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نايب يفو سسمأ نيدهاجمل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ
«روثلأ زومرب سساسسملل ’ » نأونع لمح اهل يران
رسضخل دهاج˘م˘ل˘ل يرو˘ث˘لأ خ˘يرا˘ت˘لأ در˘سسب تما˘ق
سسمأأ لوأ تقؤوملأ سسبحلأ هعأديإأ مت يذلأ ةعقروب
حورلأ طابحإأو ةيماظن ةئيه ةناهإأ ةمهتب دحأ’أ
هنأ » تدكأ يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل ةيونعملأ
يرئأز˘ج˘لأ بع˘سشلأ ه˘ي˘ف أا˘ي˘ه˘ت˘ي يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف
يسسنرفلأ لÓتحإ’أ ىلع هراسصتنإأ ىركذ ديلختل
ءاسشت باب˘سشلأو لÓ˘ق˘ت˘سس’أ يد˘ي˘ع˘ب لا˘ف˘ت˘ح’أو
ةغلاب ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ا˘فور˘ظ دÓ˘ب˘لأ ه˘جأو˘ت نأأ رأد˘قأ’أ
ثأدحأ’أ لعافت قايسس عفديو ديقعتلأو ةروطخلأ
بترتيو ةهجأولل «ةعقروب رسضخل يسس» دهاجملأ

تاسسبÓملأ نع رظنلأ سضغيو هلاقتعأ كلذ نع
هذه يف هلاقتعأ ءأرجإأ ذاخت’ ةلأدعلأ تعفد يتلأ
رودلل ةيخيرات˘لأ ة˘ي˘م˘هأ’أ نإا˘ف تأذ˘لا˘ب فور˘ظ˘لأ
ةيريرحتلأ ةروثلأ نابإأ ةيسصخسشلأ ذه هتبعل يذلأ

لاكسشإأ مامأأ انلعجي ةعبأرلأ ةي’ولأ ىوتسسم ىلع
زاجنإاب ريكذتلأ بجأو انيلع سضرفي ام وهو ريبك
هاسضمأأ يذلأ نايبلأ فاسضأو .«دهاجملأ أذه راسسم
هنإأ » جاحلأ نب رمعأو دنحم ةباينلاب ماعلأ نيمأ’أ
عباتن نحنو ددسصلأ أذه يف ناكمب ةيمهأ’أ نمل
دودر نم ثدحلأ أذه نع بترت ام فسسأأ أÓكب
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تÓ˘عا˘ف˘تو لا˘ع˘˘فأأ
ةيباقنلأو ةيسسايسسلأ ةفلتخم˘لأ ا˘ه˘تا˘ئ˘ف˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

أذه ةقÓعب ركذن نأأ يندملأ عمتجملأ تايعمجو
فقأوم مغر ىقبتسس يتلأ ريرحتلأ ةروثب دهاجملأ
ا˘ي˘سصخ˘سش أد˘ي˘سصر ثأد˘حأ’أ را˘سسم ءأزإأ لا˘˘جر˘˘لأ

نأأ ديكأ’أ ن’ هنم لينلأ ةهج ةيأ’ نكمي ’ افرسشم
عم ةروثلاب قحتلأ دق ناك رسضخل يسس دهاجملأ

ةعبأرلأ ةقطنملأ ىوتسسم ىلع6591 ةنسس علطم
نيدهاجملأ نم ةعومج˘م˘ب ق˘ح˘ت˘لأو
نيمأاتب أوماق نيذلأ

ءاقللأ
يذلأ

مسض
ةعومجم

دد˘ع˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ن˘م
ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘هو ةرو˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لأ ةدا˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘م

نابع» و «يديهم نب يبرعلأ دمحم«نيديهسشلأ
ثيح «نأرمعوأأ» دهاجملأ ىلإأ ةفاسضإ’اب «ناسضمر
يف يركسسعو سسا˘ي˘سس ن˘يو˘كت˘ل ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ع˘سضخ
نور˘سضح˘ي ةدا˘ق˘لأ كئ˘لوأأ ه˘ي˘ف نا˘ك يذ˘لأ تقو˘˘لأ
عباتو. «يخيراتلأ مامو˘سصلأ ر˘م˘تؤو˘م˘ب قا˘ح˘ت˘لإÓ˘ل
دعب فلُك دقف دهاج˘م˘لأ أذ˘ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب » نا˘ي˘ب˘لأ

رمتؤوم
ةيبونجلأ ةقطنملأ نمسض ةمهمب ماموسصلأ

سسيسسحتو مي˘ظ˘ن˘ت ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘غ˘لأ تنا˘كو
لوح فافتلÓل يبعسشلأ ريهامجلأ ريطأاتو

هذ˘ه ه˘ب تز˘ي˘م˘ت ا˘م˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘˘بو ،ةرو˘˘ث˘˘لأ فأد˘˘هأأ
اهب ةطونملأ ماهملأ ءأدأأ يف ةءافك نم ةيسصخسشلأ

ودعلأ ةهجأوم يف ةينأديم ةعاجسش نم هأدبأ امو
قحُلأأ يسسنرفلأ لÓتحإ’أ تأوق دسض كراعملأ ءانثأأ
فثكملأ اهطاسشنب تفرع يتلأ ةيريبوزلأ ةبيتكلاب
ةعبأرلأ ةي’ولأ ةيناثلأ ةقطنملأ ةعبأرلأ ةيحانلاب
ردجي ام هنأ » نايبلأ باحسصأ دكأ امك .«ةيخيراتلأ
تهجأو دق ةبيتكلأ كلت نأأ ددسصلأ أذه يف هركذ
نييسسنرفلأ نيحافسسلأ ةسسرسش كراعم لÓخ نم

يسس د˘ها˘ج˘م˘لأ قا˘فر ع˘م˘ج˘يو را˘ج˘ي˘بو و˘ي˘سسا˘م
ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘ع فأر˘سشإ’ا˘ب هز˘ي˘م˘ت ى˘ل˘ع ة˘ع˘قرو˘˘ب
يلوتل هحسشر امم لÓتحإ’أ تأوق دسض كراعملأ
ىوتسسم ىلع ةيركسسعلأ ةيسسايسسلأ ةيلوؤوسسملأ
نيُع نأأ ثبل امو ةيناثلأ ةقطنملأ ةعبأرلأ ةيحانلأ

عم ةقطنملأ هذه سسلجمب وسضعك0691 ةنسس
ة˘ي˘لوؤو˘سسم ةر˘سشا˘ب˘م ه˘ي˘لو˘تو بي˘ق˘ن˘ك ه˘˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘ت
» (ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ) ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ى˘ل˘ع فأر˘˘سشغ˘˘لأ
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ نأ ةرا˘˘سشإ’ا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لأو.

كأرحلل يرفي˘ف22لأ ةريسسم دنم نيد˘ها˘ج˘م˘ل˘ل
يتلأ ةينطولأ تامظنملأ لوأ نم تناك يبعسشلأ

ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع ق˘با˘سسلأ سسي˘ئر˘لأ ل˘ي˘حر˘˘ب تب˘˘لا˘˘ط
اهل نايب يف تربتعأو هماظن زومرو ةقيلفتوب

لك بطقتسسأ يذ˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ كأر˘ح˘لأ نأأ ا˘ه˘ن˘ي˘ح
ةيسساسسأأ ةركف لوح روحم˘ت˘ي ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ح˘ئأر˘سش
نع بترت ملؤوم عقأو تامكأرت ةحفسص يط يهو
تابلطتم ةبكأوم ىوتسسم يف نكت مل تاسسرامم
دÓبلأ تاناكمإأ فيظوت ي˘ف ة˘عور˘سشم˘لأ ا˘ن˘ب˘ع˘سش
ةيقرت نطولأ أذه ءانبأ’ نمسضي عورسشم ذيفنتل

تحرط امك ةيفاقثو ةيعامتجأو ةيداسصتقأ ةيقيقح
ديعسسلأ» ماعلأ اهنيمأ موحرملأ ليحر دعبو لبق
ةدع لاسضع سضرم رثأ ةينملأ هتفو يذلأ «ودابع
اهفرعت يتلأ ةيلاحلأ ةمز’أ نم جورخلل ةردابم
قيرفتلاب تبلاط نيأ طرافلأ رهسشلأ اهرخأو دÓبلأ
بعسشلأ بلاطي يدلأ يلاحلأ نÓف’أ بزح نيب
تحرط أذه لبق و ةروثلأ مايأ يخيراتلأو هليحرب
جورخلل قيرط ةقرو عسضول ةينطو ةودن دقع ىلأ

ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م رو˘سضح˘ب ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ ة˘مز’أ ن˘˘م
.تاباقنو ةينطو تامظنمو بأزحأ نعو كأرحلأ

«ةروثلا زومرب صساشسملل ’ » ناونع لمح يران نايب يف

ةيئاسضقلأ ةعباتملاب «ةعقروب» ةروسص يهوسشم ددهت نيدهاجملأ ةمظنم

ةشصنملا نم نوفوركيملاو هيشسرك اوحازأاو ذفانملا عيمج هيلع اودشس

ناملربلأ ةعاق ىلإأ لوسصولأ نم «ةوقلأ» ـب هوعنمي براسشوب وسضراعم

نآ’ا دحل ايئاشضق نوقحÓم ة’و6و اريزو51

فاك ريغ لأومأ’أ عاجرتسسأ نود نيدسسافلأ ةبقاعم ربتعي لدعلأ ريزو

يفظومل حمشسيشس رارقلا

ىلإا ءاقتر’اب عاطقلا

ىرخأا بتر

ناحتمأ ءاغلإأ
ةغللأ ةدام
نم ةيسسنرفلأ
تاناحتم’أ
ةيقرتلل ةينهملأ
ةيبرتلا ريزو فششك

ميكحلا دبع ةينطولا

ءاغلإا متيشس هنأا دباعلب

ةيشسنرفلا ةغللا ةدام ناحتما

ةينهملا تاناحتم’ا نم

يتلا عاطقلا يف ةيقرتلل

رهشش نم61 ـلا يف مظنتشس

نأا ادكؤوم ,يراجلا ةيليوج

يفظومل حمشسيشس رارقلا اذه

بتر ىلإا ءاقتر’اب عاطقلا

ماكحأاب Óمع كلذو ىرخأا

عم4102 ةنشس رداشصلا رارقلا

ةدام رابتخاب ظافتح’ا

مÓعإ’ا تايجولونكت

فاشضأاو .لاشصت’او

تاناحتما صصوشصخب

هنأا ,يجراخلا فيظوتلا

تاغل ةفاشضإاو اهؤوارثإا متيشس

صصشصختل ةبشسنلاب ىرخأا

.ةيبنجأ’ا تاغللا
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نينث’أ سسمأأ ينطولأ يبعسشلأ سسلجملأ وهب فرع
نيذلأ ةيبلغأ’أ بأزحأأ بأون لبق نم ةريبك ىسضوف
يف أوماق ثيح ةريهسشلأ «ةنداكلأ» ةثداحب انوركذ
نأأ لبق ةعاقلل لوخدلأ نم نييفحسصلأ عنمب ةيأدبلأ
هيف أودسس يذلأ تقولأ يف مهرأرق نع أوعجأرتي

ناملربلأ سسيئر بتكم نم ةيدؤوملأ ذفانملأ عيمج
نع Óسضف ةعاقلاب ةسصنملأ ىلإأ «براسشوب ذاعم»
نو˘فر˘كي˘م˘لأ عز˘نو سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر ي˘سسر˘˘ك عز˘˘ن
نÓعإ’أو ةسصنملل دوعسصلأ نم هعنمل هب سصاخلأ

سسمأأ ةرر˘ق˘م تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لأ حا˘˘ت˘˘ت˘˘فأ ن˘˘ع
بسسحبو. ددج بأون ةيوسضع تيبثت ىلع ةقداسصملل
بأون عنم مت دقف «ةعاسس رخآأ » ـل ةيناملرب رداسصم
داقعنأ ايبمأ’أو جاتو يدنرأ’أو نÓفأ’أ بأزحأأ نع
ريرقت ىلع تيوسصتلل ةسصسصخم تناك ةينلع ةسسلج
بأون ةيوسضع تابثإأ لوح ةينوناقلأ نوؤوسشلأ ةنجل

ىلفسسلأ ةفرغلأ لاغسشأأ ديمجت ىلإأ مهتوعد نيددجم

ذاعم يلا˘ح˘لأ سسي˘ئر˘لأ ل˘ي˘حر ة˘يا˘غ ى˘لإأ نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل

ن˘م بأو˘ن نإا˘˘ف ردا˘˘سصم˘˘لأ تأذ بسسحو.برا˘˘سشو˘˘ب

بزح˘لأ ة˘ل˘ت˘ك سسي˘ئر ع˘م عا˘م˘ت˘جأ أود˘ق˘ع يد˘نرأ’أ

بتكمل نايب ىلع عيقوتلأ ة˘ي˘ف˘ل˘خ لو˘ح نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب

ملع نود براسشوب نم ةقثلأ بحسس لوح سسلجملأ

نم مغرلاب مهف ةسضراعملأ بأون امأأ.بزحلأ بأون

رأرق يف ةيبلغأ’أ لتك لبق نم مهتراسشتسسأ مدع

دحأو هنوكل هليحر عم مهنأأ ’إأ ذاعم نم ةقثلأ بحسس

22 ـلأ ذنم يبعسشلأ كأرحلأ بلاط يتلأ تأءابلأ نم

د˘ه˘سشم˘لأ ن˘ع ا˘ه˘ل˘ي˘حر ةرور˘سضب طرا˘ف˘لأ ير˘ف˘˘ي˘˘ف

ماظن ىلع ةبوسسحم اهنوكل دÓبلأ يف يسسايسسلأ

ةلأدعلأ ةهبجب يدايقلأ فÓخ نب رسضخل ةباسصعلأ

رأرمتسسأ سضفرن » لاق أرسضاح ناك يذلأ ةيمنتلأو

هبزح هسضفر امدعب ليحرلاب هبلاطن يذلأ براسشوب

نم .«ىلوأ’أ تاعمجلأ ذنم يبعسشلأ كأرحلأ هسضفرو

هذ˘ه م˘سضخ ي˘ف ة˘ج˘حو˘ب ة˘ف˘ي˘ل˘خ را˘˘سصنأأ م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج

و مÓ˘عإ’أ ل˘ئا˘سسو˘ل ح˘ير˘سصت˘لا˘ب أو˘ما˘ق ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لأ

سسلجملأ سسيئرل مهتدناسسم نينلعم انايب أوردسصأأ

ةلواح˘م˘ب ه˘مو˘سصخ ن˘ي˘م˘ه˘ت˘مو ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ

أذه نيبو ة˘لود˘لأ ي˘سسسسؤو˘م د˘حأأ رأر˘ق˘ت˘سسأ ة˘عز˘عز

نوهرم ىلفسسلأ ةفرغلأ سسيئر ريسصم ىقبي كأذو

عم اهب موقي يت˘لأ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ تا˘عا˘سسلأ تأروا˘سشم˘ب

ةباتك نع ثيدح لظ يف دÓبلأ يف ايلع تاهج

يأأرلل اه˘ن˘ع نÓ˘عإ’أو ة˘لا˘ق˘ت˘سس’أ سصن˘ل برا˘سشو˘ب

ءا˘ب˘نأأ نأأ ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف ر˘ث˘كأأ ’ تقو ة˘ي˘˘سضق ما˘˘ع˘˘لأ

فÓ˘خ˘ت˘سس’ ة˘حر˘ت˘ق˘م ءا˘˘م˘˘سسأأ ةد˘˘ع ن˘˘ع تثد˘˘ح˘˘ت

» ةونع » هب حيطأأ وأأ ليحرلأ ررق ةلاح يف براسشوب

بزحل ماعلأ نيمأ’أ مسسأ اهنيب نم ةقيدسص نأرينب

ةسسبت ة˘ي’و ن˘ع بئا˘ن˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ ر˘ير˘ح˘ت˘لأ ة˘ه˘ب˘ج

سسمحتم هنأأ رداسصملأ لوقت يتلأ » دمحم يعيمج»

.بسصنملل أدج
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،ما˘ت˘خأ’أ ظ˘فا˘ح ،لد˘ع˘لأ ر˘˘يزو ه˘˘ب˘˘سش

مئأرجب داسسفلأ مئأرج ،يمهأرب ناميلسس

نيدسسفملأ ةبقاعم نإأ أدكؤوم باهرإ’أ

نود ا˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ك نو˘˘˘˘كي نأأ ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ي ’

ىتحو ة˘بو˘ه˘ن˘م˘لأ لأو˘مأ’أ عا˘جر˘ت˘سسأ

لاقو .جراخلأ ىلإأ تبره يتلأ لأومأ’أ

ةود˘˘ن قÓ˘˘ط˘˘نأ لÓ˘˘خ ،لد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزو

نأأ داسصتق’أ ةيامحو داسسفلأ ةحفاكم

نع ءيسشب فلتخت ’ داسسفلأ مئأرج »

ةرسسأ’أ نأأ احسضوم .«باهرإ’أ مئأرج

ةيلوؤو˘سسم˘لا˘ب ة˘يأرد ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ

مز˘ع أدد˘ج˘م ،ا˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ة˘ع˘قأو˘لأ

،ةرهاظ˘لأ هذ˘ه ة˘ه˘با˘ج˘م ى˘ل˘ع ة˘لود˘لأ

م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح ىد˘˘˘˘م كرد˘˘˘˘ن» لا˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح

نينأوقلل اقبط لمعن˘سسو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ

عاجرتسسأو داسسفلأ ةرها˘ظ˘ل يد˘سصت˘ل˘ل

زكري˘سس ا˘م أذ˘هو ،ة˘بو˘ه˘ن˘م˘لأ لأو˘مأ’أ

لمعلاب ريزولأ دعوو .«ءاسضقلأ هيلع

ظافحلأو ةيامحل ،تايلآ’أ داجيإأ ىلع

ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’أ تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ا˘ه˘با˘ح˘سصأأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لأو
تأءأر˘˘˘˘جإ’أو تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ريدم ف˘سشك ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .«ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ
،يراسضخل راتخم ،داسسفلأ عمق نأويد
تائيهلأ ةيعمب ،يريسضحت لمع نع
لأو˘˘˘مأ’أ عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سس’ ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لأ
أذه يف ثد˘ح˘ت˘م˘لأ لا˘قو .ة˘بو˘ه˘ن˘م˘لأ
،ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ل˘˘م˘˘ع كا˘˘˘ن˘˘˘ه» نأا˘˘˘سشلأ

بجي ،ةبوه˘ن˘م˘لأ لأو˘مأ’أ عا˘جر˘ت˘سس’
أذ˘هو ،تأد˘ئا˘ع˘لأ نا˘كم د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ’وأأ
تائيهلأ عم دوهج˘لأ ر˘فا˘سضت بل˘ط˘ت˘ي
’ هنأأ ،قايسسلأ تأذ يف دكأأو .«ةيلودلأ
،دسسافلأ لاملأ ىلع داسصتقأ ءانب نكمي

سصو˘سصن˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لأ ن˘˘ع ا˘˘ف˘˘سشا˘˘ك
تاسسسسؤوملأ هذه ىلع ظفاحت ،ةينوناق
ريزو امأأ .لغسشلأ بسصانمو لأومأ’أو
،يباحر زيزعلأ دبع ،قبسسأ’أ مÓعإ’أ
اهنم ةحسضأو كأرحلأ بلاطم نأاب لاقف
ة˘برا˘ح˘مو ي˘طأر˘ق˘م˘يد ما˘ظ˘˘ن ءا˘˘سسرإأ
ىقبي اميف ،ماعلأ لاملأ ةبقأرمو داسسفلأ

ة˘ط˘ل˘سسلأو بخ˘˘ن˘˘لأو بأز˘˘حأ’أ ى˘˘ل˘˘ع
ديسسجتل ايسسايسس انو˘م˘سضم ا˘هؤوا˘ط˘عإأ

يذ˘لأ قود˘ن˘سصلأ ر˘˘ب˘˘ع ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ أذ˘˘ه
ىريو .هيف ديسسلأ وه بعسشلأ نوكيسس
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ ة˘ب˘سسا˘ح˘م نأا˘ب ي˘˘با˘˘حر
وه مهسسبحو داسسفلأ يف نيطروتملأ
عاجرتسسأ مهأ’أ نكلو ..ةماه ةوطخ»
لÓ˘خ ا˘ف˘ي˘سضم ،«ة˘بو˘ه˘ن˘م˘لأ لأو˘˘مأ’أ
لأومأ’أ عاجرتسسأ ّنأأ» ،ةعأذإ’أ موروف
تا˘ي˘لآأ ق˘ل˘خ ر˘ب˘ع نو˘كت ،ة˘بو˘ه˘ن˘م˘˘لأ

لاكسشإ’أو داسسفلأ ةبراحم˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم
،ماظنلأ نم جورخلأ ةيفيك يف ىقبي
’و» احسضوم ،«داسسفلأ هيف رثك يذلأ
ةسسرامملأ ر˘ي˘ي˘غ˘ت ر˘ب˘ع ’إأ كلذ ي˘تأا˘ي
تا˘با˘ط˘خ˘لأ ى˘ل˘˘ع را˘˘سصت˘˘ق’أ مد˘˘عو
يتلأ تاباختن’أ ميظنت ىلإأ لوسصولأو
ةيسضرأ’أ ةئيهت مدع ببسسب اهليجأات مت
ةمكحملأ مامأأ عباتيُ هنأأ راسشي .«كلذل
اياسضق يف تاقيقحتلأ حتف ذنم ايلعلأ
د˘م˘˘ح˘˘مأأ يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب دا˘˘سسف
رظنلأ ةداعإ’ ريسضحتلأو ،ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب

ايلعلأ ةي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لا˘ب ىر˘خأأ ي˘ف

اسسيئر مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،أر˘يزو51 ،اه˘تأذ

،ي˘˘لا˘˘ح ر˘˘يزوو نا˘˘ق˘˘با˘˘˘سس ة˘˘˘مو˘˘˘كح

نانثأ مهنم ة’و ةتسس ىلإأ ةفاسضإ’اب

راسشتسسملأ مامأأ أولثم مهسضعب ،نايلاح

،مهقح يف تأءأرجإأ تذختأو ققحملأ

دقو .مهرود نورخآأ رظتني نيح يف

ن˘ي˘ق˘با˘سس ة’وو ءأرزو ءا˘م˘˘سسأأ تدرو

اياسضق لوح تاقيق˘ح˘ت ي˘ف ن˘ي˘ي˘لا˘حو

يديسس ةمكحم ىوتسسم ىلع ةحوتفم

يل˘ع لا˘م˘عأ’أ لا˘جر سصخ˘ت ،د˘م˘ح˘مأأ

ن˘˘يد˘˘لأ ي˘˘ح˘˘م ،فا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ك ،دأد˘˘˘ح

،«زروتوم ايك«و «كافوسس» ،توكحط

ديمح ةلودلأ ةماقإأ ريدم ةيسضق أذكو

ةرأزو ا˘يا˘سضق ى˘لإأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،يز˘ل˘م

رايسسلأ قيرط˘لأو ي˘ن˘طو˘لأ ن˘ما˘سضت˘لأ

نافلم˘لأو ،كأر˘طا˘نو˘سسو بر˘غ-قر˘سش

ةداعإأ ايلعلأ ةمكحملأ مزتعت نأريخأ’أ

.امهيف رظنلأ

ةروزم قئاثوو ةايح تاداهشش قيرط نع/ ةنتاب

،مهتم نيب اسصخسش33 عامسس
ةيسضق يف ةيحسضو دهاسش

ميتنسس رايلم01 نم رثكأأ بحسس
ةنأورم ةمكحمب سسمأأ مت

33 عامسس ،ةنتاب ةي’وب
دهاسش ،مهتم نيب اسصخسش
نم نوردحني ،ة˘ي˘ح˘سضو
ة˘نأور˘˘م ةر˘˘ئأدو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
قيقحت˘ل˘ل ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب
قلعتت ةيسضق يف مهعم
،ة˘يرأدأ ق˘ئا˘˘ثو ر˘˘يوز˘˘ت˘˘ب
ةا˘ي˘˘ح تأدا˘˘ه˘˘سش ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
،ن˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘م سصا˘˘خ˘˘سش’
،ةروزم دÓ˘ي˘م تأدا˘ه˘سش
ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لأ تا˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ب
،ةماقأ تاقاطب ،ةينطولأ

