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دييأات رئأزجلأ ءاضضق ضسلجم ررق

لوأ’أ ر˘يزو˘ل˘ل تقؤو˘م˘˘لأ ضسب˘˘ح˘˘لأ

ريزوو «لÓضس كلاملأ دبع» اقباضس

ردا˘ق˘لأ د˘ب˘˘ع» ا˘˘ق˘˘با˘˘ضس ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ

˘ما˘ه˘ت’أ ة˘فر˘غ تد˘يأأ .«ي˘ضضا˘ق˘لأ

رأر˘ق ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ءا˘˘ضضق ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ب

يضضاقلأ دمحمأ يد˘ي˘ضس ة˘م˘كح˘م

ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف تقؤو˘˘˘م˘˘˘لأ ضسب˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب

نيبوضسحملأ نيقبا˘ضسلأ ن˘ير˘يزو˘لأ

كلاملأ دبع» قباضسلأ ماظنلأ ىلع

«ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ي˘ضضا˘ق» و «لÓ˘˘ضس

ةيضضق يف مهتعباتم ةيفلخ ىلع

لامعأ’أ ل˘جر˘ب ة˘ضصا˘خ˘لأ دا˘ضسف˘لأ
ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ ة˘عا˘ن˘ضصلأ ي˘ف ذ˘˘فا˘˘ن˘˘لأ

نيضسح»  ةنيفضس عمجم بحاضصو
يذلأ بلطلأ بقع كلذو ،«يجيتم
ن˘ع عا˘˘فد˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ه˘˘ب تمد˘˘ق˘˘ت
.عأديإ’أ رمأأ فانئتضس’ نيمهتملأ

ني˘ق˘با˘ضسلأ ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لأ ه˘جأو˘يو
ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ،هÓ˘عأأ ن˘يرو˘كذ˘م˘لأ
ضسي˘ئر˘لأ ة˘ب˘ق˘˘ح لÓ˘˘خ دا˘˘ضسف˘˘لا˘˘ب
«ةقيلفتوب زيزعلأ دبع» عولخملأ

،ةيمومع لأومأأ ديدبت رأرغ ىلع
ة˘ق˘ح˘ت˘ضسم ر˘ي˘غ تأزا˘ي˘ت˘مأ ح˘˘ن˘˘م
ريدجو .ةفيظولأ لÓغتضسأ ءوضسو
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ضضا˘˘ق نأ ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب

،ةمضصاعلأ دمحمأأ يديضس ةمكحمب
ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لأ ر˘˘˘يزو ع˘˘˘ضضو د˘˘˘ق نا˘˘˘ك
دبع» اقباضس ةيمومعلأ لاغضشأ’أو
ةعانضصلأ ريزوو «نÓعز يناغلأ
تح˘˘ت ةد˘˘ب بو˘˘ج˘˘ح˘˘˘م ق˘˘˘با˘˘˘ضسلأ
ةدع طروت و أذه .تقؤوملأ جأرفإ’أ
يف ةلودلأ يف ةذفان تايضصخضش
لا˘˘م˘˘عأ’أو لا˘˘م˘˘لأ ل˘˘جر ة˘˘ي˘˘ضضق
ةليقث مهتب عباتملأ يجيتم نيضسح
ترج يتلأ داضسف اياضضق ةدع يف
ة˘قورأأ ى˘لإأ ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب لا˘جر م˘هأأ
لوأ’أ ريزولأ رأرغ ىلع مكاحملأ
ر˘˘يزوو «لÓ˘˘ضس كلا˘˘م˘˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع»
ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع» ق˘ب˘˘ضسأ’أ ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ

تافيرضشت˘لأ ر˘يد˘م أذ˘كو «ي˘ضضا˘ق
راتخم» اقباضس ةيروهمجلأ ةضسائرب
نيلوؤوضسملأ ن˘م م˘هر˘ي˘غو «ق˘ي˘قر
.قباضسلأ ماظنلأ ىلع نيبوضسحملأ

ع˘م˘ج˘م كلا˘م ع˘با˘ت˘˘ي ةرا˘˘ضشإÓ˘˘لو
ةدع يف «يجيتم نيضسح» ةنيفضس
،ذو˘ف˘ن˘لأ لÓ˘غ˘ت˘ضسأ م˘ه˘ت˘ب ا˘يا˘ضضق
،ةمعدملأ ةيئأذغلأ دأوملأ بيرهت
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو ع˘ير˘˘ضشت˘˘لأ ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م
ة˘كر˘˘حو فر˘˘ضصلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ضصا˘˘خ˘˘لأ

يفخ˘لأ ل˘يو˘م˘تو لأو˘مأ’أ ضسوؤور
ةقيلف˘تو˘ب˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل
تطرو ي˘ت˘لأ م˘ه˘ت˘لأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
. ةقيلفتوب ءأرزو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ماظنلأ رايهنأ ذنم ىلوأ’أ ةرملل
ة˘ضضا˘ف˘ت˘ن’أ بق˘ع ي˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘˘لأ
يف دÓبلأ اهتدهضش يتلأ ةيبعضشلأ

ىلع9102 ةنضس نم يرفيف22
«عولخملأ ضسيئرلأ حضشرت ةيفلخ
تاباختنإÓل «ةقيلفتوب زيزعلأ دبع
ةضسماخلأ ةدهعلل ةاغلملأ ةيضسائرلأ

ةمكحملأ ه˘جو˘ت،9102 ليرفأأ
ة˘لوؤو˘ضسم˘˘ل أر˘˘ضشا˘˘ب˘˘م ءا˘˘عد˘˘ت˘˘ضسأ
ىلع ةبوضسحملأ ةقباضسلأ ةيبرتلأ
نب ةيرون» ي˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘لأ ما˘ظ˘ن˘لأ

ي˘ف ا˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل «ط˘ير˘˘ب˘˘غ
ريرقت ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع دا˘ضسف ا˘يا˘ضضق
يذلأ ريخأ’أ ة˘ب˘ضسا˘ح˘م˘لأ ضسل˘ج˘م
هدهضش يذلأ داضسفلأ مجح نع نابأأ
ةر˘ت˘ف م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘˘ط˘˘ق
ذنم ةينطولأ ةيبرتلأ ةبيقح اهيلوت

ةر˘يزو˘لأ تل˘ث˘مو4102. ةنضس
ي˘ت˘لأ ة˘ق˘با˘ضسلأ ة˘ي˘طأر˘قو˘˘ن˘˘كت˘˘لأ
نب ةيرون» رضضتحي عاطقلأ تكرت

تاماهتأ هجأوت يتلأ و «طيربغ
رييضست ءوضس نم داضسف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ءو˘ضسو ة˘ي˘مو˘م˘ع لأو˘مأأ د˘يد˘ب˘˘تو
ءاعبرأ’أ ضسمأأ ،ةفيظولأ لÓغتضسأ
ةفر˘غ˘لا˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘ضضا˘ق ما˘مأأ
بط˘˘ق˘˘لأ ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأ
ةيلاملأ مئأرجلأ يف ضصضصختملأ
د˘˘م˘˘ح˘˘مأأ يد˘˘ي˘˘˘ضس ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘ب
ر˘ضشا˘ب˘م ءا˘عد˘ت˘ضسا˘ب ،ة˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لأ
دق ناك ةبضساحملأ ضسلجم ناكو.
ىل˘ع  ر˘ي˘خأ’أ هر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ط˘ل˘ضس
عاط˘ق ه˘فر˘ع يذ˘لأ دا˘ضسف˘لأ م˘ج˘ح
فأرضشإأ لÓخ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ
رايتلأ ىل˘ع ة˘بو˘ضسح˘م˘لأ ةر˘يزو˘لأ
«طيربغ نب ةيرون» ينوفكنرفلأ

يف ت’Óتخأ ىلإأ أريضشم ،هيلع

ز˘ج˘ع˘لأ و ما˘ع˘˘لأ لا˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘ضست
ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لأ
ـب ةردقملأ ةيوبرتلأ تاضسضسؤوملأ

˘مد˘ع ل˘ع˘ف˘ب ،ة˘ضسضسؤو˘˘م5012
عم ةيبرت˘لأ ةرأزو ما˘قرأأ ة˘ق˘با˘ط˘م
ن˘˘ب ةرأزو تنا˘˘كو أذ˘˘ه. ع˘˘˘قأو˘˘˘لأ

قباضس تقو يف تدكأأ دق طيربغ
ى˘˘لإأ ل˘˘ضصو ضسرأد˘˘˘م˘˘˘لأ دد˘˘˘ع نأأ

م˘ضسو˘م˘˘لأ ة˘˘ضسرد˘˘م80882

ريغ،8102_7102 يضسأردلأ
كلذ نم لقأأ تتبثأأ ةقيقحلأ نأأ
غلب ضسرأدملأ ددع نأأ ثيح ،ريثكب

ريرقتلأ را˘ضشأأ ا˘م˘ك0762 كأذنآأ
زاج˘نإ’ ةر˘ي˘ب˘ك لأو˘مأأ قا˘ف˘نإأ ى˘لإأ

نأأ ركذلاب ر˘يد˘جو.ضسرأد˘م˘لأ هذ˘ه
زومر مهأأ نم دعت يتلأ ةريزولأ
تضضرعت دق تناك ،قباضسلأ ماظنلأ
ترا˘ثأأو تأدا˘ق˘ت˘ن’أ ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ل
اه˘ي˘لو˘ت ذ˘ن˘م لد˘ج˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ

ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق˘ب لوأ’أ ي˘ضسر˘كلأ

لÓضس ة˘مو˘كح ي˘ف4102 ةن˘ضس
ىيحيوأأ ةموكح ةياغ ىلإأ ةثلاثلأ
«ةموكحلأ» ةليقت˘ضسم˘لأ ةر˘ضشا˘ع˘لأ

ةضضفأر˘لأ ة˘ي˘ب˘ع˘ضشلأ ة˘ب˘ه˘لأ بق˘ع
ءاقبل ةضضفأرلأو ةضسماخلأ ةدهعلل
نم ءدب ،مكحلأ يف ماظنلأ زومر
ا˘˘˘˘˘˘˘هرا˘˘˘˘˘˘˘كفأأو ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘˘˘ضصأأ

ةيضضقب أرور˘م ،ا˘ه˘ت˘ي˘جو˘لو˘يد˘يأأو
بت˘˘كلأ ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ضسب˘˘˘لأ فذ˘˘˘ح
ةÓ˘˘˘ضصلأ ع˘˘˘ن˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ضسرد˘˘˘م˘˘˘لأ
جهانملأ ى˘لإأ ’و˘ضصو ضسرأد˘م˘لا˘ب
تاحÓضصإأ «اهترقأأ يتلأ ةيوبرتلأ
ن˘م د˘يد˘ع˘لأو «ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘لأ
ى˘˘لإأ فد˘˘ه˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تأرأر˘˘˘ق˘˘˘لأ
يتلأو ةينطولأ ةيوهلاب ضساضسملأ
اهماهتاب ةيوبرتلأ ةرضسأ’اب تعفد
ة˘ضسرد˘م˘لأ م˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘تو ر˘˘ي˘˘مد˘˘ت˘˘ب
.ةيرئأزجلأ
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يبعضشلأ ضسلجملأ ضسيئر ضسمأأ دكأأ
بأون معد نينضش ناميلضس ,ينطولأ
بع˘˘˘˘˘˘ضشلأ لا˘˘˘˘˘˘ضضن˘˘˘˘˘˘ل بع˘˘˘˘˘˘ضشلأ
ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م يوأر˘˘ح˘˘ضصلأ
ة˘ضضيا˘ق˘م˘لأ«ـب أدد˘ن˘م ,ه˘لÓ˘ق˘ت˘ضسأ
و ة˘ي˘نÓ˘ق˘ع˘˘لأ ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لأ
عم يبرغملأ عيبطتلل ةيقÓخأأÓلأ
ضسيئر لاقو .»ينويهضصلأ نايكلأ
در نأأ ينطولأ يبعضشلأ ضسلجملأ
ىلع احضضأو ءاج يلودلأ عمتجملأ
د˘لا˘نود ي˘كير˘مأ’أ ضسي˘ئر˘لأ رأر˘˘ق
ءأر˘ح˘ضصلأ ة˘ي˘˘ضضق نأا˘˘ضشب بمأر˘˘ت
عبتت برغملأ نأأ أدكؤوم ،ةيبرغلأ
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضضق˘˘˘˘˘لأ عا˘˘˘˘˘˘بو ،ما˘˘˘˘˘˘هوأ’أ
حضضوأأو .مهو لباقم ةينيطضسلفلأ
مويلل ةيحاتتف’أ هتملك يف نينضش
قحل Óيعفت م˘ظ˘ن˘م˘لأ ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ
ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف يوأر˘ح˘˘ضصلأ بع˘˘ضشلأ
ءأر˘˘ح˘˘ضصلأ ف˘˘ل˘˘م نأأ ،ر˘˘ي˘˘ضصم˘˘˘لأ

ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق ر˘˘ث˘˘كأ’أ و˘˘ه ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لأ

ةنجللأ ىدل ةيعوضضومو ةيعرضشو

ةضصاخلأ ةدحتم˘لأ م˘مأÓ˘ل ة˘ع˘بأر˘لأ

،نينضش دكأأو .رامعتضس’أ ةيفضصتب

وأأ ينوناق طبأر يأأ دوجو مدع

ن˘ي˘ب ي˘جو˘لو˘بور˘ث˘نأ وأأ ي˘خ˘يرا˘˘ت

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لأ ءأر˘˘˘ح˘˘˘ضصلأ نا˘˘˘˘كضس

بضسح ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأ لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’أو

م˘˘مأ’أ يرا˘˘˘ضشت˘˘˘ضسم تأد˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت

ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’أ تأرأر˘ق˘لأو ةد˘ح˘ت˘م˘لأ

ة˘ي˘ف˘ضصت ة˘ي˘ضضق ا˘ه˘نأأ ،ة˘ي˘م˘˘مأ’أو

ءاتفتضسأ ميظنت بجوتضست رامعتضسأ

نأأ ى˘لإأ را˘ضشأأو  .ر˘ي˘ضصم˘لأ ر˘ير˘ق˘˘ت

ةيبرغملأ ةيضسا˘مو˘ل˘بد˘لأ ة˘ل˘طا˘م˘م

ضضع˘ب ؤو˘طأو˘ت˘بو ن˘مأ’أ ضسل˘ج˘م˘ب

نم نمأ’أ ضسلجم نثت مل لودلأ

ة˘˘ي˘˘عر˘˘ضشلأ ن˘˘ع جور˘˘خ˘˘˘لأ ة˘˘˘نأدإأ

ةيضضقلأ» نأأ لوقي عبات و .ةيلودلأ

مو˘ي˘لأ تح˘ب˘ضصأأ د˘ق ة˘يوأر˘ح˘ضصلأ

تا˘يو˘ت˘ضسم˘لأ ى˘ل˘ع ة˘يو˘ي˘ح ر˘ث˘كأأ

و ةدحتم˘لأ م˘مأ’أ ي˘ف ،ة˘ي˘مÓ˘عإ’أ
لك يف و يقيرفإ’أ داحتإ’أ يف
ةيضضقلل ةم˘عأد˘لأ ة˘ي˘لود˘لأ ر˘طأ’أ
ةرورضضل ةيعأدلأ و ,ةيوأرحضصلأ
هتايلوؤوضسمل نمأ’أ ضسلجم لمحت
ة˘يرور˘ضضلأ تأرأر˘ق˘لأ ذا˘خ˘تأ ي˘˘ف

ن˘˘ع ل˘˘ح˘˘لأ را˘˘ضسم ثع˘˘ب ةدا˘˘˘عإ’
ضصاخلأ ثوعبم˘لأ ن˘ي˘ي˘ع˘ت ق˘ير˘ط
ةد˘ح˘ت˘م˘لأ م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لأ ن˘˘ي˘˘مأÓ˘˘ل
مأزلإاب كلذو ,«ةيبرغ˘لأ ءأر˘ح˘ضصل˘ل
ف˘قو قا˘ف˘تأ مأر˘ت˘حا˘ب» بر˘غ˘˘م˘˘لأ
ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ع˘قو˘م˘لأ را˘ن˘˘لأ قÓ˘˘طإأ

نييندملأ ةيامح و1991, ربمتبضس
عمقلأ تاضسايضس نم نييوأرحضصلأ
تأورثلأ بلضس عن˘م و ،ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لأ
ة˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘˘ضسلأ و ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
بج˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك .»ة˘˘˘˘يوأر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلأ
م˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأ’أ ةرا˘˘ضشت˘˘ضسأ»
ي˘نو˘نا˘ق˘لأ هرا˘ضشت˘ضسم˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘لأ

تايليثمت حتف ةينوناق مدع لوح

يضضأرأ’أ يف ةيبنجأأ ةيضسامولبد

,ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘ضصل˘ل ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ

نم وضسرو˘ن˘ي˘م˘لأ ة˘ث˘ع˘ب ن˘ي˘كم˘تو

يف ريضصملأ ريرقت ءاتفتضسأ ميظنت

لاجآ’أ برقأأ يف ةيبرغلأ ءأرحضصلأ

ددضشو .نينضش فيضضي ,«ةنكمملأ

ريرقت» نأأ ى˘ل˘ع ضسل˘ج˘م˘لأ ضسي˘ئر

قاثيم ي˘ف لو˘ف˘كم ق˘ح ر˘ي˘ضصم˘لأ

قوقحلل ي˘لود˘لأ ةد˘ح˘ت˘م˘لأ م˘مأ’أ

ةحئÓلأ يف و ةيضسايضسلأ و ةيندملأ

فلتخم يف أذك و4151 ةيممأ’أ

قوقحب ةينعملأ ةيوهجلأ قيثأوملأ

يقيرفإ’أ قاثيملأ اهنم و ناضسنإ’أ

بو˘˘ع˘˘ضشلأو نا˘˘ضسنإ’أ قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ل

يبرغملأ عيبطتلأ نينضش دقتنأو.»

نأأ Óئاق ،ينويهضصلأ نايكلأ عم

ضسيئرلأ مهو عبتي يبرغملأ ماظنلأ

ة˘˘˘ي˘˘˘˘ضضق˘˘˘˘لأ عا˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مأ’أ

.كلذ لباقم ةينيطضسلفلأ

زاغلاو طفنلا أافرم ىوتسسم ىلع فقوت دعب

ةويطب و ويزرأا يف

ليمحت ةيلمع تفنأاتضسا رئازجلا

يراجلا رهضشلا نم9 ـلا ذنم تاقورحملا
أافرم قÓغإأ نأاضشب اهل نايب يف ةقاطلأ ةرأزو تحضضوأأ

لÓخ نأرهو ةي’وب ةويطب و ويزرأأ يف زاغلأو طفنلأ

،يراجلأ رب˘م˘ضسيد31 ى˘˘لإأ6 نم ةدتمم˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ

تفنأاتضسأ دق تاقورحملأ ليمحت ةيلمع نأأ ةدكؤوم

زاغلأ ةلقان نأأ نيح يف ،ربمضسيد9 موي ايجيردت

ليمحتب تماق «رموضسن ةمطاف ’’» لاضسملأ يعيبطلأ

ةيريدملأ نايب يف ءاجو. ربمضسيد31 موي اهتلومح

ىلع هترضشن يذلأ ةقاطلأ ةرأزوب تاقورحملل ةماعلأ

ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘ضصأو˘ت˘لأ ة˘كب˘ضش ي˘ف ةرأزو˘˘لأ ع˘˘قو˘˘م

قÓغإ’أ أذه نأأ ماعلأ يأأرلأ غÓبإأ دون » : «كوبضسياف»

ببضسب ناك، ربمضسيد رهضش ةيأدب ذنم ثدح يذلأ،

ويزرأأ ءانيم ةكرضش ربجأأ امم, ةيوجلأ لأوحأ’أ ءوضس

ةليوط تأرتفل ةويطب و ويزرأأ يئانيم قÓغإأ ىلع

و .» ةيرحبلأ ةحÓملأ ليطعت ىلإأ ىدأأ امم، ام دح ىلإأ

أرابتعأ نيءانيملأ قلغ ىدأ دقف ردضصملأ تأذ بضسح

3 نم حوأرتت تأريخأات ىلإأ يراجلأ ربمضسيد6 نم

جمأرب يف ةعطق˘ت˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب ن˘كلو ا˘مو˘ي31 ىلإأ

ريدضصتلل ةدعملأ تا˘قور˘ح˘م˘لأ ل˘ق˘ن ن˘ف˘ضسل ن˘ح˘ضشلأ

أذه يفو .«يلخأدلأ قوضسلأ يف عيزوتلأ و جراخلل

ليمحت فانئتضسأ مت هنأأ ةقاطلأ ةرأزو تدكأأ ،ددضصلأ

0202.  ربمضسيد9 نم أرابتعأ ايجيردت تاقورحملأ

ةل’» لاضسملأ يعي˘ب˘ط˘لأ زا˘غ˘لأ ة˘ل˘قا˘ن˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ا˘مأأ

يتلأ ةني˘ف˘ضسلأ هذ˘ه نأأ تح˘ضضوأا˘ف، «ر˘مو˘ضسن ة˘م˘طا˘ف

ليمحت˘ب تما˘ق د˘ق ،مÓ˘ع’أ ل˘ئا˘ضسو ضضع˘ب ا˘ه˘تر˘كذ

ةعبضس ريخأاتب يراجلأ ربمضسيد31 خيراتب اهتلومح

نحضش يف تابأرطضض’أ هذه نأأ ىلإأ نايبلأ راضشأأو .مايأأ

رفوت لضضفب كلذو ،عبنملأ جاتنإأ ىلع رثؤوت مل نفضسلأ

كلذ˘كو، بو˘ن˘ج˘لأو لا˘م˘ضشلأ ي˘ف ن˘يز˘خ˘ت˘لأ تا˘ع˘ضس

.كأرطانوضس فرط نم ةعجانلأ ةرأدإ’أ

S°∏«º.±

ةيسسمسشلا ةقاطلل تاطحم زاجنإا جمانرب لÓخ نم

تاحيرضصت ىلع دري يوقاط ريبخ

يعيبطلا زاغلا ريفوتب ةقلعتملا روتيضش
تاحيرضصت ىلع هامهم نايزوب يوقاطلأ ريبخلأ در

ضسمضش ةددجتملأ تاقاطلأو يوقاطلأ لاقتنإ’أ ريزو

زا˘ج˘نإأ ج˘ما˘نر˘ب ضصو˘ضصخ˘ب ةر˘ي˘خأ’أ رو˘ت˘ي˘ضش ن˘يد˘˘لأ

5.1 اهريفوت مأزت˘عأو ة˘ي˘ضسم˘ضشلأ ة˘قا˘ط˘ل˘ل تا˘ط˘ح˘م

ريبخلأ ربتعأو.يعيبطلأ زاغلأ نم بعكم رتم رايلم

روتيضش تاحيرضصت ىلع أدر هل ةءأرق يف يوقاطلأ

يعامتج’أ ل˘ضصأو˘ت˘لأ ع˘قو˘م˘ب ه˘با˘ضسح ى˘ل˘ع ا˘هر˘ضشن

،اهيف غلابم لكك جمانربلأو ماقرأ’أ نأأ،«كوبضسياف»

جمانربلأ نع ةجتانلأ زاغلأ موجح ىقبت نأاب اعقوتم

اهليخأدم ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘ضست ن˘لو ضضرأ’أ ن˘طا˘ب ة˘ضسي˘ب˘ح

يعيبطلأ زاغلأ نم رئأزجلأ تأرداضص نأأ كلذ، رئأزجلأ

ع˘ب˘ضشت بب˘ضسب جا˘ت˘نإ’أ ي˘ف ا˘ه˘تأرد˘ق ن˘م ل˘قأأ ا˘ي˘˘لا˘˘ح

تايمك ريفوت ىودج نع Óئاضستم ،ةيملاعلأ قأوضسأ’أ

ام ةيضسمضشلأ ةقاطلأ تاطحم ربع زاغلأ نم ةديدج

ةديدج ليخأدم ريفوت لجأأ نم عيبلل هجوت نل تمأد

نإأ لوقلاب هامهم نايزوب كردتضسأو.ةيمومعلأ ةنيزخلل

ريفوت أذه ةقيقح ،ضضرأ’أ نطاب ضسيبح ىقبيضس زاغلأ

ةضسيبح ةلطعم ىقبتضس اهنكل ،ماخ ةورثك زاغلل ديج

فيك: حورطملأ لأؤوضسلأ نإاف كلذل ،ضضرأ’أ نطاب

لÓخ ةيضسمضشلأ ةقاطلأ عيراضشم ليومتل ،اهدنجنضس

ريزولأ حرضص امك1202-0302 ةمداقلأ ةيرضشعلأ

حيضضوتب عا˘ط˘ق˘لأ ر˘يزو يو˘قا˘ط˘لأ ر˘ي˘ب˘خ˘لأ بلا˘طو.

امومع ةددجتملأ تاقاطلأ عيراضشم ليومت رداضصم

نأأ ة˘ضصا˘خ ،ضصو˘ضصخ˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ضسم˘ضشلأ ة˘قا˘˘ط˘˘لأو

نيدلأو ،ميدتضسم يونضس زجعب ريضست ةماعلأ ةنزأوملأ

.ر’ود رايلم56 ـلأ زواجتي ينطولأ يلخأدلأ

S°∏«º.±

ةبقح يف ةيسسايسسلا ةحاسسلا ىلع لدجلا نم ريثكلا تراثأا يتلا ،ةقباسسلا ةينطولا ةيبرتلا ةريزو ،ةمسصاعلا دمحمأا يديسس ةمكحم تعدتسسا
،ةيبرتلا عاطق رييسستب قلعتت ،داسسف تاهبسش سصوسصخب اهعم قيقحتلل ،«طيربغ نب ةيرون» ،«ةقيلفتوب زيزعلا دبع» عولخملا سسيئرلا

 .ةفيظولا لÓغتسسا ءوسسو ، ماعلا لاملا ديدبت

مهو لباقم ةينيطسسلفلا ةيسضقلا عاب هنإا لاق

ينويهضصلا نايكلا عم ةرضساخلا ةيبرغملا ةضضياقملا مجاهي نينضش

 ةمسصاعلا ءاسضق سسلجم

داضسف اياضضق يف تقؤوملا سسبحلا رداقلا دبع يضضاق و لÓضس عاديإا رارق دييأات

ةيمومع لاومأا ديدبتو ةيبرتلا عاطق رييسست ءوسسب قلعتت

ةريزولا رجت داضسفلا اياضضق
 مكاحملا ةقورأا ىلإا طيربغ نب ةيرون
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ةحضصلا ةرازو اهترضشن يتلا ةمئاقلا ركذت ملو

ى˘ل˘ع تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا حل˘ضصاو نا˘˘كضسلاو

لضصاوتلا عقوم ى˘ل˘ع ة˘ضصا˘خ˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘ضص

ةضصاخ تاربتخم «كو˘ب˘ضسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلا

نع فضشكلاب اهيف موقي نأا باضصملل نكمي

ةينقت قيرط نع دجتضسملا يجاتلا سسوريفلا

يف ىتح لو ةنيطنضسق يف ل «رأا.يضس.يب»ـلا

ام وهو.ةبانع وأا فراطلا ةدكيكضس يتيلو

تايلولا هذه يف نينطاقلا نينطاوملا لعج

لوح ماهفت˘ضسا ة˘مل˘ع ن˘م ر˘ث˘كأا نو˘حر˘ط˘ي

يف رباخم عم قافتلا نع نلعإلا ببضس

هذه راعضسأا فيقضست لجأا نم برغلاو طضسولا

تباغ امنيب رانيد0088 دنع تاضصوحفلا

حضص نا ةردابملا هذه نع دلبلا قرضش رباخم

ببضسلا لوح نيلئاضستم .ةيقافتلا وا لوقلا

ةيضصولا ةرازولا ىلا دوعي دق يذلا كلذ ءارو

سضفرت يتلا رباخملا ىلا وأا اهتاذ دح يف
ةحضصلا ةرازو ترضشنو .اهراعضسأا سضيفخت

اهنإا تلاق،ةيبطلا ليلاحتلل اربخم91ـب ةمئاق
نع فضشكلا ليلاحت رعضس سضيفختب تدهعت

«رأا.يضس.يب»ـلا قيرط91-ديفوك سسوريف

ريزولا عم تاثداحم دعب اذهو،جد0088ىلإا
ةرازولل نايب قفوو .ديزوب نب نامحرلا دبع
نأا كوبضسيافلا ىلع اه˘ت˘ح˘ف˘ضص ر˘ب˘ع ه˘تر˘ضشن
ا˘هار˘˘جأا تاءا˘˘ق˘˘ل بق˘˘ع تر˘˘ضشن ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا

.ةضصاخلا رباخملا يلثمم عم ةحضصلاريزو
ءارجإاب تدهعت يتلا رباخملا ةمئاق تءاجو

جد0088 غلبمب «را.يضس.يب» ـلا ليلاحت
ةياجب ريدإا تاضسيع جهن ريضشب تيأا :يليامك

46 ةروحب50 24 18 38 16. فتاهلا مقر

70 فتاهلا مقر ةدلارز هللا دبع زوزع ةئزجت

عراضش3 دضشر˘لا ن˘بإا27 13 13 06.

60 86 52 فتاهلا مقر ةيادرغ يتضسيمخ

سشلك72 82 / 50 14 93 22 16.

ةرامع ةيرارد نكضسم241 يح ةمضصاعلا

60 75فتاهلا مقر ةيلولا قيرط61 مقر

ةربقملا عراضش731 يروخ81 31 93.

60 فتاهلا مقر ةزابيت طوجح داروم قيرط

7 لاقترب˘لا ي˘ح ي˘لزل79 17 36 50.

مقر ةمضصاعلا ةبيورلا4 مقر ليف نكاضسم

ةرديح داو يناضضمر15 10 16 22 50.

مقر ةمضصاع˘لا2فأا ةرامع يناب˘ع˘ضش ة˘ما˘قإا

ةينواعت رفيضس50 06 01 39 53. فتاهلا

مقر ةلات ةئزجت2و1 تلحم فيرغل ورزأا

11 يلاد نب04 66 88 66 50. فتاهلا

ىلفدلا نيعب ةنايلم رداقلا دبع ريملا عراضش

4 يدامح50 55 50 99 13. فتاهلا مقر

مقر ةمضصاعلا يداولا باب يفطل ديقعلا جهن

مقر ةينواعت فيركوأا50 04 79 23 88.

ةتوتلا رئب ةجرملا ةلاضست94 مقر ليف92

بوتويب60 56 85 35 10. فتاهلا مقر

حاجنلا ةينواعت63 مقر ةئزجت نيتاضسبلا يح

21 60 37 47 60 89. فتاهلا مقر ةبقلا

ي˘ح لورا˘ك عرا˘ضش رر˘˘كم842 يبرعلب

60 فتاهلا مقر نارهو ريجلا ريب يتضسيمخ

عراضش73 نولي˘ضسب˘يإا66 35 83 67.

ى˘ط˘ضسو˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

60 89 58 03 فتاهلا م˘قر ة˘م˘ضصا˘ع˘لا

رئب سسوي˘ك د˘م˘ح˘م عرا˘ضش1 يباري˘ضس51.

51 60 96 80 فتاهلا مقر ةمضصاعلا مداخ

حاتفم يدايع ةوخإلا عراضش يفيضس63 83.

بيبح ةل˘حو˘ب عرا˘ضش2 نلدع . ةديل˘ب˘لا˘ب

540 12 52 ف˘تا˘ه˘لا م˘قر م˘نا˘غ˘˘ت˘˘ضسم

ةضسيارخ ةتوتلا رئب قيرط631 نلم91.

50 05 04 18 فتاهلا مقر ةم˘ضصا˘ع˘لا

لباقم ةقزازع ي˘ي˘ل˘ي˘ف˘نا˘قو˘ب ي˘ل ةدا˘ي˘ع77.

