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ةريبك ةي˘ن˘مأا تاد˘يد˘صشت ط˘صسوو
ءا˘عد˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ل˘ع˘ف در لوأا˘كو

21 تاباخت˘ن’ ة˘ب˘خا˘ن˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

بكوم ةبلطلا داق, مداقلا ربمصسيد
ءاعدتصسا د˘ع˘ب ى˘لوأ’ا ،ةر˘ي˘صسم˘لا
داد˘عأ’ا ن˘كل ،ة˘ب˘خا˘ن˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لا
اوداتعا نونطاوم اهلكصش ةريبكلا

ءاثÓثلا موي لك ةكراصشملا ىلع
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘˘صسأ’ا ةر˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تاراعصشلا ريغتت مل ثيح,ةبلطلل
ري˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب بلا˘ط˘ت ا˘ه˘ل˘ج تنا˘كو
تافاته طصسو ماظ˘ن˘ل˘ل يرذ˘ج˘لا
ددجو .»يودب عم تاباختنا ’»
تاريصسم˘لا ع˘م م˘هد˘ه˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا

،يعامتج’ا لوخدلا دعب ةرصشابم
م˘ه˘تر˘ي˘صسم تفر˘ع ا˘مد˘ع˘ب كلذو
رو˘ت˘ف˘لا ن˘م ا˘عو˘ن ة˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسأ’ا
ثيح ،ةيف˘ي˘صصلا ة˘ل˘ط˘ع˘لا بب˘صسب
عراو˘صش ى˘˘لإا ةو˘˘ق˘˘ب سسمأا او˘˘لز˘˘ن
تقلطنا ةر˘ي˘صسم ي˘ف ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا

ةرصشع ةيداحلا ةعاصسلا دودح يف
ي˘صسي˘ئر˘لا ل˘خد˘م˘لا ن˘م ا˘حا˘ب˘صص
ةحاصس هاجتاب ةيزكرملا ةعماجلل
ةماقإا مهصضفر نينلعم ءادهصشلا
ءاقب لظ يف ةلبقملا تايصسائرلا

دبع قباصسلا سسيئرلا ماظن زومر
ربع اوبرعأا امك .ةقيلفتوب زيزعلا
ن˘ع ا˘هو˘ع˘فر ي˘ت˘لا م˘ه˘˘تارا˘˘ع˘˘صش
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘لا بل˘˘ط˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘كصسم˘˘ت
ي˘ف ة˘يو˘ق ة˘لود ءا˘ن˘بو يرذ˘˘ج˘˘لا

ة˘لاد˘ع˘لاو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ف˘˘ن˘˘ك
ع˘فر ا˘م˘ك .ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ير˘˘ح˘˘لاو
اهيلع اونود تاتف’ ةدع ةبلطلا

يف مهتدارإا سسكعت بلاطم ةدع
ةبراح˘م ة˘ل˘صصاو˘م و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘صضق˘˘˘˘لاو دا˘˘˘˘˘صسف˘˘˘˘˘لا
ددن ىرخأا ةهج نم .نيدصسفملا
يتلا ت’اقتع’اب ةدصشبو ةبلطلا

ءا˘ط˘صشن˘لا ن˘م تار˘صشع˘˘لا تلا˘˘ط
تقولا يف نيبلاطم ،نييصسايصسلا
نود م˘˘ه˘˘حار˘˘˘صس قÓ˘˘˘طإا˘˘˘ب ه˘˘˘تاذ
ة˘ي˘ل˘ط ن˘يددر˘م,ة˘ق˘ب˘صسم طور˘صش

ىدصص اهل ناك ي˘ت˘لا م˘ه˘تر˘ي˘صسم
نيذلا نينطاوملا نم ريثكلا ىدل
بلاط˘ت تارا˘ع˘صش م˘ه˘ب او˘ق˘ح˘ت˘لا
تدا˘ع ا˘˘م˘˘ك .م˘˘حار˘˘صس قÓ˘˘طا˘˘ب
سسمأا ةب˘ل˘ط˘لا كار˘ح ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد
يرمعم دولوم ةعماج ىلإا كلذك
اهتا˘ي˘ل˘ك ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب وزو يز˘ي˘ت˘ب
نم تائملا جرخ ثيح ،اهماصسقأاو
ةدصشاح ةيملصس ةريصسم يف ةبلطلا

ثي˘ح,وزو يز˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م ط˘˘صسو
عراو˘صش ى˘˘لإا ةو˘˘ق˘˘ب سسمأا او˘˘لز˘˘ن
ةر˘ي˘صسم ي˘ف ،وزو يز˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘˘م
ل˘خد˘م˘لا ن˘م ا˘حا˘ب˘صص تق˘ل˘˘ط˘˘نا
هاجتاب ةوانصسح ةعماجل يصسيئرلا
.ءاد˘ه˘صشل˘ل يرا˘˘كذ˘˘ت˘˘لا بصصن˘˘لا

،ةبلط˘ل˘ل سسمأا ةر˘ي˘صسم تن˘ماز˘تو
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا رود˘˘صص ع˘˘م
ةعماج ةبلطل ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ة˘صصصصخ˘م˘لا ير˘˘م˘˘ع˘˘م دو˘˘لو˘˘م
ي˘صسا˘ي˘صسلا ع˘صضو˘لا ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل
يذلا ،رئازجلا يف دئاصسلا نهارلا

ةبلطلا نم تارصشعلا عيقوت لمح

ن˘˘ع ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م او˘˘بر˘˘عأا يذ˘˘˘لا
كارحلل دناصسملا مهفقوم ديدجت
ذنم رئازجلا هفرعت يذلا يبعصشلا

يصضاملا ير˘ف˘ي˘ف22ـلا خ˘يرا˘˘ت
م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ه˘˘ب˘˘ي لاز˘˘ي ’ يذ˘˘˘لاو
مصضخ يف هتيراصضحو هتيملصسب
يف ةيبعصشلا ةدارإ’ا نع ريبعتلا
عم ةيئا˘ه˘ن˘لا ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
هذه يتأات.ق˘با˘صسلا ما˘ظ˘ن˘لا زو˘مر
دكأا يذلا تقولا يف تاروطتلا
ةنجل وصضع ،رميحلب رامع هيف
ة˘مو˘كح نأا راو˘ح˘لاو ة˘طا˘˘صسو˘˘لا
ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،يود˘˘ب ن˘˘يد˘˘˘لا رو˘˘˘ن
حيرصصت يف لاقو .اروف ليحرلاب
طور˘صشلا لو˘ب˘ق ي˘غ˘ب˘ن˘ي ه˘˘نإا ه˘˘ل
ةئيه اهتع˘صضو ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
اذإا هنأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا لا˘قو .راو˘ح˘لا

هعاديإا مت يذلا ةئيهلا ريرقت ناك
حرطي مل ،ايلعلا تاطلصسلا ىدل
،ةلود˘لا سسي˘ئر ل˘ي˘حر عو˘صضو˘م
ل˘ي˘حر طر˘ت˘صشا ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب ه˘نإا˘˘ف
.هتموكحو يودب
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 .كإرحلإ نم03ـلإ
تا˘˘صسارد˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تد˘˘˘كأا

ةيريدملل ةعباتلا فارصشتصس’او
نازيم˘لا نأا كرا˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ازجع فرع رئازجلل يراجتلا

لÓخ ر’ود رايلم14.4ـب ردق
ن˘م ى˘˘لوأ’ا ع˘˘ب˘˘صسلا ر˘˘ه˘˘صشأ’ا

لباقم9102 يرا˘ج˘لا ما˘ع˘˘لا

سسفن يف ر’ود رايلم50.3
ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ن˘م ةر˘ت˘ف˘˘لا

رد˘صصم˘˘لا سسف˘˘ن د˘˘كأاو8102.
ا˘ه˘نأا لا˘ق تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةيرئازجلا تارداصصلا نأا ةتقؤوم

ر’ود را˘ي˘ل˘م46.12 تغ˘ل˘˘ب
ى˘لوأ’ا ع˘ب˘صسلا ر˘ه˘صشأ’ا لÓ˘خ

86.32 ل˘با˘ق˘م9102 ن˘˘˘م

لÓ˘خ ا˘ه˘ترد˘صص ر’ود را˘ي˘ل˘م

يأا8102 ن˘م ةر˘ت˘ف˘˘لا سسف˘˘ن
ـب رد˘˘˘˘˘˘ق سضا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘ب

قلعتي اميف امأا .ةئاملاب95.8
بصسح تغل˘ب د˘ق˘ف ،تادراو˘لا˘ب

رايلم50.62 ردصصملا سسفن

رايلم37.62 لبا˘ق˘م ر’ود
اصضافخنا كلذب ةلجصسم ر’ود

اقفوو .ةئام˘لا˘ب25.2 هتبصسن
نإا˘˘˘ف ،تا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل
ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاردا˘˘˘صصلا
يره˘صش ن˘ي˘ب ةد˘ت˘م˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

تطغ9102 ةيليوجو يفناج
ة˘˘ب˘˘صسن˘˘˘ب تادراو˘˘˘لا ةرو˘˘˘تا˘˘˘ف

95.88 لباقم ةئاملاب70.38

نم اه˘تاذ ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب
تل˘˘˘كصشو .طرا˘˘˘ف˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نم دصسأ’ا ةصصح تاقورحملا

20.39 ةبصسنب دÓبلا تارداصص

يلامجإ’ا مج˘ح˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ي˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا تاردا˘˘صصل˘˘ل
ةن˘صسل ى˘لوأ’ا ع˘ب˘صسلا ر˘ه˘صشأ’ا

ـب ترد˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘˘ح9102 ,

ل˘با˘ق˘م ر’ود را˘ي˘ل˘م31.02

لÓ˘خ ر’ود را˘ي˘˘ل˘˘م99.12

8102 ن˘م ةرو˘كذ˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

عجارت ليجصست ينعي ام وهو

اميفو .ةئا˘م˘لا˘ب54.8ـب رد˘˘˘ق
جرا˘خ تاردا˘˘صصلا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ةيصشماه ىقبت˘ف ،تا˘قور˘ح˘م˘لا

رايلم15.1 زواجتت مل ثيح,
ع˘ب˘صسلا ر˘˘ه˘˘صشأ’ا لÓ˘˘خ ر’ود

89.6 ل˘ث˘م˘ي ا˘˘م و˘˘هو ى˘˘لوأ’ا

يلامجإ’ا مج˘ح˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

رايلم96.1 لباقم تارداصصلل
نم ةرتفلا سسفن لÓخ ر’ود

هرد˘ق سضا˘ف˘خ˘نا˘˘ب يأا8102

نوكتت يهو,ةئام˘لا˘ب94.01
ف˘˘صصن داو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘صسا˘˘˘صسأا

رايلم31.1 ةميقب ةعنصصملا

رايلم33.1 ل˘با˘ق˘˘م ر’ود

1051 ةبصسنب ةعجارتم ر’ود

ـب ةيئاذغلا داوملا اذكو ةئاملاب

لباقم ر’ود نويلم86.832

يا ر’ود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م08.422

ةئاملاب52.6 هرد˘ق عا˘ف˘ترا˘˘ب

35.26ـب ي˘عا˘ن˘صصلا دا˘ت˘˘ع˘˘لاو

41.75 ل˘با˘ق˘م ر’ود نو˘ي˘ل˘˘م

هتبصسن عاف˘ترا˘ب ر’ود نو˘ي˘ل˘م

هذه تلكصشتو.ةئام˘لا˘ب34.9
داو˘م˘لا ن˘م ا˘˘صضيأا تاردا˘˘صصلا

نويلم58.95 ةم˘ي˘ق˘ب ما˘خ˘لا

نويلم10.85 ل˘با˘ق˘˘م ر’ود
ةي˘كÓ˘ه˘ت˘صس’ا داو˘م˘لاو ر’ود

نويلم25.22 ـب ةيئاذغلا ريغ

نويلم29.12 لبا˘ق˘م ر’ود
دا˘˘ت˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإا ر’ود

نويلم02.0 ةميقب ي˘حÓ˘ف˘لا

نويلم90.0 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ر’ود
نم ةرتفلا سسفن لÓخ ر’ود
سصخي اميف مامأا.يصضاملا ماعلا
سسمخ تعجارت دقف ،تادراولا

ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس ل˘˘˘˘صصأا ن˘˘˘˘˘م
يتلا تاجوتن˘م˘لا تا˘عو˘م˘ج˘م
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘صش ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صضت˘˘˘˘˘ت
رهصشأا ةعبصسلا لÓخ داريتصس’ا
ة˘يرا˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا

ةنصسلا نم ةرتفلا سسفنب ةنراقم
ةروتاف تصضفخناو .ة˘ي˘صضا˘م˘لا
و ةقا˘ط˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م دار˘ي˘ت˘صسا

10.35 ـب م˘˘ي˘˘ح˘˘صشت˘˘لا تو˘˘يز

22.133 دنع رقتصستل ةئاملاب

507 ةبارق لباقم ر’ود نويلم

ةروتاف ترد˘قو.ر’ود نو˘ي˘ل˘م
ةدرو˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا

لبا˘ق˘م ر’ود را˘ي˘ل˘م378.4

لجصستل ،ر’ود رايلم771.5

68.5 ـب ا˘˘صضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا كلذ˘˘ب

قق˘ح˘ت ا˘م سسف˘ن و˘هو.ة˘ئا˘م˘لا˘ب
يذلا يحÓفلا داتعلل ةبصسنلاب
هدار˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسا ةرو˘˘˘تا˘˘˘ف ترد˘˘˘ق

لباقم ر’ود نويلم01.992

كلذكو ر’ود نويلم27.822
ـب يعانصصلا دا˘ت˘ع˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

ل˘با˘ق˘م ر’ود را˘ي˘˘ل˘˘م37.8

ار˘ي˘خاو .ر’ود را˘ي˘ل˘˘م51.9
ر˘ي˘غ ة˘ي˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صس’ا داو˘˘م˘˘لا

88.3 ـب تردق يتلا ةيئاذغلا

رايلم09.3 لباقم ر’ود رايلم
تفر˘˘ع ،ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف.ر’ود
ة˘˘ب˘˘ع˘˘صش ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ةرتف لÓخ اعا˘ف˘ترا دار˘ي˘ت˘صس’ا
ة˘˘ل˘˘كا˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ةعن˘صصم˘لا ف˘صصن تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

ر’ود رايلم6.17 تغلب يتلا

ر’ود رايلم43.6 ةبارق لباقم

22.1 تغلب ماخلا تاجتنملاو

قلعتي ام˘ي˘ف ما˘مأا.ر’ود را˘ي˘ل˘م
رئازجلل نييراج˘ت˘لا ءا˘كر˘صشلا˘ب

نم ىلوأ’ا رهصشأا ةعبصسلا لÓخ
نئابزلا زا˘ح ، ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا
ىلع رئازجلل لئاوأ’ا ةصسمخلا

تارداصصلا نم ةئاملا يف35
اصسنرف تظفاح ثيح ,ةيرئازجلا

نوبز دلب لوأاك اهتناكم ىلع

نويلم2.939 ـب ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل

2.558 ـب ايلاطيا اهعبتت ر’ود

2.945 ـب اينابصسا ،ر’ود رايلم

تا˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا ،ر’ود را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م

1.887 ـب ةيكيرمأ’ا ةدحتملا

1.814 ـب ايكرتو ر’ود رايلم

سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو.ر’ود را˘˘ي˘˘ل˘˘م
،رئازجلل نييصسيئرلا نينومملا
مهنم لئاوأ’ا ة˘صسم˘خ˘لا ل˘ث˘م˘ي

نيصصلا يتأات, ةئاملاب05 ةبصسن

رايلم4.968 ـب مهتمدقم يف

73.81 تغ˘ل˘ب ةدا˘˘يز˘˘ب ر’ود

ـب ا˘صسنر˘ف ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت و ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب

اينابصساو ر’ود رايلم2.315

م˘ث ر’ود را˘ي˘˘ل˘˘م1.839 ـب

ر’ود رايلم1.339 ـب ايناملأا

رايلم1.768 ـب ا˘ي˘لا˘ط˘ياو
.ر’ود

S°∏«º.±   

نيلومملإ ةرإدسص ىلع نيسصلإ تظفاح اميف
نئابزلإ ةمئاق ةرإدسص ىلع اسسنرفو

فشصنلا ىلإا سضفخنت تادراؤلا ةمئاق
يراجتلا نازيملا يف14.4ـب زجعو
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ع˘ئÓ˘ط بز˘ح سسي˘ئر سسي˘ل˘˘ف ن˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع لا˘˘ق
دبع ةلودلا سسيئر رارق ىلع اقلعم تايرحلا
ةئيهلا ءاعدتصسا˘ب سصا˘خ˘لا ح˘لا˘صص ن˘ب ردا˘ق˘لا
خيرات ددح يتلا ةيصسائرلا تاباختنÓل ةبخانلا

نإا لبقملا ربمصسيد21 سسيمخلا موي اهميظنت
أاطخلا اهل قحي ’ ةثلاثلا ةيباختن’ا ةلواحملا
ةمزأا نم دلبلا جارخإاب رمأ’ا نأا Óئاق لصشفلا وأا
ايرورصض ارمأا حبصصأا ةيئانثتصسا ةروطخ تاذ
ةحفصص ىلع هل روصشنم يف ءاج و .ةياغلل
ءاعدتصساب» :كوبصسياف يعام˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا
،يصسائرلا عارتق’ا راصسم نإاف ،ةبخانلا ةئيهلا
دق نوكي ،دÓبلا لبقتصسمل ةبصسنلاب مصساحلا
نيتيباختنا نيتلواحم لصشف دعب اذهو ،قلطنا
’ ،هذه ةثلاثلا ةلواحملا نإاف ،هيلعو ،نيتقباصس
؛حصضاو دج ناهرلاف .لصشفلا وأا أاطخلا اهل قحي

تاذ ةمزأا نم دلبلا جارخإاب رمأ’ا قلعتي ثيح
اهلمحت هنكمي ’ يتلاو ،ةيئانثتصسا ةروطخ
.ةريطخلا اهتاريثأات ءاوتحاو ،ةياهن ’ ام ىلإا

يف عارصسإ’اب اصضيأا قلعتي رمآ’ا نأا فاصضأاو
راصسملا يف دلبلا عصضو ةيغب ةمزأ’ا هذه لح
تايدحتلا ةهجاوم ن˘م ه˘ن˘ي˘كم˘تو ح˘ي˘ح˘صصلا

ىربكلا ةيعامتج’او ةيداصصتق’او ةيصسايصسلا
لفكتلا يف لاجعتصس’ا لهاجت بجي ’ يتلاو
عارصسإ’اب اريخأا رمأ’ا قلعتيو .اهتجلاعمو اهب
يذلا رييغتلاو ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘لا فد˘ه د˘ي˘صسج˘ت ي˘ف
ةطصساوب ةيملصسلا ةيطارقميدلا ةروثلا هديرت

دّيصسلا بعصشلا اهحنمي ةيلاقتنا ةيصسائر ةدهع
نأا ىلع ددصش و .يعرصشلا ةيروهمجلا سسيئرل
،ةد˘˘ق˘˘ع˘˘مو ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع د˘˘ج ة˘˘ن˘˘هار˘˘لا ة˘˘˘مزأ’ا

ةلودلا ىلع اهلقث يفصضت يتلا تاديدهتلاو
،ثودحلا ةكيصشوو ةريطخ دج يه ةينطولا

لك نع تلفت دق ةلمتحملا اهتاروطت رطخو
يئاهنلاو عيرصسلا لحلا لعجي ام اذه ،مكحت
ةينطولا ةلود˘ل˘ل ا˘ير˘ي˘صصم ا˘ب˘ل˘ط˘م كلذ ل˘كل
ةيصسائرلا تاباختن’ا نأا سسيلف نب دكأاو .اهتاذ
،ىصضم تقو يأا نم رثكأا ةيرورصض ربتعت
لقأ’او ةمزأ’ا نم جورخلل ملصسأ’ا قيرطلا

راطإ’ا ريفوتب اذهو ،دÓبلل اررصضو ةروطخ
تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لاو بلا˘ط˘م˘لا د˘ي˘˘صسج˘˘ت˘˘ل ل˘˘ث˘˘مأ’ا
ةيملصسلا ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ةرو˘ث˘ل˘ل ة˘عور˘صشم˘لا
ة˘ئدا˘هو ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘مو ة˘ل˘ما˘كو ة˘˘ما˘˘ت ةرو˘˘صصب
طور˘˘صشلا نإا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘م˘˘˘ك .ة˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘مو
باختن’ ةيئارجإ’او ةينوناقلاو ةيتاصسصسؤوملا

نم مغرلابو .مويلا ةرفوتم ةيروهمجلل سسيئر

هذه نإاف ،اريثأات اهل سسيل يتلا سصئاقنلا سضعب

ءارجإ’ ةلوبقم رييا˘ع˘م˘ل بي˘ج˘ت˘صست طور˘صشلا

بعصشلل امومع نمصضت امك ،يصسائر عارتقا

باختناو هتدارإا نع رحلا ريبعتلا يرئازجلا

متخو .ةدايصس لكب لبقملا ةيروهمجلا سسيئر

ةنهارلا ةمزأ’ا» نأا رابتعاب هروصشنم سسيلف نب

ىلإاو تارتوتلا دعا˘صصت ى˘لإا تدأا ا˘ه˘م˘قا˘ف˘ت˘ب

.تا˘عار˘صصلا ة˘يذ˘غ˘ت ى˘لإاو قراو˘ف˘لا ق˘ي˘م˘ع˘ت

بقاوع نم ولخت ’ فرظلا اذه لثم نأا ادكؤوم

ىلع اهتردق ىلعو ةيصسائرلا تاباختن’ا ىلع

نمؤوي يذلا ةمزأ’ا نم جورخلا قيرط ريفوت

ّفتليو هي˘ف طر˘خ˘ن˘يو ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا ه˘ب
طورصشلل ةغلابلا ةي˘م˘هأ’ا ن˘م˘كت ا˘ن˘ه .ه˘لو˘ح

نيعتي يتلا ةيصسائرلا تاباختنÓل ةيصسايصسلا

طور˘˘صشل˘˘ل يرور˘˘صضلا ل˘˘ّم˘˘كم˘˘لا نو˘˘˘كت نأا

ةمئاقلا ةيئارجإ’او ةينوناق˘لاو ة˘ي˘تا˘صسصسؤو˘م˘لا

ريبادتب انه رمأ’ا قلعتيو.هنع ىنغ ’ يذلاو

ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ي˘ت˘لاو ة˘ق˘ث˘لا ثع˘بو ة˘˘ئد˘˘ه˘˘ت˘˘لا

