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يصضاملا يرفيف رهصش نم22 ذنم رمتصسملا ينطولا كارحلا رمع نم يلاوتلا ىلع73لا ةعمجلل نييرئازجلا ةريصسم تددجت
.ةيريرحتلا ةروثلا علدنل56لا ىركذلاب تلافتحلا عم انمازت ،يقيلفتوبلا ماظنلا زومر نم لÓقتصسلا ةداعتصسل

ىر˘كذ˘لا˘ب تلا˘ف˘ت˘حلأ تفر˘ع

ةيريرحتلأ ةروثلأ علدنل56
سسيمخلأ ةل˘ي˘ل ي˘ف تر˘ج ي˘ت˘لأ
ةرو˘ث˘لأ ة˘حا˘صسب ة˘ع˘م˘ج˘˘لأ ى˘˘لإأ
روصضح ةبا˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو˘ب

ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك
ةيحان نم قيرطلأ مهب تصصغ
ن˘يد˘لأ ز˘ع يو˘ه˘ج˘لأ حر˘صسم˘˘لأ

ةرواجملأ قرطلأ يفو يبوجم
عفر عم روصضحلأ لعافتو ،هل
ة˘حا˘˘صس ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ
ي˘ن˘طو˘˘لأ د˘˘ي˘˘صشن˘˘لأو «رو˘˘كلأ»
ريزغلأ لطاهتلأ مغرف «امصسق»
لإأ ةنيدملأ طصسو يف راطمأÓل
أو˘نا˘ك نا˘ب˘صشلأو تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لأ نأأ

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح ةو˘˘ق˘˘ب ن˘˘ير˘˘˘صضا˘˘˘ح
نا˘˘ب˘˘صش ى˘˘ت˘˘حو ،تا˘˘ير˘˘ط˘˘م˘˘˘لأ
أو˘˘ل˘˘ج˘˘صس ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ كأر˘˘˘ح˘˘˘لأ

ثيح ةروثلأ ةحاصس يف مهدجأوت

وتيلك» تأرابع لوطم أوددر

جاق˘يد«و «ن˘ي˘قأر˘صسلأ ا˘ي دÓ˘ب˘لأ

ى˘ل˘ع أور˘صصأأ ثي˘ح «..جا˘˘ق˘˘يد..

لا˘ف˘ت˘حلأو م˘˘ه˘˘تو˘˘صص لا˘˘صصيإأ

ةرو˘˘˘˘ث˘˘˘˘لأ علد˘˘˘˘نأ ىر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ب

م˘ه˘ت˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع ة˘ير˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ني˘عأأو ع˘ما˘صسم ما˘مأأ ة˘صصا˘خ˘لأ

نم ة˘با˘ن˘ع تنا˘كو ،تا˘ط˘ل˘صسلأ

تفر˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ند˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ب

يف اهينطأوم˘ل ة˘يو˘ق ة˘كرا˘صشم

موي هتيأدب ذنم يبعصشلأ كأرحلأ

ناك امك ،يصضاملأ يرفيف22

دصض ةينلع فقأوم ني˘ي˘با˘ن˘ع˘ل˘ل

أذه لبق ىتح ةصسماخلأ ةدهعلأ

.خيراتلأ

G.S¢

ةريثك دادعأاب روصضحلا نم مهعنمت مل ةريزغلا راطمألا

ةروثلأ ع’دنأ ىركذب نولفتحي ةبانع ءانبأأ
«نيقأرسسلأ اي دÓبلأ وتيلك» عقو ىلع

ةيريرحتلا ةروثلا علدنل56 ـلا ىركذلا عم انمازت

73 ـلأ ةعمجلأ يف ةمسصاعلأ حاتجي يرسشب نافوط
قباسسلأ ماظنلأ نم لÓقتسس’أ ةداعتسس’
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ى˘˘صضمأأ ،م˘˘ه˘˘تدا˘˘ع فÓ˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةفداصصملأ م˘ه˘ت˘ل˘ي˘ل نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ
عرأوصشب ربمفون نم حتافلأ ىركذل
ةريصسم ةينويلمل ا˘ب˘هأا˘ت ة˘م˘صصا˘ع˘لأ

تأر˘ي˘˘صسم ن˘˘م73لأ ة˘ع˘م˘ج˘˘لأ
ليحرب ةبلاطملأ ي˘ب˘ع˘صشلأ كأر˘ح˘لأ

ى˘ل˘ع ن˘ي˘بو˘صسح˘م˘لأ لا˘˘جر˘˘لأ ل˘˘ج
يبعصش طغصضب ليقتصسملأ سسيئرلأ
يصضاملأ ليربأأ رهصش نم يناثلأ يف
ءاهتنأ لبق «ةقيلفتوب زيزعلأدبع»

ر˘ه˘صشلأ ن˘م82لأ ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘˘يلو
ي˘˘ف تد˘˘ه˘˘صش ي˘˘ت˘˘لأ ، رو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ
ربمفون نم حتافلل ركابلأ حابصصلأ

م˘ل أر˘ي˘ب˘ك ا˘م˘خزو أد˘˘صشح9102
عيبا˘صسألأ ذ˘ن˘م ة˘م˘صصا˘ع˘لأ هد˘ه˘صشت
كلذو ،ي˘ب˘ع˘صشلأ كأر˘ح˘ل˘˘ل ى˘˘لوألأ

نمألأ لاجرل ريبك راصشتنأ طصسو
ي˘ت˘لأ بغ˘˘صشلأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم تأو˘˘قو
يدا˘ف˘ت˘ل ا˘ه˘ع˘صسو˘با˘م ل˘ك تل˘˘م˘˘ع
تفتكأو نيرهاظتملأ عم كابتصشلأ
و ةر˘ي˘صسم˘لأ ة˘ب˘قأر˘˘مو ة˘˘ب˘˘كأو˘˘م˘˘ب
ة˘˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لأ عرأو˘˘صشلأ ق˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت
ةÓصص دعب ةر˘صشا˘ب˘مو .ة˘م˘صصا˘ع˘ل˘ل
نيذلأ نييرئأزجلأ مخز دأز ةعمجلأ
ديرب˘لأ ة˘حا˘صس ها˘ج˘تا˘ب ةو˘ق˘ب أو˘لز˘ن
ةينمأأ ةلصسلصسب ةقوطملأ يزكرملأ
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق ،ة˘˘ير˘˘صشب
ىلع ،ةمصصاعلل ةيداحملأ تايدلبلأ

ن˘يددر˘م ،سشأر˘ح˘لأو ة˘ب˘˘ق˘˘لأ رأر˘˘غ

ل» ،«لÓق˘ت˘صسلأ د˘ير˘ن» تأرا˘ع˘صش
اهوعا˘ب » ،«ة˘ن˘صسلأ هذ˘ه تا˘با˘خ˘ت˘نأ
تصسيل رئأزجلأ » ،«اهوعاب ةنوخلأ
ءان˘ج˘صس حأر˘صس أو˘ق˘ل˘طأأ » ،«ع˘ي˘ب˘ل˘ل
نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘صشم˘˘ل ل» و«كأر˘˘ح˘˘لأ
لا˘ف˘طألأ با˘ج و .»تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ن˘يذ˘لأ خو˘ي˘صشلأ ى˘ت˘˘حو ءا˘˘صسن˘˘لأو
مهتأءابعب ةمصصاعلأ عرأوصش ونيز
ءأر˘م˘ح˘لأ م˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘ب˘˘قو ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لأ

ف˘ل˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ مÓ˘˘عألأو

ةعمجب فر˘ع ا˘م لÓ˘خ م˘ه˘ما˘صسجأأ
ريبك ددع ،ر˘ير˘ح˘ت˘لأو لÓ˘ق˘ت˘صسلأ

رأرغ ىلع ةمصصاعلأ عرأوصش نم
سسيروم ةحاصس ،يديهم نب يبرعلأ
ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘صسح ،دأر˘˘˘م سشود˘˘˘يد ،نأدوأ

ن˘م ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق ،يا˘˘م لوأأ ة˘˘حا˘˘صسو
ند˘˘م˘˘لأو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
نم ى˘ت˘حو ة˘م˘صصا˘ع˘ل˘ل ةروا˘ج˘م˘لأ
رأر˘غ ى˘ل˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘لأ تا˘˘يلو˘˘لأ

ةنيطنصسقو ةريوبلأ ،يدأولأ ،ةلقرو

ىرخألأ تايلولأ ءانبأأ نم مهريغو
تأءأدنو نطولأ تأءأدن أوبل نيذلأ

يتلأ يعامتجلأ لصصأوتلأ عقأوم
وزغنل» غا˘ت˘صشا˘ه وأأ را˘ع˘صش تل˘م˘ح
ةمصصاعلأ تدهصش Óعف .«ةمصصاعلأ
مداق ميظع يرصشب وزغ سسمأأ موي
قرصشو برغو لامصشو بونج نم
بابك ةمصصاعلأ نم ذختأ ،رئأزجلأ

لا˘˘˘˘صصيإل يرور˘˘˘˘صضو ي˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ئر
˘ما˘ظ˘ن˘لأ زو˘مر˘ل سضفأر˘˘لأ ه˘˘تو˘˘صص
حأرصس قÓطإاب بلاطملأو قباصسلأ

ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ كأر˘˘˘ح˘˘˘لأ ي˘˘˘فو˘˘˘قو˘˘˘م
سضفر ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ب˘˘˘كلأ رأر˘˘˘صصإلأو
ةحنجأأ تحت ةيصسائرلأ تاباختنلأ
حصشرت عم اميصسل قباصسلأ ماظنلأ
،ةقيلفتوب ىلع ةبوصسحملأ هوجولأ

» ق˘˘با˘˘صسلأ ر˘˘يزو˘˘لأ رأر˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةفاقثلأ ريزو ،«نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأد˘ب˘ع
ي˘˘˘˘ف لوألأ ل˘˘˘˘جر˘˘˘˘لأو ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسألأ
أذكو «يبوهيم نيدلأ زع «يدنرألأ

نب يلع«تا˘ير˘ح˘لأ ع˘ئÓ˘ط سسي˘ئر
ةرور˘صض ى˘ل˘ع ن˘يدد˘صشم ،«سسي˘ل˘ف
لÓقتصسلأ عأزت˘نأو دÓ˘ب˘لأ ر˘ير˘ح˘ت
ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع لا˘جر ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
ةد˘يد˘ج ر˘ئأز˘ج ءا˘ن˘بو ة˘ق˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب

 .مهبصسح
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،كوربم دعصسي ،ةاصضقلأ بيقن دنف
ة˘ف˘قو˘˘لأ سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع سسمأأ لوأأ
ةاصضقلأ اهمظن يتلأ ةيجاجتحلأ
را˘ب˘خألأ ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘م˘كح˘م˘لأ ما˘˘مأأ
ةا˘صضق˘لأ ي˘ق˘ل˘ت لو˘ح ة˘لوأد˘ت˘م˘لأ
تا˘ف˘ل˘م سصو˘صصخ˘ب تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت
ي˘ت˘لأ ة˘صصا˘خ ,كأر˘ح˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘ج˘˘صس
هنأأ أدكؤوم .يأأرلأ يلقتعمب قلعتت

ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ي˘˘˘صضا˘˘˘ق لو د˘˘˘جو˘˘˘ي ل
.رمألأ أذه سصوصصخب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
لÓ˘خ ،كور˘ب˘م د˘˘ع˘˘صسي ح˘˘صضوأأو
ة˘˘ف˘˘قو˘˘لأ لÓ˘˘خ ا˘˘ها˘˘ق˘˘لأأ ة˘˘م˘˘ل˘˘ك
ةاصضقلأ اهب ماق يتلأ ةيجاجتحلأ
ءانج˘صس» ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘م˘كح˘م˘لأ ما˘مأأ
ا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب م˘˘هر˘˘ي˘˘غ وأأ يأأر˘˘لأ

˘ما˘مأأ ج˘لا˘ع˘ت ،ة˘ي˘ئا˘صضق تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
د˘˘حأو ل˘˘ك ةا˘˘˘صضق˘˘˘لأ ،ءا˘˘˘صضق˘˘˘لأ

هذختي يذلأ رأرقلأ نع لوؤوصسم
لكل لجصسيصس خيراتلأو ،همصسابو
ل˘كصشب ق˘ب˘ط نو˘نا˘˘ق˘˘لأ نأأ د˘˘حأو
ةفلا˘خ˘م˘ب ما˘ق وأأ جر˘عأأ وأأ م˘ي˘ل˘صس
دعصسي بي˘ق˘ن˘لأ ع˘با˘تو .«نو˘نا˘ق˘لأ

لوقي نم كانه نآلأ» Óئاق كوربم
،تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت نو˘ق˘ل˘ت˘ي ةا˘صضق˘لأ نأأ
سضاق نع ثحبلاب مق ،مكحراصصأأ

تاميلعت دوجو يل دكؤوي دحأو
دجأأ ملو يتحراصصم مهنم تبلطو
ى˘ق˘ل˘ت ه˘نأأ ي˘˘ل لا˘˘ق د˘˘حأو سضا˘˘ق
.«نأا˘˘صشلأ أذ˘˘ه ي˘˘ف تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
ةا˘صضق˘لأ ة˘با˘ق˘˘ن سسي˘˘ئر فا˘˘صضأأو
،ءاصضقلل ىلعألأ سسلجملأ» Óئاق
ة˘لّو˘خ˘م˘لأ ةد˘ي˘حو˘لأ ة˘ه˘˘ج˘˘لأ و˘˘ه
هتبقاعمو يصضاقلأ لم˘ع م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل

أذ˘ه ي˘ف ر˘ي˘صشي˘ل ،«ه˘ئا˘ط˘خأأ ى˘ل˘ع
تدرج» ةئيهلأ هذه نأأ ىلإأ ددصصلأ

ةهج تحبصصأأو اهتا˘ي˘حÓ˘صص ن˘م

تاكولصسلأ يهو ،«طقف ةقداصصم

اهنأاب ةا˘صضق˘لأ بي˘ق˘ن لو˘ق˘ي ي˘ت˘لأ

نيقباصس نيد˘ق˘ع ذ˘ن˘م ل˘صصأو˘ت˘ت»

ةدمتعملأ اهصسفن يهو ،نمزلأ نم

تءا˘ج ي˘ت˘لأ ةا˘صضق˘لأ ة˘كر˘ح ي˘ف

نم661 ةداملأ سصن˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م

نوناقلأ نم62 ةداملأو روتصسدلأ

زيجت ل يتلأ ةاصضقلل يصساصسألأ

01 د˘ع˘ب م˘كح˘لأ ي˘صضا˘ق ل˘˘ق˘˘ن

لإأ ,ه˘ب˘صصن˘م ل˘غ˘صش ن˘م تأو˘ن˘صس

سسف˘ن ي˘ف أد˘كؤو˘م.«ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ب

ةكرحلأ دأدعت فصصن» نأأ قايصسلأ

بلط نود مت مهرييغت مت نيذلأ

ن˘˘م تأر˘˘صشع˘˘لأ نا˘˘كو.«م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
سسمأأ ةحيبصص أوعمجت دق ةاصضقلأ
مامأأ ةي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو ي˘ف لوألأ

ة˘ل˘با˘ق˘م˘لأ ةا˘صضق˘˘لأ ة˘˘ما˘˘قإأ ر˘˘ق˘˘م
ىلع اجاجتحأ ،ايلع˘لأ ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل

سضاق201 بي˘˘˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘˘ت
سسفن يف نييئاصضق نيراصشتصسمك
م˘ه˘ك˘ّصسم˘ت ن˘يد˘˘كؤو˘˘م .ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ
ةيونصسلأ ةكرحلأ ديمجت بلاطمب
سسلجملأ لبق نم ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لأ
،عو˘ب˘صسأأ ذ˘ن˘م ءا˘صضق˘ل˘ل ى˘˘ل˘˘عألأ

لم˘ع˘ل˘ل م˘ه˘ت˘ع˘طا˘ق˘م ة˘ل˘صصأو˘مو
تا˘ه˘ج˘لأ ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ي˘ئا˘صضق˘لأ
يتلأ ةعطاق˘م˘لأ ي˘هو ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ
.سسماخلأ اهموي تلخد
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يف سسمأأ لوأأ نينطأوملأ نم دوصشح جرخ

