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نيدلبلا نيب تافÓخلا ةيفصصت نأاصشب سسداصسلا دمحم برغملا كلم ىلع هدر يف

رئازجلا بيحرت دكؤوي ةموكحلل يمسسرلا قطانلا
لمسشلا ملو ءانبلا اهفده ةردابم يأاب

فراطلاب «لوبطلا مأا» يدودحلا ربعملا ربع

ارب رئازجلا يف نيقلاعلا نييسسنوتلا ءÓجإل ةلحر ةجمرب

نطولا لخاد اهئاصضق ىلع نوربجم

 نييلحملا نيبختنملل ةيونسسلا ةلطعلا ةدمو ةرتف ديدحت

نأاصشب سسداصسلا دمحم برغملا كلمل ةريخأ’ا ةردابملا نم رئازجلا فقوم نع «رميحلب رامع» ةموكحلل يمصسرلا قطانلا لاصصت’ا ريزو نلعأا
 .يئانث يقيقح براقت ةيناكمإاو نيدلبلا نيب تافÓخلا ةيفصصت
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،رئأزجلأ يف سسنوت ةرافصس تنلعأأ
ة˘ل˘حر ة˘ج˘مر˘ب ن˘ع ،ءا˘ثÓ˘ث˘لأ سسمأأ
˘مو˘ي ة˘ح˘ي˘ب˘صص سسنو˘˘ت ى˘˘لإأ ءÓ˘˘جإأ

ر˘ب˘˘ع توأأ13 ل˘ب˘ق˘م˘لأ ن˘ي˘ن˘ثإلأ
«لو˘ب˘ط˘لأ مأأ» يدود˘ح˘لأ ر˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ة˘ح˘ف˘صص ق˘˘فوو فرا˘˘ط˘˘لأ ة˘˘يلو˘˘ب
«كوبصسيافلأ» يف ةيمصسرلأ ةرافصسلأ
نينطأوملأ اهل نايب يف تملعأأ دقف
ةدوعلأ يف ن˘ي˘ب˘غأر˘لأ ن˘ي˘ي˘صسنو˘ت˘لأ
،ةرر˘ق˘م˘لأ ة˘ل˘˘حر˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع سسنو˘˘ت˘˘ل
م˘ه˘تا˘نا˘ي˘بو م˘˘ه˘˘ئا˘˘م˘˘صسأأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
رفصسلأ زأوج نم ةخصسنب اهتافأومو
ةريصشم.لزَ̆ن˘لأ ي˘ف ز˘ج˘ح˘لأ ل˘صصوو

ىلع متت ليجصستلأ ةيلمع نأأ ىلإأ

موي لبق ينورتكلإلأ ديربلأ نأونع

تح˘˘˘صضوأأو .يرا˘˘˘ج˘˘˘لأ توأأ92

نيينعملأ ىلع نّيعتي هنأاب ةرافصسلأ

را˘ه˘˘ظ˘˘ت˘˘صسلأ ءÓ˘˘جإلأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب

ز˘ج˘ح˘لأ ل˘صصووRCP ل˘ي˘ل˘ح˘ت

«rehcuov» متتصس يذلأ لزَنلأ يف

ي˘ح˘صصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف

ةيصسنوتلأ تاطلصسلأ ىدل يرابجإلأ

مأأ يدودحلأ رب˘ع˘م˘لأ ي˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

نأأ ىلإأ اهنايب يف تدكأأو .لوبطلأ

ةروصشن˘م لز˘ن˘لأ ءا˘م˘صسأأ ي˘ف ة˘م˘ئا˘ق

ناكو .ة˘ي˘م˘صسر˘لأ ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع

ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لأ ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل غÓ˘˘ب

نأأ د˘˘كأأ طرا˘˘ف˘˘لأ ر˘˘˘ه˘˘˘صشلأ سسنو˘˘˘ت
عباتي ديعصس سسيق يصسنوتلأ سسيئرلأ
ة˘ي˘لا˘ج˘لأ عا˘صضوأأ ر˘ي˘ب˘ك ما˘م˘ت˘˘ها˘˘ب
جراخ ندملأ فلتخم يف ةيصسنوتلأ

هتاميلعت ىدصسأأ دقو نطولأ دودح
نيدلأ رون ةيجراخلأ نوؤوصشلأ ريزول
نيقلاعلأ نييصسنوتلاب ةدوعلل يرلأ
روصشنملأ غÓ˘ب˘لأ ق˘فوو .ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب
أذ˘ه ي˘ف لا˘صصتلأ م˘ت د˘ق˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘قو
ةبانع ي˘ف سسنو˘ت ل˘صصن˘ق˘ب دد˘صصلأ
ةيمهألأ ءÓيإأ ىلع سصرحلأ ديزمل
سصر˘حو ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لأ
تاطلصسلأ نأأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘ح غÓ˘ب˘لأ
دي دمل دهج يأأ رخدت مل ةيرئأزجلأ
يف  ن˘ي˘ي˘صسنو˘ت˘لأ ل˘كل ةد˘عا˘صسم˘لأ

تا˘ط˘ل˘صسلأ كر˘ح˘ت ءا˘جو .ر˘ئأز˘ج˘˘لأ

تا˘ف˘قو˘لأ بق˘ع كأذ˘نأ ة˘ي˘صسنو˘˘ت˘˘لأ

دأر˘فأأ ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لأ ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘حلأ

ر˘با˘ع˘م˘لأ ما˘مأأ ة˘ي˘صسنو˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘ج˘لأ

يتيلصصنق مامأأو رئأزجلاب ةيدودحلأ

نم ةبانعو ةصسبت يتيلوب سسنوت

ة˘مو˘˘كح˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلأ ل˘˘جأأ

دعب رئأزجلأ نم مهئÓجإل ةيصسنوتلأ

دودحلأ قلغ ببصسب ةليوط رهصشأأ

يصشفت ءأرج نيدلبلأ نيب ام ةيربلأ

ثي˘ح ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج

ةيصسوتلأ تاطلصسلأ اهدعب تجمرب

مأ ربعم ربع ءÓجأ تايلمع ةدع

.يربلأ لوبطلأ
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ةردابم يأاب بحرت رئأزجلأ نأاب أدكؤوم
دامتعاب و «لمصشلأ» ملو ءانبلأ اهفده
ةعورصشملأ قرطلأو رأوحلأ بولصسأأ
ةيصصوصصخ مأرتحأ عم ةيفافصش لكب

سسا˘صسم˘لأ نود ه˘تدا˘˘ي˘˘صسو د˘˘ل˘˘ب ل˘˘ك
ةيصسامولبد˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘صسألأ ئدا˘ب˘م˘لا˘ب
لخدتلأ مدع ىلع ةينبملأ ةيرئأزجلأ
يفو .دلب يأل ةيلخأدلأ نوؤوصشلأ يف
ة˘˘ي˘˘صسور˘˘لأ ءا˘˘ب˘˘نألأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل رأو˘˘˘ح
نأأ «ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب« ح˘صضوأأ «كي˘ن˘تو˘ب˘صس»
عم هطبرت «قيقصش و راج دلب برغملأ
يخيراتلأ اهقمع اهل تاقÓع رئأزجلأ

ناكلمي ن˘يد˘ل˘ب˘لأ نأا˘بو يرا˘صضح˘لأو
ىلإأ لوصصولأ لÓخ نم اكرتصشم افده
ريفوت˘ب د˘حو˘م ي˘برا˘غ˘م حر˘صص ءا˘ن˘ب

ةدأرإلأ نأأ ا˘م˘لا˘ط طور˘˘صشلأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ةدوجوم ن˘يد˘ل˘ب˘لأ ةدا˘ق˘ل ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلأ

تايدحتلأ لظ يف كرتصشم انريصصمو
ةرومعملأ هصشيعت ام ةصصاخ ةنهأرلأ
و .ةيحصصلأ ةمزألأ تايعأدت ببصسب
يأل تف˘ت˘ل˘ت ل» ر˘ئأز˘ج˘˘لأ نأا˘˘ب ع˘˘با˘˘ت
نيبعصشلأ نيب وجلأ ريكعتل ةلواحم
«ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘صشلأ ير˘ئأز˘ج˘لأو ي˘بر˘غ˘م˘لأ
دصشح يه ىمصسألأ ةياغلأ نأأ رابتعاب
داح˘تأ ءا˘ن˘ب˘ل م˘م˘ه˘لأ د˘صشح تا˘قا˘ط˘لأ

انحلاصصم هيف يمحن يوق يبراغم

أذه نأاب فاصضأأ و.انتدحو نع عفأدنو
ماتلأ مأرتحلأ لظ» يف متي ىعصسملأ
عمتجملأ  تأرأرقو ةيلودلأ قيثأوملل
اهءاطعإأو بوعصشلأ ةيامحل يلودلأ

وه املثم اهريصصم ريرقت يف اهقح
.ةيوأرحصصلأ ةيصضقلل ةبصسنلاب لاحلأ
ىلإأ ايب˘ي˘ل ةدو˘ع نأأ ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب ح˘صضوأأ
ةفآأ نم اهصصلخ˘تو ة˘ي˘لود˘لأ ة˘حا˘صسلأ
ا˘عور˘صشم ا˘ع˘فد ي˘ط˘ع˘ي˘صس با˘˘هرإلأ
نيب نم وه يذلأ يبراغملأ  داحتÓل
ر˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘ن˘ب˘ل ةر˘ط˘صسم˘˘لأ فأد˘˘هألأ
ةيبيل˘لأ ة˘ي˘صضق˘لأ نأأ د˘كأأو. ةد˘يد˘ج˘لأ
نأأو مهدحو نييبيللأ سصخت ةيصضق
لكو يرئأزجلأ نمأأ نم نييبيللأ نمأأ

ىلع نييبيللأ عمجت يتلأ يعاصسملأ
م˘ه˘فو˘ف˘صص د˘حو˘˘ت و ةد˘˘حأو ة˘˘لوا˘˘ط
ة˘ي˘بأر˘ت˘لأ م˘ه˘تد˘حو ى˘ل˘ع ظ˘فا˘˘ح˘˘تو
و .ا˘ه˘م˘عد˘ت و ا˘˘ه˘˘كرا˘˘ب˘˘ت ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ير˘ئأز˘ج˘لأ ق˘˘ي˘˘صسن˘˘ت˘˘لأ سصو˘˘صصخ˘˘ب
قطان˘لأ ر˘كذ ا˘ي˘ب˘ي˘ل نأا˘صشب ي˘صسنو˘ت˘لأ
يأل رئأزجلأ سضفرب ةموكحلأ مصساب
ف˘صسن˘ي ير˘كصسع وأأ ي˘جرا˘خ ل˘خد˘ت

ة˘لوذ˘ب˘م˘لأ ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلأ دو˘ه˘ج˘لأ ل˘ك
ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘ل ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسأ ل˘˘جأل
عم يرجي يذلأ قيصسنتلأ نأأ احصضوم.
˘ما˘مأأ ذ˘˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لأ د˘˘صس ه˘˘فد˘˘ه سسنو˘˘ت
لواحت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘با˘هرإلأ تا˘عا˘م˘ج˘لأ

ن˘ع ا˘مأأ.ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ رأر˘ق˘ت˘صسأ بر˘صض

رئأزجلأ ن˘ي˘ب ق˘ي˘صسن˘ت دو˘جو ة˘ق˘ي˘ق˘ح

لبق ايكرت نأاب ركذ ايبيل نأاصشب ايكرتو

ير˘ئأز˘ج˘ل˘ل كير˘صش د˘˘ل˘˘ب ءي˘˘صش ل˘˘ك

ة˘يدا˘صصت˘قلأ ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘صصا˘˘خ

ا˘ه˘ل ة˘يو˘ق تا˘قÓ˘ع ه˘ع˘م ا˘˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ت

نأأ احصضوم ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ ي˘ف ا˘هروذ˘ج

نع ثحبلأ ىلإأ امئأد ىعصست رئأزجلأ

عيمج ع˘م روا˘صشت˘لا˘ب ة˘مزأÓ˘ل لو˘ل˘ح

˘˘مد˘˘ق˘˘ت نأأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ لود˘˘˘لأ

نم يباجيإلأ هاجتلأ يف تاحرتقم

برحلأ فيزن نم ايبيل لاصشتنأ لجأأ

عقأو ن˘عو ه˘صشي˘ع˘ت يذ˘لأ لا˘ت˘ت˘قلأو

حصضوأأ ايصسور عم ةيئانثلأ تاقÓعلأ

أدج ةزيمت˘م تا˘قÓ˘ع ا˘ه˘نأأ ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب

نواعتلاب مصستت امود تلأزلو تناك

ة˘يدو تا˘قÓ˘ع ا˘ه˘نأا˘˘ب و كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لأ

نأأ ىلإأ تفلو ةيجيتأرتصسإأ و ةيوخأأ

ملاعلاب فصصعت يتلأ ةيحصصلأ ةمزألأ

ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ءأر˘ج ر˘˘ه˘˘صشأأ ذ˘˘ن˘˘م

تاقÓعلأ ةناتم و ةدوج نع تفصشك

لÓ˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صسور˘˘لأ-ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

تلصسرأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تأد˘عا˘صسم˘لأ

ة˘ي˘صضق˘˘لأ سصو˘˘صصخ˘˘بو .ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘ل˘˘ل

ىرخأأ ةرم ريزولأ ركذ ةينيطصسلفلأ

ةيجراخلأ ةصسايصسلأ تبأوث نم اهنأاب

ةموكحو ابعصش رئأزجلأ نأاب و رئأزجلل

.ةمولظم وأأ ةملاظ نيطصسلف عم
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ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خأد˘˘˘˘˘˘لأ ةرأزو تل˘˘˘˘˘˘صسأر
ةئيه˘ت˘لأو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو
أرخؤوم ةيروهمجلأ ةلو ةينأرمعلأ
ل˘ط˘ع˘لأ ةر˘ت˘ف د˘يد˘ح˘ت سصو˘صصخ˘ب
نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘يو˘ن˘صسلأ
يف ءاج ثيح ،نيمئأدلأ نييلحملأ
«ةعاصس رخآأ» زوح˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘قر˘ب˘لأ

لمح˘ت ي˘ت˘لأو ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع
ةيلخأدلأ ريزو نأويد سسيئر عيقوت
ةئيه˘ت˘لأو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو
يف هنأأ سشا˘ي˘ع يرأو˘ه ة˘ي˘نأر˘م˘ع˘لأ
نيبختنملل ةيون˘صسلأ ل˘ط˘ع˘لأ را˘طإأ
ةنصس نأونعب نيمئأد˘لأ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ةيونصسلأ لطعلأ ةرتف» نإاف0202
اهديدحت مت ةئ˘ف˘لأ هذ˘ه˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ

ءأدت˘بأ (51) امو˘ي ةر˘صشع ة˘صسم˘خ˘ب

ربمتبصس51 ةياغ ىلإأ توأأ51 نم

لوقي «طقف نطولأ لخأد0202
ه˘نأا˘ب تر˘كذ ي˘ت˘لأ ة˘˘ي˘˘قر˘˘ب˘˘لأ سصن
ن˘ي˘م˘ئأد بأو˘ن ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت بجو˘˘ت˘˘ي

سسلا˘ج˘˘م˘˘لأ ءا˘˘صسؤور فÓ˘˘خ˘˘ت˘˘صسل
مهتبانإل ةيئلولأو ةيدلبلأ يبعصشلأ

أذ˘˘ه˘˘ب ،ة˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لأ ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
ة˘يلو ل˘ك ف˘كع˘ت˘صس سصو˘صصخ˘لأ

ةفاكب ةيلخأدلأ ةرأزو ةافأوم ىلع

ةيلمعلأ هذهب ةصصاخلأ تاموعلملأ

ني˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ ءا˘م˘صسأأ ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ

ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ن˘ي˘م˘ئأد˘لأ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

مهتفصص ،ةلط˘ع˘لأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا˘ب

ةنجل سسيئر ،سسيئر بئان ،سسيئر)

ةيأدب خيرات ،(سصاخ بودنم ،ةمئأد

ءا˘صضق نا˘كم ،ة˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘نو

.فلختصسملأ مصسأو ةلطعلأ

رصشنلل ةينطولا ةصسصسؤوملل ماعلا ريدملا
 :يغونو يبرعلا راهصش’او

ةيمÓعإلا ةحاسسلا ريهطت ددسصب نحن»
«يلاملا ريهطتلا ةيلمع ءاهتنا دعب

راهصشلأو رصشنلل ةينطولأ ةصسصسؤوملل ماعلأ ريدملأ دكأأ
ريهطتلاب ةفلكملأ ةنجللأ نأأ ءاثÓثلأ سسمأأ يغونو يبرعلأ
تحمصسو يصضاملأ سسيمخلأ موي اهلامعأأ تهنأأ يلاملأ
تلÓ˘˘ت˘˘خلأ م˘˘ج˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لأو سصي˘˘خ˘˘˘صشت˘˘˘لا˘˘˘ب
عم نمأزتلاب ةصسصسؤو˘م˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لأ ع˘قأو˘لأو تأزوا˘ج˘ت˘لأو
ري˘غ ىو˘ق˘لأو ءÓ˘خد˘لأ ن˘م ة˘ي˘مÓ˘عإلأ ة˘حا˘صسلأ ر˘ي˘ه˘ط˘ت
جمانرب ىلع افيصض هلوزن ىدل يغونو حصضوأأو ةيمÓعإلأ
ةصسصسؤوملأ نأأ ىلوألأ ةانقلأ هثبت يذلأ «حابصصلأ فيصض»
أريصشم يلاملأ ريهطتلأ ةيلمع يف ةريبك اطأوصشأأ تعطق
،ةيلاملأ حلاصصملأ لمع بناج ىلإأ ،تلمصش ةيلمعلأ نأأ ىلإأ
ديدحتل ةلصصأوتملأ ينطولأ كردلأ تاقيقدتو تاقيقحت
ةيلمعلأ هذه نم فدهلأ نأأ يغونو فاصضأأو تايلوؤوصسملأ

ةصسصسؤوملأ يف ةدئاصس تناك يتلأ ىصضوفلل دح عصضو وه
يذ˘لأ ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لأ د˘ع˘ب ا˘ه˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ ةرو˘صصلأ ءا˘ط˘عإأو
ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأو تا˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ د˘يد˘ح˘ت ه˘ن˘˘ع بتر˘˘ت˘˘ي˘˘صس
نأأ «بانأأ» ماع ريدم راصشأأ ،ىرخأأ ةهج نم مهتبصساحمو
هعطق يذلأ سسداصسلأ دهعتلأ نم قلطنت ريهطتلأ ةيلمع
ةفاحصصلأ ةيرح قيقحت يف لثمتملأو ةيروهمجلأ سسيئر
نم ةيامحو ةنهملأ ةيفأرتحأ مأرتحأ نامصضو اهتيددعتو
فيصض حصضوأأ ،ددصصلأ أذه يفو فأرحنلأ لاكصشأأ عيمج
ليعفتب أأدبت ةيمÓعلأ ةحاصسلأ ريهطت ةيلمع نأأ حابصصلأ
ىوقلأ نم ةفاحصصلأ ريهطتو ةدمجم تناك يتلأ نينأوقلأ

سسيلو لاملأ بهنل أوؤواج نيذلأ ءÓخدلأو ةيمÓعإلأ ريغ

مت اصسايقم51 كانه نأأ ىلإأ اتفل مÓعإلأ ةمهم لجأأ نم
يمو˘م˘ع˘لأ را˘ه˘صشإلأ ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل طر˘صشك ا˘ه˘ع˘صضو
اهئافتصسإأ مدع ببصسب فحصصلأ نم ديدعلأ ءافتخأ اعقوتم
ءاقللأ نأأ يغونو حصضوأأ قايصسلأ يفو طورصشلأ هتاهل
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ ن˘ي˘ب سسمأأ ىر˘ج يذ˘لأ ي˘˘مÓ˘˘عإلأ
لوح ةينطولأ ةفا˘ح˘صصلأو را˘ه˘صشإلأو ر˘صشن˘لأو لا˘صصتÓ˘ل
يف بصصي يمومعلأ راهصشإلأ عيزوتل ةيلاقتنلأ سسيياقملأ

يف ةهباصشم ىرخأأ تأءاقل كانه نأأ اتفل ىحنملأ أذه
زيح ل˘خد˘ت˘صس ي˘ت˘لأ سسي˘يا˘ق˘م˘لأ حر˘صشل بر˘غ˘لأو قر˘صشلأ
ةيوصست رأرق ىلع اقيلعتو مداقلأ يفناج نم ءأدتبأ ذيفنتلأ
رصشنلأ ةصسصسؤوم نإأ يغونو لاق دئأرجلل ةقحتصسملأ نويد
رأرقتصسلأ ىلع ظافحلأ اهتمهم قلطنم نمو راهصشإلأو
أرظن رأرقلأ أذه تذختأ يعامتجلأ رأرقتصسلأو يمÓعإلأ
ةيلاملأ فورظلأ ببصسب اهب رمت يتلأ ةيئانثتصسلأ فورظلل
.ةبعصصلأ
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 :يرقم قازرلا دبع

»لÓقتسسلا ذنم ةلحرم رطخأاب رمت رئازجلا»
نإأ ،يرقم قأزرلأ دبع ،ملصسلأ عمتجم ةكرح سسيئر لاق
لظ ي˘ف لÓ˘ق˘ت˘صسلأ ذ˘ن˘م ة˘ل˘حر˘م ر˘ط˘خأا˘ب ر˘م˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ
يرقم رذحو ةينطولأ اهتدحو اههجأوت يتلأ تأديدهتلأ
هبزحل ةيفيصصلأ ةعماجلأ يف اهاقلأأ ةيحاتتفأ ةملك يف
يف لاقتنلأ حاجن مد˘ع ن˘م ،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب مو˘ي˘لأ
حجنن مل أذإأ» :قايصسلأ أذه يف افيصضم ،ةيلاحلأ فورظلأ
سضرعتصسأو «رئأزجلأ همصسأ أدلب دجن نل لاقتنلأ أذه يف
ةريخألأ تأونصسلأ يف يصسايصسلأ هبزح فقأوم ثدحتملأ

فاصضأأو ،اهيف كراصشو اهحرط يتلأ تأردابملأ لÓخ نم
ةيصسايصسلأ تأروطتلأ لك عم ةيباجيإاب تلماعت سسمح نأاب
ةدوصسم عم تلعافتو ةملكلأ عمجل اهدأدعتصسأ تدبأأو
سسيئر ددصشو تاحرتقم ميدقت لÓخ نم ةريخألأ روتصسدلأ

ايصسايصس اط˘خ ى˘ن˘ب˘ت˘ي ه˘بز˘ح نأا˘ب م˘ل˘صسلأ ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح
بعصشلأ ةحلصصم اهددحت ةيصسا˘ي˘صسلأ ه˘ف˘قأو˘مو ا˘صضرا˘ع˘م
يرقم هجوو .هلوق دح ىلع نيدلأو دÓبلأو يرئأزجلأ
يف ءانثتصسأ نود ددجلأ ماكحلأ مهامصسأأ» نمل حئاصصن

ة˘ق˘با˘صسلأ برا˘ج˘ت˘لأ رأر˘كت مد˘ع˘ل «تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ع˘ي˘م˘˘ج

.يرفيف22 يف بعصشلأ جورخل تدأأ يتلأ تاصسرامملأو
يف مكحتلأو ،ةيوبألأ اهصسأأر ىلع تاصسرامملأ هذه ددعو
ناميإلأ مد˘عو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘يا˘صصو˘لأو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلأ بأز˘حألأ
ع˘م ةر˘صشا˘ب˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر˘˘لأو تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةعانصصو ،ةديدج تا˘كب˘صش ءا˘ن˘بو دا˘صسف˘لأو ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
يهف ةريخألأ ةصسرامملأ امأأ ةيزاهتنلأو ةينوتابز تاكبصش
لوأأ يفو .أريطخ أرمأأ هايإأ أربتعم ةيوهلأ رصصانعب بعÓتلأ

ىلع ءاتفتصسإÓل دعومك ربمفون1 ديدحت ىلع هقيلعت
نأأ رظتني ناك هنإأ يرقم لاق روتصسدلأ ليدعت عورصشم
.ءاتفتصسإلأ دعوم هنيبو راصسملأ ىلع قفأوتو رأوح هقبصسي
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تنرتنألا قفدت عفر لاقنلا فتاهلا يلماعتمل حيتت طبسضلا ةطلسس
فتاهلأ يمدختصسمل يلاع قفدت نامصضل تنرتنألأ تاكبصش تابذبذ عفر نع ،رأزموب ميهأربإأ ،ةيكلصسÓلو ةيكلصسلأ تلاصصتإلأو ديربلأ ريزو نلعأأ
تعصضو ةيكلصسÓلأو ةيكلصسلأ تلاصصتإلأ طبصض ةطلصس نإأ رأزموب لاق ،رئأزجلاب لاقنلأ فتاهلأ تاكرصش ءأردم عم هعامتجأ دعب هل حيرصصت يفو لاقنلأ
ريرحت نع ريزولأ نلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم ،اهريرحت ىلع ةنصسلأ ةيأدب ذنم عاطقلأ لمع ةردان درأوم يهو تابذبذ فيط ةثÓثلأ نيلماعتملأ فرصصت تحت

ةيغب نيلماعتملأ فرصصت تحت اهعصضو لجأأ نم ،انيمث و أردان أدروم ربتعت يتلأ ،ةينعملأ فأرطألأ فلتخم عم قيصسنتلاب تابذبذلأ فيط نم ةمزح
`hM«ó. g.ةينورتكلإلأ تلاصصتلأ و ديربلأ طبصض ةطلصس عم قيثولأ قيصسنتلاب كلذ و ،تامدخلأ نيصسحت
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«طوعجو دمحم «ةيبرتلأ ريزو اعد
عاطق يفظوم عيمج ءاثÓثلأ سسمأأ
نيفظومو ني˘لوؤو˘صسم ن˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لأ

ى˘لإأ ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ أذ˘˘كو ةذ˘˘تا˘˘صسأ’أو
تأءأر˘˘˘جإ’ا˘˘˘ب مأز˘˘˘ت˘˘˘˘لأ’أ ةرور˘˘˘˘صض
يف ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصن˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ

.ةدمتعم˘لأ ت’و˘كو˘تور˘ب˘لأ ع˘ي˘م˘ج
ي˘˘ف «طو˘˘˘ع˘˘˘جأو» ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ لا˘˘˘قو

ه˘تدا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘˘ع ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘صصت
ةيوبر˘ت˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لأ
فو˘قو˘لأ ن˘م ةرا˘يز˘˘لأ ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن˘˘كم»
يف ةيلمع˘لأ ة˘يأد˘ب ى˘ل˘ع ا˘ي˘صصخ˘صش
.ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع
ءأرجأ نم اصضيأأ نكمت ناب فاصضأأو
،ذيمÓ˘ت˘لأ ع˘م ة˘ي˘صشما˘ه تا˘ثدا˘ح˘م
˘˘مأز˘˘تإ’أ ىد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘لأو
يف اهيلع سصوصصنملأ تءأرج’اب
نأأ ريزو˘لأ فا˘صضأأو .ت’و˘كو˘تور˘ب

ىلو’أ ةطحملأ ربتعت ةطحملأ هذه
ةع˘جأر˘م˘لأ سصصصح ة˘يأد˘ب سصخ˘تو
أود˘ن˘˘ج˘˘ت ةذا˘˘ت˘˘صسأ’أ نا˘˘ب فا˘˘صضأو.

