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سسمأأ ةع˘م˘ج˘لأ ةÓ˘سص د˘ع˘ب جر˘خ
ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ف˘غ ع˘˘م˘˘ج
ةعسساتلأ ةعمجلأ يف ن˘ي˘ي˘م˘ل˘سسلأ

ة˘يلو˘ب كأر˘ح˘لأ ن˘م نور˘سشع˘˘لأو
بلاطت تأراعسش ني˘ع˘فأر ة˘با˘ن˘ع
قيبطتب بعسشلأ بلاطم قيقحتب

.روتسسدلأ نم8 و7 نيتداملأ
ةريسسم˘لأ ي˘ف نو˘كرا˘سشم˘لأ ددرو
طسسوب ةروثلأ ةحاسس تباج يتلأ
تا˘فا˘ت˘هو تأرا˘ع˘˘سش ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ

فرط نم رأوحلأ ةدايقل ةسضفأر
ميرك«ل رأوحلأو ةطأوسسلأ ةنجل
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نأ ءأر˘˘˘جإلو » سسنو˘˘˘ي
زو˘مر فأر˘سشأأ تح˘ت ة˘يا˘سسا˘ئر˘˘لأ
ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع˘ل ق˘ب˘سسألأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ
ىلع ديكأاتلأ نيددجم ةق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب

يودبو حلاسص نب ليحر ةرورسض
ةباسصعلأ راعلل اي راعلل اي » اهنم
سشنا˘˘ك ا˘˘م» و «رأو˘˘ح˘˘˘لأ دو˘˘˘ق˘˘˘ت
أولحرت» ، «تاباسصاعلاي تاباختنأ
ةلود.. ةيملسس ةي˘م˘ل˘سس ،«أو˘ل˘حر˘ت

كأرحلل92 ـلأ ةريسسملأ .«ةيندم
تبا˘ج ي˘ت˘لأو ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ب˘˘ع˘˘سشلأ

ةحاسس نم اقÓطنأ ةنيدملأ طسسو
ن˘يد˘لأ ز˘ع» يو˘ه˘ج˘لأ حر˘˘سسم˘˘لأ

ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم تفر˘˘˘ع» ي˘˘˘بو˘˘˘ج˘˘˘م
را˘˘م˘˘عألأو تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأأ دأد˘˘عإا˘˘بو

فا˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘لأ تدد˘˘˘جو ة˘˘˘طرا˘˘˘ف˘˘˘لأ

تأريسسم يف ةداتعملأ تأراعسشلل

دن˘م ي˘م˘ل˘سسلأ ي˘ب˘ع˘سشلأ كأر˘ح˘لأ

د˘قو طرا˘ف˘˘لأ ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف22لأ

ةع˘سشأأ تح˘ت م˘هر˘جا˘ن˘ح تحد˘سص

تأرا˘˘ع˘˘سشب ة˘˘قرا˘˘ح˘˘لأ سسم˘˘˘سشلأ

ماظنلل يرذجلأ رييغتلاب بلاطت

لمعلأو بعسشلأ ةدايسس سسيركتو

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ةد˘حو˘لأ نا˘م˘سض ى˘ل˘˘ع

زو˘˘مر ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م ل˘˘ي˘˘حرو

نورهاظتملأ عفر امك .ةباسصعلأ

ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘سضفأر تا˘˘ت˘˘فل ةد˘˘ع

اهدوقي يتلأ رواسشتلأو ةطاسسولأ

تÓخدت اهللخت امك سسنوي ميرك

نع أوثدحت نيطسشانلأ نم ددعل

ةيلاحلأ ةمزÓل لولحلل مهتيؤور

ةيأر لوطأأ عفر مت امك .دÓبلل

ينطو ملع84 يف لثمتت ةينطو

ةيلو مسسأ اهيلع بتك ةيأر لك

.ةيرئأزج
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ةمسصاع˘لأ تفر˘ع ة˘ع˘م˘ج ل˘ككو
ديربلأ ةحاسسب أريبك اينمأأ أزيزعت
نأدوأأ سسيروم ةحاسسو يزكرملأ
ة˘سضفأر ةد˘سشا˘ح ةر˘ي˘سسم ا˘ه˘ل˘با˘ق
فورظلأ يف تاباختنلأ ميظنتل
كسسمت ىلع دي˘كأا˘ت˘ل˘لو ة˘ي˘لا˘ح˘لأ
ى˘لإأ ن˘ي˘ي˘م˘ل˘سسلأ ن˘ير˘ها˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لأ
داسسفلأ يف نيطروتملأ عاسضخإأ
ىقبت ام ليحرلو ةبسساحملأ ىلإأ

يف اهعرذأأو ةباسصعلأ زومر نم
ة˘˘لود˘˘لأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نأ ءأر˘˘جإل م˘˘ه˘˘سضفرو
يتلأ ةيلاحلأ فورظلأ يف ةيسسائر
نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ .دÓ˘ب˘لأ ا˘ه˘ب ر˘˘م˘˘ت
مهكأرح ةلسصأومب نو˘كسسم˘ت˘م˘لأ
تأراعسشلأ عفر أودد˘ج ي˘ب˘ع˘سشلأ
رييغت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ ة˘يدا˘ي˘ت˘علأ
م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست ةرور˘˘˘سضو يرذ˘˘˘ج˘˘˘لأ
يأل مهسضفرو بعسشلل ةطلسسلأ

ن˘م هو˘جو ءا˘˘ق˘˘ب ل˘˘ظ ي˘˘ف رأو˘˘ح
ق˘ق˘ح˘ت˘ت ى˘ت˘ح ق˘با˘سسلأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ

نم رثكأأ ذنم ةعوفرملأ مهبلاطم

ي˘ه هذ˘ه نأو ة˘سصا˘خ ر˘˘ه˘˘سشأأ7
ةئيه ءاهتنأ دعب ىلوألأ ةعمجلأ
نم رئأزجلاب ة˘طا˘سسو˘لأو رأو˘ح˘لأ

نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ةدو˘˘سسم دأد˘˘عإأ
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘سسلأ ثأد˘˘ح˘˘ت˘˘سسأ
راظتنأ يف تاباختنÓل ةلقتسسملأ
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عور˘˘سشم ن˘˘ع جأر˘˘˘فإلأ
تاباخت˘نÓ˘ل يو˘سضع˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ

ىلإأ امهمدقت نأأ ررقُملأ نم ثيح
ةقداسصم˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘سسا˘ئر˘لأ

نورها˘ظ˘ت˘م˘لأ ه˘جو˘تو .ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع
بو˘سص ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ سسمأأ حا˘˘ب˘˘سص
نيلماح يزكرم˘لأ د˘ير˘ب˘لأ ة˘حا˘سس
تأريسسم ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تا˘يأر˘لأ

تا˘با˘خ˘ت˘نأ ة˘ما˘˘قإأ د˘˘سض ف˘˘ت˘˘ه˘˘ت

ما˘ظ˘ن زو˘مر دو˘جو ع˘م ة˘ي˘سسا˘ئر

تا˘فا˘ت˘ه˘لأ ن˘يددر˘م .ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘˘ب

تا˘با˘خ˘ت˘نأ سشنا˘كم «ةدا˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ىود يذلأ فاتهلأ » تاباسصعلاي

بلقب كأر˘ح˘ل˘ل92لأ ةع˘م˘ج˘لأ

ي˘ت˘لأ ا˘˘ه˘˘عرأو˘˘سشو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ

حلاسصم اه˘ت˘قو˘ط ا˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘لأ

نورهاظتملأ بلاط امك . نمألأ

رداقلأ دبع» ةلودلأ سسيئر ليحرب

ر˘يزو˘لأ ة˘˘مو˘˘كحو «ح˘˘لا˘˘سص ن˘˘ب

لبق » يودب نيدلأ رون» لوألأ

نامسضل ةيسسائر تاباختنأ ءأرجإأ

يف يطأرقم˘يد˘لأ را˘سسم˘لأ ة˘هأز˘ن

د˘ير˘ب˘لأ ة˘ق˘يد˘ح تفر˘عو .دÓ˘ب˘˘لأ

نم حيفسصلاب جي˘ي˘سست يز˘كر˘م˘لأ

ا˘هر˘ب˘ت˘عأ ثي˘ح تا˘ط˘ل˘سسلأ ل˘ب˘˘ق

ةدمع˘ت˘م تأءأر˘جإأ ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ

رهاظت˘لأو لو˘سصو˘لأ ن˘م م˘ه˘ن˘م˘ل

.اهيف

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2Gdù°Ñâ 70S°ÑàªÑô 9102Gd©óO3775ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةمصصاعلاب حيفصصلاب يزكرملا ديربلا ةقيدح جييصستب تماق تاطلصسلا

 ادوسشح نوجرخي نويرئازجلا
يبعسشلا كارحلا نم92 ـلا ةعمجلا يف

اهعون نم ىلوألا يبعصشلا كارحلا نم 29ـلا ةعمجلل ةدصشاح تارهاظم جورخ ةعمجلا ةÓصص دعبو لبق ضسمأا ةمصصاعلا رئازجلا تدهصش
 .يعامتجلا لوخدلا دعب

ةيرئازج ةيلو84 يف لثمتت ةينطو ةيار لوطأا عفر مت

 «تاباسصعلا عم تاباختنا ضشناكم»
ةبانعب كارحلل92 ـلا ةريسسم يودت

ءا˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج تعد
ىلع نييرئأزج˘لأ ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لأ
قأزر˘لأ د˘ب˘ع ا˘ه˘سسي˘˘ئر نا˘˘سسل
ر˘ي˘فو˘˘ت ةرور˘˘سض ى˘˘لإأ مو˘˘سسق
تا˘˘نا˘˘م˘˘سضو طور˘˘سش ة˘˘فا˘˘˘ك
ةيسسائر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ ة˘هأز˘ن
سسمأأ لوأأ موسسق لاقو .ةمداقلأ
هئاقل بقع ةيفحسص ةودن يف
رأو˘˘ح˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ن˘˘˘ع د˘˘˘فو˘˘˘ب
اه˘ق˘سسن˘م ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘طا˘سسو˘لأو
ةيعمجلأ نأأ سسنوي ميرك ماعلأ
ر˘ي˘فو˘˘ت ى˘˘لإأ تعدو تحر˘˘ت˘˘قأ

تا˘˘نا˘˘م˘˘سضو طور˘˘سش ة˘˘فا˘˘˘ك
ةيسسائر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ ة˘هأز˘ن
ةرورسض ىلع أددسشم ةمداقلأ

تائف ل˘كل ة˘ع˘سسأو ة˘كرا˘سشم
د˘˘عو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘ف «بع˘˘سشلأ
تحر˘˘ت˘˘قأ ا˘˘م˘˘ك.ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ
«ءاق˘ت˘نأ » ةرور˘سض ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لأ ءا˘˘سضعأأ
نم تاباختنلأ ىلع فأرسشإÓل
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ تأءا˘˘ف˘˘كلأ »
ة˘˘ي˘˘˘قأد˘˘˘سصم˘˘˘لا˘˘˘ب ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت
نأأ حسضوأأ نأأ دعبو .«دايحلأو
ةئيهلأ نم بلطب » ناك ءاقللأ
نامسض » ةرورسض ىلع ددسش »
ر˘ي˘فو˘ت ع˘م » ا˘ه˘ت˘ي˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ

نم اهل˘م˘ع˘ل «بسسا˘ن˘م خا˘ن˘م»

ةئدهت تأءأرجإأ » عسضو لÓخ

وفعلأ لاثملأ ليبسس ىلعو »

با˘ب˘˘سش سضع˘˘ب تأو˘˘ف˘˘ه ن˘˘ع

دح ى˘ل˘ع » ي˘ب˘ع˘سشلأ كأر˘ح˘لأ

ل˘˘ي˘˘كسشت » أذ˘˘كو.هر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت

ة˘ي˘ق˘˘فأو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘مو˘˘كح

ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع فأر˘˘سشإÓ˘˘ل

ةيعمجلأ تددج امك .«ةلبقملأ

«ا˘ه˘م˘عد» ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ب

» ىلع مئاقلأ يبعسشلأ كأرحلل

» ةينطوو ةيملسس تا˘ق˘ل˘ط˘ن˘م

ى˘ل˘ع را˘طإلأ أذ˘ه ي˘ف أدد˘سشم

ةد˘˘˘حو ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘˘ت » ةرور˘˘˘˘سض

ةينطو ةيأر تحت نييرئأزجلأ

مهت˘بأو˘ث˘ب م˘ه˘كسسم˘تو ةد˘حأو

ي˘ف مو˘سسق زر˘بأأو .«ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ةئ˘ي˘ه «تا˘حأر˘ت˘قأ» نأأ ر˘ي˘خألأ

سصوسصخب ةطاسسولأو رأوحلأ

نو˘نا˘ق دأو˘م سضع˘˘ب ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت

أد˘ج ة˘لو˘ق˘ع˘م » تا˘با˘خ˘ت˘˘نلأ

هذه هتمدق ام لك نأأ افيسضم

» ةيعمجلاب اهئاقل يف ةنجللأ

حوسضولأ ه˘ع˘ب˘ط˘يو ن˘ئ˘م˘ط˘م

.قدسصلأو
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يديصس ةمكحم طيحم
تازيزعت دهصشي دمحمأا
ةفثكم ةينمأا

نع جارفإ’ا ضضفر
ببسسب نيفوقوملا
ةيغيزامأ’ا ةيارلا
ةمكحمب قيقحتلا يصضاق ضضفر
لوأا ةمصصاعلاب دمحمأا يديصس
ةعبرأا نع جارفإلا ضسيمخلا ضسمأا

كارحلا تاريصسم يف نيفوقوم
مهمايق ةيفلخ لع يبعصشلا

.ةيغيزامألا ةيارلا لمحب
ىرج ةعبرألا نوفوقوملاو
نم رهصش نم رثكأا لبق مهلاقتعا

متيل نمألا حلاصصم فرط
ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع مهليوحت
مهت مهل هجوتل ةصصتخملا
ىلع ةينطولا ةدحولاب ضساصسملا

ةيارلا لمحب مهمايق ةيفلخ
تاريصسملا لÓخ ةيغيزامألا

ةعبرألا نومهتملا وماحم لواحو
جارفإلاب قيقحتلا يصضاق عانقإا

ريخألا نأا ريغ مهيلكوم نع
يف رارمتصسلاو بلطلا ضضفر
يصضاق ناكو .مهعم قيقحتلا
يديصس ةمكحم ىدل قيقحتلا
يف قيقحتلا لامكتصسا دمحمأا

ةثÓث و يصسوصسم ةريمصس ةيصضق
نجصسلا مهعاديإا مت نيفوقوم
و ةيغيزامألا ةيارلا لمح ببصسب
يقابو يصسوصسم تلثم دق
ضسمأا لوأا حابصص نيفوقوملا
يديصس ةمكحم مامأا ضسيمخلا
طيحم دهصش اميف دمحمأا
ببصسب ةينمأا تازيزعت ةمكحملا

نيذلا نينطاوملا تارصشعل عمجت
امك نيفوقوملا ةدناصسمل اوؤواج
. نيفوقوملا يلاهأا رظح
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يبعصشلا كارحلا بابصش ضضعب تاوفه نع وفعلا ىلإا تعد

ىلإا وعدت نيملسسملا ءاملعلا ةيعمج
تايسسائرلا ةهازنل تانامسضلا ةفاك ريفوت

ةهبج بزحل ماعلأ نيمألأ دكأأ
د˘م˘ح˘م» ي˘ن˘طو˘لأ ر˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ةيعأوط لزانتيسس هنأأ «يعيمج
ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ ة˘˘نا˘˘سصح˘˘لأ ن˘˘ع
نم ءاعدتسسلأ لوسصو درجمب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ةنجللأ مامأأ لوثم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
تايرحلأو ةيرأدإلأو ةينوناقلأ
فا˘سضأأو .ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلأ
ه˘˘سسأأر˘˘ت لÓ˘˘خ «ي˘˘ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج»
يسسايسسلأ بتكم˘ل˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جأ
عمسس هنأأ سسيمخلأ سسمأأ لوأأ
ىلإأ أريسشم طقف ءاعدتسسلاب
ةر˘ح ة˘˘لأد˘˘ع˘˘لأو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ نأأ

دكأأو .عيمجلأ قوف نوناقلأو
ى˘ل˘ع ع˘ل˘ط˘ي م˘ل ه˘نأأ ي˘ع˘ي˘م˘ج
ة˘˘عا˘˘سسلأ د˘˘ح˘˘ل عو˘˘سضو˘˘م˘˘˘لأ

ةيسضقب ق˘ل˘ع˘ت˘ي عو˘سضو˘م˘لأو
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م تسسي˘لو ة˘ي˘سصخ˘سش
ذ˘خأا˘ت˘سس ة˘لأد˘ع˘لأو دا˘˘سسف˘˘لا˘˘ب
ةلاقتسسلأ أدع˘ب˘ت˘سسم ا˘هأر˘ج˘م
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘مألأ ن˘˘˘˘˘م
ماع˘لأ ن˘ي˘مألأ دا˘فأأو .نÓ˘فأÓ˘ل
ع˘˘˘˘˘فر بل˘˘˘˘˘ط نأأ نÓ˘˘˘˘˘فأÓ˘˘˘˘˘ل
نونا˘ق˘لأو ي˘نو˘نا˘ق ة˘نا˘سصح˘لأ
نأأ ا˘ف˘˘ي˘˘سضم ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ قو˘˘ف
ددح˘ي˘سس ي˘سسا˘ي˘سسلأ بت˘كم˘لأ

نم.ةماعلأ ةنامألأ يف هريسصم
سسلجملأ ةرأدإأ تررق اهتهج
عور˘سشلأ ي˘ن˘طو˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ
ى˘˘لوأأ ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘ثإلأ

3 نع ةناسصحلأ عفر تأءأرجإأ
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م» م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م بأو˘˘˘˘ن

ة˘ن˘ج˘ل رر˘ق˘م لا˘قو .ي˘ع˘ي˘م˘ج
ةيرأدإلأو ةي˘نو˘نا˘ق˘لأ نوؤو˘سشلأ

بئانلأ ناملر˘ب˘لا˘ب تا˘ير˘ح˘لأو
دبع ةريأد » ةبانع ةيلو نع
» نأأ «ةعاسس رخآأ «ل «باهولأ
سسردتسس » ةينونا˘ق˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
ن˘ع ة˘نا˘سصح˘لأ ع˘فر تأءأر˘جإأ
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثلأ بأو˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘ث

ة˘ن˘ج˘ل د˘ق˘ع˘ت˘سس ثي˘ح مدا˘ق˘˘لأ
ةيرأدإلأو ةي˘نو˘نا˘ق˘لأ نوؤو˘سشلأ

ينÓيج» ةسسا˘ئر˘ب تا˘ير˘ح˘لأو
نينثلأ مو˘ي ا˘عا˘م˘ت˘جأ «را˘م˘ع

ةسسأردل9102 ربمتبسس90
عفر تأءأرجإأ ليعف˘ت تا˘ب˘ل˘ط
ةثÓث نع ةيناملربلأ ةناسصحلأ
ي˘ب˘ع˘سشلأ سسل˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب بأو˘˘ن
اهيلع اهلاحأأ ي˘ت˘لأو ي˘ن˘طو˘لأ

تأذ ي˘فو سسل˘ج˘˘م˘˘لأ بت˘˘كم
بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘عد قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلأ
ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح˘˘ل ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ
فافتللأ ىلإأ ينطولأ ريرحتلأ

ه˘˘ل˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘هو بز˘˘˘ح˘˘˘لأ لو˘˘˘ح
أذه يف كسسامتلأو ةيعرسشلأ
امك.ةلحرملأ زواج˘ت˘ل فر˘ظ˘لأ
ة˘ن˘ج˘ل دو˘ه˘ج˘ب نÓ˘فألأ دا˘˘سشأأ
رب˘ت˘ع˘يو ة˘طا˘سسو˘لأ و رأو˘ح˘لأ

ا˘ع˘ج˘سشم ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘سصÓ˘˘خ
ة˘ي˘ب˘لا˘غ ع˘ل˘ط˘ت ن˘ع أر˘ب˘˘ع˘˘مو
نم جورخلأ ىلإأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ى˘لإأ ا˘˘ي˘˘عأد ة˘˘ن˘˘هأر˘˘لأ ة˘˘مزألأ
برقأأ يف ةنجللأ لمع ديسسجت
تايلآلأ عسضو لجأأ نم تقو
ةمزÓلأ ةيعيرسشتلأو ةينوناقلأ
.يسسائرلأ قاقحتسسÓل
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«ةينوناقلا ةنجللا» مامأا لوثملل ءاعدتصسا هل هجو

