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ع˘م˘ت˘ج˘˘م ة˘˘كر˘˘ح سسي˘˘ئر ف˘˘ضصوو
أ˘م ،ير˘˘ق˘˘م قازر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،م˘˘ل˘˘ضسلا
ة˘ل˘م˘ح˘لأ˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ت
ءÓ˘م˘ع أ˘ه˘ن˘ضشي ي˘ت˘لا ةرو˘˘ع˘˘ضسم˘˘لا
د˘ع˘ب نورو˘جأأ˘˘م˘˘لا و رأ˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسلا
نأ˘م˘لر˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘ل أ˘˘نرأ˘˘كن˘˘ت˘˘ضسا
هبأضسح يف يرقم رأضشأاو .يبوروألا
ةلمح نأا ،«كوبضسيأف» ىلع يمضسرلا

رأمعتضسلا ءÓمع أهنضشي ةروعضسم
أ˘نرأ˘كن˘ت˘˘ضسا د˘˘ع˘˘ب نورو˘˘جأأ˘˘م˘˘لا و
تÓمح يبوروألا نأملربلا ةحئÓل
بو˘˘˘ضشو˘˘˘تو˘˘˘ف رو˘˘˘˘ضصب ه˘˘˘˘يو˘˘˘˘ضشت
عقو أم لثم أمأمت أندضض فيجارأاو
لأمعتضسا م˘ير˘ج˘ت ى˘لإا أ˘نو˘عد ن˘ي˘ح
تأضسضسؤوملا ي˘ف ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا

يف ديج ءيضش .ةيمضسرلا قئأثولاو
نويرئازجلا فرعي ىتح . ةلضصحملا

ىوقلا تأططخم عجوي يذلا نم
ةيبرغلاو ةيضسنر˘ف˘لا ة˘يرأ˘م˘ع˘ت˘ضسلا

بزح برعأا أم˘ك .أ˘ند˘ن˘ع م˘ه˘لأ˘يذأاو
ن˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج
ثيح ,ةحئÓلا يف ءأج أمل «هئأيتضسا»
نأ˘م˘لر˘ب˘لا ه˘ي˘ل˘˘ع مد˘˘قأا أ˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
Óخدتو أحوضضفم Óمع» ,يبوروألا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا نوؤو˘˘ضشلا ي˘˘ف ار˘˘˘فأ˘˘˘ضس
باونلا ءلؤوه نأا ادكؤوم ,«رئازجلل

ةلمأك ةلود» رئازجلا نأا مهنع بأغ
ةدارإل لإا عضضخت ل أهنأاو ةدأيضسلا
تأميلعتلا ىقلتت لو رحلا أهبعضش
ءلؤوه نأا بزحلا فأضضأاو  .»دحأا نم
أميف توضص مهل عمضسي ل» باونلا
تاءادتعاو تأ˘كأ˘ه˘ت˘نا ن˘م ثد˘ح˘ي
نورعضشي لو ةيبرغلا ءارحضصلا يف
بعضش ةأنأعم رارمتضسا نم جرحلأب
ر˘ير˘ق˘ت ن˘م ر˘ث˘˘كأا بل˘˘ط˘˘ي ل لز˘˘عأا

حئاول هي˘ل˘ع سصن˘ت أ˘م˘ل˘ث˘م هر˘ي˘ضصم
ةهبج بزح ربتعا و .«ةدحتملا ممألا

Óخدت» ةحئÓلا ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
تأموقم ىندأل دقتفي Óمعو ارفأضس
راو˘ج˘˘لا ن˘˘ضسحو ة˘˘ي˘˘ضسأ˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا

يف أبرعم ,«لودلا ةدأيضس مارتحاو
هذه لثم نأأب «هتقث» نع تقولا تاذ
ي˘ف اد˘بأا ح˘ج˘ن˘ت ن˘ل تأ˘ضشر˘˘ح˘˘ت˘˘لا»
يف يعأم˘ت˘جلا مأ˘ج˘ضسنلا ة˘عز˘عز
ة˘ق˘ث˘ب سسأ˘ضسم˘لا ي˘˘ف لو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
مهتلود تأضسضسؤوم يف نييرئازجلا

يذلا حÓضصإلاو د˘يد˘ج˘ت˘لا رأ˘ضسمو
جو˘تو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر هدو˘ق˘˘ي
نم حتأف˘لا ي˘ف رو˘ت˘ضسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘ب

ر˘ب˘ع ,ه˘ب˘نأ˘ج ن˘˘م.«0202 رب˘م˘فو˘ن
نع يطارقميدلا ين˘طو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لا
هبارغ˘ت˘ضساو ه˘نأ˘ج˘ه˘ت˘ضساو هد˘يد˘ن˘ت»
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘لا لأ˘˘ي˘˘ح «د˘˘يد˘˘ضشلا

تاءأعداو ةيهاو معازم« ـب أهفضصو
Ó˘كضش أ˘ه˘ضضفر» اد˘˘كؤو˘˘م, ة˘˘ل˘˘طأ˘˘ب
اذه نأا عمجتلا دكأا أمك .»أنومضضمو
نأا هنأأضش نم تÓخدتلا نم عونلا
رئازجلا نيب تأقÓعلا ىلإا ءيضسي»
ةفضص هرأبتعأب يبوروألا دأحتلاو
تلوأ˘ح˘مو يد˘ع˘ت˘لا تأ˘ف˘ضص ن˘˘م
ه˘ب م˘ع˘ن˘ت يذ˘لا رار˘ق˘ت˘ضسلا بر˘ضض
لود˘لا ن˘م دد˘ع˘ب ة˘˘نرأ˘˘ق˘˘م أ˘˘ندÓ˘˘ب
سصوضصخبو .»أهتاذ دحب ةيبورولا
ةكرح تل˘ج˘ضس أ˘م˘ك ,ة˘ح˘ئÓ˘لا تاذ
نم ريبكلا أهق˘ل˘ق» ي˘ن˘طو˘لا ءأ˘ن˘ب˘لا

يف ةرر˘كت˘م˘لا ل˘خد˘ت˘لا تلوأ˘ح˘م
ثي˘ح ,«ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ي˘ل˘˘خاد˘˘لا نأأ˘˘ضشلا
سسمي فرضصت وأا فقوم لك تنادأا»
ة˘ه˘ج يأا ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةدأ˘˘ي˘˘ضسلأ˘˘ب

نيتمت» ىلإا أهتوعد ةددجم ,«تنأك
مأجضسنلا كضسأمتو ةينطولا ةهبجلا
رئازجلا نيضصحت لجأا نم ينطولا

ةعقاولا رطأخملاو تاد˘يد˘ه˘ت˘لا ن˘م
رأ˘ضسم لأ˘م˘˘كت˘˘ضساو ة˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
كارضشإأب هنيمأأ˘تو ي˘ن˘طو˘لا لو˘ح˘ت˘لا

تاذ يف بزحلا رأضشأاو  .»عيمجلا
نأملربلأب أيرح نأك» هنأا ىلا قأيضسلا
ديدنت ةحئل ردضصي نأا يبوروألا
سضرعتي يتلا ةيبأهرإلا تاديدهتلأب
ةر˘ي˘ح˘ب د˘ي˘كأأ˘˘ت˘˘لأ˘˘بو أ˘˘ن˘˘ن˘˘طو أ˘˘ه˘˘ل
لÓ˘˘خ ن˘˘م أ˘˘مو˘˘م˘˘ع ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

حار˘ضس قÓ˘طإاو ة˘يد˘ف˘لا تأ˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
تارارقلا أهمرحت يتلاو نييبأهرإلا
بزح ركنتضسا ,هتهج نم .»ةيلودلا

ةحئل هتنمضضت أم بعضشلا توضص
بيذأ˘كأا» ن˘م ي˘بوروألا نأ˘م˘لر˘˘ب˘˘لا

ى˘ل˘ع خرأ˘ضص م˘ج˘ه˘˘تو تاءار˘˘ت˘˘فاو
يف لخدت˘ل˘ل ة˘ت˘ي˘ب˘م ة˘ي˘ن˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
ن˘ع عأ˘فد˘لا ءأ˘ط˘غ تح˘ت أ˘ه˘نوؤو˘ضش
ن˘˘ع أ˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘م ,«نأ˘˘˘ضسنإلا قو˘˘˘ق˘˘˘ح
ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘لا نو˘˘م˘˘˘ضضم˘˘˘ل «ه˘˘˘ضضفر»
يتلا ةطولغملا ةيرودلا ريرأقتلاو
نييرئازجلا ةميزع نم لينلا لوأحت
وحن أمدق يضضملا يف أبعضشو ةدأيق
بزح أعد و .«تأضسضسؤوم ةلود ءأنب

ن˘˘ي˘˘ي˘˘نأ˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا بع˘˘ضشلا تو˘˘˘ضص
ةأارجلأب يل˘ح˘ت˘لا» ى˘لإا ن˘ي˘ي˘بورولا
ر˘يرأ˘ق˘ت˘لا ءأ˘ق˘ت˘ضسا مد˘عو ة˘ي˘˘فأ˘˘كلا
يبول ربع رئازج˘لا ن˘ع ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لا

«أ˘ندÓ˘ب˘ل ر˘ي˘خ˘لا د˘ير˘ي ل فور˘˘ع˘˘م
نم فقاو˘م ذأ˘خ˘تا» و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لاو
ةلضصاوتملا ةيبر˘غ˘م˘لا تأ˘كأ˘ه˘ت˘نلا
تازوأجتلاو ةيبرغلا ءارحضصلا يف
أ˘˘ن˘˘ناو˘˘خإا ع˘˘فد˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
اذ˘˘كو ,أ˘˘ه˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ث نو˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
بعضشلا ىلع ةضسرأمملا تأكأهتنلا
سضرف ة˘لوأ˘ح˘م لد˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
مل مهنأأكو رئازجلا ىلع ةيأضصولا
ةيطارقميد ةلود أهنأا دعب اوبعوتضسي
ة˘كر˘ح .«ةدأ˘˘ي˘˘ضس تاذو ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم
ي˘˘ه تبر˘˘عأا ,ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا حÓ˘˘˘ضصإلا
أهضضفرو أهنأجهتضسا» نع ىرخألا
مدخت» ي˘ت˘لا ,ة˘ح˘ئÓ˘ل «ن˘يد˘يد˘ضشلا

ةيدأعم ةيديلقت ةيضسأيضسويج ةدنجأا

نع دعبلا لك ديعب» يهو ,«رئازجلل

برضضي أم ,ةيعوضضوملا تأيضضتقم

حضضفيو ,ميمضصلا يف أهتيقادضصم

هذ˘ه ي˘ف ة˘ئ˘ير˘˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ أ˘˘ه˘˘فاد˘˘هأا

تارو˘ط˘ت د˘ه˘ضشت ي˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا

أهلÓخ تزرب,ةقلقم ةيلودو ةيميلقإا

تأ˘ح˘˘ير˘˘ضصت˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ف˘˘قاو˘˘م

أيأضضقلل رضصتنت يهو ةوقب أهضسيئر

أهتمدق˘م ي˘فو م˘لأ˘ع˘لا ي˘ف ة˘لدأ˘ع˘لا

ءار˘ح˘ضصلاو ن˘ي˘ط˘˘ضسل˘˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘ضضق

,ة˘لأأ˘ضسم˘لا سسف˘ن لو˘حو .«ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا

نأأ˘ب ي˘ن˘طو˘لا قأ˘فو˘لا ة˘كر˘ح تلأ˘ق

ى˘لإا ة˘جأ˘ح ي˘˘ف تضسي˘˘ل» ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

يف أهتأيحضضت نأا ةزربم ,«سسورد

هتمدق أمو ,ةرفظملا ريرحتلا ةروث

بأ˘هرإلا ة˘ه˘˘جاو˘˘م لÓ˘˘خ أ˘˘هد˘˘حو

نو˘ضصل ة˘ي˘ح ةد˘عأ˘ق» أ˘ه˘˘ل تل˘˘كضش

ةيدرفلا قوقحلاو تأيرحلا نأمضضو

نأملربلا» نأا ةفيضضم, «ةيعأمجلاو

ةلمجب ىرخأا ةرم لطي يبوروألا

هيمضسي أم سصوضصخب تأهيبنتلا نم

مضصلا وهو قو˘ق˘ح˘لاو تأ˘ير˘ح˘لأ˘ب

ةريطخلا تأكأهتنلا نع ىمعألاو

ي˘ف كأ˘ن˘هو أ˘ن˘ه نأ˘ضسنإلا قو˘ق˘˘ح˘˘ل

ى˘ل˘ع لدأا لو ,ةرو˘م˘ع˘م˘لا عأ˘ق˘˘ضصأا

ةيبرغلا ءارحضصلا يف عقي أمم كلذ

لÓ˘ت˘حÓ˘ل حو˘ضضف˘م˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لاو

بعضشلا قح ن˘ع كي˘هأ˘ن ,ي˘بر˘غ˘م˘لا

ه˘˘˘ضضرأا ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ضسل˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

تبرعأا ,أ˘ه˘ب˘نأ˘ج ن˘م .«ة˘ب˘ضصت˘غ˘م˘لا

نع بأبضشلل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

نأملربلا ةحئÓل ةدضشـب أهرأكنتضسا»

Ó˘خد˘ت» أ˘˘ه˘˘تر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو «ي˘˘بوروألا

رئازجلل ةيلخادلا نوؤوضشلا يف ارفأضس

ي˘ف رار˘ق˘ت˘ضسلاو ن˘مألا مد˘خ˘˘ت لو

.ةيطضسوتملاو ةيبرأغملا ةقطنملا
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نأملربلا ةحئل ةدضشب رئازجلا تنادأا
قو˘˘˘ق˘˘˘ح ع˘˘˘ضضو لو˘˘˘ح ي˘˘˘˘بوروألا
نأا ةد˘كؤو˘م ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف نأ˘˘ضسنلا
«ه˘˘ي˘˘ف كو˘˘كضشم˘˘لا أ˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ضضم»
تاءأضسإلا نم ةلمج» يف سصخلتي
و يرئازجلا بعضشلا دضض تأنأهإلاو
،«ةيرئازجلا ةلودلا اذكو هتأضسضسؤوم
نوؤوضشلا ةرازول نأيب هب دأفأا أمبضسح
نأملربلا نأا نأيبلا رأضشأاو .ةيجرأخلا
يف قحلا هضسفنل ىطعأا يبوروألا
ى˘˘م˘˘ضسي ءار˘˘جإل أ˘˘ق˘˘فو ،رد˘˘˘ضصي نأا
هنأأب هنع لأقي أم لقأا «لجعتضسملا«ـب
نأأضشب ةديدج ةحئل ،هيف كوكضشم

سصخ˘ل˘˘ت˘˘ي ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘ضضو˘˘لا

نم ةلمج يف لمأ˘ح˘ت˘م˘لا أ˘هاو˘ت˘ح˘م

ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف تأ˘˘˘نأ˘˘˘˘هإلاو تاءأ˘˘˘˘ضسإلا

و هتأ˘ضسضسؤو˘م و ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ضشلا

تاذ فأ˘ضضإا و .»ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا

هذه ةدضشب رئازجلا نيدت «ردضصملا

ىوضس أهنع بترتي نل يتلا ةحئÓلا

ع˘م ر˘ئاز˘ج˘لا تأ˘قÓ˘˘ع˘˘ب سسأ˘˘ضسم˘˘لا

لك نا يف ،ن˘ي˘ي˘بوروألا أ˘ه˘ئأ˘كر˘ضش

راوحلا زيزعت ىلإا ليمت تارضشؤوملا

حور و ءودهلا فنك يف نوأعتلا و

،فورظلا هذه يف و .»ةيلوؤوضسملا

نم ردق ىضصقا عم رئازجلا بذكت

ةلطأبلا تأ˘مأ˘ه˘تلا ة˘ل˘م˘ج ءاردزلا

نأ˘م˘لر˘ب˘لا تأ˘هدر ي˘ف ة˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا

يف أهتمجرت تمت يتلاو يبوروألا

أ˘م˘ك .ةر˘ي˘خلا ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘لا هذ˘˘ه سصن

يتلا و ةد˘قأ˘ح˘لا ة˘ج˘ه˘ل˘لا ر˘كن˘ت˘ضست

سصنلا اذهل ءÓعتضسلا حور أهبوضشت

دتمملا نيفدلا ءادعلا نع نأبأا يذلا

هنكت يذلا ةيرأ˘م˘ع˘ت˘ضسلا ة˘ب˘ق˘ح˘ل˘ل

بعضشلل ةيبورولا طأضسولا سضعب

،«ةيدأي˘ضسلا ه˘تارأ˘ي˘خ˘ل و ير˘ئاز˘ج˘لا

،رئازجلا ركذت و .نأيبلا تاذ بضسح

تأقÓع ميقت أهنأأب» ،قأيضسلا اذه يف

ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘بوروألا أ˘ه˘˘ئأ˘˘كر˘˘ضش ع˘˘م

ةدأيضسلا يف ةاوأضسملا ئدأبم سسأضسأا

لخدتلا مدعو لدأ˘ب˘ت˘م˘لا مار˘ت˘حلاو

،«ر˘خآÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا نوؤو˘˘ضشلا ي˘˘ف

لو˘˘ب˘˘ق أ˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ي ل» ه˘˘نأا ةد˘˘كؤو˘˘م

ىتح ةيبوروا ةضسضسؤوم يأا تÓخدت

أه˘نوؤو˘ضش ي˘ف ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م تنأ˘ك و˘ل و

و ة˘ظ˘ف˘لا ةرو˘ضصلا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

نأك » ،نأيبلا متخي و .»ةضضوفرملا

نو˘كت نأا ة˘ق˘ي˘˘ثو˘˘لا هذ˘˘ه نأأ˘˘ضش ن˘˘م

نم هب جعت أم لول كحضضلل ةريثم

تأمأهتا و ةثيبخ و ةريطخ تاءأعدا

د˘ضض نو˘ي˘نأ˘م˘لر˘ب أ˘ه˘ق˘ل˘طأا ة˘˘ل˘˘طأ˘˘ب

نيب حوارتت ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تأ˘ط˘ل˘ضسلا

بيذعتلا لأمعأاو يفضسعتلا لأقتعلا

نم ءأضضعا دضض أهبأكترا موعزملا

.»ةينملا ةزهجلا مهتلقتعا كارحلا

 نامضض لجأا نم تاءارجإا5 دامتعا
ذيمÓتلل ديج سسردمت

 رظنلا ديعت ةيبرتلا ةرازو
ىوتسسم ىلع ةسساردلا تيقوت يف

نيماودب لمعت يتلا سسرادملا
ةيريدم لÓخ نم ارارق ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تذختا
هلÓخ نم فييكت ،يجولونكتلاو مأعلا يونأثلا ميلعتلا
يتلا ةيوبرتلا تأضسضسؤوملأبً اددجُم ةضساردلا تيقوت
ةبوعضص دجت يتلا كلت ةضصأخ،نيماودلا مأظنب لمعت
يف،سسردمتلا حلأضصم تحضضوأاو .ذيمÓتلا قأحتلإا يف
ميل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا تأ˘ضسضسؤو˘م ير˘يد˘م ى˘لإا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ةدأ˘عإا رر˘ق˘ت ه˘نأأ˘ب ،يو˘نأ˘ث˘لا و ط˘ضسو˘ت˘م˘لا ن˘يرو˘ط˘ل˘ل
ةيميل˘ع˘ت˘لا تأ˘ضسضسؤو˘م˘لأ˘ب ة˘ضسارد˘لا تي˘قو˘ت ف˘ي˘ي˘كت

.ربمفون8 ذنم رارقب ق˘ل˘ع˘ُم˘لا ل˘ق˘ن˘لا ماد˘ع˘نا بب˘ضسب
تأضسلج ةدع دقع دعب هنأأب ،أهضسفن ةميلعتلا تفأضضأاو
ىلع قأفتلا مت ،ةبضسأنملا لولحلا دأجيإل روأضشتلل
ذ˘ي˘مÓ˘ت ج˘يو˘ف˘ت أ˘ه˘لوأا ،تاءار˘جإا ة˘˘ضسم˘˘خ˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

«2وأا» و «1وأا» نيتعومجم ىلإا ةينعملا تأضسضسؤوملا
وأا يوبرت جوف لكل مويب ًأموي بوأنتلأب ةضساردلا عم
،مويلا يف سصضصح رضشع ةجمربو ،ةيوبرت ةعومجم

مأيأا ،ءأضسم سصضصح4 و أحأبضص سصضصح6 لدعمب
سسيمخلا ءأنثتضسأب ،ءأعبرألاو ءأثÓثلا و نينثلاو دحألا

ىرخأا سصضصح5 و أحأبضص سصضصح5 ةجمرب متي نيأا
ةعومجم لكل ةضسارد فضصنو نيموي دأمتعاو ،ءأضسم
يعوبضسألا تيقوتلا تيبثت دضصق كلذو،عوبضسألا يف
.ءاوضس دح ىلع ذأتضسألاو ذيملتلل
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ىلع اجاجتحإاو روجأ’ا عفرب ةبلاطملل
 يحضصلا لوكوتوربلا بايغ

 يئادتبإ’ا وملعم
 مويلا ينطو بارسضإا يف

ربع أبارضضإا يئادتبلا روطلا وملعم نينثلا مويلا مظني
ةبأجتضسلا مدع ىلع أجأجتحإا ينطولا بارتلا لمأك
موضسرملا ل˘ي˘ع˘ف˘ت أ˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘عو˘فر˘م˘لا م˘ه˘ب˘لأ˘ط˘م˘ل

عم ى˘ضشأ˘م˘ت˘ي أ˘م˘ب رو˘جألا ع˘فرو662/41 يضسأ˘ئر˘لا
مأتلا بأيغلا نيركنتضسم و ذأتضسأÓل ةيئارضشلا ةردقلا
ترر˘ق قأ˘ي˘ضسلا اذ˘ه ي˘فو .ي˘ح˘˘ضصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ميظنت يئادتبلا ميلعتلا ةذتأضسأل ةينطولا ةيقيضسنتلا

يرأجلا ربم˘فو˘ن03 نين˘ثلا مو˘ي˘لا ي˘ن˘طو بار˘ضضإا
مأت بأ˘ي˘غو ة˘ح˘ئأ˘ج˘لا ل˘ظ ي˘ف ل˘ي˘ج˘ضست د˘ع˘ب ة˘ضصأ˘خ
ةضصأخ هقيبطت ليحتضسي ثيح يحضصلا لوكوتوربلل
دعب لإا سسرادملا قلغ ةينأكمإا عم لظلا قطأنم يف

وأا مهفÓخ˘ت˘ضسإا ة˘لأ˘ح˘ت˘ضسا بب˘ضسب ةذ˘تأ˘ضسأا4 ةبأضصإا
نم نيبأضصملأب لفكتلا مدع ىلإا ةفأضضإلأب مهضضيوعت

بأحضصأا ةذتأضسألا ءأفعإا مدع ىلإا ةوÓع عأطقلا لأمع
تاذ بضسحو .لمعلا نم لماوحلاو ةنمزملا سضارمألا
ة˘ط˘خ ع˘ضضو˘ب أ˘ضضيأا بلأ˘ط˘ت ة˘ي˘ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا نإأ˘ف نأ˘ي˘ب˘لا

قيبط˘ت ة˘ي˘نأ˘كمإل ع˘قاو˘لا سضرأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘ضساو
عم أيلمع هحأجن فورظ ريفوتو يحضصلا لوكوتوربلا

ينأجملا جÓعلا نأمضضو91 ديفوك تأضصوحف نأمضض
ىلإا ةفأضضإلأب عأطقلا لأمع لكو ةذتأضسألاو ذيمÓتلل
تأططخملاو ةيعوبضسألا تيقاوملا يف رظنلا ةدأعإا
قيلعت دعب ةضصأخ تبضسلا موي لمعلا أهنم ةيئأنثتضسلا
ثيح نم سصرفلا لفأكت أادبم بأيغ نع Óضضف لقنلا
لقثأا أمم نيروطلا نيب سصضصحلاو تأميلعتلا يقلت

ةرازولا تمضصب ةيق˘ي˘ضسن˘ت˘لا تدد˘نو . ذأ˘ت˘ضسألا ل˘هأ˘ك
هيلإا تلأا أم و أهتأيلوؤوضسمو أهدوعو نم أهلضصنتو
يأا سسملت مل ثيح ةيئادتبلا سسرادملا يف عأضضوألا

حجأن يضسردم لوخدل ري˘ضضح˘ت˘لا ر˘هأ˘ظ˘م ن˘م ر˘ه˘ظ˘م
ةيضصولا تأهجلا ردضصت أميف تأيوتضسملا لك ىلعو
عنمو ،تاودنلا ، تأ˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ع˘ن˘م أ˘هاو˘ح˘ف ر˘ي˘ضشأ˘ن˘م
يلوؤو˘ضسم ة˘ح˘ضصل أ˘نأ˘م˘ضض أ˘ه˘ب˘تأ˘كم ي˘ف لأ˘ب˘ق˘ت˘ضسلا
نوطبختي ذيمÓتلاو ةذتأضسألا لبأقملا يف نكل عأطقلا
ةيقيضسنتلا تددجو .نأيبلا تاذ بضسحب رطأخملا يف
رييغت يف ةلثمتملا أهبلأط˘م˘ل ة˘بأ˘ج˘ت˘ضسلأ˘ب أ˘ه˘ب˘لأ˘ط˘م

عفرو662/41 يضسأئرلا موضسرملا ليعفتو جماربلا
ذأتضسأÓل ة˘ي˘ئار˘ضشلا ةرذ˘ق˘لا ع˘م ى˘ضشأ˘م˘ت˘ي أ˘م˘ب رو˘جألا

دعأقتلاو ةيلحملا تأ˘عأ˘م˘ج˘لا ن˘ع ة˘ضسرد˘م˘لا ل˘ضصفو
.بلأطملا نم أهريغو نضسلا طرضش نود يبضسنلا
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اضساضسم» اهايإا ةربتعم رئازجلا يف ناضسنإ’ا قوقح نأاضشب يبوروأ’ا ناملربلا ةحئ’ هتنمضضت امب تامظنمو ةيضسايضس بازحأا تمجاه
 .«رئازجلا ةدايضسب

اهل نايب يف ركنتضست ةيجراخلا

يبوروأ’ا نأملربلا يف ةلوادتملا ةلطأبلا تأمأهتإ’ا ةلمج ءاردزإأب بذكت رئازجلا

دÓبلا ةدايضسب اضساضسم اهتربتعا

يبوروأ’ا نأملربلا ةحئ’ مجأهت تأمظنمو بازحأا

ةيلاوزلا لاومأاب بعÓتلاب ةقلعتملا داضسفلا ةيضضق يف

لبقملا ربمسسيد6 ىلإا تأكرب ديعسسلاو سسأبع دلو لأمج نيقبأسسلا نيريزولا ةمكأحم ليجأأت
ليوحتو ةيلاوزلا لاومأأب بعÓتلا ةيضضق يف «تأكرب ديعضسلا» و «سسأبع دلو لأمج» نيقبأضسلا نيريزولا ةمكأحم ليجأأت ،ةمضصأعلا ءأضضق سسلجم ىأأترا

ءأضضق سسلجمب سصضصختملا يئازجلا بطقلل ىلوألا ةيئازجلا ةفرغلا يضضأق تررق. لبقملا ربمضسيد6  خيرأت ىلإا ،ةيمهو تأيعمج ىلإا لاومألا
أهيف عبأتي يتلاو ،ةيلاوزلا لاومأأب بعÓتلا أهيف مت يتلا ينطولا نمأضضتلا ةرازوب ةقلعتملا دأضسفلا ةيضضق يف فأنئتضسلا ةضسلج ليجأأت ،ةمضصأعلا

ةمكحم تنأك ةرأضشإÓلو .لبقملا ربمضسيد6  موي خيرأت ىلإا «تأكرب ديعضسلا»و «سسأبع دلو لأمج »ينطولا نمأضضتلا عأطق ىلع نأقبأضسلا نلوؤوضسملا
ةيضضق يف يضضأملا ةيليوج رهضش ذنم سسبحلا نهر دجاوتملا «سسأبع دلو لأمج» أقبأضس ينطولا نمأضضتلا ريزو تنادأا دق ،ةمضصأعلا دمحمأا يديضس

ةيمومع لاومأا ديدبت ةمهتب ،يرئازج رأنيد نويلمب هميرغتو ،اذفأن أنجضس تاونضس8ـب ةلودلا تارأطإا نم ددع أهيف عبأتي يتلا نيزوعملا لاومأأب بعÓتلا
ذفأنلا نجضسلأب أهضسفن ةيضضقلا يف تمكح أمك. ةيمومع تاررحم ريوزتو ةفيظولا لÓغتضسا ةءأضسإاو هب لومعملا عيرضشتلل ةفلأخم تأقفضص ماربإاو

ةيمومع لاومأا ديدبت ةمهتب ،رأنيد نويلمب هميرغتو ،»تأكرب ديعضس»9102 ةيليوج رهضش ذنم نجضسلا يف عبأقلا قبأضسلا ريزولا قح يف تاونضس4 ةدمل
¢S¢.T.ميظنتلاو عيرضشتلل ةفلأخم تأقفضص ماربإاو
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ميظنتو طب˘صضل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ فر˘ت˘عأو

ي˘˘ما˘˘صس» ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرأزو˘˘˘ب قأو˘˘˘صسأ’أ

سضع˘ب را˘ع˘صسأأ عا˘ف˘ترأ ل˘ي˘ج˘صست˘ب «ي˘ل˘˘ق

نأأ أدكؤوم، ةيئأذغلأ نئاجعلأ نم تامÓعلأ

ةيلوأ’أ اهتدام دعت يتلأ ةيئأذغلأ نئاجعلأ

عافتراب ةينعم ريغ، ةلودلأ نم ةمعدم

سضع˘˘˘˘˘˘ب تصسم ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘صسأ’أ

تاحيرصصت يف يلق حصضوأأو.تامÓعلأ

لعف˘لا˘ب ا˘ن˘ل˘ج˘صس د˘ق˘ل» :Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘ف˘ح˘صص

ن˘م تا˘مÓ˘ع˘لأ سضع˘ب را˘ع˘صسأ’ ًا˘عا˘ف˘ترأ

5 ـب اعافترأ تفرع يتلأ ةيئأذغلأ نئاجعلأ

تصسيل نكل ،مأر˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل جد01 ى˘لإأ

نيذلأ نييعانصصلأ نأأ ىلإأ أريصشم ،«اهلك

حم˘ق˘لأ ة˘صصا˘خ˘لأ م˘ه˘لأو˘مأا˘ب نودرو˘ت˘صسي

ةعانصصل ةيلو’أ ةداملأ دعي يذلأ بلصصلأ

أذه رع˘صس نودد˘ح˘ي، ن˘ئا˘ج˘ع˘لأو ق˘ي˘قد˘لأ

راعصسأأ نابصسحلاب أذخأأ يئأذغلأ جوتنملأ

ةيلودلأ ةصصروبلأ قوصس يف بوبحلأ هذه

امك. نطلل وروأ212 ايلاح زهانت يتلأ

ىعصست، ةرأزولأ نأأ ،لوؤوصسملأ تأذ دكأ

اهتددح يتلأ راعصسأ’أ قيبطت مأرتحأ ىلإأ

انقرف نأأ افيصضم ةمعدملأ دأوملل ةلودلأ

نم ةي’و84 ربع نأديملأ يف ةعزوم

و ةيراصسلأ راعصس’أ قيبطت نامصض لجأأ

ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ عا˘ف˘ترأ يأ ن˘ع غ˘ي˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لأ

