ف˘شص ل˘خاد
ىل˘ع ه˘با˘شسح ر˘ب˘ع ه˘ل ةرو˘شص ر˘شضخ˘لا بخ˘ت˘ن˘م د˘ئا˘ق
،يشضامل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا ة˘ق˘فر ،““كو˘ب˘شسي˘ف““ ع˘قو˘م
،ةيشضاملا ايقيرفأا ممأا سسأاك لÓخ ،بختنملا موجنو
سشيعيو ،““ةلئاع اهنإا ،قيرف نم رثكأا““ :اهيلع قلعو
تار˘˘ت˘˘ف ل˘˘شضفأا ن˘˘م ةد˘˘حاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ف˘ي˘لو˘ت ق˘ل˘خ ي˘ف ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب حا˘ج˘˘ن د˘˘ع˘˘ب ،ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
دعيو ،زرحم ا˘هدو˘ق˘ي ،ي˘حاو˘ن˘لا ة˘فا˘ك ن˘م ة˘ل˘ما˘ك˘ت˘م
جيوتت يف نيمهاشسم˘لا ر˘ب˘كأا ن˘م ،ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا د˘ئا˘ق
ثي˘ح ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا م˘مألا سسأا˘ك˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا

ة˘ثÓ˘ث ل˘ي˘ج˘شست ي˘ف ح˘ج˘نو ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يو˘˘ت˘˘شسم مد˘˘ق
بخ˘ت˘˘ن˘˘م د˘˘شض ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘شصن ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا ،فاد˘˘هأا
.لتاقلا تقولا يف ايريجين

ديلو.ف

ف˘ل˘م ““ا˘ف˘ي˘ف““ مد˘ق˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا را˘˘ت˘˘خا
ةيرئازجلا ةيداحتÓل ةين˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
د˘يد˘ج ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ““فا˘ف““ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘˘ل
ام بشسح ةاوهلا ىدل مدقلا ةرك ريوطت ىلإا يمري
،يمشسرلا اهعقوم ىلع ةيداحتلا ةئيهلا هنع تنلعأا

دق ةبعلل يلودلا داحتÓل ةينفلا ةحلشصملا تناكو
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ةو˘شضع˘لا تا˘يدا˘ح˘تلا ن˘˘م ادد˘˘ع ترا˘˘ت˘˘خا
ةينفلا ةيريدملا هب تمدقت فلم ىلع ءانب ““فافلا““
رماع ينطولا ينفلا ريدملا ةوعد متتشسو ،ةينطولا
م˘شسق˘لا ر˘يد˘م سسن˘ترا˘م ن˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘شس فر˘˘ط ن˘˘م ق˘˘ي˘˘ف˘˘شش
و حرتقملا قيقحتلا ةششقانمل““ افيفلل ينفلا يعرفلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ه˘ب تمد˘ق˘ت يذ˘لا عور˘ششم˘لا
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘شضو˘˘ي ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل
جمانرب عشضو يف ةبغر افيفلل نأا افيشضم ،ةينطولا

سصرفلا ددع ةدايز و ةكراششملا فيثكت يف مهاشسي
““افيفلا““ قلطأا و ،ملاعلا ربع مدقلا ةرك ةشسرامم يف
هعورششم ماعلا اذه لÓخ ينفلا هعرف قيرط نع
˘ما˘ظ˘ن˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت و بهاو˘م˘لا ر˘يو˘˘ط˘˘ت““ ناو˘˘ن˘˘ع تح˘˘ت
جمانربل ةدعاق لكششيشس يذلا و ““مدقلا ةركل يئيبلا

فافلا تمتخ و،1202 يف ررقم لاع ىوتشسم يذ
رر˘ق˘ت ،ئدا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا““ : ة˘ل˘ئا˘ق ا˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب

،ةاوهلاب ةشصاخلا مدقلا ةرك ريوطتل جمانرب ءاششنإا
ةر˘ك˘ل ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م بنا˘ج˘لا اذ˘ه نأا و ة˘˘شصا˘˘خ

تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘˘خاد ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا ة˘˘نا˘˘ك˘˘م ل˘˘ت˘˘ح˘˘ي مد˘˘ق˘˘لا

تنب وأا دلو ءاوشس سصخشش لكل حمشسي ثيح ،ةوشضعلا
نا˘ك ا˘م˘ه˘م مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘ب ل˘˘جر وأا ةأار˘˘ما وأا

ديلو.ف                   .““هطيحم و هتنايدو هنشس و هاوتشسم

““قيرف درجم نم رثكأا يرئازجلا بختنملا““ :زرحم

¯ ±.hd«ó

ةمحر نب ديعشس قلأاتملا يرئازجلا مجنلا حجن
““فوأا يÓ˘ب““ ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ىلإا دو˘˘ع˘˘شصلا ي˘˘ف
،““غيلريميربلا““ يزيلجنإلا يرودلا ىلإا ةلهؤوملا

ي˘ف ه˘شسفا˘ن˘م ىل˘ع درو˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب يدا˘˘ن فر˘˘ع˘˘تو
ىلإا دو˘˘ع˘˘شصلا فوأا يÓ˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ةرا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا
ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘ي و زا˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا يرود˘˘لا

يف دعق˘م زار˘حإا ي˘ف ح˘ج˘ن يذ˘لا ما˘ه˘لو˘ف يدا˘ن˘ب
كلذ و يشضاملا سسيمخلا ءاشسم ةيئاهنلا ةارابملا

رودلا بايإا يف هبعلم قوف هتراشسخ نم مغرلاب

2-1 ـب يتيشس فيدراك هفيشض مامأا يئاهنلا فشصن
با˘هذ ءا˘ق˘ل ي˘ف ر˘˘شصت˘˘نا د˘˘ق ما˘˘ه˘˘لو˘˘ف نا˘˘ك و ي˘˘ف
هناديم جراخ نم رفشصل نيفدهب يئاهن فشصن
عومجمب فيدراك ىلع ماهلوف بلغتي يلاتلابو

مشسح دق دروفتنيرب ناكو،3/2ـب .نيتارابملا
لوأا ةمحر نب ديع˘شس ير˘ئاز˘ج˘لا ه˘م˘ج˘ن ةدا˘ي˘ق˘ب
دوعشصل˘ل ل˘هؤو˘م˘لا فوأا يÓ˘ب˘لا ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف د˘ع˘ق˘م
يتيشس يز˘ناو˘شس ىل˘ع هزو˘ف بق˘ع غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘ل˘ل

ةراب˘م˘لا نأا ر˘كذ˘يو،2-3 ـب نيءاق˘ل˘لا عو˘م˘ج˘م˘ب
بعل˘م ا˘ه˘ن˘شضت˘ح˘ي˘شس ي˘ت˘لا فوأا يÓ˘ب˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

يرودلا ىلإا ثلاثلا ل˘ها˘ن˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت˘ل ي˘ل˘ب˘م˘بو

توا4 ءاثÓثلا مويلا بعلتشس زاتمملا يزيلجنلا
ىلإا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘شصي ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف سسي˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ز˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا نأا و
ةزئاج ىلع اشضيأا لشصحيشس ام˘نإاو غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا

ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘شصح˘ت˘ي يذ˘لا ن˘م ر˘ب˘كأا ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
و اذه ،زاتمملا يزيلجنلا يرودلا بقلب جوتملا

اذ˘ه ن˘˘ي˘˘تر˘˘م ما˘˘ه˘˘لو˘˘ف درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب ه˘˘جاو د˘˘ق
،ةيزيلجنإلا ىلوألا ةجردلا يرود يف مشسوملا