سسم˘ل ثي˘ح مو˘ي˘لأ ةو˘˘ق˘˘ب أو˘˘صضحو
ةيلوؤوصسملأو ريبكلأ يعولأ مهيدل
ة˘ط˘ح˘م˘لأ هذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘ن’ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ
ةطحملأ قÓطنأراظتنأ يف ىلو’أ
.تاناحتمإاّلأ ءأرجإاب ةقلعتملأ ةيناثلأ

ةيرئأزج˘لأ ة˘لود˘لأ نأأ ر˘يزو˘لأ د˘كأأو
ترفو ةيلحملأ تاط˘ل˘صسلأ ع˘ي˘م˘جو

ةصصاخ تامزلتصسملأ عيمج رفوتصسو

امك .يحصص لوكوتورلاب قلعت ام

ةلاصسر ثعبل ةصصرفلأ ريزولأ منتغأ

سسف˘ن ي˘ف ا˘ي˘عأد ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘نأا˘م˘˘ط

نيلوؤوصسملأو تام˘ظ˘ن˘م˘لأ قا˘ي˘صسلأ

ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ي˘ع˘صسلأ ي˘ف ة˘˘مأر˘˘صصل˘˘ل

ةينوناقلأ قر˘ط˘لأ ل˘كب تا˘مأز˘ت˘لإ’أ

هذ˘ه ع˘ي˘م˘ج حا˘ج˘نأ نا˘م˘˘صضل كلذو

.تاطحملأ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ
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ةيوارحصصلا اهيف امب تاي’ولا لك ربع يرحبلا ديصصلا عاطق تاجايتحإا ديدحت ىلإا ةحيرف نب تعد اميف

ةلماعلا ديلا نيوكت ةرورصض ىلع ددصشي يخورف
يرحبلا ديصصلا ةنهم ريوطتل

اهنيوكتو ةلهؤوملا ةلماعلا ديلاب مامتهإ’ا  ةرورصض ىلع ،»يخورف دمحأا ديصس» ةيرحبلا تاجتنملاو يرحبلا ديصصلا ريزو ددصش
عاطق نكمي و ،هجو لمكأا ىلع ديصصلا ةنهم ةصسرامم مهنكم امب ةدارإ’او ئدابملاو قÓخأ’اب اعبصشم نوكي  Óماك Óماصش انيوكت

.ةوقب ينطولا داصصتق’ا ةيمنت يف ةمهاصسملل يرحبلا ديصصلا
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ةرا˘˘يز ي˘˘ف لوؤو˘˘صسم˘˘لأ تأذ لا˘˘˘قو
سسأدرموب ة˘ي’و ى˘لإأ د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع
ي˘ن˘ه˘م˘لأ ن˘يو˘كت˘لأ ةر˘يزو ة˘ي˘ع˘م˘ب

لفكتلل ةين˘ق˘ت˘لأ ة˘صشرو˘لأ حا˘ت˘ت˘ف’
يرحبلأ ديصصلأ عاطق يف نيوكتلاب
اننككمت يتلأ ةديحولأ ةقيرطلأ نأ ،
و˘ه د˘˘ي˘˘صصلأ ة˘˘ن˘˘ه˘˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ن˘˘م
ى˘ل˘ع أر˘ي˘صشم »،د˘ي˘ج˘˘لأ ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأ

يوحي ريخأ’أ أذه نوكي نأ ةرورصض
،ة˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ بحو قÓ˘˘خأ’أو ةدأر’أ

ريوطت نكمملأ ريغ نم هنأاب أدكؤوم
نم ام وهو نيوكت نود ةنهملأ هذه
نم .ينطولأ داصصتقإ’أ ةيمنت هناصش
ن˘يو˘˘كت˘˘لأ ةر˘˘يزو تلا˘˘ق ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
»مايه ةحيرف »نب نيينهملأ ميلعتلأو
ديصصلأ ر˘يزو ة˘ق˘فر ا˘ه˘ترا˘يز بق˘ع
دهعمل يخورف دمحأديصس يرحبلأ
اهنأ، ،سسأدرموبب ةحايصسلأو ةقدنفلأ
ل˘ك تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘صست
لÓخ نم ن˘طو˘لأ ر˘ب˘ع تا˘عا˘ط˘ق˘لأ
،ة˘ل˘هؤو˘م˘لأ ة˘ل˘ما˘ع˘لأ د˘˘ي˘˘لأ ن˘˘يو˘˘كت
فأد˘˘هأ’أ ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ه˘˘˘نأ ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ن˘يو˘كت˘لأ عا˘ط˘ق˘ل ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘صسإ’أ

ديدحتل ةيعأد ،نيينهملأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو
ديصصلأ عاطقب ةقلعتملأ تاجايتح’أ
لوأ مت هنأ ركذلاب ريدجو يرحبلأ
ةكأرصش و نيمأات ةيقافتأ عيقوت سسمأأ
د˘ي˘صصل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘فر˘غ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب

ي˘ن˘طو˘˘لأ قود˘˘ن˘˘صصلأ و ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ
اهنأاصش نم يتلأ ،يحÓفلأ نواعتلل
ريفوت ربع  عاطقلأ  ينهم ةقفأرم
ع˘م ى˘صشا˘م˘ت˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘مأا˘ت تا˘ج˘ت˘ن˘˘م
نامصضو ، م˘ه˘طا˘صشن تا˘ي˘صصو˘صصخ
را˘ط˘خأ’أ ن˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
سضيوعتلأ ىلإأ ةفاصضإ’ا˘ب ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ

دنع مهب قحلت يتلأ رأرصض’أ نع
لمعتصس ام˘ك ،م˘ه˘طا˘صشن  ة˘صسرا˘م˘م
ةقفأرملأ ريفوت ىلع ةيقافت’أ هذه
مهراصسم لÓ˘خ دا˘صشر’أو ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ
ةي˘ط˘غ˘ت ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’أو ي˘ن˘ه˘م˘لأ
مهتاجايتحأ بصسح ةفيكم ة˘ي˘ن˘ي˘مأا˘ت
ةيبرتو يرحبلأ ديصصلأ ت’اجم يف
ةمظ˘نأ’أ ي˘ف ة˘ج˘مد˘م˘لأ تا˘ي˘ئا˘م˘لأ
. ةيحÓفلأ

مدقي يحÓفلا نواعتلا قودنصص
ديصصلا يينهمل نيمأات لولح

نواعت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ قود˘ن˘صصلأ ع˘قو
ديصصلل ةيرئأزجلأ ةفرغلأو يحÓفلأ
رقمب ، تاي˘ئا˘م˘لأ ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘لأ

ة˘ي˘قا˘ف˘تأ ، ير˘ح˘ب˘لأ د˘˘ي˘˘صصلأ ةرأزو
ر˘يد˘م˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘كأر˘صشو ن˘ي˘مأا˘ت
نواعتلل ينطولأ قود˘ن˘صصل˘ل ما˘ع˘لأ
فيرصش سسليبح نب ديصسلأ ، يحÓفلأ

ةيرئأزج˘لأ ة˘فر˘غ˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأو
، تايئاملأ ةيبرتو يرحبلأ ديصصلل
هذه دوعت . ميكحلأ دبع رعزل ديصسلأ
Ó˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘كأر˘˘˘صشلأ

يطرخنمل حمصستصس ثيح ،نيفرطلأ
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا˘ب ة˘فر˘غ˘لأ
ةقفأرملأ أذكو تا˘مد˘خ˘لأو ا˘يأز˘م˘لأ
ينطو˘لأ قود˘ن˘صصلأ ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لأ
ه˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘ل ي˘حÓ˘ف˘لأ نوا˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لÓ˘خ ن˘م ه˘ي˘ن˘مؤو˘مو ه˘ي˘كر˘ت˘˘صشمو
ل˘م˘صشت ة˘ي˘ن˘ي˘مأا˘ت ة˘ي˘ط˘غ˘ت ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ةيندملأ مهتايلوؤوصسمو مهتاكل˘ت˘م˘م
عصضو ىلإأ ةفاصضإ’اب ، ريغلأ هاجت
مهفرصصت تحت ةراصشتصس’أو ةربخلأ
دي˘صصلأ و˘ي˘ن˘ه˘م ر˘ظ˘ت˘نأ ا˘م˘لا˘ط˘لو .
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ةو˘ط˘خو ةرا˘صشإأ ير˘ح˘ب˘لأ
نوصصصصختملأ نونمؤوم˘لأ ا˘هذ˘خ˘ت˘ي
ةيبرتو يرحبلأ ديصصلأ عاطق يف
أديرف مهطاصشن نوكل أرظن تايئاملأ

ي˘˘˘ت˘˘˘لأ را˘˘˘ط˘˘˘خأÓ˘˘˘لو ه˘˘˘عو˘˘˘ن ن˘˘˘م
، هل مهتصسرا˘م˘م ءا˘ن˘ثأأ ا˘ه˘نو˘ه˘جأو˘ي
جردنتل ةي˘قا˘ف˘ت’أ هذ˘ه ي˘تأا˘ت ا˘ن˘هو
يينهم نمأأ ةيجيتأرتصسإأ راطإأ نمصض
تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأو ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ د˘˘ي˘˘صصلأ
يفو . تايئاملأ ة˘ي˘بر˘تو ة˘يد˘ي˘صصلأ
وينهم ديفتصسي ، ةيقافت’أ هذه راطإأ
ايأزملأ نم ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘صصلأ عا˘ط˘ق
قودنصصلأ اهمدقي ي˘ت˘لأ ةدد˘ع˘ت˘م˘لأ
اميصس’ يحÓفلأ نواعتلل ينطولأ
ةينيمأاتلأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ةيقيقحلأ مهتاجايتحأ ع˘م ة˘ف˘ي˘كم˘لأ

نع مهليخأدم نمأأ نامصض يلاتلابو
ةطبترملأ راطخأ’اب لفكتلأ قيرط
ةيطغت ميد˘ق˘ت أذ˘كو ، م˘ه˘تا˘طا˘صشن˘ب

را˘ط˘خأ’أ ل˘م˘صشت ةز˘ي˘م˘م ة˘ي˘ن˘ي˘مأا˘ت
يراقلأو يرحبلأ ديصصلاب ةقلعتملأ
نيمأا˘تو تا˘ي˘ئا˘م˘لأ ة˘ي˘بر˘ت ن˘ي˘مأا˘ت ،
نÓخدتملأ أذه دحتي . تاكلتمملأ
ينطولأ قودنصصلأ » نايداصصتق’أ
ة˘˘فر˘˘غ˘˘لأو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ نوا˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيبرتو يرحبلأ ديصصل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
لكصشب ةكراصشملأ فدهب » تايئاملأ
د˘ي˘صصلأ عا˘ط˘ق ر˘يو˘ط˘ت ي˘˘ف لا˘˘ع˘˘ف
زيزعتو ةقفأرملأ ةطصسأوب يرحبلأ
حمطي . راطخأ’أ ر˘ي˘ي˘صستو ة˘يا˘قو˘لأ
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ قود˘˘ن˘˘˘صصلأ
أزرا˘ب أرود بع˘ل˘ي ي˘كل ي˘حÓ˘˘ف˘˘لأ

عاطق تايناكمإأ زيزعت يف ’اعفو
، تايئاملأ ةيبرتو يرحبلأ ديصصلأ

أذه يينهم تاطاصشن ريوطت يفو
رصصي امك ، مهنمأأ نامصضو عاطقلأ

ي˘ف يدا˘صصت˘ق’أ هرود ة˘يدأا˘ت ى˘ل˘˘ع
أذ˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ را˘ط˘خأ’أ ر˘ي˘ي˘صست
ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م طا˘˘˘صشن˘˘˘لأ
يف رامثتصس’أ ىلع ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لأ

ىلع نيجتن˘م˘لأ ثحو لا˘ج˘م˘لأ أذ˘ه
عصضو قيرط نع مهدودرم نيصسحت

كلذو مهفرصصت تحت هئأربخ ةربخ
ةيراصشتصسأ تأرايزب مايقلأ ةطصسأوب
قودنصصلأ اهب لفكتي يتلأو ةيرود
هرابتعاب يحÓفلأ نواعتلل ينطولأ

قفأرمو يرأو˘ج يرا˘صشت˘صسأ ن˘مؤو˘م
ديصصللو يفيرلأو يحÓفلأ م˘لا˘ع˘ل˘ل
. يرحبلأ

عوبصسأ’ا ةياهن عم ةيلمعلا يهتنت نأا بقترملا نم

ةيروهمجلا ءاطصسو بيصصنت يف نوعرصشي ةلولا
ءا˘ط˘صسو ن˘م د˘يد˘ع˘لأ بي˘صصن˘ت ي˘ف ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ ة’و سسمأأ عر˘˘صش
بيصصنتب ةيدملأ نم لك ىلع تاي’ولأ ىوتصسم ىلع ةيروهمجلأ
اقبط كلذو «ر˘ي˘صشب˘لأ د˘م˘ح˘م ي˘فر˘صش» ة˘ل˘صشن˘خ ي˘فو «مو˘م˘ح ر˘ي˘مأأ»

انرداصصم بصسحو0202. ةيليوج61 يف خرؤوملأ يصسائرلأ موصسرملل
عيمج يف يراجلأ عوبصسأ’أ ةياهن ةياغ ىلإأ لصصأوتتصس ةيلمعلأ ناف
تاهيجوت عم ايصشامت كلذو ةبانع ةي’وب رأرغ ىلع نطولأ تاي’و
سسنوي ميرك ةيروهمجلأ طيصسوو لو’أ ريزولأو ةيروهمجلأ سسيئر
نوكل لمعلأ يف تاي’ولأ ىوتصسم ىلع ةيروهمجلأ ءاطصسو ءدبل
ةرأدإ’أو نطأوملأ نيب لصصو ةزمه ربتعت ةيروهمجلأ طيصسو ةئيه
نم وج قلخ ىلع اهب فلكملأ ةيلوؤوصسملأ لÓخ نم ىعصسيصس هنأأو
ناكو .ةديدجلأ رئأزجلأ مئاعد ءاصسرإأ راطإأ يف نيفرطلأ نيب ةقثلأ

نييعت ىلع قباصس اتقو يف نلعأأ نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر

نمصضتملأ موصسرملأ رودصص د˘ع˘ب كلذو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل ا˘ط˘ي˘صسو25
قباصسلأ ةيروهمجلأ سسيئر ىطخ ىلع ةيروهمجلأ طيصسو سسيصسأات
سشماه ىلع دكأأ سسنوي ميرك ناك ددصصلأ أذه يفو .لأورز نيمايلأ

ةديدج ةيلآاك ةيروهمجلأ طيصسو ةصسصسؤوم ءاصشنإأ نأأ هبيصصنت ميصسأرم
اهل نكمي يذلأ رودلأ ببصسب اهصسفن سضرفت ةلودلأ ميظنتو طبصضل
.مهطيحمو نينطأوملأ ىدل مكحتلأو ةطاصسولأ ةفيظوك هب موقت نأأ
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9102 ربمفون حتافلا نم يعجر رثأاب

ليغصشتلا دوقع باحصصأا جامدإا

تاونصس8 ةيمدقأا مهل نم
نع اهل ةلصسأرم يف ةيمومعلأ ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ تف˘صشك
ةيعماجلأ تأداهصشلأ يلما˘ح جا˘مدإ’ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسأ ة˘ف˘صصب سصي˘خر˘ت˘لأ
نمم ىلوأ’أ ةعفدلأ جامدإ’أ سصخيو ليغصشتلأ لبق ام دوقع باحصصأ

ربمفون حتافلأ نم يعجر رثأاب أذهو تأونصس8 نم رثكأأ ةيمدقأأ هل

تحت،0202 ةيليوج نماثلأ يف ةخرؤوملأ ةميلعتلأ سصن9102.
قاطن ىلع سسمأأ اهلوأدت مت يتلأو ةيئانثتصسأ ةصصخر بلط» نأونع
اهب مدقت ناك راصسفتصسأ ىلع أدر تأءاج عقأةملأ نم ديدعلأ يف عصسأو
ةصصخر سسمتلإأ يذلأ ،يصضأرأ’أ حصسمل ةينطولأ ةلاكولل ماعلأ ريدملأ
ربمفون حتافلأ خيرات نم يعجر رثأاب فرصصتم جامدإأ دصصق ةيئانثتصسأ
ىلع ةدعاصسملأ يزاهج نم نيدقاعتملأ جامدإأ ةيلمع ديصسجت راطإأ يف
كلذو ،تأداهصشلأ يلماح˘ل ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ جا˘مدإ’أو ي˘ن˘ه˘م˘لأ جا˘مدإ’أ

نأأ درلأ دكأأو0202. ةنصس نأونعب ةرغاصش ةيلام بصصانم لÓغتصساب
لفكتلأ نم نكمتت مل يصضأرأ’أ حصسمل ةينطولأ ةلاكولأ حلاصصم
ةبترلأ تأذ يف ةرغاصشلأ ةيلاملأ بصصانملأ ذافنتصس’ ،نأوعأ’أ جامدإاب

ةيمومعلأ ةفيظولل ماعلأ ريدملأ دكؤوتل،9102 ةيلاملأ ةنصسلأ نأونعب
،ةينوناقلأ طورصشلأ ىلع مهرفوت ةلاح يف نيينعملأ جامدإأ نكمي هنأ

1 نم ءأدتبأ رأرقلأ لوعفم ىرصسيو تأونصس8 نم رثكأأ ةيمدقأ’أ

9102 ةنصس دنم تعرصش تناك ةموكحلأ نأأ ردجيو9102. ربمفون
.جيردتلاب كلذو ليغصشتلأ دوقع باحصصأأ تأداهصشلأ يلماح جامدإأ يف
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 :رئازجلا يف ةنمقرلا ريوطت معد ةصسصسؤومل ينفلا ريدملا

تانايبلا زكارم يف رامثتصسلا ةرورصض»
«ةيمقرلا تامدخلا ريوطتل

،رئأزجلأ يف ةنمقرلأ ر˘يو˘ط˘ت م˘عد ة˘صسصسؤو˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يد˘م˘لأ دد˘صش
ةصصاخلأ ةيتحتلأ ةينبلأ معد ةرورصض ىلع ،نصسابع يلع روتكدلأ
ىوتحملأ باعي˘ت˘صسأ ل˘جأأ ن˘م لا˘صصت’أو مÓ˘ع’أ تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘ب
ةدئأرلأ ةينقتلأ دعت يتلأ ةيباحصسلأ ةبصسوحلأ ىلع دامتع’اب يمقرلأ
يمقر ىوتحم تأذ تامدخ رئأزجلل رفويصس ام وهو لاجملأ يف
سسمأأ ،ةيرئأزجلأ ةعأذ’أ عقوم هب سصخ ثيدح يف ،نصسابع لاقو
انعفد رئأزجلأ يف تانايبلأ زكأرمل يفاكلأ ددعلأ بايغ نأاب ،ءاثÓثلأ
أدكؤوم ،نطولأ جراخ نم تانايبلأ زكأرمب ةناعتصس’أ ىلأ قبصس اميف
اي˘عأد لا˘ج˘م˘لأ أذ˘ه ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صس’أ ة˘ي˘م˘هأأ ى˘ل˘ع قا˘ي˘صسلأ أذ˘ه ي˘ف
رفوت تامدخ جاتنأ وحن هجوتلأ ىلأ ةئصشانلأو ةرغصصملأ تاصسصسؤوملأ
ةنمقرلأ قوصس نأأ نصسابع دكأأو نيلماعتملأ ىتصشل يمقرلأ ىوتحملأ
ةربخ تأذ ةريبك تاصسصسؤوم بلطتي ةنهأرلأ ةرتفلأ يف رئأزجلأ يف
ىتح ةئصشانلأو ةرغصصملأ تاصسصسؤوملأ هجوتو فرصشت لاجملأ يف
وأأ كله˘ت˘صسم˘ل˘ل ةر˘صشا˘ب˘م تا˘مد˘خ م˘يد˘ق˘ت ى˘لأ ةر˘ي˘خ’أ هذ˘ه ى˘قر˘ت
ج˘مأر˘ب ة˘م˘ئÓ˘م ةرور˘صض ى˘لأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ تأذ را˘صشأأو ل˘ما˘ع˘ت˘˘م˘˘لأ
قوصسلأ تابلطتم و تاصسصسؤوملأ تابلطتم عم ةيرئأزجلأ تاعماجلأ

لجأأ نم روطتلأ ةمئأد لاصصت’أ تايجولونكت لاجم يف ةصصاخ
اهنإأ نصسابع لاق ،ةيلاملأ تÓماعملأ ةنمقرب قلعتي اميفو اهتبكأوم
ع˘فد˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘قر تا˘ي˘لأ ةد˘ع ق˘ير˘ط ن˘ع مو˘ي˘لأ ةر˘فو˘ت˘˘م
نيلماعتملل ةيرئأزجلأ كونبلأ فلتخم اهرفوت ةمدخك ،ينورتكل’أ
رييغت ىقبي ذأ يرأد’أ قصشلاب قلعتم هبصسح لاكصش’أو .نيداصصتق’أ
.تأروطتلأ هذه بكأوتو رياصستل ةيولوأأ ةرأد’أ يف  تاينهذلأ

hM«ó gÉf»

ةيوبرتلا تاصسصسؤوملل ةيدقفتلا هترايز سشماه ىلع هل حيرصصت يف

ةيئاقولا تاءارجإلاب مازتلإلا ىلإا عاطقلا يفظوم وعدي طوعجو

ةيوجلا نايب بصسح
ةيرئازجلا

ثÓث ةجمرب
ةيوج تÓحر

اصسنرف وحن
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لأ طو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لأ تن˘˘˘ل˘˘˘عأأ
نع سسمأ اهل نايب يف ةيرئأزجلأ
رئأزجلأ نم تÓحر ةثÓث ةجمرب
يلروأأ راط˘م ها˘ج˘تا˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘لأ
نأأ ةكرصشلل نايب ركذو .اصسنرفب
ةثÓثلأ تÓحرل˘ل حو˘ت˘ف˘م ع˘ي˘ب˘لأ

توأأ82,62،92 مايأأ ةجمربملأ
نأا˘ب رد˘صصم˘˘لأ دد˘˘صشو .يرا˘˘ج˘˘لأ
لو˘˘˘خد˘˘˘لأو ز˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ طور˘˘˘˘صش
ىلع ىقبت ةيصسنرفلأ يصضأرأÓل

ةبلطلأ وأأ نيميقملل ءأوصس ،اهلاح
نو˘ل˘ما˘ح˘لأ كلذ ن˘م ى˘ن˘ث˘ت˘˘صسيو
.ةيحايصس تأريصشأاتل
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 » يرحبلا ديصصلا عاطق يينهم كيرصش يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا »
ةيرئازجلا ةفرغلاو يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا : نايداصصتق’ا نÓخدتملا دحتي »
اهلÓخ نم قودنصصلا فدهي يتلا ةكارصشلا هذه ةطصساوب ، تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصصلل
ق˘ير˘ط ن˘ع ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘صصلا عا˘ط˘ق ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف˘لاو ة˘صسو˘م˘ل˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لا ىلإا
. «....... راطخأ’ا رييصستو ةياقولا زيزعتو ةقفارملا
ديصصلا يينهم ليثمت ةدا˘يز ي˘حÓ˘ف˘لا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا ع˘ج˘صشي.......»
ل˘جأا ن˘م ة˘يو˘ه˘ج˘لا ق˘يدا˘ن˘صصل˘ل ة˘يرادإ’ا ل˘كا˘ي˘ه˘لا ي˘ف تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘˘لا
ا˘ه˘لا˘م سسأار ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لاو ل˘صضفأا ل˘ك˘صشب ن˘ي˘كر˘ت˘˘صشم˘˘لا ةد˘˘عا˘˘ق ي˘˘ف م˘˘ه˘˘طار˘˘خ˘˘نا
.«... يعامتج’ا

ريزو ديصسلاو ةيفير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو د˘ي˘صسل˘ل ة˘ي˘ما˘صسلا ة˘يا˘عر˘لا تح˘ت
يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا عقوي ، ةيديصصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصصلا

0202 توأا42 نينث’ا اذه ، تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصصلل ةيرئازجلا ةفرغلاو
قودنصصلل ماعلا ريدملا لبق نم ةكارصشو نيمأات ةيقافتا ، يرحبلا ديصصلا ةرازو رقمب
ةيرئازجلا ةفرغلل ماعلا ريدملاو فيرصش سسليبح نب ديصسلا ، يحÓفلا نواعتلل ينطولا
. ميكحلا دبع رعزل ديصسلا ، تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصصلل
ةدافتصس’اب ةفرغلا يطرخنمل حمصستصس ثيح ،نيفرطلا Óك ىلع ةدئافلاب ةكارصشلا هذه دوعت
لÓخ نم هينمؤومو هيكرتصشمو هيطرخنمل يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا اهمدقي يتلا ةقفارملا اذكو تامدخلاو ايازملا فلتخم نم
. مهفرصصت تحت ةراصشتصس’او ةربخلا عصضو ىلإا ةفاصضإ’اب ، ريغلا هاجت ةيندملا مهتايلوؤوصسمو مهتاكلتمم لمصشت ةينيمأات ةيطغت ريفوت
تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصصلا عاطق يف نوصصصصختملا نونمؤوملا اهذختي ةيقيقح ةوطخو ةراصشإا يرحبلا ديصصلا وينهم رظتنا املاطلو
راطإا نمصض جردنتل ةيقافت’ا هذه يتأات انهو ، هل مهتصسرامم ءانثأا اهنوهجاوي يتلا راطخأÓلو هعون نم اديرف مهطاصشن نوكل ارظن
. تايئاملا ةيبرتو ةيديصصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصصلا يينهم نمأا ةيجيتارتصسإا

يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا اهمدقي يتلا ةددعتملا ايازملا نم يرحبلا ديصصلا عاطق وينهم ديفتصسي ، ةيقافت’ا هذه راطإا يفو
راطخأ’اب لفكتلا قيرط نع مهليخادم نمأا نامصض يلاتلابو ةيقيقحلا مهتاجايتحا عم ةفيكملا ةينيمأاتلا ةيطغتلاب قلعتي اميف اميصس’

تايئاملا ةيبرت نيمأات ، يراقلاو يرحبلا ديصصلاب ةقلعتملا راطخأ’ا لمصشت ةزيمم ةينيمأات ةيطغت ميدقت اذكو ، مهتاطاصشنب ةطبترملا
. تاكلتمملا نيمأاتو
فدهب » تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصصلل ةيرئازجلا ةفرغلاو يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا » نايداصصتق’ا نÓخدتملا اذه دحتي
. راطخأ’ا رييصستو ةياقولا زيزعتو ةقفارملا ةطصساوب يرحبلا ديصصلا عاطق ريوطت يف لاعف لكصشب ةكراصشملا

يفو ، تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصصلا عاطق تايناكمإا زيزعت يف ’اعفو ازراب ارود بعلي يكل يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا حمطي
نم طاصشنلا اذهب ةقلعتملا راطخأ’ا رييصست يف يداصصتق’ا هرود ةيدأات ىلع رصصي امك ، مهنمأا نامصضو عاطقلا اذه يينهم تاطاصشن ريوطت

تحت هئاربخ ةربخ عصضو قيرط نع مهدودرم نيصسحت ىلع نيجتنملا ثحو لاجملا اذه يف رامثتصس’ا ىلع نيرمثتصسملا عيجصشت لÓخ
يراصشتصسا نمؤوم هرابتعاب يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا اهب لفكتي يتلاو ةيرود ةيراصشتصسا تارايزب مايقلا ةطصساوب كلذو مهفرصصت

. يرحبلا ديصصللو يفيرلاو يحÓفلا ملاعلل قفارمو يراوج
لجأا نم ةيوهجلا قيدانصصلل ةيراد’ا لكايهلا نمصض تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصصلا يينهم ليثمت ةدايز ىلع اصضيأا قودنصصلا عجصشي امك
. يعامتج’ا اهلام سسأار يف ةمهاصسملا يلاتلابو هيكرتصشم ةدعاق يف طارخن’ا

ديصصلل ةيرئازجلا ةفرغلاو يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا لبق نم ةيمÓعاو ةصسيصسحت مايأا ميظنت متيصس هنأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت امك
. قودنصصلا ةكبصش لÓخ نم ينطولا بارتلا لك ىوتصسم ىلع كلذو تايئاملا ييبرمو نيدايصصلا ةدئافل ، تايئاملا ةيبرتو يرحبلا
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ةريخألا ةعاصس42 ـلا لÓخ

 «انورؤك» ـب ةديدج ةباسصإا073 لّجسست رئازجلا
نع ،ءاثÓثلا سسمأا ،تايفصشتصسملا حÓصصاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو تنلعأا

ةعاصس42 لÓخ رئازجلا يف انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإا073 ليجصست
ة˘يو˘ه˘ج˘لا ر˘با˘خ˘م˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘نو ، ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع حر˘˘صصم˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا بصسح ةر˘˘ي˘˘خألا
هنع نلعأا ام بصسحو .سضرملا اذهل يجولورفلا سصيخصشتلا يف ةدمتعملا
يف انوروك سسوريف راصشتناو يصشفت ةع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل م˘صسا˘ب ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا
ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ىلا تارا˘˘صشأا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تار˘˘صشؤو˘˘م˘˘لا نا˘˘ف ،رارو˘˘ف لا˘˘م˘˘ج ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نأاب رارو˘ف فا˘صضأاو .ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘صس42ـلا لÓ˘خ تا˘ي˘فو01 و ة˘با˘˘صصإا073