50 05 فتاهلا مقر وزو يزيت تانبلا ةيوناث

.14 36 20

رانيد0088 ـب اهفيقصست ىلع تقفإو دÓبلإ بونجو برغ طصسوب إربخم91

يرئازجلا قرسشلا تإيلوب ةسصإخلا ربإخملا
«رأا.يسس.يب»ـلا رإعسسأا صضيفختب ةينعم ريغ

ىلإإ وعدي لقنلإ تاطحم لÓغتصسإإ ريدم
تايلولإ نيب ام لقنلإ ةدوع

ـب رئإسسخ دبكتي يربلا لقنلا عإطق

ةحئإجلا روهظ ذنم رإنيد رإيلم51
قوزر را˘ت˘خ˘م ن˘ير˘فا˘صسم˘ل˘ل ير˘ب˘لإ ل˘ق˘ن˘لإ ع˘م˘ج˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لإ ر˘˘يد˘˘م˘˘لإ رّد˘˘ق
ةحئاج روهظ ذنم يربلإ لقنلإ عمجم اهدبكت يتلإ ةيداملإ رئاصسخلإ

نأإ يعإذإإ حيرصصت يف راتخم قوزر حصضوأإو . رانيد رايلم51 ـب91 ديفوك

رانيد رايلم51 ـب ردقت إذه انموي ىلإإ سسرام02 نم لقنلإ فقو جئاتن

لقنلإ إذكو يإومإرتلإو ورتيملإ يأإ عزوملإ لقنلاب اصصاخ إرايلم31 اهنم
قوزر را˘ت˘خ˘م ف˘صصوو .«ن˘ي˘با˘ك˘ي˘ل˘ي˘ت˘لإو كير˘ي˘ف˘ي˘ل˘ي˘ت˘˘لإ كÓ˘˘صسألإ ر˘˘ب˘˘ع

تامدخ ةدوعب قلعتملإ ةحصصلإ ةرإزو هتدعأإ يذلإ يحصصلإ لوكوتوربلإ
ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت ي˘˘ف د˘˘عا˘˘صسي ه˘˘نأإ إد˘˘كؤو˘˘م، ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا˘˘ب تا˘˘يلو˘˘لإ ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لإ
لقنلل طو˘ط˘خ˘لإ ح˘ت˘ف ةدا˘عإإ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف «قا˘ي˘صسلإ ي˘ف لا˘قو . ة˘مد˘خ˘لإ
ةطصسإوب لقنلإو ورتملإ طوطخو ةيربلإ طوطخلإ ىوتصسم ىلع يربلإ
لقنلإ تامدخب اصصاخ ايحصص لوكوتورب لقنلإ ةرإزو تدعأإ ، كÓصسألإ
ام إذإإ ةمدخلإ نمؤويو دعاصسي نأإ نكمي ايباجيإإ امييقت همييقت مت يذلإ

ةنجللإ تايحÓصص نم وهف همدع نم حتفلإ امأإ ، اقحل اهل سصيخرتلإ مت
لÓغتصسإ ةكرصشل ماعلإ ريدملإ اعد هرودب .» ايلعلإ تاطلصسلإو ةيملعلإ

ام يعامجلإ لقنلإ ةدوعب حيرصصتلإ ىلإإ ،ةموكحلإ ،يربلإ لقنلإ تاطحم
ريغ نيلقانلإو يزإوملإ لقنلإ ىلع ءاصضقلل ،كلذ يتأايو .تايلولإ نيب
م˘قر ي˘ف سضا˘ف˘خ˘نإ ل˘ي˘ج˘صست ن˘ع ،لوؤو˘صسم˘˘لإ تإذ ف˘˘صشكو .ن˘˘ي˘˘ي˘˘عر˘˘صشلإ

مقر نأإ افيصضم .ة˘ح˘ئا˘ج˘لإ بب˘صسب ة˘ئا˘م˘لا˘ب57 ةبصسن˘ب ة˘كر˘صشلإ لا˘م˘عأإ

تإذ راصشأإو .رايلم76,1 ىلإإ رايلم35,2 نم سضفخنإ ،ةكرصشلإ لامعأإ
ردقملإ اهلامع بتإور نامصض يف ترمتصسإ ،ةصسصسؤوملإ نإإ ىلإإ ،ثدحتملإ

 .ةيربلإ تاطحملإ فلتخم ربع لماع0002 نم رثكأاب مهددع
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ىلع ءاقبإلإ عم ةنصسلإ هذه ةيئانثتصسإإ ةفصصب
يبيترتلإ عباطلإ

عبإطلا ءإغلإإب نوبلإطي نميقملا ءإبطألا
صصسصختلا ةيإهن نإحتمإل يئإسصقإلا

يلاع˘لإ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لإ ر˘يزو ىلإإ ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم ة˘لا˘صسر نو˘م˘ي˘ق˘م˘لإ ءا˘ب˘طألإ ه˘جو
ءاغلإإ بلط يف رظنلإ لجأإ نم ،نايز نب يقابلإ دبع يملعلإ ثحبلإو
يرفيف رهصش هؤوإرجإإ عمزملإ سصصصختلإ ةياهن ناحتمل يئاصصقإلإ عباطلإ
سصصصختلإ ةياهن ناحتماب نوينعملإ نوميقملإ ءابطألإ مدقو.لبقملإ

ة˘ن˘صسلإ هذ˘ه ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسإ ة˘ف˘صصب نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل ي˘ئا˘صصقإلإ ع˘با˘ط˘لإ ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب
بصصانم رايتخإ مهل نمصضي يذلإو هل يبيترتلإ عباطلإ ىلع ءاقبإلإو
فور˘ظ˘ل˘ل بل˘ط˘لإ إذ˘ه دو˘ع˘يو.م˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ل˘˘صصإو˘˘مو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لإ ة˘˘مد˘˘خ˘˘لإ
يصشفت ببصسب يصضاملإ سسرام رهصش ذنم رئإزجلإ اهب رمت يتلإ ةيئانثتصسلإ

لعج ام وهو ،ايموي حإورألإ نم ديدعلإ دصصحي لإزي ل يذلإ انوروك ءابو
ةحئاجلإ هذه ةهباجمل ىلوألإ فوفصصلإ يف نيدنجم نيميقملإ ءابطألإ

ديجلإ ريصضحتلإ مهنم ريثكلإ ىلع رذعت ام ينطولإ رطقلإ عوبر لك ربع
وأإ مهل ءÓمز نإدقف دعب ءلؤوهل ةبعتملإ ةيصسفنلإ نع Óصضف ناحتمÓل
.دجتصسملإ انوروك سسوريف ببصسب ءابرقأإ
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جد رايلم8557 يلخإدلإ قاف اميف

رئازجلل يجرإخلا نيدلا

8102 ةنسس رلود رإيلم غلب
ىلع ةقداصصملإ ةصسلج لÓخ نمحرلإ دبع نب نميأإ ةيلاملإ ريزو دكأإ

يبعصشلإ سسلج˘م˘لا˘ب ،8102 ةينإزيم ةيوصست نم˘صضت˘م˘لإ نو˘نا˘ق˘لإ عور˘صشم

بصسحو8102. ة˘ن˘صس ة˘يا˘غ ىلإإ ر˘ئإز˘ج˘ل˘ل ي˘جرا˘خ˘لإ ن˘يد˘لإ ن˘ع ي˘ن˘طو˘˘لإ
ىلإإ ر˘ئإز˘ج˘ل˘ل ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لإ ن˘˘يَد˘˘لإ م˘˘ج˘˘ح غ˘˘ل˘˘ب د˘˘ق˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لإ تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت

جد رايلم8557 اهنيب نم، جد رايلم01.9767 هتميق ام،8102 ةياغ

رايلم1 لداعي ام يأإ يجراخ نيَدك جد رايلم1.931و ،يلخإد نيَدك
لجصس يلخإدلإ نيدلإ نإإ نامحرلإ دبع نب ريزولإ لاقو. يكيرمأإ رلود

ة˘ن˘صسب ة˘نرا˘ق˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب45 ة˘ب˘˘صسن˘˘ب ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لإ ة˘˘ن˘˘صسلإ ي˘˘ف إو˘˘م˘˘ن

ةعابط دصصقيو يديلقتلإ ريغ ليومتلإ ءاصشنإإ ىلإإ كلذ اعجرم،7102

ن˘يَد˘لإ ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب06.44 ة˘ب˘صسن ل˘˘ك˘˘صشي يذ˘˘لإ ،ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لإ قإروألإ
فع˘صض سصو˘صصخ˘ب لإؤو˘صس ىل˘ع ه˘ت˘با˘جإإ ي˘فو، ىر˘خأإ ة˘ه˘ج ن˘م.ي˘مو˘م˘ع˘لإ

ريزو ح˘صضوأإ، ة˘يدا˘صصت˘قلإ تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لإ سضور˘ق˘لإ ل˘ي˘صصح˘ت
،Óيوط اجاصضنإإ بلطتت يتلإ عيراصشملاب قلعتت سضورقلإ هذه نأإ ةيلاملإ

دق ةليوط ةرتف ىلإإ اهديدصست تاقاقحتصسإ لوإدج ديدمت رربي ام وهو

اميف ةمهم ّدعت هذه ليجأاتلإ ةرتف نإاف يلاتلابو ،ةنصس03 ىلإإ لصصت
بإون تّوصص دقو .ابيرقت عيراصشملإ ةفاكل ةحونمملإ سضورقلإ سصخي
ة˘يو˘صست نو˘نا˘˘ق عور˘˘صشم ىل˘˘ع عا˘˘م˘˘جإلا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلإ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لإ

اهصسأإرت يتلإ ةينلعلإ تيوصصتلإ ةصسلج رصضحو8102. ةنصسل ةينإزيملإ
ةيلاملإ ريزو نم Óك، نينصش ناميلصس ينطولإ يبعصشلإ سسلجملإ سسيئر
رإوزع ةمصسب ناملر˘ب˘لإ ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لإ ةر˘يزوو نا˘م˘حر˘لإ د˘ب˘ع ن˘ب ن˘م˘يأإ

.ةموكحلإ ءاصضعأإ بلغأإ بايغ لباقم
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دعب نع نيصسردمتملإ ةبلطلل ةبصسنلاب

ينورتكلإلا صضرفلا قÓطنا ليجأإت

1202ـ0202 مسسومل
سضرفلا قلطنا ليجأات نع ،د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ف˘ضشك

3 موي اررقم ناك يذلاو1202ـ0202 يراجلا مضسوملل ينورتكلإلا

ةيمضسرلا هتحفضص ربع روضشنم يف ناويدلا حضضوأاو.قحل خيرات ىلإا يفناج
سضرفلا قلطنا ليجأات مت هنأا ،«كوبضسياف» يعامتجلا لضصاوتلا عقوم ىلع

خيرات ىلإا يفناج3 موي اررقم ناك يذلاو يراجلا مضسوملل ينورتكلإلا
نأا تدكأا عاطقلا نم رداضصم نأا لإا ليجأاتلا بابضسأا ناويدلا ركذي ملو،قحل

ريكذتلل. ناويدلاب ةيوبرتلا ةيلمعلا ىلع ترثأا91 -ديفوك ةيحضصلا ةمزألا
عيمجل ةضسور˘ح˘م˘لا سضور˘ف˘لا ءا˘غ˘لإا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ترر˘ق د˘ق˘ف
راطإا يف، ةيلضصفلا تارابتخلاب ءافتكلاو ،يئادتبلا روطلا يف تايوتضسملا
يرازولا روضشنملا فضشكو.يجوغاديبلا ميوقتلل، يفاضضإا يئانثتضسا ماظن
ةنضسلل، يئادتبلا ميلعتلا ةلحرم يف يجوغاديبلا ميوقتلا ماظن نمضضتملا

ةفضصب ةضسورحملا ةيلضصفلا سضورفلا ءاغلإا نع،0202/1202 ةيضساردلا
ىلع يليضصحتلا ميوقت˘لا ي˘ف ءا˘ف˘ت˘كلاو ،ة˘ضسم˘خ˘لا تا˘يو˘ت˘ضسم˘لا ة˘ي˘م˘ضسر
.طقف ةيلضصفلا تارابتخلا
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ليلاحتلإ راعصسأإ سضيفخت لجأإ نم تايفصشتصسملإ حÓصصإإو ناكصسلإو ةحصصلإ ةرإزو اهعم تقفتإ يتلإ رباخملإ نم يرئإزجلإ قرصشلإ تايلو تلخ
.دجتصسملإ انوروك سسوريف ءابو نع فصشكلل «رأإ.يصس.يب»ـلإ سصوحفب ةصصاخلإ
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ة˘يد˘ع˘م˘لا سضار˘مألا ي˘˘ف سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا د˘˘كأا
ن˘ي˘ضسرا˘م˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا سسي˘˘ئرو
,ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘ضصلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘ضصخألا
نييرئازجلا يفضسو˘ي د˘م˘ح˘م رو˘ضسي˘فور˘ب˘لا

سسوريفل داضضملا حاقللا ةيمهأاو ةيلاعف لوح
حل˘ضسلا و˘ه ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا نأا اد˘كؤو˘م ,ا˘نورو˘˘ك
ةرطيضسلا وأا ءاضضقلا هنكمي يذلا ديحولا

حاقل˘لا ن˘م فو˘خ˘ت˘لا نا اد˘كؤو˘م ءا˘بو ى˘ل˘ع

حرضصو  .تايبول˘لا سضع˘ب ه˘يذ˘غ˘ت د˘يد˘ج˘لا
ةضصح ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘ضض ه˘لوز˘ن ىد˘ل ي˘ف˘ضسو˘ي
ةانقلا ريثأا ربع ثبت يتلا «ريرحتلا فيضض»
ةبضسنلاب فاضشتكا ربكأا نأا ,ةثلاثلا ةيعاذلا
يذلا حيقلتلا وه روتضساب ملاعلا ذنم ةيرضشبلل
ىلع ءاضضقلاب انل حمضس حلضس ةباثمب ربتعي
يتفضصبو اهتبقارمو سضارمألا نم ريثكلا

نأا ىرأا يننإاف ةيدعملا سضارمألا يف سصتخم
هنكمي يذلا ديحولاو ماه حلضس وه حيقلتلا
امك.هيلع ةرطيضسلا وأا ام ءابو ىلع ءاضضقلا

ةبضسنلاب يداع رما هنأا راطلا اذه يف راضشأا
قلعتي رمألا نأل قلقي نأا طيضسبلا نطاوملل
وتلل هانفضشتكا سسوريف وهو ديدج سضرمب

ةنضس نم لقأا يف حاقللا داجيا مت هنأاو ةضصاخ

5 ىلإا4 نم رمألا قرغتضسي نأا ةداعلا نأا اديب

يف روضسيفوربلا عجرأا دقو.رثكأاف تاونضس
يف حاقل ىلإا لضصوتلا ةيدعملا سضارمألا

ق˘ل˘ع˘ت˘ي لوألا ,ن˘ي˘ب˘ب˘ضس ى˘لإا ي˘ضسا˘ي˘ق تقو
ءاربخ ني˘ب ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا لدا˘ب˘ت˘ب
يف نمكي يناثلا ببضسلا و نادلبلا فلتخم

ديدعلا اهتضصضصخ يتلا ةيلاملا تايناكمإلا

ىدا يذلا رمألا وهو ملاعلا ربع رباخملا نم

و. حاقل عورضشم051 نم رثكأا ليجضست ىلإا

و حيقلتلا ىلع نينطاو˘م˘لا ع˘ي˘ج˘ضشت ة˘ي˘غ˘ب

سضع˘ب ه˘يذ˘غ˘ت يذ˘لا فو˘خ˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم

تا˘حا˘ق˘ل˘لا ل˘ك سضها˘ن˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘بو˘˘ل˘˘لا

لمع˘ب ما˘ي˘ق˘لا ى˘لإا ر˘ي˘ب˘خ˘لا ا˘عد, ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ي˘ف عور˘ضشلا ل˘ب˘ق ي˘مل˘عإاو ي˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت

.ينطولا ىوتضسملا ىلع حيقلتلا ةيلمع
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ةعباتمو دضصرل ةيملعلا ةنجللا تضصحأا
سسمأا،رئازجلا يف انوروك سسوريف روطت

سسوريفب ةديدج ةباضصا084  ءاعبرألا

ةعاضس42 ـلا للخ دجتضسملا انوروك
تا˘با˘ضصإلا دد˘ع ع˘˘ف˘˘تراو .ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا
ثيح, سسمأا رئازجلا يف انوروك سسوريفب

ـلا للخ ةديدج ةلاح084 ليجضست مت

دافأا ام بضسح كلذو،ةيضضاملا ةعاضس42
دضصرل ةيملعلا ةنجلل يمضسرلا قطانلا هب
ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو
مت امك.راروف لام˘ج رو˘ت˘كد˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لا

حضضوأاو .ةد˘يد˘ج تا˘ي˘فو90 لي˘ج˘ضست
نيباضصملا ددع يلامجإا نأا راروف لامج
يف هروهظ ةيادب ذنم انوروك سسوريفب

غلب امني˘ب ،ة˘لا˘ح94569 غلب ،رئازج˘لا

اميف امأا. ةافو6962 تايفولا يلامجإا
نلعلا مت دقف ءافضشلا تلاحب قلعتي

للخ ءاف˘ضش ة˘لا˘ح183 ليجضست ن˘ع

يلامجا عف˘تر˘ي˘ل ةر˘ي˘خألا ة˘عا˘ضس42ـلا
يف ةحئاجلا ةيادب ذنم ءافضشلا تلاح

ءانتقا نأاضشبو.ةلاح10446 ىلا رئازجلا
ميعطتلا ةياد˘بو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف حا˘ق˘ل
اذه يف اهرايتخاب تماق رئازجلا نأا ىلإا،
يف ةيحضصلا تا˘ط˘ل˘ضسلا ه˘ج˘ت˘تو.نأا˘ضشلا
يكل،يضسورلا حاقللا رايتخا وحن دلبلا
نوكت نأاو يدحتلا ةهجاوم نم نكمتت

يتلا ميعطتلا ةلمح دعوم لولحب ةزهاج
اقفوو .لبقملا يفنا˘ج ر˘ه˘ضش ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘ضس
كضشو ىلع رئازجلا نإاف ةعلطم رداضصمل
يضسورلا فرطلا عم قافتا ىلع عيقوتلا

تاعرج نم فلآلا تائم ءارضش لجأا نم
ةضصحلا هذه حمضستضسو اذه.ابيرق حاقللا
دضض ميعطتلا ةلمح ءدبب رئازجلل ىلوألا
د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ه˘ب ى˘ضصوأا يذ˘لا و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع،دد˘ح˘م˘لا

تاذ بضسحو .ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ةيناث ةضصح ميلضست متيضس هنإاف رداضصملا
لا˘ق ا˘م˘ك.ر˘ه˘ضش ن˘ع ل˘˘ق˘˘ت ل ةد˘˘م ي˘˘ف
ل ةيرئازجلا تاطلضسلا نإا هتاذ ردضصملا
تاعرج ىلع لوضصحلا ةيناكمإا دعبتضست
يف ةحورطملا ىرخأا تاحاقل نم ةيفاضضإا
سسفن بضسحو.«سسكافوك» سضرع راظتنا
نينثإلا موي،راي˘ت˘خلا م˘ت د˘ق˘ف ردا˘ضصم˘لا
هضسأارت يذلا عا˘م˘ت˘جلا لل˘خ،ي˘ضضا˘م˘لا
يذلاو ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا

ل˘˘ئا˘˘ضسو˘˘لاو قر˘˘ط˘˘لا ثح˘˘ب˘˘ل سصضصخ

دضض حاق˘ل˘لا ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘ل˘ل ة˘حا˘ت˘م˘لا
حا˘˘ق˘˘ل نا˘˘ك كلذ˘˘ل .ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
نم ًلضضفم يضسورلا «ي˘ف.كي˘ن˘تو˘ب˘ضس»
ل ةزيمب ةنراقم ةيحضصلا تاطلضسلا لبق
نم نينثا ىلع دمتعي ثيح,اهب ناهتضسي
ةينقت يهو ،ةلدعملا ةيدغلا تاضسوريفلا
سصخي ام˘ي˘ف ا˘ضضيأاو،ة˘ضشا˘ضشه ل˘قأا حا˘ق˘ل

ةحضصلا ريزو مدقو اذه .نيزختلا لماع
للخ اضضر˘ع د˘يزو˘ب ن˘ب ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
متي يتلا تاحاقللا عيمج لوح عامتجلا
ةيملعلا اه˘ضصئا˘ضصخو ا˘ي˘لا˘ح ا˘ه˘ق˘يو˘ضست
حاقللا نأا ود˘ب˘ي و .ا˘هر˘يو˘ط˘ت تا˘ي˘ن˘ق˘تو
ا˘ق˘فو هد˘يد˘ح˘ت م˘ت ا˘م ل˘ضضفأا ي˘˘ضسور˘˘لا
ةنجللا لب˘ق ن˘م ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل
فورظو نامألاو ةيلاعفلا يهو ،ةيملعلا
.ةبضسانملا نيزختلا
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نم رضضخألا ءوضضلا حنمل ةموكحلا هجتت
ةقلغملا ةينآارقلا سسرادملا حتف ةداعإا لجأا
نآارقلا ةعاذإا تناكو. انوروك ةحئاج ببضسب
ىلع ةيئدبملا ةقفاوملا نايب تلقن دق ميركلا
قفو ديدج نم ةينآارقلا سسرادملا حتف ةداعإا
تنا˘˘كو, مرا˘˘ضص ي˘˘˘ح˘˘˘ضص لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب
نم سسرادملا هذ˘ه تن˘ث˘ت˘ضسا د˘ق ة˘مو˘كح˘لا
سسم يذ˘˘لا ة˘˘ضسارد˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘ضسا رار˘˘˘ق
زكارمو ةيعماجلاو ةيميلعتلا تاضسضسؤوملا
.طرافلا ربمفو˘ن ر˘ه˘ضش ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

،ةمئألل ةينطولا ة˘ي˘ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا سسي˘ئر نا˘كو

ىلع قباضس تقو يف ددضش دق،يميجح لولج

ةينآارقلا سسرادملا حتف يف ليجعتلا ةرورضض

ديزأا دعب ةبلطلل ةيلخادلا ةيملعلا اياوزلاو

ةحئاج ببضسب قلغلا نم رهضشأا ةينامث نم

هذه ةلضصاوم ةرورضض ىلع اددضشم ،انوروك

لاقو .ةبلطلا نم اهريغ˘ك ا˘ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ئ˘ف˘لا

ةباقنلا نإا ةيفحضص تاحيرضصت يف يميجح

ةينيدلا نوؤوضشلا ةرازو ىدل بلطب تمدقت

طاضشن حتف يف عارضسإلا لجأا نم فاقوألاو

رهضشأا ذنم ةقلغملا ةينآارقلا سسرادملاو اياوزلا

سسي˘ئر را˘ضشأاو .ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف بب˘˘ضسب

تارار˘ق نأا ة˘م˘ئأل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا

يف ايجيردت ةضساردلا ةدوع نأاضشب ةموكحلا

ةعماجلا اهيف امب ةيميلعتلا راوطألا فلتخم

طاضشن فانئتضسا ةرورضضب ةبلاطملل مهتعفد،

ذنم ةقل˘غ˘م˘لا ا˘ياوز˘لاو ة˘ي˘نآار˘ق˘لا سسراد˘م˘لا

اميضسل ،نآارقلا ةبلط هجو يف ةديدع رهضشا

ثد˘ح˘ت˘م˘لا ا˘˘عدو .ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا سسارد˘˘م˘˘لا

يف عارضسإلاو فقوم˘لا كراد˘ت˘ل ة˘مو˘كح˘لا

ةيملع˘لا ا˘ياوز˘لاو ة˘ي˘نآار˘ق˘لا سسراد˘م˘لا ح˘ت˘ف

ي˘ف ي˘ل˘خاد˘لا نار˘ي˘ط˘لا ةدو˘ع ع˘م ة˘˘ضصا˘˘خ

حرتقاو .يربلا لقنلا نع رظحلا عفر راظتنا

يحضص لوكوتورب قيبطت يميجح لولج

يضشفت عنمل سسرادملاو اياوزلا يف مراضص

نأا قا˘˘ي˘˘ضسلا تاذ ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘˘ضشم، ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

رثكأا نيب نم ربتعت اهحتف ذنم دجاضسملا

ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا˘ب ا˘ماز˘˘ت˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألا

ل˘ي˘ج˘ضست مد˘ع ل˘ي˘لد˘ب، ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا فو˘˘ف˘˘ضص ي˘˘ف تا˘˘با˘˘ضصإا

نإاف لباقملاب، هيلعو نيلضصملا وأا دجضسملا

ل˘كضشي ن˘ل ة˘ي˘نآار˘ق˘لا سسراد˘م˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘عإا

.نييرئازجلا ىلع ايحضص اديدهت

:دكؤوي يفصسوي روصسيفوربلإ تايبوللإ سضعب هيذغت ديدجلإ حاقللإ نم فوختلإ نأإ دكأإ

«إنوروك صسوريف رإسشتنا نم دحلل ديحولا حÓسسلا وه حإقللا»

ةريخألإ ةعاصس42 ـلإ لÓخ دجتصسملإ يجاتلإ سسوريفلاب ةيمويلإ تاباصصإلإ ددع عافترإإ

ءإفسش ةلإح183 و تإيفو9 ،إنوروك صسوريفب ةديدج ةبإسصإا084 ليجسست
يسسورلا «يف.كينتوبسس» حإقل دإمتعا وحن هجتت رئازجلا ^

مراصص يحصص لوكوتورب قفو

ةينآارقلا صسرادملا حتف ةدإعإإب صصيخرتلا وحن هجتت ةموكحلا
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ن˘˘م تأر˘˘سشع˘˘لأ سسمأأ را˘˘ه˘˘˘ن ن˘˘˘سش

ة˘ع˘با˘ت˘لأ ،نو˘ي˘ع˘لأ سسأأر ة˘ير˘ق نا˘˘كسس
ىلع ةعقأولأ طابسص جرب ةيدلبل ايرأدأ

ةيبرغلأ ةهجلأ ىسصقأاب ملك07 دعب
دعت ي˘ت˘لأ، ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ل
أرقف لظلأ قطانم رثكأأ نيب نم ةدحأو
جاجتح’اب مايقلأ ىلع ةيبرغلأ ةهجلاب

طبأرلأ72 مقر يئ’ولأ قيرطلأ قلغو
ةيدلب  دودحو طابسص جرب ةيدلب نيب
ةراجحلاب ،ةنيطنسسق ةي’وب سسيداب نب
رورملأ ة˘كر˘ح ه˘جو ي˘ف سسيرا˘ت˘م˘لأو
ي˘ت˘لأ بلا˘ط˘م˘لأ ن˘م ة˘ل˘م˘ج ن˘ي˘˘ع˘˘فأر
اهسسأأر ىلعو ،ةيمويلأ مهتايح سصخت

تفرع يتلأ ةيئأدتب’أ ةسسردملأ لاح
ت’واطو ماسسقأ’أ يف أريبك أروهدت
يكلأ بايغلأ ىلإأ ةفاسضإ’اب ذيمÓتلأ
يف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ ي˘ح˘سصلأ لو˘كتور˘ب˘ل˘ل
ا˘م و˘هو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لأو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘لأ تأودأأ
ذيمÓت˘لأ ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع أر˘ط˘خ ل˘كسشي

عفر امك ، ءأوسس أدح ىلع نيملعملأو
أولاق يتلأ تايافنلأ لكسشم ناكسسلأ

ءايحأ’أ رسصاحت تح˘ب˘سصأأ ا˘ه˘نأأ ا˘ه˘ن˘ع
ةغرفم ىلإأ ةيرقلأ تلوحو تأومأ’أو
ذنم تئسشنأأ ةيرق ىلإأ سسيلو ةيمومع
نم ديزأأ اهب نمزلأ نم نرق نم رثكأأ

نوجتحملأ عفر امك  ةمسسن ف’أأ30
فر˘˘˘سصلأ تأو˘˘˘ن˘˘˘ق با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘كسشم
برسشلل ةح˘لا˘سصلأ ها˘ي˘م˘لأو ي˘ح˘سصلأ

رسصتقت ’ ناكسسلأ ةاناعم نأأ نيدكؤوم
ةديدع يه ل˘ب ط˘ق˘ف تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ى˘ل˘ع
برسشلأ هايم اهسسأأر ىلعو  ةددعتمو
دكأأ ن˘يأأ ،ي˘ح˘سصلأ فر˘سصلأ تأو˘ن˘قو
ءايحأأ » نع ةرابع مهنأأ  ناكسسلأ انل
نم ديدعلأ  لأزت’ ثيح  » تأومأأ
بناجب رف˘ح˘لأ نو˘ل˘م˘ع˘ت˘سسي  نا˘كسسلأ

فرسصلأ هايم غيرفت لجأأ نم مهلزانم
ايئابو أرطخ لكسشي ام وهو ،يحسصلأ
لسصف لÓخ ةسصاخ مهتÓئاعلو مهل
أأد˘ب˘تو ةرأر˘ح˘لأ ع˘ف˘تر˘ت ن˘يأأ ف˘ي˘˘سصلأ

، ناكم لك نم ثاعبن’أ يف حئأورلأ
بذ˘بذ˘ت˘لأ ن˘م نا˘كسسلأ ى˘كت˘سشأ ا˘م˘ك
هايملا˘ب ة˘ير˘ق˘لأ د˘يوز˘ت ي˘ف ل˘سصا˘ح˘لأ
تسسي˘ل ةد˘م ذ˘ن˘م بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلأ
نومدقي مهلعجي ام وهو  ةريسصقلاب

راعسسأاب جيرا˘ه˘سصلأ ها˘ي˘م ءأر˘سش ى˘ل˘ع

جد0001 يف ةلث˘م˘ت˘م˘لأو ة˘ع˘ف˘تر˘م
عمو مايأأ ةعبرأأ لك دحأولأ جيرهسصلل
مهلسصت هايملل ةيرئأزجلأ ةروتاف أذه
هوكلهتسسأ ام نمث أوعفديل رأرمتسساب
ةيفأزج راعسسأاب تأات مل يتلأ هايملأ نم
سصق˘ن  ن˘م نا˘كسسلأ ى˘كت˘˘سشأ ا˘˘م˘˘ك ،
يلاهأأ بلاط امك ، ةيمومعلأ ةرانإ’أ

يذلأ ديربلأ زكرم حتفب نويعلأ سسأر
تانيعسستلأ تأونسس لÓخ هزاجنإأ مت
ناكسسلأ هيلع لوقي زكرملأ أذه نأأ ’إأ

ىلإأ لوح لب حور Óب Óكيه  لظ
مت نأأ دعب  هل نكسسم ’ نم  نكسسم
،   هب سصاخسشأ’أ نم ديدعلأ  ناكسسإأ

رئأزجلأ ديرب ىلع نومئاقلأ فلكي ملو

أذه˘ل ةرا˘يز˘ب م˘ه˘سسف˘نأأ ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ب
هجو يف ديدج نم هحتف ةداعإ’  رقملأ

هتامدخ نم ةدافتسسÓل ةيرقلأ ينطأوم
نمب ناكسسلأ ف’أأ اهب ةيرقلأ نأأ مغر
ىلع نيرداقلأ ريغ  نودعاقتملأ مهيف
وأأ ،طابسص جر˘ب˘ب ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإأ ه˘جو˘ت˘لأ
،  مهبتأور مÓتسس’ يتانزلأ دأو ةيدلب

با˘ي˘غ ن˘م نا˘˘كسسلأ ى˘˘كت˘˘سشأ  ا˘˘م˘˘ك
ن˘ع كي˘ها˘ن ، ة˘ير˘ق˘لأ ل˘خأد ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لأ

ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ ق˘فأر˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ك با˘˘ي˘˘غ
، يرأوجلأ بعلملأ ةئيهت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ي˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘˘˘كسسلأ سصسصحو
تا˘ط˘ل˘سسلأ ن˘يد˘سشا˘ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’أو
يلأو ديسسلأ  اهسسأأر ىلعو ةيلحملأ
مهت˘ير˘ق ى˘لإأ ةرا˘يز˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب ة˘ي’و˘لأ
يت˘لأ ةا˘نا˘ع˘م˘لأ م˘ج˘ح ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل

ة˘م˘سسن ف’أأ30 نم ر˘ث˘كأأ ا˘ه˘سشي˘ع˘ي
ةروثلأ لÓخ سسيفنلأو سسفنلأ أومدق
ءأدوسسلأ ةيرسشعلأ لÓخو ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لأ

.ةمأركب سشيعلأ لجأأ نم
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د˘حأأ ة˘ي’و˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لأ عا˘ط˘ق نا˘كو
نم تررسضت ي˘ت˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ر˘ب˘كأأ
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع تر˘˘م˘˘غ ي˘˘ت˘˘لأ لو˘˘ي˘˘˘سسلأ
ني˘ن˘ث’أ ى˘لإأ د˘حأ’أ ة˘ل˘ي˘ل سشي˘نرو˘كلأ

تأرسشعلأ ةريخأ’أ هذه تقرغأأ ثيح
اهنيب ن˘مو ة˘سصا˘خ˘لأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ ن˘م
تناك  يتلأ تÓفاحلأ نم ريبك ددع
ةيربلأ ةطحملأ ىوتسسم ىلع ةنوكرم
ماع ءاسضف ىلإأ تلوحت يتلأ ةيقرسشلأ
نيرتملأ اهب هايملأ ولع زواجت امدعب
ددعب تقحل يتلأ رأرسضأ’أ رسسفي ام
تناك يتلأ  لقنلأ تÓفاح نم ربتعم
ترد˘قو ، ة˘ط˘ح˘م˘لأ هذ˘ه˘ب ة˘˘نو˘˘كر˘˘م
ةي’ولاب سصأوخلأ ني˘ل˘قا˘ن˘لأ  ة˘ي˘ع˘م˘ج
ءأرج تررسضت ي˘ت˘لأ تÓ˘فا˘ح˘لأ دد˘ع

ةلفاح06 نم رثكأاب تاناسضيفلأ هذه
تناكو تاي’ولأ نيب ام لمعت اهبلغأأ
ةطحملاب يرأرطسضأ فقوت ةلاح يف
يربلأ لقنلأ  ةكرح ديمجت دعب ةيربلأ
انوروك سسوريف ببسسب تاي’ولأ نيب
نأاب لجيجب نيلقانلأ ةيعمج تدكأأو ،
ةبرسض ىق˘ل˘ت ة˘ي’و˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لأ عا˘ط˘ق
امدعب تاناسضيفلأ هذه ءأرج ةمسصاق
تناك يتلأ تÓفاحلأ مظعم تبيسصأأ
رأر˘سضأا˘ب ة˘ير˘ب˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لأ ل˘˘خأد˘˘ب