نم ديزمب ةيصسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ى˘ظ˘ح˘ت˘صس

نم جورخلل ل˘ي˘ب˘صس ا˘صضيأا و˘هو ة˘ي˘قاد˘صصم˘لا

و ن˘ح˘م˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا د˘ل˘ب˘لا بن˘ج˘ي ة˘˘مزأ’ا

.«ةاناعملا

ةيئانثتسسإ ةروطخ تإذ ةمزأإ لمحت اهنكمي ’ رئإزجلإ نإإ لاق

ةيرؤهمجلل سسيئر باختنا طورشش رفؤت دكؤؤي سسيلف نب



 .هقبصس ىذلا يحÓفلا مصسوملاب ةنراقم ةبانعب ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا جاتنإا يف اعجارت مرصصنملا يحÓفلا مصسوملا فرع
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ةر˘˘˘ث˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘لإأ ع˘˘˘˘جأر بب˘˘˘˘شسلأو
ى˘ل˘ع تل˘طا˘ه˘ت ي˘ت˘لأ را˘˘ط˘˘مأ’أ
يا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘شش ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘لأ بأر˘˘˘˘ت
 .مرشصنملأ

53,2 ـب بوـبحلا جاـتنإا عجارت
 راطمألا ببصسب ةـئملاب

ن˘˘˘م لوؤو˘˘˘شسم رد˘˘˘شصم ف˘˘˘ششك
ة˘ي˘حل˘ف˘لأ ح˘لا˘شصم˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
عجأرت بوبحلأ جاتنأ نأأ،ةبانعب

ةئملاب53,2 ةبشسنب ةنشسلأ هذه
ثيح ،اهلبق يتلأ ةنشسلاب ةنراقم

نمراطنق006954 ليجشست
ةنشسلأ قيقحت مت اميف، بوبحلأ

نم راطنق018074 ةيشضاملأ
عمجلأ ةيلمع نع امأأ ،بوبحلأ
بوبحلأ ةينواعت اهب تماق يتلأ

فيشص راجحلاب ةفاجلأ لوقبلأو

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف،9102

بوبحلأ نم را˘ط˘ن˘ق585392

حمق را˘ط˘ن˘ق056183 ا˘ه˘ن˘م

حمق راط˘ن˘ق06293و ،بل˘˘شص

،ريعشش راطن˘ق01833و ،ن˘يـل

أذه،لاطرخلأ نم راطنق0884و
م˘˘˘ه˘˘˘نأأ لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لأ تأذ لا˘˘˘˘قو
يف اعجأر˘ت ة˘ن˘شسلأ هذ˘ه أو˘ل˘ج˘شس
ةبشسنب بوبحلأ عيم˘ج˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةنشسلاب ةنراقم ةئ˘م˘لا˘ب52.01
ا˘ه˘ي˘ف ع˘م˘ج ي˘ت˘لأ ا˘ه˘ل˘ب˘ق ي˘˘ت˘˘لأ

نم مغربلاف ،را˘ط˘ن˘ق469523
ةعورزملأ ة˘ع˘شسا˘ششلأ ة˘حا˘شسم˘لأ

ةبانعب طراف˘لأ م˘شسو˘م˘لأ ا˘بو˘ب˘ح

’إأ رات˘كه24661 ـب ةرد˘ق˘م˘لأو
ةيدودرم لجشست مل ةي’ولأ نأأ
تع˘˘جأر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو جا˘˘ت˘˘ن’أ ي˘˘ف
تطقاشست يتلأ راطمأ’أ ببشسب

يا˘م ر˘ه˘شش ة˘ي’و˘لأ بأر˘ت ى˘ل˘ع

،ملم25 تغلب يتلأو مرشصنملأ
تأذ بشسح م˘ها˘˘شس يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ

سضع˘˘ب دا˘˘شسف ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ

رأرغ ىلع ةيعأرزلأ ليشصاحملأ

تدشصح بوبحلأ نم راتكه35

لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘ب ي˘˘ف نأوآ’أ ل˘˘ب˘˘ق

نع كيهان ،فلعأاك تلغتشسأو

ةتششم ي˘ف أرا˘ت˘كه48 قأرتحأ

محفتو ،ةملعلأ ةيدل˘ب˘ب نا˘ح˘ير˘لأ

يح يف ريعششلأ نم أراطنق021

ىرخأأ ةهج نم ،دمحم يديبعل

ترفو راطمأ’أ نإأ انثدحم لاق

ر˘˘ثا˘˘كت˘˘ل م˘˘ئل˘˘م˘˘لأ ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لأ

دجت مل يتلأو ةراشضلأ باششعأ’أ

.اهيلع ءاشضقلل ةلاعفلأ ةجلاعملأ

92 ـب ةفاجلا لوقبلا جاتنإا عجارت

طرافلا يحÓفلا مصسوملاب ةنراقم ةئملاب

نأ انثدحم لاق قايشسلأ تأذ يفو

ةفاجلأ لوقبلأو بوبحلأ ةينواعت

34831  ة˘ن˘شسلأ هذ˘ه تع˘م˘ج

لد˘ع˘م˘ب ،سصم˘ح˘لأ ن˘م را˘ط˘˘ن˘˘ق

،راتكهلأ يف را˘ط˘ن˘ق31 جات˘نإأ

ي˘˘ف ةدا˘˘يز ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست م˘˘ت ثي˘˘ح

هذ˘ه سصم˘ح˘˘لأ ة˘˘عأرز ة˘˘حا˘˘شسم

ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست م˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘يأ ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسلأ

ي˘˘ف كلذ م˘˘غرو را˘˘ت˘˘˘كه6301

ببشسب سضافخنأ ل˘ج˘شس جا˘ت˘ن’أ

45 ةعأرز ىلإأ ةفاشضأ ، راطمأ’أ

136 تجتنأ يتلأو سسدع راتكه

ةعأرز مت دقف لوفلأ امأأ ،راطنق

يتلأو ةبانع ةي’وب راتكه747

ةهج نم أراطنق02401 تجتنأ

نإأ لوؤو˘˘شسم˘˘لأ تأذ لا˘˘ق ىر˘˘˘خأأ

راطنق4081 تعمج ةينواعتلأ

ايلوشصاف راطنق42و لوفلأ نم

يف أزر˘ب˘م ،ء’ز˘ب را˘ط˘ن˘ق82و

ةفاجلأ لوقبلأ نأأ قايشسلأ تأذ

ة˘ن˘شسلأ هذ˘ه ا˘ه˘جا˘ت˘نأ ع˘جأر˘ت د˘ق

ةبشسنب اهلبق يتلأ ةنشسلاب ةنراقم

جا˘ت˘نأ م˘ت ثي˘ح ،ة˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب92

يف ةفاج لوقب راطنق05762

مت دقف8102 يف امأأ،9102

عجريو ،راط˘ن˘ق81543 جاتنإأ

ط˘قا˘˘شست˘˘لأ ى˘˘لإأ ا˘˘م˘˘ئأد بب˘˘شسلأ

ةيبلشسلأ هراثآأو راطمألل ريبكلأ

نأأ امك ،ةيدودرملأ قيقحت ىلع

فرع قباشسلأ يحلفلأ مشسوملأ

سضأر˘˘مأل˘˘ل أر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك أرا˘˘˘ششت˘˘˘نأ

.ةيعأرزلأ ليشصاحملاب ةيرطفلأ

 مرصصنملا يام رهصش ةـي’ولا بارت ىلع تلطاهت يتلا راطمأ’ا ببصسب

ةئملاب92ـب ةفاجلا لوقبلا جاتنإ يف عجارت
 ةبانعب ةنسلا هذه ةئملاب2 ـب بوبحلاو
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نيب طبأرلأ قيرطلأ ولمعتشسم سسمأأ ةحيبشص رثع
نيب طبأرلأ هقشش يف يقأوبلأ مأأو ةنتاب يتي’و
نيع ةيدلبو ةنتاب ةي’ول ةعباتلأ تليهلوب ةيدلب

يف ةاتف ةثج ىلع يقأوبلأ مأأ ةي’ول ةعباتلأ ةششرك
ىلع ةيمرمو ةحو˘بذ˘م ر˘م˘ع˘لأ ن˘م تا˘ي˘ن˘ير˘ششع˘لأ
ةي’ول ةعباتلأ ةديعشس ةعرق ةقطنمب كلذو قيرطلأ
قيرطلأ ربع نيراملأ دحأأ أاجافت ثيح ،يقأوبلأ مأأ
لبق ،قيرطلأ ىلع بلشص مشسج دجأوتب سسمأأ رجف
،ةأأرم’ ةثج هنأأ هيلإأ مهلوشصو ىدل أوؤوجافتي نأأ

،نمأ’أ حلاشصمب لاشصت’أ مهرطشضأ يذلأ رمأ’أ

كردلأ حلا˘شصم ة˘عر˘شسلأ حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع تل˘ق˘ن˘ت ن˘يأأ

أوماقو ةيملعلأ ةطر˘ششلأ ر˘شصا˘ن˘ع ة˘ق˘فر ي˘ن˘طو˘لأ

نم ةيحشضلأ ةثج لاششت˘نأ ل˘ب˘ق نا˘كم˘لأ ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب

ةيحشضلأ نإاف ةدكؤوم تامولعم بشسحو ،قيرطلأ

مأأ ةي’ول ةعباتلأ ءاشضيبلأ نيع ةيدلب نم ردحنت

نيذلأ ةانجلأ ىلإأ لشصوتلأ راظتنأ يف أذه ،يقأوبلأ

اهنم سصلختلأو قيرطلأ ىلع ةثجلأ يمرب أوماق

نم ةرششابملأ تايرحتلأ قفو ،مرجلأ باكترأ دعب

.ةينمأ’أ حلاشصملأ فرط

ةحوبذم ةباصش ةثج ىلع روثعلا
ةنتابو يقاوبلا مأا نيب قيرطلا ةعراق ىلع
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بت˘˘كم˘˘لأ و˘˘شضع د˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘شسأ

ةينطو˘لأ ة˘يدا˘ح˘تل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ

ةيدوأ ،ةقايشسلأ ميلعت سسأردمل

ةريعشستلأ قيب˘ط˘ت ،ن˘يد˘لأ ن˘يز

ة˘قا˘˘ي˘˘شسلأ سصخر˘˘ل ةد˘˘حو˘˘م˘˘لأ

يف رانيد فلأأ43 ـب ةردقملأو

يف درو املثم نهأرلأ تقولأ

ةد˘˘ير˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ دد˘˘˘ع˘˘˘لأ

ن˘يز ة˘˘يدوأأ لا˘˘قو.ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لأ

سسرب قبشسل حيرشصت يف نيدلأ

ةيداحتإلل ينطولأ سسلجملأ نإأ

م˘ي˘ل˘ع˘ت سسأرد˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

أذه ةياهن عم˘ت˘ج˘ي˘شس ة˘قا˘ي˘شسلأ

ة˘ي˘شضق ي˘ف ل˘شصف˘ل˘˘ل ر˘˘ه˘˘ششلأ

ة˘˘شصخر ةر˘˘ي˘˘ع˘˘˘شست د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘ت

فلأأ43 ـل ا˘ه˘ع˘فرو ة˘قا˘ي˘شسلأ
هيلع قافت’أ مت ام لثم رانيد
ىري لباقم˘لا˘ب ،ة˘مو˘كح˘لأ ع˘م
ةريعشستلأ قيبطت ليحتشسي هنأاب
لقنلأ ةرأزو تمأد ام ةديدجلأ
ي˘ت˘لأ طور˘ششلأ ى˘ل˘˘ع در˘˘ت م˘˘ل
سسرأدم لثمم ددششو.«اهوعفر
باحشصأأ» نأاب ةقاي˘شسلأ م˘ي˘ل˘ع˘ت
ةرور˘شضب أو˘ب˘˘لا˘˘ط سسرأد˘˘م˘˘لأ
ىلإأ تاناحتم’أ ددع سصيلقت

اموي51 لك سصا˘خ˘ششأأ01

ل˘ك ا˘شصخ˘شش03 ن˘˘˘ع ’د˘˘˘ب
نو˘كي نأأ طر˘ت˘ششأو.«عو˘˘ب˘˘شسأأ
ن˘ي˘ب ة˘ل˘شصا˘ف˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ نو˘˘كت
ام لماك أرهشش رخآأو ناحتمأ
ةدم˘لأ نو˘كت نأأ ه˘ب˘شسح ي˘ن˘ع˘ي
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘كلأ

3 ي˘˘˘ه ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلأ ة˘˘˘˘شصخر

وشضع م˘ه˘تأ ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب.ر˘ه˘ششأأ

ةيدا˘ح˘تل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ بت˘كم˘لأ

م˘ي˘ل˘ع˘ت سسرأد˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

لطامتلاب لقنلأ ةرأزو ةقايشسلأ

رمأ’أ مهبلاطم ىلع درلأ يف

ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ه˘˘ب˘˘شسح ر˘˘خأأ يذ˘˘˘لأ

ر˘ت˘فدو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لأ

ءا˘ج يذ˘لأ د˘يد˘˘ج˘˘لأ طور˘˘ششلأ

نم ليلقتلأو ةنه˘م˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل

نأأ مو˘ل˘ع˘مو .رور˘م˘˘لأ ثدأو˘˘ح

ةد˘ير˘ج˘لأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خ’أ دد˘˘ع˘˘لأ

ددحي موشسرم نمشضت ةيمشسرلأ

ح˘ت˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م طور˘˘شش ر˘˘ت˘˘فد

اهيف امب ةقايشسلأ ميلعت سسأردم

.ةشصخرلأ ةريعشست ديحوت

 مهبلاطم ىلع درلا ةموكحلا لطامت لظ يف

نوصضفري ةقايصسلا ميلعت سسرادم باحصصأا
جد فلأا43 ـل اهعفرو ةريعصستلا ديحوت

:فصشكي نييرئازجلا ةلدايصصلا ةباقن سسيئر

«ةلدايصصلا نزاخم يف دوقفم ءاود05»
،يربمعلب دوعشسم نييرئأزجلأ ةلدايشصلأ ةباقن سسيئر سسمأأ فششك

نزا˘خ˘م ي˘ف أدو˘˘ق˘˘ف˘˘م ءأود05 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘˘ي ’ ا˘˘˘م ءا˘˘˘شصحإأ ن˘˘˘ع
،ةيرئأزجلأ ةعأذإلل هل حيرشصت يف ،يربمعلب دوعشسم لاقو .ةلدايشصلأ

يف اين’ديشص اجوتنم05 نع لقي ’ امب ديوزتلأ يف سصقن كانه نأأ
يف ناك سصقنلأ ليجشست نأأ يربمعلب دوعشسم راششأأو .يلاحلأ تقولأ
سسفن لمح امك .ءأوشس دح ىلع ايلحم ةعنشصملأو ةدروتشسملأ ةيودأ’أ
ةينطولأ قوشسلأ يف ةلجشسملأ ةيودأ’أ سصقن ةيلوؤوشسم ثدحتملأ
أذ˘ه ي˘ف ة˘شصت˘خ˘مو قو˘شسلأ ي˘ف ة˘م˘كح˘ت˘م ة˘ي˘ج˘تأر˘˘ت˘˘شسإأ با˘˘ي˘˘غ˘˘ل

ةيودألل ةلمج عئاب006ـل فيك يربمعلب دوعشسم لؤواشستو .لاجملأ

مهنم عئاب051 طقف سسرامي نأأ ، نطولأ تاي’و ربع لجشسم
ةرورشض ىلع ،يربمعلب دوعشسم حلأأو .قوشسلأ يف انلع طاششنلأ
تأوف لبق رئأزجلاب ةيودأ’أ قوشس ميظنتل ةمزللأ ريبأدتلأ ذاختأ
.ويرانيشسلأ رأركت بنجتل ةيحلشصتشسأ تأءأرجإأ قيبطتو ،نأوأ’أ
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ةلصشنخ ةي’و نم نلعت ينطولا نماصضتلا ةريزو

ديزأا نع ديمجتلا عفر ررقت ةموكحلا

نماصضتلا عاطقب لغصش بصصنم0024 نم
ةديشسلأ ةأأرملأ اياشضقو ةرشسأ’أو ينطولأ نماشضتلأ ةريزو تنلعأأ

ةلششنخ ةي’وب اهعاطقل ةيدقفتلأ اهترايز سشماه ىلع ةيلأدلأ ةينغ
عاطقلأ يف فيظوتلأ ةيلمع نع ديمجتلأ عفرب ةموكحلأ رأرق نع

بشصنم0024 نم رثكأأ حتف متيشس ثيح ، ةلبقملأ ةنشسلأ للخ

متيشس ن˘ي˘بر˘م˘ل˘ل  بشصن˘م004 ىلإأ ةفاشضإ’اب عاط˘ق˘لا˘ب ف˘ي˘ظو˘ت
امك ، ةرأزولاب ةشصاخلأ سسرأدملأ يف مهنيوكت ءاهتنأ دعب مهفيظوت
عيشسوت لجأأ نم ةموكحلأ ىدل تاحأرتقأ دوجو نع ةريزولأ تنلعأأ

رانيد0004 نم اهعفر مت يتلأ قوعملأ ةحنم نم نيديفتشسملأ ةئف

سصوشصخبو ، دلبلل ةيداملأ تايناكمإ’أ قفو رانيد00001 ىلإأ

0021 ةشصح حنم نع ةريزولأ تنلعأأ دقف ةلششنخ ةي’وب اهعاطق
بشصانملأ تأرششع اهحنمو ةلششنخ ةي’ول ماجنوأأ راطإأ يف سضرق
تأر˘ششع ل˘ي˘ج˘شست م˘ت ا˘م˘ك ، ة˘ي’و˘لا˘ب لا˘ط˘ب˘لأ با˘ب˘ششلأ ف˘ي˘ظو˘ت˘ل
قودنشص راطإأ يف ةيئانلأ تايدل˘ب˘لأو ىر˘ق˘ل˘ل ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لأ ع˘يرا˘ششم˘لأ
سسمأأ ترأز ةيلأدلأ ةينغ نماشضتلأ ةريزو . ةرأزولل عباتلأ نماشضتلأ
ةعباتلأ لكايهلأو ةلششنخ ةي’وب اهعاطق عيراششم نم ددع ءاثلثلأ
سضور˘ق و ة˘كر˘ح˘ت˘م ي˘شسأر˘ك ع˘يزو˘ت ى˘ل˘ع تفر˘ششأأ ن˘يأأ ، ةرأزو˘ل˘ل
ةراششإأ تطعأأ امك ، ةشصاخلأ تاجايتح’أ يوذ ىلع ةقطان فحاشصمو

. ةي’ولاب تايدلب7 روزتشس يتلأ ةينماشضتلأ ةلفاقلل قلطن’أ
YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä    

ةينكصس ةدحو245 ةصصح نم نويصصقملا
نوجتحي ةنتابب نويعلا سسار يف

ةشصح نم نيديفتشسملأ ةمئاق راهششإأ بقعو سسمأأ ةحيبشص جتحأ

،ةنتاب ةي’ول ةعبا˘ت˘لأ نو˘ي˘ع˘لأ سسأر ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ن˘كشس ةد˘حو245
تشسيل ءامشسأأ تلمشش مهبشسح يتلأ ،ةمئاقلأ يف رظنلأ ةداعإأ أوبلاطو
يتلأ تانكشسلأ هذهب ىلوأأ وه نم كانهو ةدافتشس’أ ةيقحأأ اهل
ةرئأدلأو ةيدلبلأ يرقم قلغب نوجتحملأ ماق دقو ،تأونشسل اهورظتنأ

اهيقحتشسمل تانكشسلأ حنمو مهفاشصنإاب كلذ للخ نم نيبلاطم
هيف تحتف تقو يف ،هذه ةيلمعلأ يف ةيئأوتلإأ بيلاشسأأ عابتإأ نود
نم مايأأ ةيناث نوشضغ يف نوعطلأ عأديإأ باب ةينعملأ تاهجلأ
اهيلع نيمئاقلأ بشسح يتلأ ،نيديفتشسملأ ةمئاق نع حاشصفإ’أ خيرات
ةبشسنلأو ةيقحأ’أ بشسح ةئف لك ةشصح ةاعأرم اهللخ نم مت دق
نم رثكأأ ةئف رأرغ ىلع ةعزوملأ ةينكشسلأ ةشصحلأ نم ةحونمملأ

ةشصاخلأ تاجايتح’أ يوذ ة˘ئ˘ف أذ˘كو تا˘ق˘ل˘ط˘م˘لأ ة˘ئ˘ف ،ة˘ن˘شس53
.نيديفتشسملأ ةمئاق ديدحت اهبجومب متي يتلأ تائفلأ نم اهريغو
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 ثداحلا لبق اهتنأامطل اهتدلاوب ايفتاه تلشصتا ةينعملا

 لجيجب فداهلب يوإروب ةيدلبب ةينيرصشع ةاتفل صضماغ ءافتخإ
ةدكيكشس

ةيران ةجإرد02 زجح
ي˘ف ةد˘كي˘كشس ة˘ي’و ن˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم تعر˘˘شش
˘مار˘جإ’ا ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ي˘ن˘ما ط˘ط˘خ˘م د˘ي˘شسج˘ت
تاجارد˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ يرور˘م˘لا

02 نم رثكأا فيقوتب تماق ثيح ، ةيرانلا

اميف ةيشضاملا ةعاشس42 لÓخ ةيران ةجارد
هذه ليوحت مت دق و ،ةرمتشسم ةيلمعلا لازت
ة˘ي’و˘لا ن˘مأا ر˘ق˘م ى˘لإا ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا تا˘˘جارد˘˘لا

ببشسب اذهو ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتشسإ’
ةيرور˘م˘لا تا˘ف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل ا˘ه˘با˘ح˘شصأا با˘كترإا
مدع نيمأاتلا ةداهشش مادعناب ةشصاخ ةقلعتملا
ةشصخرلا نود ةبكرملا ةدايق و ،ةدوخلا ءادترا
ةداهشش مادعنا عم ،ةبكرملا عنشصل ةررقملا
.ةقايشسلا ةشصخر ميدقت مدع و نيمأاتلا
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ةدكيكشس