نم اهريغو ،جأوز دوقع
ءانب متيسس يتلأ قئاثولأ

ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘˘ع
د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت سصا˘˘˘خ˘˘˘سش’أ
،ةيلمعلأ يف نيطروتملأ
ا˘˘هر˘˘ثأ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘م بح˘˘سس
تأر˘ت˘ف ى˘ل˘ع ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
م˘˘ت ةروز˘˘م تا˘˘با˘˘سسح˘˘˘ل
ع˘˘م ؤو˘˘طأو˘˘ت˘˘ل ا˘˘هؤوا˘˘سشنأ

ةحÓفلأ كلنبب نيفظوم
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘˘لأو
،ةنأورم ةيدلبب دجأوتملأ

بحسس اهبجومب مت ثيح
ةبعسصلأ ةلم˘ع˘لا˘ب لأو˘مأ
ىلع ا˘ه˘سضع˘ب «ورو˘ي˘لأ»
ن˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘م سسا˘˘˘سسأأ

قر˘ط˘ب ر˘خ’أ سضع˘˘ب˘˘لأو
نا˘˘˘سش ن˘˘˘م ،ة˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م
ف˘سشكلأ تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ةميق تغلب ثي˘ح ،ا˘ه˘ن˘ع
نم ةبو˘ح˘سسم˘لأ لأو˘مأ’أ

رايلم01 نم رثكأأ كنبلأ
بسسحو أذ˘˘ه ،م˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سس
ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘˘ف ا˘˘نردا˘˘سصم

ىلأ عامتسس’أو فسشكلأ

مهددع غلابلأ سصاخسش’أ

ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م ن˘ي˘˘ب33

،دو˘ه˘سش أذ˘كو ا˘يا˘ح˘سضو

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘˘ع تءا˘˘˘ج

ردحني سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت

ءا˘م˘لأ يدأو ة˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م

نم ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلأ

،ةمسصاعلأ ةطرسش فرط

ر˘ي˘خ’أ أذ˘ه نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع

د˘ن˘عو ،كا˘ن˘ه أد˘˘جأو˘˘ت˘˘م

ق˘ئا˘ثو˘ل ي˘ن˘ي˘تور ءأر˘˘جأ

ا˘˘ه˘˘نأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت ه˘˘ترا˘˘ي˘˘˘سس

ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘سضأ ا˘˘˘˘م ،ةروز˘˘˘˘˘م

حتف ىلإأ نمأ’أ حلاسصم

،نأا˘سشلأ أذ˘ه˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

د˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ت ىد˘˘˘˘˘˘˘لو

طقسسم ىلأ سصاسصتخ’أ

هنكسسم سشيتفتبو ،هسسأأر

مت ،ءاملأ يدأوب يلئاعلأ

ق˘˘ئا˘˘ثو ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لأ

ي˘˘˘ف تل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت ،ةروز˘˘˘م

تاقاطب ،دÓيم تأداهسش

دوقع ،ةينطولأ فيرعتلأ

،ةيمهو تاباسسح ،جأوزلأ

سصاخسش’ ةايح تأداهسش

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ن˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘م

اهبجومب مت يتلأ قئاثولأ

سصا˘˘خ˘˘سش’أ ءا˘˘عد˘˘ت˘˘سسأ

مهيلأ عامتسس’أ مت نيذلأ

ة˘نأور˘م ة˘م˘كح˘م˘ب سسمأ

أذه ،ر˘خا˘ت˘م تقو ة˘يا˘غ˘ل

لا˘م˘كت˘سسأ را˘ظ˘ت˘˘نأ ي˘˘ف

رج˘ت د˘ق ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ىلأ نيطروتملأ نم أددع

.ةلأدعلأ
T°ƒT°É¿ ì
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دنع راعضسأ’أ نأأ نأويدلأ حضضوأأو

6.2 ةبضسن˘ب تع˘ف˘ترأ د˘ق جا˘ت˘نإ’أ
ة˘ثÓ˘ث˘لأ ر˘ه˘ضشأ’أ لÓ˘خ ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

ةنراقم9102 ة˘ن˘ضس ن˘م ى˘˘لوأ’أ

8102. ةنضس نم لوأ’أ يثÓثلاب
أذ˘˘ه نأأ رد˘˘ضصم˘˘˘لأ تأذ فا˘˘˘ضضأأو
ن˘م جور˘خ˘لأ را˘ع˘˘ضسأ’ عا˘˘ف˘˘تر’أ
ىلإأ يضساضسأأ لكضشب هدرم عنضصملأ
يلأوتلأ ىلع ةيعانضصلأ تاعاطقلأ
م˘جا˘ن˘م˘˘لأو ج˘˘ي˘˘ضسن˘˘لأو بضشخ˘˘ل˘˘ل
ن˘يد˘ع˘ت˘لأ ة˘عا˘ن˘ضصو ر˘جا˘ح˘˘م˘˘لأو
كينا˘كي˘م˘لأو بل˘ضصلأو د˘يد˘ح˘لأو
تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضصلأو ءا˘˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلأو
امك.ءانبلأ دأوم أريخأأ و ةيئايميكلأ
عافترأ ربكأأ نأأ ىلإأ كلذك راضشأأ
لÓ˘˘خ جا˘˘ت˘˘نإ’أ د˘˘ن˘˘ع را˘˘ع˘˘ضسأÓ˘˘ل
ةنضس نم ىلوأ’أ ةثÓثلأ رهضشأ’أ

نم ةرتفلأ ضسفنب ةنراقم9102

ه˘ت˘ل˘ج˘ضس د˘ق ة˘ي˘ضضق˘ن˘م˘لأ ة˘ن˘˘ضسلأ
و ن˘ي˘ل˘ف˘لأو بضشخ˘˘لأ تا˘˘عا˘˘ن˘˘ضص
ةبضسنب اعافترأ تلجضس يتلأ قرولأ

ةرتفلأ ضسفنب ةنراقم ةئاملاب7.6

ةب˘ضسن˘لا˘ب ا˘مأأ8102. ة˘ن˘ضس ن˘˘م
تاعانضصلل جاتنإ’أ دنع راعضسأÓل
ىرخأ’أ يه تفرع دقف ةيجيضسنلأ

ببضسب ةئاملاب1.6 ةبضسنب اعافترأ
ةطيضسو˘لأ ع˘ل˘ضسلأ را˘ع˘ضسأأ عا˘ف˘ترأ

عل˘ضسلأ ة˘عا˘ن˘ضص و ة˘ئا˘م˘لا˘ب2.9

5.3 ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ضس’أ
تاعانضصلل ةبضسن˘لا˘ب ا˘مأأ.ة˘ئا˘م˘لا˘ب
اضضيأأ يه تلجضس دقف ةيئايميكلأ

ةئاملاب7.0 ةب˘ضسن˘ب ا˘عا˘ف˘ترأ
عجأر كلذو جاتنإ’أ دنع راعضسأÓل
راعضسأأ عافترأ ىلإأ يضساضسأأ لكضشب
امك.ىرخأ’أ ةيئايميكلأ تاجتنملأ

جا˘˘ت˘˘نإ’أ د˘˘ن˘˘ع را˘˘ع˘˘ضسأ’أ تفر˘˘˘ع
د˘يد˘ح˘لأو ن˘يد˘ع˘ت˘لأ تا˘˘عا˘˘ن˘˘ضصل

ءابرهكلأ و كيناكيملأو بلضصلأو

كلذو ةئاملاب5.0 ةبضسنب اعافترأ

ة˘ن˘ضس ن˘م لوأ’أ ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ لÓ˘˘خ

نم ريخأ’أ يثÓثلاب ةنراقم9102

ة˘ي˘ب˘لا˘˘غ تفر˘˘عو8102. ة˘˘˘ن˘˘˘˘ضس

عاطقلأ أذهل ة˘ع˘با˘ت˘لأ تا˘طا˘ضشن˘لأ

د˘ن˘˘ع را˘˘ع˘˘ضسأ’أ ي˘˘ف تا˘˘عا˘˘ف˘˘ترأ

كلت اميضس عنضصملأ نم جورخلأ

ع˘˘˘ل˘˘˘ضس ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ضصب ة˘˘˘ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ

ع˘ل˘ضس و ة˘يد˘يد˘ح˘لأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لأ

ع˘ل˘ضس و يد˘يد˘˘ح˘˘لأ كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘ضس’أ

ضسف˘نو.ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ كÓ˘ه˘˘ت˘˘ضس’أ

راع˘ضسأÓ˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ل˘ج˘ضس ر˘مأ’أ

ةيئأذغلأ تاعانضصلل جاتنإ’أ دنع

ةئاملاب9.0 ةبضسنب تضضفخنأ يتلأ

ع˘جأر˘ت ى˘لإأ ة˘ضصا˘˘خ ع˘˘جأر كلذ و

تانأويحلل ةيئأذغلأ دأوملأ راعضسأأ

.يلأوتلأ ىلع بوبحلأ لمعو

جراخ جاتنإ’ا دنع يمومعلا يعانسصلا عاطقلا راعسسأا نأا تايئاسصحإÓل ينطولا ناويدلا فسشك
ةنراقم9102 ةنسس نم لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ةئاملاب6.0 ةبسسنب اعافترا تفرع دق تاقورحملا

.8102  ةنسس نم عبارلا يثÓثلاب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ل˘ي˘غ˘ضشت˘لأو ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزو د˘˘كأأ
يناجي˘ت ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ نا˘م˘ضضلأو
رأو˘ح˘لأ بأو˘˘بأأ نأأ ،مأد˘˘ه نا˘˘ضسح
ضضعب لامع بلاطم و ةحوتفم
ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس ’ ل˘˘ي˘˘غ˘˘ضشت˘˘لأ ت’ا˘˘كو
تافقو أومظ˘ن ن˘يذ˘لأ بو˘ن˘ج˘لا˘ب
ا˘ق˘فو ضسرد˘˘ت˘˘ضس» ،ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ
حضضوأأو .«ةحاتم˘لأ تا˘ي˘نا˘كمإÓ˘ل
ةيد˘ق˘ف˘ت˘لأ ةرا˘يز˘لأ لÓ˘خ ر˘يزو˘لأ
قفأر˘م˘لأ ضضع˘ب ى˘لإأ ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لأ
نأأ ،ةمضصاعلا˘ب عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ
بلاطمو ةحوتفم رأوحلأ بأوبأأ

’ ليغضشتلأ ت’اكو ضضعب لامع
أوم˘ظ˘ن ن˘يذ˘لأ بو˘ن˘ج˘لا˘ب ا˘م˘ي˘ضس
ضسرد˘ت˘ضس» ،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ تا˘ف˘˘قو
أدكؤوم ،ةحاتملأ تايناكمإÓل اقفو
ةيلا˘ح˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘ي˘ع˘ضضو˘لأ» نأأ
مأده فاضضأأو .«ةبع˘ضص ة˘لا˘كو˘ل˘ل
ة˘ي˘˘ضضرأأ تق˘˘ل˘˘ت» د˘˘ق ةرأزو˘˘لأ نأأ

تل˘ث˘م˘ت لا˘م˘ع˘لأ ء’ؤو˘ه بلا˘˘ط˘˘م
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م بلا˘˘ط˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ضسا˘˘˘ضسأأ

قيبطت ةلأاضسمو روجأ’أ ةكبضشك
برعأأ ثيح ،«ةيعامجلأ ةيقافت’أ

ةيعضضولأ نيضسحتل هدأدعتضسأ نع
لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ
يفو .ليغضشتلل ةينطولأ ةلاكولأ

لا˘م˘ع˘لأ مأد˘ه ا˘عد قا˘˘ي˘˘ضسلأ أذ˘˘ه
مهلمع فانئتضسأ ىلإأ نيجتحملأ

ةيمومعلأ ةمدخلأ نامضض لجأأ نم
نأأ أد˘˘كؤو˘˘م ،ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ةينطولأ ةلاكولل ةماعلأ ةيريدملأ
ع˘م تأءا˘ق˘ل ير˘ج˘ت ل˘ي˘˘غ˘˘ضشت˘˘ل˘˘ل
ءأر˘˘ثإ’ ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’أ كير˘˘˘ضشلأ

نأأ أدكؤوم ،لامعلأ ء’ؤوه بلاطم
ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ضضي ق˘˘˘˘˘ح » بأر˘˘˘˘˘ضضإ’أ
متي نأأ ي˘غ˘ب˘ن˘ي ن˘كلو ،«نو˘نا˘ق˘لأ
ر˘˘˘˘خآأ ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لإأ ءو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لأ

ل˘م˘ع˘لأ ةرأزو ر˘ب˘ت˘ع˘تو .«فا˘ط˘م
بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ با˘˘ب˘˘ضش ت’ا˘˘˘غ˘˘˘ضشنأ
نم ةموكحلأ تايولوأأ نم ةيولوأأ

طورضش ريفوت ىلع لمعلأ لÓخ
قلخ لجأأ نم را˘م˘ث˘ت˘ضس’أ ة˘ي˘قر˘ت
هذه يف لغضشلأ بضصانمو ةورثلأ
ع˘˘ضضو ى˘˘لإأ ةر˘˘ي˘˘ضشم، تا˘˘ي’و˘˘لأ

ف˘˘ل˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘ضست˘˘ل ضصا˘˘خ زا˘˘ه˘˘˘ج

نم د˘يز˘م˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ل˘ي˘غ˘ضشت˘لأ

، فاضصنإ’أو ةلأدع˘لأو ة˘ي˘فا˘ف˘ضشلأ

ديلل ليغضشتلأ يف ةيولوأ’أ حنمو

هذ˘ه مأز˘لإأو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ

.اهنيوكتو اهفي˘ظو˘ت˘ب تا˘كر˘ضشلأ

’إأ ةلوذبملأ دوهجلأ نم مغرلابو

دح ىلع- ل˘ي˘غ˘ضشت˘لأ ح˘لا˘ضصم نأأ

ديدعلأ ىقلتت - عاطقلأ ريزو لوق

ل˘كضشب ل˘ج˘ضستو ىوا˘˘كضشلأ ن˘˘م

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ ر˘˘م˘˘ت˘˘ضسم

با˘ب˘ضشلأ ة˘ضصا˘خ، ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

ا˘م ف˘ل˘م˘لأ أذ˘ه ر˘ي˘ي˘ضست˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

بابضسأأ ىل˘ع فو˘قو˘لأ ي˘عد˘ت˘ضسي

لو˘ل˘˘ح˘˘لأ دا˘˘ج˘˘يإأو ع˘˘ضضو˘˘لأ أذ˘˘ه

تاعلطتل ةباجتضسÓل ةيرورضضلأ

ديزملأ لذبو بابضشلأ نينطأوملأ

يد˘ضصت˘لأ ل˘جأ ن˘م د˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م

أذ˘˘ه ي˘˘ف زوا˘˘˘ج˘˘˘ت يأ’ مرا˘˘˘ضصلأ

.لاجملأ

ليغسشتلا ت’اكول ةيجاجتحا ةكرح ىلع ادر لمعلا ريزو

ةحاتملإ تايناكمإÓل اقفو سسردتسس مكبلاطم

ضسمأأ حا˘ب˘ضص نو˘لو˘ه˘ج˘م د˘˘قأأ
ضسي˘ئر ةرا˘ي˘ضس بير˘خ˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ر˘ي˘م˘ضس ة˘ل˘ضشن˘خ دا˘ح˘تأ ق˘ير˘˘ف
ذنم هباختنأ مت يذلأ فأرعموب
ةضسائر˘ل ط˘ق˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘ق ع˘ي˘با˘ضسأأ
ضسيئرلأ ةلا˘ق˘ت˘ضسأ د˘ع˘ب يدا˘ن˘لأ
ثيح ، ةموركوب ديلو قباضسلأ
اكماضسي˘ل ق˘ير˘ف ضسي˘ئر أا˘جا˘ف˘ت

ى˘ل˘ع تا˘با˘ت˘كب ضسمأأ حا˘˘ب˘˘ضص
نع ليحرلاب هب˘لا˘ط˘ت ه˘ترا˘ي˘ضس
تا˘˘ف˘˘ضصب ه˘˘ف˘˘ضصتو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ

ي˘ف كي˘كضشت˘لأ ا˘ه˘ن˘م ة˘ئ˘ي˘ضسم
. ه˘ت˘ل˘ئا˘ع˘ل يرو˘ث˘˘لأ خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأ

ر˘خآأ ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي رد˘˘ضصم بضسحو
أومدقأأ  نيلوهجم نإاف ةعاضس
ى˘ل˘ع حا˘ب˘˘ضصلأ تا˘˘عا˘˘ضس ي˘˘ف
ق˘ير˘ف ضسي˘ئر ةرا˘ي˘ضس بير˘خ˘ت
» ا˘كما˘ضسي˘لأ » ة˘ل˘ضشن˘خ دا˘ح˘تأ

ة˘با˘ت˘˘ك و ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ ط˘˘ضسو˘˘ب

اهيلع دوضسأ’أ نوللاب تأراعضش

» اكماضسيل نع لحرأ » اهنم

ئضست تأراب˘ع ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب

اهلاضضن يف ككضشت و هتلئاعل

ة˘˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ةرو˘˘ث˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘˘ثأأ

ق˘ير˘ف˘لأ ضسي˘˘ئر ، ة˘˘كرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ

مدق فأرعموب ري˘م˘ضس د˘يد˘ج˘لأ

ىد˘ل لو˘ه˘ج˘˘م د˘˘ضض ىو˘˘كضش

ي˘˘ت˘˘لأو  ة˘˘طر˘˘˘ضشلأ ح˘˘˘لا˘˘˘ضصم

يف قيقحت˘لأ تر˘ضشا˘ب ا˘هرود˘ب

راكنتضسأ تراثأأ يتلأ ةيضضقلأ

و˘˘ن˘˘طأو˘˘م و يدا˘˘ن˘˘˘لأ را˘˘˘ضصنأأ

لعفلأ أذه أوربتعأو ، ةي’ولأ

نم ةءاند د˘كؤو˘ي ي˘قÓ˘خأأ ر˘ي˘غ

. هءأرو نوفقي
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هبلاطت هترايسس ىلع تاراعسش ةباتكب أاجافت
يروثلا هدلاو خيرات يف ككسشت و ليحرلاب

ةرايسس نوبرخي نولوهجم
ةلسشنخ داحتإ قيرفل ديدجلإ سسيئرلإ

ةملاق

ريخلب ةيدلبل يدلبلإ يبعسشلإ سسلجملإ نم ءاسضعأإ
ةيدلبلإ نوناق نم4 ةداملإ قيبطتب نوبلاطي

نابسسا نورمثتسسم اهمدق
ةكرسش سسيسسأاتل

نيماعب ةزغن ةديعسس ةنإدإإ
ءÓيتسس’إ ةمهتب إذفان اسسبح

ميتنسس رايلم غلبم ىلع
سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘˘لا تنادأا

نيتنسسب ،ةزغن ةديعسس  ،ةزابيت ءاسضق
و ايلا˘م ا˘ه˘م˘ير˘غ˘ت˘ب و ن˘ي˘تذ˘فا˘ن سسب˘ح

،نا˘ب˘سسإ’ا ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ب

،2102 ةنسس ىلا ةيسضقلا عئاقو دوعتو
نابسس’ا نيرمثتسسملا سضعب لخد نيأا
ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا د˘˘سصق ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ىلا

لوأا نا˘كو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘˘سش’ا لا˘˘ج˘˘م
ةيرئازجلا ةيلاردفنكلاب مهل لاسصتا

ة˘˘فور˘˘ع˘˘م ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ك ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا با˘˘˘برأ’
ةز˘˘غ˘˘ن ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سس  م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تحر˘˘ت˘˘قا˘˘˘ف
سسي˘سسأا˘ت˘ل م˘ه˘ع˘م ة˘كار˘سش ي˘ف لو˘خد˘˘لا
ل˘م˘˘ع˘˘لا «بور˘˘غ ا˘˘ير˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘نا » ة˘˘كر˘˘سش
لÓخ نمو ،كرتسشم تاسسارد بتكمك
نأا حسضتا ،ةسشقانملا ةسسلج يف راد ام
در˘˘ج˘˘م˘˘بو ،نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا

ةنسس يلاوح دعبو رئازجلا مهترداغم
بحسسب تماق ةزغن ةديعسس نا اوفسشتكا

يذ˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا لا˘˘م˘˘سسأار غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ل˘˘ما˘˘ك
قرط˘بو م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م قو˘ف˘ي
م˘ه˘ع˘فد ا˘م˘˘م ،ر˘˘ير˘˘ب˘˘ت نود ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ءا˘سضق˘لا ىلا ءو˘ج˘ل˘لا م˘ث را˘˘سسف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
مل ا˘هو˘سسسسا ي˘ت˘لا ة˘كر˘سشلا نا ن˘ير˘كاذ
يأا ىل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت م˘˘ل و ا˘˘مو˘˘ي ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘سشت
ىل˘ع ة˘كر˘سش در˘ج˘م تنا˘˘ك ل˘˘ب عور˘˘سشم
،ةديعسس ةزغن تماق كلذ عمو ،قرولا

و ةكرسشلا لامسسأار غلبم لماك بحسسب
ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘ه˘ل ير˘ه˘سش ر˘˘جا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت

ة˘ق˘فاو˘م نود جد003 غلبمب ةر˘ي˘سسم˘لا
تنيع نأا قبسس دقو ،ءاكرسشلا ملع وا
،ةزا˘ب˘ي˘ت سسل˘ج˘م˘ل ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا ة˘فر˘غ˘˘لا
ديدحتل ةبسساحملا يف ءاربخلا دحأا
ناك نإا لوقلاو هيلع ىلوتسسملا غلبملا

ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘˘عأا ا˘˘˘م و˘˘˘هو ’ مأا ارر˘˘˘ب˘˘˘م
ة˘م˘ه˘ت˘ب ةز˘غ˘ن ةد˘ي˘ع˘سس ة˘نادإ’ ةا˘سضق˘لا
لاومأا ىلع سشغ˘لا ق˘ير˘ط˘ب ءÓ˘ي˘ت˘سس’ا

نوناق نم362 ةداملل اقبط ةكرسشلا
ق˘˘˘ب˘˘˘سس د˘˘˘ق˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل ،تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ةكرسش سسسسأا نأا رخآا ينابسسا رمثتسسمل
ىوكسش عاديإاب تهتنا، ةديعسس ةزغن عم
دعب تهتنا دمحمأا يديسس ةمكحم مامأا
تاربخلا و قيقحتلا نم تاونسس عبرأا
ةمارغو سسبح˘لا ة˘بو˘ق˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘نادإا ىلإا

51 براقي ام ةميقب سضيوعت و ةيلام
.ميتنسس رايلم

¥.h

ةرإزول ماعلإ نيمأ’إ
ةئيه لثمم لبقتسسي ةحÓفلإ

يإورحسصلإ دإرجلإ ةحفاكم
،ي˘ناد˘م˘˘ح د˘˘ي˘˘م˘˘ح د˘˘ي˘˘سسلا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
و ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ب ما˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘˘مأ’ا
لوأا يرحبلا ديسصلاو ةيفيرلا ةيمنتلا
ةحفاكم ةئيهل يذيفنتلا نيمأ’ سسمأا
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف يوار˘˘ح˘˘سصلا دار˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘˘ي˘˘مأ’ا د˘˘م˘˘ح˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘سسلا ،ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘سشا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا تر˘˘˘ج .ي˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ح
ةفلكملا تاراطإ’ا روسضح˘ب ن˘ي˘فر˘ط˘لا

تاتابنلا ةيامحب ةقلعتم˘لا ا˘يا˘سضق˘لا˘ب
،دارجلا طاسشنب ةقلعتملا كلت ةسصاخ
و طاقنلا نم ديدعلا ىلع تزكر ثيح

ىلع د˘ئا˘سسلا ع˘سضو˘لا : ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ي˘ت˘لا
اميسس ’و ،ىطسسولا ةقطنملا ىوتسسم
قر˘ط˘ت ا˘م˘ك ،ر˘م˘حأ’ا ر˘ح˘ب˘لا لود ي˘˘ف
ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ىلإا ن˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا
لدا˘ب˘ت و ع˘م˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
ىوتسسم ىلع عسضولا لوح تامولعملا
ةجاحلا كلذك و ،ىطسسولا ةقطنملا
ىلع ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت ىلإا

لÓ˘خ ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
لود و برغملا لود) ةيفيسصلا ةرتفلا

ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘ت ا˘م˘ك .(ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بر˘˘غ
ةسشقانم ءاقللا اذه لÓخ مت هنأا اسضيأا

نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسم
ةو˘ق ة˘لأا˘سسم : كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’ا
يتلا و ةيبرغلا ةقطنملا يف لخدتلا

ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ئا˘˘سشنإا ىل˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘م˘˘˘لا تم˘˘˘ت
ي˘˘ف ءا˘˘سضعأ’ا لود˘˘لا ءارزو عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا

يف يوارحسصلا دارجلا ةحفاكم ةئيه
ةحفاكمب نيفلكملا ةيبرغلا ةقطنملا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب د˘˘ق˘˘ع˘˘نا يذ˘˘˘لا و ،دار˘˘˘ج˘˘˘لا

،6102 ر˘بو˘˘ت˘˘كأا52 ي˘˘ف ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
لو˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف را˘˘ب˘˘ت˘˘خا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
نورد تار˘˘ئا˘˘ط ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ف˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ت

تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف (senord) ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ةحفاكم ةئيه ةدايقب دارجلا ةحفاكم
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف يوار˘˘ح˘˘سصلا دار˘˘˘ج˘˘˘لا

 . (ORPCLC) ةيبرغلا
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ةينكضس ةدحو003 يبتتكم نم ددع مظن

2لدع ةغيضص ىلإأ ةلوحملأ ،«وميإأ بانك»
عمجتلاب مايقلأ ىلع ، ضسمأأ راهن ، ةملاقب
ي˘ن˘طو˘لأ قود˘ن˘ضصلأ ة˘˘لا˘˘كو ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأأ
ن˘ي˘عأد ، ة˘ي’و˘لا˘ب طا˘ي˘ت˘ح’أو ر˘ي˘فو˘ت˘ل˘ل
اهدوعوب مأز˘ت˘ل’ا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ
نيبتت˘كم˘لأ بضسحو ، ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ ها˘ج˘تأ
مهربضص ذافن دعب ةفقولأ هذهب أوماق مهنأأ
هذهب ةضصاخلأ ةعر˘ق˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ءأر˘جإأ ي˘ف
ا˘ه˘ي˘لو˘ئ˘ضسم ن˘م ن˘ي˘ب˘لا˘˘ط˘˘م تا˘˘ن˘˘كضسلأ
ةيلمع تر˘خأأ ي˘ت˘لأ با˘ب˘ضسأ’أ م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
ةروكذملأ تانكضسلأ ىلع ةعرقلأ ءأرجإأ

نم مهئأرظن نكمتب مهملع دعب ةضصاخ

نم ةرواجم ةيقرضش تاي’وب نيديفتضسملأ
ءÓ˘˘خإأ نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ضضفر د˘˘˘قو ، كلذ
نم تاح˘ي˘ضضو˘ت˘لأ ي˘ق˘ل˘ت ل˘ب˘ق ، نا˘كم˘لأ

ديعضصتب أودعو امك ، ةلاكولأ لوئضسم
ةي’ولأ رقم مامأأ ماضصتع’أ ىلإأ جاجتح’أ
رومأ’أ تلظ أذإأ ةمضصاعلأ ىلإأ هلقنو ،
بلغأأ نأأو ةضصاخ، أوفاضضأأ املثم، ةلجؤوم
راعضسأاب ققضشل نيرجأاتضسم نيد˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘لأ

درطلاب نوددهم مه نم مهنمو ، ةعفترم
وهو ، ةظحل يأأ يف ةرجؤوملأ مهققضش نم
يف عأرضسإ’اب نيمئاقلأ ةدضشانمل مهعفد ام
تانكضسلأ عيزوت لجأأ نم ةعرقلأ ةيلمع
نم أونكم˘ت˘ي ى˘ت˘ح ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘لأ ى˘ل˘ع

، كراب˘م˘لأ ى˘ح˘ضضأ’أ د˘ي˘ع ل˘ب˘ق ل˘ي˘حر˘لأ
ريدم ّنأأ نيبت˘ت˘كم˘لأ ضضع˘ب ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘عو
ح˘˘ضضوأأ ، ا˘˘ث˘˘يد˘˘ح ن˘ّ̆ي˘˘ع˘˘م˘˘لأ  ة˘˘لا˘˘كو˘˘˘لأ
كانه ّنأاب قباضس تقو لÓخ نيجتحملل

تأررقم يف لضصُف ةينكضس ةدحو472

توبثل ايئاهن80 ءاغلإأ ّمت اميف، اهباحضصأأ
دد˘ع˘لأ دو˘جو ع˘م ، ا˘ه˘با˘ح˘ضصأأ ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘ضسأ
مهدعو ع˘م تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ د˘ي˘ق ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لأ
تقو برقأ ي˘ف م˘ه˘ت’ا˘غ˘ضشنا˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب
تلظ نوجتحملأ لوقي هنأ ’إأ ، نكمم
مهلعج ام قرو ىلع أربح دوعولأ كلت
وأأ مهلاغضشنأ يف لضصفلأ ىلع نوددضشي
تأذ يفو ، أولاق املثم جاجتح’أ ديعضصت

نأأ ةع˘ل˘ط˘م ردا˘ضصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘ع قا˘ي˘ضسلأ
ىلع تانكضسلأ هذه عيزوت رخأات ببضس
ا˘ه˘ط˘بر ر˘خأا˘ت ى˘لإأ ع˘جأر ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘˘لأ
يذلأ، ةيجراخلأ ةئيهتلأو زاغلأ ةكبضشب

ق˘با˘ضس تقو ي˘ف ة˘ي’و˘˘لا˘˘ب ي˘˘لأو ل˘˘ع˘˘ج
نيكمتل ةئيهتلأو ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف عأر˘ضسإ’ا˘ب
تقو برقأأ يف مهققضش نم نيديفتضسملأ
ريدملأ روضضح ةفقولأ هذه تفرع دقو.
يذلأ لكاضشملأ ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لأ
ىلع مهلوضصح نود نيبتتكملأ ضضرتعت
م˘ه˘ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ل˘ب˘ق˘ت˘ضسأ ن˘يأأ م˘ه˘ق˘ق˘ضش

لبق ابتتكم78 ـل ةعرقلأ ءأرجإاب مهدعوو
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مهدوعوب مازتل’اب ةينعملا تاطلسسلا اوبلاط

ةملاقب طايتح’إو ريفوتلإ ةلاكو رقم مامأإ جاجتح’إ نودواعي «وميإإ بانك» وبتتكم

ضسل˘ج˘˘م˘˘لأ ءا˘˘ضضعأأ ضضع˘˘ب ا˘˘عد
نع نيلثممو ،يدلبلأ يبعضشلأ
تامظنمو ،ي˘ند˘م˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ
ة˘لا˘ضسر ي˘ف ،ر˘ي˘خ˘˘ل˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
،ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و ي˘لأو˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
،ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘ضسن ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘ضصح˘˘ت

نونا˘ق ن˘م40 ةداملأ قي˘ب˘ط˘ت˘ب
ةيلخأدلأ ريزو ةميلعتو ةيدلبلأ

ي˘ت˘لأو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأو
نيبختنملأ فيقوتو ىلع ضصنت
ا˘م و˘هو ،ا˘ي˘ئا˘ضضق ن˘ي˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لأ
ريخلب ةيدلب ضسيئر ىلع قبطني
ةمكحم مامأأ هؤواعدتضسأ مت يذلأ
خيراتب ىلوأ’أ ةفرغلأ فوقضشوب

ةي˘ضضق ي˘ف9102 نأوج30

9102/60/30 خ˘يرا˘ت˘بو ى˘˘لوأأ
ىلإأ ةفاضضإ’اب ،ةيناث ةيضضق يف
ل˘ب، ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ن˘ع ما˘ت˘لأ ه˘با˘˘ي˘˘غ
مرح امم هاياضضقب امتهم حبضصأأ
و مهلكاضشم لح نم نينطأوملأ
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ضصا˘˘˘خ ، م˘˘˘ها˘˘˘يا˘˘˘ضضق
تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ را˘˘ضشت˘˘ن’أ

مأد˘ع˘نأو ، ةرا˘ضضلأ ضشئا˘ضشح˘لأو
، ةيد˘ل˘ب˘لأ ءا˘ي˘حأأ بل˘غأا˘ب ةرا˘نإ’أ

قر˘ح˘ب ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ لا˘م˘ع ما˘˘ي˘˘قو
ءايحأ’أ طضسو ةيلزنملأ تايافنلأ

نم ريثكلأ ررضضت ىلإأ ىدأأ امم
ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ نا˘˘كضسلأ
رأرغ ىلع ةيضسفنتلأ ضضأرمأ’أ
حئأورلأو ناخدلأ ةجيتن ، وبرلأ
ةبرضستملأو ةثعب˘ن˘م˘لأ ة˘ه˘ير˘كلأ
، ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ تا˘˘ن˘˘كضس ل˘˘خأد
ر˘ي˘ب˘كلأ را˘ضشت˘ن’أ ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن

يدعتلأو ةيوضضوف˘لأ تأءا˘ن˘ب˘ل˘ل

، ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ضضأرأ’أ ى˘˘ل˘˘˘ع

˘ما˘مأأ ءأر˘ضضخ˘˘لأ تا˘˘حا˘˘ضسم˘˘لأو

ةيد˘ل˘ب˘لأ ضسي˘ئر ع˘م˘ضسمو ىأأر˘م

يئطأوتب لب انكاضس كرحتي ملو

مهبضسح ةبأرقلأ ةلضص ببضسب هنم

ى˘ل˘ع نو˘ع˘قو˘م˘˘لأ م˘˘ه˘˘تأ د˘˘قو ،

بعÓ˘˘ت˘˘لا˘˘ب ر˘˘ي˘˘م˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ضسر˘˘˘لأ

يف ةلثم˘ت˘م˘لأ ة˘لود˘لأ تا˘نا˘عإا˘ب

ه˘تد˘ه˘ع ذ˘ن˘م ي˘˘ف˘˘ير˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لأ

02ل ةي’ولأ حنم مغر ةقباضسلأ

ةنضس نم رثكأأ ذنم ةينكضس ةضصح

ةضصح08 ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘˘ضضإ’ا˘˘˘ب

مرح ام لطامتي وهو ، ةريخأ’أ

هذه لثمل نيجاتحملأ نينطأوملأ

، اهنم ةدافتضس’أ نم تانكضسلأ

ءايتضسأو رمذت هنع رجنأ ام وهو

يف عأر˘ضسإ’أ ن˘ي˘جأر ، ن˘ير˘ي˘ب˘ك

ةلداعو ةفافضش ةقيرطب اهعيزوت

ةد˘ع نو˘كت˘˘ضشم˘˘لأ ع˘˘فر ا˘˘م˘˘ك ،

بعلملأ رأرغ ىلع ىرخأأ اياضضق

يليهضس يحب نئاكلأ يرأوجلأ

يذلأو أرخؤوم زجنأأ يذلأ دمحم

ضضعب فرط نم Óغتضسم حبضصأأ

ه˘ي˘ل˘ع نو˘ضضا˘ق˘ت˘ي ضصا˘˘خ˘˘ضشأ’أ

ءأر˘جإأ ل˘˘با˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘م

نيدضشان˘م  ة˘ي˘ضضا˘ير تÓ˘با˘ق˘م

لخدتلاب ةي’ولأ يلأو ريخأ’أ يف

لكا˘ضشم˘لأ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘لأ

 ةحورطملأ
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يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ ةعاسسلأ رابخأأ9175ددعلا9102 ةيليوج20 ءاثÓثلا4

www.akhersaa-dz.com

أذهو ةلقرو ةيلوب ةقطنملأ نبأو باشش ةافو ربخل فراطلأ ةيلول ةعباتلأ صسابشسبلأ ةقطنم نينثلأ ىلإأ دحألأ ةليل تزتهأ
...قدنفب ةفرغ لخأد اتيم هيلع روثعلاب

 فراطلاب صسابشسبلأ يلاهأأ ىلع ةقعاشصلاك ربخلأ لزن اميف

 ةلقروب اتيم ردنكسسا باسشلا ىلع روثعلا
صشينروكلأ ةمشصاع ئطأوششب  بعر/ لجيج

 ةياجب ةثداح رأركت نم نوفوختم نوفاطشصملأو

ةيلع ءادتعلا دعب ةريطخ حورجب خيسش ةباسصإا
 ثلاثلا رتموليكلا ئطاسشب يديدح بيسضقب

اريطخ اثداح لوألا صسمأا لجيجب ثلاثلا رتموليكلا ئطاصش دهصش
قلعتيو يديدح بيصضقب نيفاطصصملا دحأا ىلع ءادتعلا يف لثمت
ريخألا اذه فلكام وهو صسداصسلا دقعلا فصصتنم يف خيصشب رمألا
ةمصصاع ىفصشتصسمب هذاقنإا متي نأا لبق ةتقؤوم ةبوبيغ يف لوخدلا
رداصصم بصسحو. ةيرورصضلا تا˘فا˘ع˘صسإÓ˘ل ه˘عو˘صضخ د˘ع˘ب ة˘يلو˘لا

ئطاصشلا ىلإا هجوت هتلئاعب اقوفرم ناك يذلا ةيحصضلا نإاف ةيلحم
رئاظحلا ردحإاب هتبكرم فيقوت لواحم ةحابصسلا صضرغب روكذملا
علدنا افÓخ نأا ريغ نيفاطصصملا تابكرم لابقتصسل تحتف يتلا
لوح رمعلا نم  نيرصشعلا يف باصش وهو ةريظحلا ريصسم نيبو هنيب

002 غلبمل ةيحصضلا عفد ىلع ريخألا رصصأا ثيح فقوتلا رعصس
رعصسلا نأا ىوعدب رمألا ةيحصضلا هيف صضفر يذلا تقولا يف رانيد
هيجوتب ىهتنا نيفرطلا نيب كابتصشا علدنا ىلإا ىدأا ام هيف غلابم
دصسج ىلإا يديدح بيصضق ةطصساوب تابرصضل «غنيكرابلا » ريصسم
تعدتصسا ةروطخلا ةغلاب حورجب هتباصصإا يف ببصست ام ةيحصضلا
نيأا ىيحي نب قيدصصلا ىفصشتصسم ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع هلقن
نم رمهنت تناك يتلا ءامدلا فيقوتو هتايح ذاقنإا نم ءابطألا نكمت
لوح تلؤواصستلا باب ثداحلا اذه حتفو. هدصسج نم ةدع قطانم
اوتاب نمم ةيلجيجلا ئطاوصشلا  راوز نيمأاتل ةذختملا تاءارجإلا
ىلع م˘ه˘ق˘ط˘ن˘م او˘صضر˘ف ن˘يذ˘لا ئ˘طاو˘صشلا «تا˘نورا˘ب˘ب » نو˘م˘صسي
ريغ تاواتإا صضرف لÓخ نم مهاوه ىلع نوفرصصتي اوتابو عيمجلا
ةصصاخ ةيكلم ىلإا ئطاوصشلا صضعب ليوحتو راوزلا ىلع ةينوناق

ىلع صصنت يتلا ةيلخادلا ةرازو تاميلعتب طئاحلا صضرع نيبراصض
يتلا ةثداحلا  ناهذألا ىلإا ثداحلا اذه داعأا امك ، ئطاوصشلا ةيناجم
يصضاملا فايطصصلا مصسوم لÓخ ةرواجملا ةياجب ةيلو اهتدهصش
امدعب يرئازجلا بونجلا نم باصش حور قاهزإا يف تببصست يتلاو
بولطملا نمثلا عفد هصضفر ىوعدب رئاظحلا ىدحإا ريصسم هلتق
نيفاط˘صصم˘لا ن˘م ل˘ج˘ي˘ج راوز ا˘فو˘خ˘ت ر˘صسف˘ي ا˘م ه˘ترا˘ي˘صس ن˘كر˘ل
فايطصصلا مصسوم لÓخ ثداوحلا هذه لثم راركت نم حايصسلاو
تاءارجإاو ئطاوصشلا ىلع ةمراصص ةباقر بايغ يف  ماعلا اذهل
مهبلغأاو نوناقلا ىلع نيلواطتملا   رفاظأا  ميلقت اهنأاصش نم ةيعدر
ئطاوصشلا ةرطابأا لبق نم مهفيظوت متي نيذلا قباوصسلا يوذ نم
عومج ىلع مهتÓصضع صضارعتصسل ةبصسانملا هذه يف اصصيصصخ
. نيفاطصصملا
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ةقورسسم ةنحاسش عجرتسسي ماطيب كرد
ةركسسب ةيلو ميلقإا نم

ةيلو بونج ماطيب ةيدلبب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا تنكمت
نم تقرصس ،«وانوق» عون ةنحاصش عاجرتصسا نم لوألا صسمأا ،ةنتاب
طروتملا فيقوت نم تنكم يتلاو ،ةركصسب ةيلوب قاوصسألا دحأا

عاجرت˘صسا م˘ت د˘قو .ة˘ن˘صس91 رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا «صس ق» و˘عد˘م˘لا
ماطيبب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا تق˘ل˘ت ن˘ي˘ح ةرا˘ي˘صسلا

نمو ،ةركصسب ةنيدم نم وانوق عون ةنحاصش ةقرصس اهدافم تامولعم
تاءارجإلاب ذخألا مت روفلا ىلع ،ماطيب ةيدلب ربع اهرورم لمتحملا
ةلمتحملا ذفان˘م˘لا صضع˘ب ر˘ب˘ع ة˘ب˘قار˘م طا˘ق˘ن بصصن ع˘م ،ة˘مزÓ˘لا
ىلع اهقئاصسو ةقورصسملا ةنحاصشلا فيقوت متيل ،ةبكرملا رورمل

.ةيدلبلل يبونجلا ل˘خد˘م˘لا˘ب87 مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم
ةنحاصشلا ميلصست مت ،صصتخملا ةيروهمجلا ليكو تاميلعتل اذيفنتو
يرصضحلا نمألا حلاصصم ىلإا ،فوقوملا هب هبتصشملاو ةعجرتصسملا
.ةقرصسلا فورظو تاصسبÓم لوح قيقحتلا ةلصصاومل ةركصسبب

T°ƒT°É¿.ì

هقيقسش ةباسصإاو لفط كÓه
ةنتابب ريسس ثداح يف

يف هفتح ةنصس61 رمعلا نم غلبي لفط ،لوألا صسمأا ءاصسم يقل

حورجب ةنصس22 رمعلا نم غلابلا هقيقصش بيصصأاو ميلأا رورم ثداح
عون نم ةرايصس بÓقناو فارحنا رثإا كلذو ،ةروطخلا ةتوافتم
ينطولا قيرطلاب نيغاقوزيت ىمصسملا ناكملاب وغنيلريب ناورتيصس»

ارورم ةنتابو ةعنم نيب طبارلا57 ةيرتموليكلا ةطقنلا78 مقر
ةيامحلا ةيريدمل ةيلمع˘لا ح˘لا˘صصم˘لا تل˘خد˘ت ثي˘ح ،د˘با˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ث˘ب
،ةعنم ةيوناثلا ةدحولا تافاعصسإا يف ةلثمم ،ةنتاب ةيلول ةيندملا

يفوت يذلا ةيحصضلا ةثج لقن مت ثيح ، تيمم رورم ثداح رثإا ىلع
ةحلصصم ىلإا ةيندملا ةيامحلا تافاعصسإا فرط نم ناكملا نيعب

هقيقصش لقن مت تقو يف ،دباعلا ةينث ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح
ي˘ق˘ل˘ت˘ل ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا تاذ ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م با˘˘صصم˘˘لا
.ةمزÓلا تافاعصسإلا

T°ƒT°É¿.ì

¯MƒQjá aÉQì   

«ردنكصسا.م» باصشلاب رمألا قلعتيو

بلاط ة˘ن˘صس22 رمعلا ن˘م غ̆لا˘ب̆لا
ربخ ءاج ثيح ةلقرو ةعماجب يعماج
ني˘ن˘طا˘ق̆لا ه̆ل˘هأاو ه˘يد̆لاو ى̆لإا ه˘تا˘فو
حلاصصم فرط نم صسابصسبلا ةيدلبب
نم ةرخأاتم ةعاصس يف ينطولا كردلا
وهو ديحولا مهنبا هنأا ةصصاخ دحألا ةليل
ةقعاصصلاك ه˘تا˘فو ر˘ب˘خ نا˘كف ل̆لد˘م
ناكصس اذكو هلهأا ىلعو هتلئاع ىلع
ءا˘قد˘صصألاو نار˘ي˘ج̆لا ن˘م صسا˘ب˘صسب̆لا

مت دقف ةيلوألا تامولعملا بصسحبو
«م.رد˘ن˘كصسإا» با˘صشلا ى̆ل˘ع رو˘ث˘ع˘̆لا

، ةلقروب قدنفب ةفرغ لخادب ايفوتم
بصسحبو ةلقرو ةعماجب صسردي وهو
ةيحصضلا رخأات دعب هنإاف رداصصملا تاذ
نولماعلا هجوت هتفرغ نم جرخي ملو
ةدماه ةثج هودجيل هتفرغ ىلإا قدنفلاب
حاتفملاب اقلغم نكي مل ةفرغلا بابو
صضع˘˘̆ب تا˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت بصسح˘˘˘̆بو
با˘صشلا ن˘م ن˘ي̆بر˘ق˘م̆لاو ءا˘قد˘˘صصألا

ةلئاعلا تيب ي˘ف نا˘ك ه̆نإا˘ف ي˘فو˘ت˘م̆لا

عوبصسأا يلاوح ذنم صسابصسبلا ةقطنمب

نا˘˘ح˘˘ت˘˘مإلا ءار˘˘جإل ه˘̆با˘˘˘هذ د˘˘˘ن˘˘˘عو

حي˘تا˘ف˘م كر˘ت ة˘ع˘ما˘ج̆لا̆ب ة˘صسارد̆لاو

هيبأا ىدل » ازيبيإا » عون نم هترايصس

اذه لثم لعف نأا قبصسي مل هنأا ثيح

قيرط نع ةلقرو ىلإا هجوتلاو رمألا

ارخؤو˘م ه̆نأا ا˘م˘ك ل˘ق̆ن ة̆ل˘ي˘صسو ءا˘ن˘ت˘قا

امÓك مهل كرتو هئاقدصصأا عم ثدحت

نم يناعي هنأاب مهل لاق موهفم ريغ

ىلإا ةبعتم هتيصسفنو ةيصسفن لكاصشم

هتح˘ف˘صص ى̆ل˘ع رو˘صشن˘م ر˘صشن بنا˘ج

لبق تاظحل هب صصاخلا كوبصسيافلا

»25:02 ةعاصسلا دودح يفو هتافو

نود̆ب تب˘هذ ة˘ي̆لا˘غ̆لا ي˘˘مأا ا˘˘ي ف˘˘صسآا

ايدلاو ي̆لو˘ح˘م˘صس دو˘عأا ن̆لو عو˘جر

ىلإا ةفاصضإلاب » يلع صشتجرخ ام ةبانع

نم غلبمو هرفصس زاوجل ةروصص رصشن

ةينمألا تاهجلا لعج ام اذهو لاملا
ةافولا بابصسأا ةفرعمل اق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ت
ءارجإل ىفصشتصسملا ىلإا ةثجلا لقنو
امك هتلئاعل اهمي̆ل˘صست ل˘ب˘ق ح˘ير˘صشت̆لا
لوح تا˘ياور̆لاو ل˘يوا˘قألا تبرا˘صضت
نوكت نأا̆ب ح˘جر˘ي ن˘م كا˘ن˘ه˘ف ةا˘فو̆لا

رو˘صشن˘م̆لا بب˘صسب را˘ح˘ت̆نا ة˘˘ي˘̆ل˘˘م˘˘ع
نورخآاو كوبصسيافلا ىل˘ع بو˘ت˘كم̆لا
ةيداع ريغ ةافولا نوكت نأاب نوعجري

