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ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ح˘ب˘˘ضصأا
تÓمكملا ءانتقا ىلع نوت˘فا˘ه˘ت˘ي
ةعانملا ةيوق˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

،دجتضسملا «انوروك» سسوريف دضض
ةديدضشلا ةضسفانملا لظ يف كلذو
يف ةناكم زجح  لجأا نم اهيجتنمل

يف نيدمتعم نيير˘ئاز˘ج˘لا بو˘ي˘ج
ة˘˘ي˘˘ج˘˘يور˘˘ت تÓ˘˘م˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع كلذ
نوبزلا ةلامتضسا دضصق ةيراهضشإاو
قر˘˘ط˘˘لا ى˘˘ت˘˘˘ضشب لوا˘˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
تانيماتيف نم هضصقني ام سضيوعت

لÓخ نم ه˘ل˘ي˘ضصح˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘ضسي ل
ءÓ˘˘˘غ بب˘˘˘ضسب يدا˘˘˘ع˘˘˘لا ءاذ˘˘˘غ˘˘˘لا
را˘˘ع˘˘ضسأا عا˘˘˘ف˘˘˘تراو ة˘˘˘ضشي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع يحضصلا لكألاو تاجتنملا

ى˘ت˘حو ه˘كاو˘ف˘لاو مو˘ح˘˘ل˘˘لا رار˘˘غ
لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘قإا نا˘˘˘˘˘كو .تار˘˘˘˘˘ضسكم˘˘˘˘˘لا
تÓ˘م˘كم˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
رضصتقي ىضضم تقو يف ةيئاذغلا

سضار˘مأا˘ب ن˘ي˘با˘ضصم˘لا ة˘ئ˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع
ىلع رضصعلا سضارمأاو طقف ةنمزم
ي˘ت˘لا، ي˘ب˘ضصع˘لا نو˘لو˘˘ق˘˘لا رار˘˘غ
زا˘ه˘ج˘لا ل˘م˘ع ط˘ب˘ضض ي˘عد˘ت˘ضست
فئاظولا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ي˘م˘ضضه˘لا
يركضسلا ىضضرم اذكو، ةيوضضعلا
ة˘نوآلا ي˘ف م˘هاد˘˘ع˘˘ت ر˘˘مألا نأا لإا,
او˘˘ح˘˘ضضا ءا˘˘ح˘˘ضصأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘˘خألا
ة˘يو˘ق˘ت˘ل ردا˘ضصم ن˘˘ع نو˘˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘ي
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘ضض ة˘عا˘˘ن˘˘م˘˘لا
«ةعاضس رخأا» تبرتقاو .دجتضسملا

اوعقو نيكلهتضسملا نم ددع نم
،تÓمكملا هذه يجورمل اياحضض
نيضصتخم عم عوضضوملا تلوانتو
ةضصاخ ،داوملا هذه ةقيقح دضصرل
ةيئاذغ تÓمكم روهظ لظ يف
ةريضصق ةينمز تارتف يف ةديدج
سسوريف يضشفت ةيادب ذنم كلذو،

رهضش ر˘خاوأا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘نورو˘ك
دمح˘م ا˘ن˘ل لا˘قو.طرا˘ف˘لا ير˘ف˘ي˘ف
سشي˘ع˘ي ه˘نأا ،ي˘ع˘ما˘ج بلا˘˘ط و˘˘هو
ىودعلاب ةباضصإلا نم امئاد افوخ
دجتضسملا انوروك ءابو راضشتنا ذنم
وهو، يضضاملا يرفيف رهضش رخاوأا

داو˘م يأا ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل ه˘˘ع˘˘فد ا˘˘م

هيمحت نأا نكمي باضشعأا وأاةيئاذغ
سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘ضصلا ن˘م ه˘ي˘ق˘˘تو
ل˘ت˘ق يذ˘لا د˘ج˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا

ل˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘ضشألا فلا تار˘˘˘ضشع
،نآلا د˘˘ح˘˘ل فلآلا ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘˘لا
لم˘كم˘ب ه˘ئا˘قد˘ضصأا د˘حأا ه˘ح˘ضصن˘ف
ىلإا عراضسف ،ةعانملا يوقي يئاذغ
لإا هنمث عافترا نم مغرلاب هئانتقا
هل ببضست يئاذغلا لمكملا اذه نأا
نأا دعبو، ةيمضضه تابارطضضا يف
ةرتف ذن˘م ه˘كÓ˘ه˘ت˘ضسا ن˘ع ف˘قو˘ت
جÓ˘ع ن˘ع ا˘ي˘لا˘ح ثح˘ب˘˘ي ح˘˘ب˘˘ضصأا
زاهجلا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل
هل ببضسي حبضصا يذلا يمضضهلا

ددع ةرايزل هتعفد ةريثك لكاضشم
ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طألا ن˘˘م
ةدي˘ضسلا ة˘بر˘ج˘ت ا˘مأا ن˘ي˘ضصت˘خ˘م˘لا
ةيئاذغلا تÓمكملا عم «ةكيلم»
نأا تدا˘كو اد˘ج ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ تنا˘˘كف
،انل هتدكأا ام بضسح ،اهتايحب يدوت

ىلع ةحرق نم يناعت اهنأا ثيح
ءان˘ت˘قا˘ب تما˘قو ةد˘ع˘م˘لا ىو˘ت˘ضسم
ةيوقت سساضسأا ىلع يئاذغ لمكم

اهنأا لإا «91 ديفوك» دضض اهتعانم
تر˘ع˘ضش ه˘لوا˘ن˘ت تأاد˘˘ب نأا ذ˘˘ن˘˘مو
ي˘ف دا˘ح طو˘ب˘هو د˘يد˘ضش نا˘ي˘ث˘غ˘˘ب
Óيل أايقت˘ت ترا˘ضص ا˘م˘ك ط˘غ˘ضضلا
ى˘˘˘لإا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،ارا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن
ببضسب ةجرح ةلاح يف ىفضشتضسملا

اهطغضض عاف˘ترا بب˘ضسب ا˘ه˘ف˘ع˘ضض
عوضضوملا سصوضصخ˘بو. يو˘مد˘لا
ي˘ف ن˘ي˘ضصت˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع لا˘˘ق
روتكدلا مهنمو، ةيمومعلا ةحضصلا
تاحيرضصت يف،» سشاوك دمحمأا»

لÓ˘غ˘ت˘ضسا م˘ت د˘ق ه˘˘نأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص
ج˘يور˘ت˘لا ي˘ف ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا ع˘˘ضضو˘˘لا
ةوعد ةجح˘ب ،ة˘ي˘ئاذ˘غ تÓ˘م˘كم˘ل
ةمواقمو ةعانملا ةيوق˘ت˘ل ءا˘ب˘طلا

ام اذهو،«91 ديفوك» ـب ةباضصلا
ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ع˘˘ج˘˘˘ضش
ج˘يور˘ت˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘كر˘˘ضشلاو
ةحضص با˘ضسح ى˘ل˘ع ا˘ه˘تÓ˘م˘كم˘ل
فوختلا لظ يفو ،هبيجو نطاوملا
ءا˘بو˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘ضصلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ة˘فا˘ضضإلا˘ب، ير˘ه˘ق˘لا سساو˘ضسو˘لاو

ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضص ى˘˘˘˘لإا
ل˘كضشب تجور ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا

يئاوضشعلا لامع˘ت˘ضسلا ى˘لإا ر˘ي˘ب˘ك
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تÓ˘م˘كم˘لاو ة˘˘يودأÓ˘˘ل

.ةيمومع˘لا ة˘ح˘ضصلا با˘ضسح ى˘ل˘ع
دهضشت داوملا هذه نأا سشاوك دكأاو
اهتيبلغأا نأا نوك مغر اريبك لابقإا

ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لاو رد˘ضصم˘لا ة˘لو˘ه˘˘ج˘˘م
سسي˘يا˘ق˘م˘ل ع˘ضضخ˘ت لو ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ىلإا اريضشم ،ير˘ضشب˘لا كÓ˘ه˘ت˘ضسلا
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ضصألا نأا
ةراضشتضسا وه ةيئاذغلا تÓمكملا
ةجاحلا نم دكأاتلا دعبو بيبطلا

براجتلا نأا افيضضم ،اهلامعتضسل
تÓم˘كم˘لا هذ˘ه ي˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسم ع˘م
نود وأا رد˘˘ضصم˘˘لا ة˘˘لو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘˘يدا˘˘ق˘˘م˘˘ب وأا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ةرا˘˘ضشت˘˘˘ضسا
يحضصلا اهريثأات تتبثأا ةيوضضوف
يمضضهلا زاه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ط˘خ˘لا

،يبضصعلا زاهجلا ىتحو  ىلكلاو
ط˘غ˘ضضلا ي˘ف بب˘ضست ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو
ى˘˘˘ت˘˘˘˘حو ير˘˘˘˘كضسلاو يو˘˘˘˘مد˘˘˘˘لا
ةيف˘ي˘ك سصو˘ضصخ˘بو.ة˘ي˘ضسا˘ضسح˘لا
ةيئاذغلا تÓمكملا هذه سضيوعت
دعاضسي ام نأا هتاذ سصتخملا لاق،
ءاذغلا وه ةعانملا ةيوقت ىلع Óعف
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا

نكمي امك، ةعفترملا تايونعملاو
ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ت˘يو˘ق˘ت˘ي˘لإا ءو˘ج˘ل˘˘لا
نيماتيفب ةينغلا ةيذغلا كÓهتضسا
لاق˘تر˘ب˘لا ل˘ث˘م ،«كنز˘لا«و «ي˘ضس»
كيهان، هكاوفلاو رضضخلا ةيبلاغو
سسم˘ضشلا ة˘ع˘ضشأل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
اعد هتهج نم.ةضضايرلا ةضسراممو
و ةيامحل ةينطولا ةمظنملا سسيئر
ى˘ف˘ط˘ضصم «،كل˘ه˘ت˘ضسم˘˘لا دا˘˘ضشرإا

ط˘˘˘ب˘˘˘ضض ةرور˘˘˘ضض ى˘˘˘لإا ،«يد˘˘˘بز
ةيئاذغلا تÓمكملا قوضس نينقتو
هذه ن˘م ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘ضسم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
ريثكلا اهيلع تفاهتي يتلا داوملا

راضشتنا ةيادب ذنم نييرئازجلا نم
ة˘يا˘م˘ح˘ل م˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘ضس ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا
,ىودع˘لا˘ب ة˘با˘ضصإلا ن˘م م˘ه˘ضسف˘نا

مكحتلل طباوضض بايغ دكأا ثيح
داو˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف

راهضشإلا لاجم يف ةيكÓهتضسلا
ىلع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ي˘ف م˘ها˘ضس ا˘م و˘هو،

نع اثحب، بيذاكألاب سسانلا لوقع
عا˘ف˘ترا ل˘ظ ي˘ف ع˘ير˘˘ضسلا ح˘˘بر˘˘لا
ه˘تاذ ثد˘ح˘ت˘م˘لا رذ˘حو ا˘هرا˘ع˘ضسأا
ن˘˘م ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ضسم˘˘˘لا
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ءارو قا˘˘ي˘˘ضسنلا
لابقإلاو ،ةيليل˘ضضت˘لا تارا˘ه˘ضشلا

تÓم˘كم˘لا هذ˘ه كÓ˘ه˘ت˘ضسا ى˘ل˘ع
بلقني دق كلذ نأل طرفم لكضشب

ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م. كل˘ه˘ت˘˘ضسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةثيدحلا ةيبطلا ثاحبألا لضصاوت
ي˘˘˘ف فار˘˘˘ضسإلا ن˘˘˘م ر˘˘˘يذ˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ببضسب ةيئاذغلا تÓمكملا لوانت
،اهببضست دق يتلا ةريبكلا رارضضألا

ر˘خؤو˘م تف˘˘ضشكو
ً

ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ضسارد ا
نويكيرمأا نوثحا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ضشأا

د˘˘حأا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن تر˘˘˘ضشنو
نأا ةيملاع˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا تار˘م˘تؤو˘م˘لا
تانيما˘ت˘ي˘ف˘لا لوا˘ن˘ت ي˘ف طار˘فإلا

ة˘با˘ضصإلا سصر˘ف ع˘فر˘ي ندا˘ع˘م˘˘لاو
.بل˘˘ق˘˘˘لا سضار˘˘˘مأاو نا˘˘˘طر˘˘˘ضسلا˘˘˘ب
فر˘ضشأا ي˘ت˘˘لا ة˘˘ضسارد˘˘لا تع˘˘با˘˘تو
ناطرضسلا زكرم نم نوثحاب اهيلع
،ةيكيرمألا «ودارولو˘ك» ة˘ع˘ما˘ج˘ب

نأا ،اًبيرقت تاونضس01 ترمتضساو
ا˘ه˘ب ى˘ضصو˘م˘لا تا˘ي˘م˘كلا زوا˘ج˘ت
،نداعملاو تانيماتيفلا نم اًيموي
تايلديضصلا نم اهفرضص متي يتلا
ةحضصلاب رضضي ،ةيبط ةفضصو نودب
سصر˘ف ع˘فر˘يو ،ظو˘ح˘˘ل˘˘م ل˘˘كضشب
ةديدع ةريط˘خ سضار˘مأا˘ب ة˘با˘ضصإلا
.ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘طر˘˘˘ضسلا ماروألا ا˘˘˘هزر˘˘˘بأا

ةأا˘جا˘ف˘م ن˘ع نو˘ث˘حا˘˘ب˘˘لا ف˘˘ضشكو
نأا ىلإا اوراضشأا ثيح ،اًضضيأا ىرخأا
ةديفم تضسيل ةيئاذغلا تÓمكملا
،نا˘ضسنإلا ة˘ح˘ضصل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘جرد˘˘ب

وه لثمألا ءيضشلا نأا ىلإا نيتفل
نم تانيمات˘ي˘ف˘لا ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا
ةضصاخ، يذغملاو يحضصلا ماعطلا
نأا تدكأا تاضساردلاو ثاحبألا نأا
لّلقي هكاوفلاو تاورضضخلا لوانت
نا˘˘˘طر˘˘˘ضسلا˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘ضصإلا سصر˘˘˘˘ف
.بلقلا سضارمأاو
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داضضملا حاقللا عوضضوم لازي ل
مام˘ت˘ها ط˘ح˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل
مامتهاب نوعباتي ثيح ،نييرئازجلا

تاحيرضصت˘لاو تاد˘ج˘ت˘ضسم˘لا ل˘ك
داضضملا حاقللا عوضضومب ةضصاخلا
نا رظتني يذلا يجاتلا سسوريفلل
بقر˘˘ت˘˘ي و.ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ت
تا˘ط˘ل˘˘ضسلا نÓ˘˘عإا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
هتدمتعا يذلا حاقللا نع ةيحضصلا
تا˘˘ضسارد˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت نآلا ا˘˘ه˘˘نو˘˘˘ك،
ع˘ج˘نألا حا˘ق˘ل˘لا را˘ي˘ت˘خل ة˘ف˘ث˘كم
اهمهأا ل˘ماو˘ع ةد˘ع ى˘ل˘ع ادا˘م˘ت˘عا

بناجلا اذكو حاقللا ةيلاعفو ةدوج

ع˘ضضخ˘ي يذ˘لا ي˘كي˘˘ت˘˘ضسي˘˘جو˘˘ل˘˘لا

تاذ و ةراق ةحاضسمب دلبلا نوكل

عÓ˘طإلا ع˘م، ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘خا˘ن˘˘م

ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘˘لا هرار˘˘ضضأا ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع

ةمÓضسو نمأا نامضضل ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

تاطلضسلا لع˘ج˘ي ا˘م.ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

را˘ي˘ت˘خلا ى˘ل˘ع ة˘مز˘ل˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

يف اهريفوت ةلواحمو حاقلل ديجلا

ع˘˘ضضو ع˘˘م، ن˘˘كم˘˘˘م تقو بر˘˘˘قأا

ىلوأاك نينطاوملا ةمÓضسو ةحضص

نيريثكلا عفدي ام اذهو. اهتايولوأا

ة˘لود˘لا ةرد˘ق ن˘˘ع لؤوا˘˘ضست˘˘لا ى˘˘لا

املع، كلذ قيقحت ىلع ةيرئازجلا

ىلع بلطتي تاحاقللا ريوطت نأا

و.تاونضس5 ى˘˘لا3 ن˘م ل˘قلا

حاّقللا تاعرج لابقتضسل ادادعتضسا

بيرق تقو يف انوروكل داضضملا

يريد˘م ة˘يا˘قو˘لا ة˘ير˘يد˘م تل˘ضسار

ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ح˘˘˘ضصلا

عاطقلا تايناكمإا ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل،

ل˘ئا˘ضسو ثي˘ح ن˘م ة˘يلو ل˘ك ي˘˘ف

مويلا تعضضوو، د˘ير˘ب˘ت˘لاو ل˘ق˘ن˘لا

ل˘جأا ر˘خآا˘ك ر˘ب˘م˘˘ضسيد6 د˘˘˘حألا

ةلضسلضسل  ة˘ق˘ي˘قد ح˘ئاو˘ل مÓ˘ت˘ضسل

تاضسضسؤوم ىوتضسم ىلع ديربتلا

يف اماه ارود بعلت يتلا ةحضصلا

ل˘جأا ن˘م .حا˘ق˘ل˘لا ن˘يز˘خ˘تو ل˘˘ق˘˘ن

قفارم ةئيهتل قبضسملا دادعتضسلا

ة˘ف˘ي˘كم ل˘ق˘ن ل˘ئا˘ضسو˘˘ب ةز˘˘ه˘˘ج˘˘م

يذ˘لا حا˘ق˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ

ةرارح ةجرد يف هظفح بجوتضسي

.ة˘يو˘ئ˘م ة˘جرد07 ن˘ع ل˘ق˘˘ت

يف ةروطملا تا˘حا˘ق˘ل˘لا جا˘ت˘ح˘تو

ن˘ق˘ح ءا˘ن˘˘ت˘˘قا ى˘˘لإا ف˘˘ن˘˘ضصلا اذ˘˘ه

لو ،ةيلام غلا˘ب˘م ف˘ل˘كت ة˘ي˘فا˘ضضإا

نأا بجي ةعرج مك نآلا ىلإا يردن

ددعت لظ يف.سضيرملا اهل عضضخي

اداضضم احاقل تجتنا يتلا رباخملا

رئازج˘لا ى˘ع˘ضستو .«91ديفو˘ك« ـل

ا˘نا˘مأا ر˘ث˘كألا حا˘ق˘ل˘لا را˘ي˘ت˘خا ى˘لإا

كلذ يف اهعرضست مدعو ،عجنألاو

.ةلمتحملا ةئيضسلا جئاتنلل ايدافت

ينيسصلإ حاقللإ نيسصتخملإ دحأإ حجر اميف
ةطسشن ريغ تاسسوريف نم اعنسصم هنوك

سسسسأ’ا ددعي روتسساب دهعم ريدم
رئازجلا اهلÓخ نم راتختسس يتلا

انوروك سسوريف حاقل
انوروك سسوريفل داضضم حاقل  رايتخا لبق رئازجلا ثيرتت
ةايح ىلع ةينعملا تاطلضسلا نم اضصرح كلذو.هينتقتضس يذلا
روتضساب دهعم ريدم حيرضصت بضسح و.مهتمÓضس و نينطاوملا
و حاقلل ةيبناجلا سضارعألا ةضسارد نآلا متي هنإاف رارد يزوف

دكأا˘ت˘ت م˘ل ن˘يذ˘لا «91ديفو˘ك» ى˘ضضر˘م  ى˘ل˘ع هر˘ي˘ثأا˘ت ىد˘م
ءارجإا ءانثأا مهتباضصإا فضشتكت مل وأا حيقلتلا خيراتب مهتباضصإا
اهتفرعم بجاولا تامولعملاو طاقنلا نيب نمو .فضشكلا
ةعانملا باضستكا لاجآا يه روتضساب دهعم ريدم بضسح اضضيأا

حاقللا ناك اذإا امو تاحاقّللا نم عونلا اذه يف اهرارمتضساو
نأاب ثدحتملا تاذ دكأاو.رثكأا وأا كلذ نم لقأا وأا ايونضس

تايلمع قرغتضستو1202 ماع لولح لبق نوكي نل حيقلتلا
يكل لقألا ىلع اماع لحارم ىلع نوكتضس يتلا حيقلتلا
يف  رارد دكأاو. ةي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ف˘لا ة˘فا˘ك ل˘م˘ضشت
دا˘ح˘تا ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا ما˘˘م˘˘ضضنا نأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضص تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت

اهل نمضضيضس ةلود081نم رثكأا مضضي يذلا «سسكافوك»
رفويضس يعامجلا ءارضشلاف ، ةلوقعم راعضسأاب جتنملا ءانتقا

،ردضصملا تاذ بضسحو .ةربتعم ةيلام غلابم لودلا لك ىلع
،انوروك يضشفت دضصرو ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا وضضع دكأا
مل ةحضصلا ريزو اهضسأارتي يتلا ةنجللا ّنأا «كوماخأا سسايلإا»
ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قا سصو˘ضصخ˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ا˘هرار˘˘ق ي˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ل˘˘ضصف˘˘ت
سضعب ىلإا،ثدحتملا يأارب ،ةئيهلا تاذ رارق دنتضسيو.حاقلل
نم ةثلاثلا ةلحرملا جئاتنو ةيضشامتملا ةيملعلا تايطعملا
رباخملا ن˘م ة˘ي˘فا˘ضضإا تا˘مو˘ل˘ع˘م بل˘ط م˘ت ثي˘ح،برا˘ج˘ت˘لا
رارقلا نكلو تاحا˘ق˘ل˘لا كل˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا را˘ثآلا سصو˘ضصخ˘ب

.قيقدت˘لاو تا˘ضسارد˘لا ن˘م اد˘يز˘م بل˘ط˘ت˘يو د˘ق˘ع˘مو بع˘ضص
رباخم عم قايضسلا اذه يف ثداحتلا مت دقف كوماخأا بضسحبو
اميف ،«نوضسنوج«و «ا˘كي˘ن˘يزار˘ت˘ضسآا«و «ا˘نر˘يدو˘م«و «رز˘يا˘ف»
نيضصلاو ايضسور تايليثمت عم ةيضسامولبدلا تاثداحملا تمت
داحتلا سسيئر حضضوأا هتهج نم.ةعاضسلا دح ىلإا رئازجلا يف
تاحيرضصت يف رارك دحاولا دبع ةلديضصلا يلماعتمل ينطولا

رئازجلا رايتخا مامأا ةحورطملا تايلاكضشإلا زربأا نأا ةيفحضص
ةرو˘ط˘خ ىد˘مو ه˘ت˘يا˘م˘ح ةد˘مو ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف ىد˘م و˘ه حا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ةينيضصلا تاحاقللا ّنأا رارك فدرأاو.هل ةيبناجلا سضارعألا
يف ةطضشنم ريغ تاضسوريف نم ةعنضصم اهنوك انامأا اهرثكأا

ل يوون سضمح نم ةروطملا ىرخألا تاحاقللا يقاب نأا نيح
حاقللا ةرفو يف لثمتي يناثلا قئاعلاو ،هجئاتنب ؤوبنتلا نكمي
لجأا نم نينطاوملل ةيفاك تاعرج ىلع لوضصحلا ةيناكمإاو
يذلا سسوريفلا ىلع ءاضضقلا نامضضل مهنم ةبضسن ربكأا حيقلت
هتايح يف ءاوضس يرئازجلا نطاوملاب ةغلاب ارارضضأا قحلا
.هتابلطتم ىوتضسم ىلع وأا ةيمويلا
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ةيجراخلإ تÓحرلإ ةدوع رإرقل هتدناسسم دكأإ
:يناكرب طاقب روسسيفوربلإ ،ةيجيردت ةفسصب

ةيناثلا ةجوملا نم نييرئازجلا فوخ»
«تاباسصإ’ا عجارت ءارو انوروك سسوريفل
يضشفت دضصرو ةعباتمب ةفلكملا ةينطولا ةنجللا وضضع فضشك
يناكرب طاقب روضسيفور˘ب˘لا ،د˘ج˘ت˘ضسم˘لا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
لÓخ تلجضس هحلاضصم نإا ،ةيفحضص تاحيرضصت يف سسمأا
،انوروك سسوريفب ةباضصإلا ةبضسن يف اعجارت ةريخألا مايألا

تتا ةريخألا ةموكحلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا نأا ىلإا اريضشم
ديدمت نأا يناكرب طاقب روضسيفوربلا ركذو .ةيباجيإا جئاتنب

يراجتلا طاضشنلا سصيلقتو ةيلو43 ىلإا يلزنملا رجحلا
سسوريفب تاباضصإلا ةبضسن عجارت يف ريبكلا رودلا هل ناك
ىلع فلألا ةبتع تاباضصإلا ةبضسن تزواجت نأا دعب،انوروك
ةيعضضولا دهضشت نأا ءابطألا ةدامع سسيئر عقوتو .مايأا رادم
نونطاوملا مزتلا لاح يف ةلبقملا مايألا يف اعجارت ةيئابولا
ةيناثلا ةجوملا نم نييرئازجلا فوخ«:Óئاق ةياقولا تاءارجإاب

.«تاباضصإلا ةبضسن عجارت يف ةريبك ةجردب مهاضس91 ديفوكل
ءابو يضشفت ةعباتمب ةفلكملا ةينطولا ةنجللا وضضع دكأاو
ءادترا ةيمازلإاو ةيبعضشلا تاعمجتلا عنم رارق نأا ،انوروك
تاباضصإلا سضافخنا يف ةيضسيئرلا بابضسألا دحأا تامامكلا
ةيوجلا تÓ˘حر˘لا ةدا˘عإا رار˘ق ر˘ثؤو˘ي نا اد˘ع˘ب˘ت˘ضسم، ة˘ي˘مو˘ي˘لا
.ةيئابولا ةيعضضولا ىلع ءÓجإلا تÓحر فانئتضساو ةيلخادلا

حتف ةداعإا بلطم ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب رو˘ضسي˘فور˘ب˘لا د˘نا˘ضسو اذ˘ه
ذنم ةقلعملا ةيجراخلا تÓحرلل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب يو˘ج˘لا لا˘ج˘م˘لا

ملاعلا لود لك«: Óئاق ةيجيردت ةفضصب نكل يضضاملا سسرام
ىقب˘ت نأا ن˘كم˘ي ل ي˘لا˘ت˘لا˘بو يو˘ج˘لا ا˘ه˘لا˘ج˘م ح˘ت˘ف ترر˘ق
اياعر دوجو ل˘ظ ي˘ف ة˘ضصا˘خ م˘لا˘ع˘لا ن˘ع ة˘لوز˘ع˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

مهيدل نييرئازجو ةدوعلا يف نو˘ب˘غر˘ي جرا˘خ˘لا˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
تقو عرضسأا يف اهتيوضست ىلإا ةجاحب مه جراخلا يف حلاضصم
.«نكمم
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«كلهتسسملإ ةيامحل ايرورسض حبسصأإ ةيئإذغلإ تÓمكملإ قوسس طبسض» :يدبز ىفطسصم ^
«ناطرسسلإ ببسسي ةيئإذغلإ تÓمكملإ لوانت يف طإرفإ’إ» :ةيكيرمأإ ةسسإرد ^

ةيحسصلإ تاسسسسؤوملإ ىوتسسم ىلع ديربتلإ ةلسسلسسل  ةقيقد حئإول مÓتسس’ لجأإ رخأإ مويلإ

انوروك حاقل لابقتسس’ عاطقلا تايناكمإا ىلع فوقولل ةحسصلا يريدم لسسارت ةحسصلا ةرازو

ةيحسص تافعاسضمو ةيمسضه تابإرطسضإإ يف ببسستت

مومسس لوانت يف نوطرفي نويرئازجلا
ةيئاذغلا تÓمكملا ءاطغ تحت
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اهدؤ˘ه˘ج ن˘م ة˘كر˘صشلا تف˘عا˘صضو

عيمج اميصسل تار˘ئا˘ط˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل

ا˘˘˘ه˘˘˘ب كت˘˘˘ح˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا ح˘˘˘ط˘˘˘صسألا

لثم ةرصشابم ةقيرطب نورفاصسملا

تا˘صشا˘˘صشلاو ن˘˘ي˘˘عارذ˘˘لا د˘˘نا˘˘صسم

ريهطت ءارجإا ذي˘ف˘ن˘ت ع˘م، ة˘ي˘م˘قر˘لا

داصضم خاخب صشر قيرط نع صصاخ

ةصسصسؤؤملا تاذ مؤقتصسو .انورؤكل

فظنم عم صسوريف˘ل˘ل د˘ي˘ب˘م صشر˘ب
ءاح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ط˘غ˘صضلا ي˘لا˘ع
تارطقلا بصسرتت نيأا ،ةرؤصصقملا
ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع د˘ي˘ب˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا

81 ةدمل اًطصشن لظيو ،حطصسألا
ىود˘ع لا˘ق˘ت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘˘عا˘˘صس
.د˘ج˘ت˘صسم˘لا ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

عيب يف ةيرئازجلا ةيؤجلا تعرصشو
ي˘˘فو تنر˘˘ت˘˘نلا ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘كاذ˘˘˘ت˘˘˘لا
اذ˘˘كو ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا تلا˘˘كؤ˘˘لا

ةيفان رافصسألا و ةحايصسلا تلاكو
ةدؤع.ةريعصستلا يف ةدايز يأا كلذب
ا˘ه˘ن˘صسح˘ت˘صسا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تÓ˘حر˘لا

رهصشأا9 ماد فقؤت دعب نؤنطاؤملا
ل˘˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كل،

يتلا راعصسألا صضيف˘خ˘ت˘ب  اؤ˘ب˘لا˘ط
هتهج نم. ةعفترم مهبصسح ىقبت
ة˘˘كر˘˘صشب مÓ˘˘عإلا لوؤؤ˘˘صسم د˘˘ن˘˘˘ف
نيمأا ةيرئازجلا ةيؤجلا طؤطخلا
و راعصسألا يف ةدايز يأا يصسلدنأا

ةتباث اهنإا ةيفحصص حيرصصت يف لاق

نمؤم ةريصصن بصسحو  ةرقتصسم و

كانه نإاف ةيحا˘ي˘صس ة˘لا˘كو ةر˘ي˘صسم

ؤحن ر˘كاذ˘ت˘لا ءا˘ن˘ت˘قا  ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإا

اهن˘م ة˘صصا˘خ تا˘يلؤ˘لا  ف˘ل˘ت˘خ˘م

˘˘مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو .ة˘˘ي˘˘بؤ˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا

هب ىصصؤملا يحصصلا لؤكؤتوربلا

ح˘˘ت˘˘ف حا˘˘ج˘˘نإا ل˘˘ماؤ˘˘˘ع م˘˘˘هأا د˘˘˘حأا

.ةيلخادلا ةيؤجلا تÓحرلا

انوروك ضسوريف ىودع راسشتنإ عنمل اهتإرئاط ميقعتب تماق

مويلا ةيلخادلا اهتÓحر فنأاتصست ةيرئازجلا ةيوجلا
 ةيمويلإ تاباسصإلإ ددعل رمتسسم ضضافخنإ

سسوريفب ةديدج ةباصصإا277 ليجصست

ءافصش ةلاح835 و تايفو9 انوروك
تبصسلا صسمأا تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو تلجصس

عفتريل ،ةريخألا ةعاصس42ـلا لÓخ انورؤك صسوريفب ةديدج ةباصصإا277

كلذو،ةيلو84 ربع ةعزؤم ةلاح20578 ىلإا تاباصصإلا يلامجإا
يف انورؤك صسوريف يصشفت ةعباتم و دصصر ةنجل صسيئر هفصشك امبصسح

ةديدج تايفو9 ليجصست مت ،لباقملا يف .رارؤف لامج رؤتكدلا رئازجلا

مت امك .ةلاح1052 ىلإا تايفؤلا ددع يلامجإا عفتريل انورؤك صسوريفب

نم نيفاعتملا ددع يلامجإا عفتريل ،ةديدج ءافصش ةلاح835 ليجصست

مؤناهدأا صسورديت» لاق هتهج نم.ةلاح71665 ىلإا انورؤك صسوريف
جئاتنلاب هلؤوافت نع، ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم ماع ريدم،«صسؤصسيربيغ
تاذ لاقو .دجتصسملا انورؤك صسوريف تاحاقل اهمدقت يتلا ةيباجيلا
نأا لإا.«ءابؤلا ةياهنب ملحلا يف أادبي نا  ملاعلل  نكمي»  ثدحتملا

ءارقفلا صسهدت لأا بجي ةيؤقلاو ةينغلا لودلا» نإا لاق ،صسؤصسيربيغ
انورؤكلا نم ارذحم لمكأاو.«تاحاقللا ىلع عفادتلا يف نيصشمهملاو
لازي ل انمامأا ق˘ير˘ط̆لا نإا˘ف،صسور˘ي˘ف̆لا فا˘ق˘يإا ن˘كم˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف»: Ó̆ئا˘ق

ةيرصشبلا رهظأا ءابؤلا نإا، ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم ماع ريدم لاقو.«ابعصص
اهدهصش يتلا نماصضتلا رؤصص ىلإاً اريصشم،اهأاؤصسأاو اهتلاح لصضفأا يف
ةيؤور ئيصسلا نم نكل، ملعلل ةلهذملا رثآاملاو ةمهلملا تايحصضتلاو ملاعلا
ثدحتملا تاذ قرطتو.ةيتاذلا ةحلصصملا ءارو صضكرلاو تاماصسقنلا
ةحئاج رار˘غ ى̆ل˘ع م̆لا˘ع̆لا ا˘هد˘ه˘صشي ي˘ت̆لا ل˘كا˘صشم̆لا ى̆لا ه˘مÓ˘ك ي˘ف
اريصشم.ةنماكلا فعصضلا طاقن جلاعي نل حاقللا نإا لاق ثيح,انورؤك
تاداعلا رييغتب ملاعلا بلاطو ةاواصسملا مدعو عؤجلا و رقفلا ىلا همÓكب

±.S°∏«º  .ةئيبلا ةيامح ةرورصض ىلع ددصش و ةيكÓهتصسلا

ةريبكلإ تايفسشتسسملل لاجملإ حسسف لجأإ نم
ثوحبلإو ةريبكلإ تايلمعلل غرفتلل

ماصسقأاب ةيراوجلا تادايعلا زيهجت
فيفختل تلاجعتصسلاب ةصصاخ

تايفصشتصسملا ىلع طغصضلا
،ةديدج ةيكيمانيد دامتعا نع ،ديزؤب نب نمحرلا دبع ،ةحصصلا ريزو دكأا
،تلاجعتصسلاب ةصصاخ ماصسقأاب ةيراؤجلا تادايعلا زيهجت ىلع دمتعت
يلاوّ نإا قلطنم نم ،ةريبكلا تايفصشتصسملا ىلع طغصضلا صضيفختل
ىلع ىصضرملاب لفكتلل، عورصشملا اذهل ةينازيم صصصصخ ةمصصاعلا
لمع ةرايز صشماه ىلع هل حيرصصت يف ،ريزؤلا دكأاو .يلحملا ىؤتصسملا

تاصسصسؤؤملا هذه زيهجت ىلع ،اصشاب ىفطصصم ىفصشتصسم ىلإا دقفتو
نم يتلاو تامدخلاو ةمزÓلا تازيهجتلا لكب، ةيراؤجلا ةيئافصشتصسلا
ءاصشنإا ىلإا اريصشم ،ةريبكلا تايفصشتصسملا يف صضيرملا اهدجي نأا نكمملا

،ةمصصاعلاب ةيراؤجلا تادايعلا ىؤتصسم ىلع تلاجعتصسا ةدحو51 ؤحن
متيل ،كلذ يتأايو .اصشاب ىفطصصم ىفصشتصسم ىلع طغصضلا صضيفختل
اصشاب ىفطصصم ى˘ف˘صشت˘صسم˘ك ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج̆لا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم̆لا صصي˘صصخ˘ت
ة˘صصصصخ˘ت˘م̆لاو ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ي̆ل˘م˘ع̆ل̆ل، صسؤ˘صسم ي˘˘ن˘̆ب ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسمو
ذنم، عورصشملا اذه يف قÓطنلا مت دق هنأا ىلإا، ريزؤلا راصشأاو ثؤحبلاو،
يف قÓطنلا رخأا انورؤك صسوريف ءابو نكلو، ةيراجلا ةنصسلا ةيادب
ةيكيمانيد دامتعا نع ،ديزؤب نب نمحرلا دبع ،ةحصصلا ريزو دكأا .لاغصشألا

ة˘صصا˘خ ما˘صسقأا̆ب ة˘يراؤ˘ج̆لا تادا˘ي˘ع̆لا ز˘ي˘ه˘ج˘ت ى̆ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ،ةد˘˘يد˘˘ج
نم ،ةريبكلا تايفصشتصسملا ىلع طغصضلا صضيفختل ،تلاجعتصسلاب
لفكتلل، عورصشملا اذهل ةينازيم صصصصخ ةمصصاعلا يلاوّ نإا قلطنم
ىلع هل حيرصصت يف ،ريزؤلا دكأاو .يلحملا ىؤتصسملا ىلع ىصضرملاب
هذه زيهجت ىلع ،اصشاب ىفطصصم ىفصشتصسم ىلإا دقفتو لمع ةرايز صشماه
ة˘مزÓ̆لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت̆لا ل˘كب، ة˘يراؤ˘ج̆لا ة˘ي̆ئا˘ف˘صشت˘صسلا تا˘صسصسؤؤ˘˘م˘̆لا

تايفصشتصسملا يف صضيرملا اهدجي نأا نكمملا نم يتلاو تامدخلاو

ىؤتصسم ىلع تلاجعتصسا ةدحو51 ؤحن ءاصشنإا ىلإا اريصشم ،ةريبكلا
ىفصشتصسم ىلع طغصضلا صضيفخت̆ل ،ة˘م˘صصا˘ع̆لا̆ب ة˘يراؤ˘ج̆لا تادا˘ي˘ع̆لا

،ةيعماجلا تايفصشتصسملا صصيصصخت متيل ،كلذ يتأايو .اصشاب ىفطصصم
ةريبكلا تايلمعلل، صسؤصسم ينب ىفصشتصسمو اصشاب ىفطصصم ىفصشتصسمك
اذه يف قÓطنلا مت دق هنأا ىلإا، ريزؤلا راصشأاو ثؤحبلاو، ةصصصصختملاو
رخأا انورؤك صسوريف ءابو نكلو، ةيراجلا ةنصسلا ةيادب ذنم، عورصشملا
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يف تعرسش نيأإ، يراجلإ ربمسسيد6 دحألإ مويلإ ةررقملإ ةيلخإدلإ ةيوجلإ تÓحرلإ فانئتسسل ةيرئإزجلإ ةيوجلإ طوطخلإ ةكرسش دعتسست
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لج ربع ةيبرتلا تايريدم تعرصش

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘˘ف ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا تا˘˘˘يلو

نيذلا ةذتاصسألا بصصانم فÓختصسا

انورؤك صسوريفب مهتباصصإا تدكأات

ءلؤؤه مؤقي نأا ةطيرصش، دجتصسملا

ةددحم ةيصضرم ةلطع بلط عاديإاب

ى˘لإا ي˘ئاد˘ت˘با ءار˘جإا˘ك اذ˘هو.ةد˘م˘لا

ىلع ةيبرتلا ةرازو لؤصصح نيح

فيظؤ˘لا ن˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘صصخر

ةيعصضو ةيؤصست لجأا نم يمؤمعلا
ح˘لا˘صصم ها˘˘ج˘˘تا ا˘˘ه˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم
لؤ˘˘حو .ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا نا˘˘˘م˘˘˘صضلا
ةباصصإا دعب يجؤغاد˘ي˘ب˘لا رؤ˘غ˘صشلا

ةيميلعتلا راؤطلا ةذتاصسأا نم ددع
ةيؤصست نألا متيصس هنأا دكأات ةثÓثلا
رر˘ق˘ت ا˘م˘ك، تا˘ي˘˘ع˘˘صضؤ˘˘لا صضع˘˘ب
نيفلختصسملا ةذتاصسلا ىلإا ءؤجللا
يؤناثلا و طصسؤتملا نيرؤطلا يف
اهجاتح˘ي ي˘ت˘لا ةد˘م˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب
ه˘ب˘صصن˘˘م˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘لÓ˘˘ل ذا˘˘ت˘˘صسلا

اميف امأا ،امؤي51 قؤفت وا يواصست
ررقت دقف يئادتبلا رؤطلا صصخي
يقاب ىلع ذيمÓتلا ميصسقت متي نأا
ىلإا ءؤجللا نود ةيؤبرتلا ماصسقألا
صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو. فÓ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسلا
نأاب ردصصملا تاذ دكأا دقف بتاورلا

ةيدودرملا ةحنمو ةذتاصسلا بتاور
ة˘˘يؤ˘˘صست ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا م˘˘صصخ˘˘ت ن˘˘ل
ع˘م ة˘ي˘ع˘صضؤ˘لا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةرازؤ˘لا

امك .يعامتجلا نامصضلا حلاصصم
ةيلام ةدعاصسم ىلإا ءؤجللا متيصس

بتاور ةيطغتل ةيبرتلا ةرازو نم

ا˘مأا. ن˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘صسلا

ىؤ˘ت˘صسم ى˘ل˘ع يرادإلا رؤ˘˘غ˘˘صشلا

يؤ˘نا˘˘ث˘˘لاو ط˘˘صسؤ˘˘ت˘˘م˘˘لا رؤ˘˘ط˘˘لا

م˘˘ت د˘˘ق ه˘˘نأا˘˘ب ا˘˘نردا˘˘صصم تفا˘˘صضأا

ةبصسنلاب امأا. راظ˘ن˘لا˘ب م˘ه˘صضيؤ˘ع˘ت

تأا˘ج˘ل د˘ق˘ف ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا رؤ˘˘ط˘˘ل˘˘ل

صضيؤعتلا ىلإا ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م

ةيؤصست ن˘ي˘ح ى˘لإا ءارد˘م˘لا باؤ˘ن˘ب

.يئاهن لكصشب ةيعصضؤلا
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ى˘ل˘ع ،ار˘خؤؤ˘م ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو تق˘˘فاو
ةرازو ا˘ه˘ل ه˘ب تمد˘ق˘ت يذ˘لا بل˘ط˘م˘لا
نع ديمجتلا عفرب قلع˘ت˘م˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا
نم كلذو ةدمجملا ةيلاملا بصصانملا
با˘ب˘صشلا جا˘مدإا ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا ل˘˘جأا

نم نيد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا تادا˘ه˘صشلا ي˘ل˘ما˘ح
جامدإلا ىلع ةدعاصسملا يزاهج دؤقع
ةباقنلا تنلعأا .ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ةرازو لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘˘مو
يف ري˘ب˘ك مد˘ق˘ت زار˘حإا ن˘ع د˘ها˘ع˘م˘لاو

ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا با˘ب˘صشلا جا˘˘مدإا ف˘˘ل˘˘م

ىلع ةدعاصسملا دؤق˘ع ن˘م˘صض عا˘ط˘ق˘لا

ثيح ،ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘مدإلا

ع˘م ،ار˘خؤؤ˘م ،ة˘با˘ق˘ن˘لا ن˘˘ي˘˘مأا ل˘˘صصاؤ˘˘ت

لؤ˘ح را˘صسف˘ت˘صسÓ˘ل ةرازؤ˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم

نيذلا لامعلا نم ةئفلا هذه ةيعصضو

يذيفنتلا مؤصسرملا˘ب ار˘ي˘خ اور˘صشب˘ت˘صسا

ربمصسيد80 يف خرؤؤملا91-633 مقر

جا˘مدإا ن˘م˘صضت˘ي يذ˘˘لا9102 ة˘ن˘˘صس

جا˘مدإلا يزا˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

ىلع ةدعاصسملا زاهج نم نيديفتصسملل

جا˘˘مدإلا زا˘˘ه˘˘جو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘مدإلا

،تاداهصشلا يلماح بابصشلل يعامتجلا
ر˘˘صست م˘˘ل جا˘˘مدإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ةطراخل ا˘ق˘فوو ة˘بؤ˘ل˘ط˘م˘لا ة˘عر˘صسلا˘ب
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف تدرو ي˘ت˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا
،ةيلاملا ةرازو نيب ةكرتصشملا ةيرازؤلا

ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرازو
عفد يذلا رمألا ،ةيمؤ˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظؤ˘ل˘ل
ىواكصشلا نم ديدعلا عفرل ةئفلا هذه
اهلاصصيإا فدهب كلذو ةيباقنلا عورفلل
ى˘ل˘ع ن˘ي˘يز˘كر˘م˘لا ن˘ي˘لوؤؤ˘صسم˘˘لا ى˘˘لإا

نأاو اصصؤصصخ ،ةحÓفلا ةرازو ىؤتصسم
طور˘صش ى˘فؤ˘ت˘˘صسا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
متي ملو ىلوألا ةعفدلا نمصض جامدإلا

ر˘˘˘فؤ˘˘˘ت مد˘˘˘ع بب˘˘˘صسب كلذو ه˘˘˘جا˘˘˘˘مدإا
يطغي يذلا لكصشلاب ةيلاملا بصصانملا

ؤهو جامدإلا ةيلمعب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘فا˘ك
ديدعلا ي˘ف ا˘صضيأا ل˘ج˘صسم˘لا ل˘كصشم˘لا

ي˘˘˘هو ىر˘˘˘خألا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ىلإا ةباقنلا اهتعفر يتلا تلاغصشنلا

اهل تدكأا يتلا ةحÓفلا ةرازو حلاصصم
ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو ع˘م تل˘˘صصاؤ˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
يتلا تاءارجإلا يف رظنلا صصؤصصخب
كلذو جامدإلا ةيلمع عيرصست اهنأاصش نم
نم يفكي ام ريفؤت لÓخ نم نؤكي
،صصؤ˘صصخ˘لا اذ˘ه˘ب ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م بصصا˘˘ن˘˘م
ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةرازو نأا رد˘˘صصم˘˘لا ح˘˘صضوأا

ديمجتلا عفرب ةحÓفلا ةرازؤل تحمصس
ا˘ه˘لا˘خدإاو ةد˘م˘ج˘م˘لا بصصا˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
فدهب كلذو ةرغاصشلا بصصانملا نمصض
ةيلاملا بصصان˘م˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ر˘ي˘فؤ˘ت
ىلإا ةفاصضإلاب ،ليغصشتلا لبق ام لامعل
نيمأا بصسح– ةرازؤلا تحمصس دقف كلذ
ةيلاملا بصصانملا لق˘ن˘ب –ة˘با˘ق˘ن˘لا ما˘ع
ربكأا لÓغتصسل كلذو تايريدملا نيب

نم ةيلاملا بصصانملا نم نكمم ددع
تايريدملا نيب لام˘ع˘لا ل˘يؤ˘ح˘ت لÓ˘خ
لك يف ةيلاملا بصصانملا رفؤت بصسح
لامعلا ددع عفرب حمصسيصس ام ؤهو اهنم
.مهجامدإا متيصس نيذلا

يئإدتبلإ روطلإ ىوتسسم ىلع ماسسقألإ يقاب ىلع ذيمÓتلإ ميسسقت ىلإإ ءوجللإ مت نيح يف

يوناثلاو طصسوتملا نيروطلا يف انوروك سسوريفب نيباصصملا ةذتاصسألا فÓختصسا

ةيلمعلإ عيرسستل ةرغاسشلإ بسصانملإ نمسض اهلاخدإإ متيسس

ليغصشتلا لبق ام لامع جامدإل ةحÓفلا عاطقب ةيلاملا بصصانملا نع ديمجتلا عفر
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ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م سسمأا مو˘˘˘ي تط˘˘˘ل˘˘˘صس
يقاوبلا مأا ءاصضق سسلجمل تايانجلا
ةبوقع ةينا˘ث˘لا ة˘يدا˘ع˘لا ا˘ه˘ترود ي˘ف
ةيصضق يف نيمهتملا قح يف مادعإلا
رار˘صصإلا ق˘ب˘صس ع˘م د˘م˘ع˘لا ل˘ت˘˘ق˘˘لا

ي˘ف اد˘م˘ع را˘ن˘لا ع˘صضو د˘˘صصر˘˘ت˘˘لاو
لامعتصساب ةقرصسلا ةلواحمو ةبكرم
رار˘صضإا دد˘ع˘ت˘لاو ل˘ي˘˘ل˘˘لاو ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا
. يصسيئرلا مه˘ت˘م˘لا لا˘خ ة˘ي˘ح˘صضلا˘ب
ة˘صسل˘ج ي˘ف راد ا˘م بصسح˘ب ة˘صضق˘˘لا
ةيصضاملا ةنصسلا ىلإا دوعت ةمكاحملا

مداقتلا هيلع سضمي مل نمز ذنمو
سسلجم سصا˘صصت˘خا ة˘م˘كح˘م˘ب د˘ع˘ب
فاصشتكا مت نأا دعب يقاوبلا مأا ءاصضق
ة˘م˘ح˘ف˘ت˘م ة˘يو˘ه˘لا ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘˘ث˘˘ج
ل˘خاد ن˘ي˘ل˘جر˘لاو ن˘يد˘ي˘لا ة˘ل˘ب˘كمو
لخدمب ةرايصسلل ةيف˘ل˘خ˘لا د˘عا˘ق˘م˘لا

غÓبإا مت روفلا ىلع ةعلصضلا ةيدلب
تلقنت يتلا ينطولا كردلا حلاصصم
ةطرصشلا ةقفر ةميرجلا ناكم ىلإا
ةيصضقلا نأا تلصصوت يتلا ةيملعلا
سشيتفت دعبو لتق ة˘م˘ير˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
تر˘ث˘ع ا˘ق˘ي˘قد ا˘˘صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت ةرا˘˘ي˘˘صسلا

تنا˘ك ق˘ئا˘ثو ى˘ل˘ع كرد˘لا ح˘لا˘صصم
ن˘كم يذ˘لا ر˘مألا ي˘ما˘مألا جرد˘لا˘ب
راطإا وهو ةيحصضلا ةيوه ديدحت نم
تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا ة˘لا˘˘كو ن˘˘م د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م
ة˘يلو ن˘م رد˘ح˘ن˘يو ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ديصسلا عÓبإا مت كلذ روفو ةلصشنخ
حتفب رمأا يذلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
هيدل نم لك عامصسو قمعم قيقحت

عامتصسلا مت نيأا ةيحصضلاب ةقÓع
تنا˘ك ن˘يذ˘لا سصا˘˘خ˘˘صشألا د˘˘يد˘˘ع˘˘ل
مت امك موحرم˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع م˘ه˘ط˘بر˘ت
يتلا تاملا˘كم˘لا ة˘م˘ئا˘ق جار˘خ˘ت˘صسا
كوكصشلا تأادب انهو ةيحصضلا اهارجأا

غلابلا يصسيئرلا مهتملا لوح موحت

نبا وه يذلا ةنصس43 رمعلا نم
ا˘ه˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب تنا˘˘كو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا تخا

هفيقوت م˘ت˘ي˘ل ثرلا لو˘ح تا˘فÓ˘خ
د˘ع˘ب ه˘ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘مو
فرتعيل نئارقلاو ةلدألا˘ب ه˘ت˘ه˘جاو˘م
نع افصشاك هيلإا بوصسنملا مرجلاب
وهو ةميرجلا يف هل كيرصش دوجو
ىلع همادقأا بابصسأا اعجرم همع نبا

تافÓخ كان˘ه نا ءار˘كن˘لا ه˘ت˘م˘ير˘ج
دلاو هكرت يراجت لحم لوح ةقباصس
تقولا سسفن يف وه يذلا ةيحصضلا

ديري ناك يذلا هما نم مهتملا دج
ةلاخ ن˘كل ل˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا

تلوا˘˘˘ح˘˘˘م م˘˘˘غرو كلذ نود لا˘˘˘ح
هب لمعيل لحملا هحنمب هلاخ عانقا
لحملا نوكل سضفر ةيحصضلا نأا لا
تافÓخ تعلدنا انهو هقح نم سسيل
ةطخ عصضو ىلإا مهتملاب تدأا امهنيب

لحملا ىلع لو˘صصح˘لا ن˘م ه˘ن˘كم˘ت

هلاخ لتق ىلإا يدتهيل ةقيرط يأاب

سسف˘ن ي˘هو .ه˘م˘ع ن˘˘با ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب

نامهتملا هب ىلدأا ىلإا تاحيرصصتلا

ءاطعا دع˘بو ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأا

يذلا ما˘ع˘لا ق˘ح˘لا ل˘ث˘م˘م˘ل ة˘م˘ل˘كلا

هيلع حب˘صصا يذ˘لا ع˘صضو˘ل˘ل ف˘صسأا˘ت

عامطألا لعفب يرئازجلا عم˘ت˘ج˘م˘لا

ثار˘ي˘م˘لا م˘ئار˘ج تتا˘ب ة˘˘يوا˘˘ي˘˘ند˘˘لا

ف˘˘ي˘˘ك Ó˘˘ئا˘˘صست˘˘م ةر˘˘ث˘˘كب ثد˘˘ح˘˘ت

لكب ةيحصضلا Óتقي نأا ني˘م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل

ى˘صصقا ط˘ي˘ل˘صست ا˘˘صسم˘˘ت˘˘ل˘˘م ةدور˘˘ب

د˘˘ع˘˘بو ماد˘˘عإلا ي˘˘هو ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا

م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا عا˘˘فد ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه تا˘˘ع˘˘فار˘˘م

ةلوادملل ةكحملا ة˘ئ˘ي˘ه با˘ح˘صسناو

يف ماد˘عإلا م˘كح˘ب ق˘ط˘ن˘ت˘ل تجر˘خ

.نيمهتملا قح
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«نا˘ن˘ع دلوأا» ة˘ق˘ط˘ن˘˘م تد˘˘ه˘˘صش
ةياهن لجيج ةيلو قرصش ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب
ةد˘˘يد˘˘ج قر˘˘˘ح ة˘˘˘ثدا˘˘˘ح عو˘˘˘ب˘˘˘صسألا
تÓئا˘ع˘لا ىد˘حإا لز˘ن˘م تفد˘ه˘ت˘صسا
راثأا ام وهو ةقطنملا هذهب ةريقفلا
ةيدلب ناكصس طصسو اعصساو اطخصس
ةل˘م˘ح ي˘ف او˘عر˘صش ن˘يذ˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا

ةبوكنملا ةلئاعلا ةد˘عا˘صسم˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
ا˘م م˘ي˘مر˘تو ا˘ه˘لز˘ن˘م ثي˘ثأا˘ت ةدا˘˘عإل
متي مل يذ˘لا ردا˘غ˘لا ق˘ير˘ح˘لا ه˘بر˘خ
.د˘ع˘˘ب هءارو نو˘˘ف˘˘ق˘˘ي ن˘˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
نإا˘ف ة˘ق˘با˘˘ط˘˘ت˘˘م ردا˘˘صصم بصسح˘˘بو
با˘˘ب˘˘صسألو او˘˘مد˘˘قأا ن˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م
تيب يف رانلا مارصضإا ىلع ةلوهجم

اوماق امدعب Óيل ةروكذملا ةلئاعلا
باهتلإلا ةديدصش ةدامب هناردج سشرب
امم نيزنب نع ةرابع نوكت نأا حجري
تطاحأا يتلا ةيوق˘لا نار˘ي˘ن˘لا ر˘صسف˘ي
ىلع تتأا يتلاو روكذملا لزنملاب

ىوصس نثتصست ملو هلخادب ناك ام لك
ةرصسألا دارفأا نكم˘ت ا˘م˘ي˘ف نارد˘ج˘لا
ةا˘ج˘ن˘لا ن˘م ه˘ب ن˘ط˘ق˘ت تنا˘ك ي˘ت˘˘لا
يمارجإلا لعفلا اذ˘ه ن˘م ة˘بو˘ج˘عأا˘ب
ززقملا ثداحلا اذه داعأاو .نابجلا
ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس نا˘˘هذألا ى˘˘˘لإا
تاكلتمم تفدهتصسا يتلا ةلعتفملا
نأاو قبصس ثيح ةيليملاب نينطاوملا
مايأا لبق تانحاصشلا نم ددع قرح مت
نيزنبلاب ىرخألا يه اهصشر مت امدعب
مت امك ، اهيف نارينلا مرصضت نأا لبق

ةر˘ي˘غ˘صص ة˘ي˘حا˘ي˘صس تا˘ب˘كر˘م قر˘˘ح
ةيما˘ق˘ت˘نا ع˘فاود˘ب ة˘ق˘ير˘ط˘لا سسف˘ن˘ب
عراز˘م˘˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا نود اذ˘˘هو
اهنم سضعبلا فل˘تأا ي˘ت˘لا لو˘ق˘ح˘لاو
ي˘صضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘صصلا ا˘˘ه˘˘قر˘˘ح م˘˘تو
ىلع رودلا يتأايل ةهباصشم ةقيرطب
ملصست مل يتلا تويبلا ىلع ودبي ام
ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘˘م˘˘لا سشط˘˘ب ن˘˘م ا˘˘هرود˘˘ب
نم مونلا تعزن يتلا تاباصصعلاو
طقف ةيليملاب سسيل ناكصسلا نويع
يتلاو لجيج نم ةدع قطانمب امنإاو
نم ديدعلا تاكلتمم اهب تصضرعت
تا˘ب˘كر˘م˘لا اد˘يد˘ح˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةريخألا ليللا تاعاصس لÓخ قرحلل
ةرر˘˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا ثداو˘˘˘ح˘˘˘لا تع˘˘˘فدو.
بصسحف ةيليملاب سسيل نين˘طاو˘م˘لا˘ب

ىلإا لجيج نم ىتصش قطانمب امنإاو

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ع˘ي˘صسو˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘˘لا

لاعفألا هذه ءارو نوفقي نم فيقوتل

ناصضبقلا ءارو مهعصضوو ةيمارجإلا

ر˘˘ج˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ّ

م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك ن˘˘م اود

قحÓي رطخ ةباثمب اوتابو ةيناصسنإلا

مهتاكلتمم ةمÓصسو سسانلا ةمÓصس

با˘ق˘ع نود م˘ه˘كر˘ت نأاو ا˘صصو˘صصخ

باقعلا نم ةرم لك يف مهتÓفاو

رثكأا مهتكوصش يّوقي نأا هنأاصش نم

نم ديزم˘لا با˘كترا ى˘لإا م˘ه˘ع˘فد˘يو

بهذ˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإلا لا˘˘ع˘˘فألا

لك يف اهتيحصض طيصسبلا نطاوملا

.ةرم
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ىدل ةيروهمجلا ليكو نأا ثيح
قيقحت ءار˘جإا بل˘ط ة˘ن˘تا˘ب ة˘م˘كح˘م

8102 ةنصس يحاتتفا بلط بجومب
يذلا رمألا ،ةيصضقلا يف مهتملا دصض
اذه ،هقيقصش ىلا عامتصسلا ىعدتصسا
نا˘ك ه˘ق˘ي˘ق˘صش نأا د˘كأا يذ˘لا ر˘ي˘˘خلا
ةنتاب ةنيدمب هتماقا ةرتف لÓخ لمعي
˘مÓ˘عإلا دا˘ت˘ع ح˘ي˘ل˘صصت لا˘ج˘م ي˘˘ف
ةداهصش ىلع لصصحتم هنوك يلألا
،ي˘لألا مÓ˘عإلا ي˘ف ي˘ما˘صس ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت

دار˘فا را˘ب˘خإا˘ب ر˘ي˘خألا اذ˘ه ما˘ق ثي˘ح

راردأا ةنيدم وحن هجوتم هنأا هتلئاع

كانه لمع ىلع لصصحت هنأا ىوعدب

مهتملا قيقصش ىق˘ل˘ت˘ي˘ل ،ه˘لا˘ج˘م ي˘ف

باهذ نم مايأا01 دعب ايفتاه لاصصتا

لÓخ نم ربخأا يفخم مقرب مهتملا

ايكرتب دجاوتي هنأا هقيقصش ةملاكملا

جÓعل قبصسم دعوم ىلع هنا ةجحب

،لاصصتلا يف ليطي نأا نود هنيع

عطقنتل ،هتلئاعب هل لاصصتا رخا ناكو

لوادت طصسو ،روهصش ةدعل  هرابخأا

ىمصسي ام ىلإا همامصضنا تامولعم

م˘ت˘ي م˘ل يذ˘˘لا ،«سشعاد» م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب

لÓ˘خ هد˘لاو فر˘ط ن˘م هدا˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صسا