 نÓفأ’ا نم ةلاقتسس’ا ضضفري «يعيمج»
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ةعسسأو ةكرح ابيرق «يوأريم دمحم «تايفسشتسسملأ حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو يرجيسس
يذلأ قيقحتلأ جئاتن ىلع ءانب تايلولاب ةيئافسشتسسلأ تاسسسسؤوملأ يريدم فوفسص يف

اهتمدقم يفو حلاسصملأ ةفاك ربع ءلؤوه تاسسرامم لوح ةيرأزو ةنجل هب موقت
 . تايلولل لوزنلأ يف تأأدب يتلأو ةيبطلأ تلاجعتسسلأ
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ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘شصلأ ر˘˘˘يزو لا˘˘˘قو
ةرود˘˘˘˘لأ حا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فأ سشما˘˘˘˘˘ه
هنإأ ايلعلأ ةفرغلاب ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ
لوح Óشصفم أريرقت ملتشسيشس
تايفششتشسملأ يريدم ر˘ي˘ي˘شست
اهوب˘كترأ ي˘ت˘لأ تأزوا˘ج˘ت˘لأو
ثلا˘ث˘لأ عو˘ب˘شسأ’أ لÓ˘خ أذ˘هو
يأأ يراجلأ ربمتبشس رهشش نم
نم ةنجللأ ءاهتنأ بقع ةرششابم
يت˘لأ ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تاشسشسؤو˘م˘لأ ة˘فا˘ك ل˘م˘ششت˘شس
ربع ة˘عزو˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’أ
نود نم ةي’و نيعبرأأو ةينامث
حماشستلأ مدعب دهعتو ءانثتشسأ

ءوشس ةنجللأ تتبثأأ نم لك عم
نأأو ى˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل هر˘˘ي˘˘ي˘˘شست
ة˘˘لا˘˘قإ’أ نو˘˘˘كي˘˘˘شس هر˘˘˘ي˘˘˘شصم
نأأ ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘يو .ةر˘˘˘˘˘ششا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م
ه˘ترا˘يز ي˘ف ة˘ح˘شصلأ ر˘˘يزو˘˘لأ
ىلعو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ةر˘ي˘خأ’أ
ر˘شصح˘لأ ’ لا˘˘ث˘˘م˘˘لأ لا˘˘ي˘˘ب˘˘شس
ةنج˘ل لا˘شسرإا˘ب ه˘ح˘لا˘شصم ا˘عد

ةحأرج ة˘ح˘ل˘شصم ى˘لإأ سشي˘ت˘ف˘ت
انيشس ن˘بأ ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب بل˘ق˘لأ
قيقحتلأ ةيغب ةبانعب يعماجلأ
ديأزت ءأرو يتلأ بابشسأ’أ يف
بب˘˘شسب ى˘˘شضر˘˘م˘˘لأ ىوا˘˘˘كشش
يبطلأ فششكلأ ةزهجأأ فقوت
لاشسرإاب ريزولأ رمأأو .ةعششأ’أو
يئافششت˘شس’أ ز˘كر˘م˘ل˘ل ق˘قد˘م
ي˘فو.د˘ششر ن˘˘ب’ ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
ر˘يزو ف˘ششك ل˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس
حÓ˘شصإأو نا˘كشسلأو ة˘˘ح˘˘شصلأ
د˘˘م˘˘ح˘˘م» تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لأ

راه˘ن ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘شس ه˘نأأ «يوأر˘ي˘م
تاي’ولأ ءأردمب تبشسلأ مويلأ
ةشسلج يف هعاط˘ق˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لأ

«سصئا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ» لو˘˘˘ح ل˘˘˘م˘˘˘˘ع
لاقو .ه˘عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘ل˘ج˘شسم˘لأ
ل˘م˘ع˘لأ ة˘شسل˘ج نأأ «يوأر˘˘ي˘˘م»
يف ةبغرلل ةباجتشسأ يتأات هذه
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘ت
ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘شضر˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةفلتخملأ ة˘ي˘ح˘شصلأ ل˘كا˘ي˘ه˘لأ
راششأأو .نطولأ ءاحنأأ عيمج يف
ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع نأأ ى˘˘˘˘˘لإأ ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لأ

هثعب مت عا˘ط˘ق˘ل˘ل ي˘شصي˘خ˘ششت

نم انبلط» .هحلاشصم فرط نم

تا˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ة˘˘ح˘˘شصلأ ءأرد˘˘م

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ير˘˘˘خ دأد˘˘˘عإا˘˘˘ب

يتلأ ةيلحملأ ةحشصلأ ةطيرخو

سصئاشصخ رابتع’أ نيعب ذخأات

طئأرخلأ ددحتشسو ةي’و لك

ي˘ت˘لأ تا˘جا˘ي˘ت˘ح’أ ة˘ي˘ح˘˘شصلأ

نأأ ح˘شضوأأو .ا˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ن˘˘شس

ة˘ي˘ح˘شصلأ ط˘ئأر˘خ˘لأ ة˘ع˘جأر˘م

نامشض هنأاشش نم ةي’و لكل

ىلع ةنزأوتم ةيح˘شص ة˘ي˘ط˘غ˘ت

ةيقيقحلأ تاجا˘ي˘ت˘ح’أ سسا˘شسأأ

قا˘ي˘شسلأ ي˘ف أر˘ق˘˘م .نا˘˘كشسل˘˘ل

يف «ىشضوفلأ» سضعب دوجوب

ريزو لاقو .عيراششملأ ليجشست

حÓ˘شصإأو نا˘كشسلأو ة˘˘ح˘˘شصلأ

ن˘˘˘م ه˘˘˘نأأ تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘لأ

ع˘شضخ˘ت نأأ مو˘ي˘لأ يرور˘˘شضلأ

ع˘يرا˘ششم˘لأ ل˘ي˘ج˘شست ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع

ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع تا˘˘شسأرد˘˘ل

ةنزأوتمو ةلداع ةيحشص ةيطغت

.ةي’و لكل ةبشسنلاب
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سشينف لامك يروتشسدلأ سسلجملأ سسيئر دكأأ
ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘شضق لوأأ ى˘ق˘ل˘ت سسل˘ج˘م˘˘لأ نأأ
ه˘ي˘لإأ ا˘ه˘ت˘لا˘حأأ «ة˘يرو˘ت˘شسد˘لأ مد˘ع˘ب ع˘˘فد˘˘لأ»
مويل خرؤوتشس يتلأو ةيروتشسدلأ ةمكحملأ

يف يروتشسدلأ ءاشضقلأ خيرات يف دوهششم
ءاقل لÓ˘خ ا˘ها˘ق˘لأأ ه˘ل ة˘ل˘خأد˘م ي˘ف و.ا˘ندÓ˘ب

بئان عم سسمأأ لوأأ ةفشصانم هشسأأرت يملع
ةيروهمجلأ ة˘يرو˘ت˘شسد˘لأ ة˘م˘كح˘م˘لأ سسي˘ئر
ىقلت» Óئاق سشينف حرشص وتنأوشسأ ايشسينودنأ
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘شضق لوأأ يرو˘ت˘شسد˘لأ سسل˘ج˘م˘˘لأ
ه˘ي˘لإأ ا˘ه˘ت˘لا˘حأأ ،ة˘يرو˘ت˘شسد˘لأ مد˘ع˘ب ع˘فد˘˘لا˘˘ب
سسلجملأ» نأأ افيشضم «ةيروتشسدلأ ةمكحملأ

ايلاح فكعي يتلأ ةيشضقلأ هذه يف لشصفيشس
مويل خرؤوتشس يتلأ و يتلأ و اهتشسأرد ىلع
يرو˘ت˘شسد˘لأ ءا˘شضق˘لأ خ˘يرا˘˘ت ي˘˘ف دو˘˘ه˘˘ششم
حشضوأأ و.«ايروتشسد ةددحملأ لاجآ’أ نمشض
ي˘ف ا˘ه˘˘شسير˘˘كت م˘˘ت ة˘˘ي˘˘لآ’أ هذ˘˘ه نأأ سشي˘˘ن˘˘ف

و6102 سسرام رهشش يروتشسدلأ ليدعتلأ
نأأ يف سضاقتم ل˘كل ق˘ح˘ي ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب ي˘ت˘لأ
لÓ˘خ ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق ة˘˘ه˘˘ج ما˘˘مأأ ىو˘˘عد مد˘˘ق˘˘ي
يعيرششتلأ مكحلأ نأأ اهيف يعدي ةمكاحملأ
دحأأ كهتني عأزنلأ لآام هيلع فقوتي يذلأ
ا˘ه˘ن˘م˘شضت˘ي ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ير˘˘ح˘˘لأ و قو˘˘ق˘˘ح˘˘لأ
رأد˘˘شصإأ م˘˘ت ه˘˘نأأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘ششم «رو˘˘ت˘˘˘شسد˘˘˘لأ
ةيلأ’أ هذهل ةرطؤوملأ ةيقيبطتلأ سصوشصنلأ
سسرا˘م ي˘˘ف ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ز˘˘ي˘˘ح تل˘˘خد ي˘˘ت˘˘لأ

هذه نأأ لوؤوشسملأ سسفن دكأأ امك.يشضاملأ

نأاب نطأوملأ ةعانق زيزعت اهنأاشش نم ةيلآ’أ

ةيام˘ح˘ل ي˘شسا˘شسأ’أ ن˘ما˘شضلأ و˘ه رو˘ت˘شسد˘لأ

أذه مأرتحأ نأأ ىلإأ أريششم تايرحلأ و قوقحلأ

نامشضب هدحو ليفكلأ وه يشساشسأ’أ نوناقلأ

ر˘˘ي˘˘شس ط˘˘ب˘˘شض و سسا˘˘ن˘˘لأ ةا˘˘ي˘˘ح م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت

نم هماكحأ’ قرخ لك نأأ و تاشسشسؤوملأ

رشضي و نوناقلأ ةلود ءانب قيعي نأأ هنأاشش

ةبشسانملأ هذه˘ب و.«تا˘شسشسؤو˘م˘لأ رأر˘ق˘ت˘شسا˘ب

ةدو˘ج يرو˘ت˘شسد˘لأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ سسي˘˘ئر زر˘˘بأأ

ةمكحملأ و ه˘ت˘ئ˘ي˘ه ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لأ تا˘قÓ˘ع

ءأوشس ،ايشسينودنأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل ة˘يرو˘ت˘شسد˘لأ

.«فأرطأ’أ ددعتملأ وأأ يئانثلأ ديعشصلأ ىلع

هعاطقل نيعباتلأ تايلولأ ءأردمب لمع ةسسلج مويلأ دقعي ةحسصلأ ريزو

فوفسص يف «ةبقترم» ةعسساو ةكرح
ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوملا يريدم

ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ر˘يزو ف˘ششك
ديزوب بيطلأ يملعلأ ثحبلأو
هترايز سشماه ىلع سسمأأ لوأأ
ثأدحتشسأ نع ناشسملت ةي’ول
ع˘˘با˘˘ط تأذ ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘ج˘˘˘ل
ةفاك ىوتشسم ىلع يراششتشسأ
ي˘ف دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ند˘م˘˘لأ
ةمهاشسملأ فدهب كلذو بيرقلأ
.تاي’ولل ةيلحملأ ةيمنتلأ يف
نا˘ج˘ل˘لأ هذ˘ه ر˘يزو˘لأ لا˘ق ثي˘ح
لÓ˘خ ن˘م م˘ها˘شست˘شس ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ
ي˘ف ا˘ه˘تا˘حر˘ت˘ق˘مو ا˘ه˘ح˘˘ئا˘˘شصن

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘فو، ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘شسإ’أ تا˘˘شسأرد˘˘لأ

جمانر˘ب˘لأ را˘طإأ ي˘ف ة˘جرد˘ن˘م˘لأ

احشضوم ،دÓبلأ ةيمنتل ينطولأ

ةذتاشسأ’أ عم ’وطم ثدحت هنأأ

ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ر˘يو˘˘ط˘˘ت قا˘˘فآأ لو˘˘ح

ةقيقدلأ تأرايتخ’أو ةيرئأزجلأ

تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘لأو بع˘˘ششلأ ي˘˘ف

يف بيجتشست نأأ نيعتي يتلأ»

ىلإأ ديعب˘لأ وأأ ر˘ي˘شصق˘لأ ىد˘م˘لأ

ذ.ةينطولأ ةيمنتلأ تاعلطت

eÉRhR.Ü

ذيمÓتلأ ءايلوأأ نم ريثكلأ باعأأ
تا˘ي’و ل˘ج ي˘˘ف ن˘˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لأ ةرأزو ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘طو˘˘لأ
ة˘˘ح˘˘ن˘˘م ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لأ
ا˘ه˘با˘˘ح˘˘شصأأ ى˘˘ل˘˘ع سسرد˘˘م˘˘ت˘˘لأ

ر˘˘ي˘˘خأ’أ رأر˘˘ق˘˘لأ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ
نم اهعفرب يشضاقلأ ةموكحلل

. جد ف’أأ5 ى˘˘˘لإأ جد ف’أ3
ءأردم هنأأ ذيمÓتلأ ءايلوأأ دكأأو
نورظتني ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ
ةحنم˘لأ م˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت˘ي˘ل لأو˘م’أ
ن˘م ن˘ي˘فو˘خ˘ت˘مو ة˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لأ

رورم دعب ةداعلاك اهايإأ مهحنم
نأأ ن˘˘كم˘˘يو ر˘˘ث˘˘كأأ وأأ عو˘˘ب˘˘˘شسأأ
تا˘نا˘ح˘ت˘مأ ة˘يا˘ه˘˘ن ى˘˘لإأ ل˘˘شصت
مل هنأأ ن˘ير˘ي˘ششم.لوأ’أ ل˘شصف˘لأ
ةرأدإأ فر˘ط ن˘م م˘ه˘مÓ˘عإأ م˘ت˘˘ي
ا˘م˘ي˘ف ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ
ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضق سصخ˘˘˘˘ي
ة˘عا˘شسلأ ة˘يا˘غ˘˘لو ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لأ
ةحنم˘لأ هذ˘ه فر˘شص نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
مهءانبأأ نيكمتل اهنورظتني يتلأ

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘شسرد˘م˘لأ تأودأ’أ ن˘˘م
أريبك اعاف˘ترأ ا˘هرا˘ع˘شسأأ فر˘ع˘ت
ناكو . ةطرافلأ ةنشسلاب ةنراقم
د˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو

عيزوت ىلع ددشش دباعلب ميكحلأ

مايأأ لوأأ يف ةيشسردملأ ةحنملأ

ل˘˘خأد ي˘˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لأ لو˘˘˘خد˘˘˘لأ

ا˘ف˘ي˘شضم ة˘يو˘بر˘ت˘لأ ة˘شسشسؤو˘م˘لأ

دشصر م˘ت ه˘نأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ سسف˘ن

ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ لأو˘˘˘˘مأ’أ

تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘˘ت

ءا˘˘˘ط˘˘˘عإأ م˘˘˘ت د˘˘˘قو ةزو˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ

نم لك يف ةمزÓلأ تاميلعتلأ

ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأدإأ تايوتشسم

م˘ت˘ي˘شسو .ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ ةرأزو˘˘لأ وأأ

تÓئاعلأ ى˘ل˘ع أد˘ق˘ن ا˘ه˘ع˘يزو˘ت

تا˘شسشسؤو˘م˘لأ ل˘خأد ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ءانثأأ ريزولأ دكأأ امك .ةيوبرتلأ

مشسوم˘لأ حا˘ت˘ت˘فإأ ى˘ل˘ع ه˘فأر˘ششإأ

هنأأ يشضاملأ ءاعبرأ’أ يشسأردلأ

ة˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق ع˘˘˘فر م˘˘˘ت

ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘˘شسرد˘˘˘م˘˘˘لأ

ل˘خد˘˘لأ يوذ ن˘˘م تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل

ىلإأ رانيد ف’أأ3 نم طشسوتملأ

ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب كلذو را˘˘ن˘˘˘يد ف’أأ5

اهلÓغتشسأو تÓئاعلأ ةدعاشسم

لو˘خد˘لأ تا˘ي˘جا˘ح ءا˘ن˘˘ت˘˘قإأ ي˘˘ف

.يشسردملأ
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ةيبرتلأ ةرأزو تانيمطت نم مغرلأ ىلع

سسردمتلا ةحنم عيزوت رخأات
ءايلوألا طاسسوأا يف طخسسو

ينطولأ بأرتلاب ةيعماـجلأ ندـــملأ ةفاك يف

ثادحتسسا نع فسشكي يلاعلا ميلعتلا ريزو
ةيلحملا ةيمنتلا يف ةمهاسسملل ةيملع ناجل

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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«ششينف لامك » هسسيئر بسسح

ةيروتسسدلا مدعب عفدلاب قلعتت ةيسضق لوأا ىقلتي يروتسسدلا سسلجملا

ءاروسشاع موي وه لبقملا ءاثÓثلا موي نأا نلعت لمعلا ةرازو
فداشصي ءأروششاع موي نأأ يرأدإ’أ حÓشصإ’أو ةيمومعلأ ةفيظولل ةماعلأ ةيريدملأو يعامتج’أ نامشضلأو ليغششتلأو لمعلأ ةرأزو تنلعأأ
ةيمومعلأ نيوأودلأو تائيهلأو ةيمومعلأ تأرأدإ’أو تاشسشسؤوملأ يمدختشسم ةفاكل رجأ’أ ةعوفدم ةلطع موي وهو مداقلأ ءاثÓثلأ موي
تاشسشسؤوملأ ىلع بجوتي هنأأ ردشصملأ تأذ حشضوأأو تاعاطقلأ عيمج يف ةشصاخلأو ةيمومعلأ تاشسشسؤوملأ يمدختشسم أذكو ةشصاخلأو
يتلأ حلاشصملأ يف ةمدخلأ ةيرأرمتشسأ نامشضل ةمزÓلأ ريبأدتلأ ذاختأ» ةروكذملأ تاشسشسؤوملأو نيوأودلأو تائيهلأو ةيمومعلأ تأرأدإ’أو

36- مقر نوناقلأ ماكحأ’ اقبط يتأاي ءأرجأ’أ أذه نأأ يرأدإ’أ حÓشصإ’أو ةيمومعلأ ةفيظولل ةماعلأ ةيريدملأ تركذو بوانتلأ ماظنب لمعت

eÉRhR.Ü.ةيليوج62 يف خرؤوملأ872

نابسشلأ يلاهأل ةراسس رابخأأ
نيردحنملأ ةسسمخلأ

ةفلجلأ نم

نع جارفإلا وحن
نييرئازجلا حايسسلا
سسنوت يف نيسسوبحملا
ةشسمخلأ نابششلأ ةمزأأ نأأ ودبي
ةي’و نم نيردحنملأ نييرئأزجلأ
يف نيشسوبحملأو ةفلجلأ
ةنيدمب ةيشسنوتلأ نوجشسلأ
دعب جأرفن’أ وحن هجتت ةشسوشس
ىدل ةيرئأزجلأ تاطلشسلأ لخدت
تاب ثيح ةيشسنوتلأ اهتريظن
فششكو .ابيرق مهحأرشس قÓطإأ
يبعششلأ سسلجملاب بئانلأ
«ةفلجلأ ةي’و نع ينطولأ
حايشسلأ نأأ «يواشش رهاطلأ
يف نينوجشسملأ نييرئأزجلأ

نيذلأ سسنوتب ةشسوشس ةنيدم
متيشس ةفلجلأ نم نوردحني
لاقو.ابيرق مهحأرشس قÓطإأ
هباشسح ربع «يواشش رهاطلأ»
لوأأ «كوبشسيف» ىلع سصاخلأ
ريزو عم لشصأوت هنإأ سسمأأ
«موداقوب يربشص» ةيجراخلأ
نابششلأ ء’ؤوه ةيشضق سصوشصخب
ةيشضق نأأ هل دكأأو . ةشسمخلأ
يف سسنوت يف نيشسوبحملأ انئانبأأ

