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» «بعششلل كلم ةطلشسلاو لورتبلا»
تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل نو˘˘˘شضفار
اهعفر ةديدج تاراعشش يه «ديدجلا
ةعمجلا يف ةرم لو’و نوجتحملا

ديدنتلل يبعششلا كارحلا نم43ـلا
نو˘نا˘ق˘ل م˘ه˘شضفر ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا د˘يد˘ج˘لا تا˘قور˘ح˘م˘لا

ن˘م «لا˘م˘ع’ا ف˘˘ير˘˘شصت» ة˘˘مو˘˘كح
تدهشش يتلا ةمشصاع˘لا˘ب ،ه˘ت˘غا˘ي˘شص
امششتحم ادفاوت ركابلا حابشصلا ذنم
ةو˘ق˘ب او˘جر˘خ ن˘يذ˘لا ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘ل˘ل
ءاقبل ةشضفارلا مهبلاطم نع ريبعتلل
تايشسائر˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘تو ما˘ظ˘ن˘لا زو˘مر
دعب « قبشس’ا سسيئرلا ةفيلخ رايتخ’

ط˘شسو كلذو ،ة˘ن˘˘شس02 ماد م˘˘˘˘كح
نيذلا نم’ا رشصانعل فثكم دجاوت
د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘حا˘˘شسب ةو˘˘ق˘˘˘ب اور˘˘˘ششت˘˘˘نا
دار˘˘م سشود˘˘يد عرا˘˘شش ،يز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا

اهدعب متيل ،نادوا سسيروم ةحاشسو
ةريهظلا دعب ةطرششلا رشصانع سضفخ
مهتداعكو .ةمشصاعلاب ا˘ئ˘ي˘ششف ا˘ئ˘ي˘شش
ليثم’ ةوقب نييرئازجلا مخز دادزا
ثيح ،ةعمجلا ةÓشص دعب ةرششابم اهل

نيشصت˘خ˘م˘لا تل˘ع˘ج ةر˘ث˘كب او˘جر˘خ
ربك’ا ةعمجلا ةرهاظم˘ب ا˘ه˘نو˘ف˘شصي
فلتخ˘م ن˘م او˘مد˘ق ن˘يأا ،م˘ح˘شض’او
، مانياب» رارغ ىلع ةمشصاعلا ءايحا
سشار˘˘˘ح˘˘˘لا ، ة˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا ، داو˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ب
فلتخم اوباج ن˘يذ˘لاو ،سسو˘ت˘ي˘لا˘كلا
عرا˘شش ن˘م ءد˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘لا عراو˘˘شش
ارور˘م ، رو˘كل˘ب «ادزو˘˘ل˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م»
نادوا ة˘˘˘حا˘˘˘شس ،يا˘˘˘م لوا ة˘˘˘حا˘˘˘˘شسب
تاراعشش نيددرم ،يزكرملا ديربلاو
رار˘غ ى˘ل˘ع ما˘ظ˘ن˘لا زو˘مر˘ل ة˘شضفار
«يود˘ب ن˘˘يد˘˘لارو˘˘ن» لو’ا ر˘˘يزو˘˘لا

ة˘ي˘شسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘لا ةدد˘˘ن˘˘مو

نم21ـلا ي˘˘ف ا˘˘هؤوار˘˘جا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا

او˘ل˘م˘ح ا˘˘م˘˘ك ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘شسيد
نلو فقوتي نل بعششلا» تاراعشش
تشسي˘˘لو ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م ة˘˘˘لود» «تكشسي

نم’ا لاجر لخدت نود  ، «ةيركشسع
نيرهاظتملا ف˘ي˘قو˘ت م˘ه˘ت˘لوا˘ح˘م وا

موي ةبلطلا ةريشسم يف ىرج املثم
ددع لاقتعا مت نيا يشضاملا ءاثÓثلا

نع ريبعتلل اوجرخ نيذلا ةبلطلا نم
يذلا تايشسائر˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل م˘ه˘شضفر
يف نيرهشش ىوشس اه˘ن˘ع ا˘ن˘ل˘شصف˘ي’
يذ˘لا ر˘تو˘ت˘م˘لا ي˘شسا˘ي˘شسلا فر˘˘ظ˘˘لا
ورهاظتم راشس ثيح ،دÓبلا هدهششت

ءدب ذنم مه˘تدا˘ع˘ك43ـلا ةعمج˘لا

يرفيف رهشش نم22ـلا يف كارحلا
سسكع ىلع ةيحيرا لكب مرشصنملا
نييفح˘شصلا ن˘م دد˘عو ن˘يرو˘شصم˘لا
نيددجم ،قييشضتلل اوشضرعت نيذلا

زومر ةفاك ليحرب ةقلعتملا مهبلاطم
ءارجا مث نمو ي˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
سسيئر راي˘ت˘خ’ ة˘ي˘شسا˘ئر تا˘با˘خ˘ت˘نا

م˘ه˘شضفر ن˘ع اور˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ك ،د˘˘يد˘˘ج
تاقاق˘ح˘ت˘شس’ا هذ˘ه ءار˘ج’ د˘يد˘ششلا

نع لو’ا  لوؤوشسملا دجاوت لظ يف
مقاطو» يودب نيدلارون» ةموكحلا

تايشسائرلا ناب نيدكؤوم ، هتموكح
ما˘ظ˘ن˘ل رار˘م˘ت˘شسا ىو˘شس ي˘ها˘م هذ˘ه
كرت يذلا «ةقيل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع»
جورخ دعب ةوقلاب ةيدارملا يشسرك
ه˘ت˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘مو عرا˘˘ششلا ى˘˘لا بع˘˘ششلا
ددع ح˘ششر˘ت ع˘م ا˘م˘ي˘شس’ ،ل˘ي˘حر˘لا˘ب

ىلع قباشسلا ماظنلا هوجو نم ريبك
ع˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘ط بز˘˘˘˘ح  سسي˘˘˘˘ئر » رار˘˘˘˘˘غ
اذ˘كو «سسي˘ل˘ف ن˘ب ي˘ل˘ع«تا˘˘ير˘˘ح˘˘لا
«نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لاد˘ب˘ع˘ق˘با˘شسلا ر˘يزو˘لا

ينطولا عمجتلل ماعلا نيم’ا اذكو
«يبوهي˘م ن˘يد˘لاز˘ع» ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
اهؤوارجا ررقملا ةيشسائرلا تاباختنÓل

لبقملا ربمشسيد رهشش نم21ـلا يف
لحلا اهنأاب ايلعلا ةدايقلا اهارت يتلاو
ر˘ب ى˘لا دÓ˘ب˘لا˘ب جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل ل˘˘ث˘˘م’ا
دو˘˘˘˘˘ششح بلا˘˘˘˘˘ط ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك،نا˘˘˘˘˘˘م’ا
ي˘ف او˘جر˘خ ن˘يذ˘لا ن˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا

يبعششلا كارحلا نم43لا ةعمجلا
.يارلا ءانجشس حارشس قÓطاب
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رهاظتلل نينطاوملا لوزن سسمأا ددجت

كارحلل43 ـلا ةعمج˘ل˘ل ي˘م˘ل˘شسلا
ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
ةÓ˘شص د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا
يوهجلا حر˘شسم˘لا ة˘حا˘شسب ة˘ع˘م˘ج˘لا
بوجت نا لبق «يبوجم نيدلازع»
ط˘شسو˘ب ةرو˘ث˘˘لا ة˘˘حا˘˘شس ةر˘˘ي˘˘شسم˘˘لا
نع ةعمج هذه فلتخت ملو ةنيدملا
ثي˘ح ن˘م ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ثيح ةعوفرملا تاتف’او تاراعششلا

ةر˘ي˘شسم ي˘ف نور˘ها˘ظ˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘شصاو
هتعمج يف يملشسلا يبعششلا كارحلا
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لاو ع˘˘˘˘˘˘برأ’ا

قيقحتو رييغتلاب ةبلاط˘م˘لا ي˘لاو˘ت˘لا

اوددر ةدا˘ع˘لا˘˘كو  بع˘˘ششلا بلا˘˘ط˘˘م

ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘مو˘كح˘لا د˘شض تارا˘ع˘شش

«يود˘ب ن˘يد˘لارو˘˘ن» لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘ل˘˘ل

لباقم˘لا ي˘ف . ا˘ه˘ل˘ي˘حر˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘يو

ةد˘˘حو˘˘لا˘˘ب كشسم˘˘ت˘˘لا ا˘˘شضيا اودد˘˘˘ج

يتلا ةيبع˘ششلا ةدا˘ي˘شسلا˘بو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةرح ةيشسائر تاباختنا ءارجا نمشضت

ة˘يار˘لا او˘ع˘فر نو˘ي˘كر˘ح˘لا .ة˘ه˘يز˘نو

نع ربعت تاتف’ و˘ل˘ما˘حو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

رمتشسملا يب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا ة˘ي˘م˘ل˘شس

بلاطملاو طرافلا يرفيف22 دنم

ة˘˘با˘˘شصع˘˘لا عرذأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ب

ة˘˘˘˘شضفار تارا˘˘˘˘ع˘˘˘˘شش ن˘˘˘˘˘يددر˘˘˘˘˘مو

˘ما˘ظ˘˘ن˘˘لا زو˘˘مر هو˘˘جو رار˘˘م˘˘ت˘˘شس’

ىلإا دÓبلا لشصوأا يدلا يقيلفتوبلا

يدا˘شصت˘ق’او ي˘شسا˘ي˘˘شسلا سسÓ˘˘فإ’ا

نم دوقع دعب يعامتج’ا لÓحن’او

ىد˘˘˘حا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو .ن˘˘˘مز˘˘˘˘لا

كار˘˘ح˘˘لا » ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لا تا˘˘ت˘˘فÓ˘˘لا

تا˘حو˘م˘ط ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ير˘ي ي˘ب˘ع˘ششلا

ة˘ير˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا ي˘˘ف بع˘˘ششلا

هذه يتأاتو .» هافرلاو مدقتلاو لدعلاو

اهتفرع يتلا كلت رارغ ىلع ةريشسملا

ةبلاطملا نطولا تاي’و نم ديدعلا

انمازتو قباشسلا ماظنلا زومر ليحرب

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا نÓ˘˘˘عا ع˘˘˘م

ديدمت نع تابا˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا

مئاوقلل ةيئانثتشس’ا ةع˘جار˘م˘لا ةر˘ت˘ف

.رهششلا اذه نم71 ىلا ةيباختن’ا

راعضشب43 ةعمجلل فيطضسب كارحلا لضصاوت
 ةيركضسع تضسيل و ةيندم ةلود

رقم مامأا نينطاوملا نم ريبك ددع عمجت  ةعمجلا ةÓشص دعب فيطشس ايلعلا باشضهلا ةمشصاع، سسمأا لاوز تدهشش
لÓخ اوجرخ نيذلا نورهاظتملا فته  ةيلامششلا ةهجلا ةشصاخ فيطشس ةي’و قطانم فلتخم نم اومدق نيذلا، ةي’ولا

بعششلا كرتو ، رييغتلا ةرورشضب و ةيلاحلا ةموكحلا و ماظنلا  ليحرب  بلاطت تاراعشش ةدعب كارحلا نم43 ةعمجلا
ىلا، ، ةلبزملا ىلا تاقورحملا نوناق راعششب اوفته اوثيح تاقورحملا نوناق نورهاظتملا دقتنا امك هلثمي نم راتخي

تارششعلا عمجت ةي’ولا لامشش ىشصقاب و، .ةيركشسع يششام ةيندم ةلود اهزربا نم ىرخا تاراعشش مهديدرت بناج
تاباختن’ا مهشضفر ىلع اهوعفر يتلا تاراعششلا لÓخ نم اودكا ثيح تازنق ةيدلب رقم ماما نينطاوملا نم

GCjªø.Q. ةموكح و نيحششرتم و نيمظنم نم قباشسلا ماظنلا زومر دوجوب تاءارجا نكمي ’ و ةيشسائرلا

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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اهتارهاظم مخضضأا دهضشت ةمضصاعلا
يبعضشلا كارحلا نم43 ـلا ةعمجلا يف

ةبانع يف43 ـلأ هتعمج يف يملصسلأ كأرحلأ

  يودب ةموكحل ةضضفار تاراعضش نوددري نويكرحلا

ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ة˘ي˘˘ن˘˘مأأ ردا˘˘صصم تف˘˘صشك
تأو˘˘˘ق نأأ ة˘˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خآأ ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
و ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشلأ سشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ

كرد˘˘˘لأ دأر˘˘˘فأأ ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘˘صسن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب

ةعاصس27 ي˘ف تن˘ك˘م˘˘ت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
تاكبصش ىربك كيكفت نم ةريخأ’أ

دÓبلأ قرصش تاي’وب باهرإ’أ معد
ىلع ةلصشنخ ةي’و بونجب طصشنت
ةصسبت ةي’و عم ةيقرصشلأ دودحلأ

ر˘˘كذو ، سسنو˘˘˘ت ةرا˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘لود˘˘˘لأو
تلاط فيقوتلأ ةيلمع نأأ ردصصملأ

نول˘ك˘صشي أر˘صصن˘ع02 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأأ
يدا˘م˘لأ م˘عد˘لأ م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘عا˘˘م˘˘ج
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘ك˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسي˘˘˘جو˘˘˘ل˘˘˘لأو
تا˘ي’و˘ب ةز˘كر˘م˘ت˘م˘لأ ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإ’أ

دأو˘˘لأو ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ، ة˘˘صسب˘˘ت ، ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ
نوفوقوملأ ء’ؤو˘ه بل˘غأأ رد˘ح˘ن˘يو
دقو ، ةصسبتو ةلصشنخ يتي’و نم

د˘ع˘ب ة˘ما˘ه˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه تءا˘ج
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م سشي˘ج˘لأ تأو˘ق ن˘ك˘م˘ت
ة˘˘˘ل˘˘˘صشن˘˘˘خ بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘˘هرإأ

ة˘صشما˘˘م˘˘ن˘˘لأ ءأر˘˘ح˘˘صصب ط˘˘ب˘˘صضلا˘˘بو
يتلأ ةيل˘م˘ع˘لأ ي˘هو را˘با˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
و معد يرصصنع فيقوت نم تنكم

و ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ دأو˘˘م و ل˘˘با˘˘ن˘˘ق ز˘˘ج˘˘˘ح
رداصصم بصسحو ، ىرخأأ تأزيهجت
نإاف ةعاصس رخآأ ةديرجل ةقباطتم

ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘هرإأ ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع
كيكفت نم تنكم ، معد يرصصنعو
دا˘˘˘ن˘˘˘صسإأو م˘˘˘عد˘˘˘ل ىر˘˘˘ب˘˘˘ك ة˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب˘˘˘˘صش
ثي˘ح ، ة˘ي˘با˘˘هرإ’أ تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ

و نييبا˘هرإ’أ ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ د˘ع˘بو
م˘˘˘˘˘هء’دإأ و م˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘لأ ير˘˘˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘˘ع
تصضفأأ تامولعم ، ةماه تامولعمب
م˘˘عد تا˘˘ك˘˘ب˘˘صش ر˘˘ب˘˘كأأ كي˘˘ك˘˘ف˘˘˘ت ىلإأ
ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لأ ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب با˘˘هرإ’أ
دد˘ع زوا˘˘ج˘˘ت˘˘يو ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ة˘˘ي’و˘˘ل
هذه ةباتك ة˘يا˘غ ىلإأ ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لأ

أرصصنع02 ن˘˘˘م د˘˘˘يزأأ ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘صسأ’أ

ىلإأ52 نيب ا˘م م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت

نو˘لأو˘˘م ء’ؤو˘˘ه بل˘˘غأأو ة˘˘ن˘˘صس07
ةي˘بو˘ن˘ج˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب نو˘حÓ˘فو
تل˘˘ف˘˘ك˘˘ت د˘˘قو ، ة˘˘ل˘˘صشن˘˘˘خ ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل

ةبراحم يف ةصصتخم ةينمأأ ةقرف
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا˘˘ب با˘˘هرإ’أ ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘مو

يف ني˘فو˘قو˘م˘لأ ع˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأو
تا˘ه˘˘ج˘˘لأ ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإأ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ
، ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘صصت˘خ˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ

نأأ ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘صس ر˘˘˘˘خآأ رد˘˘˘˘صصم فا˘˘˘˘˘صضأأو
فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لأ تا˘فأر˘˘ت˘˘ع’أ
نم نأردحني ن˘يذ˘ل˘لأ ن˘ي˘ي˘با˘هرإ’أ
دد˘ع ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘ك˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لأ

نونطقي نيذلأ سصاخصشأ’أ نم ماه
د’وأأ ، را˘˘با˘˘˘ب ، را˘˘˘صشصش تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
ةرواجم تايدلب و لمحملأو سشاصشر
ثيح ، دأولأ و ةصسبت ةي’ول ةعبات
ة˘˘نوؤو˘˘م˘˘˘لأ نو˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ي ء’ؤو˘˘˘ه نا˘˘˘ك
ة˘ح˘ل˘صسم˘لأ ة˘ي˘˘با˘˘هرإ’أ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةلصشنخ ةي’و بونجب ةزكرمتملأ

غÓ˘˘˘˘بإأ نود تأو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس ةد˘˘˘˘ع ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ثي˘ح ، كلذ˘ب ة˘ي˘ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لأ

دأوملاب نونومتي نويباهرإ’أ ناك
، سصاخصشأ’أ ء’ؤوه ربع ةيئأذغلأ

م˘˘عد˘˘لأ م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ىلإأ ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
مهحنم لÓخ نم اهدأرفأ’ يلاملأ

ايراجت مهعم لماعتلأو ةيلام غلابم
سضع˘ب˘ل ىر˘خأأ ا˘م˘ه˘ت ته˘˘جو ا˘˘م˘˘ك ،
ىت˘˘˘ح ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

تاعام˘ج فو˘ف˘صص ي˘ف طأر˘خ˘ن’ا˘ب
ء’ؤوه ةكراصشم لÓخ نم ةيباهرإأ
ةكرح نع تامولعملأ نييباهرإ’أ

ةقطنملاب ةينمأ’أ ةزهجأ’أ لقنت
اهب موقت يتلأ طيصشمتلأ تايلمعو
ة˘˘˘ي’و بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ب سشي˘˘˘ج˘˘˘˘لأ تأو˘˘˘˘ق

يف ء’ؤوه دعاصسي ام وهو ةلصشنخ
سشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘صضب˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘م تÓ˘˘˘˘˘فإ’أ

ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نأ ة˘˘˘يا˘˘˘غ ىلإأ ءا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ’أو
ر˘ث˘ع د˘قو ، ط˘˘ي˘˘صشم˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ىلع ني˘فو˘قو˘م˘لأ ن˘م دد˘ع ةزو˘ح˘ب
تا˘˘عا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘صشت ر˘˘˘ي˘˘˘صشا˘˘˘ن˘˘˘م
متت نأأ رظتنملأ نمو. ةيباهرإ’أ
ل˘حأر˘م ىل˘ع ن˘ي˘فو˘قو˘˘م˘˘لأ ة˘˘لا˘˘حإأ

أذه يف ةي’ولأ مكاحم نم ددعب
رثكأأ ميدقت مت نأأ دعب ، عوبصسأ’أ

ىل˘ع ة˘ق˘˘با˘˘صس ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع01 نم
د’وأأو را˘صشصش ة˘م˘ك˘˘ح˘˘م˘˘ب ة˘˘لأد˘˘ع˘˘لأ

ر˘˘˘˘˘˘˘˘مأوأأ ترد˘˘˘˘˘˘˘˘صص ن˘˘˘˘˘˘˘˘يأأ ، سشا˘˘˘˘˘˘˘˘صشر
. تقؤوملأ سسبحلأ مهعأديإاب
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تافأرتعأ دعب أرصصنع02 نم رثكأأ فيقوت
 ةقطنملاب مايأأ ذنم مهيلع سضبقلأ مت نييباهرإأ

دانضسإاو معدل ىربك ةكبضش كيكفت
ةلضشنخ ةي’و بونجب ةيباهرإ’ا تاعامجلا

22ـلأ ذنم اندÓب هدهصشت يتلأ يبعصشلأ كأرحلأ نم43 ةعمجلأ يف نطولأ تاي’و فلتخم يف نيرهاظتملأ نم دوصشح سسمأأ جرخ
يصسايصسلأرتوتلأ لظ يف ةيصسائر تاباختنأ ميظنت مدعو يقيلفتوبلأ ماظنلأ زومر لج ليحرب ةبلاطملل ،يصضاملأ يرفيف رهصش نم

نيرهاظتملأ نم ريثكلأ تعنم ةينمأأ تاقييصضت طصسو ،ديدجلأ تاقورحملأ نوناقب ةددنم تأراعصش نيعفأر ،دÓبلأ هدهصشت يذلأ
ىلأ أوصضرعت نيذلأ مÓع’أ لاجر ىلع قييصضتلأ ىلأ ةفاصض’اب ،اهل لوخدلأ نم ةمصصاعلل ةيداحملأ تاي’ولأ نم نيمداقلأ

 .ةيصسيئرلأ اهعرأوصشب اميصس’ ةفثكم ةينمأ تأزيزعت ةمصصاعلأ تدهصش لباقملاب ،مهماهم ةصسرامم لÓخ تاطوغصض

بابصشلأ بلاطمل ةباجتصسأ ءاج رأرقلأ نأأ يفرصش دكأأ اميف

مئاوقلل ةيرودلا ةعجارملا ةيلمع ديدمت
يراجلا ربوتكأا نم71ـلا ةياغ ىلإا ةيباختن’ا
،اهل نايب يف لوأ’أ سسمأأ ،تاباختنÓل ةلقتصسملأ ةينطولأ ةطلصسلأ تفصشك
ةرتفلأ لÓخ ةيباختن’أ مئأو˘ق˘ل˘ل ة˘يرود˘لأ ة˘ع˘جأر˘م˘لأ ةر˘ت˘ف د˘يد˘م˘ت ن˘ع

تءا˘ج ا˘ه˘نأأ تلا˘ق ةو˘ط˘خ ي˘ف ،يرا˘ج˘لأ ر˘بو˘ت˘˘كأأ71 ىلإأ21 نم ةد˘ت˘م˘م˘لأ
نم مهنيك˘م˘ت أو˘ب˘ل˘ط ن˘يذ˘لأ با˘ب˘صشلأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل ح˘ل˘م˘لأ بل˘ط˘ل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسأ

نوناقلأ ماكحأاب Óم˘ع» ه˘نأأ نا˘ي˘ب˘لأ د˘كأأ ثي˘ح,يرو˘ت˘صسد˘لأ م˘ه˘ق˘ح ة˘صسرا˘م˘م
ةطلصسلاب قلعتملأو9102 ربمتبصس41 يف خرؤوملأ91-70 مقر يوصضعلأ
يف خرؤوملأ61-01 مقر يوصضعلأ نوناقلأو ،تاباختنÓل ةلقتصسملأ ةينطولأ
اميصس’ ،ممتملأو لدعملأ ،تاباخ˘ت˘ن’أ ما˘ظ˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو6102 توأأ52
هنأاب تاباختنÓل ةلقتصسملأ ةينطولأ ةطلصسلأ نلعت ،هنم51و41 نيتداملأ

ةطلصسلأ فأرصشإأ تحت ةيباختن’أ مئأوقلل ةيرودلأ ةعجأرملأ حتف ررقت
71 ىلإأ21 نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ تابا˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
دمحم تاباختنÓل ةلقتصسملأ ةينطولأ ةطلصسلأ سسيئر رربو.’’9102 ربوتكأأ
مئأوقلأ ةعجأرم ةرتف ماتتخأ موي اظوحلم ناك بابصشلأ لابقإأ نأأ يفرصش
ةلقتصسملأ ةينطولأ ةطلصسلاب عفد يذلأ رمأ’أ ربوتكأأ نم6 يف ةيباختن’أ
ددع ربكأأ نيكمتل ةرتفلأ هذه ديدمت ةيناكمإأ يف ريكفتلأ ىلإأ تاباختنÓل
اهؤوأرجإأ عمزملأ عأرتق’أ ةيلمع يف ةكراصشملأ نم نينطأوملأ نم نكمم

±.S°∏«º.9102 ربمصسيد21 موي

ايئ’و اقضسنم يوÓمح ديمح روتكدلا بيضصنت
ةملاقب تاباختنÓل ةلقتضسملا ةينطولا ةطلضسلل

دمحم ديصسلأ و لÓه ىنم ةديصسلأ نم لك طرافلأ سسيمخلأ حابصص فرصشأأ
بي˘صصن˘ت ىل˘ع تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ ءا˘صضعأأ سشو˘ب˘ط

ةيبودنملأ ءاصضعأأو ةملاق ةي’ول ايئ’و اقصسنم يوÓمح ديمح روتكدلأ
مصسأرم لÓخ سشوبط دمحم ديصسلأ لاق نيأأ ، ةينامث مهددع و ةيئ’ولأ
يتلأ ةمئÓملأ طورصشلأ ةفاك ريفوت لجأأ نم لمعت ةطلصسلأ نأأ بيصصنتلأ

لعافلأ سصخصشلأ باختنأو هبجأو ةصسراممو نطأوملل رحلأ رايتخ’أ نمصضت
ةمداقلأ تاقاقحتصس’أ يف نينطأوملأ ةكراصشم نأأ فاصضأأو، هتاعانق بصسح