هبايغ بابصسا ري˘صسف˘ت˘ب ه˘تا˘ح˘ير˘صصت

مهتملا هتهج نم ،هرابخا عاطقناو

ةرجهلا يف هتين نأا دكأا ،ةيصضقلا يف

تاعامجلا ىلإا مامصضنلا نكت مل

امنإا و ،جراخلاب ةطصشانلا ةيباهرإلا

اثحب كانه رارقتصسلا سضرغب ناك

ى˘لإا ه˘جو˘ت ثي˘ح ،ل˘صضفأا ةا˘ي˘ح ن˘˘ع

،كانه ةاتف ىلع فرعت نيأا ايروصس

ةف˘صص ل˘ح˘ت˘نا نأا د˘ع˘ب ا˘ه˘ع˘م ل˘ق˘ن˘ت

ميدقتل ،ايكرت وحن يروصس نطاوم

هرمأا فصشتكي نأا لبق ،تÓيهصستلا

هتحربأا ة˘يدر˘ك تا˘عا˘م˘ج فر˘ط ن˘م

،رئاز˘ج˘لا ى˘لإا ه˘لا˘صسرإا ل˘ب˘ق ،ا˘بر˘صض

،ةينمألا تاهجلا ىلإا هميلصست متيو

،هتمكاحم ني˘ح ى˘لإا ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘يو

ى˘لإا ه˘ما˘م˘صضنا مد˘ع ن˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه عا˘˘ن˘˘ت˘˘قاو ،سشعاد م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

لÓخ ن˘م ة˘ي˘صضق˘لا ن˘م ة˘م˘كح˘م˘لا

.هعافد ةعفارم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ8516ددعلا0202 ربمسسيد60 دحألا4
www.akhersaa-dz.com

ابوروأا وحن ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا هتين تناك مهتملا

«صشعإد» ميظنت ىلإإ مامسضنلإ ةيسضق يف ةنتابب مهتم ةحاسس ةئربت

 نيلعافلا فيقوتل ةعسساو تاقيقحتب نوبلاطي نونطاوملا

 لجيجب ةيليملاب لزنم نوقرحي نولوهجم
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ل˘ج˘ي˘ج˘ب ن˘˘مألا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ف˘˘قوأا
د˘جاو˘ت˘م˘لا تبا˘ث˘لا ز˘جا˘ح˘لا˘ب اد˘يد˘ح˘تو
قرصش فور˘ع˘م يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب ل˘خد˘م˘ب
ىلع اوناك سصاخصشأا ةثÓث لجيج ةيلو
مهطروت دعب كلذو ةيحايصس ةرايصس نتم
يبرغلا جرخملاب نيباصش ىلع ءادتعا يف
ةيلو برغ ةيرو˘صصن˘م ة˘ما˘يز ة˘يد˘ل˘ب˘ل

بصسحبو .رارفلاب اوذولي نأا لبق لجيج
نمألا رصصا˘ن˘ع نإا˘ف ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘صصم

ةرا˘ي˘صس مود˘ق˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ي لا˘˘صصتا تق˘˘ل˘˘ت

ةأار˘ماو نÓ˘جر ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘حا˘ي˘˘صس

لجيج ةيلول ةيقرصشلا دودحلا هاجتاب

يف ةثÓ˘ث˘لا ا˘ه˘با˘كر طرو˘ت د˘ع˘ب كلذو

ةيدلب نم ناردحني نيباصش ىلع ءادتعا

ةيلولا ةمصصاع برغ ةيروصصنم ةمايز

نيذلا نيينعملا فيقوتب حمصس ام وهو

،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق ة˘˘يلو ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘ي

ناف امئاد ة˘لواد˘ت˘م˘لا ة˘ياور˘لا بصسح˘بو

يف اوناك نيذلاو ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا

اوماق يلجيجلا سشينروكلا ربع ةلوج

قيرطلا ةعراق ىلع مهترايصس فيقوتب

بط˘ع˘ب تب˘ي˘صصأا ا˘ه˘˘نأا˘˘ب ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م

اناك نيباصشب عفد يذلا رمألا يكيناكيم

ىلإا ةهجوتم ىر˘خأا ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع

ةيغب فقوتلاب ةيروصصنم ةمايز ةيدلب

هنأا ريغ ني˘ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ةد˘عا˘صسم˘لا م˘يد˘ق˘ت

ن˘م ن˘ي˘با˘صشلا ن˘يذ˘˘ه لوز˘˘ن در˘˘ج˘˘م˘˘بو

˘مو˘ج˘ه˘ل ا˘صضر˘ع˘ت ى˘ت˘ح ا˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م

ام وهو نيفوقوملا لبق نم نيكاكصسلاب

، ةفيفط حورجب امهتباصصإا يف ببصست

رصصانعلا نإاف رداصصملا تاذ بصسحبو

نيمكلا اذه ءارو اوناك نيذلا ةثÓثلا

سضع˘ب ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صسإلا ن˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت

اوبكري نأا لبق نيت˘ي˘ح˘صضلا تا˘كل˘ت˘م˘م

يرجي نأا لبق رارفلاب اوذوليو مهترايصس

ةيلولل ي˘قر˘صشلا جر˘خ˘م˘لا˘ب م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

ثيح فورعم يديصس ةقطنمب اديدحتو

ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا مهميدقت رظتني

تا˘با˘صصع˘لا ن˘م ادد˘ع نأا ر˘كذ˘ي. ا˘ق˘حل

ىتحو ءاصسنلاو تايتفلا لمعتصست تتاب

سسئارفلا دايطصصإل معط ةباثمب لافطألا

فقوتلا لÓخ نم لجيج تاقرط ربع

بلطب رهاظتلاو تاقرطلا سشماوه ىلع

تا˘عا˘صس لÓ˘خ ا˘صصو˘صصخ ةد˘عا˘˘صسم˘˘لا

سصاخصشألا نم ديدعلا عقوأا امم ليللا

كرتت مل يتلا تاباصصعلا هذه كارصش يف

ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف ا˘ه˘تر˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صساو لإا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ح

نينطاوملا تاكلتم˘م ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صسلا

.مهب ليكنتلا ىتحو

 يكيناكيم بطعب مهترايسس ةباسصإاب اورهاظت

 لجيجب ةيروسصنم ةمايزب نيباسش ىلع نيكاكسسلاب مهئإدتعإ دعب ةنيطنسسق نم صصاخسشأإ ةثÓث فيقوت

 يقاوبلا مأاب هترايسس نتم ىلع هجاردتسساب ماق

همع نبإ ةكراسشمب اقرح هلاخ لتقب مهتملإ قح يف مإدعإلإ

هل تهجو دق تناك يذلا ،ةنسس33 رمعلا نم غلابلا «ت ط ل» مهتملا ةحاسس ةنتاب ءاسضق سسلجم ةيئادتبلا تايانجلا ةمكحم يسضاملا عوبسسألا ةياهن تأارب
نطولا سضرأل مهتملا ةرداغمب ةقلعتم تامولعم دورو ةيفلخ ىلع تاقيقحتلا اهيف تقلطنا ةيسضقلا. جراخلاب طسشنت ةيباهرإا ةعامج ىلإا مامسضنلا ةيانج

.نطولا جراخ ةحلسسملا ةيباهرإلا تاعامجلا فوفسص يف طرخنا دق نوكي نأا حجرملاو هتدوع ليجسست نود،7102 ليرفأا71 خيراتب ايكرت وحن اهجتم

52 و تانحاسش5 ريخسست مت اميف

ةيامحلا نم طابسض5 و انوع
ةيندملا

ةيسسيئر ةانقل يوق راجفنإإ
ريثي ةنيكرسس يحب زاغلل

ةنيطنسسقب إريبك اعله

رثإا ىلع ةيندملا ةيامحلا حلاصصم نم ةقرف تلخدت
يحل يذغ˘م˘لا ي˘صسي˘ئر˘لا بو˘ب˘نألا ن˘م زا˘غ بر˘صست

تÓفحلا ةعاق نم برقلاب ،ةنيطنصسقب1 ةنيكرصس
ىوتصسم ىلع قيرح بصشن ةينمز ةدم دعب ،سسودرفلا

دامخإا لجأا نم ءافطلا ةقرف تلخدتف بوبنألا اذه
ى˘لإا را˘صشت˘نإلا ن˘م ه˘ع˘ن˘م و ه˘تر˘صصا˘ح˘م و ق˘ير˘ح˘لا
هذه ميعدت مت امك ،ةرواجملا تÓحملا و تانكصسلا
ةنئاكلا ةيصسيئر˘لا ةد˘حو˘لا ن˘م ىر˘خأا قر˘ف˘ب ة˘قر˘ف˘لا
ط˘صسو˘ب ة˘ن˘ئا˘كلا ةز˘ع˘مو˘ب ةد˘حو و ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع˘ب

50 ةلخدتملا لئاصسولا عومجم غلب ثيح ةنيدملا

هردق دادعت و فاعصسإا تارايصس20 ،قيرح تانحاصش

دوهجلا تل˘ل˘كت ،طا˘ب˘صض50 مهرطؤوي ا˘نو˘ع52
يف قيرحلا دامخإاب زاغلنوصس حلاصصم عم قيصسنتلاب

راصشتنإلا نم هعنم عم قئاقد50 و81 ةعاصسلا دودح
رئاصسخلا ترصصتقاو ،ةيرصشب رئاصسخ ليجصست نود
يف ةيئابرهكلا كÓصسألا سضعب قارتحإا يف ةيداملا

لجأا نم اقيقحت ةصصتخملا حلاصصملا تحتف نيح
تيقبو قيرحلا بوبصش و زاغلا برصست بابصسأا ديدحت
ناكملا ةصسارحل ةيندملا ةيامحلا حلاصصم نم ةقرف

LªÉ∫ HƒYµÉR.ئراط يأل ابصسحت

فيطسسب ةدادح رئب

ةريخألإ هسسافنأإ ظفلي لفط
ةرايسس تÓجع تحت

،نيتنصس رمعلا نم غلبي ريغصص لفط سسمأا موي يفوت
تحت ،فيطصس ةيلو بونج ةعقاولا ةدادح رئب ةيدلبب

مامأا هدوجو ىلإا هبتني مل يذلا همع ةرايصس تÓجع
روفو ،أاطخلا قيرط نع هصسهدف هترايصس تÓجع
ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لإا ة˘ي˘ح˘صضلا ل˘ق˘ن م˘ت ثدا˘ح˘لا عو˘˘قو
تحتف اهتهج نم ،ةايحلا قراف يذلا يوÓعي فصسوي
يف اقيقحت ةدادح رئب ةيدلبل ينطولا كردلا حلاصصم
قيرط نع ناك يذلا ميلألا ثداحلا هذه تايثيح

GCjªø.Q.أاطخلا
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صسلجمب ةيئادتبإلا تايا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م تق˘ط˘ن

مكحب ،يصضاملا عوبصسألا ةياهن ،ةنتاب ءاصضق

ب““ مهتملا قح يف اذفان انجصس تاونصس50

ةيان˘ج ن˘ع ،ة˘ن˘صس06 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا »ب

ةافولا ىلإا يصضفملا دمعلا حرجلاو برصضلا

ب““ هتنبا تدافتصسا اميف ،اهثادحإا دصصق نود

ةحنج نع ،ةءاربلا نم22 رمعلا نم ةغلابلا »ب

.صضيبألا حÓصسلاب دمعلا حرجلاو برصضلا

توأا31 خيرات ىلإا دوعت ة˘ع˘قاو˘لا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت

ةينث ةيدلبل ةعباتلا تنايزوات ةقطنمب8102

نيب راجصش بصشن امدنع ،ةنتاب ةيلوب دباعلا

يذ˘لا »ع ب““ و˘عد˘م˘لا ه˘برا˘قأا د˘حأاو م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا

لوح ،ةيصضقلا يف يفوتملا ةيحصضلا نبا نوكي

دارأا ثيح ،نيفرطلا يصضارأا نيب دودحلا مصسر

ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا تا˘ح˘ير˘صصت بصسح ة˘ي˘ح˘صضلا ن˘با

قباصس تقو يف ةزجنملا دودحلا كلت حصسمب

صضفر تقو يف ،رفح ةلآاب كلذ يف انيعتصسم

عازن راث ثيح »ع ب““ هب ماق ام مهتملا هيف

هيف تلم˘ع˘ت˘صسا ة˘ي˘ح˘صضلا لز˘ن˘م ما˘مأا ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب

امهدحأا ديب ناك صشفر نم ،ءاصضيبلا ةحلصسألا

يتلا ،مهتملا ةنبا لخدتت نأا لبق ،ةراجحلاو

تاصشوانم اهعامصس روف مهنكصسم نم تجرخ

دقو صضرألا ىلع ىقلم اهدلاو دجتل ةيمÓك

اهلو˘ث˘م ىد˘ل تحر˘صص ثي˘ح ،ءاد˘ت˘عل صضر˘ع˘ت

ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأا اذ˘كو ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا ما˘˘مأا

تظحل اهنأا ،ةمكاحملا ةصسلج لÓخ ةمكحملا

،صشفر هديبو اهدلاو برصضي »ع ب““ وعدملا

هتباصصأا ةبرصض هل ةهجوم رجح طاقتلاب تماقف

اهبرصضب موقي نأا لبق ،صسأارلا ىوتصسم ىلع

مل تقو يف ،اهيلع ىصشغم اصضرأا اهطاقصسإاو

ب““ ةثداحلا يف يفوتملا ةيحصضلا هيف دهاصشت

راوطأا دهصشت ملو ةنصس28 رمعلا نم غلابلا »ط
اهدلاو دكأا نيح يف ،هتايحب تدوأا يتلا ةثداحلا
ةيلمع يف لعافلا نكي مل هنأا ةمكحملا ةئيهل
ةمهتلا ركنأاو ،اصضرأا هطوقصس ةجحب هذه لتقلا
ءانبأا نأا ريغ ،لتقلا صصوصصخب هيلإا ةهجوملا
اودكأا ادوهصش اورصضحأاو اودج˘ن˘ت˘صسا ة˘ي˘ح˘صضلا
ماق نم نأا »ع ب““ وعدملا دكأا امك ،ةعقاولا
هتنبا تصسيلو لتقلا ةيصضق يف مهتملا هبرصضب
ماظن تحت قباصس تقو يف اهعصضو مت يتلا
لخدت ةيحصضلا نأا نيدكؤوم ،ةيئاصضقلا ةباقرلا

رجحب باصصي نأا لبق مئاقلا عازنلا كف لجأل
دقف هيلعو .Óيتق هادرا صسأارلا ىوتصسم ىلع
قح يف ركذلا فلاصسلا مكحلاب ةمكحملا تقطن

30 هنم ىقبتو نيماع ه˘ن˘م ى˘صضق˘نا ،م˘ه˘ت˘م˘لا

.تاونصس
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ةقÓع ةري˘خألا هذ˘ه تل˘غ˘ت˘صسا ثي˘ح
نايفصس ةيدلب نم ردحنملا ةيحصضلا
ا˘هد˘لاو ع˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا

ةيحصضلا ناك نيأا ،ةزبخم بحاصص
““صسباي˘لا ز˘ب˘خ˘لا““ ءا˘ن˘ت˘قل هد˘صصق˘ي
نم ةمهتملا تبلط ثيح ،هتيصشامل
ا˘ه˘ن˘با ة˘ق˘فر ا˘ه˘ل˘ي˘صصو˘ت ة˘ي˘˘ح˘˘صضلا
ناكو ،هتبكرم ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ر˘ي˘غ˘صصلا

ةيرق يف اوماق ثيح ،اهكيرصش اهعم
ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا زا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حا˘˘˘ب ةزا˘˘˘يرد˘˘˘م
ىلإا ةرايصسل˘ل ي˘ف˘ل˘خ˘لا قود˘ن˘صصلا˘ب

ع˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘صشلا لا˘˘ب˘˘ج لو˘˘صصو ن˘˘˘ي˘˘˘ح
ةيحصضلا جارخإاب اوماق نيأا ،ةعفترملا

بكصسب ،هبيذعتو ،حÓصسلاب هديدهتو
ز˘ع ي˘ف هد˘صسج ى˘ل˘ع درا˘ب˘˘لا ءا˘˘م˘˘لا

عاز˘ت˘نا˘ب او˘مو˘ق˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ءا˘˘ت˘˘صشلا
صضرغل هل روصص طاقتلاو هصسبÓم
نيأا ،يلام غلبم لباقم ،هب هزازبتصسا

نم افوخ مهل اخصضار ةيحصضلا ناك
هدادعتصسا مهل ايدبم ،هيلع ءاصضقلا
لام نم هيلإا نوجاتحي ام عفد يف
نأا ل˘ب˘ق اذ˘ه ،ه˘ل˘ي˘ب˘صس ءÓ˘خإا ل˘با˘ق˘م
ه˘م˘ف قÓ˘غإاو ه˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘كت˘˘ب او˘˘مو˘˘ق˘˘ي
يف هكرتو ،قصصل طيرصش ةطصساوب
نكمي ل لوزعم ناكم يف ةباغلا

ةيانع˘لا ىو˘صس ه˘ي˘لإا لو˘صصو˘لا د˘حأل
نم ةي˘ح˘صضلا تن˘كم ي˘ت˘لا ة˘ي˘ه˘لإلا
اعطاق ،ليبكتلا نم هصسفن صصيلخت

ىلع ايصشم ملك40 ـلا تقاف ةفاصسم
ةيدصسجو ةيصسفن ةلاح يف ،مادقألا
حلاصصم راطخإاب ماق ثيح ،اهل ىثري
اقيقحت تحتف يتلا ،ينطولا كردلا

نيلعافلا ىلإا لصصوتلل ،ةيصضقلا يف
مكحب ةاتفلا مهنم فرعي ناك نيذلا

يذلا تقولا يف اذه ،اهدلاوب هتقÓع
يف ةثÓثلا نيمهتملا نأا هيف نيبت
نم تاينيرصشعلا يف مهدحأا ةيصضقلا
نود ةيحصضلا ةرا˘ي˘صس ق˘ئا˘صس ر˘م˘ع˘لا

وهو ،ةقايصسلا ةصصخر ىلع هتزايح
مامأا هلوثم ىدل هلمعتصسا يذلا رمألا

فر˘ع˘ي ل ه˘نو˘ك ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
ثيح ،ةبوقعلا نم صصلمتلل ةقايصسلا
و˘ح˘ن ةرا˘ي˘صسلا˘ب ه˘جو˘ت م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا نأا

ةبكرملا تقلع ثيح ،بازع ةقطنم
ن˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي نأا نود لا˘˘حوألا ي˘˘ف
نأا لبق همعز بصسح ىلع اهجارخإا
ريغ ،اهرثأا ءافخإل اهيف رانلا مرصضي
،ةيئاصضقلا ةيطب˘صضلا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت نأا

ةيصضقلا تاذ يف ةمهتملا نأا تفصشك

ةملك لÓخ نم ةيلمعلل تططخ نم
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا د˘حأا ى˘ل˘ع تق˘ف˘تا ر˘˘صس
ربع ةيصصن ةلاصسر يف هل اهلاصسرإاب

يف »H H H““ زمر لمحت فتاهلا
ءا˘ق˘لإاو ا˘هر˘˘مأل ن˘˘ط˘˘ف˘˘ت˘˘لا م˘˘ت لا˘˘ح
نيمهتملا نأا ثي˘ح ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع صضب˘ق˘لا
،مر˘˘ج ن˘˘م ه˘˘ب او˘˘ع˘˘بو˘˘ت ا˘˘م اور˘˘كنأا

اوهجوو مهنأا ريغ ،صضعبب مهتقÓعو
صسفن يف نيمه˘ت˘م˘لا ع˘م˘ج˘ت رو˘صصب
ى˘ل˘ع يدا˘م ل˘ي˘لد˘ك ة˘ع˘˘قاو˘˘لا مو˘˘ي

تقولا يف اذه ،ةروكنملا مهتقادصص
ةماعلا ة˘با˘ي˘ن˘لا ه˘ي˘ف تصسم˘ت˘لا يذ˘لا

نأا ل˘ب˘ق ،م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف ماد˘˘عإلا م˘˘كح

51 ةبوقع ةمكح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ط˘ل˘صست

مهتم˘لا ق˘ح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس ة˘ن˘صس

تاونصس01و ،ةيصضقلا يف صسيئرلا
.رخآلا باصشلاو ةاتفلل ةبصسنلاب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

8516ددعلا0202 ربمسسيد60 دحألا 5ةـعاسسلأ راــبخأأ
www.akhersaa-dz.com

 مهقح يف تإونصس01و51 نيب ماكحأإ
ةإرـــــــمإ مـــــــهنيب نـــــــم

ةيئابرهك تإدإدع01 قإرتحإةنتابب Óبكم ةلوزعم ةقطنم يف هكرتو ايراع هريوسصتو هبيذعتو ةيحسضلا فاطتخاب اوماق
ةنيطنصسقب ةرامصسلإ نيعب

ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تافاعصسإا تلخدت

ةقيقد34 و91 ةعاصسلا دودح يف ،ةرامصسأا نيع

ةرامصسأا نيع ةيدلب1 لخدم أا ةرامع يرفيف81 يحب
قارتحإا يف لثمت قيرح دامخإا لجأل ،بورخلا ةرئاد

يف ةعمجم تناك ةيئابرهك تادادع01 ـل يلك
قباط نم ةنوكتم ةرامعل يصضرألا قباطلاب ةنازخ

فرط نم دمخأا قيرحلا ،قباوط40  يذ يصضرأا
.ةصسارحلاو ديربتلا ةيلمعب مايقلا عم ةيندملا ةيامحلا

زاكعوب لامج

برصست ءإرج دإرفأإ7 قانتخإ
ةنيطنصسقب ةأافدم نم زاغلإ

ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تافاعصسإا تلخدت

32 ةعاصسلا دودح يف ،ةنيطنصسقب ناميلصس يواصسيصس

،صصامقلا يح30ةرامع انكصسم04 يحب د05 و

تاونصس60 نيب مهرامعأا تحوارت اياحصض70 لجأل

يداحأا زاغ اوقصشنتصسا ،نيصسنجلا Óك نم ةنصس45 و
مهل اياحصضلا ،دقوملا نم ثعبنملا نوبركلا ديصسكأا

نيع يف تافاعصسإلا مهل تمدق، صسفنتلا يف ةبوعصص
صسيداب نبا يعماجلا ىفصشتصسملا ىلا اولقن و ناكملا
زاكعوب لامج.ةنيطنصسقب

ةروسصنملا حطسسب يعامج راجسش بوسشن دعب

زجحو نيطروتملإ فيقوت
ةنيطنصسقب ةفلتخم ءاصضيب ةحلصسأإ
ةيلو نمأا حلاصصم لبق نم رطصسملا ططخملل اديصسجت
، اهلاكصشأا فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنصسق
،تاكلتمملا و صصاخصشألاب صساصسملاب ةقلعتملا ةصصاخ
عبارلا يرصضحلا نمأÓل ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تنكمت

صصاخصشأا60 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو ن˘مأا˘ب
مهرامعأا حوارتت ءايحأا تاباصصع راجصش يف نيطروتم

.ةنصس33 و91 نيب ام
ثب˘لا ة˘عا˘ق ر˘ب˘ع ءاد˘ن ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
ىوتصسم ىلع يعامج راجصش بوصشن هدافم لاصسرإلاو
نيع ىلإا لقنتلا روفلا ىلع متيل ،ةروصصنملا حطصس يح
يف ةلماعلا قرفلا نيب دوهجلا قيصسنت نكم نيأا ناكملا

و صصاخصشأا60 فيقوت و راجصشلا صضف نم ناديملا

اصصع و موجن30 يباكوأا عون نم نينيكصس زجح
نمألا رقم ىلإا مهليوحت مت مهيف هبتصشملا ،ةريبك ةيبصشخ
نم ءاهتنلا دعب ،ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختل يرصضحلا
مت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا
ةيعمج نيوكت ةيصضق نع ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت
دصض حنج و تايانج باكترل دادعإلا صضرغل رارصشأا
ط˘صسو بعر˘لا ثاد˘حإا ،تا˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا و صصا˘˘خ˘˘صشألا
ةرهاظ ءاصضيب ةحلصسأا لامعتصسا و ةزايح ،نينطاوملا

ماظنلاب لÓخإلا ،ماعلا قيرطلا يف ةرجاصشملا ،ةروظحم
ةحلصسأا لامعتصساب يدمعلا حرجلا و برصضلا و ماعلا
زاكعوب لامج                      .(ءايحأا تاباصصع ) ءاصضيب

تانينامثلا يف خيسش اهتيحسض حار ةيسضق يف اهدلاو نع تعفاد يتلا هتنبا تأارب ةمكحملا

حرجلإو برصضلإ ةمهت نع ينيتصس قح يف إذفان انجصس تإونصس5
اهثإدحإإ دصصق نود ةافو ىلإ يصضفملإ

.ةيريخ ةيعمج لÓخ نم مهلعف ىلع نورتسستي  اوناك امدعب

دإوم عيبب نوموقي سصاخصشأإ30 فيقوت
ةصصاخ ةكرصشل ةنيطنصسقب  فيظنت

انجسس تاونسس01و51 نيب حوارتت ماكحأاب نيمهتم ةثÓث ةنادإاب يسضقي امكح ،ةنتاب ءاسضق سسلجمب ةيئادتب’ا تايانجلا ةمكحم تقطن
فاطتخ’او دمعلا قرحلاو ةبكرم راسضحتسساو ددعتلاو فنعلاب ةقرسسلاو رارسشأا ةيعمج نيوكت ةيانجب قلعتت ةيسضق يف ،اذفان

تاينيرسشعلا يف ةثÓثلا نيمهتملا فرط نم لهك فاطتخا مت نيح،9102 يفناج41 خيرات ىلإا دوعت يتلا ةيسضقلا يهو ،بيذعتلاو
.ةأارما مهنيب نم ،رمعلا نم تاينيثÓثلاو
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نمأا حلاصصم لبق نم رطصسملا ططخملل اديصسجت
ىتصشب ةم˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو
نمأÓل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا تن˘كم˘ت ، ا˘ه˘عاو˘نأا
ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو ن˘مأا˘ب ع˘با˘˘صسلا ير˘˘صضح˘˘لا

ة˘ي˘صضق ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت˘ل صصا˘˘خ˘˘صشأا30 ف˘ي˘قو˘ت
نودب ( فيظنت داوم عيب ) راق ريغ طاصشن ةصسرامم
ح˘لا˘صصل ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ءا˘˘ط˘˘غ تح˘˘ت ة˘˘صصخر
.ةيراجت ةصسصسؤوم
اهب تماق ةينمأا تايرود ىلإا دوعت ةيصضقلا عئاقو
تفل نيأا ، صصاصصتخلا ميلقاب ةلماعلا رصصانعلا

داوم عيبو صضرعب نوموقي صصاخصشأا30 مههابتنا
عون نم ةبكرم نتم ىلع ةصصاخ ةكرصشل فيظنت
مهفيقوت متيل ، فوصصلاوب يحب ““ ناغول ايصساد ““
ةيمك طبصض مت ةبقارملا و صشيتفتلل مهعاصضخإا و

203 ـب ردقت اهقحاول و فيظنتلا داوم نم ةربتعم

فظنم لئاصس نم تاروراق  نم ةلكصشم ةدحو
ة˘فر˘ج˘م  ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ي˘ناوألا و تا˘ي˘صضرأÓ˘˘ل
عم  ةيكيتصسÓب صسايكأا و خاصسوألا عفرل ةيودي
قيق˘ح˘ت˘لا ،ير˘صضح˘لا ن˘مألا ر˘ق˘م ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ةيطبصضلا اهترصشاب ي˘ت˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا و حو˘ت˘ف˘م˘لا
نم نوردحني ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا تر˘ه˘ظأا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

جوتنم قيوصستب نوموقي و دÓبلا طصسوب ةيلو
ةيقافتاب و يلام غلبم لباقم ةصصاخ ةكرصش مصساب
عم ىفانتي ام وه و تايعمجلا ىدحإا عم ةمربم
ايبيرصض ابرهت دعي كلذ نوك اهب لومعملا نيناوقلا

نوطصشانلا اهيلإا أاجلي ةيلايتحا ةقيرط اصضيأا يهو
ني˘ن˘طاو˘م˘لا فا˘ط˘ع˘ت˘صسل لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف
ةيعمجلل دوعت فوصس ةيلاملا تادئاعلا نأا مهماهيإاب
فلم زاجنإا نم ءاهتنلا دعب ،يريخلا عباطلا تاذ
. ةباينلا ىلإا هليوحت مت ةيصضقلا

ةليسسملاب  ىسسيع يديسسب ةياقولا ةسسسسؤومب ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإاو سسÓتخ’ا ةمهتب

ينطولإ قودنصصلاب عفدلإ زكرم سسيئر  عإديإإ
نجصسلإ ءإرجأ’إ لامعلل ةيعامتج’إ تانيمأاتلل
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ةيصضق   ةليصسملا ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصملاب ةيلاملاو ةيداصصتقإلا ةقرفلا تجلاع

فاصشتكإا رثإا ةيصضقلا عئاقو  دوعت ثيح.ةنصس06 و92 نيبام مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا (60) اهيف طروت

لامعلل ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا قودنصصلاب عفدلا زكرم““  ةيمومعلا تارادإلا ىدحإاب ةيلام ةرغث

تاذ ترصشاب ايميلقإا ةصصتخملا ةباينلا عم قيصسنتلابو ،ةليصسملا ةيلو لجحلا نيع ةلاكو ““ ءارجألا

مهيف هبتصشملل لصصوتلاو ةيصضقلا طويخ لح نم نكم يذلا ،صصوصصخلا اذهب ايئاصضق اقيقحت حلاصصملا

صسÓتخإا ةمهتب نيطروتملل ةيئازج تافلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ءافيتصسإا دعبو ،مهفيقوتو

ةيبصساحمو ةيرادإا قئاثو يف روزملا لامعتصسإاو ريوزتلا ،ةفيظولا لÓغتصسإا ةءاصسإا ،ةيمومع لاومأا

ليكو مامأا ةيصضقلا فارطأا ةفاك ميدقتو بذاكلا حيرصصتلاو ؤوطاوتلا ،حصضاولا لامهإلا ،اهئافخإاو

ىدل قيقحتلا يصضاق ىلع فارطألاو فلملا لاحأا هرودب يذلا ىصسيع يديصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

لامعلل ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا قودنصصلاب عفدلا زكرم صسيئر  عاديإاب رمأا ثيح ةمكحملا صسفن

ةفيظولا لÓغتصسا ةءاصسإاو صسÓتخلا ةمهتب  اذهو صسبحلا ةليصسملا ةيلو لجحلا نيع ةلاكو  ءارجألا