قÓطإأ متيشسو لحلأ ىلإأ اهقيرط
نابششلأ نأأ ملعلل .مهحأرشس
ةنيدم يف مهلاقتعأ مت ةشسمخلأ
عم راجشش ةيفلخ ىلع ةشسوشس
نمأ’أ نأوعأأو ةرجأأ ةرايشس قئاشس
مكحلأو سسبحلأ مهعأديإأ ثيح

درشسو اشسبح رهششأأ6 ـب مهيلع
ىلع أوعلطأ نيذلأ نوماحملأ
ةرقحو ةينوناق تأزواجت ةيشضقلأ
أودشصق نيذلأ نابششلأ اهل سضرعت
تقو يف ةحايشسلأ دشصق سسنوت
عمتجملأ تامظنم تكرحت
ناملربلاب بأونو يندملأ

رئأزجلأ يف مÓعإ’أ لئاشسوو
أروف مهحأرشس قÓطإ’ ةوقب
أوشضرعت يتلأ ةرقحلأ ببشسب
.اهيلإأ
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ديسسلا وزو يزيت ةي’ول ةيبرتلا ريدم دكأا
و طغسضلا فيفخت صضرغب هنأاب يولعل دمحأا
ربع ةعزوملا ماسسقأ’اب لجسسملا ظاظتك’ا
ديدعلا مÓتسسا متيسس ةي’ولا تايدلب ميلقإا

لو˘خد˘لا ع˘م ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م

افيسضم0202/9102 ديدجلا ي˘سسرد˘م˘لا
ةي’ولاب ةيبرتلا عاطق ززعتي نأا رظتنُي هنأاب

قفارم ةدعب ديدجلا يسسردملا لوخدلا لÓخ
˘ما˘يأ’ا لÓ˘خ مÓ˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ة˘يو˘بر˘˘ت

يف ةديدج ةيمي˘ل˘ع˘ت تا˘سسسسؤو˘م6 ةلبقم˘لا
ففخيسس ام وه و ةثÓثلا ةيميلعتلا راوطأ’ا

ماسسقأ’اب لجسسم˘لا ظا˘ظ˘ت˘ك’ا ل˘كسشم ن˘م
معاطملل ةبسسنلاب امأا . ةيسسارد ةنسس لك عم
لوؤوسسم لاجملا اذه يف فسشك ةيسسردملا
معطم مÓتسسا نع ةي’ولاب ةيبرتلا عاطقلا

د˘ي˘سسلا ح˘سضوأا و ة˘ي˘فا˘سضإا ة˘˘ب˘˘جو002ب
ىلع نيتطسسوتم مÓتسسا متيسس هنأاب يولعل
نوفزأا و نامعن يديسس يتيدلب لك ىوتسسم
دكأاف ةيسضايرلا بعÓملاب قلعتي اميف و .
نيبعلم مÓتسسا متيسس هنأاب ثدحتملا صسفن
صصخي اميف و رخأا لاجم يف و . نييسضاير
ةيبرتلا عاطق معدت يوناثلا ميلعتلا لاجم
لك نأا افيسضم نيتديدج نيتيوناثب ةي’ولاب
ربع ةملتسسم˘لا ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘م
يف ةيحاي˘ترا فر˘ع˘ت˘سس وزو يز˘ي˘ت تا˘يد˘ل˘ب

لو˘خد˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
طغسضلا فيفخت لجأا نم ديدجلا يسسردملا
ةعباتلا ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا هدهسشت يذلا
ةيبرتلا ريدم دكأا رخأا قايسس يف و.ةي’ولل
نع يولعل دمحا ديسسلا وزو يزيت ةي’ول
ةهج نمو امهقلغ مت نيتسسردم حتف ةداعإا
عا˘ط˘ق ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘سسم˘لا فا˘˘سضأا ىر˘˘خأا
داو ةيوناث حتف متيسس هنأاب ةي’ولاب ةيبرتلا
لكسشم ىلع يسضقيسس يذلا ءيسشلا يلاف
صضع˘˘ب ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لا ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ك’ا
و ىرخأا ةهج نم و. .ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
يوذ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘ب صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

ذيملت107 ليجسست مت ةسصاخلا تاجايتح’ا
نوهجاوي نيذلا ةسصاخلا تائفلا يوذ نم
ةريتوب متت ةيلمعلاو ميلعتلا يف تابوعسص
ةسصاخلا ماسسقأ’ا صصخي اميف يف و ةديج

و امسسق521 ءاسصحإا مت تاقاعإ’ا فلتخمب

اميف يف امأا و . اجوف22 غلب جاوفأ’ا ددع

افلأا86 دجويف طسسوتملا ميلعتلاب قلعتي

بتكلا ةيناجمب قلعتي اميف و . ذيملت007و
ةي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘م را˘سشأا ة˘ي˘سسرد˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لاو
عيزوتل ةلسصاوتم ةيلمعلا هذه نأاب ةي’ولاب
ذيمÓت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسرد˘م˘لا بت˘كلاو ح˘ن˘م˘لا
ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا فلتخم ربع نيزوعملا
اهلك ر˘ي˘سست ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا
باتكلا عيزوت نأا ىلإا راسشأا و ةديج ةريتوب
ةعباتلا ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ربع يسسردملا

001 نأا احسضوم ةلسصاوت˘م ا˘ه˘تا˘ع˘طا˘ق˘م˘ل
نأا تاسسسسؤوملا ىلإا تلسصو بتك نم ةئاملاب
بتكلا و ةيسسردملا ة˘ح˘ن˘م˘لا ع˘يزو˘ت ة˘ب˘سسن

انموي ةياغ ىلإا ةئاملاب08لا براقت اناجم
ماسسقأ’ا نأا دمحأا يولعل ديسسلا لاقو اذه
يف ةسصاخلا تاجا˘ي˘ت˘ح’ا يوذ˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

نم اذيملت5511 تلبقتسسا وزو يزيت ةي’و
لوخدلاب ينعملا ةسصاخلا تاجايتح’ا يوذ
تا˘سسسسؤو˘م˘لا و ز˘كار˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي’و˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

ىلع مهب لفكتم اقاعم Óفط691 مهنم

تاسسسسؤوملا˘ب ا˘سصا˘خ ا˘م˘سسق82 ىوتسسم
ةغللا صسيردت صصخي اميف يفو .ةيميلعتلا
ريدم دكأا وزو يزيت ةي’و يف ةيغيزامأ’ا
ةغللا صسيرد˘ت ة˘ب˘سسن نأا˘ب ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا

001 ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب ة˘ي’و˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مأ’ا
اريسشم همÓك ثدحتملا صسفنل عبات  . ةئاملاب
، وزو يزيت ةي’وب ةيغيزامأ’ا ةغللا نأا ىلإا

ددعب ،ةيعون ةزفق صسيردتلا ثيح نم تفرع

557و افلأا43 نم رثكأا غلب نيذلا ذيمÓتلا
و ، جاوفأ’ا نم ديدعلا ىلع نيعزوم ،اذيملت
ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ددعب قلعتي اميف امأا
تغلب دقف ةيغيزامأ’ا ةغللا اهيف صسردت يتلا

يفو يئادتب’ا يف ةيوبرت ةسسسسؤوم456

يئادتب’ا يف ةذتاسسأ’ا ددع181 طسسوتملا

 . اذاتسسأا254 طسسوتملا يفو363

ةئاملاب001 ةبصسن اهغولبب ةي’ولا يف ةيعون ةزفق ةيغيزامأ’ا ةغللا سسيردت فرع اميف

 طغصضلا فيفختل ةديدج ةيوبرت تاصسصسؤوم ةدع مÓتصسا
وزو يزيتب ماصسقأ’اب لجصسملا ظاظتك’ا و

اطقصس رخآا ذاقنإا و باصش ةثج لاصشتنا
وزو يزيتب نيتمرت ةقطنمب رئب لخاد

صسمأا لوأا ةليل وزو يزيت ةي’و يف ةيندملا ةيامحلا ناوعأا نكمت

نيتمريت ةقطنمب ةنسس63 رمعلا نم غلبي صصخسش ةثج لاسشتنا نم

ناتيحسضلا ةنسس05 رمعلا نم غلبي رخآا ذاقنإا و وزو يزيت ةي’و يف

«نيزفلوب » ةامسسملا ةيرقلاب دجاوتم راتمأا6 قمعب رئب لخاد اطقسس
رداسصم بسسح و . وزو يزيت ةي’و يف نيتمرت ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا

افلاسس روكذملا رئبلا لخاد ةيحسضلا طوقسس نإاف ةقوثوم ةيلحم
يذلا يناثلا صصخسشلا ذاقنإا مت اميف و .ةلوهجم بابسسأا ىلإا دوعت
ردسصملا قفو ةيحسضلا ذاقنإا هتلواحم ءانثأا رئبلا صسفن لخاد طقسس
ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةيحسضلا ةثج ليوحت مت اميف  .هتاذ
نمأ’ا حلاسصم اهتهج نمو وزو يزيتب دمحم ريذن ىفسشتسسمب
N∏«π S°©ÉO.ةافولا تاسسبÓم نع فسشكلل اهتاقيقحت تحتف

ةدكيكصس

قيرطلا نوقلغي ششيغزم يديصس ناكصس
قيرطلا قلغب صشيغزم يديسس ناكسس نم ددع صسيمخلا ةيسسمأا ماق
لقن ةمزأا قلخ ام تاعاسسل صشورحلا و ةي’ولا ةمسصاع طبارلا

ةمسصاعب ةيبرغلا ةهجلا طبري و يويح قيرط هنأا اميسس’،ةريبك
ةحيطسس قيرطل ةهجلا كلت تابكرم ةعطاقم دعب اميسس ةي’ولا

نم لوؤوسسم روسضحب ناكسسلا بلاطو،كانه ةماقملا لاغسشأ’ا ءارج
لح عسضو اهسسأار ىلع بلاطم ةحئ’ هميلسست لجأا نم ةي’ولا
حبسصأا امدعب ةيدلبلا لخدمب ةدوجوملا ةيمومعلا ةغرفملل يئاهن
ءارج ناكسسلا ىلع ارطخ لكسشيو ةنيدملا هجو هوسشي اهدوجو
يديسس تافلخم صصخت ’ اهنأا ملعلا عم، ناخدلا و ةهيركلا حئاورلا

ةمزأا لاغسشنإا اوحرط امك، نابلاو ينب ةيدلب ىتحو لب طقف صشيغزم
يف رظنلا ةداعإاب اوبلاطو، ةدم ذنم ةيدلبلا اهب رمت يتلا هايملا
اميسس ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةيدلبلا اهيلإا تلآا يتلا ةيثراكلا ةيعسضولا
هديمجت ذنم يلاولا نم رمأاب ةرئادلا صسيئر لبق نم ريسست اهنأا
دح تلسصو هيبختنم نيب ةريبك تافÓخ ةجيتن يدلبلا صسلجملل
ةديرج تملعو،يلك دادسسنا ةلاح يف لوخدلا و ت’وادملا ليطعت
اهلحب مهودعوو ناكسسلا ت’اغسشن’ عامتسس’ا مت هنأا ةعاسس رخآا
مأاب ةرطينقلا دسس ىوتسسم ىلع اهتجلاعم متت هايملا ةلكسشمف،ابيرق
ةغرف˘م˘ل˘ل ة˘ما˘م˘ق˘لا ل˘ق˘ن ل˘جأا ن˘م تاءار˘جإ’ا تق˘ل˘ط˘نا و بو˘ط˘لا
M«ÉI HƒOjæÉQ.صسولامتب ةئيهملا ةيمومعلا

 ةدكيكصس

نوصضفتني ششورحلاب ريفن ناكصس
قيرطلا قلغب صشورحلاب ةبيرزلا مسساب فورعملا ريفن يح ناكسس ماق
تÓ˘ح˘م˘لا ماد˘خ˘ت˘سسا ءو˘سسو ح˘ئاور˘لاو خا˘سسوأ’ا را˘˘سشت˘˘نا بب˘˘سسب

ثيح، تاونسس8 نم رثكأا ذنم عزوت مل يتلاو زاجنإ’ا ةلمتكملا
امب اهلÓغتسسا و اهعيزوت نم ’دب فارحنÓل راكوأا ىلإا تلوحت
ةطرسشلا لخدت جاجتح’ا دهسش و،يحلا و نينطاوملا حلاسصم مدخي
ةيدلبلا حلاسصم لخدتت نأا ليبق،عاسضوأ’ا ق’زنا نود تلاح يتلا
ةيرذج لولحب نا˘كسسلا تد˘عوو ق˘ير˘ط˘لا ح˘ت˘فو خا˘سسوأ’ا ع˘م˘ج˘ل
 مهلكاسشمل

ì.HƒOjæÉQ

نيذوعصشملا ةبراحمب ناكصسلا بلاط اميف /ةدكيكصس

ششيغزم يديصسب ةقزمم فحاصصم ىلع روثعلا
ىلإا صسيم˘خ˘لا ة˘ل˘ي˘ل ر˘ث˘ع ه˘نأا ة˘عا˘سس ر˘خأا ةد˘ير˘ج˘ل ردا˘سصم تر˘كذ
دعبو صشيغزم يديسسب فيسصر ىلع اناك نيسسيك ىلع ةعمجلا
تاباتك لمحت صسبÓم و ةقزمم فحاسصم امهلخادب دجو امهسشيتفت

نأا رداسصملا تاذ تدكأاو،يدثلا ناطلسس باتك و ةموهفم ريغ
تظفحت يتلا ةطرسشلا غÓبإا متيل ةذوعسشلا و رحسسلاب قلعتي رمأ’ا

اهيدل هنأا حجري و ةيسضقلا يف اقيقحت تحتف و نيسسيكلا ىلع
 نآ’ا دحل هسصوسصخب تامولعم يأا بيرسست متي مل،هيف هبتسشم

ì.HƒOjæÉQ 

ةدكيكصس

ةرصشق نيعب ةنحاصش بÓقنا يف ايركصسع61 ةباصصإا
ينطولا صشيجلا نم ادارفأا لقت تناك ةنحاسش فارحنا ثداح ببسست
حور˘ج˘ب دو˘ن˘ج˘لا ن˘م دد˘ع ة˘با˘سصإا ي˘ف ىر˘خأا بÓ˘ق˘نا و ي˘ب˘ع˘سشلا

بسسحو.ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘˘م
ةليل نم ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح يف عقو ثداحلا نإاف تامولعم
نيع ةيدلبب ةخودوب ةقطنم ىوتسسم ىلع .ةعمجلا ىلإا صسيمخلا
بسسح ىحرجلا ددع لسصوو ،ةدكيكسس ةي’و برغ ىسصقأا ةرسشق

ةقرف يبعسشلا ينطولا صشيجلا نم ادرف61 ىلإا تامولعملا رخأا
ه˘فور˘ظ د˘يد˘ح˘ت˘ل ثدا˘ح˘لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف و تل˘خد˘ت كرد˘لا

هتاسسبÓمو
ì.HƒOjæÉQ
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638 ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تل˘ج˘˘سس

ئطاوسش ىوت˘سسم ى˘ل˘ع اÓ˘خد˘ت

ائطاسش51 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

هذه مظعم ،ةحابسسلا هب احومسسم

نم صصاخسشأا ذاق˘نإ’ تÓ˘خد˘ت˘لا

ينامث ليجسست متيل ققحم قرغ

اقرغ ت’اح ةعبسس اهنم تايفو

قيرغو ةسسورحم ريغ ئطاوسشب
تاقوأا جراخو صسورحم ئطاسشب
ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
لÓخو ىرخأا ةهج نم ،ةيندملا
ن˘˘م ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا تاذ
لجسس يفيسصلا مسسوملا ةليسصح

ةثÓث فل˘خ ارور˘م ا˘ثدا˘ح891

لسصتل احير˘ج682 و تا˘ي˘˘فو
ثداوحل ة˘ي˘لا˘م˘جإ’ا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا

ن˘م ة˘ياد˘˘ب فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب رور˘˘م˘˘لا
ةنسسلل يفناج رهسش نم حتافلا

13 ـلا ةياغ ىلإا9102 ةيلاحلا

055 يسضا˘م˘لا توأا ر˘ه˘سش ن˘م

و Óيتق51 فلخ ارورم اثداح

تاباغ ملسست ملو .احيرج775
م˘سسو˘م˘˘لا هذ˘˘ه فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي’و
تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ن˘م ي˘ف˘ي˘˘سصلا

تا˘˘ي’و ن˘˘م دد˘˘ع رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع

ح˘لا˘سصم تل˘ج˘سس ثي˘ح ن˘طو˘˘لا
ة˘ل˘ي˘سصح ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
نارينلا تمه˘ت˘لا ثي˘ح ق˘ئار˘ح˘لا

ن˘م ارا˘ت˘كه562 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا

نم اراتكه02 ةبارقو تاباغلا
ةفاسضإ’اب ةيعارزلا ليسصا˘ح˘م˘لا

و ةر˘م˘ث˘م ةر˘ج˘سش4151 ى˘˘لإا

451 و أÓ˘˘˘ك ة˘˘˘˘مز˘˘˘˘ح5453
. لحن اقودنسص

رورملا ثداوحو ىقرغ نيب ةافو11 لجصس اميف

فراطلا ئطاوصش ىلع فاطصصم نويلم2 نم ديزأا دفاوت
حتافلا نيب ةدتمملا ةرتفلا يف فراطلا ةي’و ئطاوصش ىلع فاطصصم نويلم5.2 نم ديزأا دفاوت

 . ةيندملا ةيامحلا حلاصصم بصسح يصضاملا توأا رهصش نم13 ـلا ةياغ ىلإا ناوج رهصش نم
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ةنرضصعلأ ةبكأوم ىلع مزعلأ لك ةمزاع ةموكحلأ نأأ يقأوبلأ مأأ ىلإأ هترايز يف باقرع دمحم ةقاطلأ ريزو عوبضسألأ ةياهن فضشك
.ةنضسلأ هذه لÓخ ايجيردت ةيوبرتلأ تاضسضسؤوملاب ةيضسمضشلأ ةقاطلأ ميمعت لÓخ نم ةرفوتملأ ةيوقاطلأ تايناكمإلأ لÓغتضسأو
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ءا˘سشنإأ ا˘ب˘˘ير˘˘ق فر˘˘ع˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ
تا˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
ءأر˘˘˘ب˘˘˘خ م˘˘˘سضت ةدد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

دسصق لاجم˘لأ ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘مو
ةينطولأ ةيجيتأرت˘سسإلأ د˘ي˘سسج˘ت
هذه ميمعتو ليعفت ىلإأ ةيمأرلأ
احايترأ ايدبم ة˘ف˘ي˘ظ˘ن˘لأ ة˘قا˘ط˘لأ

˘مأأ ة˘يلو ه˘ت˘ق˘ق˘˘ح ا˘˘م˘˘ل أر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ي˘˘ف تأزا˘˘ج˘˘نإأ ن˘˘م ي˘˘˘قأو˘˘˘ب˘˘˘لأ
د˘قو أذ˘ه,ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تأا˘˘سشن˘˘م˘˘لأ
ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ ر˘˘˘يزو فر˘˘˘سشأأ
بأو˘˘نو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
حاتتفلأ ميسسأرم ىلع ناملربلأ

ي˘سسرد˘م˘لأ لو˘خد˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘˘لأ

يف لهتسسأأ ثيح9102/0202

ىل˘ع فو˘قو˘لأ ي˘لوألأ ه˘ت˘ط˘ح˘م

ي˘سسرد˘م˘لأ ع˘م˘ج˘م˘لأ ن˘˘ي˘˘سشد˘˘ت

» ودا˘˘ب˘˘˘ع طا˘˘˘ي˘˘˘خ» د˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سشلأ

