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نيرسشعلا ةعمج˘لا ي˘ف نو˘ي˘با˘ن˘ع˘لا جر˘خ
عافتر’ا مغر عراسشلا ىلإا ةريفغ دادعأاب
را˘ع˘سش نا˘كو ،ةرار˘ح˘لا ة˘جرد˘ل ر˘ي˘˘ب˘˘كلا
لÓقتسس’ا ةعمج» سسمأا يبعسشلا كارحلا
تناكو ،«رئازجلا ايحت..يقيقحلاو ماتلا
ثي˘ح ةو˘ق˘ب ةر˘سضا˘ح ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا مÓ˘˘عأ’ا

ءا˘سسن˘لاو لا˘جر˘لا ا˘ه˘˘ح˘˘سشو˘˘تو ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر
ينطولا ديسشنلا ديدرت مت امك ،لافطأ’او
«ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد ةر˘ح ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا» ةرا˘˘ب˘˘عو
يسشام ةيندم ةلود» ىلإا ةفاسضإا ،’وطم
ي˘ف نو˘كرا˘سشم˘لا د˘كأا ا˘م˘ك ،«ة˘ير˘كسسع
روسضح اورات˘خا م˘ه˘نأا ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا
ن˘˘ع ا˘˘سضو˘˘ع ن˘˘˘ير˘˘˘سشع˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا
نيددرم رحبلا ئطاوسش يف مامجتسس’ا
لاجع..ةريسسم نياك ةريحبت سشناك ام»

ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،«ةر˘ي˘غ˘لا˘ب و˘تو˘˘م˘˘ن ا˘˘ندÓ˘˘ب
’» ،«عاق وا˘ح˘ن˘ت˘ت ا˘ن˘لو˘قو ا˘ي» تارا˘ب˘ع
’«،«ريطت لكلا ةموكحلا ..ريزو ’ يلاو
اي» ،«ريطت لكلا ةباسصعلا ريم ’ بئان
ا˘ي«،«ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ود˘ع ا˘ي.. ر˘ي˘ق˘ح ا˘ي يود˘ب
جاقيد ريوزتلا نوراب اي ريقح اي يودب
نيتايسشلا«، «ج’وكيربلا ةموكح جاقيد

يذاه ةباسصعلا اي لحرا لحرا«،«جاقيد
ديجم اي ربمفون اي» ، «ةباغ يسشام ةلود
’ بعسشلا اذه» ،«ديحي نل يدÓب سشيج
يريبيل» ،«ديدج نم ركسسعلا مكح ديري

لمح متو ،«ةعقروب يريبيل«و «يريجل’
ةزرابلا ةير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا رو˘سص
،يديهم نب يبرعلا رارغ ىلع ءادهسشلاو
ىفطسصم ،سسابع تاحرف ،فسسوي دوغيز
ةنابز دمحأا ،دريحوب ةليمج ،ديعلوب نب
ن˘˘يد˘˘مو˘˘ب يراو˘˘ه ل˘˘حار˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لاو
را˘ت˘خاو ،ىر˘خأ’ا رو˘سصلا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لاو
ىركذلاب اولفتحي نأا ةبانع ةنيدم ءانبأا

نيلمآا ةروثلا ةحاسس يف لÓقتسسÓل75
ع˘م˘جأاو ،ل˘سضفأا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا˘˘ب
نم عراسشلا ىلإا اوجرخ مهنأا نوريثكلا
ا˘ه˘ي˘ف ع˘ن˘سصي ي˘ت˘لا «د˘غ˘لا ر˘ئاز˘ج» ل˘˘جأا
.هتموكحو هسسيئر بعسشلا
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تاوعدلل نيرهاظتم˘لا ف’آا با˘ج˘ت˘سساو
نو˘ط˘سشا˘ن ا˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ي˘˘ت˘˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا

نم02ـلا ةعمجلا يف ةوقب ةكراسشملل
لÓقتسساب لافتحÓل ةيزمر يف كارحلا

دحأا طوقسس دعب اسصوسصخ رئازجلل ديدج
وهو نويرئازجلا اهب بلاط يتلا تاءابلا

ذاعم ينطولا يبعسشلا سسلجملا سسيئر
نا˘˘ك ة˘˘ع˘˘م˘˘ج مو˘˘ي ل˘˘˘ككو.برا˘˘˘سشو˘˘˘ب
ف’آ’ا جرخو ،دعوملا يف نورهاظتملا

تار˘ي˘سسم ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا ط˘سسو م˘ه˘ن˘م
ينطولا ديسشن˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ اوددر ة˘ي˘ب˘ع˘سش
ىركذل ًءا˘ي˘حإا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يار˘لا ن˘ي˘ع˘فار
ةر˘ها˘ط˘لا م˘ه˘حاورأاو ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ءاد˘˘ه˘˘سش
يف ةفاثكب نورهاظتملا زكرمتو.ةيكزلا
ةمسصاعلا طسسو يزكرملا ديربلا ةحاسس
ة˘ل˘سصاو˘م˘ب بلا˘ط˘ت تارا˘ع˘سش ن˘ي˘˘ع˘˘فار
سسيئرلا دهع يف ن˘يد˘سسف˘م˘لا ة˘ب˘سسا˘ح˘م
اوعفر امك،ةقيلفتوب زيزعلا دبع،قبسسأ’ا

«ةيطارقميد ةرح رئازج» اهمهأا تاتف’
تاباختنا سشاكامو» «نÓفأ’ا» جاقيد«و
نمأ’ا حلاسصم تسضرفو.«تاباسصعلا اي
ة˘يدا˘ع ر˘ي˘غ تاءار˘جإا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لاو
لخادمب ةينمأ’ا زجاوحلا ىوتسسم ىلع
زجاحلا ىوتسسم ىلع ةسصاخ ةمسصاعلا
سشار˘ح˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع كرد˘ل˘ل تبا˘ث˘لا
سسادرموب نيب طبارلا ينطولا قيرطلاب
تÓ˘فا˘˘ح ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ع˘˘م ،نو˘˘ن˘˘كع ن˘˘بو
ىلع نم ن˘ير˘فا˘سسم˘لا لاز˘نإاو ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل
ةطر˘سشلا ز˘جا˘ح فر˘ع ن˘ي˘ح ي˘ف ،ا˘ه˘ن˘ت˘م
نم بيرقلا روكليب˘ب ع˘ير˘سسلا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
امم ،افثكم ا˘ي˘ن˘مأا ’از˘نإا ر˘ئاز˘ج˘لا ءا˘ن˘ي˘م
ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘˘˘سست
ىلإا ةيدؤو˘م˘لا قر˘ط˘لا تد˘ه˘سشو.رور˘م˘لا
ام ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ف’آا د˘فاو˘ت ة˘م˘سصا˘ع˘لا
لخادم ىلع ديدسش ماحدزا يف ببسست
ةيقرسشلا ةيحانلا نم اسصوسصخ ةمسصاعلا

ن˘ي˘ب ط˘بار˘˘لا ع˘˘ير˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ثي˘˘ح
يزيتو سسادرموبو ةريو˘ب˘لاو ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ترسشتنا يتلا ،نمأ’ا تاوق تلظو.وزو
يزكرملا ديربلا ةحاسس برق ريبك لكسشب
سشوديد يعراسشو نادوأا سسيروم ةحاسسو

بقار˘˘ت ،ي˘˘ل˘˘عو˘˘ب ن˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘سسحو دار˘˘˘م
نأا نود بر˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘ع تار˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ام تازواجت ةيأا لجسست مل ثيح,لخدتت

ىلع ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا سضع˘ب لا˘ق˘ت˘عا اد˘ع
لÓ˘˘خ يز˘˘كر˘˘م˘˘لا د˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ريغ تايار˘ل م˘ه˘ل˘م˘ح بب˘سسب ة˘ح˘ي˘ب˘سصلا
عراو˘˘سش تظ˘˘ت˘˘كاو.ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يار˘˘˘لا
ةÓ˘سص د˘ع˘ب ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا
م˘ه˘ن˘م د˘يز˘م˘لا ق˘ح˘ت˘لا ثي˘ح, ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
ةحاسس رارغ ىلع ةيمومعلا تاحاسسلاب
ة˘حا˘سسو يز˘كر˘م˘˘لا د˘˘ير˘˘ب˘˘لاو يا˘˘م لوأا

نور˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ددرو.نادوأا سسيرو˘˘˘م
ةر˘˘˘ح ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت تارا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سش
تاراعسش ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يدو
هتدحوو يرئازجلا بعسشلا ةمحل دكؤوت
تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا ن˘ي˘سضفار ه˘˘فا˘˘ي˘˘طأا ل˘˘كب
كلذك اوددر ام˘ك.ه˘ت˘قر˘ف˘ت ى˘لإا ة˘فدا˘ه˘لا
ةوا˘˘خ بع˘˘˘سشلاو سشي˘˘˘ج˘˘˘لا» تارا˘˘˘ع˘˘˘سش
رو˘سص نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ل˘م˘ح ا˘م˘ك.«ةوا˘خ
ملعلاو ،ةيخيراتً ازومرو ةروثلا ءادهسش
دهاجملل ارو˘سص م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ،ي˘ن˘طو˘لا
سسبحلا نهر دوجوملا ،ةعقروب رسضخل
سشارحلاب ةيباقعلا ةسسسسؤو˘م˘لا˘ب تقؤو˘م˘لا

جارفإ’اب نيبلاطم يسضاملا ءاثÓثلا ذنم
نمسضتت تات˘ف’ ع˘فر ع˘م.ه˘ن˘ع يرو˘ف˘لا

نع،بعسشلا ىلإا ةدايسسلا ةدوعب بلاطم

نم80و70 ةداملا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ق˘ير˘ط
ة˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد ة˘˘لود ءا˘˘ن˘˘بو رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا

سصن يتلا ئدابملا راطإا يف ةيعامتجاو

يذلاو،4591 ربمفون لوأا نايب اهيلع

قÓطن’ رسضخأ’ا ءو˘سضلا ة˘لز˘ن˘م˘ب نا˘ك
ةعمجلا تاريسسم تءاجو.ريرحتلا ةروث

ةوعدلا دعب يبعسشلا كارحلا نم02ـلا
رداقلا دبع ،تقؤوملا سسيئرلا اههجو يتلا
راوح ةردابم حرطب ماق يذلاو حلاسص نب

نم ق˘ير˘ف ة˘طا˘سسو ر˘ب˘عو ،ر˘سشا˘ب˘م ر˘ي˘غ
،ةسضراعملا عم ةلقتسسملا تايسصخسشلا

ةيسسائرلا تاباختن’ا ميظنت تايلآا لوح
دهع˘ت˘سس راو˘ح˘لا نأا د˘كأا ثي˘ح,ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةينطو تايسصخسش ىلإا هرييسستو هتدايق
ءامتنا نود نم ةيقادسصم تاذ ةلقتسسم
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘ي˘عر˘˘سشب ى˘˘ظ˘˘ح˘˘تو ي˘˘بز˘˘ح
يأا ا˘ه˘ل سسي˘لو ،ة˘ي˘م˘يدا˘كأاو ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سسو
ةئ˘ي˘ه نأا ى˘لإاً ار˘ي˘سشم ،ي˘با˘خ˘ت˘نا حو˘م˘ط
ة˘يو˘ن˘ع˘م ة˘ط˘ل˘سس ا˘ه˘ل نو˘كت˘سس راو˘ح˘˘لا

تانوكملا ءاعدتسسا يف ةيرحلا لماكو
ى˘لإا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلاو ة˘ي˘ند˘م˘لاو ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ايا˘سضق˘لا ل˘ما˘ك ة˘سشقا˘ن˘م ي˘فو ،راو˘ح˘لا
تاباختن’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت تا˘ي˘لآا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
ةدن˘جأا نأا ا˘ح˘سضو˘م.ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا
ميظنت تاي˘لآا لو˘ح رو˘ح˘م˘ت˘ت˘سس راو˘ح˘لا
اهدعومو ةلبقملا ةيسسائرلا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ة˘ئ˘ي˘ه˘لاو ،ا˘هر˘فو˘˘ت بجاو˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لاو
ميظنت اه˘ي˘لإا د˘ه˘ع˘ي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
ةيفيكو اهتبقارمو ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تاسسسسؤومل لماك ديي˘ح˘ت ع˘م.ا˘هر˘ي˘ي˘سست
تا˘جرد ى˘سصقأا مز˘ت˘ل˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘لود˘˘لا
ل˘ك ع˘سضو˘ب ط˘ق˘ف ي˘ف˘ت˘كت˘سسو دا˘ي˘ح˘˘لا
اذه حاجنإ’ ةمزÓلا ةيتسسجوللا لئاسسولا
.راوحلا

كارحلا نم02ـلا ةعمجلا يف مهبلاطمب نوكصسمتي نويرئازجلا

لÓقتسس’ا ديع ىركذ يف رئازجلا حاتجي يرسشب يمانوسست

:نوددري ةبانع ءانبأا «ماتلاو يقيقحلا لÓقتصسلا ةعمج» يف

«ج’وكيربلا ةموكح اي جاقيد جاقيد .. ةريسسم نياك ةريحبت سشناك ام»

 يقاوبلا مأا ناكصس

نيجراخ انار ةعمج لك»
«نيسسباح سشانارم
يبعصشلا كارحلل ةمعادلا ةريصسملا تفرع

ةعصضاوتم ةكراصشم02ـلا ةعمجلا يف

ديدصشلا رحلا لعفب يقاوبلا مأا ينطاومل

مل ةعمجلا ةÓصص دعب اهتيقوت اهنأاو اميصس

نيذلا نينطاوملا نم ريثكل ابصسانم نكي

ةرورصضب كارحلا ىلع نيمئاقلا اوبلاط

ءاصسم ةصسماخلا دعب ام ىلإا تيقوتلا رييغت

اوراصس نيكراصشملا نأا لإا ددعلا سصقن مغرو

ةيدلبلا رقم نم ةدوهعملا ةفاصسملا سسفن

ينطولا قيرطلاب ارورمو ةيلولا هاجتاب

نيعفار كاروزاكلا ةحاصس ىلإا لوصصو

مكحل ل ,حلاصص نب ماظن ةقثل ل» تاراعصش

ةيطارقميد ةرح رئازج ’تاباصصعلا

انار ةعمج لك’تاكرب تاكرب.. تاكربو

جاقد نÓفأا ,نيصسباح سشانرام نيجراخ

ةطرصشلاو, كردلا سشيجلا ,جاقد يدنرأا,

نحن, يجراخلا لخدتلل ل ,ةواخ ةواخ

, ةدحوم ةدحاو ةلقتصسم ةرح رئازج يف

تعفر امك «,ةقرفتلل ل,, ةنتفلل ل

حلاصص دياقلا دصض تاراعصش ىرخأا ةعومجم

ةرابعلا يهو تارامإÓل تايصشلاب هنيفصصاو

ةريصسملا يف نوكراصشملا اهركنتصسا يتلا

ةيليفطلا تافرصصتلا هذه لثم نيصضفار

عرز ديرت ةثيبخ دايأا اهيذغت يتلاو

بعصشلا طاصسوأا يف ةلبلبلاو ةنتفلا

يف نيكراصشملا دحا هب انل حرصص امبصسح.

نماصضلا وه سشيجلا نأا تاريصسملا لك

نييرئازجلا نيب ةوخإلاو ةدحولل ديحولا

هبنجب فوقولاو هتدناصسم ىلإا ايعاد

تاباصصعلا نم رئازجلا ريرحتل
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حارصص قÓطإاب ةبلاطملا

 ةعقروب دهاجملا

نوفتهي نويفياطسسلا
ةلود» دحاو توسصب
 «ةيسسيلوب تسسيل و ةيندم

ةبلاطملل تاجاجتحإلا سسمأا تلصصاوت

ثيح، فيطصس ةيلوب ماظنلا ليحرب

نينطاوملا نم فلآلا سسمأا لاوز عمجت

ةÓصص دعب ، فيطصس ةيلو رقم مامأا

و، ينطولا كارحلا نم نورصشعلا ةعمجلا

ديع عم ةرملا هذه تفداصصت يتلا

ثيح ةيليوج5 بابصشلا و لÓقتصسلا

نم اومدق نيذلا نورهاظتملا ددج

نوتصسلا فيطصس ةيلو تايدلب فلتخم

يف لثمتملا و يرهوجلا مهبلطم ىلع،

مث هتموكح و يودب ليحر  ةرورصض

برقأا يف، حلاصص نب ةلودلا سسيئر ليحر

تاباختنا ءارجإل و تقولا حبرل لاجآلا

اهيلع فرصشي و اهمظني ةهيزن و ةيصسائر

ةماخف فرط نم ةمعدم ةهيزن تايصصخصش

نيجتحملا سضعب عفر دق و ، بعصشلا

سسيصسأاتب ةبلاطملا، اهزربأا نم تاراعصش

امك، ةيصسيلوب ةلود تصسيلو ةيندم ةلود

رظخل دهاجملل ةيرحلاب نورخآا بلاط

ذنم سشارحلا نجصس عدوأا يذلا ةعقروب

هئارأا و هتاحيرصصت ةيفلخ ىلع مايأا ةدع

ةريصسم نورخآا مظن كلذ عم ةازاوملاب و،

ةنيدمب ةيصسيئرلا عراوصشلا مهأا تباج

ةياغ ىلإا ةراوفلا نيع نم اقÓطنا فيطصس

ثيح، ءاصضقلا سسلجمب ارورم ةيلولا رقم

زومر بلاطت  تاراعصشب نورهاظتملا فته

كرتل ليحرلا ةرورصضب ميدقلا ماظنلا

نم راتخي و هصسفنب هريصصم ررقي بعصشلا

. هصسفنب هلثمي
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نطولا تايلو فلتخمو ةمصصاعلا يف اوجرخو ةديدصشلا ةرارحلا سسمأا نييرئازجلا نم فلآلا ىدحت
مويل فداصصملا بابصشلاو لÓقتصسلا ديعل75ـلا ىركذلا عم تنمازت يتلاو يبعصشلا كارحلا نم02ـلا ةعمجلل

 .ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباصسلا سسيئرلا ماظن زومر لك داعبتصساب مهكصسمت نيدكؤوم ةيليوج5

لÓقتصسلا ديع عم نمازتلاب /ةنيطنصسق

عامجإاو يبعسشلا كارحلا لسصاوت
رمحأا طخ رئازجلا نأا ىلع

ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا كار˘˘ح˘˘لا ل˘˘صصاو˘˘ت

كارحلا رئازجلا نمأا» راعصش تحت02 ـلا ةعمجلا
ةلجصسملا سسقطلا ةرارح نثت مل ثيح يملصسلا

رييغتلاب ةبلاط˘م˘ل˘ل ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ة˘م˘يز˘ع ن˘م
ر˘ئاز˘ج ءا˘ن˘ب و˘ح˘ن با˘هذ˘لا و ما˘ظ˘ن˘˘ل˘˘ل يرذ˘˘ج˘˘لا

يئاهنلا ءاصضقلل بلاطمو تاراعصش نيعفار ةيوق
ق˘ي˘ت˘ع˘لا ر˘خ˘صصلا نا˘ك˘صس بلا˘طو .ة˘با˘صصع˘˘لا ىل˘˘ع
ا˘صضيأا او˘ب˘لا˘ط ن˘طو˘لا تا˘˘يلو ة˘˘فا˘˘ك رار˘˘غ ىل˘˘ع
،ماظنلا زومر عيمجو ةثÓثلا تاءابلا ليحرب
داصسفلا اياصضق يف نيعلاصضلا ةبصساحم بناج ىلإا

م˘˘˘ئا˘˘˘عد ءا˘˘˘صسرإا اذ˘˘˘كو ما˘˘˘ع˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ب˘˘˘˘تو
ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع ز˘˘ك˘˘تر˘˘˘ت ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج
ةعمجلا هذه تاريصسم لÓخ مت دقو ،نوناقلاو
،عبارلا هرهصش يبعصشلا كارحلا كاردإا عم انمازت
ن˘˘م ل˘˘قأا ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا دد˘˘ع نا˘˘ك نإاو ىت˘˘حو
ط˘صسو˘˘ب او˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ثي˘˘ح ، ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ىلإا تار˘ي˘صسم˘لا ل˘صصاو˘ت ىلإا او˘ف˘˘ت˘˘هو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

تح˘ت تا˘با˘خ˘ت˘نل ل«و «ما˘ظ˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ة˘˘يا˘˘غ
ةواخ بعصش سشيج«و «حلاصص نب و يودب فارصشإا

نم ناك نيذلا نينطاوملا فلآا راصس و ،«ةواخ
ديكأات ديدجت لجأا نم تÓئاعلا ديدع مهنيب

ةياغ ىلإا يملصسلا مهحافك ةلصصاوم ىلع مهمزع
يرذج ر˘ي˘ي˘غ˘ت«و˘ه و ي˘صسا˘صسألا م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت
تا˘فا˘ت˘ه تح˘˘تو ،«ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل
،«ةيملصس ةيملصس«و«ةيطارق˘م˘يد ةر˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا»
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م جر˘˘خ قا˘˘ي˘˘صسلا سسف˘˘ن ي˘˘فو
كارحلل نيرصشعلا ةعمجلا يف اتريصس ةمصصاعب
رييغتب ةبلاطم تار˘ي˘صسمو تا˘ف˘قو ي˘ف ي˘ب˘ع˘صشلا
ا˘˘˘هو˘˘˘ف˘˘˘˘صصو ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘صضفارو ا˘˘˘˘يرذ˘˘˘˘ج ما˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

م˘غرو ،«تا˘با˘صصع˘لا م˘ك˘ح تح˘˘ت تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلاـب
نا˘ك˘صس نإا˘ف سشط˘ع˘لا ة˘لا˘حو ةد˘يد˘˘صشلا ةرار˘˘ح˘˘لا

يعوبصسألا مهدعو˘م ىل˘ع او˘ظ˘فا˘ح ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق
تاتفل اوعفر ثي˘ح ة˘ي˘م˘ل˘صسلا م˘ه˘تار˘ها˘ظ˘م ي˘ف
اهنم ةطلصسلا دصض تاراعصشلا نم ديدعلا اوددرو
«حلاصصلا وه بعصشلا يأار حلاصص نب ل يودبل»
ل » تاباختنلا ميظنتل مهصضفر نع اوربع امك
نيددنم «تاباصصعلا مكح تحت تاباختنا ديرن
ةنا˘مأا ر˘ئاز˘ج˘لا » ءاد˘عأÓ˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا او˘عا˘ب ن˘م˘ب
باقع˘لا لا˘ط˘ي نأا او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك «ة˘نو˘خ˘لا ا˘هو˘عا˘ب
سضع˘ب ي˘ف ن˘ي˘ل˘ئا˘صست˘م تا˘يلو˘لا ي˘ف ن˘يد˘صسا˘˘ف˘˘لا
لك يف ةباصصعلا لويذ ةمكاحم نيأا «تاراعصشلا

ةديدجلا رئازجلا رئازجلاب اوفته امك «ةيلو
تايرح فافتللا تلواحم لك نع اديعب ةرحلا

.تادنجأا ديرن ل تايرح
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ةوقب نوجرخي نويملاقلا
 لÓقتصسلا ةعمج يف

سسحلاو ةينطولا ةدحولا
ةنتفلا انيقي ينطولا

54 ـلا تقاف يتلاو قاطت ل ةرارح ةجرد تحت
ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ةÓ˘˘صص بق˘˘ع سسمأا را˘˘ه˘˘ن جر˘˘خ ة˘˘جرد
ن˘م ر˘صصأا ة˘ي˘م˘ل˘صس ةر˘ي˘صسم ي˘ف ةو˘ق˘ب نو˘ي˘م˘˘لا˘˘ق˘˘لا

م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ىل˘˘ع نو˘˘ي˘˘كار˘˘ح˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
نيرهاظتملا فلأا، اهيلع رارصصإلا و ةيعرصشلا
ىل˘˘˘ع نور˘˘˘صشع˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا
ر˘م˘ت˘صسي ناو˘ن˘ع˘ب ، لÓ˘ق˘ت˘صسلا ة˘ع˘م˘ج  ي˘لاو˘˘ت˘˘لا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘يا˘˘غ ىلإا ة˘˘مار˘˘˘ك˘˘˘لا كار˘˘˘ح
و ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘˘لا تارا˘˘ع˘˘صش تح˘˘ت بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ينطولا سسحلاو...رمحأا طخ ةينطولا ةيارلا

˘ما˘ظ˘ن˘ل˘ل نود˘ما˘صص نود˘ما˘صص..ة˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي
سشيجلا ةوادعلا انتانيب سشوريدي ام .. نوصضفار
ميصسقتلا و ةيرصصنعلل ل.. ةواخ ةواخ بعصشلا و
ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘˘ك دو˘˘صشح ي˘˘ه،!!!!....