ةصضفأر تأرهاظم يف نطولأ تايلو فلتخم
ـلأ يف ةررقملأ ةيصسائرلأ تاباختنلأ ءأرجإل

طصسو كلذو ،مداقلأ ربمصسيد رهصش نم21
يتلأ ةمصصاعلاب اميصسل ةفثكم ةينمأأ تأزيزعت
ىلع ةينمأأ زجأوح» .اهذفانمل اقÓغإأ تدهصش
ىلع ةرصشتنم تانحاصش» ،«ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ل˘خأد˘م
ددعل تاصشيتفت«و «ةيصسيئرلأ عرأوصشلأ لوط
بدح لك نم نيمداقلأ نينطأوملأ نم ريبك
ةليل هتدهاصشم وه ،«ةمصصاعلأ هاجتاب بوصصو
ا˘ه˘لÓ˘خ جر˘خ ي˘ت˘لأ ة˘ع˘م˘ج˘لأ ى˘لإأ سسي˘م˘خ˘˘لأ
ىركذلأ عم تنمأزت تأرهاظم يف نويرئأزجلأ

د˘صض ة˘ير˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ةرو˘˘ث˘˘لأ علد˘˘نل56لأ
قيقح˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،ي˘صسنر˘ف˘لأ ر˘م˘ع˘ت˘صسم˘لأ

دÓبلأ هدهصشت يذلأ ينطولأ كأرحلأ بلاطم
ىلع يتأاي يتلأو رهصشأأ ةينامث نم رثكأأ ذنم
ءأرجإأ سضفر ،ةمكاحلأ ةقبطلأ ليحر اهصسأأر

اياقب لظ يف ددحملأ اهدعوم يف تايصسائرلأ
ةرتوتملأ ةيصسايصسلأ فورظلأو قباصسلأ ماظنلأ
يلقتعم دويق كف أذكو دÓبلأ اهدهصشت يتلأ
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘تو كأر˘ح˘لأ ءا˘ط˘˘صشنو يأأر˘˘لأ
سسيمخلأ ءاصسم نوجتحملأ أأدب ثيح ،يزذجلأ
يت˘لأ يز˘كر˘م˘لأ د˘ير˘ب˘لأ ة˘حا˘صس ى˘لإأ ف˘حز˘لا˘ب

ىقتلم اهرابتعاب امكحم اينمأأ اقيوطت تفرع
هللأ«تأراعصش نيددرم ،ةمصصاعلاب نيرهاظتملأ
طو˘˘ف˘˘˘لأ سشا˘˘˘كم» ،«ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن لوأأ ر˘˘˘ب˘˘˘كأأ
أو˘˘ل˘˘حرأ«، «عڨ وا˘˘ح˘˘ن˘˘ت˘˘ت» ،«تا˘˘با˘˘صصع˘˘لا˘˘˘ي
،«دÓبلأ ريرحت لجأأ نم لاصضنلأ«و،«ةباصصعلاي
دعب ررحتت مل رئأزجلأ نأأ ىلإأ مهنم ةراصشإأ يف
بعصشلأ ىلع بجوو يقيلفتوبلأ ماظنلأ نم
تد˘ه˘صشو.م˘ه˘ب˘˘صسح هدÓ˘˘بو ه˘˘صسف˘˘ن ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت
ثيح ،هل ليثم ل اي˘ن˘مأأ أرا˘ف˘ن˘ت˘صسأ ة˘م˘صصا˘ع˘لأ

بغصشلأ ةحفاكم تأوقو نمألأ رصصانع تقوط
ةيصسيئرلأ عرأوصشلأ مهأأ اهتأرايصسو اهتانحاصشب

دوغيز عراصش ،نأدوأأ سسيروم ةحاصس رأرغ ىلع
ىلإأ ةفاصضإأ ،يزكرملأ ديربلأ ةحاصسو ،فصسوي

تدأأ يتلأ ةينمألأ زجأوحلأ نم ريبك ددع ةماقإأ

كلذ نأأ ريغ ،ريبك يرورم قانتخأأ ثودح ىلإأ

ىلإأ ىلإأ لوصصولأ نم نيرهاظتملأ عنمي مل

˘مÓ˘عألا˘ب تن˘يز˘ت ي˘ت˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لأ

ديراغزلأو تأراعصشلأ نم ج˘يزا˘هأأو ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ةليل يف رجانطلأ ىلع عرقلأو سسأرهملأ قدو

عرأو˘صشلأ ي˘ف نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ ا˘ها˘صضق ءا˘صضي˘ب

ةعمجل˘ل ةر˘ي˘صسم م˘خ˘صضأل ا˘ب˘هأا˘ت تأرا˘ي˘صسلأو

يتلأ يبعصشلأ ينطولأ كأرحلأ رمع نم73لأ

«لÓقتصسلأو ريرحتلأ ةع˘م˘ج» نأو˘ن˘ع تل˘م˘ح

ةقيلفتوب زيزعلأ دبع ةفيلخ رايتخل ةصضفأرلأو

دعوملأ يف ةنصس نيرصشعل دÓبلأ مكح يذلأ

سسفن وهو ،ةمكاحلأ ةطلصسلأ فرط نم ررقملأ

،نأرهو رأرغ ىلع ىرخألأ تايلولأ هتدهاصشم

تأر˘ها˘ظ˘م ي˘ف تجر˘خ ي˘ت˘لأ ة˘با˘ن˘عو ة˘يا˘ج˘ب

د˘ق˘ع˘ل ة˘صضفأرو ي˘ن˘˘طو˘˘لأ كأر˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘عأد

 .لبقملأ رهصشلأ ةيصسائرلأ تاباختنلأ

دأد˘عأا˘ب سسمأأ نو˘ي˘با˘ن˘ع˘لأ جر˘˘خ
ي˘ب˘ع˘صشلأ كأر˘ح˘لأ ي˘ف ةر˘ي˘˘ف˘˘غ
بلاط˘م˘لأ أدد˘ج˘م أو˘ع˘فر ثي˘ح
ءأر˘جإأ سضفر˘ت ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلأ
تا˘با˘صصع˘لأ ع˘م تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ

تزيمتو ،ةقيلفتوب ماظن اياقبو
ددع عافتراب ةنوب يف ةريصسملأ
ة˘نرا˘ق˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ دو˘˘صشح˘˘لأ
تنيزو ،ةق˘با˘صسلأ تأر˘ي˘صسم˘لا˘ب
،ةروثلأ ةحاصس ةينطولأ مÓعألأ

نيددرم نونطأوملأ اهلمح امك
اهزربأأو تأراعصشلأ نم ديدعلأ
«تلأرنجلأ» ىلع ة˘م˘ج˘ه˘ت˘م˘لأ

ي˘كل تقو˘لأ نا˘˘ح ه˘˘نأأ أود˘˘كأأو
ا˘ه˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ لا˘˘ن˘˘ت
ةرا˘ب˘ع أوددر ا˘م˘ك ،ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لأ
«..أو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘حرأ .. أو˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘حرأ»

وnissassa riovuop» «و
«تاباصصعلأ عم تاباختنÓل ل»
لو˘˘ه˘˘كلأو با˘˘ب˘˘˘صشلأ را˘˘˘صسو ،

قير˘ط ي˘ف ءا˘صسن˘لأو خو˘ي˘صشلأو
سسوبيصس قدنفب أرورم «روكلأ»
أولصضفو ةيلولأ رقمو يلودلأ
ن˘م ح˘تا˘ف˘لأ ةر˘ي˘˘صسم نو˘˘كت نأأ

،«ةيوق«و «ة˘يز˘مر» ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
روصص نينطأوملأ سضعب عفرو
ةبانع ةنيدم ءأدهصش نم ديدعلأ

حر˘˘صسم˘˘لأ ما˘˘مأأ أو˘˘ف˘˘˘قو ثي˘˘˘ح
ي˘بو˘ج˘م ن˘يد˘لأ ز˘ع يو˘ه˘˘ج˘˘لأ

نيلماح يفرصش رمم ىلع أورمو
يجاب رأرغ ىلع ءأدهصشلأ روصص

سسا˘فر ،ر˘م˘˘ع يز˘˘ير ،را˘˘ت˘˘خ˘˘م
بيا˘صش ،ةرد˘ع را˘ب˘ع˘˘ك ،نأو˘˘هز
ءأدهصشو يناحيصش ريصشب ،ريأزد
ديدعلأ قيل˘ع˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،ن˘ير˘خآأ

ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘يأر˘˘˘لأ ن˘˘˘م
يف ةربعملأو ةيوقلأ تأراعصشلأ

اهيلع بوتكملأ ةيأرلأ ةروصص
وحن قل˘ط˘نأ يذ˘لأ رو˘ف˘صصع˘لأ»
ى˘˘لإأ أد˘˘بأأ دو˘˘ع˘˘ي ن˘˘ل ة˘˘ير˘˘ح˘˘لأ
،«تا˘ت˘˘ف˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م سصف˘˘ق˘˘لأ
دقو ،«ءأدهصشلاب اصسنرف انمزه»
ةروثلأ ةحاصس ىلع لابقإلأ أأدب
ددع عفترأو ةعمجلأ ةÓصص لبق
ثي˘ح ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

ىلإأ أءاصسم ةثلاثلأ ىلع لصصو
يف نوكراصشملأ هبصشو ،هتورذ
ةبان˘ع˘ب سسمأأ ي˘ب˘ع˘صشلأ كأر˘ح˘لأ
يف سسمأأ ترج يتلأ ةريصسملأ
يتلأ ةريصسملاب ربم˘فو˘ن ح˘تا˘ف˘لأ

ديع يف ةيليوج5 موي ترج
ل˘ك تفر˘ع د˘˘قو ،لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسلأ
ط˘صسو ى˘لإأ ة˘يدؤو˘˘م˘˘لأ قر˘˘ط˘˘لأ

تأز˘يز˘ع˘ت سسمأأ ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م
ع˘صضو م˘ت ن˘يأأ ةدد˘˘صشم ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأأ
ةي˘ن˘مألأ ز˘جأو˘ح˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
تا˘ب˘كر˘م˘لأ ل˘ك تب˘˘قأر ي˘˘ت˘˘لأ
ةصصاخو ةبا˘ن˘ع ى˘لإأ ة˘ه˘ج˘ت˘م˘لأ
ميقرت ا˘ه˘تأرا˘ي˘صس ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لأ

.ىرخأأ تايلو
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تاراعصشلا نم ديدعلا اوعفرو ةريفغ دادعأاب اوجرخ

تاباسصعلأ عم تاباختن’أ نوسضفري نويبانعلأ

توصصب ةيفياطصسلا
ديري بعصشلا» دحاو
«لÓقتصسلا

ةوقب نينطأوملأ جورخ
ةعمجلأ لÓخ فيطسس يف

كأرحلأ نم73
ةÓصص دعب سسمأأ موي جرخ

نينطأوملأ نم تائملأ ةعمجلأ
ايلعلأ باصضهلأ ةمصصاعب
مهصضعب باج ثيح ، فيطصس
و،ىربك ةريصسم يف عرأوصشلأ
رقم مامأأ عمجت رخألأ مهصضعب
تايأر نيلماح فيطصس ةيلو
يف بلاطت تأراعصش نييدرم و
ماظنلأ ليحرب اهنومصضم
و تاباختنلأ ءاغلإأ و يلاحلأ
أذك و، ةيندم ةلودب ةبلاطملأ
نم و. يأرلأ ءانجصس قÓطاب
اهددر يتلأ تأراعصشلأ زربأ
فيطصس ةيلوب نورهاظتملأ

نم73ـلأ ةعمجلأ لÓخ،
عم تنمأزت تيلأ و كأرحلأ
ديري بعصشلأ» ، ربمفون حتافلأ
ةلودب بلاطن» ،’’لÓقتصسلأ

حأرصس قÓطإأ ، «ةيندم
، يأرلأ ءانجصس نم نيلقتعملأ

عرأوصش نيرهاظتملأ باج دقو
رقم دهصش امك ، فيطصس ةنيدم
نم ريبك ددع عمت ةيلولأ
نم أومدق نيذلأ نيتجحملأ

فيطصس ةيلو تايدلب فلتخم
. مهبلاطم نع ريبعتل ،
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ربمفون نم حتافلا ىركذب لافتحاو ددحملا اهدعوم يف تايصسائرلا ءارجإل اصضفر

ينطولأ كأرحلأ رمع نم73 ـلأ ةعمجلأ ةينويلمل أدأدعتسسأ ةمسصاعلأ اهدهسشت ءاسضيب ةليل

 :يفني ةاصضقلا بيقن .. ايلعلا ةمكحملا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو لÓخ

«كأرحلأ ءانجسسب قلعتت رمأوأأ ةيأأ ىقلتن مل»
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بار˘˘سضإÓ˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو˘˘ب كلذو
دحألا ذنم ةاسضقلا هرسشاب يذلا
ى˘لإا ىدأا يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،طرا˘˘ف˘˘لا

قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ صسا˘˘˘˘سسم
اوديفتسسي مل نيذلا ،نينطاوملا

.تامدخلا نم ىندألا دحلا نم
نا˘ي˘ب ي˘ف ةرازو˘لا تم˘ه˘تا ا˘م˘˘ك
ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن ،لوألا صسمأا ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘سشن
ةا˘سضق ل˘م˘ع ة˘ل˘قر˘ع˘˘ب ةا˘˘سضق˘˘لا
مكا˘ح˘م˘لا ن˘م دد˘ع ي˘ف ،ن˘ير˘خآا

ر˘ب˘ع،ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا صسلا˘˘ج˘˘م˘˘لاو
بي˘لا˘سسأا لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ن˘˘طو˘˘لا

تلاقو.ةيراسضحلا ريغب اهتفسصو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نإا لد˘˘ع˘˘˘لا ةرازو
لمعلا نع نيف˘قو˘ت˘م˘لا ةا˘سضق˘لا
اولقرع ،ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

ر˘ي˘غ بي˘لا˘سسأا˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح
ى˘˘ل˘˘عألا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘يرا˘˘سضح
نوعط˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ي˘سس ءا˘سضق˘ل˘ل
رهسش ةاسضقلا فرط نم ةمدقملا
تن˘ل˘عأا ا˘م˘ك يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن
،نا˘ي˘ب˘لا صسف˘ن ي˘ف لد˘ع˘لا ةرازو
ةينا˘ث ةرود دا˘ق˘ع˘نا ة˘ج˘مر˘ب ن˘ع
لÓخ ءاسضقلل ىلعألا صسلجملل
ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا عو˘˘ب˘˘˘سسألا
صصسصخ˘ت˘سس يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن
ة˘عو˘فر˘م˘لا نو˘ع˘ط˘˘لا ة˘˘سسارد˘˘ل
تيرجأا يتلا ةاسضقلا ةكرح نأاسشب
لدعلا ةرازو تدكأا امك .ارخؤوم
ن˘يرر˘سضت˘م˘˘لا ةا˘˘سضق˘˘لا ل˘˘ك نأا

لسصفلل مهنوع˘ط ع˘فر˘ب م˘ه˘ي˘ل˘ع
،اهنايب ما˘ت˘خ ي˘ف ةر˘ي˘سشم ،ا˘ه˘ي˘ف
يف ةرداب˘م ل˘كل ة˘ح˘ت˘ف˘ت˘م ا˘ه˘نأا
ح˘˘˘˘م˘˘˘˘سست ،دا˘˘˘˘ج راو˘˘˘˘˘ح را˘˘˘˘˘طإا
لك يسضري لح ىلإا لوسصولاب
ةرازو تد˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك .فار˘˘˘طألا
لاز˘ت ل نأا ا˘ه˘نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف لد˘˘ع˘˘لا

راطإا يف ةردابم ل˘كل ة˘ح˘ت˘ف˘ت˘م
ه˘ي˘ف ى˘˘عار˘˘ت «دا˘˘ج˘˘لا راو˘˘ح˘˘لا»
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا»
ح˘لا˘سصم و ي˘سضا˘˘ق˘˘لا قو˘˘ق˘˘حو
ايلعلا ةحلسصم˘لا و ي˘سضا˘ق˘ت˘م˘لا
نأا نايب˘لا ي˘ف ءا˘جو .ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل
ة˘ح˘ت˘ف˘ت˘م ى˘ق˘ب˘ت لد˘ع˘لا ةرازو»