رفشصل فده˘ب م˘هزو˘ف˘ب با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘م ته˘ت˘ناو
م˘ل با˘يإلا ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب ة˘˘عا˘˘ن˘˘شص ن˘˘م
ق˘لأا˘ت ل˘ظ ي˘ف درو˘ف˘ت˘نر˘ب ن˘ع ة˘حر˘ف˘لا د˘ع˘ت˘ب˘˘ت
˘˘مد˘˘قو فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘شس يذ˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘˘لا

نود ةيئانثب تهتنا ةارابم يف ،ةمشساح ةريرمت
ي˘ف ر˘ه˘ششلا بعل ةز˘ئا˘ج˘ب ة˘م˘˘حر ن˘˘ب زا˘˘فو ،در
،ي˘شضا˘م˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘شش ن˘ع ،بي˘ششنو˘ي˘ب˘˘ما˘˘ششلا

ةعانشصو افده71 ليجشست يف بعÓلا حجنو

.ىرخأا فادهأا01

يتامدخب غيلريميربلا رابك مامتها““ :ةمحر نب
““دوعسصلا ىلع زيكرتلا وه ايلاح يفده و ينفرسشي

ن˘ب د˘ي˘˘ع˘˘شس ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ر˘˘ب˘˘عو
نع ،يزيلجنإلا دروفتنيرب قيرف مجن ،ةمحر
ه˘˘ت˘˘ح˘˘ششر ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘˘ب˘˘˘نألا سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب ه˘˘˘تدا˘˘˘ع˘˘˘شس
ةديجلا تا˘يو˘ت˘شسم˘لا د˘ع˘ب ،لا˘ن˘شسرأل ما˘م˘شضنÓ˘ل
˘مر˘شصن˘م˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف بعÓ˘˘لا ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا

،ة˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإلا ىلوألا ة˘˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘˘˘ب

ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘حر ن˘˘˘ب لا˘˘˘قو ،““بي˘˘˘˘ششنو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ما˘˘˘˘ششلا““
رمأا““ :““لوبتوف سسنار˘ف““ ة˘ف˘ي˘ح˘شصل ه˘تا˘ح˘ير˘شصت
دروفتنيرب عم ديعشس يننكل ،رخفلاب ينرعششي
:ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ع˘با˘تو ،““ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘˘ف

ر˘ي˘غ ن˘م نو˘ك˘ي˘شسو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ز˘˘كرأاو ة˘˘م˘˘ه˘˘م يد˘˘ل““
يفو ،““بلشسلاب رثؤوي دقو ،يقيرف هاجت قئÓلا
لان˘شسرأا ما˘م˘ت˘ها ن˘ع بعÓ˘لا لا˘ق ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس
ة˘يد˘نألا ها˘ج˘ت نا˘ن˘˘ت˘˘ملا˘˘ب ر˘˘ع˘˘ششأا““ :ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششتو
،ةريخألا ةرتفلا لÓخ يعم دقاعتلاب ةمتهملا

ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘شسم ىل˘˘˘˘ع نآلا يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لو
يرود˘لا ىلإا دو˘ع˘شصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف درو˘ف˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب
يف ةقث يدل تناك حيحشص““ :عباتو ،““يزيلجنإلا

يدا˘ن˘لا نأل ،ف˘ل˘ت˘خ˘ي ر˘˘مألا ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘ك˘˘ل ،ا˘˘شسنر˘˘ف
:فاشضأاو ،““يب نانمؤوي امهنأا يل ارهظأا بردملاو

عيطتشسأا لو ،يعم فرشصتي فيك فرع يدانلا““

م˘˘ه˘˘ل˘˘شضف˘˘ب كلذ ل˘˘ك ،ي˘˘ف˘˘ك˘˘ي ا˘˘م˘˘ب م˘˘هر˘˘˘ك˘˘˘ششأا نأا

روثعلاب ملحأا نكأا مل ةحارشص ،بردملا لشضفبو

ين˘ي˘ط˘ع˘ي برد˘م˘لا““ :ع˘با˘تو ،““ل˘شضفأا نا˘ك˘م ىل˘ع

ة˘قرو ىل˘ع ،بع˘ل˘م˘˘لا ل˘˘خاد ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا

بعللاب يل حمشسي هنكل ،راشسيلا ىلع انأا ةارابملا

اذهو ،يرودب موقأا فيك فرعأا يننأل ةيرحب

ةريغشصلا ءاي˘ششألا ىل˘ع رو˘ث˘ع˘ل˘ل ا˘م˘ئاد ي˘نز˘ف˘ح˘ي

ع˘˘م ياو˘˘ت˘˘شسم““ :م˘˘ت˘˘خو ،““قرا˘˘ف˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا

ينلعجي رمألا اذه ،Óيلق ي˘نأا˘جا˘ف درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب

ةفاشضإلاب ،افد˘ه71 ليجشستف ،ةياغ˘ل˘ل اد˘ي˘ع˘شس

رمألاب سسيل ،ةمشسا˘ح تار˘ير˘م˘ت9 م˘يد˘ق˘ت ىلإا

.““ءيشش لك دعب فاده انأا امبر ،نيهلا

لاومأ
جيلخلا

يرغت دق
يلوغيف
فارتحقل
 رطق يف

ةيفحشص رداشصم تفششك
يلودلا ليكو نأا ،ةيكرت
،يلوغيف نايفشس ،يرئازجلا

عم ةمدقتم تاشضوافم يف
فششكلا نود ةيرطق ةيدنأا

تاذ ترششنو ،اهتيوه نع
ةيدنألا نأا ،رداشصملا
طشسو ترغأا ةيرطقلا

تربعو ““رشضخلات““ ناديم
بتار عفدل اهدادعتشسا نع

نييÓم5 ـلا براقي يونشس
لفكتت نل اهنأا ريغ ،وروأا

قبشسو ،هحيرشست ةقروب
بختنم مجن مشض لجأا نم وروي نييÓم8 هتميق اشضرع تمدق ةفارغلا ةرادإا نأا ىلإا تراششأا نأاو ،ةيكرتلا ““7ربخ روبشس““ ةفيحشصل
ينيتنجرألا مجاهملا مشض دنع ،هخيرات يف ةقفشص ىلغأا مربأا يذلا ،““دوهفلا““ يدان بناج نم يشسايق سضرع وهو ،““نيبراحملا““

نع تفششك دق ،ةيكرت ةيمÓعإا ريراقت تناكو ،يشسنرفلا نويل يدان نم وروي نييÓم2.7 لباقم3102 ماع فيشص زيبول وردناشسيل

،هتامدخ يف بغارلل وروي نييÓم01 غلبم ديدحت عم ،عيبلل نيشضورعملا نيبعÓلا ةمئاق يف يلوغيفل يارشستلاغ ةرادإا عشضو
يدانل ةنشس03 بحاشص مشضناو ،انوروك سسوريف اهفلخ يتلا ةمزألا ءارج قيرف اهب رمي يتلا ةيلاملا لكاششملا زواجت لجأا نم اذهو

