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دعب نع لمعلإ ىلع نيفظوملإ رابجإإ دعب
يئزج مإودبوأإ

ئراوطلل تاعيرصشت عصضو ةرورصضل ةوعدلا
تامزألا لÓخ لمعلا تاقÓع رييصستل

راطإ’ا زيزعت يف ريكفتلا ةرورشضب نؤناقلا يف ناريبخ ىشصوأا
لماعتلا حيتت تاءارجإا ربع لمعلا تاقÓع مكحي يذلا ينؤناقلا

ةحئاج رارغ ىلع تامزأ’ا تاقوأا لÓخ ئراؤطلا ت’اح عم

يلع يشس بيبح لمعلا نؤناق يف راششتشسملا دكأاو91.-ديفؤك
لؤح تاشسشسؤؤملا ءاشسؤور ىدتنم اهمظن دعب نع ةودن لÓخ
اهتذختا يتلا ةيئاقؤلا تاءارجإ’ا بقع نيفظؤملا نوؤؤشش رييشست
رييشستل ينؤناق راطإا ىلا نؤجاتحي لمعلا بابرأا» نأا ةمؤكحلا

تاعيرششت ىلإا ةجاحب نحن .ةرتفلا هذه لÓخ لمعلا تاقÓع
وأا يئزج ماودب لمعلا لثم ميهافملا سضعب حيشضؤتل ةلجاع
تاءارجإا ةدع تذختا دق ةمؤكحلا تناكو .»دعب نع لمعلا
سضعب قيلعت ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘ن’ يد˘شصت˘ل˘ل

يف˘ظؤ˘م ن˘م05? ح˘ير˘شست˘ب ماز˘ت˘ل’او ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘˘ط˘˘ششنأ’ا
هنأا ىلع يشس ربتعاو .سصاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف تاكرششلا

يبلشسلا ريثأاتلا ىلإا رظنلابو ماكحأ’ا هذهل لاثتم’ا لجأا نم
بابرأا ىلع متحت مه˘تا˘كر˘شش ل˘خد ى˘ل˘ع يدا˘شصت˘ق’ا ع˘شضؤ˘ل˘ل
ذخأا وأا ةيقبتملا مهتازا˘جإا ذ˘خأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ي˘ف˘ظؤ˘م را˘ب˘جإا ل˘م˘ع˘لا
يف هب احؤمشسم» ءارجإا ربتعي ام ؤهو اقبشسم ةيؤنشسلا مهتزاجإا
نم سسيل هنأا لباقملا يف راششأاو .»لؤعفملا يراشسلا نؤناقلا
نود نيفظؤملا ىلع رجأا نودب ةزاجإا سضرف اينؤناق نكمملا
يشس ربتعا ،رؤجأ’اب قلعتي اميفو .نيفرطلا نيب قبشسم قافتا

يلعفلا لمعلا تقو سساشسأا ىلع نيفظؤملا رؤجأا رييغت نأا يلع
نيمزلم اؤشسيل لمعلا باحشصأا» نأا حشضوأاو .»ينؤناق» ءارجإا
مت اذإا «لمعلا دقع يف اقبشسم اهديدحت مت يتلا رؤجأ’اب مازتل’اب
تاءار˘جإا بب˘شسب ي˘ئز˘ج ماود˘˘ب ما˘˘ظ˘˘ن ى˘˘لإا ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ل˘˘يؤ˘˘ح˘˘ت
نأا راششتشسملا دكأا ،ةي˘ئز˘ج˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘ل˘ل ه˘قر˘ط˘ت ىد˘لو .ر˘ج˘ح˘لا
قودنشصلا لÓ˘خ ن˘م ف˘ئا˘ظؤ˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘لآا ا˘ه˘يد˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا

ةفيكم ريغ اهنكل4991 ماع ذنم يعامتج’ا نامشضلل ينطؤلا
يماحملا راششأا ةطقنلا هذه لؤحو .ت’احلا نم عؤنلا اذه عم
مشساقلب تيآا رينم (اكيرفا ربيب- آا لا يد) بتكم ىدل دعاشسملا
ىلع اي˘لا˘ح د˘م˘ت˘ع˘ت نا بج˘ي ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘لا هذ˘ه طا˘م˘نأا نا
نم نكميشس امم ،لامعلا يلثمم عم ةيعامجلا تاشضوافملا
نمو .طاششنلا نع فقؤتلا ةرتف لÓخ رؤجأ’ا نم ءزج ةيطغت
ةشصاخ نكمتلل يرئازجلا ينؤناقلا راطإ’ا ةعجارم اشضيأا مهملا

ةبشسنلابو .ةلودلا فرط نم رج’ا نم يقبتملا ءزجلا ةيطغت نم
نيييحت بجي اشضيأا انه هنا مشساقلب تيا زربأا ،دعب نع لمعلل
لك تابجاوو قؤقحل لشضفأا ديدحت لجا نم يلاحلا عيرششتلا

هنا ريبخلا حشضوأا قايشسلا اذه يفو .لمعلا نم طمنلا اذهل فرط
ىلع نيعتي ،ةيؤنشسلا لطعلاو لطعلا تارخؤؤم ىلا ةفاشضإ’اب
تارارق ذاخت’ لامعلا يلثمم عم تاشضوافم حتف مدختشسملا
ةلاطبلاو لمعلا تاقوأاو لطعو رؤجأا) لامعلا رييشست سصؤشصخب
نم اهشصÓختشسا بجي يتلا سسوردلا لؤحو .(اهريغو ةيئزجلا

يرورشضلا نم هنا مشساقلب تيا حشضوأا ،ةيحشصلا ةمز’ا هذه
نامشض دشصق ةينؤناقلاو ةيداشصتق’ا تاحÓشصإ’ا راشسم عيرشست
نا ربتعاو .عاشضوأ’ا نم عؤنلا اذه يف ىتح لغششلل ةمؤميد

ذنم يشسايشسلا رارقتشس’ا مدعو4102 ذنم ةيطفنلا ةمز’ا»

نع تفششك ةقيقحلا يف يه0202 ةيحشصلا ةمز’ا مث9102
ا˘ن˘تا˘˘بؤ˘˘ع˘˘شص ي˘˘ف ا˘˘با˘˘ب˘˘شسأا تشسي˘˘لو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ت’Ó˘˘ت˘˘خ’ا

91-ديفؤك ةمزا نا ىلع يشس ربتعا هتهج نمو .»ةيداشصتق’ا
طامنأا ةعاجن ة˘ع˘جار˘م˘ل تا˘شسشسؤؤ˘م˘ل˘ل ة˘شصر˘ف نؤ˘كت نا بج˘ي
سضعبل دح عشضوو دؤقعلا نيماتو ةيرششبلا دراؤملل اهرييشست
اعد ،دعب نع ةيئرملا ةودنلا هذه يف هلخدت ءانثاو .ت’Óتخ’ا

نماشضتلا» ىلا يلغا يماشس تاشسشسؤؤملا ءاشسؤور ىدتنم سسيئر
ةهجاؤمل ةشسؤملم لؤلح داجيإا دشصق «لامعلاو مدختشسملا نيب
ةروانم سشماؤه انيدل نادلبلا نم ديدعلاب ةنراقمو» .فرظلا
نم ملقأاتلا انيلعو لمعلا بشصانم ىلع ظافحلا لاجم يف ةليلق
.»ةشسؤملم تاءارجإا لÓخ
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ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا ى˘لا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ىلإا ’اوز ةثلاثلا ةعاشسلا نم ءادتبا

حابشص نم ةعباشسلا ةعاشسلا ةياغ
تاي’ؤل ةبشسنلاب ،ي˘لاؤ˘م˘لا مؤ˘ي˘لا
،وزو يز˘˘ي˘˘ت ،نا˘˘شسم˘˘ل˘˘ت ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘˘ب
،ف˘ي˘ط˘شس ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘ي˘عو ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت ،نار˘˘هو ،ة˘˘يد˘˘مـلا
ىلوأ’ا ةرازؤ˘لا ترا˘ششأاو.ى˘ل˘فد˘لا
ايلاح هب لؤمعمـلا ماظنلا نأاب اشضيأا
ءادتبا يئزجلا رج˘ح˘لا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي
ى˘لإا ءا˘شسم ة˘ع˘با˘شسلا ة˘عا˘˘شسلا ن˘˘م
حابشص نم ةعباشسلا ةعاشسلا ةياغ
يقا˘ب˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ،ي˘لاؤ˘مـلا مؤ˘ي˘لا

ريزؤلا ركذ امك.83ـلا تاي’ؤلا
ديق˘ت˘لا ةرور˘شضب د˘يد˘ج ن˘م لو’ا
اهيل˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا د˘عاؤ˘ق˘لا˘ب
ةذختمـلا ريبادتلاو يحشصلا رجحلا
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف
ل˘ظ ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو
ةيئاقؤلا عناؤ˘مـلا ،ن˘هار˘لا ع˘شضؤ˘لا
راششت˘نا ف˘قؤ˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ةد˘ي˘حؤ˘لا

.«91 ديفؤك» سسوريف انورؤك ءابو
نأا ى˘لإا ى˘لوأ’ا ةرازؤ˘˘لا ترا˘˘ششأاو

هنأاشش نم دعاؤقلا هذه مارتحا مدع

راشسم ىلع ريطخ لكششب رثؤؤي نأا

ّد˘ح ى˘لإا ل˘شصاؤ˘ت˘م˘˘لا ءا˘˘بؤ˘˘لا اذ˘˘ه

تبث دق هنأا نم اقÓطنا ،ةعاشسلا

را˘ششت˘نا ن˘ي˘ب ق˘ي˘ثو نار˘ت˘قا دؤ˘˘جو

نوا˘ه˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘حو «91 د˘ي˘فؤ˘ك»

.نينطاؤملا تايكؤلشسب ةطبترمـلا

ةيدا˘شصت˘ق’ا را˘ثآ’ا˘ب ا˘ه˘ن˘م ا˘ي˘عوو

نإا˘˘ف ،ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’او

نأا ىلإا علطتت ةيمؤمعلا تاطلشسلا

ريبادتلا هذهب لمعلا ديدجت حمشسي

تلذ˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا دؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ب

نأا ريغ .ءابؤلا اذه ىلع ءاشضقلاو

ىلحت اذإا ’إا انكمم نؤكي نل كلذ

ماعلا طابشضن’اب ةؤقب نؤنطاؤمـلا

هذهلو.عشضؤ˘لا اذ˘ه ه˘شضر˘ف˘ي يذ˘لا

ة˘ن˘طاؤ˘مـلا ة˘ظ˘ق˘ي نإا˘ف ،با˘ب˘˘شسأ’ا

ة˘يدر˘ف˘لا ة˘ي˘لوؤؤ˘شسمـلا حور اذ˘˘كو

ءابؤلا اذه مامأا لكششت ةيعامجلاو

يتلا ةنكممـلا ةد˘ي˘حؤ˘لا ز˘جاؤ˘ح˘لا

رجحلا ريبادت في˘ف˘خ˘ت˘ب ح˘م˘شست˘شس

لوأ’ا ريزؤ˘لا ر˘كذ ا˘م˘ك .ي˘ح˘شصلا

ءا˘شضعأا ى˘لا ا˘ه˘ه˘جو ة˘ل˘شسار˘م ي˘ف

نأاب ددشصلا اذهب ة’ؤلاو ةمؤكحلا

ة˘ي˘ن˘ع˘م تنا˘ك ي˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا

ي˘ت˘لا كل˘ت سصخ˘ت ,ق˘ل˘غ˘لا ءار˘جإا˘˘ب

اهيلع زكريو رؤه˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شست

دق يتلا كلت اذكو ةؤقب سصاخششأ’ا

افيشضم ,سسوريفلل تÓقان لكششت

ن˘كت م˘ل˘ف تا˘طا˘ششن˘لا ي˘˘قا˘˘ب نأا˘˘ب

.ءارجإ’ا اذهب تقو يأا يف ةينعم

نع لقي ’ ام عشضو ءارجإا نإا امك

يف نيمدختشسمـلا نم ةئاملاب05

لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ذ˘خ˘تا يذ˘لا ,ة˘ل˘˘ط˘˘ع

ىلع ي˘مر˘ي ن˘كي م˘ل ,يدا˘شصت˘ق’ا

تاذ ةطششنأ’ا قلغ ىلإا قÓطإ’ا

ىلإا اشساشسأا فدهي ناك لب ,ةلشصلا

نيمدختشسملا ةحشص ىلع ظافحلا

اؤ˘ل˘ث˘ت˘م˘ي نأا م˘ه˘ي˘ل˘ع بج˘ي ن˘يذ˘˘لا

لثم يف ةيرورشضلا دعابتلا دعاؤقل

سصيخرت˘لا م˘ت ا˘م˘ك .فور˘ظ˘لا هذ˘ه

نيمدخت˘شسم˘لا ل˘ق˘ن ة˘يرار˘م˘ت˘شسا˘ب

˘ما˘˘ظ˘˘ن ع˘˘شضوو ل˘˘ه˘˘شسم ءار˘˘جإا˘˘ك

ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘م˘˘˘˘شسي سصخر˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل

.ةينهم يعاودل نيمدختشسملا
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دبع ةيرؤه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر سسأار˘ت˘ي

ا˘يرود ا˘عا˘م˘ت˘جا نؤ˘ب˘ت د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا

ةطشساؤب مؤيلا ءارزؤلا سسلجمل

،دعب نع يئرملا لشصاؤتلا ةينقت
ة˘شسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب ه˘ب دا˘˘فا ا˘˘م بشسح
ءاجو .تبشسلا سسمأا ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
دبع د˘ي˘شسلا سسأار˘ت˘ي» نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف
ةيرؤهمجلا سسيئر نؤبت ديجملا

،ةحلشسملا تاؤقلل ىلعأ’ا دئاقلا

91 دحأ’ا ،ينطؤلا عافدلا ريزو

يرودلا عامتج’ا،0202 ليرفأا
ةينقت ةطشساؤب ،ءارزؤلا سسلجمل
.د˘ع˘ب ن˘˘ع ي˘˘ئر˘˘م˘˘لا ل˘˘شصاؤ˘˘ت˘˘لا

ةششقانم لامعأ’ا لودج نمشضتيو
ة˘˘يرازؤ˘˘لا سضور˘˘ع˘˘لا ن˘˘م دد˘˘˘ع
ق˘ل˘ع˘ت˘تو ،ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لاو
،تابؤقعلا نؤناق ليدعتب اشساشسأا

ط˘ي˘ششن˘ت˘ل ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لاو
لاوز د˘ع˘ب ة˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا ةرود˘˘لا

ءؤ˘˘شض ي˘˘فو ،ا˘˘نورؤ˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
عا˘ط˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘كؤ˘˘ح˘˘لا حÓ˘˘شصإا

قؤ˘شسلا ة˘ي˘ع˘شضوو ،ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا

رؤ˘ط˘تو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا

ةمجانلا ةينطؤلا ةيحشصلا ةمزأ’ا

ا˘˘نورؤ˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘ششف˘˘ت ن˘˘ع

لفكتلاو،(91-ديفؤك)

ةررشضتملا تÓئاعلاب يعامتج’ا

ر˘ي˘باد˘ت˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،كلذ ءار˘˘ج

ن˘˘ما˘˘شضت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

با˘ب˘˘ششلا ة˘˘م˘˘ها˘˘شسمو ،نا˘˘شضمر

ةياقؤلا يف ةئششانلا تاشسشسؤؤملاو

رئازجلا برشضت يتلا ةحئاجلا نم

«.ملاعلاو
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ى˘˘ندأا ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو تل˘˘˘ج˘˘˘شس

ءا˘بؤ˘ب سسما ة˘ي˘مؤ˘ي ةا˘فو ت’ا˘ح

عيباشسا ذ˘ن˘م د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورؤ˘ك

42ـلا لÓخ ةديدج تايفو ثÓثب

تل˘ج˘شس ن˘˘كل .ةر˘˘ي˘˘خ’ا ة˘˘عا˘˘شس

دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف ا˘˘˘عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا ةرازؤ˘˘˘˘لا

سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كؤؤ˘م˘لا تا˘˘با˘˘شصإ’ا

غلبيل ،ةديدج ةلاح611 ـب انورؤك

تا˘با˘شصإÓ˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا دد˘˘ع˘˘لا

ةرازو نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بشسحو2352.

تايفو3 تلجشس دقف ،ةحشصلا
يلامج’ا ددعلا ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ةد˘يد˘ج

ت’اح ددع عفترا اميف763 ىلا

ددع حبشصيل ،ةلاح84 ـب ،ءافششلا

سسما عفر متو498. نيفاعتملا
،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب «نار˘فاز˘م» قد˘ن˘ف˘ب

نطاؤم847 نع يحشصلا رجحلا

41 ـب ةددحملا ةدملا ءاهتنا دعب
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘مؤ˘˘ي
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قؤ˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

.ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو را˘˘ششت˘˘نا

˘ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا د˘˘كأاو

ي˘حا˘ي˘شسلا ر˘ي˘ي˘شست˘لا ة˘شسشسؤؤ˘˘م˘˘ل

جؤفلا نأا يتاؤت يقزرأا ةدلارزل

دق اؤناك نينطاؤ˘م˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا

ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف اؤ˘ع˘˘شضو»

قدنف ىؤتشسم ىلع ليرفأا ةيادب

نم مهئÓجإا مت نأا دعب نارفازم

حشضوأاو .ايكرتب لؤبنطشسا راطم

ء’ؤؤ˘ه جور˘خ بق˘˘ع ه˘˘نا ي˘˘تاؤ˘˘ت

يحشصلا رجحلا نم ن˘ي˘حر˘شسم˘لا

31 م˘ه˘لوا˘ن˘˘ت˘˘م ي˘˘ف ع˘˘شضو» م˘˘ت
رقم ىلا مهلق˘ن˘ل ة˘م˘ق˘ع˘م ة˘ل˘فا˘ح
تا˘ي’و ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب م˘˘ها˘˘ن˘˘كشس
قد˘˘ن˘˘ف نا˘˘ب ار˘˘˘كذ˘˘˘م ،«ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا

لÓخ لبق˘ت˘شسا د˘ق نا˘ك نار˘فاز˘م
جؤف˘لا» مر˘شصن˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘شش
قاف نيذلا نينطاؤملا نم لو’ا

نم اوؤواج نطاؤم067 مهددع
اؤعشضو ثيح (اشسنرف) » ايلشسرام
فورظ يف يحشصلا رجحلا يف
.«ةحيرمو ةنشسح دج»

يراجلإ ليرفأإ نم92 ـلإ ةياغ ىلإإ ةيفاشضإ مايأإ01 ـل يحشصلإ رجحلإ تإءإرجإإ ديدمت

ناصضمر نم لوألا عوبصسألا لÓخ تارهصس لو حيوارت ل

ةريخأ’إ ةعاشس42 ـلإ لÓخ ةديدج ةباشصإإ611و تايفو ثÓث

ءابولا يصشفت ةيادب ذنم انوروكب ةيمويلا ةافولا تلاح ىندأا ليجصست

دعب نع يئرملإ لشصإوتلإ ةينقت ربع ةيروهمجلإ سسيئر هشسأإرتيشس

مويلا ءارزولا سسلجم عامتجإا بلق يف ناصضمر رهصشو انوروك
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دشصرل ةيملعلا ةنجللا ؤشضع دكأا
ىلع «ا˘نورؤ˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت
سسيئرو ةحشصلا ةرازو ىؤتشسم
،ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ةد˘˘م˘˘ع
طا˘˘ق˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م» رؤ˘˘شسفور˘˘˘ب˘˘˘لا
ناشضمر رهشش نأا سسمأا «يناكرب
ا˘م˘شسا˘ح نؤ˘كي˘شس ة˘˘ن˘˘شسلا هذ˘˘ه˘˘ل