نود اهيلع روثعلا مت ةثجلا نأا ةصصاخ
ام تان˘ع˘طو ف˘ن˘ع تا˘مÓ˘ع دو˘جو
اقيقحت حتفت ةين˘مألا تا˘ه˘ج̆لا ل˘ع˘ج
ى̆لإا ة˘ث˘ج̆لا ل˘يو˘ح˘تو ة˘ي˘صضق̆لا ي˘˘ف
حيرصشتل̆ل ي˘عر˘صشلا بط̆لا ة˘ح̆ل˘صصم
دلاو نإاف ةيلوألا تامولعملا بصسحبو
حابصصلا يف ةلقرو ىلإا لقتنا ردنكصسا
هن̆با ةا˘فو ر˘ب˘خ̆ب هرا˘ب˘خإا د˘ع̆ب ر˘كا˘ب̆لا
هميل˘صست م˘ت˘ي نأا ى̆ل˘ع اذ˘هو .د˘ي˘حو̆لا
نفد متيل تاءارجإلا مامتإا دعب ةثجلا
يفو صسابصسبلاب هانكصس رقمب تيملا
تاقي˘ق˘ح˘ت̆لا ه˘ن˘ع ر˘ف˘صست ا˘م را˘ظ˘ت̆نا
.ةافولا بابصسأا لوح ةينمألا
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ةحلصصملاب ةطرصشلا تاوق تنكمت
ةقرف – ةيئاصضقلا ة˘طر˘صشل̆ل ة˘ي̆ئلو̆لا
،ةلصشنخ ةيلو نمأاب –لخدتلاو ثحبلا
د˘˘˘حأا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ، لوألا صسمأا
يف ايئاصضق نيقو˘ب˘صسم̆لا صصا˘خ˘صشألا
ةعورصشم ريغ ةقيرطي مايقلا ةيصضق
داومل ريغلل عيبلاو صضرعلاو ةزايحلاب
ةزايح ،«يدنهلا بنقلا جنتار » ةردخم
.ةيعرصش ريغ ةقيرطب صضاهجإلا ءاود

نايب بصسح دوعت ةيصضقلا تايثيح
ر˘ثإا ، ة˘يلو̆لا ن˘مأا̆ب لا˘صصتلا ة˘ي̆ل˘خ̆ل
اصصخصش نأا اهدافم تامولعم دورو

نم ردحني رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف
نم ةيمك ءافخإاب موقي ،ةلصشنخ ةيلو
ى̆ل˘ع (ج̆لا˘ع˘م ف˘ي˘ك ) تارد˘خ˘˘م˘̆لا

تارامع̆ب ن̆ئا˘كلا ه˘ن˘كصسم ىو˘ت˘صسم
ىلإا لقنتلا متيل ،ةلصشنخ راباب قيرط
ذا˘خ˘تا د˘ع̆ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘̆لا ن˘˘كصسم
ةمزÓلا ةينوناقلا و ةينمألا تاءارجإلا
ىلإا ةطرصشلا تاوق لوصصو درجمب ،
هيف هبتصشملا لواح ، نكصسملا تاذ
ةأاب˘خ˘م̆لا تارد˘خ˘م̆لا ن˘م صصل˘خ˘ت̆لا
نأا لإا هنكصسم ىوتصسم ىلع ماكحإاب
ةقرفب ةطرصشلا رصصانع ةظقي و ةنطف
متيل كلذ نود تلاح لخدتلا و ثحبلا
تاردخملا نم ةي˘م˘ك ى̆ل˘ع رو˘ث˘ع̆لا

جنتار) امارغ531 يلامجإا نزوب ردقت

روثعلا ىلإا ةفاصضإلاب ،( يدنهلا بنقلا

ن˘ي˘ت̆ئا˘م̆ب رد˘ق˘ي ي̆لا˘م غ̆ل˘ب˘م ى˘̆ل˘˘ع

ةئام صسمخو فلأا نويعبصسو ةصسمخو

جد005.572 ير˘̆ئاز˘˘ج را˘˘ن˘˘يد

فتاوه ،تارد˘خ˘م̆لا ع˘ي̆ب تاد̆ئا˘ع˘ك

ءاود ز˘ج˘ح ى̆لإا ة˘فا˘˘صضإلا˘̆ب ، ة˘̆لا˘˘ق˘̆ن

فيقوت متيل ، صضا˘ه˘جإÓ̆ل ل˘م˘ع˘ت˘صسي

تازوجحملا ليوحت و هيف هبتصشملا

لامكتصسا ل˘جأا ن˘م ة˘قر˘ف̆لا ر˘ق˘م ى̆لإا

لامكتصسا دعبو ، ق˘ي˘ق˘ح˘ت̆لا تاءار˘جإا

مت ،ةي˘صضق̆لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت̆لا تاءار˘جإا

هبتصشملا دصض نييئازج نيفلم زاجنإا

ديصسلا مامأا هميدقت مت امهبجومب هيف

ةم˘كح˘م ىد̆ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج̆لا ل˘ي˘كو

مايقلا عوصضوم لوألا فلملا ، ةلصشنخ

عيبلاو ةزايحلاب ةعورصشم ريغ ةقيرطب

بنقلا جنتار ) تاردخملل نيزختلاو

عوصضومب ي̆نا˘ث̆لا ف̆ل˘م̆لا ،(يد˘ن˘ه̆لا

ريغ ةق˘ير˘ط̆ب صضا˘ه˘جإلا ءاود ةزا˘ي˘ح

مامأا ينعملا هرودب لاحأا يذلا ،ةيعرصش

تاذب ىلوألا ةفرغلا قيقحتلا يصضاق

رمأا هق˘ح ي˘ف رد˘صصأا ن˘يأا ،ة˘م˘كح˘م̆لا

نيزختلاو ةزايح̆لا ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع عاد˘يإا

ريغ ةقيرطب ةردخملا داوملل عيبلاو

 .ةعورصشم

ةلاقن فتأوهو ربتعم يلام غلبم ، تأردخم مأرغ531 ،صضاهجإلاب ةشصاخ ةيودأأ ىلع هتزوحب رثع

IRBتاردخملاو ضضاهجإلا ةيودأل اريطخ اجورم طقسست ةلسشنخ 
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ن˘˘مألا˘̆ب ة˘˘طر˘˘صشلا دار˘˘فأا ن˘˘كم˘˘ت
ةيلو نمأاب يلخادلا ثلاثلا يرصضحلا

كيكفت نم ، لوألا صسمأا ، ةلصشنخ
ةراعدلا ةصسرامم يف ةصصتخم ةكبصش

صصاخصشأا5 نم نوكتت ةلصشنخ ةنيدمب
عوبصسألا ىلإا دوعت ةيصضقلا ليصصافت
تا˘مو̆ل˘ع˘م تدرو ن˘ي˘˘ح ، طرا˘˘ف˘̆لا

تÓ˘ح˘م̆لا د˘حأا لÓ˘غ˘ت˘صسا ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
ةنتاب قيرط يح تارامعب ةرغاصشلا
د˘حأا ل˘ب˘ق ن˘م ، ة˘̆ل˘˘صشن˘˘خ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘̆ب
ق˘˘صسف˘̆لا ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘̆ل صصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا

تامولعملا تاذل لÓغتصسا ،ةراعدلاو
لبق نم ةمكحم ةينمأا ةطخ دادعإا مت
ثلا˘ث̆لا ير˘˘صضح˘̆لا ن˘˘مألا ح˘̆لا˘˘صصم
دصصرتو عبتت اهلÓخ نم مت ،يلخادلا
لحملا اذكو مهيف هبتصشملا تاكرحت
ةحصص نم دكأاتلا دعب ، هيف هبتصشملا
دو˘جو ي˘ف ة̆ل˘ث˘م˘ت˘م̆لا تا˘مو̆ل˘ع˘م̆لا
لخاد̆ب م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم̆لا صصا˘خ˘صشألا
هبتصشملا فيقوت مت ،رغاصشلا لحملا
دعب ، لحملا نم برقلاب يصسيئرلا هيف
طبصض مت نأا ناكملا ةمهادم مت كلذ
دعب و ةاتف مهتقفرب صصاخصشأا ةثÓث
روثع̆لا م˘ت ر˘غا˘صشلا ل˘ح˘م̆لا صشي˘ت˘ف˘ت

ىلع (ةاتفلا ) اه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم̆لا ةزو˘ح̆ب
يوتحت لمحلا عنمب ةصصاخ ءاود ةبلع

65 عومجم اهب طاصشمأا ةثÓث ىلع
ىلإا فارطألا لك ليوحت مت ثيح ،ةبح
يلخادلا ثلاثلا يرصضحلا نمألا رقم
و ، ةينونا˘ق̆لا تاءار˘جإلا لا˘م˘كت˘صسل
يف قيقحتلا تاءارجإا لامكتصسا دعب
مهيف هبتصشملا قح يف زجنأا ، ةيصضقلا

لحم ءاصشنإا عوصضومب يئازج فلم
مدق نيأا، ةراعدلاو قصسفلا ةصسراممل

ليكو مامأا هبجو˘م̆ب ة˘ي˘صضق̆لا فار˘طأا
،ةلصشنخ ةمكح˘م ىد̆ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج̆لا

لاحأا ،يروفلا لوثملا تاءارجإاب Óمع
مكحلا يصضا˘ق ى̆ل˘ع ة˘ي˘صضق̆لا ف̆ل˘م
قح يف ردصصأا ثيح ،ةمكحملا تاذب
ةصسصسؤومب عاد˘يإا ر˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم̆لا
هبتصشملا صصوصصخب ، ةلصشنخب ةياقولا
ل˘ح˘م ةزا˘ي˘ح ة˘ح˘ن˘ج ن˘ع لوألا ه˘ي˘ف
وأا صصخصشل ةراعدلا ةصسرامم صضرغل
دصصقب غلاب ول و صصخصش ةلاعإا ، رثكأا

. ةراعدلا باكترا

ةحنج ا˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم̆ل̆ل ة˘ب˘صسن̆لا̆ب

صضرغل لحم ةزايح يف ةكراصشملا

هبتصشملل ةبصسنلاب ، ةراعدلا ةصسرامم

،ريغلا ةراعد ةيامح ةحنج ثلاثلا هيف

تحت نايقبتملا امهيف هبتصشملا ةيقب امأا

ىل˘ع ر˘ي˘غ̆لا ءار˘غإا ة˘ح˘ن˘ج عو˘صضو˘م

امهتمكاحم ليجأات مت دقو ، ةراعدلا

. مداقلا عوبصسألا ىلإا

ةنتاب قيرط تأرامعب أرغاشش Óحم لغتشستو صصاخششأأ5 نم نوكتت

ةلسشنخ ةنيدمب ةراعدلا و قسسفلا ةسسرامم يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت

 عيبلل ةزهجم ةعطق02 ىلع هتزوحب رثع

 ةطرسشلا ةسضبق يف لجيج ةنيدم طسسو تاردخملا جّورم
تاردخملا يجورم دحأا طاصشنل دح عصضو نم لجيج ةيلو نمأاب لوألا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت
. اصسبلتم هفيقوتب تحمصس يتلا نئامكلا نم ةلصسلصس دعب كلذو لجيج ةنيدم طصسو
يرصضحلا نمألاب ةطرصشلا حلاصصم ىلإا تدرو تامولعم ناف ةيلولا نمأاب مÓعإلا ةيلخل نايب بصسحو
ةدع نابصش طصسو تاردخملا جيورتب موقي رمعلا نم نيثÓثلاو ةعبارلا يف صصخصش دوجو اهدافم لوألا
لÓخ نم جّورملا اذهب ةحاطإÓل ةطخ عصضو يف نمألا رصصانع عرصش اروفو ، لجيج ةنيدم طصسوب ءايحأا

جّورملا اذه ةزوحب رثعو ، اصسبلتم هفيقوتب اهادحإا حمصس يتلاو ريخألا اذهل نئامكلا نم ةلصسلصس عصضو

تاردخملا نم ةعطق02 وحن ىلع ةيلولا ةمصصاعب تاردخملا يجورم طصسو هتيصص عاذ يذلا
. ىرخأا تاعونمم اذكو جيورتلا تادئاع لثمي يلام غلبم ىلإا ةفاصضإا لوادتلاو عيبلل ةزهجم
ردصص ثيح ةيروفلا ةمكاحملا ىلع اهرودب هتصضرع يتلا ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع ينعملا صضرع متو
.ميتنصس ينويلم ةميقب ةيلام ةمارغ ىلإا ةفاصضإا ةذفان انجصس نيتنصسب مكح هقح يف
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 ينوبلاب ةرجألإ تإرايضس بإرضضإإ و ششطعلإ ببضسب

بيهر يرورم ماحدزاو تاقرطلل قلغ ىلع قيفتسست ةنيدملا
ةيماضشنوب ةربقمب ىرثلإ يروو ةيحضضلإ

 «فيسس» تانعطب ينيرسشع باسش لتقم
ىسسيع يبرغ يف

ي˘ن˘ير˘صشع با˘صش ي˘ق˘˘ل
ةليل (يماصس ،ز) ىعدي
ي˘ح˘ب ه˘ف˘ت˘˘ح سسمأا لوأا

ةيدل˘ب˘ب ى˘صسي˘ع ي˘بر˘غ
تانعطلاب ارثأاتم ينوبلا
سضرعت يتلا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
«في˘صس» ة˘ط˘صساو˘ب ا˘ه˘ل
افيزن ه˘ل تب˘ب˘صس ي˘ت˘لاو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ادا˘˘˘ح ا˘˘˘˘يو˘˘˘˘مد
دوعتو .بلقلا ىوتصسم
˘- ة˘ع˘قاو˘لا تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
ن˘˘˘˘ع يور ا˘˘˘˘˘م بصسح
دحأ’ا ةليل نم ةرصشع ةيداحلا ةعاصسلا دودح يف عقو اراجصش نأا -يحلا ناكصس

ةنصس63 رمعلا نم غلبي سصخصش مدقي نأا لبق ةيصضرأ’ا تاحطصسملا ةقطنمب
رمعلا نم غلابلا ةيحصضلا ىلإا ةداح ةلآاب ةنعط هيجوت ىلع رارف ةلاح يف لاز’

بلقلا ىوتصسم ىلع اهنم هدصسج نم قطانم ةدع يف هباصصأا ثيح ةنصس42
ةميرجلا هذهل ةيقيقحلا بابصسأ’ا تلاز’و داح يومد فيزن يف هل ببصست ام
ىلإا باصصملا ليوحت متيل رارف ةلاح يف يناجلا نأاو اصصوصصخ ةلوهجم
هنأا ريغ دصشر نب’ يعماجلا ىفصشتصسملاب ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ةحلصصم
سضعب نأا نيح يف ت’اجعتصس’ا ىلإا هلوصصو دعب قئاقد ةايحلا قراف
رمأا كلذو اذه نيبو ةميرجلا عوقو حرصسم يف هتافو نع ثدحتت رداصصملا

بطلا ىلع رودغملا ةثج سضرعب راجحلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
سسمأا ةيصشع هنفد لبق اذهو هتافو ءارو ةيقيقحلا بابصسأ’ا ةفرعمل يعرصشلا
حلاصصم ترصشاب اهتهج نم . طصشلا قيرطب ةدجاوتملا ةيماصشنوب ةربقمب
ثحبلاو قيقحتلا تاي˘ل˘م˘ع سصا˘صصت˘خ’ا م˘ي˘ل˘قإا ي˘نو˘ب˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا
اهعوقو بابصسأ’و ةعصشبلا ةميرجلا هذه بكترا يذلا يناجلا ىلإا لوصصولل
نأا نيح يف ةنمآ’اب ينادلاو يصصاقلا اهفرعي يتلا ةقطنملا تزه يتلاو

YÉO∫ GCe«ø.كردلا حلاصصمل هصسفن ميلصست نع ثدحتت ىرخأا رداصصم

ةينكضسلإ مهتضصح نع جإرفإلاب ةبلاطملل
لخدتلإ يلإولإ نيدضشانم

0007 نم نويسصقملاو نوعطلا باحسصأا
ةرئادلا مامأا مهجاجتحا نولسصاوي نكسس

0007ـ لا ةمئاق نم نويصصقملاو نوعطلا تافلم باحصصأا  سسمأا لصصاو
ىلع يناثلا مويلل ةرئادلا رقم مامأا ةيجاجتح’ا مهتكرح ةبانع ةيدلبب نكصس
دعب لوأ’ا لوؤوصسملا هتفصصب يلاولا روصضحب اوبلاطو اوددن ثيح يلاوتلا
تافلم يف لصصفلاب ةصصاخلا ةميلعتلا ديصسجت يف ةرئادلا حلاصصم لطامت
يلاولا فرط نم يصضمم رارق كانهو ةدوجوم مهتصصح نأا ةصصاخ نوعطلا
ةصسارد يف عرصشي مل ةرئادلا سسيئر نأا ’إا نوعطلل ةصصصصخملا ةصصحلاب
مهلعجو نيينعملا بصضغو ءايتصسا راثأا ام حلاصصملا لطامتو نوعطلا تافلم
يف ةينعملا تاطلصسلا هيف تعرصش يذلا تقولا يف عراصشلا ىلإا نوجرخي
راظتنا يف نوعطلاب ةصصاخلا ةينكصسلا ةصصحلا نع جارفإ’ا ىرخأ’ا تاي’ولا
ةليلقلا مايأ’ا لÓخ حيتافملا مهميلصست متيصسو  طقف ةعرقلا ةيلمع ءارجإا
ببصست ام  ةيقيقح نكصس ةمزأا نم نوناعي هنأاب نوجتحملا دكأا امك ةمداقلا
جوزلاو اهلهأا ىدل ةدوجوم ةجوزلاف تÓئاعلا سضعب درصشتو تتصشت يف
فرط نمهيف نطقت يذلا نكصسلا نم اهدرط مت تÓئاع كانهو كلذك
يلاوحب ردقت ةبانع ىوتصسم ىلع نوعطلا تافلم ددع نإاف ةراصشإÓل هبحاصص

ةرئادلا سسيئر ىلإا تاميلعت يلاولا ىطعأا دقف سصوصصخلا اذهبو فلم008
ىلع عاصضوأ’ا تلزام نآ’ا دحل نكلو نوعطلا تافلم ةصسارد ةرورصضب

مهت˘كر˘ح ة˘ل˘صصاو˘م ى˘ل˘ع نور˘صصم نو˘ع˘ط˘لا با˘ح˘صصأا نإا˘ف اذ˘ه˘لو ا˘ه˘لا˘ح
نم نكصسلا نم مهتيعصضو ةيوصست يهو مهبلاطم ةيبلت ةياغ ىلإا ةيجاجتح’ا

دق مهنأا ةصصاخ ةينكصسلا مهتصصح نع جارفإÓل دعوم نع نÓعإ’ا لÓخ
اوصضفر  مهنأا امك ةينعملا تاهجلا لطامت طصسو راظتن’ا لوط نم اومئصس
يبلاط باحصصأا تافلم ةصسارد يف قÓطن’ا دنع مهتافلم ةصسارد متت نأاب

تماقو ةصسوردم مهتافلم نأا ةصصاخ3102 ىلإا1102 ةنصس نم نكصسلا
ةميدق مهتافلمو طورصشلا مهيف رفوتتو مهتانكصسل ةيناديملا ةنياعملاب ناجللا

MƒQjá aÉQì.يعامتجا نكصس007ـ لا ةصصح نم مهؤواصصقإا مت كلذ عمو
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تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘˘ح˘˘صصأا سشا˘˘ع

سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘˘صص نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو
بب˘صسب ا˘ب˘ي˘صصع ا˘مو˘ي ن˘ي˘˘ن˘˘ث’ا
هفل˘خ يذ˘لا يرور˘م˘لا ما˘حدز’ا

هاجتاب ةيصسيئر تاقرط ةدع قلغ
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع
نيب ط˘بار˘لا ي˘صسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا

61 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
ا˘م ي˘قر˘صشلا ة˘ن˘يد˘م˘لا ل˘˘خد˘˘مو
رتوتلاو ر˘ج˘صضلا ح˘مÓ˘م ه˘ق˘فار
هوجو ىلع ةموصسرملا لاعفن’او
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ير˘ط˘لا ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسم
لوحت يذلا يرورملا ظاظتك’ا
ةا˘˘ي˘˘ح سصغ˘˘˘ن˘˘˘ي م˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
ىلع مادقإ’ا مت املك نينطاوملا

ةصصاخ ةينطولا تا˘قر˘ط˘لا ق˘ل˘غ
عا˘ف˘تر’او ف˘ي˘صصلا ل˘صصف ي˘˘ف
يفو.ةرارحلا ةجرد يف لجصسملا

تايانبلا ناكصس مدقأا ددصصلا اذه
«ة˘ن˘يزوز˘لا» ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘يرادإا ة˘ع˘با˘ت˘لا

ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘حا˘˘ب˘˘صص

ةبانع و «ينوبلا» نيب يصسيئرلا
ةراجحلاب «فورخ نيع» ةقطنمب
بايغ ىلع اجاجتحا سسيراتملاو
ن˘م د˘يزأا د˘ن˘˘م بور˘˘صشلا ءا˘˘م˘˘لا
ر˘ي˘ب˘ع˘ت د˘ح ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسأا
ببصست يذلا ر˘مأ’ا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
رييغت و ةريبك ماحدزا ةلاح يف
طصسو و˘ح˘ن رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ي˘ف
ىلإا هجوت˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا

سسوبيصس) قيرطك ىرخأا تاقرط
فر˘ع ا˘م˘ك (م˘ي˘هار˘˘بإا يد˘˘ي˘˘صس -
ملاصس يديصس نم يدؤوملا قيرطلا

اقانتخا راجحلا هجتاب قيلÓعلو
نم ديدعلاب عفد اريبك ايرورم
ةر˘˘˘جأ’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘صس با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصأا

مهجاردأا ةدوعلا ىلإا تابكرملاو
يدؤوت يتلا ري˘باو˘ط˘لا ن˘م ا˘فو˘خ
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تر˘˘صصا˘˘ح˘˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘˘ب
سسمصشلا ةع˘صشأا تح˘ت تا˘قر˘ط˘لا
ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بصسحو. ة˘قرا˘ح˘˘لا
تايفنحلا فافج نإاف نيبصضاغلا

ىلع اموي51 نم رثكأ’ لصصاوت

ع˘˘˘م ت’ا˘˘˘صصت’ا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘˘لا

ىلع هايملل ةيرئازجلا ةصسصسؤوم
عصضولا نأا ’إا ينوبلا ىوتصسم
ن˘م ه˘مر˘ح ا˘م ه˘لا˘ح ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ظ
عا˘ف˘ترا ل˘ظ ي˘ف ءا˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘لا
ة˘˘˘˘جا˘˘˘˘حو ةرار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘جرد
ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ل˘خد˘ت˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق اذ˘˘ه بر˘˘صشل˘˘ل
بغ˘˘˘˘صشلا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘كم تاو˘˘˘˘˘ق
ةينعملا تاطلصسلا نم ةريخصستب
مامأا قيرطلا حت˘ف ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو
ن˘م د˘يزأا د˘ع˘˘ب رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح
ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘˘غ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘عا˘˘صس
نينطاوملا نم تائملا ةاناعمو
ما˘ق م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م. ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو
ةكرحب ةرجأ’ا تارايصس وقئاصس
ق˘ير˘ط˘لا او˘ق˘ل˘غأاو ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ل يدؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘عر˘˘ف˘˘˘لا
ثيح ةنيدملا طصسوب تارايصسلا
ةرجأ’ا تارا˘ي˘صس و˘ق˘ئا˘صس ف˘قو˘ت

دو˘جو مد˘ع بب˘صسب ل˘م˘ع˘لا ن˘˘ع
نم ةرجأ’ا تارايصس يلمعتصسم
امم ةبانع ةنيدم طصسول ينوبلا
يد˘ي˘صس ق˘˘ير˘˘ط ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘لإا ىدأا

او˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ي˘نو˘ب˘لا رو˘˘صشا˘˘ع
ةبانع ةي’ول لقنلا ريدم لخدتب

طورصش عم قفاوتي لح داجيإ’
ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘صس ي˘ق˘ئا˘صس ل˘م˘ع
ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم ل˘خد˘ت˘ت نأا ل˘ب˘ق
لقنو نيجتحملا ةئدهتب موقتو
لقنلا ريدم ىلإا مه˘ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م
.حورطملا مهلاغ˘صشنا ه˘ي˘لإا ع˘فر˘ل
تا˘ف˘ل˘م با˘ح˘صصأا م˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ن˘˘˘كصسلا

مامأا اوجتحا ةزارخ يح ىوتصسم
يلاو نيبلاطم ةبانع ةي’و رقم
م˘ه˘ت˘صصح ن˘ع جار˘فإ’ا˘ب ي’و˘لا

نيدكؤوم يعامتج’ا نكصسلا نم
ى˘ل˘˘ع د˘˘جاو˘˘ت˘˘ت م˘˘ه˘˘ت˘˘صصح نا˘˘ب
مت ديدعلا اهنمو يحلا ىوتصسم
نم ةدع روهصش د˘ن˘م ا˘ه˘ما˘ح˘ت˘قا

يحلا جراخ نم نينطاوم فرط
ادو˘˘عو نأا م˘˘غر˘˘لا˘˘ب رو˘˘كذ˘˘م˘˘˘لا
نأا سساصسأا ىلع مهل تمدق ةقباصس
ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م تا˘˘˘ن˘˘˘كصسلا هذ˘˘˘˘ه
لا˘ي˘صسو˘صسلا تا˘ف˘ل˘م با˘ح˘صصأ’
.بنعلا داو ةيدلبب ةزارخ ةقطنمب

