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ةراجتلل ةيكيرمألا ةلاكولا
ةينطولا قوسسلا فسصت ةيمنتلاو

ةرقتسسملاب

اهدادعتسسا دكؤوت اكيرمأا
عم ةكارسشلا زيزعتل

لاجم يف رئازجلا
ت’اسصت’او ةقاطلا

ةراجتلل ة˘ي˘كير˘مأ’ا ة˘لا˘كو˘لا د˘فو ر˘ه˘ظأا
لمع ةرايز ارخؤوم ىهنأا يذلا ةيمنتلاو
ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر ،ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘لإا ه˘تدا˘ق
يف اميصس’ ةيكيرمأ’ا ةيرئازجلا ةكارصشلا
حر˘صصو.ت’ا˘صصت’او ة˘قا˘ط˘لا ي˘عا˘˘ط˘˘ق
ةلاكولل يميلقإ’ا ريدملاو دفولا سسيئر
ا˘˘بوروأاو ط˘˘صسوأ’ا قر˘˘صشلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
نولئافتم نحن» : سسيرك لراك ،ايصساروأاو
ةقاطلا يعاطق يف ان˘ت˘ظ˘ف˘ح˘م ع˘ي˘صسو˘ت˘ب
ة˘ي˘كل˘صسÓ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘كل˘˘صسلا ت’ا˘˘صصت’او
تاقيبطتو تادعم بلج ديصشرت كلذكو
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت تا˘˘مد˘˘خو
دكأاو.«رئازجلا ىلإا ةروطتملا ةيكيرمأ’ا

تا˘ي’و˘لا ةرا˘ف˘صسل نا˘˘ي˘˘ب بصسح سسير˘˘ك
ةيرئازجلا قوصسلا نأاب ةيكيرمأ’ا ةدحتملا
˘ما˘م˘ت˘ها ل˘ح˘م ي˘هو ر˘م˘ت˘صسم و˘م˘ن ي˘˘ف»
اتف’ «ةيكيرمأ’ا تا˘كر˘صشلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘كير˘مأ’ا ة˘لا˘˘كو˘˘لا» نأا ى˘˘لإا

اهئارظن عم ةكارصشلل ةدعتصسم ةيمنتلاو
ةيثيدحتلا مهفادهأا قيقحت˘ل ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا

هذه لÓخ ةلاكولا تددجو.»ةيعصسوتلاو
ةلثامم ةرايز ليو˘م˘ت˘ب ا˘ه˘ماز˘ت˘لا ةرا˘يز˘لا
يف ةدحتملا تاي’ولا ىلإا يرئازج دفول
ةكارصشلاب كارطانوصس عمجم مامتها راطإا

مدقت ي˘ت˘لا ة˘ي˘كير˘مأ’ا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ع˘م
ىلع ةدئار تادع˘مو تا˘مد˘خو تا˘ي˘ن˘ق˘ت
فاد˘هأا م˘عد ا˘ه˘ن˘كم˘ي م˘لا˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
ةلاكولا نأا ركذي.ةقاطلا ريوطتل رئازجلا
مت يتلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘كير˘مأ’ا

ةدعاصسم ىلع لمعت،2991 يف اهؤواصشنإا
سصر˘ف دا˘˘ج˘˘يإ’ ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا تا˘˘كر˘˘صشلا

يف ةمادتصسملا ةيتحت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا ع˘يرا˘صشم
لومت امك.ةيملاعلا قاوصسأ’ا نم ديدعلا
لث˘م ع˘يرا˘صشم˘لا داد˘عإا ة˘ط˘صشنأا ة˘لا˘كو˘لا
يتلا ةينفلا ةدعاصسملاو ىودجلا تاصسارد
ديصسجت ىلع ةكيرصشلا لودلا دعاصستصس
ءاصشنإاو ةيتحتلا ةينبلا ريوطتل اهتايولوأا
دمأ’ا ةليوطو ةحجا˘ن ة˘يرا˘ج˘ت تا˘كار˘صش
تا˘ه˘ج˘لاو ة˘ي˘كير˘مأ’ا تا˘كر˘˘صشلا ن˘˘ي˘˘ب
نو˘كت د˘ق ي˘ت˘لاو ع˘يرا˘صشم˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘عار˘˘لا
اميف ةصصاخ Óبقتصسم اهنيب نم رئازجلا
يجولونكتلاو يوقاطلا لاجملاب قلعتي

.ت’اصصت’ا عاطقب سصاخلا
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مدعب ةئفلا هذه تنأامط تقو يف اذه

ةديدج في˘ظو˘ت ة˘ق˘با˘صسم ة˘يأا دو˘جو

ج˘ت˘حاو .ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب

فيظو˘ت˘لا ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف نو˘ح˘جا˘ن˘لا

ة˘يو˘ف˘صشلاو ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘كلا ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

ةنصسل يوناثلاو طصسوتملا نيروطلل

اصضيأا نوحجان˘لا ةذ˘تا˘صسأ’او7102

8102 ةنصسل ي˘ئاد˘ت˘ب’ا رو˘ط˘لا ي˘ف

فيظولل ةماعلا ةيريدملا رقم مامأا

مهنع لثمم لبقتصسا نيأا يمومعلا

مهل دكأا يذلا ، نيمدختصسملا سسيئر

د˘يد˘م˘ت˘ل ة˘صصخر راد˘صصإا ة˘لا˘ح˘ت˘صسا

عاطقب ةيطايتح’ا مئاو˘ق˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا

لخدت ةلاح يف ’إا ،ةينطولا ةيبرتلا

بلطل طوعجاو دمحم ةيبرتلا ريزو

رود نو˘كي نأا ى˘ل˘ع ة˘˘صصخر˘˘لا هذ˘˘ه

ةقداصصملا و˘ه ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ظو˘لا

ةيريدملا لوؤوصسم نأامط امك .اهيلع

ةئف˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
ةقباصسم ةيأا دو˘جو مد˘ع˘ب ة˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
تقولا يف ةينطولا ةيبرتلا عاطقب
نلعت مل ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘لاو ن˘هار˘لا

اذهو ،سصوصصخلا اذهب بلط ةيأا نع
ل˘م˘ع˘لا ه˘ي˘ف د˘م˘ج يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف
نأ’ا ةياغ ىلإا ةيطايتح’ا مئاوقلاب

اهب لمعلل لجأا رخأا نأا رابتعا ىلع

نأا امك9102 ربمبصسيد13 موي ناك
تاءارجإا ةيأا ذختي مل ةيبرتلا ريزو
لك ىقبتل ،هديدمت وأا نوناقلا ءاغلإ’
ل˘ق˘ن˘تو اذ˘ه .هد˘ي ي˘ف تا˘ي˘حÓ˘˘صصلا
نوجتحملا نوي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ةذ˘تا˘صسأ’ا
نيأا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رقم ىلإا
ةيجاجتحا ةفقو اصضيأا كانه اومظن
لبق نم راوحلا باوبأ’ حتف يأا نود
ة˘ق˘ح˘ل˘م˘ب ةر˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه ي˘˘لوؤو˘˘صسم
اهباوبأا قلغ تلصصاو نيأا «وصسيور»

ددع وهو41ـلا ةرملل مههجو يف
اهمظن يتلا ةي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا تا˘ف˘قو˘لا

اذه ما˘مأاو .نو˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ةذ˘تا˘صسأ’ا
نو˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ةذ˘تا˘صسأ’ا د˘ج˘ن˘ت˘˘صسا
ن˘يأا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا˘˘ب
م˘˘تو ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘ف˘˘قو او˘˘م˘˘ظ˘˘ن
ةنج˘ل سسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘صسا
يملعلا ثحبلاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا

مهنم بلاط يذلاو ةينيدلا نوؤوصشلاو
لك حرصشت بلاطم ةصضراعب هديوزت
ىدل لخد˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ،م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنا
ل˘ث˘م˘م بصسحو،ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
يف ةينطولا ةيبرتلا عاطق نإاف ةنجللا
ة˘يأا ن˘ع ن˘ل˘˘ع˘˘ي م˘˘ل ن˘˘هار˘˘لا تقو˘˘لا

لمأا ىقبيل ةديدج فيظوت ةقباصسم
يف امئاق ةيطايتح’ا مئاوقلل ةدوعلا
نوجتحملا كصسمتو .نهارلا تقولا
د˘ق او˘نا˘ك ي˘ت˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ع˘ي˘م˘ج˘ب
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو ى˘لإا ا˘هو˘ع˘فر
م˘ئاو˘ق˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘م˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت
ةيمقرلا ةيصضرأ’ا حتفو ةيطايتح’ا
ة˘ب˘غر ه˘ل ن˘م كا˘ن˘ه ه˘نأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

عم ، هتي’و جراخ لمعلا ىلع ةردقو
تايريدم ىدل ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ةرغاصشلا بصصانملا لك نع نÓعإ’اب
، مهف˘ي˘ظو˘ت ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسا د˘صصق
لا˘صسرإا بل˘ط˘م د˘يد˘ج˘ت ن˘ع Ó˘˘صضف
فلتخم ى˘لإا ة˘يرازو ق˘ي˘ق˘ح˘ت نا˘ج˘ل
ىوتصسملا ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
لامهإ’ا ىلع فوقولا دصصق ينطولا

ا˘ه˘ماز˘لإاو ا˘ه˘ب دو˘جو˘م˘لا بعÓ˘ت˘لاو
ل˘˘كب ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لاو ف˘˘صشكلا ى˘˘ل˘˘ع
نوحجانلا ددجو .ةرغاصشلا بصصانملا
ي˘جرا˘خ˘لا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف
ن˘يرو˘ط˘ل˘ل ة˘يو˘˘ف˘˘صشلاو ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘كلا

7102 ةنصسل يو˘نا˘ث˘لاو ط˘صسو˘ت˘م˘لا
ي˘ف ا˘صضيأا نو˘ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘صسأ’او

8102 ة˘˘ن˘˘صسل ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا رو˘˘ط˘˘˘لا
لح لجأا نم ريزولا لخدتب مهبلط
م˘ه˘لا˘˘غ˘˘صشنا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو م˘˘ه˘˘ت˘˘مزأا

.مهبلاطمو

9102/0202 ةيسساردلا ةنسسلا نم لوألا لسصفلا لÓخ

ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأ’اب نيسسردمتملا طسسو يركسسلا ءادب ةديدج ةباسصإا009 ليجسست
¯S°∏«º.±

و ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م تصصحأا

009 ةبارق رئازجلا ةي’ول ناكصسلا
ىد˘ل ير˘كصسلا ءاد˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘˘صصإا
راوطأ’ا˘ب ن˘ي˘صسرد˘م˘ت˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
لصصف˘لا لÓ˘خ ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

9102- ةيصساردلا ةنصسلا نم لوأ’ا

ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم سسي˘˘ئر ح˘˘صضوأاو0202.
تيآا ة˘ع˘م˘جو˘ب» رو˘ت˘كد˘لا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

ةباصصإا548 ليجصست مت هنأا «سساراوت
ىدل تفصشتكا يركصسلا ءادب ةديدج
ءار˘جإا د˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘ت˘˘م لا˘˘ف˘˘طأا
ة˘˘ح˘˘صصلا˘˘ب ة˘˘˘صصا˘˘˘خ تا˘˘˘صصو˘˘˘ح˘˘˘ف
نم لوأ’ا لصصفلا لÓخ ةيصسردملا
ي˘ت˘لا يرا˘ج˘لا ي˘صسارد˘لا م˘صسو˘˘م˘˘لا

05.673 ءاهز نع فصشكلا تلمصش

نم ةئاملاب05 براقي ام يأا ذيملت
سسرادملا ذيمÓت˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا
هنأا ازربم يمومعلا عاطقلل ةعباتلا
با˘ط˘قأ’ا ر˘˘ب˘˘ع م˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا م˘˘ت
ير˘˘˘˘˘˘كصسلا رودو ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘صصلا
دعاوق مهنيقلت متي ثيح,ةمصصاعلاب
سشياعتلا ةيفيكو ةيح˘صصلا ة˘يذ˘غ˘ت˘لا

ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م.ير˘˘كصسلا ءاد ع˘˘م
يذلا فصشكلا نأا ىلإا ردصصملا راصشأا

و يبطلا فصشكلا تادحو هب تماق
ىلع يصسردملا طصسولا يف ةعباتملا

يه و ةفدهتصسملا ماصسقأ’ا ىوتصسم
تاو˘˘ن˘˘صس و ير˘˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لا رو˘˘ط˘˘لا
روطلا نم ةعبارلا و ةيناثلا و ىلوأ’ا
رو˘ط˘لا ن˘م ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا و ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
ىصصحأا يوناث ىلوأ’ا و طصسوتملا

فعصض نم نوناعي اذيملت562.72

نم اذيم˘ل˘ت265.8 و ر˘صصب˘لا ي˘˘ف

ةلاح3386 و و˘˘برو ة˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسح
ىوتصسم ى˘ل˘ع جا˘جو˘عاو تا˘هو˘صشت
يرقفلا دومعلاو ي˘ل˘صضع˘لا زا˘ه˘ج˘لا
نأا اد˘كؤو˘م سسو˘ل˘˘ج˘˘لا ءو˘˘صس بب˘˘صسب
ةيدصسجلا ةينبلا مئÓت ’ ت’واطلا
ة˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ي˘˘هو ذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل
مت هنأا لوؤوصسملا سسفن ركذو.هومنل

لا˘˘ج˘˘م ي˘˘فو ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ
ن˘˘ع ف˘˘صشكلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا

9966 اهيف  نمب ذيملت018.11

نم مهصصحف مت اثانإا1125 و اروكذ
نييناصسفنلا ءابطأ’ا نم مقاط فرط
ف˘˘صشكلا تاد˘˘حو˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘ع ف˘صشكلا ر˘ه˘ظأا ن˘يأا ي˘صسرد˘م˘لا

تابوعصص نم اذيملت2185 ةاناعم

0321 اذ˘ك و ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘تو ة˘يو˘بر˘ت
تا˘بار˘ط˘صضا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي اذ˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت

ذيملت0023 بنا˘ج ى˘لإا ة˘ي˘كو˘ل˘صس
و قطنلا يف تابوعصص نم نوناعي

لو˘˘ب˘˘ت˘˘لا ن˘˘م اذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ت0321
نأا رد˘˘˘صصم˘˘˘لا فا˘˘˘صضأاو.يدارإاÓ˘˘˘˘لا
نع فصشكلا دعب يناصسفنلا بيبطلا
اولجصس نيذلا ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
متي ةيصسفنو ة˘ي˘كو˘ل˘صس تا˘بار˘ط˘صضا

يوبرتلا مقاطلا فرط نم اهدصصر
ةلاح يف مههيجوتب موقي ةصسردملاب
بيبط ىلع سصيخ˘صشت˘لا ءا˘صصع˘ت˘صسا
لفكتلاو لخدتلل ةيلقعلا سضارمأ’ا
ةصسردملا عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب ت’ا˘ح˘لا˘ب
هذ˘ه با˘˘ب˘˘صسأا بل˘˘غأا نأ’ ءا˘˘ي˘˘لوأ’او
يتلا ذيمÓتلل ةيصسفنلا تابارطصض’ا
ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لا بر˘˘صست˘˘لا ى˘˘لإا يدؤو˘˘˘ت
يرصسأ’ا فنعلاو قÓطلاب ة˘ط˘ب˘تر˘م
ن˘ي˘ب ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ةرور˘صض ى˘لإا ا˘ي˘˘عاد
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ي˘هو ة˘ثÓ˘ث˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا
ةحصصلاو ةيلخادلا ةرازوو ةينطولا
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
راطإ’ا اذه يفو.يصسردملا طصسولا
ىلإا «سساراوت تيآا» روتكدلا راصشأا،
ءاصضعأا ةقفر ةحصصلا ةيريدم مايق
لÓ˘خ ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا بتا˘˘كم
يصساردلا مصسوملا نم لوأ’ا لصصفلا

0941 ـل سشيتفت تارا˘يز˘ب ي˘لا˘ح˘لا

امعطم692و ة˘يو˘بر˘ت ة˘˘صسصسؤو˘˘م
ةب˘قار˘م˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي’و˘ب ا˘ي˘صسرد˘م
،ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م مار˘˘ت˘˘حا ىد˘˘م
سصئا˘ق˘ن ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ه˘نأا ا˘ح˘صضو˘˘م
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ تا˘ي˘ب˘˘ل˘˘صسو
اهريصست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا سسراد˘م˘لا
ةفا˘ظ˘ن سصخ˘ي ا˘م ا˘م˘ي˘صس تا˘يد˘ل˘ب˘لا
مادعناو هايملا سصقنو هايملا تارود
ىلإا اتف’ ةمئÓملا ةيرصصبلا طورصش
ةليلق ةبصسن ىوصس ةجلاعم متي مل هنأا

تاميلعت هيجو˘ت م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ا˘ه˘ن˘م
ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا يلوؤوصسم ىلإا
تاءاصضفلا هذه مي˘ق˘ع˘ت و ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
سضار˘مأا يأا ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘ل
نأا ردصصملا زربأاو.ةيدعم وأا ةلقنتم
ةي’وب ةعبا˘ت˘م˘لاو ف˘صشكلا تاد˘حو

مهاصست ةد˘حو69 اهددعو ر˘ئاز˘ج˘لا
ةيحصصلا ةياقولا تاءارجإا زيزعت يف
ىلع سضارمأ’ا نع ركبملا فصشكلاو
قيصسنتلاب ةي’ولا سسرادم ىوتصسم
م˘ت˘ي ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م
مت ةلاح لكل يحصص رتفد سصيصصخت
ةعباتمل نمزم سضرم˘ب ا˘ه˘صصي˘خ˘صشت
ربع ذيم˘ل˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا

ايدافت ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
. اقح’ ةيحصص تاديقعتل

ةبانع ةيلو رقم مامأا اهل ةدناسسمو جاجتحا ةفقو اومظن نويباقن

اهتلاقتسسا ريوزتب يئ’ولا داحت’ا ماع نيمأا مهتت ةحسصلا عاطق ةقسسنم
لامعلل ماعلا داحتÓل يئ’ولا ماعلا نيمأ’ا ليحرب ةبلاطملاو ةهج نم ةحصصلا عاطقل ةيئ’ولا ةقصسنملل مهتدناصسم نع ريبعتلا لجأا نم كلذو ةبانع ةي’و رقم مامأا نييباقنلا نم ددع سسيمخلا ةحيبصص جتحا
ةقصسنملا هتهجو يذلا ماهت’ا سصوصصخب ةي’ولاب يذيفنتلا زاهجلا نع لوأ’ا لوؤوصسملا دوهزم قيفوت ـل مهتوصص عامصسإ’ ةيجاجتحا ةفقو يف ةبانع ةي’و رقم مامأا نييباقنلا نم ددع سسمأا لوأا عمجت.نييرئازجلا
حتيرف ليحرب ةبلاطملل تاراعصش اوعفرو نوجتحملا ىدان امك ،ايدصسجو ايظفل اهيلع ءادتع’اب نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل يئ’ولا ماعلا نيمأ’ا حتيرف لامك ـل يصشرخ لاون ةروتكدلا ةحصصلا عاطقل ةيئ’ولا

لامك حتيرف» ،«ةلادعلا تارارق سضفري حتيرف» ،»قح ريغب اهيلع ءادتعإ’او اهمتصشو ةمظنملا يف ةأارملا ةناهإ’ ’» ،»حتيرف لامك يئ’ولا نيمأÓل ةصصاخ ةيكلم ةمظنملا تحبصصأا» ةعوفرملا تاراعصشلا نيب نمو
ىلع –اهبصسح– Óيدعت ىرجأا هنأا امك ،اتاتب ةلاقتصس’ا ىلع مدقت مل اهنأ’ اهتلاقتصسا روز يئ’ولا داحتإ’ا ماع نيمأا نأاب ةحصصلا عاطقل ةيئ’ولا ةقصسنملا تدكأا دقف كلذ ىلإا ةفاصضإ’اب ،»تاصسصسؤوملا رارقتصسا دصض

نيمأ’او ةبانع يلاو نوجتحملا نويباقنلا بلاطو اذه ،ليدعتلا ءارجإا يف رظنلل عامتج’ا خيرات لبق اموي51 ةئيهلا ءاصضعأا ءاعدتصسا ىلع سصني يذلا يصساصسأ’ا نوناقلا يف ءاج امب لمعلا نود ةيذيفنتلا ةئيهلا
هجوتلا اوراتخا نييباقنلا نأا ريغ «يوباصش» ئطاصشل لباقملا يباقنلا دهعملا رقم مامأا ةيجاجتح’ا ةفقولا نوكت نأا ررقملا نم ناكو اذه يئ’ولا داحتإ’ا لاومأا فرصص يف قيقحت ةنجلب  ةيباقنلا ةيزكرملل ماعلا
ـب لافتحÓل كلذو لامعلاو نييباقنلا نم ديدعلا اهل ىعدتصسا سشينروكلا ىلع ةلفح ميظنتب ماق نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتÓل يئ’ولا نيمأ’ا نأا رابتعاب تازازفتصسا يأا ثودحل ايدافت ةبانع ةي’و رقم ىلإا
،ةي’ولاب ةيعامتج’ا تانيمأاتلا عاطقل Óثمم يئ’ولا داحتÓل يذيفنتلا بتكملا يف ةيوصضعل يعامتج’ا نامصضلا قودنصص ةباقن قصسنم مصض مت ثيح ،داحتإ’ا هنلعأا ام بصسح «ديدجلا يئ’ولا بتكملا بيصصنت»
ةقيمع تاهجوتو ،ةلماك ةيفافصش يف لمعن نحن» :هيف ءاج «كوبصسياف» عقوم ىلع ةيمصسرلا هتحفصص ربع انايب يئ’ولا داحت’ا هيف رصشن يذلا تقولا يف ،بلصصلاو ديدحلل راجحلا بكرم نم يباقن ىلإا ةفاصضإ’اب

ةقصسنملا نأا هيلإا ةراصشإ’ا ردجت ام ،»رهاز لبقتصسم وحن امدق ريصسنل .ماعلا حلاصصلا مدخت ’ يتلا ةبذاكلا لاوقأ’او تاعاصشإ’ا نم انيفكي (اذل دصصقي) اذل .ةيلامعلا (حئارصشلا دصصقي) حئارصش ةفاك و نطولل ةمدخ
ةيروهمجلا ليكول ىوكصش ميدقتل اهعفد ام وهو يصضاملا دحأ’ا موي ايدصسجو ايظفل اهيلع ءادتع’اب يئ’ولا نيمأ’ا مرصصنملا عوبصسأ’ا رحب تمهتا يئ’ولا داحتÓل ةيئ’ولا ةنامأ’ا وصضعو ةحصصلا لامعل ةيئ’ولا
تدقعنا يتلا ةيذيفنتلا ةنجلل ريصضحتلا ناك هرهاظ نأاب تلاق يذلاو (يصضاملا دحأ’ا يأا) مويلا سسفنب دقعنا يذلا عامتج’ا نم اهفقوم رثإا ىلع ءاج اهيلع ءادتع’ا نأا ىلإا تراصشأا ثيح ،هدصض ةبانع ةمكحم ىدل

…hd«ó gô.ةيراوجلا ةحصصلل ةيمومعلا ةصسصسؤوملاو «هايملل ةيرئازجلا» ةصسصسؤوم ،راجحلا بكرم يف نييباقن نم ددع فيقوت ناك –اهبصسح– هنطاب نكلو يصضاملا ءاعبرأ’ا موي

رادسصإا ةلاحتسسا تدكأاو ،ةمسصاعلاب اهرقم مامأا اوجتحا نيذلا نييطايتحلا ةذتاسسألا نع نيلثمم يمومعلا فيظولل ةماعلا ةيريدملا تلبقتسسا
.طوعجاو دمحم ةينطولا ةيبرتلا ريزو لبق نم بلط اهيقلت ةلاح يف لإا ةيطايتحلا مئاوقلاب لمعلا ديدمتل ةيئانثتسسا ةسصخر
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يقأوبلأ مأأ

 نيلفط يتثج لاصشتنإ
 ةنايكصسم يدإو نم

ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا  سسمأا ءاسسم تلسشتنا
لخاد اطقسس نيلفط يتثج ةنايكسسمب ةيندملا
داو ى˘م˘سسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب داو ي˘ف ة˘ي˘ئا˘م ة˘كر˘˘ب
رمأ’ا قلعتيو.يقاوبلا مأا ةي’و ةيدلب ةنايكسسم