نيمشسومل ايكرت يف سسأاكلاو ةلوطبلا بقل زارحإل قيرفلا ةدايق يف حجن ذإا ،يزيلجنإلا ماهتشسيو نم7102 ماع يارشس اتلاغ
ايشسنلاف قيرف عم بعلي ناك امدنع يرئازجلا ينطولا بختنملا ليثمت اوراتخا نيذلا نيبعÓلا نم يلوغيف ربتعيو ،نييلاتتم
مجنلا بعلو ،ةماقإلا دلبو يلشصألا مهدلب رايتخا نيب ددرتت يتلا ةدعاشصلا ءامشسألا سضعب سسكع ،هعم قلأاتي ناك يذلا ينابشسإلا
ديدع يلوغيف لثم ،ةيوركلا هتريشسم لاوطو،32 عنشصو ،اًفده72 اهلÓخ لجشس ،يكرتلا يدانلا عم ةيمشسر ةارابم501 ،يرئازجلا
 .ينابشسإلا ايشسنلاف يدان اهشسأار ىلع ؛ةيملاعلا ةيدنألا

بيجن.ج

”فوأ يقبلا“ يئاهن يف ماهلوف مامأ مويلا ةيران ةهجاوم يف دروفتنيرب

““غيلريميربلا““ ىلإا يخيرات دوعسص قيقحت نم ةدحاو ةوطخ دعب ىلع ةمحر نب

حاجنوب
زربا نمض

نيحشرملا
ةليكشتلل
ةيلاثملا
يرودل
لاطبأ
ايسآ

ةركل يويشسآلا داحتلا راتخا
يلودلا بعÓلا مدقلا
مجاهم حاجنوب دادغب يرئازجلا
زربأا نمشض ،يرطقلا دشسلا
ةيلاثملا ةليكششتلل نيحششرملا
كلذو8102 ايشسآا لاطبأا يرودل
هقلطأا تيوشصت لÓخ نم
هعقوم ربع يراقلا داحتلا
تيوشصتلا حتف متو ،يمشسرلا

نيب نم مجاهم لشضفأا رايتخل
مهمدقت نيحششرم ةينامث
دادغب يرئازجلا يلودلا

دشسلا يدان بعل حاجنوب
بعل اشضيأا مهنمشض ريتخاو
يبرغملا قباشسلا ليحدلا

ريرقت زربأاو ،يبرعلا فشسوي
مجن تايئاشصحإا يراقلا داحتلا

،ةرم94 ددشسو ،نيفادهلا نيمجاهملا نيب لوألا زكرملا Óتحم افده31 لجشس ذإا،8102 لاطبألا يرود ةخشسن لÓخ دشسلا فادهو
نأاب ةبعلل يويشسآلا داحتلا دكأاو ،فادهأا3 هتعانشصل ةفاشضإلاب اشضيأا نيمجاهملا نيب لوألا زكرملا Óتحم ىمرملا ىلع52 اهنيب نم
،ةلوطبلا فاده ةزئاجب اهلÓخ نم زاف افده31 لجشس امدعب8102 ماع ايشسآا لاطبأا يرود يف ةوقب هشسفن سضرف دق دشسلا مجاهم
داحتلا نيب امك،(6102) ونايردأاو (3102) يكيروم عم ايواشستم ةدحاو ةخشسن يف ةلجشسملا فادهألا ددعب يشسايقلا مقرلا لداعو
دقو ،فيفع مركأاو زيدنانريه يفاششت يئانثلا هفلخ نمو حاجنوب دجاوت لÓخ نم ةبراشض ةوق ةخشسنلا هذه يف كلتما دشسلا نأاب
.ةيئاشصقلا راودألا لÓخ فادهأا ةتشس فاشضأا مث ،تاعومجملا رود يف فادهأا7 حاجنوب لجشس
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رومألا ءاهنإل ةيلاملا هبلاطم سضفخ سسيتيب

هينج نويلم8.1
يدنام لسصفت ينيلرتسسإا

لوبرفيل نع
طا˘ب˘ترا ن˘ع ،ن˘ي˘ن˘ثإلا سسمأا ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نا ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘˘ششك
يدنام ىشسيع يرئازجلا مجنلا تامدخ ىلع لوشصحلاب لوبرفيل

ة˘ف˘ي˘ح˘شص تدا˘فأاو ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘شصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
دق لوبرفيل نأاب ،ةيناب˘شسإا ردا˘شصم ن˘ع Ó˘ق˘ن ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ““رور˘ي˘م““

سسيتيب لاير عفادم ،يدنام ىشسيع عم دقاعتلل يلوأا سضرعب مدقت
ةفيحشصلا تدكأاو ،ينيلرت˘شسإا ه˘ي˘ن˘ج ن˘ي˘يÓ˘م9 لباقم ،يناب˘شسإلا

8.1 رادقمب سضرعلا ةدايزب بلاط دق ينابشسلا يدانلا نأاب اهتاذ
عفادم عم دقاعتلا ىلع لوبرفيل رشصيو ،ينيلرتشسإا هينج نويلم
ىريو ،غربشسرطب ناشس تينيز ىلإا نيرفول نايد عيب دعب يروحم
دد˘˘ع˘˘ت˘˘م ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م ارا˘˘ي˘˘خ د˘˘ع˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘˘لا نأا˘˘˘ب
،ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘لا ي˘ف نا˘ك˘م يأا ي˘ف بع˘ل˘لا ه˘ن˘ك˘م˘يو ،تا˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسلا

82) يدنام دقع يف يئازجلا طرششلا ةميق نأاب ةفيحشصلا تدكأاو
لوب˘ق˘ل داد˘ع˘ت˘شسا ىل˘ع سسي˘ت˘ي˘ب نأا لإا ،وروأا نو˘ي˘ل˘م03 غلب˘ت (ا˘ما˘ع
هدقع نم ةريخألا ةنشسلا يف هنأا امب ،بعÓلا عيبل سضفخم سضرع
.يدانلا عم
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يف عرششي يناملألا يدانلا
ديدجلا مشسوملل تاريشضحتلا

ةيبطلا زاتجي ينيعبسس نب
عم ةيندبلا تارابتخ’او
خابدÓغنسشنوم ايسسوروب

˘مو˘ي ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مار ف˘نأا˘ت˘شسا
ع˘م تار˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا سسمأا
خا˘بدÓ˘غ˘ن˘ششنو˘م ا˘ي˘شسورو˘ب ه˘يدا˘˘ن
ثي˘ح ،مدا˘ق˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت
ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا زا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جا
اذكو ةمزÓلا ةيبطلا تاشصوحفلا
هقيرف عم ة˘ي˘ند˘ب˘لا تارا˘ب˘ت˘خلا
د˘ق ر˘ي˘خألا اذ˘ه نا˘كو ،ي˘نا˘م˘لألا
ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شس تقو ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا
نو˘ك˘ي˘شس تار˘ي˘شضح˘ت˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا

دعوملا و˘هو0202 توأا3 مو˘ي
،ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘مار˘˘˘ت˘˘˘حا م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا

خابدÓغنششنوم ايشسورو˘ب ن˘هار˘يو
مهأا دحأا ينيعبشس نب ربتعي يذلا

ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا ىل˘˘˘˘ع ،هز˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘كر
ا˘ه˘ل˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘ت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا
،ة˘يدو˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا

ز˘ها˘ج يدا˘ن˘لا نو˘ك˘ي ىت˘˘ح كلذو
يرود˘˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘نل ا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شسح˘˘˘˘˘˘ت
““خابدÓغ““ حمط˘ي ا˘م˘ك ،ي˘نا˘م˘لألا
ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نإل ا˘˘˘شضيأا
د˘جاو˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م تار˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا

را˘م˘غ سضو˘خ˘ل ما˘ت داد˘ع˘ت˘شسا ىل˘ع
ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
““رشضخلا““ مجن اهيف كراششيشس يتلا

اذ˘˘ه ىه˘˘˘نأا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘م
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خألا
.““اغيلشسدنوبلا““ بيترت يف عبارلا