لجأأ نم ملصسلأو رونلأ وحن ملظملأ قفنلأ نم رئأزجلأ جأرخإ’ ةليصسو لكصشت
ةلبقملأ ةيصسائرلأ تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ ح˘م˘صست˘صس ن˘يأأ ،لد˘ع˘لأو ق˘ح˘لأ ة˘لود د˘ي˘ي˘صشت
سسيئر رايتخأ لÓخ نم ةدايصس لك˘ب م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم رأر˘ق ع˘ن˘صصب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل
ع˘ي˘م˘ج ىل˘ع ا˘ه˘صشي˘ع˘ن ي˘ت˘لأ ة˘مزأ’أ ن˘م دÓ˘ب˘لأ جر˘خ˘ي˘صس يذ˘لأ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ
ةطلصسلأ رودب نوعتمتي تايبودنملأ هذه ءاصضعأأ ناب فاصضأأ امك ، ةدعصصأ’أ

يتلأ طورصشلأ ريفوت ىلع رهصسلأ لÓخ نم ةلداع ةصسفانم نامصض لجأأ نم
ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ئا˘˘صضعأأ تزر˘˘فأأو ،ةدو˘˘صشن˘˘م˘˘لأ ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘صست
ذاتصسأ’أ و ةينطÓصس كلاملأ دبع روتكدلأ ، يباجع يفطل روتكدلأ : يلأوتلأ

بيهصص و مأزح حلاصص ، زوبدوب رهزل ، يتامصس يلبمح ذاتصسأ’أ و يلعب اصضر
.طأريق نب
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عفد لجأأ نم /ةدكيكصس
ةرافصسلأو ةيجراخلأ ةرأزو
لخدتلأ ىلإأ ةيرئأزجلأ

عم ةينماضضت ةفقو
لوتقملا ميضسو ةلئاع
 سسنوت يف
سسمأأ ةدكيكصس ةنيدم تدهصش
اهرصضح ةينماصضت ةفقو ةعمجلأ

عم نماصضتلل نينطأوملأ تأرصشع
يذلأ يرأڨز ميصسو باصشلأ ةلئاع
تءاج و،سسنوت يف مايأأ ذنم لتق
ةيحصضلأ دلأو نم بلطب ةفقولأ

و ةيجراخلأ ةرأزو عفد لجأأ نم
سسنوت يف ةيرئأزجلأ ةرافصسلأ
ةيصضقلأ دنع فوقولأ و لخدتلل
سضقانتو ةريبك تابعÓت دوجول

بيبطلأ ريرقت نيب ريبك
دوهصشلأ ةداهصش و يصسنوتلأ يعرصشلأ

نأأ ثيح،أريماكلأ تاطقل و
يفوت ةيحصضلأ نأأ لوقي ريرقتلأ
فرط نم هصسهد ةجيتن
هنأأ دوهصشلأ لاق نيح يف،ةرايصس
ةصسنأوت لبق نم ءأدتع’ سضرعت
امنيح ةرايصسلأ هصسهدت نأأ لبق
دقتعيو،نيدتعملأ نم ابراه ناك
ةافو طبر نأأ ةدكيكصس ناكصس
لعجل رورملأ ثداحب ميصسو
نأأ اميصس ةيرئأزج ةيصضقلأ
كلم هتصسهد يتلأ ةرايصسلأ
أرام ناك ةنتاب يف ميقي يرئأزجل
ميصسو سضرعت ةظحل ةقطنملاب
ماقو هبتني ملو ءأدتعÓل
يرأڨز ةلئاع بلاطتو،هصسهدب
لخدتلاب ةيرئأزجلأ تاطلصسلأ
قيقحت حتف لجأأ نم سسنوت ىدل
و ةانجلأ ىلع سضبقلأ و
نأأ تامولعم تركذو.مهتمكاحم
ميصسو لتق ةميرج ليصصافت
13 رمعلأ نم غلابلأ يراقز
رهصش دعب سسنوتب لتق يذلأ،ةنصس
لفح نم طقف دحأو
موجهل هصضرعت رثإأ تأأدب،هجأوز

ةباصصع نم يصشحوو فينع
ىلإأ عجرو هب تردغ ةيصسنوت
يف ةدماه ةثج هلهأأ تيب

رجات ميصسو يبصشخ قودنصص
ةيربلأو يرحبلأ ديصصلأ تأدعم
يراجت لحمب هطاصشن سسرامي
دصصق، ةدكيكصس ةنيدم طصسو
هجأوز نم طقف مايأأ دعب سسنوت
ةقفر لحملل علصس ءانتقأ لجأأ نم
هلوصصو دعب، هل نيقيدصص

دحأأ دصصق سسنوت ةمصصاعلأ
نم طصسق دخأأ لجأأ نم قدانفلأ
لوخدلأ ددصصب وهو ةحأرلأ

فلخلأ نم ةبرصضل سضرعت
يصسنوت باصش نم رمخ ةروراقب
ناعتصساف ةريظح سسراح لغتصشي
نيرخأأ نيييصسنوت ةعبصسب ريخأ’أ

ءاصضيب ةحلصسأاب نيججدم أوناك
هصسفن نع عافدلأ ميصسو لواح

تابرصض ىقلتو عطتصسي مل نكل
ةيديدح نابصضقو رجنخب ةلتاق
ةفلتخم ءاحنأأ يف اهراثأأ تكرت
يف حبصسي ميصسو كرتو هدصسج نم
قيرطلأ ةعراق ىلع مد ةكرب
عون نم ةرايصس يتأات نأأ لبق
يرئأزج باصش اهدوقي سسديصسرم
تاقيقحتلأ.هنطب ىلع رمتو
يصسنوتلأ ينطولأ سسرحلل ةيلوأ’أ

فيقوت متو لتق ميصسو نأأ تفصشك
ميصسو ةلئاع نأأ ريغ، نيمرجملأ

يعرصشلأ بيبطلأ ريرقتب تأاجافت
سضرعت ميصسو نأأ فصشك يذلأ
ةيصضقلأ لعج امم ، رورم ثداحل

نأأ مغر ةيرئأزج ةيرئأزج
ةلدأ’أ لك كلمت ةيحصضلأ ةلئاع

ميصسو مهنبأ نأأ ىلع ةلماكلأ
سضيبأأ حÓصسب ءأدتع’ سضرعت
يطرصش مهنيب نمو نيييصسنوت نم
تلجصس ةبقأرملأ أريماك نأأو
أودهاصش نايع دوهصشو راجصشلأ

ةلئاعلأ دصشانتو ،لتقلأ ةميرج
ريفصسلأو ةيجراخلأ ةرأزو
ةرورصض سسنوتب يرئأزجلأ
دح عصضو لجأأ نم لخدتلأ
اهدمعتت يتلأ تابعÓتلل
لجأأ نم ةيصسنوتلأ تاطلصسلأ

يف نيكراصشملأ اهينطأوم ةئربت
.يرئأزجلأ نطأوملأ لتق ةميرج
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ل˘ي˘غ˘ششت˘لاو ل˘م˘ع˘لا ر˘يزو مد˘قو
يناجيت» يعا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘شضلاو
تا˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘شضو˘˘˘ت «ماد˘˘˘ه نا˘˘˘شسح
لا˘ق ي˘ت˘لا را˘˘ب˘˘خأ’ا سصو˘˘شصخ˘˘ب

ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘قد ر˘ي˘غ ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ه˘˘ن˘˘ع
مÓعإ’ا لئاشسو سضعب اهتلوادت
يتلا تاحÓ˘شصإ’ا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو
ة˘مو˘ظ˘ن˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘لا˘خدإا م˘ت˘ي˘شس
هذه عطاق لكششب ايفان دعاقتلا
ريزولا لاقو .ةلوادت˘م˘لا را˘ب˘خأ’ا
ع˘ي˘م˘ج˘لا «: سسي˘م˘خ˘˘لا سسمأا لوأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا نأا م˘ل˘˘ع˘˘ي
تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م فر˘ع˘ت د˘عا˘ق˘ت˘˘ل˘˘ل

فخن مل و ةريبك ةيلام تابوعشص
( ا˘ن˘ي˘ن˘طاو˘م ن˘ع اد˘بأا ر˘مأ’ا اذ˘˘ه
تاششاعم بشص رارمتشسا نأا ثيح

يداع لكششب7102 ذنم دعاقتلا
ةلودلل يلاملا معدلا لشضفب مت
ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا هذ˘˘هو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب بجو˘ت˘شست ة˘˘ب˘˘ع˘˘شصلا
ىد˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘شصإا
ة˘يا˘م˘ح˘ل د˘ي˘ع˘ب˘لاو ط˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘نزاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘ه˘تاءادأا رار˘م˘ت˘شساو ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
فاشضأاو «ةمداقلا لايجأ’ا ةدئافل
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرازو ي˘˘ف ه˘˘نأا «ماد˘˘ه»
ةيشضاملا رهششأ’ا هذه لÓخ قلطأا

عم ريكفت تاششروو تارواششم
ءا˘كر˘ششلا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا

اذ˘ه˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لاو
عوشضو˘م˘لا اذ˘ه نأ’ عو˘شضو˘م˘لا
دا˘ج˘يإ’ ا˘ي˘ن˘طو ا˘ششا˘ق˘ن مز˘ل˘ت˘شسي
.ةنكم˘م˘لاو ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا

تا˘شسل˘ج ة˘ج˘مر˘ب ن˘ع ا˘ف˘˘ششا˘˘كو
يعامتج’ا نامشضلا لوح ةينطو
رون لوأ’ا ريزولا فارششإا تحت
ربمفون رهشش لÓخ يودب نيدلا
ع˘م سشا˘ق˘ن˘لا ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت˘˘ل مدا˘˘ق˘˘لا

تائيه˘لاو تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
نييعامتج’ا ءاكرششلاو ةين˘ع˘م˘لا

عمتجملا يلثممو نييداشصتق’او
ءاربخ ةكراششمو ةقفارمب يندملا

دكأاو .نطولا جراخو لخاد نم
درجم يه تارواششملا هذه نأاب
ة˘مو˘كح˘ل˘ل مد˘ق˘ت˘شس تا˘حر˘ت˘ق˘˘م
سضرع˘ت م˘ث ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘لو
ماع سشاقن ىلع لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب
ينطو عا˘م˘جإا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م
نأا ردجيو .ةنكمملا لولحلا لوح
ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
دق ةيمومعلا ةرادإ’ا يمدختشسمل
«رظنلا ةداعإا» ىلإا ارخؤوم تعد
ي˘لا˘ح˘لا د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق ي˘˘ف
ةدا˘ف˘˘ت˘˘شسا ما˘˘ظ˘˘ن ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لاو

ةنشس23 دعب دعاقتلا نم لماعلا
يف ةباقنلا تبلاطو ةمدخلا نم

يذلاو طرافلا ءاثÓثلا اهل نايب

ةي˘ن˘طو˘لا ا˘ه˘ت˘نا˘مأا عا˘م˘ت˘جا جو˘ت

دعاقتلا نوناق يف رظنلا ةداعإاب»

ليغششتلا ةشسايشس مدخي ’ يذلا

ى˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘شسي ’و ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب

رارمتشسا عم «ةلاطبلا سصاشصتما

ـلا نشس دعب هبشصنم يف لماعلا

با˘ب˘ششلا ن˘م ن˘ي˘يÓ˘م˘˘لاو06

«ى˘لإا ة˘ي˘عاد ة˘لا˘ط˘ب˘˘لا نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي

ي˘ف ل˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ق˘حأا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا

23 دعب دعاق˘ت˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا

سصوشصخبو .«ةيلعف ةمدخ ةنشس

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘شصلا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت

ا˘ه˘نأا ة˘با˘ق˘ن˘لا تزر˘بأا د˘عا˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ا˘ه˘ن˘م تا˘حار˘ت˘قا ةد˘ع˘ب تمد˘ق˘˘ت

ةئاملاب5.0 سصي˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘ت»

قود˘ن˘شصلا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ع˘ط˘ت˘ق˘˘م˘˘لا

تا˘مد˘خ˘لا ة˘لدا˘ع˘˘م˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

قودنشص يف اهبشصو ةيعامتج’ا

ع˘فر˘ب ا˘شضيأا ة˘ب˘لا˘ط˘م «د˘عا˘ق˘ت˘˘لا

جد0051 ىلإا ةيل˘ئا˘ع˘لا ح˘ن˘م˘لا

اذكو لفط لك نع ىندأا دحك

ىلإا تيبلاب ةثكاملا ةأارملا ةحنم

يف «رظنلا ةداعإا» عم جد0003

نا˘˘م˘˘شضلا تا˘˘شضيو˘˘˘ع˘˘˘ت م˘˘˘ل˘˘˘شس

ة˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

ةيبطلا ليلاحتلاو تاشصوح˘ف˘لا˘ب

.ةعششأ’او

دعاقتلا ماظن ىلع تاحÓشصإا دوجو عطاق لكششب تفن لمعلا ةرازو

«مدصصت» يودب ةموكح
نييرئإزجلإ لامعلإ ف’آإ

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآإ
Akher Saâ
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د˘ي˘ع˘شس ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘ششك
لوأ’ا سسمأا هلوزن ىدل بÓج
ف˘ي˘˘شض» ة˘˘شصح ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘شض
ري˘ثأا ر˘ب˘ع ثب˘ت ي˘ت˘لا »ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ةقطانلا ةثلا˘ث˘لا ة˘ي˘عاذإ’ا ةا˘ن˘ق˘لا
قيدشصتلا متيشس هنأا ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا˘ب

لÓخ0202 ةيلاملا نوناق ىلع
ررقملا ءارزولا سسلجم عامتجا

رومأ’ا نيب نمو.دحأ’ا ادغ هدقع
ةراجتلا ةرازو اهحرتقتشس يتلا

ةيشضق دجو˘ت ثد˘ح˘ت˘م˘لا بشسح
تارا˘ي˘شسلا دار˘ي˘ت˘شسا˘ب حا˘˘م˘˘شسلا
ثÓ˘ث ن˘م ل˘قأا ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ةراجتلا ريزو دكأا امك .تاونشس
تارايشسلا نأا هثيدح مشضخ يف
كلت ىلع رشصتقتشس ةدروتشسملا
.ط˘ق˘ف ن˘يز˘ن˘ب˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا

وه كلذ نم فدهلا نأا حشضوأاو
يتلا تارايشسلا راعشسأا ةهجاوم
لظت يتلاو اًيلحم اهعيمجت متي
ىلع ريبك لكششب نمثلا ةظهاب
اًدج ةعشساولا ايازملا نم مغرلا
نيذلا لامعأ’ا لاجرل ةحونمملا
.لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف او˘˘˘˘ل˘˘˘˘خد
داري˘ت˘شس’ا ة˘ي˘شضق سصو˘شصخ˘بو
تا˘ي˘ل˘م˘ع نأا ى˘لإا ر˘يزو˘لا را˘˘ششأا
نآ’ا ىتح تثدح يتلا داريتشس’ا

ل˘ب˘ق ن˘م يدر˘˘ف ل˘˘كششب تم˘˘ت ،
ام تفلك يتلاو سصاخلا عاطقلا

نويلم006 ن˘˘م بر˘˘ق˘˘˘ي
داري˘ت˘شسا ة˘ي˘شضق تلا˘شسأاو.ورو˘ي

تاونشس3 ن˘م ل˘قأا تارا˘ي˘˘شسلا
عراششلا ىدل ربحلا نم ريثكلا
نطاوملا ىدل ةشصاخو يرئازجلا
ءا˘ن˘ت˘قا˘ب م˘ل˘ح˘ي يذ˘لا ط˘ي˘˘شسب˘˘لا
ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘كمإا بشسح ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
يذلا تقولا ي˘ف˘ف,ة˘ع˘شضاو˘ت˘م˘لا
اري˘خ ،نو˘ن˘طاو˘م ه˘ي˘ف ر˘ششب˘ت˘شسا
م˘ه˘ل حا˘م˘شسلا ة˘مو˘كح˘لا رار˘ق˘ب
ةلمعتشسملا تارايشسلا داريتشساب
،تاونشس ثÓث نم لقأ’ا ةئف نم
ن˘ل رار˘ق˘لا اذ˘ه نأا نور˘˘خآا ىر˘˘ي
ل˘خد˘لا با˘ح˘˘شصأا ى˘˘ل˘˘ع دو˘˘ع˘˘ي
ةدئافلاب في˘ع˘شضلا وأا دود˘ح˘م˘لا
ةددحم ةئف رثكأا مدخيشس ثيح,

هيلإا بهذ ام وهو.عمتجملا نم
،تارايشسلا ءÓكو ةيعمج سسيئر
ي˘ف د˘كأا يذ˘˘لا،سشا˘˘ب˘˘ن ف˘˘شسو˘˘ي
اذبحل هنأا ةيف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
داريتشساب ةموكحلا تحمشس ول
سسم˘˘خ ن˘˘م ل˘˘قأ’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ةئف نم تارايشسلا نأ’ ،تاونشس
ى˘ق˘ب˘ت تاو˘ن˘شس ثÓ˘ث ن˘م ل˘˘قأا
،ا˘بوروأا ي˘ف ة˘ع˘ف˘تر˘م ا˘هرا˘ع˘شسأا

مدقت ’ ةموكحلا نأاو اميشس’
نأاو ةبعشصلا ةل˘م˘ع˘لا ن˘طاو˘م˘ل˘ل

ةفقشسم كونبلا يف تÓيوحتلا

يف بغارلا ن˘طاو˘م˘لا ر˘ط˘شضي˘ف

ل˘يو˘ح˘ت˘ب ة˘م˘يد˘ق ةرا˘ي˘شس ءار˘شش

قو˘˘شسلا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

نم ريثكب ىلغأا رعشسب ءادوشسلا

نيح يف.كنبلل يعجرملا رعشسلا

لامك ،يداشصتق’ا ريبخلا ىري

دار˘ي˘ت˘شسا ةدو˘ع رار˘˘ق نأا ،ق˘˘يزر

ثÓ˘˘ث ن˘˘م ل˘˘˘قأ’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘شسلا

،اعرشستم ارار˘ق ر˘ب˘ت˘ع˘ي تاو˘ن˘شس

كر˘˘˘ت ر˘˘˘مأ’ا نأا و˘˘˘˘ل اذ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ح˘˘˘˘م

سسيئرلا اهنيعي يت˘لا ة˘مو˘كح˘ل˘ل

قو˘شس نأ’ ،د˘يد˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا

يف دجوي رئازجلا يف تارايشسلا

جا˘˘ت˘˘ح˘˘يو ة˘˘شضما˘˘غ ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو

يذلا تقولا ي˘ف.ر˘ب˘كأا ا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت

دبع ،يدا˘شصت˘ق’ا ر˘ي˘ب˘خ˘لا ىر˘ي

لمحي رارقلا نأا ،ةيع نامحرلا

سضيفخت لÓخ نم ايباجيإا اقشش

را˘˘˘ع˘˘˘شسأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘برا˘˘˘شضم˘˘˘˘لا

لوان˘ت˘م ي˘ف نو˘كت˘ل تارا˘ي˘شسلا

تع˘ف˘ترا ا˘مد˘ع˘ب ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘ف ي˘نو˘ن˘ج ل˘كششب ا˘˘هرا˘˘ع˘˘شسأا

يذ˘لا ر˘مأ’ا ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘شسلا

ةديدج ةرايشس ءارشش ةيشضق لعج

بعشص ملح رئازجلا يف ةبكرم

ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب لا˘˘ن˘˘م˘˘لا

طيشسبلا

هتعاجن لوح ءاربخلا ءارآا هيف تبراشضت يذلا تقولا يف

تإونصس ثÓث نم لقأإ تإرايصسلإ دإريتصسإ فلم
إدغ ءإرزولإ سسلجم ةلواط ىلع

د˘عا˘شسم˘لا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ف˘ششك
ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كر˘˘ششل˘˘ل
عنشصم رييشستب ةفلكملا بلشصلل
ةيليملاب بلشصلاو ديدحلل ةرÓب
ي˘ف عور˘ششلا ن˘ع ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و
تا˘كر˘ششلا د˘يد˘ع ع˘م ت’ا˘شصتا
ريدشصتلا لاجم يف ةشصشصختملا

ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘شسا ع˘˘شضو ل˘˘جأا ن˘˘م
ىلع جت˘ن˘م˘لا د˘يد˘ح˘لا ر˘يد˘شصت˘ل
ديدع وحن عنشصملا اذه ىوتشسم
ثدحتملا دكأاو .ةيبنجأ’ا نادلبلا
دقع نع ةيفحشص تاحيرشصت يف
ةد˘ع ي˘لوؤو˘شسم ع˘م تا˘عا˘م˘ت˘˘جا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘ت˘˘˘م تا˘˘˘كر˘˘˘˘شش
رئازجلا ىوتشسم ىلع ريدشصتلا
ةطخ عشضو لجأا نم ةمشصاعلا
جتنملا ديدحلا ر˘يد˘شصت˘ب ح˘م˘شست
بلشصلاو ديدحلل ةرÓب عنشصمب
نأاب ثدحتملا لاقو ،جراخلا ىلإا

ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘ك ي˘˘تأا˘˘ي ءار˘˘جإ’ا اذ˘˘˘ه
يلكلا لÓغتشسإ’ا يف عورششلل
ةدحو اديدحتو عنشصملا تادحول
رهشش ة˘يا˘ه˘ن يرار˘ح˘لا لاز˘ت˘خإ’ا
لشصاوت لظ يف لبقملا ربمفون
هذ˘ه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘شسد˘ن˘ه˘˘م فار˘˘ششإا˘˘ب ةد˘˘حو˘˘لا

د˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك .بنا˘˘˘˘جأا ءار˘˘˘˘ب˘˘˘˘خو
ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘˘لا نأا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ج˘ت˘ن˘م˘لا د˘يد˘ح˘لا ر˘يد˘شصت
ى˘˘لإا ةرÓ˘˘ب ع˘˘ن˘˘˘شصم ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
نع ثحبلا راطإا يف يتأاي جراخلا

ديدحلا تايمك فيرشصتل لولح
تادحو ىوتشسم ىلع ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘لاو ع˘ن˘شصم˘لا اذ˘˘ه
هامشس ام لظ يف كلذو اهشسدكت
قو˘شس ه˘فر˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا دو˘˘كر˘˘لا˘˘ب
بلطلا فعشضو رئازجلاب ديدحلا

نم ديدحلا عاونأا فلتخم ىلع
تا˘شسشسؤو˘م˘لاو تا˘كر˘ششلا ل˘˘ب˘˘ق
ى˘ل˘ع فر˘ششت ي˘ت˘لا ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

بارتلا ربع تا˘ششرو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
بشسح بل˘ط˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لولح نع ثحبلا امئاد ثدحتملا
عنشصملاب جتن˘م˘لا د˘يد˘ح˘لا ع˘ي˘ب˘ل
ةروشصب ريدشصتلا ملاع ماحتقاو
كلذ نأا و ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ ةر˘˘˘كب˘˘˘˘م
ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسا ن˘˘م˘˘شض ل˘˘خد˘˘ي
ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا
ةيطغت ىلإا فدهت يتلا بلشصلل

ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘شسلا تا˘ي˘جا˘ح
ةلحرم يف ديدحلا عاونأا فلتخم
يف ريدشصتلا ملاع ماحتقاو ىلوأا

لو˘خد ة˘م˘ث ن˘مو ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘حر˘˘م
يف ةي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا لا˘ج˘م
.ديدحلا جاتنإاو ريدشصت لاجم
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ي˘ب˘ع˘ششلا سسج˘م˘لا˘ب بئا˘ن˘˘لا دد˘˘شش
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل و˘شضعو ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلاو م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
قيبط˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب

513- يذيفنت˘لا مو˘شسر˘م˘لا ما˘كحأا

11/01/8002 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا80

˘مو˘شسر˘م˘لا˘ب م˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو لد˘˘ع˘˘م˘˘لا

بئان˘لا ل˘ق˘نو21-042. يذيف˘ن˘ت˘لا
ايباتك ’اؤو˘شس «يوار˘م˘ع دو˘ع˘شسم»
ميكحلا دبع ةينطولا ةيبرتلا ريزول
لا˘غ˘ششنا ن˘ع ه˘لÓ˘خ ر˘ب˘ع د˘با˘ع˘ل˘˘ب
رادشصإ’ ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف˘ظو˘م
˘˘ما˘˘ه˘˘م ح˘˘شضو˘˘ت ة˘˘يرازو تارار˘˘ق
ل˘˘كو ة˘˘ب˘˘تر ل˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘شصو
ءانب ةينطولا ةيبرتلا عاطقب فظوم

موشسرملا نم21 ةداملا سصن ىلع

يف خرؤوملا80- 513 يذيفنتلا

ممتملاو لد˘ع˘م˘لا8002/01/11

21-042. يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لا˘ب

نأا نكمي» هنأا ىلع سصنت يتلاو
ى˘لإا ةد˘ن˘˘شسم˘˘لا ما˘˘ه˘˘م˘˘لا ح˘˘شضو˘˘ت
ةينطولا ةيبرتلاب ةشصاخلا كÓشسأ’ا

نوناق˘لا اذ˘ه ي˘ف ةدد˘ح˘م ي˘ه ا˘م˘ك
ن˘˘م رار˘˘ق˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘شسا˘˘˘شسأ’ا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
ه˘نأا يوار˘م˘ع ر˘ب˘ت˘عاو.«ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
’ ع˘˘شضي˘˘شس تارار˘˘˘ق˘˘˘لا رود˘˘˘شصب
˘ما˘˘ه˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد˘˘ت˘˘ل اد˘˘ح ة˘˘لا˘˘ح˘˘م
ةعام˘ج˘لا دار˘فأا ن˘ي˘ب تا˘عار˘شصلاو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘ه˘شسي يذ˘لاو ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا
ةشصاخ ،اهريشسو ةيشسردملا ةايحلا