21 (ز.أا.ع)وةنسس21  ( أا.م.سس) نيموحرملاب

متيل ة˘ي˘ئا˘م ة˘كر˘ب ل˘خاد ن˘ي˘ق˘ير˘غ اد˘جو ة˘ن˘سس
بسسحو .ة˘نا˘ي˘كسسم ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘ق˘˘ن
داول اجرخ نيتيحسضلا  نإاف ةعلطم رداسصم
ةعارزلل ةحلاسص ةبرت بلج لجأا نم ةنايكسسم
..يوبرت ثحب زاجنإ’

..نوعجار هيلا انإاو هلل انإا
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نم نيراطنق نم ديزأإ زجح
اهعإونأإ فلتخمب موحللإ

ةنتابب
ةيامحو نارمعلا ةطرسش ةقرف رسصانع ،تنكمت
يرسضحلا نمأ’ا رسصانع عم قيسسنتلاب ةئيبلا
ةي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ر˘سشا˘ع˘لا

تناك ،ءارمحلاو ءاسضيبلا موحللا نم ةربتعم
ةقيرطب اهلقن ددسصب اتناك نيتبكرم نتم ىلع
يذلا رمأ’ا ،ةفا˘ظ˘ن˘لا طور˘سشل ة˘مر˘ت˘ح˘م ر˘ي˘غ
دقو ،كلهتسسم˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع بل˘سسلا˘ب دو˘ع˘ي

نم غ˘ل˘ك07.61 يف تازو˘ج˘ح˘م˘لا تل˘ث˘م˘ت

،مورفملا محللا نم غلك64 ،ءارمحلا موحللا

مت نيأا ،ءاسضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م غ˘ل˘ك50.951
يئازج فلم زاجنإاو ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا

لقنب نامو˘ق˘ي ا˘نا˘ك ن˘يذ˘ل˘لا ن˘ي˘سصخ˘سشلا د˘سض
.موحللا

T°ƒT°É¿ ì

يف راحتنإ يتلاح ليجصست
فيطصسب دحإو موي

راحتنإا يتلاح، سسمأا لوأا فيطسس ةي’و تلجسس
تناك ىلوأ’ا ، نيتقرفتم نيتثداح يف اقنسش
لازأا نيع ةنيدمب ةعقاولا ديسشرأا د’وأا ةيرقب

ىلع، رمعلا نم عبارلا دقعلا يف ءانب مدقأا ثيح
دجو ثيح اقنسش راحتن’اب هتايحل دح عسضو
ةثداحلا و، هلزنم بآارم لخاد لبحب ةقلعم ةثج
ةعباتلا ءارمح˘لا ن˘ي˘ع ة˘ير˘ق˘ب تل˘ج˘سس ة˘ي˘نا˘ث˘لا
غلبي باسش مايق يف تلثمت ، ياب حلاسص ةيدلبل

كلسسب هسسفن قنسش ىلع ةنسس02 رمعلا نم
ةفرسشب ةقلعم ةثج هيلع رثع ثيح ، يديدح
كرد˘لا ح˘لا˘سصم تح˘ت˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ه˘˘لز˘˘ن˘˘م
.نيثداحلا لوح تاقيقحت ينطولا
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ديزأإ زجحي  فيطصس كرد
جاجدلإ نم غلك002 نم

دصسافلإ
ةيميلقإ’ا ةعومجملا تادحو رسصانع تنكمت
زجح نم سسمأا لوأا ،فيطسسب ينطولا كردلل

حلاسصلا ريغ دسسافلا جاجدلا نم غلك1.222
ةبقارم ةطقن عسضوب مهمايق ءانثأا ،كÓهتسسÓل

مههابتنا تفل نيأا، ةينطولا قرطلا ىدحإا ىلع
ةربتعم دج ةيمك اهب «ايك» عون ةجÓث ةنحاسش
كÓهتسسÓل ة˘ه˘جو˘م˘لا ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م
ا˘ه˘كلا˘م نأا ن˘ي˘ب˘ت ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب و،ير˘سشب˘˘لا

تاجتنم˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ةدا˘ه˘سشلا ى˘ل˘ع زو˘ح˘ي’
بيبطلا ىلع جا˘جد˘لا سضر˘ع ن˘يأا، ة˘ي˘ناو˘ي˘ح˘لا
افلاسس ةروكذملا ةيمكلا نأا دكأا يذلا، يرطيبلا

.كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ
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ةينمأ’ا ةيلمعلا هذه لÓخ مت نيأا

تاردخملا نم ةيمك زجحو طبسض

ةدا˘م ن˘م غ˘ل˘ك81 ـب ا˘ه˘نزو رد˘˘ق

نييران نيسسد˘سسم ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

ملم61 را˘ي˘ع سشي˘طار˘˘خ ة˘˘ثÓ˘˘ثو

08 ـب ردق يلام غلبم  ىلإا ةفاسضإ’اب

تاد˘ئا˘ع ن˘م د˘ع˘ي م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘˘ل˘˘م

نيتيعفن نيتبكرم و ةرجاتملا ةيلمع

ةباسصعلا دارفأا فرط نم نÓمعتسست

ربع مهتÓقنت و تاردخملا لقن يف

ةعبسس بناج ىلإا تاي’ولا فلتخم

د˘˘يد˘˘ح˘˘ت زا˘˘ه˘˘جو ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن ف˘˘تاو˘˘˘ه

ءاهتن’ا دعب و «سسايبيج» تاهاجت’ا

ر˘ج˘نأا ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘م

ة˘ي˘سضق ن˘ع ي˘ئا˘سضق ف˘ل˘م م˘هد˘˘سض

نيزخ˘ت˘لاو ل˘ق˘ن˘لاو ةزا˘ي˘ح˘لا ة˘يا˘ن˘ج

ةدا˘م ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ةرد˘˘خ˘˘م داو˘˘م˘˘ل

را˘ج˘ت’ا سضر˘غ˘ل ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘˘ي˘˘كلا

را˘طإا ي˘ف ة˘عور˘سشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب

ةزايح عم ةمظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج

. ،ةرهاظ ةيران ةحلسسأا

فلملا اذ˘ه بجو˘م˘ب او˘مد˘ق ثي˘ح

سسيمخلا سسمأا لوأا راهن يئاسضقلا

ةسصتخملا ةيئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا

ي˘ف رد˘سص ن˘يأا فرا˘ط˘لا ة˘م˘كح˘م˘˘ب

. عاديإا رمأا اعيمج مهقح

لاملأ نم ربتعم غلبمو ةلاقن فتأوهو ةيران ةحلسسأأ مهتزوحب طبسض اميف

ةدام نم غلك81 زجحتو تإردخملإ ةباصصعب حيطت «يرايبلإ »
فراطلاب جلاعملإ فيكلإ
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ةيرق ناكسس  سسمأا لوأا موي جتحا
نيع ةيدلب˘ب ة˘ع˘قاو˘لا دا˘ع˘ي˘م˘لا عارذ
قلغب ، فيطسس ةي’و بونج ناملو

نيب طبارلا82 مقر ينطولا قيرطلا
لسش مت ثيح،ةليسسم و فيطسس ةي’و
اذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع رور˘م˘لا ة˘كر˘˘ح
ايموي دهسشي يذلا يرورملا روحملا

. تابكرملا تائم رورم
ةيجاجتح’ا ةكرحلا هذه تءاجو

ع˘م˘ج˘ت ر˘ب˘كأا نا˘كسس م˘ئ˘˘سس ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
غلبي يذلا ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و˘ب ي˘ن˘كسس

، ة˘م˘سسن ف˘لأا02 يلاوح م˘هداد˘ع˘ت
دوعولا ةسسايسس ن˘م او˘م˘ئ˘سس ا˘مد˘ع˘ب
ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘ل ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘بذا˘˘كلا
ىلع ةبقاعتملا ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
’ ثيح ،ناملو نيع ةيدلب رييسست
نو˘˘ه˘˘جاو˘˘˘ي نا˘˘˘كسسلا ء’ؤو˘˘˘ه لاز˘˘˘ي

سضعب بب˘سسب ة˘ب˘ع˘سص ةا˘ي˘ح فور˘ظ
اهتمدقم يف يتأات يتلا و سصئاقنلا
تا˘ي˘ف˘ن˘ح نأا ثي˘ح بور˘˘سشلا ءا˘˘م˘˘لا

ي˘ف ’إا ءا˘م˘لا ا˘هروز˘ي ’ م˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
ىلإا مهعفدي ام وه و ةليلق تارتف
، ةظهاب نامثأاب ءاملا جيراهسص ءارسش
يداو˘لا ن˘م نا˘كسسلا ى˘كت˘سشا ا˘˘م˘˘ك

حب˘سصأا يذ˘لا و م˘ه˘ت˘ير˘ق˘ل روا˘ج˘م˘لا
ثعبنت ثيح م˘ه˘ت˘ح˘سص ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ
و ةمامقلا ببسسب ةهيرك حئاور هنم
بسصت يتلا يحسصلا فرسصلا تاونق
نوجتحملا ركذ اذه بناج ىلإاو ، هيف
نأا ثي˘ح ير˘سضح˘لا ل˘ق˘ن˘˘لا ل˘˘كسشم
ىلإا نولقنتي ذإاو ’وزعم ربتعي مهيح
و سسفنأ’ا قسشب ’إا ناملو نيع ةنيدم
ةي’ول ةهجتملا تÓفاحلا نأ’ كلذ
ع˘م˘ج˘ت˘لا اذ˘ه˘ب ف˘قو˘ت˘ت ’ ف˘ي˘ط˘سس
ناكسسلا دجي Óف، اردان ’إا ينكسسلا

’إا ةنيدملا ىلإا لقنتلل ةليسسو نم
ا˘م˘م،«دور˘ف˘لا» ةرا˘ي˘سس را˘ج˘ئ˘ت˘˘سسا˘˘ب

ةيلحملا تاطلسسلا نوبلاطي مهلعج

ل˘ق˘ن˘لا طو˘˘ط˘˘خ ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ةرور˘˘سضب

سضعبلا رابجإاو ةقطنملاب يرسضحلا

عارذ ةيرق ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م

. داعيملا

ىلا قيرطلا قلغ لسصاوت دق و

هجوت نا دعب سسما لوا ءاسسم ةياغ

ق˘˘ل˘˘غ نا˘˘كم ى˘˘لا ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر

ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ع˘م روا˘ح˘ت و ق˘ير˘ط˘لا

م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنا ع˘ي˘م˘ج نأا˘ب م˘ه˘ع˘ن˘˘قاو

يف ةيلحملا تاطلسسلا اهب لفكتتسس

.لاج’ا برقا

فيطسسب ناملو نيع

 ينطولإ قيرطلإ قلغب داعيملإ عإرذ ةيرق ناكصس جاجتحإ
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ةحفا˘كم ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت

تاردخملاب عورسشملا ريغ راجت’ا

ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو

سصاخسشأا50 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘ن˘˘تا˘˘ب

83 و02 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت

عون نم ةنحاسش نتم ىلع اوناك ةنسس

ةي’ول ةعباتلا لومسشأا ةيدلبب «كاج»

ىلع زوحي مهدحأا ناك ثيح ،ةنتاب

ن˘˘م ق˘˘ئا˘˘ثو نود د˘˘ي˘˘سص ة˘˘ي˘˘قد˘˘˘ن˘˘˘ب

،WEN /NURUOT عو˘˘˘˘ن

سشيتف˘ت د˘ع˘بو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘سصاو˘م

روثعلا مت مهب هبتسشملا دحأا بآارم

يرايع ةغراف ةسشوطرخ121 ىلع

نكسسم سشيتفت مت امك61 و21

عون نم ديسص قدانب30 زجحو رخآا

48 زجحو ملم21 رايع «نايتيتناسس»

ةلسصاومو ،ملم21 رايع ةسشوطرخ

فيقوت  مت ةي˘سضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل

ةيقدن˘ب ط˘ب˘سضو ن˘ير˘خآا ن˘ي˘سصخ˘سش

30و م˘ل˘م61 را˘ي˘ع ىر˘خأا د˘˘ي˘˘سص

قدا˘ن˘ب˘لا دد˘ع ح˘˘ب˘˘سصي˘˘ل سشي˘˘طار˘˘خ

20 م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م50 ةزو˘ج˘ح˘م˘لا

دعب ،ةيلسسلسست˘لا ما˘قرأ’ا ة˘حو˘سسم˘م
ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتسسا
،ةيلحملا ةباينلا مامأا مهب هبتسشملا
تقو ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف

ةيران ةحلسسأا ةزايح ةمهت نع قح’
.ةسصخر نود

ةنتابب لومسشأأ يف صصاخسشأأ70 ةزوحب

ةريخذو سسماخلإ فنصصلإ نم ةيران ةحلصسأإ50 زجح

نوكتت ةيمأرجإأ ةكبسشب أرخؤوم فراطلأ ةي’و نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئ’ولأ ةحلسصملل ةعباتلأ » يرايبلأ » لخدتلأو تحبلأ ةقرف تحاطأأ
.ةمظنم ةيمأرجإأ ةعامج راطإأ يف تأردخملاب  ةرجاتملأ لاجم يف طسشنت دأرفأأ ةثÓث نم

جيريرعوب جرب

 هتايحل إدح عصضي ينيثÓث
نزاخملإ ةيرقب اقرح

بونج سشعلا ةيدلبل ةعباتلا نزاخملا ةيرقب ينيثÓث عوبسسأ’ا ةياهن مدقأا
لماك ىلع نيزنبلا بكسس  نأا دعب هتايحل دح عسضو ىلع  جيريرعوب جرب

نيعب محفتو ةعيرسس نارينلا نيأا انرداسصم بسسح ةع’ولا لاعسشإاو همسسج
ظفل  ثيح اعفن دجت مل  يتلا نيذقنملا تÓخدت  نم مغرلاب ناكملا
ثيح ةمحفت دعب ءاسسم فسصنلاو ةسسماخلا ةعاسسلا دودح يف هسسافنأا
ىلإا اهليوحتو ةمحفتملا ة˘ث˘ج˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا تل˘خد˘ت
بابسسأ’ا ىقبت اميف يديزوب رسضخل ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم

.ةينعملا تاهجلا اهترسشاب يتلا تاقيقحتلا راظتنا يق ةلوهجم
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ةهجوم نابجألإ نم غلك712 زجح
ةنتابب سسنوت ىلإإ بيرهتلل

نم ةنتاب ةي’وب داقميتل ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةبيتكلا ةدحو تنكمت
ةفلتخم ،عنسصلا ةيلحم اذكو ،ةدروتسسملا نابجأ’ا نم ةربتعم ةيمك زجح

،جد فلأا613 تغلب ةيلام ةميقب ،غلك712 اهردق غلب ،عاونأ’او ماجحأ’ا
نم ناغلبي نيسصخسش لبق نم ،سسنوت ةلود وحن بيرهتلل ةهجوم تناك

ةبكرم نتم ىلع ةأابعم تناك ةزوجحملا ةيمكلا ،ةنسس04و63 رمعلا
روثعلا مت اهسشيتفت ىدلو ،ةبيتكلا رسصانع فرط نم اهفيقوت متي نأا لبق
طورسشلاو ةمزÓلا قئاثولا اهنأاسشب رفوتت ’ يتلا ،ةزوجحملا ةيمكلا ىلع
امهدسض تررح دقف هيلعو ،نطولا جراخ وأا لخاد اهقيوسستل ةينوناقلا

.ةيئاسضقلا ةعباتملا رسضاحم
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فيطسس

ةفصصرلإ ةيدلبب يوق راجفنإ يف باصش ةباصصإإ
سصخسش ةباسصإا يف ببسست ، بآارم لخاد يوق راجفنا يود عقو ىلع،سسمأا لوأا ءاسسم فيطسس ةي’وب ةفسصرلا ةيدلبب يلسسيإا سسار ةيرق تزتها

يف Óمعتسسم زاغلا ةدامب، هلزنمب دجاوتملا بآارملا لخاد رارجلا كرحم لسسغب ةيحسضلا ماق امدعب عقو يوقلا راجفن’ا، ةنسس02 رمعلا نم غلبي
ةرارسش عوقو يف ببسست يذلا رمأ’ا وهو، ةيكيتاموتوأا ةقيرطب ءاملا ةخسضم تلغتسشا نيأا ةيفنحلا حتفب ماق مث، ناتوبلا زاغ ةروراق كلذ
تقولا يف ، ةيبطلا ةدايعلا ىلإا ةعرسسلا حانج ىلع ةيحسضلا لقن مت اروفو ، ءابرهكلا و زاغلا دوجوب يوق راجفنا ثودح ىلإا تدأا ةيئابرهك

GCjªø Q. ةثداحلا يف اقيقحت كردلا حلاسصم هيف تحتف يذلا
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سسماخلا يقب اميف/جيريرعوب جرب
رارف ةلاح يف

 صصاخششأا ةعبرأا فيقوت
ةقرشسلا ةمهتب

بونج يداولا سسأار ةرئاد نمأا رصصانع نكمت
ة˘ع˘برأا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب قر˘˘صش
ر˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف سصا˘˘خ˘˘صشأا
و ددعتلا ي˘فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘صسلا ة˘م˘ه˘ت˘ب

52 (ن-ل) : نيوعدملاب رمأ’ا قلعتي و رصسكلا

(ع-ي) ةنصس22 (ز-ع) ةنصس12 (سص- ل) ةنصس
ةلاح يف سسماخلا هب هبتصشملا لاز’ نيح يف

ةنصس82 (ج-م) :وعدملاب رمأ’ا قلعتي و رارف
نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ بصسحو
نم ةقرصسلاب اوماق مهب هبتصشملا نإاف ةي’ولا
زاهج اوفدهتصسا ثيح ةيحصضلا ةبكرم لخاد
اغلبم ، ’اقن افتاه ، ةبكرملاب سصاخ عايذم
و يصضاير سساب˘ل ا˘ه˘ب ة˘ير˘ه˘ظ ة˘ب˘ي˘ق˘ح ، ا˘ي˘لا˘م
نإاف ةي˘ل˘خ˘لا تاذ بصسحو ن˘ي˘ي˘صضا˘ير ن˘ي˘ئاذ˘ح
اهب ماق يتلا ةقمعملا تايرحتلا و ثاحبأ’ا

هبتصشملا ةيوه ديدحت نم تنكم نمأ’ا رصصانع
مهدصض يئاصضق فلم زاجنأا و مهفيقوت و مهب
ةيروهمجلا ليكو ديصسلا مامأا هبجومب اومدق
مهعاديإاب رمأا يذلا يداولا سسار ةمكحم ىدل

.تقؤوملا سسبحلا
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جيريرعوب جرب

ةقرشس ةمهتب نيشصخشش فيقوت
ةبكرم عباوت

نمأ’ سسماخلا يرصضحلا نم’ا حلاصصم تفقوأا

نم02  ـلا يف نيصصخصش جيريرعوب جرب ةي’و
رمأ’ا قلعتي و ةبكرم عباوت ةقرصس ةمهتب رمعلا
ة˘ي˘ل˘˘خ بصسح نا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا (ح-ح) و (ع-ح) ـب
اماق ةي’ولا نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا
مامأا ة˘نو˘كر˘م تنا˘ك ةرا˘ي˘صس تÓ˘ج˘ع ة˘قر˘صسب
اه˘تÓ˘ج˘ع عز˘ن˘ب ا˘ما˘ق ثي˘ح تارا˘م˘ع˘لا ىد˘حإا
اهب تماق يتلا ةقمعملا تايرحتلا و ثاحبأ’ا،
ة˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ن˘˘م تن˘˘كم ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘صصم
نم تنكمت امك امهفيقوت و اــمهب هبتصشملا
زجنأا هيلع و ةقرصسلا لحم تÓجعلا عاجرتصسا

مامأا ام˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو ا˘م˘هد˘صض ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م
جيريرعوب جرب ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا
. تقؤوملا سسبحلا امهعاديإاب ترمأا يتلا
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ةدصشاح ةيبعصش ةريصسم اومظن نيأا

ةياغ ىلإا ةي’ولا رقم نم اهب اوقلطنا

مهنم اريبعت يركصسعلا عاطقلا رقم

ي˘ت˘لا ةر˘ق˘ح˘لا˘ب هو˘ف˘˘صصو ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

ة˘صسارد ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ط

و مهتا˘ف˘ل˘م ة˘ي˘مد˘قأا م˘غر تا˘ف˘ل˘م˘لا

طور˘˘صشلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هر˘˘فو˘˘ت

م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا

لو˘˘ق˘˘ي تقو˘˘لا ي˘˘ف ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صس’ا˘˘˘ب

ءامصسأ’ا نم ديدع˘لا نأا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

طور˘˘صش ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت ’ ي˘˘˘ت˘˘˘لا

و ةمئا˘ق˘لا ن˘م˘صض او˘نا˘ك ةدا˘ف˘ت˘صس’ا

با˘˘ح˘˘صصأا و ارا˘˘˘ج˘˘˘ت م˘˘˘صضت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ي˘ف اودا˘ف˘ت˘صسا ةر˘غ˘صصم تا˘صسصسؤو˘م

«كا˘˘ن˘˘ك و جا˘˘صسنوأا » ج˘˘مار˘˘ب را˘˘˘طإا
مهبتاور نم مهيف و ميتنصس رايلمب

و يرئازج رانيد فلأا42 لا قوفت
نم ةدافتصسÓل دد˘ح˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا و˘ه
ن˘ع كي˘ها˘ن ، ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ن˘˘كصسلا

نيديفتصسملا نم نيعم ددع دوجو
ي˘ف ن˘ي˘ف˘ي˘صضم ، ة˘ن˘ي˘ع˘م تÓ˘ئا˘ع˘˘ل
تا˘˘ئ˘˘م ه˘˘ي˘˘ف د˘˘جو˘˘ي يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا
ذنم مهتافلم دجوت ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

نور˘ظ˘ت˘ن˘˘ي او˘˘لاز ’6891 ة˘ن˘˘صس
تاهجلا نيعاد نكصس نم ةدافتصس’ا
سضع˘ب ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإ’ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ع˘˘صضو م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘م˘˘صسأ’ا
هنإاف ، ةي’ولا يلاو بصسحو ، ةمئاقلا
نو˘ع˘ط˘لا ع˘ي˘م˘ج˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ي فو˘˘صس
دعب ةلاحب ةلاح اهتصسارد و ةمدقملا

موقت فوصس يتلا ةقيقدلا تاقيقحتلا
قيقحتلا يف ةصصتخملا ناجللا اهب
ةيلمع نأا افيصضم ، نعط لك يف
ا˘ه˘ن˘م ى˘ن˘ث˘ت˘صسا تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘صسارد
دعب تءاج يتلا تابلطلا باحصصأا

تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘صسارد م˘ت ثي˘ح4102

يتلا و4102 ةنصس لبق ةعدوملا

نم ف˘ل˘م ف˘لأا61 ب ا˘هدد˘ع رد˘ق

ىلع لجصسم فلم فلأا33 لصصأا
، ة˘م˘˘لا˘˘ق ةر˘˘ئاد ح˘˘لا˘˘صصم ىو˘˘ت˘˘صسم
مت ةصساردلا ةيلمع دعب هنأا افيصضم

ةئف ىلإا ةئاملاب04 ةبصسن سصيصصخت

ددع ردق نيذلا و ةنصس53 نم لقا

بلط0021 نم رثكأا ب مهتافلم

اديفتصسم377 مهنم داف˘ت˘صسا ثي˘ح
ى˘˘لإا د˘˘صسأ’ا ة˘˘صصح تدا˘˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف

نيذلا تÓئاعلا بابرأا و نيجوزتملا

يأا اديف˘ت˘صسم5171 مهدد˘ع رد˘ق

ام يف ة˘ئا˘م˘لا˘ب68 يلاو˘ح ة˘ب˘صسن˘ب
و ل˘˘مارأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا تعزو
ةصشهلا ت’احلا سضعبو تاقلطملا

ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خأ’ا ت’ا˘˘ح˘˘لا سضع˘˘˘ب و
ق˘فار˘˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ل˘˘غ˘˘صشت تنا˘˘ك
ةداعإ’ اهوÓخإا مت يتلا و ةيمومعلا
سضع˘˘ب رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسا
دق و ،ةيبطلا زكارملا و سسرادملا

نأا˘ب نا˘كصسلا ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو نأا˘˘م˘˘ط
نوكت فوصس نوعطلا ةصسارد ةيلمع
سصوصصخب حماصستي نل هنأا و ةفافصش
اهتيقحأا مدع قيقحتلا تبثي ةلاح يأا
تاءارجإ’ا ذختي فوصس هنأاو نكصسلل
... مهقح يف ةمزÓلا

عفترم لخد يوذ و تاصسصسؤوم باحصصأا و راجت ءامصسأا دجاوت ببصسب

ةملاقب يعامتج’ا نكشسلا ةمئاق رششن بقع ةمراع تاجاجتحا
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ىتصشب مارجإ’ا ةحفاكم راطإا يف

