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مقافت نم دأز يذلأ عشضولأ وهو
بشسحو.دÓبلأ يف ةلاطبلأ ةرهاظ
ا˘˘هر˘˘ششن ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شصحإ’أ
،تايئاشصحإÓل ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘لأ
ام ىلإأ تعفترأ ةلاطبلأ ةبشسن نإاف

رهشش ةئاملا˘ب5.21 ةب˘ت˘ع قو˘ف

5.9 ل˘با˘ق˘م ،ي˘شضا˘م˘لأ ة˘ي˘ل˘يو˘ج

3 لثمي ام ليرفأأ رشش يف ةئاملاب
ا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ترأ ة˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘˘˘ف
ةلاطبلأ ةبشسن مجر˘ت˘تو.ة˘لا˘ط˘ب˘ل˘ل

نأو˘˘يد˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘ششك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
دد˘ع تا˘ي˘˘ئا˘˘شصحإÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

5.2 غلابلأ لمعلأ نع نيلطاعلأ
ددع غلب نيح يف ،ضصخشش نويلم
ن˘يذ˘لأ يأأ ن˘ي˘ط˘ششا˘ن˘˘لأ نا˘˘كشسلأ
يف نيرفوتملأو لمعلأ نشس أوغلب
أو˘˘نا˘˘ك ءأو˘˘˘شس ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ قو˘˘˘شس
نيلطاع وأأ لمع ىلع نيلشصاح

2.21و˘ح˘ن ي˘شضا˘م˘لأ ل˘ير˘فأأ ي˘ف

239.11 لباقم ضصخشش نويلم
غلبو .ةنشسلأ علطم د˘ن˘ع ا˘نو˘ي˘ل˘م

01 نيل˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ دد˘ع

ر˘˘ه˘˘شش ي˘˘ف ضصخ˘˘˘شش ن˘˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م

نييÓم8 نم رثكأأ مهنم ،ةيليوج

ةئاملأ يف1.18لداعي ام لجر

9.81 يأأ ةأأرمأ ينويلم نم رثكأأو

عا˘ط˘ق˘لأ لأز˘˘ي ’و .ة˘˘ئا˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف

،دÓبلأ يف Óيغششت رثكأأ ضصاخلأ

لماع نويلم33.6 لغششُي ثيح

65.4 لباقم ةئاملأ يف85 يأأ

يف24 لداعي ام ضصخشش نييÓم

،ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ نا˘كشسلأ ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لأ

ي˘فأر˘غ˘˘ج˘˘لأ م˘˘ي˘˘شسق˘˘ت˘˘لأ بشسحو

يف ضصخشش نويلم33.7 لغتششي

65.3 لباقم ةيرشضحلأ طاشسوأ’أ

.ة˘ي˘ف˘ير˘لأ طا˘شسوأ’أ ي˘ف نو˘ي˘ل˘˘م

رد˘˘شصت˘˘ت تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لأ بشسحو

ر˘˘ب˘˘كأأ تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لأو ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ

7.16 ـب رئأزجلأ يف نيلغششملأ

،نيطششنلأ ناكشسلأ نم ةئاملأ يف

لا˘غ˘ششأ’أو ءا˘ن˘ب˘لأ عا˘ط˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘˘ي

ةئام˘لأ ي˘ف6.61 ـب ةي˘مو˘م˘ع˘لأ

مث ةئا˘م˘لأ ي˘ف31ـب ةعان˘شصلأو

.ةئاملاب7.8 ـب ةحÓفلأ أريخأأ

ىلإأ طفنلأ ليخأدم عجأرت لعفب ،داشصتق’أ ضشامكنأ ببشسب ،يلأوتلأ ىلع ةعبأرلأ ةنشسلل رئأزجلأ اهنم يناعت يتلأ ةيلاملأ ةمزألل حبشصأأ
 .ضصاخلأ ىتح و يمومعلأ نيعاطقلأ يف فيظوتلأ تايلمع ديمجتو عيراششملأ نم ديدعلأ ديمجت ىلإأ ىدأأ أدأدتمأ ،نيثلثلأ نم رثكأأ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج
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ةئاملاب5.21 ةبشسن ىطختت ةلاطبلأ
يشضاملأ ةيليوج رهشش لÓخ
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ر˘ها˘ظ˘ت˘لا˘ب ضسمأأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ مز˘˘ت˘˘لأ

ىلع52ـلأ ءاثÓثلل ةم˘شصا˘ع˘لا˘ب
تأرا˘ع˘ششلأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘فأر ي˘˘لأو˘˘ت˘˘لأ
كأر˘˘ح˘˘لأ بلا˘˘ط˘˘م˘˘ب ة˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لأ
رئأزجلأ يف قلطنأ يذلأ يبعششلأ

ره˘شش ن˘م22 ـلأ خ˘يرا˘ت ذ˘ن˘˘م
˘مو˘ي ل˘ككو .ي˘شضا˘م˘لأ ير˘ف˘ي˘˘ف
لكششب مهددع عجأرت نإأو ،ءاثÓث
ن˘م تأر˘ششع˘لأ جر˘خ ،ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م
ةريشسم يف نيي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

ىرب˘كلأ عرأو˘ششلأ تبا˘ج ةد˘يد˘ج
د˘يد˘ج˘ت˘ل ى˘ط˘˘شسو˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
اياق˘ب ل˘ي˘حر˘ب ي˘عأد˘لأ م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م
يأأ ضضفرو قباشسلأ ماظنلأ زومر

رأو˘˘˘ح˘˘˘لأ لا˘˘˘˘كششأأ ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كشش

ةداعلأ هيلع تر˘ج ا˘م˘كو .م˘ه˘ع˘م

ع˘م˘ج˘ت ،ةر˘ي˘خأ’أ ع˘ي˘با˘˘شسأ’أ ي˘˘ف

ءأدهششلأ ةحاشسب ةبلطلأ تأرششع

ةر˘ي˘شسم ي˘ف أو˘ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ي نأأ ل˘˘ب˘˘ق

ربعو .يزكر˘م˘لأ د˘ير˘ب˘لأ ها˘ج˘تا˘ب

ن˘˘ع ،نو˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘لأ

ي˘ب˘ع˘ششلأ كأر˘ح˘لأ م˘ه˘ت˘ل˘˘شصأو˘˘م

اهب رأذي يتلأ ةقيرطلل ضضفأرلأ

تأرا˘ع˘ششلأ تعو˘ن˘˘تو . رأو˘˘ح˘˘لأ

ديع ما˘يأأ ثلا˘ث ،ا˘ه˘ع˘فر م˘ت ي˘ت˘لأ

اي دÓبل وتي˘ل˘ك» ن˘ي˘ب ،ى˘ح˘شضأ’أ

ام و˘ت˘ن ا˘ي ا˘ن˘حأأ ا˘ي«و «ن˘ي˘قأر˘شسلأ

نم اهريغو ، «نيشسباح ضشانأرام

تا˘ع˘ما˘ج˘لأ ى˘ق˘ب˘تو.تأرا˘ع˘˘ششلأ

ر˘ظ˘ن ي˘ف تا˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ل˘˘طو

كأرحلل نامأ’أ مامشص» نيريثكلأ

تاجاجتح’أ ةلشصأوم «يبعششلأ

ن˘م نو˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘˘ح

نأ’ ،مهبلاطمل ةباجتشس’أ عأزتنأ

هنأاشش نم ةمزأ’أ رمع نم ديدمتلأ

ىلع ةيشسكع راثآأ» هل نوكت نأأ

طا˘˘ب˘˘حإأو ير˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ عرا˘˘˘ششلأ

ةطلشسلاب اهتقث نأدقفو ضسوفنلأ

ةلطعلأ نم مغرلأ ىلعو .ةيلاحلأ

’إأ توأأ رهشش ةرأرحو ةيفيشصلأ

˘مو˘ي ل˘ك ة˘ب˘ل˘ط˘˘لأ نأأ تفÓ˘˘لأ نأأ

عرأو˘˘ششل˘˘ل نو˘˘جر˘˘خ˘˘˘ي ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث

تاي’وو ةمشصاعلاب اشصوشصخو

ةلشصأوم ىلع نورشصي ذإأ ىرخأأ

ي˘ف أو˘ن˘˘ل˘˘عأأ ا˘˘م˘˘ك تأر˘˘ي˘˘شسم˘˘لأ

نود˘ما˘شص نود˘ما˘شص» م˘هرا˘ع˘شش

راظتنأ يف ،«نوشضفأر ةباشصعللو

ةنجل تاعامتجأ هنع رفشستشس ام

ةبلطلأ تأر˘ي˘شسم د˘ع˘تو .رأو˘ح˘لأ

اكرحم ،يبعششلأ كأرحلأ ءدب ذنم

ةمهم ةحيرشش بلاط˘م˘ل أدد˘ج˘ت˘م

لشصأوتو يرئأزجلأ عمتجملأ نم

ة˘ط˘ل˘شسلأ ى˘ل˘ع ط˘غ˘˘شضلأ كلذ˘˘ب

ة˘ي˘ب˘ع˘ششلأ بلا˘ط˘˘م˘˘لأ ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ل

ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘لأ ثأد˘˘حإأو ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لأ

تايلاعفلأ فلتخم نم دوششنملأ

بعششلأ لامآأ قيقحتو ةيعمتجملأ

نيدشسفملأو داشسفلأ ةهجأوم يف

.نوناقلأ قيبطتو

¯  S°∏«º.±

يه و يندملأ عمتجملأ تايلاعف تفششك

تا˘با˘ق˘ن˘لأ ة˘ي˘لأرد˘˘ف˘˘ن˘˘ك ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م

و ةينهم تأدامع بناج ىلإأ ةيرئأزجلأ

ةيلحم و ةينطو تايعمج و تامظنم

يرواششت ءاقل دقع˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لأ مز˘ت˘ع˘ت

ة˘ي˘شسا˘ي˘شس بأز˘˘حأأ بنا˘˘ج ى˘˘لإأ ع˘˘م˘˘ج˘˘ي

تايشصخشش ،ةشضراعملأ ىلع ةبوشسحم

كأرحلأ اهزرفأ ةلعاف ىرخأأ و ةينطو

ل˘م˘شش م˘ل فد˘ه˘ب ي˘م˘ل˘˘شسلأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلأ

ةما˘ع ئدا˘ب˘م ة˘ق˘ي˘ثو لو˘ح تأردا˘ب˘م˘لأ

قÓط˘نإÓ˘ل ق˘فأو˘ت˘لأ طا˘ق˘ن ل˘ك ع˘م˘ج˘ت

دعبو.ةمزأÓل لح داجيأ يف نيعمتجم
يندملأ عمتجملأ تايلاعف نأ تركذ نأ

ةودن9102 نأو˘˘ج51 موي تم˘ظ˘ن

ةيعمج001 نم رثكأ اهترشضح ةينطو
جورخلل لح ةردابم عورششم نع تنلعأ

ي˘ت˘لأ ي˘شسا˘ي˘˘شسلأ دأد˘˘شسن’أ ة˘˘لا˘˘ح ن˘˘م
ءاقللأ أذهل أريشضحت و ،دÓبلأ اهششيعت
ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘شس’أ لÓ˘˘خ م˘˘ت يروا˘˘˘ششت˘˘˘لأ
بأز˘˘حأ’أ بل˘˘غأأ ةرا˘˘يز ن˘˘ي˘˘ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لأ
تايلاعف) ةشضراعملأ ىلع بوشسحملأ
ىلإأ (يطأرقميدلأ ليدبلأ و رييغتلأ ىوق

نيب ةي˘شصخ˘شش02 ن˘م ر˘ث˘كأأ بنا˘˘ج
ةلعاف و ةزراب ىرخأأ و ةينطو ةيشصخشش

تأءأرجإ’أ لك نأ ةدكؤوم ،كأرحلأ يف
عامتجإ’أ ضصيخرتب ةطبترملأ ةيرأدإ’أ
عمتجم˘لأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف تفا˘شضأو.تم˘ت د˘ق
كأرحلأ لشصأوتي هنأ اهل نايب يف يندملأ
ةشسماخلأ هتعمج يف يملشسلأ يبعششلأ

رأر˘˘شصإ’أ حور ضسف˘˘˘ن˘˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘ششع˘˘˘لأو
مدقي وهو تابثلأو يدحتلأو دومشصلأو
يهبأ ايلودو اينطو ايلحم ةرم لك يف

يف ةينطو˘لأ ة˘ي˘ب˘ع˘ششلأ ةد˘حو˘ل˘ل رو˘شص
ءأو˘جأ’أ هذ˘ه ى˘فو ، ة˘ي˘م˘ل˘˘شسلأ ه˘˘ترو˘˘ث
عمتجملأ تايلاع˘ف تا˘طا˘ششن ل˘شصأو˘ت˘ت
تاي˘شصو˘ت د˘ي˘شسج˘ت˘ل ة˘ي˘مأر˘لأ ي˘ند˘م˘لأ

نأوج51 موي ةدقعنملأ ةينطولأ ةودنلأ

دقع ىلأ لوشصولل اهنم ايعشسو9102

يف ءاج امك.عماجلأ ينطو˘لأ ي˘ق˘ت˘ل˘م˘لأ

فدهلأ قيق˘ح˘ت ة˘ي˘غ˘بو ه˘نأ نا˘ي˘ب˘لأ تأذ

ة˘مز’أ ل˘ح ي˘ف ة˘م˘ها˘شسمو دو˘ششن˘˘م˘˘لأ

تا˘ي˘لا˘ع˘ف تن˘كم˘ت دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلأ

ةيئانث تأءاقل دقع نم يندملأ عمتجملأ

ةيليوج81 نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ

تلمشش دقو9102 توأ90 ىلأ9102

يشسايشس بزح51 نم لك تأءاقللأ هذه

ةيشسايشس ةي˘شصخ˘شش02 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأ و

’و نيينأديم نيلعافو ةيرئأزج بخنو

ا˘˘نا˘˘م˘˘شض ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م تأءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لأ تلأز

فد˘ه˘بو ل˘˘م˘˘ششأو ع˘˘شسوأأ تأروا˘˘ششم˘˘ل
ذأو أذ˘ه.ة˘ع˘ما˘˘ج ة˘˘يؤور ى˘˘لأ لو˘˘شصو˘˘لأ
دقع يندملأ عمتجملأ تايلاعف تررق

9102 توأ71 موي يرواششت ءاقل لوأ
فلتخمل ريبكلأ بواجتلأ ن˘م˘ث˘ت ا˘ه˘نا˘ف
ةردابملأ هذه للكت نأ نيلمأ فأرطأ’أ
بلاطمل أد˘ي˘شسج˘ت دو˘ششن˘م˘لأ حا˘ج˘ن˘لا˘ب
داج رأو˘ح˘ل ا˘م˘عدو ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘ششلأ

يطأرقميد لاقتن’ ةفداهلأو لوؤوشسمو
ةيطأرقميد ةرح ةلود ءانبب حمشسي ضسلشس
ىلع ةحتفتم نوناقلأ اهمكحي ةيددعت
ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأ ئدا˘ب˘م را˘طأ ي˘ف م˘لا˘ع˘˘لأ

4591.

تاعامجلأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو دد˘شش
،نوم˘حد ن˘يد˘لأ حÓ˘شص ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
نأوعأأ مامأأ اهاقلأأ ةملك يف ضسمأأ

نمأÓل نيعباتلأ ماعلأ ماظنلأ ظفح
راخدأ مدع ةرورشض ىلع ينطولأ
و ةطرششلأ زاهج ةقفأرمل دهج يأأ
،ت’ا˘ج˘م˘لأ ل˘ك ي˘ف ه˘ب ءا˘˘ق˘˘تر’أ

ةطونملأ ماهملأ عيشسوت رأرغ ىلع
ي˘ح˘˘شصلأ ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ ل˘˘م˘˘ششت˘˘ل ه˘˘ب
ل˘م˘ع˘لأ را˘طإأ ي˘ف ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لا˘˘ب
أذ˘ك و ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأÓ˘ل يرأو˘ج˘˘لأ
عبات ةيئي˘ب˘لأ ة˘طر˘ششل˘ل عر˘ف ءا˘ششنإأ
ةبراحم ضضرغب ةيئاشضقلأ ةطرششلل
ةر˘شضم˘لأ ة˘ي˘ب˘ل˘شسلأ تا˘ي˘كو˘˘ل˘˘شسلأ
أذ˘ه ي˘ف نو˘م˘حد لا˘قو.ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ماعلأ ريدملأ ةيعمب لمعن«:ددشصلأ
ة˘ق˘فأر˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ن˘˘مأÓ˘˘ل
اهب لوشصولل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘طر˘ششلأ
ة˘ي˘طر˘ششلأ ةز˘˘ه˘˘جأ’أ فا˘˘شصم ى˘˘لإأ
ت’ا˘ج˘م ي˘ف ةرو˘ط˘ت˘م˘˘لأ لود˘˘ل˘˘ل
،ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأو ن˘يو˘كت˘لأو ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ

ضضع˘ب ي˘ف تل˘شصو ا˘ه˘نأأو ة˘شصا˘˘خ
تايوت˘شسم ى˘لإأ ،ا˘ه˘ل˘م˘ع ت’ا˘ج˘م
نأأ نود ،ةبرجتلأ و ءأدأ’أ نم ةيلاع
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’أ بنا˘˘˘ج˘˘˘لأ ى˘˘˘شسن˘˘˘ن
مهقفأرنشس اننأأ ثيح, ني˘ب˘شست˘ن˘م˘ل˘ل
تايناكمإ’أ لكب لاجملأ أذه يف
درأوملأ هب حمشست ام قفو ةحاتملأ
ر˘يزو هو˘ن ا˘م˘ك.«ة˘لود˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘˘لأ
يذ˘لأ ءأدأ’أ ىو˘ت˘شسم˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ

ام وه و ،ةشسشسؤوملأ هيلإأ تلشصو
اهئانبأاب زأزتع’أ و راختفÓل وعدي
وحن اهب ءا˘ق˘تر’أ ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ
نأأ نومحد حشضوأأو.امئأد لشضفأ’أ
تأو˘ن˘˘شسلأ ي˘˘ف تر˘˘خ˘˘شس ة˘˘لود˘˘لأ

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تا˘ي˘لآ’أ ل˘ك ة˘ق˘با˘شسلأ
ةيلاملأ تايناكمإ’أو ةيم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو
معدو رامثتشس’أ عيجششتل ةيداملأو
ةورثلل ةجتنملأ تاشسشسؤوملأ ءاششنإأ
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلأ را˘˘ثآ’أ ل˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘ت نود
ي˘ت˘لأ ة˘يدا˘˘شصت˘˘ق’أ تا˘˘طا˘˘ششن˘˘ل˘˘ل
هنأأ ريغ ، ةئيبلأ ثولت نأأ نكمي
ةرأزو˘ل ي˘نأد˘ي˘م˘لأ ل˘م˘˘ع˘˘لأ م˘˘غرو
تاعاطقلأ عم قيشسنتلاب ةيلخأدلأ
تا˘ب˘شصم˘˘لأ ضضع˘˘ب نأأ ’إأ ىر˘˘خأ’أ
ثولت تلأزام ةلئاشسلأ ةيعانشصلأ
طيحملأ أذكو ئطأوششلأو نايدولأ
لعج ام وهو.ي˘نا˘كشسلأو ي˘ي˘ب˘ط˘لأ

ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ريزو
تقو يف ه˘جو˘ي ،م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
، يرا˘ج˘˘لأ عو˘˘ب˘˘شسأ’أ ن˘˘م ق˘˘با˘˘شس
،ةيروهم˘ج˘لأ ة’و ى˘لإأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ذا˘خ˘تأ ةرور˘شض ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف دد˘ششي
د˘˘شض ة˘˘مرا˘˘شص ة˘˘ي˘˘عدر تأءأر˘˘˘جإأ
نايدولأو رحبلل ةثولملأ عناشصملأ

يئيبلأ ماظنلأ ىلع ابلشس رثؤوي ام
ةحأر و ةحشص أذك و يجولوكيإ’أو
مشسوملأ أذه يف ةشصاخ, نينطأوملأ
ى˘ل˘ع أر˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإأ د˘˘ه˘˘ششي يذ˘˘لأ
ةيلخأدلأ ريزو دكأأ ثيح,ئطأوششلأ
تاطلشسلأ نأأ اه˘تأذ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ي˘ف
ع˘˘م ل˘˘ها˘˘شست˘˘ت ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ
ة˘يرا˘شسلأ ن˘ي˘نأو˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘˘لأ
تأرأرق رأدشصإأ مت˘ي˘شسو لو˘ع˘ف˘م˘لأ
تا˘شسشسؤو˘م˘لأ ق˘ل˘غ ى˘لإأ ل˘شصت د˘ق
بشص يف رمتشست يتلأ ةيعانشصلأ
ي˘ف ي˘ئأو˘ششع ل˘كششب ا˘˘ه˘˘تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن
اهتجلاعم نود ئطأوششلأو ةيدوأ’أ

.نوناقلأ هيلع ضصني امبشسح
S°∏«º.±

ةيريدم اهتمدق ةليشصح رخأأ تفششك
ضضافخنأ نع ةير˘ئأز˘ج˘لأ كرا˘م˘ج˘لأ
ةقلعت˘م˘لأ دأو˘م˘لأ دأر˘ي˘ت˘شسأ ةرو˘تا˘ف
ةبشسنب دوقولأ يأأ تويزلأو ةقاطلاب

اهتميق تردق ثيح,ةئاملاب22.26

ل˘با˘ق˘م ر’ود نو˘ي˘ل˘م15.572ـب

ترد˘قو.ر’ود نو˘ي˘ل˘م23.927
ةدروتشسملأ ةيئأذغلأ دأوملأ ةروتاف

316.4 لباقم ر’ود رايلم721.4

مت امك .(%25.01-) ر’ود رايلم
ىل˘ع تا˘ظ˘حÓ˘م˘لأ ضسف˘ن ل˘ي˘ج˘شست
يحÓفلأ داتعلاب ةشصاخلأ ةروتافلأ
هدأر˘˘ي˘˘ت˘˘شسأ ةرو˘˘تا˘˘ف ترد˘˘ق يذ˘˘˘لأ

ل˘با˘ق˘م ر’ود نو˘ي˘ل˘م60.352ـب

(%21.8-) ر’ود نويلم14.572
يعانشصلأ داتعلل ةبشسنلاب كلذك و

28.7 لباقم ر’ود رايلم14.7ـب

اميف امأأ.(42.5% -) ر’ود رايلم

ريغ ةيكÓهتشس’أ دأو˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

رايلم22.3 ـب تردق يتلأ ةيئأذغلأ

-) ر’ود رايلم03.3 لباقم ر’ود

تفر˘˘ع ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ف.(%63.2

دأريتشس’أ ةبعشش ن˘م ن˘ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م

و ة˘نرا˘ق˘م˘لأ ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترأ

ف˘˘شصن دأو˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘مأ’أ ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي

ـب اهتروتاف تردق يتلأ ةعنشصملأ

24.5 لباق˘م ر’ود را˘ي˘ل˘م08.5

ىلإأ ةفاشضإأ (%21.7+) ر’ود رايلم

ـب ترد˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ما˘˘˘خ˘˘˘لأ دأو˘˘˘م˘˘˘لأ