ةقعصصب ينيعبرأإ ةباصصإإ
 ةيئابرهك

سسيار˘ع˘ل ة˘ير˘ق نا˘كشس ن˘م ن˘طاو˘م سضر˘˘ع˘˘ت
نم عبار˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف (ب.ع) ة˘ل˘ف˘ل˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘ب
كÓشس’ا ببشسب ةي˘ئا˘بر˘ه˘ك ة˘ق˘ع˘شصل ،ر˘م˘ع˘لا
ةلوشصوملا و يحلاب ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
ةريطخ دج ةلاح يف وهو يئاوششع لكششب
ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت ثي˘˘ح،
 .ةدكيكشس
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وزو ىزيت

بصصن لواقمل ذفانلإ نجصسلإ
 نينطإوملإ ىلع

ةمكحمب عم˘ت˘ج˘م˘لا ق˘ح˘لا ة˘ل˘ث˘م˘م تشسم˘ت˘لا
سسمأا راهن ةحيبشص لÓخ وزو ىزيتب حنجلا
لواقم قح يف اذفان اشسبح ماع ةبوقع عيقوت
ديدعلا ىلع لايتح’او بشصنلا يف هعولشضل
نم عبوت يتلا ةيشضقلا عئاقو . اياحشضلا نم
ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘شسل˘ج بشسح و م˘ه˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ل˘جأا
مدقت امدنع ةيشضاملا ةنشسلا ىلإا دوعت ةينلعلا
لجا ن˘م م˘ه˘ت˘م˘لا بت˘كم ى˘لا ا˘يا˘ح˘شضلا د˘حإا
يمهو ينكشس عورششمب ةقشش نم ةدافتشس’ا

ا˘ي˘لا˘م ا˘غ˘لا˘ب˘م ه˘ل مد˘ق˘ي نأا ه˘ن˘م بل˘˘ط ثي˘˘ح

دعب و ميتنشس نويلم002 ب ردقم قيبشستك
نع را˘شسف˘ت˘شس’ا ل˘جأا ن˘م مد˘ق˘ت ما˘يأا ة˘ع˘شضب
هل دكأاف ينكشسلا عورششملا اذه ءاهتنا تقو
وه و بئاغ لواقملا نأاو مهتملا كيرشش هنأاب
ىوكشش عفر ىلإا ةيحشضلاب عفد يذلا رمأ’ا
فلم ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘ل ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا ما˘مأا

 .ةيشضقلا لوح يئاشضق
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نإاف ةلوادتملا تاياورلا بشسحو

«ل /ب » ةوعدملا ةيفتخملا ةاتفلا

موي اهترشسأا تيب ترداغ دق تناك

ةرايز لجأا نم ي˘شضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا

اهرابخأا نأا ريغ ةليم ةي’وب اهبراقأا

رششابت˘ل ئ˘جا˘ف˘م ل˘كششب تع˘ط˘ق˘نا

ىقلتت نأا لبق اهنع ثحبلا اهتلئاع

نم ’اشصتا ةيفتخملا ةاتفلا ةدلاو

يشضا˘م˘لا د˘حأ’ا مو˘ي ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه

ن˘م تنأا˘م˘ط يذ˘لا لا˘˘شصتإ’ا و˘˘هو

اهتحشص نع اهتدلاو ةاتفلا هلÓخ

ةرطيشسلا تدقف اهنأاب اهل ةدكؤوم

’ نا˘كم ي˘ف د˘جو˘تو ا˘ه˘شسف˘ن ن˘ع

ن˘˘ع اد˘˘ج ة˘˘ف˘˘ئا˘˘خ ي˘˘هو ه˘˘فر˘˘ع˘˘˘ت

لاشصتإ’ا عطقني نأا لبق اهريشصم

تلوا˘ح ي˘ت˘لا ا˘ه˘مأاو ةا˘ت˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب

اهفتاه نأا ريغ اددجم اهب لاشصتإ’ا

تا˘ياور˘لا لو˘ق˘تو ، ا˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م نا˘˘ك

نم ي˘نا˘ع˘ت ةا˘ت˘ف˘لا نأا˘ب ة˘لواد˘ت˘م˘لا

تا˘شسل˘ج˘ل ع˘شضخ˘ت تنا˘كو سسم˘لا

سصلختلاو جÓ˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘قر

رشسفي ام سضر˘م˘لا اذ˘ه ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن

اهتردق مدعو ةبيرغ˘لا ا˘ه˘تا˘فر˘شصت

نم اه˘شسف˘ن ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا ى˘ل˘ع

سضعب تدكأا امك ، رخآا ىلإا نيح

تدهو˘شش ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نأا˘ب تا˘ياور˘لا

ةمخاتملا ةيلب˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا د˘حأا˘ب

بشسحب فدا˘ه˘ل˘ب يوارو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل

ن˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا فا˘˘˘شصوأ’ا

دق نوكت ةي˘ن˘ع˘م˘لا نأاو ا˘هود˘ها˘شش

ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ط˘˘شسو تها˘˘ت

رشسفي ام هنم يناعت يذلا سضرملا

عقاو˘م داور ن˘م تار˘ششع˘لا د˘ن˘ج˘ت

ل˘جأا ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا

يف ةمهاشسملاو ةينعملا نع ثحبلا

اهترشسأا ىلإا ةافاعم ةملاشس اهتداعأا

يف مهنم سضعبلا عورشش لÓخ نم

يتلا تاباغلا ربع اهنع ثحب ةلحر

نأاب ليق يذلا ناكملا نم ةبيرقلا

اذه ةرم رخآا هب اهودهاشش اشصاخششأا

ناكشس ناهذأاب ةثداحلا هذه تداعو
ةيل˘ب˘ج˘لا فدا˘ه˘ل˘ب يوارو˘ب ة˘يد˘ل˘ب
ف˘˘ي˘˘شصلا ة˘˘ثدا˘˘ح ى˘˘لإا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
ف˘˘ي˘˘شص ىر˘˘حأ’ا˘˘ب وأا ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا

ةيدلبلا هذه تفرع ثيح8102

عبارلا دقعلا يف ىرخأا ةأارما ءافتخا
ن˘م ا˘هرود˘ب ي˘نا˘ع˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لاو
ناكشسب عفد ام ةيلقع تابارطشضا
اهنع ثحبلل دنج˘ت˘لا ى˘لإا فدا˘ه˘ل˘ب

امدعب ةريبك تناك ةأاجافملا نأا ريغ
دحأاب يمظعلا اه˘ل˘كي˘ه ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع
ا˘ه˘ن˘كشسم ن˘م ة˘ب˘ير˘˘ق˘˘لا لا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
نيرهشش نم رثكأا رورم دعب يلئاعلا

. اهئافتخا ىلع

ةشسشسؤوملا ريدم ليحرب اوبلاط

نب ديمحلإ دبع ةيوناث  ذيمÓت و وفظوم و لامع
 ةملاقب طابصص جربب ةيجاجتحإ ةكرح نونصشي صسيداب

ةملاقب طابشص جربب سسيداب نب ديمحلا دبع ةيوناث  ذيمÓت و يفظوم و لامع لوأ’ا سسمأا راهن نشش
لوخدلاب ةيوناثلا يفظوم و لامع ماق نأا دعب امات Óلشش ةريخأ’ا هذه تدهشش نيأا ، ةيجاجتحا ةكرح
قاحتل’ا مهرودب اوشضفر نيذلا ةطشسوتملا ذيمÓت مهب قحتلي نأا لبق لمعلا نع بارشضإا يف
و لامع نم نيبرشضملا بشسح و نيبرشضملا نيفظوملا و لمعلا عم انماشضت ةشساردلا دعاقمب

يذلا ةيوناثلا ريدم ليحر وه ديحولا مهبلطم نإاف اشصخشش02 يلاوحب مهددع ردقملا و نييرادإا
تÓماعمل ةلشصب تمت ’ يتلا و نيفظوملا عم هتلماعم ءوشس ببشسب ، مهبشسح اداشسف اهيف ثاع
ةرربم ريغلا تÓيوحتلاو ةيفشسعتلا تابوقعلا نع كيهان ، ةيبرتلا عاطق همشسأا عاطق يف لوؤوشسم
تحبشصأا يتلا ةرقحلا هذه نم اومئشس مهنأا نيفيشضم ، ماقتن’ا عفادب متت ام ةداع يتلا و لامعلل
يتلا تÓشسارملا لك مهبشسح هنأا ’إا هليحرب اوبلاط املاط يذلا ريدملا فرط نم مهيلع طلشست

يف لوخدلا ىلإا مهب عفد ام وه و ، لشصوت ’ هقيرط نع ةيبرتلا ةيريدم ىلإا اهب نوموقي اوناك
ريدملا ليحر وه و ديحولا مهبلطم يف رظنلل ةينعملا تاهجلا لخدت ةياغ ىلإا لمعلا نع بارشضإا

Yõ Gdójø.∫.مهبلطمل ةينعملا تاهجلا بيجتشست نأا ىلإا مهبارشضإا ةلشصاوم ىلع مهرارشصإا عم

تابورصشملإ نم ةدحو234 زجحي كردلإ
ةملاقب ةيلوحكلإ

ةيميلقإ’ا ةعومجملا ميلقإا ىوتشسم ىلع ةشصخر نود ةيلوحكلا تابورششملا عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإا يف
ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا نكمت،تاقرطلا ربع سصيخرت نودب اهلقنو ،ةملاقب ينطولا كردلل
سصخشش اهيف طروت ةشصخر نودب ةيلوحك تابورششم ةزايحو لقنب قلعتت ةيشضق ةجلاعم نم نيلزم ينبب

ىلع ءانب اذه و .سسارهأ’ا قوشس ةي’و نم ردحني ةنشس64 رمعلا نم غلبي «ج.ح» ىمشسملاب رمأ’ا قلعتيو
اهنتم ىلع ةرايشس دوجو اهدافم نيلزم ينبب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا ىلإا ةدراو تامولعم
ةمكحم ةطخ عشضو مت اهيلع لشصحتملا تامولعملل ’Óغتشساو كلذ رثإا ىلع ،ةيلوحك تابورششم
ريغ يدلبلا قيرطلا ىوتشسم ىلع هيف هبتششملا اهنتم ىلع ةرايشس فيقوت مت نيأا هيف هبتششملاب عاقيإÓل
ةبقارم دعب ، نيمامحت ىمشسملا ناكملاب ءاشضيب نب نيعو يشسيمخل ةلابج يتيدلب نيب طبارلا مقرملا

ةفلتخم ةيلوحكلا تابورششملا نم ةروراق234 ىلع اهلخادب رثع اقيقد اششيتفت اهششيتفتو اهقئاثو
زجح مت تاءارجإÓل ةلشصاومو.قيقحتلا ةلشصاومل ةقرفلا رقم ىلإا هدايتقاو هفيقوت متيل ماجحأ’او عاونأ’ا

ةزايحو لقن ةحنج عفر مت امك ،ةملاقب ةلودلا كÓمأا ةيششتفم ىلإا اهميلشستو ةيلوحكلا تابورششملا ةيمك
مكح ايميلقإا ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا طروتملا ميدقت دعب.ةشصخر نودب ةيلوحك تابورششم

YõGdójø.∫.جد000.03 اهردق ةيلام ةمارغو ذفان ريغ سسبح رهششأا ةتشســــب هيلع

ةرداغم دعب رمعلا نم نيرششعلا يف ةاتف ءافتخا ربخ عقو ىلع ةعمجلا موي ذنم لجيج ةي’وب فداهلب يواروب ةيدلب ناكشس ششيعي
تفتخا اهنأا ريغ ةرواجملا ةليم ةي’وب اهبراقأا ةرايز لجأا نم ةيدلبلا تاذل ةعباتلا ششبكلا ريدغ ةيرقب اهتلئاع تيبل ةريخأ’ا هذه

. هب دجاوتت يذلا ناكملا شصوشصخب تÓيوأاتلا نم ريثكلا مامأا لاجملا شسف امم كلذ دعب ةرششابم راظنأ’ا نع

 ةأارما31و ارشصاق21 مهنيب نم

 لجيجب تاقرصسو تإءإدتعإ يف مهطروت دعب اصصخصش911 فيقوت
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ىلإا ةيمارلا اهيعاشسم راطإا يف

قطانمب ءودهلاو ةنيكشسلا لÓحإا

ا˘ه˘تر˘مإا تح˘ت ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا

مي˘ل˘قإا˘ب ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم تف˘قوأا

ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ لجيج ةي’و

ىلع اشصخشش911 نع لقي’ ام

تاءاد˘ت˘عا ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ

ة˘ف˘لا˘خ˘م ىر˘خأا رو˘مأاو تا˘قر˘شسو

. نوناقلل

ن˘مأا˘ب مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ تف˘˘ششكو

نع لقي’ ام ليجشست نع ةي’ولا

توأا ر˘ه˘شش لÓ˘خ ة˘˘ي˘˘شضق432
اهنم ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا˘ب ي˘شضق˘ن˘م˘لا

سسم˘˘لا سصخ˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘شضق421
ةقرشس اهتمدقم يفو تاكلتمملاب
، ةيران˘لا تا˘جارد˘لاو تا˘ب˘كر˘م˘لا
ل˘خاد ن˘م ة˘فو˘شصو˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘شسلا
، بيرختلاو قرحلا اذكو تويبلا

ىرخأا ة˘ي˘شضق69 تلجشس ا˘م˘ك
سصاخششأ’ا ىلع ءادتع’ا سصخت
بر˘شضلا ي˘ف سسا˘شسأ’ا˘ب ل˘ث˘م˘ت˘تو
، لتقلا ةلواحم ، يدمعلا حرجلاو

ى˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ششلاو بشسلا
ةفاشضإ’اب لوشصأ’ا ىلع ءادتعإ’ا
ءادتعإ’اب نافلعت˘ت ن˘ي˘ت˘ي˘شضق ى˘لإا

اذ˘كو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا كÓ˘˘مأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
لÓخ نم ةماعلا بادآ’اب لÓخإ’ا
طروتو رشصاق ىلع لخملا لعفلا
بشسح اياشضقلا هذه عومجم يف
ة˘ي’و ن˘مأا˘ب مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘˘ب

اشصخشش971 نع لقي’ ام لجيج

مهنيب نمو مهنم911 فيقوت مت

د˘ع˘بو ، ةأار˘ما31و ارشصا˘ق21
ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘شسا

˘ما˘كحأا ترد˘شص ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا د˘شض

لباقم مهنم ةعشست نجشسب يشضقت

عشضوو نيرخآا ةتشس نع جارفإ’ا

ة˘با˘قر˘لا تح˘ت ن˘ي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث

يذ˘˘لا تقو˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا

ر˘ي˘غ ن˘˘ج˘˘شسلا˘˘ب ما˘˘كحأا ترد˘˘شص

ةلاحإاو اشصخشش31 قح يف ذفانلا

تاهجلا ىلع نيرخآا78 تافلم

سصاخششأا ةتشس ءاقب عم ةيئاشضقلا

. رارف ةلاح يف

توأا رهشش لÓخ تاقرطلا ثداوح يف ظوحلم عافترا

 لجيجب رانقلاب رورم ثداح يف حورجب صصاخصشأإ ةثÓث ةباصصإإ
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جودزملا ينطولا قيرطلا دهشش

ةقطنمب راملا هقشش يف34 مقر
را˘ن˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ر˘ياز˘م˘لا
رج˘ف ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و قر˘شش ي˘ف˘ششن
ريطخ رورم ثداح ءاثÓثلا سسمأا
سصاخششأا ةثÓث ةباشصإا نع رفشسأا
اهرثإا ىلع اولقن ةتوافتم حورجب
ديعشسلا بودج˘م ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا
. ريهاطلاب

ة˘يا˘م˘ح˘لا ن˘م ردا˘˘شصم بشسحو

يف عقو يذلا ثداحلا نإاف ةيندملا

ر˘ج˘ف ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا دود˘˘ح

مادطشصا يف لثمت ءاثÓثلا سسمأا

نيتيحايشس نيتب˘كر˘م ن˘ي˘ب ف˘ي˘ن˘ع

ة˘ع˘با˘ت˘لا ر˘ياز˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ط˘شسو

ةباشصإا يف ببشست ام رانقلا ةيدلبل

ةري˘ط˘خ حور˘ج˘ب سصا˘خ˘ششأا ة˘ثÓ˘ث

ىوتشسم ىلع روشسك يف تلثمت

ةفاشضإا دشسجلا نم ةفلتخم ءاحنأا

لقن تمزلتشسا ةددعتم حورج ىلإا

ىلإا ةعرشسلا حانج ىلع اياحشضلا

د˘ي˘˘ع˘˘شسلا بود˘˘ج˘˘م ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم

، جÓعلا يقلت لجأا نم ريهاطلاب

ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘لا˘ح˘لا تف˘˘شصوو اذ˘˘ه

دعب ةد˘ق˘ع˘م˘لا˘ب ن˘ي˘با˘شصم˘لا د˘حأ’

ه˘ل سضر˘ع˘ت يذ˘لا دا˘ح˘لا ف˘يز˘˘ن˘˘لا

تحتف دق كردلا حلاشصم نأاو املع

ثدا˘ح˘لا تا˘شسبÓ˘م ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

رئاشسخ نع لباقملا يف رفشسأا يذلا

. ةربتعم ةيدام

ثداوحب ةلشص يذ قايشس يفو

ةليشصح تفششك لج˘ي˘ج˘ب رور˘م˘لا

نيينطولا كردلاو نمأ’ا حلاشصم

يف عافترا ليج˘شست ن˘ع ل˘ج˘ي˘ج˘ب

ةي’و ميلقإاب رورملا ثداوح ددع

يشضاملا توأا رهشش لÓخ لجيج

م˘˘˘˘شسو˘˘˘˘م ةورذ فدا˘˘˘˘شص يذ˘˘˘˘لاو

ددع غلبو ، ةي’ولاب فايطشصإ’ا

ةي’ولا ميلقإاب ةلجشسملا ثداوحلا

05 ن˘م د˘يزأا ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه لÓ˘˘خ

نع عومجملا يف ترفشسأا اثداح

رثكأا ةباشصإاو سصاخششأا ةتشس ةافو

. حورجب رخآا اشصخشش07



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ

2875ددعلا9102 ربمتبسس81  ءاعبرألا 5نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com
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ىلإا ةعقاولا تايثيح دوعتو اذه

تدرو نيح نينثإلا صسمأا ةحيبصص

ة˘طر˘صشلا لا˘جر ىد˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م

ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘ل ن˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا

ماي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ع˘صسا˘ت˘لا ير˘صضح˘لا

نم ةربتعم ةّيمك بلجب صصخصش

ةقيرطب اهعيب دصصق ّةنحلا ةّدام

.ةبانع ةنيدم طصسو ةيعرصش ريغ

ردا˘صصم˘˘لا تاذ تفا˘˘صضأا ا˘˘م˘˘ك

حلاصصملا ىدل ربخلا تدروأا يتلا

ةّداملا كلت نأاب افلاصس ةروكذملا

ةّدم ءاصضقنل ارظن امامت ةدصساف

اّمم3102 ةنصس اهت˘ي˘حÓ˘صص

ىلع اريبك ارطخ ّلكصشت اهلعجي

بّبصستت اهنوك ني˘ن˘طاو˘م˘لا ةا˘ي˘ح
مهتّحصص دّدهت ةيدلج صضارمأا يف
لبق اهتيحÓصص ةّدم ءاهتنا ببصسب
ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘˘صس
اهيّقلت روف لّخدتت ةطرصشلا تاوق
د˘حأا ى˘لإا تل˘˘ّق˘˘ن˘˘ت ثي˘˘ح غÓ˘˘ب˘˘لا
ىوتصسم ىلع ةدجاوتملا ءايحألا

ةيل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ت˘ل ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘صسو
مهادت نأا لبق هيف هبتصشملل دّصصرت
اذ˘ه ه˘ي˘˘ف نّز˘˘خ˘˘ي يذ˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا
ل˘خد˘م˘ب كلذو ة˘ع˘ل˘˘صسلا ر˘˘ي˘˘خألا

.ةرامعلا

ةطرصشلا رصصانع ترثع ثيح

ةينوترك بلع01 نم ديزأا ىلع

اهرخآا نع ةئلتمم مجحلا ةريبك
كلذ دعب اهزجح ّمتيل ،ةّنحلا ةدامب

تاءار˘˘˘جإلا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ع˘˘˘˘م
،ةيصضقلا يف ةيرورصضلا ةينوناقلا

دقف «ةعاصس رخآا» رداصصم بصسحو
ديزأا ةينمألا ح˘لا˘صصم˘لا تط˘ب˘صض

بل˘ع ل˘خاد صسي˘˘ك0001 ن˘˘م

يوتحت يتلا ةزوجحملا نوتركلا
يتلا ةم˘يد˘ق˘لا ة˘ّن˘ح˘لا ةّدا˘م ى˘ل˘ع
ا˘ه˘ع˘ي˘ب دد˘˘صصب ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘صص نا˘˘ك
ةفصصرأا ىلع ةيعرصش ريغ ةقيرطب
هرودب اجهتن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا عراو˘صش
نيناوقلل قارتخإاو لايتحإا بيلاصسأا
لاجر ةنطف نأا ريغ ،اهب لومعملا
ة˘˘˘ّط˘˘˘خ لا˘˘˘صشفإا ى˘˘˘لإا تلآا ن˘˘˘مألا
ةيّمكلا ز˘ج˘ح ع˘م ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ا˘ه˘نزو قو˘ف˘ي ي˘ت˘˘لا ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

01 ا˘نردا˘صصم بصسح ي˘لا˘˘م˘˘جإلا

يتلا ةدصسافلا ةّداملا هذه نم غك
خ˘˘يرا˘˘ت ءا˘˘ه˘˘ت˘˘˘نا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘صضم

نم تاونصس6 يلاوح اهتيحÓصص

تقل يتلا ةيلمعلا يهو ،نمزلا
فر˘ط ن˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘نا˘˘صسح˘˘ت˘˘صسا
اودا˘˘صشأا ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
اميف ةطرصشلا لاجر تادو˘ه˘ج˘م˘ب
ةفاك ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ي
ىلع لمعلاو ةئّيصسلا تاصسرامملا

.نينطاوملا ةيامح

داو˘م˘لا هذ˘ه ل˘˘ث˘˘م نأاو ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
راثآا روهظ يف ّببصستت ةدصسافلا