سصا˘˘صصت˘˘خا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘˘عاو˘˘˘نأا

ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا

ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا نكمت ،ةملاقب

نم ،دمحأا ةرهموبب ينطولا كردلل

نيوكت ةيانجب قلعتت ةيصضق ةجلاعم

ةيانجل دادعإ’ا سضرغل رارصشأا ةيعمج

،ل˘ي˘ل˘لا فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘˘قر˘˘صسلا

سضيبأا حÓصس لمحو رصسكلا ،ددعتلا

حار ي˘عر˘صش رر˘˘ب˘˘م نود رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م
نم غلبي «سس.م» ىمصسملا اهتيحصض

م˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ،ة˘ن˘˘صس85 رمعلا

حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘˘صشأا30 ف˘ي˘˘قو˘˘ت

92و72 ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م م˘˘˘هرا˘˘˘م˘˘˘عأا

مدقت0202/10/60 خيرات˘ب.ة˘ن˘صس
ةيميلقإ’ا ةقرفلا رقم ىلإا ةيحصضلا
نم دمحأا ةرهموب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ةقرصسل هصضرعتل ىوكصش عفر لجأا
،نيلوهجم فرط نم ةيرانلا هتجارد
سسفن ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح

ة˘ي˘ح˘صضلا د˘ق˘ف˘ت د˘ن˘ع كلذو مو˘˘ي˘˘لا
ثيح ،ءانبلا روط يف يذلا هلزنمل
هدقفت دعب احوتفم بآارملا باب دجو
رثإا ىلع ،اهدجي مل ةيرانلا ةجاردلل
ىلإا لقنتلاو ةيرود ليكصشت مت كلذ
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ع
اطيصشنتو ،ةيرور˘صضلا تا˘ن˘يا˘ع˘م˘لا˘ب
ثح˘ب˘لا د˘ع˘بو مÓ˘ع˘ت˘صس’ا ر˘صصن˘ع˘ل
هبتصشملا ةيوه ديدحت مت يرحتلاو
ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا ة˘˘جارد˘˘لا نا˘˘كمو م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
نم لكب رمأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ة˘قور˘صسم˘لا

متيل «ع.ب و سش.ب ،ع.ب «ىمصسملا

ةقرفلا رقم ىلا مهدايتقاو مهفيقوت

مهصشيتفت دعبو قيقحت˘لا ة˘ل˘صصاو˘م˘ل

(ن˘ي˘كصس) سضي˘بأا حÓ˘صس ى˘ل˘ع ر˘˘ث˘˘ع

تاءارجإÓل ةلصصاوم و،مهدحا ةزوحب

ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا ة˘˘جارد˘˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا م˘˘˘ت

ميدقت دعب.اه˘كلا˘م ى˘لإا ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صستو

ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا نيطروتملا

سسبحلا مهنم20 عاديإا مت ةصصتخملا

.ءاعدتصسا رخآ’ا ميلصست مت اميف

 ةملاق

دمحأا ةرهموبب ةيران ةجارد عاجرتشسا و صصاخششأا30 فيقوت
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ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع سسمأا ءا˘˘˘صسم ن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةي’و ةداعصسوب ةرئاد نمأاب ةطرصشلا
طا˘صشن˘ل د˘ح ع˘صضو ن˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘صسم˘˘لا

نيصصخصش نم نوكتت رارصشأا ةعامج

ةنصس03 و52 امهرامعا حوارتت
سضرغب رارصشأا ةيعمج نيوكت ةمهتب
،لزنم ةمرح ماحتقإا ةيانجل دادعإ’ا
ق˘ب˘صس ع˘م لز˘ن˘م ل˘خاد ن˘م ة˘قر˘صسلا

ة˘فو˘صصو˘م˘˘لا د˘˘صصر˘˘ت˘˘لاو رار˘˘صصإ’ا
ف˘ن˘ع˘لاو ر˘صسكلا فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا

تاذ ةب˘كر˘م را˘صضح˘ت˘صساو دد˘ع˘ت˘لاو
رثإا ةيصضقلا عئاقو دوعت ثيح كرحم
نم ىو˘كصشل ح˘لا˘صصم˘لا تاذ ي˘ق˘ل˘ت
لوهجم دصض ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا د˘حأا ل˘ب˘ق
ةقرصسلا لعفل هصضرعت اهدافم ،(ني)
،هلزنم ل˘خاد ن˘م ر˘صسكلاو ف˘ن˘ع˘لا˘ب
ةيذ’وفلا هتنازخ لاط يذلا لعفلا

هردق ايلام اغلبم اهلخادب ناك يتلاو

كلذ رثإا ىلعو ميتنصس نويلم054:

اهتايرحت ةطرصشلا حلاصصم ترصشاب

نم تنكم يتلا ةقمعملا اهتاقيقحتو

امهفيقوتو نيلعا˘ف˘لا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو ،ز˘ي˘جو فر˘˘ظ ي˘˘ف

سشي˘ت˘˘ف˘˘ت م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا

غلبم عاجرتصسا مت ثيح امهينكصسم

،ميتنصس نوي˘ل˘م004: هرد˘ق ي˘˘لا˘˘م

نر˘˘ف˘˘لا ل˘˘خاد أا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا

متيل ،نين˘كصسم˘لا د˘حأا˘ب ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
هبتصشملل ن˘ي˘ي˘ئا˘صضق ن˘ي˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا
ل˘ي˘كو ما˘مأا ا˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
، ةداعصسوب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
يصضاق ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘لا˘حأا هرود˘ب يذ˘لا
ثيح ةمكحملا سسفن ىدل قيقحتلا
ة˘صسصسؤو˘م˘ب ا˘م˘ه˘عاد˘يإا˘ب ار˘مأا رد˘˘صصأا
بصسح اذهو ةداعصسوبب ةيبرتلا ةداعإا

فلكملا ةعاصس رخأ’ ـل هب حرصص ام

.ةليصسملاب يئ’ولا نمأ’اب مÓعإ’اب

 لزانملا ةقرصس ةباصصعل دح عصضو دعب /ةليصسملا

ةداعشسوبب ميتنشس نويلم004 عاجرتشسا

اهنع نÓعإ’ا مت يتلا ةينكصس ةدحو0002 ةصصح يعامتج’ا نكصسلا ةمئاق نم ظحلا مهفعصسي مل نمم وأا نويصصقملا مايأا ةثÓث رادم ىلع نصش
.ةمراع ةيجاجتحا ةكرح ةملاقب  ءاثÓثلا موي

 تاعاصس ةدعل توملا عراصص امدعب

يذلا يناثلا باششلا ةافو
ةجاردلا ثداح يف بيشصأا

لجيجب ةيرانلا
لوأا عقو يذلا رورملا ثداح ةليصصح تعفترا
ةحاصس مامأا اديدحتو لجيج ةنيدم طصسوب سسمأا
ةيران ةجارد فارحنا نع مجن يذلاو  سسدقلا

دعب نينثا نيليتق ىلإا ناباصش اهنتم ىلع ناك
توملا عراصصي ناك يذلا يناثلا باصشلا ةافو
دق روكذملا ثداحلا ناكو. لجيج ىفصشتصسمب
يناثلا دقعلا يف  باصش ةافو نع هنيح يف رفصسأا
وعدملا همع نبا بيصصأا اميف «سس/ف» ىعدي
تعدت˘صسا ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘غ˘لا˘ب حور˘ج˘ب «سس/سش»
ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لا ة˘عر˘صسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن
لظ ثيح ةي’ولا ةمصصاعب ىيحي نب قيدصصلا
ملصسي نأا لبق تاعاصس ةدعل توملا عراصصي
ارثأاتم ةعمجلا سسمأا ةحيبصص اهئراب ىلإا حورلا
اذ˘ه ة˘ل˘ي˘صصح كلذ˘ب ع˘ق˘تر˘ت˘ل حور˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
د˘حاو ح˘ير˘جو ن˘ي˘ل˘ي˘ت˘ق ى˘لإا م˘لؤو˘م˘لا ثدا˘ح˘˘لا

اهيدافت ةجاردلا قئاصس لواح ةاتفب رمأ’ا قلعتيو
. عقو ام عقيل
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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نييبانعلا ءاضضف1985ددعلا0202 يفناج52  تبسسلا6
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ةعانسصلاو ةراجتلا ةفرغ ميظنت نم
ةيكيرمأا ةيلود ةسصنم عم قيسسنتلاب

ىقتلم نسضتحت ةبانع
اذه ةيمقرلا تاعانسصلا

ءاثÓثلا
ةبانع صسوبيشس ةراجتلا و ةعانشصلا ةفرغ مظنت
«تنه تكدورب» ةيلودلا ةشصنملا عم قيشسنتلاب

تاعانشصلا ىقتل˘م ي˘ف˘نا˘ج82 ءاثÓث˘لا مو˘ي
ةبانع ةنيدم هرثإا ىلع نوكتشس يذلا ةيمقرلا
اذه حنميو ،ثدحلل ديحولا يقيرفإلا لثمملا
ةئششانلا عيراششملا باحشصأل ةشصرف ىقتلملا
و لا˘˘م˘˘عألا داور˘˘لو م˘˘ه˘˘تا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م صضر˘˘˘ع˘˘˘ل
صصانتقل ايجولونكتلا و ةيمقرلا تاشسشسؤوملا

ةردا˘ب˘˘م˘˘لا ح˘˘م˘˘شست˘˘شسو ،دد˘˘ج ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم
لدابت و فير˘ع˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘كير˘مألا
لوأل لحتشسو ةثيدحلا ةيجولونكتلا تاجتنملا

ماع ا˘ه˘ت˘قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ةرا˘ق ي˘ف ةر˘م

tcudorP ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شصأا3102

tnuHىلع روثعلل ايملاع لشضفألا ناكملا
.ىربكلا تامدخلا وأا تاودألا وأا تاقيبطتلا
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 بعلل ءاسضف نم يحلا لافطأا دافتسسا اميف

 ةعسساو فيظنت ةيلمع
 سسوبيسس يحب

عاطقلا يف ةلثمم ةبانع ةيدلب حلاشصم تماق
ءاشضقلل فيظنت تايلمعب صسماخلا يرشضحلا

ىوتشسم ىلع ةرششتنملا ءادوشسلا طاقنلا ىلع
نونطاوملا اهنم يكتششي يتلا طاقنلا نم ددع
اياقب و ةمامقلا ماوكأا عمج اهلÓخ مت ثيح
مامأا و ناوهز صسافر دجشسم مامأا نم راجششألا
قيرط ،ناوهز صسافر ئطاششل ثلاثلا لخدملا
فقوم لخدم ،ري˘ششع ن˘ي˘ع ءي˘طا˘شش ،رادو˘ف˘ل˘ب
ن˘ي˘ع˘ب تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ة˘حار˘لا ءا˘شضف و تارا˘ي˘˘شسلا

ينطاوم نم ديدعلا صسفنتم ربتعي يذلا ريششع
ةشسمششملا مايألا هذه لÓخ ةشصاخ ةبانع ةنيدم
يف ةيلمعلا هذه يتأاتو، ةنيدملا اهدهششت يتلا
ةبان˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم˘ل ما˘ع˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا
هجمرب يذلا ،يئيبلا طيحملا ةئيهتب صصاخلا
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب صسما˘خ˘لا ير˘شضح˘لا عا˘ط˘˘ق˘˘لا

لشصاوت قايشسلا تاذ يف، ةيدلبلل داتعلا ةريظح
صسي˘ئر فار˘ششإا تح˘تو ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘˘شصم
فيظنتلا تÓمح، يدل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا صسل˘ج˘م˘لا

ىل˘ع صسمأا لوأا ة˘ل˘م˘ح تم˘ظ˘ن ن˘يأا،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
ءاشضف ثادحتشسإا مت امك ،صسوبيشس يح ىوتشسم
مهشسفنأا نع هيفرتلا لجأا نم، لافطأÓل بعل
ناشسحتشسا يقل يذلا رمألا وهو عوبشسألا ةياهن
نوناعي نيذلا يحلا لافطأا ةشصاخو نينطاوملا

 .قفارملا هذه لثم بايغ نم
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ةرجأ’ا تارايسس ةطحم رادجب ةرايسس مادطسصا

روحم يف ريطخ رورم ثداح
ميهارب يديسسب نارودلا

يديشسب نارودلا روحمب صسمأا لوأا ةليل عقو
يدوي نأا داك ريطخ رورم ثداح ةبانعب ميهاربإا
نوللا ءاشضي˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘شس ةرا˘ي˘شس ق˘ئا˘شسب ةا˘ي˘ح˘ب
طشسو يف ريشسي صصخشش يدافت لواح امدعب
ربخلا تدروأا يتلا انرداشصم بشسحو.قيرطلا
لواح امل عقو ثداحلا اذه نإاف ةعمجلا صسمأا
نم يناعي هنأا ليق صصخشش صسهد يدافت قئاشسلا

ريغ قيرطلا يف ريشسي ناك ثيح يلقع صضرم
دنعو نيقئاشسلا دحأا أاجافف تارايشسلاب يلابم
ةطحملا رادجب مدطشصا هيدافت ريخألا ةلواحم
ام تايلو˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ةر˘جألا تارا˘ي˘شسل ة˘ير˘ب˘لا
ةرايشسلا يف ةيدام رئاشسخ ليجشست نع رفشسأا
ةوق ببشسب ةيمامألا ةهجلا نم تررشضت يتلا
. مادطشصلا
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˘ما˘ج نو˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا بشص ا˘˘م˘˘ك
يذلا ةيدلبلا صسيئر ىلع مهبشضغ
فلم رييشست يف ل˘ششف˘لا˘ب هو˘م˘ه˘تا

عاطق ةشصاخو تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج
عشضولا روهدت نع كيهان، نكشسلا
عيراششملا بايغو ةيدلبلاب يئيبلا
و حلشصت تاقرط ل ثيح، ةيومنتلا

مهتاملظ ءيشضت ةيمومع ةرانإا ل
بعل˘ل ءا˘شضف ماد˘ع˘نا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا،

نو˘كي يراو˘ج بع˘ل˘مو ه˘ي˘فر˘ت˘لاو
يقابك ةقطنملا با˘ب˘ششل ا˘شسف˘ن˘ت˘م
تعفد ةرقحلا هذه لك، تايدلبلا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ق˘ل˘غ˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل «كير˘ب˘لا» ن˘م راد˘ج˘ب
مه˘تو˘شص عا˘م˘شسإاو ر˘ي˘م˘لا ل˘ي˘حر˘ب
ن˘م ق˘ي˘ف˘ت˘شست ا˘ه˘ل˘ع˘ل تا˘ط˘ل˘شسل˘ل
ا˘ناذآا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م د˘ج˘˘تو ا˘˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘شس

ةيلو يلاو اودششا˘ن ا˘م˘ك،ة˘ي˘غا˘شص
و ل˘خد˘ت˘لا دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت ة˘با˘ن˘ع
مهلاطي يذلا صشيمهتلل دح عشضو
ي˘ت˘لا ءا˘ق˘ششلاو صسؤو˘ب˘لا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ل و
 .تاونشس ذنم اهيف نوطبختي

ةيدلب رقم لازي ل رخآا بناج نم
ن˘م د˘يزأا ذ˘ن˘م ا˘ق˘ل˘غ˘م بن˘ع˘˘لا داو
نينطاوم˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو عو˘ب˘شسأا
ةيلحملا تاطلشسلا لهاجتب نوددني
ةعورششم ربتعت ي˘ت˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل

ن˘كشسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ
اوعفر امك ،ريملا ليحر ةرورشضو
هنومهتي ةينعملا تاهجلل ةشضيرع

تا˘يا˘ن˘ب˘لا ى˘ل˘ع ر˘ت˘شست˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ريغل تان˘كشس ح˘ن˘مو ة˘يو˘شضو˘ف˘لا

ي˘نا˘ع˘ي تقو ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
ن˘˘م .ن˘˘كشسلا ة˘˘مزأا ن˘˘م نا˘˘كشسلا

اوشضفر صسلجملا ءا˘شضعأا م˘ه˘ت˘ه˘ج
ةرور˘شضب او˘ب˘لا˘طو ه˘ع˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘ف، ا˘شضيأا ه˘ت˘ي˘ح˘ن˘ت

قيفوت ي˘لاو˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا بلا˘ط
اذهل دح عشضو و لخدتلاب دوهزم
نوطبخت˘ي يذ˘لا يرز˘م˘لا ع˘شضو˘لا
نأا لوقعملا ريغ نم هنأا ةشصاخ هيف

01 ذنم اقلغم ةيدلبلا رقم لظي

لوؤو˘˘شسم يأا كر˘˘ح˘˘˘ي نأا نود ما˘˘˘يأا
ةيدلبلا ناكشس قرطت دقو .انكاشس

ىلإا ةعاشس رخآا ةديرجل مهثيدح يف
ىلإا اهب او˘ه˘جو˘ت ي˘ت˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
تنمشضت يتلاو ةينعملا تاطلشسلا

اهنم ةلمج ىلإا ةباجتشسلا ةرورشض
ل˘كا˘ششم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘˘ع
اهيف نوطبختي ةيومنتو ةيعامتجا

نكشسلا لكششم امأا ، تاونشس ذنم
يشساشسألاو لوألا بلطملا ربتعيف
نع كيهان مهمامأا ربكألا قئاعلاو
نو˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ىر˘خألا ل˘كا˘ششم˘لا

مادعنإاك ةئيهتلاب ةقلعتملاو اهنم
بل˘˘˘غأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘نإلا
فر˘شصلا تاو˘ن˘ق با˘ي˘غو،ءا˘ي˘˘حألا
تا˘˘قر˘˘ط˘˘˘لا ءار˘˘˘ت˘˘˘هاو ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا

لكاششملا هذه ةلمج ىلإا فاشضتو
نم ديدعلا يف ظوحلملا صصقنلا
اودد˘ه ا˘م˘ك،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘˘م˘˘لا
لظ ام لاح يف مهتجهل ديعشصتب
اوددن نيأا هيلع وهام ىلع عشضولا
فرط نم ةبذاكلا دوعولا ةشسايشسب
ىوا˘˘كششلا م˘˘غر ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
او˘ب˘لا˘ط ر˘ي˘خألا ي˘˘ف،  ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا
م˘ل يذ˘لا ر˘ي˘م˘لا ل˘˘ي˘˘حر ةرور˘˘شضب
م˘ه˘تا˘ع˘ل˘˘ط˘˘ت ىو˘˘ت˘˘شسم ي˘˘ف ن˘˘كي
اذه صضف لجأا نم يلاولا لخدتو
لطعت يف ببشست يذلا،بارشضإلا

ل˘جأا ن˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
.ةيندملا ةلاحلا قاروأا جارختشسا

عوبسسأا نم ديزأا ذنم اقلغم بنعلا داو ةيدلب رقم لازي’ تقو يف

نكسسلاب ةبلاطملل «كيربلا» نم رادجب ةيدلبلا رقم نوقلغي ةفرسشلا ونطاوم
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اعاشضوأا رامع يديشس ةيدلب صشيعت
ةجيتن اريطخ ايئيب اروهدتو ةيثراك
لك يف ةرششتنملا خاشسوألاو ةمامقلا

صضع˘˘ب لو˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،نا˘˘˘كم
ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع غرا˘ف˘م ى˘لإا ءا˘ي˘حلا

ةيدلبلا ةريظح و ةبيعششلا يح رارغ
تدششان ري˘ط˘خ˘لا ع˘شضو˘لا اذ˘ه ما˘مأاو

رامع يد˘ي˘شس5/4vu يح ة˘ي˘ع˘م˘ج

دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ي˘˘لاو
لكششم˘لا اذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإاو ل˘خد˘ت˘لا
مادقإا دعب ةشصاخ هدح نع داز يذلا

ى˘ل˘ع را˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم
ةعوفرملا ةمامقلا نم نانطأا صسيدكت

رامع يديشس ةيدلب بارت لماك ربع
امم يحلاب ةدجاوتملا ةيدلبلا ةريظحب

صضارمألا راششتنا رطخ تحت مهلعج
ح˘ئاور˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ة˘˘ئ˘˘بوألاو
بشسح ةيع˘م˘ج˘لا ف˘ي˘شضتو،ة˘ه˘ير˘كلا
رخآا زوحت ي˘ت˘لا ة˘ل˘شسر˘م˘لا ىو˘كششلا
هذ˘ه نأا ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘˘شسن ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘عا˘˘شس
و قبشس ثيح ىلوألا تشسيل ةوطخلا
هذ˘ه˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تما˘˘ق نأا
و ناكشسلل ةاعارم نود اقباشس ةيلمعلا
ق˘يد˘شصلا ر˘كب ي˘بأا د˘ج˘شسم ة˘مر˘˘ح˘˘ل
هذه تحبشصأا ثيح ةريظحلل لباقملا
ةيمومع ةغر˘ف˘م ن˘ع ةرا˘ب˘ع ةر˘ي˘خألا
تاذ يف.ةينكشسلا ءايحألا طشسو يف
يديشس ةيدلبب عشضولا تاب قايشسلا

ز˘ج˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘ي ل را˘˘م˘˘ع
ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ة˘ما˘م˘ق˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع رو˘مألا ط˘˘شسبأا

ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإاو ةدر˘˘ششت˘˘م˘˘لا بÓ˘˘كلاو
باي˘غ ن˘ع كي˘ها˘ن، ا˘ه˘ي˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل
صضعب دنع ةيلوؤوشسملا حورو يعولا
ةلب نيطلا داز يذلا رمألا ،نينطاوملا

ي˘مر˘لاو لا˘ق˘لاو ل˘˘ي˘˘ق˘˘لا لد˘˘ب ثي˘˘ح
بلغأا ل˘ع˘جا˘م ة˘ما˘م˘ق˘ل˘ل ي˘ئاو˘ششع˘لا
مايقلا نم دبل ناك اهيف قرغت ءايحألا
ىواكشش ميدقت و في˘ظ˘ن˘ت تÓ˘م˘ح˘ب
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا

ه˘ب مو˘ق˘ت ا˘م رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘شضح

تعفر يت˘لاvu 5/4 يح ةي˘ع˘م˘ج
امك ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو˘ل دو˘شسأا ار˘ير˘ق˘ت

يذلا دوهزم ق˘ي˘فو˘ت ي˘لاو˘لا تل˘شسار
يأا نم رث˘كأا ل˘خد˘ت˘لا˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م تا˘ب
ا˘ي˘شصخ˘شش فو˘قو˘لا ن˘م ى˘˘شضم تقو
طبختت يذلا يرزملا عشضولا ىلع
ةثراكلا عوقو لبق اذه ةيدلبلا هيف
ةق˘ط˘ن˘م نا˘كشس صسمأا صضف˘ت˘نا ا˘م˘ي˘ف،

يدرتملا ع˘شضو˘لا د˘شض صسيد˘لا ر˘ج˘ح
تلمشش ةعشساو ةفاظن ةلمحب اوماقو
يتلا ءايحألاو ءادوشسلا طاقنلا عيمج
ةيمومع غرا˘ف˘م ى˘لإا ا˘ه˘ب˘ل˘غأا لو˘ح˘ت
هب ىلحتي يذلا يعولا دكؤوي ام وهو
ري˘ي˘غ˘ت او˘ل˘شضف ن˘يذ˘لا ي˘ح˘لا نا˘كشس
ليقلاب ءافتكلا لدب يرزملا عشضولا

يناعي يذلا مهيح ىلإا رظنلاو لاقلاو
 . ةمامقلا وزغ نم

مهيح فيظنت و مهنع رابغلا سضفن سسيدلا رجح ونطاوم لسضف اميف

ةيمومع غرافم ىلإا لوحتت رامع يديسسب ةينكسسلا ءايحألا طاسسوأا

سشيمهتلاب اديدنت تنمسسإ’او رجآ’اب اهلخادم قلغ لÓخ نم ةيدلبلا رقم مامأا جاجتح’ا ىلع ،ةبانع ةي’وب ةفرسشلا ةيدلب بابسش ،سسمأا لوأا مدقأا
نكسسلا فلم ةجلاعم يف ريبكلا رخأاتلاو ةئيهتلا عيراسشمب قلعتي اميف ةيلحملا تاطلسسلا فرط نم ة’ابمÓلا ةسسايسسو تاونسس ذنم هنم نوناعي يذلا