ع.سش.م

ةاوه مدقلا ةرك ريوطتل ةيرئازجلا ةيداحت’ا فلم راتخي ““افيفلا““
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قأ˘˘˘فو يدأ˘˘˘ن ةرادإا سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م رر˘˘˘˘ق
˘مد˘ق˘ت˘لا سسمأا لوأا ءأ˘صسم ،ف˘ي˘˘ط˘˘صس
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدأ˘ح˘ت’ا ىد˘ل ن˘ع˘ط˘ب
بت˘كم˘˘لا رار˘˘ق د˘˘صض ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
بت˘˘˘كم˘˘˘لا نأ˘˘˘كو ،ي˘˘˘لارد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
،ةلوطبلا ءأغ˘لإا رر˘ق د˘ق ،ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
أ˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف رأ˘˘صشت˘˘نا بب˘˘صسب
بأ˘ب˘صش ي˘يدأ˘ن ح˘ن˘مو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
فرصش ،رئازجلا ة˘يدو˘لو˘مو ،دادزو˘ل˘ب
ةطبار ةصسفأنم يف رئاز˘ج˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت
ملعو ،لبقملا مصسوملا أيقيرفإا لأطبأا

سسل˘ج˘م نأأ˘ب ،ةد˘˘كؤو˘˘م ردأ˘˘صصم ن˘˘م
د˘ي˘˘ع˘˘صصت˘˘لا رر˘˘ق د˘˘ق قأ˘˘فو˘˘لا ةرادإا

ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب بأ˘˘˘هذ˘˘˘لاو
نم مرح نأا دعب ،هقوقح ةدأعتصس’
مغر ،لأطبأ’ا يرود يف ةكرأصشملا
،ينأثلا زكرملا يف ةلوطبلا هئأهنإا
يدأ˘ن˘لا نأأ˘ب تد˘˘كأا ردأ˘˘صصم˘˘لا تاذ
““فأ˘ف˘لا““ رار˘ق ر˘ب˘ت˘عا ي˘ف˘يأ˘ط˘صسلا
ل˘مأ˘ع˘م˘لا ل˘مأ˘ع ى˘ل˘ع دأ˘م˘˘ت˘˘ع’أ˘˘ب
ي˘ف ة˘كرأ˘صشم˘لا ة˘يد˘نأ’ا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل
،لبقملا مصسوملا ةيرأق˘لا ة˘صسفأ˘ن˘م˘لا
ح˘ئاو˘ل˘لاو ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل ف˘˘لأ˘˘خ˘˘م˘˘لأ˘˘ب
ردجتو ،رئازجلا يف ةبعلل ةمظنملا
،رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م نأا ى˘لإا ةرأ˘صشإ’ا
ثلأثلا زكرملا يف ةصسفأنملا ىهنأا

فادهأ’ا قرأفب ة˘ط˘ق˘ن73 ديصصرب

بحأ˘˘˘صص ،ف˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘صس قأ˘˘˘˘فو ن˘˘˘˘ع
.لقأا تأيرأبم ددعب نكلو ،ةفأصصولا

يف نعطلا انمدق““ :بارعأا
““ةددحملا لاجآ’ا

ن˘يد˘لا ز˘ع د˘كأا ،ه˘تاذ قأ˘ي˘صسلا ي˘˘فو
يدأ˘ن ةرادإا سسل˘ج˘م سسي˘˘ئر ،بار˘˘عأا

ىدل نعطب ه˘مد˘ق˘ت ،ف˘ي˘ط˘صس قأ˘فو
فأنئت˘صسÓ˘ل ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدأ˘ح˘ت’ا

،ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا رار˘˘ق د˘˘صض
يف ةكرأصشملا ىلإا هق˘ير˘ف ل˘يو˘ح˘ت˘ب

لأقو ،ةيقيرفأ’ا ةيلارديفنوكلا سسأأك
،ةينويزفل˘ت تأ˘ح˘ير˘صصت ي˘ف بار˘عأا

مدقتلا أنررق دقل““ :سسمأا لوأا ءأصسم

،ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدأ˘ح˘ت’ا ىد˘ل ن˘ع˘ط˘ب
ةكرأصشملا ىلإا أ˘ن˘ل˘يو˘ح˘ت رار˘ق د˘صض
أننأا مغر ،ةيلارديفنوكلا سسأأك يف
،““ينأثلا زكرملا يف ةلوطبلا أنيهنأا

عيمج ديدصستب أنمق دقل““ :فأصضأاو
،قئأثولا ةفأ˘ك أ˘ن˘ع˘م˘جو ،ف˘ي˘لأ˘كت˘لا

لأ˘جآ’ا ي˘˘ف ،تاءار˘˘جإ’ا أ˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘تأاو
رار˘ق نآ’ا ر˘ظ˘ت˘ن˘ن˘صسو ،ة˘ي˘نو˘˘نأ˘˘ق˘˘لا
:م˘ت˘˘خو ،““ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدأ˘˘ح˘˘ت’ا
عأمتجا لبق نعطلأب مدقتلا أنلصضف““
ىلع عيصضن ’ ىتح ،ةرادإ’ا سسلجم
ر˘˘خآا نأاو ة˘˘صصأ˘˘خ ،تقو˘˘لا أ˘˘ن˘˘صسف˘˘نأا
لوأا تنأك ،نع˘ط˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘صصر˘ف
.““دحأ’ا سسمأا
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فيطشس قافو

لاطبألا ةطبار بعل نم اهنامرح رارق يف نعطت قافولا ةرادإا
لئابقلا ةبيبشش

ةلوطبلا فيقوت““ :دوبيع
سسأاكلا ةصسفانم رارمتصساو

““موهفم ريغ رمأا

،لئابقلا ةبيبششل قباشسلا مجنلا دوبيع دوليم ربع
ةيروهمجلا سسأاك ةشسفانم لامكتشسا رارقل هبارغتشسا

يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب فا˘ق˘يإا ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ت يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف
اذهب لاق ثيح ،لوزنلا ءاغلإا اذكو لطبلا ديدحتو
دÓبلا اهششيعت يتلا ةيحشصلا فورظلا““ :سصوشصخلا

رايخ نوكي نأا يعيبطلا نمف اذهل ،ةياغلل ةبعشص
نكل““ :لشصاويل ،““يلاثملا رايخلا وه ةلوطبلا فاقيإا

رار˘ق ذا˘خ˘تا م˘˘ت˘˘ي ف˘˘ي˘˘ك م˘˘ه˘˘فأا ’ تقو˘˘لا سسف˘˘ن ي˘˘ف
بغرن ىرخأا ةهج نمو ،ةهج نم ةلوطبلا فاقيإا

:فيشضيل ،““ةيروهمجلا سسأاك ةشسفانم لامكتشسا يف
ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت ءاو˘شس ا˘ه˘شسف˘ن ي˘ه ة˘ي˘ح˘˘شصلا فور˘˘ظ˘˘لا““

هنأا دقتعأا““ :متتخيل ،““سسأاكلا وأا يرودلا ةشسفانمب
فاكلا سسأاك يف ةكراششملا لئابقلا ةبيبشش قح نم
.““لبقملا مشسوملا يف

