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:راروف لامج ،عوبصسألا اذه رئازجلا لصصت«5 كينتوبصس» حاقل نم ةعرج فلأا005

«ةعرجلإ هذخأإ دعب يحسصلإ زكرملإ يف ةقيقد03 ءاقبلاب مزتلي انوروك حاقل يقلتم»

نود امهيلع ءاقبإلا ىلع ايئدبم قافتإلا مت
ةيئابولا ةيعصضولا روطت راظتنإا يف ءاغلإا

عسضو يف عرسشت ةيبرتلإ ةرإزو
يناحتمإإ ةجمربب ةسصاخلإ تابيترتلإ

«مايبلإ» و «مايكناسسلإ» يتداهسش
ةصصاخلا ةيميظنتلا تابيترتلا عصضو يف ةيبرتلا ةرازو تأادب
ةجمربب سصاخلا فلملا عفر مت ثيح،ةينطولا تاناحتملاب
ريزو ةلوا˘ط ىل˘ع «ما˘ي˘ب˘لا«و »ما˘ي˘ك˘نا˘صسلا» ي˘تدا˘ه˘صش ي˘نا˘ح˘ت˘ما
مت دقف هيلعو ،هيف تبلل طوعجاو دمحم ةينطولا ةيبرتلا
راظتنا يف ءاغ˘لإا نود ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا ىل˘ع ا˘ي˘ئد˘ب˘م قا˘ف˘تلا

نا˘ج˘˘ل تعر˘˘صش د˘˘قو .ا˘˘ندÓ˘˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت
ةيبرتلا ةرازو نم تاميلعت ىلع ءانبو ،ةصصتخملا سشيتفتلا
ة˘يو˘بر˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لا مد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو ط˘˘ب˘˘صض ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اذ˘˘كو تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا ما˘˘صسقأل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ا˘ًب˘ّصسح˘ت ،ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا

رداصصم بصسحو1202. ةرود ةيمصسرلا ةيصسردملا تاناحتمÓل
ةيصسردملا تاناحتملا ميظنتب سصا˘خ˘لا ف˘ل˘م˘لا نإا˘ف ة˘ع˘ل˘ط˘م

،طوعجاو ريزولا ةلواط ىلع دجوي،1202 ةرود ةيمصسرلا
هميظنت تايفيكو هت˘ج˘مر˘ب خ˘يراو˘ت ي˘ف ل˘صصف˘لاو ه˘ي˘ف تب˘ل˘ل
ىلع ايئدبم قافتلا متو .تايوتصسملا ةفاك ىلع هحاجنإاو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘تدا˘ه˘صش ي˘نا˘ح˘ت˘ما م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
،«مايكناصسلا» ةيئادتبلا ةلحرملا ةياهنو «مايبلا» طصسوتملا

اقيثو اطابترا اطبترم ءاغلإلا رارق ىقبيل ،امهطاقصسإا نود
وأا ا˘ه˘ن˘صسح˘ت˘ب ا˘مإا ا˘ندÓ˘ب˘ب ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا رو˘ط˘˘ت ىد˘˘م˘˘ب
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ي˘صشت˘ف˘م نأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘تاذ ردا˘˘صصم˘˘لا تح˘˘صضوأاو .ا˘˘هر˘˘تو˘˘ت
ة˘ق˘فار˘م ةرور˘صضب ،تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت او˘ق˘ل˘ت د˘˘ق ،داو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةنصس» تاناحتملا ما˘صسقأا نو˘صسرد˘ي ن˘يذ˘لا ة˘صصا˘خ ،ةذ˘تا˘صسألا

،«يوناث ةثلاث ةنصس ط˘صسو˘ت˘م ة˘ع˘بار ة˘ن˘صسو ي˘ئاد˘ت˘با ة˘صسما˘خ
ق˘ي˘ب˘ط˘تو م˘ه˘ف ل˘ي˘ه˘صست˘ل ،ة˘يو˘˘بر˘˘ت ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘فار˘˘م
ةيادب اهعصضو مت يتلا ةيليمكتلاو ةيئانثتصسلا تاططخملا
.يلاحلا يصساردلا مصسوملل يصسردملا لوخدلا

S°∏«º.±

رييغتب هل ةقÓع ل ريخأاتلا نأا تفصشك
ةريصسملا ةكرصشلا

رـــئإزجلإ ورـــتيم ةـــسسسسؤوم
طاسشنلإ فانئتسسإل اهتيزهاج دكؤوت

مراسص يحسص لوكوتورب قفو
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسل ا˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج ر˘ئاز˘ج˘˘لا «ور˘˘ت˘˘ي˘˘م» ة˘˘صسصسؤو˘˘م تف˘˘صشك
رطخ ةهجاومل مراصص يحصص لوكوتورب دامتعا عم طاصشنلا
ءوصضلا راظتنا يف دجتصسملا انوروك سسوريف ىودع راصشتنا
ىوتصسم ىلع لوؤوصسم دكأاو.ةيمومعلا تاطلصسلا نم رصضخألا
طا˘صشن فا˘ن˘ئ˘ت˘صسل دد˘ح˘م د˘عو˘م كا˘ن˘ه سسي˘ل ه˘نأا ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

تا˘ط˘ل˘صسل˘˘ل كور˘˘ت˘˘م ر˘˘مألا نأل ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ور˘˘ت˘˘ي˘˘م
ورتيم ةصسصسؤوم بصسحبو .رارقلا اذه ذاختل ايلعلا ةيمومعلا
ةفاك ذاختا متو ةاكاح˘م ن˘يرا˘م˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘لا م˘ت د˘ق˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لا
نيرفاصسملا لابقتصسا لجأا نم ةينقتلاو ةيحصصلا تاءارجإلا

ةصسصسؤوملا تركذ امك.ددحملا تقولا يف مئÓملا وحنلا ىلع
ةدئا˘ف˘ل ن˘مأاو ة˘مÓ˘صس ر˘ي˘باد˘ت ع˘صضو د˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا ور˘ت˘ي˘م نأا˘ب
ىل˘ع ءا˘بو˘لا را˘صشت˘نا يدا˘ف˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لاو با˘˘كر˘˘لا

.لقنلا لئاصسو لخاد ىت˘ح وأا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘ط˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘صسم
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ور˘˘ت˘˘ي˘˘م ر˘˘خأا˘˘ت بب˘˘صس لو˘˘ح لاؤو˘˘صس ىل˘˘ع ا˘˘هدر ي˘˘فو
لقنلا لئاصسوب ةنراقم اذهو هتطصشنأا فانئتصسا يف ةمصصاعلا
ل ريخأاتلا اذه نأا رئازجلا ورتيم ةصسصسؤوم تدكأا ،ىرخألا

خ˘يرا˘ت نأا ةد˘كؤو˘م ،ةر˘ي˘صسم˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ب ه˘˘ل ة˘˘قÓ˘˘ع
.ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا يد˘يأا ي˘ف ىق˘ب˘ي ة˘ط˘صشنألا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا

دنصسأا ةمصصاعلا رئازجلا ورتيم رييصست نأا ردصصملا تاذ فاصضأاو

يهو ةئاملاب001 ةيرئازج ةكرصش ىلإا ريخألا ربمفون1 يف
طبري يذلا دقعلا ءاهتنا دعب ،رئازجلا ورتيم ةصسصسؤومل عرف
ةكرصشلا عرف يبنجألا كيرصشلاو رئازجلا ورتيم ةصسصسؤوم نيب

.طرافلا ربوتكأا رهصش نم13 يف ىهتنا يذلا ةيصسنرفلا

S°∏«º.±

¯ S°∏«º.±
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ م˘سسا˘ب ق˘طا˘ن˘لأ ف˘سشك
انوروك سسوريف يسشفت دسصرو ةعباتمل
ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ،رأرو˘ف لا˘م˘ج رو˘سسي˘فور˘ب˘˘لأ

حا˘ق˘ل ن˘م ة˘˘عر˘˘ج ف˘˘لأأ005 ىقل˘ت˘ت˘سس

ر˘ه˘سشلأ لÓ˘خ ي˘˘سسور˘˘لأ «5 كينتو˘ب˘سس»

فلآأ8 سصيسصخت مت هنأأ فاسضأأو ،يراجلأ
رأروف لاقو.حيقلتلأ ةلمحل يحسص زكرم
ةينطولأ ةعأذإلأ ىلع افيسض هلوزن لÓخ

ةرسشابم قلطنتسس حيقلتلأ ةيلمع نإأ ةيناثلأ
نأأ افيسضم ،ىلوألأ ةنحسشلأ مÓتسسأ دعب
ي˘ف عر˘سشت˘˘سس ة˘˘ح˘˘سصلأ ةرأزو ح˘˘لا˘˘سصم
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘ح˘سصلأ لا˘م˘ع ل˘ك ن˘يو˘كت
د˘سض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ح ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘˘لا˘˘ب

حيقلتلأ ةيلمع ليسصافت لوحو .انوروك

لا˘م˘ج با˘جأأ،5 كينتوبسس مأدخ˘ت˘سسا˘ب
ةعرجلأ ىقلت يذلأ سصخسشلأ نأأ رأروف
حاقللأ سسفن نم ديفتسسيسس  حاقللأ  ىلوألأ

ةلسصافلأ ةدملأ امأأ ،ةيناثلأ ةعرجلأ لÓخ

يقلتم مزتلي نيح يف ،اموي12 نوكت

زكرم˘لأ ي˘ف ة˘ق˘ي˘قد03 ءاقبلاب حاق˘ل˘لأ

ن˘˘عو .ة˘˘عر˘˘ج˘˘لأ هذ˘˘خأأ د˘˘ع˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ

ح˘سضوأأ ،ة˘ي˘ح˘سصلأ ز˘كأر˘م˘لأ ،با˘ع˘ي˘˘ت˘˘سسأ

زهاج ي˘ح˘سص ز˘كر˘م فلأأ8 نأأ ،رأرو˘˘˘ف

.انوروك دسض حيقلتلأ ةلمح يف عورسشلل

ه˘نأأ ى˘لإأ ح˘ير˘سصت ي˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘لأ را˘˘سشأأو

.ةجاحلأ بسسح زكأرملأ ددع عفر نكمي

،رأروف فسشك ،لظلأ قطانم سصوسصخبو

ةلق˘ن˘ت˘م ة˘ي˘ح˘سص ز˘كأر˘م سصي˘سصخ˘ت ن˘ع
.قطانملأ هذه ناكسس حيقلتل سصسصختسس
ي˘ت˘لأ ي˘ن˘ي˘سصلأ حا˘ق˘ل˘لأ سصو˘سصخ˘ب ما˘مأأ
بنا˘ج ى˘لإأ هدأر˘ي˘ت˘سسأ ة˘مو˘كح˘لأ تن˘˘ل˘˘عأأ
يمسسرلأ ق˘طا˘ن˘لأ  لا˘ق ،ي˘سسور˘لأ حا˘ق˘ل˘لأ
ىلوألأ ةنحسشلأ ةيمك نإأ ةيملعلأ ةنجلل
نآلأ دحل ةمول˘ع˘م ر˘ي˘غ ي˘ن˘ي˘سصلأ حا˘ق˘ل˘ل
بناجلأ عم ةلسصأوتم لأزت ل تاثداحملأو
قا˘ف˘تأ ى˘لأ لو˘سصو˘لأ ل˘جأأ ن˘م ي˘ن˘ي˘سصلأ
.يئاهن
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ةيحسصلأ حلاسصملل ماعلأ ريدملأ فسشك
حÓ˘˘سصإأو نا˘˘كسسلأو ة˘˘ح˘˘سصلأ ةرأزو˘˘˘ب
ةيملعلأ ةنجللأ و˘سضعو تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ
،انوروك ءابو ي˘سشف˘ت د˘سصرو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
يف ةيبطلأ مقطألأ لك نأأ ،لاحر سسايلإأ

،حيقلتلأ ةيلمع يف عورسشلأ بهأات ةلاح
حا˘ق˘ل˘لأ ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نأأ ى˘لإأ أر˘ي˘˘سشم

ي˘عأر˘تو ة˘ي˘ج˘يرد˘˘ت ة˘˘ف˘˘سصب نو˘˘كت˘˘سس
فسشكو .ةقطنم لكل ةيناكسسلأ ةفاثكلأ

سصخ تاحيرسصت يف دحألأ سسمأأ لاحر
ل˘˘ك نأأ ى˘˘لوألأ ة˘˘ي˘˘عأذإلأ ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب
ربع ،ةيئافسشتسسإلأو ةيحسصلأ حلاسصملأ

لابقتسسل ةزهاج ينطولأ بأرتلأ لماك
نوكتسس حيقلتلأ ةيلمع نأأ أريسشم.حاقللأ
قايسس يفو.ةنسسلأ لوط ىلعو ةيجيردت
حلاسصملل ماعلأ ريدملأ حسضوأأ ،لسصتم

حاقللأأ نأأ ة˘ي˘سصو˘لأ ةرأزو˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سصلأ
بسسح ،ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب عزو˘˘ي˘˘سس
ةفاثكلأ اسضيأأ بسسحو ةرفوتملأ ةيمكلأ
سسلجملأ نأابو.ةق˘ط˘ن˘م ل˘كل ة˘ي˘نا˘كسسلأ
حيقلتلاب ةينعملأ تائفلأ ددح دق يملعلأ

عاطق يمدختسسمل نوكتسس ةيولوألأو
نم .ةيجيتأرتسسإلأ تاعاطقلأو ةحسصلأ

ة˘يلو˘˘ب ة˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأأ ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
مت هنأأ،سساعد ليدع دم˘ح˘م ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق

لفكتي˘سس ي˘ب˘ط ق˘ير˘ف041 ل˘ي˘كسشت

ر˘ب˘ع ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لأ ل˘حأر˘م ة˘فا˘ك ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب

ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسإلأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ

قطانملأ ربع ةلقنتم ىرخأأو ،ةنيطنسسق

تلذب ةحسصلأ ريدم نأامط امك ،ةيئانلأ

عاطقلأ ةيزهاجب نينطأوملأ ةفاك ةيلولأ

سسور˘ي˘ف د˘سض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ح حا˘ج˘نإل

.«91 ديفوك» دجتسسملأ انوروك

¯ M«ÉI HƒOjæÉQ
نييسصقملأ نم تأرسشعلأ سسمأأ راهن نسش

دوقع ةئف مه و ةلفلف ةيدلبب نكسسلأ نم

ةيجاجتحأ ة˘كر˘ح9102-7102 جأوزلأ

، مهفاسصناب نيبلاطم ،ةلفلف ةيدلب رقم مامأأ

سسئأرعلأ يحب ةيريدسصقلأ خأوكألأ ناكسس

ةيمسسإلأ ةمئاقلأ نم نييسصقملأ ةلفلف ةيدلب

دوق˘ع با˘ح˘سصأأ ة˘ئ˘ف ن˘كسسل˘ل ة˘ح˘سشر˘م˘لأ

9102-8102-7102 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسل جأوز˘˘˘˘˘لأ

رابت˘علأ در˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘ب ي˘لأو˘لأ نو˘ب˘لا˘ط˘ي

تÓئاعلأ جأردإأ ةداعإأ يف لثمتملأ مهبلطمل

نكسسلل ةحسشرملأ ةيمسسإلأ ةمئاقلأ ىلإأ39

ىوتسسم ىلع تافلملأ ةجلاعم لÓخ نم

ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ي˘ف ه˘نأأ ثي˘ح ، ةد˘كي˘كسس ةر˘˘ئأد

ءاقل  مهعمج -مهتاحيرسصت بسسح0202 -

نم لك روسضحب ةيلولأ رقمب  يلأولاب

يلأولأ نأويد سسيئر يئلولأ نمألأ سسيئر

،ةلفلف ةيدلب سسيئر ةدكيكسس ةرئأد سسيئر

دعبو ثيح يحلأ ةنجل نع نيلثمم كلذكو

ءأرج نيررسضتملأ ةئفلأ كلت تلاغسشنإأ لقن

ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘ئأو˘˘سشع˘˘لأ ة˘˘˘يرأدإلأ تأرأر˘˘˘ق˘˘˘لأ

ةميلعت ءاطعإا˘ب ءا˘ق˘ل˘لأ ى˘سضفأأ ة˘سسورد˘م˘لأ

ةرئأد سسيئر ،يلأولأ نأويد سسيئر نم لكل

يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأ سسيئر ،ةدكيكسس

39 تÓئاعلأ تافلم مسضب ة˘ل˘ف˘ل˘ف ة˘يد˘ل˘ب

يريدسصقلأ يحلأ تافلم عيمج ةجلاعمو

فرط نم مهئاسصحإأ مت نيذلأ ءانثتسسإأ نودب

ةيمسسإلأ ةمئاقلأ طبسض مث ةيدلبلأ حلاسصم

أرور˘˘م ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ تأءأر˘˘جإلأ لا˘˘م˘˘كإل

مايألأ هذه أوأاجافت مهنأأ لإأ ةينطولأ ةيقاطبلاب

مسض ءأرجإأ ةرسشابم مدعب يسضقت تامولعمب

دوجو مدع ببسسب39 تÓئاعلأ تافلم

نأويد سسيئر نع ةرداسص ةيباتك ةميلعت

عا˘م˘ت˘جلأ ر˘سضح˘م دو˘جو مد˘عو ي˘˘لأو˘˘لأ

بسسح و، تا˘ف˘ل˘م˘لأ ة˘ج˘لا˘ع˘م ةر˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘ل

ةنجللأ ناف ةعاسس رخأ ةديرجل تامولعم

ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف تف˘قو˘ت ن˘كسسل˘ل ة˘ير˘˘ئأد˘˘لأ

اقفو6102 ة˘ن˘سس ة˘يا˘غ ى˘لإأ تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ

ركذ و، اقباسس ةيلولأ نع ةرداسصلأ ةميلعتلل

حرسص يلأولأ نأويد سسيئر نأأ نوجتحملأ

ةيراسس يلأولأ  ةميلعت نأأ  مايأأ ذنم مهل

نكسسلل ةيرئأدلأ ةنجللأ غلبأأ هنأأو لوعفملأ
لجاعلأ بيرق˘لأ ي˘فو م˘سضلأ رأر˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب
خيراتب هنأأ لإأ لكسشملأ أده ةجلاعم متيسس

ةيرئأدلأ ةنجللأ تعمتجأ1202 يفناج01
نع نيلثممو اهئاسضعأأ روسضحب نكسسلل
ءاه˘نإأ ى˘لإأ عا˘م˘ت˘جإلأ ى˘سضفأأ ي˘ح˘لأ ة˘ن˘ج˘ل

6102 ةياغ ىلإأ تافلملأ ةجلاعم ةيلمع

يحلأ ةن˘ج˘ل ن˘ع ل˘ث˘م˘م ح˘ير˘سصت بسسح˘ب
راثأ ام وه و.ةدكيكسس ةرئأدل ماعلأ نيمألأو
باحسصأأ نم كلانه هنأل نيينعملأ بسضغ

ةلثامم ءايحأأ يف7102 ةنسسل جأوزلأ دوقع
ةمئاقلأ نمسض مه˘جأردإأ م˘ت ة˘ل˘ف˘ل˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘ب
أوسصقأ مهنكل ، نكسسلل ةحسشرملأ ةيمسسإلأ

ةيقطنم ريغ بابسسأل

¯ S¢.T¢
زومر مهأأ ةمكاحم ةسسلج ةسسيئر تنلعأأ
ةيسضق يف نو˘طرو˘ت˘م˘لأ ق˘با˘سسلأ ما˘ظ˘ن˘لأ
عراسشلأ ىدل فرعي امب ةقلعتملأ داسسفلأ
ليومتلأو تÓجعلأ خفن فلمب يرئأزجلأ
خيرا˘ت نأأ ،ةا˘غ˘ل˘م˘لأ تا˘ي˘سسا˘ئر˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لأ
تهجو يتلأ ةيسضقلأ يف ماكحألاب قطنلأ
نزو˘ل ا˘ه˘ل ة˘ي˘لود˘لأو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ را˘ظ˘˘نألأ
ن˘م ا˘ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلأ

ةلودلأ يف تأراطإأو ن˘ي˘ما˘سس ن˘ي˘لوؤو˘سسم
ي˘˘ت˘˘لأ لا˘˘م˘˘عألأ لا˘˘جر زر˘˘بأأ بنا˘˘ج ى˘˘لإأ
عو˘ل˘خ˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأ ة˘˘ب˘˘ق˘˘ح م˘˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘سش

82 موي نوكيسس ،ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لأد˘ب˘ع

ةر˘ي˘خأأ ة˘م˘ل˘˘ك ي˘˘فو  .يرا˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
نيعباتملأ داسسفلأ فلم ربكأأ يف نيمهتملل
تأزايتمأ حنم ،ةفيظولأ لÓغتسسأ ءوسسب

نيفظوم سضيرحت ،ريغلل ةقحتسسم ريغ
،م˘ه˘ت˘ف˘˘ي˘˘ظو لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لود˘˘لأ
،ةقحتسسم ريغ تأزا˘ي˘ت˘مأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلأ
ةلمحلل يفخلأ ليومتلأو لأومألأ سضيبت

لÓخ،9102 تايسسائرل ةي˘با˘خ˘ت˘نلأ
نع اقباسس لوألأ ريزولأ لءاسست ،ةمكاحملأ
،نج˘سسلأ ه˘ل˘خدأأ يذ˘لأ ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ بب˘سسلأ

وهو ىلوألأ ةمكاح˘م˘لأ ذ˘ن˘م ه˘نأا˘ب أد˘كؤو˘م
،هتريسسم لÓخ هلعف يذلأ امع لءاسستي

،داسسفلأ يف كراسشي مل و ءيرب هنأاب أدكؤوم
وهو ،اهرسضي لو اهعفنيام دلبلل مدق هنأأو
يذلأ لÓسس سسراف هلجن هيلإأ بهذام سسفن
قلعتملأ فلملأ أذه يف هتءأرب ىلع دكأأ
«اقباسس ةعانسصلأ ريزو لاقو أذه .داسسفلاب
ن˘م ءير˘ب ه˘نأا˘ب دا˘فأأ يذ˘لأ بو˘ج˘ح˘م ةد˘ب
لكب لمع هنأاب أدكؤوم ،هل ةهجوملأ مهتلأ
يتلأ ةريسصقلأ ةرتفلأ يف سصÓخإأو نافت
ايعأد ،ةعانسصلأ ةرأزو يسسرك اهيف ىلوت

هرودب .ةءأربلاب هيلع مكحلأ و هفاسصنإل
بيكرت عناسصم ةيسضق يف طروتملأ دافأأ
ةل˘م˘ح˘ل˘ل ي˘ف˘خ˘لأ ل˘يو˘م˘ت˘لأو تأرا˘ي˘سسلأ

سسيئر بئان،9102  تايسسائرل ةيباختنإلأ
لامعألأ لجرو اقباسس تاسسسسؤوملأ ىدتنم
ةيلاطيإلأ وكيفيإل لافيإأ ةمÓع بحاسص
بقع ترمد هتلئاع نأاب ،«يرياب دمحم»
ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ه˘لا˘خدإأو دا˘˘سسف˘˘لا˘˘ب ه˘˘ما˘˘ه˘˘تأ
نم لك يف هللأ لكوي هنأاب أدكؤوم ،ةيباقعلأ
نأأ نود ةيسضقلأ يف هطرو و مهتلأ هل قفل
هتنبل ةملك هجو امك ،اهيف دي هل نوكي

اهدلأو نأاب اهيف اهربخي ةمكاحملأ لÓخ
دعاقمل باهذلل اهايإأ ايعأد ،هيزنو فيظن
مكحلأ ة˘ي˘سضا˘ق˘لأ ن˘م ا˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘سسأرد˘لأ
ريدجو .هل ةبوسسنم˘لأ م˘ه˘ت˘لأ ن˘م ه˘تءأر˘ب˘ب
د˘ق نا˘ك ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو نأ ر˘كذ˘لا˘ب

يف أذفان انجسس ةنسس02  ةبوقع سسمتلإأ

ي˘ح˘يوأأ د˘م˘حأأ ا˘ق˘با˘سس لوألأ ر˘يزو˘لأ ق˘˘ح
ةمأرغ عم «لÓ˘سس كلا˘م˘لأد˘ب˘ع» ه˘ف˘ل˘سسو
،امهنم دحأو لكل جد نويلمب ردقت ةيلام
ةبوقع عيقوتب ماعلأ بئانلأ بلاط امنيب

قح يف ةنسس51  ةدمل ذفانلأ نجسسلأ
«يفسسوي فسسوي«اقبا˘سس ة˘عا˘ن˘سصلأ ر˘يزو
سسفن وهو ،جد نويلم ةميقب ةيلام ةمأرغو
اقباسس ةعانسصلأ ريزو قح يف هسسمتلإأ ام
امك .ةيسضقلأ يف مهتملأ «بوجحم ةدب»

انجسس تأونسس01 ةبوقع طيلسست سسمتلأ
جد نوي˘ل˘م˘ب رد˘ق˘ت ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘غو أذ˘فا˘ن

م˘ي˘عز ن˘م ل˘ك ق˘ح ي˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مأر˘˘غ
ن˘˘م˘˘يألأ عأرذ˘˘˘لأو ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘ترا˘˘˘كلأ
لا˘جر زر˘بأأو «دأد˘ح ي˘ل˘ع«ة˘ق˘ي˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب˘˘ل
نيطروتملأ ةقيلفتوب ةبقح يف لامعألأ
بحاسص  رأرغ ىلع هذه داسسفلأ ةيسضق يف
تأرايسسلأ بيكرت عنسصم» زوزعم عمجم
«زوز˘ع˘م د˘م˘˘حأأ» » نا˘˘م˘˘كا˘˘سشو ير˘˘ي˘˘سش
«يوابرع ناسسح» يداسصتقإلأ لماعتملأو
ةيلاطيإلأ وكي˘ف˘يإل لا˘ف˘يإأ ة˘مÓ˘ع كلا˘مو
امك ،يريابب فورعم˘لأ «ير˘ي˘ع˘ب د˘م˘ح˘م»

يف ةبوقعلأ سسفن طيلسست ةباينلأ تبلاط
«ينوهرز ةينمي » ةقباسسلأ ةريزولأ قح
ىلإأ ،سسأدرموب ةيلول قباسس لأو اهتفسصب

ي˘لا˘م˘لأ بسسا˘ح˘م˘لأ دأد˘ح ر˘˘ه˘˘سص بنا˘˘ج
ناك يذلأو «دمحأأ نأروأأ«ةقيلفتوب ةلمحل

،كونبلأ ىدحإاب بسساحمك اقباسس لغتسشي

جاح» سصاخلأ دأدح قئاسس ىلإأ ةفاسضإلاب

ةيروهمجلأ ليكو بلاطو أذه . «ديعسسلأ

سسراف قح يف تأونسس8  ةبوقع ذيفنتب

د˘ب˘ع« ا˘ق˘با˘سس لوألأ ر˘يزو˘لأ ل˘ج˘ن لÓ˘سس

ةعانسصلأ ةرأزوب راطإلأ و «لÓسس كلاملأ

تأذب ينقت˘لأ م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘ب و˘سضع˘لأو

تافل˘م˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب ف˘ل˘كم˘لأو ةرأزو˘لأ

نأويدل تافلملأ ليو˘ح˘تو ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘لأو

اقباسس «برأو˘سشو˘ب مÓ˘سسلأد˘ب˘ع» ر˘يزو˘لأ

ةرأزوب راطإلأ ىلإأ ةفاسضإلاب ،«نيمأأ ةريت»

و «ى˘ف˘ط˘سصم م˘ير˘كلأ د˘ب˘ع «ة˘عا˘˘ن˘˘سصلأ

ةرأزو˘ب ي˘ن˘ق˘ت˘لأ م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘˘ل سسي˘˘ئر

ةيلام ةمأرغ عم «نأولع دمحم« ةعانسصلأ

سسم˘ت˘لإأ ا˘م˘ك .ة˘مأر˘غ جد نو˘ي˘ل˘م ة˘م˘ي˘ق˘ب

رئأزجلأ ءاسضق سسلجم ىدل ماعل بئانلأ

فلم يف ةيونعملأ سصاخسشÓل ةبسسنلاب

تأرم سسمخ يواسست ةذفان تامأرغ لاحلأ

سصخ˘˘سشل˘˘ل ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لأ ى˘˘˘سصقألأ د˘˘˘ح˘˘˘لأ

عي˘م˘ج ةردا˘سصم ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ

نيفظوملأ عنم أذكو ةزوجحملأ لأومألأ

،ةيلئاعلأو ةيندملأ مهقوقح ةسسرامم نم

ن˘م ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لأ سصا˘˘خ˘˘سشألأ ءا˘˘سصقإأ ع˘˘م

.تأونسس5 ةدمل ةيمومعلأ تاقفسصلأ

باطقأا مهأا اهيف عباتي يتلا ،ةقيلفتوبل ةيئاعدلا ةلمحلل هوبصشملا ليومتلاو تارايصسلا بيكرت عناصصم ةيصضق يف ماكحألاب قطنلا ررقت
.يراجلا يفناج82  يف لÓصس كلاملادبع هفلصسو يحيوأا دمحأا ريزولا رارغ ىلع قباصسلا ماظنلا

9102  تايصسائرل هوبصشملا ليومتلاو تارايصسلا بيكرت عناصصمب ةقلعتملا داصسفلا ةيصضق يف

ةقيلفتوب لاجر قح يف ماكحألاب قطنلإ
يراجلإ يفناج82 خيراتب نوكيسس

:فصشكي لاحر سسايلإا ،ةحصصلا ةرازوب ةيحصصلا حلاصصملل ماعلا ريدملا

«انوروك سسوريف دسض حيقلتلإ ةيلمع يف عورسشلل بهأات ةلاح يف ةيبطلإ مقطألإ لك»

ةدكيكصس

نوجتحي ةلفلفب نكسسلإ نم نويسصقملإ
يلزانتلا اهاحنم لصصاوت ةيمويلا تاباصصإلا ةليصصح

ةديدج ةباسصإإ222 ليجسست
تايفو5 ،انوروك سسوريفب

ءافسش ةلاح181 و
ةباصصإا222 ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست د˘˘˘حألا سسمأا  ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ةرازو تد˘˘˘كأا

ةعاصس42 ـلا لÓ˘خ ،د˘ج˘ت˘صسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
ىوتصسم ىلع مÓعإلاب فلكملا هدكأا امبصسح كلذو .ةريخألا
يف دجتصسملا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت د˘صصرو ة˘ع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل
عا˘ف˘ترا ن˘ع ف˘صشك يذ˘لا ،رارو˘ف لا˘م˘˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
دجتصسملا يجاتلا سسوريفلاب تاباصصإÓل ةيلامجلا ةليصصحلا

ددع عفتريل ،تايفو5 ليجصست مت امنيب .ةلاح338301 ىلإا

امك.ةافو ةلاح6382 ىلإا دÓبلاب يجاتلا سسوريفلا اياحصض
ةعباتمو دصصرل ةيملعلا ةنجللا ىدل مÓعإلاب فلكملا دافأا

ةلاح181 ليجصست نع،رئازجلا يف انوروك سسوريف راصشتنا
دد˘ع ي˘لا˘م˘جإا ع˘ف˘تر˘ي˘ل, ا˘ه˘تاذ ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ةد˘يد˘ج ءا˘ف˘˘صش

±.S°∏«º.ةلاح45507 ىلإا نيفاعتملا
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نيجتن˘م˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر ع˘جرأو
ي˘ل˘ع ،تا˘بور˘ششم˘ل˘ل ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

ببشس «بعششلأ موروف» يف ينامح
ةميق ضضافخنأ ىلإأ راعشسألأ عافترأ
تا˘مو˘شسر˘لأو ير˘ئأز˘ج˘لأ را˘ن˘يد˘˘لأ

،1202 ةيلاملأ نوناق يف ةجردملأ
نوناق يف موشسرلأ ةرثك» أركنتشسم

لحلأ نأأ ربتعأو .«1202 ةيلاملأ
مشسرلأ يف ضضي˘ف˘خ˘ت˘لأ ي˘ف ن˘م˘كي

5 ةبشسنب ة˘فا˘شضم˘لأ ة˘م˘ي˘ق˘لأ ى˘ل˘ع

.ة˘ي˘شسا˘شسألأ دأو˘م˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب
لاثم˘ك ى˘ط˘عأأ ،قا˘ي˘شسلأ أذ˘ه ي˘فو
يذ˘˘لأ ي˘˘ند˘˘ع˘˘م˘˘لأ ءا˘˘˘م˘˘˘لأ ر˘˘˘ع˘˘˘شس

53 ى˘لإأ ل˘شصي˘ل ةدا˘يز فر˘ع˘˘ي˘˘شس»

درجمب«:نأاششلأ أذهب لاق و ،«رانيد
ءام˘لأ ى˘ل˘ع ي˘عا˘ن˘شص م˘شسر لا˘خدإأ
ر˘م˘ي˘شس تأرورا˘ق˘لأ ي˘ف بل˘˘ع˘˘م˘˘لأ

رانيد53 ىلإأ رانيد52 نم رعشسلأ
ىلإأ هجوت˘شس ما˘ه˘تلأ ع˘با˘شصأأ ن˘كل
ببشس وه مشسرلأ نأأ مغر نيجتنملأ
موشسرلأ تلكشش و .«رعشسلأ عافترأ
ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘كر˘˘ت˘˘ششم ا˘˘˘م˘˘˘شسا˘˘˘ق
ضسي˘ئر را˘˘ششأأ ثي˘˘ح،ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ
داششرإأو ةيامحل ةينطولأ ةمظنملأ
ىلإأ يدبز ىفط˘شصم ،كل˘ه˘ت˘شسم˘لأ
ي˘شضا˘م˘لأ ي˘ف تنا˘ك تأدا˘˘يز˘˘لأ نأأ