داج راوح راطإا يف ةردابم لكل
ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا ه˘˘˘ي˘˘˘ف ى˘˘˘عار˘˘˘ت
يسضاق˘لا قو˘ق˘حو تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ي˘˘˘سضا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصمو
عمتج˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لاو
تارابت˘عا ة˘يأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘ي˘ل˘غ˘تو
تد˘˘كأا ، ا˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م.«ىر˘˘˘خأا
نايب يف ةاسضقلل ةينطولا ةباقنلا
ءادنلل ةباجتسسلا ةبسسن نأا اهل
ل˘م˘ع˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
فلتخم ىوتسسم ىلع يئاسضقلا
نطولا ربع ةيئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
يلاوح غلب ،صسماخلا اهموي يف

صضاق001 بيسصنت.89%

06و ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل
نم ةلودلا صسلجم ىدل ايسضاق
صسمأا لوأا م˘˘˘˘˘ت ىر˘˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج

001 بيسصنت ،ايلعلا ةمكحملاب
ةديد˘ج˘لا م˘ه˘ب˘سصا˘ن˘م ي˘ف صضا˘ق
نيماحم و ن˘يرا˘سشت˘سسم ة˘ف˘سصب

.ة˘م˘كح˘م˘لا تاذ ىد˘ل ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
يذ˘لا بي˘سصن˘ت˘لا اذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘يو

،ايلعلا ةمكحم˘لا م˘ي˘عد˘ت˘ل ي˘تأا˘ي

ة˘يو˘˘ن˘˘سسلا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف

ا˘هر˘قأا د˘ق نا˘ك ي˘ت˘˘لا ةا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل

يف ءا˘سضق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا صسل˘ج˘م˘لا

ةيداعلا هترودل ةيماتخلا هتسسلج

يتلاو9102 ة˘ن˘سسل ى˘لوألا

نم42 يف تدقعنا دق تناك

اسضيأا يتأاي امك.يراجلا ربوتكأا

ن˘م ة˘سسما˘خ˘لا ةدا˘م˘ل˘ل اذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت

40-11 مقر يوسضعلا نوناقلا

ي˘سسا˘سسألا نو˘نا˘ق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

رقمب ،صسيمخلا مت امك.ءاسضقلل

06 بي˘سصن˘ت ،ة˘لود˘لا صسل˘ج˘˘م

راسشتسسم ةفسصب اد˘يد˘ج ا˘ي˘سضا˘ق

،د˘عا˘سسم ة˘لود ظ˘فا˘ح˘مو ة˘˘لود

ي˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف كلذو

ى˘˘˘ل˘˘˘عألا صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘هار˘˘˘جأا

ةكرحلا راطإا يف مت امك.ءاسضقلل

ى˘ل˘عألا صسل˘ج˘م˘لا ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا

ربوتكأا42 خ˘يرا˘ت˘ب ءا˘سضق˘˘ل˘˘ل

رقمب ،ءاسضقلا كلسس يف9102

06 بي˘سصن˘ت ة˘لود˘لا صسل˘˘ج˘˘م

راسشتسسم ةفسصب اد˘يد˘ج ا˘ي˘سضا˘ق

.د˘عا˘سسم ة˘لود ظ˘فا˘ح˘مو ة˘˘لود

ةاسضقلا ءلؤوه نأا نايبلا فاسضأاو

فئاظو نوسسرامي او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا

باون مكاحم ءاسسؤور يف لثمتت

،صسلا˘˘ج˘˘م ءا˘˘˘سسؤور وأا نو˘˘˘ما˘˘˘ع

وأا ءاسسؤور ةيرادإا مكاحم ءاسسؤور

فر˘غ ءا˘سسؤور ،ة˘لود و˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا صسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ىد˘˘˘ل

صسلا˘ج˘م˘لا ىد˘ل نورا˘˘سشت˘˘سسمو

صسف˘˘ن ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو .ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

ةا˘˘سضق˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه نأا رد˘˘˘سصم˘˘˘لا

معد ةبا˘ث˘م˘ب نو˘نو˘كي˘سس دد˘ج˘لا

ةيئاسضقلا ةئيهلل ةبسسنلاب ريبك

ارا˘ب˘ت˘عا كلذو ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘يرادإلا

ام يتلا ايا˘سضق˘لا م˘ج˘ح ة˘ي˘م˘هأل

ىلإا ةنسس نم عفتري اهددع ئتف

ىوتسسم ىلع ةلجسسملاو ىرخأا

.ةلودلا صسلجم
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حلاسص نب رداقلا دبع ةلودلا صسيئر اعد
لوألا صسمأا ة˘مأÓ˘ل ه˘ه˘جو با˘ط˘˘خ ي˘˘ف

ةروثلا علدنل56ـلا ىركذلا عم انمازت
دنجتلل نييرئازجلا ،ةديجملا ةيريرحتلا

ةيسسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا حا˘ج˘نإا ل˘جأا ن˘م

نم21ـلا يف اهؤوارجإا ررقملا ةلبقملا
ا˘ها˘يإا ا˘ف˘سصاو .مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘˘سسيد ر˘˘ه˘˘سش
نأا ه˘ن˘ي˘ق˘ي ن˘ع ا˘بر˘ع˘م ،«ة˘ير˘ي˘سصم˘لا«ـب
ة˘سصر˘ف ة˘يأا او˘كر˘ت˘ي ن˘ل ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ىلع فافتللا نولواحي نيذلا كئلوأل
دكأاو.اهما˘كحأاو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا د˘عاو˘ق
نأا قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘ف ة˘˘لود˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر
ة˘˘˘فا˘˘˘كل ىد˘˘˘سصت˘˘˘˘ت فو˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا

صضع˘ب ا˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تاروا˘˘ن˘˘م˘˘لا
نم وعدم بعسشلا نأا افيسضم ،تاهجلا

نأاو رذحلاو ةطيحلاب يلحتلا ىلإا هبناج
اونوكي نأل نووعدم نيسصلخملا هءانبأا

باحسصأل يدسصتلل دادعتسسلا متأا ىلع
ة˘˘يدا˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘˘فر˘˘˘سصت˘˘˘لاو ا˘˘˘ياو˘˘˘ن˘˘˘لا
ل هنأا هثيدح مسضخ يف ادكؤوم.نطولل
ريبعتلا ةيرحب عرذتلا ناك يأل قحي
يف نيرخآلا ق˘ح صضيو˘ق˘ت˘ل ر˘ها˘ظ˘ت˘لاو
مهتدارإا نع ريبعتلاو مهتايرح ةسسرامم
،عار˘ت˘قلا ي˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م
نإاف ،فورظلا تناك ا˘م˘ه˘م ه˘نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م
ىلع يلمت نطو˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
˘ِما˘ع˘لا ˘ِما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘لود˘˘لا

رهسسلاو ةلودلا تاسسسسؤوموِ نيناوقلاو

،دكأا امك .دÓ˘ب˘لا ِرار˘ق˘ت˘سساوِ ن˘مأا ى˘ل˘ع
ثادح˘ت˘سسا نأا ،ح˘لا˘سص ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
تاباختنÓل ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا

ى˘ل˘ع «ة˘ير˘هو˘˘ج» تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت لا˘˘خدإاو
ة˘با˘ج˘ت˘سسا د˘ع˘ي ،ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘م
م˘˘ه˘˘تار˘˘ي˘˘سسم لÓ˘˘خ نور˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
يدؤوت ةطلسسلا هذه نأا ىلإا اتفل.ةيملسسلا
لÓخ نم ةيلÓقتسساو ةيرح لكب اهرود
لبق نم تناك يتلا ماهملا لك ةسسرامم
،ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا صصا˘سصت˘خا ن˘م
خ˘يرا˘ت ي˘ف قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ رو˘ط˘ت اذ˘هو
ةلودلا نأاب نأاسشلا اذه يف ركذو.اندÓب
ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘غ˘˘سصم
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا و˘ح˘ن ا˘ه˘ب˘ع˘سشل ة˘عور˘سشم˘لاو

دهعل نيكمتلاو مكحلا طمنل يرذجلا
ئدا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا مار˘˘˘ت˘˘˘حا ه˘˘˘ماو˘˘˘ق د˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ةلادعلاو نوناقلا ة˘لودو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
قفو لمعلاب همازتلا ادكؤوم ،ةيعامتجلا

زر˘بأا ا˘م˘ك.رو˘ت˘سسد˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع صصن˘˘ي ا˘˘م
ريغ بسساكم˘لاو ة˘لوذ˘ب˘م˘لا ي˘عا˘سسم˘لا
نأا لجأا ن˘م تق˘ق˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘قو˘ب˘سسم˘لا
ازز˘ع˘م ي˘سسا˘ئر˘لا قا˘ق˘ح˘ت˘سسلا ىر˘ج˘˘ي
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا تاودألاو تا˘˘˘ي˘˘˘˘لآلا˘˘˘˘ب
صسيئر باختنل ةنماسضلا ةيتسسجوللاو
ةيب˘ع˘سش ةدارإا ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل

تايدحتلا ةهجاوم نم هنكمت ،ةيقيقح
ةدايقو ةيعرسشلا لماكب احلسسم ةينطولا
ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
دبع ةلودلا صسي˘ئر د˘كأا ا˘م˘ك.ة˘لو˘مأا˘م˘لا

تده˘سش ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ح˘لا˘سص ن˘ب ردا˘ق˘لا
ة˘فآا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ة˘ي˘ل˘م˘ع
راسشأاو.ةماعلا لاو˘مألا د˘يد˘ب˘تو دا˘سسف˘لا
ىلع ةعلطسضم ةلادعلا نأا ،حلاسص نب

ةرهاظل ادح كلذب ةعسضاو تافلملا لك
هذه نأا زربأا امك.باقعلا نم تÓفإلا
ققحتتل نكت مل ةي˘با˘ج˘يإلا تارو˘ط˘ت˘لا
تارواسشملاو م˘كح˘م˘لا ق˘ي˘سسن˘ت˘لا لو˘ل
ِتا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

ةروثلا ديع تلافتحاو انمازتو .ةلودلا
ة˘˘˘لود˘˘˘لا صسي˘˘˘ئر دا˘˘˘سشأا ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
صشيجلا اهب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب
ىلع مئادلا هميمسصتو يبعسشلا ينطولا

ةرور˘ي˘سس ِنا˘م˘˘سضو رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ِنو˘˘سص
. ةيويحلا اهتاسسسسؤومو ةلودلا

نيدصسفملاو داصسفلا ةبراحم يف ةقوبصسم ريغ ةيلمع دهصشت رئازجلا نإا لاق

تايضسائرلا حاجنإا لجأا نم دنجتلل نييرئازجلا وعدي حلاضص نب

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘يد˘˘م تل˘˘سسار
تا˘يو˘نا˘ث˘لا ير˘يد˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةرادإا يسشتفمو تاطسسوتملاو
اهتافاوم لجا نم تايئادتبإلا
نيفظوملل ةيم˘سسلا م˘ئاو˘ق˘لا˘ب
تاباختنلا ريطأات يف نيبغارلا
موي اهؤوارجإا ررقملا ةيسسائرلا

ام قفوو .مداقلا ربمسسيد21
تا˘ير˘يد˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ه˘ت˘ل˘م˘ح
بقع ءاج رار˘ق˘لا نا˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا

يرطؤوم ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘م˘سضت˘م˘لاو
عمزملا ةيسسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا

ربمسسيد21 مو˘ي ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
تا˘ير˘يد˘م تل˘ه˘مأاو .ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءارد˘م ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
ة˘ثÓ˘ث˘لا راو˘طأÓ˘ل ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا
ىلإا يوناثو طسسوتم يئادتبا

9102 ربمفون6 ءاعبرألا ةياغ
لاسسرإا متي نأا ىلع ،لجأا رخأاك
نم وأا لسسكا فلم يف مئاوقلا

ربع وأا طوغسضم صصرق لÓخ
ةرورسض عم ينورتكللا ديربلا
لو˘˘˘˘˘سصو ن˘˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘كأا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
تا˘ير˘يد˘˘م تر˘˘مأاو . ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ةرادإا ي˘˘˘سشت˘˘˘ف˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لماسش فلم زاجناب تايئادتبلا
ةيسشيتفت˘لا تا˘ع˘طا˘ق˘م˘لا ل˘كل
ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘غ˘ي˘˘سصلا صسف˘˘ن˘˘ب
مازتللا ةرورسض ىلع تحلأاو
لا˘جأاو حر˘ت˘ق˘م˘لا جذو˘˘م˘˘ن˘˘لا˘˘ب
تعفر اميف اذه يتأاي .مليسستلا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تاباختنلا ريطأات تا˘سضيو˘ع˘ت
ةينطولا ةطلسسلا تددح ثيح,
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لا تا˘˘سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ىلع نيرخ˘سسم˘لا صصا˘خ˘سشأÓ˘ل
ءا˘ن˘˘ثأا ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
تا˘با˘خ˘ت˘نلا ر˘ي˘سسو ر˘ي˘سضح˘˘ت

رداسصلا81 مقر رارقلا قفو

ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش ن˘م2ـلا ي˘˘˘ف

ةطلسسلا صسيئر ررقو9102.
تاباختنÓل ةلقتسسملا ةينطولا

نيرخسسملا نيمدختسسملا حنم
لÓخ ىلحملا ىوتسسملا ىلع
ايفازج تاسضيوعت تاباختنلا
ي˘ف نوا˘ع˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح, ا˘˘ير˘˘ه˘˘سش
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ر˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا
نولغتسشي نيذلا نومدختسسملا

ة˘م˘ي˘ق دد˘ح˘˘ت ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع ف˘˘ئا˘˘ظو

اميف ، رانيد فلأا02 ةحنملا

جد ف˘˘˘˘˘˘لأا21 ح˘˘ن˘˘م م˘˘ت

نولغتسشي نيذلا نيمدختسسملل

ة˘ئ˘ف˘لا ي˘ف ة˘ف˘ن˘سصم بسصا˘ن˘˘م

َ
جد فلأا9 ة˘م˘ي˘قو ، ر˘ث˘˘كأاو

نولغسشي يذلا نيمدخ˘ت˘سسم˘ل˘ل

6 ةئفلا نم ةفنسصم بسصانم

جد فلأا6 ةمي˘قو01 ى˘لإا

نولغسشي نيذلا نيمدختسسملل

7 ةئفلا نم ةفنسصم بسصانم

ناو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عألاو ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قاو

ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لو . نود˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

ةميق صصيسصخت مت تاباختنلا

ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل˘ل جد فلأا8

5 ،ايلع فئاظو نولغسشي نيذلا

يذلا نيمدختسسملل جد فلأا

يف ةفنسصم بسصانم نولغسشي

حنم ررقتو .رثكأا و11 ةئفلا

نو˘ل˘غ˘ت˘سشي ن˘˘يذ˘˘ل˘˘ل جد0054

تائفلا نم ة˘ف˘ن˘سصم بسصا˘ن˘م

7 ةئفلل0004و91 ىلإا8 نم

ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ناو˘عألاو ل˘˘قاو

ءا˘سضعأا ى˘˘سضا˘˘ق˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع

لÓ˘˘خ نور˘˘خ˘˘سسم˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا

ايفاز˘ج ا˘سضيو˘ع˘ت تا˘با˘خ˘ت˘نلا

صسي˘˘ئر˘˘ل جد ف˘˘لا21 يوا˘˘˘سسي

را˘˘˘ن˘˘˘يد فلأا9و ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا

ىسضاقتيو .نيرخآلا ءاسضعأÓل

بتا˘˘˘˘كمو ز˘˘˘˘كار˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘سضعأا

0059 نورخسسملا تيوسصتلا

تيوسصتلا زكرم صسيئرل رانيد

نير˘خآلا ءا˘سضعأÓ˘ل0056و

ي˘ف ا˘ما . تيو˘سصت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل

تباثلا تيوسصتلا بتكم ةلاح

رانيد0059 ةميق تدد˘ح˘ف

جد0056و بت˘˘كم˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘ل

0055و ن˘ي˘م˘ئاد˘لا ءا˘سضعأÓ˘˘ل

يف امأا.ني˘ي˘فا˘سضإلا ءا˘سضعأÓ˘ل

ددح دقف لق˘ن˘ت˘م بت˘كم ة˘لا˘ح

صسيئرل رانيد005و فلأا21

ءاسضعأÓل جد0059و بتكملا

جد0057و ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ئاد˘˘˘لا

. نييفاسضإلا ءاسضعأÓل
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ةيلمعلا نم ءاهتنÓل لجأا رخأاك ربمفون نم6 ـلا خيرات تددح