ى˘لإا لّو˘ح˘ت˘ت ا˘م ار˘ي˘ث˘ك ة˘ي˘˘ب˘˘نا˘˘ج
اهلامعت˘صسا د˘ن˘ع ة˘ث˘ي˘ب˘خ صضار˘مأا
ىلع ةليوط تاقوأا رورم ببصسب
.اهتيحÓصص ءاهتنا خيرات
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ر˘˘خآا» ـل م˘˘ي˘˘ل˘˘ع رد˘˘صصم ف˘˘صشك
عقاولا صسا˘ط˘ن˘قو˘ب ي˘ح نأا «ة˘عا˘صس
ا˘حر˘صسم نا˘ك ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م بر˘غ
راج˘صشل يرا˘ج˘لا عو˘ب˘صسألا ع˘ل˘ط˘م
مارصضإاب ىهتنا نيتلئاع نيب فينع
نأا لبق نيفرطلا دحأا ةقصش يف رانلا
ردصصملل اقفو .رارفلاب ةانجلا ذولي
«صساطنقوب» يح ناكصس نإاف هتاذ
بب˘صسب ع˘ل˘ه˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح او˘˘صشا˘˘ع
ه˘ي˘ف تل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا يذ˘˘لا را˘˘ج˘˘صشلا

يذلاو ءاصضيبلا ةحلصسألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ريغ ،ةفورعم ريغ هبابصسأا لازت ام
دوعي رمألا نأا اودكأا نايع دوهصش نأا
لك يف ددجتتو ةميدق تافÓخل
ىلع دعاصس امو نيتلئاعلا نيب ةرم
يتلا ةينمألا ةلزعلا هبصش وه كلذ
يذلا روكذملا يحلا اهيف صشيعي
«زا˘ي˘ت˘ما˘ب» ا˘ي˘مار˘جإا ار˘كو ح˘˘ب˘˘صصأا
،تاردخملل ريبكلا راصشتنا ةجيتن
نأا هتاذ ردصصملا فصشك دقو اذه
د˘ح ى˘لإا ل˘صصوو رو˘ط˘˘ت را˘˘ج˘˘صشلا
ىل˘ع ه˘ق˘ي˘ق˘صشو «أا» و˘عد˘م˘لا ماد˘قإا
ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ة˘ق˘˘صش ي˘˘ف را˘˘ن˘˘لا مار˘˘صضإا
اذولي نأا لبق ا˘ه˘ع˘م ن˘ير˘جا˘صشت˘م˘لا

نمو ةلوهجم ةهجو وحن رارفلاب
تأا˘ت م˘ل نار˘ي˘ن˘لا نأا ظ˘ح˘˘لا ن˘˘صسح
ا˘ه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘لا م˘تو ة˘ق˘˘صشلا ى˘˘ل˘˘ع
ح˘لا˘صصم نأاو ا˘صصو˘صصخ ،ا˘˘ع˘˘ير˘˘صس
ر˘صشع يدا˘˘ح˘˘لا ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مألا
اغÓب تقلت نأا دعب اهدعب تلخدت
تحت˘ف ثي˘ح ،ثدا˘ح˘لا صصو˘صصخ˘ب

تر˘صشا˘بو ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
امهيف هبتصشملا نع ثحبلا ةيلمع
را˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘م˘ه˘ت˘يو˘ه تدد˘ح ن˘يذ˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ىد˘ل ن˘ي˘فور˘ع˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘نأا

ق˘باو˘صس ا˘م˘ه˘يد˘لو ن˘مألا ح˘لا˘˘صصم
ةيصضقلا هذه ديعتو اذه ،ةيئاصضق
ةيطغتلا بايغ ةلأاصسم ةهجاولا ىلإا

ي˘ح ي˘ف مزÓ˘لا ل˘كصشلا˘ب ة˘ي˘ن˘مألا

يح نم ري˘ب˘ك ءز˘جو «صسا˘ط˘ن˘قو˘ب»

هل م˘خا˘ت˘م˘لا «2691 ةيل˘يو˘ج5»

مارجإلا رهاظم دوجو مغر كلذو

قرؤوي حبصصأا يذلا رمألا وهو امهيف

.ناكصسلا

تاونسس ذنم ةيحÓسصلا ةيهتنمو ةريطخ ةيدلج ضضارمأا يف بّبسستت

 ةدصسافلأ ةّنحلأ نم صسيك0001 نم ديزأأ ىلع يوتحت ةينوترك ةبلع11 زجح
 دعاقتلا ىلع قباسسلا ريدملا ةلاحإا دعب

أديدج أريدم يرودق دأؤوف
 بئأرصضلل

ىلع ةبانعب يئلولا ريدملا بئارصضلل ةماعلا ةيريدملا تلاحأا

يرودق داؤوف هل افلخ نيعو ةمدخلا نم ةنصس71 دعب دعاقتلا
ةيئابجلا تايلمعلل ايعرف ريدم بصصنم لغصشي ناك ماع صشتفم
يلاو فرط نم هبيصصنت متي نأا رظتنملا نم ثيح ةباينلاب اريدم
تدروأا يتلا رداصصملا بصسحو .يراجلا عوبصسألا رحب ةبانع
نم دعي ةبانعب بئارصضلل ديدجلا ريدملا نإاف ةعاصس رخآاـ ل ربخلا
لغصشي ناك نيأا فراطلاو ةبانع ةيلوب عاطقلاب تاراطإلا زربأا
متي نأا لبق فراطلاب ةيلولا ةيريدمب راطإا بصصنم لغصش
يعرف اريد˘م بصصن˘م ي˘ف ن˘ي˘ع ن˘يأا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ه˘ل˘يو˘ح˘ت
اصشاعتنإا ةيريدملل هريصست ةرتف تفرع تيح ةيئابجلا تايلمعلل
ةيريدملا تفرع دقو اذه ةبانع ةيلول ةيئابجلا ليخادملا يف
طاصسوأا يف اريبك احايترإا صسمأا راهن ةبانعب بئارصضلاب ةيئلولا
ديدجلا ريدملا نييعت رارقب اوبحر نيذلا لامعلاو نينطاوملا
ة˘ئ˘ف˘كلا تارا˘طإلا ن˘م ه˘نو˘ك عا˘ط˘ق˘لا صسأار ى˘ل˘ع ة˘با˘ي˘ن˘لا˘˘ب
.لمعلا يف ةكنحلاو رييصستلا نصسحب ةفورعملا
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نكسسلاب ةسصاخلا مهتيعسضو ةسساردل

يح يلثممو يلأولأ نيب ءاقل
أدغ ةرصضخوب

يتلا تاجاجتحلا نم ديدعلا نينثلا موي ةبانع ةيلو تدهصش
يديصس«و «ةرصضخوب» رارغ ىلع ءايحألا نم ددع ناكصس اهنصش
ةمصصا˘ع جرا˘خ˘مو ل˘خاد˘م ق˘ل˘غ ي˘ف بب˘صست ا˘م و˘هو «م˘لا˘صس
لئاصسو فقوت دعب ةريخألا هذهل يقيقح للصش ىلإا ىدأاو ةيلولا
لعجو نين˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ح˘لا˘صصم ى˘ل˘ع ر˘ثأا ا˘م ل˘ق˘ن˘لا
تايلولاو ةيلولا تايد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ن˘طا˘ق ن˘م تار˘صشع˘لا
طصسو كلذو ةرخأاتم ةعاصس يف ةبانع ةنيدم نورداغي ةرواجملا
لكصشلاب لماعتلا عطتصست مل يتلا ةيلحملا تاطلصسلا ةليح ةلق
دوهزم قيفوت لبقتصسا ثيح ،تاجاجتحلا هذه لك عم مزÓلا

ينوبلا ةيدلبب ةرصضخوب يح يلثمم نينثلا موي ةبانع يلاو
ةصسارد لجأا نم كلذو ادغ ىرخأا ةرم مهلابقتصسل مهعادو
ةيوصستل ةنكمملا لولحلا يف رظنلاو ةيعامتجلا مهتيعصضو
رخآا» زوحت يتلا ةوعدلا ةقيثو يف ءاج ام بصسح مهتيعصضو

`h. g.اهنم ةخصسن ىلع «ةعاصس

يناثلا مويلا يف ةيجاجتحلا مهتجهل تدعسص اميف

 تاعيرتلأ ةيدلب ناكصس
ريملأ ليحرب نوبلاطي

مهتجه˘ل ن˘م لا˘حر˘ب˘ب تا˘ع˘ير˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب نا˘كصس صسمأا د˘ع˘صص
يلاوتلا ىلع يناثلا مويلا يف ةيدلبلا رقم مامأا ةيجاجتحلا
ةيعامتجلا ةصصاخو اهنوصشيعي يتلا ةيرزملا عاصضوألاب اديدنت
اوماق مهنأا ثيح صشطعلا ةمزأا اذكو لمعلاو نكصسلاك اهنم
ليحرب بلاطت تاتفلو تاراعصش نيلماح ةيدلبلا لخدم قلغب
مل هباختنا ذنم هنأا ةصصاخو «ريملا» تاعيرتلا ةيدلب صسيئر
نوناعي ناكصسلا نأا امكو ةقطنملل ةيومنت عيراصشم يأا دصسجي
نيلوؤوصسملا ءاغصصإا مدع وه ةلب نيطلا دازامو صشيمهتلا نم
اميف ةصصاخو ديدعلا يواكصشلا نم مغرلاب نينطاوملا بلاطمل
مل نيديفتصسملاف نكصسلا رارغ ىلع يعامتجلا لاجملا صصخي
مهلوصصح نم مغرلاب ةليوط ةرتف ذنم تانكصس ىلع اولصصحتي

ىلإا نكصسلا تاقحتصسم ديدصستب اوماقو ةدافتصسلا تارارق ىلع
فيرخو تاداهصشلا يلماح صصخألابو ةقطنملا بابصش نأا بناج
دوقعلا حنم ةقيرطب نوددني مهو ةلاطبلا يف نوناعي تاعماجلا

ةيبوصسحملا قيرط ىلع حنمت يهف بابصشلل ليغصشتلا لبق ام
ىلإا ةفا˘صضإلا˘بو ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا با˘ب˘صشلا تا˘ح˘ير˘صصت بصسح˘ب

01 نم رثكأا ذنم ةقطنملاب صشطعلا ةمزأاو هايملا دوزتلا لكصشم
مهتايفنح دوزت مل هايملاو صشطعلا نم نوناعي  نونطاوملاو مايأا

بناج ىلإا اهبلجو هايملا نع ثحبلا ةلحر يف مهلعج ام اذهو
بصضغ راثأا ام اذهو ةعفترم راعصسأاب جيراهصصلا هايم ءانتقا

رقم مامأا جاجتحلا ىلإا ءوجللا اوررق نيذلا نينطاوملا ءايتصساو
مهلكاصشمل ءاغصصإلا مدعو بلاطم لهاجت مامأا هنأا لإا ةيدلبلا

ليحرب ةبلاطملاو  ةيجاجتحلا مهتجهل نم نودعصصي مهلعجو
ةقطنملا هذه صشيمهتلاو ةيرزم˘لا عا˘صضوألا˘ب ن˘يدد˘ن˘م ر˘ي˘م˘لا

فرط نم اهب صضوهنلل ةيومنتلا عيراصشملاو قفارم مادعناو
ةدع نم اهينطاق ةاناعم  بناج ىلإا نييلحملا نيلوؤوصسملا

رمتصسا دق اذهو لمعلاو نكصسلا صصخألابو ةيعامتجا لكاصشم
ةيدلبلا رقم قل˘غو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا م˘ه˘ت˘كر˘ح ي˘ف نو˘ن˘طاو˘م˘لا

مهبلاطم ةيبلت ةياغ ىلإا مهجاجتحا ةلصصاوم ىلع نيرصصمو

MƒQjá aÉQì.ةيدلبلا صسيئر ليحرو

رارف ةلاح يف لاز ام ناقيقسش امهيف هبتسشملا

«صساطنقوب» ـب ةقصش يف رانلأ مأرصضإاب يهتني  راجصش
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ر˘˘خآا» ـل م˘˘ي˘˘ل˘˘ع رد˘˘صصم ف˘˘صشك
تدصصر نكصسلا ةرازو نأا «ةعاصس
لامكإا لجأا نم اربتعم ايلام افÓغ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م د˘˘مو قر˘˘ط˘˘لا لا˘˘غ˘˘صشأا
نم ديدعلا ىوتصسم ىلع تاونقلا
تانكصس اهب تزجنأا يتلا عقاوملا

ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ة˘يرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مو˘م˘ع
اهنم نيديفتصسملل ملصست مل يتلاو
.نآلا ةياغ ىلإا

نارمعلاو نكصسلا ةرازو تلصسار
نم ةبان˘ع ي˘لاو ار˘خؤو˘م ة˘ن˘يد˘م˘لاو
فÓغ دصصر ىلع هل ديكأاتلا لجأا

ميتنصس راي˘ل˘م001 هردق ي˘لا˘م
لاغصشأا زاجنإا لامكإا لجأا نم كلذو

ىلع ةيصسي˘ئر˘لا تاو˘ن˘ق˘لاو قر˘ط˘لا
ربع ةيمومعلا تانكصسلا ىوتصسم
ءاج امل اقفو ةيلولا بارت لماك
اهيلع تعلطا يت˘لا ة˘ل˘صسار˘م˘لا ي˘ف
كرحتلا اذه ءاج ثيح ،«ةعاصس رخآا»
ف˘قو نأا د˘ع˘ب ة˘يا˘صصو˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م
لÓخ نكصسلا ر˘يزو دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك
هتداق يتلا دق˘ف˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ةرا˘يز
توأا ر˘˘ه˘˘صش ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يلو ى˘˘˘لإا
ديدعلا ميلصست رخأات ىلع يصضاملا

ةيمومعلا ةينكصسلا عيراصشملا نم
ةلو˘ي˘صسلا ر˘فو˘ت مد˘ع بب˘صسب كلذو
ةئي˘ه˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع لا˘م˘كإل ة˘ي˘لا˘م˘لا
تاونقلا دم ةي˘حا˘ن ن˘م ة˘ي˘جرا˘خ˘لا
ىلإا ةفاصضإلاب ةيوناثلاو ةيصسيئرلا
لفكتت يتلا ةمهملا يهو قرطلا

ة˘صسد˘ن˘ه˘لا ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘˘ب
عرصشتصس يتلا ءان˘ب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا

تاءارجإلا يف مايألا هذه اهحلاصصم
ةيلمعلا ليجصستب ةصصاخلا ةيرادإلا
امك اقفو رومألا تراصس نإاو يتلا

ع˘يرا˘صشم نإا˘ف ا˘ه˘ل ا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م و˘˘ه
نأا عقوتملا نم ةروكذملا ةئيهتلا
وأا ةيرا˘ج˘لا ة˘ن˘صسلا ة˘يا˘ه˘ن ق˘ل˘ط˘ن˘ت
د˘كأاو اذ˘ه ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ن˘صسلا ع˘ل˘ط˘م
اذ˘˘ه نإا˘˘ف «ة˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خآا» رد˘˘˘صصم
يطعي نأا هنأاصش نم يلاملا فÓغلا
زا˘ج˘نإا ج˘ما˘نر˘ب˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح ة˘˘ع˘˘فد
ة˘يرا˘ج˘يإلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ن˘˘كصسلا
ي˘ف ا˘ه˘م˘ي˘ل˘˘صست مد˘˘ع بب˘˘صس يذ˘˘لا
طغصض يف اهل ةددحملا ديعاوملا

يتلا ةيلحملا تاطلصسلا ىلع ريبك

ل˘ب˘ق ن˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ط˘˘غ˘˘صض ه˘˘جاو˘˘ت
تا˘˘ن˘˘كصس ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
اولصصحتي مل نيذلا «لايصسويصسلا»
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،م˘ه˘تا˘ن˘كصس ى˘˘ل˘˘ع
هذ˘˘ه ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط تار˘˘صشع را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا
م˘هرود تا˘ن˘˘كصسلا ن˘˘م ة˘˘غ˘˘ي˘˘صصلا
ىلإا ردصصملا ح˘صضوأاو ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل
زا˘˘ج˘˘نإا لا˘˘غ˘˘صشأا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع نارود نأا
ة˘˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لاو قر˘˘ط˘˘˘لا

ف˘ف˘خ˘ي نأا ه˘نأا˘صش ن˘م ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
تاطلصسلا ىلع طغصضلا نم ريثكلا
ريمعتلا ةريدم د˘عا˘صسيو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىلع ءانبلاو ةيرامع˘م˘لا ة˘صسد˘ن˘ه˘لا
ةلطعم تيقب يتلا اهعيراصشم ذيفنت
ر˘فو˘ت مد˘ع بب˘صسب ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘˘ف˘˘ل
.ةيلاملا ةلويصسلا

ةليوط رهسشأا ذنم لاغسشألا اهيف قلطنت مل عقاوملا نم ديدعلا

«لايصسوصسلأ» تانكصس يف تأونقلأو قرطلأ لاغصشأأ لامكتصس’ رايلم001

  ةملعلاب نيسصخسش فيقوتو ةقورسسم ةيران ةجارد عاجرتسسا مت اميف

ينوبلاب لزانملأ ةقرصس يف ةـصصتخم صصاخصشأأ7 نم ةباصصع كيكفت
نوكتت ةباصصع كيكفت نم ةيصضاملا ةليلقلا مايألا يف ينوبلاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا رصصانع نكمت
ةيلزنمورهك ةزهجأا نم هتايوتحم لماك تبلصس نيأا،ةوقلا لامعتصساب لزنم ةقرصسب تماق صصاخصشأا عبصس نم
ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعوجملل نايب هب دافأا ام بصسح ةكبصشلا رصصانع فيقوت مت ثيح.ةيطغأاو ةصشرفأاو
دارفأا دصصرت بقع كلذو ةقرصسلل اهنكصسم صضرعتب ديفت ةيحصضلا فرط نم ىوكصش لابقتصسا دعب، ةبانعب
لماك ةقرصسو ةوقلاب ةيحصضلا لزنم باب ميطحتب اوماق ليللا نم رخأاتم تقو يفو ةيحصضلا بايغ ةباصصعلا

ىلع مت ثيح،...زافلت ،ةجÓث) ةيلزنم ورهك ةزهجأا يناوأا يلزنم ثاثأا ، ةيطغأا ، ةصشرفأا تلمصش يتلاو هتايوتحم
نم ةنوكتملا ةباصصعلا دارفأا عيم˘ج ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا نا˘ي˘صضف˘م˘لاو ير˘ح˘ت˘لاو مÓ˘ع˘ت˘صسلا ر˘صصن˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت رو˘ف˘لا

امك ةيحصضلاب ةصصاخلا تاقورصسملا عاجرتصساو ،ةنصس53و81 نيب ام مهرامعأا حوارتت نيذلاو صصاخصشأا7
ةينوناقلا تاءرجلا لامكتصسا دعبو،ةبانع ةيلوب تايدلب ةدع ميلاقأا يف طصشنت تناك ةكبصشلا هذه نأا حصضتا
ةيميلقإلا ةقرفلا تعجرتصسا قايصسلا صسفن يفو ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا نيمهتملا ميدقت مت ةمزÓلا
أاجافتيل يرتصشيل يراجت لحم مامأا اهنكرب اهبحاصص ماق نأا دعب اهتقرصس مت ةيران ةجارد ةملعلاب ينطولا كردلل
امهيلع صضبقلا و امهيف هبتصشملا ةيوه ديدحت مت مÓعتصسلا رصصنع طيصشنت دعب ثيح اهئافتخاب هجورخ دعب
حلاصصم دوهج راطإا يف ةينمألا تايلمعلا هذه لثم لخدتو،اهبحاصصل اهميلصستو ةيرانلا ةجاردلا عاجرتصساو
.تاكلتمملا و صصاخصشألا ةيامحب قلعتام ةصصاخ اهعاونأا عيمجب ةميرجلا ةحفاكم يف ةبانعب ينطولا كردلا
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تÓفاحلا ةطحم اهيلإا تلآا يتلا ةيثراكلا عاصضوألا ءازإا نيديدصشلا مهرمذتو مهءايتصسا ةبانع ةنيدم ناكصسو ونطاوم ىدبأا
ثولتلا ببصسب ةيمومع ةغرفم ىلإا تلوحت يهف رون سشوكو ةعمجوب يناديوصس يتطحم يف ةلثمتملاو ةنيدملا طصسوب

.ةطحملا ءاجرأا لك يف خاصسوألاو تÓصضفلا راصشتناو

¯MƒQjá aÉQì    
ح˘ئاور˘لا ثا˘ع˘ب˘˘نا بنا˘˘ج ى˘˘لإا

را˘صشت˘نإا ن˘ع كي˘ها˘نو ة˘ه˘ير˘˘كلا
ا˘˘ه˘˘ط˘˘صسو˘˘ب ءاد˘˘ت˘˘علا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ
اهفرعت يتلا ةمراعلا ىصضوفلاو
فرط نم رييصستلا ءوصس ببصسب
ثودح اذكو ةين˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ا˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي كار˘˘˘عو تا˘˘˘صشوا˘˘˘ن˘˘˘م
نم ةرخأاتم ةعاصس يف سصخألابو
سصق˘ن ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘بو ءا˘صسم˘لا
.تÓفاحلا

لقنلا ةريضح
لكو ةيثراك

ةئرتهم تقفاحلا
يتلا تÓفاحلا ةلاح نع امأاو

نيب طبارلا طوطخلا ىلع لمعت
ىتحو ءايحألاو ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘صسو
ةبانع ة˘يد˘ل˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ا˘م
را˘ج˘ح˘لا˘ك تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘قا˘˘بو

رامع يديصسو ةيباصشلاو ينوبلاو

تحبصصأاو ةئرتهمو ةميدق يهف

ى˘ل˘ع ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ر˘˘ط˘˘خ ل˘˘كصشت

يف اذهو باكر˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

لك نأا ثيح ةباقرلا مادعنا لظ

تح˘ب˘صصأاو ة˘م˘يد˘ق تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا

اهب مدعنتو يصشمي لكيه درجم

.ةمÓصسلا طورصش ىندأا

رصاحت خاسوفا

 تقفاحلا فقاوم
تÓفاحلا يت˘ط˘ح˘م نأا ا˘م˘كو

نيد˘لا رو˘ن سشو˘ك ءاو˘صسلا ى˘ل˘ع

ز˘ي˘م˘ت˘ت ة˘ع˘م˘جو˘˘ب ي˘˘ناد˘˘يو˘˘صسو

ةمكارتم˘لا تÓ˘صضف˘لا را˘صشت˘نا˘ب

ي˘ف ي˘ه˘ف ة˘ط˘ح˘م˘لا ءا˘جرأا ر˘ب˘ع

˘ماد˘ع˘نا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘ثرا˘ك ة˘˘لا˘˘ح

تاطحملا هذه لثم ىلع ةباقرلا

ح˘˘ئاور˘˘لا را˘˘˘صشت˘˘˘نا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا

.ةهيركلا

لوحتت تاطحم
ضيحارم ىلإ

 ةيمومع
تÓ˘فا˘ح˘لا ة˘ط˘ح˘˘م تلو˘˘ح˘˘ت

ى˘˘لإا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘صسو˘˘˘ب
سضعب ثيح ةيمومع سضيحارم
مايقلاب نو˘مو˘ق˘ي ا˘م سصا˘خ˘صشألا
تاطحملا ءاجرأا ي˘ف تا˘ي˘جا˘ح˘ب
را˘صشت˘ناو ثو˘ل˘ت˘لا ن˘ع كي˘ها˘نو
ىوتصسم ىلع ةهيركلا حئاورلا
.تاطحملا ءاجرأا

نونطاوملا
مل اذامل نولءاستي

ةئيهت متي
 تاطحملا

ريصسم نع نونطاوملا لءاصست
لقنلا تاطح˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت عور˘صشم
ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ح˘˘˘˘م سصخألا˘˘˘˘بو

سشو˘ك تÓ˘فا˘ح˘ل˘ل ن˘ير˘فا˘صسم˘لا

ذنم هل تدصصر يذلا نيدلا رون

ةيد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم ن˘ي˘ما˘ع ي˘لاو˘ح

اهتئيهتب مايقل˘ل ة˘ي˘ناز˘ي˘م ة˘با˘ن˘ع

عورصشملا ريخأات متو اهميمرتو

دعب ةطحملا قلغ متي نأا ىلعو

يديصس تÓفاحلا ةطحم حاتتفا

تÓفاحلا لك ليوحتو ميهاربا

سشوك ىوتصسم ىلع تناك يتلا

˘ما˘ي˘ق˘لاو ف˘قو˘ت˘ل˘ل ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن

نيدلا رون سشوك ةئيهت لاغصشأاب

دو˘عو در˘˘ج˘˘م تي˘˘ق˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘كلو

ىلإا تا˘ط˘ح˘م˘لا ة˘لا˘ح تلو˘ح˘تو

رثكأا وأا ةملكلا ىنعمب ةيثراك

ةيمومع ةلبزم ىلإا تلوحت يهف

فلتخم نودصشاني نو˘ن˘طاو˘م˘لاو

لجاعلا لخدتلل ةينعملا تاهجلا

ىل˘ع ة˘با˘قر˘لا ر˘ي˘فو˘ت لÓ˘خ ن˘م

.نمألا ريفوت اذكو تÓفاحلا
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ةيدلب˘ل ا˘يرادإا ع˘با˘ت˘لا ةرد˘صسو˘ب ي˘ح نا˘كصس سشي˘ع˘ي

ببصسب ةيثراك اهنأا اهنع لاقي ام لقا عاصضوأا ينوبلا
ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا طور˘صش ى˘ندأل ي˘ح˘لا را˘˘ق˘˘ت˘˘فا
رطملا تاخز طوقصس درجمب لوحتت يتلا تاقرطلا
ةيرورصضلا قفارملا بايغ كلذكو ،لاحوأا و كرب ىلإا
ديدع نم مغرلاب مهنع نبغلا عفرت نأا اهنأاصش نم يتلا
لخدتلل ةيلحملا تاطلصسلل اهعفر مت يتلا ىواكصشلا

سضع˘ب بصسحو.ما˘م˘˘ت˘˘ها يأا ر˘˘مأÓ˘˘ل ر˘˘ع˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لاو
ام وه كلاصسملاو تاقر˘ط˘لا ماد˘ع˘نا نإا˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

رمألا تابكرملا باحصصأا ةصصاخ اميحج مهتايح لعج
نأا ثيح عصضولا اذه ءارج ةديدع رئاصسخ مهدبك يذلا

يف ةيئام كرب ىلإا لوحتت كلاصسملاو تاقرطلا هذه
ريصسلا ةكرح قيعت تاعقنتصسم كلذكو ءاتصشلا لصصف
كلذ بناج ىلإا ،تارايصسلا كلذكو نيلجارلل ءاوصس
لثم ةلاصضلا تاناويحلا راصشتنا نأا نونطاوملا فاصضأا
ايقيقح ارطخ لكصشت تتاب راقبألاو ةدرصشتملا بÓكلا

ةهج نم لافطألا ىلعو ةهج نم ناكصسلا ةحصص ىلع
يتلا لقنلا ةمزأا نأا ىلإا يحلا ناكصس فيصضيو، ىرخأا

ةليصسو دجوت ل ثيح ةلب نيطلا تداز اهنم نوناعي
مهربجأا يذلا رمألا ةنيدم طصسو ىلإا يحلا نم مهلقت

زكرم ينوبلا ىلإا لوزنلل دورفلا تارايصس بوكر ىلع
مهدبك ام وهو ةنيدملا طصسو ىلإا هجوتلا ةمث نمو
بلغا سضفر لظ يف ةصصاخ ةيونعمو، ةيدام رئاصسخ
ىلع افوخ يحلا ىلإا مهلاصصيإا تارايصسلا باحصصأا

ةيثراكلا قيرطلا ةيعصضو ببصسب لطعلا نم مهتابكرم
قيفوت ةبانع ةيلو يلاو نودصشاني مهلعج ام وهو ،
نأا ةصصاخ ةئيهتلا عيراصشم نمصض يحلا جاردإا دوهزم
ربصصلا نم ديزملا لمتحت لو قاطت ل تتاب عاصضوألا
ةيلمع ينوبلا ةيدلب حلاصصم لصصاوت رخآا بناج نم،
سصئاقنلا نم ةلمج يناعت يتلا ةصصاخ ءايحألا ةئيهت

ةداعإا مت ثيح ةرورعزوب و ةردصسوب يح رارغ ىلع
تاونصس دعب ةردصسوب قيرط نم لوألا رطصشلا ةئيهت
يناتلا رطصشلا لاغصشأا قÓطنا راظتنإا يف ةاناعملا نم
نارودلا روحم نيب طبارلا قيرطلا ديبعت متيصس نيأا
يدؤوملا يناثلا قيرطلا و ةيعانصصلا ةقطنملا هاجتإاب
عرفلا نيب طبارلا ثلاثلا قيرطلا و دوهصش نيع ىلإا

.نيدلا ريخ نكصسم003 يح و يرادإلا

نيدلا رون سشوكو ةعمجوب يناديوصس يتطحمب نمألا بايغو ىصضوفلا ببصسب

 لخدتلاب ةيلحملا تاطلسسلا نؤبلاطي نؤنطاؤملا
ذيمÓتلا سسردمت فورظ ىلع فوقولل

بؤجت ةيرازو ششيتفت ةنجل
 ةيئادتب’ا شسرادملا

نم ةيصشيتفت ةنجل ةبانع ةيدلبب نينثألا ةحيبصص تلح
فورظ ةنياعمل ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو

47 اهددع غلابلا ةيئادتبإلا سسرادملا ذيمÓت سسردمت
ةوخإلا» ةصسردم رارغ ىلع ةيلولا ةمصصاعب ةصسردم
،«ي˘˘˘لاز˘˘˘غ˘˘˘لا ما˘˘˘مإلا» ،«را˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ح» ،«طا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو «ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا مأا ة˘صشئا˘ع» ،«ي˘مزراو˘خ˘لا»
نامصضل ةرازولا يعاصسم قايصس يف كلذو تايئادتبلا
سسراد˘م˘لا˘ب لا˘ف˘طأÓ˘ل ةد˘ي˘ج سسرد˘م˘ت فور˘ظ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

،0202-9102 ي˘صسارد˘لا م˘صسو˘م˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
ن˘م ة˘ل˘م˘ج تر˘قأا ةرو˘كذ˘م˘˘لا ةرازو˘˘لا نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ
فورظلا ريفوت نام˘صضل ة˘ي˘مار˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإلا
ىلع سسردمتلا ةيلمعل ةيميظنتلاو ةيرصشبلاو ةيداملا

فلتخمب اهط˘برو ا˘ه˘ت˘نا˘ي˘صصو سسراد˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت رار˘غ
سضيحارملا ةئيهت ،يصسردملا ماعطإلا ريفوتو تاكبصشلا

بناج ىلإا اذه ،ةمامقلا تايواح عصضو ،اهتفاظن نامصضو
.ةيصساردلا تاصشنملا رييصست ريوطت ىلع لمعلا

h. g`

(2) لدع يبتتكم ةيعمج بصسح

زاجن’ ةيسضرأ’ا رايتخا يف رخأات

ششيرلا عارذب انكسس078 ةسصح
نو˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا نا˘ب (2 )لدع ي˘ب˘ت˘ت˘كم ة˘ي˘ع˘م˘ج تد˘كأا

رايتخإا مت ةعاصسلا دحل نكصس0741 ةصصحب نوينعملا

006 ـب ردقت ةصصح ءانبل سشيرلا عارذب نيعقوم لإا

رايتخا رظ˘ت˘ن˘ت ا˘ن˘كصس078 ة˘صصح ي˘قا˘ب ا˘˘مأا ن˘˘كصس
سسيئر رصشنو .ةصصتخم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ي˘صضرألا
سسمأا (كوبصسيافلا) ربع ةيمصسرلا هتحفصص ىلع ةيعمجلا
دوجلب نكصسلا ريزو عم ةيلولا يلاو عامتجا لÓخ هنا
نكصسلا ريزو ىطعأا ةبانع ةيلول ةريخألا هترايز يف

. سشيرلا عارذب ةلماك ةصصحلا ءانبل هتقفاوم

ناوج61 عامتجا ذنم احلم ناك ةيلولا يلاو نأا امك

عارذ وحن ةلماك ةصصحلا ليوحتل ةيعمجلا عم9102
تلاصصتلا مغر هنا نيبتتكملا لثمم فاصضأاو.سشيرلا
ةينعملا حلاصصملا عم ايموي ابيرقت اهب نوموقي يتلا
تلازام ةنجللا نأا مهل حصضتأا ةيصضرألا رايتخا ةرصشابمب

انكصس078 ةصصح سصوصصخب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ل ل˘صصو˘ت˘ت م˘ل
بابصسأل اهل تلكوأا يت˘لا ةد˘م˘لا لو˘ط م˘غر ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا
ىلوأا ةوطخك نيبتتكملا لك نم بلا˘طو.ا˘ه˘ن˘لو˘ل˘ه˘ج˘ي
يلاو ةحفصص يف كوبصسيافلا يف ةرصشابم لئاصسر هيجوت
هنوربخي نكصسلل ةيئلولا ةيريدملا اذك و ةبانع ةيلو
م˘ل ة˘ي˘صضرألا را˘ي˘ت˘خإا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نأا
ةصصصصخملا ةيصضرألا رايتخÓل اذه انموي ىلإا لصصوتت

نوبلاطيو و انكصس078 ـب ةردقملا و ةيقبتملا ةصصحلل

.لكصشملا اذه لحل لاجآلا برقأا يف لخدتلا مهنم
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دوهصش نيعل يدؤوملا قيرطلاو ةيعانصصلا ةقطنملا و نارودلا روحم نيب ةصصاخ

ةردسسؤب يح ناكسس ناقرؤؤي ةئيهتلا بايغو تاقرطلا ءارتها
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ةشصح زاجنإا تاششرو دهششت

يا˘غ˘ب ق˘ير˘ط˘˘ب ن˘˘كشس0002
فرششت يت˘لاو ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب

ةيمومعلا ةكرششلا اهلاغششأا ىلع
ر˘ه˘ششألا ي˘ف ءا˘ن˘ب˘ل˘ل راد˘ي˘شسو˘ك
زاجنإلا نم ةيلاع ةريتو ةريخألا

تدعت لاغششألا ةبشسن يف ةزفقو

قوف ة˘ب˘شسن ي˘هو ة˘ئا˘م˘لا˘ب08
لا˘˘جآلا را˘˘طإا ي˘˘فو ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ةكرششلا طبرت يت˘لا ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لا
ناو˘˘˘˘يد عور˘˘˘˘ششم˘˘˘˘لا بحا˘˘˘˘شصب
يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
دد˘ع ر˘ب˘ع د˘قو ة˘ل˘ششن˘خ ة˘يلو˘ل

اقبشسم نيديف˘ت˘شسم˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
ةريتول مهحايترا نع ةشصحلا نم
داو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لو لا˘˘˘غ˘˘˘ششألا
، زا˘˘ج˘˘نإلا ي˘˘ف ة˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ة˘كر˘ششلا تارا˘طإا نأا ن˘يد˘˘كؤو˘˘م
نورهشسي راديشسو˘ك ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
نوموقيو عورششملا ىلع ايموي
، ا˘ه˘ت˘قو ي˘ف سصئا˘ق˘ن˘لا كراد˘ت˘ب
ه˘ن˘كم˘˘ي د˘˘حأا ل ه˘˘نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
سضر˘غ˘ب م˘ه˘ئا˘˘م˘˘شسأا˘˘ب ثيد˘˘ح˘˘لا

ةيمومع ةشسشسؤوم ةعمشس هيوششت
ه˘ن˘ع ز˘ج˘ع ا˘م تق˘ق˘حو ة˘ح˘جا˘ن
لاغششألا تاشسشسؤوم نم ريثكلا
تا˘˘ئ˘˘م نأا ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا
- مهبشسح - ةينكشسلا تادحولا
مهنأا مغر اذه انموي ىلإا ملشست مل

، تاونشس8 ذنم اهيف اوقلطنا
تققح راديشسوك ة˘كر˘شش ا˘م˘ن˘ي˘ب
ى˘لإا ا˘ه˘لو˘شصو˘ب ار˘ي˘ب˘ك ازا˘˘ج˘˘نا

لبق ىتح نكشس0002 زاجنإا
ثيح ، ةيدقاعتلا لاجآلا ءاهتنا

لبق نكشس006 ميلشستب تدهعت
ناهر وهو لبقملا رهششلا ةياهن
لÓ˘خ ة˘يلو˘لا ي˘لاو ه˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘ت
رهظي و هل ةقباشس تاحيرشصت
ةي˘كر˘ح˘لاو لا˘غ˘ششألا لÓ˘خ ن˘م
نأا ءان˘ب˘لا تا˘ششرو ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلاو ة˘˘كر˘˘ششلا دو˘˘˘عو
و تقولا يف ققحتتشس ةيئلولا

نم دي˘ف˘ت˘شسم006 نكمتيشس
. مهتانكشس لوخد

نيديفت˘شسم˘لا ن˘م دد˘ع ر˘كذو

يتلا ن˘كشس0002 ة˘شصح ن˘˘م
لبق نم ةقبشسم تارارقب تعزو
يف ةيلولل ةقباشسلا تاطلشسلا

ةعاشس رخآا ةي˘مو˘ي˘ل تا˘ح˘ير˘شصت
اوماق سصاخششأا˘ب اوؤو˘جا˘ف˘ت م˘ه˘نأا
مشساب نيقطان مهشسفنأا بيشصنتب
تلواحمب اوماق نيد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا
ة˘˘˘كر˘˘˘ششلا ة˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘شس ه˘˘˘يو˘˘˘˘ششت
ة˘يلو ي˘ف ةد˘ئار˘لا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

مهنم مهتءارب نيدكؤوم ، ةلششنخ
يتلا بيذاكألاو تاعاششإلا نمو
مل يتلا لاغششألا لوح اهنوقلخي
ءلؤوه ركذو ، نآلا دح ىلإا ملشست
ءانبلا داومو لاغششألا ةيعون نأا
ق˘˘ق˘˘ششلا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا

ع˘ل˘شسلا ن˘شسحأا ن˘م تارا˘م˘ع˘لاو
سسكع عنشصلا ةيلحملا داوملاو
اه˘ي˘ل˘ع فر˘ششي ي˘ت˘لا تا˘ن˘كشسلا
نأا اود˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ، سصاو˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ةيلا˘ع ةر˘ي˘تو تد˘ه˘شش لا˘غ˘ششألا

ىل˘ع ةر˘ي˘خألا ر˘ه˘ششألا ي˘ف اد˘ج
يتلا ةيوجلا تابلقتلا نم مغرلا
يف لاغششألا فقوت يف تببشست
يذلا رخأاتلا وهو ةدع تابشسانم
لام˘ع فر˘ط ن˘م ه˘كارد˘ت˘شسا م˘ت
، ر˘˘ي˘˘شصق فر˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘˘ششلا

تاراطإا˘ب نود˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا دا˘ششأاو
ىلع نيرهاشسلا راديشسوك ةكرشش

مهحايترا نع اوربع و عورششملا

ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل

ناهر قيقحت لجأا نم اهنولذبي

يف نكشس0002 ةشصح ميلشست

ناهر اه˘ن˘م ، ة˘يد˘قا˘ع˘ت˘لا لا˘جآلا

، لاجآلا لبق نكشس006 ميلشست

ر˘ه˘شش ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ا˘ه˘ع˘يزو˘˘ت يأا

. نيديفتشسملا ىلع ربوتكأا

د˘ي˘شسلا ة˘ل˘ششن˘خ ي˘لاو هرود˘˘ب

تاراطإاب عمت˘جا ر˘شصيو˘ن لا˘م˘ك

با˘ح˘شصأا و راد˘ي˘شسو˘ك ة˘˘كر˘˘شش

عورششملاب ةلوانملا تلواقملا

001 م˘هدد˘ع زوا˘ج˘ت ن˘يذ˘˘لاو

ىلع حلأا و ةيلولا رقمب لواقم

˘مÓ˘ت˘شسا ةرور˘˘شض تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا

دهعتملا تقولا يف نكشس006

دكأا ثيح ، نيديفتشسملا مامأا هب

لكب تماق ةيمومعلا ةكرششلا نأا

تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘جاو

اهيلع ةريخألا هذه يتلا ةشصاخلا

، ررقملا دعوملا يف نوكت نأا

رهشسي هنأا ةيلولا يلاو فاشضأاو

تاقحتشسم˘لا ل˘ك م˘ي˘ل˘شست ى˘ل˘ع

   . اهلاجآا يف ةكرششلل ةيلاملا

  ةي’ولا يف احجان اجذومن اهنوربتعيو راديسسوك ةكرسشب نوديسشي نوديفتسسم

زاجنإلا يف ةيلاثم ةيعون و لاغضشألا يف ةيلاع ةريتو
 راديضسوك نكضس0002 ةضصحب

 قيرطلا ديبعتب اوبلاط

نوجتحي ياغب قيرط يح ناكضس
 قيرطلا نوقلغي و

ةنيدمل ةيلامششلا ةهجلاب ياغب قيرط يح ناكشس لوألا سسمأا أاجل
ةنيدملا طشسو ىلإا يدؤوملا يشسيئرلا قيرطلا قلغ ىلإا ةلششنخ

ىلع اجاجتحا  ملك2 ةفاشسم ىلعو  لماك مويل ياغب ةيدلبو
بابشسأل هديبعت متي ملو تاونشسل هئارتها ببشسب ةيمويلا مهتاناعم
 نيجتحملا تاحيرشصت بشسح اهنولهجي
قيرطب يلامششلا لخدملا نم قيرطلا قلغ ىلع اومدقأا ناكشسلا
هجوتلا نم نيرفاشسملا نيعنام ةنيدملا طشسو ىلإا ليقثلا نزولا
ءارتها ىلع اجاج˘ت˘حا يا˘غ˘ب ة˘يد˘ل˘بو ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو ى˘لإا
سضفرو نيف˘ظو˘م˘لاو ةذ˘تا˘شسألا با˘ي˘غ ءارو نا˘ك يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا
نم مهلقن نم دورفلا ىتحو يرشضحلا لقنلا تارايشس باحشصأا

ةيلحملا تاطلشسلاو مهتيدلب يبختنم نأا نيدكؤوم يحلا ىلإاو
- مهبشسح - ربتعي يذلا قيرطلل ةيمهأا اولوي مل تاونشس ذنمو
قيرطلا كلشس ةبوعشص مامأا ةنيدملا طشسو ىلإا ديحولا ذفنملا
ةيئاوششعلا تÓهمملا ةرثكل هنم بيرقلا ةنابلجوب يحل يشسيئرلا
نيدششانم ، ةينعملا تاهجلا ةراششتشسا نود ناكشسلا اهعشضو يتلا

ىلع ءاشضقلاو قيرطلا ديبعت عورششم سصيشصخت ةيلولا يلاو
ةرذقلا هايملا ةكبشش ءارتها ببشسب هنم ةقفدتملا ةلمعتشسملا هايملا
ببشسلا تناك يتلا برششلل ةحلاشصلا هايملا برشستل لح داجيإاو  ،
 .تاناشضيفلاو لويشسلا ىلع ءاشضقلا اذكو قيرطلا داشسف يف
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  ةماحلا

اضشطع تومت ةرمثملا راجضشألا فلآا
ةبلكلا نيع ةقطنمب

ةثاغتشسا ءادن ةلششنخ يف ةماحلا ةيدلبب ةبلكلا نيع ةقطنم ناكشس هجو
راجششألا نم فلآلا ذاقنإا دشصق لخدتلل ةيلولا يلاوو ةرئادلا سسيئرل
ديدششلا سشطعلا ببشسب ىرخألا رمثت ملو اهشضعب تام يتلا ةرمثملا
يتلا تاقرطلا بايغ ىلإا ةفاشضإلاب ، ةثراكلا ءارو ببشسلا ناك يذلا
 ءلؤوه ةلزع يف تمهاشس
مل ةرمثم ةرجشش فلأا نم رثكأا كلمي هنأا دكأا ةقطنملا ناكشس نع لثمم
عم ةرمثم اراجششأا سسرغو هتاناكمإا ىلع دمتعيل معد يأا ةلودلا هل مدقت
هتاناكمإاب امهزجنأا نيذللا نيرئبلا ءام بوشضن مامأا نكلو ةيششاملا ةيبرت
مغر سشطعلا فحز بب˘شسب نا˘كم˘لا ةردا˘غ˘م هؤوا˘ن˘بأاو ر˘كف˘ي ة˘شصا˘خ˘لا
ةيلحملا تاطلشسلا ىلإا هريغ ةقفر اههجو يتلا ىواكششلا نم تائملا