   هايملل ةيرئإزجلإ تانيمطت مغر

 ءايحأا ةدع ينطاوم قرؤوي تايفنحلا حسش و هايملا ةمزأا لسصاوت
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ءا˘ي˘حأا ةد˘ع نا˘˘كصس ي˘˘كت˘˘صشي
ها˘ي˘م ة˘مزأا ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘˘ب

ذ˘ن˘م تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘لا ح˘صشو ة˘ق˘˘نا˘˘خ
ءا˘ي˘ت˘˘صسا ن˘˘م داز ا˘˘مو، عو˘˘ب˘˘صسأا
دوعو وه مهرمذتو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ن˘ي˘م˘ط˘تو
كانه نوكت نل هنأاب ةبانع ةدحو
نأا ريغ ةفئاصصلا هذه هايملل ةمزأا

’ ةعا˘صسلا د˘ح˘ل دو˘عو˘لا ع˘ي˘م˘ج
 .قرو ىلع اربح لازت

ةبانعب ءايحأا ةدع ونطاوم ربع
عبات˘لا سسيد˘لا ر˘ج˘ح رار˘غ ى˘ل˘ع
را˘م˘ع يد˘ي˘˘صس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ا˘˘يرادإا
نيعباتلا  ةنيزوزلا و لورصصلا،

0001 ي˘ح ، ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ءايحأاو ، سشيرلا عارذب نكصسم
م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘صسا ن˘ع لا˘حر˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ة˘˘مزأا ءازإا د˘˘يد˘˘صشلا م˘˘هر˘˘مذ˘˘تو
ذنم مهتايفنح تصسم يتلا هايملا
ل˘كصشم˘لا نأا ة˘صصا˘˘خو عو˘˘ب˘˘صسأا
تا˘˘جرد عا˘˘˘ف˘˘˘ترا ع˘˘˘م ن˘˘˘ماز˘˘˘ت
ثيح يفيصصلا مصسوملاو ةرارحلا
نوصشيعي ءايحأ’ا كلت ينطاق نأا
،موي لك ةدح ديزت سشطع ةمزأا

مهتايفنح رزت مل هايملا نأا ثيح
نوناعي مهلعج ام عوبصسأ’ا ذنم
نع ثحبلا ةلحر ءارج نيرمأ’ا
جيراهصص بلج لÓخ نم هايملا
ع˘ي˘با˘ن˘ي˘لا ها˘ي˘م ءا˘ن˘ت˘قاو ها˘ي˘˘م˘˘لا

ةيندعملا هايملا ءارصش فيلاكتو
اهيف رثكي ةرتفلا هذه نأا ةصصاخ
عافترا ببصسب هاي˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صسا
ة˘˘ياد˘˘ب اذ˘˘كو ةرار˘˘ح˘˘لا تا˘˘جرد
ىلإا باهذلاو يفيصصلا مصسوملا
ةدوعلا دنعو ةحابصسلل ئطاصشلا
ةربتعم تايمك كÓهتصسا متيصس
اذ˘كو ما˘م˘ح˘ت˘صسÓ˘ل ها˘ي˘م˘لا ن˘˘م
مهنإاف سضرغ˘لا اذ˘ه˘لو ل˘ي˘صسغ˘ل˘ل
ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا نود˘صشا˘ن˘ي

لعج ام .لجاعلا لخدتلا ةرورصض
ىلإا نوؤوجلي ءايحأ’ا هذه ينطاق

يتلاو ها˘ي˘م˘لا ج˘يرا˘ه˘صص ءا˘ن˘ت˘قا

0001 مايأ’ا هذه اهنمث ىدعتي
ءاملا ريفوت فدهب جيرهصصلل جد
ثيح ةيرورصض ةيويح ةدام يهو
ءازإا مه˘صضا˘ع˘ت˘ما نا˘كصسلا ىد˘بأا
ةمزأاو سشطعلا ويرانيصس راركت
ةرم لك يف رركتت يتلا هايملا

ةمزأا نأا ةصصاخ ةبصسانم لك يفو
نا˘كصسلا ا˘ه˘˘صشا˘˘ع د˘˘ق سشط˘˘ع˘˘لا

نآ’ا رركتو ناصضمر رهصش لÓخ
سسف˘ن ة˘ن˘صس ل˘كو ف˘˘ي˘˘صصلا ع˘˘م
نوبلاطي مهنإاف اذهلو لكصشملا
ة˘يرذ˘ج لو˘ل˘ح دا˘ج˘˘يإا ةرور˘˘صضب
مهتاناعم ءاه˘نإاو ل˘كصشم˘لا اذ˘ه˘ل
مهتفلك يتلا هايملا جيراهصص عم
يف.مهلهاك تلقثأاو ةظهاب انامثأا
و˘˘ن˘˘طاو˘˘م مد˘˘˘قأا قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ
سسمأا ينوب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ن˘يزوز˘لا

حصش ببصسب قير˘ط˘لا ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع
اهنم نونا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘مزأا

نود اذهو عوبصسأا نم رثكأا ذنم
ةمز’ا هذهل انكاصس دحا كرحي نأا
ريبكلا عافتر’ا عم تنمازت يتلا
اوبلا˘ط ا˘م˘ك، ةرار˘ح˘لا تا˘جرد˘ل
داجيإاو لجاعلا لخدتلاب يلاولا

مهقهرأا يذلا لكصشملا اذهل لح
.فيصصلا لصصف ةيادب عم اريثك
ىلإا ببسسلا تعجرأا هايملل ةيرئازجلا

ةرركتملا تاعاطقنلا و لاغسشألا
يئابرهكلا رايتلل

هايملل ةيرئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م

با˘ب˘صسأا تع˘جرأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ةد˘˘حو
و لا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘صشأ’ا ى˘˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘˘مزأ’ا
رايتلا يف ةرركتملا تاعاطقن’ا
ه˘تد˘كأا ا˘م بصسحو ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلا
ةيرئاز˘ج˘لا˘ب مÓ˘عإ’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
ببصس نإا˘ف ة˘با˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل
ر˘ج˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ها˘ي˘م˘لا ل˘كصشم
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نÓ˘˘ل ع˘˘جار سسيد˘˘˘لا
امأا، يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا
تدكأا دقف سشيرلا عارذ ةقطنمب
يموي مهل هايملا عيزوت مت هنأاب
ل˘˘كصشلا˘˘ب تب˘˘صسلاو ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ي˘ق˘ط˘ن˘م سصو˘صصخ˘بو،ي˘فا˘˘كلا
د˘˘ق˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘يزوز˘˘˘لا و لور˘˘˘صصلا
نأاو ’اغصشأا كانه نأاب تحصضوأا
امأا،ا˘ي˘ج˘يرد˘ت دو˘ع˘ي˘صس ع˘يزو˘ت˘لا
نإا˘ف لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا سضع˘ب
ى˘لإا ع˘˘جار ا˘˘ه˘˘ب˘˘صسح ل˘˘كصشم˘˘لا
بب˘صسب ي˘عا˘صسلا م˘ج˘ح˘لا سصق˘˘ن
تنأا˘م˘ط ا˘ه˘ن˘كل جارو˘˘ف ف˘˘قو˘˘ت
دوعيصس عيزوتلا نأاب نينطاوملا
لح نم ءاهتن’ا درجمب ايجيردت
نم .م˘ه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا

ة˘ي’و و˘ن˘طاو˘م تا˘ب ر˘خآا بنا˘ج
تانيمطتلا يف نوقثي ’ ةبانع
رركت لظ يف ةصصاخ دوعولاو
لح داجيإ’ لصصوتلا نود ةمزأ’ا
ثي˘ح، ل˘كصشم˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا نأا

ة˘ن˘صس نأا ى˘ل˘ع تد˘كأا د˘ق تنا˘˘ك

ن˘م ل˘˘صضفأا نو˘˘كت˘˘صس9102

عيزوتب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ه˘ت˘ق˘با˘صس
نم و تايدل˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ها˘ي˘م˘لا

ءاج ام بصسح اذهو ةيعونلا ثيح
ةر˘˘˘˘ئاد سسي˘˘˘˘ئر نا˘˘˘˘صسل ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ةياهن «ةعاصس رخآا«ل لÓغتصس’ا
ثي˘ح ي˘صضا˘م˘لا ر˘ب˘صسم˘يد ر˘ه˘صش
لاغصشأاب نو˘مو˘ق˘ي م˘ه˘نأا˘ب ف˘صشك
ىربكلا ءادو˘صسلا طا˘ق˘ن˘لا سسم˘ت
هايم˘لا ع˘يزو˘ت ى˘ل˘ع تر˘ثأا ي˘ت˘لا
ط˘ط˘خ˘م˘لا ق˘فو اذ˘هو ة˘ي’و˘لا˘ب
ةمدخلا نيصسحتل ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘صس’ا

لا˘˘غ˘˘صشأ’ا سسم˘˘تو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘˘لاو
ةطبارلا ةانقلا و ةجلثوب جاروف
فاصضأاو، تاصشينحو ةصسكام نيب
طاقنلا هذهب لاغصشأ’ا ةبصسن نأا

درجمب هنأاو ةئاملاب08 تغلب
ر˘ه˘صشأ’ا لÓ˘خ ا˘ه˘ن˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا
نإاف ةلب˘ق˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ن˘م ى˘لوأ’ا

ةيعون ةلقن دهصشتصس ةبانع ةي’و
ة˘ي˘عو˘ن˘لاو ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا ثي˘˘ح ن˘˘م
ل عصستي انازخ كانه نأاب متتخاو،

نأاو بع˘˘˘كم ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘م ف’آا01
رخآ’ا و˘ه تق˘ل˘ط˘نا ه˘ب لا˘غ˘صشأ’ا

نو˘كي˘صس ه˘ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘ن’ا د˘˘ن˘˘عو
ةدع هنم ديفتصسي ةريبك ةفاصضإا
سسيد˘لا ر˘ج˘ح رار˘غ ى˘ل˘ع ءا˘ي˘حأا
ن˘كل، ةزار˘خ˘ب و را˘م˘ع يد˘ي˘صس،
ف˘صصت˘ن˘م ي˘ف ن˘ح˘نو نآ’ا د˘ح˘ل

ل˘˘˘˘˘˘كصشم و9102 ة˘˘˘ن˘˘˘صس
ها˘ي˘م˘لا ة˘مزأا ع˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

 .رخآا راعصشا ىلإا ةلصصاوتم

 ةفلتخم قطانم يف قئإرح ةدع دامخإإ مت اميف

ةدرابلا نيعب نيللا حمقلا نم تاراتكه4 نم ديزأا قارتحا
نيع ةيدلب ديصصلا نيع ةيرقب بلاطوب ةقطنمب حمق لوصصحم قيرح رارغ ىلع قطانم ةدعب قئارح دامخإا لجأا نم سسمأا لوأا ةبانع ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت

يلاوح داقنا مت نيأا فصصنو ةعاصس يلاوح ةيرصشبو ةيدام تايناكمإا اهل ترخصس يتلا ةيلمعلا تمادو، نيل حمق تاراتكه5,4 يلاوحب ةقورحملا ةحاصسملا تردق ثيح ةدرابلا

ةعماج بناجب،ةبيعصشلاب ميهاربإا يواصسيع ةصسردم،دايز داوب ةيبجاحلا نم لكب باصشعأا قئارح دامخإا لجأا نم حلاصصملا تاذ تلخدت امك ،حمقلا لوصصحم نم تاراتكه5
رخآا قايصس يف،باصشعأ’ا نم ةريبك ةحاصسم قارتحا يف لثمتت ةيدام رئاصسخ ةفلخم ةبقلا داو يح، مصساقلب ديعلب يح،ةبورخلا يح،ملاصس يديصسب قيلÓعل ةقطنم، روصشاع يديصس

رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش ةباصصإا فلخ لورصصلا ةقطنمب نيترايصس مادطصصا يف لثمتت لوأ’ا ثداحلا، رورملا ثداوحب قلعتت تÓخدت6 ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلجصس

 .ةيران ةجاردب ةرايصس مادطصصا رثا رمعلا نم يناثلا دقعلا يف نيباصش ةباصصإا فلخ يناثلا ثداحلا، ةنصس23 و34
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يحب بلقلا ىوتصسم ىلع ىرخأاو رصسيألا هبناج تفدهتصسا ةنعط ىّقلت نأا دعب ةروطخلا ةتوافتم حورجب ينيرصشع باصش بيصصأا
.ىفصشتصسملا ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع هلقن لول ةريخألا هصسافنأا ظفلي نأا داك نيأا ملاصس يديصس

ةباصصإلا ةروطخل ارظن ةايحلا قرافي نأا داك

 بلقلإ ىوتصسم ىلع ةنعطل سضّرعتي باصش
ملاصس يديصسب لاقن فتاه لجأإ نم

صصاخصشأا3 فيقوت عم

 سسيك فلأإ06 نم رثكأإ زجح
  ةدلقملإ ةمصشلإ نم

نم مرشصنملا عوبشسأ’ا ةياهن ةبانع ةي’وب نمأ’ا حلاشصم تنكمت

يتلا ةدلقم ةمشش قيوشست نونهتمي سصاخششأا3 طاششنل دح عشضو

ةقرف تحجن.قيوشستلل ةزهاج تناك يتلا سسايكأ’ا ف’آا اهنم تزجح

ةي’و نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملاب لخدتلاو ثحبلا

ةيرشضحلا ةميرجلا ةبراحم راطإا يف مرشصنملا عوبشسأ’ا ةياهن ةبانع

نم ددعل هوبششم طاششن سصوشصخب اهتايرحت جيوتت نم اهعاونأا ىتششب

سصاخششأا30 فيقوت نم ةدلقم ةمشش جيورت لاجم يف سصاخششأ’ا

دارفأا دمتعا نيذلا ةنشس14و13 نيبام مهرامعأا حوارتت مهيف هبتششم

عمج دعب كلذو مهب ةحاطإÓل ةئجافملا لماع ىلع ةروكذملا ةقرفلا

،هوبششملا مهطاششنو مهتاكرحت سصوشصخب تامولعملا نم يفكي ام

ةمششلا ةدام نم ةربتعم ةيمك زجح نم اشضيأا ةيلمعلا هذه تنكم ثيح

نÓمحت سسي˘ك00206 ةزوجحملا ةيمكلا تغل˘ب ثي˘ح ،ةد˘ل˘ق˘م˘لا

ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتشسا دعبو اذه ،«رقيت«و «زاونوب’» يتمÓع

ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا د˘حأ’ا مو˘ي م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ق˘ح˘ب

سضرع ةيشضق نع تقؤوملا سسبحلا مهعاديإاب ترمأا يتلا ةشصتخملا

يراجت طاششن ةلوازمو كÓهتشسÓل ةلباق ريغ ةعاشضب عيبلل عشضوو

ةي’ول نمأ’ا ةيريدم هتردشصأا يذلا نايبلل اقفوو اذه ،ةشصخر نودب

ةثÓثلا مهيف هبتششملا دحأا ميدقت مت دقف ةيشضقلا هذه سصوشصخب ةبانع

ةلشصفنم ىرخأا ةيشضق نع ءاشضقلا مامأا ةنشس53 رمعلا نم غلابلا

يف يئاشضق مكح دي˘ق ا˘ه˘نأا˘شش ن˘م ة˘بذا˘ك تارار˘قإا˘ب ء’دإ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

عاديإا رمأا هقح يف ردشص نيأا ،ريغلل ةيئاشضقلا قباوشسلا ةفيحشص

متي يتلا ىلوأ’ا ةرملا تشسيل اهنأا هيلإا ةراششإ’ا ردجت امو اذه ،سسبحلا

ليبشس ىلعف ،ةبانعب ةدلقملا ةمششلا نم ةربتعم تايمك اهيف زجح

ينطولا كردلل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تز˘ج˘ح ر˘شصح˘لا ’ لا˘ث˘م˘لا

.سسيك فلأا06 ةبارق8102 ةنشس نم سسرام رهشش ةي’ولاب

h. g`

 ايرث اجمانرب رطصست ةبانع ةيدلب

 لÓقتصس’إ ديعل75 ـلإ ىركذلإ ةبصسانمب
يديعل  ـلا75 ىركذلا ةبشسانمب ايرث اجمانرب ةبانع ةيدلب ترطشس

دغ موي ةيدلبلا وهبب ت’افتح’ا قلطنتشس ثيح،بابششلاو لÓقتشس’ا

ةروثلاب ةشصاخلا ةيفارغوتوفلا روشصلل سضرعم،ةينطو ديششانأا ثبب

كا˘ن˘ه نو˘كي˘شسف د˘غ د˘ع˘ب ا˘مأا،ا˘˘ه˘˘ئاد˘˘ه˘˘ششو ىر˘˘ب˘˘كلا ة˘˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةشصاخ ةيفارغوتوف روشصو تÓجم سضرع نمشضتي يخيرات سضرعم

عم ىركذلا لوح ةيخيراتو ةي˘فا˘ق˘ث تا˘ق˘با˘شسم،ا˘ه˘ئاد˘ه˘ششو ةرو˘ث˘لا˘ب

ليعامشسإا يمششاهلا يفاقثلا زكرملا˘ب ن˘يز˘ئا˘ف˘لا ى˘ل˘ع ز˘ئاو˘ج ع˘يزو˘ت

م˘ت ر˘ي˘ششع ن˘ي˘ع ئ˘طا˘ششبو،ي˘نا˘شسح˘لا نا˘شسح ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لاو

Óيل ةعشساتلا ةعاشسلا دنع ةيليوج4 موي رهاشس ينف لفح ةجمرب

ةفاقثلا رادو ةبانع ةي’ول ةفاق˘ث˘لا ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب م˘ظ˘ن˘ي˘شس

رشضخل خيششلا نان˘ف˘لا، ن˘م ل˘ك ه˘ي˘ي˘ح˘ي فا˘ي˘شضو˘ب د˘م˘ح˘م نو˘ن˘ف˘لاو

يرشصع فولامو ةيرئازج تاعونم.رولكلفلا عون يف يششوروادمل

ةيرئازج تاعونم،يبانعلا ميركب فورعملا يزورق ميرك نانفلا عم

ح˘لا˘شص نا˘ن˘ف˘لا ع˘م ل˘ي˘شصأ’ا ة˘قر˘ف،ي˘با˘ن˘˘ع˘˘لا ي˘˘ح˘˘ت˘˘ف نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا ع˘˘م

روهمجلا ىلع ةينطولا ةيارلا عيزوت لفحلا لÓخ متيشس امك.يلاوغ

U¢.Ü.رشضاحلا
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اهجلاع يتلا ةيشضقلا يهو

ءاشضق سسلجم سسمأا ةحيبشص

ة˘˘ثÓ˘˘ث ل˘˘ث˘˘م ثي˘˘ح ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع

ةمكحم ةئي˘ه ما˘مأا نو˘م˘ه˘ت˘م

ة˘ي˘فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسإ’ا تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا

ةبوشسنملا مهتلاب مهت˘ع˘با˘ت˘م˘ل

باكتراب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو م˘ه˘ي˘لإا

يدمعلا لتقلا ةلواحم ةيانج

اذه ،ددعتلاب ةقرشسلا ةحنجو

ةثداحلا فلم نم سصلختشسيو

51/20/8102 خ˘يرا˘ت˘ب ه˘نأا

ن˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع ى˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت

م˘˘لا˘˘شس يد˘˘ي˘˘شسب ير˘˘شضح˘˘˘لا

ةحلشصم لابقتشسا هدافم اغÓب

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسإ’ا

نبا يعما˘ج˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب

حورجب اباشصم اشصخشش دششر

رعت رثإا ةروط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
ّ

ه

ا˘يدو˘ت نأا ا˘تدا˘ك ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘ع˘˘ط˘˘ل

.هتايحب

ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘˘م˘˘˘˘م
لقنتت ةي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا
نأاب نّيبت نيأا ىفششتشسملا ىلإا
ة˘ي˘˘ح˘˘شضلا˘˘ب ق˘˘ّل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا «ه.خ» ى˘م˘˘شسم˘˘لا

ىقلت يذ˘لا ة˘ن˘شس42 رمع˘لا
قرتخا رجنخ لامعتشساب ةنعط
ىرخأا ةنع˘طو ر˘شسيأ’ا ه˘ب˘نا˘ج
رششابتل بلقلا ىوتشسم ىلع
اهتا˘ير˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ه˘ج˘لا
،ةيشضق˘لا تا˘شسبÓ˘م ف˘ششكل
مّدقت دقف لشصتم قايشس يفو
«ه.ك» ىمشسم˘لا ع˘ئا˘قو˘لا مو˘ي

ىلإا ةنشس62 رمعلا نم غلابلا
عاديإا لجأا نم ةطرششلا تاوق
ةقفر هدجاوت اهدافم ىوكشش

ءانثأا «ه.خ» ةيحشضلا هقيدشص
ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت

ّ
ءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’ا ى˘˘˘لإا ه˘˘˘شض

ملاشس يديشس يحب يششحولا
،ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب ى˘لإا ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
نيح عئاقولا هتهج نم ادراشس
دد˘˘˘شصب نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ف˘˘˘˘ششك

ةيدلب ىلإا «ه.خ» ةقفر هّجوتلا
سضر˘˘ت˘˘ع˘˘ي نأا ل˘˘˘ب˘˘˘قّ ط˘˘˘ششلا

نيح سصاخششأا ةثÓث امهقيرط
ى˘˘لإا ر˘˘ي˘˘ششت ة˘˘عا˘˘شسلا تنا˘˘ك
ع˘بر˘لاو ة˘شسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘عا˘˘شسلا

ر˘˘˘˘مأ’ا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘يو ،’اوز
لاحلا ةيشضق يف نيمهتملاب
«م.ب«و «سش.م.ر» ،«أا.سش»
ة˘˘˘قر˘˘˘˘شس او˘˘˘˘لوا˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا
ةيحشضلا نأا ريغ ا˘م˘ه˘شضار˘غأا
مهحنم سضفرو مهمواق «ه.خ»
ل˘ع˘ج ا˘م˘م لا˘ق˘ن˘لا م˘ه˘˘ف˘˘تا˘˘ه
ر˘˘˘ه˘˘˘ششي «أا.سش» ى˘˘˘م˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
هل هّجويو ههجو يف انيكشس

ا˘شضرأا ها˘ت˘ط˘ق˘شسأا ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘ع˘˘ط
مهتم˘لا ن˘م ةد˘عا˘شسم˘ب كلذو
«سش.م.ر» ماق تقو يف «م.ب»
تناك قاروأا ة˘ظ˘فا˘ح ة˘قر˘شسب
غلبمو قئاثو اهب ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب

.يلام

ى˘˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
اولثم دق ةثÓث˘لا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا

ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ما˘˘مأا سسمأا
ة˘ي˘فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسإ’ا تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ةبوشسنملا مهتلاب مهت˘ع˘با˘ت˘م˘ل
مهباكترا يف ةلثمتملاو مهيلإا

يدمعلا لتقلا ةلواحم ةيانج
ىلإا ةفاشضإا رارشصإ’ا قبشس عم

.ددعتلاب ةقرشسلا ةحنج

ةحوارتملا ء’ؤوه ركنأا ثيح

52 و02 ني˘ب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا
ةقلعتملا ىلوأ’ا ةمهتلا ةنشس
عم يدمعلا لت˘ق˘لا ة˘لوا˘ح˘م˘ب
اوفرتعا امنيب رارشصإ’ا قبشس
امم ةقرشسلا ةحنج مهباكتراب

عمتشست ةمكحملا ةئيه لعج
اهنيب نمو فارطأ’ا ةفاك ىلإا
سسم˘˘ت˘˘ل˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق دو˘˘ه˘˘ششلا
ةبوقع طيلشست ةماعلا ةباينلا

مهدشض اذفان انجشس ةنشس02
رق اميف

ّ
تايانجلا ةمكحم تر

تاونشس5 ةبوقعب مه˘ت˘نادإا
ةّلدأا تتبث نأا دعب اذفان انجشس

.ةيشضقلا يف مهطّروت

ةئيهتلا نيصسحتو ريوطت لجأا نم ةربتعم ةيلام ةفلغأا اهل تصصصصخ اميف

ةيومنتلإ عيراصشملإ نم ديدعلإ دصسجت ينوبلإ ةيدلب حلاصصم
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ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘˘شصم تشصشصخ
ةربتعم ةيلام ة˘ف˘ل˘غأا ي˘نو˘ب˘لا
جماربلا نم ديدعلا ديشسجتل
بشسحب ةيومنتلا عيراششملاو
ءايحأ’او تاعاطقلا تاجايتحا

تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا بشسح˘˘˘ب اذ˘˘˘هو
ةوطخلا هذ˘ه ي˘تأا˘تو ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ر˘ي˘ب˘كلا ما˘م˘ت˘˘ه’ا را˘˘طإا ي˘˘ف
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا ه˘˘˘ت˘˘˘لوأا يذ˘˘˘لا
ةيلحملا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

لجأا نم ةينارمعلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا فور˘˘ظ ن˘˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘ت
ريوطتو نينطاوملل ة˘ي˘مو˘ي˘لا

اذكو ةيدل˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
ي˘ششي˘ع˘م˘لا ىو˘ت˘شسم˘˘لا ع˘˘فر
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

.ينوبلا ةيدلب

03 يلاوحب رمأ’ا قلعتيو
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘عور˘˘˘ششم
نم عاطقلاو ءايحأ’ا فلتخم

نكشسم009 يح ةئيهت اهنيب
يذ˘لاو ز˘كر˘م˘لاو ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا˘˘ب

ـب رد˘ق˘˘ي غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ه˘˘ل سصشصخ

ىلإا «جد00.000.005.7»
يئزج ديدجت عورششم بناج
ي˘ح˘ل ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا تا˘˘كب˘˘ششل

24 ي˘ل˘خد˘م ا˘ن˘كشسم054

نكشسم002 ي˘˘حو34و
غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب

(جد00.000.000.3)
جا˘ي˘˘شس ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا اذ˘˘كو
ي˘˘ح˘˘ل يراو˘˘ج˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘˘لا
زاجنإا عم ليعامشسا براششوب
ءا˘ن˘ت˘قاو ة˘ف˘ششا˘˘كلا ءاو˘˘شضأ’ا

ىلإا ةفاشضإ’اب4X4 ةفارج
رو˘ح˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت عور˘ششم كلذ

ملا˘شس يد˘ي˘شس ي˘ح˘ب نارود˘لا
ة˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شص عور˘˘˘˘ششم اذ˘˘˘˘كو
ربع ريهطتلا ةكبشش ديدجتو
ديدجت كلذكو ةيدلبلا ءايحأا
ي˘ح˘ل ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘شش

CNDر˘ط˘ششلا لور˘˘شصلا
ة˘˘كب˘˘شش د˘˘يد˘˘ج˘˘˘تو ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا

نكشسم007 يحل ريهطتلا
يناثلا ر˘ط˘ششلا م˘لا˘شس يد˘ي˘شس
ة˘كب˘شش د˘يد˘˘ج˘˘تو ة˘˘نا˘˘ي˘˘شصو
ربع برششلل ةحلاشصلا هايملا
رارج ءان˘ت˘قاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا

ز˘كر˘م ل˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإاو ع˘˘فار
هز˘ي˘ه˘ج˘تو م˘يد˘ق˘لا ة˘شسار˘ح˘لا
ئطاششب ة˘ي˘شسم˘ششلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب
ةعبرأا زيهجتو م˘لا˘شس يد˘ي˘شس
ةديدج ةبقارمو ةشسارح زكارم
ئطاششب ة˘ي˘شسم˘ششلا ة˘قا˘ط˘لا˘ب
تايواح ءانتقاو ملاشس يديشس
يديشس ئطاشش ةدئافل ةمامق
ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘ه˘˘جاو˘˘لاو م˘˘لا˘˘شس
يحب ريهطتلا ةكبشش ديدجتو

ملاشس يديشسب انكشسم082
ريهطتلا  ةكبشش راشسم رييغتو

يديشسب انكشسم043 يحب
ع˘م˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب ه˘˘ط˘˘برو م˘˘لا˘˘شس

ينوبلا مم0001 يشسيئرلا
ة˘شسار˘ح ز˘كار˘م ءا˘ن˘ت˘قا اذ˘كو
ةيشسكتو ملاشس يديشس يحب

يحل يشسيئرلا ج˘ه˘ن˘لا ق˘ير˘ط

ةئيهتو1 ر˘ط˘ششلا لور˘شصلا
يناثلا رطششلا لينلا داو يح
يشسيئرلا جهنلا ليهأات ةداعإاو
ةكبشش ديدجتو يراديب يحل
عو˘ن ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘˘نإ’ا

DELمقر يئ’ولا قيرطلل

يراديب يح لوط ىلع32
قيرط˘لا لو˘ح˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا

ةفا˘شسم ى˘ل˘ع2 ةر˘شضخو˘˘ب

ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘˘عإاو م0021
روح˘م ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ةقط˘ن˘مو ةرد˘شسو˘ب˘ب نارود˘لا

ة˘فا˘شسم ى˘ل˘ع دو˘ه˘ششلا ن˘ي˘˘ع

عورششم اذكو ط/م0052
عاطق تاقرطلا ةئ˘ي˘ه˘ت ما˘م˘تإا

جهنلاو ةيبا˘ششلا ي˘ح˘ل3و2
طبار قيرط زاجنإاو يشسيئرلا
نازخلاو يدلبلا عرفلا  نيب
ةئيه˘تو ةرور˘عزو˘ب˘ب ي˘ئا˘م˘لا

لور˘شصلا˘ب تشسمار˘تو˘شس ي˘ح
ةكبشش ديدجت عورششم اذكو
عو˘ن ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘˘نإ’ا

DELيديشس رحبلا ةهجاول
ةئيهتو ميمرت لاغششأاو ملاشس
م˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو سسراد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ردقي يلام فÓغب ةيشسردملا

جد00.455.965.51 ـب
ةرا˘نإ’ا ة˘كب˘شش د˘يد˘ج˘ت اذ˘كو

DEL عو˘ن ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
زكرم ينوبلا يشسيئرلا جهنلل

جد00.000.000.21 ـب
ةرا˘نإ’ا ة˘كب˘شش د˘يد˘ج˘ت اذ˘كو

قيرطللDEL عو˘˘ن ن˘˘م
لوأا عرا˘˘˘شش ن˘˘˘ي˘˘˘ب ط˘˘˘بار˘˘˘˘لا
ةيدلب دودح ةياغ ىلإا ربمفون

ةدا˘عإا عور˘ششم اذ˘كو ة˘با˘˘ن˘˘ع
ني˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا ل˘ي˘هأا˘ت
ةرد˘شسو˘ب˘˘ب نارود˘˘لا رو˘˘ح˘˘م
ىلع دوهششلا ني˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘مو

مامتإاو ط/م0052 ةفاشسم

3و2 عاطق تاقرطلا ةئيهت
.يشسيئرلا جهنلاو ةيباششلا

ةيلمعلل ديدج خيرات ديدحت راظتنا يف

ةرصضخوبب213 يحب ليحرتلإ يف ةبغإرلإ تÓئاعلإ ءاصصحإإ
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ةر˘˘ئاد ح˘˘لا˘˘شصم تعر˘˘شش
ي˘ف ن˘ي˘ن˘ث’ا سسمأا ي˘نو˘ب˘لا
ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘شصحإا

يحب213 ي˘ح˘ب ن˘ط˘˘ق˘˘ت
ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غار˘˘˘لا ةر˘˘˘شضخو˘˘˘ب
ةشسوتيلاكلا ى˘لإا ل˘ي˘حر˘ت˘لا

ن˘˘ي˘˘˘شضفار˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘جإا ع˘˘˘م
ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لاو
د˘ه˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا˘˘ب

.مازتلاو

ن˘˘˘م تار˘˘˘ششع˘˘˘لا نا˘˘˘˘كو
نم نيردحنملا نينطاوملا
لوأا اوماق روكذملا يحلا
ق˘ل˘˘غو جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا˘˘ب سسمأا

ةر˘ئاد˘ل ل˘با˘ق˘م˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا

. ليحرتلاب نيبلاطم ينوبلا

تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شسلا تنا˘˘˘˘˘كو

ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

ليحرت ةيلمع ليجأات تررق

يحب نط˘ق˘ت ة˘ل˘ئا˘ع538

ى˘لإا ةر˘شضخو˘˘ب˘˘ب213

ـب ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا تا˘˘˘ن˘˘˘كشس

لاحرب ةيدلبب (ةشسوتيلاكلا)

ي˘ف ةرر˘ق˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو

.طرافلا ناوج03لا

نإا˘˘ف ا˘˘نردا˘˘˘شصم بشسحو

ر˘مأا د˘ق نا˘ك ة˘ي’و˘لا ي˘لاو

ةر˘˘ئاد ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ح˘˘˘لا˘˘˘شصم

ل˘ي˘جأا˘ت˘ب ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘بو

خيرات ىلإا ليحرتلا ةيلمع
دحل هديدحت متي مل قح’
بق˘˘˘˘˘˘ع كلذو ة˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘شسلا
تار˘˘˘˘˘˘ششع جا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘حا
ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةامشسملا ةزهاجلا تويبلاب
ر˘ق˘م ما˘مأا (تا˘ه˘ي˘لا˘ششلا) ـب
ينوبلا ةرئاد رقمبو ةي’ولا

ى˘لإا ل˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘شضفار
ة˘˘شسو˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م
كل˘م˘ت˘ب او˘ب˘˘لا˘˘ط ن˘˘ير˘˘خآاو
ةديششملا ةيراقعلا ةيعوأ’ا
.ةزهاجلا مهتانكشس اهقوف

ن˘˘˘م تار˘˘˘ششع˘˘˘لا نا˘˘˘˘كو
ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةعقاولا ةزهاج˘لا تو˘ي˘ب˘لا˘ب

ةرشضخوبب213 ي˘˘ح˘˘˘ب

ةي’ولا رقم ةلا˘ب˘ق او˘ج˘ت˘حا

552 نم رثكأا نأاب نيدكؤوم

ةيلمعب ةين˘ع˘م ر˘ي˘غ ة˘ل˘ئا˘ع

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘لا

نيبلا˘ط˘مو (ة˘شسو˘ت˘ي˘لا˘كلا)

ةرور˘˘شضب نأا˘˘ششلا اذ˘˘ه ي˘˘ف

ة˘ي˘شضرأ’ا ع˘ط˘ق˘لا كي˘ل˘م˘˘ت

ي˘لا˘ششلا ا˘ه˘قو˘ف ةز˘ج˘ن˘م˘˘لا

ةناعإ’ا نم مهنيكمتو تاه

ىلع مهدعاشست يتلا ةيلاملا

ةمرتحم تانكشس ءانب ةداعإا

ءا˘عو˘˘لا سسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ل

. يراقعلا
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ةريخأ’أ هذه ددع فعاسضت لظ يف لجيج ةي’وب تاطلسسلأ عجاسضم سضقي يقيقح سسوباك ىلإأ ةيئأوسشعلأ غرافملأ فلم لوحت
لكسشم ءأوتحأ ىلإأ ةيمأرلأ دوهجلل سسكاعم ىحنم يف ةي’ولأ نم ةقطنم نم رثكأأ ىوتسسم ىلع ميسشهلأ يف رانلاك اهراسشتنأو

. ةيعيبطلأ تأءاسضفلأ فلتخمب تايافنلل يئأوسشعلأ يمرلأ تافلخم ىلع ءاسضقلأو سشينروكلأ ةمسصاعب ةلئاسسلأو ةبلسصلأ تايافنلأ

 ينقتلأ مدرلأ زكأرم جراخ بسصت تايافنلأ نم نط فلأأ05 نم رثكأأ

تاجاجتحلا نم ةجوم رجفت ةيئاوسشعلا غرافملا
لجيجب ةيناويحلا ةورثلا ةدابإا يف ببسستتو

يواسشلأ ريغتملاب عجأرملأ ءأرثإأ وحن

ةغللا مسسقب رتسساملا وجيرخ اهيف عدبي ةفلتخم عيسضاوم
ةنتابب ةيغيزامألا ةفاقثلاو
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ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘لأ ر˘˘فو˘˘ت م˘˘غرو
ز˘˘كأر˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي’ا˘˘˘م
كلذ نأأ ’إأ ينقتلأ مدرلل ةيرشصع
تايافنلأ ءأو˘ت˘حأ ي˘ف م˘ها˘شسي م˘ل
يشصحت تتاب يتلأ ةي’ولأ ميلقإاب

نم نط فلأأ05 نم رثكأأ ايموي
ا˘ه˘ي˘مر م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لأ
مقر وهو ةيئأو˘ششع˘لأ غرا˘ف˘م˘لا˘ب
با˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف رو˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘با˘˘˘ق
ةجلاعمل ةحشضأو ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘شسإأ

ردشصت˘ي تا˘ب يذ˘لأ ف˘ل˘م˘لأ أذ˘ه
ةمشصاعب ةئيبلأ ةامح تامامتهأ
 . سشينروكلأ

ىلإأ تايافنلأ لكششم لوحتو
تاطلشسلل يقيقح عدشص ردشصم
ة˘˘˘جو˘˘˘م ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ب
اهيف تببشست يتلأ تاجاجتح’أ
نم رثكأاب ة˘ي˘ئأو˘ششع˘لأ غرا˘ف˘م˘لأ

ةد˘ع ي˘ن˘طأو˘م مد˘قإأو ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م

ق˘ير˘ط سضر˘ت˘عأ ى˘ل˘ع ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ا˘ه˘ق˘ل˘غو ة˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لأ تا˘˘ن˘˘حا˘˘شش
هذ˘ه ع˘˘ن˘˘م ل˘˘جأأ ن˘˘م ل˘˘ما˘˘كلا˘˘ب
اهتلومح غيرف˘ت ن˘م تا˘ن˘حا˘ششلأ
نم ةبيرقلأ غرا˘ف˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
مهنأأ ىلع ن˘يد˘كؤو˘م م˘ه˘ن˘كا˘شسم
امدعب ةريخأ’أ هذهب اعرذ أوقاشض
أدا˘˘˘ح ا˘˘˘عأد˘˘˘شص ل˘˘˘˘كششت تتا˘˘˘˘ب
اهل ةمخاتم˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ نا˘كشسل
ءأرج مومشس نم هزرفت ام لعفب

ن˘ع كي˘ها˘ن ا˘ه˘تا˘يو˘ت˘ح˘˘م قر˘˘ح
ة˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘كيإ’أ ا˘˘ه˘˘تا˘˘شسا˘˘كع˘˘نأ
ىلع اه˘عو˘قو م˘كح˘ب ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ

لب مهن˘كا˘شسم ن˘م ر˘ج˘ح ى˘مر˘م
ةيعيبطلأ تأءاشضفلأ سضعب نمو
حا˘˘ن˘˘ج˘˘لأ ئ˘˘طا˘˘شش رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ت˘حو ز˘يز˘ع˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع يد˘˘ي˘˘شسب
ردا˘شصمو ة˘ي˘˘عأرز˘˘لأ ي˘˘شضأرأ’أ
اهب رخزت يت˘لأ ة˘ي˘فو˘ج˘لأ ها˘ي˘م˘لأ

اهببشست نع كيهان قطانملأ هذه
ةدعب ةينأويحلأ ةورثلأ ةدابإأ يف

قو˘˘˘ف˘˘˘ن لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘م
ةيششا˘م˘لأ سسوؤور ن˘م تأر˘ششع˘لأ

ةجيتن مانغأ’أو راقبأ’أ أديدحتو
نم اقÓطنأ ةماشس أدأوم اهلوانت
. غرافملأ هذه

دد˘˘ن ل˘˘شصت˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو
رأركتب تايدلبلأ نم ددع ءاشسؤور
ي˘˘ق˘˘ئا˘˘شس ى˘˘˘ل˘˘˘ع تأءأد˘˘˘ت˘˘˘ع’أ
ل˘ق˘ن˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لأ تا˘˘ن˘˘حا˘˘ششلأ
غرافملأ نم ددع وحن تايافنلأ

هذ˘˘˘˘ه نأأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م
ا˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ تأءأد˘˘ت˘˘ع’أ
يف تببشست دق نومثلم سصاخششأأ
تانحاششب ةربتعم رأرشضأأ قاحلإأ
اهيقئا˘شسب ى˘ت˘حو ة˘ما˘م˘ق˘لأ ل˘ق˘ن
ةفاظنلأ لا˘م˘ع ن˘م م˘ه˘ي˘ق˘فأر˘مو
م˘ه˘ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ بي˘˘شصأأ ن˘˘يذ˘˘لأ
هذ˘ه ءأر˘ج ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م حور˘˘ج˘˘ب
ا˘˘هرر˘˘ب˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لأ

ل˘يو˘ح˘ت م˘ه˘شضفر˘ب ا˘هو˘م˘عز˘ت˘م
ىلإأ اهيف نونكشسي يتلأ قطانملأ

نم يتلأ ةماشسلأ تايافنلل بكم
ىذأ’أ نم ريثكلأ قاحلإأ اهنأاشش
بشسحف يرششبلأ رشصنعلاب سسيل
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ن˘ي˘˘تور˘˘ث˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘نإأو
مغر أذ˘ه ثد˘ح˘ي ، ة˘ي˘نأو˘ي˘ح˘لأو
ز˘كأر˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ثأد˘ح˘ت˘˘شسأ
تايدلب نم ددعب ينقتلأ مدرلأ
نم اهنم ةريبكلأ اميشس ةي’ولأ
تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ل˘كششم ءأو˘ت˘حأ ل˘˘جأأ
ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لأو ي˘ئا˘ه˘ن ل˘˘كششب
رأد نأأ ريغ ةيئأوششعلأ غرافملأ
ةدعب ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع تل˘ظ نا˘م˘ق˘ل
تا˘جا˘ج˘ت˘ح’أ ل˘ي˘لد˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ناكشس ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لأ ة˘ب˘خا˘شصلأ

ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب ة˘ن˘ي˘˘مد˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
سضو˘ح˘لأ عور˘ششم˘ل م˘˘ه˘˘شضفرو
دجأوتم˘لأ مدر˘لأ ز˘كر˘م˘ب ي˘نا˘ث˘لأ
ءÓ˘˘ت˘˘مأ د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘˘خأ’أ هذ˘˘˘ه˘˘˘ب
قرغأأ يذلأ رمأ’أ لوأ’أ سضوحلأ

تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ف تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ةد˘˘ع
. ةيلزنملأ
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ةفا˘ق˘ث˘لأو ة˘غ˘ل˘لأ م˘شسق د˘ه˘ششي
يبرعلأ بدأ’أ ةيلكب ةيغيزامأ’أ

،10 ةن˘تا˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘ب نو˘ن˘ف˘لأو
ع˘ي˘شضأو˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ششقا˘ن˘˘م
ةبلط اهيلإأ قرطت يتلأ ،ةماهلأ
يتلأو ،ر˘ت˘شسا˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ع˘فد˘لأ
ع˘ي˘شضأو˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘˘م تلوا˘˘ن˘˘ت
ةمدخ اهنأاشش نم يتلأ ،ةفداهلأ
بغري نم لكو بلاطلأو ذيملتلأ
،يواششلأ ريغ˘ت˘م˘لأ ي˘ف ثح˘ب˘لا˘ب
ءأرذ˘ع ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لأ
ةيغيزامأ’أ ةفاقثلأ يف نيثحابلل
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ن˘غ˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب
تأريغتملأو ،ديلاقت˘لأو تأدا˘ع˘لأ
قطانملأ فÓتخأ ىلع ،ةيوغللأ
ة˘˘ع˘˘فد˘˘لأ تز˘˘ي˘˘م˘˘ت د˘˘قو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ب
يعماجلأ م˘شسو˘م˘ل˘ل ة˘جر˘خ˘ت˘م˘لأ
،عيشضأوملل ريبك عونتب ،يلاحلأ

تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسأ كلذو
ل˘كا˘ششم ة˘ج˘لا˘ع˘مو ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لأ

يتلأ عيشضأوملأ نيب نمو ،ةنيعم
تاحورطأأ نمشض اهت˘ج˘لا˘ع˘م م˘ت
ملشس تلمشش ةشسأرد ،هذه جرختلأ
ةيغيزام’أ ةغللأ سسيردت روطت

أذ˘ه ا˘ن˘مو˘˘ي ى˘˘لإأ5002 ذنم
ميلقإا˘ب ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
با˘˘ت˘˘ك ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لأ
ة˘ن˘˘شسل˘˘ل يوا˘˘ششلأ ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب
ن˘ي˘كم˘ت˘ل ي˘ئأد˘˘ت˘˘بأ ة˘˘شسما˘˘خ˘˘لأ
ةدا˘˘م˘˘لأ م˘˘شضه ن˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لأ
ه˘نو˘شسرا˘م˘ي ر˘ي˘غ˘ت˘م˘ب ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ
ام ،ةيمويلأ مهتايح يف ةلوهشسب
ةغللأ سسيردت لعجي نأأ هنأاشش نم
،احشضأو Óهشس مهيدل ةيغيزامأ’أ

ءاقتنأ لÓخ نم تمت دقو أذه
ةبلطلأ اهلوانت يتلأ عيشضأوملأ
م˘ه˘تا˘حور˘طأأ ي˘ف نو˘جر˘خ˘ت˘م˘˘لأ

ةفاقثلأو ةغللأ مشسق سسيئر أذكو

،ي˘˘لا˘˘ح˘˘ن لا˘˘م˘˘ج ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأ’أ

ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ل ر˘˘طؤو˘˘م˘˘ك

تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ق˘فو ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘م˘˘لأ

ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف سسأروأ’أ ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م

اهتأريغتمبو ةيغيزا˘مأ’أ ة˘غ˘ل˘لا˘ب

بات˘ك ى˘لإأ ة˘فا˘شضإأ ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لأ

ملعت ىلع ةدعاشسملل ينورتكلإأ

بكأو˘ت نأأو ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’أ ة˘غ˘ل˘˘لأ

تاغللأ ةيقب لثم اهلثم رشصعلأ

ملاع تلخد يتلأ تاشصشصختلأو

فدهب ،ةيتامولع˘م˘لأو ،ة˘ن˘م˘قر˘لأ

ةيغيزا˘مأ’أ ة˘غ˘ل˘لأ ئدا˘ب˘م م˘ل˘ع˘ت

درفنأ ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ئد˘ت˘ب˘م˘ل˘ل ا˘م˘ي˘شس

جمأرب قلخ يف ةبلطلأ نم ةلمج

،ةيواشش تاجهل ثÓثب ةيقيبطت

قطانملأ قفو ،ةيل˘ئا˘ب˘قو ة˘ي˘بأز˘م

نأأ ىلع ،ةبلطلأ اهنم ردحني يتلأ

ةيقب ىلع لمعلأ Óبقتشسم متي

ى˘ل˘ع ة˘ي˘غ˘يزا˘م’أ تأر˘ي˘غ˘ت˘م˘˘لأ
˘ما˘مأأ ة˘ي˘تا˘نز˘لأو ة˘ي˘قر˘ت˘˘لأ رأر˘˘غ
كل˘ت ن˘م أو˘مد˘ق ة˘ب˘ل˘˘ط د˘˘جأو˘˘ت
م˘ه˘ت˘شسأرد نو˘لوأز˘ي ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ةيغيزامأ’أ ةفاقثلأو ةغللأ مشسقب
.ةنتاب ةعماجب

نو˘م˘ئا˘ق˘لأ ف˘كع˘ي ا˘م˘ي˘ف أذ˘˘ه
ى˘لإأ ة˘جر˘خ˘ت˘م˘لأ ة˘ع˘فد˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
بتك لكشش يف مهلامعأأ ةمجرت
اعجرم نوكتل ا˘ه˘ت˘عا˘ب˘ط م˘ت˘ي˘شس
ة˘˘غ˘˘ل˘˘لأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لأ ل˘˘˘كل
ةقوفتمل ريبك ثحب ،ةيغيزامأ’أ
يوحي فرشصلأو وحن˘لأ ة˘ع˘فد˘لأ

ةحفشص004 ةيغيزامأ’أ روذجلأ
ة˘˘فا˘˘شضإا˘˘ك ،با˘˘ت˘˘ك عور˘˘ششم˘˘ك
ريغتملأ يف يم˘يدا˘كأ’أ ثح˘ب˘ل˘ل
ةيغيزامأ’أ ةغللأ نمشض يواششلأ
ىلإأ اهب نومتهملأ فكعي يتلأ
.عماج مجعم نمشض اهديحوت