تايوناثلاو تاطضسوتملا يريدم لضسارت ةيبرتلا تايريدم
تايضسائرلا ريطأات يف نيبغارلا ةمئاقب اهتافاومل

يلاوتلا ىلع سسماخلا مويلل يئاصضقلا لمعلا ةعطاقم يف ةاصضقلا رمتصسا اميف

ةفلاخمب ةاضضقلا ةباقن مهتت لدعلا ةرازو
نينطاوملا حلاضصم ةلقرعبو اهتادهعت

عامتج’ا لÓخ يراجلا ربوتكأا رهصش نم92 موي هتمدق يذلا دهعتلا ةفلاخمب ةاصضقلا ةباقنل ماهت’ا عباصصأا لدعلا ةرازو تهجو
 .يتامغز مصساقلب ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزوب اهعمج يذلا

ت
يوصص

تاف :ر
ح

يق
مود
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ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ديدجتو معد نع ةملاق نم فسشكي

ينطولا نمألا نوزخم ثيدحتو
حÓسص» ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلحملأ تاعامجلأو ةيلخأدلأ ريزو ماق
نيأأ ، ةملاق ةيلو ىلإأ لمع ةرايزب لوألأ سسمأأ راهن »نومحد نيدلأ
ةنيدملاب » سس» فن˘سص ي˘سسرد˘م˘لأ ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل ه˘ن˘ي˘سشد˘ت لÓ˘خ د˘كأأ
ةنيدمب ةيئاملأ درأوملأو ةينطولأ ةيبرتلأ يريزو ةقفر ةديدجلأ
تاسسسسؤوملاب تأءافكلأ مأدعنأو ظاظتكلأ ةيسضق انيوط اننأأ ، ةملاق
»ةينقتلأ ةينأديملأ ةعباتملأو روطتلأ نع نألأ ملكتنو ، ةيميلعتلأ
تاسسسسؤوملأ ىلع تلخد يتلأ » ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ يف ةنمقرلأ
ةلاح يف مهسسوردل ذيمÓتلأ يقلت مدع ىلع ءاسضقلل ةيوبرتلأ

ايجولونكتلأ لي˘ع˘ف˘ت˘ب أذ˘هو ذا˘ت˘سسألأ با˘ي˘غ ة˘لا˘ح ي˘ف وأأ م˘ه˘با˘ي˘غ
سسورد˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘ي˘سسرد˘م˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ة˘ث˘يد˘ح˘لأ
أذهل ةقفأرملأو ةقفأوملاب حمسس ام˘م ة˘يدا˘ع ة˘ف˘سصب ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ
نابعسش رامع » ديهسشلأ ةسسردم تناك يذلأو يجوغأديبلأ جمانربلأ
ينطولأ نأو˘يد˘لأ ح˘لا˘سصم˘ل م˘ئأد˘لأ ل˘ف˘كت˘لأ ل˘سضف˘ب ه˘ل ا˘جذو˘م˘ن »
ةد˘حو˘ل˘ل يرأزو˘لأ د˘فو˘لأ ةرا˘يز لÓ˘خو، ة˘ي˘سسرد˘م˘لأ تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ديدجتو معد نع ريزولأ ديسسلأ فسشك ، ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ

02 ءانتقأ يف ةلثمتملأو، ماعطإأو ميخ نم ينطولأ ينمألأ نوزخملأ
لئاسسولاب اهميعدتو لكا˘ي˘ه˘لأ هذ˘ه نوز˘خ˘م ثيد˘ح˘ت˘ل ة˘م˘ي˘خ ف˘لأأ
نأو ، تاناسضيفلأو لزلزلاك ىربكلأ رطاخملأ ثودح ءانثأأ ةمزÓلأ

فرسصت تحت هعسضو متيسس يمقر ماظن دأدعإأ ىلع لمعت هحلاسصم
ينطولأ سشيجلأو ، ةيلحملأ تاعامجلأو ، ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم
نمسض لخدي ماظنلأ أذه نأأ افيسضم ، ينطولأ كردلأو ، يبعسشلأ

91 ربع ةدجأوتملأ ةينمألأ نزاخملأ رييسست يف ةيفأرسشتسسلأ ةرظنلأ
ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصمل ةعباتلأ نزاخملأ سضعب نع كيهان ، ةيلو
عيزوت ىلع هل قفأرملأ دفولأو ريزولأ فرسشأ قايسسلأ تأذ يفو ،

ةفاظنلل لقنتملأ داتعلأ نم ماه ددعو يسسردملأ لقنلل ةلفاح51
ةيلولاب تايدلب ةدع ةدئافل ةيمومعلأ ةرانإلأ حÓسصإأ و ةيمومعلأ

ءاسضيب نب نيع يتيدلبب يعيبطلأ زاغلأ ةكبسشل ةمدخلأ زيح عسضوو

مت لزنم0064 اهنم دافتسسأ يتلأ ةيلمعلأ يهو ، ةغأرف يدأو و
نمأÓل رقم نيسشدت ىلإأ ةفاسضإلاب ، يعيبطلأ زاغلأ ةكبسشب هطبر
دفولأ فرسشأ ةعمجلأ سسمأأ راهن امأأ ، ةديدجلأ ةنيدملاب يرسضحلأ
ينب لابجل ةيعيبطلأ ةيمحملاب ريجسشت ةلمح قÓطإأ ىلع يرأزولأ

. حلاسص
∫.YõGdójø

عبارلا قباطلا نم هطوقسس رثإا باسش لتقم
ةملاقب ءانب ةسشروب

ةميلأأ ةثداح عقو ىلع، عوبسسألأ ةياهن ةملاق ةيدلب ناكسس زتهأ
ةدحولأ تلخدت ثيح ،رمعلأ لبتقم يف باسش لتقم يف تببسست
ةيكرت ةكرسش ءانب ةسشروب سسمأأ لوأأ ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ

setneدعب ،ةملاق ةيدلبب ريرسس0001 ةيعماجلأ ةماقإلأ زاجنإل
و ،زا˘ج˘نإلأ رو˘ط ي˘ف ةرا˘م˘ع˘ل ع˘بأر˘لأ ق˘با˘ط˘لأ ن˘م ل˘ما˘ع طو˘ق˘سس

تاباسصإل سضرعت ةنسس92 رمعلأ نم غلابلأ (ع،ح) ىعدي ةيحسضلأ
فرط نم ناكملأ نيع يف هفاعسسإأ مت ثيح ،ةروطخلأ ةتوافتم
ى˘لإأ فا˘ع˘سسإلأ ةرا˘ي˘سس ة˘ط˘سسأو˘ب ل˘ق˘نو ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ نأو˘عأأ
ظفل نيأأ ةملاقب يبقع ميكحلأ ةيئافسشتسسإلأ ةيمومعلأ ةسسسسؤوملأ
هب تقحل يتلأ ةغيلبلأ تاباسصإلاب أرثأاتم ،ىفسشملاب ةريخألأ هسسافنأأ

و ، ةثداحلأ يف اقيقحت ةسصتخملأ نمألأ حلاسصم تحتف اهتهج نم
ةملاق ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ ةدحولأ تلخدت ،لسصتم قايسس يف

نم لماع طوقسس لجأل ةملاق ةيدلب نيسسح يتأوح ةعرزمب ي

وعدملاب رمألأ قلعتي ،راتمأأ50 يلأوح ولع ىلع رسسج ءانب ةسشرو

هفاعسسإأ مت ،يعأو هنكل ةددعتم تاباسصإأ هل ةنسس73 غلابلأ (ح،ن)
ىفسشتسسم ىلإأ فاعسسإلأ ةرايسس ةطسسأوب هلقنو ناكملأ نيع يف
..ةملاقب يبقع ميكحلأ

∫.YõGdójø

ةرايسس مادطسصا يف نيسصخسش ةباسصإا
ةملاقب ةلفاحب

،لوألأ سسمأأ ،ي ةملاق ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ ةدحولأ تلخدت

عوقو دعب ،سسأرهأأ قوسسو ةملاق نيب طبأرلأ08 ينطولأ قيرطلاب
(أدوكسس) عون نم ةيحايسس ةرايسس مأدطسصأ يف لثمت رورم ثداح
نيع – ةملاق طخ ىلع لمعت (رتسسأوك) عون نم ةريغسص ةلفاحب

43 ناغلبت ىثنأأ سسنج نم نيسصخسش ةباسصإأ ىلإأ ىدأأ امم ،لدنسصلأ

يف ةيلوألأ تافاعسسإلأ امهل تمدق ،ةقرفتم تاباسصإاب ةنسس54و
،ةملاقب يبقع ميكحلأ ىفسشتسسم ىلإأ امهؤوÓجإأ متو ناكملأ نيع
..ةمزÓلأ ةيبطلأ ةنياعملل اتعسضخ نيأأ

∫.YõGdójø
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ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو أا˘˘ن˘˘هو
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب و ي˘م˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأو
ة˘˘˘سسما˘˘˘خ˘˘˘لأ ىر˘˘˘كذ˘˘˘لأ ءا˘˘˘ي˘˘˘حإأ

ةرو˘˘˘ث˘˘˘لأ علد˘˘˘نل ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسلأو
هتحفسص ىلع اهرسشن ةيريرحتلأ
لسصأوتلأ عقوم ىل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لأ
«كو˘˘ب˘˘سسسسيا˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ
ةبسسانملأ هذهب ةيعماجلأ ةرسسألأ
ةبسسانملأ هذهب» اهنع لاق يتلأ
تح˘ت م˘كع˘م ف˘قأأ نأأ ي˘ند˘ع˘سسي
لÓ˘جإأ ة˘ف˘قو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘يأر˘˘لأ

،رأربألأ انئأدهسشل محرتو ريدقتو
نوكلمي ام لكب أوحسض نيذلأ

أذ˘ه ر˘ير˘ح˘ت˘ل سسي˘ف˘نوٍ لا˘غ ن˘˘م
ع˘˘سشبأأ ن˘˘م ،ي˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘لأ ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
لاط ةيرسشبلأ هت˘فر˘ع را˘م˘ع˘ت˘سسأ

ركذو .«ةنسس231 نم رثكأأ هدمأأ
ن˘م ح˘˘تا˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ف ه˘˘ّنأأ» ر˘˘يزو˘˘لأ

فسصتن˘م ي˘فو4591 ربم˘فو˘ن
تقلطنأ ،(رفسص ة˘عا˘سسلأ) ل˘ي˘ل˘لأ
ةدع يف حلسسملأ حافكلأ ةرأرسش
ن˘طو˘لأ أذ˘ه عو˘بر ن˘م ق˘طا˘ن˘˘م
يلعفلأ نÓعإلأ تناكو ،بيبحلأ
ةعومجم اهتنبت ةيريرحت ةروثل
أونمآأ ،ةينطولأ ةكرحلأ ءانبأأ نم
فاسضأأو .مهبعسش ةيسضقبو هللاب
ةرو˘˘˘ث˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ير˘˘˘ج˘˘˘˘ف˘˘˘˘م ّنإأ»
أود˘ّه˘م د˘˘ق أو˘˘نا˘˘ك ة˘˘كرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ

أودقعو ،ُلبق نم اهل أورsسضحو

(22)ـل ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ م˘ه˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ
ر˘˘قو ، أو˘˘سضع

ّ
سسي˘سسأا˘ت ه˘ي˘ف أور

،ينطولأ ريرحتلل سشيجو ةهبج

ة˘ي˘عا˘م˘ج ةدا˘ي˘ق أو˘ل˘كسش ا˘مد˘ع˘ب
هومسسً ايخ˘يرا˘ت ًا˘نا˘ي˘ب أورد˘سصأأو
هب نيبطاخم ،ربمفون لوأأ نايب
ةماع ةفسصب يرئأزجلأ بعسشلأ

ةفسصب ةينطو˘لأ ة˘كر˘ح˘لأ ءا˘ن˘بأأو
قÓ˘ط˘نأ ه˘ي˘ف أو˘ن˘˘ل˘˘عأأ ،ة˘˘سصا˘˘خ
عوبر ةفاك يف حلسسملأ حافكلأ
م˘لا˘ع˘˘م ه˘˘ي˘˘ف أودد˘˘حو ،ن˘˘طو˘˘لأ

فاسصأأو.» .ةروثلأ هذه فأدهأأو
وه ىم˘سسألأ فد˘ه˘لأ نا˘ك ه˘نا˘ف»
عاجرتسسأو ةيرحلأو لÓقتسسلأ
ىلع ةلماكلأ ةي˘ن˘طو˘لأ ةدا˘ي˘سسلأ

ريرحتو ،ينطو˘لأ بأر˘ت˘لأ ة˘فا˘ك
نا˘˘˘سسنإلأو سضر˘˘˘˘ِع˘˘˘˘لأو سضرألأ

تأذ ةينطو ةلود ءانبو ،ناسسللأو

دعُبو يطأرقميد يروهمج عباط
ئدا˘ب˘م˘لأ را˘طإأ ي˘ف ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جأ
مو˘ه˘ف˘م˘ب ة˘ح˘م˘سسلأ ة˘ي˘مÓ˘سسإلأ
ةينطولأ ةينطولأ ة˘كر˘ح˘لأ ءا˘ن˘بأأ

فاسضأأو .«يرئأزجلأ عمت˘ج˘م˘لأو
ةميظع ةروث انتروث تناك هنأ»
بعسشلأ اهنسضتحأ ،ملاعلأ ترهبأأ
لا˘ب˘ج˘لأو فا˘يرألأ و ند˘م˘لأ ي˘ف
نويرئأزجلأ ىطعأأو ،رسشأدملأو
نم نو˘كل˘م˘ي ا˘م ى˘ل˘غأأ ا˘ه˘لÓ˘خ
تنا˘˘كو ،م˘˘ه˘˘لأو˘˘مأأو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘˘بأأ

رثكأأ داهسشتسسأ ةير˘ح˘لأ ة˘ب˘ير˘سض
ديهسش نويلم فسصنو نويلم نم
ن˘˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ل ءأد˘˘˘˘˘˘˘˘ف
دودر تناك ،لباقملابو.»ز˘يز˘ع˘لأ

نم يسسنرفلأ رامدتسسلأ لاعفأأ
ن˘م ة˘ير˘سشب˘لأ ه˘ت˘فر˘ع ا˘م ع˘˘سشبأأ
رامدو ديرسشتو ليت˘ق˘تو ل˘ي˘كن˘ت
لمعت˘سسأ ،ة˘ي˘سصخ˘سشل˘لٍ سسم˘طو
اهيف امب ةحلسسألأ عأونأأ لك اهيف
فسضي ايناسسنإأوً ايلود ةمرحملأ
هذه َءايحإأ ّنإأ ربتعأ يذلأ ريزولأ
عم نمأز˘ت˘ي ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لأ ىر˘كذ˘لأ

هسشي˘ع˘ي ز˘ي˘م˘ت˘موٍ بع˘سص ٍفر˘ظ
انم بلطت˘ي ،ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘سشلأ

،ىركذلأ هذه يف نtعمتلأً اعيمج
ىوتسسم يف نوكن نأأ نحن انيلع
ا˘˘ن˘˘ئأد˘˘ه˘˘سش تا˘˘حو˘˘م˘˘طو لا˘˘مآأ

ةينطو ةلود ءانب يف ،انيدهاجمو
ةدايسسلأ اهيف نوكت ،ة˘ير˘ب˘م˘فو˘ن
ى˘ل˘ع قد˘سصب ر˘ب˘ع˘تو ،بع˘سشل˘˘ل
با˘˘ب˘˘˘سشلأ تا˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘طو لا˘˘˘مآأ
يذلأو ،هب ّزتعن يذلأ يرئأزجلأ

دقو ،خيراتلأ عم دعوملأ يف ناك
ةيأر˘لا˘ب هَ̆كسسم˘ت ا˘ن˘ل˘ك ا˘ن˘ظ˘حل
زو˘مر˘˘ب هرا˘˘خ˘˘ت˘˘فأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