.ةيلو84 ربع ةعزوم ةلاح82224 ىلإا عفترإا  ةدكؤوملا تلاحلا يلامجإا

ةافو ةلاح01 ليجصست نع ةيمويلا ةيفحصصلا هتودن يف راروف فصشكو

ةلاح13 و ، ةا˘˘˘فو ة˘˘˘لا˘˘˘ح6541 ىلإا يلام˘جإلا دد˘ع˘لا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ةد˘يد˘ج

تلاح01 نم لقأا تلجصس ةيلو53 و ةزكرملا ةيانعلا لخاد ةدجاوتم

تلاح01 نم رثكأا تلجصس ةيلو31 ، ةلاحد ةيأا لجصست مل ةيلو32 اهنم

812 اه˘ن˘م785.92 ا˘هدد˘ع ءا˘ف˘صشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف

نم ةمدقملا تايطعملا بصسح .ةيصضاملا ةعاصس42 لÓخ ءافصشلل تلثامت
تايلوب انوروك تلاح يف ايلعلا ةدايزلا و ةنجلل يمصسرلا قطانلا لبق

،(82+) نار˘هو، (03+) ةبان˘ع، (04+) ةدي˘ل˘ب˘لا, (77+) رئازج˘لا ي˘تأا˘ت

ةوعد تددج هحصصلا ةرازو اهتهج نم (02+) وزو يزيت، (42+) سسادرموب
ةفاصسملاو ةفاظ˘ن˘لا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حإاو ة˘ظ˘ق˘ي˘لا ن˘م اد˘يز˘م ىلإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
عانقلل يمازللا ءادترإلاو يحصصلا رجحلا دعاوقل لاثتتمإلاو ةيدصسجلا

كئلوا ةصصاخ نصسلا يف رابكلا ةحصص ىلع ظافحلا اصضيا لجا نم كلذو
نمزم سضرم مهيدل نيذلا
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ةديدج ةيبط تازيهجت
ةملاقب  يعجرملا ىفسشتسسملل

ةملاقب91 ديفوك انوروك ىصضرم لابقتصسل يعجرملا ىفصشتصسملا معدت

نصسحألا لفكتلا لجا  نم اذهو،ميتنصس رايلم5.1  ةميقب ةيبط تازيهجتب
اذ˘˘ه ىل˘˘ع ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي نود˘˘فاو˘˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه ىصضر˘˘م˘˘ب ل˘˘ث˘˘مألا و
سسيئر اهحنم يتلا تايولوألا راطإا يف ةردابملا هذه  يتأاتو  ، ىفصشتصسملا
بناج يف ةصصاخ و ةح˘صصلا عا˘ط˘ق ة˘ق˘فار˘م و ل˘ف˘ك˘ت˘ل˘ل ةلو˘ل˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ىلع «ةلبع لامك» ةملاق ةيلو يلاو فرصشا ثيح ، انوروك ةمزأا رييصست
ىو˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك ىصضر˘˘م˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه  ع˘˘يزو˘˘ت
ي˘ف˘ظو˘م ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘صست˘ل˘ل ل˘ف˘ط˘لا و مألا ا˘نورو˘ك˘ل˘ل ي˘ع˘جر˘م˘لا ىف˘صشت˘صسم˘˘لا
هذه تيقل دق و ، فورظلا نصسحأا يف ةيحصص ةمدخ ميدقت و  عاطقلا
و ءابطألا طصسو يف اريبك اناصستحا اهعون نم يناثلا ربتعت يتلا ةردابملا

اهونمث يتلا و ةردابملا هذهب اوبحر نيذلا ىصضرملا ىتح و عاطقلا وفظوم
لازي ل يذلا ىفصشتصسملا اذه ميعدت لامعألا و لاملا لاجر نم نينمتم ،
اذه يصشفت لظ يف داتعلاب  معدلا  ىلإا ةصسام ةجاح يف ةعاصسلا دح ىلإا
سشيجلا عم  انمصضتو قايصسلا تاذ يفو ، نينطاوملا طاصسوأا يف سسوريفلا
ءÓبلا باهذ ىتح د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘صصاو˘م˘ل ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م ن˘م ع˘فر˘لاو سضي˘بألا

يبط هبصشلاو يبطلا مقاطلا ميركتب ةملاقب باهرإلا اياحصض ةيعمج تماق
» حبار فاطق» ديصسلا» بصسحو ةيزمر ايادهب يعجرملا ىفصشتصسملا لامعو
ةيعمجلا فرط نم ىلوأا  ةتافتلا لإا يهام ةردابملا هذه نا ةيعمجلا سسيئر

، ةيلولا ناكصس لجا نم مهتايحب نوحصضي نيذلا ءلؤوه بناجب نوكن ىتح
ةصصاخ مهيلع سضورفملا طغصضلا ففخن ىتح رذحلاب نينطاوملا ايعاد
باهرإلا اياحصض نحن  ادكؤوم رهصش ذنم هتلئاع ىري مل مهنم ريثكلا نأاو
قحتلا نم انم باهرإلا ىلع انيصضق ىتح ءادوصسلا ةيرصشعلا لÓخ انفقو
رخألا وه موقي مويلا سضيبألا سشيجلاو  ةقاعإل سضرعت نم انمو هبرب
مهتهج نم ، » انوروك» ءابو وهو  ةصسارصش رثكأا رخأا عون نم اباهرإا ةبراحمب
ةعرج ةباثمب اهوربتعا يتلاو  ةتافتللا هذه ىفصشتصسملا مقاط نصسحتصسا
. ةياهنلا ىتح سضرملا هجو يف مهفوقو ةلصصاومل  موريصس
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ةدايز يف مهاصس تاميلعتلل نيفاطصصملا لهاجت
ةريخألا مايألا لÓخ ىقرغلاددع

لكب فيطسس نم نيباسش علتبي رحبلا
 لجيجب ةيرؤسصنم ةمايزو ريهاطلا نم

لجيجب يلحاصسلا طيرصشلا ربع نيفاطصصملا عÓتبا رحبلا جاومأا لصصاوت

ىلا تدأا يتلا قرغلا ثداوح نم ديزملا ةريخألا ةعاصس42لا تفرع ثيح
ئطاصشب لوألا ثداحلا عقو دقو . فيطصس ةيلو نم ناردحني نيباصش ةافو
باصش ظفل ثيح ةيلولا ةمصصاع برغ ةيروصصنم ةمايز ةيدلبب رصصنعلا

ح˘ج˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق ئ˘طا˘صشلا اذ˘ه˘ب ا˘قر˘غ ةر˘ي˘خألا ه˘صسا˘ف˘نأا ف˘ي˘ط˘صس ة˘يلو ن˘م
جاومأا ةعراقم نع زجع امدعب هتثج لاصشتنا يف ةيندما ةيامحلا رصصانع

نوك هفاعصسا ةيلمع  رخأات لظ يف اصصوصصخ ةيوقلا حايرلاو ةيلاعلا رحبلا
، ةصسورح˘م˘لا ئ˘طاو˘صشلا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘صض جرد˘م ر˘ي˘غ ه˘ب قر˘غ يذ˘لا ئ˘طا˘صشلا

لوزا˘ب ئ˘طا˘صش راوز ز˘ت˘ها ىت˘ح اذ˘ه قر˘غ˘لا ثدا˘ح ن˘ع تا˘˘عا˘˘صس لا ي˘˘ها˘˘مو
رخآا باصشل ىرخأا قرغ ةثداح عقو ىلع لجيجب ريهاطلا ةيدلبل ةعباتلا

مت ثيح ، ةعاقوب ةقطنم نم اديدحتو فيطصس ةيلو نم هرودب ردحني
ةعاصس يف جاومألا هتعلتبا امدعب سسمأا ةحيبصص ريخألا اذه ةثج لاصشتنا

، دعب مهلمع اورصشابي مل ةصسارحلا ناوعأا هيف ناك يذلا تقولا يف ةركبم
يناث نوكي˘ل د˘ي˘ع˘صسلا بود˘ج˘م ىف˘صشت˘صسم ىلا ة˘ي˘ح˘صضلا ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘ت د˘قو
ن˘يذ˘ه ع˘فر د˘قو . ةدود˘ع˘م تا˘ع˘يو˘صس فر˘ظ ي˘ف ر˘ح˘ب˘لا نا˘˘ج˘˘ي˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘صض

م˘صسو˘م ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘مو ل˘ج˘ي˘ج˘ب ر˘ح˘ب˘لا ىقر˘غ دد˘ع ن˘ي˘م˘˘لؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا

فرظ يف م˘ه˘ف˘ت˘ح او˘ق˘ل ن˘م دد˘ع ل˘صصو ا˘م˘ي˘ف ا˘صصخ˘صش51 ىلا فا˘ي˘ط˘صصإلا
ر˘˘كذو اذ˘˘ه ، سصا˘˘خ˘˘صشأا ة˘˘صسم˘˘خ ىلا ة˘˘يلو˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘صش ر˘˘ب˘˘ع د˘˘حاو عو˘˘ب˘˘˘صسأا

002 نم رثكأا ذاقنا ىرج هنأاب ةيلولاب ةيندملا ةيامحلا مصساب ثدحتملا
عافترا بابصسأا اعجرم ةريخألا مايألا لÓخ ققحم توم نم رخآا سصخصش

راوز  سضع˘ب˘ل ة˘ي˘نو˘ن˘ج˘لا تار˘ما˘غ˘م˘لا ىلا ة˘يلو˘لا ئ˘طاو˘صشب قر˘غ˘لا ثداو˘ح
نول اذكو تاميلعتلاب مهديقت مدعو نيقهارملاو بابصشلا اميصس ئطاوصشلا
لوق˘ي ا˘م˘ك ةدا˘ع˘لا ي˘ف ي˘ه ف˘ي˘صصلا ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه نأاو ا˘صصو˘صصخ تا˘يار˘لا
اهناجيهو جاومألا دوعصص لÓخ نم رحبلا لاوحأا يف لّوحت ةرتف ثدحتملا
حاير بوبه فرعت ةرتفلا هذه نأا امك ، فيرخلا لصصف برقب اناذيا انايحأا

. ةئجافملا قرغلا تلاح ةدايز يف مهاصسي امم رخآا ىلا نيح نم ةيوق
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هتاذ لوؤوصسملا اهاقلأا ةملك يفو
عمتجملا ميركت تا˘ي˘لا˘ع˘ف لÓ˘خ
لا˘ج˘م ي˘˘ف ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

سشيجلا نا،91 ديفوكل يدصصتلا
ن˘ي˘صضر˘م˘مو ءا˘ب˘طأا ن˘م سضي˘بألا

ي˘ف ا˘˘م˘˘ئاد او˘˘نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ف˘˘ع˘˘صسمو
اذه ةحفاكمل ةيمامألا فوفصصلا
نا˘ب اد˘كؤو˘م ،ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘˘ف˘˘لا

لوألا عافدلا طخ نولثمي ءلؤوه
ءابولا اذه راصشتنا حبكو ةهجاومل
يذلا يفخلا ودعلاب فرعيام وا

ي˘ف حاورألا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا د˘˘صصح
ديزوب نب ريزولا هجو امك .اندÓب

،يندملا عمت˘ج˘م˘ل˘ل ر˘كصش ة˘م˘ل˘ك
ر˘ب˘ت˘ع˘ي ر˘ي˘خألا اذ˘ه نأا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م
ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق˘ل لا˘ع˘ف ا˘˘كير˘˘صش
يتلا ةيئابولا ةمزألا هذه زواجتل
ر˘ه˘صش ذ˘ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا  ا˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘صش

راصشت˘نا بب˘صسب ي˘صضا˘م˘لا سسرا˘م

ريزو ددصش هتهج نم91. ديفوك

«ينو˘ت˘يز بي˘ط˘لا» ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا

فوقولاو نماصضتلا ةرورصض ىلع

هذه نم جورخلل دحاو فصص يف

ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مزألا

ةراصشإÓلو رارصضألا لقأاب رئازجلا

ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘صضت˘لا ةر˘˘يزو نإا˘˘ف

تفر˘صشأا تنا˘ك «و˘كير˘ك ر˘ثو˘˘ك»

ر˘يزوو ة˘ح˘صصلا ر˘يزو رو˘صضح˘˘ب

ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘عو ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ي˘نو˘كح˘لا تا˘ي˘صصخ˘˘صشلا

يميركتلا مو˘ي˘لا لا˘غ˘صشأا حا˘ت˘ت˘فا

ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف˘˘ل

ةحئاجلا ةحفا˘كم ي˘ف ة˘ط˘صشا˘ن˘لا

م˘ير˘كت˘ل ،ي˘ن˘طو˘لا ف˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب

ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةرتف ةليط ة˘مد˘ق˘م˘لا ه˘تادو˘ه˘ج˘م

بنا˘ج ى˘لإا  ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا را˘˘صشت˘˘نا

.ةيبطلا رداوكلا
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ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘˘صشلا تر˘˘˘قأا
ةلوؤو˘صسم˘لا بل˘صصل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘لا

ع˘ن˘˘صصم نوؤو˘˘صش ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ن˘˘ع
يذلا بلصصلاو د˘يد˘ح˘ل˘ل ةرÓ˘ب
ةيعانصصلا ةقطنم˘لا ن˘م ذ˘خ˘ت˘ي
لجي˘ج ة˘يلو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب ةرÓ˘ب
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ف˘˘عا˘˘صضت˘˘ب ه˘˘ل ار˘˘ق˘˘˘م
اهدبكت يتلا ةيداملا رئاصسخلا

فقوت لعفب كلذو ريخألا اذه
اذ˘ه تاد˘حو م˘ظ˘ع˘م˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

08 ءا˘˘هز  ة˘˘لا˘˘حاو ع˘˘ن˘˘صصم˘˘˘لا
ع˘ن˘صصم˘لا لا˘م˘ع ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب

0021لا مهددع زواجتي نيذلا
ة˘يرا˘˘ب˘˘جا ة˘˘حار ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ما˘˘ع
.  ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف بب˘˘˘صسب
ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ف˘˘˘صشكوو

دق هنأاب  لجيجب ةرÓب عنصصم
ثÓث ل˘ي˘غ˘صشت  م˘ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت
ن˘˘˘م نا˘˘˘˘ك ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج تاد˘˘˘˘حو
ز˘˘ي˘˘ح ل˘˘خد˘˘ت  نأا سضر˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘لا
اذ˘˘ه˘˘˘ب ار˘˘˘خؤو˘˘˘م لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسإلا
ةدحوب رمألا قلعتيو  عنصصملا
ةد˘˘حو ، ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘لا لاز˘˘ت˘˘˘خإلا
ةد˘حو اذ˘كو تازا˘غ˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ت
ةدوع رذعت ببصسب كلذو ريجلا
ن˘طو˘لا ى˘لا بنا˘جألا ءار˘ب˘خ˘˘لا

نأا سضرتفملا  نم ناك نيذلاو
ليغصشت ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع او˘فر˘صشي
دكأا امك ، ةماهلا تادحولا هذه
ة˘˘كر˘˘صشلا م˘˘صسا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
بل˘صصل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةرÓب عنصصم رييصستب ةفلكملا
ري˘غ ءار˘ب˘خ˘لا ءلؤو˘ه ةدو˘ع نأا˘ب
ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م

ةدوعب قيثو ل˘كصشب ة˘ط˘ب˘تر˘مو
ن˘صسح˘˘تو ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا ة˘˘حÓ˘˘م˘˘لا
م˘ث ن˘مو  ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا فور˘˘ظ˘˘لا
ءابولا ىلع ةل˘ما˘كلا ةر˘ط˘ي˘صسلا
ينعي  ام  ملاعلا حاتجي يذلا
يتلا ةيداملا رئاصسخلا  فعاصضت
ءار˘ج ن˘م ع˘ن˘˘صصم˘˘لا ا˘˘هد˘˘ب˘˘كت
هذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘غ˘˘˘صشت ي˘˘˘ف ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لا
ف˘قو˘˘تو ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لا تاد˘˘حو˘˘لا
هريصس وأا ىرخأا تادحوب لمعلا
تافلخم ببصسب ةفيعصض ةريتوب
بلغأا ةلاحاو انوروك سسوريف
ةلطع ىلع تادحولا هذه لامع
ىر˘˘ج ه˘˘نأاو ا˘˘م˘˘ل˘˘ع  ة˘˘يرا˘˘ب˘˘جا
تا˘˘ئ˘˘م ءا˘˘غ˘˘لا ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا
ةرادا تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ئا˘˘ظو˘˘˘لا
لÓخ ا˘ه˘ح˘ت˘ف يو˘ن˘ت ع˘ن˘صصم˘لا
ىرخأا ديمجتو  ةريخألا ةرتفلا

لخاد رومألا نصسحت ةياغ ىلا
. ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا ةأا˘˘صشن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ةرادإل ةقباصس تاعقوت تناكو
نع تثد˘ح˘ت د˘ق ةرÓ˘ب ع˘ن˘صصم

04 نم رثكأل عنصصملا ةراصسخ
ببصسب هلامعأا مقر نم ةئاملاب
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م
لبق˘م ر˘ي˘خألا اذ˘ه نأا˘ب ةد˘كؤو˘م
ىلا جاتحيو ةبعصص ةلحرم ىلع
هتانزاوت ةداعتصسا لجأا نم تقو
جاتنإلا ةل˘ج˘ع ةدا˘عاو ة˘ي˘لا˘م˘لا
ا˘صصو˘صصخ ا˘هد˘ه˘ع ق˘با˘صس ى˘لا

لوخد عم تنمازت ةحئاجلا نأاو
جا˘ت˘نإلا ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ع˘ن˘صصم˘˘لا
لÓغتصسا يف عورصشلاو يلعفلا
يتلا ةمه˘م˘لا تاد˘حو˘لا سضع˘ب
لÓخ اهبيكرت نم ءاهتنإلا مت
.  ةيصضاملا رهصشألا

 :دكؤويو سضيبألا سشيجلل يلوطبلا رودلا ىلع ينثي ديزوب نب

ةيئابؤلا ةمزألا ةهجاؤم يف ةحسصلا عاطقل لاعف كيرسش يندملا عمتجملا»
عمتجملا فرط نم ةلوذبملا تادوهجملا ىلع «ديزوب نب نمحرلا دبع» تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو ىنثأا

. ةيرصشبلل ودع ربكأل يدصصتلا يف يلوطبلا هرودو سضيبألا سشيجلا بناج ىلا انوروك سسوريف ةهجاوم يف يندملا

ةافو ةلاح64 و ةدكؤوم ةلاح074 يلامجلا ددعلا غلب اميف

فراطلاب عؤبسسأا فرظ يف انورؤك سسوريفب ةديدج ةباسصإا05

 ةيحصصلا عاصضوألا نصسحتب ةطبترم بناجألا ءاربخلا ةدوع

 ةديدجلا فئاظؤلا تائم يغليو ةريبك رئاسسخ لجيجب ةرÓب عنسصم فلكي انورؤك ءابو
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ةحصصلا ةيريدم حلاصصم تلجصس

لوأا ءا˘صسم فرا˘ط˘لا˘ب نا˘˘كصسلاو

سسوريفب ةديدج ةباصصا05 سسمأا

و عو˘ب˘˘صسأا فر˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك

ثي˘ح ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم ة˘لا˘ح464

رارق ذنم تاباصصلا ددع ديازت

د˘فاو˘تو ءي˘طاو˘صشلا ح˘ت˘ف ةدا˘˘عا

ةر˘ي˘ب˘ك داد˘عأا˘ب ن˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘صصم˘˘لا
رارمتصسا لظ يف فراطلا ةيلول

.سسنوت ةراجلا عم دودحلا قلغ
غلب دقف ريراقتلا تاذ بصسحو
اهتباصصا ةدكؤوملا تلاحلا ددع
ءابولا ةيادب ذنم سسوريفلا اذهب

64 اهنم ةدكؤوم ةلاح074 ـب

872 تلثام˘ت ا˘م˘ي˘ف ةا˘فو ة˘لا˘ح

ةلاح641 تلازلو ءافصشلل ةلاح

ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘عزو˘˘م جÓ˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘ق
ةيلوب ة˘ع˘برألا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
سضع˘˘˘ب را˘˘˘صشأا د˘˘˘قو .فرا˘˘˘ط˘˘˘لا
ءابولا ةي˘ع˘صضو نأا نو˘ظ˘حÓ˘م˘لا
اد˘ب ر˘م˘ت ن˘ل ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
رار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ة˘˘صصا˘˘˘خ ا˘˘˘مÓ˘˘˘صسو
ةداعإاب دÓبلل اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
نكمي ام ذاقنإاو ءيطاوصشلا حتف
ام˘م ع˘ئا˘صضلا تقو˘لا ي˘ف هذا˘ق˘نا

ىتح يفيصصلا مصسوملا نم ىقبت
ىلع ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لا فلأا ق˘فد˘ت
را˘ج˘ئ˘ت˘صساو فرا˘ط˘لا ءي˘طاو˘صش
ةلا˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘صصا˘خ ق˘ق˘صشلا
نأا ىلع رصشؤو˘م و˘هو ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا
ده˘صشت ن˘ل ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
ن˘ي˘ح ى˘لا فرا˘ط˘لا˘ب رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسا

حايصسلاو ني˘فا˘ط˘صصم˘لا ةردا˘غ˘م
. ةقطنملل

ةباصصإا6901 ىلإا ددعلا عفتريل

انورؤك سسوريفب ةدكؤؤم ةديدج ةلاح03 لجسست ةبانع
03 ءاثÓثلا لوأا تلجصس تناك امدعب ةديدج ةلاح501 لإا ةريخألا ةعاصس84 لا يف ةبانعب ةيلوب انوروك سسوريفب تاباصصإلا ددع ىطخت

6901 ىلإا ددعلا عفتريل دÓبلا يف ءابولا روهظ دنم ةرم لوأل و نينثإلا سسمأا لوأا اهليجصست مت ةيباجيإا ةلاح57لا فاصضتل ةديدج ةلاح
سسوريفب ةلجصسملا ةديدجلا تلاحلا ددع نإاف سسمأا تاّيفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازول ةيمصسرلا ةليصصحلا بصسحو .ةباصصإا

سضعب هيف رييصشت يذلا تقولا يف اذه نينثإلا موي ةليصصح نع ةلاح54 سضافخنإاب ةلاح03لا تغلب ةبانع ةيلو ىوتصسم ىلع91 ديفوك

سسوريف ىودعب مهتباصصإا ةافولا ببصس رداصصملا تاذ تعجرأاو ينوبلاب ملاصس يديصس ةربقمب سسمأا لوأا ةليل سصاخصشأا7 نفد نع رداصصملا
ىلع سسيصسحتلاو ةيعوتلا ةيلمع قايصسلا تاذ يف لصصاوتتو.ةيلولاب ةحصصلا ةيريدم حلاصصم يفن وأا ديكأات نود اذه دجتصسملا انوروك
ريبادتلاب مازتلألا ةيمهأاب ىطاوصشلا ىلع نيدفاولا ةيعوت لÓخ نم نيفاطصصملا طاصسوأا يف سسوريفلا راصشتنإا يدافتل ئطاوصشلا ىوتصسم

ةلاح501ب نيريخألا نيمويلا يف تاباصصإلا نم اهل ةبصسن ىلعأا ةيلولا ليجصست دعب ةصصاخ91 ديف وك نم ةيامحلاو ةياقولل ةيزارتحإلا
نكامألا يف انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل ةدختملا ةيزارتحإلا ريبادتلاب مازتللا يف يخارتلا مدع ىلإا رييصشت تاريذحت عم نمازت ةدكؤوم
YÉO∫ GCe«ø. ئطاوصشلاو يهاقملاو ةماعلا
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تاعامج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو ه˘جو

ةيقرب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ة˘ل˘ي˘شسم˘لا ي˘لاو ى˘لإا ة˘ل˘ج˘ع˘˘ت˘˘شسم

˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘م’ا ة˘˘نادا صصو˘˘شصخ˘˘ب

ن˘˘م دد˘˘عو ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسم˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ل

ةنشس نيب ذفانلا صسبحلاب نيفظوملا

ةءاشسإاب قلعتت مهتب تاونشس5 ىلإا

لاومأا ديدبتو ةف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا

نم مغرلاب هنأا ةرا˘ششإÓ˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع

ةقلعتملا ماع˘لا ن˘ي˘مأ’ا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا را˘˘˘ط˘˘˘˘خإا ةرور˘˘˘˘شضب
نيف˘ظو˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘ب ة˘يز˘كر˘م˘لا
نأا ثي˘˘ح ا˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا
يأا قلتت م˘ل ةرو˘كذ˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
اذ˘ه˘ل عو˘شضو˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف را˘ط˘خإا

ا˘˘ن˘˘تدا˘˘فإا م˘˘كن˘˘م بل˘˘طأا صضر˘˘غ˘˘˘لا
ل˘˘ك ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح˘˘˘ب
نأا ةراششإÓل ةيئاشضقلا تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا
ة˘ل˘ي˘شسم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ما˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ةرم˘ت˘شسم ة˘ف˘شصب ه˘ما˘ه˘م صسرا˘م˘ي
.رطشسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا
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˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘لا نا˘˘ك و

ةدكيكشسب ةي˘ئا˘ن˘ي˘م˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل

اشصخشش61 ةقفر» روفنط دامع»

نو˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م و تارا˘˘طإا م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

ةفرغ مامأا اولثتما دق ،نويداشصتقا

رظنل˘ل ،ءا˘شضق˘لا صسل˘ج˘م˘ب ما˘ه˘ت’ا

ةيروهمجلا لي˘كو فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا د˘ع˘ب

يشضاق˘ل عاد˘يإ’ا مد˘ع ةر˘كذ˘م ي˘ف

دعب ،ةيئادتب’ا ةمكحملاب قيقحتلا

ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت م˘˘ه˘˘ع˘˘شضو م˘˘ت نأا

عبوت ويشضاملا ر˘ه˘ششلا ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

صصخشش يف Óثمم يشسيئرلا مهتملا

و (ط.ع) ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘لا

ةن˘ج˘ل صسي˘ئر ،(م.ق) ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
م˘شسق صسي˘˘ئر ،(ي.ل) ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لا
ةيقب و (ر.ل) ةيعامتج’ا نوؤوششلا
و ر˘يوز˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج˘˘ب ،تارا˘˘طإ’ا
رر˘ح˘˘م ي˘˘ف روز˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
ر˘يوز˘ت ي˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ،يرا˘˘ج˘˘ت
،(ةيقافتا عان˘ط˘شصا) ي˘فر˘ع رر˘ح˘م
ءا˘ف˘خإا ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع لاو˘˘مأا د˘˘يد˘˘ب˘˘ت
ل˘ي˘ه˘شست ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م تاد˘˘ن˘˘ت˘˘شسم
عئاقو تبثي رارقإا ،حنج نع ثحبلا

ةءا˘˘شسإا ،ا˘˘يدا˘˘م ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘شص ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ريغ لامعتشس’ا ،ذوفن˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا
ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل ي˘˘عر˘˘ششلا
لÓ˘غ˘ت˘شسا ةءا˘شسإا ،ر˘ي˘غ˘لا ح˘˘لا˘˘شصل
وحن ىلع ل˘م˘ع ة˘يدأا˘ت˘ب ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا و ن˘ي˘ناو˘ق˘لا قر˘خ˘˘ي
ريغلا نيكمت فدهب ،اهب لومعملا

ليومتلا ،ةقحتشسم ريغ عفانم نم
بز˘˘ح طا˘˘ششن˘˘ل ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘خ ة˘˘˘ف˘˘˘شصب
،تاماهت’ا هذه صصخت و.يشسايشس
اهنع تفششك داشسف تافلم اياشضق
ةعومجملاب ثحبلا ةقرف تاقيقحت
اهزربأا نم ،ينطولا كردلل ةيئ’ولا
يف Óثمم يشسيئرلا مهتملا طروت
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘لا صصخ˘˘شش
بزح طاششن ليومت ي˘ف ،ءا˘ن˘ي˘م˘ل˘ل
نبا نيكمت ،ةيفخ ةفشصب يشسايشس
ى˘ل˘ع ةزرا˘ب ة˘ي˘شسا˘ي˘شس ة˘ي˘شصخ˘˘شش
ي˘˘ف صشي˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘حا˘˘شسلا
ءانيملا لخاد ةقفشص نم ،جراخلا