.يفيرلا ةسصاخ

نارئفلا ةدابإا ءاود تلوانت

 ةفرسشلا يف ةطسسوتمب راحتنلا لواحت ةذيملت
دجاوتت ةطشسوتمب راحتنلا ةلواحم ىلع ةنشس61 رمعلا نم غلبت ةذيملت صسمأا لوأا حابشص تمدقأا
تافاعشسإلا اهل تمدق ثيح ،نارئفلا ةدابإا ءاود يف ةلثمتم ةماشس داوم اهلوانتب كلذو ،ةفرششلا ةيدلبب
جÓعلا يقلتل ةدرابلا نيع ىفششتشسمب ةيبطلا تلاجعتشسلا ىلإا تلقن مث ناكملا نيع يف ةيلوألا

نأا «ةعاشس رخآا»ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم هتلقن ام ىلإا ادانتشسا ةعقاولا ليشصافت .مزÓلا
ةذيملت فاعشسإل ءادن قئاقد عشضبو احابشص ةرششاعلا ةعاشسلا دودح يف صسمأا لوأا اوقلت اهناوعأا
نيبت ةنياعملاو لوشصولا دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع ةفرششلا ةيدلب يف ةطشسوتمب

ةماشس اداوم اهلوانت ببشسب ءامغإاو نايثغ ةلاح يف ةنشس61رمعلا نم غلبت «ب،أا» ىعدت ةذيملت دوجو
ىلع تلقن مث ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعشسإلا اهل تمدق روفلا ىلع نارئفلا ةدابإا ءاود يف ةلثمتم
اهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةدرابلا نيع ىفششتشسمب ةيبطلا تلاجعتشسلا ىلإا ةعرشسلا حانج
يف اقيقحت تحتف نيأا ،ناكملا نيع يف ةرشضاح تناك ايميلقإا ةشصتخملا ينطولا كردلا حلاشصم
.رطشسألا هذه ةباتك دح ىلإا ةشضماغ لازتل يتلاو اهل ةيدؤوملا بابشسألاو اهتاشسبÓم ةفرعمل ةعقاولا
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مهتيعسضو ةيوسست يف ةينعملا تاهجلا لطامتب تددن

piaD لامع جامدإا يف عارسسإلاب بلاطت ناسسنإلا قوقح ةيعمج
لامع ةدناشسم ةرورشض يعامتجإلا نامشضلا و ليغششتلاو لمعلا ريزو ةبانعب يئلولا بتكملا ناشسنإلا قوقحو ةنطاوملا ةيقرتل ةيرئازجلا ةيعمجلا تدششان

ىلع ةعاشس رخآا زوحت يذلا ةيعمجلا نايب بشسحو .ايفشسعت نيفوقوملاو مهدوقع ةيهتنملاو ةيعامتجإلا ةكبششلاو تاداهششلا يلماحو ليغششتلا لبق ام دوقع
هيلع صصن عورششم قحك جامدإلاب ةبلاطملا يف ليغششتلا لبق ام دوقع لامع ةئفل ةديدعلا ةيجاجتحلا تافقولاو ةريثكلا تادششانملا مغر هنإاف هنم ةخشسن

يعامتجلا جامدإلا ىلع ةدعاشسملا يزاهج نم نيديفتشسملا جامدإا نمشضتملا9102 ربمشسيد80 يف خرؤوملا91-633 مقر ةموكحلل يذيفنتلا موشسرملا
ةلودلا تاشسشسؤوم ةمدخ يف اهتدأا ةديدع تاونشس لباقم ميركلا صشيعلا اهل ظفحي قح ىندأاك لمع بشصنم ىلع لوشصحلل ةئفلا هذه يعشسو تاداهششلا يلماحل
ةمهم حئارشش صسمت يتلا ةيلمعلا هذه طبشضو عيرشستو دÓبلا يف ايلعلا ةطلشسلا هرابتعاب ةيروهمجلا صسيئر وأا ةموكحلا فرط نم لخدت يأا ةيعمجلا صسملت مل
لمعلا ريزو و اهشسأار ىلع ةموكحلا ةبانعب ناشسنإلا قوقحو ةنطاوملا ةيقرتل ةيرئازجلا ةيعمجلا دششانت دعاشصتلا اذه لظ يف هنأا فيشضتو،بابششلا نم
نم ةششهلا ةئفلا صشيمهت نود،نيدقاعتملا قوقح نامشضو لطامتلا نم دحلل ةمراشص تاميلعت عشضوو ةيلمعلا ةريتو عيرشست يف لخدتلا نامشضلاو ليغششتلاو
تاونشس ببشسب ريطخ رادحناو روهدت نم دÓبلا عاشضوأا هيلإا تلآا ام عيمجلا ىلع ىفخي ل هنأا ةشصاخ، ايفشسعت مهدوقع ةيهتنملاو ةيعامتجلا ةكبششلا لامع
بابششلا نم ريثكب ىدأا دح ىلإا تاداهششلا باحشصأاو تاعماجلا يجيرخل اميشسلو ةلاطبلا راششتناو تامدخلا بايغو نايبلا تاذ بشسح داشسفلا نم ةليوط
.صشيعلا تابلطتم نم ىندألا ىلع لوشصحلا ليبشس يف اهريغو ةرجهلاو ةقرحلاو راحتنإلاك ةينوناق ريغ قرط كولشس ىلإا يرئازجلا
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يوقلا راششتن’ا «ةلمرف» ـل

باحشصأا تقهرأا يتلا ةرهاظلل

تابكرملا

تأرششع ىلع ءاشضقلأ
ةيعرششلأ ريغ رئاظحلأ

ةعباتلا ةيئاشضقلا ةطرششلا حلاشصم تنكمت

ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘˘لا ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ن˘˘مأل

م˘ت ة˘ي˘عر˘ششلا ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘ئا˘˘ظ˘˘ح˘˘لا تار˘˘ششع

ضضعب فرط نم يئاوششع لكششب اهبيشصنت

ةنيدملا تاقرطو ةقزأا فلتخمب بابششلا

كلذو ةيشضقلا يف اطروتم95 فيقوت عم

ةنشسلا ةياهن ىلإا ربمتبشس حتافلا نم ءادتبا

تابيترتلا هذه لثم يتأاتو9102. ةطرافلا

يوقلا راششتنلا «ةلمرف«ل ةيعدرلا ةينمألا

با˘ح˘شصأا تق˘هرأا ي˘ت˘لا ر˘ئا˘ظ˘ح˘˘لا كل˘˘ت˘˘ل

نمث عفد ىلع نوربجي نيذلا تابكرملا

د˘ق ي˘ت˘لا ن˘كا˘مألا˘ب ى˘ت˘ح ن˘كر˘لا ف˘قو˘˘م

ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بشسحو .ة˘م˘ئÓ˘م ر˘ي˘غ نو˘كت

ضسمأا ةبانع ةيلو نمأل لاشصتلاو مÓعإلا

رئاظحلا ةحفاكم راطإا يف هنإاف ةعمجلا

نمألا ضصاشصتخا عاطق ربع ةيعرششلا ريغ

ةبانع ةيلو نمأا حلاشصم تماق ،ينطولا

ة˘ن˘شس ن˘م ةر˘ي˘خألا ر˘ه˘ششأا ة˘ع˘˘برألا لÓ˘˘خ

ل˘جأا ن˘م ا˘شصخ˘˘شش95 فيقو˘ت˘ب9102

ريغ ةقيرطب تارايشسلل فقاوم لÓغتشسا

يف ةيئاشضق تافلم زاجنإا مت نيأا ،ةيعرشش

نمأا حلاشصم نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو .مهقح

ه˘نأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف تن˘˘ل˘˘عأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو

ةبقارم ربع ةرهاظلل مزح لكب ىدشصتت

ف˘ي˘˘ث˘˘كت لÓ˘˘خ ن˘˘مو ءادو˘˘شسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ر˘شصا˘ن˘ع˘ل ة˘ل˘جار˘لاو ة˘ب˘كار˘˘لا تا˘˘يرود˘˘لا

ةكراششملل ني˘ن˘طاو˘م˘لا تعد ا˘م˘ك .ن˘مألا

اهنع غيلبتلا لÓخ نم ةرهاظلا ةبراحم يف

وأا ة˘ي˘ن˘مألا تار˘ق˘م˘لا˘ب لا˘˘شصتلا˘˘ب ءاو˘˘شس

ةدجنلا م˘قرو84-51 ءار˘شضخ˘لا ما˘قرألا

ىلع برح˘لا نÓ˘عإا ع˘م ةازاو˘م˘لا˘بو71.

ىلإا تزرب يتلا ةيبلشسلا تافرشصتلا هذه

ةيمتحك ةريخألا تاونشسلا لÓخ دوجولا

رئاظحلا نم ي˘فا˘كلا دد˘ع˘لا با˘ي˘غ˘ل ار˘ظ˘ن

ريغ رئاظح˘لا لاز˘ت ل ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘عر˘ششلا

يتلا ةيبلشسلا طاقنلا مهأا لكششت ةيعرششلا

ةينمألاو ةيلحملا تاطلشسلا قرؤوت لازت ل

هذه يف حدافلا ضصقنلل ارظن ةبانع ةيلوب

تابكرملا نم ريبكلا ددعلا لباقم ئفارملا

ق˘ئا˘شسلا د˘ج˘ي ثي˘ح ة˘يلو˘لا ل˘خد˘ت ي˘ت˘˘لا

نكرلا عقاو˘م دا˘ج˘يإا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘شص

ىلإا ءوجللا ىلع اربجم هلعجي ام ةيعرششلا

 ةيعرششلا ريغ كلت
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ةيلول ةراجتلا ةيريدم تررق
دح عشضو لجأا نم كرحتلا ةبانع
ةدام يف ةلجشسملا ةردنلا ةلاحل
ببشسب كلذو م˘عد˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا تا˘شسرا˘م˘˘م˘˘لا
ذإا ،ني˘برا˘شضم˘لا را˘ج˘ت˘لا ضضع˘ب
ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا د˘˘ه˘˘ششت
ةل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘ط ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب
تÓ˘ح˘م˘˘لا ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل
بيلحلا ءارشش لجأا نم ةيراجتلا
هرفوت مدع ببشسب كلذو معدملا
فششك ثيح ،دات˘ع˘م˘لا ل˘كششلا˘ب
نأا «ةعاشس رخآا» ـل ميلع ردشصم
رادم ىلع اوماق ةيريدملا ناوعأا

ريبك ددع ةبقارمب ةريخألا مايألا
ى˘ل˘˘ع ة˘˘لا˘˘ق˘˘ب˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م ن˘˘م
ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ة˘ي˘ب˘ع˘˘ششلاو
يد˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘لا فد˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ب كلذو
يتلا ةينوناقلا ريغ تاشسرامملل
يتلاو راجت˘لا ضضع˘ب ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي

ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع بل˘˘˘˘˘شسلا˘˘˘˘˘˘ب تدا˘˘˘˘˘˘ع
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا
ة˘ه˘ج ن˘م م˘ه˘بو˘ي˘ج فاز˘˘ن˘˘ت˘˘شسا

نع ثحبلا ةماود يف مهلاخدإاو
،ىرخأا ةهج نم بيلحلا ضسايكأا

تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا نأاو ا˘˘شصو˘˘شصخ
نم ددع نع تفششك ةيناديملا
نوبزلا ىلع نو˘شضر˘ف˘ي را˘ج˘ت˘لا
نبللا وأا «ةر˘ق˘ب˘لا بي˘ل˘ح» ءار˘شش

،رتشسبم بيلح ضسيك هعيب لباقم
هنأا ردشصملا دكأا ددشصلا اذه يف
ةمراشص تاءارجإا كانه نوكتشس
ىلإا لشصت نيف˘لا˘خ˘م˘لا ق˘ح ي˘ف
عم ةلادعلا ىلع مهتافلم ةلاحإا
ة˘ي˘لا˘م تا˘مار˘غ م˘ه˘ي˘ل˘ع ضضر˘ف
نم مهبطشش ةيناكمإا عم ةربتعم
ا˘شصو˘شصخ ،يرا˘ج˘ت˘لا ل˘˘ج˘˘شسلا
تبث˘ي ن˘يذ˘لا كئ˘لوأل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
بيلحلا نم ةربتعم ةبشسن مهعيب
تاجلثملا تÓح˘مو ي˘ها˘ق˘م˘ل˘ل
رثإا ىلع كلذ ءاج ثيح ،اهريغو
عنمت يتلا ة˘يرازو˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
معدملا بيلحلا ةدام لامعتشسا

تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تامدخلا عاط˘ق ي˘ف ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

تÓحم ،ي˘ها˘ق˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع

،تا˘˘ج˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘لاو ةد˘˘ششق˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب

،قدانفلاو معاطملا ،تاب˘طر˘م˘لا

ةمعدم ةدا˘م˘لا هذ˘ه نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب

ننقم اهرعشسو ةلودلا فرط نم

ةهجو˘مو ر˘ت˘ل˘ل ارا˘ن˘يد52 ـب

ضسي˘لو ي˘ل˘ئا˘ع˘لا كÓ˘ه˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل

.يراجتلا لامعتشسÓل

ه˘تر˘ششن يذ˘لا غÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ق˘فوو

ةبانع ةيلو˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ل˘˘ك نإا˘˘ف

ضضر˘˘˘ع˘˘˘ي ،هÓ˘˘˘عأا رو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘يرادإلا تا˘بو˘ق˘ع˘ل˘ل ا˘ه˘ب˘حا˘شص

ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب لÓ˘˘˘خإلا نود

.ةيئاشضقلا

 تاجلثملاو تابطرملا تÓحمو يهاقملا باحشصأا قحب ةمراشص تاءارجإا

 معدملأ بيلحلاب نيبراشضملأ برشضل ةراجتلأ ةيريدمل ةريبك ةلمح
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نمأÓل ةطرششلا تاوق تنكمت

42 ـلا لÓخ ،ضسماخلا يرشضحلا
و ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ، ةر˘ي˘˘خألا ة˘˘عا˘˘شس

،ةاتف مهنيب نم ،ضصاخششأا7 ميدقت

82 و42 نيب ام مهرامعأا حوارتت

،ايئاشضق نوقوبشسم مهنم3 ، ةنشس
ةفلتخم اياشضق يف مهيف هبتششم
ءا˘شضي˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأا ةزا˘˘ي˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح ،ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م

 .ةيعرشش ريغ ةقيرطب ةيلقعلا

تن˘كم˘ت قا˘˘ي˘˘شسلا ضسف˘˘ن ي˘˘فو
يرشضحلا نمأÓل ةطرششلا تاوق
غلبي ،ضصخشش فيقوت نم لوألا

يف هيف هبتششم ةنشس91 رمعلا نم
ةزا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضق
ذاختا م˘ت ةرا˘ششإÓ˘لو .تارد˘خ˘م˘لا
هبتششملا دشض ةمزÓلا تاءارجإلا
.مهيف

ةيطرششلا تايلمعلل ةلشصاومو
تم˘ظ˘˘ن ،ضصا˘˘شصت˘˘خلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب

يرشضحلا نمأÓل ةطرششلا تاوق
ةر˘˘˘ئاد ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ةر˘˘˘شضخو˘˘˘˘ب لوألا
ةعشساو ةيطرشش ة˘ي˘ل˘م˘ع ،ي˘نو˘ب˘لا

051 يح نم لك تشسم ،قاطنلا

يح ،انكشسم213 يح ،انكشسم

،راوجلا نشسح يح ،نكشسم008
ىلإا ةفاشضإا ،ديدجلا ةرشضخوب يح
ىلع ةيئاجف ةبقارم طاقن عشضو
ةيشسيئرلا رواحملا ضضعب ىوتشسم
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘˘شسأا .ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو

02 ة˘لا˘ح ضصح˘ف ن˘ع ة˘ي˘طر˘˘ششلا

،ةبكرم11 ة˘ب˘قار˘˘م ،ا˘˘شصخ˘˘شش

ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت

رثع امهدحأا ، ةنشس13 و03 رمعلا

و ،ةشسولهم ضصارقأا ىلع هتزوحب

امك ،روظحم ضضيبأا حÓشس رخآلا

زجح نم ةحلشصملا تاذ تنكمت

تا˘بور˘ششم˘˘لا ن˘˘م ةرورا˘˘ق05

ذاختا مت هنإاف ةراششإÓل .ةيلوحكلا

دشض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك

.مهيف هبتششملا

مهيف هبتششملا دشض ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختا مت

تاشسولهملأو تأردخملأ جيورت ةباشصع نمشض ةاتف فيقوت
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نمأÓل ةطرششلا تاوق تنكمت

42 ـلا لÓ˘خ ،ع˘با˘شسلا ير˘شضح˘لا

دوهجل ةلشصاومو ةريخألا ةعاشس

ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم

ةميرجلا لاكششأا ةفاكل يدشصتلا

بادآلا˘˘˘ب ة˘˘˘شسا˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ

مامأا ميدقت و فيقوت نم ،ةماعلا

حوار˘ت˘ت ضصا˘خ˘ششأا9 ،ةلادعلا

، ةنشس65 و52 نيب ام مهرامعأا

ةيشضق يف مهيف هبتششم مهنم7

،نارخآا نانثا و ةراعدلل ركو ءاششنإا

ةي˘شضق ي˘ف ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم ا˘م˘هد˘حأا

نود روظحم ضضيبأا حÓشس ةزايح

،ثحب لحم هنأا امك ،يعرشش رربم

ة˘ي˘شضق ن˘ع ثح˘ب ل˘ح˘م ر˘˘خآلا و

ةيشضق و ةشصخر نود ةبكرم ةدايق

ةبقارمل˘ل ة˘ب˘كر˘م˘لا عا˘شضخإا مد˘ع

 .ةيرابجإلا ةيرودلا ةينقتلا

ةبراحم راطإا يفو اهتهج نم

،ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا ى˘˘ت˘˘˘ششب ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا

ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘˘ق تما˘˘˘ق

نمأاب ،ةرورعزوب ثلاثلا يرشضحلا

70 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا ةر˘˘ئاد

،ءاشسن30 مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ضصا˘خ˘ششأا

53و91 نيبام مهرامعأا حوارتت

ة˘ي˘شضق ي˘ف م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم ،ة˘ن˘شس

ضضيرحت عم ،ةراعدلل ركو ءاششنإا

ةرا˘عد˘لاو ق˘شسف˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘شصا˘˘ق

ةزا˘˘˘ي˘˘˘˘ح ع˘˘˘˘م قÓ˘˘˘˘خألا دا˘˘˘˘شسفو

ضضي˘˘˘بأا حÓ˘˘˘شسو تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

 .(فيشس)ريبكلا مجحلا نم روظحم

˘مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘خ˘ل نا˘ي˘˘ب بشسحو

هنإاف ةبانع ةيلو نمأل لاشصتلاو

تاءارجإلا ةفاك لا˘م˘كت˘شسا د˘ع˘بو

ةلادعلا مامأا مهميدقتو ةينوناقلا

 .عاديإا رمأا مهدشض ردشص

ح˘لا˘شصم نأا نا˘ي˘ب˘˘لا تاذ د˘˘كأاو

ضسفنب لشصاوت ةبانع ةيلو نمأا

ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘عا˘ن˘ق˘لاو ة˘م˘˘يز˘˘ع˘˘لا

نم ا˘م  ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘طر˘ششلا

و نطاوملا نمأاب ضساشسملا هنأاشش

.هتاكلتمم ةمÓشس

 ةنشس53و91 نيب نهرامعأا حوارتت ءاشسن30 مهنيب نم

 ةينمأأ تايلمع يف اشصخشش41 فيقوتو ةراعدلل راكوأأ كيكفت

معدملا بيلحلا ةدامب نيبراشضملا دشض ةلمح نشش عوبشسأ’ا اذه رحب تررق ةبانع ةي’ول ةراجتلا ةيريدم نأا «ةعاشس رخآا» ـل ميلع ردشصم فششك
.ريفو جاتنإ’ا نأاب دكؤوت ماقرأ’ا نأا مغر راعشسأ’ا عافترا عم ةداملا هذه يف ةردن ليجشست دعب

 ةفلتخم اياشضق يف ضصاخششأا7 ىلع ضضبقلا مت اميف

رامع يديشسب ةروزم ةيدقن قأروأأ ةزايح ةيشضق يف هيف هبتششم ينيثÓث فيقوت
ةزايح ىلإا ةفاشضإا ةروزم ةيدقن قاروأل عيبلا و عيزوتلا دشصق ةزايح ةيشضق يف هيف هبتششم ،ةنشس13 رمعلا نم غلبي باشش فيقوت نم رامع يديشس ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت

روظحم ضضيبأا حÓشس ،عومدلل ةليشسم زاغ ةروراقو يرادنورك عون نم روظحم ضضيبأا حÓشس زجح ىلإا ةفاشضإا ،جد0001 ةئف نم ةروزم ةيدقن قاروأا8 زجح مت ثيح .ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأا
تماق قايشسلا تاذ يفو ،عاديإا رمأا هقح يف ردشص نيأا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا مدق ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك لامكتشسإاو هعم قيقحتلا دعبو ةقرفلا رقم ىلإا هليوحت مت نيأا ،«لانيبوأا» عون نم
نكامألا و ةيبعششلا ءايحألا اذكو رششاعلاو عشساتلاو ثلاثلا يرشضحلا نمألا عاطق نم لك تشسم ،قاطنلا ةعشساو ،ةيطرشش ةيلمعب ،ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملل ةيتايلمعلا قرفلا

نيشصخشش فيقوت ، فيشس عون نم روظحم ضضيبأا حÓشس ةزايح لجأا نم ضصخشش فيقوت ، تاردخملا ةزايح لجأا نم نيشصخشش فيقوت و، اشصخشش48 ةلاح ضصحف اهرثإا ىلع مت نيأا ، ةهوبششملا

يح ، نكشسم007 يح ، نكشسم004 يح تلمشش ،ةيطرشش ةيلمعب ،ةزارخ يرشضحلا نمأÓل ةطرششلا تاوق تماق ىرخأا ةهج نم، ةيران ةجارد81 ةرايشس32 ةبقارم ىلإا ةفاشضإا ثحب لحم

رشصانع تنكمت اهرودب ،تاردخملا ةزايح لجأا نم ضصخشش فيقوت و ، ةبكرم41 و ضصخشش51 ضصحف ىلإا ةيلمعلا تشضفأا نيأا ، ضصاشصتخإلا عاطقب ةدوجوملا ءايحألا نم اددعو ،كوششلا

تشسم ةينمأا ةلمحب ، ماظنلا ظفحل712 ةدحولا ، ةبانع ةيلو نمأل عيرشسلا لخدتلا ةبيتكو ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملل ةيتايلمعلا قرفلا عم قيشسنتلاب راجحلا ةرئاد نمأل ةطرششلا

، ةشسولهملا ضصارقألا ةزايح لجأا نم ضصخشش فيقوت ، ةيران تاجراد3 و ةبكرم51 ةبقارم اشصخشش03 ةلاح ضصحف نع ترفشسأا ثيح ، راجحلا ةرئاد نمأا ضصاشصتخإا عاطقب ةنئاكلا ءايحألا

فيشس عون نم روظحم ضضيبأا حÓشس ةزايح لجأا نم ضصخشش فيقوت ،يديدح بيشضق ، مجحلا طشسوتم نيكشس ،ريطاوشس3 يف ةلثمتملا و ةروظحملا ءاشضيبلا ةحلشسألا نم ةعومجم ىلإا ةفاشضإا
ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا مت ثيح ،ةيلوحكلا تابورششملا نم ةيمك زجح عم يمومعلا قيرطلا يف ينلعلا ركشسلا لجأا نم ضصخشش فيقوت ، عومدلل ليشسم زاغ ةروراق ، نيشصقم ،
 .مهيف هبتششملا قح يف
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«ةبيجع ةرفح»
ةبانعب رامع يديشس يف

رامع يديشس ةيدلب يف ةريبك «ةرفح» دجاؤتت
ةيدؤؤملا قيرطلا يفو يدلبلا بعلملا لفشسأا
رايهنا عقو ثيح راجحلا راديشس بكرم ىلإا

يذلاو ملÓشسلا يف دجاؤتملا قيرطلل يئزج
ايمؤي هيلع رميو هايملل ىرجم هلفشسأا دجؤي
بكر˘م˘لا˘ب لا˘م˘ع˘لاو نا˘كشسلا ن˘م تار˘ششع˘لا

ىتح دجؤي ثيح رامع يديشس يف نينطاقلاو
مهيلع لكششي ام ؤهو Óيل هيلع نورمي نم
يف ةينعملا تاطلشسلا ملع مغرو ،اريبك ارطخ
كرحت مل اهنأا لإا ةثراكلا هذهب رامع يديشس
 .ةديدع تاؤنشس ذنم انكاشس