يف ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ ا˘ه˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘م˘ي˘سسج
بلطتي ام لامعتسسإÓل نهأرلأ تقولأ

يتلأ ةيلمعلأ يهو  اهحÓسصإ’ اتقو
ىلإأ لسصت ةربتعم ةيلام غلابم بلطتت

ةبسسنلاب ميت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م006 وحن
ترر˘سضت ي˘ت˘لأ تÓ˘فا˘˘ح˘˘لأ سضع˘˘ب˘˘ل
نع ا˘ه˘ن˘م˘ث د˘يز˘ي ي˘ت˘لأو ا˘ه˘تا˘كر˘ح˘م

ديزيام لعلو. ميتنسس002و رايلملأ
ي˘ت˘لأ رأر˘˘سضأ’أ ر˘˘ب˘˘ج ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص ن˘˘م
نأأ وه لجيجب لقنلأ عاطق اهل سضرعت

ام نيلماعلأ نيلقانلأ نم أريبك أددع
تسضر˘˘ع˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لأو تا˘˘ي’و˘˘لأ ن˘˘ي˘˘˘ب

’ ة˘˘م˘˘ي˘˘سسج رأر˘˘سضأ’ م˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح
أومجحأأ ثيح نيمأاتلأ ىلع نورفوتي

ةسصاخلأ نيمأات˘لأ ة˘ق˘ي˘ثو د˘يد˘ج˘ت ن˘ع
نيب لقنلأ ةكرح نأأ ىوعدب مهتÓفاحب
سسرام ره˘سش ذ˘ن˘م ةد˘م˘ج˘م تا˘ي’و˘لأ
لوسصح ةلاحتسسأ ينعي ام يسضاملأ

ةيرورسضلأ تاسضيوعتلأ ىلع ء’ؤوه
ةينأديملأ ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لأ ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع

يتلأ ةسصاخلأ ةنجللأ اهب تماق يتلأ
ةمجانلأ رأرسضأ’أ مييقتل اهليكسشت مت

هذ˘˘ه˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’أ تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف˘˘˘لأ ن˘˘˘ع
تاهجلأ نأاب يلأولأ ديكأاتو تÓفاحلأ
سصأو˘خ˘لأ ل˘كب ل˘ف˘كت˘ت˘سس ة˘ي˘سصو˘˘لأ
لÓ˘˘خ  م˘˘ه˘˘كÓ˘˘مأأ ترر˘˘سضت ن˘˘يذ˘˘لأ
ع˘م ة˘ي’و˘لأ تحا˘ت˘جأ ي˘ت˘لأ لو˘˘ي˘˘سسلأ
.عوبسسأ’أ ةيأدب

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ4716ددعلا0202 ربمسسيد42 سسيمخلا4
www.akhersaa-dz.com

 تايلولا نيب ام لمعت اهبلغأا ةلفاح06 نم رثكأا ررضضت

 لجيجب لقنلا عاطقل ةعجوم ةبرسض هجوت تاناسضيفلا

ةيرزملا ةيضشيعملا مهفورظ نيضسحتب ةبلاطملل

ةملاقب ةيجاجتحا ةكرح نونسشي نويعلا سسأار ةيرق ناكسس
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ة˘ه˘ج˘˘لا˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع تد˘˘ه˘˘سش
سسمأأ لوأأ لجيج ةي’و نم ةيقرسشلأ
ىلع ةيليل˘لأ تا˘م˘ج˘ه˘لأ ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس
طبر  نمسضت يتلأ ةيسساحنلأ لبأوكلأ

تنر˘ت˘نأ’أ ي˘ت˘كب˘سشب ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
يف بب˘سست ا˘م و˘هو تبا˘ث˘لأ ف˘تا˘ه˘لأو
يتيدلب نم لكب اهلمكأاب تاهج لزع
رداسصم بسسحو .رسصن˘ع˘لأو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ

تاكبسشل ةعبات رسصانع نإاف ةقباطتم
ةدعب طسشنت يتلأ ةيسساحنلأ لبأوكلأ

ةعاسس يف تمجاه ةي’ولأ نم قطانم
ءاثÓثلأ ىلإأ نينثإ’أ ةليل نم ةرخأاتم
ىلع ةيفتاهلأ ت’وحملأ نم ديدعلأ

ةيليملأو ر˘سصن˘ع˘لأ ي˘ت˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم
ثيح لجي˘ج ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع قر˘سش
ن˘م ة˘ل˘ئا˘ه تا˘ي˘م˘ك ى˘˘ل˘˘ع تلو˘˘ت˘˘سسأ
د˘ع˘ب ة˘ي˘سسا˘ح˘ن˘لأ ل˘بأو˘كلأو كÓ˘سسأ’أ
يت˘لأ ة˘ي˘نا˘سسر˘خ˘لأ ة˘ي˘ط˘غأÓ˘ل ا˘ه˘عز˘ن
أذه ببسستو ، ت’ّوحملأ هذه يمحت
ن˘م ر˘ب˘كأ’ا˘ب ف˘سصو يذ˘لأ مو˘˘ج˘˘ه˘˘لأ
ةدع لزع يف ةليوط ةدم ذنم هعون
ق˘فد˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ف˘قو˘ت د˘ع˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

فتاهلأ نأاسش ه˘نأا˘سش ا˘هو˘ح˘ن تنر˘ت˘نأ’أ
ةيدلبب ةبأرعل اتقطنم تناكو ، تباثلأ
ةيليملأ ةيدلبب يلع د’وأأو رسصنعلأ
يليللأ موجهلأ أذه نم أررسضت رثكأ’أ
تا˘م˘ج˘ه˘˘لأ نا˘˘هذأ’أ ى˘˘لأ دا˘˘عأأ يذ˘˘لأ
تفدهتسسأ يت˘لأ ةدد˘ع˘ت˘م˘لأو ةر˘ي˘ث˘كلأ
نم قطان˘م ةد˘ع˘ب ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لأ ة˘كب˘سشلأ

ةيسضاملأ عيباسسأ’أ لÓخ لجيج ةي’و
يتلأ ةيليملأ ةيد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب أد˘يد˘ح˘تو
ةيلجيجلأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ر˘ث˘كأأ ن˘م تنا˘ك
تا˘˘با˘˘سصع تا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ه ن˘˘˘م أرر˘˘˘سضت
اهب قطانم ةدع سضرعت ليلدب لبأوكلأ

ةيسضاملأ مايأ’أ لÓخ ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘لز˘ع˘ل
ي˘ت˘لأ بير˘˘خ˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع بب˘˘سسب
هذهب ةيفتا˘ه˘لأ تا˘كب˘سشلأ تفد˘ه˘ت˘سسأ
كرد˘لأ ح˘لا˘سصم نأأو ا˘م˘ل˘ع ق˘طا˘ن˘م˘لأ

ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ة˘˘طر˘˘˘سشلأو
ل˘بأو˘˘كلأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘طا˘˘ن˘˘ق عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسأ
تايدلب ةدع˘ب ة˘قور˘سسم˘لأ ة˘ي˘سسا˘ح˘ن˘لأ

نيطروتم سصاخسشأأ ةدع تفقوأأ امك
أذه لك نأأ ريغ بيرختلأ تايلمع يف
هذ˘ه طا˘سشن ف˘قو˘˘ل ا˘˘ي˘˘فا˘˘ك ن˘˘كي م˘˘ل
ا˘ه˘نأا˘سشب  مو˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘با˘˘سصع˘˘لأ

.ةريثك ماهفتسسأ تامÓع

 ةيضضاملا عيباضسألا لÓخ عقو يذلا كلذل هباضشم ويرانيضس يف

  ةيفتاه ةلزع يف اهلخدتو لجيجب قطانم ةدع مجاهت ةيسساحنلا لباوكلا تاباسصع

ةيدام رئاضسخ يف تببضست يتلاو يراجلا عوبضسألا لئاوأا ةقطنملا تبرضض يتلا تاناضضيفلا باقعأا يف ةعجوم ةبرضض لجيج ةيلوب لقنلا عاطق ىقلت
. ةماعلاو ةضصاخلا تاكلتمملا اذكو ةيتحتلا ةينبلا ىوتضسم ىلع ةربتعم

رئاضسخلا نع تاضضيوعتب نيبلاطم
 ةريخألا تاناضضيفلا اهتببضس يتلا

لجيجب «بسساقملا» ناكسس
 تاقرطلا نوقلغيو نوجتحي

ةي’و ةم˘سصا˘ع˘ب بسسا˘ق˘م˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كسس مد˘قأأ
تاقرطلأ نم ددع قلغ ىلع ءاعبرأ’أ سسمأأ لجيج
اهتببسس يتلأ رأرسضأ’أ ىلع اجاجتحأ كلذو ةيعرفلأ
نم تأرسشعلأ جرخ دقو .ةريخأ’أ تاناسضيفلأ مهل
مهكÓمأأ تسضر˘ع˘ت ن˘يذ˘لأ بسسا˘ق˘م˘لأ ي˘ح نا˘كسس

يسضاملأ دحأ’أ تاناسضيف لÓخ ةميسسج رأرسضأ’
ةيدؤوملأ تاقرطلأ قÓغإاب أوماق ثيح عراسشلأ ىلإأ
ةراجحلأو سسيراتملأ لام˘ع˘ت˘سسا˘ب م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإأ

يتلأ ةريبكلأ رأرسضأ’أ نع مهسضيوعتب نيبلاطم
قسشي يذلأ بسساقملأ دأو ناسضيف ءأرج مهب تقحل
سصوسصخب قيقحت حتفو ةينكسسلأ ةقطنملأ هذه
أولّمح امدعب تاناسضيفلأ هذه يف ةببسستملأ ةهجلأ
ثدح اميف ة˘ل˘ما˘كلأ ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ ا˘ه˘ن˘ي˘ع˘ب ا˘فأر˘طأأ
ةيامحو دأولأ ىرجم ريهطتب اهمايق مدع ىوعدب
نم هيتفسض ىلع ةدجأوتملأ تانكسسلأ باحسصأأ

نم تردسص يتلأ تأريذحتلأ مغر قدحملأ هرطخ
ي˘فو  دأو˘لأ أذ˘ه ر˘ط˘خ سصو˘˘سصخ˘˘ب فأر˘˘طأأ ةد˘˘ع
ةرأزو تناكو. ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم اهتمدقم
قيقحت ةنجل سسمأأ لوأأ تدفوأأ دق ةيئاملأ درأوملأ

د˘يد˘ح˘ت ل˘جأأ ن˘م ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و ى˘˘لإأ ي˘˘سصق˘˘تو
بسساقملأ دأو تاناسضيف سصوسصخب تايلوؤوسسملأ

لويسس  اهتفلخ يتلأ رأرسضأ’أ ىلع فوقولأ أذكو
قطانم ةدع ةريخأ’أ هذه ترأز ثيح ريخأ’أ دحأ’أ

ةطبأرلأ ةقطنم  اهنمو لويسسلأ هذه نم ةررسضتم
يذلأ «يقÓملأ» رسسج أذكو ةرطنقلأ دأو رسسجو
.فداهلبو رسصنعلأ يتيدلب طبري
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نونسشي نولاطبلا بابسشلا
ةيدلب رقم مامأا اماسصتعا

ةملاقب فولخم نيع
لا˘ط˘ب˘لأ با˘ب˘سشلأ ن˘م تأر˘سشع˘لأ سسمأأ را˘ه˘ن ن˘˘سش
مامأأ ،  ةيجاجتحأ ةفقو ، ةملاقب فولخم نيع ةيدلبب
ىلع ديدسشلأ مهرمذت نع نيربعم  ةيدلبلأ رقم
ةيدلبلأ بابسش  ةيعسضو اهيلأ  تلأأ يذلأ عسضولأ
نم ةيئامنإأ عيراسشم بايغو ، ةقناخلأ ةلاطبلأ ةجيتن
تأرسشع نم Ó˘ي˘ل˘ق أدد˘ع و˘لو سصا˘سصت˘مأ ا˘ه˘نأا˘سش
ام دوقع يف ريبكلأ سصقنلأ نع كيهان ، نيلاطبلأ
نيدكؤوم ، ةهجلأ بابسشل حنمت يتلأ ليغسشتلأ لبق
يعام˘ت˘ج’أ طا˘سشن˘لأ ة˘ير˘يد˘م ى˘لإأ أو˘ه˘جو˘ت م˘ه˘نأأ
مهبلط نأأ ’إأ ليغسشتلأ لبق ام دوقع ىلع لوسصحلل
لبق ام دوقع دوجو مدع ةجحب بلسسلاب لبوق
نولبقي مهلعج يذلأ ءيسشلأ ، ةيريدملاب ليغسشتلأ

ةيدل˘ب˘لأ ر˘ق˘م ما˘مأأ ما˘سصت˘ع’أ و  جا˘ج˘ت˘ح’أ ى˘ل˘ع
ةينعملأ تاطلسسلل مهت’اغسشنأو مهتوسص عامسسإ’
بابرأأ مهبلغأأ نأأو ةسصاخ ، مهتاناعمل Óح دجت اهلعل
يف لوخدلاب نيددهم ، لمعلل ةسسام ةجاحب مه رسسأ
مهت’اغسشنأ دجت مل أذإأ ماعطلأ نع يعامج بأرسضأ
هتهج نم ، ةينعملأ تاطلسسلأ ىدل ةيغاسص نأذأأ

هئاقل لÓ˘خو يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر
لمع بسصانم هيدل سسيل هنأأ مهل دكأأ نيجتحملاب

Yõ Gdójø.∫.ينزواجتت ةيلمعلأ هذهو

ةباضصإلا ىلإا ةيحضضلا ضضرعت اميف
ضضوحلاو ضسأارلا ىوتضسم ىلع

Óفط سسهدي عئاسضبلا لقنل راطق
فراطلاب راتخم ةطيبسش ةقطنمب

ىسسوم يوأدف ةقطنمب عئاسضبلأ لقنل راطق سسهد
دعب فراطلاب راتخم ةطيبسش ةيدلب ميلقإ’ ةعباتلأ

ةنسس51 رمعلأ نم غلبي Óفط ءاعبر’أ سسمأأ رهظ
بسسحو .ة˘يد˘يد˘ح˘لأ ة˘كسسلأ ى˘˘ل˘˘ع هرور˘˘م ءا˘˘ن˘˘ثأأ

لفطلأ لقنب تلفكت يتلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم
ىوتسسم ىلع ةباسصإ’أ ىلإأ سضرعت يذلأ ةيحسضلأ
ةنيد˘م˘ب ي˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق˘لأ ى˘لإأ سضو˘ح˘لأو سسأأر˘لأ
. جÓعلأ يقلتل راتخم ةطيبسش
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ةيريد˘م˘لأ ذ˘خ˘ت˘ت ف˘ي˘ك ن˘ي˘ل˘ئا˘سست˘م
فيقو˘ت˘ب تما˘ق تمأدا˘م رأر˘ق أذ˘كه
ي˘هو ا˘ه˘ي˘ل˘ع بو˘سضغ˘م˘لأ ةر˘يد˘م˘لأ
ا˘ه˘ي˘لأ نو˘ب˘سصي أو˘نا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘يا˘غ˘لأ

نم ةثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو
ي˘ف أو˘˘ل˘˘خد م˘˘ه˘˘نأأ م˘˘غر م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘مز
مقاط˘لأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو  ي˘عا˘م˘ج بأر˘سضإأ
ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م يرأدإ’أو يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ
اسصعلأ ةسسايسسل ديدسشلأ مهراكنتسسأ
فأرطأأ اه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لأ ا˘سصع ن˘م˘ل

ام بسسحو ةيبرت˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب ة˘ي˘ف˘خ
مه˘ئا˘ق˘ل ر˘ثإأ تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘م بر˘سست
بيسصنت ةب˘سسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يد˘م˘ب
ةدوعلأ مدعب هوغلبأأ مهنأأ  ديدج ريدم
فيقوت رأرق ءاغلإأ نيح ىلإأ لمعلل
ةذ˘˘تا˘˘سسأأ نأأ ر˘˘˘كذ˘˘˘يو  .م˘˘˘ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز
ي˘ع˘ي˘بر˘لأ ل˘ب˘ي˘ب˘ط ن˘ب ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م
د˘ق ي˘قأو˘ب˘لأ مأأ ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب
حو˘ت˘ف˘م˘لأ م˘˘ه˘˘بأر˘˘سضإأ  ي˘˘ف أو˘˘ل˘˘خد
ىسضم يذلأ ريدملأ ليحرب ةبلاطملل

بابسسأأ ةدعل عوبسسأأ نم رثكأأ هيلع
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ق˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
هنوسشيعي يذلأ فسسعتلأو  طلسستلأو
تأو˘ن˘سس ثÓ˘ث ذ˘ن˘م ةر˘˘يد˘˘م˘˘لأ ع˘˘م
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لأ ل˘˘ك ة˘˘نا˘˘˘هإا˘˘˘ب كلذو
مهماهم ةسسرامم ءانثأأ ةطسسوتملاب
ّذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ ىأأر˘˘مو ع˘˘م˘˘سسم ما˘˘مأأو
˘مأد˘خ˘ت˘سسا˘ب ر˘م˘ت˘سسم˘˘لأ د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لأ,
سضعبب نسصحتلأو ذوفنلأو ةطلسسلأ

ةيريدملاب ن˘يذ˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ ءا˘سسؤور
يف ةياغل اه˘ت˘مد˘خ ي˘ف أو˘تا˘ب ن˘يذ˘لأ
رأوحلأ تأونق قلغ ,...بوقعي سسفن
لابق˘ت˘سسأ سضفرو ا˘ه˘ع˘م لا˘سصت’أو
,  مهدرطو اهبتكم يف نيفظوملأ
ةسسسسؤو˘م˘لأ ن˘ع ر˘م˘ت˘سسم˘لأ با˘ي˘غ˘لأ

ةذ˘˘تا˘˘سسأ’أ ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ل˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘تو
يف مه˘ل تر˘كذ ثي˘ح ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأو
ةسسسسؤوملأ ريسست اهنأأ تابسسانم ةدع
,لاقنلأ فتاهلأ لامع˘ت˘سسا˘ب د˘ع˘ب ن˘ع
تا˘ي˘حÓ˘سص ح˘ن˘م˘ب ا˘هو˘م˘˘ه˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ن˘˘˘˘ع بير˘˘˘˘غ سصخ˘˘˘˘سشل ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسأو
ةيعمج سسيئر هنأ ةجحب ةسسسسؤوملأ
ى˘لإأ لو˘˘خد˘˘لا˘˘ب ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ ءا˘˘ي˘˘لوأأ
حيتافم عيمج نم هتنكمو ةسسسسؤوملأ
حاتفم كلذ ي˘ف ا˘م˘ي˘ف  ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لأ

فوسشك ميلسست˘ب ما˘ق ثي˘ح ا˘ه˘ب˘ت˘كم
مهنأأ ن˘يد˘كؤو˘م , ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل طا˘ق˘ن˘لأ

ة˘ير˘يد˘م ى˘لإأ ىوا˘كسش ةد˘ع أو˘˘ع˘˘فر
’إأ طلسست نم هنوناعي ام نع ةيبرتلأ

،رابتع’أ نيعب ذخأات مل مهيواكسش نأأ
هئاقل يف ةيبرتلأ ريدم نأ نيفسشاك

مهل دكأأ ر˘ب˘م˘سسيد51 خيراتب مه˘ب
يفو مهنم ىوكسش يأ’ هيقلت مدع
ريراقت نأأ ةذتاسسأ’أ فيسضي لباقملأ
متيو ةيريد˘م˘لأ ى˘لإأ ل˘سصت ةر˘يد˘م˘لأ
مهدسض ةحرتقملأ  تابوقعلأ قيبطت
أؤوطأوت كانه نأأ نيربتعم ، اهنيح يف
نود لوحت ةيريدملاب ام تاهبج نم
عاطقلأ ريدم ىلإأ مهيواكسش لوسصو
يفو ةي˘بر˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.
مÓعإ’اب فلكملأ هب ىلدأأ حيسضوت
دعبو ريدملأ ديسسلأ نأأ تاعزانملأو
ةنجل فلك ةذتاسسأ’أ ىواكسش هيقلت

ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لأ ى˘لإأ تل˘ق˘ن˘ت ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
ددسصب يهو نيفرطلأ ىلإأ تعمتسسأو
ريد˘م˘ل مد˘ق˘ي ل˘سصف˘م ر˘ير˘ق˘ت دأد˘عإأ
قيبطتب موقيسس هبسسح يذلأ ةيبرتلأ
. نوناقلأ

يفو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
مÓعإ’اب فلكملأ هب ىلدأأ حيسضوت
دعبو ريدملأ ديسسلأ نأأ تاعزانملأو
ةنجل فلك ةذتاسسأ’أ يواكسش هيقلت
ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لأ ى˘لإأ تل˘ق˘ن˘ت ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
د˘ع˘بو ن˘ي˘فر˘ط˘˘لأ ى˘˘لإأ تع˘˘م˘˘ت˘˘سسأو
ريدمل مد˘ق ل˘سصف˘م ر˘ير˘ق˘ت ا˘هدأد˘عإأ
تأءأرجإ’أ ذختأ هرودب يذلأ ةيبرتلأ
.انوناق اهب لومعملأ ةيبيدأاتلأ

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ
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يعيبرلأ لبيبط نب ةطصسوتم ةذتاصسأأ  بأرصضإأ تايعأدت/ يقأوبلأ مأأ

ةذتاشسأإ ةثÓثو ةريدملإ فقوت ةيبرتلإ ةيريدم
لمعلإ فانئتشسإ نوشضفري مهؤوÓمزو

يلأوتلأ ىلع عبأرلأ مويلل

نولشصإوي““ طايرج““ ةيرق ناكشس
نيب طبإرلإ قيرطلإ قلغ

فيطشسو ةليشسملإ  ةنتاب تايدلب
ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ ““طا˘˘ير˘˘ج““ ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘ك˘˘صس ل˘˘صصأو

9 مقر يئ’ولأ قيرطلأ قلغ ،ةنتاب ةي’وب تابصصقلأ
ل˘صش ي˘ف بب˘صست ا˘م و˘هو، ي˘˘لأو˘˘ت˘˘لأ ىل˘˘ع ع˘˘بأر˘˘لأ مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل

تايدلب ةدع طبري يذلأ قيرطلأ أذهب رورملأ ةكرح
.فيطصس و ةليصسملأ ةنتاب تاي’ول ةعبات

نإا˘ف، نو˘ب˘صصا˘غ˘لأ نا˘ك˘صسلأ ء’ؤو˘ه ا˘ن˘ل هد˘˘كأأ ا˘˘م بصسحو
ق˘ير˘ط˘لأ ق˘ل˘غ˘ب جا˘ج˘ت˘ح’أو عرا˘صشل˘ل م˘ه˘جور˘خ بب˘صس
مهبلاطمل ةيلحملأ تاطلصسلأ ةباجتصسأ مدع ىلإأ دوعي
ةعباتلأ يتاصشملل بورصشلأ ءاملأ ريفوت  يف ةلثمتملأو
تأو˘˘ن˘˘ق عور˘˘˘صشم زا˘˘˘ج˘˘˘نإأ أذ˘˘˘ك و يرأدإ’أ عر˘˘˘ف˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه˘˘˘ل
زا˘ج˘نإأ و ي˘صسرد˘م˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ ر˘ي˘فو˘ت و، ي˘ح˘صصلأ فر˘˘صصلأ

د˘حأأ ا˘ه˘ب عر˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘صضرأ’أ ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث
““روهظلأ ةماقصس““ ةتصشمب ةيئأدتبأ زاجنإأ و ، نينصسحملأ

ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لأ ن˘كا˘صسم˘لأ ط˘بر و،““ة˘مو˘˘تر˘˘م˘˘لأ»ـب ىر˘˘خأأ و
ةعاق عيصسوت و، زاغلأ و ءابرهكلاب ةلوزعملأ يتاصشملاب
ينهملأ نيوكتلل ةقحلم و طايرجب ةدجأوتملأ جÓعلأ

و،ةلغتصسم ريغ و ةرغاصش تيقب يتلأ سسيئرلأ تÓحمب
ر˘ق˘م˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ نا˘م˘صضلأ و““ زا˘غ˘ل˘نو˘صسل““ عر˘ف˘ب أذ˘ك
و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةرا˘نإ’ا˘ب  أو˘ب˘لا˘ط ا˘م˘˘ك،ق˘˘با˘˘صسلأ د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ
ةيحÓف˘لأ ة˘يزأو˘تر’أ را˘بأ’أ لÓ˘غ˘ت˘صسإا˘ب م˘ه˘ل حا˘م˘صسلأ
و تاقرطلأ ةئيهت ةداعإاب  و ،ةلغتصسم ريغ تيقب يتلأ

ةدا˘ي˘ع بنا˘˘ج˘˘ب د˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف
و ةنقعلاب يرأوج بعلمب كلذك ةبلاطملأ و ،بيبطلأ

يد˘ل˘ب˘لأ عر˘ف˘لأ ة˘ي˘قر˘ت ىلإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،.ثأر˘ح ن˘˘ي˘˘ع
ةدحو و ينطولأ نمأÓل رقم حتف و ةيدلب ىلإأ طايرج

فرعي9 مقر قيرطلأ نأأ رابتعإاب ،ةيندملأ ةيامحلل
نم ديدعلأ هب تلجصس و،ايموي ةطصشن ةيرورم ةكرح
ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ل˘ق˘ن˘ت د˘قو  .ة˘ت˘ي˘م˘م ة˘يرور˘م ثدأو˘ح

ع˘م روا˘ح˘ت˘لأ لوا˘حو جا˘ج˘ت˘ح’أ نا˘ك˘˘م ىلأ تا˘˘ب˘˘صصق˘˘لأ
روصضحب أوبلاط و كلذ أوصضفر مهنأأ ريغ ،نيجتحملأ

و مهت’اغصشنأ عام˘ت˘صسÓ˘ل، ا˘ي˘صصخ˘صش ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ي˘لأو
جلصصل ىصسيع.عقأولأ سضرأأ ىلع اهب لفكتلأ

جيريرعوب جرب

موحللإ نم  غك0401 زجح
نم غلك001و ءاشضيبلإ

كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ ءاششح’إ
ةئيبلأ ةيامحو نأرمعلأ ةطرصش ةقرف رصصانع تنكمت
جرب˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ

ءايحأأو عرأوصشب ةيباقر تايرود رثإأ ىلع جيريرعوب
و موحللأ عيبل ةدعم تÓحم ةدع ةبقأرمب ةنيدملأ
أد˘جو نأذ˘ل˘لأو نا˘يرا˘ج˘ت نÓ˘ح˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ن˘جأود˘˘لأ

كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ مو˘ح˘ل˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘ب
ن˘˘مأ’ ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘˘لأو لا˘˘˘صصت’أ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ بصسحو

غلك085 زجح نع ترفصسأأ ةيلمعلأ هذه نإاف ةي’ولأ

لح˘م˘ب جا˘جد˘لأ ءا˘صشحأأ ن˘م غ˘ل˘ك001 و جا˘جد˘لأ ن˘˘م

لحمب جاجدلأ نم غلك064 و ةنصس72  ( خ-ع) وعدملأ

بيبطلأ ريرقت ىلع ءانبو  ةنصس93  (ح-ب) :وعدملأ
كÓهت˘صسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأأ تب˘ثأ يذ˘لأ ير˘ط˘ي˘ب˘لأ

نإاف ةيلخلأ تأذ بصسحو يحصصلأ حبذلأ ةداهصش مأدعن’
مدرلأ زكرم ىوتصسم ىلع اهفÓتإأ مت ةزوجحملأ ةيمكلأ
تلصسرأأ  امهدصض ةيئاصضق  تافلم زاجنأ متيل ،  ينقتلأ
 ىصسوم.ع.ةيلحملأ ةباينلأ ىلإأ

جيريرعوب جرب

ةقرشس ’واح نيشصخشش فيقوت
يراجت لحم

جر˘ب ن˘مأ’  ع˘بأر˘لأ ير˘صضح˘˘لأ ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘ك˘˘م˘˘ت

92 نيب امهرامعأأ نيصصخصش فيقوت نم  جيريرعوب

لح˘م ل˘خأد ن˘م ة˘قر˘صسلأ ة˘لوا˘ح˘م ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘ن˘صس23و
عم رصسكلأ و ددعتلأ ، ليللأ يفرظب ةنرتقملأ ، يراجت

نود سسداصسلأ فنصصلأ نم روظحم سضيبأأ حÓصس ةزايح
تا˘قÓ˘ع˘لأو لا˘صصت’أ ة˘ي˘ل˘خ بصسحو  ي˘عر˘صش ىصضت˘˘ق˘˘م
درو   غÓب رثإأ تمت ةيلمعلأ نإاف ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ
ن˘طأو˘م˘لأ ىد˘ل غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لأ سسح ل˘صضف˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لأ ىلإأ

ةقرصس و رصسك ةلواحمب ناموقي نيصصخصش دوجو هدافم
ءايحأأ دحأاب ةبتكمك دعملأ ةيراجتلأ تÓحملأ  دحأأ
ة˘ط˘خ دأد˘عإأ د˘ع˘ب و ، غÓ˘ب˘لأ ي˘ق˘ل˘ت رو˘ف و. ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ

ةعرصسلأ حانج ىلع نمأ’أ رصصانع لقنت  ةمكحم  لمع
زجح و امهب هب˘ت˘صشم˘لأ ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأأ نا˘ك˘م˘لأ ن˘ي˘ع˘ل
ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لأ ءا˘صضي˘ب˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأ’أ ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
مجحلأ ن˘م ر˘ج˘ن˘خ ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ و ة˘قر˘صسلأ ة˘لوا˘ح˘م
ع˘طا˘ق و (ر˘ي˘ما˘صسم˘لأ عزا˘ن) ة˘يد˘˘يد˘˘ح  ةأدأأ ، ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لأ
ا˘م˘هد˘صض ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م زا˘˘ج˘˘نأ م˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو  د˘˘يد˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ة˘با˘ي˘ن˘لأ ما˘مأأ ه˘ب˘جو˘م˘ب ا˘˘مد˘˘ق ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘صسل˘ج ىل˘ع ة˘ي˘صضق˘لأ ف˘ل˘م ة˘لا˘˘حإأ د˘˘ع˘˘ب و ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
امهعأديإأ مت يروفلأ لوثملأ تأءأرجإأ قفو ةمكاحملأ

. ةيبرتلأ ةداعإأ ةصسصسؤومب
ىصسوم.ع
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دج رداسصم نم ةعاسس رخأأ تملع
ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘˘سصم نأا˘˘˘ب ة˘˘˘قو˘˘˘ثو˘˘˘م
سضبقلأ ءاقلإأ نم تنكمت ينطولأ

رتب يف ببسست يذلأ لعافلأ ىلع
فو˘ي˘سسلا˘ب ة˘كر˘ع˘م د˘˘ع˘˘ب ر˘˘خأ د˘˘ي
ةنيدملاب نيتعو˘م˘ج˘م ن˘ي˘ب تع˘قو
تب˘سشن .ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ

ةليل˘ق˘لأ ما˘يأ’أ ي˘ف ة˘ي˘مأد ة˘كر˘ع˘م
يلع ةديدجلأ ةن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘طرا˘ف˘لأ

ن˘م ن˘ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م ن˘ي˘ب ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن˘˘م
عرأو˘سشلأ كرا˘ع˘م لÓ˘خ با˘ب˘˘سشلأ
راع ةمسصو لكسشت لأزت ’ يتلأ

يح لوحت ثيح ،نينطأوملأ ىلع
م˘˘سسا˘˘ب فور˘˘ع˘˘م˘˘لأو لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سس’أ
،ةديدجلأ ةنيدملأ لخدمب ةمريفلأ
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع كرا˘ع˘م ة˘حا˘سس ى˘˘لإأ
جرا˘خ ن˘ط˘ق˘ي با˘سش ن˘ي˘ب را˘˘ج˘˘سش
نيباسشو ةهج نم ةيرأوجلأ ةدحولأ
ذإأ ،ةدحولأ سسفن يف نانطقي نيرخآأ

تانيرسشعلأ يف وهو باسشلأ رسضح

م˘جا˘هو ا˘ف˘ي˘سس Ó˘ما˘ح ر˘م˘ع˘˘لأ ن˘˘م
يف اعم ا˘نا˘ك ن˘يذ˘ل˘لأ ن˘ي˘ق˘يد˘سصلأ

برسضو ،Óيل ةرسشع ةيداحلأ دودح
ةيولعلأ هفأرطأأ ىلع لوأ’أ باسشلأ
قفر˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع هد˘ي ر˘ت˘ب˘ف
سشا˘ع˘نإ’أ ة˘فر˘غ ي˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح و˘˘هو
ىلع زاهجإ’أ لواحو ،ىفسشتسسملاب
ىلع ةرئاغ ةنعطب هباسصأاف يناثلأ

،رأر˘ف˘لا˘ب ذ’و ،ر˘ه˘˘ظ˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم
ناكو يحلأ لهأأ عمسس نأأ درجمبو
دكأأ د˘قو تو˘ي˘ب˘لأ ي˘ف م˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ

ي˘سسي˘ئر˘لأ بب˘سسلأ نأا˘˘ب ا˘˘نرد˘˘سصم

ى˘لإأ ع˘˘جأر كأر˘˘ع˘˘لأ بو˘˘سشن لو˘˘ح

ـب رد˘ق˘ي ط˘ي˘سسب د˘ج ي˘لا˘م غ˘ل˘˘ب˘˘م

با˘ب˘سشلأ ة˘ي˘˘م˘˘ح نأأ ’أ ،جد002

برح نونل˘ع˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج رو˘م˘غ˘م˘لأ

و ر˘˘˘سضخأ’أ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع تتأأ عرأو˘˘˘˘سش

د˘حأأ د˘˘ي ر˘˘ت˘˘ب ى˘˘لأ تدأأو سسبا˘˘ي˘˘لأ

ن’أ وهو يئاهن لكسشب بابسشلأ

دج ةلاح يف ىفسشتسسملأ يف دجوي

.ةجرح
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ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ي˘˘كو عدوأأ
ة˘ي’و˘ب ف˘سسو˘ي دو˘غ˘˘يز ة˘˘م˘˘كح˘˘م
دعب تقؤوملأ سسبحلأ اباسش ةنيطنسسق
ة˘˘˘طر˘˘˘سش نو˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘ئأد˘˘˘ت˘˘˘عأ
كلذو سضي˘بأأ حÓ˘سس لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
تايثيح دوعتو ،دأرم سشوديد ةيدلبب

ربمسسيد71 خ˘يرا˘ت ى˘لإأ ة˘ي˘سضق˘لأ

رسصانع هابتنأ تفل امدنع ،يراجلأ
يجراخلأ يرسضحلأ نمأÓل ةطرسشلأ

سشوديد ةيدلب˘ب ا˘ن˘كسس062 يحب
،ن˘ي˘هو˘ب˘سشم سصا˘خ˘سشأأ ة˘ثÓ˘ث دأر˘م
ة˘طر˘سشلأ ر˘سصا˘ن˘ع م˘ه˘ي˘˘لإأ مد˘˘ق˘˘ت˘˘ف
ماق يدسسج˘لأ سسم˘ل˘ت˘لأ ةر˘سشا˘ب˘م˘بو
لاجر نم رسصنع سضأرتعاب مهدحأأ
ةطسسأوب هي˘ل˘ع ءأد˘ت˘ع’أو ة˘طر˘سشلأ

ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لأ م˘ت كلذ د˘ع˘ب.ر˘ج˘ن˘خ

يذلأ (إأ.م.ب) وعدملأ هب هبتسشملأ
و (ر.ب) ةيحسضلأ ةباسصإأ يف ببسست
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘طر˘˘سش نو˘˘ع و˘˘ه
ةعرسسلأ حانج ىلع هلقن متيل ةبقرلأ
ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’أ ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ ى˘˘لإأ
ةيلمعل عسضخ ثيح ،دأرم سشوديدب

ةيب˘ط ةدا˘ه˘سش ه˘م˘ي˘ل˘سست و ة˘ي˘حأر˘ج
بط˘˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ن˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘سص
يع˘ما˘ج˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل ي˘عر˘سشلأ

ن˘ع ز˘ج˘ع ا˘مو˘ي81ـب ةنيطن˘سسق˘ب

02 خيراتب فأرطأ’أ مدقو ،لمعلأ
ة˘با˘ي˘ن˘˘لأ ما˘˘مأأ يرا˘˘ج˘˘لأ ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
هب هبتسشم˘لأ ع˘بو˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
ءأر˘جإ’ ي˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فأ بل˘˘ط بجو˘˘م˘˘ب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘سضا˘˘ق ما˘˘مأأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ةلوا˘ح˘م ة˘يا˘ن˘ج˘ب ى˘لوأ’أ ة˘فر˘غ˘لا˘ب
رأرسصإ’أ قبسس عم يد˘م˘ع˘لأ ل˘ت˘ق˘لأ

.تقؤوملأ سسبحلأ هعأديإأ متو

فويصسلاب راجصش دعب يلجنم يلعب باصش دي رتب ةيفلخ ىلع

قيقحتلإ ىلع هليحيو لعافلإ ىلع سضبقلإ يقلي ةنيطنشسق نمأإ

ايظفحت ةذتاصسأ ةثÓثو يعيبرلأ لبيبط نب ةطصسوتم ةريدم فيقوتب يصضقي أرأرق سسمأأ يقأوبلأ مأأ ةي’ول ةيبرتلأ ةيريدم تردصصأأ
مهتايونعم طبحأ هنأأ ’إأ ةريدملأ فيقوت دعب نيبرصضملأ رودصص جلثأأ ام ردقب يذلأ رأرقلأ وهو ,بيدأاتلأ ةنجل مامأأ مهلوثم نيح ىلإأ

.. لوؤوصسمÓلأو يماقتن’أ رأرقلاب هنيربتعم مهئÓمز فيقوت لعفب

ةنيطنشسقب سسبحلإ نيكشسب يطرشش ىلع يدتعم عإديإإ
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تامولعم رثإا ةيلمعلا تتأا ثيح

اهدافم ة˘قر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع ى˘لإا تدرو

يف ةشصتخم ةيوــهج ةكبشش طاششن

ةيعرششلا ريغ ةرجهلا تÓحر ميظنت

ةبانع ةي’و نيب رحبلا قيرط نع

ةفاشضإا ،ةيلاطي’ا اينيدر˘شس ة˘ن˘يد˘مو

بشصن˘˘لا˘˘ب نو˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لإا

ليع˘ف˘ت م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ،لا˘ي˘ت˘ح’او

ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘˘شس’ا ر˘˘˘شصن˘˘˘ع

8 زجح مت نــيأا ناكملا ةمهادمو

تارتشس4و،نيزنبلاب ةءو˘ل˘م˘م ء’د

فيثكت دعبو ،رمت غلك2و ،ةاجنلل

نابشش4 في˘قو˘ت م˘ت تا˘ير˘ح˘ت˘لا

اهد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،ةر˘ج˘ه˘ل˘ل ن˘ي˘ح˘ششرــم

تامولعمل˘ل ن˘ي˘ق˘ق˘ح˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا

نيشصتخم ءاربخب اوناعتشسا نيذلاو

لا˘شصت’او مÓ˘عإ’ا تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت

كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب

ةيوه ديدحت مت نيأا ،ةبانعب ينطولا

ثي˘ح ،تو˘م˘لا تÓ˘˘حر ي˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م

تشضفأا ةمكحم ةطخ مهل تعشضو

ددشصب اوناك سصاخششأا7 فيقوت ىلإا

ةيعرشش ريغ ةرج˘ه تÓ˘حر م˘ي˘ظ˘ن˘ت

قافت’او بابششلا سضعب نيلغتشسم

قيرط ن˘ع م˘هر˘ي˘ج˘ه˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘م

ءادتعÓل نوشضرعتي مهنأا ريغ، رحبلا

،مهلاومأا ىلع ءÓيتشس’او بشصنلاو

يف ةجلاعم ةيشضق رخأا تناك ثيح

ة˘ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يأ’ا لÓ˘˘خ نأا˘˘ششلا اذ˘˘ه

دار˘فأا د˘حأا نأا ن˘ي˘ب˘ت ن˘يأا، ة˘ي˘شضا˘م˘˘لا

غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ا˘˘با˘˘شش بل˘˘شس د˘˘ق ة˘˘كب˘˘˘ششلا

اهدعب م˘ت˘ي˘ل ،وروأا008و انويل˘م33

نمأ’ا رقم ى˘لإا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا دا˘ي˘ت˘قا

ةينوناقلا تاءارجإ’ا مهدشض ذاختاو

نأا ى˘لإا ةرا˘ششإ’ا رد˘˘ج˘˘تو ،ة˘˘مزÓ˘˘لا

ل˘شصاو˘ت ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم

ةرهاظ ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل ا˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م

 .ةيعرششلا ريغ ةرجهلا

صصاــــخششأأ7 نم ةنوــــكتم

يبياطششب لايتح’إو بشصنلإو «ةقرحلإ» تÓحر ميظنت يف ةشصتخم ةيوهج ةكبشش فيقوت
ةبعششل نهملأ نيب ام صسلجملأ صسيئر

:«ةعاشس رخآأ»ـل حيرشصت يف تايشضمحلأ

لاقتربلإ راعشسأإ يف صسوشسحم صضافخنإ
ةنشسلإ هذه هعإونأإ عيمجب

تايشضمحلا ةبعششل نهملا نيبام سسلجملا سسيئر فششك
يواوز ةبانع ةي’وب نييرئازجلا نيحÓفلا داحتا سسيئرو
راعشسأا يف اشسوشسحم اشضافخنا كانه نأا نع ديعشسلا سشياعلا
ةيدودرملا ببشسب ،ةبانعب ةنشسلا هذه هعاونأا عيمجب لاقتربلا
نيب ام راعشس’ا رشصحنت ثيح نوحÓفلا اهققح يتلا ةديجلا

سشياعلا يواوز لاق ثيح .مارغوليكلل جد031و جد001
عبرتت ةبانع ةي’و نأا» ةعاشس رخآا»ـ ل حيرشصت يف ديعشسلا

ددع ربع ةرششتنم تايشضمحلا نم راتكه008 يلاوح ىلع
،ةفرششلا ،تاعيرتلا، لاحرب ،راجحلا رارغ ىلع تايدلبلا نم
ةنراقم ، ةنشسلا هذه اريفو اجاتنإا نوحÓفلا ققح ثيح ،ينوبلا
تلخد لوقحلا نم اددع كانه نأاو ةشصاخ اهلبق ،يتلا ةنشسلاب
راعشسأ’ا سضافخنا يف مهاشسام وهو ،مشسوملا اذه جاتنإ’ا يف
دا˘ت˘ع˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا نأا ا˘ن˘ثد˘˘ح˘˘م زر˘˘بأاو اذ˘˘ه،
نيحÓفلا ىلع تلهشس تايشضمحلا جاتنإا يف لمعتشسملا

ثيح تاي’ولا نم ديدعلا يف اهتفعاشضو لب، جاتنإ’ا ةيلمع
تايشضمحلا راجششأا سسرغ ةيلمع دعب رظتني حÓفلا ناك

ن˘˘كل، را˘˘ج˘˘ششأ’ا ج˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘كل تاو˘˘˘ن˘˘˘شس5 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا
’ ةرجششلا تحبشصأا لاجملا اذه يف تاشساردلا روطتب

امك ،جاتنإ’ا ةلحرم لخدتو سسرغلا دعب تاونشس3 زواجتت
وجتنم اهلذبي يتلا ةريبكلا تادوهجملاب لوؤوشسملا تاذ هون
هذه ةشصاخ قوشسلا بذبذتو باعشصلا مغر تايشضمحلا
ثد˘حأا يذ˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘˘بو را˘˘ششت˘˘نا ع˘˘م ة˘˘ن˘˘شسلا
ةراششإ’ا ردجتو ،قيوشستلا يفو لمعلا يف ةريبك ت’Óتخا
زوا˘ج˘ت˘ت ’ ة˘ل˘م˘ج˘لا قاو˘شسأا ي˘ف لا˘ق˘تر˘ب˘لا را˘ع˘شسأا نأا ى˘˘لإا

قاوشسأا يف نكل لاوحأ’ا نشسحأا يف مارغوليكلل جد001

مارغوليكلل جد031و جد001 نيب ام رشصحنت ةئزجتلا
.لاقتربلا عاونأا نم ددعل
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61 مقر ينطولأ قيرطلاب لجشس ثداحلأ
Óيل ةعشساتلأ دودح يف

حورجب رخآإ ةباشصإإو باشش ةافو
راجحلاب تيمم ثداح يف

يف هفتح رمعلا نم يناثلا دقعلا يف (ب أا) باششلا ىقل
ابشسيف عون نم ةيران ةجارد نتم ىلع عيرم رورم ثداح
يح ىوتشسم ىلع ه˘ت˘ل˘ئا˘ع تي˘ب ى˘لإا ا˘ه˘ج˘ت˘م نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع
ينطولا قيرطلاب Óيل ةعشساتلا ةعاشسلا دودح يف ةششيرحلا

اميف ناكملا نيعب ةريخأ’ا هشسافنأا ظفل ةيحشضلا12. مقر
تافاعشسإ’ا يقلتل راجحلا ىفششتشسم ىلإا (ق.ز) وعدملا لقن
ءارج اهنم يناعي يتلا ةغيلبلا تاباشصإ’ا رثإا ىلع ةيلوأ’ا
نأا املع ةزكرملا ةيبطلا ةيانعلا تحت عشضو ثيح ثداحلا

ءادوشسلا طاقنلا نيب نم دعب12 مقر ينطولا قيرطلا
ارظن ةيموي ةفشصب ثداوحلا تائم دهششت يتلا ةبانع ةي’وب
هنع نلعأا يذلا ةعشسوتلا عورششم يقب يذلا قيرطلا قيشضل
.نيلوؤوشسملا جاردأا سسيبح تاونشس ةدع ذنم

Qjº.Ω 

¯eÉRhR HƒY«û°á

ة˘ل˘ئا˘ع سسمأا لوأا ة˘ل˘˘ي˘˘ل تب˘˘ي˘˘شصأا

قانتخإاب سصاخ˘ششأا5 نم ة˘نو˘كت˘م

ثعبنملا نوبركلا ديشسكأا لوأا زاغب

ي˘ح˘ب لز˘ن˘م ي˘ف ءا˘م˘لا نا˘خ˘˘شس ن˘˘م

ا˘م˘م، ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب بر˘ح يد˘ي˘شس

رشصانعل يروفلا لخد˘ت˘لا ى˘عد˘ت˘شسا

فا˘˘ع˘˘شسإ’ ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

ىلوأ’ا ةثداحلا ليشصافت.نيباشصملا

ةيندملا حلاشصم هتلقن ام ىلإا ادانتشسا

ا˘ه˘ناو˘عأا نأا» ة˘عا˘شس ر˘خآا«ـل ة˘با˘ن˘ع˘ب

ةيداحلا دودح يف سسمأا لوأا اوقلت

هدافم ءادن قئاقد عشضبو Óيل ةرششع

ديشسكأا لوأا زاغب سصاخششأا5 قانتخا

برح يديشس ي˘ح˘ب لز˘ن˘م نو˘بر˘كلا

ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع،

ةنياعم˘لاو لو˘شصو˘لا د˘ع˘بو نا˘كم˘لا

ي˘ف با˘ششب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نأا ن˘ي˘˘ب˘˘ت

نم غلبت ةلفطو رمعلا نم ةنشس33

ءا˘˘شسن ثÓ˘˘ثو تاو˘˘˘ن˘˘˘شس3 رمعلا

ةنشس82 نيب ام نهرامعأا رشصحنت

سسأار˘˘لا ي˘˘ف م’آا م˘˘ه˘˘ل ،ة˘˘˘ن˘˘˘شس28و

ني˘با˘شصمو سسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف ة˘بو˘ع˘شصو
مهقاششن˘ت˘شسا بب˘شسب ،نا˘ي˘ث˘غ ة˘لا˘ح˘ب

ناخشس نم ثعب˘ن˘م˘لاoc نم ة˘ي˘م˘ك
مهل تمدق ثيح ،لزنملا هايم مامح
ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا
ىفششتشسم ىلإا روفلا ىلع اولقن مث
،مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ا˘ن˘ي˘شس ن˘˘با

زاـغ˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘˘تو
تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘شس دد˘˘ه˘˘ي لازــي’
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

،ىودج نود هنأا ’إا ةيندملا ةيامحلاو
ببشستملا ةيلزنملا ثداوحلا ىقبتل
،نينطاوملا ةاي˘ح دد˘ه˘ت زا˘غ˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا تعد د˘˘قو اذـه
تارملا نم ديدـعلا يف نينطاوملا
ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا ة˘نا˘ي˘˘شص ةرور˘˘شضب
ن˘ي˘شصت˘خ˘م فر˘ط ن˘م ن˘ي˘خ˘شست˘˘لاو
ةرور˘شض ع˘˘م، ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا لـب˘˘ق
كيهان ،ةيوهت اهب نكامأا يف اهعشضو
فششاك زاهج بيكرت ةرورشض نع
ةمÓشس ىلع ظافحلل لزانملاب زاغلا
.حاورأ’ا

لزنملأ مامح هايم ناخشس نــم برشست

برح يديشس يحب نوبركلإ ديشسكأإ لوأإ زاـغب صصاخششأإ5 نم ةلئاع قانتخإ
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ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تدقع
ة˘˘شسارد˘˘ل ا˘˘يرود ءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع
بيلحب قوشسلا نيومت ةيعشضو
نيلعافلا لك روشضحب سسايكأ’ا
باحشصأا رارغ ىلع عاطقلا يف
ةراجتلا ريدم حلأا نيأا تانبلملا

هذه لثم م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع
نيومتلا ةرفو نامشضل تاءاقللا

ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ةرور˘˘˘ي˘˘˘شس نا˘˘˘م˘˘˘شضو
امك كلهتشسملا ةمدخ يلاتلابو
ن˘˘يو˘˘م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو ى˘˘لا را˘˘ششأا
رتشسبملا بيلحلا ةدامب قوشسلا

ادكؤوم رتل10 سسايكأا يف أابعملا
ةب˘ي˘كر˘ت˘لا مار˘ت˘حا بو˘جو ى˘ل˘ع
ةيلمع لÓخ ةمزÓلا ريداقملاو

م˘ي˘شسق˘ت ةرور˘شض اذ˘كو جا˘ت˘˘ن’ا
بيلح˘لا ةر˘ب˘غ قو˘ح˘شسم ة˘ي˘م˘ك
فر˘ط ن˘م ا˘ير˘ه˘شش ةر˘˘ت˘˘شسب˘˘م˘˘لا
بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلا

ةدمل ةينÓقع ةقيرطب هتاقتششمو
د˘ه˘ششت ’ ى˘ت˘ح ا˘مو˘˘ي ن˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث
ذافن ببشسب تانبل˘م˘ل˘ل تا˘ف˘قو˘ت
ةكبشش سصخي اميف امأا نوزخملا
ةرورشض ىلع دكا دقف عيزوتلا

جارداو ةكبششلا ميظنتو ةعجارم
هذ˘ه ن˘˘م˘˘شض يد˘˘يار˘˘شس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ع˘م ة˘طرا˘خ˘لا
ةقطنم لكل ةنومملا تايمكلا

نم. ي˘ب˘يا˘ط˘شش ة˘يد˘ل˘ب ة˘شصا˘خو
غود˘يإ’ا ة˘ن˘ب˘ل˘م ل˘ث˘م˘م ه˘ت˘˘ه˘˘ج
نأا ر˘كذ عا˘م˘ت˘˘ج’ا تاذ لÓ˘˘خو
مدعل ةيشسيئرلا بابشسأ’ا نيب نم

لكششب قوشسلا تا˘ي˘جا˘ح ة˘ي˘ب˘ل˘ت

ةخشسن يف ءاج ام بشسح لثمأا

دقعنملا عا˘م˘ت˘ج’ا ر˘شضح˘م ن˘م

وه يراجلا ربمشسيد9لا خيراتب

عم ةازاوم ةجت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا نأا

يفكت ’ بيلحلا قوحشسم ةيمك

نم ةي’ولا تابلط˘ت˘م ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل

اذإا ةشصاخ رتشسبملا بيلحلا ةدام

يذلا رمأ’ا ىرخأا قطانم انفشضأا

ةدئاملا ةنبلم لثمم نم لك هدكأا

ثيح دوريوشس ةنبلم لثمم اذكو

ةيدلبل ة˘شصشصخ˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا نأا

0025 لاثملا ليبشس ىلع لاحرب

ن˘م م˘غر˘لا˘ب ا˘ه˘شسف˘ن تي˘ق˘ب ر˘ت˘ل

ةشسوتي˘لا˘كلا ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ة˘فا˘شضإا

ه˘ب˘نا˘ج ن˘م د˘م˘حأا سصا˘˘شصقو˘˘بو

ينهملا ينطولا ناويدلا لثمم
ي˘ف د˘كأا ه˘تا˘ق˘ت˘ششمو بي˘ل˘˘ح˘˘ل˘˘ل
نأا رد˘˘شصم˘˘لا بشسح˘˘ب ه˘˘ل˘˘خد˘˘˘ت
يذ˘˘˘لا ي˘˘˘شسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ل˘˘˘كششم˘˘˘˘لا
سصق˘ن و˘ه تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا سضر˘ت˘ع˘ي

ةر˘˘ب˘˘غ قو˘˘ح˘˘شسم ةدا˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
فر˘ط ن˘م ة˘م˘ل˘شسم˘لا بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا
ي˘ف ةدا˘يز˘لا نأا ا˘هو˘ن˘م ناو˘˘يد˘˘لا

ةشسارد اذكو قو˘ح˘شسم˘لا ة˘ي˘م˘ك
ل˘كل ة˘شصشصخ˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا

سصا˘شصت˘خا ن˘˘م ي˘˘ه ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘يرازو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
هتاه تارازو ةدع نم ةنونكملا
عيجششت ىلع لمعت يتلا ةريخ’ا
عفر نامشضل رقبلا بيلح جاتنإا
ل˘با˘ق˘م ي˘ف ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا

تادراو ةروتاف سصيلقت ةلواحم

سصو˘˘شصخ˘˘بو بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ب˘˘غ
ع˘م ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘لا
ر˘يد˘م˘لا دد˘شش د˘ق˘ف تا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘م˘˘لا
ةرور˘شض ى˘ل˘˘ع ح˘˘بار تو˘˘ح˘˘ل˘˘ب
قيرطلا قاروأاب لمعلاب مازتل’ا

تامولع˘م˘لا ل˘ك م˘شضت نا ى˘ل˘ع
راجتو عيزوتلا ةيلمعب ةشصاخلا
مهتاءاشضماو مهماتخاو ةئزجتلا

نودوزتي يتلا بي˘ل˘ح˘لا ة˘ي˘م˘كو
مارتحاو بيلحلا راشسم عبتتل اهب
اميشسقت زوملل يفارغجلا لاجملا

را˘شسم˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
عيزوت ىلع نيعزوملا ةدعاشسمل
ل˘شضفا ة˘ق˘ير˘ط˘ب بي˘ل˘ح˘لا ةدا˘˘م
تارا˘˘˘˘طإا رو˘˘˘˘˘شضح ي˘˘˘˘˘ف كلذو
تايششتفم˘لاو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
امك نيينعملا ن˘ي˘عزو˘م˘لا اذ˘كو

ا˘ه˘نا˘ب تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا نأا ى˘ل˘˘ع د˘˘كأا

ةلاح يف عيزوتلا نامشضب ةمزلم

رر˘˘˘كت اذإاو عزو˘˘˘م يأا با˘˘˘ي˘˘˘˘غ

متي مايأا3 قوفت ةدمل بايغلا

متيف لثمي مل نأاو عزوملا راذعا

عزومب هلاد˘ب˘ت˘شساو هد˘ق˘ع خ˘شسف

نأا ىلع لوؤوشسملا تاذ دكأاو رخا

رارقت˘شسا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘ي˘م˘هأا

ةداملا هذه ةرفو يلاتلابو قوشسلا

حلاشصم عم قيشسنتلاو ةشساشسحلا

يأاب اهمÓعإاو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م

ل˘شصا˘ح بذ˘بذ˘˘ت وأا بار˘˘ط˘˘شضا

لف˘كت˘ل˘ل ة˘يرود تاءا˘ق˘ل د˘ق˘عو

فار˘˘˘طأ’ا ل˘˘˘ك ت’ا˘˘˘غ˘˘˘˘ششنا˘˘˘˘ب

.ةينعملا

تايدلب ةدع يف لجشسملأ بذبذتلأ نم نينطأوملأ ىواكشش ديأزت بقع

بيلحلإ ةدامب قوشسلإ نيومت ةيعشضو ةشسإردل ةراجتلإ ةيريدمب ةيرود تإءاقل
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ئ˘طاو˘ششلا سسار˘ح ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
ن˘م سسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب
ـلةيعرشش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإا

تا˘ي’و ن˘م نورد˘ح˘˘ن˘˘ي ا˘˘ڤار˘˘ح41
برا˘ق ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م،
ئطاوشش نم اوقلطنا عنشصلا يديلقت
.ةيلاطي’ا لحاوشسلا هاجتاب ةي’ولا

نأا ة˘˘˘عا˘˘˘شس ر˘˘˘خآا ردا˘˘˘شصم تف˘˘˘ششك

ئ˘طاو˘ششلا سسار˘ح ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع

ةقرح ةلحر سسمأا لوأا ةليل تلششفأا

ةفلتخم مهرامعأا اشصخشش41 مشضت

تا˘˘ي’و˘˘لا سضع˘˘ب ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘ي

ئطاوشش دحأا نم اوقلطنا ةيرئازجلا

يدي˘ل˘ق˘ت برا˘ق ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا

هاجتاب رحبلا جاومأا نيطتمم عنشصلا

مهتل˘حر ن˘كل ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ل˘حاو˘شسلا

مه˘ل ن˘ط˘ف˘ت نأا د˘ع˘ب ل˘ششف˘لا˘ب تءا˘ب

او˘˘عرا˘˘شس ن˘˘يأا ،ئ˘˘طاو˘˘ششلا سسار˘˘˘ح

ر˘ح˘ب˘لا سضر˘ع˘ب م˘ه˘برا˘ق ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل

ة˘˘ن˘˘كث˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا م˘˘˘هدا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قاو

ءانيم راوجب ةدجاوت˘م˘لا ة˘ير˘كشسع˘لا

ن˘م م˘ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م تم˘ت ثي˘ح، ة˘با˘ن˘ع

يذلاو ،ةيندملا ةيامحلا بيبط فرط

ءانثتشساب ،ةديج ةحشصب مهعتمت دكأا

هل ةن˘شس22 رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘شش

مهل تررح ثيح ،ديلا يف ةباشصإا

نومدقيشس اهبجومب عامشس رشضاحم
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا
ة˘م˘ه˘ت˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل سصا˘˘شصت˘˘خ’ا
ةراششإ’ا ردج˘تو م˘ه˘ي˘لإا ،ة˘بو˘شسن˘م˘لا
تعجارت دق ةرجهلا تÓحر نأا ىلإا
،ةبانع لحاوشسب ةريخأ’ا مايأ’ا يف
ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا لاو˘˘˘حأ’ا ءو˘˘˘شس بب˘˘˘شسب
هــب موقت يذلا ينمأ’ا قييشضتلاو
طابحإ’ ةينمأ’ا حلاشصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.توملا تÓحر لاششفإاو

ةفلتخم تايلو نم نوردحني

 لــحإوـشسلاب اقإرح41 ـل ةـيعرشش رـيغ ةرجه طاـبحإإ

نم ةنوكتم ،رحبلأ ربع ةيعرششلأ ريغ ةرجهلأ يف ةشصتخم ةيمأرجإأ ةكبشش فيقوت نم يبياطششب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت
.بابششلأ ىلع لايتحلأو بشصنلاب نوموقيو توملأ تÓحر نومظني ،فراطلأو ةبانــع يتيلو نم نوردحني صصاخششأأ7
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تأءأر˘جلأ نأأ ر˘هز˘ل طو˘ع˘˘ب د˘˘كأ

ريسست يحسصلأ لوكوتربلاب ةقلعتملأ
ي˘ت˘لأ تا˘ما˘قلا˘ب ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف
ربع ةيرود ميقع˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع د˘ه˘سشت
سضع˘ب م˘غر أذ˘ه ق˘فأر˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
نيب اه˘نو˘ه˘جأو˘ي ي˘ت˘لأ تا˘بو˘ع˘سصلأ
ة˘ب˘ل˘ط˘لأ سضع˘ب ع˘م ر˘خآلأو ن˘ي˘ح˘˘لأ
ة˘˘˘فا˘˘˘سسم نو˘˘˘مر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ل ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ
ةرخسسملأ تاي˘نا˘كملأ ن˘عو،نا˘مألأ
اهب سسأاب ل هنأاب حرسص دقف ةيلمعلل
دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةيعسضولل رظنلاب

.انوروك ةحئاج ببسسب
يتلأ تأدعاسسملأ ىلإأ ةفاسضلابو

ن˘م نا˘ي˘حألأ سضع˘ب ي˘ف ا˘ه˘نو˘ق˘ل˘ت˘˘ي
و ةيندم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘سصم فر˘ط
ي˘ت˘لأ ة˘ير˘ي˘خ˘لأ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ سضع˘ب
و تاماقلأ ميقعت ةيلمع يف مهاسست
ر˘ي˘فو˘ت م˘ت ه˘نإا˘ف تا˘ما˘م˘كلأ ع˘يزو˘ت
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ
دكأ دقف لقنلأ سصو˘سصخ˘بو،ة˘ما˘ع˘لأ
مت ثيح لكاسشم يأأ دجوت ل هنأاب
ة˘ب˘ل˘ط ل˘ق˘ن˘ل تÓ˘فا˘˘ح سصي˘˘سصخ˘˘ت
وأ ةيلولأ لخأد ءأوسس ىلوألأ ةعفدلأ

ترفو نيأ،يفاكلأ دد˘ع˘لا˘ب ا˘ه˘جرا˘خ

نم ةلفاح48 ةيأدبلأ يف ةيريدملأ

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘فا˘ح24 اهنيب
و رامع يديسس يع˘ما˘ج˘لأ ع˘م˘ج˘م˘لأ

عمجملأ ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘فا˘ح24
روسشاع يديسس و ينوبلأ يعماجلأ

12 ىلإأ61 نم ةدتمملأ ةرتفلأ يفو

83 ة˘فا˘سضأ م˘ت يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘˘سسيد

ةلفاح221 ىلإأ ددعلأ لسصيل ةلفاح
ةبلطلل تÓفاح سصيسصخت مت امك
دد˘˘ع˘˘لأ ل˘˘سصي˘˘ل تا˘˘˘يلو˘˘˘لأ جرا˘˘˘خ

عباتو، ةل˘فا˘ح841 ى˘لإأ ي˘لا˘م˘جلأ
ةن˘سسلأ لا˘م˘كت˘سسأ لÓ˘خ ه˘نأ طو˘ع˘ب

مت9102/0202 ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

نم ديزأ تباج ةلفاح28 سصيسصخت

برغلأ ىتح تلسصو و تايلو01
لام˘كت˘سسأ ل˘جأ ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لأ بل˘ج˘ل
مت ءاهتنلأ روفو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ن˘سسلأ
قلعتي اميفو، مهتايلو ىلإأ مهتداعأ

انل دكأ ليغسشتلأ لبق ام دوقع لامعب
لا˘˘م˘˘ع ة˘˘سسم˘˘خ م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت م˘˘ت ه˘˘نأا˘˘ب
نم ءاهتنلأ ةياغل ةرمتسسم ةيلمعلأو
يلأوح مهددع غلابلأ لامعلأ عيمج

لامعلأ ميسسرت متيسس نيأ Óماع27
عم مهتا˘سصا˘سصت˘خأ ق˘با˘ط˘ت˘ت ن˘يذ˘لأ
م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ي˘ف ة˘ير˘يد˘م˘لأ تا˘جا˘ي˘ت˘حأ
ل ن˘يذ˘˘لأ ر˘˘خآلأ سضع˘˘ب˘˘لأ ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
هبلطت˘ت ا˘م ع˘م م˘ه˘تدا˘ه˘سش ق˘با˘ط˘ت˘ت
ى˘لإأ ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب ل˘م˘˘ع˘˘لأ بسصا˘˘ن˘˘م
لو˘˘خد˘˘لأ ن˘˘عو، ىر˘˘خأأ تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
تا˘مد˘خ˘لأ ر˘˘يد˘˘م لا˘˘ق ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
يف ىرج هنأاب رامع يديسس ةيعماجلأ

ن˘م بوا˘ج˘ت ط˘سسو ةد˘˘ي˘˘ج فور˘˘ظ
د˘ح ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘لأ و ة˘ب˘ل˘ط˘لأ فر˘ط
تابوعسصلأ سضعب دوجو مغر ءأوسس
أرظن ةيلمعلأ ةيأدب عم سصئاقنلأ و
ةفاسسمل ةبلطلأ سضعب مأرتحأ مدعل
ر˘˘˘خآلأ سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ سضفر و نا˘˘˘˘مألأ

ةرداغم ىلوألأ ةعفدلأ ةبلط ةسصاخ
ةقاطب سصيسصخت مغر أذه، تاماقلأ
ةددحم ةينمز ةرتفل ةيئانثتسسأ لوخد
يتلأ ةقاطبلأ نول ةرم لك يف ريغتي،
ل˘ق˘ن˘لأ ي˘ف ا˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سست
نيذلأ ةبلطلل نكمي لو ،ماعطإلأو
هجوتلأ ةرتفلأ كلت يف نوسسردي ل

ةبقأرم ةيلمع دجوي هنأل ةماقلأ ىلإأ

ى˘ل˘ع ر˘يد˘˘م˘˘لأ دد˘˘سش ا˘˘م˘˘ك.ةمظتنم
ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسلأو ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
هر˘قأ يذ˘لأ ي˘ح˘سصلأ لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘لأ
ةيعماجلأ تامدخلل ينطولأ نأويدلأ
ةفا˘ظ˘نو فر˘غ˘لأ م˘ي˘ق˘ع˘ت لÓ˘خ ن˘م،
ءأويإأ  مأرتحإأ،ةيموي ةفسصب ةحنجألأ
اهنع نلعملأ تاعفدلأ بسسح ةبلطلأ