تبا˘ج، ة˘يرا˘صضح ة˘ي˘م˘ل˘صس ةر˘ي˘˘صسم ي˘˘ف تجر˘˘خ
ة˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف ، ة˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘صسي˘˘ئر عراو˘˘صش ةد˘˘ع

، كرابملا يبعصشلا كارحلا رمع نم نورصشعلا
،ر˘˘˘ب˘˘˘صصلا و دو˘˘˘م˘˘˘صصلا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘صسورد او˘˘˘˘ط˘˘˘˘عأا ن˘˘˘˘يأا

، بلا˘ط˘م˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف رار˘˘صصإلاو ر˘˘صضح˘˘ت˘˘لاو
سسفن و ةدحاو ةملك يف و اريبك ناك مهرارصصإا
ليحرب اوبلاط امك ، ةتئافلا تاعمجلل تاراعصشلا
ةريصسملا قÓطنا عقوم ناك نيأا ، هلمكأاب ماظنلا
طصسو ةعمجوب يناديوصس ديهصشلا عراصش ةيملصسلا

سشيعلاب نورهاظتملا بلاط امك ، ةملاق ةنيدم
يت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘لاد˘ع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت و م˘ير˘ك˘لا

ناصسنإلا ةمارك اهيف ناصصت ةايح عيمجلل نمصضت
بعصشلا عفد يذلا رارقتصسلا و نمألا فنك يف
توصص ىلعأاب اودان و مهحاورأا هلباقم يرئازجلا

و ة˘يو˘ق ةد˘يد˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘ج ءا˘ن˘ب و ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
زو˘مر ل˘ي˘حر بلا˘ط˘م ىل˘ع اود˘كؤو˘˘ي˘˘ل ، ةر˘˘هدز˘˘م
د˘ب˘ع م˘ه˘صسأار ىل˘عو ،ه˘ناو˘˘عأاو ق˘˘با˘˘صسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
راعصش تحتو  يودب نيدلا رونو حلاصص نب رداقلا
 «.... نوصضفار ماظنلل نودماصص نودماصص »
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ةنتابب لÓقتسس’ا ةهكنب نيرسشعلا ةعمجلا يف ةيبعسش ةريسسم
روصصو ةينطو مÓعأاو تاراعصشل نيعفار ةوقب اوجرخ يذلا نيرهاظتملا نم ريبكلا اهددع ةيملصسلا ةنتاب تاريصسم سسمأا تعجرتصسا
تجع ثيح ،ةينطولا ةدايصسلا عاجرتصسا ىركذو تنمازت دق نيرصشعلا اهتعمج يف ةريصسملا ناو اصصوصصخ ،ةينطو مهلكو ءادهصش
ديحوو دحاو بلطم ىلع اهلÓخ نم نيرصصم ةفلتخم تاراعصش اوددر لافطألاو خويصشلا لاجرلاو ءاصسنلاب ةنتاب ةنيدم عراوصش
نأا ريغ ،ةريخألا تاريصسملا لÓخ سصقانتملا ددعلا مغرف ،ةقحلا ةيطارقميدلا قيقحتو ةباصصعلا لولف درطو يرذجلا رييغتلا
ىلع ةنصس75 ذنم لوألا نيرصصن قيقحت ةحرفب ةيملصس ةقيرطب ةيعرصش بلاطم اهيف تجزامت يتلا ةصصاخلا اهتهكن سسمأا ةعمجل

اهيف اوصضفر ىلوأا ةعمج يف ةيراجلا ةنصسلا نم يرفيف22 ذنم نورهاظتملا اهب ىدان بلاطم نم هقيقحت مت ام يناثلاو مصشاغ ودع

T°ƒT°É¿.ì.ةباصصعلا دارفأا ةيقب طوقصسو بلاطملا ةيقب قيقحت راظتنا يف كلذ مهل ناكف ةعبارلا ديدمتو ةصسماخلا ةدهعلا
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ىدم نع ت’ؤواسست ةودنلأ هذه داقعنأ لمحيو
نيمظنملأ ت’واح˘م م˘غر ا˘ه˘حا˘ج˘ن ة˘ي˘نا˘كمإأ

اهيف نيكراسشملأ نم نكمم ددع ربكأأ عمج
ةدحوم ةيؤور هل ريبكو يوق بطق ليكسشتو
اهلÓخ نم ةمزأ’أ نم جورخلأ ةيفيك لوح
ةود˘ن ر˘سصت˘ق˘ت ن˘لو.ة˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ع˘˘م روا˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
ةيسسايسسلأ بأزحأ’أ روسضح ىلع ةسضراعملأ

روسضح فرعت دق لب طقف يندملأ عمتجملأو
ءا˘سسؤورو لأورز ن˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لأ ق˘˘با˘˘سسلأ سسي˘˘ئر˘˘لأ

سشورمح دولوم ةلكاسش ىلع نيقباسس ةموكح
ر˘يزوو ي˘لأز˘غ د˘م˘حأأ د˘ي˘سسو ي˘ف˘ي˘سس دأد˘ق˘مو
ي˘م˘ي˘هأر˘بإ’أ بلا˘˘ط˘˘لأ ق˘˘ب˘˘سسأ’أ ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لأ

رونلأ دبع ىيح˘ي ي˘ل˘ع ي˘قو˘ق˘ح˘لأ ط˘سشا˘ن˘لأو
ديهسشلأ ةقيقسشو دريحوب ةل˘ي˘م˘ج ةد˘ها˘ج˘م˘لأو
هد˘كأأ يذ˘لأ ر˘مأ’أ و˘هو.يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
ةيمن˘ت˘لأو ة˘لأد˘ع˘لأ ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح ي˘ف يدا˘ي˘ق˘لأ
تا˘ه˘˘ج˘˘لأ نأأ لا˘˘ق يذ˘˘لأ فÓ˘˘خ ن˘˘ب ر˘˘سضخ˘˘ل
فلتخم عم تلسصتأ دق تاسسلجلل ةمظنملأ
نم لك نأأو عيباسسأأ ةثÓث يلأوح ذنم نيلعافلأ
بأز˘حأأو تا˘ي˘سصخ˘سش ن˘م م˘ه˘˘ب لا˘˘سصت’أ م˘˘ت
ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘غر أود˘˘˘˘بأأ تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مو
يتلأ تايسصخسشلأ نم هنأأ فاسضأأو.روسضحلأ

طسشانلأ تاسسلج يف ةكراسشملأ ىلع تقفأو
ر˘يزوو رو˘ن˘لأ د˘ب˘ع ى˘ي˘ح˘ي ي˘ل˘ع ي˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘لأ
يميهأر˘بإ’أ بلا˘ط د˘م˘حأأ ق˘ب˘سسأ’أ ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ

ديهسشلأ ةقيقسشو دريحوب ةل˘ي˘م˘ج ةد˘ها˘ج˘م˘لأو

ىلع نو˘م˘ئا˘ق˘لأ را˘ت˘خأو.يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘لأ
ةينطولأ تاسسلجلأ» ةيمسست ةودنلأ هذه ميظنت
يف نيلعافلأ ةفا˘ك ع˘م˘ج˘ت˘سس ثي˘ح ،«رأو˘ح˘ل˘ل
يندم عمتجمو بأزحأأ نم ةيسسايسسلأ ةحاسسلأ

فد˘ه˘ب ي˘ب˘ع˘سشلأ كأر˘ح˘لأ ءا˘ط˘سشنو تا˘با˘ق˘نو
ة˘قدا˘سصمو سشا˘ق˘ن ل˘ح˘م نو˘كت ة˘ق˘ي˘ثو دأد˘عإأ

ةمزأ’أ نم دÓبلأ جأرخإأ اهدامتعأ مت أذإأ نكميو
نأأ رظتن˘م˘لأ ن˘م ثي˘ح ،ا˘ي˘لا˘ح ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ
ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ ة˘با˘ث˘م˘ب ة˘ق˘ي˘ثو˘لأ هذ˘ه نو˘˘كت
عيمج نيب Óبقتسسم عمجي دق يذلأ رأوحلل
تايلآأ داجيإأ دسصق يرئأزجلأ عمتجملأ حئأرسش
يسسايسسلأ دأدسسن’أ ةلاح نم جورخلل ةبسسانم
نم.نهأر˘لأ تقو˘لأ ي˘ف دÓ˘ب˘لأ ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ

ر˘˘ق ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
ّ

تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأو بأز˘˘حأ’أ تر
ءأول تحت ةيوسضنملأ ةينطولأ تايسصخسشلأو
ةكراسشملأ مدع ،يطأرقميدلأ ليدبلأ تايلاعف
ىو˘ق ا˘ه˘ي˘لإأ تعد ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ةود˘ن˘لأ ي˘ف
عمزملأو بعسشلأ رايخ ةرسصن لجأأ نم رييغتلأ
ة˘ح˘ف˘سصلأ ه˘ت˘ل˘ق˘ن ا˘م˘ب˘سسح ،مو˘ي˘لأ ا˘هدا˘˘ق˘˘ع˘˘نأ
لوأأ اهل روسشنم يف لامعلأ بزحل ةيمسسرلأ
˘˘مد˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع قا˘˘˘ف˘˘˘ت’أ تد˘˘˘كأأ ثي˘˘˘ح ،سسمأأ
تعد يتلأ ةودن˘لأ لا˘غ˘سشأأ ن˘م˘سض ة˘كرا˘سشم˘لأ
نإأ» روسشنملأ سصن يف ءاجو ،ةسضراعملأ اهيلإأ
ةعقوملأ تايسصخسشلأو تامظنملأو بأزحأ’أ

كراسشت نل ،يطأرقميدلأ ليدبلأ قاثيم ىلع

ةيليوج6 ةودن يف لاكسشأ’أ نم لكسش يأاب
وه ديحو فدهب ري˘ي˘غ˘ت˘لأ ىو˘ق ه˘م˘ظ˘ن˘ت يذ˘لأ
هتهج نم.«ةيسسائرلأ تاباختن’أ ىلإأ باهذلأ

ن˘ب د˘م˘حأأ ،ق˘ب˘سسأ’أ ة˘مو˘كح˘لأ سسي˘ئر ف˘˘سشك

،ينطولأ رأوحلأ ىدتنمل هروسضح مدع روتيب

نل» هلوقب مويلأ ةسضراع˘م˘لأ ه˘م˘ظ˘ن˘ُت˘سس يذ˘لأ

فقت يتلأ بابسسأ’أ نعو.«ءاقللأ يف كراسُشأأ

دجوُي ’ ةق˘ي˘ق˘ح» رو˘ت˘ي˘ب ن˘ب ّدر ،ه˘بُ̆ي˘غ˘ت ءأرو

ةحورطم تأردابم كانه موي لك .نيعم ببسس

،«اهعيمج رو˘سضح ي˘ن˘ن˘كم˘ي ’و ة˘حا˘سسلأ ي˘ف

ي˘ف ة˘سضرا˘ع˘م˘لأ ىد˘ت˘ن˘م نو˘كي» نأأ ا˘ًي˘ن˘م˘ت˘م

امك .«ةيباج˘يإأ ج˘ئا˘ت˘ن˘ب جر˘خ˘ي نأأو ىو˘ت˘سسم˘لأ

حانج ةيكأرت˘سش’أ ىو˘ق˘لأ ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح ن˘ل˘عأأ

ةودن يف ةكراسشملأ هسضفر «رماع نب مسساقلب»

فرط نم ةي˘م˘سسر ةو˘عد˘ل ه˘ي˘ق˘ل˘ت م˘غر مو˘ي˘لأ

يبا˘حر ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع رأو˘ح˘لأ ىد˘ت˘ن˘م ق˘سسن˘م

يتلأ ةود˘ن˘لا˘ب هو˘م˘سسأأ ا˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع كلذو

رثكأأ كأرحلأ قيرفتل ىلوأ’أ ةجردلاب فدهت

و ة˘مزأÓ˘ل جر˘خ˘م دا˘ج˘يإأ ي˘ف ة˘ب˘غر ي˘ه ا˘م˘˘م

ةيلاقتن’أ ةلحرملأ ةاعد باطقتسسأ يف ةبغرلأ

يف تاباختنÓل باهذ˘لأ ةرور˘سضب م˘ه˘عا˘ن˘قإأو

لحلأ يه ةريخأ’أ هذه لعج و لاجآ’أ برقأأ

وهو ،يباحر زيزعلأ دبع نأأ ريغ .دÓبلأ ةمزأ’

دكأأ رأوحلل ينطولأ ىدتنملل ماعلأ قسسنملأ

تا˘ي˘سصخ˘سشلأ سضع˘ب سضفر ى˘ل˘˘ع ا˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

ذ˘ب˘ح˘ُي ’ ه˘نأأ ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ رو˘˘سضح بأز˘˘حأ’أو

ىلع امنإأو ءامسسأ’أ ىلع لاغتسش’أ وأأ ثيدحلأ

نم رئأزجلأ جأرخإأ ىلإأ فدهي يسسايسس عورسشم

نم22ـلأ ذنم اهسشيعت يتلأ ةيسسايسسلأ ةمزأ’أ

.يسضاملأ يرفيف رهسش

،ةمسصاعلا رئازجلل ةيئلولا تاطلسسلا تحنم امدعب ناينبلا نيعب ةقدنفلل ةينطولا ةسسردملاب اهعامتجا مويلا ةسضراعملا بازحأا دقعت
،ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبجل ةيناملربلا ةعومجملا ضسيئر هنع فسشك امبسسح ،راوحلل ينطولا ىدتنملا دقعو ةماقإل رسضخألا ءوسضلا

 .«كوبسسياف» يعامتجلا لسصاوتلا عقوم ىلع ةيمسسرلا هتحفسص ربع فÓخ نب رسضخل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآإ
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رخآلا ضضعبلا عانتقا مدعو ضضعبلا ةعطاقم طسسو

جورخلل مويلإ اهعامتجإ دقعت ةضضراعملإ
د˘م˘ح˘م ،ة˘قا˘ط˘لأ ر˘˘يزو ف˘˘سشكةيقفإوت قيرط ةطراخب

تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف با˘˘˘قر˘˘˘˘ع
ةرا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص
ةدعل هتداق يتلأ دقفتلأ و لمعلأ

ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ع˘˘يرا˘˘˘سشم
ةدا˘عإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع نأأ ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا˘˘ب
لورتبلأ ريركت عنا˘سصم ل˘ي˘هأا˘ت
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
اهتردق عفرب حمسستسس ،ةيلودلأ
،ءانغتسس’أ يلاتلابو ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’أ
ن˘˘ع ،ة˘˘ن˘˘سسلأ هذ˘˘ه ن˘˘م ءأد˘˘ت˘˘بأ
ح˘˘سضوأأو.دو˘˘˘قو˘˘˘لأ دأر˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسأ

عناسصم ليهأات ةداعإأ نأأ باقرع
رأر˘غ ى˘ل˘ع لور˘˘ت˘˘ب˘˘لأ ر˘˘ير˘˘كت
حمسس «نيزر يديسس» ةافسصم
هذهل ةيجات˘نإ’أ تأرد˘ق˘لأ ع˘فر˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع أدد˘˘˘سشم ،ي˘˘˘فا˘˘˘سصم˘˘˘لأ

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرور˘˘˘˘سض
ةيواي˘م˘ي˘كور˘ت˘ب˘لأ تا˘عا˘ن˘سصلأ
ق˘ل˘خو ل˘ي˘خأد˘م˘لأ ة˘ف˘عا˘سضم˘˘ل
با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل ل˘˘˘غ˘˘˘سش بسصا˘˘˘ن˘˘˘م
امك.تاعما˘ج˘لأ ن˘م جر˘خ˘ت˘م˘لأ
ن˘م ح˘ب˘سصأأ ه˘نأأ ر˘يزو˘لأ ر˘ب˘ت˘˘عأ
ة˘عا˘ن˘سصلأ ر˘يو˘ط˘ت يرور˘˘سضلأ
ا˘ه˘ح˘ت˘ف و ة˘˘يوا˘˘م˘˘ي˘˘كور˘˘ت˘˘ب˘˘لأ

،سصا˘خ˘لأ و ما˘ع˘لأ ن˘ي˘عا˘ط˘ق˘ل˘ل
ليهأاتلأ ةداعإأ ةيلمع نأأ أدكؤوم
سضئاف دوجو ىلإأ امتح يدؤوتسس
نو˘كي˘سس يذ˘˘لأو جا˘˘ت˘˘نإ’أ ي˘˘ف
وحن ريدسصتلل Óحم Óبقتسسم
نأأ با˘قر˘ع ر˘كذ ا˘م˘ك.جرا˘˘خ˘˘لأ

عناسصمل ليهأاتلأ ةداعإأ تايلمع
اهب موقت يتلأ لورتبلأ ريركت
ا˘˘˘˘سضيأأ تسسم كأر˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘سس
،و˘˘يزرأأ و ةد˘˘كي˘˘˘كسس تأد˘˘˘حو
ةافسصم جاتنإأ لاقتنأ ىلإأ أريسشم

نويلم4.2 نم نيزر يديسس
ىلإأ ليهأا˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ب˘ق ن˘ط

دعبو.اهدعب نط ن˘ي˘يÓ˘م6.3
ل˘يو˘ح˘ت˘ل ن˘يز˘كر˘م˘ل ه˘ن˘ي˘سشد˘ت

تلفوليك03/06 ءا˘بر˘ه˘˘كلأ
را˘سشأأ ،ة˘ي˘نأد˘يو˘سسلأو ةد˘˘لأرز˘˘ب
ا˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح دو˘˘˘جو ى˘˘˘لإأ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ

ءابرهكلأ ليو˘ح˘ت˘ل أز˘كر˘م73
ى˘˘˘ل˘˘˘ع زا˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’أ رو˘˘˘˘ط ي˘˘˘˘ف

مت اهنم9 ينطولأ ىوتسسملأ
اهزاجنإأ متيسس ةيقبلأو اهزاجنإأ

.5202 قافآأ يف
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عفرب حمسس لورتبلا ريركت عناسصم ليهأات ةداعإا
ةيجاتنإلا اهتاردق

دإريتضسإ نع ءانغتضس’إ وحن هجتت رئإزجلإ
ةيراجلإ ةنضسلإ ةياهن لبق دوقولإ

ةعانسصلأو ةحايسسلأ ريزو دكأأ
ن˘ب ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ،ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ

يفح˘سص ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ،دو˘ع˘سسم
عاطق˘ل˘ل ه˘ترا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘ع
سصوسصنلأ نأأ مناغتسسم ةي’وب
ىلإأ فدهت ةريخأ’أ ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ
حنم و رأرقلأ ةيزكرم ’ ميعدت
يف ةعسسأو تايحÓسص ميلقإ’أ
ديسسلأ لاقو .يحايسسلأ لاجملأ
نم و ةلودلأ» نأأ دوعسسم نب

و ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ ةرأزو لÓ˘˘˘˘خ
ذنم ترداب ةيديلقتلأ ةعانسصلأ
رأدسصإاب ةيسضاملأ ةنسسلأ ةياهن
م˘˘ي˘˘سسأر˘˘م ة˘˘سسم˘˘خ وأأ ة˘˘ع˘˘برأأ
اسساسسأأ فدهت ةديدج ةيذيفنت
حنم و رأرقلأ ةيزكرم ’ ىلإأ
ة˘يرأدإأ تا˘ي˘˘حÓ˘˘سص م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’أ

فا˘سضأأو .ة˘˘ع˘˘سسأو ة˘˘ي˘˘ئأر˘˘جإأو
تا˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل نأأ ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لأ

ل˘ك ة˘ي˘ئ’و˘˘لأ تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأو
ةسصاخ ةيئأرجإ’أ تايحÓسصلأ
تأرأرقلأ سضعبب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ف˘ي˘˘ن˘˘سصت ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لأ
’ يتلأو معاطملأ وأأ قدانفلأ

ىوتسسملأ ىلع ىقبت نأأ نكمي

تأذ ر˘˘˘˘˘كذو .يز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ

ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم نأأ لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لأ

نو˘˘كت˘˘سس ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لأ ةرأزو˘˘لأ

عسضو و ة˘ب˘قأر˘م˘لأ ة˘ي˘لوؤو˘سسم

و ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘سسإ’أ

ن˘ي˘م˘ث˘ت ع˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع فأر˘˘سشإ’أ

اهرأودأأ و ةيلحملأ تاططخملأ

ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ج˘˘مد و ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘سسإ’أ

و ةحايسسلأ ريزو ماقو .عاطقلل

هذه لÓخ ةيديلقتلأ ةعانسصلأ

ني˘عور˘سشم ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب ةرا˘يز˘لأ

ةيحايسس ةماقإأ و قدنف زاجنإ’

ريرسس086 اهباعيتسسأ ة˘قا˘ط

يحا˘ي˘سسلأ ع˘سسو˘ت˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل

و نأر˘غز˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ب تÓ˘با˘سص

را˘سسم˘لأ قÓ˘طإأ ى˘ل˘˘ع فر˘˘سشأأ

ة˘ي’و˘ل ي˘فا˘ق˘ث˘لأ و ي˘حا˘ي˘سسلأ

«ةيحايسسلأ ةلفاحلأ» مناغتسسم

لوح سضرعل ’وطم عمتسسأ و

نو˘لوؤو˘سسم˘لأ ه˘مد˘ق عا˘ط˘˘ق˘˘لأ

±.S°∏«º.نويلحملأ

طيطختلاو ةبقارملاب يفتكتسس ةيسصولا ةرازولا

ةيزكرم ’ دامتعإ ررقت ةموكحلإ
يحايضسلإ عاطقلإ يف رإرقلإ
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ىد˘˘ل ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘سضا˘˘ق عدوأأ

تقو يف دمحمأأ يديسس ةمكحم

ةعمجلأ سسمأأ ةحيبسص نم ركبم

لماه ينغلأ دبع دعاقتملأ ءأوللأ

تقؤوملأ سسبحلأ هئانبأأ نم ةثÓثو

،سشأرحلاب ةيبا˘ق˘ع˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب

ماظن تحت هتجوز عسضو مت امك

د˘ع˘ب كلذو ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لأ ة˘˘با˘˘قر˘˘لأ

مهعم قيقحتلأ نم ةليوط تاعاسس

ل˘ما˘ه ل˘ث˘مو.دا˘˘سسف ا˘˘يا˘˘سضق ي˘˘ف

ةمكح˘م˘لأ تأذ˘ب ،ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دأر˘فأأو
بهن م˘ه˘ت ي˘ف م˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
عور˘سشم˘لأ ر˘ي˘غ ءأر˘ث˘لأو را˘ق˘˘ع˘˘لأ

ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس ة’و ةد˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر
.ن˘˘كسسلأ ةرأزو˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسمو
ريدمك هبسصنم نم لماه ليقأأو
د˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ما˘˘˘ع
سصوسصخب اهب ىلدأأ تاحيرسصت
فر˘ع ا˘م وأأ ن˘ي˘يا˘كو˘كلأ ة˘˘ي˘˘سضق
يفو.«يسشوب˘لأ» ة˘ي˘سضق˘ب ا˘ي˘ل˘ح˘م
،يسضاملأ لير˘فأأ ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م
ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت نو˘˘كي نأأ ل˘˘ما˘˘˘ه ى˘˘˘ف˘˘˘ن

يركسسعلأ ءاسضقلأ نم ءاعدتسسأ
ةيسضقلأ هذه يف ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
ه˘˘ق˘˘ئا˘˘سس طرو˘˘˘ت تو˘˘˘ب˘˘˘ث د˘˘˘ع˘˘˘ب
عباتيو.ا˘ه˘ي˘ف ق˘با˘سسلأ ي˘سصخ˘سشلأ

اسضيأأ نيياكوكلأ ةيسضق يف لماه
ةمكحم هل تعمتسسأ نأأ قبسس امك
اياسضق يف ،ةمسصاعلأ برغ ةزابيت
د˘˘˘حأأ ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر تأرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع به˘˘˘˘ن
يرئأزجلأ ءاسضقلأ ققح˘يو.ه˘ئا˘ن˘بأأ

نيلوؤوسسم ةد˘ع ع˘م ع˘ي˘با˘سسأأ ذ˘ن˘م
ماظن نم نيبرقم لامعأأ لاجرو
عدوأأ ،«دا˘سسف» م˘ه˘ت˘ب ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘˘ب

ع˘سضو ا˘م˘ي˘ف ن˘ج˘˘سسلأ م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب
ة˘˘با˘˘قر˘˘˘لأ ما˘˘˘ظ˘˘˘ن تح˘˘˘ت نور˘˘˘خآأ
تاقيقح˘ت˘لأ تسضفأأو .ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ
ن˘ي˘لوأ’أ ن˘ير˘يزو˘˘لأ ن˘˘ج˘˘سس ى˘˘لإأ
دبعو ى˘ي˘ح˘يوأأ د˘م˘حأأ ن˘ي˘ق˘با˘سسلأ
ةرا˘ج˘ت˘لأ ر˘˘يزوو ،لÓ˘˘سس كل˘˘م˘˘لأ
م˘تو ،سسنو˘ي ن˘ب ةرا˘م˘ع ق˘˘ب˘˘سسأ’أ

تح˘˘ت ءأرزو˘˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع ع˘˘˘سضو
رظتنيو ،ةيئاسضقلأ ة˘با˘قر˘لأ ما˘ظ˘ن
ءأرزو ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لأ رأر˘˘م˘˘ت˘˘سسأ

Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ن˘ير˘خآأ ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسمو
.ايلعلأ ةمكحملل نايب بسسح

ةيئاسضقلا ةباقرلا ماظن تحت هتجوز عسضو مت اميف

هئانبأإ نم ةثÓثو لماه ينغلإ دبع دعاقتملإ ءإوللإ عإديإإ

سشإرحلاب تقؤوملإ سسبحلإ

ريغ قرطب تاراقعو تازايتما مهحنم ببسسب
هتلئاعو لماهلل ةعورسشم

فايضضوب ،نÓعز ، خوز فلم ةلاحإإ
ايلعلإ ةمكحملإ ىلإإ يضضاق رداقلإ دبعو

ليوحتب ةمسصاعلأ رئأزجلاب دمحمأأ يديسس ةمكحم تماق
اهلوح يذلأو ءاسضقلأ سسلجم ىلع نيقباسس ة’و ةعبرأأ فلم
سسمأأ لوأأ مهيلإأ عامتسس’أ دعب ايلعلأ ةمكحملأ ىلإأ هرودب
رداقلأ دبع قباسسلأ ةمسصاعلأ يلأوب رمأ’أ قلعتيو.سسيمخلأ

ينغلأ دبع قباسسلأ لقنلأو ةيمومعلأ لاغسشأ’أ ريزو ،خوز
كلا˘م˘لأ د˘ب˘عو.نأر˘هو ي˘لأو بسصن˘م ل˘غ˘سش يذ˘˘لأو نÓ˘˘عز
يلأو بسصنم لغسش يذلأو قبسسأ’أ ةحسصلأ ريزو فايسضوب
يسضاق رداقلأ دبع ىلإأ ةفاسضإ’اب.كلذك نأرهوو ةنيطنسسق
ة˘ي’و ي˘لأوو ق˘ب˘سسأ’أ ة˘حÓ˘ف˘لأ ر˘يزو بسصن˘م ل˘غ˘سش يذ˘لأ
مهتب ةعبرأ’أ ة’ولأ عباتيو.كلذك قباسس تقو يف ةزابيت
ءأولل ةعورسشم ريغ قرطب تأزايتمأو تأراقع حنمب قلعتت
ينغلأ دبع ينطولأ نمأÓل قباسسلأ ماعلأ ريدملأو دعاقتملأ

±.S°∏«º.هتلئاعو لماه
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ناكم ديدحت نم فراطلا ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملل ةعباتلا ةيتامولعملا مئارجلا ةحفاكم ةقرف تنكمت
 .ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملل ةبوصسنم ةطولغم تانايب رصشن يف هطروت هبتصشي سصخصش فيقوتو
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ةحلصصملاب ةطرصشلا دارفأا نكمت
) ةيئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ةي’و نمأاب (مارجإ’ا عمق ةقرف
فيقوت نم لوأ’ا شسمأا ةلصشنخ
ة˘˘قر˘˘صس ي˘˘ف شصت˘˘خ˘˘م شصخ˘˘صش
دجاصسم ر˘ب˘ع ن˘ي˘ل˘صصم˘لا ة˘يذ˘حأا
بصسح ةيصضقلا تايثيح .ةنيدملا
ن˘مأا˘ب لا˘صصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
شصخصش مدقت رثإا دوعت ةي’ولا
ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف

لجأ’ ،ةلصشنخ ةي’و نم ردحني
شصو˘˘صصخ˘˘ب ىو˘˘كصش م˘˘ي˘˘صسر˘˘˘ت
فد˘ه˘ت˘صسا ،ة˘قر˘صسل˘˘ل ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت
،رابورت عون نم هئاذح لعافلا