رتم002 نم رثكأا قمع ىلع رابآا رفحل هتدعاشسمل7002 ةنشس ذنم

هنع ةلزعلا كفل رتم005 ةفاشسم ىلع يبارتلا قيرطلا ديبعتو يلوط
دشصق يلاحلا يلاولا ىلإا ءادن نيهجوم ، ةباجتشسا قلت مل اهنأا لإا

يدعتب ةلزعلا كفو يقشسلاو بورششلا ءاملا ىلإا لوشصولل مهتدعاشسم
ةيلولل ةريخألا هترايز لÓخ ةيئاملا دراوملا ريزو نأاو ةشصاخ قيرطلا
تاناويحلاو راجششلا يقشس وأا برششلل نطاوم يأل ءاملا داجيإاب رمأا
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 يلاولا لخدتب نوبلاطي نونطاوم

نيرهضش دعب اهرفح داعي تاقرط
 ةطحملا يحب اهديبعت نم

نيرهشش دعب ةعشساو رفح ةيلمع ةلششنخ ةنيدمب ةطحملا يح تاقرط  دهششت
هايملا يتكبشش يف باطعأا ببشسب  كلذو اهيلع رييÓملا فرشصو اهديبعت نم
 يحشصلا فرشصلاو برششلل ةحلاشصلا

لقن ةطحم ىلإا يدؤوملا يشسيئرلا قيرطلاو ةفشصرألا تشسم رفحلا ةيلمع
رئاشسخو ةبرتألا نم اماوكأا تفلخو ياغب قيرطو ةنابلجوب ييحو نيرفاشسملا
برششلل ةحلاشصلا هايملا يتكبشش يف باطعأا ببشسلاو ، طÓبلاو قيرطلا يف
اهل رابتعلا ةداعإا ةيلمع تدهشش يحلاب قرطلا نأا مغر يحشصلا فرشصلاو
نيع قيرطب لدع تانكشسل ةنومملا هايملا ةانق ريرمت دعب نيرهشش لبق
يحشصلا فرشصلاو هايملا يتكبشش ديدجتل ةحوتفم قرطلا كرت متو ءاشضيبلا
دوجو مدع نم دكأاتلا دعبو خشضلا ةيلمع بيرجت و يحلاب نينطاوملل
ةنيزخلا ةدبكم ديدج نم اهحتف ةداعإا مت نكل قرطلا ديبعت مت تابرشستلا
يلاولا نيبلاطم ، تاقفنلا داششرإاو فششقتلا نمز يف ةربتعم رئاشسخ ةيمومعلا

تاششوهلب نارمع . ةجمربلاو رييشستلا ءوشسل دح عشضول لخدتلاب

اياحضسلا باهتلا ءادب ةعيضضر ةافو ةلاح ليجضست
ةلششنخ ةيلوب ةيبطلا حلاشصملا نأا ةعاشس رخآا ةيمويل يبط ردشصم فششك
باهتلا ءادب نيتنشس رمعلا نم غلبت ةعيشضرل ةافو ةلاح لوألا سسمأا تلجشس
 .اياحشسلا

اهليوحت متو ءادلاب تبيشصأا دق تناك ةعيشضرلا نإاف ةعاشس رخآا ردشصم بشسحو
جÓعلل اهعاشضخإا دشصق ةلششنخ ةيلو نم ةنتابب يعماجلا ىفششتشسملا ىلإا
عافتراب ةرثأاتم ةريخألا اهشسافنأا ظفلتل ىوقأا ناك سسوريفلا نكلو، فثكملا
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و ثح˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت

ن˘م  ة˘ل˘ششن˘خ˘˘ب (IRB) لخد˘ت˘لا
ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ك ز˘˘˘ج˘˘˘ح
سسماخلا فنشصلا نم سشيطارخلا
ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خذ ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
ةز˘ما˘ط ة˘يد˘ل˘ب˘ب لوألا ف˘ن˘˘شصلا
. ةماحلا ةرئاد

نايب بشسح ةيشضقلا تايثيح
ةيلو˘لا ن˘مأا˘ب لا˘شصتلا ة˘ي˘ل˘خ˘ل
ىلإا تامولعم دورو ىلإا دوعت
يف سصخشش مايق اهدافم ةقرفلا
ةعانشصب رمعلا نم عبارلا دقعلا

سسماخلا فنشصلا نم سشيطارخ
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘شصخر نود
ى˘ل˘ع كلذ و ، ا˘نو˘نا˘ق ة˘ل˘هؤو˘م˘لا

ةيدلبب ن˘ئا˘كلا ه˘ن˘كشس ىو˘ت˘شسم
ةلششنخ ة˘ما˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةز˘ما˘ط
ةرفوتملا تامولعملل لÓغتشساو
تاهجلا نم سشيتفتلاب نذإا مت ،
هرثإا ىلع مت ، ةيلولاب ةيئاشضقلا
، ركذلا فلاشسلا نكشسم سشيتفت
نم ةيم˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ن˘يأا
سسماخلا فنشصلا نم سشيطارخلا

يف ةلمعتشسملا تاودألا اذك و

221ـب تردق يتلا و ، ةعانشصلا
نم سشيطارخلاب ةشصاخ ةلوشسبك

18 ، سسما˘˘˘خ˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘شصلا

80 ، ةغراف61 رايع ةششوطرخ

فرظ ، غراف21 رايع سشيطارخ
ن˘م ة˘ي˘بر˘ح ة˘ششو˘طر˘خ˘˘ل غرا˘˘ف
ن˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘ق˘˘م ، لوألا ف˘˘ن˘˘˘شصلا

سشيطارخلل دوراب˘ل˘ل ن˘ير˘ي˘غ˘شص

ةئبعتل ةيبششخ ةادأا،61 رايع

ف˘ي˘ظ˘ن˘˘ت تاودأا ، سشي˘˘طار˘˘خ˘˘لا

ثÓث ، ةحلشسألاب ةشصاخ ةيبششخ

002 ، سشيطارخلل ةلماح ةمزحأا

مازح ، حÓشسلا فيظنت تيز ملم

عم اهزجح متيل ، حÓشسلل لماح

هدايتقا و هيف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت

ةرششابم لجأا نم ةقرفلا رقم ىلإا

دو˘جو˘ب ر˘م˘ثأا يذ˘لا ، ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا

يذلا هيف هبتششملل رخآا كيرشش

د˘˘ع˘˘ب و كلذ˘˘ك ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت

يف قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا

يئازج فلم زاجنإا مت ، ةيشضقلا

ليكو  مامأا امهيف هبتششملا دشض

ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

هرود˘ب لا˘˘حأا يذ˘˘لا و ،ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ

ي˘شضا˘˘ق ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘م

سسفنب ةيناثلا ةفر˘غ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

عاد˘يإا˘ب ر˘˘مأا يذ˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا

ةيانج نع يشسيئرلا هيف هبتششملا

ف˘ن˘شصلا ن˘م ةر˘ي˘خذ˘ل˘ل ع˘ن˘شصلا

ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘شصخر نود سسما˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ةزايح ، انوناق ةلهؤوملا ةطلشسلا

نود لوألا فنشصلا نم ةريخذ

يناثلا هيف هبتششملا امأا ، ةشصخر

تاءار˘˘جإا ن˘˘م˘˘شض ه˘˘ع˘˘˘شضو م˘˘˘ت

ة˘يا˘ن˘ج ن˘ع ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘با˘قر˘لا

ف˘ن˘شصلا ن˘م ةر˘ي˘خذ˘ل˘ل ع˘ن˘شصلا

ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘شصخر نود سسما˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ةزايح ، انوناق ةلهؤوملا ةطلشسلا

. لوألا فنشصلا نم ةريخذ

 ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت يناثلا عسضو و سسبحلا يسسيئرلا مهتملا عاديإا

  اهب ةرجاتملا ضضرغب ةريخذلا يعناضصب ةحاطإلا

 ةكبسشلا دارفأا فيقوت نم تنكم نمأ’ا حلاسصمل ةيروفلا ةباجتسس’ا

  لزانملا ةقرضس نهتمت رارضشأا ةباضصعب حيطي8451 رضضخألا مقرلا
رثإا كلذ و ، لزانملا ىدحإا ةقرشسب موقت رارششأا ةيعمج فيقوت نم ، ةلششنخ ةيلو نمأاب سسماخلا يرشضحلا نمألاب ةطرششلا تاوق تنكمت

ىوتشسم ىلع نكاشسملا ىدحإا ةقرشسب نوموقي سصاخششأا دوجو اهدافم8451 رشضخألا مقرلا ىلع نينطاوملا دحأا نم ةيفتاه ةملاكم اهيقلت
قلشستلاب اماق رمعلا نم يناثلا دقعلا يف نيشصخشش فيقوت و طبشض مت نيأا ناكملا نيع ىلإا روفلا ىلع لقنتلا متيل  ةلششنخب ربمفون لوأا يح
كلذ و هيمدق اتلك ىوتشسم ىلع روشسكل سضرعت ريخألا اذه ثلاثلا هيف هبتششم فيقوت ىلإا ةفاشضإلاب ، ةقرشسلا لجأا نم نكشسملا لخاد ىلإا
ثلاثلا هيف هبتششملا ليوحت عم مهيف هبتششملا فيقوت متيل، يناثلا قباطلاب ةيحشضلا نكشسم حطشس ىلعأا نم زفقلاب رارفلا هتلواحم ءانثأا
. ةيلوألا تافاعشسإلا يقلت لجأا نم ةيئافششتشسإلا ةشسشسؤوملا ىلإا

، هقحاول عيمجب يلآا مÓعإا زاهج ، يلحلا نم ةعومجم يف ةلثمتم ةيحشضلا تاقورشسم اهب ةظفحم ىلع روثعلا كلذ بناج ىلإا مت امك
، اهنم سصلختلا هيف هبتششملا لواح يتلا تاقورشسملا ةفاك عاجرتشسا مت نيأا ، ةيحشضلل اهتيكلم دوعت ديشصلاب ةشصاخ ةيقدنب ، لاقن فتاه
. كلذ نود تلاح نمألا حلاشصم ةنطف نأا لإا

ىلع ةيشضقلا فلم هرودب لاحأا يذلا ةلششنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا مهيف هبتششملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا دعبو
ةيانج ةمهتب ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت عشضولاب ارمأا مهيف هبتششملا دشض ردشصأا نيأا ، ةمكحملا تاذل ةيناثلا ةفرغلا قيقحتلا يشضاق ديشسلا
. قلشستلا و ددعتلاب ةقرشسلا و رارششأا ةيعمج نيوكت
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

28759ددعلا9102 ربمتبسس81  ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ظفل لمحت ةيذحأا زجح
 ةينيسص «هللا» ةلÓجلا

ةنتابب عنسصلا

نمألا رشصانع اهب ماق ةلجار تايرود ارخؤوم تنكم
قوشسلاب خيراتب ةنتاب ةيلو نمأاب11 ـلا يرشضحلا
نم ةيمك زجح نم،20 ةلمح تارممب يعوبشسألا
دجاوت لÓخو ثيح ،ةلÓجلا ظفل لمحت ةيذحألا
عيبب موقي سصخشش ا˘هر˘شصا˘ن˘ع ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ة˘يرود˘لا
،(هللا) ةلÓجلا ظفل اهلفشسأا بوتكم ةفلتخم ةيذحأا

ةيشضقلا يف اقيقحت حلاشصملا تاذ تحتف روفلا ىلع
ىلع رمعلا نم نيغلابلا ةعلشسلا يكلام نيقيقششلا عم
ةيذحألا ةرداشصم تمت نيأا ،ةنشس24و53 يلاوتلا
ة˘يذ˘حألا ن˘˘م ا˘˘جوز651 ـب ا˘هدد˘ع رد˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ة˘مÓ˘ع˘ل˘ل ة˘ل˘ما˘ح˘لا ن˘˘ي˘˘شصلا ة˘˘لود ن˘˘م ةدرو˘˘ت˘˘شسم
««IDUGDLة˘ع˘ل˘شسلا ن˘م ة˘ن˘ي˘ع لا˘شسرا م˘ت ن˘يأا
ثيح ةينيدلا نوؤوششلا ة˘ير˘يد˘م ى˘لإا ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘شسلا
ظفل ىلع يوتحت ةيذحألا نأا يملعلا سسلجملا تبثأا
ليكو عم قيشسنتلاب اهفÓتإا مت نيأا (هللا) هلÓجلا
كÓمأا ةيريد˘م و ة˘ن˘تا˘ب ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.ةلودلا

 ةديدج نيناوق
رسضخلا حلاسص يف

داحتلا نأاب ريهششلا كنيل ركوشس عقوم فششك
نيناوقلا نم ديدعلا قبطيشس مدقلا ةركل يقيرفإلا
ةلهؤوملا ةي˘ق˘ير˘فإلا تا˘ي˘ف˘شصت˘لا لÓ˘خ ةد˘يد˘ج˘لا
عقوملا تاذ دكأاو2202. ملاعلا سسأاك تايئاهنل
لوخد لاح يف هنأا نلعيشس يقيرفإلا داحتلا نأاب
فاق˘يا م˘ت˘ي˘شس ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘شضرأا ى˘لإا ع˘ج˘ششم يأا
اذهو .رخألا قيرفلل طاقن ثÓثلا حنم و ةارابملا
و رئازجلا ةارا˘ب˘م ا˘ه˘تد˘ه˘شش ي˘ت˘لا ثاد˘حألا د˘ع˘ب

يبماغلا بختنملا اوع˘ج˘ششم د˘ها˘شش ن˘يأا ا˘ي˘ب˘ما˘غ
ةيشضرأا نأا و ةشصاخ يرئازجلا بختنملا حلاشص يف نيناوقلا هذه نوكتشسو .ناديملا ةيشضرأا نم ةارابملا
.ةريخألا تاونشسلا لÓخ ايقيرفإا يف ينطولا بختنملا اهنم يناعي يتلا لكاششملا ربكأا يه ناديملا

يرحبلا يمومعلا ينطولا فحتملا يف نوبيه لوح ةرسضاحم
يمومعلا ينطولا فحتملا نضضتحي
ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا

نابرود ىفطضصم روتكدلل ةرضضاحم
اد˘غ را˘ثآل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م
احابضص ةرضشاعلا نم ةيادب سسيمخلا

نو˘ب˘ي˘ه تارو˘ف˘ما» ناو˘ن˘ع ل˘م˘˘ح˘˘تو
،«سسي˘˘˘جور و˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه ـل ة˘˘˘˘م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ىل˘ع ر˘ضضا˘ح˘لا رو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي˘˘ضسو
خ˘˘يرا˘˘ت ىل˘˘ع فر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م

 .اهتقارعو ةبانع

ةسسايسسلا لازتعإا ىلإا يسشونغلا وعديو ليقتسسي ةسضهنلاب يدايق
سسمأا يدوهششلا ريبز ةشضهنلا ةكرحب يدايقلا نلعأا

ةشضهنلا ةكرحب ةيدايقلا هماهم نم هتلاقتشسإا نع
هتحفشص ىلع اهرششن ةلاشسر يف يدوهششلا اعدو
ي˘ششو˘ن˘غ˘لا د˘ششار ة˘كر˘ح˘لا سسي˘ئر» كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا˘ب
هرهشص داعبإاو هتيب ةمزÓمو ةشسايشسلا لازتعا ىلإا

اوشسلد ن˘يذ˘لا تادا˘ي˘ق˘لا ل˘كو مÓ˘شسلا د˘ب˘ع ق˘ي˘فر
بت˘كو .»ة˘كر˘ح˘لا ل˘خاد ن˘˘ي˘˘ب˘˘خا˘˘ن˘˘لا را˘˘ب˘˘ك ةدارإا
ل˘ك ءا˘ه˘نا ن˘ل˘عأا» لو˘ق˘ي ه˘ت˘ن˘يود˘ت ي˘ف يدو˘ه˘ششلا

قاحتللاو ةشضه˘ن˘لا ة˘كر˘ح ي˘ف ة˘يدا˘ي˘ق˘لا ي˘ما˘ه˘م
ن˘م ه˘با˘˘ح˘˘شسنا ع˘˘جرأاو »ن˘˘ي˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع˘˘ب
نم لوشصولا ةنومشضم ةلاشسرلل ةباجتشسا» ةدايقلا
ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ى˘لإا ةرا˘ششإا ي˘ف «م˘ي˘ظ˘ع˘˘لا بع˘˘ششلا
حششرم لÓ˘ت˘حاو ة˘ي˘شسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا ا˘ه˘تزر˘فأا
 ةثلاثلا ةبترملا وروم حاتفلا دبع ةكرحلا

ةلوزعملا قطانملل ةيسسيسسحتلا تاجرخلا جمانرب قÓطنا
تا˘جر˘خ˘لا ج˘ما˘نر˘ب سسمأا لوأا ق˘ل˘˘ط˘˘نإا
ربرب ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا
اديشسج˘ت ،يد˘يار˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةلاكولا نيب ةمربملا ةيئانثلا ةيقافتإÓل
و رغشصملا سضرقلا ري˘ي˘شست˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

نأا ىلع ،ةيعام˘ت˘جإلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘لا˘كو
عوبشسأا لك ةلثامم تاجرخ كانه نوكت
ةيلوب ةلوزعملا قطانملا فلتخم يف
قفتم وه امك ،ةنشسلا ةياهن ىتح ةبانع
ن˘ي˘ب ر˘ط˘شسم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.نيتيئلولا نيتلاكولا

ةرهاظب نوددني نونطاوم
تاقرطلا قلغ

قل˘غ ةر˘ها˘ظ˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا دد˘ن
نم ةريخألا ةنوآلا يف ةنيدملا تحاتجا يتلا تاقرطلا
ةلابملا نود تلاغششنلاو لكاششملا نع ريبعتلا لجأا
نيأا سسمأا لوأا ثدح املثم اهنع رجنت يتلا بقاوعلاب
يف عراششلا يف اهموي تÓئاعلا نم ديدعلا تشضق
Óيبشس دجي مل نيذلا ىشضرملا ةاناعم تدادزا نيح
بابششلا نوبلاطي مهلعج ام وهو مهلزانمل ةدوعلل
ةيراشضح قرطب مهقوقحب ةبلاطملا و يعولاب يلحتلا
 .طيشسبلا نطاوملا نع ريثأاثلا نود
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يلحملا ةركلا داحتا نأاب ،ةيبمولوك ةيفحصص ريراقت تفصشك

،ير˘ئاز˘ج˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ن˘م ها˘ق˘ل˘ت يذ˘لا سضر˘ع˘لا ىل˘˘ع ق˘˘فاو د˘˘ق

ةر˘ت˘ف ي˘ف ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ن˘ي˘ب ة˘يدو ة˘ه˘˘جاو˘˘م سضو˘˘خ˘˘ل

،لبقملا ر˘ه˘صشلا  ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘لود˘لا ف˘قو˘ت˘لا

دا˘ح˘ت’ا نأا˘ب ،ة˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك˘˘لا ““لو˘˘كارا˘˘ك و˘˘يدار““ ة˘˘عاذإا تلا˘˘قو

ناكمب ةقلعتملا ليصصافتلا ة˘فا˘ك ىل˘ع ق˘ف˘تا د˘ق ي˘ب˘مو˘لو˘ك˘لا

ةنيدم ىلع امهرايتخا عقو ثيح ،ةارابملا ءارجإا دعومو

ديحولا سسيل رئازجلا ءاقل نأا ىلإا تراصشأاو ،ةيصسنرفلا ““ليل““

ةنيدم يف اصضيأا يليصشت هجاويصس ل˘ب ،ي˘ب˘مو˘لو˘ك˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

و7 نيب ةرتفلا يف ناتارابملا ماقتصس ذإا ،اينابصسإاب ““تناكيلأا““

ةارابملا هذه جردنتو ،““افيفلا““ مايأا نمصض ،لبقملاربوتكأا51

سسأاك تايفصصتل نيبراحملا بختنم تاريصضحت نمصض ةيدولا

،رطقب2202 ملاعلا سسأاكو1202 نوريماكلاب ايقيرفإا ممأا
ناك ،يرئازجلا بختنملا بردم يصضاملب لامج نأا ىلإا راصشي
ة˘ج˘مر˘ب˘ب ،ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ي˘˘لوؤو˘˘صسم ق˘˘با˘˘صس تقو ي˘˘ف بلا˘˘ط د˘˘ق
ىو˘ت˘صسم ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ة˘يو˘ق تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ع˘م ة˘يدو تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
.يلاعلا ىوتصسملا يف ةهباجملا ىلع هتردق ىدمو بختنملا

نع ثحبلا لضصاوت فافلاو ةليحتضسم تتاب ليزاربلا ةيدو
يناثلا ضسفانملا

تناك يتلا ةيوقلا ةيدولا ةهجاوملا تتاب ،هتاذ قايصسلا يفو
خيرات نمصض لبقملا رهصشلا يف ليزاربلا بختنم ماما ةبقترم
تن˘ل˘عأا ا˘مد˘ع˘ب ر˘م’ا اذ˘ه ءا˘˘ج ثي˘˘ح ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘صسم ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا““
اهتايرا˘ب˘م ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع ا˘ي˘م˘صسر سسمأا ة˘ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
م˘صسا ن˘ك˘ي م˘لو ،ة˘مدا˘ق˘لا ي˘لود˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا

ءاقفر هجاويصس ثيح ،اهنمصض نم ءارحصصلا يبراحم بختنم
لا˘غ˘ن˘صسلا ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ن˘م ل˘ك ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘صشلا ا˘ف˘ل˘ي˘˘صساد را˘˘م˘˘ي˘˘ن
نلعا نم وه يصضاملب لامج ينطولا بردملا ناكو ،ايريجينو

ر˘ه˘صشلا ي˘ف ل˘يزار˘ب˘لا ما˘ما يدو ءا˘ق˘ل ءار˘جا ة˘ي˘لا˘˘م˘˘ت˘˘حا ن˘˘ع
يف اهطصشن يتلا ةريخأ’ا ةيفحصصلا ةودنلا لÓخ ،لبقملا
نيب ترج دق تاصضوافم نأاب حاصضولا نم ثيح ،ىصسوم يديصس
،ل˘صشف˘لا˘ب تل˘ل˘ك ا˘ه˘نأا ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’او فا˘˘ف˘˘لا