تا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘كلأ فر˘˘˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘˘ع سصر˘˘ح˘˘لأ،ما˘˘سسقألأو
لكل ةيموي ةفسصب ميقعتلأو ةفاظنلأ

مظتنم˘لأ سسا˘ي˘ق˘لأ،تا˘ما˘قإلأ ق˘فأر˘م
تاماقإلأ ىلإأ لخدي نم لك ةرأرحل
لوخد ةكرح ميظنت،ةبلطو لامع نم
لقنت˘لأو لا˘م˘ع˘لأو ة˘ب˘ل˘ط˘لأ جور˘خو
ةبلطلل يدأونلأ حتف.تاماقإلأ لخأد
،ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جلأ ةا˘˘عأر˘˘م ع˘˘م
ه˘ي˘جو˘ت و لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ  ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لأ
ليعفت ، فورظلأ نسسحأ يف ةبلطلأ
ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ بط˘˘لأ تأد˘˘حو رود
يذلأ  تاماقÓل يبطلأ مقاطلأ لÓخ
و ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسي
ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تأ ةرور˘سضب م˘ه˘سسي˘سسح˘ت
راسشتنأ نم دحلل ةي˘ئا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ

.نيميقملأ ةبلطلأ طسسو ىودعلأ
ة˘ب˘قأر˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ه˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو

ةعاسسلأ د˘ح˘ل م˘ت˘ي م˘ل ثي˘ح ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

يأأ ي˘˘˘˘ف ها˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشلأ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سست

دد˘ج˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ دد˘ع ن˘˘عو،ة˘˘با˘˘سصأ

نأاب حرسص دقف تاماقلاب نيلجسسملأ

د˘يد˘ج بلا˘˘ط007 غ˘˘ل˘˘ب م˘˘هدد˘˘ع

6 ةيعماجلأ تاماقلأ ربع نيعزوم

يف هنأ عباتو، ةلسصأوت˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأو

ةرغاسشلأ ةرسسلأ نم ددع دوجو لظ

سضع˘ب˘ل ح˘م˘سسي˘سس ه˘نإا˘ف تا˘ما˘قلا˘ب

ةديعبلأ تايدلبلاب نينطاقلأ ةبلطلأ

رامع يديسس يعماجلأ بطقلأ نع

،ةملعلأ تايدلبب ةيئا˘ن˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأو

ةدافتسسلأ يديأرسس و ةدرابلأ نيع

فيفخت لجأأ نم كلذ و ءأويلأ نم

ثانإلأ ةسصاخ مه˘ن˘ع ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ءا˘ب˘عأ

هثيدح رهزل طو˘ع˘ب م˘ت˘ت˘خأو. م˘ه˘ن˘م

ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ن˘م بو˘ل˘ط˘م ى˘ق˘ب˘ي ه˘˘نأا˘˘ب

ةياقولأ ريبأدت عم ايباجيإأ بواجتلأ

ةرتفلأ يف مهتمÓسس نامسض لجأأ نم

يف ةمه˘م نو˘كت˘سس ي˘ت˘لأو ة˘مدا˘ق˘لأ

نأأ بجي ثيح يسسأردلأ مهرأوسشم

ة˘سضور˘ف˘م˘لأ تأءأر˘جإلا˘ب أو˘مز˘ت˘ل˘˘ي

هذ˘ه زا˘ي˘ت˘جأ ن˘˘م أو˘˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي ي˘˘كل

اهب رم˘ت ي˘ت˘لأ ة˘سسا˘سسح˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ

91 ديفوك سسوريف ببسسب دÓبلأ

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

4716ددعلا0202 ربمسسيد42 سسيمخلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

:«ةعاشس رخآا» ـل فششكي طوعب رامع يديشس ةيعماجلا تامدخلا ريدم

ةيلولا جراخو لخاد ةبلطلا لقنل ةلفاح001 نم ديزا انرفو»
«ةلشصاوتم ةيلمعلاوPIAD لامع5 ميشسرت متو

نيقرملا نم ريبكلا رخأاتلا ببشسب
 مهعيراششم مامتا يف نييراقعلا

هوششت تاونشس ذنم ةحوتفم تاششرو
 تايدلبلا فلتخمب ينارمعلا طيحملا

لاغسشألأ يف أريبك أرخأا˘ت ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ع˘يرا˘سشم˘لأ تب˘ب˘سست
يف دقعلأ طورسشب نييراقعلأ نيقرملأ مأزتلأ مدع ببسسب
تا˘يد˘ل˘ب˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ي˘˘نأر˘˘م˘˘ع˘˘لأ ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لأ ه˘˘يو˘˘سشت
ةرودلأ لÓخ يئلولأ يبعسشلأ سسلجملأ تايسصوت مغرو
سصأوخلأو نييمومعلأ نييراقعلأ نييقرملأ ثح ىلع ةيداعلأ

يف أرخأات تدهسش يتلأ ،ةيراقعلأ مهعيراسشم مامتإأ ىلع
طيحملأ هوسشت ةحوتفملأ تاسشرولأ هذه تتابو ،زاجنلأ
ثيح، يدانت نمل ةايح ل هنأ لإأ،تايدلبلأ فلتخمب ينأرمعلأ

نكسسم056 ةسصح معدملأ يوقرتلأ نكسسلأ عورسشم لظ
ةعاسسلأ دحل هيلع وه ام ىلع ينوبلأ ةيدلب ءاقرزلأ ةكربلاب
ةيكرتلأ ةسسسسؤوملأ فرط نم هب تقلطنأ لاغسشألأ نأ مغر

نأ سضورفملأ نم ناك يذلأو،3102 ةنسس ذنم سساطرك

نأ ريغ،5102 ةنسس يأ أرهسش42 لÓخ لاغسشألأ هب يهتنت
نوناقل ةمظنملأ ةمظنألأو نينأوقلأ عميج تبرسض سساطرك
هنأ ثيح، طئاحلأ سضرع تاقفسصلأ أذكو يراقعلأ ةيقرتلأ

تأونسس ة˘سسم˘خ ل˘ب˘ق عور˘سشم˘لأ ة˘كر˘سشلأ هذ˘ه م˘ل˘سست ذ˘ن˘م
انكاسس ةينعملأ تاهجلأ اهل كرحت مل ةريبك تأزواجت تثدح

ينوبلأ ةيدلبب3 ةرسضخوبب يمهاسست نكسسم005 عورسشم،
يتلأ لاغسشألأ يف رخأات يناعي ينطولأ عافدلأ ةرأزول عباتلأ

يمها˘سست ن˘كسسم005 عورسشم، تأو˘ن˘سس ةر˘سشع˘ل تد˘ت˘مأ
يذلأو نيدلأريخ يراقعلأ يقرملل ينوبلأ ةيدلب  ةرورعزوبب
هملسست مغر لاغسشألأ يف رخأاتلأو لكاسشملأ سسفن يناعي

ةدع ىرخألأ يه دهسشت لاحرب ةيدلب،ةنسس31 لبق عورسشملأ
نييراقعلأ نييقرملأ رخأات لكسشم ببسسب ةحوتفم تاسشرو
ةينعملأ تاهجلأ لخدت بلطتي ام وهو عيراسشملأ مامتأ يف
ذفن ني˘ن˘طأو˘م˘لأ نأ ة˘سصا˘خ تأزوا˘ج˘ت˘لأ هذ˘ه˘ل د˘ح ع˘سضو˘ل

مغر اهيف نوطبختي يتلأ ةيرزملأ ةيعسضولأ نم مهربسص
ل˘جأ ن˘م تا˘ن˘كسسلأ هذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘هو˘فر˘سص ي˘ت˘لأ ن˘ي˘يÓ˘م˘˘لأ
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اموي02 ذنم عفرت مل يتلا تايافنلا ماوكأا ببشسب

سسيدلا رجح ناكشس ددهت ةيحشصو ةيئيب ةثراك
يف رامع يديسس ةيدلبب سسيدلأ رجح ةقطنم ءايحأأ دجأوتت

، ةيلزنملأ تÓسضفلأو ةمامقلأ راسشتنإأ لعفب ةيثراك ةلاح

044،يميهأربلأ ريسشبلأ ، رأديسس ينيج  يح رأرغ ىلع
مأوكأأ تحبسصأأ ثيح ، ىرخألأ ءايحألأ نم اهريغو نكسسم
ءايحألأ هذه ةروسص هوسشي يموي روكيد خاسسوألأو تايافنلأ
يرزملأ عسضولأ نم نينطأوملأ ءايتسسإأ راثأأ يذلأ رمألأ ،
ة˘ما˘م˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘ك را˘سشت˘نإأ ن˘م ، م˘ه˘عرأو˘سش ه˘ي˘˘لإأ تلآأ يذ˘˘لأ

يتلأ ةنهأرلأ ةيحسصلأ فورظلأ لظ يف ةسصاخ ، اهمكأرتو
ةيمومعلأ نكامألأ ةفاظنب ةفثكم و ةسصاخ ةيانع بلطتت
وه ةلب نيطلأ دأز امو، » انوروك » ءابو راسشتنإأ نم ليلقتلل
ةلاح يف وأأ ةليلق اهنإاف تدجو نإأو ةمامقلأ تايواح مأدعنإأ

تاقرطلأ و ةفسصرألأ يف ىمرت ةمامقلأ تتاب نيأأ ةيرزم
هتاه ىلع تلظ ثيح اهعفر يف ةيدلبلأ حلاسصم رخأات عمو

ةهيركلأ حئأورلأ راسشتنإأ يف ببسست ام اموي02 ذنم ةلاحلأ
ةيئيب ةثراكب ددهي عسضولأ تاب امك ، ةراسضلأ تأرسشحلأو
ددسصلأ أذه يفو،هيلع وهام ىلع لظ ام لاح يف ةيحسصو
لخدتلأ ةرورسضب ، ةيلحملأ تاطلسسلأ ةقطنملأ ناكسس بلاط
خاسسوألأو ةيلزنملأ تايافنلأ راسشتنإأ ةرهاظ نم دحلل لجاعلأ
ىلإأ نيعأد ، ءايحألأ طسسوب ةدجأوتملأ ةيمومعلأ تاغرفملاب
عسضولأ مزأات يدافتل لاغسشنإلأ أذهل يئاهن لح داجيإأ بوجو
. راطمألأ طقاسست مسسومو ءاتسشلأ لسصف عم ةسصاخ ،
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ينهملا لوخدلا دعومل يمشسرلا حاتتفلا عم

 ةيمهاربإلا ةيميداكألاب ةماه تانيوكت نع نÓعإا
افثكم اجمانرب ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘م˘ي˘هأر˘بلأ ة˘ي˘م˘يدا˘كألأ تع˘سضو
ةيبرت لاجم ي˘ف ة˘سصا˘خ ةد˘يد˘ج تا˘ن˘يو˘كت ق˘ل˘خ ن˘م˘سضت˘ي
نم ةدمتعم ليهأاتلأ ةداهسش ىلع هلÓخ نم لسصحتي لافطألأ

ةناسضح رود قلخ وأأ ةناسضحلأ رودب لمعلل ةلودلأ فرط
تاطاسشن ةدع بناج ىلإأ جاسسنوألأ جمانرب راطإأ يف ةديدج
عيمجب ةطايخلأ اهسسأأر ىلع ةماه تلاجم يف تانيوكتو
وأأ رو˘كيد˘لأ ة˘سسد˘ن˘ه ه˘عأو˘نأأ ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ب خ˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ا˘˘ه˘˘عأو˘˘نأأ
يهو حأر˘فألأ تا˘عا˘قو تÓ˘ف˘ح˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ تأرو˘كيد˘لأ
لظ يف ةبانع ةيلوب ةسصاخ بلطلأ اهيلع رثكي تاسصسصخت

دعتو ةيلولاب نيوكتلأ زكأرم ىوتسسم ىلع اهرفوت مدع
تاناسضحلاب سصاخلأ نيوكتلأ لاجم تلخد ةيميداكأأ لوأأ

سسمأأ هنع نÓعإلأ مت ام وهو تÓفحلاب سصاخلأ روكيدلأو
لافتحأ ةبسسانمب يحابسس  لامآأ ةريسسملأ ةلوؤوسسملأ فرط نم
داجلأ لمعلأو اهسسيسسأات ىلع ةنسس لوأأ رورمب ةيميداكألأ

ديدعلأ ديسسجت نود لاح يذلأ انوروك سسوريف راسشتنأ مغر
ةطلوكسشلأ عنسص لاجم يف ةسصاخ ىرخألأ تانيوكتلأ نم
.ةبانع ةيلوب اهعون نم ىلوألأ دعت يتلأ

Ü.±
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ن˘كسسلأ ن˘ي˘سسح˘ت ة˘لا˘كو تن˘ل˘˘عأأ

م˘سسأ ن˘ع ،سسمأأ ،«لد˘ع» هر˘يو˘˘ط˘˘تو
ةفسصب ا˘ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘كر˘سشلأ

ةيجراخلأ ةئي˘ه˘ت˘لأ زا˘ج˘نإل ة˘ي˘ئد˘ب˘م

ةدحو0002 عقوم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ن˘ب» ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس
.ةبانع ةيلوب «ةدوع نب ىفطسصم

ايئدبم «لدع» ةلاكو تنيع ثيح
ل˘ف˘كت˘لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ن˘˘طو ة˘˘كر˘˘سش
ىل˘ع ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ لا˘غ˘سشأا˘ب

ةينكسس ةدحو0002 عقوم ىوتسسم
نب ىفطسصم نب» ةديدجلأ ةنيدملاب

عأرذ ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘˘ب «ةدو˘˘ع
اهتزج˘نأأ ي˘ت˘لأ ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو سشير˘لأ
دعب كلذو «اكزوأأ» ةيكرتلأ ةكرسشلأ

د˘ه˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘˘كر˘˘سشلأ هذ˘˘ه تنا˘˘ك نأأ

ءاج امل اقفو كلذو لهؤوملأ ديحولأ

يتلأ ةقفسصلاب سصاخلأ نÓعإلأ يف

افÓغ ةروكذملأ ة˘لا˘كو˘لأ ف˘ل˘كت˘سس

رايلم001 قو˘ف˘ي أر˘ب˘ت˘ع˘م ا˘ي˘لا˘˘م

ةعيبطلأ ىلإأ رظ˘ن˘لا˘ب كلذو م˘ي˘ت˘ن˘سس

دجأوتت ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ع˘سصلأ ة˘ي˘فأر˘غ˘ج˘لأ

نإا˘ف ه˘سسف˘ن نÓ˘عإÓ˘ل ا˘ق˘فوو ،ا˘ه˘ي˘˘ف

نم أرهسش81 دعب يهتنتسس لاغسشألأ

عورسشم˘لأ م˘ي˘ل˘سست نأأ يأأ ا˘ه˘قÓ˘ط˘نأ

يف كلذو2202 ةنسس يف نوكيسس

لا˘˘˘جآلا˘˘˘ب ة˘˘˘كر˘˘˘سشلأ مأز˘˘˘ت˘˘˘لأ لا˘˘˘ح

تببسست ةدملأ هذه نأأ ريغ ،ةيدقاعتلأ

نيذلأ نيبتتكملأ سضعب سضاعتمأ يف

مهنأأو ا˘سصو˘سصخ ،م˘ه˘ع˘م ا˘ن˘ل˘سصأو˘ت

رهسش سصيسصختلأ تأداهسش أوبحسس

نأأ أوعقوتو0202 ةنسس نم سسرام
ة˘ن˘سس لÓ˘خ م˘ه˘تا˘ن˘كسس أو˘م˘˘ل˘˘ت˘˘سسي

حسضوأأ ،ةلسص يذ قايسس يف،1202
نأأ «ةعاسس رخآأ» ـل قوثوم ردسصم
لا˘غ˘سشأأ زا˘ج˘نإا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ ة˘كر˘سشلأ
ةيولوألأ يطعتسس ةيجراخلأ ةئيهتلأ
سصيسصخ˘ت م˘ت ن˘ي˘ت˘ل˘لأ ن˘ي˘ت˘سصح˘ل˘ل
رمألأ قلعت˘يو تا˘ن˘كسسل˘ل ا˘ه˘تأد˘حو

نم ةينكسس ةدحو957 ـب أديدحت

ردسصملأ فسشك ثيح،0002 لسصأأ
لاغسشألأ تراسس لاح يف هنأأ ،هتأذ
عيزوت متيسس هنإاف ةبولطملأ ةريتولاب

ةدحو233 ـب ةردقم ىلوأأ ةسصح
نأأ ىلع ةمداقلأ ةنسسلأ لÓخ ةينكسس
ـب ةردقم اهدعب ةيناث ةسصح عزوت

سصسصحلأ امأأ ،ةينكسس ةدحو724

ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ه˘سصي˘سصخ˘˘ت نإا˘˘ف ىر˘˘خألأ

ىدم˘ب ط˘ب˘تر˘م «2 لدع» ي˘ب˘ت˘ت˘كم

وهو ةيجراخلأ ةئيهتلأ لاغسشأأ مدقت

«لد˘ع» ة˘لا˘كو ما˘ع ر˘يد˘˘م هد˘˘كأأ ا˘˘م

نم ددعب هئاقتلأ ىدل يبيرعلب قراط

سشما˘ه ى˘ل˘ع ،أر˘خؤو˘م ،ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ

ىلإأ اهتداق ي˘ت˘لأ ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لأ ةرا˘يز˘لأ

عيراسشم ىلع فوقولل ةبانع ةيلو

رر˘كت مد˘ع˘˘ب د˘˘عو ا˘˘م˘˘ك ،ه˘˘ت˘˘لا˘˘كو

يقاب يف ةيجراخلأ ةئيهتلأ لكسشم

زا˘ج˘نإأ ا˘ه˘ب ير˘ج˘ي ي˘ت˘˘لأ ع˘˘قأو˘˘م˘˘لأ

«2 لدع» عورسشم نمسض تانكسس

ةسسوتيلاكلأ ،سشيرلأ عأرذ يف ءأوسس

عسضو لÓخ نم كلذو ةرطنقلأ وأأ

لاغسشأأ رخأات مدع نمسضت لمع ةطخ

.ةيجراخلأ ةئيهتلأ

ةدملا نم نيبتتكملا سضعب سضاعتماو ةيرئازج ةكرشش نييعت

«لدع» نكشسم0002 عقوم يف ةيجراخلا ةئيهتلا ءاهنإل ارهشش81

يعماجلا لوخدلاب ةقلعتملا رومألا ديدع «ةعاشس رخآا» ةديرجل هثيدح يف رهزل طوعب رامع يديشس ةيعماجلا تامدخلا ريدم فششك
لخاد ءاوشس ةبلطلل ةيريدملا هترفو يذلا يعماجلا لقنلا نع و، انوروك سسوريف راششتنا رطخ يدافتل تاماقلاب ةعبتملا ةيئاقولا تاءارجلاو

 .تاماقلاب نيلجشسملا ددجلا ةبلطلا ددع و ليغششتلا لبق ام دوقع لامع نع ثدحت امك، اهجراخ وا ةيلولا



يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

47169ددعلا0202 ربمسسيد42 سسيمخلا
www.akhersaa-dz.com

اريخأا هتدلاو يقتلي ينيعبشس نب

،ينيعبسس نب ي˘مإر ،ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘لود˘لإ ة˘ق˘ي˘ق˘سش تر˘سشن
رثكأل اهري مل يتلإو ،هتدلإو ةقفر ريخألإ إذهل ةروسص
همأإ قناعي وهو ،ءإرحسصلإ براُحم رهظو.ةلماك ةنسس نم
عامتجلإ مدع ىلع فورظلإ هتربجأإ امدعب ،ةرإرحب
ر˘˘˘كذ˘˘˘ي .ن˘˘˘مز˘˘˘لإ ن˘˘˘م ما˘˘˘ع˘˘˘ل د˘˘˘حإو نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
،ايلاح ةسسفانُملإ جراخ ،بسصانملإ ددعُتم عفإدُملإ نأاب
سسوريفب هتباسصإإ دعب ،خابدÓغسشنوم ايسسوروب هيدان عم
ل˘ط˘ب نأا˘ب د˘كأإ د˘ق ،زور و˘كرا˘م برد˘م˘لإ نا˘˘كو.ا˘˘نورو˘˘ك
ىلإإ ةسسفانُملإ ىلإإ ةدوعلإ ىلع إرداق نوكي نل ،ايقيرفإإ

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ن˘˘بإإ ي˘˘نا˘˘ع˘˘يو.د˘˘يد˘˘ج˘˘لإ ما˘˘ع˘˘لإ ة˘˘يإد˘˘ب ة˘˘˘يا˘˘˘غ
امدعب ،ةيندبلإ هتقايل عاجرتسسإ لجأإ نم ،ةنيطنسسق
.ابلسس «91 ديفوك» هيلع رثأإ

ةليشسملاب سسانكلا ةباقنل ةينماشضت ةفقو
يوارحشصلاو ينيطشسلفلا نيبعششلا عم

ةفقو ةليسسملإ ةيلول سسانكلل يباقنلإ عرفلإ   مظن
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لإ ن˘ي˘ب˘ع˘سشل˘ل ة˘م˘عإدو ةد˘˘نا˘˘سسم ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت
ءا˘سضعأل  ا˘ف˘ث˘ك˘م إرو˘سضح تفر˘ع ي˘ت˘˘لإ و   يوإر˘˘ح˘˘سصلإو
نيطسسلف تايإر إولمح نيذلإ سسانكلإ ةباقن يطرخنمو
يف نيبعسشلإ قحل ةديؤوم تاتفل و ةيبرغلإ ءإرحسصلإو
إذهو ملاعلإ بوعسش يقابك ةيرحلاب معنتلإو امهلÓقتسسإ

ظيفحلإ دبع روتكدلإ  ةعاسس رخآإ ـل هب حرسص ام بسسح
يلاعلإ ميلعتلإ ةذتاسسأل ةليسسملإ عرف سسيئر سصرخوب
تافقو نم ةلسسلسس يه ةفقولإ هذه نأإ سسانكلإ ةباقن
ىلع ريبعت يهو ،نطولإ تاعماج فلتخم ربع ةباقنلإ
ف˘ق˘ت ة˘ب˘خ˘ن˘لإ تو˘سص ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘بو سسا˘ن˘˘ك˘˘لإ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن نأإ

وه يذلإ حفاكملإ يبألإ رحلإ يرئإزجلإ بعسشلإ فقوم
.  هنم أإزجتي ل ءزج

«وميإا» عم ةيديدحلا ةشضبقلا لشصاوت
تإونق ريرمت ،«وميإإ» تاكرحملإ بكرم ةرإدإإ تسضفر
نم ا˘ن˘ك˘سس9101 عور˘سشم˘ب ة˘سصا˘خ˘لإ ي˘ح˘سصلإ فر˘˘سصلإ

ةيدلبب ميميم˘ح دإو˘ب ةر˘كا˘سشب˘لإ ع˘قو˘م˘ب لد˘ع ة˘غ˘ي˘سص
بلطب ري˘م˘ع˘ت˘لإ ة˘ير˘يد˘م مد˘ق˘ت مد˘ع بب˘سسب ،بور˘خ˘لإ

تلوا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘كر˘سشل˘ل حا˘م˘سس ل˘جأإ ن˘م ي˘م˘˘سسر
اهل ةعبات ةحاسسم ىوتسسم ىلع لاغسشألإ يف عورسشلاب
يف نيديفتسسملإ لعجو عورسشملإ لبقتسسم نهر ام وهو

.ةريبك ةريح

ىفششتشسم ريدم ليوحت
ةمشصاعلا ىلإا يديارشس

ةسسسسؤوم˘لإ ر˘يد˘م طرا˘ف˘لإ عو˘ب˘سسألإ ر˘ح˘ب لو˘ح

رئإزجلإ ىلإإ ة˘با˘ن˘ع˘ب يد˘يإر˘سس ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلإ

ن˘مو إذ˘ه.ما˘˘ه˘˘م˘˘لإ سسف˘˘ن ل˘˘غ˘˘سشي˘˘ل ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لإ

تا˘سسسسؤو˘م˘لإ ر˘يد˘م ة˘نا˘ك˘م ل˘ح˘ي نأإ ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ

ة˘سسسسؤو˘م˘لإ د˘ع˘˘تو.ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلإ

م˘هأإ ن˘م يد˘˘يإر˘˘سس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلإ

إذكو ةبانع ةيلوب ةيئافسشتسسإلإ تاسسسسؤوملإ

ةداعإإ مسسق مسضت ثيح ينطولإ ىوتسسملإ ىلع

تا˘قا˘عإا˘ب إو˘ب˘ي˘سصأإ ن˘يذ˘لإ ىسضر˘م˘ل˘ل ل˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لإ

.ةنمزم سضإرمأإ ةجيتن

عÓتبا لشصاوت زغللا ةرفحلا
 لجيجب ةيليملاب تارايشسلا

ىوتسسم ىلع ةدوجوملإ ةقيمعلإ ةرفحلإ لسصإوت
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘سسو ىلإ يدؤو˘˘م˘˘لإ ي˘˘عر˘˘ف˘˘لإ ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لإ
لقن ةطحم نم اقÓطنإ كلذو لجيجب ةيليملإ
ا˘ه˘ب تط˘ق˘سس ثي˘ح تإرا˘ي˘سسلإ ما˘ه˘ت˘لإإ ن˘ير˘فا˘سسم˘لإ

ا˘ه˘ب˘حا˘سص أا˘ط˘خأإ ا˘مد˘ع˘ب سسمأإ لوأإ ىر˘خأإ ة˘ب˘˘كر˘˘م
نم اهزواجت لواحم ةر˘ف˘ح˘لإ هذ˘ه ر˘ط˘خ ر˘يد˘ق˘ت

تإرايسس ةدع تطقسس دقو ، ةعيرسس ةروانم لÓخ
لÓ˘خ ز˘غ˘ل˘لإ ةر˘ف˘ح˘لإ هذ˘ه˘ب ي˘حÓ˘ف رإر˘˘ج إذ˘˘كو
ةيسصولإ تا˘ه˘ج˘لإ عرا˘سست نأإ نود ة˘ي˘سضا˘م˘لإ ما˘يألإ
اهب موقت تناك يتلإ لاغسشألإ ءاهتنإ دعب اهمدر ىلإإ

ىلع ةلوؤوسسملإ ةلواقملإ نأإو اسصوسصخ نيريثكلإ ءايتسسإ راثأإ يذلإ رمألإ قيرطلإ إذهب تلواقملإ ىدحإإ
ىوعدب ةرفحلإ هذه يف تطقسس يتلإ تإرايسسلإ باحسصأإ ىلع ةيلوؤوسسملاب اهتهج نم يمرت ةرفحلإ هذه

. لماك لكسشب قيرطلإ إذه ىلع ريسسلإ عنمتو لب اهنم نيقئاسسلإ رذحت يتلإ تإراسشإلاب إوديقتي مل مهنأإ

ةحشصلل قبشسألا ريزولا ةافو
دارم يميجر روشسيفوربلا

حÓ˘˘˘سصإإو نا˘˘˘ك˘˘˘سسلإو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلإ ر˘˘˘يزو ي˘˘˘فو˘˘˘ت
يميجر روسسيفوربلإ قبسسألإ تايفسشتسسملإ

با˘˘˘سسح˘˘˘لإ ىل˘˘˘ع  رو˘˘˘سشن˘˘˘م ي˘˘˘ف ءا˘˘˘˘جو.دإر˘˘˘˘م
» كوبسسيافلإ ىلع ةحسصلإ ةرإزول يمسسرلإ

رو˘سسي˘فور˘ب˘لإ ىق˘ل˘ت ىسسألإو نز˘˘ح˘˘لإ غ˘˘لا˘˘ب˘˘ب
أابن  ةحسصلإ ريزو ديزوب نب نمحرلإ دبع
ر˘˘يزو دإر˘˘م ي˘˘م˘˘ي˘˘جر رو˘˘سسي˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لإ  ةا˘˘˘فو
ةبسسا˘ن˘م˘لإ هذ˘ه˘ب » فا˘سضأإو.ق˘ب˘سسألإ ة˘ح˘سصلإ
ن˘ع ة˘لا˘سصأإ ة˘ح˘سصلإ ر˘يزو مد˘ق˘ت˘ي  ة˘م˘˘ي˘˘لألإ
ةلئاعل ةاسسإوملإ دسصأإو  يزاعتلإ سصلاخب ةرإزولإ يمدختسسمو  عاطقلإ تإراطإإ ةفاك نع ةباينو هسسفن
.ديقفلإ

يف ايلاطيإل كيرشش لوأا رئازجلا
لامششو طشسوألا قرششلا ةقطنم

«ايقيرفإا
ىدل ديدجلإ ايلاطيإإ ريفسس ،سسيلجوب ينافويج لاق
رئإزجلإو ايلاطيإإ هجإوت نأإ ىلع لمعيسس هنأإ ،رئإزجلإ

نم ،ةكرتسشملإ ةيميل˘قإلإو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لإ تا˘يد˘ح˘ت˘لإ ا˘ًع˘م
اهبقإوعوDIVOC-91 ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلإ ة˘˘˘˘˘˘˘مزألإ
ةيسسايسسويجلإ تا˘بإر˘ط˘سضلإ ن˘عً Ó˘سضف ،ة˘يدا˘سصت˘قلإ

ح˘˘سضوأإو ل˘˘حا˘˘سسلإو   ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لإ سضي˘˘بألإ ر˘˘ح˘˘ب˘˘˘لإ ي˘˘˘ف
يرا˘ج˘ت كير˘˘سش لوأإ ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ نأإ ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلإ ر˘˘ي˘˘ف˘˘سسلإ

ايقيرفإإ لامسشو طسسوألإ قرسشلإ ةقطنم يف ايلاطيإل
زواجتت» لاقو ،ةيق˘ير˘فإلإ ةرا˘ق˘لإ ءا˘ح˘نأإ ع˘ي˘م˘ج ي˘فو

.»رئإزجلإ يف لمعت ةيلاطيإإ ةكرسش002 نم برقي ام كانهو ،رلود تإرايلم8 انتراجت

لاقلا ووليقلا
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ةينب يف اماه احرشص عمجملا دعيو
ة˘ي˘ند˘م˘لاو ة˘ير˘كشسع˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا
هتنبت يذلا ى˘ع˘شسم˘لا ع˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
يملعلا روطتلا ة˘ب˘كاو˘م˘ل ي˘ب˘ع˘ششلا

راكتبلا عي˘ج˘ششتو ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لاو
ةشصاخ ،ةنرشصعلاو مدقتلا قيقحتو
ةوق نم ديزيشس هجوتلا اذه نأا نأاو
ر˘ث˘كأا ا˘ششي˘ج ح˘ب˘شصأا يذ˘لا ا˘˘ن˘˘ششي˘˘ج
ى˘ل˘عأاو ا˘ح˘ي˘ل˘شست ن˘شسحأاو ا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت

نإا˘˘ف اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘˘يز ،ة˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج
د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘كشسع˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا

جاتن يه عيمجلا اهب زتعي ةرخفم

ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ي˘كح˘لا ة˘شسا˘ي˘˘شسل˘˘ل
ينطولا حيلشستلا زيزعت ىلإا ةيمارلا

ةيداشصتقلا ةيمنتلا يف ةمهاشسملاو
ةيعافدلا نطولا تاجاي˘ت˘حا ة˘ي˘ب˘ل˘تو
تادعملا داريتشسا ةروتاف سصيلقتو
ةلمعلا طايتحا ر˘ي˘فو˘تو ة˘ير˘كشسع˘لا
نو˘كرا˘ششم˘لا دا˘ششأا ا˘م˘ك ،ة˘ب˘˘ع˘˘شصلا
ةحيحشصلا ةيجي˘تار˘ت˘شسلا ةر˘ظ˘ن˘لا˘ب
عاجرتشسل سشيجل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل
ا˘م ا˘ه˘ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘˘عإاو تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
فرشص ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘لا بن˘ج˘ي
ع˘˘نا˘˘شصم ءا˘˘ششنإل ة˘˘˘ظ˘˘˘ها˘˘˘ب لاو˘˘˘مأا

رارقب اهونم ،ةديدج جاتنإا تادحوو
يبعششلا ينطولا سشيجلا ناكرأا دئاق
نا˘م˘شض و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لا

،را˘ع˘شسألا ي˘ف م˘كح˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘˘ن˘˘لا

11 فظو˘ت ة˘كر˘ششلا نإا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل

ايندم يند˘م ل˘ما˘ع806و اطبا˘شض

امك ،ايونشس ةبرع021 جاتنإا ةردقب

جامدإا ة˘ب˘شسن˘ب ل˘غ˘ت˘ششت ة˘كر˘ششلا نأا

لابقت˘شسا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب001

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ارور˘م ة˘˘ي˘˘لوألا ةدا˘˘م˘˘لا

،م˘ي˘ح˘ل˘ت˘لا ،ل˘ي˘كششت˘لا ،ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘لا

،برا˘ج˘ت˘لاو ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ،بي˘˘كر˘˘ت˘˘لا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘كر˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘بو

ة˘ح˘ف˘˘شصم˘˘لا تا˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصل

تئششنأا اهنإاف ،(رئازجلا رمن) ةفيفخلا

عمجم نيب ةكارششلاب3102 ةنشس

ة˘ي˘كي˘نا˘كي˘م˘لا تا˘عا˘ن˘شصلا ة˘ي˘قر˘˘ت

لغششت يه و ،ةيتارامإلا رمن ةكرششو

ةردقب ايندم Óماع032و طابشض7

ةبشسنو ا˘يو˘ن˘شس ة˘بر˘ع002 جاتنإا

قلعتي اميفو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب001 جا˘˘مدإا

ة˘عا˘ن˘˘شصل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا˘˘ب

ة˘ي˘نا˘م˘لألا تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا تا˘˘كر˘˘ح˘˘م