ل˘با˘ق˘م ر’ود را˘ي˘˘ل˘˘م70.40.1

(%40.7+) ر’ود نويلم44.479

نم لوأ’أ يشسأدشسلأ لÓخ كلذو

±.S°∏«º.ةيراجلأ ةنشسلأ

52ـلأ مهتريشسم يف

مهبلاطمب مهكشسمت نودكؤويو مهكأرح نولشصأوي ةبلطلأ

طيحملاب ةرشضملأ ةيبلشسلأ تايكولشسلأ ةبراحم ضضرغب

ءاششنإأ نع نلعي ةيلخأدلأ ريزو
 ةيئيبلأ ةطرششلل عرف

ةيراجلأ ةنشسلأ ةياهن عم ايئاهن هدأريتشسأ نع ءانغتشس’أ راظتنأ يف

دوقولأ دأريتشسأ ةروتاف ضضيفخت يف حجنت رئأزجلأ

لبقملأ توأأ71 موي يرواششت ءاقل

دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةمزألأ نم جورخلل تأردابملأ لمشش مل ررقت بأزحأأو تايعمج ، تاباقن
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ا˘ه˘ما˘ه˘م ا˘هزر˘˘بأا ن˘˘م نأا ةد˘˘كؤو˘˘م

نم دحلا يف ةمهاشسملا اهفادهأاو

ءانبأل ةيجراخلاو ةيلخادلا ةرجهلا

تاءا˘˘ف˘˘كلا يوذ ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ىلع لمعلاو ، ةينهملاو ةيملعلا

ةرهاظلا هذهل يدشصتلل تايلآا قلخ

تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ب

ةيعمجلا صسيئر لاقو . ةشصتخملا

ةيعمجلا لا˘م˘عأا لل˘خ بخ˘ت˘ن˘م˘لا

هنا ةزيعم لامج ةيشسيشسأاتلا ةماعلا

فدهت ةيملع ،ةينابشش ةيعمج يه

ةمهاشسملا ىلإا ا˘شسا˘شسأا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

تلاغششنا ع˘فر ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ي˘ف

ةيملع˘لا تاءا˘ف˘كلا يوذ با˘ب˘ششلا

ى˘لإا فر˘ح˘لاو ن˘ه˘م˘لا با˘ح˘˘شصأاو

ىوتشسملا ىلع ةيشصولا تاطلشسلا

ةزيعم دكأا امك .يلحملاو ينطولا

بابششلل ةينطولا ةمظنملا رود نأا

ةينهملاو ةيملعلا تاءافكلا يوذ

يف ةمهاشسملا وه رئازجلا لجأا نم
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لا ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا

يوذ نم رئازجلا ءانبأل ةيجراخلاو
، ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تاءا˘ف˘كلا

يدشصتلل تايلآا قلخ ىلع لمعلاو
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
د˘˘كأاو . ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيلحملا تاربخلا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا

تاءا˘ق˘ل˘لا لل˘خ ن˘م ، ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو
بابششلا نيكم˘تو م˘عد˘ل ة˘يرود˘لا

ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ب ع˘˘فد˘˘لا ن˘˘م
ي˘ف ة˘م˘ها˘˘شسم˘˘لا و ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا
تارد˘ق˘˘لاو تارا˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت
يوذ بابششلل ةيعامجلاو ةيدرفلا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا برا˘ج˘ت˘لاو تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا

نم اهن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو
، ةينابششلا تلدابملاب مايقلا للخ
ي˘ف ةر˘كت˘ب˘م˘لا را˘كفألا ة˘ق˘فار˘مو
، ةن˘ه˘م˘لا ة˘ي˘قر˘تو ر˘يو˘ط˘ت لا˘ج˘م
لشصاوتلاو م˘ه˘ع˘ي˘ج˘ششت˘ب ما˘ي˘ق˘لاو

لاثم اونوكيل مه˘م˘ير˘كتو م˘ه˘ع˘م
قبشس ام ىلإا ةفاشضإاو . هب ىدتقي
ىلع لمعلا ىلع ثدحتملا ددشش
تادا˘ه˘˘ششلا يوذ با˘˘ب˘˘ششلا ط˘˘بر
يعا˘م˘ت˘جلا ط˘ي˘ح˘م˘لا˘ب ن˘ه˘م˘لاو
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسلاو يدا˘˘شصت˘˘قلاو
ءاشضقلا يف ةمهاشسملا و مهتاربخ
˘ما˘ي˘ق˘لا لل˘خ ن˘م ة˘لا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع
صصر˘˘ف لو˘˘ح با˘˘ب˘˘˘ششلا مل˘˘˘عإا˘˘˘ب
عم نواعتلاب مههيجوتو ليغششتلا
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا

ةينطولا ةلاكولا) صضرقلا قيدانشص
ةلاكولا ، بابششلا ليغششت معدل
،رغشصملا صضرقلا رييشستل ةينطولا
ىلع نيمأاتلل ينطولا قودنشصلا
ليغششتلا صصرف عي˘م˘جو ة˘لا˘ط˘ب˘لا
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ترر˘ق ا˘م˘˘ك.(ىر˘˘خألا
تاءافكلا يوذ بابششلل ةينطولا
رئازجلا لجأا نم ةينهملاو ةيملعلا
للخ نم يملعلا ثحبلا عيجششت
ةينابششلا ع˘يرا˘ششم˘ل˘ل ز˘ئاو˘ج ح˘ن˘م

ةزيمتم˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تارا˘كت˘بلاو
تا˘ع˘ما˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘لو
ن˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘كار˘˘مو د˘˘ها˘˘ع˘˘م˘˘لاو
تا˘ق˘با˘شسم˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘تو ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

عيجششت عم ةيمل˘ع˘لا صضرا˘ع˘م˘لاو
ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع با˘˘ب˘˘ششلا

ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘شصلا ع˘يرا˘ششم
ي˘ف ى˘ع˘شستو . ة˘يود˘ي˘لا فر˘ح˘لاو
بابششلل ةينطولا ةمظنملا لباقملا
ةينهملاو ةيملعلا تاءافكلا يوذ
لشصاوتلا ليعفت رئازجلا لجأا نم
تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ع˘˘م
تاذ ةينهملاو ةيمل˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘ب˘ششلا
ايلودو اينطو ةكرتششملا فادهألا
تامي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ل˘ظ ي˘ف
نأا˘ششلا اذ˘ه ي˘ف ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
مايأاو تايقتلم ميظنت ىلإا ةفاشضإا
،تار˘شضا˘ح˘مو تاود˘نو ة˘ي˘˘شسارد
، ة˘ي˘ن˘ه˘مو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع تا˘˘يد˘˘ت˘˘ن˘˘م
ةي˘قر˘تو ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘ل˘ل
.ةينطولا ةيمنتلل ةمدخ رامثتشسلا
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صسمأا ( ة˘ع˘ل˘ط˘م) ردا˘شصم تف˘ششك

تا˘˘ي˘˘فو ة˘˘ل˘˘ي˘˘شصح عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘˘ع

عا˘ق˘ب˘لا˘ب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا جا˘˘ج˘˘ح˘˘لا

مهتفاو ا˘جا˘ح11 ىلإا ة˘شسد˘ق˘م˘لا

رمألا ايفوت ني˘جا˘ح ر˘خأاو ة˘ي˘ن˘م˘لا

بيط بيط جاحلا نم لكب قلعتي

ةنشس48 غلبي نازيليغ ةيلو نم

دبع طلجل جاحلا ىلإا ةفاشضإلاب

ديلاوم نم ةيدملا ةيلو نم رداقلا

وأا تاديكأات راظتنا يف اذه2491

ينطولا ناويدلا نم يمشسر يفن

د˘˘كأا يذ˘˘˘لا ةر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ج˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل

ةا˘فو تلا˘ح ع˘برأا ل˘ي˘˘ج˘˘شست ن˘˘ع

توأا01 مو˘ي ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ط˘˘ق˘˘ف

ناويدلا فششك هتهج نم.يراجلا

مشسومل جحلا مشسوم ةليشصح نع

ءاجو.ىلوألا هتل˘حر˘م ي˘ف9102
جحلل ين˘طو˘لا ناو˘يد˘لا نا˘ي˘ب ي˘ف
نيذلا جاجحلا ددع غلب ةرمعلاو

789.63 تاق˘ح˘ت˘شسم˘لا او˘ع˘فد

مهيف ام˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب201 ةب˘شسن˘ب
زجحلا ددع تغلب ةلماجملا جاجح
ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘كاذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا

248.53 ةر˘˘م لوأل تثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘شسا

تغلب ا˘م˘ك ة˘ئا˘م˘لا˘ب99 ة˘ب˘شسن˘ب
فرغلل ينورتكلإلا زجحلا ةبشسن

ةئاملاب99 ةث˘لا˘ث˘لا ه˘ت˘ن˘شس ي˘ف
ي˘لا˘˘م˘˘جإلا دد˘˘ع˘˘لا صصو˘˘شصخ˘˘بو
مهناكشسإاو مهلاب˘ق˘ت˘شسا م˘ت ن˘يذ˘ل˘ل
غ˘ل˘ب د˘ق˘ف ة˘شسد˘ق˘م˘لا عا˘ق˘ب˘˘لا ي˘˘ف

اورم اجاح01112 مهنم51963
مشسوملا يف ةرونملا ةنيدملا ربع

اولشصو نيذلا ددع غلب امك لوألا
ةدج راطم ربع ةكم ىلإا ةرششابم

نأا نا˘ي˘ب˘لا د˘كأاو .ا˘جا˘˘ح37251
تمت ينورتكلإلا نيكشستلا ةيلمع
طشسوتم ردق ثيح ر˘ي˘ب˘ك حا˘ج˘ن˘ب
ةد˘˘حاو˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا نا˘˘كشسإا ن˘˘مز

ةعاشس جاح003 نم ةنوكتملاو
ةيلمع تدهشش نيتلحر لإا ةدحاو
تا˘˘بو˘˘ع˘˘شصلا صضع˘˘ب م˘˘ه˘˘نا˘˘كشسإا
صضعبب نيلماعتملا للخإا ببشسب
مهناكشسإا م˘ت نا˘ت˘ل˘لاو م˘ه˘تاد˘قا˘ع˘ت
.جاجحلا تلاغششناب لفكتلا دعب
م˘˘˘ت رد˘˘˘شصم˘˘˘˘لا صسف˘˘˘˘ن فا˘˘˘˘شضأاو
ةينورتكلإلا تاريششأاتلا رادشصتشسا

001 ر˘ئاز˘ج˘˘لا جا˘˘ج˘˘ح ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل
ةيوجلا تلحرلا ددع غلبو ةئاملاب
جاجحلا اهنت˘م ى˘ل˘ع ل˘شصو ي˘ت˘لا

اهنم121 ةشسدقم˘لا عا˘ق˘ب˘لا ى˘لإا

ةيو˘ج˘لا طو˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت56

ةعبات64 ا˘ه˘ن˘مو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

01 اهنمو ة˘يدو˘ع˘شسلا طو˘ط˘خ˘ل˘ل
صسا˘˘ن نارا˘˘ي˘˘ط ة˘˘كر˘˘ششل ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت
نم رثكأاب لفكتلا متو ةيدوعشسلا

مت ةلماجملا جاجح نم جاح008
يميظنتلا راشسملا نمشض مهجاردإا
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب صصو˘˘شصخ˘˘بو .ج˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل
دد˘ع نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘شضوأا تل˘حر˘˘لا

35 تغلب رئازجلا راطمب تلحرلا
غلب نارهو راطمب تلحرلا ددع

را˘˘ط˘˘م˘˘ب تل˘˘حر˘˘لا دد˘˘˘ع82

تلحرلا ددع02 غلب ةنيطنشسق

تلحر01 تغلب ةلقرو راطمب
ة˘با˘ن˘ع را˘ط˘م˘ب تل˘˘حر˘˘لا دد˘˘عو

. تلحر01 تغلب
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ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تلجشس
اهتلخدت ةليشصح يف ةنتاب ةيلول

ديع نم ني˘لولا ن˘ي˘مو˘ي˘لا لل˘خ

اقيرح61 كرا˘ب˘م˘لا ى˘˘ح˘˘شضألا
ة˘ي˘عارز ل˘ي˘˘شصا˘˘ح˘˘مو تا˘˘با˘˘غ˘˘ل
،ةشسباي صشئاششحو ةرمثم راجششأاو
ةيلولا بارت نم ةفلتخم قطانمب

اميف ،ةربتعم ةيدام رئاشسخ تفلخ
اهمهأا نم ،هذاقنإا نكمي ام ذاقنإا مت

70 ةلجشسملا رئاشسخلا ثيح نم
ة˘با˘غ ق˘ير˘ح رار˘غ ى˘ل˘ع ،ق˘ئار˘˘ح
ع˘ل˘ع˘ل˘ششلا ل˘ب˘ج˘˘ب ةا˘˘م˘˘لا˘˘ت لو˘˘ك
ةيدلب ةمزلب ةين˘طو˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا˘ب
مت يذلا ،ةنتاب ةرئاد ةبعششلا يداو
ف˘ل˘خو د˘ي˘ع˘لا مو˘ي ه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘لا

نم را˘ت˘كه10 ي˘لاو˘ح قار˘ت˘حا
يلاوح هب تقرتحاو يباغلا ءاطغلا

ام˘ي˘ف ،ر˘شضخأا طو˘ل˘ب تا˘قا˘ب01

د22و ا˘˘˘˘˘شس22 ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تماد
نا˘كم˘لا˘ب ق˘ير˘ح ى˘لإا ة˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
تلوزات ةيدلبب يلثورب ىمشسملا

راتكه20 يلاوح ىلع ىتأا يذلا

31 ي˘لاو˘حو ة˘˘شسبا˘˘ي صشئا˘˘ششح

راجششأا40 هوششتو ةقاط ةرجشش
ناوعأا نكمت امك ،يبلح ربونشص
قيرح دامخا نم ةيندملا ةيامحلا
نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب ه˘˘بو˘˘ب˘˘شش ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘˘ف
لا˘غو˘فا ل˘ب˘ج -ف˘ي˘ف˘ل ى˘م˘شسم˘لا

صسأار ةرئاد تماخلات ةيدلب برغ
ةد˘م تقر˘غ˘ت˘شسا يذ˘˘لا ،نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا

فل˘خو ،د53و ا˘شس31 هدام˘خإا

نم را˘ت˘كه10 ي˘لاو˘ح قار˘ت˘حا
امك ،ي˘ب˘ل˘ح˘لا ر˘بو˘ن˘شصلا را˘ج˘ششأا
مزر قيرح حلاشصملا تاذ تلجشس
نا˘كم˘لا˘ب ق˘ل˘ط˘لا ءاو˘ه ي˘ف ن˘˘ب˘˘ت

ةيرقب عبشس كوشش ةتششم ىمشسملا
نيع ةرئادو ةيدلب صشوللق عارذ
ثلث ةدم يف دمخأا دقو ،رشساج
يلاوح قارت˘حا ا˘ف˘ل˘خ˘م ،تا˘عا˘شس

غلبي حلفل اكلم نبت ةمزر007

ةيلمع يفو ،ةنشس05 رمعلا نم
قيرح ىتأا دقف ةلشصفنمو ةلثمم
بآار˘˘م ل˘˘˘خاد ن˘˘˘ب˘˘˘ت مزر ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دلوأا ة˘ت˘ششم ى˘م˘شسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب
رداقلا دبع ليز˘ع ة˘يد˘ل˘ب ة˘ف˘ير˘شش
دا˘م˘خإا م˘˘ث ثي˘˘حراز˘˘ج˘˘لا ةر˘˘ئاد˘˘ب
يلاو˘ح ى˘ل˘ع ى˘تأا يذ˘لا ق˘ير˘ح˘لا

راطنق002و ن˘ب˘ت ة˘˘مزر073

فقشسو راقبأا40 كلهو ريعشش
حاو˘لألا ن˘م عو˘ن˘شصم˘لا بآار˘م˘˘لا
نم غل˘ب˘ي حل˘ف˘ل كل˘م ة˘ي˘ب˘ششخ˘لا

قيرح دمخا امك .ةنشس56 رمعلا
زو˘ح ى˘م˘شسم˘لا نا˘كم˘˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘غ
ل˘ب˘ج ة˘لود˘لا ة˘با˘˘غ -تما˘˘م˘˘حا˘˘ت
،رذعم˘لا ةر˘ئادو ة˘يد˘ل˘ب ف˘ير˘عو˘ب

تاراتكه50 ي˘لاو˘ح ى˘ل˘ع ى˘تأا

ةرجشش02و ة˘˘شسبا˘˘˘ي صشئا˘˘˘ششح
را˘كز ل˘ب˘ج˘بو ،را˘عر˘عو نو˘ت˘˘يز
صسأار ةرئادب ةبقيق ةيدلبل عباتلا
ةباغ قيرح يف مكحتلا مت نويعلا

5.1 ي˘لاو˘˘ح قار˘˘ت˘˘حا ى˘˘لإا ىدأا

5.2و ة˘˘شسبا˘˘ي صشئا˘˘ششح را˘˘ت˘˘˘كه
قارتحا لمشش يباغ ءاطغ راتكه

يبلح ربونشص ةرجشش04 يلاوح
دامخإلا ةيلمع تماد دقو ةقاطلاو

يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف .د50و ا˘˘شس60
فلتخم علدنا بابشسأا هيف ىقبت
.لوهجم قئارحلا هذه

T°ƒT°É¿.ì

تاباغلا ةظفاحم وفظوم لشصاو
ءا˘˘ثل˘˘ث˘˘لا صسمأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘˘ل
رششاعلا مويلل يملشسلا مهماشصتعا

ةظفاحم يفظومل ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ةظفاحملا رقم مامأا ةبانع تاباغلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسلاو م˘˘˘ه˘˘˘˘تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششنا
ة˘ير˘يد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘˘ل
ظفاحم ليحرب ةبلاطملاو . ةماعلا
دحلا نامشض عم ةيلولل تاباغلا
دامخإا ةيولوألا ) ةمدخلل ىندألا
تاباغلا يف علدنت يتلا ( قئارحلا
ةداعلاكو ققششلا وأا صشارحألا وأا

رهظت تاتفل نيمشصت˘ع˘م˘لا ع˘فر

اوعفر يتلاو ةددعتملا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م

ى˘˘لإا بلا˘˘ط˘˘م ة˘˘ح˘˘ئل ا˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ششب

دنم تا˘با˘غ˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ىلع ماشصتعلا نم لوألا مويلا

دد˘˘جو .م˘˘هرو˘˘جأا د˘˘يد˘˘شست رار˘˘˘غ

يز˘لا˘ب م˘ه˘جا˘ج˘ت˘حإا نو˘ف˘ظو˘˘م˘˘لا

ر˘ق˘م ما˘مأا ي˘˘ند˘˘م˘˘لاو ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

ةيليوج50 ي˘ح˘ب ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لا

ي˘ف ة˘يلو˘ل˘ل ي˘بر˘غ˘˘لا ل˘˘ه˘˘شسلا˘˘ب

هموي يف رمتشسي ددجتم ماشصتعا

ثلاث عم نمازتي يذلاو رششاعلا

. كرابملا ىحشضألا ديع مايأا
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ةنتابب ديعلإ يموي لÓخ اقيرح61 ليجسست

ليشصاحملأ يف ةربتعم ةيدام رئاشسخ
قئأرحلأ ببشسب تانأويحلأو راجششألأو بقع يمسسر لكسشب اهماهم ةرسشابم نع ،رئإزجلإ لجأإ نم ةينهملإو ةيملعلإ تإءافكلإ يوذ بابسشلل ةينطولإ ةمظنملإ تنلعأإ

ةينطو ةيعمجل يسسيسسأاتلإ حيرسصتلإ ليجسست لسصو لÓخ نم ةيلحملإ تاعامجلإو ةيلخإدلإ ةرإزو لبق نم دامتع’إ ىلع ةقداسصملإ
 .يراجلإ توإ ةيإدب

ةزيمتملإ ةيملعلإ تإراكتبÓل زئإوج حنم و تاعماجلإ يجيرخل تإرامثتسس’إ عيجسشت عم

جراخلل ةغمدألأ ةرجه نم دحلأ اهفده ةينطو ةمظنم دÓيم

 ةرمعلإو جحلل ينطولإ نإويدلإ بسسح

اجاح11 ىلإأ تايفولأ ددع عافترأ
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ق˘ل˘غ ةر˘ها˘ظ تدا˘ع ة˘˘ن˘˘شس ل˘˘كك
ةبشسانمب لجيج ةيلو˘ب م˘عا˘ط˘م˘لا

اه˘لل˘ظ˘ب ي˘ق˘ل˘ت˘ل ى˘ح˘شضألا د˘ي˘ع
صشي˘نرو˘كلا ة˘م˘شصا˘ع راوز ى˘ل˘˘ع
ن˘يذ˘لا لا˘م˘ع˘لا ا˘م˘ي˘شس ا˘ه˘نا˘كشسو
قطانمب ةينه˘م تا˘طا˘ششن نو˘لاز˘ي
مهفورظ مهرطشضت نيذلاو ةديعب
. مهلزانم جراخ م˘ه˘تا˘ب˘جو لوا˘ن˘ت

81 ةيلولا راوز نم فلآلا دجوو
ا˘م˘ي˘شس ءا˘˘ثل˘˘ث˘˘لا صسمأا م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأا
لا˘˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘شصم˘˘˘لا
مامأا ةديعبلا قطانملا نم نيمداقلا

نم قطانم ةدع˘ب ة˘ق˘ل˘غ˘م م˘عا˘ط˘م
ةريخألا هذه حتفت مل ثيح ةيلولا
ديعلا يموي ءاشضقنا دعب اهباوبأا
نينطاوملا فلآا ربجأا يذلا رمألا
م˘ه˘تا˘ب˘جو لوا˘ن˘ت اودا˘ت˘عا ن˘˘يذ˘˘لا
ءاذغ˘لا ة˘ب˘جو اد˘يد˘ح˘تو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ءا˘ف˘ت˘كإلا ى˘ل˘ع م˘عا˘ط˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
نشسحأا يفو حابشصلا روطف لوانتب
» ر˘ئا˘ط˘ششب دا˘ج˘ن˘˘ت˘˘شسإلا لاو˘˘حألا

ىلإا ةدوعلا وأا قمرلا دشسل «ازتيبلا
تابطرملا عيب تلحمو يهاقملا
.بيلحلاو تايولحلا صضعب لوانتل
ةيلولاب ةراجتلا ةيريدم نأا مغرو
امراشص اجمانرب تطبشض دق تناك
لل˘خ ن˘م د˘ي˘ع˘لا ما˘يأا ة˘مواد˘م˘ل˘˘ل

نامشضب ارجات4502 وحن فيلكت
نينطاوملل تامدخلا ميدقت ةيلمع
ارابتعا ةيلاتتم مايأا ةشسمخ ةدمل
اعبط م˘ه˘ن˘مو د˘ي˘ع˘لا ما˘يأا لوأا ن˘م
اذ˘˘ه نأا لإا م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا
طئاحلا صضرع هب برشض جمانربلا

للخ نم ءلؤوه صضعب لبق نم
يف اهحتف مدعو مهمعاطم قلغ
مايأل امبرو ديعلا نم موي ثلاث
ءلؤوه هلعفي نأا داتعا امك ،ىرخأا
ةبشسانمب ىرحألاب وأا قباشسلا يف
صضعب ججحتيو .ةيشضاملا دايعألا
اوشضفر نيذلا معاطملا باحشصأا
فعشضب لج˘ي˘ج˘ب م˘ه˘تل˘ح˘م ح˘ت˘ف
ةل˘ي˘ط ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإلا
ديع بقعي يذلا لوألا عوبشسألا
بلغأا نأا ىوعدب كلذو ىحشضألا