داري˘ت˘شس’ ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

نيبتي نأا لبق ،هنيزخت و تنمشس’ا

عقاولا يف اهل دوجو ’ ةقفشصلا نأا

ةلاكو عم ةيقافتا ماربإا،6102ذنم

،نوناقلل ةفلاخم ةقيرطب ةيحايشس

نم صصاخششأ’ حامشسلا مت اهبجومب

ةشسشسؤوملا تاراطإا لهأا و براقأا

ىلإا ةيحايشس تÓحر يف رفشسلا نم

.ةشسشسؤوم˘لا با˘شسح ى˘ل˘ع جرا˘خ˘لا

نودجوي نيم˘ه˘ت˘م˘لا نأا ى˘لإا را˘ششي

ذ˘ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت

ن˘م ر˘مأا˘˘ب ،طرا˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج41

ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ق

 .ةدكيكشس
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ةطرششلا رشصانع صسمأا ءاشسم نكمت

ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا˘˘ب

نم ةداعشسوب ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا

رمعلا نم غلا˘ب˘لا صصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت

ةرجاتملاو ةزايحلا ةمهتب ،ةنشس82

ةيشضقلا عئاقو ةيلقعلا تارثؤوملاب

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تاذ ما˘˘ي˘˘˘ق ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ت
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘طر˘˘˘شش تا˘˘˘يرود˘˘˘ب
مه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ن˘يأا ،صصا˘شصت˘خ’ا
ري˘خأ’ا اذ˘ه ة˘ه˘ب˘شش ل˘ح˘م صصخ˘شش
ر˘شصا˘ن˘˘ع˘˘ل ه˘˘تد˘˘ها˘˘ششم در˘˘ج˘˘م˘˘بو
صصار˘˘˘قأا ي˘˘˘مر˘˘˘ب ما˘˘˘ق ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘ششلا

90 ) هتزوحب تناك يتلا ةشسولهم
قيشسنتلابو هفيقوت متيل ( صصارقأا

صشيت˘ف˘ت م˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا ع˘م

ر˘ث˘ع ن˘يأا ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ن˘˘كشسم

صسولهم صصرق303 ىلع هلخادب

ةيمكلا لشصتل ،عاونأ’ا فلتخم نم

213 ىلإا ةزوجح˘م˘لا ة˘ي˘لا˘م˘ج’ا

فلم زاجنإا مت˘ي˘ل ،صسو˘ل˘ه˘م صصر˘ق

ليكو مامأا هميدقت و هدشض يئاشضق

ةداعشسوب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

لو˘ث˘م˘لا ة˘شسل˘ج ى˘ل˘ع ه˘لا˘حأا يذ˘لا

ةشسشسؤوم ه˘عاد˘يإا م˘ت ن˘يأا ،يرو˘ف˘لا

ةداعشسوبب ليهأاتلاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةدا˘عإا

ر˘˘خأ’ ه˘˘ب حر˘˘شص ا˘˘˘م بشسح اذ˘˘˘هو

نمأ’ا˘ب مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ة˘عا˘شس

 .ةليشسملاب يئ’ولا

ةيمومعلا ةنيزخلا تصسم ةليقث مهتب عباتم

ةيئاسضقلا ةباقرلا سضرف رارق ديؤوت ماهتإلا ةفرغ
ةدكيكسس ءانيم ريدم قح يف

ةيمومع لاومأا ديدبتو ةفيظولا لÓغتصسا ةءاصسإاب قلعتت مهتب

ذفانلا سسبحلاب نيفظوملا نم ددعو ةليسسملا ةيدلبل ماعلا نيمألا ةنادإا

ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلاب ةطرصشلا رصصانعل ةيلمع يف

ةليسسملاب ةداعسسوبب عاونألا فلتخم نم اسسولهم اسصرق213 زجح

ةباقرلا تحت تاراطا ةدع و ةدكيكصس ءانيم ريدم عصضو رارق دييأاتب يصضقي ارارق ةدكيكصس ءاصضق سسلجم ىدل ماهت’ا ةفرغ سسمأا راهن تردصصأا
نومهتملا هب مدقت يذلا سضقنلاب نعطلا يف رظنلا دعب قيقحتلا يصضاق نع ةدم ذنم رداصصلا، ةيئاصضقلا

جيورتلا ددصصب تناك

 امارغ056 زجح
ةنتابب تاردخملا نم

عورششملا ر˘ي˘غ را˘ج˘ت’ا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
ةطخ دادعإا دعبو ةكرتششم ةيلمع يف تاردخملاب
تناك تاردخملا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘م˘كح˘م
ناغلبي امهفيقوت مت نيباشش ةزوحب ،جيورتلا ددشصب

ةبكرم نتم ىلع اناك ةنشس43 و13 رمعلا نم
جيورت ددشصب ةنتاب ةنيدمب ةلامزلا يحب ةيحايشس

نم مارغ056 زجح مت نيأا ،تاردخملا نم ةيمك
ـب ردقي يلام غلبم ىلإا ةفاشضإ’اب جلاعملا فيكلا

هيلعو ،جيورتلا تادئاع نم ربتعي جد00073
ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا نيفوقوملا ميدقت مت دقف
.صصاشصتخ’ا ميلقإاب
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سسارهأا قوصس

ثداح يف ىحرج ةتسس و ليتق
ةحورسشملاب ريطخ رورم

˘ماد˘ط˘شصا ن˘ع م˘ج˘ن ر˘ي˘ط˘خ رور˘م ثدا˘˘ح ف˘˘ل˘˘خ
و ةرجأا ةرا˘ي˘شس ا˘م˘هاد˘حإا فار˘ح˘نا د˘ع˘ب ن˘ي˘ترا˘ي˘شس
ةيدلبب يحلطلا ىمشسملا ناكملاب ، ةيحايشس ةرايشس
» ةيحشضلا ، ىحرج ةتشس و ليتق فلخ ،ةحورششملا

نيرخأا ىحرج60 و ةنشس64 رمعلا نم غلبي » م .ن

و12نيب مهرامعأا حوارتت ةأارما و لاجر ةشسمخ

دق و ، ةروطخلا ةتوافتم حورجب اوبيشصأا ةنشس35
ةدحو˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تل˘خد˘ت
ةيشسيئرلا ةدحولاب ةمعدم ة˘حور˘ششم˘لا˘ب ة˘يو˘نا˘ث˘لا

ىفششتشسم تافاعشسا ىلا ىحرجلا لقن مت ثيح
ةحلشصمل ىفو˘ت˘م˘لا ل˘ق˘ن ن˘ي˘ح ي˘ف ، ة˘حور˘ششم˘لا

 .ثثجلا ظفح
G.T¢

ةنتاب

ةميرج بكترم فيقوت
لفط اهتيحسض حار يتلا لتقلا

 ةتوتلا نيع يف

ةتوتلا نيع ةرئاد نمأا حلاشصم لوأ’ا صسمأا تفقوأا
حار ة˘ع˘ششب ل˘ت˘ق ة˘م˘ير˘ج بكتر˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب

مت ،ة˘ن˘شس61 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘ف˘ط ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘شض
ةد˘ع ه˘ب ى˘ق˘ل˘تو صضي˘بأا حÓ˘شسب ه˘ي˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’ا

ىلع مهادحإا هتباشصإا مشسجلا ىوتشسم ىلع تانعط
غلبي يذلا يناجلا ،Óيتق هتدرأاو بلقلا ىوتشسم

ةيحشضلا ني˘بو ه˘ن˘ي˘ب بششن ة˘ن˘شس21 رمعلا ن˘م
لتق ةميرج ىلإا لوحتيو روطتي نأا لبق راجشش
يف حبشسي هايا اكرات ،ةتوتلا نيع ةيدلب اهل تزتها
حلاشصم حتفت نأا لبق ،رارفلاب ذ’و ءامدلا نم ةكرب
يف يناجلا فيقوت متيو ةميرجلا يف اقيقحت نمأ’ا
لتقلا ةمهت نع قح’ تقو يف هتمكاحم راظتنإا
.دشصرتلاو رارشصإ’ا قبشس عم يدمعلا
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ نييبانعلا ءاضضف2706ددعلا0202 توأا62 ءاعبرألا6

www.akhersaa-dz.com

ةلوهجم قئارحلا ع’دنا بابشسأا ىقبت اميف

 اراتكه31نع لقيلام مهتلت قئارحلا
ةيباغلا ةورثلا نم
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˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ف˘˘˘ششك

ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب لا˘˘شصتلاو

نأا ““ةعاشس رخا»ـل ةبانعب ةيندملا

ءاد˘˘ن ضسمأا لوأا او˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت ه˘˘˘ناو˘˘˘عأا

ي˘ف ة˘با˘غ˘ب ع˘لد˘نا ق˘ير˘ح دا˘م˘خإل

نب ةامشسملا ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

روفلا ىلع، يديارشس ةيلبب نامثع

دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت

نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ن˘يا˘ع˘م˘˘لاو لو˘˘شصو˘˘لا

ي˘لاو˘ح ى˘ل˘ع تتأا به˘ل˘لا ة˘ن˘شسلأا

ضشار˘˘حألا ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘˘كه01

ةرشصاحم مت نيأا نيلفلا راجششأاو

ن˘م ه˘ع˘ن˘˘مو هدا˘˘م˘˘خإاو ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا

لخدت مويلا ضسفن يفو ،راششتنلا

دامــخإل ةيندملا ةيامحلا ناوـعأا

يديشس يح نم لكب ىرخأا قئارح

ناو˘˘˘هز ضسا˘˘˘فر ي˘˘˘حو ى˘˘˘شسي˘˘˘ع

نار˘ي˘ن˘لا تتأا ن˘يأا ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب

لا˘غدألا ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘كه3 ى˘ل˘˘ع
ةروا˘ج˘م˘لا تا˘با˘غ˘لا˘ب ضشار˘حألاو
ق˘ير˘˘ح داـم˘˘خإا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ل

يف12 مقر ين˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
،راجحلا ةيدل˘ب˘ل ع˘با˘ت˘لا ه˘ع˘ط˘ق˘م
ىلع بهللا ةنشسلأا تمهتلإا ثيح

با˘ششعألا ن˘˘م ع˘˘بر˘˘م ر˘˘ت˘˘م071

،ل˘˘ح˘˘ن ق˘˘يدا˘˘ن˘˘شص6و ة˘˘˘فا˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ىرخأا ةه˘ج ن˘م ،ن˘ب˘ت ة˘مز˘ح04و
قيرح دامخإل ناوعألا تاذ لخدت

نارينلا تتأا نيأا ةفرششلا ةيدلبب

نم عبر˘م ر˘ت˘م006 ةبارـق ى˘لـع

يحب رخآا قيرح دامخإاو باششعألا

لاحرب ةيد˘ل˘ب˘ب د˘م˘حأا ضصا˘شصقو˘ب

ةورثلا نم راتكه فشصن ىلع يتأا

قئارح نأا ةراششإلا ردجتو ،ةيباغلا

˘ما˘يألا هذ˘ه د˘ياز˘ت ي˘ف تا˘˘با˘˘غ˘˘لا

عا˘ف˘ترلا بب˘شسب ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو˘˘ب

ةفاشضإا ةرارحلا ةجردل يشسايقلا

 .ةفلتخم ىرخأا بابشسأا ةدع ىلإا

يششيششعل ميكحلا دبع ““كياب نيرغ““ ةيعمج سسيئر
:““ةعاشس رخآا““ ـل فششكي

قلخو تابوقعلاو تافلاخملا شضرف»
بسسنألا لحلا ةيئيبلا ةطرسشلا
””انعراوسش ةفاظن ىلع ظافحلل

يششيششعل ميكحلا دبع ““كياب نيرغ““ ةيعمج ضسيئر فششك

تاردابملا نم ةلماك تاونشس4 دعبو هنأا ““ةعاشس رخآا““ ـل
عوطتلا تÓمحو ةيعم˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا

لكل هنأا يهو ةجيتن ىلإا اولشصوت ةيمويلا ةفاظنلا تايلمعو
ضضرأا ىلع خاشسوألا يمر يه نطولا لتق ةادأاو ةادأا ةميرج
ماعلا قيرطلا يف تايافنلا ءاقلإا ميرجتب بلاطو ،ءادهششلا

ىلع ةينوناق وأا ةيدام تابوقع طيلشست قيرط نع كلذو
يئاهن دح عشضو لجأا نم ةيئيب ةطرشش قلخ وأا نيفلاخملا
،عراو˘ششلا ي˘ف خا˘شسوأÓ˘ل ي˘ئاو˘ششع˘لا را˘˘ششت˘˘نلا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ل
قطانملا نم ديدعلاو تاباغلا ،ئطاوششلا ،ءايحألا ،قرطلا
ةجاردلا ةعيمج نأا يششيششعل ميكحلا دبع دكأاو ،ىرخآلا
ىلع عافدلاو يعوطتلا لمعلا يف تأادب يتلا ءارشضخلا

ديرن.. تكشسن نل““ راعشش تعفر6102 ةنشس ذنم ةئيبلا
حرتقتشسو حافكلا لشصاوتشسو ““فيظن نطو يف ضشيعلا
ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا ر˘هاو˘ظ˘لا ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا˘ب ح˘م˘شست ي˘ت˘لا را˘كفألا

،ماعلا قيرطلا يف تÓشضفلاو خاشسوأÓل عيظفلا راششتنلاو
ةيمشسرلا اهتحفشص ربع ايموي ““كياب نيرغ““ ةيعمج رششنتو
ةفاظنلا ةيلمعل روشص ““مارغتشسنلا»و ““كوبشسيافلا““ يف
ام˘ئاد قد˘تو ن˘كا˘مألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ةر˘ششت˘ن˘م˘لا خا˘شسوألاو
ىلع لمعتو ةيعاو ةئف دجوي هنأا مغرو رطخلا ضسوقان
اولازام نوريثكلا نأا لإا طي˘ح˘م˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
دكأاو ،““ةززقم““ ةقيرطب ماعلا قيرطلا يف خاشسوألا نومري
عدرلا وه لثمألا لحلا نأا ““كياب نيرغ““ ةيعمج ضسيئر
لك يف ةئيبلا ىلع ظافحلل تافلاخملاو تابوقعلا ضضرفو
ضسافر ناميلشس.ةيرئازجلا ندملا

ةبكرم51زجحو اشصخشش02فـيقوت مت اميف

فلآا01 زجحي ةبانع كرد
ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو

ةقرفتم تايلمع يف
يف ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا دارفأا نكمت

تابورششملا نم ةدحو00001 زجح نم ةقرفتم تايلمع
ىلإا ةهجوم تناك ماجحألاو عاونألا ةفلتخملا ةيلوحكلا
ىلع ةيلمعلا هذه تءاج ثيح .ةيعرشش ريغ ةقيرطب جيورتلا
اهدافم ينطولا كردلا رشصانع ىلإا ةدراو تامولعم رثا

ريرمتو ل˘ق˘ن˘ب نو˘مو˘ق˘ي ضصا˘خ˘ششألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م دو˘جو
تا˘يلو˘لا ى˘لإا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘ششم˘لا

ةبانع نيب طبارلا12 مقر ينطولا قيرطلا ربع ،ةرواجملا

ةيلوو ةبانع نيب طبارلا61 مقر ينطولا قيرطلاو ةملاقو
مÓعتشسلا رشصن˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ،ضسار˘هأا قو˘شس
ىوتشسم ى˘ل˘ع ضشي˘ت˘ف˘ت طا˘ق˘ن ع˘شضو˘ب م˘عد˘م˘لا ير˘ح˘ت˘لاو
روثعلا متيل تابكرملا ضشيتفتو فيقوتب مايقلاو ،ناقيرطلا

رد˘ق˘ت ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘ششم˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع

زجح عم ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةدحو فلآا01ـب

نيب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ضصخ˘شش02 فيقوتو ةبكر˘م51

مهميدقتو نيفو˘قو˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘يأا ،ة˘ن˘شس55و ة˘ن˘شس22
اذه ةشسرامم ةمهتب ايميلقإا ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلل
نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو ،ةعورششم ريغ ةقيرطب طاششنلا

ةحفاكمل اهتادوهجم نم فثكت ينطولا كردلا رشصانع
 .ةينوناق ريغ قرطب ةيلوحكلا تابورششملا جيورت

ةششيعوب زوزام

شسيدلا رجحب راديسس ينيج يح
مÓظلا يف قرغي

يديشس ةيدلب سسيدلا رجحب راديشس ينيج يح ناكشس ىدبأا
ل˘ط˘ع˘ت ل˘ك˘ششم ءازا ن˘يد˘يد˘ششلا م˘هر˘مذ˘تو م˘هءا˘ي˘ت˘شسا را˘م˘ع
يذلا سسمادلا مÓظلا هنع رجنا ام ةيمومعلا ةرانإ’ا ةكبشش
لطع دوجو ببشسب سسمادلا مÓظلا يف قرغي يذلا يحلا داشس

ناكشسلا لعج ام وهو .ةيمومعلا ةرانإ’ا ةكبشش ىوتشسم ىلع
داجيإ’ لجاعلا لخدتلا ةرورشض ةينعملا تاهجلا نودششاني

نم حيباشصم˘لا بي˘كر˘تو حÓ˘شصإا لÓ˘خ ن˘م ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘شسم لو˘ل˘ح
ىل˘ع ءا˘شضق˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا ل˘ي˘غ˘ششت ما˘ظ˘ن ةدو˘˘ع ل˘˘جأا
ددهي عشضولا تاب امك، يحلا زيمي حبشصأا يذلا سسمادلا مÓظلا
ةلا˘شضلا بÓ˘ك˘لا را˘ششت˘ناو مÓ˘ظ˘لا بب˘شسب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مÓ˘شس
تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا داز يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
ب .حلاشص .تقو برقا يف ةيشصولا

كلذب ةفلخم ةبانع ةي’وب ةيباغلا ةروثلا نم راتكه31 نـع لقـي’ام تمهتلإا ،ةبانع ةي’وب قئارح ةدع سسمأا لوأا تعلدنا
.ةيدام رئاشسخ
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انكشسم8201 يح ناكشس يناعي
ةبانع ةنيدم˘ل ي˘بر˘غ˘لا ل˘ه˘شسلا˘ب
هايملا يف ةداح ةردن ةمزأا نم
ل˘شصت ي˘ت˘لا بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلا
ة˘بار˘˘ق ذ˘˘ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ح ى˘˘لإا
ةماود يف مهلخدأا وهو عوبشسألا

هذ˘ه˘ب دوز˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
ميدقتو ةهج نم ةيويحلا ةداملا
ةشسشسؤومب داجنتشسلاو يواكششلا
ةهج ن˘م ““ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا““

ناكشس نم ددع دكأا ثيح ،ىرخأا
ةاذا˘ح˘م˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا ي˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
““ق˘يد˘شصلا ر˘كب ي˘˘بأا““ د˘˘ج˘˘شسم
م˘هد˘يوز˘ت ى˘˘ل˘˘ع اودو˘˘ع˘˘ت م˘˘ه˘˘نأا
لكششب برششلل ةحلاشصلا هايملاب
اوؤو˘جا˘ف˘ت م˘ه˘نأا ر˘ي˘˘غ ،ع˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘م
ةدمل تايفنحلل لما˘ك عا˘ط˘ق˘نا˘ب
م˘˘˘ه˘˘˘ل مد˘˘˘ق˘˘˘ت نأا نود عو˘˘˘ب˘˘˘˘شسأا

ام ““هايملل ةيرئازجلا““ ةشسشسؤوم
اذه ضصوشصخب تاريربت نم مزلي
نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ع˘شضو˘˘لا
ي˘ف ا˘ن˘نأاو ا˘شصو˘˘شصخ ،ن˘˘ير˘˘مألا

ةيشضاملا مايألاو فيشصلا لشصف
ة˘ي˘شسا˘ي˘ق ةرار˘ح تا˘جرد تفر˘˘ع
هنع مجني ام وهو ةبانع ةيلوب
،هايم˘ل˘ل ر˘ب˘كأا ة˘جا˘ح ةرور˘شضلا˘ب
هنإا˘ف ،ي˘ح˘لا نا˘كشسل ا˘ق˘فوو اذ˘ه
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا مد˘˘ع ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
ةيرئازجلا““ لبق نم مهلاغششناب
ل˘˘˘كششم˘˘˘لا ل˘˘˘ح˘˘˘ل ““ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب م˘˘هد˘˘يوز˘˘تو
مايقلا يف اوركف دقف ،برششلل
راظنأا تف˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘كر˘ح˘ب
اهشسأار ىلعو ةيلحملا تاطلشسلا

ةقطنم مهشسفنأا نيربتعم ،يلاولا
ثيح ،ةبانع ةنيدم بلق يف لظ
ل˘ح م˘ت˘ي نأا م˘ه˘ل˘˘مأا ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع
لبق لجاعلا بيرقلا يف لكششملا
نأاو اشصوشصخ ،مهربشص ذفني نأا

علط˘م د˘كأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
ةرورشض ىلع يراجلا عوبشسألا
تبرشض يتلا ها˘ي˘م˘لا ة˘مزأا ءا˘ه˘نإا
نوكي كلذو ةيلو نم رثكأا يف
ة˘˘شسشسؤو˘˘م ل˘˘م˘˘ح˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
““ها˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا““
.اهتايلوؤوشسم

ةرركتملا مهيواكشش مغر لحت مل مهتمزأا

يبرغلا لهسسلاب انكسسم8201 يح ناكسس برسضي ششطعلا نم عوبسسأا
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ءا˘˘ي˘˘حألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘ششت
، رامع يديشسو راجحلا تايدلبب

يبياطششو يديارشس، ةدرابلا نيع
را˘ششت˘نا ل˘ع˘ف˘˘ب ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك ة˘˘لا˘˘ح
،ةيلزنملا تÓ˘شضف˘لاو ة˘ما˘م˘ق˘لا

تاياف˘ن˘لا ماو˘كأا تح˘ب˘شصأا ثي˘ح
هوششي يموي روكيد خاشسوألاو
ر˘مألا ، تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا هذ˘˘ه ةرو˘˘شص
نم نينطاوملا ءايتشسا راثا يذلا
هيلإا تلآا يذلا يرزملا عشضولا
ر˘ي˘ب˘ك را˘ششت˘نا ن˘م ،م˘ه˘˘عراو˘˘شش
اهمكارتو ةمامق˘لاو تاروذا˘ق˘ل˘ل
ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ،ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا˘˘˘ب
يتلا ةنهارلا ةيحشصلا فورظلا

ةفثكم و ةشصاخ ةيانع بلطتت
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كا˘˘مألا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘ب
ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘نا ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ةلب نيطلا داز امو. ““انوروك““
ناو ةمامقلا تايواح مادعنا وه
ةلاح يف وا ةليلق اهنإاف تدجو
ىمرت ةمامقلا تتاب نيأا ةيرزم
ببشسب تاقرطلا و ةفشصرألا يف
اهعفر يف ةيدلبلا حلاشصم رخأات
نا˘ي˘حألا ضضع˘ب ي˘ف ل˘ظ˘ت ثي˘ح،

هتاه ىلع يهو لماك عوبشسأل
يديشس يتيدل˘ب˘ب ة˘شصا˘خ ة˘لا˘ح˘لا

يف بب˘شست ا˘م، را˘ج˘ح˘لاو را˘م˘ع
ة˘˘ه˘˘˘ير˘˘˘كلا ح˘˘˘ئاور˘˘˘لا را˘˘˘ششت˘˘˘نا

تا˘ب ا˘م˘ك، ةرا˘شضلا تار˘ششح˘لاو
ة˘ي˘ئ˘ي˘ب ة˘ثرا˘كب دد˘˘ه˘˘ي ع˘˘شضو˘˘لا

ام ىلع لظ ام لاح يف ةيحشصو
هنإاف هتاذ قايشسلا يف، هيلع وه
ءا˘˘ي˘˘حألا نا˘˘كشس يوا˘˘كشش م˘˘غر
ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ن˘˘م ةرر˘˘شضت˘˘م˘˘لا
تا˘ط˘ل˘˘شسلا نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا
لحل انكاشس كر˘ح˘ت م˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
تاب يذلا رمألا ،مئاقلا لكششملا
لا˘م˘ج ي˘لاو˘لا ل˘˘خد˘˘ت بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
مهبلاطم قيقحتو يميرب نيدلا
ءا˘ي˘حلا ن˘ع ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘˘فر ي˘˘ف
ضسيل و مظنم و يرود لكششب

تلو˘ح˘ت ثي˘ح ،ما˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ل˘˘ك
ة˘ي˘˘ن˘˘كشسلا ءا˘˘ي˘˘حألاو عراو˘˘ششلا
،رامع يديشسو راج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ضسدكتت ةيمومع تا˘غر˘ف˘م ى˘لإا
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘م ر˘ي˘˘طا˘˘ن˘˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف

لكششب تمهاشس يتلا ،ةي˘لز˘ن˘م˘لا
ر˘˘ثا˘˘كتو را˘˘ششت˘˘نا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
لمح ام˘ك ،ناذر˘ج˘لاو ضسو˘ما˘ن˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك نا˘˘˘˘كشسلا
مل نيذلا نييلحملا نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
هذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا ي˘ف او˘م˘ها˘˘شسي
دّدهت يتلا ةي˘ثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا

.ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘شس و ة˘˘˘ح˘˘˘شص
م˘ه˘ن˘ي˘ب م˘ئا˘ق˘لا عار˘˘شصلا بب˘˘شسب
تايدل˘ب˘ب ة˘شصا˘خ را˘ي˘مألا ن˘ي˘بو
را˘م˘ع يد˘ي˘شس و ةدرا˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
بلطتي تاب يذلا رمألا راجحلاو
بيرقلا يف يميرب يلاولا لخدت
هذهل دح عشضو لجأا نم لجاعلا
يتلا لكاششملا لح و تاعارشصلا
 .نينطاوملا ءلؤوه اهنم يناعي

 لخدتلاب بلاطم يلاولا

قفألا يف حولت ةيئيب ةثراكو ةمامقلا يف قرغت ةبانع تايدلب
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نيسسح هط دعب ايبرع يناثلأو شسنوت خيرات يف فيفك ريزو لوأأ
ةيسسنوتلأ ةمو˘كح˘لأ شسي˘ئر ن˘ل˘عأأ

،ي˘˘سشي˘˘سشم˘˘لأ ما˘˘˘سشه ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لأ

ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ة˘يرأزو˘لأ ه˘ت˘ل˘ي˘كسشت

نوؤوسشلأ ريزو وهو ،فيفك لجر

يديزلأو.يديز˘لأ د˘ي˘لو ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ

وه ،ةيلحم ملعأ لئاسسو بسسح

ىلع لسصحي يسسنوت فيفك لوأأ

دعب ةغلبلأ يف هأروتكدلأ ةداهسش

9102 يفناج يف هتلاسسر ةسشقانم

نو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأو بأدآلأ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كب

،ة˘بو˘ن˘م ة˘ع˘ما˘ج˘ب تا˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإلأو

نيسسح هط» ه˘نأا˘ب ه˘ت˘ف˘سصو ي˘ت˘لأو

ىلع يديز˘لأ ل˘سصحو.«ي˘سسنو˘ت˘لأ

ثيح ةريغسص نسس يف هأروتكدلأ

،6891 ل˘˘ير˘˘فأأ03 ي˘˘ف د˘˘لو

د˘ع˘ب ر˘سصب˘لأ نأد˘˘ق˘˘ف˘˘ل شضر˘˘ع˘˘تو

بسسحب ،هتدلو نم طقف نيماع

˘ما˘قو .ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت مل˘˘عإأ ل˘˘ئا˘˘سسو

ة˘˘م˘˘جر˘˘ت˘˘˘لأ شسيرد˘˘˘ت˘˘˘ب يد˘˘˘يز˘˘˘لأ

نونفلأو بأدآلأ ةي˘ل˘كب ة˘غل˘ب˘لأو

ة˘بو˘ن˘م ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘ب تا˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإلأو

مولع˘لأ ي˘ف شصسصخ˘ت˘م ثحا˘ب˘كو

اسضيأأ ثحابو ةّيلوأدتلأو ةّيغلبلأ

م˘غرو .ة˘˘قا˘˘عإلأ شسف˘˘ن م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف

ام˘ت˘ه˘م نا˘ك يد˘يز˘لأ نإا˘ف ه˘ت˘قا˘عإأ

ةيفاقثلأ ةطسشنألأ يف ةكراسشملاب

يدا˘ن» ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشيو

ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ رأد˘˘ب «ة˘˘ي˘˘بدألأ ىؤور˘˘لأ