كلام نب شسنأا دجصسم لخاد اذهو
،ةلصشنخ رازيعلا قيرطب نئاكلا
د˘ج˘˘صسم ةرادإا˘˘ب لا˘˘صصت’ا د˘˘ع˘˘ب
ى˘ل˘ع عÓ˘طإ’او شسنأا ن˘ب كلا˘˘م
ا˘ه˘ت˘ل˘ج˘صس ي˘ت˘لا تا˘هو˘يد˘ي˘˘ف˘˘لا

ة˘ه˘جو˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا تار˘ي˘ما˘ك
ة˘˘يذ˘˘حأا ع˘˘صضو ن˘˘كا˘˘مأا بو˘˘صص
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت م˘ت ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘صصم˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ،ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا
هبتصشملا دجاوتب ديفت تامولعم
هفيقوت متيل ،ةنيدم طصسوب هيف
اهب تماق يت˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا د˘ع˘ب
نمو ،مارجإ’ا عمق ةقرف حلاصصم
هبتصشملا نكصسم ششيتفت لÓخ
ة˘قر˘ف ح˘لا˘صصم ن˘كم يذ˘لا ه˘ي˘ف
عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا ن˘˘م مار˘˘جإ’ا ع˘˘م˘˘˘ق
ةلثمتملا تاقورصسملا نم ديدعلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘يذ˘حأا جاوزأا ي˘˘ف
ءاذح اهنمصض نم يتلا عاونأ’ا
دعب و ركذلا فلاصسلا ةيحصضلا

يف قيقحتلا تاءارجإا لامكتصسا

يئازج فلم زاجنإا مت ،ةيصضقلا

م˘ت ن˘يأا ،ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا د˘˘صض

ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقت

Óم˘عو ،ة˘ل˘صشن˘خ ة˘م˘كح˘م ىد˘ل

ليحأا يروفلا لوثملا تاءارجإاب

ىلع ة˘ي˘صضق˘لا ف˘ل˘مو ي˘ن˘ع˘م˘لا

يف ردصصأا يذلا مكحلا يصضاق

عو˘صضو˘م ن˘ع عاد˘يإا ر˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ح

.ةقرصسلا
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ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘صشلا تاو˘˘˘˘ق تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت
ةطرصشلل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب
– مارجإ’ا عمق ةقرف – ةيئاصضقلا
فيقوت نم ،ةلصشنخ ةي’و نمأاب

ةزايح اياصضق يق شصاخصشأا ةدع
شضر˘غ˘ل ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘ك تا˘˘بور˘˘صشم
مهنيب نم ، ةصصخر نودب عيبلا
ى˘لإا ةرا˘م˘ع و˘ب˘ق لو˘ح شصخ˘˘صش
تاي˘ث˘ي˘ح .ة˘صصخر نود ةر˘م˘خ˘م
رثإا ىلوأ’ا دو˘ع˘ت ا˘يا˘صضق˘لا كل˘ت
ع˘م˘ق ة˘قر˘ف˘ل تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو
يف شصخصش نأا اهدافم مارجإ’ا
موقي ، رمعلا نم يناثلا دقعلا

ةيلوحك تابورصشم عيبو ةزايحب
و˘ب˘ق Ó˘˘غ˘˘ت˘˘صسم ،ة˘˘صصخر نود˘˘ب
اهنيزختل اهب نطقي يتلا ةرامعلا

71 ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘˘ع اذ˘˘˘ه
نكمت ثي˘ح ،ة˘ل˘صشن˘خ˘ب ر˘بو˘ت˘كأا

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘˘ع
روثع˘لا م˘ت ا˘م˘ك ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

851 ىلع ةرامعلا وبق لخادب
نم ةي˘لو˘ح˘ك تا˘بور˘صشم ةد˘حو
دعبو ،عاونأ’او ماجحأ’ا فلتخم
يف قيقحتلا تاءارجإا لامكتصسا
هبتصشملا قح يف زجنأا ،ةيصضقلا
هبجومب مد˘ق ،ا˘ي˘ئاز˘ج ا˘ف˘ل˘م ه˘ي˘ف
ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘˘مأا

تاءارجإاب Óمع ،ةلصشنخ ةمكحم

ف˘ل˘م لا˘حأا ،يرو˘ف˘˘لا لو˘˘ث˘˘م˘˘لا
م˘كح˘لا ي˘صضا˘ق ى˘ل˘ع ة˘ي˘صضق˘˘لا
يف ردصصأا يذلا ةمكحملا تاذب

،ةمهتلا شسفن نع عاديإا رمأا هقح
تنكم˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ي˘فو
ن˘˘م ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف
ة˘ي˘˘صضق ي˘˘ف شصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

تا˘˘بور˘˘صشم˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘بو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح
كلذو ةصصخر نودب ةيلوحكلا

نكصسم007 يح ىوتصسم ىلع
مت نيأا ،ةلصشنخ ةي’ولا ةمصصاعب
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع رو˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لا
عنصص نم ةيلوحكلا تابورصشملا
˘ما˘ج˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ي˘ب˘ن˘˘جأا

ي˘كصسيو» تا˘جا˘جز ) عاو˘˘نأ’او

ن˘م تا˘جا˘جز ، »ر˘كلاو ي˘˘نو˘˘ج
فيقوت مت امك ( »اكدوف» عون
يح ىوتصسم ىلع هيف هبتصشملا

دعبو ،ة˘ل˘صشن˘خ˘ب ن˘كصسم007
يف قيقحتلا تاءارجإا لامكتصسا
يئازج فلم زاجنإا مت ،ةيصضقلا

م˘ت ثي˘ح ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا د˘˘صض
ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقت
Óم˘عو ،ة˘ل˘صشن˘خ ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
ليحأا يروفلا لوثملا تاءارجإاب
ىلع ة˘ي˘صضق˘لا ف˘ل˘مو ي˘ن˘ع˘م˘لا
يف ردصصأا يذلا مكحلا يصضاق
ةزايح ةحنج نع عاديإا رمأا هقح
شضرغل ةيلوح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا
.ةصصخر نودب عيبلا

هتمكاحم ليجأاتو سسبحلا هعاديإاب رمأا مكحلا يصضاق

ةلششنخ دجاشسم ربع نيلشصملا ةيذحأا قراشس ىلع سضبقلا

رومخلا عيبل ةرامع وبق لغتصسا سصخصش مهنيب نم نيجورم سسبح

ةلششنخ ةنيدمب ةشصخر نود ةيلوحكلا تابورششملا يعئاب ىلع قانخلا ديدششت

ةنتاب

اقونششم ينيرششع ةثج ىلع روثعلا
 ةكيرب يف رشسج دنع

باصش ةثج شسمأا ةحيبصص ةكيربل ةيندملا ةيامحلا ناوعأا شسمأا لقن

ةكصسلل يولع رمم دنع اقونصشم هيلع رثع ،ةنصس22 رمعلا نم غلبي
ةنيدمب ةركصسب قيرط يح˘ب رو˘ج˘ه˘م ع˘ن˘صصم ةاذا˘ح˘م˘ب ة˘يد˘يد˘ح˘لا
نيأا ،يندعم كلصس ةطصساوب اقلعم ةيحصضلا ىلع رثع ثيح ،ةكيرب
نيع ىلإا لقنتلا مت ثيح ،ةيندملا ةيامحلاو نمأ’ا حلاصصم راطخإا مت
نم ةيملعلا ةطرصشلا فرط نم ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختاو ناكملا

ظفح ةحلصصم ىلإا ةيحصضلا ةثج ليوحت لبق ،تامصصبلل عفر
عاصضخإا متيصس نيأا ،ةكيربب فايصضوب دمحم ىفصشتصسمب ثثجلا
حلاصصم هيف تحتف تقو يف ،يعرصشلا بيبطلا حيرصشتل ةثجلا
.فورظلاو بابصسأ’ا ةفرعمل ةثداحلا يف اقيقحت نمأ’ا
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ةنتاب

ماق ةرايشس بلقنا رثإا باشش لتقم
 تارايشسلا ءارك ةلاكو نم اهراجئتشساب

ةنتاب يتي’و نيب طبارلا30 مقر ينطولا قيرطلا لوأ’ا شسمأا دهصش
ةي’وب رذعملا ةرئادل ةعباتلا توقاي نيع ةيدلب ميلقإاب ةنيطنصسقو

،ةنصس53 رمعلا نم غلبي باصش كÓه فلخ تيمم رورم ثداح ،ةنتاب
ناك ،«ناقول ايصساد» عون نم ةرايصس بÓقناو فارحنا رثإا كلذو
ءاركل ةصصاخ ةصسصسؤوم نم اهراجئتصساب ماق نأا دعب اهدوقي ةيحصضلا
نيعب هكÓه ىلإا تدأا ةريطخ حورجب هتباصصإا ىلإا ىدأا ام ،تارايصسلا
ةيوناثلا ةدحولا تافاعصسإا فرط نم هتثج لقن مت ثيح ،ناكملا
زكرملاب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا توقاي نيعل ةيندملا ةيامحلل
،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا مامتإا دعب ةنتاب يعماجلا يئافصشتصسإ’ا
ثداحلا يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاصصم هيف تحتف تقو يف
.هبابصسأا دنع فوقولل
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ةنتاب

لواحي يعامتجلا نكشسلا نم يشصقم
 ةيلولا رقم مامأا اقرح راحتنلا

نم رمعلا نم نيعبرأ’ا يف نطاوم ةنتاب ةي’وب نمأ’ا ناوعأا عنم
ىلع نيزنبلا نم ةيمك غارفإاب ماق نأا دعب ،هدصسج يف رانلا مارصضإا

مت نأا دعب ،ةنتاب ةي’و رقم مامأا كلذو ،راحتن’اب اددهم هدصسج

ناوج42 ـلا يف اهنع نلعملا يعامتج’ا نكصسلا ةمئاق نم هؤواصصقإا

همصسا ةيحصضلا دجي مل ثيح ،ةينكصس ةدحو1241 مصضتو يصضاملا
دجي مل ةبعصصلا ةيعامتج’ا هفورظ مامأاو ،نيديفتصسملا نمصض
ىل˘ع ه˘ن˘م ا˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا را˘ح˘ت˘ن’ا ة˘لوا˘ح˘م ىو˘صس
هرظتنا يذلا هبلطمو هلاغصشنا ىلإا عامتصس’ا مدع دنعو هتيعصضو
دقف ثيح ،ةماركب ششيعلل هتاناعم يهنيو هتلئاعو هيقيل تاونصسل
رصصانع نم ددع لخدت نيأا ةي’ولا رقم ىلإا هجوتو لمأ’ا يصصقملا
هرارق نع لودعلاب هعانقإاو هدصسج يف رانلا مارصضإا نم هعنمل نمأ’ا
فرط نم ةمدقملا نوعطلا ةصسارد راظتنا يف ،هتلئاع درصشيصس يذلا

.نييصصقملا نم ريبك ددع
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 ةنيطنصسق

ةباشش ةايحل ادح عشضت «ةنونجم» ةنحاشش

رمعلا نم03 ـلا يف
شسيمخلا موي، ةرامصسا نيع ةيدلبب ةرامصسا نيع عاطق ةدحو تلخدت

ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘عا˘˘صسلا دود˘˘ح ي˘˘فو9102 ة˘ي˘ل˘يو˘ج40 قفاوملا
و ناميلصس يغاوز نيب طبارلا برغ قرصش رايصسلا قيرطلاب ’اوز
ةيحصضلا، شصخصشل ةنحاصش شسهد ثداح لجأ’، ةرامصسا نيع ةيدلب

ةنصس53 و03 نيبام رمعلا نم غلبت ةيوهلا ةلوهجم ىثنأا شسنج نم
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘م

062 موكا˘نو˘صس عو˘ن ن˘م ة˘ن˘حا˘صشلا ، ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
اقيقحت ةينمأ’ا تاطلصسلا تحتف دقو ،مامأ’ا نم ايئزج ةمطحم
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ةمÓصسب شسمت تاروصشنملا هذه
ىلع تصضرع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
تارو˘صشن˘م رو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا را˘˘ظ˘˘نأا
رار˘˘˘صضإ’ا شضر˘˘˘غ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘عد
ةئيه ةناهإاو ةينطولا ةحلصصملاب
تعا˘˘ط˘˘ت˘˘صسا د˘˘قو . ة˘˘ي˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ن
ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
يف وهو هيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ردحني رمعلا نم ثلاثلا دقعلا

هتÓقنت مغر ،فراطلا ةي’و نم
ه˘ط˘ب˘صض م˘ت تا˘ي’و ةد˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب
ةي’وب دوعصسم يصساحب هفاقيإاو
تادعم هتزوحب طبصضو ،ةلقرو
ىلع يوتحت ةروطتم ةينورتكلإا
رصشن ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ،ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لا را˘ب˘خأ’ا

تا˘ح˘ف˘صص ةد˘˘ع ا˘˘صضيأا بحا˘˘صص
ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘كب˘˘˘صش ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع
»كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘لا» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
تامولعم˘لا ر˘صشن˘ل ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي
ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بصسح ة˘طو˘ل˘غ˘˘م˘˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘فا˘ح˘˘صصلاو لا˘˘صصت’ا

.ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملل
ىلإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه ع˘ئا˘قو

نيأا9102/60/02 خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
ةيزكر˘م˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تد˘صصر
مئارجلا ةحفاكم يف ةصصتخملا

مÓعإ’ا ايجولون˘كت˘ب ة˘ل˘صصت˘م˘لا

تارو˘˘صشن˘˘م ةد˘˘ع˘˘˘ل لا˘˘˘صصت’او

قاطن ىل˘ع تر˘صشن ة˘ي˘صضير˘ح˘ت

ل˘صصاو˘ت˘لا ة˘كب˘صش ى˘ل˘ع ع˘˘صساو

نمصضتت »كوبصسياف» يعامتج’ا

ة˘طو˘ل˘غ˘م تا˘نا˘ي˘بو تا˘مو˘ل˘ع˘م

،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘بو˘˘˘صسن˘˘˘م

ىرخأا ريصشان˘م ا˘صضيأا ن˘م˘صضت˘تو

تاقي˘ل˘ع˘تو تا˘هو˘يد˘ي˘ف ،رو˘صص

شسا˘صسم˘لا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘صسم

ىلع ريثأاتلاو ،ةينطولا ةدحولاب

رد˘˘ج˘˘تو ،دار˘˘فأ’ا تا˘˘يو˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م

ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا نأا ى˘لإا ةرا˘˘صشإ’ا

ناولأاو راعصش لمعتصسا دق ناك

نمأÓل ةينورت˘كل’ا تارر˘ح˘م˘لا

مهويو هابتصش’ا قلخيل ،ينطولا

ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘صش داور

تارو˘صشن˘م˘˘لا نأا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ةيمصسرلا ةحفصصلا نع ةرداصص

،ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملل

˘ما˘مأا ي˘ن˘ع˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ثي˘˘ح

ةصصتخملا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ةي’و˘ب نا˘عرذ˘لا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل

عم يصضاملا دحأ’ا موي فراطلا

ةيليو˘ج ر˘ه˘صشل عو˘ب˘صسأ’ا ة˘ياد˘ب

ر˘˘˘مأا ه˘˘˘نأا˘˘˘صش ي˘˘˘ف رد˘˘˘˘صص ن˘˘˘˘يأا

 .عاديإ’اب

ةلقروب دوعصسم يصساح ةقطنمب هفاقيإاو هطبصض مت

طروت فراطلا نم ردحني سصخشش فيقوت
ينطولا نمألل ةبوشسنم ةطولغم تانايب رششن يف

ةصصتخملا حلاصصملل ةرابجلا تادوهجملا و ةيعوتلا تÓمح نم مغرلا ىلع

ةنيطنشسقب لحن قيدانشصو ةيششام سسوؤور ةيامحو راجششألا نم تائملا محفت
باصشعأا ،ةيعارز ليصصاحم يف قئارح بوبصش لجأ’ ،نايزوب ةماح ةيدلب و دارم ششوديد ةيدلب ،بورخلا ةيدلب ،ةنيطنصسق ةيدلب نم لكب ةريخأ’ا ةعاصس42 لÓخ ةنيطنصسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت

،تاناويحلا أÓك ةطبر06، ةصسباي باصشعأا عبرم رتم0152 ،ةديصصح عبرم رتم0002 يلاوح ، بلصص حمق تاراتكه40 يلاوح قارتحإا ليجصست مت لخدتلا قرف اهب تماق يتلا دامخإ’ا ةيلمع دعب ،راجصشأا و ةصسباي

فرط نم ةيمحملا ةحاصسملا ،ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا مدع ببصسب كلذ و نوتيز راجصشأا راتكه فصصن ،شصاجإا راجصشأا راتكه5.0 ، حافت ةرجصش51 ـل يلك قارتحإا ،قوقرب ةرجصش21 و نيت راجصشأا70 محفت

تاحاصسملا ةيامحو تاناويحلا أÓك نم ةربتعم ةيمك ، لحنلا نم اقودنصص04 ، ةرقب11، منغ شسأار06 اهب ةعرزم ،ةينكصس ةقطنم ، ةباغ، مئاق بلصص حمق اراتكه06 ةنيطنصسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا لاجر
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Akher Saâ

2275ددعلا9102 ةيليوج60  تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

جيريرعوب جرب ةي’وب ةيرئإدلإ ةعاقلاب عوبصسأ’إ ةياهن مت بابصشلإو لÓقتصس’إ يديعل ةجودزملإ ىركذلإ ت’افتحإ عم انمإزت
  طامنأ’إ فلتخم نم536 ةصصح عيزوت

بابصشلإو لÓقتصس’إ يديع ت’افتحإ عم انمإزت/جيريرعوب جرب

ةيهيفرتو ةيضضاير قفأرم نيضشدت انكضس536 عيزوت
نيتيداضصتقأ نيتضسضسؤوم ةمدخلأ زيح عضضوو
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ةيلمعلأ ىلع هفأرسشإأ لÓخو

رمع نب ديسسلأ ةي’ولأ يلأو دكأأ
ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع نأأ سشو˘˘˘كب
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سض ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كسسلأ
ةبسسانمب ةقل˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘طا˘سشن˘لأ
يد˘ي˘˘ع˘˘ل ة˘˘جودز˘˘م˘˘لأ ىر˘˘كذ˘˘لأ
نأأ افيسضم بابسشلأو لÓقتسس’أ
و˘˘ه ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ
تا˘ن˘كسسلأ ن˘م ءز˘ج سصي˘سصخ˘ت
أريخأات فرع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘م˘ها˘سست˘لأ
ةبسسان˘م˘لأ لÓ˘خ ع˘يزو˘ت م˘ت ن˘يأأ

ةدحو001 ىلإأ07 نم ةيسضاملأ

ةدحو061 ةيلاحلأ ةسصحلأ امأأ
لÓ˘خ ه˘نأأ ا˘ح˘سضو˘مو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس

عيزوت متيسس توأأ02 ةبسسانم
نأأ ىلع ىرخأأ ةينكسس تأدحو
ع˘م ج˘ما˘نر˘ب˘لأ ل˘كل ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي
نأأ ح˘˘˘سضوأأو ة˘˘˘ن˘˘˘سسلأ ة˘˘˘يا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن
ةعونتم ةبسسانملا˘ب ت’ا˘ف˘ت˘ح’أ

ة˘ي’و˘لأ ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘˘ن˘˘مو
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأو ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ تÓ˘˘ف˘˘حو
سضع˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘سشد˘˘˘˘تو مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ
ةيهيفرتلأو ةيسضايرلأ تأاسشنملأ

باعلأ’أ ةري˘ظ˘ح ن˘ي˘سشد˘ت ا˘ه˘ن˘م

ةروطتم ةعاقو حبسسمو ةيئاملأ

نيتسسسسؤومل ةمدخلأ زيح عسضوو

فيظوت ىلع لمعت نيتيداسصتقأ

نيسشدت و سصخسش001 نم رثكأأ

ع˘سضو م˘ت ا˘م˘ك ة˘ي˘نآأر˘ق ة˘سسرد˘م

تاسشنملأ سضعب˘ل ة˘مد˘خ˘لأ ز˘ي˘ح

سضعبو ىرقلأ سضعبب ةيسضايرلأ

يح رأرغ ىلع ةيجراخلأ ءايحأ’أ

ر˘يد˘م ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م نأر˘˘م˘˘ع ن˘˘ب

نب زيز˘ع˘لأ د˘ب˘ع د˘ي˘سسلأ ن˘كسسلأ

م˘˘ي˘˘ل˘˘سست م˘˘ت ه˘˘نأأ د˘˘كأأ ة˘˘ج˘˘ير˘˘م

غيسص ةدعب ةي’ولأ ربع حيتافملأ

843 اه˘ن˘م536 عومج˘م ن˘م

تأرأر˘ق ل˘ب˘ق أودا˘ف˘ت˘سسأ ن˘يذ˘ل˘ل

تانكسس503و سصي˘سصخ˘ت˘˘لأ

نكسس ةناعإأ001 اهنم ةديدج

و تايدلب (60) تسس سسمت يفير

امعدم ايوقرت انكسس561 ةسصح

ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘يرا˘˘سشم ة˘˘ثÓ˘˘˘ث سسم˘˘˘ت

جيريرعوب جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم

ة˘يا˘غ ى˘لإأ ل˘سصأو˘ت˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأو

ا˘ق˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘سسح ة˘˘ن˘˘سسلأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن

ديسسلأ ني˘ب م˘ت يذ˘لأ عا˘م˘ت˘جÓ˘ل

ن˘ي˘يرا˘ق˘ع˘لأ ن˘ي˘قر˘م˘لأو ي˘لأو˘˘لأ

مهؤوا˘ط˘عإأ ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت ي˘ت˘لأو

نم ةريبك ةبسسن زاجن’ تاميلعت
لبق متيسس ىقبت امو تانكسسلأ
ةن˘سس ن˘م لوأ’أ ي˘ثÓ˘ث˘لأ ة˘يا˘ه˘ن

تا˘ن˘كسس ي˘˘قا˘˘ب˘˘لأو0202
نب د˘ي˘سسلأ ة˘يرا˘ج˘يإأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ

اسصسصح كانه نأأ فاسضأأ ةجيرم
تلأز ام يفيرلأ نكسسلاب ةقلعتم
م˘ل تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ايعأد مئأوق˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ م˘ل˘سست˘ت
تافلملأ ةل˘م˘كت ى˘لإأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ
هحلاسصم˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سستو ة˘ي˘قا˘ب˘لأ

ةدافتسس’أ تأرأرق ميلسست لجأ’
نم ىرخأأ تاناعإأ بلطل أذكو
.ةيسصولأ ةرأزولأ

نيتلصصفنم نيتيلمع رثإإ

تاكرحم01 زجحت كرامجلأ حلاضصم

رمخ ةروراق0086 نم ديزأأو
ةلقنتملأ ةقرفلأ سسمأأ موي تطبحأأ بيرهتلأ ةحفاكم راطإأ يف
نيمك رثإأ (ةسسبت كرامج˘لأ ما˘سسقأأ ة˘ي˘سشت˘ف˘م) ة˘سسب˘ت كرا˘م˘ج˘ل˘ل
قيرطلأ ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘حا˘ب˘سص ة˘سسما˘خ˘لأ دود˘ح ي˘ف ه˘ت˘ب˘سصن
اهتردق تاكرحمل بيرهت ةلواحم تطبحأأ ةزنولاب يبانتجإ’أ

تاكرحم01ب كرامجلل ةيوهجلأ ةيريدملاب مÓعإ’أ ةيلخ
نتم ىلع ةلمحم تناك تأرايسسلأ عأونأأ فلتخمل ةلمعتسسم

عم ميتنسس نويلم001 ـب ةيلاملأ اهتميق تردق ،ةيعفن ةرايسس

ةمأرغ ميتنسس رايلم2 يف تلثمت ةيكرمج ةفلاخم طيلسست
يقأوبلأ مأاب كرامجلل ةلقنتملأ ة˘قر˘ف˘لأ ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘ق˘ح˘ت˘سسم
يف مويلأ تأذ يف تنكمت (ةسسبت كرامجلل ةيوهجلأ ةيريدملأ)

يجراخ لمع رثإأ ىلعو احابسص فسصنو ةيناثلأ ةعاسسلأ دودح
ةيمك زجح نم ،ءاسضيبلأ نيع يحيبسصلأ رسصق قرطلأ قرتفمب
و عأونأ’أ فل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘سشم˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

ةرايسس نتم ىلع ةلمحم تناك ةروراق0486 ـب ردقت ماجحأ’أ

. جد00,086.988 ـب اهتميق تردق .ةيعفن
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 ةيصضق51 ليجصست مت اميف

لامرلأ بهن يف اطروتم21 فيقوت

لمأرم01قلغو
ةليسسملاب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ تأدحو لسصأوت
عم ايسشامت كلذو ةي’ولأ ميلقإأ ربع لامرلأ ايفامل اهتبراحم
ذنم ةي’ولأ يلأو ناسشوأأ ميهأربأ اهذختأ يتلأ ةئيرجلأ تأرأرقلأ
هنع توكسسملأ فلمل˘ل ه˘ح˘ت˘فو ة˘ي’و˘لأ سسأأر ى˘ل˘ع ه˘ب˘ي˘سصن˘ت
اهنم ةمهملأ تأرأرقلأ نم ةلمج ذختأ ثيح لمأرملاب قلعتملأو
يتلأو فلملأ أذه ةعباتم ةمهم اهل تلكوأأ ةسصاخ ةنجل ءاسشنإأ

اهباحسصأأ لثتمي مل لمأرم01 ـل يئاهنلأ قلغلأ ىلإأ تسصلخ
تق’ ي˘ت˘لأ تأرأر˘ق˘لأ ي˘هو تا˘ي˘˘ثأد˘˘حإ’أو طور˘˘سشلأ ر˘˘ت˘˘فد˘˘ل
يتلأ تاكاهتن’أو ىسضوفلأ ىلإأ رظنلاب نينطأوملأ ناسسحتسسأ

تقحل يتلأ رأرسضأ’أ أذكو لامرلأ ايفام فرط نم سسرامت تناك
دهعت دق ناك ناسشوأأ ميهأربإأ ةي’ولأ يلأو، طيحملأو ةئيبلاب
يحÓفلأو يعانسصلأ راقعلأو لمأرملأ اهنم تافلم ةدع ريهطتب
رخن يذلأ داسسفلأ لاكسشأأ لك ةبراحمو رامثتسس’أ فلم أذكو
لامرلأ ايفامو لمأرملأ ةبراحمب ةلسص يذ قايسس يفو ، ةي’ولأ
اهتبراحم ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ تأدحو لسصأوت
يسسأدسسلأ لÓخ ةهجلأ تأذ تسصحأأ ثيح لمرلأ سصوسصلل