ةمخت ةلاح ي˘ف نو˘نو˘كي ن˘ئا˘بز˘لا

˘مو˘ح˘ل˘ل ف˘ث˘كم˘لا لوا˘ن˘ت˘˘لا ءار˘˘ج

ر˘ئا˘شسخ م˘هد˘ب˘كي ا˘م˘م ي˘حا˘شضألا

مهم˘عا˘ط˘م ح˘ت˘ف لا˘ح ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك

بلاغلا يف دجت ل تابجو دادعإاو

اهيمرل مهرطشضي امم اهلكأاي نم

مهبشسح رشسفي ام مويلا ةياهن يف

لل˘˘خ ة˘˘˘حار˘˘˘لا ى˘˘˘لإا م˘˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘كر

د˘ي˘ع ي˘ل˘ي يذ˘لا لوألا عو˘˘ب˘˘شسألا

نوذخأاي نم مهنمو لب ىحشضألا

تيقوتلا اذه يف ةيونشسلا مهتلطع

ن˘يد˘ق˘ت˘ن˘م˘لا بشسح ن˘ي˘لا˘ب˘م ر˘ي˘غ

فلآا ر˘˘ي˘˘شصم˘˘ب فر˘˘شصت اذ˘˘كه˘˘˘ل

مهرطشضت نيذلا نئابزلاو لامعلا

مهتابجو لوانتل ةينهملا مهفورظ

نأاو اميشس مهلزانم جراخ ةيئاذغلا

نمازتي ماعلا اذهل ىحشضألا ديع

فرعي يذلا فايطشصإلا مشسوم عم

ىلع نيفاطشصملا نييلم رطاقت

. ةيلولا ئطاوشش

 ةموإدملإ جمانرب طئاحلإ سضرع ةبراسض

 لجيجب فلآلأ «عّوجت»  و اهبأوبأأ قلغت معاطملأ

مهبلاطمل عامتسس’إو مهت’اغسشنإ قيقحتب إوبلاط

ةبانعب رششاعلأ مويلل نومشصتعي تاباغلأ وفظوم

ةي˘م˘ح˘م صسمأا لوأا را˘ه˘ن تد˘ه˘شش
ط˘ب˘شضلا˘بو ح˘˘لا˘˘شص ي˘˘ن˘˘ب ل˘˘ب˘˘ج
زاجم ةيدلب˘ب  ن˘يدرو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ريبك قيرح علدنا ةملاقب ءافشصلا

06 ي˘لاو˘˘ح فل˘˘تإا ي˘˘ف بب˘˘شست
و ن˘ي˘ل˘ف˘لا را˘˘ج˘˘ششأا ن˘˘م ارا˘˘ت˘˘كه
يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف ،صسو˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم ه˘ي˘ف تن˘كم˘˘ت

و ةباغلا يقاب ةيامح نم ةيندملا

7 ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه˘ل تر˘خ˘شس د˘˘ق

يرششب دادعتب و ءافطإا تانحاشش

اهيلع فرششأا و انوع04 ـب ردق
قيشسنتلاب ةيندملا ةيام˘ح˘لا ر˘يد˘م
يتيدلب و تاباغ˘لا ة˘ظ˘ف˘ت˘ح˘م ع˘م
. افشصلا زاجمو فوقششوب
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 سسوتيلاكلإ و نيلفلإ راجسشأإ نم إراتكه06 يلإوح فÓتإإ يف تببسست

ةملاقب حلاشص ينب ةيمحم ىلع يتأات قئأرحلأ

ةملاقب احوتفم ابأرشضإأ نونششي قرششلل نأرمعلأ و ءانبلأ ةكرششب ةلماعو لماع001 نم ديزأأ
( اقباشس فييكتلا و ءابرهكلا و صصيشصرتلا ةلواقم ) قرششلل نارمعلاو ءانبلا ةكرششب ةلماعو لماع001 نم ديزأا عوبشسألا ةياهن نشش
عرفلا صسيئر بشسح و ،ةيوناثلا لاغششإلل ةملاق يوهجلا ريدملا ليحرب نيبلاطم لمعلا نع احوتفم ابارشضإا يف ةملاقب دمحأا ةرهموبب
يف ةيوناثلا لاغششألل ةملاق يوهجلا ريدملا تنعت و ، لمعلا فورظ ىلع مهنم اجاجتحا بارشضإلا اذهب اوماق مهنأا ،ةشسشسؤوملل يباقنلا
عيمجل هقلغو لامعلا بلاطمل هتيبلت مدع و يرادإلا مقاطلا ىتح لو يباقنلا عرفلا ىلإا عوجرلا نود تارارقلاب دارفنلاو ةطلشسلا لامعتشسا
تاذ لوقي هنأا لإا ،لامعلا لكاششمل لولح داجيإا و عشضولا ةششقانم لجا نم ريدملل تهجو يتلا ةديدعلا تلشسارملا مغر ،راوحلا باوبأا
لخدتت ةياغ ىلإا لمعلا نع حوتفم بارشضإا يف لوخدلا و ةشسشسؤوملا لشش اوررق  راوحلا بولشسأل قلطملا هشضفر و هتنعت مامأا  ثدحتملا
ةنجل بيشصنت ،ةيعامجلا ةيقافتلا ديدجت يف ثدحتملا تاذ اهشصخل يتلا لمعا لكاششمل لح داجيإا و ريدملا ةيحنتل ةينعملا تاهجلا
،ررشضلا تاشضيوعت ةعجارم ، جاتنإلاب ةلشص تاذ تاولعلا ليعفت ، ةيمدقألا بشسح  ةمئاد ىلإا تقؤوم نم لامعلا دوقع ليوحت ،ةكراششملا

Yõ Gdójø.∫.يدعاقلا رجألا و تيبلا يف ةثكاملا ةأارملا ةحنم و ةمدخلا ةياهن ةولع
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،لافقأ’او ةيديدحلا لضسÓضسلاب ةيدلبلا رقم قلغب زوزع نب ةرئاد رضضخل ششوكب  ةيدلبب ةضساكم ةيرق ناكضس شسمأا ةحيبضص ماق
نوناعي نيذلا انكضسم751 يح ينطاق ًاضصوضصخ تاونضس ذنم ناكضسلا اهنم يناعي يتلا لكاضشملا  ءارج ةمراع بضضاغ ةجوم يف

 .ةرهاق ةيعامتجا ةيضشيعم افورظ
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ةلمج سسمأا ةنتاب ةي’و تدهصش
فلتخم ربع ،تاجاجتح’ا نم
اهبلغأا ناك ،اهتايدلبو يتاصشملا

تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’ا ل˘˘كصشم لو˘˘˘ح
را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةرر˘˘˘˘كت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يذ˘لاو ه˘ف˘ع˘صضو ،ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلا
ديدع ليطعتو فÓتا ىلإا ىدأا
دبكو ةيلزن˘مور˘ه˘كلا ةز˘ه˘جأ’ا
يفف .ةربتعم رئاصسخ نينطاوملا
نونطاوم مدقأا تمخلات ةيدلب

ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ةنتاب ةنتاب يتي’و نيب طبارلا

نيب طبارلا هقصش يف ،فيطصسو
نويعلا سسأارو ةناورم يتيدلب
نيعفار ،سسيراتملاو ةراجحلاب
،ةيمنتلاب ةقلعت˘م ةد˘ع بلا˘ط˘م
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا او˘˘ب˘˘لا˘˘طو
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ا˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو
ةقلعتملا مهب˘لا˘ط˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا

ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا ،بور˘˘صشلا ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب
م˘ه ىر˘خأا ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘˘صشمو
سشي˘ع˘لا نا˘م˘صضل ا˘ه˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
ونطاوم ماقو اذ˘ه.م˘ه˘ل م˘ير˘كلا
ر˘ق˘م ق˘ل˘غ˘ب تا˘ب˘صصق˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب
راد˘ج ءا˘ن˘ب لÓ˘خ ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا
لÓخ نم ني˘ب˘لا˘ط˘م ي˘ت˘ن˘م˘صسإا
يتلا دوعولا لج قيقحتب كلذ
قباصس تقو يف اهوقلت دق اوناك
ه˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو
ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب سصو˘˘صصخ˘˘لا

ةصسصسؤومو ءابرهك ،ءام ،تاقرط
قفارم بناج ىلإا ،ةي˘ئا˘ف˘صشت˘صسا

ي˘هو ،ة˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘فر˘˘تو ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير
نا˘كصس نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا
او˘ج˘ت˘حا د˘ق تا˘ب˘صصق˘لا ة˘يد˘ل˘ب

،رو˘˘ه˘˘صش ةد˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘جأ’
ي˘ف ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ن˘ير˘صصم
مهتاناع˘م ءا˘ه˘نإاو لا˘جآ’ا بر˘قأا
مهناكصسإا مغر اهدمأا لاط يتلا
د˘ي˘صسج˘˘ت نود تقو˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل

ع˘قاو˘لا سضرأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘صضغ ن˘˘˘م دازا˘˘˘م و˘˘˘˘هو
ناكصس مهتهج نم .مهصضاعتماو
ة˘ع˘با˘ت˘لا جو˘ب˘ق د’وأا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
او˘ما˘ق د˘ق˘ف تا˘ب˘حر˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل
ةرا˘ي˘صس زا˘ج˘˘ت˘˘حا˘˘ب لوأ’ا سسمأا
ددعو زاغلنوصس ةكرصشل ةعبات
بب˘˘˘˘صسب كلذو ناو˘˘˘˘˘عأ’ا ن˘˘˘˘˘م
ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلا را˘˘ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ع˘˘صض
ثيح ،ةرركتملا تاعاطقن’او
مهينغي ديد˘ج لو˘ح˘م˘ب او˘ب˘لا˘ط
ةرركتملا تاعاطقن’ا كلت نع
فÓ˘تإا ي˘ف م˘ه˘ل تب˘ب˘صست ي˘ت˘˘لا
مهلاح ،ةيلزنمورهكلا مهتزهجأا

ق˘طا˘ن˘مو تا˘يد˘ل˘ب د˘يد˘ع لا˘˘ح
،تا˘يد˘ل˘ب رار˘غ ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا
،رذعملا ،تÓ˘ي˘ه˘لو˘ب ،ةر˘م˘صشلا
دهصشت ىرخأا تايدلبو سسيدصسف
تا˘عا˘ط˘ق˘نا ما˘˘يأ’ا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ي˘ف د˘يد˘صش ف˘ع˘صضو ةرر˘˘كت˘˘م
ىلإا مهب ىدأا يئابرهكلا رايتلا
يف رظنل˘ل ةد˘يد˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حا

يناعت تتاب يذلا لكصشملا اذه
،ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب بل˘˘غأا ه˘˘ن˘˘م
ي˘ف ا˘ما˘يأا نو˘صشي˘ع˘ي م˘ه˘ل˘ع˘˘جو

مهتز˘ه˘جأا فÓ˘تإا ما˘مأا ،مÓ˘ظ˘لا
نمازتو اصصوصصخ اهيوتحت امو
د˘ي˘ع ع˘˘م تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’ا كل˘˘ت
ة˘˘جا˘˘حو كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ح˘˘صضأ’ا
ظفحل ءابرهكلا ىلإا نينطاوملا
ي˘ت˘لا تا˘جÓ˘ث˘لا ي˘ف مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا
لكصشم ببصسب ا˘ه˘ب˘ل˘غأا ل˘ط˘ع˘ت
ي˘ف ا˘م˘ئا˘ق ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لا را˘ي˘ت˘لا
ل˘كصشم˘ل˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا را˘ظ˘˘ت˘˘نا
ةريبك بصضغ ةجوم قلخ يذلا
م˘ه˘ل˘ع˘جو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل
يف رظنلل ةل˘ي˘صسو˘ك نو˘ج˘ت˘ح˘ي
نا˘كصس ج˘ت˘حا ا˘م˘ك .م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
قيرط˘لا ق˘ل˘غ˘ب تلوزا˘ت ق˘ير˘ط
تلوزا˘ت ة˘يد˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا

بب˘صسب ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘˘م ط˘˘صسوو
مهتايفنح نع تباغ يتلا هايملا
ل˘˘˘˘كصشم اذ˘˘˘˘كو ما˘˘˘˘يأا ةد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل
Ó˘كصشم تا˘ب يذ˘لا ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا

عيرصسلا لخدتلا بلطتي ايئ’و
لا˘جآ’ا بر˘قأا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ح ل˘˘جأ’
تاجا˘ج˘ت˘ح’ا م˘ج˘ح سصي˘ل˘ق˘ت˘ل
ةرركتملا بلا˘ط˘م˘لاو ةد˘يد˘ع˘لا

ةيوصستل نين˘طاو˘م˘لا فر˘ط ن˘م
.عصضولا
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ةري˘خأ’ا ة˘عا˘صس84لا تفر˘˘˘ع
ةمامقلا فلم ي˘ف ا˘ت˘ف’ ا˘م˘قا˘ف˘ت
يف لجيج سشينروكلا ةمصصاعب

نم ءايحأا ةدع ناكصس ءوجل لظ
عراصشلا ىلإا جورخلا ىلإا ةي’ولا

˘˘ما˘˘ي˘˘قو جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإ’ا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب م˘˘ه˘˘˘صضع˘˘˘ب
ىلإا اهلقنو لب ةمامقلا قيدانصصب
تارق˘م˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ل˘خاد˘م˘لا
اريبعت تايدلبلا سضعبل ةيرادإ’ا

نم ناكصسلل ريبكلا رمذتلا نع
ن˘ماز˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه

ة˘˘مزأا تغ˘˘ل˘˘بو . ر˘˘ح˘˘لا ل˘˘صصفو
سسمأاو سسمأا ا˘ه˘تورذ تا˘يا˘ف˘ن˘˘لا
لجيج ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م˘ب لوأ’ا
ةمصصا˘ع اذ˘كو ر˘ي˘ها˘ط˘لا ا˘م˘ي˘صس
سضعب قيرفت لÓخ نم ةي’ولا
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘م نا˘ن˘طأ’ نا˘كصسلا
˘˘ما˘˘يأ’ا لÓ˘˘خ ع˘˘فر˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
ةقزأ’او عراوصشلا طصسو ةريخأ’ا

ة˘˘كر˘˘ح ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ع˘˘ط˘˘قو
ةريخأ’ا هذه قلغ بصسب رورملا
يذلا رمأ’ا ،ةمام˘ق˘لا ق˘يدا˘ن˘صصب
نيب تامادصص بوصشن ىلا ىدأا
اذ˘ه˘ل ن˘ي˘صضفار˘لاو ن˘˘ي˘˘م˘˘عاد˘˘لا
روطتت نأا تداك يتلاو فرصصتلا

نم رثكأاب ها˘ب˘ق˘ع د˘م˘ح˘ت ا˘م ى˘لإا
حلاصصمل مات بايغ يف ةقطنم
مو˘ن ي˘ف ط˘غ˘ت ي˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ةريخأ’ا هذه زجع لظ يف قيمع
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘م نا˘ن˘طأا ع˘فر ن˘˘ع
ىوعدب قطانم ةدعب ةصسدكملا

ةريخأ’ا هذه يمرل ناكم  بايغ
يمرلا سضاوحأا بلغأا ءÓتما دعب
. ريهاطلا ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب ا˘م˘ي˘صس
تصسوصسات ةقطنم ناكصس ناكو
ةقيرط ىلإا اود˘م˘ع د˘ق ل˘ج˘ي˘ج˘ب
ةمزأا ىلع جاجتح’ا يف ةديرف
لÓخ نم مهتقطن˘م˘ب تا˘يا˘ف˘ن˘لا

هذهل يدلبلا عرفلا لخدم قلغ

ق˘يدا˘ن˘صص ة˘ط˘صساو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا

ديعصصت ةباثمب ربتعا ام ةمامقلا

اميصس هنع توكصسلا نكمي ’

تتاب ةي’ولاب ةدع قطانم نأاو

سسدكت لظ يف ةئبوأ’اب ةددهم

لوحتو اهب تاروذاقلا نم نانطأا

ة˘ب˘صصخ ة˘ئ˘ي˘ب ى˘لإا ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه

تارصشحلاو سضراوقلا فلتخمل

» ا˘ه˘ت˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ل˘ج˘صس ي˘ت˘لا «ر˘م˘ن˘لا ة˘˘صضو˘˘ع˘˘ب

لجيجب ةدع قطا˘ن˘م˘ب ا˘هرو˘ه˘ظ

. ةيصضاملا عيباصسأ’ا لÓخ

تنمضسإ’اب ةيدلب رقمو تاقرطلا نوقلغي نونطاوم

ةنتاب ةيلو قطانم ديدعب ةمراع تاجاجتحا ةجوم
ةيمنتلاب ةبلاطملاو تاعاطقنلا ببضسب

تايفنحلا فافج ةمزأا مقافت ببضسب

قيرطلا نوقلغي فراطلاب ناحيرب ناكضس
ةيضسنوتلا دودحلا وحن ةيدؤوملا

قلغب فراطلاب ناحيرب ةيدلب ناكصس نم ةعومجم ءاثÓثلا سسمأا ماق
ةراجحلاب ةيصسنوتلا دودحلاو فراطلا نيب طبارلا ينطولا قيرطلا

نوناعي يتلا برصشلا هايملا ةمزأا مقافت ىلع اجاجتحا سسيراتملاو
عراصشلا ىلإا لوزنلا ىلإا مهب تدأا يتلاو ةريخأ’ا ةرتفلا يف اهنم
قلغب اوماق نونطاوملا .ةمزأاتملا ةيعصضولا هذه ىلع جاجتحÓل
تفطصصا نيأا رورملا ةكرح اولصشو سسيراتملا ةطصساوب قيرطلا
ر˘ط˘صضا ثي˘ح Ó˘يو˘ط ارو˘با˘ط ة˘ل˘كصشم تارا˘ي˘صسلا ن˘م تار˘صشع˘˘لا
فراطلا ىلإا لوصصولل ةيعرفلا قرطلا لامعتصساو ةدوعلا سضعبلا

دعي يذلا44 مقر ينطولا قيرطلا يلمعتصسم نم ديدعلا ءاتصسا نيأا
ىلإا ’وصصو فراطلاو ةبانع يتي’و نيب طبارلا يصسيئرلا قيرطلا
نم ديدعلا ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف دهصش يذلا ريخأ’ا ةيصسنوتلا دودحلا
نأا ةراصشإ’اب ريدجلاو .ءابرهكلاو ءاملا بايغ ببصسب تاجاجتحإ’ا

تايفنحلا فافج ةمزأا ارخؤوم تفرع فراطلا ةي’وب تايدلب ةدع
دوزت يتلا ةيئاملا دودصسلا ربكأا اهب ةي’ولا نأا نم مغرلا ىلع
يف اهناكصس ىناع يتلا ةيفاصشلا ةيدلب رارغ ىلع ءاملاب ةدع تاي’و
دح ىلإا اهينطاومب لصصوو ةقناخ هايم ةمزأا نم ةريخأ’ا رهصشأ’ا

.ءاملا بايغ ىلع اجاجتحا ةيدلبلا رقم قلغ
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وزو يزيت

ةيدلب رقم نوقلغي رازيبأا ةيرق ناكضس
بورضشلا ءاملا بايغ ببضسب رازيمث

رازيبأا ةيرق ناكصس نم تارصشعلا سسمأا لوأا راهن ةحيبصص مظن
ةيجاجتحا ةكرح نون˘قاو ةر˘ئاد راز˘ي˘م˘ث ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإا ا˘يرادإا ة˘ع˘با˘ت˘لا

يذلا يئاملا نازخلا قلغ ىلع مهمادقإا لÓخ نم قاطنلا ةعصساو
بصسح و . اهل ةرواجملا تايدلبلا سضعب و نراوكعإا ةقطنم دوزي
نازخلا اذه قلغ ىلع اومدقأا نيجتحملا نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم
ةروكذملا ةقطنملا ناكصس اهنم يناعي يتلا سشطعلا ةمزأا ببصسب
عارذ ىرق ناكصس مهتهج نم و . تاونصس ةدع ذنم اذه و افلاصس
.مهتقطنمب دجاوتملا تايافنلا مدر ناكم قلغ ىلع اومدقأا نازيملا

افلاصس ةروكذملا ىرقلا ناكصس نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسح و
بايغ اذك و ةئرتهملا تاقرطلا ببصسب ةغرفملا هذه قلغب اوماق
زاغلا بايغ و يفحصصلا فرصصلا تاونق روهدت و برصشلا ءاملا
اهيف طبختي يتلا لكاصشملا و سصئاقنلا نم اهريغ و يعيبطلا
. ناكصسلا
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لماعلا ءابرهكلا لكصشم دعيو
ن˘ي˘˘ب كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لاو ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا
لخدتب اوبلاط نيذلا نيبصضاغلا
فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه لا˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘لاو˘˘˘لا
نوكلمي ’ مهنأا ثيح،يصساقلا

نع مهلزانم نورينيو ءابرهك
ةيئاوصشعلا تÓيصصوتلا قيرط
ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع ي˘˘˘ف ا˘˘˘مأا
ةدع ناكصس عفر دقف ةدكيكصس
ةي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو لÓ˘خ ءا˘ي˘حأا
تارا˘ع˘صش ة˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا
يلوؤوصسم سسوؤور عطقب بلاطت
مهتمرح يتلا هايملل ةيرئازجلا

ن˘كل ر˘ه˘صشأا ةد˘˘ع˘˘ل ءا˘˘م˘˘لا ن˘˘م
مهتكر˘ت ا˘ه˘نأا ىر˘ب˘كلا ة˘ما˘ط˘لا
لÓ˘خو د˘ي˘ع˘لا ل˘ي˘ب˘˘ق ءا˘˘م نود

عصضو امو يناثلاو لوأ’ا هموي
مه˘ب˘صضغأاو ةر˘ي˘ح ي˘ف نا˘كصسلا

فيظنت يف ايصساصسأا ءاملا نوك
ةيلمع دع˘ب تي˘ب˘لاو ة˘ي˘ح˘صضأ’ا
نو˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا بلا˘˘طو،ح˘˘بذ˘˘لا
فيقو˘تو ل˘خد˘ت˘لا˘ب تا˘ط˘ل˘صسلا
رهصشأا ذنم تأادتبا يتلا ةلزهملا

ة˘يا˘غ ى˘لإا ةر˘م˘ت˘˘صسم تلازا˘˘مو
˘مأا ة˘يد˘ل˘ب˘بو ي˘لا˘˘ح˘˘لا ا˘˘ن˘˘مو˘˘ي
ىلع ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘لو بو˘ط˘لا
يف ةيدلبلا ناكصس جرخ يلاوتلا

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘كر˘ح
ةيصشيعملا م˘ه˘عا˘صضوأا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب
نولوؤوصسملا تمصصب نيددنمو
يتلا دوعو˘ل˘ل م˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت مد˘عو
ليبق طبصضلابو اقباصس اهوقلطأا
سسما نو˘ن˘طاو˘م ما˘ق و،د˘˘ي˘˘ع˘˘لا
قيرطلاو يئ’ولا قيرطلا قلغب

ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا
ةيرزملا فورظلا ىلع اجاجتحا
و نا˘كصسلا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا

ى˘ت˘ح و ،زا˘غ˘لاو ،ءا˘م˘لا با˘ي˘˘غ
يتلا يحصصلا فرصصلا  تاونق
ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ا˘ه˘با˘ي˘˘غ ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
يتلا ءابرهكلا اذك و ،ناكصسلا
ناكصسلا.مهنم ريثكلا اهد˘ق˘ت˘ف˘ي
و ةيطاطملا تÓجعلا اوعصضو
لو˘ط ى˘ل˘ع ة˘ما˘م˘ق˘لا تا˘يوا˘˘ح
نم تابكرملا اوعنمو قيرطلا
ريصسلا ةكرح لطع ام رورملا
تاطلصسلل  قبصسو، ربتعم نمزل
سسيئر  يف ةلثمتملا ةيلحملا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر و،ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا
تاطلصسلاو ،يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا
ع˘˘م تروا˘˘ح˘˘ت نأا ، ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا
حتفل ةلواحم ي˘ف ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

عم ةصسلج اودقع و ، قيرطلا

مهنع Óثمم  ناكصسلا نم دفو

ةلجاع لولحب ادوعو اوم دقو

فر˘˘صصلا يرا˘˘ج˘˘م˘˘لو ءا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لاو ي˘˘ح˘˘صصلا

زا˘غ ا˘مأا ، ارو˘ف ا˘ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘صشأ’ا

لاغصشأ’ا ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘صسف ة˘ن˘يد˘م˘لا

نأ’ ار˘ظ˘ن ،ر˘ه˘˘صشلا اذ˘˘ه ر˘˘خاوأا

عورصشملاو ،ةزها˘ج تا˘صسارد˘لا

ام˘ب˘صسح د˘ي˘صسج˘ت˘لا ق˘ير˘ط ي˘ف

يلثممل نولوؤوصسملا هب حرصص

ةدوا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘كل، نا˘˘˘˘˘˘كصسلا

لطام˘ت ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد جا˘ج˘ت˘ح’ا

ن˘ع م˘ه˘ع˘جار˘تو ن˘ي˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

ناكصسلا تنأامط يتلا مهترارق

درج˘م ا˘ه˘نأا او˘ف˘صشت˘كي نا ل˘ب˘ق

تافيوصست

ةدكيكضسب ةمراع تاجاجتحا

 عراضشلا ىلإا تايدلب3 ناكضس جرخت تاقرطلا و ءابرهكلا و ءاملا

  ششينروكلا ةمضصاعب ةمامقلا ةمزأ’ تف’ مقافت

لجيج  عراوضش طضسو تاروذاقلا نم نانطأا قيرفت دعب ناكضسلا نيب تامادضص

 ةيرزملا ةيعضضولاب اديدنت

ءابرهكلا ىلع نوجتحي نونطاوم
يحاضضألا موحل نفعتو

يف تذخأا يتلا تاجاجتح’ا ةلصسلصس ةنتاب ةي’وب سسمأا تلصصاوت
ماق ثيح ،ىرخأا ىلإا ةقطنم نمو رخآ’او نيحلا نيب ع’دن’ا

ةيدلبلا رقم قلغب مÓصس د’وأا ةيدلبل ةعباتلا ليصسمل ةقطنم ونطاوم
عورصشم لوح قيقحت حتفب نيبلاطم يتنمصسإا رادج ءانب ةطصساوب
،ىرخأا ةهجو ىلإا لوح مهبصسح يذلا يعيبطلا زاغلاب ةقطنملا طبر
سسف˘ن˘ب او˘ج˘ت˘حا ة˘ي’و˘لا بو˘ن˘ج را˘م˘ع د’وأا نا˘كصس م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
نيعنام تنمصسإ’او رجآ’ا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ق˘ل˘غ˘ب او˘ما˘قو ة˘ق˘ير˘ط˘لا
قلعتت بلاطملا نم ةلمج نيعفار ،مهبصصانمب قاحتل’ا نيفظوملا
كيهان ،رحلا زع يف ةيقيقح ةاناعم مهيدل قلخ يذلا بورصشلا ءاملاب

فرصصلا تاونقو ةيفيرلا ءابرهكلاب قلعتت ىرخأا بلاطم عفر نع
نوناعيو ةيمنت˘لا قا˘ط˘ن جرا˘خ م˘ه˘نأا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا لا˘قو ،ي˘ح˘صصلا
ةاناعم يف نوصشيعي ناكصسلا نم اولعج نيذلا ةلزعلاو سشيمهتلا

راملا ينطولا ق˘ير˘ط˘لا او˘ق˘ل˘غأا د˘ق سسيرأا نا˘كصس نا˘كو ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ةلقرع يف نيببصستم نيطلا نيع ةقطنمب ةركصسب وحن مهتيدلبب

ةرركتملا تاعاطقن’ا ىلع مهنم اجاجتحا رورملا ةكرحل ةريبك
فÓتإاو ،مهيحاصضأا موحل نفعت ىلإا ىدأا يذلا يئابرهكلا رايتلا يف
T°ƒT°É¿.ì.مهلزانمب ديربتلا ةزهجأا
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ت’وكأام اودجي مل مهنأا ثيح
ءاذ˘غ˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘ت˘˘ق’ ةز˘˘ها˘˘ج
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نأا سصخأ’ا˘˘بو
ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي لا˘˘م˘˘عو
نو˘ع˘ي˘ط˘ت˘شسي ’ م˘ه˘ف م˘ه˘ن˘كا˘شسم
ةبجو لوانتل لزانملا ىلإا ةدوعلا
نولوجتي نيينعملا لعج ام ءاذغلا

ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘جرأا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ءا˘˘ي˘˘˘حأ’او عراو˘˘˘ششلا

يناعي اذكهو ءاذغلا ةبجو ءانتق’
اوداع نيذلا لامع˘لاو نو˘ف˘ظو˘م˘لا
ةر˘ششا˘ب˘م د˘ي˘ع˘لا د˘ع˘ب ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا
د˘شسل ا˘ئ˘ي˘شش اود˘˘ج˘˘ي م˘˘ل م˘˘ه˘˘ن˘˘كل

لامعلا سضعب كانه نأا امك مهعوج
دعب اذهو زبخلا  ءانتقاب اوماق دق
راعشسأابو ةزبخ نع ثحبلا ةلحر
نبجلا نم عطق بناج ىلإا ةعفترم
ةبجوك اهلوانت لجأا نم ةنوتلاو
.ءاذغلا

شضعب ىلع رسصتقت تامدخلا
دوف تسسافلا تÓحم

انظ˘ح’ د˘ق˘ف ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو
سضعب ةيعÓطتشس’ا انتلوج لÓخ
تشساف˘لا ع˘ير˘شسلا ل˘كأ’ا تÓ˘ح˘م
تمزتلاو اهباوبأا تحتف يتلا دوف
ديعلا مايأا لÓخ لمعلاو ةموادملاب
ما˘مأا ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘ط˘لا د˘ج˘ت ن˘يأا
سضع˘ب ءا˘ن˘ت˘قا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘باو˘˘ب˘˘لا
از˘ت˘ي˘ب˘لا˘ك ة˘ف˘ي˘ف˘خ˘لا ت’و˘كأا˘م˘لا

هذهو ءاذغلا يف اهلوانتل سشيكلاو
ىل˘ع ط˘ق˘ف تر˘شصت˘قا تا˘مد˘خ˘لا
دو˘˘ف تشسا˘˘ف˘˘لا تÓ˘˘˘ح˘˘˘م سضع˘˘˘ب
ع˘ن˘شصت ي˘ت˘لا ز˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا سضع˘˘بو
ةقلغم معاطملا يقاب امنيب ازتيبلا

ت’وكأا˘م˘لا مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘شصا˘خو
.ءاوششلاو قابطأ’او ةزهاجلا

ديعلا يف ةقلغم معاطملا
ةيلولا جراخ نم اهب نولماعلاو

ةيعÓط˘ت˘شس’ا ا˘ن˘ت˘لو˘ج لÓ˘خو

م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م نأا ا˘˘ند˘˘ه˘˘شش
ةبانع ةنيدم ءاجرأا ربع ةرششتنملا

ىتحو ةنيدملا طشسوب سصخأ’ابو
نإاف ءايحأ’ا فلتخم ىوتشسم ىلع
ةنيد˘م ى˘لإا تلو˘ح˘ت د˘ق عراو˘ششلا
ماتلا هبشش ل˘ل˘ششلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن حا˘ب˘ششأا
تÓ˘ح˘م˘لاو يرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
نوفظوملاو دوقفم لكأ’او ةقلغم
ءي˘شش ن˘ع نو˘˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘يو نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
يف اذهو ءاذغلا تقو يف هلوانتل

تÓحم باحشصأا  مازتلا مدع لظ
ة˘مواد˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ع˘ير˘شسلا ل˘كأ’ا

.ةباقرلا بايغ اذكو

ءانتقا ىلإا نوؤوجلي نوفظوملا
زباخملاب ريباوطو زبخلا
نإا˘˘˘˘˘ف قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘˘˘˘فو

اودجو نولمعي نيذلا سصاخششأ’ا
ا˘م˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ل˘حر ي˘ف م˘ه˘شسف˘˘نأا
د˘شسل ت’و˘كأا˘˘م ن˘˘م ه˘˘نو˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ي

مهنأا ’إا ءاذغلا تقو يف مهعوج

نع ر˘خآا ى˘لإا نا˘كم ن˘م نو˘ث˘ح˘ب˘ي

ءارششل حوتفم دوف تشساف وأا معطم

نومدطشصي مهن˘كلو ت’و˘كأا˘م˘لا

ةقلغم تÓحملا لك نأابو عقاولاب

دوف تشسافلا باحشصأا سضعب ’إا

طقف زباخملا سضعب اذكو ةحوتفم

نأا ا˘م˘ك ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘ط˘لا ن˘كلو

يف عراوششلاب عا˘ب˘ي ا˘شضيأا ر˘ب˘خ˘لا

ة˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م ز˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا ل˘˘ك نأا ل˘˘ظ

لومعملا رعشسلا فعشض راعشسأابو

جد02 ـب ةز˘ب˘خ˘لا ر˘ع˘شس نإا˘ف ه˘ب

لعج˘ي ا˘م اذ˘هو ةد˘حاو˘لا ةز˘ب˘خ˘ل˘ل

تابجوو زبخلا نونتقي نيفظوملا

ةنوتلاو ريششاكلاو نبجلاك ةدراب

م˘ه˘عو˘ج د˘شسل ترو˘غا˘˘ي˘˘لا اذ˘˘كو

نع اديعب نو˘ن˘ط˘ق˘ي م˘ه˘نأا ة˘شصا˘خ

اودجي مل هنإاف اذهلو مهلمع نكامأا

تابجو˘لا لوا˘ن˘ت ’إا ءاذ˘غ˘لا ة˘ب˘جو

.ةدرابلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

4575ددعلا9102 توأا41ءاعبرألا 5نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

تÓحملا قلغ ببصسب يراجتلا يتامدخلا عاطقلاب امات Óلصش كرابملا ىحصضألا ديع مايأا نم ثلاثلا مويلا يفو ةبانع ةنيدم سسمأا تدهصش
 نيفظوملاو ةماعلا ةئفلا ةصصاخ اهنئابز هجو يف معاطملاو «دوف تصساف» عيرصسلا لكألا باحصصأاو زباخملا سصخألابو ةيراجتلا

ةبوانملا جمانرب مارتحا مدعو ةباقرلا بايغ

نوناعي نوفظوملاو ةقلغم معاطم
سسارهأا قوصس ةيلو نم ردحني

ريغ ئطاسش نم قيرغ ةثج لاسشتنا

ئطاسش نم ةبرقم ىلع شسورحم

ناوهز شسافر
ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘شصا˘ن˘ع سسمأا لوأا ءا˘شسم تل˘ششت˘نإا

ةشسورحم ريغ ةقطنم نم  قيرغ باشش ةثج ةبانعب

ثحب ةيلمع دعب،1 ناوهز سسافر ئطاشش نم برقلاب

فششك .ةرششابم  مهراطخإا روف رشصانعلا تاذ اهب تماق

ةيندملا ةيامحلا ةيريدمب لاشصت’او مÓعإ’اب فلكملا

ةعاشسلا دودح يف سسمأا لوأا اوقلت  هناوعأا نأا ةبانع

باشش قر˘غ هدا˘ف˘م ءاد˘ن ق˘ئا˘قد ع˘شضبو ءا˘شسم ة˘ن˘ما˘ث˘لا

ةشسورحم ريغ ةقطنم يف ةيرحبلا روخشصلا بناجب

مت روفلا ىلع1 ناوهز سسافر ئطاشش نم برقلاب

ىلإا ثحبلا ةيلمع ةرششابم و ناكملا  نيع ىلإا لقنتلا

نم ارتم02 دعب ىلع ةدماه ةثج هيلع روثعلا ةياغ

.ةيرحبلا روخشصلا

هنأا نيبت ةنياعملا دعبو رحبلا نم هتثج لاششتنا مت ثيح

قوشس ةي’و نم ردحنيو رمعلا نم ةنشس32  غلبي

ةحلشصم ىلإا  ةيحشضلا ةثج ليوحت مت نيأا ،سسارهأا

ذاختا دعب يعماجلا دششر نبا ىفششتشسمب ثثجلا ظفح

نمأ’ا حلاشصم فرط نم ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا

.ايميلقإا ةشصتخملا

تلجشس ةيندملا ةيامحلا ةيريدم نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو

ةبانع ئ˘طاو˘ششب فا˘ط˘شصم ف˘لأا02 ديعلا ما˘يأا ي˘نا˘ث

ةلبقملا مايأ’ا لÓخ ةدايزلل حششرم ددعلاو ،ةشسورحملا

نم ريثكلا ةبغرو ةرارحلل يشسايقلا عافتر’ا ببشسب

ئطاوششب مهلطع  ءاشضق يف نييرئازجلا نينطاوملا

.قرششلا ةرهوج
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لمعلا نع ةفاظنلا لامع بارسضإا

 مهبتاورب ةبلاطملل
يف ةبانع ةي’وب يبياطشش ةيدلبب ةفاظنلا لامع لخد

تاهجلا لطام˘ت ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ل˘م˘ع˘لا ن˘ع بار˘شضإا

نم ديزأا ذنم ةق˘لا˘ع˘لا م˘ه˘ب˘تاور د˘يد˘شست ي˘ف ة˘ي˘شصو˘لا

ةيدل˘ب ة˘ي˘ع˘شضو ى˘ل˘ع ع˘شضو˘لا اذ˘ه ر˘ثأا د˘قو ،ن˘ير˘ه˘شش

فايطشص’ا مشسوم يف اننأا ةشصاخ ةيحايشسلا يبياطشش

ء’ؤوه فز˘ع ي˘ت˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ي˘ف قر˘غ˘ت تتا˘ب نأا د˘ع˘ب

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا كر˘ت يذ˘لا ءي˘ششلا ،ا˘ه˘ع˘فر ن˘ع لا˘م˘ع˘˘لا

يتلا ةيعشضولا نم مهبشضغو مهئايتشسا نع نوربعي

.ةقطنملا اهيلإا تلآا

مامأاو ةماعلا تاقرطلا مامأا نكامأا ةدع تلوحت ثيح

تحبشصأا امك ةيلزنملا تايافنلا نم ءاشضف ىلإا لزانملا

ل˘˘خد˘˘ت نود ة˘˘ه˘˘ير˘˘كلا ح˘˘ئاور˘˘لا ثا˘˘ع˘˘ب˘˘ن’ ارد˘˘شصم

دح عشضول ةينعملا تاهجلاو نييلحملا نيلوؤوشسملا

 .ةلظعملا هذهل

م˘ه˘ت’ا˘ح ءو˘شس ن˘م نو˘بر˘شضم˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘كت˘˘ششيو

يف ةشصاخ .مهيلع ةمكارتملا نويدلا ببشسب ةيعامتج’ا

مث ىحشضأ’ا ديع رارغ ىلع تابشسانملا بقاعت لظ

يف ةريثك فيراشصم بلطتي يذلا يشسردملا لوخدلا

ةديهز ربتعت يتلا مهبتاور ىتح اوقلتي مل مه نيح

 .ىرخأ’ا تاشسشسؤوملا لامع نم مهريغب ةنراقم

U¢. Ü

ءانبلا و ةيرامعملا ةصسدنهلا و ريمعتلا ةيريدم عورصشملا ةبحاصص

ةرطنقلاب يعامتجإا نكسس0091 ةسصحب ةئيهتلا لاغسشأا قÓطنا
¯YÉO∫ GCe«ø

ة˘ير˘يد˘م ن˘˘م ردا˘˘شصم تف˘˘ششك
و ةيرامعملا ةشسدنهلا و ريمعتلا
ءاثÓثلا سسمأا ةبانع ةي’ول ءانبلا

تا˘قر˘ط˘لا لا˘غ˘˘ششأا قÓ˘˘ط˘˘نا ن˘˘ع
ىلع تاكبششلا فلتخمب طبرلاو
ي˘ح˘شصلا فر˘شصلا تاو˘˘ن˘˘ق رار˘˘غ
ى˘ل˘ع را˘ط˘مأ’ا ها˘˘ي˘˘م ف˘˘ير˘˘شصتو

نكشس0091 عور˘ششم ىو˘ت˘˘شسم
ةيدلبب ةرطنقلا ةقطنمب يعامتجا
ي˘ف كلذ جرد˘ن˘يو را˘م˘ع يد˘˘ي˘˘شس
ءاهتنÓ˘ل ة˘يرا˘ج˘لا لا˘غ˘ششأ’ا را˘طإا

ة˘يرا˘ج˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘م
ع˘˘يزو˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘˘م عور˘˘˘ششم˘˘˘لا˘˘˘ب
يف نيديفتشسملا ىلع تانكشسلا
فلتخمب اهطبر دعب لاجآ’ا برقأا
فر˘شصلا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘كب˘˘ششلا

ادانتشساو ءابرهكلاو ءاملاو زاغلاو
ار˘خؤو˘م ما˘ق د˘ق˘ف ردا˘شصم˘لا تاذ˘ل
ة˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘لا و ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
يباجع ةي’ولل ءانبلا و ةيرامعملا

م˘˘شسق˘˘لا سسي˘˘ئر ة˘˘ق˘˘فر ن˘˘˘شسح˘˘˘م
ةرا˘يز˘ب را˘ج˘ح˘لا ةر˘ئاد˘ل ي˘عر˘ف˘˘لا

0091 ةئيه˘ت عور˘ششم˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م

ةرطنقلا يراجيإا يعامتجإا نكشس
ر˘شضح ن˘يأا را˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘˘ل˘˘ب
لك و فلكملا تاشساردلا بتكم
زاجنإاب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ت’وا˘ق˘م˘لا ن˘م
ل˘ب˘ق ن˘م تي˘ط˘عأا ثي˘ح لا˘غ˘ششأ’ا
ةفعاشضمب ةشصاخ تاميلعت ريدملا
ةيداملا تايناكمإ’ا و تادوهجملا

ةششرولا ىوتشسم ىلع ةيرششبلا و
و ل˘م˘ع˘لا ةر˘ي˘تو ع˘ير˘شست˘˘ل اذ˘˘ه و
و تا˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘ششأا ما˘˘˘م˘˘˘تإ’
بر˘˘قأا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘لوأ’ا تا˘˘˘كب˘˘˘ششلا

يف عورششملا مÓتشسإا ةيغب لاجآ’ا

ن˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ل ةدد˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘جآ’ا

ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

عيمج ن˘م أا˘ي˘ه˘م ي˘ن˘كشس ج˘ما˘نر˘ب

نأا ةراششإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لاو سصشصح˘لا

ة˘شسد˘ن˘ه˘لاو ر˘ي˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

تماق دق تناك ءانبلاو ةيرامعملا

ةدعل ةيمييقت ةقباشس تاجرخ ةدعب

ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘كشس ع˘يرا˘ششم

ىوتشسم ىل˘ع ر˘شصح˘لا ’ لا˘ث˘م˘لا

يعامتجا ن˘كشسم005 عور˘ششم

ةيدلب20 ةيباششلا يحب يراجيإا

لاغششأا مدقت ىدم ةنياعمل ينوبلا

ةشصاخ ةيوناثلا و ةيلوأ’ا ةئيهتلا

هايملا فرشص لاغششأا ىوتشسم ىلع

ةبشسنلابو .راطمأ’ا هايم و ةرذقلا

061 عور˘ششم ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

عارذ ا˘يرا˘ج˘يإا ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جإا ا˘˘ن˘˘كشس

مدق˘ت ىد˘م ة˘ن˘يا˘ع˘م تم˘ت سشير˘لا

ةيوناثلا و ةيلوأ’ا ةئيهتلا لاغششأا

لا˘غ˘ششأا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شصا˘˘خ

.ةرذقلا هايملا فرشص

ىلوألا ةعرقلا نع نيبيغتملاو ءاطخألا باحصصأل ةعرقلا ءارجإاب مويلا موقت اميف

ادغ ششيرلا عارذب نكسس0002 نم نيديفتسسملل حيتافملا ملسست ييجيبوألا
يحب اهباحشصأاو نيديفتشسملل سشيرلا عارذب ةديدجلا تانكشسلا حيتافم ميلشست ةيلمع يف9102 توأا51 سسيمخلا موي ةبانع ةي’ول يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناويد عرششي

سسمتشس   ةيلمعلا هذهو سشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا ىوتشسم ىلع اذهو27،37،47،57،67،77 لخدملل ةبشسنلاب نوكتشس ةيلمعلا نأا ثيح ،يعامتجا نكشس0002
.ةششهلا تانكشسلا باحشصأا ادع ام تانكشسلا هذه نم نيديفتشسملا

ىوتشسم ىلع احابشص ةعشساتلا ةعاشسلا ىلع توأا41 ءاعبرأ’ا مويلا ةيعامتج’ا تانكشسلا نم نيديفتشسملل ةعرقلا ءارجإاب  ييجيبوأ’ا حلاشصم موقتشس قايشسلا تاذ يفو

ططخم ىوتشسم ىلع أاطخ مهل نيذلا نيديفتشسملاب رمأ’ا قلعتيو ةبانع ةيدلبل سشيرلا عارذب يعامتجا نكشس0007 ةشصح نم نيديفتشسملا ةدئافل ناويدلل ةماعلا ةيريدملا

.ةيفاشضإ’ا ةشصحلا نم نيديفتشسملا اذكو ةعرقلا نع اوباغ نيذلاو ةعرقلا ةداعإاب نيينعملا نيديفتشسملا اذكوruetitrapéR عقومتلا
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مهتدافتسسأ مدع نم دكأاتلأ متيل

وأأ نكسس ةغيسص ةيأأ نم لبق نم
ن˘م˘سض م˘ه˘جأردإأ ةدا˘عإأ م˘ت˘ي˘ل م˘عد

،رامع يديسسب انكسسم089 ةمئاق
ي˘˘ن˘˘كسسلأ عور˘˘˘سشم˘˘˘لأ  نأأ ثي˘˘˘ح
متو ةرطنقلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب د˘جأؤ˘ت˘م˘لأ
ءأر˘جإأو م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع جأر˘˘فإ’أ
ىلع نيديفتسسملأ فرعتل ةعرقلأ
مهحنم دعب اميف متيلو مهتانكسس
د˘˘˘يد˘˘˘سست˘˘˘ل ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘لأ ت’ؤ˘˘˘˘سصو
عؤنلأ أذهل ةيلام˘لأ تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لأ

نيب نم نأأ ةسصاخو تانكسسلأ نم
مهيدل سصاخسشأأ كانه نييسصقملأ

يف مهملظ مت دقو ةيسساق فورظ
طا˘˘˘ق˘˘˘سسإأ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلأ
مهئاسصقإأو ةمئاق˘لأ ن˘م م˘ه˘ئا˘م˘سسأأ
متيل ةمئاقلأ نم ةيفسسعت ةفسصب
تأءأر˘جإ’أ ل˘كب ما˘ي˘ق˘لأو ن˘ع˘ط˘لأ