ةي˘ئأذ˘غ˘لأ تا˘عا˘ن˘صصلأ عر˘ف نأأ ًا˘ف˘ي˘صض˘ُم،

سضع˘˘ب فر˘˘ع د˘˘ي˘˘م˘˘صسلأ و ن˘˘ئا˘˘ج˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل

ر˘ه˘صش ي˘ف رد˘صص نأأ د˘˘ع˘˘ب ،ت’Ó˘˘ت˘˘خ’أ

ةديرجلأ يف نيموصسرملأ ريخأ’أ ربمتبصس

معدلأ عفرب نيقلعتملأ25 مقر ةيمصسرلأ

نيهجوملأ بل˘صصلأ و ن˘ي˘ل˘لأ ح˘م˘ق˘لأ ن˘ع

ديمصس و قيقدلأ نم ىرخأأ عأونأأ ةعانصصل

.سسكصسكلأو ةيئأذغلأ نئا˘ج˘ع˘لأو ح˘م˘ق˘لأ

ىلع نولماعتملأ هذختأ يذلأ رأرقلأ وهو

يف بأرطصضأ ىلإأ ىدأأ امم ،ةرغ نيح

تداع دق رومأ’أ نأأ ىلإأ أريصشم، قوصسلأ

ذنم ةرأزو˘لأ نÓ˘عإأ د˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘لإأ

أذه قيبطت ليجأات نع ،اموي رصشع ةصسمخ

ام˘ك. دد˘ح˘م ر˘ي˘غ خ˘يرا˘ت ى˘لإأ مو˘صسر˘م˘لأ

ى˘ل˘ع ،را˘ع˘صسأ’أ ط˘ب˘صض لوؤو˘صسم سصر˘ح

ر˘فو˘ت سصو˘صصخ˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘نأا˘˘م˘˘ط

أدنفم ،قو˘صسلأ ي˘ف ه˘تا˘ق˘ت˘صشمو د˘ي˘م˘صسلأ

تا˘كب˘صش ي˘ف ة˘لوأد˘ت˘م˘لأ تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ

هذ˘ه ةرد˘ن لو˘ح ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘صصأو˘ت˘˘لأ
’ هنأأ ،سصوصصخلأ أذه يفً Óئاق، دأوملأ
انيومت كانه نأأ امب ،ةردن يأأ كانه دجوت
لب˘ق ن˘م ق˘ي˘قد˘لأ ع˘نا˘صصم ن˘م ا˘م˘ظ˘ت˘ن˘م
.بوب˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ نأو˘يد˘لأ

سسيل هنأاب لوقلأ ىلإأ ريخأ’أ يف سصلخو
راعصسأ’ ني˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ ع˘فر رر˘ب˘ي ا˘م كا˘ن˘ه
سضافخنأ كلذ يف ا˘م˘ب، ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ
يتلأ جاتن’أ ةفلكت عافترأ و رانيدلأ ةميق
نأ احصضوم ،نو˘ي˘عا˘ن˘صصلأ ا˘ه˘ب ج˘ج˘ح˘ت˘ي
نماصضتلاب يلحتلاب نوبلاطم ني˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ

ةبعصصلأ تاقو’أ هذه يف نينطأوملأ عم
ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ح˘صصلأ ة˘مز’أ بب˘صسب
راصشتنأ ببصسب ملاعلأ لود لئاصسك رئأزجلأ
برصض يذلأ دجتصسملأ «انوروك» سسوريف
.ميمصصلأ يف يملاعلأ داصصتق’أ
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يبعصشلأ سضرقلل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ دكأأ

لÓخ سسمأأ، ينا˘م˘حد د˘م˘ح˘م ،ير˘ئأز˘ج˘لأ

يتلأ تامدخ˘لأ م˘هأأ لو˘ح ة˘ي˘ف˘ح˘صص ةود˘ن

يرئأزجلأ يبعصشلأ سضرقلأ كنب اهمدقي

تاصسصسؤوملأ باحصصأ’ سضورق ميدقت نع

اميف راصشأأو .رانيد نويلم051 ىلإأ لصصت
ةر˘ي˘غ˘صصلأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ل˘يو˘م˘ت سصخ˘˘ي
ىلع درلأ متي هنأأ، ةئصشانلأو ةطصسوتملأو

27 زوا˘ج˘ت˘ت ’ ةد˘م ي˘ف نو˘˘بز˘˘لأ بل˘˘ط
˘ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ طر˘ت˘صشأو.ة˘عا˘صس
نو˘كي نأأ ،ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ سضر˘ق˘ل˘˘ل
بحا˘صص د˘ي˘ف˘ت˘صسي ى˘ت˘ح ،Ó˘ما˘ك ف˘ل˘م˘˘لأ

أذأ» Óئاق فاصضأأو .سضرقلأ نم ةصسصسؤوملأ
يف نوصصتخم كانه Óماك فلملأ نكي مل
نوبزلأ ةحيصصنب نوموقي تاجوتنملأ هذه
ريدملأ سسيئرلأ دكأأو.» Óماك فلملأ مامتإ’
نل هنأأ، يرئأزجلأ يبعصشلأ سضرقلل ماعلأ
ىغلم فلملأ نوكي لب، سضفر كانه نوكي
ثدحتملأ حصضوأأو .هلامكأ ةياغ ىلأ اتقؤوم

متيصس ،1202 نأوج03 نوصضغ يف هنأأ

يبعصشلأ سضرقلل ةعبات ةلاكو001 حتف

ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘نأأ ح˘˘˘صضوأأو .ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

ىلإأ سضرقلأ لصصي ،ةريغصصلأ تاصسصسؤوملل

تاصسصسؤوملل ةبصسنلاب ا˘مأأ، را˘ن˘يد ي˘نو˘ي˘ل˘م

.رانيد نويلم051 ىلإأ لصصيف ةطصسوتملأ

¯ S¢.T¢

سسلجم ىدل ةيروهمجلأ ليكو سسمتلأ

قح يف ةبوقعلأ ديدصشت ةمصصاعلأ ءاصضق

ءاهب» اقباصس نÓفأ’أ نع يناملربلأ بئانلأ

سسابع دلو لامج يلجنو «ةبيلط نيدلأ

ةلاح يف دجأوتملأ «يفأولأو «ردنكصسأ»

ف˘ل˘كم˘لأ يد˘لا˘خ قا˘ن˘صشو˘˘ب أذ˘˘كو رأر˘˘ف

ةهبجب7102 تايعيرصشتل تاحيصشرتلاب

ماعلأ قحلأ يعدم ىأاترأو .اقباصس ريرحتلأ

تأونصس سسم˘خ ة˘بو˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت سسا˘م˘ت˘لأ

يف جد فلأأ002 ـب ردقت ةيلام ةمأرغو

يصشبح» لواقملأ و يراقعلأ ليكولأ قح

لأومأ’أ لك ةرداصصمب ا˘ب˘لا˘ط˘م ،«د˘م˘ح˘م

تقلطنأو أذه .نيمهتملأ ىدل ةزوجحملأ

ءا˘صضق سسل˘ج˘˘م˘˘ب د˘˘حأ’أ مو˘˘ي˘˘لأ حا˘˘ب˘˘صص

بئانلأ ةمكاحم فانئتصسأ ةصسلج ةمصصاعلأ

ينطولأ ريرحت˘لأ ة˘ه˘ب˘ج ن˘ع ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ

نيمأ’أ ينبأو «ةبيلط نيدلأ ءاهب» اقباصس

يف عباقلأ «ردنكصسأ» اقباصس نÓفÓل ماعلأ

ةلاح ي˘ف د˘جأو˘ت˘م˘لأ «ي˘فأو˘لأ»و ن˘ج˘صسلأ

ة˘با˘ي˘ن˘لأ ه˘ق˘ح ي˘ف تصسم˘ت˘لأ يذ˘لأو رأر˘ف

عيب ةيصضق يف  ،تابوقعلأ ىصصقأأ ذيفنت

ع˘ير˘صشت˘˘لأ ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م و نÓ˘˘ف’أ سسوؤور

نم لأومأ’أ سسوؤور ةكرح يف فرصصلأو
ءاهب ىفن قايصسلأ أذه يفو .جراخلأ ىلإأو
أدكؤوم ،هل ةهجوملأ مهتلأ ةبيلط نيدلأ
ناك يتلأ تأزوا˘ج˘ت˘لا˘ب ن˘مأ’أ غ˘ل˘بأأ ه˘نأا˘ب
رد˘ن˘كصسأ سسا˘ب˘ع د˘لو ي˘ل˘ج˘ن ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي
ءيرب هنأاب ةبيلط حصضوأأ امك ،يفأولأو
هنأاب ةبيلط عباتو .ء’ؤوهل ةيحصض عقو دقو
فرط نم ةمواصسملأو زأزتبÓل سضرعت
هوبلاط امهنأأ أر˘ي˘صشم ،رد˘ن˘كصسأو ي˘فأو˘لأ
بزحلأ ةمئاق ىلع هئاقبإ’ لاملأ راصضحإاب
هبصسح هعفد يذلأ رمأ’أ ،ةبانع هتي’وب
أريصشم ،كلذب نمأ’أ حلاصصم غÓبإأ ىلإأ
تأر˘با˘خ˘م˘لأ زا˘ه˘ج سسي˘ئر ر˘ب˘خأأ ه˘نأأ ى˘لإأ
يذلأ رمأ’أ وهو ،«قاطرط ريصشب «كأذنأ
ه˘ئ’دإأ لÓ˘خ حر˘صص ثي˘ح ،ه˘ق˘ئا˘صس هد˘˘كأأ
لصصوأأ هنأاب سسلجملأ ةئيه مامأأ هتداهصشب

اقباصس تأرباخملل ماعلأ ريدملأ دنع ةبيلط
ةمصصاعلأ ميهأربأ يلأدب تأرباخملأ رقمب

،سسا˘ب˘ع د˘لو ي˘ن˘بأ هو˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ب ه˘غÓ˘˘بإ’
ركنأأ هتهج نم .هتقفرب هآأر هنأاب أدكؤوم
ةبيلط هيلإأ هبصسنام سسابع دلو ردنكصسإأ

هئاقب لباقم لاملاب هتبلاطمب تاماهتأ نم
هتلئاع نأاب أدكؤوم ،ةيباختنإ’أ ةمئاقلأ يف
نأاب هل ةجاح ’و لاملأ نم ريثكلأ كلمت

أدكؤوم ،ناك سصخصش يأأ نم كلذ بلطي
ميتنصس يرايلم غلب˘م ه˘م˘ل˘صس ة˘ب˘ي˘ل˘ط نأا˘ب

يذلأ رمأ’أ وهو ةرايصس هل يرتصشي ىتح
دمتعي نل هنأا˘ب ح˘صضوأأ ن˘يأأ ،ة˘ب˘ي˘ل˘ط ها˘ف˘ن

نأأو ةرايصس ءأرصشب هتبغر ةلاح يف هيلع
هذهب مايقلل نيفظوملأ نم ريثكلأ هيدل
سسا˘ب˘ع د˘لو ن˘بأ فدرأأو أذ˘˘ه .ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لأ
حلاصصم عم نواعت ةبيلط نأاب ،ردنكصسأ
ىلع رثع نيأأ ،ةديصصملأ يف هعقوأأو نمأ’أ

ميتنصس نويلم008و رييÓم4  غلبم

دنع سسابع دلو لزنمب وروأأ فلأأ002و
ةمكحم تنأدأأ دقف ريكذتللو  .هصشيتفت
ربمتبصس نم عصساتلأ موي دمحمأ يديصس
نÓف’أ نع يناملربلأ بئانلأ ،يصضاملأ
نجصسلأ ة˘بو˘ق˘ع˘ب » ة˘ب˘ي˘ل˘ط ن˘يد˘لأ ءا˘ه˘ب»

8 ـب هم˘ير˘غ˘تو تأو˘ن˘صس8 ةدمل ذ˘فا˘ن˘لأ
،هكÓمأأ عيمج ةرداصصمو رانيد نييÓم
ماعلأ نيم’أ لجن ىلع تصضق نيح يف
دلو لامج«ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزحل

02ب «سسابع دلو يفأولأ» اقباصس «سسابع
سضبقلاب رمأ’أ دييأات عم أذفان انجصس ةنصس
هقيقصش ىلع مكح امنيب ،هدصض رداصصلأ

8 ب نجصسلاب عباقلأ ردنكصسأ سسابع دلو
ـب ردقت ةيلام ةمأرغو أذفان انجصس تأونصس

ف˘صصن ةردا˘صصم ع˘م را˘ن˘يد ن˘ي˘يÓ˘˘م8
مئأوق عيبب ةصصاخلأ ةيصضقلأ يف  هلأومأأ
لأومأأ ديدبتو ةي˘ب˘ل˘غأ’أ بز˘ح˘ل ح˘صشر˘ت˘لأ

ةفلا˘خ˘م تا˘ق˘ف˘صص مأر˘بإأ أذ˘كو ةیمو˘م˘ع
ةءاصسإأ ىلإأ ةفاصضإ’اب هب لومعملأ عيرصشتلل
ي˘˘ف ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لأو ة˘˘فیظو˘˘لأ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسأ

ةمكحملأ تطلصس امك .ةيمومع تأررحم
ةيعيرصشتلأ تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ ق˘صسن˘م ق˘ح ي˘ف

يدلاخ«7102 يام تايعيرصشتل ةهبجلل

فلأأ002و ذفان سسبح نيماعب «قانصشوب
ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘˘غ ير˘˘ئأز˘˘ج را˘˘ن˘˘يد
ةءأربلأ حنم تأاترأ امنيب ،ذوفنلأ لÓغتصسأ
د˘م˘حأأ «لوا˘ق˘م˘لأو يرا˘ق˘ع˘˘لأ ل˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘ل

.هيلإأ ةبوصسنملأ مهتلأ عيمج نم «يصشبح
ةبيلط ن˘يد˘لأ ءا˘ه˘ب ن˘يدأأ د˘ق˘ف ةرا˘صشإÓ˘لو
زأزتب’أو ةهوبصشم تاقفصص مأربأ ةمهتب
ةيباختن’أ ةلمحلل يفخلأ ليومتلأ أذكو
ي˘صسا˘ي˘صس بز˘ح ل˘يو˘م˘ت ى˘لأ ة˘فا˘صض’ا˘ب
عبوت امك ،ةيعرصشو ةينوناق ريغ قرطب
نÓف’أ نع اقباصس لو’أ لوؤوصسملأ ينبأ
مهتب فلملأ سسفن  يف «سسابع دلو لامج»
عيرصشتلأ ة˘ف˘لا˘خ˘مو سضي˘ي˘ب˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ايأزم بلطو فرصصلاب سصاخلأ ميظنتلأو
 ةقحتصسم ريغ
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ر˘ي˘فو˘ت˘لأ قود˘ن˘صص ق˘ل˘˘ط˘˘ي نأأ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ي˘ف ة˘صصصصخ˘ت˘˘ُم ة˘˘لا˘˘كو، طا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’أو
طبأوصضل ةقباطملأ ةيلا˘م˘لأ تÓ˘ما˘ع˘م˘لأ
هيف ىعصست تقو يف،ةيمÓصسإ’أ ةفريصصلأ
ةيلاملأ درأوملأ باطقتصسأ ىلإأ ةموكحلأ

فيظوت لÓخ نم داصصتق’أ يف اهّخصض و
ن˘مو .بل˘ط˘ل˘ل بي˘ج˘ت˘صست ي˘ت˘لأ تأودأ’أ
نب نميأأ ةيلاملأ ريزو نصشدي نأأ رظتنملأ

،قودنصصلأ يلوؤوصسم ةقفر نامحرلأ دبع
ةنيدم اهرقمو ةلاكولأ هذه ،ءاثÓثلأ أدغ

جمانرب نمصض جردنت يتلأو ،يلأواطصس

ل˘م˘صشي «با˘ن˘ك» كن˘˘ب˘˘ل ل˘˘ما˘˘صش ل˘˘م˘˘ع

يلام ٍماظنل سسيصسأاتلل تاي’ولأ فلتخم

،ة˘ي˘مÓ˘صسإ’أ ة˘فر˘ي˘˘صصلأ ج˘˘مد˘˘ي ل˘˘ما˘˘صش

ذ˘فأو˘ن در˘ج˘م ن˘م ر˘ث˘كأأ ى˘˘لإأ لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘ل

فنصصلأ أذه مامأأ لاجملأ تحتف كيبابصشو

نم عصسأو لكصشب بأرتقÓل ةفريصصلأ نم

يكنبلأ ماظنلأ يف مهجامدإأو نينطأوملأ

«بانك كنب» ة˘صسصسؤو˘م تنا˘كو.ثيد˘ح˘لأ

أذه يف اهتامدخ دامتعأ ىلع تلصصحت دق

ىو˘ت˘ف˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه ن˘م ي˘فر˘صصم˘لأ ما˘ظ˘ن˘˘لأ

ًةصصرف ةب˘صسا˘ن˘م˘لأ نو˘كت˘صسو ،ة˘ي˘عر˘صشلأ

تÓ˘ما˘ع˘م˘لأ لو˘˘ح ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأ قÓ˘˘طإ’

ل˘يو˘ح˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ي˘لا˘م˘لأو ة˘ي˘كن˘ب˘˘لأ

ءا˘صضف ى˘لإأ ر˘ي˘فو˘ت˘لأ قود˘ن˘صص ف˘˘ح˘˘ت˘˘م

عÓطإÓل ذيمÓتلأو ةبلطلأ مامأأ حوتفم

و ريفوتلأ لثم،ل˘ئا˘صسم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع

ًامزÓمً اينطوً اكولصس نوكيل ،طايتحإ’أ

اهنم درأوملأ ةيم˘ن˘ت ي˘ف م˘ها˘صسي˘ل در˘ف˘ل˘ل

فورظلأ ةهجأومل ةينطولأ ةيلاملأ ةينبلأ

رئأزجلأ كنبل قبصس دقف ،ريكذتلل .ةبعصصلأ

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ كو˘ن˘˘ب˘˘لأ ما˘˘ي˘˘ق˘˘ب سصي˘˘خر˘˘ت˘˘لأ

ةيفرصصم تاجتن˘م ة˘ي˘نا˘م˘ث˘ل ق˘يو˘صست˘لا˘ب

8 ـب ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإأ

ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘مÓ˘صسإأ ة˘ي˘فر˘˘صصم تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م

،ةراجإ’أ ،ةكراصشملأ ،ةبراصضملأ ،ةحبأرملأ

عئأدوو ع˘ئأدو˘لأ تا˘با˘صسح ،عا˘ن˘صصت˘صس’أ

يف ةمهاصسملأ فدهب كلذو ،رامثتصس’أ

ةلويصسلأ خصضً اصصوصصخو راخد’أ ةئبعت

ىلع ديدحتلابو كونبلأ جراخ ةلوأدتملأ

لخأد حبصصيل ةيزأوملأ قوصسلأ ىوتصسم

ةدئافلاب دوع˘ي ل˘كصشب ة˘ي˘م˘صسر˘لأ قو˘صسلأ

.ينطولأ داصصتق’أ ىلع امتح

معدلا عفر ةراجتلا ةرازو ليجأات مغر اعافترا تلجصس امدعب

 تادايزلا فششكل قاوشسألا يف ةبقارم قرف
نئاجعلا راعشسأا يف ةينوناقلا ريغ

ئراط يأل تادادعتصسا دوجو نع ثدحت

 اشضافخنإا عقوتي ديزوب نب
سسوريفب تاباشصإلا ددع يف

ةلبقملا ةليلقلا مايألا يف انوروك
دبع، تايف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو نا˘ك˘صسلاو ة˘ح˘صصلا ر˘يزو ع˘قو˘ت
ةبصسن ضضافخنا ةيعاذإا تاحيرصصت يف، ديزوب نب نامحرلا
. ةلبقملا مايلا لÓخ دÓبلا يف انوروك ضسوريفب ةباصصإلا

نأا˘ب ي˘ن˘طو˘لا ما˘ع˘لا يأار˘ل˘ل ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط ة˘˘لا˘˘صسر˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا ثع˘˘بو
يملعلا ضسلجملا عم قيصسنتلاب ةصسارد ايلاح يرجت هحلاصصم
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل بصسا˘ن˘م˘لا حا˘ق˘ل˘لا را˘ي˘ت˘خل ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل و
يبعصشلا ينطولا ضشيجلا نأا هدافم ةيناثلا ةلاصسرلا ضصخلمو.
ةعبات تايفصشتصسمو ةزهجم تآاصشنم أايهو تاءارجإا ذختا دق
دد˘ع د˘ياز˘ت ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ءا˘˘بو˘˘لا ءاو˘˘ت˘˘حل ةز˘˘ها˘˘ج ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
حÓ˘˘˘صصإاو نا˘˘˘ك˘˘˘صسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘يزو ع˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘يو .تا˘˘˘با˘˘˘صصإلا
ةب˘صسن ضضا˘ف˘خ˘نا د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا
,ةلبقملا مايلا لÓخ دÓبلا يف انوروك ضسوريفب ةباصصإلا

عو˘ب˘صسألا ف˘صشك˘ت˘صس ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا» :دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘ق ثي˘˘ح
دا˘صضم˘لا حا˘ق˘ل˘لا ه˘ن˘م ي˘ن˘ت˘ق˘ت˘صس يذ˘لا ر˘ب˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘ع يرا˘˘ج˘˘لا

ة˘م˘ث ه˘نأا«: د˘يزو˘ب ن˘ب لا˘ق قا˘ي˘صسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو .«91-ديفوكل

اربخم04 مهنمو  حاقللا اذه جاتنإا ىلع نولغتصشي ربخم002
دقف امدقت رثكألا رباخملا ددع امأا ىعصسملا اذه يف امدقتم

ىلإا تلصصو رباخم5 وأا4 مهنمو رباخم01 ةعاصسلا دحل غلب
ىلع رئازجلا لمعت«: ديزو˘ب ن˘ب فا˘صضأاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
اهتاذ دح يف ربا˘خ˘م˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ر˘با˘خ˘م˘لا هذ˘ه˘ب لا˘صصتلا

ةنأامط ةلاصسرب ريزولا ثعبو .«تارافصسلا قيرط نع اذكو
ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘ت«: Ó˘ئا˘ق ه˘ح˘لا˘صصم نأا˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘ل˘˘ل
ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل و ي˘م˘ل˘ع˘لا ضسل˘ج˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘˘ب ة˘˘صسارد

ةلاصسرلا ضصخلمو، ني˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل بصسا˘ن˘م˘لا حا˘ق˘ل˘لا را˘ي˘ت˘خل
تاءارجإا ذختا دق يبعصشلا ينطولا ضشيجلا نأا هدافم ةيناثلا

ةزهاج ضشيجل˘ل ة˘ع˘با˘ت تا˘ي˘ف˘صشت˘صسمو ةز˘ه˘ج˘م تآا˘صشن˘م أا˘ي˘هو
.«Óبقتصسم تاباصصإلا ددع ديازت ةلاح يف ءابولا ءاوتحل
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لخدي يذلا «ضسكونيفول» ءاود رارغ ىلع
نيباصصملل يجÓعلا لوكوتربلا نمصض

انوروك ضسوريفب

دوجوم ريغ ءاود003 نم رثكأا
تايلديشصلا ىوتشسم ىلع

يلاو ريمصس نيدمتعملا ةلدايصصلا مصساب يمصسرلا قطانلا دكأا

نم ءاود003 براقي ام يف ةردن ايلاح دهصشت رئازجلا نأا
لو˘كو˘تور˘ب˘لا ي˘ف ل˘خد˘ي يذ˘لا «ضسكو˘ن˘ي˘˘فو˘˘ل» ءاود ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ي˘ف ي˘لاو ر˘ك˘ن˘ت˘˘صساو .د˘˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو˘˘ل ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا

ضضع˘ب تا˘فر˘صصت ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘عاذإÓ˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب ىلدأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
،طورصشم˘لا ع˘ي˘ب˘لا˘ب ة˘لدا˘ي˘صصلا نو˘موا˘صسي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘عزو˘م˘لا

لاعتفاو ءاودلا نيزخت ىلإا دمعت فارطألا ضضعب نأا ازربم
بصسحو .مهنع غÓبإلا ةرورصض ىلع اددصشم ،ةردنلا ةمزأا
ة˘يودألا ي˘ف ة˘ل˘ج˘صسم˘لا ةرد˘ن˘لا هذ˘ه نإا˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ضسف˘˘ن
بل˘ط˘لا ةدا˘يزو ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘صشت˘نا و˘˘ه ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ب˘˘صس
رئازجلا نأا ىلإا اريصشم، ةيودألا فانصصأا ضضعب ىلع يملاعلا
ة˘˘يرادإا فور˘˘ظ˘˘ل ة˘˘يودألا ضضع˘˘ب ي˘˘ف ةرد˘˘ن ا˘˘ق˘˘با˘˘صس تد˘˘ه˘˘˘صش
نيدمتعملا ة˘لدا˘ي˘صصلا ة˘با˘ق˘ن نأا ي˘لاو ف˘صشك ا˘م˘ك. ة˘صصا˘خو
ةينلديصصلا ةعا˘ن˘صصلا ةرازو ىلإا ة˘ي˘عو˘ب˘صسأا ر˘يرا˘ق˘ت ل˘صسر˘ت
فرعت يتلا ةيودألاو ةردن دهصشت يتلا ةيودألا اهيف ددحت،
«ضسكوني˘فو˘ل» ءاود˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا. ا˘بذ˘بذ˘تو ا˘بار˘ط˘صضا

ىد˘˘ل ار˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘م نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأا ي˘˘˘لاو د˘˘˘كأا˘˘˘ف،8.0و6.0 راد˘ق˘˘م˘˘ب
داز بل˘ط˘لا نأا ر˘ي˘غ، Ó˘ي˘ل˘ق نا˘ك ه˘ي˘ل˘ع بل˘ط˘لاو تا˘ي˘لد˘ي˘صصلا

،انوروك ضسوريفل يجÓعلا لوكوتوربلا هلوخد روف هيلع
«ضسوكنيفول«ـل ضسينج ءاود جاتنإا ددصصب رئازجلا نأا ازربم
دعو يذلا لكصشملا وهو ،بلطلل بيجتصست ل ةليلق تايمكب
.نكمم تقو برقأا يف هلحب ةينلديصصلا ةعانصصلا ريزو
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يجاتلا ضسوريفلاب ةيمويلا تاباصصإلا
اهصضافخنا لصصاوت دجتصسملا

سسوريفب ةديدج ةباشصإا9001 ءاشصحإا

ءافشش ةلاح636 و ةافو71 ،انوروك
ضسور˘ي˘ف رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘صصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تصصحأا

لÓخ ةديدج ةلاح9001  دحألا ضسمأا،رئازجلا يف انوروك

ضسوريفب تاباصصإلا ددع ل˘صصاو˘يو.ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘عا˘صس42 ـ˘˘لا

9001 ليجصست م˘ت ثي˘ح،ع˘جار˘ت˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك

هب دافأا امبصسح ،ةيصضاملا ةعاصس42 ـلا لÓخ ةديدج ةلاح
رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘صصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘˘لا

مت امك.راروف لامج روتكدلا رئازجلا يف انوروك ضسوريف

دجاوتي امنيب ،ةديدج ءافصش ةلاح636و ةافو71 ليجصست

حصضوأاو.ةزكرملا ةيانعلا حلاصصم ىوتصسم ىلع اصضيرم44
انوروك ضسوريفب نيباصصملا ددع يلامجإا نأا ،راروف لامج

اهنم ،ةلا˘ح12228 غلب،رئازجلا ي˘ف هرو˘ه˘ظ ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م

40235و،تايفولا ددع يلامجإا0142 ،ةديدج ةلاح9001
.ءافصشلا تلاح ددع يلامجإا
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«ديمصسلا» بلصصلا حمقلاب ضصاخلا معدلا عفر ةراجتلا ةرازو ليجأات ىلع نيعوبصسأا رورم نم مغرلا ىلع اعافترا نئاجعلا ضضعب راعصسأا تلجصس
.نئاجعلا ةعانصص يف ةصصصصختملا عناصصملل هجوملا

يلاواطصس ةيدلب ىوتصسم ىلع ادغ ةيلاملا ريزو اهنصشدي نأا رظتنملا نم

ةيمÓشسإلا ةفريشصلا طباوشضل ةقباطملا ةيلاملا تÓماعملاب ةشصاخ ةلاكو قلطي «كنب بانك»

Óماك فلملا نوكي نأا طرصش

ةعاشس27 ـلا زواجتت ل ةدم يف تاشسشسؤوملا باحشصأل رانيد نويلم051 ىلإا لشصت سضورق

نيمهتملل ةزوجحملا لاومألا عيمج ةرداصصمب بلاط اميف

سسابع دلو لامج يلجنو ةبيلط قح يف ةبوقعلا ديدششت سسمتلي ةيروهمجلا ليكو



¯Ω.eù°©ƒO 

حور˘ج˘ب ه˘ت˘˘جوزو ل˘˘جر بي˘˘سصأا
امهمجاه امدعب ةروطخ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
«دمحم د’وأا » ةقطنمب جئاه بئذ
لوجع داو ير˘ي˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
.ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و قر˘˘سش ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلا

نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘م ردا˘˘˘سصم بسسح˘˘˘بو
ىلا امهقيرط يف اتناك نيتيحسضلا
ينج لجأا نم ةيعارزلا لوقحلا دحأا
جئاه بئذب أاجافتي نأا لبق نوتيزلا

سضقنا ثيح ةوقب ا˘م˘ه˘م˘جا˘ه˘ي و˘هو
مغرلا ىلع ةئجافم ةروسصب امهيلع
هنم بورهلا نيتيحسضلا ةلواحم نم
قحلأا دقو ، هتسضبق نم تÓفإ’او
دسسجب ةرئاغ احورج جئاهلا بئذلا
ا˘م˘ه˘˘فار˘˘طأا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خو ن˘˘ي˘˘جوز˘˘لا
ةدع يف امهسضعب ماق امدعب ىلفسسلا
سصلختلا نم انكمتي نأا لبق نكامأا

دعب امهلقن متيل خارسصلا طسسو هنم
يروتنم ريسشب ىفسشتسسم ىلإا كلذ
جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘˘ب

اذ˘ه نأا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘سصم تر˘˘كذو.
يذلا هعون نم لوأ’ا سسيل موجهلا
ةيدلب فايرأاب ن˘ي˘ن˘طاو˘م فد˘ه˘ت˘سسي

ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلا  لو˘˘ج˘˘˘ع داو ير˘˘˘ي˘˘˘خ
نم «دمحم د’وأا » ةقطنم اديدحتو
نم ةمدا˘ق˘لا ة˘ج˘ئا˘ه˘لا با˘ئذ˘لا ل˘ب˘ق
تد˘ه˘سش ثي˘ح ةروا˘ج˘م˘لا تا˘با˘غ˘لا
ةلثامم ثداوح ةدع ةقطنملا سسفن
ةدا˘يز˘لا ل˘ظ ي˘ف كذو ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘ف
تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا
ةسصاخو قطانملا هذ˘ه˘ب ة˘سسر˘ت˘ف˘م˘لا

