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ذخأات انتايفسشتسسم
لدـــب حإورألإ

ولوؤوسسمو اهذاقنإإ
ةبوبيغ يف ةحسصلإ

 ةفلتخم ةحلضسأا زجح مت امنيب /ةنيطنضسق
ةعنقأا و يكيتضسÓب سسدضسم و

ريطخ مرجمب ةحاطإلإ

بورخلإ ةيدلبب إدج
نمأا حلاضصم لبق نم ر˘ط˘ضسم˘لا ط˘ط˘خ˘م˘ل˘ل اد˘ي˘ضسج˘ت
فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنضسق ةي’و
ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس’ ا˘˘ه˘˘لا˘˘ك˘˘ضشأا
ةنيك˘ضسلاو ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ك و تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م˘لا و سصا˘خ˘ضشأ’ا
ةرئاد نمأ’ ةيئاضضقلا ة˘ي˘ط˘ب˘ضضلا تن˘ك˘م˘ت ،ة˘ما˘ع˘لا
د˘ح ع˘ضضو ن˘م ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب بور˘˘خ˘˘لا
ط˘˘ضسو بعّر˘˘˘لا عرز (ة˘˘˘ن˘˘˘ضس43) ر˘ي˘ط˘خ مر˘ج˘م˘˘ل
ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس ’ ا˘˘يا˘˘ضضق ةد˘˘ع ي˘˘ف طرو˘˘تو ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
و ةددع˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ضسلا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا
و وطضسلا ،تاردخملاب ةرجاتملا ،اهيلع سضيرحتلا
سضي˘بأ’ا حÓ˘ضسلا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لا،ة˘ع˘ن˘قأ’ا˘ب ءاد˘˘ت˘˘عإ’ا
ةليلقلا مايأ’ا ىلإا ةيضضقلا عئاقو دوعت .روظحملا
نينطاوم ل˘ب˘ق ن˘م يوا˘ك˘ضش ةد˘ع˘ل ا˘ع˘ب˘ت و ة˘ي˘ضضا˘م˘لا

نم ةفلتخم ةيمارجإا لاعفأ’ مهضضرعت سصوضصخب
و ثاحبأ’ا ، ةيلدع قباوضس وذ فورعم سصخضش لبق
يتلا نكامأ’ا ديدحت نم تنكم ةفثكملا تايرحتلا

ةلمعتضسملا ةبكرملا عونو ريخأ’ا اذه اهيلع ددرتي
لÓغتضسإ’اب ،نوللا ءاضضيب وتناكيب تاءادتع’ا يف
ىل˘ع ة˘ي˘ن˘ه˘م ة˘ط˘خ ط˘ب˘ضض م˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ج˘˘لا

ليكضشت عضضو˘ب يوا˘ضسي˘ضس ي˘ح ه˘ت˘ما˘قإا ر˘ق˘م ىو˘ت˘ضسم
، اهنم رفي نأا لمتحملا ذفانملا عيمج قلغ و ينمأا

مغر رم’اب ينعملا فيقوتب ةيلمعلا هتاه تللك
هتزوحب رثع هضشيتفتب و ،رارفلل ةضسئايلا هتلواحم

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك كلذ˘˘˘ك و ن˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘خ و ن˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ضس ىل˘˘˘ع
نيضصرق ، جلاعم فيك عون مارغ09.01 تاردخملا

نم ت’وضسب˘ك5 ، (لير˘تو˘ف˘ير) سسو˘ل˘ه˘م ءاود ن˘م
ه˘ت˘ظ˘فا˘ح ل˘خاد  ة˘ئ˘ب˘خ˘م تنا˘ك ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب ءاود
دعب ،جد00015  ـب ردقي يلام غلبم ىلإا ةفاضضإ’اب
مت ريخأ’ا اذه ن˘ك˘ضسم سشي˘ت˘ف˘ت تاءار˘جإا ةر˘ضشا˘ب˘م
نو˘˘˘ل˘˘˘لا ءادو˘˘˘ضس ة˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ضص ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘قأا ىل˘˘˘˘ع رو˘˘˘˘ث˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

(seluogac)، ب تازا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ق˘˘˘˘Óسسد˘˘˘ضسم ،ة˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ضس
و تاءادتعÓل لمعتضست ىرخأا تادعم و يكيتضسÓب
ءادوضس ةيودي ةبيقح لخاد ةئبخم تناك ةقرضسلا
رمأ’اب ينعملا عم اهليوحت و اهزجح مت ثيح نوللا
تاءار˘˘جإ’ا لا˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ضس’ ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا ن˘˘˘مأا ر˘˘˘ق˘˘˘م ىلإا
تاءار˘جإا ي˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘ب ،ة˘مزÓ˘لا

 .ةباينلا ىلإا هميدقت مت ينعملا قح يف ةيئازج
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لضفي ودلانور ونايتسيرك
 بوـلك نغروي ىلع يــضاملب
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يركضسعلا يضضاقلا ةلئضسأا ىلع اباجأا نونحو قيفوت

انجسس ةنسس02 سسامتلإإ
،قيفوت ،قاطرط دسض

ةقيلفتوب ديعسسلإ و نونح
يداولا يف ةد’ولا رادب قيرح ءارج عضضر نامث محفت
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5و قورح˘ب3 مهفتح عسضر ةينا˘م˘ث ي˘ق˘ل
يحب ةدلولا رادب بسشن قيرح رثإا ،نيقنتخم

ةيئافسشتسسإلا ةسسسسؤوملل ةعباتلا ربوتكأا71
ةنيدم طسسوب لف˘ط˘لاو مألا ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا
مÓعإلاب فل˘كم˘لا ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح يداو˘لا

ةيامحلل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
حيرسصت يف يوانرب ميسسن بيقنلا ةيندملا
نأا ل˘خد˘ت˘م˘لا فا˘سضأاو .ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإÓ˘˘ل
ترطيسس يداولا ة˘يلو˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو
تار˘˘سشع ر˘˘ي˘˘خ˘˘سست د˘˘ع˘˘ب ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.فا˘ع˘سسإلا تارا˘ي˘سسو ءا˘ف˘طإلا تا˘˘ن˘˘حا˘˘سش
يلاوح يف بسشن قيرحلا نأا نايبلا ركذو

ن˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد25و ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘سسلا

67 ذا˘ق˘نإا م˘ت ه˘نأاو ،ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ضسمأا حا˘˘ب˘˘سص

بابسسأا نعو .ًاعيسضر11 مهنم ،ًاسصخسش
نأاب ناكملا نيع نم رداسصم دافأا ،ةثداحلا
ةرار˘سش نأا تن˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘لوألا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ضضوعبلا لتق زاهج يف تعلدنا ةيئابرهك
ر˘يزو˘لا مد˘قو .ق˘ير˘ح˘لا علد˘نا ءارو تنا˘ك
م˘سسا˘بو ه˘م˘سسا˘ب ة˘سصلا˘خ˘لا ه˘˘يزا˘˘ع˘˘ت لوألا
،ددجلا ديلاوملا اياحسض تÓئاعل ةموكحلا
يذلا قيرحلا ةيحسض اوحار نيذلا ةينامثلا
ةيلوب لفطلاو مألا ىفسشتسسمب ضسمأا علدنا
نيدلا رون لوألا ريزولا رمأا امك .يداولا
نم فلك ،لجعت˘سسم ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب يود˘ب

ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘ح˘سصلا ر˘يزو ه˘لÓ˘˘خ
ءارو ةيقيقحلا با˘ب˘سسألا ة˘فر˘ع˘م˘ل نا˘كم˘لا
.هلايح ةذختملا تاءارجإلاو ثداحلا

حتف يداولا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
قيرحلا لوح اقيقحت

ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ح˘ت˘ف ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
يذلا قيرحلا لوح اقيقحت يداولا ةمكحم
مألا ىفسشتسسمب ءاثÓثلا ضسمأا حابسص بسشن
ةافو ي˘ف بب˘سستو يداو˘لا ة˘يلو˘ب ل˘ف˘ط˘لاو
ردا˘سصم ه˘تد˘كأا ا˘م˘ب˘˘سسح ،ع˘˘سضر ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تناكو .ةيئاسضق
دودح يف بسشن يذلا قيرحلا نأا تنلعأا دق

مألا ىفسشتسسمب احابسص د25و30 ةعاسسلا
ةافو يف ببسست دق ،يداولا ةيلوب لفطلاو

نيقنتخمو نيقرتحم نيب عسضر لافطأا8
.قيرحلا ناخدب

ديدحت دسصق حيرسشت ةيلمع ءارجإاب رمأاو
تايلوؤوسسملا ديدحتو ةافولا ببسس

ءاسضق ضسلجمل ةيروهمجلا ليكو رمأا امك
عسضرلا ىلع حيرسشت ةيلمع ءارجإاب ،يداولا
ضسلجمل ماعلا بئانلل نايب بسسح ةينامثلا
ليكو نأا هلÓخ نم دكأا ثيح ،يداولا ءاسضق
دق ىفسشتسسملا ىلا لقنت يذلا ةيروهمجلا
ببسس نم دكأاتلل لافطألا ثثج حيرسشتب رمأا
يف ءاجو.تايلوؤوسسملا ديدحت دسصقو ةافولا

ةيئاسضقلا ةيطبسضلا نم لك نأا ،نايبلا تاذ
اولقنت ةينقتلا ةطرسشلاو يعرسشلا بيبطلاو
مألا ىفسشتسسم ىلإا ةيروهمجلا ليكو ةقفر
تا˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا د˘˘سصق ل˘˘ف˘˘ط˘˘لاو
نأا ،ما˘˘˘ع˘˘˘لا بئا˘˘˘ن˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘سضأاو.ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا
بسشن قيرحلا نأا دكؤوت ةيلوألا تامولعملا
تلسصح ةافولا نأاو ةيئابرهك ةرارسش ببسسب
نأا ماعلا بئانلا دكأا امك.قانتخلا ببسسب
يف اوناك قيرحلا اياحسض عسضرلا لافطألا
يهو ةزكرملا ةيانعلل ةسصسصخملا ةفرغلا

.ومنلا يلمتكم ريغ لافطأÓل ةسصسصخم

ىلإا ةعرسسلا حانج ىلع لقتنا ةحسصلا ريزو
يداولا ةي’و

نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو ف˘˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ك
،«يواريم دمحم» تايفسشتسسملا حÓسصإاو
ةثداح لوح قيقحت حتف نع كلذك هتهج نم

ريزولا لاقو.يداولاب عسضر لافطأا8 ةافو
ةداهسش رئازجلا ملسست ميسسارم ىغلأا يذلا
حانج ىلع لقتنيل .ايرÓملا ىلع ءاسضقلا
فوقولا لجأا نم يداولا ةيلو ىلإا ةعرسسلا

ةيلوألا تاقيقحتلا نأا ةثراكلا مجح ىلع
دراطلا ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا زا˘ه˘ج˘لا نأا ى˘لإا ر˘ي˘سشت
يف قيرحلا بوسشنل يلوأا ببسس ضضوعبلل
ضسم قيرحلا نأا امك .ددجلا عسضرلا ةحلسصم

ّ
لا˘م˘كت˘سسا را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف ،تا˘˘ن˘˘سضا˘˘ح7
.تايلوؤوسسملا ديدحتل تاقيقحتلا

بقاعيسس ثداحلا يف ببسست نم لك» :يواريم
«ةيلوؤوسسملل Óهأا اوسسيل نيلوؤوسسملا سضعبو

حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو دكأاو اذه
ي˘˘ف ،يوار˘˘ي˘˘م د˘˘م˘˘ح˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ى˘لإا ه˘لو˘سصو ىد˘ل ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘˘سصت
لبق نم هفيلكت مت دق هنأا يداولا ةيلو
تÓ˘ئا˘ع˘ل يزا˘ع˘ت˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل لوألا ر˘يزو˘لا

م˘˘حر˘˘ت˘˘لاو دد˘˘ج˘˘لا د˘˘ي˘˘لاو˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سض
ةلمج ذاختا مت هنأا ىلإا ريزولا راسشأاو.مهيلع
رق هنأا ،ريزولا دكأاو .ريبادتلا نم

ّ
فوقولا ر

لجأا نم ةثداحلا تاف˘ل˘خ˘م ى˘ل˘ع ا˘ي˘سصخ˘سش
ةرازولا نو˘كت˘سسو ،تا˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا د˘يد˘ح˘ت

لوؤوسسملا عباتو .ةيسضقلا يف ايندم افرط
تاميلعت ءادسسإا مت هنأا ،عاطقلا نع لوألا
ةياقول˘ل ة˘م˘ي˘ل˘سسلا قر˘ط˘لا عا˘ب˘تإا ةرور˘سضب
امك.ربمتبسسو توأا يرهسش تايفسشتسسملاب
ضضع˘˘˘ب تا˘˘˘فر˘˘˘سصت ن˘˘˘ع كلذ˘˘˘ك ف˘˘˘سسأا˘˘˘ت
يلو˘ت˘ل ل˘هأا ر˘ي˘غ م˘هر˘ب˘ت˘عاو ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
،تاميلعتلا قيبطت مدع ببسسب ةيلوؤوسسملا

نم ةربعلا نيلوؤوسسملا ءلؤوه ذخأاي مل ثيح
هذه ويرانيسسلا رر˘كتو ة˘ق˘با˘سسلا ثداو˘ح˘لا

ي˘ث˘يد˘ح ع˘سضر8 ناد˘˘ق˘˘ف م˘˘˘تو ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا
ةرازولا نأا هثيدح ةياهن يف ادكؤوم.ةدلولا
ةبسساحم ىلع قيقحتلا لامتكا دعب لمعتسس
.مهتبقاعمو ثداحلا يف نيببسستملا

ريدم ةقفر ةحسصلل يئ’ولا ريدملا فيقوت

ايظفحت بوانملا مقاطلاو ىفسشتسسملا

،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ةحسصلا ريزو مدقأا
تاءارجإا ذاختا ىلع ضسمأا ،«يواريم دمحم»

عسضر8 قار˘ت˘حا ة˘ثدا˘ح د˘ع˘˘ب ة˘˘مرا˘˘سص
ريسشب ةدلولا ىفسشتسسمب قيرحب ،مهتافوو
ةحسصلا ر˘يزو ف˘قوأاو.يداو˘لا˘ب ،ر˘سصا˘ن ن˘ب
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘ي˘˘ظ˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت
مقاطلا لكو رسصان نب ريسشب ةيئافسشتسسلا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب.ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘˘ب بوا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيليللا ةبوانملا لوؤوسسمل يظفحت فيقوت
يئلولا ريدملاو ،لفطلاو مألا ىفسشتسسمب
.ةحسصلل

ىفسشتسسملا مامأا سسمأا اوعمجت اياحسضلا يلاهأا
ثداحلا يف نيببسستملا ةبقاعمب اوبلاطو

˘مألا ى˘ف˘سشت˘سسم ط˘ي˘ح˘م ضسمأا فر˘عو اذ˘˘ه
براقأا ضضعب عمجت يداولا ةيلوب لفطلاو
يف نيببسستملا ةبقاعمب نيبلاطم اياحسضلا

رثإا عسضر8 ةافو دعب كلذو ،ةميرجلا هذه
ني˘ن˘طاو˘م˘لا تار˘سشع ع˘م˘ج˘ت ثي˘ح ،ق˘ير˘ح
ر˘ق˘م ما˘مأا ا˘يا˘ح˘سضلا برا˘قأا ن˘م م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا
،نيببسستملا ةبقاعمب ةبلاطملل ىفسشتسسملا

ةراسشإÓل .فثكم ينمأا روسضح طسسو اذهو
ةمحزو رقملا قيسض نم ةدلولا راد يناعت

ىتح اهندسصقي يتÓلا لماوحلا يف ةريبك
ديلاوملا ددع عافتراو ةرواجم تايلو نم

.دولوم فلأا31 وحن8102 ةنسس غلب يذلا
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رئأزجلأ يف ةحصصلأ عاطق زهت ةيقيقح ةاصسأام

اقانتخاو اقرح عضر8 ةافو

يداولا ىفشتسمب
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تا˘سصن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م ضسمأا تر˘ج˘ف˘نا

ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م
ني˘ب تم˘سسق˘نا ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب
عسضرلا حاورأا ىلع محرتمو طخاسس
رثإا ضسمأا مهفتح اوقل نيذلا ةينامثلا

71 يحب ةدلولا رادب بسشن قيرح
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘˘كأا
مألا ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا

.يداو˘لا ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘ب ل˘ف˘˘ط˘˘لاو
ام ة˘ي˘لوؤو˘سسم نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘م˘حو
نيمئاقلل يداولا ةيلوب ضسمأا عقو
ةيريدملاو ىفسشتسسملا رييسست ىلع
مهايإا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا
ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت مد˘˘˘عو ر˘˘˘ي˘˘˘سصق˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
اولغتسسا امك ،ةلماك م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
حاورأا ىلع محرتلل كلذك ةسصرفلا
.ةكئÓملاب مهوفسصو نيذلا عسضرلا
تل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا يذ˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
رغرغ ىلع ةيمسسرلا تايسصخسشلا

ينطولا يبع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا ضسي˘ئر
كلذ˘ك ة˘سصر˘ف˘لا ن˘ي˘ن˘سش نا˘م˘ي˘ل˘˘سس
ربع اياحسضلا رسسأل اهيزاعت ميدقتل
ثيح ،يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم

:«رتيو˘ت˘لا» ى˘ل˘ع ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع لا˘ق
ةعجاف نزحلاو رثأاتلا غلابب تيقلت»
ة˘لو˘ف˘ط˘لاو ة˘مو˘مألا ةدا˘ي˘ع ق˘ير˘˘ح
ينعسسي ل«:«:Óئاق عباتو .«يداولاب
ع˘˘م ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت ن˘˘ع بر˘˘˘عأا نأا لإا

د˘ي˘لاو˘م˘لا ن˘م ا˘يا˘ح˘سضلا تÓ˘˘ئا˘˘ع
نأا ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘سش د˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك .«دد˘˘˘ج˘˘˘لا
هنأاسش نم ام لك لذبتسس ةموكحلا
ذخأا˘ي نأا ن˘م ر˘ي˘سسي˘ت˘لاو ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا
نيمألا مدق ا˘م˘ك .«هار˘ج˘م نو˘نا˘ق˘لا
ينطو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا
،يبوهيم نيد˘لا ز˘ع ،ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
عسضرلا ايا˘ح˘سض تÓ˘ئا˘ع˘ل ه˘يزا˘ع˘ت
هتحفسص ىلع بتك ثيح ،نيفوتملا
ىسسألا غلا˘ب˘ب ُتي˘ق˘ل˘ت» :«ر˘ت˘يو˘ت» ـب

نم ددعب تملأا يتلا ةعجافلا ربخ
ةباسصإاو ةافو رثإا ،يداولاب تÓئاعلا
،ةنيدملا ىفسشت˘سسم˘ب ع˘ّسضُر لا˘ف˘طأا
لكو ،نيفوت˘م˘ل˘ل ة˘م˘حر˘لا˘ب ا˘نؤوا˘عد
هلل اsنإا...ةعوجفملا تÓئاعلل ءازعلا

يبوهيم اعدو .«نوعجار هيلإا انإاو
قيقحت ءارجإل هتدير˘غ˘ت ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف
اًعنم ،بابسسألا ةفرعمل قيقدو ّداج
ة˘ل˘ثا˘م˘˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘لأا ثداو˘˘ح عو˘˘قو˘˘ل
.Óبقتسسم

عقأوم ربع مهيزاعت أومدق نويرئأزجلأ
يعامتج’أ لصصأوتلأ

يمسسرو يبعسش نماسضت
ةينامثلا عسضرلا يلاهأا عم
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ي˘ف ةر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا ثداو˘˘ح˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تع˘˘قو

مغرو ةريخألا ةرتفلا يف ةيرئازجلا تايفسشتسسملا

بسش دقف ،ةيئاقو تاءارجإا يأا ذاختا متي مل كلذ

ىفسشتسسمب ماظعلا بط ةحلسصم يف لوهم قيرح

رهسش فسصتنم ةلقرو ةيلو يف فايسضوب دمحم

تماق امك ،ةيئابرهك ةرارسش ببسسب يسضاملا توأا

بسش ريبك قيرح دامخإاب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم

ة˘يلو ي˘ف ة˘يرد˘سصلا ضضار˘مألا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ي˘˘ف

اسضيأا قيرح عقو امك،7102 يفناج يف ةفلجلا

ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا ضضار˘˘مأا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ي˘˘ف

دومح ةسسيفن ىفسشتسسم يع˘ما˘ج˘لا ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا

ثيح9102 يام رخاوأا يف ةمسصاعلاب «ينراب»

ةيودألاو تادعملا نم ديدعلا فÓتإا يف ببسست

تنا˘كو ،ة˘ير˘سشب ر˘ئا˘سسخ يأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو

نم ديدع˘ل˘ل ا˘حر˘سسم د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘سسن˘لا ة˘ح˘ل˘سصم

ثيح ةريخألا ةنوآلا يف «ثراوكلا«و «حئاسضفلا»

اهعيسضرل اهعسضو دعب ةرسشابم لماح ةأارما تيفوت

يف ةركسسب ةيلوب نايز روسشاع ىفسشتسسم يف

ىر˘˘خأا ةأار˘˘ما تي˘˘فو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك،9102 يرفيف

توأا رهسش رخاوأا يف ةزابيت يف ةعيلقلا ىفسشتسسمب

دعب ةيحسص تافعاسضمل تسضرعت نأا دعب يسضاملا

يف ةيقيقح ةثراك تعقو امك ،اهلمحل اهعسضو

ثيح ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب تار˘ي˘م˘ع نا˘م˘ي˘ل˘سس ى˘ف˘سشت˘سسم

و52 رمعلا نم ناغلبت نيتلماح نيتأارما تيفوت

ي˘ف بب˘سست ا˘م و˘هو ةر˘ت˘ف˘لا ضسف˘ن ي˘ف ة˘˘ن˘˘سس53
تاجاجتحا ثودحو نيتيحسضلا تÓئاع بسضغ

رهظأا ويديف7102 توأا يف لوادت متو ،ةريبك
وسسكت خاسسوألاو ةراسضلا تارسشحلا و ناديدلا

ي˘ف دد˘ج˘لا د˘ي˘لاو˘م˘ل˘ل ضصسصخ˘م ر˘˘ير˘˘سس بناو˘˘ج
ة˘يلو˘ب د˘ح˘لا ة˘ي˘ن˘ث˘˘ب لا˘˘ف˘˘طألا بط ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
ةلواحم ىلإا ىفسشتسسملا ةرادإا تأاجلو ضسادرموب
تا˘سصن˘م ا˘ه˘ب تسصغ ي˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ي˘˘سضف˘˘لا كراد˘˘ت
ضسي˘ئر ف˘ي˘قو˘ت˘ب كلذو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
ةفاظنلا لامعل روجألا مسصخب راذنإاو ،ةحلسصملا

اهدولومو لماح ةأارما تيفوت يتلا ضسفن يف كلذو
ةداعسسوب ىفسشتسسم ار˘خؤو˘م د˘ه˘سشو ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا ي˘ف
تم˘ل˘سس ثي˘ح ة˘ب˘ير˘غ ة˘ثدا˘ح ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج
هسصخت ل ةلئاعل ة˘ث˘ج ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
مهدلاو ةثجب ديقفلا ةلئاع تبلاط ثيح ،أاطخلاب
د˘ي˘ق˘ف˘لا نأا˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا در˘ب أا˘جا˘ف˘ت˘ل ي˘فو˘ت˘م˘لا
هنفدب تماق ىرخأا ةلئاعل هميلسست مت دق بولطملا

،مهديقف نم لدب ىرخأا ةثج رايتخا مهنكمي هنأابو
عقاوم ربع ةيوق لاعفأا دودر ةثداحلا هذه تراثأاو
ةلئاعلل ويديف راسشتنا دعب يعامتجلا لسصاوتلا

ةثجلاب ةبلاطملل ىفسشتسسملا ةحاسس يف فقت يهو
.ةرادإلا نم در يأا نود

رباقم ىلإأ لوحتت تايفصشتصسملأو ةمصصاعلأو ةركصسبو ةليصسملأ يف نيلماع ةافو

تايفسشتسسم قئارح سسرد ظفحت مل تاطلسسلا
«ينراب» و ةفلجلاو «ةلقرو»

ةثداحلأ دعب ةمدصص ةلاح يف ندجأوتي

نيفوتملا عسضرلا تاهمأا

ةئراط ةيسسفن ةقفارمل نجتحي
م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو ع˘صضر˘لأ تا˘ه˘مأأ جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت

ةلجا˘عو ة˘ئرا˘ط ة˘ي˘صسف˘ن ة˘ق˘فأر˘م˘ل

ة˘لا˘ح ي˘ف ند˘جأو˘ت˘ي ن˘ه˘˘نأأ ة˘˘صصا˘˘خ

ن˘هدا˘ب˘كأأ تأذ˘ل˘ف ةا˘فو د˘ع˘ب ة˘مد˘صص

ءاصسنلأ ةحلصصم قأرتحأ ةثداح يف

،فو˘˘صس دأو ىف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب د˘˘ي˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘لأو

ـل سسف˘ن˘لأ م˘ل˘˘ع ي˘˘ف بي˘˘ب˘˘ط ف˘˘صشكو

ثدح ام نأأ مغر هنأأ «ةعاصس رخآأ»

ن˘ك˘ل˘˘م˘˘ي تا˘˘ه˘˘مأ’أ نأأو رد˘˘قو ءا˘˘صضق

فرظلأ أذه يف نهعم فقت تÓئاع

ةا˘فو نأأ ’إأ ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صس’أو سصا˘˘خ˘˘لأ

تاعاصس دعب لماح ةأأرمأ ةنبأ وأأ نبأ

ةحصص يف دجأوتي وهو هباجنإأ نم

ريبك ي˘صسف˘ن ر˘ثأأ ه˘ل نو˘ك˘ي˘صس ةد˘ي˘ج

لبقت نهيلع بعصصيو تاهمأ’أ ىلع

ن˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ي˘˘صس ا˘˘م و˘˘هو ثد˘˘ح ا˘˘م

بيبطلأ اعدو ،لبقتصسملأ يف أريثك

ن˘ي˘ع˘˘ب بنا˘˘ج˘˘لأ أذ˘˘ه ذ˘˘خأأ ةرور˘˘صضل

ىلع نيم˘ئا˘ق˘لأ فر˘ط ن˘م را˘ب˘ت˘ع’أ

تقو عر˘˘˘˘˘˘صسأأ ي˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘صصلأ ةرأزو

نأأ ثدحت˘م˘لأ سسف˘ن فا˘صضأأو ،ن˘ك˘م˘م

امئأد هلام˘هإأ م˘ت˘ي ي˘صسف˘ن˘لأ بنا˘ج˘لأ

ل˘˘˘ك ه˘˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لأ تقو˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف

.ملاعلأ يف تايفصشتصسملأ
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ثداحلأ بابصسأأ يف لجعتصسم قيقحت حتفب رمأأ يودب ^