هسشيجب هزأزتعأو ةروثلأ لاطبأأو
م˘ن˘ت˘غأو «.ي˘ب˘˘ع˘˘سشلأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
يحيل ةسصرفلأ ريخألأ يف ريزولأ
انسشيج ييحن» لاق ثيح سشيجلأ
د˘˘ي˘˘سشنو ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ
هنمأأ نامسضو ،نطولل ه˘ت˘يا˘م˘ح˘ب
ه˘ب˘ع˘سش ه˘ت˘ق˘فأر˘مو ،هرأر˘ق˘ت˘سسأو
ىتح ةعورسشملأ هبلاطم قيقحتل
ةيسسائرلأ تاقاق˘ح˘ت˘سسلأ حا˘ج˘نإأ
انرظن يف ربتعت يت˘لأ ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ
ةمزألأ هذه نم جورخلل حاتفملأ
.«بنأوجلأ ةددعتملأ

يونعملاو يداملا معدلا نم ديفتسستسس

نيجرختملا ةبلطلل يراكتبا عورسشم نسسحأا ةقباسسم يف ةزئافلا ءامسسألا نع جارفإلا
¯S°∏«º.±

نيمثتل ةينطولأ ةلاكولأ تجرفأأ
ريوطتو يمل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن
يتلأ لامعألأ نع ايجو˘لو˘ن˘كت˘لأ
ن˘˘سسحأأ ة˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم ي˘˘˘ف تزا˘˘˘ف

9102 ةنسسل يراكتبأ عورسشم
ىلع نيلب˘ق˘م˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل
رأد ا˘ه˘ت˘ق˘˘ل˘˘طأأ ي˘˘ت˘˘لأ جر˘˘خ˘˘ت˘˘لأ
بلحد دعسس ةعماجب ةيتلواقملأ
ةداسشإأ» تي˘ق˘ل نأأ د˘ع˘ب ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
ةنجل ءاسضعأأ لبق نم «ةعسسأو
اهيل˘ع تسضر˘ع ي˘ت˘لأ م˘ي˘كح˘ت˘لأ
ءا˘˘سضعأأ ن˘˘م˘˘ثو .سسمأأ لوأأ مو˘˘ي
نيلثمم تمسض يتلأ ةنجللأ هذه
أذكو يداسصتقلأ كيرسشلأ نع
جئاتن نيمثتل ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ
ايجولونكتلأ و ي˘م˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأ

عيراسشملأ ,ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج ةذ˘تا˘سسأأو

اهيلع ا˘ه˘سضر˘ع م˘ت ي˘ت˘لأ31ـلأ
لاجم˘لأ ن˘ي˘ب ا˘م تعو˘ن˘ت ي˘ت˘لأو
سضر˘˘ع رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘˘سصلأ
ةعانسصب قلعتت عيراسشم راكفأأ

أذ˘كو ةر˘كت˘ب˘م ة˘ي˘ب˘˘ط تأد˘˘ع˘˘م
ةيعيبطلأ ليمجتلأ دأوم ةعانسص
لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘لإأ ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإلا˘˘˘˘˘ب
لا˘˘سصتلأو تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘˘لأ
ىنثأأ قايسسلأ أذه يفو .ةثيدحلأ

«ة˘˘˘ي˘˘˘تلوا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ» رأد ر˘˘˘يد˘˘˘م
رييسست˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘سسرد˘م˘لا˘ب
ىلع ,«يلÓب ري˘ن˘م» ,ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب
ةكراسشملأ ع˘يرا˘سشم˘لأ ىو˘ت˘سسم
يراكتبلأ سسحلأ» سسكعت يتلأ
بلاطلأ هب زيمتي يذلأ «يلاعلأ
هل تحيتأأ ام ةلاح يف يعماجلأ
ةسسيئر تقرطت اهرودب .ةسصرفلأ
ةينطولأ ةلاكولاب راكتبإلأ مسسق
و يملعلأ ثحبلأ جئاتن نيمثتل
ةليسسو» ,اي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأ ر˘يو˘ط˘ت
يتلأ ري˘يا˘ع˘م˘لأ ى˘لإأ ,«سشي˘ع˘لو˘ب
ميكحتلأ ةنجل اه˘ي˘ل˘ع تد˘م˘ت˘عأ
حنم مت نيأأ نيزئافلأ رايتخأ يف
ةيعأد˘بلأ ع˘يرا˘سشم˘ل˘ل ة˘يو˘لوألأ
ديسسجتلل ةيلباق رثكألأ ةديدجلأ

سضرأأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘لأو
كير˘˘˘سشلأ ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسو .ع˘˘˘˘قأو˘˘˘˘لأ
لÓ˘˘˘خ هرو˘˘˘سضح يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلأ
ني زئافلأ نع نÓعإلأ تايلاعف
هذه يف ىلوألأ ةثÓثلأ بتأرملاب
راطإأ يف ة˘جرد˘ن˘م˘لأ ة˘ق˘با˘سسم˘لأ
ة˘ي˘˘مأر˘˘لأ ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع حا˘˘ت˘˘ف˘˘˘نÓ˘˘˘ل
ةل˘ث˘م˘م تد˘كأأ ن˘يأأ يدا˘سصت˘قلأ
ةيداسصتقلأ تاسسسسؤوملأ ىدحإأ
ةيمهألأ ةردابملأ هذهل ةمعأدلأ
م˘عد˘ل ا˘ه˘نو˘لو˘ي ي˘ت˘لأ ة˘غ˘لا˘˘ب˘˘لأ

تفر˘عو .ي˘نا˘ب˘سشلأ را˘م˘ث˘ت˘˘سسلأ
حنم ىلإأ ةيمأرلأ ةقباسسملأ هذه
نيي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لأ
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ م˘ه˘تأرا˘كت˘بأ سضر˘˘ع˘˘ل

م˘ت ا˘˘عور˘˘سشم31 ة˘˘كرا˘˘˘سشم
ةسصتخم ةنجل لبق نم مهؤواقتنأ

ىلع عدوأأ اعورسشم03 نيب نم
امبسسح ةيتلواقملأ رأد ىوتسسم
و نيوكتلأ لوؤوسسم هنع فسشك
,روت˘كد˘لأ رأد˘لأ هذ˘ه˘ب بيرد˘ت˘لأ
د˘˘˘كأأو .«يدو˘˘˘ع˘˘˘سسم سسا˘˘˘ي˘˘˘˘لإأ»
رودلأ ىلع يدوعسسم روتكدلأ
هذ˘ه ل˘ث˘م ه˘ب˘ع˘ل˘ت يذ˘لأ ر˘ي˘ب˘كلأ
ةبلطلأ عي˘ج˘سشت ي˘ف تأردا˘ب˘م˘لأ

و سصاخ˘لأ م˘ه˘ل˘م˘ع ءا˘سشنإأ ى˘ل˘ع
ى˘˘ع˘˘˘سسي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ةر˘˘˘كف˘˘˘لأ ي˘˘˘ه
ى˘لإأ ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘˘لأ

أربتعم ةبلطلأ ناهذأأ يف اهسسرغ
ل˘˘˘ث˘˘˘مألأ ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘ها˘˘˘˘يإأ

طسسولأ يف ةلاطبلأ سصاسصتمل
د˘يأز˘ت ي˘ف ي˘ه ي˘ت˘لأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

نيذلأ ةبلطلأ نيب نم و .رمتسسم
ميكح˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل با˘ج˘عإأ أورا˘ثأأ
سصسصخت ,كلام ةدنيل ,ةبلاطلأ
عوسضوم روحمت يتلأ ايجولويب
دأوم ة˘عا˘ن˘سص لو˘ح ا˘ه˘عور˘سشم
ةيعيبط دأوم لامعتسساب ليمجتلأ

يف اهلمأأ نع ةربعم ةئاملاب ةئام
اهتسسسسؤوم ءاسشنإاب اهملح قيقحت
حو˘م˘ط˘لأ سسف˘ن و˘ه و ة˘سصا˘خ˘لأ
نيكراسشملأ دحأأ هنع ربع يذلأ
يذلأ دمحأأ تيآأ دمحم بلاطلأ
قيبطت يف لثمتي عورسشم مدق
تداع و .دعب نع ةبقأرملل ينمأأ
هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ى˘˘˘لوألأ ة˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م˘˘˘لأ
ن˘ب سسرا˘ف بلا˘ط˘ل˘ل ة˘ق˘با˘سسم˘˘لأ

تا˘سشرو» ه˘عور˘سشم ن˘ع ,لÓ˘ه
و «لا˘ف˘˘طألأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع
طسساب˘لأ د˘ب˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ب˘تر˘م˘لأ

و جاتنأ» عورسشم نع سشيقزم
زا˘ح ا˘م˘ي˘ف «ر˘سضخ˘لأ ف˘˘ي˘˘ف˘˘ج˘˘ت
ى˘ل˘ع م˘ي˘هأر˘بأ ر˘م˘ع˘ل˘ب بلا˘˘ط˘˘لأ
دي˘ف˘ت˘سسي˘سسو .ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘ب˘تر˘م˘لأ

يداملأ معدلأ نم نيزئافلأ ءلؤوه
ا˘م˘ه˘ن˘م˘سضت يذ˘لأ يو˘ن˘ع˘م˘˘لأ و
ةيوهجلأ ةيجولونكتلأ ةنسضاحلأ
رهسش ةمدخلأ زيح لخدتسس يتلأ
فأرسشإأ تح˘ت يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘فو˘ن
ثحبلأ نيمثتل ةينطولأ ةلاكولأ
ايجولونكتلأ ر˘يو˘ط˘تو ي˘م˘ل˘ع˘لأ

نيثحاب ةذتاسسأأ عم قيسسنتلاب أذه
بلحد دعسس ةعماج نأأ ملعلأ عم
تاعماج عبرأأ بناج ىلإأ تريتخأ

أذه ديسسجتل ة˘ي˘جذو˘م˘ن ة˘ي˘ن˘طو
.عورسشملأ

ةحيحسصلا ةكسسلا ىلع رئازجلا عسضول ةسصرف ةمداقلا تاباختن’ا نإا دكأا

نييرئازجلا وعدي ديزوب بيطلا
ةمزألا نم جورخلا لجأا نم رفاظتلل

ةمزأ’ا هذه نم جورخلل حاتفملا يتلا ةمداقلا تاقاقحتسس’ا نأا ديزوب بيطلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ربتعا
 .بناوجلا ةددعتملا
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تاونصس01 براقي ام رخأات فرع عورصشملا

لمتكم ريغ نكسسم001 مده

 زاجنإلأ يف ششغلأ ببسسب
مده ةيلمع يف ،ةنتاب ةي’وب ةينقتلا حلاصصملا لوأ’ا صسمأا ،تعرصش

30 ةلمحب معدم يوقرت نكصسم001 عورصشمل ةميدقلا لاغصشأ’ا

يقرم˘لاو ،«حو˘ن ن˘جور˘فأا» ق˘با˘صسلا يرا˘ق˘ع˘لا ي˘قر˘م˘لا ه˘ب˘حا˘صصل

رييصستلاو ميظنتلل ةيئ’ولا ةلاكولا يف لثمتملا يلاحلا يراقعلا

ةنتاب ةي’و يلاو تاميلعتل اذيفنت كلذو ،نييرصضحلا نييراقعلا

ر˘بو˘ت˘كا ر˘ه˘صش ف˘صصت˘ن˘م ى˘ط˘عأا د˘ق نا˘ك يذ˘لا ،يد˘م˘ح˘م د˘˘ير˘˘ف

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘يراد’ا ح˘لا˘صصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت مر˘صصن˘م˘˘لا

يف ةلمعت˘صسم˘لا ة˘نا˘صسر˘خ˘لا ة˘ي˘عو˘ن لو˘ح ةر˘ب˘خ داد˘عإا  ةرور˘صضب

مدعل ةميدقلا لاغصشأ’ا مده ةيلمع ةرصشابم اذكو ،ءانبلا لاغصشأا

مامتاو ةيئاصضقلا ةربخلاب لمعلاو ةينق˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ق˘با˘ط˘م

ءانبلا لاغصشأا لامكتصساو يصضاقتلاب ةقلعتملا ةيراد’ا تاءارج’ا

،نييرصضحلا نييراقعلا رييصستلاو ميظنتلل ةيئ’ولا ةلاكولا لبق نم

˘مÓ˘ت˘صسا ى˘ن˘صست˘ي ى˘ت˘ح لا˘م˘ع˘لاو تا˘ي˘لآ’ا˘ب تا˘صشرو˘لا م˘ي˘عد˘تو

هذه باحصصا بلاطمل ةيبلت كلذو ،لاجأ’ا برقأا يف عورصشملا

ةياهن هيف عرصش يذلا ءارجأ’ا وهو ،مهتاناعم ءاهناو تانكصسلا

رييصستلاو ميظنت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘لا˘كو˘لا عر˘صشت˘صس ا˘م˘ي˘ف ،عو˘ب˘صسأ’ا

مايأ’ا لÓخ ءانبلا لاغصشأا لامكتصسا يف نييرصضحلا نييراقعلا

اصصوصصخ تانكصسلا هذه باحصصا ةاناعم ءاهن’.ةلبقملا ةليلقلا

يف صشغ دوجو تبث نا دعب،0102 ذنم ارخأات فرع عورصشملا نأاو

.ةلمعتصسملا ةناصسرخلا
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ةدحو9461 حيتافمل يزمرلأ ميلسستلأ

 غيسصلأ فلتخمب ةينكسس
ع’دن’56 ـلا ىركذلا ءايحإا صشماه ىلعو ،لوأ’ا صسمأا ءاصسم مت

ةدحو9461 حيتافمل يزمرلا ميلصستلا ،ةديجملا ريرحتلا ةروث

ىلع ،ةي’ولا تايدلب فلتخم ربعو ،غيصصلا فلتخمب ،ةينكصس

،ةنيزوب ،ةلاصضف ينب ،داقميت ،توقاي نيع تايدلب نم لك رارغ

هذه يتأاتو ؛ن˘صسي˘غو˘ن˘ياو بو˘ط˘لا م˘ف ،ن˘ي˘م˘نا˘غ˘ي˘ت ،ل˘صضا˘ف د’وأا

اءايحإا ةي˘ن˘كصس ةد˘حو6911 حيتافمِ ميلصست دعب ًا˘عا˘ب˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

538 حيتافم ميلصستو ،بابصشلاو لÓقتصس’ا يديعل75 ىركذلل

ةكرابملا ردقلا ةليل ءايحإا ةبصسانمب غيصصلا فلتخمب ةينكصس ةدحو

ةيلمع رمتصست نا رظتنملا نمو اذه ،مرصصنملا ناصضمر رهصش يف

ىلإا غيصصلا فلتخمب تانكصسلل حيتافملا ميلصستو مئاوقلا راهصشإا

حومطلا ينكصسلا جمانربلل ً’امكتصسا ةيراجلا ةنصسلا ةياهن ةياغ

.ةي’ولا يلاو هدكأا ام بصسح ،ةنتاب ةي’و هنم تدافتصسا يذلا
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نيذاتسسأأ دقفت ةنتاب ةعماج

فيطسسب ريطخ ريسس ثداح يف
ةفصسلفلا مصسقب نيزراب نيراطا ارخؤوم10 ةنتاب ةعماج تدقف

قداصصلا دمحم ملب روتكدلا نييعماجلا نيذاتصس’اب رم’ا قلعتيو

ثداح رثا كلذو ،حوبر ريصشب روتكدلا ثحابلاو يعماجلا ذاتصس’او

فيطصس ةي’و ميلقاب يصضاملا ءاعبر’ا ةيصشع عقو ريطخ رورم

ةنحاصشب نيتيحصضلا ةرايصس مادطصصا رثا ،ةنخصسلا مامح ةقطنمب

تصشاع دقو اذه ،ناكملا نيعب امهتافو ىلا ىدا ام ،ليقثلا نزولل

نيتاه نادقفل ةبلطلاو ةذتاصس’ا طصسو نزح ةلاح ةنتاب ةعماج

.دبÓل ةيعماجلا ةرصس’ا امهتعدو نيتللا نيتماقلا
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نا قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘ف اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ةنتاب نم تقلطنا هذه ةيلمعلا
نا رابتعاب ربمفون ىركذب انميت
ز˘كار˘مو راو˘ث˘لا ل˘ق˘ع˘م ة˘با˘˘غ˘˘لا
ىد˘ل اذ˘˘هو ،صسارو’ا˘˘ب ةرو˘˘ث˘˘لا