لوجتت تتاب يتلا ريزانخلاو بائذلا
اثحب ةلوهأاملا قطانملا يف ةيرحب

ىلع تدتعا ام اريثكو ءاذغلا نع
مه˘تد˘جو ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا سضع˘ب
تÓمح بايغ يف كلذو اهقيرط يف
هذ˘ه سصا˘ن˘ت˘˘قاو د˘˘ي˘˘سصل ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
تتا˘ب ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تا˘ناو˘ي˘˘ح˘˘لا
ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ا˘قد˘ح˘م ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كسشت
تاعاسس يف اسصو˘سصخ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تاقوأ’ا يف اذكو ىلوأ’ا حابسصلا
. ءاسسملا نم ةرخأاتملا
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ع˘يزو˘ت˘لا زا˘ي˘ت˘ما ة˘كر˘سش تق˘ل˘طأا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ،ار˘˘خؤو˘˘م ،ة˘˘سسب˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب

ة˘˘ع˘˘سساو ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت

ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

نم ةيزاغلاو ةيئابرهكلا تاكبسشلا

اوناك ءآاوسس نئابزلا فلتخم فرط

ر˘ب˘ع ة˘سصا˘˘خ تا˘˘سسسسؤو˘˘م وأا ادار˘˘فأا

عجار اذهو مÓع’ا لئاسسو فلتخم

ةينمأ’ا تافاسسملا مارتحا مدع ىلإا

فرط نم رفحلا لاغسشأاب مايقلا ءانثأا
د˘˘ي˘˘ي˘˘سشت و ،تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
دارفأ’ا فرط نم لزانملاو ينابملا

ةروطخلا مجح ةاعارم نود امومع
،كولسسلا اذه نع نيجتانلا ررسضلاو
مهتايح ىلع اريبك ارطخ لكسشي امم
كلذ يدؤوي نأا نكميو مهتاكلتمم و
ل˘ث˘م ة˘ت˘ي˘م˘م ثراو˘ك ثود˘˘ح ى˘˘لا
بر˘˘ه˘˘كت˘˘لا را˘˘ط˘˘˘خأ’ سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

نمو ، ةهج نم اذه تاراجفن’او
ابلسس ةرهاظلا هذه رثؤوت ىرخأا ةهج

اهنع جتني امم ةمدخلا ةيعون ىلع
تامدخ ميدقت يف تابوعسص ةدع
ةريبك رئاسسخ دبكتو نئابزلل ةنسسح
بسسحو ،ة˘˘˘كر˘˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ىد˘˘ل ةدو˘˘جو˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصح’ا

م˘˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ف  ا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘سصم

ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت ة˘لا˘ح011 ل˘ي˘ج˘سست
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلاو ة˘يزا˘غ˘لا تا˘˘كب˘˘سشلا
ةبسسنلاب امأا ،رفحلا لاغسشأا نع ةجتان
تا˘كب˘سشلا ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لا ت’ا˘ح˘ل
ينابملا دييسشت تايلمع نع ةجتانلا

ربع ةعزوم ةلاح683 ـب تردق دقف

دقو ، ةسسبت ةي’و تايدلب فلتخم

دسض ةلادعلل ىوكسش923 ميدقت مت

هيلعو ،ةرهاظلا هذه ىلع نيمئاقلا

اهنئابز نم عيزو˘ت˘لا زا˘ي˘ت˘ما بل˘ط˘ت

ة˘ط˘ي˘ح˘لا ي˘خو˘˘ت ةرور˘˘سضب مار˘˘كلا

يعولا نم ةجرد باسستكاو رذحلاو

و مهتمÓسس و مهنمأا ىلع ظافحلل

يتلا تايكولسسلا هذه نع داعتب’ا

.ةكلهتلا ىلإا مهتايحب يدؤوت
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تميخ يتلا تابارطسضإ’ا دعبف

مايأا لبق لجيجب لقنلا عاطق ىلع

يف نيلقانلا بلغأا لوخد لÓخ نم

ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا حو˘˘ت˘˘ف˘˘م بار˘˘سضإا

ءاوجأا تداع يحسصلا لوكوتوربلا

عاطقلا اذ˘ه ى˘ل˘ع م˘ي˘خ˘ت˘ل بسضغ˘لا

ف˘˘˘قو˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘حأ’ا سسمأا

م˘هأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا

ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب طو˘˘ط˘˘خ˘˘لا

˘-ر˘ي˘ها˘ط˘لا ط˘خ˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو

ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘بر˘ي يذ˘˘لا تسسو˘˘سسا˘˘ت

ةيعماجلا ةنيدملاب ةي’ولاب ةيناثلا

ي˘ع˘ما˘ج˘لا بط˘˘ق˘˘لا˘˘ب ىر˘˘حأ’ا˘˘ب وأا

نولقانلا عجرأاو. تسسوسساتب يناثلا

بب˘سس ط˘خ˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع نو˘ل˘ما˘ع˘لا

ةيعسضو ى˘لإا ل˘م˘ع˘لا ن˘ع م˘ه˘ف˘قو˘ت

ر˘ي˘ها˘˘ط˘˘لا ط˘˘بر˘˘ي يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

قيرطب ارورم تسسوسسا˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ارو˘˘هد˘˘ت فر˘˘ع يذ˘˘˘لاو طاو˘˘˘سشأ’ا

لعفب ةريخأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ار˘ي˘ب˘ك

تفزلا تاقبط فارجناو رفحلا ةرثك

هعطاق˘م ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ط˘غ˘ت ي˘ت˘لا

يقيقح بطم ىلإا هلّوح يذلا رمأ’ا
تÓ˘فا˘ح˘لا با˘˘ح˘˘سصأ’ ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
هذ˘ه ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا سضر˘ع˘˘ت ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب
ءارج ةيكيناكيم باطعأ’ ةريخأ’ا
وهو قيرط˘لا اذ˘ه ة˘ي˘ع˘سضو رو˘هد˘ت
لÓخ رثكأا فعاسضت يذلا روهدتلا
تابارطسضإ’ا لعفب ةريخأ’ا مايأ’ا

راثأا يذلا رمأ’ا ةقحÓتملا ةيوجلا
رتكأا اوبلاط نيذلا نيلقانلا جاعزنا

را˘ب˘ت˘عإ’ا ةدا˘عا ةرور˘سضب ةر˘م ن˘˘م
ببسستو اذه .يقرطلا روحملا اذهل
طخ ىلع نيلماعلا نيلقانلا بارسضا
يف ل˘ج˘ي˘ج˘ب تسسو˘سسا˘ت-ر˘ي˘ها˘ط˘لا
نم تائملل ةبسسنلاب ةداح لقن ةمزأا

لامعلا اديدحتو نيتقطنملا ناكسس
نو˘سسرد˘ي ن˘يذ˘لا ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو
تسسوسساتب يناثلا يعماجلا بطقلاب
م˘ه˘تا˘نا˘ح˘ت˘ما او˘˘ه˘˘ن˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لاو
اذه نأاو ا˘سصو˘سصخ د˘ع˘ب ةر˘خأا˘ت˘م˘لا
نم موي لوأا عم نمازت بارسضإ’ا
. ديدجلا عوبسسأ’ا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ3516ددعلا0202 ربمفون03 نينثإلا4
www.akhersaa-dz.com

  قيرطلا ةيعسضو يدرت ببسسب

 لمعلا نع نوبرسضي لجيجب «تسسوسسات -ريهاطلا» طخ ىلع نولقانلا

تاكلتمملاو سصاخسشأ’ا ةايح ىلع راطخأا ثودح عم ةازاوملاب رئاسسخ ةكرسشلا دبكت دعب

 زاغلاو ءابرهكلا تاكبسش ىلع نيدعتملا دسض ةلادعلا ىدل ةسسبت زايتما اهتمدق ىوكسش923
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ةيرق ناكسس نم ريبك ددع مدقأا
ةي’و روسصن˘م د’وأا ة˘يد˘ل˘ب نا˘م˘ق˘ل
مقر ينطولا قيرطلا قلغ ةليسسملا

مامحو ةل˘ي˘سسم˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا06
ناسصغأاو ةراجحلا عسضوو ةعلسضلا
ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا تÓ˘ج˘ع˘لاو را˘˘ج˘˘سشأ’ا
رخا ةد˘ير˘ج˘ل او˘حر˘سص نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
ى˘لإا دو˘ع˘ي م˘ه˘جا˘ج˘ت˘˘حا نأا  ة˘˘عا˘˘سس
نم نيديفتسسملاب ةسصاخلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

002 ب ردقملا ةيبارتلا تائزجتلا
اهنع جارفإ’ا مت يتلاو ةيبارت ةعطق

د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ح˘˘لا˘˘سصم فر˘˘ط ن˘˘˘م
بسسحو عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن رو˘سصن˘˘م
ةمئاقلا نأا اودكأا  نيذلا نيجتحملا

ةرواجم تايدلب نم ءامسسأا تلمح
ةمئاقلا نم دافتسسا يذلا تقولا يف،

اوبلاط ثيح مهتيرق نم اسصخسش06
ةيدلبلا سسيئرو  ةرئادلا سسيئر  نم
جرفملا ةمئاقلا يف رظنلا ةداعإا يف
بابسش نأا نورخآا  قلع اميف، اهنع
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا˘ب ى˘لوأا  م˘ه ة˘ير˘ق˘˘لا
نورخآا ناك امي˘ف ، ة˘ي˘بار˘ت˘لا ع˘ط˘ق˘لا
ي˘ب˘لا˘ط سضيو˘˘ع˘˘ت يأار نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
نم˘سض م˘ه˘جا˘مدإاو ي˘ف˘ير˘لا ن˘كسسلا

تائزجتلا نم نيدي˘ف˘ت˘سسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق
ةعاسس رخآ’ حرسص هتهج نم ةيبارتلا

يدل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر
ةويرع ةفيلخ روسصنم د’وأا ةيدلبل
نم ةسصحلا عيزوت  نع فسشك يذلا
ة˘سسارد د˘ع˘ب، ة˘ي˘بار˘ت˘لا تا˘ئز˘ج˘˘ت˘˘لا

تافلم لوبق مت هنأا افيسضم، ةقمعم
عاديإ’ لجأا رخأا خيرات جراخ ىرخأا

لازي ’ افلم08 كانه نأاو، تافلملا
ن˘كسسلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
تقولا يف اريسشمو ، ةليسسملا ةي’ول
لاسصت’ا مت قباسس تقو يف هنأا هتاذ
ى˘ل˘ع نا˘م˘ق˘ل ة˘ير˘ق نا˘˘كسس غÓ˘˘بإاو

ةيبارتلا تائزجتلا نم ةسصح عيزوت

كانهو فلملاب مدقت نم كانه نكل،

د˘عو ا˘م˘ك، ف˘ل˘م يأا مد˘ق˘˘ي م˘˘ل ن˘˘م

ناكسس  روسصنم د’وأا ةيدلب سسيئر

مهت’اغسشناب لفكتلاب  نامقل ةيرق

ن˘˘كسسلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘مو

ةينوناق˘لا طور˘سشلا ر˘فو˘ت ة˘ط˘ير˘سش،

تائزجتلا نم ةدافتسس’ا يبلاط يف

ةوقلاب  قيرطلا حتف مت اميف، ةيبارتلا

كردلا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ه˘جو ي˘ف ي˘ن˘˘طو˘˘لا

.ةيجاجتح’ا ةكرحلا ءاهنإاو

ةليسسملاب  ةيبارت ةئزجت002 ةسصح نم نيديفتسسملا ةمئاق رسشن  ةيفلخ ىلع

قيرطلا حتفل ةيمومعلا ةوقلا لخدتو06 مقر ينطولا قيرطلا نوقلغي نوجتحم

 جÓعلا يقلتل ىفسشتسسملا ىلإا اتلقن ناتيحسضلا

 لجيجب لوجع داو يريخ ةيدلبب  ةريطخ حورجب امهبيسصيو نيجوز مجاهي جئاه بئذ

يف تسسوسسات -ريهاطلا طخ ىلع نيلماعلا نيلقانلا لوخد لÓخ نم كلذو لجيج ةي’وب لقنلا عاطق ىلع ةمتاقلا هلÓظب يقليل بسضغلا داع
. دحأ’ا سسمأا ةحيبسص ذنم  بارسضا

فيطسس ةي’و تايفسشتسسم

ديفوكلا ىسضرمب ظاظتكا ةلاح دهسشت
ةلاح دهسشت ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم لاز˘ت ’

، ةيسضاملا ماي’ا ةليط ديفوكلا ىسضرمب ظاظتكا

ريدملا «لاحر سسايلإا» روسسيفوربلا  هدكأا امبسسحو

ديفوك ةعباتم ةنجل وسضع و ةيحسصلا لكايهلل ماعلا

ى˘ف˘سشت˘سسم نأا˘˘ب سسمأا مو˘˘ي با˘˘سضه˘˘لا ة˘˘عاذإ’91

افيسضم ،ةئاملاب56 تغلب عبسشت ةلاح دهسشي فيطسس

لÓخ ةرسسأ’ا ددع عفرب رماوأا تطعأا اهحلاسصم نأاب

ابسسحت و يقابتسسا ءارجإاك ، ةمداقلا ةعاسس  ـلا84

ح˘لا˘سصم˘لا تل˘ج˘سس  د˘قو اذ˘ه. ل˘م˘ت˘ح˘م ئرا˘ط يأ’

عوبسسأ’ا ةياهن ،فيطسس ةي’و تايفسشتسسمب ةيبطلا

سسوريفب تاباسص’ا ددع يف ديدج اعافترا مرسصنملا

لوأا موي ةديدج ةباسصإا17 ليجسست مت ثيح ،انوروك

ةباسصإا33 ى˘لإا، سسمأا مو˘ي ا˘هدد˘ع سضف˘خ˘ن˘ي˘˘ل سسمأا

ةفلكملا ةيرازولا ةنجللا هنع تنلعأا امبسسح ةديدج

تاباسصإ’ا ددع نا ملعلا عم ،ءابولا ةعباتم و دسصرب

مل ثيح ،ةيسضاملا مايأ’ا ةليط رارقتسسا ةلاح فرع دق

عوبسسأ’ا ةليط مويلا يف ةباسصإا82اهددع زواجتي

نع نلعأا نيا ةعمجلا موي ءانثتسساب ،ابيرقت يسضاملا

نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإ’ا رد˘˘ج˘˘˘ت  .ة˘˘˘با˘˘˘سصإا17 ليجسست

تايفو ةد˘ع تل˘ج˘سس ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم

ةسصاخ، ءابولا بب˘سسب ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘عا˘سس42 لÓ˘خ

ناملو نيع ةنيدم˘ب فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

نييسضاملا نيمويلا لÓخ، هحلاسصم تلجسس يذلا

.لزعلا ةحلسصمب جÓعلل عسضخت تناك ةافو ةلاح11
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ةبازعب ةثج ىلع رثع اميف /ةدكيكسس

ةركركب قرغلا نم دايسص ذاقنإا
ادايسص سسولامت ةدحوب ةيندملا ةيامحلا رسصانع دقنأا

،سسمأاو راه˘ن ة˘ي˘سسمأا ر˘ح˘ب˘لا ي˘ف ط˘ق˘سس قر˘غ˘لا ن˘م

ةركرك ةيدلب تيوز نب ئطاسش ىمسسملا ناكملاب

نم غلابلا  دايسصلا لاسشتنا مت ثيح سسولامت ةرئاد

نم هطوقسس دعب نينطاوم فرط نم ةنسس73 رمعلا

لوسصو دنع و ديسصلا ةيلمع ءانثأا يرخسص ئطاسش

ادقاف و سضرأ’ا ىلع ىقلم هتدج و ةيندملا ةيامحلا

ةيلوأ’ا تافاعسس’ا ميدقت متيل ئطاسشلا ىلع يعولل

،جÓعلل عسضخي نيا لقلا ىفسشتسسم ىلإا هلقن و  هل

ةيوناثلا ةدحولا تا˘فا˘ع˘سسا تل˘خد˘ت ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘م

ليوحت و لقن لجأ’ هللا دبع ودج نب ديهسشلا ةبازع

زابرق ئطاسشب يعارز لقح يف يفوتم سصخسش ةثج

يعارز لقحب سضر’ا ىلع ىقلم زوزع نب ةيدلب

ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هلقن مت ثيح

و ،ةنسس75 رمعلا نم غلبي سسنج نم ةيحسضلا ةبازع

ديدحتل ثداحلا يف اقيقحت كردلا ةقرف تحتف دق

.هتاسسبÓم و هفورظ
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يقاوبلا مأا

دسسافلا جاجدلا نم ريطانق60 زجح
عمق ناوعأا اهب ماق يتلا ةيناديملا ةجرخلا تنكم

قيسسنتلاب يقاوبلا مأا ةي’ول ةراجتلا ةيريدمب سشغلا

60 زجح نم(ةطلتخم ةقرف) ةسصتخملا حلاسصملا عم

بسسحو . كÓهتسسÓل حلاسص ريغ جاجدلا نم ريطانق

ةيمعلا هذه ناف ةراجتلا ةيريدمب مÓعإ’ا ةيلخ نايب

ميتنسس نويلم61  تقاف ةيلامجإا ةميقب تردق يتلا

تتبثأا ةيرطيبلا حلاسصملا اهب تماق ةنياعم رثا تءاج

كÓهتسسÓل زجحلا عوسضوم جاجدلا ةيحÓسص مدع

ىلإا ةفاسضإ’اب نيزختلا طورسش مارتحا مدع ببسسب

ةدا˘ه˘سشلاو  ح˘بذ˘م˘لا ى˘لإا ه˘ي˘جو˘ت˘لا ةدا˘˘ه˘˘سش با˘˘ي˘˘غ

ءاسضعأا ةقفر تازوجحملا فÓتإا مت ثيح.ةيحسصلا

.يقاوبلا مأا ةيدلبل ةحسصلا ظفح بتكم
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جيريرعوب جرب

صصاخسشأأ ةثÓث فيقوت

ةدÓقو ةيرثأأ ةعطق09 زجحو
صساحنلأ نم نيتفحت و ةيسضف

جرب نمأ’ سسماخلأ يرسضحلأ نمأ’أ حلاسصم تنكمت

91 مهرامعأأ سصاخسشأ ةثÓث فيقوت نم جيريرعوب

نود ةيرثأأ عطق عيب و ةزايح ةمهتب  ةنسس93و

-م)و ةنسس93 (ح-ع) نم لكب رمأ’أ قلعتي و ةسصخر

لا˘سصت’أ ة˘ي˘ل˘خ بسسحو ة˘ن˘سس91 (ح-ب ) و (أ
مايقل دوعت ةيسضقلأ ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ تاقÓعلأو
وعدملأ نكسسم ةقرسسب (ح-ب) و (أ-م) امهب هبتسشملأ
.ءÓيتسس’أ مت يتلأ تاقورسسملأ نيب نم و (ح-ع) :

تأذ بسسحو ةينف عطق و ةيرثأأ ةيدقن عطق اهيلع
فيقوت نم تنكم ثاحبأ’أو تايرحتلأ نأ ةيلخلأ
ةلواحم ددسصب امهو (ح-ب) و (أ-م) امهب هبتسشملأ
هب هبتسشملأ فيقوت مت امك ةيرثأ’أ عطقلأ هذه عيب
م˘˘ت و  ة˘˘قر˘˘سسلأ ل˘˘ح˘˘م ن˘˘˘كسسم˘˘˘لأ بحا˘˘˘سص (ح-ع)

ةدلقم ريغ ةيلسصأأ ةيرثأأ ةيدقن ةعطق09 عاجرتسسأ
ةدÓق و سساحنلأ ندعم نم نيتفحت ىلإأ ةفاسضإ’اب
يئاسضق فلم زا˘ج˘نأ م˘ت ه˘ي˘ل˘عو ة˘سضف˘لأ ند˘ع˘م ن˘م
أوليحأأ نيأأ ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب أومدق مهدسض
عأديإأ رمأأ ردسص ثيح يروفلأ لوثملأ ةسسلج ىلع

دافتسسأ نيح يف ةنسس91 (ح-ب) و (أ-م) نم لك قح
.رسشابملأ ءاعدتسس’أ نم (ح-ع) :وعدملأ
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جيريرعوب جرب

ءاسشنإأ ةمهتب صصاخسشأأ ةثÓث فيقوت
ةراعدلأو قسسفلأ ةسسراممل لحم

ةحلسصملل ةعبات˘لأ ل˘خد˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
نم جيريرعوب جرب نمأ’ ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئ’ولأ
نيب مهرامعأ ىثنأ مهنيب نم سصاخسشأ ةثÓث فيقوت

قسسفلأ ةسسراممل لحم ءاسشنأ ةمهتب ةنسس14و42
ةدكؤوم تامولعم رثأ ىلع ةيلمعلأ تمتو ةراعدلأو

لغتسسي ةن˘سس14 ( ف ـ خ) /و˘عد˘˘م˘˘لأ نأأ ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
،دسصرتلأ دعبو ، ةراعدلأو قسسفلأ ةسسراممل هنكسسم

ةنسس52 ( ف ـ ب) ةوعدملأ ةقفر ينعملأ فيقوت مت
سض) وعدملاب رمأ’أ قلعتيو رأرفلاب ذ’ رخأأ سصخسشو

تاقÓعلأو لاسصت’أ ةيلخ بسسحو ةنسس42. (ع ـ
ام طبسض نم تنكم ةيلمعلأ نأأ ةي’ولأ نمآ’ ةماعلأ

مت هيلعو جد0002 غلبم أذك و ةسسرامملأ تبثي
مامأأ هب˘جو˘م˘ب أو˘مد˘ق م˘هد˘سض ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م زا˘ج˘نإأ
ردسص يروفلأ لوثملأ ةسسلج دعبو ةيلحملأ ةباينلأ
حنجلأ ةمكحم يسضاق ديسسلأ ىلإأ فلملأ ةلاحإأ رمأأ

بحاسص عأديإأ عم ةقح’ ةسسلج ىلإأ ةيسضقلأ ليجأاتو
.نكسسملأ
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جيريرعوب جرب

موحللأ نم غك639 زجح
ةحلاسصلأ ريغ ءاسضيبلأ

يرسشبلأ كÓهتسسÓل
ةئيبلأ ةيامحو نأرمعلأ ةطرسش ةقرف رسصانع تنكمت
جربب يمومعلأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم ة˘ع˘با˘ت˘لأ

نم غك639 زجحو ينيعبرأ فيقوت نم جيريرعوب
تايرود رثأ ىلع ةيلمعلأ تمتو ءاسضيبلأ موحللأ

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘لأ ءا˘ي˘حأأو عرأو˘سشب ة˘ي˘˘با˘˘قر
بحاسص طبسض مت ثيح ةحÓفلأ و ةراجتلأ حلاسصم
يراجتلأ لجسسلاب ديقم ريغ طاسشن سسرامي بآأرم
مت ثيح ، ( جاجد ) ءاسضيبلأ موحللأ نيزخت يف لثمتي

ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ر˘سصا˘ن˘ع ثي˘ح. ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘ي˘م˘كلأ ز˘ج˘˘ح
ريرقت ىلع ءانب ة˘ي˘م˘كلأ ز˘ج˘ح˘ب أو˘ما˘ق ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ
ةح˘لا˘سص ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأأ تب˘ثأأ يذ˘لأ ير˘ط˘ي˘ب˘لأ بي˘ب˘ط˘لأ
زكرم ىوتسسم ىلع اهفÓتإأ مت يتلأو ، كÓهتسسÓل
تاقÓ˘ع˘لأو لا˘سصت’أ ة˘ي˘ل˘خ بسسحو ي˘ن˘ق˘ت˘لأ مدر˘لأ
لفكت˘ت ةرا˘ج˘ت˘لأ ح˘لا˘سصم نأأ ة˘ي’و˘لأ ن˘مآ’ ة˘ما˘ع˘لأ
.ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةلسصأومب
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

3516ددعلا0202 ربمفون03 نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

صسوريفب «يوقل دمحم» ءايزيفلأ ةدام ذاتسسأأ ةافو بقع ةيجاجتحأ ةكرح لقلاب زقيقوب رامع ةيوناث ذيمÓت و ةذتاسسأأ صسمأأ راهن ةحيبسص نسش
.ةيوناثلاب هماهم هتلوأزم لÓخ هطقتلأ يذلأ انوروك
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ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو ر˘˘مأأ

عأديإأ فرا˘ط˘لا˘ب نا˘عرذ˘لأ ة˘م˘كح˘م

ةمهتب تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ ن˘ي˘سصخ˘سش

ةيعرسشلأ ريغ ةرجهلأ تÓحر ميظنت

ةفسضلأ هاجتإاب توملأ برأوق ربع

ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نإأ ط˘سسو˘ت˘م˘لا˘ب ىر˘˘خأ’أ

نا˘˘ي˘˘ب بسسحو .ة˘˘ي’و˘˘لأ ئ˘˘˘طأو˘˘˘سش

يف هنأأ سسمأأ يئ’ولأ نمأ’أ حلاسصم
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ م˘ئأر˘ج˘لأ ة˘برا˘ح˘م را˘طأ
نمأأ ر˘ح˘ب˘لأ ر˘ب˘ع ة˘ير˘سسلأ ةر˘ج˘ه˘لا˘ب
ن˘مأ’أ ي˘ف Ó˘ث˘م˘م فرا˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ي’و
نكمتي طسشلأ يجراخلأ يرسضحلأ

نا˘ط˘سشن˘ي ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘سشب ة˘حا˘طإ’أ ن˘م
ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘با˘سصع ن˘م˘˘سض
ةرجه تÓحر ميظنت يف ةسصتخم
لباقم سصاخسشأÓل رحبلأ ربع ةيرسس

نم نأردحني ناينعملأ ةيلام ةعفنم
ام حوأرتت امهرامعأأ طسشلأ ةنيدم
ةيلمعلأ .ثلاثلأو يناثلأ دقعلأ نيب

ة˘ق˘م˘ع˘م تا˘ير˘ح˘ت ر˘ثأ ى˘ل˘ع تءا˘ج
طسشلأ نمأ’ ةيئا˘سضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘سصل˘ل
تامولعم ىلأ لسصوتلأ نم مهتنكم
ريسضحتلأ ددسصب نيقيقسشلأ نأأ ديفت
رحبلأ ربع ةيرسس رجه ةلحر ميظنتل
نم ةعومجم عم لاسصتأ يف مهو

ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’أ د˘˘ع˘˘ب .ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘م˘˘لأ
فلم امهدسض زجنأأ امهعم قيقحتلأ
رييسستب مايق˘لأ ة˘ي˘سضق ن˘ع ي˘ئا˘سضق
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بأر˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل
لجأأ نم سصاخسشأأ ةدع وأأ سصخسشل
أومدق ةيلام ةعفنم ىلع لوسصحلأ
ةسصتخملأ ةيئاسضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ
تأءأرجإأ دعب ناعرذلأ ةمكحم ىدل
.سسبحلأ امهعأديإأ مت يروفلأ لوثملأ

تقؤوملأ صسبحلأ امهعأديإأ مت

فراطلاب ةقرحلأ تÓحر ميظنت يف ناطروتم ناقيقسش
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ير˘سضح˘لأ ن˘مأ’أ ر˘سصا˘ن˘ع ى˘ق˘لأأ

ةثÓث ىلع سضبقلأ لجيجب سسماخلأ

تÓجع بيرخ˘ت ة˘م˘ه˘ت˘ب سصا˘خ˘سشأأ

ة˘سصا˘خ˘لأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ

أذكو نيكاكسسلأ ةطسسأوب اهقيزمتو

.ة˘ي˘ما˘ق˘ت˘نأ ع˘فأود˘˘ل ةدا˘˘ح˘˘لأ ت’آ’أ

نمأاب مÓ˘عإ’أ ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘ب بسسحو

يرسضحلأ نمأ’أ رسصانع ناف ةي’ولأ

أو˘ق˘ل˘ت ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب سسما˘خ˘لأ
اهدافم نينطأوم لبق نم يواكسش
قيزمتلل مهتابكرم تÓجع سضرعت
كلذو ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م Ó˘˘ي˘˘ل

نا˘ك نأو ة˘فور˘ع˘˘م ر˘˘ي˘˘غ با˘˘ب˘˘سسأ’
، ىلوأ’أ ةجردلاب يماقتنأ اهكرحم
ةط˘خ ن˘مأ’أ ر˘سصا˘ن˘ع ع˘سضو أرو˘فو
ديدحتب رمثأأ ام نيل˘عا˘ف˘لأ ف˘ي˘قو˘ت˘ل
ي˘سسا˘˘ي˘˘ق فر˘˘ظ ي˘˘ف ء’ؤو˘˘ه ة˘˘يو˘˘ه
حوأرتت نابسش ةثÓثب رمأ’أ قلعتيو

ثيح ةنسس32و12 نيب ام مهرامعأأ
مÓظلأ لوح نو˘ن˘ي˘ح˘ت˘ي ء’ؤو˘ه نا˘ك
تا˘˘ب˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ با˘˘˘ح˘˘˘سصأأ دو˘˘˘ل˘˘˘خو
تÓجع قيزمتل مونلل ةفدهتسسملأ

، نيكاكسسلأ ةطسسأوب ةريخأ’أ هذه
ةثÓثلأ ني˘فو˘قو˘م˘لأ سضر˘ع م˘ت د˘قو
م˘ت ثي˘ح ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ

يف ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت مهعسضو
قايسس يفو. ةمكاحملأ دعوم راظتنأ

نمأ’أ ر˘سصا˘ن˘ع تا˘طا˘سشن˘ب ل˘سصت˘م

ة˘يد˘لÓ˘ب˘ب ة˘طر˘سشلأ ر˘سصا˘ن˘ع ف˘قوأأ
نم ني˘ثÓ˘ث˘لأ ي˘ف ا˘سصخ˘سش ة˘ل˘م˘ي˘ج
تأردخملأ جيورتو عيب ةمهتب رمعلأ

رثع دقو ، ةقطنملأ بابسش طسسو
ىلع هيسشتفت ىدل ي˘ن˘ع˘م˘لأ ةزو˘ح˘ب
عيبلل ةأا˘ي˘ه˘م تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ع˘ط˘ق
ةداملأ تأذب ةوسشحم ةراجيسس أذكو
ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلع هسضرع متيل
ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘غ ه˘ي˘ل˘ع تط˘ل˘سس ي˘ت˘لأ
.ميتنسس نييÓم ةسسمخ ةميقب

 ةلميج ةيدلبب تأردخم جّورم فيقوت مت اميف

 لجيجب ةطرسشلأ ةسضبق يف تابكرملأ تÓجع وبرخم
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يف ينطولأ كردلأ رسصانع حجن
ةوهقلأ ةدام ن˘م ة˘ما˘ه ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح
د˘حأأ ى˘لإأ ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف تنا˘ك ي˘ت˘˘لأ
نم ةلسسلسس يف كلذو تاعدوتسسملأ
يتلأ سشيتفتلأ تا˘ي˘ل˘م˘عو ز˘جأو˘ح˘لأ
ءأرسضخلأ ةلذ˘ب˘لأ با˘ح˘سصأأ ا˘ه˘ب ما˘ق
ي˘ت˘لأو ة˘ي˘سضا˘م˘لأ تا˘عا˘سسلأ لÓ˘˘خ
يف ةي’ولأ نم قطانم ةدع تسسم
ى˘ل˘ع ة˘حو˘ت˘ف˘م˘˘لأ بر˘˘ح˘˘لأ قا˘˘ي˘˘سس
ريغلأ راجتلأو تابا˘سصع˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

رامثتسسإ’أ نولواحي نيذلأ نييعرسش

ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم˘˘ل ا˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘مزأأ ي˘˘˘ف