يعانطصصأ حيقلت ةيلمع دعب امأأوت ابجنأأ

تاونسس7 ةدمل هققحت ارظتنا جوز ملح تقرحأا ةثراكلا
نم ديدعلأ «ريصشب رصصان نب» ديلوتلأو ءاصسنلأ سضأرمأأ يف ةصصصصختملأ ةيئافصشتصس’أ ةصسصسؤوملأ ءزج ىلع سسمأأ ىتأأ يذلأ قيرحلأ لمح

لمحلأ م’أأ ندبكت دق ءاصسنلأ تناك أذإاف ،ثداحلأ أذه ءأرج أوتام نيذلأ ةينامثلأ ةد’ولأ يثيدح لافطأ’أ ءايلوأ’ ةيواصسأاملأ سصصصقلأ
عبصس ةدمل باجنإ’أ مدع لكصشم نم ىناع جوز ةصصق كانه نإاف ،نهمامأأ نهدابكأأ تأذلف ةيؤور لجأأ نم ةد’ولأ سضاخمو رهصشأأ ةعصست ةدمل
ثداح لبق تاعاصس امهعصضت نأأ رأدقأ’أ ءاصش مأأوتب ةجوزلأ لمح نع رمثأأ يذلأ يعانطصص’أ حيقلتلأ ىلإأ ءوجلل امهعفد ام وهو تأونصس
ةرتف ىوصس مدي مل يذلأ باجنإ’أ ملح قيقحتل Óيوط رظتنأ يذلأ جوزلأ أذه ملح هعم قرحتو مأأوتلأ أذه هنأرين تمهتلأ يذلأ قيرحلأ

فاخيو ةمزÓلأ ةيحصصلأ ةياعرلاب ىظحي ةماع يرئأزجلأ ناك ول تثدحتل تناك ام ةمدصص ،امهل ةريبك ةمدصص لكصش ام وهو ةريصصق

«hM«ó gÉf.هتايح ىلع اقح نولوؤوصسملأ
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نم لك صسمأأ ةحشصلأ ةرأزو تفقوأأ

ر˘يد˘م ،يدأو˘لأ ة˘يلو˘ل ة˘ح˘شصلأ ر˘يد˘م

لكو ةلوف˘ط˘لأو ة˘مو˘مألأ ى˘ف˘ششت˘شسم

،ةثداحلأ ةليل بوانملأ يبطلأ مقاطلأ

هذاقنإأ مت اشضيأأ وه ريخألأ أذه نأأ مغر

اشضيرم67 بناج ى˘لإأ ق˘ير˘ح˘لأ ن˘م

تأءأرجإأ يهو ىفششتشسملأ يف أوناك

ا˘ه˘ب ر˘ي˘شسي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ نأأ ر˘ه˘ظ˘˘ت

م˘ل دÓ˘ب˘لأ ي˘ف يز˘كر˘م˘˘لأ لوؤو˘˘شسم˘˘لأ

تأءأرجإلأ هذه ذاختأ مت ثيح ،ريغتت

نود ةيباقع˘لا˘ب ا˘ه˘ف˘شصو ن˘كم˘ي ي˘ت˘لأ

ةيرأدإلأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن را˘ظ˘ت˘نأ

دق يتلأ ةثداحلاب ةلقعتملأ ةيئاشضقلأو

فيقوت درجم دن˘ع ر˘مألأ ا˘ه˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي

عاجرإأو قيقحت حتف ،دأرفألأ نم ددع

مث ةيئابرهك رأرشش ىلإأ اهدعب ببشسلأ
ةثراك ثودح نيح ىلإأ فلملأ قÓغإأ
نأأ ر˘يزو˘لأ رد˘ج˘˘ي نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ىر˘˘خأأ
ينوناقلأ دنشسلأ لوح لوأأ هشسفن لأاشسي
يبطلأ مقاطلأ هفيقوتب صصاخلأ يذلأ
بشسا˘ح˘ي نأأ ه˘ي˘ل˘ع نأأ ا˘م˘ك ،بوا˘ن˘م˘لأ
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ه˘تأذ ر˘˘مألأو ا˘˘شضيأأ ه˘˘شسف˘˘ن
كر˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘شس لو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘ي˘ثرا˘ك ة˘لا˘ح ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لأ

ن˘ع ة˘يدرو ةرو˘شص م˘شسر˘ب ءا˘ف˘ت˘كلأو
ي˘ف ىو˘شس ا˘هأر˘˘ن ل ة˘˘ح˘˘شصلأ عا˘˘ط˘˘ق
يف امأأ يمومعلأ نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ تأر˘ششن
ه˘ب˘ششأأ تا˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لأ نإا˘˘ف ع˘˘قأو˘˘لأ
ر˘يزو لأا˘شسي م˘ل أذا˘م˘ل ،تÓ˘ب˘˘ط˘˘شسإا˘˘ب
ه˘ترأزو تنا˘ك أذإأ ا˘م ه˘شسف˘ن ة˘˘ح˘˘شصلأ

ةمزÓلأ ة˘يدا˘م˘لأ تا˘ي˘نا˘كمإلأ تر˘فو
ةيئافششتشسلأ ةشسشسؤوم˘لأ دوز˘ت˘ت ى˘ت˘ح

ريياعملل ةقباطمو ةروط˘ت˘م تأد˘ع˘م˘ب
ف˘ششك ةز˘ه˘جأأ رأر˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لود˘˘لأ
نم ةيلآلأ هاي˘م˘لأ تا˘ششا˘ششرو نا˘خد˘لأ
لك ريذحتل رأذنإأ ةزهجأأ عم فقشسلأ

ةيئافششتشسلأ ة˘شسشسؤو˘م˘لأ ي˘ف و˘ه ن˘م
ذفانم ىلع ىتح رفوتت ل امبر يتلأ
ن˘م ي˘فا˘˘ك دد˘˘ع ى˘˘ت˘˘ح وأأ ةد˘˘ج˘˘ن˘˘ل˘˘ل
نكامأأ يف نوكت رانلأ ءافطإأ تأروراق
بوششن د˘ن˘ع ا˘ه˘ي˘لإأ لو˘شصو˘لأ ل˘ه˘شسي

ةشسشسؤوملأ هذه نأأو اشصوشصخ ،قئأرح
ةجيتن قيرح اهب بششن ةيئافششتشسلأ
ةعبرأأو ة˘ن˘شس ل˘ب˘ق ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ةرأر˘شش

ردجي ناك ثيح،(8102 يام) رهششأأ
ة˘فا˘ك ة˘ح˘شصلأ ةرأزو ذا˘˘خ˘˘تأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو
رأر˘˘كت مد˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ
يف رظنلأ ةداعإأ رأرغ ىلع ،ةثداحلأ
ن˘يو˘كتو ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ را˘ي˘ت˘لأ ة˘كب˘شش

ة˘شسشسؤو˘م˘لأ هذ˘ه˘˘ب ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ
ل˘ما˘كو ا˘˘شصو˘˘شصخ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسلأ
بأرتلأ ربع رششتن˘م˘لأ تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لأ
لماعتلأ ةقيرط لوح يماع ينطولأ

ميظنت لÓخ نم كلذو قئأرحلأ عم
أذل ،نوشصتخم اهيلع فرششي نيرامت
ةرأزو ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ت ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لأ نإا˘˘ف
ي˘ت˘لأ ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأو ة˘˘ح˘˘شصلأ
مهل لوح ل نمب ةيحشضتلأ تدوعت
ةئربت نود أذه ،اهشسأأر ذاقنإل ةوق لو
عا˘ط˘ق ن˘ع ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأ
ةيئاف˘ششت˘شسلأ ة˘شسشسؤو˘م˘لأ وأأ ة˘ح˘شصلأ
ن˘˘كلو ق˘˘ير˘˘ح˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ب بششن ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
اهذخ˘تأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘ج˘ترلأ تأءأر˘جإلأ
متيشس ةيشضقلأ هذه نأاب يحوت ريزولأ

ظاعتلأ نود اهقوف رورملأو اهشسمط
.اهنم

ةيدرو ةروسص اهنع مسسرت ةياسصولإو ةيثراك ةلاح يف تايفسشتسسملإ

ةيبطلأ مقطألاب ةيحسضتلأ راتختو ةيلوؤوسسملأ نم لسصنتت ةحسصلأ ةرأزو
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ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ة˘ح˘شصلأ عا˘˘ط˘˘ق ر˘˘ي˘˘شسي
ع˘شضو يذ˘لأ د˘حأو˘لأ بز˘ح˘لأ نو˘نا˘ق˘ب

روهز ةريزولأ دهع يف5891 ةنشس
ةيناجم ىلع لإأ صصني ل يذلأ يشسينو
لئاشسول ةيعامجلأ ةي˘كل˘م˘لأو جÓ˘ع˘لأ
نوناقلأ هيف يذلأ تقولأ يف جÓعلأ
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ تب˘لا˘˘ط يذ˘˘لأ د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
جأردأأ بشسح ه˘ن˘ع جأر˘فإلا˘ب تا˘ه˘ج˘لأ
نم يذلأو ناملر˘ب˘لا˘ب ة˘ح˘شصلأ ة˘ن˘ج˘ل
ة˘ح˘شصلأ م˘لا˘ع˘ب ةرو˘˘ث ثأد˘˘حإأ ه˘˘نأا˘˘شش

لكاششم دهششت تلأزام يتلأ رئأزجلاب
مدع لظ يف ةشصاخ ةلمجلاب حئاشضفو
تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لأ تا˘ي˘حÓ˘شص ع˘ي˘شسو˘ت
عشسوت مغر ميدقلأ ماظنلاب ريشست يتلأ
ىشضرملأ ددع ةرايزو صضأرمألأ ةمئاق
روهظو فاعشضأأ ةدع ىلإأ اهعافترأ وأأ
لكا˘ي˘ه زا˘ج˘نإأ م˘غرو ةد˘يد˘ج صضأر˘مأأ

ىشضرم جÓعب ةقلعتملأ ةشصاخ ةديدج
نوناقلأ ةنيهر ىقبت اهنأأ لإأ ناطرشسلأ

. ميدقلأ

يذ˘لأ د˘يد˘ج˘لأ نو˘نا˘˘ق˘˘لأ نأأ ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ةرور˘شض ى˘ل˘ع تا˘˘ه˘˘ج ةد˘˘ع ح˘˘فا˘˘كت

دونبو طاقن ةدع  نمشضتي هنع جأرفإلأ
ةحشصلأ ملاع ىلع حاتفنإلأ اهنأاشش نم
أذهب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب
ه˘نأا˘شش ن˘م يذ˘لأ م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لأو ة˘ب˘قأر˘م˘لأ

ةيعون˘لأ ة˘فا˘شضإأ ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لأ بشسح
صضيرم˘ل˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ى˘ل˘ع
هدر لÓخ ريزولأ هب دافأأ ام بشسحو
لÓخ ناملربلاب ةيومنتلأ ةلئشسألأ ىلع
جأردإأ نإاف د˘يد˘ج˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ ة˘ششقا˘ن˘م
رييشست يف ة˘ب˘قأر˘م˘لأو م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لأ أأد˘ب˘م
ةيعون ءافشضإأ يف مهتشسايشس عاطقلأ
تيح صضيرملل ةهجوملأ تامدخلأ يف

تأذ بشسح عور˘˘˘ششم˘˘˘لأ م˘˘˘ها˘˘˘شسي˘˘˘شس
تأذ تامدخ ميدقت يف نيلوؤوشسملأ

صصوشصخلأ ىلع اهرفوي ةيلاع ةدوج
قلغنم لأزام يذلأ يمومعلأ عاطقلأ

متيشس تيح ةعاشسلأ دح ىلإأ هلاح ىلع
ةيمومعلأ ةمدخلأ ريفوت ىلع لمعلأ

بشصي ة˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م طور˘˘شش ر˘˘ت˘˘فد ق˘˘فو
˘ما˘م˘ت˘هإأ بل˘شص ي˘ف د˘يد˘ج˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ
جمأرب˘لأ ة˘شسا˘ي˘شس د˘شصر د˘ن˘ع ة˘لود˘لأ
ةنايشص نامشض عم ةيدايعلأ وأأ ةيئاقولأ

ام لك يف هتراششتشسأو صضيرملأ ةمرح
.هتحشصب قلعتي

 دحإولإ بزحلإ نوناقب ريسسي عاطقلإو  إدمجم نوناقلإ ىقبي اميف

 رخآأ راعسشإل لجؤوم رئأزجلاب ةيحسصلأ ةموظنملأ حÓسصإأ
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اهل زتهأ يتلأ ة˘يو˘شسأا˘م˘لأ ة˘ع˘جا˘ف˘لأ
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ صسمأأ يدأو˘˘لأ ي˘˘ف عرا˘˘ششلأ

ع˘قأو تر˘˘ع ا˘˘قر˘˘ح ع˘˘شضر8 ةا˘فو˘˘ب
عا˘ط˘ق ح˘لا˘شصل ة˘ي˘مو˘كح˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ
ا˘˘˘ه˘˘˘ب تعد˘˘˘شص ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلأ
يف ةيلاحلأو ةب˘قا˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘مو˘كح˘لأ

ةبشسان˘م نود˘ب ا˘نا˘ي˘حأأو ة˘ب˘شسا˘ن˘م ل˘ك
كل˘ت ا˘˘هر˘˘خأأو ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ صسوؤور
ربيعتلابو نيموي د˘ن˘م ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لأ
أذه «بيجي يبر » ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ ي˘ما˘ع˘لأ
ةئيهلل ةيلاتتملأ تاهيبنتلأ نم مغرلاب
تثدحت يتلأ ةلوفطلأ ةيامحل ةينطولأ

لوح أراطخإأ004 اهتئيه يقلت نع
لÓخ لفطلأ قوقحب صساشسملأ تلاح

صسيئر لاقو .رئأزجلأ يف8102 ةنشس
ة˘ح˘شصلأ ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لأ

«يطايخ ىفطشصم» ثح˘ب˘لأ ر˘يو˘ط˘تو
ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جإلأ ةا˘عأر˘م مد˘ع نأأ

نوكي ةلولأ تايفششتشسم يف اقبشسم
عو˘قو ي˘ف ا˘ب˘ب˘شس نا˘ي˘حألأ بلا˘غ ي˘˘ف
ي˘˘فو «ي˘˘طا˘˘ي˘˘خ» .ة˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘م ثدأو˘˘ح
ل˘˘شصف نأا˘˘ب د˘˘كأأ ي˘˘مÓ˘˘عإأ ح˘˘ير˘˘˘شصت
مهتاهمأأ نع ةدلولأ يثيدح لافطألأ

يدأو˘لأ ة˘˘يلو ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست بب˘˘شس نا˘˘ك
تأذ حشضوأأو ةيوا˘شسأا˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘شصح˘ل˘ل
نم لاح لك يف بجي ل هنأأ ثدحتملأ
ةدلولأ يثيدح لافطألأ عشضو لأوحألأ
دجأوتت يتلأ كلتل ةرياغم فرغ يف

ةدلو˘لأ ة˘لا˘ح ي˘ف لإأ م˘ه˘تا˘˘ه˘˘مأأ ه˘˘ي˘˘ف
يطايخ ىفطشصم فشسأاتو .ةيرشصيقلأ
ي˘˘ف ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لأ ة˘˘شسل˘˘شس ل˘˘شصأو˘˘ت˘˘ل
مدعو رئأزجلاب ةي˘ح˘شصلأ ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لأ

يف نيلوؤوشسملأ لبق نم ةين يأأ دوجو
هذ˘ه ى˘ل˘ع أءا˘ن˘بو .ا˘ه˘ل لو˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإأ
» لفح ةاشسأام هباششت يتلأ تايطعملأ
ةفاقثلأ ةريزوب حاطأأ يذلأ » غنيكلوشس
ةد˘˘عو «ي˘˘شسأدر˘˘م م˘˘ير˘˘م» ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلأ
ن˘ج˘˘شس ل˘˘خدأ ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘مو تأرا˘˘طإأ
يف تا˘ي˘فو طو˘ق˘شس بب˘شسب صشأر˘ح˘لأ
تاب يودب ةموكح ليحر ناف لفحلأ

ليشصحت نيبقأرملأ نم ريثكلأ بشسح
ي˘ت˘لأ بشضغ˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ح بشسب ل˘˘شصا˘˘ح
ةثاح دعب نطولأ ءاجرأأ ءاحنأأ لك تمع
ببشسب يدأولاب عشضر لافطأأ قأرتحإأ

ة˘مو˘كح˘لأ هذ˘ه˘ل ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘˘لأ صضفر
رو˘ن» لوألأ ر˘يزو˘لأ ا˘ه˘شسأأر˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
كأرحلأ بلا˘ط˘ي ي˘ت˘لأو «يود˘ب ن˘يد˘لأ

يرفيف22 ـلأ د˘ن˘م أرو˘ف ا˘ه˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ب
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف طرا˘˘˘ف˘˘˘لأ
رب˘ع ع˘شسأو قا˘ط˘ن ى˘ل˘ع (ة˘لوأد˘ت˘م˘لأ)
نع ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘شصأو˘ت˘لأ تا˘كب˘شش
نا˘˘˘كشسلأ و ة˘˘˘ح˘˘˘شصلأ ر˘˘˘يزو لا˘˘˘شسرإأ

د˘م˘ح˘م» تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لأ حÓ˘˘شصإأو

ى˘لإأ ة˘بو˘ت˘كم˘لأ ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسأ «يوأر˘ي˘م

يذلأ «يودب نيدلأ رون» لوألأ ريزولأ

ة˘˘لود˘˘لأ صسي˘˘ئر ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘لو˘˘ح هرود˘˘ب

ىلع » حلاشص نب رداقلأ دبع» تقؤوملأ

عقو يذلأ يواشسأاملأ ثداحلأ ةيفلخ

8 لتقم نع رفشسأأ و يدأولأ ةيلو يف

و مألأ ىفششتشسمب اًقرح ددج ديلأوم

ةحشصلأ ريزو ة˘لا˘ق˘ت˘شسإأ ن˘كل ل˘ف˘ط˘لأ

نم اهشضفر مت رداشصملأ تأذ بشسحو

. حلاشص نب فرط

«بيجي يبر» قيبطتلإو ..ةلوفطلإ ةيامحل ةريثك ةيموكح تإءإرجإإ

ةثراكلأ ةيلوؤوسسم تايفسشتسسملأ تأرأدإأ لمحي يطايخ روسسيفربلأ

ةيلودلأ مÓعإلأ لئاسسو

 «ةعجاف» عم لعافتت

فوسس دأو
ة˘ي˘مÓ˘عإلأ ل˘ئا˘شسو˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ تر˘˘ششن

تعقو يتلأ فوشس دأو «ةعجاف» ربخ ةيلودلأ

قيرح يف عشضر8 ةايحب تدوأأ يتلأو صسمأأ

«زو˘ي˘ن وروأأ» ع˘قو˘م تر˘˘ششن ثي˘˘ح ،لو˘˘ه˘˘م

،تنرتنلأ يف يمشسرلأ ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ر˘ب˘خ˘لأ

ي˘˘ث«و «نا˘˘شص و˘˘˘ث» ةد˘˘˘ير˘˘˘ج ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإأ

نأأ يشس» عقومو نيتيناطيربلأ «تنأدنبيدنأ

ىلإأ ةفاشضإأ ،«42 صسنأرف«و يكيرمألأ «نأأ

ةيبرعلأ ةي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ تأو˘ن˘ق˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ

،ةريزجلأ رأرغ ىلع ة˘ي˘نور˘ت˘كللأ ع˘قأو˘م˘لأو

صشتويد» ،ةرحلأ ،«ةيبرع يشس يب يب«،ةيبرعلأ

و˘لرا˘ك تنو˘م ة˘عأذإأ ،«مو˘ي˘لأ ا˘ي˘شسور» ،«لأو

،«فÓيإأ» ،ةيشسنوتلأ «مأأ فأأ صسمشش» ،ةيلودلأ

ة˘ير˘شصم˘لأ «ع˘با˘شسلأ مو˘ي˘˘لأ» ،«ي˘˘شس ي˘˘ب لأأ»

أوقرطت ثيح ىرخألأ تأونقلأ نم ديدعلأو

يف تعقو يتلأ ةميلألأ ةثداحلأ هذه ةعاظفل

.فوشس دأو ىفششتشسم
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بنجتل تإءإرجإإ ذختت مل

رمألإ رإركت

تسضرعت «ةدلولأ رأد»

يلأوح لبق لثامم قيرحل

ةنسسلأ
ة˘شسشسؤو˘م˘لأ ه˘تد˘ه˘˘شش يذ˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ح˘˘لأ د˘˘ع˘˘ي

»ريششب رشصان نب» ةشصشصختملأ ةيئافششتشسلأ

يلأوح يف هعون نم يناثلأ وه يدأولأ ةيلوب

دهشش ثيح ،رهشش61 يف أديدحتو ةنشسلأ

يام رهشش رخأوأأ قيرح بوششن ىفششتشسملأ

ثيح ،اياحشض ليجشست نود8102 ةنشس نم

لاعتششأ وه كلذ ءأرو يشسيئرلأ ببشسلأ ناك

لوشصوم ناك ذخآاملأ ددعتم يئابرهك صسبقم

ترششتنأ هنمو ،ءأوهلل فيكمو ةجÓث نيب

ا˘ه˘ت˘قو ءا˘ف˘ت˘كلأ م˘تو ة˘عر˘شسب را˘ن˘لأ ة˘ن˘˘شسلأأ

تلاحلأ هذه لثم يف ةداتعم تأءأرجإأ ذاختاب

جئاتن رهظت نأأ نود قيقحت حتف رأرغ ىلع

رأركت يدافتل تأءأرجإأ ذختت وأأ قيقحتلأ أذه

رمألأ عم لماع˘ت˘لأ م˘ت و˘ل˘ف ،Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ر˘مألأ

ى˘ف˘ششت˘شسم˘لأ ي˘ف ةز˘ه˘جأأ تع˘شضوو ة˘يد˘ج˘˘ب

تاببشسم ىلع ءاشضقلأ متو قئأرحلل ةداشضم

يت˘لأ ة˘م˘ي˘لألأ ة˘ثدا˘ح˘لأ تثد˘ح ا˘م˘ل ق˘ير˘ح˘لأ

ةايحب تدوأأ يتلأو صسمأأ ىفششتشسملأ اهدهشش

.اقرح ةدلولأ يثيدح لافطأأ ةينامث

hM«ó gÉf»

 قئأرحلأ رأذنإأ ةزهجأأ نود تايفسشتسسملأ بلغأأ
تاكلتمملأو حأورألأ ةمÓشس ىلع ظافحلأ يف ةريبكلأ اهتيمهأأ نم مغرلاب قئأرحلأ رأذنإأ ةزهجأل امات ابايغ ةيرئأزجلأ تايفششتشسملأ بلغأأ دهششت
قئأرحلأ نع رأذنإلأ ةزهجأأ اهب مدعنت ةيمومعلأ ةيحشصلأ تأدايعلأو تايفششتشسملأ مظعم لأزت ل هبوبشش روف قيرحلأ نع نÓعإلأ لÓخ نم ةيمومعلأ
رأذنإأ يف مهملأ اهرود مغر ةفلتخملأ اهحلاشصمب اهعشضت نل ةيئافششتشسإلأ تاشسشسؤوملأ بلغأأ نأأ لإأ ةديهزلأ اهراعشسأأو ةعونتملأ اهماجحأأ نم مغربلاف
ةيمومعلأ تاكلتمملأو صصاخششألأ ةمÓشس ىلع ظافحلأ يف مهاشسي يذلأ رمألأ قيرحلأ علدنإأ روف نيفظوملأ نم مهريغو ءابطألأو ىشضرملأو لامعلأ

ءÓخإأ فدهب كلذو قيرح بوبششب نيعم ىنبم لخأد نيدوجوملأ صصاخششألأ عومجم هيبنتل ةيئرم وأأ ةيتوشص ةراششإأ قئأرحلأ رأذنإأ زاهج ردشصي ثيح
ةشصاخ وأأ اهريغو تايفششتشسملاك ةيمومع تناك ءأوشس تاكلتمملأو نينطأوملأ حأورأأ ىلع ظافحلأ يلاتلابو نأرينلأ هيف تعلدنأ يذلأ ناكملأو ىنبملأ

تاشسشسؤوملأ نم تايفششتشسملأ نأأ نوك قئأرحلل رأذنإأ ةزهجأاب تايفششتشسملأ حلاشصم فلتخم زيهجتو بيكرت ىلع نينطأوملأ نم ريثكلأ لءاشستي و أذه
نورشضاحلأ ةداع عرهيو أذه عزفلأو علهلأ نم ةلاح نوششيعي مهلعجت و مهتايحب يدوت دق قورحل مهشضيرعت صسيلو ىشضرملأ جÓع اهرودف ةشساشسحلأ

. اهلامعتشسأ ديجي ل مهشضعب ةلكششم نكل نأرينلأ ءافطإأ تأروراق ىلإأ قيرحلأ نكامأاب

نم اهريغو قئأرحلأ رأذنإأ ةزهجأل مهملأ رودلأ ىلع انل دكأأ يذلأ ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب لوؤوشسمب انلشصتإأ عوشضوملأ لوح رثكأأ راشسفتشسÓلو
ايونشس نوموقي مهنأأ ةعاشس رخآأ ـل حيرشصت يف انثدحم لاق تيح تايفششتشسملاب نيفظوملأو ىشضرملأ ةمÓشس ىلع ظافحلأ يف مهاشست يتلأ ةزهجألأ
ةشصاخلأ رأذنإلأ ةزهجأأ نم ةريثك عأونأأ كانه نأأ دكأأ يذلأو قئأرحلأ نع رأذنإلأ ةزهجأأ ةنياعمو ةبقأرم كلذكو ةبانعب ةيحشصلأ تاشسشسؤوملل ةيلك ةبقأرمب
رأذنإلأ ةمظنأأ روطت يف مهاشسي وهو ةزهجألأ هذه صضعبب ةبانعب تايفششتشسملأ تزهج ةريخألأ تأونشسلأ يف هنأأ قايشسلأ تأذ يف احشضوم قئأرحلاب
 .تايفششتشسملاب
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يلأوتلأ ىلع13ـلأ عوبسسأÓل

 بلطمب نوكسسمتي ةبلطلا
قباسسلا ماظنلا زومر اياقب ليحر

بئان ،حلاصص دياڤ دمحأا قيرفلا لاق
سشيجلا ناكرأا سسيئر عافدلا ريزو
تاحومط ’ هنأا ،يبعصشلا ينطولا
ينطولا سشيجلا ةدا˘ي˘ق˘ل ة˘ي˘صسا˘ي˘صس
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘مد˘خ ىو˘˘صس ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا

دياق دمحأا قيرفلا راصشأاو .»اهبعصشو
سسي˘ئر عا˘فد˘لا ر˘يزو بئا˘ن ح˘لا˘صص
فارطأ’ا سضعب ىلإا ،سشيجلا ناكرأا
تارا˘ع˘صش ع˘فر ى˘ل˘ع ر˘˘صصت ي˘˘ت˘˘لا

ةصسصسؤوملا ةدايق نإا لاقو .ةصضرغم
،تنعت˘لا كلذ تظ˘ح’ ة˘ير˘كصسع˘لا

تارا˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشلا كل˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ت ’و
بئان ددصشو .مامتها يأا ةصضرغملا