    . ىصسيع يديصسب ةياقولا ةصسصسؤومب
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ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘لا ن˘˘˘م ردا˘˘˘شصم بشسحو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ر˘ي˘ي˘˘شست˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةبانع ةيلول نييرشضحلا نييراقعلا
تائزجتلاب نينكاشسلا نينطاوملا نإاف
نوينعم ةردشسوبو ديلولا نب دلاخ
ىدل ةي˘لا˘م˘لا م˘ه˘ت˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست˘ب
لوشصحلل اديهم˘ت ة˘لا˘كو˘لا ح˘لا˘شصم
ثيح مهتانكشس ةيكلم تادنشس ىلع
تاذ بشسح˘˘ب م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘˘شسي
ةلاكولا رق˘م ى˘لإا مد˘ق˘ت˘لا ردا˘شصم˘لا
ع˘فد لا˘م˘كت˘شسا ل˘جأا ن˘م ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
م˘ت˘ي هر˘ثإا ى˘ل˘˘ع و ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ر˘˘ط˘˘ششلا
بت˘كم ى˘لا ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م م˘˘كه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ىلع ةزهاجلا مكدوقع ملشستل قثوملا

تا˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا و هر˘˘˘ق˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ديلولا نب دلاخ يف لثمتت ةينعملا

يديشس و ينوبلا ةيدلبب ةردشسوب و

221 ي˘حو لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ل˘˘ع

يديشس ةيدلبب صسيدلا رجحب انكشسم
تنا˘ك ة˘لا˘كو˘لا نأا رد˘ج˘˘يو . را˘˘م˘˘ع
نينطاقلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ار˘خؤو˘م تعد
تايدلب ىوت˘شسم ى˘ل˘ع تا˘ئز˘ج˘ت˘لا˘ب

، را˘م˘ع يد˘ي˘شس ، ي˘نو˘ب˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك
، ةفرششلا ، بنعلا داو ،  تاعيرتلا
م˘ل ن˘يذ˘لاو ةدرا˘ب˘لا ن˘˘ي˘˘ع ، لا˘˘حر˘˘ب

ةيلاملا مهتاقحتشسم ديدشست اورششابي
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو م˘ه˘تا˘ن˘كشسب ة˘شصا˘خ˘˘لا
ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ،لوألا ر˘˘˘ط˘˘˘ششلا˘˘˘˘ب
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا
مهتيعشضو ةيوشست لجأا نم ةيراقعلا
ة˘يد˘ل˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف
ي˘˘ح ، ر˘˘ي˘˘م˘˘شس راد ي˘˘ح) يد˘˘يار˘˘˘شس

ةيدلب،(غوديإلا ، خويششلا داو ،ةدنرلا
لوا ، لينلا داو ، لورشصلا) ينوبلا

نيع،2 ةيباششلا،1 ةردشسوب ، يام
طبارم نب) تاعيرتلا ةيدلب ،(ةرابج
،ةحطشسلا) بنعلا داو ةيدلب ،(نامثع
عارذ ،را˘م˘ع بيا˘˘ع ،ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ
ةيدلببو ( زكرم بنعلا داو ،صشيرلا

(يششورحلا ، حارم ةيدك)ةدرابلا نيع

، دمحا يزيزع يح) ةفرششلا ةيدلب

ةيدلب (2 ةفرششلا ، دمحم يديبعل

عاطقلا صسيدلا رجح) رامع يديشس

،ةرطنقلا،6 عاطقلا صسيدلا رجح،5

.(ايشستل يح ،مجر يجارد

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف8516ددعلا0202 ربمسسيد60 دحألا6
www.akhersaa-dz.com

نييرسضحلا نييراقعلا ميظنتلاو رييسستلل ةيئ’ولا ةلاكولا بسسح

ةيدلب11 يف ةينكضس تائزجتل ةيراقعلا ةيعضضولا ةيوضست قÓطنا
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ن˘م (ة˘ع˘ل˘˘ط˘˘م) ردا˘˘شصم تف˘˘ششك
صسمأا ينوبلا ةيدلبب يندملا عمتجملا
فرط نم هعاديإا مت ةلباقم بلط نأا

ناويد حلاشصم ىدل يح تايعمج7
بيترت لجأا نم ةبانع ةيلو يلاو
ع˘م «ل˘ج˘ع˘ت˘شسم˘لا«ب ف˘شصو ءا˘ق˘˘ل
عفرل «نيدلا لامج يميرب «يلاولا
كلت ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا لا˘غ˘ششنإا ه˘ي˘لإا
نكشسلا جمانر˘ب صصو˘شصخ˘ب ءا˘ي˘حألا
بلط نم ةخشسن بشسحو.يعامتجإلا

ةعاشس رخأا تعلطشضا يذلا ةلباقملا
حلاشصم نم لك ىدل عدوملا و هيلع
نإا˘ف ي˘نو˘˘ب˘˘لا ةر˘˘ئاد اذ˘˘كو ة˘˘يلو˘˘لا

ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘مو تا˘ي˘ع˘م˘جو ءا˘شسؤور
ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ءا˘ي˘حألا تا˘ي˘ع˘م˘ج
،ةرابج ن˘ي˘ع) ن˘م ل˘ك م˘هو ي˘نو˘ب˘لا
لوأا ،ة˘ي˘با˘ششلا ، لور˘شسلا ،كا˘تو˘كي˘˘ل
ة˘ل˘با˘ق˘م نو˘ل˘مأا˘ي (ل˘ي˘˘ن˘˘لا داو ،يا˘˘م
زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع لوألا لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
لامج يميرب ةبانع ةيلول يذيفنتلا
ن˘ع را˘شسف˘ت˘شسإÓ˘لا ل˘جأا ن˘م ن˘˘يد˘˘لا
ءايحأÓل يعامتجلا نكشسلا جمانرب

تايعمجلا ىع˘شست ثي˘ح ةرو˘كذ˘م˘لا
ةحيرشص تامولع˘م ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا

لا˘˘غ˘˘ششنإلا اذ˘˘ه لو˘˘ح ي˘˘لاو˘˘لا ن˘˘˘م
اذكو نيينعملا نينطاوملل هغ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل
لجأا نم يلاولا ىلإا مهتلاغششنإا عفر
ر˘ق˘م نا˘ك و . لو˘ل˘ح˘لا ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لا
ع˘ي˘با˘˘شسألا ي˘˘ف د˘˘ه˘˘شش د˘˘ق ة˘˘يلو˘˘لا
يبلاطل ةيجاج˘ت˘حإا تا˘ف˘قو ةر˘ي˘خألا
ءا˘ي˘حأا ةد˘ع˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا ن˘˘كشسلا
لورشسلا رارغ ىلع ينو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
كاتوكيلو ةرابج نيعو لينلا داوو
ةبلاطملل ىرخألا ءايحألا نم اهريغو

عفرل ةيلولاب لوألا لجرلا ةلباقمب
ةبلاطملا يف لثمتملا مهلاغششنإا هيلإا
يعامت˘جإلا ن˘كشسلا ن˘م م˘ه˘ت˘شصح˘ب
يف نيديفتشسملا مئاوق نع جارفلاو
ي˘لاو بل˘ط ى˘لإا ر˘˘ي˘˘ششت ءا˘˘ب˘˘نأا ل˘˘ظ
ليعف˘ت ر˘ئاود˘لا ءا˘شسؤور ن˘م ة˘يلو˘لا
تافلم يف قيقدتلل قيقحتلا ناجل

ابشسحت يعام˘ت˘جإلا ن˘كشسلا ي˘ب˘لا˘ط
يف عورششلاو ةرئادلا ناجل عامتجإل
طور˘ششلا بشسح تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘˘ل˘˘بر˘˘غ
جمانرب ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسإÓ˘ل ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
.يعامتجإلا نكشسلا

 ةلجعتسسم ةلباقم دقعباوبلاط

يلاولا ىلع يعامتجإ’ا نكضسلا فلم حرطت ينوبلا ةيدلبب تايعمج
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ة˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا نأا ود˘˘ب˘˘ي

د˘ي˘شسكأا لوأا زا˘غ ا˘ه˘ي˘˘ف بب˘˘شست˘˘م˘˘لا

ةيلوب  رمتشسم  ديازت يف نوبركلا

صسمأا لوأا تل˘˘خد˘˘ت ثي˘˘ح، ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

فاعشسإل  ةيندملا ةيامحلا رشصانع

ثداوح3 يف  قانتخإاب  نيباشصم01

.ةيلولا بارتب  ةقرفتم

ادانتشسا ىلوألا ةثداحلا ليشصافت

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم ه˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م ى˘˘لإا

نأا«ة˘عا˘شس ر˘خآا«ـل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘˘لا

يف صسمأا لوأا ءاشسم اوقلت اهناوعأا

ع˘شضبو ا˘حا˘ب˘شص  ة˘ع˘شسا˘˘ت˘˘لا  دود˘˘ح

قا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘خا هدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م ءاد˘˘˘˘ن ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قد

د˘˘˘ي˘˘˘شسكأا لوأا زا˘˘˘غ˘˘˘ب صصا˘˘˘خ˘˘˘˘ششا5

ة˘حا˘شسب ةدو˘جو˘م ة˘˘ق˘˘ششب نو˘˘بر˘˘كلا

ىل˘ع ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو ةرو˘ث˘لا

ناكملا نيع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ت رو˘ف˘لا

نأا نيبت ةنيا˘ع˘م˘لاو لو˘شصو˘لا د˘ع˘بو

نم ةنشس13 يف باششب قلعتي رمألا

ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ل˘˘ف˘˘طو ر˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘توا˘ف˘ت˘م ءا˘شسن ثÓ˘ثو تاو˘˘ن˘˘شس3

صسفنتلا يف ةبو˘ع˘شص م˘ه˘ل ،را˘م˘عألا
بب˘شسب ،نا˘ي˘ث˘غ ة˘لا˘ح˘ب ن˘ي˘˘با˘˘شصمو

ناخشس نم ثعبنملاoc  مهقاششنتشسا

مهل تمدق ثيح ،لزنملا  هايم مامح
ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعشسإلا
ىفششتشسم ىلإا روفلا ىلع اولقن مث
امأا ،مزÓلا جÓعلا يقلتل  انيشس نبا
صسف˘ن ي˘ف تنا˘كف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ثدا˘ح˘˘لا
ةيام˘ح˘لا ح˘لا˘شصم تق˘ل˘ت ن˘يأا مو˘ي˘لا
نيشصخشش قانتخا هدافم ءادن ةيندملا
يف ةقششب نوبركلا ديشسكأا لوأا زاغب

دجاوتملا ةيليوج5 قلاف يحب ةرامع

مت روفلا ىلع ،ةبانع ةنيدم برغ
د˘ع˘بو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
رمألا نأا نيبت ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لاو لو˘شصو˘لا
ةلاحب ن  يتباشصم نيتأارمإاب قلعتي

امهقاششنتشسا ببشسب قانتخاو نايثغ
ثعبنملا نوبركلا ديشسكأا لوأا زاغ
نيأا ،ةقششلا  هايم مامح  ناخشس نم

يف ةيلوألا تافاعشسإلا امهل تمدق
ىلإا روفلا ىلع اتلقن مث ناكملا نيع
،مزÓلا جÓعلا يقل˘ت˘ل ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا

ح˘لا˘شصم تق˘ل˘ت قا˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘فو
ءادن صسمأا لوأا ةليل ةيندملا ةيامحلا

زاغلاب  صصاخششأا3 قانتخا هدافم رخآا

نكشسم003 ي˘˘ح˘˘˘ب  ة˘˘˘ق˘˘˘شش ي˘˘˘ف

ىلإا لقنتلا  مت  روفلا ىلع ،نابرشض
لو˘˘شصو˘˘لا د˘˘ع˘˘بو  نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع
ن˘ي˘ل˘جر دو˘جو  ن˘ي˘ب˘ت  ة˘ن˘يا˘ع˘˘م˘˘لاو

نم ثعبنملاoc زاغب  اوقنتخا ةأارماو

ن˘يأا ،ة˘ق˘ششلا  ها˘ي˘م  ما˘˘م˘˘ح  نا˘˘خ˘˘شس
يف ةيلوألا تافاعشسإلا ممهل تمدق
ىفششتشسم ىلإا اولقن مث ناكملا نيع
˘مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ا˘ن˘ي˘˘شس ن˘˘با
زاـغ˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘ششإلا رد˘˘˘ج˘˘˘تو،

تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘شس دد˘˘ه˘˘ي لازــيل
تÓ˘م˘ح˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
فلتخم اهب موقت يتلا ةيشسيشسحتلا
زا˘غ˘ل˘نو˘شس رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا

نود ه˘نا لإا ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا  ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لاو

ةيلزنم˘لا ثداو˘ح˘لا ى˘ق˘ب˘ت˘ل ،ىود˘ج
ةا˘ي˘ح دد˘ه˘ت زا˘غ˘لا ا˘ه˘ي˘ف بب˘شست˘م˘˘لا
ةيامحلا تعد دقو اذـه ،نينطاوملا
نم ديدـعلا يف نينطاوملا ةنيدملا
ةزـهجأا ةنايشص ةرورشض ىلإا تارملا
فر˘ط ن˘م ن˘˘ي˘˘خ˘˘شست˘˘لاو ة˘˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لا

،ا˘ه˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا لـب˘˘ق  ن˘˘ي˘˘شصت˘˘خ˘˘م
نم ،ةيوهت اهب نكامأا يف اهعشضوو
ةبانع ةيلوب ةراجتلا ةيريدم اهتهج
ةيداششرإا تÓمحب مايألا هذه  موقت
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م با˘ح˘شصأل ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت
مهمÓعإل ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا تاودألا
زاغلا فششاك زاهج قافرإا ةيمازلإاب
لجأا نم ،نيخشستلاو ةئفدتلا ةزهجأاب
تÓحملاو لزانملا عيمجب هبيكرت
،ةشصاخلاو ةيمومعلا تا˘شسشسؤو˘م˘لاو
دوجو ةلاح يف  راذنإلا فدهب كلذو
ن˘م زا˘غ˘لا ثا˘ع˘ب˘ناو بر˘شست ر˘˘ط˘˘خ
اهريغو هايملا تاناخشس وآا ئفادملا

يلاتلابو، ةيلزنمورهكلا ةزهجألا نم
يدا˘ف˘تو ة˘عر˘شسب بط˘ع˘لا ة˘˘نا˘˘ي˘˘شص
.ثداوحلا عوقو

  هايملا نيخسست ةزهجأا نم برسست

  ةقرفتم ةيلزنم  ثداوح3 يفOC ـب صصاخضشأا01 قانتخإا

لكب رم’ا قلعتيو تايدلب4 ىوتسسم ىلع ةدع تائزجت ةيعسضو ةيوسست يف عورسشلا نع اهل نايب يف سسمأا ةبانع ةي’ول ةيراقعلا ةلاكولا تنلعأا
.راجحلاب ةيراقعلا ةظفاحملا لبق نم ةيكلملا رتافدو ةيكلملا دوقع نم اهينطاقو اهباحسصا ةدافتسسا لجا نم ،رامع يديسس ، ينوبلا ، لاحرب نم

نينطاوملا نم تائملا دفاوت ببسسب

تافلملا ديدجت ةرتف عم انمازتو ايموي

ظاظتكاو ةمراع ىضضوف
 ةيندملا ةلاحلا ةحلضصمب

ىوتشسم ىلع ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ح˘لا˘شصم د˘ه˘ششت

صصخألابو ةيرادإلا عورفلا فلتخمب ةبانع ةيدلب

ى˘شضو˘ف˘لا ن˘م ة˘لا˘ح صسرا˘˘مد نو˘˘شش ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم

ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت ي˘ه˘ت˘ن˘ت ل ر˘ي˘باو˘طو ظا˘ظ˘ت˘˘كلاو

قل˘غ ة˘يا˘غ ى˘لإا حا˘ب˘شصلا ن˘م ى˘لوألا تا˘عا˘شسلا

متيو جراخلا يف نورظتني نونطاومو بتاكملا

انوروكلا ءاد ببشسب طقف مهنم صضعبلا لاخدإا

ي˘ه ر˘ي˘باو˘ط˘لاو ظا˘ظ˘ت˘كلا اذ˘ه ءارو بب˘˘شسلاو

اهيلإا جاتحي يتلا تافلملا يف ةبولطملا قئاثولا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تارادإلا تبر˘˘شض ثي˘˘ح ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نع ةرداشصلا تاميلعتلا ةفاك تائيهلا فلتخمو

ة˘مد˘خ˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت صصو˘˘شصخ˘˘ب لوألا ر˘˘يزو˘˘لا

مهب لفكتلاو نينطاوملا لا˘ب˘ق˘ت˘شساو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا لاز˘ت ل ثي˘ح ط˘˘ئا˘˘ح˘˘لا صضر˘˘ع

نكمم تقو ل˘قأا ي˘ف ج˘ئاو˘ح˘لا ءا˘شضق˘ل ةر˘ي˘ششأا˘ت

طغشضلا ةرثك نم نوناعي نينطاوملا نأا ثيح

ام اذهو فلم يأا يف مهنم ةبولطملا قئاثولاو

ةرادإلا بيرقت صصوشصخب تاميلعتلا لك صسكعي

ةبولطملا قئاثولا نم فيفختلاو نطاوملا نم

درجم تيق˘ب ا˘ه˘ن˘كلو اذ˘هو ف˘ل˘م يأا ي˘ف م˘ه˘ن˘م

انمايق لÓ˘خو .ع˘قاو˘لا ي˘ف ق˘ب˘ط˘ت ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

عورف فلتخم نأاب انظحل ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘شسا ة˘لو˘ج˘ب

ةجيتن ةمراع ىشضوف يف جعت ةيندملا ةلاحلا

ىت˘حو با˘ب˘ششلاو ءا˘شسن˘لا ن˘م ل˘ئا˘ه دد˘ع د˘فاو˘ت

مامأا ةليوط ريباوط يف نوفطشصي نيذلا خويششلا

ةحلشصملا ىلإا لوخدلل مهرود راظتنا يف بابلا

صضعب جارختشسا لجأا نم  راظتنلا اشضيأا متيلو

ةماقإلا ةداه˘ششو دÓ˘ي˘م˘لا ةدا˘ه˘شش Ó˘ث˘م ق˘ئا˘ثو˘لا

ىقبيو اذه قئاثولا نم اهريغو ةيلئاع ةداهششو

ظاظتكلاو  ةيطارقوريبلا ءارج يناعي نطاوملا

نودفاوتي نيذلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا

ةشصاخ قئاثولا جارختشسا لجأا نم تائملاب ايموي

ةيعماجلا تÓيجشستلا عم نمازت تقولا اذه نأا

ديد˘ج˘ت اذ˘كو تا˘ق˘با˘شسم˘لا تا˘ف˘ل˘م عاد˘يإا اذ˘كو

نوؤو˘ششل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ح˘ن˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تا˘˘ف˘˘ل˘˘م

نينشسملا ةحنمو نيقاعملا ةحنم˘ك ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ناشضمر رهشش ةحنم تافلم ديدجت بناج ىلإا

طغشضلا ةدايز يف مهاشس ام اذهو مايألا هذه لÓخ

داد˘عألا ما˘مأاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا ح˘لا˘شصم ى˘˘ل˘˘ع

ةح˘ل˘شصم˘لا ى˘ل˘ع ن˘يد˘فاو˘لا ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ل˘ئا˘ه˘لا

اذهو ةبولطملا قئاثولا فلتخم جارختشسا صضرغب

ظا˘ظ˘ت˘كلا ة˘ه˘ج ن˘م ن˘طاو˘م˘لا ةا˘نا˘ع˘م ى˘ق˘˘ب˘˘ت

نم اومئشس نيذلا نيفظوملا ةاناعمو ريباوطلاو

صضع˘ب ي˘ف بب˘شست˘ي ا˘م اذ˘هو ر˘ي˘ب˘˘كلا ط˘˘غ˘˘شضلا

نيب ام ةيمÓك تاششوانم ثودح يف نايحألا

ةلاحلا ةحلشصمب كيبابششلا ناو˘عأاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

.ةيندملا
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يملاعلا مهموي ةبسسانمب

يضساركو ةجارد12 عيزوت
يوذ ةدئافل ةكرحتم
ةضصاخلا تاجايتح’ا

،صسمأا ،يميرب نيدلا لامج ةبانع يلاو فرششأا

تاجايتحلا يوذل يملاعلا مويلا ءايحإا ةبشسانمب

ةيثÓث ةجارد12 ميلشست ةيلمع ىلع ،ةشصاخلا

يوذ ةئف ةدئافل ةكرحتم يشسارك اذكو تÓجعلا

مÓتشسا مت  امك ،ةيلولاب ةشصاخلا تاجايتحلا

اهتزجنأا يتلا ةيقاولا تامامكلا نم ربتعم ددع

فلأا562 اهددع غلب ثي˘ح ،ة˘ي˘ئلو تا˘ي˘ع˘م˘ج

تائيهلا فلتخم ىل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي˘شس ة˘ما˘م˘ك

.ةيئلولا حلاشصملاو

hM«ó gÉf»
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ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةد˘ع ءا˘ي˘˘حأا تد˘˘ه˘˘صش

نيريخألا نيمويلا يف ةبانعب ةدرابلا

بورصشلا ءاملا˘ب دوز˘ت˘لا ي˘ف ا˘بذ˘بذ˘ت

ر˘ئ˘ب˘لا با˘صصأا يذ˘لا بط˘ع˘لا بب˘صسب

تببصستو عبصصوب ة˘ع˘ل˘ق˘ب ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا

تايلمع يف ةيوجلا لاوحألا ءوصس

ليغصشتلا ةداعإل لخدتلاو حÓصصإلا

ةيدلبلا˘ب ءا˘ي˘حأا8ل دوز˘م˘لا ر˘ئ˘ب˘ل˘ل

تأاجرأا ثيح برصشلل حلاصصلا ءاملاب

ة˘لا˘ح ن˘صسح˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةيرئازجلا ةصسصسؤوم تدكأاو.سسقطلا

اهل روصشنم يف تبصسلا سسمأا هايملل

ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘مر˘ب تم˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا

ر˘ئ˘ب˘لا ل˘ي˘غ˘صشت ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

يذلا عبصصوب ةعلق30 مقر ةقيمعلا

هقطانمو ةدرابلا نيع قاور نومي

ةمهملا ليجأات مت  هنأا لإا ةرواجملا

˘˘مد˘˘عو ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا لاو˘˘حألا  بب˘˘˘صسب

هيلعو كلصسملا  ةبوعصصو ةيحÓصص

ةقطنملا دهصشتصس هنأا تفاصضأا امك

ى˘ل˘ع ع˘يزو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘بذ˘بذ˘ت
، زكرم ةدرابلا نيع ءايحأا ىوتصسم
.،يمصشاهلا نوملصس.،ح˘لا˘صص فا˘ي˘صض
يديبعل ،دي˘صصلا ن˘ي˘ع .،ي˘صشور˘ح˘لا

ة˘ي˘عاد .لو˘صسغ˘˘لا زا˘˘ج˘˘م .،د˘˘م˘˘ح˘˘م
ةدوع ىلع لم˘ع˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيلمع دعب يداعلا اهماظنل عيزوتلا
يفو .افلاصس اه˘ي˘لإا را˘صشم˘لا ل˘خد˘ت˘لا
نأا ردصصملا تاذ دكأا لصصتم قايصس
تماق لاحرب زكرمل ةينقتلا ةقرفلا
مت يذلا برصستلا حÓصصإل لخدتلاب
ةلقانلا ةانقلا ىوتصسم ىلع هليجصست

ة˘ط˘ح˘م ى˘لإا نا˘ب˘ل˘˘صشو˘˘ب ناز˘˘خ ن˘˘م
بر˘صست˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ة˘لز˘ع˘لا˘ب خ˘صضلا
ي˘ف بب˘صست رد˘صصم˘˘لا تاذ بصسح˘˘ب

خصضلا ةطحم ىلإا ءاملا لوصصو مدع
تلوا˘ح˘م˘لا د˘ع˘ب ه˘ي˘ل˘عو ة˘لز˘ع˘لا˘˘ب
نا˘كم˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لاو ل˘خد˘ت˘ل˘ل د˘يد˘ع˘لا
ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت م˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘نأا لإا ،بر˘˘˘˘صست˘˘˘˘لا
كلصسملا ة˘بو˘ع˘صص بب˘صسب  ة˘م˘ه˘م˘لا

دقو ةلحو دج تناك  يتلا ةيصضرألاو
حمصست يذلا تقولل ةيلمعلا تلجأا
ل˘م˘ع˘ل˘ل  ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا فور˘ظ˘لا ه˘ي˘˘ف
.ردصصملا سسفنل ادانتصسا
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لقنلا ريدم ةباجتصسإا دعب

فوصس دا˘ح˘تإلا بلا˘ط˘م˘ل

تاد˘عا˘صسم˘لا بصص م˘˘ت˘˘ي

تا˘با˘صسح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ةبصسنلاب ثيح ا˘ه˘با˘ح˘صصأا

ى˘ل˘ع او˘ل˘صصح˘ت ن˘˘يذ˘˘ل˘˘ل

ى˘˘˘˘لوألا ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا

فلأا ني˘ثÓ˘ث˘ب ةرد˘ق˘م˘لاو

بصص م˘ت˘ي فو˘صس  را˘ن˘˘يد

ةثلاثلاو ةيناثلا ةدعاصسملا

ف˘لأا نو˘ت˘صسب ةرد˘ق˘م˘˘لاو

ا˘مأا ةد˘حاو ة˘ع˘فد  را˘˘ن˘˘يد

م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب

فو˘صسف د˘ع˘ب او˘ل˘صصح˘ت˘ي

ةيناثلاو ىلوألا بصص متي

ـب ةرد˘ق˘م˘˘لاو ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لاو

ةعفد رانيد فلأا نوعصست

ن˘˘˘˘˘م ءاد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘بإا ةد˘˘˘˘˘˘حاو

ا˘م˘ي˘فو مدا˘ق˘لا عو˘ب˘˘صسألا

اوملتصسي مل نيذلاب قلعتي

ةينماصضتلا ةح˘ن˘م˘لا د˘ع˘ب

ةثلاثلا وأا ةيناثلاو ىلوألا

فلآا ةر˘صشع˘ب ةرد˘ق˘م˘˘لاو

نأا نايبلا فاصضأا . رانيد

ى˘˘لإا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع

ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘ل بت˘˘˘كم˘˘˘لا

لاجآلا عرصسأا يف مهصسفنأا

ةيلمع مامتإا ىنصستي ىتح

ةجلاعمو عيمجلا ءاصصحإا

.ة˘ق˘لا˘ع˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ل˘˘ك

ةيذيفنتلا ةنامألا تدكأاو

نييفرحلاو راجتلا داحتإل

ي˘ف ا˘ه˘نأا ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو˘˘ل

نم اهيطرخنم لك ةمدخ

ة˘ح˘ن˘م ف˘ل˘م يو˘ط ل˘˘جأا

عم قيصسنتلاب91 ديفوك

ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘صصم

.ةبانع ةيلول

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

8516ددعلا0202 ربمسسيد60 دحألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

““انوروك““ ةحنم بسصب مزتلت لقنلا ةيريدم
يراجلا رهسشلا ةياهن لبق نيلقانلل

دعب ديدحوب ةيعماجلأ ةماقإلأ نم اقÓطنأنييرئأزجلأ نييفرحلأو راجتلأ داحتإل ةيذيفنتلأ ةنامألأ بسسح
انوروك سسوريف نع فسشكلأ ليلاحتل عوسضخلأ

نيحونمملا ةبلطلا ةدوع
سسنوت ىلإا نيحونمملا ريغو

مهتسسارد مامتإل
نيحون˘م˘م˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ن˘م دد˘ع سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص ق˘ل˘ط˘نأ

مامتإل ةيسسنوتلأ ةيروهمجلأ وحن نيحونمملأ ريغو
ةماقإلا˘ب ن˘ي˘مو˘ي أو˘سضق نأأ د˘ع˘ب د˘ع˘ب أذ˘هو، م˘ه˘ت˘سسأرد
مهلابقتسسأ يف ناك ثيح،ةبان˘ع د˘يد˘حو˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

لبسس عيمج ريفوت و رهسسلأ مت نيأأ، ةماقإلأ ةريدم
ةيلمع˘ل˘ل ن˘سسح˘لأ ر˘ي˘سسلأ ىل˘ع ف˘قو ا˘م˘ك ،م˘ه˘ل ة˘حأر˘لأ

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تأرا˘˘طإأو يرأزو د˘˘فو
مهتقفأرمو مهلقنت ةيلمعب أوفلك نيذلأ طسسو ةبانع

قيقسشلأ دلبلأ وحن ةيرئأزجلأ دودحلأ روبع ةياغ ىلإأ
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو نا˘ي˘ب ح˘˘سضوأأ قا˘˘ي˘˘سسلأ تأذ ي˘˘ف.سسنو˘˘ت
ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ نأأ ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ثح˘˘ب˘˘لأو ي˘˘لا˘˘ع˘˘لأ
يماقإلأ نيوكتلأ يف نيحونمملأ ر˘ي˘غو ن˘ي˘حو˘ن˘م˘م˘لأ

م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘˘لأ ي˘˘ف م˘˘هؤوا˘˘م˘˘سسأأ ةدرأو˘˘لأو ,سسنو˘˘ت˘˘ب
تأود˘ن˘لأو ةرأزو˘ل˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘˘لإلأ ع˘˘قأو˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘هر˘˘سشن
ىلإأ مهتدوع ميظنت متي˘سس ه˘نأا˘ب,ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘يو˘ه˘ج˘لأ

ربمسسيد50 تبسسلأ موي كلذو ,ربلأ قيرط نع سسنوت
ةرأزولأ تعدو، احابسص ةرسشاعلأ ةعاسسلأ ىلع0202
ل˘ي˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ءأر˘˘جإأ ةرور˘˘سض ىلإأ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ
سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع ف˘˘سشك˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘˘لأ (RCP) ير˘ب˘خ˘م˘لأ

ةماقإلاب مهتماقإأ ر˘ق˘م ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ا˘يرا˘ب˘جإأ ا˘نورو˘ك
نم ةخسسن ميدقت و ةرداغملأ لبق ديدحوب ةيعماجلأ
ةد˘م ع˘م ،ا˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سس نو˘˘ك˘˘يو (RCP) ير˘ب˘خ˘م˘لأ سصح˘ف˘لأ

زكرم ىلإأ مهلوسصو دنع ةعاسس27 زواجتت ل ةيحÓسص
نو˘ك˘ي˘سس قا˘ح˘ت˘للأ نأأ, نا˘ي˘ب˘لأ سسف˘ن ح˘سضوأأو.دود˘ح˘لأ