 ناشسحتشس’ا ىقلت «بختنم» ةتافتلا

بختنم نم رششنلا قحتشست ةعئار ةتافتلا
رمألا قلعتيو ةبانع ةيلؤب ينؤبلا ةيدلبب
دلاخ ةردشسؤب ةرورعزؤب عاطق بودنمب
˘ما˘ق يذ˘لا » د˘م˘ح˘م ي˘ل˘يا˘ن» د˘ي˘˘لؤ˘˘لا ن˘˘ب
ىلع ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ة˘فا˘ظ˘ن˘لا لا˘م˘ع م˘ير˘كت˘ب
هيف تجزتما دهششم يف هعاطق ىؤتشسم
ةردابملا نؤك عؤمدلاب ةششايجلا تارابعلا

.اهعؤن نم ىلوألا يه

يشسنؤتلا يجرتلا راشصنأا زفتشسي يجارد ظيفح
يجارد ظيفح يرئازجلا رششن
«ترؤبشس نيب» تاؤنق قلعم
رتيؤت ىلع هتحفشص ىلع ةنيودت
نع بارغتشساب اهيف ثدحت
نامحرلا دبعل يجرتلا بادتنا

بادتنلا اذه» يجارد لاقو نايزم
يف عباشسلا ؤه يرئازج بعÓل
نم ريثكلا راثأا ةقيؤشس باب قيرف
ماهفتشسلا تامÓعو تلؤواشستلا
ةيشسنؤتلا ةيوركلا طاشسوألا يف
يجارد ةنيودت «ةيرئازجلاو
ل امجهت يجرتلا رؤهمج اهربتعا

.مهقيرف ىلع هل رربم

 ةيلارديف راطإا يف لتكتت تارايشسلل ةينقتلا ةبقارملا ت’اكو
تارايشسلل ةينقتلا ةبقارملا تلاكؤل ةينطؤلا ةيلارديفلا تنلعأا
.ةمشصاعلا رئازجلاب تبشسلا مؤيلا يشسيشسأاتلا اهرمتؤؤم دقع نع
،تارايشسلل ةينقتلا ةبقارملا تلاكؤل ةينطؤلا ةيلارديفلا تدافأاو
مؤيلا اهل يشسيشسأاتلا رمتؤؤملا دقع نع ،اهل نايب يف ةعمجلا سسمأا
تعد امك .نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلل ينطؤلا داحتلا رقمب
تارايشسلل ةينقتلا ةبقارملا تلاكو باحشصأا لك ةيلارديفلا
نأا تحشضوأا امك.رمتؤؤملا يف ةكراششملاو رؤشضحلل نيدمتعملا
ةفاشضإا متيشسو ديدج مشسإاب نؤكيشس لثيمتلا اذه لثم سسيشسأات
لك يف نيبودنملا نييعت اشضيأا متيشس امك ةيلارديفلل ددج ءاشضعأا

متيشس هنأا ةيلارديفلا تفششكو.داحتإلا تائيه يلثممو ةيلو
يتلاو ،ةحرتقملا بلاطملا مهأل ةمئاق نشس رمتؤؤملا ماتتخا لÓخو
ريؤطتو نيشسحت فدهب ،ةيمؤمعلا لاغششألا ريزؤل عفرتشس
يلثمم ةيلارديفلا تركذ امك.تارايشسلل ةينقتلا ةبقارملا
.ليجشستلل يرورشضلا فلملاب ددجلا ءاشضعألاو تلاكؤلا

!ةيدؤعشسلا يف رهظي «سسيلبإا»
لشصاؤتلا عقاؤم داور لوادت
تاهؤيديف ةيدؤعشسلا يف يعامتجلا
ىلع قلطي «راؤطألا بيرغ» سصخششل
تاذلل ءيشسيو «سسيلبإا» مشسا هشسفن
لدج راثأا يذلا رمألا ،ةيهلإلا

يذلا باششلا تاهؤيديفلا رهظتو.اريبك
قيرط نع بيرغ لكششب هحمÓم لؤح
ةقطنم يف ءادؤشس قيحاشسم مادختشسا
يتلا ةيطمنلا ةرؤشصلاب ودبيل ،نينيعلا
ةيبرغلاو ةيبرعلا اماردلا يف اهدهاششن

عمتشسي ؤهو ،ناطيششلا نع
«رابخألا زجؤم» باشسح لاقو.يناغأÓل

ىلع سضبقلا تقلأا ةطرششلا تاؤق نإا ،ةكلمملا يف ةينمألا ةزهجألا نم هبرقب فورعملاو ،ءاقرزلا ةمÓعلاب قثؤملا يدؤعشسلا
مشسو ربع ،«سسيلبإا» ؤيديف عطاقم عم نيطششانلا نم ريبك ددع لعافتو .ليشصافتلا نم اديزم حشضؤي نأا نود «سسيلبإا»
.هيلع سضبقلا تقلأا ةينمألا تاطلشسلا نأا مهنم ددع دكأا اميف ،«رتيؤت» عقؤم ىلع ،«سسيلبإا_حارشس_اؤقلطأا»

ايملاع601 ةبترملا يف رئازجلا :يملاعلا داشسفلا رششؤؤم
داشسفلا رششؤؤم يف ايملاع601 ةبترلا رئازجلا تلتحا
يذلا ةطقن53 عؤمجمب9102 ةنشسل يملاعلا
ازكرم ةعجارتم ،ةيلودلا ةيفافششلا ةمظنم هردشصت
ةمظنم زكترتو .8102 فينشصتب ةنراقم  ادحاو
تانايب ىلع لودلل اهفينشصت يف ةيلودلا ةيفافششلا

،ةؤششرلاك داشسفلاب ةطبترملا تايكؤلشسلاب ةطبترم
حلاشصمل ةطلشسلا لÓغتشساو ،ماعلا لاملا سسÓتخاو
تلحو.ةيندملا ةمدخلا يف ةيبؤشسحملاو ،ةيشصخشش
،ايبراغم ةثلاثلا ايبرع ةعشساتلا ةبترملا يف رئازجلا

ةبترملا يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا تءاج دقو
03) رطقب ةعؤبتم ،(ايملاع12) ايبرع ىلوألا

يف ةيدؤعشسلا ةيبرعلا ةكلمملا تلحو ،(ايملاع
كرامنادلا تءاجو .(ايملاع15) ايبرع ثلاثلا زكرملا
اداشسف لودلا لقأاك ايملاع بيترتلا ةرادشص يف
سسفنب ادنليزؤنب ةعؤبتم ةطقن78 ىلع تزاحو
.ةطقن68 ـب ةثلاث ادنلف تلح امنيب ةعؤمجملا
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 مويلا تاكرب ناميلضس ةعلاطملل ةيضسيئرلا ةبتكملاب

ىنعملا ءارعضش ـل ةيبدأا ةضسلج
 «ةيدان نولاضص» يف

تاكرب ناميلسس ةعلاطملل ةيسسيئرلا ةبتكملا مويلا نسضتحت
نوكيسس ثيح «ةيدان نولاسص» لاوز ةيناثلا نم ةيادب ةبانعب
فيسس رارغ ىلع ىنعملا ءارعسش عم ةيبدأا ةسسلج عم دعوملا
ى˘لإا ة˘تا˘ف˘ت˘لا نو˘كت˘سس ن˘يأا را˘م˘ع ن˘ب لا˘م˘جو ة˘ت˘كسس كو˘ل˘م˘لا
روسضحلا عبا˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك ،ي˘ع˘طر˘بز ن˘ي˘سسح ر˘عا˘سشلا مو˘حر˘م˘لا

ناويد نم ةيئوسضلا ةديسصقلا ناونعب يريخلب ىنم عم ةلخادم
عيقوتلاب عيب ىلإا ةفاسضإا ،يعطربز نيسسح رعاسشلل «فواخم»
،قدمل نب ماهسس ةرعاسشلا لمعل ضسنوي نب ةردع فارسشإا تحت

نيسسح دئاسصقل ةيرعسش تاءارق عم اسضيأا دعوملا نوكيسس امك
«ةيدان نولاسص» حبسصأاو ،ةيارج قوراف ذاتسسألا اهمدقي يعطربز
ةبتكملا عم قيسسن˘ت˘لا˘ب ر˘سصاو˘ن ة˘يدا˘ن ةر˘عا˘سشلا ه˘م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا
يتلا تاءاسضفلا نيب نم تاكرب ناميلسس ةعلاطملل ةيسسيئرلا

S°∏«ªÉ¿.Q.ةبانع يف ةيبدألا ةرسسألا عمجت

¯ S°∏«ªÉ¿.Q 

ةرها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه فر˘ع˘ت˘سسو
هو˘جو˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا رو˘˘سضح
ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ةزرا˘˘ب˘˘لا

ي˘ت˘لا ضساد˘ع ةد˘ي˘ف˘م ة˘نا˘ن˘ف˘لاو
ةفورعملا ةلسسلسسلا يف تزرب
ديدعلاو «وط˘سسو˘ق˘لا لا˘نرو˘ج»
ة˘ي˘ها˘كف˘لا تÓ˘سسل˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م
ةسصح يف ةطسشنم نآلا لمعتو
ةسصاخلا ةانقلا يف ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت
رسضحتسس امك ،«ناو ةيرئازجلا»
يترقت ةيزي˘ف ة˘ي˘مÓ˘عإلا ا˘سضيأا
رمحلو يديلقتلا ضسابللا ةريفسس

ءا˘˘يزألا ة˘˘م˘˘م˘˘˘سصم ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سص
حا˘˘ب˘˘ي˘˘سش ة˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘نو ةر˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا

،ىر˘خألا هو˘جو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لاو

يف ميكحتلا ةن˘ج˘ل ضسأار˘ت˘ت˘سسو
ةرهاظتلا ةمظنم ةقباسسملا هذه
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ءا˘˘يزألا ة˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘سصم

«تيكيتإلا» نونف يف ةبردملاو
نأاو قب˘سس ي˘ت˘لا يرا˘سص ةر˘ي˘مأا
ةيسضا˘م˘لا ر˘ه˘سشألا ي˘ف تم˘ظ˘ن

تا˘˘سضرا˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت ةرود

اهقفارت˘سسو ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ءا˘يزألا

ن˘م ل˘ك م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل ي˘˘ف

،ةيبسشقوب نانحو ةريبسص رمحل

ي˘ف «غ˘ن˘ي˘ت˘سسا˘كلا» ىر˘˘ج د˘˘قو

ةبانع˘ب «كي˘ت˘سسي˘جا˘م˘لا» قد˘ن˘ف

نم نيسسفانتم ةكراسشم فرعو

ةكراسشم تناكو ةديدع تايلو

هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘سشلا ند˘˘˘م˘˘˘لا

01 را˘ي˘ت˘خا م˘ت˘ي˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا

حوار˘ت˘ت نا˘ب˘سش01و تا˘ي˘ت˘˘ف

42 ىلإا02 نيب ام مهرامعأا

ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس ة˘˘˘ن˘˘˘سس

نع نÓعإلا متيسسو ةقباسسملا

يماتخلا لف˘ح˘لا ي˘ف ن˘يز˘ئا˘ف˘لا

 .تبسسلا
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ىلع ظافحلل ةنيدم ةي˘ع˘م˘ج مو˘ي˘لا م˘ظ˘ن˘ت
فسصنلاو ةدحاولا نم ةيادب يبانعلا ثارتلا

يف ةيخيرات ةسسارد لوح روحمتي ءاقل لاوز
عم قيسسنتلاب ةبانع ةنيدمل يعانسصلا ثارتلا
يرجتسس يتلا فايسضو˘ب د˘م˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد
،ةبانع ةيلول ةفاقثلا ةيريدمو ةرهاظتلا اهيف
ضشقرل ميركلا دبع ةيعمجلا ضسيئر فرعيسسو
تاطاسشنلا نم ةلسسلسس تمظن يتلا ةيعمجلاب
ةنيدملا ىلإا تاجرخ اهنم ةريخألا ةنوآلا يف
ةبقحلا ىلإا دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا رو˘سصق˘لاو ة˘م˘يد˘ق˘لا
ن˘سصح » ـل ةرا˘يز ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘ي˘نا˘م˘˘ث˘˘ع˘˘لا
ةيسصفحلا ةعلقلاو ةبور˘خ˘لا ي˘ف «ن˘ير˘سصق˘لا

ديدعلل يحايسسلا جيورتلا يف اومهاسس ثيح
اومظن نأاو قبسس امك ،ةبانع يف قطانملا نم
ىهقمو كيتامنيسسلا ةعاق يف ةيفاقث تاءاقل
نيدلا ز˘ع يو˘ه˘ج˘لا حر˘سسم˘لاو «نو˘يزا˘ف˘ي˘ل»

ةيلافتحا ميظ˘ن˘ت م˘ت ثي˘ح ،ي˘بو˘ج˘م
ن˘˘ع نÓ˘˘عإÓ˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘خألا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
امأا ،ةيعمج˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ضسي˘سسأا˘ت˘لا
ع˘قو˘م˘ل قر˘ط˘˘ت˘˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘سسف مو˘˘ي˘˘لا
ضسمألا ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب «بو˘˘˘˘كا˘˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا»
نويبانعلا فرعتي˘سسو ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لاو
يذاحملا نا˘كم˘لا اذ˘ه ة˘قار˘ع ى˘ل˘ع
ا˘˘م˘˘ك ،نو˘˘ب˘˘ي˘˘ه ير˘˘ثألا ع˘˘قو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ليجسستلا نم روسضح˘لا ن˘كم˘ت˘ي˘سس
ةيناديملا ةجر˘خ˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل
اهمظنتسس يتلاو ةيعمجلل ةمداقلا

ةيلمع يهو تاباغلا ةيريدم عم ادغ
ن˘˘˘˘سصح» ـل ةرا˘˘˘˘يزو ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سشت
قبسسو ،ةبورخلا يح يف «نيرسصقلا
ي˘˘ف تف˘˘سشك نأاو «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا» ـل
يتلا تاطا˘سشن˘لا ة˘ق˘با˘سسلا ا˘هداد˘عأا
لمعب موقت يتلاو ةيعمجلا اهتمظن
 .هيونتلا قحتسستو يفارتحاو زيمم

يراضص ةريمأا ةيلودلا ءايزألا ةممضصم ميظنت نم

  مويلا«KOOL NOIHSAF RETSIM DNA SSIM» ةقباضسم نضضتحت ةبانع

 يبانعلا ثارتلا ىلع ظافحلل ةنيدم ةيعمج فارضشإاب

 ةفاقثلا رادب ةبانع ةنيدمل يعانضصلا ثارتلا يف ةيخيرات ةضسارد
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ناون˘ع˘ب ا˘با˘ت˘ك  ار˘خؤو˘م رد˘سص
ةموظ˘ن˘م ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا ةرادإلا»
«ة˘˘ل˘˘ما˘˘كت˘˘م ة˘˘ير˘˘سشبو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
يف ثحابلا ريرد لامج روتكدلل
را˘˘˘˘˘سشأاو ،لا˘˘˘˘˘سصتلاو مÓ˘˘˘˘˘عإلا
يذلا باتكلا نأا ريرد روتكدلا

ا˘م˘هاد˘حإا ن˘ي˘ت˘ع˘˘ب˘˘ط ي˘˘ف رد˘˘سص
ر˘سشن˘ل˘ل ة˘ما˘سسأا راد ن˘ع ة˘ي˘ن˘˘طو
راد نع ةيلود ىرخألاو عيزوتلاو
نو˘˘˘عزو˘˘˘مو نور˘˘˘سشا˘˘˘ن ءÓ˘˘˘ب˘˘˘ن
ةرادإلا عوسضوم جلاعي ندرألاب
ةموظنم اه˘ت˘ف˘سصب ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا
لواحيو ةلماكتم ةيرسشبو ةينقت

ىلع لوسصف4 لÓخ نم ةباجإلا

اهريث˘ي ي˘ت˘لا تلؤوا˘سست˘لا ضضع˘ب
عو˘سضو˘م تل˘كسشو عو˘سضو˘م˘˘لا
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا ىد˘˘˘˘ل ضشا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
ة˘ع˘ي˘ب˘ط ا˘ه˘م˘هأاو ن˘ي˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةرادإا يه له ةينورتكلإلا ةرادإلا
ل˘˘كسشت ل˘˘هو ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘˘كت مأا
ن˘م ا˘ه˘˘ق˘˘ب˘˘سس ا˘˘م ع˘˘م ة˘˘ع˘˘ي˘˘ط˘˘ق
رارمتسسإا يه مأا ةيرادإا تاسسرامم
يذ˘˘لا ف˘˘لؤو˘˘م˘˘لا فا˘˘سضأاو ،ا˘˘ه˘˘˘ل
لا˘˘سصتلا˘˘ب ا˘˘ف˘˘ل˘˘كم ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سشي
ـل ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
هنأا ركسسعمب «رئازجلا تلاسصتا»
باتكلا فيلأات لÓخ نم فدهي

ةحفسص422 ي˘˘ف ءا˘˘ج يذ˘˘لا
ي˘عاود زار˘بإل ي˘سسا˘˘سسأا ل˘˘كسشب
ةرادإلا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب ى˘˘˘لإا لو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

م˘هأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘ت ع˘˘م ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
بجاو˘لا ل˘حار˘م˘لاو تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
ةيسساسسألا رسصانعلاو اهب رورملا
لامج  دكأاو ،اهرفوت يغبني يتلا
ن˘˘كم˘˘ي» ه˘˘نأا ه˘˘با˘˘ت˘˘ك ي˘˘ف ر˘˘يرد
تا˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسإا
نويزفلتلاو ةيرتمويبلا تاقاطبلا
ةلومحملا فتاو˘ه˘لاو ي˘ل˘عا˘ف˘ت˘لا
ةدعاسسم تايجولونكت اه˘ت˘ف˘سصب
تÓ˘ما˘ع˘م˘لا جا˘˘مد˘˘نإا˘˘ب ح˘˘م˘˘سست
ةيمويلا ةايحلا ي˘ف ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا

ةرور˘سض ع˘م ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا دار˘˘فأل
دار˘فألا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ف˘˘ي˘˘ي˘˘كت ةدا˘˘عإا

ىلإا لوحتلا لبقتل تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لاو
هتفسصب ةينورتكلإلا ةرادإلا ةئيب
حاجنل ةيسساسسألا ح˘ي˘تا˘ف˘م˘لا د˘حأا

ركذي ،«لاجملا اذه يف ةردابم يأا
ثحا˘ب ،ر˘يرد لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا نأا

ة˘جرد ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصا˘˘ح ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
˘مÓ˘عإلا مو˘ل˘ع ي˘ف هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

لا˘سصتإلا ضصسصخ˘ت» لا˘˘سصتلاو
رئازجلا ةعماج نم »يتاسسسسؤوملا

بتك ةدع فيلأات يف كراسشو3
يعماجلا ذاتسسألا» اهنيب ةيعامج
ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا با˘˘˘ت˘˘˘كلا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ينبت رثأا» و «يقرولا باتكلاو
ءادأا ليعفت يف يرتمويبلا ماظنلا
ةرادإلا لظ يف ةيرسشبلا دراوملا
ةرادإلا»و «ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘نور˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كلإلا
حÓ˘سصإل ة˘ي˘لآا˘ك ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
نم اهريغو «ةيموم˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا
 .ىرخألا بتكلا

NOIHSAF RETSIM DNA SSIM» ةقباضسم ءاضسم ةضسداضسلا ةياغ ىلإاو لاوز ةيناثلا نم ةيادب مويلا ةبانعب يربضص قدنف نضضتحي

AIREGLA TSE KOOL»يماتخلا لفحلا يف نيضسنجلا نم زئاف رايتخا متيضس ثيح.

 ةبانعب ةروثلا ةبتكم يف مويلا

 «عراضش قح يف تاركذم«و «فادهألا عانضص» ـل عيقوتلاب عيب
لاوز ةيناثلا نم ةيادب مويلا ةبانع ةنيدم بلق يف «روكلا» ـب «ةروثلا ةبتكم» مظنت
يذلاو «فادهألا عانسص» ديدجلا اهلمعل يرسصنم ةنيمأا ةبتاكلل عيقوتلاب عيب
نع نيثحابلاو ةملؤوملا فورظلا يف مهتاذ نع نوثحبي نيذلا ةلئسسأا نع بيجيسس
نع ةبوجألا نودجيسس ثيح مهقيرط رينت يتلا راكفألا ىلع وأا مهلكاسشمل لولحلا

ةياورل عيقوتلاب عيب عم اسضيأا دعوملا نوكيسس امك ،ةياورلا يف تلؤواسستلا هذه
 .«عراسش قح يف تاركذم» ناونع لمحت يتلاو مورسش مÓسسإا بتاكلا
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 ديدج نم «نونفلا بأا» عم دعوم ىلع لافطألا

ةيحرضسمل ناضضرع
 ةبانع حرضسمب  «لامرلا ةرحاضسو لانم»

لانم» ةيحرسسمل نيسضرع ةبانعب يبوجم نيدلا زع حرسسم جمرب
فسصنلاو ةدحاولا ىلع مويلا لوألا ضضرعلاف «لامرلا ةرحاسسو
يبأا» ةرهاظت لسصاوتتل ءاسسم ةعبارلا ىلع يناثلا ضضرعلاو لاوز
ريدم اعدو ،ارخؤوم ةبانع حرسسم اهقلطأا يتلا «حرسسملا ىلإا ينذخ
مهئانبأا بلجل تÓئاعلا فورعم نب قحلا دبع نانفلا ةبانع حرسسم
يف مهاسسي «نونفلا بأا» نأا ةسصاخ ةيحرسسملا ضضورعلا ةدهاسشمل
ةرحاسسو لانم» ةيحرسسمب قلعتي اميف امأا ،لافطألا فيقثتو ةيبرت
دبع ضصنلا بتكو يسسنوت نيسساي نانفلا اهجارخإاب ماق دقف «لامرلا
نيزيمملا نيلثمملا نم ةبكوك ليثمتلا يف كراسشو ،يلÓع رداقلا
،ةمطاف ةماسشوب ،فطاع ميرك رارغ ىلع ةبانع يف نيفورعملا
رافرفو ديعسس دمحم بيد ،يجان نيسساي لاقم نب ،ماهلإا ضساعد
روسسيجير ،ةنيربسص زوزع جاتنإلا ةباتكب تماقو ،ضسايلإا دمحم
ةءا˘سضإلا ي˘ن˘ق˘ت ،لا˘م˘ج ناد˘ند تو˘سصلا ي˘ن˘ق˘˘ت ،ضشا˘˘ط˘˘ك ة˘˘يدا˘˘ن
ةلبابجو دمحأا يوانسسح ةبسشخلا ينقت ،نامحرلا دبع تاسشونفتوب
راو˘سسي˘سسكأا ،بي˘ط˘لا د˘م˘ح˘م ة˘ي˘سسياود و˘يد˘ي˘فو ر˘يو˘سصت ،ي˘˘مار
ضشاخرخو يح˘ت˘ف ضشا˘سشع نا˘ق˘ئا˘سسلاو يرار˘سش ىو˘ل˘سس ضسبÓ˘مو
 S°∏«ªÉ¿.Q.اسضر

وزو يزيت

جرخملا ةافول ىلوألا ىركذلا ءايحإا
«ماضسوق فضسوي»

ةا˘فو˘ل ى˘لوألا ىر˘كذ˘لا ضسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص وزو يز˘ي˘ت ة˘˘يلو تي˘˘حأا
هيلإا .»ماسسوق فسسوي» يرئازجلا ينويزفلتلا جتنملا و جرخملا
ة˘ير˘ق  ن˘م رد˘ح˘ن˘ي  »ما˘سسو˘˘ق ف˘˘سسو˘˘ي» ل˘˘حار˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
نثاريإا ثان ءاعبرألا ةرئادل ةعباتلا نغريإا ةيدلبب  »ثريزامث»

يفناج42 خ˘يرا˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘م˘لا ه˘ت˘فاو يذ˘لاو ،وزو يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلو

رئازجلاب ةريودلا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ة˘ن˘سس16 ز˘ها˘ن ر˘م˘ع ن˘˘ع9102
مارسضأا امدعب اهب بيسصأا يتلا ةغيلبلا قورحلاب ارثأاتم ةمسصاعلا
ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل  ، ة˘سصا˘خ ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت ةا˘ن˘ق ر˘ق˘م˘ب  .هد˘سسج ي˘ف را˘ن˘لا
جتنملا .ىرخأا لامعأا و لسسلسسمل هجاتنإا لباقم ، ةيلام تاقحتسسمب
تاقحتسسم ىلع لوسصحلا مدعب اديدنت ،هدسسج يف نارينلا مرسضأا