عا˘م˘ت˘سسإلأو ة˘يلو˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب

هذ˘˘ه د˘˘يوز˘˘ت عور˘˘سشم سضر˘˘ع˘˘ل

ة˘ي˘سسم˘سشلأ ة˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألأ

ىلإأ ةفاسضإلاب ةيجذومن ةبرجتك

سسرد˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م بنا˘˘˘˘ج رو˘˘˘˘سضح

» نأونعب موسسو˘م˘لأ ي˘حا˘ت˘ت˘فإلأ

كسسمتلأو هل ءافولأو نطولأ بح

«. ةنتفلأ ذبنو ةينطولأ ةدحولاب

يف ظفاحملأ ع˘يزو˘ت ه˘ت˘ل˘ل˘خ˘تو

ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع را˘˘˘˘طإأ

ي˘سسف˘ن˘لأ ز˘كر˘م˘لا˘بو. ي˘ن˘طو˘˘لأ

نيقاعملأ لافطأÓل يجوغأد˘ي˘ب˘لأ

مهتحر˘ف لا˘ف˘طألأ كرا˘سش ا˘ي˘ن˘هذ

ي˘˘هو ة˘˘سسأرد˘˘لأ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب

ة˘ح˘نا˘سس تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘سصر˘˘ف˘˘لأ

ظفاحم˘لأ ن˘م تا˘ن˘ي˘ع ع˘يزو˘ت˘ل

نأأ لبق.نيزوعملأ ذيمÓتلأ ىلع

يرأروق ةيوناث ىلإأ دفولأ لقنتي

معطملأ اهب نياع يتلأ نامحر

ة˘ط˘سشنألأ سضع˘˘بو ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لأ

لو˘خد˘لأ ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ما˘˘ق˘˘م˘˘لأ

ل˘ع˘ف در نا˘ك ا˘ن˘هو ي˘سسرد˘م˘˘لأ

ها˘ج˘˘تأ ا˘˘ع˘˘ير˘˘سس ة˘˘يلو˘˘لأ ي˘˘لأو

ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ

تاب˘جو˘لأ ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف تسسعا˘ق˘ت

نم مغرلاب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ن˘خا˘سسلأ

ةيلاملأ تاي˘نا˘كمإلأ ل˘ك ر˘ي˘فو˘ت

ليعفتل يروفلأ عورسشلاب أركذم

ءاسضقلأ دسصق ةقباسسلأ هتاميلعت

هنأأو ايئاهن ةدرابلأ تابجولأ ىلع

كانه نأأ نع نآلأ دعب عمسسي نل

ةيلوؤوسسملأ Óمحم ةدراب ةبجو

ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘بو , ةر˘ئأد˘لأ سسي˘ئر˘˘ل

د˘فو˘لأ كرا˘سش ير˘م˘ع˘لأ ف˘˘ي˘˘سض

سضع˘˘˘ب ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لأ يرأزو˘˘˘˘لأ

ةينطو ديسشانأأ ءاقلإأو تاطاسشنلأ

. ةينطولأ نع قدسصب ربعت

ةددجتملأ تاقاطلل ةينطولأ ةظفاحملأ ءاضشنإأ نع فضشك/يقأوبلأ مأأ

يعامتجلأو يشسردملأ لوخدلأ ميشسأرم ىلع فرششي ةقاطلأ ريزو
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لا˘˘˘˘سصتلأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خ تف˘˘˘˘˘سشك
ةيلو نمأل ةماعلأ تاقÓعلأو
ر˘ي˘ط˘سست ن˘ع ج˘ير˘ير˘عو˘˘ب جر˘˘ب
ل˘˘˘جأ ن˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘مأأ  ج˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب
ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لأ لو˘˘خد˘˘لأ حا˘˘˘ج˘˘˘نإأ
ينمألأ جمانربلأ لثمتو يراجلأ
ليهسست و ميظنت  يف رطسسملأ

ىلع ا˘سصو˘سصخ رور˘م˘لأ ة˘كر˘ح
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ قر˘ط˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم
ةريبك ةيرورم ةكرح و اماحدزأ

ةيباقر تايرود نييعت مت امك
تاقوأأ ةطرسشلأ تأوق لبق نم
عم نيسسردمتملأ جورخ و لوخد
رورملأ نوناقل نيفلاخملأ عدر
فلت˘خ˘م ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ سضر˘غ˘ب
ن˘ي˘مأا˘ت ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ. ثدأو˘ح˘˘لأ
ةبراحم و ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ
ةراجتلأ و ف˘ي˘سصر˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سسأ

تايرود نييعت و ةيعرسشلأ ريغ
و يمسسرلأ يزلاب ةلجأر و ةبكأر
تاسسسسؤوملأ نم برقلاب يندملأ
عم .ةثÓثلأ رأو˘طأÓ˘ل ة˘يو˘بر˘ت˘لأ

ةم˘ير˘ج˘لأ لا˘كسشأأ ل˘ك ة˘برا˘ح˘م
ن˘ي˘مأا˘ت و ير˘سضح˘لأ ط˘سسو˘لا˘˘ب
ةيوبرت˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ط˘ي˘ح˘م
ديدسشت و ةبقأرم طاقن عسضوو
و سصا˘خ˘سشألأ ى˘ل˘ع ة˘ب˘˘قأر˘˘م˘˘لأ
ةبسسانملا˘ب م˘ت ا˘م˘ك تا˘ب˘كر˘م˘لأ
ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت تÓ˘م˘ح˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لأ

ةياقولأ لو˘ح ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل
ئيسسلأ لامعتسسلأ و ةيرورملأ
لسصأوتلأ ل˘ئا˘سسوو تي˘نر˘ت˘نأÓ˘ل
حلاسصم تعدو أذه يعامتجلأ
ى˘لإأ ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘مألأ

رذحلأ و ةطيحلأ ذخأأ ةرورسض
ةرورسضو مهتابكرم ةدايق ءانثأأ

اهتقايسس ل˘ب˘ق ةرا˘ي˘سسلأ ة˘ب˘قأر˘م
رطألأ ، لمأرفلاب قلعت ام ةسصاخ
د˘ي˘ق˘˘ت˘˘لأ ةرور˘˘سضو ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لأ ،
. ه˘مأر˘ت˘حأ ة رور˘˘م˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘ب
ماقرألاب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘ير˘كذ˘م

ىلع ةطرسشلأ حلاسصمل ةيناجملأ

مقرلأ و71 ةدجنلأ مقر رأرغ

»401 مقرلأ » و8451 رسضخألأ

و ءافتخأ نع غيلبتلاب سصاخلأ

ىلإأ ةفاسضإأ ، لافطألأ فاطتخأ

لمحت يتلأ ةطرسش ولأ ةقيبطت

أذ˘ه و ة˘ي˘˘كذ˘˘لأ ف˘˘تأو˘˘ه˘˘لأ ي˘˘ف

يأأ نع غيلبتلأ وأأ راسسفتسسÓل

ريخألأ يف ن˘ي˘ن˘م˘ت˘م تأزوا˘ج˘ت

.عيمجلل قفوم يعامتجأ لوخد

جيريرعوب جرب

يشسردملأ لوخدلأ حاجنإل اينمأأ اجمانرب رطشست نمألأ حلاشصم
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ح˘˘لا˘˘سصم سسمأأ ءا˘˘سسم تن˘˘كم˘˘ت
ن˘مألا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ ة˘˘طر˘˘سشلأ
نمأاب قحلم يجراخلأ يرسضحلأ
نم ةلي˘سسم˘لأ ة˘يلو ةر˘ق˘م ةر˘ئأد
ة˘˘كب˘˘˘سش طا˘˘˘سشن˘˘˘ل د˘˘˘ح ع˘˘˘سضو
نيسصخسش نم ةنوكتم ةيمأرجإأ

62و81 نيب امهرامعأأ حوأرتت
عئاقو دوعت ةقرسسلأ ةمهتب ةنسس
ةيحسضلأ مدقت نأأ دعب ةيسضقلأ

ح˘˘لا˘˘سصم ى˘˘لإأ ه˘˘ت˘˘جوز ة˘˘˘ق˘˘˘فر

ع˘سضو˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ ة˘˘طر˘˘سشلأ
نم ةقرسسل˘ل ه˘سضر˘ع˘ت˘ل ىو˘كسش
لاط يذلأ لعفلأ هنكسسم لخأد
ندعملأ نم يلحلأ نم ةعومجم
ةلسسل˘سس - ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ر˘ف˘سصألأ

هبسش ، دي سسايقم ، طأرقأأ ، ةبقر
ةفاسضإلاب ،(تامروق) دي سسايقم
ةباينلأ عم قيسسنتلابو متاخ ىلإأ
ن˘كسسم سشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
تناك نيذل˘لأ ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ
ةيحسضلأ كوكسش امهلوح موحت

متو ةيباجيإأ جئاتنلأ تناك ثيح

، تاقورسسملأ عي˘م˘ج عا˘جر˘ت˘سسأ

ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح أذ˘˘˘˘كو

تردق ةيلو˘ح˘كلأ تا˘بور˘سشم˘لأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م ةرورا˘˘ق716ـب

زا˘ج˘نإأ م˘ت˘ي˘ل ما˘ج˘حألأو عأو˘˘نألأ

ا˘˘˘م˘˘˘هد˘˘˘سض ي˘˘˘ئا˘˘˘˘سضق ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م

ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأأ ا˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو

ةرقم ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ

رأرسشأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘م˘ه˘ت˘ب

،ةقرسسلأ ةحنجل دأدعإلأ سضرغل

ددعتلأ فرظب ةنرتقملأ ةقرسسلأ

ةيلوحك تابورسشم ةزايح ةحنج

ا˘م˘ه˘لا˘حأأ ثي˘ح ع˘ي˘ب˘˘لأ سضر˘˘غ˘˘ل

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘سضا˘ق ى˘ل˘ع هرود˘ب

رمأأ يذلأ ،ةمكحملأ سسفن ىدل

ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ د˘˘حأأ عأد˘˘يإا˘˘ب

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘˘لأ ةدا˘˘˘عإأ ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ب

رخآلأ عسضو ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب

ةيئاسضقلأ ةبا˘قر˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت تح˘ت

رخأل هب حرسص ام بسسح أذهو

نمألاب مÓعإلاب فلكملأ ةعاسس

. ةليسسملاب يئلولأ

تاقورضسملأ عيمج عاجرتضسأ اميف

ةروراق716ـب تردق ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةيمك زجح
 ةرقم ةيدلبب ماجحألأو عأونألأ فلتخم نم

ةليضسملأ

رابآأ رفح ةلآأ و نيترايشسل نيكرحم زجح
ةداعشسوبب عنشصلأ ةيديلقت ةيزأوترأ

ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ تأدحو سسمأأ ءاسسم تنكمت
مت ثيح عنسصلأ ةيديلقت ةيزأوترأ رابآأ رفح ةلآأ زجح نم ةليسسملاب
رفحب يسضأرألأ باحسصأأ موقي ناك ثيح ،يدلبلأ رسشحملاب اهعسضو
ى˘لإأ ه˘لا˘سسرإأو ف˘ل˘م دأد˘عإأ م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘سصخر نود ة˘˘يزأو˘˘ترأ را˘˘بآأ
نم ةربتعم ةيمك زجح مويلأ سسفن يف مت امك ةسصتخملأ تاطلسسلأ

نم ديربت ةنحاسش نتم ىلع تناك ريطانق (50) ـب ردقت غبتلأ ةتبن
نم غلابلأ ( ج. م) ىمسسملأ اهكلام فرط نم ةداقم يأدنويه عون

ىلع اه˘فÓ˘تإأ سضر˘غ˘ل ة˘عا˘سضب˘لأ ز˘ج˘ح م˘ت ثي˘ح ة˘ن˘سس74 رمعلأ
ةمهتب ةيسضقلأ يف قيقحت حتف و ةداعسسوبب مدرلأ زكرم ىوتسسم
يف ليجسست˘لأ نود˘ب طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘م و ةر˘تو˘ف˘لأ مأد˘ع˘نأ ة˘ف˘لا˘خ˘م
امك أابعم ريغ غبت عيب لجأأ نم سضرعلأو ةزايحلأ و يراجتلأ لجسسلأ
زجح نم ةليسسملاب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ دأرفأأ نكمت
ةرايسسل لوألأ كرحملأ ، بيرهتلأ ةحنج لجأأ نم نيترايسسل نيكرحم

ىلع،505 وجيب عون ةرايسسل يناثلأ كرحملأ،405 وجيب عون
ةرسشابمل ةدحولأ رقم ىلإأ ةبكرملأو نيسصخسشلأ دايتقأ مت اهرثإأ
بسسح أذهو ايراج لأزل قيقحتلأ ، نيكرحملأ ردسصم لوح قيقحتلأ

ةيميلقإلأ ةعومجملاب مÓعإلاب فلكملأ ةعاسس رخأأ ـل هب حرسص ام
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ةيلام ةمأرغو ةذفان ريغ اشسبح نأرهشش
 ةليشسملاب ةلاقنلأ فتأوهلأ قراشسل

نمأÓل ةعبا˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشلأ ر˘سصا˘ن˘ع سسمأأ ءا˘سسم تن˘كم˘ت
نم غلبي سصخسش فيقوت نم ةليسسملأ ةيلو نمأاب لوألأ يرسضحلأ

زأزتبأ ىلإأ ةفاسضإلاب لاقن فتاه ةقرسس يف هطروتل ةنسس02 رمعلأ
ةدوجوملأ ةيسصخسشلأ ا˘هرو˘سص ر˘سشن˘ب ف˘تا˘ه˘لأ ة˘ب˘حا˘سص ة˘ي˘ح˘سضلأ
ىوكسش عأديإاب ةيحسضلأ تماق نيح دوعت ةيسضقلأ تايثيح فتاهلاب
ةقرسسب ماق يذلأ سصاخسشألأ دحأأ لبق نم زأزتبÓل اهسضرعت اهدافم
اغلبم هحنم ةيأدبلأ يف ،هيف هبتسشملأ اهنم بلط ثيح لاقنلأ اهفتاه
ةيسصخسشلأ اهروسصل هرسشن مدعو لاقنلأ فتاهلل هعاجرإأ لباقم ايلام
نم افوخ هتأديدهتل ة˘ي˘ح˘سضلأ تخ˘سضر ن˘يأأ ،ف˘تا˘ه˘لا˘ب ةدو˘جو˘م˘لأ
اغلبم هحنمت نأأ اهنم ابلاط أددجم اهب لاسصتلأ دواعيل ، اهذيفنت
ةدوجوم تناك يتلأ ةيسصخسشلأ اهروسصل هرسشن مدع لباقم رخآأ ايلام
رسصانع تماق اهتهج نم يعامتجلأ لسصوتلأ عقأوم ىلع فتاهلاب
هليوحتو هفيقوت متيل لعافلأ نع يرحتلأو ثحبلأ ةيلمعب ةطرسشلأ
ليكو مامأأ مدقو هدسض يئاسضق فلم زجنأأ ثيح ةحلسصملأ ىلإأ
،يروفلأ لوثملأ تأءأرجإل اقفو ،ةليسسملأ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ
ةيلام ةمأرغو ةذفان ريغ اسسبح نيرهسش هقح يف مكح ردسص نيأأ
رخأأ ـل هب حرسص ام بسسح أذهو يرئأزج رانيد فلأأ نيرسشعب تردق
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ةقشش لخأد صصخشش ةثج فاششتكأ
يقأوبلأ مأاب ةنايكشسمب

ةيلوب ةنايكسسمل ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم عوبسسألأ ةياهن تلخدت
قباطلاب ةقسش لخأد تدجو سصخسش ةثج لقن لجأأ نم يقأوبلأ مأأ

ةنايكسسم ةرئأدو ةيدلب تانكسس401 يح ىمسسملأ ناكملاب عبأرلأ

ناكملأ نيع يف يفوتم ةنسس84 (ج.ع) موحرملاب رمألأ قلعتيو
حلاسصم ةطسسأوب هؤوÓجإأ متيل بوانملأ بيبطلأ حيرسصت بسسح
حلاسصم ترسشاب اميف ةنايكسسم ىفسشتسسم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ
GCMªó RgÉQ.ةافولأ تاسسبÓم ةفرعمل اقيقحت ةسصتخملأ نمألأ

صصاخششأأ30 فيقوت
ةقرشسلأ ةمهتب
لششنلأ ةطشسأوب
ةملاقب ةزومكوبب
ةيميلقإلأ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت
نم ةزومكوبب ينطولأ كردلل
ةقرضسلاب قلعتت ةيضضق ةجلاعم
حأر يتلأو ،لضشنلأ ةطضسأوب

ةغلابلأ «ن.ل» ةامضسملأ اهتيحضض
مت اهلÓخ نم ،ةنضس93 رمعلأ نم
حوأرتت صصاخضشأأ30 فيقوت
ةنضس34و42 نيب ام مهرامعأأ

نيأأ ، ةبانع ةيلو نم نوردحني
ةقرفلأ رقم ىلإأ ةيحضضلأ تمدقت
ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ

لجأأ نم ىوكضش عفرل ،ةزومكوبب
ةيوديلأ اهتبيقح ةقرضسل اهضضرعت
ةطضسأوب نيلوهجم فرط نم
اهدجأوت ءانثأأ كلذو ،فنعلأ

نيأأ ،ةغأرف يدأو ةيدلب طضسوب
هفرعت ل صصخضشب تأاجافت
،اهتأوطخ عبتتب موقيو اهدضصرتي
اهقيرط صضأرتعإاب اهدعب موقيل
ةبيقحو لاقنلأ اهفتاه ةقرضسو
نتم ىلع رفو ،اهب ةضصاخلأ ديلأ
اناك نيرخآأ نيضصخضش ةقفر ةرايضس
رضصنعل اطيضشنتو ،هراظتنإاب
يرحتلأو ثحبلأ دعبو مÓعتضسلأ

ةيوهو ناكم ىلإأ لضصوتلأ مت
لكب رمألأ قلعتيو مهيف هبتضشملأ

و «ط.صش«و ،«ن.ع» ىمضسملأ نم
نتم ىلع مهفيقوت متيل «صس.ب»
رقم ىلإأ مهدايتقأو ةرايضس
هبتضشملأ ميدقت دعب.ةقرفلأ

ةيئاضضقلأ تاهجلأ مامأأ مهيف
مهعأديإأ مت نيأ ةضصتخملأ
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ةيصضاملا مايألا رادم ىلع تلجصس
ططقلا قوفن تلاح نم ديدعلا

ى˘˘ل˘˘ع بÓ˘˘كلا ل˘˘˘قأا ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘بو
«راتخ˘م ي˘جا˘ب» ة˘ع˘ما˘ج ىو˘ت˘صسم
يف اديدحتو رامع يديصس ةيدلبب
يهو «فلصشلا» ةيعماجلا ةماقإلا
ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘ح˘˘˘لا
ددع لبق نم ويديفلاو ةروصصلاب
ةصسيئر ىلإا ةفاصضإلاب ةبلطلا نم
ناويحلاب قفر˘ل˘ل مÓ˘صسلا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ةيلول ةئي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو
رخآا» عم لاصصتا يف يتلا ةبانع
ريدم ىلإا ماهتلا عباصصأا «ةعاصس
ة˘˘ما˘˘قإلا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘مألا
ميمصست ءارو فوقولا˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
مدع دكأا هنأاب تفصشك امك ،ططقلا
تافرصصتلا هذه لثم ىلع هعجارت

04 ةبارق قوفن يف تببصست يتلا
صضع˘˘ب ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب ة˘˘˘ط˘˘˘ق
دنع هنأا تحصضوأا ثيح ،بÓكلا
متي مل يذلا يرطيب ةقفر اهلخدت
لو˘خد˘ب ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ه˘ل حا˘م˘˘صسلا

ةقفا˘ن ة˘ط˘ق23 دو˘˘جو ة˘˘ما˘˘قإلا
،ةمامقلا ةيواح يف ةيمرم اهصضعب

ططق8 ذاقنإا يرطيبلا لواح اميف
ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘˘هد˘˘جو
ترمثأا هت˘لوا˘ح˘م ن˘كلو م˘م˘صست˘لا

ط˘˘ق˘˘ف ةد˘˘حاو ة˘˘ط˘˘ق ذا˘˘ق˘˘˘نإا ن˘˘˘ع
نأا تايعمجلا ةصسيئر تبرغتصساو
ي˘ف تا˘فر˘صصت˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م م˘˘ت˘˘ت
نأا صضرتفي يذلا يعماجلا مرحلا