˘ماز˘ت˘ل’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘˘خ
طا˘ق˘ب د˘كأاو .ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا˘˘ب

يذلا يئانثتشس’ا عامتج’ا لÓخ
ةرشسأ’او نماشضتلا ةرازو هتدقع
˘˘ماز˘˘ت˘˘ل’ا  ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع سسمأا

ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا˘˘˘ب
ةنج˘ل˘لا ؤ˘شضع را˘ششأاو .ي˘لز˘ن˘م˘لا
سسوريف يششفت د˘شصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ةرازو ىؤ˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورؤ˘˘ك
ت’ا˘˘ح دد˘˘ع نأا ى˘˘لإا ،ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا
تؤ˘˘˘م˘˘˘˘لا ت’ا˘˘˘˘حو سشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن’ا
لجشست انورؤك سسوريفب ةشصاخلا
ح˘شضوأاو .ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف ا˘˘ع˘˘جار˘˘ت
ةيشسف˘ن˘لا تا˘طؤ˘غ˘شضلا نأا طا˘ق˘ب
زربأا نم دعت ةايحلا تاطؤغشضو
ةرشسأ’ا لخاد لكاششملا تاببشسم
درفلا ىلع بجؤتي لباقملا يفو
هذ˘˘˘ه ع˘˘˘م ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘كت
.اهششيعي يتلا تاطؤغشضلا

لجشست توملإو سشاعنإ’إ ت’اح ددع نأإ فششك
:يناكرب طاقب..رئإزجلإ يف إريبك اعجإرت

امصساح نوكيصس ةنصسلا هذه ناصضمر»
«يحصصلا رجحلا تاءارجإاب قلعتي اميف

انوروك سسوريف راششتنإإ عنمل

نغنيصش ازيف يبلاطل91 ديفوكب ةباصصإلا مدع رابتخا
ادكؤؤم ،Óبقتشسم نغنيشش ةريششأات بلط فلم يف انورؤك سسوريفب ةباشصإ’ا مدع رابتخا طارتششا نع ،يبوروأ’ا داحت’ا يف لوؤؤشسم فششك

اذه يفو .ازيفلا فلم ميدقت لبق هب مايقلا91 ديفؤك حاقل فاششتكا درجمب نغنيشش ةقطنم لود ىلا نيرفاشسملا نم Óبقتشسم بلطيشس هنأاب
نم لك رطشضيشس اهتعيبط ىلا ةايحلا ةدؤعو يؤجلا لاجملا حتف دعب هنأا ،مؤيلا ايشسورل يفحشص حيرشصت يف ثدحتملا تاذ لاق قايشسلا
.ملاعلا حاتجا يذلا لتاقلا سسوريفلاب هتباشصإا مدع نم دكأاتلل انورؤك سسوريف رابتخاب مايقلا يبوروأ’ا داحت’ا لود ىلا رفشسلا يف بغري

،نغنيشش ةقطنم لؤخدل ةريششأاتلا بلط ميدقت نم نيعؤبشسأا لبق يملاعلا ءابؤلاب ةباشصإ’ا مدع رابتخا ءارجا يرورشضلا نم هنأاب حشضوأا امك
امك .يجاتلا سسوريفلا  راششتنا يدافتل ةرؤكذملا لود ىلا رفشسلا لبق رخآا رابتخإاب مايقلا نيرفاشسملا ء’ؤؤه نم بلطي نا ةيلامتحا ىلإا اريششم

داحت’ا لود ازيف يبلاط وا نيرفاشسملا لك ىلع بجؤتيشس هنإاف91 ديفؤك دشض حاقللا فاششتكا دعب ةرششابم هنأا ،هتاذ لوؤؤشسملا فدرأا
.انورؤك سسوريف دشض  ميعطتلاب مايقلا يبوروأ’ا

S¢.T¢
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ءا˘˘صسؤور ىد˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م صسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأا
ي˘ما˘صس د˘م˘˘ح˘˘م» تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

هريغصصلا تاصسصسؤوملا نأا «يلقع
رثكأ’ا يه رئازجلا يف ةطصشانلا
صسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘م ارر˘˘صضت
حيرصست  مدع دكأا اميف ،«انوروك»
ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ببصسب ةيداصصتق’ا تاصسصسؤوملا

ي˘ف ي˘ل˘˘ق˘˘ع لا˘˘قو .ة˘˘مزأ’ا هذ˘˘ه
ىلوأ’ا ةيعاذ’ا ةان˘ق˘ل˘ل ح˘ير˘صصت
دجت دق ةريغصصلا تاصسصسؤوملا نإا
صضعب نع يلختلل ةربجم اهصسفن
ا˘ه˘تارد˘ق بب˘صسب كلذو لا˘م˘˘ع˘˘لا
ةهجاوم ي˘ف ةدود˘ح˘م˘لا ة˘يدا˘م˘لا

ت’ا˘ج˘م نأا ازر˘ب˘م ة˘˘مز’ا هذ˘˘ه
لاغصشأ’ا و  ءانبلا و تامدخلا
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا و ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا

يلاحلا تقولا يف امامت ةفقوتم
ثدحتملا لو˘ق˘ي ة˘ي˘ع˘صضو ي˘هو
ن˘ع تنا˘بأا ا˘ه˘ن˘كل ة˘ب˘ع˘صص ا˘˘ه˘˘نأا

تاصسصسؤوملا نيب ر˘ي˘ب˘ك ن˘ما˘صضت

دعب اميصس اهلامعو ةيداصصتق’ا

د˘˘ح˘˘لا نا˘˘م˘˘صض ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت لو˘˘˘خد

ز˘ي˘ح ة˘مد˘خ˘لا ن˘˘م بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا

ةئاملاب05 ـب ءافتك’او ةمدخلا

عقاوم يف نيفظوملا دادعت نم

ىد˘ت˘ن˘م صسي˘ئر را˘˘صشأاو .ل˘م˘ع˘لا

لوط نأا ىلإا تاصسصسؤوملا ءاصسؤور

ه˘˘ل نو˘˘كي˘˘صس ة˘˘مزأ’ا هذ˘˘˘ه د˘˘˘مأا

ةيعامتجا و ةيداصصتقا تاصسكعنإا

عقومت ةرورصض ىلإا ايعاد ةبعصص

ةيملاعلا قوصسلا يف رثكأا رئازجلا

ا˘م ة˘ي˘بوروأ’ا قو˘صسل˘ل كير˘صشك

برصضت يتلا انوروك ةحئاج دعب

.لكك ملاعلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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يذلا ةحÓفلا ةرازو نايب حصضوأاو

ىلع يمصسرلا اهباصسح ربع رصشن

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م

ةرازو نم بلطب هنأا ،«كوبصسيف»

ىلع ةيفيرلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا

ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ن˘م ة˘صضير˘˘ع صسا˘˘صسأا
ى˘ط˘عأا،ن˘ي˘لا˘ح˘ن˘لاو ن˘˘ي˘˘بر˘˘م˘˘لاو
ل˘جأا ن˘م ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت لوأ’ا ر˘يزو˘˘لا
ن˘˘ي˘˘عراز˘˘م˘˘لا طا˘˘صشن ل˘˘ي˘˘ه˘˘˘صست
ءا˘˘ط˘˘عإاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشتو
جرا˘خو ل˘خاد ل˘ق˘ن˘ت˘لا ح˘يرا˘˘صصت
ة˘لواز˘م˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘˘ل˘˘ل ،ة˘˘ي’و˘˘لا

ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا ذ˘˘خأا ع˘˘م م˘˘ه˘˘˘طا˘˘˘صشن
صسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘مرا˘صصلا
را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف كلذو ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك»
ةيوقتو جاتنإ’ا ةلآا ىلع ظافحلا
داوملا ريفوتو يحÓفلا جوتنملا
ىلع اننأاو ةصصاخ ىلع ةيئاذغلا
امك.كرابملا ناصضمر رهصش باوبأا

ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ةرازو˘˘˘لا تعد

ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ب لا˘˘˘صصت’ا

عم ،اهل نيعباتلا يتلا تاي’ولاب

و طابصضن’او و ماظنلاب يلحتلا

يدافت لجأا نم ةيلوؤوصسملا حور

.ىصضوفلاو تاعمجتلا
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«ي˘˘ن˘˘يإا» ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م تخ˘˘˘صضر
رمأÓل زاغ˘لاو ط˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا
ة˘˘يو˘˘صست ى˘˘ل˘˘ع تق˘˘فاوو ع˘˘قاو˘˘لا
ةبصساحملا نيناوق قرخب تاماهتا

عفدو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف دا˘صسف˘لا ى˘ل˘ع

بصسح ،ر’ود نويلم02 نم رثكأا
تلاقو .«زرتيور» ةلاكو هتدروأا ام
تاصصروبلاو ةيلاملا قاروأ’ا ةئيه
ةكرصش نإا ،اهل نايب يف ةيكيرمأ’ا

ل˘ك تقر˘خ» ة˘ي˘لا˘ط˘˘ي’ا «ي˘˘ن˘˘يإا»

دو˘ي˘ق˘لاو تÓ˘ج˘صسلاو تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا

نو˘نا˘ق˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ي˘ب˘صسا˘ح˘˘م˘˘لا

امي˘ف ي˘جرا˘خ˘لا دا˘صسف˘لا تاءار˘جإا

لكصشب لاومأا عفد ةعقاوب قلعتي

لبق نم ،رئازجلا يف مئÓم ريغ

تركذو.«مبياصس» ةقباصسلا اهتدحو

تاصصروبلاو ةيلاملا قاروأ’ا ةئيه

ىلع تقفاو «ينيإا» نأا ،ةيكيرمأ’ا

ن˘ع ف˘كل˘ل ة˘يو˘صست ي˘ف لو˘خد˘˘لا

5.42 ع˘فدو دو˘ي˘ق˘˘لا دو˘˘ن˘˘ب قر˘˘خ

مت يتلا حابرأ’ا نع ر’ود نويلم

ر˘ي˘غ ل˘كصشب ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘لا

ز˘كر˘ت˘تو .صضيو˘˘ع˘˘ت˘˘كو عور˘˘صشم

ةكرصش نأاب تاماهتا لوح ةيصضقلا

زاغلاو طفنلا ت’واقمل «مبياصس»

نويلم891 وحن ءاطصسول تعفد

ى˘ل˘ع لو˘صصح˘˘لا نا˘˘م˘˘صضل ورو˘˘ي

تاراي˘ل˘م ة˘ي˘نا˘م˘ث يوا˘صست دو˘ق˘ع

.«كار˘طا˘نو˘صس» ة˘كر˘صش ع˘˘م ر’ود

فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صس’ا ة˘˘م˘˘كح˘˘م تأار˘˘˘بو

ماعلا نم قباصس تقو يف ةيلاطيإ’ا

«مبياصس» و «ينيإا» ةكرصش يراجلا

ي˘ن˘يإا تنا˘كو.دا˘صسف˘لا ة˘م˘ه˘ت ن˘˘م

تقو «مبياصس» نم%34 كلمت

كل˘م˘تو .تا˘ما˘ه˘ت’ا هذ˘ه ه˘ي˘جو˘ت

يا تصسوبيد اصساك» كنبو «ينيإا»

ةكرصش يرامثتصس’ا «ي˘ت˘ي˘ت˘صسير˘ب

ا˘م˘ي˘ف كر˘ت˘صشم ل˘كصشب «م˘ب˘˘يا˘˘صس»

.مهنيب

عيجسشتؤ نيعرازملا لمع ليهسست لجأا نم ةيرؤهمجلا ةلؤ ىلإا تاميلعت هجؤ دارج زيزعلا دبع لؤألا ريزؤلا نأا ةحÓفلا ةرازؤ تفسشك
انوروك صسوريف نم ةياقولل ةمراصصلا ريبادتلا ذخأا عم ،مهتاطاصشن ةلوازمل نيينهملل ةي’ولا جراخو لخاد لقنتلا حيراصصت ءاطعإاو ةحÓفلا

.«91ديفوك»دجتصسملا

تايلؤلا نيب مهتاطاسشن ةلؤازمل لقنتلل حيراسصت مهحنم لÓخ نم

 ليهسستل ةلولل تاميلعت هجوي دارج
يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخ نيحÓفلا لمع

داسسفلا ىلع ةبسساحملا نيناؤق قرخب اهتلاط تاماهتا ةيؤسستل

رئازجلل رلود نويلم5.42 غلبم عفد ىلع قفاوت ةيلاطيإلا «ينيإا» ةكرسش

رطخلا سسؤقان قدي «يلقع يماسس دمحم» تاسسسسؤؤملا ءاسسؤؤر ىدتنم

رئازجلا يف «انوروك» ةحئاج نم اررسضت رثكألا ةريغسصلا تاسسسسؤوملا

ميركلا ناسضمر رهسشل ابسسحت

دغلا نم ةيادب نيدعاقتملا تاسشاعم بسص قيبسست

ةنيطنسسقب دجسسم مامإا تلاط يتلا تاعاسشإلا تركنتسسا

نوناق نسسب بلاطت ةمئألا ةيقسسنت
ةينيدلا تاسسدقملاو ةمئألا يمحي

نوؤوصشلا يفظومو ةمئأÓل ةينطولا ةيقيصسنتلا تركنتصسا
د˘ج˘صسم ما˘مإا تلا˘ط ي˘ت˘لا تا˘عا˘صش’ا فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا
ةلواحمب هماهتا و دوعصسم يميهاربا وعدملا ةنيطنصسقب
ةوعدلا ةددجم لفط ىلع ءادتع’او ،دجصسملا ةمرح كاهتنا
تا˘صسد˘ق˘م˘لاو ة˘م˘ئأ’ا ي˘م˘ح˘ي نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘صس ةرور˘˘صض ى˘˘لا
يفظومو ةمئأÓل ةينطولا ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا تب˘لا˘طو. ة˘ي˘ن˘يد˘لا
اذه صصوصصخب اهل نايب يف فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوصشلا
ة˘فا˘ك ا˘ي˘عاد ه˘صضر˘ع نو˘صصو ما˘م’ا اذ˘ه ة˘ئر˘ب˘ت˘ب ثدا˘ح˘لا
قحلا راهظإا يف ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

مام’ا صضرع ىل˘ع اود˘ع˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا ة˘ب˘صسا˘ح˘مو
ماقم ةناهإا يف ردصصملا صسفن بصسح ببصست ام اناتهب هماهتا
ةمئ’ا ةبه ةيقيصسنتلا تنمث امك.دجصسملا ةيصسدقو ةمامإ’ا
ةيعاد يميهارب دوعصسم خيصشلا ةرصصنل ةنيطنصسق ةي’وب

يلا دÓبلا تاهج ةفا˘كب ءا˘صضي˘ب˘لا م˘ئا˘م˘ع˘لا با˘ح˘صصأا ل˘ك
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا قر˘ط˘لا˘ب م˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘ع عا˘˘فد˘˘لاو ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا
نوناق ن˘صس ةرور˘صض ى˘ل˘ع نا˘ي˘ب˘لا دد˘صش ا˘م˘ك. ة˘عور˘صشم˘لا
بعÓتلا وا صساصسملا نم ةينيدلا تاصسدقملاو ةمئ’ا يمحي
انا لاق يتلا ةينيدلا صضارغأ’ا ريغ صضرغ يأ’ لÓغتصس’او
.رمحأا طخ
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تابه لكسش يف مهلسصت يتلا علسسلل ةبسسنلاب

يريخلا عباطلا تاذ تايعمجلا ءافعإا
ةيكرمجلا موسسرلا عفد نم

عباطلا تاذ تايعمجلا ،بئارصضلل ةماعلا ةيريدملا تملعأا
رمحأ’ا لÓهلا ىلإا ةفاصضإ’اب ةدمتعملا يريخلاو يناصسنإ’ا
ىلع مصسرلاو ةكر˘م˘ج˘لا قو˘ق˘ح ن˘م نو˘ف˘ع˘ُي˘صس ير˘ئاز˘ج˘لا
لكصش ىلع مهلصصت يتلا علصسلل ةبصسنلاب ةفاصضملا ةميقلا

يف ءاجو .نماصضتلا تاءارجإا راطإا يف ُعَزَوُت يتلاو تابه
راطإا يف» ،ينورتكلإ’ا اهعقوم ىلع ةيريدملا هترصشن نايب
ةيكرمجلاو ةيئابجلا تاعيرصشتلا صصنت ،نماصضتلا تاءارجإا
ع˘با˘ط˘لا تاذ لا˘م˘عأ’ا وأا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘صسلا
ر˘م˘حأ’ا لÓ˘ه˘لا اذ˘ك و ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ير˘ي˘خ˘لا وأا ي˘نا˘˘صسنإ’ا
ةيكرمجلا موصسرلا نم ءافعإ’ا نم نوديفتصسي يرئازجلا

عئاصضبلا صصخي اميف ةفاصضملا ةميقلا ىلع ةبيرصضلا نمو
يناجملا عيزوتلل ةصصصصخملاو تاب˘ه˘ك م˘ه˘ي˘لإا ة˘ل˘صسر˘م˘لا

نكمي» ،ردصصملا صسفن بصسحو .» ةيبط وأا ةيريخ صضارغأ’
ىلع بئارصضلا ةيريدم نم برقتلا ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
يتلا (ةيئابجلا تايلمعلل ةيعرفلا ةيريدمل) ةي’ولا ىوتصسم
ةداهصش ىلع لوصصحلا لجأا نم يصسيئرلا مهرقم اهيف عقي
لÓخ نم كلذو ،ةفاصضملا ةميقلا ىلع مصسرلا نم ءافعإ’ا
امك .اهلجأا نم ءافعإ’ا بلطُي يتلا علصسلا ةمئاق ميدقت
كرامجلا ماصسقأا ةيصشتفم ىلإا هجوتلا كلذك مهيلع نيعتي
يكرمج صصيخرت جارختصسا ل˘جأا ن˘م ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘صصت˘خ˘م˘لا
دهعت ميدقت لÓخ نم كلذو داريتصس’ا قوقح نم ءافعإ’اب

تفا˘صضأاو .ع˘ل˘صسلا هذ˘ه ة˘ه˘جو د˘يد˘ح˘ت ع˘م ط˘ي˘صسب ي˘ط˘˘خ
هذهل يكرمجلا صصيلختلا تايلمع» نأا ةماعلا ةيريدملا
تايعمجلا ة˘ي˘عاد «ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا ءار˘جإا ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘صست ع˘ل˘صسلا
كرامجلاو بئارصضلا ح˘لا˘صصم ن˘م بر˘ق˘ت˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
.ةيفاصضإا تامولعمل ايميلقإا ةصصتخملا
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بصص دعاقت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا رر˘ق
ل˘ير˘فا ر˘ه˘صشل ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا تا˘˘صشا˘˘ع˘˘م
دغلا موي نم ةيادب ادهو اقبصسم يلاحلا