نأأ لإأ» ،ة˘ي˘لا˘م˘لأ ن˘ي˘نأو˘ق˘ب ةرر˘ب˘˘م

ل1202 ة˘ن˘شسل ة˘ي˘لا˘م˘لأ نو˘نا˘˘ق
ا˘م˘نإأو ةر˘ي˘ب˘ك بئأر˘˘شض ن˘˘م˘˘شضت˘˘ي

نأأ ربتعأ هرودب و .«ةريثك موشسر
ةميق يندت» هدرم راعشسألأ عافترأ
تاجتنملأ را˘ع˘شسأأ ةدا˘يزو را˘ن˘يد˘لأ
و .«ةيملاعلأ ةشصروبلأ يف ةيلوألأ
رعشس نأأ ركذ ،ركشسلأ ضصوشصخب
ا˘ف˘ق˘شسم لأزل يذ˘لأ ،ةدا˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
فرع دق ،نيكلهت˘شسم˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
و .ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘شصل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب ةدا˘˘يز
،نئاجعلأ راعشسأأ عافترأ ضصوشصخب
،ةيلزنمورهكلأ تاجتنملأ ،موحللأ
را˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لأ ع˘˘˘ط˘˘˘ق ،بي˘˘˘شسأو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ

لولحلأ نأأ يدبز ىري ،تأودرخلأو
ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت ي˘˘ف ن˘˘م˘˘˘كت
تاطوغشضلأ في˘ف˘خ˘تو ير˘ئأز˘ج˘لأ

بلا˘ط ا˘م˘ك .ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ل˘م˘ج˘لأ قو˘شس كي˘كف˘ت ةرور˘شضب
هر˘ق˘م ن˘ئا˘كلأ ة˘ي˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘ل˘˘ل
فيقشست» ىلإأ ةفا˘شضإلا˘ب را˘م˘شسلا˘ب
حرتقأ امك .«جتنملل حبرلأ ضشماه
ةميقلأ ى˘ل˘ع م˘شسر˘ل˘ل Ó˘ما˘ك ءا˘غ˘لإأ
دأو˘˘م˘˘لأ ضضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘فا˘˘شضم˘˘لأ
ن˘ئا˘ج˘ع˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘شسا˘˘شسألأ

،هتهج ن˘م  .ة˘ب˘ل˘ع˘م˘لأ م˘طا˘م˘ط˘لأو
فكعت ةيعمجلأ نأأ ينامح فششك
«ينقت ماظن» عورششم ةشسأرد ىلع
د˘شصق نو˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ ه˘ي˘˘ل˘˘ع ز˘˘كتر˘˘ي

ر˘ي˘يا˘ع˘م مأر˘ت˘˘حأ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح
تأرششؤو˘م˘ل ه˘شضر˘ع ي˘فو .جا˘ت˘نإلأ
نأأ ح˘˘شضوأأ تا˘˘بور˘˘˘ششم˘˘˘لأ قو˘˘˘شس

م˘قر و˘ه جد را˘ن˘يد را˘ي˘˘ل˘˘م062»
غ˘ل˘ب ن˘يذ˘لأ ،ن˘ي˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ لا˘˘م˘˘عأأ

نم أونكمت ،رتل رييÓم5 مهجاتنإأ

ل˘غ˘شش بشصا˘˘ن˘˘م فلآأ01 قلخ

لغشش بشصانم فلأأ001و ةرششابم
توافت ضصوشصخب و .»ةرششابم ريغ
ن˘ي˘ب تا˘بور˘ششم˘لأ ي˘ج˘ت˘˘ن˘˘م دد˘˘ع
يذلأ ،يراجتلأ لجشسلأ تايطعم

و ،اجتنم1671 دوجو نع نلعأأ
ثدحتت يتلأ ،ةيعمج˘لأ تا˘ي˘ط˘ع˘م

نأأ ينامح حشضوأأ ،اجتنم004 نع
نع فششكت يراجتلأ لجشسلأ ماقرأأ
اهب حرشصملأ ةيراجتلأ تÓجشسلأ

ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘ع ضسي˘˘ل و
ضسكع ى˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف نو˘˘ط˘˘ششن˘˘ي
ط˘˘ق˘˘ف م˘˘ت˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ
نأأ ركذو .ني˘ي˘ل˘ع˘ف˘لأ ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لا˘ب

نولثمي اجتنم83 مشضت ةيعمجلأ

ينطولأ جا˘ت˘نإلأ ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب58
د˘كأأ ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م .تا˘˘بور˘˘ششم˘˘ل˘˘ل
ظو˘ف˘ح˘م يدا˘شصت˘˘قلأ ل˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ي˘فو ،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأأ» نأأ ي˘˘بوا˘˘ك
يف تببشست ،ة˘ع˘جا˘ن تا˘ي˘لآأ با˘ي˘غ
ى˘لأ أر˘ي˘ششم «را˘كت˘حإلأ ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت
ىلع وطشسلل ىعشست تاهج» دوجو
و .»ةيوتلم قرطب يموكحلأ معدلأ
را˘ع˘شسألأ عا˘ف˘ترأ نأأ ي˘بوا˘ك ىر˘˘ي
مزأاتملأ عشضولأ ىلإأ اشساشسأأ عجري
نأاب اعقوتم ،انوروك هتفلخ يذلأ
يف ةدايز ةدروتشسملأ دأوملأ فرعت
جاتنإلأ ضصلقت ىلإأ رظنلاب راعشسألأ

.ةئملاب4 ىلإأ3 بشسنب يملاعلأ

ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ضسي˘ئر د˘كأأ ه˘ب˘نا˘ج ن˘م

دا˘˘ششرإأو ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

ضضر˘ع˘لأ نو˘نا˘ق» نأأ ،كل˘ه˘ت˘˘شسم˘˘لأ

يذلأ ديحولأ لماعلأ ضسيل بلطلأو

امنإأ و (رئأزجلاب) رعشسلأ يف مكحتي

:يد˘بز لا˘ق و .»ل˘˘مأو˘˘ع˘˘لأ د˘˘يد˘˘ع

مكحتي ل بلطلأو ضضرعلأ نوناق»

ا˘˘م˘˘نإأو را˘˘ع˘˘˘شسألأ ي˘˘˘ف هدر˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘ب

ىتح و ةيوجلأ لأوحألأ ،ةبراشضملأ

لوعفم اهيدل لمأوع اهلك ديربتلأ

اهكرأدت بجي يتلأ ةيجلثلأ ةركلأ

دد˘شش و .»أأو˘شسألأ ثود˘ح ة˘˘فا˘˘خ˘˘م

ع˘م ة˘ف˘شصا˘ن˘م ،ىد˘ت˘ن˘م˘لأ ط˘ششن˘˘م

ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ضسي˘˘˘ئر

ي˘ل˘ع ،تا˘بور˘ششم˘ل˘ل ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

يدا˘شصت˘قلأ ر˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لأو ،ي˘˘نا˘˘م˘˘ح

ةرور˘شض ى˘ل˘ع ،ي˘بوا˘ك ظو˘ف˘˘ح˘˘م

حمشست طبشض تامزناكيم ءاشسرإأ

ربتعأ و .راعشسألأ عافترأ كرأدتب

تنا˘˘ك ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘˘مزأأ نأأ ،يد˘˘˘بز

راعشسألأ عافترأ يف «اشسيئر اببشس»

ناك انوروك ءابو» Óئاق حشضوأأو

بشصانم ديدع ع˘ي˘ي˘شضت ي˘ف ا˘ب˘ب˘شس

دوكر ىلإأ ىدأأ يذلأ رمألأ ،لمعلأ

ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ ل˘ع˘ج ا˘˘م ،يدا˘˘شصت˘˘قأ

و ةئ˘م˘لا˘ب07 ة˘ب˘شسن˘ب نو˘ل˘م˘ع˘ي

كرأدتل راعشسألأ يف ةدايزلأ يلاتلاب

.»رئاشسخلأ

لعفب جأتنإلإ يندت ىلإإ ىلوألإ ةجردلأب عجإر ،إرخؤوم تأجتنملإ نم ديدعلإ هتفرع يذلإ ،رأعشسألإ عأفترإإ نأإ ،نوينهم و نوجتنم دكأإ
.ةبأقرلإو طبشضلإ تأيلآإ ضصقن و أنوروك ةمزأإ تأيعإدت

ةريبكلإ موشسرلإو أنوروك ضسوريف تأيعإدت ببشسب

راعشسأا باهتلإا نم نورذحي نوينهمو نوجتنم
عشساولا كÓهتشسإلا تاذ تاجتنملا نم ديزملا

نم رأنيد رأيلم659 نم رثكأإ بحشس دكأإ
ةيلآلإ تأعزوملإ

عورششمل يمشسرلا قÓطإلا
ديرب ةشسشسؤوم نيب ةكارششلا
ةئششانلا تاشسشسؤوملاو رئازجلا

ة˘˘ي˘˘كل˘˘شسلأ تÓ˘˘شصأو˘˘م˘˘لأو د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لأ ر˘˘˘يزو ف˘˘˘ششك
يمشسرلأ قÓطإلأ نع، رأزموب ميهأربإأ ،ةيكلشسÓلأو
ر˘ئأز˘ج˘لأ د˘ير˘˘ب ة˘˘شسشسؤو˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كأر˘˘ششلأ عور˘˘ششم˘˘ل
عيرشستل ديربلأ عاطق ةقفأرم يف ةئششانلأ تاشسشسؤوملأو
حشضوأأو.رئأزجلأ يف ينورتكلإلأ عفدلأ ميمعت ةريتو
ةئششانلأ تاشسشسؤوملأ باحشصأأ دامتعأ متيشس هنأأ ،ريزولأ

طورششلأ ىلع اهرفوت دعب نيدمتعم نييدقن ءÓكوك
ّم˘ت˘ي ،كلذ˘ب ضصا˘خ˘لأ طور˘ششلأ ر˘ت˘فد ن˘م˘شض ةدد˘ح˘م˘لأ
راشسم يف نييداشصت˘قلأ نأو˘عألأ ة˘ق˘فأر˘م˘ب م˘ه˘ف˘ي˘ل˘كت
مهلشصحت ةياغ ىلإأ رئأزجلأ ديرب ةشسشسؤوم عم دقاعتلأ

فا˘شضأأو.ي˘نور˘ت˘كلإلأ ع˘فد˘لأ ط˘ئا˘شسو ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع
زمر ربع ع˘فد˘لأ ة˘مد˘خ مأد˘خ˘ت˘شسأ ن˘كم˘ي ه˘نأأ ،رأز˘مو˘ب
تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ بي˘شصن˘ت ن˘ع Ó˘شضف .ع˘ير˘˘شسلأ ة˘˘با˘˘جإلأ

تامأزتلأ د˘ي˘شسج˘ت را˘طإأ ي˘ف كلذ ي˘تأا˘يو .ا˘ه˘ت˘نا˘ي˘شصو
بابششلل ةغلابلأ ةيمهألأ يلوي يذلأ ةيروهمجلأ ديشسلأ
ضشا˘ع˘نإل م˘ه˘ي˘ل˘ع لّو˘ع˘ي ن˘يذ˘لأ ع˘يرا˘ششم˘˘لأ با˘˘ح˘˘شصأأ
ديربلأ ريزو فششك ،رخأأ بناج نم.ينطولأ داشصتقلأ

،رأزموب ميهأربإأ ،ةيكلشسÓلأو ةيكلشسلأ تÓشصأوملأو

ةزهجأأ نم رانيد رايلم659 نم رثكأأ بحشس مت هنأأ

لÓ˘خ رأز˘مو˘ب فا˘شضأأو0202. ة˘ن˘شس ي˘لآلأ فأر˘شصلأ
تابوحشسلأ غلبم نأأ ،ديربلل يقيرفإلأ مويلاب لافتحلأ

51 ة˘ب˘شسن˘ب ةدا˘يز فر˘ع ي˘لآلأ فأر˘شصلأ ةز˘˘ه˘˘جأأ ن˘˘م

ةدايز تنرتنلأ ربع عفدلأ ةيشصاخ تفرع امك.ةئاملاب

فلأأ399و نيÓم3 ليجشست متو ةئاملاب784 ةبشسنب

تايل˘م˘ع˘لأ نأأ ،ر˘يزو˘لأ فا˘شضأأو0202. ةنشس ةيل˘م˘ع
نم رثكأأ تغلب ينورتكلإلأ عفدلأ ةزهجأأ ىلع ةّذفنملأ

تذختأ ةموكحلأ نأأ ،ريزولأ فششكو .ةئاملاب377
ةحئاج نم فيفختلل ديربلأ عاطق يف تأءأرجإأ تدع
لكششب ةيمومعلأ ةمد˘خ˘لأ رأر˘م˘ت˘شسأ نا˘م˘شضل ا˘نورو˘ك
±.S°∏«º.ضسلشس

زأجنإلإ ديق لأغششألإ نم%03 ىقبت أميف

طبرلا لاغششأا مدقت ةبشسن ةئاملاب07
برششلل ةحلاشصلا هايملا ةكبششب
لظلا قطانم يف ريهطتلا ةكبششو

لاغششأأ مدقت ةبشسن نأاب ،ةيئاملأ درأوملأ ةرأزو تدكأأ
ريهطتلأ ةكبششو برششلل ةحلاشصلأ هايملأ ةكبششب طبرلأ

03 % ىقبت اميف،07 % ىلإأ تلشصو لظلأ قطانم يف

نأا˘ب ةرأزو˘لأ نا˘ي˘ب فا˘شضأأو.زا˘ج˘نإلأ د˘ي˘ق لا˘غ˘ششألأ ن˘˘م
تايولوأأ نم ريهطتلأو هايملل ةيمومعلأ ةمدخلأ ميمعت
ديوزت ىلع زيكرتلأ لÓخ نم ةيئاملأ درأوملأ عاطق
ثيح برششلل ةحلا˘شصلأ ها˘ي˘م˘لا˘ب ن˘طو˘لأ ق˘طا˘ن˘م ة˘فا˘ك
ديشسجت ديعأوم مأرتحاب نييئلولأ ءأردملأ لك مأزتلأ

ثدحتو. يلحملأ ىوتشسملأ ى˘ل˘ع ع˘يرا˘ششم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةاناعملأ ىلع ءاشضقلأ ىلع راج لمعلأ نأأ نع ردشصملأ
لبق تايلولأ لكل لظلأ قطانم ةنكاشسل هايملأ بلج يف
تامزناكيم لÓخ نم كلذو لبقملأ ضسرام رهشش ةياهن
ريشصقلأ ىدملأ ىلع اهزاجنإأ متيشس ةيلاجعتشسأ جمأربو
برقأأ يف نينطأوملل يششيعملأ راطإلأ نيشسحت لجأأ نم
ةيعاطقلأ عيراششملأ ديشسجت ةعباتم ىلع لمعلأ عم تقو
ةرأزو نأأ ىلإأ أريششم ،ديعبلأو طشسوتملأ ىدملأ ىلع
ةرطشسملأ جمأربلأ فلتخم لÓخ نمو ةيئاملأ درأوملأ
ها˘ي˘م˘لأ د˘ششح تأرد˘ق ع˘يو˘ن˘تو ة˘ف˘عا˘شضم ى˘لإأ ى˘˘ع˘˘شست
ة˘مد˘خ˘لأ ن˘ي˘شسح˘ت ع˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو
±.S°∏«º.لاجملأ أذه يف ةمدقملأ ةيمومعلأ

كمشسلإ رأعشسأإ بأهتلإإ ةلكششم لحل

تايئاملا ةيبرت فيثكتو راحبلا يلاعأا يف ديشصلل وعدي يخورف
¯ S°∏«º.±

د˘م˘حأأ د˘˘ي˘˘شس د˘˘ي˘˘شصلأ ر˘˘يزو د˘˘كأأ
راعشسأأ باهتلأ نإأ ضسمأأ ،يخورف

0001 تل˘شصو ي˘˘ت˘˘لأو كم˘˘شسلأ

و˘ه ،د˘حأو˘لأ مأر˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل را˘˘ن˘˘يد
ةد˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘حور˘˘ط˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘كششم
ةيعيبط فورظ اهتشضرفو تأونشس
ي˘˘ف د˘˘ي˘˘شصل˘˘˘ل ل˘˘˘ئأد˘˘˘ب با˘˘˘ي˘˘˘غو
ىد˘ل ر˘يزو˘لأ ح˘شضوأأو .ل˘حأو˘˘شسلأ
ىلوألأ ةانقلأ ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘شض ه˘لوز˘ن
،ن˘يدر˘شسلأ را˘ع˘شسأ عا˘ف˘˘ترأ نأا˘˘ششب
ةحورطم ةلكششملأ هذه نإأ Óئاق

ةدع اهيدلو تأونشس01 ةبأرق ذنم
باهت˘لأ ة˘مزأا˘ف ،ه˘ب˘شسحو .با˘ب˘شسأأ
ةلحرملأ هذه لÓخ كمشسلأ راعشسأأ

لود ةد˘ع ا˘ه˘ششي˘˘ع˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘شسلأ ن˘˘م
نإأ ،حشضوأأو .طقف رئأزجلأ ضسيلو
ةلحرملأ هذه يف ةيعيبط لمأوع
ةيئيب لمأوع أذكو ،ةيمشسوملأ ريغ
ةور˘˘ث˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لأ ضصخ˘˘ت
جاتنإلأ مجح لوشصو˘ب ،ة˘ي˘كم˘شسلأ

،هدح ىلإأ يلحاشسلأ طيرششلأ ربع
يف ةمزألأ هذه روهظ يف تمهاشس
نإأ ،يخورف ريزولأ ىريو .راعشسألأ
ديشصلل ،لئأدب داجيإأ يف وه لحلأ
ديشصلأ وح˘ن با˘هذ˘لا˘ب ،ي˘ل˘حا˘شسلأ
فانشصأأ ريفوتو ،راحبلأ يلاعأأ يف
كمشسلأ لثم ،كمشسلأ نم ىرخأأ

يف ضصقنلأ دشسل لوجتملأ قرزألأ
ريزو لاق ،رخأ بناج نم .قوشسلأ
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ و ير˘ح˘˘ب˘˘لأ د˘˘ي˘˘شصلأ
نإأ يخورف د˘م˘حأأ د˘ي˘شس ة˘يد˘ي˘شصلأ
لمعلأ يه اي˘لا˘ح عا˘ط˘ق˘لأ ة˘يو˘لوأأ
يف ديشصلأو نفشسلأ ءانب يلاجمب
أذه نأأ ىلإأ أريششم ،راحبلأ يلاعأأ
ضسل˘ج˘م ه˘ي˘ل˘ع قدا˘شص ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لأ
م˘ه˘مو يرو˘ح˘م ه˘نأل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ

ط˘˘م˘˘ن ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘شسي˘˘شسو
.ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘شصلأ ي˘ف دا˘˘شصت˘˘قلأ

ةدع حتف مت هنأأ ،يخورف حشضوأأو
يشضاملأ نأوج رهشش ذنم تاششرو
ضصيخ˘ششت˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘فا˘ك ع˘م
،لول˘ح˘لأ ن˘ع ثح˘ب˘لأو ضصئا˘ق˘ن˘لأ

ءانب ة˘شصا˘خ˘لأ تا˘ششرو˘لأ لوا˘ن˘تو
ة˘˘نا˘˘ي˘˘شصلأو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘شصلأ ن˘˘ف˘˘شسلأ

ةششرولأ امأأ .رايغلأ عطق ريفوتو

نفشسلاب قلعتتف –فيشضي– ةثلاثلأ
،راحبلأ يلاعأاب رحبت يتلأ ةريبكلأ

ن˘كل ا˘ن˘ي˘ل˘ع د˘يد˘˘ج نأد˘˘ي˘˘م و˘˘هو
ضضع˘˘˘ب˘˘˘ب ةدو˘˘˘˘جو˘˘˘˘م تأرد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب
ديشصلأ بناج نأاششب و . تاكرششلأ
نأأ يخورف فششك ،رحبلأ يلاعأاب
ع˘˘م˘˘ج˘˘م ءا˘˘˘ششنإأ دد˘˘˘شصب ةرأزو˘˘˘لأ

ي˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ضصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةعانشص اهبلطتت يتلأ ايجولونكتلأ

دو˘˘˘جو ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ن˘˘˘ف˘˘˘شسلأ هذ˘˘˘˘ه
ضضعب نأأ ىلإأ أريششم ،نيشصتخم
ويزرأأ و نورا˘هو˘ب ل˘ث˘م ئ˘نأو˘م˘لأ

لا˘ششر˘ششب ة˘ي˘نأد˘م˘ح˘لأو ة˘˘با˘˘ن˘˘عو
هذ˘˘ه Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم ن˘˘شضت˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شس
نأأ ةبشسانملاب حشضوأأو .ةعانشصلأ
عاب اهل لود عم دقعتشس تاكأرشش
ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘ط˘˘ير˘˘˘شش نأد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
جامدنلأ قيق˘ح˘تو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأ

–لو˘ق˘ي– ح˘ت˘ف˘ي˘شس ا˘م˘ك .ي˘ن˘طو˘لأ
أريششم ، رامث˘ت˘شسلأ ما˘مأأ لا˘ج˘م˘لأ

08 و˘ح˘ن تق˘ل˘ت ةرأزو˘˘لأ نأأ» ى˘˘لإأ

،نيلاجملأ ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل بل˘ط
عيراششملأ عي˘م˘ج ءا˘شصحإأ م˘ت˘ي˘شسو
ةيشضأرتفأ ةودن لÓخ ني˘لا˘ج˘م˘لا˘ب
بناج نم .فيشضي «ابيرق مظنتشس
يرح˘ب˘لأ د˘ي˘شصلأ ر˘يزو ع˘جرأأ ر˘خآأ

ضصق˘ن ة˘يد˘ي˘˘شصلأ تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأو
ل˘˘مأو˘˘ع ى˘˘لإأ ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ جا˘˘ت˘˘نإلأ

ةرورشض ىلع ددشش هنكل ،ةيعيبط
د˘ي˘شصلأ ي˘ف ىر˘خأأ ل˘ئأد˘ب ر˘ي˘فو˘˘ت

را˘ح˘ب˘˘لأ ي˘˘لا˘˘عأأ ى˘˘لإأ ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا˘˘ك
يت˘لأ تا˘ي˘ئا˘م˘لأ ة˘ي˘بر˘ت ف˘ي˘ث˘كتو

فلآأ01 ىلإأ ايلاح اهجاتنأ لشصي

نط فلأأ04 غولب ىلإأ فدهنو نط

ز˘ج˘ع˘لأ ضضع˘ب د˘شسل4202 يف
.لاجملاب

بلطلإو ضضرعلإ نيب نزإوتلإ ىلع ظأفحلإ أهنأأشش نم تإءإرجإإ

ناشضمر رهششل ابشسحت ضضئافلا جاجدلا نيزخت يف عورششلا
حشضوأأو .كرابملأ ناشضمر رهشش مودقل ابشسحت ،يلاحلأ تقولأ يف ضضئافلأ جاجدلأ نيزخت ةيلمع يف عورششلأ نع ،نجأودلأ ةيبرتو ماعنألأ ةيذغتل ينطولأ نأويدلأ نلعأأ
يف بلطلأو ضضرعلأ نيب نزأوتلأ ىلع ظافحلأ دشصق يتأات ،نأويدلأ اهرششاب يتلأ تأءأرجإلأ هذهّ نأأ ،هل يفحشص حيرشصت يف يوأرطب دمحم نأويدلل ماعلأ ريدملأ ضسيئرلأ
دق نويرئأزجلأ ّنأأ ،يوأرطب ماعلأ ريدملأ لاق و .ءاشضيبلأ موحللأ قوشس ىلع أريبك لابقإأ دهششي يذلأ ،ناشضمر رهشش لÓخ اهراعشسأأ ىلع اًشضيأأ ظافحلأو ،نجأودلأ قوشس

نم تأءأرجأ .لبقملأ ناشضمر رهششل جاجدلأ نم نط فلأأ06 ريفوت نامشض ىلع لمعي عمجملأ نإاف كلذل ،طرافلأ ناشضمر رهشش لÓخ جاجدلأ نم نط فلأأ75 أوكلهتشسأ
قأوشسألأ يف راعشسألأ عجأرت ببشسب نجأودلأ ةيبرت لاجم يف مهطاششن قيلعت نيبرملأ نم ريثكلأ نلعأأ تقو يف ،ةبعششلأ ضشعنُتو ضسÓفإلأ نم راغشصلأ نيبرملأ ذقنت اهنأاشش
جاجدلأ راعشسأأ ّنأأ ،فاشضأأو .لبقُملأ ةيليوج رهشش نم ًءأدتبأ نوكيشس اجوشصلأ ةدام دأريتشسأ فيقوتّ نأأ ،يوأرطب دكأأ ،رخأأ قاّيشس يفو .فÓعألأ قوشس يف لجشسملأ ءÓغلأو

±.S°∏«º.كلهتشسملأ لوانتم يف يهو دحأولأ مأرغوليكلل جد542و جد032 نيب ايلاح حوأرتت
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ق˘ير˘ط˘لا و˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم قا˘ف˘ت˘صسا د˘˘قو

ةحيبصص34 مقر جودزملا ينطولا
ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ق˘ل˘˘غ ر˘˘ب˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع شسمأا
تباثلا ينمأ’ا ز˘جا˘ح˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
˘˘مد˘˘قأا ثي˘˘ح طاو˘˘صشأ’ا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘˘ب
ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي نو˘ج˘ت˘ح˘˘م
ىلع ريهاطلا ةيدلب لوزأابب ةبورخلا

شسيراتملا ةطصساوب ريخأ’ا اذه قلغ
اجاجتحا كلذو ةيطاطملا تÓجعلاو
يذ˘لا لا˘م˘هإ’ا˘ب هو˘ف˘˘صصو ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ه˘˘صشي˘˘ع˘˘ت
اهتين˘ب ه˘ي˘لإا تل˘صصو ا˘مو تا˘ط˘ل˘صسلا
، قيرطلا اميصس روهدت نم ةيتحتلا
نم ةقطنملا ةدافتصسا مدع نع كيهان
نأاو قبصس يتلا تايرورصضلا شضعب
ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع نا˘كصسلا ا˘ه˘ب د˘˘عو
ي˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا ن˘م ل˘ئا˘ه˘لا دد˘ع˘لا
ي˘فو مأ’ا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا

شصصصخ امو ةايحلا ت’اجم عيمج
ليهأات جمانرب راطإا يف لاومأا نم اهل
هذ˘˘ه تب˘˘ب˘˘˘صست د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
با˘ح˘صصأا را˘ب˘جإا ي˘ف تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حإ’ا
كلصسو هاجتإ’ا رييغت ىلع تابكرملا

را˘ط˘˘م˘˘ب ارور˘˘م ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
ع˘قو˘˘م يدا˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م طاو˘˘صشأ’ا
تائملا ربجأا نيح يف ، تاجاجتحإ’ا

لعفب يمويلا مهماود نع رخأاتلا ىلع
نأاو ا˘صصو˘صصخ يرور˘م˘˘لا ما˘˘حدزإ’ا

مويلا عم تنمازت تاجاجتحإ’ا هذه

ةدوعو ديدجلا عوبصسأ’ا نم لوأ’ا
ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ىلإا ةراصشإ’ا ردجت امك ، مهتاصسصسؤوم
راز نأاو قبصس ريهاطلا ةرئاد شسيئر نأا

لوزأاب ينكصسلا عمجتلاب قطانم ةدع

دقفت لجأا نم ةيصضاملا مايأ’ا لÓخ
ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘˘لاو ه˘˘˘نا˘˘˘كصس لاو˘˘˘حأا
امدقم ء’ؤوه اهصشيعي يتلا لكاصشملا
شصو˘صصخ˘ب نا˘كصسل˘˘ل تا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ط˘˘ت
م˘ه˘ل˘كا˘صشم˘ب ي˘ج˘يرد˘˘ت˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا

عنمي مل اذه لك نأا ريغ ةلجعتصسملا
وأا ريخأ’ا اذهب تاجاجتحإ’ا ددجت نم
يناث دعي يذلا عمجتلا اذهب ىرحأ’اب
ريهاطلا ةيدلب ميلقإاب يناكصس عمجت
.ةيدلبلا ةمصصاع دعب
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يئ’و˘لا بت˘كم˘لا هرد˘صصأا نا˘ي˘ب ي˘ف

ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل

يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ””FEPNU””نيوكتلاو

يتلا تارتوتلاو ءاوجأ’ا ىلإا قرطت

ةنوأ’ا يف ةي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ا˘هد˘ه˘صشي

ةباقنلا نوك ن˘م ا˘قÓ˘ط˘ناو ةر˘ي˘خأ’ا

هيلع شصني ام قفو اهماهم شسرامت

اهي˘ط ر˘خ˘ن˘م˘ل ة˘ي˘فو ي˘هو نو˘نا˘ق˘لا

داحت’ا طخب ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م˘لا ءا˘ي˘فوأ’ا

ع˘فر ي˘ف ا˘قا˘ب˘صس ا˘˘مود نا˘˘ك يذ˘˘لاو

ى˘ل˘ع عا˘ط˘˘ق˘˘لا لا˘˘م˘˘ع ت’ا˘˘غ˘˘صشنا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت رر˘ق˘ت ي˘ئ’و˘لا ىو˘ت˘˘صسم˘˘لا

˘˘˘مو˘˘˘ي ة˘˘˘ي˘˘˘˘جا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘قو

ةعاصسلا ىلع1202/10/91ءاثÓثلا
ىلع نيتعاصس ةدمل احابصص ةرصشاعلا

ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا عيمج ىوتصسم
يئ’ولا شسلجملا ءاصضعأا ةوعد عم
ةفقو ى˘لإا ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لا ن˘ي˘بود˘ن˘م˘لاو
ةيبرتلا ةيريدم رقم مامأا ةيجاجتحا
بصسحو ة˘عا˘صسلاو مو˘ي˘لا شسف˘˘ن ي˘˘ف
ةد˘ير˘ج˘لا تق˘ل˘ت نا˘ي˘ب˘لا ن˘م ة˘خ˘صسن
دعب ءاج رارقلا اذه نإاف هنم ةخصسن
ىلإا شصلخ ةصضيفتصسم˘لا ة˘صشقا˘ن˘م˘لا

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ا˘ه˘م˘هأا طا˘ق˘ن ةد˘ع ع˘˘فر
ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ب
ةصصاخ ذيمÓتلاو نيفظوملا ةيامحل

ةبلاطملا ,تايئادتب’ا ىوتصسم ىلع

ي˘ف˘ظو˘م˘ل ير˘ه˘صشلا بتار˘˘لا بصصب

ىلع ابذبذ˘ت فر˘ع˘ي يذ˘لاو عا˘ط˘ق˘لا

ل˘ك ن˘˘م (01) رصشاع˘لا مو˘ي د˘يد˘ح˘ت

د˘˘˘يد˘˘˘˘صست ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘صسإ’ا ,ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش

ة˘ح˘˘ن˘˘م)ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘لا

فلتخم .ةيدودرملا ةحنم .شسردمتلا

يف(بترلاو تاجردلا يف تايقرتلا

بصص يف ليجعتلا , لاجآ’ا برقأا

ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘˘صسلاو ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘صسم˘˘ل

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘مد˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

ةياغ ىلإا ةنجلل ديدمتلاب ةبلاطملاو

مدع˘ل ا˘يدا˘ف˘ت1202شسرام13

ديدنتلا ,نيفظوملا حلاصصم ليطعت

بتارلا بصص يف دمعتملا ليطعتلاب
ةنيز˘خ˘لا ن˘ي˘مأا فر˘ط ن˘م ير˘ه˘صشلا
نيصسحتب ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م ع˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

نييمومعلا نيبصساحملا لمع فورظ
رظنلا ةداعإا ,ةيوبرتلا تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل
ةثÓثلا راوطأÓل يعاصسلا مجحلا يف
ةذتاصسأ’ا ى˘ل˘ع ط˘غ˘صضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل
تا˘عاز˘ن˘لا ل˘˘ح ,يرادإ’ا م˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
تاصسصسؤو˘م˘لا شضع˘ب ل˘خاد ة˘م˘ئا˘ق˘لا
,اهمقافتل ايدافت اهنيح يف ةيوبرتلا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تار˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ثاد˘˘حإا
يرادإ’ا ءادأ’ا ن˘ي˘صسح˘ت˘ل ة˘ير˘يد˘م˘لا

لمعلا يف ةديدج ةيكيمانيد قلخو
يئ’و˘لا بت˘كم˘لا نإا˘ف ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو
فافتل’او دنجتلا هيلصضانمب بيهي

بلاطملا هذه قيقحتل مهتباقن لوح
. ةعورصشملا
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نم تار˘صشع˘لا شسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص مد˘قأا
قلغ ىلع لبصشلا حلاصص يح ناكصس
ةيدل˘ب ط˘صسو ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا
يديهم نب يبرعلا يح و ةدكيكصس
و ءابرهكلا ريفوتب ةبلاطملل ةلفلف و
و ششيمهتلا نيكتصشم، ةنيدملا زاغ
تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة’ا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لا
ط˘صسو ن˘م م˘ه˘بر˘ق م˘˘غر تاو˘˘ن˘˘صسل
ةقطنملا نم اذك و ةدكيكصس ةنيدم
اومرح يذلا زاغلا ردصصم ةيعانصصلا

تاروراقب نون˘ي˘ع˘ت˘صسي او˘ل˘ظو ه˘ن˘م
اوعصضو نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا، نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ
او˘ل˘ع˘صشأا و شسيرا˘ت˘م˘لا و ةرا˘ج˘˘ح˘˘لا
و قيرطلا ىلع ةيطاطملا تÓجعلا

رور˘م˘لا ن˘˘م تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا او˘˘ع˘˘ن˘˘م
و ىصضرملا لقنت و لامعأا نيلطعم
ةعماجلا ةبلط و نيفظوملا و لامعلا
ىلوأ’ا حابصصلا تاعاصس اوراتخا و،
ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن تÓ˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح تصصار˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘يأا
ن˘ي˘ب˘هاذ˘لا˘ب ةءو˘ل˘م˘م ن˘˘ير˘˘فا˘˘صسم˘˘لا
مغر و ،ةفلتخملا مهنوؤوصش ءاصضقل
’ نيذلا مهقح و بلاطملا ةيعرصش
و مهتايحب شضوهنلا يف دحأا هركني
،ءابرهكلا و زاغلا ريفوتب اهنيصسحت
كلت يف قيرطلا قلغ ويرانيصس نأا ’إا
عوبصسأا لك رركتي ىحصضأا ةقطنملا