قفرلا يف بجي يذلا لاثملا نوكي

عباتتصس اهنأا ىلإا ةتفل ،ناويحلاب

ايرادإا ةيعماجلا ةماقإلا نمأا ريدم

ى˘ل˘ع ىو˘كصش م˘يد˘ق˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم

كلذ دجي مل لاح يفو ةيعماجلا

لبصسلا ىلإا ئج˘ل˘ت˘صس ا˘ه˘نإا˘ف ا˘ع˘ف˘ن

اصصوصصخ ،ةيئاصضقلاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

يت˘لا ى˘لوألا ةر˘م˘لا تصسي˘ل ا˘ه˘نأاو

،ةيلولاب ططقلا ميمصست اهيف متي

نع ةيعمجلا ةصسيئر تفصشك ثيح

يبعصشلا صسلجملا يف بئان مايق

ميمصستب بنعلا داو ةيدلبل ةيدلبلا

.نهقوفن يف ببصستو ةطق11

صسيدلا رجح ةطقنمب ططقلاب صصاخ ئجلم

ة˘صسي˘ئر تف˘صشك ر˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف

ناويحلاب قفر˘ل˘ل مÓ˘صسلا ة˘ي˘ع˘م˘ج

ةيلول ةئي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو

ءا˘ه˘نإا ن˘م ا˘ه˘بار˘ت˘˘قا ن˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

رجح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ه˘ت˘ق˘ل˘طأا عور˘صشم

ططقلل ئجلم يف لثمتيو صسيدلا

،اه˘ن˘م ة˘صضير˘م˘لا كل˘ت ا˘صصو˘صصخ

لوصصحلا رظت˘ن˘ت ا˘ه˘نأا ى˘لإا ة˘ت˘فل

تاهجلا لب˘ق ن˘م دا˘م˘ت˘علا ى˘ل˘ع

اذه يف طاصشنلا ةرصشابمل ةيصصولا

ةنجل ارخؤوم هتراز يذلا ئجلملا

ةبانع ةيلول ةحÓفلا ةيريدم نم

ىدم يف اه˘يأار ءاد˘بإاو ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م˘ل

نوكيل ةمزÓلا طورصشلا هيف رفوت

.ططقلل أاجلم
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ي˘ف ة˘با˘ن˘˘ع تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب تعر˘˘صش
ةي˘صسرد˘م˘لا ظ˘فا˘ح˘م˘لا ع˘يزو˘ت

ن˘ي˘صسرد˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا ى˘˘ل˘˘ع
مصسوم˘ل˘ل ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل
ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب د˘يد˘ج˘لا ي˘˘صسارد˘˘لا
نع ةرخأاتملا رامع يدصس ةيدلب
فلخ امم ةيلمعلا يف عورصشلا

طاصسوأا يف ءايتصسلا نم ةلاح
راطإا يفو . ةزوعملا تÓئاعلا
ةصصاخلا ةينما˘صضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
بئا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لاو ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب
لوخدلا ةب˘صسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘صسرد˘م˘لا

9102/0202 ي˘˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةيلو تايدلب ةي˘ب˘لا˘غ تر˘صشا˘ب

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف عور˘صشلا ة˘با˘ن˘˘ع
ظفاحملاب ةصصاخلا ةينماصضتلا

ة˘˘˘ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘˘لا بئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
(ةيلمعلاب ة˘صصا˘خ تا˘ي˘ئا˘صصحإا)

ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف ءد˘˘ب˘˘لا م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ةيصسردملا بئاقحلاو ظفاحملا

ن˘يزو˘ع˘م˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ثيح ةيلمعلا هذه˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

0004 راطإلا اذه يف تلجصس
فلتخم ى˘ل˘ع تعزو ة˘ظ˘ف˘ح˘م
ةصسمخلا ةيرصضحلا تاعاطقلا
ع˘˘˘يزو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘ق ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا صصصصح˘˘˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا صسراد˘م˘لا
ةيريدم ةصصح امأا عاطق لكل

ة˘يلو˘ل ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا طا˘˘صشن˘˘لا

ةبيقح0031 م˘صضت˘ف ة˘با˘˘ن˘˘ع
ةصصاخلا صصصصحلاو ة˘ي˘صسرد˘م
ن˘˘˘م ير˘˘˘صضح عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘كب
ة˘ير˘يد˘م˘ب ة˘صصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘صصح˘˘لا
نماصضتلاو يعامتجلا طاصشنلا

753 لوألا يرصضحلا عاطقلاو

عا˘ط˘ق˘لا و ة˘ي˘صسرد˘م ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ح

ةبيقح292 يناث˘لا ير˘صضح˘لا

يرصضحلا عاط˘ق˘لا و ة˘ي˘صسرد˘م

و ةيصسردم ةبيقح093 ثلاثلا

261 عبارلا يرصضحلا عاطقلا

عا˘ط˘ق˘لا و ة˘ي˘صسرد˘م ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ح

ةبيقح99صسماخلا ير˘صضح˘لا
ةيدلب حلاصصم بصسحو ةيصسردم
ع˘يزو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نا˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ل صصصصح˘لا هذ˘ه˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
نو˘كي ه˘ي˘ل˘عو ةر˘م˘ت˘˘صسم لاز˘˘ت
ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ي˘لا˘م˘˘جإلا دد˘˘ع˘˘لا

.ةظفحم0035

ءاسضقلا ىلإا ءوجللاب ددهت ناويحلاب قفرلا ةيعمج

ميمشستلل اهشضرعت دعب «راتخم يجاب» ةعماجب اطق04 ةبارق قوفن

تاقورسسملا عيب تادئاع نم ميتنسس نويلم35 عاجرتسسا مت اميف

مهيف هبتششم صصاخششأا40 فيقوت
 ةيبهذ تاغوشصم ةقرشس ةيشضق يف

صصاخصشأا40 فيقوت نم عبارلا يرصضحلا نمألا رصصانع تنكمت
رفصصألا ندعملا نم تاغوصصم ةقرصس ةيصضق يف مهيف هبتصشم

عيب تادئاع نم، ميتنصس نويلم35 ـب ردقي يلام غلبم عاجرتصسإا
ةلماعلا ة˘طر˘صشلا تاو˘ق نأا ة˘با˘ن˘ع ن˘مأل نا˘ي˘ب دا˘فأا.تا˘قور˘صسم˘لا

40 نيمرصصنملا ني˘مو˘ي˘لا ي˘ف تف˘قوأا ع˘بار˘لا ير˘صضح˘لا ن˘مألا˘ب

يف مهيف هبتصشم، ةنصس52 و81 نيب مهرامعأا حوارتت صصاخصشأا
تاذ تنكمت ثيح ، رفصصألا ندعملا نم تاغوصصم ةقرصس ةيصضق

نم، ميتنصس نويلم35 ـب ردقي يلام غلبم عاجرتصسا نم ةحلصصملا
تاءارجإلا ةفاك لامكتصسا دعب و ثيح ، تاقورصسملا عيب تادئاع
مهنم ةثÓث قح يف ردصص ، ةلادعلا مامأا مهميدقت و  ةينوناقلا
تنكمت امك ةيئاصضقلا ةباقرلا ثحت رخأا عصضو اميف ، عاديإا رماوأا
ةيامح راطإا يف ةلوذبملا تادوهجملل ةلصصاوم و ةحلصصملا تاذ
نيصصخصش فيقوت نم ، مهتاكلتمم و مهحاورأا يف نينطاوملا

نم ديدعلا يف امهيف هبتصشم ،ةنصس81 و71 نيب امهرامعأا حوارتت
ءاصضيبلا ةحلصسألاب ديدهتلا ةلئاط تحت ددعتلاب ةقرصسلا اياصضق
برصضلاب ةعوبتملا ةقرصسلا، ددعتلا و فنعلاب ةقرصسلا ، ةروظحملا

ةفاك لامكتصسا دعب و ، صضيبألا حÓصسلاب نايدمعلا حرجلا و
و عاديإا رمأا امهنم دحاو قح يف ردصص ، ةينوناقلا تاءارجإلا
تاوق تماق ىرخأا ةهج نم، رصشابم ءاعدتصسا نم رخأا دافتصسا
تنكم ةمكحم ةطخ عصضو نم رصشاعلا يرصضحلا نمأÓل ةطرصشلا

ميلقإاب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘علا˘ب مو˘ق˘ي صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م

تحت ،ةقرصس اياصضق3 يف هيف هبتصشم ريخألا اذه ،اهصصاصصتخا
ةيئاصضق تافلم زاجنا مت نبا ، صضيبألا حÓصسلاب ديدهتلا ةلئاط
ر˘مأا ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘صص ثي˘ح ، ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت و ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف
لصصاوت ةبانع ةيلو نمأا حلاصصم نأا ىلإا ةراصشإلا ردجتو،عاديإا

نمأاب صساصسملا هنأاصش نم ام لك عدر لجأا نم ،ةيطرصشلا اهتايلمع
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا و˘عد˘ت ا˘م˘ك ،ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م ة˘مÓ˘˘صسو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ربع لاصصتلاب كلذو ،ةميرجلا ةبراحم يف ةكراصشملا ةرورصض
.ءارصضخلا ةيفتاهلا اهماقرأا
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ةزوعملا تائفلل ةيشسردملا ظفاحملا عيزوت يف عرششت تايدلبلا
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ل˘جأا ن˘˘م ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه تءا˘˘ج ثي˘˘ح
رحتلاب ةّي˘صصو˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م

ّ
ك

مئارجلا ىلع ءاصضقلل لجاعلا لّخدتلاو
تلّوحت نأا دعب ةئيبلاّ قح يف ةلصصاحلا
تايدلبل ةعبات˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

تافّلخملاو تايافنلل ةغرفم ىلإا ةبانع
يمرلا ةرهاظ لاحفتصسا ببصسب ةبلصصلا
قايصس يفو ،ءانبلا تافّلخمل يئاوصشعلا

ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘كت˘˘صشا د˘˘ق˘˘ف ل˘˘صصت˘˘م
«ةعاصس رخآا» مهب تقتلا نمم نينطاوملا

يتلا ةئّي˘صسلا ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ي˘ما˘ن˘ت ن˘م
نم رحب يف اهتقرغأاو مهعراوصش تلاط
ةعبات ءايحأا ةّدع تّصسم ثيح ىصضوفلا
يح اهنم ركذن ةبانع تايدلبل

ّ
لورصصلا 

ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا ةر˘صضخو˘بو م˘لا˘صس يد˘ي˘˘صسو
رجح يح ن˘م ل˘ك ع˘م ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ة˘ب˘ي˘ع˘صشلا ،ةر˘ط˘ن˘ق˘لا ،ة˘قو˘قر˘ب ،سسيد˘لا
ن˘ي˘ع ي˘ح بنا˘ج ى˘لإاو را˘م˘ع يد˘ي˘˘صسب

نم اهريغو ة˘مر˘كلا ،سسو˘ب˘ي˘صس ،ةرا˘ب˘ج
ةبانعب تايدلب ةّدعل ة˘ع˘با˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
نم ليصس يف ىرخأ’ا يه تقرغ يتلا
ي˘˘مر˘˘لا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ بب˘˘˘صسب ى˘˘˘صضو˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ءا˘ن˘ب˘لا تا˘ف˘ّل˘خ˘˘م˘˘ل ي˘˘ئاو˘˘صشع˘˘لا
يلامجلا رظن˘م˘لا ه˘يو˘صشت ي˘ف تم˘ها˘صس
ةيناث ةهج نمو اذه ،ءايحأ’او عراوصشلل
ن˘ع نو˘ن˘طاو˘م˘لا ء’ؤو˘ه ا˘ن˘ل ر˘ّب˘ع د˘ق˘˘ف
قلخ يذلا رمأ’ا ءازإا ديدصشلا مهطخصس
ةد˘يد˘صش ءا˘ي˘ت˘صسا ة˘جو˘م م˘˘ه˘˘بو˘˘ل˘˘ق ي˘˘ف
ةصصتخملا تاهجلا نوبلا˘ط˘ي م˘ه˘ل˘ع˘جو
هذ˘ه˘ل ّد˘ح ع˘صضوو ل˘جا˘ع˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
لÓخ ةلحفتصسملا ةعينصشلا تاصسرامملا
ىلع ابلصس ةصسكعنملاو ةريخأ’ا ةنوآ’ا
ه˘˘قÓ˘˘طإا˘˘ب تردا˘˘˘ب يذ˘˘˘لا عور˘˘˘صشم˘˘˘لا
يف ةبانع ةي’و˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

عاجرإاو تايدل˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا ر˘ي˘ه˘ط˘ت را˘طإا
ا˘م˘ك ،دو˘ق˘ف˘م˘لا قر˘˘صشلا ةؤو˘˘لؤو˘˘ل ق˘˘ير˘˘ب

«ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صس ر˘˘˘˘˘خآا» ردا˘˘˘˘˘صصم تف˘˘˘˘˘صشك
ءا˘˘صضعأا نأا عو˘˘صضو˘˘م˘˘˘لا سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب
نع عافدلل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ط˘بار˘لا بت˘كم

ار˘˘خؤو˘˘م او˘˘ع˘˘فر د˘˘ق نا˘˘صسنإ’ا قو˘˘ق˘˘˘ح
نم ةئيبلا ةرازو ىلإا ةيمصسر يواكصش
ةر˘ها˘ظ ي˘ما˘ن˘ت˘ب ا˘م˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘طا˘˘حإا ل˘˘جأا
ةاقلملا ماكرلاو تاءانبلا اياقب راصشتنا
تارامعلا ةاذاحمبو ةيمومعلا قرطلاب

نيلوؤو˘صسم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا او˘ل˘صسار ا˘م˘ك
لخدتلاو كرح˘ت˘لا بو˘جو˘ب م˘هو˘ب˘لا˘طو
ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا م˘ئار˘ج˘لا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا
ىلإا تلّوحت يتلا ءايحأ’ا كلتب ةلصصاحلا

تافّلخملاو تايافنلل ةيئاوصشع ةغرفم

تايانبلا مده اياقب عم ةبرتأ’او ةبلصصلا

اهينطاق ليحرت ىرج يتلا ةيوصضوفلا

نم فيثكتلا يف Óمأا ،قباصس تقو يف

ةبقارم ناجل دافيإا قيرط نع دوهجلا

نيناوقلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ل˘ما˘صش

نيمهاصسملا نيفلاخملا قح يف ةيعدرلا

ءايحأ’ ي˘لا˘م˘ج˘لا ر˘ظ˘ن˘م˘لا ه˘يو˘صشت ي˘ف

ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلا ل˘˘جأا ن˘˘مو ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع

نع اهجورخ لبق ةمقافتملا عاصضوأ’ا

يتلا ةئيصسلا عاصضوأÓل ةبصسن ةرطيصسلا

عاصستا ببصسب ناكصسلا ءايحأا اهيلإا تلآا

يف لثمتملا قرؤوملا لكصشملا اذه ةعقر

ةبل˘صصلا تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ي˘ئاو˘صشع˘لا ي˘مر˘لا

ن˘م ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘مو

ع˘صضو˘لا را˘صص نأا ة˘˘جرد˘˘ل ،م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م

عجرأا نيأا ،مهل ةبصسنلاب اصسجاه لكصشي

سصقن ىلإا رمأ’ا ةبانع تايدلب ونطاوم

اهمادعناو قطانملا نم ديدعلاب ةباقرلا

نأاو املع ،ىرخأا قطانمب يلك لكصشب

ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ب ةدد˘ه˘م تح˘صضأا م˘ه˘تا˘˘ي˘˘ح

ن˘م ي˘ت˘لا سضار˘مأ’ا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ر˘طا˘خ˘م˘لا

بب˘صسب م˘ه˘ت˘ح˘صصب سسا˘˘صسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش

يتلا ةيندعملاو ةبلصصلا ءانبلا تافلخم

عصضولا مقافت لظ يف اهؤواوتحا بعصصي

ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م تا˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا ة˘˘يدود˘˘ح˘˘مو

ةرور˘صضب ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا م˘هرود˘˘ب

نم ربكأا ددع ريخصستو دوهجلا اهفيثكت

ىلع امامت ءاصضقل˘ل ة˘صصت˘خ˘م˘لا قر˘ف˘لا

نا˘ج˘ل دا˘ف˘يإا ق˘ير˘ط ن˘ع ةر˘ها˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه

تاطلصسلا غيلبتل ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت

ة˘ل˘صصا˘ح˘لا تازوا˘ج˘ت˘لا ن˘ع ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

هذهل دح عصضو فدهب ءايحأ’ا فلتخمب

ى˘لإا تدأا ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘صسلا تا˘صسرا˘م˘˘م˘˘لا

.مهئايحأ’ يلامجلا رظنملا هيوصشت

¯S°∏«ªÉ¿.Q 

ةنيدم تايدلبب ءايحأا ةدع دهصشت
مايأا ذنم ة˘ق˘نا˘خ ها˘ي˘م ة˘مزأا ة˘با˘ن˘ع
ةمق يف نينطاوملا لعج ام وهو
ةيرئازجلا نم ءايتصس’او طخصسلا
اهولمح يتلا ةبا˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل

ام يف ةيلوؤوصسملا نم ريبك ءزج
ي˘ت˘لا ة˘مزأ’ا هذ˘هو م˘˘ه˘˘ل ثد˘˘ح˘˘ي
ف˘˘ي˘˘صصلا ل˘˘صصف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط تد˘˘ت˘˘ما

يصسردملا لوخدلا ىتح تلصصاوتو
نينطاوملا ديدع ةاناعم نم داز ام
تانيمطت مغر اذه ثدحيو ،رثكأا
ةر˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘صصو˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

حÓ˘صصإا د˘ع˘ب ا˘هر˘˘خآا نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو
هل تصضرعت يذلا ريبكلا برصستلا

نأا ريغ مم0051 رطق تاذ ةانق
تدادزاو اهلاح ىلع تلظ رومأ’ا
ة˘صصا˘خ ءا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب ي˘˘ف اءو˘˘صس
يفو ،رامع يديصس و ينوبلا ةيدلبب
ةبانع ةدحو متكت مغرو رخآا قايصس
نأا ى˘˘لإا ة˘˘˘مزأ’ا هذ˘˘˘ه بب˘˘˘صس ن˘˘˘ع
نأا˘ب تد˘كأا «ة˘عا˘صس ر˘خآا» ردا˘˘صصم
ىلإا عجار يصسيئرلا ةمزأ’ا ببصس
ةمدخلا نع ةي˘فا˘صشلا د˘صس ف˘ي˘قو˘ت
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م راذ˘˘˘˘نإا ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صس نود
نم ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا
تابرصست حÓصصإا لاغصشأا ءارجإا لجأا

رطق تاذ ةانق ىوتصسم ىلع ةريبك

ةيفاصشلا دصس نيب ةطبارلا مم0051
ةقطنمب ديدحتلابو ةبانع ةنيدمو
ى˘م˘صسم˘˘لا نا˘˘كم˘˘لاو رو˘˘ف˘˘صصع˘˘لا
ي˘ف بب˘صست ا˘م و˘˘هو ،«ة˘˘حا˘˘ف˘˘ت˘˘لا»
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ع˘يزو˘ت˘لا بذ˘˘بذ˘˘ت

داو،3 ةر˘صضخو˘ب ،ي˘نو˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا
،راجحلا ،سسوب˘ي˘صس ،ةزار˘خ، ل˘ي˘ن˘لا
لكو ،سسيدلا رجح ،رامع يديصس
«ج’وكيربلا» ةصسايصسل عجار كلذ

تابرصستلا حÓصصإا يف ة’ابمÓلاو
نم ةريبكلا تاونقلا ىوتصسم ىلع
ل˘ي˘˘م˘˘ح˘˘تو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا فر˘˘ط
يف ةيلوؤوصسملا زاغلنوصس ةصسصسؤوم
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ن’ا بب˘˘صسب ةر˘˘˘م ل˘˘˘ك
يئابر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا ي˘ف ةرر˘كت˘م˘لا

نيب ةكرتصشم ةيلوؤوصسملا نأا مغر
لح ىلإا لصصوتلا نود نيتصسصسؤوملا
ببصستو ةبانع ةي’و ناكصس حيري
ديدعلاب تاجاجتح’ا نم ةجوم يف

تاذ بصسحو، ق˘˘˘طا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
لاغصشأ’ا ةرتف ءانثأاو هنإاف ردصصملا
ةانق ىوتصسم ى˘ل˘ع تق˘ل˘ط˘نا ي˘ت˘لا

ةي’ولا ديوزت متيصس هنإاف مم0051
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع

خصض متيصس نيأا»dino» يقصسلل
ةيفاصشلا دصس بناجب داولا نم هايملا
يهو ةبيعصشلا ةجلاعملا ةطحم ىلإا
راطخأا اهنع مجني دق يتلا ةوطخلا