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ةدا˘عإ’ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأو
.ةمئاقلأ يف مهئامسسأأ جأردإأ ةداعإأو
ة˘م˘ئا˘ق˘لأ با˘ح˘سصأأ نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘˘ل
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ نؤ˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي
مهليحرت دعؤ˘م د˘يد˘ح˘ت ةرور˘سضب
ةريتو يف عأرسسإ’أو مهتانكسس ىلإأ
نم ديدعلأ يف أؤماق دقو زاجنإ’أ
ةيجاجتحأ تا˘كر˘ح ةد˘ع˘ب تأر˘م˘لأ
ةي’ؤلأو راجحلأ ةرئأد يرقم مامأأ

ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لأ نأؤ˘˘يد ر˘˘ق˘˘˘م ى˘˘˘ت˘˘˘حو
ةب˘لا˘ط˘م˘لأو يرا˘ق˘ع˘لأ ر˘ي˘ي˘سست˘لأو
لا˘غ˘سشأ’أ ةر˘˘ي˘˘تو ي˘˘ف عأر˘˘سسإ’ا˘˘ب
ا˘سضيأأ م˘ت ا˘م˘ك ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لأ ما˘˘م˘˘تإأو
ر˘ق˘م ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’أ

  ريمعتلأو ءانبلأ ةيريدم
ن˘˘ع را˘˘سسف˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل (سشيد ’)

مهدعو مت دقو أذهو عؤسضؤملأ
ل˘˘ك ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’أ م˘˘ت˘˘ي˘˘سس نأا˘˘˘ب
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأو ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘˘م˘˘لأ لا˘˘غ˘˘سشأ’أ

ءابرهكلاب ةسصاخلأ تÓيسصؤتلأو
فرط نم ربمتبسس رهسش يف ءاملأو
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لأ تا˘سسسسؤؤ˘م˘˘لأ

لاغسشأ’أ كلت زاجنإأ اهيلإأ تدنسسأأ
نورظتني  نيديفتسسملأ نإاف أذهلو
د˘عؤ˘م د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ر˘˘ب˘˘سصلأ غرا˘˘ف˘˘ب
نم نؤناعي مهنأأ ةسصاخ ليحرتلأ

ةمزأأ ءأرج ةيسساق ةيعامتجأ فورظ
نور˘˘جأا˘˘ت˘˘سسم م˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘˘ف ن˘˘˘كسسلأ
فيلاكت مه˘ت˘كل˘هأأ د˘قو تا˘ن˘كسسل
نم كانه نأأ امك  ءأركلأو راجيإ’أ
م˘˘ه˘˘نأأ بب˘˘سسب ق˘˘ي˘˘سضلأ نؤ˘˘نا˘˘ع˘˘ي
م˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع لزا˘ن˘م ي˘ف نؤ˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي
ة˘يؤ˘سضؤ˘ف تؤ˘ي˘ب ل˘˘خأد نور˘˘خآأو
ةا˘ي˘ح˘لأ طور˘سش ى˘ندأأ ا˘ه˘ب مد˘ع˘ن˘ت
لاغسشأأ تلأز ام اميف أذه ةميركلأ

يتلأ ةي˘ئأد˘ت˘ب’أ ة˘سسرد˘م˘لأ زا˘ج˘نإأ
م˘ت نإأو ى˘˘ت˘˘ح أر˘˘خؤؤ˘˘م تق˘˘ل˘˘ط˘˘نأ
ةسسردملأ نإاف حيتافملأ مهميلسست
أذ˘ه˘لو زا˘ج˘نإ’أ رؤ˘ط ي˘ف تلأزا˘م
ط˘ق˘ف نؤ˘ب˘لا˘ط˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ نإا˘˘ف
م˘ه˘تا˘ن˘كسس م˘ه˘م˘ي˘ل˘سست ةرور˘˘سضب

مهف اهب تÓيسصؤتلأ لكو ةزهاج
حيتافملأ مه˘ح˘ن˘م ن˘م نؤ˘فؤ˘خ˘ت˘م
يلاتلابو تÓيسصؤتلأ مامتإأ نودب
ءامو ءابرهك نودب تانكسس ميلسست
نيديفتسسملأ عم ثدح امك زاغو
عأرذ˘ب ةد˘يد˘ج˘˘لأ تا˘˘ن˘˘كسسلأ ن˘˘م
.سشيرلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ نييبانعلا ءاضضف4575ددعلا9102 توأا41ءاعبرألا6

www.akhersaa-dz.com

رقم ىوتسسم ىلع رامع يديسسب انكسسم089 ةسصح نم نكسسلا نم ايسصقم94 ـل ةعرقلا ءارجإاب راجحلا ةرئاد حلاسصم ارخؤوم تماق
 ديدج نم مهتافلم ةسسارد ةداعإاو ةمزÓلا تاقيقحتلاب مايقلاو نعطلاب نيينعملا مايق دعب اذهو ةرئادلا

ةمئاقلا نم نييسصقملا جاردإا ةداعإاو ةمزÓلا تاقيقحتلاب مايقلا دعب

رامع يديسس انكسسم089ةسصح نم اديفتسسم94 ـل ةعرقلا يرجت راجحلا ةرئاد

حارفأ’ا ةعاق قلغ رارق ةيئ’ولا تاطلسسلا رادسصإا دعب

ذيفنتلاب كردلا حلاسصم نوبلاطي رامع قوزرم يح ناكسس
¯MƒQjá aÉQì 

رامع قوزرم يح ناكسس بلاط
يديسس ةيدلبل ةعباتلأ «ةر˘ط˘ن˘ق˘لأ»
كردلأ حلاسصم نم ة˘با˘ن˘ع˘ب را˘م˘ع
ةرورسضب رامع يدي˘سسل ي˘ن˘طؤ˘لأ
تÓفحلأ ةعاقل قلغلأ رأرق ذيفنت
ىؤتسسم ىلع ةدجأؤتملأ حأرفأ’أو
ريغ ةقيرطب لم˘ع˘ت ي˘ت˘لأو ي˘ح˘لأ
أذهو اسصيخرت كلتمت ’و ةينؤناق
تقرطت دق ةعاسس رخآأ تناك دق
سضفر دعب ةسصاخ عؤسضؤملأ أذهل
ةسصخر ديدجت ةيلحملأ تاطلسسلأ
اهنكلو ةعاقلأ ةبحاسصل دامتع’أ
ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م يدا˘ع ط˘سشن˘ت تي˘˘ق˘˘ب
بنا˘˘ج ى˘˘لإأ مر˘˘سصن˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘ير˘˘˘فأأ
نا˘كسسب ه˘ب˘˘ب˘˘سست ي˘˘ت˘˘لأ جا˘˘عزإ’أ
عقت ةعاقلأ نأأ سصخأ’اب ةقطنملأ
ىواكسشلأ دعبو ينأرمع طسسؤب

ت’ا˘سصت’أو نا˘كسسل ةرر˘كت˘م˘˘لأ
تاطلسسلأ فلتخ˘م ع˘م ةدد˘ع˘ت˘م˘لأ
ةسصاخ ةراجتلأ حلاسصمو ةي’ؤلأ
نودبو طاسشنلل اهتلوأزم ءاقب دعب
ذاختأ مت كلذ رثإأ ىلعو ةسصخر
قلغ رأدسصإأو ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ

م˘˘قر تح˘˘ت ة˘˘ي’ؤ˘˘˘لأ فر˘˘˘ط ن˘˘˘م

ةيليؤج22 يف خرؤؤملأ8051

ةد˘ير˘ج˘لأ لوا˘ن˘ت د˘ع˘ب يأأ9102
ى˘˘لإأ ه˘˘لا˘˘سسرإأو ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ل
ىلع ةينع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
رامع يديسس ةيدلب حلاسصم رأرغ
حلاسصم أذكو ةرا˘ج˘ت˘لأ ح˘لا˘سصمو
نا˘كسسلأ ن˘كلو ي˘ن˘˘طؤ˘˘لأ كرد˘˘لأ

ذيفنت مدع نع راسسفتسس’أ دنع
مهلاسصتأ دنعو نآ’أ دح ىلإأ رأرقلأ
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘ط˘ب˘سضلأ تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا˘˘ب
أاطخ كانه نأاب مهرابخإأ مت ينطؤلأ
هعاجرإأ متو رأرقلأ نؤمسضم يف

حيحسصتل ةيئ’ؤلأ تاطلسسلأ ىلإأ
تا˘ه˘ج˘لأ ي˘قا˘ب ا˘م˘ن˘ي˘بو أا˘˘ط˘˘خ˘˘لأ
سسيل اه˘ي˘لإأ تل˘سسرأأ ي˘ت˘لأ خ˘سسن˘لأ
نا˘كسسلأ نإا˘ف أذ˘ه˘لو أا˘ط˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةي˘ط˘ب˘سضلأ تا˘ط˘ل˘سسلأ نؤ˘ب˘لا˘ط˘ي

كرد˘لأ  ح˘لا˘سصم ىؤ˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
رأر˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ةرور˘سضب ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لأ
اهنأأ ةسصاخو ،ةعاقلأ هذهل قلغلأ

ةدجأؤتم اهنأأ امك جاعزإأ ردسصم
بنا˘˘ج ى˘˘لإأ م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘˘كسس ط˘˘˘سسو
ما˘مأأ ة˘ي˘مÓ˘ك تا˘سشوا˘ن˘م ثود˘ح
مامأأ رمخلأ لوانت أذكو مهلزانم
دنع جاعزإ’أ بناج ىلإأو مهلزانم
لعج ام مهمامأأ تأرايسسلأ نكر
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإأ نوؤؤ˘ج˘ل˘ي  نا˘كسسلأ
ذيفنتل ةي˘نؤ˘نا˘ق˘لأ ة˘سصا˘خ قر˘ط˘لأ
تقو عر˘˘سسأأ ي˘˘ف ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘لأ رأر˘˘˘ق
جا˘عزإ’أ ةا˘نا˘ع˘م ن˘م سصل˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.ةجرحملأ فقأؤملأ نم اهريغو

مداقلا يعامتج’ا لوخدلا لبق ضسرادملا ةئيهت ةيلمع اهسسأار ىلع

راجحلاب يلاملا بسساحملا بتكمب ادمجم اعورسشم72
¯Qjº Ω

72 نأأ ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘سصم تف˘˘˘سشك

تيقب ةئيهتلأو ةيمنتلاب اسصاخ اعورسشم
ةيدلبل يلاملأ بسساحملأ بتكمب ةدمجم
قلعتي امي˘ف ة˘سصا˘خ ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م را˘ج˘ح˘لأ
تاسسسسؤؤملأو سسرأدملأ ةئيهت عيراسشمب
نم طقف نيعؤبسسأأ دعب ىلع ةيؤبرتلأ
ةجمربم تناك يتلأو يعامتج’أ لؤخدلأ

نؤكت نأأ ىلع عيباسسأأ ةدع وأأ رهسش ذنم

لؤ˘خد˘لأ ل˘˘ب˘˘ق ةز˘˘ها˘˘ج سسرأد˘˘م˘˘لأ كل˘˘ت

ع˘ي˘قؤ˘ت تأءأر˘جإأ ر˘خأا˘ت ن˘كل ي˘سسرد˘م˘لأ

قÓطنأ نهر لؤبقلاب يلاملأ بسساحملأ

هذ˘ه ة˘با˘ت˘˘ك د˘˘ح ى˘˘لإأ ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لأ كل˘˘ت

تدروأأ يتلأ رداسصملأ بسسحو.رطسسأ’أ

بنا˘ج ى˘لإأ ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’أ نإا˘˘ف ر˘˘ب˘˘خ˘˘لأ

سسرأدملأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ ع˘يرا˘سشم˘لأ

ىؤتسسم ىلع ةلما˘سش  ة˘ئ˘ي˘ه˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع

بناج ىلإأ راجحلأ ةيدلب ءايحأأ فلتخم

طسسؤب قئأدح زاج˘نإا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ع˘يرا˘سشم

زكر˘م را˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ءا˘ي˘حأ’أ سضع˘ب

عيراسشم بناج ى˘لإأ ةروا˘ج˘م˘لأ ءا˘ي˘حأ’أو

ةرا˘نإ’أ أذ˘كو ة˘ف˘سصرأ’أ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإأ

سضور˘ف˘م˘لأ ن˘م نا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘ي˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لأ

اهنأأ ’إأ فيسصلأ لسصف ةياهن لبق اهزاجنإأ

ىلع لجسسملأ رخأاتلأ ببسسب رؤنلأ رت مل

ةيدلبل يلاملأ بسساحملأ بتكم ىؤتسسم

دعب أرخؤؤم هبسصنمب قحتلأ يذلأ راجحلأ

.قباسسلأ يلاملأ بسساحملأ ليؤحت

ءا˘ي˘حأأ بل˘غأأ نأأ ى˘لإأ ةرا˘سشإ’أ رد˘ج˘˘تو

نع جأرفإ’أ راظ˘ت˘نأ ي˘ف را˘ج˘ح˘لأ ة˘يد˘ل˘ب

عفدت نأأ اهنأاسش نم يتلأ عيراسشملأ كلت

ىلإأ ةيدلبلأ بأرت رب˘ع ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ ة˘ل˘ج˘ع˘ب

تاسسسسؤؤملأ لخأد ةئ˘ي˘ه˘ت˘لأ ةدا˘عإأ بنا˘ج

ةنراقم أريبك أرخأات دهسشت يتلأ ةيؤبرتلأ

ةسسأردلأ دعاقمب ذيمÓتلأ قاحتلأ دعؤمب

.مداقلأ ربمتبسس رهسش ةيأدب عم

ىوتسسم ىلع لجسسيسس يذلا رخأاتلا ةجيتن

قطانملا ضضعب

ةيلمع ءاهنإا ىلع ددسشي يلاولا
تايدلبلاب ناكسسلا ءاسصحإا

لاجآلا برقأا يف
ددسش ةبانع يلأو نأأ ةعاسس رخآأ ـل ةعلطم رداسصم تفسشك

يتلأ ناكسسلأ ءاسصحإأ ةيلمع ةريتو عيرسست ةرورسض ىلع

عيباسسأأ ةدع ذنم ةي’ؤلأ تايدلب ىؤتسسم ىلع تقلطنأ

دهسشت يتلأ نطؤلأ تايدلبو  تاي’و يقاب رأرغ ىلع

ةنسسل رئأزجلأ ناكسس ددع ءاسصحإأ ةيلمع راطإأ يف ةيلمعلأ

سضعب ىؤتسسم ىلع اظؤحلم أرخأات دهسشت يتلأو0202

رايمأ’أ بلاطي يلأؤ˘لأ ل˘ع˘ج ا˘م˘م .ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب

نم ءاهتن’أ ىلع سصرحلأ ةرورسضب ةينعملأ تايدلبلاب

عفر سضرغب تقو عرسسأأ يفو ةددحملأ لاجآ’أ يف ةيلمعلأ

ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزؤ˘ب ة˘لوؤؤ˘سسم˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ى˘لإأ ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لأ

.ةيلحملأ تاعامجلأو

عيمج ىؤتسسم ىلع ةسصاخ ناجل ليكسشت مت هنأأ املع

عمج يذلأ عامتج’أ دعب ةبانع ةي’ؤل ةعباتلأ تايدلبلأ

ةيلمعلأ ةرسشاب˘م˘ل ة˘ي’ؤ˘لا˘ب لوأ’أ لوؤؤ˘سسم˘لأ ع˘م را˘ي˘مأ’أ

اهيف امب تايدلبلأ ءايحأأ عيمج سسمت يتلأو يمسسر لكسشب

ةيئانلأ قطانملأو خأؤكأ’أ ناكسس ىتحو ةيؤسضؤفلأ ءايحأ’أ

ةيدلب لك ناكسسل يلامجإ’أ ددعلأ ىلإأ لؤسصؤلأ لجأأ نم

عيمجب ةسصاخ ريراقت عفر وأأ هيجؤت اهدعب متي دح ىلع

تايلمع عيمج نم ءاهتن’أو عمج دعبو ةلجسسملأ ماقرأ’أ

رئأزجلأ ناكسس ددعب يئاهن مقر ىلإأ لسصؤتلأ متي ءاسصحإ’أ

0202. ةنسس علطم عم

نأأ ىلإأ ريسشي رئأزجلأ ناكسس ددعل ءاسصحإأ رخآأ نإاف ةراسشإÓل

يف أرؤطت ددعلأ دهسشي اميف ةمسسن نؤيلم24 قاف ددعلأ

ن˘م˘سضت˘ت ا˘م˘ي˘ف تا˘ي˘فؤ˘لأ دد˘ع ع˘˘جأر˘˘ت بب˘˘سسب ةر˘˘م ل˘˘ك

.ةرم لك يف رؤكذلأ ىلع ثانإ’أ ددع قؤفت تايئاسصحإ’أ

Qjº.Ω

تاباغلاب اديازت قئارحلا فرعت اميف

ةورثلا نم تاراتكه8 مهتلي قيرح
ةملعلاب ةيباغلا

ىتأأ ةملعلأ ةيدلبب ةجرملأ ريبب قيرح سسمأأ لوأأ ءاسسم بسش

.ةيباغلأ ةورثلأ نم تأراتكه8 ىلع

قيرح دامخإ’ سسمأأ لوأأ ةيندملأ ةيامحلأ تأدحو تلخدت

ةزهجم ةجرملأ ر˘ي˘ب ةا˘م˘سسم˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ي˘ف ة˘با˘غ˘ب بسش

ةر˘سصا˘ح˘م م˘ت ن˘يأأ نأؤ˘عأ’أ ن˘م أدد˘عو ءا˘ف˘طإأ تا˘ن˘حا˘سشب

أذه ،ةباغلأ ءاجرأأ يقاب ىلإأ راسشتن’أ نم اهعنمو نأرينلأ

لا˘غدأ’أ ن˘م تأرا˘ت˘كه8 بهللأ ة˘ن˘سسلأأ تم˘ه˘ت˘لأ د˘قو

تناك تاباغلأ ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ة˘با˘غ˘لا˘ب سشأر˘حأ’أو

قئأر˘ح نأأ ى˘لإأ ةرا˘سشإ’أ رد˘ج˘تو ،نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع˘ب ةر˘سضا˘ح

ىلع ةبانع ةي’ؤب مايأ’أ هذه رمتسسم ديأزت يف تاباغلأ

فلتخم اهب تما˘ق ي˘ت˘لأ سسي˘سسح˘ت˘لأ تÓ˘م˘ح ن˘م م˘غر˘لأ

نود نكل ،ةيباغلأ ةورثلأ ىلع ظافحلأ فدهب حلاسصملأ

قطانملأ رثكأأ نم ةدرابلأ نيع ةرئأد ربتعتو أذه ىودج

ريكذتلل ةبانع ةي’ؤب ةنسسلأ هذه قئأرحلأ نم ةررسضتملأ

مايأ’أ لÓخ تلجسس ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم نإاف

ةورثلأ نم راتكه002 نم رثكأأ قأرتحأ ةيسضاملأ ةليلقلأ

ةهج نم ةرأرحلأ ةجرد عافترأ ىلإأ ببسسلأ عجريو ةيباغلأ

.لعاف لعفب قئأرحلأ ع’دنأ نؤكي نأأ لمتحيو

Ω.Ü

تÓهمملا بايغ ببسسب

رورم ثداح
قيرطب ريطخ

تارايسسلا قوسس
رور˘˘˘˘م ثدا˘˘˘˘ح سسمأأ لوأأ ع˘˘˘˘قو
ي˘سسي˘ئر˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
ى˘لإأ يدؤؤ˘م˘لأو م˘˘لا˘˘سس يد˘˘ي˘˘سسل
ن˘ع ر˘ف˘سسأأ ا˘م تأرا˘ي˘سسلأ قؤ˘سس
ةربتعم ة˘يدا˘م ر˘ئا˘سسخ ل˘ي˘ج˘سست
عؤ˘قو وأأ ا˘يا˘ح˘سض طؤ˘ق˘سس نود
فؤ˘ف˘سص ي˘ف ةر˘ي˘ط˘خ تا˘با˘˘سصإأ
ني˘ت˘ب˘كر˘م˘لأ ي˘ق˘ئا˘سسو با˘كر˘لأ
ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘لأ مأد˘˘ط˘˘سص’أ بب˘˘˘سسب
ة˘عر˘سسلأ بب˘سسب ن˘˘ي˘˘ترا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
نايع دؤ˘ه˘سش بسسح˘ب ة˘طر˘ف˘م˘لأ

أذه نإاف رداسصملأ تأذ بسسحو
ءأدؤسسلأ ةطقنلأ ربت˘ع˘ي ق˘ير˘ط˘لأ
يتلأ تÓهممل˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ي ه˘نؤ˘كل

نم اهب أؤبلاط دق ناكسسلأ ناك
نم مهئانبأأ ةيامحو مهتيامح لجأأ

نأأو ة˘˘سصا˘˘خ رور˘˘˘م˘˘˘لأ ثدأؤ˘˘˘ح
ىلإأ نوؤؤجلي ام ةداع نيقئاسسلأ
ةقايسسلأ يف ة˘طر˘ف˘م˘لأ ة˘عر˘سسلأ
مهنأا˘ب را˘ب˘ت˘ع’أ ن˘ي˘ع˘ب د˘خأأ نود
بجؤتسسيو ينأرمع جيسسن لخأد
نيعأد ةعرسسلأ فيف˘خ˘ت م˘ه˘ي˘ل˘ع
ح˘˘لا˘˘سصم ن˘˘م دد˘˘سصلأ أذ˘˘ه ي˘˘ف
تÓهمم ع˘سضو ي˘نؤ˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب
ل˘جأأ ن˘م رؤ˘كذ˘م˘لأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب
ثدأؤح نم أديزم يحلأ بينجت
يدؤؤتو ةريطخ نؤكت دق رورم
.هللأ ردق ’ اياحسض طؤقسس ىلإأ
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،يراجلا توأا71 موي متتختشسو

عراشش341» شضر˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘˘شسو
ي˘ئاور م˘ل˘ي˘ف لوأا و˘هو «ءار˘ح˘شصلا

را˘˘طإا ي˘˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘حر˘˘˘ف˘˘˘ل ل˘˘˘يو˘˘˘ط
يناث وهو «رشضا˘ح˘لا و˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘شس»
بناج ىلإا ناجرهملا يف مشسق  مهأا

موماب» رارغ ىلع رخآا لمع51
نوأا ما˘ه«و لا˘غ˘ن˘ي˘شسلا ن˘م «ي˘فا˘˘ن
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا ن˘˘˘م«يار
لأا إا ا˘˘˘مو˘˘˘لا˘˘˘ب ل«و ة˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مألا
اذه يكحيو ،كيشسكيملا نم«وبول
كر˘ت˘ششم جا˘ت˘نإا ن˘م و˘˘هو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ه˘تد˘مو ير˘ط˘ق ي˘شسنر˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج

لوح مليف˘لا رود˘يو ،ة˘ق˘ي˘قد001
امعطم ريدت يتلا «ةكيلم» ةشصق
يوارحشص قيرط ى˘ل˘ع ا˘ع˘شضاو˘ت˘م
مدخت يرئازجلا بونجلا يف رفقم

يقئاشس نم نيرفاشسملا هللخ نم

ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘˘لاو تا˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘ششلا

ناكو ،ليبشسلا يرباعو تارماغملا

همليفب6102 يف زيمت دق يناحرف
ي˘شسار ي˘ف» ل˘يو˘ط˘لا ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا زا˘ح يذ˘لا «ناو˘ب˘مور

،اشضيأا رئازج˘لا˘ب ة˘ي˘لود˘لا ز˘ئاو˘ج˘لا

ةقباشسملا ىرخأا ةهج نم فرعتشسو

71 شسفا˘ن˘ت نا˘جر˘ه˘م˘ل˘ل ة˘ي˘˘لود˘˘لا

امك ،ملاعلا نادلب فلتخم نم لمع

ءو˘شضلا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه ط˘ل˘شست˘˘شس

ـك ايشسآا قرشش بونج امنيشس ىلع

اذهو شسولو نيبيليفلاو ايشسينودنأا

لمعيشس ناجرهملل جمانرب راطإا يف

امنيشسلا عونتو ءارثب فيرعتلا ىلع

،1202 ةياغ ىلإا دتمي ةيويشسآلا

و˘˘نرا˘˘كو˘˘ل نا˘˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘يو

6491 يف شسشسأات يذلا يئامنيشسلا

ة˘ي˘ح˘بر ر˘ي˘غ ة˘ي˘ع˘م˘˘ج فر˘˘ط ن˘˘م

تا˘نا˘جر˘ه˘˘م مد˘˘قأا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو

بنا˘ج ى˘لإا ا˘بوروأا ي˘ف ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘شسلا

ى˘لإا نا˘كو ة˘ي˘قد˘ن˘ب˘لا ي˘نا˘˘جر˘˘ه˘˘م

تارا˘˘ي˘˘ت˘˘لاو بهاو˘˘م˘˘لا فا˘˘ششت˘˘كا

.ةيملاعلا امنيشسلا يف ةديدجلا

¯¥.ç
نيرادشصإا رئازجلاب خزربلا تاروششنم تمدق

ليحرل ةرششع ةيداحلا ىركذلاب ءافتحا نييرعشش
نلمعلا لثميو ،ششيورد دومحم ريبكلا رعاششلا
ثي˘ح ن˘م بث˘ك ن˘ع ششيورد دو˘م˘ح˘م ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
،ةيبر˘ع˘لاو ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا˘ب ة˘مد˘ق˘م˘لا تارا˘ت˘خ˘م˘لا

يرئاز˘ج˘لا ئرا˘ق˘لا خزر˘ب˘لا تارو˘ششن˘م ع˘شضتو
ة˘ب˘جو ما˘مأا ة˘ي˘شسنر˘ف˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ن˘ي˘ت˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب
ن˘ير˘عا˘شش ي˘ن˘ي˘ع˘ب ةا˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘م ةردا˘˘ن ة˘˘ي˘˘ششيورد
شسايلإا ينيطشسلفلا ام˘ه ،ن˘ير˘ي˘ب˘ك ن˘ي˘م˘جر˘ت˘مو
نيذللا يبعللا فيطللا دبع يبرغملاو ربنشص
اهرودشص ثدحأا يتلا دئاشصقلا نم اددع اراتخا

لاز ام ةير˘ع˘ششلا ة˘ي˘ئار˘ق˘لا ةر˘كاذ˘لا ي˘ف ىد˘شص
وهو لوألا باتكلا برتقيو ،دوقع ذنم ارمتشسم

enu’uq neir » هناونع ةيرعشش ا˘ي˘جو˘لو˘ط˘نأا

«eénna ertuaةنشس» ةديشصق نع ذوخأاملا

يتن˘شس ن˘ي˘ب ر˘عا˘ششلا ة˘بر˘ج˘ت ن˘م «ط˘ق˘ف ىر˘خأا

ن˘يواود ة˘ع˘شست م˘شضت ي˘ت˘لاو2891و6691
يبعللا فيطللا دبع مجرتملا اهراتخا ةيرعشش
تح˘ت˘ت˘فاو ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا ى˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ي˘˘ل
نم قششاع» ناويد ن˘م د˘ئا˘شصق˘ب ا˘ي˘جو˘لو˘ط˘نألا

ى˘لوألا تا˘ي˘ئا˘ن˘غ˘˘لا ي˘˘هو (6691) «ني˘ط˘شسل˘ف
ئراقلا اهللخ نم فرع يتلا ششيورد دومحمل
قششع نع دئاشصقو «يمأا ىلإا» ةديشصق يبرعلا

يتلا ةيرعششلا شصوشصنلا نم اهريغو«ميدق
راتخاو ،يبرعلا ملاعلا يف رعاششلا دلوم تمشسر
ششيورد نيواود يناث نم دئاشصق تشس يبعللا

مهلاب لمحم ردشص يذلا (7691) «ليللا رخآا»
ا˘ت˘ير» ةد˘ي˘شصق ل˘ق˘ن˘˘ف ة˘˘شسكن˘˘لاو ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا

قششع ةلئشسأاو نجشش نم لمحت امب «ةيقدنبلاو
يتلا «ليحتشسملا» ةديشصقو راشسكناو بشضغو
.شصوشصنلا نم اهريغو كاذنآا عقاولا نم مهلتشست

 ةمشصاعلاب خزربلا تاروششنم اهتمدق

 ةيشسنرفلاو ةيبرعلاب نيباتك يف ةيرعششلا ضشيورد ةبرجت

 يناحرف ناشسح جارخإا نم

ارشسيوشسب ونراكول ناجرهم يف «ءارحشصلا عراشش341» مليف ضضرع
27 يلودلا ونراكول ناجرهم يف ةشسفانملا يف يناحرف ناشسح يرئازجلا جرخملل «ءارحشصلا عراشش341» ليوطلا يئاورلا مليفلا سضرعي

 توأا7 موي هتايلاعف تأادب يذلا ارشسيوشس قرشش بونج يف

 بأا ليئوماشصو يتوك نيمأا ـل لمعلا

جمانربلا ةحنم لينل «يريجل’ افيف يرث وت ناو» يقئاثو راتخي «قافآا»
جمانرب ميكحت ةنجل رايتخا نع قافآا نونفلاو ةفاقثلل يبرعلا قودنشصلا نلعأا

جمانربلا حنم لينل ةيبرع لود01 نم ًايقئاثو ًاعورششم42 ةيقئاثولا ملفألا

«يريجلل افيف ،يرث ،وت ،ناو» يرئازجلا مليفلا ـ ملفألا نيب نم و9102 ماعلل
نييرئازجلا راعشش نع ةرابع وه مليفلا شصخلم ،بأا ليئوماشصو يتوك نيمأل
مهبح نع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل ه˘نو˘ع˘فر˘ي يذ˘لا ،»ير˘ي˘ج˘لل ا˘ف˘ي˘ف ،ير˘ث ،و˘ت ،ناو» يد˘بألا

،9002 ماعلا يف ملاعلا شسأاك ىلإا رئازجلا ةدوعب نرتقي ثيح ،نطولاب مهكشسمتو
رخفو ةيشضاملا ةرششعلا تاونشسلا للخ ةينطو ةمحلم دوعشص مليفلا فششكتشسي

خيرات نمً اديدج ًلشصف ًاقلطم ،عراششلا ىلإا مدقلا ةرك بعلم نم لقتنا ،يعامج
تاعامج للخ نم أاششنأا ،(قافآا) نونفلاو ةفاقثلل يبرعلا قودنشصلا نأا ركذي ،دلبلا
يف تامظنملاو دارفألا لومت ةلقت˘شسم ةردا˘ب˘م˘ك ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ط˘غ˘شضلا

نفلا زيزعتو ةدايزل و ىقيشسوملاو بدألاو ةيئادألا نونفلاو امنيشسلا تلاجم
يف بيردتلاو تاردقلا ءانب معدل ءاج ثيح ،ثوحبلاو ةفاقثلا جاتنإاو رشصاعملا
ةقطنملا ءاحنأا عيمج يف نواعتلاو ي˘فا˘ق˘ث˘لا لدا˘ب˘ت˘لا ة˘مادإاو ،ي˘فا˘ق˘ث˘لا عا˘ط˘ق˘لا

جمانرب دعي يذلاو،3102 ةنشس يقئاثولا جمانربلا قلطإا مت دقو ،ىزغم تاذو زيمتملا يفاقثلا لمعلا ليومتل مادتشسم ردشصم ريفوتل اذكو ملاعلاو
ةمدقملا ،يونشس شساشسأا ىلع ،جمانربلا بحريو .ةيبرعلا ةقطنملا يف يعامتجلا عقاولا لوانتت يتلا ةيعادبإلا ةيقئاثولا ملفألا معدتو لاومألا

 ç.¥.جاتنإلا دعب امو جاتنإلا يف يه يتلا يقئاثو لوطلا ةطشسوتملاو ةريشصقلا ملفألا عيراششمل

 :فششكي يدششار دمحأا جرخملا

ةشسام ةجاحب ةيبرعلا امنيشسلا»
 «ديدجتلا ىلإا

تقلخ ةيبرعلا امنيشسلا نأا ،يدششار دمحأا جرخملا ربتعا
اهنكل ،نمزلا نم نرق نع ديزي امل تششاعو رشصم يف
اذإا لشصحيشس نآلا ديدجتلا نأاو .ةيكيشسلك تحبشصأا

لكششيشس برغملا نم ءاج اذإاف ،برغملا هردشصم ناك
امنيشسلا نع اعبط ءانغتشسلا نود ،ةيعون ةرفط رمألا
اذه يف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بر˘ج˘تو خ˘يرا˘ت ا˘ه˘ل ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘شصم˘لا
ةيفحشص تاحيرشصت يف يدششار لوقي انهو ،لاجملا

نأل ،قوشسلل اعبط لوقأا ل :ةيبرغملا عقاوملا دحأا عم
جاتنإلا ناك اذإاف ،قو˘شسلا ق˘ح˘ت˘شستو ة˘ف˘ل˘كم ا˘م˘ن˘ي˘شسلا
ةدعاشسملا نوكت :نيتزيم ىلع رفوتي نأا بجي كرتششملا

نادلبلا مامأا قوشسلا حتفي امك ،دلب لك نم معدلاو
رئازجلاو برغملا نيب لث˘م˘ف ،ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ة˘كر˘ت˘ششم˘لا

امنيشسلا نأاب يدششار دكأاو ،جرفتم نويلم08 انحبشصأا
امنيشسلا لثم ،ةنيعم تايشصو˘شصخ˘ب ة˘شسرد˘م ة˘ي˘بر˘ع˘لا
رهظت ةديحو ةيشصوشصخ ىلع رفوتت يتلا ،ةيلاطيإلا
هذ˘ه ى˘لإا ا˘ن˘مل˘فأا ل˘شصت ه˘ل˘لا ءا˘شش نإاو ،م˘ه˘مل˘˘فأا ي˘˘ف
لاق ،برعلا نيجرخملل هتحيشصن شصوشصخبو ،ةلحرملا
،اهيف زيكرتلاو امنيشسلل مهتقاط لك ءاطعإا مهيلع نأاب
يلحتلا نع لشضف ،ىرخأا رومأا يف لاغششنلا مدعو
شصيخلت للخ نم ،جتنملا عم لماعتلا ةيفيكو ،ربشصلاب
.شضرغلاب ةيفومو ةلماشش نوكت لمج ثلث يف لمعلا
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 يراجلا توأا13ىلإا42 نم سسنوت اهنشضتحت

يف كراششت «دفاور» ةيعمج
رحبلا ناجرهمل ةيناثلا ةعبطلا

حرشسملل طشسوتملا ضضيبأ’ا
«حرشسملا و نفلل دفاور» ةيفاقثلا ةيعمجلا رايتخا مت
رحبلا ناجرهمل ةيناثلا ةعبطلا تايلاعف يف ةكراششملل
ديدعلا هنشضتحتشس يذلا حرشسملل طشسوتملا شضيبألا

و ،يراجلا توأا13 ىلإا42 نم ةيشسنوتلا ندملا نم
يف راششب ةنيدمب ةطششانلا ةيفاقثلا ةيعمجلا مدقتشس
عمشسي نوكشش» ةيحرشسم ناجرهملا اذه تايلاعف راطإا
يرهاجم بيبح جارخإا نم »؟نمل عمتشسي نم» «نوكشش
مايألا للخ ةمشصاعلا رئازجلاب ارخؤوم تشضرع يتلا
بلاق يف ةيحرشسملا لوانتتو ،بونجلا حرشسمل ةعشساتلا
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ا˘ه˘شصن بت˘ك ي˘ت˘لا يد˘ي˘مو˘ك-يد˘ي˘جار˘˘ت

ف˘ل˘ت˘خ˘م و دا˘شسف˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ2991 ة˘˘ن˘˘شس ششور˘˘˘ع
للخ نم لشصاو˘ت˘لا با˘ي˘غ ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا تازوا˘ج˘ت˘لا
يشضارأا يف ىعرت اهتزنع كرتب تمهتا ةحلف ةشصق
نايعأا نم وفع بلط ىلع ةربجم اهشسفن دجتل ناطلشسلا
.ةكلمملا
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 يفايطشص’ا مشسوملا بلق يف ةلمجلاب ةيفاقث تاطاششن
دحألا موي ،حاتتفا مت دقو ،بادآلاو امنيشسلا ،ةيليكششتلا نونفلاب قلعتت ىرخأا تاطاششن بناج ىلإا ،فيطشسب يلودلا ةليمج ناجرهمل51 ـلا ةعبطلا تايلاعف قلطناب مرشصنملا عوبشسألل يفاقثلا دهششملا زيمت

ةفاقثلل ةيلحملا ةيريدملا ،مايأا ةثلث رادم ىلعو يشضاملا دحألا موي تمظنو ،ريفغ روهمج مامأا ،يوارشصلا ىقيشسوم تاعاقيإاو تامغنب يلودلا ةليمج ناجرهمل51 لا ةعبطلا ،توأا8 ةياغ ىلإاو يشضاملا
ليجشست متو ،ناولألاو مشسرلا قيرط نع مهشسيشساحأا نع ريبعتلل لافطألا مامتها ةراثإا دشصق «ريغشصلا عدبملا» راعشش تحت مشسرلا نف يف ةينيوكت ةششرو ةيلولل ةليمجلا نونفلا ةيعمج عم قيشسنتلاب ،لجيجب

7 موي تقلطنا يتلا ليزاربلاب يبرعلا مليفلا ناجرهمل41لا ةرودلا يف دايشص ميرك اهنطاومل «ششابكو لاجر» ليوطلا يقئاثولاو اماج ايفوشص ةيرئازجلا ةجرخملل «ءادعشسلا» ليوطلا يئاورلا مليفلا ةكراششم
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لازام دادح فلم
 فراطلاب احوتفم

يلع رارف ةلواحم ةيصضق نأا ةعلطم رداصصم تفصشك
ثيح ةحوتفم تلازام رهصشأا لبق سسنوت وحن دادح
فورعم يصسايصسو لواقم ىلإا عامتصسإلا متي نأا رظتني
ىلع لوادتي هنأا ثيح ةصصتخملا حلاصصملا فرط نم
نوكي ويصسفأÓل اقباصس يوقلا لجرلا نأا عصساو قاطن
ريثملا يناملربلا لزنم يف ءاصشعلا ةبجو لوانت دق
دادح زنك نإاف عراصشلا بصسح كلذ نم رثكأاو لدجلل
 . لواقملا اذه ةزوحب لازام

ةناخلا نمسض رئازجلا
لودلل ءارمحلا
فافجلاب ةددهملا

ددهم برغملا نأا نم ثيدح ريرقت رذح
عاف˘تراو ها˘ي˘م˘لا ةرد˘ن بب˘صسب دا˘ح فا˘ف˘ج˘ب
ىلإا ،قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غ ل˘كصشب ةرار˘ح˘لا ة˘جرد
.ةيئاملا دراوملل ريبكلا فازنتصسلا بناج
دراوملا دهعم نع رداصصلا يلودلا ريرقتلا
ف˘ن˘صص ،«ز˘صسرو˘صسير د˘لروو» ة˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
رثكأل «ءارم˘ح˘لا ة˘نا˘خ˘لا» ن˘م˘صض بر˘غ˘م˘لا
هايملا رفوت ةلقو فافجلاب ةددهملاو ،ةيئاملا دراوملا ىلع طغصضلا نم ةيلاع تايوتصسم هجاوت يتلا لودلا

تاعاطق » نوك ةبترملا هذه ريرقتلا رربو .«ايملاع22ـلاو ايبرع21ـلا ةبترملا» يف هعصضو ،Óبقتصسم
دراوملا نم ةئاملا يف04 نع ديزي ام كلهتصست ةيموكحلا تاصسصسؤوملاو ةيوقصسلا تاعارزلاو ةعانصصلا
اهصسأار ىلع ،«ءارمحلا ةناخلا» نمصض ةقطنملا لود نم ديدعلا ريرقتلا فنصصو .«ةنصسلا لÓخ ةرفوتملا ةيئاملا
تءاجو،03ـلا ةبترملا يف سسنوتو،92ـلا ةبترملا يف رئازجلا تءاج اميف،02ـلا ةبترملا يف تلح يتلا نميلا
.13ـلا ةبترملا يف ايروصس

سضفري يبوهيم
ناملربلا لسش

يدنرألا بزحل ةباينلاب ماعلا نيمألا ىفن
ناملربلا لصش هبزح ةين يبوهيم نيدلا زع
يذلا ينطولا راوحلا نم هداعبتصسا مت ام اذإا
ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ة˘لود˘لا سسي˘˘ئر ه˘˘ي˘˘لإا ا˘˘عد

هباصسحب ةديرغت يف يبوهيم بذكو.حلاصص
سسمأا ر˘صشن لا˘ق˘م ي˘ف ءا˘ج ا˘˘م ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت ي˘˘ف
نادد˘ه˘ي «يد˘نرألا» و «نلا˘فألا» ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب
ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت نأا˘ب اد˘كؤو˘م «نا˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ل˘˘صشب
.اقÓطإا ناملربلا لصشت نل ةيصسايصسلا

لسضفي دلاخ باسشلا
برغملا

ناصصح قوف هل ةروصص دلاخ باصشلا رصشن
اعتمم اتقو يصضقي هنأا Óئاق اهيلع قلعو
يف ريبك طاصشن دعب ةيبرغملا ناوطيت يف
ءايحإاب ديعلا لبق دلاخ ماقو .ةريخألا ةرتفلا

ند˘م ةد˘ع ي˘ف تÓ˘ف˘ح˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
لجصسو برغملاب ةصصاخ ةيبرعو ةيبوروأا
يبعل داجمأاب اهيف ىنغتي ةيصضاير ةينغأا
سسأاك يف هتكراصشم ليبق يبرغملا بختنملا
اهب جوتو رصصم اهتنصضتحا يتلا ايقيرفإا ممأا
.يصضاملب لابصشأا

يسصوي «سسيلف نب»
قاقسشنلا ذبنب

نأا » سسيلف نب يلع» تايرحلا عئÓط بزح سسيئر لاق
و ةد˘˘حو˘˘م ة˘˘مأا نو˘˘كت نأا بج˘˘ي ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘مألا

نوكت ةدحولا بابصسأا يف نأل ناكرألا ةصصوصصرم
(كوبصسيافلا) ىلع هل روصشنم يف سسيلف نب لاقو ةوقلا
ةتتفم ةمأا نوكي نأا ديري ل يرئازجلا بعصشلا نأا
ا˘˘حر˘˘صسم سسي˘˘ل و لا˘˘صصوألا ة˘˘˘لو˘˘˘ل˘˘˘صشم و م˘˘˘صسج˘˘˘لا
.ةيصسايصسلا تاقاقصشنÓل

نفعت ةلاح05 ليجسست
يحاسضألا موحلل

نع ،كلهتسسملأ ةيامحل ةيرئأزج˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ تن˘ل˘عأأ
د˘˘ي˘˘ع ي˘˘حا˘˘سضأأ مو˘˘ح˘˘ل رأر˘˘سضخإأ ة˘˘لا˘˘ح05 ل˘ي˘ج˘˘سست
ىلع روسشنم يف ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ تلا˘قو.كرا˘ب˘م˘لأ ىح˘سضألأ

نفعت ةلاح05 »: كوبسسيافلأ ربع ةيمسسرلأ اهتحفسص
فرط نم نآلأ دحل اهدسصر مت (رأرسضخإأ ) يحاسضألل
عيب طاقن نم يحاسضألأ ءأرسش مت اهتيبلاغ ، ةمظنملأ

اهتأذ ةمظنملأ تناكو.«! ةبقأرم ريغ و ةيماظن ريغ
نفعتو رأرسضخإأ ةلاح لوأأ ليجسست نع سسمأأ تنلعأأ دق
.ةلوزعملاب اهتفسصو يتلأو ،ةديلبلأ ةيلو يف موحللأ



يضاملب ةقفاوم راظتنا يف

لبقملا ربمتبضس ايدو راوفيد توك ةهجاومب نوفتكي دق ““رضضخلا““
بولطم يليقب فسوي
يكيجلبلا يرودلا يف

فشسوي  ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا جور˘ب بو˘ل˘ك يدا˘ن ىع˘شس
اكيجلب يف هباوبأا يفيشصلا وتاكريملا قلغ لبق يليÓب
ةيكيجلب مÓعإا لئا˘شسو د˘كأاو .ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس2 موي
مدقت ةبشسا˘ن˘م51 ي˘ف ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب ل˘ط˘ب نأا ،ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا سسمأا

دقاعتلا لجأا نم ةيشسنوتلا ةمشصاعلا يدانل يمشسر سضرعب
تاشسفانم يف ق˘لأا˘ت د˘ق ي˘ل˘يÓ˘ب نا˘كو .ا˘ي˘ق˘ير˘فا ل˘ط˘ب ع˘م
ةدا˘˘ي˘˘ق ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ارود ىدأا ثي˘˘ح ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا سسأا˘˘ك

خيرات يف ةيناثلا ةرملل يراقلا بقللاب زوفلل ““رشضخلا““
داحتل ق˘ب˘شسألا بعÓ˘لا ح˘ج˘نو .ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك
ايقيرفأا ممأا ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه ل˘ي˘ج˘شست ي˘ف ة˘م˘شصا˘ع˘لا

يف لاغنشسلا مامأا ني˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا لÓ˘خ اد˘يد˘ح˘تو،9102
نأا يليÓبل قبشسو .يئاهنلا نمث يف اينيغو لوألا رودلا

هيج˘نأا يدا˘ن ع˘م ة˘ق˘فو˘م ر˘ي˘غ ة˘ي˘فار˘ت˘حا ة˘بر˘ج˘ت سضا˘خ
اهباقعأا يف داع ،رهششأا6 نم رثكأا رمتشست مل يشسنرفلا
يف عئار لكششب بعÓلا رهظو .يشسنوتلا يجرتلا يدانل

ناتخشسن اهنم ،باقلأا5ـب هيف جوت ثيح ،يشضاملا مشسوملا
ةفاشضإلاب ،يشسنوتلا يجرتلا عم ايقيرفأا لاطبأا يرود نم
هتميق تدهششو .ينطولا بختنملا عم ايقيرفأا ممأا سسأاكل
،““تكرام ريفشسنارت““ عقوم يف اظوحلم اعافترا ةيقوشسلا

غلبت تناك نأا دعب ،وروي نويلم5.1 غلبمل تلشصو ثيح

ق˘ب˘شسو .ي˘شضا˘م˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ورو˘˘ي ف˘˘لأا007
موجن ةد˘ع قÓ˘ط˘نا ة˘ط˘ق˘ن ل˘ك˘شش نأا ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا يرود˘ل˘ل