ر.ع

يلورتبلا يصضأيرلا عمجملا دقعيصس
ةمأعلا أمهتيعمج رئازجلا ةيدولوم و

و5 يموي يلاوتلا ىلع ةيئأنثتصس’ا

يئأم˘لا بكر˘م˘لأ˘ب يرأ˘ج˘لا توأا6
ميصسرتل ة˘م˘صصأ˘ع˘لأ˘ب ةرد˘ي˘ح يداو˘ب
ىدل موي ملع أم بصسح أمهديحوت
ةمأعلا ةيعمجلا دقعتصس و ،نييدأنلا
اذه يلورتبلا عمجملل ةي˘ئأ˘ن˘ث˘ت˘صس’ا
ةينأث˘لا ة˘عأ˘صسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ءأ˘ع˘بر’ا

ةيدولوم ةيعمج دقعنت أمنيب ،’اوز
يأا ،ي˘لاو˘م˘لا مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةثلأثلا ةعأصسلا ن˘م ة˘ياد˘ب سسي˘م˘خ˘لا

ةدحاو ةط˘ق˘ن نو˘كت˘صس ثي˘ح ،ءأ˘صسم
ديحوت ي˘هو ج˘مأ˘نر˘ب˘لا ي˘ف ة˘جرد˘م
و ،رد˘صصم˘لا سسف˘ن بصسح ن˘ي˘يدأ˘ن˘لا
وحن ىلوأ’ا يه ةلحرملا هذه ربتعت
ىلع عورصشملا حرط دعب ديحوتلا

أهعبتت نأا ىلع نيتيعمجلا ءأصضعأا
ديحوتلا ةيلمع متتصسو ،ىرخأا لحارم
هعورف و يلورتبلا عمجملا مأحقإأب

ةيدولوم رأعصش تحت31 ةيصضأيرلا
،عورف ة˘ع˘ب˘صس م˘صضي يذ˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا

نم ديدجلا يدأنلا لكصشتي نأا ىلع

ةدع ديحوت دعب أيصضأير أعرف51
ي˘ف ةدو˘جو˘م تنأ˘ك تأ˘صصأ˘˘صصت˘˘خا
أعرصسأا دق نأيدأن˘لا نأ˘كو ،ن˘ي˘يدأ˘ن˘لا
اذهل أبصسحت تأصضوأفملا ةريتو يف
ىركذلا فدأصصيصس يذلاو ،ديحوتلا
مأع ““ديم˘ع˘لا““ سسي˘صسأأ˘ت˘ل ة˘يو˘ئ˘م˘لا

ى˘م˘صسأ’ا فد˘ه˘لا نأا ثي˘˘ح،1291
لم˘صش م˘ل ةدأ˘عإا و˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل
تنأك و ،ةيدولوملل ةريبكلا ةلئأعلا
تأ˘قور˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا
ي˘ف تب˘ح˘˘صسنا د˘˘ق ““كار˘˘طأ˘˘نو˘˘صس““

ةيدولو˘م ن˘م8002 ناو˘ج ر˘˘ه˘˘صش

ةيصضأيرلا أهتيعمج سسصسؤوتل رئازجلا

ميل˘صست ع˘م ““ي˘لور˘ت˘ب˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا““

بأ˘˘ب˘˘صشلا ةرازو˘˘ل يدأ˘˘ن˘˘لا رأ˘˘˘ع˘˘˘صش

ع˘م˘ج˘م˘لا ظ˘ف˘ت˘حا د˘قو ،ة˘صضأ˘ير˘لاو

ةعبق تحت ىحصضأا يذلا يلورتبلا

أعرف31 ـب ““كارطأنو˘صس““ ة˘كر˘صش

يتلا مدقلا ةرك ءأ˘ن˘ث˘ت˘صسأ˘ب أ˘ي˘صضأ˘ير

،ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل تد˘˘ن˘˘صسأا

بأ˘ب˘˘صشلا ةرازو نإأ˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘لو

˘مأ˘ع تد˘ن˘صسأا د˘ق تنأ˘ك ة˘صضأ˘ير˘لاو

رئازج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ر˘ي˘ي˘صست7791

قأيصس ي˘ف ،““كار˘طأ˘نو˘صس““ ة˘كر˘صشل

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضأ˘˘ير˘˘˘لا تأ˘˘˘حÓ˘˘˘صصإ’ا

.كاذنآا أهتجهتنا

ديلو.ف

رئازجلا ةيدولوم

ادغ يلورتبلا عمجملاو رئازجلا ةيدولوم ييدان ديحوت ةيلمع قÓطنا

دادزولب بابشش

 ةبيقعل ةرادإا ئنهي ةمصصاعلا يلاو
قحتصسملاب قيرفلا جيوتت فصصيو

بقلب هجيوتت ةبصسأنمب ،دادزولب بأبصش يدأن ،ةفرصش فصسوي ،ةمصصأعلا رئازجلا ةي’و يلاو أأنه
قيرفل مأعلا ريدملا سسيئرلل ةلأصسرب ةفرصش ثعبو ،هخيرأت يف ةرم عبأصسل ةينطولا ةلوطبلا
نمل هنا““ :أهيف ءأج ،هلأبصشأا نم ققحملا زأجنإ’ا ةبصسأنمب ،ةرأمع نيدلا فرصش ،دادزولب بأبصش
ىلو’ا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب بقلب مكيرف جيوتت ةبصسأنمب مكيلا هجوتا نا يرورصس يعاود

رهيأمجو يراد’او ينفلا مقأطلاو نيبعÓلا لك ىلا مكلÓخ نم9102 / 0202 مصسومل
ةدع يف نهرب يذلا مكقيرفل قحتصسم بصسكم وه جيوتتلا اذه نا““ :فأصضاو ،““يدأنلا

،““نيمثلا بقللا لينب اريدج نأكف ،ةيصضأيرلا حورلاو ةردقملاو ةءأفكلا ىلع تأبصسأنم
أنمعد ديدجتل ةصصرفلا هذه منتغا ينناو عيجصشتلاو ينأهتلا تارأبع مكل ددجا““ :لصصاوو
نأا رظتنملا نمو اذه ،““بأقل’او تازأجن’ا نم ديزملا وحن ةيصضأيرلا مكتريصسمل لصصاوتملا
نم ةربتعم ةيلأم ةزئأج يدأنلا ملتصسيصس نيح يف ،قيرفلا فرصش ىلع Óفح أقح’ ةي’ولا ميقت
ديلو.ف.رئازجلا ةي’و



يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

GdãÓKÉA 40GChä 0202Gd©óO3506 15ةضضاـيرلأ راـبخأأ
www.akhersaa-dz.com

¯ ±.hd«ó

يدا˘ن ةرادإا ضسل˘˘ج˘˘م ى˘˘ف˘˘ن

ءا˘سسم ،ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا

يتلا تاعئاسشلا لوأ’ا ضسمأا

لوح ،ارخؤوم اهلوادت ىرج

ر˘يد˘م˘لا ،ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ل˘ق˘ن

،ينفلا زاهجلاو ،يسضايرلا

ىلإا ،نيبرتغملا نيبعÓلاو

،ةسصاخ ةلحر ربع رئازجلا
ربع ،نايب يف يدانلا لاقو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص
ةرادإا د˘ن˘ف˘ت» :«كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف»
تامولعملا ةمسصاعلا داحتا
ا˘ه˘لواد˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘بذا˘˘كلا
،مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘˘سسو ضضع˘˘˘ب
لقنب ةقلعتملا تاحفسصلاو
ينفلا مقاطلاو ،يحي رتنع

نع نيبرتغملا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو
وأا ،ة˘سصا˘خ ةر˘˘خا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط
عمجمل كلم ةسصاخ ةرئاط
نا˘ي˘ب فا˘سضأاو ،«رو˘بر˘˘ي˘˘سس
:ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘˘تا ةرادا
رتنع نأاب ماعلا يأارلا ملعن»
يف رئازجلاب لحيسس يحي
نت˘م ى˘ل˘ع ،ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا

لخدت ي˘ت˘لاو ة˘يدا˘ع ة˘ل˘حر

ءÓ˘جإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا ي˘˘ف

ن˘ي˘ق˘لا˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نأا ى˘˘لإا را˘˘سشي ،«ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘ب

د˘ق ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا

ةيلمع ،ةليلق مايأا ذنم تأادب

يف اها˘يا˘عر ل˘ما˘كل ءÓ˘جإا

ةيوج تÓحر ربع ،جراخلا

.ةيرحبو
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جرخ نأا دعب ،ةيرئازجلا ةسضايرلا ةديدج ةحيسضف تّزه
لسصيف ،ماسسجأ’ا لامك ةسضاير يف فرتحملا يسضايرلا

ىسسوم ةبعللا داحتا ضسيئر دسض ةتف’ تاماهتاب ،يبوهيم
تاحا˘ج˘ن˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا دا˘سسف˘لا م˘ج˘ح زر˘بأا ذإا ،روا˘سسي˘م
لاقو  ،لاوزلا وحن ايجيردت هجتت ،اهققح يتلا ةيملاعلا

ضسيئر عم هسشاع ام ّنإا ،ةيفحسص تاحيرسصت يف ،يبوهيم
ينتعدتسسا» :حسضوأاو ،ادبأا لقعي ’ ،ماسسجأ’ا لامك داحتا

يتلا تاحيرسصتلا ةيفلخ ىلع ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
يننأا تفسشتكا امدنع ،ةريبك يتمدسص تناكو ،اهب تيلدأا
لخدي مل غلبم يأا نكل ،يب اسصاخ ايرهسش ابتار كلتمأا

رم ’و يديسصر
ّ

ملاعلا لطب تاحيرسصت تلمح امك ،ة
ضصخت ،ةب˘ع˘ل˘لا ة˘يدا˘ح˘تا ضسي˘ئر د˘سض ةر˘ي˘ط˘خ تا˘ما˘ه˘تا
ادنلفب تميقأا يتلا ملاعلا ةلوطب ريخأ’ا اذه لÓغتسسا

ةسضايرلا نع ءابرغ نيكمتل8102 ماعلل ربوتكأا رهسش
عفد لباقم مهايإا اهعيب ىلوت تاريسشأات مهلينو رفسسلا نم

تافلم مهل دعأاو ميتنسس نويلم06 غلبم مهنم بغار لك
’ مهنأا عم يرئازجلا بختنملا ييسضاير نم مهنأا ىلع
وه ديحولا مهمه لب ،اهتيداحتا وأا ةسضايرلل ةلسصب نوتمي
ابوروأا وحن ةرجهلا نم مهنكمي جرخمب رفظلل يعسسلا
،«توملا براوق ربع ةقرحلا» نع ريثكب لسضفأا ةقيرطب

ةعذ’ تاماهتا يملاعلا لطبلا تاحيرسصت تلمح امك
بيرد˘ت ى˘لو˘ت˘ي يذ˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ضسي˘ئر ق˘ي˘ق˘سشل ىر˘خأا
هرابجإاب همهتاو ،ضصاسصت˘خ’ا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘ي˘سشع ن˘ق˘ح˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع تا˘ط˘سشن˘م˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
وأا هرارقل خوسضرلا نيب اهنيح هرّيخو ةيلودلا ةسسفانملا

يبوهيم لمكأاو ،ةيملاعلا ةسسفانملا لوخد نم هنامرح
،ةيرئاز˘ج˘لا ة˘سضا˘ير˘لا تّز˘ه ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضق˘ل˘ل ه˘ح˘ي˘سضو˘ت
عفدي نأا بعÓلا ىلع بجي هنأا نوروسصتتأا» Óئاسستم
وه يذلا ضسيئرلا قيقسش امأا ؟رئازجلا ليثمتل ةلئاط ’اومأا

،يرئازج رانيد نويلم052 ىلع ىلوتسسا دقلف ،انبّردم

اطوغسض تيقلتو ،يقح نم ناك يذلا ليومتلا غلبم وهو
بل˘ط يذ˘لا ي˘نا˘ب˘سسإ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ضضر˘ع ى˘ل˘ع ق˘˘فاوأ’
يرئاز˘ج˘لا ل˘ط˘ب˘لا نا˘كو ،«تسضفر ي˘ن˘ن˘كل ،ي˘سسي˘ن˘ج˘ت
ةقباسسم يف يملاعلا بقللا زرحأا دق يبوهيم لسصيف

اذه ءاجو ،دنهلاب غلك201 نم لقأ’ ةاوه ايبملوأا رتسسيم
ناك ةيعونو ةعسساو ةكراسشم تفرع ةقباسسم يف جيوتتلا
ىناع يذلا ،يبوهيم ل˘سصي˘ف ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ف ل˘سصف˘لا
هلوخد ذنم ةبعسص افورظ هجاوو ضشيمهتلا نم ريثكلا

يناعت يتلا ةريخأ’ا هذه ،ماسسجأ’ا لامك ةسضاير لاجم
ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نم ءاوسس رئازجلا يف ءاسصق’ا
ا˘م و˘هو ،ما˘سسجأ’ا لا˘م˘كل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا ن˘م وأا

بابسشلا لابقإا فرعت يتلاو ةسضايرلا هذه عقاو نم بعسص
.اهتسصرف رظتنت ةريثك ةيبابسش تاقاط دوجوو اهيلع

ةدكيكسس ةبيبسش

 ةسسفانملاو ءاقبلل دعتسسم» :ناسسيتفإا
 «ةبعسص نوكتسس ىلوألا ةفرتحملا ةلوطبلا يف

لامج ضسيئرلل ةيئدبملا ه˘ت˘ق˘فاو˘م ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش برد˘م نا˘سسي˘ت˘فإا ضسنو˘ي ح˘ن˘م
طورسش عسضو هنكل ،لبقملا مسسوملا قيرفلل ةسضراعلا ضسأار ىلع ءاقبلل يراطيق
ةبعسص نوكتسس ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا نأاو ةسصاخ ،هعم اهسشقانيسس هنا دكأاو كلذل
ىلع يئاقب ةلاح يف بعلتسس لاق رطسسملا فدهلا نعو ،اديدسش اسسفانت فرعتسسو
ابعسص نوكيسس ىلوأ’ا راودأ’ا بعل ن’ ،ءاقبلا قيقحت ىلع ةينفلا ةسضراعلا ضسأار

ةلباقم83 بعليسس قيرفلا نأا ينعي امم اقيرف02 مسضتسس ةلوطبلا نأا مكحب ةياغلل
ةلاحم ’ نوكتسشيسس نيبعÓلا نأا ينعي امم ،ةيروهمجلا ضسأاك ةسسفانم ىلإا ةفاسضإا

انمازت ةديدج ةحفسص حتفو دوعسصلا ةحفسص يط عيمجلا نم بلاط امك ،قاهرإ’ا نم
قيرفلل ةفاسضإ’ا نومدقي نيزاتمم نيبع’ بلجل اذهو يفيسصلا وتاكريملا ةيادب عم
اذهو ىلوأ’ا ةيفارتح’ا ةطبارلل دوعسصلا يف لثمتملا بسسكملا ىلع ظافحلل اذهو