ةيحانلل هترايز لÓخ ،عافدلا ريزو
نأا ىلع ،راصشبب ةثلاثلا ةيركصسعلا
لظت ةيركصسعلا ة˘صسصسؤو˘م˘لا ةدا˘ي˘ق
قيرفلا داعو.اهف˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘ت˘با˘ث
ثادحأ’ا لصسلصست ىلإا حلاصص دياق
،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا كار˘˘ح˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م
نم ةيركصسعلا ةصسصسؤوملا فقومو
اذه يفو.يرئازجلا بعصشلا بلاطم
لÓخ هنإا حلاصص دياق لاق ،راطإ’ا
عم فقي مل ةريخأ’ا ةعبصسلا رهصشأ’ا

ة˘صسصسؤو˘م˘لا ’إا ه˘ي˘م˘ح˘˘يو بع˘˘صشلا
ةدا˘ي˘ق˘لا نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،ة˘˘ير˘˘كصسع˘˘لا
ى˘ل˘ع تظ˘فا˘ح سشي˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
د˘ع˘ب.ة˘لود˘لا تا˘صسصسؤو˘م ما˘˘ج˘˘صسنا
ناكرأا سسيئر قيرفلا ثدحت ،كلذ
ن˘ي˘ما˘صس ن˘ي˘لوؤو˘صسم ن˘ع سشي˘˘ج˘˘لا

دصض اولمعو ،ةنامأ’او دهعلا اوناخ
دياق لاق كا˘ن˘هو.ن˘طو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم
ليجلا اذه نم ةليلق ةئف نإا حلاصص
عارت مل ةيماصس تايلوؤوصسم تلوت

ع˘م هد˘صض تر˘مآا˘تو ن˘طاو˘م˘لا ق˘ح
حلاصص ديا˘ق ق˘ير˘ف˘لا حارو.ءاد˘عأ’ا
ةئفلا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا كئ˘لوأا ه˘ب˘صشي
ءافرصشلا دهع تناخ ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

بئان داعو.ةديج˘م˘لا ةرو˘ث˘لا لÓ˘خ
’» ه˘نأا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو
سشيجلا ةدايقل ةيصسايصس تاحومط
.«اه˘ب˘ع˘صشو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘مد˘خ ىو˘صس
فقاوم ةيقادصصم نأا ىلع دكأا امك
بيصصنت دعب تدكأات سشيجلا ةدايق
ميظنتل ةلقتصسملا ةينطولا ةطلصسلا
.تاباختن’ا
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ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو دكأا
متيصس هنأا ،ديزوب بيطلا ،يملعلا

يف ةرخأاتملا ةيعماجلا حنملا بصص
لبق ني˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا با˘صسح
اذه ،يلاحلا ربمت˘ب˘صس ر˘ه˘صش ة˘يا˘ه˘ن
يأا حنم ىلع هيف ددصش تقو يف
لخاد تان˘خ˘صسم˘لا عاو˘نأا ن˘م عو˘ن
ةيفلخ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘ما˘ق’ا

اهببصست تتاب يتلا قئارحلا ثداوح
ىواكصشلا ىلع هتباجإا يفو .ايونصس
سسنا˘صسي˘ل˘لا ة˘ب˘˘ل˘˘ط ن˘˘ع ةردا˘˘صصلا

ةحنملا رخت لوح هاروتكدلا ةبلطو
دعوم نع م˘هرا˘صسف˘ت˘صساو ة˘ث˘لا˘ث˘لا

ربع كلذو ،ةرخأاتملا حنملا بصص
ةصصصصخملا ةينورتكل’ا ةصصنملا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا يبصستنمل
ةبلط اهيلإا قرطت يتلاو ،يملعلا
مه˘لو˘ق˘ب ،هارو˘ت˘كد˘لاو سسنا˘صسي˘ل˘لا
ءارجأا ر˘ي˘غ هارو˘ت˘كد ة˘ب˘ل˘ط ن˘ح˘ن»
ةذ˘˘تا˘˘صسأاو سسادر˘˘مو˘˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ب
ةثلاثلا ةحنملا ىقلتن مل نوتقؤوم
ميلعتلا بتار ى˘ق˘ل˘ت˘ن م˘ل ا˘ن˘نأا ا˘م˘ك
ربمصسيد ذنم ني˘َي˘صساد˘صسل تقؤو˘م˘لا

ناكو .«لخدتلا مكنم وجرن8102
ر˘ب˘ع د˘˘يزو˘˘ب بي˘˘ط˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا در
ةلئصسأ’ا ىلع ةينورتكل’ا ةصصنملا
ح˘ن˘م˘لا نأا اد˘كؤو˘م باو˘ج˘˘لا تاذ˘˘ب
لبق ةب˘ل˘ط˘لا با˘صسح ي˘ف بصصت˘صس
:ه˘لو˘ق˘ب ي˘لا˘ح˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
رهصش ةياهن لبق بصصتصس ةحنملا»

ددج لباقملا يف و.«9102 ربمتبصس
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
نأا هديكأات ،ديزوب بيطلا ،يملعلا
رتصساملا يف تÓيجصستلا قÓطنا
نم ريخأ’ا عوبصسأ’ا لÓخ نوكصس
هدر يف اح˘صضو˘م يرا˘ج˘لا ر˘ه˘صشلا

دعوم لوح ةبلطلا ت’اغصشنا ىلع
نأا رتصساملا يف تÓيجصستلا حتف
يف لي˘ج˘صست˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘باو˘ب˘لا

لÓ˘خ ح˘ت˘ف˘˘ت˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسا˘˘م˘˘لا رو˘˘ط
.ربمتبصس رهصش نم ريخأ’ا عوبصسأ’ا

عÓطإ’ا ىلإا ةبلطلا ريزولا اعدو

يف خرؤوملا20 مقر روصشنملا ىلع

قلعتملا9102 ةيليوج40
روطلا يف نيوكتلا يف ليجصستلاب
.ةرازولا ع˘قو˘م˘ب «ر˘ت˘صسا˘م«ي˘نا˘ث˘لا

ىلإا ةهجوم ةلصسارم تحصضوأا امك
ة˘˘باو˘˘ب˘˘لا نأا ،تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كلا ءاد˘˘˘م˘˘˘ع
ةحوتفم ىقبت فوصس ةينورتكل’ا
ديكأات يموي لÓخ ةبلطلا ليجصستل

52 ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا يأا تارا˘˘ي˘˘ت˘˘خ’ا

تاذ تر˘˘˘˘مأاو9102. رب˘م˘ت˘ب˘صس
˘مÓ˘عإا ةرور˘صض ى˘ل˘ع ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا

قاطن عصسوأا ىلع ةمولعملا رصشنو
مهفعصسي مل نيذلا ةبلطلا نيكمتل
نعو .ليجصستلا نم اقباصس ظحلا

نيلصصحتملا ةبلطلل حامصسلا مدع
نمأاو ةياقو رتصساملا ةداهصش ىلع
قحلملا يف «يصس» فنصص يعانصص
هاروتكدلا ةقباصسم يف ةكراصشملاب
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا سصن˘ي ه˘˘نا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا
روط يف نيوكتلل مظنملا يراصسلا
نيوكتلا ةنجل نأا ىلع هاروتكدلا
ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع را˘˘ت˘˘خ˘˘ت
نم تارم رصشع قوفي وأا يواصسي

ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م˘˘˘لا بصصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘ع
نيحصشر˘ت˘م˘لا بتر˘تو سصصصخ˘ت˘ل˘ل

اهيلع لصصحملا ت’دعملا بصسح
امب رتصساملل يصساردلا راصسملا يف
يف ريزولا لقنو .تافينصصتلا اهيف
ة˘ق˘با˘صسم ىر˘ج˘ت˘صس ه˘نا ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
ة˘ن˘صس ل˘ك جرا˘خ˘لا ي˘ف ن˘يو˘كت˘ل˘˘ل

ل˘˘ير˘˘فأاو سسرا˘˘م ير˘˘˘ه˘˘˘صش لÓ˘˘˘خ
ي˘ف ل˘˘ئاوأ’ا ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ا˘ه˘ي˘ف ح˘ت˘ف˘ت ي˘ت˘لا تا˘صصصصخ˘ت˘˘لا
نوناقلا حيصضوت لوحو .ةقباصسملا
هيف عنمي يذ˘لا ة˘ما˘قإÓ˘ل ي˘ل˘خاد˘لا
وأا تا˘˘˘ن˘˘˘خ˘˘˘صسم˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
نأا املع ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا تا˘موا˘ق˘م˘لا
نوموقي مهيواكصش بصسحو ةبلطلا

ي˘ف ءا˘م˘لا ن˘ي˘خ˘صست˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م
ةوهقو مايصصلل روحصسلاو ءاتصشلا
يف ةرفوتم ريغ اهرابتعاب ءاصسملا
ميلعتلا ريزو ددصش ثيح ،معطملا
ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا نأا ي˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
لامعتصسا عنمي ةيعماجلا تاماقإÓل
يتلا راطخأ’ا يدافتل ةزهجأ’ا هذه
دد˘ع ن˘˘عو .ا˘˘ه˘˘ب˘˘ب˘˘صست نأا ن˘˘كم˘˘ي
˘مو˘ل˘ع˘لا ي˘ف ن˘يو˘˘كت˘˘لا بصصا˘˘ن˘˘م
حت˘ف م˘ت ه˘نا ر˘يزو˘لا را˘صشأا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

مولعلا يف نيوكتلل ابصصنم2852
ي˘ما˘قإ’ا بط˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ن˘˘صسأا بطو ة˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘صصو

،9102 ةنصسل ين˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا
ن˘كم˘ي ه˘نأا ل˘با˘ق˘م˘˘لا ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘صشم
سسدنهم ةداهصش ىلع ن˘ي˘ل˘صصا˘ح˘ل˘ل
يف ليجصستلا ةصسمخ دئاز ايرولاكب
نود ةرصشابم رتصسام ةيناثلا ةنصسلا

.تاونصس5 راظتنا
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و قاطرط نامثع نيوعدملاب رمأ’ا قلعتي و

د˘ي˘ع˘صسلا و ق˘ي˘فو˘ت و˘عد˘م˘لا ن˘يد˘م د˘م˘ح˘˘م

تقؤوملا سسبحلا مهعاديإا مت نيذلا ةقيلفتوب

ةمكحملا ىدل قيقحتلا يصضاق فرط نم

يصضاملا يا˘م5 موي ةديلبلاب ة˘ير˘كصسع˘لا

ةرماؤوملا و سشيجلا ةطلصسب سساصسملا مهتب

ةماعلا ةنيمأ’ا تق’و.«ةلودلا ةطلصس  دصض

ريصصملا سسفن نونح ةزيول لامعلا بزحل

ةئيهلا لبق نم تقؤوملا سسبحلا  تعدوأاو

قيق˘ح˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

نيدم دمحم و قاطرط نامثع دصض حوتفملا

يتمهتب ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘ي˘ع˘صسلاو

دصض ةرماؤوملا و سشيجلا ةطلصسب سساصسملا

سصوصصن˘م˘لا لا˘ع˘فأ’ا ي˘هو.ة˘لود˘لا ة˘ط˘ل˘صس

نم482 داوملا بجومب اهيلع بقاعملاو

نم87 و77 و يركصسعلا ءاصضقلا نوناق

سسمأا ةمكاحملا تأادب دقو.تابوقعلا نوناق

سسل˘ج˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ى˘˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘صس’ا˘˘ب لوأ’ا

راظتنا يف زيعلب بيطلا  قباصسلا يروتصسدلا

ن˘مو م˘ه˘تادا˘ه˘صشب نور˘خآا دو˘ه˘صش ي˘˘لد˘˘ي نأا

ة˘صسا˘ئر˘ب نو˘˘ق˘˘با˘˘صس نورا˘˘صشت˘˘صسم م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

.ةيروهمجلا

ادرو ةمكحملا ةئيه مامأا سسمأا Óثم نونحو قيفوت

يسضاقلا ةلئسسأا ىلع

«يميهارب دوليم» يماحملا دكأا هتهج نم

دعاق˘ت˘م˘لا لار˘ن˘ج˘لا ن˘ع عا˘فد˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

هلكوم لوثم «قيفوت» وعدملا نيدم دمحم

ىلع هدرو ةيركصسعلا ةمكحملا يصضاق مامأا

ي˘˘ف ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب لا˘˘قو .ة˘˘ل˘˘ئ˘˘صسأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج

در قيفوت لارنج˘لا» :ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت

ةنيمأ’ا لثم هلثم هيلإا ةهجوملا ةلئصسأ’ا ىلع

هنأا ريغ ،نونح ةزيول ،لامعلا بزحل ةماعلا

يف تراد يتلا ليصصافتلا ركذ ىلع ظفحت

قصسنم فÓخ ىلع كلذو .باوجتصس’ا سصن

يذ˘لا قا˘طر˘ط ر˘ي˘صشب ق˘با˘صسلا تار˘با˘خ˘م˘˘لا

امنيب ةمكاحملا روصضح ،لوأ’ا سسمأا سضفر

ةعاق ديعصسلا ،ةقيلفتوب سسيئرلا قيقصش رداغ

،يصضاقلا ةلئصسأا ىلع درلا اصضفار تاصسلجلا
ع˘ئا˘قو˘˘لا سضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘صضار˘˘ت˘˘عا بب˘˘صسب
.ةلاحإ’ا رارق يف ةروكذملا

انجسس ةنسس02 سسمتلا يركسسعلا ةيروهمجلا ليكو
نيمهتملا عيمجل

ىد˘˘ل ير˘˘كصسع˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا سسم˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘ما˘كحأا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا

قاطرط نيمهتملا قح يف اماع02 نجصسلاب
يتمهتب ةقيلفتو˘ب د˘ي˘ع˘صسلاو نو˘ن˘ح ق˘ي˘فو˘ت
دصض ةرماؤوملا و سشيجلا ةطلصسب سساصسملا
ةمكاحم ةصسل˘ج تل˘صصاو˘تو.ة˘لود˘لا ة˘ط˘ل˘صس
مهتيمصست ىلع حلطصصأا امك رمأاتلا يعابر
.سسمأا ءاصسم نم ةرخأاتم ةعاصس ةياغ ىلا
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ىلع13ـلا ءا˘ثÓ˘ث˘ل˘ل سسمأا ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا جر˘˘خ
تاعماج فلتخ˘مو ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ف ي˘لاو˘ت˘لا
ن˘م اودد˘ج ة˘ي˘م˘ل˘صس تار˘ي˘صسم ي˘ف ن˘˘طو˘˘لا

زومر ةفاك ليحرب ةصصاخ ةبلاطملا اهلÓخ
ءار˘جإا ى˘لإا با˘هذ˘لا ل˘ب˘ق ق˘˘با˘˘صسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
را˘صس ة˘با˘ن˘عو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ي˘ف˘ف.تا˘با˘خ˘ت˘˘نا

مهيلإا مصضنا ةبلطلا نم نيرهاظتملا تارصشع
,يعماجلا حرصصلا ىلإا نومتني ’ نونطاوم
ليحر»ـب نيف˘تا˘ه ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا عراو˘صشلا ر˘ب˘ع
ءار˘جإا ل˘ب˘ق «ق˘با˘صسلا ما˘ظ˘ن˘˘لا زو˘˘مر ة˘˘فا˘˘ك
حار˘صس قÓ˘˘طإاو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
لÓ˘خ م˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘صشأ’ا
ددع جرخ ,فيطصسبو .ة˘ق˘با˘صسلا تار˘ي˘صسم˘لا

تاراعصش نيددرم نينطاوملا و ةبلطلا نم
نورهاظتملا باجو.بلاط˘م˘لا سسف˘ن ل˘م˘ح˘ت
,ةي’ولا رقم مامأا ةيادبلا يف اوعمجت نيذلا
ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘صسو˘ب دا˘ت˘ع˘م˘لا را˘˘صسم˘˘لا سسف˘˘ن
ي˘˘ف بصصت بلا˘˘ط˘˘م ةد˘˘ع ا˘˘صضيأا ن˘˘˘يددر˘˘˘م
يف لثمتملا يصساصسأ’ا بلطملا يف اهلمجم
لكب دا˘صسف˘لا برا˘ح˘م ة˘ل˘صصاو˘مو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
بر˘غ تا˘ي’و سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا .ه˘˘لا˘˘كصشأا
نونطاوم مهيلإا مصضنا ةبلط مظنف ,نطولا

طصسو تباج ةريصسم ,نارهوب ,نويعماج ريغ
اوعد امك نوناقلا ةلودب نيبلاطم ةنيدملا
مناغتصسمبو.داصسفلا ة˘ح˘فا˘كم ة˘ل˘صصاو˘م ى˘لإا
ى˘ل˘ع نو˘ن˘طاو˘مو ةذ˘تا˘صسأاو ة˘ب˘ل˘ط ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
ةنيدملا طصسوب لÓقتصس’ا ةحاصس ىوتصسم
دق كلذ لبق اوناك و ,كارحلا بلاطم معدل
اوبلاط نيأا, يعماجلا مرحلا لخاد اوعمتجا

لجصست مل ةراصشإÓل.بعصشلا ةدايصسب ةصصاخ
تا˘ي’و˘لا˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ع˘م˘ج˘ت وأا ةر˘ي˘˘صسم يأا
ركصسعم رارغ ىلع نطولا برغل ىرخأ’ا

ةديعصسو تلي˘صسم˘صسي˘تو ترا˘ي˘تو ناز˘ي˘ل˘غو
مظنف ,دÓبلا طصسوب امأا.ةماعنلاو سضيبلاو
ةياجب و ةريوبلا و وزو يزيت تاي’و ةبلط
ةثÓثلا ندملا هذه تباج ةيملصس تاريصسم
ءارجإا لبق ةئدهتلا تاءارجإا ذاختاب نيبلاطم
هذه لÓخو. ةلبقملا ةي˘صسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
و ةياجب يف نورهاظتملا باج تاريصسملا
ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا عراو˘صشلا ،ةر˘يو˘ب˘لاو وزو يز˘ي˘ت
و «قحلا ةلود رارقا»ـب نيبلاطم ندملا هذهل
حار˘˘صس قÓ˘˘˘طإا» و «ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم ة˘˘˘لاد˘˘˘ع»
يفو.«ةقباصسلا تاريصسملا لÓخ نيفوقوملا
نم ددع ةب˘ل˘ط˘لا ةر˘ي˘صسم ى˘لإا م˘صضنا ة˘يا˘ج˘ب
يف اوعمجت نيأا ندملا عمتجملا تامظنم
«يطارقميدلا ليد˘ب˘لا ىو˘ق» ى˘م˘صسي ى˘ن˘ب˘م
بازحأ’ا سضعبو ةلقتصسم تاباقن كلذك مصض
جاجتح’ا مظُن ,ة˘ي’و˘لا هذ˘ه˘بو. ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا

نييرادإ’ا نيفظو˘م˘ل˘ل بار˘صضإا ل˘كصش ى˘ل˘ع
تبا˘ج ا˘م˘ك .ة˘ي’و˘لاو ر˘ئاود˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل  ة˘طار˘خ ة˘ن˘يد˘م ة˘ل˘ثا˘م˘م ةر˘ي˘صسم
نم.يبع˘صشلا كار˘ح˘لا بلا˘ط˘م˘ل م˘ه˘تد˘نا˘صسك
مت هنأا ،يداب ينغلا دبع يماحملا لاق هتهج
رصضخل يد˘ي˘مو˘كلا ل˘ث˘م˘م˘لا ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا
«رصضخل جاحلا» مصساب فورعملا ،سصرخوب
جارفإ’ا متي نأا لبق نمأ’ا تاوق لبق نم
نم برقلاب ،رصضخل جاحلا لاقتعا ءاجو.هنع
ءانثأا ،ةمصصا˘ع˘لا˘ب يز˘كر˘م˘لا د˘ير˘ب˘لا ة˘حا˘صس
ةيعو˘ب˘صسأ’ا ةر˘ي˘صسم˘لا ي˘ف سسمأا ه˘ت˘كرا˘صشم
.ةبلطلل

يركسسعلأ يسضاقلأ ةلئسسأأ ىلع اباجأأ نونحو قيفوت

،قاطرط دض انجس ةنس02 سامتلإ
ةقيلفتوب ديعسلا و نونح ،قيفوت

:حلاسص دياق ،سشيجلأ ةدايقل ةيسسايسس تاحومط دوجو أددجم ىفن

 ةيركسسعلا ةسسسسؤوملا»
«ةسضرغملا تاراعسشلل مامتها يأا يلوت ’

تاماقإلأ لخأد نيخسستلأ ةزهجأأ ةبلطلأ لامعتسسأ عنمل تاميلعت

ةبلطلا باسسح يف ةرخأاتملا حنملا بسص
يراجلا ربمتبسس رهسش ةياهن لبق نييعماجلا

ةمكحملأ مامأأ يسسايسس بزح ةلوؤوسسم و ةيروهمجلأ ةسسائرب قباسس راسشتسسم و تامÓعتسسلأ يف نيقباسس نيلوؤوسسم ةمكاحم لسصأوتت
 .ةلودلأ ةطلسس دسض ةرمأؤوملأ و سشيجلأ ةطلسسب سساسسملأ يتمهتب ةديلبلاب ةيركسسعلأ

ايونسس ذيملت فلأأ005 لدعمب

 ذيملت نييÓم01
ةسساردلا دعاقم نوكرتي
ةنسس71ـلا نسس لبق
سسيئر يطايخ ىفطسصم روسسفوربلأ فسشك
ريوطتو ةحسصلأ ةيقرتل ةينطولأ ةئيهلأ
ذيملت نييÓم01 نع ديزي ام نأأ ،ثحبلأ

ةنسس71 ةنسس لبق ةسسأردلأ دعاقم أوكرت
لدعمب ةريخألأ ةنسس نيرسشعلأ رأدم ىلع
يف01 نأأ ىلإأ راسشأأو ،ايونسس ذيملت فلأأ005
نومهفي نيسسردمتملأ نم طقف ةئاملأ
لاقو .ظاظتكلأ لكاسشم ببسسب سسوردلأ

نأأ ةينطولأ ةعأذإÓل حيرسصت يف يطايخ
امقافت دأدزت يسسردملأ برسستلأ ةرهاظ

و موي دعب اموي ةيرئأزجلأ سسرأدملاب
اهلهاجت ديرأأ ول ىتح ةريطخ دج تحبسصأأ

تايئاسصحإلأو ماقرألأ بايغ نأأ ىلإأ أريسشم
حيحسصلأ مقرلأ ديدحت نم عنم ةيمسسرلأ
سسرأدملأ يف ةلجسسملأ تابيرسستلأ ددعل
يف براسضتلأ هبسسح رسسفي ام وهو ةيرئأزجلأ
يتلأ و ةيمسسرلأ كلت نيب لجسسملأ ماقرألأ

لوؤوسسملأ تأذ راسشأأو عاطقلأ تاباقن اهطيعت
9 نع تثدحت ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو نأأ ىلإأ

دعاقم أوكرت نيذلأ ذيمÓتلأ نم ةئاملأ يف
نأأ ىلع هيف تنلعأأ يذلأ تقولأ يف مهتاسسأرد
نيلجسسملأ ذيمÓتلأ نم طقف ةئاملأ يف4
لوسصحلأ نم أونكمت ةيئأدتبلأ سسرأدملأ يف
ماقرأأ نأأ نيح يف ايرولاكبلأ ةداهسش ىلع
مقر نع تفسشك رئأزجلأ تايوناث سسلجم
مهتسسأرد دعاقم نوكرتي ذيملت فلأأ005
ذيملت نييÓم01 لداعي ام وهو ،ايونسس

ىفطسصم حلأأو .ةيسضاملأ ةنسس02ـلأ لÓخ
يذلأ ريبكلأ ظاظتكلأ نأأ ىلع يطايخ

ةيرئأزجلأ سسرأدملأ مظعم ماسسقأأ لجسست
يف01 نأأ ثيح ،ةرهاظلأ ديقعت نم ديزي
يف نوحجني ذيمÓتلأ نم طقف ةئاملأ
ىفطسصم قد امك ،سسوردلأ مهفو باعيتسسأ

ةبسسن مقافت ءأرج رطخلأ سسوقان يطايخ
اعدو ،أرخؤوم ةلجسسملأ يسسردملأ برسستلأ

ديدحتل ةداج تاسسأرد نسس ةرورسض ىلغ
.ةرهاظلأ راسشتنأ بابسسأأ
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يرصضحلا ن˘مألا ر˘صصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن

نمأل عباتلاو تصسوصساتب يجراخلا
يف لجيج ة˘يلو˘ب ر˘ي˘ها˘ط˘لا ةر˘ئاد
دحأا سسم يذلا ماحتقإلا زغل كف
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصسلا ق˘˘˘ق˘˘˘صشلا
ءافتخا نع رفصسأا يذلاو تصسوصسات
اهتمي˘ق لدا˘ع˘ت ة˘ي˘ب˘هذ تا˘غو˘صصم

 .ميتنصس نويلم05 ـلا ةيلاملا
هذهب ةلصص ىلع رداصصم تدكأاو

ن˘˘مألا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا
تصسوصسا˘ت˘ب ي˘جرا˘خ˘لا ير˘صضح˘لا

اذ˘˘ه م˘˘صسÓ˘˘ط كف ي˘˘ف او˘˘˘ح˘˘˘ج˘˘˘ن

ةينكصس ةقصش لاط يذلا ماحتقإلا

هذ˘˘ه بحا˘˘صص ن˘˘م ىو˘˘كصش د˘˘ع˘˘˘ب

ثحبلا ةيلمع تنكم ثيح ةريخألا

نيلعافلا تفدهتصسا يتلا يرحتلاو

ة˘ع˘صسا˘ت˘لا ي˘ف با˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م

ناك يذلاو رمعلا نم نيرصشعلاو

،ما˘ح˘ت˘قإلا اذ˘ه˘˘ل ر˘˘بد˘˘م˘˘لا سسأار˘˘لا

لعافلا فيقو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تح˘م˘صسو

تا˘قور˘صسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ط˘ب˘˘صض ن˘˘م

ةروكذملا ة˘ق˘صشلا ن˘م ة˘ي˘ف˘ت˘خ˘م˘لا

ندعملا نم يل˘ح ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو

ىلإا ةيلاملا اهتميق لصصت رفصصألا

ةلاحإا مت˘ت˘ل م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م05

ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع فوقوملا

ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع ه˘˘ت˘˘لا˘˘حأا ي˘˘ت˘˘لا

امكح هقح يف ردصص ثيح ةيروفلا

ن˘ي˘ت˘ن˘صس ةد˘م˘ل ذ˘فا˘ن˘لا ن˘˘ج˘˘صسلا˘˘ب

ةمي˘ق˘ب ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ى˘لإا ة˘فا˘صضإا

ة˘م˘ه˘ت˘ب كلذو م˘ي˘ت˘ن˘صس ي˘نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