اد˘هو  ل˘ير˘˘فا02ل فداصصم˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا
نيكمتلو ميركلا ناصضمر رهصشل ابصسحت
لجا نم  مهتاصشاعم بحصس نم ةئفلا هده
رهصشلا ادهل ةيصساصسأ’ا مهتا˘ي˘جا˘ح ءا˘ن˘ت˘قا
بصص  تقو مي دقت رارق ءاج دقو ليصضفلا
ةرازو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب تا˘صشا˘ع˘م˘˘لا
يعامتج’ا نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘صصلا ذا˘خ˘تا    ة˘ي˘صضا˘ق˘لا

ميدقتو  اهب لومعملا  تاءارجإ’ا  دعاقتلل

ةثÓث نم ديزأا تاصشاعم بصص خيراوت

ينطولا ىوتصسملا ىلع دعاقتم نييÓم

خيراوت ميدقت ايمصسر ررقت دق هنأا ثيح

فلأا662و نييÓم ةثÓث تاصشاعم بصص

.ليصضفلا ناصضمر رهصشل ابصسحت دعاقتم

ن˘يذ˘لا ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘˘م˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع تد˘˘كأاو

ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي م˘ه˘˘تا˘˘صشا˘˘ع˘˘م نو˘˘صضا˘˘ق˘˘ت˘˘ي

02 موي ىلإا رهصش لك نم نورصشعلاو

تف˘ل˘ك د˘ق˘ف صصو˘صصخ˘لا  اذ˘ه˘ب و ل˘ير˘فأا

را˘ي˘ل˘م ف’أا ةر˘صشع فر˘صص تا˘صشا˘ع˘˘م˘˘لا

ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو  م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘˘م008و

طبصضب تماق دق رئازجلا ديرب حلاصصم

ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا و ر˘ي˘باد˘ت˘لا ل˘ك

صصخأ’اب و  مداحز’ا و طغصضلا  يدافتل

اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘صسا˘صسح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ

يداف˘ت˘لو  ا˘نورو˘كلا ءا˘بو بب˘صسب دÓ˘ب˘لا

اد˘ه نأا ا˘م˘كو ن˘ئا˘بز˘˘لا ط˘˘صسو ىود˘˘ع˘˘لا

ن˘م نا˘صضمر ر˘ه˘صش لو˘ل˘ح ل˘ب˘قو تقو˘لا

ديرب نئابزو نينطاوملا دفاوت فورعملا

مهبتاورو ةرخدملا مهلاومأا  نم رئازجلا

يمومعلا فيظولا بتاور مظعم ةصصاخو

ةفاصضإ’اب ادهو ةرتفلا صسفن يف بصصت

ة˘ن˘صسلا هد˘ه ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘نا˘˘عإا بصص ى˘˘لإا

ن˘يزو˘ع˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘با˘˘صسح˘˘لا˘˘ب

مت هنا امكو تÓئاعلا نم نيجاتحملاو

فلت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘صسلا ر˘ي˘فو˘ت

بحصس نينطاوملا نيكمتل ديربلا زكارم

ةراصشإÓل و تقولا يف  مهلاومأا و مهبتاور

ةعاصسلا نم ايموي لمعت ديربلا زكارم ناف

ةيناثلا ةعاصسلا ةياغ ىلإا احابصص ةنماثلا

مويو ءاعبرأ’ا ىلإا تبصسلا نم لاوزلا دعب

ادهو راهنلا فصصتنم ةياغ ىلإا صسيمخلا

انوروك ءابو ببصسب طقف يفرظ  ءارجإ’ا

ة˘يا˘قو˘لا  مزاو˘ل˘لا ل˘ك ي˘فو˘ت بنا˘ج ى˘˘لإا

.ديربلا لامعل
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راطإا يف هنا ةحشصلا ريزو فاشضأاو

ةيروهمجلا سسيئر تاميلع˘ت ذ˘ي˘ف˘ن˘ت

تشصشصخ ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع

ةي˘ح˘شصلا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ل˘ك ةرازو˘لا

رخا قايشس يفو .ةلاحلا هذه ةهجاومل

تنكمت رئازجلاب ناب ديزوب نب دكا

ءا˘بو ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا ن˘م ا˘ج˘˘يرد˘˘ت
جÓ˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘شضف˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك
ى˘شضر˘م˘لا جÓ˘ع˘ل ن˘ي˘كورو˘˘ل˘˘كلا˘˘ب
اربتعم ،انوروك سسوريفب نيباشصملا
ارا˘˘ي˘˘خ ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل سسي˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا نا
و نيئطخم انشسل انانب افيشضم.ارخآا
هتدم˘ت˘عا يذ˘لا جÓ˘ع˘لا لو˘كو˘تور˘ب
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ة˘ق˘فاو˘م˘ب ي˘ظ˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

سسي˘˘ئر ا˘˘هأا˘˘ششنا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
.نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا

ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘ل ن˘˘ي˘˘كورو˘˘ل˘˘˘ك
اربتعم ،انوروك سسوريفب نيباشصملا
.““ارخآا ارايخ اهيدل سسيل““ رئازجلا نا

ة˘ح˘شصلا ر˘يزو ي˘لا˘ع˘م فا˘شضأا ا˘م˘ك
تاد˘˘ج˘˘ت˘˘شسم ر˘˘خآا ه˘˘شضر˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ
ة˘عا˘ق˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

يعماجلا ىفششتشسملاب تارشضاحملا

لمعي يحشصلا عاطقلا نأاوزو ىزيتب

اذه ةهباجم لجأا نم هتادوهجم لكب

حشضوأاو.ةيرششبلا ىلع ديدجلا ءابولا

تعا˘ط˘ت˘شسا ر˘ئاز˘ج˘لا نأا د˘يزو˘˘ب ن˘˘ب

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘ف م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لا

.دجتشسملا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ ةـعاسسلا ثدــح4695ددعلا0202 ليرفأا91 دحألا4

www.akhersaa-dz.com

:حرسصي ديزوب نب نامحرلا دبع ،وزو يزيت ىلإا هتداق يتلا ةرايزلا ضشماه ىلع

““انوروك سسوريف يف مكحتلا نم تنكمت رئازجلا““
ديزوب نب نامحرلا دبع ديسسلا تايفسشتسسملا حÓسصاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ضسما فسشك وزو ىزيت ةي’و ىلا هتدق يتلا ةيدقفتلا ةرايزلا ضشماه ىلع

.انوروك ضسوريف ةهجاومل اهتيناكم’إا لكو ةيرورسضلا تاءارج’او ريبادتلا لك تذختا ةيرئازجلا ةلودلا نأاب

ةزهجأ’ا فلتخم اهيف تكراسش تايملعلا

نيحÓفلاو ةعوطتملا تايعمجلاو ةينمأ’ا

ةدام نم رتل0002
رتل فــلأا84و ميقعتلا

ميقعتل لـيفاـجلا ةدام نم
ةبانع ةيلو تاـيدلــب

ميقعتلا تايلمعل ةفي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع ة˘شسشسؤو˘م تر˘شضح

رتل0002 ةبانع ةي’و تايدلب فلتخمب ريهطتلاو

نم رتل فلا84 و زيكرتلا ةيلاعلا ةمقعملا داوملا نم

تايلمع لك يف تكراشش نيأا ،ةزكرملا ليفاجلا ةدام

عيزوت نع كيهان ،ةي’ولا ءايحأاو عراوششب ريهطتلا

تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘م˘ق˘ع˘˘م˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

دحاو مهفده ناك نيذلا ةيندملا يندملا عمتجملاو

.انتي’وب دجتشسملا انورك سسوريف راششتنا عنم وهو

فلتخمب ميقعتلاو ريهطتلا ةيلمع يف تكراشش ثيح

سسوريف راششت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ،ة˘باــن˘ع ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب

رارـغ ىلع ةين˘مأ’ا ح˘لا˘شصم˘لا ،د˘ج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك

ة˘يا˘م˘ح˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ة˘طر˘ششلاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا

تÓمحلا نع كيهان ،تاباغ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘مو ة˘ي˘ند˘م˘لا

ةيريدم ،ةطششانلا تايعمجلاو نيحÓفلل ةينماشضتلا

لاغششأ’ا ةيريدم ،ريهطتلل ينطولا ناويدلا ،ةحÓفلا

تل˘م˘ع ح˘لا˘شصم˘لا هذ˘ه ل˘ك ..ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

تناك يتلا ةفيظ˘ن ة˘با˘ن˘ع ة˘شسشسؤو˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب

كيهان زكرملا ليفاـجلاو ةمقعملا داوملاب مهدوزت

ا˘هدا˘ت˘ع˘ب تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم ن˘˘ع

ريه˘ط˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع تق’و اذ˘ه ،كلذ˘ل سصشصخ˘م˘لا

مرشصنم˘لا سسرا˘م71 يف تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو

،ر˘ط˘˘شسأ’ا هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا لاز˘˘ت’ ي˘˘ت˘˘لاو

نوعدي نيذلا ةي’ولا ينكاشس فرط نم ناشسحتشسا

مهتيامح اهناشش نم يتلا تايملعلا هذه لثم لشصاوتل

ي˘ف ة˘عر˘شسب ر˘ششت˘نا يذ˘لا ر˘ي˘ط˘خ˘لا سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘˘ه

نأا ى˘لإا ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘تو ،ن˘طو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م

تÓمح اوقلطا ،ةبانع ةيدلب ءايحأا سضعب ينطاوم

،ماعلا رظنملا نيشسحتو ريهطتلاو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘م˘ه˘م

ة˘ف˘شصرأ’او ة˘ي˘جرا˘خ˘لا تا˘حا˘شسلا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

ةرا˘شضلا سشئا˘˘ششح˘˘لا ة˘˘لازإاو تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘خاد˘˘مو

م˘عد ءا˘ط˘عإا را˘طإا ي˘ف اذ˘هو ،تاروذا˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو

تاهجلا اهب موقت يتلا تادوهجملا فلتخمل يفاشضإا

نأا املع .““انوروك““ ءابو راششتن’ نم دحلل ،ةيشصولا

تق’ تارا˘م˘ع ةد˘ع تشسم ي˘ت˘لا تاردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه

اهيف اوكراشش نيذلا ،ناكشسلا فرط نم اناشسحتشسا

ةيمن˘ت˘لا حا˘ت˘ف˘م و˘ه ن˘طاو˘م˘لا ي˘عو نأا˘ب م˘ه˘نا˘م˘يإ’

 .ةئيبلاب سضوهنلاو

ةششيعوب زوزام

ريناكسسلاو عيرسسلا فسشكلا ءارجا دعب

ةحفاكم زكرمب افظوم811
ةيبلسس مهتلاح فيطسسب ناطرسسلا
زاهجو و عيرشسلا فششاكلا جئاتن سسمأا ءاشسم تدكأا

زكرمب لماع و فظوم811 ةلاح نأا ىلع ريناكشسلا

نيباشصم ريغ ،ةيبلشس فيطشسب ناطرشسلا ةحفاكم

مهتباشصإا يف هبتششا نا دعب اذهو ،انوروك سسوريفب

.زكرملا لخاد نم ىودعلا لقنت لامتحا ةجيتن اعيمج

ر نميا
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هتايط يف لمح بعشص عوبشسأا دعب
دد˘عو تا˘ي˘فو ثÓ˘ث ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘˘م
سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م
را˘ب˘خأ’ا تدا˘ع ل˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
˘ما˘شسقأا ن˘م ادد˘ج˘م جر˘خ˘ت˘ل ةرا˘شسلا
ةي’و تايفششتشسمب يحشصلا رجحلا

ريهاطلا ييفششتشسم اديدحتو لجيج
د˘ع˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘عو
دد˘ع ي˘ف د˘يد˘ج عا˘˘ف˘˘ترا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست

ن˘ي˘با˘شصم˘لا ط˘شسو ءا˘ف˘ششلا ت’ا˘˘ح
ديدج رارقتشسا ليجشستو سسوريفلاب
سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف

.لتاقلا

ةر˘ي˘خأ’ا ة˘عا˘شس42لا تد˘˘ه˘˘ششو

ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف ارار˘˘ق˘˘ت˘˘شسا

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

ء’ؤوه ددع رقتشسا ثيح لجيج ةي’و

جئاتن تءاج امدعب اشصخشش72 دنع

نا˘ك سصا˘خ˘ششأا ة˘ت˘شس ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘˘م

ىلع سسوريفلاب مهتباشصا يف هبتششي

بود˘˘ج˘˘م ي˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ىو˘˘ت˘˘شسم

ن˘ب ق˘يد˘شصلاو ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب د˘ي˘ع˘˘شسلا

لعجام وهو ةيبلشس لج˘ي˘ج˘ب ى˘ي˘ح˘ي

نا˘كشس مو˘م˘عو ة˘ي˘ح˘˘شصلا ر˘˘ئاود˘˘لا

ءادعشصلا اددجم نوشسف˘ن˘ت˘ي ة˘ي’و˘لا

هتايط يف لمح بعشص عوبشسأا دعب
ة˘˘م˘˘لؤو˘˘م˘˘لا را˘˘ب˘˘خأ’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كلا
اذكو ني˘با˘شصم˘لا داد˘عأا سصو˘شصخ˘ب
ةعبشس ى˘لا تع˘ف˘ترا ي˘ت˘لا تا˘ي˘فو˘لا
ةيدلب نم نيجوز ةافو دعب سصاخششأا
.رانقلا

ةرا˘˘˘شسلا را˘˘˘ب˘˘˘خأ’ا ر˘˘˘شصت˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘لو
انورو˘ك سسور˘ي˘ف ف˘ل˘م سصو˘شصخ˘ب
رار˘ق˘ت˘شسإ’ا ى˘ل˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب
اذكو تاباشصإ’ا ددع يف لجشسملا
كلذك تلاط لب ةيبلشسلا ت’احلا

لكششب تعفترا يتلا ءافششلا ت’اح
ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘شسلا لÓ˘خ در˘ط˘شضم
ت’ا˘ح ع˘˘برأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست لÓ˘˘خ ن˘˘م

يي˘ف˘ششت˘شسم ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج

نأا ع˘قو˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ل˘ج˘ي˘جو ر˘ي˘ها˘ط˘لا

لÓخ رثكأا نيفا˘ع˘ت˘م˘لا دد˘ع ع˘ف˘تر˘ي

ىلع اشصوشصخ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘عا˘شسلا

يذلا ريها˘ط˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم ىو˘ت˘شسم

ة˘ثÓ˘˘ث هردا˘˘غ˘˘ي نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م

لتاقلا سسوريفلا˘ب ن˘ير˘خآا ن˘ي˘با˘شصم

ر˘يد˘ق˘ت ى˘شصقأا ى˘ل˘ع اد˘غ وأا مو˘˘ي˘˘لا

د˘ع˘ب لوؤو˘شسم ي˘ب˘ط رد˘˘شصم بشسح

ءا˘بو˘لا ن˘م م˘ه˘ئا˘ف˘شش ن˘˘م ن˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘لا

اهيلع تفك يتلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘شسو

تانيع ىلع تيرجأا يتلا ليلاحتلا

.ىشضرملا ء’ؤوه نم

 ةريخأ’ا ةعاسس42 ـلا لÓخ ضسوريفلاب ةديدج ةباسصإا يأا لجسست مل اميف

 لجيجب انوروك سسوريف نم ةديدج ءافسش تلاح عبرأا ليجسست

 لتاقلا ضسوريفلل رؤوب ىلإا مهتماقإا نكامأا لّوحت نم فواخم

 لجيجب ةقرافألا نيرجاهملا ةيعسضو مقافت ““انوروك““

¯ T°ƒT°É¿ ì

ةي’وب ةيحشصلا ح˘لا˘شصم˘لا تل˘ج˘شس
ن˘ي˘تد˘يد˘ج ة˘با˘شصا ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ر˘م’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب

09 رمعلا نم غ˘ل˘ب˘ت ة˘ن˘شسم زو˘ج˘ع˘ب
،تنÓشسكات ةيدلب نم ردحنت ةنشس
اهيلع سضرملا سضارعا ترهظ ثيح
يذ˘˘لا ر˘˘م’ا ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح تئا˘˘˘ت˘˘˘شساو
ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لا ا˘ه˘ل˘ق˘˘ن ى˘˘عد˘˘ت˘˘شسا
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘عا˘˘شضخاو ،سسوا˘˘ق˘˘ن

يتلاو91 ديفوك ءابو نع ةفششاكلا
،ةيباجيا ةيلو’ا اهتروشص يف تءاج
ليلاحتلا ربخمب ديكأاتلا راظتنا يف
ةلاحلا اما ،ةنتابب روت˘شسا˘ب ة˘ق˘ح˘ل˘م˘ل
وطÓيت ةيدلبب تلجشس دقف ةيناثلا
قلعتيو ةتوتلا ني˘ع ةر˘ئاد˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ار˘ثا˘ت ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا قرا˘˘ف ل˘˘جر˘˘ب ر˘˘م’ا
عفترتل ،انوروك سسوريف˘ب ه˘ت˘با˘شصا˘ب
ةلجشسم˘لا ت’ا˘ح˘لا ة˘ل˘ي˘شصح كلذ˘ب

،ةدكؤوم ةلاح83 ىلا ةنتاب ةي’وب

نع كيهان اذه ،ةافو ت’اح60 اهنم

ةدجاوتملا اهيف كوكششملا ت’احلا
،ة˘˘ي’و˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ب
ن˘ع ف˘ششكل˘ل ي˘ئا˘بو˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لاو
لا˘شصتا ى˘ل˘ع تنا˘ك ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘لا

ريدج .ددجلا نيبا˘شصم˘لا˘ب كا˘كت˘حاو
ديفوك نم ءافششلا ت’اح نا ركذلاب

يف ةنتاب ةي’و ىوتشسم ىلع91
دامتعا دعب اشصوشصخ نرمتشسم ديازت
ردا˘˘˘غ ذا ،جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘تور˘˘˘˘ب

اهرخا ناك ،ت’اح50 ىفششتشسملا

ةقفر ةنشس48 رمعلا نم غلبت زوجع

رمعلا نم تاينيشسمخ˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ن˘با
ن˘هو د˘با˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ث ى˘ف˘ششت˘˘شسم ن˘˘م
بحاشص برتغملا بيب˘ط˘لا تا˘ب˘ير˘ق
ى˘ل˘ع تل˘˘ج˘˘شس ة˘˘با˘˘شصا ى˘˘لا˘˘ح لوا

دق ناك يذلاو ،ةنتاب ةي’و ىوتشسم
ردا˘غو ما˘يا ذ˘ن˘م ءا˘˘ف˘˘ششل˘˘ل ل˘˘ثا˘˘م˘˘ت
ةيقبلا لثامت راظتنا يف ،ىفششتشسملا
،ةر˘ق˘ت˘شسم˘لا م˘ه˘ت’ا˘ح ما˘ما ءا˘ف˘ششل˘ل
ن˘˘م ل˘˘كب نو˘˘عزو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لاو
،سسيرأا ،د˘با˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ث ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم
.سسواقنو ةنتاب ،ةناورم

ت’اح6 تايفولا ددع غلب اميف

04 ـلا براقت ةنتابب91 ديفوك تاباسصإا
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نيرجاهملا تارششع ةيعشضو تقافت

نو˘عزو˘ت˘ي او˘لاز’ ن˘يذ˘لا ة˘قرا˘فأاأ’ا

نيذلاو لج˘ي˘ج˘ب ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع ى˘ل˘ع

ةريخأ’ا ليحر˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح ن˘م او˘ت˘ل˘فأا