ةعومجملل نايب بسسحبو.مهحابرأأ

نا˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘˘لأ

نم ةديدج ةلمحب أوماق اهرسصانع

طاقن ةدع تسسم يتلأ تامهأدملأ

42 تر˘م˘ت˘سسأ ي˘ت˘لأو ة˘ي’و˘لأ ن˘م

ةماقإاب تقفرأأ يت˘لأو ة˘ل˘ما˘ك ة˘عا˘سس

را˘طأ ي˘˘ف تا˘˘قر˘˘ط ةد˘˘ع˘˘ب ز˘˘جأو˘˘ح

عسضوو ةيسشفتملأ ةميرجلأ ةبراحم

أذكو تاباسصعلأ سضعب طاسشنل دح

نولمعي نيذلأ نييعرسش ريغلأ راجتلأ

علسسلأ نم ةريبك تايمك ريرمت ىلع

تحمسس دقو ، ةينوناق ريغ ةقيرطب

ةيسسمأأ تقلطنأ يت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه

ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م ن˘ير˘سشع˘لأو سسدا˘˘سسلأ

201 نع ل˘ق˘ي’ا˘م ز˘ج˘ح˘ب يرا˘ج˘لأ

ي˘هو ر˘˘سضخأ’أ ن˘˘ب˘˘لأ ن˘˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق

يأأ ىلع رفوتت نكت مل يتلأ ةيمكلأ

ةنحاسش ىلإأ ةفاسضإأ ، يكرمج دنسس

، موكانوسص عون نم لامرلأ بيرهتل

تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لأ ن˘˘م ةرورا˘˘˘ق25

ةيبط ةمام˘ك0094و ، ةي˘لو˘ح˘كلأ

ةسشرفأ’أ نم ةدحو611 ىلإأ ةفاسضإأ

ا˘م˘ك ، ةر˘تو˘ف˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘سسب˘˘لأ’أو

ةيمك زجحب ةي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه تح˘م˘سس

ن˘˘م دد˘˘ع أذ˘˘كو تأرد˘˘خ˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م

ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘˘لأ سصأر˘˘قأ’أ

ة˘م˘ه˘ت˘ب سصا˘خ˘سشأأ ة˘ي˘نا˘م˘ث ف˘ي˘قو˘ت

تأردخملاب ةرجاتملأ يف ةكراسشملأ

جأرخت˘سسأ ، ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لأ سصأر˘قأ’أو

أذ˘كو ، ة˘سصخر نود ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ لا˘˘مر

.ريغلأ كلم ىلع ءأدتعإ’أ

 ةفلتخم مهتب صصاخسشأأ ةينامث فيقوت عم ةأزأوم

 لجيجب ةوهقلأ نم راطنق001 نم رثكأأ زجحي كردلأ
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ةيمي˘ل˘قإ’أ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ ن˘كم˘ت

بونج يدأولأ سسأأرب ينطولأ كردلل

ةيمك زجح نم جيريرعوب جرب قرسش

ةدسسافلأ ءاسضيبلأ موحللأ نم ةربتعم

كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لأ

ريطانق40 يف ةلثمتملأ و يرسشبلأ

ىلإأ ةفاسضإ’اب جاجدلأ نم غلك15 و

.ةدسسافلأ جاجدلأ ءاسشحأأ نم غلك71
ةيميلقإ’أ ةعوم˘ج˘م˘لأ نا˘ي˘ب بسسحو
دوع˘ت ة˘ي˘سضق˘لأ نأأ ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل

ءانثأأ،62/11/0202 مويل اهعئاقو
ةطقنب ةيل˘ح˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ ما˘ي˘ق
يدلبلأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع ةبقأرم
سسأأر و راتسسكيت يتيدلب نيب طبأرلأ
عون ةرايسس فيقوت مت نيأأ يدأولأ

فرط نم ةداتقم ،سسأربسسكإأ ونور

دعبو ة˘ن˘سس82 (سص،ه) ىم˘سسم˘لأ
ىلع رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت ة˘ب˘كر˘م˘لأ سشي˘ت˘ف˘ت

ءاسشحأأ و جاجدلأ نم ةربتعم ةيمك
قود˘ن˘سصلأ ي˘˘ف ة˘˘سسد˘˘كم جا˘˘جد˘˘لأ
طورسش مأرتحإأ نود ةبكرملل يفلخلأ
ا˘ه˘كلا˘م كÓ˘ت˘˘مأ نود و ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ
،يرطيبلأ يبط˘لأ سصح˘ف˘لأ ةدا˘ه˘سشل
ىلع اهسضرعو ةعاسضبلأ زجح متيل
مدع نيبت ثيح ةيرطيبلأ حلاسصملأ

يرسشبلأ كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘سص
ا˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت ه˘˘˘نأ نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ تأذ بسسحو
ةيروهمجلأ ليكو ديسسلأ تاميلعتل
ىلع فلاخملأ عامسس مت سصتخملأ

ةنجل نيوكت مت امك يمسسر رسضحم
كردلأ حلاسصم نع نيلثمم نمسضتت
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘مو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

بتكم أذكو ،ةيرطي˘ب˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأو
 .تأزوجحملأ فÓتإأ مت و ةحسصلأ

جيريرعوب جرب

يرسشبلأ كÓهتسسÓل ةهجوملأ ةدسسافلأ ءاسضيبلأ موحللأ نم ريطانق40 نم ديزأأ زـجح
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ىفسشتسسمب امايأأ ثكم ثيح

أرثأاتم هتافو نلعت نأأ لبق لقلأ

بلا˘˘طو ،ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب

ذيمÓتو ةذتاسسأأ نم نوجتحملأ

ةدكيكسس ةي’ول ةيبرتلأ ةيريدم

ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ل˘˘˘ك ر˘˘˘ج˘˘˘ح سضر˘˘˘ف˘˘˘ب

سسيردت˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘تو ة˘سسسسؤو˘م˘لأ

تلو˘ح˘ت ا˘مد˘˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح

د˘ح تل˘سصو ةرؤو˘˘ب˘˘ل ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لأ

ذا˘˘ت˘˘سس’أ ةا˘˘˘فو ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست˘˘˘لأ

نوجتح˘م˘لأ ن˘ج˘ه˘ت˘سسأو ،يو˘ق˘ل

اهسسأأر ىلع و تاطلسسلأ تمسص

ثد˘ح˘ي ا˘˘م ءأزإأ ة˘˘ي’و˘˘لأ ي˘˘لأو

تا˘با˘سصإأ ن˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق˘˘ب

نأأ ا˘م˘ي˘سس سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ةر˘ي˘˘ط˘˘خ

باحسصأ ن˘م ةذ˘تا˘سس’أ ة˘ي˘ب˘لا˘غ

ىلإأ أو˘عدو ة˘ن˘مز˘م˘لأ سضأر˘مأ’أ

يمحي يق˘ي˘ق˘ح و ل˘جا˘ع كر˘ح˘ت
يوبر˘ت˘لأ و يرأد’أ ن˘ي˘م˘قا˘ط˘لأ

ي˘ل˘ك ر˘ج˘ح سضر˘ف˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأو
نأ ةسصاخ دأرفأ’أ ةيقب ةيامحو
يف سسانلاب نوكت˘ح˘ي ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ
لعجي ا˘م م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘بو عرا˘سشلأ
دد˘˘˘˘هو ،ر˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ىود˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ
لوخدلأو  ديعسصتلاب نوجتحملأ
لا˘ح ي˘ف حو˘ت˘ف˘˘م بأر˘˘سضأ ي˘˘ف
م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م˘ل ا˘يا˘سصو˘˘لأ ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت
عنمو حأورأ’أ ةيا˘م˘ح˘ل فدا˘ه˘لأ
ط˘سسو ا˘م˘ي˘سس ىود˘ع˘لأ لا˘ق˘ت˘˘نأ

دوجو سصوسصخب ليواقأأ جأور
ا˘ه˘ت˘با˘سصإأ ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم ت’ا˘˘ح
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ي˘ف ه˘نأأ رد˘ضصم˘لأ ح˘˘ضضوأأ ثي˘˘ح
ةنج˘ل ه˘ي˘ف تف˘نأا˘ت˘ضسأ يذ˘لأ تقؤ˘لأ
ةيلو رق˘م ىؤ˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ن˘كضسلأ

رهضش يداع لكضشب ا˘ه˘ل˘م˘ع ة˘با˘ن˘ع
ة˘ي˘ب˘ل˘غأأ نإا˘ف ،ي˘ضضا˘م˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘ضس
يف ا˘ه˘طا˘ضشن ل˘خد˘ي ي˘ت˘لأ نا˘ج˘ل˘لأ
ةرضشتنملأو تا˘ف˘ل˘م˘لأ ة˘ضسأرد را˘طإأ

ر˘ضشا˘ب˘ت م˘ل ة˘يلؤ˘لأ تا˘يد˘ل˘ب ر˘˘ب˘˘ع
نع اهفقؤت نم كلذو دعب اهماهم
انورؤك سسوريف يضشفت عم طاضشنلأ
امك ،تأرأدإلأ نم ديدعلأ لضش يذلأ
فÓ˘˘خ˘˘ب ه˘˘نأا˘˘ب رد˘˘ضصم˘˘لأ ح˘˘˘ضضوأأ

ةلجع تداع يتلأ ةيلؤلأ ةمضصاع
نم نكضسلأ يبلاط تافلم ةضسأرد
نإاف لمعلل ةضصتخملأ ةنجللأ لبق
تابضس لاح يف لأزت ام ناجللأ يقاب
ةدؤع هنع جتن يذلأ عضضأؤلأ ؤهو
ن˘م ن˘ي˘ي˘ضصق˘م˘لأ تا˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘ضسأرد

يمؤ˘م˘ع ن˘كضسم0007 ة˘˘˘ضصح
د˘ه˘˘ع ي˘˘ف تعزو ي˘˘ت˘˘لأ يرا˘˘ج˘˘يإأ
ي˘نا˘م˘ل˘ضس د˘م˘ح˘م ق˘با˘ضسلأ ي˘لأؤ˘˘لأ
يتلأ تابلطلأ ةضسأرد ىلإأ ةفاضضإلاب

قؤ˘ف ا˘م˘ف4102 ة˘˘˘ن˘˘˘ضس تعدوأأ
ناك ةيلمعلأ رخأات نإاف كلذ مغرو
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ جا˘ج˘˘ت˘˘حأ ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ب˘˘ضس
ةهج نمو ةهج نم أذه ةيلمعلاب
تغ˘ل˘ب نا˘ي˘ل˘غ˘لأ ة˘˘لا˘˘ح نإا˘˘ف ىر˘˘خأأ

ىلع ،تايدل˘ب˘لأ ي˘قا˘ب ي˘ف ا˘ه˘تورذ
لي˘ب˘ضس ى˘ل˘ع ي˘نؤ˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب رأر˘غ
تف˘قؤ˘ت ثي˘ح ،ر˘ضصح˘لأ ل لا˘ث˘م˘˘لأ

ر˘ه˘ضش تا˘ب˘ل˘ط˘لأ ة˘ضسأرد ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تضسرد نم رخآأو يضضاملأ سسرام
أؤ˘عدوأأ ن˘م م˘˘ه ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط

ىل˘ع ا˘مأأ،2102 ةنضس م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
م˘ت د˘ق˘ف لا˘حر˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ىؤ˘˘ت˘˘ضسم
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘ع أر˘˘˘خؤؤ˘˘˘˘م نÓ˘˘˘˘عإلأ

ةضصح نم ةدافتضسÓ˘ل ن˘ي˘ح˘ضشر˘م˘لأ

نؤيضصقملأ ماق يتلأ نكضسم355
دح ىلإأ تلضصو تاجاجتحاب اهنم
ةر˘ئأد˘لأو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ير˘˘ق˘˘م ق˘˘ل˘˘غ

ةجحب44 مقر ينطؤلأ قيرطلأو
هذه يف ءامضسألأ نم ريثكلأ دؤجو
ةدا˘ف˘ت˘ضسلأ ق˘ح˘ت˘˘ضست ل ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ

ةنجل ىلإأ ماهتلأ عباضصأأ أؤهجوو
يتأاي نكضسلأ فلم نأأ امبو نكضسلأ

نا˘˘˘كضس تلا˘˘˘غ˘˘˘ضشنأ سسأأر ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘قا˘ب رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع كلذو ة˘˘يلؤ˘˘لأ

ي˘لأؤ˘لأ ل˘خد˘ت نإا˘ف ،ن˘طؤ˘لأ ة˘˘يلو
طا˘ضشن˘˘ل˘˘ل ن˘˘كضسلأ نا˘˘ج˘˘ل ةدا˘˘عإل
كلذو ةرور˘ضض ن˘م ر˘˘ث˘˘كأأ ح˘˘ب˘˘ضصأأ
هيف تب˘ب˘ضست يذ˘لأ ر˘خأا˘ت˘لأ كرأد˘ت˘ل

هلمكأأو ةيأدبلأ يف انورؤك ةحئاج
ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤؤ˘˘˘ضسم˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب لذا˘˘˘خ˘˘˘˘ت
.نييلحملأ
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نؤيضصقملأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘ضص دد˘ج

ايعامتجأ انكضس355 ـلأ ةضصح نم
ةيجاجتحلأ مه˘ت˘ج˘ه˘ل ن˘م لا˘حر˘ب˘ب
لÓخ نم يلأؤتلأ ىلع عبأرلأ مؤيلل
لا˘حر˘ب ةر˘ئأد˘لأ ر˘ق˘م ق˘ل˘غ˘ب ما˘ي˘ق˘لأ
ةدا˘عإا˘ب ةر˘ئأد˘لأ سسي˘ئر ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘˘ل
اهيف نعط˘لأو ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ

ملظ كانه نأاب نؤجتحملأ دكأأ ثيح
ءا˘بر˘غ جأردإأ م˘ت د˘ق˘ف ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ي˘ف
نأأ امكو ةمئاق˘لا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ى˘ل˘ع
ذ˘ن˘مو ة˘م˘يد˘ق تا˘ف˘˘ل˘˘م با˘˘ح˘˘ضصأأ
ةمئاقلأ نم مهئاضصقإأ مت تانيعبضسلأ
اهنع تجرفأأ يتلأ نكضسلل ةيلوألأ
جأرفإلأ بقعو سسمأأ لوأ تاطلضسلأ

را˘ثأأ ا˘م أذ˘هو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ضصقإأ بب˘˘ضسبو
مامأأ نؤجت˘ح˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جو م˘ه˘ب˘ضضغ
نيبلاطم ة˘يد˘ل˘ب˘لأو ةر˘ئأد˘لأ ير˘ق˘م
نكضسلأ نم ةيفاضضإأ ةضصح ةدايزب
تا˘ف˘ل˘م ة˘ضسأرد˘ب لا˘حر˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل

ن˘م م˘ه˘نأأ ة˘ضصا˘خو أد˘ي˘ج نؤ˘ع˘ط˘لأ

نم مهو ةميدقلأ تافلملأ باحضصأأ

م˘ت ن˘ي˘ي˘˘ل˘˘ضصلأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ دلوأ

م˘ه˘ت˘لا˘ح ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ئا˘˘ضصقإأ

نيجوزت˘مو ة˘يرز˘م˘لأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ذ˘ن˘˘م ن˘˘كضس ة˘˘مزأأ ن˘˘م نؤ˘˘نا˘˘ع˘˘يو

هنأاب نؤجتحملأ ددن امكو تأؤنضس

ة˘م˘ئا˘ق˘لا˘ب بزا˘ع با˘ب˘ضش جأردأ م˘ت

ةلاحلأ ةياعر ناك سضورفملأ نمف

نيجوزتملل ة˘يؤ˘لألأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ءامضسأ جأردإأ ىلإأ ةفاضضإلاب مهبضسح

ىلإأ أؤمدق دقو ةقطنملأ نع ءابرغ

ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ي˘فو أر˘خؤؤ˘م ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ

أذهلو كÓملأ يوذ نمو نيلواقم

ا˘ن˘ع˘ط أؤ˘˘مد˘˘ق نؤ˘˘ي˘˘ضصق˘˘م˘˘لأ نإا˘˘ف

ةرئأد سسيئر ني˘ب˘لا˘ط˘مو ة˘م˘ئا˘ق˘لا˘ب

ةمئا˘ق˘لأ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ ةدا˘عإا˘ب لا˘حر˘ب

أورظتنأ مهنأأ ةضصاخو اهنع جرفملأ

نم مهئاضصقإاب أوؤؤجافتيل تأؤنضسلل

بضسح˘˘ب بب˘˘ضس نود˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لأ

دق أذهو ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ تا˘ح˘ير˘ضصت

ةكرح ةلقرع يف جاجتحلأ ببضست

كلذ ىؤتضسم ىلع رورملأو ريضسلأ

رأرضصإأ مامأأو تاعاضس ةدعل قيرطلأ

جاجتحلأ ةلضصأؤم ىلع نؤجتحملأ

ؤ˘هو م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ

ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ ةدا˘عإأو ن˘ع˘ط˘لأ

تأؤف لبق ا˘ه˘ن˘ع جر˘ف˘م˘لأ ن˘كضسلأ

أودكأأ مهنأأ ةضصاخو ةينؤناقلأ ةدملأ

رثكأأ ديعضصتلاب نؤ˘مؤ˘ق˘ي˘ضس م˘ه˘نأا˘ب

مدع ةلاح يف ةمداقلأ مايألأ لÓخ

نإاف ةراضشإÓلو ةرئأدلأ سسيئر لخدت

ما˘ح˘ت˘قا˘ب ن˘ي˘ضصق˘م˘لأ سضع˘ب كا˘ن˘ه

نم لكب ةدجأؤتم ةزهاج تانكضسلأ

سشريقو سصاضصقؤب دمحأأ يتقطنم

ةقطنملأ يلاهأأ نم مهنأاب نيدكؤؤم

ذ˘ن˘˘م ن˘˘كضس ة˘˘مزأأ ن˘˘م نؤ˘˘نا˘˘ع˘˘يو

ةمئاقلأ نم مهئاضصقإأ متيل تأؤنضس

ةدؤجؤ˘م˘لأ تا˘ن˘كضسلأ بب˘ضس نود˘ب

نم ؤمئضس دقو مهقح نم مهتقطنمب

ءابرغ سصاخضشأأ جأردإأ متيل دؤعؤلأ
م˘ت أذ˘هو م˘ه˘ب˘ضسح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لأ ن˘˘ع
ي˘ن˘طؤ˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘˘ضصم را˘˘ضضحإأ

تا˘ن˘كضسلأ ن˘ي˘م˘ح˘ت˘ق˘م˘˘لأ جأر˘˘خإل
أؤضضفر مهرودب نيذلأ ةيعامتجلأ
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م تا˘ن˘كضسلأ كل˘˘ت ءÓ˘˘خإأ
ن˘كضسلأ ي˘ف م˘ه˘˘ق˘˘ح م˘˘ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإا˘˘ب
ةضصضصخملأ ةضصحلأ نإاف ةراضشإلأو
ةنراق˘م أد˘ج ة˘ل˘ئ˘ي˘ضض ي˘ه لا˘حر˘ب˘ب
كانه نأأ امكو نكضسلأ يبلاط ددعب
حن˘م ل˘با˘ق˘م تا˘ب˘ل˘ط˘لأ ن˘م فلآلأ

ةينكضس ةدحو355 ـب ردقت ةضصح

قطانم فلتخم ناكضس ناكو طقف
ةقطنمو زكرم لاحرب اهنم لاحرب
ةضسؤتي˘لا˘كلأو سشر˘ي˘قو تا˘ع˘ير˘ت˘لأ

ي˘ف أؤ˘ما˘ق د˘ق سصا˘ضصقؤ˘ب د˘م˘˘حأأو
مامأأ جاجتحلاب تأرملأ نم ديدعلأ

ةبلاطملل ةيلؤلأ ىتحو ةرئأدلأ رقم
م˘ه˘˘ت˘˘ضصح ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لأو جأر˘˘فإلا˘˘ب

.ةرم لك يف ةينكضسلأ

 ةينكشس ةدحو005 يلاوح ةشصح ةدايزو ةمئاقلا ءاغلإاب اوبلاط

لاحرب ةرئاد مامأا مهجاجتحا نوددجي نكشسلا نم نويشصقملا

سسرام رهشش انوروك سسوريف ةحئاج ةيادب ذنم دومج ةلاح يف تلخد ةبانع ةي’وب نكشسلا ناجل بلغأا نأا «ةعاشس رخآا» ـل ميلع ردشصم فششك
 .يراجيإا يمومع نكشس نم ةدافتشس’ا يبلاط تافلم ةشسارد ةيلمع ىلع ريبك سساكعنا هل ناك ام وهو يشضاملا

ةي’ولا تاقرطب ديازت يف ثداوحلا ىقبت اميف

سسيدلا رجحو ةرورعزوبب رورم يثداح يف ناحيرج
سضرعت ىلإأ ،ةبانع ةيدلبب ةرورعزؤب ةيباقعلأ ةضسضسؤؤملأ مامأأ راملأ هعطقم يف61 مقر ينطؤلأ قيرطلاب سسمأأ لوأأ ءاضسم ةيحايضس ةرايضس فأرحنأ ىدأأ

حانج ىلع هلقنو ةيندملأ ةيامحلأ لاجر فرط نم ناكملأ نيع يف هفاعضسإأ تعدتضسأ ةرؤطخلأ ةتوافتم تاباضصإل ةنضس02 رمعلأ نم غلبي باضش
ثداح يف باضصم فاعضسإل رضصانعلأ تأذ تلخدت قايضسلأ تأذ يفو ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دضشر نبأ ىفضشتضسمب ةيبطلأ تلاجعتضسلأ ىلإأ ةعرضسلأ

هل تمدق ثيح ،ةفلتخم تاباضصإل رمعلأ نم ةنضس62 يف باضش سضرعت فلخ امم ةيران ةجأردب ةرايضس مأدطضصأ يف لثمتم سسيدلأ رجحب رخآأ رورم
ةرؤطقم تأذ ةنحاضش مأدطضصأ فلخ مؤيلأ سسفن يفو ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ةيبطلأ تلاجعتضسلأ ىلإأ لقن مث ناكملأ نيع يف ةيلوألأ تافاعضسإلأ
لاجرل يرؤفلأ لخدتلأ ىعدتضسأ ام ؤهو ،ةرايضسلأ نم ءأزجأأ مطحت يف ةلثمتم طقف ةيدام رئاضسخ رؤكضساملاف يحب قيرطلأ بناجب تناك ةرايضسب
لأزــتل يتلأو اهل ةيدؤؤملأ بابضسألأو اهتاضسبÓم ةفرعمل ثدأؤحلأ يف قيقحت تحتف ايميلقأ ةضصتخملأ ةينمألأ حلاضصملأ اهتهج نم، ةيندملأ ةيامحلأ

ةطرفملأ ةعرضسلأو رورملأ نؤناق مأرتحأ مدع لظ يف ةيلؤلأ تاقرطب ديأزت يف رورملأ ثدأؤح ىقبتو، رطضسألأ هذه ةباتك دح ىلإأ ةضضماغ

Ω /Ü.رورملأ ثدأؤح تايئضصحأ يمانت يف ةمهاضسملأ بابضسألأ نم اهريغو ةريطخلأ تأزواجتلأو
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رتبب مهتم باششل ةءاربلا
 هقيدشص عبشصإا

رب
ّ

يف اباضش ةبانع ءاضضق سسلجمب تايانجلأ ةمكحم تأأ
ةيانج باكتراب هتعباتم تّمت رمعلأ نم تاينيثÓثلأ
ءاضضعألأ دحأأ رتب ىلإأ يدؤؤملأ يدمعلأ حرجلأو برضضلأ

ةحنج باكترأ ىلإأ ةفاضضإلاب هلامعتضسأ نم نامرحلأو
أرظن كلذو سضيبألأ حÓضسلاب يدمعلأ حرجلأو برضضلأ
املع ،ةّيضضقلأ يف هطّرؤتو هتنأدإأ تبثت ةّلدأأ دؤجو مدعل

نم ربمفؤن60 مؤي ىلإأ انعجرت ةثداحلأ ليضصافت نأأو

رح نيأأ ةمرضصنملأ ةنضسلأ
ّ

ةلماعلأ ةطرضشلأ رضصانع تر
مودق هدافم أريرقت دضشر ن˘بأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا˘ب
م˘˘ضسق ى˘˘لإأ ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ةرا˘˘˘ي˘˘˘ضس ن˘˘˘ت˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصخ˘˘˘ضش
رعت ةيّبطلأ تلاجعتضسإلأ

ّ
ىلع حرجلأو برضضلل سض

ى˘م˘ضسم˘لا˘ب ر˘مألأ ق˘ّل˘ع˘ت˘يو ،بهذ˘لأ دأو ي˘ح ىؤ˘˘ت˘˘ضسم
ديلأ ىؤتضسم ىلع ةغيلب حورجب بيضصأأ يذلأ «ط.م.ر»
ر˘ع˘ت بنا˘ج ى˘لإأ د˘ي˘ل˘ل ه˘ع˘ب˘ضصإأ ر˘ت˘˘ب ي˘˘ف تب˘˘ّب˘˘ضست

ّ
ه˘ضض

ام ؤهو رهظلأو سسأأرلأ ىؤتضسم ىلع ةتوافتم تاباضصإل
تافاعضسإلأ ميدقت يف عرضست ةّيبطلأ حلاضصملأ لعج
ةثÓث ةّدمل ىفضشتضسملاب ةيانعلأ تحت يقبو هل ةيلوألأ
هترداغم دعب ةّيحضضلأ عفر دقف لضصّتم قايضس يفو ،مايأأ

ىد˘ل ىؤ˘˘كضش9102/11/01 خيراتب ىف˘ضشت˘ضسم˘لأ

،سصاضصتخإلأ ميلقإل ةعباتلأ يرضضحلأ نمألأ حلاضصم
ر˘ع˘ت ه˘غÓ˘ب ي˘ف دروو

ّ
يدمعلأ حر˘ج˘لأو بر˘ضضل˘ل ه˘ضض

ديدحتلابو عئاقؤلأ مؤي مجحلأ ريبك نيكضس لامعتضساب
نم لك ةقفر نا˘ك ن˘يأأ ا˘حا˘ب˘ضص ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘عا˘ضسلأ ى˘ل˘ع
ي˘ح ىؤ˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع «ه.ب» ه˘ق˘يد˘ضصو «ن.ب» م˘ه˘ت˘م˘˘لأ
فÓخ عؤقو هتهج نم احّضضؤم ةبانعب «تاضسÓبل»
اضضيبأأ احÓضس رضضحأأو هلزنم لخد يذلأ مهتملأو هنيب
يذلأ ةّي˘ح˘ضضل˘ل ةدّد˘ع˘ت˘م تا˘بر˘ضض ه˘ي˘جؤ˘ت ي˘ف عر˘ضشو
رعت نع فضشك

ّ
رتب يف هل بّبضست فينع ءأدتعل هضض

رهظلأ ىؤتضسم ىلع ةغيلب حورج عم ىنميلأ هدي ماهبإأ
أؤكفو نينطأؤملأ نم ةعؤمجم لّخدتي نأأ لبق سسأأرلأو
ىلإأ ةعرضسلأ حانج ىلع هليؤحت ّمتو امهنيب راجضشلأ
ةلجعتضسم ةيحأرج ةيلمع هل تيرجأأ نيأأ ىفضشتضسملأ

ةّدمل لمعلأ نع هزجع تبثت ةيبط ةداهضش هل تمّلضسو

تحجن ةينمألأ حلاضصملأ نأأ ةراضشإلأ ردجت ،امؤي03

سسمأأ ةحيبضص ركنأأ يذلأ «ّن.ب» ىمضسملأ فيقؤت يف
ءاضضق سسلجمب تايانجلأ ةمكحم ةئيه مامأأ هلؤثم ءانثأأ

ةلمج مقي مل هّنأأ فضشكو ،هيلإأ هّجؤملأ مهتلأ ةفاك ةبانع
ةماعلأ ةباينلأ سسمتلتل ،هيلإأ ةهّجؤملأ لاعفألاب Óيضصفتو

رب اميف أذفان انجضس51 ةبؤقع هّقح يف
ّ

ةمكحملأ هتأأ

.ةيضضقلأ يف هطّرؤت تبثي ليلد ّيأأ مأدعنل أرظن
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ةفاقثلا ةيريدمو ةيدلبلا ةكراششمب

ةرجشش سسرغت روذج ةيعمج
«روكلا» يف «بانعلا»

يدا˘م˘˘لأ ثأر˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل روذ˘˘ج ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تردا˘˘ب
سسر˘غ˘ل سسمأأ ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘ضص ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلؤ˘˘ب يدا˘˘مÓ˘˘لأو
ةيدلب ةكراضشمب ةرؤثلأ ةحاضس بلق يف «بانعلأ» ةرجضش
ةضسيئر تفضشكو ،ةبانع ةيلؤل ةفاقثلأ ةيريدمو ةبانع
تناك ةيأدبلأ نأأ «ةعاضس رخآأ» ـل يليجع ةيرؤح ةيعمجلأ
قرضشلأ ةرهؤج «ةهجأو» ةباثمب ربتعي يذلأ «رؤكلأ» ـب
ةرؤث˘لأ ة˘حا˘ضس ى˘لإأ ه˘جؤ˘ت˘ي ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ل ر˘ئأز ل˘كو
سسرغ متيضسو ةردابملأ هذه ميمعت متيضس هنأأ تدكأأو
يفو ةيؤبرتلأ تا˘ضسضسؤؤ˘م˘لأ ي˘ف را˘ج˘ضشألأ ن˘م د˘يز˘م˘لأ
ةفورعم ةبان˘ع ة˘ن˘يد˘م نأأ ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لأ ن˘كا˘مألأ
ةؤقب ةرضضاح نؤكت نأأ بجي يتلأو «بانعلأ» ةرجضشب
يتلأ ةرجضشلأ هذه سسرغل تعجضشو ،ةنيدملأ عرأؤضش يف
لك عمجأأو ،«مهتنيدمل «زمر» ةباثمب نؤيبانعلأ اهربتعي
ىلع سصرحلأ بجي هنأأ ةردابملأ هذه يف أؤكراضش نم
اهيلع ظاف˘ح˘لأو «با˘ن˘ع˘لأ» ةر˘ج˘ضش ن˘م د˘يز˘م˘لأ سسر˘غ
ةئيبلأ اهل سضرعتت يتلأ تأءأدتعلأ لظ يف ةضصاخ
متهتو ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ءأد˘عأأ فر˘ط ن˘م ءأر˘ضضخ˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأو
ام لكب يدامÓلأو يداملأ ثأرتلأ ةيامحل روذج ةيعمج
يفاقثلأ اهثأرتو اهخيراتو ةبانع ةنيدم ةيؤهب قلعتي
تمظنو تأرهاظتلأ نم ديدعلأ يف تكراضش نأأو قبضسو
عفأدت ثيح لاجملأ أذهب ةقلعتملأ تاطاضشنلأ نم ديدعلأ

.ةنؤب ثأرت ىلع
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شسورد˘م ر˘ي˘غ ه˘تر˘ب˘ت˘عا يذ˘˘لاو
ةليوط تاونشس رورم دعبف ،امامت

ن˘م تا˘ط˘ل˘˘شسلا ن˘˘كم˘˘ت مد˘˘ع ن˘˘ع
يوشضو˘ف˘لا قو˘شسلا ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا
يف ببشستي يذلا «شسينيمرتلا» يف
ق˘ل˘خ˘يو رور˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع
ة˘يد˘ل˘ب بل˘ق ي˘ف ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ا˘˘ما˘˘حدزا
ةعابلا فل˘خ˘ي ا˘م˘ك ،را˘م˘ع يد˘ي˘شس
تل˘شضفو خا˘شسوأا نو˘يو˘˘شضو˘˘ف˘˘لا