يتلا ةخصضلا ري˘ج˘صشت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
يتلا لميك ةباغ صسما اهتدهصش
مصسوملا قئارحلا اه˘ن˘م تم˘ه˘ت˘لا
ة˘ع˘صسا˘صش تا˘حا˘صسم ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

فاصضاو  ،ماي’ ةلعتصشم تلظو

فلأا003 انبراق» ه˘نا يرا˘م˘ع
ةيادبك اهصسرغ مت يتلا ةرجصش

نويلم34 غولب ى˘لا ح˘م˘ط˘نو
لكل ةرجصش راعصش تحت ،ةرجصش
ةينطولا ةيلمعلا يهو ،«نطاوم
ـلا يف تقلطنا دق تناك يتلا

ىلا رمتصست ،يصضاملا ربوتكا52

،ةنصس لك داعت ،صسرام12 ةياغ
جمانرب كلذ راطا يف قلطنيو
دصسلا جما˘نر˘ب ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م د˘ئار
ةيبهصسلا قطانملا نم رصضخ’ا

تار˘ي˘غ˘ت˘لا ة˘ه˘با˘˘ج˘˘م ل˘˘جا ن˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ح˘فا˘كمو ة˘ي˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيبونج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ر˘ح˘صصت˘لا

ءار˘صضخ˘لا تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا ثع˘˘بو
ةيموم˘ع˘لا تاءا˘صضف˘لا˘ب ة˘صصا˘خ
ه˘ت˘م˘ه˘ت˘لا ا˘م كراد˘تو ،ة˘هز˘ن˘˘ل˘˘ل
ى˘ل˘ع ه˘فو˘˘قو ىد˘˘لو .نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا

ةر˘م˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘ب جذا˘˘م˘˘ن˘˘لا صضع˘˘ب
ةيدلبب حافتلا جو˘ت˘ن˘م˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف
ر˘˘˘يزو ىد˘˘˘با ،ة˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا يداو
هتققح امل اريبك احايترا ةحÓفلا

نم ،ةنتا˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘ب˘ع˘صشلا هذ˘ه
،ةد˘ي˘ج ة˘ي˘عو˘نو ر˘ي˘فو جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
يف ريبكلا روطتلا نا احصضوم
ة˘ن˘تا˘ب ن˘م ل˘كب حا˘ف˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘صش
هعا˘ط˘ق ل˘ع˘ج ا˘م و˘ه ،ة˘ل˘صشن˘خو
،حافت˘ل˘ل ي˘ن˘طو د˘ي˘ع لوا م˘ي˘ق˘ي
لومصشا ةيدلبب صسما حتتفا يذلا
نم نيصضراعلا فلتخم روصضحب
ن˘يذ˘لا ،ة˘ل˘صشن˘خو ة˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و
،ةيحÓف˘لا م˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م او˘صضر˘ع
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ى˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘صض’ا˘˘˘ب
م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘صصل˘˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
،حافتلا جوتنم نم ا˘ه˘جار˘خ˘ت˘صسا

وحن ،ايلك هلÓغتصسا لÓخ نم
اذ˘˘كو ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
تار˘صضح˘صست˘م ي˘ف ي˘عا˘˘ن˘˘صصلا
هربتعا ام وهو ،اهريغو ليمجتلا

م˘عد ى˘ل˘ع ا˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت يرا˘˘م˘˘ع
نيينهملا ريطأات ميعدتو ةبعصشلا

ةيمنتلا نيصسحتل رثكا مكحتلاو
ر˘يد˘صصت و˘ح˘ن جا˘ت˘ن’ا ع˘صسو˘˘تو
ةيلاع ةدوج نم هل امل جوتنملا

ا˘صصو˘صصخ ،جا˘ت˘ن’ا ي˘˘ف ةر˘˘فوو
يتلا ،ةبعصشلا هذه هتققح ام ماما
ذنم داريتصس’ا نم ةيمحم تتاب

نا دع˘ب ،ن˘ي˘ت˘ن˘صسلا ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م
نويلم درو˘ت˘صست ر˘ئاز˘ج˘لا تنا˘ك

لÓ˘˘خ ه˘˘ن˘˘م را˘˘ط˘˘ن˘˘ق005و
ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘صسلا

ن˘ي˘صسح˘تو ق˘يو˘صست˘لا ن˘م ن˘كم
راظتنا يف ،ةبولطملا فانصص’ا
ليوحتو ريدصصتلا ةلحرم لوخد
جما˘نر˘ب ق˘فو ة˘ب˘ع˘صشلا ط˘ب˘صضو
ىمصسي ام ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب لÓ˘غ˘ت˘صسا
ناو ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخ ،صضئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
لك ترفو دق ةينعملا تاهجلا
نيحÓفل˘ل ة˘حا˘ت˘م˘لا تا˘نا˘كم’ا
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس
فر˘غو ير ن˘م ،تاز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،ن˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت
نيوكتلاو ريطاتلاب  مهتقفارمو
تا˘ي˘ن˘ق˘ت ي˘ف م˘كح˘˘ت˘˘لا فد˘˘ه˘˘ب
ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ير˘˘˘˘لا ،را˘˘˘˘ج˘˘˘˘صش’ا

فا˘˘˘ن˘˘˘صص’ا ي˘˘˘ف م˘˘˘˘كح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
كلا˘صسم˘لا ق˘صشو ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا

فلأا52 قصش مت ثيح ،ةيحÓفلا
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا كلا˘صسم˘لا ن˘˘م م˘˘ل˘˘ك
فلك يذلاو ،نيحÓفلا حلاصصل
’ ،ةر˘م˘ت˘صسم ة˘ي˘لا˘م تادا˘م˘ت˘˘عا
ى˘لا ة˘فا˘صض’ا˘ب ،ةر˘م˘ت˘صسم لاز˘ت
ءاملا ،ءابرهكلا تاكبصشب طبرلا

فاصضت ،فيرلا ة˘ن˘كا˘صسل زا˘غ˘لاو
ءانبلاب ةقلعتملا تادامتع’ا ىلا
ع˘صسو˘ت ي˘ف ي˘ه ي˘ت˘لا ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا

رارقتصس’ا قلخ فدهب ،رمتصسم
يحÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق˘لا˘ب صضو˘ه˘ن˘لاو
ه˘ب ر˘خز˘ت ا˘م ما˘ما ما˘ه ل˘˘يد˘˘ب˘˘ك
’ ةيعيبط تايناكما نم رئازجلا
تاذ يف ىدبا ثيح .اهب ناهتصسي
ىل˘ع اد˘كؤو˘م ،ه˘حا˘ي˘ترا قا˘ي˘صسلا
رار˘ق˘ت˘صسا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘صسلا
راهدزاو و˘م˘نو ف˘ير˘لا ة˘ن˘كا˘صسل
عيطتصست يتلا ةلكيهملا بعصشلا
ة˘م˘ي˘قو ل˘غ˘صش بصصا˘ن˘م ر˘ي˘فو˘ت
ي˘ف طار˘˘خ˘˘ن’ا اذ˘˘كو ة˘˘فا˘˘صضم
ةصصاخ ينطولا داصصتق’ا عيونت
ا˘م اذ˘هو ر˘يد˘صصت˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م
. ةيرازولا هترئاد هيلع لغتصشت
ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘˘يزو ا˘˘˘˘عدو اذ˘˘˘˘ه
لتاصشملا با˘ح˘صصاو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تار˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘˘لاو
ةينطولا صسلاجملا يف طارخن’ا
يتلا ،ةيحÓفلا بعصشلا فلتخمل
،نطولا ىوتصسم ىلع اهقلخ مت

صسلجم91 صسي˘صسأا˘ت م˘ت ثي˘ح
نا˘ك ا˘هر˘خا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ن˘ه˘م˘ل˘˘ل
هذه نأا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ل˘بإÓ˘ل صسل˘ج˘م
ءاطع’ لولحك تءاج صسلاجملا
ا˘ه˘ي˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م˘˘ل ةر˘˘كفو ةر˘˘ظ˘˘ن
ةبعصشلا يف تاجايتح’ا ةفرعمل
نع كيهان اذه ،عيزوتلا ناكمو

ى˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘صشو ا˘صسل˘ج˘م185
.تاي’ولا ىوتصسم

نمأ’ا حلاصصمل ةلصصفنم تايلمع ثÓث يف

تأردخملأ نم ةيمكو ةريخذ ،ءاسضيبو ةيران ةحلسسأأ ،رايط نود ةرئاط زجح
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ةطرصشلل ةي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تج˘لا˘ع

اياصضق30 ةنتاب ةي’و نمأاب ،ةيئاصضقلا

31 نم ةدتمم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘عو˘ن

تنكمت،9102 ربوتكأا92 ىلإا ربوتكأا

،رايط نود ةرئاط زجح نم اهرثا ىلع

ةيمكو ةريخذ ،ة˘يرا˘نو ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسا

تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف كلذو ،تارد˘خ˘م˘˘لا ن˘˘م

نم اهتجلاع˘م تم˘ت ى˘لوأ’ا ،ة˘ل˘صصف˘ن˘م
ةي’و نمأاب ةيئانجلا ةقرفلا رصصانع لبق
غلبي صصخصش فيقوت صصوصصخب ،ةنتاب

ايئاصضق قوب˘صسم ة˘ن˘صس93 رمعلا ن˘م
حÓصس ىلع زوحي ناك ،ةديصشك يحب
ن˘م د˘ي˘صص ة˘ي˘قد˘ن˘ب ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م يرا˘˘ن
ن˘˘م ة˘˘صصخر نود صسما˘˘خ˘˘لا ف˘˘ن˘˘˘صصلا
ن˘˘م ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا

93 ى˘لإا ة˘˘فا˘˘صض’ا˘˘بEVRIZ عو˘˘˘ن

ةيناثلا ةيصضقلا امأا21. رايع ةصشوطرخ
ةحفاكم رصصانع اه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ما˘ق د˘ق˘ف
مت ،تاردخملاب يعرصشلا ريغ راجت’ا

نم غل˘ب˘ي صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ا˘هر˘ثا ى˘ل˘ع

دعبو ،ةلا˘مز˘لا ي˘ح˘ب ة˘ن˘صس62 رم˘ع˘لا
يلئاعلا هنكصسم صشيتفتب نذا رادصصتصسا
،تاردخملا نم ةيمك ىلع روثعلا مت
ـب اهنزو ردقي جلاعم فيك يف ةلثمتم

ىلإا ةفاصض’اب مارغ006 و غلك10

) ع˘˘ن˘˘˘صصلا يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت يرا˘˘˘ن حÓ˘˘˘صس

61 رايع ةصشوطرخ02 و ( ةصشوصشحم

ىلإا ةفاصض’اب21 رايع صشيطارخ40 و

،ريبكلا مجحلا نم ءاصضيب ةحلصسأا40

زجح يف ةثلاثلا ةيصضقلا تلثمت اميف

نودب ةرئاط يف لثمتم صساصسح زاهج

نم ةقدلا ةيلاع اريماكب ةدوزم رايط

نم غلبي صصخصش ىدلENORD عون

امدنع هرثا عبتت مت ثيح ،ةنصس03 رمعلا

عقاوم تاحفصص ربع اهعيب ددصصب ناك

اهميلصست مت ثيح ،يعامتج’ا لصصاوتلا

ءا˘ف˘ي˘ت˘صسا د˘ع˘بو .ير˘كصسع˘لا عا˘ط˘ق˘˘ل˘˘ل

تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نا م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘˘جا

يف ةثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا د˘صض ة˘ي˘ئاز˘ج

تا˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘ما م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا

.ةيئاصضقلا

سسرام12 ةياغ ىلا اهصسرغ متيصس انويلم34 نمصض نم ةرجصش فلأا003 غولبب حرصصي ةحÓفلا ريزو

اندوقي هتدوجو حافتلا جوتنم ةرفو »
«ريدصتلا ةلحرم لوخد وحن

ةي’و ىلا هتداق يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز لÓخ ،يرامع فيرصش يرحبلا ديصصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو دكا
،ةنيزلا راجصشا وأا رمثملا ،يباغلاب قلعت ام ءاوصس هعاونا فلتخمب ريجصشتلا عيجصشت ىلع لمعت ةيرازولا هترئاد نا ،ةنتاب
اداعبأا اهحنمو قئارحلا اهتصسم يتلا قطانملل ليهاتلا ةداعا اذكو ،ندملا ربع ءارصضخلا تاحاصسملا قلخو نيصسحتل كلذو

 .ةيداصصتقا اذكو ةيجولوكيا
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ةلمجلا قو˘شسب را˘ج˘ت˘لا ل˘ث˘م˘م بشسحو
«ةعاشس رخآا «ل ةبانعب هكاوفلاو رشضخلل
راجتلا هبن دق ناك هنا ةعمجلا شسمأا

ةطراف مشساو˘م ي˘ف ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘مو
ر˘ي˘غ˘لا لا˘ق˘تر˘ب˘لا ق˘يو˘شست ن˘م ا˘ي˘لا˘˘حو
ةرورشض ىلإا ايعاد. قوشسلا يف جشضان
ف˘ششكل ة˘ب˘قار˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘˘ث˘˘كت
جوتنم قيوشست ةيلمع يف نيببشستملا
نا˘ب اد˘كؤو˘م .جزا˘ط˘لا ر˘ي˘غ لا˘˘ق˘˘تر˘˘ب˘˘لا
قوشسلا ىلإا ايلاح لشصت يتلا ةيمكلا
تايلولاو ةبانع ةيلو لوقح نم ةمداق
نوكيشس لاقتربلا جشضن ناو ةرواجملا

عم ةشصاخ يراجلا رهششلا فشصتنم عم
ةرازو .ةريخألا ةير˘ط˘م˘لا تا˘ط˘قا˘شست˘لا
شصوشصخبو ةطرا˘ف˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘حÓ˘ف˘لا

نيحÓ˘ف˘لا نأا تد˘كأا عو˘شضو˘م˘لا شسف˘ن
هذه يف لوشصحملا ينج ىلع نوربجم
طرشش هفلت مدع نامشضل تاذلاب ةرتفلا
مامتإل نزاخملاب جوتنملا كرت متي نأا

قاوشسأÓل ههيجوت لبق جشضنلا ةلحرم
ةبقارم اه˘ت˘ي˘حÓ˘شص ن˘م شسي˘ل ه˘نا ا˘م˘ك
اهلوخد دعب ةيحÓفلا تاجتنملا ةيعون
دو˘جو ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا قاو˘˘شسأا
شضر˘˘ف˘˘تو قو˘˘شسلا ط˘˘ب˘˘شضت ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق
شصخ˘ت ي˘ت˘لا طور˘ششلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
رظن تفل ررقت كلذل ةيعونلاو نزولا

تÓماعم ىلإا ةراجتلا ةرازو حلاشصم
فورظ نولغتشسي نيذلا راجتلا شضعب
با˘شسح ى˘ل˘ع ع˘ير˘شسلا ح˘بر˘ل˘ل قو˘˘شسلا

ةيعمجلا اهبناج نم .كلهتشسملا ةحشص
تنا˘ك ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
قيوشست ةيلمع يف نيببشستملا نأا تدكأا

م˘ه جزا˘ط˘لا ر˘ي˘غ لا˘ق˘˘تر˘˘ب˘˘لا جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
م˘ه˘ت˘ي˘م˘شست ن˘كم˘ي ن˘يذ˘˘لا ءا˘˘ط˘˘شسو˘˘لا
فراعتملا نأا نوكل رشضخلا تانوراب

جوتنم عيبب موقي حÓفلا نأا وه هيلع
ةرششابم عيبر˘لا ل˘شصف لÓ˘خ لا˘ق˘تر˘ب˘لا
ة˘ه˘كا˘ف˘لا رو˘هز ى˘لوأا جر˘خ˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب
نأا ىلع جاتنإلا فيلا˘كت ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل
هعيبو لوشصحملا ينجب طيشسولا موقي
لوشصحملا جشضن دعب ة˘ل˘م˘ج˘لا را˘ج˘ت˘ل
ن˘م ةر˘ت˘ف˘ل لا˘ق˘تر˘ب˘لا نsز˘خ˘ي نأا طر˘˘شش
جشضنلا ةلحرم مامتإل هعيب لبق نمزلا
نم لاقتربلا ةبح نول ريغت دعب متت يتلا
تنا˘˘كو .ي˘˘لا˘˘ق˘˘تر˘˘ب˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ر˘˘˘شضخألا