ةايح اصضرعم ةنماثلا ةعاصسلا لبق و
و ر˘ط˘خ˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘عأا و
ل˘جأا˘ت شضير˘م ن˘م م˘كف، ل˘ط˘˘ع˘˘ت˘˘لا

رخأات لماع نم مك و هبيبط دعوم

مهصصصصح ةبلطلا رصسخ و هلمع نع

مل بلاطملا نأا ةجيتنلا و ،ةيصساردلا

و رر˘كت˘ي ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ و ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت

ر˘ب˘˘ع و، ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا و˘˘ه ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نم مهبصضغ نع قيرطلا يلمعتصسم

يتلا ةدكيكصس ةي’وب تاقرطلا قلغ

لطعت ادج ةر˘ي˘ط˘خ ةر˘ها˘ظ تح˘صضأا

ةينم’ا تاطلصسلا نيعاد شسانلا ةايح

نم ىلع ديدح نم ديب برصضلا ىلا

ريصصم˘ب بعÓ˘ت˘لا ه˘صسف˘ن ه˘ل لو˘صست

لقأا بول˘صسأا را˘ي˘ت˘خا و ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

،ةريثك هعاو˘نأا و جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل ارر˘صض

ي˘ف و ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا تو˘صص ل˘صصو˘ت

ح˘˘لا˘˘صصم ل˘˘ط˘˘ع˘˘ت ’ تقو˘˘لا شسف˘˘ن

.شسانلا

3

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةـعاسسلأ راــبخأأ5916ددعلا1202 يفناج81 نينثإلا4
www.akhersaa-dz.com

 ةسشيعملأ فورظ نيسسحتو ةايحلأ تايرورسضب ةبلاطملأ لجأأ نم

34 مقر ينطولا قيرطلا نوقلغي لجيجب لوزأاب ناكشس
ةدعل اهطاسشن دتمي ةمظنم ةكبسش دأرفأأ دحأأ

ةيقرسش تاي’و

تاردخملل نوراب فيقوت
ةدام نم مارغوليك دحاو زجحو

فراطلاب جلاعملا فيكلا
ةعباتلا تاردخملا ةحفاكم ةقرف رصصانع تنكمت
ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملل
دحأاو تاردخملل نوراب فيقوت نم ارخؤوم فراطلا
ةدعل اهطاصشن دتم˘ي ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘صش دار˘فأا

ةدكؤوم تامولعم رثإا ةيلمعلا تءاج . ةيقرصش تاي’و
ريخأ’ا اذه بلج اهدافم ةينمأ’ا حلاصصملا تاذ اهتقلت
فيكلا ةدام يف ةلثمم تاردخملا نم ةربتعم ةيمكل
كلذ رثإا ىلعو ،اهجيورتو اه˘ع˘ي˘ب شضر˘غ˘ل ج˘لا˘ع˘م˘لا
ةمكحم ةينمأا ةطخ عصضوب ةطرصشلا رصصانع تماق
ةنيدم ىوتصسم ىلع هفيقوت مت نيأا ينعملاب ةحاطإÓل
طبصض عم شسبلت ةلاح يف فراطلا ةي’وب يديهم نب
ف˘ي˘كلا ةدا˘م ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك د˘حاو ى˘ل˘ع ه˘تزو˘˘ح˘˘ب
،مجحلا ةريبك حئافصص ينامث ىلع ةرابع جلاعملا

نم عبارلا دقعلا يف وهو فوقوملا ليوحت مت دقو
دعب قيقحتلا ةمذ ىلع ةحلصصملا رقم ىلإا رمعلا
فلم هدصض زجنأا ةينوناقلا تاءارجإ’ا عيمج ءافيتصسا
نيزختلاو لقنلا ةزايحلا ةيانج ةيصضق نع يئاصضق
يف ةيعرصش ريغ ةقيرطب عيبلا شضرغل ةردخم داومل
مامأا اهبجوم˘ب مد˘ق ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج را˘طإا
ناعرذلا ةمكحم ىدل ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا
 .عاديإا رمأا هقح يف ردصص نيأا

  هللا ىطعم – ن

سسبايلأو رسضخأ’أ ىلع ىتأأ /يقأوبلأ مأأ

عمجمب لوهم قيرح ع’دنا
ةيبرتلا عاطق تاباقن

تاباقن عمجمب علدنا قيرح ثداح شسمأا حابصص فلخ
يلك فÓتإا ىلإا ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق
ةيرادإا تافلمو نئازخ نم ة˘ي˘ب˘ت˘كم˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل˘ل
بناج ىلإا تاعباطلاو يلآ’ا مÓعإ’ا ةزهجأاو قئاثوو
تارقملا شضعبل ذفاونلاو ناردجلاو فقصسأ’ا عدصصت
يف عقو دق نوكي تاباقنلا يلثمم بصسحب ثداحلا ,
حلاصصمب اولصصتا نيأا شسمأا مويل ىلوأ’ا تاعاصسلا
تماقو ناكملا نيع ىلإا تعره يتلا ةيندملا ةيامحلا
نم ددع تايوتحم يف ة˘ل˘ع˘ت˘صشم˘لا نار˘ي˘ن˘لا ءا˘ف˘طإا˘ب
اددعو تاباقنلا مصضت يتلا ةيانبلا ناف ملعلل تارقملا

ةصضايرلا ةطبار رارغ ىلع ةيبرتلا ةيريدم قفارم نم
ةيصشيتف˘مو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع ة˘يد˘صضا˘ع˘ت ,ة˘ي˘صسرد˘م˘لا
نم ةعونصصملا تايانبلا نم دعت ةيصسردملا معاطملا

امك اهتلاح يف اريبك اروهدت فرعت تنويمأ’ا ةدام
ة’ولا دحأا نم رمأا˘بو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا نأاو ق˘ب˘صس
ةيعصضو نع Ó˘صصف˘م ار˘ير˘ق˘ت تد˘عا د˘ق ن˘ي˘ق˘با˘صسلا
لكصشتو لامعتصسÓل ةحلاصص دعت مل يتلا ةيانبلا

شسيبح ىقب ريرقتلا نكل اهب نيفظوملا ىلع ارطخ
دح ىلإا انكاصس كرحت مل ةينعملا تاطلصسلا جاردأا

رئاصسخ فلخت مل ظحلا نصسحلو يتلا ةثراكلا عوقو
ةررصضتملا تاباقنلا تركنتصسا دقو اذه ,حاورأ’ا يف
مل يتلا ةيبرتلا ةيريدم اهجهتنت يتلا ة’ابمÓلا نم
زجح ىلع فوقولاو لقنتلا ءانع ىتح اهصسفن فلكت
ناكم ىلإا تلقنت نمأ’ا حلاصصم اتهج نم .ةثراكلا
ثداحلا تاصسبÓم ةفرعمل اقيقحت ترصشابو ثداحلا

راهز .دمحا

ةقطنم نم برقلاب34 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغ ىلع دحأ’أ سسمأأ ةبورخلأ ةقطنم ناكسس أديدحتو ريهاطلأ ةيدلبل ةعباتلأ لوزأاب ةيرق ناكسس مدقأأ
. ةيتحتلأ ةينبلأ لاجم يف روهدت نم ةقطنملأ هذه هفرعت امو اهنوسشيعي يتلأ ةبعسصلأ ةيسشيعملأ فورظلأ ىلع اجاجتحأ كلذو طأوسشأ’أ

نينطأوملل ريبك ءايتسسأ طسسو

كراد ناج ةدكيكشس قيرط قلغ

ةتسسلأ تاباقنلل ةريخأ’أ تاجاجتح’أ دعب /يقأوبلأ مأأ

ةعورششملا بلاطملا قيقحتل تافقو ميظنت ررقتو بكرلاب قحتلت بابانشس ةباقن

ةمششلا ةدام ةعانشصل نيتيرشس نيتششرو فششك
ةنتابب غبتلا ةدام نم نط10 نم ديزأا زجحو

نم ،ةنتاب ةي’وب ةتوتلا نيع ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا رصصانع تنكمت
فيقوت نم تنكم يتلا ةيل˘م˘ع˘لا ي˘هو ،ةد˘ل˘ق˘م˘لا ة˘م˘صشلا ةدا˘م ة˘عا˘ن˘صصل ن˘ي˘ت˘صشرو كي˘كف˘ت

ةيفلخ ىلع ةتوتلا نيعو ةنتاب يتنيدم نم لكب ةنصس24 و04 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش
ششيتفتب نذإا رادصصتصسا دعب ةدلقملا ةمصشلا ةدا˘م ة˘عا˘ن˘صصل ن˘ي˘ت˘ير˘صس ن˘ي˘ت˘صشرو˘ل ا˘م˘ه˘ئا˘صشنإا
نÓغتصسي نافوقوملا ناك ثيح ،ةتوتلا نيع ةرئادل ةعباتلا فوع د’وأا ةقطنمب ىلوأ’ا ةصشرولا

30 ىلع روثعلا مت ناكملا ششيتفت ىدلو ،ةداملا هذه ةعانصصل ،نجاودلا ةيبرتل اعدوتصسم

رادصصتصسا متي نأا لبق اذه .ةيلوأ’ا غبتلا ةدام نم غلك434 ،فيلغتلا و ةئبعتلل مدختصست ت’آا
كلذك روثعلا مت نيأا ،ةنتاب ةرئادل ةعباتلا ةبعصشلا يداو ةقطنمب ةيناثلا ةصشرولا ششيتفتب نذإا

غلبتل ،ةيلوأا ةدام غلك8131 اذكو ،ةمصشلا ةدام فيلغتو ةئبعت يف نامدختصست نيتلآا ىلع

تامÓع لمحي اصسيك05891 و ،غلك257 و نط10 ةزوجحم ةيمكلا يلامجإا كلذب
لمعتصست تاودأا اذكو ةزوجحملا داوملا لقنل لمعتصست ةيعفن ةبكرم ىلإا ةفاصضإ’اب ةفلتخم
ميلقإاب ةيئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ا˘م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت د˘قو ،ف˘ي˘ل˘غ˘ت˘لاو ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا ي˘ف
ح ناصشوصش.امهيلإا ةهجوملا ةمهتلا نع امكاحي نأا راظتنا يف ،شصاصصتخ’ا



 ةنتابب ةيئانلا قطانملا يف نمأ’ا بايغ ببشسب

اهتايلمع مظعم يف حجنت تاباسصعلآو يسشآؤملآ ةقرسس ةرهاظ ةدؤع
 اهتامازتلاب ءافولا يف اهشضعب ؤوكلت لظ يف

عرسشت لجيجب زاغلنؤسس ةسسسسؤؤم
نع زاغلآو ءابرهكلآ عطق يف

 ةيمؤمع تآرآدإآ ةدع
لج˘ي˘ج˘ب زا˘غ˘لإو ءا˘بر˘ه˘كلإ ع˘يزو˘ت ة˘صسصسؤو˘م تر˘صشا˘ب

ةيمومع تإرإدإإ ةدع نع زاغلإو ءابرهكلإ عطق ةيلمع
اهتامإزتلاب ءافولإ يف ةريخأ’إ هذه ؤوكلت بصسب كلذو
يتلإ شصرفلإ نم مغرلإ ىلع ةروكذملإ ةصسصسؤوملإ هاجت
ىلع ةمكإرتملإ نويدلإ ديدصست لجأإ نم اهل تحنم
زاغلإو ءابرهكلإ عيزوت ةصسصسؤوم ترصشاب دقو. اهقتاع
نع ةيزاغلإو ةيئابرهكلإ ةقاطلإ عطق ةيلمع لجيجب
رإرغ ىلع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ تا˘صسصسؤو˘م˘لإو تإرإدإ’إ شضع˘ب
ريهاطلاب حلاصص د’وأإ ةقطنمب دجإوتملإ جاجزلإ عنصصم
ت’واحم لك تلصشف امدعب يرإرطصضإ ءإرجإاك كلذو
ةبترتملإ ةيلاملإ تإرخأاتملإ ديدصستب تإرإدإ’إ هذه عانقإإ

ماجحإ’إ نم ةليوط تإونصس نع ةمجانلإو اهقتاع ىلع
ةصسصسؤوم  تردقو. زاغلإو ءابرهكلإ ريتإوف ديدصست نع
ةبترتملإ نويدلإ ةميق لجيجب زاغلإو ءابرهكلإ  عيزوت

رثكأإ اهنيب نم ميتنصس رايلم331 نم رثكأاب اهنئابز ىلع

تإرإدإ’إ نم ددع قتاع ىلع ميتنصس رايلم92 نم
ام تايدلبلإ شضع˘ب ا˘ه˘ن˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ تا˘صسصسؤو˘م˘لإو
تيرفع فك ىلع ةصسصسؤوملل ةيلاملإ تانزإوتلإ عصضو
ىلع ةبترتملإ اهلإومأإ عاجرتصسإ نع ةزجاع تتاب امدعب
تإرامثتصسإ’إ ديصسجت ىلع ةردقلإ مدع مث نمو اهنئابز
ىلإإ فدهت يتلإو ةي’ولإ نم قطانم ةدعب ةجمربملإ
ىتحو ةيئابرهكلإ ةقاطلاب ةيط˘غ˘ت˘لإ ىو˘ت˘صسم ع˘ي˘صسو˘ت
تاعاطقنإ’إ ىلع ءاصضقلإو نيومتلإ ىوتصسم نيصسحت
ةدعب ةديدع تاجاجتحإ يف تببصست يتلإ ةيئابرهكلإ

. رانلإوب د’وأإ ةقطنمب اهرخآإو ةي’ولإ نم قطانم

 دوعصسم . م

... ميعطتلا ةيادبل ابشسحت

 لجيجب ةحسصلآ ةيريدم
تاسشؤتورلآ رخآآ عسضت

 انورؤك حاقل لابقتسسإل
ةيروهمجلإ تاي’و نم اهريغك لجيج ةي’و دعتصست

نأإ رظتني يذلإ انوروك حاقل نم ةنحصش لوأإ لابقتصسإ’
ةلود نم اقÓطنإ ةلبقملإ مايأ’إ لÓخ دÓبلإ ىلإإ لصصي
حامج حبك لجأإ نم نوريثك هيلع نهإري يذلإو ايصسور
ىلع تا˘ئ˘م˘لإ ةا˘ي˘ح˘ب ف˘صصع يذ˘لإ ل˘تا˘ق˘لإ شسور˘ي˘ف˘لإ

ة˘ح˘صصلإ ة˘ير˘يد˘م تعر˘صش د˘˘قو81. ة˘ي’و˘لإ ىو˘ت˘˘صسم
نم تاصشوتورلإ رخآإ عصضو يف مايأإ ذنم لجيج ةي’وب
ىرحأاب وأإ انوروك حاقل نم ةي’ولإ ةصصح لابقتصسإ لجأإ
فصشك شصوصصخلإ إذهبو حاقللإ إذه نم ىلوأ’إ ةعفدلإ

ذاختإ نع ةبيصش نيدلإ رصصن ةي’ولاب ةحصصلإ وريدم
نم ىلوأ’إ ةعفدلإ  حاجنإإ لجأإ نم تإءإرجإ’إ ةفاك
ىلوأ’إ ةجردلاب اهنم ديفتصسيصس يتلإو حيقلتلإ ةيلمع
رابكو ةحصصلإ لامع ىرحأ’اب وأإ  شضيبأ’إ ششيجلإ دإرفأإ
تائف ةيقب ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ م˘ي˘م˘ع˘ت را˘ظ˘ت˘نإ ي˘ف ن˘صسلإ
حاقل لابقتصسإ’ ةذختملإ تإءإرجإ’إ نيب نمو. عمتجملإ

بصسحب يصسورلإ ““7 كينتوبصس ““ ىرحأ’اب وأإ انوروك
ريبكو مئÓم ءاصضف شصيصصخت لجيجب ةحصصلإ ريدم
ةرإرحلإ ةجرد رفوي  يذلإو حاقللإ إذه نيزختو عيمجتل
تإرصشعلإ رافنتصسإ مت امك ،  ظفحلإ ةيلمعل ةمئÓملإ

حيقلتلإ ةيلمع ريطأات لجأإ نم نيصضرمملإو ءابطأ’إ نم
بصسحب كلذو رثكأإ  امبرو Óماك اماع مودتصس يتلإ
دإدعأ’إ  رفوت ىدم إذكو ةيلمعلإ عم بواجتلإ ةجرد
ةي’ول ةحصصلإ ريدم دكأإ امك. تاحاقللإ نم ةبولطملإ

ىلوأ’إ اهتلحرم يف رصصتقتصس حيقلتلإ ةيلمع نأاب لجيج
ىلع ةي’ولإ اهيلع رفوتت يتلإ ةيرإوجلإ تإدايعلإ ىلع
كلذ رمأ’إ بلطت لاح يف تايفصشتصسملإ ىلإإ عصسوت نأإ
ةيلاع تايوتصسم تلجصس يتلإ لجيج ةي’و نأإ ركذي.

ف˘ير˘خ˘لإ ر˘ه˘صشأإ لÓ˘خ تا˘ي˘فو˘لإ ى˘ت˘حو ىود˘ع˘لإ ن˘م
يرهصش لÓخ اينطو دهصشملإ تردصصتو لب ةيصضاملإ
عيباصسأإ ةدع ذنمو فرعت نييصضاملإ ربمفونو ربوتكأإ
شسوريفب تاباصصإ’إ ددع يف قوبصسم ريغ إرإرقتصسإ

زواجتي ةيمويلإ تاباصصإ’إ لدعم دعي مل ثيح انوروك
ىلإإ تايفولإ لدعم لزن اميف دحإولإ مويلإ يف نيتلاحلإ
حتفب حمصسو ةيبطلإ مقإوطلإ حإرأإ ام وه_و رفصصلإ

ىلع اهقÓغإإ مت نأإو قبصس يتلإ حلاصصملإ نم ددع
اهتمدقم يفو ةثÓث˘لإ ة˘ي’و˘لإ تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم ىو˘ت˘صسم

. ةحإرجلإ إذكو ةيردصصلإ شضإرمأ’إ حلاصصم
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دق ةنتاب˘ب ي˘صشإو˘م˘لإ ة˘قر˘صس ةر˘ها˘ظ
هعجرأإ ام وهو رخآإ اجرعنم تذخأإ
اصصوصصخ نمأ’إ بايغ ىلإإ اياحصضلإ
يتلإ ةلوزعم˘لإ ي˘تا˘صشم˘لإو ىر˘ق˘لا˘ب
ة˘˘قر˘˘˘صس تا˘˘˘با˘˘˘صصع ا˘˘˘ه˘˘˘ب تد˘˘˘جو
شضرعتت تتابو اه˘ت˘لا˘صض ي˘صشإو˘م˘لإ
نوصضغ يف ةرم نم رثكأ’ ةقرصسلل
نم إددع لعج يذلإ رمأ’إ وهو ،مايأإ
ةصصاخ طاصشنلإ نع نوفزعي نيبرملإ

نووقي ’ نيذلإ نصسلإ رابك مهنم
تاقر˘صسلإ هذ˘ه ل˘ث˘م ة˘موا˘ق˘م ى˘ل˘ع
مل تقو يف ،نمأ’إ اهيف مدعني يتلإ
إذه ،اياحصضلل رئاصسخلإ هيف شضوعت
ريثك هيف رطصضي يذلإ تقولإ يف
يلوتب را˘ق˘بأ’إو ما˘ن˘غأ’إ ي˘بر˘م ن˘م
م˘˘ه˘˘تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘ل ة˘˘يرود ة˘˘˘صسإر˘˘˘ح
،مهصشيع ردصصم اهرابتعاب ةينإويحلإ
هنكمي ’ نم’إ نإ إونقيت نإ دعب

د˘يد˘ع ما˘مأإ م˘ه˘تا˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
ي˘ف ي˘ت˘لإو ،ة˘ل˘ج˘˘صسم˘˘لإ تا˘˘قر˘˘صسلإ
ءانب لوهج˘م د˘صض د˘ي˘ق˘ت ا˘م بلا˘غ˘لإ

فر˘˘ط ن˘˘م ىوا˘˘كصش عإد˘˘˘يإإ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تايلم˘ع˘ل ن˘ي˘صضر˘ع˘ت˘م˘لإ ا˘يا˘ح˘صضلإ
ف˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘فو ،ة˘˘˘قر˘˘˘صسلإ
’ ا˘˘يا˘˘ح˘˘صضلإ نإا˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لإ

رمأ’إ وهو ،مهتاكلتمم نوعجرتصسي
نوكلتمي نيبرملإ بلغأإ لعج يذلإ
حلاصصملإ ىدل ةلجصسم ةيران ةحلصسأإ
مه˘ما˘ن˘غأإ ة˘يا˘م˘ح ي˘لو˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ
ع˘˘ن˘˘م˘˘ي م˘˘ل كلذ ن˘˘كل ،م˘˘ه˘˘صسف˘˘نأا˘˘˘ب

ن˘م ي˘صشإو˘˘م˘˘لإ ة˘˘قر˘˘صس تا˘˘با˘˘صصع
د˘يد˘ع˘ل ا˘˘ه˘˘فإد˘˘ه˘˘ت˘˘صسإو ،ا˘˘ه˘˘طا˘˘صشن
اهب فرعت يتلإ رصشإدملإو قطانملإ
ثي˘ح ،ي˘صشإو˘م˘لإو ما˘ن˘غأ’إ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت

لبق ةلجصسم ةقرصس ةيلمع رخآإ تناك
نا˘˘˘˘˘˘˘˘ك نآ’إ ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘يأإ ةد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
نطاقلإ ““رامع ن““ حÓفلإ اهتيحصض
ةيدلبل ةعباتلإ ““ةثوغرب““ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ماق نيأإ ،ةنإورم ةرئإدب ةمزلب رصصق

ن˘م ا˘صسأإر54 ةقرصسب نولوه˘ج˘م
فرظ كلذ يف نيلغتصسم ةيصشاملإ
هذه وطصسلإ ةي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ل˘ي˘ل˘لإ

لبطصسإ’إ نم عيطقلإ دايتقاب إوماقو
ةفاصسم ىلع هرإدج نم ءزج مده دعب

ةروهجم ةقطنم ىلإإ ملك3 ـب ردقت
ىلإإ اهلقنل ةنحاصشب ةناعتصس’إ لبق
كلذ لبق ناكو ،هتهجو لهجي ناكم
شضر˘ع˘ت د˘ق ر˘خآإ لإو˘م ر˘ه˘صش و˘ح˘ن˘ب
ةقط˘ن˘م˘ب ة˘ه˘با˘صشم ة˘قر˘صس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
،ةنإورم ةيدلب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ ةر˘ي˘صشن˘ه˘لإ

عيط˘ق ة˘قر˘صسب ة˘با˘صصع تما˘ق ثي˘ح

مل ،اصسأإر06 نم رثكأاب ردقملإ همنغ
ة˘˘يو˘˘˘ه ن˘˘˘ع ف˘˘˘صشكلإ د˘˘˘ع˘˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ي
تنا˘ك ن˘يذ˘لإو ،ا˘ه˘ب ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لإ

لبطصسإاب ةبصصنملإ ةبقإرملإ إريماك
مت ثيح ،قورصسملإ عيطقلإ دجإوت
ىد˘ل ط˘˘ير˘˘صشلإ ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن عإد˘˘يإإ

تحتف يتلإ ،ينطولإ كردلإ حلاصصم
نع فصشكلل ة˘ثدا˘ح˘لإ ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.مهفيقوتو نيلعافلإ ةيوه
ةي’وب ي˘صشإو˘م˘لإ ة˘قر˘صس تا˘با˘صصع
،ىرخأإ نع ةقطنم نثتصست مل ،ةنتاب
طقف رصصتقت مل ةقرصسلإ تايلمعو
تدتمإ لب ،ةنإورم ةرئإد ميلقإإ ىلع
تلإوت ثيح ،ىرخأإ قطانم لمصشتل
ة˘فد˘ه˘ت˘صسم˘لإ تا˘قر˘˘صسلإ ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس
تصضرع˘ت ن˘يأإ ،ي˘صشإو˘م˘لإ نا˘ع˘ط˘ق˘ل

ة˘قر˘صس ى˘لإإ لا˘ح˘لإ ةور˘صسي˘م ة˘ل˘ئا˘ع

اصسأإر03 يلإوح يوحي منغ عيطق
ة˘ع˘با˘ت˘لإ د˘يا˘ع وأإ ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب كلذو
ةيدل˘ب˘ب ر˘صصن˘ع˘م يد˘ي˘صس ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل

ى˘لإإ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ر˘ي˘فا˘صصع˘لإ نو˘ي˘˘ع
اهنم ةب˘ير˘ق ةر˘ت˘ف ي˘ف ىر˘خأإ ة˘قر˘صس
نيع ةرئإدل ةعباتلإ يصساحلإ ةقطنمب

ثيح ،را˘ق˘بأإ5 تفدهتصسإ ر˘صسا˘ج
ربع ينطولإ كردلإ حلاصصم ققحت
هذ˘ه ل˘ج ي˘ف شصا˘˘صصت˘˘خ’إ م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ

اهوب˘كتر˘م لإز˘ي ’ ي˘ت˘لإ تا˘قر˘صسلإ
ةيدلب ةثداح إدع ،ةيوهلإ يلوهجم
ر˘˘ح˘˘ب تع˘˘قو ي˘˘ت˘˘لإ تÓ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘ب
اهيف نكمت نيأإ ،مرصصنملإ عوبصسأ’إ
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ كرد˘˘لإ ة˘˘ق˘˘˘فر نا˘˘˘كصسلإ

عاجرتصسإ نم ةيلح˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘صسلإو

،اصسأإر021 دإدعتب منغلإ نم عيطق

ةيلمع نم ةعاصس42  لÓخ كلذو
ر˘مأÓ˘ل ن˘ط˘ف˘ت˘˘لإ م˘˘ت ن˘˘يأإ ،ة˘˘قر˘˘صسلإ

،وطصسلإ ةيلمع ذيفنت دعب ةرصشابم
ةقطنمب نيلعاف˘لإ ةر˘صصا˘ح˘م تم˘تو
فصشكي ’ يكل اهب إومتحإ ةيلبج
ى˘ل˘ع م˘هر˘ب˘جأإ يذ˘لإ ر˘مأ’إ ،م˘˘هر˘˘مأإ
ةعباتلإ ةصشرك نيع ةيدلب وحن رإرفلإ
ع˘م ة˘يدود˘ح˘لإ ي˘قإو˘ب˘لإ مأإ ة˘˘ي’و˘˘ل
عيط˘ق ن˘ي˘كرا˘ت ،تÓ˘ي˘ه˘لو˘ب ة˘يد˘ل˘ب
عجرتصسإ يذ˘لإو ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب م˘ن˘غ˘لإ

فرط نم بلاطم طصسو .هباحصصأ’
م˘ه˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لإ ر˘ي˘فو˘ت˘ب ن˘ي˘˘لإو˘˘م˘˘لإ

ةقرصس تاباصصع تتاب ذإإ ،مهناعطقلو
،لإوزلاب طاصشن˘لإ دد˘ه˘ت˘ت ي˘صشإو˘م˘لإ
ةي˘بر˘ت ى˘ل˘ع ن˘ي˘لإو˘م˘لإ فوز˘ع د˘ع˘ب
م˘غر م˘هدد˘ع شصقا˘ن˘تو ي˘˘صشإو˘˘م˘˘لإ
،طاصشنلإ إذهل ةمئÓملإ ةئيبلإ رفوت
يمانتو نمأ’إ رفوت مدعب لبوق يذلإ

وعدي لكصشب يصشإوملإ ةقرصس ةرهاظ
.قلقلل

ةيبونجلا قطانملاب اميشس ،ةي’ولا ىرقو يتاششم ديدع ربع كلذو ،اظوحلم اعافترا ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ ةنتاب ةي’وب يششاوملا ةقرشس ةرهاظ دهششت
،مانغأ’ا نم سسوؤورلا تارششع تفدهتشسا يتلا ةقرشسلا تايلمع ديدع تلجشس نيأا ،راقبأ’او مانغأ’ا ةيبرت طاششن اهب رششتني يتلا ،ةيقرششلاو ةيبرغلا

.مانغأ’او يششاوملا يبرم جاعزناو قلق ردشصم لكششي تاب ام وهو ،ةبراقتم تارتف يفو ةيلاوتم تناك اياشضقلا هذه بلغا
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ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لإ را˘˘طإإ ي˘˘ف
نكمت ،  بيرهتلإ ةحفاكم و ديدجلإ

ة˘ي’و˘ب ي˘ن˘طو˘˘لإ كرد˘˘لإ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع

ةريخأ’إ ة˘عا˘صس84 ي˘ف ، ة˘ل˘˘صشن˘˘خ
لقاعم كدو ةماه ةينمأإ ةيلمع ذيفنتب
ةي’و بو˘ن˘ج ءإر˘ح˘صصب ن˘ي˘بر˘ه˘م˘لإ

ةصسبت ةي’و عم دودحلإ ىلع ةلصشنخ
ثيح ،  دÓبلل ةيقرصشلإ دودحلإ و
فإرصشإإ تحت ةحجانلإ ةيلمعلإ تمت
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لإ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لإ د˘ئا˘ق
يتلإ و دلاخ رهوجلب مدقملإ ينطولإ

0004 نم ديزأإ زجح نع ترفصسأإ
رئاجصسلإ عإو˘نأإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ب˘ل˘ع

ةبلع045 ن˘م ر˘ث˘كأإ و ة˘بر˘˘ه˘˘م˘˘لإ
.ةبرهم لصسعم
تقلت دقف ةعاصس رخآإ ردصصم بصسحو
تا˘مو˘ل˘ع˘م ة˘ي’و˘لا˘ب كرد˘لإ ةدا˘˘ي˘˘ق
نيبرهملإ نم ددع طاصشن نع ةدكؤوم
ةصصاخ ةي’ولل ةيبونجلإ ةقط˘ن˘م˘لا˘ب
ةيبنجأ’إ رئاجصسلإ بيرهت لاجم يف
لبق نم ةلمعتصسملإ لصسعملإ ةدامو
دئاق لزن ثيح ، ةصشيصشلإ تÓحم
رهوجلب مدقملإ ةيئ’ولإ ةعومجملإ

ينطولإ كردلإ دإرفأإ نم ددعو دلاخ
ةيبونجلإ ةقطنملإ ىلإإ تايرود يف
مكحم نيمك بصصن مت ثيح ، Óيل
ط˘ب˘صضلا˘ب ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لإ ةرا˘ي˘صسل
ةل˘صشن˘خ – نا˘كر˘ف قر˘ط˘لإ قر˘ت˘ف˘م˘ب

، ةي’و˘لإ بو˘ن˘ج ترإر˘ق˘ت ءإر˘ح˘صص
فصصتنم دعب ام تاعاصس يفو ثيح
اهيف هبتصشملإ ةرايصسلإ تربع ، ليللإ
نم اهفيقوت و اهتأاجافم متيل قيرطلإ
مت ثيح ، ينطولإ كردلإ دإرفأإ لبق
عو˘ن ن˘م ي˘˘هو ةرا˘˘ي˘˘صسلإ ششي˘˘ت˘˘ف˘˘ت
رثع قيقدلإ ششيتفتلإ دعب و لوبمصس
ةدام نم ةريبك ةيمك ىلع اهلخإدب

ةبلع045 نم ديزأاب ردقت لصسعملإ

ةبلع0004 نم ديزأإ ىلإإ ةفاصضإ’اب
ةيبنجأ’إ رئاجصسلإ عإونأإ فلتخم نم
. ةبرهملإ
بحاصص إوفقوأإ ينطولإ كردلإ دإرفأإ
إوماق و ة˘عا˘صضب˘لإ بر˘ه˘م ةرا˘ي˘صسلإ
ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لإ غÓ˘˘بإإ و ع˘˘ل˘˘صسلإ ز˘˘ج˘˘ح˘˘ب

ةر˘صشا˘ب˘˘م تم˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ، ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا˘˘ب
ىلإإ لوصصولل فوقوملإ عم قيقحتلإ

ن˘ع ف˘صشكلإ و ة˘عا˘˘صضب˘˘لإ رد˘˘صصم
بير˘ه˘˘ت˘˘لإ تا˘˘با˘˘صصع دإر˘˘فأإ ي˘˘قا˘˘ب
  . ةقطنملاب
ة˘ل˘صشن˘خ˘ب كرد˘لإ دإر˘فأإ نإا˘ف م˘ل˘ع˘˘ل˘˘ل
دئاق˘ل ر˘صشا˘ب˘م فإر˘صشإإ تح˘ت ا˘م˘ئإدو
مدقملإ كردلل ةيئ’ولإ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لإ
طقف مايأإ ذنم تماق دلاخ رهوجلب
دود˘ح˘لإ ى˘ل˘ع ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لإ شسف˘˘ن˘˘ب

50 زجحب ةصسبت ةي’و عم ةيميلقإ’إ
ةلمعتصسم ةيبنجأإ تإرايصس تاكرحم
ىلإإ ةهجتم ةبكرم نتم ىلع تناك
مت تاكرحملإ هذهو ةرواجم ةي’و
. رئإزجلإ ىلإإ شسنوت نم اهبيرهت

 ةيوارحشصلا ةقطنملاب

ةلسشنخب لسسعم ةبلع045 و رئاجسس ةبلع0004 نم ديزأآ زجح

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

5916ددعلا1202 يفناج81 نينثإلا 5ةـعاسسلأ راــبخأأ
www.akhersaa-dz.com
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صصخألابو نيرمألا نوناعي مهف
رار˘ق ءا˘ج د˘˘قو ءا˘˘ت˘˘سشلا ل˘˘سصف ي˘˘ف
قيرطلا قلغو عراسشلا ىلإا مهجورخ
ةبلاطملل قيرط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم ما˘مأا
اومدختسسا ثيح نكسسلا يف مهقحب

ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘ل ة˘ما˘م˘ق˘لا تا˘˘يوا˘˘ح
بلاطت تاراعسشو تاتفل اوعسضوو
مهنأاب نيدكؤوم نكسسلا يف مهقحب
تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا كل˘˘ت ل˘˘˘خاد نو˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
ه˘˘نأا ثي˘˘ح ءا˘˘ت˘˘سشلا ي˘˘ف صصخألا˘˘˘بو
تبسسلا ةليل ةثراك ثدحت نأا تداك
ط˘قا˘سستو حا˘ير˘لا ءار˘˘ج د˘˘حألا ى˘˘لإا
ةرجسش تطقسس نيأا ةرازغب راطمألا

لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘حأا ى˘˘ل˘˘ع صسو˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘ك
تيبملا هين˘طا˘ق ر˘ط˘سضا ا˘مر˘ط˘سضاو
هايم رمغ ىلإا ةفاسضإلاب عراسشلا يف
ةيوسضوف˘لا م˘ه˘لزا˘ن˘م ى˘لإا را˘ط˘مألا
راسشتنا ءارج ةاناعملا ىلإا ةفاسضإلاب
م˘ه˘م˘حاز˘ت ي˘ت˘لا نار˘ئ˘ف˘لاو لا˘حوألا

مهل ببسست يتلا ةهيركلا حئاورلاو
ط˘سسو صصخألا˘بو ة˘ن˘مز˘م ا˘˘سضار˘˘مأا
ربع دقو .ءاسسنلاو راغسصلا لافطألا
مهرمذتو مهئايتسسا نع نوجتحملا
تاط˘ل˘سسلا ل˘طا˘م˘ت ءازإا ن˘يد˘يد˘سشلا
مهتسصح ن˘ع جار˘فإلا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ن˘م دو˘عو˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘كسسلا
ةرئادلا صسيئر نيقباسسلا نيلوؤوسسملا

متيسس هنأاب دوهزم قباسسلا يلاولاو
ةسصاخلا نكسسلا ةمئاق نع جارفإلا

يذلاو مهليحرت دعوم ديدحتو مهب
نا˘سضمر ل˘ب˘ق صضور˘ف˘م˘لا ن˘م نا˘ك
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ن˘كلو مر˘سصن˘˘م˘˘لا

م˘˘ت ه˘˘نأا ة˘˘سصا˘˘خو  رو˘˘مألا تل˘˘ط˘˘ع
تا˘ط˘ل˘˘سسلا فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘هؤوا˘˘سصحإا

تقلط˘نا د˘قو9102 يف ةي˘ل˘ح˘م˘لا
تا˘˘ن˘˘كسسلا ءا˘˘سصحإل ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةيدلب ءايحأا فلتخم ربع ةيوسضوفلا

اهتقو يف اهيلع فرسشأا يتلاو ةبانع
ر˘ه˘سش ي˘ف ق˘با˘˘سسلا ةر˘˘ئاد˘˘لا صسي˘˘ئر

ميدهت اهلÓخ متو9102 ربمسسيد

يو˘سضو˘˘ف ن˘˘كسس006 يلاوح
ةيلمعلا اسضيأا تسسمو برح يديسسب
نكلو نيراخف˘لا يو˘سضو˘ف˘لا ي˘ح˘لا
ءاهتنلاو ءاسصحإلا نم ءاهتنلا دعب

صصوسصخ˘ب تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م ى˘ت˘ح
نم ةدافتسسلا لجأا نم نييسصحملا
اهلاح ىلع رومألا تيقب قئل نكسس
كلت ينطاق ةاناعم ىقبت اميف اذهو
يف صصخألابو ةر˘م˘ت˘سسم تا˘ن˘كسسلا
راطمألا طقاسست ءارج ءاتسشلا لسصف
كربو لاحوأا ىلإا يحلا لوحت يتلا

طو˘ق˘سس ة˘ثدا˘ح د˘ع˘ب اذ˘ه˘لو ة˘ي˘˘ئا˘˘م
لزانملا دحأا ىلع صسوتيلاكلا ةرجسش
موي اوماق دق نيينعملا نأا ةسصاخو
ةيجاجتحا ةفقوب مرسصنملا صسيمخلا
نع جارفإلاب ةبلاطملل ةيلولا مامأا

ىلإا مهلي˘حر˘تو ة˘ي˘ن˘كسسلا م˘ه˘ت˘سصح
لا˘˘˘جآلا بر˘˘˘قأا ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘˘كسس
لخاد صشيعلا ةاناعم نم مهسصيلختل

طور˘سش ى˘ندأا ا˘ه˘ب مد˘ع˘ن˘ت تا˘ن˘كسس
ا˘ي˘مو˘ي ثود˘حو ة˘م˘ير˘كلا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
هايم برسست ءارج يحلاب تاناسضيف
لزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘خاد ى˘˘˘لإا را˘˘˘ط˘˘˘˘مألا
هايملاو لاحوألا راسشتناو ةيوسضوفلا
لقنتلا بعسصي ام˘م ي˘ح˘لا˘ب ةرذ˘ق˘لا

نيجتحملا نإاف اذهلو يحلا ىلإاو نم
دو˘عو˘لا ن˘م او˘م˘ئ˘سس م˘ه˘˘نأا˘˘ب اود˘˘كأا

ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب نو˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يو
ي˘لاو˘لا ة˘سصا˘خو م˘ه˘ي˘لإا تا˘ط˘ل˘سسلا
موي هتلباقم نم اونكمتي مل يذلا
م˘ه˘ت˘سصح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل  صسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
ةيجاجتحلا مهتكرح لÓخ ةينكسسلا

برقأا يف مهليحرتل دعوم ديدحتو
.لاجآلا
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تاناصضيف ثودحو  لزانملإ دحأإ ىلع ةرجصش طوقصس دعب

ةينكسسلا مهتسصحب نوبلاطيو نوسضفتني2 برح يديسس ناكسس
ةيرهصشلإ مهبتإور بصص رخأات ببصسب

رامع يديسس ةيدلب لامع
رقملا لخاد نوجتحي

رامع يديسس ة˘يد˘ل˘ب لا˘م˘ع صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص م˘ظ˘ن

رخأاتب نيددنم  ةيدلبلا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو

ةرورسضب نيبلاط˘مو ة˘ير˘ه˘سشلا م˘ه˘ب˘تاور فر˘سص

ثيح ةيدلبلا نع لوؤوسسملا هتفسصب ريملا ةلباقم

يف ريبكلا رخأاتلا ءازإا مهرمذتو مهئايتسسا اودبأا

مامأاو اموي51 نم رثكأل ةيرهسشلا مهبتاور بسص

ةقلاعلا م˘ه˘تلا˘غ˘سشنل ة˘ي˘غا˘سص ناذآا دا˘ج˘يإا مد˘ع

بتاورلا رخأاتك ةينهملا لكاسشملا يف ةلثمتملاو

صسمخل نيدقاعتملا لام˘ع˘لا جا˘مدإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو

ريغ دوقعبو تاعاسس8 دوقع راطإا يف تاعاسس

ةيجاجتحا ةفقوب اوماق لامعلا نإاف اذهلو ةددحم

ة˘ير˘ه˘سشلا م˘ه˘ب˘تاور بسص ةرور˘سضب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

لامعلا جامدإا اذكو1202 يفناج رهسشل ةرخأاتملا

يف تاعاسس8 ةدمل تاعاسس صسمخل نيدقاعتملا

صسبÓملا ريفوت اذكو اهب لومعملا نيناوقلا راطإا

كلذ رثإا ىلعو ةفاظنلا لامعل ةينهملا ةيذحألاو

ام  نيلوؤوسسملا فرط نم لامعلا لابقتسسا متي مل

يف مهتجهل نم ديعسصتلاب نوددهي لامعلا لعج

.هلاح ىلع عسضولا رارمتسسا ةلاح
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ةيئانلإ تايدلبلاب ةصصاخ

يعيبطلا زاغلا مادعنا لكسشم
 لظلا قطانم ناكسس قرؤوي

تايدلبلاب ةنطاقلا تÓئاعلا نم ديدعلا صشيعت

ةمل˘ع˘لا، ي˘ب˘يا˘ط˘سش، تا˘ع˘ير˘ت˘لا ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ئا˘ن˘لا

ببسسب اذهو ءاتسشلا لسصف لÓخ ةيرزم ةيعسضو

نود˘سشا˘ن˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ماد˘ع˘نا

نم ةلمجل ةلجاع لولح داجيإا ةيلحملا تاطلسسلا

ةيمويلا مهتايح قرؤوت تحسضأا يتلا لكاسشملا

ي˘ف ة˘م˘ير˘˘كلا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا طور˘˘سش ى˘˘ندأا ماد˘˘ع˘˘نل

ءلؤوه بلاطي هيلعو ،يعيبط˘لا زا˘غ˘لا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م

مهنع نبغ˘لا ع˘فر د˘سصق ة˘يو˘م˘ن˘ت ج˘مار˘ب داد˘عإا˘ب

يت˘لا ة˘لز˘ع˘لاو صشي˘م˘ه˘ت˘لا ة˘لا˘ح ن˘م م˘ه˘جار˘خإاو

قايسسلا اذه يف، لاوط نينسس ذنم اهيف نوطبختي

ي˘ح ي˘ن˘طاو˘م رار˘غ ي˘ل˘ع نا˘كسسلا صضع˘˘ب د˘˘كأا

و ينوبلا ةيدلب ةرورعزوب يمهاسست نكسسم003

ةيدلب ةرط˘ن˘ق˘لا˘ب ن˘كسسم0091 يح ون˘طاو˘م

ةبعسص دج افورظ نوسشيعي مهنأا رامع يديسس

قبسس لمتحت ل ةجرد يحلا لكاسشم تغلب ثيح

اودعو نيذلا نييلح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘ل˘ل ا˘ه˘مÓ˘عإا

م˘هأا ن˘˘مو كلذ او˘˘ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي نأا نود ا˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘سست˘˘ب

مادعنا وه ناكسسلا اهنم يناعي يتلا لكاسشملا

دوزتلا لكسشم حبسصأا ثيح يعيبطلا زاغلا ةكبسش

همادعنا نا ثيح تÓئاعلا قرؤوي يعيبطلا زاغلاب

عم ةسصاخ قاطي ل ميحج ىلإا ناكسسلا ةايح لوح

ىلإا تÓئاعلا هذه رطسضت ثيح ءاتسشلا ةوسسق

تبحسصأا يتلا ناتوبلا زاغ تاروراقب ءامتحلا

دكأا امك تاذلاب لسصفلا اذه يف ديحولا لحلا

ةداملا هذه ةردن نأا مهب انيقتلا نيذلا نم ديدعلا

ربع راطإلا اذه يفو ايقيقح Óكسشم حبسصأا اسضيأا

زاغلاب م˘هد˘يوز˘ت مد˘ع˘ل م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘ع نا˘كسسلا

نيريسشم ،مهدواري املح حبسصأا يذلاو يعيبطلا

لÓخ ةسصاخو ةيويحلا ةداملا هتاه ةرورسض ىلإا

ىلإا ،ةجاحلا هيف رثكت يذلا رطاملا لسصفلا اذه

د˘سست ل ي˘ت˘لا نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘ق ءا˘ن˘ت˘قا نأا

،اهيلع ديازت˘م˘لا بل˘ط˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب م˘ه˘تا˘جا˘ح

لهاك تلقثأا ثيح اهراعسسأا عافترا نع كيهان

مهنأا نيفيسضم ،دودحملا لخدلا تاذ تÓئاعلا

نم ناتوبلا زاغ تاروراق ءانتقا ىلإا نورطسضي

نا˘كسسلا بلا˘ط˘˘ي ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حألا

مهلاسشتنل لداعلا لخدتلا˘ب ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

،صشيعلا ةرارم اهلÓخ اودبكت ةيقيقح ةاناعم نم

ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا صضع˘˘ب ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘˘م كلذو

.ةلزعلا كف اهنأاسش نم يتلا ةيومنتلا
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د˘حألا صسمأا ة˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص تدد˘˘ج˘˘ت

44 مقر ينطولا قيرطلا قلغ ةرهاظ
ددع لبق نم صسيراتملاو ةراجحلاب
ةيعامتجإلا تانكسسلا يمحتقم نم
عسساولا راكنتسسلا نم ةلاح فلخ ام
ق˘ير˘ط˘لا ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم فر˘˘ط ن˘˘م
امدعب ه˘ق˘ل˘غ رار˘كت د˘ع˘ب رو˘كذ˘م˘لا
للسش قلخ يف جاجتحلا اذه ببسست

ي˘ف بي˘هر يرور˘م ما˘حدزإاو ر˘ي˘ب˘˘ك
ام هل ةرواجملا قطانملاو قيرطلا
ى˘˘سضر˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ق˘˘˘هرأا

دح ىلع مهلك ذي˘مÓ˘ت˘لاو لا˘م˘ع˘لاو

˘˘مد˘˘قأا دد˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف و . ءاو˘˘˘سس
يحب ةيعامتجإلا تانكسسلا ومحتقم
جاجتحإلا ىلع صسمأا ةبانعب يام لوأا

44 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘ب

ةد˘كي˘˘كسسو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا
يف ببسست ام صسيراتملاو ةراجحلاب
كلذ نأاو ةسصاخ بيهر يرورم للسش
بسسح عو˘ب˘سسألا ة˘ياد˘ب ع˘˘م ن˘˘ماز˘˘ت

ةمحتقم ةل˘ئا˘ع24 نإا˘ف ا˘نردا˘˘سصم
تمدقأا طرافلا ماعلا ذنم تانكسسلل

يف قيرطلا ق˘ل˘غ˘ب جا˘ج˘ت˘حإلا ى˘ل˘ع
تاطلسسلا ةبلاطم ريسسلا ةكرح هجو
اهت˘ي˘ع˘سضو˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يذلا تقولا يف اذه يتأايو . ةقلاعلا

لامج يميرب ةبانع يلاو هيف رذح
ةرهاظ نم طرافلا عوبسسألا نيدلا

ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ادد˘ه˘م تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ
مدعل تلاحلا هذه لثم يف نوناقلا
ي˘ف تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا هذ˘ه ل˘ث˘م رار˘˘كت
ي˘لاو ح˘ير˘سصت ءا˘جو. ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةبانع ةيلو تدهسش امدعب ةيلولا
ر˘ها˘ظ˘م صضع˘ب ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘˘ف
ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع نا˘ق˘˘ت˘˘حإلا

عطق اهن˘ع ر˘ج˘نا44 مقر ي˘ن˘طو˘لا
ةراجحلاب اراهن انايحأاو Óيل قيرطلا

ة˘ي˘طا˘ط˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ج˘˘ع˘˘لا لا˘˘ع˘˘سشإاو
يتلا ةيعسضولا يهو ةدع تاعاسسل

فرط نم ا˘ع˘سساو ارا˘كن˘ت˘سسإا تف˘ل˘خ

ايدعت اهوربت˘عا ن˘يد˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
فرط نم ل˘ق˘ن˘ت˘لا ي˘ف م˘ه˘ق˘ح ى˘ل˘ع
حلاسصم لي˘ط˘ع˘ت ي˘فو ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
نم ددع مدقأا مهتهج نم .نينطاوملا
روحمب جاجتحإلا ىلع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ينوبلاب3 ةر˘˘˘سضخو˘˘˘ب نارود˘˘˘˘لا
مهتانكسس ىلإا ليحرتلا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
.يا˘˘˘˘م لوأا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جإلا

ي˘ئلو˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘لو
دوهسشلا نيعو لورسصلا نيب طبارلا
ببسسب ريبك يرورم اظاظتكا دهسش

تماق ثيح44 مقر قيرطلا قلغ
ىلع لمعلاب ينطولا كردلا حلاسصم
.اهنيمأاتو ريسسلا ةكرح رييسست

روصشاع يديصسو ةبانع طصسو نيب طبإرلإ قيرطلإ قلغب إوماق نيأإ –نإورموبأإ–2 برح يديصس يوصضوفلإ يحلإ ناكصس ضسمأإ ةحيبصص ضضفتنإإ
ةايحلإ طورصش ىندأإ اهب مدعنت يتلإ ةيوصضوفلإ تانكصسلإ كلت لخإد اهنوصشيعي يتلإ ةيرزملإ فورظلاب نيددنم نإورموبأإ ةحصصم مامأإ طبصضلابو

.لاجآلإ برقأإ يف مهليحرتو ةينكصسلإ مهتصصح نع جإرفإلإ ةرورصضب نيبلاطمةميركلإ

نينطإوملإ و تإرايصسلإ باحصصأإ فرط نم عصسإو راكنتصسإ طصسو

44مقر ينطولا قيرطلا قلغ نوددجي ةيعامتجلا تانكسسلا ومحتقم
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ةسسسسؤومل يو˘ه˘ج˘لا عر˘ف˘لا ح˘ج˘ن
يف ةبانعب «يراقعلا رييسستلل لدع»
ينورتكلإلا ع˘فد˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘م˘ع˘ت
ير˘ه˘سشلا را˘ج˘˘يإلا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘ل
ءايحأا ةفاك ىوتسسم ىلع ءابعألاو
ا˘ه˘ن˘م ة˘م˘يد˘ق˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب «لد˘˘ع»
قÓ˘طإا ع˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لاو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘نا˘˘ي˘˘سص ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
لدع» ة˘سسسسؤو˘م تعر˘سش.تارا˘م˘ع˘لا
ةنسسلا ةبارق لبق «يراقعلا رييسستلل
ينورتكلإلا عفدلا ةمدخ ريفوت يف
ي˘هو «لد˘ع» ءا˘ي˘حأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع
ءايحألا نم تقلط˘نا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
هيلع نا˘ك ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ،ةد˘يد˘ج˘لا
تق˘ل˘ط˘نا ن˘يأا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب لا˘ح˘لا

3611 يح ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةيدلب3 ةرسضخوبب «لدع» انكسسم

ةسسوتيلاكلا˘ب «لد˘ع» ي˘حو ي˘نو˘ب˘لا

ةزهجأا ريفوت مت ثيح ،لاحرب ةيدلب

ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت˘˘ل ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا ع˘˘˘فد˘˘˘لا

ع˘˘فد ن˘˘م تا˘˘ن˘˘كسسلا ير˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘سسم

لÓخ نم ءابعألاو يرهسشلا راجيإلا

كلذو ةيديربلا وأا ةيكنبلا مهتاقاطب

ةدئافل تامدخلا نيسسحت راطإا يف

نكسسلا نيسسحت ةلاكو ءايحأا ينطاق

،صصوسصخلا اذهب ،«لدع» هريوطتو

يزمر يوهجلا عرفلا ريدم حسضوأا

نأا «ةعاسس رخآا» ـل حيرسصت يف طايع

تحبسصأا ينورت˘كلإلا ع˘فد˘لا ةز˘ه˘جأا

ءايحأا ةفا˘ك ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةر˘فو˘ت˘م

نم اقÓ˘ط˘نا ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب «لد˘ع»

باط˘ح˘لا˘ب ارور˘م ،رو˘سشا˘ع يد˘ي˘سس
ةنيدملا ىلإا لوسصوو رامع يديسسو
،»ةدوع نب ىفطسصم نب» ةديدجلا

نيرجأات˘سسم˘لا نا˘كمإا˘ب ح˘ب˘سصأا ثي˘ح
ءابعألاو راجيإلا تاقحتسسم ديدسست

يحلا ري˘سسم بت˘كم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘ف˘˘˘خ يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو
ةنيدم˘لا ي˘ف تا˘ن˘كسسلا ير˘جأا˘ت˘سسم
اسصوسصخ ة˘سسو˘ت˘ي˘لا˘كلاو ةد˘يد˘ج˘لا

ةلاكو ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ف˘ي˘لا˘كتو ءا˘ن˘ع
ةمسصاعب يرئازجلا يبعسشلا صضرقلا
راجيإلا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ع˘فد˘ل ة˘يلو˘لا

نطقي يذلا ر˘جأا˘ت˘سسم˘لا˘ف ،ءا˘ب˘عألاو
ة˘سسو˘ت˘ي˘لا˘كلا ي˘ح ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

03 نم رثكأل لقنتلا هيلع بجوتي
يرهسشلا راجيإلا ديدسستل ارتموليك
ـب ن˘ط˘ق˘ي يذ˘لا هر˘ي˘ظ˘˘نو ءا˘˘ب˘˘عألاو

02 نم رثكأا لقنتي «صشيرلا عارذ»
نأا ردسصملا حسضوأا ثيح ،ارتموليك
اريبك انا˘سسح˘ت˘سسا ي˘ق˘ل ءار˘جإلا اذ˘ه
مهنع ففخ هنأل نيرجأاتسسملا طسسو
ةنايسص ديعسص ىلع امأا ،اريبك اءبع
ريدم دكأا دقف ،«لدع» ءايحأا تارامع
ريسست ةي˘ل˘م˘ع˘لا نأا يو˘ه˘ج˘لا عر˘ف˘لا

فقوتت نل اهنأاو قاسسو مدق ىلع
،عقاوملا عيمج نم ءاهتنلا ةياغ ىلإا

تاو˘˘ن˘˘ق ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ى˘˘لإا را˘˘سشأا ثي˘˘ح
طيحم في˘ظ˘ن˘ت ،ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا
تا˘حا˘سسم˘لا˘ب ة˘يا˘ن˘ع˘لاو تارا˘م˘ع˘لا
يتلا تابرسستلا حيلسصت ،ءارسضخلا
صضعب ةماتك ىوتسسم ىلع تلجسس
ة˘ي˘ب˘قأا ف˘ي˘ظ˘ن˘تو غ˘ير˘ف˘ت ،ح˘ط˘سسألا
ءاز˘˘˘جألا ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سص ،تارا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
.دعاسصملا ةنايسصو ةكرتسشملا

 تإرامعلإ نم ديدعلل ةنايصص تايلمع قÓطإإ

«لدع» ءايحأا ةفاك ىلع ءابعألاو راجيإلل ينورتكلإلا عفدلا ميمعت
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ةحوتفم سضراعم عم دعوملا ناك نيأا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘كرا˘˘ضشم˘˘ب رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
يف تارضضاحم ميظنت متو نيضضراعلا
نونفلاو ةفاقثلا رضصقل ىربكلا ةعاقلا

ةراجتلاب نيمت˘ه˘م˘لا تب˘ط˘ق˘ت˘ضسا ي˘ت˘لاو
ةمÓ˘ع بحا˘ضص ف˘ضشكو ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا

«SECCA RUEISNOM-

«SERIOSرخآا»ـ ل نيمل دمحم عانم
ةرهاظ˘ت˘لا هذ˘ه ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف «ة˘عا˘ضس

ةضصرف ة˘با˘ث˘م˘ب نا˘ك نو˘لا˘ضصلا«:Óئاق
ةراجتلا لامعتضسا رطاخم نع فضشكلل
،رجاتك وأا كلهتضسمك ءاوضس ةينورتكلإ’ا

لاعف رود ةينورتكلإ’ا ةراجتلل نأا ربتعاو
نأا ة˘ضصا˘خ ة˘يدا˘ضصت˘ق’ا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ىلع ريبك لابقإا دجويو تريغت تاينهذلا
بابضشلا نم ديدعلاو ينورتكلإ’ا عفدلا
ف˘تاو˘ه˘لا ءار˘ضشو قو˘ضست˘لا نو˘˘ل˘˘ضضف˘˘ي
م˘يد˘ق˘ت ى˘ت˘ح وأا سسبÓ˘م˘˘لا وأا ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ةنرم ةقيرطبو اينورتكلإا لكأ’ا تايبلط
ة˘˘عر˘˘ضسلا ر˘˘ضصع ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘نأ’
اذ˘هو ،ي˘م˘قر و˘ه ا˘م ل˘˘كو تنر˘˘ت˘˘نأ’او
تاحور˘ضشلا م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ضصر˘ف نو˘لا˘ضصلا

هنأا ةضصا˘خ ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ةرا˘ج˘ت˘لا لو˘ح
’ نيذلا نيلماعتملا نم ديدعلا دجوي
ي˘ف ة˘ح˘ي˘ح˘ضصلا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كلا نو˘˘فر˘˘ع˘˘ي
ىلإا ةيكيضسÓكلا ةراجتلا نم قÓطن’ا
نأا لوقلا نكمي ’ ،ةينورتكلإ’ا ةراجتلا
اهنكل لاجملا اذه يف ةفلختم رئازجلا
وهو ىرخأا لودب ةنراقم ةمدقتم تضسيل
ناك اذإا نعو «هريوطتل ىعضسن نأا بجي ام
تارودلل داد˘ت˘ما ة˘با˘ث˘م˘ب نو˘لا˘ضصلا اذ˘ه
عانم باضشلا لاق اهمظن يتلا ةقباضسلا

داد˘ت˘ما نو˘لا˘ضصلا م˘ع˘ن» :ن˘ي˘م˘ل د˘م˘ح˘˘م
ا˘حو˘ت˘ف˘م نا˘كو ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا تارود˘ل˘˘ل
لمعلا اذهب انمقو ي˘نا˘ج˘مو رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
ينورتكلإ’ا جاتنإÓ˘ل ة˘مد˘خ  ي˘عو˘ط˘ت˘لا

دمحم باضشلاف ريكذتلل ،«كلهتضسملاو
ةراجتلا يف سصتخم ريبخ عانم نيمل
سسلجملاب مÓعإ’ا ر˘يد˘مو ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
م˘مأÓ˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا بت˘˘كم˘˘ل يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا
ةمظنملا بت˘كم ي˘ف و˘ضضعو ةد˘ح˘ت˘م˘لا
 .هطيحمو كلهتضسملا ةيامحل ةينطولا

:«سوبأ» لثمم ميمت يداف
تحبصأ ةينورتكلإلا ةراجتلا»

كلهتسملاو اعقاو ارمأ
«اهل شطعتم

ي˘ن˘طو˘لا ق˘ضسن˘م˘لا م˘ي˘م˘˘ت يدا˘˘ف ا˘˘مأا

داضشرإا و ةيامحل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
هذه نع ثدحتف هطيحم و كلهتضسملا

ي˘ن˘طو˘لا نو˘لا˘˘ضصلا«:لا˘قو ةر˘ها˘ظ˘ت˘˘لا
حتفل ةردابم يه ةي˘نور˘ت˘كلإ’ا ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل
تÓماعملا نم ديدج عون لوح لاجملا
تا˘ي˘مو˘ي ي˘ف ه˘ضسف˘ن سضر˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا
لÓخ نم ىنمتن يرئازجلا كلهتضسملا

رجاتلا و كلهتضسملا ةيعوت ءاضضفلا اذه
تايبلضس و تايباجيإا لوح ءاوضس دح ىلع
ةطراخب سسيضسأاتلا و ةينورتكلإ’ا ةراجتلا

هذ˘ه را˘هدزا و ع˘ضسو˘ت˘ب ح˘م˘˘ضست ق˘˘ير˘˘ط
ىلع ةظفاحملا عم رئازجلا يف ةراجتلا
،«كل˘ه˘ت˘ضسم˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ضسأ’ا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا

تحبضصأا ةينورتكلإ’ا ةراجتلا«:فاضضأاو
نيلخدتملا عيمج ىلع بجي اعقاو ارمأا
لاجملا حتف لجأا نم كراضشتلاو نماضضتلا
نم عونلا اذه لوح ةيعوتلل كلهتضسملل
ةيكÓهتضس’ا ةفاقثلا يف ديدجلا طاضشنلا
اذه تايلاعف عم هلل دمحلا ،رئازجلا يف
كل˘˘ه˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا نأا ظ˘˘حÓ˘˘ن نو˘˘˘لا˘˘˘ضصلا
هذ˘ه فا˘ضشت˘ك’ سشط˘ع˘ت˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
انوروك ةحئاج تنيبو ،ةديدجلا ةراجتلا
ارود بع˘ل˘ت ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلإ’ا ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا نأا

ةجرحلا تاقوأ’او تامزأ’ا يف ايروحم
تا˘قوأا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ثد˘ح ا˘م˘ل˘ث˘˘م
ةن˘ضس ءا˘بو˘لا ي˘ضشف˘تو ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا

اذ˘ه ي˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت،0202
تاطاضشن˘لا ل˘كل ة˘ق˘فار˘م و˘ه نو˘لا˘ضصلا

سصخ˘ت ي˘ت˘لا ىر˘ب˘كلا روا˘ح˘م˘˘لا ل˘˘كو
اهيلع لمعن يتلا ةي˘نور˘ت˘كلإ’ا ةرا˘ج˘ت˘لا

ا˘ه˘ط˘˘ي˘˘ضسب˘˘ت لوا˘˘ح˘˘نو تاو˘˘ن˘˘ضس ذ˘˘ن˘˘م
رجاتلل ةبضسنلاب اهرضصحن نأاو كلهتضسملل

باي˘غ˘ف غار˘ف˘لا ل˘ب˘ق˘ت ’ ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا نأ’
ح˘م˘ضسي لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
اذه لوخدل نيلات˘ح˘م˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘ت˘م˘ل˘ل
كلهتضسملل ةريبك بعاتم قلخو لاجملا
تÓمحب مايقلا ددضصب نآ’ا ،يرئازجلا
ةرا˘ج˘ت˘لا لو˘ح ة˘يو˘عو˘تو ة˘ي˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت
لك ربع رضشتنت نأا ىنمتأاو ةينورتكلإ’ا

نم تناك ةقÓطن’او نطولا تاي’و
ميظنت متيضسو ةفايضضم˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م
.«هللا ءاضش نإا Óبقتضسم ىرخأا تارهاظت

نع فشكت ةراجتلا ةيريدم
ةسراممل ةينوناقلا رطفا

ةينورتكلإلا ةطشنفا
ةبانع ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تناكو

نع ثدحت يذلا يلع قيتعـ ب ةلثمم
ةيراجتلا ةضسراممل ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا
ي˘ضشف˘ت ةر˘ت˘ف ي˘ف ه˘نأا د˘كأا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا نأا د˘˘كأا˘˘ت ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
نأا دكأاو ،لثمأ’ا لحلا يه ةينورتكلإ’ا
هذه ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ير˘ضصع˘لا دا˘ضصت˘ق’ا
ةموكحلا نأا فاضضأاو ،ةروطتملا تايلآ’ا
لاعف ماظن ءاضشنإا ىلع لمعت ةيرئازجلا
ةينورتكلإ’ا ةراجتلا ايازم نم ةدافتضسÓل
هنأا دكأاو اهرطاخم نم دحلاو اهطبضض و
ةضصاخ رابتع’ا نيعب اهذخأا بجاولا نم
ى˘لإا لو˘خد˘لا باو˘بأا ى˘ل˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا
قرطتو ،ةراجت˘ل˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
اهتضسرامم نكمي يتلا ةينوناقلا رطأÓل
.طاضشنلا اذه لÓخ نم
تامولعملاب ةيرث تناك تقخادملا

ة˘˘ير˘˘ث تÓ˘˘˘خاد˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك تنا˘˘˘كو
نيمل دمحم حرضش ثي˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا˘ب

عفدلا تاقاطب عاونأا لي˘ضصا˘ف˘ت˘لا˘ب عا˘ن˘م
ةقاطب نأا ف˘ضشكو ،ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
اهبحاضصل حم˘ضست Ó˘ث˘م ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ع˘فد˘لا
ىو˘ت˘ضسم˘لا ى˘ل˘ع تا˘ي˘جا˘ح˘لا ءا˘ن˘˘ت˘˘قا˘˘ب
ءارجإا اهلÓخ نم نكمي ’ نكل ينطولا

وأا كوبضسيافلا تاحفضص ليومت ةيلمع
،ةيبنجأ’ا تاقاطبلاب ةنراقم مارغتضسنإ’ا
تا˘ن» ة˘ئ˘ضشا˘ن˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لا بحا˘ضص ا˘مأا

عم هتبرجت نع ثد˘ح˘ت˘ف «ي˘ت˘ي˘فا˘ت˘ير˘ك

««GNIROSNOPSنأا د˘˘˘˘˘˘كأاو
بجيو ةياغلل نامهم جيورتلاو راهضشإ’ا
قيقحت لجأا نم هيف ةريبك ميق رامثتضسا
نم نكمم ددع ربكأا باطقتضساو حاجنلا
سسوبأا» بتكم ةلثمم تلخدتو ،نئابزلا

تثدحتو اضضيأا ليا˘حرو˘ب ر˘جا˘ه «ة˘با˘ن˘ع
لوح كله˘ت˘ضسم˘لا ة˘ي˘عو˘ت ةرور˘ضض ن˘ع
ينورت˘كلإ’ا ع˘فد˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا ة˘ي˘م˘هأا

ىدل يعولا قلخ ىلإا ةفاضضإا ،هدئاؤوفو
نم ةيراجتلا تÓحملا باحضصأاو ةعابلا
ينورتكلإ’ا عفدلاب لمعلاب عورضشلا لجأا

هميمعتل اديهمت ايباجيإا هعم بواجتلاو
لك يف تÓحملاو رجاتملا لماك يف
فرع ىرخأا ةهج نم ،نطولا تاي’و
فر˘ط ن˘م ار˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ’ا˘˘ب˘˘قإا نو˘˘لا˘˘ضصلا
ة˘ح˘ن˘˘جأ’ا اوراز ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
حانجو «لوم افيف» حانج اهنم ةكراضشملا

«lanosrep snoitaerc s’amyR-

«eziي˘باو˘ضش نا˘م˘يإ’ا رو˘ن ه˘ت˘ب˘˘حا˘˘ضصل
ة˘ضصم˘قأ’ا زا˘ج˘˘نإا ي˘˘ف ة˘˘ضصضصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا

يت˘لاو ة˘مو˘ضسو˘م˘لا ا˘ياد˘ه˘لاو ة˘ضسب˘لأ’او

ىل˘ع كر˘ت˘ضشم ف˘لأا91 ابير˘ق˘ت كل˘م˘ت
.اينورتكلإا اهلامعأ’ جورتو «مارغتضسن’ا»