نيبعÓلاو ةيرادإ’او ةينفلا مقطأ’ا لك فرط نم تايحسضتلا نم ةنسس33 دعب
ةسصاخ ةيئ’ولا تاطلسسلا نم بلاطو نيبعÓلا بناج ىلإا اوفقو نيذلا راسصنأ’او
ةيوسستب كلذو قيرفلا اهنم يناعي يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا لحب كلذو قيرفلا عم فوقولا

6 ىلإا يلاحلا تقولا يف تلسصو يتلاو اهب نونيدي يتلا ةيلاملا نيبعÓلا تاقحتسسم
.ةبعسص نوكتسس ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا نأ’ ةلماك رهسشأا
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ديدجلا بعلملا مÓتسسا بقتري
قيسس ةرئادب عقاولا مدقلا ةركل
عسستي يذلا و ركسسعم ةي’وب
رهسش يف جرفتم فلأا نيرسشعل
نم ملع امبسسح لبقملا ربمسسيد
و با˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا ةرازو ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم
ةأاسشنملا هذه ربتعت و ،ةسضايرلا
ن˘ي˘ب ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا
ةينع˘م نو˘كت˘سس ي˘ت˘لا ق˘فار˘م˘لا
ةرك ةرود تا˘يرا˘ب˘م نا˘سضت˘حا˘ب

91 ة˘ع˘ب˘ط˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لا
ضضي˘˘˘بأ’ا ر˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ’
،نار˘هو˘ب ةرر˘ق˘م˘لا ط˘سسو˘ت˘م˘˘لا

ملك05 يلاوحب د˘ع˘ب˘ت ي˘ت˘لاو

و،2202 ةفئاسص يف قيسس نع
ة˘ب˘سسن نأا˘ب رد˘سصم˘لا ضسف˘ن د˘كأا
يذلا ينع˘م˘لا بع˘ل˘م˘لا لا˘غ˘سشأا
ةين˘ق˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ق˘فو ز˘ج˘ن˘ي

ام ةئام˘لا˘ب09 تغل˘ب ة˘ي˘لود˘لا
ةنسسلا ةياهن يف همÓتسسا حسشري
قفرملا اذه دعي امك ،ةيراجلا

ةيسضاير˘لا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ن˘م اد˘حاو
ريبك يسضاير بكر˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘ق ا˘˘˘سضيأا م˘˘˘سضي

005 ـل ع˘˘˘سست˘˘˘ت تا˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا
ىوقلا باعلأ’ بعلم و جرفتم
ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ح˘˘با˘˘سسم ة˘˘ثÓ˘˘ث و
قفارملا يه و ايبملوأا احبسسم
ذنم ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح تل˘خد ي˘ت˘لا
يوتحيو ،هيلإا ريسشأا امك ةرتف

ى˘ل˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ق˘˘ي˘˘سس بع˘˘ل˘˘م

دق و لماكلاب ةاطغم تاجردم

ردقي اغلبم ةلودلا ةنيزخ فلك

نأا املع ،رانيد رايلم7.1 ب

ى˘لإا تد˘ن˘˘سسأا هزا˘˘ج˘˘نإا لا˘˘غ˘˘سشأا

تق˘ل˘ط˘نا و ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘سسسسؤو˘˘م

ةمهم تدنسسأا امك،4102 ةنسس

يسسيئرلا بعلملا ناديم ةيطغت

ةسسسسؤوم ىلإا يعيبطلا بسشعلاب

ي˘ف ة˘سصت˘خ˘˘م ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو

ا˘سضيأا تما˘ق ي˘˘ت˘˘لا و لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تاذ˘ب

نسضتحي يذلا قحلملا بعلملا

ضسف˘˘ن ف˘˘ي˘˘سضي تا˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا

.ردسصملا

ةمسصاعلأ داحتأ

تاعئاسشلا ىلع درلا لسصاوت «ةراطسسوسس» ةرادإا

 ةيرئأزجلأ ةسضايرلأ زهت ةديدج ةحيسضف

يبوهيم لسصيف ماسسجألا لامك يف ملاعلا لطب
 داسسفلاب هيخأاو داحتإلا سسيئر مهتي

2202 نأرهوب طسسوتملأ ضضيبألأ رحبلأ باعلأأ

لبقملا ربمسسيد يف ديدجلا قيسس بعلم مÓتسسا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

تاقرطب رمتصسم ديأزت يف رورملأ ثدأوح لأزتل
رورم ثدأوح ةدع سسمأأ لوأأ تعقو ثيح ،ةبانع

م˘ه˘ل تمد˘ق ،ى˘˘حر˘˘ج5 ن˘ع ل˘ق˘˘ي لا˘˘م تف˘˘ل˘˘خ
ىلإأ أولقن مث ناكملأ نيع يف ةيولوألأ تافاعصسإلأ
.مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ةيبطلأ تلاجعتصسلأ

هلقن ام بصسح ثدأوحلأ هذه رطخأأ ناك ثيح
ةيامحلأ ةير˘يد˘م˘ب لا˘صصتلأو مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ
بÓقنأو فأرحنإأ ””ةعاصس رخآأ»ـل ةبانعب ةيندملأ
راتخم ةطيبصش نيب طبأرلأ نأرودلأ روحمب ةرايصس

ةنصس02 يف باصش ةباصصإأ فلخ يذلأو ،راجحلأو

ةفلتخم حورج˘ب ة˘ن˘صس35 يف له˘كو ر˘م˘ع˘لأ ن˘م
ىلإأ امهلقنو ناكملأ نيع يف امهفاعصسإأ تعدتصسأ
يفو ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ةيبطلأ تلاجعتصسلأ
ةبانعب ةيحايصس ةرايصس فأرحنأ ىدأأ مويلأ سسفن

يف ةباصصإل رمعلأ نم ةنصس12 يف باصش سضرعتل

ناكملأ نيع يف هفاعصسإأ تعدتصسأ سسأأرلأو فتكلأ

امك ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ىفصشتصسملأ ىلإأ هلقنو

امم ةيباصشلاب رورم ثداح يف ينيعبرأأ بيصصأأ

اهرثإأ ىلع فعصسأأ ةفيفخ تاباصصإل هصضرعتل ىدأأ

ةيبطلأ تلاجعتصسÓل لقن مث ناكملأ نيع يف

ةرايصس مأدطصصأ فلخ قايصسلأ تأذ يفو ،جÓعلل

يف لهك ةباصصإأ لاحرب ةيدلبب ةقوصش نيعب ةرقبب

زكرملأ ىلإأ اهرثإأ ىلع لقن ةفيفخ حورجب ةنصس55

حلاصصملأ اهته˘ج ن˘م،جÓ˘ع˘ل˘ل لا˘حر˘ب˘ب ي˘ح˘صصلأ

يف قيقحت تحت˘ف ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘صصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘مألأ

ةيدؤوـملأ بابصسألأو اهتاصسبÓم ةفرعمل ثدأوحلأ

هذه ةباتك ةياغ ىلإأ ةصضماغ لأزــتل يتلأو اهل

 ب/ زوزام .رطصسألأ

Akher Saa Le 04/08/2020 راــــــــهصشإإ

ةلوهجم بابسسأ’أ ىقبت اميف

ةبانع تاقرطب ةقرفتم رورم ثدإوح يف ىحرـج5

ةملاقب دمحإ ينب ةباغب لوهم قيرح بوبصش

نوسسمخ و احابسص ةعسساتلأ ةعاسسلأ دودح يف سسمأ ةحيبسص غابد مامح ةرئأدل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت
دق و .غابد مامح ةرئأد نأدمحوب ةيدلب ىلأ نيميلقأ ةعباتلأ دمحأ ينب ةباغب قيرح لجأ’ ةقيقد
و تاباغلأ قئأرح ةحفاكمل كرحتملأ لترلأ نم لكب معدلأ لخدت ىعدتسسأ امم قيرحلأ ةعقر تعسسوت
تاباغلأ حلاسصم اسضيأأ ةيعمب ةيسسيئرلأ ةدحولأ أذك و ةرأزخل ،يتانزلأ يدأو نم لكل ةيتايلمعلأ تأدحولأ