ترذح كله˘ت˘شسم˘لا ة˘يا˘م˘ح تا˘ي˘ع˘م˘ج
ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شس م˘˘˘شساو˘˘˘م ةد˘˘˘ع ي˘˘˘ف ا˘˘˘شضيأا
ريغ لاقتر˘ب˘لا ءا˘ن˘ت˘قا ن˘م ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
هذه قاوشسألا يف شضرعي يذلا جشضانلا

لبق لاقتربلا قيوشست نأا ةربتعم ةرتفلا
نيبراشضملا شضعب نم ةلواحم وه هناوأا
لبق ةداملا راعشسأا عافترا نم ةدافتشسÓل

تاريذحت طشسو ريغ ل اهمشسوم لولح
د˘ق ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا لو˘ح ءا˘ب˘طألا ن˘م
ثي˘˘ح ةر˘˘ث˘˘كب ه˘˘لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ي ن˘˘م بي˘˘شصت
لاقتربلا لوانت نم راثكإلا نإا نودكؤوي
رارشضألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب دو˘ع˘ي ر˘شضخألا

نيوكت لامتكا مدعل ارظن مشسجلا ىلع
ةبشسن ةدايز عم ةيلخادلا داوملا شضعب
ةبشسنب شضا˘م˘حألاو ة˘يد˘عا˘ق˘لا حÓ˘مألا

زا˘ه˘ج˘لا ة˘ح˘شصب ر˘شضي ر˘مألا˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
بعاتملا نم ريثكلا ببشسيو يمشضهلا
ج˘شضن˘ي ى˘ت˘ح را˘ظ˘ت˘نا˘ب ح˘شصن˘˘ي اذ˘˘ه˘˘ل
نم ةدافتشسÓل يفاك لكششب لاقتربلا
ةعانملا ةيوقت يف نمكت يتلا هدئاوف
.شضارمألا نم مشسجلا ةيامحو

كلهتصسملأ ةحصص باصسح ىلع ولو عيرصسلأ حبرلأ نع نوثحبي

هكاؤفلاو رشضخلا تانوراب
قاؤشسأ’ا يف «رشضخأا» لاقترب نؤقؤشسي

ءاصصحإأ باحصصأأ رظتني اميف

ليحرتلأ7002

يف نؤتيبي نكشسلا اؤبلاط
ينؤبلا ةرئاد مامأا ءارعلا
نم نيردحنملا نيمشصتعملا لشصاو
ينوبلا ةيدلبب ملاشس يديشس يح
ةباوب مامأا ءارعلا يف تيبملا ةبانعب
ىلع رششاعلا مويلل ينوبلا ةرئاد رقم
ريبك لطاهت كلذ بحاشصو يلاوتلا
ىلإا شسيمخلا ةليل راطمأÓل
نينطاوملا ءلؤوه بلاطيو.ةعمجلا

نع جارفإلا ةينعملا تاطلشسلا نم
نم ةدافتشسلاب ةينعملا ةمئاقلا
جمانرب نمشض يعامتجلا نكشسلا
ششهلا نكشسلا ىلع ءاشضقلا

مهنوكل لاجآلا برقأا يف مهليحرتو
ةقناخ ةمزا نم نوناعيو نيررشضتم
مهريبعت دح ىلع نكشسلا يف
يف نييعاد ةششه تايانب نونطقيو
قيفوت ةيلولا يلاو ددشصلا اذه
لفكتلا لجا نم لخدتلل «دوهزم
يفو .مهماشصتعا فيقوتو مهبلطمب
ءاشصحإا باحشصأا ددج رخآا قايشس

يف عارشسإلاب ةبلاطملا7002
يلوؤوشسم اهب دعو املثم مهليحرت
نم ديدعلا يف مهيلثمم ةرئادلا
«ل حيرشصت يفو مهنوكل تابشسانملا
ليحرتلا يف ةيولوألا مهل «ةعاشس رخآا
نوششيعي يتلا ةرهاقلا فورظلل ارظن

8 وحن ربع نيعزوم مهنأا ملعلل اهيف
، ةرشضخوبو يلواششو يراديبك ءايحأا

.اهريغو ةرابج نيعو دوهششلا نيع
ىلع لوألا لوؤوشسملا نيدششانم
رظنلاب ةبانع ةيلول يذيفنتلا زاهجلا
تفششك اهتهج نم .مهتيعشضو يف
فلم نأا ينوبلا ةرئاد نم رداشصم

. ابيرق ىوطيشس7002 ءاشصحإا
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56 ىركذلاب لافتح’أو انمأزت
ةيريرحتلأ ةروثلأ ع’دن’

نيدهاجملا مركت ءافو ةيعمج
 ءادهششلا تÓئاعو
ديلخت و ةيامحل ءافو ةيعمج تمظن
ةعاقلاب لافتحإا ةيريرحتلا ةروثلا رثآام
دمحم ةفاقثلا رشصقل ىرغشصلا
لفحلا للخت،ةبانع فايشضوب
ةاناعم و ثادحأا شضرعت ةيحرشسم
نيدهاجملا تلوطب و نينطاوملا
عم.ةديجملا ةروثلا نابإا شسواششألا

حرشسملل ةفاقثلا راد ةششرو ةكراششم
تحت ةيروث تاريبوأاب شصقارلا

تزتها يتلا «مÓع اي فرفر» ناونع
و ،عيمجلا اهل قفشصو ةعاقلا اهل
و نيدهاجملا ميركتب لفحلا متتخإا

روشضحب اذهو .ءادهششلا تÓئاع
شسلجملا شسيئر .ةبانع ةرئاد شسيئر
نيبختنم، ةبانع يدلبلا يبعششلا
يدلبلا و ينطولا يبعششلا شسلجملل

و ةينمألا تاطلشسلا ،ةبانع
ةرشسألا، كرامجلا لاجر و ةيركشسعلا
يف. يندملا عمتجملا و ةيروثلا

56 ىركذلا عم انمازت و هتاذ قايشسلا
ىربكلا ةيريرحتلا ةروثلا علدنل

4591 ربمفون نم حتافلل ةقفاوملا
انمازت ينطولا ديششنلاب ملعلا عفر،
ةشصاشصر لوأا قÓطنا تقو عم
ششطب نم يرئازجلا بعششلا ريرحتل
. مششاغلا رامعتشسلا
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ماحدزا نييشضاملا نيمويلا لÓخ ةبانع ةنيدم تدهشش
اهلخادمو ةنيدملا طشسو تاقرطب ءاوشس قناخ يرورم
قيرط، ينوبلا رارغ ىلع اهل ةرواجملا ءايحألاب وأا
ن˘ع كي˘ها˘ن، فور˘خ ن˘ي˘عو م˘لا˘شس يد˘ي˘شسو را˘ط˘م˘˘لا

رجح، ششيرلا عارذ، ةزارخ ءايحأاب ةشصاخ لقن لكششم
نينطاوملا رطشضي ثيح، لاحرب، ةرشضخوب، شسيدلا
وهو مهلزانم ىلإا ةدوعلا لجا نم تاعاشسل راظتنÓل
اهب تماق يتلا ةلوجلا ءانثأا ةعاشس رخآا هيلع تفقو ام
بلغا نأا انظحل نيأا ةنيدملا طشسوب شسمأا لوأا ةيششع
نينطاوملاب جعت ركذلا ةقباشسلا تارايشسلا تاطحم
راظتنا لجا نم ةليوط فوفشص يف اوفطشسا نيذلا
رركتم ويراني˘شس ي˘ف م˘ه˘لزا˘ن˘م ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو م˘هرود
ةرشضخوبب ةشصاخ، ني˘ن˘طاو˘م˘لا هد˘كأا ا˘م˘ب˘شسح ا˘ي˘مو˘ي
اهميعدت مغر ةريخألا هذه نأا ثيح شسيدلا رجحو

ام وهو يه امك لازت ل ةاناعملا ىلإا ةرجألا تارايشسب

نم ةيئاشسملا ةرتفلا لÓخ ةشصاخ ةيردج لولح بلطتي

و ةفرششلا ةشصاخ ةبانع ةيلو تايدلب ناكشس مهتهج

ةيقيق˘ح ل˘ق˘ن ة˘مزأا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي تا˘ع˘ير˘ت˘لا، ة˘م˘ل˘ع˘لا

اهيلع لكأا يتلا تÓفاحلا مدق لكششم اهيلإا فاشضي

ةشصاخ، نيرفاشسملا ىلع رطخ لكششت تتابو رهدلا

شسيدلا رجح و رامع قوزرم و دمحأا يزيزع ةقطنمب

ةيحابشصلا ةرتفلا لÓخ تاعاشسل نورظتني مهدجت نيأا

ةشصاخ مهتشساردو مهلامعأا نع مهرخأات يف ببشستي ام

ةفرششلا نيب طبارلا طخلا يعامجلا لقنلا تÓفاح

ةنيدملا ىلإا لوشصولل ليوط تقو دخأات يتلا، ةبانع

فاشضي، فقوم لك يف قئاقد ةدعل فقوتلا نع كيهان

نينطاوملا ىلع رطخ لكششت ثيح اهمدق كلذ ىلإا

و رامع قوزرم ناكشس هنم يناعي لكششملا شسفن،

اهبلغأا تمت ل يتلا «9 يج» تÓفاح عم شسيدلا رجح

لوقلا حشص نإاو يهف ةلشص يأاب ةيرشصعلا تاموقملل

كلذ ىلع ةدايز برششو اهيلع رهدلا لكأا تاودرخ

ةر˘ي˘ث˘كلا با˘ط˘عألا بب˘˘شسب ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ئاد ي˘˘ه˘˘ف

تداز يتلا ةيثراكلا تاقرطلا ةيعشضو ىلإا ةفاشضإلاب

تراثأا دقو، رششبلا لقنل اهتيحÓشص مدعو اهئارتها نم

ىلع اهتردق مدع و اهمدقل ارظن ةئرتهملا تÓفاحلا

نيرفاشسملا بشضغ نيرفاشسملا نم لئاهلا مكلا لمح

اذه عم و، لمعت لازت ل و ةليوط ةدمل تلغتششا ثيح

شصخألاب و مهلمع ةلوازم ىلع اهباحشصأا رشصأا هلك

يناعي امك، رامع يديشس، ةملعلا، ةفرششلا تايدلبب

شضع˘ب تا˘˘فر˘˘شصت و ششئا˘˘ط˘˘لا كو˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘م ءلؤو˘˘ه

يف نايحألا نم ريثكلا يف نولخدي نيذلا نيقئاشسلا

نيرفاشسملا شضعب عم ةيمÓك تانشسÓم و تاداششم

و تاطحملاب ليوطلا راظتنلا ىلع مهرارشصإل ارظن

.فقاوملا

 نينطاؤملا قرؤؤي يرورملا قانتخ’او لقنلا لكششم
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ناو ة˘سصا˘خ قو˘سسلا قار˘غإا يدا˘ف˘˘ت˘˘ل
د˘ع˘ت م˘ل ف˘ير˘سشلا يو˘ب˘ن˘˘لا د˘˘لو˘˘م˘˘لا
تفسشك .ةليلق مايأا لإا هنع انلسصفت
كرامجلا ناوعأا ةعاسس رخأا رداسصم
نمو ة˘ي˘ن˘مألا م˘ه˘تا˘يرود ن˘م او˘ف˘ث˘ك
ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب ششي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ح˘˘لا˘˘سصم مو˘˘ق˘˘ت ن˘˘يأا ،تا˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لاو
ةهوبسشملا تايواحلا حتفب كرامجلا

ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘تو ا˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘قار˘˘مو
بسصن نع كيهان ، نوناقلا هيسضتقي

لقن عنمل تاقرط˘لا˘ب ششي˘ت˘ف˘ت طا˘ق˘ن
لخدتو ،ىرخأل ةيلو نم تاعقرفملا

تاذ بسسح ة˘ي˘ن˘مألا تاءار˘جإلا هذ˘˘ه
قانخلا قييسضت راطإا يف رداسصملا

با˘ع˘لألاو تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لا را˘ج˘ت ى˘ل˘ع
عم اهلا˘م˘ع˘ت˘سسا ر˘ث˘كي ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ن˘لا
،ف˘ير˘سشلا يو˘ب˘ن˘لا د˘لو˘م˘لا بار˘˘ت˘˘قا

ةنسس لك اهلا˘م˘ع˘ت˘سسا ف˘ل˘خ˘ي ي˘ت˘لاو
لافطألا طسسو تاباسصإلا نم ديدعلا

شضرعت نع كيهان ،ةسصاخ ءاسسنلاو
حور˘ج ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا

ي˘مر˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م

ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘ع˘قر˘ف˘م˘ل˘ل ي˘˘ئاو˘˘سشع˘˘لا
نأا رداسصملا تاذ تلاقو اذه ،مجحلا
تا˘ع˘˘قر˘˘ف˘˘م˘˘لاو ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا با˘˘ع˘˘لألا
تحبسصأا اهعاونأاو اهماجحأا فلتخمب
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح ار˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كسشت
فلخت تحسضأا نأا د˘ع˘ب ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
تلاح ىتحو ةمادتسسم تاهاع انايحأا

ف˘˘˘ث˘˘˘كت ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م ، ةا˘˘˘فو
ششيتفتلا طاقن نم ةينمألا حلاسصملا
نم تايمك لقن يداف˘ت˘ل تا˘قر˘ط˘لا˘ب
نم تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لاو ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لألا

نم ديدعلا نأاو اميسس ىرخأل ةيلو

ةلمجلاب اهنورتسشي باعلألا هذه راجت
رار˘غ ى˘ل˘˘ع ىر˘˘ب˘˘كلا قاو˘˘سسألا ن˘˘م
ىلإا اهقلنو في˘ط˘سس ة˘يلو˘ب ة˘م˘ل˘ع˘لا

ةراسشإلا ردجتو ،اهريغو ةبانع ةيلو
باعلألاو تاعقرفملا يعئاب نأا ىلإا
عم ريبك حبر ششماه نوققحي ةيرانلا
نيأا ،فيرسشلا يوبنلا دلوملا بارتقا
قيقحتل ةينيدلا ةبسسانملا نولغتسسي
دوهج ن˘م م˘غر˘ب˘لا˘ف ،ةر˘ب˘ت˘ع˘م حا˘برأا
لإا اهتبراحمل ة˘ي˘ن˘مألا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
يف شضورعم اهن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا د˘ج˘ت ه˘نأا
 .ءادوسسلا قاوسسألا
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نيتيحايسس نيترايسس مادطسصا فلخ
ينطولا قيرطلاب شسمأا لوأا ءاسسم

يبرغ ةقطنمب اد˘يد˘ح˘تو44 مقر

شصاخسشأا5 شضر˘˘ع˘˘ت ،ى˘˘˘سسي˘˘˘ع
ةرو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م تا˘˘با˘˘سصإل
ناكملا نيع يف مهفاعسسإا تعدتسسا

ى˘لإا م˘ه˘ن˘˘م نورر˘˘سضت˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘نو
ىفسشتسسمب ةيبطلا تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا
.مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل د˘سشر ن˘با
ةد˘حاو˘لا دود˘ح ي˘ف ع˘قو ثدا˘˘ح˘˘لا

شسمأا لوأا راهن نم ءاسسم فسصنلاو
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تقلت نيأا
ن˘ي˘ترا˘ي˘سس ماد˘ط˘˘سصا هدا˘˘ف˘˘م ءاد˘˘ن
ركذلا فلاسسلا قيرطلاب نيتيحايسس
ني˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع
ةنياعملاو لوسصولا دعبو ،ناكملا
شضر˘ع˘ت ف˘ل˘خ ثدا˘ح˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت

ةنسس73رمعلا نم ناغلبت نيتأارمإا

ام˘ي˘ف ،ة˘مد˘سص ة˘لا˘ح˘ب ة˘ن˘سس05و

ام مهرامعأا حوارتت لاجر3 شضرعت

تاباسصإل ،ةنسس86و ةنسس35 نيب
مهل تمدق نيأا ،ةروطخلا ةتوافتم
ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإلا
مهنم نوررسضتملا لقن مث ناكملا
يقلتل ةيب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘سسل ى˘لإا
حلاسصملا اهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا
تحتف ايميلقإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا
ثداحلا تاسسبÓم ةفرعمل اقيقحت
ل يتلاو هي˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا با˘ب˘سسألاو
هذه ة˘با˘ت˘ك د˘ح ى˘لإا ة˘سضما˘غ لاز˘ت
عقو هنا ةراسشإلا ردجتو ،رطسسألا