لا˘ط˘ع ف˘شسو˘يو ةرو˘يد˘ق نلد˘ع رار˘غ ىل˘˘ع ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ي˘˘برا˘˘ح˘˘م»ـل ز˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘شس ن˘˘˘ب ي˘˘˘مارو
.““ءارحشصلا

بيجن.ج

يكرتلا يرودلا نم ىلوألا ةلوجلا نع بيغيشس

ةحجان ةيحارج ةيلمعل عضخي يلوغيف
هيف تببشست ةديدشش عاجوا دعب ،ىلكلا ىوتشسم ىلع ةراجحلا ةلازإا اهنم فدهلا ناك ةحجان ةيحارج ةيلمعل لوألا سسمأا ءاشسم يلوغيف نايفشس ايقيرفا لطبو يرئازجلا يلودلا بعÓلا عشضخ

يارشس اتلاغ هقيرف ءاقل نع ايمشسر بعÓلا بيغيشس كلذبو ،ةيكرتلا لوبنطشسإا ةنيدمب ““لاتيبشسوه ليف““ ىفششتشسم يف ةيحارجلا ةيلمعلا ترج ثيح ،ةريخألا ةدملا يف ينابشسلا ايشسنلاف بعÓل
،روبراشسيخا يدان ماما يكرتلا ربوشسلا بقلب يشضاملا سسيمخلا موي يكرتلا هقيرف عم جوت دق يلوغيف ناكو ،روبشس يلزينيد يدان ماما ةيكرتلا ةلوطبلا نم ىلوألا ةلوجلا راطا يف ةعمجلا اذه

.ةارابملا رمع نم18 ةقيقدلا يف يرئازجلا لخد ثيح
ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

بولك نغوي
ةناعتسقل ططخي
يسورعلا رساي ـب

لوفا قيرفلا يف
لوبرفيل برد˘م ،بو˘ل˘ك ن˘غو˘ي ي˘نا˘م˘لألا ط˘ط˘خ˘ي
ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘هو˘م˘لا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسÓ˘ل ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

.يلاحلا مشسوملا تاشسفانم لÓخ يشسورعلا رشساي
ةرتف يف ةياغلل ةبيط تاعابطنا يشسورعلا كرتو
لÓخ اديج ادودرم مدقو ةيفيشصلا تاريشضحتلا
يشساشسأاك امهيف كراشش نيتللا نيتيدولا نيتارابملا
كي˘ب˘م˘لوأاو ي˘نا˘م˘لألا د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘شسوررو˘˘ب ما˘˘مأا
نا˘˘ب˘˘شش ة˘˘شسرد˘˘م ج˘˘ير˘˘خ نا˘˘كو .ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا نو˘˘ي˘˘˘ل
ريخألا مشسوملا لÓخ قلأات دق يشسنرفلا رفاهول
يف مهشسأا ثيح ،ةنشس81 تحت لوبرفيل قيرف عم
.يتيشس رتشسششنام باشسح ىلع ارتلجنإا سسأاكب هزوف
ابغوب»ـب اشسنرف يف ةيرئازجلا ةبهوملا بقليو
ر˘ت˘شسششنا˘م م˘ج˘ن ا˘ب˘غو˘˘ب لو˘˘ب˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن ،““د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

زاتمي امك ،اشسنرف بختن˘مو يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا د˘ت˘يا˘نو˘ي
طشسولا اهنم ،زكارم ةدع يف بعللا ىلع هتردقب
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ق˘لأا˘ت˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،حا˘˘ن˘˘ج˘˘لاو ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
نأا ر˘كذ˘ي .ر˘شسيألا ر˘ي˘ه˘˘ظ˘˘لا ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألا
با˘˘ح˘˘شصأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘˘م˘˘˘شض ي˘˘˘شسور˘˘˘ع˘˘˘لا
““رشضخلا““ ليثمتل نيحششرملا ةجودزملا ةيشسنجلا

بيجن.ج.ةلبقملا ةرتفلا يف

¯ ê.fé«Ö

ي˘ف بنا˘جألا ن˘ي˘برد˘م˘لا دد˘ع ع˘جار˘ت
ناك نأا دعبف ،اًرخؤوم ةيرئازجلا ةركلا
ىلإا أا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ةدايقل ةيجرا˘خ تار˘ب˘خ˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا
دامتعلا نآلا تاب ،يرودلا يف قرفلا

را˘ي˘ت˘خلا و˘ه ي˘ل˘ح˘م˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع
ة˘˘˘˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘˘˘˘لا يرود د˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ششيو .لوألا
ي˘ف ““سسي˘ل˘˘ي˘˘بو˘˘م““ ىلوألا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

نيبردم5 د˘جاو˘ت د˘يد˘ج˘لا م˘شسو˘م˘˘لا
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا نأل كلذو ،ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف بنا˘˘˘˘˘جأا
ىو˘ت˘شسم˘لا ىل˘ع ا˘ًف˘ل˘ك˘م سسي˘ل ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
خ˘˘شسف ل˘˘ه˘˘شسلا ن˘˘م ه˘˘˘نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،يدا˘˘˘م˘˘˘لا
ىلإا رومألا ديعشصت نود هعم دقاعتلا
.““اف˘ي˘ف““ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا

هذ˘˘ه تا˘˘ه˘˘جو˘˘˘ت و ءارآا تف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خا اذإاو
ءارو ة˘ن˘ما˘ك˘لا با˘ب˘شسألا نإا˘˘ف ة˘˘يد˘˘نألا

يه يبنجألا رايخلا نع اهمظعم يلخت
ةيلاملا تامزألا اهزربأا نم و ةدحاو
يتلا ةريبكلا ةي˘لا˘م˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا ل˘با˘ق˘م
اذك و بناجألا نو˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ا˘ه˘ب بلا˘ط˘ي
بناجألا نيبردملا ىوتشسم ةيدودحم
ىلإا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ل˘˘˘˘شصي ل ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا و
هذ˘˘˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘˘˘لا فاد˘˘˘˘˘˘˘هألا

ةطبارلا نم ايدان11 لشضفو ،قرفلا
ىل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘علا ىلوألا ة˘˘فر˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

مشسوملا ةياد˘ب ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘برد˘م

ىطعت˘شس يذ˘لا9102-0202 يور˘ك˘لا
،سسي˘م˘خ˘لا اد˘غ مو˘˘ي ه˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ةرا˘˘ششإا
و˘˘ح˘˘ن ر˘˘ث˘˘كأا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا كلذ˘˘ب د˘˘كأا˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ةه˘جو˘لا ع˘جار˘ت و ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
حشضتي ماقرأÓل ةءارق يفو .ةيبنجألا

نييلحملا نيبردملا ددع عافترا ايلج
م˘˘شسو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
دد˘˘˘ع ه˘˘˘ي˘˘˘˘ف غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب يذ˘˘˘˘لا مر˘˘˘˘شصن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ي˘ف ط˘ق˘ف6 نييرئاز˘ج˘لا ن˘ي˘برد˘م˘لا
مشسوم˘لا ي˘ف ة˘يآلا سسك˘ع˘ن˘ت˘ل ،ه˘ت˘ياد˘ب
ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘شصرو˘˘ب ع˘˘جار˘˘ت˘˘ب ي˘˘لا˘˘ح˘˘˘لا
.يبنجألا

نبا يف هنقث عضضو رئازجلا لطب
يريزد لÓب قيرفلا

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا ل˘˘˘˘شضف ،ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘تلا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو
هتقث ع˘شضو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ط˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا

يذ˘لا ير˘˘يزد لÓ˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘با ي˘˘ف
يف هبق˘ل ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ه˘ع˘م ىع˘شسي˘شس
ل˘ظ ي˘ف ا˘ي˘ب˘شسن ة˘ب˘˘ع˘˘شص ود˘˘ب˘˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘م

رمي يتلا ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
اهقافتا دعب˘ف .ي˘م˘شصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ب
سسي˘ق ي˘شسنو˘ت˘لا ع˘˘م ر˘˘مألا ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف
ءانبا قير˘ف ةرادا تع˘جار˘ت ،ي˘بو˘ق˘ع˘ي
تررق و ةوطخلا هذه نع ““ةراطشسوشس““

قيرفلل قباشسلا دئاقلا يف اهتقث عشضو
لماحل ةينفلا ةشضراعلا نوؤوشش ىلوتيل
.ةينطولا ةلوطبلا بقل

دبع هبردم ىلع يقبي دادزولب بابضش
ينارمع رداقلا

جوتملا ،دادزولب بابشش ررق ،هتهج نم
ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك بق˘ل˘ب
د˘ب˘ع ه˘برد˘م ىل˘ع ءا˘ق˘˘بإلا ،ةر˘˘ي˘˘خألا
ل˘شضف˘لا ه˘ل نا˘ك يذ˘لا ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا
ة˘مزأا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا جار˘خا ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘˘لا

ءا˘ق˘ب˘لا ىع˘شسم ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ه˘˘حا˘˘ج˘˘نو
ل˘˘ب لا˘˘ن˘˘م˘˘لا بع˘˘شص ود˘˘˘ب˘˘˘ي نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا

.باهذلا ةلحرم ماتخ يف Óيحتشسم

قيرفلا نبإاب دجنتضسي دوضسألا رضسنلا
اددجم

دوعتملا ،فيطشس قافو ةلشصوب تداعو
ة˘ي˘ب˘ن˘جألا ةر˘ب˘خ˘لا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسلا ىل˘ع

ن˘˘˘با ىلا ،““دو˘˘˘شسلا ر˘˘˘شسن˘˘˘لا““ بيرد˘˘˘ت˘˘˘˘ل
يذ˘˘لا يو˘˘شضم ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

مشسوم دعب قافولا ىلا هتدوع لجشسي
سسأار ىل˘˘˘ع ر˘˘˘ملا ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ها˘˘˘˘شضق
يرشصملا يليعامشسإÓل ةينفلا ةشضراعلا

ىلا تلز˘ن ي˘ت˘لا ة˘يا˘ج˘ب ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م م˘˘ث
ةدو˘˘ع نا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا
يف يتأات ل رايدلا ىلإا قباشسلا عفادملا
ديدع ةرجه ىلا رظنلاب ،تقو نشسحا
.يدانلل ةزيمملا ءامشسلا

ةرطاق ةداعإا لجا نم ينازولا فيرضش
ةحيحضصلا اهتكضس ىلإا ““ةوارمحلا““

تع˘˘شضو ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو رار˘˘˘غ ىل˘˘˘عو
تنا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا ،نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ةرادا
،طو˘˘ق˘˘شسلا بن˘˘ج˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘ير˘˘مألا

ر˘ها˘ط˘لا ي˘شس ق˘ير˘ف˘لا ن˘با ي˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث
ةرطاق ةداعإا لجا نم ينازولا فيرشش
.ةحيحشصلا اهتكشس ىلا ““ةوارمحلا““

ىلع دمتعي ديدجلا دعاضصلا يثÓثلا
نييلحم نيبردم تامدخ

ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا ة˘˘يد˘˘˘نألا ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘بو

د˘˘عا˘˘شصلا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا د˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا ،ر˘˘˘كذ˘˘˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘˘ج و ةر˘˘ك˘˘شسب دا˘˘ح˘˘تا) د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
تا˘مد˘خ ىل˘ع (ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن و ف˘˘ل˘˘ششلا

ءا˘ق˘بإا لÓ˘خ ن˘م ،ن˘ي˘ي˘ل˘˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘برد˘˘م
ىل˘ع ،ا˘م˘ه˘ي˘برد˘م ىل˘ع ي˘نا˘ث˘˘لا و لوألا
و ،يواز ريمشس و يوانكل ريذن يلاوتلا
برد˘م˘لا تا˘مد˘خ˘˘ب ثلا˘˘ث˘˘لا ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
.يواز ميرك ةرواشسلا ةبيبششل قباشسلا

ناضسيتفا سسنوي ـب دجنتضست ةركملا

،سسابعلب دا˘ح˘تا سضو˘خ˘ي˘شس ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةطبارلا ةلوطب يف هءاقب نمشض يذلا
مشسوملا ةيادب ،سسفنألا قششب ىلوألا
،ناشسيتفا سسنوي ةدايق تحت ديدجلا

““ةركم ياو““ قيرف ةرادا تناك نأا دعب
ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تلا م˘˘شسح ن˘˘م تبر˘˘˘ت˘˘˘قا د˘˘˘ق

.ويششآا نيشسح

ةقثلا ديدجتو ةليلم نيعو ةيرضصنلا
يلحملا بردملا يف

ةيعمج و ياد نيشسح رشصن اقيرف امأا
را˘˘م˘˘غ نا˘˘شضو˘˘خ˘˘ي˘˘شسف ،ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ع
ىل˘ع ةدا˘ي˘ق تح˘ت ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
ّز˘˘ع و نا˘˘مر ي˘˘قزرأا ن˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘˘˘˘شضم˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا يدو˘˘˘˘˘ج تيآا ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
.““براقعلا““

اددجم نادوعي دوليف و ينوزاك

،ة˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جلا ة˘˘ه˘˘جو˘˘لا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ةدو˘˘ع م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب فر˘˘ع˘˘ت
سسأار ىل˘˘ع ي˘˘نوزا˘˘ك را˘˘نر˘˘ب ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا

ن˘ع ه˘لا˘شصف˘˘نا ن˘˘م د˘˘حاو م˘˘شسو˘˘م د˘˘ع˘˘ب
ه˘ن˘طاو˘م كلذ˘ك دا˘ع ا˘˘م˘˘ك .““د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا““

ةلوطبلا بقلب جوتملا ،دو˘ل˘ي˘ف ر˘ي˘بو˘ه

عم5102 و3102 يمشسوم ةي˘ن˘طو˘لا
ىلا ،ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تا و ف˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو
ةبيبشش ة˘باو˘ب ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
،ه˘تا˘عا˘ن˘قو ه˘تادا˘ع˘ل ا˘ي˘فوو .ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

ه˘برد˘م ي˘ف ه˘ت˘ق˘˘ث ودارا˘˘ب يدا˘˘ن دد˘˘ج
،ولاشش ردنشسكلأا وكشسيشسنارف يلاغتربلا

يذ˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسق با˘˘ب˘˘شش ل˘˘ث˘˘م ه˘˘ل˘˘ث˘˘م
ىل˘ع ي˘نا˘ث˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل ه˘ي˘ل˘ع فر˘ششي˘˘شس
.نافل سسينود يشسنرفلا يلاوتلا

يبنجألا بردملا رايخ وحن هجتا جربلا

جر˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘هأا ل˘˘˘˘˘شضف ،ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘م
م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا برد يذ˘˘˘لا ،ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘˘ب

يزو˘خ ي˘نا˘ب˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘م مر˘شصن˘˘م˘˘لا
،ير˘˘˘يزد لÓ˘˘˘ب م˘˘˘ث سسي˘˘˘˘غو˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘م
يبن˘جلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا را˘ي˘خ و˘ح˘ن ها˘ج˘تلا

تا˘˘مد˘˘خ ىل˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘شسلا برد˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ،ا˘مود كنار˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
-يرشسيوشسلا هي˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا تقو˘لا
ط˘ح يذ˘˘لا ،زا˘˘ك˘˘عو˘˘ب ّز˘˘ع˘˘م ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘ششب ة˘˘˘ف˘˘˘ئا˘˘˘شصلا هذ˘˘˘ه لا˘˘˘حر˘˘˘لا
ىت˘ح ل˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘شسي برد˘˘م لوأا ،ةروا˘˘شسلا

م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ط˘˘˘ير˘˘˘شش سصق ل˘˘˘ب˘˘˘ق
دعب ،ةرادلا عم فÓخ ةجيتن يوركلا

نيترم هتدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘ق˘با˘شسلا ه˘برا˘ج˘ت
نازيلغ عيرشس اذكو سسابعلب داحتا ىلا

يف ةياجب ةبيبشش و نارهو ةيدولوم و
.ةيناثلا ةطبارلا

اهمجاهم يف اهتقث عضضت ةرواضسلا ةرادا
قباضسلا

اهتقث ““ءارحشصلا روشسن““ ةرادا تعشضوو
ماعلا ريجانملا و قباشسلا اهمجاهم يف
ط˘˘ي˘˘لا˘˘ج ىف˘˘ط˘˘شصم يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘˘شضرا˘˘˘ع˘˘˘لا ىل˘˘˘ع فار˘˘˘ششإÓ˘˘˘ل
م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع ماد˘ق˘˘ت˘˘شسا ع˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل

برد˘م˘ك (ا˘ق˘با˘شس ودارا˘ب يدا˘ن) ر˘˘با˘˘شص
.دعاشسم

ةلوطبلا يف بناجأا نيبردم ةضسمخ
ةيرئازجلا

ىلوألا ةطبارلا فرعت ،عومجملا يف

ةشسمخ د˘جاو˘ت9102-0202 مشسومل

و ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف ن˘˘˘م4) بنا˘˘جأا ن˘˘ي˘˘برد˘˘˘م
نا ع˘قو˘ت˘م˘˘لا ن˘˘مو ،(د˘˘حاو ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب
وأا عافترÓل احششرم مقرلا اذه نوكي
ي˘˘ف تلو˘˘ج˘˘لا رور˘˘م ع˘˘م سضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نلا

تاونشسلا يف ةفورعم تحبشصا ةلوطب
.نيبردملا رييغت ةرثكب ةريخلا

6 تل˘شضف ،ة˘كر˘ح˘لا هذ˘˘ه م˘˘شضخ ي˘˘فو

ن˘˘م ا˘˘هرار˘˘ق˘˘ت˘˘شسا ىل˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘بلا قر˘˘˘ف
لثم اهيبردم يف اهتقث ديدجت لÓخ

ودارا˘ب يدا˘ن˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب نأا˘˘ششلا و˘˘ه ا˘˘م
بابشش و (ولاشش وكشسيشسنارف يلاغتربلا)
(نافل سسينود يشسنرفلا) ةنيطنشسق
ردا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع) دادزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شش و

زع) ةليلم ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج و (ي˘نار˘م˘ع
فلششلا ةيعمج و (يدوج تيآا نيدلا

ريذن) ةركشسب داحتا و (يواز ريمشس)
.(يوانكل

يبــــنجألا بردــــملا ةــــشصروب عــــجارت لــــباقم
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بختنملا سضوخي نأا رظتنملا نم
ةيدو ةهجاو˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

ي˘ف ىر˘ب˘ك˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا د˘حأا ع˘˘م
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا ةرا˘˘ق˘˘لا
ربمتبشس رهشش ي˘ف ي˘لود˘لا ف˘قو˘ت˘لا
نم ةبرقم رداشصم تركذو ،لبقملا

ي˘˘ه ةر˘˘ي˘˘خألا نأا˘˘ب ““فا˘˘˘ف˘˘˘لا““ تي˘˘˘ب
برد˘˘˘م˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘˘نا دد˘˘˘˘شصب
هتلطع نم ىشضاملب لامج ىنطولا

لجأا ن˘م ي˘لا˘ح˘لا ر˘ه˘ششلا ر˘خاوأا ي˘ف
تاريشضحت جمانرب حمÓم ديدحت
ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ر˘˘شضخ˘˘لا

ة˘يدو˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا م˘ي˘شسر˘˘ت كلذ˘˘كو
ن˘م ل˘ئا˘ه˘لا م˘ك˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل

بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل تل˘شصو ي˘ت˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ديدع نم ايقيرفا لطب يرئازجلا

ا˘بوروأا ن˘م ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘˘لا
ىتحو ايقيرفاو ةيبونجلا اكيرماو
ا˘ه˘تاذ ردا˘شصم˘لا تفا˘شضأاو ،ا˘ي˘شسآا ن˘˘م
زر˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م سضا˘˘˘˘˘˘˘ير ءا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘فر نأا˘˘˘˘˘˘˘ب
اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘شسن˘ب نو˘˘شضو˘˘خ˘˘ي˘˘شس
ر˘ه˘شش ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف اد˘˘حاو ا˘˘يدو ءا˘˘ق˘˘ل
نأا عقوتملا ن˘مو ،مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس
يراو˘ف˘يإلا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ما˘˘ما نو˘˘ك˘˘ي
بعلت نأا ىلع ،ادج ةريبك ةبشسنب

ىف˘ط˘شصم بع˘ل˘م ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه
نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ،ةد˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘كا˘˘˘˘ششت
يف حجن د˘ق ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
م˘˘˘˘مألا سسأا˘˘˘˘ك بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ج˘˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ي˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا

هر˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن با˘˘˘شسح ىل˘˘˘ع ه˘˘˘˘خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
تميقأا يتلا ةخشسنلا يف ،يلاغنشسلا

عز˘˘˘ت˘˘˘نا ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘شصم ي˘˘˘ف ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
.عيمجلا باجعا يشضاملب لابششا

نايرلا يدانب ةركلا قيرف تابيردت تدهشش
قاحتلا ،لولا سسمأا ءاشسم تميقأا يتلا يرطقلا
ديدجلا دفاولا يميهارب نيشساي يرئازجلا بعÓلا

تابيردتلا يف ىلوألا ةرملل قيرفلا ىلع
يف ريبك بيحرتب يميهارب يظحو ،ةحودلاب
ءاشضعأا اشضيأاو ،نيبعÓلا هئÓمز نم هل روهظ لوأا
قيفوتلا اونمت نيذلا يرادإلاو ينفلا نيزاهجلا
ىقتلاو ،قيرفلا عم ةديدجلا هتريشسم يف بعÓل

يلعو ،يناث لآا دوعشس نب يلع خيششلا يدانلا سسيئر
بردملاو ،يدانلا سسيئر بئان ةفيفع ملاشس
ديدجلا هيدان يف هب اوبحرو يميهارب عم يريغأا
نم هيدل ام لشضفأا ميدقتب بعÓلا دعوو ،نايرلا
ةروشصب روهظلاو نايرلا ريهامج داعشسإا لجأا

ةفثكملا هتاريشضحت نايرلا فنأاتشساو ،ةزيمم
يرود ةلوطب نم ىلوألا ةلوجلا تايرابم قÓطنل

اهحنم يتلا ةحارلا ةرتف ءاهتنا بقع رطق موجن
وجييد ينايوغوروألا ةدايقب قيرفلل ينفلا زاهجلا
ركشسعملا نم ةدوعلا بقع نيبعÓل يريغأا
.اينابشسإا يف ميقأا يذلا يبيردتلا
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ديدجلا هقيرف نم ريبك بيحرتب يظح

يرطقلا نايرلا  عم تابيردتلا يف عرشي يميهارب

ةيرئازجلا ةلوطبلا يف ايلحم ابردم11

يف ينيعبس نب
يناملفا خابدقغشنوم

وروي نويلم8 لباقم
قيرف عفادم ينيعيبشس نب يمار يرئازجلا يلودلا مجنلا عشضخ

يدان ي˘ف ي˘ب˘ط˘لا سصح˘ف˘ل˘ل ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ،ي˘شسنر˘ف˘لا ن˘ير دا˘ت˘شس
نع خابدÓغششنوم يدان نلعأاو .يناملألا خابدÓششنوم ايشسوروب
ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ورو˘ي نو˘ي˘˘ل˘˘م8 لبا˘ق˘م˘ب ترد˘ق ي˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘شصلا
عم (ةنشس42) ينيعبشس نب يمار عفادملا طبتريو  ،تاريغتملا
نم03 ـلا يف هتّدم يشضقنتو6102 فيشص أادب دقعِب ،نار يدان