ةرهاظتل ةعباسسلا ةعبطلا قÓطنا
 ةملاقب دودسسو ئناوم

سسمأأ موي ةحيبشص «ةلبع لامك» ديشسلأ ةملاق ةي’و يلأو فرششأأ

حرشسملأ مامأأ نم ، دودشس و ىنأوم ةرهاظت قÓطنأ ىلع لوأ’أ

نيمثتو ةيقرت » راعشش تحت ، ةملاق ةنيدمب «يكيرت دومحم» يدلبلأ

ةينمأ’أ ،ةيندملأ ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ رو˘شضح˘ب ،«ءا˘قرز˘لأ ن˘ه˘م˘لأ

ةرشسأأو يندملأ عمتجملأ يلثمم ،نييلحملأ نيبختنملأ ،ةيركشسعلأو

.مÓعإ’أ

درأوملأو يرحبلأ ديشصلأ ةيريدمل سضرعم ميظنت تفرع ةبشسانملأ

يرحبلأ ديشصلل تاي’و˘لأ ن˘ي˘با˘م ة˘كر˘ت˘ششم˘لأ ة˘فر˘غ˘لأو ة˘يد˘ي˘شصلأ

با˘ب˘ششلأ ة˘ير˘يد˘م ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ة˘ير˘يد˘م ة˘كرا˘ششمو تا˘ي˘ئا˘م˘لأ ة˘ي˘بر˘تو

ةيريدم ،ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ،ة˘ي˘ئا˘م˘لأ درأو˘م˘لأ ة˘ير˘يد˘م ،ة˘شضا˘ير˘لأو

حلاشصملأ ةيريدم ،تاباغلأ ةظفاحم ،نيينهملأ ميلعتلأو نيوكتلأ

ةينطولأ ةلاكولأ يف ةلثمم معدلأ ةزهجأأ ،ةيحÓفلأ ةفرغلأو ةيحÓفلأ

بابششلأ ليغششت معدل ةينطولأ ةلاكولأ ،رغشصملأ سضرقلأ رييشستل

ىلع دكأأ ةي’ولأ يلأو .ةلاطبلأ ىلع نيمأاتلل ينطولأ قودنشصلأو

ميدقت أذكو تايئاملأ ةيبرت ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شس’أ ة˘ل˘ج˘ع˘ب ع˘فد˘لأ ة˘ي˘م˘هأأ

أذه يف رامثتشس’أ ىلع با˘ب˘ششلأ ع˘ي˘ج˘ششت˘ل ة˘مزÓ˘لأ تÓ˘ي˘ه˘شست˘لأ

ريفوت يف مهاشسي هنأأ ةشصاخ هتفلكت ةلقو هتيدودرمل أرظن لاجملأ

رفوتو نينطأوملأ لوانتم يف نوكت ةشضفخنم راعشسأاب كامشسأ’أ

تايناكمإ’أ ىلع جرع امك ،كلذل ةمزÓلأ دودشسلأو مئÓملأ خانملأ

ةزهجأأ فلتخم ربع عاطقلأ أذهب سضوهنلل ةلودلأ اهترخشس يتلأ

نيوكتلأ ز˘كأر˘م˘ب تا˘شصشصخ˘ت ح˘ت˘ف ة˘ي˘نا˘كمإأ ى˘لإأ ة˘فا˘شضإأ ،م˘عد˘لأ

.تايئاملأ ةيبرت لاجم يف نيوكتلل ينهملأ

طورشش مأرتح’ نينطأوملأ سسيشسحت ةرورشضب تاميلعت ىدشسأأ امك

لابقإ’أ نوكي نيأأ فيشصلأ لشصف يف ةشصاخ ،كامشسأ’أ لقنو ظفح

.ةداملأ هذه ءانتقأ ىلع أريبك

سسيشسحتلأو ةيعوت˘لأ ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لأ ة˘كرا˘ششم ةرور˘شض ى˘لإأ ة˘فا˘شضإأ

ةميخو جئاتن نم هل امل ةيئاملأ كربلأو دودشسلأ يف ةحابشسلأ راطخأاب

.دأرفأ’أ ىلع

يف ةحابشسلأ رطخ» لوح ينأولهب سضرع ميدقت اهتللخت ةرهاظتلأ

دشسب يهيفرتلأ د˘ي˘شصلأ ة˘ق˘با˘شسم ي˘ف ن˘يز˘ئا˘ف˘لأ م˘ير˘كتو ،«دود˘شسلأ

.تايئاملأ ةيبرت لاجم يف مشسر نشسحأأ ةقباشسمو ،نأدمحوب

∫.YõGdójø

يقأوبلأ مأأ

 يسصقأا باسش راحتنا ةلواحم
ششوبب نيعب لمع بسصنم نم

اقرح راحتنأ ةلواحم ىلع  يناثلأ هدقع يف باشش سسمأأ حابشص مدقأأ

هابتنأ تفل ىلإأ هنم ةلواحم يف  سشوبب نيع ةيدلب رقم قوف نم

اهراعششإأو يقأو˘ب˘لأ مأأ ة˘ي’و˘ب سشو˘ب˘ب ن˘ي˘ع˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ

نإاف ةيحشضلأ طيحم نم هانيقتشسأ ام بشسحو  سشيمهتلأو ةرقحلاب

راطإأ يف لمع بشصنم نم هئاشصقإأ وه  ةلواحملأ ىلع همأدقإأ ببشس

هباتنأ ديدشش بشضغ ةظحل مامأأو (siad) يعامتج’أ جامدإ’أ دوقع

ةدام هتزوحبو ةيدلبلأ رقم ةيانب قوف هدوعشص ’إأ ةليشسو نم دجي مل

هل˘هأأ ن˘م سضع˘ب ’و˘لو هد˘شسج ي˘ف را˘ن˘لأ لا˘ع˘ششإا˘ب أدد˘ه˘م ن˘يز˘ن˘ب˘لأ

يف ناكل هتلعف نع لودعلاب هعانقإأ نم أونكمت نيذلأ هئاقدشصأأو

ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم لبق نم هليوحت متيل  ىتوملأ دأدع

. سشوبب نيعب تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلأ

ةشصحلأ حشش مامأأو هنأأ انرداشصم تدافأأ ةيدلبلأ حلاشصم اهتهج نم

بابششلأ نم ريبكلأ ددعلأ ءاشضرإأ نم نكمتت مل ةيدلبلل ةحونمملأ

دشصق  يعامتج’أ طاششنلأ ةيريدم ىدل تلخدت هيلعو لمعلأ يبلاط

ةشسام ةجاحب هنوكل. لمع بشصنم هحنمو ةيحشضلأ ةلاحب لفكتلأ

GCMªó.RgÉQ                                                                     .هيلإأ

ةليسسملأ

 دهاجم ةافو فلخي رورم ثداح
فيسسم ةيدلبب

تيمم رورم ثداح03.21 ةعاشسلأ دودح يف سسمأأ لوأأ ءاشسم عقو

ةرايشس بÓقنأ رثإأ ةليشسملأ ةي’و ةنابخلأ ةرئأد فيشسم ةيدلب لخدمب

08  رمعلأ نم غلابلأ يزرح ناشضمر دهاجملأ  ةافو فلخ امثيح

ىلإأ هلقن مت ثيح ةروطخلأ ةتوافتم حورجب هنبأ ةباشصإأو  ةنشس

ةيدلبلأ تأذب تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلاب ثثجلأ ظفح ةحلشصم

ناكشس اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت نمأ’أ حلاشصم تحتف اميف

أدجأوتم موحرملأ ناك دقف ةراششإÓل  ةيحشضلأ ةلئاع ةشصاخو ةيدلبلأ

.03/60/9102 موي ةليشسملاب كردلأ ىلع ةحوتفملأ بأوبأ’أ ءانثأأ
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ةيصصخصشلإ حلاصصملإ تاباقن

نيب ةبانعب يئلولآ داحتلل ةيباقنلآ عورفلآ دهصشت
فد˘ه˘ب كلذو ة˘ي˘ل˘خآد تا˘˘عآر˘˘صص ىر˘˘خألآو ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لآ
حلاصصم ةمدخ راعصشب ةماعلآ اهتنامأآ ىلإآ لوصصولآ
لجأآ نم ةليصسو ىلإآ لوحتت عقآولآ يف اهنكلو لامعلآ

اهللغ˘ت˘صسآ لل˘خ ن˘م ة˘ي˘صصخ˘صشلآ ح˘لا˘صصم˘لآ ة˘مد˘خ
وهو قرطلآ ىتصشب تاصسصسؤوملآ ءآردم ىلع طغصضلل
ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م د˘ق˘ف˘ي ي˘ئلو˘لآ دا˘ح˘تلآ ن˘م ل˘ع˘˘ج ا˘˘م
.هتيقآدصصم

بلطي لجيجب يعماج بلاط
ششماه ىلع هتليمز دي

جرختلإ ةركذمل امهتصشقانم

لجيجب ىيحي نب قيدصصلآ ةعماجب يعماج بلاط ماق
لخآد هل ةليمز دي بلطب ةقوبصسم ريغ ةجرخ يفو
اهيف سشقان يتلآ ةعا˘ق˘لا˘ب آد˘يد˘ح˘تو ة˘ع˘ما˘ج˘لآ رآو˘صسأآ
. جرختلآ ةركذم نابلاطلآ

تلصسلصسم˘لآ ة˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘عو بلا˘ط˘لآ آذ˘ه ل˘غ˘ت˘صسآو
لهأآ هرصضح يذلآ هجرخت لفح ةيكيصسكملآو ةيكرتلآ
تصشقان يتلآ ة˘ب˘لا˘ط˘لآ ل˘هأآ آذ˘كو ه˘ئا˘قد˘صصأآو ر˘ي˘خألآ
لكصشب ةريخألآ هذه دي بلطل اهجرخت ةركذم اهرودب
تّود يتلآ تا˘ق˘ي˘ف˘صصت˘لآو د˘يرا˘غز˘لآ ط˘صسو ي˘م˘صسر
مل ةقباصس يهو ثدحلآ آذه تنصضتحآ يتلآ ةعاقلآ
امم لبق نم لجيج ةعماجب جرختلآ تلفح اهفرعت

طصسو ةعاصسلآ ثيدح ىلإآ لوحتت ةعقآولآ هذه لعج
. ةعماجلآ ةبلط

ميعز ببصسب بعر
عماصسم ىلإآ غلب
هنأآ «لاقلآو ليقلآ»
دبع عآديإآ دعبو
ميعز طصسابلآ

داحتإآ يدان سسيئر
سسبحلآ ةبانع
لبق نم تقؤوملآ
ةيئاصضقلآ تاهجلآ

يف بعرلآ عرز
نم ديدعلآ بولق
رودت يتلآ ءامصسألآ

تاهبصش اهلوح
كلذو ةيلولاب داصسف
مهئاعدتصسآ نم افوخ
.ةلآدعلآ فرط نم

 روظحملإ يف عوقو
ي˘ف «ترو˘ب˘صس ن˘ي˘ي˘ب» ة˘كب˘˘صش تع˘˘قو
رصشن تداعأآ نأآ دعب كلذو روظحملآ

عفآدم ةيطع نب يدهم اهرصشن ةروصص
سضقانتلآ ةمق اهيف يبرغملآ بختنملآ

يف ةيرطقلآ ةكبصشلآ هصسرامت ام عم
لا˘ف˘طأآ ةرو˘صصلآ ر˘ه˘ظ˘ت ثي˘ح ،ع˘قآو˘لآ
يف نيعمتجم ةيفير ةقطنم نم نودبي
سسأا˘ك ن˘م˘صض ةآرا˘ب˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل نا˘˘كم
يكذ فتاه ةصشاصش ربع ممألل ايقيرفإآ

يهو «ةرثؤوملآ ةروصصلآ» ـب اهتفصصوو
مهلاثمأآو لا˘ف˘طألآ ءلؤو˘ه تع˘ن˘م ي˘ت˘لآ

بب˘صسب تا˘يرا˘ب˘م˘لآ هذ˘ه ةد˘ها˘صشم ن˘˘م
.ثبلآ قوقح ءلغ

 ةمصصبلاب باختنإإ زاهج نوعرتخي ةبلط
ةعماج نم ةبلط ماق
ةلقروب حابرم يدصصاق
تيوصصتلل زاهج عآرتخإاب
يف ريوزتلآ عنمل ةمصصبلاب
ةبلطلآ مدق دقو تاباختنإلآ
جرخت ةركذم يف كلذ
سصصصخت سسناصسيل ةداهصش
حرصش دقو ينقتورتكلإآ
حرصش ءانثأآ ةيلمعلآ ةبلطلآ
زاهجلآ آذه يتأايو ةركذملآ

يف عآرتخإلآ آذه يتأايو
يذلآ يبعصشلآ كآرحلآ لظ
  .ةهيزن تاباختنإاب بلاطي

91 ةعمجلآ ةريصسم ءانثأآ موديق حتاف ةعاصس رخآآ روصصم
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ريب˘ك˘لا رود˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘ب˘شسإ’ا ““ا˘كرا˘م““ ة˘ف˘ي˘ح˘شص تدا˘ششأا
عم يليÓب فشسوي يرئازجلا يلودلا هب موقي يذلا

9102 اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا سسأا˘ك ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
دودر˘م˘لا˘ب ة˘هو˘ن˘م ،ر˘شصم ي˘ف ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف رود˘ت ي˘ت˘لا
امدنع لاغ˘ن˘شسلا ما˘مأا ة˘شصا˘خ ه˘ب ر˘ه˘ظ يذ˘لا ر˘ي˘ب˘ك˘لا

مهتلهأا ةنيمث طاقن ثÓث ءارحشصلا يبراحم حنم
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تجر˘˘عو ،ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘ث رود˘˘˘لا ىلإا
ن˘با ةر˘ي˘شسم ي˘ف ءادو˘شسلا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ىل˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإ’ا

هلازتعا يف ببشستت تداك يتلاو5102 ماع نارهو
نم تاونشس عبرأ’ فاقيإ’اب هتبقاعم دعب مدقلا ةرك
نيياكوكلا ةدا˘م ي˘طا˘ع˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع ““فا˘ك˘لا““ ل˘ب˘ق
،ن˘ي˘ما˘ع ىلإا ه˘ت˘بو˘ق˘ع ن˘م ““سسا˘˘ت˘˘ل““ سصل˘˘ق˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق
ىلإا را˘ششت˘ن’ا ة˘˘ع˘˘شساو˘˘لا ““ا˘˘كرا˘˘م““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص ترا˘˘ششأاو
ةرك ةشسرامم ىلإا داع يذلا يليÓبل ةيوقلا ةميزعلا

ةيشسنرفلا ةشسماخلا ةجردلا يف7102 ماع مدقلا
قئاقد ي˘ف كرا˘ششو ة˘ل˘ما˘ك˘لا ة˘شصر˘ف˘لا ل˘ن˘ي م˘ل ه˘ن˘ك˘ل
يشضايرلا يجرت˘لا˘ب لا˘حر˘لا ط˘ح˘ي نأا ل˘ب˘ق ةدود˘ع˘م
ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ب ه˘˘ع˘˘م جو˘˘ت ن˘˘يأا ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا
يرود˘لا ي˘ب˘ق˘ل ىلإا ة˘فا˘شضإا ن˘˘ي˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م˘˘ل
،ا˘ي˘لا˘ح ه˘ب˘ع˘ل˘ي يذ˘لا رود˘لا ىل˘ع تدد˘ششو ،ي˘شسنو˘ت˘لا

م˘ج˘نأا ق˘با˘شسلا ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا بع’ ح˘˘ب˘˘شص ثي˘˘ح
كت˘فاو ،حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب بنا˘ج ىلإا ر˘شضخ˘لا بخ˘ت˘ن˘م
باشسح ىلع يشضاملب لامج ةليكششت يف ايشساشسأا اناكم
.يناميلشس مÓشساو يميهارب نيشساي لثم رابك موجن

هديري يرسصملا كلامزلا

نأاب ةيرشصم مÓعإا لئاشسو تفششك ،رخآا قايشس يفو
م˘جا˘ه˘م˘لا تع˘شضو د˘ق ير˘شصم˘لا كلا˘مز˘لا يدا˘˘ن ةرادإا
،ا˘ه˘تر˘ك˘ف˘م ي˘ف ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ركذو ،ةلبقملا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةرتف يف همشضل
نأا˘ب ““ترو˘ب˘شس ن˘طو˘لا““ ير˘شصم˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا

ه˘ع˘م ل˘شصاو˘ت˘لا نو˘لوا˘ح˘ي ير˘شصم˘لا يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘˘شسم
عم ةرهاقلا يف هدجاوت نيلغتشسم ،هنم بارتق’او
م˘˘˘مأ’ا سسأا˘˘˘ك ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل  ر˘˘˘˘شضخ˘˘˘˘لا
قافتا ىلإا هعم لشصوتلا ةيناكمإا لجأا نم ،ةيقيرفإ’ا

عم عيقوتلا هل قحي هناو ةشصاخ كلامزلل عيقوتلاو
ي˘تأا˘تو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘نا˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ر˘˘خآا دا˘˘ن يأا

فرششملا مهتمدقم يفو كلامزلا يريشسم ةبغر
رفظلا مهتلواحم يف ،يشضترم ريمأا يدانلل ماعلا

ي˘جر˘ت˘˘لا يدا˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب
ل˘˘ي˘˘حر˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘˘شسو˘˘˘ي ي˘˘˘شسنو˘˘˘ت˘˘˘لا

لÓ˘خ ا˘بر˘ه˘ك م˘ع˘ن˘م˘لا د˘ب˘ع دو˘م˘ح˘˘م م˘˘ه˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا˘ب ه˘ك˘شسم˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
يليÓب يرئازجلا مجنلاب مامته’ا اذه يتأاي ،هيدان
مامتها لحم ،قباشس تقو يف ناك يذلا تقولا يف

.يرشصملا يلهأ’ا يدانلا ميرغلا نم ةشصاخ

ةقفر هتيؤورل امخسض ايلام اسضرع مدقي يرطقلا دسسلا
  هفوفسص يف حاجنوب

ا˘شضر˘ع ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا يدا˘˘ن ةرادإا تق˘˘ل˘˘ت
م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘شضل ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا د˘˘شسلا ن˘˘م ا˘˘ير˘˘غ˘˘م
يذ˘لا ،ي˘ل˘يÓ˘ب˘لا ف˘شسو˘ي ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

م˘˘مأا سسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘˘ف ““ر˘˘˘شضخ˘˘˘لا““ ع˘˘˘م ق˘˘˘لأا˘˘˘ت
زوفلل ينطولا ه˘ق˘ير˘ف دا˘قو،9102 ايقير˘فإا

لهأات˘لا م˘ث ن˘مو ،ع˘ئار فد˘ه˘ب لا˘غ˘ن˘شسلا ىل˘ع
نأا ىلإا ةرا˘ششإ’ا رد˘ج˘˘تو ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ن˘˘م˘˘ث ىلإا

دتمي ،يجرتلا يدان عم يليÓب فشسوي دقع
ةب˘غر تءا˘جو،0202 ناو˘˘ج ة˘˘يا˘˘˘غ ىلإا
˘ما˘ج˘شسن’ا د˘ع˘ب ،ي˘ل˘يÓ˘˘ب م˘˘شض ي˘˘ف د˘˘شسلا
بع’ ع˘م ر˘ي˘خأ’ا هاد˘بأا يذ˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا
يف ،حاجنوب داد˘غ˘ب ،ير˘ط˘ق˘لا ق˘ير˘ف˘لا

،ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘شص
،سضر˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرادإا سسرد˘˘˘ت˘˘˘شسو

،ر’ود نييÓم5ـلا قوفي هنأا اشصوشصخ
باب قيرف ىلإا داع دق يليÓب نأا ركذي
ةدمل دقعب،8102 يفناج يف ،ةقيوشس
ناولأا ىدترا امد˘ع˘ب ،ف˘شصنو ن˘ي˘م˘شسو˘م
،4102و2102 ي˘ما˘ع ن˘ي˘˘ب ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا

اشضيأا بعل دق يرئازجلا يلودلا ناكو
،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ل˘˘هأا فو˘˘ف˘˘شص ي˘˘ف
دا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘تاو ،نار˘˘˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘مو
.يشسنرفلا هيجنأاو ،ةمشصاعلا

ةمداقلا ةلحرملا يف رصم بختنم ةمهم ةبوعص دكؤي ةتاحش
نأا ’إا ،ايقيرفأا ممأا ةلوطبب ىلوأ’ا ةعومجملا ردشصت دعب ةريبك ةيونعم ةعفد ىلع اولشصح ““ةنعارفلا““ نأا ،رشصم بختنمل قبشسأ’ا بردملا ،ةتاحشش نشسح ىري
لÓخ نم ،ةديج ماقرأا قيقحتو ةعومجملا ردشصت نم ،رشصم بختنم نكمت““ :نأاششلا اذهب حرشص ثيح ،Óبقتشسم رثكأا روطتلا نم مهعنمي نأا بجي ’ كلذ

نوكتشس اهنأا ةشصاخ ،ةلوطبلا يف ةلبقملا تاهجاوملا لÓخ ،رشصم بختنمل ينفلا ءادأ’ا لكشش ريغتي نأا ىنمتأا““ :فاشضأاو،““فادهأا يأا يقلت مدعو3ـلا تاراشصتن’ا
زاتمملا يرودلا ةلوطب فاده يلع دمحأا ةكراششم مدع نم بجعتأاو ،حشضاو لكششب نيمجاهملا يف ةمزأا نم يناعت رشصم““ :عباتو ،““ةنعارفلا ىلع ىوقأاو بعشصأا
رثؤوي ،ةيعافدلا تابجاولاب هفلخ بعلت يتلا رشصانعلا سضعب دييقتو بعللا ةقيرط نكلو زيمم مجاهم““ :Óئاق نشسحم ناورم نع ثدحت امك ،““ادنغوأا ةهجاوم يف
ةيقب نع ةيلشضفأاب عتمتيو ،ةيقيرفأ’ا ت’وطبلا عم لماعتلا يف ةربخلاب عتمتي رشصم بختنم““ :متتخاو ،““سصرفلا نم ددع ربكأا ىقلتي ’ هلعجيو ،هيلع

ر.ع.““ةلوطبلا يف ةيئاهنلا راودأ’ا ىلإا لشصي نأا لمأانو ،روهمجلاو سضرأ’ا يلماع لشضفب نيشسفانملا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

”ةنعارفلا“ راصنأ دعب رئازجلا ربتعي قباسلا يرصملا بختنملا دئاق9102 ايقيرفإ سأك
 يضاملب ىلع ينثيو رصم ناك يف ايبرع لضففا

بختنم نأاب مدقلا ةركل ،يرشصملا بختنملل قبشسأ’ا دئاقلا نشسح دمحأا يرشصملا دكأا
ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاك يف ةكراششملا ةيبرعلا تابختنملا نيب لشضفأ’ا وه رئازجلا
ىتح““ :نشسح لاقو ،لبقملا ةيليوج91 موي يهتنت يتلاو ،رشصم يف ايلاح ةماقملا
يف اهيلع رهظ يتلا ةعئارلا تايوتشسملا دعب لشضفأ’ا وه يرئازجلا بختنملا ةظحللا

يف ايلاح نومدقي امو ،ةيلاتقلا حورلاب نولحتي نوبعÓلا ،لاغنشسلاو اينيك يتارابم
ةركلا ةروطشسأا لاقو ،““بعÓملا يف يدوجو ةرتف لÓخ رشصم بختنمب ينركذي رشصم
ليوماشص ينوريماكلا ةقفرب ايقيرفأا ر˘ي˘طا˘شسأ’ ي˘فا˘ح˘شصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا لÓ˘خ ة˘ير˘شصم˘لا
بختن˘م ةدو˘ع ي˘ف م˘ها˘شس ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا““ :فو˘ي˘شض جا˘ح˘لا ي˘لا˘غ˘ن˘شسلاو و˘ت˘يإا
وه ،نيبعÓلا نم ةعئار ةعومجم كلتمي قيرفلا ،ةدوهعملا هتايوتشسم ىلإا رئازجلا

،““بقللا دشصحل اظح رفوأ’ا ةحششرملا رشصم ىقبت نكل ،ةلوطبلاب زوفلل ةوقب حششرم
،لاغنشسلاو اينيك ىلع نيراشصتنا نم طاقن تشس دشصح دق يرئازجلا بختنملا نأا ركذي
ةلوجلا ل˘ب˘قو ن˘ي˘ت˘لو˘ج رور˘م د˘ع˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ُث رود˘لا ىلإا ار˘ك˘ب˘مو ا˘ي˘م˘شسر ل˘هأا˘ت˘ي˘ل
يرئازجلا بختنملا مدقو ،لوأ’ا زكرملاب ظافتحÓل اهلÓخ ىعشسي يتلا ةريخأ’ا