ماحتقاو Óيل ةفوصصوملا ةقرصسلا

ل˘م˘ح ن˘ع كي˘ها˘˘ن نو˘˘كصسم تي˘˘ب

سسداصسلا فنصصلا نم سضيبأا حÓصس

 .ديدهتلاو متصشلا اذكو

ةيناثلا يه ةيلمعلا هذه نأا ركذي

لزانملا سصوصصل فدهتصست يتلا

دبع ريمألاو ريهاطلا يتيدلب ميلقإاب

حلاصصم لب˘ق ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب ردا˘ق˘لا

ثيح ةريصصق ةرتف فرظ يف نمألا

فيقوت نع ىرخأا ةيلمع ترفصسأا

زواجتي ل نيرخآا سصوصصل ةعبرأا

ةفاصضإا ةنصس63 ـلا مهربكأا نصس

ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسا ى˘˘لإا

اهيلع ىلوتصسا يتلا تاقورصسملا

تانكصسلا نم ددع لخاد نم ةانجلا

.ةفدهتصسملا

 ةيلام ةمارغو اذفان اشسبح نيماعب نيدأا

 لجيجب نويلم05 ةميقب ةيبهذ تاغوشصم ىلع هئÓيتشسأ دعب باشش فيقوت
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تارصشعلا لوخد لÓخ نم كلذو
بارصضإا يف ةكرصشلا هذه لامع نم
اجاجتحا دحألا هموي ذنم حوتفم
تتاب يذلا لوهجملا ريصصملا ىلع
يف ةدئارلا ة˘كر˘صشلا هذ˘ه ه˘ه˘جاو˘ت
ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘˘ع جا˘˘جز˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا

002 ـلا ءا˘˘هز ل˘˘خدو .ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
بارصضإا يف دحألا هموي ذنم لماع
ة˘كر˘صشلا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع حو˘ت˘˘ف˘˘م
ل˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب جا˘˘جز˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا

اكيرفأا» مصساب اراصصتخا ةفورعملاو
ةكرصشلا هذه لامع ميقي ثيح «راف

نم ةلصسل˘صس عو˘ب˘صسألا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م

ينهملا مهعصضوب ديدنتلل تافقولا

نم م˘ه˘ت˘كر˘صش ه˘ه˘جاو˘ت تتا˘ب ا˘مو

ىلإا اهب يهتني دق لوهجم ريصصم

˘˘ما˘˘ت ف˘˘قو˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘˘ف سسÓ˘˘˘فإلا

هذ˘ه تاد˘حو ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب جا˘ت˘˘نإÓ˘˘ل

لوقي امك مايأا ةدع ذنم ةريخألا

دادصسنإÓل قفأا يأا بايغو لامعلا

ةدع ذنم ةريخألا هذه هصشيعت يذلا

لامعأا مقر ىلع رثأا ام وهو رهصشأا

ا˘مد˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘خاد˘م اذ˘كو ة˘كر˘صشلا

يف ةدئار بيرق تقو ىلإا تناك

سسيل جاجزلا عاونأا فلتخم جاتنإا

طقف لجيج ةيلو ىوتصسم ىلع

لب ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا ى˘ل˘ع ل˘ب

نا˘˘هر لو˘˘خد˘˘ل د˘˘ع˘˘ت˘˘صست تنا˘˘كو

نم ةيميلقإا تاكرصش عم ةصسفانملا

ع˘م ة˘˘كار˘˘صش ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا لÓ˘˘خ

لجأا نم تارايصسلا بيكرت عناصصم

عطق سضع˘ب˘ب ةر˘ي˘خألا هذ˘ه د˘يوز˘ت

سضع˘ب ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا جا˘˘جز˘˘لا

ا˘ه˘ب˘ي˘كر˘ت م˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا

 .رئازجلاب

ة˘كر˘صشلا لا˘˘م˘˘ع بلا˘˘ط˘˘يو اذ˘˘ه

حتفب لجيج˘ب جا˘جز˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

ي˘ت˘لا با˘ب˘صسألا لو˘ح تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت

اذ˘˘ه ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ت˘˘صسصسؤو˘˘م تق˘˘ح˘˘˘لأا

يف قي˘ق˘ح˘ت˘لاو ي˘ثرا˘كلا ع˘صضو˘لا

تدا˘ف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا لاو˘مألا ر˘˘ي˘˘صصم

اهل حامصسلا لجأا نم اقباصس اهنم

ى˘ل˘ع بل˘غ˘˘ت˘˘لاو عÓ˘˘قإلا ةدا˘˘عإا˘˘ب

رايلم063 ـلا غلبم اهنمو اهنويد

يف ة˘كر˘صشلا ه˘ي˘ل˘ع تل˘صصح يذ˘لا

ريصصم ذاقنإا مث نمو راطإلا اذه

نوهجاوي اوتاب نيذلا لامعلا تائم

ا˘˘م ل˘˘ظ ي˘˘ف لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ار˘˘ي˘˘˘صصم

ةمج بعاتم نم مهتكرصش ههجاوت

نم ىندأا وأا نيصسوق باق اهتلعج

.سسÓفإلا
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ناكصس لوألا سسمأا حابصص نصش
ة˘كر˘ح ة˘م˘لا˘ق˘ب حار˘ج ن˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
اهلÓخ نم اوماق نيأا ، ةيجاجتحا
لخدم ىلإا يدؤوملا قيرطلا قلغب
يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل ةيدلبلا

د˘ع˘ب ، ة˘عا˘صس42 ن˘م ل˘قا ي˘˘ف

نم ةرخأا˘ت˘م تا˘عا˘صس ي˘ف ا˘ه˘ع˘ط˘ق
نيجتحملا بصسح و ،سسمأا لوأا ةليل
لجا نم جاجتحÓل مهجورخ نإاف
رظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا تف˘ل

ي˘ت˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م و م˘ه˘تلا˘غ˘˘صشنل
ى˘ل˘ع و ، ة˘عور˘صشم˘لا˘ب ا˘هو˘ف˘صصو

ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘نلا ا˘˘ه˘˘صسأار
ةطقنلا يه و ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘ل˘ل
يتلا ةرط˘ق˘لا ة˘با˘ث˘م˘ب تنا˘ك ي˘ت˘لا
بنا˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لإا سسأا˘˘˘˘˘كلا تصضا˘˘˘˘˘فأا
مهديوزت يف ر˘م˘ت˘صسم˘لا بذ˘بذ˘ت˘لا
سضعب و برصشلل ةحلاصصلا هايملاب
ىلع ىرخألا ةيعامتجلا لكاصشملا

و ن˘˘كصسلا و ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صشت˘˘˘لا رار˘˘˘غ
سسلجملا سسيئر بصسح و ، ةحصصلا
يصسيئرلا ل˘كصشم˘لا نإا˘ف ، يد˘ل˘ب˘لا
وه ، ناكصسلا هلجأا نم جرخ يذلا
را˘ي˘ت˘ل˘ل ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘نلا
هنأا هنأاصش يف لاق يتلا و يئابرهكلا
لخدت لÓخ نم هب لفكتلا مت دق

ميعدتب ماق يتلا زاغلانوصس حلاصصم
ةمداقلا ةكبصشلا نم ةيدلبلا ةكبصش
و ةدكيكصس نم ىرخأاو ةبانع نم
ةرركتملا تاعاطقنلا يدافتل اذه
ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘نلا ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإا اذ˘˘ه و ،

ةديدج تلوحم3 زاجنإا عيراصشم

دجوي يذلا و ةيدلبلا اهنم ةدافتصسا
يحب زا˘ج˘نلا رو˘ط˘ب م˘ه˘ن˘م د˘حاو
و ( ةصشوصشوب ) يمصشاهلا رايمع
ه˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ي فو˘˘صس يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ث˘˘لا
و يديرح عمجمب ابيرق لاغصشألا
هتي˘صضرأا را˘ي˘ت˘خا م˘ت يذ˘لا ثلا˘ث˘لا
يذ˘لا و م˘صسا˘ق˘˘ب يزا˘˘غو˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب

07 يح اذك و يحلا معدي فوصس

ة˘˘ي˘˘صضق سصو˘˘صصخ˘˘˘ب و ا˘˘˘ن˘˘˘كصسم
ة˘ح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت بذ˘بذ˘ت

.برصشلل

ه˘نأا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘˘ئر د˘˘كأا د˘˘ق˘˘ف

يئابرهكلا رايتلا عاطقناب طبترم

يف ةدا˘ف˘ت˘صسا ة˘يد˘ل˘ب˘لا نأا ا˘ف˘ي˘صضم

عيرا˘صشم ةد˘ع ن˘م ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا

ةديد˘ج خ˘صض ةا˘ن˘ق ا˘م˘ي˘صس ل ة˘ما˘ه

اذكو ، ميت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م8.1 غلم˘ب

ةيلولا يلاو فرط نم مهميعدت

رايلم2 ةيقب ةديدج تا˘خ˘صضم˘ب

ىرخأا عيراصشم بناج ىلإا ،ميتنصس

ايئاهن يصضقت نأا اهنأاصش نم ةماه

، برصشلل ةحلاصصلا هايملا ةمزأا نع

يقاب هيف ىقبت يذلا تقولا يف

ةصسارد لحم نينطاوملا تلاغصشنا

ىلإا اهقيرط ىقلت فوصس يتلا و

تايناكمإلا بصسح ا˘ي˘جرد˘ت رو˘ن˘لا

.ةحاتملا

قيقحت حتفب نوبلاطي

 لمعلأ نع أددجم نوبرشضي لجيجب جاجزلل ةيقيرفإلأ ةكرششلأ لامع

ةيمنتلاب ةبلاطملل و يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا تاعاطقنإلاب اديدنت

  ةملاقب قيرطلأ نوقلغي و ةيجاجتحأ ةكرح نونششي حأرج نب ةيدلب ناكشس

نيمرجم7ـب عقوأا

مهأدي ةدكيكشس نمأأ
ةميرجلأ راكوأأ

،ةدكيكصس ةيلو نمأا حلاصصم تذفن
مي˘ل˘قإا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ي˘ل˘م˘ع
˘ما˘ح˘ت˘قإا م˘ت ثي˘ح ةد˘كي˘كصس ة˘ن˘˘يد˘˘م
ا˘هدا˘تر˘ي ي˘ت˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا و ن˘˘كا˘˘مألا
جيورت يف ن˘ي˘هو˘ب˘صشم˘لا سصا˘خ˘صشألا
و ةيلوحكلا تابورصشملا و مومصسلا
ن˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘صسأاو ،تا˘قر˘˘صسلا

نم ةيمك ةزايح و سصاخصشأا7 فيقوت
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘˘لاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةحلصسأا عاجرت˘صسا ،ج˘يور˘ت˘ل˘ل ةد˘ع˘م˘لا
ة˘جاردو ة˘قور˘صسم ف˘تاو˘هو ءا˘˘صضي˘˘ب
تن˘كمو ،ثح˘ب ل˘ح˘˘م تنا˘˘ك ة˘˘يرا˘˘ن
طصشنت ةرا˘م˘خ م˘يد˘ه˘ت ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

42 ةرداصصم و ةيعرصش ريغ ةقيرطب
ةد˘ع ي˘ف ع˘ل˘صس ز˘ج˘حو ة˘يرا˘ن ة˘˘جارد
قيرطلا يف ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن
.ماعلا
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ماظع ىلع روثعلأ
يحب ةنوفدم ةيرششب

قيرط ديعشسلأ يراخوب
ةملاقب حأرج نب

ا˘هردا˘صصم ن˘م «ة˘عا˘صسر˘خا» تم˘˘ل˘˘ع
نينطاو˘م˘لا د˘حأا سسمأا را˘ه˘ن ر˘ث˘ع ه˘نأا
ن˘ب ق˘ير˘ط د˘ي˘ع˘صسلا يرا˘خو˘ب ي˘˘ح˘˘ب

ة˘ير˘صشب ما˘صضع ى˘ل˘ع ة˘م˘لا˘ق˘ب حار˘˘ج
ر˘كذ˘لا ف˘لا˘˘صس نا˘˘كم˘˘لا˘˘ب ة˘˘نو˘˘فد˘˘م
ناك امدعب هنأا ،رداصصملا تاذ بصسحو
دي˘ي˘صشت˘ل ر˘ف˘ح˘لا دد˘صصب  ر˘ي˘خألا اذ˘ه
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع ر˘ث˘˘ع ه˘˘ن˘˘كصسم
ةمجمج يف ةلثمتم ةيرصشبلا ماظعلا

هب عفد ام وه و ، ماظعلا نم ةعومجم
كردلا حلاصصمب ةرصشابم لاصصتلا ىلإا
ناكملا نيع ىلإا اولقنت نيذلا ينطولا
ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘نو ا˘ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م˘ب او˘ما˘ق ن˘يأا
طبصضلاب ديدحتل سصتخم˘لا ر˘ب˘خ˘م˘لا
. ةافرلا هتاه اهيلإا دوعت يتلا ةبقحلا
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جيريرعوب جرب

ينيرششع فيقوت
شصخشش ىلع ىدتعأ
هلام بلشسو راششنمب

ير˘صضح˘لا ن˘مألا ر˘صصا˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
جيريرعوب جرب ةيلو نمأل سسماخلا

برصضلا ةمهتب ينيرصشع فيقوت نم
نيأا ةقرصسلاب عوبتم يدمعلا حرجلا و
ةطصساوب ةيحصضلا ىلع ءادتعلاب ماق
،ةبقرلا ىوتصسم ىلع يديدح راصشنم

اذ˘˘كو جد000.03 غلبم ة˘قر˘صسو
ة˘ي˘ل˘خ بصسحو ة˘صضف˘لا ن˘م ة˘ل˘صسل˘˘صس
ن˘مأل ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘˘لاو لا˘˘صصتلا
تنكم ةقمعملا تايرحتلا نإا ةيلولا

ةنياعم لÓخ نم لعافلا ةفرعم نم
مت ءادتعلا عئاقو˘لا و˘يد˘ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست
د˘حا تار˘ي˘ما˘ك ن˘م ه˘ي˘ل˘ع لو˘صصح˘لا
يحلاب دجاوتملا ةيراجتلا تÓحملا
يئاصضق فلم زاج˘نإا و ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل
ل˘˘ي˘˘كو د˘˘˘ي˘˘˘صسلا ما˘˘˘مأا ه˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
ةصسلج ىلع هتلاحإا دعب و ،ةيروهمجلا
ه˘عاد˘يإا م˘ت ن˘˘يأا ، يرو˘˘ف˘˘لا لو˘˘ث˘˘م˘˘لا
.تقؤوملا سسبحلا
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ريبك غلبم ىلع ايلوتشسا/ةدكيكشس

ششيوششت زاهج نÓمعتشسي ناينيرششع
تأرايشسلأ لخأد نم ةقرشسلل

يف اطروت ةنصس62 و32 نيصصخصش فيقوتب ةدكيكصس ةيلو نمأا حلاصصم تماق
مدقت امنيح ةيصضقلا عئاقو دوعت.ةبكرم لخاد نم ددعتلاب ةقرصسلاب قلعتت ةيصضق
نع غيلبتلا لجأا نم ةدكيكصس ةيلو نمأاب ةيليللا ةبوانملا نم نينطاوملا دحأا
ةلمعلا نم ربتعم يلام غلبم تفدهتصسا ، نيلوهجم فرط نم ةقرصسلل هصضرعت
سشوديد عراصشب اذهو ةرايصسل يفلخلا قودنصصلا لخاد ةعوصضوم تناك ، ةينطولا

ةيناديملا ةنياع˘م˘لا تن˘ي˘بو ،ة˘نو˘كر˘م تنا˘ك ن˘يأا ةد˘كي˘كصس ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو دار˘م
ناصصخصش فيقوت متيل ،ةرايصسلا ىلع رصسك راثآا دوجو مدع تنيب يتلاو ةبكرملل
سشيوصشت زاهج عاجرتصسا نم ةيئاصضقلا ةيطبصضلا اصضيأا تنكمت امك ،امهيف هبتصشا

تنيب و .تارايصسلا لافقإا ةيل˘م˘ع ل˘ي˘ط˘ع˘ت˘ل سشيو˘صشت˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صسي د˘ع˘ب ن˘ع
نكرب ماق يذلا قئاصسلل اودصصرت نأا دعب امهيف هبتصشملا نأا قيقحتلا تايرجم
لافقألا ليطعت نم سشيوصشتلا زاهج ربع اونكمت اهقÓغإا هتلواحم دنعو ، هترايصس
رصسك يأا ثادحإا نود يلاملا غلبملا ىلع ءÓيتصسلا ةمث نمو ةرايصسلاب ةصصاخلا

 M«ÉI HƒOjæÉQ  .ميطحت وأا

رارف ةلاح يف صصخشش يقب اميف/جيريرعوب جرب

رأرششأأ ةيعمج نيوكت ةمهتبينيرششع فيقوت
فيقوت نم ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ن˘مأل سسما˘خ˘لا ير˘صضح˘لا ن˘مألا ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت

ةقرصسلا ،رارصشأا ةيعمج نيوكت ةمهتب رارف ةلاح يف هكيرصش يقب اميف ينيرصشع
ةيلخ بصسحو كرحم تاذ ةبكرم راصضحتصسا عم ددعتلا فرظب ةنرتقملا فنعلاب
ىلع ءادتعلاب اماق امهب هبتصشملا نأا ةيلولا نمأل ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا
غلبم هنم ابلصس و عومدلل ليصسم زاغ ةروراق ةطصساوب ةنيدملا ءايحأا دحأاب ةيحصضلا

نم ةبكرم نتم ىلع ةلوهجم ةهجول رارفلاب اذل و جد000.022 هردق يلام
هفيقوت و اهقئاصس ةيوه ديدحت نم تنكم ةيطرصشلا تاقيقحتلا سسيبنوك ويلك عون
امهدصض يئاصضق فلم زاجنإا متيل ، ىلوألا ةلهولا نم ةيحصضلا هيلع فرعت يذلا و
لوح ةرمتصسم ثاحبألا نأا نيح يف سسبحلا عدويل ةيلحملا ةباينلا مامأا فوقوملا

  ةنصس12. (ا-م ) وعدملا يناثلا هب هبتصشملا

´.eƒS°≈

.اهل ارقم لجيجب حلاشص دلوأا ةيعانشصلا ةقطنملا نم ذختت يتلا جاجزلل ةيقيرفإلا ةكرششلا ىلع اددجم ميختل تاجاجتحإلا ىّمح تداع
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 .تانكشسلآ

¯YÉO∫ GCe«ø

ي˘با˘ت˘ك لاؤو˘شس ى˘ل˘ع ا˘هدر ي˘فو
ء’ؤوه لاغششنا لوح يناملرب بئانلل
نأا ةرازو˘˘˘˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘˘˘˘كأا نا˘˘˘˘˘˘˘كشسلا
نيب ةلشصاوتم لازت ’ تارواششملا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘شسم
داجيإ’ ناكشسلاو ةيراقعلا ةيقرتلل

ل˘˘ك ح˘˘لا˘˘شص ي˘˘ف ي˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘ت ل˘˘˘ح
ة˘شسشسؤو˘م˘لا نأا˘ب تر˘كذو فار˘˘طإ’ا
د˘شض ة˘ي˘ئا˘شضق ىو˘عد ع˘فر˘ب تما˘ق

5102 ربمشسيد60 خيراتب لواقملا
ة˘لوا˘ق˘م˘لا ر˘ي˘شسم ة˘نادإا تم˘ت ثي˘ح
ةيلام ةمارغو اذفان انجشس نيتنشسب
انج˘شس ة˘ن˘شسو جد ن˘ي˘يÓ˘م ةر˘ششع˘ب

فلأا002 ـب ةيلام ةمارغ عم اذفان
عور˘˘˘ششم˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف جد
ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةدكؤو˘مو ر˘خآا لوؤو˘شسمو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا

ادانتشساو6102 يام90 يف هنأاب
ةينقتلا ةباقر˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ر˘ير˘ق˘ت ى˘ل˘ع

ةناشسرخلل ةفيعشضلا ةيعونلا تبثأا
عامتجا دقع امك لكآاتلل اهشضرعتو
ةي’ولا يلاو مدقت نيأا ةي’ولا رقمب

لك ناكشسإ’ا ةداعإا حارتقاب ةبانع

ةلئاع42 ـب ردقم˘لاو تÓ˘ئا˘ع˘لا
ةي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد˘ل ة˘ع˘با˘ت تا˘ن˘كشسب
نأا ىلع اتقؤوم يراقعلا رييشستلاو
ةينطولا ةشسشسؤوم˘لا ح˘لا˘شصم مو˘ق˘ت
غلبم ديد˘شست˘ب ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل
ةداعإا متت امثير ةنشس ةدمل راجيإ’ا
نأا ةرازولا تدكأاو .ةرامعلا ةئيهت
يف د˘ه˘ج يأا ر˘خد˘ت م˘ل ا˘ه˘ح˘لا˘شصم
ء’ؤوه ةمÓشس ىلع ظافحلا ليبشس
ل˘˘كب تع˘˘شس ثي˘˘ح ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
نم م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت ل˘جأا ن˘م ل˘ئا˘شسو˘لا
ة˘˘ق˘˘با˘˘˘ط˘˘˘م ق˘˘˘ق˘˘˘شش ي˘˘˘ف ن˘˘˘كشسلا
ةدا˘عإا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف تا˘ف˘شصاو˘م˘˘ل˘˘ل
ةراششإ’اب ريدجلاو  مهتانكشس ةئيهت
ريزو˘ل ةر˘ي˘خأ’ا ةرا˘يز˘لا لÓ˘خ نإا˘ف
ر˘˘مأا «دو˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ك» ن˘˘˘كشسلا

ةلئاع42 ـب لفكتلا يف عارشسإ’اب

ة˘˘شسشسؤو˘˘م فر˘˘ط ن˘˘˘م ةرر˘˘˘شضت˘˘˘م
لزانم مهل ءارك حارتقاب » يبينوا»
ةدا˘˘˘˘˘عإا ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘لإا ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج
كلذو لماك لكششب ةرامعلا ميمرت
ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م ة˘ب˘قار˘مو ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب
ةبقارم˘لا ح˘لا˘شصمو ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا
نع نيلثمم ناكو .تايانبلل ةينقتلا
مه˘لا˘غ˘ششنا ع˘فر˘ب او˘ما˘ق تÓ˘ئا˘ع˘لا
ى˘لإا ه˘ترا˘يز لÓ˘خ ن˘كشسلا ر˘يزو˘ل
ر˘يزو˘لا ى˘ط˘عأا ن˘يأا ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و
تاميل˘ع˘ت «دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك» ا˘ه˘ت˘قو

ل˘جا ن˘˘مipnE ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘ل˘˘ل
تÓئا˘ع˘لا كل˘ت˘ب ع˘ير˘شسلا ل˘ف˘كت˘لا
تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘خأ’ا ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي˘˘ل
ىلع هحلا˘شصم ل˘ب˘ق ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

مهب لفكتلل ةبانع ةي’و ىوتشسم
ي˘˘ف ةرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإاو
ةرر˘شضت˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
ي˘ف ح˘شضا˘ف˘لا ضشغ˘لا ن˘م او˘كت˘˘ششا

ىد˘ل او˘ئ˘جا˘ف˘ت و زا˘ج˘ن’ا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ة˘ششا˘ششه˘ب ح˘ي˘تا˘ف˘م˘ل˘ل م˘ه˘مÓ˘ت˘˘شسا

و نيترام˘ع˘ل˘ل ح˘ل˘شسم˘لا تن˘م˘شسإ’ا
تانكشسلل ةينقتلا ةن˘يا˘ع˘م˘لا تن˘ي˘ب
ةيندملا ةشسد˘ن˘ه˘لا ءار˘ب˘خ ل˘ب˘ق ن˘م
ةيعون يف ةر˘ي˘ب˘ك تا˘قور˘خ دو˘جو
ار˘˘ظ˘˘ن ق˘˘ق˘˘˘ششلا ل˘˘˘خاد لا˘˘˘غ˘˘˘ششأ’ا
ريياعملاب ةنراقم ةين˘ب˘لا ة˘ششا˘ششه˘ل
زاجن’ا ةيلم˘ع ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

رفوتت ةديدج تا˘ن˘كشسب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
نمأ’او ميركلا ضشيعلا فورظ ىلع
بئا˘ن˘˘لا ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م . ة˘˘مÓ˘˘شسلاو
نع ين˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا ضسل˘ج˘م˘لا˘ب
» باهولا دبع ةرياد» ةبانع ةي’و

9102 ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘شش ل˘شسار نا˘ك
لÓخ ماقو نكشسلا ةرازو حلاشصم
لا˘غ˘ششنا حر˘ط˘ب ي˘با˘ت˘كلا لاؤو˘˘شسلا
رايهن’اب ةددهم˘لا ةرا˘م˘ع˘لا نا˘كشس

يحب يمهاشست نكشسم003 يحب
رشسفتشسا ثيح ةبانع ةيدلبب نابرشض
ذا˘ق˘نإ’ ةذ˘خ˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘ع
لمتحملا راي˘ه˘ن’ا ل˘ب˘ق تÓ˘ئا˘ع˘لا
.ةرامعلل

ipnEخإاب تبلاطÓرايهن’اب ددهملآ انكشس42 ـلآ ء

نابرصض ةرامع ةيصضقل يقفاوت لح  نع ثحبت نكصسلا ةرازو
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ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا تل˘˘ششف
يئاهن دح عشضو يف ةبانع ةي’ول
ةشصحلا زاجنإا عقوم رايتخا ةيشضقل

0741 عور˘ششم ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘˘م˘˘لا

078 ـب ةردقملاو «لدع» انكشسم
ر˘ه˘ششأا م˘غر كلذو ة˘ي˘ن˘˘كشس ةد˘˘حو
تاجر˘خ˘لاو را˘ظ˘ت˘ن’ا ن˘م ة˘ل˘يو˘ط
ةيراقعلا ةيعوأ’ا رفوتو ةيناديملا

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘غ˘ت˘˘شسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ
.«ضشيرلا عارذ» يرشضحلا بطقلا
«لدع» يبت˘ت˘كم ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘شصاو˘ت

نم اهيعاشسم ةبانع ةي’وب3102
ةيشضرأ’ا را˘ي˘ت˘خا ة˘ي˘شضق ل˘ح ل˘جأا

078 ةشصح اه˘ي˘ل˘ع ز˘ج˘ن˘ت˘شس ي˘ت˘لا
يف ريخأات لك نأا رابتعاب ،انكشسم

قÓطنا دعوم رخؤويشس لاجملا اذه

تانكشسلا ميلشست يلاتلابو لاغششأ’ا

ةيعمجلا تلشسار ثيح ،نيبتتكملل

ة˘˘شسد˘˘ن˘˘ه˘˘لا ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

ل˘˘جأا ن˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘˘لا

هذه لح رخأات ببشس نع راشسفتشس’ا

موي ذختا رارقلا نأا مغر ،ةيشضقلا

لماك زاج˘نإا˘ب9102 ناوج61

ةنيدملا˘ب ا˘ن˘كشسم0741 ة˘˘˘شصح

مت ثيح ،«ضشيرلا عارذ» ةديدجلا

ناعشسي ’ نييراقع نيءاعو رايتخا

ىقبتو ةدحو006 زاجنإ’ ىوشس

ناكملا ديدحت رظتنت ةشصحلا يقاب

ليكششت م˘غر ،ه˘ي˘ف ز˘ج˘ن˘ت˘شس يذ˘لا

ل˘ب˘ق ة˘با˘ن˘ع ي˘لاو دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘˘ت

ةيشضق لحب ةفل˘كم ة˘ن˘ج˘ل˘ل ر˘ه˘ششأا

،تقو عر˘شسأا˘ب ة˘˘ي˘˘شضرأ’ا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا
ةيعوأ’ا نم ديدعلا نأاو اشصوشصخ
ي˘ت˘لا ضشير˘لا عارذ ي˘ف ة˘يرا˘ق˘˘ع˘˘لا
مل نويراقع نوقر˘م ا˘ه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘شسا
ي˘هو ع˘يرا˘ششم˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت
ي˘˘لاو˘˘لا بلا˘˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عوأ’ا
نإاف عشضولا اذه امأاو ا˘ه˘تدا˘ع˘ت˘شسا˘ب