.نينطاوملا ةحصص ىلع ةريبك

 تايافنلاو ةبلصصلا تافّلخملل ةغرفم ىلإا قطانم ةّدع تلّوحت نأا دعب

ةيقولا ءايحأ هّوشي ءانبلا تافلخمل يئاوشعلا يمرلا

ةبيعصشلا ةطحم ىلإا داو نم هايملا خصض قيرط نع هايملاب ةيلولا ديوزت متيصس اميف

تابرصست حÓصصإا لاغصشأا ببصسب ةقناخ هايم ةمزأا
روفصصعلاب مم0051 ةانق ىوتصسم ىلع

 .تايافنلاو ءانبلا تاّفلخمل ةيئاوصشع ةغرفم ىلإا ةبانع ةيلوب ءايحأا ةّدع لّوحت ةيفلخ ىلع ةئيبلا ةرازول Óّصصفم اريرقت ناصسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا بتكم عفر

نيب نم ديصصلا نيع قيرطلا قرتفم ربتعي اميف
رورملا ثداوح اهب رثكت يتلا ءادوصسلا طاقنلا

ببصستي نيترايصس مادطصصا
ضصاخصشأا4 ضضرعت يف

ةتوافتمو ةددعتم تاباصصإل
ةدرابلا نيعب ةروطخلا

،ةدرابلا نيع ةيدلبب ديصصلا نيع قيرطلا قرتفم ربتعي
رورملا ثداوح اهب رثكت يتلا ءادوصسلا طاقنلا نيب نم
ريطخ رورم ثداح سسمأا حابصص عقو ثيح،ةبانع ةي’وب
ةباصصإا فلخ ،نيتيحايصس نيترايصس مادطصصا يف لثمت
يف ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم حورجب سصاخصشأا ةعبرأا

نيع يف مهفاعصسإا تعدتصسا،مصسجلا نم ةفلتخم قطانم
ىفصشتصسمب ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ىلإا مهلقنو ناكملا

يف عقو ثداحلا .مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع
ةيندملا ةيامحلا حلاصصم بصسح احابصص ةنماثلا دودح
˘ماد˘ط˘صصا هدا˘ف˘م ءاد˘ن ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه تق˘ل˘ت ن˘يأا،ة˘با˘ن˘ع˘ب
امم،ديصصلا نيع قرطلا قرتفمب نيتيحايصس نيترايصس
نيبام مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا ةعبرأا ةباصصإ’ ىدأا

ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم حورجب ةنصس34و ةنصس52
يف مهفاعصسإا تعدتصسا مصسجلا نم ةفلتخم قطانم يف
جÓعلا يقلتل ةعرصسلا حانج ىلع مهلقنو ناكملا نيع
ايميلقإا ةصصتخملا ةينمأ’ا حلاصصملا اهتهج نم،مزÓلا
بابصسأ’او اهتاصسبÓم ةفرعمل ةثداحلا يف قيقحت تحتف
هذه ةباتك دح ىلإا ةصضماغ لازت ’ يتلا اهل ةيدؤوملا
ي˘ف رور˘م˘لا ثداو˘ح نأا ى˘لإا ةرا˘صشإ’ا رد˘ج˘تو،ر˘ط˘صسأ’ا
نوناق مارتحا مدع لظ يف ةبانع تاقرطب رمتصسم ديازت
ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تازوا˘ج˘ت˘لاو ة˘طر˘ف˘م˘لا ة˘عر˘صسلاو رور˘م˘لا

تايئاصصحإا يمانت يف ةمهاصسملا بابصسأ’ا نم اهريغو
eÉRhR.Ü.تاقرطلا باهرإا
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ازيفلا نم نييرئازجلا مرحت ادنلنف

ةريسشأاتلا حنم ءاغلإاب اهرارق نع رئازجلاب ادنلنف ةرافسس تنلعأا
ربع ادنلنف ةراف˘سس تح˘سضؤأاؤ ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا «از˘ي˘ف˘لا»

تابلط ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لاؤ ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا نأا «كو˘ب˘سسيا˘ف» ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
ةريسشأاتلا تابلط ىل˘ع ط˘ق˘ف ر˘سصت˘ق˘ي ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
.ةيلئاعلاؤ ةيفاقثلاؤ ةينهملا

ةليصسملاب هايملل ةيرئازجلا ةدحو ريدم ماهم ءاهنإا
ةليسسملاب ةعاسس رخأا ةديرج شسمأا ءاسسم تملع
ةدحؤ ريدم ماهم ءاهنإا نع ةقوثوم رداسصم نم
ءوسس ببسسب اذهؤ ةليسسملاب هايملل ةيرئازجلا
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا بق˘ع ر˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا
يف ةل˘ي˘سسم˘لا ة˘ي’ؤ تا˘يد˘ل˘ب شضع˘ب ا˘ه˘تد˘ه˘سش
نع ةمجانلا لكاسشملاؤ هايملا عيزوت ؤ بذبذت
شصقنلاؤ برسشلل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘ل˘ل تا˘بر˘سست
ربع رييسستلل عؤرفلا شضعبب ت’آ’ا يف حدافلا
ةيدلبب هايملل ةيرئازجلا رقم قلغ متؤ تايدلبلا

ببسسب اذهؤ تنمسسإ’اب ةليسسملا ةي’ؤ ةرقم
لك ةرم مهلسصي يذلا مهتايفنح نع ءاملا بايغ
ربع ىرخأ’ا تايدل˘ب˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غؤ ا˘مو˘ي51
    . ةي’ولا

نيرادج نيب روصصحم بلك ذاقنإا
رماع يديصس ةيدلبب نيقيصض

يديسسب ةيوناثلا ةدحولا ةيندملا ةيامحلا ناوعأا شسمأا ءاسسم تلخدت
ةيلمع يف د03ؤ اسس61 ةعاسسلا دؤدح يف ةليسسملا ةي’ؤ رماع
طسسوب نيقيسض نيرادج نيب روسصحم بلك ذاقنإا يف تلثمت ةيعون
يف رسسك هل حاجنب هجارخإاؤ بلكلا ذاقنإا مت ثيح رماع يديسس ةنيدم
«بيقر» رماع يديسس ةدحؤ شسيئر روسضحب تمت ةيلمعلاؤ لجرلا
ةيلمعب لفكت يذلا يرطيب بيبط روسضحبؤ ناوعأا60 نأا نيبت نيأا

.ناويحلل ةمزÓلا تافاعسسإ’ا ميدقتؤ ةبقارم

يلع اهدر

تعطتسا نإ

بخانلا اهلÓخ نم مجاه يتلا ةيرانلا تاحيرسصتلا ىلع تاعاسس رؤرم دعب
اوبأاد نيذلا نييفحسصلاؤ نييسضايرلا نيللحملا نم اددع يسضاملب لامج ينطولا

هيلع درلا ىلع نآ’ا ةياغ ىلإا مهنم يأا أارجي مل ،داقتن’ا درجمل داقتن’ا ىلع
.همÓك يف احسضاؤ ناك هنأا مغر

 بـــــــعر
راـــيمألا دــــنع

شسلاج˘م˘لا ءا˘سسؤؤر ن˘م د˘يد˘ع˘لا ششي˘ع˘ي
يف ايئاسضق نوعباتملا ةيدلبلا ةيبعسشلا
نم ة˘لا˘ح ن˘طو˘لا تا˘ي’ؤ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
بب˘˘سسب ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا ما˘˘˘يأ’ا ي˘˘˘ف بعر˘˘˘لا
يأا يف مهئاعدتسسا ةعرسس نم فؤاخملا
ام˘م ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل˘لؤ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ظ˘ح˘ل
يف تقؤوملا شسبحلاب نيددهم مهلعجي

 .مهيلإا ةهجوملا مهتلا توبث ةلاح

ةمكحم
اكيد فصصنت

حلاصصل امكح ةيصسنرف ةمكحم تردصصأأ
همهتأ يذلأ «سسيروم» كيدلأ ةبحاصص

لك مهعجاصضم سضقي هحايصص نأاب اهنأريج
لصصأويصس كلذبو ركابلأ حابصصلأ يف موي
نوكت نلو حابصص لك يف هحايصص كيدلأ

.هتاكصسإل ةليح يأأ هتبحاصص نأريجل



 :حرصيو نييرئازجلا حارفإل ينطولا بختنملا برد هنأ دكؤي يضاملب

 مداقلا انفدهو ينمهي ’ لاملا»
«2202 رطق لايدنوم وه

  ةيدولا نينبلا ةهجاومل ابسحت ةركذت فلأ نيسمخ حرط ررقت فافلا
ممأ’ا سسأاك لطب يرئازجلا ينطولا بختنملا اهيف يقتلي يتلا ةيدولا ةارابملا ةبسسانمب عيبلل ةركذت فلأا05 حرط مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا تررق

005 ـب ةدحاولا ةركذتلا رعسس ددحو ،يبملوأ’ا ةيليوج5 بعلمب لبقملا نينثإ’ا ةررقملا ،نينبلا بختنم هفيسضب رسصم اهتنسضتحا يتلا ةريخأ’ا ةيقيرفإ’ا
ةسصاخ ،رخأا ءيسش نم رثكأا ةيلافتحا نينبلاو رئازجلا ةارابم نوكت نأا عقوتيو ،دحأ’ا ادغ يهتنتو تبسسلا مويلا ركاذتلا عيب ةيلمع يف عرسشي نأا ىلع ،رانيد
33ـلا بحاسص سشيلح قيفر بعÓلا عيدوتل ةبسسانم نوكتسس امك،9102 ايقيرفأا ممأا سسأاك ةلوطبب مهجيوتت ذنم ،رسضخلا ةليكسشتل لوأ’ا روهظلا نوكتسس اهنأاو

.ايلود بعللا لازتعا ررق امدعب ينطولا بختنملا عم ةريخأ’ا هتارابم بعليسس يذلا ،يلاغتربلا يسسنيروم عفادم اماع
ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ةلاقتسقا يف قعف تركف» :يشطز
«يراقلا بقللاب رضخلا جيوتت دعب

سسي˘˘˘ئر ،ي˘˘˘سشطز ن˘˘˘يد˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘˘خ فر˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا
هنأا ،(فاف ) مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا

» ج˘يو˘ت˘ت د˘ع˘ب ة˘لا˘ق˘ت˘سس’ا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘ف ر˘˘ك˘˘ف
ببسسب،9102 ايقيرفأا ممأا سسأاكب «رسضخلا

د˘كاو .ا˘ه˘ه˘جاو ي˘ت˘لا تا˘طو˘غ˘سضلا˘˘ب هر˘˘ثأا˘˘ت
» ج˘ما˘نر˘ب ىل˘ع ا˘ف˘ي˘سض لز˘˘ن يذ˘˘لا ،ي˘˘سشطز
ليمز˘لا ه˘ط˘سشن˘ي يذ˘لا «ن˘يز˘غا˘م لو˘ب˘تو˘ف
ةا˘ن˘ق˘لا ىل˘ع ،ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا رو˘ب˘ج ر˘˘م˘˘ع˘˘م
لو’ا ريزولا ىقتلا هنا ،ةثلاثلا ةيعاذ’ا
با˘˘ب˘˘سشلا ر˘˘يزو ة˘˘ق˘˘فر ،يود˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا رو˘˘ن
3 د˘ع˘ب ،يوا˘نر˘ب م˘ي˘ل˘سس فوؤور ،ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ة˘˘سسا˘˘ئر ه˘˘ت˘˘ما˘˘قأا يذ˘˘˘لا ل˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م ما˘˘˘يأا
.ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا فر˘سش ىل˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

جاتلاب يرئازجلا بعسشلا ةحرف نأا اربتعم
ل˘˘ف˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت ه˘˘ت˘˘سسنا ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف’ا
،يسضاملب جهن ىلع ،يسشطز راسسو .ةسسائرلا

ة˘سصا˘خو ن˘ي˘ل˘ل˘ح˘م˘لا سضع˘ب ةد˘سشب م˘جا˘˘هو
،ط˘ق˘ف م˘سس’ا˘ب هر˘˘كذ˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا م˘˘هد˘˘حا

يف سضغبلاو ةنتفلل نوجوري مهناب اريسشم
يف ةبر˘ج˘ت ة˘يأا نو˘ك˘ل˘م˘ي ’ م˘ل م˘ه˘نأا ن˘ي˘ح

يسضاملب˘ب ه˘ت˘قÓ˘ع نا تف˘ل ا˘م˘ك .ناد˘ي˘م˘لا
» نإا ،فافلا سسيئر لاقو .ةيوخأاو ةزاتمم
يف نيتيدو ن˘ي˘تارا˘ب˘م نو˘ب˘ع˘ل˘ي˘سس «ر˘سضخ˘لا
˘ما˘مأا ا˘ه˘ن˘م ةد˘حاو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘˘كا ر˘˘ه˘˘سش
.ةيبونجلا اكيرمأا نم بختنم

بيجن.ج

فيطس قافو

درلل ،«اوكلا » ةيرئازجلا ةيسضايرلاو ةيبملوأ’ا ةنجللا دعتسست
،يوانرب م˘ي˘ل˘سس فوؤور ،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘يزو «تا˘ما˘ه˘تا» ىل˘ع
بت˘ك˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘يو ،ا˘ه˘تا˘طا˘سشن ر˘سصحو ا˘هرود م˘يز˘ق˘ت˘ل ه˘ه˘جو˘˘تو
تاحيرسصتلا ىلإا كسش Óب قرطتيسس ثيح ،ادغ «اوكلا »ـل يذيفنتلا
نييسضاير˘ل˘ل ي˘م˘ير˘ك˘ت˘لا ل˘ف˘ح˘لا سشما˘ه ىل˘ع -يوا˘نر˘ب˘ل ةر˘ي˘خأ’ا
يتلاو -ةريخأ’ا ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا يف نيقلأاتملا نييرئازجلا

لمع يف اهلخدتب قلع˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ةر˘سشا˘ب˘م تا˘ما˘ه˘تا ا˘ه˘ل لا˘ك
هفسصو نع Óسضف .«اهيلع طغسضلاو ةينطولا ةيسضايرلا تاداحت’ا
،ةيعمج اهنأاو ،ةلودلا لثمت يتلا ةرازولا ماقم يف تسسيل اهنأاب اهل
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ،تا˘ط˘سشن˘م˘لا ة˘ح˘فا˘ك˘م ىل˘ع ز˘ك˘تر˘ت نأا بج˘ي ا˘ه˘طا˘سشنو
بتكملا عامتجا سشقاني نأا حجري امك .تارسضاحملاو تايقتلملا
،دعسسب دمحم ،سسنتلا داحتا سسيئر ةيسضق ،«اوكلا »ـل يذيفنتلا
ه˘جور˘خ ىو˘عد˘ب ،ر˘يزو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م لز˘ع˘لا ر˘ط˘˘خ ه˘˘جاو˘˘ي يذ˘˘لا

نأا حجريو .«ةينوناق تافلاخم »ـل هباكتراو «ةرازولا ةعاط » نع
نم وه هنأ’ ،دعسسب عم هنماسضت «اوكلا »ـل يذيفنتلا بتكملا نلعي

با˘˘ع˘˘لأ’ا ي˘˘ف كرا˘˘سش يذ˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘فو˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘سسي˘˘˘ئر ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع
ةينانويلا سسارتاب ةنيدم اهتفاسضتسسا يتلا ةيئطاسشلا ةيطسسوتملا
ريزولا اهب بغري نكي مل يتلا ةكراسشملا يهو ،يسضاملا رهسشلا

ه˘ي˘لإا تب˘هذ ا˘م فÓ˘خ˘بو .د˘ع˘سسب ه˘ق˘يد˘سص ىل˘ع بل˘ق˘ن˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘جو
لزعب ،يوانرب رارق نأا ىرت ىرخأا تاهج ناف ،رداسصملا سضعب
ىلإا ل˘سصت د˘ق ة˘ي˘نو˘نا˘ق تا˘ب˘ط˘م ه˘جاو˘ي˘سس ،سسن˘ت˘لا دا˘ح˘تا سسي˘˘ئر
ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر بلا˘ط ا˘ك .ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ة˘˘قورأا

فوؤور ميلسس ةسضايرلا و بابسشلا ريزو فاريب ىفطسصم ةيبملوأ’ا

ل˘خد˘ت م˘سضخ ي˘ف  ي˘ب˘م˘لو’ا قا˘˘ث˘˘ي˘˘م  مار˘˘ت˘˘حا ةرور˘˘سض يوا˘˘نر˘˘ب

تاسسفانملا يف نيكراسشملا نييسضايرلا ةمئاق ديدحت يف ةرازولا

. ةيراقلا

نم لواح نايب يف نيقيلاب كسشلا رباد ،فاريب ىفطسصم عطقو

تايحÓسصلاو ما˘ه˘م˘لا د˘يد˘ح˘تو ا˘ه˘با˘سصن ىلإا رو˘مأ’ا ةدا˘عإا ه˘لÓ˘خ

ةيسضايرلا ةيسضق ىلع اجرعم ،ةياسصولاو ةيبملوأ’ا ةنجللا نيب

مت هنأاب ةنجللا تدكأاو .يلاعلا زفقلا يف ةسصتخملا ىرسسي رارع

با˘ع˘لأ’ا ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا ة˘م˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘سض ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا م˘˘سسا جاردإا

ة˘يدا˘ح˘تإ’ا ه˘ب تمد˘ق˘ت يذ˘لا ن˘ع˘ط˘لا د˘ع˘ب طا˘بر˘لا˘ب ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإ’ا

ةد˘ي˘ج˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا ىل˘˘ع اءا˘˘ن˘˘بو ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

فرط نم اددجم اهئاسصقإا مت يتلا ةيسضايرلا فرط نم ةققحملا

ا˘ه˘جو˘مو ا˘ح˘سضاو نا˘ك ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا نا˘ي˘ب نا˘كو .ة˘يا˘˘سصو˘˘لا

(44)نيعبرأ’او ةعبارلا ةداملا نم (4) ةعبارلا ةرقفلاب اركذم

نم دكأاتلل ةيبملوأ’ا ةنجللا ربجت يتلاو يبملوأ’ا قاثيملا نم

وأا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘ع ي˘سضا˘ير˘˘لا دا˘˘ع˘˘بإا مد˘˘ع

.ةيسسايسس ىتح وأا ةينيد وأا ة˘ي˘قر˘ع با˘ب˘سسأ’ ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لاو ة˘يرا˘ق˘لا

عم اهفقومب اهكسسمت لاح يف ةرازولا طرويسس يذلا رمأ’ا وهو

،اسضيأا ةيب˘م˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تر˘ّكذو .ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

وأا ميظنتل ةبسسنلاب تايحÓسصلا لماك اهلوخت يتلاو82  ةداملاب

.يميلقإ’ا وأا يوهجلا عباطلا تاذ تاسسفانملا يف ةكراسشملا

قافولا ةمزأا ءاهنإ’ لخدتي ةيافلح
 ةيفاصضإا تاصصوحفل عصضخي ةنوملقوبو

مهروجأا اوقلتي مل نيذلا ةمسصاعلا داحتا وبع’ ررق
مو˘ي ن˘م ءاد˘ت˘با بار˘سضإا ي˘ف لو˘خد˘لا ،ر˘ه˘سشأا6 ذنم
ةيعسضو ىلع اجاج˘ت˘حا ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس6 ة˘ع˘م˘ج˘لا سسما
ا˘م بسسح ،ة˘ق˘نا˘خ ة˘ي˘لا˘م ة˘مزأا ه˘جاو˘ي يذ˘لا يدا˘ن˘لا
ىل˘ع بق˘ل˘لا ل˘ما˘ح سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا سسما لوا ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا

يعامت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ي˘ف ة˘سصا˘خ˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘سص
:Óئاق يم˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا نا˘ي˘ب ح˘سضوأاو ،«كو˘ب˘سسي˘ف»
نيع ةيعمج دسض يسضاملا دحأ’ا موي ةارابم بقع»
نيمأ’ا و ينفلا مقا˘ط˘لا˘ب نو˘ب˘عÓ˘لا ع˘م˘ت˘جا ،ة˘ل˘ي˘ل˘م
مهطاسشن نع فقوتلا رارقب مهغÓبإ’ ،يدانلل ماعلا
تركذو ،«ريغت˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا
ةمسصاعلا داحتا وبع’ قلتي مل »:يلي ام يدانلا ةرادإا