هظوظحو ،بعشص مقر هنأا عيمجلل نهربيل ،لاغنشسلاو اينيك دشض نيتعئار نيتارابم
نيبعÓلا نيب ةريبك˘لا ة˘م˘ح˘ُل˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘شصا˘خ ،ي˘ق˘ير˘فأ’ا بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ةر˘فاو
.يشضاملب لامج بردملل ةحشضاولا ةينفلا ةشسمللاو نييرئازجلا

ديلو.ف

ايناتيروم مامأ زوفلا ةرورض ىلع ددشي سيريج
رود ماتخ يف ،ءاثÓثلا مويلا ،ايناتيروم مامأا زوفلا ةرورشض ىلع ،سسنوت بختنمل ينفلا ريدملا سسيريج ن’آا يشسنرفلا ددشش

ةيمهأا لمحي ءاقللا““ :سسيريج لاق ثيح،9102 ايقيرفأا ممأا ةلوطبب تاعومجملا
ةركلا ةعم˘شس ل˘جأا ن˘م ي˘م˘ت˘ح ر˘مأا زو˘ف˘لا ،ةر˘ي˘ب˘ك

ن˘م ر˘ك˘ب˘م˘لا جور˘خ˘لا بن˘ج˘تو ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا
ع˘˘فر˘˘ب ا˘˘ن˘˘م˘˘ق““ :فا˘˘شضأاو ،““ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘˘ع طو˘˘˘غ˘˘˘شضلا
نل ،يلامو ’و˘ج˘نأا ي˘تارا˘ب˘م او˘شضا˘خ

ي˘˘ف تار˘˘ي˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت ثود˘˘˘ح ن˘˘˘ع ثد˘˘˘ح˘˘˘تأا
ة˘مزأا ن˘م ي˘نا˘ع˘ن ن˘ك˘ل ،ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘˘ك˘˘ششت

سسيريج هونو .““ىمرملا ةشسارح ىوتشسم ىلع
ي˘˘شسا˘˘شس ي˘˘نا˘˘جر˘˘ف ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ل ت’وا˘˘ح˘˘م كا˘˘ن˘˘ه““

ه˘ت˘لا˘˘ح ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا دا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘ل˘˘ل
،يفرشصلا ماشسب بعÓلا ةكراششم مدع نعو ،““ةيندبلا
يتلا ةارابملا ةطخ ىلإا دوعت نيبعÓلا ةكراششم““ :حشضوأا
ن˘˘˘م سسي˘˘˘ل““ :فدرأاو.““بع’ ل˘˘˘ك ة˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج بشسحو ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘˘شضأا
،تايرابملا يف قيرفلا ةثعب يبع’ عيمج كراششي نأا يقطنملا
ىلإا ةجاح يف يشسنوتلا بختنملا““ :لاقو ،““تامزأ’ا سصيخششت بحأا ’ انأا

زهاج““ :متتخيل ،““ةلوطبلا يف اًديعب باهذلا عيطتشسن ىتح يموجهلا قششلا ريوطت
.““ركبم تقو يف رومأ’ا مشسح انيلع بجي ،يناتيروملا مشصخلا عم اًدغ لماعتلل

ر.ع

رسصم ناك يف تاجردملا نوألمي نيذلا راسصنأ’ا رثكأا رئازجلا روهمج

¯ ±.hd«ó

بعÓم ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك˘لا غار˘ف˘لا نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘ع˘ج˘ششم˘لا أÓ˘م˘ي
روهمجلا دعب ،مدقلا ةرك يف ةيقيرفإ’ا ممأ’ا سسأاك ةلوطب
ف˘ي˘لا˘ك˘ت م˘غر م˘هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م نود˘نا˘شسي ثي˘˘ح ،ير˘˘شصم˘˘لا
جرا˘˘خ ،ةدد˘˘ششم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا تاءار˘˘جإ’او ةرار˘˘ح˘˘لاو ر˘˘ف˘˘شسلا
،ةرهاقلا يف ةلوطبلا تايرابمل ةفيشضملا ةثÓثلا بعÓملا

’ يتلا تايرابملا يف نيعجششملا نم ةدودحم دادعأا رشضحت
ةيراقلا ةلوطبلل فيشضملا ةن˘عار˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ف كرا˘ششي

تايرابم لبق فلتخي رمأ’ا نكل ،لبقملا ةيليوج91 ىتح
رششتني ثيح ،ةثلاث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
نيذلا ءارحشصلا بلاعثل امعد تاجردملا يف رشضخأ’ا نوللا

ن˘ي˘ب ل˘شضفأ’ا ن˘م و˘ه ءادأا ن˘ي˘ي˘لوأ’ا ن˘˘ي˘˘ت˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف او˘˘مد˘˘ق

قدان˘ف˘لا د˘حأا ي˘فو ،نآ’ا ىت˘ح ة˘كرا˘ششم˘لا42ـلا تابختنم˘لا

004 ىلا003 نيب ام مو˘ق˘ي ،ةز˘ي˘ج˘لا تا˘مار˘هأا ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا
تايار :مهتقيرط ىلع تايرابملل ريشضحتلاب يرئازج عجششم
يف حدشصت ديششانأاو جيزاهأاو ،تافرششلاو ذفاونلا نم ةيلدتم
اريشضحتو ،ةارابم لك عم رركتي دهششم يف ،لابقتشس’ا ةهدر
ابيترت ةراقلا تابختنم ىوقأا ،لاغنشسلا دشض ةريبكلا ةارابملل

د˘ع˘ت˘شسا ““ا˘ف˘ي˘ف““ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت ي˘˘ف
،لوبطلا عرقب مهشسفناو نيبعÓلا زيفحتل رشضخلا ورشصانم
:““سسرب سسنارف““ ةلاكول نييرئازجلا نيعجششملا دحأا لوقيو

د˘ق˘ل ،ر˘شصم ي˘ف ة˘ع˘ئار ءاو˘جأا سشي˘˘ع˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو ،ل˘˘هذ˘˘م ر˘˘مأ’ا““
ىلا ةراششإا يف ،““انه ءاقششأا تبشستكا يننكل ،يدرفمب ترشضح

هبقل بختنملا قيق˘ح˘ت ي˘ف ه˘ل˘ث˘م نو˘ل˘مأا˘ي ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ع˘ج˘ششم

بختنملا جوت نيح0991 ماعلا ذنم لوأ’او ،يناثلا يراقلا
نييرئازجلا نيعجششملا دادعأا تردقو ،هشضرأا ىلع رشضخأ’ا
ن˘ي˘ف˘لأا ن˘ي˘ب ا˘م ،ا˘ي˘ن˘ي˘ك د˘شض ىلوأ’ا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا او˘˘ع˘˘با˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا

هتنراقم تمت ام اذا دودحم ددع يف ،سصخشش ف’آا ةثÓثو

ةرهاقلا بعلم تاجردم مهب سصغت سصخشش فلأا57 ةبارقب
لوبقم نم رثكأا هنكل ،ةنعارفلا بختنم تايرابم يف يلودلا

تا˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ع˘˘ج˘˘ششم˘˘ل ةدود˘˘ح˘˘م˘˘لا داد˘˘عأ’ا ع˘˘م ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
.ىرخأ’ا

مل نييرئازجلا ضضعب ليحرتو ةددسشملا ةينمأ’ا تاءارجإ’ا
 رسصم ىلا دفاوتلا نم راسصنأ’ا نم ديزملا ينثي

ةعشساوو ةددششم تاءارجإا ةيرشصملا ةينمأ’ا تاوقلا تذختاو
طيحم يف امي˘شس’ ،ة˘ير˘شصم˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
باقعأا يف اميشس’ ،ةلوطبلا سشماه ىلع قدانفلاو بعÓملا
’وشصو ،ةيشضاملا ماوعأ’ا يف دÓبلا اهتدهشش ثداوح ةلشسلشس

ناوج12 يف ةلوطبلا قÓطنا نم ىتح طقف عيباشسأا ىلا
نأاب يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا را˘شصنأا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ىر˘يو ،ي˘شضا˘م˘لا
ةيرشصملا ةينمأ’ا تاطلشسلا فرط نم ةذختملا تاءارجإ’ا

فشصو ثيح ،مهل ةبشسنلاب ةكرحلا ةيرح نم انايحأا دحت

نييرئازجلا نيعجششملل ةبشسنلاب مداشص رم’ا نأاب نوريثكلا
،ةيرئازجلا بعÓملا يف ةقلطم هبشش ةيرح نودجي نيذلا

ليحرتب ةيرشصملا تاطلشسلا تما˘ق ،ة˘يرا˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘فو
ىلا ،بعلملا يف يشسايشس راعشش عفرب همايقل يرئازج عجششم

كلذ عمو ،ةيرانلا باعلأ’ا امهمادختشس’ نيرخآا نينثا بناج
ىلع ايموي نودفاوتي نييرئازجلا نيعجششملا نم ديزملا نإاف
رودلا ىلا يشضاملب بردملا لابششأا لهأات دعب ةشصاخ ،رشصم
.يئاهنلا نمثلا

يف ايقيرفا ضساك يف انيعجسشمب اظح رثكأ’ا نحن”” :يسضاملب
 ””رسصم

يشضاملب لام˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م ق˘ل˘عو
نيبرد˘م˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘ك““ :لو˘ق˘لا˘ب ع˘ي˘ج˘ششت˘لا ة˘لأا˘شسم ىل˘ع
تشسيل هذه فشسأÓل نكل ،ةئلتمم تاجردم مامأا بعللا نونمتي
،ةوقب اوتأا انيعجششم نكل““ :فاشضأاو ،““نهارلا تقولا يف لاحلا
عفدو ،““ةارا˘ب˘م ل˘ك نور˘شضح˘ي ،م˘هدو˘جو˘ل نو˘ظو˘ظ˘ح˘م ن˘ح˘ن

ةماقإÓل ميتن˘شس نو˘ي˘ل˘م02 ىلا ل˘شصي ا˘م ن˘ي˘ع˘ج˘ششم˘˘لا سضع˘˘ب
د˘حأا لو˘ق˘يو ،لوأ’ا رود˘لا ي˘ف ثÓ˘ث˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا رو˘˘شضحو
:نارهو نم مداقلا و رشصم يف نيدجاوتملا رشضخلا يرشصانم
ىلا انه بختنملا يقب لاح يف ىقبأاشس يننكل ،ريبك غلبملا““
عيجششت نيب فلتخي رمأ’ا““ :فاشضأاو ،““لوأ’ا رودلا نم دعبأا
.““بختنملا و يدانلا

يضاملب عم رصم ناك يف يرئازجلا ينطولا بختنملا قوفت طاقن مهأ يه هذه
ةشسايشس ببشسب ظوحلم لكششب روطت زرحم سضاير ءاقفر ءادأا ،لبقملا ةيليوج91 ىتح رشصم اهفيشضتشست يتلا9102 ايقيرفإا ممأا ةلوطب يف ازيمم ءادأا يرئازجلا ينطولا بختنملا مدقي
يبع’ فوفشص ديحوت يف ىشضاملب حجنو ،ةربخلاو بابششلا رشصانع نم ماوق نيوكتو ،قيرفلا عم ةلاعفلا رشصانعلا ىلع دامتع’اب ،هدÓب بختنم فوفشص نيوكت يف ىشضاملب لامج بردملا
سضعب ةيموجن يرطقلا بختنملل قباشسلا بردملا لغتشساو ،ةريخأ’ا ممأ’ا سسأاك ت’وطب يف مهب تقحل يتلا تاقافخإ’ا نم ديدعلا دعب ،ديدج نم مهيلا نيبراحملا حور ةداعإاو ،رشضخلا
،طقف ةيبوروأ’ا تايرودلا يف نيفرتحملا نيبعÓلاب ةناعتشس’ا زيح نم ىشضاملب جرخو ،امهريغو ،ىلوغيف نايفشسو ،زرحم سضاير لثم ،قيرفلا فوفشص يف رشصنلا حور ثب يف نيبعÓلا

يف تاعومجملا رود نم رئازجلا جورخ هترتف تدهشش ىذلا ،زنكيل جروج يكيجلبلا مهرخآاو ،ارخؤوم رشضخلل ةينفلا ةشضراعلا ىلع اوبقاعت نيذلا نوبردملا هيلع داتعا ىذلا ،بولشسأ’ا وهو
يجرتلا باعلأا عناشص ،ىليÓب فشسويو ،يدوعشسلا بابششلا بع’ ،ىرمعلب نيدلا لامج ىلإا ةفاشضإ’اب ،حاجنوب دادغب ،ىوقلا يرطقلا دشسلا مجاهمب ىشضاملب ناعتشساو ،نوباغلاب ““7102 ناك““
.ىميهارب نيشسايو ،ىناميلشس مÓشسإاو ،ىلوغيفو زرحم لثم ،ةيبوروأ’ا تايرودلا يف نيفرتحملا رئازجلا موجن ىلإا ةفاشضإ’اب ،يشسنوتلا

 ناديملا طسسو ىلع ةرطيسسلاو يكيتكتلا مازتل’ا

سسراحلا ءاقفر زوفب تهتنا يتلا ،لاغنشسلا ةارابم يف ةشصاخ بعلملا لخاد يكيتكتلا مازتل’ا ةيفيك يف9102 ايقيرفإا ممأا ةلوطب تابختنمل اريبك اشسرد يرئازجلا ينطولا بختنملا ىطعأاو
ىلإا ةفاشضإ’اب ،يناملأ’ا جزبي’ مجاهم ،ىدلاب اتيك ىلإا ةفاشضإ’اب ،يزيلجنإ’ا لوبرفيل مجن ،ىنام ويداشس ةروطخ فاقيإا يف ءاقللا اذه لÓخ رئازجلا تحجنو ،ىليÓب فدهب يحلوبم
يف ىديدح زاكترا يئانث عشضو يف ىشضاملب حجن امك ،لاغنشسلا عافدو زاكترا يبع’ ءاطخأا لÓغتشساو ،نيريهظلا فلخ ةليوطلا تاركلا بعلب ““دوشسأ’ا““ عافد طخ يف فعشضلا نطاوم لÓغتشسا

نم ةديدشش ةعرشسب تاركلا عطق ةيناكمإاب يئانثلا اذه زيمتيو ،ىلاطيإ’ا ىلوبمإا مجن ،رشصان نب ليعامشسإا باششلاو ،يزيلجنإ’ا دروفتاو بع’ ،ةرويدق ن’دع امهو ،بعلملا فشصتنم
.رارمتشساب رشضخلل يعافدلاو يموجهلا نيطخلا نادناشسي رشصان نبو ةرويدق تلعج يتلا ةيلاعلا ةيندبلا ةقايللا ىلإا ةفاشضإ’اب ،يموجهلا ءادأ’ا ريوطتو ،ةريثك ءاطخأا باكترا نود سسفانملا

ديلو.ف

““تروبشس ياكشس““ ةكبشش ةمذ ىلع

تاضوافم يف لخدي لانسرأ
يميهارب عم

يف ،ينطولا بختنملا محن يميهارب نيشساي عم تاثداحم يف يزيلجنإ’ا لانشسرآا يدان لخد
ياكشس““ ةكبشش تركذو ،ةيلاحلا ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ هعم دقاعتل ةلواحم
هدقع ةياهن دعب ،اًناجم ،يلاغتربلا وتروب مجن دقاعتلا يف بغري لانشسرآا نأا ،““سستروبشس
ةيشصخششلا طورششلا لوح قافت’ دعب Óشصوتي مل نيفرطلا نأا تفاشضأاو ،““واغاردلا““ عم
هماقرأا لشضفأا قيقحت نم يميهارب نكمتو ،يندنللا قيرفلا ىلإا بعÓلا لاقتناب ةقلعتملا

دجاوت يف اهب مهاشس ،اهيف كراشش ةارابم94 يف اًفده31 زرحأا امدعب ،مرشصنملا مشسوملاب
ىلإا يميهارب مشضناو ،اكيفنب بقللا لماح فلخ ،يلاغتربلا يرودلاب يناثلا زكرملاب وتروب

35 زرحأا ،نيحلا كلذ ذنمو،4102 ماع يف ،ينابشسإ’ا ةطانرغ نم ًامداق وتروب فوفشص
ةيدنأ’ا نم ديدعلا ةركفم يف دجاوتي ““رشضخلا““ مجن نأا ىلإا راششي ،تايرابم902 يف اًفده

.يشسنرفلا سسين يدان رارغ ىلع هتامدخ نم ةدافتشس’ا ديرت يتلا
ع.سش.م
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يدانلل ةيئانث˘ت˘شس’ا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا تد˘ق˘ع
طÓع بابششلا راد يف ةبانع داحتا قيرفل يواهلا

ءا˘شضعأا ي˘ث˘ل˘ث رو˘شضح˘ب ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج5 ي˘ح˘ب دو˘ع˘شسم
رشضحمو ةشضايرلاو بابششلا ريدمو ةماعلا ةيعمجلا

تاحيششرتلا لوبق ةنجل نع فششكلا مت نيأا يئاشضق
خيراتك ءاعبرأ’ا ادغ ديدحت متو ،نوعطلا ةنجلو

لجأا نم كلذو ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا داقعن’
موقيشس ،تقولا نم ديزملا قيرفلا عييشضت يدافت

دمحم ةبان˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘شسلا سسي˘ئر˘لا
لو˘ب˘ق ة˘ن˘ج˘ل ىد˘ل ه˘ف˘ل˘م ع˘فد˘ب مور˘ك يدا˘˘ه˘˘لا
نم نوكتت يتلاو نيي˘ع˘ت م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ح˘ي˘ششر˘ت˘لا

ة˘با˘ن˘ع دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلا بعÓ˘˘لا سشير˘˘ق
ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع يدوادو «يدو˘˘˘˘م» ـب فور˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
ىشسيع نم نوكت˘ت˘ف نو˘ع˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل ا˘مأا ،ة˘يد˘باو˘ع˘لو
نوكي نأا عقوتيو ،سشيمركو ناودع زيزعو يدانم
دقو ،يواهلا يدانلا ةشسائرل ديحولا حششرتملا مورك
يزابع رداقلا دبع ةشضايرلاو بابششلا ريدم لخدت
ةيئانثتشس’ا ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘ششأا قÓ˘ط˘نا ل˘ب˘ق
ةبحاشص يهو ةديشسلا يه ةماعلا ةيعمجلا نأا فششكو
هجوتو قفارت «سسايجيدلا» نأا دكأاو ريخأ’ا رارقلا

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لا ءا˘˘شضعأا ىمر˘˘م ي˘˘ف ةر˘˘ك˘˘لا كر˘˘تو ،ط˘˘ق˘˘ف
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘ششأا ءار˘جإا م˘ه˘ن˘م بل˘ط ثي˘˘ح ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ىشسيع قباشسلا سسيئرلل ة˘م˘ل˘ك˘لا ءا˘ط˘عإا م˘تو ة˘ما˘ع˘لا

تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘ت يذ˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘م
.اهعابتا بجي يتلا ةينوناقلا

ةماعلا ةيعمجلا دقع بلط يذلا وه ميعز»:يدانم
«ةيئانثتسس’ا

د˘˘ن˘˘ع يدا˘˘ن˘˘م ىشسي˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا سسي˘˘ئر ف˘˘˘ششك
ةيئانثتشس’ا ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا ط˘ي˘ششن˘ت ي˘ف ه˘عور˘شش
وه ميعز طشسابلا دبع ةبانع داحتا سسيئر »:Óئاق

يكل ةيئانثتشس’ا ةماعلا ةيعمجلا دقع بلط يذلا
ن˘م ه˘با˘ح˘شسنا ن˘ع ن˘ل˘ع˘يو ا˘ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا ا˘ه˘لÓ˘خ مد˘ق˘ي
ه˘ل ح˘م˘˘شست ’ ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا نأ’ يوا˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا سسأار˘˘ت
سسلجم سسأارت امهو تقولا سسفن يف نيبشصنم يلوتب
يواهلا يدانلاو مهشسأ’ا تاذ ةيشضايرلا ةكرششلا ةرادإا

ةيئانثتشس’ا ةماعلا ةيعمجلا تناكو تقولا سسفن يف
نكل ةبانع داحتا قيرفل ماه ثدح ةباثمب نوكتشس
لشصاوو ،«تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا م˘ي˘عز عاد˘يإا م˘ت ف˘شسأÓ˘ل
دجاوتي ةبانع داحتا قيرف »:لاقف هثيدح يدانم
ونوكن مز’و» نهارلا تقولا يف ةيقيقح ةمزأا يف
ن˘م ه˘جار˘خإا ل˘جأا ن˘م د˘ي˘لا ي˘ف د˘ي˘لا ع˘˘شضنو «لا˘˘جر
تناك امهمو ،اهيف دجاوتي يتلا ةجرحلا ةيعشضولا

يواهلا يدانلا ةشسائرل مدقتيشس يذلا سصخششلا ةيوه
جارخإ’ انعشسو يف ام لك لمعنو هعم فقن نأا بجيف
بشصنم روغشش دعب ةشصاخ ةجاجزلا قنع نم داحت’ا
.«سسيئرلا

ةمزأ’ا يف قيرفلا..تامادقتسس’ا يف عرسشنسس»:مورك
   «ةمزأ’ا نم جورخلا بجيو

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لا˘غ˘ششأا ة˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب مور˘˘ك ف˘˘ششك
يتلا ةلبقملا ةوطخلا نع هثيدح يف ةيئانثتشس’ا

˘مو˘ي م˘ي˘عز ع˘م ءا˘ق˘ل يد˘ل نا˘ك»: لا˘ق˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي˘˘شس
يف يدانلل يشضا˘ير ر˘يد˘م˘ك ي˘ب˘ي˘شصن˘ت˘ب ما˘قو تب˘شسلا
ين˘نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م و˘هو9102-0202 ةيشضا˘ير˘لا ة˘ن˘شسلا
تابلطو نيبعÓلا دوقع عيقوتو تابادتن’اب موقأاشس
،تامادقتشس’ا يف عرششأاشس ،تازاجإ’ا ىلع لوشصحلا
بج˘يو ة˘ب˘ع˘شص ة˘م˘ه˘م˘لاو ة˘˘مزأا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

جورخلا لجأا نم ديلا يف ديلا عشضوو دوهجلا رفاظت
ه˘˘˘ث˘˘˘يد˘˘˘ح مور˘˘˘ك ع˘˘˘˘با˘˘˘˘تو ،«ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شضو˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م
زيه˘ج˘ت نأا ر˘ب˘ت˘عاو لا˘ق˘لاو ل˘ي˘ق˘لا ن˘م ا˘نا˘ف˘ك»:لا˘ق˘ف
تاريشضحتلا يف قÓطنإ’او ديدجلا مشسوملل داحت’ا

بج˘يو ر˘م˘ي تقو˘لا نأ’ م˘هأ’ا و˘ه داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا ط˘˘ب˘˘شضو
يف عرششأاشس ،ةدقعملاو ةبعشصلا ةرتفلا هذه زواجت
د˘ي˘شصر يأا ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا رد˘قأا ’ ن˘˘ك˘˘ل تا˘˘باد˘˘ت˘˘ن’ا

اوربشصي نأا بج˘ي م˘ه˘ع˘م ق˘ف˘ت˘ن˘شس ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو
ةيشصخششلا يكوكشص مهحنمأاشس ثيح اموي51 انيلع
،يدا˘ن˘لا د˘ي˘شصر ي˘ف لاو˘مأ’ا خ˘شض ة˘يا˘غ ىلإا نا˘˘م˘˘شضك
اهلمكأاشسو ةنشس ايارج قباشسلا سسيئرلا ةدهع يف يقب
قيرفلا ة˘ل˘ك˘ي˘ه ةدا˘عإاو نو˘يد˘لا ة˘ي˘ف˘شصت˘ل ىع˘شسن˘شسو
سسيئرلل زهاج نوكي يكل ةمداقلا مشساوملل ابشسحت
دعب نكل بحر ردشصب تاداقتن’ا لبقتنشسو ،يلاوملا
 .«ةبعشصلا ةلحرملا هذه زواجتن نأا

دـــيسشت ةـــينابسسإ’ا ””اـــكرام””
يليقب ـل ةبلسصلا ةدارإ’اب
رسصم ناك يف رسضخلا عم هقلأاتو

رشضخلا موجن ىلع هقوفتو ةبوقعلا دعب ةيوقلا هتدوع ىلإا تراششأا

ةبانع داحتا

ديحولا حسشرتملا نوكيسس موركو ادغ ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا
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