دنع موي لبق ةبانع˘ب د˘يد˘حو˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ما˘قإلا˘ب
ي˘ف ة˘قÓ˘ط˘نلأ نو˘ك˘ت نأأ ىل˘ع، سسنو˘˘ت ىلإأ م˘˘ه˘˘ه˘˘جو˘˘ت
ا˘هر˘فو˘ت ي˘ت˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ ل˘ئا˘سسو ر˘ب˘ع ،ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ل˘˘ك˘˘سش
ب .حلاسص ^.ةيعماجلأ تامدخلأ حلاسصم

قرو ىلع أربح تلظ تأرأرقلأو تأدهعتلأ عيمج

سصغني راقبألاو ةمامقلا لكسشم
رامع يديسس ينطاوم ةايح

نأأ لإأ تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حلأو ةرر˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ ىوا˘˘˘ك˘˘˘سشلأ م˘˘˘غر
لكسشمل لح يأأ أودجي مل رامع يديسس ةيدلب ينطأوم
يتلأ راقبألأ و ءايحألأ بلغأأ يف ةرسشتنملأ ةمامقلأ

عا˘˘سضوألا˘˘ب نا˘˘ك˘˘سسلأ دد˘˘ن ثي˘˘ح،أءو˘˘˘سس عا˘˘˘سضوألأ تدأز
اميف ةسصاخ ءايحألأ بلغأأ اهيف طبختت يتلأ ةيرزملأ

سسومانلأ نع كيهان راقبألأ و ةمامقلأ راسشتناب قلعتي
ن˘˘مأأو ة˘˘مÓ˘˘سس دد˘˘ه˘˘ت تتا˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘لا˘˘˘سضلأ بÓ˘˘˘ك˘˘˘لأ و
تلسسأر دقvu 4/5 يح ةيعمج تناكو، نينطأوملأ
ءا˘سسؤور و ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ىل˘ع أو˘ب˘قا˘ع˘ت ن˘˘يذ˘˘لأ ةلو˘˘لأ
تعفر و يعسشخ ىلإأ لوسصو بÓج نم ةيأدب ةيدلبلأ

ةيدلبلاب ةروهدتملأ ةئي˘ب˘لأ ة˘ي˘ع˘سضو˘لأ لو˘ح ر˘يرا˘ق˘ت
نأأ ثي˘ح را˘ق˘بأÓ˘˘ل ي˘˘ئأو˘˘سشع˘˘لأ ي˘˘عر˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف
تأو˘ن˘سسلأ ي˘ف أر˘ي˘ب˘ك أرا˘سشت˘نأ فر˘˘ع˘˘ت تتا˘˘ب ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لأ
تاقرطلأو ةي˘نأر˘م˘ع˘لأ طا˘سسوألأ ي˘ف ة˘سصا˘خ ةر˘ي˘خألأ
لكسشم ىلإأ ةفاسضلاب.بيقر وأأ بيسسح نود ةيسسيئرلأ
سصق˘ن˘لأ ن˘ع كي˘ها˘ن ،ا˘ه˘ع˘فر ما˘ظ˘ت˘نأ مد˘عو ة˘ما˘م˘˘ق˘˘لأ
ثيح ،ءايحألأ بلغأأ يف ةمامقلأ تايواح يف حدافلأ
اه˘ت˘ه˘ج ن˘م، ة˘ف˘سصرألأو تا˘قر˘ط˘لأ ي˘ف ىق˘ل˘ت تح˘ب˘سصأأ
سصو˘سصخ˘ب تأرأر˘ق ةد˘ع ترد˘سصأأ ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

اهيعرل ناكم داجيإاب دهعتلأ مت ثيح راقبألأ لكسشم
اهلوجت عنمب رأرق رأدسصإأ و ةينأرمعلأ طاسسوألأ جراخ
زجحلأ يف ةلثمتملأ عدرلأ ةيلمع اهيلتل ةوطخ لوأاك
ىلع أربح تلظ اهعيمج نكل .رمألأ بلطت نإأ حبذلأ و
ءا˘سضق˘لأ تأرأر˘ق تج˘ل˘ثأأ د˘ق˘ف ر˘خآأ بنا˘˘ج ن˘˘م.قرو˘˘لأ

ة˘يد˘ل˘ب ي˘ن˘طأو˘م را˘ق˘بألأ ل˘ك˘سشم ل˘حو ة˘ما˘م˘ق˘˘لأ ىل˘˘ع
ربح درجم ةعاسسلأ دحل لأزت ل اهنأأ ريغ رامع يديسس

مهنأأ ةسصاخ عقأولأ سضرأأ ىلع دسسجت ملو قرولأ ىلع
ةروسص تهوسشو ترثأأ يتلأ ةيرزملأ عاسضوألأ نم أومئسس
ب .حلاسص ^           .ةبانع ةنيدمب تايدلبلأ مهأأ ىدحإأ

ةئيبلأ ةيريدم ميظنت نم

رطاخم لوح ةيسسيسسحت ةلمح
ةملعلاب ةيئادتبا يف انوروكلا

ةيسسيسسحتلأ ةل˘م˘ح˘لأ ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ رأد تكرا˘سش
ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘كو ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ر˘˘طا˘˘خ˘˘م لو˘˘ح

ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘ك˘م ل˘جأأ ن˘م ا˘ع˘م““ ي˘سسرد˘م˘لأ ط˘˘سسو˘˘لا˘˘ب
ةيريدم فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ،““91 د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف
يزيزع ةيئأدتبأ ىوتسسم ىلع ،ةبانع ةيلول ةئيبلأ

مقعمو تامامكلأ عيزوت مت ثيح ،ةملعلأ ةيدلبب حبأر
تأروسشنم عسضو متو م˘ي˘ق˘ع˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت دأو˘مو يد˘يألأ

ترجو ،ةئيبلأ رأد ميمسصت نم عوسضوملأ لوح ةيئاقو
.مأركإلأ ةيعمج عم قيسسنتلاب ةلمحلأ

ر.سس  ^

عبسصوب ةعلقب ةقيمعلأ رئبلأ ليغسشت ليجأات يف ببسست ةيوجلأ لأوحألأ ءوسس

ةدرابلا نيع ةيدلب قاورب بورسشلا ءاملا عيزوت يف بذبذت
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ناويدل ةناي˘صصلا ح˘لا˘صصم تر˘صشا˘ب

ةيلول يراقعلا ري˘ي˘صست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا

ل˘خاد˘م˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تارا˘م˘ع˘˘لا

029و سسرا˘م8 ان˘كصسم043ءايحأا

تلمصش ثيح رامع يديصسب انكصسم

تارامعلاو لخادملا عيمج ةيلمعلا

دعب ةرصشابم نيروكذ˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ح˘لا˘ب

تدأا ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا تا˘˘نا˘˘صضي˘˘ف˘˘لا

عنمو هايملاب تارامعلا ةيبقأا ءÓتمإل

م˘ه˘لزا˘ن˘م ةردا˘غ˘م ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
بو˘صسن˘م ىو˘ت˘صسم ل˘˘صصو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
يتلاو تارامعلا لخادم ىلإا هايملا

ةد˘ع نا˘˘كصسلا ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘جو
نود ن˘كل تا˘ط˘ل˘˘صسلا ى˘˘لإا تاءاد˘˘ن

ثد˘˘˘ح˘˘˘ت نأا تدا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح ىود˘˘˘˘ج
ةنايصصلا حلاصصم لخدت لول ةثراكلا
رييصستلاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ذا˘ق˘نإاو يرا˘ق˘˘ع˘˘لا

ها˘ي˘م˘لا سصم تاد˘ع˘م بل˘˘ج ق˘˘ير˘˘ط
دعب ةرصشابم ةيبقألا لخاد ةمكارتملا
يتلا تاناصضيفلاو راطمألا طقاصست
امم ةيلولاب قطان˘م ةد˘ع ا˘ه˘تد˘ه˘صش

ءا˘ي˘حألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا قر˘غ ى˘˘لإا ىدأا
جلو˘˘˘كير˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس بب˘˘˘صسب
عيراصشملا زاجنإا ةيلمع يف ةدمتعملا
قÓطنا اذكو ةيلولا اهتدهصش يتلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ع˘يرا˘˘صشم زا˘˘ج˘˘نإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
هايم˘لا فر˘صص تاو˘ن˘قو تا˘عو˘لا˘ب˘لا
بصسحو .ءا˘ت˘صشلا ل˘صصف ع˘م ا˘ن˘˘ماز˘˘ت
هنإاف ر˘ب˘خ˘لا تدروأا ي˘ت˘لا ردا˘صصم˘لا
ةنايصصلا ةحلصصم قرف لخدت لجصس
م˘ه˘صسأار ى˘ل˘ع يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘صست˘لاو
م˘ي˘هار˘بإا نا˘م˘غد ة˘ح˘ل˘صصم˘لا سسي˘ئر
عمج ىلع اومدقأا نيذلا لامعلا ةقفر
قرفلا بناج ىلإا ةيبقألا نم هايملا

كلت لك مي˘ق˘ع˘ت ى˘ل˘ع تمد˘قأا ي˘ت˘لا

سسوريف راصشتنا لظ يف تارامعلا

را˘صشت˘نا ع˘˘ن˘˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإا ا˘˘نورو˘˘ك

عنمو هايملا ربع ةلقنتملا سضارمألا

ةرا˘˘˘˘صضلا تار˘˘˘˘صشح˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘نا

،ةيب˘قألا˘ب سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا سضراو˘ق˘لاو

ناويدب ةنايصصلا ة˘ح˘ل˘صصم نأا ا˘م˘ل˘ع

دق تناك يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا

ة˘ما˘ت˘ك حÓ˘صصإا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تر˘˘صشا˘˘ب

تابرصستلا نم ةررصضتملا تارامعلا

او˘عدوأا د˘ق او˘نا˘ك ن˘يذ˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا

. ةينعملا حلاصصملا ىدل ىواكصش

تأرامعلأ ةيبقأأ نم تاناسضيفلأ هايم بحسسل ييجيبوألاب ةنايسصلأ حلاسصم لخدت دعب

رامع يديسسب انكسسم029 و سسرام8 ءايحأاب انوروك سسوريف دسض ميقعت ةلمح
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ي˘ف ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا د˘ي˘صسج˘ت˘ل ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م

ةجرخ يصضاملا ءاعبرألا موي تمت ،لظلا_قطانم

تاباغلا ةظفاحم تاراطإا نم لك ةقفر ةيناديم

ةصسدنهلل ةيوهجلا ةكرصشلا يلثمم ،ةبانع ةيلول

ي˘ن˘طو˘لا بت˘كم˘لا و ة˘با˘ن˘ع عور˘˘صشم ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا

ديدحت لجأل  ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصصاخلا تاصساردلل

و بورخلا نم راتكه002 سسرغ طيحم ملاعم

رئبب80/0202/م˘˘قر ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص ي˘˘هو لور˘˘صسلا
.هتاذ رد˘صصم˘لا بصسح˘ب ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب ،ة˘جر˘م˘لا

قباصس تقو يف مÓعإلا مت ناك ةيلمعلل ةعباتمو
،سساطنقوب ةقطنم يف بورخلا راجصشأا سسرغ نع

راتكه05 ريجصشت عورصشم نمصض ةجمربملا و
ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘صش ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا بور˘˘˘˘˘خ
ىلع اي˘ق˘ي˘صسن˘ت ا˘عا˘م˘ت˘جإا نأا رد˘ج˘يو.كار˘طا˘نو˘صس

نأا ةبانع ةيلول تاباغلا ةظفاحم رقم ىوتصسم
ةصسيئر نم لك روصضحب طرافلا نينثإلا دقعنا

،يصضارألا ةيا˘م˘ح و تاور˘ث˘لا ع˘ي˘صسو˘ت ة˘ح˘ل˘صصم
يلثمم و ءاصسؤور و تاورثلا عيصسوت بتكم ةصسيئر
ثيح لاحرب و ةبانع ،راجحلا نم لك تاعطاقم
لا˘غ˘صشألا مد˘ق˘ت لو˘ح لا˘م˘˘عألا لود˘˘ج رو˘˘ح˘˘م˘˘ت
ةيمنتلل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا ن˘م˘صض ة˘ج˘مر˘ب˘م˘لا

.لحنلا ةيبرت جمانرب و (RDNF ) ةيفيرلا

لظلأ قطانم ةيمنت راطإأ يف

ةملعلا ةيدلبب ةجرملا رئبب لورسسلاو بورخلا نم راتكه002 سسرغ

تÓفاحلاب لقنلأ باحسصأأو ةرجألأ تأرايسس يقئاسس نأأ اهل نايب يف سسمأأ ةبانع ةيلول نييفرحلأو راجتلأ داحتإل ةيذيفنتلأ ةنامألأ تدكأأ
.جد03 ةيلاملأ ةدعاسسملأ نم ةدافتسسإلأ طورسش مهيف رفوتت نيذلأ ةقايسسلأ ميلعت سسرأدم ءأردم و
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ءوضضلا حنمت ةيبرع ةلود لوأا
انوروك حاقلل رضضخألا

حاقلل ئراطلا مادختسسلا مويلا ةيبرع ةلود تزاجأا
ةيكيرمألا «رزياف» اتكرسش هتروط يذلا «91 -ديفوك»
ي˘ف ة˘لود ي˘نا˘ث ح˘ب˘سصت˘ل ،ة˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لألا «كي˘˘ت نإا و˘˘ي˘˘ب«و
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تق˘فاوو.ا˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب د˘˘ع˘˘ب هد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ي˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘مد˘خ˘لاو ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
هتحاتإل ،حاقل˘ل ئرا˘ط˘لا ماد˘خ˘ت˘سسلا ىل˘ع ،ن˘ير˘ح˘ب˘لا
ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل ر˘˘ب˘˘كأا ل˘˘ك˘˘˘سشب ة˘˘˘سضر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا ما˘˘˘مأا

باحسصأاو نسسلا رابك نم انوروك شسوريف تافعاسضمب
ا˘هدد˘ح˘ت ي˘ت˘لا ىر˘خألا تا˘ئ˘ف˘لاو ة˘ن˘مز˘م˘لا شضار˘˘مألا

ةدا˘˘سضم˘˘لا تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو
ا˘ه˘ب تما˘ق ة˘سسارد ىل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب كلذ ءا˘˘جو.شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةيحسصلا تامدخلاو نهملا ميظ˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

ءو˘سض ىل˘عو ،ة˘ح˘˘سصلا ةرازو˘˘ب تا˘˘م˘˘ي˘˘ع˘˘ط˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘لو
جئاتنلا لوح «رزياف» ةكرسش اهترفو يتلا تامولعملا
،ةي˘ل˘عا˘ف˘لاو ة˘مÓ˘سسلا ثي˘ح ن˘م حا˘ق˘ل˘ل ا˘ه˘تد˘سصر ي˘ت˘لا

.«انب» ةينيرحبلا ءابنألا ةلاكو تدافأا امبسسح

ةديلبلا يلاو ىلإا عامتضسلا
داضسف اياضضق يف  قباضسلا

ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘فر˘غ˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ق شسمأا ع˘˘م˘˘ت˘˘سسا
ةيلاملاو ةيداسصتقإلا مئارجلا ةحفاكم يف شصتخملا

ىلإا ،ةمسصاعلاب د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘سس ة˘م˘ك˘ح˘م ىو˘ت˘سسم ىل˘ع
را˘طإا ي˘ف ،ي˘سضا˘ي˘ع˘لا ىف˘ط˘سصم ق˘با˘سسلا ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا ي˘˘لاو
حنمب ةقلعتم داسسف اياسضق لوح تاقيقحتلا ةلسصاوم
ةفيظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإاو ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما

قيقحتلا يسضاق ما˘مأا ل˘ث˘مو.ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘تو
يلاو ،دمحمأا يد˘ي˘سس ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘فر˘غ˘لا˘ب
نهر فوقوم˘لا ،ي˘سضا˘ي˘ع˘لا ىف˘ط˘سصم ق˘با˘سسلا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
امدعب ،ةعيلقلاب ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب تقؤوملا شسبحلا

ر˘ق˘م ىلإا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘سصم ل˘ب˘ق ن˘م ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت
داسسف اياسضق يف هتاحيرسصت ىلإا عامتسسÓل ،ةمكحملا

دق تناك يسضايعلا ىفطسصم نأا مولعمو .اهيف طروتم
،ةديلبلا ةيلو شسأار ىلع نم8102 ةنسس هماهم تيهنأا

هتلاحإا لبق ،هعم ةلسصاو˘ت˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ىق˘ب˘ت ا˘م˘ي˘ف
.ةمكحملا ىلع

يملاعلا ثارتلا ةمئاق يف يارلا ىقيضسومو يضسكضسكلا فينضصتل ةضسارد
ىق˘ي˘سسو˘مو ي˘سسك˘سسك˘لا ف˘ي˘ن˘سصت تا˘ف˘ل˘م ة˘سسارد م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ةكرتسشملا ةيموكحلا ةنجلل51ـلا ةرودلا لÓخ ،يارلا
رر˘ق˘م˘لا ن˘مو.يدا˘م˘لا ر˘ي˘غ ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل
ربمسسيد91 ىلإا41 ن˘م ا˘ي˘سضار˘ت˘فا ةرود˘لا دا˘˘ق˘˘ع˘˘نا
اهع˘قو˘م ىل˘ع و˘ك˘سسنو˘ي˘لا ه˘ي˘لإا ترا˘سشأا ا˘م˘ب˘سسح ،يرا˘ج˘لا

يسسكسسكلا فينسصت ف˘ل˘م م˘يد˘ق˘ت م˘تو.تنر˘ت˘نإلا ر˘ب˘ع
وكسسنويلل ةعباتلا مييقتلا ةنجل ىدل9102 شسرام يف
نيعبرأا يلاوح ني˘ب ن˘م ،ة˘ي˘برا˘غ˘م ناد˘ل˘ب ة˘ع˘برأا م˘سسا˘ب

نأا˘سشب رار˘ق ذا˘خ˘تا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ىل˘ع ن˘ي˘ع˘˘ت˘˘يو.ر˘˘خآا ا˘ً̆ب˘˘ل˘˘ط
ثارتلل ةيليثمتلا ةمئاقلا يف0202 ماع يف مهجاردإا
تاءا˘ق˘ل˘لا تع˘م˘جو.ة˘ير˘سشب˘ل˘ل يدا˘م˘لا ر˘ي˘˘غ ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ي˘ف ثار˘ت˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا تارازو ن˘ع ن˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو ءار˘˘ب˘˘خ
رئاز˘ج˘لا ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب بر˘غ˘م˘لاو ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘مو شسنو˘ت
ام روسصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملا ريدم اهلثم يتلا

يف ثحا˘ب˘لاو ،خ˘يرا˘ت˘لاو نا˘سسنإلا م˘ل˘عو خ˘يرا˘ت˘لا ل˘ب˘ق
يذلا رخألا ف˘ل˘م˘لا ا˘مأا.ي˘سشا˘ح نا˘م˘ي˘ل˘سس نا˘سسنإلا م˘ل˘ع

يسصحتو.ةيرئازجلا ةيبعسشلا ةينغألا ،يارلا ةينغأا يف لثمتيف هتسسارد لجأا نم6102 يف ةنجللا ىدل رئازجلا هتمدق
،يناسسملتلا فافزلا ناتسسفو ،ةرارقل ليلهأا :يهو ،وكسسنويلل ةيليثمتلا ةمئاقلا يف يداملا ريغ اهثارت نم رسصانع5 رئازجلا

.نوميميت يف يوبنلا دلوملاب لافتحلا يف لثمتي يذلا عوبسسلاو خيسشلا يديسس دلوأا بكرو ،دازمإاو

ةديدج ةمدخ نيلماعتملا ىلع شضرعي رئازجلا ديرب
راجتلل اسضرع ،رئازجلا ديرب ةسسسسؤوم تمدق
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسإÓ˘ل ،ن˘ي˘يدا˘سصت˘قإلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
،«ياب ديرب» اهتقل˘طأا ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘مد˘خ˘لا

لÓ˘خ ن˘م ،ة˘مد˘خ˘لا هذ˘ه ي˘ف كار˘ت˘سشلا ر˘ب˘ع
د˘˘ير˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ىلإا مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
نايب ركذو.مامسضنلا فلم ميدقتو ،رئازجلا

نم نوك˘ت˘ي ف˘ل˘م˘لا نأا ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ة˘سسسسؤو˘م
ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسنو ،يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ل˘˘ج˘˘سسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘سسن
ن˘م ة˘خ˘سسنو ،ة˘ي˘ب˘ير˘سضلا ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
،ليكولا وأا لحم˘لا بحا˘سصل ف˘ير˘ع˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب
ح˘لا˘˘سصم ّنأا ىلإا را˘˘سشأاو ،بط˘˘سشم يد˘˘ير˘˘ب كسصو
ز˘˘مر˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا دوز˘˘ت˘˘سس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب
ه˘سضر˘ع˘˘ل «EDOCRQ» ة˘ع˘ير˘سسلا ة˘با˘ج˘ت˘˘سسإلا

عفدلا ،نئا˘بز˘ل˘ل ن˘ك˘م˘ي ه˘ي˘ل˘عو ،ن˘ئا˘بز˘لا ىل˘ع
،ةباجت˘سسلا ز˘مر ح˘سسم ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ي˘نور˘ت˘ك˘لا

رجاتلا ىقلتيسسو.ةلاقنلا مهفتاوه لامعتسساب
تدكأا ثيح ،لاقنلا فتاهلا ربع عفدلا ةمدخ ةيلمع حاجن ديكأات نمسضتت ةريسصق ةيسصن ةلاسسر ،ةلماعم لك يف ،نوبزلاو
.ةعيرسس و ةنمآا تقولا شسفن يف اهنأا امك ،لامعتسسإلا ةلهسسو ةيلمع ةمدخ يه ،ياب ديرب نأا ،ةسسسسؤوملا

رئازجلا عم زاغلا بوبنأا قلغب ددهي يضسنوت يناملرب
نع ،يسسنوت˘لا بع˘سشلا باو˘ن شسل˘ج˘م و˘سضع ر˘ك˘ن˘ت˘سسا

تاو˘ق يد˘˘سصت ،ير˘˘ك˘˘بو˘˘ب˘˘لا م˘˘تا˘˘ح ،بع˘˘سشلا ة˘˘كر˘˘ح
فاكلا ةيلو رقم مامأا نيمسصتعملل هدÓب يف نمألا

نيمسصتعملا شضرعت ادكؤوم ،ةيرئازجلا دودحلا ىلع
.هلوق دح ىلع ،نمألا فرط نم فينع ءادتعل
يركبوبلا اعد ،ةماعلا ةسسلجلا لÓخ هتلخادم يفو
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت مد˘ع ىلإا م˘ه˘تا˘با˘ق˘نو ن˘ي˘ي˘ن˘˘مألا

عم ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ي˘سشي˘سشم˘لا ما˘سشه ة˘مو˘ك˘ح˘لا شسي˘ئر
اذ˘ه ىل˘ع ادرو ه˘نأا ،بئا˘ن˘لا ن˘ل˘عأاو .ن˘˘ي˘˘م˘˘سصت˘˘ع˘˘م˘˘لا
متيسس ليغسشتلاب نيبلاطملا عم ي˘مو˘ك˘ح˘لا ي˘طا˘ع˘ت˘لا

زاغلا ةناف قلغنسس» لاقو ،فاكلاب زاغلا «ةناف» قلغ
ع˘˘م ل˘˘سصح˘˘ت د˘˘ق ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد ة˘˘مزأا يأا ا˘˘ن˘˘م˘˘ه˘˘˘ي لو
.«ةيلوؤوسسملا لمحتت نأا كيلعو ايلاطياو رئازجلا

 ىدحتي ششتيزوليلح
رضضخلاو يضضاملب

،يبرغملا بختنملا بردم ،ششتيزوليلح ديحو ثعب
يسضاملب لامج ينطولا بخانلل ةينلعٍ دحت ةلاسسر

.ةيبرغملا ةيسضايرلا ةانقلل تاحيرسصت يف ،هلابسشأاو

،«شسل˘˘طألا دو˘˘سسأا» نأا˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘سسو˘˘ب˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ح˘˘سضوأاو
ىلع بلغتلاب م˘ه˘ل ح˘م˘سست ي˘ت˘لا تÓ˘هؤو˘م˘لا نو˘ك˘ل˘ت˘م˘ي
اذه يف لاقو.امهنيب ةاراُبم ةماقإا ةلاح يف رسضخلا
ىلع انزف اننأا ليلدب ،اريبك اروطت انغلب دقل»: نأاسشلا
ةرا˘ق˘لا را˘ب˘كو ر˘ئاز˘ج˘لا مز˘ه ا˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘م˘ُ̆يو ،لا˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا
ةجرخ عم ،يسضاملب لعافتي نأا رظتُنيو.«ةيقيرفإلا
لبقي نل هنأاب اقباسس دكأا يذلا وهو ،ابيرق «ديهاف»
.Óبقتسُسم شسفانملا مسسإا ناك امهم تاراسصتنلا ريغب

لاقلا ووليقلا
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ق˘ق˘˘ح˘˘تا˘˘م نأإ دا˘˘ضصع حر˘˘ضصو إذ˘˘ه
ةغللاب قلع˘ت ا˘م˘ي˘ف ا˘ه˘ن˘م˘ث˘ن ة˘ب˘ثو˘ك
لكاضشم كا˘ن˘ه نأإ ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مألإ

ة˘غ˘ل˘˘لإ ضسيرد˘˘ت ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ي ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع
يف إذ˘ه ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب ة˘ي˘غ˘يزا˘مألإ
ميم˘ع˘ت˘لإ عور˘ضشم د˘ي˘ضسج˘ت را˘ظ˘ت˘نإ
لك يف ةيغيزامألإ ةغلل يجيردتلإ
نم هنأإ افيضضم  ،ةنتاب ةيلو تايدلب

اهضسيردت رضصتقي نأإ لوبقملإ ريغ
ذإإ ،ىرخأإ نود تايدلبلإ ضضعب ىلع
ميمعتلإ عورضشم نوكي نأإ بجوتي

ا˘هد˘ع˘ب˘ب ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘مألإ نأإ را˘˘ب˘˘ت˘˘عل
ميمعت˘لإ عور˘ضشم نأإ ر˘ي˘غ ،ي˘ن˘طو˘لإ
ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت ة˘ل˘حر˘م˘ب ر˘˘م˘˘ي
نم كلذ يف جيردتلإ إذكو ،راضسملإ

يئإدتبلإ روطلاب لوأإ ميمعتلإ لÓخ
ضصوضصخبو ،يوناثلاف يليمكتلإ مث
نيمألإ دكأإ ةيغ˘يزا˘مألإ ة˘غ˘ل˘لإ ع˘قإو
ةيغيزامأÓل ةيماضسلإ ةظفاحملل ماعلإ
ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف تا˘ن˘ي˘ضسح˘ت كا˘˘ن˘˘ه نأإ
يف ةيغيزامألإ ةغللإ ةناكم تيبثت
ةذتاضسألإ ةقفإرم لÓخ نم ةضسردملإ
نيجرختملإ فيظوت إذكو ةيلولاب
نيلضصاح˘لإو ا˘ي˘ل˘ع˘لإ ة˘ضسرد˘م˘لإ ن˘م
ةعما˘ج ن˘م ر˘ت˘ضسا˘م˘لإ ةدا˘ه˘ضش ى˘ل˘ع
نيب قيضسنتلإ لÓخ نم كلذو ةنتاب
.ةعماجلإو ةيبرتلإ يعاطق
ةيفحضص ةودن لÓخ داضصع هونو إذه
رود˘ب ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ر˘ق˘˘م˘˘ب ا˘˘هد˘˘ق˘˘ع
زإر˘بإإ ي˘ف ة˘م˘ها˘ضسم˘˘لإ ي˘˘ف مÓ˘˘عإلإ
ا˘ه˘ب ءا˘ق˘ترلإو ة˘ي˘غ˘يزا˘مألإ ة˘˘غ˘˘ل˘˘لإ
لخإد فقوتي ل اهراضسم نأإ مكحب
افيضضم ،بضسحف ةعماجلإو ةضسردملإ
يتلإ ضشيوضشتلإ ةفضصاعب انررم اننأإ““
ةغللإ عجإرت ةركفل جورت نأإ تدإرأإ
روتضسدلإ يف اهتيبثت امو ةيغيزامألإ
ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد ةرو˘˘ضصب ح˘˘ضضو˘˘ي ر˘˘ي˘˘خألإ

ةجابيد لÓخ نم اهتناكم ةحيرضصو
اهيف ضساضسم ل ءامضص ةدام ةفاضضإإو
هذه ءانب ةلحرمل رورملل بضسكمك
““ءإربخلإ ةمهم نم يه يتلإ ةغللإ

فاضضي ،اتقو بلطتي ام هبضسح وهو
بناج ىلإ ،ةدوجوملإ تإءافكلإ ىلإإ
تققحت يتلإ ة˘قÓ˘م˘ع˘لإ تإو˘ط˘خ˘لإ
ىلع ةذخ˘ت˘م˘لإ ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م˘لإ ل˘ضضف˘ب
ة˘˘ي˘˘ما˘˘ضسلإ ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لإ ىو˘˘ت˘˘ضسم
ل هنأإ ثدحتملإ تإذ لاقو ،جردتلاب
ن˘ح˘نو عر˘ضست˘ن نأإ ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي
لكل ةيغيزامÓل عورضشم ءانب ددضصب
ةقطان ءإوضس ءاضصقإ نود نييرئإزجلإ
نأل ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا˘ب ة˘˘ق˘˘طا˘˘ن ر˘˘ي˘˘غ وأإ
ن˘˘ضضت˘˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘لإ لوألإ ءا˘˘˘ضضف˘˘˘لإ
،ةعماجلإو ةضسردملإ يه ةيغيزامألإ
ءاطعإإو لضصإوتلإو ما˘ع˘لإ ق˘فر˘م˘لا˘ف
اهب ن˘ي˘ق˘طا˘ن˘لإ ر˘ي˘غ˘ل ا˘ضضيأإ ة˘ضصر˘ف
ديزت ةفاضضم ةميق يهو اهتضسراممل
ناميإاك يرئإزجلإ بعضشلإ ةمحل نم
درجم تضسيل يتلإ ةركفلإ هذهب هنم
.ةخضسإر ةعانق لب بضسحف تإراعضش
إريثك انرخأات اننأإ يمضشاهلإ يضس لاقو
يتلإ ،ةيغيزامألإ عضضو ضصوضصخب