(AMMFAS)، مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘

تامÓعلا تاذ تاكرحملا ةعانشصب

و˘ي -ي˘ت-مأا ،سسد˘ي˘شسر˘م ة˘ي˘نا˘˘م˘˘لألا

(UTM) ز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تودو (ZTUED)،

،ة˘ي˘ع˘ف˘˘ن˘˘لا تا˘˘بر˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

لا˘م˘ع˘ت˘شسلا تا˘بر˘عو ة˘ير˘˘كشسع˘˘لا

 .ةيمومعلا لاغششألاو يحÓفلا

¯  ∫.YõGdójø

ةيف˘ير˘لا ي˘تا˘ششم˘لا نا˘كشس ي˘كت˘ششي
ةفاشسم ىلع ،لئابنلا مامح  ةيدلبب

يف ةقناخ ةلزع ،ملك41 نم رثكأا
ةيقيقح ةيومنت عيراششم مادعنا لظ
ينطاق  ىلع ةلزعلا كف اهنأاشش نم
ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ،ي˘˘تا˘˘ششم˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه
ابلشس ترثأا يتلا ةئرتهملا تاقرطلا

قفار˘م دو˘جوو نا˘كشسلا ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع
ونطاوم اهنم دفتشسي مل يتلا ةيحشص
ا˘ه˘باو˘بأا تل˘ظ نأا د˘ع˘ب ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘ف ا˘ه˘يد˘شصا˘ق ه˘جو ي˘˘ف ةد˘˘شصو˘˘م

نا˘كشس ي˘نا˘ع˘ي ثي˘˘ح ،ما˘˘يألا بل˘˘غأا
رو˘ن˘لا قو˘شسو رور˘غ ن˘ي˘˘ع ة˘˘ت˘˘ششم
نم ةنوخشسأا راودو ليحكوب دلوأاو
يذ˘لا ة˘ئر˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘ل˘˘كششم
ةتششمو حلاملا يداو ةيرق نيب طبري
ةتششم ناكشس يناعي امك ،ةرادردلا
ىلع ةقناخ˘لا ة˘لز˘ع˘لا ن˘م ة˘نو˘خ˘شسأا
دودح يف عقت ةتششملا هذه نأا سساشسأا
ةتششملا نأا ملعلا عم ،ةرازخل ةيدلب
يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا ق˘˘شش ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘م˘˘ي
ل يذلاو ةرازخ˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘ه˘ط˘بر˘ي
ما˘م˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘ل ع˘با˘ت˘لا ر˘ط˘ششلا لاز˘ي
نع ةلزعلا كفل دعب ئيهي مل لئابنلا

يناعي ىرخأا ةه˘ج ن˘م .ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
،نا˘˘فر˘˘خ ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ت˘˘ششم نا˘˘كشس
رور˘غ ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ت˘˘ششم˘˘ل ة˘˘يذا˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةيقرششلا ةهجلا ىلع اهل ةلباقملاو
هحتف مت يذلا يلبجلا قيرطلا نم
ي˘ف تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م فر˘˘ط ن˘˘م
اذ˘˘ه نأا لإا ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘˘شسلا
رايهنلاب تقو يأا يف ددهم قيرطلا
هروشسج سضعبل ةنايشصلا مدع ةجيتن

،يلحافشص تاباغب ةدوجوملا كلتك
ىلإا ةفاشضإا ،ةقلافلا ةبعششب اديدحت

ىلع را˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب ه˘نار˘ت˘قا مد˘ع
نأا هي˘ب˘ن˘ت˘لا ع˘م ،رور˘غ ن˘ي˘ع ة˘ت˘ششم

ن˘˘ي˘˘ت˘˘ت˘˘ششم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب را˘˘م˘˘لا يداو˘˘لا

ل˘˘˘كششي تا˘˘˘ب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ترو˘˘˘˘كذ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

م˘ه˘لا˘ف˘طأا ى˘ل˘ع ا˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح  ار˘˘ط˘˘خ

ناكشس ي˘نا˘ع˘ي كلذ ع˘م ةازاو˘م˘لا˘بو

دبعملا قيرطلا نم ةرادردلا ةتششم

مامح ةيدلبب مهطبري يذلاو ارخؤوم

قرطب زجنملاو هتروطخ نم ،لئابنلا

اهب لومعملا سسيياقملاو ىششامتت ل

تانا˘ع˘م˘لا هد˘ه ل˘ظ ي˘فو، م˘ه˘ب˘شسح

ليابنلا مامح يتاششم ناكشس ىقبي

تاطلشسلا ةتافتلا راظتنا يف نوناعي

.  ةيلحملا
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ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت زا˘ي˘˘ت˘˘ما تق˘˘ل˘˘طأا

عيراششم ةدع جيريرعوب جربل زاغلاو

نأاب ةيلولل تحمشس ةمخشض ةيومنت

ى˘˘لوألا تا˘˘يلو˘˘لا ن˘˘م˘˘˘شض نو˘˘˘كت

ةكبششلاب ةيطغتلا لاجم يف ةدئارلاو

رارغ ى˘ل˘ع ،ة˘يزا˘غ˘لاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

اهيف قÓط˘نلا م˘ت ي˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا

ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘كشس ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل

اهت˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا ن˘م˘شض  ة˘لوز˘ع˘م˘لا

زاغلاو ءابرهكلا لاشصيإل ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا نود ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘كل

مهعشضو نيشسحتو ةلزعلا كف فدهب

˘مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘خ بشسحو ي˘ششي˘ع˘م˘˘لا

اذ˘ه ي˘ف م˘ت ه˘نإا˘ف ة˘ير˘يد˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ل

لظ ةقطن˘م722 لي˘ج˘شست دد˘شصلا
ةعزوم ءابرهكلاب نيومتلا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م

حمشست˘شس ي˘ت˘لاو ة˘يد˘ل˘ب92 ى˘ل˘˘ع

ام يأا ءابرهكلاب لزنم7027 طبرب

ة˘كب˘ششب ة˘م˘شسن83693 براقي

فÓغو ملك495 اهلوط غلب عيزوت

،ميتنشس راي˘ل˘م662 ـب رد˘ق ي˘لا˘˘م
ةيناديملا تاشساردلا دادعإا مت ثيح

عيراششم601 اهنم قطانملا ةفاكـل
ةلواقم˘لا د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘شصقا˘ن˘م˘لا د˘ي˘ق

عورششم201و لاغششأÓل ةزج˘ن˘م˘لا
ط˘˘بر˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا زا˘˘ج˘˘نإا رو˘˘ط ي˘˘ف

زيح اهعشضو مت ةقطنم91 اذكو

0831 يلاوح طبر مت نيأا ةمدخلا

0957 لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م لز˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م

16 اهلوط غلب عيزوت ةكبششب ةمشسن

بشسح ةيزاغلا ةقاطلاب طبرلا .ملك

ةقطنم171 ليجشست مت ةيلخلا تاذ

03 ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘عزو˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ظ

0182 طبرب حمشستشس يتلاو  ةيدلب

55451 لداعي ام يأا زاغلاب نكشسم
اهلو˘ط غ˘ل˘ب ع˘يزو˘ت ة˘كب˘ششب ة˘م˘شسن

29 ـب ردق يلام فÓغو ملك704
داد˘˘عإا م˘˘ت ثي˘˘ح م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
قطانملا لكـل ةيناديملا تاشساردلا

ديق اعورششم62 اهنمو ،ةلجشسملا
ةزجنملا ةلواقملا ديدحتل ةشصقانملا
ةمدخلا زيح عشضو مت امك ،لاغششأÓل

ملك33 لوطب ة˘يزا˘غ˘لا ة˘كب˘ششلا

ا˘˘˘م يأا ة˘˘˘ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع014 ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل

ىلإا  ةفاشضإا ةمشسن5522 براقي

زا˘ج˘نإا رو˘˘ط ي˘˘ف ا˘˘عور˘˘ششم911

ة˘ي˘ل˘˘خ˘˘لا تاذ تف˘˘ششكو .لا˘˘غ˘˘ششألا
جر˘˘ب ع˘˘يزو˘˘ت زا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ما دو˘˘˘ه˘˘˘ج نا
ةفاك طبرل ةفثاكتم دج جيريرعوب
ءاطعإا مت امك  .ةلجشسملا قطانملا
ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا تا˘شصقا˘ن˘م˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘لوأا

عيراششملا هذهب ةشصاخلا ةينطولاو
ا˘ه˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م ما˘˘يأا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ع˘˘م
زاجنإاب ةفلكملا تلواقملا نييعتل

ةر˘ي˘تو ع˘ير˘شستو ط˘بر˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
نأا اه˘ب˘شسح ،نا˘كمإلا رد˘ق لا˘غ˘ششألا
ةيبلتل قاشسو مدق ىلع  ةشسشسؤوملا

اهنم قلعت ام اميشسل تابلطلا ةفاك
ة˘قا˘ط˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ط˘بر˘˘ب
ةلزعلا كف˘ل ة˘يزا˘غ˘لاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

قطان˘م˘لا هذ˘ه با˘ح˘شصأل حا˘م˘شسلاو
اميف ةيهافرلاو ةحارلا نم ةدافتشسلا
.نيتيويحلا نيتداملا نيذهب قلعتي

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ىرــــقو ندــــم4716ددعلا0202 ربمسسيد42 سسيمخلا10
www.akhersaa-dz.com

ةيركسسعلا ةعانسصلا يف ريبك روطت ىلع عامجإا
ةرامسسلا نيع عنسصمب

ةرهاظ ةبراحم راطإا يف/جيريرعوب جربةنيطنضسقب ةيكيناكيملا ةعانضصلا ةيقرت عمجم ىلإا   ةرايز يف
ةيرورملا تاقوعملاو صسيراتملا عضضو

ةيراجتلا تÓحملا مامأا

ةيوعوت ةيسسيسسحت تÓمح
 نيفلاخملا دسض تاءارجإا ذاختاو
فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف

ةرها˘ظ ة˘برا˘ح˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
تÓحملا مامأا ةيرورملا تاقوعملا و صسيراتملا عضضو
نمأا حلاضصم تماق ، ماعلا قيرطلا ةفضصرأا و ةيراجتلا

و نارمعلا ةقرف يف ةلثمتم جيريرعوب جرب ةي’و
يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح

تÓ˘˘م˘˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةر˘˘˘ضشا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ب
و تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘˘ضصأا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت
با˘ح˘ضصأا اذ˘كو ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا و ة˘ف˘ضصرأ’ا ي˘ل˘م˘ع˘˘ت˘˘ضسم
لجأا نم ةفلتخ˘م˘لا ن˘ه˘م˘لا صضع˘بو ة˘ضصا˘خ˘لا ن˘كا˘ضسم˘لا
.تا˘قر˘ط˘لاو  ة˘ف˘ضصرأ’ا ي˘ف ر˘ي˘ضسلا ق˘ي˘ع˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك عز˘˘ن
ن˘˘مأ’ ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘˘لاو لا˘˘˘ضصت’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ بضسحو
صسي˘ضسح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م عو˘˘ب˘˘ضسأا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نإا˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا

هذه ةلازإا و عزن ةيلمع ةي’ولا نما حلاضصم ترضشاب
ق˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ز˘جاو˘ح˘لا ل˘ك و صسيرا˘ت˘م˘لا و تا˘ق˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا نأا تفا˘ضضأاو .م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘ت ي˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تدعأا و نيفلاخملا دضض ةينوناقلا تاءارجإ’ا تذختا

اميف ةيئاضضقلا تا˘ه˘ج˘لا ىلإا تل˘ضسرأا تا˘ف˘لا˘خ˘م م˘هد˘ضض
. ةلضصاوتم ةيلمعلا ىقبت

ىضسوم.ع

يقاوبلا مأا

جربلا نيع ةيرق بابسش
نوبلاطي ةيرماعلاب

بسشوسشعم بعلمب
اوفتلا نيذلا ةيرمعلاب جربلا نيع ةيرق بابضش لمأاي
ه˘ترا˘يز بق˘ع ي˘قاو˘˘ب˘˘لا مأا ة˘˘ي’و ي˘˘لاو لو˘˘ح ار˘˘خؤو˘˘م
صصئا˘ق˘ن˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ه˘ي˘ل˘ع او˘حر˘ط ن˘يأا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
تا˘ط˘ل˘ضسلا ىد˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ل˘˘مآا ت’ا˘˘غ˘˘ضشن’او
كرا˘ب˘م نو˘ت˘يز ن˘ب ة˘ير˘ق˘لا بع˘ل˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل  ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

نم ةيرقلا ةدافتضسا مدعل كلذو يعانطضص’ا بضشعلاب
ي˘تا˘ضشم˘لا ي˘قا˘ب صسك˘ع ة˘يراو˘ج˘˘لا بعÓ˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ضشم
ميلقإاب  تاءاضضفلا هذه لثم ىلع رفوتت يتلا ىرقلاو
يف اضشيمهتو افاحجإا هوربت˘عا ا˘م˘م, ة˘ير˘ما˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب

ا˘هو˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ل˘ك ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘ضصم نأاو ة˘ضصا˘˘خ م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
بعلملا نيطوتل ةبضسانم ةيضضرأا دجاوت مدعب ججحتت
بابضش فضضيو .ةيحÓف يضضارأ’ا نأا مكحب يراوجلا
تاطلضسلا نم اراركتو ارارم دوعو اوقلت مهنأا ةيرقلا

بعÓ˘م˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘ضست فو˘ضس ة˘ير˘˘ق˘˘لا نأا˘˘ب
ىقبت يدانت نمل ةايح’ نكل ىرقلاو يتاضشملا يقابك
يناث يه دعت يتلا ةيرقلا بابضش ىقبيل ةيدرو ادوعو
ةرار˘م نو˘عر˘ج˘ت˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ف ي˘نا˘ك˘ضس ع˘م˘˘ج˘˘ت ر˘˘ب˘˘كأا
يهيفرتلا مهقح ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘ح˘ل صشي˘م˘ه˘ت˘لاو ءا˘ضصقإ’ا

.صسفنلا نع حيورتلاو
راهز دمحأا

قافول ةتقؤوملا رييسستلا ةنجل
قيرفلل رقمب بلاطت ةليسسملا

يدا˘ن˘لا صسي˘ئر ة˘عا˘ضس ر˘خآا ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل صسمأا لوأا ف˘˘ضشك
ديضسلا ةل˘ي˘ضسم˘لا˘ب ي˘ضضا˘ير˘لا قا˘فو˘لا يوا˘ه˘لا ي˘ضضا˘ير˘لا

ةريضسملا ةنجللا بيضصنت ذنم  ظيفحلا دبع ةنيوع

62 عم ةرادإ’ا تدقاعت نيأا اموي09 ةدمل ةتقؤوملا
ةلوطب يف ةزاتمم دج تايوتضسم نوكلمي رباكأا ابع’

فيدرلا قيرف ديعضص ىلع ءامضسأا مهلو يناثلا مضسقلا
انوروك ءابو ببضسب نيبعÓلا عيمجت ةلاحتضس’ ارظنو
مضسوملا يبع’ ءاعدتضسا مت دقف تقولا قيضض اذكو

نم نيبعÓلا نضسحأا رايتخ’ ةنضس91 نم لقأا ةئفل
ةليضسملا يبملوأاو ةليضسملا هيدولوم  ةرواجملا قرفلا

تاقوعملاو لكاضشملا امأا ،ةدكيكضس ةبيبضش نم نيبع’و
ةياهن بارتقا عم ةبعضص دجف قافولا رييضست صصوضصخب
ةي’و ي˘لاو د˘ضشا˘ن˘ن اذ˘ل ة˘لو˘ي˘ضسلا ماد˘ع˘ناو و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
لاغضشأا ةريتو ريضس صصوضصخب لجاعلا لخدتلا ةليضسملا

ددحملا دعوملا بارتقاو ةفلخ دمحأا ديهضشلا بعلم
بابضشلا تيب نم حانج صصيضصختو ةلوطبلا قÓطن’

ةيدلبلا بارت جراخ نينطاقلا قافولا يبع’ حلاضصل
ريفوت ةيدلبلا صسيئر دضشاننف قيرفلا رقم لكضشم امأا

صصاخلا معطملاو ىهقملا عا˘جر˘ت˘ضسا ع˘م ق˘ير˘ف˘ل˘ل ر˘ق˘م
ق˘ير˘ف˘لا نأ’ ي˘لاو˘لا ل˘خد˘ت˘ب او˘ب˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب
تا˘ق˘ح˘ت˘ضسمو نو˘يد˘لا نأا ة˘ب˘ع˘ضص ل˘كا˘ضشم ي˘ف ط˘ب˘خ˘˘ت˘˘ي
فورعملا يضضايرلا يدانلا اذه نإاف ةراضشإÓل نيبعÓلا

’ نكلو7391 ةنضس هؤواضشنا مت ةليضسملا يضضايرلا قافو
.يدانت نمل ةايح

   خوضشخضش حلاضص

عمجم ىلإا ةيمÓعتضسا ةرايز يف ةنجللا صسيئر ،ميركلا دبع ينينضش ديضسلا ةضسائرب ،ينطولا يبعضشلا صسلجملاب ينطولا عافدلا ةنجل نع دفو روضضحب
غولب ىلع نوكراضشملا عمجأا ،هقفارم فلتخمو هجاتنإاو عمجملا لمع ريضس ىلع فوقولل ،ةنيطنضسق ةي’وب ةرامضس نيعب ةيكيناكيملا ةعانضصلا ةيقرت

.لاجملا يف ريبك روطتو ةروطتم دج ةلحرم ةيركضسعلا ةعانضصلا

ةيلحملا تاطلضسلا ةتافتلا راظتنا يف /ةملاق

ةيومنتلا عيراسشملا يف شصقنو ششيمهتلا يناعت لئابنلا مامح يتاسشم

نيتكبضشلل ةمدخلا زيح عضضو مت اميف /جيريرعوب جرب

زاغلاب ىرخأا0182وءابرهكلاب نكسسم7027 طبرل عيراسشم قلطت زاغلاو ءابرهكلا عيزوت زايتما

 زاغلاو ةيمومعلا ةرانإلاو ةيمنتلا يف مهقحب نوبلاطي ةملاقب راعرع نب ةيرق ناكسس
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ةعباتلا راعرع نب ةيرق ناكشس يكتششي
فو˘˘ل˘˘خ˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل ا˘˘˘يرادإا
ةيومنتلا لكاششملا نم ةلمج  ةملاقب

ةيمومع˘لا ةرا˘نإلا ماد˘ع˘نا ،رار˘غ ى˘ل˘ع
ثيح ، ةير˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ةد˘ع ذ˘ن˘م سسماد مÓ˘ظ ي˘ف نو˘ششي˘ع˘ي
ةشصاخ مهتاناعم نم داز امم ،تاونشس

ده˘ششت ن˘يأا ءا˘ت˘ششلا ل˘شصف ي˘ف ن˘ح˘نو
عم ةشصاخ اريبك ءارتها  ةيرقلا قرط
تابطملاو ر˘ف˘ح˘لا و را˘ط˘مألا لو˘ي˘شس
ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ة˘يرز˘م عا˘˘شضوأا. لا˘˘حوألاو
ةد˘ع ذ˘ن˘م  رو˘كذ˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا نا˘˘كشس
لكششمو ةيجراخلا ةئيهتلاك ،تاونشس
حب˘شصي ن˘يأا ، ة˘ف˘شصرألاو،تا˘عو˘لا˘ب˘لا
سسماد  مÓظ ةقطنم ليللا يف يحلا
زاغب مهتيرق ل˘ي˘شصو˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك،

فرعت ةقطنم˘لا نأاو ة˘شصا˘خ ة˘ن˘يد˘م˘لا
م˘ه˘ل˘˘ي˘˘شصو˘˘ت  اذ˘˘ك و،ةد˘˘يد˘˘شش ةدور˘˘ب
امك  ، برششلل ةحلاشصلا هايملا ةكبششب

ديحولا يراوجلا بعلملا ةئيهتب وبلاط
موي سصيشصخت و ، مهتيرقب دجاوتملا

ع˘م˘ج˘˘ل عو˘˘ب˘˘شسألا ي˘˘ف ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع
ةدمل اهمكارت  مودي يتلا و تايافنلا
ىلع عجششي امم  نيرهششلا نع ديزت
بÓكلاو سسومانلاك تارششحلا دجاوت

اوبلاط امك، ةهيركلا ةحئارلاو ةلاشضلا
تانكشس ةماقإل يراقع ءاعو ريفوتب
هذه نم ةنكاشسلا ةجاح ةيبلتل ةيفير
بعلملا ةئيهت ةداعإاب اذك و ، ةغيشصلا
مهتيرق˘ب ر˘فو˘ت˘م˘لا د˘ي˘حو˘لا يراو˘ج˘لا

ن˘ب ة˘ير˘ق نا˘كشس د˘ششا˘ن ر˘ي˘˘خألا ي˘˘فو
ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا را˘عر˘˘ع
يف مهتلشضع˘م˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإاو ل˘جا˘ع˘لا
. نكمم تقو برقأا

صصـــــــــئاقن ةدـــــــــع نم نوـــــــــناعي
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أهفيشضم ىلع لئأبقلا ةبيبشش قيرف ةليكششت تبلغت
ىلع دحاو لبأقم ني˘فد˘ه˘ب ير˘ج˘ي˘ن˘لا كرد˘لا دأ˘ح˘تا
يمأين يف ““يششتنو˘ك ي˘ن˘ي˘شس لار˘ن˘ج˘لا““ بع˘ل˘م ة˘ي˘شضرأا

دأحت’ا سسأأك˘ل23 رود˘˘لا بأ˘˘هذ بأ˘˘شسح˘˘ل ،سسما لوا
لأ˘˘ب˘˘ششأا ح˘˘ت˘˘ت˘˘فاو ،““فأ˘˘ك““ مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا
قيرط نع ليجشستلا بأب يديزوب فشسوي بردملا

لد˘ع˘ي نأا ل˘ب˘˘ق،62 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ح˘يأ˘شس ن˘˘ب أ˘˘شضر
ةقيقدلا يف ءازجلا ةلكر˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا نو˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا

يرأنكلا زوف فده ءأجو ،موكنارد ودأمآا أهذفن43ـلا

كردلا دأحتا عفادم عيقوت نم98 ـلا ةقيقدلا يف
ةراأبم يرأنكلا قيرف مدقو ،هأمرم دشض يريجينلا

أ˘ه˘لÓ˘خ ن˘م د˘كأا ،ر˘ج˘ي˘ن˘لا ي˘˘ف مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ج
رهظ أمدعب أميشس’ ،هاوتشسم يف ظوحلملا نشسحتلا

يف رئازجلا يف هل ريخ’ا ءأقللا يف فرششم هجوب
سسما لوا ءأقل فرع أمك ،يلحملا يبمول’ا مأما فأشش
ر˘يد˘يا د˘م˘˘ح˘˘م بأ˘˘ششلا سسرأ˘˘ح˘˘لا ق˘˘لأأ˘˘ت ر˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف

تار˘ك˘لا ن˘م دد˘ع˘ل يد˘شصت˘لا ءارو نأ˘ك يذ˘لا ،د˘˘يد˘˘ح
ةبيب˘شش ق˘ير˘ف ة˘ل˘ي˘ك˘ششت تدأ˘ع د˘قو اذ˘ه ،ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
تطخ نا دعب رئازجلا ىلا سسمأا رهظ سضعب لئأبقلا

نم61 رود˘لا ىلا ل˘هأأ˘ت˘لا و˘ح˘˘ن ة˘˘قÓ˘˘م˘˘ع ةو˘˘ط˘˘خ

يفنأج6 وأا5 نيب ةدوعلا ةارأبم مأقتو ،ةشسفأنملا

ثي˘ح ،وزو يز˘ي˘ت˘ب ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن لوا بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

مشسحل ةل˘ه˘شس ة˘م˘ه˘م ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا نو˘ك˘ي˘شس

لأبششا ديف˘ت˘شسي نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،ل˘هأأ˘ت˘لا ةر˘ي˘ششأأ˘ت

عأجرتشس’ مويلا ةحار نم يديزوب فشسوي بردملا

ىلا بأياو أبأهذ قأششلا رفشسلا دعب ةشصأخ سسأفنأ’ا

ةعمجلا دغ نم ةيادب عورششلا لبق كلذو ،رجينلا

ةلوجلا بأشسحل لبقم˘لا د˘ح’ا ءأ˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ي˘ف

.ةركشسب يف ةركشسب دأحتا مأما ةلوطبلا نم ةشسدأشسلا

بيغيو ةبكرلأ يف ةيحأرج ةيلمع يرجي فيسصول
قيرفلأ نع ةرتفل

قيرفل ةيم˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا تف˘ششك ،ر˘خآا قأ˘ي˘شس ي˘فو

يعأ˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ىل˘ع ل˘ئأ˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش

ةيلم˘ع˘ل ف˘ي˘شصو˘ل ق˘ير˘ف˘لا بع’ ءار˘جإا ““كو˘ب˘شسي˘ف““

ةبكر˘لا ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ة˘ح˘جأ˘ن˘لأ˘ب تف˘شصو ة˘ي˘حار˘ج

يز˘ي˘ت˘ب تادأ˘ي˘˘ع˘˘لا ىد˘˘حإا ي˘˘ف سسمأا لوأا ءأ˘˘شسم كلذو

،ن˘يدأ˘ي˘م˘لا ن˘ع ةر˘ت˘ف˘ل بعÓ˘لا بي˘غ˘˘ي˘˘شس ثي˘˘ح ،وزو

ة˘حار ي˘ف سسمأا لوأا ن˘م ارأ˘ب˘ت˘عا ف˘ي˘شصو˘ل نو˘ك˘˘ي˘˘شسو

ي˘ف عر˘ششي نأا ل˘ب˘ق ة˘ل˘˘مأ˘˘ك مأ˘˘يأا ةر˘˘ششع ةد˘˘م˘˘ل ة˘˘مأ˘˘ت

ثيح ،تأبيردتلا فأنئتشس’ أبشسحت ليهأأتلا لمعلا

تأشصوحفلا نم ةلشسلشسل ةرم لك يف بعÓلا عشضخيشس

ءوشضلا ه˘ئأ˘ط˘عإا ل˘ب˘ق ه˘ئأ˘ف˘شش رو˘ط˘ت ىد˘م ة˘ب˘قار˘م˘ل
.تأبيردتلا فأنئتشس’ رشضخأ’ا

““زوفلأ أذه عأزتنأ لجأ نم انبراح دقل““ :مÓسسلأ دبع تيآأ

مÓشسلا دبع تيآا ل˘ئأ˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف بع’ د˘كأا
ي˘ف ير˘ج˘ي˘ن˘لا كرد˘لا دأ˘˘ح˘˘تا يدأ˘˘ن ىل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا نأأ˘˘ب
ىلإا ر˘ظ˘ن˘لأ˘ب كلذو ،ل˘ه˘شسلا ر˘مأ’أ˘ب ن˘ك˘ي م˘ل ه˘ناد˘ي˘˘م
يف تبعل ثيح ،ةارأبملا أهيف ترج يتلا فورظلا
رفشس ةق˘ششم د˘ع˘بو ،ة˘ي˘لأ˘ع ةرار˘حو ة˘ي˘ثرأ˘ك ة˘ي˘شضرأا

هنأأب ةارأبملا ةجيتن ىلع أقلعم بعÓلا لأقو ،ليوط
رأشصتن’ا اذه عازتنا لجا نم اوبرأح دق هؤوأقفرو
ةلهشس بأيإ’ا ءأقل يف ةيرومأأملا نم لعجيشس يذلا
زكريشسو ةيحيرأأب يرأنكلا بعليشس ثيح ،أم دح ىلإا

بأ˘يإ’ا ءأ˘ق˘ل نأا أ˘م˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا تأ˘يرأ˘ب˘م ىل˘ع أ˘ق˘ح’
يزيت يف نوكيشسو لخادلا رهششلا علطم يف نوكيشس
يف ءأقبلا أينمتم هئÓمز ءادأا بعÓلا نمثو ،وزو
ىل˘ع زو˘ف˘لا ءأ˘˘ج ثي˘˘ح ،تارأ˘˘شصت˘˘ن’ا ة˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘مأ˘˘ن˘˘يد
يف فلشش ىلع زوفلا دعب ةرششأبم يرجينلا كردلا
ةيادب دعب قير˘ف˘لا ةو˘ح˘شص د˘كؤو˘ي أ˘م و˘هو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا

تيآا ىدهأاو ،ديد˘ج˘لا يور˘ك˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ةر˘ث˘ع˘ت˘م
اوششأع نيذلا يرأنكلا رأشصنأ’ زوفلا اذه مÓشسلا دبع
ىلإا مهأيإا أيعاد ،مشسوملا ةيادب يف مهبأشصعأا ىلع

.هيف طيرفتلا مدعو قيرفلا لوح فأفتل’ا

يليقب ليحر يفني يرطقلا يدانلا
يف قيرفلا نع يليÓب فشسوي ليحر نع تثدحت يتلا رأبخأ’ا ،يرطقلا يدأنلا مشسأب يمشسرلا قطأنلا ىفن

فرعن ’ ،ةحشصلا نم أهل سسأشسأا ’ يليÓب ليحر نع ثدحتت يتلا رأبخأ’ا““ :لأق ثيح ،مدأقلا ““وتأكريملا““
،قيرفلا زئأكر دحأا وه يليÓب““ :فيشضيل ،““يدأنلا رارقتشسا برشض وهو حشضاو أهفده نكلو أهردشصم
يرئازجلا يلودلا نأا ىلإا رأششي ،““ةليوط ةرتفل أنيبع’ لشضفأا ىلع ءأقبإ’ا لجأا نم أمئاد لمعن نحنو

لجشس ،يشضأملا ربمفون يف هيلإا همأمشضنا ذنمو ثيح ،رطق يدأن عم ةعئار تأيوتشسم ميدقت ددشصب
.ديدجلا هيدأن عم ةوقب هشسفن سضرفي هلعج أم ،فادهأا ةتشس يليÓب فشسوي

سش.م
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يشضأم˘ل˘ب لأ˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخأ˘ن˘لا ىع˘شسي
ة˘شسفأ˘ن˘م˘لا ثع˘بو ةد˘يد˘ج ءأ˘مد خ˘شض ىلإا

يرئازجلا ينطولا بختنملا يبع’ نيب
يشضأملب يعشسيو ،بشصأ˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
ةعومجم ىلع هعورششم سضرع ىلإا أشضيأا

رودلا ءأج ثيح ،أبوروأا يف بهاوملا نم
و˘لو˘شسأ˘شس يدأ˘ن م˘جأ˘ه˘˘م ىل˘˘ع ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه

د˘˘ع˘˘ب كلذو ،زأ˘˘بو˘˘ل م˘˘ي˘˘شسكأ˘˘م ي˘˘لأ˘˘ط˘˘ي’ا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأا ه˘˘˘˘ب سصخ يذ˘˘˘˘لا لوأ’ا سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

سسي˘˘ن يدأ˘˘ن˘˘ل بأ˘˘ششلا م˘˘جأ˘˘ه˘˘م˘˘لا ير˘˘يو˘˘غ
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخأ˘˘ن˘˘لا سضر˘˘عو ،ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

طشسو˘ت˘م ىل˘ع ه˘عور˘ششم ي˘شضأ˘م˘ل˘ب لأ˘م˘ج
أيليشسرأم كيبملوا يدأنل قبأشسلا ناديملا

ةمدأقلا ءادشصأ’ا بشسحو ،زأبول ميشسكأم
بعÓلا بوأج˘ت د˘ق˘ف بعÓ˘لا ط˘ي˘ح˘م ن˘م
ر˘مأ’ا و˘هو ،سضر˘ع˘لا ع˘م ي˘˘بأ˘˘ج˘˘يا ل˘˘ك˘˘ششب
ة˘يؤور اد˘ج ن˘ك˘م˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لا

قبأشسلا ي˘شسنر˘ف˘لا بو˘ن˘ج˘لا يدأ˘ن ة˘ب˘هو˘م
بختنملل لبقملا سصبرتلا لÓخ ارشضأح

سسرأ˘م ر˘ه˘شش رر˘ق˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا

ىلإا ةلهرملا تأيفشصتلا رأطإا يف مدأقلا

.نوريمأكلأب2202 أيقيرفإا سسأأك

يسضاملب سضرعل سسمحتم ريغ يريوغ

ة˘ي˘ف˘ح˘˘شص ر˘˘يرأ˘˘ق˘˘ت تد˘˘كأا أ˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

يشسنرفلا سسين يدأن ةبهوم نأأب ةيشسنرف

ةر˘˘ك˘˘ف˘˘ل سسم˘˘ح˘˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ير˘˘يو˘˘غ ن˘˘˘ي˘˘˘مأا

،نهارلا تقولا يف رشضخلا ناولأا سصمقت

ع˘م هراو˘ششم ىل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا د˘˘ير˘˘ي ثي˘˘ح

نأأ˘˘˘ب ردأ˘˘˘شصم˘˘˘لا سسف˘˘˘ن تد˘˘˘كأاو ،ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف

ىد˘م م˘ل˘ع˘ي ير˘ئاز˘ج و˘ك˘˘نار˘˘ف˘˘لا بعÓ˘˘لا

ي˘˘ف ي˘˘شسأ˘˘شسأا ز˘˘كر˘˘م سصأ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شص

نمف ىدل ،رشضخل˘ل ة˘ي˘شسأ˘شسأ’ا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا

رأ˘˘ي˘˘ت˘˘خا ةر˘˘ك˘˘˘ف ل˘˘˘جؤو˘˘˘ي نأا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

يذ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘شضأ˘ير˘لا ه˘˘ت˘˘ي˘˘شسن˘˘ج

م˘جأ˘ه˘م˘لا كرأ˘ششو ،Ó˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسم ه˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ي˘˘شس

02 يف يلأحلا مشسوملا يرئازج وكنارفلا

ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف سسي˘˘˘˘ن ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘م ءأ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل

عنشص و فادهأا9 أهلÓخ لجشس تأقبأشسملا

.ىرخأا4
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةيحيرأأب ةدوعلا ءأقل سضوخيشس قيرفلا /لئأبقلا ةبيبشش

 هرأد رقع يف يريجينلأ كردلأ داحتأ ـب حيطي ““يرانكلأ““

فاكلا سأك

جئاتنل لماسش مييقت ءأرجإأ ررقت ““فافلأ““
ةنسس02 نم لقأ’ ينطولأ بختنملأ

ةرود نم يشضأملا نينث’ا موي ىشصقملا ةنشس02 نم لقأ’ مدقلا ةركل يرئازجلا ينطولا بختنملا ةكرأششم نوكت نأا رظتنملا نم
اديعبو تأيوتشسملا عيمج ىلع قمعم مييقت عوشضوم أينأتيرومب1202 أيقيرفا ممأا سسأأك ىلإا ةلهؤوملاو سسنوتب أيقيرفإا لأمشش دأحتا

نينث’ا رئازجلا طشساوأا ردأغ و ،ةعلطم ردأشصم نم ملع أمبشسح ““فأفلا““ مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيدأحت’ا فرط نم عرشست يأا نع
يهنيل (0-1) ةجيتنلا سسفنب أيبيلو برغملا مأمأا نيترأشسخو (1-1) سسنوت مأمأا لدأعتب ةبيخم ةليشصحب اركبم ةشسفأنملا يشضأملا
يف ىقبي يذلا نيعأمشس نب ربأشص ينطولا بردملا لبقتشسم سصوشصخب رارق يأا نآ’ا دحل ذختي ملو ،ريخأ’ا زكرملا يف ةلوطبلا

ةقيرط أهنم لماوع ةدع نأبشسحلا يف ةيلاردفلا ةئيهلا ذخأأتشس ،رشضخلا دودرمل أهمييقت لÓخو ،ردشصملا سسفن بشسح هبشصنم
هترششن أهل ريرقت يفو ،ردشصملا سسفن حشضوأا أمك رارق يأا ذأختا لبق جرأخلأب نيطششأنلاو نييلحملا نيبعÓلا نيب طلخلاو بعللا
لأمشش ةرود نم رئازجلا ءأشصقإا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيدأحت’ا تفشصو ،تنرتن’ا ىلع يمشسرلا أهعقوم ربع يشضأملا نينث’ا
أينأتيرومب1202أيقيرفا ممأا سسأك تأيئأهن ىلإا نيتلهؤوملا نيت˘ب˘تر˘م˘لا ىد˘حإا فد˘ه˘ت˘شسي نأ˘ك أ˘مد˘ع˘ب لأ˘مآÓ˘ل بي˘خ˘م˘لأ˘ب أ˘ي˘ق˘ير˘فإا

نأقيرفلا لهأأتي ثيح ،ةرغشصم ةرود لكشش ىلع أيقيرفإا لأمشش دأحتا ةرود مأقتو،1202 سسرأم4 و يرفيف41 نيب ةرظتنملا

ت’أح فأششتكا ببشسب رشصم بأحشسناو رئازجلا ءأشصقإا دعبو ،أبختنم21 ةكرأششم فرعيشس يذلا أينأتيروم دعوم ىلإا ن’وأ’ا
نيتركذت نمشض نم ةدحاو كأك˘ت˘ف’ سسفأ˘ن˘ت˘لا قأ˘ب˘شس ي˘ف ناد˘ل˘ب ة˘ثÓ˘ث ىق˘ب˘ت ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا فو˘ف˘شص ي˘ف أ˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ل ةد˘يد˘ع
أيقيرفإا ممأا سسأأكل أيمشسر تأبختنم ةعشست تلهأأت ،أينأتيروم فيشضملا دلبلا ىلإا ةفأشضإ’أب ،برغملا و أيبيل و سسنوت مهو نيتلهؤوم
ىطشسولا أيقيرفإا و وشسأف أنيكروب و أنأغ و أيبيمأن و قيبمزوملا و أينازنتو ادنغوأا و أيبمأغب رمأ’ا قلعتيو ،ةنشس02 نم لقأ’1202
ديلو.ف.نوريمأكلاو

 حضاو لكشب درلا هيلع طرتشاو دوعو ةثقث هحنم

 هعورسشم سضرع لسصأوي يسضاملب
ةيرئأزج-وكنأرفلأ بهأوملأ ىلع

فتكلا يف ةيحارج ةيلمعل ويلشسوب عشضخيشس أميف / دادزولب بأبشش

 لبقملأ تبسسلأ موي ايمسسر ينيكلأ ايهام روغ ءاقل
ة˘˘˘ي˘˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘˘لا تدد˘˘˘˘ح

موي مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا
اد˘˘عو˘˘م ،ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا تب˘˘˘شسلا

نأ˘ك ي˘ت˘لا ةارأ˘ب˘م˘ل˘ل اد˘يد˘ج
أهلÓ˘خ ي˘ق˘ت˘ل˘ي نأا سضر˘ت˘ف˘ي
ه˘ف˘ي˘˘شض ع˘˘م دادزو˘˘ل˘˘ب بأ˘˘ب˘˘شش

سسمأا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ك˘˘لا أ˘˘ي˘˘هأ˘˘م رو˘˘˘غ
رود˘لا بأ˘هذ ي˘˘ف ،ءأ˘˘ع˘˘برأ’ا
يرود˘ل ي˘نأ˘ث˘لا يد˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا
لأ˘˘˘قو ،أ˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فأا لأ˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا

ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘ششير˘˘ق ق˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت
،دادزو˘ل˘ب بأ˘ب˘ششل ي˘شضأ˘˘ير˘˘لا

ةدأ˘˘عإا رر˘˘ق د˘˘ق فأ˘˘ك˘˘لا نأأ˘˘ب
تب˘شسلا ،ةارأ˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
5 بع˘˘˘ل˘˘˘م ىل˘˘˘ع ،ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

،يششير˘ق ح˘شضوأاو ،ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ة˘˘˘˘˘عاذإÓ˘˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘شصت ي˘˘˘˘˘˘ف
روغ ة˘ث˘ع˘ب نأأ˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

د˘˘˘غ مو˘˘˘ي ل˘˘˘شصت˘˘˘˘شس أ˘˘˘˘ي˘˘˘˘هأ˘˘˘˘م
ةمدأق ،رئازجلا ىلإا ةعمجلا

نم نأك نأا دعب ،ةحودلا نم
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا لو˘˘˘شصو رر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإ’ا مو˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا

دعوملا يف رئازجلا ىلإا رفشسلا نع مهفلخت اوررب دق أيهأم روغ يلوئشسم نأا ىلإا يششيرق رأششأا أمك ،ةارأبملا بعلل أبشسحت ،يشضأملا
.ناريطلا ةكرششل زجحلا مأظن يف للخ عوقوب ،لوأ’ا

يسسايسسلأو ايهام روغ يءاقل عيسضي دأدكو لبقملأ نينث’أ ةيحأرج ةيلمع يرجي ويلسسوب

دعب ،لبقملا نينث’ا موي ،ةيحارج ةيلمع ءارجإ’ ويلشسوب دلأخ بأششلا هبع’ دادعتشسا نع ،دادزولب بأبشش يدأن نلعأا ،ىرخأا ةهج نم
عشضخيشس““ :““كوبشسيف““ ىلع ةيمشسرلا هتحفشص ربع نأيب يف يدادزولبلا يدأنلا لأقو ،فتكلا ىوتشسم ىلع ةريطخ ةبأشصإ’ هشضرعت
:نأيبلا فأشضأاو ،““هبأيغ ةدم ديدحت رأظتنا يف ،فتكلا ىوتشسم ىلع ةيحارج ةيلمعل ،لبقملا نينث’ا موي ،ويلشسوب دلأخ مجأهملا
هتأنأعم تدكأأتو ،قأشسلا ةلشضع ىوتشسم ىلع هتبأشصإا دعب ،يعأعششإ’ا ريوشصتلأب أشصحف دادك بيعشش بعÓلا ذنم ىرجأا ،رخآا بنأج نم““

يف ينيكلا أيهأم روغ مأمأا ،دادزولب يتارأبم نع ،دادك بيغيشسو ،““نيعوبشسأا ةدمل ةشسفأنملا نع هرثإا ىلع بيغيشس ،يلشضع قزمت نم
.ىلو’ا ةفرتحملا ةلوطبلا يف ةنيطنشسق بأبششو ،أيقيرفأا لأطبأا يرود نم ينأثلا رودلا

ديلو.ف

نيقيرفلا هجو يف باوب’ا اوقلغأا بعلملا سسارح /فيطشس قأفو

طاسسبلأ ىلع ءاقللاب زوفيو يداسشتلأ سسنوسسينور ةهجأوم نود رئأزجلأ ىلإأ دوعي قافولأ

ةشسفأنملا ةغيشص ديدحتل

 يناثلأ مسسقلأ ةيدنأأ ةدئافل ةيباتك ةراسشتسسأ ميظنت ررقت ““فافلأ““

““فأنول““ ةرود يف ةبيخملا ةكرأششملا دعب/ةنشس02 نم لقأ’ أيقيرفإا لأمشش ةلوطب

نطولا سضرا ىلإا فيطشس قأفو يدأن سسمأا ةرهشس دأع
مأمأا ةحرأبلا أجمربم نأك يذلا هءأقل بعلي نأا نود
23 رودلا بأهذ رأطإا يف يدأششتلا سسنوشسينور يدأن
لأ˘˘ب˘˘ششأا د˘˘جو ثي˘˘ح ،““فأ˘˘˘ك˘˘˘لا““ سسأ˘˘˘ك ة˘˘˘شسفأ˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م
دمحم سسيردا““ بعل˘م باو˘بأا ي˘كو˘ك˘لا ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘لا
أ˘م˘ك ،سسار˘ح˘لا ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘هو˘جو ي˘ف ةد˘شصو˘م ““أ˘يوا

وهو ،لوخدلا نم ءأقللا ظفأحمو مأكحلا أشضيأا عنم
ةرو˘شص ادد˘ج˘م هو˘ششت ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ح˘ي˘شضف ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي أ˘˘م
يدأنل ةيمشسرلا ةحفشصلا تفششكو ،ةيقيرفإ’ا ةركلا

دق هيبع’ نأأب ““كوبشسيف““ عقوم ىلع فيطشس قأفو
لجا نم أج˘مر˘ب˘م نأ˘ك أ˘م˘ك بع˘ل˘م˘لا ىلإا سسمأا او˘ل˘ق˘ن˘ت
قÓغإأب اوئجأفي نأا لبق يدأششتلا قيرفلا ةهجاوم
˘مأ˘ك˘ح˘لا ر˘ط˘شضا يذ˘لا ر˘مأ’ا ،م˘˘ه˘˘هو˘˘جو ي˘˘ف ه˘˘باو˘˘بأا

ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تازأ˘˘جإا ن˘˘يود˘˘ت˘˘ل ءأ˘˘ق˘˘ل˘˘لا ظ˘˘فأ˘˘ح˘˘مو
ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ ع˘م كلذ م˘ت˘ي م˘ل أ˘م˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘فأ˘˘ح˘˘لا
،نأكملا نيعب ن˘ير˘خأأ˘ت˘م او˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘يذ˘لا سسفأ˘ن˘م˘لا

دوعي بعلملا باوبأا قلغ نإأف ،ردشصملا سسفن بشسحبو
سسي˘ئرو يدأ˘ششت˘لا ة˘˘شضأ˘˘ير˘˘لا ر˘˘يزو ن˘˘ي˘˘ب فÓ˘˘خ ىلإا
ةيحشضلا وه سسنوشسينور يدأن نوكيل ،هدÓب ةيدأحتا

ي˘ف ءأ˘ق˘ل˘لا ظ˘فأ˘ح˘م نود أ˘م˘ك ،أ˘ي˘لأ˘غ ن˘م˘ث˘لا ع˘˘فد˘˘يو
،أفنآا هركذ مت أم ببشسب ةارأبملا ءأغلإا رارق هريرقت

يدأ˘˘ن˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع’ ح˘˘ير˘˘شست ىل˘˘ع أ˘˘هد˘˘ع˘˘ب مد˘˘قأا ثي˘˘ح
بردملا جمرب و ،قدنفلا ىلإا اودأع نيذلا يرئازجلا
طيحم يف ةف˘ي˘ف˘خ ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘شصح ي˘كو˘ك˘لا ل˘ي˘ب˘ن
دأششتلا نم تعلقأا يتلا ةرئأطلا ءأطتما لبق قدنفلا

قيرف نإأف ،نيناوقلا بشسحبو،00:81 ةعأشسلا ىلع
هذ˘ه˘ب طأ˘شسب˘لا ىل˘ع از˘ئأ˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ي˘˘شس ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قأ˘˘فو
اريبك أطوشش ع˘ط˘ق د˘ق ه˘نأأ˘ب ي˘ن˘ع˘ي أ˘م و˘هو ،ةارأ˘ب˘م˘لا
طلشست نأا بقتري أمك ،لبقملا رودلا ىلإا لهأأتلا وحن
،يدأ˘ششت˘لا سسفأ˘ن˘م˘لا ىل˘ع ة˘˘ي˘˘لأ˘˘م ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع ““فأ˘˘ك˘˘لا““

ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ف˘˘يرأ˘˘شصم سضيو˘˘ع˘˘ت ىل˘˘ع أ˘˘شضيأا ه˘˘م˘˘غر˘˘تو
قأفو ةارأبم بع˘ل˘ت نأا سضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘م نأ˘كو ،قأ˘فو˘ل˘ل

ددحملا أهدعوم يف ،يدأششتلا سسنوشسينور و فيطشس
رشسنلا ةرادإا هب بلأطت تنأك أم سسكع ،ءأعبرأ’ا سسمأا
عأمتج’ا سسمأا ةحيبشص دقعنا أمدعب ةشصأخ ،دوشسأ’ا
ةيدأششتلا ةيلارديفلا رقمب ءأقللأب سصأخلا ينمأ’ا
ظفأحمو ،نيقيرفلا يل˘ث˘م˘م رو˘شضح˘بو ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل
،مدقلا ةركل ةيدأششتلا ةيلاردي˘ف˘لا ي˘ل˘ث˘م˘مو ،ءأ˘ق˘ل˘لا

ميظنتب ةشصأخلا طأقنلا فلتخمل قرطتلا مت ثيح
ددحملا أهتقو يف أيمشسر بعلتشس تنأك يتلا ةارأبملا
دمحم سسيردإا““ بعلمب ءأشسم00:51 ةعأشسلا ىلع يأا
رد˘ج˘ت أ˘م˘ك ،““أ˘ن˘ي˘مأ˘ج˘ن““ ة˘يدأ˘ششت˘لا ة˘م˘شصأ˘ع˘لأ˘˘ب ““أ˘˘يوأا
تأبيردتلا ءارجإا نم عنم دق قأفولا نأا ىلإا ةرأششإ’ا

هجو يف باوبأ’ا قلغ دعب سسمأا لوأا هتاذ بعلملا يف
بلأطي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ي˘كو˘ك˘لا برد˘م˘لا لأ˘ب˘ششأا

نأا ل˘ب˘ق سسمأا لوأا طأ˘شسب˘لا ىل˘ع ةارأ˘ب˘˘م˘˘لأ˘˘ب زو˘˘ف˘˘لأ˘˘ب
.هبلط سضفري

ديلو.ف

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دأ˘ح˘ت’ا رر˘ق
نيب ةيبأتك ةرأ˘ششت˘شسا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ،““فأ˘ف““
رأ˘ي˘ت˘خ’ ،ة˘ي˘˘نأ˘˘ث˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا

،لبقملا مشسوملا يف ةشسفأنملا ةغيشص
ذنم ةئفلا هذه طأششن فقوت لظ يف
ةحئأج رأششتنا ببشسب يشضأملا سسرأم
بأ˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ششلا ةرازو تنأ˘˘˘˘˘˘كو ،أ˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘ك
ءو˘˘˘˘˘شضلا تط˘˘˘˘˘عأا د˘˘˘˘˘ق ،ة˘˘˘˘˘˘شضأ˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘نأ˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ ،ر˘˘شضخأ’ا

ىلع ،ةيعأمجلا تأبيردتلا فأنئتشسأب
يرفيف رهشش يف ةشسفأنملا قلطنت نأا
ة˘˘˘˘يدأ˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا تمد˘˘˘˘˘قو ،ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

63ـل تأحر˘ت˘ق˘م3 ،ةاو˘ه˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘ب
نمشضتو ،ةي˘نأ˘ث˘لا ة˘جرد˘لا ن˘م أ˘ق˘ير˘ف
نيتعومجم ىلع ءأقبإ’ا لوأ’ا رأيخلا

تأيرأبملا ءارجإا عم ،أيدأن81 مشضت
71 يأا ،ط˘˘ق˘˘ف أ˘˘بأ˘˘هذو رو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج نود

ىلإا ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا دو˘˘˘ع˘˘˘شص ع˘˘˘م ،ة˘˘˘لو˘˘˘˘ج

ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا لوز˘˘˘نو ،ىلوأ’ا ة˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا
ل˘ك˘ل ز˘كار˘م6 ر˘˘خآا ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘ن˘˘شصم˘˘˘لا

،ي˘نأ˘ث˘لا رأ˘ي˘خ˘لا ي˘ف ءأ˘جو ،ة˘عو˘م˘ج˘˘م
أ˘بأ˘هذ ،رو˘ه˘م˘ج نود ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءار˘˘جإا

تأعومجم3ـب ةلوج22 لÓخ أبأيإاو
ةيد˘نأ’ا بع˘ل˘ت نأا ىل˘ع ،أ˘يدأ˘ن21 نم
ن˘˘م ىلوأ’ا ز˘˘كار˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘شصم˘˘˘لا
ىلع أهنيب أميف ،ثÓ˘ث˘لا تأ˘عو˘م˘ج˘م˘لا
بع˘˘ل˘˘م ىل˘˘ع ةر˘˘غ˘˘شصم ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب ل˘˘˘ك˘˘˘شش
ن˘يد˘عأ˘شص د˘يد˘ح˘ت˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ت ،د˘˘يأ˘˘ح˘˘م
،ىلو’ا ةفرتحملا ةجردلا ىلإا طقف
تأعومجم4 ،ثلأثلا رأيخ˘لا ن˘م˘شضتو
ةلوطبلا يرجت نأا ىلع ،ةيدنأا9 نم
81 رادم ىلع أبأيإاو أبأهذ روهمج نود

لك نم دحاو قيرف ءأفعإا عم ،ةلوج
ة˘˘يد˘˘˘نأ’ا ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ت نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،ة˘˘˘لو˘˘˘ج

لك نم ىلوأ’ا ةبترملا يف ةفنشصملا
ةر˘غ˘شصم ة˘لو˘ط˘ب ل˘ك˘شش ي˘ف ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ديلو.ف                   .نيدعأشصلا ديدحتل

نوكت نأ كيلع“ :ةمحر نب
تدرأ ام اذإ رارمتساب ازهاج

”غيلريمربلا يف قلأتلا

ىلع همز˘ع ،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘شس ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا د˘كأا
لوأا ةبشسأنمب ،ةيزيلجنإ’ا غيلريميربلا ةشسفأنم يف ةوقب قلأأتلا

تاونشس دعب ،مأه تشساو ديدجلا هيدأن ةقفر ،أهيف هل ةبرجت
يرئازجلا رئأطلا حأنجلا ثدحتو ،بيشش نيوبمأششلا يف أهأشضق
قرف دجوي ’““ :Óئأق ةيشسنرفلا ““تروبشس نيب““ ةأنق عم راوح يف
زوربلل ىعشسأا ينكلو ،غيلريم˘ير˘ب˘لاو بي˘ششن˘ي˘ب˘مأ˘ششلا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك
قرفلا““ :فأشضأاو ،““ملأعلا يف ىوق’او ىلو’ا ةشسفأنملا يف رثكا
يف ةئملأب ةئم ةبشسنب ةيزهأج رأهظإأب بلأطم كنأا وه ،ديحولا

دجو˘ت ’““ :ل˘شصاوو ،““أ˘م˘ئاد ل˘شضفأ’ا مد˘ق˘تو ،تأ˘يرأ˘ب˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
عيمجلا لعجي أم وهو ،يزيلجن’ا يرودلا اذه يف ةلهشس ةارأبم
مدقيو ،““رم˘ت˘شسمو م˘ئاد ل˘ك˘ششب ه˘يد˘ل أ˘م ل˘شضفأا رأ˘ه˘ظإأ˘ب أ˘ب˘لأ˘ط˘م
هيدأن عم ة˘ق˘فو˘م م˘شسو˘م ة˘ياد˘ب ،ة˘ير˘ح˘شسلا تأ˘غوار˘م˘لا بحأ˘شص

وتأكر˘ي˘م˘لا ي˘ف ه˘ي˘لا ل˘ق˘ت˘نا يذ˘لا د˘ت˘يأ˘نو˘ي مأ˘ه تشسيو د˘يد˘ج˘لا
ن˘ي˘تر˘ير˘م˘ت ح˘ن˘م ثي˘ح ،ةرأ˘ع’ا ل˘ي˘ب˘شس ىل˘ع ر˘ي˘خ’ا ي˘ف˘˘ي˘˘شصلا

فطخ نم ،يرئازجلا مجأهملا نكمتوو ،نآ’ا دحل نيتمشسأح
دو˘ع˘ي نأا ل˘ب˘ق اذ˘هو ،ة˘ي˘شضأ˘م˘لا ع˘ي˘بأ˘شسأ’ا ي˘ف ،ة˘ي˘˘شسأ˘˘شسأا ة˘˘نأ˘˘ك˘˘م
ةرهشس ىرج يذلا يشسليششت مأمأا يبرادلا لÓخ ،ء’دبلا دعأقمل
.ةفيظن ةيثÓثب زرمأهلا ةرأشسخ دهششو ،يشضأملا نينث’ا

ديلو.ف

يف لانسرا ىلع يتيسلا زوف يف مهاسي زرحم
 ةطبارلا سأك

هفيشضم حأشستكا دعب كلذو ،ةيزيلجنإ’ا نيفرتحملا ةطبار سسأأك يئأهن فشصن ىلإا يزيلجن’ا يتيشس رتشسششنأم يدأن لهأأت
سسوشسيخ ليربأغ يتيشسلا ةيعأبر لجشسو ،سسمأا لوا ةرهشس تارأمإ’ا بعلم أهنشضتحا يتلا ةارأبملا يف،4-1 ةجيتنب لأنشسرآا

تيزأغ’ ردنشسكلأا ديحولا لأنشسرآا فده لجشس أمنيب،(37) تروب’ كيرميإاو (95) نيدوف ليفو (55) زرحم سضأيرو (3)
تÓكرلا ليجشست يف هتياوه ،يزيلجن’ا يتيشس رتشسششنأم بع’ ،زرحم سضأير يرئازجلا يلودلا مجنلا دأعتشساو،(23)
،55 ةقيقدلا يف ينأثلا فدهلا ليجشست يف زرحم حجنو ،تارأمإ’ا بعلم ىلع لأنشسرآا مأمأا هقيرف ةارأبم يف كلذو ،ةتبأثلا

ةركلا تمدطشصا أمدعب أحدأف أأطخ بكترا نوشسرأنور نأا ’إا ،ىمرملا سسرأح ةيواز يف ةيوق ةرك اددشسم ةفلأخمل هذيفنتب
ةركلأب تأقبأشسملا عيمج يف هل ةرششأبم ةرح ةلكر سسمأخ زرحم لجشس دقف ،““أتبوأا““ مأقرأا بشسحبو ،كأبششلا تنكشسو هديب
لجشس أمك ،غيلريميربلا يف9102 مأع نم ربمتبشس رهشش يف نوترفيإا كأبشش يف ليجشستلا ذنم هل ىلوأ’او ،ةيزيلجنإ’ا

يف Óيف نوتشسأا كأبشش يف ليجشستلا ذنم ،تأقبأشسملا عيمج يف أهشضأخ ةارأبم12 يف هبعلم جرأخ هل فده لوأا زرحم
يأكشس““ مأقرأا بشسحب كلذو ،دأحت’ا بعلم ىلع هل فادهأا8 رخآا لجشس ثيح ،يشضأملا يفنأج رهشش يف غيلريميربلا
يف أفده02 ليجشست يف يلأتلأب يزيلجنإ’ا حجن ،يتيشس رتشسششنأمل ثلأثلا فدهلا نيدوف ليف لجشس نأا دعبو ،““سستروبشس

هلجشسي فادهأ’ا نم ددع ربكأا اذه ،غيلريميربلا يبع’ عيمج نيبو،8102 مأع نم ربمتبشس رهشش ذنم تأقبأشسملا عيمج
عم ةطبارلا سسأأكب هل ةارأبم21 رخآا يف فادهأا8 ليجشست يف نيدوف مهأشسو ،ةرتفلا كلت يف يزيلجنإا ناديم طشسوتم
.مهلثم ةعأنشصو فادهأا4 ليجشستب ،يتيشسلا

““ينأاجاف نوسسرانور سسراحلأو لانسسرأ مامأأ يوق ىوتسسم انمدق““ :زرحم

ىلع سسما لوا ةرهشس،(4-1) لأنشسرآا مأمأا هقيرف ىوتشسمب ،يتيشس رتشسششنأم بع’ ،زرحم سضأير يرئازجلا مجنلا ىنغتو
ةارأبملا بقع تأحيرشصت يف ،زرحم لأقو ،ةيزيلجنإ’ا نيفرتحملا ةطبار سسأأك يئأهن فشصنل لهأأتلاو ،تارأمإ’ا بعلم
ظحلأب أنعتمتو ،ةجيتنلا اولدع أهدعبو ،ةديج ةروشصب ةارأبملا أنأادب ،أبلشص ىوتشسم أنمدق““ :““سستروبشس يأكشس““ ةكبششل

رطيشسن نأا نكمي ’““ :فأشضأاو ،““أنل ةبشسنلأب ةلوهشس رثكأا رومأ’ا تتأبو ،ثلأثلا فدهلا أهدعب أنلجشسو ،ةرحلا ةلكرلا يف
رومأ’ا أنلهشسو ،ثلأثلاو ينأثلا فدهلا أنلجشس ينأثلا طوششلا يف نكلو ،تقو يأا يف ليجشستلا مهنأكمإأب ،أمئاد ةارأبم لك ىلع
زكرمت نم تأأجأفت““ :زرحم قلع ،لأنشسرآا سسرأح نم أأطخ تدهشش ةرح ةلكر نم هلجشس يذلا فدهلا نعو ،““أنشسفنأا ىلع

دشصتي مل ظحلا نشسحلو ،لعفي مل هنكل كرحتيشس هنأأب تننظو ،مئأقلا نم ةيأغلل أبيرق نأك دقل ،نوشسرأنور سسكيلأا
وأا4 ليجشست لهشسلا نم سسيل ،مدقلا ةرك يه هذه نكلو ،ءيششلا سضعب ينأعن““ :متأاو ،““أنل ةبشسنلأب اديج كلذ نأكو ،ةركلل
ديلو.ف.““أبلشص ىوتشسم أنمدقو فادهأا4 أنلجشس مويلا ،أمئاد فادهأا5

ايقيرفإ لاطبأ ةطبار
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يضضايرلا يدانلا ولوؤوضسم لضصاوي

نم ةثيثحلا مهيعاضسم ،ينيطينضسقلا

ة˘ي˘ضضق˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ل˘˘جأا

ائبع لكضشت تحبضصأا يتلا ،بعلملا

زاهجلاو ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا ى˘ل˘ع Ó˘ي˘ق˘ث

رداقلا دبع برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا

ىلع قيرفلا زجع نأا دعب ،ينارمع

ىو˘ت˘ضسم ي˘˘ف ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

ة˘ي˘ضضرأا ءو˘ضس بب˘ضسب ،تا˘ع˘ل˘ط˘˘ت˘˘لا

نأاو ةضصاخ ،كلاملا دبع نب بعلم

لابقتضس’ا ةضصرف تردهأا ةليكضشتلا

ي˘ف ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا رو˘˘ضسج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب

ذ˘ن˘م زو˘ف لوأا د˘ضصح˘ل ن˘ي˘ت˘ب˘ضسا˘ن˘م

ولوؤوضسم ىعضسيو ،يرودلا قÓطنا

بعلم ىلع روثعلا ىلإا ةروضضخلا

يف يدانلا تايرابم ناضضتح’ زهاج

ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘هو ،لوأ’ا فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

تارا˘يز ة˘ج˘مر˘ب ى˘لإا ن˘ير˘ي˘ضسم˘لا˘˘ب

ي˘˘ف بعÓ˘˘م ةد˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ع˘˘˘م

طور˘ضش بضسح ةأا˘ي˘ه˘م ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق

ليهأات ةن˘ج˘لو ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا

بعلم نم ةيادبلا تناكو ،بعÓملا

ماق ثيح ،بورخلاب ينادمح دباع

،جو˘ج˘م ر˘ضصا˘ن ي˘ضضا˘ير˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا

ةقفر ،ينارمع رداقلا دبع بردملاو

ةرايزب ن˘ي˘جا˘طو˘ب د˘م˘ح˘م هد˘عا˘ضسم

،بعلم˘لا تا˘ئ˘ضشن˘م ة˘فا˘كل ة˘ن˘يا˘ع˘م

ةيضضرأا ةنيا˘ع˘م˘ب او˘ما˘قو ،ه˘ق˘فار˘مو

،سسبÓم˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غو ،ناد˘ي˘م˘لا

ليهأاتلا ةنجل اهيل˘ع تظ˘ف˘ح˘ت ي˘ت˘لا

اهرفوت مدع ببضسب قباضس تقو يف

نأا ““ةعاضس رخآا““ ملعو ،هايملا ىلع

ىلع افقو ،هبردمو يضضايرلا ريدملا

امهنكلو ،بعلملا يف سصئاقن ةدع

ريد˘م ل˘ب˘ق ن˘م ،ةدا˘ج ادو˘عو ا˘ي˘ق˘ل˘ت

مامأا تابقعلا ةفاك ليلدتب بعلملا

ى˘ل˘ع اًردا˘ق نو˘˘كي ى˘˘ت˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
لظ يف ،بورخلا بعلمب لابقتضس’ا

ديهضشلا بعلمب لاغضشأ’ا ءاهتنا مدع
.يوÓمح

ثدحلا تعنضص جوجم ةجرخ

ر˘ضصا˘ن ي˘ضضا˘ير˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا نأا م˘˘غر
ةيمضسرلا هتلا˘ق˘ت˘ضسا˘ب مد˘ق˘ت ،جو˘ج˘م
ةكلاملا ““رابآ’ا““ ةكرضش يلوؤوضسمل
ي˘ضضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا م˘ه˘ضسأا ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘˘ل
ةنياعمب هلفكت نأا ’إا ،ينيطنضسقلا
،ي˘نار˘م˘ع برد˘م˘لا ة˘ق˘فر بع˘ل˘م˘˘لا

،ةمضصاع˘لا دا˘ح˘تا ةارا˘ب˘م هرو˘ضضحو
،يرودلا نم ةضسماخلا ةلوجلا يف
يف ثدحلا تعنضص ،ءاعبرأ’ا سسمأا

لجرلا نأاو ةضصاخ ،راضصنأ’ا لقاعم
دعب هبضصنم ىلإا ةدوعلا مدعب مضسقأا
ةنوآ’ا يف ا˘ب˘ي˘هر ا˘ط˘غ˘ضض ى˘نا˘ع نأا
ةفاضضإا ،لكاضشم ةدع ببضسب ةريخأ’ا
ع˘˘م ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘عار˘˘˘ضص ى˘˘˘لإا

سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘ضسب ،““كÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا““
نأا ىلع راضصنأ’ا عمجأاو ،هتايحÓضص
طقف طغضضلل تءاج جوجم ةجرخ
هح˘ن˘م ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا ى˘ل˘ع
قلعتي اميف تايحÓضصلا نم ديزملا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو ،ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ن˘م تح˘ضضأا ي˘ت˘لا تا˘˘ماد˘˘ق˘˘ت˘˘ضسإ’ا

د˘˘ه˘˘ع ي˘˘ف برد˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘˘ضص
ةرداغملاب هل سصيخرتلاو ،““رابآ’ا““
هت˘ل˘ئا˘ع ةرا˘يز ل˘جأا ن˘م ا˘ضسنر˘ف ى˘لإا