هل رودشص لوأا فرع موشسرملا نأاو

خيرات ذنم يأا ةنشس11 يلاوح ذنم

مل ةعاشسلا دحلو،8002/01/11
ةيقيبطتلا سصوشصنلا سضعب ردشصت
لكو كلشس لك ماهم ديدحتل هل
ةديدج بتر ثادحتشسا مغر ةبتر
˘مو˘شسر˘م˘لا ي˘ف ةدو˘جو˘م ن˘˘كت م˘˘ل

ءاغ˘لإا م˘ت يذ˘لا09-94 يذيفنت˘لا
ةداملا سصن بجومب هماكحأا مظعم

80- يذيفنتلا موشسرملا نم971

ريثكلا لازامف اهئاغلإا مغرف،513

ة˘˘يرازو˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا˘˘ب كشسم˘˘ت˘˘˘ي

تا˘ي˘حÓ˘شصلاو ما˘ه˘م˘ل˘ل ةدد˘ح˘م˘لا

1991 ة˘ن˘شس ي˘ف ا˘ه˘ب˘ل˘غأا ردا˘شصلا

ي˘ت˘لا ة˘يرذ˘ج˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا م˘˘غر

ةينوناقلا ةمو˘ظ˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع تأار˘ط

عاطقو امومع ةيمومعلا ةفيظولل

اهمهأا،اشصوشصخ ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا نوناقلا

قلعتملا60-30 رمأ’ا و40-80

ةفيظولل ماعلا يشساشسأ’ا نوناقلاب

نيناوقلا رودشص كلذكو،ةيمومعلا

ةشسردملل ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا

ةطشسوتملاو (61-662) ةيئادتب’ا

، (71-261) ةيوناثلاو (622-61)

ة˘˘˘يرازو˘˘˘لا تارار˘˘˘ق˘˘˘لا رود˘˘˘˘شصو

8102 ةيليو˘ج21 يف ة˘خرؤو˘م˘لا

ةايحلا ميظنت تايفيك ددحت يتلا

ح˘شضوأاو .ا˘هر˘˘ي˘˘شسو ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا

ق˘با˘شسلا ي˘با˘ق˘˘ن˘˘لاو ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا

ةيبرتلا لا˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘ت’ا˘ب

ىلإا فدهت هتÓخدت نأا نيوكتلاو

يتلا ةيو˘بر˘ت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘مد˘خ

هتعانق لظ يف ، اهئانبأا دحأا ربتعي

هذ˘ه راد˘شصإ’ ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ي˘م˘˘هأ’ا˘˘ب

لهشستشس يتلا ةيرازولا تارارقلا

ةا˘ي˘ح˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘تو ر˘˘ي˘˘شس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

لخادتل دح عشضولو ، ةيشسردملا

دار˘فأا ن˘ي˘ب تا˘عار˘˘شصلاو ما˘˘ه˘˘م˘˘لا

ثيدحت اذكو ،ةيوبرتلا ةموظنملا

ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا سصو˘˘شصن˘˘لا

نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ةر˘˘يا˘˘شسمو ة˘˘ق˘˘فاو˘˘ت˘˘م

اذهلو.ةينطولا ةيبرتلل يه˘ي˘جو˘ت˘لا

ن˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا لءا˘˘شست بب˘˘شسلا

ةيرازولا تارارقلا رودشص تيقوت

ل˘كو كل˘شس ل˘ك ما˘ه˘م˘ل ةدد˘ح˘م˘لا

رادشصإاب لاجعتشس’ا ىلإا ايعاد ةبتر

رو˘˘˘ط˘˘˘لا كل˘˘˘شس سصخ˘˘˘ت تارار˘˘˘˘ق

.رمأ’ا ئداب يف يئادتب’ا
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:ةشسبت نم دكؤوي مامح يلع

ع˘يرا˘صشم˘ل˘ل ة˘ي˘نإز˘ي˘˘م ’»
نم دب’و تاصسإرد نود
يئإوصشعلإ ءانبلإ ةبراحم
«ةيدوأ’إ برق

ةيئاملا دراوملاو يرلا ريزو دكأا
ة˘˘˘لود˘˘˘لا نأا ىل˘˘˘ع ما˘˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تا˘ق˘ف˘ن˘لا د˘˘ي˘˘ششر˘˘ت ىل˘˘ع ة˘˘مزا˘˘ع
قلع˘ت˘ت تا˘ح˘ي˘شضو˘ت ىط˘عأا ن˘ي˘ح

عيراششملل ةيلاملا ةفلغأ’ا حنمب
،ه˘عا˘ط˘ق˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ام نأا نأاششلا اذه يف لاق ثيح
ىل˘˘˘ع ىن˘˘˘ب˘˘˘ي ة˘˘˘لود˘˘˘لا هد˘˘˘˘شصر˘˘˘˘ت
متي ةينقت تاططخمو تاشسارد

تا˘ي’و˘لا م˘ي˘عد˘ت ا˘˘ه˘˘شسا˘˘شسأا ىل˘˘ع
.ع˘يرا˘ششم˘لا زا˘ج˘ن’ تا˘ي˘ناز˘ي˘م˘ب
ي˘ت˘لا تا˘ي’و˘لا ضضع˘ب˘ب لد˘ت˘شساو
ن˘م ا˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا ن˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا
تفو˘ت˘شسا نأا د˘ع˘ب ي˘لا˘م˘لا م˘عد˘لا
عيرا˘ششم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘شضم˘لا تا˘شسارد˘لا
ة˘˘˘ي’و ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘كذو ةرر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

ضضع˘ب ل˘م˘ع با˘عأا ا˘م˘ك ة˘ل˘˘ششن˘˘خ
ي˘˘ف ه˘˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا

ة˘شسب˘ت ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ ىر˘خأا تا˘˘ي’و
ةبكاوم راطإا يف معدلا بلط يف
ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘˘لا

اهدنع بلطت˘ي ة˘ق˘ب˘شسم تا˘شسارد
يفو.تاجايتح’ا لكب ل˘ف˘ك˘ت˘لا
ةرورشض ىلإا ريزولا اعد رخآا قشش
ي˘ف ة˘ي˘˘عدر تاءار˘˘جإا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ءا˘˘˘شضق˘˘˘لا قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن
ة˘يدوأ’ا فا˘ف˘شض ىل˘ع يو˘شضو˘ف˘لا

يد˘شصت˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا يرا˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ي˘˘˘ئاو˘˘˘ششع˘˘˘لا ي˘˘˘مر˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘هاو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ل
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ب˘ل˘شصلا تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل

را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف تا˘نا˘شضي˘ف˘لا ثود˘ح
ة˘يد˘˘ج ر˘˘ث˘˘كأا ع˘˘يرا˘˘ششم م˘˘ي˘˘شسر˘˘ت
تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل
ر˘يزو˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘يو.ة˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘شسب˘ت ة˘ي’و˘ب ل˘ح ما˘م˘ح ي˘˘ل˘˘ع
ثي˘˘˘ح ،مر˘˘˘شصن˘˘˘م˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘م˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

را˘طإا ي˘ف ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘ت
ة˘ع˘با˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا ر˘ي˘شس د˘ق˘˘ف˘˘ت
ريزو راز ةبشسان˘م˘لا˘بو ه˘عا˘ط˘ق˘ل
ةجلو دشس ةيئاملا دراوملاو يرلا

561 با˘ع˘ي˘ت˘شس’ا ة˘قا˘ط˘ب قÓ˘م

تغ˘ل˘ب ثي˘ح بع˘ك˘م ر˘ت˘م نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
نم لمأايو58% ءÓتم’ا ةبشسن

تشس ديوز˘ت ما˘ه˘لا عور˘ششم˘لا اذ˘ه
هاي˘م˘لا˘ب ة˘ي’و˘لا لا˘م˘شش تا˘يد˘ل˘ب
م˘ت˘ت ا˘˘م˘˘ث˘˘ير بر˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘شصلا

ضصئا˘ق˘ن˘لا ل˘كو ط˘بر˘لا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ريزولا علطاو.ةنشسلا ةياهن لبق
ءلم نازخ لاغششا قÓطنا ىلع
بع˘˘ك˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘م ف’أا5 بورشش
ح˘ن˘مو ر˘يد˘لا فا˘ح˘لو˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب

رتم ف’أا01 ةردقب رخأا نازخ
لد˘ع تا˘ن˘ك˘˘شس ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل بع˘˘ك˘˘م
اذه ديدج˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا بط˘ق˘لاو
قيرطب ةيفشصتلا ةطحم نياعو
اهتيزهاج ظح’ نيأا ةنيطنشسق
نم ءاهتن’ا راظتنا يف ةمدخلل
1 ةفاشسم ىلع تاونقلاب طبرلا

ن˘ي˘ع ن˘م ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م لÓ˘خو م˘ل˘ك
لاغششأ’ا لام˘ك˘ت˘شسا˘ب ر˘مأا نا˘ك˘م˘لا

ةطحملا نيكمتل تقو برقأا يف
ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م لو˘˘خد ن˘˘˘م
و˘هو ر˘خآا درو˘م ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
يف فرشصلا هايم لامعتشسا ةداعإا
ريزولا دقفتو  .يحÓفلا يقشسلا
ها˘ي˘م˘˘لا ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ا˘˘شضيأا

لز˘˘˘ن م˘˘˘ث ةز˘˘˘نو˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب قارز˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب
دشسب هل قفارملا دفولاو ريزولا

ل˘˘ح˘˘ل ا˘˘عدو ىر˘˘شسو˘˘لا فا˘˘شصف˘˘شص
حومطلا عورششم˘لا اذ˘ه تا˘قو˘ع˘م
بور˘˘˘˘˘ششلا ءا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
ن˘م د˘شسل˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل
هنم ةبيرقلا قطانملاو فايرأ’ا

ة˘˘˘˘˘شصح ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م بل˘˘˘˘˘˘ط ة˘˘˘˘˘˘شساردو
ضصوشصخبو .ةيحÓفلا يشضارأÓل

دافأا يحÓفلا يقشسلل رابآ’ا رفح
ضصي˘خار˘ت˘لا ح˘ن˘م مد˘ع˘ب ر˘يزو˘˘لا
عاد˘˘ب ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.ةيفوجلا هايملا بوشسنم لئاشضت
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نامشضب ةلودلا مازتلا «ماده ناشسح يناجيت «يعامتج’ا نامشضلاو ليغششتلاو لمعلا ريزو دكأا
تناك امهم كلذو ةماع ةفشصب يعامتج’ا نامشضلا ةموظنم رارمتشساو دعاقتلا تاششاعم

ىلع عشساو قاطن ىلع اهلوادت مت املثم دعاقتلا ماظن ىلع تاحÓشصإا دوجو ايفان فورظلا
. يعامتج’ا لشصاوتلا تاشصنم

ةيبرتلا عاطق يفظوم نيب تاعارشصلل دح عشضو لجأا نم

يذيفنتلإ موصسرملإ ماكحأإ قيبطتل تإوعد
لجاعلإ بيرقلإ يف80-513

ينطولا قوشسلا اهششيعي يتلا دوكرلا ةلاح لظ يف

ةدع عم عمتجت لجيجب ةرÓب عنصصم ةرإدإإ
 جراخلإ ىلإإ ديدحلإ ريدصصت يف عورصشلل تاكرصش
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لوألا يرسضحلا نمألا حلاسصمل ةلمح يف

ةلسشنخ ةنيدم طسسوب ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأأ مهتزوحب نيمرجم3 فيقوت

لكيه ىلع عوبسسألا ةياهن رثع
لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ضصخ˘˘سشل ي˘˘م˘˘ظ˘˘˘ع
تسسو˘سسا˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا
رداقلا دبع ريمألا ةيدلبل ةعباتلا
جربلا ئطاسشب اديدحتو لجيجب

ةيامحلا حلا˘سصم تل˘خد˘ت ثي˘ح
لكيهلا اذه لا˘سشت˘نإل ة˘ي˘ند˘م˘لا

ي˘ف ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘لإا ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو
قيق˘ح˘ت ه˘ي˘ف ح˘ت˘ف يذ˘لا تقو˘لا
فورظو هبحاسص ةيوه ةفرعمل
ةقباطتم رداسصم تدكأاو .هتافو
نور˘˘م˘˘ي او˘˘نا˘˘ك ا˘˘سصا˘˘خ˘˘سشأا نأا
ةيدلبب يحايسسلا جربلا ئطاسشب
م˘خا˘ت˘م˘لاو ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مألا

34 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل
لكيهلا نم ءزج زورب اوظحل
نم هجورخو روكذملا يمظعلا
ع˘فد يذ˘لا ر˘مألا لا˘مر˘˘لا تح˘˘ت
ح˘لا˘سصم˘ب لا˘˘سصتإلا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ب
يتلا ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ن˘مألا
هلقنو لكي˘ه˘لا ءÓ˘جإل تل˘خد˘ت
ي˘˘ف كلذو ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘لإا
قيق˘ح˘ت ه˘ي˘ف ح˘ت˘ف يذ˘لا تقو˘لا
اذ˘ه بحا˘سص ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ه˘تا˘فو فور˘ظ اذ˘كو ل˘˘كي˘˘ه˘˘لا

لو˘˘ح ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك برا˘˘سضت ط˘˘سسو
اذ˘ه بحا˘سصل ىر˘ج ا˘م ة˘ق˘ي˘ق˘ح
ي˘ت˘لا ه˘تا˘فو فور˘ظو ل˘كي˘ه˘لا
.زاغلألا نم ريثكلا اهب طيحت
يف رداسصملا ضضعب ناوتت ملو

بحا˘˘سص نو˘˘ك ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا
نو˘كي د˘ق رو˘كذ˘م˘لا ل˘˘كي˘˘ه˘˘لا

ةرتف لبق لتق ةيل˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ح˘سض
هتثج نفدت نأا لبق نمزلا نم
ضسم˘˘ط ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘مر˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةقطنملا نأاو ة˘سصا˘خ ة˘م˘ير˘ج˘لا
تناك اهب هلكيه ىلع رثع يتلا
ي˘˘˘طا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘خو˘˘˘˘ك م˘˘˘˘سضت
تا˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لاو تار˘˘كسسم˘˘لا

مئارجلا نم ريثكلا اهب تثدحو
نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ، ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس تقو ي˘˘˘˘ف
اهب رثع نأاو قبسس اهتاذ ةقطنملا

نيبت لثامم يمظع لكيه ىلع
لبق نم لتق باسشل دوعي هنأاب
ن˘ي˘ب فÓ˘خ د˘ع˘ب ر˘˘خآا ضصخ˘˘سش
ةا˘ت˘ف لو˘ح ي˘نا˘ج˘لاو ة˘ي˘ح˘سضلا

ر˘˘ي˘˘خاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ددر˘˘ت˘˘ت تنا˘˘ك
اذهب ةرسشتنم تناك يتلا داسسفلا
تثد˘˘ح˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ئ˘˘طا˘˘سشلا

لكيهلا نوك نع ىرخأا رداسصم
دوعي امبر فسشتكملا يمظعلا

ردغ يذلا رحبلا اياحسض دحأل
نأا ل˘ب˘ق قرزألا ر˘˘حا˘˘سسلا م˘˘ه˘˘ب
نفد˘تو ه˘ت˘ث˘ج˘ب جاو˘مألا ي˘مر˘ت
اهفسشتكي نأا نود لامرلا تحت
تلا˘م˘ت˘حإلا ل˘ك ى˘ق˘ب˘ت˘˘ل د˘˘حأا

ن˘م ءا˘ه˘ت˘نإلا ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا ةدراو
اذ˘ه˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف يذ˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
. ضصوسصخلا
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يرحتلاو ثحبلا ماهم راطإا يف
تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ئار˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘ع
طسسولا يف ةيلقعلا تارثؤوملاو
تامولعم رثإا ىلعو ،يرسضحلا

ح˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘ت ،ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ةر˘ئاد ن˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا

دحأا فيقوت نم يتانزلا يداو
يف مهيف هب˘ت˘سشم˘لا ضصا˘خ˘سشألا
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ج˘˘يور˘˘ت
نم غلابلا ،ةسسولهملا ةيودألاو

يداوب مي˘ق˘م ،ة˘ن˘سس24 رمعلا
لوأا جهن ىوتسسم ىلع ،يتانزلا
دعبف .ي˘تا˘نز˘لا يداو˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا نأا˘سشب ة˘مزÓ˘˘لا

ضصارقأا ىلع روثعلا مت ،هلحمو

063 عومجمب ةيلقع تارثؤومو

ضصرق841 يف ةلثمتم اسصرق

ضصرق381 ،غلم50 ليديكراب

90 ،غ˘˘˘ل˘˘˘˘م01 نوسسكارولك

80 ،غ˘ل˘م01 ما˘ب˘يزار˘ب ضصار˘˘قأا

60 ،غلم60 مابيزابورب ضصارقأا

ضصارقأا60و لودامارط ضصارقأا
ة˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م نو˘˘˘ل˘˘˘لا ءار˘˘˘سضخ
ءاود ن˘ي˘˘ترورا˘˘ق ،ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت˘˘لا

،ليتوزيإا عون نم نيتلمعتسسم
ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
عسضاخلا ريغ يبنجألا غبتلا نم
ر˘ي˘غو ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا ة˘ب˘قار˘˘م˘˘ل˘˘ل

00081 عومجمب هب حرسصملا

19 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘سس ة˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ع
لك تاقيل عون نم ةسشوطرخ

72 ،بل˘˘ع01 اهب ةسشو˘طر˘خ
لك لاياور عون نم ةسشوطرخ

06 ،بل˘˘ع01 اهب ةسشو˘طر˘خ

لك اهب نوب عون نم ةسشوطرخ

،بلع01 ةسشوطرخ

3 ضسكأا عون نم نيتسشوطرخ

،بلع01 ا˘ه˘ب ة˘سشو˘طر˘خ ل˘ك
با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإلا˘˘˘˘˘ب

بلع504 ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘يرا˘˘ن

06 اه˘ب ةد˘حاو ل˘ك تا˘ع˘قر˘ف˘م

00342 عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب يأا ةد˘˘حو

11 ،(SDRATEP) ةد˘˘˘˘˘حو

خ˘˘˘˘˘˘˘يراو˘˘˘˘˘˘˘˘سص ة˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع

لك (GNILTSIHW) ةمÓعب

يأا ة˘ع˘ط˘ق441 ا˘˘ه˘˘ب ةد˘˘حاو

83 ،ةد˘˘˘حو4851 عوم˘ج˘م˘ب
ةيرانلا باعلأÓل افذاق اخوراسص

LACIGAM) ة˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب

STOHS) ايلام اغلبم اريخأاو
ى˘ل˘ع.تا˘ع˘ي˘ب˘م˘لا تاد˘ئا˘ع ن˘م
هيف هبتسشملا ليوحت مت روفلا
مت ام زجحو ،ةطرسشلا زكرم ىلإا
قيقحت حتف ثيح ،هيلع روثعلا
فلم هدسض نوكو ةيسضقلا يف
ةزا˘ي˘˘ح˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف ن˘˘ع ي˘˘ئا˘˘سضق
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘˘لاو
ةعاسضب عيبلل ضضرع ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
نود ضشغ˘ل˘ل ة˘سسا˘سسح ة˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا

ة˘˘˘عا˘˘˘سضب و تا˘˘˘ب˘˘˘˘ثإا ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ثو
(ة˘˘يرا˘˘ن با˘˘˘ع˘˘˘لأا) ةرو˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘م
.بيرهتلا قيرط نع ةدروتسسم
كلذ رثإا ىلع مدق هيف هبتسشملا
رحب يتانزلا يداو ةمكحم مامأا

ي˘ف رد˘سص ن˘يأا ،عو˘ب˘˘سسألا اذ˘˘ه

ةعبسس7 ـب م˘˘˘˘˘كح ه˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ح
ةمارغو ،ةذفا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘سس
.ةذفان ةيلام
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ةطرسش ةعاسضبلاو نيفلاخملا ميلسست مت ثيح

ةمار˘غ˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘سسإل دود˘ح˘لا

ءاسسم جد00,000.307.3 ـب ة˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا

ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا ة˘˘قر˘˘ف ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برألا

ةلو˘ل˘م˘ب يدود˘ح˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ي˘ناو˘يد˘لا

ةيلوب ةيدودحلا ةهجلل لباقملا ةقربط

ة˘ير˘ئاز˘ج ةرا˘ي˘سس فا˘ق˘يإا ن˘˘م فرا˘˘ط˘˘لا

نازخ لخادبو يرئازج اهدوقي ميقرتلا

ةردخ˘م˘لا بو˘ب˘ح˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك دو˘قو˘لا

يو˘ن˘ي نا˘ك ة˘ب˘ح ف˘لأا11 ب ترد˘˘˘˘ق

نطفتو يرئازجلا رطقلا وحن اهبيرهت

م˘لا˘ع˘م ه˘ي˘ل˘ع حا˘سضتا د˘ع˘ب ه˘ل ناو˘˘عألا

كر˘ح˘م ل˘ط˘ع˘ت رر˘˘كت د˘˘ن˘˘ع كا˘˘ب˘˘ترلا

زا˘ه˘ج ى˘ل˘ع ه˘عا˘سضخإا م˘ت˘ي˘ل ه˘˘ترا˘˘ي˘˘سس

ام وهو ضشيتفتلاو قي˘قد˘ت˘ل˘ل ر˘ي˘نا˘كسسلا

اهنيزنب نازخ لخادب روثعلا نم نكم

ضصارقأا اهلخادب ةيكيتسسÓب ضسايكأا ىلع

عون نم اهرثكأا عاونألا ةفلتخم ةردخم

ليوحت متيل ““ اكيرإا ““ و ““ راغديأا ““

لبق قيقحتلل ينمأا زكرم ىلإا ىنعملا

.يسسنوتلا ءاسضقلا ىلع هتلاحإا
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حلاسصم اهب تماق ةينمأا ةلمح يف
ط˘سسو˘ب لوألا ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مألا

م˘ت ،لوألا ضسمأا ة˘ل˘سشن˘خ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م

نوزوح˘ي ضصا˘خ˘سشأا3 ف˘ي˘قو˘ت
مت ثيح ،ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا
ى˘لوألا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
رمعلا نم تانيرسشعلا يف ضصخسش
روثعلا مت يدسسجلا ضسملتلا دعبو
نم روظ˘ح˘م ضضي˘بأا حÓ˘سس ى˘ل˘ع
لامكتسسا دعب ، موجن ثÓث عون

مامأا هميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا
ةمكحم ىدل ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
يروفلا لوثملا بجو˘م˘ب ة˘ل˘سشن˘خ
يسضقي هدسض يئاسضق مكح ردسص
ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ن˘˘ير˘˘ه˘˘سشب

يف . جد00002 :اهردق ةيلام
ضسفن تماق ةهباسشم ةيناث ةيسضق
ءارجإاب ير˘سضح˘لا ن˘مألا ح˘لا˘سصم
ن˘ع ضصخ˘سش د˘سض ي˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م
ضضي˘بأا حÓ˘سس ةزا˘˘ي˘˘ح عو˘˘سضو˘˘م
روظحم (موجن ةثÓث وذ نيكسس)
مامأا هميدقت مت ،يعرسش دنسس نود

ةمكحم ىدل ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
يروفلا لوثملا بجو˘م˘ب ة˘ل˘سشن˘خ
قيقحتلا يسضاق هدسض مكح ردسص
و اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘سسب˘˘ح ر˘˘ه˘˘˘سشأا ة˘˘˘ت˘˘˘سسب

عم ةذفان ةيلام ةمارغ جد00002
، ةثلاث ةيسضق يفو .هليبسس ءÓخإا

رسصانعل ةينيتور تايرود ءانثأاو
ةطرسشلل عباتلا يلي˘ل˘لا ل˘ي˘كسشت˘لا
تفل ةلسشنخ ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا
دنع اهوب˘سشم ا˘سصخ˘سش م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا

ماق ةطرسشلا رسصا˘ن˘ع˘ل ه˘تد˘ها˘سشم
وذ ن˘ي˘كسس) ضضي˘بأا حÓ˘سس ي˘مر˘ب

رثإا ىلع ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت (مو˘ج˘ن30
نمألا ةحسصمل هدايتقا متو كلذ
ذا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘تل لوألا ير˘˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘˘لا
ضصوسصخب ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
ل˘ي˘كو ما˘˘مأا ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘تو كلذ
ةلسشنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

ضضي˘˘بأا حÓ˘˘سس ةزا˘˘ي˘˘ح مر˘˘ج ن˘˘ع
ي˘˘عر˘˘سش د˘˘ن˘˘سس نود رو˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘م
ن˘يأا ، يرو˘ف˘لا لو˘ث˘م˘لا بجو˘˘م˘˘ب

اذفان اسسبح ماع هقح يف ردسص

جد00002:ـب ردقت ةيلام ةمارغو
. ةسسلجلا نم عاديإلا عم

 يناثلا مويلل مهتاجاجتحا هايملل ةيرئازجلا لامع لسصاو اميف

 تÓهمملاب ةبلاطملل قيرطلأ نوقلغي لجيجب ةدأّدحلأ يح ناكسس
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قطانمب تا˘جا˘ج˘ت˘حإلا تل˘سصاو˘ت
بب˘سسب ل˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو ن˘˘م ةد˘˘ع
لامعلل ةيسشيعملا لاوحألا يدرت
ضضع˘ب˘ل ة˘با˘ج˘ت˘˘سسإلا مد˘˘ع اذ˘˘كو
تعفر نأاو قبسس يتلا بلاطملا

قطان˘م˘لا ضضع˘ب نا˘كسس ل˘ب˘ق ن˘م
ناكسسل ةبسسن˘لا˘ب لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك
ىلإا اوجرخ نيذلا ةدادحلا ةقطنم
عسضوب ةبلاطملا لجأا نم عراسشلا