ثيح ،لÓقتضسلإ ذنم اهل هبتني مل
ى˘ن˘ع˘م˘لإو ا˘ه˘ل˘كأإ ي˘ط˘ع˘ت˘ضس تنا˘˘ك
،ةيغيزامألإ ةغ˘ل˘لإ ةر˘ت˘ضسد˘ل ق˘ي˘قد˘لإ

إدانتضسإ رخأاتلإ كرإدت بجوتي هنأإ ريغ
انماهلإإ ردضصم د˘ع˘ي يذ˘لإ خ˘يرا˘ت˘ل˘ل
جيور˘ت˘لإو ا˘ن˘ت˘ي˘ع˘جر˘م˘ب را˘خ˘ت˘فلإو
ميظ˘ع˘لإو ق˘ير˘ع˘لإ ر˘ئإز˘ج˘لإ خ˘يرا˘ت˘ل
ةأا˘ي˘ه˘م طور˘ضشلإ ل˘˘ك نأإ را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
ن˘مألإ ن˘م˘˘ضضت ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا˘˘ب
.نييرئإزجلإ لكل يتايوهلإ

يتلإ لمعلإ ةرايز لÓخ مت دقو إذه
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ى˘˘لإإ دا˘˘ضصع تدا˘˘ق
ىد˘م ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت عا˘م˘˘ت˘˘جإ
ةي˘غ˘يزا˘مألإ ة˘غ˘ل˘لإ جإردإا˘ب ل˘ف˘كت˘لإ

ةيبرتلإ ة˘مو˘ظ˘ن˘م را˘طإإ ي˘ف ا˘ي˘ل˘ح˘م
ضسيئر ةكراضشمب يلا˘ع˘لإ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لإو
ةيبرتلإ ريدم ،رضضخل جاحلإ ةعماج
عقو تقو يف .ةفاقثلإ ريدم إذكو
ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ى˘ل˘ع را˘˘ي˘˘ت˘˘خلإ ه˘˘ي˘˘ف

ي˘ت˘لإ ،ر˘يا˘ن˘ي تلا˘ف˘ت˘حإ نا˘ضضت˘˘حل

يفناج90 ـلإ يف اهتقÓطنإ نوكتضس
تإر˘ي˘ضضح˘ت˘لإ ير˘ج˘ت ن˘˘يأإ ،مدا˘˘ق˘˘لإ

يذ˘لإ ر˘ي˘ب˘كلإ ثد˘˘ح˘˘لإ نا˘˘ضضت˘˘حل
،ةنيزوبو ةعنم يتنيدم نم قلطني
ةركفك ةنتاب رايتخإ داضصع عجرأإو
ةنيزوبو ةعنم نم ةيزمر ةقÓطنإ

ا˘˘ثورو˘˘˘م كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأإ تإرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عل
د˘ي˘ل˘ق˘ت ن˘م جور˘خ˘لإو ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
،ة˘˘يلو˘˘لإ ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘˘ب لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلإ

ضسي˘˘˘˘˘ئر ةز˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ج ضصو˘˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘˘بو
دكأإ يغيزامألإ بدأÓل ةيرو˘ه˘م˘ج˘لإ
ةنجل بيضصنت مت هنأإ لوؤوضسملإ تإذ
نم ةلكضشم ةمضصاعلإ ىوتضسم ىلع
ةمهم ىلوتت نييميداكألإ نم ةبخن
نم˘ضض ة˘كرا˘ضشم˘لإ لا˘م˘عألإ م˘ي˘ي˘ق˘ت
ىلع ةرهاظتلل تددح رواحم ةعبرأإ

ام اميضس ةيغيزامألإ تايناضسللإ رإرغ

ةغلل ضسيمإو˘ق˘لإو م˘جا˘ع˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت
،ةيوغللإ تإريغتملإ لكب ةيغيزامألإ
ر˘ي˘با˘ع˘ت˘لإ ل˘كب ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألإ بدألإ
،ةمجرتو رعضش ،ةيإور نم ةيناضسللإ
ثا˘ح˘بألإ إذ˘كو يدا˘˘مÓ˘˘لإ ثإر˘˘ت˘˘لإ
مت ثيح ،ة˘ن˘م˘قر˘لإو ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لإ
ر˘ي˘ضست رو˘مألإو فور˘˘ظ˘˘لإ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
ديدع لابقتضسإ مت نيأإ ةيداع ةفضصب
م˘˘ت˘˘ي نأإ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لإ .لا˘˘م˘˘عألإ
لÓ˘خ ا˘ه˘ب ن˘يز˘ئا˘ف˘لإ ن˘ع حا˘ضصفإلإ

21 ـلإ ي˘˘ف ىر˘˘ب˘˘كلإ تلا˘˘ف˘˘ت˘˘˘حلإ
.ةمضصاعلاب مداقلإ يفناج
حضضوأإ انوروك ةحئاج ضصوضصخبو
د˘يد˘ع ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت ه˘نأإ ما˘ع˘لإ ن˘ي˘مألإ
لو˘ح ى˘ق˘ت˘ل˘م ه˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ط˘˘ضشنألإ
لÓخ اجمربم ناك يفوغ تافرضش
ة˘ط˘ير˘خ˘لإ لو˘ح ر˘خآإو ة˘˘ن˘˘ضسلإ هذ˘˘ه
وهو رإردأإ يف ةيغيزامألإ ةيناضسللإ

لÓخ نم رثكأإ داهتجلإ ضضرف ام
ةبإوبلإ يف ةيضضإرتفإ ةبتكم ميدقت
لك مضساقتل ةظفاحملل ةينورتكلإلإ

نم ي˘م˘يدا˘كأإ ي˘م˘ل˘ع رإد˘ضصإإ و˘ها˘م
هزاجنإإ متيضس امو .هزاجنإإ مت ام فرط
˘مد˘ق˘˘ت ع˘˘يرا˘˘ضشمو تإرو˘˘ضصت ق˘˘فو
نم نييعماج ن˘ي˘ث˘حا˘ب ن˘م ة˘ب˘خ˘ن˘ل˘ل

ديدج˘لإ ه˘جو˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ما˘م˘ت˘هإ لÓ˘خ
ل˘ك ي˘ف ا˘ه˘ت˘ق˘فإر˘م˘ل ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
فلتخ˘م ي˘ف م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لإ ة˘ط˘ضشنألإ

زاجنإإ عورضشم اميضس نطولإ قطانم
زا˘ج˘نإإ ن˘م ة˘ي˘غ˘يزا˘مألإ ة˘عو˘˘ضسو˘˘م
بلطتي عورضشمك ةيرئإزج تإءافك
.لمع ةيجهنمو اتقوو تايناكمإإ

˘ما˘قرألإ ة˘غ˘ل˘ب تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م نأا˘˘ضشبو
ضسيردتب ةقل˘ع˘ت˘م˘لإ تا˘ي˘ئا˘ضصحلإو
تاضسضسؤوملإ ربع ةيغ˘يزا˘مألإ ة˘غ˘ل˘لإ
ىلإإ درت مل هنأإ داضصع دكأإ ةيوبرتلإ
عا˘ط˘ق ن˘م تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م يأإ ه˘˘تر˘˘ئإد

ر˘˘خآإ ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘˘طÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لإ
زاجنإل حاح˘للإ م˘غر تا˘ي˘ئا˘ضصحإلإ

را˘ضسم˘˘لإ لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو
ي˘ت˘لإ ،ة˘ي˘بر˘ت˘لإ عا˘ط˘ق˘ل يرو˘ط˘˘ت˘˘لإ
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘كت ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع بجو˘˘˘ت˘˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘ضسج ق˘˘ل˘˘خو ،ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لإ
ضضرغب ةيبرت˘لإ ةرإزوو ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لإ
مييقت لوح ةيعوضضوم ةضسإرد زاجنإإ
ضصي˘خ˘ضشت˘ل ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألإ ضسيرد˘˘ت
.Ó˘ب˘ق˘ت˘ضسم ا˘ه˘كرإد˘˘تو ل˘˘كا˘˘ضشم˘˘لإ

ةيغيزامألإ ةغللإ ديحوت ضصوضصخبو
عورضشم ىلع داضصع دكأإ اهتإريغتمب

يدحتك ةيرايعم ة˘غ˘ل ق˘ل˘خ˘ل ع˘ما˘ج
لدتضسم ةيغيزامألإ ةغللإ يضسراممل
ة˘ق˘طا˘ن˘لإ ة˘ع˘بإر˘لإ ةا˘ن˘ق˘لا˘ب كلذ ي˘ف
ي˘ف ل˘ل˘خ لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘مألا˘˘ب
يف تاحل˘ط˘ضصم˘لإ ضضع˘ب ف˘ي˘ظو˘ت
إذ˘هو تإر˘ي˘غ˘ت˘م˘لا˘ب را˘ب˘خألإ لوا˘ن˘ت
مجعم ءاضشنإإ ضضرف هبضسح يدحتلإ

ةغ˘ل˘لإ ي˘هو تا˘ح˘ل˘ط˘ضصم˘ل˘ل ع˘ما˘ج
يف اهدوجو بجوتي يتلإ ةيغيزامألإ
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو لا˘ضصتلإ ،ة˘˘ضسرد˘˘م˘˘لإ
.تاضسضسؤوملإ

˘ما˘ع˘˘لإ ن˘˘ي˘˘مألإ نأإ ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
مدق ةيغيزامأÓل ةيماضسلإ ةظفاحملل
ة˘˘˘˘˘˘يلو ر˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘م لوألإ ضسمأإ
ةينقتب رضشابملإ ىلع ةلخإدم ةنتاب
عور˘ضشم لو˘ح ي˘˘ئر˘˘م˘˘لإ روا˘˘ح˘˘ت˘˘لإ
ةيقيرفإلإ تاغلل ةي˘م˘قر˘لإ ة˘ضصن˘م˘لإ
ةيقيرفإلإ ةي˘م˘يدا˘كألإ فإر˘ضشإإ تح˘ت
ةنجللإ يف إوضضع هرابتعاب تاغلل
تاغللإ ةنجل إذكو ةيملعلإو ةينقتلإ
ةرايز˘ب ما˘ق ا˘م˘ك ،تإرا˘ق˘ل˘ل ةر˘با˘ع˘لإ
نيأإ ةعنم ةنيدم˘ب ة˘م˘يد˘ق˘لإ ةر˘ضشد˘لإ
ط˘ضسو ر˘يا˘ن˘ي تلا˘˘ف˘˘ت˘˘حإ ما˘˘ق˘˘ت˘˘ضس
زواجتي لإوزلل ليآإ يدام ثوروم
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يف ةيغيزامأ’ا ةغللا تيبثت““:ةنتاب نم داسصع
““اهتناكم ةحيرسصو ةقيقد ةروسصب حسضوي ريخأ’ا روتسسدلا

فيطضسةيغيزامأ’ا ةغللا عجارت ةركفل تجور ششيوضشت ةفضصاعب انررم اننإا لاق

ةيرق ناكسس ةاناعم لسصاوت
عم نÓكوام ةيدلبب تمامحت

ناتوبلا زاغ تاروراق
نÓكوام ةيدلبب ةعقإولإ تمامحت ةيرق ناكضس دضشان
ةيلو عم دودح˘لا˘ب ف˘ي˘ط˘ضس ة˘يلو لا˘م˘ضش ى˘ضصقأا˘ب
ةكبضشب مهلزانم طبر˘ل ة˘ي˘ئلو˘لإ تا˘ط˘ل˘ضسلإ،ة˘يا˘ج˘ب
عم ةيمويلإ مهتاناعم  نم مهضصيلختل يعيبطلإ زاغلإ
تابوعضص نودجي مهنأإ ثيح، ناتوبلإ زاغ تإروراق
ةيرقلإ هذهب  ةدرابلإ مايألإ هذه لظ يف ةضصاخ ةريبك
ماق دقو. كلاضسملإ ةبعضص ةيلبج ةقطنمب عقت يتلإ

قيرطلإ قلغب مايأإ3 ذنم جاجتحلاب ناكضسلإ ءلؤوه
ةبلا˘ط˘م˘ل، ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ر˘ق˘م˘ب م˘ه˘ط˘بر˘ي يذ˘لإ ي˘ن˘طو˘لإ
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ دو˘عو˘لإ د˘ي˘ضسج˘ت˘ب ة˘ي˘ئلو˘لإ تا˘ط˘ل˘ضسلإ
دكأإ ثيح،ةيوقاطلإ ةداملإ هذه نم مهتيرق ةدافتضساب
قبضس اميف مهتدعو تاطضسلإ نأاب نوجتحملإ ءلؤوه
زاغلإ ةدامب ةيرقلإ هذه لزانم عيمج طبر متيضس هنأاب
ضضرأإ ىلع دضسجتت مل دوعولإ هذه نأإ ريغ،يعيبطلإ
مهعفد  يذلإ رمألإ وه و، مÓك درجم تيقب و عقإولإ
 .قيرطلإ قلغ و عراضشلإ ىلإ جورخلل

ر نميأإ

ريجسشتلا ةلمح لسصاوت
 قاطنلا ةعسساولا
ةنيطنسسق ةي’وب

تايلو ربع ريجضشتل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘ل˘م˘ح˘لإ را˘طإإ ي˘ف
راعضش تحت تإريجضشلإ فلآإ ةضسإرغب دÓبلإ قرضش
ضضيوعت فدهب راطمألإ طقاضست مغرو ““اهضسرغيل““
لمإوعو تاباغلإ قئإرح ءإرج ةررضضتملإ تاحاضسملإ
ةنيطنضسق ةيلوب ةيل˘م˘ع˘لإ تد˘ه˘ضش .ةدد˘ع˘ت˘م ىر˘خأإ

نيع““ ةقطنمب يبلح ربونضص ةريجضش فلآإ5 ضسرغ
ةكراضشمب كلذو بورخلإ ةيدلبب ةقانلإ عإرذب ““مرزأإ

كرد˘لإو ي˘ب˘ع˘ضشلإ ي˘ن˘طو˘لإ ضشي˘ج˘لإ دإر˘˘فأل ة˘˘ت˘˘فل
ةيامحلإو نوجضسلإ ةرإدإإ نإوعأإو نيينطولإ نمألإو

ةيضضايرو ةيئي˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج03 نم رث˘كأإو ة˘ي˘ند˘م˘لإ

ةيلمعلإ فدهتضستو ،عوطتم007 نم رثكأإ عومجمب

عإرذ ةباغ نم برقلاب تإراتكه3 قوفت ةحاضسم
رهضش ذ˘ن˘م تتأإ د˘ق تا˘با˘غ˘لإ ق˘ئإر˘ح نأإ ا˘م˘ك ،ة˘قا˘ن˘لإ

ةنضسلإ نم ربمفون رهضش فضصتنم ةياغ ىلإإ ةيليوج

نم إرا˘ت˘كه27,832 هعومجم ا˘م ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘لإ
إريضشم ،ةيلولإ تايدلب ديدع ربع ةيباغلإ تاحاضسملإ
رهضش ةياغ ىلإإ لضصإوتتضس هذه ريجضشتلإ ةلمح نأإ ىلإإ

.لبقلإ ضسرام
زاكعوب لامج

جيريرعوب جربب يميهاربإ’ا ريضشبلا ةعماج

 يجوغاديبلا ىوتسسملا ىلع ةلوذبملا دوهجلا نمثي يباقنلا عرفلا

للخ عوبضسأ’ا ةياهن ،داضصع يمضشاهلا يضس ةيغيزامألل ةيماضسلا ةظفاحملل ماعلا نيمأ’ا دكأا ةنتابب ةعنم نم رياني ت’افتح’ اريضضحت
مهملا نم هنأا ،ةنتاب ةي’و نم اهتقلطنا نوكت نأا عمزملا نم يتلا ةيمضسرلا رياني ت’افتح’ اريضضحت ،ةي’ولا ىلإا هتداق لمع ةرايز

لضصاحلا راثدن’اب قلعت ام اذكو فينضصتلا تايولوأا رارغ ىلع ،يغيزامأ’ا ثارتلاو ةيغيزامأ’اب ةلضصلا تاذ لكاضشمب ايدج لفكتلا ادج
.لاوزلا نم هيلع ظافحلاو هئايحإا ةداعإاو رابتع’ا درل هب رخزت يذلا ،ةنتابب يدامللا ثارتلا يف
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ي˘با˘ق˘ن˘لإ عر˘ف˘لإ بت˘كم ءا˘ضضعأل ي˘مÓ˘عإإ نا˘ي˘ب ي˘˘ف
جيريرعوب جربب يميهإربلإ ر˘ي˘ضشب˘لإ ة˘ع˘ما˘ج ةذ˘تا˘ضسأل
ثحبلإو يلاعلإ ميلع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ع˘با˘ت˘لإ
رخآإ تلضصحت نييرئإزجلإ لامعلل ماعلإ داحتÓل يملعلإ
مئإدلإ هضصرح ىلع عرفلإ دكأإ هنم ةخضسن ىلع ةعاضس
نمضضي امب هئإوجأإ ريفوتو رإوحلإ ةغلو ميق ينبت ىلع
مإرتحلإ راطإإ يف تابجإولإ ءإدأإ ىلع عجضشيو قوقحلإ
ىلع ةيئانثتضسلإو ةلوذبملإ دوهجلإ انمثمو لدابتملإ
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لإ ة˘ن˘ضسلإ ما˘م˘تإل ي˘جو˘غإد˘ي˘ب˘لإ ىو˘˘ت˘˘ضسم˘˘لإ

و تقو˘لإ طو˘غ˘ضض م˘غر ع˘ي˘م˘ج˘لإ ن˘˘م9102/0202
ءابوب ةطبترملإ ة˘ب˘ع˘ضصلإ فور˘ظ˘لإو ةر˘ي˘ث˘كلإ ءا˘ب˘عألإ

لاجملإ إذه يف ققحت ام حايتراب Óجضسمو انوروك
ةرورضض عم ة˘ل˘ج˘ضسم˘لإ ضصئا˘ق˘ن˘لإ ضضع˘ب م˘غر ه˘ب˘ضسح
بايغل ةذتاضسألإ مهئÓمز ضضعب عم ةنورمب لماعتلإ
نأإ إدكؤومو ءإويإلإ قفإرم ضصقنو تايلولإ نيب لقنلإ
دج فورظ يف ريضستو تراضس ةيجوغإديبلإ ةيلمعلإ

ىلإإ نايبلإ ضضرعت امك ةدعملإ ةمانزرلإ قفوو ةلوبقم
ءاضضعألإ ةيواضست˘م˘لإ ة˘ن˘ج˘ل˘لإ د˘يد˘ج˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ي˘ق˘ت
ق˘ي˘ضسن˘ت˘لإ با˘ي˘غ نا˘ي˘ب˘لإ بضسح Ó˘ج˘ضسم ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ةيلمعلاب قلعت ام لك يف يعامتجإ كيرضشك لضصإوتلإو

ةينعملإ تاهجلإ ىلإإ نعط ميدقت بتكملإ ررق نيأإ
م˘ت ي˘ت˘لإ تا˘ظ˘حÓ˘م˘لإو تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘ل˘ل إر˘˘ظ˘˘ن ه˘˘ب˘˘ضسح
يذلإ نكضسلإ فلم ىلإإ نايبلإ قرطت امك ،اهليجضست
دعي يذلإ و هعيزوتو ةضسإرد ةيلمع رإوطأإ عيمج بكإو
ةيجوغإديبلإ هماهم˘ل ذا˘ت˘ضسألإ ءإدأإ ى˘ل˘ع إر˘ثؤو˘م Ó˘ما˘ع
هنإاف نايبلإ بضسحو ،يعامتجلإ هرإرقتضسإو ةيملعلإو
بضسحو تاظحÓمو تانايب نم هعمج مت ام ىلع ءانب
يف ضضومغلإ ةجرد ىلإإ ةيمضسرلإ ةمولعملإ يف ضصقنلإ
تافلم ةجلاعم يف ءطبلإ ىلع دكأإ فلملإ عم لماعتلإ
ةضصح رإرغ ىلع يفيظولإ نكضسلإ نم نيديفتضسملإ

ءاهنإإ نم مغرلاب هبضسح يتلإ رضصانعلاب انكضس061

تإررقم مÓتضسإو5102 ةنضس اهلمع نكضسلإ ةنجل

تإررقم نأإ لأإ6102 ةنضس ةعماجلإ ةرإدإإ نم ةيرإدإإ
مايألإ يف لإإ اهدإدعإإ يف عرضشي مل ةيدرفلإ ةدافتضسلإ
تافلم ةيوضست يف اضضيأإ ضضومغلإ Óجضسم ةريخألإ
تانكضسلإ هذه ءانبل هلÓغتضسإ مت يذلإ يراقعلإ ءاعولإ

ىلإإ نايبلإ قرطت امك تإونضس01 لبق اهزاجنإإ أإدب يتلإ

نم اهمÓتضسإ مت ي˘ت˘لإ ة˘يدا˘م˘ح˘لا˘ب ا˘ن˘كضس86 ةضصح

لبق نم7102 ةنضس اهعيزوتو5102 ةنضس ةعماجلإ
نورظتني نايبلإ بضسح ةذتاضسألإ نأإ لإإ نكضسلإ ةنجل
يراقعلإ رييضستلإو ةيقرتلإ نإويد حلاضصم عم اهتيوضست

ة˘م˘ئا˘ق˘لإ لا˘م˘كت˘ضسإ ةرور˘ضض ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كؤو˘˘يو ة˘˘ضصا˘˘خ
راضشأإو بيترتلإو طورضشلإ ضسفن قفو ةلماك ةيطايتحلإ
نكضسلإ نم نيد˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘لإ ر˘ي˘غ ةذ˘تا˘ضسألإ ى˘لإإ نا˘ي˘ب˘لإ

نوضسمتلي هبضسح نيذلإو إذاتضسأإ07 نيغلابلإو يفيظولإ
ةيلاملإ تافلخملإ ىلإإ قرطت اضضيأإ نايبلإ .كلذ ريفوت
تاهجلإ دهعت عم هبضسح ريبك رخأات ليجضست مت يتلإ
بضسحو ةيراحلإ ةنضسلإ ةياهن لبق هتيوضستب ةيضصولإ
ل˘م˘ضش تإو˘ن˘ضس ثÓ˘ث ه˘ط˘ضسو˘ت˘م ر˘خأا˘ت˘لإ نإا˘ف نا˘ي˘ب˘لإ
ةينهملإ ةربخلإ ضضيوعتو ةيملعلإ ةيقرتلإو تاجردلإ

ن˘م د˘يز˘ي ا˘ه˘ت˘يو˘ضست مد˘ع نأإ ا˘ح˘ضضو˘˘م ة˘˘يدودر˘˘م˘˘لإو
اضضيأإ قرطت امك ،ايرإدإإو ايلام إءبع ببضسيو اهمكإرت
يف اهملضست يتلإ ىواكضشلإو تاملظتلإ لكضشم ىلإإ
لمعلإ تاقÓعب اضساضسأإ ةقلعتم ةيدرف ريراقت لكضش
ءاضضعأإ ىلع اهضضرع دعب هبضسحو ةيدومعلإو ةيقفألإ
ةمزÓلإ لولحلإ داجيإإ ةرورضض ىلع ديكأاتلإ مت بتكملإ
ةيرإدإلإ لكايهلإ لخإد ةيعماجلإ ةرضسألإ فإرطأإ نيب
ة˘يرإدإلإو ة˘ي˘جو˘غإد˘ي˘ب˘لإ ن˘ي˘نإو˘ق˘لإ ق˘فوو ة˘ع˘ما˘ج˘ل˘˘ل
هقوقح ذاتضسأÓل نمضضي امب لمعلإ تاقÓعل ةمظنملإ

راطإإ يف هتابجإوب هما˘ي˘ق ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لإ ع˘م ه˘ت˘مإر˘كو
يف ةمزÓلإ تإرإرقلإ ذاختإ ةرورضضو لدابتملإ مإرتحلإ

ميدقتو برقتلإ ىلإإ ةذتاضسألإ ريخألإ يف اعد امك اهتقو
.ةينوناقلإ قرطلاب مهتلاغضشنإو مهتاحرتقم
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،باششلا يرئاز˘ج˘لا ع˘فاد˘م˘لا تب˘ثأا
هرا˘˘ي˘˘خ ن˘˘˘شسح ،ضشا˘˘˘م˘˘˘ح ضسي˘˘˘نا˘˘˘ي

لي˘ب˘شس ىل˘ع ل˘ي˘حر˘لا رر˘ق ا˘مد˘ن˘ع
يدا˘˘˘ن ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘لاو ،ةرا˘˘˘˘عإلا

نأا د˘ع˘˘ب ،ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ا˘˘ت˘˘ششي˘˘فاو˘˘ب
ةيفاك ةشصرف لين مدع نم يششخ
،يشسنرفلا ضسين قبشسألا هيدان يف

تا˘˘بو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ك˘˘ششب ق˘˘لأا˘˘ت ثي˘˘˘ح
ريدم˘لا تا˘با˘شسح ي˘ف ا˘م˘ه˘م ا˘ب˘عل

دد˘˘جو ،ار˘˘ب˘˘ي˘˘شس و˘˘ك˘˘˘شسا˘˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘˘ششلا ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر ضشا˘˘˘م˘˘˘ح

،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘˘م بع˘˘ل˘˘لا
اهب ىلدأا ةديدج تاحيرشصت ربع

،““كينيف يد تيزاغل““ ةفيحشصل
ن˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ثي˘˘˘˘ح

ي˘ل˘شصألا هد˘ل˘ب˘ب ر˘ي˘ب˘ك˘لا ه˘طا˘ب˘˘ترا
دحأا عم تثدحت““ :لاقو ،رئازجلا
،يشضاملب برد˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا

كشش لو ،ينعباتي هنأاب ينربخأاو
˘ماد˘قألا ىل˘ع ا˘ي˘ششم بهذأا˘شس ي˘ن˘˘نأا
نوك˘ي˘شس اذ˘ه˘ف ،ةو˘عد˘لا تي˘ق˘ل˘ت اذإا

نوكي نل نكل““ :عباتو ،““يل ارخف
ا˘˘م ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ل˘˘ب ي˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘لا˘˘ب اذ˘˘ه
،يدا˘ن˘لا ع˘م ار˘ي˘ث˘ك ز˘كرأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
ةئف بختنم عم بعلل دعتشسم انأاو

يفو عجششم انأاف ،اماع32 نم لقأا
يقلعت فشصو عيطتشسأا ل ،رئازجلل
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ث˘مأا˘شس ثي˘ح ،يد˘ل˘˘ب˘˘ب

،““ا˘˘شسنر˘˘ف ي˘˘ن˘˘ت˘˘عد˘˘ت˘˘˘شسا و˘˘˘ل ىت˘˘˘ح
ضشامح رشسيألا ريهظلا قلأات ءاجو

نوقلطي ه˘يدا˘ن ر˘ي˘ها˘م˘ج ل˘ع˘ج˘ي˘ل
قلع ثيح ،ةديدج ةيمشست هيلع
ي˘˘˘ه ي˘˘˘تو˘˘˘ق ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن““ :كلذ ن˘˘˘˘ع

ا˘˘نأا˘˘ف ،ق˘˘لأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘˘لا ي˘˘˘تدارإا
،ا˘هأاد˘بأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘شصاوأا

ا˘م و˘هو ة˘يو˘˘ق ىر˘˘شسي مد˘˘ق يد˘˘لو
ن˘يذ˘لا نو˘˘برد˘˘م˘˘لا ه˘˘ب ي˘˘نر˘˘ب˘˘خ˘˘ي
ا˘ت˘شسي˘فاو˘ب ي˘˘ف˘˘ف ،ي˘˘ل˘˘ع نو˘˘فر˘˘ششي
،ضسو˘˘لرا˘˘ك و˘˘تر˘˘ي˘˘بور ي˘˘ن˘˘نو˘˘م˘˘˘شسي
،““بعلملا ي˘ف ي˘تود˘ق ىق˘ب˘ي يذ˘لا

هتداعشس نع ضشامح ضسيناي ربعو

ضسأاكب يرئازجلا بختنملا زاجنإاب

د˘كأا ثي˘˘ح،9102 ايق˘ير˘فأا م˘مأا

ىلع بقل˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل ه˘جور˘خ

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب رار˘˘˘˘˘غ

تيد˘˘ترا““ :لا˘˘قو ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

عراششلل تلزنو بخ˘ت˘ن˘م˘لا ضصي˘م˘ق

تنا˘˘ك د˘˘ق˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘ع˘˘ج˘˘ششم˘˘لا ة˘˘ق˘˘˘فر

اذ˘ه ق˘ح˘ت˘شسن ا˘ن˘كو ةز˘ي˘م˘م ءاو˘جأا

ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج نا˘كو ،““ج˘يو˘ت˘ت˘لا
ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصت ي˘˘˘˘˘ف ح˘˘˘˘˘شضوأا د˘˘˘˘˘ق
““ي˘˘˘˘˘شس مأا رأا““ ةا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘خألا
ضشا˘م˘ح ع˘با˘ت˘˘ي ه˘˘نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

با˘ح˘شصأا ن˘م بهاو˘م˘لا ن˘م هر˘˘ي˘˘غو
،جرا˘خ˘لا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘شصألا
لاز˘˘ي ل تقو˘˘لا نأا˘˘ب ىر˘˘˘ي ه˘˘˘نأا لإا

بعل لجأا ن˘م ه˘ئا˘عد˘ت˘شسل ار˘ك˘ب˘م
ةرا˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شص تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
.ءارمشسلا

هلابشأو يضاملب ىدحتي شتيزوليلاح
ىلع رداق هنا نع ،ضشتيزوليلاح ديحو ،يبرغملا بختنملل يلاحلاو ،مدقلا ةركل ينطولا بختنملل قباشسلا بردملا نلعأا

ارداق تابو ،اريثك اروطت يبرغملا بختنملا نا اربتعم ،يشضاملب لامج هبردم ةدايقب يرئازجلا بختنملا ىلع زوفلا
ام““ :““ةيشضايرلا ةيبرغملا ““ ةانق عم راوح لÓخ ،ضشتيزوليلاح حشضوأاو  ،يقتلا لاح يف ايقيرفا لاطاب ةحاطلا ىلع
اننكل ،ريهامجلا نم ريثكلا ضضرت ملو ،ةقفوم نكت مل ةيادبلا ..دهجلا نم ريثكلا انم بلطت ،روطت نم مويلا هانغلب

.““ةراقلا تابختنم ربكأاو رئازجلا مزهن نأا اننكميو ،لاغنشسلا ىلع انزف
  بيجن.ج

¯ ±.hd«ó

ةركل يرئازجلا داحتلاب ةينفلا ةيريدملا تبذك
ءاشصقإا لوح ارخؤوم تجار يتلا تاعئاششلا ،مدقلا
يف ةكراششملا نم ،نيقباشسلا نييلودلا نيبعÓلا