نأاب ىرت «لدع» يب˘ت˘ت˘كم ة˘ي˘ع˘م˘ج
ذا˘خ˘تا لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘لاو˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت
نم نوكيشس ذيف˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘نآا تارار˘ق
ة˘حارإاو ل˘كششم˘لا اذ˘ه ل˘˘ح ه˘˘نأا˘˘شش
عفد يذلا ر˘مأ’ا و˘هو ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا

موي ةلشسارم ىلإا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
يبعششلا ضسلج˘م˘لا ضسي˘ئر ن˘ي˘ن˘ثإ’ا
لكششملا اهيف هيلع حرط يئ’ولا
لكششملا ضسفن حرط لبق ،روكذملا

ةنجللا ل˘ما˘ع˘ت ي˘ف ة˘يد˘ج˘لا مد˘عو

اده عم عقاوملا راي˘ت˘خا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا

يلاولا ناويد ضسيئر ىلع لكششملا

ىلع ةيشضقلا حرطب مهدعو يذلا

ه˘˘تارار˘˘ق نأا ود˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘لاو˘˘˘لا

قلت مل لكششملا اذه لحب ةشصاخلا

ةينعملا تارادإ’ا ىدل ةيغاشص اناذأا

رهششأا ةعبرأا نم رثكأا رورم مغر

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘فو˘ت م˘غرو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف ة˘يرا˘ق˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘عوأ’ا

لاق يتلا «ضشيرلا عارذ» ةديدجلا

اثيدح بشصنم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ي˘لاو

نكمتي ىتح نيره˘شش جا˘ت˘ح˘ي ه˘نأا˘ب

ذيفنتو يناديملا لمعلا ةيادب نم

 .هتاططخم

«ششيرلآ عآرذ» يف ةيراقعلآ ةيعوأ’آ رفوت مغر

«لدع» انكصسم078 ةصصح زاجنإا عقوم ديدحتل ريصسع ضضاخم

فلتخم يف باشش ف’آآ4 وحن فيظوت

8102ةنشس تاعاطقلآ

باحصصأل زايتما طاقن6

لÓخ جامدإلا دوقع

فيظوتلا تاقباصسم
نا˘م˘˘شضلاو ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرازو تف˘˘ششك

دوق˘ع با˘ح˘شصأا جا˘مدإا ة˘ل˘ي˘شصح ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

مت ثيح8102 ةنشس يف ةبانع ةي’وب جامدإ’ا

ةدعاشسملا زاهج راطإا يف اباشش793 نم رثكأا جامدإا

يدا˘شصت˘ق’ا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘مدإ’ا ى˘ل˘ع

راطإا يف باشش707و يرادإ’ا عاطقلا يف835و

1642 فيظوت ىلإا ةفاشضإ’اب معدملا لمعلا دقع

هنا ةراششإ’ا ردجتو يكيشسÓكلا راطإا يف باشش

ةنشسل لوأ’ا يثÓثلا ةياغ ىلإا زاهجلا ةأاششن دنمو

يف تيبثت مت ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘عو9102

يف باشش907341 براقي ام ةمئاد لمع بشصانم

عا˘ط˘ق˘˘لا ي˘˘ف571611و يرادإ’ا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

- انرداشصم بشسحب- ةرازولا تدكأاو .يداشصتق’ا

ةمئاد لمع بشصانم يف ةئفلا هذه جامدإ’ ايعشس هنأا

نا˘˘م˘˘شضلاو ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرازو ته˘˘جو

ةيمومعلا تارادإ’او تائيهلا ةفاك ىلإا يعامتج’ا

بابششلا ء’ؤوهل فيظوتلل ةيولوأ’ا ءاطعإا ضضرغب

ةفاشضإ’اب ةحوتفملا ةيلاملا بشصانملا دودح يف

نم نيديفتشسملل ةيفاشضإا زايتما طاقن6 حنم ىلإا

تا˘ق˘با˘شسم˘لا ي˘ف نو˘كرا˘ششي ن˘يذ˘لا زا˘ه˘ج˘˘لا اذ˘˘ه

ريدجلاو ةيمومعلا ةفيظولا عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

يف اوبلاط جامدإ’ا دوقع باحشصأا نأا ةراششإ’اب

ةيجا˘ج˘ت˘حا تا˘ف˘قو ي˘ف تا˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

 ةمئاد لمع بشصانمب ليغششتلا ةيريدم مامأا ةيملشس
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زاجنإ’ تشصشصخ  ةيشضرأ’آ نأآ ببشسب

لدع تانكشس

يوصضوفلا يحلا ناكصس

رامع يديصس يف ةرطنقلاب

ليحرتلاب نوبلاطي
را˘م˘ع قوزر˘م يو˘شضو˘ف˘لا ي˘ح˘˘لا نا˘˘كشس ه˘˘جو

ر˘يزو ى˘لإا ة˘ل˘شسار˘م را˘م˘ع يد˘ي˘شسب «ةر˘ط˘ن˘ق˘˘لا»

هايإا نيبلاطم ةبانع يلاو دوهزم قيفوت نكشسلا

كلتب نينطاقلا ليحرتو لجاعلا لخدتلا ةرورشضب

نأا رابتعا ىلع ةيعامتجا تانكشس ىلإا تانكشسلا

مهتانكشس امهيلع ةدوجو˘م˘لا ة˘ي˘شضرأ’ا ة˘ع˘ط˘ق˘لا

ةيريدم فرط نم اهؤوانتقا متو تحنم ةيوشضوفلا

تانكشس زاجن’ «لدع» نكشسلا نيشسحتو ريوطت

كلتب نينطاقلا لك نأا ثيح لدع راجيإ’اب عيبلا

بلط تافلم مهيدل8002 ةنشس ذنم تانكشسلا

دق لدع حلاشصم نأا  ةشصاخو   ةيعامتجا تانكشس

ماق دقو تانكشسلا دييششت تاءارجإا يف تعرشش

ةي’و ىلإا ةريخأ’ا هترايز لÓخ نكشسلا ريزو

نكاشسم4 ميدهت متو عورششملا نيششدتب ةبانع

نأا امكو درششت ةلاح يف تÓئاعلا نآ’او ةيوشضوف

نأا امكو مهتانكشس ميدهتب نوددهم ناكشسلا يقاب

ة˘ثا˘غ˘ت˘شسا ءاد˘ن او˘ه˘جو د˘ق ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا نا˘˘كشسلا

لخدتلا دشصق ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ة˘خر˘شصو

تانكشس مهحنمو درششتلا نم مهذاقنإ’ لجاعلا

اهب لومعملا نيناوقلا ببشسب مهليحرتو ةيعامتجا

مهتانكشس ميدهتو درششتلاب نوددهم مهنأا ةشصاخو

لد˘ع تا˘ن˘كشس عور˘ششم زا˘ج˘نإ’ ة˘ظ˘ح˘ل يأا ي˘˘ف

.ةقطنملاب
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لجاعلا لخدتلا ةرورشضب يلاولا ةشصاخو ةيئ’ولا تاطلشسلا لاحربل ةعباتلا ةشسوتيلاكلاب انكشسم0591 يحل يديهم نب يبرعلا ديهششلا ةيعمج تدششان
ةدجاوتملا ةيعامتج’ا مهتانكشس ىلإا مهليحرت ذنم لكاششملا كلت ءارج نيرمأ’ا نوناعي ناكشسلا نأا ثيح شصئاقنلاو يحلا لكاششمل ةلجعتشسم لولح داجيإ’

يحلا اذهب
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ةرر˘كت˘م˘لا ششط˘ع˘لا ة˘˘مزأا ا˘˘ه˘˘م˘˘هأاو
ةرملا هذهو مايأا ةدع ىلإا رمتشست يتلاو

نم يناعت تايفنحلاو مايأا01 ـلا ةبارق
ةديدعلا يواكششلا نم مغرلاب فافجلا
يحلا ناكشسو ةيعمج˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘فر ي˘ت˘لا
ةرايز ناك اهرخآاو ةينعملا تاهجلا ىلإا

لكششم لحب مهدعو متو نكشسلا ريزو
ىلع تيقب رومأ’ا نكلو هايملاب دوزتلا

ذن˘م ها˘ي˘م˘لا ع˘م ةا˘نا˘ع˘م˘لا هذ˘هو ا˘ه˘لا˘ح
ةيلمع نأا مغرلابو تاونشس عبرأا يلاوح
دوجوملا نازخلا قيرط نع متت دوزتلا
نع تدادزا دق رومأ’ا نأا ’إاو يحلاب

ي˘ف ن˘ي˘تر˘م ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘ت نا˘ك ا˘هد˘˘ح
را˘˘ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كششم بب˘˘˘شسبو عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا
متي مل ةخ˘شضم˘لا ل˘ط˘ع˘تو ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا
نا˘كشسلا نأا ’إا م˘هو ها˘ي˘م˘لا˘ب م˘هد˘يوز˘ت
تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت ةرور˘شضب نو˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي

ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘شصا˘خو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
لÓخ نم لكششملا اذه لولح داجيإ’
ى˘˘لإا ءا˘˘م˘˘لا لا˘˘شصيإاو جار˘˘فو˘˘ل زا˘˘ج˘˘˘نإا
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم نأا ة˘˘˘شصا˘˘˘خو تا˘˘˘ناز˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ة˘لو˘خ˘م˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ي˘ه ي˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘بوأ’ا
ةيقافت’ا فقو تانازخلا هذه رييشستب
نع ىلخت ريخأ’ا اذه نأا ’إا ةمربملا
حتافلا ذنم ءاملا تانازخ رييشستب همازتلا

ناكشسلا لعج ام اذهو توأا رهشش نم
لخدتلل ي˘لاو˘لا نو˘ل˘شسار˘ي ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
راششتن’ا لكششم ىلإا ةفاشضإ’اب اذهو
خاشسوأ’او ةيلزنملا تايا˘ف˘ن˘ل˘ل بي˘هر˘لا
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ف˘˘شصرأ’ا تز˘˘غ ي˘˘ت˘˘˘لا
تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا باو˘˘بأا ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘لو˘˘شصو˘˘˘ل
ددع يف داح شصقن لظ يف تÓحملاو
ى˘ت˘ح ي˘ح˘لا ر˘ب˘ع ن˘ي˘عزو˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا
ةمدعنم هبشش ةفاظنلا تامدخ تحبشصأا

تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا لاو˘˘ج˘˘˘ت كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع دز
تناك يتلاو ريمحلاو لويخلاو راقبأ’او

تايوا˘ح ر˘ي˘شسكتو م˘ي˘ط˘ح˘ت ي˘ف ا˘ب˘ب˘شس
شسد˘كت ه˘˘ن˘˘ع ز˘˘ج˘˘نا ا˘˘م˘˘م تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ا˘م˘كو تا˘˘يوا˘˘ح˘˘لا جرا˘˘خ تÓ˘˘شضف˘˘لا

انكشسم0591 ي˘ح نا˘˘كشس ي˘˘كت˘˘ششي
د˘عا˘شصم˘˘لا ل˘˘ط˘˘ع˘˘ت ة˘˘شسو˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلا˘˘ب
دقف اذهلو تارامعلا لخاد ةيئابرهكلا

ةيقرتلا ناويد ةيريدم ناكشسلا لشسار
لخدتلا ةرور˘شضب يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو
باطعأ’او لاط˘عأ’ا حÓ˘شصإ’ ل˘جا˘ع˘لا

ن˘ير˘مأ’ا نو˘نا˘ع˘ي نا˘كشسلا نأا ة˘شصا˘خو
شصخأ’ا˘بو د˘عا˘شصم˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت بب˘˘شسب
زئاجعلاو لماوح˘لا ءا˘شسن˘لاو ى˘شضر˘م˘لا

هنأا ةبوعشص رمأ’ا نم داز امم خويششلاو
ي˘ح˘لا˘ب ة˘نا˘ي˘شصلا ة˘ح˘ل˘˘شصم د˘˘جو˘˘ت ’
ه˘ب˘ششو ةرر˘كت˘م با˘ط˘عأ’ا تح˘ب˘˘شصأاو
ةدعل دعاشصملا لطعت رمتشسيو ةمئاد
لكششمب ناكشسلا ددن امكو ةيلاتتم مايأا

يحلاب ةدجاوتملا تÓحم عيزوت  مدع
اهنم قازرتشس’ لاطبلا بابششلا ىلع

جا˘˘شسنو˘˘ل را˘˘طإا ي˘˘ف عور˘˘ششم ل˘˘م˘˘عو

حلا˘شصم˘ل ا˘ع˘با˘ت Ó˘ح˘م06 ي˘لاو˘ح˘ف

فرشصتلا متي م˘لو ة˘ق˘ل˘غ˘م ي˘ي˘ج˘ي˘بوأ’ا

را˘كوأا ى˘لإا تلو˘ح˘ت ا˘ه˘نأا ثي˘˘ح ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف

تحبشصأاو تاردخملا يطاعتل ةليذرلا

ينطاق ءاي˘ت˘شسا را˘ثأا ا˘م اذ˘هو ةرو˘ج˘ه˘م

عو˘قو و˘ه ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا داز ا˘مو ي˘˘ح˘˘لا

اي˘مو˘ي ا˘ب˘ير˘ق˘ت تارا˘ج˘ششو تا˘ششوا˘ن˘م

ةرورشضب يلاولا نم نوبلاطي نإاف اذهلو

عوقو نم مهيح  ذاقنإ’ لجاعلا لخدتلا

لكاششملا كلت بب˘شسب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ثرا˘ك

ةمزأا شصخأ’ابو يحلا اهيف طبختي يتلا

بابششلا ىلع تÓحملا عيزوتو هايملا

يراجت طاششن يأا يف اهنم ةدافتشس’

اذكو يحلاب يراج˘ت˘لا لا˘ج˘م˘لا ءا˘ي˘حإاو

تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ل˘˘كششم ن˘˘م شصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا

.يحلاب ةمكارتملا

تÓشضفلا راششتناو دعاشصملا لطعتو مايأا01ةدمل ششطعلا ةمزأا ببشسب

يلاولا لخدتب نوبلاطي ةسسوتيلاكلاب انكسسم0591 يح ناكسس
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نب كلام ةيئادتبإ’ا ةشسردملا ذيمÓت ءايلوأا ىدبأا
و ميمرتلا لاغششأا رخأاتل مهءايتشسإا ةبانع ةيدلبب يبنلا
ح˘ي˘ل˘شصت ة˘ما˘ت˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘نا˘˘ي˘˘شصلا
ةحاشسلا ةئيهت، شضيحارملا ةئيهت، ةيئاملا تابيرشستلا
طوقشس ، بيشساوح˘لا ر˘ي˘فو˘ت مد˘ع، ة˘ئ˘فد˘ت˘لا بي˘كر˘ت،
لكششي دق يذلا و حطشسلا قوف ةيئابرهكلا كÓشسأ’ا

ةلاح روهدت ىلإا ةفاشضإ’اب اذه، ذيمÓتلا ىلع ارطخ
ت’ا˘غ˘ششن’ا ع˘فر م˘ت د˘قو، ت’وا˘ط˘˘لا و ي˘˘شسار˘˘كلا
و ليغششتلا و زيهجتلا و رامثتشس’ا ةنجل شسيئر بئانل
ذيمÓت˘لا ءا˘ي˘لوأا ع˘م ل˘ق˘ن˘ت يذ˘لا.ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
ديدعلا يكتششي رخآا بناج نم،مهت’اغششن’ عامتشسÓل
يواشش رارغ ىلع تايئادتبا ةدعب ذيمÓتلا ءايلوأا نم

شسف˘ن ن˘م م˘ير˘لا ي˘ح˘ب مÓ˘˘شسلا د˘˘ب˘˘ع ل˘˘ع˘˘ب˘˘ل و ةد˘˘ح

ةفقو اومظن دق اوناك ذيمÓتلا ءايلوأا نأا امك لكششملا

دعاقم˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا ن˘م م˘هءا˘ن˘بأا او˘ع˘ن˘مو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا

ى˘ل˘ع ر˘ثأا˘ت د˘ق ي˘ت˘لا عا˘شضوأ’ا هذ˘ه بب˘شسب ة˘شسارد˘˘لا

ىلع رشصتقت’ ل˘كا˘ششم˘لا هذ˘ه، ي˘شسارد˘لا م˘هراو˘ششم

ىلع ةبانع تايدلب بلغأا شسمت امنإاو طقف ةبانع ةيدلب

ةشسردم و، ينوبلاب نيشسح ةطوطخوب ةشسردم رارغ

نيأا رامع يديشسب  رامع مادخ ةطشسوتم و مجر يجارد

يفو ةمامق˘ل˘ل ة˘غر˘ف˘م ى˘لإا لو˘ح˘ت ا˘ه˘ما˘مأا داو د˘جو˘ي

ةنجل هيف تلح تقو يف شصئاقنلا هذه يتأات رخآا قايشس

ذيمÓت شسردمت فور˘ظ ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ة˘يرازو ة˘ي˘ششي˘ت˘ف˘ت

ىلع،ةشسردم47 اهددع غلابلاو ةيئادتبإ’ا شسرادملا

ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف كلذو ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘شسم

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

يعاشسم قايشس يف تتأا يتلا و،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو

لافطأ’ا شسردمتل فورظلا نشسحأا ريفوت لجأ’ ةرازولا

يشسردملا لوخدلا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا شسراد˘م˘لا˘ب

هذه رارقإا باقعأا يف كلذكو،9102-0202 ةنشسل

لك لمششت ريبادتلاو تاءارجإ’ا نم ةلمجل ةريخأ’ا

ريفوت لجأا نم ةيميظنتلاو ةيرششبلاو ةيداملا بناوجلا

رارغ ىلع شسردمتلا ةيلمعل ةمئÓملا فورظلا لك

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ا˘ه˘ط˘برو ا˘ه˘ت˘نا˘ي˘شصو شسراد˘م˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت

بناج ىلإا اذه يشسردملا ماعطإ’ا ريفوتو تاكبششلا

نأا ريغ، ةيشساردلا تآاششنملا رييشست ريوطت ىلع لمعلا

. رخآا ءيشش تاميلعتلاو ءيشش عقاولا

ةنايشصلاو ميمرتلا لاغششأا رخأات ءارج

 نوؤواتسسم يبنلا نب كلام ةسسردم ذيمÓت ءايلوأا

ةئيبلا راد ىوتشسم ىلع
نييلحملا نيلثمملا حلاشصل

لوح ةينيوكت ةسشرو
تامولعملا

ةيمحملل ةيفارغجلا
غوديإلا لابجل ةيلبقتسسملا
ةبانع ةي’ول ةئي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م تن˘ل˘عأا

يف نينث’ا شسمأا لوأ’ قÓطنا نع
ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘م˘كو˘ح˘˘لا عور˘˘ششم را˘˘طا

IBNEGي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب˘˘لا عو˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ىوتشسم ىلع ةينيوكت ةششرو لاغششأا
ح˘لا˘شصل ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا راد
لوح روحمتت نييلح˘م˘لا ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا
تا˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘ن

ةيمحمللGIS ة˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘˘لا
. غوديإ’ا لابجل ةيلبقتشسملا

تم˘ظ˘ن د˘ق ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م تنا˘˘كو
ةيشسيشسحت ةي˘ن˘يو˘كت ة˘ششرو ار˘خؤو˘م
ةمظنأÓل يداشصت˘ق’ا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا لو˘ح
تايعمجلا نم ددع ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا

ةبانع يت˘ي’و ن˘م ل˘كل ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لاو
عور˘ششم را˘طإا ي˘ف اذ˘هو فرا˘˘ط˘˘لاو
ةقطنم ىلإا (غودي’ا) لابج فينشصت
جمانرب نمشض جردني يذلا ةيمحم
تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو نيب نواعتلا
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كوو ةدد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

نأا ركذلا˘ب ر˘يد˘ج˘لاوZIG .ينا˘م˘لأ’ا
ةي˘ل˘ب˘ج ة˘ل˘شسل˘شس ي˘ه غود˘ي’ا لا˘ب˘ج
ة˘با˘ن˘ع ي˘ت˘ي’و ن˘ي˘ب ع˘ق˘˘ت ةر˘˘ي˘˘ه˘˘شش
دÓ˘ب˘˘لا قر˘˘شش لا˘˘م˘˘ششب ةد˘˘كي˘˘كشسو

م8001 ىلإا اهب ةمق ىلعأا لشصت
يديارشس ةيدلبب «يزيزوب» ةمق يهو
لشصف يف جولثلا اهوشسكت انايحأاو
ءار˘م˘ح˘لا شسار ن˘م د˘ت˘م˘˘تو ءا˘˘ت˘˘ششلا
ىلع ابرغ ديدحلا شسار ىلإا اقرشش

امم ابيرقت ملك07 ب ردقت ةفاشسم
ىلإا ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘شصتو ا˘ه˘ت˘ي˘قر˘ت ى˘لإا ىدأا

.ةيعيبط ةيمحم ةقطنم
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ةرانإلا حÓسصإا لاغسشأا قÓطنا
 ةمواقملا يحب ةيمومعلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع كي˘ب˘يا ة˘˘شسشسؤو˘˘م تر˘˘ششا˘˘ب
ي˘ح˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا ح˘˘ي˘˘ل˘˘شصت
روشضحب اذهو ةبانع ةيدلبب ةمواقملا
و را˘م˘ث˘ت˘شس’ا ة˘ن˘ج˘ل شسي˘˘ئر بئا˘˘ن ،
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا و ل˘ي˘غ˘ششت˘لا و ز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لا
دغلا لمأا ةيعمج شسي˘ئر و،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

حÓشصإ’ا ةيلمع يتأاتو.ةمواقملا يح
نا˘كشسلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘˘فر نأا د˘˘ع˘˘ب،
نع لكششملا اذ˘ه ن˘م ن˘يرر˘شضت˘م˘لا

ىلإا يواكشش ةدع م˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘م ق˘ير˘ط
اهلخدتب نيبلاطم ةيدل˘ب˘لا ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
ةرانإ’ا فيثكت و عشضولا حÓشصإ’
مÓظلا ميخ نا دعب ةشصاخ، ةيمومعلا

ةنايشصلا ةلق ةجيتن يحلا لماك ىلع
حر˘ط م˘ت ثي˘ح، ا˘نا˘˘ي˘˘حأا ا˘˘ه˘˘با˘˘ي˘˘غ و
ير˘˘ي˘˘شسم ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘مو ل˘˘˘كششم˘˘˘لا
طا˘ق˘ن˘لا حÓ˘شصإا ةدا˘عإا˘ب ة˘شسشسؤو˘م˘لا

U¢. Ü. ةيئوشضلا

ةيئابرهكلا تادادعلاو ت’وحملا بيكرت يف عورششلا دعب

شسيمخلا اذه ششيرلا عارذب انكسسم217 يح تانكسسب ةرفوتم نوكتسس ءابرهكلا
ىوتشسم ىلع ةيئابرهك ت’وحم6 ب اهددع ردقملاو ةيئابرهكلا ت’وحملا عشضوب زاغلنوشس حلاشصم مايق دعب شسيمخلا موي ءابرهكلاب ششيرلا عارذب انكشسم217 يح ناكشس ديوزت يف عورششلا رظتنملا نم
ةريبك ةاناعم دعب ةيئابرهكلا ةمدخلا هذهب دوزتلا متي نأا ىلعو اهتقو يف لاغششأ’ا فلتخم لامكتشسا متيلو تارامعلا ىوتشسم ىلع ةيئابرهكلا تادادعلا عشضوو تÓيشصوتلا يف عورششلا ةيلمعب مايقلاو يحلا

تاءارجإ’ا يف عورششلا مت كلذ رثإا ىلعو ءابرهكلا ريفوتب نيبلاطم ةبانعب «زاغلنوشس» زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةيريدم مامأا مرشصنملا عوبشسأ’ا لÓخ ةيجاجتحا ةفقوب ناكشسلا مايق بقع  تاءارجإ’ا هذه تءاج دقو
.تانكشسلا ىلإا كÓشسأ’ا ليشصوت مث نمو تارامعلاب ةيئابرهكلا تادادعلا اذكو يحلا ىوتشسم ىلع ةمزÓلا ةيئابرهكلا ت’وحملا بيكرت نم ةمزÓلا

MƒQjá aÉQê
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حاورأا ىلع محرتي ةرويدق
عسضرلا لافطألا

ربع «ةرويدق ن’دع » يرئازجلا مجنلا  رسشن
م˘حر˘ت ارو˘سشن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
«يداولا» يف عسضرلا لافطأ’ا حاورأا ىلع هيف
ةد’و˘لا حا˘ن˘ج ي˘ف ق˘ير˘ح ر˘ثإا او˘م˘ح˘ف˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا
يبر» :Óئاق رسصان نب ريسشب مأ’ا ىفسشتسسمب
.«مهمحري

حسشرتيسس له
اذه «نوبت»
؟ صسيمخلا

ريزولا نم ةبيرق رداسصم تلوادت
«نوبت ديجملا دبع«قبسسأ’ا لوأ’ا
ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘ف عر˘˘سش د˘˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’ا نأا
ن˘ع نÓ˘عإÓ˘˘ل ه˘˘سسف˘˘ن ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘˘ق ه˘˘ح˘˘سشر˘˘ت
كلذو يفحسص نايب ربع يراجلا
را˘م˘ع سضو˘خ˘ل ة˘ي˘م˘سسر ة˘˘ف˘˘سصب
متيسس يتلا ةيسسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
. لبقملا ربمسسيد21 موي اهؤوارجإا

لقلاب صصاخ عامتجا
ةعاسس رخآا ةديرج تملع
دقعنا هنأا رداسصم نم
رقمب  سصاخ عامتجا
فسشكلا مت لقلا ةيدلب

عورسشم نع هلÓخ
يف لثمتي  فرتحم
تاماق’ا نم ةعومجم
ةيقارلا ةيحايسسلا

ةيتامدخ قفارمب  ةمعدم
اهيلع فرسشي ةيلاع
يسسنوت تاسسارد بتكم
حرسش ثيح فرتحم
عباتملا سسدنهملا
ىقلي هلعج ام، وبناسض قيرط يف  ماهلا يحايسسلا عورسشملا هيوتحي ام و ليسصافتلا لك عورسشملل
ىظحت يتلا ةيلحاسسلا ةنيدملل ةرخاف ةفاسضإا نوكيسس  عورسشملا،ةينعملا تاهجلا لوبق و مامتها
نع كيهان ةقطنملاب ةدوجوملا ةيقدنفلا لكايهلل امعد نوكي و ،فايطسصا مسسوم لك ريبك لابقإاب
.اهل ةرواجملا قطانملا و  لقلا بابسشل ةماه لغسش بسصانمل هريفوت