رو˘هد˘ت ي˘ف م˘ها˘شست ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘ث˘ك
«شسينيمرتلا» ي˘ف ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ع˘شضو˘لا

قوشسلا اذه ةلازإا رارق ذاختا دعبو
ىوشس ةيدلبلا د˘ج˘ت م˘ل يو˘شضو˘ف˘لا
ي˘ف ةر˘˘غا˘˘شش ة˘˘حا˘˘شسم لل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا

ل˘ق˘˘ن ل˘˘جأا ن˘˘م «4 ي˘فوأا» ق˘˘ير˘˘ط
ا˘م و˘هو نا˘كم˘لا اذ˘ه ى˘لإا ة˘˘عا˘˘ب˘˘لا
اذه يف ىشضوفلا رششن يف مهاشسيشس
ري˘ث˘م˘لاو بير˘غ˘لا ءي˘ششلاو ،ي˘ح˘لا

ةيراوج قاوشسأا3 دجوي هنأا هابتنلل
ةديدع تاونشسل ةد˘م˘ج˘مو ة˘ق˘ل˘غ˘م

«2 ي˘فوأا» ي˘ح قو˘شس رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
هتحاشسمب زيمتي يذلاو امئاد قلغملا
ةعاب لبقتشسي نأا نكميو ةعشساششلا
ةيماظن ةقيرطب هكاوفلاو رشضخلا

ةبا˘ث˘م˘ب تقو˘لا رور˘م ع˘م ح˘ب˘شصيو
ىلإا ةفاشضإا ،نئابزلل ىلوأ’ا ةهجولا
«ديجملا دبع يراتخم» يح قوشس
تدد˘˘˘˘ششو ،ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘مأاو

نمvU 5/4» ي˘ح» ة˘ي˘ع˘م˘˘ج
يلاو ةلشسارمب اوماق ثيح اهتجهل
هوملعأاو شسكافلا ربع ةبانع ةي’و

نأا اوربتعاو ةلجعتشسم ةلشسارم يف

«يلاجترا» هذاختا مت يذلا رارقلا

اوظح’ مه˘نأا او˘فا˘شضأاو «بير˘غ«و

لقنل ناكملا ةئيهت˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ما˘ي˘ق

دعبو مهيح ىلإا يوشضوفلا قوشسلا

نأا مهملعأا ةيدلبلا شسيئرب مهلاشصتا

نم قوشسلا ةلازإا رارق ذختا يلاولا

ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘تو شسي˘ن˘ي˘مر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ح

ىلإا هلقن نأا مهل دكأاو «4 يفوأا»

ةتقؤوم ةفشصب نوكيشس ناكملا اذه

قو˘˘شسلا لا˘˘م˘˘˘كت˘˘˘شسا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإا

ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا دو˘˘جو˘˘م˘˘لا يراو˘˘˘ج˘˘˘لا

vU يح» ةيعمج تدكأاو ،ةيدلبلا

لولحلا هذه برغتشست اهنأا5/4»
نع تربعو ةبير˘غ˘لاو ة˘ي˘ع˘ي˘قر˘ت˘لا

يتلا تارارقلا هذهل عطاقلا اهشضفر
وأا نا˘كشسلا ةرا˘ششت˘شسا نود ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت

طا˘ق˘ن او˘حر˘˘طو ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م لو˘˘ح ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘كرا˘ششت˘لا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا
ل˘ك ي˘ف تا˘ط˘ل˘شسلا ا˘ه˘ب ى˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘ت
.يندملا عمتجملاب ءاقلو ةبشسانم

عمج يف نوعرسشي ناكسسلا
اذه نوسضفريو تاءاسضمإلا

يئاوسشعلا رارقلا
نأاvU 5/4 يح ةيعمج تدكأا

نلو رارقلا اذه نوشضفري ناكشسلا
نأا ةينعملا تاهجلا ىلعو اوتكشسي
عرشش ثيح اه˘تا˘ي˘لوؤو˘شسم ل˘م˘ح˘ت˘ت
تاءا˘˘شضمإ’ا ع˘˘م˘˘ج ي˘˘˘ف نا˘˘˘كشسلا
ىتح اوددهو ماتلا مهشضفر ديكأاتل
ايئاشضق رامع يديشس ةيدلب ةعباتمب
اذ˘ه ن˘ع ا˘ه˘ع˘جار˘ت مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘˘ف
ناكشسلا دكأا ىرخأا ةهج نم ،رارقلا
ةيدلبلا لي˘شضف˘ت نو˘بر˘غ˘ت˘شسي م˘ه˘نأا
ىلإا «شسينيمرتلا» نم ىشضوفلا لقن

قاوشسأا دجوت يذلا تقولا يف مهيح
اهللغت˘شسا ن˘كم˘ي ةز˘ها˘ج ة˘يراو˘ج
عجششت ةيدلبلا نأا اوربتعاو اهحتفو
.يوشضوف وه ام لك

ةيلزنملا تايافنلاب هئÓتمإا دعب
ةبلسصلاو

يرلا ةيريدم نم ةنجل
يراجملا نياعت ةرئادلل

لورسصلاب ةيئاملا
ن˘م ة˘ن˘ج˘ل لور˘شصلا ي˘ح˘ب ار˘خؤو˘˘م تل˘˘ح

حلاشصم نمو ينوبلا ةرئادل يرلا ةيريدم
يدلا داولا ةيعشضو ىلع فوقولل ةرئادلا

بب˘شسب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىوا˘˘كشش ل˘˘ح˘˘م نا˘˘ك
تا˘يا˘ف˘ن˘لاو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لا شسد˘˘كت
ح˘ب˘ششب نا˘كشسلا دد˘˘ه˘˘ي تا˘˘ب ا˘˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘شصلا
ررقت هنإاف انرداشصم بشسحو . تاناشضيفلا
ةدوع لبق يئاملا ىرجملا رهج يف عارشسإ’ا
» ةيمنتلا »ةيعمج تناكو .راطمأ’ا طوقشس
تعد ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب لور˘˘شصلا ي˘˘ح˘˘ل
رهجو فيظنت يف عارشسإ’او ىلإا تاطلشسلا

ةحطشسم005 ةقطنمب دجاوتملا يداولا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ل˘شسار˘م شصن بشسحو .ة˘ي˘شضرأا
ديششر يشسيوع اه˘شسي˘ئر ع˘ي˘قو˘ت˘ب ة˘ل˘يذ˘م˘لا

ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘˘شسن ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خأا تق˘˘ل˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
داو˘لا نإا˘ف ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا شسي˘˘ئر˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لاو
ةيلزنملا تايافنلاب اءولمم حبشصأا روكذملا

نم بجوتشسي ام اهريغو ءانبلا تافلخمو
ل˘شصف لو˘ل˘ح ع˘م هر˘ه˘ج ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘˘شصم
يدؤوت دق تاناشضيف ثودح يدافتل راطمأ’ا
بشسحو .هللا ردق ’ هابقع دمحت ’ ام ىلإا
ةلشسارملاب ةيعمجلا اه˘ت˘ق˘فار ي˘ت˘لا رو˘شصلا
نم نانطأا دوجو نيبت اهنإاف اهيلإا راششملا
ام وأا يداولا ط˘شسو ي˘ف ة˘ي˘مر˘م تا˘يا˘ف˘ن˘لا
يئام˘لا ىر˘ج˘م˘لا˘ب نا˘كشسلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي
رمأ’ا ةرذقلا هايملاو راطمأ’ا هايم فيرشصتل
كرحتلا ةينعملا تاطلشسلا نم بلطتي يذلا
مزللا داتعلا ريفوت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ا˘ع˘ير˘شس
نم تايا˘ف˘ن˘لا كل˘ت ع˘فرو ىر˘ج˘م˘لا ر˘ه˘ج˘ل

ىلإا اددجم ا˘ه˘تدو˘ع يدا˘ف˘ت˘ل يداو˘لا بنا˘ج
تاذ ي˘فو را˘ط˘مأ’ا طو˘ق˘شس د˘ن˘ع ه˘˘ط˘˘شسو
ىلع اهديكأات .ةيعمجلا تددج   قايشسلا

ة˘ي˘ئا˘م˘لا يرا˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هإ’ا ةرور˘˘شض
راطمأ’ا هايم فيرشصتل ةريغشصلا ةيدوأ’او
(يشسملشس داو) رارغ ىلع يحلاب دوجوملا

تا˘نا˘شضي˘ف˘لاو را˘ط˘مأ’ا ل˘شصف لو˘ل˘˘ح ع˘˘م
ةي’و˘لا ي˘لاو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ع˘م ا˘ي˘ششا˘م˘ت كلذو
ةريخأ’ا هتاعامتجإا يف نيدلا لامج يميرب
تايريدملا يقابو نييلحملا نيبختنملا عم

.ةيدوأ’ا رهج ىلع ددشش ناك يذلا ةينعملا
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«4 يفوأا» يح ىلإا «سسينيمرتلا» يح نم هكاوفلاو رسضخلا عيبل يوسضوفلا قوسسلا ليوحتب رامع يديسس ةيدلب هتذختا يذلا رارقلا راثأا
.رارقلا اذه هيف تركنتسسا انايب تردسصأا ثيحvU 5/4» يح» ةيعمج تكرحتو ،ناكسسلا طسسو ءايتسسلاو بسضغلا نم ةجوم رامع يديسسب

ةيدلبلا ةاسضاقمب ددهتو يلاولا لسسارت»vU 5/4 يح» ةيعمجو ماهفتسسلا طاقن حرطت ةقلغملا ةيراوجلا قاوسسألا

 «سسينيمرتلا» نم يوسضوفلا قوسسلا ليوحت رارق
ناكسسلا بسضغ ريثي «4 يفوأا» يح ىلإا

راجتلا فرط نم ةفسصرألا لÓتحا ةرهاظ لاحفتسسا  ببسسب

لخدتلاب ةيدلبلا و نمألا حلاسصم نوبلاطي نونطاوم
¯MƒQjá aÉQñ

ةبانع ةي’وب نونطاوملا ربع
م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘شساو م˘˘ه˘˘ب˘˘شضغ ن˘˘ع
ةرهاظ لاحفتشسا ءازإا نيديدششلا
فر˘ط ن˘م ة˘˘ف˘˘شصرأ’ا لل˘˘ت˘˘حا
نييوشضوف˘لا ة˘عا˘ب˘لا و را˘ج˘ت˘لا

ةيشسيئرلا عراوششلا فلتخم ربع
نيأا ،ةنيد˘م ط˘شسو˘ب شصخأ’ا˘بو
.م˘˘˘˘ه˘˘˘˘قرؤو˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘شصأا
ة˘لو˘˘ج نأا ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
يعدتشست ةنيدملا لخاد ةريشصق
ةمراعلا ىشضوفلا ىدمل هابتن’ا
نأا ذإا ةنيدملا اهيف طبختت يتلا
فر˘ط ن˘م ة˘˘ف˘˘شصرأ’ا لل˘˘ت˘˘حا
هذ˘ه ة˘م˘ئا˘ق رد˘˘شصت˘˘ت را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا  تي˘˘ح ، ى˘˘شضو˘˘ف˘˘لا
ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا قرؤو˘˘˘ت تح˘˘˘ب˘˘˘شصأا
تارايشسلا محازي يذلا طيشسبلا
هشسفن شضرعيو ، عراوششلا يف
، ةظحل ةيأا يف توملا رطخل
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘˘ح مادا˘˘˘م
، ه˘ن˘م بشصت˘غا د˘ق ف˘˘ي˘˘شصر˘˘لا
ةيئاوششعلا نم دحلا مدع ةجيتن
بايغ يف ةنيدملا اهششيعت يتلا
ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا رود˘ل ما˘ت
تتاب يتلا ةيثبعلا هذه نم دحلل
ىوتشسم ىلع ةنيدملا اهششيعت
بيشسح نود ةفشصرأ’ا للتحا

حلاشصمل مات بايغو بيقر ’و
نأا شضورفملا نم يتلا ةيدلبلا
تازوا˘ج˘ت˘لا هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م بقار˘˘ت
تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘تو
نيفلاخملا راجتلا دشض ةيعدرلا

كا˘ن˘ه نأا ر˘˘مأ’ا ي˘˘ف بير˘˘غ˘˘لاو
للتحا نم اوداز راجتلا شضعب
عراوششلا ىلإا اولوزنو فيشصرلا
ىآار˘م ما˘مأا م˘ه˘˘ع˘˘ل˘˘شس شضر˘˘ع˘˘ل
نأا ود˘ب˘يو، ع˘ي˘م˘ج˘˘لا ع˘˘م˘˘شسمو
ا˘ه˘˘تر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ى˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا

لجأ’ ة˘ي’و˘لا ح˘لا˘شصم ا˘ه˘شسأار
ن˘م ف˘ي˘شصر˘لا لل˘غ˘ت˘شسا مد˘˘ع
اذكو نييفر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا ل˘ب˘ق
اقح هرابتعاب ،تارايشسلا يقئاشس
قبطت ’ نينطاوملا قوقح نم
ةبقارملل عشضخت ’و ةمارشصب
،نيلوؤوشسملا فرط نم ةيمويلا
ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ف˘˘˘شصرأ’ا تتا˘˘˘ب ن˘˘˘يأا

تاقر˘ط˘لاو عراو˘ششلا ىو˘ت˘شسم
باحشصأا ىلع اركح ةيشسيئرلا
اهنم اوذ˘خ˘تا ن˘يذ˘لا تل˘ح˘م˘لا

مهتا˘جو˘ت˘ن˘م را˘ه ،خرا˘ف ا˘نا˘كم
باحشصأا نع كيهان ، مهعلشسو
ا˘ه˘نوذ˘خ˘ت˘ي ن˘يذ˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا

ا˘م ،ي˘ئاو˘ششع˘لا ن˘كر˘ل˘˘ل نا˘˘كم
ادا˘˘ح ا˘˘جا˘˘عزإا ل˘˘ّكششي ح˘˘ب˘˘شصأا
مه˘ي˘ل˘ع تقا˘شض ن˘يذ˘لا ةرا˘م˘ل˘ل

مهلق˘ن˘ت نود تلا˘حو ة˘ف˘شصرأ’ا
تاذ ي˘˘˘˘˘فو ،نا˘˘˘˘˘˘مأاو مل˘˘˘˘˘˘شسب
نينطاوملا دحأا لءاشست ،قايشسلا

يف ةيلحملا تاهجلا رود نع
ر˘˘ي˘˘غ لل˘˘غ˘˘ت˘˘شس’ا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ربتعت يتلا ةفشصرألل ينوناقلا

ريشسلل نطاوملا قوقح نم اقح
ةهج نمو ،ةملشسو ةيرح لكب
تل˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ت˘˘˘ف’ ىر˘˘˘خأا
رشصا˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ى˘ل˘˘ع تا˘˘قر˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ف˘˘شصرأ’ا
ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’او عراو˘˘˘ششلا داد˘˘˘ت˘˘˘ما
اهي˘ل˘ع ا˘ن˘ف˘قو ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا
رورم ةمزأا فّلخ يذلا عشضولا،

با˘ح˘شصأا ق˘ي˘ي˘شضت ءار˘˘ج ةدا˘˘ح
عشضو رثإا تاقرطلل تلحملا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ت˘فل˘لا
حرشص ثيح ،قيرطلا نم ءازجأا

اذه نأا، مهب ان˘ي˘ق˘ت˘لا نو˘ن˘طاو˘م
امل ،ري˘ط˘خو م˘ه˘قرؤو˘ي ع˘شضو˘لا
هرا˘م˘ل˘ل د˘˘يد˘˘ه˘˘ت ن˘˘م ه˘˘ب˘˘ّب˘˘شسي
ن˘˘يذ˘˘لا لا˘˘ف˘˘˘طأل˘˘˘ل ة˘˘˘شصا˘˘˘خو
ر˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘شسلا ى˘˘لإا نور˘˘ط˘˘شضي
’و ،ةفشصرأ’ا قيشضل تاقرطلا
نيل˘جار˘لا ى˘ل˘ع ر˘مأ’ا ر˘شصت˘ق˘ي
با˘ح˘شصأا ى˘لإا هاد˘ع˘ت ل˘ب ط˘ق˘ف
تاتفللا تتاب نيذلا تارايشسلا
قا˘˘ن˘˘خ˘˘لا م˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع شضر˘˘˘ف˘˘˘ت
لجأا نم زواج˘ت˘ل˘ل م˘هر˘ط˘شضتو

ن˘يأا ، ا˘ه˘ب ماد˘˘ط˘˘شص’ا يدا˘˘ف˘˘ت
نين˘طاو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘م˘جأا

تابوعشص نوهجاوي مهنأا ىلع
عراوششلا ربع لقنتلا يف ةغلاب
تلاح يتلاو اهببشسب ةيشسيئرلا
تحشضأاو ،نا˘مأا˘ب م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ت نود
يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا ،جا˘˘˘عزإا رد˘˘˘شصم
ة˘مزأا ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘ك د˘˘ح˘˘ل م˘˘ها˘˘شس
د˘˘ج˘˘ي ذإا ثداو˘˘ح˘˘لاو رور˘˘م˘˘˘لا
د˘ن˘ع ار˘شصا˘ح˘م ه˘شسف˘ن ق˘ئا˘شسلا

يتلا ،تاتفللاب هترايشس نكر
نا˘ي˘˘حأ’ا شضع˘˘ب ي˘˘ف هر˘˘ط˘˘شضت
ىر˘خأا تارا˘ي˘شسب ماد˘ط˘˘شصل˘˘ل
اذكو ،ةرداغملا ه˘ت˘لوا˘ح˘م ىد˘ل
نيذلا نيلجارلل ةبشسنلاب رمأ’ا
يتلا تارايشسلا رطاخم مهدّدهت
ة˘ظ˘ح˘ل ة˘يأا ي˘ف م˘ه˘مد˘˘شصت د˘˘ق
ام˘م ، تا˘قر˘ط˘لا ق˘ي˘شض بب˘شسب

ي˘ف لءا˘شست˘ي ن˘طاو˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
ى˘ل˘ع ع˘فاد˘ي ن˘م ن˘˘ع، ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ي˘˘م˘˘ح˘˘ي ن˘˘م ..ما˘˘ع˘˘لا كل˘˘م˘˘˘لا
ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘˘ح مادا˘˘˘م ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
بشصتغا دق فيشصرلا لامعتشسا

ن˘م د˘ح˘لا مد˘ع ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ، ه˘˘ن˘˘م
ا˘ه˘ششي˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘ششع˘˘لا
تاه˘ج˘لا ي˘ه ن˘يأا و ..ة˘ن˘يد˘م˘لا
هذه لثم فاقيإا نع ةلوؤوشسملا

.تازواجتلا

انكسسم217 يح ناكسس
ةديدجلا ةنيدملاب

نوناعي  ةدوع نب ىفطسصم
ةيوع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘ت’ا ه˘جو
عارذب ةياردإ’ا ةعطاقملل ةبدتنملا ةيلاولا ىلإا ىوكشش
ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘شضب ا˘ها˘يإا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م ششير˘˘لا

انكشسم217 يحب ةدو˘جو˘م˘لا شصئا˘ق˘ن˘لا لا˘م˘كت˘شس’
يف ةلثمتملاو ةدوع نب ىفطشصم ةديدجلا ةنيدملاب
ةماع ةفشصب تاقرطلا ديبعتو ةئيهت لاغششأاب مايقلا

ريفوت اذكو تاقرطلاب ةشصا˘خ˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’او
تاحاشسم ريفوتو يحلا ىوتشسم ىلع يراوج بعلم
ريفوتب ةبلاطم˘لا اذ˘كو ي˘ح˘لا لا˘ف˘ط’ا بع˘لو ه˘ي˘فر˘ت
ةطشسوتمو ةيئادتب’ا شسرادملاو ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا

ءارشضخ تاحاشسم ريفوتو كاششك’ا ريفوتو ةيوناثو
نم رثكأ’ نوناعي نينطاقلا نأا ثيح هيفرتلل قئادحو
ىلإا نولقتني مهد’وأاو شصئاقنلا كلت ببشسب نيتنشس
شصخأ’ابو يحلا˘ب ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب تا˘شسشسؤو˘م˘ب ة˘شسارد˘لا
مادعنا ءار˘ج را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘شستو ءا˘ت˘ششلا ي˘ف نو˘نا˘ع˘ي

MƒQjá aÉQì. ءايحألل ةئيهتلا
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؟رفملا نيأا

ةي’و نم باشش ىلع لايتح’ا ةيلمع تعقو نأا درجمب
ي˘نا˘ج˘لا ةرو˘شص لواد˘ت م˘ت ىت˘ح ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب ةر˘يو˘ب˘لا

يعامتج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا تا˘شصن˘م ىل˘ع ع˘شساو قا˘ط˘ن ىل˘ع
ن˘م ل˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لاو تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لاو
،ي˘ف˘خ˘ت˘لا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م ن˘˘م بع˘˘شصو ر˘˘ب˘˘كأا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘شضف
ثي˘ح ،سصا˘خ˘لاو ما˘ع˘لا ىد˘˘ل نآ’ا د˘˘جاو˘˘ت˘˘ت ه˘˘ترو˘˘شصف
اهبعلت تحبشصأا يتلا ةريبكلا ةيمهأ’ا رمأ’ا اذه رهظي
.اياشضقلا هذه لثم ةجلاعم يف ةروكذملا تاشصنملا

ةقارحلا براوق «لمرفت» تاناصضيفلا

تاناشضيف سسمأا ايلاطيإا يف اينيدرشس ةريزج تحاتجإا
هذه لعلو نيدوقفم ةدع و ىلتق3 نع ترفشسأا ةمراع

تو˘م˘لا براو˘ق ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف˘˘لا
ا˘ي˘ن˘يدر˘شس ةر˘يز˘ج ىلإا ة˘با˘ن˘˘ع ل˘˘حاو˘˘شس ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نإا
.ةيلاطيإ’ا

ةبانعب ءابولا عصضو ميقي يميرب

اعامتجإا نيدلا لامج يميرب ةبانع يلاو سسمأا دقع
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ي˘ح˘شصلا ع˘شضو˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘˘ل ا˘˘يرود ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت
دجتشسملا انوروك سسوريف ءابو ءارج ىودعلا راششتناب
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا ىد˘˘م ىل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو91 ديفوك
سسور˘ي˘ف˘ب ىود˘ع˘لا ي˘ششف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا

91 ديفوك دجتشسملا انوروك

ةلمح يف اصسيك671 عمج
ةبانع ـب مدلاب عربتلا

لوأا اهتمظن يتلا مدلاب عربتلا ةلمح تفرع
اري˘ب˘ك ا˘حا˘ج˘ن «32 نطاو˘م» ة˘عو˘م˘ج˘م سسمأا

تلجشسو مدلا نم اشسيك671 عمج مت ثيح
ن˘ي˘ي˘با˘ن˘ع˘لا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘شس
ةدام˘لا هذ˘ه˘ب عر˘ب˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا
،ىفششتشسملا يف ىشضرملا ةدعاشسمو ةيويحلا

ز˘˘˘كر˘˘˘م ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه تفر˘˘˘˘عو
ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘تإ’ا،stc  مد˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح

Ô با˘ب˘ششا˘ي ة˘ي˘ع˘م˘ج ،مد˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
senuej،ديلاف ديلا ةيعمج ،سسينأا ةيعمج
..SMEN يدانو

 ةحوتفم ىقبتصس رئازجلا عم اهدودح نأا دكؤوت سسنوت
ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘˘ّكأا
،يششيششملا ماششه ،ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا
ترر˘˘ق ه˘˘˘ت˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح نأا ، سسمأا
ايبيل عم دودحلا ىلع ءاقبإ’ا

ا˘˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
لÓخ اريششم فورظلا تناك

ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘˘شسل˘˘˘˘ج
ة˘˘˘ششقا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’ا˘˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق عور˘˘˘˘ششم
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م عور˘˘˘ششمو
يداشصتق’ا نازيملا عورششمو
سسنوت ريشصم نأا1202 ةنشسل
ر˘ي˘شصم و˘ه ر˘ئاز˘ج˘لاو ا˘ي˘ب˘ي˘˘لو
.كرتششم

زغللا عقوملا
ةيل˘م˘ع ن˘ع «لد˘ع» ة˘لا˘كو تجر˘فأا
ر˘خاوأ’ ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ع˘قو˘م˘لا را˘ي˘ت˘˘خا
،«2 لدع» جمانر˘ب ي˘ف ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘ك˘م˘لا
جمانربلا لماك نيطوت كلذب متيل
يذ˘˘لا لاؤو˘˘˘شسلا نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ،ي˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘شسلا

ا˘م ر˘ي˘شصم ن˘ع و˘ه ا˘حور˘˘ط˘˘م ىق˘˘ب˘˘ي
ن˘ع ة˘شضئا˘ف ن˘˘ك˘˘شسم003 برا˘ق˘˘ي
ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ىل˘˘˘ع «1 لد˘˘ع» ج˘˘ما˘˘نر˘˘˘ب
،ي˘نو˘ب˘لا˘ب «ن˘ي˘شسح ة˘ع˘˘م˘˘ج» ع˘˘قو˘˘م

˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘عو ثي˘˘˘˘˘˘ح
لدع» يبتتكم ةدئافل اهشصيشصختب
ىقبيل ،ثدحي مل كلذ نأا ريغ «2
.نيبتتكملا ريحي عقوملا اذه زغل

ةعلقلا ذقني نم
؟ةيصصفحلا

ةبانع ةي’وب ءاطششنلا نم ديدعلا هجو
ةيل˘ح˘م˘لاو ة˘يز˘كر˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ىلإا ءاد˘ن
ةيشصف˘ح˘لا ة˘ع˘ل˘ق˘لا ىلإا تا˘ف˘ت˘ل’ا ل˘جأا ن˘م
0031و4821 ي˘ت˘ن˘شس ن˘ي˘˘ب تد˘˘ي˘˘شش ي˘˘ت˘˘لا

ةريبكلا ةيخيراتلا اهتميق مغرف ،يدÓيم
مغر ،تاونشس ذنم لامهإ’ا يناعت اهنأا ’إا
ىتمف ،ةي’ولا رقم نع ةديعبب تشسيل اهنأا

ة˘يا˘ن˘ع˘ل˘ل ةرو˘كذ˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا كر˘˘ح˘˘ت˘˘ت
؟ةبانع ةي’و ةركاذ نم بناجب

لاقلا ووليقلا
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ةيجاودزإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ي˘˘تأا˘˘ي

طبارلا87 مقر ينطولا قيرطلا

،ةيلولا رقمو لازأا نيع ةنيدم نيب

تدافتشسا عورششملا اذه نأا ثيح

ةشساردلا تزجنأاو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ه˘ن˘م

نم دتمي يذلا رطششلاب ةشصاخلا

نيع ةيدلب ةياغ ىلإا لÓق ةيدلب

ةدع ذنم دمجم يقب هنكل، لازأا

دعب هلاغششأا قلطنت مل و تاونشس

ديجشستب ةبلاطملا ىلإا ةفاشضلاب،

نيرفاشسملا ل˘ق˘ن ة˘ط˘ح˘م عور˘ششم

ةطحم هبشش يه ةيلاحلا ةطحملاف

لقنلا تÓفاح لابقتشسÓعشستت لو

نير˘فا˘شسم˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا دد˘ع˘لا و

ىلإا و نم نيمداقلاو نيهجوتملا

،ف˘ي˘ط˘شس رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ند˘˘م ةد˘˘ع

،ة˘ما˘ح˘لا ،نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ،ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ند˘م ن˘مو بلا˘طو˘˘ب

ءا˘شسؤور بلا˘ط ا˘˘م˘˘ك، ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةداعإاب تاطلشسلا ن˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ة˘ي˘ن˘كشسلا سصشصح˘لا ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا

،لازأا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا

ددع ىلا رظنلاب ادج ليلق اهددعف

نكشسلا ىلع د˘ياز˘ت˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا

هذهل  ةرم لك يف سصشصخي ثيح،

ةينكشس سصشصح ةششمهملا ةيدلبلا

تابلطلا ددعنع دعبلا لك ةديعب

فلآا5 ايلاح اهددع براقي يتلا

يف،يعامتجلا نكشسلا ىلع بلط

05 كا˘ن˘ه نأا د˘ج˘˘ن يذ˘˘لا تقو˘˘لا

ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ت ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس ة˘˘شصح

نع نولثمملا زكر امك ،عيزوتلا

ة˘ي˘شضق ى˘ل˘ع ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

دد˘˘ع ءا˘˘شصحإا ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا

هنأا مكحب ،لازأا نيع ةيدلب ناكشس

ى˘ل˘ع ح˘ن˘م˘ت يذ˘لا سسا˘ي˘ق˘˘م˘˘لاو˘˘ه

لبقتشسا د˘قو .ع˘يرا˘ششم˘لا ه˘شسا˘شسأا

د˘˘ي˘˘شسلا لازأا ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئاد سسي˘˘˘ئر

ءاشسؤور نم سضعبلا «يلاد ةوÓع»

عمتجملا نع نولثممو تايعمجلا

عمتشساو، لازأا نيع ةيدلبل يندملا

ةحورطملا مهتلاغششنا عيمج ىلإا

ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا˘ب د˘عو و،

ىلإا اه˘ع˘فر و، ا˘ي˘ل˘ح˘م ا˘ه˘ت˘شساردو

بر˘قأا ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

.ةنكمملا تاقوألا
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تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ترد˘˘˘شصأا
ـب مكح  ةليشسملا ءاشضق سسلجمب

نيماع ا˘ه˘ن˘م ا˘شسب˘ح تاو˘ن˘شس30
اه˘جوزو ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ةذ˘فا˘ن

تاونشس30ب ثلاثلا مهتملا ةنادإا
تأارب اميف ،ذ˘فا˘ن ما˘ع ا˘ه˘ن˘م ا˘شسب˘ح
ةيانج ةمهتب  اذهة ةمهتملا ةقيقشش
ددعتلا يفرظب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘شسلا

ة˘ي˘شضق˘˘لا ع˘˘ئا˘˘قو دو˘˘ع˘˘ت ر˘˘شسكلاو

يتلا22/11/9102 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘ب

ة˘˘طر˘˘ششلا ح˘˘لا˘˘شصم ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع

ةدا˘ع˘شسو˘ب ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا

قيقشش مدقت نيح ، ةليشسملا ةيلو

لزنم سضرعت نع غلبيل ةيحشضلا

لبق نم وط˘شس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘شش

دقفتل ءاج يذلا وهو  نيلوهجم

جرا˘خ تنا˘ك ي˘ت˘لا ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘شش تي˘ب

د˘جو ثي˘ح ة˘ل˘ي˘شسم˘لا ة˘يلو بار˘ت

تا˘مÓ˘ع ه˘ي˘ل˘ع ي˘جرا˘خ˘لا با˘ب˘˘لا

يف ام لكو ثاثألا ءافتخاو  رشسكلا

ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا تما˘قنيأا لز˘ن˘˘م˘˘لا

ةيحشضلا لزنملا ةنياعمب ةيئاشضقلا

ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف تر˘ششا˘˘بو

،نيمهتم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا تل˘شصاو˘ت

ي˘فو ،تا˘قور˘˘شسم˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘شساو

مهتم لك لواح ةمكاحملا ةشسلج

تءا˘جو ، ه˘ي˘ل˘ع ة˘م˘ه˘ت˘لا د˘ع˘ب˘ي نأا

اهدنع رثع يتلاو ةمهتملا ةقيقشش

مل اهنأاب ، ليلدلا ةوق كلمتل ثاثألا

، قور˘شسم ثا˘ثألا نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ت ن˘˘كت

نأا˘ب ا˘ه˘جوز تر˘ب˘خأا ا˘ه˘نأا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب

ىلع اهدنع اهثاثأا عشضتشس اهتقيقشش

ثيح اهنكشسم ريغتشس اهنأا رابتعا

01 ةبوقع ةماعلا ة˘با˘ي˘ن˘لا تب˘ل˘ط

50 و، اهجوزو ةمهتملل تاونشس

د˘ع˘بو ثلا˘ث˘لا م˘ه˘ت˘م˘˘ل˘˘ل تاو˘˘ن˘˘شس

ة˘م˘كح˘م ترد˘شصأا  تلواد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تاونشس30 ـب م˘كح تا˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا

قح يف ةذفان نيماع اهنم اشسبح

ةنادإا مت امي˘ف ، ا˘ه˘جوزو ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا

اشسبح تاونشس30 ـب ثلاثلا مهتملا

ةقيقشش تأارب اميف ،ذفان ماع اهنم

.ةمهتملا
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نماشضتلا ةرازو تاميلعتل اديشسجت
وزويزيت ةيلو يلاوو يعامتجإلا
ردشصأا يذلا عما˘ج دو˘م˘ح˘م د˘ي˘شسلا
نييلحملا ني˘لوؤو˘شسم˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ل ،ةششهلا حئارششلاب لفكتلا سضرغب
يعامت˘جإلا طا˘ششن˘لا ة˘ير˘يد˘م لاز˘ت
ا˘هر˘يد˘ي ي˘ت˘لاو وزو ىز˘ي˘ت ة˘يلو˘˘ل
ةيلمع لشصاوت روششاع ةنهم ديشسلا
ل ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘ششألا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
اذ˘ه ي˘فو . تبا˘ث ىوأا˘˘م نو˘˘كل˘˘م˘˘ي
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘˘لا تما˘˘ق نأاششلا
عراوشش تفدهتشسإا ةيناديم ةيلمعب

يلثمم روشضحب وزو ىزيت ةنيدم
و ةيندملا ةيامحلا و نمألاو كردلا
سضعب ي˘ل˘ث˘م˘م بنا˘ج ى˘لإا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ي˘ف ءا˘ج ا˘م ق˘˘فوو . تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
يعامتجإلا طاششنلا ريدم حيرشصت
مت دق ه˘نإا˘ف رو˘ششا˘ع ي˘ن˘ه˘م د˘ي˘شسلا

ىوأام نود سصاخششأا21 ـب لفكتلا
ةيحانلا لفكتلا اذه لمششي و تباث
لفكتلا و ةي˘عا˘م˘ت˘جإلا و ة˘ي˘شسف˘ن˘لا
ن˘يدر˘ششم˘لا سصا˘˘خ˘˘ششألا˘ب ا˘˘ي˘˘شسف˘˘ن
ر˘ق˘م ن˘م م˘ه˘ب˘ير˘ق˘ت سضر˘غ˘ب نو˘كي
ى˘ل˘˘ع وأا ة˘يلو˘لا ل˘خاد م˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا

،تقؤو˘م˘لا ءاو˘يإلا ز˘كر˘˘م ىو˘˘ت˘˘شسم
ا˘م˘ك .وزو يز˘ي˘ت˘ب ،نا˘ب˘ع˘ششل ي˘ح˘ب

ةيلمعلا هذه نإاف ةراششإلا هيلإا ردجت
ءاكر˘ششلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف كرا˘شش
ن˘مألا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ن˘ي˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ةيامحلا ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ،ي˘ئلو˘لا
ة˘˘فا˘˘ششكلا ،ة˘˘ح˘˘˘شصلا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
لÓ˘ه˘لا ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘شسإلا
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ر˘˘م˘˘حألا
و ير˘ي˘خ˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘لا
نومهاشسي نيذلاو ينماشضتلا لمعلا
يمدختشسم اذكو لفكتلا ةيلمع يف
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا طا˘˘ششن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
نيلماعلا اميشسل ةيلولل نماشضتلاو
ىوأام نودب سصاخششألا ءاويا زكرمب
.مهريغ و يناشسفنلا يئاشصخألا و
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ن˘م د˘يد˘ع˘لا ط˘بر ي˘ف عور˘ششلا م˘˘ت
رششادم و ىرق˘ب ى˘ع˘قاو˘لا لزا˘ن˘م˘لا
لو˘˘غ˘˘لا جر˘˘شس ورو˘˘با˘˘ب ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب
ف˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘يلو لا˘˘م˘˘شش ى˘˘شصقأا˘˘ب
مت ثيح،ليجيج ةيلو عم دودحلاب
ن˘ع ن˘ي˘ت˘ف˘ل˘خ˘ت˘م ن˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م  ط˘˘بر
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع لوألا عور˘˘ششم˘˘لا

«ناشسح اطشس«و «يقرجم» يتقطنم

ةقطنم ىوتشسم ىلع و،روباب ةيدلبب

ةدمعألاب ةششرولا نيومت مت ةنينشس

د˘شصق، ءا˘ن˘ب˘لا داو˘مو ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلا

مايألا لÓخ لاغششلا يف قÓطنلا

ءاهتنإلا متي نأا ىلع،ةلبقملا ةليلقلا

تÓ˘ئا˘ع˘لا ي˘قا˘ب ط˘بر لا˘غ˘ششأا ن˘˘م

ىلع اهؤواشصحإا مت يت˘لا ة˘ف˘ل˘خ˘ت˘م˘لا

لوغلا جرشسو روباب يتيدلب ىوتشسم

هذه جردنت و،ةيجيردت ةفشصب اذهو

ةهجوملا تاميلعتلل اذيفنت ةيلمعلا

ىلا، ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘م

روباب و لوغلا جرشس يتدلب حلاشصم

ط˘بر ي˘ف عار˘شسإلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا و

دفتشست مل يتلا ةيقبتملا نكاشسملا

.ةيفيرلا ءابرهكلا ةكبشش نم

جيريرعوب جرب

تإردخملإ نيزختو ةزايح ةمهتبنيسصخسش فيقوت
ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملل ةعباتلا لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت

62 امهرامعأا نيشصخشش فيقوت نم جيريرعوب جرب نمأل  ةيئاشضقلا

نأا ةيلولا نمأل ةماعلا تاقÓعلاو لاشصتلا ةيلخ يشسحو ةنشس55 و

( ي.سش) وعدملا نأا اهدافم ةدكؤوم تامولعم لشضفب تمت ةيلمعلا

هنكشسم ىوتشسم ىلع تاردخملا نيزختب موقيو زوحي ةنشس62

هتاكرحت ةبقارم دعب اشسبلتم هب ةحاطإÓل ةمكحم ةطخ عشضو مت نيأا

تردق تاردخملا نم ةيمك طبشض عم55 (ع.ـب) ةقفر هفيقوت مت نيأا

عيزوتلاو عيطقتلل ىرخأا تاودأاو جد0024 غلبمو مارغ96,02 ـب

نيزختو ةزاي˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘م˘هد˘شض ي˘ئا˘شضق ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا مت هي˘ل˘عو

عم ةيعرشش ريغ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘لا د˘شصق (ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك) تارد˘خ˘م˘لا

جرب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ديشسلا مامأا امهميدقتودوعلا

تاءارجإل اقفو مكحلا يشضاق ىدل فلملا ةلاحإا دعبو ، جيريرعوب

.سسبحلا امهعاديإا عم ةشسلجلا ليجأات مت ، يروفلا لوثملا

´.eƒS°≈

يقإوبلإ مأإ

 لسصإوت ةراجتلإ ةيريدم

 زاغلإ رطاخم لوح ةيسسيسسحتلإ اهتلوج
قانتخلا ثداوح نم ةياقولاو يوتششلا مشسوملل ريشضحتلا راطإا يف

مأا ةيلول ةراجتلا ة˘ير˘يد˘م ل˘شصاو˘ت نو˘بر˘كلا د˘ي˘شسكأا يدا˘حأا زا˘غ˘ب

ينطولا نمألاو ةيندملا ةيام˘ح˘لا ح˘لا˘شصم ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ي˘قاو˘ب˘لا

نييداشصتقلا نيلماعتملا ةدئافل ةيوعوتلا ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا

ةز˘ه˘جأÓ˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لاو ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ةرا˘ج˘ت» لا˘ج˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لا

قافرإا ةيمازلإا لوح تروحمت «ريقاقعلاو تاودرخلل ، ةيلزنمورهكلا

تاذ زا˘غ˘لا ةز˘ه˘جأا˘بOC نو˘بر˘كلا د˘ي˘شسكأا يدا˘حأا زا˘غ ف˘˘ششا˘˘ك

دنع «(..ءاملا ناخشس ،زاغلا ةأافدم) «رارغ ىلع يلزنملا لامعتشسلا

ءانتقإل ةيلامجإلا ةميقلا يف ريخألا اذه رعشس جاردإا عم عيب ةيلمع لك

.كلهتشسملل هميلشست دنع زاهجلا

GCMªó RgÉQ

ةينكشسلإ سصشصحلإ ةدايزؤ87 مقرينطولإ قيرطلإ ةيجإؤدزإإ عؤرششم ديشسجت اهمهأإ

فيطسسب لإزأإ نيع ةيدلبب يندملإ عمتجملإ ولثمم
  دوعولإ ديسسجتب تاطلسسلإ نوبلاطي

ةليشسملإ ءاشضق سسلجمب تايانجلإ ةمكحم

 لزنم ةقرسسب اماق اهجوزو ةأإرمإل اسسبح تإونسس3

ؤزؤ يزيتب ةششهلإ حئإرششلاب لفكتلإ راطإإ يف

ىوأام نودنم اسصخسش21 ـب لفكتت يعامتجإلإ طاسشنلإ ةيريدم

فيطشس

 روباب و لوغلإ جرسس يتيدلبب ةيفيرلإ ءابرهكلاب لزانم ةدع طبر يف عورسشلإ

دوعولإ ديشسجتب تاطلشسلإ نم ،فيطشس ةي’ؤ بونج لإزأإ نيع ةيدلبب يندملإ عمتجملإ  نع نولثمم ؤ تايعمجلإ ءاشسؤؤر بلاط
 .قرؤ ىلع ربح درجم ؤ ةدمجم تيقب ؤ ةقطنملإ اهنم تدافتشسإ يتلإ عيراششملإ نم ةلمج زاجنإاب  ةقلعتملإ

 ةملاقب ةيراقع ةيقرت45 يح ناكسس
    ةيمومعلإ ةرانإلإو ةئيهتلإ مإدعنإإ نوكتسشي

نوششيعي ثيح يحلل ةيجراخلا ةئيهتلاو ةيمومعلا ةرانإلا مادعنا نم،ةملاق ةنيدم طشسو ةيراقع ةيقرت45 يح ناكشس يكتششي
ريبك ءارتها يحلا قرط دهششت نيا ءاتششلا لشصف يف نحنو ةشصاخ مهتاناعم نم داز امم ،تاونشس تدع ذنم سسماد مÓظ يف
مادعنا ،تاونشس ةدع ذنم  روكذملا يحلا ناكشس اهششعي ةيرزم عاشضوا، لاحولاو تابطملاو رفحلا و راطملا لويشس عم ةشصاخ
ىلع عجششي امم مÓظ ةقطنم ليللا يف يحلا حبشصي نيا، ةفشصرلا و،تاعولابلا و ةيجراخلا ةئيهتلاو ةيمومعلا ةرانإلا و نمألا
دحأل رهششأا ذنم  يحلا ةئيهت ةقفشص ناكشسلا لوقي دانشسإا نم مغرلاب اذه يحلا يف تÓحملا و تارايشسلا ةشصاخ ةقرشسلا

،تاونشس01 نم رثكأا  ماد راظتنإا دعب  ،عورششملا قÓطنإا نود تلاح  ناكشسلا بشسح ةيطارقوربلا تاءارجإلا نأا لإا، تلوقملا

YõGdójøANEP/2023004021.∫            .نكمم تقو برقأا يف مهتلشضعمل لح داجيإاو لجاعلا لختلا ةينعملا تاهجلا ريخلا يف ناكشسلا دششان نيا Akher Saa le 30/11/2020-95167

راـــهششإإ
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باو˘˘˘˘بأا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب كلذ و

52 خيرا˘ت˘ب ةدد˘ح˘م˘لا ة˘كرا˘صشم˘لا

نع نÓعإ’ا مت و يراجلا ربمفون
ةقباصسم˘لا ل˘خد˘ت˘صس ي˘ت˘لا مÓ˘فأ’ا
ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإا ا˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
روتكدلا نم ةنوكتملا  ميكحتلا

سسيئر رصصم نم ىيحي تمصصع
ءا˘˘صضعأ’ا ن˘˘م ل˘˘ك و ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
،ندرأ’ا نم دادح ةينار ةذاتصسأ’ا
،نيطصسلف نم ةدارج قياف ذاتصسأ’ا
،رصصم ن˘م جر˘ف ر˘ي˘م˘صس رو˘ت˘كد˘لا
نم يرصصا˘ن˘لا بي˘ب˘ح˘لا رو˘ت˘كد˘لا
يبانجلا ةبيتق روتكدلا ،برغملا

ة˘ل˘ي˘ل˘˘ج ةذا˘˘ت˘˘صسأ’او قار˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
 .سسنوت نم ينوبجعلا

م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لا ز˘ئاو˘ج˘لا ي˘ه هذ˘ه
 اهيلع سسفانتلا

ح˘بار˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن ف˘˘ي˘˘صضي و
سصو˘˘صصخ˘˘ب نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
عردلا  يف لثمتت اهنإاف زئاوجلا
عرد˘لاو لوأ’ا ز˘كر˘م˘ل˘ل ي˘ب˘˘هذ˘˘لا
عردلاو ينا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ي˘صضف˘لا
ى˘لإا ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل يز˘˘نور˘˘ب˘˘لا

اصضيأا و ريدقت تاداهصش حنم بناج
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم تادا˘˘˘ه˘˘˘صش
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘مÓ˘˘فأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لا
ناجرهملا نأا ىلإا اهونم ،ناجرهملا
ي˘ف ا˘ًصضيأا ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث تاود˘˘ن م˘˘صضي
ةذ˘تا˘صسأا فر˘ط ن˘˘م سصا˘˘صصت˘˘خإ’ا

ناجرهملا اذه نأا افيصضم ، ةرتاكدو
نو˘كي˘صس ى˘لوأ’ا ه˘ت˘˘ع˘˘ب˘˘ط ي˘˘ف و
لصصاوتلا لئاصسو ر˘ب˘ع ا˘ي˘صضار˘ت˘فا
يتلا ةحئاج˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ل˘جأا ن˘م كلذ˘ك و م˘لا˘ع˘لا تدا˘˘صس

هذ˘ه ل˘ث˘م ف˘قو˘ت مد˘ع˘ل يد˘ح˘ت˘˘لا

رود  ليعفتل ةيفاقثلا تارهاظتلا

و تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا و تا˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ثار˘ت˘لا ءا˘ي˘حإا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لا

نم بابصشلا ةئف عيجصشتو يبرعلا

و «ثارتلا» عيصضاوم قيثوت لجأا

ة˘ي˘ق˘ئا˘ثو مÓ˘˘فأا ي˘˘ف ا˘˘هد˘˘ي˘˘صسج˘˘ت

و تاعماجلا نم جرخت عيراصشمو

ىلإا سصاصصتخ’ا اذه يف تايلكلا

ع˘˘˘قاو˘˘˘لا سضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘˘كي نأا

جئاتنلا ىلع نلعيصس و Óبقتصسم

 .مداقلا ربمصسيد02 موي

:ةكراشملا مقففا ةمئاق

نم قيفوت دمحأا جرخملل رامجلا

رصصم

ميرم ةجرخملل نامز ةياكح

رصصم نم يلريازج

ءافصص جرخملل  تانبلا لزغ

نم مركم دومحم – روصشاع

رصصم

دمحأا جرخملل رصصم سسانطف

رصصم نم قيفوت

ورمع  جرخملل ةكم يف عنصص

رصصم نم رينم

ةيقيبطتلا نونفلا ةيلك – دصصرلا

رصصم نم ربوتكأا6 ةعماج

نونفلا ةيلك ناتيحلا يداو

نم ربوتكأا6 ةعماج ةيقيبطتلا

رصصم

ماصشه جرخملل نيطلا لمانأا

رئازجلا نم ينصضامر

ميرك جرخملل دورابلا ناصسرف

رئازجلا نم ةطاطصشوب

جرخملل يداعصسوبلا سسونربلا

رئازجلا نم رماع يدوعصس

نب جرخملل ةيناصسملتلا ةدصشلا

رئازجلا نم لامج نامحد

دامع جرخملل ةيادرغ ةيبرز

رئازجلا نم يلÓه

يداه جرخملل ةوامصسلا حور

قارعلا نم دوهام
دبع مصساق جرخملل حورلا ةحنجأا
 قارعلا نم
جرخملل رانلا رجاصس ىوانكلا
 قارعلا نم قيفوت دمحم
نويزفيلت سسمصشلا اهتنول باوثأا
نيطصسلف نم نيطصسلف
نم بارصش دئار جرخملل قورعلا
 نيطصسلف
دمحم جرخملل تيصسخافت
 سسنوت نم وعوج فولخم
نم تباث دمحم جرخملل سضرأا
 سسنوت

ءايمل ةجرخملل ةنوتيزلا عماج
 سسنوت نم دمحم نب

لامج جرخملل ةفيلخلا نونف
 ندرأ’ا نم ريكاب

ابوي ةديع ةجرخملل كيلدلا حول
برغملا نم

لمأ’ا ةلحر و يداهلا دبع دمحم
.ايبيل نم طاطصشلا جرف جرخملل

فده» يقئاثولا مليفلا
يف ةزئاجب زوفي «كارحلا

دنهلا
«كارح فيتكجبوأا» ري˘صصق˘لا ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا م˘ل˘ي˘ف˘لا ل˘صصح˘ت
موي ، لصصانم اصضر يفحصصلا جرخملل (كارحلا فده)
ناجرهم» يف (جاتنوم) بيكرت لصضفأا ةزئاج ىلع ، تبصسلا
نويب ة˘ن˘يد˘م ي˘ف م˘ي˘قأا يذ˘لا «ي˘لود˘لا ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘صسلا اذو˘ب
مليفلا اذه انُديعيو.مليفلا مقاط ىدل ملع امبصسح ، ةيدنهلا

نم ماع برقي ام ىلإا،9102 ةنصس جرخأا يذلا يقئاثولا
نييرئازج نيروصصم ةصسمخ نيعأا لÓخ نم تارهاظملا

تا˘عا˘ب˘ط˘ناو رو˘صصلا زر˘بأا ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا م˘ل˘ي˘ف˘لا لوا˘ن˘˘ت˘˘يو
تيآا دمحأاو يروكب نايفصسو يصساق ةيهيد نيروصصملا
اذه كراصش و.يل˘ع ا˘با˘ب ود˘ي˘مو يد˘يزو˘ب د˘م˘ح˘مو د˘ع˘صسإا
لثم ةيلودلا تاناجرهملا نم ديدعلا يف يقئاثولا مليفلا

و (اصسنرف) ,(ايقيرفإا ءاوصضأا) كيرفأا يد رييمول ناجرهم
يلودلا ناجرهملا ، (سسنوت) ريصصقلا مليفلل ةيلود اماروناب
مليفلل يلودلا عوبصسأ’ا وأا ، (نينبلا) ةيمقرلا امنيصسلل
يئام˘ن˘ي˘صسلا اذو˘ب نا˘جر˘ه˘م فد˘ه˘ي و.(نور˘ي˘ما˘كلا) لوأ’ا
عيجصشتل ملاعلا ءاحنأا عيمج نم امنيصسلا ةيقرت ىلإا يلودلا
نفلا يفرتح˘م ن˘ي˘ب ت’دا˘ب˘ت˘لاو تا˘فا˘ق˘ث˘لا ن˘ي˘ب راو˘ح˘لا

.عباصسلا

دومحم يديموكلا لثمملا
هللا ةمذ يف مومحوب

مومحوب دومحم ،يديموكلا لثمملا هللا ةمحر ىلإا لقتنا

رثإا ةنصس75 زهان رمع نع ةمصصاعلا رئازجلاب تبصسلا موي
و.هبراقأا ىدل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘صسح ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘صصإا
يف هتكراصشمب يرئازجلا روهمجلا ىدل يهاكفلا رهتصشا
هجرخأا يذلا «يليماف يعمج» لصسلصسم نم ثلاثلا ءزجلا

ىرخأا لامعأا يف كراصشي نأا لبق1102 ةنصس مصساق رفعج
يف ىر˘خأا راودأ’ ه˘ت˘يدأا˘ت د˘ع˘بو.جر˘خ˘م˘لا اذ˘ه بنا˘ج ى˘لإا
ةيحرصسم يف مومحوب دومحم كراصش ،ةينويزفلت تاجاتنإا
تلان يتلاو لاصشرصش دمحم اهجرخأا يتلا «سسأا يب يج»
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ي˘˘ف ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا حر˘˘صسم˘˘لا نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘˘ب ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج
اهيزاعت ةدود نب ةكيلم ،ةفاقثلا ةريزو تمدقو.طرافلا
هتفاو يذلا، مومحوب دمحم لحارلا يهاكفلا ةلئاع ىلإا
ةدود نب تبتكو.انوروك سسوريفب هتباصصإاب ارثأاتم ةينملا
بولقب» :كوبصسياف عقومب ةرازولل ةيمصسرلا ةحفصصلا يف
نانفلا ةافو أابن انغلب ،هردقو هللا ءاصضقب ةيصضارو ةعصشاخ
راودأ’او جه˘ت˘ب˘م˘لا رو˘صضح˘لا بحا˘صص ،مو˘م˘حو˘ب د˘م˘ح˘م
روهمج باجعإا تلجصس ةينويز˘ف˘ل˘ت لا˘م˘عأا ي˘ف ةز˘ي˘م˘م˘لا

.«اهيعباتم نم عصساو

ةيحرصسملا ةبصصقلا مايأا ميظنت
يحم ينطولا حرصسملاب ابيرق

يزراطصشب نيدلا
نع يوايحي دمحم ينطولا حرصسملل ماعلا ريدملا نلعأا
عبارلا نفلل ةصصصصخم ةرهاظت ابيرق ريخأ’ا اذه ناصضتحا
هذه ميظنت متيصسو.«ةيحرصسملا ةبصصقلا مايأا» ناونع تحت
ن˘يد˘لا ي˘ح˘م ي˘ن˘طو˘لا حر˘صسم˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا
ةيوهجلا حراصسملا ةكراصشمب ةبصصقلا ةيدلبو يزراطصشب
فورظلا حمصست نإا ام ،ة˘برا˘غ˘م فو˘ي˘صضو تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لاو
ةيقافتا ءاصضمإا ةبصسانمب هل حيرصصت يفو.كلذب ةيحصصلا
سسل˘ج˘م˘لا و ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا حر˘صسم˘لا ن˘ي˘ب ة˘كار˘˘صش
عورصشملا اذه نأا يوايحي دكأا ،ةبصصقلل يدلبلا يبعصشلا
حر˘صسم˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صصق˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ه˘˘مد˘˘ق ا˘˘م˘˘ل ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ءا˘˘ج»
حمصستصس ةيحرصسملا ما˘يأ’ا هذ˘ه ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع.«ير˘ئاز˘ج˘لا
تاءاصضف لÓغتصساب يدلبلا سسلجملل ةعقوملا ةيقافت’ا
دايعأ’ا لÓخ ت’افتح’ا ميظنت لجأا نم ينطولا حرصسملا
˘˘مو˘˘ي ءا˘˘˘ي˘˘˘حإا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

نكمي امك.ةنصس لك نم يرفيف32 ل فداصصملا  ةبصصقلا
حرصسملل ةلباقملا ةحاصسلا لÓغتصسا كلذك ةبصصقلا ةيدلبل
ةينفلاو ةيفاقثلا ثادحأ’او سضراعم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ةبصصقلل ةفاصشكلا مصسقو ةيوبرتلا تاصسصسؤوملل نكميو
حرصسملل لوخدلا قوقح ىلع تاصضيفخت نم ةدافتصس’ا
.ةيقافت’ا هذه راطإا يف

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

3516ددعلا0202 ربمفون03 نينثإلا 11ةفاقثلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

مÓصسإإ روتكدلإ و رئإزجلإ نم ناجرهملإ سسيئر حبإرب نيدلإ رون ذاتصسألإ  هيصسصسؤوم ةدايقب ثإرتلإ مليفل يبرعلإ ناجرهملإ ةرإدإإ تفصشك
22 رايتخإ مت ءاقتنلإ دعب و ىلوألإ هتعبط يف ةيبرع لود ينامث نم امليف05 لابقتصسإ مت هنأإ رصصم نم ناجرهملإ ريدم برعلإ زع

.ةيئاهن فصصنلإ ةيفصصتلإ ىلإإ رورملل امليف

 مداقلإ ربمصسيد02 موي ةزئافلإ مÓفألإ ةيوه نع نÓعإلإ

 ةيبرع لود8 نم امليف05 لبقتصسي ثارتلا مليفل يبرعلا ناجرهملا

روصصنم هللإ دبع فإرغوب يرئإزجلإ جرخملإ جإرخإإ نم

ةزئاج ىلع لصصحي «دادبتصس’ا كلم» ريصصقلا يئاثولا مليفلا
 رصصمب ةيقاصسلا ناجرهم يف بيكرت نصسحأا

¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

ريصصقلا يقئا˘ثو˘لا م˘ل˘ي˘ف˘لا جو˘ت

-vocer eht» «دادبتصس’ا كلم»

«gnik yreيرئازجلا جرخمل˘ل
ةزئاجب روصصنم هللا دبع فارغوب
ي˘ف «جا˘˘ت˘˘نو˘˘م» بي˘˘كر˘˘ت ل˘˘صضفأا

رصشع سسداصسلا ةي˘قا˘صسلا نا˘جر˘ه˘م

يذلا0202 ةيلي˘ج˘صست˘لا مÓ˘فأ’ا
فرعو رصصم يف هتايلاعف ترج

زئاوجلا مّدقو ،امليف72 ةكراصشم
ر˘يو˘صصت˘لا ر˘يد˘م ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر
ءاصضعأا امأا جر˘ف ر˘ي˘م˘صس رو˘ت˘كد˘لا
رانم نم تنوكتف ميكحتلا ةنجل

دمحأا جتنملاو جرخملاو ،ىنصسح
ةادهم ةرودلا هذه تناكو ،ناوصشر
ةيليجصستلا مÓفأÓل رصصم ةريفصسل
تايطع ةلحارلا ةريبكلا ةجرخملا
ح˘ت˘ت˘فاو ه˘ل˘لا ا˘ه˘م˘˘حر يدو˘˘ن˘˘بأ’ا
ةحوت ةينغأا» اهمل˘ي˘ف˘ب نا˘جر˘ه˘م˘لا

،1791 ما˘˘ع جا˘˘ت˘˘نإا «ة˘˘ن˘˘˘يز˘˘˘ح˘˘˘لا
هللا دبع فارغوب جرخملا فرصشو
ةرهاظتلا هذه يف رئازجلا روصصنم
نأاو مليف˘ل˘ل ق˘ب˘صسو ،ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘صسلا
تارهاظتلا نم ديدعلا يف كراصش
ناجرهم رارغ ىلع تاناجرهملاو

˘˘ما˘˘يأا ،ر˘˘˘صصم ي˘˘˘ف ا˘˘˘كد ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس
،ر˘ي˘صصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل تل˘ي˘صسم˘˘صسي˘˘ت
سسنوت فاكلاب ر˘ي˘صصق˘لا نا˘جر˘ه˘م
م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘قا˘˘صسلا نا˘˘جر˘˘ه˘˘مو
مليفلا اذه ثادحأا رودتو ،يقئاثولا

راصس عدب˘م ل˘جر لو˘ح ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا
ناكصس مظعم فلاخو رايتلا سسكع
اذه بيرختب نوموقي نيذلا ملاعلا
يمر قيرط نع ليمجلا بكوكلا
موقي ثيح ناكم لك يف تايافنلا

تاياف˘ن˘لا هذ˘ه ع˘م˘ج˘ب ل˘جر˘لا اذ˘ه
لب ةديدج ةايح اهيطعيل اهلغتصسيو
تايافنلا هذه لوحي كلذ نم رثكأا
تارئاطك ةينف لامعأاو فحت ىلإا

ن˘˘˘ف˘˘˘صسلا ة˘˘˘صصا˘˘˘خو تارا˘˘˘ي˘˘˘صسو
قح˘ت˘صسيو ،ة˘ي˘عار˘صشلا بكار˘م˘لاو
امأا ،هيونتلاو ةدهاصشملا لمعلا اذه
ل˘م˘ع˘لا بحا˘صصب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
هللا دبع فارغوب باصشلا  جرخملا

ءارجإا يف هراوصشم أادبف روصصنم
يف تاصشرو˘لا سضع˘ب˘ب تا˘ن˘يو˘كت
ى˘لإا ل˘ق˘ن˘تو ةرو˘صصلاو ا˘م˘ن˘ي˘˘صسلا
قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نو˘ن˘ف ن˘ه˘م˘ل ي˘لا˘ع˘لا د˘ه˘ع˘م˘˘لا˘˘ب
نيأا يرصصبلا يع˘م˘صسلاو سضر˘ع˘لا
ةبرجت ىلع لوصصحلا نم نكمت
كلم هلامعأا نمو لاجملا اذه يف
ريصصق يقئاثو مليف وهو دادرتصس’ا

يلكلا مÓصسلا،9102 ةنصس هزجنأا
ي˘ف هز˘ج˘نأا ر˘ي˘صصق ي˘ق˘ئا˘ثو م˘ل˘ي˘ف

7102 ن˘ي˘ب ا˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘˘ف˘˘لا

م˘ل˘ي˘ف «م˘ه˘ل˘جأا ن˘م»،8102و
ن˘ع ير˘ترو˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘صصق ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو

نع يرتروبو7102 ةنصس ذاتصسأ’ا

7102 ة˘ن˘صس ي˘˘م˘˘صساو˘˘ق د˘˘م˘˘ح˘˘م

 .اصضيأا



ةباصإلا يعادب انيتنرويف ةهجاوم نع بيغي رصان نب
ةلوجلا تاشسفانم نمشض ““وريشس ناشس““ بعلم ىلع دحألا ضسمأا ةريهظ تميقأا يتلا انيتنرويف هفيشضو نليم ةهجاوم تدهشش

ةباشصإا نم ““رشضخلا““ مجن يناعيو ،““يدرابموللا““ يدانلا فوفشص نع رشصان نب ليعامشسإا بايغ ،يلاطيإلا يرودلا نم ةعشساتلا
يذلا رشصان نب ـل ةيوقلا ةبرشضلا ةباثمب ةباشصإلا هذه دعتو ،ضسمألا ءاقل يف هقيرف نع بايغلا ىلع هتربجأا ةيلشضع