ن˘م كلذو ة˘ئ˘ف˘˘لا هذ˘˘ه تشسم ي˘˘ت˘˘لا

دمتعي يذلا ء’ؤوه لخد عجارت لÓخ

تاعربتو تاقد˘شص ى˘ل˘ع سسا˘شسأ’ا˘ب

تايعج˘لا سضع˘ب اذ˘كو ن˘ي˘ن˘شسح˘م˘لا

تافلخم لعفب اهطاششن عجارت يتلا

.انوروك سسوريف

““91 د˘ي˘فو˘ك ““ سسور˘ي˘˘ف بب˘˘شستو

نم اهريغك81 ةي’ولا حاتجي يذلا

يف ملاعلا ةيقب اذكو نطولا تاي’و

ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو رو˘˘هد˘˘ت

اولازام نيذلا ةقرا˘فأ’ا ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا

ىحشضأا ثيح لجيج ةي’وب نوششيعي

عجارت ببشسب عوجلل ةشسيرف ء’ؤوه

ء’ؤوه داتعا يتلا تاناعإÓلا ىوتشسم

نينشسحملا لبق نم اهيلع لوشصحلا

ةجيتن ةيري˘خ˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ى˘ت˘حو

ةي’ولا هششيعت يذلا يلزنملا رجحلا

عراو˘شش بل˘غأا˘ب ة˘كر˘˘ح˘˘لا ع˘˘جار˘˘تو

سضع˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘غو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘حأاو

لوشستلا ء’ؤوه داتعا يتلا تاءاشضفلا

ىتحو لقنلا تاطحم رارغ ىلع اهب

ي˘ف بب˘شست يذ˘لا ر˘˘مأ’ا د˘˘جا˘˘شسم˘˘لا

ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘شسف˘نو ة˘ي˘ح˘شص ل˘كا˘˘ششم

اودو˘ع˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ة˘قرا˘فأ’ا ء’ؤو˘ه˘ل

ق˘مر ه˘ب اود˘˘شسيا˘˘م ى˘˘ت˘˘ح نود˘˘ج˘˘ي

معاطملا سضعب تناك امدعب مهلافطأا

سضعبب مهمعد ةيلمع ىلوتت ةقلغملا

.ةيئاذغلا داوملاو قابطأ’ا

نيمتهملا سضعبب عشضولا اذه عفدو

ى˘لا ل˘ج˘ي˘ج˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا نأا˘ششلا˘˘ب

ىلع رهشست يتلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ةو˘عد

داوملاب ةي’ولا ءايحأا فلتخم ديوزت

نيرجاهملا ء’ؤوه جاردا ىلا ةيئاذغلا

هذهب ةينعملا تÓئاعلا مئاوق نمشض
عشضولا اذه عفد امك ،تادعاشسملا
تاطلشسلا ةوعد ىلا ىرخأا تاهجب
يتلا نكامأ’ا ة˘ب˘قار˘مو م˘ي˘ق˘ع˘ت ى˘لا
اشصوشصخ ةقرافأ’ا ء’ؤوه اهب ميقي
ىلا لوحتت’ ىتح ةي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ىوعدب ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘ششف˘ت˘ل رؤو˘ب
ن˘˘م ة˘˘قرا˘˘فأ’ا ء’ؤو˘˘ه ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘يا˘˘˘م
يف مهاشست نأا اهنأاشش نم تافرشصت
ةئفلا هذه دارفأا نيب سسوريفلا راششتنا

نيذلا ناكشسلا ةيقب ىلا هلقن مث نمو
نيرجاهملا ء’ؤوهب ا˘ي˘مو˘ي نو˘كت˘ح˘ي
م˘ه˘فور˘ظ م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع تشضر˘˘ف ن˘˘يذ˘˘لا
نع اثح˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب ءا˘ق˘ب˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا
بورحلا لاوهأا نع اديعب سشيع ةمقل
.مهنادلب اهششيعت يتلا ةيقرعلا

يقاوبلا مأا

انوروك ءابوب ةيباجيإا ةلاح32 ليجسست
انوروك ءابول ةريخ’ا ةليشصحلا نع يقاوبلا ما ةي’وب تايفتشسملا حÓشصاو ناكشسلاو ةحشصلا ةيريدمل نايب فششك

ةي’ولاب ةلاح32 ةدكؤوملا ت’احلا ددع حبشصيل ةدكؤوم ت’اح50 دوجو نع   هناششب ليلاحتلا تفششك يذلاو

10 ةلاح -ءاشضيبلا نيع ىفششتشسمب ةدجاوتم) ءاشضيبلا نيع نم10 ةلاخ ةيئافششتشس’ا تاشسشسؤوملا ىلع ةعزوم

دمحم ىفششتشسم˘ب ةد˘جاو˘ت˘م) ة˘نا˘ي˘كشسم ن˘م10 ةلاح- نور˘كف ن˘ي˘ع ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ةد˘جاو˘ت˘م) نور˘كف ن˘ي˘ع ن˘م

ليلاحت جئاتن  تءاج امنيب .فايشضوب دمحم ىفششتشسمب نيتدجاوتم)ةعلشضلا نم20 نيتلاح -ةي’ولا ةمشصاعفايشضوب

ةلاح10 -ءاشضيبلا نيع حلاشص ينادرز ىفششتشسمب ت’اح01 - تايفششتشسملاب ةدوجوم ةلاح21 ـل ةيبلشس

 راهز دمحا.ةليلم نيع تاريمع ناميلشس ىفششتشسمب ةلاح10 .يقاوبلا ما فايشضوب دمحم  ىفششتشسمب

 فيطسسب ةريبكلا نيع ىفسشتسسم
 انوروك سسوريفب ةارمإا ةباسصإا لجسسي

ةباسصإا نع ،فيطسس ةي’و لامسش ةعقاولا ةريبكلا نيع ىفسشتسسمب ةيبطلا حلاسصملا تلجسس
نيع ىفسشتسسم ىلا اهلقن مت ثيح ،فيطسس ةي’و لامسش ةريبكلا نيع ةيدلبب نطقت ةارمإا
تدكا ليلاحتلا ءارجا دعب و ،اهيلع ضضارع’ا ضضعب روهظ دعب مايأا4 يلاوح ذنم ةريبكلا
لÓخ ةمسصاعلا رئازجلا ىلا ةرايز يف تناك ةباسصملا نا ركذي ،ةيباجيا اهتلاح نا اهجئاتن
ر نميا.ةيسضاملا ةليلقلا ماي’ا
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ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم تر˘خ˘صس د˘˘قو
اددع ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو ي˘ن˘طو˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ناو˘عأ’ا ن˘م ار˘ب˘ت˘ع˘˘م

452 دجاوت ثيح ،قرفلاو بترلا

24 تل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ا˘˘م˘˘ك ار˘˘صصن˘˘ع
تادحو ةمهادم لجأا نم ةبكرم
˘˘ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف تد˘˘ه˘˘˘صش ة˘˘˘يراو˘˘˘ج
نم يئزجلا رجحلا رصسك ةريخأ’ا

61و41 يهو ،سصاخصشأ’ا سضعب

ةعاصسلا ىلع،1و6و7و8و9و

تأاد˘ب ،ءا˘صسم ع˘بر˘لا ’إا ة˘ع˘با˘صسلا
ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘مأ’ا تاو˘˘˘ق
نمأا رقمل ة˘يذا˘ح˘م˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا˘ب

،41 ةيراوجلا ةدحولا يف ةرئادلا
قرفلا ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘فاو˘ت ر˘م˘ت˘صسي˘ل

،«يرايب» و «يبرايب» رارغ ىلع
ين˘طو˘لا كرد˘لا تاو˘ق ل˘صصت م˘ث
دعبو ،نيبردم ن˘ي˘ب˘ل˘كب ة˘م˘عد˘م
ى˘ل˘ع تا˘˘صشو˘˘تور˘˘لا ر˘˘خآا ع˘˘صضو
فرط نم اهدادعإا مت يتلا ةطخلا

ته˘˘˘جو˘˘˘ت ،قر˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم
ةنماثلا ةعاصسلا دودح يف ةيرودلا

ةد˘حو˘لا ها˘ج˘تا˘ب ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد03و

يف تاوقلا ترصشتناو ،ةيراوجلا

ىلع ةعزوم تا˘عو˘م˘ج˘م ل˘كصش

ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب عراو˘˘˘صشلاو ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا

رب˘ع تد˘جاو˘تو،41 ة˘يراو˘ج˘لا

لك ىلع اهقلغل ذفانملا فلتخم

دعبف ،يحصصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ف˘لا˘خ˘م

تن˘كر ،ةر˘ي˘˘صصق ة˘˘فا˘˘صسم ع˘˘ط˘˘ق

طاقنلا ىدحإا ي˘ف تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا

نم ربتعم ددع جورخ تفرع يتلا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ با˘˘ب˘˘صشلا

،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف ي˘˘ئز˘˘ج˘˘لا
ل˘˘˘كصش ي˘˘˘ف ناو˘˘˘عأ’ا ر˘˘˘صشت˘˘˘˘ناو
ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م ة˘˘ل˘˘جار تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ثيح ،ةفصشاك ءاوصضأا نيلمعتصسم
تا˘˘ب˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘صضع˘˘˘ب بقار
ا˘م˘ي˘ف ،ر˘ئا˘ظ˘ح˘لا ي˘ف ة˘نو˘كر˘م˘لا
ة˘ق˘ل˘غ˘م ا˘ياوز ى˘لإا نور˘خآا ه˘جو˘ت
ةعومجم تهجوت امك ،ةملظمو
تارا˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘خاد˘˘م ى˘˘لإا ىر˘˘خأا

،اهل ةيذاحملا ةريغصصلا قئادحلاو
بابصشلا اهلغتصسي ام ةداع يتلاو
.ءابتخÓل ناكمك

 نينمّؤوملا ريغ وأا نينمّؤوملا نيحÓفلا ةدئافل

يحÓفلإ نواعتلل يوهجلإ قودنسصلإ

ةعسسإو ةينماسضت ةلفاق مظني
ة˘˘ي’و˘˘ب ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا قود˘˘ن˘˘صصلا ق˘˘ل˘˘طأا

نيزوعملا نيحÓفلا ةدئا˘ف˘ل ة˘ع˘صساو ن˘ما˘صضت ة˘ي˘ل˘م˘ع،ف˘ي˘ط˘صس

ةينيمأاتلا دوقعلا مئاوق يف نيلجصسم ريغلا وأا نينمّؤوملا ءاوصس،

ةينماصضتلا ةيلمعلا .ةي’ولا قطانم فلتخمب اذهو قودنصصلاب

لازآا نيع ةيدلب ن˘م د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ة˘ي’و˘لا بو˘ن˘ج ن˘م تق˘ل˘ط˘نإا

قودنصصلا ريدم نم لكصشتي دفو لقنت ثيح ، جرب ءاصضيبو

ىلع نانئمطإ’ا مت نيأا،تاراطإ’ا فلتخمو يليابق لامج ديصسلا

،تاداصشرإ’ا و حئاصصنلا فلتخمب مهديوزتو نيحÓفلا ةحصص

سسوريف نم ةياقولل ةصصاخلا سسبÓملاو ةزهجأ’اب مهميعدتو

ةزهجأ’ ةفاصضإا ،تازافقلا و تامامكلا يف ةلثمتملا ،انوروك

تلمصش امك  ،ةيتابنلاو ةيناويحلا مهتا˘ج˘ت˘ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا

لصصاوتت نأا ىلع ، رجحلا نيعو ةلتلا ةيدلبب نيحÓفلا ةيلمعلا

ريدم فصشكو،تايدلبلا فلتخمب يلاحلا عوبصسأ’ا ةليط ةيلمعلا

ةيريدملا تارارقل اديصسجت تءاج ةوطخلا هذه نأا قودنصصلا

سسل˘ي˘ب˘ح ن˘ب د˘ي˘صسلا لوأ’ا لوؤو˘صسم˘لا ى˘ط˘عأا نأا د˘ع˘ب، ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

هذه يف نيحÓفلا ةدعاصسم ةرورصضب ءاردملا فلتخمل تاميلعت

لئاصسولاو ةزهجأ’ا لك نأاو املع ، رئازجلا اهب رمت يتلا ةنحملا

ينطولا قودنصصلا فرط نم اهءانتقإا مت نيحÓفلل ةحونمملا

ةمÓصس ىلع اصصرح اذهو ، نطولا قطانم لك يف اهعيزوت متيل

GCjªø.Q.نيحÓفلا ةحصصو

يقاوبلا مأا

تايمك زجحت ةسشرك نيع ةطرسش

كÓهتسسإلإ ةعسسإو ةيئإذغلإ دإوملإ نم
ىوتصسم ىلع ةصشرك نيع ةرئاد نمأا حلاصصم ارخؤوم تنكمت

’ ةيئادغلا داوملا نم ةربتعم ةيمك زجح نم ينمأا ةبقارم زجاح

لاصصت’ا ةي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بصسح˘بو ر˘ي˘تاو˘ف ى˘ل˘ع ا˘ه˘با˘ح˘صصأا زو˘ح˘ي

يتلا علصسلا هذه ناف يقاوبلا ما ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو

ةفلاخم و راعصسأ’ا يف ةبراصضملل يدصصتلا راطا يف لخدت

رتل8621 ) يف تلثمت ةيراجتلا تاطاصشنلل ةيميظنتلا حئاوللا

ةدام نم راطنق -ركصسلا ةدام نم ريطانق70 - تيزلا ةدام نم

تاروراق و ة˘ب˘ل˘ع951 - ح˘ل˘م˘لا ةدا˘م ن˘م غ˘ل˘˘ك09 - زر’ا

دصض يئازج فلم زاجنا ددصصلا اذه يف مت ثيح , تروغاي

،يراجتلا لجصسلا مادعنأا ، ةرتوفلا مادعنا : ةيصضق نع نيصصخصش

و لقنلا طورصش مادعنا ، ةبراصضملا سضرغل نيزختلا يف عورصشلا

اهتبقارم تمت تازوجحملا نأا ةراصش’ا عم ، ةفاظنلا و نيزختل

ىلع ديكأاتلا متيل (ةراجتلا ناوعا) ةصصتخملا تاهجلا لبق نم

. ةينعملا تاهجلل اهميلصست مت ثيح ريياعملل ةقباطم ريغ اهنا
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حيريرعوب جرب

ةيلولاب ةحسصلإ ريدم ءافعإإ

ةباينلاب ةريدم نييعتو هماهم نم
هللا دبع ديصسلا جيريرعوب جرب ةي’ول ةحصصلا ريدم ءافعإا مت

دبع ةريصصن ةديصسلا فيلكتو  ةيريدملا رييصست ماهم نم يصساق

تاذب ةراطإا يهو ةباينلا˘ب ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ح˘صصل˘ل ةر˘يد˘م˘ك م˘ي˘حر˘لا

ءوصس ىلإا دوعي ببصسلا نأا رداصصم بصسحو ةي’ولاب عاطقلا

ةيئافصشت˘صسإ’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لا تفر˘ع ا˘م˘ك ا˘نورو˘ك ة˘مزأا ر˘ي˘ي˘صست

يف مهاصسي بصسانم وج قلخ ىلع هتردق مدعو بذبذتلا سضعب

نم’ا دح ىلا تلجصس ةي’ولا نا ثيحب ةمز’ا ىلع ةرطيصسلا

تلثامت ت’اح تصس (60) ليجصست عم  ةدكؤوم ةباصصا ةلاح05

ي˘صضر˘لا ق˘با˘ط˘لا ح˘ت˘ف ر˘خأا˘ت اذ˘كو ةا˘˘فو ة˘˘لا˘˘ح21و ءاف˘صشل˘ل

قبا˘ط˘لا ح˘ت˘ف م˘ت يذ˘لا د˘ي˘ب˘ع ن˘ب د˘م˘حأا رو˘ت˘كد˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل

لامع’ا لاجر نم ريبكلا نماصضتلا نم مغرلاب اذه هنم يصضرأ’ا

تبراق يتلا ةيبطلا تازيهجتلاو لئاصسولا ريفوت نم نينصسحملاو

ر˘ج˘ح˘ل˘ل ز˘كر˘م ز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإا م˘ي˘ت˘ن˘صس ر˘ي˘يÓ˘م ة˘˘صسم˘˘خ

نم ةياقولا لئاصسو لك ريفوت عم ريرصس67 عومجمب  يحصصلا

.ةيئاقو ت’ذبو تامامك
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،رظحلا تاميلعت نيزواجتم تاعمجتلا  رارمتسساو ،يحسصلا رجحلاب مازتللا مدع وأا ضضفر ةنيطنسسق ةيلوب نينطاوملا ضضعب تلواحم رسشؤوت
ضضرفب «عدرلا» ةلحرم ىلإا لاقتنلاب ةبلاطم ةيمومعلا تاطلسسلا نأا ،ىوسصقلا ةرورسضلل لإا لزانملا نم جورخلا مدعب نينطاوملا مازتلا مدعو

.انوروك ضسوريفب تاباسصلا ددع يف ريبكلا ديازتلا عم ةسصاخ ديدح نم ديب برسضلاو ةيمومعلا ةوقلا لخدتو نيفلاخملا ىلع ةيلاملا تامارغلا

نيفلاخملا قح يف ةمراسص تابوقع طيلسست ةرورسضب تاوسصألا تلاعت امنيب

ةنيطنسسقب ىودعلل عيرسس  راسشتنإ يف ببسستي يحسصلإ رجحلإ مإرتحإإ مدع
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ةرصسأ’ا عم قيصسنتلاب لجيج ةي’و نمأا مظن
ةيزيفحت ةرايز سسمأا لجيج ةي’ول ةيمÓعإ’ا

سسوربرب قدنفب ميقملا يبطلا مقاطلا دارفأ’
ةجلاعم ىلع رهصسي يذلاو ةي’ولا ةمصصاعب
اذكو انوروك سسوريفب نيباصصملا سصاخصشأ’ا

ىوتصسم ىلع اهيف هبتصشملا ت’احلا ةعباتم
نم دفو هجوتو .ىيحي نب قيدصصلا ىفصشتصسم
ةلوؤوصسم ةدايقب ةي’ولا نمأا ةيريدم يلثمم
نييفحصصلا نم ةعومجم ةقفر مÓعإ’ا ةيلخ
ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ن˘يد˘م˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

لجأا نم سسوربرب قدنف ىلا سسمأا ةحيبصص
كانه نيمي˘ق˘م˘لا ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا دار˘فأا ةرا˘يز
سصاخصشأ’ا ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘ل˘ع نور˘ه˘صسي ن˘يذ˘لاو

ةرايزلا يهو انوروك يصسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘لا
معدلا ميدقت دفولا اذه اهلÓخ نم دارأا يتلا
ئيصش لكب ىّحصض يذلا مقاطلا اذهل يونعملا

انوروك سسوريفب نيباصصملا ةجلاعم لجأا نم
ةي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع ى˘ف˘صشت˘صسم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
لك ايدحتم نيملاصس مهتÓئاع ىلا مهتداعاو
ل˘ب ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘ه ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ر˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا

ءارج نم هيلع تصضرف يتلا ةلزعلا امصشجتمو
اذه دارفأا رودقمب دعي مل ثيح ةليبنلا هتمهم
عمو مهئانبأاو مهتÓ˘ئا˘ع ةرا˘يز ى˘ت˘ح م˘قا˘ط˘لا
ةنامأا لكب م˘ه˘ت˘م˘ه˘م نو˘ل˘صصاو˘ي م˘ه˘نا˘ف كلذ
ها˘ف˘˘صشل ة˘˘م˘˘صسب˘˘لا ةدا˘˘عا ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ف˘˘تو
بلصسو لتاق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا م˘ه˘ث˘غا˘ب سصا˘خ˘صشأا