ردغ نم مهئانبأا يمحت تÓهمم
ل ي˘ت˘لا ا˘ه˘˘م˘˘ئار˘˘جو تارا˘˘ي˘˘سسلا
عوبسسألا ةمتاخ تنا˘كو .ي˘ه˘ت˘ن˘ت
ةددنملا تافقولاو تاجاجتحإلاب
يرز˘م˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ع˘سضو˘˘لا˘˘ب

ةمسصاع ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘ل˘ل

لامع لسصاو ثيح لجيج ةيلو

ها˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م

لÓخ نم ةبخاسصلا مهتاجاجتحا

يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل مهفقوت

مهبتاكمل مهترداغمو لمعلا نع

ة˘سسا˘ي˘˘سسب هو˘˘م˘˘سس ا˘˘م˘˘ب اد˘˘يد˘˘ن˘˘ت

ةدع ذنم اهنوسشيعي يتلا لهاجتلا

فلتخم نم م˘ه˘ئا˘سصقإاو تاو˘ن˘سس

ا˘ه˘ن˘م دا˘ف˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ت˘˘لا تادا˘˘يز˘˘لا

تاسسسسؤوم ىوتسسم ىلع مهبارتأا

لامعلا رهمجتو ، ىرخأا ةيمومع

ر˘ق˘م˘˘لا ما˘˘مأا ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ادد˘˘ج˘˘م

نيبلا˘ط˘م ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر˘لا

اوددن امك ، ةيعامتجإلا مهقوقحب

تهبوج يذلا قبطملا تمسصلاب

ىلوأاـلا ةيجاج˘ت˘حإلا م˘ه˘ت˘ف˘قو ه˘ب

يتلاو ءاعبرألا موي تميقأا يتلا

لام˘ع˘ل ة˘ع˘سساو ة˘كرا˘سشم تفر˘ع

.ةروكذم˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا تارا˘طإاو

ةنيدم يلا˘عأا˘ب ةداد˘ح˘لا ي˘ح˘ب ا˘مأا

ةياغ يف ءاوجألا تناك دقف لجيج

تارسشعلا جرخ امدعب برهكتلا

ىلإا يبعسشلا يحلا اذه ناكسس نم

ق˘ل˘غ ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘مد˘˘ق˘˘م عرا˘˘سشلا

ي˘˘˘ح ى˘˘˘لإا يدؤو˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا

بلا˘˘˘طو ، را˘˘˘ت˘˘˘كه ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘برألا

˘˘مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف نو˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لا

عار˘سسإلا ةرور˘سضب ي˘جا˘ج˘ت˘˘حإلا

ىوتسسم ىلع تÓهمم عسضو يف

لجأا نم مهيح ربعي يذلا قيرطلا

ىلع تابكر˘م˘لا با˘ح˘سصأا را˘ب˘جإا

ةيام˘حو ة˘عر˘سسلا ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا

يذلا تاقرطلا باهرإا نم مهئانبأا

ةمسصاعب حاورألا تارسشع طقسسأا

˘ما˘ع˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ضشي˘˘نرو˘˘كلا

مهنأاب نوجتحملا دكأاو ، يراجلا

ةيدلبلا حلاسصم نم ارارم اوبلاط

هذ˘˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘˘˘سضو ي˘˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘˘سسإلا

بجتسست مل اهنأا ريغ تÓهمملا

ى˘لإا م˘ه˘ع˘فد ا˘م و˘هو م˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط˘ل

ةجرخلا هذهب ما˘ي˘ق˘لاو د˘ي˘ع˘سصت˘لا

نيلوؤوسسملا هابتنا تفل لجأا نم

ناكسسو مهئا˘ن˘بأا˘ب قد˘ح˘ي ا˘م ى˘لإا

.راطخأا نم امومع يحلا

ةيسسنوتلاو ةيرئازجلا كرامجلل نيتلسصفنم نيتيلمع يف

 صسولهم صصرق فلأأ71 ةبأرق زجح
ينطولأ بأرتلأ ىلإأ صسنوت نم اهلاخدإأ ددسصب

 رحبلا ىقرغ دحأل وأا هلتق دعب هتثج تنفُد سصخسشل نوكي نأا حجري

ةيوهلأ لوهجم يمظع لكيه ىلع روثعلأ
 لجيجب تسسوسسات ئطاسشب

ةملاق

أذفان انجسس تأونسس70
يتانزلأ يدأوب مهتملأ قح يف

ةيمك زجح نم ،عوبسسألا ةياهن يف ةسسبتب نويعلا سسأار يدودحلا زكرملاب كرامجلل نيرفاسسملا سصحف ةقرف رسصانع نكمت
ةسصاخلا ةدايقلا ةحول فيواجت لخاد ماكحإاب ةأابخم تناك سسولهم سصرق6085 يف تلثمت ةسسولهملا ةيودألا نم ةربتعم

 .سسنوت نم مداق ينطولا بارتلا ىلإا لوخدلا تاءارجإا مامتإا ددسصب ناك رفاسسمل ةيحايسس ةرايسسب

يقأوبلأ مأاب تابكرملأ صصوسصلل أدح عسضي لوألأ يرسضحلأ نمألأ
52و81 نيب امهنسس حوارتي نيسصخسشل دح عسضو نم يقاوبلا مأل لوألا يرسضحلا نمألاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف عوبسسألا ةياهن تنكمت
تاقÓعلاو لاسصتلا ةيلخ نايب بسسحب ةيسضقلا تايثيح, يقاوبلا مأا ةنيدمب طسسوب تابكرملا لخاد نم ةقرسسلا اياسضق يف امهطروتل ةنسس

مأاب لوألا يرسضحلا نمألاب ةطرسشلا ةحلسصم ىلإا ناتيحسض مدقت نيأا9102 ربوتكأا8و6 خيرات ىلإا دوعت يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب ةماعلا
دوقن اهب ةظفحمو لوألا ةيحسضلل لاقن افتاه تفدهتسسا يتلا مهتابكرم لخاد نم ةقرسسلا عوسضوم يف نيلوهجم دسض ىوكسشب يقاوبلا
فرط نم اهيلع لسصحتملا اذكو ةاقتسسملا تامولعملا لك لÓغتسسإابو ةيئاسضقلا ةيطبسضلا لاجر تاقيقحتو تايرحت ، ةيناثلا ةيحسضلل

ىلإا لوح ناذللاو80.01.9102 :خيراتب امهفيقوتو امهيف هبتسشملا ةيوه ديدحت نم تنكم،84.51 رسضخألا طخلا ربع نينطاوملا دحأا
لخاد نم ةقرسسلاو ةبكرم لخاد نم ةقرسسلا» يتيسضق نع امهدسض يئازج فلم زجنأا نأا دعبو .قيقحتلا لامكتسسا لجأا نم ةحلسصملا رقم
GCMªó RgÉQ.امهرمأا يف تلسصف يتلا عوبسسألا ةياهن ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجومب امدق «دوعلا عم ةبكرم

ةبانعب طاطيب حبار راطمب يرثأا عنسصلا ميدق سسدسسم زجح مت اميف

فراطلاب يسسنوت رانيد00011 زجحت لوبطلأ مأأ كرامج
رانيد00011 زجح نم عوبسسألا ةياهن عم يسضاملا سسيمخلا موي فراطلاب لوبطلا مأا يدودحلا زكرملا ىوتسسم ىلع ةلماعلا كرامجلا حلاسصم تنكمت
ىلع روثعلا مت نيأا روبعلا تاءارجإا مامتإل نيينعملا ةعتمأا سشيتفت ةيلمع لÓخ كلذو ةيسسنوتلا ةيسسنجلا نيلماح نيسصخسش ةزوحب تناك يسسنوت
حلاسصم تعاطتسسا ىرخأا ةهج نم .نيينعملا نيسصخسشلا دسض ارسضحم ررح يذلا و فرسصلا ةفلاخم نوناقل اقبط هزجح مت يذلا روكذملا غلبملا
نم ةمداق ةلحرل سصحف ةيلمع رثإا ةبانع ةيلوب طاطيب حبار راطمب نيرفاسسملا سصحفل ةيسسيئرلا ةيسشتفملا ىوتسسم ىلع ةلماعلا كرامجلا

 هللا ىطعم.ن.يرثأا عنسصلا ميدق سسدسسم زجح نم ةيسسنجلا جودزم رفاسسم ةعتمأا سشيتفت دعب فسشتكأا ،ايليسسرم
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نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو

حلاسصمل ةعباتلا ةروكذملا ةنجللا

ةيدلبب اهلولح دعب ةيلخادلا ةرازو

صشيتف˘ت˘ب تما˘ق ن˘يأا را˘م˘ع يد˘ي˘سس

ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا صسراد˘م˘لا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع

ةرم تلزن كلذ˘ب ر˘سضح˘م ر˘ير˘ح˘تو

م˘ت ثي˘ح را˘ج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ىر˘˘خأا

ةيئادتبلا ةسسردملا صشيتفتل لقنتلا

ءا˘سضعأا ة˘ق˘فر » ر˘ي˘غ˘سص ر˘ها˘ط˘˘لا»

فلكملا بختنم˘لاو ةر˘ئاد˘لا ة˘ن˘ج˘ل
نوؤوسشلاو ة˘ي˘سسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا˘ب
 .راجحلا ةيدلبب ةيعامتجلا

ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو ح˘˘لا˘˘سصم تنا˘˘كو
ن˘ع طرا˘ف˘لا ءا˘ع˘برألا مو˘ي تن˘ل˘عأا
ةرازو نع ةلثمم تاراطإا عورسش
و ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
تارا˘يز ي˘ف ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا

ةيلولا حلاسصم فلتخم˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
مدقت ىدم ىلع فوقولا لجأا نم
اميسس ل زيهجتلا عيراسشم لاغسشأا

قود˘ن˘سص ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘لو˘˘م˘˘م˘˘لا

تاعامج˘ل˘ل نا˘م˘سضلا و ن˘ما˘سضت˘لا

 .ةيلحملا

ر˘˘يزو نأا ةرا˘˘سشإلا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘˘لاو

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

هنأا نلعأا ناك ةينارمع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو

ةلو ى˘˘لإا تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘ط˘˘˘عأا

مسسوملا قÓطنا لبق ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

لجأا ن˘م9102/0202 يسسارد˘لا

ىو˘سصق˘لا ة˘عر˘سسلا ى˘لإا لا˘ق˘˘ت˘˘نلا

ليهأاتلا ةداعإا ةيلمعب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف

نع اف˘سشا˘ك ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا صسراد˘م˘ل˘ل

تاراطإا اهب موقي ةيسشيتفت ةمهم

قيبطت ىدم ىلع فوقولل ةرازولا

م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

لÓخ نم لاجملا اذه يف اهؤوادسسإا

ةيمويلا ةينادي˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ىد˘م

ماعطإلاو ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل

ريراقت دادعإاو ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لاو

. كلذ لوح ةيعوبسسأا

شسردمتلا فورظو ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا يف لاغسشأ’ا مدقت ىدم ةبقارمل

راجحلاو رامع يديشس يتيدلب يف ةيرازو ضشيتفت ةنجل
 ةيبسشخ ةبرعو ةلواط93 زجح

ةعابلا دشض ةلمح نششي نمألا
زاغلا ةمربب نييوشضوفلا

دارم ضشوديدو
يسضاملا عوبسسألا ةياهن ةبانع نمأا حلاسصم ترسشاب

ىلإا نييوسضوفلا راجتلا ةدوع عنمب ةيعون ةيلمع

او˘نا˘كو تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ا˘˘هو˘˘ل˘˘ت˘˘حا ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألا

نكمت ثيح،ةيعرسشلا ريغ مهتراجت اهيف نوسسرامي

ةلواط93 ز˘ج˘ح ن˘م صسما˘خ˘لا ير˘سضح˘لا ن˘مألا

ةمربو دارم صشوديد يح نم لكب ةيبسشخ ةبرعو

،صصاسصتخلا عاطقب ريهطت ةيلمع رثإا ىلع زاغلا

تاطلسسلا اهتنسش يتلا ةلمحلا دعب ءاج رارقلا اذه

نييعرسشلا ريغو نييوسضوفلا راجتلا دسض ةيئلولا

تلوح يتلا و ةيزاوملا ةراجتلا ىلع ءاسضقلا فدهب

اياقب ءارج تايا˘ف˘ن˘لا ن˘م نا˘كم ى˘لإا ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م

نكامأا يف ةعابلا اهكرتي يتلا هكاوفلا و رسضخلا

يذ˘لا يرور˘م˘لا قا˘ن˘ت˘خلا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن .م˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب

.هيف نوببسستي

تاسسايسسلاب اوددن نويوسضوفلا راجتلا مهتهج نم

نيذلا ةقطنملاب لا˘ط˘ب˘لا با˘ب˘سشلا ءازإا ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا

ىلع لوسصحلا دسصق ةليسسو ةيأا اودجي مل مهبسسح

حلاسصم تفّثك رخآا بناج نم، مهسسفنأا هب نوليعي ام

نم ديدعلاب اهطاسشن ،مايألا هذه ةبانع ةيلو نمأا

نيمرجملاو مارجإلا نم اهريهطتل ،ةنيدملا تايدلب

ثيح ،رثكأا تلحفتسسا يتلا ةيعرسشلا ريغ ةراجتلا و

طاسشن نم دحلل ،ناوعألا نم ربتعم ددع دينجت مت

ةيمومعلا نكامألا ريرح˘تو ،ن˘ي˘يو˘سضو˘ف˘لا را˘ج˘ت˘لا

ابلسس صسكعنت يتلا ةرهاظلا هذه نم ،ةفسصرألاو

باحسصأا راجتلا طاسشنو ينطولا داسصتقلا ىلع

اونمت رامع يديسس ونطاوم مهبناج نم .تÓحملا

متي نأاو رامع يديسس ةيدلب ىلإا ةلمحلا هذه دتمت نأا

تلحفتسسا يتلا ةيزاوملا ةراجتلا نم اسضيأا اهريهطت

غرافم ىلإا لو˘ح˘ت˘ت ءا˘ي˘حألا بل˘غأا تل˘ع˘جو ار˘ي˘ث˘ك

ةعماجلا لخدم مامأا ثدحي ام رارغ ىلع ةيمومع

ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م، ار˘ي˘ث˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ةرو˘سص هو˘سش يذ˘لا

دق تناك رامع يديسس ةيدلبل ةيلحملا تاطلسسلا

ة˘عا˘ب˘لا ح˘ن˘م بار˘ت˘قا ن˘ع تار˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع تد˘˘كأا

م˘ت ة˘ي˘ب˘ع˘سش قاو˘سسأا ثÓ˘ث ي˘ف ة˘ي˘ما˘ظ˘ن تÓ˘˘ح˘˘م

نأا ريغ اهيلع نييÓملا فرسص مت يتلاو اهؤواسشنإا

 .قرو ىلع ربح درجم دوعولا لك ةعاسسلا دحل
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تاي’ولا فلتخم نم جارد001 ةكراسشمب

ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا
 ةيلبجلا تاجاردلل
مويلا ريششع نيعب

ةينطولا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م مو˘ي˘لا ن˘سضت˘ح˘ت

بابسشلا ةيريدم اهمظنتسس يتلاو ةيلبجلا تاجاردلل

ةطبارلا تاجاردلل ةيرئازجلا ةيداحتلاو ةسضايرلاو

نو˘ب و˘ل˘كي˘سس يدا˘ن ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا

جارد001 ةكراسشم ده˘سشت˘سس ي˘ت˘لاو ،تا˘جارد˘ل˘ل

رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘طو˘لا تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م او˘˘مد˘˘ق

،مناغتسسم ،ترايت ،نارهو ،صسابعلب يديسس، ناسسملت

،ةدكيكسس ،فيط˘سس ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

ةفاسضإلاب ةفلجلا، ةركسسب ،ةسسبت ،ةنيطنسسق ،ةنتاب

قيرف رارغ ىلع.ةبانع ةنيدم نولثميسس داون ىلإا

،ميرك يسساف نم لكب كراسشيسس يذلا نوب ولكيسس

،دارم يلÓع ،هللا دبع ايوسش ،صسايلإا دمحم ينوناك

حÓسص بايغ ع˘م ،لدا˘ع ل˘يدا˘ن˘ق،د˘لا˘خ ه˘ل˘لا ءا˘ط˘ع

ءانثأا اهل صضرعت يتلا ةباسصإلا ببسسب رابج نيدلا

ىلع ةقÓطنلا نوكتسس هتاذ قايسسلا يف ،ريسضحتلا

نيع ةيسسورفلا يدان نم فسصنلاو ةنماثلا ةعاسسلا

يف ملك02 ةفاسسمل قلغملا رامسضملا ىلع ريسشع

52 و رباكأا ملك03 ةفاسسمو .لابسشأا ثانإا فنسص

يف ةلجسسم ة˘لو˘ط˘ب˘لا نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل ،ط˘سساوأا م˘ل˘ك

قداسصم را˘م˘سضم˘لاو ،تا˘جارد˘ل˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا

.نييلود ءاربخ فرط نم ةيلع
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ديدعلل ةيسشيتفت ةلوجب راجحلا ةرئاد نم ةنجل ةقفر ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول ةعبات ششيتفت ةنجل تماق
اهب موقت يتلا ةيسشيتفتلا ت’وجلا نم ةلسسلسس يف رامع يديسسو راجحلا يتيدلب ىوتسسم ىلع ةيسسردملا معاطملاو ةيئادتب’ا شسرادملا نم

شسردمتلا فورظ ىلع فوقوللو اهل ةعباتلا ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا يف لاغسشأ’ا مدقت ىدم ةبقارم لجأا نم كلذو ةي’ولا تايدلب ىلإا
 .يسسردملا لقنلاو ماعطإ’او

 ةيران تاجاردو ةلاقن فتاوه عاجرتسسا مت اميف

 نينطاوملا ىلع يدتعت ةيمارجإا ةباشصع ىلع ضضبقلا
¯MƒQjá aÉQì

يرسضحلا نمألا رسصانع تنكمت
ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأا˘˘ب ر˘˘سشا˘˘ع˘˘لا
نم ةنوكم ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
ام مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا ةعبرأا

ةدع تبكترا ةنسس62 و12 ـب نيب
ىلع ءادتعلا يف ةسصتخمو مئارج
فلتخم ربع ةقرسسلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
ة˘ح˘ل˘سسألا ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
حلاسصملا تاذ تن˘كم˘تو ءا˘سضي˘ب˘لا

ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو عا˘جر˘ت˘˘سسا ن˘˘م
ةيرانلا تاجاردلاو ةلاقنلا فتاوهلا
ةحلسسألا ىلإا ةفاسضإلاب ةقورسسملا

و عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ءا˘سضي˘˘ب˘˘لا
ل˘ج˘ن˘م و فو˘ي˘سس ا˘ه˘ن˘م ما˘˘ج˘˘حألا

هنع فسشك ام بسسحبو نيكاكسسو
لوألا مزÓ˘م˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا ط˘˘با˘˘سض
فيقوت ةيلمع نإاف لامج يرومز
را˘طإا ي˘˘ف ي˘˘تأا˘˘ت ة˘˘با˘˘سصع˘˘لا دار˘˘فأا

ة˘ير˘سضح˘˘لا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
دارفأا يقلت دعبو اهعاونأا فلتخمب
ةباسصع دوجو نع تامولعم نمألا
نينطاوملا ى˘ل˘ع يد˘ت˘ع˘ت ة˘ي˘مار˘جإا
و ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا ماد˘خ˘ت˘˘سسا˘˘ب
م˘ه˘ب˘ل˘˘سستو ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألا

ةلاقنلا فتاو˘ه˘لا ن˘م م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م
ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت را˘˘˘طإا ي˘˘˘فو لاو˘˘˘مألاو
يتامÓعتسسا لمع دعب و تاميلعتلا

ىلع فيقوتلا ةيلمع تمت دسصرتو
ي˘حو از˘ي˘لإا ي˘ح ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘سسم
بسسحبو .ةبانع ة˘يد˘ل˘ب˘ب نو˘لو˘كل
دارفأا دحأا فيقوت مت دقف ةيلمعلا
قو˘ب˘سسم صصخ˘سش و˘هو ة˘با˘˘سصع˘˘لا

ةنسس42 رمعلا نم غلبي ايئاسضق
ا˘˘يا˘˘سضق ةد˘˘ع ي˘˘ف ثح˘˘ب ل˘˘˘ح˘˘˘مو
ددعتلا يفرظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘سسلا

ةيسضق61 يف هيف هبتسشمو ليللاو
ةيرانلا تاجاردلا ةقرسسب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
صضيبألا حÓسسلاب ةلاقنلا فتاوهلاو
حر˘˘ج˘˘لاو بر˘˘˘سضلا˘˘˘ب ءاد˘˘˘ت˘˘˘علاو
نمألا تاوق ةيفارتحابو نييدمعلا
ة˘يو˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘لا م˘˘ت
نو˘كت˘م˘لاو م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو ه˘ئا˘˘كر˘˘سش

حوارتت صصا˘خ˘سشأا3 ن˘م م˘˘هدد˘˘ع

ةنسس62و12 ن˘ي˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا

تاءار˘˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت كلد د˘˘ع˘˘بو

مهميدق˘ت م˘تو ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ل˘ي˘كو را˘ط˘خإا د˘ع˘ب ة˘لاد˘ع˘˘لا ما˘˘مأا

لÓخ عاجرت˘سسا م˘تو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ة˘˘يرا˘˘ن تا˘˘جارد ع˘˘برأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘لا˘ق˘ن˘˘لا ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘ب

نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل و .ة˘˘˘قور˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

تنسش دق ةيلولل ةينمألا حلاسصملا

ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا د˘سض تÓ˘˘م˘˘ح

مد˘خ˘ت˘سست تح˘ب˘سصأا ا˘ه˘نأا ة˘سصا˘خو

تاءادتعلا ذيفنتل ةليسسوك ةرثكب

.ةقرسسلاو نينطاوملا ىلع

ةيئادتبا نم ديفتشسي مشساقلب يلواشش يح
ترمتسسا يتلا و ءاوسسلا دح ىلع ءايلوألاو ذيمÓتلا ةاناعم كلذب يهتنتل ةيرقلاب ةيئادتبا نم ينوبلا ةيدلبل ايرادإا عباتلا مسساقلب يلواسش يح دافتسسا
نم ةليوط تافاسسمل لقنتلا ةاناعم نودباكي اوناك نيذلا ذيمÓتلا لابقتسسل ابسسحت ةديدجلا مسساقلب يلواسش ةسسردم زيهجت نآلا متي ثيح، تاونسسل
حمسسيسس امك ،يهتنتسس ةاناعملا هذه نإاف ةيئادتبا نم يحلا ةدافتسسا دعب نكل ةيسساردلا مهجئاتن ىلع رثأا ام وهو ةسساردلا دعاقمب قاحتللا لجأا
يهنتسس يتلا ةديدجلا ةسسردملا هذهب مهتداعسس نع اوربع ذيمÓتلا ءايلوأا مهتهج نم، لسضفأا جئاتن قيقحت لجأا نم مهيدل ام لك ميدقتب ذيمÓتلل
 .مهتمÓسس ىلع افوخ جورخلا ءانثأا مهراظتناو ةسسردملل مهدلوأا عم لقنتلا ءارج مهتاناعم
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ينعي اذه ةماعلا نؤووضشلاو ميظنتلا ريدمل هرودب امهميلضستل يئاضضق رضضحمل ةلضسارم عم ةيعمجلا متخ ميلضست سسمأا مت»
 . «ةيعمجلا نم ايمضسر يباحضسنا
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د˘ي˘ع˘ضس را˘ت˘خأ تا˘م˘ل˘كلأ هذ˘˘ه˘˘ب
يراجلأ عوبضسألأ رحب ةضشوكوب
ةيع˘م˘ج˘ل˘ل ه˘ت˘ضسا˘ئر˘ل د˘ح ع˘ضضو
لد˘ع» ي˘ب˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لأ

ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ب «3102
ي˘لأو˘ح ل˘ب˘ق ا˘ه˘طا˘ضشن تر˘ضشا˘ب
اه˘ت˘قو تلا˘ق ة˘م˘ه˘م ي˘ف ة˘ن˘ضسلأ
قوقح ةيامح يف رضصحنت» اهنأاب
ىلع لوضصحلأ يف ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ
ى˘ل˘ع دا˘م˘˘ت˘˘علا˘˘ب أذ˘˘هو ن˘˘كضس
اهتÓماعم يف ةماتلأ ة˘ي˘فا˘ف˘ضشلأ
وأأ ةيلولأ يلوؤوضسم عم ءأوضس
ةبانع لدع˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ

قو˘˘˘ق˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ظا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأو
ءا˘˘ضضعأأ نأأ ر˘˘ي˘˘غ ،«بت˘˘ت˘˘˘كم˘˘˘لأ
نم رهضشأأ رورم دعبو ةيعمجلأ
ى˘مر˘م ي˘ف أو˘ح˘ب˘ضصأأ م˘ه˘طا˘ضشن
نيبتتكملأ نم ديدعلأ تأداقتنأ
يف نونأوتي ل أوحبضصأأ نيذلأ
ةيعمجلأ سسيئرل تاماهتأ هيجوت
ءأرو يع˘ضسلا˘ب ءا˘ضضعألأ ي˘قا˘بو
ىلع ةيضصخضش حلاضصم قيقحت