لاقو ،»أا فاك““ بيردت ةداهشش ىلع لوشصحلا تارود
:يمشسرلا هعقوم ربع نايب يف يرئازجلا داحتلا
،ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ي˘ف˘˘ن˘˘ت““
ة˘نوآلا ي˘ف تر˘ششت˘نا ي˘ت˘لا ة˘بذا˘ك˘لا تا˘ح˘ير˘˘شصت˘˘لا
نأا˘ششب ،ة˘شصا˘خ˘لا مÓ˘عإلا ل˘˘ئا˘˘شسو ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خألا
ن˘م ن˘ي˘ق˘با˘شسلا ن˘˘ي˘˘ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا دا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘شسا
،»أا فاك ةداهشش ىلع لوشصحلا ةرود يف ةكراششملا

ي˘˘ت˘˘لا فار˘˘طألا هذ˘˘ه ط˘˘ي˘˘ح˘˘ن““ :نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا فا˘˘˘شضأاو
املع ،ةينفلا ةيريدملا ةروشص هيوششت يف رمتشست
ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت˘لا تارود˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا نأا˘˘ب
داحتلا تاداششرإل اقفو ،ىلوألا ةرودلا دعب متيشس
دق اهنأاب ،ةئيهلا تدكأا امك ،““هتاميلعتو يقيرفإلا

تا˘ب˘شسا˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ي˘ف ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘˘ح˘˘تلا تل˘˘شسار
وهو ،نيقباشسلا نييلودلا نيبعÓلا فلم ةيوشستل
ىل˘ع ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه ةد˘عا˘شسم ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘˘غر د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م
ةدا˘˘˘ه˘˘˘ششلا ىل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘ل˘˘˘ل ةرود˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا
نم ةد˘ئا˘ف ل كلذ˘ل““ :نا˘ي˘ب˘لا م˘ت˘خو ،ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا
نم لدب ،تاعئاششلاو بيذاكألا بشص يف رارمتشسلا
ي˘˘ه هذ˘˘˘هو ،ة˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا رد˘˘˘شصم ن˘˘˘م بار˘˘˘ت˘˘˘قلا
.““اهشسفن مرتحت يتلا ةفاحشصلا تايشساشسأا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

رئازجلا ةوعد يبلأاو اشسنرف ضضفرأاشس““ :ضشامح
 ““مادقألا ىلع ايششم ولو اهيلإا بهذأاو

يضاملبل اههجوي ةلاسر يناث يف

فده ةزئاجل يلنريب دض لوفا زرحم فده حيشرت
  ارتلجنا يف رهشلا

بعÓ˘˘˘ل لوألا فد˘˘˘ه˘˘˘لا ح˘˘˘ي˘˘˘ششر˘˘˘ت م˘˘˘ت
دشض زرح˘م ضضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

م˘شسر˘ب طرا˘ف˘لا تب˘شسلا مو˘˘ي ي˘˘ل˘˘نر˘˘ي˘˘ب
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ششا˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ةزا˘ت˘م˘م˘لا ة˘يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نلا
،طرافلا ربم˘فو˘ن ر˘ه˘شش فد˘ه ةز˘ئا˘ج˘ل
دق ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق نا˘كو
ه˘ل ““كير˘تا˘ه““ لوأا ل˘ي˘ج˘شست ي˘ف ح˘ج˘˘ن
يلنريب ىلع زوفلا لÓخ يتيشسلا عم
،دا˘ح˘تلا بع˘ل˘م˘ب در نود ة˘ي˘شسا˘˘م˘˘خ˘˘ب
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م أاد˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘ششر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا
ثيح ،ةركلا ىل˘ع و˘غ˘يردور ذاو˘ح˘ت˘شسا

ىلإا رر˘˘م يذ˘˘لا ضسيرو˘˘ت نار˘˘ي˘˘ف د˘˘جو
مدق هرودب يذلا نيورب يد نيفيك
ةديدشست ددشس يذ˘لا زر˘ح˘م˘ل ةر˘ير˘م˘ت
ىر˘˘˘شسي˘˘˘لا ة˘˘˘يواز˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘شضف˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘م
هجاوي زر˘ح˘م ،ة˘ك˘ب˘ششلا ن˘م ة˘ي˘ل˘ف˘شسلا

ةعئارلا فادهألا نم ددع عم ةشسفانم
رهشش لÓخ اهليجشست مت يتلا ىرخألا
اي˘ن˘ي˘فار :ة˘م˘ئا˘ق˘لا ل˘م˘ششتو ،ر˘ب˘م˘فو˘ن
،(نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا د˘˘شض د˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي زد˘˘˘ي˘˘˘ل)
ز˘˘ج˘˘نإا ي˘˘نادو ضسور˘˘˘ب دراو ضسم˘˘˘ي˘˘˘جو
،(Ó˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘شسأا د˘˘شض نو˘˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘ثوا˘˘شس)
نوت˘شسأا د˘شض نو˘ت˘يار˘ب) ضشرا˘م ي˘لو˘شسو
يتيشس رتشسيل) يدراف يميجو ،(Óيف
زيإا يششيريبيإاو ،(دتيانوي زديل دشض
لوأا و ،زد˘ي˘ل د˘شض ضسلا˘ب لا˘˘ت˘˘شسير˘˘ك)
.(نوترفيإا دشض ماهلوف) انيأا

ديلو.ف

ةينفلا ةيريدملا ةروص هيوشت هفده رابخفا هذه لثم رشن نأ تدكأ

نيقباشسلا نييلودلا ءاشصقإا يفنت ““فافلا““
““أا فاك““ ةداهشش ىلع لوشصحلل حششرتلا نم

لكشب جامدنقا ىلع يندعاس زرحم عضاوت“ :ةيميقح
 ”بختنملا عم عيرس

هليمز هب ماق يذلا رودلا نع ،يكيجلبلا توششتريب يدان ريهظ ،ةيميÓح اشضر دمحم يرئازجلا يلودلا بعÓلا فششك
ىلإا مشضنا دق ةيميÓح ناكو ،رشضخلل نيريخألا نيركشسعملا لÓخ رشضخلا عم هجامدنا ةمهم ليهشستل زرحم ضضاير
نأا لبق ،در نود فدهب رطق ىلع يدولا ءارحشصلا يبراحم زوف لÓخ8102 ربمشسيد يف ىلوألا ةرملل رئازجلا بختنم
ضسين يدان ريهظ لاطع فشسوي باشصملل ليدبك ةريخألا تاركشسعملا لÓخ قيرفلا تايرابم يف ايشساشسأا ارشصنع حبشصي
هعم زرحم ضضاير يزيلجنإلا يتيشس رتشسششنام مجن لماعت نأاششب ““ضستروبشس كيرفأا““ عقومل ةيميÓح حرشصو ،يشسنرفلا

ةيشصخشش وهو ،اهروشصت نكمي ل ةجردل ابدؤوم ابعل ىقبي هنأا لٕا ،يملاعلا زارطلا نم مجن هنأا مغر زرحم ضضاير““ :Óئاق
يتلاو يل هتدعاشسم ىلع اريثك هركششأا انأاو ةعومجملا عم جامدنلا لجأا نم اريثك يندعاشس دقل““ :فاشضأاو ،““ادج ةعشضاوتم
ل˘جأا ن˘م هءÓ˘مز ن˘ح˘ن ا˘ن˘ما˘مأا ز˘جاو˘ح يأا ع˘شضي لو ،ة˘ع˘ئار ة˘ي˘شصخ˘شش و˘ه ة˘ي˘نا˘شسنإلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م““ :ل˘شصاوو ،““ه˘ل بشسح˘ت
ةفشصب كيلع دري هنإاف ةمولعم يأل ةجاحب نوكت امدنعو ،ءانثتشسا نود عيمجلا مامأا اعشضاوتم ىقبي هنإا لب ،هعم لشصاوتلا

نوكت ةيولوألا نأا ثيح ،ةيلقعلا ضسفن اهيدل ءانثتشسا نود ةعومجملا““ :لمكأاو ،““عئار رمأا اذهو ،كمعدل ىعشسيو ،ةرششابم
نيزوف امهيف ققح رشضخلا عم ةلماك تايرابم عبرا يف زيمملا رشسيألا ريهظلا كراششو ،““ريغ ل ةينطولا ةيارلا عفرل
(2-2و3-1) يوبابميز مامأا ناتيمشسر نايرخأاو (2-2) كيشسكملاو (1-0) ايريجين مامأا ناتيدو ناتارابم اهنيب ،نيلداعتو
تابو ،هبايغب رعششت دعت مل ةيرئازجلا ريهامجلا نأا ىتح ةقيرط لشضفأاب لاطع ضضوعو ،ايقيرفأا ممأا تايفشصت يف
ةشصاخ ،يشضاملب لامجل ةبشسنلاب ربكأا تانامشض حنمي حبشصأا دق يكيجلبلا توششريب بعل نأاب نودكؤوي نيعباتملا ةيبلاغ
ىلإا عقوتم ريغ لكششب ةيميÓح اشضر دمحم لوحتو ،ةيعافدلا ةيحانلا نم بلشص لاطع هشسفانم نم ضسكعلا ىلع هنأا و

هب ةداششإلا نود يمÓعإا روهظ يأا توفي ل حبشصأا ،يشضاملب لامج نأا ةجردل ،ايقيرفأا لاطبأا عم ضشاقن نود يشساشسأا رشصنع
ديلو.ف.ارخؤوم ةمهملا هديعاوم يف ينطولا بختنملل اهمدق يتلا ةيعونلا ةفاشضلابو

نيبو هنيب راد ام ،ةرم لوأل ،نافز يدهم ،يرئازجلا يلودلا عفادملا فششك دعتشسا
فشسوي هليمزل Óيدب هتكراششم نم طقف قئاقد لبق يشضاملب لامج ينطولا بردملا

يف راوفيد توك بختنم مامأا ايقيرفأا ممأا ضسأاك يئاهن عبر ةارابم يف ،باشصملا لاطع

تÓ˘كر˘ب ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي ءا˘ق˘فر ا˘ه˘م˘شسح ي˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘هو،9102 ما˘ع ر˘شصم
كوكششلا مغر ،يشضاملب اهب هعجشش يتلا تاملكلا ىشسني نل هنأاب نافز دكأاو ،حيجرتلا
لاق ثيح ،قلأاتلا ىلع هتردق لوح يرئازجلا بختنملا روهمج دوارت تناك يتلا

لاقو ،يلع ةيوق يشضاملب تاملك تناك““ :““ضسنارف تشسيو““ ةفيحشصل تاحيرشصت يف
،نآلا ه˘ششي˘ع˘ت ا˘م˘ل Ó˘ثا˘م˘م اراو˘ششم نو˘ششي˘ع˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ضضع˘ب ،يد˘ه˘م ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘شسا ي˘˘ل

نافز حجنو ،““كاوتشسم نيبت نأا كيلع ،كتشصرف اهنإا ،دئاوف موق دنع موق بئاشصمف
ىناع هنا مغر ،رئازجلا خيرات يف ةرم يناثل ايقيرفأا ضسأاكب رشضخلا عم جيوتتلا يف
تاظحل اهدعب ضشيعيل ،ةلاطب تارتف ةدعب رمو بذبذتلا نم يوركلا هراوششم يف
هيجوت يف يشضاملب بردملا حجن““ :Óئاق اهيلع قلع ثيح ،هنهذ يف ةروفحم تيقب

نم انهجاوت يتلا فورظلا لك انيشسن دقل ،دحاو فده قيقحت وحن نيبعÓلا عيمج
ام ،رئازجلا يف ضشيعي يدلاو““ :فاشضأاو ،““Óهذم كلذ ناك دقل ،بقللاب زوفلا لجأا

ةقيرطب اننوقفاري نيذلا ن˘ي˘ع˘ج˘ششم˘لا ىشسنأا ل ا˘م˘ك ،Ó˘ئا˘ه زا˘ج˘نإلا˘ب ير˘خ˘ف ل˘ع˘ج
يف اروفحم جيوتتلا ىقبيو ،كلذب عمشسي ملاعلا لك رئازجلا زوفت امدنعف ،ةنونجم
تهتناو ،رشصم يف رئازجلا اهتشضاخ يتلا ةثلاثلا ةارابملا يف نافز كراششو ،““يتركاذ
ةهجاوم نم اءزج لشصاوي نأا ل˘ب˘ق ،ا˘ي˘ناز˘ن˘ت بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ه˘ح˘لا˘شصل فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث˘ب
يذلا ،لاغنشسلا مامأا يئا˘ه˘ن˘لا م˘ث ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن ما˘مأا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘شصن ءا˘ق˘لو جا˘ع˘لا ل˘حا˘شس

.ءاقللا يف ديحولا حاجنوب دادغب فده لشضفب يشضاملب لابششا همشسح
ديلو.ف

ةلبقلب ضسيراه يرئازجلا يلودلا بعÓلا داع
نع ثدحلل يشسنرفلا تشسيرب داتشس يدان بعل

رك˘شسع˘م ي˘ف ه˘ل تع˘قو ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ه˘ششلا ة˘ثدا˘ح˘لا
ضسأاك تايئاهن قÓط˘نا ل˘ي˘ب˘ق ر˘ط˘ق ي˘ف ر˘شضخ˘لا
هدرط يف تببشست يتلاو رشصمب9102 ايقيرفا

،يرئازج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو ر˘ك˘شسع˘م˘لا ن˘م
كل˘ت ءازا هد˘لاو ل˘ع˘ف ةدر نأا˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘ل˘˘ب ف˘˘ششكو
،ه˘ي˘لإا ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘مدا˘شص تنا˘ك د˘˘ق ة˘˘ح˘˘ي˘˘شضف˘˘لا

ضضفر دق هدلاو نأاو ةشصاخ ،اريثك هيف ترثأاو

بعÓ˘لا لا˘قو ،ة˘ثدا˘ح˘˘لا كل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ت˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م
ا˘ه˘˘تر˘˘ششن تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

˘مد˘شص يد˘لاو““ :ضسمأا ة˘ي˘شسنر˘ف مÓ˘عإلا ل˘˘ئا˘˘شسو
تمق ام نأل ،كلذ يف قح ىلع ناكو ،يتلعف نم
م˘ت ا˘مد˘ن˘ع““ :فا˘شضأاو ،““ا˘ي˘ل˘ك ا˘˘شضو˘˘فر˘˘م نا˘˘ك ه˘˘ب

ىلإا يتدوع دعبو ،ينطولا بختنملا نم يدرط
ته˘˘˘جو˘˘˘تو ،ي˘˘˘تا˘˘˘قÓ˘˘˘م ضضفر يد˘˘˘لاو ،ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف
ضضفر دقل““ :م˘ت˘خو ،““ي˘ئا˘قد˘شصأا د˘ن˘ع تي˘ب˘م˘ل˘ل
م˘ل˘ك˘ت˘ي م˘لو ،ي˘تلا˘شصتا ع˘ي˘م˘ج ىل˘ع در˘لا ا˘˘شضيأا

،عشضولا لبقت عطتشسي مل ،ةليوط عيباشسأل يعم
ىلا ار˘˘خؤو˘˘م بعÓ˘˘لا دا˘˘عو ،““ه˘˘ف˘˘قو˘˘م م˘˘ه˘˘ف˘˘˘تأاو
هنع افع ثيح ،يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
يف لاق يذلا ،يشضاملب لامج ينطولا بردملا

أاطخلا مجح فرع دق ةلبقلب نأاب تاحيرشصت
،ايفاك ناك كلذو هنع رذتعاو ،هيف عقو يذلا

كل˘˘ت˘˘م˘˘ي بعÓ˘˘لا نأا˘˘ب ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف اد˘˘كؤو˘˘م
ةفاشضلا ميدقت ىلع رداق وهو ةعئار تايناكما
ديلو.ف                         .ينطولا بختنملل ةمزÓلا

““رشضخلا ركشسعم يف اهتبكترا يتلا ةحيشضفلا دعب يتلباقم ضضفر يدلاو““ :ةلبقلب

(اشس00:71 ىلع مويلا) دادزولب بابشش – يبيللا رشصنلا

 لهأاتلا ةقاطب مشسح لجأا نم ةرهاقلا يف ““ةبيقعل““

ةهجاو˘م˘ل مو˘ي˘لا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘ف د˘ع˘ت˘شسيراوفيد توك ةارابم يف لاطع ضضيوعتل يشضاملب عم هثيدح نع فششكي نافز
نم ةدوعلا ةلباقم باشسحل يبيللا رشصنلا ريظن
لا˘ط˘بألا ة˘ط˘بار ة˘شسفا˘ن˘م˘ل يد˘ي˘ه˘م˘˘ت˘˘لا رود˘˘لا
““روبشس ورتيب““ بعلم˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

ن˘م ءاد˘ت˘˘با ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا ة˘˘ير˘˘شصم˘˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
حشضوأاو ،رئازجلا تي˘قو˘ت˘ب00:71 ـلا ة˘عا˘˘شسلا

ةيمشسرلا ه˘ت˘ح˘ف˘شص ر˘ب˘ع دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘ف
نم مدقم بلط ىلع ءانب هنأا ““كوبشسيف““ ىلع

ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘لا ترر˘ق د˘ق˘ف ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
نا˘ك˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت ““فا˘ك““ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
ةياهن يف ماقتشس يتلا ،ةهجاوملا هذه ءارجإا
ءادتبا ةرهاقلاب ““روبشس ورتيب““ بعلمب فاطملا

دعب ،رئازجلا تيقوتب اشس00:71ـلا ةعاشسلا نم
ةطرششلا بعلمب قباشس تقو يف ةررقم تناك نأا

تيقو˘ت˘ب ا˘شس54:31 ة˘عا˘شسلا ىل˘ع ةر˘ها˘ق˘لا˘ب
ة˘˘˘˘يز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج مد˘˘˘˘ع بب˘˘˘˘˘شسب كلذو ،ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ناك دادزولب بابشش قيرف نأا مولعمو ،ةيشضرألا

دحألا موي ترج يتلا ىلوألا ةلباقملاب زاف دق
ةمشصاعلا رئازجلاب ةيليوج5 بعلمب مرشصنملا

لوأا رئاز˘ج˘لا ل˘ث˘م˘م ل˘ق˘ن˘تو،(2-0) ةجيت˘ن˘ب
،ةرهاقلا ةيرشصملا ةمشصاعلا ىلإا ةعمجلا ضسمأا

ق˘ير˘ف˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ،ة˘شصا˘خ ة˘يو˘˘ج ة˘˘ل˘˘حر ر˘˘ب˘˘ع
با˘ب˘شسأل هد˘عاو˘ق˘ب بع˘ل˘لا ن˘م ع˘ن˘م د˘ق ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
نتم ىلع دادزولب بابشش ةثعب ترداغو ،ةينمأا

ة˘ير˘شصم˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ةر˘˘ئا˘˘ط
ةث˘ع˘ب تم˘شضو ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا ر˘شصن˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ،ةر˘ها˘ق˘لا
ة˘ير˘˘ف˘˘شس با˘˘غ ثي˘˘ح ،ا˘˘ب˘˘عل91 ،ي˘برا˘ي˘˘شسلا
ضسنأا ع˘فاد˘م˘لا م˘ه ،ن˘ي˘ب˘عل ة˘شسم˘˘خ ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا
تا˘ك˘˘يرا˘˘ت لÓ˘˘ب ط˘˘شسو˘˘لا ط˘˘خ و˘˘ب˘˘علو د˘˘عا˘˘شس
دلاخ مجاهملاو رارج لداعو يملاشس نيشسحو
هذ˘˘˘ه راد˘˘˘تو ،تا˘˘˘با˘˘˘شصإلا ي˘˘˘عاد˘˘˘ب ،و˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ب
ةدايقب يشسنوت ميكحت مقاط لبق نم ،ةلباقملا
ةد˘عا˘شسم˘˘ب ي˘˘ن˘˘شسح م˘˘ي˘˘ع˘˘ن ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لا م˘˘ك˘˘ح˘˘لا

يفو ،هللا كرب نيمأا و ليعامشسإا نميأا هينطاوم
يف دادزولب بابشش قيرف هجاويشس ،لهأاتلا ةلاح

زئافلا ،ةيراقلا ةشسفانملا هذه نم لوألا رودلا
ضشيجلا ضسرح ن˘ي˘ب ة˘جودز˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ن˘م
باهذلا ةلباقم ) ينيكلا ايهام روغو يدناورلا
32 وأا22 موي باهذلا ةلباقم ماقتشسو،(1-2
6 وأا5 موي ةدوعلا ةلباقم ماقت اميف ،ربمشسيد

1202.  يفناج

ديلو.ف

 رطق ىلإ هلاقتنا ةقفص لشف بابسأ فشكي زوبدوب
ىلإا همامشضنا نود تلاح يتلا بابشسألا نع زوبدوب ضضاير يرئازجلا يلودلا فششك
ا˘ه˘ب ضصخ تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا نا˘ي˘تإا تنا˘شس بعل لا˘قو ،ير˘ط˘ق˘لا ر˘ط˘ق يدا˘ن

ةيحانلا نمف ، قÓطإلا ىلع هنع ثحبأا ام كانه نكي مل““ :““يرغوربول““ ةفيحشص
:فاشضأاو ،““رخآا ءيشش تدجو كانه ىلإا تبهذ امدنعو ءيشش نع انثدحت ةيلاملا
اذه ضسيل نكل جيلخلا لود نع Óيوط انثدحت حيحشص .. مدقلا ةرك ةيحان نم ىتح““

اذام ،ابوروأاو اشسنرفب بعللا ديرأا تلازام““ :فدرأاو ،““نهارلا تقولا يف هنع ثحبأا ام
ةيادب يف اشصوشصخ ةبعشص دج اهب تررم يتلا ةرتفلا ،؟ ىرخأا اشضورع يدل ناك ول
بردم عم هتقÓع ضصوشصخبو ““.بعلت ل امدنع بعشص رمألا مدقلا ةرك يف ،مشسوملا
لجأا نم انه تشسل انأاف طقفو مارتحا ةلأاشسم كانه““ :ضضاير دكأا لايوب دولك قيرفلا
.““لكاششملا ثادحإا

 بيجن.ج

 ايقيرفا لاطبا ةطبار
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ةبكوكب ةليلم نيع ةيعمج تقحتلأ
لوأأ ي˘ف ا˘هزو˘ف ل˘سضف˘˘ب ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لأ

ىلع ديدجلأ مسسوملأ يف اهتÓباقم
،در نود فد˘ه˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن با˘˘سسح
ثÓ˘ث˘لأ ي˘ف لدا˘ع˘ت˘˘لأ دا˘˘سس ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
لوأأ تب˘ع˘ل ي˘ت˘لأ ىر˘خألأ تÓ˘با˘ق˘˘م
ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نلأ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ك ،سسمأأ
ة˘ط˘بأر˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘ل ““ة˘م˘سشت˘ح˘˘م˘˘لأ““
اهتلوج حاتتفأ يف ،ىلوألأ ةفرتحملأ
نيع ةي˘ع˘م˘ج ق˘ير˘ف زر˘حأأو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لأ

ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ا˘ق˘فو˘م لو˘خد ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م
ر˘سصت˘نأ ا˘م˘ن˘ي˘ح ،د˘يد˘ج˘لأ م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ
يسشتنملأ ةرق˘م م˘ج˘ن ى˘ل˘ع ه˘نأد˘ي˘م˘ب
نيفده˘ب ي˘سضا˘م˘لأ عو˘ب˘سسألأ هزو˘ف˘ب
قلأات ةأرابملأ تدهسشو ،دحأو فدهل
ه˘ع˘ي˘قو˘ت ر˘ثإأ ،نا˘مد ةز˘م˘ح م˘جا˘ه˘م˘لأ
ءا˘˘ن˘˘بأأ ق˘˘ير˘˘ف كا˘˘ب˘˘سش ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘ث
ة˘ل˘كر ن˘م ءا˘ج لوألأ ,““ة˘ن˘˘سضح˘˘لأ““

امنيب ،زوفلأ فده فاسضأأ مث ،ءأزج
مجن˘ل سصي˘ل˘ق˘ت˘لأ فد˘ه سصا˘ق˘ف ع˘قو
ق˘˘˘ير˘˘˘ف ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه˘˘˘بو ،ةر˘˘˘ق˘˘˘˘م
ديسصرب ةعيلطلأ ةيدنأاب ““براقعلأ““

جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘هأأ ل˘˘ج˘˘سسو ،طا˘˘˘ق˘˘˘ن3
علطم يف ةيناثلأ هتطقن جيريرعوب
داحتأ هيلع سضرف امدعب ،مسسوملأ أذه
،هلثمل فدهب لداعتلأ ةجيتن سسابعلب
ليجسستلل نيقابسسلأ أوناك فويسضلأ

ةفكلأ لاتق لدعي نأأ لبق ،سسابع ربع
ءاقل دهسشو ،““ةيجيأربلأ““ ةليكسشتل
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق با˘˘ب˘˘سشو ودأرا˘˘ب يدا˘˘ن

،ةمسصاعلا˘ب ءا˘سضي˘ب˘لأ رأد˘لأ بع˘ل˘م˘ب
ثي˘ح ،ة˘ل˘ما˘ك فأد˘هأأ ة˘ع˘برأأ ع˘ي˘قو˘˘ت

ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لأ تءا˘˘ج
يلعوب نب م˘جا˘ه˘م˘لأ ح˘ت˘ت˘فأ ،ة˘كب˘سش
يناثلأ فدهلأ افيسضم فيدهتلأ باب
ةباسصإلأ يوانق فيسضيل ،هدأدع يف
لباقملاب ،““كيتيلتألأ““ قيرفل ةيناثلأ
نب د˘م˘ح˘م بر˘ت˘غ˘م˘لأ بعÓ˘لأ ق˘لأا˘ت

هذهل ةيناثلأ ةيئانث˘لأ ع˘ي˘قو˘ت˘ب ،ر˘ها˘ط
،ءأزج ةبرسضب هدأدع احتتفم ،ةلوجلأ

،ريخألأ قمرلأ يف يناثلأ فدهلأ مث
ةنيد˘م ءا˘ن˘بأل ة˘ن˘ي˘م˘ث ة˘ط˘ق˘ن ا˘يد˘ه˘م
ةلباقم تهتنأو ،““ةقلعملأ روسسجلأ““
،لئابقلأ ةبيبسش دسض نأرهو ةيدولوم
زجعتل ،ءاسضيب ةجي˘ت˘ن˘ب ق˘ل˘ط˘نأ ا˘م˘ك
ديدجلأ بردملأ ةدايق˘ب ““ة˘ب˘ي˘ب˘سشلأ““
ف˘˘ل˘˘˘خ يذ˘˘˘لأ ،يد˘˘˘يزو˘˘˘ب ف˘˘˘سسو˘˘˘ي
قيقحت نع ،ينافلزلأ نماي يسسنوتلأ
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘مألأ سسف˘ن ،ا˘ه˘ل زو˘ف لوأأ
أوزرحأأ ن˘يذ˘لأ ““ةوأر˘م˘ح˘لأ““ ق˘ير˘ف˘ل

تلسصأوتو ،نيتل˘با˘ق˘م ي˘ف ن˘ي˘لدا˘ع˘ت
،تب˘سسلأ سسمأأ ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ هذ˘˘ه
ن˘م ة˘يأد˘ب تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ع˘˘برأأ ءأر˘˘جإا˘˘ب
ليجأات مت امنيب ،لأوز ةيناثلأ ةعاسسلأ

رئأزجلأ ةيدولوم ،يتهجأوم نم لك
دأدزولب بابسشو ةيدملأ يبملوأأ دسض
خ˘يرا˘ت ى˘لإأ ،ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش ما˘مأأ

““ةيدولوملأ““ ةكراسشم ببسسب قحل
يدي˘ه˘م˘ت˘لأ رود˘لأ ي˘ف ““با˘ب˘سشلأ»و
 .ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأرل

ل هنأاب  زيغن ليبن رئأزجلأ ةيدولوم بردم فرتعأ

ةمانزرلأ ةفاثك ةهجأومل يرث دأدعت ىلع رفوتي

ةيلمع ىلإأ أاجليسس هنأأ ىلإأ أريسشم مسسوملأ أذهل

ى˘ت˘ح ف˘يدر˘لأ نأز˘خ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا˘ب ،ر˘يود˘˘ت˘˘لأ

حسضوأأ و ،تاهبجلأ لك ىلع بعللأ هل ىنسستي

،ةحأرسص »:Óئاق ةينطولأ ةعأذإلأ جأومأأ ىلع زيغن

،تاسسفانملأ لك يف نيقلأاتم نوكن نأأ اندرأأ أذإأ

يذلأ دأدعتلأ لظ يف هلعف ناكمإلاب سسيل هنإاف

فيدرلأ يبعÓل ةسصرفلأ نوكتسسو ،هيلع رفوتن

يف مه˘م˘ح˘قأا˘سس ،بع˘ل˘ل ة˘سصر˘ف ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل

موقأاسس““ :لسصأوو ،““ةسصا˘خ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ تا˘يرا˘ب˘م

سضوخن نأأ نكمملأ نم سسيل هنأل ،دأدعتلأ ريودتب

و ابعل02 مسضي دأدعتب تاسسفانملأ هذه لك

ةدح و تاباسصإلأ لما˘ع ة˘ي˘سشخ ة˘ع˘ير˘سس ةر˘ي˘تو˘ب
أوسسيل انوبعل““ : احسضوم فاسضأأو ،““تايرابملأ

،تايرابم˘لأ ن˘م ة˘ل˘سسل˘سسلأ هذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘يدو˘ع˘ت˘م

12 نود ة˘ئ˘ف ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ن˘سس ،ا˘ن˘ه ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ
.““اماع

نم لسضفأا يل ةبسسنلاب يسسقافسصلا ةهجاوم»
““ ايقيرفإا قمع نم قيرف ةهجاوم

ةسسفانم يف ةكراسشملأ رئأزجلأ ةيدولوم تناك و
موي لداع˘ت˘لأ تل˘ج˘سس د˘ق ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ لا˘ط˘بأأ ة˘ط˘بأر
ينينبلأ وغروب زلفاب نأديم ىلع يسضاملأ تبسسلأ

امنيب ،يديهمتلأ رودلل باهذلأ ةأرابم يف (1-1)
سسمأأ لوأأ ةررقم تناك يتلأ بايإلأ ةأرابم رجت مل