ةيبدألأ بهأوملأ لقسصل نيورجاتب

ايبدأأ اج˘ما˘نر˘ب ج˘ت˘ن˘ي ا˘م˘ك ة˘با˘سشلأ

 .فاكلأ ةعأذإاب

يف «ةلقتسسم تأءافك» ةموكح نع نÓعإ’أ
ناملربلأ ةقث لين راظتنأ

˘˘ما˘˘سشه ,شسنو˘˘ت ي˘˘ف ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ شسي˘˘ئر ف˘˘سشك
ةمو˘كح» ا˘هدأرأأ ي˘ت˘لأ ةد˘يد˘ج˘لأ ه˘ت˘مو˘كح ن˘ع ,ي˘سشي˘سشم˘لأ

ىلع مايأأ للخ شضرعت نأأ رظتني يتلأو «ةلقتسسم تأءافك
يداسصتقأ عسضو لظ يف ةقثلأ لينل ناملربلأ يف تيوسصتلأ

تأرواسشم دعبو.دلبلأ اههجأوت ةيسسايسس تايدحتو بعسص
تامظنملأو بأزحألأو ةيناملربلأ لتكلأ عم اهأرجأأ ةفثكم
دليم نع شسمأأ ةليل يسشيسشملأ نلعأأ ,ةينطولأ تايسصخسشلأو
«ةلقتسسم تأءافك ةموكح» اهدأرأأ يتلأ , ةديدجلأ ةموكحلأ
و ةيسسايسسلأ و ةيداسصتقلأ تايدحتلأ نم ةلمج ةهجأومل

ليكسشتلأ نوكتي و.شسنوت هجأوت يتلأ ةينملأ

52 مهنيب نم أوسضع82 نم ديدجلأ يسسنوتلأ يموكحلأ

ةعبسس يف لثمت يوسسن روسضح و ةلود باتك ةثلثو أريزو
ذاقنإأ نأاب حرسص دق فلكملأ ةموكحلأ شسيئر ناكو.ءاسسن
ة˘ل˘حر˘م˘لأ تا˘يو˘لوأأ ن˘م نو˘كي˘˘سس» ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ
نأدلب ةعبرأأ عم شضوافتت» اه˘نإأ ة˘مو˘كح˘لأ تلا˘قو.»ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ

رهظ˘ت ةو˘ط˘خ ي˘ف0202 ي˘ف نو˘يد دأد˘سس ل˘ي˘جأا˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ببسسب تمقافت يتلأو , ةيلا˘م˘لأ ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لأ تا˘بو˘ع˘سصلأ
.»انوروك ةمزأأ تايعأدت
تأءا˘ف˘ك ة˘مو˘كح» ة˘ب˘ي˘كر˘ت ن˘ع ن˘ل˘ع˘ي ي˘سشي˘˘سشم˘˘لأ ما˘˘سشه

شسي˘ئر مد˘قو ة˘لود با˘ت˘ك3و أر˘يزو52 مسضت «ةل˘ق˘ت˘سسم
للخ - ديعسس شسيق شسيئرلأ لبق نم فلكملأ ةموكحلأ

«بأزحألأ نع ةلقتسسم» طأرقونكت ةموكح -يفحسص رمتؤوم
ىلإأ فدهت ةوطخ يف ,-قباسس تقو يف كلذب دهعت املثم -
«رثعتملأ داسصتقلأ ششاعنإأو ةيسسايسسلأ تاعأرسصلأ نع يأانلأ»
نا˘م˘لر˘ب˘لأ ل˘خأد تا˘ظ˘ف˘ح˘ت ن˘م ه˘ي˘قل˘ت د˘ق ا˘م˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ,

اهتبيكرت شضرع يتلأ - ةموكحلأ هذه نأأ يسشيسشملأ حسضوأأو
ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس ةر˘م˘ث ي˘ه » - د˘ي˘ع˘سسلأ شسي˘˘ق شسي˘˘ئر˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
تامظنملأو بأزحألأو ةي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ ل˘ت˘كلأ ع˘م تأروا˘سشم˘لأ

ع˘سضو˘ل˘ل ق˘م˘ع˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت د˘ع˘بو , ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلأو
هنأأ أدكؤوم , «دلبلاب يعامتجلأو يداسصتقلأو يسسايسسلأ
ىلع» بكنت «ةلب˘ق˘ت˘سسم تأءا˘ف˘ك ة˘مو˘كح» ل˘ي˘كسشت را˘ت˘خأ

ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأو ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلأ عا˘˘˘سضوألا˘˘˘ب ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هلأ

نأاب يسشيسشملأ دهعت و »نييسسنوتلل ةلجاعلأ تاقاقحتسسلابو
فنك يف نكلو ,ةيللقتسسلأ فنك يف» ةموكحلأ لمعت
ةفاكو يناملربلأ دهسشملأ تانوكم لك عم لعافتلأو نواعتلأ

بأزحألأ رودب ناميإلأ قلطنم نم يسسايسسلأ فيطلأ تانوكم
و ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ بلا˘ط˘م ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لأو ج˘مأر˘ب˘لأ ةرو˘ل˘ب ي˘ف
ذنم ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ي˘ه ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لأ ة˘مو˘كح˘لأ هذ˘هو.»م˘ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘ت
يف يلاحلأ ناملربلأ تزرفأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ
يف ددحت ة˘مو˘كح˘ل˘ل ة˘ق˘ث˘لأ ح˘ن˘م ة˘سسل˘ج.ي˘سضا˘م˘لأ ر˘بو˘ت˘كأأ

ىلع لوسصحلأ يسشيسشملأ ةموكح جاتحتو نيموي نوسضغ
ىلع لوسصحلأ يف اهلسشف لاح يفو , ناملربلأ يف ةقثلأ
ىلإأ ةوعدلأو , ناملربلأ لح يف قحلأ شسيئرلل نإاف ,ةيبلغألأ

هاسصقأأو , اموي54 هاندأأ لجأأ يف ةديدج ةيعيرسشت تاباختنأ

نم98 ل˘˘سصف˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع شصن˘˘ي ا˘˘م ق˘˘فو , ا˘˘˘مو˘˘˘ي09
.يسسنوتلأ روتسسدلأ

,ةمداقلأ تاعاسسلأ للخ , ديعسس شسيئرلأ لسسأري نأأ رظتنيو
حنمل «ةماع ةسسلج» دقعل يسشونغلأ دسشأر ناملربلأ شسيئر
بأون عمتجي نأأ ررقملأ نم و .يسشيسشملأ ةموكحل ةقثلأ
تيوسصتلل ةقحل ةسسلج دعوم ديدحتل ءاثلثلأ مويلأ ناملربلأ

نم341 لسصفلأ شصني و.ةموكحلأ هذهل ةقثلأ حنم ىلع
ةقث لينل طرتسشي هنأأ ىلع يسسنوتلأ ناملربلل يلخأدلأ ماظنلأ
نم ةقلط˘م˘لأ ة˘ي˘ب˘ل˘غألأ ة˘ق˘فأو˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ شسل˘ج˘م˘لأ

دق ناك يسسنوتلأ شسيئرلأ نأأ ركذي.(تأوسصأأ901) ءاسضعألأ
-«ةسضهنلأ» ةكرح لبق نم حسشرملأ -يلمجلأ بيبحلأ فلك

ربمفون51 موي - ناملربلاب دعاقم ددع ىلعأاب زئافلأ بزحلأ

يف ناملربلأ ةقث لين نم نكمتي مل ريخلأ أذه نكلو9102 ,
فيلكتلأ خيرات نم نيرهسش نم رثكأأ دعب ةقثلأ حنم ةسسلج
خافخف˘لأ شسا˘ي˘لإأ ي˘سسنو˘ت˘لأ شسي˘ئر˘لأ را˘ت˘خأ ,كلذ ر˘ثإأو.لوألأ
مدق ثيح , رأرمتسسلأ يف تقفخأأ يتلأ ةموكحلأ ليكسشتل

دعب , طرافلأ ويلوي51 موي ديعسس شسيئرلل هتلاقتسسأ ريخلأ
«حلاسصم˘لأ برا˘سضت«ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ه˘سصخ˘سشب تق˘ل˘ع˘ت نأأ

نيعيل , ديدج نم شسيئرلل فيلكتلأ ةردابم تداع يلاتلابو
ر˘ه˘سشألأ ي˘فو.ةد˘يد˘ج ة˘مو˘كح ل˘ي˘كسشت˘ب ي˘˘سشي˘˘سشم ما˘˘سشه
ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلأ ةر˘˘ي˘˘تو تدأز ,ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ
ةيمنتلأ شصقنو ة˘لا˘ط˘ب˘لأ ي˘سشف˘ت» بب˘سسب شسنو˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ

ها˘ي˘مو ءا˘بر˘ه˘كلأو ة˘ح˘سصلأ ي˘ف ة˘ما˘ع˘لأ تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأ ءو˘˘سسو
ينطولأ دهعملأ لاقو.ةيلحملأ ملعلأ لئاسسول اقفو «برسشلأ

6.12 ةبسسنب ششمكنأ دلبلأ داسصتقأ نإأ» شسنوت يف ءاسصحإلل

شساسسأأ ىلع يلاحلأ ماعلأ نم يناثلأ عبرلأ يف ةئاملأ يف
ة˘ب˘سسن تع˘ف˘ترأو .«ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ة˘˘مزأأ بب˘˘سسب يو˘˘ن˘˘سس

.»يناثلأ عبرلأ يف ةئاملأ يف81» ىلإأ لسصتل ةلاطبلأ

نم رثكأأ» نأأ, ةدحتملأ ممألأ تنلعأأ

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ع˘با˘ت ح˘ل˘سسم فلآأ01
نو˘˘˘˘لأز˘˘˘˘ي ل ,ي˘˘˘˘با˘˘˘˘˘هرلأ ششعأد
ل˘˘˘ك ي˘˘˘سضأرأأ ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سشا˘˘˘ن
.»ايروسسو قأرعلأ نم
˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مألأ بئا˘˘˘˘ن لا˘˘˘˘قو
ر˘˘ي˘˘م˘˘يدل˘˘ف ,ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ م˘˘˘مأل˘˘˘ل
كلذك ىلو˘ت˘ي يذ˘لأ ,فو˘كنورو˘ف
با˘هرإلأ ة˘ح˘فا˘كم ةرأدإأ بسصن˘˘م
ة˘˘سسل˘˘ج لل˘˘خ ,ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘˘ف
˘˘مو˘˘ي ,ي˘˘لود˘˘لأ ن˘˘مألأ شسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
تا˘˘با˘˘سسح˘˘لأ د˘˘ي˘˘ف˘˘ت» :ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثلأ

فلآأ01 نم ريكأأ نأاب ةرفوتملأ
نيطسشان نولأزي ل ششعأدل حلسسم
نولقنتي ثيح ايروسسو قأرعلأ يف
نيب ةريغسص ايلخ نمسض ةيرحب
ىلإأ فوكنوروف راسشأأو.»نيتلودلأ
ا˘م˘ه˘ي˘ف تل˘ج˘سس ن˘يد˘ل˘ب˘لأ ل˘ك نأأ

ةذفنملأ تامجهلل ةسسوملم ةدايز
,يباهرلأ «ششعأد» ميظنت دي ىلع

9102. عم ةنراقم0202 ماع

يف ةي˘قأر˘ع˘لأ ة˘مو˘كح˘لأ تن˘ل˘عأأو

لماك ةداع˘ت˘سسأ7102 رب˘م˘سسيد
ميظنتلأ ةسضبق نم دلبلأ يسضأرأأ

3 و˘ح˘ن د˘ع˘ب «ششعأد» ي˘با˘˘هرلأ

تاهجأوملأ نم فسصنو تأونسس
ىلع ىلوتسسأ يذلأو ,ميظنتلأ عم
.قأرعلأ قطانم ثلث وحن
معدي أرأرق ىنبتي نمألأ شسلجم
نم ةيملاع ةندهل شسيريتوغل ءأدن
ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘كل يد˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘˘˘جأأ

ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘غ «ششعأد» د˘˘˘ق˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ك
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ ي˘˘سضأرألأ
تأو˘˘ن˘˘˘سسلأ لل˘˘˘خ ا˘˘˘يرو˘˘˘سس ي˘˘˘ف

اهنسش تايلمع ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘سضا˘م˘لأ
ا˘˘˘مو˘˘˘عد˘˘˘م يرو˘˘˘سسلأ ششي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ

ل˘ي˘ئأر˘سسإأ لأز˘˘ت لو .ا˘˘ي˘˘سسور ن˘˘م
ةلاح يف ةملكلل يفرحلأ ىنعملاب

م˘˘ي˘˘ق˘˘˘ت لو نأدو˘˘˘سسلأ ع˘˘˘م بر˘˘˘ح
ثيح ،اهعم ةيسسا˘مو˘ل˘بد تا˘قل˘ع
ىوقلأ تأونسس رأدم ىلع تمعد
د˘ه˘ع ي˘ف ةدد˘سشت˘م˘لأ ة˘ي˘مل˘˘سسإلأ
ر˘˘˘م˘˘˘ع عو˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ شسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لأ
ةيلاقتنلأ ةموكحلأ ن˘كل.ر˘ي˘سشب˘لأ
تد˘ه˘ع˘ت نأدو˘سسلأ ي˘ف ةد˘يد˘˘ج˘˘لأ
بقع ريسشبلأ ةبقح نع لاسصفنلاب

ط˘سسو ي˘سضا˘˘م˘˘لأ ما˘˘ع˘˘لأ ه˘˘ع˘˘ل˘˘خ
ة˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘سش تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ
ةرأزو تلا˘˘قو.ة˘˘ي˘˘طأر˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا˘˘ب
ويبموب نإأ ة˘ي˘كير˘مألأ ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ
شسلجملأ شسيئر˘ب ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘سس يذ˘لأ
حا˘ت˘ف˘لأ د˘ب˘ع لأر˘ن˘ج˘لأ يدا˘˘ي˘˘سسلأ
كود˘˘م˘˘ح بنا˘˘ج ى˘˘˘لإأ نا˘˘˘هر˘˘˘ب˘˘˘لأ
م˘˘عد˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘سصأو˘˘˘م ثح˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سس
ةيلا˘ق˘ت˘نلأ ة˘مو˘كح˘ل˘ل ي˘كير˘مألأ
نع ربعيسس«و يندم اهدوقي يتلأ
ن˘ي˘ب ة˘قل˘ع˘لأ ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ل ه˘˘م˘˘عد
ل كلذ عمو.»ليئأرسسإأو نأدوسسلأ
ميظنتلل «ة˘م˘ئا˘ن˘لأ ا˘يل˘خ˘لأ» لأز˘ت
,نيدلبلأ ءاحنأأ فلتخم يف ةطسشان
امنيب ,ةيدودحلأ ةقطنملأ ةسصاخو
ةرتف نيب , يباهرلأ ميظنتلأ نسشي
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف تا˘˘م˘˘ج˘˘ه ىر˘˘خأأو
موطرخلأ ىلإأ لسصي ويبموب.ةدع
نيب ةرسشابم ةيوج ةلحر لوأأ يف
ر˘يزو ل˘سصو نأدو˘سسلأو ل˘ي˘ئأر˘سسإأ
ويبموب كيام يكيرمألأ ةيجراخلأ
ةي˘نأدو˘سسلأ ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ى˘لإأ مو˘ي˘لأ
ى˘لوألأ ي˘ه ةرا˘يز ي˘ف مو˘طر˘خ˘لأ

ى˘˘لإأ ي˘˘كير˘˘مأأ ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ ر˘˘يزو˘˘ل
ر˘˘˘سشع ة˘˘˘سسم˘˘˘خ ذ˘˘˘ن˘˘˘م نأدو˘˘˘سسلأ

شسي˘ئر و˘ي˘ب˘˘مو˘˘ب ى˘˘ق˘˘ت˘˘لأو.ًا˘˘ما˘˘ع
ه˘˘ل˘˘لأد˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘نأدو˘˘˘سسلأ ءأرزو˘˘˘لأ

تايلولأ نم ديري يذلأ ،كودمح
نم نأدوسسلأ مسسأ ليزت نأأ ةدحتملأ
ةيعأر اهربتعت يتلأ لودلأ ةمئاق
تا˘˘˘يلو˘˘˘لأ تنا˘˘˘˘كو.با˘˘˘˘هرإل˘˘˘˘ل
ىلع تابوقع تسضرف دق ةدحتملأ
تايني˘ع˘سست˘لأ ل˘ئأوأأ ي˘ف نأدو˘سسلأ

هتمهتأ امدنع يسضاملأ نرقلأ نم
ةماسسأأ مهنيب نم نيددسشتم ءأويإاب
ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘˘سسإأ لأز˘˘˘˘ت لو.ندل ن˘˘˘˘ب
ةلاح يف ةملكلل يفرحلأ ىنعملاب

م˘˘ي˘˘ق˘˘˘ت لو نأدو˘˘˘سسلأ ع˘˘˘م بر˘˘˘ح
ثيح ،اهعم ةيسسا˘مو˘ل˘بد تا˘قل˘ع
ىوقلأ تأونسس رأدم ىلع تمعد
د˘ه˘ع ي˘ف ةدد˘سشت˘م˘لأ ة˘ي˘مل˘˘سسإلأ
ر˘˘˘م˘˘˘ع عو˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ شسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لأ
ةيلاقتنلأ ةموكحلأ ن˘كل.ر˘ي˘سشب˘لأ
تد˘ه˘ع˘ت نأدو˘سسلأ ي˘ف ةد˘يد˘˘ج˘˘لأ
بقع ريسشبلأ ةبقح نع لاسصفنلاب

ط˘سسو ي˘سضا˘˘م˘˘لأ ما˘˘ع˘˘لأ ه˘˘ع˘˘ل˘˘خ
ة˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘سش تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ
ةرأزو تلا˘˘قو.ة˘˘ي˘˘طأر˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا˘˘ب
ويبموب نإأ ة˘ي˘كير˘مألأ ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ
شسلجملأ شسيئر˘ب ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘سس يذ˘لأ
حا˘ت˘ف˘لأ د˘ب˘ع لأر˘ن˘ج˘لأ يدا˘˘ي˘˘سسلأ
كود˘˘م˘˘ح بنا˘˘ج ى˘˘˘لإأ نا˘˘˘هر˘˘˘ب˘˘˘لأ
م˘˘عد˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘سصأو˘˘˘م ثح˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سس
ةيلا˘ق˘ت˘نلأ ة˘مو˘كح˘ل˘ل ي˘كير˘مألأ
نع ربعيسس«و يندم اهدوقي يتلأ
ن˘ي˘ب ة˘قل˘ع˘لأ ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ل ه˘˘م˘˘عد
لوقي كودمح.»ليئأرسسإأو نأدوسسلأ
عفر لوح ويبموب عم ثدحت هنإأ

لود˘لأ ة˘م˘ئا˘ق ن˘م نأدو˘˘سسلأ م˘˘سسأ
شسي˘˘ئر لا˘˘ق با˘˘هرإل˘˘ل ة˘˘ي˘˘عأر˘˘لأ

كودمح هللأ دبع نأدوسسلأ ءأرزو
ةر˘سشا˘ب˘م» تا˘˘ثدا˘˘ح˘˘م ىر˘˘جأأ ه˘˘نإأ

ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ر˘يزو ع˘˘م «ة˘˘فا˘˘ف˘˘سشو
ي˘ف و˘˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘ب كيا˘˘م ي˘˘كير˘˘مألأ
تنمسضت ءا˘ثل˘ث˘لأ مو˘ي مو˘طر˘خ˘لأ

ة˘م˘ئا˘ق ن˘˘م نأدو˘˘سسلأ م˘˘سسأ فذ˘˘ح
تسضر˘˘فور˘˘لأ لود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘كير˘˘˘مأأ
ىلع تابوقع ةدحتملأ تايلولأ
همعد نع معأزم ببسسب نأدوسسلأ

ببسسب كلذكو ةددسشتم تاعامج
للخ روفرأد يف ةيلهألأ برحلأ

ريسشبلأ رمع قباسسلأ شسيئرلأ مكح
ليرفأأ يف ششيجلأ هب حاطأأ يذلأ

يف ليوط لظ نأأ دعب9102 ماع
تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لأ ع˘˘فر م˘˘˘تو.م˘˘˘كح˘˘˘لأ

نكل7102 ما˘ع ي˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأ
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جرد˘˘م لأز˘˘ي ل نأدو˘˘سسلأ
ةيعأرلأ لودلل ةيكيرمألأ ةمئاقلأ
نود لو˘˘ح˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو با˘˘هرإل˘˘˘ل

اهجا˘ت˘ح˘ي شضور˘ق ى˘ل˘ع ه˘لو˘سصح
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘سشب
رتيوت ىلع كودمح لاقو.نييلودلأ
تلوانت ويب˘مو˘ب ع˘م ه˘تا˘ثدا˘ح˘م نإأ
ةموكح˘ل˘ل ة˘ي˘كير˘مألأ ة˘مو˘كح˘لأ
لاقو .نييندملأ ةدايقب ةينأدوسسلأ
ة˘ي˘با˘ج˘يإأ تأو˘ط˘خ ى˘˘لإأ ع˘˘ل˘˘ط˘˘تأأ»
ر˘ب˘م˘سسيد ةرو˘ث م˘عد˘ت ة˘سسو˘م˘˘ل˘˘م
بت˘كو.نأدو˘سسلأ ي˘ف «ةد˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لأ
علقإأ د˘ع˘ب ر˘ت˘يو˘ت ى˘ل˘ع و˘ي˘ب˘مو˘ب

نأأ يندعسسي» بيبأأ لت نم هترئاط
ة˘ل˘حر لوأأ ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘ن˘نأأ ن˘˘ل˘˘عأأ

ليئأرسسإأ نم فقوت نود ةيمسسر
.«نأدوسسلأ ىلإأ

 :ةدحتملا ممألا

»ايروسسو قأرعلأ يف نوطسشني ششعأد نم حلسسم ف’آأ01 نم رثكأأ»
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نيفقثمو نينانف مركي لوأ’ا ريزولا
ايركز يدفم ةفاقثلا رسصقب

ىل˘ع ،دأر˘ج ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘˘ع ،لوأ’أ ر˘˘يزو˘˘لأ فر˘˘صشأأو أذ˘˘ه
ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘م˘لأو ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لأ ن˘م دد˘ع م˘ير˘ك˘˘ت

ا˘ير˘كز يد˘ف˘م ة˘فا˘ق˘ث˘˘لأ ر˘˘صصق ه˘˘ن˘˘صضت˘˘حأ ل˘˘ف˘˘ح لÓ˘˘خ
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘ب م˘تو ة˘مو˘ك˘ح˘لأ ءا˘˘صضعأأ ن˘˘م دد˘˘ع رو˘˘صضح˘˘ب
نايزم دمحأأ ديصس رأرغ ىلع نينانفلأ نم ددع ميركت
سسلي ريصشب يليكصشتلأ نانفلأو يبلاط ةيدانو ““يموقأأ““

أرخؤوم زئاف˘لأ يوا˘صسي˘ع با˘هو˘لأ د˘ب˘ع ي˘ئأور˘لأو سشوا˘صش
ءافو ميرم ةينغملأو0202 ةيأورلل ““ركوبلأ““ ةزئاجب
ي˘بأزر˘ك د˘م˘حأأ د˘ي˘˘صس ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ثأر˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف ثحا˘˘ب˘˘لأو
م˘ير˘ك˘ت““ ة˘با˘ث˘م˘ب و˘ه م˘ير˘ك˘ت˘لأ أذ˘˘ه نأأ دأر˘˘ج ر˘˘ب˘˘ت˘˘عأو

.يرئأزجلأ نفلأ نم تاماقل ““يزمر

يف اقرغ21 اهنم ةافو71 ليجسست
 ةعونمملا ئطاوسشلا

21 اه˘ن˘م تا˘ي˘فو71 ةيندملأ ةيام˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم تل˘ج˘صس
ام ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ ةعونمملأ ئطأوصشلأ يف اقرغ
تأذ˘ل ة˘ل˘ي˘صصح بصسح،0202 توأأ22 ىلإأ61 نيب
م˘ت““ ه˘نأأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘جو ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لأ

ئ˘طأو˘صشلأ ي˘ف ا˘˘قر˘˘غ21 ا˘ه˘ن˘م تا˘˘ي˘˘فو71 ل˘ي˘ج˘صست
،تايفو40 ـب ةدكيكصس تاي’و ىوتصسم ىلع ةعونمملأ

ـب سسأدرموب و لجيج ،تايفو30 ـب وزو يزيتو ةياجب
ـب مناغتصسمو نأرهو ،تنصشومت نيع تاي’وو تايفو20
““ةافو ةلاح10

نيرخآا7241 حرجو اسصخسش04 ةافو
رورملا ثداوح ببسسب عوبسسأا لÓخ

ةيامحلأ حلاصصم تلجصس
04 ةا˘˘فو ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لأ

7241 حر˘˘˘˘جو ا˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘صش
عو˘˘ب˘˘صسأأ لÓ˘˘خ ن˘˘˘ير˘˘˘خآأ

نيب ام ةدتمملأ ةرتفلأ)
(0202 توأأ22 ىلإأ61
ن˘˘م تا˘˘ي’و ةد˘˘ع ر˘˘ب˘˘˘ع

نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بصسح ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لأ
تلجصسو حلاصصملأ تأذل

ةي’و يف ةليصصح لقث
50 ةا˘فو˘ب م˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘صسم

ىلإأ مهليوحتو مهفاعصسإأ مت نيرخآأ54 حرجو سصاخصشأأ
.رورم ثداح53 رثإأ ىلع ةيئافصشتصسإ’أ زكأرملأ

نييداسصتق’ا ءاكرسشلا مامأا لاجملا حتف ةرورسض ىلع دكؤوي ديزوب نب

سسمأأ لوأأ ،ديزوب نب نمحرلأ دبع روصسيفوربلأ ،تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ريزو دكأأ
تاعلطت سسكعي امب ،ةحصصلأ عاطق ةيقرت يف ةرأزولل ““ماتلأو مراصصلأ مأزتل’أ““ ىلع ،نينث’أ
تأذل نايب ءاثÓثلأ سسمأأ هب دافأ ام بصسح ،““اندÓب يف يحصصلأ نمأ’أ»و جÓعلأ ةهج نم نينطأوملأ
هترئأد رقمب نييداصصتقأ نيلماعتمل هلابقتصسأ لÓخ ،ديزوب نب نأ ةرأزولأ نايب يف ءاجو ةرأزولأ
ةيداصصتقأ ةبراقم لÓخ نم ماتلأو مراصصلأ مأزتل’اب ةرأزولأ دأدعتصسأو ةدأرإأ ىلع دكأأ““ ةيرأزولأ

.ةحصصلأ عاطق ةيقرت يف ةموكحلأ ةدأرإأ نمصض

 :دارج

ةفاقثلا»
يف ءزج
راسسم
حÓسص’ا
يداسصتق’ا
ردسصمو
رداسصم نم
””ةورثلا

،لو’أ ريزولأ دكأأ
دأرج زيزعلأ دبع
نينث’أ موي
،ةمصصاعلأ رئأزجلاب
’ ءزج““ ةفاقثلأ نأأ

هل ةملك يف دأرج حصضوأأو ““ةورثلأ رداصصم نم ردصصمو يداصصتق’أ حÓصصإ’أ راصسم يف أأزجتي
راصسم يف أأزجتي ’ ءزج““ ةفاقثلأ نأأ ،يرئأزجلأ يدامÓلأ ثأرتلأ مايأأ تايلاعف ماتتخأ لÓخ

ةورثلأ رداصصم نم مهم ردصصمو ،ةصساصسحلأ تاعاطقلأ ةفاك لثم اهلثم يداصصتق’أ حÓصصإ’أ
““لاجملأ أذه يف ةلئاه تاناكمإأ ىلع زوحت رئأزجلأ نأأو ةصصاخ



ةلوجلا يف يلاثملا ليكشتلا نمض تاحرف
يسنرفلا يرودلل ىلوفا

قباشسلأ بعÓلأ مهاشس ثيح ،يشسنرفلأ يرودلأ نم ىلوألأ ةلوجلأ تاشسفانم نمشض ،مين هيدان عم ةيوق ةيأدب تاحرف نيدلأ نيز لجشس
ةجيتنب تاحرف ءÓمز حلاشصل ةأرابملأ تهتنأ ثيح ،تشسيرب باشسح ىلع مين هيدان هققح يذلأ سضرعلأ زوفلأ يف رئأزجلأ داحتل