نوبعÓلا لسصحي مل اميف ،رهسشأا ةتسس ذنم مهروجأا
هذ˘ه يدا˘ن˘لا˘ب م˘ه˘قا˘ح˘ت˘لا ذ˘ن˘م بتار يأا ىل˘ع دد˘ج˘˘لا
بسسحو ،«ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘˘ي با˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ ،ة˘˘˘ف˘˘˘ئا˘˘˘سصلا
’ ةيجاجتح’ا ةكرحلا هذه دسصقت ’» ،نيبعÓلا
نا˘˘˘كو ،«ه˘˘˘˘سسف˘˘˘˘ن يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ’ و را˘˘˘˘سصنأ’ا ’ و ،ةرادإ’ا

ميركلا دبع ،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلا سسيئر
ة˘سصح ي˘ف ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘˘ث’ا مو˘˘ي ن˘˘ل˘˘عأا د˘˘ق راود˘˘م
نأاب42« سسنار˘˘ف» ةيسسنرف˘لا ةا˘ن˘ق˘ل˘ل42«روبسس»

لفكتلا ىلع ةمسصاعلا داحتا يدان دعاسستسس هتئيه
بايإ’ا ءاق˘ل سضو˘خ˘ل ا˘ي˘ن˘ي˘ك ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ف˘يرا˘سصم˘ب
هذه مسصختسس ،ثيح ،ةي˘ق˘ير˘فإ’ا لا˘ط˘بأ’ا ة˘ط˘بار˘ل
تنا˘ك و ،ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ثب˘لا قو˘ق˘ح ن˘م ف˘يرا˘˘سصم˘˘لا

يسضاملا عوبسسأ’ا تحول دق يمسصاعلا داحت’ا ةرادإا
ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ا ةطبار ةسسفانم نم باحسسن’اب
دعب قيرفلا اهيف طبختي يتلا ةيلاملا ةمز’ا ةجيتن
ي˘ل˘ع يدا˘ن˘لا كلا˘م ن˘˘ج˘˘سس بب˘˘سسب ه˘˘با˘˘سسح د˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت

و ةمسصاعلا داحتا نيب باهذلا ءاقل يرجيسسو ،دادح
ر˘سشع سسدا˘سسلا رود˘لا با˘سسح˘ل ي˘ن˘˘ي˘˘ك˘˘لا ا˘˘ي˘˘ها˘˘م رو˘˘غ

ربمتبسس51 دحأ’ا موي ةيقيرفإ’ا لاطبأ’ا ةطبارل
ةنماثلا ةعاسسلا نم ةيادب ركاسشت ىفطسصم بعلمب
ربمتبسس62 موي بايإ’ا ةارا˘ب˘م رود˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ءا˘سسم
يناراسساك بعلمب ارسصع ةعبارلا ةعاسسلا نم ةيادب
.يبورينب
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 ةمسصاعلا داحتا

 مهتاقحتصسم ىلع اجاجتحا بارصضإا يف نولخدي نوبعÓلا

سسابعلب داحتا

«ةركملا» ةرادإ
دقاعتلا نع عجارتت
 ةطارعوب بردملا عم

عجارتلا ،سسابعلب داحتا قيرف ةرادإا سسلجم ررق
،ةطارعوب ديسشر بردملا عم دقاعتلا ةركف نع
ليسصافت ةفاك ىلع هعم قافت’ا مدع ببسسب
داحت’ا ةرادإا نيب تاسضوافملا تلسصوو ،دقعلا

دعب ،دودسسم قيرط ىلإا ةطارعوب ديسشر بردملاو
عفد ام ،دقعلل ةيلاملا ةميقلا ىلع فÓتخ’ا
بردملا ويرانيسس رركتيل ،باحسسنÓل ريخأ’ا
سضعب نم ملعو ،زينيترام نيكاوخ ينابسسإ’ا
عم قافت’ا مدعل يسسيئرلا ببسسلا نأاب رداسصملا
ةميق ىلع فÓخلا ناك ،ةطارعوب ديسشر بردملا
سصوسصخب تافÓخ اسضيأا كانه نكل ،دقعلا
يف لخدتلا سضفر ثيح ،ةينفلا تايحÓسصلا

بناجلا يف ءاسضيبلا ةقرولا هحنمب بلاطو هلمع
عم دقاعتلا يف ،سسابعلب ةرادإا لمأاتو ،يسضايرلا

ىلع فارسشإÓل ،تقو برقأا لÓخ ديدج بردم
دسض ةلوطبلا نم ةعبارلا ةلوجلا ءاقل لبق قيرفلا
ةسسام ةجاحب يدانلا نأاو ةسصاخ ،ياد نيسسح رسصن
ةبعسصلا ةلحرملا يطخت لجأا نم زوفلا قيقحتل
.اهب رمي يتلا

ديلو.ف
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ينطولا بخت˘ن˘م˘لا برد˘م د˘كأا
نأاب يسضاملب لامج يرئازجلا

ىلإا رسضخلا ةدايق وه هحومط

2202 م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘˘ن

ي˘ف ما˘ق˘ت نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘˘لا
دا˘˘ق ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب نا˘˘كو ،ر˘˘˘ط˘˘˘ق
ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م

9102 ايقيرفأا ممأا سسأاك بقلب
ةر˘م˘ل˘ل ،ر˘˘سصم˘˘ب تم˘˘ي˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا
ةرملاو ،اه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا
لا˘˘˘قو ،ا˘˘˘ه˘˘˘سضرأا جرا˘˘˘˘خ ىلوأ’ا

سصخ تاحيرسصت يف يسضاملب
ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تإ’ا ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ب
˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
يحومط نع تنلعأا امدنع»:
ايق˘ير˘فأا م˘مأا سسأا˘ك˘ب زو˘ف˘لا ي˘ف
،نونجملاب ينفسصو نم كانه

يد˘˘ل ل˘˘ب ،ا˘˘˘نو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘م تسسل ا˘˘˘نأا
˘مو˘قأا يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ة˘ق˘˘ث˘˘لا

م˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع» :فا˘˘˘˘˘˘سضأاو ،«ه˘˘˘˘˘˘ب
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘برد˘˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت

ىلع رهسشأا ةرسشع ةليط تلمع
ي˘˘ف زو˘˘ف˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث خ˘˘˘ي˘˘˘سسر˘˘˘ت
يقل ام وهو ،نيبعÓلا سسوفن
،«نيبعÓ˘لا ن˘م Ó˘ما˘ك ا˘بوا˘ج˘ت

ىل˘ع زو˘ف˘لا نأا ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب د˘˘كأاو

ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف،1-0 لا˘غ˘ن˘˘سسلا
تاعوم˘ج˘م˘لا رود ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا

اد˘عا˘سسمو از˘ف˘ح˘م Ó˘˘ما˘˘ع نا˘˘ك
بق˘ل˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف
ل˘هأا˘ت˘˘لا» :ع˘˘با˘˘تو ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ’ا

ي˘ف راو˘ف˘يد تو˘ك با˘سسح ىل˘˘ع
تÓ˘كر˘ب ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ع˘˘بر رود˘˘لا
ةسصا˘خ فور˘ظ ي˘ف ح˘ي˘جر˘ت˘لا

ريسسو ةيلاعلا ةبوطرلاك ادج
انتقث نم داز ،بعللا تايرجم
ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ةرد˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةارا˘ب˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لا ىلإا تثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت
م˘˘ه˘˘نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب نأا˘˘ب م˘˘ه˘˘تر˘˘ب˘˘˘خأاو
يسضاملب هونو ،«اديعب باهذلا
بختنملا بيردت لبق هنأا ىلإا
بعسشلا داعسسإا لجأا نم ينطولا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل سسي˘˘لو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ءار˘ثإاو ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش تا˘˘حو˘˘م˘˘ط
بسسك وأا ة˘˘˘ي˘˘˘˘تاذ˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
جيلخلا يف هءاقب نأ’ لاومأ’ا

ه˘ن˘ك˘˘ل ،كلذ ه˘˘ل ن˘˘م˘˘سضي˘˘ل نا˘˘ك
ءايسشأا ىلع هنطو ةمدخ لسضف
ا˘ه˘ي˘ف ر˘ك˘ف˘ي ’ ه˘نأا لا˘ق ىر˘خأا
ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م اد˘˘بأا
زجع ام ققح يذلا يرئازجلا

.هلبق رثك نوبردم هنع

يسضاملب لامج ينطولا بردملا لابسشا دلع
ءاو˘˘˘˘˘˘˘ج’ سسي˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘لا سسمأا لوا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘سسم
ا˘ه˘ح˘˘ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘سصق ة˘˘حار د˘˘ع˘˘ب تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
ءا˘ق˘فر ا˘هار˘جا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا ة˘˘سصح˘˘لا
،يسضا˘م˘لا ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي ي˘ح˘لو˘ب˘م سسرا˘ح˘لا

ابيرقت تماد ةحار نم نوبعÓلا دافتسساو
ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا او˘˘لواز˘˘ي نا ل˘˘ب˘˘ق ،مو˘˘˘ي ف˘˘˘سصن

اولسصاويو يسضاملا سسيمخلا ةيسشع ديدج
ةارا˘ب˘م˘˘ل فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘سسحا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
اذه ،نينيب بختنم ما˘ما ل˘ب˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا

هذ˘ه زر˘ح˘م سضا˘ير د˘ئا˘ق˘لا ءا˘˘ق˘˘فر ر˘˘ي˘˘ع˘˘يو
ا˘ه˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ةرم لوأ’ يرئازجلا روهمجلاب مهعمجتسس
نا املع ،ايقيرفا سساك بقلب جيوتتلا ذنم
ا˘ير˘ي˘ها˘˘م˘˘ج ارو˘˘سضح د˘˘ه˘˘سشت د˘˘ق ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

روه˘م˘ج˘لا ف˘ه˘ل˘ت˘يو ،قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غو ار˘ي˘ف˘غ
ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘ط˘با ةد˘ها˘سشم˘ل ير˘ئاز˘ج˘˘لا

ةارابملا يف يب˘م˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 ناد˘ي˘م
،اريبك ا˘سسر˘ع نو˘ك˘ت نا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘لا

ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا تن˘˘˘ل˘˘˘عأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘فو
ا˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اذه ايقيرفا لاطبا مركتسس اهنأاب يمسسرلا
تعدو ،ةيدولا نينيب ةارابم لبق نينث’ا
ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غار˘˘لا ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
اذه ىلا روسضحل˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م لا˘ف˘ت˘ح’ا
ه˘لÓ˘خ م˘ت˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ي˘˘م˘˘ير˘˘ك˘˘ت˘˘لا ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا

نم هومدق ام ىلع يسضاملب لابسشا ةأافاكم
ةحرف˘لاو ،ر˘ي˘خ’ا نا˘ك˘لا لÓ˘خ تا˘ي˘ح˘سضت
بع˘˘سشلا ىل˘˘˘ع ا˘˘˘هو˘˘˘ل˘˘˘خدا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لا
.يرئازجلا
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ةسضايرلاو بابسشلا ريزو تاماهتا ىلع درلل

ادغ «اوكلا» ـل يذيفنتلا بتكملل عامتجا

 تابيردتلا ىلإا نودوعي يسضاملب لابسشأا

نينبلا ةهجاوم ققطنا لبق لاطبفاب اصاخ قافتحا رضحت فافلا

 ةنيطنسسق بابسش

 يصسايصسلا عم ناف’ بردملل ةصصرف رخآا جربلا ءاقل

ىو˘ت˘سسم ع˘جار˘ت بق˘ع ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ع˘م ،نا˘ف’ سسي˘ن˘يد ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا رار˘م˘ت˘سسا سصر˘˘ف تلءا˘˘سضت
ررق دق ينيطنسسقلا يدانلا ةرادإا سسلجم نأاب ملعو ،ةلوطبلا يف نآ’ا دحل زوفلا قيقحت يف هلسشفو ،قيرفلا

لكسشب هعم دقاعتلا خسسفب رارق ذاختا لبق ،جربلا يلهأا مامأا ةلبقملا ةارابملا يف بردملل ةريخأا ةسصرف حنم
يف ركفي ’ هنأا ىلا ،قباسس تقو يف ةيفحسص تاحيرسصت يف حملأا دق ناف’ ناكو ،جئاتنلا ءوسس ببسسب يئاهن
لبق اهريطسست مت يتلا فادهأ’ا قيقحت يف هلسشفب يحوت تارسشؤوملا لك نأا مغر ،يدانلا كرتو ةلاقتسس’ا
ءاعبرأ’ا موي ،راسصنأ’ا سضعب عم نسسÓت نأا دعب ،ةئيسس تارتف يسسنرفلا بردملا ىسضقو ،مسسوملا ةقÓطنا
مهاسسيسس ام ،رطخلا نم هتايح ةيامحب ةبلاطملل رئازجلا يف اسسنرف ةرافسسب لاسصت’ا ىلإا هعفد ام يسضاملا

ديلو.ف.روهمجلا عم رثكأا هتقÓع رتوت يف امتح

فوؤور ةسضايرلاو بابسشلا ريزو اعد
سسي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لا سسما لوا يوا˘˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘˘ب
ةيدنأ’ا ترقت ةبدتنملا ةي’ولاب
ة˘سسا˘ي˘سس ة˘ع˘˘جار˘˘م ىلإا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
لÓ˘خ ر˘يزو˘˘لا ح˘˘سضوأاو ،ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ي’و ىلإا ا˘˘˘ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق ل˘˘˘م˘˘˘ع ةرا˘˘˘يز
يسسردملا لوخدلا ةبسسانمب ةلقرو
ةيسضايرلا ةيدنأ’ا ىلع يغبني هنا

ي˘ت˘لا ن˘يو˘ك˘ت˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
تا˘ئ˘ف˘لا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا اذ˘كو ا˘هد˘م˘ت˘ع˘ت
تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف ازر˘ب˘م ،ىر˘˘غ˘˘سصلا
ر˘سصن˘ع˘˘لا ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
نأا لسصتم قايسس يف ركذو ،يرسشبلا

داجيإا ىلإا ىعسست ةيرازولا هترئاد
ة˘يد˘نأ’ا ل˘يو˘م˘ت˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ي˘˘لآا
نيناوقلا عم ىسشامتي امب ةيسضايرلا
ىل˘ع د˘كأا ا˘م˘ك ،لو˘ع˘ف˘م˘˘لا ةر˘˘ئا˘˘سسلا

تآا˘سشن˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا ةرور˘˘سض
ة˘لود˘لا ا˘ه˘تز˘ج˘نأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘˘لا

اربتعم ،نطولا تاهج فلتخم ربع
ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسك˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا
ة˘سسرا˘م˘م ة˘ي˘قر˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا

ن˘يا˘عو ،تا˘سضا˘ير˘لا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةرايزلا هذه لÓخ يوانرب ريزولا

يسسردم عمجمو ةديدج ةطسسوتم
يبملوأا هبسش حبسسم زاجنإا عورسشمو
عمتسساو ،ترقتب ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ح˘ب
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق لو˘˘ح سضر˘˘ع ىلإا

با˘ب˘سشلا ر˘يزو د˘˘ق˘˘ف˘˘تو ،ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ا˘˘˘ي˘˘˘سسرد˘˘˘م ا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لاو
نيوكتل ين˘طو د˘ه˘ع˘مو ة˘ي˘ئاد˘ت˘باو
ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا بط˘˘˘ق˘˘˘لاو ،ةذ˘˘˘تا˘˘˘˘سسأ’ا

متتخاو ،ةي’ولا ةمسصاع ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ة˘ي’و ىلإا ه˘ترا˘˘يز يوا˘˘نر˘˘ب فوؤور
ةيو˘بر˘ت تآا˘سشن˘م ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب ة˘ل˘قرو
يسساح ةيدلبب ةعمجلا سسما ىرخأا

.دوعسسم
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تقؤوملا ءاوتح’ا يف فيطسس قافو ةرادإا تحجن
ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ة˘˘مزأ’
ة˘يو˘سست ي˘ف ةرادإ’ا ر˘˘خأا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،يدا˘˘ن˘˘لا و˘˘ب˘˘ع’
ةيافلح دهف ررقو ،ةقلاعلا ةيلاملا مهتاقحتسسم
لخدتلا ،فيطسس قافو ةسسائرل زربأ’ا حسشرملا

نيبعÓلاب لسصتا ثيح ،ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ة˘مزأا ءا˘ه˘نإ’
لجر برسضو ،تابيردتلا ىلإا ةدوعلاب مهبلاطو
سسما لوا ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘ل اد˘˘˘عو˘˘˘م با˘˘˘سشلا لا˘˘˘م˘˘˘عأ’ا
ة˘˘سصح˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق عا˘˘م˘˘ت˘˘جÓ˘˘ل ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘˘لا
ةمزأÓ˘ل ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ح دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا
ىلع ابلسس ترثأاو ،يدانلا رارقتسساب ترسضأا يتلا
قا˘فو˘لا او˘ب˘ع’ را˘ت˘خاو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
مهيقلت دعب ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ىلإا ةدو˘ع˘لا ي˘ف˘يا˘ط˘سسلا
اظافح اذهو ،ةمزأÓل يئاهن لح داجيإاب دوعول

يف هتيعسضو تمزأات يذلا قيرفلا ةحلسصم ىلع
جئاتن˘لا ي˘لاو˘ت بب˘سسب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج

قا˘فو م˘جا˘ه˘م ر˘فا˘سس ،ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘فو ،ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘سسلا
،سسيمخلا سسما لوا ،ةنوملقوب بيبحلا ،فيطسس
ةيبط تافو˘سشك ءار˘جإ’ ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ىلإا

ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإ’ا ة˘لا˘ح ىل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘طÓ˘ل ،ة˘ق˘م˘ع˘م
قافو˘لا فاد˘ه ىر˘جاو ،ة˘ب˘كر˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
لدعملا سسايقو ،يسسيطانغملا نينرلا تاسصوحف
د˘عو˘م لو˘ح ي˘ئا˘ه˘ن˘لا رار˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘ت’ ،ي˘˘قا˘˘ي˘˘ل˘˘لا

نأا م˘غرو ،ه˘ئÓ˘مز ة˘ق˘فر˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘˘ل˘˘ل ه˘˘تدو˘˘ع
مدعو ،بعÓلا ةمÓسس تتبثأا ةيلوأ’ا تاسصوحفلا

نم هتاناعم لسصاوت نأا ’إا ،ةباسصإ’ا نم هتاناعم
ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘سضخإا ىلإا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا بي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط ع˘˘˘˘˘فد م’آ’ا
يدافتو ،هتيزهاج نم دكأاتلل ،ةقمعم تافوسشكل
ينميو ،ةليوط ةر˘ت˘ف˘ل هد˘ع˘ب˘ت د˘ق تا˘ف˘عا˘سضم يأا
لوطت ’ ناب ،سسفنلا يوسضم نيدلا ريخ بردملا

ةز˘ي˘كر ر˘ب˘ت˘ع˘ي ه˘نأا ة˘سصا˘خ ،بعÓ˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ةد˘˘م
ةارابملا يف قافولا فوفسص نع هبايغو ،ةيسساسسأا
ارثؤوم نوكيسس ،ةرقم مجن دسض ،يرودلاب ةلبقملا
.ةياغلل

 اتقؤم «رضخلا» ـل اماع اريجانم يدبعل نيمأ نييعت
رسضخلل  ماعلا ريجانملا بسصنم ايلاح لغسشي ،يدبعل نيمأا كيتسسيجوللا ىلع لوؤوسسملا نأاب «فافلا» تيب نم ةبرقم رداسصم تفسشك

ديدج ماع ريجانم بيسصنت ةياغ ىلإا تقؤوم لكسشب ةمهملا هذه يدبعل ىلوت دقو ،ناكلا دعب بسصنملا اذه رداغ يذلا نادمل افلخ
فلكملا و غنيتيكراملا ةلوؤوسسم رارغ ىلع تاراطإ’ا نم ديدعلا ةرداغم ةيداحت’ا تفرع امدعب ،اذه ثدحي ،ةمهملا هذه لغسشي
ىتحو ةيرادإ’ا مقطأ’ا ىوتسسم ىلع تارييغتلا نم ديدعلا يرئازجلا داحت’ا فرعي نأا رظتنيو ،ناميلسس نب سشومح مÓعإ’اب
،ناد˘م م˘ي˘ك˘ح ف˘ل˘خ˘ي˘سس يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا ي˘ف ا˘هر˘فو˘ت بجاو˘لا طور˘سشلا ،ر˘سضخ˘لا برد˘م ،ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج دد˘حو ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا
طورسش ىلع هرفوت ةرورسض ىلع احلم ،ادج مهم ماعلا ريجانملا رود نأاب يرئازجلا نويزفلتلل راوح يف ،يسضاملب لاقو ،ليقتسسملا