،سسفانملأ بايغ ببسسب ةيليوج5 بعلمب ةعمجلأ

قيرف˘لأ ل˘ق˘ن˘ت˘ي م˘ل““ :ة˘يدو˘لو˘م˘لأ برد˘م لا˘قو و
رودلل انلهأا˘ت نو˘كي˘سس و ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ى˘لإأ ي˘ن˘ي˘ن˘ب˘لأ

5 بعلم ىلإأ انروسضح انيلغتسسأ و ،ايعيبط لبقملأ
،نيبعÓلأ نيب ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ءا˘ق˘ل سضو˘خ˘ل ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ذنم ةيسضرألأ هذه ىلع أوبعلي مل مهنأأ و ةسصاخ
ل˘ب˘ق˘م˘لأ رود˘لأ ي˘فو ،““ي˘سضا˘م˘لأ سسرا˘م ر˘˘ه˘˘سش
يسسقافسصلأ يدان˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘لو˘م ه˘جأو˘ت˘سس
هنأديم جراخ باهذلأ ءا˘ق˘ل ي˘ف ز˘ئا˘ف˘لأ ي˘سسنو˘ت˘لأ

ءاقللأ نعو،(5-0) (رابجنز) جيدنلام يدان ىلع
:زيغن لاق ،يسسنوتلأ ي˘سسقا˘ف˘سصلأ ما˘مأأ ع˘قو˘ت˘م˘لأ
يقيرفإأ يدان ىلع يبراغم دان ةهجأوم لسضفأأ““
ةيخانملأ فور˘ظ˘ل˘ل أر˘ظ˘ن ،ءأر˘ح˘سصلأ بو˘ن˘ج ن˘م
مامأأ ءاقللأ نوكيسس »: Óئاق درطتسسأو ،““ةبعسصلأ
يف لوخدلأ لبق ،نأوألأ لبق ايئاهن يسسقافسصلأ

بعليسس هنأأ ءاقللأ أذه ةزيمو ،تاعومجملأ ةلحرم
وأأ سسقا˘ف˘سص ي˘ف ءأو˘سس ةزا˘ت˘م˘˘م ة˘˘ي˘˘سضرأأ ى˘˘ل˘˘ع
راسشأأو ،““حجان يبرأد هلعجيسس ام وهو ،رئأزجلأ

لأز ل ه˘ق˘ير˘ف نأ ى˘لأ ق˘˘با˘˘سسلأ ر˘˘سضخ˘˘لأ برد˘˘م
أذه ةيأدب يف ةسصاخ بعللأ ةريتو عفر ىلإأ ةجاحب
لبق هتجلاعم ى˘ل˘ع ف˘كع˘ي˘سس ا˘م و˘هو ،م˘سسو˘م˘لأ
متخ و ،يسسقافسصلأ يدانلأ مامأأ ةجودزملأ ةأرابملأ

سسفنب ةق˘ي˘قد09 بع˘˘ل بع˘˘سصلأ ن˘˘م““ :Ó˘˘ئا˘˘ق
،ىوتسسملأ أذه نع أدج نوديعب اننأل ، ةريتولأ

تأذ اهلÓخ نوكن نأأ بجي ةيوق تأرتف كانه
ةبعسصلأ تأرتفلأ ريي˘سست ا˘سضيأأ ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘لا˘ع˘ف

22-32) ل˘ب˘ق˘م˘لأ رود˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘ف ،حا˘˘ج˘˘ن˘˘ب
ةليكسشتلأ بعل عاقيإأ عفر ىلع لمعنسس ،(ربمسسيد
ىتأاتي نل و ةبولطملأ تايلآلأ ىلع لوسصحلأ و
ةلوطبلأ ةسسفانم يف انتكراسشم لÓخ نم لإأ كلذ
سصئا˘ق˘˘ن˘˘لأ كرأد˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ و ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
.““ةلجسسملأ
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 لدأــــعتلاو زوــــفلا قــــقحت ةــــليلم نيع
 تÓــــبأقملا ةــــيقب ىلع رــــطيسسي

فيطسس قافو(2 ةلوجلا) ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

رارسس نيعي ةيأفلح
أقطأنو أيسسيئر ارأسشتسسم

 قيرفلا مسسأب أيمسسر

سسمأ لوأ ،فيطسس قافو يدان ةرأدإأ سسلجم نلعأأ
ميكحلأ دبع نييعت ،ةيافلح دهف ماعلأ ريدملأ ةدايقب
أرا˘سشت˘سسمو ،ق˘ير˘ف˘لأ م˘سسا˘ب ا˘ي˘م˘سسر ا˘ق˘طا˘ن ،رأر˘˘سس
نايب يف ،يفياطسسلأ يدانلأ لاقو ،يدانلل ايسسيئر
ماعلأ ريدملأ ماق““ :““كوبسسيف““ ىلع هتحفسص ربع
ديمجتلأ عفر بقع هماهم فانئتسسأ دعب ،ةيافلح دهف
نييعتب ،يدانلأ ةرأدإأ سسلجم لبق نم هبسصنم نع
اقطانو ،يدانلل ايسسيئر أراسشتسسم ،رأرسس ميكحلأ دبع
باسسحلل حيرسصت يف ةيافلح لاقو ،““همسساب ايمسسر
ةكرسشلل اماع أريد˘م ي˘ت˘ف˘سصب““ :قا˘فو˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لأ
رأرسس نييعتب تمق ،فيطسس قافو يدانل ةفرتحملأ
نآلأ نم““ :فاسضأأو ،““يدان˘لأ م˘سسا˘ب ا˘ي˘م˘سسر ا˘ق˘طا˘ن
وأأ ،راسسفتسسأ وأأ ،ةمولعم ةيأأ ديري نم لك ،أدعاسصف
م˘ي˘كح˘لأ د˘ب˘ع˘ب لا˘سصتلأ ه˘ي˘ل˘ع ،ي˘ف˘ح˘سص ح˘ير˘سصت
.““رأرسس

ديلو.ف

ءارجإا دعوم طبسضت ةطبارلا
 ةعبارلاو ةثلأثلا نيتلوجلا

ءأرجإأ دعوم مدقلأ ةركل ةفرتحملأ ةطبأرلأ تطبسض
ةفرتحملأ ةطبأرلأ نم ةع˘بأر˘لأو ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لأ
ةأرا˘ب˘م˘لأ ة˘ج˘مر˘ب ة˘ط˘بأر˘لأ نأأ ةرا˘سشإلأ ع˘م ،ى˘˘لوألأ
داحتأ اهفيسضمو ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘لو˘م ن˘ي˘ب ةر˘خأا˘ت˘م˘لأ
  .ريخألأ بعلم ىلع ءاثÓثلأ أذه سسابعلب

 بيجن .ج

 (ربمسسيد11 ةعمجلأ) :ةثلاثلأ ةلوجلأ تايرابم
 جيريرعوب جرب يلهأأ – ةدكيكسس ةبيبسش
 ةرواسسلأ ةبيبسش – نأزيلغ عيرسس
 نأرهو ةيدولوم – ةيدملأ يبملوأأ
 ةليلم نيع لمأأ – يأد نيسسح رسصن
 دأدزولب بابسش – لئابقلأ ةبيبسش
 رئأزجلأ ةيدولوم – ودأراب يدان
 فلسشلأ ةيعمج – ةنيطنسسق بابسش

 ربمسسيد21 تبسسلأ
  ةركسسب داحتإأ – ةرقم مجن
  فيطسس قافو – سسابعلب داحتإأ

 ةمسصاعلأ داحتإأ – ناسسملت دأدو

 (ربمسسيد81 ةعمجلأ) ةعبأرلأ ةلوجلأ تايرابم
 نأزيلغ عيرسس– جيريرعوب جرب يلهأأ

 ةرقم مجن – فيطسس قافو
 ناسسملت دأدو – نأرهو ةيدولوم

 ربمسسيد91 تبسسلأ
 ةنيطنسسق بابسش – رئأزجلأ ةيدولوم
  ودأراب يدان – ةركسسب داحتإأ
 يأد نيسسح رسصن – دأدزولب بابسش
 ةيدملأ يبملوأأ – ةمسصاعلأ داحتإأ
 سسابعلب داحتإأ – لئابقلأ ةبيبسش
ةدكيكسس ةبيبسش – ةليلم نيع لمأأ

 لئابقلأ ةبيبسش – فلسشلأ ةيعمج

رئازجلا ةيدولوم

 ““تأيرأبملا ةفأثك ةهجاومو دادعتلا ريودتل فيدرلا يبع’ ىلع دمتعأأسس““ :زيغن
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ةطرششلأ يف طباشض شضرع متي نأأ مويلأ رظتني
ةيلول ةراجتلأ ةيريدمب ششغلأ عمق ششتفم ةقفر
،زجعلأ ةبشسن ديدحتل يعرششلأ بيبطلأ مامأأ ،ةنتاب
لÓ˘خ ،ه˘ل ا˘شضر˘ع˘ت يذ˘لأ يد˘شسج˘لأ ءأد˘ت˘علأ ر˘˘ثأ
اقيقحت حتف هيف مت تقو يف ،امهماهمل امهئأدأ

فاششتكأ ةيفلخ ىلع ،ةيشضقلأ يف ةريبكو ةقمعم
،فيطشس ةيلو نم نطأوم ىلإأ دوعي يراجت لجشس

نودت˘ع˘م˘لأ نا˘ك ،يرا˘ج˘ت طا˘ششن ة˘شسرا˘م˘م ل˘جأل
ثيح ،رأزجلأ ةيدلبب معطمب مهلمع يف هنولغتشسي
ي˘شضا˘م˘لأ شسي˘م˘خ˘لأ ى˘لإأ دو˘ع˘ت هذ˘ه ة˘ي˘شضق˘˘لأ نأأ

ةبقأرمل لمع ةمهم يف نيتيحشضلأ ناك ،امدنع
لوكوتوربلل ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘م
يتلأ ،انوروك ةحئاجو انمأزت هب لومعملأ يحشصلأ
ماق ثيح ،اهب ديقتلأ بجو ةيئاقو تأءأرجإأ تشضرف
ششغلأ عمق ششتفم زاجتحاب هكيرشش ةقفر رجاتلأ
لباقم ةنيهرك شضيبأأ حÓشسب ديدهتلأ ةلئاط تحت
يتلأو ،هنم اه˘ب˘ح˘شس م˘ت ي˘ت˘لأ ق˘ئا˘ثو˘لأ عا˘جر˘ت˘شسأ

يراجتلأ لجشسلأ نأ نيبت ذأ ،ةفشص لاحتناب قلعتت
بناج ىلإأ أذه ،فيطشس ةيلو نم شصخششل دوعي

ناك يذلأ ،رجتملاب ةلجشسملأ تأزواجتلأ ديدع
اهنم اميشس حلاشصملأ تأذ فرط نم قلغ لحم
مأرتحأو ةفاظنلأ طورشش مأرت˘حأ مد˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
د˘ع˘بو ثي˘ح ،شضور˘ف˘م˘لأ ي˘ح˘شصلأ لو˘كو˘تور˘ب˘˘لأ
تا˘ه˘ج˘لأ نود˘ت˘ع˘م˘لأ بلا˘ط يد˘شسج˘˘لأ ءأد˘˘ت˘˘علأ
قÓطأ لباقم لحملأ قئاثو اه˘م˘ي˘ل˘شست˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
،مهيدل زجتحملأ ششغلأ عمقو ةباقرلأ ششتفم حأرشس
ةيدلبل ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ح˘لا˘شصم ل˘خد˘ت ل˘ب˘ق أذ˘ه
تعجرتشسأ نيأأ ،ةرئأدلل ماعلأ نيملأ ةقفر رأزجلأ
،ةنيهرلأ حأرشس قÓطأ لباقم يف نيدتعملل قئاثولأ

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ه˘ن˘ع ر˘ف˘شست˘شس ا˘م را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف أذ˘˘ه
ةلاحأو نملأ حلاشصم فرط نم ةرششابملأ ةقمعملأ
نع ةيئاشضقلأ تاهجلأ ى˘ل˘ع ة˘يد˘ت˘ع˘م˘لأ فأر˘طلأ
ةبشسن ديدحت أذكو ،ةدوهششملأ ةريطخلأ ةثداحلأ
فرط نم ني˘ت˘ي˘ح˘شضلأ ا˘ه˘ل شضر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ز˘ج˘ع˘لأ
بحشسو قلغلأ رأرقل لاثتملأ نيشضفأرلأ نيدتعملأ
.مهنم قئاثولأ

¯ GCMªó RgÉQ

عافدلل ةيرئأزجلأ ةطبأرلأ عوبشسلأ ةياهن تردشصأأ
ديدشش انايب يقأوبلأ مأأ ةيلوب ناشسنإلأ قوقح نع
يذلأ يدشسجلأ ءأدتعإلأ هلÓخ نم ركنتشست ةجهللأ
ةان˘ق ل˘شسأر˘م دأر˘م ى˘شسي˘ع ي˘ف˘ح˘شصلأ ه˘ل شضر˘ع˘ت
نيع ةيدلب شسيئر فرط نم يقأوبلأ مأاب ءأوجألأ
نم عقوملأ ةطبأرلأ نايب بشسحبو يذلأ نوركف

ماج بشص دمحم حيبذ مامد ديشسلأ هشسيئر فرط
لمع زاجنإأ ددشصب ناك يذلأ ةيحشضلأ ىلع هبشضغ
قحلملا˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تلا˘غ˘ششنأ ل˘ق˘ن˘ل ي˘ف˘ح˘شص
ةيراجت ةنيدم نوركف نيع نأأ اميشس ل قافأأ يدلبلأ
لها˘ك ق˘هر˘ت ل˘كا˘ششم و شصئا˘ق˘ن ةد˘ع ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
ق˘طا˘ن˘م ن˘م˘˘شض ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت و ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي نا˘˘كشسلأ
نع عافدلل ةيرئأز˘ج˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو ل˘ظ˘لأ

دود˘ح˘مÓ˘لأ ا˘ه˘م˘عد ن˘ع ن˘ل˘˘ع˘˘ت نا˘˘شسنإلأ قو˘˘ق˘˘ح
ةرشسألأ أوعدت و ةينوناقلأ لئاشسولأ لكب يفحشصلل
هجو فوقولأ و ةنهملأ ةيامحل داحتÓل ةيمÓعإلأ
ة˘ل˘قر˘ع ا˘ه˘ن˘م شضر˘غ˘لأ ة˘لوا˘ح˘م ل˘ك د˘˘شض ه˘˘جو˘˘ل
م˘ه˘ما˘ه˘م ة˘لوأز˘م ن˘ع بعا˘ت˘م˘لأ ة˘ن˘ه˘م با˘˘ح˘˘شصأ
و ي˘ن˘ه˘م˘لأ بجأو˘لأ ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ م˘ه˘ب ة˘طو˘˘ن˘˘م˘˘لأ

تلاغششنأ و ق˘ئا˘ق˘ح˘لأ ن˘ع ثح˘ب˘لأ ي˘ف ي˘قÓ˘خألأ
نأأ نايبلأ دكؤوي ذأ ماعلأ يأأرلأ ريونت و نينطأوملأ

هأوفأأ ميمكت لجأأ نم تاطوغشضلأ نم عونلأ أذه
ءو˘شس و دا˘شسف˘لأ نو˘ح˘شضف˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شصلأ
ة˘ط˘بأر˘لأ ه˘ي˘ل˘ع و مأر˘كلأ رور˘م ر˘م˘ي ن˘ل ر˘ي˘ي˘شست˘لأ
نم بلاطت ناشسنإلأ قوقح نع عافدلل ةيرئأزجلأ
قيقحتلأ و لخدتلأ ةيرأدإلأ و ةيئاشضقلأ تاطلشسلأ
ريشضحتلأ ىلإأ اهيلشضانم أوعدت امك عوشضوملأ يف
تعد أذإأ ةيجاجتحأ ةكرح يف لوخدلل بهأاتلأ و
ةباقنلل يئلولأ بتكملأ هتهج نم . كلذل ةرورشضلأ
لثم هيف بجششي انايب ردشصأ نييفحشصلل ةينطولأ

ناك بختنم لوؤوشسم نع ةرداشص تافرشصت أذكه
ةيقأر قرطب ليمزلأ نيب رأوحلأ باب حتف هب ردجألأ

ةناكملل ةلشصب تمت ل يتلأ ةيجمهلأ قرطلأ شسكع
مزع نع نايبلأ فيشضيو يدتعملأ اهب عتمتي يتلأ
ةمكحم مامأأ دحألأ موي لقنتلأ يئلولأ بتكملأ

افرطjns شسيشسأاتلو ليمزلأ ةدناشسمل نوركف نيع
تافرشصتلأ هذه فقوب ةبلاطملل ةيشضقلأ يف ايندم
هأو˘فلأ م˘ي˘م˘كت ى˘لإأ فد˘ه˘ت ي˘ت˘لأ تا˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لأو
لوفكملأ مÓعلأ ي˘ف ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ق˘ح ةردا˘شصمو
.ايروتشسد مهل

هنم أاربتي نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتإ’او ذفن مهربصص نأا اودكأا

ينطو جاجتحا نع نلعت تاباقن30
مويلا «تايشسكاطلا» يقئاشسل

،ةرجألأ تأرايشس يقئاشسل ةيجاجتحأ ةفقو ميظنت نع اهنيب كرتششم نايب يف ةيباقن تامظنم ةثÓث تنلعأأ
تقولأ يف عاطقلأ اهب رمي يتلأ ةقناخلأ ةمزألأ يف رظنلل ةيزكرملأ تاطلشسلأ كيرحت لمأأ ىلع ،مويلأ
نييرئأزجلأ لامعلل ماعلأ داحتلأ ةيوشضنملأ نيلقانلأو ةرجألأ تأرايشسل ةينطولأ ةباقنلأ هيف تنلعأأ يذلأ

راجتلأ داحتأ ،نييرئأزجلأ نيلقانلل ةينطولأ ةمظنملأ نم لك تردشصأأ ثيح .جاجتحلأ نم اهئربت نع
زوحت كرتششم نايب ،مرشصنملأ عوبشسألأ ،ةرجألأ تأرايشس يقئاشسل ينطولأ داحتلأو نييرئأزجلأ نييفرحلأو
ةعاشسلأ نم ءأدتبأ مويلأ ،ينطو جاجتحأ مهميظنت نع هلÓخ نم أونلعأأ هنم ةخشسن ىلع «ةعاشس رخآأ»
تدكأأ ثيح ،ةيروهمجلأ ءاطشسو بتاكم مامأأ ،احابشص رششع ةيداحلأ ةعاشسلأ ةياغ ىلإأ احابشص ةعشساتلأ
مأرتحأ راطإأ يف» ةفقولأ ميظنت نامشض ىلإأ يئلولأ ىوتشسملأ ىلع اهيلثمم تعد اهنأأ ةروكذملأ تاباقنلأ
ةيئلولأ تأرقملأ مامأأ احابشص ةرششع ةيداحلأ ةعاشسلأ ىلإأ ةعشساتلأ ةعاشسلأ نم ،..،ةيحشصلأ ةيئاقولأ ريبأدتلأ
مهترهق نيذلأ نيحداكلأ ةرجألأ تأرايشس يقئاشسو نيلقانلأ تلاغششناب لفكتلل ةيروهمجلأ طيشسو ةئيهل
ددع نوكي نأأ ثÓثلأ تاميظنتلأ تعدو أذه ،«ءأرجألأ ريغ لامعلل ينطولأ قودنشصلأ فشسعتو تامكأرت

ثيح ،انوروك شسوريف ةحئاجب ةطبترملأ ةيحشصلأ ةمزألأ ىلإأ رظنلاب كلذو اقئاشس05 دودح يف نيجتحملأ
يف فقي يتلأو ةليئشضلاب اهوفشصو يتلأ تاناعإلأ وه جاجتحÓل اهعفد ام نأأ ةروكذملأ تاميظنتلأ تدكأأ

هنأأ هلÓخ نم أودكأأ يذلأ نايبلأ لوقي «ءأرجألأ ريغ لامعلل ينطولأ قودنشصلأو ةرأدإلأ باهرإأ» اهقيرط
عتمتن امإاف ءيرب انوروك ،نطأوم امهÓك نأل لقانلأ باشسح ىلع رفاشسملأ ةيامح لوقعملأ ريغ نم»
تعد يتلأ تامظنملأ تررقو أذه ،«انرئاشسخ تمقافتو انربشص ذفن ،ةمأرك لكب شضوعن وأأ قوقحلأ لماكب
ةعشست نمشضتت ةيشصولأ تاهجلأو ةيروهمجلأ ءاطشسو ةلواط ىلع بلاطم ةيشضرأأ عشضو جاجتحلأ أذهل
ةهجأوم يف رفاشسملأو (ةرجأأ تأرايشسو تÓفاح) نيلقانلأ نيب ةفشصانم ةركذتلأ رعشس ةنزأوم :يهو طاقن

ةريعشستلأ يف ةدايزلأ ةيعبتلابو ةئاملاب05 ـب ةلوغششملأ دعاقملأ ةبشسن شصيلقت نع مجانلأ شسÓفإلأ ررشض

عوجرلل تايلولأ نيب نيلماعتملل شصيخرتلأ ،شضيوعتلاب ةلودلأ لفكت وأأ ةئاملاب05 نع لقت ل ةبشسنب
تلحفتشسأ هنأأو اميشس ل ،اهب لومعملأ ةياقولأ ريبأدت مأرتحاب يشضقي مأزتلأ لباقم طاششنلأ ىلإأ يروفلأ

لدعلأ ،«ةلودلأ طورششل مأرتحأ ىندأأ نود أراهن أراهج ةلودلأ ىدحتي يذلأ» شصخرملأ ريغ لقنلأ ةرهاظ
لÓخ نم كلذو يربلأ لقنلأ لئاشسو يلمعتشسم طشسو ءابولأ نم ةياقولأ ريبأدت يفلاخم عدر يف ةيلاعفلأو
ىلع (ةرجأأ تأرايشسو تÓفاح) شصأوخلأ تابكرم لخأد فلاخملأ بكأرلأ ىلع ةرششابم ةبوقعلأ طيلشست

يروفلأ عشضولأ ةبوقع طاقشسإأ ،(ةيمومعلأ تÓفاحلأ ،يأومأرت ،ورتيم) لقنلل ةيمومعلأ تاشسشسؤوملأ رأرغ
كلذو ةياقولأ ريبأدت يفلاخم قح يف ررحت تافلاخم رشضاحمب اهلأدبتشسأو لقنلأ تابكرمل رششحملأ يف
ةدم ةمئÓم أأدبمل اشسيركتو فشسعتلل ايدافت ةيرأدإلأ تابوقعلل ةيئلولأ ةنجللأ فرط نم اهيف ثبلل
نهملل ةشصشصخملأ ةيلاملأ ةدعاشسملأ نم نيمورحملأ نيلقانلأ نيكمت ،ةفلاخملأ ةجرد عم ةبوقعلأ
ةقباشسلأ تأونشسلل «شسونزاك» تاقحتشسمل طاشسقألاب ديدشستلأ ةمانزر لوبق لÓخ نم كلذو ةررشضتملأ

لبق ،رخأاتلأ تامأرغ طاقشسإأ عم ىندألأ دحلأ ديدشستب ءافتكلأ وأأ ديدشست نود0202 ةنشسل باتتكلأو
لقألأ ىلع نيلوبقملأ ريغ نيبلاطلل نوعطلأ لاجآأ ديدمت ،مهلخدب أوحرشصي مل نيذلأ نيكرتششملأ تابلط

ىلع مهيمدختشسمو نيلقانلأ نيكمت يف لثمتف شسداشسلأ بلطملأ امأأ،0202 ربمشسيد03 ةياغ ىلإأ
مهقح بشصب كلذو ةررشضتملأ رشسألأ ةدئافل ةحونمملأ ةيلاملأ ةدعاشسملأ نم تايلولأ نيب ام طوطخ

ةرتفلأ هذه ديدمت عم ربوتكأأو ربمتبشس ،توأأ رهششأأ ةيطغتل ايرهشش رانيد0003 نع لقي ل يذلأ لماكلأ
مهتابكرم لاط يذلأ يئزجلأ فلتلأ نع تايلولأ نيب ام طوطخ شضيوعت ،طاششنلل مهعوجر نيح ىلإأ

تÓفاحلل رانيد000003و ةريبكلأ تÓفاحلل رانيد000004 نع لقي ل يذلأو فقوتلأ ةدم لوط ءأرج

«شسونزاك» قودنشص ليهأات ،ةرجألأ تأرايشسل000001و ةريغشصلأ تÓفاحلل000002 ،ةطشسوتملأ
ةرجأأ ةرايشسل يطايتحأ قئاشسو قئاشس قفأرمو شضباقو قئاشس نم نيلقانلأ يمدختشسم تاكأرتششأ لوبقل
يمويلأ لامعألأ مقر نم يبشسانت غلبمب مهتشصلاخم متت ام ابلاغو نيرقتشسم ريغ نيينهم مهرابتعاب
يف لثمتف ريخألأو عشساتلأ بلطملأ امأأ ،ريجألأ ريغ طمن عم اماجشسنأ رثكأأ ةشصلاخم ماظن وهو لشصحملأ
اهبيطششت درجمب مهطاششن شصخر فÓختشسل (ةرجأأ تأرايشسو تÓفاح) ةيئانثتشسأ ةفشصل نيباقنلل حامشسلأ
رييغت تلاح ىلع ةقفأوملأ كلذكو نييعيبطلأ شصاخششأÓل ةبشسنلاب مهلوشصأأ نم ابلطي نمل أددجم حنمتل
يف ،نييونعملأ شصاخششأÓل ةبشسنلاب ةينوناقلأ ةعيبطلأ رييغت وأأ يشساشسألأ نوناقلأ ليدعت وأأ ةيمشستلأ

نم نلعأأ انايب ،مرشصنملأ عوبشسألأ ةياهن ،نيلقانلأو ةرجألأ تأرايشسل ينطولأ بتكملأ ردشصأأ كلذ لباقم
نلعملأ ينطولأ جاجتحلأ لخدت نل ةباقنلأ نأأ ينطولأ بتكملأ رييشستل ةينطولأ ةنجللأ شسيئر مشساب هلÓخ
تررب ثيح ،نييباقنلأو نييئلولأ ءانمألأ شضعبو ةنجللأ ءاشضعأأ ةرواششم دعب كلذو مويلأ هذيفنت نع
مأرتحأ مدع ،جاجتحلأ أذه نع نÓعإلأ لبق ةباقنلأ ةرواششم مدعب هرأرق روكذملأ ينطولأ بتكملأ
ةينعملأ تاهجلأ لك تغلب اهنأأ اهنايب يف ةباقنلأ تدكأأ امك ،تاعمجتلأ هذهل ةيحشصلأ ةينمألأ طورششلأ
امك ،ينطولأ بتكملأو لقنلأ لامعل ةينطولأ ةيلأردفلأ لÓخ نم ةرجألأ تأرايشس يقئاشس تلاغششنأ
هباب مأد ام رأوحلأ قيرط نع ةينوناقلأ انقوقح باشستكأ» لجأأ نم لاشضنلأ لشضفت اهنأأ ةباقنلأ تحشضوأأ

…hd«ó gô.«ةيعرششلأ قرطلابو حوتفم

 ةيبطقلا ةيوجلا تابارطصض’ا نم ةلصسلصس لوصصو ءارج

 نطولا لامشش تايلولا عيمجب جولثو ةريزغ راطمأا
ةيلامششلأ ندملأ شصخت ةيبطقلأ ةيوجلأ تابأرطشضلأ نم ةلشسلشس لوشصو ةيوجلأ داشصرألأ حلاشصم عقوتت

51 نع ديزي وأ اهكمشس لشصي نيأأ ةيقرششلأ مت ىطشسولأو ةيبرغلأ تاعفترملاب ةيأدب جولثو ةريزغ راطمأاب

ىدعتت دق يتلأ ةريزغلأ راطمألأ تايمك نم ريذحتلأ مت دقو أده رتم008 نع ديزت يتلأ تاعفترملاب مشس

تاجرد دهششت كلد عم انمأزتو اقرشش انهجتأ املك جولثلأ ةيلاعف لقت اميف نطولأ قرششب ةشصاخ مم08
أراهن تاجرد ةشسمخلأ نع ديزت نل اميف تاعفترملاب Óيل رفشصلأ نود ام ىلإأ اشسوشسحم اشضافخنأ ةرأرحلأ
  . لحأوشسلاب طقف تاجرد ةينامث ىلإأ ةرششع نيب ام حوأرتتو ةيلخأدلأ قطانملاب
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ةملاقب رامع زاجمب ةقورشسم لاومأا عجرتشسي كردلا
، ةنشس15 نم غلابلأ هبتششم فيقوت نم ، ةملاقب رامع زاجمب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ حجن
امدنع ةيشضقلأ هذه تايثيح دوعت ،» ب.ط » ىمشسملأ اهتيحشض حأر ، ةقرشس لحم تناك لأومأأ عاجرتشسأو
لعفل هشضرعت اهدافم ىوكشش عفرل رامع زاجمب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ رقم ىلإأ ةيحشضلأ مدقت

ةيلمع دعبو ، هلزنم مامأأ ةفقوتم تناك يتلأ هتنحاشش نم جد00.00088 ةردق يلام غلبم تلاط ةقرشسلأ
هردق يلام غلبم ىلع روثعلأ مت هلزنم ششيتفت ءانثأو ،» م.ب » هيف هبتششملأ فيقوت مت يرحتو ثحب

ةيروهمجلأ ليكو ديشسلأ مامأأ هميدقت لبق ةقرشسلأ ةحنج نع ايئاشضق افلم هدشض نوك نيأأ.جد00.004977
عأديإاب رمأأ يذلأ ىلوألأ ةفرغلاب قيقحتلأ يشضاق ديشسلأ ىلع ةيشضقلأ لاحأأ يذلأ ،ةملاق ةمكحم ىدل
.ةملاقب ةيباقعلأ ةشسشسؤوملأ هيف هبتششملأ

∫.YõGdójø

jns ـلا ةباقنو ناصسن’ا قوقح ةطبار اهتركنتصسا ةثداحلا

 عنمييقاوبلامأاب نوركف نيع ةيدلب ضسيئر
ايدشسجهيلع يدتعيو هماهم ةشسرامم نم ءاوجألا ةانق لشسارم

فيطصس ةي’و نم صصخصشل دوعي يراجت لجصس فاصشتكا دعب ةيصضقلا يف ةقمعم تاقيقحت حتف

يعرششلا بيبطلا مامأا ضشغلا عمق نوعو يطرشش ضضرع
ةنتابب ءادتعإلا ءارج امهزجع ةبشسن ديدحتل
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