مهتدافتضسأ ي˘ف ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لأ رأر˘غ
ةبير˘ق ع˘قأو˘م ي˘ف تا˘ن˘كضس ن˘م
نم كلذو ةيلولأ ةمضصاع نم
نيلوؤوضسملأ ن˘م بر˘ق˘ت˘لأ لÓ˘خ
يتلأ تاماهتلأ يهو نييلحملأ
لو ةيعمجلأ سسيئرل ل قرت مل
يف أولواح نيذلأ ءاضضعألأ ةيقبل
تاماهتلأ هذه ل˘ها˘ج˘ت ة˘يأد˘ب˘لأ
ن˘م ىر˘خأأ ة˘ح˘ير˘ضش ن˘˘م م˘˘عد˘˘ب
ةيعمجلأ نأا˘ب ىر˘ت ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ
هجو لمكأأ ىلع اهبجأوب موقت
،مهب˘لا˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ي˘ب˘ضس ي˘ف
ةدعل لاجضسلأ أذه رمتضسأ ثيح
ة˘لوا˘ح˘م ع˘م ةأزأو˘م˘لا˘˘ب ر˘˘ه˘˘ضشأأ
نضسح راهظإأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ءا˘ضضعأأ

يذ˘لأ ل˘م˘ع˘لأ قد˘ضصو م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن
كلذ نأأ ودبي نكلو هب نوموقي
تي˘˘˘ق˘˘˘ب ذإأ ا˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘كي م˘˘˘˘ل
ي˘ف تا˘ما˘˘ه˘˘تلأو تأدا˘˘ق˘˘ت˘˘نلأ
نم نوريثكلأ بلاط ثيح ،ديأزت
ءاضضعألأ ةيقبو ةيعمجلأ سسيئر
ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘ل˘˘˘ل ف˘˘˘ضشكلأ
جمانرب يف مه˘تا˘ف˘ل˘م ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت

ديزملأ ءافضضإل كلذو «2 لدع»
م˘ه˘طا˘ضشن ى˘ل˘ع ة˘ي˘فا˘ف˘ضشلأ ن˘˘م
ىر˘خأأ بلا˘ط˘م ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب
ءا˘˘ضضعأأ ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘ضضلأ تدأز
ةياهنلأ يف أوررق نيذلأ ةيعمجلأ

ة˘ير˘ح˘لأ كر˘تو ة˘ف˘ضشن˘م˘لأ ي˘˘مر
ءا˘ي˘حإأ ةدا˘عإا˘ب ا˘مإأ ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل˘˘ل
وأأ دد˘˘ج ءا˘˘ضضعأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لأ

ةيريدملل بتت˘كم ل˘ك ة˘ه˘جأو˘م
،ةر˘ضشا˘ب˘م «لد˘ع» ـل ة˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

جما˘نر˘ب تا˘ف˘ل˘م نأأو ا˘ضصو˘ضصخ

هجأوي لأزي ام ةيلولاب «2 لدع»
رأرغ ىلع لكاضشملأ نم ديدعلأ
ن˘˘م دد˘˘ع ي˘˘ف لا˘˘غ˘˘ضشألأ ر˘˘خأا˘˘ت
˘مد˘ع ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإلا˘ب ع˘˘قأو˘˘م˘˘لأ
عم ةروكذملأ ةيريد˘م˘لأ ل˘ما˘ع˘ت
ةمزÓلأ ةيفافضشلاب ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ

تايريدم هب موقت ام رأرغ ىلع
أذه ،ىرخأأ تايلو يف ةلثامم
نإا˘ف ه˘ي˘˘لإأ ةرا˘˘ضشإلأ رد˘˘ج˘˘ت ا˘˘مو
نيبتتكملأ نم ةعضسأو ةحيرضش
اهب˘ضضغ ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لأ ترا˘ت˘خأ

كلذو ةيعمجلأ لح ىلع اهنزحو
ربع ترضشن تاقيلعت لÓخ نم
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خألأ هذ˘˘ه ة˘˘ح˘˘ف˘˘˘ضص
ة˘ح˘ف˘ضصلأ ي˘هو «كو˘ب˘ضسيا˘ف˘˘لأ»
اقفو اهرودب اهقلغ متيضس يتلأ
مغر ،ةيعمجلأ ءاضضعأأ هدكأأ امل
ا˘ضضيأأ تنا˘ك ة˘ح˘˘ف˘˘ضصلأ هذ˘˘ه نأأ

أردضصمو نيبت˘ت˘كم˘ل˘ل ا˘ضسف˘ن˘ت˘م
م˘ضسا˘ق˘تو م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘ضصأو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةمداقلأ ةرتفلأ ىقبتل ،مهلغاضشم
تلامتحلأ ةفاك ىلع ةحوتفم
لدع» جمانرب يبتتكمل ةبضسنلاب

.ةبانعب «2

ةرادإلا ةهجاوم وأا مهضسفنأا ميظنت ةداعإا نيب نوريخم نوبتتكملا

اهءاسضعأا تلاط تاماهتا دعب ةفسشنملا يمرت «لدع» ةيعمج
 اعامتجا دقعي ةيوعمجلا ةكرحلل ينطولا داحتلا

حضضويو لقنلا ريدم عم

ةرجأا تارايسس01 ـب طوطخلا ميعدت
سشيرلا عارذب يلخادلا لقنلل تÓفاحو

يئلولأ بتكملأ سسيئر «ةعمجوب سسينولب» ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ دقع
عم ءاقل يندملأ عمتجملأو ةيوعمجلأ ةكرحلل ينطولأ داحتÓل
هنم يناعي يذلأ لقنلأ لكضشم سصوضصخب ةبانع ةيلول لقنلأ ريدم
عأرذ ىلإأ ةبانع نم ةضصاخ سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملأ ناكضس
اهمهأأ طاقن ةدع ىلإأ ءاقللأ لÓخ قرطتلأ مت ثيح سسكعلأو سشيرلأ
نيب ام يلخأدلأ لقنلل لمعت تÓفاح ترخضس دق لقنلأ ةيريدم نأأ

ربوتكأأ7 نينثلأ موي نم ةيأدب أذهو لاحرب أذكو سشيرلأ عأرذ ءايحأأ
ىلع ةيئدبملأ ةقفأوملأو مهب سصاخلأ فقوملأ ديدحت راظتنإأ يف

تأرايضس01 ـب ةرجألأ تأرايضس ميعدت بناج ىلإأ طقف ميعدت بلط
ةبانعو سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملأ طخ ىلع لمعت ىرخأأ ةرجأأ
مت امك ةمدخلأ زيح لخدتل ةمزÓلأ تأءأرجإلأ لامكتضسأ راظتنإأ يف
مظنم ىلإأ تأراي˘ضسلأو تÓ˘فا˘ح˘لأ ف˘ي˘ضصر م˘ي˘ظ˘ن˘ت ما˘ه˘م م˘ي˘ل˘ضست
ةبانعو بنعلأ دأو طخ ديوزت اضضيأأ مت امك داحتلاب فيضصرلأ
قيرط يف رظنلأ متي نأأ ىلع  طخلأ أذه ىلع لمعلل نيتلفاحب
تماق دقف سصوضصخلأ أذهبو سشيرلأ عأرذو بنعلأ دأو نيب ام طبرلأ

نم نيلقانلأ نم نيفلاخملأ دضض تأءأرجإلأ ذاختإاب لقنلأ ةيريدم
باحضصأأ نم ماظنلأ فلاخيو مرتحي ل نم لك ءاعدتضسأ لÓخ
ريدم ماق امك لقنلأ ةيريدم لبق نم تÓفاحلأو ةرجألأ تأرايضس
لجأأ نم راجتلأ داحتل يئلولأ نيمألأ ىلإأ ةيلاضسرإأ لاضسرإاب لقنلأ
.بنعلأ دأو نيفقوملأ ني˘ب ا˘م ف˘قو˘ت˘لأ ي˘ف لدا˘ب˘ت˘لأ ما˘ظ˘ن ق˘ي˘ب˘ط˘ت
فقوتلأ تاتفلو رورملأ تأراضشإأ سصوضصخب امأأ ةديدجلأ ةنيدملأو

يلأولأ ماهم نم يهف اهريغو نيرفاضسملأ لجأأ نمsenibac sel و
بنعلأ دأو ةيدلب سسيئرو سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملل بدتنملأ

بت˘كم˘لأ نا˘ي˘ب بضسح˘ب م˘ه˘ب لا˘ضصتلأ م˘ت˘ي سصو˘ضصخ˘لأ أذ˘ه ي˘˘فو
يندملأ عمتجملأو ةيوعمجلأ ةكرح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ئلو˘لأ
لقنلأ حلاضصم عم هعمج يذلأ ءاقللأ سصخلمو لقنلأ سصوضصخب
.ةبانع ةيلول
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ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم تاباضصإل تضضرعت

  ءارمحلا سسأارب يرخسص ردحنم نم ةأارما طوقسس
ىعدتضسأ امم،ةبانع ةيدلبب ءأرمحلأ سسأأرب ةيرخضص ةقطنمب ردحنم نم اهطوقضس بقع ةروطخلأ ةتوافتمو ةددعتم تاباضصإل رمعلأ نم عبأرلأ دقعلأ يف ةأأرمأ سسمأأ لوأأ تضضرعت
بضسح قئاقد عضضبو راهنلأ فضصتنم دودح يف تعقو ةثداحلأ.مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دضشر نبأ ىفضشتضسمب ةيبطلأ تلاجعتضسلأ ىلإأ روفلأ ىلع اهلقنو ناكملأ نيع يف اهفاعضسإأ

ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع ءأرمحلأ سسأأرب ةأأرمأ طوقضس هدافم ءأدن ةريخألأ هذه تقلت ثيح،«ةعاضس رخآأ» ـل ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب لاضصتلأو مÓعإلاب فلكملأ هلقن ام

ىدأأ امم ركذلأ ةفلاضسلأ ةقطنملاب ةيرخضص ةقطنمب ردحنم نم تطقضس ةنضس34 رمعلأ نم ةغلابلأ «ع،أأ«ةوعدملاب قلعتي رمألأ نأأ نيبت ةنياعملأو لوضصولأ دعبو ناكملأ نيع
جÓعلأ يقلتل دضشر نبأ ىفضشتضسمب ةيبطلأ تلاجعتضسلأ ىلإأ ةعرضسلأ حانج ىلع اهلقنو ناكملأ نيع يف اهفاعضسإأ تعدتضسأ ةروطخلأ ةتوافتمو ةددعتم تاباضصإل اهضضرعتل
هذه ةباتك دح ىلإأ ةضضماغ لأزت ل يتلأو اهل ةيدؤوملأ بابضسألأو اهتاضسبÓم ةفرعمل  ةثداحلأ يف اقيقحت تحتف ايميلقإأ  ةضصتخملأ ينطولأ كردلأ حلاضصم اهتهج نم،مزÓلأ
LªÉ∫.Ω.راحتنأ ةيلمعب ةقلعتم نوكت نأأ نكمي ةثداحلأ نأأ أولوأدت  يعامتجلأ لضصأوتلأ  عقأوم  دأور نأأ ىلإأ ةراضشإلأ ردجتو،رطضسألأ
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ةيدلبلا لف˘كت˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو اذ˘ه
ةداعإاو ة˘ي˘شضرألا د˘ي˘ب˘ع˘ت لا˘غ˘ششأا˘ب
،يحشصلا فرشصلا تاونقل رابتعلا
حطشس ميمرت اذكو ءابرهكلاب طبرلا

بنا˘ج ى˘لإا يرا˘ج˘ت˘لا ءا˘شضف˘لا اذ˘˘ه
لك ةئيهتو هايملا تارود دييششت
راجتلا ةرششابمل ةيتاوملا فورظلا

سسيئر ناكو .قوشسلا اذهب مهماهم
رون ةنتاب ةيدلبل يبعششلا سسلجملا
ىلع هفارششإا لÓخ وشسخÓم نيدلا
ةفاكب لفكتلاب د˘عو د˘ق ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
،ريخأات نود تلاغششنلاو سصئاقنلا

ى˘ل˘ع ا˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ر˘˘ه˘˘شسي˘˘شس ه˘˘نأاو
امك ،ع˘قاو˘لا سضرأا ى˘ل˘ع ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘˘لا نأا فا˘˘˘شضأا
ا˘م˘ئÓ˘م ءا˘شضف ة˘با˘ث˘˘م˘˘ب نو˘˘كي˘˘شس
طورشش ةاعارم متيشس ثيحب ،ةعابلل
نم˘شضي ا˘م ل˘كو ن˘مألاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
فورظ يف م˘ه˘طا˘ششن ة˘لواز˘م م˘ه˘ل

سسم˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو .ة˘˘ن˘˘شسح
لÓ˘خ ة˘ن˘تا˘ب ر˘ي˘م بشسح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
را˘ب˘˘ت˘˘علا ةدا˘˘عإا ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا

ىلع ةيقبتملا ةيراوجلا قاوشسأÓل
دعب ةرششابم ةنتاب ةنيدم ىوتشسم
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا تا˘˘شسارد˘˘لا لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا
» قوشس رارغ ىلع ،اهب ةقلعتملا
يذلا ،سسيدلا راود يحب» ةطواوعلا

راجتلل اريبك اشسجاه لكشش املاطل
سسم˘ت˘˘شس ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘ن˘˘طا˘˘قو
كراب يحب ةاطغملا قوشسلا ةيلمعلا
باطق˘ت˘شسا ةدا˘عإل ا˘ي˘ع˘شس ،جارو˘فأا

اهنع اوفزع نيذلا راجتلا ةلكيهو

نأا د˘ع˘ب ةر˘ي˘خألا تاو˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ
،مهباعيتشسا ىلع ةرداق ريغ تحشضأا
ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ح ع˘˘˘شضو ن˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف
ةعابلاو ةيزاوملا ةراجتلا رهاظمل

.ةنيدملا ءايحأا ربع نييعرششلا ريغ
د˘˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم تنا˘˘˘كو
يقوشس قباشس تقو يف تفدهتشسا
جر˘ب ي˘ي˘ح˘˘ل ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘شضخ˘˘لا
ن˘يذ˘لا ر˘مألا ط˘ي˘ششما˘˘تو ة˘˘لو˘˘غ˘˘لا
ةلوازم لهشسو راج˘ت˘لا ه˘ن˘شسح˘ت˘شسا
.ةمات ةيحيرأا يف يراجتلا مهطاششن

سسلجم˘لا سسي˘ئر نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ارارق رد˘شصأا د˘ق يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا
قوشسلا ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا سصو˘شصخ˘ب
ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘شضخ˘˘ل˘˘ل يو˘˘شضو˘˘ف˘˘لا
ةديدجلا ةنيدملا تارممب دجاوتملا

نم هليعفت متي نأا ىلع20 ةلمح
ءا˘ه˘نإاو ،ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘شصم˘لا فر˘˘ط
اياقبلا ءارج ي˘ح˘لا ي˘ن˘طا˘ق ةا˘نا˘ع˘م
يذلا رمألا ة˘عا˘ب˘لا ا˘ه˘ف˘ل˘خ˘ي ي˘ت˘لا
ةهيرك حئاور ثاعبنا يف ببشستي
ىلإا ةفا˘شضإلا˘ب ،خا˘شسوألا را˘ششت˘ناو
.لجشسملا جيجشضلا
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ةيلو يلاو عوبشسألا ةياهن ماق

دبع يلاغلا ديشسلا جيريرعوب جرب

ةيرق ىلإا ةرايزب ي˘جاز˘ح˘ل˘ب ردا˘ق˘لا
بونج سشعلا ةيدلبل ةعباتلا زاجملا
ةيلحملا تاطلشسلاب اقوفرم ةيلولا

ةير˘ق˘لا و˘ن˘طاو˘م ما˘ق نأا د˘ع˘ب اذ˘هو
ع˘ط˘ق˘ب ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘˘شسألا ر˘˘ح˘˘ب

نيبلاطم54 مقر ينطولا قيرطلا
زا˘غ˘لا ن˘˘ع جار˘˘فإلاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب
ةقلعتم ىرخأا بلاط˘مو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ى˘ق˘ت˘لا ي˘لاو˘لا د˘ي˘شسلا .ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘˘ب
عمتشساو ناكملا نيعب نينطاوملاب
ى˘لإا ن˘ي˘ت˘عا˘شسلا ن˘م ر˘ث˘كألا ة˘بار˘ق
ىطعأا نيأا نين˘طاو˘م˘لا تلا˘غ˘ششنا
ةقاطلا ةيريدم حلاشصمل تاميلعت
تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ذا˘˘خ˘˘تا ل˘˘جأا ن˘˘م
زاغلا ةمدخلا زيح عشضوب ةليفكلا
ناتشسفغو زاجملا قطانمل يعيبطلا

ةدا˘م˘لا هذ˘ه ل˘ي˘غ˘˘ششت ي˘˘ف ءد˘˘ب˘˘لاو
ةيرقلا هذهب ةيلوأا ةلحرمك ةيويحلا

هذه ةريتو عيرشست ىلع ديدششتلاو
هذه ةرششابم ىلع ادكؤوم ةيلمعلا
بي˘˘شصن˘˘ت تاءار˘˘جإل ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لا
لاغششأا ي˘ف قÓ˘ط˘نلاو تا˘ششرو˘لا

هذهب ةزاعمو جفلا يتقطنم طبر
،ةعشسوتلا راطإا يف ةيويحلا ةداملا

ز˘ي˘ح ع˘شضو ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘ب كلذو
انمثم.ةروكذملا قطانم˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ح˘لا˘شصم تادو˘ه˘ج˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا ي˘˘ف
لاجم يف زاغلنوشسو ةقاطلا عاطق
ي˘ت˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب ط˘˘بر˘˘لا

ةيلولاب طبرلا ةبشسن ىلإا تلشصو

هحير˘شصت ي˘فو% 59 ىلإا
نأا ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا مÓ˘˘˘عإلا ل˘˘˘ئا˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ل
ةيرقلا ناكشس لكاششمو تلاغششنا
اهب لفكتلل ةيغاشص اناذآا دجت مل

اهنم4891 ةنشس ىلإا دوعت يتلاو
لاشصيإاو يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب ط˘بر˘لا
ءابرهكلاو برششلل ةحلاشصلا هايملا

ةدو˘جو˘˘م لاو˘˘مألا نأا˘˘ب ا˘˘ح˘˘شضو˘˘م
يتلا لاومألا نم مغرلاب Óئاشستم
ةردقم˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت

دكأاو اذه ميتنشس رايلم13 ـب هبشسح
يتلاو لكاششملا لح بوجو ىلع
ءاشضمإاب هبشسح لوانتملا يف نوكت
ة˘كر˘شش ع˘م ي˘شضار˘ت˘˘لا˘˘ب دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا

يذ˘لا را˘ظ˘ت˘نلا ن˘م لد˘ب ف˘ير˘ه˘ك
عامتجا دقعب دعوتو رهششأل مودي
ع˘شضو˘ل ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ءارد˘م˘لا ع˘م
هنأا هبشسح مهلاغششناب لفكتلل طاقن

نطاوملا نأا ادكؤوم اريثك اوربشص
ةبذاكلا دوعولا لدب ةحارشصلا بحي
ةيناديم تارايز جمرب هنأا حشضوأاو
ةيومن˘ت˘لا ج˘مار˘ب˘لا ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
هبشسح نيذلا نينطاوملا لكاششمو
عفر˘ل ءار˘شضلاو ءار˘شسلا ي˘ف م˘ه˘ع˘م
عيراششملا نأا اربتعم م˘ه˘ن˘ع ن˘ب˘غ˘لا
م˘ت˘ي ي˘ت˘لاو ي˘لاو˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م ي˘˘ف
لÓخو اذه  بيرقلا يف اهب لفكتلا
ةلمج نونطاوملا حرط هعم مهئاقل
لاشصيإا اهنم نبغلا كفل بلاطملا
ر˘˘˘ي˘˘˘غ تا˘˘˘ن˘˘˘كشسل˘˘˘ل ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘˘كلا
زا˘غ˘لا ن˘ع جار˘˘فإلا ةد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ةيقبتملا تانكشسلا طبرو يعيبطلا

حÓشصإاو ةيمومعلا ةرانإلا ميمعتو
فرشصلا ىلإا ةفاشضإا اهنم ةزجنملا
ق˘فار˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلاو ي˘ح˘˘شصلا
تاقرطلا حÓشصإاو ةينابششو ةيوبرت
هايملا ةكبشش ميمرت و ةلزعلا كفل
يرادإا عرف حتفو برششلل ةحلاشصلا

ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘شسح˘˘تو
ي˘ق˘˘شسل˘˘ل را˘˘بآا ر˘˘ف˘˘ح˘˘ل حا˘˘م˘˘شسلاو
لبق نم مهيشضارأا حشسمو يحÓفلا

.ةلودلا كÓمأا حلاشصم

اهليهأاتو اهتعسسوت ةداعإأ فدهب

ةيراوجلا قاوشسألا ةئيهت يف عرششت ةنتأب ةيدلب حلأشصم

54 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغ ىلع نينطأوملأ مأدقإأ دعب/جيريرعوب جرب

أهب لفكتلأب تأميلعت يدشسيو زأجملا ةيرق ةأنأعم ىلع فقي يلاولا

يسسردملأ ماعطإ’أ بايغ ببسسب/ةنيطنسسق
سسرأدملأ سضعبب

سسوقأن نوقدي ذيمÓتلا ءأيلوأا
نأيزوب ةمأحلأب رطخلا

،نايرمغو ةيلولجلا ييح نم ذيمÓت ءايلوأا نم ريثكلا ربع
بايغ نم ،ةنيطنشسق ةيلوب نايزوب ةماح ةيدلب يحاوشضب

تاشسشسؤوم˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ي˘شسرد˘م˘لا ما˘ع˘طإلا ة˘مد˘خ
،ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطألا يف ةقطنملاب ةعزوملا ةيوبرتلا

ّةيلحملا تاطلشسلا ىلإا ىواكشش لاشسرإاب نّوينعملا ماقو
ىلع مهئانبأا لوشصح مدعب نيلوؤوشسملا راعششإل ،ةينعملا

ماعلل يشسردملا لوخدلا ذنم ةدراب وأا ةنخاشس ءاوشس تابجو
ر˘ط˘شضيو .يرا˘ج˘لا

ّ
ءاهتنا ىتح راظتنÓ˘ل نو˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا 

،ةلماك ةبجو لوانت لجأا نم ،لزانملا ىلإا عوجرلاو ،ماودلا
طبرلا بايغب ءاوشس ،كلذ لوح بابشسألا تنيابت ثيح
،تاشسشسؤوملا سضعب ىوتشسم ىلع يعيبطلا زاغلا ةكبششب
ىقبيل ،تابجولا نامشضل ةلهؤوملا ةلماعلا ديلا سصقن وأا
ةبجو نود ،تايئادتبإلابّ نشسلا راغشص اشصوشصخ ،ذيمÓتلا
دعب تويبلل عوجرلا ةياغ ىلإا ،ةيرارحلا تارعشسلا عفرل
تا˘شسشسؤو˘م د˘شصق˘يو ،ا˘حا˘ب˘شص ي˘ئز˘ج˘˘لا ماود˘˘لا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
ذيمÓت ،ةيوناثلاو ةيلام˘كإلا ا˘ه˘ن˘م ا˘شصو˘شصخ ،ة˘ي˘لو˘ل˘ج˘لا
تاكارششلا ءايحأا نم ،تارتموليكلا ديدع دُعب ىلع نوتأاي
ام وهو ،حوبذملا ةبعشش و نايرمغ و هللا دبع يدياق و
هذه ّةلقل ،لقنلا تاقحتشسم عفد يف ءايلوألا لهاك لقثي
ةلواحم اذكو ،ةهج نم ،ةيدلبلا نم ةلومملا لئاشسولا
عوجرلا ةياغ ىلإا مهئانبأل ةطيشسب ةبجو ولو نمث ريفوت
نيشسردمتملا ىلع رطخلا دادزي اميف ،مهلزانم ىلإا ءاشسم
مقر ينطولا قيرطلا زايتجاو ،ةلباقملا ةهجلا ىلإا لقنتلاب

.ةفيفخ ةبجو ىلع لوشصحلل تÓحملا غولب لجأا نم،72
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معد و ةيلحملأ درأوملأ نيمثت ىلإأ ةوعد
لاعف رود نم هبعلت امل ةيلحملأ تاعامجلأ

ةيلحملأ ةيمنتلأ قيقحت يف

ىقتلملا تأيلأعف نشضتحت وزو يزيت
 ةيتلوأقملا» لوح ينأثلا ينطولا

«ةيميلقإلا ةيكيمأنيدلا و
بلق يف ميلقإلا : رئازجلا يف ةيلحملا ةيمنتلا» راعشش تحت
ةحيبشص تقلطنا » ةيعامتجلاو ةيداشصتقلا ةيكمانيدلا
يزيتب يرمعم دولوم ةعماجب تارشضاحملا ةعاقب ءاعبرألا

تحت مظن يذلا يناثلا ينطولا ىقتلملا تايلاعف وزو
ىلعو .» ةيميلقإلا ةيكي˘ما˘ن˘يد˘لا و ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا» ناو˘ن˘ع
داشصتقلا مولع ةيلك ديمع دكأا ينطولا ءاقللا اذه سشماه
يشساردلا مويلا اذه ميظنت نم فدهلا نأاب «نانشش» روتكدلا
اذه نأل ةيلحم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ي
عقاو ناديم يف ىقبي ثدحتملا سسفن بشسح حلطشصملا
ةيلحملا تارداب˘م˘لا ل˘ك ع˘ي˘ج˘ششت كلذ˘ك و ه˘م˘ه˘ف بج˘ي