نودتعي نويلام نورجاهم
 لجيجب ةيروسس  ةأارما  ىلع

لبق نم فينع ءادتع’ ةيروسس ةأارما تسضرعت
يف كلذو لجيج ةي’و ةمسصاعب نييلام اياعر
ة˘م˘سصا˘ع ا˘ه˘ل د˘ه˘سشت م˘ل ة˘قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ة˘ثدا˘˘ح
نايع دوهسش بسسحو ، لبق نم Óيثم سشينروكلا
ة˘ن˘ه˘م سسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرو˘سسلا ةر˘جا˘ه˘م˘لا نإا˘˘ف
نم رثكأا ذن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م عراو˘سشب لو˘سست˘لا
اياعر  ثÓث لبق نم ءادتع’ تسضرعت نيتنسس
مهرودب نوسسرا˘م˘ي ن˘يذ˘لاو ة˘ي˘لا˘م ة˘ي˘سسن˘ج ن˘م
سشي˘نرو˘كلا ة˘م˘سصا˘ع عراو˘سشب لو˘سست˘لا ة˘فر˘˘ح
يذ˘لا نا˘كم˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سضلا لÓ˘ت˘حا بب˘˘سسب كلذو
بسسحو ، م˘ه˘ت˘ن˘ه˘م ة˘سسرا˘م˘م ء’ؤو˘ه ه˘ي˘ف دا˘ت˘عا

ةيروسسلا ةباسشلا نإاف «لاقلاو ليقلا » رداسصم
تداكو ءادتع’ا اذه رثإا ةريطخ حورجب تبيسصأا
اذكو ةراملا سضعب لخدت ’ول اهتايح دقفت نأا

. ثداحلا يف اقيقحت اوحتف نيذلا ةطرسشلا لاجر

ةيطغتلا لاجم جراخ «رايمألا»
ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا عارذ ي˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘كأا
ةطلسسلا ىوتسسم ىلع مÓعإ’اب
تاباختنÓل ةلقتسسملا ةي˘ن˘طو˘لا
تايدلبلا ءاسسؤورل نكمي ’ هنأا
ناجللا عم نوا˘ع˘ت˘لا ن˘ي˘سضفار˘لا
ة˘ع˘جار˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا
وأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا فا˘ق˘يا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
ر˘ي˘غ م˘ه˘نإا» Ó˘ئا˘ق ا˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت
تاباخ˘ت˘ن’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م
تاباختن’ا نوناقل اقفو Óسصأا
.«ديدجلا

ةزارخ يح ينطاوم نم ةعئار ةردابم
ةعاسس ىتح ترمتسسا ةعسساو ةفاظن ةلمحب ةبانع ةي’وب بنعلا داو ةيدلبل ايرادإا عباتلا ةزارخ يح ونطاوم ماق
عيمج ةيلمعلا لمسشت نأا راظتنا يف ةمامقلا عمجو يسسيئرلا عراسشلا فيظنت مت نيأا سسمأا لوأا ةليل نم ةرخأاتم
تايدلبلا ءايحأا ىلع اهميمعت راظتنا يف ةقطنملا ناكسس ناسسحتسسا ةردابملا هذه تق’ دقو ،ةزارخ ءايحأا
.تاناسضيفلا بنجتلو ءاتسشلا لسصف لولح لبق ىرخأ’ا



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ىرــــق و ندــــم8875ددعلا9102 ربمتبسس52  ءاعبرألا10
www.akhersaa-dz.com

ىدل تاجاجتحا لحمو اديدسش اقلق فراطلا ةي’وب زكرم رويطلا ةريحب ةنيدمل ةيلخادلا تاقرطلا ةئيهت لاغسشأا رخأات راثأا
لاقتن’ا نود ةبرتأ’اب تاقرطلا درو رفحلا لاغسشأاب تماق يتلا عورسشملا زاجنإا ةكرسش ة’ابم’ ببسسب تارم ةدعل ةقطنملا ناكسس

فقوتت داكت ةئيطب دج ةريتوب عورسشملا لاغسشأا رييسستب ةينعملا ةكرسشلا نأا ’إا ،ةيلخادلا قرطلا ديبعتو عورسشملا ءاهنا ىلإا
.ةقطنملا ناكسس ىدل ةيموي بعاتم قلخ امم
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ةر˘ي˘ح˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب تفر˘˘ع ا˘˘م˘˘ك
يف ابيهر ارخأات فراطلاب رويطلا

لخاد تاقرطلا ةئ˘ي˘ه˘ت ع˘يرا˘سشم
ةريحب ةيدلبل يناكسسلا جيسسنلا

7002 ةنسس ذنم زكرم رويطلا

لا˘غ˘سشأا بب˘سسب تر˘خأا˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ط˘بر
ىتح ها˘ي˘م˘لا تا˘كب˘سش د˘يد˘ج˘تو
نع ةرابع تاقرطلا هذه تحسضأا

رفح˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ل˘م ة˘ي˘ل˘ب˘ج كلا˘سسم
ي˘ف ها˘ي˘م˘لا كر˘بو تا˘˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لاو
لوط دع˘بو .ةر˘طا˘م˘لا م˘سساو˘م˘لا
عور˘سشم ثع˘ب ةدا˘˘عإاو را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا

ةنيدملا لخاد تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت

ةنسس ذنم لجؤوم عورسشم وهو

لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا بب˘˘˘سسب5002

ةنيدملا زاغب ةقلعتملا ةروكذملا

برسشلا هايم تا˘كب˘سش د˘يد˘ج˘تو

م˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا بعا˘˘ت˘˘م نأا لإا

نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘عو ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت

د˘ق تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت عور˘˘سشم

ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘˘كر˘˘˘سش ى˘˘˘لإا د˘˘˘ن˘˘˘سسأا

تاقرط˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘فور˘ع˘مو

ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘لا ن˘م ة˘ي˘سصو˘˘ت˘˘ب

دمحم بتاكلب د˘ي˘سسلا فرا˘ط˘ل˘ل

نسسحأاب سسيل ةريخألا هذه نأا لإا

تلواقملا وأا تاكرسشلا نم لاح

ديعاوم مرتحت ل يتلا ىرخألا

لا˘ح و˘هو ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘سست

فراطلا ةيلو ع˘يرا˘سشم م˘ظ˘ع˘م

هذه ىلع تطح دق ةنعل اهنأاكو

.اهيلوؤوسسم فعسضل وأا ةقطنملا

ةنيدملا تاقرط ةئيهت عورسشمف

9.5 هردق غلبم هل دسصر يذلا

لمتكي مل لازل ميتنسس رييÓم

ة˘˘ياد˘˘ب ر˘˘مأا ح˘˘ن˘˘م م˘˘˘ت نأا ذ˘˘˘ن˘˘˘م

ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘˘خ لا˘˘غ˘˘سشألا

ةيلاحلا ةنسسلا ةيادب عم يسضاملا

عورسشملا ملسسي نأا ىلع9102

ة˘ياد˘˘ب ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا ة˘˘ت˘˘سس د˘˘ع˘˘ب

ناوج رهسش لÓخ يأا لاغسشألا

˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘سسا د˘˘˘ي˘˘˘عاو˘˘˘م نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ر˘˘خآا فرا˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
زا˘ج˘نإلا تا˘كر˘سش تا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها

دح ىلع ةيلولاب نيلوؤوسسملاو
را˘ثأا يذ˘لا ع˘سضو˘لا و˘˘هو ءاو˘˘سس
بب˘سسب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘˘كسس ق˘˘ل˘˘ق
هذ˘ه ن˘م د˘عا˘˘سصت˘˘م˘˘لا را˘˘ب˘˘غ˘˘لا
مهلزانم تل˘خد ي˘ت˘لا تا˘قر˘ط˘لا
ي˘ت˘لا لا˘حوألاو ر˘˘ح˘˘لا ز˘˘ع ي˘˘ف
لظ يف ةريخألا راطمألا اهتفلخ
تا˘ط˘ل˘سسل˘ل ق˘ب˘ط˘م˘˘لا تم˘˘سصلا
رويطلا ةريحب ةيدلب˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘كلا با˘˘ي˘˘غ˘˘لاو
تاطلسسلا يف ةلثمملا ةيسصولا
 . ةيئلولا

فراطلاب ةيومنتلا عيراسشملا لسشف لزاهم لسصاوت

رويطلا ةريحب ةيدلب ناكصس قرؤوي ةيلخادلا قرطلا ةئيهت لاغصشأا رخأات
قيرطب ايوقرت انكصس072 عورصشم

 رصشع ذنم هناكم حواري تلوزات
ةنتابب تاونصس

يوقرتلا ةغ˘ي˘سصب ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘حو072 عور˘سشم و˘ب˘ت˘ت˘كم لاز˘ي ل
دادسسناو ،ةرمتسسملا مهتاناعم عم ،مهتانكسس زاجنإا لامكتسسا نورظتني

نم اورداب ،نمزلا نم تاونسس01 ذنم مههوجو يف لولحلا باوبأا
تاهجلا فلتخم ىلإا مهلاغسشنا عفرو باوبألا عيمج قرط ىلإا اهلÓخ
نيكرات ،ءاسضق وأا ةرادإا نم ،اهلاح ىلع نامقل راد تيقب نكل ،ةينعملا
دفن نأا دعب ،نيريبك رمذتو نايلغ ةلاح يف تانكسسلا نم نيديفتسسملا

مهقوقح مهل لفكت ةيرذج لولح داجياو مهبلطم لاسصيا يف مهربسص
ةمعن لدب ةمقن ىلإا مهل ةبسسنلاب لوحت يذلا ،عورسشملا اذه نم
ميركلا سشيعلاو رارقتسسلا نامسضل نطاوم لك اهب ملحي يتلا نكسسلا
مامأا رسشاعلا هماع لخدي عورسشملا نأاو اسصوسصخ ،هتلئاع دارفألو هل
مامتإل عورسشملا زاجنإا لاغسشأا هل لكوملا لواقملا تنعتو لطامت

لظ يف ،ةبعسصو ةيسساق افورظ سشيعت يتلا ،ةلئاع072 تانكسس
كنبلا تاقحتسسم عفد نيبو ،مهبويج ترخن يتلا راجئتسسإلا ءابعأا
عورسشملا نإاف ،نيكتسشملا بسسحو ،مهرجأا نم ايرهسش سصتقي يذلا

يف ةريبك لامآا نونطاوملا هيلع قلعو9002 ةنسس قلطنا دق ناك
تاونسس ثÓثلا ىدعتي ل زيجو فرظ يف ،مهل قئل نكسس نامسض

63 ـب مÓتسسلا دعوم ددح دق ناك لواقملا نأا مغر ،ريدقت ىسصقأاـك

ىري نأا نود نمزلا نم دقعل ماد عقاوب اومدطسصا مهنأا ريغ ،ارهسش
يتلا تايولوألا نم تاب يذلا نكسسلا عم مهتاناعم يهنيو رونلا
ناف نيكتسشملا نم ددع بسسحو اذه ،ةرسسأا بر لك اهقيقحتل ىعسسي
،ةددحملا لاجآلا يف تانكسسلا مامتإا يف ةيئطابت بناج ىلإاو لواقملا
نكسسلا سصخي اميف ةرازولا طورسش رتفد مارتحا مدع ىلإا ىدعت دقف
اهرفوت يتلا دوجألا ةغيسصلا نوكت نأا هيف سضرتفي يذلاو يوقرتلا
هيف مرتحت مل عورسشملا اذه نأا ثيح غيسصلا ةيقبب ةنراقم ةموكحلا
ارخؤوم تملسس ةيعامتجا تانكسس نأا لب يوقرتلا نكسسلا دعاوق ىندأا

عورسشملا اذه يف اهؤوانب مت يتلا نم ربكا ةحاسسمو ةدوج تاذ تناك
.ةثراكلاب هوفسصو يذلا

ةباقرلا نع ةلوؤوسسملا ةهجلا نع تانكسسلا باحسصأا لؤواسست طسسو
رادسصإاو ءاسضقلا ىلإا ءوجللا دعب اسصوسصخ ،نكسسلا نم طمنلا اذهل

لواقملا نا لإا6102 ةنسس اهباحسصل ققسشلا حيتافم ميلسستب ماكحأا
ىلإا ءاملاو زاغلا ،ءابرهكلا تاكبسشب عورسشملا طبر دعب لمكي مل
طبرلا لباقم ةيفاسضإا طاسسقأا عفدب نيبتتكملا زتبي حبسصأاو ،اذه انموي
ىلإا مهتيبلاغ أاجل نأا دعب ةسصاخ مهتاناعم Óغتسسم ،تاكبسشلا هذهب
نيكتسشملا حلاسص يف نكت مل ماكحألا لك نأا لإا ىرخأا ةرم ءاسضقلا

زواجتي مل لاجآلا يف ميلسستلا مدعو ريخأاتلا نع سضيوعتلا نأا ثيح

تارادإلا لك تانكسسلا باحسصأا باج نأا دعبو ثيح ،جد فلأا05
ذخأا مدعو درلاب اولبوق اذه ينكسسلا عورسشملاب ةينعملا تاعاطقلاو
نأا رابتعاب ،ةيلوؤوسسملا لمحت نم نيسصلمتم دجلا لمحم مهلاغسشنإا
ةريبك لامآا نوكتسشملا قلعي ثيح ،ىلوألا ةجردلاب يراجت عورسشملا
مهقوقح عا˘جر˘ت˘سساو فا˘سصنإل ة˘يلو˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لا ي˘لاو˘لا ل˘خد˘ت ي˘ف
نم مهنيكمتو ةقلاعلا تانكسسلا لامكتسسل يقرملا ىلع طغسضلاو
ىلع اورم تلو ةعبرأا زجع نأا دعب ،نكمم تقو برقأا يف اهلÓغتسسا

عيطتسسي لهف ،مهفاسصنإاو لخدتلا نم ةرتفلا هذه لÓخ ةنتاب ةيلو
رسشع دعب مهتاناعم يهنيو نيبتتكملا حلاسصل لخدتلا يدمحم ديرف
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فصشكلل زكرم ىلإا تايعمجلا راد ليوحت
ةنتابب دحوتلا سضرم نع ركبملا

ةيدقفت ةرايز لÓخ ،يدمحم ديرف ةنتاب ةيلو يلاو سسمأا ،ىطعأا
ينارمعلا يرسضحلا بطقلاب اهرقم نئاكلا تايعمجلا راد ىلإا هتداق

لفكتلا ديسسجت راطإا يفو ،ةلغتسسملا ريغو اثيدح ةديسشملا،10 ةلمح
ةداعإل ةينقتلا حلاسصملل تاميلعت ى˘ط˘عأا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تلا˘غ˘سشنا˘ب
نع ركبملا فسشكلل زكرم ىلإا اهليوحتل ةمزÓلا لئاسسولاب اهزيهجت
مسسقو يكرح ليهأات ةعاق ىلع أاسشنملا يوتحي ذإا ،دحوتلا سضارمأا

  .يبسصع ردسصم ببسسب ايكرح نيقاعملا لافطألاب سصاخ

اذ˘ه ي˘ف ىوا˘كسشل ة˘يلو˘لا ي˘لاو ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘ت و
لقنتلا يف مهيوذو ىسضرملا ةاناعم نم دحلا فدهب اذكو ،سصوسصخلا
ةيلقعلا سضارمأÓل ةيئافسشتسسإلا ةسسسسؤوملاب ةدجاوتملا ةحلسصملا ىلإا
نم رظتني ذإا ،ةنتابب لافطألا طسسو دحوتلا تلاح ديازت مامأا ،رذعملاب
فاسضتل دحوتلا تلاحب عجنألاو لثمألا لفكتلا اذه أاسشنملا ليوحت
سصيسصخت سضام تقو يف اهلÓخ نم مت يتلا كلت ىلإا دوهجلا هذه
ةئفلا هذه جمد فدهب ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا نم ددعب ةيسسارد ماسسقأا
وهو .دحوتلاب ةباسصإÓل ةتوافتملا تلاحلا مامأا ،يوبرتلا طسسولا يف
ءايلوأا مهنم ام˘ي˘سس ة˘يلو˘لا ي˘ن˘طاو˘م ه˘لÓ˘خ ن˘م ىد˘بأا يذ˘لا رار˘ق˘لا
ىقلي نا يف لامآا مهلكو اريبك اناسسحتسسا دحوتلاب نيباسصملا لافطألا
.ةمزÓلا ةيانعلا مهءانبأا
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عئاسضبلا يلقان طاسسوأا سشيعت
نم ةلاح لجيجب ن˘ج˘ن˘ج ءا˘ن˘ي˘م˘ب
لعفب كلذو بسضغ˘لاو ل˘م˘ل˘م˘ت˘لا
يف ءلؤوه اههجاوي يتلا لكاسشملا

يف ببسستام وهو يمويلا مهلمع
ي˘ت˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حلا ن˘˘م ة˘˘جو˘˘م
يئلولا بتكم˘لا ل˘خد˘ت تب˘ل˘ط˘ت
ىلإا اعد يذلا سصاوخلا نيلقانلل
لكاسشمل˘ل ة˘ع˘ير˘سس لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا
. ةحورطملا

ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا ج˘˘˘ت˘˘˘حا د˘˘˘قو
اد˘يد˘ح˘تو  سصو˘خ˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا
موقت ي˘ت˘لا تا˘ن˘حا˘سشلا با˘ح˘سصأا
وحن ءانيملا ن˘م ع˘ئا˘سضب˘لا ل˘ق˘ن˘ب

هامسسام ىلع تا˘يلو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
يتلا نيلاي˘كم˘لا ة˘سسا˘ي˘سسب ءلؤو˘ه
لماعتلا يف فارطألا سضعب اهعبت
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا عو˘م˘ج ع˘م
دو˘جو ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م ءا˘ن˘ي˘م˘لا˘ب
ن˘م بنا˘ج˘لا اذ˘ه ي˘ف تازوا˘˘ج˘˘ت

ىلع نيلقانل ةيولوألا حنم لÓخ
مدع نع كيهان ، نيرخآا باسسح
ءلؤو˘˘ه ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا حو˘˘˘سضو
نو˘ل˘غ˘ت˘سشي ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لاو
مهنم تارسشعلا مرحام اهباسسحل
مهتاقحتسسم ىلع لوسصحلا نم
سضعب ل˘طا˘م˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا
نولقا˘ن˘لا ما˘ق ي˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ةديعب تاهجو ىلإا اهعئاسضب لقنب
ام لكب تاقحتسسملا هذه عفدو

بعا˘˘˘ت˘˘˘م ن˘˘˘ع كلذ ن˘˘˘ع بتر˘˘˘ت
مهسضعب يسضقي نيذلا ني˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل
باو˘بأا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تا˘˘عا˘˘سس
لوخدلاب هل نذؤوي نأا نود ءانيملا
ن˘م نور˘خآا نو˘ل˘قا˘ن د˘ج˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
تاقÓ˘ع˘لاو  ةو˘سضح˘لا با˘ح˘سصأا

ن˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا ل˘ك ن˘ي˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
. يرحبلا ءاسضفلا اذه جولول

ي˘˘ئلو˘˘لا بت˘˘كم˘˘ل˘˘ل ق˘˘ب˘˘˘سسو
ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
نم لخدتلا ىلإا  اعد نأا سصاوخلا
لو˘ل˘ح دا˘ج˘يا˘ب ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا ل˘˘جأا
نمز˘م˘لا لا˘كسشإلا اذ˘ه˘ل ة˘ع˘ير˘سس
ثادحتسسا ةرورسض ىلع ادكؤوم
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ن˘˘ح˘˘سشءا˘˘ط˘˘سسو

املثم ءلؤوهل دامتعا حنمو ءانيملا

ئناوملا فلتخمب هب لومعم وه

ميظنت لجأا نم ةينطولاو ةيملاعلا

فلتخمو نيل˘قا˘ن˘لا ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا

داريتسساب موقت يتلا تاسسسسؤوملا

لبق  نجنج ءانيم ربع داومو علسس

، تا˘يلو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن

بتكم˘لا م˘سسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا لا˘قو

سصاوخلا عئاسضبلا لقنل يئلولا

رومألا نأاب ةقباسس تاحيرسصت يف

اذ˘ه ى˘ل˘ع ي˘سضم˘ت نأا ل˘ي˘ح˘ت˘سسي

هذه ةيقادسصم ىلع اظافح وحنلا

نا˘ح ه˘نأاو ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

يتلا نيلقانلا ةاناعم ءاهنإل تقولا

. رخآا ىلإا موي نم مقافتت

 نيلايكملا ةسسايسسل دح عسضوو نحسش ءاطسسو ثادحتسساب اوبلاط/ لجيج

نجنج ءانيمب سصاوخلا نيلقانلا طصسو ءايتصساو رمذت
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ة˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف
ل˘ف˘كت˘˘لا فور˘˘ظ و ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
نامسضلا » راعسش تحتو، نمؤوملاب
لÓ˘˘خ م˘˘كق˘˘فار˘˘ي ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا

ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل »ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا م˘˘كرا˘˘سسم
ه˘تا˘طا˘˘سشن را˘˘طإا ي˘˘ف و،ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ةيراوجلا ةيمÓعلاو ةيسسيسسحتلا
تائف فلتخم فيرعت ىلإا ةيمارلاو،
مهتامازتلاو مهقوقحب ني˘ن˘طاو˘م˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘سضلا لا˘ج˘م ي˘ف
ق˘ل˘ط˘ي ،ة˘ب˘ل˘ط˘لا ة˘˘ئ˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سسلو
تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘˘سصلا
ةملاقب ءارجألا لامعلل ةيعامتجلا

كلذو ، ةيسسيسسحتو ةيمÓعا ةلمح
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ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لا يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا
عوبر ربع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
قودنسصلا سصسصخ دق و، نطولا

تاءا˘سضف ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ة˘فا˘ك ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا
دسصق ةيعماجلا دهاعملاو زكارملا
ل˘ك حر˘ط˘˘ب ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلا
تاءار˘˘جإا لو˘˘ح م˘˘ه˘˘تارا˘˘سسف˘˘ت˘˘سسا
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضلا ىد˘˘˘˘˘ل با˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘نلا
˘ما˘يألا ل˘ل˘خ˘ت˘ت˘سسو، ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
لوح تارسضاحم ميدقت ةيمÓعلا
نامسضلا اهحنمي يتلا تازايتملا
تارا˘طإا ا˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ي ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
هذه نوكتسسو ةيئلولا تلاكولا

ةبلطلا ةو˘عد˘ل ة˘سصر˘ف ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
تا˘ب˘ل˘ط تا˘ف˘ل˘م او˘عدوأا ن˘يذ˘˘ل˘˘لا
لكايه نم برقتلل ءافسشلا ةقاطب
هذه جردنتو.اه˘ب˘ح˘سسل قود˘ن˘سصلا
ةبلطلا فيرعت قايسس يف ةردابملا
مهتابجاوو مهقوقحب ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
اذ˘كو ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا نا˘˘م˘˘سضلا ءازإا
نمؤوملا ةفسصل مهباسستكا ةيناكمإا
لوسصحلا لÓخ نم ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ه˘ل

لوخي ثيح ،ءا˘ف˘سشلا ة˘قا˘ط˘ب ى˘ل˘ع
لو˘ع˘ف˘م˘لا يرا˘سسلا نو˘نا˘ق˘لا م˘ه˘˘ل
يف ةينيعلا تاءادألا نم ةدافتسسلا

اذكو سضرملا ىلع نيمأاتلا لاجم
ثداو˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘سضلا˘˘ف،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘م˘هأا ي˘سست˘كي ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

روحم جردأا ثيح ،تائفلا فلتخمل

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت

م˘ه˘ل ن˘مؤو˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا فور˘ظو

تايولوأا نمسض نمربتعت ايعامتجا

قودنسصلل يجيتارتسسلا ططخملا

رد˘˘ج˘˘تو، ه˘˘تلا˘˘غ˘˘سشنا م˘˘هأا د˘˘˘حأاو

ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا دد˘˘˘ع نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘سشإلا

غلب  ةملاق ةلاكو ىلإا نيبسستنملا

ة˘ب˘ل˘ط˘لا دد˘عو بلا˘˘ط42 592.