.““دروكشسوه““ ةلجم بشسح،““1 غيللأ““ يف ىلوألأ ةلوجلل يلاثملأ ليكششتلأ نمشض يرئأزجلأ يلودلأ مشسأ ءاجو ،در نود ةيعابر
ع.سش.م

¯ ±.hd«ó

ةبيبشش يدان ةرأدإأ سسلجم سسيئر ،لÓم فيرشش تاب
بيترتب قلعتت ،ةديدج ةحيشضف بلق يف ،لئابقلأ

،9102ـ8102 مشسومل ،مدقلأ ةرك يف تايرابم جئاتن
فا˘ق˘يإلا˘ب ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ ما˘˘ع˘˘لأ بقو˘˘ع د˘˘ق ،لÓ˘˘م نا˘˘كو
بيترت ةلواحم ي˘ف ه˘طرو˘ت تو˘ب˘ث د˘ع˘ب ،ن˘ي˘م˘شسو˘م˘ل
داحتأ هفيشض دشض ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ةأرا˘ب˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن
،ةلوطب˘لأ ر˘م˘ع ن˘م ةر˘ي˘خألأ ة˘لو˘ج˘لأ ي˘ف ة˘م˘شصا˘ع˘لأ

ة˘م˘لا˘ك˘م بير˘شست د˘ع˘ب ،ةد˘يد˘ج ة˘مزأا˘ب لÓ˘˘م ر˘˘م˘˘يو
لا˘ج˘م˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ د˘حأأو ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘ف˘˘تا˘˘ه

بيترتب فأرتعلأ ددشصب وهو ،دÓبلأ يف يشضايرلأ
لاقو ،ةلوطبلأ نم ةدو˘ع˘لأ ة˘ل˘حر˘م تا˘يرا˘ب˘م ج˘ئا˘ت˘ن
تم˘ت يذ˘لأو بر˘شسم˘لأ ي˘تو˘شصلأ ل˘ي˘ج˘شست˘لأ ي˘ف لÓ˘˘م
سضعبل لأومأأ انمدق دقل ““ :ةيغيزامألأ نم هتمجرت
نيبعÓلأ ن˘ك˘ل ،تنا˘ن˘جا˘ت ةأرا˘ب˘م ءأر˘ششل سصا˘خ˘ششألأ

:فا˘شضأأو ،““يأد ن˘ي˘شسح ر˘شصن ةأرا˘ب˘م ىت˘˘حو ،أو˘˘شضفر
قر˘˘ط˘˘لأ ل˘˘ك مأد˘˘خ˘˘ت˘˘شسأ ىل˘˘ع نور˘˘ب˘˘ج˘˘م ن˘˘ح˘˘˘ن نآلأ““

عطقملأ ن˘م˘شضتو ،““تا˘يرا˘ب˘م˘لأ ي˘قا˘ب ىل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل
ل˘˘شصأو˘˘ت˘˘لأ تا˘˘شصن˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ةو˘˘ق˘˘ب ه˘˘˘لوأد˘˘˘ت م˘˘˘ت يذ˘˘˘لأ
ةلواحم اهنيب نم ،ةريطخ تافأرتعأ ،يعامتجلأ

عافدو ،يأد ني˘شسح ر˘شصن ي˘تأرا˘ب˘م ي˘ت˘ج˘ي˘ت˘ن بي˘تر˘ت
،لئابقلأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش نأأ ىلإأ ةرا˘ششإلأ رد˘ج˘تو ،تنا˘ن˘جا˘ت
ي˘نا˘ث˘لأ ز˘كر˘م˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ت˘قو م˘شسو˘م˘لأ ءا˘ه˘نإأ ي˘ف ح˘˘ج˘˘ن

لطبلأ نع ةدحأو ةطقن قرافب ،ةطقن25 ديشصرب
.ةمشصاعلأ داحتأ

ةشسئايلا ةلواحملاب ليجشستلا ةيشضق فشصت ةرادإلا
قيرفلا رارقتشسا برشضل

ىلع عيرشس لكششب لئابقلأ ةبيبشش قيرف ةرأدإأ تدرو
لوأأ ءاشسم هلوأدت مت يذلأ يتوشصلأ ليجشستلأ ةيشضق
ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘شصأو˘ت˘لأ تا˘شصن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘˘ع سسمأأ

قلعتملأو ،لÓم فيرشش قيرفلأ سسيئرل بوشسنملأو
ر˘شصنو تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد ي˘ترا˘˘ب˘˘م بي˘˘تر˘˘ت ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ب

تر˘ششنو ،ي˘شضا˘م˘لأ ل˘ب˘ق ا˘م م˘شسو˘م˘لأ ي˘ف يأد ن˘˘ي˘˘شسح
ةكبشش ىلع لئابقلأ ةبيبشش قيرفل ةيمشسرلأ ةحفشصلأ
ءاج ايمشسر انايب ““كو˘ب˘شسي˘ف““ ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘شصأو˘ت˘لأ

ىلع ةدششب لئابقلأ ةبيبشش ةرأدإأ جتحت““ :يلي ام هيف
رأر˘ق˘ت˘شسأ ة˘عز˘عز˘ل ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘˘لأ تلوا˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأو ،ةر˘˘ي˘˘خألأ ع˘˘ي˘˘با˘˘˘شسألأ ي˘˘˘ف يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ

ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘شصأو˘ت˘˘لأ ع˘˘قأو˘˘م دأور ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
تامولعم مأدختشساب ةشصاخلأ ةينويزفلتلأ تأونقلأو
ديدعلأ دعبف““ :نايبلأ عباتو ،““ةروزم قئاثوو ةبذاك
ةرأدإلأ ة˘ي˘قأد˘شصم بر˘شضل ة˘ل˘ششا˘ف˘لأ تلوا˘ح˘م˘لأ ن˘˘م
ل˘˘جأأ ن˘˘م را˘˘شصنألأ ةو˘˘عد˘˘ل ءلؤو˘˘ه بهذ ،ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لأ

ر˘ي˘شسم˘لأ بت˘ك˘م˘لأ ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حأ ةر˘˘ي˘˘شسم م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
عفرل يدا˘ن˘لأ ةرأدإأ ع˘فد˘ي ا˘م و˘هو ،ة˘ب˘ي˘ب˘ششلأ ق˘ير˘ف˘ل

.““مهدشض ىوكشش

ابشسحت قيرفلا ةماقإا رقم مقعت ةبيبششلا ةرادإا

ادغ تابيردتلا فانئتشسل

ةماقإأ رقم ميقعت ةيلمع ءاهتنأ لئابقلأ ةبيبشش نلعأأ

،ةيعامجلأ تابيردتلأ فانئتشسل أديهمت ،نيبعÓلأ

تناكو ،رهششأأ ةشسمخ مأد فقوت دعب سسيمخلأ أدغ

سسرا˘˘م ي˘˘ف ترر˘˘˘ق د˘˘˘ق ة˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لأو با˘˘˘ب˘˘˘ششلأ ةرأزو

ق˘ل˘غو ة˘ي˘شضا˘ير˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ششنألأ ل˘˘ك ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ

،دجتشسملأ انوروك سسوريف راششتنأ ببشسب ،تآاششنملأ

ه˘ت˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘˘ف ،ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ لا˘˘قو

قيرفلأ ةماقإأ ر˘ق˘م نأا˘ب ،““كو˘ب˘شسي˘ف““ ىل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لأ

دعب ،توأأ72 موي ،نيبعÓلأ ناشضتحل أزهاج حبشصأأ

نمو ،ميقعتلأ ةيلمعب ةفلكملأ ةكرششلأ لاغششأأ ءاهتنأ

،هيب˘عل ل˘ك ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ يدا˘ن˘لأ ع˘شضخ˘ي نأأ بق˘تر˘م˘لأ

فأر˘ششإأ تح˘ت ة˘ق˘م˘ع˘م تا˘فو˘ششك˘ل ،ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ م˘˘ه˘˘قا˘˘طو

مشسوملل تأريشضحتلأ ةرششاب˘م ل˘ب˘ق ،ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘لأ

ةبيبششلأ ةرأدإأ رأرق نأأ ىلإأ ةراششإلأ ردجتو ،لبقملأ
ةرأزو ىلإأ ةدو˘˘ع˘˘لأ نود ،تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘˘لأ فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘ب
.ةينوناقلأ ةلئاشسملأ ىلإأ اهرجي دق ،ةشضايرلأ

دانمحو فورعك يدقع ديدجت نلعي يدانلا

دقع ديدجت لئابقلأ ةبيبشش نلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم
،فور˘ع˘ك دأر˘م ،لوألأ ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل د˘˘عا˘˘شسم˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ

،مشسأوم3 ةد˘م˘ل ،دا˘ن˘م˘ح ر˘˘م˘˘ع ،سسأر˘˘ح˘˘لأ برد˘˘مو
دانمحو فورعك ىقبي˘شس ،د˘يد˘ج˘لأ د˘ق˘ع˘لأ بجو˘م˘بو

يدانلأ لاقو،3202 فيشص ىتح ،لئابقلأ ةبيبشش عم
ىل˘ع ة˘ي˘م˘شسر˘لأ ه˘ت˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لأ
ن˘ع ن˘ل˘ع˘ي نأأ ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ر˘˘شسي““ :““كو˘˘ب˘˘شسي˘˘ف““

،فور˘ع˘ك دأر˘م ،برد˘˘م˘˘لأ د˘˘عا˘˘شسم يد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
،““مشسأوم ةثÓث ةدمل ،دانمح رمع ،ىمرملأ سسراحو
ةبيبششل ينفلأ مقاطلأ ىلإأ دانمحو فورعك مشضنأو

قباشسلأ ين˘ف˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ة˘ق˘فر،8102 يف ،لئاب˘ق˘لأ
ةرأدإلأ سسلجم سسيئر نم رأرشصإاب ،يديزوب فشسوي
.لÓم فيرشش ،يلاحلأ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

تايرابملأ بيترتب قلعتت /لئابقلأ ةبيبشش

درت ةرادإلاو ةديدج ةحيشضف بلق يف لÓم

 ““فافلأ““ يلوؤوشسم نم لاشصتأ أرخؤوم ىقلت

 ةنشس12 نم لقأل اكيجلب بختنمل ىعدتشسي ةبوط يرئازجلا
لقأل يكيجلبلأ بختنملأ بردم ىعدتشسإأ ،ديدج نم هرأوششم ثعبو ةيراغلبلأ ةلوطبلأ يف مرشصنملأ مشسوملأ ريبك لكششب قلأات نأأ دعب
نيعدتشسملأ نيبعÓلأ ةحئل ترششن ةيكيجلبلأ ةيداحتإلأ ،لبقملأ بختنملأ سصبرتل ،ةبوط دمحأ يرئأزجلأ عفأدملأ ةنشس12 نم
يف مرشصنملأ مشسوملأ قلأات ،رشسيأأ ريهظك هتريشسم أأدب يذلأ بعÓلأ ،ةمئاقلأ يف أدجأوتم ناك ،ةبوط دمحأأ مشسإأو ،لبقملأ سصبرتلل
بختنم لثم ،ةبوط دمحأ نأأ ىلإأ راششي ،يرودلل ةيلاثملأ ةليكششتلأ يف تأرملأ نم ديدعلأ يف هرايتخإأ متو ،يروحملأ عفأدملأ بشصنم
قاحللأ ةشصرف ّعيشضي نل هنكلو ،موجنلاب عشصرملأ لوألأ قيرفلأ عم ةشصرفلاب ظحي مل هنكلو ،ةنشس91و81 نم لقأأ ةئفل اكيجلب
طششني ،بعÓلأ نأأ املع ،ةينابششلأ تائفلأ يف رخآأ أدلب لثم هنأأ ةشصاخ ،فيعشض ملاعلأ لطب اشسنرف بختنمل بعللأ لمأأ نأل ،رشضخلاب
لعج ام وهو ،ةيراغلبلأ ةلوطبلأ يف هبشصنم يف نيبعÓلأ نشسحأأ نم وهو عافدلأ روحم يف ايلاح بعلي هنكلو ،رشسيألأ قأورلأ يف
بختنم نيب راتخيشس هنكلو ،ةيشسنرفلأو ةيكيجلبلأ ةيرئأزجلأ تايشسنجلأ ،ةبوط لمحيو ،برق نع هعباتي يشضاملب لامج بردملأ
يننوعباتي مهنإأ ..يرئأزجلأ بختنملأ يلوؤوشسم نم لاشصتأ أرخؤوم تيقلت““ :هحيرشصت يف لاق ثيحب ،ءأرحشصلأ يبراحمو نيطايششلأ

.““ابيرق ءاعدتشسأ ينلشصي نأأ نكمملأ نمو برق نع
 بيجن.ج

“1 غيللا“ حاتتفا يف ءاوضفا فطخ ةنس02 بحاص

““رشضخلا ““ليثمتب يريوغ نيمأا عانقإل ططخي يشضاملب

  ةلوطبلأ عرد مويلأ ملشستيشس قيرفلأ /دأدزولب بابشش

 ““ةبيقعلا““ يف تاونشس3 عقوي رتيخلب راتخم عفادملا

““افيفلأ““ ىدل ىوكشش عفر لبق

حنمت يدوعسلا يلهفا ةرادإ
 ةديدج ةلهم يليقب

ةر˘ك˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ي˘ثرا˘ح˘لأ د˘م˘ح˘م ح˘شضوأأ
ح˘ن˘م د˘ق ه˘يدا˘ن نأا˘ب يدو˘ع˘شسلأ ةد˘ج ي˘ل˘هأا˘ب مد˘ق˘لأ
ة˘ل˘ه˘م ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘˘لود˘˘لأ بعÓ˘˘لأ
بقل دشصح هقيرف فأدهتشسأ أدكؤوم ،ةدجل ةدوعلل
تلو˘ج˘لأ ي˘ف يرود˘لا˘ب ه˘ع˘˘شضو ن˘˘ي˘˘شسح˘˘تو سسأا˘˘ك˘˘لأ
تاحيرشصت يف ي˘ثرا˘ح˘لأ د˘م˘ح˘م لا˘قو ،ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لأ
ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ تأو˘ن˘ق˘لأ ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘نأو˘˘يد˘˘لأ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل
ةدو˘ع˘ل˘ل ةر˘ت˘ف ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي ا˘ن˘ل˘ه˘مأأ““ :ة˘يدو˘ع˘شسلأ
ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختأ متيشس اهدعبو ،ةدجل
زاجنإأ ىلع ةرداق يدانلأ ةرأدإأ““ :فاشضأأو ،““ههاجت
تا˘م˘كأر˘ت˘لأ بب˘شسب ة˘يأد˘ب˘˘لأ ي˘˘ف تنا˘˘عو ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأأ
ل˘كا˘ششم˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘˘لأ تل˘˘حو ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلأ ة˘˘يرأدإلأ

ن˘ب رو˘شصن˘م ر˘ي˘˘مألأ م˘˘عد˘˘ب م˘˘ث ىلو˘˘م˘˘لأ ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
،ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘ح ىل˘˘ع نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘يو ،ل˘˘ع˘˘ششم
حشضتيشسو هجو لمكأأ ىلع مهلمع يف نورمتشسيشسو
:راششأأو ،““لبقملأو ي˘لا˘ح˘لأ م˘شسو˘م˘لأ ة˘يا˘ه˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لأ
نأأ أودكأاتو ،اهيف ثيدحلأ انل قحي لو ،يلاحلأ تقولاب ةروظنم سسيرافت ينيناجد ةيشضق““
سسأاك ةلوطب ىلع لوشصحلأ انفده““ :يثراحلأ لمكأأو ،““هقوقح ىلع ظفاحيشس يلهألأ يدانلأ
دعقمل كلهؤوي نل يرودلاب ثلاثلأ زكر˘م˘لا˘ف ،ة˘يو˘ي˘شسآلأ ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل ةر˘ششا˘ب˘م دو˘ع˘شصلأو كل˘م˘لأ

ةروشص لشضفأاب يرودلاب انعشضو نيشسحت ىلع نوشصيرح نحنف ،قحلملأ بعلتشس لب ةرششابم
،ةنمؤوم هلإلأ دبع ةشسائرب يلهألأ يدانلأ ةرأدإأ نأاب سسمأأ ةيفحشص ريراقت تدكأأو ،““ةنكمم
يلهألأ عم ةكراششملأ نع يليÓب فشسوي بيغتو ،يليÓب فشسوي دشض ىوكششب ديعشصتلأ مزتعت
ةفيحشص فششكو ،يراجلأ توأأ رهشش علطم ذنم ،ةيمشسرلأ تايرابملأو ةيعامجلأ تابيردتلأ يف

،يرئأزجلأ يلودلأ دشض ديعشصتلأ يئاهن لكششب تررق يلهألأ ةرأدإأ نأاب ،““طشسوألأ قرششلأ““
دونبب همأزتلأ مدعل أرظن ،““افيف““ مدقلأ ةركل يلودلأ داحتلأ ىدل ةيمشسر ىوكشش ميدقتب
ة˘ي˘شضق ي˘ف ع˘جأر˘ت˘ت ن˘ل ة˘يوÓ˘هألأ ةرأدإلأ نأأ ىلإأ ،ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘شصلأ ترا˘˘ششأأو ،يدا˘˘ن˘˘لأ ع˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
تامدخ نم قير˘ف˘لأ ةدا˘ف˘ت˘شسأ مد˘ع˘ل ،ي˘ل˘يÓ˘ب نأا˘ششب مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لأ دا˘ح˘تÓ˘ل د˘ي˘ع˘شصت˘لأ
،ةيدوعشسلأ ةيبرعلأ ةكلمملأ ىلإأ هلقتشس تناك يتلأ تÓحرلأ نع أرأرم فلخت امدعب بعÓلأ

يدان نم امداق،9102 توأأ لÓخ يلهألأ فوفشصل مشضنأ يليÓب فشسوي نأأ ركذلاب ريدج
عقأوب ،نيفرتحملل يدوعشسلأ يرودلاب ةأرابم31 يف قيرفلأ عم كراششو ،يشسنوتلأ يجرتلأ
.ىرخأأ ةثÓث عنشصو نيفده ليجشست نم اهلÓخ حجن ،ةقيقد759

ديلو.ف

¯ ±.hd«ó

ةطخ يشضاملب لامج هبردم ةدايقب يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ عشضو
،يشسنرفلأ سسي˘ن م˘جا˘ه˘م ،ير˘يو˘غ ن˘ي˘مأأ عا˘ن˘قإأ ل˘جأأ ن˘م دا˘ع˘بألأ ة˘ي˘ثÓ˘ث
فورعملأ مجاهملأ قلأاتو ،ةلبقملأ ةرتفلأ لÓخ رشضخلأ سصيمق لمحب
ءاشسم ،سسين ع˘م ة˘ي˘م˘شسر˘لأ ه˘تا˘يرا˘ب˘م ىلوأأ ي˘ف ““د˘يد˘ج˘لأ ة˘م˘يز˘ن˘ي““ م˘شسا˘ب

2- سسنل ىلع زوفلل قيرفلأ امهب داق نيفده لجشس ثيح ،يشضاملأ دحألأ

سسين ىلإأ لقتنأ ير˘يو˘غ ،ي˘شسنر˘ف˘لأ يرود˘لا˘ب ه˘تا˘يرا˘ب˘م حا˘ت˘ت˘فأ ي˘ف،1
نم ،نويل كيبملوأأ نم امداق ةيلاحلأ ةيفيشصلأ تلاقتنلأ ةرتف لÓخ

لوأأ يف هقلأات تبثيل ،يشساشسأأ لكششب روهظلأ ةشصرف ىلع لوشصحلأ لجأأ
بحاشص نأأ لإأ ،هقلأات ةثأدح نم مغرلأ ىلعو ،ديدجلأ هقيرف عم ةأرابم

ثيح ،رهششأأ ةدع ذنم يشضاملب لامج لبق نم مامتهأ لحم ناك اماع02ـلأ
ةثÓ˘ث لÓ˘خ ن˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ما˘م˘شضنلا˘ب ه˘عا˘ن˘قإأ ي˘ف بغر˘ي

يشضاملب ططخيو ،ةيشسنرفلأ بابششلأ تابختنم يف بعل هنأأ مغر ،لمأوع
ةلثمأأ برشض لÓخ نم رئأزجلأ بختنم سصيمق لمحب يريوغ عانقإل
لظ يف ةيبوروألأ ةيدنألأ رب˘كأأ ل˘ي˘ث˘م˘ت ي˘ف أو˘ح˘ج˘ن ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب

مج˘ن ،زر˘ح˘م سضا˘ير ن˘م ل˘ك ي˘تأا˘يو ،ر˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م سصي˘م˘ق˘ل م˘ه˘ل˘م˘ح
نÓيم طشسو بعل ،رشصان نب ل˘ي˘عا˘م˘شسإأو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م
ىل˘ع تفÓ˘لأ ا˘م˘ه˘ق˘لأا˘ت ل˘ظ ي˘ف ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ءلؤو˘ه سسأأر ىل˘ع ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلأ
ىطخ ىلع ريشسلاب ملحي يريوغ ،ةرتفلأ كلت لÓخ يبوروألأ ىوتشسملأ

لايرو يناملألأ خينويم نرياب ييدانل افده ناك ثيح ،نيبعÓلأ نيذه
ةقفر نيو˘ك˘ت˘لأ ة˘ل˘حر˘م رو˘ط ي˘ف لأز˘ي ل نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ي˘نا˘ب˘شسإلأ د˘يرد˘م
نم نوكتشس عانقإلأ يف ةيناثلأ ةوطخلأ امأأ ،نويل كيبملوأأ قباشسلأ هقيرف

بختنملأ ع˘م ر˘م˘ت˘شسم ل˘ك˘ششب ة˘كرا˘ششم˘لأ ي˘ف ه˘شصر˘ف ن˘ع ثيد˘ح˘لأ لÓ˘خ
قÓطنأ لبق ةيشساشسألأ ةليكششتلأ يف دعقم ىلع لوشصحلأ لبق ،يرئأزجلأ

باششلأ بعÓلأ نوكيشس ،ةلوطبلأ قÓطنأ عمو،2202 ملاعلأ سسأاك تايئاهن
ملح سضوخ ة˘شصر˘ف ه˘ح˘ن˘م˘ي ا˘م و˘هو ،هر˘م˘ع ن˘م ن˘ير˘ششع˘لأو ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ي˘ف
يفو ،يشسنرفلأ بختنملأ سسكعب ،أريغشص ابعل لأزي ل وهو لايدنوملأ

ةرتفل راظتنلأ يريوغ ىلع نوكيشس ،اشسنرف بختنم ليثمت رايتخأ ةلاح
ة˘شسفا˘ن˘م˘لأ ل˘ظ ي˘ف ا˘م˘ي˘شسل ،لا˘يد˘نو˘م˘لأ ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ر˘˘ب˘˘كأأ
لوعي˘شس ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ بنأو˘ج˘لأ ن˘ع أد˘ي˘ع˘بو ،م˘جا˘ه˘م˘لأ ز˘كر˘م ىل˘ع ة˘شسر˘ششلأ

ىلإأ ير˘يو˘غ ة˘لا˘م˘ت˘شسأ ل˘جأأ ن˘م ي˘ف˘طا˘ع˘لأ بنا˘ج˘لأ ىل˘ع ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘˘ج
نم ءأوشس ،فغششلأ رتو ىلع يشضاملب بعليشس ثيح ،يرئأزجلأ بختنملأ

هؤوابآأ هيلإأ يمتنيو هدÓب يف دلو يذلأ بختنملأ ليثمتب بعÓلأ لبق
ة˘لا˘ح˘ب زا˘ت˘م˘ي ير˘ئأز˘ج˘لأ رو˘ه˘م˘ج˘لا˘ف ،رو˘ه˘م˘ج˘لأ لÓ˘خ ن˘م وأأ ،هدأد˘˘جأأو
ةيقيرفألأ ممألأ سسأاك ةلوطبب جيوتتلأ بقع ترهظ ،فغششلأ نم ةديرف

.قيرفلأ ةثعب لابقتشسأ لÓخ كلذو ،رشصمب9102

ةسفانملا لعشي ةمحر نب
قيف نوتسأو زديل نيب

بيشش نيبماششلأ يف بعل لشضفأأ يناثو ،دروفتنيرب يدان مجن ،ةمحر نب ديعشس لأزي ل
ديدعلأ عامطأأ لحم هدجأوت لظ يف ،ةيناطيربلأ ةفاحشصلأ تامامتهأ ردشصتي ،ةيزيلجنإلأ

ديدعلأ نأأ ““ليام ماهغنمريب““ ةفيحشص تركذو ،همشض يف ةبغأرلأ غيلريميربلأ ةيدنأأ نم
افده71 هليجشستب راظنألأ فطخ يذلأ ةمحر نب ةقفشصب زوفلأ يف بغرت قرفلأ نم
اث˘يد˘ح د˘عا˘شصلأ د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘لو Ó˘ي˘ف نو˘ت˘شسأأ نأأ رد˘شصم˘لأ تأذ ح˘شضوأأو ،ي˘شضا˘م˘لأ م˘شسو˘م˘لأ
يف،ةنشس52 بحاشص تامدخب امهتامامتهأ يف ةيدج رثكألأ ناقيرفلأ امه ،ءأوشضألأ يرودل
نويلم52 ىلإأ لشصت ةمحر نب لاقتنأ ةقفشص نأأ ةيناطيربلأ ةفيحشصلأ تحشضوأأ ،رخآأ قايشس

.ينيلرتشسإأ هينج
سش.م

ةكبد نب ـل فده سماخ
   يدوعسلا حتفلا يدان عم

،يدوعشسلأ حتفلأ يدان بعل ،ةكبد نب نايفشس يرئأزجلأ يلودلأ عفر
،فأد˘هأأ ة˘شسم˘خ˘ل ه˘ق˘ير˘ف ة˘ق˘فر م˘شسو˘م˘لأ أذ˘ه˘˘ل فأد˘˘هألأ ن˘˘م هد˘˘ي˘˘شصر
ح˘ت˘ف˘لأ يدا˘ن ع˘م ه˘ق˘لأا˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘لو˘م˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلأ بعÓ˘˘لأ ل˘˘شصأوو
ةأرابم يف هديشصرل أديدج افده ليجشست نم نكمت امدعب يدوعشسلأ
ن˘م هد˘ي˘شصر ،ة˘ك˘بد ن˘ب نا˘ي˘ف˘شس ع˘ق˘فر أذ˘˘ه˘˘بو ،مز˘˘ح˘˘لأ يدا˘˘ن ما˘˘مأأ سسمأأ
01 ل˘شصأأ ن˘˘م ،فأد˘˘هأأ5 ىلإأ يدو˘ع˘شسلأ ح˘ف˘لأ ه˘يدا˘ن نأو˘لأا˘˘ب ،فأد˘˘هألأ

يو˘ت˘ششلأ و˘تا˘كر˘ي˘م˘لأ ي˘ف ه˘ي˘لإأ ه˘ما˘م˘شضنأ ذ˘ن˘م ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘شش تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
يف يدوعشسلأ حتفلأ قيرف ىلإأ لقتنأ دق ةكبد نب ناكو   ،مرشصنملأ

نم امداق .لبقملأ فيشصلأ يف هتّدم يشضقنت دقعِب ،يشضاملأ يفناج
ىلأ يأد نيشسح رشصنو ديمعلل قباشسلأ بعÓلأ لمأايو ،رئأزجلأ ةيدولوم
فرشش رمألأ أده ربتعيو ديدج نم ““ءأرحشصلأ يبراحم““ نأولأأ ليثمت
ةدحأو ةيلود ةأرابم  ةكبد نب سضاخو   ،ّيرئأزج بعل ّيأاِل ريبك
˘ما˘مأأ د˘عأو˘ق˘لأ جرا˘خ تنا˘ك ،ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘˘لأ ع˘˘م ط˘˘ق˘˘ف
ايقير˘فإأ م˘مأأ سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘شصت م˘شسر˘ِب كلذو6102. نأو˘ج ي˘ف ل˘ششي˘˘شسلأ
ي˘ف ا˘ي˘شسا˘شسأأ كرا˘شش ا˘م˘ك .ز˘ي˘غ˘˘ن ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘مإأ تح˘˘تو،7102
تاعومجملأ رود راطإأ يف ،لامآأ ينطولأ بختنملل ثÓثلأ تÓباقملأ
6102. ةيليزأربلأ وريناج يد وير ةنيدم دايبملوأاِل
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يدانل قباشسلأ عفأدملأ عقو
ر˘ث˘ي˘خ˘ل˘ب د˘م˘ح˘م ي˘ق˘ير˘فإلأ