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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 نيكلهتسسملا بطقتسسي ةينورتكلإلا ةراجتلل ينطولا نولاسصلا
ةيكيسسÓكلا قاوسسألا نم ءاوسضألا فطخيو

  ةروثلا ةحاسسب امهيلع سضبقلا يقلأا
 ةبكرم نتم ىلع

 ةبيقح ىلع نايلوتسسي ناسصخسش
رارفلاب ناذوليو فنعلاب دي

ةقرضس ىلع ناضصخضش تبضسلا سسمأا لّوأا ءاضسم مدقأا
نتم ىلع رارفلاب اذ’و فنعلا لامعتضساب ةاتف ّدي ةبيقح

ثيحةبانع ةنيدم طضسو امهب ةحاطإ’ا لبق ةبكرم

ةنضس52 رمعلا نم ةغلابلا ةّيحضضلا نامرجملا تغاب
تناك يتلا اهدي ةبيقح ةقرضسب اماقو «ولكناضسلا» يحب
اهفتاه ىلإا ةفاضضإ’اب دوقنلا نم غلبم ىلع يوتحت
هيف لمعتضسا تقو يف سضارغأ’ا نم اهريغو لاّقنلا
احÓضس ةقرضسلا ةّيلمع امهباكترا ءانثأا امهيف هبتضشملا
ر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ّي˘ح˘ضضلا بي˘هر˘ت˘ل سضي˘بأا

ّ
د˘يد˘ه˘ت˘ل˘ل تضض

ةرايضس نتم ىلع رارفلاب نÓعافلا ذولي نأا لبق فنعلاو
دقف لضصّتم قايضس يفو ،«يتيرام يكوزوضس» عون نم
حلاضصم ى˘لإا ة˘ثدا˘ح˘لا عو˘قو رو˘ف ة˘ّي˘ح˘ضضلا ته˘ّجو˘ت
لجأا نم اهماهم ترضشاب يتلا عباضسلا يرضضحلا نمأ’ا
ّلج لÓغ˘ت˘ضسا ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ةبانع ةنيدم طضسو ا˘م˘ه˘ب ة˘حا˘طإ’ا ل˘ب˘ق تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا

ةعاضسلا ىلع ديدحتلابو تبضسلا سسمأا لوأا موي ءاضسم
ي˘ت˘لا ةرا˘ي˘ضسلا ل˘خاد ا˘نا˘˘ك ن˘˘يأا ف˘˘ضصن˘˘لاو ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا
يف امهفيقوت ّمت ثيح ،ةقرضسلا ةّيلمع يف اهÓمعتضسا
ةبيقح ةينمأ’ا حلاضصملا تعجرتضسا اميف ةروثلا ةحاضس
ةيناث ةهج نمو ،اهتبحاضصل اهتداعإا ّمتو ةقورضسملا ديلا
دق ةطرضشلا تاوق ّنأا «ةعاضس رخآا» رداضصم تفضشك دقف
تاقورضسم ىلع ةبكرملل اهضشيتفت ةّيلمع دعب ترثع
دوعت اّهنأا هبتضشي سضارغأا ةّدعو دي تاعاضس يف ةلّثمتم
ةعباتلا رضصانعلا تاذ تطبضض امك ،اياحضضلا نم ددعل
ىلع ةرايضسلا لخاد عباضسلا يرضضحلا نمأ’ا حلاضصمل
تارّثؤوملا نم ةّيمكو «لانيبوأا» عون نم سضيبأا حÓضس
ذختت ة˘ضصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘ضصم˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ةّ̆ي˘ل˘ق˘ع˘لا
امهيف هبتضشملا ّقح يف ةمزÓلا ةّينوناقلا تاءارجإ’ا

لبق ة˘ن˘ضس53و72 نيب ام امهرا˘م˘عأا ة˘حوار˘ت˘م˘لا
ي˘ف ل˘ضصف˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘˘ح˘˘ت
«ن.ع» ىمضسملا نم ّلكب رمأ’ا قّلعتيو ،امهتّيضضق

ةقرضسلا ةّيلمع˘ل ا˘م˘ه˘با˘كترا ه˘ب˘ت˘ضشي ن˘يذ˘ل˘لا «خ.خ«و
سضيبأا حÓضس ةزايح عم ةبكرم لامعتضساو فطخلاب
ةحيبضص امهميدقت ّمت ثيح ةضسولهم سصارقأاو روظحم
قيقحتلا يضضاقو ةيروهمجلا ليكو مامأا دحأ’ا سسمأا
رقت نأا لبق ةبانع ةمكحم ىدل

ّ
امهعاديإا ةلادعلا ر

تّقؤوملا سسبحلا

hd«ó S°Ñà»

 لزنملا ةأافدم نم ثعبنا

لوأا زاغب نيتاتف قانتخا
ةسشرف داو يحب نوبركلا ديسسكأا

لوأاب قانت˘خا˘ب نا˘تا˘ت˘ف سسمأا ة˘ل˘ي˘ل ف˘ضصت˘ن˘م تب˘ي˘ضصأا
لزنملا ةأافدم ناخضس نم ثعبنملا نوبركلا ديضسكأا
ةيامحلا ناوعأا لخدت ىعدتضسا ام وهو، ةضشرف داو يحب
˘مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ف˘ضشك. ا˘م˘ه˘فا˘ع˘˘ضسإ’ ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

رخآا«ـل ةبانعب ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘ضصت’او
سسمأا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل او˘˘˘˘ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘˘ناو˘˘˘˘˘عأا نأا «ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ضس

رمعلا نم ةنضس42 ـلا يف امهدحأا نيتاتف فاعضسإ’

يتلاحب اتبيضصأا ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ن˘ضس02 يف ىر˘خأ’او
اتقضشنتضسا امهنأا نيبت ةنياعملاو لوضصولا روفو، ءامغإا

ةأافدم نم ثعبنملا نوبركلا ديضسكأا لوأا زاغ نم ةيمك
نيع يف ةيلوأ’ا تافاعضسإ’ا امهل تمدق ثيح، لزنملا
ةدايعلاب ةيبطلا ت’اجعتضس’ا ىلإا اتلقن مث ناكملا
جÓعلا يقل˘ت˘ل فور˘خ ي˘بر˘ع˘لا تا˘مد˘خ˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا
ةيرئازجلا تÓئاعلا نأا ىلإا ةراضشإ’ا ردجتو ،مزÓلا
يف ديازتم لكضشب نيخضستلاو ةئفدتلا ةزهجأا لمعتضست
ببضسب تاقانتخا انايحأا هنع جتني ام وهو ءاتضشلا لضصف
تلجضس ثيح لتاقلا نوبركلا ديضسكأا لوأا زاغ برضست
نيرهضشلا يف ةبانع ةي’ول ةيندملا ةيامحلا ةيريدم

ام وهو ،زا˘غ˘لا بب˘ضسب قا˘ن˘ت˘خا ة˘لا˘ح92 نيمرضصنملا
ريذحتل ةيوعوت ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت تÓ˘م˘ح م˘ظ˘ن˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج

ح˘ئا˘ضصن م˘ه˘ل ءا˘ط˘˘عإا ع˘˘مocرطخ ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةنايضص رارغ ى˘ل˘ع ،م˘ه˘ت˘مÓ˘ضسب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م تادا˘ضشرإاو
ن˘ي˘ضصضصر˘م فر˘ط ن˘م ن˘ي˘خ˘ضست˘لاو ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا

يف ةزهجأ’ا هذه بيكرت ةرورضض ىلإا ةفاضضإا ،نيلهؤوم
ظافحلل ىرخأ’ا قرطلا نم اهريغو ةيوهت اهب نكامأا

eÉRhR HƒY«û°á.حاورأ’ا ةمÓضس ىلع

-SECCA RUEISNOM» ةمÓع هتمظن يذلا ةينورتكلإلا ةراجتلل ينطولا نولاسصلا ةبانعب فايسضوب دمحم ةفاقثلا رسصق سسمأا لوأا نسضتحا
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عر˘˘ف˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ه˘˘جو
ءاو˘ل تح˘ت يو˘ضضن˘م˘لا ن˘يزا˘˘ب˘˘خ˘˘لا
نييفر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تإ’ا
ىلإا ةثاغتضسإا ءادن ةبانعب نييرئازجلا

ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا ل˘˘كو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ضصو˘˘˘لا
يتلا ةبع˘ضصلا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا
ي˘ف  ز˘با˘خ˘م˘لا با˘ح˘ضصأا ا˘ه˘˘ضشي˘˘ع˘˘ي
ريثكلاب تعفد يتلا و نهارلا تقولا

ايئاهن مهطا˘ضشن ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا م˘ه˘ن˘م
يتلا ةحدافلا ةيلاملا رئاضسخلا ببضسب
داوملا راعضسأا عافترإا ءارج اهودبكت

ةدام ةعانضص يف ةلمعتضسملا ةيلوأ’ا
ىر˘خأا ل˘كا˘ضشم ن˘ع كي˘ها˘ن ،ز˘ب˘خ˘لا
ةضصاخ عاطقلا وبضستنم اهيف طبختي
سسوريف ةهباجم ريبادت تايعادت عم

91. ديفوك انوروك

ة˘ي˘ئ’و˘˘لا ة˘˘نا˘˘مأ’ا نا˘˘ي˘˘ب را˘˘ضشأاو
نييفر˘ح˘لاو  را˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تإ’
ربع روضشنملا ة˘با˘ن˘ع˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

(كوبضسياف )ىلع ةيمضسرلا اهتحفضص
يروا˘ضشتو ي˘ضسارد ءا˘ق˘ل د˘ق˘˘ع ى˘˘لإا
سسمأا لوأا ةبان˘ع ة˘ي’و˘ل ن˘يزا˘ب˘خ˘ل˘ل

ىلع1202 يف˘نا˘ج61 تب˘˘ضسلا
داحتإ’ا رقمب ءاضسم ةعبارلا ةعاضسلا

عرفل يئ’ولا بت˘كم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م

ةيذيفنتلا ةنامأ’ا فارضشإاو نيزابخلل
يئ’ولا قضسنملا يف ةلثمم ةيئ’ولا

ثيح ميظن˘ت˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا و˘ضضع˘لاو
و طا˘˘˘ق˘˘˘ن ةد˘˘˘ع ة˘˘˘ضشقا˘˘˘ن˘˘˘˘م تم˘˘˘˘ت
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘حور˘˘ط˘˘م ت’ا˘˘˘غ˘˘˘ضشنإا
عاف˘ترإ’ا ا˘هزر˘بأا ي˘ت˘لاو ن˘يزا˘ب˘خ˘لا
ةيلوأ’ا داوملا راعضسأا يف لجضسملا
ةب˘لا˘ط˘م˘لا و ز˘ب˘خ˘لا ةدا˘م ة˘عا˘ن˘ضصل
ة˘ن˘ي˘ح˘مو ة˘ق˘م˘ع˘˘م ة˘˘ضسارد داد˘˘عإا˘˘ب
يقيقحلا اهرعضسو ةز˘ب˘خ˘لا ة˘ف˘ل˘كت˘ل
م˘ت ا˘م˘ك ،ح˘بر˘لا سشما˘˘ه ة˘˘ع˘˘جار˘˘مو
وأا زبخلا رعضس ةدايز ةيناكمإا ةضشقانم
لكاضشم ةجلاعمل ةلجاع لولح داجيإا
تاو˘ن˘ضس ذ˘ن˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لا ن˘يزا˘˘ب˘˘خ˘˘لا

ي˘ف لو˘خد˘لا ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا ن˘˘ع Ó˘˘ضضف
رار˘˘م˘˘ت˘˘ضسإا لا˘˘ح ي˘˘ف ما˘˘ع بار˘˘ضضإا
ةرازولا لخدت مدعو يلاحلا عضضولا
ل˘˘ث˘˘مأ’ا ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإ’ ة˘˘ي˘˘ضصو˘˘لا

اهلكو نيزابخلا لكضشمل يئاهنلاو
نم ءاقللا لÓخ اهحرط مت تارايخ
امك زباخملا باحضصأا ي˘ل˘ث˘م˘م ل˘ب˘ق
ل˘م˘ع˘لا ةرور˘ضض ى˘لإا ءا˘ق˘ل˘لا سصل˘خ
ع˘م لا˘ع˘ف˘لا ق˘ي˘ضسن˘ت˘لاو ي˘ناد˘ي˘˘م˘˘لا
،زباخملا لك ءاضصحإا ةيلمع قÓطإا

تلزام يتلا يلحملا ىوتضسملا ىلع
ي˘ت˘لا قا˘ي˘ضسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو ط˘˘ضشن˘˘ت
ببضسب ةريخأ’ا رهضشأ’ا يف تفقوت
.اهضسÓفإا

 تاطلسسلل مهتوسص عامسسإل قفألا يف حولت ةدع تارايخ

زبخلا ةعانسصل ةيلوألا داوملا راعسسأا يف لجسسملا عافترإلا نم نوؤواتسسم نوزابخلا
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 ةرقابع نييرئازجلا لك
! ديلا ةرك يف

ىلإا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك لو˘˘ح˘˘ت
عم ا˘ن˘ماز˘ت مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ن˘ي˘ي˘ئا˘شصخأاو ةر˘قا˘ب˘ع
ثيح رشصمب م˘لا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ر˘شضخ˘لا ة˘كرا˘ششم
مهتاداقتناو مهتÓيلحتل نان˘ع˘لا نور˘ي˘ث˘ك˘لا ق˘ل˘طأا

ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘لا ءادأا ىل˘ع م˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو
ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘تو ،اد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شسيأاو بر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
تكراششو لإا ثدح يأا توفت ل يتلا نييرئازجلا

رئازجلا يف ة˘شسا˘ي˘شسلاو مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ا˘هرا˘ك˘فأا˘ب
ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولا لبقتشسم يف ىتحو
 .ىرخألا عيشضاوملا نم ديدعلاو بمارت دعب

يقاوبلا مأاب ةراجتلا ةيريدم
ىوكسش081   ىقلتت

يقاوبلا مأا ةيلول ةراجتلا ةيريدم حلاشصم تقلت
ةيبات˘ك ىو˘ك˘شش081 ةي˘شضق˘ن˘م˘لا ة˘ن˘شسلا لÓ˘خ

ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا ق˘ح را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘˘ت
ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق لو˘˘ف˘˘ك˘˘م˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

81 ،ةينوناق قئاثو نود يراجت طاششن ةشسراممب
ي˘ف بذ˘بذ˘ت˘لاو ةرد˘ن˘لا ل˘ك˘ششم˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ىو˘˘ك˘˘شش
ةشسرامم ،طورششملا عيبلا) بيلحلا ةدام قيوشست
،(قطانملا سضع˘ب ي˘ف ةرد˘ن ،ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ را˘ع˘شسأا
ةفاظنلا طورشش مارتحا مدعب ةشصاخ ىواكشش80
ىوا˘˘ك˘˘ششلا ي˘˘قا˘˘ب ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ، ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو
ةردن ،نامشضلا ةيمازلإا مارتحا مدع لثم  ةقرفتم
.ديمشسلا ةدام يف

مويلا اهباوبأا حتفت بابسشلا رود
با˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ششلا ةرازو تد˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأا

،د˘˘حألا سسمأا ،ة˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا

،با˘ب˘˘ششلا رود˘˘ل بقار˘˘م˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل فار˘˘˘ششإا˘˘˘ب
ة˘ح˘ئا˘ج رو˘ط˘˘ت ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل

ع˘م ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب و ،ا˘˘نورو˘˘ك
بط˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
ةرازولا تل˘كوأاو .ة˘شضا˘ير˘لا

ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘شسم
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
بابششلا ءاردم ىلإا دمتعملا

تا˘˘˘يلو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لاو
.بابششلا تايعمجو

لاحفتسساب فرتعي ةيروهمجلا طيسسو
ةيبوسسحملاو ةرقحلا ةرهاظ

لا˘ح˘ف˘ت˘شسا˘ب ،سسنو˘ي م˘ير˘ك ،ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ط˘˘ي˘˘شسو فر˘˘ت˘˘عإا
مهتاو ،ةرادإلا ىوتشسم ىلع «ةيبوشسحملاو ةرقحلا» ةرهاظ
.اهراششتنا يف ةمهاشسملاب «نييطارقوريبلا» مهامشسأا نم
ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م ىل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘شض ه˘˘لوز˘˘ن لÓ˘˘خ سسنو˘˘ي م˘˘ير˘˘˘ك لا˘˘˘قو
،ةيروهمجلا طيشسو ةامشسُملا ةشسشسؤوملا» نإا مويلا «راوحلا»
ثيح ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ىد˘ل تع˘شضُو ة˘ل˘ق˘ت˘شسم ة˘شسشسؤو˘م
نامشضب حمشسي ءارجإا لك ليهشستو ةقفارم ىلإا اشساشسأا فدهت
رارمتشساب ىقلتت ةئيهلا نأا اريششم ،«نطاوملل قوقحلا ةفاك
ة˘لود˘ل˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا د˘˘شض ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل يوا˘˘ك˘˘شش
.اهتجلاعمل ةيمومعلا قفارملاو ةيلحملا تاعامجلاو

نويل يف «اهلوه» يناميلسس
دلاخ باسشلا ةقيرط ىلع

ءاوجأا ،يناميلشس مÓشسإا ،يرئازجلا يلودلا قلخ
د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ه˘˘˘يدا˘˘˘ن ءا˘˘˘ششع ة˘˘˘لوا˘˘˘ط قو˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘ئار
«ة˘ششي˘ع» ة˘ي˘ن˘˘غأا ىدأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،نو˘˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
ربوشس» رهظو.ةكحشُضم ة˘ق˘ير˘ط˘ب ،د˘لا˘خ با˘ششل˘ل
كح˘شض م˘غر ،دود˘˘ح˘˘لا د˘˘ع˘˘بأل ا˘˘حا˘˘تر˘ُ̆م «م˘˘ي˘˘ل˘˘شس
دكؤو˘ي ا˘م˘م ،ه˘ئا˘ن˘غ ة˘ق˘ير˘ط ن˘مو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ئÓ˘مز
ناير دعاشصلا ماقو.«لاول» عم عيرشسلا هجامدنإا
ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ىل˘ع و˘يد˘ي˘ف˘لا ر˘˘ششن˘˘ب ،ي˘˘قر˘˘شش
نب نيدلا لامج و˘يرا˘ن˘ي˘شس اد˘ي˘عُ̆م ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
برا˘حُ̆م نأا˘ب ر˘كذ˘ي.تشضم ر˘˘ه˘˘ششأا ذ˘˘ن˘˘م ير˘˘م˘˘ع˘˘لا
غيللا ردشصتُم ةليكششت عم ارشضاح ناك،ءارحشصلا
.زتيم ةهجاوم لÓخ،1

ديربلا عاطق نم Óماع71 ةافو
انوروك ببسسب

ة˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘شسلا تÓ˘˘˘شصاو˘˘˘م˘˘˘˘لاو د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو ف˘˘˘˘ششك
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف نأا ،راز˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب م˘˘˘˘ي˘˘˘˘هار˘˘˘˘بإا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسÓ˘˘˘˘لاو
فاشضأاو.ديربلا عاطق نم Óماع71 فطخ انوروك
نأا ،ديربلل يقيرفإلا مويلاب لافتحإلا لÓخ ريزولا
انوروك ةحئاج لÓخ ةرابج تادوهجم اولذب لامعلا
ديربلا لامع نأا ،رازموب حشضوأاو.دÓبلا اهب ّرمت يتلا
ءادأا نشسحو ةمدخلا ةيرارمتشسإا نامشض ىلع اورهشس
ةمزاع ةموكحلا نأا ريزولا نلعأاو.ةيمومعلا ةمدخلا

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جإلا رو˘˘مألا ل˘˘ك˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع
.لامعلل ةيعامتجلا تابلطتملاو ةيداشصتقلاو

لاقلا ووليقلا
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ى˘م˘صسي تا˘با˘م نا˘كصس ف˘˘خ˘˘ي م˘˘لو
يحب ةدجاوت˘م˘لا تو˘م˘لا تارا˘م˘ع˘ب
ريبكلا مهءايتصسا ةيليملاب تحيربات
و˘ح˘ن م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘خأا˘˘ت ن˘˘م
ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ةد˘يد˘˘ج˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصس
يتلا ةيلمعلا يهو نودرصسأا ةقطنمب

نم ىلوأ’ا مايأ’ا يف ةررقم تناك

ا˘˘م بصسح1202 ةديدجلا ة˘ن˘صسلا
ن˘˘يذ˘˘لا نا˘˘كصسلا سضع˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل هد˘˘˘كأا
ةعاصس رخآاب ““ ىرخأا ةرم اودجنتصسا
مهرمذتو مهئايتصسا غÓبإا لجأا نم ““
اذه سصوصصخب ةيصصولا تاطلصسلل
م˘ه˘نأا˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا لا˘˘قو ، ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا

ي˘˘˘صضق˘˘˘ت دو˘˘˘عو ى˘˘˘ل˘˘˘ع او˘˘˘ل˘˘˘صصح
لÓ˘˘خ م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت ي˘˘ف عور˘˘صشلا˘˘ب
ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘صش ن˘م لوأ’ا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا
امك ، لصصحي مل كلذ نأا ’إا يراجلا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا ناو˘˘يد ن˘˘˘م ا˘˘˘فار˘˘˘طأا نأا

رهصش ر˘خاوأا م˘ه˘ب تل˘صصتا يرا˘ق˘ع˘لا

0202 ةيصضاملا ةنصسلا نم ربمصسيد
ريصضحت ةرورصض ىلع مهل ةدكؤوم
و˘ح˘ن ل˘ي˘حر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل م˘˘ه˘˘صسف˘˘نأا
لÓخ نم كلذو ةديدجلا تانكصسلا

قلعتيام لك ريصضحتو مهثاثأا عمج
نم ءيصش ’ هنأا ريغ ليحرتلا ةيلمعب
عقاولا سضرأا ىلع ققحت دوعولا هذه

نع نيعوبصسأا نم رثكأا ءاصضقنا دعب
ف˘خ˘ي م˘لو . د˘يد˘ج˘لا ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
ي˘˘ح˘˘ب تو˘˘م˘˘لا تارا˘˘˘م˘˘˘ع نا˘˘˘كصس
رخأات نم ر˘ي˘ب˘كلا م˘ه˘ق˘ل˘ق تح˘ير˘با˘ت

نم مهصسجوت نيدبم ليحرتلا ةيلمع
يف ديصصلا ديرت ام فارطأا نوكت نأا
ةيلمع ليطعت لÓخ ةركعلا هايملا
دكأاو ، ةلوهج˘م با˘ب˘صسأ’ ل˘ي˘حر˘ت˘لا

هنوصضقي يفاصضإا موي لك نأاب ء’ؤوه
د˘ع˘ي طو˘ق˘صسلا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا ق˘ق˘صشلا˘ب

ارودهم امويو مهل ةعجوم ةبرصض
تاونصس اوصضق ا˘مد˘ع˘ب م˘ه˘تا˘ي˘ح ن˘م
فوخلاو بعرلا ةمحر تحت ةليوط
تثدحت دق رداصصملا سضعب تناكو .
ريي˘صست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد طار˘ت˘صشا
تÓئاعلا ديدصست لجي˘ج˘ب يرا˘ق˘ع˘لا
ي˘ح˘ب ل˘ي˘حر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
راجيإ’ا تارخأاتمل ةيليملاب تحيربات
ل˘ب˘ق ة˘م˘يد˘ق˘لا ا˘ه˘ق˘ق˘صشب ة˘صصا˘˘خ˘˘لا
وحن اهليحر˘ت ي˘ف ي˘ل˘ع˘ف˘لا عور˘صشلا
نودرصسأا ةقطنمب ةديدجلا تانكصسلا
ن˘ع ردا˘صصم˘لا تاذ تثد˘ح˘ت ا˘˘م˘˘ك ،
ةئيهتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ر˘خأا˘ت ل˘ي˘ج˘صست

يذلا ديدج˘لا ي˘ح˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
و˘هو تÓ˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه ه˘ي˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘˘صس
’ود˘ج ع˘صضت تا˘ط˘ل˘˘صسلا ل˘˘ع˘˘جا˘˘م
يتلا ليحرتلا  ةيلمعل اديدج اينمز
.يراجلا رهصشلا ةيادبل  ررقم تناك
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ي˘ل˘ع د˘ي˘صسلا ة˘ل˘صشن˘خ ي˘لاو ف˘˘صشك

ه˘ئا˘ق˘ل لÓ˘خو لوأ’ا سسمأا يد˘يزو˘ب

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘صضعأا ع˘˘م

تايدلبلا و رئاودلا ءاصسؤورو ةي’ولل

نع  رئاود˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ح˘لا˘صصم˘لا و

لبق نم ةي’ولل سصصصخملا غلبملا

را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو ح˘لا˘صصم

ةيمنتلا ةيدلبلا تاطط˘خ˘م˘لا ج˘مار˘ب

ةي’و تدافتصسا ثيح،1202 ةنصسل

رايلم031 نع براقي امب ةلصشنخ

سصيصصختب ةي’ولا مازلإا عم ، ميتنصس

نم ميتن˘صس را˘ي˘ل˘م08 زهاني غل˘ب˘م

عيراصشم زاجنإ’ ،ةيلا˘م˘جإ’ا ة˘م˘ي˘ق˘لا

ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ح˘˘لا˘˘صصل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج

.ةي’ولا تايدلب لك ربع ةعزوملا

سصي˘صصخ˘ت د˘ع˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م و ثي˘˘ح

غ˘ل˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا

يلع ،ةلصشنخ يلاو عراصس ،روكذملا
ىلإا ، عوبصسأ’ا ةياهن يف ، يديزوب

ءارد˘م ن˘م دد˘ع ع˘م عا˘م˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘ع
ءاصسؤور و ةي’ولاب يذيفنتلا زاهجلا
ءاصسؤور و تايدلبلا ءاصسؤورو رئاودلا
رئاود ربع ةينقتلا حلاصصملا عورف
ط˘˘˘ب˘˘˘صض فد˘˘˘ه˘˘˘ب كلذو ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
اذه قفو ز˘ج˘ن˘ت˘صس ي˘ت˘لا ع˘يرا˘صشم˘لا
يف ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ح˘لأا و ،ج˘ما˘نر˘ب˘لا
عيزوت ىلع ني˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ه˘ئا˘ق˘ل
لظلا قطانم ىلع ةيلاملا ةفلغأ’ا
لكاصشملا و تايولوأ’ا قفو لدعلاب
فصشك ثيح ، ناديملا يف ةدوجوملا

ميتنصس رييÓ˘م6 حنم ن˘ع ي˘لاو˘لا
يتلاو ةي’ولا تايدلب نم ةيدلب لكل

621 عومج˘م˘ب ة˘يد˘ل˘ب12 ا˘هدد˘ع
ةرازو تا˘ي˘صصو˘ت˘ل ا˘ق˘فوو ، ارا˘ي˘ل˘˘م
غ˘لا˘ب˘م˘لا ي˘ث˘ل˘ث سصصصخ ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا
ثيح ، ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل ةدو˘صصر˘م˘لا
سصيصصخت ىل˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لا تر˘ب˘جأا

لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل ر˘ي˘يÓ˘م4 غ˘ل˘ب˘˘م
غلبم سصصصخي امنيب ، اهب ةدوجوملا

يف ىر˘خأ’ا تا˘يو˘لوأÓ˘ل را˘ي˘ل˘م2
ريغ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا را˘ق˘م
لغتصسا امك .لظ قطانمك ةفنصصملا
دي˘كأا˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘صصر˘ف˘لا ي˘لاو˘لا

يتلا عيراصشملا ةريتو عيرصست ىلع
و زا˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’ا رو˘˘˘˘ط ي˘˘˘˘ف نآ’ا ي˘˘˘˘ه
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ف˘ل˘غأ’ا ة˘فا˘ك كÓ˘ه˘ت˘˘صسا
، ةقباصسلا جماربلا يف ةصصصصخملا

نماصضتلا قودن˘صص ج˘ما˘نر˘ب ة˘صصا˘خ
ةيصضاملا ةنصسلل ةيلحملا تاعامجلل
تايلمع ليجصست ليهصست دصصق  ،

ع˘م ،ة˘يرا˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج
ءا˘ه˘نإا ةرور˘صض ى˘˘لإا ا˘˘صضيأا ةو˘˘عد˘˘لا
يتلا عيراصشملاب ةصصاخلا لاغصشأ’ا
،ارخؤوم لظلا قطانم اهنم تدافتصسا

ةديدج ع˘يرا˘صشم ة˘ج˘مر˘ب ل˘مأا ى˘ل˘ع
.ةيمنتلل ةيدلبلا تا˘ط˘ط˘خ˘م ن˘م˘صض
عم هعامتجا يف يلاولا رصصأا امك

ى˘ل˘ع ،تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ر˘ئاود˘لا ءا˘˘صسؤور

سسمت ةديدج عيراصشم ليجصست ةيمهأا

،نطاوملل ةيمو˘ي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ةر˘صشا˘ب˘م

تاو˘˘ن˘˘ق˘˘ب تا˘˘ن˘˘كصسلا ط˘˘بر :ل˘˘ث˘˘م

و ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘صش و ي˘ح˘˘لا فر˘˘صصلا

و تا˘قر˘ط˘لا د˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت و ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا

.ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرا˘˘نإ’او كلا˘˘صسم˘˘˘لا

لوأ’ا عامتج’ا ةياهن دعب ةرصشابمو

عراصس ،ةي’ولا رقم يف دقعنا يذلا

د˘˘ق˘˘ع˘˘ل ر˘˘ئاود˘˘لا ءا˘˘صسؤور م˘˘هرود˘˘˘ب

، تايدل˘ب˘لا ءا˘صسؤور ع˘م تا˘عا˘م˘ت˘جا

تايولوأ’ا ديدحت و رواصشتلا فدهب

يف ليجصستلل ةحرتقملا عيراصشملل

يف ،ةيمنتلل ةيدلبلا تاططخم راطإا

ةقاطبلل ة˘يد˘ل˘ب ل˘ك م˘يد˘ق˘ت را˘ظ˘ت˘نا

ع˘يرا˘صشم˘لا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

تاءارجإا يف عورصشلا لبق ،ةحرتقملا

عورصشلاو تاقفصصلا حنمو نÓعإ’ا

. زاجنإ’ا تايلمع يف

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ىرــــقو ندــــم5916ددعلا1202 يفناج81 نينثإلا10
www.akhersaa-dz.com

...  ةيتشسيجولو ةيرادإا ليقارع دوجو نع تامولعم طشسو

لجيجب ةيليملاب تحيربات ةقطنمب توملا تارامع ناكشس
ليحرتلا ةيلمع رخأات نم نوؤواتشسم

تانكشس وحن مهليحرت ةيلمع رخأات نم غلابلا مهءايتشسا لجيجب ةيليملاب تحيربات ةقطنمب ةدجاوتملاو طوقشسلاب ةددهملا تارامعلا ناكشس ىدبأا
.ةرم نم رثكأا يف ةيئ’ولا تاطلشسلا هب تدعو املثم كلذو نودرشسأا ةقطنمب ةديدج

 ةيدلب12 ربع ةرششتنملا لظلا قطانمل ارايلم08 اهنم ضصشصخ

 ارايلم031 نم ةي’ولا ةدافتشسا فششكي ةلششنخ يلاو
1202 ةنشسل ةيمنتلل ةيدلبلا ططخم جمانرب راطإا يف
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ت’ا˘ف˘ت˘حا ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ل˘صصاو˘ت˘ت

يتلا ةيغيزامأ’ا ةنصسلا سسأار ،رياني

تارهاظتلا ديدعب ماعلا اذه تيظح

،ةي’ولا قطانم فلتخم ربع ةيفاقثلا

ت’افتح’ا قÓطنا اهزربأا نم ناك

ةعنم ي˘ت˘ن˘يد˘م ن˘م ل˘كب ة˘ي˘م˘صسر˘لا

ةيلافتحا ةر˘ها˘ظ˘ت ة˘ما˘قإا˘ب ة˘ن˘يزو˘بو

ةحايصسلا ريزو اهيلع فرصشأا ىربك

ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘˘صصلاو

ةيماصسلا ةظفا˘ح˘م˘لا اذ˘كو ي˘ل˘ئا˘ع˘لا

ـلا يف تقلطنا يتلاو ،ةيغيزامأÓل

ىلإا ترمتصساو ،يراجلا يفناج80

نأا ريغ ،رهصشلا سسفن نم21 ـلا ةياغ

’ دي˘لا˘ق˘تو تادا˘ع ة˘ي’و˘لا نا˘كصسل

ل˘ك ،ا˘ه˘ب ل˘ف˘ت˘ح˘˘يو ة˘˘خ˘˘صسار لاز˘˘ت
هوثراوت امو هديلاقتو هتاداع بصسح
ةماقإا مايأا فلتخت نيأا ،لايجأ’ا نع

41و21،31 نيب لا˘ف˘ت˘ح’ا اذ˘ه
تاداعلا كلت ءايحإا لÓخ نم يفناج
سضرأ’ا˘ب تنر˘˘ت˘˘قا ا˘˘م˘˘لا˘˘ط˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا

ديدع لÓخ نم يحÓفلا مصسوملابو
.ريفو ماعب انميت ةصسرامملا سسوقطلا

د˘˘يد˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف تردا˘˘ب تقو ي˘˘ف اذ˘˘ه
اذكو ،ةي’ولاب ةلعاف˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م ي˘˘ف تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع
اموي حبصصأا يذ˘لا ر˘يا˘ن˘ي ت’ا˘ف˘ت˘حا

ديدع ةماقإا مت نيأا ،هب لفتحي اينطو
ةي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لا ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا

ىلإا ترداب ام اهرخآا ناك ،اهريغو
يريزاث ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘م ل˘ك ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
سساروأ’ا ىدتنم ،ةعيبطلاو ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل

ةيدل˘ب اذ˘كو ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ن˘ما˘صضت˘ل˘ل
هذه ةرهاظت˘لا تم˘ي˘قأا ثي˘ح ة˘ناور˘م
ةيدلبل ةعباتلا رمنلا ي˘ل˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
جمانر˘ب ر˘ي˘ط˘صست لÓ˘خ ن˘م ة˘ناور˘م
فيرعتلل تÓخادم رارغ ىلع عونم
ىز˘غ˘˘مو غ˘˘يزا˘˘مأ’ا ىد˘˘ل ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي ـب
ةماقإا ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ه˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا

ثوروملا سسكعت ةيديلقت سضراعم
يف براصضلا ةقطنملل ماهلا يداملا

ن˘م ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ةرا˘˘صضح˘˘لا ق˘˘م˘˘ع
تÓ˘كأاو ي˘ل˘ح ،ة˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ة˘˘صسب˘˘لأا
نصسحأ’ تاقباصسم اهتللخت ،ةيديلقت

تناك هذه ةردابم˘لا ،يد˘ي˘ل˘ق˘ت ق˘ب˘ط
يديلقت وه ام لك سضرعل ةصصرف
نيكراصشملا ديدعل ةصصرفلا ةحاتإاو
ءاقلإا ،تايحرصسم نم مهبهاوم زاربإ’
تÓ˘˘صصو اذ˘˘كو ،ة˘˘ير˘˘ع˘˘صش تا˘˘ي˘˘˘بأا

دقو اذه ،يواصشلا ثارتلا نم ةيئانغ
عطقنم ’ابقإا هذه ةرهاظتلا تفرع
نيذلا نينطاوملا فرط نم ريظنلا
بو˘˘صصو بد˘˘ح ل˘˘˘ك ن˘˘˘م او˘˘˘مد˘˘˘ق

ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ثورو˘˘م˘˘لا فا˘˘صشت˘˘˘ك’
ي˘ت˘لا ،ر˘يا˘ن˘ي ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حا ة˘كرا˘˘صشمو
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ب ة˘˘نر˘˘ت˘˘ق˘˘م تح˘˘˘ب˘˘˘صصأا
ةن˘صس ا˘ه˘نو˘ك ن˘م ر˘ث˘كأا تا˘طا˘صشن˘لا
،ايقيرفإا لامصش غيزامأا ىدل ةيحÓف
هذه ةرهاظتلا ىلع نيمئاقلا بصسحو
ـل ام زاربإا اهميظنت نم فدهلا نإاف
غ˘يزا˘مأ’ا ىد˘ل ة˘ي˘˘م˘˘هأا ن˘˘م ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي
ردصصم تناك يتلا سضرأ’اب هنارتقاو
يتلاو ،غيزامأ’ا ىدل ةصسدقمو قزر
تارصشع سسرغ ةردا˘ب˘م˘ب ا˘ه˘ط˘بر م˘ت
حجان يحÓف ماعب انميت تاريجصشلا

 .ريفو مصسومو

تامظنملاو تايعمجلا ديدع اهميظنت ىلإا رداب

ةنتابب ةناورم يف لشصاوتت ””رياني وزنمأا””ـب ةزيمم ت’افتحا

حتفل لخدتلا تاطلشسلا اودششان / ةلششنخ
عورششملا اذه يف قيقحت

قارقرلا طيحمب ديفتشسملا بابششلا
ثعبب نوبلاطي ةزماط ةيدلبب

ةنشس02 ذنم دمجملا مهعورششم
ي˘حÓ˘ف˘لا زا˘ي˘ت˘م’ا دو˘ق˘ع ن˘م اد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم57 هجو
ر˘ق˘م بو˘ن˘ج ةز˘ما˘ط ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف قار˘˘قر˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘ب

ةثاغتشسا ءادن  عوبشسأ’ا ةياهن ةلششنخ ةي’ولا ةمشصاع
مزحب لخدتلا م˘ه˘تد˘ششا˘ن˘م هو˘ن˘م˘شض ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ىلإا
ةلثمتملاو0002 ةنشس ذنم ةقلاعلا مهتيعشضو ةيوشستل

لبق نم قاروأ’ا ىلع دوقعو تادافتشسا مهملشست يف
نم  ةرئادلاو ةي’ولا ىوتشسم ىلع ةشصتخملا ناجللا
ةيحÓفلا بعششلا فلتخم يف مهطاششن ةرششابم لجأا

003 نم ديزأا مشضي يذلا  طيحملا اذه ىوتشسم ىلع
اهتحاشسم اهنم لكل ةيشضرأا عطق تشصشصخ نيأا ،راتكه
تارارق ىلع اولشصح˘تو م˘لا˘ع˘م˘لا ةدد˘ح˘م تارا˘ت˘ك˘ه4
دامتعا عم ل˘ح˘ن ة˘ي˘ل˘خ0051 براقي ا˘م˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م م˘˘˘خ˘˘˘شض ي˘˘˘لا˘˘˘م فÓ˘˘˘غ
قفارم˘لاو كلا˘شسم˘لاو ي˘قاو˘شسلاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا ضضاو˘حأ’او
ىلإا ي˘ل˘ع˘ف د˘ي˘شسج˘ت نود ن˘ك˘ل ة˘يرور˘شضلا ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘˘لا
ليكششتب ايطايتحا ددشصلا اذه يف نيبلاطم ،  مويلا
عورششملا اذه لحارم ةعباتمل ةعشسوم قيقحت ةنجل
لاومأا نم هل ضصشصخ ام ريشصم نع فششكلاو يمهولا

نيلئاشستم ،رييÓملا تارششعب ردقت تازيهجتو داتعو
لششف ءارو فقت يتلا ةيرادإ’ا تاهجلاو فارطأ’ا نع
يذلاو ، بابششلل هجوملا ماهلا يومنتلا جمانربلا اذه
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا تارادإا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا ضضع˘˘ب لوا˘˘˘ح˘˘˘ي
ام بابششلا ء’ؤوه عجرأا دقو . هملاعم ضسمط ةينعملا
ف’آا ن˘ع Ó˘شضف د˘˘عاو˘˘لا م˘˘ه˘˘عور˘˘ششم ر˘˘ي˘˘شصم ه˘˘ي˘˘لإا لآا
فارطأ’ا ةيمارتملا ةيحÓفلا يشضارأ’ا نم تاراتكهلا
ىلإا اهنع اهباحشصأا حزنو لÓغتشسا نود نم تلمهأا يتلا
ةيحÓفلا مهيشضارأاو مهتانكشس مهءارو نيكرات ندملا

ل˘طا˘م˘ت ىلإا ما˘ت˘لا ر˘ح˘˘شصت˘˘لاو فا˘˘ف˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘حر تح˘˘ت
يف ةبقاعتملا ةيئ’ولاو ةيلحملا تاطلشسلا ضسعاقتو
دشس هايم نم ةيفاك ضصشصحب مهديوزت عورششم عشضو
نود نم برعلا يداو بوجت ’ويشس قلطت يتلا راباب
اميشس ’ بقرتلاو راظتن’ا نم ةنشس02 ةليط ةدئاف
خشض ةانقب راباب دشسب  هطبر مت يذلا يئاملا ضضوحلا

62 قاف يلام فÓغب ةنشس52 وحن ذنم لئاه مجح تاذ
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ن˘ي˘ك˘م˘ت˘ل  م˘ي˘ت˘ن˘˘شس را˘˘ي˘˘ل˘˘م
مهطاششن ةشسرامم نم يحÓفلا زايتم’ا دوقع بابششو
لظ نيأا لÓغتشسا نود نم  نكلو يوعرلاو يحÓفلا

ةيدلبلا هذه ناكشس هنم دفتشسي ملو حور Óب Óكيه
ي˘حÓ˘ف˘لا لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ’و بر˘ششلا ها˘ي˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا

ةو˘ط˘خ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا كر˘ح˘ت˘ت م˘لو ، يو˘عر˘لاو
با˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا ىل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘لاو هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘شصم ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘ششك˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةثÓث وحن ةليط هديمجت ءارو فقت يتلا تايفلخلاو

 تاششوهلب نارمع .دوقع

تافآ’ا فلتخمل اناكم ةيانبلا تحبشصأا /ةملاق

نوبلاطي بيغشش نب يح ناكشس
 لخدتلاب ةيلحملا تاطلشسلا

ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا نا˘ك˘شسلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ، د˘˘ششا˘˘ن
نب يحب ةنئاكلا ، ةمدهملا ةميدقلا تايانبلا ىدحإا
دح عشضول لخدتلا ةينعملا تاطلشسلا ، ةملاقب بيغشش
هذ˘ه نو˘ل˘غ˘ت˘شسي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘لا ع˘م م˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘ل
ناكشسلا بشسحو ، ةليذرلا عاونأا ىتشش ةشسراممل ةيانبلا

يلاوح ىلع عبرت˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘يا˘ن˘ب˘لا هذ˘ه نإا˘ف
ءزج ميدهت متو  ضصاوخلا دحأ’ دوعت  عبرم رتم004
ا˘ه˘ن˘ط˘ق˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا تل˘˘حر نأا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةديدجلا ةنيدملاب ةقئ’ تانكشس ىلإا ةليوط تاونشسل
اهباحشصأا اهعشضو يتلا ةيانبلا ىقبتل ، يباحر ةوخإ’او
اناكمو نيفرحنملل اعترم  اهتيشضرأا ةئيهت نود عيبلل
، ةيلوحكلا تابورششملاو تاردخملا يطاعتل  Óشضفم
نيبيرقلا  ناكشسلا نم ىأارم ىلع ةششحافلا عاونأا ىتششو
ة˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ل˘˘ك˘˘ششم نإا˘˘ف نا˘˘ك˘˘شسلا بشسحو ، ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

ىل˘ع ة˘ل˘ط˘م˘لا م˘هذ˘فاو˘ن ح˘ت˘˘ف نو˘˘ششا˘˘ح˘˘ت˘˘ي م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج
راو˘شسأ’ا ط˘شسو ير˘ج˘ي ا˘م نود˘ها˘ششي ’ ىت˘ح  ة˘يا˘ن˘˘ب˘˘لا
ناكملا تلوح يتلا ليخنلاو نيتلا راجششأاو ةمدهملا
ةث˘ع˘ب˘ن˘م˘لا ة˘ه˘ير˘ك˘لا ح˘ئاور˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن ، ة˘با˘غ ىلإا

نيفيشضم ، لوبلاو ةنفع˘ت˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن  ا˘ه˘ن˘م
ةيانبلا هذهب لوجتت تحبشصأا نيباعثلاو نارئفلا  نأا

مهتايح ىلع ارطخ ناكشسلا هربتعا ام وهو ، ةيرحب
نيذلا خويششلا ضضعب دكأا مهتهج نم ، مهلافطأا ةايحو
Óعف اهنأا  ةيانبلا هذه نم برقلاب ضسولجلا اوداتعا
ىل˘عو ا˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ب˘ير˘ق˘لا نا˘ك˘شسلا ىل˘ع ار˘ط˘خ تح˘˘ب˘˘شصأا
ضضرعتي نأا نكمي يتلا تاءادتع’ا ببشسب لافطأ’ا
اذه ىلإا ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘لا فر˘ط ن˘م ء’ؤو˘ه ا˘ه˘ل
عقت اهنأا ةشصاخ طيحملا هيوششت ىلإا ةفاشضإ’اب ناكملا

لعج ام و˘هو ، ةرا˘ج˘ت˘لا˘ب فر˘ع˘ت ة˘ق˘ي˘ت˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف
هذه كÓم رمأاب ةيلحملا تاطلشسلا نودششاني ناكشسلا
ةئيهتو ةدو˘جو˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لاو مدر˘لا ة˘لازإا˘ب ة˘يا˘ن˘ب˘لا
.نينطاوملا ةايح ىلع اظافح ةيشضرأ’ا ةعطقلا

نيدلازع.ل



¯  ê.fé«Ö 

،ديلا ةركل ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘جاو˘ي

00.81 ةعاشسلا نم ةيادب مويلا ءاشسم

هر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا تي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
يتلا ملاعلا ةلوطب باشسحل ،يلاغتربلا

،طرافلا ءاعبرأ’ا ذنم رشصم اهنشضتحت
ة˘˘˘˘يرادإ’ا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق ىل˘˘˘˘ع

ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف ،ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
رد˘˘شصت˘˘م ما˘˘مأا ،اد˘˘ج ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘شصو ة˘˘˘يو˘˘˘ق
نيتهجاوملا يف زاف يذلا ةعومجملا
ادنلشسيأا مامأا يلاوتلا ىلع نيتقباشسلا

ي˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘شسلا ل˘˘˘خد˘˘˘ي˘˘˘شسو ،بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ىل˘ع ،ثلا˘ث˘لا ه˘ئا˘ق˘ل مو˘ي˘لا ير˘ئاز˘ج˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘مأا رار˘˘˘شضأ’ا ّل˘˘˘قأا˘˘˘ب جور˘˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘˘مأا

ّنأا املع ،ةشسداشسلا ةعومجملا رّدشصتم
ةليقث ةجيتنب اومزهنا صسوكرب ءاقفر

يف مهل ءاقل يناث يف ،صسمأا لّوأا اّدج

،(93-42) اد˘˘ن˘˘ل˘˘شسيإا ما˘˘مأا ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ع˘شضو ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
يف هبّلغت دعب يشسيئرلا رودلل Óجر
ي˘بر˘غ˘م˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ما˘مأا ه˘ل ةارا˘ب˘˘م لّوأا

ل˘ت˘ح˘˘ي ثي˘˘ح،(42-32) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘ب

ن˘˘م ّل˘˘ك ف˘˘ل˘˘خ ة˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لا
يذ قا˘ي˘شس ي˘فو ،اد˘ن˘ل˘شسيإاو لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا

ةهجاوم نأا صسوكرب دوعشسم لاق ،ةلشص
ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصو ة˘˘يو˘˘ق نو˘˘ك˘˘ت˘˘شس لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘˘لا

اربتعم ،ةينطولا ةليكششت˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
تابختنملا ىوقأا نم دعي صسفانملا نأا
صسوكرب نأا ريغ ،ةيملاعلاو ةيبوروأ’ا
ةارابملا نوشضو˘خ˘ي˘شس ه˘قا˘فرو ه˘نأا د˘كأا

ميدقت ىلع نولمعيشسو ديدشش زيكرتب
صضيو˘ع˘˘ت م˘˘ث ن˘˘مو ،ة˘˘يو˘˘ق تا˘˘يو˘˘ت˘˘شسم
ي˘ف ه˘ب اور˘ه˘ظ يذ˘لا بحا˘ششلا ه˘˘جو˘˘لا
ىتحو ،ادنلشسيأا مامأا ةيناثلا ةارابملا
حا˘ير˘ب م˘ي˘حر˘لا د˘ب˘ع ءÓ˘مز ر˘شسخ اذإا

نإا˘ف ،ةر˘ي˘خأ’او ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ل˘ّهأا˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘م˘ي ن˘ل كلذ
ح˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘ل نأا كلذ  ،ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا رود˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل
ي˘˘ف ءو˘˘ج˘ّ̆ل˘˘لا ىل˘˘ع ّصصن˘˘ت ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
تÓ˘با˘ق˘م˘لا صسا˘ي˘ق˘م ىلإا لّوأ’ا ما˘ق˘م˘لا

لدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ،ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ِل ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو
،طاقنلا ديشصر ثي˘ح ن˘م نا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

يف برغملا ىلع رئازجلا تزاف انهو

عم .(42-32) ةجيتنِب ىلوأ’ا ةلوجلا
لّهأات لاغتربلا بختنم نأا ىلإا ةراششإ’ا

 .يناثلا رودلل ناوأ’ا لبق

ةجيتنب ““رسضخلا““ زواجتت ادنلسسيأا
 ةسضيرع

ديلا ةركل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ششف
ط˘ق˘شس نأا د˘ع˘ب ةأا˘جا˘ف˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘˘ف
ةليقث ةجيتنب يدنلشسي’ا هريظن مامأا

01-) لوأ’ا طو˘˘ششلا ىه˘˘ت˘˘ناو (93-42)

ةرهشس ،دحاو هاجتاب راشس ءاقل يف،(22
ة˘لو˘ج˘˘لا با˘˘شسح˘˘ل ،ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا˘˘ب تب˘˘شسلا
ة˘شسدا˘شسلا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

1202˘–لا˘يد˘نو˘م˘ل يد˘ي˘ه˘م˘˘ت˘˘لا رود˘˘ل˘˘ل

لÓخ نيقيرفلا لداعت دعبف ،رشصمب

نكمت،(3-3) ىلوأ’ا ق˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘قد˘˘˘˘˘˘لا
ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت ن˘˘م يد˘˘ن˘˘ل˘˘˘شسي’ا ي˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘شسلا

اشضراف (6-3) ريشصق فرظ يف قرافلا
،صشا˘ب˘ع˘˘ك ما˘˘ششه قا˘˘فر ىل˘˘ع ه˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘بوروأ’ا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘شصاو
ءاطخأ’ا لظ يف ““ةيموجه““ ةقيرطب
ةينطولا رشصانعلل ةريثك˘لا ة˘ي˘عا˘فد˘لا

ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف مد˘ق˘ت˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م اذ˘˘هو

لواحو،(11- 5) ع˘˘˘شسوأا قرا˘˘˘ف˘˘˘بو
قرافلا صصيل˘ق˘ت ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

هذه لك ،مشصخلا ةشسارششو ةوق نكلو
ينطولا بختنملا تلع˘ج ،تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا

لÓخ ريبك قرافب ةجيتنلا يف رخأاتي

ريغتت مل،(22-01) ىلوأ’ا ةلحرملا

ثيح ،يناثلا طوششلا لÓخ تايطعملا

ةرطيشسلا يدنلشسيأ’ا بختنملا لشصاو

ع˘فر لÓ˘خ ن˘م ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا راو˘˘طأا ىل˘˘ع

ىلع هقوفت د˘ي˘شسج˘تو ،ا˘ي˘لا˘ع عا˘ق˘يإ’ا

قرافلا ع˘ي˘شسو˘ت ة˘ي˘ن˘ب تا˘يو˘ت˘شسم˘لا ل˘ك

يدن˘ل˘شسيإ’ا ي˘عا˘ب˘شسلا ىد˘بأاو ،ادد˘ج˘م

نم ةشضيرع ةجي˘ت˘ن˘ب زو˘ف˘لا ي˘ف ه˘ت˘ي˘ن

ي˘فو ه˘ح˘لا˘شصل ءا˘ق˘˘ل˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست لÓ˘˘خ

ةفاشضإا نم نكمت نأا دعب ،دحاو هاجتا

˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ي ه˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج ىر˘˘˘˘خأا فاد˘˘˘˘هأا

نأا لب˘ق،(53-91) ةريبك ةي˘ح˘يرأا˘بو

ءاهنإا نم يدنلشسيإ’ا بخت˘ن˘م˘لا ن˘ك˘م˘ت

Ó˘˘˘ج˘˘˘˘شسم (93-42) ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصل ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا

صضرأا ىل˘˘˘˘˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل زو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف لوأا كلذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب

ةلوجلا يف طقشس نأا دعب ““ةنعارفلا““

صسفن باشسحلو  ،لاغتربلا مامأا ىلوأ’ا

ي˘ف لا˘غ˘تر˘ب˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م زا˘˘ف ،ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا

برغملا مامأا مويلا راهن نم قباشس تقو

21-) لوأ’ا طوششلا (33-02) ةجيتنب

21). 

ييلوبنوم عم هلبقتسم لوح ضومغلا ديزي روليد
:““توفيليت““ ـل تاحيرشصت يف يرئازجلا يلودلا لاق ثيح ،ييلوبنوم هيدان عم هلبقتشسم صصوشصخب صضومغلا ديزيل ،روليد يدنأا داع

يروكلا مشسوملا ءاهنإا لكششم يأا نودب لبقأاشس““ :لشصاويل ،““ثدحي دق ام فرعن ’ مدقلا ةرك يف نكلو ،اريثك ييلوبنوم بحأا انأا ؟يلبقتشسم““
لمعلا ةلشصاوم لواحأاو ييلوبنوم يف انأا ايلاح““ :فيشضيل ،““تقو يأا يف ريغتي نأا نكمي ءيشش لك قباشسلا يف تركذ امك نكلو ،يقيرف عم يلاحلا

مشسوملا ةياهن ةياغ ىلإا يقيرف عم يقبأاشس يننأاب ديكأاتلا يننكمي ’ ةرتفلا هذه يف““ :ةنشس92 بحاشص متتخيل ،““يقيرف يتدعاشسم لجأا نم
.““يوركلا
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ي˘يدا˘ن ن˘ي˘ب تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘˘م˘˘لا تد˘˘ه˘˘شش

ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسورو˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘شسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مو ترا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شش

نم61 عو˘ب˘شسأ’ا ن˘م˘شض ،خا˘بدÓ˘˘غ˘˘ن˘˘ششنو˘˘م

،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘نا˘م˘لأ’ا يرود˘˘لا تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م

ريهششلا مكحلا با˘شست˘حا د˘ع˘ب ةر˘ي˘ث˘م ة˘يا˘ه˘ن

م˘ج˘ن˘لا د˘شض ءاز˘ج ة˘ل˘كر صشت˘˘ير˘˘ب صسك˘˘ي˘˘ل˘˘ف

اهن˘م ن˘ك˘م˘ت ،ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مار ير˘ئاز˘ج˘لا

2 –2 ةجيتنلا ليدعت نم فيشضملا قيرفلا

ددرتي ملو ،ءاقللا نم ةريخأ’ا ةقيقدلا يف
هل تاحير˘شصت ي˘ف صشت˘ير˘ب صسك˘ي˘ل˘ف م˘ك˘ح˘لا

هراذ˘ت˘عا م˘يد˘ق˘ت ن˘م ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب
يف هئÓمزو ينيعبشس نب يرئازجلا مجنلل
نم نقيت نأا دعب ،خابدÓغنششنوم ايشسوروب

دق ناك هنأا مغر ،ءازجلا ةلكر ةيعرشش مدع
ديكأات ل˘ب˘ق ““را˘ف““ و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ىلإا أا˘ج˘ل
““رزو˘˘˘ب ترو˘˘˘ب˘˘˘شس““ ع˘˘˘قو˘˘˘م ل˘˘˘ق˘˘˘نو ،ا˘˘˘ه˘˘˘نÓ˘˘˘عإا

ي˘ت˘لا صشت˘ير˘ب صسك˘ي˘ل˘ف م˘ك˘ح˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت
:لاق ثيح ،ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ا˘ه˘ب ىلدأا
،ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ا˘ح˘شضاو ن˘ك˘ي م˘ل أا˘ط˘خ˘لا م˘ع˘˘ن““

ة˘لوا˘ح˘م˘ب ر˘طا˘خ ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘شص
،ة˘ق˘ير˘ط˘لا كل˘ت˘ب ترا˘˘غ˘˘تو˘˘ت˘˘شش بع’ كشسم
ىتح ةلماك ةطقللا رأا مل ينأاب فرتعأا نكل

ةد˘ق˘ع˘م تنا˘ك ا˘ه˘نأ’ ،و˘يد˘ي˘˘ف˘˘لا ة˘˘ششا˘˘شش ىل˘˘ع
ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م رذ˘ت˘عأا اذ˘ه˘لو ،ظ˘ح˘˘لا ءو˘˘شسل
’ ا˘م˘ك ،خا˘بدÓ˘غ˘ن˘ششنو˘م ا˘ي˘شسورو˘ب ي˘˘ب˘˘ع’و
ءادعشس اونوكي نأا تراغتوتشش يبعÓل نكمي
رار˘˘˘ق˘˘˘˘لا كلذ ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ششو ،““ءاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘كر˘˘˘˘ب

ا˘˘˘ي˘˘˘˘شسورو˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ ىد˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘مرا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شضغ
ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ىلدأا ثي˘˘˘ح ،خا˘˘˘بدÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ششنو˘˘˘˘م
،نا˘˘م˘˘فو˘˘ه˘˘شسا˘˘نو˘˘جو ،را˘˘˘مار˘˘˘ك فو˘˘˘ت˘˘˘شسير˘˘˘ك

تا˘ح˘ير˘شصت˘ب زور و˘˘كرا˘˘م ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو

مكحلل يشساقلا رارقلا اهيف نودقتني ةيران

رهششأا دحأا ايلاح دعي يذلا ،صشتيرب صسكيلف

بردملا لاقو ،ةيبوروأ’ا ةراقلا يف ماكحلا

مدق˘ن˘شس““ :ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب زور و˘كرا˘م

ينا˘م˘لأ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل ا˘جا˘ج˘ت˘حا ح˘جرأ’ا ىل˘ع

ءا˘˘ط˘˘خأا ن˘˘م ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م لو˘˘ح را˘˘شسف˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل

بشستحا فيك مهفأا مل انأا ،مكحلا اهبكتري

ريغ اهنأا فرعيشس اهآار نم لكو ءازج ةلكر

.““ةدوجوم

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

(اشس00:81 ىلع مويلا) لاغتربلا – رئازجلا

يناثلا رودلل لهأاتلا نامسض دعب رارسضألا لقأاب جورخلل ““رسضخلا““

ديلا ةركل ملاعلا ةلوطب

(اشس03:41 ىلع مويلا) ايبيل – رئازجلا

برغملا ““ناك““ يف ىلوألا مدقلا عسضول ““رسضخلا““ لابسشأا

ةيرمعلا ةئفلا صسفنل ايقيرفإا ممأا صسأاكل ةلهؤوملا ايقيرفإا لامشش داحتإا ةرود مويلا ةنشس71 نم لقأ’ ينطولا بختنملا  نششدي
تاشس’ بردملا لابششأ’ ةبشسنلاب ةمهم ىقبت ةعقوم يف ةيليوج نم صسماخلا بعلم ىلع ايبيل بختنم ةارابمب برغملا يف ةررقملا
تابختنم ثÓث اهيف دجاوتي يتلا ةرودلا هذه ت’وج رخآا يف صسنوت ةهجاوم لبق ثÓثلا طاقنلاو زوفلا ليشصحتب نيبلاطملا

دشسل نيبرتغملا نيبعÓلا نم11 ب ينطولا بختنملا ناعتشساو اذه ،ايقيرفإا صسأاكل لوأ’ا زكرملا بحاشص بختنملا لهأاتي نأا ىلع
ببشسب تائفلا هذهل يوركلا طاششنلا فقوت ببشسب ةشسفانملا صصقنب قلعتت يتلاو يلاحلا بختنملا اهنم يناعي يتلا لكاششملا

، يلاغنشسلا بختنملا مامأا طقف نييدو نيءاقلب ةينطولا ةبخنلا تفتكا ثيح ةعشضاوتملا تاريشضحتلا بناج ىلإا انوروك صسوريف
صصقن اميشس’ بختنملا هجاوت يتلا لكاششملا نع ينطولا بردملا ثدحتو ، ينطولا بختنملا اهيف رشسخ يتلا نيتهجاوملا يهو
مغر تايئاهنلل دوعشصلا ىلع لمعلاو ةبيط ةجيتن قيقحتل ىعشسيشس هنكل ، تاشصبرت بايغل نيبعÓلا نيب صسناجتلا مدعو ريشضحتلا

عشساتلا موي متتخت يتلا ةرودلا يف ةكراششملل رئازجلا ىلإا صسمأا Óشصو يشسنوتلاو يبيللا نيبختنملا نأا ركذي ،ةمهملا ةبوعشص
بيجن.ج.صسنوتو رئازجلا ةلباقمب يلاحلا رهششلا نم ةرششع

هدض ءازج ةلكر بستحا امدعب

ينيبعسس نب نم رذتعي تراغتوتسشو خابدÓغسشنوم ةارابم مكح

انوروك ببشسب

 طقف ابعل11 ىلإا تايرابملا مئاوقل ىندألا دحلا ضضيفخت ررقت فاكلا

ءدبل هب حومشسملا نيبعÓلا ددعل طورششملا ىندأ’ا دحلا ليدعت صسما لوا ،““فاكلا““ مدقلا ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا تررق

ةنجللا هتدقع يذلا عامتج’ا لÓخ كلذو،91 ديفوك دجتشسملا انوروك صسوريف راششتن’ ارظن ةيلاحلا فورظلا ببشسب تايرابملا
اشصاخ افيشض هرابتعاب ““افيف““ مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا صسيئر ونيتنافنإاينايج روشضحب ،نوريماكلاب يدنواي يف  فاكلل ةيذيفنتلا

ددعل ىندأ’ا دحلا ليدعت مت““ :يمشسرلا اهنايب يف فاكلا تركذو ،تبشسلا صسما تقلطنا يتلا0202 نييلحملل ةيقيرفأ’ا ممأ’ا ةلوطبل

نايب فاشضأاو ،““ةرتفلا هذه لÓخ ابع’51 نم لقأا عم بعللاب قرفلل حامشسلل،91 ديفوك ببشسب ةارابملا ءدبل هب حومشسملا نيبعÓلا

بعÓل نكمي ىمرم صسراح دوجو مدع ةلاح يف““ :نايبلا لشصاوو ،““ةارابملا ماقت ،ةارابم بعلل ابع’11 قيرفلا ىدل ناك اذإا““ :فاكلا

2- ةجيتنب ارشساخ قيرفلا ربتعي ’إاو ،ابع’11 بعلملا يف نيبعÓلا ددع يلامجإا نوكي نأا طرششب ىمرملا صسراح لحم لحي نأا رخآا

تاديشسلل ةيقيرفأ’ا ممأ’ا صسأاك ةفاشضتشس’ برغملا رايتخا ،فاكلل ةيذيفنتلا ةنجللا اهتذختا يتلا ىرخأ’ا تارارقلا زربا نمو،““0

ةنشس71 تحت ةيقيرفأ’ا ممأ’ا صسأاك ةفاشضتشسا قوقحب ةشصاخلا تاحششرتلا ميدقت ةيلمع حتف ةداعإا نع فاكلا تنلعأا امك،2202

صسأاك حئاول ليدعت مت امك،2202 ةيئطاششلا مدقلا ةركل ةيقيرفأ’ا ممأ’ا صسأاكو3202 ةنشس02 تحت ةيقيرفأ’ا ممأ’ا صسأاكو3202

ديدعلا ىلع91 ديفوك ريثأات عم و ،ىرخا ةيحان نم ،يفاشضإ’ا تقولا لÓخ يفاشضإا ليدبتب حامشسلل ةنشس02 تحت ةيقيرفأ’ا ممأ’ا
باحشسن’ا ت’اح عيمجل وفعلا حنم فاكلل ةيذيفنتلا ةنجللا تررق ،تاقباشسملا فلتخم يف قرفلا لبق نم باحشسن’ا تايلمع نم

““افيفلا““ و ““فاكلا““ نيب كرتششم دفو ليكششتب ةيذيفنتلا ةنجللا تشصوأا ،ريخأ’ا يف و ،نآ’ا ىتح0202 صسرام نم ارابتعا هذه
.ةيموكحلا تاطلشسلاو مدقلا ةركل يداششتلا داحت’ا نيب ةمزأ’ا نم جورخلل قرط ةغايشص يف ةدعاشسملل

ديلو.ف

رهظي يدوعسلا بابشلا سيئر
 يرمعلب ىلع ةينقع هدقح

بابششلا يدان صسيئر ،ناطلبلا دلاخ مدشص
مشض يف بغرتيتلايلحملا يلهأ’ا ةرادا،يدوعشسلا
بابششلا بع’ يرمعلب لامج يرئازجلا يلودلا عفادملا
ثدحتو ،يلاحلا يشسنرفلا نويل يدان بع’و قباشسلا
عقوم يف يدانلا ةانق ربع بابششلا ريهامجل ناطلبلا
بعÓلا““ :Óئاق ““بويتوي““يعامتج’ا لشصاوتلا
،““انتقفاومب ’إا ةيدوعشسلا ىلإا يتأاي نل يرئازجلا

نم صسبÓملا علخ ةفرغ ذقنأا بعÓلا ليحر““ :فاشضأاو
،هليحر نم رشسخي مل بابششلاو ،ةيبلشسلا ءاوجأ’ا

،““ت’وطبلاب جيوتتلا قيرط ىلع راشس نآ’ا قيرفلاو
ةرادإاو يرئازجلا عفادملا نيب ارخؤوم فÓخ ثدحو
ثيح ،يشسنرفلا نويل يدانل لوأ’ا ليحر دعب ،بابششلا

ام وهو ليحرلاو دقعلا ءاهنإا يرئازجلا بعÓلا بلط
يمÓعإ’ا لاق ،قباشس تقو يفو ،بابششلا ةرادإا هتلعف
نأاب رداقلادبع نشسح يدوعشسلا يشضايرلا دقانلاو
ةرتف لÓخ يرمعلب مشضل قافت’ لشصوت دق يلهأ’ا
نم ديدعلا تدكا امك ،ةيلاحلا ةيوتششلا ت’اقتن’ا
قحتليشس يرئازجلا بعÓلا نأاب ةيمÓعإ’ا رداشصملا

ىلع لوشصحلا عم مشسوملا فشصنو نيمشسوم ةدمل يلهأÓب

دعب نكلو ،لاير نويلم81 هردق يونشس بتار
دجي دق يله’ا نأا ودبي ناطلبلا دلاخ تاحيرشصت

تاربخلا بحاشص يرئازجلا عفادملا مشض يف ةبوعشص
.ةلبقملا ةيوتششلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ

ديلو.ف

يلاحلا مشسوملا ةياهن عم يهتني يرشسيوشسلا نويشس عم هدقع

ابوروأا يف ةرماغملا ةلسصاوم يف هتبغر دكؤوي يوÓلا دبع
ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا د˘˘ق˘˘ع بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
يدا˘˘ن فر˘˘ت˘˘ح˘˘م يوÓ˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع بو˘˘˘يأا
ثي˘ح ،ه˘ت˘يا˘ه˘ن ن˘˘م ير˘˘يو˘˘شسلا˘˘نو˘˘ي˘˘شس
م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ا˘ي˘م˘شسر ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘شس
’و ،ار˘˘شسيو˘˘شس ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا يور˘˘ك˘˘˘لا