21 فيقوت نع ترفسسأأ ةيسضق51 ةيراجلأ ةنسسلأ نم لوأ’أ

8و ةنحاسش32و لامرلأ نم ابعكم أرتم56 زجحو اسصخسش

يحÓف رأرجو يقيرط رأرج2و رفح ت’آأ3و نحسش ت’آأ
بونج ميلقإاب ةسصاخ ةلسصأوتم ةيلمعلأ نإاف انردسصم بسسحو،
ىلع أريثك ترثأأ يتلأ لامرلأ بهن ةيسصاخب درفني يذلأ ةي’ولأ
.طيحملأو ةئيبلأ
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رورم ثداح يف لفط لتقم
 سسرجه يديضسب

لجحلأ نيع ةيندملأ ةيامحلأ ةدحو سسمأأ لوأأ ءاسسم تلخدت

يديسس ةيدلب طسسو01اسس81 ةعاسسلأ دودح يف ةليسسملأ ةي’و

90 رمعلأ نم غلبي لفطب ةريغسص ةنحاسش مأدطسصأ رثإأ سسرجه
ةحلسصم ىلإأ هلقن مت نيأأ ناكملأ نيعب يفوت ثيح تأونسس
ةي’و لجحلأ نيعب تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعبلأ ثثجلأ ظفح
يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت نمأ’أ حلاسصم تحتف اميف ةليسسملأ
ام بسسح أذهو ةيحسضلأ ةلئاع ةسصاخو ةي’ولأ ناكسس اهل زتهأ

ةيندملأ ةيام˘ح˘لا˘ب مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ة˘عا˘سس ر˘خآأ ـل ه˘ب حر˘سص
.ةليسسملاب
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وزو يزيت

 مامحلأ نيع ةيدلب ناكضس ةايح ددهت ةريطخ ةرهاظ ةبرتلأ ق’زنأ
¯N∏«π S°©ÉO

ن˘ي˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كسس ه˘˘جأو˘˘ي
وزو يز˘ي˘ت ة˘ي’و ي˘ف ما˘˘م˘˘ح˘˘لأ

بب˘سسب م˘ه˘ق˘حÓ˘ي أر˘ي˘ب˘ك أر˘ط˘خ
أذه ،لسصأو˘ت˘م˘لأ ة˘بر˘ت˘لأ ق’ز˘نأ
ة˘لا˘ح م˘هد˘ن˘ع ق˘ل˘خ يذ˘لأ ر˘مأ’أ
دوجو مدع ءأرج قلق و فوخت
تاطلسسلأ فرط نم يدج لفكت
ّربع راطإ’أ أذه يفو ،ةيلحملأ
مهئايتسسأ غلاب نع ةيدلبلأ ناكسس
يذ˘لأ ع˘قأو˘لأ ن˘˘م م˘˘ه˘˘ف˘˘سسأا˘˘ت و
يف ،تأونسس ذنم هيف نوسشيعي

ة˘ل˘سصأو˘ت˘م˘لأ تأرا˘ي˘ه˘˘ن’أ ل˘˘ظ
تا˘ب يذ˘لأ ر˘مأ’أ و˘ه و ة˘بر˘ت˘ل˘˘ل
و .مهتاكلتمم و مهتمÓسس دّدهي
’ عسضولأ نأأ نوثدحتملأ فاسضأأ
يأأ نود ةدم ذنم هلاح ىلع لأزي
يتلأ ةينعملأ تاط˘ل˘سسل˘ل ل˘ف˘كت

يوا˘˘˘˘كسش تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط
يف مهنأأ أودكأأ نيذلأ ،نينطأوملأ

ذاختأ يعد˘ت˘سسي ي˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘ط˘خ
ةيغب ةسصاخ تايلمعو تأءأرجإأ

يذلأ ةبرتلأ فأرجن’ دح عسضو
د˘ق ة˘ثرا˘ك ثد˘ح˘ي نأأ ه˘نا˘˘كمإا˘˘ب
يف و .ةميخو دج اهبقأوع نوكت
ناكسسلأ سضعب ربع قايسسلأ تأذ
امدعب ةبرتلأ ق’زنأ سسجاه نأأ

يف ةدجأوتملأ لزانملأ ىلع ميخ
ةسصاخ ةيلبجلأ ىرقلأ و حوفسسلأ
يتلأ ة˘ي˘ج˘ل˘ث˘لأ ة˘ف˘سصا˘ع˘لأ ءا˘ن˘ثأأ
لÓ˘˘خ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ ا˘˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘سش
ثيح ةيسضاملأ ةريخأ’أ تأونسسلأ
ىلع ةريبك رئاسسخ يف تببسست

˘ما˘م˘ح˘لأ ن˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م نا˘˘كسس
د˘ي˘ق˘ع˘لأ عرا˘سش ى˘˘لإأ ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘ل

هيلعو مامحلأ ن˘ي˘ع˘ب سشور˘ي˘م˘ع
ه˘ي˘جو˘˘ت˘˘ب أو˘˘ما˘˘ق نا˘˘كسسلأ نإا˘˘ف
تا˘ه˘ج˘لأ ى˘لإأ م˘ه˘تأءأد˘ن أدد˘ج˘م
يئاهن لح داجيإأ دسصق ةينعملأ
ةبرتلأ ق’زنأ و فأرجنأ رطخل
يذلأ ،يحلأ ناكسس ههجأوي يذلأ
تÓئاعلأ نم تائملأ هيف نطقت

را˘ط˘مأ’أ ل˘طا˘ه˘ت د˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش ثي˘˘˘˘ح ، ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’أ
يحلأ يف ةدجأوتملأ تأرامعلأ
ة˘بر˘ت˘لأ ي˘ف ا˘فأر˘˘ج˘˘نأ و ا˘˘ق’ز˘˘نأ
رخآأ قايسس يفو .اهب ةدجأوتملأ
هنأأ تÓئا˘ع˘لأ سضع˘ب ا˘ن˘ل تد˘كأأ

ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’أ تأو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلأ لÓ˘˘˘˘خ
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلأ تما˘˘ق ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ
تÓ˘ئا˘ع˘لأ ءا˘سصحإا˘ب ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ةسسأرد دعب يحلأ أذهب ةميقملأ
سصتخم يسسنرف بتكم اهب ماق
يف مهليحرت دسصق ، ءانبلأ يف
ءا˘سضق˘ل˘ل ة˘ي’و˘لأ ج˘ما˘نر˘ب را˘طإأ

تد˘ي˘سش ي˘ت˘لأ تا˘ن˘كسسلأ ى˘ل˘˘ع
ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ مأرتحأ نود
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ئا˘ن˘˘ب˘˘ل ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لأ
مويلأ كلذ ذنم هنأأ ’إأ ،ناكسسلأ
بسسحو .ةعباتم نودب رمأ’أ يقب
مهتايح نإاف ناكسسلأ تاحيرسصت
بب˘˘سسب ر˘˘ط˘˘˘خ ي˘˘˘ف تح˘˘˘ب˘˘˘سصأأ
ة˘بر˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لأ تا˘ق’ز˘˘نإ’أ
ةنوآ’أ لÓخ ةسصاخ ،ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
مام˘ت˘هأ مد˘ع را˘ثأأ د˘ق و.ةر˘ي˘خأ’أ
ة˘ظ˘ي˘ف˘ح ا˘ه˘ثأر˘ت˘كأ و ة˘ط˘˘ل˘˘سسلأ

ة˘سسا˘ي˘سس ءأر˘ج ة˘سصا˘خ نا˘˘كسسلأ
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘˘لأ تم˘˘سصلأ
مدعو ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ
رطخلأ هاجت نكاسس يأأ مهكيرحت
يف ةسصاخ ايموي مهمهأدي يذلأ
نا˘كسس بلا˘ط˘ي ،ءا˘ت˘˘سشلأ ل˘˘سصف
تاهجلأ وزو يزيتب مامحلأ نيع
ل˘ح دا˘ج˘يإأ ةرور˘سضب ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ة˘ل˘كسشم˘لأ هذ˘˘ه˘˘ل ع˘˘ير˘˘سس
ن˘م ر˘ي˘بأد˘ت دا˘ج˘يإأو م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘هرأأ
ببسسب م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإأ ا˘ه˘نأا˘سش
أذه و ةقطنملأ يف ةبرتلأ ق’زنأ
د˘م˘ح˘ت ’ ا˘˘م ثود˘˘ح يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل

نإا˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م و .ها˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ع
نع تر˘ب˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ
عسضولأ ببسسب ديدسشلأ اهفسسأات
دعب أذهو ةقطنملأ هيلإأ تلآأ يذلأ
و نا˘يدو ى˘لإأ ا˘ه˘تا˘قر˘˘ط لو˘˘ح˘˘ت
فلت˘خ˘م بر˘سض يذ˘لأ ق’ز˘ن’أ
ع˘سضو˘لأ م˘قا˘ف˘ت د˘قو تأرا˘م˘ع˘لأ

ةطقاسستملأ جولثلأ ةجوم لÓخ
ءا˘ت˘سشلأ لÓ˘خ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
تاق’زنأ تدهوسش نيأأ يسضاملأ

هذ˘ه تدأأ د˘ق و ة˘بر˘تأÓ˘ل ةر˘ي˘ب˘ك

نكا˘مأ’أ سضع˘ب ي˘ف تا˘ق’ز˘ن’أ
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م ءأز˘˘جأأ ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘لإأ
سضعب ناكسس دسشان دق و قرطلأ
أذه تحت نطقت يتلأ تÓئاعلأ
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ

ة˘˘ف˘˘سصب ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ت ةرور˘˘˘سض
نأأو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ة˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسم
و ،موي دعب اموي دأدزت تاققسشتلأ

يف درأو لزانملأ طوقسس رطخ
ردا˘˘سصم بسسحو ، ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل ة˘˘يأأ

ةقطن˘م˘لأ نإا˘ف ة˘قو˘ثو˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م
اهتعيبطل أرظن رايهن’اب ةددهم
رمأ’أ وه و ةسشهلأ ةيجولويجلأ
تاسسأرد˘لأ سضع˘ب ه˘ت˘ت˘ب˘ثأأ يذ˘لأ
يذلأ رمأ’أ ،اثيدح تيرجأأ يتلأ
ىلإأ تاف˘ت˘ل’أ ةرور˘سض بل˘ط˘ت˘ي
ةلماسش ةسسأرد نمسض ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ

أرخؤوم تدافتسسأ ا˘ه˘نأأو ا˘م˘ي˘سس’
ي˘˘ت˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لأ سضع˘˘ب ن˘˘˘م
ءوبتسس و ةيدجم ريغ نوكتسس
ىلع عسضولأ رمتسسأ أذإأ لسشفلاب

و تا˘ن˘كسسلأ رأر˘غ ى˘ل˘ع ه˘˘لا˘˘ح
عيراسشم˘لأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو قر˘ط˘لأ
.ىرخأ’أ

 ةضضفلأ رئب ةيدلبب ةدحأو ةلئاع نم دأرفأأ ةعبرأأ ةافو فلخي رورم ثداح
طبسضلابو ةفلجلأ ةي’وو ةليسسملأ ةي’و ةعباتلأ ميلسسأ ةيدلب نيب طبأرلأ64 مقر ينطولأ قيرطلاب تيمم رورم ثداح سسمأأ ءاسسم عقو
نوكتت اهلماكب ةلئاع ةافو ىلإأ ىدأأ ثيح ةيحايسس ةرايسس و ةنحاسش نيب فينع مأدطسصأ رثإأ ةليسسملأ ةي’و ةسضفلأ رئب ةيدلب يليلت ةيرقب

ثيح تأونسس5 و7 نيب مهرامعأأ حوأرتت نÓفط و ةنسس53 رمعلأ نم ةغلابلأ مأ’أ و ةنسس34 رمعلأ نم غلابلأ بأ’أ مهو دأرفأأ40 نم
اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت نمأ’أ حلاسصم تحتف اميف ةليسسملأ ةي’و حلملأ نيع ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ مهلقن مت
.اياحسضلأ ةلئاع ةسصاخو ةي’ولأ ناكسس
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نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘شصم بشسحو
ا˘ه˘جوز ع˘˘م تجر˘˘خ ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضلا
ةقيدح ىلإا اهت˘ن˘باو ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شسلا
مايقلا ل˘جأا ن˘م ي˘ل˘ئا˘ع˘لا تي˘ب˘لا
نأا ري˘غ كا˘ن˘ه لا˘غ˘ششأ’ا شضع˘ب˘ب
جوزلا ن˘ي˘ب تع˘لد˘نا تا˘ششوا˘ن˘م
امم ةلوهجم بابشسأ’ هتجوزو
ةرغ نيح ىلعو ريخأ’ا اذهب عفد
هبيج يف ناك رجنخب اهنعط ىلإا

ثي˘˘ح رد˘˘شصلا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ىلع تانعطلا ىد˘حإا تر˘ق˘ت˘شسا

ن˘م ر˘˘شسيأ’ا بنا˘˘ج˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
ةهج اد˘يد˘ح˘تو ة˘ي˘ح˘شضلا رد˘شص

ي˘ف ا˘ه˘قر˘غأا يذ˘لا ر˘مأ’ا بل˘ق˘لا
ناو˘ت˘ي م˘لو ، ءا˘مد˘لا ن˘˘م ة˘˘كر˘˘ب
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘˘ف نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا جوز˘˘˘لا

عقوم نم رار˘ف˘لا ي˘ف ا˘ير˘ي˘ت˘شسه
ى˘ل˘عأا˘ب خر˘شصي و˘هو ة˘م˘ير˘ج˘˘لا

اهجوتم «اهتلتق اهتلتق » هتوشص
اهر˘ب˘خأا ن˘يأا ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘شش تي˘ب ى˘لإا

تقولا يف هب ماق امب يكبي وهو
مÓعإا ناريجلا هيف ىلوت يذلا
تل˘ق˘ن ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
يف ىف˘ششت˘شسم˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ح˘شضلا

اهنأا ريغ اهتايح ذاقنإ’ ةلواحم
ى˘˘˘لإا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف تي˘˘˘فو˘˘˘˘ت
ةر˘ثأا˘ت˘م ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم
تقرتخا يتلا ةرئا˘غ˘لا ة˘ن˘ع˘ط˘لا˘ب

فيقوت روفلا ىلع متو . اهردشص
لوهذ ةلاح يف ىدب يذلا لعافلا

ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا او˘˘ششيا˘˘ع ن˘˘˘م بشسح
ل˘ت˘ق و˘ن˘ي ن˘كي م˘ل ه˘نأا˘ب اد˘كؤو˘˘م
يتلا ه˘ئا˘ن˘بأا مأاو ه˘تا˘ي˘ح ة˘كير˘شش
تا˘ن˘ب˘لاو ن˘ي˘ن˘ب˘لا ا˘ه˘ن˘˘م بج˘˘نأا

ة˘ع˘برأا ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ه˘ع˘˘م ششا˘˘عو
يذلا تقولا يف نمزلا نم دوقع
تناك ي˘ت˘لا ه˘ت˘ن˘بإا ه˘ي˘ف تب˘ي˘شصأا

ةمدشصب ةميرجلا عقومب ةرشضاح
مÓكلا نع ةزجاع اهتلعج ةريبك
نمأ’ا حلاشصمل تادافإ’ا ميدقتو
يتلا ةميرجلا بابشسأا شصوشصخب

ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م تلاز’
نيب ةميدق تافÓخ نع ثيدحلا

بب˘شسلا نو˘كت ا˘م˘بر ن˘˘ي˘˘جوز˘˘لا

ة˘ث˘˘ج نأاو ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

ةيادبلا يف اهليوحت مت ةيحشضلا

نأا لبق ةيلي˘م˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا

نم لجيج ىفششتشسم ىلإا لقنت

نأا ل˘ب˘ق ح˘ير˘ششت˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘عا˘˘شضخإا

ةبيهم ءاوجأا يف ةيحشضلا عيششت

يذلا تقولا يف زوميغلب ةيرقب

ة˘ل˘ئ˘شسأ’ا تار˘ششع ه˘˘ي˘˘ف تلاز’

ة˘م˘ير˘ج˘لا با˘ب˘شسأا لو˘ح حر˘ط˘˘ت

ةيرقلا هذه نوكشس تشسك يتلا

ي˘ف ا˘ه˘نا˘كشس تقر˘غأاو ة˘ئدا˘ه˘˘لا

. قيمع نزح

يف ةأارما اهتيحضض تبهذ ةعّورم لتق ةميرج عقو ىلع لوألا سسمأا لجيج ةيلو قرضش رضصنعلا ةيدلبب زوميغلب ةيرق تزتها
نم قئاقد دعب اهتافو يف ببضست ام ةينيثÓثلا اهتنبا نم ىآارم ىلع رجنخ ةطضساوب ينيعبضسلا اهجوز اهنعط امدعب سسداضسلا دقعلا

. ةميرجلا عوقو
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 ةلوهجم بابضسألا لازت ل اميف

 لجيجب رسصنعلاب بلقلإ يف ةنعطب هتجوز لتقي خيسش

¯Ω.eù°©ƒO

يبرغلا جر˘خ˘م˘لا˘ب ششيار˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م تد˘ه˘شش
ق˘ير˘ط˘لا˘ب اد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ة˘م˘شصا˘ع˘˘ل

ثدا˘˘˘ح شسمأا لوأا34 مقر جودز˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا
نماثلا دقعلا يف شصخشش ةايحب ىدوأا ميلأا رورم
. نيرخآا نيشصخشش حرج ىلإا ةفاشضإا رمعلا نم
تنا˘ك ةرا˘ي˘شس نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘شصم بشسحو
ةقطنملاب اهراشسم نع تفرحنا ةأارما اهدوقت
ى˘لإا ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ي˘هو ششيار˘˘ع˘˘لا ةا˘˘م˘˘شسم˘˘لا

يف اخ˘ي˘شش بي˘شصت˘ل ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع
ام قيرطلا ةعراق ىلع لجرتي ناك نماثلا دقعلا
نم مغرلا ىلع روفلا ىلع هتافو يف ببشست
نم ىفششتشسملا ىلإا هلقنو هفاعشسإا ت’واحم
ةقئاشس تبيشصأا اميف ةيندملا ةيامحلا لاجر لبق
ةلاحو ةتوافتم حورجب اهل ةقفارمو ةبكرملا

ى˘لإا ا˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن تعد˘˘ت˘˘شسا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مد˘˘شصلا ن˘˘م
ششيارعلا ةقطنم نع ديعب ريغو . ىفششتشسملا

بعر ءاوجأا ريهاطلاب تفيشسات ةقطنم تششاع
قرح˘ب شصا˘خ˘ششأ’ا د˘حأا د˘يد˘ه˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
اذ˘ه˘ب او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا ه˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع دار˘˘فأاو ه˘˘ن˘˘كشسم
ينعملا نإاف ةيلحم رداشصم بشسحو ، نكشسملا
نم اذكو ةيشسفن تابارطشضا نم يناعي يذلا

دارفأا ىلع هتقشش باب قلغ ةيعامتجا لكاششم

هششر دعب تيبلا يف رانلا مارشضإاب اددهم هتلئاع
ةيامحلا رشصانع لخدت ىعدتشسا ام ةقراح ةدامب
فيقوت لجأا نم ةطرششلا لاجر اذكو ةيندملا
هفقوم نع لودعلاب ينعملا عانقإاو ةرزجملا

ة˘ئد˘ه˘ت˘ل نار˘ي˘ج˘لا شضع˘ب ي˘عا˘شسم ع˘م ةازاو˘˘م
يف رمثأا ام و˘هو ه˘ع˘ي˘ن˘شص ن˘ع ه˘ي˘ن˘ثو ل˘عا˘ف˘لا
هتركف نع عجارتلاب ي˘ن˘ع˘م˘لا عا˘ن˘قإا˘ب ة˘يا˘ه˘ن˘لا
ىلوأ’ا ةرملا تشسيل اهنأاو املع هذه ةيراحتن’ا
شصاخششأاب ةيعامتج’ا فورظلا اهيف عفدت يتلا

قبشس ثيح لعف اذكهب مايقلا ىلإا لجيج نم
تلخدت نأاو ةيندملا ةيامحلاو نمأ’ا رشصانعل

يديشس ةيدل˘ب˘ب ىر˘خأا را˘ح˘ت˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع لا˘ششفإ’
بأاو ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ي˘ف بأا مد˘قأا ا˘مد˘ع˘˘ب فور˘˘ع˘˘م
ي˘ئا˘بر˘ه˘ك دو˘م˘ع ق˘ل˘شست ى˘ل˘ع لا˘ف˘طأا ة˘ثÓ˘ث˘ل
ةيدلبلا حلاشصم مادقإا دعب راحتن’اب ديدهتلاو
دمتعي ناك يذلا ةيحشضلا لحم ميدهت ىلع
ملاع حربن ’و . ةريغشصلا هتلئاع ةلاعإا يف هيلع
ة˘ثدا˘ح ى˘لإا ةرا˘ششإ’ا نود ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب ثداو˘˘ح˘˘لا
لوأا ينيشسمخ لجر اهل شضرعت يتلا نعطلا
ةدع ريخأ’ا اذه ىقلت ثيح ةفقششلا ةيدلبب شسمأا

شصخشش عم فÓخ دعب شصقم ةطشساوب تانعط
ل˘ق˘ن م˘ت د˘قو ، ا˘ب˘ير˘ق˘˘ت ن˘˘شسلا شسف˘˘ن ي˘˘ف ر˘˘خآا
ريهاطلا ىفششتشسم ىلإا ةجرح ةلاح يف ةيحشضلا

. ةقئافلا ةيانعلا مشسقب دقري لاز’ ثيح

 ريهاطلاب هيف نمب هتيب قرح سصخضش لواح اميف

 لجيجب سشيإرعلاب ينينامث ةايح يهنت ةرايسس

باحضصأاو لاطفن ةكرضش ةيضضق يف ةديدج تايعادت
 ةلضشنخب ةضصاخلا دوقولا تاطحم

تاجاجتحإو  سسبحلإ ةيكنب ةلاكو ريدم عإديإإ
هنع جإرفإلإ ىلإإ وعدت ةمكحملإ مامأإ

ي˘ضضق˘ي ر˘مأا لوألا سسمأا ءا˘ضسم ة˘ل˘ضشن˘خ ة˘م˘ك˘ح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘˘ضضا˘˘ق رد˘˘ضصأا
لامكتضسا عم تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا ن˘هر ة˘ل˘ضشن˘خ˘ب ة˘ي˘ك˘ن˘ب ة˘لا˘كو ر˘يد˘م عاد˘يإا˘ب
نم ددعب دوقولا عيزوت تاطحم باحضصأا و لاطفن ةيضضق يف تاقيقحتلا

ددع و ةلضشنخ لاطفن ةيريدمب تاراطإا اهيف طروت يتلاو ةيلولا تايدلب
ةلاكو تاراطإاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م و ة˘يلو˘لا˘ب دو˘قو˘لا ع˘يزو˘ت تا˘ط˘ح˘م با˘ح˘ضصأا ن˘م

ةدعاقلا نم برقلاب ةدجاوتملا ةلضشنخب (32 ) يرئازجلا ينطولا كنبلا
فوقوملا ةيكنبلا ةلاكولا ريدم عاديإا رارق ببضستو ، تاضضايرلا ةددعتملا

يئاضضقلا سسلج˘م˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا تا˘جا˘ج˘ت˘حا بو˘ضشن ي˘ف ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ل˘م˘ع˘لا ن˘ع
براقأا جاجتحلا˘ب ما˘ق د˘قو ، ر˘يد˘م˘لا سسب˘ح رار˘ق˘ب اد˘يد˘ن˘ت ، ة˘م˘ك˘ح˘م˘لاو
ةيموي ردضصم بضسحو . هب نطقي يذلا يحلا ءانبأا و سسوبحملا راطإلا لهأاو
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ا˘ه˘تر˘ضشا˘ب د˘ق تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا نإا˘˘ف ة˘˘عا˘˘ضس ر˘˘خآا

فرعي ام ةي˘ضضق ي˘ف ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ن˘ضسلا ة˘ل˘ضشن˘خ ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘يدا˘ضصت˘قلاو
دو˘قو˘لا ع˘يزو˘ت تا˘ط˘ح˘مو لا˘ط˘ف˘ن ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘كر˘ضشلا تا˘ك˘ي˘ضش ة˘˘ح˘˘ي˘˘ضضف˘˘ب
نع ينمألا قيقحتلا رفضسأا ثيح ، رييÓملاب دعت يتلاو ةيلولاب ةضصاخلا

عيزوت تاطحم باحضصأاو لاطفن ةكرضش تاراطإا نم ددعل ماهتلا هيجوت
رهضشأا دعبو ، يرئازجلا ينطولا كنبلاب نيفظومو تاراطإاو ةضصاخلا دوقولا

لوأا ةلضشنخ ةمكحمب قيقح˘ت˘لا ي˘ضضا˘ق ىعد˘ت˘ضسا ، تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ءا˘ه˘ت˘نا ن˘م
ةيضضقلا ببضسب ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت يذ˘لا ة˘ي˘ك˘ن˘ب˘لا ة˘لا˘كو˘لا ر˘يد˘م سسمأا
تقؤوملا سسبحلا نهر هعضضوب رمأا ةرخأاتم ةعاضس يف ردضصو ، هيلإا عامتضسÓل

دعبو . ةيضضقلا يف هعولضض اعطاق ايفن ىفن ةيكنبلا ةلاكولا ريدم نأا مغر
نم ددع ماق  سسبحلا ةيكنبلا ةلاكولل قباضسلا ريدملا عاديإا ربخ راضشتنا
ة˘م˘ك˘ح˘م˘لاو سسل˘ج˘م˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا جا˘ج˘ت˘حلا˘ب ه˘ي˘ح ءا˘ن˘بأاو ر˘يد˘م˘˘لا برا˘˘قأا

ة˘م˘ه˘ت˘لا ن˘م ئر˘ب سسو˘ب˘ح˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا نأا ن˘يد˘كؤو˘م ، ة˘لاد˘ع˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
نم دفو لبقتضسا ةباينلا لثمم ، هنع جارفإلاب نيبلاطمو هيلإا ةبوضسنملا

امهم طغضض يأا نود طقفو ةلادعلا قيبطتب مهل دهعتو نيجتحملا ءلؤوه
بلاط ام وهو مكحي نم هدحو نوناقلا نأا ىلع اددضشم ، هتهج وأا هردضصم ناك
م˘ه˘ت˘لا ن˘م كن˘ب˘ل˘ل ق˘با˘˘ضسلا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ةءار˘˘ب ىل˘˘ع اور˘˘ضصأا ن˘˘يذ˘˘لا ءلؤو˘˘ه ه˘˘ب

 YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä . هل ةبوضسنملا

 ىفضشتضسملا ىلإا هلقن دعب يفوت ةيحضضلا / لجيج

هلزنم حطسس نم هطوقسس دعب ينيعبسس ةافو
 رداقلإ دبع ريمألاب

نم هطوقضس دعب سسمأا هعرضصم رمعلا نم نيتضسلاو ةنماثلا يف سصخضش يقل
ارثأاتم لج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مألا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ئا˘ك˘لا ه˘لز˘ن˘م ح˘ط˘ضس
ردا˘ضصم بضسحو . ثدا˘ح˘لا اذ˘ه ءار˘ج ا˘ه˘ب بي˘ضصأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا حور˘ج˘لا˘ب
نم ةركبم ةعاضس يف تيبلا حطضس ىلإا دعضص يذلا ةيحضضلا نإاف ةقباطتم
ىلإا ئجافم لكضشب ىواهت ذإا كانه لاغضشألا سضعب دقفت لجأا نم حابضصلا
ةغلاب حورجب هتباضصإا يف ببضست يذلا رمألا هنزاوت دقف امدعب سضرألا
ديعضسلا بودجم ىفضشتضسم ىلإا ةعرضسلا حانج ىلع هلقن تعدتضسا ةروطخلا

هلاضصيإا دعب ةايحلا «ب/ع » وعدملا ةيحضضلا قراف ام ناعرضسو ، ريهاطلاب
ىلع اضصوضصخ اهل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ئا˘غ˘لا حور˘ج˘لا˘ب ار˘ثأا˘ت˘م ىف˘ضشت˘ضسم˘لا ىلإا

يذلا ثداحلا تاضسبÓم لوح اقيقحت نمألا حلاضصم حتفتل سسأارلا ىوتضسم
ي˘نا˘ث ة˘ي˘ح˘ضضلا د˘ع˘يو اذ˘ه . ما˘ه˘ف˘ت˘ضسلا تا˘مÓ˘ع سضع˘ب ه˘ب ط˘ي˘˘ح˘˘ت تلازل

نم طوقضسلا ثداوح ةجيتن عوبضسأا نم لقأا فرظ يف لجيج هدقفت سصخضش
ة˘ياد˘ب ة˘يلو˘لا ة˘م˘ضصا˘ع˘ب ىضسو˘م ي˘ح نا˘ك˘ضس قرا˘ف ا˘مد˘ع˘ب لزا˘ن˘م˘˘لا ح˘˘ط˘˘ضسأا
هلزنم ةفرضش ن˘م ر˘خآلا و˘ه ه˘طو˘ق˘ضس د˘ع˘ب رو˘هز˘لا ر˘م˘ع ي˘ف ا˘با˘ضش عو˘ب˘ضسألا
دد˘ضصب ة˘ي˘ح˘ضضلا ه˘ي˘ف نا˘ك يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ع˘بار˘لا ق˘با˘ط˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا

 Ω.eù°©ƒO. نويزفلتلا يئاوه ةيعضضو ليدعت
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نمأاب ةيلاملا و ةيداصصتق’ا ةقرفلا تنكمت ، ينطولا داصصتق’اب سساصسملاب ةقلعتملا ةصصاخ ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكم راطإا يف
بيرهت يف ةصصصصختم ةيلود ةكبصشب ةحاطإ’ا نم فايصضوب دمحم يلودلا راطملاب ةطرصشلا تاوق عم قيصسنتلاب ةنيطنصسق ةي’و

 .ةنيطنصسق ـب فايصضوب دمحم يلودلا راطملا نم اقÓطنا ايكرت و سسنوت يتلود نم لك روحم ىلع لمعت ةبعصصلا ةلمعلا

يلودلا ةنيطنصسق راطمب وروأا فلأا023 نم رثكأا زجح مت اميف

إدرف44 نم ةنوكم ةبعسصلإ ةلمعلإ بيرهتل ةيلود ةكبسش كيكفت

داصسف ةيصضق يف رخاف معطم بحاصص و ةيدلبلا يف ةفظوم طروت

 نجسسلإ يف سشغلإ عمق ةحلسصم سسيئر و فيطسس ةيلول ةراجتلإ ريدم

¯LªÉ∫ HƒYµÉR

غلبم زجح ن˘م تن˘كم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
ةبعسصلأ ةلمعلأ نم ربتعم يلام

و وروأأ068.123 ـب رد˘ق˘˘ي

نمسض نم اسصخسش44 فيقوت
ةيعونلأ ةيلمعلأ . ةكبسشلأ هذه
تامولعم لÓغتسسأ دعب تءاج
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تل˘˘˘سصح˘˘˘ت
ةيلو نمأاب ةيلاملأ و ةيداسصتقلأ
˘ما˘ي˘ق سصو˘سصخ˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
جرا˘خ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ر˘˘فا˘˘سسم
ةدع لÓغتسساب ينطولأ بأرتلأ
مهباحطسصأ قيرط نع سصاخسشأأ

لمحي ةيب˘ن˘جأأ ة˘لود ها˘ج˘تأ ه˘ع˘م
ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م م˘ه˘ن˘˘م د˘˘حأو ل˘˘ك
تا˘ير˘ح˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘م ،ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م
سصاخسشألأ ءلؤوه لوح ةقيقدلأ
ةيلو نم نوردحني مهنأأ نيبت
غلابم عأديإا˘ب نو˘مو˘ق˘ي ةروا˘ج˘م
ة˘ي˘كن˘ب˘لأ م˘ه˘تا˘ب˘سسح˘ب و ة˘ي˘لا˘˘م
ا˘ه˘ب˘ح˘سس و ة˘ي˘ب˘ن˘جألأ ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
دنع هنورهظتسسي فسشك لباقم
متيل ، ي˘ن˘طو˘لأ بأر˘ت˘لأ ةردا˘غ˘م
د˘ي˘سسلأ را˘ط˘˘خإأ ا˘˘هءو˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو
تأوق عم قيسسنتلاب و ةنيطنسسق
يلودلأ راطملاب دودحلأ ةطرسش
ةطخ دأدعإأ مت فايسضوب دمحم
لÓخ نم تنكم ةمكحم ةيلمع
قيقدتلأ و ليلحتلأ ، ةظحÓملأ
ن˘˘م ة˘˘كب˘˘سشلأ هذ˘˘ه طا˘˘سشن ي˘˘ف
مهددع غلابلأ اهرسصانع فيقوت

خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘ب ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش34

دد˘˘˘سصب م˘˘˘ه و9102/60/03

و سسنو˘ت ي˘ت˘˘لود ى˘˘لإأ ه˘˘جو˘˘ت˘˘لأ
لك ةزوحب طبسض مت امك ، ايكرت
رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م م˘ه˘ن˘م د˘حأو

نو˘˘ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘ي وروأأ0057ـب
مكحم ميظنتب جراخلل اهريرمتب
نمأأ رق˘م ى˘لإأ م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ،ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘يلو
نيب ركذلأ يفلاسسلأ عم قمعملأ
دأرملأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ غ˘لا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه نأأ
ينطولأ بأرتلأ جراخ اهليوحت
كلم يه امنإأ و مهل كلم تسسيل
ا˘م˘ك م˘ه˘ن˘م سصا˘خ˘˘سشأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ل
جراخلأ ىلإأ اهليوح˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي

جد0005ـب ردقت ةلومع لباقم

ةيطغ˘ت ى˘لإأ ة˘فا˘سضإلا˘ب ة˘ل˘حر˘ل˘ل
فوقولأ مت امك ، رفسسلأ ءابعأأ

كلذ د˘كؤو˘˘ت ن˘˘ئأر˘˘ق ةد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
، ا˘˘˘ع˘˘˘م تÓ˘˘˘حر˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘مر˘˘˘˘ب
، ةلدابتملأ ةيفتاهلأ تلاسصتلأ
،كرامجلأ مامأأ ةلمعلاب حيرسصتلأ

،رخآأ سصخسش عم قيقحتلأ مت امك
رسصانع دامتعأ قيقحتلأ داق امك
ةيلام غلابم بيرهت ىلع ةكبسشلأ

لدعمب ةبعسصلأ ةلمعلأ نم ةماه

امل ،ايرهسش تÓحر6 ىلإأ50
تأءأرجإأ لامكتسسأ دعب و قبسس
زاجنأ مت نئأرقلأ عمج و قيقحتلأ

44 دسض ةيئأزج تأءأرجإأ فلم

˘ما˘مأأ ه˘ب˘جو˘م˘ب أو˘مد˘ق ا˘سصخ˘˘سش
نع ةيروهم˘ج˘لأ ل˘ي˘ك و د˘ي˘سسلأ
و ع˘ير˘سشت˘لأ ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق
فر˘سصلا˘ب ن˘ي˘سصا˘خ˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ

و ن˘م لأو˘˘مألأ سسوؤور ة˘˘كر˘˘حو
مدع ، نيتروسص يف جراخلأ ىلإأ

سصوسصن˘م˘لأ تأءأر˘جإلأ ةا˘عأر˘م
، ةبولطملأ تايلكسشلأ و اهيلع
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ءأر˘˘سش
ط˘ئا˘سسو˘لأ ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘عر˘˘سش
ر˘يد˘سصت و ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘كن˘ب˘لأ

ة˘ل˘م˘ع˘ب ةرر˘˘ح˘˘م ع˘˘فد ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو
ةيبن˘جأأ ة˘ل˘م˘ع ل˘يو˘ح˘ت ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأأ

. ينطولأ بأرتلأ جراخ
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ةمكحمب قي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘سضا˘ق ر˘مأأ
نم ةرخأاتم تاعاسس يف فيطسس
نم لك سسبحب سسمأأ لوأأ ةليل
في˘ط˘سس ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘ت˘لأ ر˘يد˘م
، سشعلأ ع˘م˘ق ة˘ح˘ل˘سصم سسي˘ئرو
ر˘خا˘ف م˘ع˘ط˘˘م بحا˘˘سص كلذ˘˘كو
ىرخأأ ةفظومو .ةدوبعملأ يحب
ةيدلبب دوقعلأ ةحل˘سصم˘ب ل˘م˘ع˘ت
ةسسيئر تدافتسسأ اميف ،فيطسس
نم ميظ˘ن˘ت˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم˘ب بت˘كم
لأزي ل و ،رسشابملأ ءاعدتسسلأ

قلعتي و رأرف ةلاح يف رخأأ مهتم
ةيتلواقم ةكرسش بحاسصب رمألأ
ةطحم و ةيمومعلأ لاغسشألأ يف
سضبقلاب رمأأ رأدسصإأ عم تيفزت

ا˘ه˘ن˘م م˘ه˘ت ةد˘ع˘ب أذ˘ه و ،ه˘ي˘˘ل˘˘ع
يف روزملأ لامع˘ت˘سسأو ر˘يوز˘ت˘لأ

لامعتسسأ ءوسس ةيرأدإأ تأررحم
تأرر˘˘ح˘˘م ءا˘˘ف˘˘خإأ ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لأ

ر˘ي˘غ تأزا˘ي˘ت˘مأ ح˘ن˘م ،ة˘ي˘˘م˘˘سسر
ةعباتمو ،لامعإأ لاجرل ةقحتسسم
طاسشن ةسسراممب معطم بحاسص
ل˘ج˘سسل ه˘˘تزا˘˘ي˘˘ح نود يرا˘˘ج˘˘ت
ل˘ج˘سس لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ و ،يرا˘˘ج˘˘ت
اهتجلاع ةيسضقلأ  .روزم يراجت
ةيلولاب يرحتلأو ثحبلأ ةقرف
نم ةي˘م˘سسر ىو˘كسش ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب
تافلم نم ديدعلأ ببسسب فظوم

ةقرفلأ تأذ ترسشاب ثيح داسسفلأ

و أدرف21 ـل عامتسسلأ و اقيقحت
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأأ ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘لا˘˘˘حإأ
ى˘لإأ ه˘لو˘ح يذ˘لأ ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ
عمتسسأ يذلأ و قيقحتلأ يسضاق
و ليللأ فسصتنم ةياغ ىلإأ مهيلإأ

ءو˘سسل ةرا˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ح˘ن˘˘م و ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لأ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ
و لا˘م˘˘عألأ لا˘˘جر˘˘ل تأزا˘˘ي˘˘ت˘˘مأ
ةي˘ب˘ير˘سض و ة˘ي˘كر˘م˘ج تأءا˘ف˘عإأ
ة˘ي˘ت˘لوا˘ق˘م˘˘لأ ة˘˘كر˘˘سش بحا˘˘سصل

ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك دأر˘ي˘ت˘˘سسل
يف همسسأ دوجو مغر تنمسسلأ
ريدملأ اهررب و ءأدوسسلأ ةمئاقلأ
و ،ة˘ي˘قو˘ف ة˘يو˘ف˘سش تا˘ي˘سصو˘ت˘˘ب
ة˘م˘ه˘ت ي˘ف ة˘ح˘ل˘سصم˘لأ سسي˘˘ئر˘˘ل
بحا˘˘سص د˘˘سض تأرأر˘˘˘ق ءا˘˘˘ف˘˘˘خإأ

ن˘م ا˘هر˘ير˘ح˘ت م˘ت ي˘قأر م˘ع˘ط˘م
ةن˘يا˘ع˘م˘ب ا˘ت˘ما˘ق ن˘ي˘ت˘قر˘ف فر˘ط
˘˘ما˘˘ق ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ ن˘˘كل م˘˘ع˘˘ط˘˘م˘˘لأ
سسيئرل رمأأ رأدسصإأ و امهديدهتب
هعزنو فلملأ قيزمتب ةحلسصملأ

،مت ام وهو لاسسرإلأ لودج نم
ى˘لإأ عا˘م˘ت˘سسلأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإلا˘˘ب
ةحلسصمب لمعت ةيدلبلاب ةفظوم
ةدا˘˘ه˘˘سشل ا˘˘هر˘˘يوز˘˘ت˘˘ل دو˘˘ق˘˘ع˘˘˘لأ
يرا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ح˘˘م ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسأ
مت يذلأ ،أذه معطملأ بحاسصل
ةسسرامم ةيسضق يف هل عامتسسلأ

ل˘ج˘سسلأ ي˘ف د˘ي˘ق˘لأ نود طا˘˘سشن

ةسسيئر ىلإأ ةفاسضإلاب ،يراجتلأ

م˘ت ا˘م˘ك قو˘سسلأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت بت˘كم

ن˘م دو˘˘ه˘˘سش ةد˘˘ع˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘سسلأ

اياسضقلأ هذه لك يف ةيريدملأ

ذ˘ن˘م ة˘ير˘يد˘م˘لأ ا˘ه˘تد˘ه˘سش ي˘ت˘لأ

امك ،اهرييسست ريدملأ أذه يلوت

لÓخ و ةيريدملأ أرخؤوم تدهسش

تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ نا˘˘سضمر ر˘˘˘ه˘˘˘سش

ىوتسسم ىلع ةيريدملأ يفظوم

نأأ دعب هل˘ي˘حر˘ب بلا˘ط˘ت ة˘يلو˘لأ

 .يباقن عرف بيسصنت نم مهعنم
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سسي˘م˘خ˘˘لأ حا˘˘ب˘˘سص ذ˘˘ن˘˘م تير˘˘جأأ
ة˘سسدا˘سسلأ ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ

تأءأر˘جإأ ط˘سسو ءا˘سسم ف˘سصن˘لأو
ةعرق ،ةسسلسس ة˘ي˘ن˘مأأو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةزهاجلأ تانكسسلاب ققسشلأ رايتخأ
نم ددعو ةسسبت ةيلولأ ةمسصاعب
جمانربلل أذيفن˘ت ة˘يلو˘لأ تا˘يد˘ل˘ب
ديعب لافتحلأ ةبسسان˘م˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

ةيليوج5ل فداسصملأ لÓقتسسلأ
فور˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تم˘ت ثي˘ح
عيزوت ةيلمع تحمسس دقو ةيداع

0002 ة˘سصح ن˘م لوألأ ر˘ط˘˘سشلأ
ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ ة˘˘غ˘˘ي˘˘سص وذ ن˘˘كسس
رهسش يف اهن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لأ ة˘يرا˘ج˘يإأ

ن˘م ة˘يرا˘ج˘لأ ة˘ن˘سسلأ ي˘ف ي˘ف˘نا˘ج
د˘ع˘ب عرا˘سشلأ بسضغ سصا˘˘سصت˘˘مأ

مغر ةن˘سس71 ن˘م د˘يزأأ را˘ظ˘ت˘نأ

ـل ةعرق ءأرجإأ رأرق عراسشلأ داقتنأ

لي˘جأا˘تو ط˘ق˘ف أد˘ي˘ف˘ت˘سسم748

هلباق ةمداقلأ رهسشألأ ىلإأ يقابلأ

ة˘عر˘ق˘لأ ءأر˘جإا˘ب ي˘ب˘ع˘˘سش حأر˘˘ت˘˘قأ

م˘ث مو˘ي˘˘لأ سسف˘˘ن ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل

دع˘ب ق˘ق˘سشلأ ح˘ي˘تا˘ف˘م م˘ه˘م˘ي˘ل˘سست

ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لأ لا˘˘غ˘˘سشأأ ل˘˘ك ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ

ير˘سضح˘لأ بط˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لأ

تاطل˘سسلأ تكسسم˘ت د˘قو نا˘كد˘لأ

ةبقأرملأ ةيلمع متت امثير اهرأرقب

ةدافت˘سسلأ ة˘ي˘ق˘حأأ ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لأو

ةمئاقلأ نم ةيناثلأ ةعفدلل ةبسسنلاب

ةديدج تأدافتسسإأ حنمب تنأامطو

أذهب ن˘كسس0042 ةيزهاج دع˘ب

ةعرقلأ تايلا˘ع˘ف تر˘جو ،بط˘ق˘لأ

ةدد˘سشم ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأأ تأءأر˘˘جإأ ط˘˘سسو

تفل دأد˘˘ع˘˘ت ر˘˘ي˘˘خ˘˘سست م˘˘ت ثي˘˘ح

˘ما˘ع˘لأ ما˘ظ˘ن˘لأ ظ˘ف˘ح ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘ل

يحب تأرمتؤو˘م˘لأ ة˘عا˘ق ط˘ي˘ح˘م˘ب

ة˘يلو ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأأو ة˘˘بر˘˘غ˘˘لأ رأود

لعف ةدرل يزأرتحإأ ءأرجإاك ةسسبت

ن˘˘كسسلأ ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘سس

ن˘ي˘ي˘سصق˘م˘لأ ا˘م˘ي˘سس ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ

لأزنإأ متو أذه نيديفتسسملأ ريغو

ينطولأ كردلأ نم ةريثك رسصانع

عنمل د˘يد˘ج˘لأ ي˘ن˘كسسلأ بط˘ق˘لا˘ب

نينطأوملأ نم اهماحتقإأ ةلواحم

ملعلأ عم ةعرقلأ ءاهتنأ نيح ىلإأ

ذنم تدهسش ةيلولأ ةمسصاع نأأ

ن˘˘كسسلأ ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإلأ

نيب ةيجاجتحأ تاجوم يعامتجإلأ

تا˘ط˘ل˘سسلأ بلا˘ط˘ت ىر˘خأأو ةر˘ت˘ف

مأزتلأو نكسسلل لداع˘لأ ع˘يزو˘ت˘لا˘ب

ةيلافتحلأ لÓخو ،ةيفافسشلأ أأدبم

يلأولأ اعد ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ما˘ق˘م˘لأ

فلم سصوسصخب هللاطع يتلوم

راطإأ يف ةيعامتجلأ سصيسصاحتلأ

نيكمتل ايلع˘لأ با˘سضه˘لأ ج˘ما˘نر˘ب

ةيدرف تانكسس ءانب نم نينطأوملأ

ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلأ تأءأر˘˘جإأ ة˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ب

رمأأ امكو ةينوناق رطأاب اهطبسضو

ةسسب˘ت˘ب يد˘ل˘ب˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر

ةيسضرأأ ةئزجت005 ةسصح ريرمتب

ةين˘طو˘لأ ة˘ي˘قا˘ط˘ب˘لأ لا˘بر˘غ ى˘ل˘ع

ةيقأدسصم ىد˘مو سسب˘ل˘لأ ف˘سشكل

ىوكسش دعب كلذ يتأاي ةسسأردلأ

ي˘ئلو˘لأ بت˘كم˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر

ةنطأوملأ ةيقرتو ناسسنإلأ قوقحل

أذ˘ه ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘˘ب بلا˘˘ط˘˘ت

بعÓتلأ عن˘م˘ل ل˘خد˘ت˘لأو ف˘ل˘م˘لأ

طاقن ةدع نم نيديفتسسملأ ةيقحأاب

نيديفتسسملأ يف قيقح˘ت˘لأ ا˘ه˘م˘هأأ

توبثو نكسسلأ ةيقاطب قيرط نع

3102. ةنسس يف مهتافلم عأديإأ

ةيلمعلل ميتنصس رايلم06 دصصر مت اميف

 ديفتسست ةلئاع0009 نم ديزأإ
ةنتابب زاغلإو ءابرهكلإ يتكبسشب طبرلإ نم

ىركذلل ةدلخملأ تلافتحلأ راطإأ يف ةنتاب ةيلوب لوألأ سسمأأ مت

نيسشدتو ةمدخلأ زيح عسضو ،بابسشلأو لÓقتسسلأ يديعل75 ـلأ
تايدلب فلتخمب ةقاطلأ عاطق يف ةيومنتلأ عيراسشملأ نم ريبك ددع

طبر أذكو يعيبطلأ زاغلاب لزنم4536 طبر لÓخ نم ،ةيلولأ

ايزأوترأ أرئب691 طبر ىلإأ ةفاسضإلاب ءابرهكلاب لزنم9133
رسشأدملأ نم ىقبت ام طبرل ةرمتسسم ةيلمعلأو ؛ةيحÓفلأ ءابرهكلاب

زاغلأ ةكبسشب طبرلل ميتنسس رايلم051 سصيسصختب كلذو ،ىرقلأو

ةيلمع52 ـل ةهجوم ،ءابرهكلأ ةكبسشب طبرلل ميتنسس رايلم06و
ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب ثي˘ح .ة˘يلو˘لأ تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

يتيدلب نم ةنيعلأ تناكو .ةئاملاب5.69 ءابرهكلأ ةكبسشب ةيطغتلأ
زاغلأو ءابرهكلأ يتكبسش عسضوب اتسصخ نيتللأ ،ةفاعمو ءاملأ يدأو

ةنتاب ةيلو يلأو اهيلع فرسشأأو ةيليوج50 ـلأ تلافتحأو انمأزت
ةيدلبل نيتعباتلأ يلع نبو ةعنم دلوأأ يتقطنم يفف ،يدمحم ديرف

612 ةدئافل ةيفيرلأ ءابرهكلل ةمدخلأ زيح عسضو مت ،ءاملأ يدأو

فلأأ06 لداعي ام يأأ ،جد نويلم31 غلبم ةيلمعلل دسصر ثيح ةلئاع
ـلأ تقاف ةبسسن ةنأورم ةرئأد كلذب ققحتل ،ةدحأولأ ةليسصوتلل جد

89 اهدحول ءاملأ يدأو ةيدلبب ةيطغتلأ ةبسسن تقاف اميف ،ةئاملاب99
زيح عسضو مت ةيدلبلأ تأذل ةعباتلأ ةزيرح دلوأأ ةقطنمبو ،ةئاملاب

فÓغ اهل دسصر ةلئاع005 ةدئافل يعيبطلأ زاغلأ ةكبسشل ةمدخلأ

ةليسصوتلل جد فلأأ951 تغلب ةفلكتبو ،جد نويلم97 غلب يلام

ام ةنوأرم ةرئأد كلذب ققحتل ،ملك55.43 ةفاسسم ىلع ،ةدحأولأ

تققح تقو يف ،يعيبطلأ زاغلاب ةيطغتلأ نم ةئاملاب58 هتبسسن

ةيلو يلأو ددسش دقو ،ةئاملاب17.07 هتبسسن ام ءاملأ يدأو ةيدلب
لفكتلأ ةرورسض ىلع ةيلمعلأ ىلع هفأرسشإأ ىدل يدمحم ديرف ةنتاب
نيتقاطلأ نيتاهب مهديوز˘ت فد˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘ي˘ق˘ب تلا˘غ˘سشنا˘ب
ةياهن لبق ةسسأردلأ نم ءاهتنلأ متيسس نيأأ ،مهتاناعم ءاهنإأو نيتماهلأ

زاغلاب ةلئاع34 يلأوح طبرل ةيلمعلأ ةلسصأومو يراجلأ رهسشلأ
يتلأ تÓئاعلأ رودسص جلثأأ يذلأ رأرقلأ وهو ،ةزيرح دلوأأ ةقطنمب
عم مهتاناعم ءا˘ه˘نإأو زا˘غ˘لأ ة˘كب˘سش ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘ل رود˘لأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
نوسشيعي يتلأ ةبعسصلأ ةيخانملأ فورظلأ لظ يف زاغلأ تأروراق
ةرئأدب ةفاعم ةيدلبل ةعباتلأ ةيلوم ةقطنم ناكسس مهتهج نم ،اهيف

ءابرهكلاب ةلئا˘ع041 ديوزت مت دقف ،ةن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب ة˘تو˘ت˘لأ ن˘ي˘ع

فÓغ ةيلمعلل دسصر دقو ،ملك04.11 تغلب ةفاسسم ىلع ةيفيرلأ

ةليسصوتلل جد فلأأ232 لداعي ام يأأ ،جد نويلم23 ـلأ قاف يلام
ءابرهكلأ ةكبسشب ةيطغت ةبسسن ةفاعم ةيدلب كلذب ققحتل ،ةدحأولأ

ىوتسسم ىلع ةيطغتلأ ةبسسن تغ˘ل˘ب ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب88 ـلأ تقا˘ف

تأذب تنيقرسسات ةقطنم تدافتسسأ اميف ،ةئاملاب99 ـلأ ةيلولأ

841 تغلب ةيلام ةفلكتب ءابرهكلاب ةلئاع021 طبر نم ةيدلبلأ
دوسصرملأ يلاملأ فÓغلأ غلب اميف ،ةدحأولأ ةليسصوتلل جد فلأأ

ةيلو يلأو هيف دكأأ يذلأ تقولأ يف أذه ،جد نويلم71 ةيلمعلل
ىوتسسم ىلع زاغلأو ءابرهكلأ يتكبسشب طبرلأ ةيلمع نأأ ةنتاب
تاعمجملأ فلتخم ديوزت سضرغل ةرمتسسم لأزت ل ةنتاب ةيلو
متي يتلأ ،ةماهلأ ةيوقاطلأ دأوملأ هذهل رقتفت يتلأ ءايحألأو ةينكسسلأ
نماسضتلأ قودنسص نم ا˘ه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘سسم˘لأ ة˘ي˘نأز˘ي˘م ن˘م ا˘هد˘ي˘سسج˘ت