يتلا يعاصسملا قايصس يفو .ةايحلا  ةعتم مهنم
رطخ ءاوتحا ليبصس يف لجيج نمأا اهب موقي

تا˘جر˘خ ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه م˘ظ˘ن ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف

رجاتملا باحصصأا سسيصسحت لجأا نم ةيناديم

يلحتلا ةرور˘صضب  طا˘صشن˘لا˘ب ا˘ه˘ل حو˘م˘صسم˘لا

يمويلا مهلمع ةصسرامم يف ةمÓصسلا دعاوقب

مهطاصشن يف رذحلا تاجرد ىصصقأا دامتعاو

ةهجوملا  حئاصصنلاب ديقتلا لÓخ نم كلذو

ةقيرط يف اذكو نئابزلا عم لماعتلا يف مهل

أادبم مارتحاو علصسلاو داوملا فلتخم قيوصست

لÓخ نم  مهتÓحم مامأا يعامتجإ’ا دعابتلا

ى˘˘ت˘˘ح ء’ؤو˘˘ه ن˘˘ي˘˘ب نا˘˘مأ’ا ة˘˘فا˘˘صسم مار˘˘ت˘˘حا

سسوريفل رؤوب ىلإا عيبلا تاءاصضف لوحتت’

اصصخصش نيثÓثلا براقي امب ملأا يذلا انوروك

ةياهن دودح ىلا لجيج ةي’و ىوتصسم ىلع

. عوبصسأ’ا

 ةمÓسسلا دعاوق مارتحإل

مقاطلإ دإرفأل ةيزيفحت ةرايز نامظني ةيمÓعإلإ ةرسسألإو لجيج نمأإ
 سسوربرب قدنفب يبطلإ
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سسيدلاوب ءانيم حتف ةداعا ررقت

ةيرحبلا ةهجاولاب ةهزنلاو ديصصلل
ءاهز دعب لجيج ةي’و ةمصصاعل
يظفحت˘لا ق˘ل˘غ˘لا ن˘م ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ي˘˘لاو˘˘لا هر˘˘قأا يذ˘˘لا

ة˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ل˘˘جأا ن˘˘م لا˘˘كل˘˘ك
ن˘م ي˘ت˘لا ة˘يزار˘ت˘حإ’ا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا
ءانيملا اذه يداترم ةيامح اهنأاصش
ةلوليح˘لاو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م
ةرؤوب ىلا ريخأ’ا اذه لوحت نود
حتف ةداعا ررقتو .لتاقلا ءابولل
نيدايصصلا مامأا روكذملا ءانيملا

ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘ب كم˘˘˘صسلا ة˘˘˘عا˘˘˘˘بو

نم ةعا˘صس27 دع˘ب سشي˘نرو˘كلا

ذاختا دعب كلذو يظفحتلا قلغلا

يتلا ةيرورصضلا تاءارجإ’ا ةفاك

اذه يداترم يمحت نأا اهنأاصش نم

،لتاقلا ءابولا نم يرحبلا ءاصضفلا

م˘ت ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘ل˘م˘ج ن˘مو

ني˘ي˘ع˘ت را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘ف ا˘هذا˘خ˘تا

ءا˘ن˘ي˘م˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع بي˘˘ب˘˘ط

لوادتو عيب ةيلمع ةبقارم هتمهم

اهجارخا متي يتلا «نيدرصسلا» ةدام

د˘ع˘ب كلذو ن˘يدا˘ي˘صصلا ل˘ب˘ق ن˘˘م

ىلا تعفر يتلا ةيبلصسلا ريراقتلا

ةعباتم˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘مزأ’ا ة˘ي˘ل˘خ

ة˘ي’و˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف ف˘˘ل˘˘م

دعاوق بايغ سصوصصخ˘ب ل˘ج˘ي˘ج

مايقو روكذملا ءانيملاب ةمÓصسلا

نم ءا˘ن˘ي˘م˘لا ن˘ئا˘بزو ن˘يدا˘ي˘صصلا

نأا نكمي ءاطخأاب مهريغو ةعاب

سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘صشف˘˘ت ي˘˘ف بب˘˘صست˘˘ت

تنمصضت امك .ء’ؤوه نيب انوروك

تح˘م˘صس ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘مز˘ح

سسيد˘لاو˘ب ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عا˘˘ب

نيبقارم نييعت ةهز˘ن˘لاو د˘ي˘صصل˘ل

ةكرح ةبقارمل نيين˘مأاو ن˘ي˘ير˘ح˘ب

اذ˘˘ه ى˘˘˘لا جور˘˘˘خ˘˘˘لاو لو˘˘˘خد˘˘˘لا

ظحول ا˘مد˘ع˘ب ير˘ح˘ب˘لا ءا˘صضف˘لا

نود ءانيملل ءابرغلا سضعب ةرايز

دق يذلا رمأ’ا رربم وأاو ةصصخر

دي˘صصلا طا˘صشن ةدو˘ع ي˘ف م˘ه˘صسي

ى˘لإا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا

ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لاو يدا˘˘ع˘˘لا هاو˘˘ت˘˘صسم

ءاني˘م˘لا ق˘ل˘غ رار˘ق نأا ا˘صصو˘صصخ

ي˘ف بب˘صست د˘˘ق نا˘˘ك رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

» را˘ع˘صسأا ي˘˘ف ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق عا˘˘ف˘˘ترا

ي˘ت˘لا ي˘هو ة˘ي’و˘لا˘ب «ن˘يدر˘˘صسلا

ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘مو ل˘صصأ’ا ي˘ف د˘˘ه˘˘صشت

اريبك ابذ˘بذ˘ت ةر˘ي˘صصق˘لا˘ب تصسي˘ل

بل˘غأا مر˘˘ح ارر˘˘كت˘˘م ادو˘˘ع˘˘صصو

اديد˘ح˘تو ة˘ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

ذذ˘ل˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ل˘˘خد˘˘لا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘صض

امب ةيرحبلا كا˘م˘صسأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

.«نيدرصسلا » اهيف

  نيدايسصلا ةيامحل ةبسسانملا تاءارجإلا ذاختا دعب

لجيجب سسيدلإوب ءانيم حتف ةداعإإ
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ةزوعملا تÓئاعلا ىلع ناسضمرل ةيلاملا تاناعإلا عيزوت يف عورسشلا
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نأا «ة˘عا˘شس ر˘خآا» ـل م˘˘ي˘˘ل˘˘ع رد˘˘شصم د˘˘كأا
ةبانع ةيلوب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسلا˘ج˘م˘لا
ي˘ف مر˘شصن˘م˘لا عو˘ب˘˘شسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن تعر˘˘شش

رهششب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘نا˘عإلا فر˘شص
ثيح ،ةزوعم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل نا˘شضمر
نم ةديفتشسم ةزوعم ةلئاع لك تلشصحت

0006 اهردق ةيلام ة˘نا˘عإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةيدير˘ب˘لا ا˘ه˘تا˘با˘شسح ي˘ف ا˘ه˘ب˘شص م˘ت را˘ن˘يد
ناكمإاب نوكيشس يتلا ةناعإلا يهو ةيراجلا
لولح لبق اهيف فرشصتلا اهنم نيديفتشسملا
ةنشسلا ثدح ام فÓخ ىلع ،مايشصلا رهشش
ةيلولا تايدلب بلغأا ترخأات نيأا ةيشضاملا
تلشصو ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘نا˘عإلا فر˘شص ي˘ف
ر˘ه˘ششلا ر˘خآا ي˘ف ن˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل
اذ˘˘ه رر˘˘كت يدا˘˘ف˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘مو ل˘˘ي˘˘شضف˘˘لا
ل˘ب˘ق ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو تل˘شسار و˘يرا˘ن˘ي˘شسلا
ريطشستل هتعدو ةبانع يلاو عيباشسأا ةعشضب
ىدم ةنياعم ىلإا فده˘ي ي˘ششي˘ت˘ف˘ت ج˘ما˘نر˘ب

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تاءار˘جإلا ة˘ق˘با˘˘ط˘˘م
ةيلمعلا هذه حاجنإا فدهب كلذو ةينماشضتلا
لكششب اهيقحتشسمل ةيلاملا تاناعإلا حنمب
ى˘ت˘ح نا˘شضمر ر˘ه˘شش لو˘ل˘ح ل˘ب˘قو فا˘ف˘شش
ل˘جأا ن˘مو ا˘ه˘ي˘ف فر˘شصت˘لا ن˘م او˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي
ناجللا تلمع ةيلخادلا ةرازو بلطم قيقحت
ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ر˘ئاود˘لا نا˘˘ج˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
نيديفتشسملا مئاوق طب˘شض ى˘ل˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ةيئلولا ةيقاطبلا ىلع اهلمع يف تدنتشساو
ي˘ت˘لا ل˘ماو˘ع˘لا ي˘هو ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل
نيديفتشسملا م˘ئاو˘ق ط˘ب˘شض ى˘ل˘ع تد˘عا˘شس
تد˘كأا ا˘م˘ك ،نا˘شضمر ر˘ه˘˘شش لو˘˘ل˘˘ح ل˘˘ب˘˘ق
دكأاتلا ةرورشض ىلع اهتلشسارم يف ةرازولا

ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا ردا˘شصم ع˘ي˘م˘ج ن˘˘م
ةشصاخلا ةيبشساحملاو ةيرادإلا تاءارجإلاو
عم ،اهيلع ةقداشصمو تادامتعإا حتف نم ،اهب
ة˘ي˘ناز˘ي˘م بشسح ي˘لا˘م˘لا د˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا ةا˘˘عار˘˘م
جاردإا ىلع ديكأاتلا عم ةيلولاو تايدلبلا
لجأا نم ليومتلا نمشض ةيفاشضإلا ءابعألا
ىلع لوشصحلا نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ن˘ي˘كم˘ت

يدحتلا وهو ة˘ي˘فا˘شص را˘ن˘يد0006 غلب˘م

هب تزاف ةيلحملا تاطلشسلا نأا ودبي يذلا

ةيلولا اهب رمت يذلا سصاخلا فرظلا مغر

انوروك سسوريفل يششفت نم امومع دÓبلاو

تاشسشسؤوملاو تارادإلا نم ديدعلا فقوتو

دورطلا لادبتشسا مت دقو اذه ،لمعلا نع

باشسحلا يف بشصت ةيلام تاناعإاب ةيئاذغلا

اقيبطت كلذو ديفتشسملل يراجلا يديربلا

5 خيراتب دقعنملا ءارزولا سسلجم هررق امل

تناك «ناشضمر ةفق» رابتعاب،8102 ناوج

ةيلام˘لا تا˘نا˘عإلا˘ف ،ةر˘ي˘ث˘ك تا˘ي˘ب˘ل˘شس ا˘ه˘ل

ىلع يشضقتو نطاوملا ةمارك ىلع ظفاحت

نيزوعملا نم ريثكلا نأا رابتعاب ،ريباوطلا

،ريباوطلا يف فقولا نم اجرح نودجي اوناك

نامشض وه د˘يد˘ج˘لا ءار˘جإلا تاز˘ي˘م˘م ن˘مو

رهشش لولح لبق نيزوعملل ةناعإلا لوشصو

تاءارجإا تادي˘ق˘ع˘تو ءط˘ب˘ل ار˘ظ˘ن نا˘شضمر

نينومملا رايتخاو ةيمومعلا تاقفشصلا دقع

يف ببشستي ناك ام وهو «ناشضمر ةفق» ـل

ةناعإلا يف ديفتشسملا فرشصت ،ةيلمعلا رخأات
تا˘يو˘ت˘ح˘م نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا بشسح
ةيلعفلا تاجايتحلا قفاوت ل تناك «ةفقلا»
لاومألا ةكرح ةبقارم ةلوه˘شس ،ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل
هجوأاو ةي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدو˘شصر˘م˘لا

نع ةبترتملا فيلا˘كت˘لا دا˘شصت˘قاو ا˘ه˘فر˘شص
ىلإا ةفاشضإلاب ،ةيئاذغلا دورطلا ماظن دامتعا

نيزوعملا ىلإا لوشصولا ةبوعشصل دح عشضو
نيب نم نأا امك ،ةيئانلا قطانملا سضعب يف
ةفق» يف ة˘ل˘ج˘شسم تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘ي˘ب˘ل˘شسلا

نيزختلا طورشش مارتحا مدع وه «ناشضمر
ةيئاذغلا داوملا سضعب فلت ىلإا يدؤوي امم
ر˘ت˘فد˘ل ن˘ي˘نو˘م˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘عو
فيلاكتلا ري˘فو˘ت ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،طور˘ششلا
تاعامجلاو ةلودلا اهلمحتت يتلا ةربتعملا
ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

لو˘˘شصو نا˘˘م˘˘شض ل˘˘جأا ن˘˘مو ة˘˘˘ير˘˘˘ششب˘˘˘لاو
مت د˘ق˘ف ،ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘شسم˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘نا˘عإلا
رارغ ىلع تاءار˘جإلا ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ل ءو˘ج˘ل˘لا
فلتخمب قيقحتلا لÓخ نم مئاوقلا نييحت

ةيريدم اه˘شسأار ى˘ل˘عو ة˘ل˘عا˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

لا˘م˘ع˘لا قود˘ن˘شص ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا طا˘˘ششن˘˘لا

ىلإا ةفاشضإلاب ءارجألا ريغل هريظنو ءارجألا

،بئار˘شضلا ة˘ير˘يد˘مو د˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا قود˘˘ن˘˘شص

ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا ن˘م ءا˘شصقإا ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب

ةرايشس هكÓتما تبثي نم لك ةيلاملا ةناعإلا

ه˘ل˘خد نا˘ك ا˘م˘ه˘م ىر˘خأا تا˘كل˘ت˘م˘˘م يأا وأا

تÓئاعلا ةرازولا تمشسق ثيح ،يرهششلا

ةيلاملا ةناعإلا نم ةدافتشسلا اهل قحي يتلا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ى˘لوألا ة˘ئ˘˘ف˘˘لا :ي˘˘هو تا˘˘ئ˘˘ف ى˘˘لإا

،راق لخد يأا اهل تشسيل يتلا تÓئاعلاب

يرهششلا اهلخد يتلا تÓئاعلل ةيناثلا ةئفلا

ر˘˘جألا ن˘˘م ل˘˘قأا لوأا يوا˘˘شسم ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإلا

ةبشسنلاب كلذو نومشضملا ىندألا ينطولا

اميف ،لقأا وأا دارفأا4 نم ةنوكتملا تÓئاعلل

اهلخد يتلا تÓئاعلا ةثلاثلا ةئفلا تلمشش

42 نم لقأا وأا يواشسم يلامجإلا يرهششلا

.رثكأا وأا دارفأا5 نم نوكتتو رانيد فلأا

هذهل ابسسحت هجاتحت ام ءآرسش نم ةريخأ’آ هذه نيكمتل كلذو ةزوعملآ تÓئاعلآ ىلع ناسضمر رهسشب ةسصاخلآ ةيلاملآ تاناعإ’آ عيزوت يف مرسصنملآ عوبسسأ’آ ةياهن ةبانع ةي’و تايدلب تعرسش
.ضصاخ فرظ يف ةنسسلآ هذه يتأات يتلآ ةينيدلآ ةبسسانملآ
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«ة˘ن˘يد˘م» ة˘ي˘ع˘م˘ج ءا˘شضعأا ن˘˘كم˘˘ت
و ثحبلا نم يبانعلا ثارتلا ةيامحل
ه˘ب م˘ي˘ق˘ي نا˘ك يذ˘لا لز˘˘ن˘˘م˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا
امل سسيداب نب دي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ة˘مÓ˘ع˘لا

اذ˘ه نأا او˘ف˘ششت˘كاو ة˘با˘ن˘ع روز˘ي نا˘˘ك
سصÓب» يف دجاوتي يخيراتلا لزنملا
ثيح «ةجوخلا راد» ـب ىمشسيو «مراد
كاذنآا ةيبانعلا تÓئاعلا سضعب هترخشس
نيملشسملا ءا˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ر˘ق˘م˘ك
ناتللا ينوبلا رهزملا ةيعمجل كلذكو
حورلا خيشسرت لجأا نم ريثكلا اتلمع
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا م˘ي˘قو ة˘فا˘ق˘ثو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع با˘ب˘ششلا ىد˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا
ةدو˘ع ن˘ب ى˘ف˘ط˘˘شصم ن˘˘ب د˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا

.رودرد نشسح بتاكلاو
’ نوريثكلآو تاينامثلآ يف أآدب لامهإ’آ

ةيخيراتلآ هتميق نوفرعي

ةيبانعلا تÓئاعلا نم ديدعلا تلغشش
يذ˘لا لا˘م˘˘هإلا بب˘˘شسب لز˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
تحبشصأاو تانينامثلا ذنم هل سضرعت
سصاخششأا هنطقي ناكم »ةجوخلا راد»
و ةميق ىد˘م نو˘فر˘ع˘ي ل ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م
دجاوتي حبشصأا يذلا ملعملا اذه خيرات
امامت لاوزلاب ددهم و ةجرح ةلاح يف

برقأا يف هتنايشص و هميمرت متي مل نإا
برقأا يف هب مايقلا بجي ام وهو تقو
سضورفملا نم هنأا ةشصاخ نكمم تقو
ةبانع ةنيدمل ةرخفم ةباثمب نوكي نأا

.ةميدقلا ةنيدملاو
هتامدخ مدقت «ةنيدم» ةيعمج

فحتم ىلإآ هليوحت ديرتو
ة˘يا˘م˘ح˘ل «ة˘ن˘يد˘م» ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج تف˘˘ششك
ةيعمجك ةدعتشسم اهنأا ةيبانعلا ثارتلا

لجأا نم يندملا عمتجملا يف دارفأاكو
ةركف اوحرتقاو هميمرتل نوعلا دي ندم

خيرا˘ت˘لا در˘شسي ف˘ح˘ت˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت

ي˘ف ه˘جاردإاو ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘˘ل ير˘˘ث˘˘لا

ةيعمج همظنت يذلا يحايشسلا راشسملا

ذنم «مراد سصÓب» ةقزأا يف »ةنيدم»

تاطلشسلا نم اوبلاطو9102 ربمفون

ريبادتلا عيمج ذاختا ةرورشض ةينعملا

يفاقثلا ثوروملا اذه ىلع ظافحلل

.ةبانع ةنيدمل ماهلا

نورقلآ ىلإآ دوعي هئانب خيرات

ضضعب ثآدحإآ متو ىطسسولآ

ةيرامعملآ هتسسدنه يف تآرييغتلآ

دبع ةمÓعلا ـل ةريهشش ةروشص دجويو
ةقفر ة˘با˘ن˘ع ي˘ف سسيدا˘ب ن˘ب د˘ي˘م˘ح˘لا
،»ةجوخلا راد» يف تط˘ق˘ت˘لا هذ˘ي˘مÓ˘ت
ى˘لإا لز˘ن˘م˘لا اذ˘ه ءا˘ن˘ب خ˘يرا˘ت دو˘ع˘˘يو
سضر˘ع˘˘ت ه˘˘نأا لإا ى˘˘ط˘˘شسو˘˘لا نور˘˘ق˘˘لا
و تÓيدعتلاو  تافاشضإلا نم ديدعلل
،نينشسلا رم ىلع ةيرامعملا تاريثأاتلا
نيأا نيرششعلا نرقلا ةيادب تناك اهرخآا
و لز˘ن˘م˘لا ط˘شس و ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا م˘˘ت
نم نوكتملا ديرفلا عباطلا اذه هئاطعإا