ردسصأا ةثداحلا بقع،7102 ماع ةانقلا هتثب لسسلسسمب ةسصاخ ةيلام

ى˘لإا ة˘لا˘سسر ج˘ت˘ن˘˘م و جر˘˘خ˘˘م و ف˘˘لؤو˘˘م و ل˘˘ث˘˘م˘˘م001 وحن
عاطق يف اهنوهجاوي يتلا لكاسشملاب اهلÓخ اوددن ،نييئامنيسسلا
ىلإا ةقلاعلا نويدلا كلذك و ، لمعلا نع مهقيعت يتلا و ، جاتنإلا
اجرخم ناك ماسسوق ديقفلا نأا ركذلاب ريدج و .ىمسسم ريغ لجأا

مÓفألا و تÓسسلسسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا هد˘ي˘سصر˘ب ، ا˘ط˘سشن ا˘ج˘ت˘ن˘مو
N∏«π S°©ÉO.ةيقئاثولا ةطرسشألاو



¯ ê.fé«Ö

ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ دا˘˘ح˘˘˘تإلأ ل˘˘˘شسأر
ركاششت بعلم ريدم ،““فافلأ““ مدقلأ

بخا˘ن˘لأ رأر˘ق ه˘غ˘ل˘ب˘ي˘ل ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ةئ˘ي˘ه˘لأو ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لأ
لابقتشسإأ رأرق بختنم˘ل˘ل ةر˘ي˘شسم˘لأ

تا˘˘ي˘˘ف˘˘شصت ي˘˘ف ر˘˘شضخ˘˘لأ ي˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م

بعلملأ أذهب2202 رطق لايدنوم
تأرود˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ينطولأ بخا˘ن˘لأ ل˘شضفو ،ة˘ق˘با˘شسلأ
ج˘ئا˘ت˘ن د˘ع˘ب ه˘ي˘˘شسفا˘˘ن˘˘م لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسأ
رر˘ق˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ر˘كا˘ششت ي˘ف ة˘عر˘ق˘لأ

نم سسرام رهشش يف بعلملأ أذه قلغ
ق˘˘فر˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ةأا˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإأ ل˘˘˘جأ
ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ تع˘˘˘˘قوأأو ،ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لأ
يناثلأ يو˘ف˘شصت˘لأ رود˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ

م˘لا˘ع˘لأ سسأا˘ك˘ل (ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ ة˘ق˘ط˘ن˘م)

ينطولأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ2202 ة˘˘ن˘˘شسل

ع˘˘م لّوألأ جو˘˘ف˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

و˘شسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب ة˘ثÓ˘ث˘لأ ه˘ي˘شسفا˘ن˘م

تم˘˘ّشس˘˘ُقو ،ي˘˘تو˘˘ب˘˘ي˘˘جو ر˘˘ج˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لأو

01 ىلإأ ةكراششملأ04 ـلأ تابختنملأ

4 اهنم ةدحأو لك ّمشضت ،تاعومجم

ل˘ّهأا˘ت˘يو .ة˘ف˘شصا˘ن˘م ة˘ي˘˘ن˘˘طو قر˘˘ف

رود˘˘لأ ىلإأ جو˘˘ف ل˘˘ك د˘˘ئأر ا˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب

،ر˘˘ي˘˘خألأ لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لأ يو˘˘ف˘˘شصت˘˘˘لأ

ءا˘˘˘شصقإلأ ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘شص˘˘˘ِب بع˘˘˘ل˘˘ُ̆ي يذ˘˘˘لأ

نع رفشسُي ،(بايإأو باهذ) رششابُملأ

نم ةينطو تابختنم ةشسمخ لّهأات

م˘لا˘ع˘لأ سسأا˘˘ك ىلإأ ءأر˘˘م˘˘ّشسلأ ةّرا˘˘ق˘˘لأ

ن˘˘ششد˘˘ي˘˘شسو أذ˘˘ه ،ر˘˘ط˘˘ق˘˘ب2202

سسأاك تاي˘ف˘شصت ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ

اهنشضت˘ح˘ت˘شس ي˘ت˘لأ2202 م˘لا˘˘ع˘˘لأ

ـلأ ىلإأ5 ـلأ نيب ام ةرتفلأ يف ،رطق

ةلوجلأ بعلب ربوتكأأ رهشش نم31

،اشضيأأ يدو ءاقل سضوخ عم ىلوألأ

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ بع˘˘ل ل˘˘˘ب˘˘˘ق

ام ةرتفلأ يف ،لايدنوملأ تايفشصت

،ربمفون نم71 ـلأ ىلإأ9 ـلأ نيب

بختنملأ اشضيأأ اهيف سضوخيشس يتلأ

دو˘ع˘ي نأأ ىل˘ع ،ة˘يدو ةأرا˘˘ب˘˘م لوألأ

22 ـلأ نيب ام ةرتفلأ يف ““رشضخلأ““

هنم03 ـ˘˘˘˘لأ ىلإأ1202 سسرا˘˘م ن˘˘م

ةعبأرلأو ةثلاثلأ نيتلوجلأ سضوخب

نأأ ىلع ،ملاعلأ سسأاك تايفشصت نم

ةيلايدنوم˘لأ تا˘ي˘ف˘شصت˘لأ ف˘نأا˘ت˘شست

سضوخب توأأ نم03 ـلأ يف اهطاششن

ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ةأرابم ءأرجإأ ىلإأ ةفاشضإأ ،ةشسماخلأ

،ربمتبشس نم7 ـلأ خيرات لبق ةيدو

ةيوفشصتلأ تايرابملأ ماتتخأ لبق

ام ةرتفلأ يف ملاعلأ سسأاكب ةشصاخلأ

ىلإأ ةفاشضإأ ،ربوتكأأ21 ىلإأ4 نيب

نأأ ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘يدو ةأرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ءأر˘˘˘˘جإأ

ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘شصا˘˘˘ف˘˘˘لأ ةأرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ام ةرتفلأ يف نوكت˘شس لا˘يد˘نو˘م˘لا˘ب

اهنأأ املع ،ربمفون61 ىلإأ8 ـلأ نيب
ق˘ب˘شسي م˘لو ،ا˘با˘يإأو ا˘با˘هذ بع˘˘ل˘˘ت˘˘شس
نأأ ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل

ل ،ركاششت ىفطشصم بعلم يف رشسخ
،ة˘˘˘يدو لو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘شسر ةأرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
و˘برا˘ح˘م ا˘ه˘ق˘ق˘ح ة˘ج˘ي˘ت˘ن ف˘ع˘˘شضأأو
.لداعتلأ تناك ةديلبلاب ءأرحشصلأ

نم هنأأ ىلإأ تايئاشصحإلأ لك ريششت
ي˘ق˘ير˘فإأ بخ˘ت˘ن˘˘م يأأ ىل˘˘ع بع˘˘شصلأ
بل˘غ˘ت˘لأ ي˘م˘˘لا˘˘ع ىت˘˘ح وأأ ي˘˘بر˘˘عوأأ

تشضاخو ،ر˘كا˘ششت ي˘ف ر˘شضخ˘لأ ىل˘ع

ةلباقم73 ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لأ
ةدحأو يف ولو  مزهنت مل ةديلبلاب
نينثأ نيءاقل يف تلداعت نيح يف
يف اينأزنت نم لك مامأأ اناكو طقف

نمشض0102 )1-1( ربمتبشس
م˘˘مأÓ˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ سسا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘شصت

ل˘ج˘ع يذ˘لأ ر˘ث˘ع˘ت˘˘لأ و˘˘هو،2102
قب˘شسلأ ي˘ن˘طو˘لأ بخا˘ن˘لأ ل˘ي˘حر˘ب
ئجافملأ رثعتلأ أذه .نأدعشس حبأر

يلأ ةينطولأ ةليكششتلأ عفد رشضخلل

ةيوفشصتلأ  اهتأءاقل ةيقب ةلشصأوم

ن˘م ل˘ك˘˘ب2102 ايق˘ير˘فأ سسأا˘ك˘ل

(1-0 زو˘ف) بر˘˘غ˘˘م˘˘لأ ما˘˘مأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ ما˘˘مأ  ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘˘ج5ـبو

دا˘ع ا˘هد˘ع˘ب.(2-0 زو˘˘ف) ىط˘˘˘شسو˘˘˘لأ

ركاششت بعل˘م ىلأ ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ

د˘ي˘حو  برد˘م˘لأ د˘ه˘˘ع ي˘˘ف أدد˘˘ج˘˘م

قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نأ ع˘˘˘˘م  سشت˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح

ملاعلأ سسأاك ىلأ ةلهؤوملأ تايفشصتلأ

يتلأو3102 ايقيرفأ سسأاك و4102

.تأراشصتنلأ رشضخلأ اهلÓخ  ققح

بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ل˘ج˘شس ىر˘خأأ ةر˘˘م ن˘˘ك˘˘ل

تايفشصت ي˘ف أر˘خآأ أر˘ث˘ع˘ت ي˘ن˘طو˘لأ

˘˘ما˘˘مأأ كلذ نا˘˘كو8102 لا˘يد˘نو˘م

برد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘˘م (1-1) نور˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لأ

كلذ م˘˘غرو .سشتا˘˘˘ف˘˘˘يأر ي˘˘˘بر˘˘˘شصلأ

ي˘˘ف ة˘˘م˘˘يز˘˘ه نود ر˘˘شضخ˘˘˘لأ ىق˘˘˘ب˘˘˘ي

.ركاششت

 هباصم يف هنوزعي رضخلا وبعقو ةرثؤم ةلاسرب هدلاو عدوي ةمحر نب
قيفرلأ ىلإأ يرئأزجلأ مجنلأ دلأو لقتنأو ،هدلأو ةافو دعب ةرثؤوم ةلاشسر ،““بيششنويبماشش““ يزيلجنإلأ يرودلاب لوألأ مشسقلأ قرف دحأأ دروفتنيرب قيرف مجاهم ،ةمحر نب ديعشس يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ هجو

يذلأ يقيدشص ناك يبأأ ،هحرشش نكمي ل يذلأ ملألأ أذهب اقلطم رعششأأ مل““ :ةمحر نب بتكو ،““مأرغتشسنأأ““ عقوم ىلع يمشسرلأ هباشسح ربع ةرثؤوم ةلاشسر بعÓلأ هجويل ،يشضاملأ عوبشسألأ ةياهن ىلعألأ
ةاشسأوملأ لئاشسر نم ديدعلأ ةمحر نب ىقلت امك ،““يب رخفت كلعجأاشس يبأأ اي كتدعو امكو ،ةبعشصلأ ةعجافلأ كلت يطخت يف حجنأأ نأأ ىنمتأأ““ :لشصأوو ،““Óجر ينلعج نمو ىلعألأ يلثمو ،يب نمآأ

ةرتفلأ لÓخ ةيدنأأ ةدع نم نيبولطملأ نيبعÓلأ زربأأ نم ةمحر نب دعيو ،يششطز سسيئرلأو ةيداحتلأ ءاشضعأأ ىتحو ،يشضاملب لامج بردملأو ينطولأ بختنملأ يبعل نم ةيزعتلأو
زكرملل هقيرف دوقيل ،مشسوملأ أذه لوألأ مشسقلأ يزيلجنإلأ يرودلاب اهبعل ةأرابم42 يف فأدهأأ5 يرئأزجلأ بعÓلأ لجشسو ،دروفتنيرب عم اهمدقي يتلأ ةزيمملأ تايوتشسملأ لظ يف ،ةيشضاملأ

نويلم41 ةميقب سضرعب مدقت نأأ هل قبشس يذلأ ،يزيلجنإلأ Óيف نوتشسأأ رأدأر ىلع هلعج اماع42ـلأ بحاشص قلأات ،نويبلأأ سشتيمورب تشسو ردشصتملأ نع طاقن6 قرافب ،ةطقن74 ديشصرب سسماخلأ
.دتيانوي لشساكوينو ريبشستوه ماهنتوت ييدانل ةفاشضإلاب ،دروفتنيرب يدان ةقفأوم لني مل هنكل ،همشض لجأأ نم وروأأ

ديلو.ف
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 داصح
ةضايرلا

(ةسماخلا ةلوجلا) ايقيرفإ لاطبأ ةطبار
(اشس00:71 :مويلأ) لئابقلأ ةبيبشش – يلوغنوكلأ بولك اتيف

وغنوكلا يف ريخألا اهظح بعلت ةبيبسشلا

¯ ê.fé«Ö

ةفرتحملأ ةطبأرلأ نم بايإلأ ةلحرم ،مويلأ ةيشسمأأ قلطنت
،ايوتشش Óطب ةيدملأ يبملوأأ جيوتت نع ترفشسأأ يتلأو ،ةيناثلأ

ن˘ي˘ب ة˘ل˘حر˘م˘لأ هذ˘ه لÓ˘خ هد˘ششأأ ىل˘ع عأر˘شصلأ نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس ثي˘˘ح
ن˘ي˘بو را˘ب˘ك˘لأ ةر˘ي˘ظ˘ح ىلإأ دو˘ع˘شصلأ ة˘قرو˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘يد˘˘نألأ
نم ديد˘ع˘لأ ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو ،ءا˘ق˘ب˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ة˘عرا˘شصت˘م˘لأ
نم ريثكلأ دهششت ةلوطبلأ نم ةرششع ةشسداشسلأ ةلوجلأ تأءاقل
ةيأدبلأ .تاجردملأو نأديملأ ةيشضرأأ قوف سسامحلأو ةراثإلأ

لقنت هرظتني يذلأ (ن13) ةيدملأ يبملوأأ دئأرلأ نم نوكتشس
بيترت ليذتم يل˘ح˘م˘لأ دا˘ح˘تإلأ ة˘ه˘جأو˘م˘ل سشأر˘ح˘لأ ىلإأ بع˘شص

ءانبأل ةبشسنلاب اهيف زوفلأ لداعُي ثيح ،ةطقن11 ـب ةلوطبلأ
ىوشس مهل ليدب ل ةيششأرحلأ نأأ رابتعاب ،طاقن تشس ““ءأرفشصلأ““
يدافت عم رايدلأ لخأد ىرجُت يتلأ مهتايرابم لك يف زوفلأ
رمألأ وهو ،ءاقبلأ يف مه˘ل˘مأأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل م˘ه˘شضرأأ جرا˘خ ة˘م˘يز˘ه˘لأ
ءانبأأ ما˘مأأ ثÓ˘ث˘لأ طا˘ق˘ن˘لأ ي˘ف نو˘طر˘فُ̆ي ل د˘ق م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لأ
،مهرظتنت يتلأ ةمه˘م˘لأ ة˘بو˘ع˘شص نو˘كردُ̆ي ن˘يذ˘لأ ““ير˘ط˘ي˘ت˘لأ““

ىلع لداعت˘لأ وأأ زو˘ف˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع م˘هرود˘ب نو˘مزا˘ع م˘ه˘ن˘ك˘ل
ةقحÓملأ لظ يف ،ةرأدشصلأ يف ءاقبلاب مهل حمشسي يذلأ لقألأ

ف˘ي˘شضت˘شسي يذ˘˘لأ (ن92) نا˘شسم˘ل˘ت دأدو ف˘ي˘شصو˘ل˘ل ةر˘ششا˘ب˘م˘لأ

ي˘˘هو ،(ن41) ري˘خألأ ل˘ب˘ق ا˘م ز˘كر˘م بحا˘شص ة˘يا˘ج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘شش
ة˘ف˘ك˘لأ ا˘ه˘ي˘ف ل˘ي˘م˘تو ة˘ن˘يا˘ب˘ت˘م فأد˘هأا˘ب ير˘ج˘ت ي˘ت˘لأ ةأرا˘ب˘م˘˘لأ
ىق˘ب˘ي نأد˘ي˘م˘لأ ىل˘ع ن˘ك˘ل ،قرو˘لأ ىل˘ع ““ن˘ي˘ي˘نا˘يز˘لأ““ ة˘ح˘ل˘شصم˘ل

نوبلاطُم ““ايأروقاماي““ ءانبأاف ،درأو ءيشش لكو فÓتخأ كانه
زيزعت لجأأ نم لقألأ ىلع ةدحأو ةطقن لينو ةميزهلأ يدافتب

ىلإأ نييناشسملتلأ حمطي نيح يف ،ءاقبلأ قيقحت يف مهظوظح
ةرأدشصب دأرفنإÓل ةيدملأ يبملوأأ دئأرلأ رثعتو زوفلأ قيقحت
ثلاث˘لأ ز˘كر˘م˘لأ بحا˘شص نأز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘شس ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ة˘لو˘ط˘ب˘لأ

هراج ةاقÓم دعوم ىلع نوكيشس ،ءاعبرألأ لمأأ ةقفر (ن72)ـب

،ريخألأ أذه نأديمب (ن71ـب31 ـلأ زكرملأ) ةديعشس ةيدولوم
ةفاك ىلع ةحوتفم ءاقللأ ةجيتن ىقبت ثيح ،برغلأ يبرأد يف

ةدوعلأ ةلواحمل هرودب ءاعبرألأ لمأأ ىعشسي امك .تلامتحإلأ
ىلإأ ه˘ل˘ق˘ن˘ت لÓ˘خ أذ˘هو ،هرا˘˘يد ىلإأ ثÓ˘˘ث˘˘لأ طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘نا˘˘غ

يف (ن32ـب5 ـلأ زكرملأ) ةيلحملأ ةبيبششلأ ةهجأومل ةدكيكشس
ة˘فا˘ك ىل˘ع ة˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ود˘˘ب˘˘ت ىر˘˘خألأ ي˘˘ه ةأرا˘˘ب˘˘م
ي˘ف ““أدا˘ك˘ي˘شسور˘لأ»ـل ة˘يو˘ق˘لأ ةدو˘ع˘لأ ىلإأ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب تلا˘˘م˘˘ت˘˘حإلأ
ىع˘شسي ،ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف .با˘هذ˘لأ ة˘حر˘م ن˘م ةر˘ي˘˘خألأ تلو˘˘ج˘˘لأ

عافدل هتفاشضتشسأ لÓخ (ن12 ـب6ـلأ زكرملأ) ةبانع داحتإأ

طاقنلأ يف طيرفتلأ مدع ىلإأ (ن81ـب01 ـلأ زكرملأ) تنانجات
ن˘م˘شض ءا˘ق˘ب˘لأو ة˘لو˘ط˘ب˘لأ بي˘تر˘ت م˘ل˘شس ي˘ف ءا˘ق˘˘ترإÓ˘˘ل ،ثÓ˘˘ث˘˘لأ
،مشسوملأ ةياهن يف دوعشصلأ قيقحت لمأأ ىلع ةمدقتملأ زكأرملأ

زوفلأ نأأ رابتعاب فويشضلأ هيلإأ ىعشسي يذلأ هشسفن فدهلأ وهو
امك .ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ي˘ف م˘ه˘ب˘ي˘تر˘ت ن˘ي˘شسح˘ت ا˘شضيأأ م˘ه م˘ه˘ل ن˘م˘شضي˘شس

02 ـب8 زكرملأ) نأرهو ةيعمج ةفاشضتشسأ ةلوجلأ هذه دهششتشس

ي˘هو ،(ن12 ـ˘ب7ـلأ زكرملأ) ةمل˘ع˘لأ ة˘يدو˘لو˘م ه˘شسفا˘ن˘م˘ل (ن
يف امهبراقت ىلإأ رظنلاب تأءاقللأ زربأأ نم دعُت يتلأ ةأرابملأ

رجحب نيروفشصع برشض ىلإأ قيرف لك ىعشسي ذإأ ،بيترتلأ زكرم

ـب21 زكرملأ) ةداعشسوب لمأأ ييدان فيشضتشسي نيح يف .دحأو

امهيشسفان˘م (ن61 ـ˘ب41 زكرملأ) ةيا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م ،(ن71

زكرملأ) بورخلأ ةيعمجو (ن81 ـب11 زكرملأ) ويزرأأ يبملوأأ

اهيف أاطخلأ تأراعشش لمحت تأءاقل يف ،يلأوتلأ ىلع (ن91 ـب9
ىوتشسم براقتل رظنلاب ثÓثلأ طاقنلأ نع ليدب لو عونمم
ةبشسنلاب روهمجلأو نأديملأ ةيلشضفأأ مغر ،اهعيمج قرفلأ هذه
““فيشضملأ قيرفلل

:جمانربلأ
ةياجب ةبيبشش – ناشسملت دأدو

تنانجات عافد – ةبانع داحتإأ
ةيدملأ يبملوأأ – سشأرحلأ داحتإأ

ءاعبرألأ لمأأ – ةدكيكشس ةبيبشش
نأزيلغ عيرشس – ةديعشس ةيدولوم

ةملعلأ ةيدولوم – نأرهو ةيعمج
ويزرأأ يبملوأأ – ةداعشسوب لمأأ

بورخلأ ةيعمج – ةياجب ةيدولوم

يضاملب لامج ينطولا بردملا نم رارقب

ركاسشت بعلمب ملاعلا سسأاك تايفسصت نوسضوخي ““رسضخلا““

9102

(61ةلوجلأ) ةيناثلأ ةفرتحملأ ةطبأرلأ

 سشارحلل بعسص لقنت يف دئارلا
عسضولا بقاري ناسسملت فيسصولاو

¯ ê.fé«Ö

يف ،موي˘لأ ة˘ي˘ششع ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف نو˘ك˘ي˘شس
قيرف ىلع افيشض هلوز˘ن د˘ن˘ع ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘شص ة˘م˘ه˘م
نم ةيأدب ،““ءأدهششلأ““ بعلمب ،يلوغنوكلأ بولك اتيف
ةشسماخلأ ةلوجلأ راطإأ يف ،ءاشسم ةشسماخلأ ةعاشسلأ

لاط˘بأأ ة˘ط˘بأر ة˘ق˘با˘شسم˘ل ة˘ط˘بأر˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ن˘م
ر˘ي˘غ لو ثÓ˘ث˘لأ طا˘ق˘ن˘لأ ن˘ع ثح˘ب˘لأ ىلإأ ،ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإأ

رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ظو˘ظ˘ح سشا˘ع˘نإأ ل˘جأأ ن˘م ،كلذ
““يرا˘ن˘ك˘لأ““ نأأو ا˘شصو˘شصخ ،ة˘ق˘با˘شسم˘لأ هذ˘ه˘ل ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ

ي˘ف ،ثلا˘ث˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ ي˘˘فو طا˘˘ق˘˘ن ع˘˘برأأ ىل˘˘ع زو˘˘ح˘˘ي
ةعومجملأ بيترت بو˘ل˘ك ا˘ت˘ي˘ف ل˘يذ˘ت˘ي يذ˘لأ تقو˘لأ

رخآأ ةأرا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه نو˘ك˘ت˘شس ثي˘ح ،ةد˘ي˘حو ة˘ط˘ق˘ن˘ب
ي˘ف د˘يد˘ج ن˘م ةدو˘ع˘لأ ل˘جأأ ن˘م ““يرا˘ن˘ك˘لأ»ـل ة˘شصر˘ف
ءا˘˘جر˘˘لأ ف˘˘ي˘˘شصو˘˘لأ نأأو ا˘˘شصو˘˘شصخ ،ل˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘لأ قا˘˘˘ب˘˘˘شس

م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ف يذ˘˘لأ (ن7) ي˘بر˘غ˘م˘لأ يوا˘شضي˘ب˘لأ
رب˘م˘فو˘ن لوأأ بع˘ل˘م˘ب ة˘ق˘با˘شسلأ ة˘لو˘ج˘لأ ي˘ف لدا˘ع˘ت˘لأ

يجرتلأ ةعومجملأ دئأر فيشضتشسيشس ،وزو يزيتب

ىلع حوتفم ءاقللأ نوكيشس ثيح ،(ن01) يشسنوتلأ

سضوخيشس يجرتلأ نأأو اشصوشصخ ،تلامتحإلأ ةفاك
ل˘جأأ ن˘م ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ه˘ي˘ب˘عل ة˘نا˘شسر˘ت˘ب ةأرا˘ب˘م˘˘لأ

ةدوعلابو .يئاهنلأ عبرلأ ىلإأ دوعشصلأ ةريششأات مشسح
ةأرابملأ سضوختشس ةبيبششلأ نإاف ،رئأزجلأ لثمم ىلإأ

نبو يلعوب يزيت با˘ي˘غ ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا˘ب دأد˘ع˘ت˘لأ ل˘ما˘ك˘ب
،دد˘˘ج˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ ىلإأ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شش
دق يتلأ تابايغلأ يهو ،ةيحلوبو لابطلأ ،يجأردلأ

نوج ،يدانلل ميدقلأ ديدجلأ بردملأ ىلع رثؤوت ل
ع˘م يرا˘ق نا˘ح˘˘ت˘˘مإأ لوأأ سضو˘˘خ˘˘ي˘˘شس يذ˘˘لأ ،يا˘˘شش ف˘˘يإأ