يعماجلا مسسوملا لÓخ نيلجسسملا

ن˘˘˘˘ع د˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م0202-9102

تاقاطب ددع غلب امك ،بلاط0003

739ةئفلا هذه ىلإا ةملسسملا ءافسشلا

.ةقاطب12

 نييعماجلا ةبلطلا ةدئافل ةيصسيصسحتو ةيمÓعإا ةلمح مظني ةملاق «سسانك»

سسئارعلا وأا ىمدلا نولاصصل ىلوألا ةينطولا مايألا تايلاعف عم  دعوم ىلع وزو يزيت
ةريدم هتفسشك ام بسسح و . »سسئارعلا وأا يمدلا نولاسصل ىلوألا ةينطولا مايألا»  تايلاعف عم دعوم ىلع دغلا موي ةحيبسص ةرجرج ةمسصاع نوكتسس
يف قرف نيوكت  ىلإا لوسصولا لجأا نم نفلا اذهب مامتهلا و  نيمثت وه  ةرهاظتلا هذه ميظنت نم فدهلا نإاف نايزموق ةليبن ةديسسلا ةيلولاب ةفاقثلا

لÓخ رطسسملا جمانربلا سصخي اميف امأا و . لافطألا و بابسشلل  ةسصاخ ةريثك تلاسسر ليسصوت  هلÓخ نم نكمي نفلا اذه نأاب ةفيسضم لاجملا اذه
تاطاسشنلا نم ديدعلا ميظنت متيسس هنأاب ةدكؤوم . ةيلولاب ةيبرتلا ةيريدم عم قيسسنتلاب نوكيسس مظنملا جمانربلا نأاب ةلوؤوسسملا سسفن تدكأا ةبسسانملا هذه
مويلا راهن لÓخ نوكتسس ةرهاظتلا هذه حاتتفا ميسسارم نأاب ةفيسضم بابسشلاو لافطأÓل هجوملا يجوغاديبلا نيوكتلا لاجم اهنم تركذ ةفلتخملا
يف و .» زوقاراقلا سسئارع» و  ىمدلل سضراعم ةدع ميظنت متي نيأا   . وزو ىزيتب يرمعم دولوم ةفاقثلا رادب سضورعلا ةعاق ىوتسسم ىلع نينثلا
فرعيسس امك قرفلا و تايلولا نم ديدعلا  ةكراسشم جمانربلا اذه دهاسشيسس هنأاب ةيلولاب يفاقثلا عاطقلا نع ىلوألا ةلوؤوسسملا تفاسضأا رخآا قايسس
ةعانسصلا لاجم يف ةينيوكت تاسشرو ميظنت جمانربلا للختي امك تنسشومت نيع ةيلول سسئارعلا حرسسمل ينطولا يفاقثلا  ناجرهملا ةظفاحم ةكراسشم
تاطاسشنلا روسضحل نولاسصلا اذه فاسشتكا  لجأا نم وزو يزيت ةيلو ناكسسل ةسصرف نوكتسس ةرهاظتلا هذه نإاف ىرخأا ةهج نم و. ىمدلا كيرحت و
. لافطألا و رابكلل ءاوسس ةيسضارعتسسلا و ةيهيفرتلا
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ةليكصشتلا يف ةروث ثادحإا يوني

 ةمداقلا هططخ يف يسساسسأا رسصنعك رسصان نب ىلع لوعي نÓيم بردم
ليكصشت يف ةروث ثادحإا يلاطيلا نÓيم يدانل ينفلا ريدملا ،ولوابمايج وكرام يوني
دق نÓيم ناكو ،مصسوملا اذه جئاتنلا تعجارت نأا دعب ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ قيرفلا

نم طقف طاقن6 ىلع لوصصحلا ىلإا ةفاصضإلاب ،ارخؤوم رتنإا مامأا بصضغلا يبراد رصسخ
نإاف ،يلاطيإلا ““وتاكريم ويصشتلاك““ عقومل اقفوو ،يلاطيإلا يرودلاب تلوج4 لوأا
ايلي˘ب سسا˘كو˘ل ن˘م لد˘ب نÓ˘ي˘م ط˘صسو ط˘خ ي˘ف ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا ير˘ئاز˘ج˘لا ما˘ح˘قإا
ليكصشتلا ىوتصسم ىلع اهب مايقلا ولوابمايج يوني يتلا تارييغتلا ةمدقم يف نوكيصس
يعقوم ايربلاك ديفادو زيدنانريه ويث لتحيصس نيريهظلا ىوتصسم ىلعو ،يصساصسألا

نيب ولوابمايج لصضافيو ،يصساصسألا ليكصشتلا يف يتنوك وينوطنأاو زيغيردور ودراكير
ظفاحيصس ام˘ن˘ي˘ب ،ن˘م˘يألا ط˘صسو˘لا بعل ز˘كر˘م ي˘ف ي˘صسي˘ك كنار˘فو سشت˘ي˘نور˘ك ي˘صضار
ليكصشتلاب هتناكم ىلع وايل لي˘ئا˘فارو كي˘ت˘نو˘ي˘ب فو˘ت˘صسير˘كو و˘صسو˘صس مو˘ج˘ه˘لا ي˘ثÓ˘ث
.يصساصسألا
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يدوعسسلا يرودلا يف ايدسصت رثكألا يحلوبم
ايدصصت رثكألا ،ينطولا بختنملاو يدوعصسلا قافتلا سسراح ،يحلوبم سسيار ربتعي
يف ،سسيار حجنو ،نآلا ىتح نيفرتحملل ناملصس نب دمحم ريمألا سسأاك يرود يف
ةدحولا ىلع قيرفلا زوف يف مهاصسو ،قيرفلا عم تايرابم4 يف ةرك61ـل يدصصتلا

سسراح يناثلا زكرملا يف ءاجو ،يلهألاو يلصصيفلا مامأا رصسخ قافتلا نكل ،مزحلاو
مث ،طقف تايرابم3 لÓخ (41) ينرقلا زاوف مث ،ايدصصت51ـب ةلصسع كيلم ،مزحلا

سسراح ي˘ثو˘ل˘ث˘م˘لا ن˘م˘يأا م˘ه˘ف˘ل˘خ ءا˘جو.(41) ا˘ه˘بأا سسرا˘ح ،يد˘م˘ح˘م˘لا ي˘لا˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
21) ،كمصض سسراح ينامحر نيدلا سسمصشو ،ءاحيفلا سسراح عيفصش رماعو ،ةلادعلا

مصسوملا ًايدصصت رثكألاو ،حتفلا سسراح ،لافوك ميصسكام نأا ركذي ،““تايرابم4 يف
.ةمئاقلا يف دجاوتي مل يصضاملا
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ةديلبلا ـب ركاصشت ىفطصصم بعلمب

 لبقملا ربوتكأا01 موي ايدو ةيطارقميدلا وغنوكلا نوهجاوي ““رضخلا““

¯ hd«ó.±

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘م ل˘˘ح
نصسحأاك عبارلا زكرملا يف ،يصضاملب لامج

فينصصت بصسح،9102 ماعل ملاعلا يف بردم
لفح لÓخ فين˘صصت˘لا اذ˘ه ءا˘جو ،““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““

بعلو بردم نصسحأل افيفلا زئاوج عيزوت

لامصش ونÓيم ةن˘يد˘م˘ب8102/9102 مصسومل
بخا˘˘ن˘˘لا ل˘˘ت˘˘حاو ،سسمأا لوأا ءا˘˘صسم ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
بردم عم ةف˘صصا˘ن˘م ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ن˘ي˘ت كير˘يإا يد˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا مادر˘˘ت˘˘صسمأا سسكا˘˘جأا

بردم قبصسي ملو ،ةطقن62 عومجمب ،غاه
نيبردم ةثÓث ىوصس قباصسلا ليحدلا يدان
بيب ينابصسلاو ،بولك نغروي يناملألا مهو

و˘˘˘ي˘˘˘صسيروا˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرألاو لو˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا م˘ج˘˘ن˘˘لا ئ˘˘جا˘˘فو ،و˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ت˘˘كو˘˘ب
ىلع هتيوصصتب عيمجلا ودلانور ونايتصسيرك
ةزئاج يف يصضاملب لامج ينطولا بخانلا

تيوصصت ناك ثيح ،ملاعلا يف بردم لصضفأا
:ي˘تآلا ل˘ك˘˘صشلا ىل˘˘ع ود˘˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘صسير˘˘ك

،لوألا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ““سسو˘˘ت˘˘نا˘˘صس ود˘˘˘نا˘˘˘نر˘˘˘ف““
و ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ““ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج““
ردجتو ،ثلاث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ““بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي““
يزيل˘ج˘نإلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل برد˘م نأا ىلا ةرا˘صشإلا

بردم لصضفأاك ةزئاجلاب جوت بولك نغروي
يرود بقل˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘ت د˘ع˘ب كلذو م˘لا˘ع˘لا ي˘ف
ع˘˘صضو ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ي˘˘˘فو ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘با

مجن ،حÓصص دمحم يرصصملا يصضاملب لامج
ة˘م˘ئا˘˘ق سسأار ىل˘˘ع ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ملاع˘لا ي˘ف بعل ل˘صضفأا ةز˘ئا˘ج˘ل ه˘تارا˘ي˘ت˘خا

يلود˘لا دا˘ح˘تلا ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لا9102 ما˘ع˘˘ل
راتخا ،حÓصص بنا˘ج˘بو ،““ا˘ف˘ي˘ف““ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل
زكرملا يف ينا˘م و˘يدا˘صس ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا ي˘صضا˘م˘ل˘ب
عفادملا هلي˘مزو ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل م˘جا˘ه˘م ،ي˘نا˘ث˘لا
رطيصسيل ،اثلاث كيد ناف ليجريف يدنلوهلا
،يرئازجلا برد˘م˘لا تارا˘ي˘ت˘خا ىل˘ع ر˘ف˘ي˘ل˘لا

ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘صصو د˘˘˘ق كيد نا˘˘˘ف نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي

هبناجب تمصض يتلا نيح˘صشر˘م˘ل˘ل ةر˘صصت˘خ˘م˘لا
د˘ئا˘ق ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ن˘˘م Ó˘˘ك
ونايتصسيرك يلاغتربلاو ،يناب˘صسإلا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب
م˘ل ا˘م˘ي˘ف ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي مو˘ج˘ه م˘ج˘ن ،ود˘لا˘˘نور
،ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘م وأا حÓ˘˘صص ل˘˘صصي

ةطقن83ـب يناثلا زكرملا كيد ناف لتحاو
د˘˘صصح يذ˘˘لا ي˘˘صسي˘˘م ف˘˘ل˘˘خ ،تيو˘˘صصت˘˘لا ي˘˘˘ف

لتحا اميف ،ةطقن84 هدصصح دعب ةزئاجلا

هيلي ،ة˘ط˘ق˘ن62ـب ع˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا حÓ˘˘صص

.ةطقن32 ـب اصسماخ ينام ويداصس
د˘˘˘ئا˘˘˘ق ““سسيرو˘˘˘˘ل و˘˘˘˘غو˘˘˘˘ه““ ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك تو˘˘˘˘صص و
بخانلا ““ناصشيد يديد““ و يصسنرفلا بختنملا
لصضفأا  ةزئا˘ج ي˘ف ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا

ىلع ““سسيرول““ توصص ثيح.ملاعلا يف بردم
يف ،ملاعلا يف بردم لصضفأا ثلاثك يصضاملب

بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا برد˘˘˘م ““نا˘˘˘صشيد““ ح˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح
ل˘صضفأا ي˘نا˘ث˘ك ي˘صضا˘م˘ل˘ب˘˘ل ه˘˘تو˘˘صص ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

““ي˘صسي˘صس و˘ي˘لأا““ تو˘صص ا˘م˘ك.م˘لا˘ع˘لا ي˘˘ف برد˘˘م
لا˘˘م˘˘ج ىل˘˘ع ي˘˘لا˘˘غ˘˘ن˘˘صسلا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘˘م

تقولا يف.ملاعلا يف بردم لصضفأاك يصضاملب
تابخت˘ن˘م ةدا˘ق ““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““ ه˘ي˘ف تح˘صضف يذ˘لا

يصضاملب لامج عصضو اوصضفر ةريثك ةيبرع
ي˘˘ف˘˘ف ،ىلوألا ثÓ˘˘ث˘˘لا بتار˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م يأا ي˘˘˘ف
نادوصسلا تابختنم ةداق ظفح يذلا تقولا

ءا˘م ر˘ط˘قو تارا˘مإلاو ا˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘مو نا˘˘م˘˘عو
نيبردم رايتخا نورخآا لصضف, برعلا هجو
ق˘˘ق˘˘ح ي˘˘بر˘˘ع برد˘˘م با˘˘صسح ىل˘˘ع ن˘˘ير˘˘˘خآا
ءÓيإا نودو ةليلق رهصشأا فرظ يف ليحتصسملا
ا˘م سسك˘ع ةو˘خألاو مد˘لا ط˘باور˘ل را˘ب˘ت˘˘عا يأا

لوأا حÓصص دمحم عصضو يذلا يصضاملب هلعف
ل˘صضفأا ىل˘ع ه˘ت˘يو˘˘صصت ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘مـب ا˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م

ا˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ن ةدا˘˘˘˘ق تو˘˘˘˘صص ةرا˘˘˘˘صشإÓ˘˘˘˘ل .بعل
ا˘˘ي˘˘كر˘˘تو لا˘˘غ˘˘ن˘˘صسلاو ا˘˘صسنر˘˘فو لا˘˘˘غ˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘لاو
تابختنم ةداق ىلإا ةفاصضإا,ينطولا بخانلل
اهعما˘صسم ل˘صصو ىر˘خأا تارا˘ق ن˘مو ة˘ي˘ق˘ير˘فإا

ل˘ت˘ح˘ي˘ل نا˘ك يذ˘لا ي˘صضا˘م˘ل˘ب ه˘ل˘ع˘ف ا˘˘م ىد˘˘صص
ل ول لويدراوغو بولك دعب ةثلاثلا ةبترملا

.برعلا ةنايخ

بناجأ نوبردمو نوبعق هيلع توص يذلا تقولا يف رضخلا بردم اوناخ برعلا

 بولك نغروي ىلع يسضاملب لسضفي ودلانور ونايتسسيرك

 سيمخلا اذه لصولا ءاقل يف ءادفا نيسحتب يتارامإلا نيعلا ريهامج دعي نايزم
اهنا ول امك نوكتصس ،مدقلا ةركل يبرعلا جيلخلا يرود نم ةيناثلا ةلوجلا نمصض ““ليبعز““ يف هبعلم ىلع سسيمخلا اذه لصصولا ةهجاوم نأاب ،نايزم نمحرلا دبع يرئازجلا يتاراملا نيعلا قيرف بعل لاق

،بقللا ىلع ةصسفانملا وحن مهراوصشم ةلصصاومل ،ةارابملا ةجيتنب زوفلا قيقحت يف مهدعاصست ةريبك ةيريهامج ةدناصسم ىلع لوصصحلا يف نولمأاي هؤوÓمزو هنأاب دكاو ،““دياز نب عازه““ بعلمب يرجتصس
ايلاح نحن““ :لاقو ،اهجراخ وأا نيعلا ةنيدم يف ةماقم ةارابملا تناك ءاوصس ،يبرعلا جيلخلا يرود يف قيرف يأا ةهجاوم ىصشخي ل نيعلا نأاب ةيفحصص تاحيرصصت يف قباصسلا ةمصصاعلا داحتا بعل فاصضأاو

ةمهملا ةهجاوملل اريصضحت هتابيردت ““ميعزلا““ فنأاتصساو ،““قيرف يأا ةهجاوم ىصشخي ل نيعلا يدانف ،دياز نب عازه بعلم يف ءاقللا سضوخن انك ول امك مههجاونصس ،لصصولا مامأا سسيمخلا اذه ةمهم ةارابم انيدل
يبلصسلا لداعتلاب مهراوصشم اولهتصسا دق سضرألا باحصصأا نأا اصصوصصخ ،نينثا ىلع ةمصسقلا لبقت ل ةارابم يف ،ةصسفانملا نم ةيناثلا ةلوجلا تايرابم ةمق يف ،لصصولا باصسح ىلعً Óيقث افيصض لحي امنيح

زوفلا قيقحت نم نكمتن نأاو ،ءادألا نصسحت لواحنصس““ :لاقو ،ءابلك داحتا ةارابم ويرانيصس يدافتل ،ةلبقملا ةلوجلا يف قيرفلا ءادأا نيصسحت ىلع لمعلاب نايزم دعوو ،رصصنلا مامأا ““يبد رب““ يبريد يف

hd«ó.±.““ءاقللا رمع نم ةريخألا ةقيقدلا يف زوفلا ليجصست انعطتصسا امنيح ،ةيصضاملا ةعمجلا انعم ثدح ام لثم ،ةريخألا قئاقدلا ىلإا لوصصولا لبق ةارابملاب

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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قا˘˘فو ف˘˘ي˘˘صضلا ىل˘˘ع ياد ن˘˘ي˘˘صسح ر˘˘صصن ق˘˘˘ير˘˘˘ف زا˘˘˘ف

ةارابم يف3 –4 ةجيتنب سسما لوا ءاصسم فيطصس
ةلوطب قÓطنا ذنم ةراثا تايرابملا رثكا نم ربتعت
ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب يدا˘م˘ح ر˘م˘ع بع˘ل˘م˘ب ي˘لا˘ح˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ن˘˘م ة˘˘صسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘صض
ءاقللا فادهأا لجصسو ،مدقلا ةركل ىلوألا ةفرتحملا

ةدئافل (71) نامتوبو (46 و02 و4) مودرز نم لك

حلاصصل (84) يبيرعلو (35 و64) عبيوصسو ،ةحÓملا
دعبا ىلا ةبيرغ ةارابملا تناكو ،““يفياطصسلا رصسنلا““
يوق لوا اطوصش ةحÓملا ءانبأا مدق ثيح ،دودحلا

طو˘صشلا ة˘ياد˘ب ي˘ف سسك˘ع˘لاو ،فو˘ي˘صضلا سسك˘ع ،اد˘˘ج
ةجيتنلا ليدعت يف يوصضم لابصشا حجن نيا يناثلا

لعج يذلا رملا ،طقف قئاقد ةينامث نوصضغ يف
نا˘مر برد˘م˘لا ىل˘ع مو˘ل˘لا˘ب نو˘ق˘ل˘ي ة˘حÓ˘م˘لا را˘˘صصنا
هدر˘ط˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،اد˘ج دود˘ح˘م˘لا˘˘ب هو˘˘ف˘˘صصو يذ˘˘لا

ة˘ير˘صصن˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘صست نا ل˘˘ب˘˘ق ،ئ˘˘ف˘˘ك برد˘˘م بل˘˘جو
حنم يذلا ،زوفلا فده ليجصست نم نكمتتو اهنزاوت
د˘ع˘بو ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف را˘صصت˘نا لوا ة˘ير˘˘صصن˘˘ل˘˘ل
ةيرصصنلا تقترا مصسوملا يف لوألا زوفلا اهليجصست
مجنو ةركصسب داحتا نم لك ةقفر عباصسلا فصصلا ىلإا

قا˘فو˘لا ل˘ت˘ح˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف ،طا˘ق˘ن6 عومجمب ةر˘ق˘م

ةرواصسلا ةبيبصش ةقفر ،طاقن4 ديصصرب21 ةبترملا
.نيتهجاوم نم ةصصوقنملا

¯ S°∏«ªÉ¿.Q  

ن˘˘م ي˘˘ب˘˘يا˘˘ط ع˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘ل
ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
اذه داحتلا عم˘ج˘ت˘صس ي˘ت˘لاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا
˘مد˘ع بب˘صسب و˘يزرأا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا˘˘ب تب˘˘صسلا

ي˘ت˘لا ة˘با˘˘صصإلا ن˘˘م ءا˘˘ف˘˘صشل˘˘ل ه˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘ت
،ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘صس ءا˘ق˘ل ي˘ف ا˘ه˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا و˘˘يزرأا ةارا˘˘ب˘˘م نو˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صسو
اهيف بيغي يتلا ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ةكراصشملا هيلع رذعت نأا دعب بعÓلا

ةيدولو˘م ما˘مأا ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘جر˘خ˘لا ي˘ف
يروحملا عفادملا قحتلي ملو ،ةملعلا

ه˘˘نأل تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م سشا˘˘˘ن˘˘˘ك

دعب ةبعصص ةيصسفن ةلاح يف دجاوتي
تبصسلا موي هقيقصشل ئجافملا توملا
وه بعÓلا ةمدصص نم داز امو ،يصضاملا
قدنف يف قيرفلا عم دجاوتي ناك هنأا
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ف˘ي˘ط˘صسب با˘صضه˘˘لا

ىلإا هقي˘ق˘صش ل˘ق˘ن˘تو ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م
ه˘مÓ˘˘عإا ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘صصي˘˘صصخ ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
رظتنيو ،ةبانع ىلإا هعم داعو ربخلاب
ةارابملا نم ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ه˘ي˘ف˘ع˘ي نأا
بب˘˘صسب و˘˘يزرأا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ما˘˘مأا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

ديزملا هحنم متيصسو ،هتيزهاج مدع
ل ،ه˘صسا˘ف˘نأا د˘ي˘ع˘ت˘صسي ي˘ك˘˘ل تقو˘˘لا ن˘˘م
ي˘˘ف ل˘˘ح يأا ة˘˘صساو˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘لا كل˘˘˘م˘˘˘ي
و˘يزرأا ي˘ب˘م˘لوأا ما˘مأا ة˘مدا˘ق˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
رو˘ح˘م ي˘ف سساو˘م ىل˘ع دا˘م˘ت˘علا ىو˘صس

ثي˘˘ح ي˘˘˘بور˘˘˘خ ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز ع˘˘˘م عا˘˘˘فد˘˘˘لا

نأا د˘ع˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ي˘ف ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا دد˘˘ج˘˘ي˘˘صس

ءاقللا يف روحملا يف ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘عا

،ة˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ما˘˘˘مأا ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا

تارا˘˘ي˘˘خ ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا كل˘˘˘م˘˘˘يلو

ي˘ب˘يا˘ط نأل عا˘فد˘لا رو˘ح˘م ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك

ةكراصشملل ز˘ها˘ج ر˘ي˘غ سشا˘ن˘كو با˘صصم

.ةمداقلا ةجرخلا يف

دارفنا ىلع نوبردتي طيرسشوبو حلاب ،ةبطوب
ةبطوب رصسيألا ريهظلا نم لك بردت

ناديملا طصسو بعلو حلاب مجاهملاو

ي˘فو سسمأا ط˘ير˘صشو˘ب ر˘ت˘ن˘ع ي˘عا˘فد˘˘لا

ببصسب دارفنا ىل˘ع فا˘ن˘ئ˘ت˘صسلا ة˘صصح

تا˘با˘صصإلا سضع˘ب ن˘م ي˘ثÓ˘ث˘لا ةا˘نا˘˘ع˘˘م

ي˘ف او˘ج˘مد˘ن˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ة˘ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘لا
،مو˘ي˘لا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ع˘˘م تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

نإا˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘نردا˘˘˘˘˘صصم ه˘˘˘˘˘تد˘˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘˘م بصسحو
مه˘ن˘ك˘م˘يو ق˘ل˘ق˘ل˘ل و˘عد˘ت ل م˘ه˘تا˘با˘صصإا
ةجرخلا يف ةيداع ةفصصب ةكراصشملا
.ويزرأا يبملوأا مامأا ةمداقلا

ةعومجملا عم جمدنيو ةباسصإلا نم ىفسشي ةفلخ
يتلا ةباصصإلا نم ةفلخ سسراحلا يفصش
دقو ،ءاعبرألا لمأا ءاقل يف اهل سضرعت
ع˘˘صضخ ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو ة˘˘حار سسرا˘˘ح˘˘˘لا لا˘˘˘ن
سضكرلا يف عرصشو ةيجÓعلا سصصصحلل

ءاو˘جأا ىلإا دو˘ع˘ي نأا ل˘ب˘ق دار˘˘ف˘˘نا ىل˘˘ع
برد˘˘˘م فار˘˘˘صشإا تح˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
نيصسراحلا ع˘مو داد˘ق˘م م˘ي˘ل˘صس سسار˘ح˘لا
ةفلخ سسراحلا دجيصسو ةعمجو دباعلا

ه˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘م ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا ي˘˘˘ف تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘˘صص
ق˘˘˘لأا˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘صسألا
يصساصسأاك كراصش يذ˘لا ة˘ع˘م˘ج سسرا˘ح˘لا

ةيدولومو نازيلغ عيرصس يتهجاوم يف
ةيرذع ىلع ظافحلا يف حجنو ةملعلا
.هكابصش

اءاسسم00:61 ىلع ويزرأا مامأا ةنوب ةلباقم
يف رييغت ةينطولا ةطبارلا تثدحأا

ةلوطب˘لا ن˘م6 ةلوجلا ءاق˘ل ة˘ج˘مر˘ب
يبملوأاب ةبانع داحتا عمجيصس يذلاو
اذ˘˘ه ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا تج˘˘مر˘˘ب ثي˘˘˘ح و˘˘˘يزرأا

ن˘ع لد˘ب اءا˘˘صسم00:61 ىل˘˘ع تب˘˘صسلا

انددع يف انفصشك دقو ،اءاصسم00:91
تما˘ق ة˘ي˘با˘ن˘˘ع˘˘لا ةرادإلا نأا ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا

ثاد˘حإا تب˘ل˘طو ة˘ط˘˘بار˘˘لا ة˘˘ل˘˘صسار˘˘م˘˘ب
اهنأا ةصصاخ ةارابملا تيقوت يف رييغت

بصسا˘ن˘˘ي ل اءا˘˘صسم00:91 ىلع اهب˘ع˘ل
ةر˘˘صسأا بغر˘˘تو ،را˘˘صصنألاو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ن˘م دد˘ع ر˘˘ب˘˘كأا با˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘صسل دا˘˘ح˘˘تلا
نم ةمداقلا ةارابملا يف ““ز˘نا˘غ˘ي˘لو˘ه˘لا““
م˘˘ه˘˘ع˘˘فدو ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ع˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشت ل˘˘˘جأا
.مصسوملا يف يناثلا راصصتنلا قيقحتل

¯ ±.hd«ó

نأاصشب حصضتت دÓبلا يف ايلعلا تاطلصسلا ةطخ تأادب

يلاملا رييصستلاب ةيمومع ةيداصصتقا تاكرصش لفكت

بصسحبو ،ةفرتح˘م˘لا ة˘يد˘نأÓ˘ل ي˘ل˘ك˘ي˘ه˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو

رييصست ىلوتيصس ““زاغلنوصس““ عمجم ناف ةدكؤوم رداصصم

ةقÓ˘ع˘ل˘ل ه˘با˘صشم و˘ح˘ن ىل˘ع ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف
نرقلا تايني˘نا˘م˘ث ي˘ف ن˘ي˘فر˘ط˘لا ع˘م˘ج˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا
““زاغلنوصس““ عمجم ناف ،رداصصملا تاذ بصسحو ،يصضاملا

دا˘ح˘تا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا بل˘ط ن˘م و˘ه ه˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم لÓ˘˘خ ن˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا ىل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ،ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا

تا˘كر˘صشلا ن˘م ““زا˘غ˘ل˘نو˘صس““ ع˘م˘ج˘م د˘ع˘يو ،ا˘م˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
،لصصتم قايصس يفو ،ايلاح ةمصصاعلا داحتل ةيعارلا

ةيمومعلا لاغصشأÓل ““راديصسوك““ عمجم لفكتي نا ررقت

ع˘م˘ج˘م ة˘قÓ˘ع دو˘ع˘تو ،ل˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ف˘˘ب

،يصضاملا مصسوملا ىلإا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صشب ““راد˘ي˘صسو˘ك““

دق ةموكحلا نأا راصشي ،قيرفلا ةاعر نم حبصصأا امدعب

يتلا تاكر˘صشلا ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع ،ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘صسألا ن˘ل˘ع˘ت

.ةفرتحملا ةيدنألا رييصست ىلوتتصس

ةبانع داحتا

ةباسصإلا نم فسشي مل يبياط
ويزرأا ةهجاوم نع بيغيسسو

ريثم ويرانيصس فرع ءاقل يف

 ةلوطبلا يف لوألا اهزوف ققحتو ةبوعسصب قافولا ةبقع زاتجت ““ةيرصنلا““

اددهم ،نييلحملل ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م ،را˘صشو˘ب نا˘ي˘ف˘صس تا˘ب
،ريخألا نيبراحملا ركصسعم لÓخ هنم ردب امل ،ةيصساق ةبوقعب
سسأاك تايئاه˘ن˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘صصت˘لا ي˘ف بر˘غ˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق
لداعتلاب تهتنا يتلا ةارا˘ب˘م˘لا ل˘ب˘ق ة˘مزأا را˘صشو˘ب را˘ثأاو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا
ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر بب˘صسب ر˘ك˘صسع˘م˘لا ةردا˘غ˘م ىل˘ع ر˘صصأا ثي˘˘ح ،ي˘˘ب˘˘ل˘˘صسلا
يذلا رمألا ،سضرملا يناعت تناك يتلا هتدلاو ىلع نانئمطلا

يف دوصسأا ر˘ير˘ق˘ت ن˘يود˘ت ىلإا ي˘ل˘ي˘تا˘ب سشت˘ي˘فودو˘ل برد˘م˘لا˘ب ع˘فد
ةركل يرئازجلا داحتÓل ةعباتلا طابصضنلا ةنجل مزتعتو ،هقح

ط˘ي˘ل˘صست ل˘ب˘ق ،ه˘لاو˘قأا ىلا عا˘م˘ت˘صسÓ˘ل بعÓ˘لا ءا˘عد˘ت˘˘صسا ،مد˘˘ق˘˘لا

بختنملا ةقفر ةكراصشملا نم هنامرح ىلإا لصصت دق يتلا ةبوقعلا

دن˘ب تح˘ت ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م4 ه˘فا˘ق˘يإا ع˘م ،ةا˘ي˘ح˘˘لا ىد˘˘م