يف اشسماخ خابدÓغنششنوم ايشسوروب قيرف عقومتو0202. ناوج
بع˘ل˘ي˘شسو ،ي˘شضق˘ن˘ُم˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل ا˘ي˘نا˘م˘لأا ة˘لو˘˘ط˘˘ب بي˘˘تر˘˘ت ة˘˘ح˘˘ئل
9102-0202. ةخشسن يبوروألا يرودلا ةشسفانم

ةنيطنشسق ةنيدم يف دلو ،ًاماع42 رمعلا نم غلابلا ينيعبشس نب
قير˘ف˘ل ل˘ق˘ت˘نإا ا˘هد˘ع˘بو ،ودرا˘ب يدا˘ن ي˘ف يور˘ك˘لا هورا˘ششم أاد˘بو ،
،هي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م ق˘ير˘ف ع˘م ا˘شسنر˘ف˘ل ل˘ق˘ت˘نإا ه˘ن˘مو .ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا سسر˘ي˘ل
89 هعم بعلو،6102 ماع نير يلاحلا هقيرفل لقتنإا اهدعبو

بقلب هعم جوتو ،ةارابم52 يرئازجلا بختنملا عم بعلو ،ةارابم
.ايقيرفأا ممأا سسأاك

بيجن.ج

يف ام لك لذبأس“:تاحرف
يئاعدتساب يضاملب عنقف يعسو

”ينطولا بختنملا ىلإ
مين و قباشسلا ““ةراطشسوشس““ بعل حرشص ،““يجشسايبل»ا ماما مين هقيرف ءاقل ةياهن دعب
بختنملا ىلا ةدوعلا ىقبي لوألا هفده نأاب ةيشسنرفلا ““تروبشس نيب““ ةانقل يلاحلا
رملا وهو ،هيف ةقثلا عشضو ةرورشضب يشضاملب بردملا عانقإاو ،يرئازجلا ينطولا
ي˘ف ةو˘ق˘ب هدو˘جو تا˘ب˘ثا كلذ بل˘ط˘ت˘ي ثي˘ح ،نا˘ك˘م˘ب ة˘لو˘ه˘˘شسلا ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ي ن˘˘ل يذ˘˘لا
ءاوشس ةشسرششلا ةشسفانملا لظ يف ريشسع رما كلذو ،مشسوملا اذه ةيشسنرفلا ةلوطبلا

يرئازجلا بعششلا لك كلذ دعب تاحرف أانهو ،ماع لكششب ةلوطبلا يف وا يدانلا يف
مولعمو ،يشضاملب لابششأل قلأاتلا نم اديزم اينمتم ايقيرفا سسأاك بقلب جيوتتلا ىلع

ر˘ه˘شش ع˘ل˘ط˘م تاو˘ن˘شس ثÓ˘ث ه˘تد˘م د˘ق˘ع ىل˘ع م˘ي˘ن كي˘ب˘م˘لوأا ع˘م ع˘˘قو د˘˘ق تا˘˘حر˘˘ف نأا
بعÓلا ىهنأاو ،رفاهول عم هدقع ءاهتنا دعب رح لاقتنا ةقفشص يف طرافلا ةيليوج

ةريرمت نيرششعب ةيناثلا ةطبارلا ةلوطب يف ررمم نشسحأاك نيريخلا نيمشسوملا
8102-9102. يف تاريرمت عشست و7102- 8102 يف ةمشساح
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ةبقترملا ةهجاوملا لÓخ
لبقملا تبشسلا موي

حشرم رصان نب
عم ةكراشملل

ةرم لوأ نقيم
 انيزيشت دض

ي˘لود˘لا بعÓ˘لا ل˘ج˘شسي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘م
روهظ لوا رشصان نب ليعامشسا يرئازجلا
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف نÓ˘˘ي˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا يدا˘˘ن ع˘˘م ه˘˘ل
،لبقم˘لا تب˘شسلا ا˘ن˘يز˘ي˘ششت د˘شض ج˘مر˘ب˘م˘لا

يدا˘˘ن ““ير˘˘ي˘˘نو˘˘˘شسور˘˘˘لا““ ه˘˘˘جاو˘˘˘ي˘˘˘شس ثي˘˘˘ح
بردملا يوني ةيدو ةارابم يف انيزيششت

ىل˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا و˘˘لوا˘˘ب˘˘ما˘˘ي˘˘ج
م˘ه˘شسأار ىل˘عو ه˘ي˘˘ب˘˘عل سضع˘˘ب تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا
ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص بشسح ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
لط˘ب نأاو ا˘م˘ل˘ع ““ترو˘ب˘شس و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غل““
نآلا ىتح تابيردتلا فنأاتشسي مل ايقيرفإا

د˘ع˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف هرو˘˘شضح ل˘˘ج˘˘شسي د˘˘ق ه˘˘ن˘˘ك˘˘لو
رشصان نب ناكو ،ريدقت رثكأا ىلع نيموي
ةرششابم نÓي˘م يدا˘ن فو˘ف˘شصب ق˘ح˘ت˘لا د˘ق
اقيرفا ماا سساك يف هتكراششم ةياهن دعب
ةقفر بق˘ل˘لا˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘تو9102 رشصمب
بعÓ˘˘لا ع˘˘˘قو ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘ب˘˘˘ششا
ه˘تد˘م د˘ق˘ع ىل˘ع ي˘لو˘ب˘ما يدا˘ن˘ل ق˘˘با˘˘شسلا

.وروأا نويلم61 لباقم تاونشس ةشسمخ
ديلو.ف

ةيناملألا ““تروبشس ياكشس““ ةكبشش ةمذ ىلع

 نميرب ردريف نم برتقي بلاط نب
ام بشسح ينامللا نميرب ردريف سصيمقب مداقلا مشسوملا بعلي دق بلاط نب ليبن
طشسوتم تامدخب متهم ،نميرب ردريف يدان ،ةيناملألا ““روبشس ياكشس““ ةكبشش هتدكأا

يف كلاشش هيدان ةبغر لظ يف ةشصاخ ،بلاط نب ليبن ينطولا بختنملا ناديم
نب هاشضاقتي يذلا ريبكلا بتارلا نأا ولو ،هلكاششم ةرثك ىلإا رظنلاب ،هنم سصلختلا

نويلم5 ىلع لشصحتي هنأا رابتعا ىلع ،نميرب ىلإا هلاقتنا نود لوحي دق ،بلاط
.ىرخأا ءامشسأا ةدع ةقفر عيبلل هشضرع يذلا ،كلاشش هيدان عم ايونشس ابوروأا
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يلوبان ةرداغم نم برتقي يرئازجلا يلودلا

ةسفانملل مضني يرايلاك
سانو مدآ تامدخ ىلع

يرايلاك يدان نأاب ةيلاطيإا ةيفحشص ريراقت تفششك
ةشسفانتملا ةيدنألا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ل˘خد د˘ق ي˘لا˘ط˘يإلا

باششلا يرئازجلا يلودلا حانجلا سسانو مدآا مشض ىلع
هولوؤوشسم دجاوتي ثيح ،اماع22 رمعلا نم غلابلا

ولو هتامدخب رفظلا لجأا نم ةثيثح تاكرحت يف
نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا تاذ تفا˘˘شضأاو ،ةرا˘˘عإلا ل˘˘ي˘˘ب˘˘شس ىل˘˘ع
ودروب ،ايليشسرام ةيدنأا بناج ىلإا دجاوتي يرايلاك
ةي˘ع˘شضو ىر˘خألا ي˘ه ع˘با˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ل˘ي˘لو
.همشضل اديهمت بعÓلا

ديلو.ف



قيلعت نود ةروصص

يقاوبلا مأا

يران حÓسسب رخآا لتق لواح باسشل ادح عسضت نوركف نيع ةطرسش
رخآا سصخسش ىلع رانلا قÓطإاب ماق يذلا سصخسشلا ةيوه ىلإا لوسصولا نم نوركف نيع ةرئاد نمأا حلاسصم تنكمت
هل تهجو هعم قي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘بو  ي˘نا˘ثـلا هد˘ق˘ع ي˘ف با˘سشب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل Ó˘ي˘ت˘ق ه˘يدر˘ي نأا دا˘ك
ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مدق نيأا ،(عنسصلا يديلقت سسدسسم) يران حÓسس لامعتسسإاب يدمعلا لتقلا ةلواحم ةمهت
ةيلخ نايب بسسحب اهعئاقو دوعت يتلا ةيسضقلا يف. هدسض يئازج فلم زاجنإا دعب01.80.9102  خيراتب
احابسص ةـ00:20ـيناثلا ةعاسسلا يلاوح نيرخآ’ا نيمويلا  يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا

ةيبطلا ت’اجعتسسإ’ا مسسق ىلإا هرثإا ىلع لقن نميأ’ا هذخف ىوتسسم ىلع يران قلطل سصخسش سضرعت دعب
ةروطخل هتلاح مزأات دعب ةنيطنسسقب يعماجلا ىفسشتسسملا ىلإا لوحي نأا لبق نوركف نيعب يلحملا ىفسشتسسملل
يتلا ةقمعملا مهثاحبأاو مهتايرحت نوركف نيع ةرئاد نمأاب ةيطبسضلا لاجر اهرثإا ىلع رسشابيل ، ةباسصإ’ا
متيل .عنسصلا يديلقت سسدسسم نم ةيحسضلا ىلع رانلا قÓطإاب ماق يذلا طروتملا ةيوه ديدحت ىلإا تسضفأا

ىلع مدق اهبجومب ركذلا ةفلاسسلا ةمهتلاب يئازج فلم هل زجنأا مث نمو نمأ’ا رقم ىلإا هدايتقاو هفيقوت
.ةمكاحملا دعوم ديدحت نيح ىلإا رمأا يف تلسصف يتلا ةيئاسضقلا تاهجلا

راهز دمحأا

عمج ةيلمع يلاوتلا ىلع ثلاثلا مويللو سسمأا تلسصاوت
لجيج ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ي˘حا˘سضأ’ا دو˘ل˘ج
ةمسصاعب تايدلبلا حلاسصم اهتقلت يتلا ةميلعتلا قفو
معد ىلإا ةيمارلاو ةعانسصلا ةرازو لبق نم سشينروكلا
نكمأا ام عمج لÓخ نم ةينطولا ةيدلجلا ةعانسصلا

يف ةسصسصختملا غبادملا فلتخم ىلإا اهلقنو دولجلا نم
دو˘ل˘ج ع˘م˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع تفر˘عو .ة˘يد˘ل˘ج˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
بسسح ار˘ي˘ب˘ك ا˘حا˘ج˘ن ل˘ج˘ي˘ج˘ب ما˘ع˘لا اذ˘ه˘˘ل ي˘˘حا˘˘سضأ’ا
فلأا02 نم رثكأا عمج مت ثيح ةيلمعلاب نيفلكملا

ىل˘ع د˘ي˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘غ ىلإا د˘˘ل˘˘ج
عيمجتلا طاقن ربع ىرحأ’اب وأا ةي’ولا بارت ىوتسسم
ح˘لا˘سصم ل˘ب˘ق ن˘م ق˘ب˘سسم ل˘ك˘سشب ا˘هد˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نوك دوعسصلل احسشرم ىقبي يذلا مقرلا وهو تايدلبلا
ةدع قطانمب نيرخآا نيمويل امبرو ةلسصاوتم ةيلمعلا

جارخإا يف تÓئاعلا سضعب رخأات لظ يف ةي’ولا نم
ةمهم اهسضع˘ب ي˘لو˘تو ةر˘ي˘ث˘ك با˘ب˘سسأ’ ا˘ه˘ي˘حا˘سضأا دو˘ل˘ج

ةمسصاعب ةيسسيئرلا ةغبدملا ىلإا ةريخأ’ا هذه لقن

03 ـلا زجاح زواجت لامتحا ينعي ام اهسسفنب ةي’ولا

مظعم تناكو . ةروكذملا ةيلمعلا ةياهن يف دلج فلأا
نم ديعلا لبق ةعسساو ةلمحب تماق دق لجيج تايدلب
لاعفلا طارخنإ’ا ةرورسضب ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘م سسي˘سسح˘ت ل˘جأا

ةرازو بل˘ط˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سس’او دو˘ل˘ج˘لا ع˘م˘ج ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف
غ˘باد˘م˘لا ىلإا دو˘ل˘ج˘لا هذ˘ه ل˘ق˘ن˘ب ي˘سضا˘ق˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا

دولجلا ةعانسص ريوطتو ميعدت يف اهنم ةدافتسسإ’او
هذه ىلإا اهلقن متي ’ يتلا دولجلا بلغأا نأاو اسصوسصخ

نأا نود ةماعلا نكامأ’ا و عراوسشلا يف ىمرت غبادملا
ةعانسصلا عاطق ىلع ّعيسضي امم اهنم ةدافتسسإ’ا متي
تتاب دولجلا هذه نأا امك ،رييÓملا رئازجلاب ةيدلجلا

ةي’وب ةئي˘ب˘لا ىل˘ع Ó˘ي˘ق˘ث اءبع ة˘با˘ث˘م˘ب ة˘ن˘سس ل˘كو
ام˘ب ة˘ما˘ع˘لا تاءا˘سضف˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘مر لÓ˘خ ن˘مو ل˘ج˘ي˘ج

تاءاسضفلا هذهل يلامجلا هجولل ةءاسسإا نم كلذ هلكسشي
ةهيرك حئاور نم اهنم ثعبني ام لظ يف اهراوز اذكو
. ةززقمو

 دوعسسم.م

ةحجانلاب تفسصو ةيلمعلا

لجيجب ةيحسضأا دلج فلأا02 نم رثكأا عمج
طيارشلا ةربقمب اقونشم صخش ىلع روثعلا

ةملاقب ةيامشنلاب
ةربقمب قونسشم سصخسش ىلع روثعلا ربخ راسشتنا عقو ىلع ،ةملاقب ةيامسشنلا ةيدلب ناكسس سسمأا لوأا راهن زتها
هيلع روثعلا مت ثيح ،ةرسسأا بر ةنسس06 رمعلا نم غلابلا »ب.ا» رمأ’ا قلعتي و ةيامسشنلا ةيدلبب طيارسشلا

نإاف ،ربخلا تدروأا يتلا رداسصملا بسسحو ةربقملا لخاد نوتيزلا راجسشأا ىدحإاب طوبرم لبج ةطسساوب اقونسشم
ناك نم وه هنأاب ناكسسلا فرط نم هماهتا دعب ةسصاخ ،ةثداحلا لبق ةريبك ةيسسفن تاطوغسض ىلإا سضرعت ةيحسضلا

يذلاو يسضاملا عوبسسأ’ا هتفرع يذلا لوهملا قيرحلا ءارج ةيامسشنلا ةقطنم اهتدهسش يتلا ةريبكلا ةثراكلا ءارو
ظفح ةحلسصم ىلإا ةيندلا ةيامحلا حلاسصم فرط نم هلقن مت ةيحسضلا ةربتعم ةيرسشب و ةيدام رئاسسخ فلخ

  .ةثداحلا هذه يف قيقحت حتفب كردلا حلاسصم ترسشاب ام يف يبقع ميكحلا ىفسشتسسمب ثثجلا
نيدلا زع.ل
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.برغملاو اسسنرف نيب يلسسإا ةكرعم عوقو4481 -
.حانج يلع دمحم ةدايقب دنهلا نع لقتسست ناتسسكاب7491 -
.همدعيو ميعزلا ينسسح دسض ايروسس يف ًايركسسع ًابÓقنا دوقي يوانحلا يماسس طباسضلا9491 -
.نادوسسلا يف سسولراك يلودلا يباهرإ’ا ىلع سضبقلا ءاقلإا4991 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح

  يئاملا سسيكلل ت’اح ليجسست ءانثتسسإاب

 ةبانعب ديعلا يحاسضأا موحل نـفعتل دوجو ’

ةياغ ىلإا اولجسسي مل مهنأا ةبانعب ةيحÓفلا حلاسصملل ةعباتلا ةرطيبلل ةيئ’ولا ةيسشتفملا نم لؤووسسم ردسصم فسشك
ةرسشتنملا ةرطيبلا طاقن ىلإا نطاوم يأا مدقتي مل ثيح .ديعلا يحاسضأا موحلل رارسضخاو نفعت ةلاح ’و سسمأا

طاقنب ديعلا موي نيلماعلا ةرطايبلا ظحÓي مل امك موحللا نفعت وأا رارسضخا ديفت ىوكسشب ةي’ولا بارت تايدلبب
هنأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو،ةنياعملا تايلمع لÓخ يئام سسيك ت’احل مهليجسست ءاثنتسسإاب ،موحلل نفعت يأا ةبقارملا

ةيرطيبلا ةيسشتفملل نوعبات92 مهنم ةي’ولا بارتب ةعزوملا طاقنلاب ديعلا موي لمعلل ايرــطيب07 دـــينجت مت
غيسصب نولمعي ايرطيب21و اسصاخ ايرطيب21و تايدلبلل عبات ايرطيب71و ةبانعب ةيحÓفلا حلاسصملاب  ةيئ’ولا
ىلع ظافحلا فدهب ديعلا موي يحاسضأ’ا موحل ةبقارم فدهب كلذو،ماعلا عاطقلاب جامدإ’ا راطإا يف مهو دقاعتلا
لÓخ نم كلذو موحللا نفعت ويرانيسس يدافتل قاسسو مدق ىلع اوناك ةرطايبلا نإا ةراسشإÓل ، نيكلهتسسملا ةمÓسس
. حباذملا ىلإاو تÓبطسسإ’ا ىلإا تاجرخلا فيثكت ىلإا ةفاسضإا، ديعلا لبق قاوسسأ’ا يف ةيسشاملل ةيمويلا ةبقارملا

 ةسشيعوب زوزام

ةيدلبب رورم ثداح يف ةدحاو ةلئاع نم ىحرج ةسسمخ
ةدكيكسسب نايزوب نيع

ىلوأ’ا .نيترايسس مادطسصإا رثإا رورم ثداح  سسمأا راهن ةحيبسص نايزوب نيعو سشورحلاب طبارلا قيرطلا فرع
ةدحاو ةلئاع نم مهلك ىحرج ةسسمخ ليجسست ىلإا ثداحلا ىدأاو ناسسين ريغسصلا عونلا نم ةنحاسش ةيناثلاو7 فلوغ

حلاسصم تحتف اميف، ةيلوأ’ا تافاعسسإ’ا يقلتل .ىفسشتسسملا ىلا مهلقن مت نيأا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم لخدتتل
رانيدوب.ح .ثداحلا تاسسبÓمو فورظ ديدحتل اقيقحت كردلا

ةدكيكسسب كراد ناجب اباسش حرجي يبسشخ براق
حورج ىلإا ةنسس93 رمعلا نم غلبي ةركسسب ةي’و نم ردحني باسش03:31 ةعاسسلا دودح يف ديعلا ةيسشع سضّرعت

،يديهم نب يبرعلا ئطاسشب7 مقر زكرملاب كلذو يبسشخ براق هسسهد نأا دعب ردسصلاو سسأارلا ىوتسسم ىلع ةريطخ
يف اقيقحت كردلا حلاسصم تحتف دقو . ةراحوب قازرلا دبع ىفسشتسسمب جÓعلا يقلتل باسصملا باسشلا لقنّ متو
رانيدوب ةايح.ثداحلا

جيريرعوب جرب

ةزاعمب برقع ةعسسلب  ةينيعبرأا ةافو
اهيف رفوتت يتلا قطانملاب  ةسصاخ  سشعلا ةيدلب ىوتسسم ىلع ثدحلا عنسصت و ريثت ةماسسلا براقعلا لازت ام
ةعباتلا ةزاعم ةيرق  تدهسش ثيح اهل مئÓملا خانملاو روخسصلا دجاوتو راوسسأÓل راسشتنا نم ةيعيبطلا لماوعلا
ىلع برقع ةع˘سسل˘ب ةر˘ثأا˘ت˘م سسمأا لوأا ءا˘سسم ة˘ي˘ن˘ي˘ع˘برأا ةا˘فو ة˘ي’و˘لا بو˘ن˘ج ىسصقأا˘ب ة˘ع˘قاو˘لاو سشع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
حانج ىلع اهلقن مت نيأا.   ةنسس64 (سس  د) ةامسسملاب رمأ’ا قلعتيو ءاسشعلا تقو يلئاعلا اهنكسسمب اهعارذ ىوتسسم
ىلإا  ةرسشابم اهليوحتو داسضملا لسصملا كانه  تقلت نيأا  ةيدلبلا تاذب تامدخلا ةددعتملا ةدايعلا ىلا ةعرسسلا

ةلاح اذكو يبرقع عسسل ةلاح001 نم رثكا ليجسست متو ةريخأ’ا اهسسافنا تظفل نيأا يديزوب رسضخل ىفسشتسسم
تاونسس عبرأا وذ امهدحأا نيسصخسش ةافو نع ترفسسأا  ناكملا نيعب رداسصم بسسح زاجملا ةيرقب لهكل  ىعفأا ةعسسل
ءابطأ’ا بسسح  تاعسسللا نم  ةياقولا ىقبتو ةيدلبلا تاذل ةعباتلا ةزاعمو يرقب ةينيعبرأاو ناورموب ةيرقب
اهدعاوق يف ةقلز ةيئاقو ةمزحأاب اهتطاحإاو تاققسشتلا قلغو لزنملا طيحم فيظنتك ةطيسسب ريبادت بلطتت
عسضو يدافتو ةسشرفأ’ا سضفنو ةيذحأ’ا ةسصاخ سسبللا ءانثأا سسبÓملا دقفتو تاققسشتلا دسسو  تايافنلا عزنو
لزنملا لخاد اهلامعتسسا لبق اهسصحفو باوبأ’ا تحت اهعسضوو ةرفنملا داوملاب باوبأ’ا سشرو سضرأ’ا ىلع عسضرلا

لمعلا لبق اهدقفتو ةيقاو ةيذحا ءادتراو براقعلا سسمل مدعو تيبلا جراخ ةيذحأا Óب لافطأ’ا كرت مدعو
.هب لفكتلل يحسص زكرم برقا ىلإا هب عارسسإ’او باسصملا وسضعلا كيرحت مدعو باسصملا ةئدهت ىلع  اوثح امك

ىسسوم.ع

ةعفترملا ةرارحلا ءارج ءابرهكلل طرفملا لامعتسس’ا ببسسب /ةنيطنسسق

بورخلاب ةرامعب ةيئابرهك تادادع01 قارتحا
يحب ،رسشع ةيناثلا ةعاسسلا دودح يف سسمأ’ا موي بورخلا ةيدلب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
تناك ةيئابرهك تادادع01 ـل يلك قارتحا يف لثمتي قيرح لجأ’ ،بورخلا ةيدلب93 مقر ةرامع ميبروسس
فرط نم دمخأا قيرحلا ،قباوط ةعبرأا وذ يسضرأا قباط نم ةنوكتم ةرامعل يسضرأ’ا قباطلاب ةنازخ يف ةعمجم
ناف نييئاسصخأ’ا سضعب بسسحو ،دامخإ’ا نم ماتلا دكأاتلا ىتح ةسسارحلا ةيلمعب مايقلا عم ةنيدملا ةيامحلا
ببسسب تافيكملل طرفملا لامعتسس’ا وه ةثراك يف ببسستي داك يذلا قيرحلا اذه بوسشنل يسسيئرلا ببسسلا

.مايأ’ا هذه لÓخ ةقطنملا اهفرعت يتلا رحلا ةجوم
زاكعوب لامج
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