ىلإا ةفاشضإا ،سساوقألا نم طامنأا ةدع
اًطمن اهئاطعإاو ىنبملا ةهجاو رييغت
نيب لزنملا اذه نشضتحا و ،ايبوروا

تا˘ي˘شصخ˘ششلا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘نارد˘˘ج
ديمحلا دبع خيششلا رارغ ىلع ةينطولا
ةدو˘ع ن˘˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘شصم ن ،سسيدا˘˘ب ن˘˘ب

ليآا و راثدنلا وحن هجتي رودرد نشسح
قبشس ثي˘ح ة˘ظ˘ح˘ل يأا ي˘ف طو˘ق˘شسل˘ل
دجاوتملا فقشسلل يلك رايهنا عقو نأاو
ليحرتب ل˘ج˘ع ا˘م˘م »ة˘ف˘ي˘ق˘شسلا» قو˘ف
،ه˘ي˘ف ن˘ط˘ق˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ءاد˘˘ن «ة˘˘ن˘˘يد˘˘م» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج ته˘˘˘جوو
ةرورشضب تبلاطو ةينعملا تاطلشسلل
˘ما˘ه˘لا ثورو˘م˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
.ةبانع ةنيدمل

نيملسسملآ ءاملعلآ ةيعمجل آرقم ناكو ىطسسولآ نورقلآ ىلإآ دوعي هئانب خيرات

فحتم ىلإا هليوحتل بلاطمو رايهنإلاب ددهم «مراد شصÓب» ـب ةجوخلا راد
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سصا˘خ˘ششألا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ّل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا
ةّدع يف اهبايغو ةباقرلا سصقن ةشصرف
تÓ˘ح˘م د˘ي˘ي˘˘ششت ل˘˘جأا ن˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
كامه˘نا ّل˘ظ ي˘ف ة˘يو˘شضو˘ف تا˘يا˘ن˘بو
اهلقث يمرو انوروك ّفلمب تاطلشسلا
دجتشسملا سسوريفلل اهتبراحم سضرغب
فار˘˘طألا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م تد˘˘˘جوو
تحارو بهذ نم قبط ىلع ةشصرفلا
ريغ نم اهيلع سسودتو نيناوقلا قرخت
ةقيعملا ةميخولا بقاو˘ع˘ل˘ل ا˘ه˘ثار˘ت˘كا

اهب ترداب يتلا ةيمنتلا ةّيجيتارتشسل
ثيح ،ةبانع ةيلول ةيّلحملا تاطلشسلا
˘ما˘ي˘ق ة˘ّشصت˘خ˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا تل˘ّج˘شس
تازوا˘ج˘ت˘ب سصا˘خ˘ششألا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
تايانبلا ديي˘ششت لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب
اذه يف ةفلتخم سضارغأل ةيوشضوفلا
رمت يتلا سساّشسحلا تقولا

ّ
دÓبلا اهب 

نّمم ملاعلا نادلب نم ددع رارغ ىلع
˘مد˘قأا ن˘يأا ،ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ّشسم
اوزجنأاو ةشصرفلا زا˘ه˘ت˘نا ى˘ل˘ع ءلؤو˘ه
نيمهاشسم ةيراجت تÓحمو تانكشس
رلا يف مهرودب

ّ
تايانبلا ددع نم عف

ىوتشسم ىلع ةدجاوت˘م˘لا ة˘يو˘شضو˘ف˘لا
دقف لشصّتم قايشس يفو ،ةبانع تّايدلب

«ةعاشس رخآا» ـل ةعلّطم رداشصم تفششك

ةيانب061 ن˘م د˘يزأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست ن˘˘ع
نيمرشصنملا نيرهششلا لÓخ ةيوشضوف
ل˘شصاو˘ت˘ت ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ةّد˘˘ع ي˘˘ف
لÓخ رثكأاف رثكأا لحفتشستو ةرهاظلا
كا˘م˘ه˘ناو ة˘ن˘ماز˘ت˘م˘لا ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا
عو˘شضو˘م ي˘ف ة˘يّ̆ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
سسشسأا دا˘˘ج˘˘يإا ع˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ةبشسانملا ءاوجألا قلخو هيلع ءاشضقلا
رخآا» تشسمل نيح يف ،هيّششفت عنمل
ىلإا اهتداق ةيناديم ةلوج لÓخ «ةعاشس
ة˘با˘ن˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘˘ت ءا˘˘ي˘˘حأا ةّد˘˘ع
تايانبلا دييششت ةرهاظل اعيظف اراششتنا
يتلا تÓحملا ىلإا ةفاشضإا ةيوشضوفلا

ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب ى˘ن˘ب˘ت ترا˘˘شص
سضع˘ب˘ب ي˘لا˘˘م˘˘جإلا ا˘˘هدد˘˘ع قو˘˘ف˘˘ي˘˘ل

بشسح ةيوشضوف ةيانب0005 تاّيدلبلا
«ةعاشس رخآا» رداشصم هيلإا تراششأا ام
تّايدلب كانه نأاب انل تحشضوأا يتلا

انكشسم0026 نم ديزأا دوجو تلّجشس
، اهميلقإا ربع ارششتنم ايوشضوف Óحمو
ةيدلب لاثملا ليبشس ىلع اهنم ركذن

تاذ بشسح تلّجشس يتلا رامع يديشس
ةيراجلا ةنشسلا عل˘ط˘م ل˘ب˘ق ردا˘شصم˘لا

عفترا تقو يف ةيوشضوف ةيانب0006
لÓ˘˘خ ف˘˘ق˘˘ّشسلا سسملو دد˘˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
ة˘ن˘شسلا ن˘˘م ى˘˘لوألا ر˘˘ه˘˘ششأا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ةئيشس رهاوظ زورب ىلإا لآاو ةيراجلا
نود ءايحأÓل يلامجلا رظنملا تهّوشش
يف ةمزÓلا ةيعدرلا تاءارجإلا ذاخّتا

ةرهاظ رشصتقت ملو اذه ،نيفلاخملا ّقح
ى˘ل˘ع ة˘يو˘شضو˘ف˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا د˘ي˘ي˘˘ششت
تفل دقف ،بشسحف ةيئاوششعلا تويبلا
ىلإا نابششلا نم ديدعلا ءوجل انهابتنا
ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘˘م ل˘˘ب˘˘شس جا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
ةر˘كف م˘ه˘ل ترا˘شصو ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘˘م˘˘لا

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ي˘˘هو ر˘˘ي˘˘غ ل ةد˘˘حاو
نودب ةيوشضوف تÓحم ءانبب مهمايق
يذلا سساّشسحلا تقولا اذه يف سصخر
ةدششب ةرها˘ظ˘لا ه˘تا˘ه ه˘ي˘ف تل˘ح˘ف˘ت˘شسا
اوزهتنا نيذلا بابششلا طاشسوأا لخاد
ةشصتخم˘لا تا˘ه˘ج˘لا لا˘غ˘ششنا ة˘شصر˘ف
دييششتل ىلع اومدقأاو انوروك ةمزأاب
بناجبو مهئايحأاب ة˘ي˘ئاو˘ششع تÓ˘ح˘م
ةماعلا قرطلا ىلع ىتحو مهتارامع
ر˘ق˘م ةاذا˘ح˘م˘بو

ّ
نود تايدل˘ب˘لا سضع˘ب 

،ءانب˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م طور˘شش ى˘ندأا ةا˘عار˘م
عم رث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأا ا˘هدد˘ع د˘ياز˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
يوهتشسي اّنف تتاب نأا دعب تقولا رورم
مهنم نيلماعلاو بابششلا نم نيلاطبلا

،لّشضف˘م˘لا ه˘لا˘ج˘م بشسح ّل˘ك ،كلذ˘ك
يئاوششع لحم دييششت ذّبح نم كانهف
ماق نم مهنمو ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ع˘ي˘ب˘ل
غ˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘شصشصخ˘˘م كا˘˘ششكأا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
تامزلتشسم عي˘ب˘ل ىر˘خأاو ،تير˘ب˘كلاو
معاطم ىلإا ةفاشضإلاب ،ةلاقنلا فتاوهلا

ةعراق ىلع يهاقمو ةقÓح تاعاقو
ةراجتلا تلاجم نم اهريغو قيرطلا
اعيرشس احبر مهل بلجت يتلا ىرخألا

رو˘جأا د˘يد˘شست ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا ر˘ي˘غ ن˘م
،زا˘غ˘لاو ها˘ي˘م˘˘لا تارو˘˘تا˘˘ف وأا ءار˘˘كلا
دق ةّيشصولا حلاشصملا نأاب ركذلا ردجي
تار˘˘˘˘ششع˘˘˘˘ل طا˘˘˘˘ششن دو˘˘˘˘˘جو تشصحأا
نودب ةّدي˘ششم˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

نوناقلل ةيفانم قرطب طششنت ةشصخر
ّةين فارطأا ةّد˘ع تد˘ّكأا ا˘م˘ن˘ي˘ب ار˘خؤو˘م
ابرح اهنÓعإا يف ةّشصتخملا حلاشصملا
رجمب نيفلاخملا ءلؤوه ّدشض ةشسرشش

ّ
د

ن˘˘˘ّشسح˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘مزألا ن˘˘˘˘م جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
 .عاشضوألا

 ةباقرلآ بايغو انوروك ةبراحم يف تاطلسسلآ كامهنإآ نولغتسسي

  ءايحأا ةّدعب ةيوسضوفلا تÓحملاو تانكسسلا نم تارسشعلا نودييسشي نونطاوم

جد ف’آآ6 ةناعإآ نم تدافتسسآ ةلئاع ف’آآ9

ينوبلآ ةيدلبب

ببسسب ديربلا زكارم يف ريباوط
ناسضمر ةفق ةحنم

ر˘ي˘باو˘ط ة˘با˘ن˘ع˘ب سسمأا د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا تد˘˘ه˘˘شش

ةفق ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسإلا م˘ئاو˘ق ن˘م˘شض ن˘ي˘ل˘ج˘شسم˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةحنملا فرشص تايدلبلا نÓعا دعب كلذو0202  ناشضمر

زكرملا نإاف انرداشصم بشسحو .ةزو˘ع˘م˘لا ر˘شسألا ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا

ةيديربلا زكارملا يقابو  زكر˘م ي˘نو˘ب˘لا˘ب ق˘ي˘لÓ˘ع˘ل يد˘ير˘ب˘لا

م˘لا˘شس يد˘ي˘شسو ل˘ي˘ن˘لا داوو يا˘م لوأاو لور˘شصلا˘ب ءا˘ي˘˘حألا˘˘ب

ن˘م تا˘ئ˘م˘لا د˘فاو˘ت سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص تد˘ه˘شش ةرور˘˘عزو˘˘ب˘˘بو

نا˘شضمر ر˘ه˘ششل ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘نا˘علا˘ب بح˘شسل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

مهتاباشسح يف اهبشص دعب كلذو جد فلآا6 ـب ةردقملاو

ينوبلا ةيدلب تناكو.ينوبلا ةيدلب حلاشصم لبق نم ةيديربلا

رييÓم5 وخنب رظقي غلبم0202 ةينازيم نم تشصشصخ

ةزوعم ةلئاع فلآا9 نم رثكأا ةدئافل ةناعإلا هذهل ميتنشس

نم تÓئاعلا كلت نيكمتل كلذو ةيدلبلا ءايحأا فلتخمب نطقت

داومو ديمشس نم ليشضفلا رهششلل ةيرورشضلا مهتايجاح ءاشضق

يذيفنتلا زاهجلا ىلع لوألا لوؤوشسملا ناكو .ةماع ةيئادغ

تايدلبلاو رئاودلا ءاشسؤور رنأا ظق نيدلا لامج يميرب ةيلولاب

ر˘ه˘شش لو˘ل˘ح ل˘ي˘ب˘ق ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا فر˘˘شص ةرور˘˘شضب

تÓئاعلل ةيراجلا تÓ˘ي˘ج˘شست˘لا ع˘م اذ˘ه ن˘ماز˘ت˘يو .نا˘شضمر

تامولعملا رخأا رييشست ثيح انوروك تاءارجإا نم ةررشضتملا

حششرم لجشسم فلآا01 ـلا ةبتع سسمأا دحل ددعلا زواجتب

لÓخ ةزوعملا تÓئاعلل ةينماشضتلا ةناعلإا نم ةدافتشسإÓل

دبع ةيروهمجلا سسيئر اهنع نلعأا يتلا يحشصلا رجحلا ةرتف

YÉO∫ GCe«ø .ميتنشس نويلمب ةردقملاو نوبت ديجملا

عيزوتلآ ةانق ىوتسسم ىلع رسسك ببسسب

ةسصاخ ةلواقم هيف تببسست

نكسسم0002 يحب هايملا عاطقنإا
 ششيرلا عارذب

عاطقنلاو بذبذتلا نأا ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا تنلعأا

سشيرلا عارذب نكشسم0002 يحب هايملا عيزوت يف لشصاحلا

نيأا ،يحلل ةنومملا عيزوتلا ةانق ىوتشسم ىلع رشسك ىلإا عجار

هايملل ةيرئازجلا نايب بشسح رشسكلا  اذه يف ببشستملا ناك

امك،ةقطنملا ىوتشسم ىلع لاغششأاب ةفلكم ةشصاخ ةلواقم

دعب عيزوتلا ةيلمع رششابتشس اهحلاشصم نأاب اهنئابز تنأامط

ما˘ي˘ق˘لاو ر˘شسكلا ي˘ف ة˘ب˘ب˘شست˘م˘لا ة˘شصا˘خ˘لا ة˘لوا˘ق˘م˘لا ل˘خد˘ت

ةديدجلا ةنيدملاب نونطاوملا ربع قايشسلا تاذ يف،هحÓشصإاب

ةرم لك يف لكششملا رركت نم مهئايتشسا نع سشيرلا عارذ

يف هايملا نم مهمرحي يذلا رمألا ،ةشصاخلا تلواقملا ببشسب

و فيظنتلا تايلمع لجأا نم اهل ةجاحلا سسما يف مه تقو

تشسيل اهنا اودكا امك، انوروك سسوريف نم ةياقولل ميقعتلا

بلطتي ام وهو تارم ةدع لكششملا رركت امنإاو ىلوألا ةرملا

يتلا لكاششملا هذه لثمل دح عشضول ةينعملا تاهجلا لخدت

عارذ ناكشس امئاد اهنمث عفدي يتلاو تلواقملا اهيف ببشستت

U°Édí. Ü .سشيرلا
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انوروك نمز يف ءايلوألإ عم لسصإوتلإ ليهسستو ةيسسفنلإ ةعباتملإ فدهب

يزارلا ركب وبأا ىفسشتسسمب لافطألا بط ةحلسصم
دعب نع جلعلا ةينقت مدختسست

رامع يديسس ةيدلبب ةيعامتجإلإ نوؤوسشلاب بئانلإ بسسح

 ةجاتحملا رسسألل تادعاسسمك ايئاذغ ادرط023 سصيسصخت

ةينقت يف لثمتت ةيميظنت ريبإدتو تإءإرجإإ يزإرلإ ركب وبأإ يفسشتسسمل ةعباتلإ نيقهإرملإو لافطألإ بط ةحلسصم تذختإ
يبطلإ مقاطلإ فرسشي نيذلإ يسضرملإ لافطألإ ءايلوأإ عم لسصإوتلإ ليهسستل لمع ةطخ عسضوب  دعب نع يسسفنلإ جÓعلإو لفكتلإ
لافطأÓل ةيحسصلإ لإوحألإ ةفرعم لجأإ نم كلذو  رسشابم يفتاه طخ حتفو ءاغسصإإ ةيلخ ليكسشت لÓخ نم ينوفطرألإ يسسفنلإو

 .يلزنملإ رجحلإ ةرتف يف اسصوسصخ نهإرلإ تقولإ يف لفطلإ يمحت تإداسشرإإ و حئاسصن ميدقتو
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يبطلا  مقاطلا ىعسسي كلذك و

ة˘˘ق˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ي˘˘˘سسف˘˘˘ن˘˘˘لاو

ل˘˘كل د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو

ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘لا˘ح˘لا تاد˘ج˘˘ت˘˘سسم

نيقهارملاو لاف˘طأل˘ل ة˘ي˘سسف˘ن˘لا

كو˘ب˘سسيا˘ف ة˘˘ح˘˘ف˘˘سص ح˘˘ت˘˘ف ع˘˘م

بط ةحلسصمل طقف ةسصسصخم

كلدو ن˘ي˘˘ق˘˘هار˘˘م˘˘لاو لا˘˘ف˘˘طألا

م˘ه˘تلؤوا˘سست   ل˘ك ى˘ل˘ع ة˘با˘جإل

لبقتسست ةحلسصملا ناو ةسصاخ

ةبانع ةيلو لخاد نم اهاسضرم
عبرأا نم رثكأل مسضتو اهجراخو
و ةملاق اهنم ةرواجم تايلو
قو˘˘سسو فرا˘˘ط˘˘لا و ةد˘˘كي˘˘كسس
تا˘فا˘سسم˘لا ضصي˘ل˘ق˘ت˘لو ضسار˘˘هأا
للخ نم طوطخلا طبرب انمق
نا˘م˘سضل ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا تل˘با˘ق˘م˘لا

ةيجلعلا لكل ةيجلعلا ةعباتم
لا˘ج˘م ح˘˘ت˘˘ف˘˘لو ا˘˘هدا˘˘ع˘˘بأا ل˘˘كب
ةبعسصلا فورظلا مغر لسصاوتلا

مقاطلا عيمج و˘عد˘ي ا˘م˘ي˘ف اد˘هو
يذلا ءابولاو ءلبلا عفرب يبطلا

ة˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘سصب م˘˘لا˘˘ع˘˘لا حا˘˘ت˘˘جا
ءاج دقو ةسصاخ ةفسصب رئازجلاو
ةرتفلا  هده للخ ءارجإلا اده
تاطا˘سشن˘لا م˘ظ˘ع˘م ف˘قو˘ت د˘ع˘ب
ةيجلعلا تلباقملا ضصخي اميف
ي˘سسف˘ن˘لاو ي˘ب˘˘ط˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو
ا˘˘م˘˘كو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو بب˘˘˘سسب

تاءا˘ق˘ل ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا تسصسصخ
نيسصتخملا فرط نم ضصسصحو
ثبت  نينوفطرلا و نييناسسفنلا

يتلا ةبانع  ةعادا  ةجوم ربع
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا قر˘˘ط ى˘˘لإا قر˘˘ط˘˘ت˘˘ت

ةئفلا هدهل ةيسسفن˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
لا˘ف˘طأا م˘ه˘ن˘˘م  ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا ن˘˘م
يعولا زيزعت راطإا يف دحوتلا

ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست ر˘˘˘تو˘˘˘ت˘˘˘لا ط˘˘˘ب˘˘˘سضو
ءا˘ي˘لوأل˘ل ة˘سصا˘خ تا˘طو˘غ˘سضلا
نم نوناعي لافطأا مهيدل نيدلا
ة˘ي˘سسف˘نو ة˘ي˘ل˘ق˘ع تا˘بار˘˘ط˘˘سضا
تاو˘ط˘خ˘لا ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا فد˘˘ه˘˘ب
ىتح ءايلوألا فرط نم ةيجلعلا

لخ ةيسسفنلا مهتحسص روهدتjل
رمت يتلا ةجرحلا ةرتفلا هده ل
.دلبلا اهب
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ةبانعب رامع يديسس ةيدلب تنلعأا

051 هعوم˘ج˘م ا˘م ع˘يزو˘ت ن˘ع
نم ةناعإا يف ةلثمم يئادغ درط
ي˘عا˘م˘ت˘جلا طا˘سشن˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
ىلع فرسشت يتلا ةبانع ةيلول
عم قيسسنتلاب ةينماسضتلا ةيلمعلا
ةد˘ئا˘ف˘ل ، ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
يديسس ةيدلبب ةزوعملا تلئاعلا

فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف اذ˘ه و را˘م˘˘ع
هذ˘ه ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا
ر˘ج˘˘ح˘˘لا ءار˘˘ج ن˘˘م تل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
بب˘سسب ضضور˘ف˘˘م˘˘لا ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا
بسسحو .ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا نوؤو˘سشلا˘ب بئا˘ن˘لا

ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع لل˘˘ج دار˘˘˘م

نإاف كوبسسيا˘ف˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا
يدلبلا يبعسشلا ضسلجملا ضسيئر
نا دا˘فا را˘م˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
نم نوكتت يتلا ةيئادغلا دورطلا

ة˘ن˘ير˘فو د˘ي˘م˘سسو ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م
ى˘ل˘ع ة˘ل˘م˘ج˘˘لا˘˘ب تعزو ،تيزو
ءا˘ي˘حألا نا˘ج˘ل و تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ي˘ه تل˘ف˘كت ي˘ت˘لا و ة˘ل˘كسشم˘لا
رث˘كألا ر˘سسألا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت˘ب

، يلزنملا رجحلا ءارج نم ررسض

يح35 ةيلمعلا تل˘م˘سش ثي˘ح
رامع يديسس ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع
وأا ءا˘˘ي˘˘حألا ءا˘˘سسؤور م˘˘هر˘˘˘طؤو˘˘˘ي
نينطاوم وأا تايعمجلا ءاسسؤور
ةلقل و هنا دافأا امك  نايعألا نم
دد˘˘ع˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘نا˘˘عإلا هذ˘˘˘ه
و ةلجسسملا ةزوعم˘لا تل˘ئا˘ع˘لا

رثكأا تمظ مئاوق قفو ةديقملا

اذه لحل و . زوعم0006 نم
ءا˘˘سضرإا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘˘م و لا˘˘˘كسشلا
ة˘ق˘ير˘ط لا˘م˘ع˘ت˘سسا م˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لا
ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف طا˘˘سسقألا
ةيبلغا ةقفاومب ةيئاذغلا دورطلا
ءا˘ي˘حلا نا˘˘ج˘˘لو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

نييرسضاحلا نينطاوم˘لا نا˘ي˘عاو
طرا˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘ثلا عا˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف
ه˘˘لا˘˘م˘˘˘عا لود˘˘˘ج نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لاو
لأا ةد˘حاو ة˘ط˘ق˘ن ي˘ف رو˘ح˘م˘ت˘˘ي
، دورطلا هذه عيزوت ةيفيك يهو
وا ةيع˘م˘ج ل˘ك د˘ي˘ف˘ت˘سست اذ˘ه˘بو
نم نينطاوم لثمم وأا يح ةنجل

، ءايحلا ءاسسؤورو . دورط60
و اهميسسقتب نولفكتي مهرودبو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت

ءافعا عم ، مهيح˘ب ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لا
تدا˘ف˘ت˘سسا ي˘ت˘˘لا ر˘˘سسلا ضضع˘˘ب
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
ةيد˘ل˘ب˘لا ضسي˘ئر هو˘ن و ة˘ير˘ي˘خ˘لا
تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘فا˘ك تادو˘ه˘ج˘˘م˘˘ب
ةيلمعلا ىلع ةفرسشملا ةيئلولا
و باو˘ن˘لا ى˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا

ةفاك و ةيدلبلاب ناجللا ءاسسؤور
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا و ءا˘ي˘˘حلا ءا˘˘سسؤور
ن˘˘˘م˘˘˘ث و م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ن˘م ة˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا
˘مز˘ل˘ي ا˘م ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا
ي˘ف تا˘جا˘ي˘ت˘حا ن˘م ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

هذه ةهجاومل تايناكملا دودح
يلجنتسس يتلا و ةبعسصلا ةمزلا
ىلع عيمجلا فثاكتب هللا لوحب

. هريبعت دح

انوروك سسوريف نم ةيئاقولإ تإءإرجإلإ ىلع فوقولإ لجأإ نم

ينوبلا ةيدلبل ةعبات ءايحأاو عراوسش نم ةعومجم ّسسمت ةينمأا تاّيلمع

ناسضمر ةفق051 ـب دوهسشلإ نيع يح اهنم دافتسسإإ

 ينوبلاب لظلا قطانم ىلع ةيئادغلا دورطلا تائم عيزوت
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تاوق مايألا هذه للخ لسصاوت

نمأا حلا˘سصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘طر˘سشلا

ةمهادم تايلمعل اهميظنت ةبانع

ضسمت
ّ

تاّيدلبل ةعبات قطانم ةّدع 

ضسمأا لّوأا تماق دقو اذه ،ةبانع

ينوبلا ةرئادب ةي˘ن˘مألا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا

اهل ةعبات˘لا ة˘ير˘سضح˘لا ما˘سسقألاو

تّسسم قاط˘ن˘لا ة˘ع˘سساو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب

ة˘جرد˘ن˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حألاو عراو˘˘سشلا
نمو ،ضصاسصتخإلا عاطق نمسض
تد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا عراو˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب
ركذن افلاسس ةروكذملا تايلمعلا

يح نم لك
ّ

يح ،نكسسم009 
،ربمفون لوأا يح ،ريديا تاسسيع

نكسسم004 يح ىلإا ةفاسضإلاب

ي˘˘˘ح ،ن˘˘˘كسسم057 يحو

،نكسسم051 ي˘ح ،ةرور˘عزو˘˘ب

،نكسسم213 يح نم لك عم

ي˘حو ن˘كسسم008 يح
ّ

ن˘سسح 
تر˘ف˘سسأا تر˘ف˘سسأا ا˘م˘ي˘ف راو˘ج˘˘لا

21 فيقوت نع ةينمألا تاّيلمعلا
م˘ه˘ت˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ا˘˘سصخ˘˘سش
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإا
راطإا يف لخدي ام وهو ،يئزجلا
ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم فر˘˘˘ط
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ضضرغب يئزجلا رجحلا تاءارجإا

ضسور˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

ةرا˘سشإل˘ل ،«91-ديفوك» ا˘نورو˘ك
تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘ّتا ّم˘ت د˘ق˘˘ف
نيفلاخملا ّدسض ةمزللا ةينوناقلا
ر˘˘م˘˘ت˘˘سست ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

ّ
تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا 

ح˘لا˘سصم˘لا فر˘ط ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘˘لا
عم ضسوريفلا نم ةياقولل ةينمألا
موزلب نينطاوملا ةيعوتل اهيعسس
ةياغ ىلإا اهكرت مدعو مهلزانم
 .ةمزألا نم جورخلا
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عيزوتب ةبانعب ينوبلا ةيدلب تماق
نم ةناعإا يف ةلثمم ةيئادغ دورط
ي˘عا˘م˘ت˘جلا طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ىلع فرسشت ي˘ت˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل
عم قيسسنتلاب ةينماسضتلا ةيلمعلا
ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ، ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
ينوبلا ةيدلبب ةزوعملا تلئاعلا

لظ يف اذه و ىرخألا تايدلبلاو
اهب رمت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا

رج˘ح˘لا ءار˘ج ن˘م تل˘ئا˘ع˘لا هذ˘ه
يسشفت ببسسب ضضورفملا يلزنملا

ل˘˘ث˘˘م˘˘م بسسحو .ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو

دو˘˘ه˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ح˘˘ل نا˘˘˘كسسلا

لظلا ق˘طا˘ن˘م ن˘م˘سض ة˘ف˘ن˘سصم˘لا

» كلاملا دبع يلافوف» ةيدلبلاب

يحلا ةنجل ضسيئر عم قيسسنتلاب

قيسسنتلابو » ةحوتوب يناغلا دبع»

موي عيزوت مت ةيدلبلا حلاسصم عم

ةفق051 ىسضاملا ضسي˘م˘خ˘لا

ةزوعملا تلئاعلا ىلع ناسضمر

ديمسس يف لثم˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ي˘ح˘لا˘ب

نأا ادكؤوم . ةماع ةيئادغ داومو

ةيفافسش لكب اهعيزوت مت ةناعإلا

يف اه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم˘ل ا˘ه˘لا˘سصيا م˘تو

ءلؤوه ةمارم ظفحي ام لزانملا

رثكا عمج نع لسضف .نينطاوملا

ناعإاب قلعتملا ةرامتسسا001 نم

تل˘ئا˘ع˘ل˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘˘ئر

ميتنسس نويلمب ةردقملاو ةزوعملا

ىلإا فلملا عم اهعفر مت يتلاو

ةيدلبب ةيعامتجلا نوؤوسشلا ةباين

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هد˘ه ي˘تا˘تو . ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا

ناسسحتسسإا تيقل يتلا ةينماسضتلا

دوهسشلا نيع يف ةجاتحملا رسسألا

و اهريغو  ةحلملاو جوعموبو

لظلا ق˘طا˘ن˘م ن˘م˘سض ة˘ف˘ن˘سصم˘لا

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘لود˘لا ل˘ف˘كت د˘˘ع˘˘ب

ي˘م˘ير˘ب» ة˘يلو˘لا ي˘˘لاو ضصخ˘˘سش

ىلع اهحلاسصم و «نيدلا لامج

طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘مو رار˘˘˘˘غ

تل˘ئا˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

يحسصلا رج˘ح˘لا ن˘م ةرر˘سضت˘م˘لا

ضسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ع˘م ا˘ي˘˘سشا˘˘م˘˘ت

«نوبت ديجملا دبع «ةيروهمجلا

دبع» لولا ريزولا اعد ناك يذلا

ع˘ي˘م˘ج˘ب ل˘ف˘كت˘لا » دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا

تاءارجا نم ةررسضتملا تلئاعلا

رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ميتنسس نويلم ةناعإا نم مهنيكمت

لولح لب˘ق ا˘ه˘فر˘سص م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لا

.كرابملا ناسضمر رهسش

  «انوروك» ببسسب مهتويبب نينطإوملإ مإزتلإإ رثإإ

  ةلومحملا فتاوهلا ةقرسس ةبسسن يف  تفلم عجارت
للخ هابتنإلل تفلم لكسشب ةلاقنلا فتاوهلا ةقرسس ةبسسن تعجارت
لكاسشملا رثكأا نيب نم قباسس تقو يف تناك نأا دعب ةريخألا ةنوآلا
لّدعم ضضفخنا دقو .ةبانعب ةينمألا حلاسصملا فرط نم ةلّجسسملا
فتاوهلا ةقرسس ضصوسصخب ةطرسشلا تاّوق ىدل ةمّدقملا تاغلبلا
نمألا ح˘لا˘سصم تا˘ي˘ئا˘سصحإا ه˘ت˘ح˘سضوأا ا˘م بسسح ار˘خؤو˘م ة˘لا˘ق˘ن˘لا
تزربأا ثيح ،ةبانع ةنيد˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ير˘سضح˘لا
ام حوارتت بسسنب ةلومحملا فتاوهلا ةقرسس يف اديدسش اسضافخنا

ةعدوملا يواكسشلل اهلابقتسسا ةّلق ببسسب ةئاملا يف09و07 نيب
اميف ضصوسصخلا اذهب اسساسسأا ةقّ̆ل˘ع˘ت˘م˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط ن˘م
غلب ّيأل اهل˘ي˘ج˘سست مد˘ع ح˘لا˘سصم˘لا ضضع˘ب تا˘ي˘ئا˘سصحإا تف˘سشك
تبعل دقف لسصّتم قايسس يفو ،ةمرسصنملا ةليلقلا عيباسسألا للخ
يدافتب ةقّلعتملاو نينطاوملا لبق نم ةقّبطملا ةيزارتحإلا ريبادتلا
ضضرغب ةرورسضلل لإا اهترداغم مدعو تويبلا مازتلاو جورخلا
ليلقتلا يف اماه ارود ،هراسشتنا عنمو انوروك ضسوريف نم ةياقولا

نولغتسسي ضصوسصّللا ناك نأا دعب ةلاقنلا فتاوهلا ةقرسس ةبسسن نم
مهتلعفب مايقلاو مهسسئارف دّسصرتل ةكرحلا اهيف رثكت يتلا قطانملا
ةحناسس ريغ تحسضأا ةسصرفلا هتاه نأا ريغ اياحسضلا هابتنا تفل نود
رج ارّخؤوم مهل

ّ
مهلزانم يف نينطاوملا ءاقبو يحّسصلا رجحلا ءا

هبسش ةبانع عراوسشو ةّقزأا لعج اّمم ضسوريفلا يسشفت نم ّدحلل
تمهاسس دقف ةيناث ةهج ن˘مو ،ا˘ه˘ي˘ف ة˘كر˘ح˘لا ة˘ّل˘ق ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘لا˘خ
يف اهرودب ةطرسشلا رسصانع لبق نم ةذخّتملا ةيعدرلا تاءارجإلا
ةقرسس لاجم يف ةيلاع ةبسسنب تعجارت يتلا ةرهاظلا نم ليلقتلا
دق ةلومحملا فتاوهلا ةقرسس ويرانيسس نأاو املع ةلاقنلا فتاوهلا
ةقباسس تاقوأا للخ ةريطخ تاجرعنمو ةقلقم اداعبأا هرودب ذخأا

نم دسسألا ةسصح ةلاقنلا فتاوهلا ةقرسس لسسلسسم لين ةيفلخ ىلع
ةرثك ةجيتن ةيسضاملا رهسشألا للخ ةلجسسملا لكاسشملا رثكأا نيب

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ا˘ه˘ب ه˘ّجو˘ت ي˘ت˘لا تا˘غل˘ب˘˘لاو ىوا˘˘كسشلا تلا˘˘ح
ةيلولا ميلقإا لماك ربع ةرسشتنملا ةينمألا ةزهجألا ىلإا نينطاوملا

ىعدتسسا امم ضصوسصخلا هجو ىلع ةنيدملا طسسو اهنم ةنئاكلاو
اياحسضلا تائم تفلخ يتلا ةرهاظلا هذه ىلع بثك نع فوقولا

ايموي ةيحسض06 نايحألا نم ريثك يف قوفي لدعمبو ايرهسش
تاوق ليجسست دعب »ةعاسس رخآا»ـل ةدكؤوم رداسصم هتدروأا ام بسسح
ريراقتلا هتلمح ام قفو ةقرسسلا تلاح نم ربتعم ددعل ةطرسشلا
لعج ام وهو ،ةينمألا حلاسصملل ةريخألا تايئاسصحإلاو ةعوفرملا
ةّدح نم ليلقتلا يف ةديدج ةيعدر تاءارجإا جهتنت ةطرسشلا تاوق
يف تادوهجملا فيثكتب يسضقت تاططخم عسضو عم ةرهاظلا
تايدلب ءايحأا ةفاك لخاد ةلسصاحلا مئارجلا فلتخم نم ّدحلا راطإا

مئادلا دجاوتلا قيرط نع عاطتسسملا ردق اهنم ليلقتلا وأا ةبانع
طاقنلا عيمجل اهتبراحمو ناديملا ضضرأا ىلع ةطرسشلا رسصانعل
ةئيسسلا تاسسرامملا روسصو لاكسشأا لاحفتسساب ةفورعملا ءادوسسلا
ةيجولونكتلا لئاسسولاب ةناعتسسإلا عم ةبانع ءايحأا اهدهسشت يتلا
ةسصاخ مئارجلا فلتخم ةبراحم يف ةبقارملا تاريماكو ةرّوطتملا

ةبسسنب تسضفخنا يتلا تاءادتعلاو ةقرسسلاب ةقلعتملا كلت اهنم

ع˘ي˘با˘سسأا ة˘ع˘برألا لل˘خ ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف09و07 ن˘ي˘ب ا˘م حوار˘ت˘ت
«hd«ó S°Ñà  .ةمرسصنملا

 اهرايهنإإ نم تإونسس ثÓث دعب تقلطنإإ لاغسشألإ

رايهنإا اهّسسم يتلا قيرطلا ةئيهت ةداعإا

ينوبلا يف نكسسم057 يحب يئزج
قيرطلاب يئزج رايهنا ثودح يف ةّببسستملا ةينعملا تاهجلا تعرسش

لاغسشأا يف3 ةرسضخوب نكسسم057 يح ىوتسسم ىلع دجاوتملا
رسضتملا قيرطلا ةئيهت ةداعإا

ّ
رحت دقو  ر

ّ
نأا دعب ةينعملا تاهجلا تك

ةرورسضب يسضقت ةمراسص تاميلعت ةيلحملا تاطلسسلا اهل تّهجو
نأا دعب ينوبلا دمحأا يعماجلا بطقلل ةيذاحملا قيرطلا ةئيهت ةداعإا
رج اهيف ةوجف تثدحأا

ّ
روكذملا ناكملاب ةيراقع ةيعوأا زاجنإا لاغسشأا ءا

نأاو قبسس دق قيرطلا نأاو املع اهيف لاغسشألا ارخؤوم قلطنتل افلاسس
ثادحإا ىلإا ىدأا امم تاونسس ثلث يلاوح لبق ايئزج ارايهنا اهّسسم
نيديدسش علهو رعذ اهبوسشي ىوسصق رافنتسسا ةلاح قلخو ةقيمع ةرفح
نولوازملا ذيمل˘ت˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا بو˘ل˘ق ي˘ف
بطقلا ةطسسوتمو ح˘لا˘سص يواد˘ع˘سس ة˘ي˘ئاد˘ت˘با ن˘م ل˘كب م˘ه˘ت˘سسارد
نم ةقباسسلا ةثداحلا عقوم نع ةليلق راتمأا امهلسصفت ناّتللا يعماجلا
ةعسساو ناقتحا ةجوم مهبولقب قلخ يذلا ريبكلا لكسشملا وهو اهعون
ناكسسل˘ل تف˘ّل˘خ ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن بعر˘لا ن˘م عو˘ن ا˘ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘ي
مهلقنت للخ مههجاوت تراسص ةديدع تابقع قيرطلا يلمعتسسمو
رثإا اوذختا نيذلا ذيملتلا نأاسش مهنأاسش ،مهبرد رييغت ىلع مهتمغرأاو
مهتائيه ىلإا لوسصولا لجأا نم مادقألا ىلع ايسشم ةيعرف اقرط ةثداحلا
اهتدمتعا يتلا ةئطاخلا ريياعملا ىلإا رمألا ناكسسلا عجرأاو ةيميلعتلا
رج ايئزج تراهنا يتلا قيرطلا زاجنا يف ةلوؤوسسملا تاهجلا