بردم نأا ىلإا راصشي ،يلخادلا ماظنلاب لÓخإلاو ئيصسلا كولصسلا

،ىر˘خأا ةر˘م بعÓ˘لا ي˘عد˘ت˘صسي ن˘ل ه˘نأا د˘كأا ي˘ل˘ي˘تا˘ب ن˘ي˘برا˘ح˘˘م˘˘لا

.ينفلا زاهجلا تارارق همارتحا مدع ببصسب
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وغنوكلا نم هريظن مدقلا ةركل يرئازجلا بختنملا هجاوي

ةعاصسلا ىلع لبقملا ربوتكا01 سسيمخلا موي ةيطارقميدلا

يف ةديلبلاب ركاصشت ىفطصصم بعلمب عبر لا ءاصسم ةعصساتلا

،ةلبقملا ةيمصسرلا تاقاقحتصسÓل ابصسحت ،يرصضحت يدو ءاقل

““فاف““ ةبعلل ةيرئازجلا ةيداحتلا نينثلا هتنلعا امبصسح

ةركل ةيلودلا ةيداحتلا خيراوت راطا يفف ،لوألا سسمأا ءاصسم

ينطولا بختنملا يقÓي ، ربوتكا81 ىلا7 نم ““افيف““ مدقلا

ىفطصصم بعلمب ربوتكا01 سسيمخلا موب  ةيدو ةارابم يف

امك ،ةيطارقميدلا وغنوكلا بختنم هريظن ةديلبلاب ركاصشت

ىل˘ع ي˘م˘˘صسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تدا˘˘فا

51 موي اي˘نا˘ث ا˘يدو ءا˘ق˘ل ،ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘ط˘با بع˘ل˘يو ،تنر˘ت˘نلا

ءاصسم ةعصساتلا ةعاصسلا ىلع ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك بخ˘ت˘ن˘م د˘صض ،ر˘بو˘ت˘كا

ة˘ن˘يد˘م˘ب كصساد فو˘ن ل˘ي˘ف ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ب ““يرو˘م را˘ي˘ب““ بع˘˘ل˘˘م˘˘ب

دق ةيرئازجلا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تنا˘كو ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ل˘ي˘ل

اكيرما يلثمم ماما ةارابملا ةماقا يصضاملا ةعمجلا موي تمصسر

اصسنرفب يرئازجلا بختنملا بع˘ل˘ي م˘لو ،ا˘صسنر˘ف˘ب ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

8002 ربمفون81 يف يلام ماما هطصشن يذلا يدولا ءاقللا ذنم

را˘طا ي˘ف نا˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا جرد˘ن˘ت ر˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘ل˘˘لو ،ناور ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب

م˘ما سسا˘ك تا˘ي˘ف˘صصت˘ل اداد˘ع˘ت˘صسا ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت

ةجمربب لبقملا ربمفون رهصش يف قلطنت يتلا1202 ايقيرفا

.رئازجلاب ايبماز ءاقل

42 يجيلخ يف ةكراسشملل ةوعد نوقلتي ““رسضخلا““
هر˘ي˘ظ˘ن ن˘م ةو˘عد ،مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ىق˘˘ل˘˘ت

يتلا،42 ج˘ي˘ل˘خ˘لا سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘˘ل ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا

اقفوو ،لبقملا ربوتكأا72 نم ةيادب ،ةحودلا اهفيصضتصستصس

نيدلا ريخ ،يرئازجلا داحتلا سسيئر نإاف ةلعطم رداصصمل

رارقلا نأا لإا ،ةلوطبلا يف ةكراصشملا ةركف سضفري ل ،يصشطز

ينفلا زاهجلا عم ةوعدلا ةصسارد دعب هذاختا متيصس يئاهنلا

““فافلا““ ركفتو ،يصضامل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

موجن مصضي بخت˘ن˘م˘ب ة˘كرا˘صشم˘لاو ةو˘عد˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ت ي˘ف ا˘يد˘ج

.نيفرتحملا ءاعدتصسا ةلاحتصسا لظ يف ،يرودلا

يلحملا بختنملا

ةايحلا ىدم يلودلا فاقيإلاب ددهم راسشوب
هراظتنا يف تايرابم عبرأا ةبوقعو

هقاصشع لا˘مآا ةروا˘صسلا ة˘ب˘ي˘ب˘صش يدا˘ن بي˘خ

(3-1) ةيصساق ةميزه ىقلت امدعب هيبحمو

سسما ةر˘ه˘صس يدو˘ع˘صسلا با˘ب˘صشلا ه˘ف˘ي˘صض ن˘م

ـلا رود باهذ يف ،توا02 بعلم ىلع لوألا

لجصسو ،ةيدنأÓل ةيبرعلا ةلوطبلا نم23

يف ةرواصسلل فيرصش ىيحي ةارابملا فادهأا

يد وايتصسابيصس لفكت اميف،(41) ةقيقدلا

ايربصسأاو،(66) نادمحلاو،(26)سساتيرف

مدق˘تو ،با˘ب˘صشلا ة˘ي˘ثÓ˘ث ل˘ي˘ج˘صست˘ب (86)

،ةرواصسلا ةبي˘ب˘صش سسي˘ئر ،ي˘طاورز د˘م˘ح˘م

ىل˘ع ه˘يدا˘ن ةرادإا سسل˘ج˘م ىلإا ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘صسا˘˘ب
سضرعت يتلا ةريبكلا تاقياصضملا ةيفلخ

سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘صشألا سضع˘˘˘˘˘˘ب فر˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ل
ءاجو ،قيرف˘لا ط˘ي˘ح˘م ىل˘ع ن˘ي˘بو˘صسح˘م˘لا

د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘طاورز رار˘˘˘˘˘ق
سضر˘˘ع˘˘ت ر˘˘ثإا ه˘˘ت˘˘لا˘˘ط ي˘˘ت˘˘˘لا تادا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا
˘ما˘مأا لا˘مآÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘م ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘ل ةروا˘˘صسلا

ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف (3-1) يدو˘˘ع˘˘صسلا با˘˘ب˘˘˘صشلا
نايب يف يدانلا لا˘قو ،ة˘يد˘نأÓ˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لا
عقو˘م ىل˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘صص ىل˘ع ر˘صشن
مدق ““ :““كوبصسياف““ يعامتجلا لصصاوتلا

ة˘صسا˘˘ئر ن˘˘م ا˘˘ي˘˘م˘˘صسر ه˘˘ت˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسا ي˘˘طاورز

ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘ك˘˘لا تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا د˘˘ع˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا

ةرتفلا يف فارطألا سضعب نم اهل سضرعت

ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘لا ي˘˘طاورز ىن˘˘م˘˘تو ،““ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

اد˘˘كؤو˘˘م ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا مدا˘˘ق ي˘˘˘ف ةروا˘˘˘صسل˘˘˘ل

نع عجارتلل نآلا ىتح طوغصض يأا هصضفر

ر˘˘ي˘˘غ ءاو˘˘جألا نأا ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ة˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسلا

طوغصضلا ن˘ع Ó˘صضف ،ل˘م˘ع˘لا ىل˘ع ةز˘ف˘ح˘م

.اهنم يناعي حبصصأا يتلا ةريبكلا
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 ةرواصسلا ةبيبصش / ةيدنأÓل ةيبرعلا ةلوطبلا

  يدوعسسلا بابسشلا مامأا ةيودملا ةميزهلا دعب هتلاقتسسا نلعي يطاورز

ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ف ءا˘˘˘صضعأا ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث د˘˘˘م˘˘˘ج
ةيصضايرلاو ةيبملوألا ةنجلل ةيذيفنتلا

مهتاطاصشن،41 ل˘صصأا ن˘م ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا هو˘˘م˘˘˘صسأا ا˘˘˘م ىل˘˘˘ع ا˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا
تا˘ح˘ير˘صصت˘لاو تا˘˘فر˘˘صصت˘˘لاو يدار˘˘ف˘˘نلا
سسي˘ئر˘ل˘ل ،ة˘لوؤو˘صسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غو ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

ريصضحتلا ةنجل سسيئرو ،فارب ىفطصصم
لا˘˘˘قو ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هار˘˘˘ب را˘˘˘م˘˘˘ع ،ي˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لوألا
نيتلطبلا مهنيب نمو ةينامثلا ءاصضعألا
ةدينبو ،ةقرملوب ةبيصسح نيتيبملوألا

عا˘م˘جإلا˘ب اورر˘ق م˘ه˘نإا ،نا˘ي˘ب ي˘˘ف ،حار˘˘م
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ل˘˘خاد م˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘طا˘˘˘صشن د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
ف˘قو˘ت˘ت ىت˘ح ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا
ةر˘˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م ءي˘˘صست ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘فار˘˘˘ح˘˘˘نلا

ةيبملوألاو ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ة˘كر˘ح˘ل˘ل ة˘ل˘يو˘ط

ع˘صضو˘لا نأا ءلؤو˘ه ر˘ب˘ت˘عاو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف
نوريثي مهنأاو ،ةدوعÓلا ةطقن ىلإا لصصو
يأارلاو دلبلا يف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ها˘ب˘ت˘نا
،اهباكترا مت يتلا تازواجتلا لوح ماعلا

نع مهتايلوؤو˘صسم˘ب نوأا˘ن˘ي م˘ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘م
ا˘هذا˘خ˘˘تا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدا˘˘حألا تارار˘˘ق˘˘لا

،ةيبملوألا ةنجللا ل˘م˘عو ر˘ي˘ي˘صست لÓ˘خ
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأا˘˘ب نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأا هو˘˘نو
فرط نم يداحأا لكصشب تذختا تارارقلا

ه˘نإا ه˘ن˘ع او˘لا˘ق يذ˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هار˘˘بو فار˘˘ب
،ةنجللا مصساب ايمصسر اقطان هصسفن بصصن
ةيذيفنتلا ةنجللا ءاصضعأا ةراصشتصسا نود
قا˘˘ث˘˘ي˘˘م˘˘لا دو˘˘ن˘˘ب ع˘˘م سضرا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م و˘˘˘هو
ةريطخ تاحيرصصت ىلإا ةفاصضإا ،يبملوألا

تاءارتفا تنمصضت يفحصص رمتؤوم لÓخ

ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل ه˘˘يو˘˘صشتو ة˘˘نا˘˘هإاو
ريزو لخدو ،يرئازجلا ءاصضقلاو دÓبلا
،يوانرب ميلصس فوؤور ،ةصضايرلاو بابصشلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر ع˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ع عار˘˘˘صص ي˘˘˘ف
،فارب ىفطصصم ،ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘ب˘م˘لوألا

لصصو ،ةيمهارب رام˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب و˘صضع˘لاو
د˘يد˘ه˘ت˘لاو ا˘ن˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت د˘˘ح ىلإا

نأا ،يوا˘نر˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ءا˘صضق˘ل˘ل ءو˘ج˘ل˘˘لا˘˘ب
اهريغك ةيع˘م˘ج ي˘ه ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ادبأا اهل نكمي ل ةيصضايرلا تايعمجلا نم
ي˘ف ،ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ةرازو ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م

مارتحا ةرورصضب هوصضراعم كصسمتي نيح
قا˘ث˘ي˘م˘لا م˘ه˘ل ا˘ه˘لو˘خ ي˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا
.يبملوألا
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 زاغلنوصسب ةمصصاعلا داحتا ذاقنإل رصضحت تاطلصسلا

 لئابقلا ةبيبسش بيسصن نم نوكتسس راديسسوك

ةيرئازجلا ةيبملوفا ةنجللاب ءاضعأ ةينامث
مهطاشن ديمجت نونلعي

ت
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ةيضضرم ةيضضأر كبر ىلإأ يعجرإأ ةنئمطملأ سسفنلأ اهتيأأ اي

يتنج يلخدأأو يدابع يف يلخداف

ةلابردوب ةلئاعب ملأ يذلا للجلا باصملا رثإ ىلع
راوج ىلإ لقتنإ يذلا رامع ةلابردوب ليمزلا بأ نادقفب
ةميلفا ةبسانملا هذهبو ةنس07 رمع نع سمأ موي هبر

ىمسأب رامع ليمزلل ةعاس رخأ ةديرج مقاط مدقتي
لجو زع ىلوملا نم نيجار ةاساوملاو يزاعتلا تارابع
نأو هنانج حيسف هنكسي نأو هتمحر رفاوب هدمغتي نأ

.ناولسلاو ربصلا ةلابردوب لآ مهلي

نوعجأر هيلإأ ّانإأو هلل ّانإأ

J©õj````````````áقيلعت نود ةروصص

 رهظلاب صشودخو صسأارلاب حورج يف هل تببسست / ةبانع

 رامع يديشسب اباشش مدشصت راطق ةبرع
كلذو رهظلا يف صشودخو صسأارلا يف حورجب رمعلا نم يناثلا دقعلا يف باسش صسمأا لوأا راهن فسصتنم بيسصأا

. ةيبعسشلا ةقطنم اديدحتو ةبانعو رامع يديسس نيب طبارلا طخلاب راطق ةبرع فرط نم همدسص بقع
اولخدت هناوعأا نأا ةعاسس رخأل ةبانعب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘سصتلاو مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لا ف˘سشك
ةنياعملاو لوسصولا روفو ركذلا فلاسسلا طخلاب راطق ةبرع هتمدسص باسش فاعسسإل صسمأا لوأا راهن فسصتنم
ىلع فعسسأا رهظلاب صشودخو صسأارلاب حورج يف ثداحلا هل ببسست ةنسس72 رمعلا نم غلبي باسصملا نأا نيبت
بابسسأا ىقبتو اذه مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا تلاجعتسسإلا ىلإا روفلا ىلع لقن مت ناكملا نيع يف اهرثإا
اقيقحت تحتف ايميلقإا ةسصتخملا ةينمألا حلاسصملا اهتهج نم رطسسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا ةلوهجم ثداحلا
 . رطسسألا هذه ةباتك دح ىلإا ةسضماغ لازت ل يتلاو هل ةيدؤوملا بابسسألاو هتاسسبÓم ةفرعمل ثداحلا
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°62ةبانع

°62 ةدكيكسس

°82صسارهأا قوسس

°92ةملاق

.ارسسيوسسب خرويز يف صسورلا ىلع نورسصتني نويسسنرفلا9971 -
.يسسلطألا طيحملا هايم تحت يفتاه لباك لوأا ديدمت5591 -

.اكيناردناب نومولسس نÓيسس ءارزو صسيئر لايتغا9591 -
.ةيرئازجلا ةيروهمجلا مايق نع نÓعإلا2691 -

.ًاموي95 ةدمل صضرألا بكوك لوح اهنارود دعب ةثÓثلا اهداورب بل ياكسس ةيكيرمألا ءاسضفلا ةبكرم ةدوع3791 -

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
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ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا تل˘˘ج˘˘˘سس
براق˘ي ا˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل

م˘˘قر˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘م˘˘لا˘˘ك˘˘˘م فلآا01
نير˘ه˘سشلا لÓ˘خ5501 ر˘˘˘سضخألا
ن˘يأا،يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ن˘م ن˘ير˘ي˘خألا
ذاق˘نإا ي˘ف تا˘م˘لا˘ك˘م˘لا هذ˘ه تم˘ها˘سس
اوناك نيذلا نينطاوم˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا

ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ع˘ن˘مو ر˘ط˘خ ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف
ن˘مو .ع˘ق˘ت نأا تدا˘ك ي˘ت˘لا م˘ئار˘˘ج˘˘لا

د˘˘عا˘˘سس ي˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘يا˘˘˘سضق˘˘˘لا م˘˘˘هأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ي˘ف ر˘سضخألا م˘قر˘لا ر˘ب˘˘ع لا˘˘سصتلا

دو˘جو ن˘ع غ˘ي˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق ا˘˘ه˘˘ل˘˘ح
ج˘يور˘تو ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب نا˘˘مو˘˘ق˘˘ي نا˘˘سصخ˘˘سش
نيعب جÓعلا ةعاق مامأا تاردخملا
ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح ، ةدرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘حو نا˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلا
ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا صصار˘˘قألاو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ن˘˘˘ع غ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ىلإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإا اذ˘˘˘˘ه
ىل˘ع او˘نا˘ك با˘ب˘˘سشلا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
رب˘ع ة˘ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘لا كسشو
ة˘سشا˘ك˘ع يد˘ي˘سس ئ˘طا˘˘سش ن˘˘م ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا

ذا˘خ˘تا م˘ت ن˘يأا، ي˘ب˘يا˘ط˘سش ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ةيلمعلا طا˘ب˘حإاو تاءار˘جإلا ل˘ما˘ك
تو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش8 ذا˘˘˘˘ق˘˘˘˘نإاو
دو˘جو ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا اذ˘كو،ق˘ق˘ح˘م˘لا
ج˘يور˘تو ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب نا˘˘مو˘˘ق˘˘ي نا˘˘سصخ˘˘سش
نيعب جÓعلا ةعاق مامأا تاردخملا
ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت م˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح ،ةدرا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا
ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘حو نا˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلا
،ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا صصار˘قألاو تارد˘خ˘م˘˘لا

عو˘ن ةرا˘ي˘سس ة˘˘قر˘˘سس ن˘˘ع غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لاو
اهبحاسص ىل˘ع ءاد˘ت˘علاو ياد˘نو˘ي˘ه
ذاختا مت روفلا ىلع راجحلا ةيدلبب
ثا˘˘ح˘˘بألا ر˘˘سشنو تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘˘ك

ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا عا˘˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا م˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح
ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘قور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

غ˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن،ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا

هدرفمب لوجتي رسصاق لفط دوجوب

ة˘˘يلو˘˘ب صسور˘˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ ئ˘˘˘طا˘˘˘سشب

ةيامح ةقرف لخدت مت نيأا ةبانع

و ل˘ف˘˘ط˘˘لا ىل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لاو ثاد˘˘حألا

،ه˘يوذ˘ل ه˘م˘ي˘ل˘˘سست م˘˘ث ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لا

نابسشلا نم ةعوم˘ج˘م ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لاو

ريغ ئطاسش) حوللا ئطاسشب نيقلاع

ةيلو يديار˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب (صسور˘ح˘م

تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا مÓ˘˘˘عإا م˘˘˘ت ن˘˘˘يأا ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

اباسش41 ذاقنإاو لخدت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

نأا ىلإا ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشإل رد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تو ،....

ر˘˘˘سضخألا م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘سصتإلا

ينطولا كردلا حلاسصم ىلإا ةدراولا

لسصو يتلا يعولا ةجرد ىلع لدت

 .يبانعلا نطاوملا هيلإا

ع˘م ا˘ه˘تا˘طا˘سشن ن˘م فرا˘ط˘˘لا ة˘˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘ث˘˘ك
جيورتب قلعتت اياسضق لجسس ثيح يعامتجلا لوخدلا
ةيمارجإا تاكبسش ةينام˘ث كي˘ك˘ف˘تو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

73 فيقو˘تو ة˘م˘هاد˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع52 كلذ˘ك ل˘ج˘˘سس ا˘˘م˘˘ك

رهسش فرظ يف ةلادعلا فرط نم مهنع اثوحبم اسصخسش
ة˘يلو م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم ل˘ج˘سست م˘˘ل.ط˘˘ق˘˘ف
ىلإا يسضاملا توأا رهسش نم ةريخألا عوبسسألا ذنم فراطلا

ح˘لا˘سصم˘ل˘ل ل˘ما˘˘ك ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا صسمأا ة˘˘يا˘˘غ
ي˘ت˘لا تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘˘ي˘˘سضق يأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا

تجلاع نيأا ةيلقعلا تارثؤوملا جيورت اياسضق اهتسضوع
ج˘يور˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘˘ي˘˘سضق71 صصو˘سصخ˘لا˘ب ة˘طر˘سشلا
هذ˘ه لÓ˘خ ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم تما˘ق ا˘م˘ك ،تا˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
نم ةيمك زجح مت نيأا ةمهادم تايلمع52 ـب ةرتفلا
اثوحب˘م ا˘سصخ˘سش41 فيقوتو ةيلو˘ح˘ك˘لا تا˘بور˘سشم˘لا

ن˘م ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ءا˘˘سضق˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ع
نم مهنم مهنع اثوحبم اسصخسش73 عومجملا يف فيقوت

يف تردسص نورخآاو صضبقلاب رماوأا مهقح يف تردسص

هذ˘ه لÓ˘خ ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ا˘م˘ك ،ن˘ج˘سسلا˘ب ما˘ك˘˘حأا م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
ةينامث كيكفتو ةقرسسلاب قل˘ع˘ت˘ت ن˘ي˘ت˘ي˘سضق ة˘ل˘ي˘سصح˘لا
بسصن˘˘˘لا ،ة˘˘˘قر˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف ط˘˘˘سشن˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإا تا˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش
32 ي˘لاو˘ح ف˘ي˘قو˘ت ا˘هر˘ثإا ىل˘ع م˘ت ثي˘ح ،لا˘ي˘˘ت˘˘حلاو

تقرسس ةلاقن فتاوه ةثÓث عاجرتسسا مت امك ،اسصخسش
فتاوهلا تاقرسسب قلعتت ةميدق ةيسضق93 عومجم نم
يعا˘م˘ت˘جلا لو˘خد˘لا ع˘مو ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو . ة˘لا˘ق˘ن˘لا

ا˘ه˘تÓ˘م˘ح ن˘م ة˘يلو˘لا ن˘مأا ح˘لا˘سصم تف˘˘ث˘˘ك ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لاو
لخاد تاردخملا ةفا ةبراحمب ةقلعتملا ةيسسيسسحتلا
اذكو تنرتنÓل ئ˘ي˘سسلا لا˘م˘ع˘ت˘سسلاو ي˘سسرد˘م˘لا ط˘سسو˘لا

نيب قيسسنتلاب كلذو ذي˘مÓ˘ت˘لا ة˘مÓ˘سسل رور˘م˘لا نو˘نا˘ق
تايعمج ةكراسشمب ةيبر˘ت˘لا ة˘يرد˘مو ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
اذ˘ه ي˘ف ة˘ط˘˘سشن ىر˘˘خأا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا
ةيمارجإا اياسضق ةدع نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو .لاجملا

لÓخ تاردخملا رارغ ىلع تفتخا ىرخأاو تعجارت
.ةطرسشلا حلاسصمل ةيرهسشلا ةليسصحلا
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نيرهسش يف ةملاكم فلآا01 ةبارق لبقتسسي ينطولا كردلا

لاششفإإ يف مهاشسي رشضخأ’إ مقرلاب داجنتشس’إ
 ةبانعب رطخ ةلاح يف نينطإوم ذاقنإإو ةقرح تÓحر
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تماق يتلا ىلوألا ةيلمعلا دعب طقف تاعيوسس رمت مل
ةيسشتفملا ىوتسسم ىلع ةلماعلا كرامجلا حلاسصم اهب
مأا يدودحلا زكرملاب نيرفاسسملا صصحفل ةيسسيئرلا
ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تعا˘ط˘ت˘سسا ىت˘˘ح فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب لو˘˘ب˘˘ط˘˘لا

طابحإا نم ءاثÓثلا ىلإا نينثلا ةليل فسصتنم لÓخ
تارثؤوملا نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘ك لا˘خدإل ة˘ي˘نا˘ث ة˘لوا˘ح˘م

نيأا ينطولا بارتلا ىلإا زكرملا تاذ لÓخ نم ةيلقعلا
رثع اسسوله˘م ا˘سصر˘ق5161 ـب ترد˘ق ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح م˘˘ت

ناوعأا فرط نم ةقيقد صشيتفت ةيلمع لÓخ اهيلع
˘مو˘ق˘ي نا˘ك ر˘فا˘سسم ةرا˘ي˘سسل ف˘يو˘ج˘ت ل˘خاد كرا˘م˘ج˘لا

ز˘ج˘ح م˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ىلإا لو˘خد˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ب
يف » اكيريل » عون نم تاسسولهلا نم ةروكذملا ةيمكلا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ىد˘˘ل ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا يو˘˘ح˘˘ت م˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ح
.ةسصتخملا

 ىلوألا ةيلمعلا نم طقف تاعيوسس دعب

اصرق5161 زجحت كرامجلا
فراطلاب لوبطلا مأب اسولهم

تاباسصإاب رخآا بيسصأا اميف امهفتح نيسصخسش صسمأا يقل

رايسسلا قيرطلا ىلع تيمم رورم ثداح يف ةددعتم

برغ ريهملا ةيدلبب نابيبلا ةطحم مامأا برغ قرسش

عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘سس ن˘ي˘ب ماد˘ط˘سصا ر˘ثا ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب

ثيح جيرهسص تاذ نامكاسش عون نم ةنحاسشو لوبناسس

نيعب اهفتح ةنسس72 (م.م) ىلوألا ةيحسضلا تيقل

ثثجلا ظفح ةح˘ل˘سصم ىلا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ي˘ت˘لا  نا˘ك˘م˘لا

ة˘ي˘ح˘سضلا تي˘فو˘ت ا˘م˘ي˘ف يد˘يزو˘ب ر˘سضخ˘ل ىف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
تاذب تاباسصإلا ةددعتملا ةنسس22 ( ف ح) ةيناثلا
(أا.م.م) باسصملا ةيحسضلا امأا ىفسشتسسملاب ىفسشتسسملا

ناكملا نيع يف ةيلوألا تافاعسسإلا هل تمدق ةنسس12
ا˘م˘ي˘ف ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ىف˘سشت˘سسم ىلإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘تو
.ةلوهجم ثداحلا بابسسأا ىقبت
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تاردخملا اياسضق بايغو تاسسولهملا جيورتب ةسصاخ ةيسضق71 تلجسس اميف

مهنع اثوحبم اشصخشش73 فقوت ةطرششلإ
فراطلاب رهشش فرظ يف ةلإدعلإ فرط نم

ةنيطنشسقب ةرطنقلإ بابب يراجت لحم قإرتحإ
يف9102 ربمتبسس32 موي ةنيطنسسق ةيدلب ديجملا دبع ةزعموب ةيندملا ةيامحلل مدقتملا زكرملا لخدت

صصا˘خ يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م˘ب بسش ق˘ير˘ح ل˘جأل ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يد˘ل˘ب ةر˘ط˘ن˘ق˘لا با˘ب ي˘ح˘˘ب د90و32 ةعا˘سسلا دود˘ح
كÓسسأاو ةيئابرهك تادعم قارتحاو لحملل يلخادلا فقسسلل يئزج قارتحا فلخ قيرحلا ةفيفخلا تلوكأاملاب
ىلإا قيرحلا راسشتنا عنمو تاكلتمملا يقاب ةيامح عم ةيندملا ةيامحلا فرط نم دمخأا قيرحلا ،ةيئابرهك
.ماتلا دكأاتلا ىتح ةسسارحلا ةيلمعب مايقلا عم ةرواجملا تÓحملا
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جيريرعوب جرب

رايشسلإ قيرطلاب رورم ثداح يف رخآإ ةباشصإإو نيشصخشش ةافو
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