طا˘˘ق˘˘ت˘˘ل’ ةر˘˘ي˘˘ضصق ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع د˘˘خأاو
.سسافنأ’ا

ي˘ضضا˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادا تط˘˘ب˘˘ضض
ةلحر جمانرب يضسنوتلا يضسقافضصلا
نوكيضس ثيح ،رئازجلا ىلا قيرفلا
ن˘م ع˘ل˘ق˘ت ة˘ضصا˘خ ةر˘ئا˘ط˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘˘لا

ل˘ب˘ق˘م˘لا د˘˘ح’ا حا˘˘ب˘˘ضص سسقا˘˘ف˘˘ضص
يراو˘ه را˘ط˘م ي˘ف لا˘حر˘لا ط˘ح˘˘ت˘˘ل
ىلع ،راهنلا فضصتنم لبق نيدموب
،ءاثÓثلا موي ةدوعلا ةلحر نوكت نأا
ا˘م˘˘ك ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م مو˘˘ي د˘˘ع˘˘ب يأا
ةثعب فرعت نأا رظتنملا نم نوكيضس
ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘˘لإا ةر˘˘فا˘˘ضسم˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘ضسم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا رو˘˘ضضح
ةلوضص د˘م˘ح˘م ي˘ب˘ي˘ل˘لا م˘هو دد˘ج˘لا

يرو˘ضصن˘م˘لا ا˘ير˘كز ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لاو
بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘˘ي˘˘ط˘˘يار˘˘ضش ير˘˘ب˘˘ضصو
يت˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا ن˘م دد˘ع ة˘كرا˘ضشم
بختن˘م˘لا ع˘م تا˘ماز˘ت˘لا ا˘ه˘ل تنا˘ك
ءÓع رارغ ىلع طضساوأÓل ينطولا

قايضس يفو ،يضسابحلا فرضشاو مارغ
ة˘يدو˘لو˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘ل تار˘ي˘ضضح˘ت˘لا
ةيرئازجلا ةمضصاع˘لا ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
يدانلا داع دقف ،لبقملا نينث’ا موي

ىلإا سسما لوا يضسقافضصلا يضضايرلا
ةلباقمل ادادعتضسا تاريضضحتلا ءاوجا
نم يناثلا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا با˘هذ
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا لا˘˘ط˘˘ب’ا ة˘˘ط˘˘˘بار
وهو ،ةم˘ضصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
مداقلا نينث’ا ةرهضس رظتنملا ءاقللا

نم ا˘قÓ˘ط˘نا ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بعلمب

يرج˘ت˘ضس ثي˘ح،54:02 ة˘عا˘˘ضسلا
،يبرغم ميكحت مقاط ةدايقب ةارابملا

يضسنوت˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف˘ت˘كا د˘قو اذ˘ه
ةدحاو ةيبيردت ةضصح ءارجاب سسمأا

ن˘م ة˘ياد˘ب ةر˘ي˘تو˘لا ع˘ف˘تر˘ت نا ى˘ل˘ع
حابضصلا يف نيتضصح ءارجاب مويلا

تابيردت نوكتضس نيح يف ،ءاضسملاو
Óيل تبضسلا دغ دعبو ةعمجلا دغ
عم دوعتلل ةفضشاكلا ءاوضضأ’ا تحت

5 بع˘ل˘م ي˘ف ةارا˘ب˘م˘˘لا ءار˘˘جإا و˘˘ج
ديلو.ف.يبملو’ا ةيليوج

يرئازجلا قرضشلا ةديرج
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بورخلاب بعلم ىلإا لاقتنلا  تاءارجإا رضشابت ةرادإلا
ناعرذلا بابضشثدحلا عنضصي جوجم /ةنيطنضسق بابضش

رضضخل طيرضش باختنا
اديدج اضسيئر

ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا داقعنا مت راظتنا لوط دعب
ثلاثلا مضسقلا ىلإا دعاضصلا ناعرذلا بابضشل ةبضسنلاب
يف مرضصنملا مضسوملا لاوط ةبيط جئاتن هقيقحت دعب

لوهجملا وحن ريضست رومأ’ا تيقب ةيعضضولا هذه لظ
اريخأا متو ،انوروك ةحئاج اذكو روهضش ةدع ذنم
اذ˘هو ر˘ضضخ˘ل ط˘ير˘ضش ق˘با˘˘ضسلا سسي˘˘ئر˘˘لا با˘˘خ˘˘ت˘˘نإا

تاوضصأا50 ل˘با˘ق˘م ا˘تو˘ضص31 ى˘ل˘ع ه˘لو˘ضصح˘ب
ة˘عا˘ق˘لا˘ب اذ˘هو ناو˘ضضر دا˘قر ي˘نا˘ث˘لا ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل
تناكو ميركلا دبع طبارمات تاضضايرلا ةددعتملا
ةيوخأا ءاوجأا يف ةيعمجلا هذه دعب ةديج فورظلا
ةيعضضولا نم ناعرذلا بابضش قيرف كلذب جرخيل
يرادإ’ا بناجلا نم اهنم يناعي ناك يتلا ةبعضصلا

قبضس رضضخل طيرضش ديدجلا سسيئرلا نإاف ريكذتللو
اذكو اقباضس ابع’ ناكو بابضشلا قيرف سسأارت نأاو هل
نيمضسومل فراطلا يبملوأا راجلا قيرفل ماع ريجانم
ةبانع راجحلا راديضس بكرم نم دعاقتمو نيقباضس
سسيئرلا عم ةعاضس رخأ’ ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا ة˘م˘لا˘كم˘لا د˘ع˘بو
عيزوتو بتكملا بيترتب ماق هنإاف ديدجلا بختنملا
لاملا نيمأا ،هل ابئان ةبلضسوب رضصان نيع ثيح ،ماهملا

لي˘ل˘ج˘لا د˘ب˘ع ي˘لÓ˘ضش ما˘ع˘لا بتا˘كلا ناو˘ضضر دا˘قر
ريمضس واد مهف ءاضضعأ’ا امأا ديزوب ماعلا بتاكلاو
ةعورضشم نعو نيمأا يليحكو ميلحلا دبع يليحكو
لجأا نم لمعي هنأاب طيرضش دكؤوي مداقلا يضضايرلا
قيرفلا ءانبأا ىلع دامتع’او ةينابضشلا تائفلا نيوكت
.Óبقتضسم

يلاجق نب ديمحلا دبع

““ديمعلا““ ةهجاومل ابضسحت

رئازجلا ىلإا هتيرفضس دعوم طبضضي يضسنوتلا يضسقافضصلا

ةمضصاعلا داحتا

ةضصرف رخآا ىيحي رتنع حنم ررقي ةرادإلا سسلجم
مامأا نيتلبقملا نيتهجاوملا ةبضسانمب ،ىيحي رتنع يضضايرلا ريدملل ةريخأا ةضصرف ،ةمضصاعلا داحتا قيرف ولوئضسم حنم
داحتا جئاتن تعجارتو ،ةلوطبلا رمع نم ةضسداضسلاو ةضسماخلا نيتلوجلا يف ،ياد نيضسح رضصنو ةنيطنضسق بابضش

،(3-1) ةيدملا يبملوأا مامأا ،هضضرأا ىلع ةراضسخلا اهرخآا ناك ،ةيبلضس جئاتن ةدع تدهضشو ،رتنع ةدايق تحت ةمضصاعلا

يف اهضضاخ تاهجاوم4 لÓخ ،زوفلا قيقحت نع ةمضصاعلا داحتا زجعو ،ةقباضسملا رمع نم ةعبارلا ةلوجلا يف
ةفرتحملا ةلوطبلا خيرات يف هل ةقÓطنا أاوضسأا ىلع مضصبيو ،نيتطقن ديضصرب ريخأ’ا لبق زكرملا لتحيل ةلوطبلا
دعب قيرفلا ةرداغمل احضشرم ،يضضاملا مضسوملا ةياهن عم ةمضصاعلا داحتا ةدايق يلوت يذلا ،ىيحي رتنع ناكو ،ىلوأ’ا
ديلو.ف          .نيتلبقملا نيتهجاوملا يف ةريخأا ةضصرف نولوئضسملا هحنمي نأا لبق ،يبملوأ’ا مامأا ةميزهلل هضضرعت

1202 رضصم لايدنوم تاريضضحت /ديلا ةرك

اينولوب مامأا يدو رابتخا يناث يف نوطقضسي رضضخلا

نمضض42-62 ةجيتنب ينولوبلا هريظن مامأا (لاجر) ديلا ةركل يرئازجلا بختنملا مزهنا
رضضخلا تاريضضحت راطإا يف اينولوبب ووÓضسيدÓفب سسمأا لوأا امهنيب عمج يناث يدو ءاقل

يناثلا وه ءاقللا اذه نأا ثيح ،يفناج13 ىلا31 نم رضصمب1202 ملاعلا ةلوطبل
ينولوبلا بختنملا سسفن ىلع يضضاملا نينث’ا ءاضسم اهزوف دعب ةينطولا ةليكضشتلل

03 ىتح اينولوب يف يريضضحتلا هضصبرت ينطولا يعابضسلا لضصاويو،62-32 ةجيتنب

ربمضسيد92 و72 نيب ةيدولا ةيلودلا ““وضسراو““ ةرود يف ةكراضشملا هللختت ربمضسيد
هذه فرعتضس ،رئازجلاو مظنملا دلبلا اينولوب ىلإا ةفاضضإ’ابف ،تابختنم ةعبرأا روضضحب
دوعضسم دئاقلا قافر لضصاويضسو ،رضصم وأا ارضسيوضس و ايضسور ةكراضشم ةيدولا ةرودلا
نيرحبلاب ةمانملاب ريخأا يريضضحت سصبرت ءارجإاب لايدنوملل ةيدادعإ’ا مهترتف سسوكرب

ينيرحبلا بختنملا مامأا ناتيدو ناتارابم هللختتضس يذلاو لبقملا يفناج6 نم ءادتبا

دجاوتيو ،يفناج11 خيراتب ةرهاقلا ىلإا هجوتلا لبق رهضشلا سسفن نم01و8 يموي

ةقفر ةضسداضسلا ةعومجملا نمضض رضصمب1202 ملاعلا ةلوطب لÓخ يرئازجلا بختنملا

41 موي برغملا دضض ةضسفانملا ةينطولا رضصانعلا لهتضستو ،ادنلضسيا و لاغتربلا و برغملا

.يفناج81 موي لاغتربلا مث61 موي ادنلضسيا ةهجاوم لبق يفناج
ديلو.ف

ريتضسنم ةيلودلا ةرودلا/سسنتلا

 يناثلا رودلل لهأاتت وبيإا
،ريتضسنم ةيلودلا ةرودلل يناثلا رودلا ةريضشأات وبيإا سسانيإا ةيرئازجلا ةبعÓلا تنمضض

نولكضسيغ طولراضش ةيضسنرفلا مامأا اهزوف بقع ،ربمضسيد72 ىلإا12 نم اهعئاقو ةيراجلا

نيريخأ’ا نيعوبضسأ’ا  اهبايغ دعب ةقفوم ةدوع ،وبيإا سساني تلجضسو،-6-6،2-2 ةجيتنب
،ةنيدملا سسفنب ةقباضس ةيلود ةرود لÓخ اهل تضضرعت يتلا ةباضصإ’ا ببضسب نيدايملا نع
تلهأات يتلاو وراغزوب ةنوم ةيضسنوتلا ةبعÓلا ،مداقلا رودلا يف ةيرئازجلا يقÓتضسو

،6-6،4-2،3-6 عقاوب يكضسينيلاك يتنيريت اميضسوك ةيضسنرفلا باضسح ىلع اهرودب

106 فضصلا يف دجاوتت ثيح يملاعلا اهبيترت ىلع ةظفاحملا نم وبيإا سسانيإا تنكمتو
.ريتضسنملاب ةيراجلا ةرودلا يف ةكراضشملا بقع هنيضسحتل امتح حمطتضسو

ر.ع
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°02ةبانع

°12 ةدكيكصس

°71صسأرهأأ قؤصس

°02ةملاق

.ملاعلأ لؤح هتلحر اًئداب يزيلجنإ’أ ثؤميلب ءانيم نم علقي كيرد صسيصسنرف ريصسلأ7751 -
.أدنليزؤين ىلإأ لصصي نامصسات لبأأ يدنلؤهلأ فصشكتصسملأ2461 -

.ةيلودلأ تاعأزنلأ ةيؤصستل كلذو يلودلأ لدعلل ةمئأدلأ ةمكحملأ صسيصسأات نع نلعت ممأ’أ ةبصصع0291 -
.ةيناثلأ ةيملاعلأ برحلأ ءانثأأ كلذو ةدحتملأ تاي’ؤلأ ىلع برحلأ نانلعت اينامورو رجملأ1491 -

.«صساصسح ةيرقب» ةرزجم «ةثلاثلأ حاملب ةبيتك» تبكترإأ نأأ دعب اًينيطصسلف21 لتقم7491 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح
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ماعلا ريدم˘لا سسي˘ئر˘لا ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ءا˘شضق سسل˘ج˘م نادأا
قورششلا ةيشضق يف «مد˘ق˘م د˘م˘ح˘م» را˘ه˘ن˘لا ع˘م˘ج˘م˘ل

05 ةميقب ةيلام ةمارغو اذفان انجشس رهششأا6ـب يبرعلا

ةمكحملا مكح دييأات ءاشضقلا ىأاترا.يرئازج رانيد فلأا
رهششأا ةتشس ةدمل ذفانلا نجشسلاب يشضاقلا ةيئادتبلا

«مدقم دمحم» راهنلا عمجمل ماعلا ريدملا سسيئرلا دشض
يفحشصلا طشسولاو يرئازجلا عراششلا ىدل فورعملا

يرئازج رانيد فلأا05ب هميرغتو ينامحر سسينأاب
عمجم كلام ق˘ح ي˘ف ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘لا تط˘ل˘شسو.
،ةعيلقلا ن˘ج˘شس ي˘ف ع˘با˘ق˘لا «ي˘نا˘م˘حر سسي˘نأا «را˘ه˘ن˘لا
ىوكششلا ىلع ءانب ريهششتلاو فذقلا ةمهتب هتعباتمل
يبرع˘لا قور˘ششلا ة˘ل˘ج˘م ر˘يد˘م هد˘شض ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا
هيلإا اهيف ءيشسي تاروششنم ببشسب «ليشضف نيشساي»

ةقلعتملا هل ةهجوملا مهتلا ركنأا دق ينامحر ناكو.
نيشساي« يبرعلا قورششلا ةلجم ريدم قح يف فذقلاب
يداع لعف درك تناك هتاروششنم نأاب ادكؤوم ،«ليشضوف
هتبغرب هبشسح همهتا يذلا ليشضوف تاروششنم ىلع
نأاب احشضوم ،«حلا˘شص د˘يا˘ق» مو˘حر˘م˘لا˘ب ة˘حا˘طإلا ي˘ف
نيب و هني˘ب ا˘ي˘تو˘شص ل˘ي˘ج˘شست ه˘تزا˘ي˘ح ى˘عدا ل˘ي˘شضف
سسينأاب فورعملا مدقم دمحم» ناكو. ةقيلفتوب ديعشسلا

ام نأاب قباشس تقو يف هل ةنيودت يف درغ دق ينامحر
ءيشش «ليشضف نيشساي» ،ذوعششملا يقارلا اذه هرششن
دشض تارماؤوملا قدنخ يف اموي نكأا مل انأاو ،فشسؤوم
،«ةليوط تاونشس ذنم كلذ مكل تكرت دقف رئازجلا

مدقت نأا ،كلثم ةقزترملا فلكو كفّلك نمو تنأا كيلع
وأا ةقيلفتوب ديعشس عم ،يمهولا ليجشستلا اذه ةلادعلل
نوكيشس ايئاشضق كتعباتمب يرارق نأا دكأاتو ،هريغ عم
.»كل اشسرد

¯  ∫.YõGdójø 

نمألل ةماعلا ةيريدملا اهتقلطأا يتلا ةردابملا راطإا يف

تاقوعملاو سسيراتملا عشضو ةرهاظل يدشصتلل ينطولا

ةفشصرأاو نكاشسملا ،ةيراجتلا تلحملا مامأا ةيرورملا

ةكرح ةلقرعوأا ةقا˘عإا ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ي˘ت˘لا ،ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا

دشسج˘ي ا˘م ،ق˘ير˘ط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم ما˘مأا رور˘م˘لاو ر˘ي˘شسلا

وأا يراجتلا طاششنلل مظنملا ينوناقلا راطإلا ةفلاخم

ةملاق ةيلو نمأاب ةطرششلا تاوق تماق ،رورملا ةكرح

ةيلمعلا ةرششابمب ةملا˘ق ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب

تقلطنأا ةيلمعلا هذه  رهاوظلا هذه فلتخم ىلع ءاشضقلل

د˘م˘ح˘م ي˘با˘بد ج˘ه˘ن تل˘م˘شش ثي˘ح، عو˘ب˘شسلا اذ˘ه ر˘ح˘ب

ةنونع جهنو ديمحلا دبع ةيحباور جهن ،رامع يناميلشس

05 ةلازإا مت ثيح ةنيدملا عراوششو ةقزأا سضعب كلذك

تا˘ت˘فل ،ة˘ي˘كي˘ت˘شسل˘ب ق˘يدا˘ن˘شص) ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘ي از˘˘جا˘˘ح

مت امك ةراجح ةينوترك بلع ،ةيديدح زجاوح ،ةيراهششإا

ةيحباور عراشش ،ةنونع جهن تلمشش ةيناث ةيلمع ميظنت

01 ةلازإا مت نيأا ،ةملاقب ناوج91 يحو ديمحلا دبع

ةياغ ىلإا ةرمتشسمو ةلشصاوتم تلازام ةيلمعلا .زجاوح

. ةيبلشسلا رهاوظلا هذه ىلع ءاشضقلا
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ةد˘˘حو˘˘لا تا˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘شسإا تل˘˘˘خد˘˘˘ت

يلعب ةيندملا ةيامحلل ةيشسيئرلا

ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لاو ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن˘˘م

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس يوا˘˘شسي˘˘˘شس

دود˘ح ي˘ف سسمألا ،ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق

فقومب ةقيقد54 و90 ةعاشسلا

هاجتإا ناميلشس يغاوز تلفاحلا

و ،ةنيطنشسق ةيدلب يلجنم يلع

نيب مادطشصإا ثداح لجأل كلذ

طخ ىلع لمعت ىلوألا ،نيتلفاح

ةيناثلاو يلجنم يلع ،فوشصوب

،يلجنم يلع ،سشحولا لبج طخ

نم اياح˘شض90 فلخ ثداح˘لا

مهرامعأا حوارتت ني˘شسن˘ج˘لا ل˘ك

تاباشصإا مهل ةنشس65و12 نيب

ي˘ف ملأا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

،سضوحلا يف ملأا ،ديلاو ةبقرلا

يف ملأا ،لجرلا يف فيفخ حرج

مهل تمدق ثيح،رهظلاو سسأارلا

ناكملا نيعب ةيلوألا تافاعشسإلا

يلع ىفششتشسم ىلإا مهلقن متو

.يلجنم

¯  T°ƒT°É¿.ì

ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م دار˘˘فأا ة˘˘شسم˘˘خ ي˘˘ق˘˘ل

لوا زاغب ممشست رثا مهفتح ةدحاو

م˘˘ت ثي˘˘ح ،نو˘˘برا˘˘كلا د˘˘ي˘˘شسكوا

اوقراف دقو اياحشضلا ىلع روثعلا

نئاكلا يلئاعلا مهنكشسمب ةايحلا

،سسواقن ةيدلبب د˘يدا˘غز˘لا ة˘ير˘ق˘ب

نيغلابلا نيجوزلاب رملا قلعتيو

مهئانباو ة˘ن˘شس64 رمع˘لا ن˘م

مهرامعا حوارت˘ت ن˘يذ˘لا ة˘ثل˘ث˘لا

ثيح ،ة˘ن˘شس21و،6،9 ن˘ي˘ب

ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تلخدت

ةحلشصم ىلا اياحشضلا لقن لجل

،سسواقن ىفششتشسمب ثثجلا ظفح

بب˘˘شسلا ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘جر˘˘˘ي تقو ي˘˘˘ف

ةيلولا ةنياعملا بشسح لمتحملا

د˘ي˘شسكوا لوا زا˘غ˘ل بر˘شست ى˘˘لا

مه˘ن˘كشسم ةا˘فد˘م ن˘م نو˘برا˘كلا

هيف تحتف تقو يف اذه ،يلئاعلا

ي˘ف ا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم

اهل زتها يتلا هذه ةميللا ةثداحلا

تقو ي˘ف ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو نا˘˘كشس

ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘شصم ه˘˘ي˘˘ف دد˘˘ج˘˘ت

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ا˘ه˘تاءدا˘ن ة˘ي˘ند˘م˘لا

تاونقو لئاشسو ةبقارم ةرورشضب

.ةيوهتلا ذفانم اذكو طبرلا

ةليصسملأ

 نيرفاضسملا لقنل ج9 عون نم ةلفاح بÓقنإا رثإا سصاخضشأا6 ةباضصإا
ةيلو عماوشسلا ةيدلب ودامحوب ةيرق ىمشسملا ناكملاب04 مقر ينطولا قيرطلاب رورم ثداح سسما عقو

فلخ ثيح ةليشسملا جارد دلوا طخ نيرفاشسملا لقنل ج9 عون نم ةلفاح بلقنا يف لثمتملاو ةليشسملا

يقلتل جارد دلوأا ةدايع ىلإا اولقن و اوفعشسا ةنشس84 و03 نيب حوارتت مهرامعا سصاخششأا60 ةباشصإا
تلئاع ةشصاخو ةيلولا ناكشس اهل زتها يتلا ةثداحلا يف قيقحت ةينملا حلاشصم تحتف اميف جلعلا
U°Édí T°îû°ƒñ.نيباشصملا

ةنتاب

ةيلوحك تابورضشمو ةضسولهم اضصارقأا مهتزايحل سصاخضشأا6 فيقوت
04 و32 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخششا30 فيقوت نم ،ةنتاب ةيلو نمابBRB مارجلا عمق ةقرف تنكمت

نيلغتشسم ،جاروفأا كرابو ةطحملا يح نم لكب كلذو ةشصخر نود ةيلوحك تابورششمعيب ددشصب اوناك ،ةنشس

.ماجحلاو عاونلا ةفلتخم ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو082 اهنتم ىلع ناك ،ةيحايشس ةبكرم كلذ يف

ةنشس03 و42 نيب مهرامعا حوارتت نيرخآا سصاخششأا30 ةقرفلا تاذ رشصانع تفقوا ةلشص يذ قايشس يفو

نم سسولهم سصرق024 ىلع مهتزوحب رثع نيأا ،ةنتاب ةنيدمب طيششمات يحب ةيحايشس ةبكرم نتم ىلع اوناك

تابورششملا ةزايح نع ةيلحملا ةباينلا مامأا مهب هبتششملا ميدقت مت دقف هيلعو ،غلم051 نيلباقيرب عون
.ةينوناق ةشصخر نود تاشسولهملاو ةيلوحكلا
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انودارام دسج يف تاردخم وأ لوحك ق
ودنامرأا وجييد ،مدقلا ةرك ةروطشسأا ةافو يف قيقحتلا راطإا يف هؤوارجإا مت يذلا ،يبطلا ريرقتلا فششك
هتحشص جلعل ةفلتخم ةيودأا كانه تناك نكل ،هدشسج يف تاردخم لو لوحك كانه نكي مل هنأا ،انودارام
،ورديشسيإا ناشس يف ماعلا يعدملا بتكم ردشصأاو.ةيئاشضق رداشصم تدافأا امبشسح ،ةيلقعلاو ةيدشسجلا
اميف ،ةئطاخلا تاشسرامملا نم عون يأا كانه ناك اذإا ام ديدحت ىلإا ىعشست يتلا ةيشضقلا نع لوؤوشسملا
يشضرملا حيرششتلاو مومشسلا ريرقت يقلت دعب ،ءاثلثلا سسمأا لوأا انايب ،انودارام جلعو ةحشصب قلعتي
ىلإا ةفاشضإلاب ،بائتكلل تاداشضمو عرشصلا تابون جلعل ريقاقع زربت ،ةيودألا هذه نيب نمو.ةثجلل

ثيح ،سسريآا سسنيوبب هلزنم يف ،اماع06 رمع نع انودارام يفوتو .ةيدشسج ىرخأا سضارمأا دشض ةيودأا
نيب نم ربمفون لئاوأا يف ،خملا يف يومد عمجت نم هجلعل ،اهل عشضخ ةيحارج ةيلمع نم ىفاعتي ناك
.هجلع يف ريشصقت يأا كانه ناك اذإا ام ديدحتل ،قيقحت أادب ةافولا دعبو .ىرخأا سضارمأا

ةمصصاعلأ ءاصضق صسلجم

فذقلا ةمهتب اذفان اضسبح رهضشأا ةتضسب ينامحر سسينأا ةنادإا
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نم ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش ة˘ع˘ب˘ط تفر˘ع
مليفلل ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘باو˘ب˘لا نا˘جر˘ه˘م
ة˘يو˘ق ة˘كرا˘ششم ر˘ي˘شصق˘لا ي˘لود˘لا

ددع غل˘ب ثي˘ح مل˘فأل˘ل ة˘ي˘شسا˘ي˘قو
ةرود˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا مل˘˘فألا

امليف65 ناجرهملا نم ةعشساتلا

ةكرا˘ششم تفر˘عو ،ة˘لود71 نم
يتلا ةير˘ئاز˘ج˘لا مل˘فألا ن˘م ة˘يو˘ق

ليجشست متو ،ملفأا9 اهددع غلب

يهو ةرم لوأل لود3 ةكراششم
ثيح ندرألاو اير˘ي˘ج˘ي˘ن ،ل˘يزار˘ب˘لا
،ملفألا نم ربتعم ددعب اوكراشش
ملفأا ربمشسيد ةرود يف كراشش دقو
،دنهلا ،ناريإا ،اشسنرف ،رئازجلا نم
،ايناطيرب ،ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا ،ر˘شصم ،سسنو˘ت
،قارعلا ،برغم˘لا ،نا˘م˘ع ة˘ن˘ط˘ل˘شس
،ايروشس ،ندرألا ،ديوشسلا ،ليزاربلا
تناكو ،ادن˘ل˘ن˘فو قار˘ع˘لا ،ا˘ير˘ج˘ي˘ن
ةزيممو ةيوق ةيرشصملا ةكراششملا

اهتيعونو ملفألا ةدوج للخ نم

7 ب نو˘ير˘˘شصم˘˘لا كرا˘˘شش ثي˘˘ح

ة˘باو˘ب˘لا نا˘جر˘˘ه˘˘م ح˘˘ج˘˘نو ،مل˘˘فأا
هذه يف ريشصقلا مل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضار˘˘ت˘˘فلا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا
ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا سسرا˘˘م ي˘˘˘ف تشسشسأا˘˘˘ت
ثي˘ح ل˘ير˘فأا ر˘ه˘شش ي˘ف تق˘ل˘ط˘ناو
ةلشسلشس عباشسلا نفلا قاششعل تمدق
لود˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م مل˘˘فألا ن˘˘م
ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ادد˘˘˘ع بط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شساو
ة˘ح˘˘ف˘˘شص ن˘˘م˘˘شض ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘م˘˘لا
بو˘ي˘تو˘˘ي˘˘لا ةا˘˘ن˘˘قو كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف˘˘لا

ة˘ن˘ج˘ل مو˘ق˘ت˘شسو ،ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ملفألا رايت˘خا˘ب ة˘ي˘لود˘لا ءا˘ق˘ت˘نلا
ز˘ئاو˘ج˘لا ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘ت˘ت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا

ةمطاف ةديشسلا اه˘شسأار˘ت˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘لاو
و ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ي˘ما˘ج˘ع˘لا ةر˘هز˘˘لا
ناملشس نب دمحم ديشسلا اهؤواشضعأا
ديشسلا و نامع ةنطلشس نم يدنكلا

و نار˘يإا ن˘م د˘جا˘˘شس يوا˘˘ب بي˘˘ب˘˘ح
و قارعلا نم ركاشش قراط ديشسلا
نادوشسلا نم رونلا ىملشس ةشسنآلا

و رشصم نم رشصن ءلع ديشسلا و
سسنوت نم ليعامشسإا ناهيج ةشسنآلا

برغملا نم دهاجم دمحم ديشسلا و
،اشسنرف نم دنارغ سساموت ديشسلا و
ميكحتلا ةنجل ءاشضعأا فششكيشسو
روتكدلا ةشسائرب ة˘م˘ئاد˘لا ة˘ي˘لود˘لا
برغملا نم يدوعشسملا بيعششوبأا

يشسلبارط ناورم ديشسلا نم لكو
ن˘يد˘لا رو˘˘ن د˘˘ي˘˘شسلا و سسنو˘˘ت ن˘˘م
ملفألا ةيوه نع رئازجلا نم حبارب
،رب˘م˘فو˘ن ن˘م ح˘تا˘ف˘لا مو˘ي ةز˘ئا˘ف˘لا

ناجرهملا سسشسؤومو ريدم فششكو
م˘ت ن˘ع ر˘يدو˘خ˘˘ل˘˘ب ل˘˘ي˘˘لد د˘˘ي˘˘شسلا
يف مرك اردنشسكلأا ةشسنآلا بيشصنت
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ي˘˘ف م˘˘ئاد و˘˘شضع بشصن˘˘م
ةمئادلا ةيلودلا رايتخإلا و ءاقتنإلا

ةلود يف ناجرهملل ةمئاد ةريفشس و
ة˘ل˘ث˘م˘مو ة˘˘جر˘˘خ˘˘م ي˘˘هو نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
فاد˘هأا ن˘م نأا فا˘شضأاو ة˘ي˘˘حر˘˘شسم
يلودلا ةيمقر˘لا ة˘باو˘ب˘لا نا˘جر˘ه˘م
طباور قلخ ،اشضيأا ريشصقلا مليفلل
دم و ةقطنملا بوعشش نيب ةيوق
تا˘فا˘ق˘ث˘لا ن˘ي˘ب ل˘شصاو˘ت˘لا رو˘شسج
و ةروشصلا ةغل مادختشسإاب ةفلتخملا

ةيشسامولبد نمشض ملفألا ةعانشص
ة˘ل˘ي˘ف˘ك ة˘ث˘ي˘ث˘ح و ة˘ط˘ششن ة˘ي˘فا˘ق˘ث
تاناكمإلاب فيرعتلا ىلع اهدحول
ىلع رئازجلا يف ةحاتملا ةمخشضلا

لثم˘ت˘ت ي˘ت˘لا و لود˘لا ي˘قا˘ب رار˘غ
ر˘˘شصن˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ءي˘˘شش ل˘˘ك ل˘˘˘ب˘˘˘ق
و ير˘˘كف˘˘˘لا عاد˘˘˘بإلا و ير˘˘˘ششب˘˘˘لا
.عونتملا و ينغلا يفاقثلا ثارتلا

 ربمصسيد ةرود ريصصقلأ يلودلأ مليفلل ةيمقرلأ ةبأؤبلأ ناجرهم

ةيرارمتضساو ةيضسايق ةيلود ةكراضشم
 عــباضسلا نـفلا قاـضشع باـطقتضسا يـف

سسيراتملا ةلازإا ةيلمعب ردابت ةملاق ةطرضش
ةيراجتلا تÓحملا مامأا ةيرورملا تاقوعملاو

ةنيطنصسق

ىحرج9 فلخي نيتلفاح نيب مادطضصإا

ةنتاب

 دارفأا ةضسمخ نم ةلئاع ديبي تماضصلا لتاقلا

ةدكيكضس ةي’و لقلاب تاردخم وليك فضصن طبضض
ةكبصشب ةدكيكصس ةي’و نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةيئ’ؤلأ ةحلصصملاب ةيلقعلأ تأرثؤؤملأو تأردخملأ ةحفاكم ةقرف تحاطأأ
تامؤلعم رثأ ىلعف .يدنه بنق مأرغؤليك فصصنب تردق تأردخملأ نم ةيمك تزجحو صصاخصشأأ50 نم نؤكتت ةيمأرجإأ

جيورتب مؤقت ةيمأرجإأ ةعؤمجمل هؤبصشم طاصشن دؤجو اهدافم ،ةيلقعلأ تأرثؤؤملأو تأردخملأ ةحفاكم ةقرف ىلإأ تدرو
ذاختإأ دعبو ،يرحتلأو ثحبلأ ةيلمع هتنيبام أذهو لقلأ ةنيدم طصسؤب بابصشلأ طاصسوأأ يف ةيلقعلأ تأرثؤؤملأو تأردخملأ
نع ةيلمعلأ ترفصسأأو ،ةكبصشلأ هتاه رصصانع تاكرحت دصصرتل ةيتايلمع جأؤفأأ ليكصشتو ،ةمزÓلأ ةينؤناقلأ تأءأرجإ’أ

ردقي يلامجإأ نزؤب يدنهلأ بنقلأ عؤن نم تأردخملأ نم حئافصص50 زجح ةيلمعلأ لÓخ مت ثيح ،صصاخصشأأ50 فيقؤت
مامأأ مهميدقت هبجؤمب مت ةيئاصضق تافلم مهيف هبتصشملأ دصض زجنأأ قيقحتلأ تأءأرجإأ مامتإأ دعب .مأرغ005 يلأؤحب
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