ققحت نأأ بقتري اميف ،ميتنسس رايلم004 غلابلأ ةيلحملأ تاعامجلل

.ةقاطلاب طبرلأ نم ةئاملاب58 ـلأ قوفي ام ةيلولأ
T°ƒT°É¿.ì

راظتن’ا نم ةنصس71 دعب ةصسبت ةي’ولا ةمصصاعب عراصشلا بصضغ تصصتمإا ةيلمعلا

ةددسشم ةينمأإ تإءإرجإإ طسسو يعامتجإ نكسس0001 ةسصح نم نيديفتسسملل ةعرق ءإرجإإ
سسبللإ فسشكل ةيقاطبلإ ىلع ةيسضرألإ ةئزجت نم ةدافتسسإ005 ريرمتب رمأاي يلإولإ ^



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

22759ددعلا9102 ةيليوج60  تبسسلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

رضضخلل رضصانم «ليجوق»

«ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘ضص» ة˘مألا سسل˘ج˘م سسي˘˘ئر بئا˘˘ن ثع˘˘ب
لا˘م˘ج» ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ع˘ي˘ج˘ضشت ة˘˘لا˘˘ضسر˘˘ب
بقع نيبعÓلاو ريضسملا مقاطلا ءاضضعأاو «يضضاملب
لÓ˘خ ر˘ضصا˘ن ن˘˘ب ءا˘˘ق˘˘فر ه˘˘مد˘˘ق يذ˘˘لا ع˘˘ئار˘˘لا ءادآلا
ايقيرفإا ممأا سسأاك ةضسفانم نم ىلوألا ةثÓثلا تلوجلا
يمضسرلا با˘ضسح˘لا ر˘ضشنو .ةر˘ها˘ق˘لا˘ب ا˘ي˘لا˘ح ة˘ما˘ق˘م˘لا
يعام˘ت˘جلا ل˘ضصاو˘ت˘لا ة˘كب˘ضش ى˘ل˘ع ة˘مألا سسل˘ج˘م˘ل
سسيار سسراحلا ءاقفرل ةيعيجضشت ةلاضسر (كوبضسيافلا)
 .«يحلوبم باهو»

تاعيرتلا يف » اندÓب بيلح»

ةيدلبب يراجتلا طاضشنلا ةقطنمب «بيلح ةنبلم» تلخد
بيلح» جاتنإا ةيل˘م˘ع ي˘ف ا˘ي˘م˘ضسر ة˘با˘ن˘ع˘ب تا˘ع˘ير˘ت˘لا
مويلا يف رتل0005 ةيجاتنإا ةردقب مايألا هذه «اندÓب
رتل10 ةعضسب ةينوتراك بلع يفو ةيلاع ةجرد تحت
يد˘ي˘ع˘ل ة˘جودز˘م˘لا ىر˘كذ˘لا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘بو .ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
9102 ةيليوج50 ـل ةفداضصملا بابضشلاو لÓقتضسلا

ح˘لا˘ضصم˘لا ر˘يد˘م ةرا˘يز˘ب سسمأا لوأا ة˘ن˘ب˘ل˘م˘لا تي˘ظ˘˘ح
ةرئاد سسيئر نم لك ةيعمب ةبانع ةيلول ةيحÓفلا
.ةيريدملا تاراطإاو لاحرب

« ECF»دادح » ناويد ريدم نم أاربتي»
تاضسضسؤوملا ءاضسؤور ىدتنم حضضوأا
مل ريضشب وعدملا قيقر دمحم نأا
لب ىدتنملا ىدل اراضشتضسم نكي

فلكم بضصنم لغضشي ناك
يفو .دادح يلع ىدل تافيرضشتلاب
ءاضسؤور ىدتنم لاق يحيضضوت نايب
يف عباتملا قيقر نأا تاضسضسؤوملا
مدق ةقارضشلا ةمكحمب داضسف اياضضق
فلكم يرادإا راضشتضسم هنأا هضسفن
نأا نايبلا لاقو .ىدتنملاب ميظنتلاب
فضصنم ةباينلاب ىدتنملا سسيئر
ينعملا غلبأا دق ناك ينامثع ديعضس
ىلإا ةجاحب دعي مل ىدتنملا نأاب

.هتامدخ

رئازجلا لÓقتضسا ديع ىركذب لفتحي «لغوغ»
ي˘م˘لا˘ع˘لا ثح˘ب˘لا كر˘ح˘م ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا ل˘ف˘ت˘˘حا
ةجودزملا75ـلا ىر˘كذ˘لا˘˘ب «elgooG» ري˘ه˘ضشلا
ماقو رئازجلا ىدل با˘ب˘ضشلاو لÓ˘ق˘ت˘ضسلا يد˘ي˘ع˘ل
هتهجاو ىلع ةقضصلم عضضوب ،يكيرمألا كرحملا
فرفري وهو يرئازجلا ملعلا اهيف تانرتنألا يف
ملع ناولأا دحأا ىلع لدي رضضخأا طيرضش هتحتو
ملعلا اه˘ط˘ضسو˘ت˘ي بح˘ُضس ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
لكك يملاعلا كرحملا اذه نإاف ةراضشإÓل .يرئازجلا

رئازجلا ىدل ةريبك ةينطو ةبضسانم لك يفو ماع
ربمفون لوأا رارغ ىلع ةيلافتحإا ةتفÓب اهركذتضسي
.ةروثلا علدنإا ىركذ

ةيزكرملاب نيوكتلاب فلكم «حتيرف»
يئلولا نيمألا «حتيرف لامك» فلك
وضضعو ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل
ةيباقنلا ةيزكرملل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘نا˘مألا
نيمأا رمع بابضشلاو نيوكتلا فلمب
د˘ب˘ع سسو˘ضسمو دا˘ضصت˘قÓ˘ل ي˘ن˘˘طو
ح˘ن˘مو ل˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا

حلاضصل ةيجراخلا تاقÓعلا بضصنم
ةزيعم نيضسح ىلو˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ي˘با˘ج˘ع
ةرامعو تاعازنلاب فلكملا بضصنم
.يمومعلا فيظولاب ف˘ل˘كم د˘ي˘ضشر
دمحأا ـل تناكف ةماعلا تاقÓعلا امأا
دمحم هللا دبعـل مÓعإلاو سشيطق
.يراوهلا

يضضاملب «رذحي»رجام
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ق˘با˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لا ه˘˘جو
«رجام حبار» مدقلا ةركل ينطولا

بخانل˘ل ة˘ج˘ه˘ل˘لا د˘يد˘سش ار˘يذ˘ح˘ت
اذهو «يسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج» ي˘ن˘طو˘لا

د˘حألا «ا˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غ» ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
زواجت ةرورسض ىلع ّرسصأاو.مداقلا
(لانو˘ي˘سسا˘ن ي˘ل˘ي˘سسلا) ـل «ر˘سضخ˘لا»

يدافتو رثكأا ل ةقيقد09 لÓخ
اذ˘ه ي˘ف لا˘˘قو.ي˘˘فا˘˘سضإلا تقو˘˘لا
ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا تا˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘ُم˘˘لا نأا˘˘سشلا

ي˘ف ا˘ه˘تا˘يرا˘بُ̆م م˘˘سسح˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘ُ̆م
يأل ا˘˘˘يدا˘˘˘ف˘˘˘ت ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سسر˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا

ر˘م˘ع تلا˘ط نإا ة˘˘مدا˘˘سص ةأا˘˘جا˘˘ف˘ُ̆م
.«ةهجاوملا
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يتلاو لورسصلا يحل ةلثامم ةيلمع ءاهتنا دعب «لينلا داو» يح ىوتسسم ىلع ةيوسضوفلا تويبلا ءاسصحإا يف ينوبلا ةرئادل ءاسصحإ’ا ةنجل تعرسش
 .يوسضوف تيب0061 وحن ةرفوتملا تايطعملا رخآا بسسح تسسم

¯ YÉO∫ GCe«ø

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نإا˘˘˘ف ا˘˘˘نردا˘˘˘صصم بصسحو
داو ي˘ح ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صصحإ’ا
نأا ىلع عوبصسأ’ا اذه يهتنتصس لينلا
ى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ر˘˘خآا أاد˘˘ب˘˘ت
نا˘كو.دو˘ه˘صشلا ن˘ي˘ع ي˘ح ىو˘ت˘˘صسم
سسمأا لوأا اوهنأا دق ءاصصحإ’ا ناوعأا

ةيوصضوفلا تويب˘لا ءا˘صصحإا ة˘ي˘ل˘م˘ع

ديلولا نبا د˘لا˘خو ةرور˘عزو˘ب ي˘ح˘ب

تيب0002 ـلا قو˘˘ف˘˘˘ي داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب

يف يح˘لا اذ˘ه ل˘ع˘ج˘ي ا˘م يو˘صضو˘ف

نكصسلا نم ةربتعم ةصصح ىلإا ةجاح

تويبلا نم عونلا اذه ىلع ءاصضقلل

بصسحو ةراصشإ’اب ر˘يد˘ج˘لاو .ة˘صشه˘لا

تويبلل يئاهنلا ددعلا نإاف انرداصصم

01 ـلا غول˘ب˘ل ح˘صشر˘م ة˘يو˘صضو˘ف˘لا

تيب0002 ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ف’آا

ديزأاو ملاصس يديصس يحب يوصضوف

، ةرور˘˘عزو˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب0002 نم

ةيلمعلاو ديلولا نبا دلاخو ةردصسوب

ثيح ىرخأا ءايحأاب ةلصصاوتم لازت ’

نم رثكأا ىلإا لورصصلاب ددعلا لصصو

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لاو سشه تي˘ب0061 ىلإا

لينلا داو يح ىوتصسم ىلع ةرمتصسم

ةيلمع نإاف نيصسح ةعمجل ةبصسنلابو

ةرصضخوبو اتيب058 ـل تاءاصصحإ’ا

ةدع لازت ’و0161 ـلا دودح يف

ءاصصحإا ةيلمع يف اهرود رظنت ءايحأا

تعرصش ي˘ت˘لا ة˘يو˘صضو˘ف˘لا تو˘ي˘ب˘لا

رهصشأا ذنم ينوبلا ةرئاد حلاصصم اهيف

ةي’و يلاو نم يئ’و رارقب نآ’ا نم

. دوهزم قيفوت ةبانع

¯ YÉO∫ GCe«ø

سسمأا لوأا رامع يديصس ةيدلب تنلعأا
راقبأا) نم يصشاوملا ةيبرت عنم نع
ةيرصضحلا تاع˘م˘ج˘ت˘لا ي˘ف (ما˘ن˘غأاو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘بر˘م تدد˘هو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ن˘ي˘عو ة˘ب˘ي˘ع˘صشلا ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘صسم
.ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ˘بو ز˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ح˘˘لا˘˘م
يديصس ريم نلعإا يف ءاج ام بصسحو
ىل˘ع رو˘صشن˘م˘لا ي˘ل˘ع دا˘ي˘صص را˘م˘ع
هناف » ةيدلب˘ل˘ل ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ح˘ف˘صصلا

ي˘ف خرؤو˘م˘لا يد˘˘ل˘˘ب رار˘˘ق˘˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط

سسلجملا سسيئر ملعي1102/50/52
رامع يديصس ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا
ةقطنمب يصشاوملا يبرم ةفاك ىلإا
عنمي هنأا ةحل˘م˘لا ن˘ي˘عو ة˘ب˘ي˘ع˘صشلا

يصشاوملا لاوجتو ةي˘بر˘ت ا˘تا˘ب ا˘ع˘ن˘م
جيصسنلا لخاد (خلا..مانغأ’او راقبأ’ا)
هب ةطيح˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو ي˘نار˘م˘ع˘لا

يرصضحلا طيرصشلا لوط ىلع اذكو
نوناقلل ةفلاخم يأا اذهلو ةيدلبلاب
ةيصشاملا زجح ىلإا اهبحاصص سضرعي
ةيلام ةمارغ ىلإاو يدلبلا رصشحملاب
اذ˘ه را˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘صس ر˘˘ي˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ي˘˘بر˘˘م˘˘ل راذ˘˘نإا ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘˘ب نل˘˘˘عإ’ا
تاطلصسلا كر˘ح˘ت ي˘تأا˘يو.ي˘صشاو˘م˘لا
ةد˘صشا˘ن˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسا ة˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

تاهجلا ةيرصضحلا ءايحأ’ا وينطاوم
ةيعدر تاءارجإا ذاختا ىلإا ةيصصولا
تل˘˘ب˘˘ط˘˘صسإ’ا با˘˘ح˘˘صصأا ق˘˘ح ي˘˘˘ف
طيحملا يف تايرطفلاك ةرصشتنملا
تلوح يت˘لاو ير˘صضح˘لا ي˘نار˘م˘ع˘لا
ةعطاقم هبصشي ام ىلإا ةيدلبلا ءايحأا

ةيدلبلا ونطاوم مه˘ت˘ه˘ج ن˘م ة˘يد˘ن˘ه

ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه نو˘˘كت ’أا نو˘˘ل˘˘مأا˘˘ي
ذا˘خ˘تا˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘˘يو ة˘˘ي˘˘تا˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘عدر تاءار˘˘جإا
ردا˘صصم تنا˘كو .ا˘ي˘ناد˘ي˘م ةر˘ها˘ظ˘˘لا

يف تفصشك «ة˘عا˘صس ر˘خأا«ل ة˘ي˘ل˘ح˘م
ةي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا نأا ق˘با˘صس تقو
فا˘ي˘˘ط˘˘صص’ا م˘˘صسو˘˘م لو˘˘ل˘˘ح ع˘˘مو
ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا را˘ي˘مأ’ا ن˘م تب˘لا˘˘ط
ي˘˘ف ة˘˘لو˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا را˘˘ق˘˘بأ’ا ةر˘˘ها˘˘ظ
نم ديدعلا يف ةيرصضحلا تاعمجتلا
ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا

را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو را˘˘˘˘م˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسو
ابيهر اديازت ل˘ج˘صس ا˘مد˘ع˘ب لا˘حر˘بو
ل˘خاد تا˘ناو˘ي˘ح˘لا هذ˘ه ة˘ي˘˘بر˘˘ت ي˘˘ف

لاوجت رظ˘ن˘م˘ف ي˘نار˘م˘ع˘لا ج˘ي˘صسن˘لا
ئ˘طاو˘صشلاو عراو˘صشلا ي˘˘ف را˘˘ق˘˘بأ’ا
يبانعلا نطاوملا دنع افولأام حبصصأا

تايدلبلا نم ديدعلا ىوتصسم ىلع
ليللا ةرتف ىلع اهلاوجت رصصتقي ملو
راهنلا يف لوجتت تحبصصأا لب طقف
امئادو تارايصسلاو ةراملا محازت و
ةمهتب ماهت’ا سصفق يف «رايمأ’ا»
تاعمجتلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ف ر˘ي˘صصق˘ت˘لا
ةي’ولا تايدلب فلت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ن˘كصسلا
ة˘ي˘بر˘ت ةر˘ها˘ظ ي˘صشف˘ت د˘ه˘صشت ي˘ت˘لا
ينارمعلا جيصسنلا لخاد  يصشاوملا

قطانملا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تلو˘ح˘ت ثي˘ح
ة˘ي˘بر˘ت˘ل ة˘ي˘ئاو˘صشع تل˘ب˘ط˘صسإا ى˘لإا

را˘ق˘˘بأ’ا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ىوا˘كصشب ة’ا˘˘ب˘˘م˘˘لا نود ما˘˘ن˘˘غأ’او

ح˘لا˘صصم˘ل ةرر˘كت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ةع˘با˘ت˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح

ء’ؤوه عجصش يذلا ر˘مأ’ا تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل

عراو˘صشلا ي˘ف را˘ق˘بأ’ا لاو˘ج˘ت ى˘ل˘ع

رمأ’ا راهنلا يف ةماعلا تاحاصسلاو

ح˘ئاور˘لا ثا˘ع˘ب˘نا ى˘˘لإا يدؤو˘˘ي يذ˘˘لا

تار˘˘صشح˘˘لا را˘˘˘صشت˘˘˘ناو ة˘˘˘ه˘˘˘ير˘˘˘كلا

لصضف اهتيبر˘ت ع˘قاو˘م˘ب سضراو˘ق˘لاو

را˘ج˘صشأ’ا فل˘تإا ي˘ف ا˘ه˘ب˘ب˘˘صست ن˘˘ع

,ةيمومعلا قئادحلاو

ةرورعزوب يح يف تهتنا اميف

لينلا داوب ةيوسضوفلا تويبلا ءاسصحإا ةيلمع قÓطنا

ةيتابسسانم اهلعج ’ ةميلعتلا ليعفتب نوبلاطي نونطاوملا

ةيلام ةمارغبو زجحلاب يسشاوملا وبرم دعوتت رامع يديسس ةيدلب

 يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد حلاسصم بسسح

تانكسس حيتافم ميلسست
 نيديفتسسملل «لايسسوسسلا»

ةدرابلا نيعب دحألا ادغ
عوبصسأا ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا تصصصصخ

يعامتج’ا نكصسلا نم نيديفتصسملل ناكصسإلل لماك

ةفرصشلاو ةملع˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ءا˘ي˘حأا ةد˘ع˘ب

حيتافم ميلصست للخ نم ةدرابلا نيع ةيدلبل نيعباتلا

دغ موي نم ءادتبا اهباحصصأا ىلع ةيعامتج’ا تانكصسلا

يدي˘ع˘ل ةد˘ل˘خ˘م˘لا ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا را˘طإا ي˘ف كلذو د˘حأ’ا

لك نم ةيليوج5 ـل فداصصملا بابصشلاو للقتصس’ا

يراقعلا رييصستلا و ةيقرتلا ناويد نلعأا هتهج نم .ةنصس

ح˘ي˘تا˘ف˘م م˘ي˘ل˘صست ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا سسمأا لوأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘˘ل

نم ةيعامتج’ا تانكصسلا نم نيديفتصسملل ةدافتصس’ا

قلطنتصس يتلاو ةدرابلا نيع ةرئادل ةفلتخملا سصصصحلا

ناويدلا حلاصصم لبق نم دعم جمانرب قفو دحأ’ا ادغ

005 ةصصحل ةداف˘ت˘صس’ا ح˘ي˘تا˘ف˘م م˘ي˘ل˘صست˘ب ة˘ياد˘ب˘لاو

ةدرابلا نيع ةدحو ىوتصسم ىلع ةصسابصسبلا نكصسم

حيتافم ميلصست نوكيصس80-70-9102 نينث’ا مويو

ىلع ةم˘ل˘ع˘لا ن˘كصسم052/631 ةصصحل ةداف˘ت˘صس’ا

90-70-9102 ءاثلثلا مويو ةفرصشلا ةدحو ىوتصسم

نيعب ان˘كصسم04 ةصصحل ةدافتصس’ا ح˘ي˘تا˘ف˘م م˘ي˘ل˘صست

ءاعبرأ’ا مويو ةدرابلا نيع ةدحو ىوتصسم ىلع ديصصلا

ةدافتصس’ا ح˘ي˘تا˘ف˘م م˘ي˘ل˘صست01-70-9102 خيراتب

ةدحو ىوتصسم ىلع لوصسغلا زاجمب انكصسم08 ةصصحل

11-70-9102 خيراتب سسي˘م˘خ˘لا مو˘يو .ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع

يصشورحلا انكصسم08 ةصصحل ةدافتصس’ا حيتافم ميلصست

ةيلمعلا رمتصستصسو ةدرابلا نيع ةدحو ىوتصسم ىلع

خيراتب دحأ’ا موي ثيح لبقملا عوبصسأ’ا علطم ىلإا

ةصصحل ةدافتصس’ا حيتافم ميلصست متيصس9102-70-41

ن˘˘ي˘˘ع ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘صشور˘˘ح˘˘لا ن˘˘كصسم001

رييصستلاو ةيقرتلا ناويد دافأا لصصتم قايصس يفو.ةدرابلا

عفدلا رماوأا عيزوت ةيلمع نأا ةبانع ةي’ول يراقعلا

نوكتصس ،ةميدقلا سشيرلا عارذب انكصسم061 ةصصحل

ىلإاA ةرامعلا نم80-70-9102 خيراتب نينث’ا موي

ءادتبا اذهو9 لخدملا ىلإا2 لخدملا نم يأاC ةرامعلا

061 يح ىوتصسم ىلع احابصص ةنماثلا ةعاصسلا نم

نيديفتصسملا نينطاوملا ايعاد سشيرلا عارذب انكصسم

ةروصص و ةيلئاع ةداهصشب رمأ’ا قلعتيو فلملا راصضحإ’

ةداهصشو ةينطولا فيرعتلا ةقاطبو نم لصصأ’ا قبط

. ةيصسمصش روصصو ةجوزلاو جوزلا دليم
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 ةرجه ةلواحم طابحإا

«ةقارح»6 ـل ةيعرسش ريغ
ةيلولا لحاوسسب

سسمأا لوأا ةبانع ةي’وب ئطاوصشلا سسارح ةقرف تنكمت

» ةڤارح »6 ـل ةيعرصش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإا نم

نم اوقلطنا عنصصلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت برا˘ق ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك

تفصشك .ةيلاطيإ’ا لحاوصسلا هاجتاب ةي’ولا ئطاوصش

ئطاوصشلا سسارح ةقرف رصصانع نأا ةعاصس رخآا رداصصم

»6 ـل ةيعرصش ريغ ةرجه ةلواحم سسمأا لوأا تلصشفأا

نم اوقلطنا،ةيقرصشلا تاي’ولا نم نوردحني » ةقارح

عنصصلا يديلقت براق نتم ىلع ةي’ولا ئطاوصش دحأا

نكل ةيلاطيإ’ا لحاوصسلا هاجتاب رحبلا جاومأا نيطتمم

ةقرف ناوعأا مهل نطفت نأا دعب لصشفلاب تءاب مهتلحر

سضرعب مهبراق فيقوتل اوعراصس نيأا ،ئطاوصشلا سسارح

ةدجاوتملا ةيركصسعلا ةنكثلا رقم ىلإا مهدايتقاو رحبلا

بيبط فرط نم مهتنياعم متتل ، ةبانع ءانيم راوجب

اهبجومب رصضاحم م˘ه˘ل ترر˘ح م˘ث، ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

سصاصصتخ’ا ميلقإاب ةيروهمجلا ليكو مامأا نومدقيصس

ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو ، مهيلإا ةبوصسنملا ةمهتلا ةهجاومل

ىلإا مايأ’ا هذه تداع ةيعرصشلا ريغ ةرجهلا تلحر نأا

ةيصضاملا ةليلقلا مايأ’ا للخ مت ثيح،ةبانع لحاوصس

» اقارح »02  ـل ةيعرصش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإا

راجت دعاصست يتلا سسقطلا لاوحأا نصسحت ببصسب كلذو

بغارلا بابصشلا ليحرتو مهتايلمع ذيفنت ىلع رصشبلا

ةيلام غلاب˘م ل˘با˘ق˘م ىر˘خأ’ا ة˘ف˘صضلا ى˘لإا ة˘قر˘ح˘لا ي˘ف

ىلإا ةينمأ’ا حلاصصملاب عفد ام وهو اقبصسم اهيلع قفتم

.ةرهاظلا ةبراحمل ةريبك تادوهجم لذب
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دقع متيضس ةي’ولل ةيداضصتق’ا ةيمنتلا يف ةديدج ةيكيمانيد ءاطعإ’و ةبانع ةي’وب ( نجاودلا يجتنم) ةبعضش ششاعنإا فدهب
عامتج’او ءاقللا هب جوت ام بضسح كلذو ةي’ولل ةيحÓفلا حلاضصملا ةيريدم ىوتضسم ىلع9102 توأا40 خيراتب ةماع ةيعمج

 .شسيمخلا شسمأا لوأا دقعنملا

9102 توأا40 خيراتب ةماع ةيعمجدقعمتيضس

ةريغشصلا تاناويحلاو نجاودلا يجتنم ةينواعت طاششن ةداعإا
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ةحÓفلأ ةيريد˘م˘ل رو˘سشن˘م لا˘قو
ةرأزو تاميل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ه˘نأأ»
ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ير˘ح˘˘ب˘˘لأ د˘˘ي˘˘سصلأو
ةيحÓفلأ تاينواع˘ت˘لأ ع˘ي˘ج˘سشت˘ب
يحÓف˘لأ عا˘ط˘ق˘لأ ة˘ي˘قر˘ت د˘سصق
ةيحÓفلأ حلاسصملأ ريدم صسأأرت
» متاخوب ريغسصلأ » ةبانع ةيلول

ن˘م ل˘ك رو˘سضح˘ب ل˘م˘ع ة˘سسل˘ج
نيمألأو ةيحÓفلأ ةفرغلأ صسيئر
نيحÓفلل ينطولأ داحتÓل ماعلأ
ة˘حÓ˘ف˘لأ كن˘ب و ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

نأو˘يد˘لأو ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأو
ةيريدمو ماعنألأ ةيذغتل ينطولأ
ة˘ما˘˘ع˘˘لأ نوؤو˘˘سشلأو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ

ةلثممو ةلودلأ كÓ˘مأأ ة˘ير˘يد˘مو
ديسصلأ تاباغ˘لأ ة˘حÓ˘ف˘لأ ة˘ن˘ج˘ل
صسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘حا˘ي˘سسلأو ير˘ح˘ب˘لأ
صسي˘˘ئر و ي˘˘ئلو˘˘لأ ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلأ

نجأودلأ يجتنم ةينواعت ريسسمو
تأراطإأ و ةريغسصلأ تانأويحلأو
،تاعزانملاب ةفلكملأ) ةيريدملأ

ةيقرتو ةيفيرلأ ةئيهتلأ ةحلسصم
ل˘˘جأأ ن˘˘م أذ˘˘هو (را˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلأ

طا˘سشن ةدا˘عإأ ة˘ي˘نا˘كمإأ ة˘سشقا˘ن˘م
ن˘جأود˘لأ ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت
» ةر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلأ تا˘˘˘نأو˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لأو

EPAPOOC»  د˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘م
ءاطعإأو ةب˘ع˘سشلأ صشا˘ع˘نإأ فد˘ه˘ب
ةيمنتلأ ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
برسض تيح ةيلولل ةيداسصتقلأ

ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج دا˘˘ق˘˘ع˘˘نأ د˘˘عو˘˘م

امك،9102 توأأ40 خيرات˘ب

با˘ي˘غ ءا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه لÓ˘خ ل˘ج˘سس

ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ صسي˘˘˘ئر

ة˘˘ب˘˘ع˘˘سشل ي˘˘ئلو˘˘لأ كر˘˘ت˘˘سشم˘˘˘لأ

قا˘ي˘سس ي˘فو .ءا˘سضي˘ب˘لأ مو˘ح˘ل˘لأ

ةبعسش ةعباتم راطإأ يفو لسصتم

م˘سسو˘م˘ل ة˘ي˘عا˘ن˘سصلأ م˘طا˘م˘ط˘لأ

ةجرخ ميظنت مت8102/9102

تأرا˘طإÓ˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م

ة˘لا˘ح˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ

) ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كم˘˘˘لأو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ

ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘ي˘سشت˘ف˘˘م˘˘لأ

ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ة˘ط˘ح˘م˘لأ ، ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لأ
ينقتلأ دهعملأ ، تاتابنلأ ةياقول
تأور˘˘˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘˘˘عأرز˘˘˘˘˘˘˘˘ل
، ة˘˘يـعا˘˘ن˘˘سصلأ ل˘˘يـسصا˘˘ح˘˘م˘˘لأو
معدلأو جاتنإلأ ميظنت ةحلسصم
يحÓفلأ يعرفلأ مسسقلأ ، ينقتلأ
صضأر˘مألأ ة˘ب˘قأر˘م˘ل (ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ىلع ةيرسشحلأ تافآلأو ةيرطفلأ

ةفرسشلأو ةملعلأ يتيدلب ىوتسسم
ةيدلبب ىلوألأ ةطحملأ تناك نيأأ
ة˘ن˘يا˘ع˘˘م تم˘˘ت تي˘˘ح ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ

نيحÓف˘لأ ن˘م ل˘ك تأر˘م˘ث˘ت˘سسم

هنأأ تفاسضأأو .أراتكه12 دأدعتب
مهمايقو نيحÓف˘لأ ي˘عو˘ل أر˘ظ˘ن

ةرم لك يف ةيئاقولأ ةجلاعملاب
ظحول ةيوج تأريغت اهيف أأرطت
مطا˘م˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سصلأ ة˘لا˘ح˘لأ نأأ

صضأر˘˘مألأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘خو ةد˘˘ي˘˘ج
امك ،ةيرسشحلأ تافآلأو ةيرطفلأ
تا˘جر˘خ˘لأ ج˘ما˘نر˘ب نأا˘ب تر˘˘كذ
لأزا˘م ة˘يو˘عو˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م˘˘لأ

تايدلب عيمج لمسشيل Óسصأوتم
را˘سسف˘ت˘سسأ ه˘يد˘ل ن˘م˘لو ة˘يلو˘لأ

يعرفلأ مسسقلأ نم برقتلأ هيلع
وأأ ه˘ت˘يد˘ل˘ب˘ل ع˘با˘˘ت˘˘لأ ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘ي˘سشت˘ف˘˘م˘˘لأ
ءأرو امب اهرقم نئاكلأ ةيتابنلأ
.ةبانع ةيدلب ءانيملأ

 ةرقحلا و ةيرزملا ةيعضضولا ببضسب

نوددجي ةدرابلا نيع ىفششتشسم لامع
 ةيجاجتح’ا مهتفقو

ةدرابلأ نيعب يتبسسلأ يبأرع ةيئافسشتسسلأ ةسسسسؤوملأ لامع ددج
عاسضوألاب هو˘م˘سسأأ ا˘م د˘سض ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلأ م˘ه˘ت˘ف˘قو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
يذلأ صشيمهتلأو ةرقحلأ و ةسسسسؤوملأ اهيلأ تلآأ يتلأ ةيرزملأ
ل» هيلع بو˘ت˘كم تا˘ت˘فل نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ع˘فر د˘قو ،ه˘ن˘م نو˘نا˘ع˘ي
عم ةينماسضت ةفقو » و «يباقنلأ لمعلأ ةلقرعل ل» ىرخأأو «ةرقحلل
يباقنلأ لمعلأ ةلقرعل ةراسشإأ يف ،» ةيسضيرحت تسسيلو ءÓمزلأ
لامعلأ صضعب اهل صضرعتي ي˘ت˘لأ تأد˘يد˘ه˘ت˘لأو ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘سشل˘ل
ةدرابلأ نيع ىفسشتسسم لامع ددن امك ،ةرأدإلأ فرط نم نيجتحملأ
نع كيهان ،يباقنلأ لمعلأ ةلقرعو يعامتجلأ كيرسشلأ صشيمهتب
ماتلأ بايغلأو ةسسسسؤوملأ اهيف صشيعت يتلأ ةيثراكلأ عاسضوألأ
يندت ،نمألأ نأوعأأ يف حداف صصقن ،لمعلل ةمئÓملأ فورظلل
يفو ،نييئاسصخألأ ءابطألأ لج بوره ببسسب ةيحسصلأ تامدخلأ
ةرورسض ةيسصولأو ةيلحملأ تاطلسسلأ نوجتحملأ دسشان ريخألأ
ةسسايسسلل و ة˘يرز˘م˘لأ ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإأ و ل˘جا˘ع˘لأ ل˘خد˘ت˘لأ
ةجهللأ ديعسصتب أودده امك، ةرأدإلأ فرط نم ةذختملأ ةيفسسعتلأ
U°Édí. Ü .هيلع وه ام ىلع عسضولأ لظ ام لاح يف

يقيقح قرغ نم اضصخضش971 ذاقنإا و اقرغ ةافو ةلاح ليجضست

ةبانع ئطاوشش وراز فاطشصم فلأا083
ناوج رهشش لÓخ

أر˘ي˘ب˘ك لا˘ب˘قإأ نأو˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م ئ˘˘طأو˘˘سش تد˘˘ه˘˘سش

نكمت اميف ،فاطسصم فلأأ083 يلأوح مهددع غلب ثيح نيفاطسصملل

يقيقح قرغ نم اسصخسش971 داقنإأ نم ةبانع ةيلوب ئطأوسشلأ صسأرح
فلكملأ هنع فسشك ام بسسح ةنيدملأ ئطأوسشب يسضاملأ رهسشلأ لÓخ

و Óجر91 مهنيب نم ، ةبانع ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب مÓعإلاب

يزير ،ةبورخلأ رأرغ ىلع ئطأوسش ةدعب أذهو Óفط321 و ةأأرمأ71
نيع يف نيفعسسملأ ددع غلب اميف ،ريسشع نيع ،نأرهز صسافر ،رمع

أذهو ،Óفط87 و ءاسسنÓ، 8جر611 مهنيب نم ،صصخسش202 ناكملأ
ةحأرلأ زكرم ،قلطلأ ءأوهلأ ئطاسش ،ديسشر يقزر ،رسصنلأ ئطأوسشب
ةدحأو اقرغ ةافو ةلاح ليجسست مت امك .منغلأ دأو ،ريسشع نيع ،يلئاعلأ

دد˘ع غ˘ل˘ب د˘ق˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل ،صسور˘ح˘م ر˘ي˘غ ئ˘طا˘سشب ر˘ه˘سشلأ أذ˘ه لÓ˘˘خ

تÓخدت901 ب يابلأ نانج ئطاسشب اهبلغأأ ،Óخدت954 تÓخدتلأ

بناج نم .Óخدت57 ب1 نأوهز صسافر ئطاسش يناثلأ زكرملأ يف و
و رحلأ ةجوم نم ةبانع ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم ترذح رخآأ
باحسصأأ و نينسسملأ صصاخسشألأ ةسصاخ اهعابتأ بجأولأ ةيئاقولأ ريبأدتلأ
لقنتلأ و جورخلأ بنجت لÓخ نم أذهو.لافطألأ و ةنمزملأ صضأرمألأ

ركابلأ حابسصلأ يف جورخلأ،ةرورسضلأ تلاح يف لإأ ،ةرتفلأ هذه لÓخ
قÓغإأ.عاطتسسملأ ردق لظلأ تحت ءاقبلأ ،ءاسسملأ نم رخأاتم تقو يف وأأ
صسمسشلأ ةعسشأل صضرعتت يتلأ تافرسشلأ تاهجأو و رئاتسسلأو ذفأونلأ

حابسصلأ يف طقف اهحتفو ،راهنلأ ةليط ةقلغم ذفأونلأ كرت.راهنلأ لوط
ماظت˘نا˘ب ءاـم˘لأ بر˘سش ءا˘ط˘عإأ.ءا˘سسم˘لأ ن˘م ر˘خأا˘ت˘م تقو ي˘ف وأأ ر˘كا˘ب˘لأ
.صشطعلاب أوباسصي ىتح راظتنلأ مدعو ىسضرملأ و لافطأÓل
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لمعلا تاعاشس فتاهلا ناونعلا ةبوانملا تايلديشصلا

احابضص8 ىلإا ءاضسم91 نم ءادتبا

2 ةنيدملا1ةنيدملا

احابضص8 ىلإا ءاضسم91 نم ءادتبا

2يبرغلا لهضسلا1يبرغلا لهضسلا

احابضص8 ىلإا ءاضسم91 نم ءادتبا 65.68.78.830
لاحرب

41 مقرs لخدم براسشوب رامع
ديزي ينانسس

احابضص8 ىلإا ءاضسم91 نم ءادتبا 29.11.86.16.50
ينوبلا

ينوبلأ45 ربفمون10 عراسش
يلع ناسضمر

احابضص8 ىلإا ءاضسم91 نم ءادتبا 84.57.18.030
رامع يديضس+ راجحلا

رامع يديسس20 و10 لحم40 ةرامع يمهاسست يعامتجإأ نكسسم48
 ةمطاف تÓمح تيآأ

9102ةيليوج60تبشسلا مويل ةبوانملا تايلديشصلا

32.31.34.830 اقباسس ولكناسسلأ ديعلوب نب جهن68
10.34.90.08.50

72 لخدم يبرغلأ لهسسلأ2711 يح

55 مقر
/ 5444.04.18.37.70 يام80 يح

نيمأأ ةرتأوك رسصانلأ دمحم دورغ عراسش94
 ةريمسس يماح

 ةطيت صشقرل
ريدجوب

 ناسسح

ةرورعزوب نم ردحني ةيحضضلا

ملاشس يديشس ئطاششب اقرغ لفط ةافو
يديسس يح ىوتسسم ىلع ةحابسسلأ هب حومسسملأ ئطاسشلاب صسيمخلأ صسمأأ لوأأ راهن فسصتنم اقرغ (صس صص) ىعدي ةنسس51 هرمع لفط يفوت
يف هيلإأ ةلئاعلأ ليحرت مت يذلأ يحلأ ةرورعزوب نم ردحني ةيحسضلأ نإاف ربخلأ تدروأأ يتلأ انرداسصم بسسحو . ةبانعب ينوبلأ ةيدلبب ملاسس
ةحابسسلل رحبلأ ئطاسش ىلإأ هئاقدسصأأ ةقفر ةيفيسصلأ ةلطعلأ ةيأدب عم صسيمخلأ حابسص هجوت دق ناكو ةقباسسلأ ناكسسإلأ ةداعإأ تايلمع
ةثج تلقن دق رداسصملأ تأذل أدانتسسأو .اقرغ توملأ نم هذاقنإأ تلواحم نم مغرلأ ىلع اقرغ هسسافنأأ ظفليل ملاسس يديسسب مامجتسسلأو
YÉO∫ GCe«ø .دسشر نبأ ىفسشتسسم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ لبق نم ثداحلأ ناكم نم ةيحسضلأ



 ”اديقعت رثكأ نوكتس اينيغ ةارابم“:روليد
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف سسمأا لوأا رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘سضخ˘˘˘لا بع’ لا˘˘˘ق
رظتنت يتلا ةارابملا نأاب تاب˘يرد˘ت˘لا قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق ر˘سضخ˘ل˘ل ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
˘ما˘ما ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث˘لا رود˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف د˘غ ةر˘ه˘˘سس ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ريسضحتلا مزلتسستو ،ة˘بو˘ع˘سص ر˘ث˘كاو ةد˘ق˘ع˘م نو˘ك˘ت˘سس ي˘ن˘ي˘غ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
““ :Óئاق هيليبوم بع’ فاسضأاو ،ةيسسفنلا ةيحانلا نم ةسصاخ اهل ديجلا
،تاءاقللا نم ددع ربكأاب زوفلل ىعسسن ،هل نوزهاج نحنو دقعم ءاقل هنا

مدقنسس““ :فاسضأاو ،““رثكأا ةمهملا بعسصت ةلوطبلا هذه يف مدقتن ام لكو
يف اديج ينلبقتسسا عيمجلاو حاترم انا يتيحان نم و ،انيدل ام ىسصقا
رودلا ةلحرم زواجت دق يرئازجلا قيرفلا نأاب بعÓلا دكاو ،““بختنملا
ا˘ي˘ق˘ير˘فا ما˘مأا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ل˘حار˘م˘لا ىل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت ه˘˘ل˘˘كو لوأ’ا

ةلسصاوم حاتفم نوكيسس يذلا ا˘ي˘ن˘ي˘غ ما˘ما اد˘غ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ة˘سصا˘خو
.ةلوطبلا راوسشم

““انيدل ام ىضصقأا مدقنضسو ةلماكتم ةعومجم انيدل““ :لاطع

تاحيرسصت يف لاطع فسسوي يسسنرفلا سسين يدانو رسضخلا عفادم لاق
ءاقل نم ةيادب ةبوعسص دادزتسس ةمهملا نأاب سسمأا لوأا مÓع’ا لئاسسول
ام وهو Óماكتم دادعت نوكلتمي رسضخلا نإاف كلذ عمو ،اينيغ ماما دغلا
يف اي˘لا˘ح ة˘يرا˘ج˘لا ا˘ي˘ق˘ير˘فا ما˘ما ة˘لو˘ط˘ب ن˘م لوأ’ا رود˘لا لÓ˘خ ح˘سضتا

ةئملاب002 نومدقيسس رسضخلا نأاب قباسسلا وداراب بع’ فاسضأاو ،رسصم
لمعن““ :حرسصو ،راوسشملا ةلسصاومو ادغ اينيغ ىلع زوفلل مهتايناكما نم

ام يف ةئملاب002 ميدقتل ىعسسنو ةارابملا هذهل اديج ريسضحتلا ىلع
نا فرعن نحن و تاباسصإ’ا بايغ ىنمتن““ :فاسضأاو »:تاءاقل نم ىقبت
:عباتو ،““لهأاتلا قيحتل ةدارإا لكب لمعلا بجيو ةبوعسص دادزتسس ةمهملا
رمأا اذهو ،نويسساسساو نويطايتحا كانه سسيل ةلماكتم ةعومجم انيدل““

.““عئار
ديلو.ف
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بخ˘ت˘ن˘م برد˘م را˘نور ه˘ي˘فر˘˘ي˘˘ه ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا

لسضفأ’ا وه رئازجلا بختنم نأا مدقلا ةركل برغملا

ةركل ةيقيرفإ’ا ممأ’ا سسأاك ةلوطب يف نآ’ا ىتح

نمث يف اهتسسفانم نم ةفيسضملا رسصم ارذحم ،مدقلا

ةيبرعلا تابختنملا تغلبو ،ايقيرفإا بونج يئاهنلا

ةلماكلا ةمÓعلاب اهقوفت دعب يئاهنلا نمث ةثÓثلا

تايرابملا يف ةفيظن كابسشو تاراسصتنا ةثÓث عم

ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘ع ر˘سصم :تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود˘ل ثÓ˘˘ث˘˘لا

،ةعبارلا نع برغملاو ،ةثلاثلا نع رئازجلا ،ىلوأ’ا

،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب زر˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ك˘˘˘ل

يموجه ءادأاب ،امومع ةكراسشملا42ـلا تابختنملاو

ةرداق ء’دب ةكدو ،ةيعافد ةبÓسص هقفارت عيرسس

ىلع ءا˘ق˘بإ’او ن˘ي˘ي˘سسا˘سسأ’ا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضيو˘ع˘ت ىل˘ع

دسض ةثلاثلا ةلوجلا يف رهظ ام وهو ،هباسشم ىوتسسم

ةدا˘سشإÓ˘ل ن˘ي˘ق˘ل˘ع˘م˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ع˘˘فد ا˘˘م ،ا˘˘ي˘˘ناز˘˘ن˘˘ت

ي˘ف ا˘ه˘ث˘ب ي˘ت˘لا حور˘لا و ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ج برد˘˘م˘˘لا˘˘ب

ءاق˘ل ة˘ي˘سشع ي˘ف˘ح˘سص ر˘م˘تؤو˘م ي˘فو ،ر˘سضخ˘لا بخ˘ت˘ن˘م

رانور لاق ،يئاهنلا نمث رودلا يف نينبو برغملا

نم ديدعلا نأا دقتعأا““ : رئازجلا نع لاؤوسس ىلع ادر

نآ’ا ىتح هنأا دقتعأا ،يأارلا ينوقفاويسس نيبقارملا

هذ˘ه ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م ل˘سضفأا نا˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

تهتنا يتلاو ““لاغنسسلا دسض هتارابم اميسس’ ،ةلوطبلا

ي˘ف ف˘ي˘ظ˘ن فد˘ه˘ب ي˘ح˘لو˘ب˘م سسرا˘ح˘لا ءا˘ق˘فر زو˘˘ف˘˘ب
ةراقلا يف لوأ’ا و˘ه بخ˘ت˘ن˘م ىل˘ع ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا

نيحسشرملا نمو ““افيف““ يلودلا داحت’ا فينسصت قفو
ءادأا تمدق رئازجلا نأا رانور ىأارو ،بقلل نيزرابلا

ثيح ،ةارابملا هذه يف اريبك اعاقيإا تسضرفو ايوق
،ةيوفعلاب ،ةعرسسلاب عتمتي يسضاملب بختنم““ :لاق
و˘ه ي˘م˘لا˘ع زار˘ط ن˘م بع’ ع˘˘م ،را˘˘ب˘˘ك ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ع˘˘م
لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي لا˘˘ث˘˘مأا ن˘˘م نا˘˘ب˘˘سشو ،زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير
،““تف’ لمعب ناموقي ن˘يذ˘ل˘لا ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإاو
هر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن ىلا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا ه˘˘˘جوو
ة˘ل˘ي˘م˘ج ة˘ب˘ي˘كر˘ت دا˘ج˘يإا ي˘ف ح˘ج˘ن يذ˘لا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ردجت و رئازجلا يف امئاد Óهسس سسيل رمأا وهو ،هذهك
.هتئنهت

ةيلاطيإ’ا ““تروبسس ياكسس““ ةكبسش ةمذ ىلع

رصان نب ةقفص مسحيو انتينرويف ىلع قوفتي نقيم
تروبسس ياكسس““ ةكبسشل اًقفوو ،رسصان نب ليعامسسإا ينطولا بختنملا بع’ عم دقاعتلل ،يلوبمإا عم قافت’ لسصوت نÓيم يدان نأا ، يلاطيإا يفحسص ريرقت دكأا
ىلع نيفرطلا نيب يئاهنلا قافت’ا سصنيو ،تآافاكمك نييÓم3 ىلإا ةفاسضإ’اب ،اًنويلم51 بلطي يلوبمإا ناك امنيب ،وروي نويلم31 مدق نÓيم نإاف ،““ايلاطيإا

،ةياغلل سسمحتم رسصان نب نأا ىلإا يلاطيإ’ا ““وتاكريم ويسشتلاك““ عقوم راسشأا ،ىرخأا ةهج نم .تآافاكمك وروي نويلم ىلإا ةفاسضإ’اب ،وروي نويلم61 يلوبمإا يسضاقت
سسأاك يف  ،““رسضخلا““ عم ةعئار نم رثكأا تايوتسسم رسصان نب مدقيو.يلوبانو انيتنرويف نم ىرخأا اًسضورع هيدل نأا مغر ،تاونسس5 هتدم دقع ىلع نÓيم عم عيقوتلل

.ةيراقلا ةلوطبلاب تاعومجملا رود يف بع’ لسضفأا هرايتخا مت ذإا ،رسصمب ةيراجلا ةيقيرفأ’ا ممأ’ا
ع.سش.م

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ
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راـــــبخأ
ةضايرلا

يسفنلا بناجلا ىلع اريثك زكري  ةلوهسلاب نوكي نل اينيغ مامأ انؤاقل“ :شيلح9102 ايقيرفإ سأك
 ”لوفا رودلا يف اهاندجو يتلا

نأا˘ب سشي˘ل˘ح ق˘ي˘فر ير˘ئاز˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م د˘˘كأا
بقلب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل مز˘ع ل˘ك˘بو ن˘يد˘ها˘ج نو˘ع˘سسي ر˘سضخ˘لا

احسضوم ،رسصم يف ايلاح ةماقملا ةيقيرف’ا ممأ’ا سسأاك
ىلع رارسصإا مهيدل ينف زاهجو نيبع’ نم عيمجلا نأا

ةلوطبلا تاسسفانم لÓخ دهج نم مهيدل ام لك ميدقت
نيلماح دÓبلل ةدوعلا وهو ىمسسأ’ا فدهلا ىلإا لوسصولل
سصيرح˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا دا˘ع˘سسإاو ي˘ق˘ير˘فإ’ا بق˘ل˘لا

سشيلح لاقو ،دجو امنيأا بختنملا ةدناسسم ىلع امئاد
ةيتيوكلا ““ةديرجلا““ ةف˘ي˘ح˘سصل ة˘سصا˘خ تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا بيرد˘˘˘ت سشما˘˘˘ه ىل˘˘˘ع
انتردقب لؤوافت ةلاح كانه““ :لوأ’ا سسمأا تروبسسورتب

نوكت نل رومأ’ا نأا اديج كردن ،ةلوطبلاب زوفلا ىلع
وأا تا˘بو˘ع˘˘سص يأا ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت ىل˘˘ع نو˘˘مزا˘˘ع ا˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘ل ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس
ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا م˘˘ج˘˘ح ن’ا فر˘˘ع˘˘ن““ :فا˘˘سضأاو ،““تا˘˘قو˘˘ع˘˘م
دا˘ح˘ت’ا را˘ي˘ت˘خا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سس’ ا˘˘ن˘˘ق˘˘تا˘˘ع ىل˘˘ع ةا˘˘ق˘˘ل˘˘م˘˘لا
بردم لسضفأاك يسضامل˘ب لا˘م˘ج مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘ق˘ير˘فإ’ا

را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ا˘˘سضيأاو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا رود˘˘˘ب
ح˘˘ن˘˘م ار˘˘ي˘˘خأاو ،بع’ ل˘˘سضفأا˘˘ك ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘سسا
لسصاوو ،““فيظنلا بعل˘لا ةز˘ئا˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

زيمم ىوتسسم انمدق““ :قباسسلا ياد نيسسح رسصن بع’
زوفلا دعب ةلماكلا ةمÓعلاب دوعسصلا ،لوأ’ا رودلا يف
باب نم نكي مل اينازنتو لاغنسسلاو اينيك نم لك ىلع

ىعسسنو اديج ان˘تارد˘ق فر˘ع˘ن ل˘ع˘ف˘لا˘ب ن˘ح˘ن ،ة˘فد˘سصلا
قيرفك ن˘مؤو˘ن ،بسسا˘ن˘م˘لا تا˘ت˘ي˘قو˘ت˘لا ي˘ف ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘سسن نأ’
رود تايرابم““ :عباتو ،““بقللا دسصحل ىعسسنو انسسفنأاب
ةهجاوم ديكأات˘لا˘ب ،ة˘سصا˘خ تا˘با˘سسح ا˘ه˘ل ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ثـلا

موسصخلا مامأا اهاندتعا يتلا ةلوهسسلاب نوكت نل اينيغ
نل هيلإا ىعسسيو افده كلمي نم نكل ،لوأ’ا رودلا يف
ة˘ع˘ف˘تر˘م ا˘ن˘تا˘يو˘ن˘ع˘م ن’ا ،تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص يأا ه˘˘ما˘˘مأا ف˘˘ق˘˘ت
زوفلل ةحسشرملا تابختنملا نمسض ةيادبلا نم انعسضوو
.““ةيلوؤوسسملا ةأاطو تحت انلعجي بقللاب

ديلو.ف

““رضضخلا““ تابيردت لوح ةيرضسلا نم اقوط برضضي يضضاملب

¯ ±.hd«ó

ر˘ك˘سسع˘م ن˘م ةدراو˘لا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘خآا ترا˘˘سشأا

نأا ىلا رسصم يف يرئازجلا ينطولا بختنملا

برسض دق يسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا

ءا˘ق˘˘فر تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ىل˘˘ع ة˘˘ير˘˘سسلا ن˘˘م ا˘˘قو˘˘ط

ةيسشع تروبسس ورتيب بعلم يف زرحم سضاير

يذ˘لا ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث˘لا رود˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا

د˘غ ةر˘ه˘سس ير˘ئاز˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ي˘˘سس

رداسصم بسسحبو ،اينيغ بختنم ماما دح’ا

ليحدلا يدانل قباسسلا بردملا نإاف ،ةدكؤوم

نم بارتق’ا نم سصخسش يأا عنم دق يرطقلا

لوأا ةسصح نم ةيادب رسضخلا تابيردت ناكم

جار˘˘خإا˘˘˘ب ىت˘˘˘ح ما˘˘˘قو ل˘˘˘ب ،سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا سسمأا

نب سشومح ةيداحت’ا يف لاسصت’اب مئاقلا

˘ماد˘قا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا بر˘˘غ˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا ،نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس

،تابيرد˘ت˘لا نا˘ك˘م ن˘م هدا˘ع˘با ىل˘ع ي˘سضا˘م˘ل˘ب
هنم اسصرح يسضاملب نم يزارتحا ءارجا وهو

سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب ءي˘˘˘˘سش يأا بير˘˘˘˘˘سست مد˘˘˘˘˘ع ىل˘˘˘˘˘ع
ه˘ب بع˘ل˘ي˘˘سس يذ˘˘لا كي˘˘ت˘˘ك˘˘ت˘˘لا وأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘لا

.دغلا ةارابم يف يسضاملب

 ةريبك ةيمهأا يضسفنلا لماعلا يلوي

ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا ز˘كر˘ي ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘فو
ىلع ريبك لكسشب مايأ’ا هذه يسضاملب لامج

لÓخ يسضاملا مايأ’ا سسكع ،يسسفنلا بناجلا
ن˘م ر˘م’ا اذ˘ه ي˘تأا˘يو ،تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
ريبكلا ط˘غ˘سضلا م˘ج˘ح˘ل ه˘ن˘م ا˘كاردإا ي˘سضا˘م˘ل˘ب
بب˘سسب ا˘ي˘لا˘ح نو˘ب˘عÓ˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ت ع˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا
بختنملا نع لاقيو ليق يذلا ريثكلا مÓكلا
ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ،ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘ك ا˘˘بر˘˘ح او˘˘ن˘˘ل˘˘˘عا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘ير˘˘˘خ’ا

يفاسضإا طغسض سضرفل رئازجلا دسض ةيقيقح

دوسسا بردم لعف املثم يلوغيف ءاقفر ىلع
بناج ىلا ،سسمأا لوأا رانور يفريه سسلط’ا
هدÓب بختنم كرت يذلا يرسصملا مÓع’ا

،يرئازجلا بختنملا ىلع طقف زكري حارو
اهنأاسش نم يتلا ت’اقتن’ا ةلأاسسم نايسسن نود
مهجرختو نيبعÓلا زيكرت ىلع سشوسشت نأا