ةهجاوم ةركفل اريثك اصسمحتم نكي مل يصضاملب نأاو ةصصاخ
ا˘ك˘ير˘مأا بخ˘ت˘ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ل˘صضف ه˘نا ود˘ب˘يو ،ا˘ب˘˘ما˘˘صسلا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ىلا ثحبت تلازام ةيرئازجلا ةيداحت’ا نأا ريغ ،ةيبونجلا

ءاقفر ههجاوي يذلا يناثلا يدولا سسفانملا نع ن’ا ةياغ
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘صسÓ˘ل ا˘ب˘˘صسح˘˘ت ا˘˘يدو مدا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير

1202 ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت ا˘˘ه˘˘صسار ىل˘˘عو ،ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

2202. ملاعلا سساك تايفصصتو

ةيبمولوك مقعإ لئاسو ةمذ ىلع

ايبمولوكو ““رضضخلا““ نيب يدولا ءاقللا نضضتحت ةيضسنرفلا ليل ةنيدم

سسين ـب ةحاطإÓل ييلوبنوم داق

1“ غيللا“ ـل ةيلاثملا ةليكشتلا نمض روليد
ءاجو ،يصسنرفلا سسين دصض ريبكلا هئادأا دعب يصسنرفلا يرودلل ةيلاثملا ةليكصشتلا نمصض يصسنرفلا ييلوبنوم يدانو ينطولا بختنملا مجن روليد يدنآا ريتخا
سسانو مدآاو لاطع فصسوي بختنملا يف هئÓمز ىلع هقوفتو سسين مامأا رهابلا هئادأا دعب يصسنرفلا يرودلا نم5 ةلوجلا لÓخ ابع’11 لصضفأا ةمئاق يف روليد

.ءاقلل Óجر روليد ريتخا تبصسلا ةليل اهيلع مصصب ةمصساح ةريرمتو فده لصضفبو ،يطايتحا يوادوب ماصشهو
ع.سش.م
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فاكلا سساك

يسقافصلا بردم ليقي وداراب
دح’ا ءاصسم هقيرف اهدبكت يتلا ةميزهلا ةيفلخ ىلع ،اصشوبين يرغينتنوملا بردملا ةلاقإا يصسنوتلا يصسقافصصلا ةرادإا تررق
لمصشت مل ةلاقإ’او ،ةيقيرفأ’ا ةيلاردفنوكلا سسأاكل لوأ’ا23ـلا رود باهذ باصسحل (1- 3) ،وداراب كيتلتأا مامأا رئازجلا يف يصضاملا
قيرفلا ىلع فارصشإ’ا لصصاويصس يذلا ،يلعم ميصسو دعاصسملا بردملا ءانثتصساب ،قيرفلل ينفلا زاهجلا لماك تلاط لب ،طقف اصشوبين
مصسوملا يف هنع ءانغتصس’ا متي ،يصسنوتلا يرودلا يف طصشني بردم لوأا اصشوبين نوكي كلذبو ،ديدج بردم عم دقاعتلا نيح ىلإا
.يلحاصسلا مجنلا ىلع يئاهنلا رودلا يف زوفلا دعب ،سسنوت سسأاك ةلوطبب جيوتتلا ىلإا يصسقافصصلا داق ،اصشوبين نأا ركذي ،ديدجلا

ديلو.ف
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نينث’ا سسمأا لوأا يليتاب كيفودول بردملا فرصشا
يف ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘صصح لوا ىل˘ع

ابصسحت ىصسو˘م يد˘ي˘صس زر˘م˘ب ا˘ي˘لا˘ح ما˘ق˘م˘لا سصبر˘ت˘لا

مداقلا تبصسلا برغملا ماما ““نأاصشلا“ تايفصصت ةارابمل
يف تاعئاصشلا نم ديدعلا تجارو ،ةديلبلا بعلم يف
يليتاب نيب تاقÓعلا رتوت سصوصصخب ةريخ’ا ةدملا

هلصشف بقع يصشطز نيدلا ريخ ““فافلا““ سسيئر نيبو
م˘ما تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ىلا ي˘ب˘م˘لو’ا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ي˘˘ف
نم ةجوم تعلدناو ،نييبملوأ’اب ةصصاخلا ايقيرفا
ببصسب ،يلح˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا لو˘ح لد˘ج˘لا
تار˘ي˘صضح˘ت˘لا ا˘ق˘فار ن˘يذ˘ل˘لا ط˘ب˘خ˘ت˘لاو ة˘ي˘˘ئاو˘˘صشع˘˘لا
ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا فر˘ط ن˘م ،بر˘غ˘م˘لا ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م˘˘ل
لوح سضوم˘غ˘لا ن˘م اد˘يز˘م ىف˘صضأا يذ˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل

بخ˘ت˘ن˘م ةدا˘ي˘ق˘ب ف˘ل˘ك يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه
نيبعÓلا ةم˘ئا˘ق ة˘ي˘قاد˘صصم ن˘ع Ó˘صضف ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ا˘ب˘صسح˘ت ي˘صضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا ا˘ه˘˘ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
تبصسلا موي ““سسلطأ’ا دوصسأا““ مامأا باهذلا ةهجاومل
نم ودبيو ،ةديلبلاب ركاصشت ىفطصصم بعلمب مداقلا

يرئازجلا داحت’ا نأا ،ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا لÓ˘خ
لظ يف يلحملا بختنملل ةيفاكلا ةيمهأ’ا حنمي مل
،ماهلا دعوملا اذه˘ل ه˘تار˘ي˘صضح˘ت دا˘صس يذ˘لا ط˘ب˘خ˘ت˘لا

نم ديد˘ع˘لا ما˘قأا يذ˘لا ي˘بر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا فÓ˘خ˘ب
يليتاب ،ةيدولا تايرابملا سضعب ىرجأاو تاركصسعملا
لوأا ناك نييلحملل لو’ا سصبرتلا ىلع فرصشا يذلا
يبيردتلا مقاطلا سسار ىلع يصسوم يديصس يف سسمأا

بردم بناج ىلا ونامور جريصسو يناورم يئانثلا عم
نم ىعصسي يليتاب نأاب ودبيو ،سساروب زيزع سسارحلا

لم’ا ةبيخ سضيوعتل ديدجلا ةصصرفلا هذه لÓخ
نأاو ة˘صصا˘خ ،ن˘ي˘ي˘ب˘م˘لو’ا ع˘م ار˘خؤو˘م ا˘هد˘صصح ي˘ت˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ت˘˘لا˘˘قا د˘˘كؤو˘˘ت كلذ د˘˘ع˘˘ب تجار ارا˘˘ب˘˘˘خأا
ةصصاخ ،بيهر طغصض تحت هعصضيصس ام وهو ،فافلا

ع˘م ه˘ق˘ق˘ح˘ي˘صس ا˘م˘ب ا˘نو˘هر˘م تا˘ب د˘ق ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم نأاو
بختنملا نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجتو ،نييلحملا بختنم
امنيب ،““ناصشلا»ـل ةريخأ’ا ةخصسنلا لطب وه يبرغملا

،1102 ةرود ذنم ةقباصسملا هذه نع رئازجلا بيغت
بايغلا لبق ،يئاهنلا فصصن رودلا اهلÓخ تغلب يتلا

بب˘صسب ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا بو˘˘ن˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا ةرود˘˘لا ن˘˘ع
م˘ه˘ف˘ل˘ك يذ˘لاو ،تا˘ي˘ف˘صصت˘˘لا ن˘˘م ““ر˘˘صضخ˘˘لا““ با˘˘ح˘˘صسنا

ادناور يف ا˘ه˘ت˘ل˘ت ي˘ت˘لا ةرود˘لا ي˘ف ءا˘صصقإ’ا ة˘بو˘ق˘ع

ةريخأ’ا ةرودلا نع رئازجلا تباغ امك،6102 ماع

يف اي˘ب˘ي˘ل ما˘مأا ا˘ه˘ئا˘صصقإا د˘ع˘ب8102 ماع برغم˘لا˘ب
.تايفصصتلا

ةدعاضسملا ميدقتل ىضسوم يديضس يف رضضاح يضضاملب
نييلحملا بختنمل

ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا نأا˘˘ب سسمأا ةد˘˘كؤو˘˘م ردا˘˘صصم تف˘˘صشك
زكرم يف سسمأا ذنم ادجاوتم ناك دق يصضاملب لامج

ىلع فقو نيا ،تاب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا بيرد˘ت˘ل ىصسو˘م يد˘ي˘صس
يلحملا ينطولا بختنملا اهب موقي يتلا تابيردتلا

ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا نأا˘صشلا تا˘ي˘ف˘صصت با˘هذ ةارا˘ب˘م˘ل ا˘ب˘صسح˘˘ت
تاذ فاصضأا ثيح ،ةديلبلا بعلم يف لبقملا تبصسلا
ةنياعملا لجا نم ناك يصضاملب روصضح نأاب ردصصملا

بختنملا نأاو ةصصاخ ،رثكا سسيل ةدعاصسملا ميدقتو
فارصشا تحت يصضاملا نينث’ا ذنم بردتي يلحملا
م˘قا˘ط˘لا ةد˘عا˘صسم˘ب ل˘م˘ع˘ي يذ˘لا ،ي˘ل˘˘ي˘˘تا˘˘ب برد˘˘م˘˘لا
برد˘م سسارو˘ب ز˘يز˘ع ه˘˘صسار ىل˘˘عو ر˘˘صضخ˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
يف رذتعا دق يصضاملب لامج ناك دقو اذه ،سسارحلا

بخ˘ت˘ن˘م ةدا˘ي˘ق ن˘ع ي˘صضا˘م˘لا ر˘ه˘صشلا ن˘م ق˘با˘˘صس تقو
دعب ةيفحصصلا ةود˘ن˘لا ي˘ف ح˘صضوأا ثي˘ح ،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

بيردت يلوت ىلع فافلا عم اموي قفتي مل هنأاب كلذ

م˘يد˘ق˘˘ت ي˘˘ف ع˘˘نا˘˘م˘˘ي ن˘˘ل ه˘˘نا ر˘˘ي˘˘غ ،بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
يرطقلا بختنم˘لا برد˘م ل˘صضف˘ي ثي˘ح ،ةد˘عا˘صسم˘لا
بختن˘م˘لا تار˘ي˘صضح˘ت ىل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ز˘ي˘كر˘ت˘لا ق˘با˘صسلا
ر˘ك˘صسع˘م ىل˘ع مدا˘ق˘لا ر˘ه˘صشلا ل˘ب˘ق˘م˘لا لوأ’ا ي˘ن˘طو˘لا

ىلوأ’ا ناتيوق ناتيدو ناتهجاوم هللختت يريصضحت
.دعب ددحت مل يناثلاو ،ايبمولوك بختنم ماما

ةيافلحوبو يعيبر ضضيوعتل يواضسومو يردوك

ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘لا ىعد˘˘˘ت˘˘˘صسا ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو
ةر˘م˘ح ن˘م ل˘ك ي˘ل˘تا˘ب كي˘فدو˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

يوا˘صسو˘م ق˘ي˘˘فو˘˘تو ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا بع’ يردو˘˘ك
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘˘ل ودارا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن ىمر˘˘˘م سسرا˘˘˘ح

كلذو ،ىصسو˘م يد˘ي˘صس ز˘كر˘م ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م بع’ ي˘ع˘ي˘بر ن˘م ل˘ك˘ل ا˘صضيو˘˘ع˘˘ت
،ةباصصإÓل اصضرعت ناذللا ىمرملا سسراح ةيافلحوبو

رور˘˘ح˘˘صشو ةدا˘˘ي˘˘ع ن˘˘ب ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ي˘˘ب˘˘˘ع’ نا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع
،نيرحب˘لا ن˘م ةدو˘ع˘لا د˘ع˘ب نو˘ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘صس ي˘م˘صسا˘ق˘ل˘بو
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘جاو˘ي˘صس ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
بعلم ىلع تبصسلا اذه ناصشلا تايفصصت يف يبرغملا

51:91ـلا ةعاصسلا نم ةيادب ةديلبلاب ركاصشت

نييبملوقا بختنم عم اهدصح يتلا ةبيخلا ضيوعتل ىعسي /ناشلا تايفصت

ةيمومعلا ةيعمجلا يف ةماعلا ةيعمجلا ءاصضعأا بلغأا سسمأا قفاو
راظتنا يف ديدج ة˘صسفا˘ن˘م ما˘ظ˘ن ىل˘ع ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صس’ا
بت˘ك˘م˘لا فر˘ط ن˘م لوز˘ن˘لاو دو˘ع˘صصلا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ىل˘ع ة˘قدا˘صصم˘˘لا
حر˘ت˘ق˘م˘لا ن˘م˘صضت˘يو ،ة˘ل˘قرو˘ب يرا˘ج˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا ر˘˘خاوا ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا

امنيب ،افرتحم ايدان81 ـب لوأ’ا فرتحم مصسق ليكصشت ديدجلا

تاكرصشلا لح متي امدعب ايواه ايدان23 نم يناث مصسق لكصشتي
ىل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت˘يو ،ي˘نا˘ث˘لا م˘صسق˘لا قر˘ف فر˘ط ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ايدان61 ن˘م˘صضت˘ي جو˘ف ل˘ك ،بر˘غ ط˘صسو و قر˘صش ط˘˘صسو ن˘˘ي˘˘جو˘˘ف
اذه ،ةاوه ماصسقا ةتصس ىلا ىلفصسلا ماصسق’ا ميصسقت مت امك ،ايواه
ةود˘ن ي˘ف سسمأا ،فا˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر ي˘˘صشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ر˘˘ك˘˘صش د˘˘قو
نم عامجإ’اب مهتقفاوم ىلع ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘صضعأا ة˘ي˘ف˘ح˘صص

:لاقو ،اهماصسقأا فلتخمب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ما˘ظ˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت ل˘جأا
رار˘ق˘لا اذ˘ه م˘˘هذا˘˘خ˘˘ت’ ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ءا˘˘صضعأا ر˘˘ك˘˘صشأا ’وأا““

يف لوزنلاو دوعصصلا ددحت يتلاو18 ةداملا““ :فاصضأاو ،““يخيراتلا
ةيادب لبق سسيلو مصسوملا ةيادب يف هلوادت متيصس مدقلا ةرك

نكمتي نل ةركعلا هايملا يف دايطصص’ا ديري نم كلذل مصسوملا

’ اقير˘ف23 لثمت يتلاو ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ةر˘ك˘لا““ :ع˘با˘تو ،““كلذ ن˘م
داوملا سضعب كانه نأا لوقأا نم لوأا انأاو ،مدقلا ةرك لك لثمت
لمجم يف يصشطز راصشأاو ،““ةثيدحلا ةركلل رظنلاب اهرييغت بجي

يف فارتح’ا يف حصضاو لكصشب ترثا يتلا لكاصشملا ىلا هثيدح
ثيح ،ناطرصسلاب اهفصصو ي˘ت˘لا نو˘يد˘لا ل˘ك˘صشم ة˘صصا˘خو ر˘ئاز˘ج˘لا

ة˘يد˘نأ’ا تا˘ف˘ل˘م ي˘ف تا˘ث˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ا˘˘ن˘˘صصق˘˘ن˘˘ت““ :لا˘˘ق

لصضفأا فرتحم قيرف81 تافلم يف رظنلا ديعت نأا ،ةفرتحملا

نويدلا لكصشم تصسانت ةيدنأ’ا سضعب““ :عباتو ،““فرتحم23 نم

هلوزن دنع ميتنصس رييÓم7 ىلإا نايحأ’ا سضعب يف لصصي يذلاو
وأا ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلل مهلوصصو نم مغرلاب ةاوهلا مصسقل
ة˘با˘ث˘م˘ب ي˘ه نو˘يد˘لا ة˘ل˘˘ك˘˘صشم““ :ه˘˘مÓ˘˘ك م˘˘ت˘˘خو ،““ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ىلوأ’ا
نم ري˘ث˘ك˘ل˘ل ثد˘ح˘ي د˘ق ا˘م اذ˘هو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك نا˘طر˘صس
.““ةفرتحملا ةيدنأ’ا

ديلو.ف

نييلحملا تابيردت ىلع فرضشييليتاب
تاعئاضشلل ادح عضضيو ىضسوم يديضسب

ةغيضصلا ىلع نوقداضصي يلاردفلا بتكملا ءاضضعأا
رارقلا نمثي يضشطزو عامجإ’اب ةلوطبلل ةديدجلا

ةمصصاعلا داحتا

ةديلبلاب ركاضشت ىفطضصم بعلم لضضفي يريزد
ةيليوج5 بعلم ىلع

لÓب ةمصصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف برد˘م د˘كأا

ه˘نأا˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ير˘˘يزد

يف نيصسفانملا لابقتصسا ةلصصاوم لصضفي

بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف’ا لا˘˘ط˘˘ب’ا ة˘˘ط˘˘بار

بعلم نم ’دب ةديلبلاب ركاصشت ىفطصصم

مغر ةمصصا˘ع˘لا˘ب ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘يو˘ج5

،قيرفلا راصصنأا لقاعم نم ريخ’ا برق

قباصسلا ياد نيصسح رصصن بع’ عجرأاو

ةديجلا ناديملا ةيصضرأا ىلا رم’ا كلذ

5 بعلم يف اهنع افÓخ ةديلبلا بعلم يف

ق˘حا˘صسلا زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ة˘صصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج

دح’ا ةرهصس يردوك ءاقفر هققح يذلا
ا˘ي˘ها˘مرو˘غ يدا˘˘ن با˘˘صسح ىل˘˘ع ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

ةنراقملاب““ :لاقو،1 –4 ةجيتنب ينيكلا
يدا˘ن ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ه˘˘جو ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘م

،ةيليوج5 بعلم يف يداصشتلا بادينوصس
بع˘˘ل˘˘م˘˘ب لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘صس’ا ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م ل˘˘˘صضفا

ةط˘بار ي˘ف ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘صشت ىف˘ط˘صصم
ن˘˘م““ :فا˘˘صضأاو ،““ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف’ا لا˘˘˘ط˘˘˘ب’ا
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا بع˘ل˘م نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘صضرأ’ا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن

يتلا ةيليوج5 بعلم نم ريثكب لصضفا
،““ة˘ي˘ثرا˘ك ة˘ي˘ع˘صضو ي˘ف ه˘ت˘ي˘صضرا د˘˘جو˘˘ت

بع˘˘ل˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘صضرأا نا و˘˘˘لو ىت˘˘˘ح““ :ل˘˘˘صصاوو

اهنا ’ا ،اهلاوحا لصضفا يف تصسيل ةديلبلا

5 بع˘ل˘م ة˘ي˘صضرأا ع˘م ة˘نرا˘˘ق˘˘م ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م

لÓ˘˘ب تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘تا˘˘˘تو ،““ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج

ر˘صضخ˘لا برد˘م ه˘لا˘˘ق ا˘˘م د˘˘كؤو˘˘ت˘˘ل ير˘˘يزد

ن˘ع نو˘ب˘عÓ˘لاو ق˘با˘صس ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ج

ابلصس ترثا يتلا ةيليوج5 بعلم ةيصضرأا

ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا لÓ˘˘خ زر˘˘ح˘˘م ءا˘˘ق˘˘˘فر ءادأا ىل˘˘˘ع

.نينيب بختنم ماما ريخ’ا يدولا

ديلو.ف

دادغب رئازجلا يلودلا هل بعلي يذلا يرطقلا دصسلا يدان كتفا
ةركل ايصسآا لاطبأا ةطبار يئاهن فصصن ىلإا هلهأات ةقاطب حاجنوب
ي˘ف يدو˘ع˘صسلا ر˘صصن˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ة˘ب˘ق˘ع زوا˘ج˘ت د˘˘ع˘˘ب9102 مدقلا

لباقم فادهأا ةثÓثب ةيويصسآ’ا ةلوطبلا يئاهن عبر بايإا ةهجاوم
بعلمب سسما لوا ءاصسم ترج ةيوق ةارابم يف (3-1) دحاو فده

ليجصستلاب ردابملا وه دصسلا ناكو ،دصسلا يدانب دمح نب مصساج
قازرلا دب˘ع ن˘ك˘ل،62ـلا ةق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ف˘ي˘ف˘ع مر˘كأا ق˘ير˘ط ن˘ع

سسوديهلا نصسح حنمو،33ـلا ةقيقدلا يف ةفكلا لدع هللا دمحلا
ةقيقدلا ي˘فو،95ـلا ةقي˘قد˘لا ي˘ف د˘صسل˘ل ىر˘خأا ةر˘م ة˘ي˘ق˘ب˘صسأ’ا
تناكو ،ءازج ةلكر نم ثلاثلا فدهلا حاجنوب دادغب لجصس28ـلا

مدقت ثيح،2-1 ةجيتنب رصصنلا زوف تدهصش دق باهذلا ةارابم
قيرط نع نيفدهب رصصنلا دري نأا لبق ،دصسأا يلع ربع ’وأا دصسلا

ي˘ف زو˘ف˘لا د˘صسلا د˘˘صصحو ،و˘˘ن˘˘ي˘˘لو˘˘جو ير˘˘صسود˘˘لا ن˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ىل˘ع زو˘ف˘لا د˘ع˘˘ب ه˘˘صضرأا ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘صضا˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘برأ’ا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

م˘ث تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود ي˘ف ي˘ل˘هأ’او رو˘كا˘ت˘خا˘بو سسي˘لو˘ب˘˘ي˘˘صسر˘˘ي˘˘ب
ىوصس رصصنلا رصسخي مل ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث رود˘لا ي˘ف ل˘ي˘حد˘لا

يف ،ةلوطبلاب هبعلم جراخ اهبعل تايرابم4 يف ةدحاو ةارابم
ةعومجملا بيترت تاعومجملا رود يف ردصصت ناك دصسلا نأا نيح

طاقن9 ل˘با˘ق˘م ،تا˘يرا˘ب˘م تصس ن˘م طا˘˘ق˘˘ن01 ديصصرب ةع˘بار˘لا

سسيلوبيصسريبل7و يكبزوأ’ا روكا˘ت˘خا˘ب˘ل8و يدوع˘صسلا ي˘ل˘هأÓ˘ل
عقاوب ليحدلا هنطاوم ىلع يئاهنلا نمث رود يف زافو ،يناريإ’ا

ديلو.ف.نيتارابملا عومجم يف2-4

نايفصس يرئازجلا يلودلا بعÓلا لصصاو
برد˘م ىل˘˘ع ةدا˘˘صش’او ءا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ي˘˘لو˘˘غ˘˘ي˘˘ف
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ج ر˘˘صضخ˘˘لا