نيمثتب اهنم ةقلعتم˘لا و ة˘ي˘شصخ˘ششلا تاردا˘ب˘م˘لا ة˘شصا˘خ
تلاجملا يف ةيلحملا ةيمنتلا قيقحتل ةيلحملا دراوملا
ةيمنتلا ريطأات يف ةيدايرلا رود ةلودلل ناكف ، ةمهملا
ةيلاملا تاناعإلا و ،ةمظنألا و نيناوقلا فلتخمب ةيلحملا
قيقحت لجأا نم و ةيميلقإلا وأا ةيلحملا اهتاعامج حلاشصل
ينوناق رودشص لكششي و ةلقتشسملا رئازجلا يف ةيمنتلا هذه
اذهل حÓشصإلا وأا مامتهلا ةيادب امئاد ةيدلبلاو ةيلولا
نوناق رودشصب ،لودلا ةمظنأا عيمج يف مهملا عاطقلا

حÓشصإلا و ريوطتلا ةين تأادب1102 ةنشس ريخألا ةيدلبلا
نكمي لو عقاولا سضرأا ىلع هدشسجت و عاطقلا اذه يف
ةيمنتلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع نو˘نا˘ق˘لا ةرد˘قو ة˘يز˘ها˘ج˘ب مز˘ج˘لا
ةيفافششو ،يلحملا يكراششتلا لم˘ع˘لا ة˘ي˘قر˘ت و ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىوتشسملا ىلع د˘ششار˘لا م˘كح˘لا ئدا˘ب˘م ثع˘ب و ر˘ي˘ي˘شست˘لا
و ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيداشصتقلا تلو˘ح˘ت˘لا˘ب ،ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىنبتت اهلعج امم رئازجلا ىلع ةرششابم تاريثأات اهتايعادت
ةيويحلا اهداعبأاب ةمادتشسملا ةيمنتلا قيقحتل ةيجيتارتشسإا

يف ريبكلا روهدتلا عم ةشصاخ ةيعوشضوم تايلآا قفو
ءاقللا اذه يف نوكراششملا هتهج نم و . طفنلا راعشسأا
ةمزÓلا تايناكمإلا لك ءاطعإا ةرورشض ىلإا اوعد ينطولا

ةيمنتلا ةلجع عفد لجا نم ةيلحملا تاعامجلل ةطلشسلا و
هبعلت يذلا لاعفلا رودلا نيزراب اهدراوم لÓغتشسا و
ركذ دق و ةيلحملا ةيمنتلا قيقحت يف ةيلحملا تاعامجلا
يف ةيدلبلا اهه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا ن˘ير˘شضا˘ح˘م˘لا د˘حأا
ةيناز˘ي˘م˘لا بب˘شسب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا سضع˘ب د˘ي˘شسج˘ت
.ةفيعشضلا
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أرظن هأوتسسم ىلع ةدجأوتملأ تاعبرملأ ميدهت أذكو ،ةديسشك يحل يرأوجلأ قوسسلأ ةئيهت لاغسشأأ يف ةنتاب ةيدلب حلاسصم ،سسمأأ تعرسش
 لاكسشإ’أ أذه ببسسب هب قاحتل’أ أوسضفر دق أوناك نيذلأ ،راجتلأ بلاطم دنع ’وزن هليهأاتو هتعسسوت ةداعإأ فدهب ،اهتحاسسم قيسضل

هتامزلتسسم ةقرسسو لحم ىلع وطسسلاب أوماق /جيريرعوب جرب

نمألا ةشضبق يف نوطروتملا
نيب مهرامعأا سصاخششأا ةثÓث فيقوت نم جيريرعوب جرب ةيلو نمأل عبارلا يرشضحلا نمألا حلاشصم تنكمت

و ،ةبكرم راشضحتشسا عم ددعتلا و ليللا ، رشسكلا فرظ رفاوتب ةنرتقملا ددعتلاب ةقرشسلا ةمهتب ةنشس03و22

Óيل وطشسلاب اوماق نيذلاو ةنشس03 (ح–ح)و ةنشس42 (ج–م) و ةنشس22 ( م– ن) : نيوعدملاب رمألا قلعتي
ىلع اولوتشسا ثيح موينملألا ةراجنب سصاخ لحم ىلع ةيلولا نمأل ةماعلا تاقÓعلاو لاشصتلا ةيلخ بشسح
مجحلا ةريبك خفن ةلآا ، ريبكلا مجحلا نم عطق ةلآا يف ةلثمتم هب ةشصاخلا لمعلا تلآا نم ةعومجم
ةيئابرهك تÓشصو ةثÓث ، ماجحألا فلتخم نم لمعلا حيتافم قودنشص ، موينملألا بقث ةلآا ،(روشسيربنوك)

دحأل كلم(MFD) عون نم ةنحاششب اهلقن يف نينيعتشسم ، بقث ةلآا ،(جنولار) رتم02 ةدحاو لك لوط
فلم زاجنإا و مهب هبتششملا فيقوت نم تنكم ةيطرششلا تاقيقحتلا نإاف ةيلخلا تاذ بشسحو مهب هبتششملا
ردشص يروفلا لوثملا ةشسلج ىلع مهلوثم دعب و ةيروهمجلا ليكو ديشسلا مامأا هبجومب اومدق مهدشض يئاشضق
. ةيباقعلا ةشسشسؤوملاب عاديإا رمأا مهقح يف
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ديدع ربع/سسأرهأأ قوسس
تايدلبلأ

زأجنإلا ةريتو رخأأت
تأششرو فلتخم يف

يمومعلا نكشسلا
يرأجيإلا

و ن˘كشسلا تا˘ششرو د˘يد˘ع د˘ه˘˘ششت
يعامتجإلا ن˘كشسلا ا˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘خ
اءطب و ارخأات سسارهأا قوشس ةيلوب
فعشض ببشسب ، زاجنإلا ةريتو يف
ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا د˘˘ن˘˘˘شسم˘˘˘لا تلوا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
تججحت ا˘م˘لا˘ط ي˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
ل˘ئا˘شسو و ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لا با˘ي˘˘غ˘˘ب
نم تاحيرشصتلا مغر و ، زاجنإلا
عيزوت˘ب د˘ي˘ف˘ت ي˘ت˘لا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
ىلإاو لب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م ة˘ياد˘ب

ةشصحب9102 ربمشسيد ةياهن ةياغ

تانكشس4 اهماوق ةربتعم ةينكشس
يراجيإلا ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘غ˘ي˘شص ن˘م

نكشس0031 ى˘˘˘ل˘˘˘ع عزو˘˘˘ت˘˘˘ت
سسار˘هأا قو˘شس ة˘يلو˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘˘ب

سشوروادم ةيدل˘ب˘ب ا˘ن˘كشس097و

ةتاردشس ةيدلبب نكشس005 اذكو

بناج ىلإا ةروات ةيدلبب انكشس59و

ة˘ن˘هار˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘˘ن˘˘كشس54
ابعشص ودبي كلذ نأا لإا .ةيدودحلا

تلواقملا مازتلا ىدمب انوهرم و
نا˘ج˘ل ف˘˘كع˘˘ت و اذ˘˘ه ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
تافلم ةشسارد ىلع ايلاح رئاودلا
مهتافلم اوعدوأا نيذلا نينطاوملا
 .نكشسلا نم ةدافتشسÓل
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

20859ددعلا9102 ربوتكأا21  تبسسلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

عفترت طفنلا راعسسأا
ناريإا ببسسب

ةعمجلا ضسمأا ةئاملاب نينثا طفنلا راعشسأا تزفق
طفن ةلقان نإا ةيناريإا ءابنأا تلاكو تلاق نأا دعب
رحبلا يف نيخوراشصب تفشصُق ةلودلل ةكولمم
لطعت لامتحا ريثي امم ،ةيدوعشسلا برق رمحألا
ر˘كذو.ة˘م˘ه˘م ة˘ج˘ت˘ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘˘م تاداد˘˘مإلا
طفنلا ةلقا˘ن نأا ي˘م˘شسر˘لا ي˘نار˘يإلا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ط˘ف˘ن˘لا ة˘كر˘ششل ة˘كو˘ل˘م˘م˘لا ا˘يو˘ن˘˘شس
ةدج ءانيم ةلابق اهرورم ءانثأا تفشصُق ةيناريإلا
ةيناريإلا ةبلطلا ءابنأا ةلاكو تلقنو .يدوعشسلا

ةلقانلا نإا لوقلا اهءامشسأا ركذت مل رداشصم نع
يف طف˘ن˘لا بر˘شستو ة˘غ˘لا˘ب رار˘شضأا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
ة˘ي˘نار˘يإلا رو˘ن ة˘لا˘كو تر˘كذو.ر˘م˘حألا ر˘ح˘˘ب˘˘لا
نأاو ريخب ةيناريإلا طفنلا ةلقان مقاط نأا ءابنأÓل
.ةرطيشسلا تحت عشضولا

نولاسصلا نسضتحت ةبانع
ةيليكسشتلا نونفلل ينطولا

تبشسلا موي ةبانع ةيلول ةفاقثلا ةيريدم مظنت
فا˘ي˘شضو˘ب د˘م˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘ب ر˘بو˘ت˘كأا91
تحت ةيل˘ي˘كششت˘لا نو˘ن˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا نو˘لا˘شصلا
تعد ثيح «ةنوب بلق يف نويليكششت» راعشش
ثدحلا اذه يف ةكراششملل نييليكششتلا نينانفلا
ريهامجلل ةشصرف ةباث˘م˘ب نو˘كي˘شس يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا

تاعادبإا ىلع فرعتلا لجأا نم نفلا قاششعو
 .ةبانع ةنيدم ينانف

اهراعسش فسشكت تاباختنÓل ةينطولا ةطلسسلا
ة˘ل˘ق˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا تف˘˘ششك
ضصا˘˘خ˘˘لا ا˘˘هرا˘˘ع˘˘شش ن˘˘˘ع تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل
21 مو˘ي ةرر˘ق˘م˘لا ة˘ي˘شسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘˘نإلا˘˘ب
هرششن يذلا راعششلا نمشضتو .لبقملا ربمشسيد
يف طÓيم ظيفحلا دبع ةطلشسلا ضسيئر بئان

ة˘ط˘ل˘شسلا م˘شسإا ، كو˘ب˘شسيا˘ف ع˘قو˘م˘ب ه˘˘با˘˘شسح
،ةيبرعلاب تاباخت˘نإÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
دعومب ريكذتلا عم ةيزي˘ل˘ج˘نإلا ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا
21 ي˘˘ف ا˘˘هؤوار˘˘جإا ع˘˘مز˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘لا
نحن» ةرابع راعششلا ممشصم راتخاو.ربمشسيد
بع˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ح˘˘شضاو ة˘˘لا˘˘شسر ي˘˘ف «را˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ن
˘˘مو˘˘ي اد˘˘ي˘˘شس نو˘˘كي˘˘شس يذ˘˘˘لا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ىلإا ةراششإاك8 و7 يمقر لكشش يف يبعششلا كارحلا نم اروشص راعششلا جردأاو .يشسائرلا قاقحتشسإلا
.هيبختنم قيرط نع اهشسراميو ةطلشس لك ردشصم بعششلا نأا دكؤوت يتلا روتشسدلا نم نيتداملا يمقر

يوادوب  رسضخلا بع’ عم ريبك نماسضت
ماششه با˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا بعل ي˘ق˘ل
هئÓمز فرط نم ءاوشس اريبك انماشضت يوادوب
دعب يرئازجلا روهمجلا نم وأا بختنملا يف
ضصاخششألا دحا نم اهل ضضرعت يتلا ةيرشصنعلا

ثيح بختن˘م˘لا ة˘ل˘فا˘ح ن˘م اد˘ئا˘ع نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع
ام و ةفاحشصلا عم ثيدحلاو فقوتلا ضضفر
لوقي نييفحشصلا نيب نم ضصاخششألا دحأا لعج
ن˘با ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو «تب˘˘ل˘˘ح˘˘ت كي˘˘ب ضشاو «ه˘˘ل
نأا لبق ايكاب ةلفاحلل دعشصي باششلا بونجلا
اذ˘ه ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ي˘ح˘لو˘ب˘م و ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس لز˘˘ن˘˘ي
نم ريبك ءا˘ي˘ت˘شسا ط˘شسو ير˘شصن˘ع˘لا ضصخ˘ششلا

ضضعب تمدقت يتلا ةينايبشصلا تافرشصتلا هذه
 .حاجنلا ءادعأا

زرحم ةيفارتحإا
ضضا˘ير » ر˘شضخ˘لا م˘˘ج˘˘ن لو˘˘خد د˘˘ع˘˘ب
ة˘ل˘ي˘ل ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘ششلا ي˘˘ف «زر˘˘ح˘˘م
دارأا و˘˘˘غ˘˘˘نو˘˘˘كلا ما˘˘˘˘مأا ضسي˘˘˘˘م˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
هنكل ةدايقلا ةراشش هحنم «يميهارب»
هنأا ىأار هنأل (ةيفارتحا) لكب ضضفر
بعل لا˘˘˘قو .ا˘˘˘شضيأا ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسي
ءاهتنا دعب يزيلجنإلا يتيشس رتشسششنام
لوألا مجنلا تشسل» : ةيدولا ةارابملا
نيبعÓلا عيمج ينطولا بختنملا يف
.«ةيشساوشس

يف نبغري ءاسسن5
رئازجلا ةسسائر

ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا «عارذ ي˘˘ل˘˘˘ع» ف˘˘˘ششك
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا˘˘ب مÓ˘˘عإلا˘˘ب
ليجشست نع تاباختنÓل ةلقتشسملا
تايشسائرل حششرتلا نبغري ءاشسن5
نم كلذو لبقملا ربمشسيد21 ـلا

يف ابغار031 نم رثكأا عومجم
قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسلا اذ˘˘ه˘˘˘ل ح˘˘˘ششر˘˘˘ت˘˘˘لا
.يباختنلا
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ةلشسلشس ةلشصاوم يف ،مدقلا ةركل يرئازجلا بختنملا لششف

و˘غ˘نو˘ك˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج ما˘مأا ه˘لدا˘ع˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘با˘ج˘يلا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف ،ه˘ل˘ث˘م˘ل فد˘ه˘ب ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘˘لا

،ةديلبلاب ركاششت ىفطشصم بعلمب ،سسمأا لوأا ةرهشس امهتعمج

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘شصت˘ل˘ل ا˘ب˘˘شسح˘˘ت

،يشضاملب لابششأا نم اعشضاوتم ءادأا ةلباقملا تفرعو .ةلبقملا

لماك هبشش لكششب ةي˘شسا˘شسألا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت د˘م˘ت˘عا يذ˘لا

نيمد˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘شصا˘خو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإا ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل

تاعلطت ىوت˘شسم ي˘ف ن˘ك˘ي م˘ل م˘ه˘ب˘ل˘غأا نأا ر˘ي˘غ ،م˘ه˘ن˘م دد˘ج˘لا

،9102 ـل ايقيرفإا لاطبأل ة˘يو˘ق˘لا ة˘ياد˘ب˘لا م˘غرو .رو˘ه˘م˘ج˘لا

لوألا طوششلا رمع نم6 د يف حاتتفلا فده مهليجشستو

يذلاو ،ينامليشس مÓشسإا يشسنر˘ف˘لا و˘كا˘نو˘م يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ر˘ب˘ع

،03 ـلا ىلإا ““رشضخلا““ عم فادهألا نم هديشصر ةبشسانملاب عفري

كلمي يذلا ،توافشسات ظيفحلا دبعي ،قباشسلا يلودلا فلخ

بخ˘ت˘ن˘مّ نأا لإا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ناو˘لألا˘˘ب هد˘˘ي˘˘شصر ي˘˘ف ا˘˘فد˘˘ه63

اهادحإا ترمثأا ةريطخ تامجه ةدع نششو ةوقب داع وغنوكلا

ةقيقدلا يف وبماكاب بعÓلا ةيشسأار ربع لداعتلا فده نع

نم ديدعلا يف يناثلا فدهلا ليجشست ىلإا برقأا ناكو،52لا
ديدعلا يشضاملب لامج ينطولا بخانلا ثدحأاو .تابشسانملا

ءامشسألا سضعب ماحقإاب ،يناثلا طوششلا لÓخ تارييغتلا نم
تايرجم رييغت لجأا نم لاطعو يليÓب ،زرحم رارغ ىلع

لاطبأا تلوا˘ح˘م ل˘ك ن˘ك˘لو ،ي˘نا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ل˘ي˘ج˘شستو بع˘ل˘لا
سضعب قلخ ه˘ئا˘ق˘فرو زر˘ح˘م لوا˘ح ،ل˘ششف˘لا˘ب تءا˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فا
لاجملا كرتي ملو داشصرملاب ناك مشصخلا عافد نكلو سصرفلا

اذ˘ه د˘ع˘يو .ادد˘ج˘م م˘ه˘شسرا˘ح كا˘ب˘˘شش ز˘˘ه˘˘ل را˘˘يد˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأل
ينطولا بخانلل رايدلا لخاد لوألا رثعتلا ةباثمب ،لداعتلا

افلخ ةينفلا ةشضراعلا ةدايق ةمهم هيلوت ذنم يشضاملب لامج
.رجام حبار ،قباشسلا بردملل

 ليل نم مويلا تابيردتلا نوفنأاتشسي نوبعÓلا

فا˘ن˘ئ˘ت˘شسل مو˘ي˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ت˘˘شسي
دعب تابختن˘م˘لا بيرد˘ت˘ل ىشسو˘م يد˘ي˘شس ز˘كر˘م˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

رششابيشس ثيح ،ةعمجلا سسمأا نوبعÓلا اهنم دافتشسا موي ةحار
رظتنملا يناثلا يدولا ءاقلل ريشضحتلا مويلا ةمحر نب ءاقفر
نو˘ك˘ي˘شسو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘˘ي ا˘˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘ما

ةيبيردت ةشصح رخا عم دعوم ىلع مويلا ينطولا بختنملا
ىلا لا˘حر˘لا د˘ششل د˘حألا اد˘غ د˘˘ع˘˘ت˘˘شسي ثي˘˘ح ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ي˘م˘ي˘هار˘ب ءا˘ق˘فر ل˘شصاو˘ي˘شس ن˘˘يأا ،ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ةيداحتلا ترطشس دقو اذه ،ةارابملل ابشسحت كانه ريشضحتلا
اذه نم ةيناث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ج˘ما˘نر˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةارابمل تاريشضح˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘هو ر˘ك˘شسع˘م˘لا

لامج ينطولا بردملا طششني نأا رظتنملا نمو ،ايبمولوك
ليل ةنيدمب ةيفحشص ةودن لبقملا نينثلا ةحيبشص يشضاملب
نوكي˘شس ثي˘ح ،ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك ءا˘ق˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب كلذو ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا

،زرحم سضاير رشضخلا دئاقب ةيفحشصلا ةودنلا هذه يف اقفرم
نأاو ةشصاخ ،ني˘ي˘مÓ˘عإلا تلؤوا˘شست ىل˘ع ي˘شضا˘م˘ل˘ب بي˘ج˘ي˘شسو
ن˘م ر˘ث˘كا مود˘ت نا رر˘ق˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا ةود˘ن˘لا هذ˘ه
ةيبمولوكلا فحشصلا فرط نم افثكم اروشضح دهششتشس ةعاشس

ةيبرع˘لاو ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ف˘ح˘شصلا ىت˘حو سصو˘شصخ˘لا ه˘جو ىل˘ع
م˘ظ˘ن˘ي˘شس ،مو˘ي˘لا سسف˘ن ءا˘شسم ي˘فو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لاو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘لا
قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م ر˘˘شضخ˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ديفتشسيل ةعاشس عبر نوكتشس يتلا ةحشسفلا يهو ،تابيردتلا

تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت ىل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘لا ن˘˘˘م مÓ˘˘˘علا لا˘˘˘جر ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
.نيبعÓلا

نينثقا اذه ةيفحص ةودن طشني يضاملب

ايبمولوك ةهجاوم ىلع ناهرلاو عانقإ’ا يف نولششفي نويطايتحإ’ا

 هل ضرعت يذلا يفحصلا ةعباتمب دعوتتو يوادوب نع عفادت ”فافلا“
ادر ،مهب حيرجتلا لÓخ نم نيبعÓلاب سساشسم يأا اعطاق اشضفر سضفرت اهنأاب هلÓخ نم تدكأا ينورتكللا اهعقوم ربع اشصاخ انايب سسمأا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا ترششن

دحا نم يظفل فينعت ةيحشض قباشسلا وداراب بعل ناك نيا ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ءاقل دعب لوألا سسما ءاشسم يوادوب ماششه رشضخلا ناديم طشسوتمل عقو يذلا فينعتلا ىلع
دعب نوكت نا بجي ةطلتخملا ةقطنملا يف هنأاب ةحشضوم ،ةحاتملا لئاشسولا لكب يفحشصلا اذه ةعباتمب ““فافلا““ تدهعتو ،ايفحشص اراوح هعم يرجي نا سضفر هنأل نييفحشصلا
نم ريثكلا ءايتشسا راثا دق يوادوب ماششه بعÓل عقو ام نأاب نايبلا سسفن لÓخ نم ““فافلا““ تفاشضأاو ،تاراوح ءارجا سضفري نأا بعل يأا قح نم نكل ،تابختنملا تاءاقل

.نييمÓعإلا لابششا سضعب لبق نم ةعبتملا ةيجمهلا بيلاشسألا كلتل مهشضفرو ،بعÓلا عم مهنماشضت يشضاملبل ةيفحشصلا ةودنلا دعب اودبا نيذلا نييفحشصلا
ديلو.ف

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ربمفون2 موي ”ةراطسوس”و ”ةبيقعل“ نيب ربوسلا يئاهن
،دادزولب بابششو ،ةمشصاعلا داحتا ييدان نيب ،ربوشسلا سسأاك ةارابم ةماقإا دعوم نع ،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا تنلعأا

،يبملوألا ةيليوج5 بعلم ىلع ،ةارابملا ةماقإل ادعوم ،لبقملا ربمفون2 موي ،ةيرئازجلا ةطبارلاب تاقباشسملا ةنجل تدمتعاو
يف ةمشصاعلا داحتا كراششيو ،ةيرئازجلا ريرحتلا ةروث علدنل55 ىركذلا تلافتحا عم هنمازتل خيراتلا اذه ةركلا داحتا راتخاو
سسأاك نم ةريخألا ةخشسنلا ل˘ط˘ب و˘ه˘ف دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ا˘مأا ،ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل˘ل Ó˘ما˘حو Ó˘ط˘ب ه˘ت˘ف˘شصب ر˘بو˘شسلا ي˘ئا˘ه˘ن
مدع مغر ،ةيليوج5 بعلمب ،ةهجاوملا ةجمرب ةطبارلا تلشضفو،(2-0) ةياجب ةبيبشش باشسح ىلع اهب زاف يتلا ،ةيروهمجلا

.ةمشصاعلا يقيرف نيب يبراد ربتعت ةارابملا نأا ةشصاخ ،ةوقب روشضحلل نييدانلا ريهامجل ةشصرفلا ةحاتإل ،هناديم ةيشضرأا ةيزهاج
ê.fé«Ö ¯ديلو.ف

ةمشصاعلا داحتا قيرف عطاقي نأا اّدج نأا رظتنملا نم

هرا˘ج ما˘مأا مو˘ي˘لا ما˘ق˘ي˘شس يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘براّد˘˘لا

مشسرب يبملوألا ةيليوج5 بعلمب رئازجلا ةيدولوم

ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘ما˘˘˘نزر ة˘˘˘يو˘˘˘شست

ىلع رطيشست ةيبابشضلا لازت ل .ىلوألا ةفرتحملا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ن˘ي˘ب ي˘م˘شصا˘ع˘لا ي˘براد˘˘لا ر˘˘ي˘˘شصم

تب˘شسلا مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا رر˘˘ق˘˘م˘˘لا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تاو

ةلوطب نم ةعبارلا ةلوجلا ةمانزر ةيوشست باشسحل

نأا مولعمو .مدقلا ةركل ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

بلطب قباشس تقو يف مدقت دق ناك رئازجلا داحتا

هرا˘ق˘ت˘فا˘ب Ó˘ل˘ع˘م ،ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ه˘تا˘ه ل˘ي˘جأا˘ت ل˘جأا ن˘˘م

قر˘ف˘لا ع˘م ةد˘جاو˘ت˘م˘لا هر˘شصا˘ن˘ع ن˘م ة˘ت˘شس تا˘مد˘خ˘ل

يركشسعلا يرئازجلا بختنملا عم اهنم5) ةينطولا

لبق نم سضفرلاب لبوق ام وهو ،(ايبيل عم دحاوو

،سضفرلا اذه مامأاو .ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘ط˘بار

– ،(طاقن عبشسب رششاعلا زكرملا) رئازجلا داحتا ررق

ة˘ط˘ق˘شسلا ءار˘ج ة˘مد˘˘شصلا ع˘˘قو تح˘˘ت لاز˘˘ي ل يذ˘˘لا

وه،–(4-0) ةيلحملا ةيدولوملا مامأا نارهوب ةّرملا

ةماه ةلباقم بعل سضفرو هبلطمب كشسمتلا رخآلا

بعل رارق نأا املع .افيفلا خيراوت يف يبرادلا لثم
ذختا دق ناك افيفلا خيراوت يف ةرخأاتملا تايرابملا

ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘خلا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا لÓ˘˘˘خ
ع˘قو˘م ن˘مو .مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل
ةيدولوم سصرحتشس ،ايونعمو اينهذ حاترملا قيرفلا
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘م˘يز˘ه يا ل˘ج˘شست م˘ل ي˘˘ت˘˘لا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةقفر ةلوطبل˘ل ي˘لا˘ح˘لا بي˘تر˘ت˘لا رد˘شصت˘تو م˘شسو˘م˘لا