ىلع ةيبوروألا ةيدنألا نم ديدعلا ةركفم يف لخدي هلعج ام ،مشسوملا اذه ““يرينوشسورلا““ عم ةعئار تايوتشسم مدقي
.نامريج ناشس ضسيراب رارغ

ضش.م
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،ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا˘˘ب برد˘˘م˘˘لا ىور

،يرمعلا نب لامج عفادملل هفاششتكا ةشصق

˘˘مل˘˘عإل˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ب ىلدأا تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ي˘˘˘ف كلذو

لها˘ج˘ت ن˘م ىنا˘ع ير˘م˘ع˘لا نا˘كو  ،ي˘شسنر˘ف˘لا

بيردت ىلع اوفرششأا نيذلا نيبردملا عيمج

تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسلا لاو˘˘˘˘ط ““ءار˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م““

ةشصرف ي˘شضا˘م˘ل˘ب ه˘ح˘ن˘م˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ةر˘ي˘خألا

للخ ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م ع˘م ما˘ظ˘ت˘نا˘ب بع˘ل˘لا

ق˘˘ب˘˘شسألا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ،ن˘˘ي˘˘تر˘˘ي˘˘خألا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘شسلا

ةلجمل˘ل ىور يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م˘ل

ةشصق ““لوبتوف ضسنارف““ ةيشسنرفلا ةيشضايرلا

ـب ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف بق˘ل˘ي ح˘ب˘شصأا ن˘م˘ل ه˘فا˘˘ششت˘˘كا
ةقراخلا ة˘ي˘ند˘ب˘لا ه˘تو˘ق˘ل ار˘ظ˘ن ،““ةر˘خ˘شصلا»
ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ي˘˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘قو ،ةدا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
يف تظحل““ :ةري˘ه˘ششلا ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘ل˘ج˘م˘ل˘ل
ضضاير ةكر˘ح ل˘شش ي˘ف ح˘ج˘ن ه˘نأا تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ةد˘˘ع ي˘˘ف هزوا˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘˘ششف يذ˘˘˘لا ،زر˘˘˘ح˘˘˘م
ه˘˘نأا ح˘˘شضاو˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ك““ :ع˘˘با˘˘تو ،““تا˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م
نم يرشصعلا عفاد˘م˘لا تا˘ف˘شصاو˘م ل˘ك كل˘ت˘م˘ي
،زكرمت نشسحو ةشسارششو ،بعلل ةديج ةءارق
ةمجه˘لا ءا˘ن˘ب ىل˘ع ة˘ق˘ئا˘ف ةرد˘ق ىل˘ع ل˘شضف
ة˘يو˘ق˘لا ه˘ت˘ي˘شصخ˘˘شش““ :ل˘˘شصاوو ،““ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا ن˘˘م

ةركلا كاكتفا يتيلمع يف كبتري ل هتلعج
ناك هنأا حيحشص““ :فاشضأاو ،““ةمجهلا ةعانشصو
،هحنم مدع ببشسب ةريبك لمأا ةبيخب رعششي

ناكو ،““رشضخلا““ عم بعللا ةشصرف ،قباشسلا يف
ن˘م ل˘ها˘ج˘ت˘˘لا و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘شس رار˘˘ك˘˘ت ن˘˘م ىششخ˘˘ي

تّو˘ف˘ي ل ه˘ل˘ع˘ج ر˘مألا اذ˘ه““ :م˘˘تأاو ،““د˘˘يد˘˘ج
˘˘مد˘˘ق ثي˘˘ح ،ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘شصر˘˘˘ف˘˘˘لا

ع˘م ىلوألا ه˘تارا˘˘ب˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ق تا˘˘يو˘˘ت˘˘شسم
لوألا رو˘ه˘ظ˘لا ن˘˘ماز˘˘تو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ةهجاوم عم يشسنرفلا نويل كيبملوأا عفادمل
““ءار˘ح˘شصلا ي˘برا˘ح˘م““ ا˘ه˘ب زا˘ف ي˘ت˘لا و˘غو˘ط˘˘لا

اهدعب حبشصيل،4-1 ةجيتنب مهبعلم جراخ
دعيو ،يشضاملب ططخ يف ةياغلل امهم ابعل
يف نيمهاشسملا زربأا دحأا يرمعلا نب لامج
م˘˘مأا ضسأا˘˘ك بق˘˘ل˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا زو˘˘˘ف

ايوق ايئانث لكشش ثيح،9102 رشصم ايقيرفأا
ربتعيو ،يدنام ىشسيع عم عافدلا روحم يف

رشصن ةشسردم يج˘ير˘خ د˘حأا ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج
يرئازجلا بختنملل تمدق يتلا ياد نيشسح

نابعششو رجام حبار رارغ ىلع ةيملاعً ءامشسأا
اذه ظحي مل كلذ مغرو ،امهريغو ناقزرم
نيذلا نيلوؤوشسملاو نيبردملا ةقثب بعللا

مغر ،ةير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ك˘لا مر˘ه ىل˘ع او˘ب˘قا˘ع˘ت
م˘مأا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يو˘ت˘شسم مد˘ق ه˘˘نأا

مت ثيح ،برغملاب2102 بابششلل ايقيرفأا
هئادأاب ةلوطب يعفادم لشضفأا نمشض هرايتخا
قا˘ح˘ت˘لل˘ل ه˘ل ع˘ف˘ششي م˘ل كلذ ن˘˘ك˘˘ل ،ر˘˘ها˘˘ب˘˘لا

كلت يف ضشيعي ناك يذلا ،لوألا بختنملاب
ىوتشسم عجارت عم ءادألا يفً اعجارت ةرتفلا
قيفرو ةرقوب ديجمو ىيحي رتنع يثلثلا

.ضشيلح

وتروب ةعقوم ىلع زيكرتلا ةرورشض ىلع ددشش

 ““يل ةبشسنلاب لشضفألا وه سسأارلاب هتلجشس يذلا فدهلا““ :زرحم
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ةشصرف رئازجلا ةيدولوم قيرف ردهأا
ةارابم لوأا يف زوفلا قيقحتل ةنيمث
ىفتكا امدعب ،مشسوملا اذه هل ةيمشسر

هفيشضم عم (1-1) يباجيإلا لداعتلاب
ضسمأا لوأا ،ي˘ن˘ي˘ن˘ب˘لا و˘غرو˘ب يد ز˘ل˘فا˘ب
ن˘م يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا با˘هذ را˘˘طا ي˘˘ف
فويشضلا أاد˘بو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘ط˘بأا يرود
تامجه اونششو ،يلاثم لكششب ةارابملا

ن˘˘ك˘˘ل ،ز˘˘ل˘˘فا˘˘ب ىمر˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘م
لاح ىمرملا مامأا ظحلا ءوشسو عرشستلا

ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘فو ،ار˘˘ك˘˘ب˘˘م مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا نود

ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا يدا˘ن˘˘لا ح˘˘ج˘˘ن،(22)
دو˘˘ل˘˘ي˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ق˘˘ب˘˘شسلا فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
ا˘˘ه˘˘ب عدا˘˘خ ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘ي˘˘شسأار˘˘ب ،ي˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘بر

ي˘فو ،ف˘ي˘˘شضت˘˘شسم˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ضسرا˘˘ح
ةيدولوم قيرف لشصاو ،يناثلا طوششلا
نأا لبق ،ةيموجه˘لا ه˘تل˘م˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا

ءار˘جإا ،ز˘ي˘˘غ˘˘ن ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن برد˘˘م˘˘لا رر˘˘ق˘˘ي
ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘˘لا ي˘˘ف تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ثل˘˘ث
تارييغتلا نكل ،ةجيتنلا ىلع ظافحلل
وغروب يد زلفاب يدان موجهل تحمشس
لداع˘ت˘لا كاردإاو ،ما˘مألا ىلإا مد˘ق˘ت˘لا˘ب

،ا˘جو˘ل˘˘ب˘˘كأا ر˘˘ب˘˘ع (17) ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف
ق˘ير˘ف نأا لا ،زو˘ف˘ل˘ل ه˘ع˘ي˘˘ي˘˘شضت م˘˘غرو
ف˘شصن˘ب دا˘˘ع د˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
مشسح راظتنا يف ،نينيب نم ةريششأاتلا

موي رظتنملا ةدوعلا ءاقل يف لهاتلا

ةيليوج5 بعلم يف لبقملا ةعمجلا
ق˘˘ير˘˘ف نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس ثي˘˘ح ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
ىل˘ع بع˘ل˘لا ة˘˘شصر˘˘ف ما˘˘ما ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
ضسك˘˘ع ،ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م فور˘˘ظ ي˘˘˘ف ل˘˘˘قلا
ا˘ه˘ي˘ف ضضا˘خ ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘شسلا فور˘˘ظ˘˘لا
.ضسمأا لوأا ءاقللا

قÓطنا ةعاشس ريخأات بلطي ““ديمعلا»
ىلع ةارابملاب زوفي دقو بايإلا ءاقل

 طاشسبلا

ةيدولو˘م ق˘ير˘ف دا˘ع ،ر˘خآا قا˘ي˘شس ي˘فو
ر˘ب˘ع ن˘طو˘لا ضضرا ىلإا ضسمأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

رششا˘ب˘ي˘شس ثي˘ح ،ة˘شصا˘خ ة˘يو˘ج ة˘ل˘حر
نم با˘يلا ءا˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا مو˘ي˘لا ن˘م
لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود˘˘˘ل يد˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا رود˘˘˘لا
ةعمجلا موي هرظت˘ن˘ي يذ˘لاو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

يبملولا ةيليوج5 بعلم يف لبقملا
تبلط ثيح ،ينينيبلا زلفاب يدان ماما
قلطنا دعوم ريخأات ةيدولوملا ةرادإا

ءاشسم ةثلاثلا ةعاشسلا نم ةارابملا كلت
را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ف˘˘شصن˘˘لاو ة˘˘ن˘˘ما˘˘˘ث˘˘˘لا ىلا
ن˘م ،““فا˘ك˘لا““ ة˘ق˘فاو˘˘م ىل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا

ةيدولوم قيرف نوكي دق ،ىرخأا ةهج
زو˘ف˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘شصر˘˘ف ما˘˘مأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ل˘ب˘ق˘م˘لا رود˘لا ىلإا ل˘هأا˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘تو
ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م بع˘˘˘˘ل ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع نود
اهتلوادت يتلا ءابنألا لظ يف ،لبقملا

لامتحا لو˘ح ،ة˘ي˘ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا ة˘فا˘ح˘شصلا
ىلا ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت مد˘˘ع

ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘شضو بب˘˘شسب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هلقت ةشصاخ ةرئاط ريفوت نع هزجعو
لهأاتو زوف ينعي دق امم ،رئازجلا ىلا
نأا ا˘م˘ل˘ع ،ر˘ششا˘ب˘م ل˘˘ك˘˘ششب ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا
يدان ةريبك ةبشسن˘ب ه˘جاو˘ي˘شس د˘ي˘م˘ع˘لا
رود˘˘˘لا ي˘˘˘ف ي˘˘˘شسنو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘شسقا˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصلا
اذ˘ه م˘شسح ا˘مد˘ع˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
زوفلا دعب ريبك لكششب هلهأات ريخألا
را˘ب˘˘ج˘˘نز ن˘˘م ه˘˘ب دا˘˘ع يذ˘˘لا ضضير˘˘ع˘˘لا

يدا˘ن با˘شسح ىل˘ع ة˘ل˘ما˘ك ة˘˘ي˘˘شسا˘˘م˘˘خ˘˘ب
.يشس فا غنيدليم

ادج ةبعشص فورظ يف انبعل““ :زيغن
 ““ةيقطنم لداعتلا ةجيتنو

ةيدولوم قيرف بردم زيغن ليبن ربع
يت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا˘ب ها˘شضر ه˘ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

باهذ ءاقل يف ضسما لوا هلابششأا اهققح
ز˘ل˘فا˘ب يدا˘ن ما˘ما يد˘ي˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا يرود˘˘لا

زيغن لاقو،1 –1 لداعتلا دعب ينيبلا
ةجيتنلا نأاب ءاقللا ةجيتن ىلع اقلعم
ىلا رظنلاب ،ام دح ىلا ةيشضرم ربتعت
ا˘ه˘ي˘ف تر˘ج ي˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا فور˘˘ظ˘˘لا
ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘˘شضرا ا˘˘م˘˘ي˘˘شسلو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ىلا امو لابقتشسلا فورظو ةرارحلاو
ليوطلا فقوتلا بناج ىلا ،كلذ ريغ
ضسور˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘شسب بع˘˘ل˘˘لا ن˘˘ع
ةجي˘ت˘ن ف˘شصي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ا˘نورو˘ك

زيغن فرتعاو ،ة˘ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب لدا˘ع˘ت˘لا
ةدوعلا ىلع نيرداق اوناك هيبعل نأاب
ىو˘ت˘شسم ع˘شضاو˘ت ىلا ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا فور˘˘ظ˘˘لا لو˘˘ل ،ضسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

فدهلا ليجشست دعب هيبعل عجارتو
دكا ،لباقملا يفو ،يعيبر فرط نم
هتل˘ي˘ك˘ششت نأا˘ب ق˘با˘شسلا ر˘شضخ˘لا برد˘م
يذ˘لا با˘يلا ءا˘ق˘ل˘ل اد˘˘ي˘˘ج د˘˘ع˘˘ت˘˘شست˘˘شس
ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘ي˘˘شس
.لبقملا

 ““رئازجلا يف لهأاتلا مشسحنشس““ :سساملأا

ضسام˘لا ر˘شصا˘ن˘لا د˘ب˘ع د˘كأا ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ةرادا ضسل˘ج˘˘م ضسي˘˘ئر
ىل˘ع اردا˘ق نا˘ك د˘ي˘م˘ع˘لا نأا˘ب ر˘ئاز˘ج˘˘لا

زلفاب يدان ماما باهذلا ةارابم مشسح
لقلا ىلع ةفيظن ةي˘ثل˘ث˘ب ن˘ي˘ن˘ي˘ب˘لا
ماما ةعاجنلا مدعو زيكرتلا ءوشس لول
هللخ دكا يذلا تقولا يف ،ىمرملا
كل˘ت ن˘م لدا˘ع˘ت˘لا˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا نأا˘˘ب ا˘˘شضيا
،ايباجياو احيرم ارما رب˘ت˘ع˘ي ةارا˘ب˘م˘لا

يعيبر دولوم فده نأاب ضساملا فاشضأاو
ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب اد˘˘˘ج ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ث نو˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
ة˘شصا˘خ ،با˘يلا ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘يدو˘لو˘م˘˘ل˘˘ل
يف ط˘غ˘شض نود˘ب بع˘ل˘ي˘شس د˘ي˘م˘ع˘لا نأاو

لداعتلا هيفكيشسو ،ةيليوج5 ناديم
ىلع اددششم ،لهاتلا قيقحتل ضضيبلا

اد˘ي˘ج ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ي˘ف عور˘ششلا ةرور˘شض
.ةدوعلا ءاقلل

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 نينيب يف زوفلا عيشضت ةيدولوملا
رئازجلا يف مشسحيشس لهأاتلاو

رئازجلا ةيدولوم ايقيرفإ لاطبأ ةطبار

اشسنافيد““ ةفيحشص بشسح
ةينابشسإلا ““لارتناشس

دوعي لاطع
ةركفم ىلإ

ناديز
““لارتناشس اشسنافيد““ ةفيحشص تدكأا
ن˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘يز ةدو˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإلا

،د˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘˘ير برد˘˘˘˘˘˘م ناد˘˘˘˘˘˘يز
ف˘شسو˘ي ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘ل˘˘ل

بختنملاو ضسين يدان مجن لاطع
ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تاذ˘ل ا˘ق˘فوو ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
نإا˘ف ،ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا ي˘ف تي˘شصلا ة˘ع˘ئاذ˘لا

دا˘˘˘ع ““ي˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا““ يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا برد˘˘˘˘م
42 بحا˘˘شص تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘˘هل˘˘˘ل
تا˘يو˘ت˘شسم˘لا ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘شس
ي˘ف بعل˘لا ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا ة˘˘ع˘˘ئار˘˘لا
كراشش يتلا تايرابملا نم ديدعلا

بعل˘لا نا˘كو ،““رو˘شسن˘لا““ ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
بذ˘ج د˘ق ،ودارا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلا
ة˘˘˘يد˘˘˘نألا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ما˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ها
ةريخألا هذه لعج ،ضسين ةرادإل ريبك يمشسر ضضرع لوشصو مدع نأا لإا ،ةطرافلا ةيفيشصلا تلاقتنلا ةلحرم للخ ةيبوروألا

نع بيغي هلعج ام ذخفلا ىوتشسم ىلع ةباشصإا نم ايلاح يناعي لاطع نأا ركذي ،يفاشضإا مشسومل لاطع تامدخب ظافتحلا لشضفت
.يشسنرفلا يرودلا نم21 ةلوجلا تاشسفانم نمشض ،دحألا ضسمأا موي نوجيد هفيشضب  ضسين تعمج يتلا ةارابملا

ضش.م

”لوبتوف سنارف“ ةلجمل حيرصت يف

 يرمعلا نب لامج ““رشضخلا““ عافد ةرخشصل هفاششتكا ةشصق يوري يشضاملب

 ناقرز
 قلأتلا لصاوي

ودروب عم
ميدقت يف ،يرئازجلا يلودلا ناقرز يدهم حجن
هيدا˘ن تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا لل˘خ د˘ي˘ج ىو˘ت˘شسم
ةارابملا يف ،نامريج ناشس ضسيراب هفيشضمب ودروب
لك يف ني˘فد˘ه˘ب ي˘با˘ج˘يإلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا
نم21 ة˘لو˘ج˘لا تا˘شسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘شض كلذو ،ة˘˘ك˘˘ب˘˘شش
ةنشس12 بحا˘˘˘شص كرا˘˘˘ششو ،ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا

،95 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ه˘نا˘ك˘م كر˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ي˘شسا˘شسأا˘ك
يف ودروب عم نآلا ةياغ ىلإا ناقزر يدهم كراششو
دع˘بو ،ي˘شسا˘شسأا˘ك ا˘ه˘ب˘ع˘ل ا˘ه˘ن˘م ع˘برأا ،تا˘يرا˘ب˘م نا˘م˘ث
عفر ،““يجشسايبلا““ ىلع ودروب هشضرف يذلا لداعتلا
يدانلا ظفاح امنيب ،ةطقن61 ىلإا هديشصر قيرفلا
.ةطقن52 ديشصرب ““1 غيللا““ ةرادشص ىلع يشسيرابلا

ضش.م

همامتإ نع ايمسر نلعي يسنوتلا يسقافصلا
 يروصنمو ةيطيارش يتقفص

لوأا ءاشسم يشسنوتلا يشسقافشصلا يدانلا نلعأا
ىلع ةيمشسرلا هتحفشص ربع نايب يف ضسمأا

هنأاب ““كوبشسيف““ يعامتجلا لشصاوتلا عقوم
بعللا ع˘م ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لا تاءار˘جإلا م˘تأا د˘ق
رد˘˘ج˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘ط˘˘يار˘˘شش ير˘˘ب˘˘˘شص ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘ي˘˘شسنو˘˘ت ة˘˘ي˘˘مل˘˘عا ردا˘˘شصم نأا ىلإا ةرا˘˘ششإلا

يشضاملا ربمفون4 موي تحشضوأا دق تناك
ع˘م قا˘ف˘تا ىلإا ل˘شصو˘˘ت د˘˘ق ي˘˘شسقا˘˘ف˘˘شصلا نأا˘˘ب

،(اماع42) ةيطيارشش يربشص وداراب بعل
ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس ىل˘˘ع م˘˘شسو˘˘م ةد˘˘م˘˘ل د˘˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل
ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششيو ،ءار˘˘˘˘ششلا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘حأا ع˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘عإلا
بع˘ل د˘قو ،ر˘شسيأا ر˘ي˘ه˘˘ظ ز˘˘كر˘˘م ة˘˘ي˘˘ط˘˘يار˘˘شش
امك ،ياد نيشسح رشصن عم يشضاملا مشسوملا
متأا دق هنأاب اشضيا يشسقافشصلا يدانلا نلعأا
ع˘م ة˘ي˘م˘شسر ة˘ف˘شصب ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لا تاءار˘جإلا
يذلا يروشصنم˘لا ا˘ير˘كز ير˘ئاز˘ج˘لا بعل˘لا

5 موي رئازجلا يف ايلوأا ادقع عقو دق ناك
لي˘كو ا˘ه˘ن˘ي˘ح د˘كأا ا˘م˘ل˘ث˘م ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
حيرشصت يف يوادعشسلا ميشسن بعللا لامعأا
ىلإا اهموي ثدحتملا راششأاو ،ملعلا لئاشسول
دق يروشصنم ايركز وداراب قيرف مجاهم نأا

ىلع يشسقافشصلا يدانلل همامشضنا دقع عقو
ةيقحأا عم دحاو مشسوم ةدمل ةراعإلا ليبشس
دق ناك يشسقافشصلا يدانلا نأا ركذي ،ءارششلا
لاقتنلا ةق˘ف˘شص م˘تأا ه˘نأا ن˘ي˘مو˘ي ذ˘ن˘م ن˘ل˘عأا
كيلام ينوباغلا يلود˘لا م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا
.نيمشسومل دتمي دقعب انوفيإا

ديلو.ف

،فادهأا ةثلثل هليجشستب عدبأا ثيح ،ىرخأا ةرم هبعك ولع ،زرحم ضضاير ،يرئازجلا يلودلا مجنلا دكأا

ة˘لو˘ج˘لا م˘شسر˘ب ضسما لوا ءا˘شسم،(5-0) يلنريب فيشضلا ىلع يت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ه˘يدا˘ن˘ل ا˘شضير˘ع ازو˘ف ا˘ح˘نا˘م

ـلا و (6) ـلا قئاقدلا يف كيرتاهلا ىلع رشضخلا مجن عقوو ،مدقلا ةركل ةيزيلجنلا ةلوطبلا نم ةرششاعلا

،يلاوتلا ىلع (76) ـلا و (14) ـلا نيرخآلا نيفدهلا ضسيروتو يدنيم هيليمز لجشس اميف،(96) ـلا و (22)
ةليكششتلا نع هدعبأا يذلا ،لويدراوغ بيب ،يدانلا يف هبردم ىلع ،ينطولا بختنملا دئاق در دقف ،اذهبو
ن˘م˘شض زر˘ح˘م ةر˘ي˘شسم ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا كير˘تا˘ه˘لا اذ˘ه ا˘شضيأا د˘ع˘يو ،تا˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع لل˘˘خ ي˘˘ت˘˘ي˘˘شسل˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسألا

يتيشس رتشسيل فوفشص يف ناك امدنع5102 ةنشس ىلا ىلوألا ةيثلثلا دوعت ثيح ،ةيزيلجنلا ““غيلرميربلا““

،فادهأا ةعبرأا ىلإا هديشصر،6102 ةنشسل ارتلجنا يف بعل نشسحأا عفر امك،(5-0) يزناوشس ىلع زاف امدنع
عفر ،ضضير˘ع˘لا زو˘ف˘لا اذ˘ه ل˘شضف˘ب و ،يرا˘ج˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م قرزألا ه˘يدا˘ن˘ل ي˘لا˘ح˘لا فاد˘ه˘لا ح˘ب˘شصي˘ل

ىقبي امنيب ،ةرخأات˘م ةارا˘ب˘م دو˘جو ع˘م ن˘ما˘ث˘لا ف˘شصلا ىلإا او˘ق˘تر˘ي˘ل ة˘ط˘ق˘ن51 ىلإا مهدي˘شصر ““نز˘ي˘ت˘ي˘شسلا““

هقيرف عم ،ةرهبم ةارابم زرحم ضضاير يرئازجلا مجنلا مدقو ،طاقن5 عومجمب51 ةبترملا يف يلنريب
يناث تاب زرحم نإاف ،تايئاشصحإلل ““اتبوأا““ ةكبششل اقفوو ،ضسمأا لوأا يلنريب هفيشض مامأا يتيشس رتشسششنام

براحم رركو ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف ،يتيشس رتشسششنام حلاشصل ““كيرتاه““ لجشسي ،يقيرفإا بعل
ضسرام يف ،ةيثلثب ماهلوف كابشش برشض امدنع ،هيروت اياي ،يراوفيإلا طشسولا بعل زاجنإا كلذب ءارحشصلا

ىلع زوفلل يتيشس رت˘شسششنا˘م ه˘ق˘ير˘ف ه˘تدا˘ي˘ق˘ل هرور˘شس ن˘ع ،زر˘ح˘م ضضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ر˘ب˘عو،4102

يف زرحم لاقو ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا نم ةرششاعلا ةلوجلا نمشض ،تبشسلا ضسمأا لوأا ءاشسم5-0 يلنريب
نم ريثكلا ليجشستل ءادعشس نحن““ :ءاقللا ءاهتنا بقع (يشس يب يب) ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيهل تاحيرشصت

امدنع““ :رشضخلا دئاق فاشضأاو ،““مدقتلا لشصاونو طاقن3 ىلع لشصحنشس ،ضصرفلا نم ديدعلا قلخو فادهألا
دقل ،لمعلا لشصاون نأا بجي نكل ،ليلق طابحإلاب رعششت تايرابملا يف افادهأا لجشست لو ديج لكششب بعلت
هليجشست دعب هروعشش نعو ،““ةقثلا ةداعتشسا لجأا نم تايرابملاو نيرامتلا للخ داجلا لمعلا يف انيرمتشسا

وه ةيمهأا رثكألا نكل ،ادج ديعشس انأا اذهل ،افادهأا لجشست نأا امئاد ديج رمأا““ :يرئازجلا مجنلا لاق ،ةيثلث
لجشسأا ل يننأل ،ريخألا فدهلا امبر““ :زرحم لاق ،ءاقللا يف لشضفملا هفده نعو ،““ضصرفلا ةعانشصو زوفلا
انمامأا ،ىدح ىلع ةارابم لك عم لماعتن نأا بجي““ :لوقلاب هثيدح زرحم متخو ،““يشسأارب فادهألا نم ريثكلا

.““امئاد زوفلا لواحنشسو ،لاطبألا يرود يف انتعومجمب لوألا زكرملا ىلع وتروب يف ةبعشص ةارابم
ديلو.ف

ضضر˘ع˘ت ءارو بب˘شسلا ن˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘˘شص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘ششك
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ،ير˘˘كز ن˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف ئجافملا ءام˘غإل˘ل ،كم˘شض يدا˘ن˘ب ةر˘ك˘لا ق˘ير˘ف˘ل
يركز نب نأا ،ريراقتلا تاذ تركذو  ،بابششلا ةارابم
ضصح˘ف˘لا ر˘ف˘شسأاو ،ةارا˘ب˘م˘لا ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق ا˘ًب˘شضا˘غ نا˘˘ك
يف طوبه نم يرئازجلا بردملا ةاناعم نع يبطلا
بي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا رر˘˘˘قو ،بشضغ˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘ح بب˘˘˘شسب ط˘˘˘غ˘˘˘˘شضلا
تب˘شسلا““ ن˘ي˘مو˘ي ةد˘م˘ل ةزا˘جإا ير˘كز ح˘ن˘م ،ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا

بن˘˘ج˘˘ت˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا ع˘˘م ،ة˘˘حار˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ““د˘˘˘حألاو
د˘ه˘ج˘لا ل˘ي˘ل˘ق˘تو لا˘ع˘˘ف˘˘نلا ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘بلاو ط˘˘غ˘˘شضلا

قباشسلا فيطشس قافو بردم ناكو ،مشسجلا ةحارإاو
،بابششلاو كمشض ةارابم للخ ةيحشص ةكعول ضضّرعت

تدشصرو ،فيخم دهششم يف هيعو ًادقاف طقشس ثيح
فلخ ام ،ضسلاج وهو هيعو دقفي وهو يركز اريماكلا

ىف˘ششت˘شسم˘ل˘ل كلذ د˘ع˘ب ل˘ق˘ن˘ي˘ل ،ةد˘يد˘شش ر˘عذ ة˘˘لا˘˘ح
د˘˘ع˘˘ب جر˘˘خ˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘مزل˘˘لا ضصو˘˘ح˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل ع˘˘˘شضخو
ل˘ب˘ق ة˘حار˘ل˘ل ير˘كز ع˘شضخ˘ي˘شسو ،ه˘ي˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘˘م˘˘طلا

ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا تن˘ما˘شضتو  ،ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل ه˘˘تدو˘˘ع
عم ريب˘ك ل˘ك˘ششب ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ة˘يدو˘ع˘شسلاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يذلا وهو ،يعا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘شسو ي˘ف ير˘كز
ةيدولومو فيطشس قافو رارغ ىلع ةيدنأا ةدع برد
ءا˘˘ح˘˘ي˘˘ف˘˘لاو د˘˘ئار˘˘لاو ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كو˘˘لاو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
 .نييدوعشسلا

 بيجن.ج

كمشضو بابششلا ةارابم يف يركز نب ““ءامغإا““ ببشس نع فششكلا
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فسسوي مرسضخملا بردملا نييعت مت
ةبيبسش قيرفل اديدج ابردم ،يديزوب
ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ ضسمأا لوأا ءا˘˘سسم ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا
مل يذلا ،يناف˘لز˘لا ن˘ما˘ي ي˘سسنو˘ت˘ل˘ل
ةزا˘جإا ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘لا ن˘م ن˘كم˘ت˘ي
يدانلا ردا˘غ˘ي˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا
ةرادإا ن˘م م˘ل˘ع ا˘م ق˘فو ،ي˘سضار˘ت˘لا˘ب
يف ةرثعتم˘لا ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا تلو˘ج ى˘لوأا
،ديدجلا مسسوم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ى˘لوألا

دا˘ق د˘ق ي˘سسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا نا˘˘كو
ءا˘سسم ،تا˘جرد˘م˘لا ن˘م ه˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
يذلا ءاقللا لÓخ يسضاملا ةعمجلا

جرب يلهأا في˘سضلا˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ع˘م˘ج

،(0-0) لداعتلاب ىهت˘ناو ج˘ير˘ير˘عو˘ب

ى˘ل˘ع ر˘˘ب˘˘خ˘˘لا ةر˘˘جر˘˘ج يدا˘˘ن دروأاو

ةرو˘سص ا˘ق˘فر˘م ،ي˘م˘سسر˘˘لا ه˘˘ع˘˘قو˘˘م

ىل˘ع ع˘قو˘ي و˘هو يد˘يزو˘ب برد˘م˘لا

نم يدانلا يف نيلوئسسم عم دقعلا

،لÓ˘˘م ف˘˘ير˘˘سش ضسي˘˘ئر˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب

يدا˘ن˘لا ةرادإا ر˘كذ˘ت م˘ل ،ل˘با˘ق˘م˘لا˘˘بو

اهطبري يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا ةد˘م ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

لوقلاب ةيفت˘كم ،د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا˘ب

عا˘ب˘ط˘نلا ل˘سضف˘ب ءا˘ج را˘ي˘خ˘˘لا نأا˘˘ب

لÓخ قيرفلا عم هكرت يذلا ديجلا

مسسوملا دعيو،7102-8102 مسسوم

ة˘ب˘سسن˘لا˘ب بع˘سصألا و˘ه ،رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