ىلع ،يسضاملب دكاو ،ةيسصخسش بسساكم قيقحتل يعسسلا مدعو ،ةفاسض’ا ميدقت ىلع ةردقلاو ،ةءافكلاو ،ةنسسحلا ةينلا امهأا ةنيعم
.فلملا اذه يف «فافلا» سسيئر ،يسشطز نيدلا ريخ عم قسسني هنا ىلا اريسشم ،نادم ةفيلخ نييعت يف عرسستلا مدع

ديلو.ف

نيوكتلا ةسايس ةعجارم ىلإ ةيضايرلا ةيدنفا وعدي يوانرب

 تاديسسلل ينطولا بختنملا

ةيوسنلا تابختنملل ةينفلا ةزهجفا لحي يشطز
نم لقأاو ،اماع02 نم لقأ’ تاديسسلا يبختنمل ينفلا نيزاهجلا ةلاقا مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا سسيئر ،يسشطز نيدلا ريخ ررق

هتراسسخ دعب تايربكلا بختنم بردم ،ةنيتب لامك ماهم ءاهنا ىلإا ،يسشطز هجتيو ،ةققحملا ةيبلسسلا جئاتنلا ةيفلخ ىلع ،اماع71
يف لمأاي ناك ،اماع02 نم لقأا بختنم نأا ىلا راسشي،0202 ويكوط دايبملوأ’ لهؤوملا يناثلا رودلا يف ايريجين مامأا ابايإاو اباهذ
عبارلا زكرملا يف ةسسفانملا يهني نا لبق ارخؤوم برغملا اهتفاسضتسسا يتلا ةيقيرفإ’ا باعلأ’ا يف ةيسضفلا ةيلاديملا ىلع لوسصحلا

يف در نود فدهب هيلع بلغتو يرئازجلا هريظن ىلع هزوف تاديسسلل ايريجين بختنم ددجو ،ةينفلا ةيريدملا تاعقوت نع اديعب
يتلا باهذلا ةارابم تناكو،0202 ويكوط دايبملو’ لهؤوملا يناثلا رودلا بايإا يف يسضاملا ءاثÓثلا سسوغÓب امهتعمج يتلا ةارابملا
عومجم يف،3-0 ةجيتنب ثلاثلا رودلل ندعسصيل،2-0 عقاوب تايريجينلا حلاسصل تهتنا ،ةديلبلاب ركاسشت ىفطسصم بعلم ىلع تميقا
ديلو.ف.نيتارابملا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةلوطبلا ماظن رييغت ررقت ةيرئازجلا ةيداحتقا
ةيناثلاو ىلوفا ةفرتحملا

ةيلحملأ ةلوطبلأ يف ةسسفانملأ ماظن رييغت نع ،يسشطز نيدلأ ريخ ،مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحت’أ سسيئر فسشك
61. نم ًالدب اًفرتحم ًايدان81 دامتعاب ،لبقملأ مسسوملأ

مسسوملأ ةسسفانملأ ماظن رييغتب أًرأرق يلأرديفلأ بتكملأ ذختأ دقل» :ةيرئأزجلأ ةعأذإÓل رأوح يف يسشطز لاقو
رييغت ررقتو .«ةأوهلأ ىلإأ ةيناثلأ ةجردلأ ةيدنأأ ليوحتو لوأ’أ فرتحملأ قرف ددع ةدايز متيسس ثيح ،لبقملأ
فيلكت عم ،اًقيرف61 ةعومجم لك مسضت نأأ ىلع ،نيتعومجملأ ماظن ىلإأ يناثلأ فرتحملأ ةلوكب ةقباسسم لكسش
.ًايجيردت فأرتحÓل اهمسضو ةيدنأ’أ هذه فأرتحأ طورسش ةعباتمب ةيرئأزجلأ ةيداحتÓل ةعبات ةينقت ةنجل
لوح قافت’أ لجأأ نم ،ةيعرفلأ تايريدملأ يلوؤوسسم عم تاعامتجأ ةدع أودقع ةيداحت’أ ءاسضعأأ نأأ يسشطز دكأأو
ىلع ةقداسصملل طوبهلأ ماظنل نيحأرتقأ «فافلأ» مدقو .ةيناثلأ ةجردلأ ىلإأ يلاحلأ مسسوملأ يف طوبهلأ ةغيسص

دقف يناثلأ حأرتق’أ امأأ ،قرف ةثÓث دوعسص عم ةيناثلأ ةجردلأ ىلإأ دحأو قيرف لوزنب لوأ’أ يسضتقي ،امهدحأأ
.قرف5 دوعسص لباقم قباسسلأ طوبهلأ ماظن ءاقبإأ نمسضت

«قيقسشلأ» دلبلأ ةعطاقمل تأوعدو مهل ةناهإأ اهوربتعأ نويرئأزجلأ

¯ h. g`

يتلأ كلت تسسيل ةيوقلأ ةحايسسلأ»
لكأأ أولكأايل عئاج نويلمب اهب يتأات
ي˘˘˘˘ه هذ˘˘˘˘ه ..«ي˘˘˘˘سسنو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ بع˘˘˘˘˘سشلأ
ديعسس يفاسصلأ اه˘لا˘ق ي˘ت˘لأ تا˘م˘ل˘ك˘لأ
ة˘ي˘سسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ح˘˘سشر˘˘م˘˘لأ
«ة˘ع˘سسا˘ت˘لأ» ةا˘ن˘ق ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ
ةحيرسش اهتربت˘عأ ي˘ت˘لأو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ا˘مو˘ج˘ه ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ع˘˘سسأو
رثكأأ نم مهرابتعاب مهيلع أرسشابم
يذ˘لأ را˘ج˘لأ د˘ل˘ب˘لأ ىل˘˘ع ن˘˘يد˘˘فأو˘˘لأ

ي˘نو˘ي˘ل˘م قو˘ف˘˘ي ا˘˘م ا˘˘يو˘˘ن˘˘سس ي˘˘سصح˘˘ي
عم فوقولأ أوراتخأ يرئأزج حئاسس
ة˘ي˘با˘هرإ’أ تا˘م˘ج˘˘ه˘˘لأ د˘˘ع˘˘ب سسنو˘˘ت
تلت يتلأ تأونسسلأ يف تثدح يتلأ
نب نيدباعلأ نيز ماظنب ةحاطإ’أ

فوزع نم كلذ نع رجنأ امو يلع
نع نييديلقتلأ نييبروأ’أ حايسسلأ
يف ةيسسنوتلأ يسضأرأ’أ وحن هجوتلأ
ن˘ك˘ي م˘ل ي˘فا˘سصلأ ه˘لا˘ق ا˘م ،ف˘ي˘سصلأ
ءا˘ج ه˘نأأ ’و˘ل ة˘ي˘غا˘سص ا˘نأذأأ ىق˘ل˘ي˘˘ل

رومأ’أ نم ديدعلأ دهسشت ةرتف يف
حا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سسلأ
رأرغ ىلع سسنوت ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
قدانفلأ يف ةلما˘ع˘م˘لأو لا˘ب˘ق˘ت˘سس’أ

ي˘ت˘لأ ةد˘ي˘ج˘لأ ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا˘ب ة˘نرا˘˘ق˘˘م
أذه ،يبوروأ’أ حئاسسلأ اهب ىظحي
ي˘ت˘˘لأ تأءأد˘˘ت˘˘ع’أ ىلإأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
يف نويرئأزجلأ اهل سضرعتي حبسصأأ
حير˘سصت نو˘ك˘ي˘ل ،ة˘ي˘قر˘سشلأ ةرا˘ج˘لأ
يتلأ ةطقنلأ ةباثمب ديعسس يفاسصلأ
ة˘ل˘م˘ح ي˘ف بب˘سستو سسأا˘ك˘لأ تسضا˘˘فأأ

ع˘˘˘قأو˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشلأو بسسلأ ن˘˘˘˘م

بهذ ي˘ت˘لأ ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’أ ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘لأ
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘˘لأ د˘˘ح ىلإأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف سضع˘˘ب˘˘لأ

يفاسصلأ يسسن يتلأ سسنوت ةعطاقمب
ن˘˘˘م ف’آ’أ تأر˘˘˘سشع نأا˘˘˘ب د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس
امإأ رئأزجلأ ىلع نودفأوتي اهءانبأأ
دأو˘م˘لأ بير˘ه˘تو ع˘سضب˘ت˘˘لأ ،ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نيزنبلأو ةم˘عد˘م˘لأ ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’أ

ىلإأ نوهجوتي نيذلأ مهنم ديدعلأو
يقوسس اهسسأأر ىلعو قأوسسأ’أ فلتخم
نو˘ق˘ل˘ي «نور˘ك˘ف ن˘ي˘ع»و «ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لأ»
ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘˘م ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م
ىلع مهلزانم م˘ه˘ل نو˘ح˘ت˘ف˘ي ن˘يذ˘لأ

امبر وهو ءأرعلأ يف نوتيبي مهكرت
يذلأ يفاسصلأ لاب ىلع يتأاي مل ام
ي˘ف ة˘سسا˘ئر˘لأ ي˘سسر˘ك ءÓ˘ت˘عأ د˘ير˘ي
لÓ˘خ ن˘م نو˘ك˘ي د˘ق يذ˘لأو سسنو˘˘ت
نم ةلاح يف ببسست دق هتاحيرسصت
نو˘˘ك˘˘ت د˘˘ق ة˘˘ن˘˘ح˘˘سشلأو ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سضلأ

هلهجل امبر كلذو ةميخو اهتاعبت
يف ايلعلأ بسصانملأ يلتعي نم نوكب
ه˘˘˘لأو˘˘˘قأأ نز˘˘˘ي نأأ ه˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘لود يأأ

.هتافرسصتو

هنأاب لاقو رمألا كرادت لواح
ةيقرششلا ابوروأا حايشس دشصقي

سسمأأ ىلإأ د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ي˘˘فا˘˘سصلأ ر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نأ
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسلأ دود˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو
ل˘˘جأأ ن˘˘م ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص ر˘˘سشع ة˘˘يدا˘˘ح˘˘لأ

سصوسصخب ةروسصلأ حيسضوت ةلواحم
يتلأ تاحيرسصتلأ نم هب دسصقي ام
هتحفسص ربع رسشن ثيح ،اهب ىلدأأ
«كو˘ب˘سسيا˘ف» ع˘قو˘م ىل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لأ
ا˘˘ه˘˘ق˘˘فرأأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لأ تا˘˘م˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘لأ

وهو عيباسسأأ لبق هيف رهظي ويديفب
يف يبعسشلأ كأرحلأ معديو عفأدي

ن˘˘˘م سضع˘˘˘ب˘˘˘لأ كا˘˘˘ن˘˘˘ه» :ر˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
ي˘ف ن˘يد˘ئا˘سصلأو ة˘ن˘ت˘ف˘˘لأ ي˘˘كر˘˘ح˘˘م
ح˘سشر˘م˘لأ مÓ˘ك أوذ˘خأأ ر˘ك˘ع˘لأ ءا˘م˘˘لأ

ن˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس ي˘˘˘فا˘˘˘سصلأ ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لأ

بو˘˘˘جوو ة˘˘˘ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ

ه˘قا˘ي˘سس ن˘م هو˘جر˘خأا˘ف ا˘˘هر˘˘يو˘˘ط˘˘ت

حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ م˘˘˘˘جا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأأ أو˘˘˘˘م˘˘˘˘عزو

ىلع ي˘تأا˘ي م˘ل ا˘م و˘هو ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

حأو˘سس د˘سصق˘ي و˘ه ل˘ب ،اً̆تا˘ت˘ب ه˘نا˘˘سسل

نو˘˘تأا˘˘ي ن˘˘يذ˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘سشلأ ا˘˘˘بوروأأ

تأريخ˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ل˘ل نا˘م˘ثأ’أ سسخ˘بأا˘ب

،«.. ه˘ب˘ع˘سش با˘سسح ىل˘ع د˘ل˘ب˘لأ أذ˘ه

بع˘˘سش ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأو سسنو˘˘ت» :فا˘˘سضأأو

نيحئاسس أوسسيل نييرئأزجلأو دحأو
انئاكر˘سشو ا˘ن˘نأر˘ي˘جو ا˘ن˘ل˘هأأ م˘ه ل˘ب
ر˘ير˘ح˘ت˘ل لا˘سضن˘لأو ة˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف
نم ةّبي˘ط˘لأ ي˘بر˘ع˘لأ بر˘غ˘م˘لأ سضرأأ

.«رامعتسس’أ لكسشأأ لك

ثحب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو˘ل ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأ’أ فر˘سشأأ
ديدجلأ ريدملأ بيسصنت ىلع عوبسسأ’أ ةياهن يملعلأ
يذلأ سشريمع ةزمحب رمأ’أ قلعتيو لجيج ةعماجل
نم هماهم تيهنأأ يذلأ سشأوعك حلاسص هقباسس فلخيسس
.يسضقنملأ عوبسسأ’أ فسصتنم ةيسصولأ ةرأزولأ لبق
نييع˘ت ي˘ف أر˘ي˘ث˘ك ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو ر˘خأا˘ت˘ت م˘لو

ةنيدم نبأ نيي˘ع˘ت م˘ت ثي˘ح لا˘ق˘م˘لأ د˘ي˘م˘ع˘لأ ة˘ف˘ي˘ل˘خ
سسأأر ىل˘ع سشر˘ي˘م˘ع ةز˘م˘ح ق˘با˘سسلأ ذا˘ت˘سسأ’أو ة˘با˘ن˘˘ع
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م رو˘˘سضح˘˘ب ىي˘˘ح˘˘ي ن˘˘ب ق˘˘يد˘˘سصلأ ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ةر˘˘سسأ’أ أذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
نم يتلأ ةديدجلأ ةيعماجلأ ةنسسلل ريسضحتلأ لسصأوت
رهسش نم رسشاعلأ يف اهقÓطنأ ةراسشإأ ىطعت نأأ عمزملأ
. يراجلأ ربمتبسس
ةعفد ءاطعإأ ىلع لجيجب ةيعماجلأ ةرسسأ’أ نهأرتو
لوأ’أ ا˘ه˘ي˘ب˘ط˘ق˘ب ىي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘سصلأ ة˘ع˘ما˘ج˘˘ل ة˘˘يو˘˘ق

يتلأ ذخآاملأ لظ يف نييعتلأ أذه لÓخ نم يناثلأو
لÓ˘خ ق˘فو˘ي م˘ل يذ˘لأ ق˘با˘سسلأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ ىل˘˘ع تل˘˘ج˘˘سس
يف يملعلأ حرسصلأ أذه ىلع اهيف فرسشأأ يتلأ ةرتفلأ
ةعماج سشيعت ي˘ت˘لأ تا˘فÓ˘خ˘لأو ل˘كا˘سشم˘لأ ل˘ي˘ت˘ف عز˘ن

لكسشب ترثأأ يتلأو تأونسس ذنم اهعاقيإأ ىلع لجيج
تلاح امك ةريخأ’أ هذ˘ه˘ب ي˘م˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأ ىل˘ع ي˘ب˘ل˘سس
ةيعون ثيح نم ءأوسس ةرطسسملأ فأدهأÓل اهغولب نود
لسصاحلأ رخأاتلأ لظ يف اميسس ىرخأأ رومأأ وأأ تأداهسشلأ

ة˘نأو˘ع˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘ب ثلا˘ث˘لأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ بط˘ق˘لأ ح˘ت˘ف ي˘˘ف
نلو أريبك رخأات فرعي يذلأو ةي’ولأ ةمسصاع برغ
ديدجلأ يعماجلأ مسسوملأ لÓخ لÓغتسسإ’أ ديق نوكي
هب لا˘غ˘سشأ’أ قÓ˘ط˘نأ ىل˘ع ة˘ل˘يو˘ط تأو˘ن˘سس رور˘م م˘غر
سشينروكلأ ةمسصاعب ةرمعملأ عيراسشملأ ةمئاق لخديل

. لجيج
 دوعسسم .م

 يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزول ماعلأ نيمأ’أ روسضحب

 لجيج ةعماجل ديدجلا ريدملا بيشصنت

ةنتابب ةيلوحكلا تابورشملا نم ةدحو703 زجح
مايق اهدافم ةدكؤوم تامولعم رثأ ،ةنتاب ةي’و نمأ’20 ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ رسصانع نكمت
ةفاك ذاختأ دعب ،ةنتابب ةديسشك يحب نأزليغ ةيرقب ةسصخر نودب ةيلوحكلأ تابورسشملاب ةرجاتملاب نيباسش
طبسض نيأأ ةنسس03 و22 رمعلأ نم نيغلابلأ امهب هبتسشملأ فيقوت اهلÓخ نم مت ةمزÓلأ ريبأدتلأو تأءأرجإ’أ

ءافيتسسأ دعب ،عأونأ’أ و ماجحأ’أ فلتخم نم ةعج703 ـب ردقت ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةيمك امهتزوحب
قطنلأ راظتنأ يف ،ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ امهب هبتسشملأ ميدقت مت قيقحتلأ تأءأرجإأ

ح .ناسشوسش.مكحلاب

 سسواقب هدلأول باسش لتق نم عوبسسأأ دعب

 لجيجب ريهاطلاب اباشش نولتقي نولوهجم
ىلع كلذو ليللأ نم ةرخأاتم ةعاسس يف باسش عرسصم ربخ ىلع سسمأأ لوأأ لجيج ةي’وب ريهاطلأ ةنيدم تزتهأ

يف تعقو يتلأ ةميرجلأ هذه عوقو فورظ لوح تامولعملأ تبراسضتو . رأرف ةلاح يف أولأز’ نيلوهجم دي
دقعلأ يف باسش وهو «سس/ب» ةيحسضلأ نيب علدنأ أراجسش نأاب رداسصملأ سضعب تدكأأ ثيح ليللأ نم ةرخأاتم ةعاسس
ناكملاب رسضتحي وهو هيلع رثع يذلأ ةيحسضلأ دسسج ىلإأ تانعط هيجوتب تهتنأ نيلوهجم سصاخسشأأو ثلاثلأ
عطق يف اهاقلت يتلأ تانعطلأ ىدحإأ تببسست امدعب ريهاطلأ ةنيدم طسسو نع ديعب ريغ ديهسشلأ ماقم ىمسسملأ
نم تاعاسس ثÓث دعب هتافو ىلإأ ىدأأ ام هفيقوت يف ءابطأ’أ لسشف داح فيزن يف هل ببسست ام هذخف نييأرسش دحأأ
طيحت لأزت ’ يتلأ ةعّورملأ ةميرجلأ هذه لوح اقيقحت نمأ’أ حلاسصم تحتف دقو أذه ، ىفسشتسسملأ ىلإأ هلقن
يتلأ ىرخأ’أ ةعّورملأ ةثداحلأ نم طقف دحأو عوبسسأأ دعب تءاج يتلأو ماهفتسسإ’أ تامÓع نم ريثكلأ اهب

امك ، ةيسسفن تابأرطسضاب باسصملأ هلجن دي ىلع قباسس ةيبرت سشتفم لتق ثيح ةرواجملأ سسواق ةيدلب اهتسشاع
يتلأ ىلوأ’أ ةميرجلأ دعب ةزيجو ةرتف يف ريهاطلأ ةنيدمب ةيناثلأ يه ةميرجلأ هذه نأأ ىلإأ ةراسشإ’أ ردجت

ىتح نعط امدعب رمعلأ نم تاينيرسشعلأ يف باسش اهتيحسض بهذ يتلأو عيباسسأأ ةدع لبق ةنيدملأ تأذ اهتسشاع
ةريخأ’أ هذهب مئأرجلأ لسصأوت لظ يف لجيجب ةيناثلأ ةنيدملأ ناكسس ءايتسسأ راثأأ ام هل قيدسص لبق نم توملأ

 دوعسسم .م.ايندلأ هدودح ىلإأ اهب نامأ’أ ىوتسسم عجأرتو
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