اد˘كؤو˘م ه˘بو˘ج˘ت˘صست ي˘ت˘لا مÓ˘ع’ا ل˘ئا˘صسو
هر˘ي˘˘ثأا˘˘تو ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ل˘˘صضف ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لا

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسمو
دو˘صست تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘˘صسلا تا˘˘فر˘˘صصت˘˘لا

،قباصس تقو يف رصضخلا تاركصسعم لخاد
قباصسلا ي˘نا˘ب˘صس’ا ا˘ي˘صسن’ا˘ف بع’ لا˘قو
:““ر˘ي˘ب˘˘خ˘˘لا و˘˘ه تنأا““ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م
تا˘ي˘ن˘هذ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ر˘ي˘˘غ ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب““
تنا˘ك ة˘ياد˘ب˘لا ،بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ب˘ل˘˘صسلا

بختنم˘لا˘ب ة˘صصا˘خ تا˘هو˘يد˘ي˘ف ه˘ع˘صضو˘ب
بعصشلل بختنملا اذه ةيمهأابو ينطولا
اديعصس ناك عيمجلا““ :فاصضأاو ،““يرئازجلا

ةهب˘ج بخ˘ت˘ن˘م˘ل تا˘هو˘يد˘ي˘ف ةد˘ها˘صشم˘ب
سسرغ ائي˘صشف ا˘ئ˘ي˘صشو ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

را˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘ن’ا حور ة˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف
ا˘˘˘ن˘˘˘صصخ˘˘˘ي نا˘˘˘ك““ :ع˘˘˘با˘˘˘تو ،““ةر˘˘˘با˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘˘لاو
سصي˘م˘ق˘لا ل˘م˘ح ة˘ي˘م˘˘هأا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا˘˘ب
ه˘جوو تارا˘صصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘تو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘م˘ه˘جاو˘ي ع˘ي˘م˘ج˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ئ˘˘صسا
:لصصاوو ،““باحصسن’ا وا يدحتلا لوبقب
اريثك اولم˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو ي˘صضا˘م˘ل˘ب““

ريبكلا لمعلا ىلع مهتئنهت انيلع بجيو
جا˘ت˘لا˘ب ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م ه˘ب او˘˘ما˘˘ق يذ˘˘لا
بع’ ىد˘˘˘بأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،““ر˘˘˘صصم ن˘˘˘˘م يرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

يف بعلل هدادعتصسا يكرتلا يارصس ةطلاغ
ع˘˘م ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ه˘˘ن˘˘م ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ي بصصن˘˘˘م يأا
ي˘˘ب ل˘˘صصتا د˘˘˘ق˘˘˘ل““ :لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘صضخ˘˘˘لا
يف بعلأاصس يننأا يل دكأاو ينطولا بخانلا

ا˘نأا˘ف ا˘ح˘صضاو يدر نا˘كو ،ناد˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘صسو
ريهظ ءاوصس بصصنم يأا يف بعللا يننكمي
ىلع وأا نيميلا ىلع وأا طصسولا يف وا نميأا
ن˘م ل˘ك˘˘صشم يأا يد˘˘ل د˘˘جو˘˘ي ’ و ،را˘˘صسي˘˘لا
ي˘ف““ :م˘ت˘خو ،““ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘جأا

مدقأا نأا يصضاملب ينم بلط ايقيرفإا سسأاك
ق˘ير˘ف˘لا ح˘ن˘مأا نأاو بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘صضإ’ا
نم ةيحصضتلا يف لاثملا نوكأا نأاو حورلا
تي˘ع˘صس ا˘م كلذو ،ي˘ئÓ˘مز ز˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا

لعف ل˘صصاوأا˘صسو ،ةارا˘ب˘م ل˘ك ي˘ف ه˘مد˘قأ’
.““كلذ

ديلو.ف

 ريرحتلا ةهبج قيرفل تاهويديف انيلع ضضرع يضضاملب““ :يلوغيف
““بضصنم يأا يف بعلل هعم دعتضسمو انتميزع نم ديزيل

مقاط
ميكحت

يرئازج
ةارابم ةرادإل
سنوت
ايبيلو
نييلحملل
يقيرفإ’ا داحت’ا نيع

ميكحت مقاط مدقلا ةركل
ةارابم ةرادإ’ ،يرئازج

يف ايبيلو سسنوت
ممأا ةلوطب تايفصصت
،0202 نييلحملل ايقيرفإا
،لبقملا تبصسلا ةررقملا

ميكحتلا مقاط نوكتيو
بارعأا قازرلا دبع نم
سسابعو ،ةحاصس مكحك
دعاصسم ،ينورهز مركأا

ةونوب ليبنو ،لوأا مكح
ليبنو ،ناث مكح دعاصسم
،يطايتحا مكح ةفلخوب
نوكيصسف ءاقللا بقارم امأا
دبع ماصصع يرصصملا
قايصس يفو ،حاتفلا

بختنم لخد ،لصصتم
سشما لوا ءاصسم سسنوت
،ركصسعم يف نينث’ا
سصصصح5 نمصضتيصس
بختنملا امأا ،ةيبيردت
وه يرجيصسف يبيللا
يدادعإ’ا هركصسعم رخآ’ا

.سسنوت يف
ديلو.ف

يئاهن فصن ىلإ دسلا دوقيحاجنوب
ايسآ لاطبأ ةطبار

ةيرانلا هتاحيرصصت ةيفلخ ىلع

ينازولا فيرضش يعدتضست طابضضن’ا ةنجل
عامتصسÓل ،ينازولا فيرصش ،نارهو ةيدولوم بردم ءاعدتصسا ،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلل ةعباتلا طابصضن’ا ةنجل تررق
رئازجلا ةيدولوم دصض هقيرف ةهجاوم ةياهن بقع ينازولا اهقلطأا يتلا ةيرانلا تاحيرصصتلا ةيفلخ ىلع ءاج ةنجللا رارق ،هلاوقأا ىلإا

سسيئرلا داقتناب نارهو ةيدولوم بردم ِفتكي ملو ،ة’ابمÓلاب راودم ميركلا دبع ةطبارلا سسيئر اهيف مهتا يتلاو ،ةلوطبلا يف
نمو ،رئازجلا ةيدولوم حلاصص يف تبصصو هقيرف ىلع ترثأا يتلا ةلوطبلا ةمانزر نم هئايتصسا نع ريبعتلا ىلإا رمأ’ا ىدعت لب راودم
نم عونلا اذه لثم اهصضفر قباصس تقو يف تدكأا اهنأا ةصصاخ ،ينازولا فيرصش ىلع ةيصساق ةبوقع طابصضن’ا ةنجل طلصست نأا رظتنملا
ديلو.ف.تاحيرصصتلا



قيلعت نود ةروصص

نينثلا موي هلاقتعا دعب

تقؤوملا ضسبحلا يبرعلب ريمشس عاديإا
نب ريمشس يشسايشسلا طششانلا عاديإاب ءاثÓثلا سسمأا ةمشصاعلا رئازجلاب سسيار دارم رئب ةمكحم قيقحت يشضاق رمأا
ىلع ةيمشسرلا هتحفشص ىلع يداب ينغلا دبع يماحملا هنع نلعأا ام بشسح كلذو تقؤوملا سسبحلا نهر يبرعلا

فرط نم ةبانع ةيلو نم ردحني يذلا يشسايشسلا طششانلا لاقتعا نع فششك يذلا هشسفن وهو ’’كوبشسياف’’ عقوم
يزلاب نمألا نم دارفأا مهنأاب اهدعب نيبتي نأا لبق ةمشصاعلا رئازجلاب ةعيرزوب ةقطنمب نيلوهجم سصاخششأا
ةمهتب يشضاملا عوبشسألا سسبحلا هعاديإا مت يذلا وباط ميرك هليمزب قحتلا دق ريمشس نوكي كلذبو يندملا
سسبحلا اوعدوأا نيذلا طششان22 ىلإاو ’’سشيجلل ةيونعملا حورلا فاعشضإل عورششم يف ملشسلا تقو ةمهاشسملا’’
ليحرب ةبلاطملا ةيملشسلا تاريشسملل مهجورخ ليبق يشضاملا ةعمجلا موي مهلاقتعا مت امدعب يطايتحلا

ةينطولا ةح˘ل˘شصم˘لا˘ب سسا˘شسم˘لا ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م تارو˘ششن˘م سضر˘ع’’ ة˘م˘ه˘ت م˘ه˘ل ته˘جو ثي˘ح ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ما˘ظ˘ن ا˘يا˘ق˘ب
نم وهو يبعششلا كارحلا يف ءاطششنلا زربأا دحأا يبرعلا نب ريمشس دعيو اذه ،’’رهمجتلا ىلع سضيرحتلاو
رششن ثيح ،مداقلا ربمشسيد21 موي اهميظنت نع نلعأا يتلا ةيشسائرلا تاباختنلا ىلإا باهذلل نيشضراعملا
اذإا’’ :يلي ام اهيف بتك ’’كوبشسياف’’ عقوم ىلع يشصخششلا هباشسح ربع ةنيودت نينثلا موي هلاقتعا لبق ريمشس
.اهل نيشضفارلا نيعطاقملا رمأا كمهي ل ..تاعيقوتلا هل عمجاو حششرم نع كل ثحبا تاباختنلاب اعنتقم تنك
يناه ديحو.’’اينطو ايعوبشسأا ايملشس رمتشسم كارحلا

وزو يزيت

نايدولا لامر ةقرشسب مهتملل اذفان اشسبح ناتنشس
طيلشست سسمأا لوأا راهن ةحيبشص لÓخ وزو ىزيت ءاشضق سسلجمب حنجلا ةمكحمب ماعلا قحلا ةلثمم تشسمتلا

نايدولا لامر ةقرشس ةمهت سساشسأا ىلع عباتم سصخشش قح يف ةذفان ةيلام ةمارغ عفد و ةذفان اشسبح ناماع ةبوقع
ةيشضقلا عئاقو . تابوقعلا نوناق يف اهيلع بقاعملا و سصوشصنملا لاعفألا ةيعرشش ريغ ةقيرطب اهجارختشسا و
امدنع نايدولا ىدحإا يف ينطولا كردلا لاجر لبق نم هفيقوت مت يذلا مويلا ىلإا دوعت مهتملا اهب عبوت يتلا

عنمي يرئازج˘لا نو˘نا˘ق˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا ىل˘ع لا˘مّر˘لا ة˘ي˘عو˘ن ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ة˘ن˘حا˘شش ن˘ت˘م ىل˘ع لا˘مر˘لا ل˘ق˘ن˘ب مو˘ق˘ي نا˘ك
ّلك ركنأا ةمكحملا ةئيه مامأا هلوثم ىدل و مهّتملا،5002 ةنشس رداشصلا نوناقلل اقفو نايدولا لامرب ةرجاتملا

يف و ةلمرم بحاشص نم ةيعرشش ةقيرطب لامّرلا نم ةنحاششلا كلت ءانتقاب ماق هنا حرشص و هيلا ةّهجوملا مّهتلا
تقولا ناح هنأا تدكأا ةماعلا ةباينلا ةلثمم ةمكاحملا ةشسلج لÓخ و هنع وفعت نأا ةلادعلا نم بلط ريخألا
حشضاو ل˘ك˘ششب ع˘ن˘م˘ي نو˘نا˘ق˘لا نأا ىلإا ةر˘ي˘ششم نا˘يدو˘لا لا˘مر ة˘قر˘شس ي˘ف ة˘شصشصخ˘ت˘م˘لا ا˘ي˘فا˘م˘لا طا˘ششن˘ل د˘ح ع˘شضو˘ل
.مداقلا عوبشسألا لÓخ نوكيشس ةيشضقلا يف مكحلاب قطنلا ناف ملعلل . اهبهن و اهلÓغتشسا

داعشس ليلخ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

عوبشسأا رحب يف ةيعون ةيلمع ةيناث دعت

اشصرق82161 زجحت ةدادحلا يدودحلا زكرملا كرامج
ضسارهأا قوشسب اشسولهم

ةيلوب ةدادحلا يدودحلا زكرملاب نيرفاشسملا سصحفل ةيشسيئرلا ةيششتفملا ىوتشسم ىلع كرامجلا حلاشصم تنكمت
82161 ـب اهتيمك تردق ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك لاخدإا ةلواحم طابحإا نم سسمأا راهن سسارهأا قوشس

ينطولا بارتلا ىلإا لوخدلل سسنوت نم ةمداق ةرايشس لخاد ماكحإاب ةأابخم ’’ غلم051 غاطندأا ’’ عون نم سسولهم سصرق
ةيمكلا هذه ىلع روثعلا نم كرامجلا حلاشصم تعاطتشسا ةقيقد سشيتفت ةيلمع رثا ىلع كلذو روكذملا زكرملا ربع
ةنلعملا ةيمكلا زجحب تماق كرامجلا حلاشصم .عوبشسأا فرظ يف كرامجلا حلاشصم اهب تماق ةيعون ةيلمع يناث يف
.ةشصتخملا ةينمألا تاهجلا ىلا ةيشضقلا هذه يف ينعملا ليوحت مت نيح يف ةيلقعلا تارثؤوملا نم

 هللا ىطعم .ن
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ةلقتشسملا ةينطولا ةباقنل ةيميوقتلا ةكرحلا تفششك
سسيشسأات نع ’’بابانشسلا’’ ةيمومعلا ةرادإلا يمدختشسمل

ينطولا رمتؤوملا ريشضحتل ةعباتملاو قيشسنتلا ةيلخ
رمتؤوملا ريشضحتل ةينطولا ةن˘ج˘ل˘لا بي˘شصن˘ت˘ل ع˘ما˘ج˘لا
ءاجو . ةيعرششو ةديدج ةدايق باختنل يئانثتشسلا

ة˘با˘ق˘ن˘ل ة˘ي˘م˘يو˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع ردا˘˘شص نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘لإا تلآا يذ˘˘˘لا ع˘˘˘شضو˘˘˘لا نإا’’ ’’با˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘شسلا’’

يهو لأا اهلجا نم تشسشسأا يتلا اهفادهأا نع اهفارحناو
لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لاو ة˘يدا˘م˘لا ح˘لا˘˘شصم˘˘لا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا

ةيلاحلا ةدايقلا فرط نم ةجهتنملا ةشسايشسلا ببشسب
ل˘جا ن˘م مو˘ي˘لا ما˘ئ˘ت˘للا ىلإا ة˘با˘ق˘ن˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘ب ع˘فد ا˘م
ءافرششلا فلك يذلا قيرعلا يباقنلا حرشصلا اذه ذاقنإا

ءاشضعألا ءلؤوه نأا ناييلا دكأا امك.’’ماشسج تايحشضت
عم ةعيطقلل ةوعدلاو ، ديدج دهعل سسيشسأاتلل اوقتلا
ةمظنملا لكايه لك تلا˘ط ي˘ت˘لا ة˘ن˘ف˘ع˘لا تا˘شسرا˘م˘م˘لا
ر˘ب˘ن˘م ىلإا م˘ه˘ب˘شسح ة˘با˘ق˘ن˘لا تلو˘ح ثي˘ح ، ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا
اوشضفر نيذلا نييباق˘ن˘لا ل˘ك ع˘م تا˘با˘شسح˘لا ة˘ي˘ف˘شصت˘ل
ل˘ج˘شس ىلإا ة˘با˘ق˘ن˘˘لا تلو˘˘حو م˘˘ه˘˘ئدا˘˘ب˘˘م ن˘˘ع لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل يرا˘˘˘ج˘˘˘ت

ىحشضأا لزعلا رارق نإا’’ نايبلا تاذ لقن امك .’’ ةيلاحلا
ةغبشص يأا يشستكي ل نييباقنلا لك نيب اكرتششم امشساق
ماظنلاو يشساشسألا نو˘نا˘ق˘ل˘ل خرا˘شص قر˘خ ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق
ءايمع ةيبشصعو ءاوهأل عشضخي لب ، ةباقنلل يلخادلا

هنيمأاو يلاحلا ماعلا ن˘ي˘مألا ا˘هدو˘ق˘ي ءا˘فو˘ج ة˘ي˘م˘حو
نم ة˘با˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘شسي يذ˘لا مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا

ةريخ سضرعت ىلإا نايبلا فيشضي ىدأا ام راتشسلا ءارو
ريجفت ىلإا ةيئلولا تانامألاو ةينطولا تايداحتلا

، نارمعلاو نكشسلل ةينطولا ةيداحتلاك لخادلا نم
ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘˘شضت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلاو
ة˘ي˘لا˘م˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلاو , ةر˘˘شسألاو
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا عاطق˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يدا˘ح˘تلاو
يمدختشسمل ةينطولا ةيداحتÓ˘ل ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ي˘م˘ل˘ع˘لا
ةكرحلا قايشسلا تاذ يف تنلعأاو.’’ةشضايرلاو ةبيبششلا
ءاشضق سسلجمل ماعلا بئانلل غÓب ميدقت نع ةيموقتلا
ةباقنلل يلاملا رييشستلا لوح قيقحت حتفل رئازجلا
نأا اميشسل،سضومغلاو سسبللا نم ريثكلا هبوششي يذلا
ىل˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا سضر˘ع˘ت م˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا

نأا ا˘م˘ل˘ع، ة˘قدا˘شصم˘لاو ة˘ششقا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘با˘ق˘ن˘لا تا˘شسشسؤو˘م
نيطرخنملا تاكارتششا نم لشصح˘ت ة˘با˘ق˘ن˘لا ل˘ي˘خاد˘م
.ةلودلا تاناعإاو ايونشس

يئانثتشسلا رمتؤوملا ريشضحت ةنجل بيشصنت ررقت ةيميوقتلا ةكرحلا

 قيقحت حتفل ةمشصاعلا ءاشضقل ماعلا بئانلل غÓب
““بابانشسلا““ ةباقنل يلاملا رييشستلا نأاششب

يقاوبلا مأا

ةششرك نيعب قيرطلا طشسو ةأارمإا ةثج فاششتكا
ىمشسملا ناكملاب قيرطلا طشسو ةاقلم ةارمإل ةثج دوجو ةششرك نيعب نينطاوملا سضعب سسمأا حابشص فششتكا

ةيندملا ةيامحلا حلاشصم غÓبإا مت كلذ روفيقاوبلا مأا ةيلو ةششرك نيع ةرئاد و ةيدلب ةديعشس ةعرق قيرط
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ديشسلاو ينطولا كردلا حلاشصم ناكملا نيع ىلإا تلقتنا يتلا ةيوناثلا ةدحولاب

نأا نيبت ةيوهلا ةلوهجم سسماخلا اهدقع يف ةرمإل دوعت يتلا ةثجلا ةنياعم دعبو سصاشصتخلا ةرئاذ ةليلم نيع
امنيب’ ةششرك نيع يفششتشسم يـلإا اهلقن متيل ةيفوتم ىنميلا لجرلا يف حوتفم رشسك و سسأارلا يف ةباشصإا اهل
نأا قوثوم ردشصم عجري يتلا.اهتافو تاشسبÓمو بابشسأاو ةيحشضلا ةيوه ةفرعمل اقيقحت كردلا حلاشصم ترششاب
.لوهجم هلعاف رورم ثداحل تشضرعت امبر وأا ةيمارجإا يدايأا اهئارو نوكت

راهز دمحا

ةدكيكشس

تاشسولهملا جورم ىلع ضضبقلا
ةيشضق نع ةنشس34 رمعلا نم غلبي سصخشش فيقوتب  سسماخلا يرشضحلا نمألاب ةدكيكشس ةيلو نمأا حلاشصم تماق
تاوقل تايرود رثا ىلعف .’’يعرششرربم نود ءاشضيب ةحلشسأا لمحو عيبلا سضرغب ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح»:
موقتل ريبكلا مجحلا نم سضيبا حÓشس هديب لمحي ةهبشش لحم سصخشش مههابتنا تفل ، بيدلا جرم يحب ةطرششلا

ءاود نم ةروراق61 هلخادب يكيتشسÓب سسيك ىلع اشضيأا هتزوحب رثع ةينوناقلا سسملتلا  ةيلمع دعبو ، هفيقوتب
سصرق98 اهب بلع3 ، نوديريشسير ءاود نم سصرق811 اهلخادب بلع40 ، ليتكاقرل ءاود نم ةوراق ، لودلاه
هزجح متام يلامجا غلبيل جيورتلا سضرغل ةيودألا ةئزجتل لمعتشسي يذلاو قرو عطاق ىلإا ةفاشضإا نيزامورد
01 هيف هبتششلا قح يف ردشصا يروفلا لوثملا دعب) ةروراق71 و سسولهم سصرق702) ةطرششلا تاوق نم

.ةيلام ةمارغو ةذفان تاونشس
 رانيدوب.ح

ةلششنخ

راششششب تاردخملا نم غلك5 زجحي ينطولا كردلا
،ةلششنخ ةيلولا ةمشصاع رقم بونج ملك05 راشششش ةرئادب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةبيتكلا رشصانع نكمت

.ةيلمعلا لÓخ ةبكرم زجحو تاردخم رجات فيقوت و جلاعملا فيكلا نم غلك5 يلاوح زجح نم ،سسمأا حابشص
نم سشاششر دلوأا ةيدلبب تاردخملا نم راطنقلا نم براقي ام زجح ةيلمع دعبو هنإاف ةعاشس رخآا ردشصم بشسحو

طاششن نأاششب ةيئلولا ةعومجملا ىلإا تدرو يتلا تامولعملا دعبو ، كردلل ةيئلولا ةعومجملا رشصانع فرط
،ةلششنخ – راشششش قيرطب سصخششلل مكحم نيمك بشصن مت نأا ىلإا تامولعملا يف قيقحتلا مت ، تاردخم نوراب

ةبكرملا زجحو اهبحاشص فيقوتو تاردخملا نم غلك5 ىلع روثعلا مت ،ةرايشسلل قيقدلا سشيتفتلا دعبو ثيح
نم مرشصنملا عوبشسألا ةياهن يف تنكمت ةلششنخب كردلا حلاشصم نإاف ملعلل .ةيشضقلا يف قيقحتلا ةرششابم عم

ةيعون تايلمع يهو سشيجلا تادحو عم قيشسنتلاب ةماحلاب ريطانق6 زجح اهلبق و تاردخملا نم راطنق زجح
  تاششوهلب نارمع. ةنشس نم لقأا يف
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