قباشسلا ةمشصاعلا داحتا عفادم لغششي
،هلبقتشسم يف ريكف˘ت˘لا˘ب ه˘لا˘ب ا˘ي˘لا˘ح
ىل˘˘ع ز˘˘كر˘˘ي ثي˘˘ح ،ه˘˘لو˘˘ق د˘˘ح ىل˘˘˘ع
لا˘قو ،ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘شضرا قو˘ف ه˘ل˘˘م˘˘ع
اهتزربا تاحيرشصت يف رشضخلا بع’

““نا˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘˘ل““ ة˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘شص صسمأا
ىل˘ع ا˘ي˘لا˘˘ح ز˘˘كرأاا˘˘نأا““ :ة˘˘ير˘˘شسيو˘˘شسلا

ة˘˘˘ي˘˘˘شضرأا قو˘˘˘ف نو˘˘˘ي˘˘˘˘شس ع˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ن’ا ذ˘ن˘م ي˘لا˘ب ل˘غ˘˘ششا ’و ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

ةياهن دعب يل˘ب˘ق˘ت˘شسم ي˘ف ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘لا˘ب
عفاد˘م فا˘شضأاو ،““ق˘ير˘ف˘لا ع˘م يد˘ق˘ع

:قباشسلا يبملو’ا ينطولا بختنملا
ي˘فار˘ت˘ح’ا ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم نأا˘ب د˘ق˘ت˘عا““

دق يتلا صضور˘ع˘لا˘ب ا˘نو˘هر˘م نو˘ك˘ي˘شس
رمأ’ا ادهو ،ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف ي˘ن˘ل˘شصت
،““بي˘غ˘لا م˘ل˘ع ي˘ف ه˘˘نأ’ يد˘˘ي˘˘ب صسي˘˘ل
بعÓلا دكا ،هتا˘حو˘م˘ط صصو˘شصخ˘بو
،لاو˘م’ا ءارو صضكر˘لا صضفر˘ي ه˘˘نأا˘˘ب
يشضايرلا عورششم˘لا را˘ي˘ت˘خا ل˘شضف˘يو
لا˘ق ثي˘˘ح ،ا˘˘بوروأا ي˘˘ف فار˘˘ت˘˘ح’او
يف رارمتشس’ا لشضفي هنأاب ةحارشص

ىد˘˘˘حا ىلا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ىل˘˘˘ع ا˘˘˘˘بوروا
وا يرطقلا يرودلا يف فارت˘ح’او بع˘ل˘لا اورا˘ت˘خا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘ئÓ˘مز ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه““ :حر˘شصو ،ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لا ت’و˘ط˘ب˘لا
،““رخآا دلب يأا وا ارشسيوشس يف ءاوشس ابوروأا يف رارمتشس’ا ىنمتا““ :فاشضأاو ،““انأا صسيل نكل ،ةيجيلخلا تايرودلا دحا وا ،يدوعشسلا

ثلاثلا همشسوم ايلاح بعلي ثيح ،نيمشسوم يرشسيوشسلا نويشس يدان عم يوÓلا دبع بويا يرئازجلا يلودلا بعÓلا صضاخو

72 بحاشصو ““فافلا““ ةيميداكا جيرخ لمأاي امك ،قيرفلا عم هدقع ديدجتل يدانلا ةرادا ىدل ةين دوجو مدع لظ يف ،ريخ’او

نا ىلا ةراشش’ا ردجت ثيح ،ينطولا بختنملا عم ةناكم زجح وحن هل ليبشسلا هنأاب كردي وهو ابوروأا يف رارمتشس’ا يف ةنشس

ينطولا بردملا ةمئاق نم هتدعبا يتلا ةباشص’ا ول رشصمب9102 ايقيرفا صسأاك يف رشضخلا عم ةكراششملا كششو ىلع ناك بعÓلا
.يشضاملب لامج

ديلو.ف

تÓ˘ي˘ج˘شست ةر˘ت˘ف ح˘ت˘˘ف صسمأا ““فا˘˘ف““ مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ترر˘˘ق

13 ىلإا52 نم ةدتم˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ،لوأ’ا فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘يد˘نأ’ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا

بلط ىلع ءانب ةيلاردفلا ةئيهلا رارق يتأايو ،ةيئانثتشسا ةفشصب يراجلا يفناج
،ةيئانثتشسا ةيوتشش ت’اقتنا ةذفان حتفب بلاط يذلا ،رئازجلا ةيدولوم يدان نم
لاقو ،ايقيرفأا لاطبأا يرودب ،تاعومجملا رود رامغ لوخد لبق هفوفشص معدل
اقفو““ :يمشسرلا هعقوم ربع هرششن نايب يف صسمأا مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا

ىلإا52 نم ةيفاشضإا ليجشست ةرتف حتف ررقت ،انوروك ةرتف لÓخ افيفلا حيرشصتل

ةجردلاب فرتحملا مشسق يف نيرششعلا ةفرتحملا ةيدنأÓل يراجلا رهششلا نم13
ردقلاب نيبع’ بادتنا ىلع ارداق نوكيشس قيرف لك نأاب نايبلا فاشضأاو ،““ىلوأ’ا

تÓيوحتلا ةرتف يف هلجشس ام باشستحاب ،ةزاجإا82 ىلإا لوشصولاب هل حمشسي يذلا
مه ،ءارجإ’ا اذه˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا نأا˘ب نا˘ي˘ب˘لا د˘كأاو ،ةر˘ي˘خ’ا ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا
عم ،بناجأ’ا نوبعÓلاو ،ةيبنجأ’ا ت’وطبلا يف نوبعلي نيذلا نويرئازجلا
لمكأاو ،دان لك يف بناجأ’ا نيبعÓلا ددع نأاششب اهب لومعملا حئاوللا مارتحا
نيب لا˘ق˘ت˘ن’ا ع˘ن˘م م˘ت˘ي˘شس ،ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ة˘هاز˘ن ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘جأا ن˘مو““ :نا˘ي˘ب˘لا
.““اتاب اعنم ةيرئازجلا ةيدنأ’ا

ديلو.ف

 يلÓيجلبو ةرومعب قحتلي دادزولب مجاهم

 لوألا فرتحملل نيفادهلا ةرادسص يف يثÓث
،لوأ’ا فرتحملا ةلوطب يفاّده ةحئ’ ةرادشصِب ،لوحلب ةزمح دادزولب بابشش مجاهم قحتلا

ةارابم يف ،نارهو ةيدولوم يدان رئاّزلا دشض دادزولب بابشش هقيرف فده لوحلب ةزمح ّلجشسو

يف فادهأا5 ىلإا هتّلغ لوحلب عفرو ،ةنماثلا ةلوجلا باشسحِل،(1-1) لداعتلا ةجيتنِب تهتنا
ةيعمج باعلأا عناشص يلÓيجلب رودق ةقفر ةرادّشصلا يشسرك يف كرتششيِل ،يلاحلا مشسوملا ةلوطب

نبا – (ةنشس72) لوحلب ناكو ،فيطشس قافو ناديم طشسوتم ةرومع نيمأ’ا دمحمو ،فلششلا

ةياهن دنع هتّدم يشضقنت ٍدقعِب،9102 فيشص دادزولب بابشش قيرف ىلإا ّمشضنا دق – مناغتشسم
يف يلÓيجلب صسكع ،ءازج ةلكر نم فده ّيأا لّجشسُي مل هنأاِب ةرومع زّيمتيو ،يلاحلا مشسوملا

بعل امنيب ،ناترّخأاتم ناتلباقم هشصقنت دادزولب بابشش نأا امك .ةدحاو ةّرم لوحلبو ،نيَتبشسانم
ديشصرِب يناثلا زكرملا يف عقومتيو  ،نآ’ا ّدحِل ةجمربُملا تÓباقملا ّلك ةيعمجو فيطشس قافو

ناديم طشسوتم نيدلا ماشسح ماششهو ،رئازجلا ةيدولوم مجاهم يويرف يماشس :يعابّرلا فادهأا4
.ةرواشسلا ةبيبششِل طشسولا طخ يَبع’ يديمح ديعلب ةقفر يدوعشسم لÓبو ،ةيدملا يبملوأا

 بيجن.ج

نطولا جراخ نيفرتحملا نييرئازجلاو بناجأ’ا طقف صصخت تابادتن’ا

لوألا فرتحملا ةيدنأا ةدئافل يئانثتسسا يوتسش وتاكريم حتفب حمسست ““فافلا““

ةنس71 نم لقف ايقيرفإ لامش داحتإ ةرود
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ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لأ يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ ضشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
يف لوهجم ويرانيسس ،ينيطنسسقلأ
ة˘˘˘لا˘˘˘ح بب˘˘˘سسب ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ ة˘˘˘˘نوآلأ
ق˘ير˘ف˘لأ ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘ت˘لأ ط˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘لأ

جئاتن عجأرت لظ يف ،ينفلأ هزاهجو
ن˘ع ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لأ هز˘˘ج˘˘عو ،يدا˘˘ن˘˘لأ
رمألأ ،ةيقيقحلأ ةقÓطنلأ قيقحت
بردملأ ةقÓع ىلع أريثك رثأأ يذلأ

ثيح ،يدانلاب ينأرمع رداقلأ دبع
ىلع ي˘نا˘سسم˘ل˘ت˘لأ ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ح˘ب˘سصأأ
مدع ببسسب أددجم ةلاقتسسلأ بأوبأأ

طغسضلأ ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق
قاسشع لب˘ق ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ضضور˘ف˘م˘لأ

دق ينأرمع ناكو ،يدانلأ يبحمو
ةطرافلأ ةأرابملأ ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ن˘ل˘عأأ
ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘ي˘ب˘سش د˘سض ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ةسضراعلأ ضسأأر ىلع نم هتلاقتسسأ
،ةرم يناثل ةنيطنسسق بابسشل ةينفلأ

ي˘ف ه˘ي˘لإأ ا˘ن˘قر˘ط˘ت د˘ق ا˘ن˘ك ا˘م و˘هو
هسسفن ينأرمع ىتحو ،ةقباسس دأدعأأ
هلي˘حر ما˘مأأ ا˘حو˘ت˘ف˘م با˘ب˘لأ ى˘ق˘بأأ

نأرهو ةيدولوم مامتهأ دعب ةسصاخ
نيجاطوب هدعاسسم دجيل ،هتامدخب
برد˘م ة˘ق˘فر ة˘ه˘جأو˘لأ ي˘ف ه˘سسف˘ن

يندبلأ رسضحملأو طيرسش ضسأرحلأ
ق˘ير˘ف˘لأ ى˘ل˘ع فأر˘سشإÓ˘ل ي˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘ل
وبعل تاب كأذو أذه نيبو ،اتقؤوم
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لأ ي˘سضا˘˘ير˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ

برد˘م˘لأ ءا˘ق˘ب لو˘˘ح نو˘˘م˘˘سسق˘˘ن˘˘م
ضسأأر ى˘ل˘˘ع ه˘˘مد˘˘ع ن˘˘م ي˘˘نأر˘˘م˘˘ع
ثي˘ح ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ة˘سضرا˘ع˘˘لأ

ءا˘ق˘ب˘ب ر˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ ضضع˘˘ب تب˘˘لا˘˘ط
ة˘˘ق˘˘فر ي˘˘نا˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لأ برد˘˘˘م˘˘˘لأ
ةقفر رأوسشملأ لامكإأو ةروسضخلأ
ةعومجم ضضفري نيح يف ،قيرفلأ

ريخألأ أذه ةدوع قيرفلأ يبعل نم
نأأو ة˘سصا˘خ ،أدد˘ج˘م ق˘ير˘˘ف˘˘لأ ى˘˘لإأ

نيبو هن˘ي˘ب ر˘م˘ي ل ى˘ح˘سضأأ را˘ي˘ت˘لأ
د˘م˘ع˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ضضع˘˘ب
مغر ،ةريخألأ ةرتفلأ يف مهسشيمهت
هيبعل عي˘م˘ج˘ل ة˘جا˘ح˘ب ق˘ير˘ف˘لأ نأأ

م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق ر˘˘سصن˘˘ع يأأو
،ةسصرفلأ هل حنمت نأأ بجي ةفاسضإلأ

ةليكسشت تفنأاتسسأ ،رخآأ بناج نم
ةيسشع ،اهتابيردت يسضايرلأ يدانلأ
ثي˘˘ح ،ضسبأر˘˘˘كلأ بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب ،ضسمأأ
نيجاطوب دمح˘م د˘عا˘سسم˘لأ فر˘سشأأ

با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘ح˘˘سصلأ ى˘˘ل˘˘ع
ه˘سضفر بب˘سسب ي˘نأر˘م˘ع برد˘˘م˘˘لأ
.كÓملأ بلاطمل خوسضرلأو ةدوعلأ

هتوحسص ،ةمسصاعلأ داحتأ يدان دكأأ
ةركل ىلولأ ةفرتحملأ ةلوطبلأ يف
عيرسس هفيسض مامأأ هزوف دعب مدقلأ

ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب ضسمأ لوأ ءا˘˘سسم نأز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
ن˘م˘سض ،د˘حأو فد˘ه ل˘با˘ق˘م فأد˘˘هأأ

ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لأ ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ تا˘˘ه˘˘جأو˘˘م
يدا˘م˘ح ر˘م˘ع بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ
داحتأ ة˘ي˘ثÓ˘ث ل˘ج˘سسو ،ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب
يف يمسساقلب ليعام˘سسإأ ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ

يف يردوك ةزمحو،(81) ةقيقدلأ

لجسس اميف،(58و25) نيتقيقدلأ
ديحولأ نأز˘ي˘ل˘غ فد˘ه دأو˘ع ن˘ي˘سسح

داحتأ يدان لخدو،(27) ةقيقدلأ يف

حجنو ،امجاهم ةأرابم˘لأ ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ
هبعل ربع ليجسستلأ باب حاتتفأ يف
ة˘ي˘سسأأر˘ب ي˘م˘˘سسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإأ

عيقوت يف داحتلأ حجن مث ،ةعداخم

ربع،(25) ةقيقدلأ يف يناثلأ فدهلأ
نم ةدترم ةرك عبات يذلأ يردوك
،كا˘ب˘سشلأ ى˘لإأ ا˘˘ه˘˘لو˘˘حو ،ضسرا˘˘ح˘˘لأ

جور˘˘خ ي˘˘ف ،فد˘˘ه˘˘لأ أذ˘˘ه بب˘˘سستو
ثيح ،مهتقطنم نم نأزيلغ يبعل
فده نع ترمثأأ ،تÓمح ةدع أونسش
ي˘فو ،دأو˘ع ر˘ب˘ع قرا˘ف˘لأ ضصي˘ل˘˘ق˘˘ت

ي˘ف يردو˘ك ح˘ج˘˘ن،(58) ةقي˘قد˘لأ
دعب ،هقيرفل ثلا˘ث˘لأ فد˘ه˘لأ ة˘فا˘سضإأ

ضسراحلأ نم ةدتر˘م ةر˘كل ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
داحتأ عفرو ،كابسشلأ اهنكسسأأ ةيسسأأرب

11ـلأ ةطقنلأ ىلإأ ،هديسصر ةمسصاعلأ

ةطقن قرا˘ف˘ب ،ر˘سشا˘ع˘لأ ز˘كر˘م˘لأ ي˘ف
زكرملأ بحاسص عيرسسلأ نع ةدحأو

ير˘ي˘ت ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ دا˘˘سشأأو،21ـلأ
،ةم˘سصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأ برد˘م ،ه˘ي˘جور˘ف
غ˘ير˘سس ه˘ف˘ي˘سض ى˘ل˘ع ه˘ق˘ير˘ف زو˘ف˘˘ب

ثلاثلأ وه زوفلأ نأأ ثيح ،نأزيلغ
يذلأ ،ةمسصاعلأ داحتل يلأوتلأ ىلع

ةطقن11ـب11ـلأ زكرم˘ل˘ل ى˘ق˘ترأ
ي˘ف ،ة˘ي˘ب˘ل˘سس ج˘ئا˘ت˘ن ل˘ج˘سس ا˘مد˘˘ع˘˘ب
لا˘قو ،ى˘لوألأ ضسم˘˘خ˘˘لأ تلو˘˘ج˘˘لأ

ع˘قو˘م˘ل˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ،ه˘˘ي˘˘جور˘˘ف
زوف وه““ :ةمسصاعلأ داحتل يمسسرلأ
ةأرا˘ب˘م˘لأ»:فا˘سضأأو ،““أد˘ج ي˘با˘ج˘˘يإأ

ضسفانملأ نأأ ملعن انكو ،ةبعسص تناك
:ع˘با˘تو ،““تا˘بو˘ع˘سص ا˘ن˘ل ق˘ل˘خ˘ي˘˘سس
،م˘˘ه˘˘م تأرا˘˘سصت˘˘نلأ ة˘˘ل˘˘˘سصأو˘˘˘م““
أوحح˘سص د˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ نأأ ي˘ن˘ع˘يو
يف اننأأ ىلع دكؤوي امك ،مهءاطخأأ
مهم مدقلأ ةرك يف روطتلأ و ،روطت

““أدج

انتليكصشت““ :ىيحي رتنع
ةجاحب نحنو ةقثلا تداعتصسا

““لمعلا نم ديزملا ىلإا

يسضايرلأ ر˘يد˘م˘لأ ن˘م˘ث ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ىيحي رتنع ةمسصاعلأ داحتأ قيرفل
مامأأ هقيرف هقيرف هققح يذلأ زوفلأ
زوفلأ رب˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ،نأز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘سس
ءا˘˘ن˘˘بأل ي˘˘لأو˘˘˘ت˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ثلا˘˘˘ث˘˘˘لأ
ترسشنو ،ةلوط˘ب˘لأ ي˘ف ةرا˘ط˘سسو˘سس
دا˘ح˘تأ ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ة˘ح˘ف˘سصلأ
يسضايرلأ ريدملأ حيرسصت ةمسصاعلأ

:Óئاق ةأرابملأ ةياهن دعب ىيحي رتنع
يذلأ زوفلأ أذهب ءأدعسس دج نحن““
،““ي˘لأو˘ت˘لأ ى˘ل˘˘ع ثلا˘˘ث˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
دد˘˘˘سصب ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘لأ““ :فا˘˘˘˘سضأأو
ل˘سصأو˘ن ن˘ح˘نو ،ة˘ق˘˘ث˘˘لأ ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ
ى˘لإأ د˘ع˘ب ل˘سصن م˘ل ا˘˘ن˘˘نأل ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
:لسصأوو ،““هريطسست مت يذلأ فدهلأ
ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأ ع˘م ا˘ن˘م˘ل˘كت د˘ق˘˘ل““
لمعلأ ةفعاسضم لجأأ نم نيبعÓلأو
ان˘ي˘ل˘ع ا˘مو فأد˘هألأ ى˘لإأ لو˘سصو˘ل˘ل
.““لمعلأ مث لمعلأ ىوسس

  ديلو.ف

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةضضاـيرلأ راـبخأأ5916ددعلا1202 يفناج81 نينثإلا14
www.akhersaa-dz.com

ةطرو يف ةرادإ’او طبخت نم ةلاح ششيعي ““يسسايسسلا““
  فيطصس قافوينفلا مقاطلا ةيعضو فلي يذلا ضومغلا ببسب /ةنيطنسق بابش

ىلع رسسحتي يكوكلا
““ديمعلا““ مامأا ةميزهلا

ةل˘سسل˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ ي˘ف ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ق˘ف˘خأأ

ضضرعتو ،ي˘سضا˘م˘لأ ما˘ع˘لأ ذ˘ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإلأ ه˘ج˘ئا˘ت˘ن

نود فدهب رئأزجلأ ةيدولوم هفيسض دي ىلع ةميزهلل

ةلوطب نم ةنماثلأ ةلوجلأ مسسرب ،ضسمأأ لوأأ ةيسشع در

،ديحولأ ةيدولوملأ فده ،ىلوألأ ةفرتحملأ ةطبأرلأ

،راسصتنلأ أذهبو،57 ةقيقدلأ يف ،ةرامعل ليبن هعقو

زكرملأ يف ةطقن71 رئأزجلأ ةيدولوم ديسصر حبسصأأ

91 ـب ،ةرأدسصلأ بحاسص فيطسس قافو فلخ ،يناثلأ

ل˘ي˘ب˘ن برد˘م˘لأ بر˘عأأ ،ه˘تأذ قا˘ي˘سسلأ ي˘فو ،ة˘ط˘˘ق˘˘ن

ة˘م˘يز˘ه˘ل˘ل ه˘تر˘سسحو ر˘ي˘ب˘كلأ ه˘ب˘سضغ ن˘ع ي˘كو˘كلأ

نأأ ىلإأ أريسشم،9102 ربمفون ذنم قافولل ىلوألأ

عقو نيأأ بولطملأ ىوتسسملأ يف أونوكي مل هيبعل

ةيلاعف ضصقن ىلإأ ةفاسضإلاب ةديدع ءاطخأأ يف عافدلأ

ىمرملأ مامأأ نايحألأ بلغأأ يف هتنوعرو موجهلأ

تناك ةأرابملأ““ ددسصلأ أذه يف لاقو ،يمسصاعلأ

ة˘يدو˘لو˘م بنا˘ج ن˘م نا˘ك ظ˘ح˘لأو ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘˘سص

فاسضأأو ،““رومألأ مسسحي فيك فرع يذلأ رئأزجلأ

مل موجهلأو عافدلأ يف ةيئأدب ءاطخأأ يف انعقو““

نم ديدعلأ انعيسض ،بولطملأ ىوتسسملأ يف نكي

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘سس ،ى˘مر˘م˘لأ ما˘˘مأأ تأر˘˘كلأو ضصر˘˘ف˘˘لأ

.““تايرابملأ مداق يف ءاطخألأ حيحسصت

بيجن.ج

لئابقلا ةبيبصش

انيلع نيعتي ناك““ :ناف’
كرادتل ناسسملت ىلع زوفلا

 ““ةمسصاعلا داحتا ةارابم
نم نيمث زوفب لئابقلأ ةبيبسش قيرف ةليكسشت تداع

دأدو باسسح ىلعسسمألوأأ دÓبلأ برغ ىلإأ اهلقنت

راطإأ يف يفطل ديقعلأ بعلمب (2-0) ةجيتنب ناسسملت

ثيح ،ىلوألأ ةفرتحملأ ةلوطبلأ نم ةنماثلأ ةلوجلأ

ءاقللأ نم ةريخألأ تأرتفلأ لÓخ ةبيبسشلأ قلأات دسسجت

يف ءأزج ةلكر نم دمحم لابوطلأ يبيللأ ةطسسأوب

ديكأاتلأ فده ةلزن هليمز فاسضأأ مث،97 ةقيقدلأ

رهسشأأ ةأرابم يف،09 + 1 ةقيقدلأ يف راسصتنلأو

حياسس نب نم لكل نيوأرمح نيتقاطب مكحلأ اهيف

قق˘ح أذ˘ه˘بو ،دأدو˘لأ بنا˘ج ن˘م ي˘لÓ˘سشو ة˘ب˘ي˘ب˘سشل˘ل

ع˘م لوألأ هزو˘ف ،نا˘فل ضسي˘ند ي˘سسنر˘ف˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ

وهو ،طايتحلأ ةكد نم هل ةأرابم يناث يف ةبيبسشلأ

عباسسلأ فسصلأ ىلإأ دوعسصلابيرانكلأ قيرفل حمسس ام

يف قرغلأ نوينايزلأ لسصأو امنيب ،ةطقن21ديسصرب

نو˘كيو ،ط˘ق˘ف طا˘ق˘ن4 عومجم˘ب بي˘تر˘ت˘لأ عا˘ق

بقع هيدقتنم ىلع در دق يرانكلل ديدجلأ بردملأ

ي˘ف وزو يز˘ي˘ت ي˘ف ه˘ل لوألأ ءا˘ق˘ل˘لأ ي˘ف ةرا˘˘سسخ˘˘لأ

لاقو ،ةمسصاعلأ داحتأ فيسضلأ مامأأ ةيسضاملأ ةلوجلأ

ىلع اقلعم قباسسلأ ةنيطنسسق بابسش قيرف بردم

ةبيبسشلأ ىلع نيعتي ناك هنأاب هتياهن دعب ءاقللأ ةجيتن

كأرد˘ت˘سسل ن˘م˘ث˘لأ نا˘ك ا˘م˘ه˘م نا˘سسم˘ل˘ت ي˘ف زو˘ف˘لأ

ةيمسسرلأ ةحفسصلل حرسص ثيح ،ةريخألأ ةراسسخلأ

ىلع أورسصأأ نوبعÓلأ““ :Óئاق كوبسسيف ىلع قيرفلل

دا˘ح˘تأ د˘ي ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسا˘ق˘لأ ةرا˘سسخ˘لأ بق˘ع كرأد˘ت˘˘لأ

دقل““ :فاسضأأو ،““ةيسضام˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لأ

تناك يتلأ ناسسملت مامأأ ةيلاع ةيلاتق ايحور أورهظأ

اه˘ت˘ي˘ع˘سضو ى˘لإأ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ن˘م˘ث يأا˘ب زو˘ف˘ل˘ل ى˘ع˘سست

:لسصأوو ،““طاقنلل اهتجاحو ةلوطبلأ يف ةبعسصلأ

،ةأرابملأ يف ىرخأأ ضصرف انعيسضو ،قحتسسم زوفلأ““

،““هتأرتف مهأأ ىلع رطيسسنو ءاقللأ ريسسن فيك انفرعو

نيأأ ،ةمسصاعلأ داحتأ مامأأانءاطخأأ انححسص““ :عباتو

مامأأ فأدهألأ دسسجن فيك انفرعو ،ةيلاعفلأ انتناخ

هذه ىلع لسصأون نأأ انيلع نآلأ :متخو ،““ناسسملت

انرظتنت هنأل أديج انسسافنأأ عجرتسسنسس ،ةيكيمانيدلأ

و ،ةلبقملأ ةلوجلأ يف ةرواسسلأ مامأأ ةبعسص ةأرابم

.““اهب زوفن نأأ انيلع بجي

 ديلو.ف
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ةدكيكشس ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف مؤ˘ي˘لأ ة˘ي˘ششع ف˘نأا˘ت˘شسي
نيمؤيب ةردقملأ ةحأرلأ ةرتف دعب كلذو ،هتابيردت
ين˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأ ا˘ه˘ح˘ن˘م يذ˘لأ تب˘شسلأو ة˘ع˘م˘ج˘لأ
مؤيلأ ءاشسم عرششي امك ،ةينأربلأ ةشصاخ نيبعلل
كيتلتأ ءاقلل زيهجتلأ يف ناشسيتفأ سسنؤي بردملأ
ةعشساتلأ ةلؤجلأ نمشض لبقملأ ةعمجلأ مؤي ودأراب
نؤكت فؤشسو .فرتح˘م˘لأ لوألأ م˘شسق˘لأ ة˘لؤ˘ط˘ب˘ل
ل˘ئا˘شسوو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ ما˘مأأ ة˘حؤ˘ت˘ف˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ
ىلوألأ ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لأ ة˘شصح˘لأ د˘ه˘ششت˘شسو ،مل˘عإلأ

أذهو ةينأربلأ نيبعللأ بايغ كشش نود نم مؤيلأ

ي˘ف ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأ ز˘كر˘ي˘شسو ،م˘ه˘ت˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ن˘˘م

ةعؤنت˘م˘لأ ة˘ي˘قا˘ي˘ل˘لأ بنأؤ˘ج˘لأ ى˘ل˘ع تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ

.ةيورك ةروانم لكشش ىلع يرجيشس اهدعبو

دوعي ةيلاملا تاقحتشسملا لكششم

،نيبعلل ةيلاملأ تاقحتشسملأ لكششم داعو أذه

لبق كلذ ةيؤشست ةرورشضب ةرأدإلأ أؤبلاط ثيح

سسيئرلأ دجو ،ةنيزخلأ حشش لظ يفو ،ودأراب ءاقل

لأؤمألأ نع ثحبلل جرح يف هشسفن يراطيق لامج

ملعلأ عم ،ةرم لك رركتي يذلأ لاكششإلأ أذه لحل

نم ةيلام ةناعإاب ابيرق معدتشس يدانلأ ةنيزخ نمأأ
.ةدكيكشسب ةيئانيملأ ةشسشسؤؤملأ فرط

مامأا نيتنيمث نيتطقن انعيشض““ :ناشسيتفا
““طغشضلا ببشسب يشسايشسلا

هقيرف نأأ حرشص ناشسيتفأ سسنؤي بردملأ هتهج نم
أرداق ناك هقيرف نأأ ثيح نيتنيمث نيتطقن عيشض
د˘شض قر˘ششلأ ي˘برأد ي˘ف زؤ˘ف˘لأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع

،يشضاملأ سسيمخلأ دعأؤقلأ لخأد0-0 يشسايشسلأ
تتشش يذلأ ءاقللأ لبق ثدح يذلأ طغشضلأ ببشسب
.ينفلأ مقاطلأو نيبعللأ زيكرت

 جيريرعوب جرب يلهأا

 فلسشلا ةميزه مغر ةعيبسصوب بردملا لمع نع ةيسضار ةرادإلا
مامأأ ةريخألأ ةميزهلأ دعت
ي˘ت˘لأ ف˘˘ل˘˘ششلأ ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأأ
جرب يلهأأ ةليكششت اهتقلت
ة˘لؤ˘ج˘لأ ي˘ف ج˘ير˘ير˘عؤ˘˘ب
،ة˘لؤ˘ط˘ب˘لأ ن˘م ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لأ
ي˘لأؤ˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ة˘شسدا˘شسلأ
ي˘˘ف كيرد˘˘ي˘˘شس ءا˘˘ق˘˘فر˘˘˘ل
مغرو ،يرا˘ج˘لأ م˘شسؤ˘م˘لأ

09 ةليط يلهألأ دؤمشص

ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ نأأ لإأ ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد
عيقؤت نم نكمت يلحملأ

تقؤ˘لأ ي˘ف زؤ˘ف˘لأ ي˘فد˘ه
د˘جأؤ˘ت˘ي˘ل ،ع˘˘ئا˘˘شضلأ لد˘˘ب
كلذ˘ب ي˘ج˘يأر˘ب˘لأ ي˘ل˘هألأ
دحل ةريخألأ ةبترملأ يف
دعب نيتطقن ديشصرب ،نآلأ

نم تلؤج ينامث رورم
تد˘بأأو ،ة˘لؤ˘ط˘ب˘لأ ة˘يأد˘˘ب

للخ ةليكششتلأ ىلع هفأرششإأ دعب ةعيبشصؤب رؤنلأ دبع تقؤؤملأ بردملأ هب ماق يذلأ لمعلأ نع اهاشضر يلهألأ ةرأدإأ
احششرم ةعيبشصؤب لعجي يذلأ رمألأ ؤهو ةقباشسلأ تأءاقللاب ةنراقم رياغم هجؤب قيرفلأ رهظ ثيح ،يبملوألأ ةأرابم
مدع لظ يف أذهو ،ةمشصاعلأ داحتإأ مامأأ ةررقملأو ،ةعشساتلأ ةلؤجلأ ةأرابم للخ ةليكششتلأ ىلع فأرششإلأ ةلشصأؤمل
يف زيكرتلأ سصقنب يبملوألأ مامأأ ةميزهلأ ررب ةعيبشصؤب نأأ املع ،نآلأ دح ىلإأ ديدجلأ بردملأ ةيؤه يف لشصفلأ
طشسو بايغ دكأاتو  ،ةأرابملأ نم عئاشضلأ لدب تقؤلأ يف تطقشس ةليكششتلأ نأأ امب ،ءاقللأ نم ةريخألأ تاظحللأ
ةأرابم للخ ءأرمحلأ ةقاطبلاب بعللأ جرخ نأأ دعب ،ةمشصاعلأ داحتإأ مامأأ ةمداقلأ ةأرابملأ نع دمحأأ عقعق نأديملأ
يتلأ ةباشصإلأ دعب رثكأأ ينفلأ مقاطلأ بعاتم تدأزو ،ةدحأو ةأرابم نع بعللأ بيغي نأأ رظتنملأ نم ثيح ،يبملوألأ
ةرتف نم دكأاتلأ راظتنأ يف ،يبملوألأ ةلباقم يف جورخلأ ىلع هتربجأأ يتلأو ،بهششل يمؤجهلأ نأديملأ طشسو اهاقلت
 .داحتإلأ ءاقل يف أرشضاح نؤكي نأأ دعبتشسملأ نم يذلأو ،بعللأ اهلانيشس يتلأ ةحأرلأ
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ةدكيكشس ةبيبشش

 مهتابيردت نوفنأاتسسي ““اداكيسسور ءانبأا““
ةمسصاعلا ةيرفسسل اريسضحت

ةيدملا يبملوأا

 رطخلا سسوقان قدي راجح فيرسش
حيرشصت يف ةيدملأ يبملوأ بردم راجح فيرشش دكأأ

يتلأ جئاتنلأ نأأ ،قيرفلل ةيمشسرلأ ةحفشصلأ هترششن

ةلؤطب ىلع تلؤج عبشس رورم دعب قيرفلأ اهققح

سضاخ يبملولأ نأل ةئجافم تشسيل لوألأ فرتحملأ

تتب˘ثأأ ة˘يؤ˘ق ة˘ل˘ي˘كششت كل˘م˘يو ،ة˘يد˘ج تأر˘ي˘شضح˘ت

هذه لك نأأ راجح فاشضأأو ،ةلؤطبلأ يف اهتناكم

ؤلو ةقناخ ةيلام ةمزأأ لظ يف تناك ةققحملأ جئاتنلأ

ةبترم يف مؤيلأ يبملولأ ناكل يلاملأ لكششملأ ل

31 عؤمجمب سسداشسلأ زكرملأ لتحي ثيح نشسحأأ

قدو ،دأدزؤلب بابشش مامأأ ةلباقم سصقان عم ةطقن

لئاق يبملوألأ ةيعشضو لؤح رطخلأ سسؤقان راجح

رثأاتيشس رهششلأ أذه يف تاطلشسلأ كرحتت مل نأ هنأاب

ر˘كششلأ ل˘ك ه˘ي˘جؤ˘ت برد˘م˘لأ تؤ˘ف˘ي م˘لو ،ق˘ير˘ف˘˘لأ

مغر بعللأ أوررق نيذلأ ددجلأو ىمأدقلأ نيبعلل

يف راشصنألل لخدت يأأ ىفنو ،مهبتأور مهيقلت مدع

ع˘قأؤ˘م تج˘ع د˘قو أذ˘ه ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ رؤ˘مألأ