عم تأونشس ثÓثل دقع ىلع
ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ، دأدزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘شش
نأا˘˘ششب ة˘˘لو˘˘ط˘˘م تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘˘م
يذلأ يرهششلأ بتأرلأ ةميق

نويلم052 غلبم زوا˘ج˘ت˘ي
ر˘ث˘ي˘خ˘ل˘ب نو˘ك˘ي˘شسو  ،ا˘ير˘ه˘شش
ا˘˘˘˘˘˘˘مود برد˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘˘˘˘قرو
نم ىنميلأ ةهج˘لأ م˘ي˘عد˘ت˘ل
ةر˘ب˘خ ىلإأ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب عا˘فد˘˘لأ
ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م ،نأر˘˘˘˘˘هو ن˘˘˘˘˘بأ
با˘ب˘شش ةرأدإأ تن˘ل˘عأأ ،ىر˘خأأ

ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،ا˘˘˘˘هرود˘˘˘˘ب دأدزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
تقلت اهنأأ ي˘م˘شسر˘لأ ا˘ه˘ع˘قو˘م
ة˘ط˘بأر˘لأ فر˘ط ن˘م لا˘شصتإأ
ةركل ةفر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
م˘ت ه˘نأأ ا˘ه˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ،مد˘˘ق˘˘لأ

˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لأ خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

م˘ي˘ل˘شست د˘عو˘م˘˘ك ،ءا˘˘ع˘˘برألأ
سصا˘˘˘خ˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ عرد
خ˘يرا˘ت ي˘ف ع˘با˘شسلأ بق˘ل˘˘لا˘˘ب
رقمب ،يدأدزو˘ل˘ب˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ
ديعشس يلاعأاب يدانلأ ةكرشش

ناكو ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب ن˘يد˘م˘ح
ي˘˘˘˘لأرد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ بت˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ
ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتÓل

92 خيراتب ررق دق ،مدقلأ
بقل حن˘م طرا˘ف˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج

مشسومل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ

ةفقوتملأ،0202-9102
ي˘شضا˘م˘˘لأ سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ذ˘˘ن˘˘م
ىلإأ ،انوروك ةحئاج ببشسب
دأدزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘شش رد˘˘شصت˘˘م˘˘لأ

˘ما˘ت˘خ ن˘م تلو˘ج8 ل˘ب˘ق
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب ة˘شسفا˘ن˘˘م˘˘لأ

 .انوروك سسوريف
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راشص يحشص لوكتورب قيبطت طرشش

فانئتشساب حامشسلا وحن هجتت ةشضايرلاو بابششلا ةرازو
يشضايرلا طاششنلا

رهشش فشصتنم ذنم رئأزجلأ يف قلعملأ يشضايرلأ طاششنلأ ةدوعب حامشسلأ وحن هجتت ةشضايرلأو بابششلأ ةرأزو نأاب ةقوثوم رداشصم تدافأأ
تآا˘ششن˘م˘لأ ح˘ت˘ف ةدا˘عإل د˘ع˘ت˘شست ة˘ي˘شصو˘لأ ةرأزو˘لأ نإا˘ف ردا˘شصم˘لأ تأذ بشسح˘بو ،د˘ج˘ت˘شسم˘لأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت بب˘شسب ،ي˘شضا˘م˘لأ سسرا˘م
ريبأدتلأ مأرتحأ عم تابيردتلأ فانئتشسأ لÓخ نم يشضايرلأ طاششنلأ ةدوعب اهنم انأذيإأ ،لبقملأ ربمتبشس رهشش نم ةيأدب ةقلغملأ ةيشضايرلأ
،تاقباشسمو تلوطب نم ةيمشسرلأ ةشسفانملأ فانئتشسأ اهيليشس ،تابيردتلل ةدوعلأ ةوطخ نأاب اهتأذ رداشصملأ تحشضوأأو ،ةيئاقولأ ةيحشصلأ

ماعلأ ريدملأ ناك ،انوروك سسوريف ىودع لاقتنأ عنمل ىلوألأ ةلحرملأ يف لقألأ ىلع روهمجلأ روشضح نود نوكيشس كلذ نأأ ىلإأ ةتفل
امك ،ةرئاطلأ ةركلأو ةلشسلأ ةركو ديلأ ةرك تأداحتل نيينفلأ نيلوئشسملاب يشضاملأ دحألأ عمتجأ دق طايعلب ريذن ةرأزولاب ةشضايرلل

تابختنملأ فلتخم رظتنت يتلأ تاقاقحتشسلأ فلتخمو،1202-0202 مشسومل ريشضحتلأ سشقان يذلأ عامتجلأ ““فافلأ““ يف لوئشسم رشضح
ةرود يف ةكراششملل نيلهأاتملأ نييرئأزجلأ نييشضايرلل تابيردتلأ ةدوعب تحمشس دق تناك ةشضايرلأو بابششلأ ةرأزو نأأ ركذي ،ةيرئأزجلأ
.مراشص يحشص لوكوتورب قفو ،لهأاتلل نيحششرملأو ،ةيبملوألأ باعلألأ
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ا˘هردا˘سصم ن˘م ة˘عا˘سس ر˘خأأ  تم˘ل˘˘ع
د˘عا˘سصلأ تي˘ب ل˘خأد ن˘م ة˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لأ
لوألأ م˘˘سسق˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
نأأ ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ
سضيبألأ ن˘ي˘نو˘ل˘لأ  ي˘ب˘ح˘مو را˘سصنأأ

ةريسسمب مايقلل نورّسضحي دوسسألأو
نم ةيأدب سسيمخلأ دغ موي ةدسشاح
ةحاسس نم اقÓطنأ ةسسماخلأ ةعاسسلأ
ل˘جأأ ن˘م ة˘يلو˘لأ ها˘ج˘تا˘˘ب ة˘˘ير˘˘ح˘˘لأ

ىلعو ةيئلولأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ة˘ب˘لا˘ط˘م
ديسسلأ ةدكيكسس ةيلو يلأو مهسسأأر
يفو لجاعلأ لخدتلأ ةورع ىسسيع
دانسسإأ لجأأ نم نكمم تقو برقأأ
مجح˘ب ة˘ي˘ن˘طو ة˘كر˘سش ى˘لإأ ق˘ير˘ف˘لأ
يناعت يتلأ ةيد˘كي˘كسسلأ ة˘سسرد˘م˘لأ

ر˘ب˘ج˘ت د˘ق ة˘ق˘نا˘خ ة˘ي˘لا˘˘م ة˘˘مزأأ ن˘˘م
ددج نيبعل بلج مدع ىلع ةرأدإلأ
دوعسصلأ ققح يذلأ قيرفلأ ميعدتل

ةنسس33 دعب لوألأ فرتحملأ ىلإأ
،ةيوهجلأ ماسسقألأ يف ةاناعملأ نم
نم لخدتلأ ةيلحملأ راسصنألأ دسشانو
د˘يد˘ه˘ت ما˘˘مأأ ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ دا˘˘ق˘˘نأ ل˘˘جأأ
ةمكحم˘لأ ى˘لإأ ءو˘ج˘ل˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأ

ةتسس ذنم ددسست مل يتلأ مهتاقحتسسم
سسنوي بردملأ ىتحو ،ةلماك رهسشأأ
نيترجأأ ىو˘سس سضب˘ق˘ي م˘ل نا˘سسي˘ت˘فأ

لامج يدانلأ سسيئر فأرتعأ بسسح
.يراطيق

دحاو لجرك ادغ نوفقيشس
مهفده قيقحتل

انايب دودح Óب راسصنأأ ردسصأأو أذه

سصوسصخلأ ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف ءا˘ج ا˘ي˘م˘سسر
ي˘ف را˘ث˘كإلأ نودو تا˘مد˘ق˘م نود““
ن˘˘م ل˘˘يو˘˘ط ر˘˘ب˘˘سص د˘˘ع˘˘˘ب  مÓ˘˘˘كلأ
لظ يفو فورظلل أريدقتو  راسصنألأ

تاطلسسلل يلكلأ بايغلل رأرمتسسلأ
يذلأ يدانلأ هاجتأ  كرحت يأأ لو

نم ة˘ن˘سس33 دعب دو˘ع˘سصلأ ق˘ق˘ح
ةيؤور˘لأ ة˘ي˘با˘ب˘سضل أر˘ظ˘نو را˘ظ˘ت˘نلأ

سسي˘ئر˘لأ تم˘سصو ر˘سصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ىد˘˘ل
رو˘سسنو˘ب˘سس بل˘ج˘ل كر˘ح˘ت˘لأ مد˘˘عو
ل تا˘نا˘عإلأ  را˘ظ˘ت˘نأ نل ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل
ل˘طا˘م˘ت ى˘لإأ ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،““ي˘˘ف˘˘كي
مد˘عو ة˘با˘ج˘ت˘سسلأ ي˘ف  تا˘ط˘ل˘سسلأ
رابتعلأ نيعب  راسصنألأ  بلاطم ذخأ
سسيمخلأ موي فقنسس  ةعاسسلأ دحل

دود˘ح Ó˘ب نور˘ت˘سسو  د˘حأو ل˘˘جر˘˘ك
لجأ نم ءايحألأو  فايطألأ  فلتخمب
عسضول أذه طقفو ءاسضيبلأو ةلحكلأ
ى˘ل˘عو ة˘ي˘لوؤو˘سسم ما˘˘مأأ  ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ
بيسست˘لأ  بقأو˘ع ل˘م˘ح˘ت  ع˘ي˘م˘ج˘لأ

.ةيلوؤوسسملأ  نم برهتلأو

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ
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www.akhersaa-dz.com

ةدكيكشس ةبيبشش

ةينطو ةكرسشب ةبلاطملل ةريبك ةريسسمل نورّسضحي ““سسامسسيجلإ““ راسصنأإ
رئازجلا ةيدولوم

نامسصع يناغلإ مجاهملإ
 ““ديمعلإ““ ىلإإ هقيرط يف

ة˘يد˘نألأ د˘ي˘م˘˘ع تي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم تد˘˘كأأ
يدان ةرأدإأ عانقإأ نم تنّكمت ةيدولوملأ ّنأأ ،ةيرئأزجلأ
اهمجاهم دقع ءأرسشب ايمسسر يناغلأ وكوتوك يتناسشأأ
،ايئدبم أدقع هل تسضمأأو نامسصع ميهأربإأ يوقلأ
ةرأدإأ نوك ،هليهأاتل ةلهسس نوكت نل ةيرومأاملأ نكل
مجاهملاب قل˘ع˘ت˘م ،ر˘خآأ ل˘كسشم ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ق˘ير˘ف˘لأ
هدقع خسسف سضفر يذلأ ينور ياكنأو ينوريماكلأ
ةيرهسشلأ هبتأور لكب بلاطو ديمعلأ عم يسضأرتلاب
ىلع ةيدولوملأ لمعت يذلأ فلملأ وهو ،ةيقبتملأ
تأذ يف ،يسضاملأ سسرام رهسش ذنم هل لح داجيإأ
سسلجم سسيئر عم لأوط سسراحلأ قفّتي مل ،قايسسلأ
يذلأ ءاقللأ يف سساملأأ رسصانلأ دبع قيرفلأ ةرأدإأ

طورسش ىلع يدانلأ رقمب تبسسلأ ةيسسمأأ امهعمج
يدا˘ن˘ل ق˘با˘سسلأ سسرا˘ح˘لأ بلا˘ط ثي˘ح ،هد˘ق˘ع خ˘سسف
يذلأ رمألأ وهو ،ةلماك ةنسس روجأاب سسابعلب داحتإأ

ى˘مر˘م˘لأ سسرا˘ح ل˘كسشم ى˘ق˘ب˘˘ي˘˘ل ةرأدإلأ ه˘˘ت˘˘سضفر
تأذ فسشك قايسسلأ سسفن يف ،رخآلأ وه احورطم
قيرفلأ عم هدقع دّدجيسس ميدروب قلأاتملأ نأأ ردسصملأ

ن˘كل ،ط˘ق˘ف تقو ة˘لأا˘سسم نو˘كي˘سس كلذو ،ا˘ي˘˘م˘˘سسر
،د˘ع˘ب ح˘سضت˘ت م˘ل ة˘جرأردو دو˘سشح ي˘ئا˘ن˘ث˘لأ ة˘ي˘˘سضق
مسض نع ثحبت دأدزولب بابسش ةرأدإأ نأأ اسصوسصخ
ة˘ط˘بأر ة˘سسفا˘ن˘م ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ي˘ئا˘ن˘ث˘لأ
باهذلأ يونت يتلأ مدقلأ ةركل ةيقيرفإلأ لاطبألأ
بابسشلأ نأولأأ فيرسشتو نكمم رود دعبأأ ىلإأ اهيف
رط˘سضأ يذ˘لأ ر˘مألأ و˘هو ،يرا˘ق˘لأ ىو˘ت˘سسم˘لأ ى˘ل˘ع
يلهأأ يدانل نميألأ ريهظلأ عم سضوافتلأ ةيدولوملأ
راظتنأ يف ،ةيئدبملأ هتقفأوم مدق يذلأ لاتق جربلأ
درلأ دسصق اهدئاقل ديمعلأ ةرأدإأ اهتمدق يتلأ ةلهملأ

يف قيرفلأ عم دجأوتلأو ديدج˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘حر˘ت˘ق˘م ى˘ل˘ع
.همدع نم ةيوئملأ مسسوم

 بيجن.ج

بعÓلأ ل˘ي˘كو دو˘عو˘ب ما˘سشه ى˘ف˘ن
ي˘فÓ˘˘لأ د˘˘يؤو˘˘م ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ ي˘˘لود˘˘لأ

دا˘˘ح˘˘تأ ق˘˘ير˘˘ف نأد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م
هلكوم ليحر نع ددرت ام ةمسصاعلأ

ةرت˘ف لÓ˘خ ة˘م˘سصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ ن˘ع
لاقو ،ةيلاحلأ ةيفيسصلأ تلاقتنلأ
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل رو˘˘سشن˘˘م ي˘˘˘ف ،دو˘˘˘عو˘˘˘ب

““كوبسسيف““ ىلع ةيمسسرلأ ةتحفسص
ثيدح يل ناك““ :سسمأأ لوأ ءاسسم
ر˘يد˘م˘لأ ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ع˘م ي˘ف˘˘تا˘˘ه
،ةمسصاعلأ داحتل ديدجلأ يسضايرلأ

قلعتت ةيسضقل اقÓطأ قرطتن ملو
،““قيرفلأ نع يفÓلأ ديؤوم ليحرب

ل˘˘˘˘ك ،بعÓ˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو بلا˘˘˘˘طو
،ني˘ي˘ف˘ح˘سصلأ ع˘ي˘م˘جو تا˘ح˘ف˘سصلأ
،اهرسشن لبق تامولعملأ نم دكأاتلأ

،فر˘ت˘ح˘م بعل د˘يؤو˘م نأا˘ب أد˘كو˘˘م
نود ةهجولأ رييغت هقح نم سسيلو
ةرأدإÓ˘˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ي لو ،ةرأدإلأ نذإأ
متخو ،هنذإأ ريغ نم بعÓلأ ليوحت
عيمجلأ نم ىنمتن““ :هثيدح دوعوب
كر˘تو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لأ
ةر˘ك ة˘ح˘ل˘سصم˘ل ا˘ب˘نا˘ج تا˘˘عا˘˘سشإلأ
يفÓلأ لأزامو ،““ةير˘ئأز˘ج˘لأ مد˘ق˘لأ

،ايبي˘ل ي˘ف نلأ ة˘يا˘غ ى˘لأ أد˘جأو˘ت˘م
رئأزجلأ ىلأ ةدوعلأ هيلع رذعت ثيح

،ةيوجلأو ةيربلأ دودحلأ قلغ ببسسب

،““انوروك““ سسوريف ةحئاج ببسسب

يف يب˘ي˘ل˘لأ ي˘لود˘لأ ر˘ب˘ع ن˘ي˘ح ي˘ف

ةبسسانم نم رثكأأ يف ةريخلأ ةدملأ

داحتأ قيرف عم دجأوتلاب هحايترأ نع

نم ريثكلأ ه˘ح˘ن˘م يذ˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘لأ

نأأ اهنأاسش نم يتلأ ةربخلأو ةبرجتلأ

يفأرتحلأ هلبقتسسم يف أريثك هديفت

.يلودلأو

عم ناددجي يردوكو ةرمح

قيرفلا

داحتأ يدان نلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم

ديدجت لوألأ سسمأأ ءاسسم ،ةمسصاعلأ

،يردوك ةزمح يئانثلأ عم هدقاعت

يدانلأ لا˘قو ،ةر˘م˘ح م˘ي˘حر˘لأ د˘ب˘عو

ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ي˘م˘سصا˘ع˘لأ

:““كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف““ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لأ

ع˘ي˘قو˘ت ن˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘ن نأأ ا˘˘ند˘˘ع˘˘سسي““

داحتأ يف ةرمح ميحرلأ دبع بعÓلأ

،““تأون˘سس ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ة˘م˘سصا˘ع˘لأ

لسضف دق بعÓلأ نأاب ،نايبلأ دكأأو

ةقفر ةرماغملأ ةلسصأومو رأرقتسسلأ

د˘˘حأل لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلأ سضو˘˘ع ،دا˘˘ح˘˘تلأ

ا˘ه˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هأ تد˘˘بأأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يد˘˘نألأ

ةرتف لÓخ هتامدخ ىلع لوسصحلاب

،ة˘يرا˘ج˘لأ ة˘ي˘ف˘ي˘سصلأ تÓ˘يو˘ح˘˘ت˘˘لأ

بعÓلأ ددج امك““ :نايبلأ فاسضأأو

عم رخآأ مسسومل هدقع يردوك ةزمح

ايفو امئأد ىقبي دسسألأ بلق ،قيرفلأ

.““يدانلل
ديلو.ف

ةمشصاعلا داحتا

““ةراطسسؤسس““ نع هلكؤم ليحر ربخ يفني يفÓلإ ديؤؤم يبيللإ لامعأإ ليكو

ةنيطنشسق بابشش

 ةدايع نب تاجرخ نم ةءاتسسم يسسايسسلإ ةرإدإإ
بابسش عفأدم ،ةدايع نب نيسسح راثأأ
ةرأدإلأ سسل˘ج˘م ءا˘ي˘ت˘سسأ ،ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق
تاسضوافم يف هلوخد ببسسب ،يدانلأ

يف اهتبغر تدبأأ ،ةيلحم قرف ةدع عم
لÓ˘˘خ ،ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لأ
،ةدايع نب ناكو ،يفيسصلأ وتاكريملأ
يأل ع˘ي˘قو˘ت˘لأ مد˘ع˘ب ةرأدإلأ د˘˘عو د˘˘ق
،ةيرئأزجلأ ةلوطبلأ يف طسشني قيرف
نيمسسومل يدانلأ عم هدقاعت ديدجتو
ةدع ىلع هطورسش يلمي نأأ لبق ،ةيجراخلأ تايرودلأ دحأل هلاقتنأ مدع لاح يف ،نييفاسضإأ
نب تافرسصت نم أدج ةءاتسسم ةنيطنسسق بابسش ةرأدإأ نأاب ،ةدكؤوم رداسصم نم ملعو ،قرف
دقعلأ ديدجتل تلواحملأ ةفاك سضفر نأأ دعب ،ايئاهن هتدوع مامأأ بابلأ قلغ يف ركفتو ،ةدايع

نيبولطملأ ةمئاق سسأأر ىلع ،اماع82ـلأ بحاسص ةدايع نب نيسسح دجأوتيو ،ةيلاحلأ ةرتفلأ يف
.رئأزجلأ ةيدولومو ةمسصاعلأ داحتأ رأرغ ىلع ،ةريبكلأ ةيلحملأ ةيدنألأ نم ديدعلأ ىدل

نارهو ةيدولوم عم نيمشسومل عقويو عيشضي ناميل

ناميل ماسسح ةنيطنسسق بابسش سسراح عم هدقاعت ،نأرهو ةيدولوم قيرف نلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم
،ةيراجلأ ةيفيسصلأ تÓيوحتلأ ةرتف لÓخ ““ةوأرمحلأ““ ةبيتكل مظني بعل يناث حبسصيل
عم اهدقاعت ،ةيسضاملأ ةليلقلأ تاعاسسلأ يف تنلعأأ دق ةينأرهولأ ةيدولوملأ ةرأدإأ تناكو
هباسسح ربع نايب يف ،ينأرهولأ يدانلأ فسشكو ،كيرافوب دأدو مجاهم ،باطخ لداع بعÓلأ

ىلإأ ايمسسر هلاقتنأ دقع ىلع عقو دق ،(اماع03) ناميل نأأ ،““كوبسسيف““ ىلع يمسسرلأ
تامدخ ىلع لوسصحلأ يف ،ةيدولو˘م˘لأ ةرأدإأ تح˘ج˘نو ،ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل ة˘ي˘نأر˘هو˘لأ ة˘يدو˘لو˘م˘لأ
ناميل ناكو ،هبأدتنأ ىلع أرسصم ناك يذلأ ،دأدزولب بابسش نم ةيوقلأ ةسسفانملأ مغر ،سسراحلأ
،تفقوت تاسضوافملأ نأأ ريغ ،ةنيطنسسق بابسش عم هدقاعت ديدجت نم ىندأأ وأأ نيسسوق باق
.ةممظتنم ةفسصب ةكراسشملأ هل نمسضي ديدج دان عم ةبرجت سضوخ يف هتبغر ببسسب

ديلو.ف
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نيسسح رسصن قيرف ةرإدإإ سسلجم متأإ
تإءإرجإإ ،يليمز دلو ريسشب ةدايقب ،يإد
،يوان˘كل ر˘يد˘ن برد˘م˘لإ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لإ

،يدوج تيآإ ن˘يد˘لإ ز˘ع لا˘ق˘م˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ
هقيرط يف ،يإد نيسسح رسصن ناكو
نأإ ل˘ب˘ق ،يدو˘ج تيآإ د˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ل
دو˘ن˘ب سضع˘ب ى˘ل˘ع نا˘فر˘ط˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘ي
يلريمز دلو ةرإدإ تناك امك ،دقعلإ
بردملإ عم دقاعتلإ نم ةبيرق اسضيأإ
،دودغز رينم ةمسصاعلإ داحتل قباسسلإ
تاسضوافم ثعبتل هيلع بلقنت نإ لبق
،يوانكل مهزربإو ،نيرخآإ نيبردم عم
تف˘˘ث˘˘ك د˘˘ق ،ة˘˘ير˘˘سصن˘˘˘لإ ةرإدإإ تنا˘˘˘ك
،ة˘ي˘سضا˘م˘لإ ةر˘ت˘˘ف˘˘لإ لإو˘˘ط ا˘˘هدو˘˘ه˘˘ج
ي˘ب˘ل˘ي ،د˘يد˘ج برد˘م ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل

لبق ،راسصنألإو نيريسسملإ تاحومط
،يوانكل بردملإ رايخ ىلع رقتسست نأإ
ي˘ت˘لإ ةر˘ي˘ب˘كلإ ةر˘ب˘خ˘لإ ى˘لإإ ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
يوانكل سضاخو ،نإديملإ يف اهكلتمي

،ةيلحم ةيدنأإ عم ةيبيردت براجت ةدع
،ةركسسب داحتإو ،ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تإ ا˘هزر˘بأإ

.نوركف نيع بابسشو

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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 تاطلصسلا نم رصضخألا ءوصضلا اهيقلت دعب

  لبقملا ربمتبصس21 موي ةيرئازجلا ةيبملوألا ةنجلل ةيباختنلا ةيعمجلا
““إوكلإ ““ تلسصح نأإ دعب ،لبقملإ ربمتبسس21 موي ةيرئإزجلإ ةيسضايرلإو ةيبملوألإ ةنجلل ةيباختنلإ ةيمومعلإ ةيعمجلإ دقعنتسس
ةدع ترمتسسإ يتلإ بقرتلإ ةلاح كلذب يهتنتل ،ةسصتخملإ تاهجلإ لبق نم ةيباختنلإ ةيعمجلإ دقعل بولطملإ سصيخرتلإ ىلع
ام ىلإإ دتمتسس يتلإ ةيبملوألإ ةدهعلإ نم ىقبت ام لامكتسسإ ةيبملوألإ ةنجل سسأإر ىلع مداقلإ سسيئرلإ ةمهم نوكتسسو   ،عيباسسأإ

بتكملإ ناكو ،ةديدج ةيلول ديدج سسيئر باختنل ةماعلإ تاباختنلإ ميظنت اهدعب متيل،1202-ويكوطب ةيبملوألإ باعلألإ دعب

،هبسصنم نم فإرب ىفطسصم سسيئرلإ ةلاقتسسإ ىلع طرافلإ يام21 يف قفإو ،ةيرئإزجلإ ةيسضايرلإو ةيبملوألإ ةنجلل يذيفنتلإ

هفقإوم ببسسب ،ةسضايرلإو ةبيبسشلإ ةرإزو يلوؤوسسم عم مئإدلإ هفÓخب فإرب رهتسشإو ،ةئيهلإ سسأإر ىلع ةنسس51 تمإد ةقÓع ءاهنإإو

ةنجلل يذيفنتلإ بتكملإ سضفرو ،نلإ ىتح7102 نم ةدتمملإ ةرتفلإ يف ،ةريخألإ هتدهع يف ةسصاخ ،لدجلل ةريثملإ هتسسايسسو
،ةهج نم ةيبملوألإ ةنجلل ةديجلإ ةرإدإلإ ىلع اظافح هتمهم لامكتسسإ ىلإإ هايإإ ايعإد ،ةيإدبلإ يف فإريب ةلاقتسسإ عامجإلاب ةيبملوألإ
يف نيبغإرلإ سضعب ىدل فسشكتت ايإونلإ تأإدبو ،ةيرئإزجلإ ةسضايرلإ يف يوقلإ لجرلإ ةلاقتسسإ لوبق نع ““إوكلإ““ فسشكت نأإ لبق
.ةريسصق ةرتفل ولو ،فإرب ىفطسصم ليقتسسملإ سسيئرلإ ةفÓخو ،““إوكلإ ““ةيرئإزجلإ ةيسضايرلإو ةيبملوألإ ةنجللإ ةسسائرل حسشرتلإ

سسيئرو ،““إوكلإ »ـب لاملإ نيمأإ ،حابسش حبإر نإاف ،نونكع نب يف ةيبملوألإ ةئيهلإ تيب رقم نم ““ةعاسس رخآإ““ رداسصم بسسحو
دبع سسمحت مدع لظ يف ةسصاخ ،ةيذيفنتلإ ةنجللإ يف هئÓمز نيب ةعفترم مهسسأإ ىلع ،ةكرتسشملإ ةعراسصملل يرئإزجلإ داحتلإ
،حسشرتلإ ررق نإ ،تإونسس ةدعل ودوجلإ ةيداحتإ داق نإو قبسس يذلإ ةجيرم لواحيسسو ،قباسسلإ ةباينلاب سسيئرلإ ،دامح نمحرلإ
نلعت نإ دعبتسسي ل امك  ،قباسسلإ سسيئرلإ نم إدج نيبرقملإ نم هنإ هرابتعإ ىلع ،هفسصل ،فإرب ىلع بوسسحملإ حانجلإ ةلامتسسإ

ةيقيرفإإو ةيملاعو ةيبملوأإ ةلطبك اهيسضام نإو ةسصاخ ،اهحسشرت ،ويكوط دايبملوأإ ىلإإ يرئإزجلإ دفولإ ةسسيئر ،ةقرملوب ةبيسسح
إوسضع سسيل لجرلإ نأإ نم مغرلاب فإرطألإ سضعب هتحرط يذلإ زإورد زیزعلإ دبع قباسسلإ ريزولإ كلذك ةحسشرملإ ءامسسألإ نيب نم يتأايو  ،لكوتملإ لإون ةيبرغملإ ىطخ ىلع ريسسلاب حمسسي امب اهل عفسشي دق
ةيسضايرلإ طاسسوألإ يف فورعملإ بيبل يلع ديسس سسيلإوكلإ يف اسضيأإ اهنع ثيدحلإ رإد يتلإ ءامسسألإ نمو ،ةمداقلإ تاباختنÓل حسشرتي ىتح ديلإ ةرك ةرسسأإ نم دامتعإ ىلع لوسصحلإ هيلعو ةماعلإ ةيعمجلإ يف
بيجن.ج.ودوجلإ ةرسسأإ نم ردحنيو زايتماب يسضاير سصخسش هنأإ امك ،ةلودلإ يف تايلوؤوسسملإ نم ديدعلإ هرودب دلقت يذلإو