ةيكيمانيد ةلشصاوم ىلع ،(ةطقن11) دادزولب بابشش
راجلا ةب˘ق˘ع زوا˘ج˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘يلا ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش د˘ير˘ي ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .م˘ئاد˘لا م˘ير˘غ˘˘لاو

،““5591 توا02““ هبعلم ىلإا هتدوع ةشصرف لÓغتشسا
زكرملا) ةركشسب داحتا هفيشض هيف لبقتشسيشس يذلا

ع˘م د˘ه˘ع˘لا د˘يد˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م ،(طا˘˘ق˘˘ن9ب سسما˘خ˘لا
باحشصأل اه˘تا˘ي˘ط˘ع˘م ود˘ب˘ت ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف تارا˘شصت˘نلا
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ر˘ث˘ع˘ت˘لا كراد˘ت ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا سضرألا

ن˘ل ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘˘م .(0-0) ودارا˘ب يدا˘ن ما˘مأا ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا
ةمشصاعلا ىلإا لقنتلا هشسفن ىلع ةركشسب داحتا لبقي
سصرحيشس لب ،هرمأا ىلع بولغملا قيرفلا بوث يف
هناو ةشصاخ ةيباجيا ةجيتن ليجشست ىلع رخآلا وه
با˘˘ب˘˘شش ىل˘˘ع ق˘˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب ا˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م مو˘˘˘عد˘˘˘م

تارا˘ي˘خ˘لا نو˘ك˘ت ن˘ل ،ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب .(2-1) ةنيط˘ن˘شسق
فلششلا ةيعمج بيترتلا ل˘يذ˘ت˘م˘ل ةر˘ي˘ث˘ك ة˘حا˘ت˘م˘لا

هيلع اعونمم أاطخلا نوكيشس ثيح ،(ةدحاو ةطقن)

ءاقبلا يف هظوظح نهر مدع لجا نم تبشسلا موي

لا˘ب˘ق˘ت˘شسا نو˘ك˘ي˘˘شسو .ىلوألا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف

ةشصرف (طاقن01ب ثلاثلا زكرملا) لئابقلا ةبيبشش

ةديدج ةقÓطنا ليجشست لجا نم ةيعمجلل ةحناشس

اذه ناو ةشصاخ ،ةلوطبلا يف راشصتنا لوا قيقحتو

برد˘م˘لا ءا˘ن˘بأا ن˘ك˘م˘ي˘شس ،ه˘ق˘ق˘ح˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ،زو˘˘ف˘˘لا

م˘ث ن˘مو Ó˘ي˘˘ل˘˘ق ءاد˘˘ع˘˘شصلا سسف˘˘ن˘˘ت ن˘˘م يواز ر˘˘ي˘˘م˘˘شس

ديكأات ةينبو .ربكا ةق˘ث˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا راو˘ششم ة˘ل˘شصاو˘م

ةروا˘شسلا ة˘ب˘ي˘ب˘˘شش ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسي˘˘شس ،ه˘˘ت˘˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا

ةلوج˘لا ي˘ف ز˘ئا˘ف˘لاو ،( طا˘ق˘ن7ب رششاعلا ز˘كر˘م˘لا)

هفيشض،(2-1) جيريرعوب جرب يلهأا ىلع ةيشضاملا

زكرملا) ودارا˘ب يدا˘ن ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ا˘ي˘ل˘ح˘م كه˘ن˘م˘لا

يدانلا اهيف سصرحيشس ةهجاوم يف ،(طاقن4ب51لا

اهب و˘ح˘م˘ي ة˘ي˘با˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع يرا˘ششب˘لا

سسأا˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘شصقإلا ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ششب

،ة˘ي˘م˘يدا˘كألا ءا˘ن˘بأا نو˘ك˘ي˘شس ،ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب .ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ةر˘ي˘تو ة˘ب˘كاو˘م ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘شص اود˘˘جو ن˘˘يذ˘˘لا

ن˘ي˘ع˘ت˘يو ةر˘ي˘شسع ة˘م˘ه˘م ي˘ف ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘˘ه ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب

مهدعاشست يتلا ةعجانلا لبشسلا نع ثحبلا مهيلع

.راششب ةيرفشس نم ةيباجيا ةجيتنب ةدوعلا ىلع

ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا نم ةعبارلا ةلوجلا ةمانزر ةيوست

 ةعطاقملا ىلإا هجتي داحت’ا
تاراشصتن’ا ةمغن ةداعتشس’ دادزولبو

ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلل ةنماثلا ةلوجلا

نين˘ثلا مو˘ي ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا عر˘ششي
يديشسب ينطولا ينفلا زكر˘م˘لا˘ب ير˘ي˘شضح˘ت سصبر˘ت ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لا

,بر˘˘غ˘˘م˘˘لا د˘˘شض با˘˘يإلا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت ، (ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا) ىشسو˘˘˘م
نيبعÓل0202–ايقيرفإا ةلوطبل ةيئاهنلا ةلحرم˘ل˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لاو
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ج˘˘مر˘˘بو .(0202–ناشش) ني˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىلوألا ةيبيردتلا ةشصحلا يليتاب سشتيفودول ةدايقب يرئازجلا

ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا ل˘شصاو˘تو .ل˘ب˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثلا مو˘ي ة˘ي˘ششع
نيمويلا يف ني˘ير˘خأا ن˘ي˘ب˘يرد˘ت ن˘ي˘ت˘شصح ءار˘جإا˘ب ا˘ه˘تار˘ي˘شضح˘ت

71 سسيمخلا موي برغملا ىلإا لقنتلا لبق (81ر00 اشس) نييلاوملا
يف و مويلا سسفن يف ناتيبيردت ناتشصح تجمرُب ثيح ,ربوتكأا
ن˘˘ي˘˘ب با˘˘يلا ةارا˘˘ب˘˘م ير˘˘ج˘˘ت˘˘˘شسو .(81ر00 ا˘شس) ي˘لاو˘م˘لا مو˘˘ي˘˘لا

بعلمب (02ر00سس) تبشسلا موي يرئازجلاو يبرغملا نيبختنملا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘شس ,ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .نا˘˘كر˘˘ب
ةدجاوتملا ةعومجملاب يشضاملب لامج ةدايقب لوألا يرئازجلا

رر˘ق˘م˘لا يدو˘˘لا ““ا˘˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك–ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا““ ءا˘˘ق˘˘ل ةاد˘˘غ بر˘˘غ˘˘م˘˘لا˘˘ب
يبحتنم نيب باهذلا ءاقل يهتناو .(اشسنرف) ليلب ربوتكأا51 موي
(ةديلبلا) ركاششت ىفطشصم بعلمب برج يذلا برغملا و رئازجلا

ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘هأا˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘ل˘˘ب˘˘لاو .(0-0) ي˘ب˘ل˘˘شسلا لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف كرا˘ششي˘شس ر˘ئاز˘ج˘لا و بر˘˘غ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘جودز˘˘م˘˘لا
(نا˘شش) ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
. نوريماكلاب0202 ماع ةررقملا

بيجن.ج

 :ينيعبس نب
نيفلتخم نيهجوب انبعل“

انرظتنتو وغنوكلا ماما

 ”ايبمولوك مامأ بعصا ةارابم
لوا ينيعب˘شس ن˘ب ي˘مار ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م لا˘ق

سضاخ د˘ق هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م نأا˘ب ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب سسما

هايإا افشصاو يلوغنوكلا هريظن مامأا ةياغلل ةبعشص ةارابم

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م كل˘ت˘م˘ي يذ˘لا يو˘ق˘لا م˘شصخ˘لا˘˘ب

مÓعإلا لئاشسول تاحيرشصت يف يمار فاشضأاو ،نيزيمملا

و˘غ˘نو˘ك˘لا بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا ا˘نر˘ه˘ظ““ :ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘˘ع

سضعب نيديعب انك لوألا طوششلا يفف ،نيفلتخم نيهجوب

نأا لإا ،قبشسلا فده انليجشست مغر اناوتشسم نع ءيششلا

سضر˘ف ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘نو ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا ي˘ف ن˘شسح˘ت ا˘ناو˘ت˘˘شسم

ةهجاوم““ :فاشضأاو ،““ىرخأا فادهأا ليجشست نود انبولشسأا

دوعت ام ابلاغ تاريشضحتلا ةرتف لÓخ ةيوقلا تابختنملا

زاهج˘ل˘ل ح˘ي˘ت˘ت ا˘ه˘نأاو ة˘شصا˘خ ،ما˘ع˘لا ءادألا ىل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب

:متخو ،““بعل لك ىوتشسم نع ةلماشش ةرظن دخأا ينفلا

ايبمولوك بختنم مامأا ىرخأا ةيريشضحت ةارابم انرظتنت““

ا˘ن˘نأا م˘ل˘ع˘ن ،ه˘فو˘ف˘˘شص ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خ م˘˘شضي يذ˘˘لا

اهمامأا انبعل يتلا تابختنملا نع افلتخم امشصخ هجاونشس

ةروشص ميدقت لجأا نم ءيشش لك لعفنشس اننكل ،قباشسلا يف

.““ايقيرفأا لطب نع ةفرششم

ديلو.ف

اندقتفا“ :تاحرف
ماما ماجسنقل

ايبمولوكو وغنوكلا
”انل ارايعم نوكتس

حا˘˘˘ن˘˘˘ج ،تا˘˘˘حر˘˘˘ف ن˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘˘يز بر˘˘˘˘عأا
،ةريبكلا هتداعشس نع ،يرئازجلا بختنملا

دهع يف رشضخلا ةقفر ىلوألا هتكراششمب
ي˘˘˘ف كلذو ،ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
وغنوكلا دشض ،اهشضاخ يتلا ةيدولا ةارابملا
تهتناو لوألا سسما ةرهشس ،ةيطارقميدلا

يف تاحرف لاقو،1 –1 يباجيلا لداعتلاب
انمدق““ :ةارابملا دعب ةيفحشص تاحيرشصت
نم نيبيرق انكو مومعلا ىلع ةديج ةارابم
انمدطشصا اننكل ،ةيباجيإا ةجي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ة˘ل˘ي˘م˘ج مد˘ق ةر˘ك بع˘ل˘ي ،بل˘شص سسفا˘ن˘م˘˘ب
ي˘ف““ :فا˘شضأاو ،““تا˘بو˘ع˘شص ةد˘ع ا˘ن˘ل ل˘ك˘˘ششو
يف ،ماجشسنلا انشصقني ناك لوألا طوششلا
ار˘ي˘ث˘ك ىو˘ت˘شسم˘لا ن˘˘شسح˘˘ت ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘ششلا

ن˘˘ك˘˘ل ،برد˘˘م˘˘لا تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت د˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
:متأاو ،““زوفلا قيقحت يف حجنن مل فشسأÓل
ايقيقح اراي˘ع˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك ةارا˘ب˘م““

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ه˘غ˘ل˘ب يذ˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل
لشصاونشس ،ةيلا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
هجوب روهظلا لجأا نم ةيدجب ريشضحتلا

اكيرمأا ةراق ةقلامع نم دحاو مامأا فرششم
ديلو.ف.““ةيبونجلا

““ناششلا““ تايفشصت يف برغملا ةهجاومل ابشسحت

نينث’ا اذه يريشضحت سصبرت يف ““رشضخلا““ ويلحم

ءقدبلاو لمأ ةبيخب تبصا“ :يضاملب
 ”لضفأ ميدقت ىلع نيرداق اوناك

ةارابملا يف،1-1 ةجيتنب ،يلوغنوكلا هريظن عم يرئازجلا بختنملا لداعت
،ركاششت ىفطشصم بعلم ىلع ،سسيمخلا سسما لوا ةرهشس ،امهتعمج يتلا ةيدولا

ةقيقدلا يف رئازجلل يناميلشس مÓشسإا ةارابملا يفده لجشسو ،ةديلبلا ةنيدمب
ةجيتنلا ليدعت نم ،وبماكاب كيرديشس ،يلوغنوكلا بعÓلا نكمتي نأا لبق،6
ة˘شصر˘ف˘لا ح˘ن˘م ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘˘ج ر˘˘شضخ˘˘لا برد˘˘م ل˘˘شضفو،62 ةقي˘قد˘لا ي˘ف
لوخد لبق ،نيبعÓلا ىوتشسم ىلع فوقولل ،بختنملل ةيطايتحلا ةليكششتلل

،يشضاملب لامج ىدبأاو ،لبقملا ربمفون رهشش يف ،ةيقيرفألا تايفشصتلا رامغ
اهيف لداعت يتلا ةارابملا يف اوكراشش يذلا ددجلا نيبعÓلا نع هاشضر مدع
يفحشصلا رمتؤوملا يف ،يشضاملب لاقو ،ةيطارقميدلا وغنوكلا عم ايدو هقيرف
ةشصرف تناك ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا و˘غ˘نو˘ك˘لا ما˘مأا ة˘ه˘جاو˘م˘لا““ :ةارا˘ب˘م˘لا بق˘عأا يذ˘لا
زكرم لك يف نيزيمم نيبعل كلمن ،ادج بعشص رمألا نأل ،نيبعÓلا سضعبل
لداعتلا ةجيتنل اديعشس تشسل““ :فاشضأاو ،““هعييشضتل تقولا انيدل سسيل ،ابيرقت
ددجلا نوبعÓلا ،رشسخن نأا بجي ل زوفن ل امدنع نكل ،ةبيخلاب انتباشصأا يتلا

سشماه انيدل ،نيبعÓلا خيبوت ىلع ادوعتم تشسل ،لشضفأا ميدقت مهناكمإاب ناك
،يشضاملب ثدحتو ،““انزاوت رثكأا ايلاح نحن ،لشضفألا نوكن نأا ديرنو روطتلل

ديج سسفانم هنأل ،ةبعشص تناك اهنإا لاقو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةهجاوم نع
ةلبقملا ةيدولا ةهجاوملا نأا ىلإا راششأاو ،““موجهلا يف ةيعونلا كلميو مظنمو
نم ادج يوق سسفانملا نأا رابتعا ىلع هقيرفل اديدج اريبك ارابتخا نوكتشس
بعل ،يمي˘هار˘ب ن˘ي˘شسا˘ي ءادأا˘ب ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب دا˘ششأاو ،““ي˘ند˘ب˘لاو ي˘ن˘ف˘لا ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا
امب هتداعشس فخي مل امك ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةهجاوم يف ،يرطقلا نايرلا

بعÓلا نأا ىلا اتفل ،هدÓب بختنم عمو وكانوم هيدان عم يناميلشس مÓشسإا هلعفي
ل هبعل ةقيرط نأل ام˘بر ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف بع˘ل˘ي ا˘مد˘ن˘ع ر˘ي˘ب˘ك ط˘غ˘شضل سضر˘ع˘ت˘ي
.سضعبلا بجعت

ديلو.ف

عشضولا بقارت ناشسملتو ةيدملا يف رابكلا ةمق
ةنماثلا اهت˘لو˘ج تا˘ي˘لا˘ع˘ف ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا كرد˘ت
ن˘ي˘ب ةد˘عاو ة˘˘م˘˘ق ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه د˘˘ه˘˘ششت˘˘شس ثي˘˘ح ،تب˘˘شسلا مو˘˘ي˘˘لا
هيف لبقتشسي يذلا تقولا يف ،نازيلغ عيرشسو ةيدملا كيبملوأا
لمأا˘يو اذ˘ه .ة˘لو˘ط˘ب˘لا د˘ئار ،نا˘شسم˘ل˘ت دادو ه˘ف˘ي˘شض ءا˘ع˘برألا ل˘مأا

مهلوزن لÓخ (ةطقن61 ديشصرب ىلوألا ةبترملا) نيينايزلا““

ةلواحمب ،(طاقن9ـب11 ـلا زكرملا) لمألا قيرف ىلع افويشض
اهب رمي يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا لÓغتشساو ثÓثلا طاقنلاب ةدوعلا
˘ما˘مأا ة˘ق˘با˘شسلا ة˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘يز˘˘ه بق˘˘ع ،را˘˘يد˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا
فويشضلا هيف ىعشسي يذلا تقولا يف ،ةفيظن ةيئانثب يبملوألا
ةيدولوم راجلا مامأا ةقباشسلا ةارابملا يف لجشسملا زوفلا ديكأاتل

51 ديشصرب ةيدملا يبملوأا فيشصولا نوكيشس ،هتهج نم .ةديعشس
يذلا نازيلغ عيرشس رششابملا هقحÓم ةفاشضتشسا دعوم ىلع ةطقن

نانثا ىلع ةم˘شسق˘لا ل˘ب˘ق˘ت ل ةارا˘ب˘م ي˘ف ،ة˘ط˘ق˘ن31 ىلع زوح˘ي
دو˘ع˘شصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع سسفا˘ن˘˘ت˘˘لا دارأا نإا ،ن˘˘ي˘˘يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
دع˘ي ءا˘ق˘ل˘لا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ،م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف را˘ب˘ك˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘ل
يتأاي .تاجردملاو ناديملا قوف سسامحلاو ةراثإلا نم ريثكلاب

زكرملا بحاشص تنانجات عافد هيف علطتي يذلا تقولا يف اذه

هتفاشضتشسا ةشصرف يف رامثتشسإلا ةلواحم ىلإا ،ةطقن21 ـب عبارلا
زوفلا قيقحت لجأا نم ،يوق يبراد يف ةملعلا ةيدولوم هراجل
باحشصأا رثعت لاح يف لقألا ىلع ثلاثلا زكرم وحن ءاقترإلاو
،د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘ه˘شس نو˘ك˘ت ن˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا نأا ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب ،ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا

8 ديشصرب21 ـلا ةبترملا يف دجاوتت يذلا ““ةيبابلا““ نأا رابتعاب
ةقباشسلا ةلوجلا يف اهزوف ديكأات ىلإا ىرخألا يه حمطت ،طاقن

يقاب يفو .ةلوطبلا بيترت ملشس يف ءاقترإÓل ةميزهلا يدافتو
داحتإا رارغ ىلع ،بيتر˘ت˘لا ةر˘خؤو˘م با˘ح˘شصأا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا

بع˘ل˘لا ة˘شصر˘ف لÓ˘غ˘ت˘شسا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ىلإا سشار˘˘ح˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإاو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
نم ،يلاوتلا ىلع نارهو ةيعمجو ةداعشسوب لمأا مامأا مهناديمب
يف اهولجشس يتلا ةيبلشسلا جئاتنلا ةلشسلشس عم قÓطلا نÓعإا لجأا

ىل˘ع ة˘ل˘ه˘شس نو˘ك˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرو˘مأا˘م˘لا ي˘هو ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘˘ه ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
ةدوع˘لا ي˘ف م˘هرود˘ب نو˘ب˘غر˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘شسفا˘ن˘م˘لا ما˘مأا قÓ˘طإلا

امك .ةمدقملا ةبكوكب م˘ه˘قا˘ح˘ت˘لإا ي˘ف م˘ها˘شست ة˘ي˘با˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘ن˘ب
ةيعمج ،ةدكيك˘شس ة˘ب˘ي˘ب˘ششك بي˘تر˘ت˘لا ط˘شسو ة˘يد˘نأا ف˘ي˘شضت˘شست˘شس
،يلاوتلا ىلع ويزرأا يبملوأاو ةديعشس ةيدولوم اهيشسفانم بورخلا

مت نيح يف .تلامتحإلا ةفاك ىلع ةحوتفم ىقبت تاءاقل يف
دعوم ىلإا ةياجب ةبيبششو ةياجب ةيدولوم نيراجلا ءاقل ليجأات

.قحل
بيجن.ج

تايرابملا جمانرب
نازيلغ عيرشس – ةيدملا يبملوأا

ناشسملت دادو – ءاعبرألا لمأا
نارهو ةيعمج – سشارحلا داحتإا
ةديعشس ةيدولوم – ةدكيكشس ةبيبشش
ةداعشسوب لمأا – ةبانع داحتإا

ويزرأا يبملوأا – بورخلا ةيعمج
ةملعلا ةيدولوم – تنانجات عافد
(قحل دعومل تلجأات) ةياجب ةبيبشش – ةياجب ةيدولوم

بعلمب اءاشسم00:61 نم ةيادب مويلا ةبانع داحتا قيرف لبقتشسي

ةلوط˘ب ن˘م8 ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ةدا˘ع˘شسو˘˘ب ل˘˘مأا6591 يام91
ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘ل˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘ل م˘ه˘م ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا
د˘ي˘م˘شضت ل˘جأا ن˘م را˘شصت˘نلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ع ثح˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا
قافر دبكت دعب ةيبلشسلا جئاتنلا ةكشس ىلإا اددجم ةدوعلاو حارجلا

ويزرأا يبم˘لوأا ما˘مأا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘ي˘ماز˘ه˘نل ي˘بور˘خ
مويلا ءاقل يف ةشساوم بردملا لابششأا كلمي لو ،ةياجب ةبيبششو
˘ماز˘ه˘نلا وأا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ءا˘ف˘ت˘كلا نأل زو˘ف˘لا ىو˘˘شس ةدا˘˘ع˘˘شسو˘˘ب ما˘˘مأا
ةبانع نأا ةشصاخ بيترتلا ملشس يف رثكأا داحتلا ةيعشضو دقعيشس
يف ةئيشسلا اهتقÓطنا ببشسب بيترتلا ةرخؤوم يف اهشسفن تدجو

اهدشصح طقف طاقن4 هديشصر يف قيرفلا كلمي ثيح ةلوطبلا
جراخ ““ةيبابلا““ مامأا لداعتلاو نازيلغ عيرشس ىلع زوفلا لشضفب
نأا نيبعÓلا نم بولطم حبشصأا هنأا داحتلا ةرشسأا تعمجأاو ،رايدلا

اوبعلي نأاو ةداعشسوب لمأا مامأا مويلا ةهجاوم يف يدحتلا اوعفري
دازلا لماكب رفظلاو قرافلا عنشص لجأا نم ““اتنيرغلا»و ةميزعلاب

قيقحتب ““ةبنانعلا““ ـل حمشست يتلا يه ةيلاتقلا حورلا نأا ةشصاخ
تا˘˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘ششت˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘عد˘˘م نو˘˘نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس م˘˘˘ه˘˘˘نأا ة˘˘˘شصا˘˘˘خ را˘˘˘شصت˘˘˘نلا
ءاقل ويرانيشس راركت ةرورشضب قيرفلا قاششع بلاطو ،““زناغيلوهلا““

اوناك مهنأل زوفلا نم يفيرخ قافر نكمت ثيح نازيلغ عيرشس
دقو ،راشصتنلا قي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع سسفا˘ن˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ن˘م رار˘شصإا ر˘ث˘كأا
سصشصح˘˘لا ي˘˘ف لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘شساو˘˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘شضا
تارا˘ي˘خ˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ر˘فو˘ت مد˘ع بب˘شسب ةر˘ي˘خألا ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
م˘جا˘ه˘م˘لا ةدا˘ع˘شسو˘ب ل˘مأا ةارا˘ب˘م ن˘ع بي˘غ˘˘ي˘˘شس ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا

هذه يف ةكراششملل زهاج يعفادم بعÓلا نوكي نل امك ،سشامعم

تارا˘ي˘خ ز˘ي˘ه˘ج˘ت ة˘لوا˘ح˘م ىل˘ع برد˘م˘لا ر˘ب˘جأا ا˘م و˘هو ة˘جر˘˘خ˘˘لا
ن˘˘يذ˘˘لا راوز˘˘لا كا˘˘ب˘˘شش ز˘˘ه ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ما˘˘مألا ط˘˘خ˘˘لا ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خآا
ىلإا ةدوعلا نولواحيشسو ةشضحم ةيعافد ةطخ ىلع نودمتعيشس
ةشضافتنل مويلا حلاب قافر جاتحيو ،ةطقنب لقألا ىلع رايدلا

ىف˘ت˘كا دا˘ح˘تلا نأا ة˘شصا˘خ مو˘ي˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه

ةيبلشس ة˘ل˘ي˘شصح˘لا هذ˘هو تاءا˘ق˘ل7 يف ط˘ق˘ف ن˘ي˘فد˘ه ل˘ي˘ج˘شست˘ب
ةشصاخ نكمم تقو برقأا يف نيبعÓلا ةقافتشسل جاتحتو ةياغلل
اذه ““ةبنانعلا““ ـل فعشض ةطقن ةباثمب حبشصأا يبانعلا موجهلا نأا
˘ما˘مأا ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا سصق˘ن ن˘م ة˘شساو˘م برد˘م˘لا ر˘مذ˘˘ت د˘˘قو ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
.ةريخألا ةشسمللا بايغو ىمرملا

نيقيرفلا تاهجاوم خيرات يف ةعباشسلا مويلا ةلباقم

نيقيرف˘لا تا˘ه˘جاو˘م خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘ع˘با˘شسلا مو˘ي˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م نو˘ك˘ت˘شس

ةطبارلا يف تا˘يرا˘ب˘م6 ي˘ف ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘جاو˘ت نأاو ق˘ب˘شس ناذ˘˘ل˘˘لا
ةبانع امأا ،نيتارابم يف ةداعشسوب تزاف دقو ،ةفرتحملا ةيناثلا

زافو،لداعتلا˘ب ن˘ي˘تارا˘ب˘م ته˘ت˘ناو تا˘ه˘جاو˘م3 يف تر˘شصت˘نا˘ف

6002-7002 مشسوم يف ةليقث ةجيتنب ةداعشسوب ىلع ““ةبنانعلا““

نم41 ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف (6-1) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب دا˘ح˘تلا م˘˘ه˘˘ف˘˘شصق ثي˘˘ح