نيع نم قيرف˘لأ ةدؤ˘ع د˘ع˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘شصأؤ˘ت˘لأ

غلابمب عربتلأ ىلإأ ؤعدت تأءأدنلأ نم ديدعلاب ةليلم

 .يبملوألأ ةدعاشسمل ةيزمر

 بيجن.ج

 ىوقلا باعلأا

ايسسايق امقر مطحي يليده
 م008 يف ايرئازج

 اماع92 هرمع
ي˘شسا˘ي˘ق˘لأ م˘قر˘لأ ،ي˘ل˘يد˘ه ن˘يد˘لأ رؤ˘ن ءأد˘ع˘لأ م˘ط˘ح

هقيقحتب ةعاقلأ لخأد رتم008 ةفاشسمل يرئأزجلأ

للخ ،تبشسلأ سسمأأ ،ج89و ،اث54 ،د1هردق اتيقؤت

نبأ نكمتو ،ةدحتملأ تايلؤلاب سساشسكت   عمجت

،ينؤمحر ديمحلأ دبع هبردي يذلأ ناشسملت ةنيدم

زؤنلأ دبع اشضر ةزؤحب ناك يذلأ مقرلأ نيشسحت نم

ةنيدمب2991 ريأربف81 ذنم ج78و ،اث64 ،د1ـب

ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘تلأ تأا˘ن˘هو ،ة˘ي˘لا˘ط˘يلأ ا˘فؤ˘ن˘ي˘ج

يشضايرلأ عمجملل بشستنملأ ،يليهد ىؤقلأ باعلأل

امهل اينمتم زاجنلأ أذه ىلع هبردم أذكو يلورتبلأ

 .لبقتشسملأ يف قيفؤتلأ لك

 بيجن.ج

نارهو ةيدولوم

““ةوارمحلا““ بيردتل هدادعتسسا دكؤوي يوطعلب
تقؤؤ˘م˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ ىد˘˘بأأ
نأر˘هو ة˘يدؤ˘˘لؤ˘˘م يدا˘˘ن˘˘ل

ىلع هتردق ،يؤطعلب رمع
ةرت˘ف˘لأ ي˘ف ق˘ير˘ف˘لأ ةدا˘ي˘ق
ا˘م أذإأ لا˘ح ي˘ف ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ

بيط سسيئرلأ ةقثب يظح
ى˘˘˘˘لؤ˘˘˘˘تو ،يوا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م
ةيدؤلؤم بيردت ،يؤطعلب
دعب تقؤؤم لكششب نأرهو
برد˘˘˘م˘˘˘لأ د˘˘˘ق˘˘˘˘ع خ˘˘˘˘شسف
،ينوزاك درانريب يشسنرفلأ
ءا˘˘ع˘˘˘برألأ ي˘˘˘شضأر˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
،يؤطعلب لاقو ،يشضاملأ
لماح دأدزؤلب بابشش هفيشضم عم نأرهو ةيدؤلؤم لداعت دعب ةينطؤلأ ةعأذإلل حيرشصت يف

فرتحم بردم انأأ““ :ةلؤطبلأ نم ةنماثلأ ةلؤجلأ راطأ يف1 - 1 ةجيتنب سسمأ لوأأ بقللأ
أذإأ““ :فاشضأأو ،““تأذلاب نأرهو ةيدؤلؤم عمو ةرم نم رثكأأ يف يتيلوؤؤشسم تلمحتو
دقتعأأو سسيئرلأ عم عمتجأاشس»:عباتو ،““دؤجؤم انأاف ينؤجاتحأو يشصخشش يف ةقثلأ أؤعشضو
،امئأد ابردم ،يؤطعلب نييعت ،يوايحم سضراعي ملو ،““عؤشضؤملأ أذه يف لشصفنشس اننأأ
ىلع هتردقب نمؤؤي نأأ هيلع نيعتي يذلأ هشسفن يؤطعلبل دؤعي ريخألأ رأرقلأ نأأ حشضوأأ هنكل
ةأرابملأ يف هظؤظحب نمؤؤي مل هقيرف نأاب ،يؤطعلب دكأأ ،ىرخأأ ةهج نم ،ةمهملأ هذه يلؤت

لداعتلأ““ :لاق ثيح،85 ةقيقدلأ ذنم نيبعل ةرششعب اهبعل يذلأ دأدزؤلب بابشش مامأ يتلأ
فيك انفرع““ :فاشضأأو ،““ةيباجيإأ ةجيتن ىقبي هشضرأأ ىلع ةلؤطبلأ يف دأدزؤلب بابشش مامأأ
،““نيبعللأ بأرشضإأ ببشسب ةبذبذتم تناك اهل انتأدأدعتشسأ نأأ مغر ةأرابملأ رأؤطأأ ريشسن
ؤحن رؤمألأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ تر˘ي˘غ ن˘ي˘ب˘عل˘لأ ع˘م ل˘شصأؤ˘ت˘لأ ي˘ف ي˘ت˘ق˘ير˘ط ا˘م˘بر»:ل˘شصأوو
ةأرابملأ ؤه بعشصألأ نأأ أربتعم عشضأؤتلاب يلحتلأ ىلإأ هيبعل يؤطعلب اعدو ،““لشضفألأ
.ةعشساتلأ ةلؤجلأ راطإأ يف فلشش ةيعمج مامأ قيرفلأ رظتنت يتلأ ةمداقلأ

ديلو.ف
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مويلا اذهلثم يف ثدح

¯  S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 
ينطولا قودنصصلا ةلاكو ريدم مظن
لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ن˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةود˘˘˘ن ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ب ءار˘˘˘˘جألا

تا˘مد˘˘خ حر˘˘صش ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
ح˘˘˘م˘˘˘صست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا «ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا» ة˘˘˘˘باو˘˘˘˘ب
جارختصساب ايعامتجا مهل نينمؤوملل
ل˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘فدو با˘˘˘صست˘˘˘نلا ةدا˘˘˘ه˘˘˘صش
ر˘ق˘˘م ىلإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا نود ة˘˘ي˘˘صضر˘˘م˘˘لا
ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع كلذ نو˘˘ك˘˘يو ،ة˘˘يلو˘˘لا
ة˘باو˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘نور˘ت˘ك˘لا ل˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا
تنر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نلا ىل˘˘˘˘˘˘ع ةر˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

قيبطت قيرط نع اصضيأا ةدوجوملاو
يÓبلا» ربع هليم˘ح˘ت ن˘ك˘م˘ي ي˘ت˘لاو
لقنت ليلقتب حمصسيصس ام وهو «روتصس
نأا˘˘˘م˘˘˘طو ،ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘˘لا ىلإا ىصضر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

اذ˘˘˘˘˘ه لو˘˘˘˘˘ح صشد˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ح مÓ˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ب
لو «نمآلا» ـب هفصصو يذلا ءارجإلا

«صصانكلا» ىلإا لقن˘ت˘لا ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘ي
،ة˘ي˘صضر˘م˘لا ة˘ل˘ط˘ع˘لا ع˘فد˘ب ما˘ي˘ق˘˘ل˘˘ل
ةري˘صصق ة˘لا˘صسر نو˘ن˘مؤو˘م˘لا ىق˘ل˘ت˘يو

لا˘صصتا وأا ة˘لا˘ق˘ن˘لا م˘ه˘˘ف˘˘تاو˘˘ه ر˘˘ب˘˘ع
ة˘˘ي˘˘صضرألا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘˘لا˘˘˘صسرو ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه

نم مهئاعدتصسا ةلاح يف ةيمقرلا
ن˘˘ك˘˘م˘˘يو ،ة˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا بي˘˘˘ب˘˘˘ط فر˘˘˘ط

˘˘مÓ˘˘ت˘˘صسلا˘˘ب را˘˘ع˘˘صشإا ىل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا
قود˘ن˘صصلا م˘ظ˘ن  د˘قو ،ا˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا
نم ةيمÓعإا ةلمح ،ءارجألا لامعلل

صسمأا ة˘يا˘˘غ ىلإا1202 يفنا˘ج01
ءا˘ب˘طألا ن˘م بر˘ق˘ت˘لا تل˘م˘صش ي˘ت˘˘لاو
ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب صصاو˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

،نيد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ر˘ي˘غو ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا
ناو˘˘عأا ع˘˘م ي˘˘ل˘˘خاد ءا˘˘ق˘˘ل م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
ل˘˘صصاو˘˘يو ،ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا
تا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘صصلا
ي˘ف ءار˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
اهت˘ي˘قر˘تو تا˘مد˘خ˘لا ة˘نر˘صصع را˘طإا
مهل نينمؤوملا ءابعأا نم ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل
ط˘˘˘ي˘˘˘صسب˘˘˘˘ت كلذ˘˘˘˘كو ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا
ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ة˘˘˘يرادإلا تاءار˘˘˘جإلا
قÓ˘طإا˘ب ق˘ئا˘ثو˘لا بل˘طو ة˘ن˘م˘˘قر˘˘لا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘م˘˘قر ة˘˘مد˘˘˘خ
نع ةيصضرملا ل˘ط˘ع˘لا˘ب ح˘ير˘صصت˘لا˘ب
ة˘ي˘صضرألا لا˘م˘ع˘ت˘صسا ة˘ط˘صساو˘ب د˘˘ع˘˘ب
ط˘بار˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع «ءا˘˘ن˘˘ه˘˘لا» ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا

zd.sanc.aanahle:ptth،نكميو
يعا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘صضل˘ل ن˘ي˘ب˘صست˘ن˘م˘ل˘ل
لجأا يف ةيصضرملا تاداهصشلا عاديإا

اق˘ب˘ط اذ˘هو ة˘عا˘صس84 ىدع˘ت˘ي ل
لامكتصسا عم هب لومعملا عيرصشتلل
اذ˘كو ،ا˘ق˘حل ي˘ب˘ط˘لا ف˘ل˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب
ه˘˘ل ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ناو˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘يود˘˘˘ت
ةيصضرملا ةلطعلا لÓخ ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا

ع˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ك˘˘˘˘صشإا يأا يدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
ملعلا عم ـهماهم ءادأا ءانثأا قودنصصلا
اي˘ه˘ي˘جو˘ت Ó˘ي˘لد ع˘صضو قود˘ن˘صصلا نأا
لجأا نم ةمدخلا هذه يف نيبغارلل
فلتخم وح˘ن م˘هدا˘صشرإاو م˘ه˘ت˘ق˘فاو˘م
نكميو ءانهلا ءاصضف ربع تاوطخلا

فتاهلا ىلع قيبطت˘لا اذ˘ه ل˘ي˘م˘ح˘ت
نأا امك ،رتويبموكلا ىلع وأا لاقنلا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ح˘م˘صست ءا˘ن˘ه˘لا ة˘مد˘˘خ
با˘˘˘صست˘˘˘˘نإلا ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش جار˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسإا˘˘˘˘ب

noitailiffAطإلاو˘˘˘˘Óىل˘˘˘ع ع
.ىرخألا تاصضيوعتلا

تاسصوحف ـب ةقلعتملا تاسضيوعتلا
تقلطنا «انوروكلا» تارابتخاو

ن˘˘˘˘ع صضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا صصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘مأا
ديفوكب ةقلعتملا ةيبطلا لامعألا

تاهيجوتل اق˘ي˘ب˘ط˘ت ءا˘ج يذ˘لا91
تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلاو ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر
نم ءادتبإاف دÓبلل ايلعلا ةيمومعلا

قودنصصلا لفكتي1202 يفناج10
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عإلا صضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ر˘ي˘نا˘ك˘صسلا˘ب صصح˘ف˘لا ـب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

يلام صضيوعتب91 ديفوك يردصصلا

را˘ب˘˘ت˘˘خلا ،جد0005 ب دد˘˘ح˘˘˘م

RCP TR ة˘ط˘صساو˘ب ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘˘لا

ـب ددحم يلام صضيوعتب91 ديفوك

يجو˘لو˘ي˘ب˘لا را˘ي˘ت˘خلا ،جد0053
ديفوك ةينيجلا تاداصضملل عيرصسلا

0051 ـب ددحم ي˘لا˘م صضيو˘ع˘ت˘ب91

تاصضيوعتلا هذه نم ةدافتصسÓلو جد
ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ىل˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

هل نييعباتلا عفدلا ز˘كر˘م˘ل م˘يد˘ق˘ت
يبطلا رير˘ق˘ت˘لا ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ف˘صصو˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشألا صصح˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل

،91 ديفو˘ك ن˘ع ف˘صشك˘ل˘ل «ر˘ي˘نا˘ك˘صس»
رابتخÓل ةيبطلا لي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن
وأا «رأا يصس يب» ةطصساوب يجولويبلا

ليلاحتلا جئاتن،91 ديفوك «يت رأا»
ي˘جو˘لو˘ي˘˘ب˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ديفوك ةينيجلا تاداصضملل عيرصسلا

.91
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ف˘ي˘ط˘صس ة˘˘يلو م˘˘كا˘˘ح˘˘م ل˘˘صصاو˘˘ت
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ىلا عا˘م˘ت˘صسإلا

ة˘ي˘صسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘م ي˘˘ف
يذ˘لاو ،ر˘ه˘صشأا ذ˘ن˘م ه˘ت˘ح˘ت˘ف ي˘ت˘˘لا

ة˘قورأا ىلإا ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب صسلا˘ج˘˘م ر˘˘ج
باونو تايدلب ءاصسؤور نم ةلادعلا

تهجو نيذلا ،نيبختنم ءاصضعأا و
˘مار˘بإا م˘ه˘ت م˘ه˘ل ته˘جو م˘ه˘ت م˘˘ه˘˘ل

لÓغتصسإا ءوصسو ةهوبصشم تاقفصص
ما˘يألا لÓ˘خ م˘ت د˘قو .ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
صسيئرلا ىلا عا˘م˘ت˘صسلا ة˘ي˘صضا˘م˘لا
نم راصشبن يز˘ي˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘لا˘ح˘لا

ىد˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘صضا˘˘ق ة˘˘فر˘˘ط
ه˘ع˘صضو  م˘تو ،لازآا ن˘ي˘ع ة˘م˘ك˘ح˘˘م
ىلا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا ة˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا تح˘˘˘ت

تا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نإا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ
ىلا عامتصسإلا مت امك ، ةيئاصضقلا

يبع˘صشلا صسل˘ج˘م˘لا ن˘م او˘صضع51
هذ˘ه ىل˘ع م˘ه˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘نأا م˘˘˘غر ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صصلا

51- م˘˘قر ي˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘لا مو˘˘˘صسر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

تا˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا م˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ي يذ˘˘˘لا742
عا˘م˘ت˘˘صسإلا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ، ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘مأÓ˘˘˘ل كلذ˘˘˘ك
يلاحلا ريملا ىلإا كلذك عامتصسإلا
فرط نم ءاقزرلا ةتلقلا ةيدلبل

ة˘˘فر˘˘غ˘˘˘لا˘˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘صضا˘˘˘ق
يف ،ناملو نيع ةمكحمب ىلولا

و ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘طإلا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق
ز˘ب˘خ˘لا ةدا˘م˘ب ن˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص
ةدا˘ه˘صشو ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا تد˘˘كأا يذ˘˘لا،
ه˘˘˘ن˘˘˘م تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسا ه˘˘˘˘نا ءارد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يف نينصسحم فرط نم صسرادملا

غلبمب ةروتاف رادصصتصسإا مت نيح

ةر˘ي˘صشأا˘ت˘لا و م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م02
، يلاملا بقارملا فرط نم اهيلع
عفد لجا نم ةبصساحملا ةحلصصم و
دقاعتم نوممل زبخلا تاقحتصسم
م˘ت ة˘ي˘صضق˘لا ا˘ه˘ن˘ك˘ل ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ع˘˘م
صسلجملا باون فرط نم اهفاصشتكإا

مت  اذك و ،ةروتافلا قيزمت متف

تيآا ةيد˘ل˘ب صسي˘ئر ىلإا عا˘م˘ت˘صسإلا

ابختنم دعي يذلاو  قباصسلا يزيت

يصضاق قرط نم يلاحلا صسلجملاب

لازآا نيع ةمكحم ىدل قيقحتلا

ةقفصص ةيصضق يفو مهتلا صسفنب

م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ي˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

نيع ةيدلب صسيئر ىلإا عامتصسإلا

ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا صضع˘˘بو ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا لازأا

فرط نم يصضام˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘صش

10 مقر ةفرغلل قيقحتلا يصضاق

ة˘ي˘صضق  ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘ب

م˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘يو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘صص

مت امك،9102 ةنصسل ةيصسردملا

صسرادمل محللا ةدام نومم لاثتمإا

ةصسلجلا يصضاق ماما ةملعلا ةيدلب

دوهصش مهتفصصب ءاردم01 ةقفر

ةيدلبلا صسيئرل عامتصسلا مت امك

 .ادهاصش هتفصصب اصضيأا
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عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا» يئلولا بتكملا عفر
صصئاقنلا نم ةلمج ةليصسملاب «ناصسنلا قوقح نع

تا˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ب˘ع عا˘صضولا ف˘ل˘ت˘خ˘م لو˘ح ل˘كا˘صشم˘لا
ركذن بتاكملا تÓ˘صسار˘م ي˘ل˘ع ءا˘ن˘ب اذ˘هو ة˘يلو˘لا

دجاوتت يذلا ةليصسملاب ةحصصلا عاطق ةيصضق اهنم
حور نودب لكايه جÓعلا تاعاق نم ديدعلا هيف
ي˘˘ف صصق˘˘نو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةدو˘˘ج مد˘˘ق˘˘ت ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘لاو
ا˘˘م˘˘م تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا صضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف فا˘˘˘ع˘˘˘صسلا تارا˘˘˘ي˘˘˘صس

ي˘ف ىت˘ح م˘ها˘صضر˘م نو˘ل˘ق˘˘ن˘˘ي ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
ام اذهو ةصصاخلا مهترا˘ي˘صسب ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم˘لا تلا˘ح˘لا

˘ماد˘ع˘نإا اذ˘كو ي˘صضر˘م˘لا ة˘ح˘صص ي˘ل˘ع ار˘ط˘خ ل˘ك˘˘صشي
ليبصس ىلعو تاصسصسؤوملا صضعبب نيبوانملا ءابطلا
ةصسصسؤوملاب ديلوتلاو ءاصسنلا بط يئاصصخأا لاثملا
ن˘م د˘يد˘ع˘لاو ح˘ل˘م˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسإلا
ا˘مأا ة˘يراو˘ج˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع صصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ديدعلا يف تامامقلا مكارت لكصشم يئيبلا عاطقلا

تاونق دادصسنإل لولحلا دوجو مدعو ءايحألا نم
زجنإا ام˘م ا˘ه˘حÓ˘صصإا ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لاو ي˘ح˘صصلا فر˘صصلا

طو˘ق˘صس د˘ن˘ع تا˘نا˘صضي˘ف˘لاو ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا ثو˘˘ل˘˘ت ه˘˘ن˘˘ع
جتانلا ثولت اذكو ءاتصشلا لصصف يف نحنو راطمألا

ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘م صضع˘˘ب˘˘لا دو˘˘جوو ع˘˘نا˘˘صصم˘˘لا ن˘˘ع
ةيعانصصلا ةقطنملا ةصصاخو ةيناكصسلا تاعمجتلا

نوؤو˘˘صشلا عا˘˘ط˘˘ق صصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب ا˘˘˘مأا ةر˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
ي˘ف˘ير˘لا ن˘ك˘صسلا صصصصح ي˘ف صصق˘ن ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا

اهعيزوت تايلمع يف ر˘خأا˘تو  ة˘ي˘بار˘ت˘لا ة˘ئز˘ج˘ت˘لاو
لغتصست تتاب يتلاو ةقلغملا ةيدلبلا عورف كانه
ةرانلا بايغ عمتج˘م˘لا ىل˘ع ا˘ب˘ل˘صس ر˘ثؤو˘ت صضار˘غأل

يعيبطلا زاغلا مادعنإا قطانم˘لا صضع˘ب˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
برصشلا هايمل رركتملا عاطقنإلاو قطانملا صضعبب
قرطلا مادعنإا لكصشم اذكو اهعيزوت يف بذبذتلاو
قطان˘م˘لا صضع˘ب˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا كلا˘صسم˘لاو ة˘ي˘عر˘ف˘لا
تاعمجت ةدعب ةينارمعلا ةئيه˘ت˘لا ماد˘ع˘نإا ة˘ي˘ئا˘ن˘لا
ءارصضخلا تاحاصسملاو قرطلا ديبعت لثم ةيناكصس
لكصشم دجوي ميلعتلاو ةيبرتلا عاطق صصوصصخب امأا
مادعنإا اذكو ةنخاصسلا تابجولاو يصسردملا لقنلا
يف ةصصاخ ةيميلعتلا تاصسصسؤوملا صضعبب ةئفدتلا

تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا صضع˘˘˘˘ب راو˘˘˘˘صسأا ر˘˘˘˘صصف ل˘˘˘˘صصف˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
عم اهزواجت نم ءابر˘غ˘لا ن˘ك˘م˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا بصسح اذ˘هو ة˘صسار˘ح˘لا  ناو˘˘عا صصق˘˘ن
ىلإا ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘˘خا تم˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘صسا

ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘لا ي˘˘˘لاو
. ناصسنلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا
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˘مÓ˘صسو˘ب ة˘ير˘ق صسمأا حا˘ب˘صص تز˘ت˘ها

ة˘˘˘˘يلو بر˘˘˘˘غ لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صش ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘لا

خيصش ةافو ةثداح عقو ىلع،فيطصس

ط˘صسو ة˘ن˘˘صس87 ر˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي

ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع يذ˘لا، ة˘صضما˘˘غ فور˘˘ظ

ن˘ئا˘ك˘لا ه˘لز˘ن˘˘م بآار˘˘م  ل˘˘خاد ا˘˘ت˘˘ي˘˘م

نيديلا لبكم «نطيطعزيإا» ةيرقب

يتلا تامولعملا بصسحو ، نيلجرلاو

ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا نإا˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘صصح˘˘˘ت

لز˘ن˘م˘ب هد˘حو˘˘ل ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا

ة˘ثÓ˘ث ن˘م نو˘ك˘˘ت˘˘ي ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ثيد˘˘ح

مقر يئلو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىل˘ع ق˘باو˘ط

ن˘˘م ةد˘˘م˘˘ل را˘˘ظ˘˘نلا ن˘˘ع با˘˘غ و،54

ةرايز هلهأا و هناريج هعفد ام نمزلا

ةثج اوفصشتكا مهلوخد عم و هلزنم

روف و بآارملا لخاد ةلبكم ةيحصضلا

،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا غÓ˘˘˘بإا م˘˘˘˘ت كلذ

ة˘ع˘با˘ت ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘˘قر˘˘فو

ةثج لقنب تماق صسادنعوب ةدحول

ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا ةيحصضلا

ير˘˘˘ماو˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسلا ىف˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسم˘˘˘˘ب
ة˘طر˘صشلا لا˘م˘ك˘ت˘صسا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘عا˘˘قو˘˘ب
كرد˘لا ح˘لا˘صصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
يف ةيناديملا اهتا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ن˘طو˘لا

يتلا ةميلألا ةثداحلا هذه فورظ
ةر˘ي˘ح˘لاو نز˘ح˘لا ن˘م ءاو˘جأا تف˘ل˘˘خ
و مÓ˘˘˘صسو˘˘˘ب ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘صس ط˘˘˘˘صسو
ة˘مÓ˘˘ع و ا˘˘ه˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘م˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
و با˘ب˘صسلا لو˘ح ةر˘ي˘ب˘˘ك ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘صسإا
إا ىلإا ينا˘ج˘لا˘ب تع˘فد ي˘ت˘لا ع˘فاود˘لا

خيصش قح يف ةميرجلا هذه باكتر
 . نصسلا يف نعاط

انوروك صسوريفب نيباصصملا تاصضيوعت تافلم لابقتصسا يف عرصشت ةبانع «صصانك»

ةدافتسسإ’اب مهل نينمؤوملل حمسست«ءانهلا ةباوب»
ةيسضرملا لطعلا عفدو باسستنإ’ا ةداهسش نم

         ايئاصضق نيعباتم نيبختنم ءاصضعأا و باون و تايدلب ءاصسؤور

معاطملا فلم جلاعت فيطسس ةي’و مكاحم
 نيمهتملا عيمجل عمتسست و ةيسسردملا

:ناصسنلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا

«ةليسسملا ةي’وب ةلمجلاب ضصئاقن و لكاسشم»

فيطصسب مÓصسوب ةيدلب

نيلجرلاو نيديلا لبكم خيسش ةثج ىلع روثعلا
  ققحي كردلا و هلزنم بآارم لخاد

 ةرايصسلل يفلخلا قودنصصلاب تناك«صسونافليصس اكاكم» ةلÓصسل ةدرقلا راغصص نم ةصسمخ

جيريرعوب جربب ةيمحم تاناويح فانسصأا دايطسصإا ةمهتب ينيثÓث فيقوت
فيقوت نم جيريرعوب جرب ةنيدمل يقرصشلا لخدملاب ةبقارملا دصس ىوتصسم ىلع ينطولا  نمألا رصصانع تنكمت
لجأا نم  اهفيقوت مت يتلا هتب˘كر˘م˘ب ةدر˘ق˘لا تا˘ناو˘ي˘ح را˘غ˘صص ىل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع  ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ة˘يلو˘ب  م˘ي˘ق˘م ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث
قلعتي و ةدرقلا راغصص ةصسمخ اهب ةيكيتصسÓب ةلصس ىلع اهل يفلخلا قودنصصلاب رثع ثيح ةينمألا و  ةيرادإلا ةبقارملا

عقوم ىلع اهصضرع دعب  فيطصس ةيلوب صصاخصشألا دحأا دنع نم اهءارصش ىعدإا يذلا ةنصس03 (ع-ق) :وعدملاب رمألا
لوألا يرصضحلا نمألا حلاصصم ةيلولا نمأل ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتإلا ةيلخ بصسحو  «كوبصسيف» يعامتجلا لصصاوتلا

رصضحم و ةيحصص ةداهصش ريرحت و اهتنياعم مت ثيح ةيلولل ةيرطيبلا ةيصشتفملا ىلع ةدرقلا راغصص صضرعب تماق
فلم زجنأا  هيلع و  مهل اهميلصست مت ثيح ، ةيبرغملا ةدرقلا «صسونافليصس اكاكم»  ةلÓصس نم اهنأا تنيب يتلا و اهل ةنياعم

≈°eƒS.´. ةيلحملا ةباينلا ىلإا لصسرأا ، ةيمحم تاناويح فانصصأا دايطصصإا» ةمهتب ه دصض يئاصضق

جيريرعوب جربب انكسسم081 يحب نيقنتخم ةثÓث فاعسسإا
تارامعب  ةنصس34 و ثلاثلا نيب مهرامعأا  نيقنتخم ةثÓث جيريرعوب جرب ةيلول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تفعصسأا

،  صسأارلا يف راود مهل.  ةثÓثلا نيقنتخملا نأا ةيريدملا تاذل مÓعإلا ةيلخ بصسحو ةيلولا ةمصصاعب انكصسم081
تاذ تعدو اذ˘ه ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ىف˘صشت˘صسم ىلإا م˘هءÓ˘جإا م˘ت و نا˘ك˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإلا م˘˘ه˘˘ل تمد˘˘ق
تازاغلا فرصص تاونق و تÓيصصوتلا ةبقارم و تويبلا ةيوهت لÓخ نم رذحلا و ةطيحلا يخوت ىلإا  نطاوملا  ةيلخلا

≈°eƒS.´.ةرارحلا تاجردل صسوصسحملا صضافخنلا لظ يف  تماصصلا لتاقلا رطخ يدافتل

جيريرعوب جرب رسسج ىلعأا نم اهبÓقنإاو ةرايسس فارحنإا يف ضصاخسشأا ةعبرأا ةباسصإا
رورم ثداح يف ىثنأا صسنج نم ةثÓث مهنم ةنصس36 و صسمخ نيبام مهرامعأا حاورتت صصاخصشأا ةعبرأا صسمأا موي بيصصأا

ريدغلا جرب ةيدلبل يلامصشلا لخدملا24 مقر يئلولا قيرطلاب رصسج ىلعأا نم اهبÓقنإاو ةرايصس فارحنإا  رثإا ريطخ
ةددعتم تاباصصإاب اوبيصصأا مهنإاف ةيندملا ةيامحلا ةيريدمل مÓعإلا ةيلخ بصسحو جيريرعوب جرب ةيلو قرصش بونج

تاذ تصصحأاو اذه ريدغلا جرب ىفصشتصسم ىلإا مهلقن مت و ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعصسإلا مهل تمدق ،ةروطخلا

، اباصصم12 تفلخ ةقرفتم  رورم ثداح31 ةيراجلا ةنصسلا نم يفناج71 ىلإا41 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ حلاصصملا
يخوتب نيقئاصسلا حلاصصملا تاذ تعد امك . ةبيرقلا ةيئافصشتصسلا حلاصصملا ىلإا مهلقن و  مهب لفكتلا مت نيباصصملا لك
. ةيوجلا لاوحألا ءوصس و انمازت ةميلصسلا ةقايصسلا دعاوقب ديقتلا و رذحلا و ةطيحلا
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 ضسارهأا قوسسب ريطخ رورم ثداح يف ليتق
ثداحلا .صسارهأا قوصسب صسيردإا دلوأاب ، صسمأا عقو رورم ثداح يف ،هعرصصم رمعلا نم تاينيتّصسلا يف صصخصش يقل

نيأا ةيران ةجارد عم702 وجيب عون نم ةرايصس مادطصصإا نع مجن02 مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم ىلع عقو يّذلا

مت دق و ثداحلا ءارج اهيلإا صضّرعت يتلا تاباصصإلا ءارج ناكملا نيع يف ةنصس06 رمعلا نم غلبي خيصش ليتق فّلخ

¢GC.T.ةيدلبلا تاذل  يحصصلا عمجملا ىلإا ةيحصضلا ةثج لقن

ةليسسملاب ضضيبأا حÓسس و تاردخملا نم عطق5 زجح
دوعت ةنصس62 رمعلا نم غلابلا صصخصش اهيف طروت ةيصضق ةجلاعم ةليصسملاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا رصصانع نكمت
ىلع (جلاعم فيك) تاردخملاب ةرجاتملاب موقي صصخصش دوجو اهدافم حلاصصملا تاذل تامولعم دورو رثإا ىلع ةيصضقلا عئاقو
هتزوحب رثع يذلا هيف هبتصشملا فيقوت نم تنكم ةمكحم لمع ةطخ دادعإا مت هيلعو صصاصصتخإلا عاطق ءايحأا دحأا ىوتصسم

،(روتيك) صضيبأا حÓصس ىلإا ةفاصضإلاب ةرجاتملل ةئيهمو ةدعم غ72,6 ـب اهنزو ردق ،(جلاعم فيك) تاردخملا نم عطق5 ىلع
تاردخملا يف ةرجاتملاو ةزايحلا ةمهتب ةليصسملا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقتو هدصض يئاصضق فلم زاجنإا متيل
بصسح اذهو ةليصسملاب ةيبرتلا ةداعإا ةصسصسؤومب هيف هبتصشملا قح يف عاديإا رمأا ردصص نيأا يروفلا لوثملا ةصسلج ىلع هلاحأا يذلا

اهنم قلعت ام ةصصاخو مارجإلا لاكصشأا ةفاك ةبراحم راطإا يف ةليصسملاب يئلولا نمألاب مÓعإلاب فلكملا ةعاصس رخآا ـل حرصص ام

  U°Édí T°îû°ƒñ    .(جلاعم فيك) تاردخملا يف ةرجاتملاو ةزايحلا مئارجب

  ةليسسملاب يراجت لحم ةقرسسب ناموقي ضسبلت ةلاح يف اطبسض نيسصخسش فيقوت
حوارتت نيصصخ˘صش20 اهيف طروت نيتيصضق ةج˘لا˘ع˘م ن˘م ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ة˘يلو نـــمأل صسما˘خ˘لا ير˘صضح˘لا ن˘مألا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘ك˘م˘ت
هدافم رصضخألا مقرلا ىلع ءادنل حلاصصملا تاذ يقلت رثإا ىلع تأادب ةيصضقلا عئاقو ةنصس72و ةنصس52  نيب مهرامعأا

متيل ناكملا نيع ىلإا  ةطرصشلا رصصانع لقنت نيأا يراجت لحم ةقرصسب ناموقي صسبلت ةلاح يف نينطاوملا صضعب مايق  نع
قايصسلا صسفن يفو ،(روقاصش) عطقلل لمعتصست ةداح ةادأاو ( رجنخ ) روظحم صضيبأا حÓصس زجح عم امهب هبتصشملا فيقوت
زاجنإا متيل ،صضيبأا حÓصسب ءادتعإلاو فنعلاب ةقرصسلا يف تلثمت ىرخأا ةيصضق يف امهيف هبتصشملا طروت تايرحتلا تتبثأا

ةنرتقملا رصسكلاب ةقرصسلا ةلواحم ةمهتب ةليصسملا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا امهميدقتو امهدصض يئاصضق فلم
ىلع ةيصضقلا فارطأا لاحأا يذلا ،فنعلاب ةقرصسلاو يعرصش ىصضتقم نود روصضحم صضيبأا حÓصس لمح ،ددعتلا ليللا فورظب

حرصص ام بصسح اذهو ةليصسملاب ةيبرتلا ةداعإا ةصسصسؤومب امهيف هبتصشملا قح يف عاديإا رمأا ردصص نيأا يروفلا لوثملا ةصسلج
خوصشخصش حلاصص           . ةليصسملاب يئلولا نمألاب مÓعإلاب فلكملا ةعاصس رخأل
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