طا˘˘ق˘˘ن بشسك˘˘ل هرود˘˘ب أد˘˘ها˘˘ج ل˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘شسو ،ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
،زوفلأ قيقحت وحن هلابششأأ ةدايقب كلذو هتحلشصمل

يبرغملأ ءاجرلأ زوفو ينعي ةميزهلأ وأأ لداعتلأ نأل
ةلوجلأ ءاقل نع رظنلأ سضغب ايمشسر ءاشصقإلأ ينعي
““ةر˘جر˘ج““ ءا˘ن˘بأأ ا˘ه˘˘ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘شضت˘˘شسي يذ˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘خألأ

،ةلباقملأ ة˘ه˘ج˘لأ ي˘ف ا˘مأأ .ي˘شسنو˘ت˘لأ ي˘جر˘ت˘لأ ق˘ير˘ف
مهظوظح لماكل نييلو˘غ˘نو˘ك˘لأ ةرا˘شسخ ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ام نولمعيشس مهنأأ لإأ ،لبقملأ رودلأ ىلإأ لهأاتلأ يف
نع عافدلأو ثÓثلأ طاقنلاب رفظلأ لجأل مهعشسوب
مهكأردإأ مغر ،ةبيبششلأ ىلع زوفلأ ةلواحمب ،مهفرشش

مهيدل سسيل مهنكل ،مهرظتنت يتلأ ةمهملأ ةبوعشصل
طغشض نودب ةأراب˘م˘لأ نو˘شضو˘خ˘ي˘شسو ه˘نور˘شسخ˘ي˘شس ا˘م

.ةبيبششلأ سسكع ىلع

مغر ثÓثلا طاقنلاب ةدوعلا ىلع نورداق»:ياسش
““ةمهملا ةبوعسص

ة˘ب˘ي˘ب˘شش برد˘م ،يا˘شش ف˘يإأ نو˘ج ،ي˘شسنر˘ف˘˘لأ ف˘˘ششك
ل˘ق˘ن˘ت ل˘ب˘ق ة˘ي˘مÓ˘عإلأ ه˘تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ
،يلحم˘لأ بو˘ل˘ك ا˘ت˘ي˘ف ةا˘قÓ˘م˘ل و˘غ˘نو˘ك˘لأ ىلإأ ق˘ير˘ف˘لأ

ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ه˘يدا˘ن ةرد˘ق˘ب ه˘لؤوا˘ف˘ت ،مو˘ي˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ششع
ي˘ت˘لأ ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘لأ ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص م˘˘غر و˘˘غ˘˘نو˘˘ك˘˘لأ ي˘˘ف زو˘˘ف˘˘لأ

أذ˘ه ي˘˘ف Ó˘˘ئا˘˘ق ،سضرألأ با˘˘ح˘˘شصأأ ما˘˘مأأ م˘˘هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
لجأأ نم ءاقللاب زوفلأ يف ةريبك ةبغر انل““ :ددشصلأ
يئاه˘ن˘لأ ع˘بر رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لأ ي˘ف ا˘ن˘لا˘مآأ ىل˘ع ءا˘ق˘بإلأ

.““دعب ا˘م˘ي˘ف ة˘شصر˘ف˘لأ ا˘ن˘ع˘ي˘ي˘شضت ىل˘ع مد˘ن˘ن ل ىت˘ح
ة˘ي˘شضرأأ قو˘ف ز˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لأ ةرور˘˘شض ىلإأ ه˘˘لا˘˘ب˘˘ششأأ ا˘˘ي˘˘عأد
ىقبت يتلأ ثÓثلأ طاقنلأ زأرحإأ لجأأ نم نأديملأ

ةريخألأو ةشسدا˘شسلأ ة˘لو˘ج˘لأ ءأر˘جإأ ل˘ب˘ق ة˘م˘ه˘م د˘ج
.يشسنوتلأ يجرتلأ مامأأ رئأزجلاب

ا˘ي˘ب˘ي˘ل ا˘ه˘ششي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ فور˘ظ˘˘لأ تر˘˘ثأأ
ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلأو ة˘ي˘ن˘مألأ تا˘بأر˘ط˘شضلأو
ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ ىل˘˘˘˘ع بل˘˘˘˘شسلا˘˘˘˘ب
وأأ ايبيل يف ءأوشس مدقلأ ةرك نوشسرامي

ا˘م˘ك ،ا˘ه˘جرا˘خ نو˘ب˘ع˘ل˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ ىت˘˘ح
ىل˘˘ع ح˘˘شضأو ل˘˘˘ك˘˘˘ششب عا˘˘˘شضوألأ تر˘˘˘ثأأ
تا˘شضا˘ير˘لأ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ

سضفر ةلكششمف ،مدقلأ ةرك اهزربأأو
ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ةر˘ي˘ششأا˘ت˘لأ ح˘˘ن˘˘م
ملو تأونشس ذنم لشصأوتت مهتلقرعو
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ل د˘˘˘ح ع˘˘˘˘شضو م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
ةر˘كو ة˘شضا˘˘ير˘˘لأ نأأ نو˘˘ك ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لأ
يأأ ن˘˘ع د˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘لأ ل˘˘˘ك ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب مد˘˘˘ق˘˘˘لأ

دا˘ح˘تأ بعÓ˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس تا˘˘بذا˘˘ج˘˘ت
رخآأ دحأ ناك يفÓلأ ديؤوم ةمشصاعلأ

ه˘جأو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘مزلأ هذ˘˘ه ا˘˘يا˘˘ح˘˘شض
ةر˘ي˘ششأا˘ت ىل˘ع لو˘شصح˘لأ ي˘˘ف ة˘˘بو˘˘ع˘˘شص

ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘شضأرألأ ىلإأ لو˘˘˘خد˘˘˘لأ
ةمشصاعلأ داحتأ هقيرف عم ةكراششملل
ةلوجلأ راطأ يف يبرغملأ دأدولأ مامأأ
يرود تا˘عو˘م˘ج˘م رود ن˘˘م ة˘˘شسما˘˘خ˘˘لأ
ةر˘ه˘شس تر˘ج ي˘˘ت˘˘لأ ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأأ لا˘˘ط˘˘بأأ
ي˘ف ه˘ب˘شضغ ن˘ع بر˘˘عأأ ي˘˘فÓ˘˘لأ ،سسمأ

يمشسرلأ هباشسح ىلع اهرششن ةنيودت
بعلل بهأذ انأأ““ :اهيف ءاج ““كوبشسيف““

،““برحلأ لجأأ نم سسيلو مدقلأ ةرك
دعب ةلكششملأ هذه لح مت كلذ دعبو
ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي تا˘˘˘عا˘˘˘شسل بعÓ˘˘˘لأ ىق˘˘˘ب نأأ
،راطملأ نم جورخلأو هئÓمزب قاحللأ

بعÓ˘˘لأ سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ،ق˘˘˘با˘˘˘شس تقو ي˘˘˘فو
ءاجرلأ فوفشص يف فرتحملأ يبيللأ
ي˘ل˘فرو˘لأ د˘ن˘شس ي˘بر˘غ˘م˘˘لأ يوا˘˘شضي˘˘ب˘˘لأ
ةثعب عم رفاشس امدنع ليقأرع ةدعل

ه˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘شسي م˘˘˘لو ،ءا˘˘˘جر˘˘˘لأ ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
و نانبل اهزربأأ لودلأ سضعب لوخدب
ةريششأات˘لأ تأءأر˘جإأ بب˘شسب ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
نييبيللأ نينطأوملأ ىلع تددشش يتلأ
ف˘˘ق˘˘ي م˘˘ل ر˘˘مألأ ،لو˘˘خد˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ

ن˘˘˘م دد˘˘˘ع نأأ ل˘˘˘ب ،د˘˘˘ح˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
فأر˘˘ت˘˘حلأ ن˘˘م أو˘˘مر˘˘ح ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ

بب˘˘شسب ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل جرا˘˘خ قر˘˘ف˘˘ل بع˘˘ل˘˘لأو
ةر˘ي˘ششأا˘ت˘لأ م˘ه˘ح˘ن˘م تأءأر˘جإأ ة˘ل˘قر˘ع

ن˘م كا˘ن˘هو ،قر˘ف˘لأ هذ˘ه˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘˘ل
لفق و نأوألأ تأوف دعب اهيلع لشصحت
.تلاقتنلأ باب

ديلو.ف

 ةمشصاعلأ داحتأ

برغملا يف ةريسشأاتلا ةثداح نم هبسضغ نع ربعي يفÓلا

عافد ءاشسم ةثلاثلأ نم ةيأدب مويلأ ةبانع داحتأ قيرف لبقتشسي

ةينا˘ث˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ ة˘لو˘ط˘ب ن˘م61 ة˘لو˘ج˘لأ را˘طإأ ي˘ف تنا˘ن˘جا˘˘ت
يتلأ ةيبانعلأ ةل˘ي˘ك˘ششت˘ل˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘م˘ه˘م ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ

لا˘ب˘ششأأ ي˘مر˘ي˘شسو ،را˘شصت˘نإا˘ب ةدو˘ع˘لأ ة˘ل˘حر˘م ن˘˘ي˘˘ششد˘˘ت ي˘˘ف بغر˘˘ت
ةلوطبلأ نم يناثلأ رطششلأ ءدب نم مهلقث لكب ةشسأوم بردملأ

نم رثكأأ بأرتقلأو دوعشصلأ ةقرو بعل يف مهايأون ديكأاتو ةوقب
ليطتشسملأ قوف ةنخاشس ةهجأوملأ نوكت نأأ عقوتيو ،““مويدوبلأ““
لجأأ نم ةبانع ىلإأ لقنتي نل تنانجات عافد نأأ ةشصاخ رشضخألأ
 .ةهزنلأ

 ةنوب فده يلاوتلا ىلع سسداسسلا زوفلا قيقحت

زو˘ف˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘ع مو˘ي˘لأ سسأو˘م قا˘فر ثح˘ب˘˘ي ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لأو ي˘˘لأو˘˘ت˘˘لأ ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘ل سسدا˘˘شسلأ
ثيح سسأاكلأو ةلوطبلأ يتشسفا˘ن˘م ي˘ف ا˘هو˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لأ ة˘ي˘با˘ج˘يإلأ
ةديشسلأ نم ريخألأ يوهجلأ رودلأ يف أوزاف نأأو حلاب قافرل قبشس

ىل˘ع ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ي˘ف أوزا˘ف ا˘هد˘ع˘بو نا˘عرذ˘˘لأ با˘˘ب˘˘شش ىل˘˘ع سسأا˘˘ك˘˘لأ

ة˘ل˘حر˘م ن˘م ر˘ي˘خألأ ءا˘ق˘ل˘لأ ي˘فو را˘يد˘لأ جرا˘خ ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م

يف روث ينب بابشش ىلع أورشصتنأ مث بورخلأ ةيعمج مامأأ باهذلأ

يح بابشش مامأأ رخآأ راشصتنأ أوققحو سسأاكلأ ةديشسلأ نم23 رودلأ

نأأ داحتلأ وبعل عمجأأو ،سسأاكلأ ةشسفانم نم61 رودلأ يف ىشسوم

يف هنم اغورف˘م را˘شصت˘نلأو ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ىق˘ب˘ت˘شس ثÓ˘ث˘لأ طا˘ق˘ن˘لأ

يف6591 يام91 بعلمب رثعتلأ نأأ أوربتعأ ثيح ةأرابملأ هذه

نأأ ةشصاخ امامت سضوفرمو عونمم ةلوطبلأ نم ةمداقلأ ةلحرملأ

د˘ع˘ب با˘هذ˘لأ ة˘ل˘حر˘م ي˘ف را˘يد˘لأ ل˘خأد طا˘ق˘˘ن6 عيشض دا˘ح˘تلأ

يفو ةيدم˘لأ ي˘ب˘م˘لوأأ ما˘مأأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ن˘م2 ةلو˘ج˘لأ ي˘ف ه˘مأز˘ه˘نأ

يف6 ةبترملأ ايلاح لتحيو ةبانعب ويزرأأ يبملوأأ مامأأ6 ةلوجلأ

،ةعبأرلأ ةبترملأ بحاشص نع طقف طاقن6 قرافبو بيترتلأ ملشس

 .““رشصتنن وأأ زوفن““ راعششب ةهجأوملأ هذه ةنيدوب قافر لخديشسو

سسافر ناميلشس

5591 توأأ02 بعلم مويلأ ءاشسم نوكيشس

يذلأ61 ةلوجلأ ةمقل احرشسم ةدكيكشسب
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف سضرألأ با˘ح˘شصأأ ا˘ه˘ط˘˘ششن˘˘ي
م˘ل يذ˘لأ ءا˘ع˘برألأ ل˘مأأ ه˘ف˘ي˘شضو ةد˘ك˘ي˘ك˘شس
فرتعأأ نيأأ ،ةهجأوملأ هذهل أديج رشضحي
هذ˘ه˘ل ز˘ها˘ج ه˘ق˘ير˘ف نأأ لÓ˘هو˘ب برد˘م˘˘لأ
،ةئاملاب05 ىدعتت ل ةبشسنب ةهجأوملأ

ه˘ئ˘جا˘ف˘ت˘ب عرذ˘ت˘ي ل ه˘نأأ د˘˘كأأ كلذ م˘˘غرو
بايإلأ ةلحرم نم ىلوألأ ةلوجلأ ةجمربب
ة˘يأد˘ب ي˘ف ق˘ير˘ف˘لأ نا˘ك ن˘يأأ مو˘˘ي˘˘لأ ءا˘˘شسم
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ششلأ سصبر˘˘˘ت
بعÓلأ هتهج نم ،هتبيتك زيهجتل أريثك

ةرأر˘˘ح˘˘لأو بل˘˘ق˘˘لا˘˘ب ه˘˘نأ حر˘˘˘شص ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘غد
،تأريشضحتلأ سصقن كرأد˘ت˘ن˘شس سسا˘م˘ح˘لأو
نم لÓهوب  ةدايقب ينفلأ مقاطلأ بلاطو

ع˘˘م ة˘˘ي˘˘عا˘˘فد ة˘˘ط˘˘خ ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عل
ةدوعلل ةشسكاعملأ تامجهلأ ىلع دامتعلأ
لشضفو أذه ،ةيباجيإأ ةجيتنب رايدلأ ىلإأ

ءأرجإأ ناشسيتفإأ سسنوي سسامشسيجلأ بردم
ةقلغم بأوبأاب ةريخألأ ةيبيردتلأ ةشصحلأ

ىلع ةريخلأ سشوترلأ رخآأ عشضو لجأأ نم
ه˘لا˘ب˘ششأأ ا˘ه˘ل˘خد˘ي˘شس ي˘ت˘لأ ة˘ه˘جأو˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
ةل˘شصأو˘م˘ل ثÓ˘ث˘لأ طا˘ق˘ن˘لأ ىل˘ع م˘ه˘ن˘ي˘عأأو
نأأو ةشصاخ ،ةيبا˘ج˘يلأ م˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ل˘شسل˘شس

ةلمتكم ةليكششتلأ نل مهلوانتم يف كلذ
ةروشص يف ددجلأ نيمدقتشسملأ ليهأات عم
ن˘يد˘لأ ر˘ي˘خ ق˘با˘شسلأ ة˘يدو˘لو˘م˘لأ م˘˘جا˘˘ه˘˘م
د˘˘ئأر˘˘ل يرو˘˘ح˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘فأد˘˘˘م˘˘˘لأو ي˘˘˘قوزر˘˘˘م
يتلأ تايطعملأ يهو ،يششابرخ سسأدرموب
ةرا˘˘ثإلأ ي˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ق ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ت
سسامشسيجلأ ةرأدإأ تبلاطو أذه ،سسفانتلأو
د˘فأو˘ت˘لا˘ب را˘شصنألأ ن˘م يرا˘ط˘ي˘˘ق ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
مشساق سسراحلأ ءÓمز ةرزأؤومل أذهو ةوقب
يناثلأ رطششلأ يف ةقفوم ةيأدب قيقحتل
.رطشسملأ فدهلأ قيقحتل ةلوطبلأ نم

قيلششوب يزمر

 تنانجات عافد –ةبانع داحتأ

 ““يترايدلا““ ـب ةحاطإÓل ةزهاج ““ةنوب““
باـــيإلا يف ةـــيلاثم ةـــيادب قــــيقحتو

رئأزجلأ سسأاك

 كيرافوب ءاقلل ابسسحت تاريسضحتلا رخآا يرجي ديمعلا
،كيرافوب بعلمب دغ رهظ يرجيشس يذلأو يرئأزجلأ سسأاك نم61 رود ءاقلب ةشصاخلأ تأريشضحتلأ رخآأ ناينب نيع زكرمب مويلأ يرئأزجلأ ةيدولوم قيرف يرجي
ىعشسي ثيح ،ةينطولأ ةلوطبلأ يف ةرخأاتملأ هتايرابم سضوخو ةيبرعلأ ةلوطبلأ يف ةكراششملاب ةيدولوملأ قيرف تامأزتلأ ببشسب نيترم لجأات يذلأ ءاقللأ وهو
قيرف يرجيو ،يلاحلأ مشسوملأ لÓخ ةرأدإلأ فأدهأ نيب نم ربتعت اهنأو اميشسل ،اهيف دح دعبأ ىلأ باهذلأو سسأاكلأ ةديشسلأ ةرماغم ةلشصأومل ةجرأرد ءاقفر
مغر ،ينوزاك ةفيلخ داجيإأ يف نلأ ةياغ ىلأ حجنت مل ةيدولوملأ نأ امب ،ينزاخيم تقؤوملأ بردملأ فأرششأ تحت ةأرابملأ لبق تابيردتلأ رخآأ مويلأ ةيدولوملأ
ديمعلأ ةليكششت ديعتشستو أذه ،ئيجملأ تشضفر وأ ،ءامجلأ يبلت مل ءامشسألأ كلت عيمج نأ ريغ ،امهريغو يكأز ودابو زيغن اهرخآأو تحرط يتلأ ةريثكلأ ءامشسألأ

دأدو مامأ سسأاكلأ ءاقلل ابشسحت ديمعلأ راشصنأاب ةشصاخ ةركذت0001 سصيشصخت مت ،امئأد ةأرابملأ قايشس يفو ،ةباشصإلأ نم دئاعلأ ينأورم اهبعل دغلأ ءاقلل ابشسحت
ديلو.ف.كيرافوب ةنيدمب ةأرابملأ بعلمب مويلأ ةحيبشص نم ةيأدب ركأذتلأ عيب يف عورششلأ متيشس ثيح ،كيرافوب

 يسنرفلا وكانوم بردم
يناميلس ليحر مامأ بابلا حتفي

وكانوم يدان بردم ،ونيروم وتربور ينابشسإلأ بردملأ دكأأ
لÓخ هيبعل نم ددع دوهج دقتفيشس هقيرف نأاب يشسنرفلأ
نم12 ةلوجلأ راطأ يف  مويلأ ةرهشس ةرظتنملأ ةهجأوملأ
يدان يناعيشسو ،غروبشسأرتشس فيشضلأ مامأأ يشسنرفلأ يرودلأ
ةد˘ع ن˘م غرو˘ب˘˘شسأر˘˘ت˘˘شس ةأرا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ ةرا˘˘مإلأ

ور˘ت˘ي˘بو ،ز˘ل˘بو˘غ ما˘ي˘ل˘يوو ،يد˘لا˘ب ا˘ت˘˘ي˘˘ك ا˘˘هزر˘˘بأأ ،تا˘˘با˘˘ي˘˘غ
،يناميلشس مÓ˘شسإأ ير˘ئأز˘ج˘لأ م˘جا˘ه˘م˘لأ ىلإأ ة˘فا˘شضإأ ،ير˘ي˘ل˘ي˘ب
““بي˘ك˘ي˘ل““ ة˘ف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف و˘˘ن˘˘يرو˘˘م لا˘˘قو
ةأرا˘˘ب˘˘م ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ي˘˘شس ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس““ :سسمأأ لوأأ ،ة˘˘ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ
ةلشضع ىوتشسم ىلع ةباشصإأ نم هتاناعم ببشسب غروبشسأرتشس
،هنشسحت ةبقأرمل بيبطلأ ة˘ق˘فر ل˘م˘ع˘لأ ل˘شصأو˘ي˘شس ،ذ˘خ˘ف˘لأ

ةرششابمل ةد˘ي˘ج ر˘عا˘ششم ه˘يد˘ل تشسي˘ل ر˘شضا˘ح˘لأ تقو˘لأ ي˘ف˘ف
ةيدجب لمعلأ ةلشصأو˘م ه˘ي˘ل˘ع بج˘ي““ :فا˘شضأأو ،““تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ
تلاقتنلأ ةذفان نأأ املاطو ،لبق نم كلذب هتربخأأ دقل
طق˘ف سسي˘لو بعل يأأ ةردا˘غ˘م˘ل لا˘م˘ت˘حأ كا˘ن˘ه˘ف ة˘حو˘ت˘ف˘م
.““كلذل نيدعتشسم نوكن نأأ بجي ،يناميلشس

 يجسسايبلا رادار ىلع دجوي بعÓلا

ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلأ ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لأ سضع˘˘ب تف˘˘ششك ،ه˘˘˘تأذ قا˘˘˘ي˘˘˘شسلأ ي˘˘˘فو
ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس مÓ˘شسأ ير˘ئأز˘ج˘لأ بعÓ˘˘لأ نأا˘˘ب سسمأأ ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ

د˘ق يذ˘لأ نا˘مر˘ي˘ج تنا˘شس سسيرا˘ب يدا˘˘ن رأدأر ىل˘˘ع دو˘˘جو˘˘م
وتاكريملأ ةياه˘ن ل˘ب˘ق ي˘نا˘فا˘ك بعل ل˘ي˘حر لا˘م˘ت˘حأ ع˘شضو
،تقو عر˘شسأأ ي˘ف ه˘شضيو˘ع˘ت ي˘عد˘ت˘شسي ا˘م˘م ،يرا˘ج˘لأ يو˘ت˘ششلأ

ن˘ي˘م˘شسأ ع˘شضت ي˘ج˘شسا˘ي˘ب˘لأ رأدأ نإا˘ف ،ا˘ه˘تأذ ردا˘˘شصم˘˘لأ بشسح˘˘ب
بعل امهو ،ينافاكل لمتحملأ ليحرلأ ةفÓخل نيحششرم

يف يناثلأ مجاهملأ امهدحأأ نوكي ىتح كلذو ،يناميلشس مÓشسأ يرئأزجلأ يلودلأو ،سشتيفوج اكول يبرشصلأ ديردم لاير
دعب اميشسل ،ةيشسنرفلأ ةيدنألأ نم ديدعلأ باعل ليشسي قباشسلأ ةنوبششل غنيتروبشس بعل لأزامو ،يدراكيإأ دعب قيرفلأ
فأدهأ ةعبشسب1 غيللأ يررممو يفأده نشسحأ ةمئاق يف دجأوتو ،يشسنرفلأ وكانوم عم يلاحلأ مشسوملأ يف ةيوقلأ هتقÓطنأ

نم امداق مشسوملأ ةياهن ةياغ ىلأ ةراعأ لكشش ىلع يشسنرفلأ وكانوم يف يناميلشس بعليو ،ةعونشصم ىرخأأ ةعبشسو ةلجشسم
.يتيشس رتشسيل يلشصألأ هقيرف

ديلو.ف

 ينايزم بيطلا
هراوشم ثعب يف لمأي

اسنرف يف يفارتحقا
 ديدج نم

ريشسلأ يف ،ينايزم بيطلأ باششلأ يرئأزجلأ يلودلأ لمأاي
لاطع فشسو˘ي ودأرا˘ب يدا˘ن˘ب ن˘ي˘ق˘با˘شسلأ ه˘ئÓ˘مز برد ىل˘ع
سسي˘ن ق˘ير˘ف ي˘ف أر˘خؤو˘م ا˘فر˘ت˘حأ ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لأ يوأدو˘˘ب ما˘˘ششهو
ايلاح لمحي يذلأ ين˘ي˘ع˘ب˘شس ن˘ب ي˘مأر ا˘م˘ه˘ل˘ب˘قو ،ي˘شسنر˘ف˘لأ
د˘˘كأأو ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لألأ خا˘˘بدÓ˘˘غ˘˘ن˘˘ششنو˘˘م ا˘˘ي˘˘شسورو˘˘ب يدا˘˘˘ن نأو˘˘˘لأأ

ةيدنأأ عم تاشضوافم يف لخد دق هلامعأأ ليكو نأاب ،ينايزم
ةنشس32ـلأ بحاشص ررقيشس ثيح ،هب اهلاشصتأ دعب ةيشسنرف
نم يناثلأ فشصنلأ يف هنأولأأ لمحيشس يذلأ قيرفلأ ةيوه