دودح يف ايلك قيرحلأ ىلع ةرطيسسلأ تمت ثيح ةقطنملاب ةنكاسسلأ ةيامح مت دق و ةقطنملأ ينطاق و
نيدلأزع.ل.ةريبك ةبوعسصب .أءاسسم فسصنلأ و ةنماثلأ ةعاسسلأ

هللإ ةمذ يف نإوصضر نب دمحم قبصسأ’إ ةينيدلإ نوؤوصشلإ ريزو
رمع نع نأوصضر نب دمحم قبصسألأ ةينيدلأ نوؤوصشلأ ريزو ،نينثلأ سسمأأ حابصص ،هللأ ةمحر ىلإأ لقتنأ

سسطصسغأأ02 موي دولوملأ ،ديقفلأ دلقت دقو. هبراقأأ ىدل ملع ام بصسح ،لاصضع سضرم رثإأ ةنصس07 زهان

دمحأأ ديصس اهصسأأرت يتلأ ةموكحلأ يف ةينيدلأ نوؤوصشلأ ريزو بصصنم ،(ةديلبلأ ةيلو) نانيوبب0591

ريمألأ ةصسصسؤوم سسيئر بئان بصصنم لحأرلأ لغصش امك2991. ىلإأ1991 نم ةدتمملأ ةرتفلأ يف يلأزغ
ىفصشتصسمب ةيدلجلأ سضأرمألأ ةحلصصمب دعاصسم ذاتصسأأ هتفصصب بطلأ ةنهم سسرام امك ،رداقلأ دبع
ةربقمب رهظ دعب سسمأ ديقفلأ ةزانج عييصشت مت ،ةراصشإÓل. ةمصصاعلأ رئأزجلاب يعماجلأ اصشاب ىفطصصم
.ةمصصاعلأ يلاعأاب ةعيرزوبب دمحمأأ يديصس

ةيندملإ ةيامحلإ نإوعأإ ةدعاصسمب اهنكصسمب اهدولوم عصضت ةأإرمإ
لماح ةأأرمإ’ ةدعاسسملأ دي ميدقت نم ،ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ ةدحولل لخدتلأ نأوعأأ ،سسمأأ نكمت

ىلإأ اهانكسس رقم نم اهليوحت لبق كلذو ،ةنتاب ةنيدمب ةديسشك يحب يلئاعلأ اهتيبب اهدولوم عسضو ىلع
ددسصب ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ ناكو أذه ،ةديج ةحسص يف اهنينج ةقفر ةروتعوب ميرم ديلوتلأ ةدايع
اهيلع ءاقب’أ متح ام ةلجعتسسم تناك اهتلاح نأأ ريغ ،كانه اهدولوم عسضول ةدايعلأ ىلإأ لماحلأ لقن
.ديلوتلأ ةدايعب مهلاح ىلع نانئمطÓل مهلقن لبق اهدولوم عسضو يف اهتدعاسسمو اهنكسسمب

ح ناسشوسش

ةليصسملاب ةافو يف ببصستت ىعفأإ ةغدل
ةتسشم ةيرقب ةماسس ىعفأأ ةغدل ىلإأ هسضرعت رثإأ ىلع هفتح ةنسس42 رمعلأ نم غلابلأ باسش سسمأأ ءاسسم يقل

يوأرهزلأ ييفسشتسسم ىلإأ ةعرسسلأ حانج يلع هلقن مت نيأ ةلــيسسملأ ةي’و ةفراطملأ ةيدلبب نورمع
راظتنأ يف ةليسسملاب ييفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم يف هعسضو مت ثيح ةريخأ’أ هسسافنأأ ظفل نيأأ

 خوسشخسش حلاسص. هنفد

هللإ ةمذ يف ةليصسملل قباصسلإ يئ’ولإ يبعصشلإ سسلجملإ سسيئر
مصساقلب روتكدلأ قبصسألأ يئلولأ يبعصشلأ سسلجملأ سسيئر نينثلأ مويلأ حابصص ،هللأ ةمحر ىلإأ لقتنأ

سسيئر ديقفلأ دلقت دقو هبراقأأ نم ملع ام بصسح ،لاصضع سضرم رثإأ ةنصس57ـلأ زهان رمع نع يرمعم

لحأرلأ لغصش امك2102 ىلإأ7002 نم ةدتمملأ ةرتفلأ يف ةليصسملأ ةيلو يئلولأ يبعصشلأ سسلجملأ
اهتدمعأأ دحأأو لجحلأ نيعب تامÓصسلأ سشرع ريبك ةليصسملاب فايصضوب دمحم ةعماجب ذاتصسأأ بصصنم
رهظلأ ةÓصص دعب ديقفلأ ةزانج عييصشت متيصس ،ةراصشإÓل بيطلأ لجرلأ تأريخلأ لعفو حÓصصلأ لجر
يئلولأ يبعصشلأ سسلجملأ ءاصضعأو تأراطأ روصضحب أذهو ةليصسملأ ةيلو لجحلأ نيع ةيدلب ةربقمب
انإأ و هلل انإأ ،هردقو هللأ ءاصضقب ىصضرن نأأ لإأ انعصسي ل ةملؤوملأ ةعجافلأ هذه مامأأو موحرملأ ءاقدصصلأو
 نأولصسلأو ربصصلأ كيوذ مهلأأو هتانج حيصسف كنكصسأأو هللأ كمحر نوعجأر هيلإأ

 خوصشخصش حلاصص

ةرايصس لخإدب اصسولهم اصصرق4431 بيرهت ةلواحم طابحإإ
ةصسبتب رتاعلإ رئبب

رئب كرامجلأ ماصسقأأ ةيصشتفمل ةعباتلأ رتاعلأ رئبب كرامجلل ةلقنتملأ ةقرفلأ رصصانع ،سسمأأ لوأأ تنكمت
أذكو ةحلاملأ ةلقعلاب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ عم كرتصشم لمع لÓخ ،ةصسبت بونجب رتاعلأ

نيب طبأرلأ10 مقر يئلولأ قيرطلأ ىوتصسم ىلع ،رتاعلأ رئبب لخدتلأو نمأÓل ةثلاثلأ ةليصصفلأ دأرفأأ
ةصصخرل عصضخت بيرهتلأ قيرط نع ةيبنجأأ ةعاصضب دأريتصسأ ةلواحم طابحإأ نم ،ةعيرصشلأ و رتاعلأ رئب

ةأابخم تناك،gm 051 acirerp enilabagerp عون نم سسولهم سصرق4431 يف لثمتت دأريتصسأ
ةقحتصسملأ ة˘مأر˘غ˘لأ ترد˘ق ثي˘ح ،ة˘ي˘حا˘ي˘صس ةرا˘ي˘صسل˘ل ي˘ف˘ل˘خ˘لأ د˘ع˘ق˘م˘لا˘ب  ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب سسي˘ك ل˘خأد

،20،21،61 دأوملأ و كرامجلأ نوناق نم12،423 دأوملأ ماكحأل اقبط أذهو ،جد00,000.063.9 ـب

نايفصس ةزمحلأ.بيرهتلأ ةحفاكمب قلعتملأ60/50 رمألأ نم91



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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