ثيح ،ةريخألا تاونسسلا يف ةبيبسشلل

ذا˘ق˘نإا ن˘م ه˘لÓ˘˘خ يد˘˘يزو˘˘ب ن˘˘كم˘˘ت

ة˘ط˘بار˘لا ى˘˘لإا لوز˘˘ن˘˘لا ن˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا
يرانكلا غولب يف مهسسأا امك ،ةيناثلا
لمع نأا ودبيو ،رئازجلا ضسأاك يئاهن

ديدجلا برد˘م˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك
يدانلا ىلإا دئاعلا ةيلئابقلا ةليكسشتلل
،ءا˘ف˘طإا ل˘جر˘ك ر˘˘سضخألاو ر˘˘ف˘˘سصألا
مامأا ةرثع˘ت˘م˘لا ة˘ياد˘ب˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
 .جربلا يلهأا

هليحر مسسر ينافلزلا» :نامحرلا دبع نب
 «جربلا ءاقل لبق يسضارتلاب

،قيرفلل ماعلا ريدملا دكأا ،هتهج نم
˘ماد˘ق˘ت˘سسا ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب م˘˘ي˘˘سسن
ف˘سسو˘ي د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘ل˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا
ن˘ما˘ي ي˘سسنو˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ يد˘˘يزو˘˘ب
:Ó˘ئا˘ق لوؤو˘سسم˘لا دا˘فأاو ،ي˘نا˘˘ف˘˘لز˘˘لا

ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن قا˘ف˘تا ى˘˘لإا ا˘˘ن˘˘ل˘˘سصو˘˘ت»
ةرسشابم هلمع أادبيسس يذلا يديزوب

هنأل قيرفلا اديج فرعي لجر هنوك
فادهألا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو ،«ه˘ي˘ف ل˘م˘ع
عم انقفتا » :ثدحتملا لاق ةرطسسملا
ىلوألا راودألا بعل ىلع يديزوب
اديعب باهذلاو ةينطولا ةلوطبلا يف
،«ةيلارديفنوكلا ضسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م ي˘ف
ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا د˘ير˘ن ا˘ن˘ك» :فا˘سضأاو
ةدا˘˘ه˘˘سش ل˘˘كسشم ن˘˘كل ،ي˘˘نا˘˘ف˘˘لز˘˘لا
هد˘ق˘ع خ˘سسف ى˘لإا ا˘˘ن˘˘ع˘˘فد بيرد˘˘ت˘˘لا
نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل» :م˘˘ت˘˘خو ،«ي˘˘سضار˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ل ثيح ،عسضولل امه˘ف˘ت˘م ي˘نا˘ف˘لز˘لا
نم ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘ع فار˘سشإلا ه˘ن˘كم˘ي
هترداغم ميسسرت مت ناكو ،تاجردملا
.»جربلا ةارابم لبق

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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2-) رئازجلا داحتا هفيسضم ىلع فيطسس قافو زاف

تدهسش يت˘لا ،ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلا ة˘لو˘ج˘لا ة˘م˘ق ي˘ف،(0
داحتا ،ةرواسسلا ةبيبسش ،ةرقم مجن ةيدنأا راسصتنا
يوركلا مسسوم˘لا ي˘ف م˘ه˘تا˘يرا˘ب˘م ى˘لوأا˘ب ،ةر˘كسسب
نم ىلوألا ةلوجلا جمانرب ةلمكت باسسحل ،ديدجلا
تقلطنا يتلا ،ىلوألا ةفرت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب
ع˘برأا ل˘سصأا ن˘م تلدا˘ع˘ت ة˘ع˘برأا ع˘قاو˘ب ،ة˘ع˘م˘ج˘لا

ىلع ارهاب ازوف فيطسس قافو زرحأاو ،تÓباقم

ةلوجلا تÓبا˘ق˘م ة˘م˘ق ي˘ف،(2-0) رئازج˘لا دا˘ح˘تا
نم ةريخألا تاظحللا »قافولا» رظتناو ،ةيحاتتفلا

لسضفب ،يمسصاعلا قيرفلا ىلع زهجُيل ةهجاوملا

محقأا يذلا ،يكوك ليبن بردملل ةقفوم تارييغت

ريخألا اذه قلأاتيل ،ةرومع نيمل دمحم بابسشلا

دازلا ايدهم،(09+1 دو68 د) ةيئانثل هعيقوتب

لجيج ةنيدم نبا عنسصو ،فيطسس قافول لماكلا

فده لمجأاو ةيئانثلا هليجسست لÓخ نم ،ثدحلا

زرحم مسسا هيلع قلطأا ضضعبلا نا ىتح ،ةلوجلا يف

رقع يف »ةراطسسوسس» ءانبأا رثعت لباقملاب ،ديدجلا

ثيح ،ديدجلا مسسوملا حا˘ت˘ت˘فا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ،م˘هرا˘يد

رئازجلا ضسأاك يف ةميزهلا كرادت نع داحتلا زجع

.(2-1) دادزولب بابسش دي ىلع ةزاتمملا

ةيدولوم بردم دعاسسم ،يو˘ط˘ع˘ل˘ب ر˘م˘ع ن˘م˘ث
فيسضملا مامأا لجسسملا لداعتلا ةجيتن ،نارهو
ة˘لو˘ج˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ن˘م˘سض ،ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن
ثيح ،ى˘لوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ن˘م ى˘لوألا

ل˘ب˘ق ن˘م ل˘سضفأا ادودر˘م ع˘قو˘ت˘ن ا˘˘ن˘˘ك» :حر˘˘سص
ىلإا رظنلا˘ب ،ار˘ي˘ث˘ك م˘ه˘مو˘ل˘ن ل ن˘كل ،ا˘ن˘ي˘ب˘عل
فقوت دعب ،ةلوطبلا يف ىلوألا ةارابملا اهنوك

نأا ديكألا» :لسصاويل ،»رهسشأا8 نم رثكأا ماد
نم ديدع˘لا ح˘ي˘ح˘سصت˘ل ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ي ار˘ي˘ب˘ك Ó˘م˘ع
اريثك انمدخي ةيرسصنلا مامأا لداعتلاو ،ءاطخألا

ر˘ي˘سضح˘ت ا˘ن˘ل ح˘ي˘ت˘يو ،ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م
،»ةيحيرأاب لئابقلا ةبيبسش مامأا ةمداقلا ةهجاوملا
قوف قرفلا نم بلطن نأا نكمي ل» :متتخيل
.«يئانثتسسلا فرظلا اذه يف ةسصاخ اهتردق
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نايزوب رئازجلا داحتا بردم لاق
هقيرف ةراسسخ بقع يبيرع نب
نود نيفدهب فيطسس قافو مامأا

يدا˘˘˘م˘˘˘ح ر˘˘˘م˘˘˘ع بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب در
،ةقحتسسم نكمت مل ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب
عقوم˘ل˘ل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف د˘كأاو
ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصل˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
ةراسسخلا لمجملا يف «:كوبسساف
تايرجمل رظنلاب ةقحتسسم ريغ
ةقفر هيلإا ىعسسن انك امو ءاقللا
فد˘ه كا˘ن˘ه نا˘ك ،ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا
ن˘كل ،ة˘ع˘ئار ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب ل˘˘ج˘˘سس
:ا˘ف˘ي˘سضم ،«ل˘م˘ع˘لا ل˘سصاو˘˘ن˘˘سس
ا˘˘ن˘˘˘سشع لوألا طو˘˘˘سشلا لÓ˘˘˘خ»
،ة˘ب˘˘ع˘˘سصلا تا˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا ضضع˘˘ب

ى˘ق˘ل˘ت˘ن ا˘ن˘ك ا˘مد˘ن˘ع ا˘سصو˘˘سصخ
امأا ،مسصخلا نم تامجهلا ضضعب
ةر˘˘˘كلا ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
انك ا˘م ى˘لإا ا˘ن˘ل˘سصو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
«:يبيرع نب فدرأاو ،«هنع ثحبن
اديج انزكرمت يناثلا طوسشلا يف
ان˘لوا˘ح ،ضسفا˘ن˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف
ضضع˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘كل ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘لا
ضصرفلا د˘ي˘سسج˘ت با˘غ ضصر˘ف˘لا
ل˘م˘ع˘لا ل˘سصاو˘ن˘سس ،فاد˘هأا ى˘لا

«.حا˘ج˘ن˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ةدارإا ا˘ن˘يد˘لو
نأا˘ب ه˘تاذ ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ح˘˘سضوأاو
يأا نم نوناعي اونوكي مل هوبعل
يأا كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘كي م˘˘ل «:ط˘˘˘غ˘˘˘سض
عجار رمألا نأا دقتعا لب ،طغسض

رسصانعلا ضضعبل ةقثلا بايغ ىلإا
ةيكيتكتلا ةيحانلا ىوتسسم ىلع
ع˘م رو˘ط˘˘ت˘˘ي˘˘سس ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘كل
فسسأات هت˘ه˘ج ن˘م ،«تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ةراسسخ ىلع ةرمح ميحرلا دبع
فرتحملا تايرابم ىلوأل قيرف
،ةراسسخلل فسسأا˘ت˘ن«:لا˘قو لوألا

نكل ،ةريخألا ةسسمللا انع تباغ
ددسصب نحن ،يتأاتسس لمعلا عم
ل˘سضفأا ي˘ط˘ع˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ن˘م بل˘طأا ،ا˘ن˘ق˘ير˘ف ن˘ع ةرو˘سص
مهدعنو انيلع ربسصلا روهمجلا
،«تلوج˘لا مدا˘ق ي˘ف ل˘سضفألا˘ب
في˘ط˘سس قا˘فو ق˘ير˘ف ّل˘ه˘ت˘سساو

ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف هراو˘˘سشم ةّو˘˘ق˘ِ̆ب

دعب ،ديدجلا مسسوم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

جرا˘خ ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ِب هزو˘˘ف

،ةمسصاع˘لا دا˘ح˘تا ما˘مأا د˘عاو˘ق˘لا

ر˘سس˘ّن˘لا ق˘ّم˘عو  ،تب˘˘سسلا ءا˘˘سسم

،ةرا˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘سس حار˘˘˘ج دو˘˘˘سسألا

ه˘˘برد˘˘م لا˘˘˘قأا يذ˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

ينيلوكيسشت اوسسنارف يسسنرفلا

ةزا˘ت˘م˘م˘لا ضسأا˘كلا ةرا˘سسخ د˘ع˘˘ب

12 ـلا يف دادزولب بابسش مامأا

هسضّوعو ،ي˘لا˘ح˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م

ن˘ب نا˘يزو˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا˘ِب

 .يبيرع

فيطس قافو

 ةرومعو اركبم هباينأا نع رسشكي قافولا
 حاتتفإلا ةلوج مجن

ىلع ددشش /نارهو ةيدولوم
يرانكلا ةهجاوم لبق هتيمهأا

نـــــــمثي يوــــطعلب
«ةوارمحلا» ةدوع

 ةمسصاعلا نم لداعتلاب

ايراق ديعب باهذلاو ايلحم ىلوألا راودألا بعلب هتبلاط ةرادإلا /لئابقلا ةبيبشش

رئازجلا داحتا

 «ةقحتسسم ريغ فيطسس قافو دسض انتراسسخ» :يبيرع نب
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةيوجلا فورظلل ابسسحت /جيريرعوب جرب

يأا عوقو ةلاح يف عيرشسلا لخدتلل اهقرف لك دنجت زاغلنوشس
ينقت بطع

زايتما نأاب زاغلنوصس ةيريدمل مÓعإ’ا ةيلخ تفصشك
ةيوجلا تابارطصضÓل ابصسحت جيريرعوب جرب عيزوت
نيوم˘ت˘لا ة˘يرار˘م˘ت˘صسا نا˘م˘صض فد˘ه˘بو ة˘ب˘ق˘تر˘م˘لا
نم نين˘طاو˘م˘لا نا˘مر˘ح مد˘عو زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب
ةصسصسؤوملا تماق ،ني˘ت˘يرور˘صضلا ن˘ي˘تدا˘م˘لا ن˘ي˘تا˘ه
قرف دينجتب ةيلمعلا تاءارجإ’ا نم ةلمج ذاختاب
ةيرصشبلاو ةيداملا تايناكمإ’ا لكب ةزهجم ةينقت
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘بوا˘ن˘م˘لا قر˘ف م˘ي˘عد˘تو ة˘˘مزÓ˘˘لا

يأ’ ابصسحت ،زاغلاو ءابرهكلا لÓغتصسا تاعطاقم
بناج ىلإا .ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا ن˘ع ج˘تا˘ن ئرا˘ط
ةيراجتلا اهت’اكو لك ىوتصسم ىلع قرف ريخصست
فرصصت تحت ماقرأا عصضوو ،ةريغصصلا تÓخدتلل
وأا عا˘ط˘ق˘نا ة˘لا˘ح ي˘ف غÓ˘بإ’ا ل˘جأا ن˘م ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ةيزاغلاو ةيئابرهكلا ةقاطلاب نيومتلا يف بدبدت
ت’اصصتÓل ةيمقرلا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا بت˘كم لÓ˘خ ن˘م

تحت دو˘جو˘م˘لا لا˘صصت’ا ز˘كر˘م˘ل3033 م˘قر˘لاو

ةفاك ةعباتمو لفكتلا لجأا نم ،اصس42/42 ةمدخلا
يروف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ى˘ل˘ع صصر˘ح˘لا ع˘م ت’ا˘غ˘صشن’ا

نأا تفاصضأاو .بطع يأا ثودح ةلاح يف لاعفلاو
تاذ ةمد˘خ م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ة˘صصير˘ح د˘ج ة˘صسصسؤو˘م˘لا
ةفلغأا تصصصصخ دق اهنأاو اميصس’ اهنئابزل ةيعون
اهتآاصشنم ميعدت دصصق ةرب˘ت˘ع˘م ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘صسا ة˘ي˘لا˘م
ةيعونو ةيرارمتصسا نامصضل ةيزاغ˘لاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
تابلطلل ةباجتصس’ا قيقحت ىلإا ةفاصضإ’اب ةمدخلا
يدافتو ةيزاغلاو ةيئابرهكلا ةقاطلا ىلع ةديازتملا
ىصسوم/ع.امهب دوزتلا يف لÓتخا يأا

جيريرعوب جرب

رورم يثداح يف نيرخأا ةعبرأا ةباشصإاو ينيعبشس ةافو
ةثÓث بيصصأا اميف ناكملا نيعب هفتح Óهك يقل

ةلئاع ن˘م ة˘ن˘صس61و11 نيب مهرام˘عأا ن˘ير˘خأا
ةرايصس فرحنإا ثداح يف ةددعتم تاباصصإاب ةدحاو

50 مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم ىلع اهبÓقناو

برغ ةروصصنم ةيدلب ريصصق داو ىمصسملا ناكملاب
ركذ صسنج نم ةيفوتملا ةيحصضلا. جيريرعوب جرب

ظفح ةحلصصم ىلإا هلقن مت يفوتم ةنصس07 هنصس
ءÓ˘جا م˘ت ا˘م˘ي˘ف ةرو˘صصن˘م ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا
تافاعصسإ’ا مهل تمدق نيذلا ةثÓثلا نيباصصملا
صسف˘ن ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لإا نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘˘لوأ’ا
اميف ةيندملا ةيامحلا حلاصصم لبق نم ىفصشتصسملا
تلجصس اهتهج نم ةلوهجم ثداحلا بابصسا ىقبت
فارحنإا ةجيتن ايناث اثداح ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
قيرطلا ىوتصسم ىلع بآارمب اهمادطصصا و ةرايصس

ةيمومعلا ةغرفملا و بنصص رئب ةيرق نيب طبارلا
نم ةباصصم فل˘خ يذ˘لاو جـير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب

ةتوافتم اهت˘با˘صصإا ة˘ن˘صس93 ا˘ه˘ن˘صس ى˘ث˘نأا صسن˘˘ج
نيع يف ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا اهل تمدق ةروطخلا
ر˘صضخ˘ل ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لإا ا˘ه˘ئÓ˘جإاو م˘تو نا˘˘كم˘˘لا

رور˘˘م ثداو˘˘ح (01) ءا˘صصحإا م˘˘تو اذ˘˘ه يد˘˘يزو˘˘ب
نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةي’ولا ميلقإا ربع ةقرفتم

تفلخ يتلاو يراجلا  ربمفون92 ىلإا ربمفون62

تمدق اياحصضلا لك اباصصم91 و ةافو ةلاح10
م˘تو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘صسإ’ا م˘ه˘ل
ةيئا˘ف˘صشت˘صس’ا ح˘لا˘صصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا م˘ه˘ئÓ˘جإا
ةحلصصم ىلا ةافوتملا ةيحصضلا تلقن اميف ةبيرقلا

.ثثجلا ظفح
ىصسوم/ع

تاتابنلا ةيامحل ةيوهجلا ةطحملا ةريدم ترذح
تاي’ولاب ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا فراـط˘لا ة˘ي’و صسوــكلا˘ب
ي˘ب˘غز˘لا صضا˘ي˘ب˘لا صضر˘م را˘صشت˘نا ن˘م ة˘ي˘قر˘˘صشلا
اطاطبلا ليصصاحمب ““ويديليملا““ مصسإاب فورعملا

ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا تا˘˘˘بار˘˘˘ط˘˘˘صض’ا بب˘˘˘صسب ماــيأ’ا هذ˘˘˘ه
ةرارح ةجرد اهبحاصصت يتلا ةدــئازلا ةبوطرلاو
ةـيموـيلا ةبقارملا ةرور˘صض ى˘لإا ة˘ي˘عاد ،ة˘لد˘ت˘ع˘م
روـف ةيئايميكلا ةيودأ’اب ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘مو لو˘ق˘ح˘ل˘ل

تاذ تلا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح. صضر˘˘˘م˘˘˘لا صضارــعأا رو˘˘˘ه˘˘˘ظ
صضا˘ي˘ب˘لا صضر˘م نأا ““ة˘عا˘صس ر˘خآا»ـل ة˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا
بيصصت يتلا ةيرطفلا صضارمأ’ا نم وه يبغزلا
، اطاطبلا رارغ ىلع ةيمصسوملا رصضخلا صضعب
ةجرد يف اهب صضرملا رثاكتي يتلا ةريخأ’ا هذه

اهبحاصصت يتلاو52 ىلإا21نيبام رصصحنت ةرارح
تاذ يف ةحصضوم ، ةبوطرلا ةجرد يف عافترا
ديدحت˘لا˘ب بي˘صصي ي˘ب˘غز˘لا صضا˘ي˘ب˘لا نأا قا˘ي˘صسلا
ريثأاتلا يلاتلابو اهيلع ابلصس رثؤوي امم قاروأ’ا
تلا˘قو اذ˘ه ،ة˘ت˘ب˘ن˘لا ةا˘ي˘ح ةرود ى˘ل˘˘ع ي˘˘ب˘˘ل˘˘صسلا

كلذو ،ةملاقب ةلوزعم رؤوب ليجصست مت هنأا انتثدحم
ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘˘لا تا˘˘جرــخ˘˘لا لÓ˘˘خ
روهظ عجريو ،مظنمو يرود لكصشب اهحلاصصم
عافتراو ةريخأ’ا راطمأ’ا طقاصستل صضرملا اذه
ةرار˘ح ة˘جرد ا˘ه˘ب˘حا˘صصت ي˘ت˘لا ة˘بو˘طر˘˘لا ة˘˘ب˘˘صسن
ىلإا نيحÓفلا قايصسلا تاذ يف ةيعاد ،ةلدتعم
ن˘م م˘ه˘لو˘ق˘ح˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا ةرور˘˘صض
اهتج˘لا˘ع˘م ةرور˘صضو ،ة˘ي˘م˘صسو˘م˘لا تاور˘صضخ˘لا
يأا صضارعأا روهظ ةلاح يف لاعفو عيرصس لكصشب
ر˘ي˘يا˘ع˘م مار˘ت˘حا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘كؤو˘˘م ير˘˘ط˘˘ف صضر˘˘م

اهتاعرجو اهتاقوأاو ةيحÓفلا ةيودأ’اب ةجلاعملا
ةيرصشن ةءارق لÓخ نم كلذو ةجلاعملا ةيفيكو
ةلاعفلاو ةمئÓملا ةيودأ’ا ءانتقا عم ،ءاود لك
ةجلاعملا مدعو ،يئاوصشعلا ءارصشلا نع داعتب’او
يتلا فورظ˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو حا˘ير˘لا بو˘ب˘ه ءا˘ن˘ثأا
اذه ،ةيرط˘ف˘لا صضار˘مأ’ا ة˘برا˘ح˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ق˘ي˘ع˘ت
مدعو ،جÓعلا ةدم مارتحا ةرورصض ىلإا ةفاصضإا
ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا باو˘بأا نأا ةر˘ي˘صشم ،عر˘صست˘لا
ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م صسو˘كلا˘ب تا˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘يا˘قو˘ل
ةءافك وذ نوصسدنهم اهب نأاو اميصس مهتدعاصسمل

ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘لوؤو˘صسم˘لا تاذ تعد ا˘م˘˘ك، ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع
ةرورصض ى˘لإا ة˘ي˘قر˘صشلا تا˘ي’و˘لا˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو
ةيعارزلا مهليصصاحمل يق˘صسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت
تاهيبنتلا عبتتو يئاوصشعلا يقصسلا نع داعتب’او
نأ’ ،ل˘ئا˘صسو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ةردا˘˘صصلا
ناصسنإ’او هايملا رـبع لقتنت ةيرطفلا صضارمأ’ا

نأاو ةصصاخ اميصس ىودعلا قيرط نعو حايرلاو
صضع˘ب˘لا ا˘ه˘صضع˘ب˘ل ةروا˘ج˘م ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘لا تنا˘ك
ررصضت يلاتلابو ،اهراصشتنا يف ديزي يذلا رــمأ’ا،
اهراصشتنا لقي صضارمأ’ا هذه نأا ةحصضوم، جاتنإ’ا
ةلا˘ع˘ف˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا˘بو ،ةرار˘ح˘لا ة˘جرد عا˘ف˘ترا˘ب
ةرا˘صضلا صشئا˘صشح˘لا عز˘ن بج˘ي ا˘م˘ك ،ة˘ع˘ير˘صسلاو
ةيرطفلا صضارمأÓل ابصصخ ا˘ط˘ي˘ح˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ا˘ه˘نأ’
ذخأا نيحÓفلا ىلع هنأا ةراصشإ’ا ردجتو ،ةيئابولا
ح˘ئا˘صصن˘لا عا˘ب˘تإاو ن˘ي˘مزÓ˘لا رذ˘ح˘لاو ة˘ط˘ي˘˘ح˘˘لا

ة˘يا˘م˘ح˘ل ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لا فر˘˘ط ن˘˘م تادا˘˘صشرإ’او
.مهتاجوتنم ةيدودرم

ةــصشــيعوب زوزاـم

يجتنم رذحت سسوكلاب تاتابنلا ةيامحل ةيوهجلا ةطحملا
ةيقرششلا تايلولاب يبغزلا سضايبلا سضرم نم اطاطبلا

هروهظ روف ةلاعفلا ةيودألاب ةيروفلا ةلجاعملا ىلإا ةيعاد

ةملاقب انكشسم041 يح ناكشس رشصاحي مارجإلاو سسومانلاو تايافنلا
اهصسأار ىلعو ةينعملا تاطلصسلا ،ةملاق ةنيدمب رداقلا دبع ريمأ’اب انكصسم05 و041 يح ناكصس دصشان
لك نم يحلا رصصاحت تحبصصأا يتلا تايافنلا نم يحلا طيحم فيظنتل لجاعلا لخدتلاب ةيدلبلا حلاصصم
يطاعتل نيفرحنملل Óصضفم ناكمو ،ةيمومع ةغرفمل تلوحت يتلا ةيفلخلا ةهجلا ةصصاخ تاهجلا
ىلع رطخ لكصشي حبصصأا ام وهو ةينمأ’ا تاهجلا نيعأا نع اديعب ،ةيلوحكلا تابورصشملاو تاردخملا
يتلا صسومانلا بارصسأا نم يحلا ناكصس ىكتصشا امك ،لزانملا ةقرصسو تاءادتع’ا يف Óثمتم يحلا ناكصس
ةداعلا هيلع ترج امك تارامعلا ةيبقأا صشر لÓخ نم اهتدابإ’ ةينعملا تاهجلا لخدت نود مهتويب تزغ

ةدع ناكصس اصضيأا هعفر انكصسم05و041 يح ناكصسل ريخأ’ا لاغصشن’ا اذه ، ةيصضاملا تاونصسلا لÓخ

يلاعأا حبار بيغصشو ، ةلفد نيع يحو ، زيعملا داوب انكصسم75و851 ءايحأا رارغ ىلع ، ةملاق ةنيدمب ءايحأا
تايافنلا نم تارامعلا طيحم فيظنتل لخدتلاب ةيلحملا تاطلصسلا نم ناكصسلا بلاط نيأا ، ةنيدملا

لصضفم ناكم ىلإا تلوحت اهنإاو ةصصاخ ، مهل يقيقح جاعزإا ردصصم تحبصصأا يتلا ةراصضلا باصشعأ’او
نأا نيدكؤوم ،““ صسومانلا ““ رافاكلا““ ةرصشح رارغ ىلع اهنم ةرئاطلاو ةفحازلا تارصشحلا عاونأا رثاكتل

،طقف فيصصلا لصصف ىلع رصصتقت ’ تحبصصأا اهنأا ةصصاخ مهل يقيقح صسجاه ىلإا تلوحت ، صسومانلا ةرصشح
نيدلا زع.ل. اصضيأا ءاتصشلا لصصف يف لب

ملاعلا يف ةردانلا تلاحلا نم دعت ةيلمعلا

همأا نطب لخاد نم نينج لاشصئتشسا يف فيطشسب يبط مقاط حاجن
ةحلصصمب يبطلا هبصشو يبطلا مقاطلا حجن

و مأ’ا ىفصشتصسمب ديلوتلاو ءاصسنلا ةحارج
نم صسمأا لوأا ،فيطصس ةي’وب زابلا لفطلا
لاصصئتصسا يف تلثمت ةردان ةيلمع ءارجإا

لخاد لمح ةجيتن،91 عوبصسأ’ا يف نينج

تماد ثيح ،ةنصس03 تاذ ةديصسل نطبلا
يهو ،نمزلا نم ةعاصس يلاوح ةيلمعلا ةدم
رو˘ت˘كد˘لا بصسحو ، ةد˘ي˘ج ة˘ح˘صصب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ناف ةيلمعلا هذه ىلع فرصشأا يذلا صشرحلب
يف ةردانلا ت’احلا نم ربتعت ةلاحلا هذه

ةياغ ىلإا5691 ماع نم ةروصشنملا ةيملعلا ثاحبأ’ا بصسح ىلع ايملاع ةلاح13 دجوت ثيح ملاعلا

مأ’ا ىفصشتصسمب ديلوتلاو ءاصسنلا صضارمأا تايلمعلا ةعاق ىوتصسم ىلع ةيلمعلا تيرجأا دقو،9102
تادعاصسملا تاذاتصسأ’ا مهصسأار ىلعو يبطلا هبصشو يبطلا مقاطلا اهيلع فرصشأا و، زابلا لفطلاو
.تايلمعلا ةفرغ ءاصضعأاو ريدختلا مقاط و ريخلب ةروتكدلا ،صشارك ةروتكدلا ،صسانولب ةروتكدلا

ر نميا

جيريرعوب جرب

انكشسم081 يحب ةقنتخم فاعشسإا
رثإا ةيدلب تارامع انكصسم081 يحب ةقنتخم جيريرعوب جرب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تفعصسا

صسفنتلا يف ةبوعصص اهل ةنصس43 (و ن)   ةقنتخملا ءاملا ناخصس نم ةثعبنم ةقورحم تازاغل اهقاصشنتصسا
يديزوب رصضخل ىفصشتصسم ىلإا اهلقن مت و ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا اهل تمدق صسأارلا يف راود و

ىصسوم/ع

ةنئمطملأ سسفنلأ اهتيأأ اي

ةيضضأر كبر ىلإأ يعجرإأ

يف يلخداف ةيضضرم

يتنج يلخدأأو يدابع

ىلوألا ىركذلا لحت0202/11/03 مويلا يف

ءارطعلا سسوشسيع ةيلاغلا ةدجلاو مألا ةافول
موي ةسسماخلا هاركذ تلح يذلا ديعسسلا ششاوحلوب يلاغلا موحرملا مرح ةلف مسساب ةوعدملاو
هللا امهمحر0202/11/51 .

امهفرع نم لك و امهتلئاع دارفأا لك و اهدلوأا و اهجوز و امهتنبا وعدت ةميلألا  ىركذلا هذه يف و
و ةمحرلاب4102/40/21 موي ةينملا اهتفاو يتلا ةريسصن ششاوحلوب ةيلاغلا ةموحرملا امهتنبا عم
تانسسحلاب مهتائيسس لدب مهللا ،مهل رفغأا مهللا } مهل ءاعدلاب لجو زع ىلوملل لهتبن و ةرفغملا
، دربلا و جلثلا و ءاملاب مهاياطخ و مهبونذ نم مهلسسغأا مهللا ، ىلعألا كسسودرف مهنكسسأا مهللا ،
تانسسحلاب مهزاج مهللا ، شسندلا نم شضيبألا بوثلا ىقني امك مهاياطخ و مهبونذ نم مهقن مهللا
. نيمأا مهللا ، كنارفغ و اوفع تائيسسلاب و اناسسحا
و هللا مكمحر دبألل مكفطعو مكنانح تدقتفا يتلا يتخأا اي و يبأا ايو يمأا اي ةرون مكتنبا
هتانج حيسسف مكنكسسا

نوعجأر هيلإأ انإأو هلل انإأ

محرت و ىركذ

ةملاقب  ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو009 نم ديزأا زجحت لخدتلاو ثحبلا ةقرف
ىلع ءانب ، ةملاق ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
نئاكل هانكصس رقمب ةيلوحكلا تابورصشملاب ةرجاتملاب هيف هبتصشم صصخصش فيقوت نم ةدكؤوم تامولعم
،هيف هبتصشملا لزنم نأاصشب ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعب و ، اهل نزخمك هذاختا عم صسيلوبويلهب

ىلإا ةفاصضإ’اب، تامÓعلاو فانصصأ’ا فلتخم نم ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةدحو499زجحو طبصض مت

ةيمكلا بيصضوت يف لمعتصست نوللا ءادوصس صسايكأ’ا نم ةمزح51و ةينطولا ةلمعلا نم يلام غلبم
نايوتحي نيتيربيد عون نم ةيلقعلا تارثؤوملا نم نيطصشم ىلع روثعلا مت امك ،نئابزلا فرط نم ةانتقملا

نيزختو ةزايح لعف نع ايئاصضق افلم هدصض نوك نيأا ةحلصصملا ىلإا لوح هيف هبتصشملا . اصصرق02 ىلع
، ةيعرصش ريغ ةقيرطب ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايحو ، ةصصخر نود عيبلل اهصضرعو ةيلوحكلا تابورصشملا
ةذفان صسبح رهصشأا ةتصسب مكح هقح يف ردصص نيأا ،ةملاق ةمكحم ىدل ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هميدقت لبق
نود عيبلل اهصضرعو ةيلوحكلا تابورصشملا نيزختو ةزايح ةيصضق نع ةذفان ةيلام ةمارغو عاديإا نود
ةقيرطب يصصخصشلا كÓهتصس’ا صضرغب تارثؤوملا ةزايح ةيصضق يف مكحلاب قطنلا ليجأات مت اميف ،ةصصخر
 . ةعورصشم ريغ

نيدلازع. ل