نارهو ةيدولوم

 كيرافوب مجاهم فطخت ةيدولوملا
إذه تاقفسصلإ ىلوأإ مسسح نم ،نإرهو ةيدولوم يدان ةرإدإإ سسلجم نكمت
لجأإ نم ،كيرافوب دإدو مجاهم ،باطخ لداع بعÓلإ عم دقاعتلاب ،فيسصلإ
سسراح إذكو ،لبقملإ مسسوملإ يف ،ينإرهولإ يدانلل يمامألإ طخلإ ميمرت
هتحفسص ربع نايب يف ،ينإرهولإ يدانلإ لاقو ،ناميل ماسسح ةنيطنسسق بابسش
،ةيدولوملل هلاقتنإ دقع ىلع ايمسسر عقو باطخ““ :““كوبسسيف““ ىلع ةيمسسرلإ
يف كيرافوب دإدو ةق˘فر را˘ظ˘نألإ ف˘ط˘خ ي˘ف ،با˘ط˘خ ح˘ج˘نو ،““ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل
هلوسصو يف مهاسسو ،ةيناثلإ ةجردلل دوعسصلل هداق ثيح ،يسضاملإ مسسوملإ
دق ،ةينإرهولإ ةيدولوملإ ةرإدإإ تناكو ،رئإزجلإ سسأاك نم يئاهن عبرلإ رودلل
رهاط يسس قباسسلإ ماعلإ ريدملإ ربع ،بعÓلإ عم اهتاسضوافم ةرتف ذنم ترسشاب
يسضايرلإ طاسشنلإ قيلعت ببسسب ،تاسضوافملإ فقوتت نأإ لبق ،ينإزولإ فيرسش
عم تاسضوافملإ ددجتتل ،دجتسسملإ انوروك سسوريف راسشتنإ دعب ،رئإزجلإ يف
.يوايحم بيطلإ ،يلاحلإ ةرإدإلإ سسلجم سسيئر مودق

يدانلا طيحم اهردصصم تاقياصضم نم يكتصشي ديدجلا ةرادإلا سسلجم سسيئر

نيبعÓلإ عم دقاعتلإ نود لوحلل ،يدانلإ طيحم ىلع نيبوسسحملإ سضعب تاكرحت نم هسضاعتمإ ،نإرهو ةيدولوم سسيئر ،يوايحم بيط ىدبأإ ،ىرخأإ ةهج نم
،ةيئدبملإ مهتاقفإوم ىلع تلسصحتو ،نيبعل ةدع عم اهتاسضوافم ترسشاب دق ،ةيدولوملإ ةرإدإإ تناكو ،ةيراجلإ ةيفيسصلإ تلاقتنلإ ةرتف لÓخ ،نيفدهتسسملإ

عم انتاسضوافم ةرتف ذنم انرسشاب““ :مÓعإلإ لئاسسول حيرسصت يف يوايحم لاقو ،ةلوهجم بابسسأل ،ةظحل رخآإ يف عيقوتلإ نع إوعجإرت مهنم ديدعلإ نأإ ريغ
ملعن نحن““ :هونو ،““ةيدولوملل عيقوتلإ نم مهورذحو مهب إولسصتإ سصاخسشألإ سضعب نكلو ،ةفاسضإلإ ميدقت نوعيطتسسي مهنأإ إديج ملعنو ،نيزيمم نيبعل
.““ابيرق مهحسضفنسسو ،تاسسبÓملإ عيمج فسشكل انتاقيقحت رسشابنسسو ،ةيدولوملل ريخلإ نوديري ل نيذلإ سصاخسشألإ ءلؤوه ةيوه

ديلو.ف

ةبقلا دئار

اهدقاعت مصسرت ةرادإلا
يصسيمح بردملا عم

دبع بردملإ عم ةبقلإ دئإر قيرف ةرإدإإ تدقاعت
مقاطلإ يف هبناج ىلإإ نوكيل يسسيمح رونلإ
،دعاسسم بردمك ينسسح يبرعلإ نم لك ينفلإ

مقاطلل قبسسو ،سسإرحل˘ل ا˘برد˘م م˘نا˘غ د˘م˘ح˘مو
رسضخألإ قيرفلل ةينفلإ ةسضراعلإ داق نأإو ينفلإ

مسسوملإ نم ةريخألإ تلوجلإ لÓخ سضيبألإو
رونلإ دبع ةبقلإ دئإر بردم ىدبأإو ،ىغلملإ

ةبقلإ دئإرب هقاحتلإإ ميسسرت دعب هتداعسس يسسيمح
يوركلإ مسسوملإ لÓخ ةينفلإ ةسضراعلإ دوقيل
:ةيفحسص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف لا˘ق ثي˘ح ،د˘يد˘ج˘لإ
،ة˘ب˘ق˘لإ د˘ئإر˘ك ق˘ير˘ع ق˘ير˘ف ةدا˘ي˘ق ي˘ل فر˘سش““
ركفن يكل ي˘فا˘ك د˘جو بسسا˘ن˘م ا˘ي˘لا˘ح تقو˘لإ

،““مداقلإ مسسوملإ ةليكسشت سصوسصخب رواسشتنو
ة˘ل˘ي˘كسشت نو˘كت نأا˘ب را˘سصنألإ د˘عأإ““ :فا˘سضأإو
ىلع امامت ةفل˘ت˘خ˘مو ة˘يو˘ق ل˘ب˘ق˘م˘لإ م˘سسو˘م˘لإ
ةبقلإ دئإر مسسإ نل ،يسضاملإ مسسوملإ ةليكسشت
لمعنسسو ىلوألإ بتإرملإ بعل انيلع سضرفي

:متخو ،““ىلوألإ ةطبإرلإ ىلإإ قيرفلإ ةداعإإ ىلع
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لإ ةد˘˘عا˘˘سسم ى˘˘لإإ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لإ و˘˘عدأإ““
،ابناج تافÓخلإ عسضوو ،إدحإو افسص فوقولإو
ى˘لإ ة˘ب˘ق˘لإ د˘˘ئإر ةدا˘˘عإ و˘˘ه لولإ فد˘˘ه˘˘لإ نل
.““لوألإ فرتحملإ يف اهناكم

ديلو.ف

ياد نيصسح رصصن

““ةيرصصنلا““ ـل ابردم يوانكل نيعت ةرادإلا



24
ةعاسس رخآا

âaS rehkA

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°53ةبانع

°53 ةدكيكصس

°73ضسارهأا قوصس

°63ةملاق

ربع اهلاصسرإا ىجري ةعاصس رخآا ةديرج يف مكتانÓعإا رصشنلو ،دÓبلا هب رمت يذلا يحصصلا رجحلا ببصسب

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

ريرحتلا ةصسائر

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رصصعلا
:برغملا
:ءاصشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه2441مرحم70 ـل قفاوملا -2706 ددعلا0202 توأا62 ءاعبرألا

61:40

33:21

71:61

12:91

54:02

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

صسمأأ نوبيه يرثأ’أ عقوملأو ةبانع تعجرتصسأ
هميل˘صست ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع تفر˘صشأأو نو˘قر˘ق˘لأ عا˘ن˘ق

ةنصس42 رورم دعب ةدود نب ةكيلم ةفاقثلأ ةريزو
يف عانقلأ ىلع روثعلأ متو ،هتقرصس نع ةلماك
قباصسلأ يصسنوتلأ صسيئرلأ راهصصأأ روصصق ىدحإأ

،ةيصسنوتلأ ةرو˘ث˘لأ د˘ع˘ب ي˘ل˘ع ن˘ب ن˘يد˘با˘ع˘لأ ن˘يز
أذه ىلع اهقيل˘ع˘ت ي˘ف ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةر˘يزو تحر˘صصو
ةرتفلأ ةباصصعلأ تلغتصسأ »:ةلئاق يخيراتلأ ثدحلأ
لجأأ نم رئأز˘ج˘لأ ا˘ه˘ب ر˘م˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ع˘صصلأ
ةنيمثلأ ءايصشأ’أ ىدحإأ لثمي يذلأ عانقلأ ةقرصس

4102 ةنصس هعاجرتصسأ مت دقو ،نوبيه عقوم يف
نكل كرامجلأو كردلأو نمأ’أ لاجر ةيانع لصضفب
نمو هب ىلوأأ ةبانعو ،يلصصأ’أ هناكم ىلإأ دعي مل
هتداعإأ انررق كلذل هناكم يف نوكي نأأ صضورفملأ
ديدجلأ ينمأ’أ ططخملأ نأأ ىنمتأأو ،ةبانع ىلإأ
نوقرقلأ عانقو هلماكب يرثأ’أ عقوملأ يمحيصس
تاهجلأ ركصشن ،ىرخأأ ءÓيتصسأ ةلواحم يأأ نم
ةيرصشب˘لأ ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كمإأ ل˘ك ر˘خ˘صست ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘مأ’أ

ريغلأ ةرجاتملأ ةرها˘ظ ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘ت˘صسي˘جو˘ل˘لأو
عاجرتصسأ نأأ ربتعأو ،يفاقثلأ ثأرتلاب ةعورصشم
امهم ايملع ابصسكم رب˘ت˘ع˘ي ة˘ير˘ثأ’أ ة˘ف˘ح˘ت˘لأ هذ˘ه
نم ةفاقثلأ عاطق هب موقي امل نيمثتو فحتملل
نوبيه فحتم نأأ ديكأ’اف ،ةيمنتلأ ةلجع عفد لجأأ
نم ريبك ددع لابقإأ ةلبقملأ مايأ’أ يف فرعيصس
ةيرثأ’أ ةف˘ح˘ت˘لأ هذ˘ه ةد˘ها˘صشم˘ل حا˘ي˘صسلأو رأوز˘لأ
ةيكرح ةبانع ةنيدمل يطعيصس ام وهو ةنيمثلأ
ةيصصوصصخ نم هبصستكت ام ىلإأ فاصضت ةيداصصتقأ
لكصشب ةفاق˘ث˘لأ ا˘ه˘ي˘ف م˘ها˘صست زا˘ي˘ت˘ما˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘صس
ةيملاعلأ ةيحايصسلأ تأراصسملأ لÓخ نم يصسيئر
اقيثو اطابترأ ةطبترملأ ةبانع ةنيدم اهفرعت يتلأ

ةيليوج41 خيراتب تيظح ،ةيفاقث˘لأ ة˘حا˘ي˘صسلا˘ب
يف ردصص يرأزو رأرق ءاصضمإأ فرصشب يصضاملأ

ةيامح ططخم نمصضتي34 مقر ةيمصسرلأ ةديرجلأ
دعي يذلأو نوبيه يرثأ’أ عقوملأ حÓصصتصسأو
نمصض هفينصصت وحن ى˘لوأ’أ ة˘قÓ˘م˘ع˘لأ ةو˘ط˘خ˘لأ
ةنيدملأ هذه هلمحت امل كلذو يملاعلأ ثأرتلأ
ةيرثأأو ةيخيرات تأءانثتصسأ نم ةقيرعلأ ةيرثأ’أ

مهأأ دحأأ مويلأ ركذتن نحنو مÓصسلأو ةيناصسنإأ ميقو
صسيدقلأ فوصسليفلأو ركفملأ ةنيدملأ تايصصخصش

82 موي هتافو ىركذ فداصصت يذلأ نيتصسغوأأ

لوأ’أ ريزولأو ةيروهمجلأ صسيئر نإأ،0951 توأأ
اعاطق اهرابتعاب ةفاقثلل ىوصصق ةيمهأأ ناحنمي
ة˘ي˘ن˘ب˘لأ ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لأ ه˘ن˘كم˘ي ا˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘صسأ
’إأ كلذ ا˘˘ن˘˘ل نو˘˘كي ’و ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘˘ق’أ
عقأوم نم ةيفاقث˘لأ تا˘ي˘نا˘كم’أ ل˘ك لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب
ةيخيراتلأ تايصصخصشلأ يف رامثتصس’أ وأأ ةيرثأأ

رأرغ ىلع ةيملاعلأ تأزيملأ لمحت يتلأ ةصصاخ
تأراصسم را˘كت˘بأ لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ت˘صسغوأأ صسيد˘ق˘لأ
ةيكرحلأ طيصشن˘ت ي˘ف م˘ها˘صست ة˘ي˘حا˘ي˘صس-ة˘ي˘فا˘ق˘ث
تاصسصسؤوملأ عم لماعتلأو ةيل˘ح˘م˘لأ ة˘يدا˘صصت˘ق’أ
.ةريغصصلأو ةئصشانلأ

ةريبك ةيخيرات ةميق كلمي عانقلا

ةريبك ةيخ˘يرا˘ت ة˘م˘ي˘ق ““نو˘قر˘ق˘لأ““ عا˘ن˘ق كل˘م˘ي

يف هيلع روثعلأ متو6991 ةنصس هتقرصس تمتو
صسي˘ئر˘لأ را˘ه˘صصأأ ة˘ي˘˘صسل˘˘بأر˘˘ط˘˘لأ رو˘˘صصق ىد˘˘حإأ
دعب يل˘ع ن˘ب ن˘يد˘با˘ع˘لأ ن˘يز ق˘با˘صسلأ ي˘صسنو˘ت˘لأ
ةنصس ه˘تدا˘ع˘ت˘صسأ م˘تو ة˘ي˘صسنو˘ت˘لأ ةرو˘ث˘لأ را˘ج˘ف˘نأ

راثآÓل ينطولأ فحتملأ يف يقب ثيح4102
وأأ ““نو˘قرو˘ق˘لأ““ و˘هو ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
˘ما˘خر˘لأ ن˘م ة˘ثو˘ح˘ن˘م ن˘ع ةرا˘ب˘ع ““ة˘ي˘ق˘˘صسف˘˘لأ““
عقوملأ يف ةروفانلأ يحب دجأوتت تناكو صضيبأ’أ
يمدآأ صسأأر ةروصص دصسجي عانقلأو نوبيه يرثأ’أ
م˘فو ن˘ي˘با˘ع˘ث صسوؤور ه˘فأر˘طأأ ي˘ف د˘ع˘ج˘م ر˘ع˘صشب
نم رثكأأ ىلإأ ةثوحنملأ هذه نزو لصصيو ،حوتفم

تف˘صشت˘كأ ةردا˘ن ة˘ير˘ثأأ ة˘ف˘˘ح˘˘ت ي˘˘هو غ˘˘ك003

ىلإأ دوعتو0391 ماع نوبيه يرثأ’أ عقوملاب
.يدÓيم يناثلأ نرقلأ

ةليمجلا نونفلا ةصسردم روزت ةريزولا
يقيصسوملا نيوكتلا دهعمو

ةرا˘يز˘ب ةدود ن˘ب ة˘كي˘ل˘م ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لأ ةر˘˘يزو تما˘˘ق
د˘يد˘ج˘لأ ر˘ق˘م˘لأو ن˘ي˘ت˘صسغوأأ صسيد˘ق˘˘لأ ة˘˘صسي˘˘ن˘˘ك
ن˘يو˘كت˘لأ د˘ه˘ع˘مو ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لأ نو˘ن˘ف˘لأ ة˘صسرد˘م˘˘ل

عم ءاقل اهل ناكو،3 ةرصضخوب يحب ىقيصسوملأ
،ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لأ صضع˘ب تمر˘كو ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ

ةيريدم ر˘ق˘م عور˘صشم مو˘ي˘لأ ة˘ح˘ي˘ب˘صص روز˘ت˘صسو
ة˘ب˘ت˘كم˘لأو ا˘م˘ن˘ي˘صسلأ ف˘ح˘ت˘م ةرا˘يزو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ
وبأأ دجصسمو تاكرب ناميلصس ةعلاطملل ةيصسيئرلأ

فلكملأ بدتنملأ ريزولأ هجوتو ،فيرصشلأ نأورم
ةحفاكم زكرم ةرا˘يز˘ب تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ حÓ˘صصإا˘ب
مت نيأأ دصشر نبأ يعماجلأ ىفصشتصسملاب ناطرصسلأ
.ةيبطلأ ةرصسأ’أ ىلع يفاقثلأ رفصسلأ زأوج عيزوت

 ةبانع ةنيدمل حايصسلا نم ديزملا باطقتصسا يف مهاصسيصس هنأا دكؤوت ةفاقثلا ةريزو

نوقرقلا عانق ديعتسسي نوبيه يرثألا عقوملا
ةبانعب ماي’ا هذه اديازت رورملا ثداوح فرعت اميف

لاحربب ةسشاط ةقطنمب نيحيرج فلخي ةرايسس بÓقنا
ةتوافتمو ةددعتم تاباصصإ’ رمعلا نم ضسماخلا دقعلا يف ةأارماو رمعلا نم يناثلا دقعلا يف باصش ضسمأا لوأا ضضرعت
لاجرل يروفلا لخدتلا ىعدتصسا امم ،لاحرب ةيدلبب ةصشاط يح بناجـب ةرايصس بÓقنا نع ةجتان ةروطخلا
دودح يف عقو ثداحلا ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا ىلإا ا˘ه˘ل˘ق˘نو ا˘م˘ه˘فا˘ع˘صسإ’ ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
اهناوعأا ىقلت نيأا ““ةعاصس رخآا““ ـل ةيندملا ةيامحلا حلاصصم هتلقنام بصسح قئاقد عصضب ’إا اءاصسم ةصسداصسلا ةعاصسلا
لوصصولا دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ركذلا فلاصسلا ناكملاب رورم ثداح عوقو هدافم ءادن
ةفلتخم تاباصصإاب رمعلا نم ةنصس25 يف ةأارمإاو رمعلا نم ةنصس62 يف باصش ةباصصإا فلخ هنأا نيبت ةنياعملاو
اهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ىلإا هلقن مث ناكملا نيع يف هفاعصسإا تعدتصسا ةتوافتمو
يتلاو اهل ةيدؤوملا بابصسأ’او اهتاصسبÓم ةفرعمل ةثداحلا يف قيقحت تحتف ايميلقإا ةصصتخملا ةينمأ’ا حلاصصملا

ةحÓملا ةقطنم نم لكب نيترايصس بÓقنا يف نÓثمتم نارخآا ناثداح عقو مويلا ضسفن يفو ،ةلوهجم لازــت’
يف رورملا ثداوح ىقبتو ،ةيرصشب رئاصسخ يا نود طقف ةيدام رئاصسخ افلخ نيأا ،ينوبلا ةيدلبب يام لوأا يحو
ةريطخلا تازواجتلاو ةطرفملا ةعرصسلاو رورملا نوناق مارتحا مدع لظ يف ةبانع تاقرطب رمتصسم ديازت
 .رورملا ثداوح تايئاصصحإا يمانت يف ةمهاصسملا بابصسأ’ا نم اهريغو

ب/ زوزاـم

تÓحملا جراخ ةيئاذغلا تاجوتنملا ضضرع ةحفاكم راطإا يف / ةلصشنخ

تناك ةزبخ008 و سسبيسش ةدحو005 زجح
ةفسصرألاب عيبلل ةسضورعم

ةحفاكمل ةيئاقولأ ريبأدتلأ راطإأ يفو تÓحملأ جراخ ةيئأذغلأ تاجوتنملأ صضرع ةحفاكم راطإأ يف

ةجرخ ، صسمأأ لوأأ ، ةلصشنخ ةي’ول ةراجتلأ ةيريدمب صشغلأ عمق حلاصصم تمظن،91 ديفوك انوروك صسوريف
صسبيصشلأ ةدام نم ةربتعم ةيمك زجح مت نيأأ ، ةلصشنخ ةيدلب ميلقإأ ربع نمأ’أ حلاصصم ةقفر ةينأديم

حلاصصم بصسحو(صسبيصش ةدحو005) ــب ةردقملأو صسمصشلأ ةعصشأ’ ةصضرعمو تÓحملأ جراخ ةصضورعم
. ياغب ةيدلبب ينقتلأ مدرلأ زكرمب اهفÓتإأ مت ةزوجحملأ ةعلصسلأ نإاف ةراجتلأ

صسفن تمظن،91 ديفوك انوروك صسوريف ةحفاكمل ةيئاقولأ ريبأدتلأ راطإأ يفو قايصسلأ صسفن يفو
ربع نمأ’أ حلاصصم ةقفرب صسمأأ لوأأ موي ةينأديم ةجرخ ةلصشنخ ةي’ول ةراجتلأ ةيريدمل ةعباتلأ حلاصصملأ

91 ــب ةردقملأو ةفصصرأ’أ قوف ةصضورعم زبخلأ ةدام نم ةربتعم ةيمك زجح مت نيأأ ، ةلصشنخ ةيدلب ميلقإأ

صضورعملأ زبخلأ زجح ةيلمع لأزت ’و ، نجأودلأو ماعنأ’أ ةيذغتل اههيجوت مت يتلأو (ةزبخ008) زبخ ةلصس
. حلاصصملأ صسفن بصسح اهيلع ءاصضقلأ ةياغ ىلإأ ةرمتصسم ةفصصرأ’أ ىلع

 تاصشوهلب نأرمع

ناربج ايرث ةقباسلا ةيبرغملا ةفاقثلا ةريزوو ةنانفلا ليحر
دعب ءاصضيبلا رادلا ةنيدمب نينث’ا موي ءاصسم ناربج ايرث ةقباصسلا ةيبرغملا ةفاقثلا ةريزوو ةنانفلا تيفوت
رادلاب2591 د˘ي˘لاو˘م ن˘م ي˘هو- نار˘ب˘ج تأاد˘بو .ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ة˘فا˘ح˘صصل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ,ضضر˘˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م
رخاوأا يف قحتلتل ةرصشاعلا يف يهو حرصسملا عم ينفلا اهراوصشم -فيطيرق ةيدعصسلا يقيقحلا اهمصسإاو ءاصضيبلا
ةيحرصسملا اهلا˘م˘عأا ن˘مو .ن˘ي˘صشم˘ه˘م˘لا راودأ’ ا˘هد˘ي˘صسج˘ت˘ب تفر˘ع د˘قو طا˘بر˘لا˘ب حر˘صسم˘لا د˘ه˘ع˘م˘ب تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘صسلا
““ظاكع قوصس نم ةياكحو ةياكح فلأا““ كرتصشملا يبرعلا لمعلا ىلإا ةفاصضإ’اب ““ةباغوب»و ““رصضتحت ضسمصشلا““

““ةبطرق عيبر»ك ةريهصشلا ةيروصسلا تÓصسلصسملا نم ديدعلا يف اهتاكراصشمب ايبرع ةلحارلا تفرعو .(5891)
ىلع ةيبرغملا لامعأ’ا نم ديدعلاب اهتمصصب تكرت دقف امنيصسلا يف امأاو ,(2002) ““ضشيرق رقصص»و (3002)

ةفاقثلل ةريزوك7002 يف ةلحارلا تنيعو .(2002) ““ضشطع»و (6891) ““تايمارغ»و (4891) ““ةروعانلا““ رارغ
يف كاذ اهبصصنم نم اهئافعإاب بلاط ام ناعرصس اهنأا ريغ برغملا خيرات يف ةنانف ةريزو لوأا نوكتل اهدÓب يف
قاقحتصس’ا ماصسو اهنيب تاجيو˘ت˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىل˘ع ا˘ه˘تا˘ي˘ح لÓ˘خ نار˘ب˘ج تل˘صصحو.ة˘ي˘ح˘صص با˘ب˘صسأ’9002
.يبرعلا يحرصسملا عادبإÓل ةقراصشلا ةزئاجو يبرغملا ينطولا

فيطصسب ياب حلاصص

اهجوم ناك غبتلا قوحسسم نم اراطنق05 زجح
 ةدلقملا ةمسشلا ةعانسصل ةيرسسلا تاسشرولا ىدحإل

يتلأو نوحطملأ غبتلأ قأروأأ نم راطنق05 ـلأ نع ديزي ام ،فيطصس ةي’وب ياب حلاصص نمأأ حلاصصم تزجح

تحمصس امك ياب حلاصص ةنيدم طصسو ةدلقملأ ةمصشلأ ةدام ةعانصصل ةيرصسلأ تاصشرولأ ىدحإ’ ةهجوم تناك

لبق نم ترطأأ ةيلمعلأ.دأوملأ هذه لقن يف طروت ،رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ يف صصخصش فيقوت نم ةيلمعلأ

لاخدإأ ةلواحم اهدافم تامولعم لÓغتصسأ رثإأ تءاج ،ياب حلاصص ةرئأد نمأاب ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ رصصانع

ةمكحم ةطخ دأدعإأ كلذ روف متيل ،ياب حلاصص ةنيدم طصسو ةنحاصش نتم ةدلقملأ ةمصشلأ نم ةربتعم ةيمك

يئاجف ةبقأرم زجاح عصضو عم ةبكرملأ عون ديدحت نم تنكم يتلأو ةحلصصملأ تأذ رصصانع فرط نم

ةيمكب ةلمحم اهنأأ نيبت اهصشيتفتو اهتبقأرم دعبو اهفيقوت متيل ،ةنيدملل يبونجلأ لخدملأ ىوتصسم ىلع

أراطنق05 ــب تردق يتلأو ةدلقملأ ةمصشلأ ةدام ةعانصص يف لخدت يتلأ نوحطملأ غبتلأ قأروأأ نم ةربتعم

ىلإأ طاصشنلأ أذه لثم ةصسرامم هل حيتت ةقيثو ةيأأ ىلع زوحي ’ ناك يذلأ ينعملأ ليوحت عم اهزجح متيل

ةفاكل اهذاختأ دعبو ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ.ةيصضقلأ تاصسبÓم يف قمعم قيقحت حتف مت نيأأ ةحلصصملأ رقم

يتلأ نوحطملأ غبتلأ قأروأأ لقنو ةزايح ةمهت نع ،طروتملأ دصض ايئاصضق افلم تدعأأ ، ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

.هيف تبلل ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ هبجومب ليحأأ ،ةدلقملأ ةمصشلأ ةعانصص يف لخدت

ر نميأأ

فيطصس

لوهم قيرح دامخإا نم نكمتت ةيندملا ةيامحلا
عجرتسسملا نوتركلل ماه نوزخم لخاد

نو˘تر˘كل˘ل ما˘ه نوز˘خ˘م ق˘ير˘ح دا˘م˘خإأ ن˘م ،ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم تعا˘˘ط˘˘ت˘˘صسأ

ةنيدم بونج ةيعانصصلأ ةقطنملابtsE-orgA »تصسآأ ورقآأ» صصأوخلأ دحأ’ ةعبات ةدحوب،عجرتصسملأ

ةرواجملأ تأدحولأ ىلإأ راصشتن’أ نم هعنمو قيرحلأ ةرصصاحم ةلخدتملأ قرفلأ تعاطتصسأ دقو.فيطصس

فاعصسإÓل نيترايصسو ريبكلأ مجحلأ نم ءافطإأ تانحاصش ةعصست ريخصستب ،ابونج بيلحلأ جاتنإ’ ةدحو اميصس’

و ،فيطصسب يوايحيو تنيبت نيع نيمدقتملأ نيزكرملأو فيطصس ةيندملأ ةيامحلل ةيصسيئرلأ ةدحولل ةعبات

بترلأ فلتخمب انوع06 تلصص و، اهمقأوط لكب تاباغلأ قئأرح ةحفاكمب صصاخلأ لقنتملأ لترلأ أذك

نم تاعاصسل ةيلمعلأ تلصصأوت  و ،لترلأ تأدحولأ ءاصسؤور أذكو ةي’ولل ةيندملأ ةيامحلأ ريدم ةدايقب

ةيكيناكيم ةفأرجب ةناعتصس’اب،بيلقتلأو زرفلأ تايلمع ءأرجإاب قيرحلل ماتلأ دامخإ’أ نم دكأاتلأ لجأ’،نمزلأ

ةيأأ لجصست ملو ،هايملاب دوزتلل ىرخأأ تانحاصشب نينيعتصسم ءاملل فثكم لامعتصساب لصصأوتملأ ديربتلأو

ةحاصسم ىلع قلطلأ ءأوهلاب ةدجأوتم تناك ةيمك هنم، همظعم نوزخملأ تفلتأأ اميف ،ةيرصشب تاباصصإأ

رتم0002 يلأوحب ةردقم ةيلامجإأ ةحاصسمب نيبآأرم لخأد انزخم ناك يقابلأو، عبرم رتم0005 يلأوح

يف قيقحتلل ، قيرحلأ ع’دنأ روف ،زاغلنوصس حلاصصمو ينطولأ كردلأو نمأ’أ حلاصصم تلقنت دقو،عبرم

.ةلوهجم ةعاصسلأ دحل ىقبت يتلأ قيرحلأ أذه بابصسأ

ر.نميأأ
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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 
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