ّ
لاغسشأا ءا

تجتنأا نيأا نيلواقملا دحأا فرط نم ةينكسسلا عيراسشملا دحأا زاجنا
ةداعإا يف ارخؤوم عورسشلاّ مت يتلا قيرطلا يف ةقيمع ةوجف تايرفحلا
.يحلا ناكسس نع نبغلا عفرو ديدج نم اهحنف راظتنا يف اهتئيهت

hd«ó S°Ñà»
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

يقاوبلا ما

نيسصخسش فيقوت
امهتزوحبو
ةلوسسبك955
ةعلسضلاب نيلباغيرب
ةرئاد نما حلاضصم تنكمت
دح عضضو نم ما موي ةعلضضلا
امهتزوحبو نيضصخضشل
ءاود نم سصرق955
هذه يتاتاو .نيلباغيرب
ةيلخ نايب بضسحب ةيلمعلا
ةماعلا تاقÓعلاو لاضصتلا

رثإا يقاوبلا ما ةيلو نماب
رضصانع اهتقتضسإا تامولعم
خيراتب ةطرضشلا

اهدافم41.40.0202
ريرمت سصاخضشا ةلواحم
ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك
،ةيحايضس ةبكرم ةطضساوب

ةطخ عضضو مت روفلا ىلع
ةمكحم ةيناديم لمع
ةعاضسلا دودح يف اهتنكم
فيقوت نم Óيل ةنماثلا
ىلع ةهبضشلا لحم ةبكرملا

نم ناغلبي ناضصخضش اهنتم
ةنضس33 و02 رمعلا

، ةنتاب ةيلو نم ناردحني
مت ةبكرملا سشيتفت دعب
ةلوضسبك955 ىلع روثعلا

تناك نيلباغيرب ءاود نم
لخاد ماكحاب ةأابخم
دايتقا متيل .ةبكرملا
ىلا ةيضضقلا يف نيطروتملا

زجنا نيا  نملا رقم
نع يئازج فلم امهل

بيرهت ةحنج ““ :اياضضق
لامعتضسإاب ةينلديضص داوم
ةحنج – لقن ةليضسو
ينلديضص طاضشن ةضسرامم
عيب ةحنج – ةضصخر نودب
،““ ةدضساف ةينلديضص داوم
تاهجلا مامأا امهميدقت مت
يف تلضصف يتلا ةيئاضضقلا
.امهرما

  راهز دمحا

ةطسشنأ’او بابسشلا ةيقرتل ةينطولا ةنجللا مظنت
ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا ةد˘ير˘ج˘لا ة˘م˘ها˘˘سسم˘˘ب ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ي˘لود˘لا نا˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لا ““ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا كير˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘لا““
وهو ““ر˘ئاز˘ج˘لا““ ر˘ي˘سصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ي˘سضار˘ت˘ف’ا

““باولا““ ى˘ل˘ع ي˘سضار˘ت˘فإا ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سس نا˘جر˘ه˘م

ةياغ ىلإا يراجلا ليرفأا02 نم هتايلاعف ىرجتو

نا˘جر˘ه˘م˘لا اذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘تو ،مدا˘ق˘˘لا يا˘˘م02
يحسصلا يملاعلا عسضولا عم ايسشامت يسضارتفإ’ا

يلاتلابو،91 ديفوك انوروك ةحئاج يف لثمتملا
لعسشم ةروريسس يهو ةل˘يد˘ب ة˘ق˘ير˘ط˘ب ح˘م˘سسي˘سس
باو˘لا ر˘ب˘ع ن˘كلو مÓ˘ف’ا ةد˘ها˘سشمو ا˘م˘ن˘˘ي˘˘سسلا

ة˘ي˘سصا˘خ ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا و ة˘ي˘م˘قر˘لا تا˘سصن˘˘م˘˘لاو
فلتخم نم روهمجلاو نيجرخملا نيب لسصاوتلا
رو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘كرا˘˘سشم لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘لا عا˘˘ق˘˘ب
يف نيسصتخم لبق نم اهمييقتو مÓفأ’ا ةدهاسشمب
ربع مهمÓفأا لاسسرإا لÓخ نم يئامنيسسلا لاجملا
عم قيسسنتلاب ةنجللا موقتو ينورتكل’ا ديربلا

اهسضرعب ةيرئازجلا امنيسسلا ةحفسصو ةعومجم
ىلع ناجرهملاب ةسصاخلا ةانقلاو ةحفسصلا ىلع
ميدق˘ت لÓ˘خ ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
يذلا روهمجلا ىلع اهسضرعو ةكراسشملا مÓفأ’ا
لÓ˘خ ن˘م مÓ˘فأ’ا ن˘سسحأا را˘ي˘ت˘خا˘ب هرود˘ب مو˘ق˘ي
يف لخدي يذلا ءارأ’ا ربسس قيرط نع تيوسصتلا

ةنجل  اهبسستحت ةئاملاب51 عقاوب طيقنتلا ةيلمع
. ميكحتلا

 ناجرهملا يف ةكراضشملا طورضش يه هذه

يسضارتفا يئامنيسس وج قلخ ىلإا ناجرهملا فدهي
،اي˘سضار˘ت˘فإا مÓ˘ف’ا ي˘ع˘نا˘سصو ن˘ي˘جر˘خ˘م˘لا ن˘ي˘ب
تاسصنمو يمقرلا ماظنلا تامدخ نم ةدافتسس’ا
تنلعأاو ،امنيسسلا لاجم يف يعامتج’ا لسصاوتلا
ةطسشنأ’او باب˘سشلا ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا““
ةكراسشملل تاحيسشرتلا ميدقت حتف نع ““ةيفاقثلا
ي˘لود˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف
ةحفسص ىلع رئازجلاريسصقلا مليفلل يسضارتف’ا
عيمجل ةحوتفم ةقباسسملاو ،ةير˘ئاز˘ج˘لا ا˘م˘ن˘ي˘سسلا
نسس نم ملاعلا عاقب فلتخم نم ةاوهلا نيجرخملا

،يدرف وأا يتاسسسسؤوم راطإا يف قوف امف ةنسس61
ةريسصقلا ةيئاورلا مÓفأ’ا ةئفل ةحوتفم اهنأا امك
وأا ة˘ي˘ن˘طو م˘ل˘ي˘ف˘لا ة˘غ˘ل نو˘كت نأا بج˘يو ،ط˘ق˘˘ف
طرسش عم ةيبنجأا تا˘غ˘ل˘ب وأا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ج˘ه˘ل˘لا˘ب

ةينامث8 اهتدم زواجتت يتلا مÓف’ا لكل ةجلبدلا

0291*0801““ نع مليفلا ةدوج لقت ’و ةقيقد

.DH““،03 م˘ل˘ي˘ف˘لا ةد˘م ىد˘ع˘ت˘˘ت ’ نأا بج˘˘يو

تادقتعملاو مليفلا ىفانتي ’ نأا بجي امك ،ةقيقد
ةسسسسؤوم وأا صصخسش يأاب صسمي ’ نأاو ةينيدلا

ءاقتنا ةنجل لكسشتتو ،لاكسشأ’ا نم لكسش يأابو
ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م ةذ˘تا˘سسأا ن˘م ة˘كرا˘سشم˘لا مÓ˘فأ’ا
ةيرح ءاقتنإ’ا ةنجللو يرسصبلا يعمسسلا لاجملا
ا˘ه˘لو˘ب˘ق م˘ت˘ي ي˘ت˘لا مÓ˘فأ’ا را˘ي˘ت˘خا ي˘ف ر˘يد˘ق˘ت˘لا
ةجمربملا مÓفأ’ا مييقت متيو ،ةيمسسرلا ةسسفانملل
ةيلود ميكحت ةنجل فرط نم ةيمسسرلا ةسسفانملل
تارارق نوكت نلو ،امنيسسلا عانسصو يفرتحم نم
.نعطلل ةلباق ريغ ميكحتلا ةنجل

 نيكراضشملل زئاوجلا نم ديدعلا دضصر

ايادهو ةيدام زئاوج لئاوأ’ا ةثÓثلا نيزئافلل حنمت
مليف نسسحأا ةزئاج ي˘هو ةز˘ئا˘ف˘لا لا˘م˘عأÓ˘ل ة˘م˘ي˘ق
نسسحأا ةزئاجو مليف يناث نسسحأا ةزئاج ،لماكتم
يهو ىرخأا ةربتعم زئاوج حنمتسس امك ،مليف ثلاث

،يلاجر رود نسسحأا ةزئاج ،ويرانيسس نسسحأا ةزئاج
ةقفرم مÓفأ’ا لسسرتو ،يئاسسن رود نسسحأا ةزئاج

عم مليفلا صصخلم ““sisponys““ و رتسسوپلاب
ديربلا ىلإا مليفلا طبارو جرخملا ةروسصو تانايب

moc.liamg@csconerutluc ينورتكل’ا

لاسسرإ’ لجأا رخآاك يام02 خيرات ديدحت متو
.مÓفأ’ا

 مداقلا يام52 موي قلطنت مÓفألا سضورع

ةكراسشملا مÓفأ’ا ةدهاسشمو صضورعلا نوكتسس

ةيادبbew باولا ىلع روهمجللً احاتم نوكيسس

يت˘لا مÓ˘ف’ا دد˘ع غ˘ل˘ب˘يو ،مدا˘ق˘لا يا˘م52 نم

ددع غلب امهم امليف02 روهمجلا ىلع صضرعتسس
ةنجل تارارق بسسح بيترتلابو ةكراسشملا مÓف’ا
نمً اءادتبا وً اي˘مو˘ي مÓ˘فأ’ا صضر˘ع˘تو ،م˘ي˘كح˘ت˘لا
لدعمب ليللا فسصتنموً اءاسسم ةسسماخلا ةعاسسلا

،ةيلاتتم مايأا7 ةدمل ةرهسسلا يف ةثÓث وأا نيمليف

ناوج01 موي ةيئاهنلا جئاتنلا نع نÓعإ’ا متيسسو
صضرعو زئاوجلا عيزوت لفح ميظنت متيسسو ،مداقلا

5 موي نوكيسس ةز˘ئا˘ف˘لا ى˘لوأ’ا ة˘ثÓ˘ث˘لا مÓ˘فأ’ا

. ةمسصاعلا رئازجلاب مداقلا ةيليوج
 ر.ناميلسس

““باولا““ ربع سضورعلاو لودلا لكل ةحوتفم ةكراضشملا

يلودلا ناجرهملا نسضتحت رئازجلا
ريسصقلا مليفلل يسضارتف’ا

ماجحألا ةفلتخم ءاضضيب ةحلضسأاو قدانب  زجح مت امنيب
ةنيطنضسقب

تببسست تاعومجم ىلع ضضبقلا ءاقلإا
يلجنم يلعب يعامج راجسش يف

يف ةنيطنسسق ةي’و نمأا حلاسصم لبق نم رطسسملا ططخملل اديسسجت

ىلع ةظفاحملاب ةقلعتملا اميسس’ اهلاكسشأا فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم

ةسصاخ ،ةماعلا ةنيكسسلاو ماظنلا اذك و تاكلتمملا و صصاخسشأ’ا

نم احابسص70 ىلإا91 ةعاسسلا نم قبطملا يئزجلا رجحلا ةرتف لÓخ

يجراخلا يرسضحلا نمأ’اب ةطرسشلا تاوق تنكمت ،يلاوملا مويلا

60 فيقوت نم ،ةيلحملا ةبوانملا عم قيسسنتلاب يلجنم يلعب صسداسسلا

لÓخإ’اب عوبتم ماعلا قيرطلا يف ةرجاسشملا يف نيطروتم ، صصاخسشأا

.ةنيكسسلا و ماعلا ماظنلاب

يلع ةديدجلا ةنيدملل ةيلحملا ةبوانملا يقلت ىلإا ةيسضقلا عئاقو دوعت

ىوتسسم ىلع يعامج راجسش بوسشن صصوسصخب تامولعم يلجنم

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م ،ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ة˘يراو˘ج˘لا تاد˘˘حو˘˘لا د˘˘حأا

ةحلسسأ’ا و خيرامسشلا و ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لأ’ا ن˘ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم صصا˘خ˘سشأ’ا

ناكسسلا طسسو علهلا و فوخلا نم وج قلخ ىلإا ىدا امم ،ءاسضيبلا

ناكملا نيع يف مت لخدتلا ،قبطملا رظحلا تاءارجإاب نيمزتلم ريغ

و تايرحتلا في˘ث˘كت ع˘م ،نا˘كم˘لا ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا تا˘يرود˘لا ل˘ب˘ق ن˘م

ةقرفتم تاقوا يف صصاخسشا60 فيقوت نم تنكم ةفثكملا ثاحبأ’ا

نم نكم قمعملا قيقحتلا ،رارفلل تلمعتسسا تابكرم30 زجح و

ةئبعت˘ل تاد˘ع˘مو ،د˘ي˘سصلا ة˘ح˘ل˘سسأا˘ب ة˘سصا˘خ ةر˘ي˘خذ و فو˘ي˘سس ز˘ج˘ح

،بورهلا يف تلمعتسسا تابكرم ةثÓث زجح ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةريخذلا

يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا مت قيقحتلا تايرجم نم ءاهتن’ا دعب

 . ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب اومدق نيينعملا قح
زاكعوب لامج

جيريرعوب جرب

ةتسسب ةقرسسلاب  اسسبلتم ايئاسضق قوبسسم ةنادإا
ميتنسس نويلم02 ةمارغو ةذفان ريغ رهسشا
ةذفان ريغ رهسشا ةتسسب رمعلا نم92 نسس يف ايئاسضق قوبسسم نيدا

ةلاح يف ةقرسسلا ةمهتب هتعباتم دعب ميتنسس نويلم نيرسشع ةمارغو

صسماخلا يرسضحلا نمأ’ا رسصانع لبق نم هفيقوت مت يذلاو صسبلت

لاقن فتاه ةقرسسب ماق يذلاو ةروكذملا ةمهتلاب جيريرعوب جرب نم’

لاسصت’ا ةيلخ بسسحو ةيحسضلل كلم ةرجأا ةرايسس يف هلقنت ءانثأا

نم تنكم ةيطرسشلا تاقيقحتلا نا ةي’ولا نم’ ةماعلا تاقÓعلاو

مامأا أا هميدقتو هدسض يئاسضق فلم زاجناو هفاقيإاو ةتيوه ديدحت

مكحلا هــق˘ح ي˘ف تردـسصا يـت˘لا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ةـي˘ئا˘سضق˘لا تاـه˘ج˘لا

هÓعا روكذملا
ىسسوم/ع

هب تملأا ةيحضص ةكعو رثإا

هللا ةمذ يفtsel ةفيحسص نع هللا دعسس لامج ةسسبتب يفحسصلا لسسارملا
دعضس لامج مهليمز ةافو أابن ةضسبت ةيلوب ةيمÓعإلا ةرضسألا تقلت
رثا ةيضسنرفلا ةغللاب ةقطانلاtse ’lةديرجل يفحضص لضسارم هللا

هللا ةئيضشمب ثيح نمزم سضرم عم هتاناعم دعب يحضصلا هعضضو مزأات
،تانيو˘ع˘لا ىف˘ضشت˘ضسم˘ب ة˘يا˘ن˘ع˘لا تح˘ت و˘هو ةا˘ي˘ح˘لا سسمأا قرا˘ف هرد˘قو
نيوانع ةدعب لغتضشا1591 ماع ديلاوم نم هللا دعضس لامج ليمزلا

eiregla’d rios el ةديرج كلذ نم ةيمÓعإلا هتريضسم ةليط ةيفحضص

ةفيحضص عم لمعلا يف رقتضسي نأا لبق ةيضسنرفلاب نيتقطانلاetrebil  و
رادب ةضسبت ةيلو بتكم سسيئر هتفضصب تاونضس9 نم رثكأا ذنم تضسل

يمÓعلا طضسولاب هللا دعضس لامجل دهضشيو يبن نب كلام ةفاحضصلا
ةمرتحملا هتناكمو سسانلا عم هتبيطو قÓخألا مراكمب ةضسبت ةيلوب
اريثك مويلا اورثأات  نيذلا هئÓمز عم هتقÓع نضسحو تاطلضسلا ىدل
.نوعجار هلل اناو هلل انا .للجلا باضصملا اذه يف هنادقفب

 ةزمحلا نايفضس

 لافطأا ةدعل مأا ةيحضضلا

 لجيجب ةطبارلا يحب لزنم ةفرسش نم اهطوقسس دعب ةينيسسمخ ةافو
عقي لزنم ةفرضش نم ئجافملا اهطوقضس دعب ةعمجلا ةيضسمأا نم ةرخأاتم ةعاضس يف اهفتح سسماخلا دقعلا يف ةأارما تيقل
فورظ لوح تامولعملا تبراضضتو .لجيج ةنيدم طضسو ةطبارلا يحب ةعقاولا ةينكضسلا ينابملا ىدحإل ثلاثلا قباطلاب
ىوتضسم ىلع  ليضسغلا رضشن ددضصب تناك ةينعملا نوك نع رداضصملا سضعب تثدحت ثيح ءانبأا ةدعل مأا يهو ةيحضضلا طوقضس
تدكأا يذلا تقولا يف ، روفلا ىلع اهتافو يف ببضست امم سضرألا وحن طقضستو اهنزاوت دقفت نأا لبق يلئاعلا اهلزنم ةفرضش
نم سضرألا ىلا ىواهتتو ةرغ نيح ىلع اهنزاوت دقفت نأا لبق لزنملا ةفرضشب  ةفقاو تناك ةيحضضلا نأاب ىرخأا رداضصم هيف
وأا ناكملا نيعب ةايحلا تقراف ةيحضضلا نأا دكؤوملا ىقبيل ، اهيعو اهدقفأا نمزم سضرم نم اهتاناعمل ارظن قهاضش ةلع ىلع
ةازاوم ةيلولا ةمضصاع ىفضشتضسم ىلا اهتثج لقن متيل أا اهل تضضرعت يتلا ةغيلبلا حورجلاب ةرثأاتم ثداحلا ناكمب ىرحألاب
ةرتفلا لÓخ ةريخألا هذه تلجضس امدعب زيجو فرظ يف ةيلولا ةمضصاعب ةثلاثلا دعت يتلا ةثداحلا يف قيقحت حتف عم
 دوعضسم / م.  ةيوناث ةبلاط امهادحا يناثلا دقعلا يف نيتباضش ةافو نع ارفضسأا نيهباضشم طوقضس يثداح ةيضضاملا

ليمزلا ةافو أابن انيق˘ل˘ت ،ىضسألاو نز˘ح˘لا غ˘لا˘ب˘بو هرد˘قو ه˘ل˘لا ءا˘ضضق˘ب ة˘ن˘مؤو˘م بو˘ل˘ق˘ب
،ةميلألا ةعجافلا هذهبوةديرج نع هللا دعضس لامج

دارفأا عيمج عم ةضسبت بتكم ةعاضس رخآا ةديرج نع ةزمحلا نايفضس هليمز مدقتي
نيجار ،ةيبلقلا ةاضساوملاو يزاعتلا تارابع قدضصأاب ةضسبت ةيلوب ةيمÓعلا ةرضسألا

ديقفلا لمضشيو للجلا باضصملا اذه يف ناولضسلاو ربضصلا مهمهلي نأا ريدقلا يلعلا نم
.نانجلا حيضسف هنكضسيو ناوضضرلاو ةرفغملاب

نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا

ةـــــــــــــــــيزعت

l’EST republicain
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