يجرتلأ قيرف عم هشسفن سضرف يف لششف نأأ دعب ،مشسوملأ
ينايزم نأاب سسمأأ لوأأ ““توف دأزيد““ عقوم فششكو ،يشسنوتلأ

يف بعلت ةيدنأأ نم ،اشسنرف نم سضورع ةثÓث ىقلت دق
ىل˘ع عرا˘شصي يذ˘لأ نا˘يرو˘ل ي˘هو ،ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘جرد˘˘لأ يرود
قيرف مدقت امك ،ناكو سسنل ىلإأ ةفاشضإأ ،ءاقبلأ قيقحت
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘جرد˘˘˘لأ يرود ي˘˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ ،ل˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘ششيإأ
ثيح ،همشض لمأأ ىلع باششلأ بعÓل سضرعب ،ةيلاغتربلأ

لاح يف ،يجرتلأ نم ءاشضيبلأ ةقرولأ ينايزم يقلت هزفح
8 بعلب ينايزم ىفتكأو ،يدانلأ نع ليحرلأ يف هتبغر

يف حجني ملو ،مشسوملأ أذه لÓخ ،يجرتلأ عم تايرابم
يذلأ رمألأ ،ةم˘شسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت يأأ م˘يد˘ق˘ت ي˘ف وأأ ل˘ي˘ج˘شست˘لأ
ءامشسأأ ةدع مودق لظ يف ةشصاخ ،هجورخ ةيلمع نم عرشس
قبشسو ،نايزم نمحرلأ دبع هنطأوم رأرغ ىلع ،ةشسفانم
ا˘مد˘ن˘ع ،ا˘بوروأأ ي˘ف برا˘ج˘ت سضا˘خ نأأ ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘ل˘˘ل
اهدعب لقتنأ م˘ث ،ي˘شسنر˘ف˘لأ ر˘فا˘هو˘ل يدا˘ن سصي˘م˘ق ىد˘ترأ
هبراجت مظ˘ع˘م تنا˘كو ،ي˘نأو˘ت˘ي˘ل˘لأ سسأر˘ب˘مو˘ت˘شس ق˘ير˘ف ىلإأ

.ةلششاف
ديلو.ف

ءاعبرألأ لمأأ – ةدكيكشس ةبيبشش

ءاقرزلا لكاسشم يف رامثتسسÓل ““سسامسسيجلا““
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.ةبتع نب مسشاه ةدايقب نيملسسملأ نيبو مهنيب ةريبك ةكرعم رثإأ سسرفلأ لقاعم رخآأ ء’ولج حتف736 -
.ةينيدلأ كÓمأ’اب فرسصتلأ قحب هيف يسضقي اًنوناق ردسصي ›نوموبود› رئأزجلأ يف يسسنرفلأ ماعلأ مكاحلأ0381 -

.ةلجسسملأ تأوسصأ’أ ثب ةداعإأو ليجسست ىلع ةرداق ةلآأ يهو ،فأرغونوفلأ عرتخي نوسسيدإأ سساموت7781 -
بونج يف اينملاب ةنرامعلأ لت ةقطنم يف نوتانخإأ نوعرفلأ ةجوز يتيترفن ةينوعرفلأ ةكلملأ لاثمت فاسشتكأ2191 -

9191. ةروث مسساب تفرع يتلأو ةروثلأ ع’دنأ بابسسأاب قيقحتلأ ىلإأ فدهت يتلأو رسصم ىلإأ «رنلم ةنجل» لوسصو9191 -    .رسصم
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مويلا اذهلثم يف ثدح

 يشونغلا يضاقت يسوم ريبع
ىدل ةيئأزج ىوكسش مويلأ تعدوأأ““ اهنأأ يفناج42 سسمأأ رحلأ يروتسسدلأ بزحلأ ةسسيئر يسسوم ريبع تنلعأأ

رسضخ بيبحلأو ناملربلأ سسيئر يسشونغلأ دسشأر دسض سسنو˘ت˘ب ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ة˘لا˘كو
يفطلو تأوحلأ دأرمو يزعوب حابسص نم لكو يرايخلأ دسشأرو فولخم نيدلأ فيسس نيبئانلأو هنأويد سسيئر
.““ثحبلأ هنع فسشكيسس نم لكو يرجاملأ

اهتفدهتسسأ يتلأ ءأدتع’أ ةعقأو ىلع ءأوسضأ’أ طيلسستل مويلأ اهتدقع ةيفحسص ةودن لÓخ يسسوم تدكأأو
قيقحت حتف لوح جأر امل افÓخ““ هنأأ يراجلأ يفناج61 سسيمخلأ موي بعسشلأ بأون سسلجمب اهبزح بأونو
ام لك نيودتو ريرحتو ةنياعم تمت““ هنأ ىلع ةددسشم ““كلذب ديفي ءيسش يأأ اهغلبي مل ةعقأولأ كلت يف

ءأدتع’أ لوسصح تبثي ام لك نأأ ةزربم““سسيلأوكلأ يف لسصح ام لك كلذكو لبق نم ثأدحأأ نم لسصح
يف هنأأ ىلإأ تراسشأأو.تأديؤوملأ نم اهريغو روسصو تÓيجسستب معدم ةئطأوتملأو هيف ةعلاسضلأ فأرط’أو
يف نأ’أ ىلإأ تلظ ةياكسشلأ نأأ ىلإأو ديزوب يديسس يف ءأدتع’أ ىلإأ اهبزح راسصنأأ سضرعت ةيسضاملأ ةنسسلأ
.““نيمهتملأ ىلأ رورملأ لبق نيررسضتملأ عامسس ىتح مهسسفنأ أوفلكي مل مهنأأ““ ىلإأ و فوفرلأ

.هتسسسسؤومو فنعلأ عبرم ىلإأ ةدوعلأ ىلع رسشؤوي أريبك أرطخ لثمي لسصح ام نأأ يسسوم تربتعأو

ةسسبت يف ةزنولاب ةيطرسش تايلمع يف

ديدعلأ ةبقأرمو اشصخشش04 نم رثكأأ سشيتفت
رشضاحم ريرحت عم تابكرملأ نم

ءايحأأ ةدع تلم˘سش عو˘ب˘سسأ’أ ة˘يا˘ه˘ن قا˘ط˘ن˘لأ ة˘ع˘سسأو ة˘ي˘طر˘سش ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ،ة˘سسب˘ت˘ب ةز˘نو˘لأ ةر˘ئأد ن˘مأأ ة˘ح˘ل˘سصم تما˘ق
ةيداملأ لئاسسولأ فلتخم اهل رخسس ةيئاجف ةبقأرم طاقن بسصن و ءأدوسس طاقنل تامهأدم يف تلثمت ةنيدملاب
زاهجب سصاخلأ يلأ’أ ثحبلأ ماظنب سصخسش04 نم رثكأأ طيقنت ىلع ةيلمعلأ هذه ترفسسأأ ثيح ، ةمزÓلأ ةيرسشبلأو
ةيئانج اياسضق يف وطروت ةيئاسضق رمأوأأ و سسبحلاب يئاهن رأرق روسص لحم سصاخسشأأ4 فيقوت هلÓخ مت ةطرسشلأ

دعأوق مأرتحأ مدع ةجيتن ،ةيرورم ةحنج21 و تافلاخم90 ريرحت و ةبكرم91 ةبقأرم تمت امك ، ةفلتخم
طسسو ةيباجيإأ لاعفأأ دودر و أريبك اناسسحتسسأ تق’ ةيلمعلأ هذه ، يرسضحلأ قاطنلأ لخأد ةيرورملأ ةمÓسسلأ
.ةي’ولأ نمأأ سصاسصتخأ عاطق ةفاك ربع ةلسصأوتم ةيطرسشلأ تايلمعلأ ىقبت نيح يف ، ةزنولأ ةنيدمب نينطأوملأ

نايفسس ةزمحلأ

يئاهن غو˘ل˘ب ن˘ع د˘ي˘لأ ةر˘ك˘ل ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ز˘ج˘ع
كلذو،0202 سسنوت ديلأ ةركل ممأÓل ايقيرفإأ ةلوطب

يئاهنلأ فسصن ةأرابم يف اهعرجت يتلأ ةراسسخلأ بقع
ةأرابملأ ةجي˘ت˘ن ته˘ت˘نأ ثي˘ح ،ر˘سصم بخ˘ت˘ن˘م د˘ي ىل˘ع

حلاسصل ةعمجلأ سسمأأ موي ءاسسم نيفرطلأ تعمج يتلأ
أومسسح ن˘يذ˘لأ،72 لبا˘ق˘م03 ةجيتنب ““ةنعأر˘ف˘لأ““

ناكو،51-41 ةجيتنب مهحلاسصل لوأ’أ طوسشلأ اسضيأأ
د˘ع˘ب ي˘ب˘هذ˘لأ ع˘بر˘م˘لأ غ˘ل˘ب د˘ق ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘عا˘˘ب˘˘سسلأ
ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ي˘ف ي˘نا˘ث˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘لÓ˘˘ت˘˘حأ

رودلل يرسصملأ بختنملأ لسصو امنيب ،طاقن4 ديسصرب
ىلوأ’أ ه˘ت˘عو˘م˘ج˘م˘ل هرد˘سصت د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م
ع.سش.م.طاقن6 ديسصرب

رسصم03 - 72 رئأزجلأ

 رشصم مامأأ نوطقشسي ““رشضخلأ““
يئاهنلأ غولب نع نوزجعيو

قيلعت نود ةروصص

يزيت ةي’و ناكسس ايحأأ ، ةزيمم ةيلافتحأ ءأوجأأ يف

ليحرل8 ـلأ ىر˘كذ˘لأ سسمأأ را˘ه˘ن ة˘ح˘ي˘ب˘سص لÓ˘خ وزو
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأو ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأ’أ قÓ˘˘م˘˘ع و د˘˘ي˘˘م˘˘ع

تنمأزت يتلأ ةبسسانملأ يه و ،مأدخ فيرسش ،لحأرلأ

ةيغيزامأ’أ ةين˘غأ’أ كل˘م دÓ˘ي˘م˘ل46 لأ ىر˘كذ˘لأ ع˘م
ىل˘ع تم˘ظ˘ن ةر˘ها˘ظ˘ت˘لأ . ““سسا˘نو˘لأ بو˘ط˘ع˘م““ ل˘حأر˘˘لأ

و ة˘˘خ˘˘ما˘˘˘سشلأ ةر˘˘˘جر˘˘˘ج لا˘˘˘ب˘˘˘ج تا˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘تر˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةيدلبل ا˘يرأدإأ ة˘ع˘با˘ت˘لأ دو˘ع˘سسمو˘ب ة˘ير˘ق˘ب د˘يد˘ح˘ت˘لا˘ب
ن˘ف˘لأ ة˘نو˘ق˘يأأ سسأأر ط˘˘ق˘˘سسم ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ لا˘˘حو˘˘سسمأأ
ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب دأد˘˘عإأ م˘˘ت ثي˘˘ح ، مأد˘˘˘خ ف˘˘˘ير˘˘˘سش
نم ةطسشنأأ ةدع ميظنت نمسضت اعونتم ايرث اجمانرب
ةايح تلوانت ةيفحسص ت’اقم و روسصلل سضرعم اهنيب
مت امك ، هتايح لÓخ اهأرجأأ يتلأ تأرأوحلأ و نانفلأ

أÓ˘ب˘ق ن˘م نا˘ن˘ف˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ق ىل˘˘ع رو˘˘هز˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘قا˘˘ب ع˘˘سضو
امك و. نينطأوملأ و نينانفلأ نم ريبك ددعو هتلئاع
نا˘ك مأد˘خ ف˘ير˘سش ل˘حأر˘لأ نإا˘ف ةرا˘سش’أ ه˘˘ي˘˘لإأ رد˘˘ج˘˘ت
بت˘ك ،ا˘ي˘ن˘غ˘مو أر˘˘عا˘˘سش و ،أر˘˘ت˘˘سسكأÓ˘˘ل أر˘˘يد˘˘مو ا˘˘ن˘˘ح˘˘ل˘˘م
هاقيسسوم تناك و ، ةسسد˘ن˘ه˘لأ ة˘ق˘ير˘ط ىل˘ع ىق˘ي˘سسو˘م˘لأ

و ةباتكلأ ثيح نم ةيكيسسÓك ةيديلقت حورب زيمتت
اهتباتك نقتي و ىقيسسوملأ فرعي ناك هنأ’ ، بيترتلأ

يأأ ،أأزجتي ’ أءزج هدنع ىقيسسوملأ ربتعت و .أديج
نم ر˘ه˘ظ˘ي ،ا˘ع˘م تو˘سصلأ و ن˘ح˘ل˘لأ ع˘م˘ج˘ي ،Ó˘ما˘ك˘ت˘م Ó˘ك

ةينفلأ ةحاسسلل همدق ام لك يف قيقد قسسانت اهلÓخ
يف ،دوعسسموب ةيرق يف ،مأدخ فيرسش ،عدبملأ دلو

بيتاتكلاب هتلوفط ذنم قحتلأ،7291 ةنسس،وزو يزيت
سضعب اهيف ىسضق يتلأ ، ليلجوب ةقطنم يف ةينآأرقلأ
دÓ˘ب ىلإأ ا˘ه˘ن˘مو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ىلإأ ل˘˘ق˘˘ت˘˘نأ م˘˘ث،تأو˘˘ن˘˘سسلأ

يف لغتسشأ7491. ةنسس ،طبسضلاب اسسنرف ىلإأ ،رجهملأ
ع˘ن˘سصمو، ذ’و˘ف˘لأ ر˘ه˘˘سصل ع˘˘ن˘˘سصم ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ع˘˘نا˘˘سصم ةد˘˘ع

ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ع˘˘م يزأو˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،تقو˘˘لأ سسف˘˘ن ي˘˘فو ،ءÓ˘˘ط˘˘ل˘˘ل
،جافلوسصلأ ميلعتل ىقيسسوملل دهعم يف لجسس ،يمويلأ

قو˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئرو ،ي˘˘م’ و˘˘نر˘˘ف د˘˘ي ىل˘˘ع ا˘˘سسورد ىق˘˘˘ل˘˘˘ت
نإاف ىرخأأ ةهج ن˘مو ز˘ن˘ب و˘تر˘بور ر˘ي˘ه˘سشلأ ي˘لا˘ط˘يإ’أ

ةسسسسؤو˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ة˘ير˘يد˘م
اعونتمو ايرث اجمانرب تدعأ سسانولأ بوطعم لحأرلأ

دÓيمل46ـلأ ىركذلل ءايحإأ نيلماك نيموي رأدم ىلعو
سصا˘خ ج˘ما˘نر˘ب لÓ˘خ ن˘م سسا˘نو˘˘لأ بو˘˘ط˘˘ع˘˘م ل˘˘حأر˘˘لأ
ىزيتب يرمعم دولوم ةفاقثلأ رأد نم لك هتنسضتحأ

سسأأر طقسسم ةلأود ينبب ىسسوم ثريروث ةيرق و وزو
و لحأرلل ةيسصخسش سضأرغأأ سضرع مت ثيح ، نانفلأ

نم ةقاب عسضو مت امك ،رأوزلل ةيعمجلأ رقمب هروسص

عمج روسضحب هحور ىلع امحرت هربق ىلع روهزلأ
جمانربلأ زيمت امك ،نينانفلأ و نينطأوملأ نم ريفغ
.نانفلأ ةريسسم نع تأداهسش ميدقتو تأرسضاحم ءاقلإاب
سسانولأ بوطعم لحأرلأ نإاف ةراسش’أ هيلإأ ردجت امكو

8991 نأوج52 مويو ةيمأرجإأ دايأأ هتلاتغأ يذلأ و

دعب ىلع ةدجأوتملأ نانوب ةلاث ةامسسملأ ةقطنملاب

ىسسوم ثريروث ةيرقب هسسأأر طقسسم رقم نع ملك01
ةر˘ئأد دو˘م˘ح˘م تيآأ ة˘يد˘ل˘ب ىلإأ ا˘يرأدإأ ة˘ع˘با˘ت˘لأ ر˘م˘عأو
سسانولأ بوطعم لحأرلأ ديقفلأ نإاف  ملعلل .ةلأود ينب
نم لسضان و ةيغيزامأ’أ ةفاقثلأ و ةيوهلل ريثكلأ مدق
و أدبأأ هلاسضن ىقبيل .تايرحلأ و ةيطأرقميدلأ لجأأ

ر˘ثأا˘ت ثي˘ح ن˘ف˘لأ بح˘ي هر˘فا˘ظأأ ة˘مو˘ع˘ن ذ˘˘ن˘˘م نا˘˘ك د˘˘ق
تنا˘ك و ة˘ق˘ن˘ع˘لأ د˘م˘ح˘م جا˘ح˘لأ و يوا˘ن˘سسح˘˘لأ خ˘˘ي˘˘سشلا˘˘ب

ةرو˘سص ل˘م˘جأأ ا˘سسنر˘ف ن˘م تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘سسلأ ي˘ف ه˘ي˘بأأ ةدو˘˘ع
و . ىلوأ’أ ه˘ترا˘ث˘˘ي˘˘ق هد˘˘لأو ه˘˘ل ىد˘˘هأأ ثي˘˘ح سسا˘˘نو˘˘ل˘˘ل
و ن˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ه˘˘سشأأ ن˘˘م سسا˘˘نو˘˘˘لأ بو˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
هتوسص و يئانغلأ هنول ببسسب رئأزجلأ يف نييقيسسوملأ
يتأذ لكسشب ءانغلأ سسانولأ بوطعم ملعت دق و . زيمملأ

و .ر˘ئأز˘ج˘لأ ىلإأ دا˘ع م˘˘ث ا˘˘سسنر˘˘ف ىلإأ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل ر˘˘جا˘˘ه و
ءا˘ي˘فوأ’أ ن˘م نا˘ك د˘ق و تا˘مو˘ب˘لأ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ رد˘˘سصأأ
و ةمزتلملأ ةي˘ن˘غأ’أ ن˘م ذ˘خ˘تأ ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’أ ة˘ي˘سضق˘ل˘ل
ة˘فا˘ق˘ث˘لأ و ة˘يو˘˘ه˘˘لأ ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل ةأدأأ فدا˘˘ه˘˘لأ ر˘˘ع˘˘سشلأ
اهريغ ائيسش كلمي ’ هنأ’ اهلجأأ نم لسضان ،ةيغيزامأ’أ

لاي˘ت˘غأ ن˘ع و با˘هرإ’أ د˘سض ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه ي˘ف ىن˘غ
تأوسصأÓل نيينيدلأ ني˘فر˘ط˘ت˘م˘لأ ند˘ل ن˘م ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘م˘لأ
،ةعورسشملأ اهتيسضق و اهروذج نع ةعفأدملأ ةرحلأ

نم ناسسنإ’أ هيف مرحي يذلأ عقأولأ ىلع سسانول أدرمت
هنإأ لوقي˘ل ه˘ت˘فا˘ق˘ث و ه˘ت˘غ˘ل ن˘ع و ه˘م’آأ ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لأ

عمقلأ و ،ينيدلأ بسصعتلأ و رجحتملأ ركفلأ دسض درمت
د˘م˘ت˘سست ة˘ي˘سضق ل˘جأأ ن˘م ل˘سضا˘ن ،ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ و يو˘˘غ˘˘ل˘˘لأ

و ةغللأ و ايفأرغجلأو خيراتلأ قئاقح نم اهتيعورسشم

،89 نأو˘˘ج ي˘˘ف رد˘˘غ˘˘˘لأ تا˘˘˘سصا˘˘˘سصر تنا˘˘˘ك و. نا˘˘˘سسنإ’أ
فر˘ط˘ت˘لأ  ىل˘ع سسا˘نو˘ل ا˘بو˘˘ط˘˘ع˘˘م در˘˘م˘˘ت ىل˘˘ع ةد˘˘ها˘˘سش
اه˘ع˘فد ي˘ت˘لأ ةرو˘تا˘ف˘لأ تنا˘ك ا˘ق˘ح ، ير˘ك˘ف˘لأ و ي˘ن˘يد˘لأ
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا˘˘ب خ˘˘سسأر˘˘لأ ه˘˘نا˘˘م˘˘يإأ ءأر˘˘ج ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘غ نا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لأ
انملع و .هدنع توم وأأ ةايح ةلأاسسم يه و ، ةيغيزامأ’أ

امدق ريسسلأ و فرسشلأ ىلع سصرحلأ و مأدقإ’أ سسورد
نا˘ك ا˘م˘ك و ،ة˘عور˘سشم˘لأ بلا˘ط˘م˘لأ ل˘ك ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ىت˘˘ح

و ي˘مد˘ق ىل˘ع ا˘ف˘قأو تو˘مأأ نأأ ل˘سضفأأ ي˘نإأ ا˘م˘ئأد لو˘˘ق˘˘ي
 .سشأرفلأ حيرط تومأأ نأأ نم لسضفأأ يتيوه نع اعفأدم

داعسس ليلخ

امهيبحم نم ريبك ددع و ةينفلأ ةرسسأ’أ روسضحب

نيلحأرلأ نينانفلأ اهينبأ ركذتت وزو يزيت
سسانولأ بوطعم و مأدخ فيرشش

سسأرهأأ قوسس

ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو073 نم ديزأأ زجح
  اشسولهم اشصرق051و

ثيح ، سصاخسشأأ ةدع فيقوت و تاعونمملأ نم ديدعلأ زجح نم ةي’ولأ قطانم فلتخمب ةطرسشلأ رسصانع تنكمت
نيزخت يف يلئاعلأ هنكسسم لغتسسي سصخسش فيقوت نم  ةروات ةرئأد نمأ’ نيعباتلأ ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ رسصانع ماق
نم ةد˘حو673 ىلع هلخأدب رث˘ع ه˘لز˘ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو ثي˘ح ، ة˘سصخر نود˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘ك˘لأ تا˘بور˘سشم˘لأ ج˘يور˘تو
ىلإأ هيف هبتسشملأ ليوحتو ركذلأ ةفلاسس ةيمكلأ زجح متيل ، ماجحأ’أو عأونأ’أ فلتخم نم ةيلوحكلأ تابورسشملأ

ةنسس12 رمعلأ نم غلبي امهدحأأ امهيف هبتسشم نيقيقسش فيقوت نم ةطرسشلأ رسصانع نكمت هتأردسسب و. ةطرسشلأ رقم
ةزايح عم ، ةيلقعلأ تأرثؤوملأ عيبو جيورت يف ةسصتخم رأرسشأأ ةعامج نيوكت مرج نع أذهو ، ةنسس42 رخآ’أو
ةيلمع ءأرجإأو امهيف هبتسشملأ فيقوت اهلÓخ نم مت ةمكحم ةطخ طبسض دعب و ،سسداسسلأ فنسصلأ نم ءاسضيب ةحلسسأأ

سصرق951 ـب تردق ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةيمك ىلع روثعلاب ، ةيباجيإأ اهجئاتن تناك يذلأو ، امهنكسسمل سشيتفت
ىلإأ ةفاسضإ’اب ، ريبكلأ مجحلأ نم فيسس يف ةلثمتم ءاسضيب ةحلسسأأ ىلع روثعلأ مت امك عأونأ’أ فلتخم نم يلقع رثؤوم
عأديإأ رمأأ امهيف هبتسشملأ دحأأ قح يف ردسص نيأأ ةحلسصملأ رقمل امهليوحت كلذ رثإأ ىلع متيل ، نيكاكسسو ، روطاسس
ةطرسشلأ رسصانع نكمت قايسسلأ تأذ يف يناثلأ هيف هبتسشملأ قح يف تقؤوملأ جأرفإ’اب مكح ردسص اهنيب ، سسبحلاب
مرج نع ، رمعلأ نم يناثلأ دقعلأ يف سصخسش فيقوت نم ، سسأرهأأ قوسس ةي’و نمأاب عباسسلأ يرسضحلأ نمأÓل نيعباتلأ

نأأ ثيح ، نينطأوملأ ىلع ءأدتعإ’أو ةقرسسلأ تايلمع يف مدختسست ، عومدلل ةليسسم زاغ تأروراق لمحو ةزايح
فلم زاجنإأ مت ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ عيمج لام˘ك˘ت˘سسإا˘ب ه˘ف˘ي˘قو˘ت ن˘ي˘ح˘لأ ي˘ف م˘ت˘ي˘ل بو˘ل˘ط˘مو  ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم سصخ˘سشلأ

قوسس ةمكحم ةباين مامأأ هبجومب مدق ، عومدلل ةليسسم زاغ تأروراق لمحو ةزايح مرج نع ، هيف هبتسشملل يئاسضق
. مرجلأ سسفن نع سسبحلاب يئاسضق مكح هقح يف ردسص نيأأ  سسأرهأأ

سش.أأ

0202 سنوت ايقيرفإ ممأ ةلوطب /ديلا ةرك



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