يف ةداعشسوب لمأا ىلع (2-1) ةجيتنب داحتلا زاف دقو ،ةلوطبلا

ةبانعب6591 يا˘م91 بعلمب نيق˘ير˘ف˘لا ن˘ي˘ب ىر˘ج ءا˘ق˘ل ر˘خآا

مشسوملا باهذ ةلحرم نم ةريخألاو51 ةلوجلا يف ىرج يذلاو
كلمي لو ،ةزيعمو دواد نم لك داحتلا ةيئانث لجشسو ،يشضاملا
.ةداعشسوبب ةحاطإلاو دازلا لماكب رفظلا ىوشس رايخ يأا قيرفلا

سسافر ناميلشس

 ةركسب داحتا – دادزولب بابش

 تاراشصتن’ا ةمغن عاجرتشسا لجا نم بابششلا
02 بعلمب ةركشسب داحتا فيشضلا لابقتشسل مويلا ءاشسم دادزولب بابشش قيرف دعتشسي
ىعشسي ثيح ،ةلوطبلا نم ةعبارلا ةلوجلا نع رخأاتم ءاقل باشسحل ةمشصاعلاب توا
ماما ةيشضاملا ةلوجلا يف لداعتلا دعب تاراشصتنلا ةمغن عاجرتشسل ةبيقعل ءانبأا

ةدا˘ير قا˘ب˘شس ي˘ف ءا˘ق˘ب˘ل˘ل زو˘ف˘لا ي˘نار˘م˘ع برد˘م˘لا لا˘ب˘ششا ىل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ك ،ودارا˘˘ب
،مويلا ءاقل ةبشسانمبو ،رئازجلا ةيدولوم راجلا ةدششب هيلع سسفاني يذلا بيترتلا

،سسياح نايرو ،يمشساق دمحأاو ،ناشسيغن ىماوك ،دادزولب بابشش يثÓث ةدوع ررقت
اميف ،ةلوطبلا يف ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘شضا˘خ ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘ع ي˘ثÓ˘ث˘لا با˘غو
،اهنم وكششي يتلا ةباشصإلا نم هيفاعت مدعل ،اناموشس راكبوب مجاهملا بايغ رمتشسيشس

،ينارمع رداقلا دبع بردملا لوعيو ،ليهأاتلا ةيلمع يف عوبشسألا اذه عرشش ثيح
ةركشسب داحتا ةبقع يطختو ،ةليكششتلا يف نزاوتلا قيقحتل يثÓثلا ةدوع ىلع

ةينف ةلاحب يثÓثلا رهظو ،ىلوألا ةفرتحملا ةلوطبلا يف دهششملا ديشست ةلشصاومل
نوكششي يتلا تابايغلا سضيوعتو ةركشسب ةارابم يف ةكراششملل هلهؤوت ،ةديج ةيندبو
نمشض مهئامشسأا عشضوب ينارمع بردملا موقي نأا بقترملا نم ثيح ،يدانلا اهنم
.مويلا ةارابملا يف كراششت فوشس يتلا قيرفلا ةمئاق

ديلو.ف

 وداراب يدان – ةرواسلا ةبيبش

 دينع سسفانم ماما بعشص رابتخا يف ةرواشسلا
ءاقل راطا يف وداراب يدان ةفاشضتشسل مويلا ةرواشسلا ةبيبشش قيرف دعتشسي
ماما بعشص رابتخا يف نوكيشس ثيح ،ةلوطبلا نم ةعبارلا ةلوجلا نع رخأاتم
،ةرواشسلا ةبيبشش قيرف ةرادإا تررقو ،مدقلا ةرك بعل ديجيو دينع سسفانم

ريغ هبايغ ببشسب يب˘يدأا˘ت˘لا سسل˘ج˘م˘لا ىل˘ع ير˘م˘ح˘ل ز˘يز˘ع م˘جا˘ه˘م˘لا سضر˘ع

نايب يف ،يدانلا دكأاو ،يشضاملا ربمتبشس82 ذنم ،قيرفلا فوفشص نع رربملا
را˘ششب ىلإا ه˘تدو˘ع رو˘ف ي˘ب˘يدأا˘ت˘لا سسل˘ج˘م˘لا ما˘مأا ل˘ث˘م˘ي˘شس بعÓ˘لا نأا ،ىل˘˘ع ه˘˘ل
ن˘ع ه˘ي˘ل˘خ˘تو ،ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ه˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا بب˘˘شسب
،مويلا ةارابم نع هبايغ ينعي امم ،فرتحم بعÓك يدانلا هاجتا هتايلوؤوشسم
نيمل بردملا ةدايقب ،ةرواشسلا ةب˘ي˘ب˘ششل ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا ىق˘ل˘ت ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘فو
ميهاربإا يئانثلا مظتنا ثيح ،وداراب ةهجاوم لبق اديعشس اربخ ،ةرارغوب
لوأا ءاشسم ،ةبيبششلل ةيعامجلا تابيردتلا يف ،ةيماح نيمألا دمحمو ،يحرف
تاردقلا زيزعت اهنأاشش نم قيرفلا معدل ةيماحو يحرف ةدوع ،سسيمخلا سسمأا
مدق ثيح ،ينفلا زاهجلل امهم ارايخ لكششت نأاو ،ءارحشصلا روشسنل ةيموجهلا
نأا ل˘ب˘ق ،ا˘ه˘ي˘ف ا˘كرا˘شش ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ةد˘ي˘ج ة˘ي˘ن˘ف تا˘يو˘ت˘شسم ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘لا

ديلو.ف.ةباشصإÓل اشضرعتي

ةداعشسوب لمأا – ةبانع داحتا

 دازلا لماكب رفظلا ىوشس رايخ يأا كلمت ’ ةنوب
““زناغيلوهلا““ عم حلاشصتلل

لئابقلا ةبيبش – فلش ةيعمج

تابايغلا نم ةلمجب فلشش هجاوي يرانكلا
ىلع افيشض مويلا ءاشسم لئابقلا ةبيبشش قيرف لزني

ءا˘ق˘ل را˘طا ي˘ف قارز˘مو˘ب بع˘ل˘م ي˘ف ف˘ل˘ششلا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ىع˘˘شسيو ،ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م
قافو ىلع ققحملا ريخألا زو˘ف˘لا د˘ي˘كأا˘ت˘ل ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا
ماما ةلوهشسلا كلتب نوكت نل ةمهملا نا ولو ،فيطشس
نم ديزي امو ،هتقافتشسا نع ثحبي حيرج سسفانم
يف ةريثكلا تابايغلا وه فلششلا ماما ةمهملا ةبوعشص
لÓب ةردق لوح كوكششلا موحتو ،قيرفلا فوفشص
ىلع ،لئابقلا ةبيبشش يدان ناديم طشسوتم ،يلعوب
ة˘ب˘ي˘ب˘شش د˘ق˘ت˘ف˘ي˘شس ا˘م˘ك ،مو˘ي˘لا ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا
يز˘ي˘ت لÓ˘˘بو ،نور˘˘م˘˘ح ي˘˘قزر ،ه˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ن ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا

نع يئانثلا بيغيو ،اشضيا مويلا ةارابم يف ،يلعوب
يبطلا زاهجلا دكأا ثيح ،ةباشصإلا ببشسب ةهجاوملا
ينيكلا لشصاوي امك ،ةحارلل امهنوكر ةرورشض يدانلل
نع هبايغ ،لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش م˘جا˘ه˘م ،ا˘مو˘ج دو˘ع˘شسم

يف ةباشصإا نم ىناعي اموج لاز لو ،هقيرف تايرابم

ربمتبشس فشصتنم يف اهل سضرعت ،ةبرقملا ةلشضعلا

كارششإاب ةرطاخملا دوليف بردملا سضفريو ،يشضاملا

نأا مغر ،ةباشصإلا مقافت نم افوخ ،ينيكلا مجاهملا

هتاناعم لظ يف ،هل ةشسام ةجاح يف يلئابقلا يدانلا

ةريخألا ةارابملا يف ًةشصاخ ،ةيموجهلا ةيحانلا نم

حبشش نم لئابقلا ةبيبشش يناعيو ،فيطشس قافو مامأا

ي˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م ،تا˘˘با˘˘شصإلا

يف ابلشس هيلع رثأا يذلا رمألا وهو ،ةيمامألا ةرطاقلا

.تابشسانملا نم ديدعلا

““فلششلا مامأا انيلع رثؤوت نل تابايغلا““ :دوليف
ة˘ب˘ي˘ب˘شش يدا˘ن برد˘م ،دو˘ل˘ي˘ف ر˘ي˘بو˘ه ي˘شسنر˘ف˘˘لا د˘˘كأا

ي˘ف ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا˘ب زو˘ف˘لا ة˘ي˘م˘هأا ىل˘ع ،ل˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا

فلششلا ةيعمج مامأا هقيرف رظتنت يتلا ةهجاوملا

هترششن حيرشصت يف دوليف لاقو ،قارزموب بعلم يف
:كو˘ب˘شسي˘ف ع˘قو˘م ىل˘ع يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘˘ف˘˘شصلا
رظنلاب فلششلا ةيعمج مامأا ةبعشص ةارابم انرظتنت““
ا˘ن˘ت˘لا˘ح ،ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا لود˘˘ج ي˘˘ف يدا˘˘ن˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت ىلإا

نيبعÓلا لوشصح دعب ةشصاخ ،اينفو ايونعم ةديج
،““بع˘ت˘لا ن˘م سصل˘خ˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسÓ˘˘ل ة˘˘شصر˘˘ف ىل˘˘ع
قاهرإلا نم ةيشضاملا تايرابملا يف انيناع““ :عباتو
ةدع تايرابم انشضو˘خ د˘ع˘ب ،لود˘ج˘لا ة˘فا˘ث˘ك بب˘شسب
ا˘˘يرو˘˘ح ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ ة˘˘شصا˘˘خ ،ز˘˘˘ي˘˘˘جو فر˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا““ :م˘˘ت˘˘خو ،““ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘شس قا˘˘˘فوو ،ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا

،ديج رمأا اذهو هب موقن يذلا لمعلا عم نوبواجتم
ىلع لمعلاو مامألا ىلإا علطتلا لشصاون نأا نآلا انيلع
ةديدعلا تابا˘ي˘غ˘لا م˘غر ،ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.““اهنم يناعن يتلا

ديلو.ف



نم صاخشأ ةثقث ةباصإ فلخي فاعسإ ةرايس فارحنا
يقاوبلا مأب ةضيرم مهنيب

اهليوحت ددسصب تناك ةسضيرم مهنيب نم سصاخسشأا ةثÓث ةايح ىلع يسضقي نأا فاعسسإا ةرايسس فارحنا ثداح داك
ةيندملا ةيامحلل ةيئلولا ةيريدملاب مÓعإلا ةيلخ نايب بسسحب ثداحلا, يعماجلا ةنيطنسسق ىفسشتسسم ىلإا

عوقو رثإا احابسص ةسسداسسلا دودح يف عوبسسألا ةياهن عقو ةنايكسسمب اهحلاسصم هنأاسشب تلخدتو يقاوبلا مأل
ناكملاب ىسصحلا نم ةموكب ا˘ه˘ماد˘ط˘سصإاو ة˘سسب˘ت ة˘يلو˘ل ي˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت فا˘ع˘سسإا ةرا˘ي˘سس فار˘ح˘نإا ثدا˘ح

ةسضيرم ةنسس54 (ن. م) ةديسسلا ةباسصإا فلخ يعجار نيزنبلا ةطحم برق01 مقر ينطولا قيرطلا ىمسسملا
هل سضرمم ةنسس42 (ح. م) ةنيطنسسقب يعماجلا ىفسشتسسملا ىلإا اهلقن لجأل فاعسسإلا ةرايسس ىوتسسم ىلع تناك

مهلقن متيل.ىنميلا لجرلا ىوتسسم ىلع ملآا هل فاعسسإلا ةرايسس قئاسس ةنسس45 (ذ.ف).فنألا يف طيسسب حرج
.ةنايكسسم ىفسشتسسم ىلإا ةيندملا ةيامحلا تافاعسسإا ةطسساوب مهليوحتو ةمزÓلا ةيلوألا تافاعسسإلا مهل ميدقتو

راهز دمحأا

يراجت لحم ةقرسس زغل كف و لزانملا ىلع وطسسلا يف ةسصتخم

شسارهأا قوشس يف ةيمارجإا ةكبششب ةحاطإلا
عيبل سصسصخم يراجت لحم ةقرسس ةيسضق زغل كف نم ،سسارهأا قوسس نمأاب لوألا يرسضحلا نمألا رسصانع نكمت

ءانب ةيلمعلا  تءاج و ، ةنسس32 و ةنسس22 نيبام امهرامعأا حوارتت نيسصخسش فيقوت و ةيذحألا و ةسسبلألا
يتلا ةقرسسلا ىلإا يرا˘ج˘ت˘لا ه˘ل˘ح˘م سضر˘ع˘ت ا˘هدا˘ف˘م ، ة˘ن˘سس33 رمعلا نم غلاب˘لا ة˘ي˘ح˘سض ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ىو˘ك˘سش ىل˘ع

يف و تسضفأا يتلا يرحتلاو ثحبلا تايلمع ةطرسشلا رسصانع رسشاب روفلا ىلع. لوهجم دسض ةسسبلأا تفدهتسسا
ةقفر ةقرسسلا لحم ةيسضاير ةرتسس هتزوحب و هفيقوت مت نيأا هيف هبتسشملا ةيوه ديدحت ىلإا زيجو فرظ

مت ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج لامكتسسإاب. ةطرسشلا رقم ىلإا مهليوحت مت كلذ رثإا ىلع ، ةيلمعلا يف هكيرسش
يذلا ، سسارهأا قوسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ىلع امهتلاحإا مت ناذللا ركذلا يفلاسسلل يئاسضق فلم زاجنإا

مرج نع ، ةيلام ةمارغو ايئاسضق امكح امهقح يف ردسص نيأا ،يروفلا لوثملا ةسسلج ىلع امهلاحأا هرودب
ةرئاد نمأل نيعباتلا ةيئاسضقلا ةطرسشلا رسصانع نكمت ، ةيعون ةيلمع يفو . ةقرسسلا يف ةكراسشملا و ةقرسسلا
حوارتت رارسشألا نم ةعومجم لبق نم ، نكسسم لخاد نم ةقرسس ةيسضق زغل كف نم سسارهأا قوسس نمأاب ،ةنهارملا
يلئاعلا هن˘ك˘سسم سضر˘ع˘ت ا˘هدا˘ف˘م ة˘ي˘ح˘سضلا ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت ىو˘ك˘سش د˘ع˘ب كلذ و ة˘ن˘سس23 و ة˘ن˘˘سس62 نيب مهرام˘عأا
رسصانع رسشاب ثيح ةيوهلا يلوهجم سصاخسشألا نم ةعومجم لبق نم ربتعم يلام غلبم تفدهتسسا يتلا ةقرسسلل
هبتسشملا ةيوه ديدحت نع زيجو فرظ يفو تسضفأا يتلاو ، يرحتلاو ثحبلا تايلمع ةيئاسضقلا ةيطبسضلا

سش.أا.ةطرسشلا رقم ىلإا مهليوحتو ا مهفيقوت اهدعب متيل ، هفيقوت و مهيف

ةدكيكسس

يدومح ششورمحب يحشصلا زكرملا نومحتقي نولوهجم
 ةرفوتملا تامولعملا بسسحو، يدومح سشورمحب ةدوجوملا جÓعلا ةعاق ماحتقاب لوألا سسمأا ةليل نولوهجم ماق

يف ةدجاوتملا ةيبطلا تادعملاو ةيودألا ةقرسسب اوماقو زكرملل ةيمامألا ةهجلا نم للسستلاب اوماق مهنإاف
سسيل يحسصلا زكرملا نأا ملعلا عم،ةميرجلا لوح اقيقحت تحتفو ينطولاو كردلا حلاسصم تلخدت دف و،ةعاقلا
.يليل سسراح هيدل
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مويلا اذهلثم يف ثدح

وزو يزيت

 هطوقشس رثإا هفتح ىقلي نيرششعلا يف باشش
ةحودم يحب ةرامعب قباط ىلعأا نم

ةرامعل سسماخلا قباطلا نم هطوقسس رثإا ةددعتم تاباسصإا ىلإا ةنسس32 رمعلا نم غلبي باسش سسمأا لوأا ءاسسم سضرعت
ناكم ىلإا ةعرسسلا حانج ىلع ةيندملا ةيامحلا رسصانع تجوت دق و . ووزو يزيتب ةحودم ةقطنمب ةدجاوتم
وزو يزيتب دمحم ريذن يعماجلا ىفسشتسسملا تلاجعتسسا ةحلسصم ىلإا هليوحت و ةيحسضلا فاعسسإاب تماق و ثداحلا
ةثلاثلا ةلاحلا ربتعت ةثداحلا هذه نإاف ةراسشإلا هيلإا ردجت امك و .ةغيلبلا حورجب ارثأاتم ةريخألا هسسفنأا ظفل نيأا

وزو يزيتب ةديدجلا ةنيدملاب““006““ ىمسسملا يحلاب تعقو يتلا ىلوألا ةثداحلا دعب نيعوبسسأا لÓخ اهعون نم
ةدجاوتم ةرامع ىلعأا نم ةباسش تيوه يسضاملا عوبسسأا رحب و ةرامعلا نم رسشاعلا قباطلا نم ةديسس تطقسس امدنع
داعسس ليلخ. ““يداكل ““ىمسسملا يحلاب

جا˘˘ت˘˘نإلا سضر˘˘ع˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تلا˘˘˘سصتا تكرا˘˘˘سش
لوح ةينطولا ةودنلا سشماه ىلع مظُن يذلا ينطولا

ترج يتلا ،ةيقيرفإلا رحلا لدابتلا ةقطنم ميمعت
يلودلا زكرم˘لا˘ب9102 ربو˘ت˘كأا70 موي اهتايلا˘ع˘ف
راعسش تحت ،ةمسصاعلا رئازجلاب (CIC) تارمتؤوملل
جا˘˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘˘نلا ي˘˘˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘ف فر˘˘˘˘˘˘˘ط ر˘˘˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘لا““
ينطولا جاتنإلا سضر˘ع˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘سسو““ي˘ق˘ير˘فإلا
ر˘ئاز˘ج˘لا تلا˘سصتا ع˘م˘ج˘˘م ة˘˘كرا˘˘سشم فر˘˘ع˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا

(ATG) ثلا هعورفبÓ80 نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةث

حانجلا ،سضرا˘ع˘م˘لا ر˘سصق˘ب9102 ربو˘ت˘كأا01 ىلإا
تلدا˘ب˘م˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت““ را˘˘ع˘˘سش تح˘˘ت كلذو ،يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
نم .““بوع˘سشلا را˘هدزا ل˘ما˘ع ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تلا˘˘سصتا د˘˘كؤو˘˘ت ،ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ
تايجولون˘ك˘ت عا˘ط˘ق ي˘ف ةد˘ئار ة˘سسسسؤو˘م ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
تاردا˘˘ب˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘م˘˘عد ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب لا˘˘سصتلاو مÓ˘˘عإلا
فدهت يتلا ،ةير˘ئاز˘ج˘لا تارد˘ق˘لا ز˘يز˘ع˘تو نوا˘ع˘ت˘لا
قوسسلا يف هجامدإاو ينطولا داسصتقلاب ءاقترلا ىلإا
 .ةيقيرفإلا

 رئازجلا تقاصتا
 ينطولا جاتنإلا ضرعم يف كراشت

 ”دولخ“  اي كوربم نويليرت نويلم
طسسو ةيجوزلا سصفق ““دولخ دباعلا““ ةليمزلا لوخد ةبسسانمب
مقاط لك مدقتي9102 ربوتكأا01 موي رورسسلاو ةجهبلا ءاوجأا

ىمسسأاب فسسوي جوزلاو دولخ ةليمزلل ةعاسس رخأا ةديرج
نأا لجو زع ىلوملا نم نييجار ينامألاو يناهتلا تارابع
ةفلألاو ةداعسسلاو ءانهلاب ءولمم فقسس تحت امهنيب عمجي
كوربم نويلم فلأاف ةحلاسص ةيرذب امهقزري نأاو لابلا ةحارو
.ىرخأا حارفأل لابقعو

J¡æÄá RhGê

 ةيرئازجلا ةيسضقلا تديأا تان يزوج يرام ةيسسنرفلا ةلثمملا

هللا ةمذ يف ““اشصعلاو نويفألا““ مليف ““ةجورف““

يف ةجورف رودل اهئادأاب نييرئازجلا ىدل تفرع يتلا تان يزوج يرام ةيسسنرفلا ةلثمملا سسمأا لوأا ءاسسم تيفوت
ليرفأا22 ديلاوم نم يهو ““ةسسÓح نب هيسسوخ يرام““ وه يقيقحلا اهمسساو ،يدسشار دمحأا ـل ““اسصعلاو نويفألا““ مليف
ةيسسنرف ةلثمم يهو ،اسسنرفب ويسسافينوب اكيسسروك يف تدلوو اكيسسروك نم مأاو ةيلئابق لوسصأا وذ بأا نم0491

eht ta sniloiV ““ مليف يف اهئادأا نع ةلثمم لسضفأل يئامنيسسلا ناك ناجرهم ةزئاج ىلع4791 ماع يف تلسصح

llaB““،ةسضراع مايقلا ءانثأا يئزج ماودب رودك مليفلا يف ترهظو،5591 ماع يف روسص ةقباسسم تحبر امك
يف مليف ةلوطب يف تكراسش يلاوملا ماعلا يف و8591 ةنسس ةينويزفلت ةلثمم لسضفأا ةزئاج ىلع تلسصحو ،ءايزألا
““““eiriarP sed euR،ةيرق نع ريهسشلا لمعلا ثدحتي ثيح ““اسصعلاو نويفألا““ مليف يف ةكراسشملا يف تبغر دقو

سسؤوبلا ىأار امدعب فرتلا ةايح رداغف ،ينطولا ريرحتلا سشيجب قاحتللا بيبطلا اهنبإا راتخإا ،““ةلات““ اهمسسإا ةريغسص
ةياهنلا دهسشم ةواسسق نم مغرلا ىلع ءامتنلاو ةيحسضتلل يقيقحلا ىنعملا مليفلا اذه سسكعو هلهأا هسشيعي يذلا
هتطلسسل عسضخت اهلعج يف هلسشف دعب يسسنرفلا سشيجلا فرط نم تارجفتملاب ““ةلات““ فسسن ةيلمع رهظي يذلا

بتاك ىفطسصمو تاريوك يلع ديسس نم لك هتلوطبب ماقو يرمعم دولوم ريبكلا بتاكلل ةياور نع سسبتقم مليفلاو
اهمسسا ةيرئازج ةاتف رود مّدقت نأا تراتخا يتلا تان يزوج يرام ةيسسنرفلا ةلثمملاو يزراطسشب نيدلا ييحمو
.اهتيسضقب اهنمً اناميإا ةجوّرف

سس.ايام

قيلعت نود ةروصص

ةبانع يلاو ناويد يف ابدتنم لمعي

 ةملاقب ليابنلا مامحب رارج بÓقنا ثداح يف ةطرشش ظفاح ةافو
ىلع ليابنلا مامح ةيدلب ناكسس لوألا سسمأا راهن زتها

يقابلا دبع ةيمهاربا ةطرسش ظفاح ةافو ربخ عقو
، رارج بÓقنا ثداح رثإا رمعلا نم عبارلا دقعلا يف
˘مو˘حر˘م˘لا نإا˘ف ر˘ب˘خ˘لا تدروأا ي˘ت˘لا ردا˘سصم˘لا بسسحو
عبات ةطرسش ظفاح لمعي ةبانع ةنيدمب نطاقلاو

ةيلو يلاو حلاسصم ىدل بدتنمو ةبانع ةيلو نمأل
نيع ةتسشمب نطاقلا هيخأل هترايز لÓخو ،  ةبانع

هنم بلط ، ليابنلا مامح ةيدلبل ةعباتلا ءارفسصلا
يتلا ة˘ي˘ن˘يو˘ج ةر˘ب˘ق˘م ىلإا با˘هذ˘ل˘ل رار˘ج˘لا ه˘ئا˘ط˘عإا

ربق ةرايزل مهانكسس رقم ىلع ملك4 يلاوحب دعبت
ىلإا سضر˘ع˘ت ةر˘ب˘ق˘م˘˘لا ن˘˘م ه˘˘عو˘˘جر د˘˘ن˘˘عو ،ه˘˘تد˘˘لاو

ا˘ي˘ف˘تا˘ه لا˘سصتلا˘ب ما˘ق ن˘يأا رار˘ج˘لا˘ب بÓ˘ق˘˘نا ثدا˘˘ح
نا˘ك˘م ىلإا ه˘ل˘ق˘ن˘ت د˘ن˘عو ،ثدا˘ح˘لا˘ب هرا˘ب˘خإاو ه˘ي˘خأا˘˘ب
ار˘˘ثأا˘˘ت˘˘م ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا قرا˘˘ف د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا نا˘˘˘ك ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا

ىل˘ع ة˘سصا˘خ ه˘ب تق˘ح˘ل ي˘ت˘لا ة˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘با˘˘سصإلا˘˘ب
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ردا˘˘سصم˘˘لا تاذ بسسح رد˘˘˘سصلا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
اذ˘ه ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت تح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم
ىسسألاو نزحلا نم ريثكلا فلخ يذلا ميلألا ثداحلا
موحرملا ةزانج تعي˘سش د˘قو .ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘ك˘سس ىد˘ل
نيل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘م ر˘ي˘ف˘غ دد˘ع رو˘سضح˘ب سسمأا
.نينطاوملا نم ريفغ عمجو و ةملاقو ةبانع اتيلول

نيدلا زع.ل
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