 .ايقيرفا سساك ءاوجأا نم

ةيلاع تاحومط اهيدل اينيغ““ :يضضاملب
 ““تايرابملا بعضصأا نم ةدحاو نوكتضسو

لوأا ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘˘لا لا˘˘ق
دادعتسس’ا يف اوعرسش دق رسضخلا نأاب سسمأا
دح’ا دغ ةرهسس ةرظتنملا اينيغ ةهجاومل

دعب ،ةيدج ل˘ك˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث˘لا رود˘لا ي˘ف
يسضاملب لاقو ،تاعوم˘ج˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م زوا˘ج˘ت
تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت سشما˘˘˘ه ىل˘˘˘ع تا˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ي˘˘˘˘ف
دعتسسنو ،لوأ’ا رودلا فلم انقلغأا““ :رسضخلا

،ةي˘ئا˘سصقإ’ا راودأ’ا ي˘ف بع˘سصأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل
ةارابملا هذه لب ،ةلهسس تسسيل رومأ’ا نأا ملعأا

بخ˘ت˘ن˘م““ :فا˘سضأاو ،““تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا بع˘˘سصأا ن˘˘م
هو˘ب˘ع’و ،ة˘ي˘لا˘ع تا˘حو˘م˘˘ط ه˘˘يد˘˘ل ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غ
ا˘م و˘هو ،م˘ه˘يد˘ل ا˘م ل˘ك م˘يد˘˘ق˘˘ت نو˘˘لوا˘˘ح˘˘ي˘˘سس
قرفلا تايرابم نأا اربتعم ““ةارابملا بعسصيسس
ام وهو ،ةأاجافم˘لا ل˘م˘ح˘ت ا˘م ا˘م˘ئاد ةر˘ي˘غ˘سصلا

يذ˘لا ءادأ’او زو˘ف˘لا““ :ح˘˘سضوأاو ،ه˘˘ن˘˘م ىسشخ˘˘ي
تحت انعسضي فوسس ،لوأ’ا رودلا يف انرهظ
ر˘ظ˘ن˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا نأا ة˘سصا˘خ ،ةر˘ي˘˘ب˘˘ك طو˘˘غ˘˘سض

بج˘يو ،رذ˘ح˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ي˘لا˘˘ح
ىو˘ت˘سسم˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’ا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ىل˘˘ع

تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع اور˘˘˘ه˘˘˘ظ يذ˘˘˘لا
بقل ةداعتسس’ رسضخلا ىعسسيو ،““ةيسضاملا
،ةد˘˘ي˘˘حو ةر˘˘م ه˘˘ب جو˘˘ت يذ˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا

ه˘ب˘عÓ˘م ىل˘ع ة˘ق˘با˘سسم˘لا فا˘سضت˘سسا ا˘مد˘ن˘˘ع
0991. ماع

عارص لخدي امور
عم دقاعتلا

يميهارب
دقاعتلا عارسص ،يلاطيإ’ا امور يدان محتقا

وتروب حانج ،يميهارب نيسساي عم
ةرتف لÓخ ،يلاغتربلا

ةيفيسصلا ت’اقتن’ا
يميهارب طبتراو.ةيلاحلا

،ةيسضاملا ةرتفلا يف
ىلإا لاقتن’اب

لانسسرأا فوفسص
زربأا ،يزيلجنإ’ا
دعب ،همسضب نيمهتملا
عم همدق يذلا زيمملا ءادأ’ا
رادم ىلع يلاغتربلا يدانلا
تركذو.نييسضاملا نيمسسوملا

ةيلاطيإ’ا ““تروبسس وليد يريروك““ ةفيحسص
Óًيدب نوكيل ،يميهارب عم دقاعتلل ططخي امور نأا

لاقتن’او يدانلا نع ليحرلا نم ًابيرق تاب يذلا يوارعسش نافيتسسل
يف ديحولا قئاعلا نأا ةفيحسصلا تحسضوأاو.ينيسصلا اوهنيسش ياهغنسش ىلإا
نويلم5.3 غلبي بتار ىلع لوسصحلا يف بعÓلا ةبغر وه ةقفسصلا

““يسسرولايجلا““ ةرادإا هارت يذلا غلبملا وهو ،دحولا مسسوملا يف وروي
512 يف يلاغتربلا يدانلا عم يميهارب كراسشو.ةياغلل هيف غلابم
34 يف مهسسأاو ًافده45 اهلÓخ لجسس ،تاقباسسملا عيمجب ةارابم
يف ““رسضحلا““ عم يلاحلا تقولا يف يميهارب دجويو.ةمسساح ةريرمت
نع هبايغ دكأات ثيح ؛ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاك يف ةكراسشملل رسصم
.لحاكلا يف ةباسصإا ببسسب يئاهنلا نمث رودلا يف ادغ اينيغ ةهجاوم

بيجن.ج

ىلع ،اينيغ بختنم بردم توب لوب يكيجلبلا دكأا
هريظن مامأا هقيرف رظتنت يتلا ةهجاوملا ةبوعسص

ن˘م د˘ع˘ي ه˘نأا ىل˘ع ادد˘سشم د˘غ˘لا ةر˘ه˘سس ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
توب لاقو ،ةقباسسملا يف ايلاح تابختنملا لسضفأا

ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م““ :سسمأا لوأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
هتايرابم يف كلذ رهظأاو ،ايلاح تابختنملا لسضفأا
،““ةياغلل ةبعسص همامأا انتارابم لعجي ام ،ةيسضاملا

نم ةلماكتم بعل ة˘ق˘ير˘ط نو˘ك˘ل˘م˘ي م˘ه˘نإا““ :فا˘سضأاو
يأا َقلتي مل ،بلسص مهعافد نأا امك ،بناوجلا عيمج
ة˘˘عر˘˘سسلا م˘˘ه˘˘كÓ˘˘ت˘˘م’ ة˘˘فا˘˘سضإا ،نآ’ا ىت˘˘˘ح فد˘˘˘ه

،““ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا تا˘˘عار˘˘سصلا ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘لاو ،ة˘˘ب˘˘هو˘˘م˘˘لاو
،لاغ˘ن˘سسلا ىل˘ع زا˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا““ :ع˘با˘تو
،ايلاح تابختنملا ىوقأا نم رخآ’ا وه دعي يذلا

˘مو˘ق˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا برد˘م ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
اسصوسصخ ،ةلمتكم ةليك˘سشت كل˘ت˘م˘يو ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع˘ب
،زرحم سضايرك ،ةعئارلا ءامسسأ’ا سضعب دوجو عم
برد˘م د˘كأاو ،““ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لا
ن˘م ىر˘خأا ة˘عو˘م˘ج˘م كا˘ن˘ه““ :ي˘ن˘ي˘غ˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
يف ،يرئازجلا بختنملا يف نيزيمتملا نيبعÓلا
ة˘ح˘سصبو Ó˘ما˘ك˘ت˘م ا˘ق˘ير˘ف كل˘م˘ي ه˘نأا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا

نحنو ةارابملا هذه لخدنسس““ :توب دكأاو ،““ةديج

انسسل نحن ،ةئ˘م˘لا˘ب002 ةبسسنب سسامحلا˘ب ر˘ع˘سشن
ن˘يو˘ك˘ت دد˘سصب ن˘ح˘ن ،ةرود˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘م
،““تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا هذ˘ه˘ل ل˘هأا˘ت˘لا نا˘ك ا˘ن˘فد˘هو ،بخ˘ت˘ن˘م
ثيح ،قيرف˘لا م˘ج˘ن ا˘ت˘ي˘ك ي˘با˘ن ن˘ع تو˘ب ثد˘ح˘تو
لاقو ،اهل سضرعت يتلا ةباسصإÓل هفسسأا نع برعأا

يغبني ،اتيك بايغ ببسسب اراذعأا دجن نل““ :توب
را˘˘˘ه˘˘˘ظإاو ة˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’ا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ي˘˘˘قا˘˘˘˘ب ىل˘˘˘˘ع

.““مهتاناكمإا
ديلو.ف

ةلوطبلا يف ةليكضشت لضضفأا كلتمت رئازجلا““
““هب ماق ام ىلع ةئنهتلا قحتضسي يضضاملبو

 :راـــــــنور

ةودن مويلا ةحيبص ناطشني زرحمو يضاملب
 اينيغ ءاقلب ةصاخ ةيفحص

ةمسصاعلاب يوجلا عافدلا بعلمل ةعباتلا تارمتؤوملا ةعاق يف ارسضاح مويلا رسضخلا دئاق ةقفر يسضاملب لامج ينطولا بردملا نوكيسس
راطا يف ينيغلا بختنملا ماما دح’ا دغ ةرهسس بقترملا يريسصملا ءاقللا ةيسشع كلذو نييفحسصلا ةلئسسأا ىلع درلل ةرهاقلا ةيرسصملا

،ةارابملا هذهل يرئازجلا بختنملا تاريسضحتب ةسصاخلا نييمÓعإ’ا تاراسسفتسسا ىلع يسضاملب دريسس ثيح ،ايقيرفا سسأاك يئاهن نمث
نم ةيادب ءاسسملا يف ورجي نأا لبق ،ةرهاقلاب ““يكسسبماك““ مهتماقا قدنف يف ةعمجلا ةÓسص سسمأا ينطولا بختنملا وبع’ ىدأا دقو اذه

رمأايو ةيرسسلا قوط يسضاملب قبطي نأا لبق ،مÓع’ا لئاسسو ماما ةعاسس عبر ةدمل ةحوتفم تناك ،ةيبيردت ةسصح ةسسماخلا ةعاسسلا
.““ناميلسس نب سشومح فافلا يف لاسصت’اب مئاقلا مهيف نمب عيمجلا جارخإاب

ديلو.ف

 قماكتم ابختنم هجاونس“:توب لوب

”انل ارذع نوكي نل اتيك بايغو يحاونلا لك نم



قيلعت نود ةروصص

ةلسشنخب ةسسوتم ةيدلب نم نوردحني اياحسضلا

ءاصضيبلا نيع – ةلصشنخ قيرطب يواصسأام ثداح يف نيباصش كÓه
رور˘م ثدا˘ح ر˘ف˘سسأا

ءا˘˘˘سسم ع˘˘˘قو م˘˘˘لؤو˘˘˘م
لوأ’ا سس˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا

ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘مو
طبسضلابو ءاسضيبلا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا˘˘˘ب
لت˘ق˘م ن˘ع ة˘سسو˘ت˘م
حر˘˘˘˘جو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سش
حور˘˘˘ج˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘˘خآا

ةتوافتم
بسسحو .ةروطخلا

ة˘عا˘سس ر˘خآا رد˘سصم
ع˘˘قو ثدا˘˘ح˘˘لا نإا˘˘ف

نم برقلاب ءاسضيبلا نيع – ةلسشنخ قيرطب سسمأا لوأا ءاسسم نيتيحايسس نيترايسس نيب عقو فينع مادطسصا رثإا
ةيدلب نم ناردحني رمعلا نم تانيرسشعلا يف نيباسش كÓه نع عورملا ثداحلا رفسسأا دقو  ةسسوتم ةيدلب
حانج ىلع امهليوحت مت نيأا ، ةروطخلا ةتوافتم حورجب نييسصخسش بيسصأا امنيب ، ناكملا نيعب ةلسشنخب ةسسوتم
ترسشاب ةسسوتمب ينطولا كردلا ةقرف . جÓعلا يقلتل يقاوبلا مأا ةي’وب ءاسضيبلا نيع ىفسشتسسم وحن ةعرسسلا
. هعوقول تدأا يتلا بابسسأ’ا فسشكل تيمملا ثداحلا يف قيقحتلا

ب .نارمع

ةر˘م˘ع˘م ر˘ب˘كأا سسي˘م˘خ˘لا سسمأا لوأا را˘ه˘ن لÓ˘خ تي˘فو˘˘ت
ةحباسش““ ةوعدملاب رمأ’ا قلعتي و . وزو يزيت ةي’وب
401 زهاني رمع نع ةايحلا تقراف يتلا ““ مسساق ثا

تظ˘ف˘ل ةر˘م˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نإا˘˘ف ا˘˘نردا˘˘سصم بسسحو .ا˘˘ما˘˘ع
يلئاعلا اه˘لز˘ن˘م ىو˘ت˘سسم ىل˘ع اذ˘هو ةر˘ي˘خأ’ا ا˘ه˘سسا˘ف˘نأا
ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا ““Óفوا ثرداث““ ةيرقب دجاوتملا

ةميكحلا ةلئاع نم ةبرقم رداسصم بسسحو .ةلاود ينب
نم اد˘بأا ي˘نا˘ع˘ت كت م˘ل ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه نإا˘ف ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإ’ا ه˘˘ي˘˘لإا رد˘˘ج˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك و . ة˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م سضار˘˘˘مأا
اهنأا ’إا نرقلا زواجت يذلا اهنسس ربك مغر و .ةديقفلا

،تار˘ظ˘ن ع˘سضو نود ر˘سصب˘ت و ة˘قÓ˘ط˘ب ثد˘ح˘ت˘ت تنا˘˘ك
،ةيودأ’ا لوانتت مل و بيبطلا اهتايح يف روزت ملو
ريعسشلا وأا بلسصلا حمقلا زبخ لوانت ىلع ةدوعتم يهو
ناك و مادقإ’ا ىلع يسشملا و لمعلا و ةكرحلا بحت امك
ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ز˘ي˘م˘م ي˘ئاذ˘˘غ ما˘˘ظ˘˘ن ا˘˘ه˘˘ل

اهلونت بناج ىلإا تاورسضخلا لوانتت ثيح ةيعيبط
ىرخأ’ا ةيئاذغلا داوملا نم اهريغ و نوتيزلاو نيتلا
ةح˘سصب ر˘سضت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘م˘ي˘ك˘لا داو˘م˘لا ن˘م و˘ل˘خ˘ت ي˘ت˘لا
. ناسسنإ’ا

داعسس ليلخ

لوأا ، ة˘ل˘سشن˘خ˘ب سشا˘سشر د’وأا ةر˘ئاد ن˘مأا دار˘˘فأا ن˘˘ك˘˘م˘˘ت
ة˘قر˘سس ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م رار˘سشأا ة˘ك˘ب˘سش كي˘ك˘ف˘ت ن˘م ، سسمأا
ن˘ي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ، تارا˘˘ي˘˘سسلا

،حنجلاو تايا˘ن˘ج˘ل˘ل داد˘عإ’ا و رار˘سشأا ة˘ك˘ب˘سش ن˘يو˘ك˘ت˘ب
يمومعلا قيرطلا يف ةيحايسس ةبكرم ةقرسس ةلواحمو
رثإا اهليسصافت دوع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا .ل˘ي˘ل˘لا فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م
نم ردحني رمعلا نم عبارلا دقعلا يف سصخسش مدقت
ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم ىلإا ة˘ل˘سشن˘˘خ سشا˘˘سشر د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ىو˘ك˘سش م˘ي˘سسر˘ت˘˘ل ، (ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف ) سشا˘˘سشر د’وأا

ةنوكرم تناك يتلا هتبكرم ةقرسس ةلواحم سصوسصخب
د’وأاب يوقرتلا يح˘لا˘ب ن˘ئا˘ك˘لا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ه˘ن˘ك˘سسم ما˘مأا

نيردحنملا سصاخ˘سشأ’ا د˘حأ’ ه˘ما˘ه˘تا ا˘ه˘جو˘م ،سشا˘سشر
هيلعو ، نيسصخسش ةداهسشب هاوكسش اززعم ، ةقطنملا نم
تا˘ير˘ح˘ت˘˘لاو ثا˘˘ح˘˘بأ’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تر˘˘سشا˘˘ب

ن˘ع تر˘م˘ثأا ي˘ت˘لا و ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا لو˘ح ة˘˘ق˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
مرجب مايقلاب امهيف هبت˘سشي ن˘ي˘سصخ˘سش ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
مت ةمحم ةطخ دادعإا كلذب متيل ، ةقرسسلا ةلواحم
ىلإا امهدايتقا و امهيف هبتسشملا فيقوت اهلÓخ نم
لامكتسسا دعب .قيقحتلا لامكتسسا لجأا نم ةحلسصملا
يئازج فلم زاجنإا مت ،ةيسضقلا يف قيقحتلا تاءارجإا

ليكو مامأا امهميدقت مت هيلع ءانب ،اهيف هبتسشملا دسض
لا˘حأا يذ˘لا ،سشا˘سشر د’وأا ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
تاءار˘جإا بجو˘م˘ب ة˘م˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘سسل˘˘ج ىل˘˘ع ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ع˘سضو˘ب ر˘مأا رد˘سصأا ة˘سسل˘ج˘لا ي˘سضا˘ق ، يرو˘˘ف˘˘لا لو˘˘ث˘˘م˘˘لا
نع ، ةلسشنخب ةيباقعلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘سسلا ة˘لوا˘ح˘م ة˘ح˘˘ن˘˘ج ة˘˘م˘˘ه˘˘ت
.ليللا

 تاسشوهلب نارمع

ةنسس401 زهاني رمع نع تيفوت ““ مسساق ثآا ةحباسش““ اهمسسا

 Óفوا ثراداث ةيرقب ةرمعم ربكأا ةعمصش ءافطنإا
وزو يزيتب ةلاود ينبب

ةبانع ةي’و رقمب مويلا تانكسسلا نم ةدافتسس’ا تاررقم عيزوت

يديارصسب يزيزوب يف ديدج ديرب بتكمو ““شسباركلا““ نيصشدت

يسضايرلاو يئايزيفلا ليهأاتلل يوهجلا زكرملا نيسشدت ىلع سسمأا ةحيبسص دوهزم قيفوت ةبانع ةي’و يلاو فرسشأا
ريرحتلا ةهبج بختنم يف قباسسلا سسراحلاو دهاجملا مسسإا هيلع قÓطإا مت يذلاو ةبانعب يديارسسب ““سسباركلا““
يتلا ةبانع يف ةسضايرلا ““سسباركلا““ حاتتفا ةداعإا مدخيسسو ،““ودود يلع ““ موحرملا ةبانع ءارمحو ينطولا

يف ديدج ديرب بتكم ةمدخلا زيح عسضو ىلع اسضيأا يلاولا فرسشأا امك ،ةمخسضلا قفارملا هذه لثمل جاتحت
قفرملا اذه نوكيسسو  لÓقتسس’ا و بابسشلا يديعب لافتح’ا راطإا يف كلذو يديارسس ةيدلبب ““يزيزوب““ ةقطنم
عم ناكملا تاذب ةفقو دوهزم يلاولل تناكو ،ةقطنملاب نطاوملل تامدخلا ريفوتب حمسسيسس ثيح ايفاسضإا امعد
نم دحلل ةيئافسشتسس’ا تايافنلا ةجلاعم ةلآا ةمدخلا زيح عسضوب مت اهدعبو ،يديارسس ةيدلبل ةيفيرلا ةأارملا
يعماجلا يئافسشتسسإ’ا زكرملاب  طيحملا و ةئيبلا ةمÓسس ىلع ظافحلا اذك و ةيدعملا سضارمأ’او ةئبوأ’ا راسشتنا
نم ةدافتسسإ’ا تاررقم عيزوت لفح عم يئ’ولا يبعسشلا سسلجملا ةعاقب مويلا دعوملا نوكيسسو ،““دسشر نبا ““

نكسسم003 ةسصح ،ينوبلاب30 ةرسضخوب يمومع يوقرت نكسسم67 ةسصح رارغ ىلع غيسصلا فلتخمب تانكسس
ةسصح ،ةدرابلا نيعب لوسسغلا زاجمب يراجيا يمومع نكسسم08 ةسصح ،لاحرب يف  ةسسوتيلاكلاب معدم يوقرت
ديسصلا نيع يراجيإا يمومع نكسسم04 ةسصح ،ةدرابلا نيع ـب يسشورحلاب يراجيإا يمومع يراجيإا نكسسم001
.ةسسابسسب يراجيإا يمومع نكسسم612 ةسصحو

 ر.سس
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مويلا اذهلثم يف ثدح

دوعسسم يسساح –لجيج طخ ىلع لمعت تناك ةلفاحلا /ةنيطنسسق

رايصسلا قيرطلاب ةيحصض31 فلخي ةلفاح فارحنا
دارم ينوطيقو ،دايز نبا ةيدلب˘ب ن˘سسحأا ي˘لا˘ج˘ق ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو ن˘م ل˘ك تل˘خد˘ت
د22 و احابسص ةثلاثلا ةعاسسلا دودح يف سسمأ’ا موي ةليم ةي’ول ةيسسيئرلا ةدحولا و نايزوب ةماحو دارم سشوديدب
فارحنا يف لثمتي رورم ثداح لجأ’ ، ةليم ةي’و دودح ةفيلخ يديسس ةيدلب هاجتاب50 مقر ينطولا قيرطلاب

Óك نم ةيحسض31 فلخ ثداحلا ، لجيج – دوعسسم يسساح طخ لغسشت ةرجسشب اهمادطسصا و نيرفاسسملا لقنل ةلفاح
نم »ب –ر““ ةيحسضلا مهنيب و ةتوافتم و ةددعتم تاباسصإا مهل ةنسس05 و تاونسس50 نيب مهرامعأا تحوارت نيسسنجلا

ريبلا ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا اهلقن مت ناكملا نيعب ةافوتم ةنسس04 رمعلا نم غلبت ىثنأا سسنج
60 و دايز نبإاب يحسصلا زكرملا ىلإا ةيندملا ةيامحلا نم مهنم70 لقن عم ناكملا نيعب اوفعسسأا اياحسضلا ةنيطنسسقب

 .يوÓغم ةوخإ’ا ىفسشتسسم ىلإا ةليم ةي’ول ةيسسيئرلا ةدحولا فرط نم اياحسض
زاكعوب لامج

ةملاقب ةيئابرهك ةقعصب صخش لتقم
ةيئابرهك ةقعسصل هسضرعت دعب هعرسصم ، ةنسس06رمعلا نم غلبي ““يئابرهك““ ينهم لماع ، سسمأا لوأا ءاسسم يقل
ةيحسضلاب رمأ’ا قلعتيو تاحÓسصإ’ا سضعبب موقي ناك نيأا ، ةملاق ةنيدمب لابقتسس’ا نسسح يحب لزنم ةقيدحب
دعب و يبقع ميكحلا ىفسشتسسمب ت’اجعتسس’ا ةحلسصمل ةيندملا ةيامحلا حلاسصم فرط نم هلقن مت يذلا““ ز ع““

اهتهج نم ، ىفسشتسسملا تاذب ثثجلا ظفح ةحلسصمب هعسضو متيل ىفوتم هنا نيبت بيبطلا فرط نم هتنياعم
. ةثداحلا يف اقيقحت ةسصتخملا ينطولا نمأ’ا حلاسصم تحتف

   نيدلازع.ل

 ةسبتب رتاعلا رئبب ةيكيتاموتوأ ةيران ةحلسأ30 زجح
نم ةيران ةحلسسأا30 عاجرتسساو زجح نم ،ةسسبتب رتاعلا رئب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت
““ يبنجأا أاسشنم تاذrodavlas ةيراجتلا ةمÓعلا لمحت ةيكتاموتوا ةيخسضم قدانب يف ةلثمتم عبارلا فنسصلا

دحا فيقو˘ت م˘ت ن˘يأا ع˘ي˘ب˘لا و ءار˘سشلا ة˘ق˘ف˘سص مار˘بإا نا˘ك˘م˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م ة˘م˘هاد˘م ر˘ثا ىل˘ع كلذو ““ ع˘ن˘سصلا ة˘ي˘كر˘ت
82,83 نيب امهرامعأا حوارتت – رتاعلا رئب – ةيدلبلا تاذ نم ناردحني نيقيقسش امهو رخأا رارفو نيطروتملا

يئازج فلم زاجنا ةسصتخملا ةباينلا عم قيسسنتلابو ريخأ’ا يف مت نيأا سسيدسسرم عون نم ةبكرم زجح عم ةنسس
ةحلسسأ’ا بيرهت و اينوناق ةلهؤوملا ةطلسسلا نم ةسصخر نود عبارلا فنسصلا نم ةحلسسأ’ا يف ةرجاتملا ةمهت نع
. ةلادعلا مامأا ميدقتلا لجأا نم لقن ةليسسو لامعتسساب يكرمجلا قاطنلا لخاد

نايفسس ةزمحلا

مهتمكاحم ليجأات عم سسبحلا نيمهتملا عاديإاب رمأا مكحلا يسضاق

 تارايصسلا ةقرصس يف ةصصتخم رارصشأا ةكبصش كيكفت
ةلصشنخب ششاصشر دلوأا ةيدلبب

ةفلتخم قطانمب تعلدنا قئارحلا نم ةلسسلسس يف /ةنيطنسسق

راتكه531و ،ةلجع04و ةنحاصشو داصصح ةلآل يلك قارتحا
،ةنيطنسسق ةيدلب نم لكب ةريخأ’ا ةعاسس42 لÓخ ةنيطنسسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت
نيع ةيدلب و ةرامسس نيع و سسيداب نبإا ةيدلب ،نايزوب ةماح ةيدلب و فسسوي دوغيز ةيدلب ، بورخلا ةيدلب
اهب تماق يتلا دامخإ’ا ةيلمع دعب ، راجسشأا و ةسسباي باسشعأا ، ةيعارز ليسصاحم قئارح ع’دنا لجأ’ ، ديبعأا

، ةديسصح راتكه401 يلاوح ،نيل حمق راتكه30 ، بلسص حمق راتكه42 يلاوح قارتحا مت لخدتلا قرف
قارتحا ،سسوتيلاك ةرجسش28 فلزت ،لحنلا ةيبرت قودنسص61 ،نبت ةطبر0546 ،ةسسباي باسشعأا راتكه40
ةلمعتسسم ةريغسص ةلجع02 و ةريبك ةلجع02 قارتحا ،نامكاسش ةنحاسشل يئزج قارتحاو داسصح ةلآ’ يلك
لاجر فرط نم ةيامحلا تايلمع و ةيمحملا ةحاسسملا ،ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا مدع ببسسب كلذو
،ةديسصح راتكه03و نيل حمق راتكه07و بلسص حمق راتكه0003 ،ةنيطنسسق ةي’ول ةيندملا ةيامحلا

ةسسردم ةيامح ،يبلح ربونسص ةرجسش04و سسوتيلاك ةرجسش51 ،ةربقم ،ةعرزم و ناويح أÓك ةطبر0002
يعماجلا ىفسشت˘سسم˘لا ىلإا م˘ه˘ل˘ق˘ن ع˘م نا˘ك˘م˘لا ن˘ي˘ع˘ب ا˘يا˘ح˘سض40 فاعسسإاو ن˘ك˘سسم ة˘يا˘م˘ح ،ةروا˘ج˘م تارا˘ي˘سسو
.ةيقبتملا تاحاسسملا ةيامحو ةنيطنسسق

زاكعوب لامج
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