ثدا˘ح مر˘سصن˘م˘لا ءا˘ع˘˘برألا ءا˘˘سسم
مادط˘سصا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت ر˘ي˘ط˘خ رور˘م
قيرطلاب تارايسس ةدع˘ل ي˘ل˘سسل˘سست

ناكملاب اديدحتو44 مقر ينطولا
ف˘ل˘خ ثي˘ح،ة˘حÓ˘˘م˘˘لا ى˘˘م˘˘سسم˘˘لا
رمعلا نم غلبي لهك ةباسصإا ثداحلا

رمعلا نم ناغلبت ناتأارمإا ةنسس25

ةتوافتم حورجب ةنسس64, ةنسس72
يف مهفاع˘سسإا تعد˘ت˘سسا ةرو˘ط˘خ˘لا

ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ث،نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ع
ىفسشتسسمب ةيبطلا تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا

جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘ل د˘˘˘˘سشر ن˘˘˘˘با

ىدأا مو˘˘˘ي˘˘˘لا شسف˘˘˘ن ي˘˘˘˘فو،مزÓ˘˘˘˘لا

ة˘يرا˘ن ة˘جارد˘ب ةرا˘˘ي˘˘سس ماد˘˘ط˘˘سصا

نا˘با˘سش ة˘˘با˘˘سصإل م˘˘لا˘˘سس يد˘˘ي˘˘سسب

72و ةن˘سس62 رمعلا ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي

ىلع افعسسأا ةفلتخم حورجب ةنسس

ىلإا Óقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا

ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا

حلاسصملا اهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا

تحتف ايميلقإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا

اهتاسسبÓم ة˘فر˘ع˘م˘ل نا˘ثدا˘ح˘لا ي˘ف

ل يتلاو امهل ةيدؤوملا بابسسألاو

هذه ة˘با˘ت˘ك د˘ح ى˘لإا ة˘سضما˘غ لاز˘ت

نأا ى˘لإا ةرا˘سشإلا رد˘ج˘تو،ر˘˘ط˘˘سسألا

رمتسسم ديازت يف رورملا ثداوح

مارتحا مدع ببسسب ةبانع تاقرطب

ةطرفملا ةعر˘سسلاو رور˘م˘لا نو˘نا˘ق

نم اهريغو ةريطخلا تازواجتلاو

ي˘ما˘ن˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا با˘ب˘˘سسألا

.تاقرطلا باهرإا تايئاسصحإا

تاقرطلأو تايواحلل صشيتفتلأو ةبقأرملأ تÓمح فيثكت لÓخ نم

راجت ىلع قانخلإ قيضضت كرامجلإ
ةيلولاب ةيرانلإ باعلألإو تاعقرفملإ

،تاقرطلأو ءانيملأ ىوتصسم ىلع ةفثكم صشيتفتو ةبقأرم تÓمحب ةبانعب كرامجلل ةيوهجلأ ةيريدملل ةعباتلأ كرامجلأ حلاصصم مايألأ هذه موقت
 .ةيرانلأ باعلألأو تاعقرفملأ يعئابو يجورم ىلع قانخلأ قييصضت فدهب

ةرود نم ةأأرمإأ62 تدافتصسأ اميف
ةيكمصسلأ ةيبرتلأ لاجم يف ةينيوكت

ديفتضست ةأإرمإإ06
نيتنيوكت نيترود نم
لحنلإ ةيبرت لاجم يف

يديإرضسو يبياطضش يتيدلبب
06 مرسصنملا عوبسسألا ةياهن رحب تدافتسسا
ةيلو˘ب يد˘يار˘سسو ي˘ب˘يا˘ط˘سش ي˘تـيد˘ل˘ب˘ب ةار˘مإا

ةيبرت لاجم يف نيتينيوكت نـيترود نم ةبانع
نا˘جر˘ه˘م ما˘ت˘ت˘خإا ششما˘ه ى˘ل˘ع كلذو ل˘ح˘˘ن˘˘لا
ثيح ةيفيرلا ةأارملل يملاعلا مويلاب لافتحلا
لاجم يف نتينيوكتلا نيترودلا نيتاه تمظن
يئادألا ىوتسسملا نيسسحت شضرغب لحنلا ةيبرت
ا˘ه˘ت˘نا˘كم زار˘بإا ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ةأار˘م˘˘ل˘˘ل
ع˘با˘ط تاذ ع˘يرا˘سشم ق˘ل˘خ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشتو
تاينواع˘تو تا˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف ل˘ت˘كت˘لاو ،ي˘حÓ˘ف
ينطوملا جوتنملا ىلع ظافحلا كلذك ،ةيحÓف
ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سسل ة˘˘ل˘˘م˘˘كتو ل˘˘سسع˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيفيرلا ةأارم˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب تلا˘ف˘ت˘حلا
،ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم لبق نم ةرطسسملا
ةرودلا مر˘سصن˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي تق˘ل˘ط˘نإا ن˘يأا

ةأارما03 اهنم تدافنسسا يتلا ىلوألا ةينيوكتلا
نيوكتلا زكرمب  ي˘ت˘لاو ي˘ب˘يا˘ط˘سش ة˘يد˘ل˘ب ن˘م
ةيناثلا  ةرودلا امأا ،يبياطسشل نيهمتلاو ينهملا
ىوتسسم ىلع يسضاملا ءاعبرألا موي تقلطنا
» يديارسس ةيدلبب «حلاسص يلÓع » بابسشلا راد

ربرب نيع ةقطنمب ةنطاق ةيفير ةأارمإا03 ةدئافل
نيوكتلا اذه جمرب دقو ،يديارسسو يزيزوب ،
نيب ةمر˘ب˘م˘لا ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تإÓ˘ل ادا˘ن˘ت˘سسإا

نيوكتلا ةيريدمو ةيحÓفلا حلاسصملا ةيريدم
رد˘ج˘تو،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
يملاعلا مويلا ةيلافتحا نمسض مظن هنأا ةراسشإلا
شضرعو عيبب شصا˘خ شضر˘ع˘م ة˘ي˘ف˘ير˘لا ةأار˘م˘ل˘ل
ةيفيرلا ةأارملل ةيديلقتلا ،ةيحÓفلا تاجوتنملا
يف ةينيوكت ةرود ميظنت ىلإا ةفاسضإا،ةيبانعلا

ةحÓفلا عم ةجمدملا ةيكمسسلا ةيبرتلا لاجم
يب˘يا˘ط˘سشو تا˘ع˘ير˘ت˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب ءا˘سسن ةد˘ئا˘ف˘ل

ى˘ل˘ع ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘لو ةأار˘˘ما62 عومج˘م˘ب
د˘ي˘سصل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا ن˘يو˘كت˘لا ة˘سسرد˘م ىو˘ت˘سسم
امك  .ةسشر˘ف داو˘ل تا˘ي˘ئا˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘لا
،» ة˘نو˘ب لل » ير˘ثألا م˘ل˘ع˘م˘ل˘ل ةرا˘يز تم˘ظ˘˘ن
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ةأار˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘˘يز ن˘˘ع Ó˘˘سضف
ديسصلا ة˘ير˘يد˘م ة˘ي˘ع˘م˘ب ر˘بر˘ب ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل
ةيعمج ءاسضعأاو ةيد˘ي˘سصلا دراو˘م˘لاو ير˘ح˘ب˘لا
.ةئيبلا ةيامحو ةيفيرلا ةأارملا ةيقرتل نيجسسكوأا
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 رورم يثداح يف ةتوافتم حورجب صصاخصشأأ5 بيصصأأ اميف

ىضسيع يبرـغب رورم ثداح يف ةفلتخم تاباضصإل نوضضرعتي ناتأإرمإإو لاجر3
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 ةنق نب ةجيدخ

ةريزجلا ةصشاصش ىلإا دوعت

،ةنق نب ةجيدخ ةريزجلا ةانق ةمجنو ةيرئازجلا ةيمÓعإ’ا تراتخا
دعوم وهو ،ةطحملا ةششاشش ىلإا اهتدوعل اخيرات ،ربمفون حتافلا
يونشسلا لفحلا ميدقت موي نع Óشضف ،ةديجملا ربمفون ةروث قفاوي
فحشصلاو ةينورتكلإ’ا عقاوملا نم ديدعلا تناكو.ةيرطقلا ةانقلل
اهترداغمو ةنق نب ةجيدخ نع تاعئاششو ةشضقانتم ارابخأا ترششن
دنع اهب قحتلا يذلا لوأ’ا ليعرلا نم تناك يتلا ةيرطقلا ةطحملا
نب نع ةريزجلا ةرادإا ءانغتشسا تاهجلا سضعب تعداو.اهتقÓطنا
لثمب اهترشصتخا تاديرغتب تاعئاششلا كلت ىلع تدر ثيح ةنق
.«يشساق تومي انه» ناكملا يف اهءاقب دكؤوي يرئازج

 لصسع نيعب نينصسملا راد نم ةبيط ةتافتلا
سصاخششأ’ا راد تماق
لشسعلا نيعب نينشسملا

ةتافتلإاب فراطلا ةي’و
كانه نيميقملا هاجتا ةبيط
ةجرخ ميظنت لÓخ نم
و يميقم ةدئافل ةيهيفرت
ةيمحم ىلإا رادلا تاميقم
اوماق نيأا ةلاقلاب ةقنوط
يف ءاذغلا ةبجو لوانتب
ءاوجأا طشسو قلطلا ءاوهلا

رظانملا اهتداز ةزيمم
يتلا ةليمجلا ةيعيبطلا
.اقنور ةقطنملا اهب زيمتت

ةبانع نمأا قيرف
 ةفاحصصلا قيرف ىلع زوفي

زوفلا قيقحت نم سسمأا لوأا ةبانع ةي’و نمأا تاراطإا قيرف نكمت
فادهأا ةشسمخ ةجيتنب ةيشضايرلا ةفاحشصلل يبانعلا يدانلا قيرف مامأا

يف،ماظنلا ظفحل712 ةدحولا بعلم ىوتشسم ىلع نيفده لباقم
لافتح’ا ةبشسان˘م˘ب ر˘ط˘شسم˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ن˘م˘شض ل˘خد˘ت ةارا˘ب˘م
.ةديجملا ةيريرحتلا ةروثلا ع’دن’56 ـلا ىركذلاب

لورصصلا رغاصصأل ةيورك ةرود
يحب مظن

ةرود لورشصلا
ةرك يف ةيشضاير

نيب ام مدقلا
ةئف« ـل ءايحأ’ا

ةمظنملا «رغاشصأا
ةيعمج» فرط نم

كلذو «ةيمنتلا
ىركذلا ةبشسانمب

ع’دن’56 ـلا
ةيريرحتلا ةروثلا

8 تشسفانت نيأا
ىلع قرف

ةيئاهنلا ةلباقملا
اهدهششيشس يتلا

بعلملا مويلا
.يراوجلا

يبوهيم معد نم أربتت نيدهاجملا ةمظنم
ماعلا نيمأ’ا ىفن
ةمظنملل ةباينلاب
ةينطولا
نيدهاجملل
نب رمعاو دنحم
ويديف يف جاحلا
ةمظنملا هترششن

بويتويلا ىلع
ىركذلا ةبشسانمب
ع’دنإ’56 ـلا
ةيريرحتلا ةروثلا
يف بغارلا معد
حششرتلا
زع» تايشسائرلل
«يبوهيم نيدلا
ماع نيمأا
ةباينلاب يدنر’ا

ىلع هتدعاشسمو
تاعيقوت عمج
 .تارامتشسإ’ا

ةحÓفلا ريزو
ةبانع يف ابيرق

نأا لا˘ق˘لاو ل˘ي˘ق˘ل˘ل ردا˘شصم تف˘˘ششك
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو
يرا˘م˘ع ف˘ير˘شش ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘شصلاو
هدوق˘ت˘شس ي˘ت˘لاو ل˘م˘ع ةرا˘يز ج˘مر˘ب
هعاطق دقفتل ةبانع ةي’و ىلإا ابيرق
يف تفرع دق ةبانع تناكو ةي’ولاب
ءارزول افثكم ’وزن ةريخأ’ا رهششأ’ا
ةعانشصلاو ن˘كشسلا تا˘عا˘ط˘ق ةد˘ع˘ل
.ةيبرتلاو ةينيدلا نوؤوششلاو
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يذلأ «سص/ب » باصشلأ ظفلو

هصسافنأأ ةنصس12 رمعلأ نم غلبي
ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب  ةر˘ي˘خأ’أ
ةثÓث ةدمل توملأ عراصص امدعب
ة˘ح˘ل˘صصم ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘يأأ
ىلع ىفصشتصسملأ تأذب سشاعنإ’أ
يف ةنيطنصسق ىلإأ هلقن نم مغرلأ

ه˘عا˘صضخإأ ل˘جأأ ن˘م ق˘با˘˘صس تقو
ةيرورصضلأ تاصصوحفلأ سضعبل
نأأو املع هتايح ذاقنإأ يف Óمأأ
رخآأ باصش ةقفرب ناك ةيحصضلأ

موي ةريخأ’أ هصسافنأأ ظفل دق ناك
ر˘˘ثأ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لأ تب˘˘˘صسلأ
يتلأ ةيران˘لأ ة˘جأرد˘لأ مأد˘ط˘صصأ

ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘˘فا˘˘ح˘˘ب ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ي نا˘˘ك
زوميغلب ةق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘ير˘فا˘صسم˘لأ
عفر ام رصصنعلأ ةيدلبل ةعباتلأ

ميلأ’أ ثداحلأ أذه اياحصض ددع
نأأو ا˘م˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘ثأ ن˘ي˘ل˘ي˘ت˘ق ى˘˘لإأ
ثداحلأ أذه˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ي˘ح˘صضلأ
يوأرو˘ب  ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
ةزا˘ن˘ج ع˘ي˘ي˘صشت م˘ت ن˘يأأ فدا˘ه˘ل˘ب
.  ةبيهم ءأوجأأ طصسو ةيحصضلأ
لجي˘ج ة˘ي’و تا˘قر˘ط نأأ ر˘كذ˘ي

˘ما˘يأ’أ لÓ˘خ تد˘ه˘صش د˘ق تنا˘ك

ثدأو˘ح˘لأ ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج ةر˘˘ي˘˘خأ’أ

ةافو نع ترفصسأأ يتلأ ةيمأدلأ

مهبلغأأو سصاخصشأ’أ نم ديدعلأ

ةيرا˘ن˘لأ تا˘جأرد˘لأ ي˘ق˘ئا˘صس ن˘م

ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصم تفر˘ت˘˘عأ ي˘˘ت˘˘لأ

بل˘غأأ ءأرو ف˘˘ق˘˘ت تتا˘˘ب ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب

اهدهصشت يتلأ ةتيمملأ ثدأوحلأ

ل˘ع˘ف˘ب كلذو ل˘ج˘˘ي˘˘ج تا˘˘قر˘˘ط

ة˘بو˘صسح˘م˘لأ ر˘ي˘غ تأر˘ما˘˘غ˘˘م˘˘لأ

نيقهأرملأو نابصشلأ نم اهقأوصسل

ظا˘ع˘تأ مد˘عو لا˘ف˘˘طأ’أ ى˘˘ت˘˘حو

ثدأوحلأ نم لئاهلأ مكلاب ء’ؤوه

تعقو يتلأ ة˘ل˘تا˘ق˘لأو ة˘عّور˘م˘لأ

ر˘ه˘صشأ’أ لÓ˘خ ة˘ي’و˘لأ م˘ي˘ل˘قإا˘˘ب

ةدراطملأ ةلم˘ح م˘غر ة˘ي˘صضا˘م˘لأ

ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘صشت  ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

زجح لجأأ نم ةينمأ’أ حلاصصملأ

أذكو ةصصخرملأ ريغ تاجأردلأ

ا˘ه˘با˘ح˘صصأأ د˘ي˘ق˘ت˘ي’ ي˘ت˘لأ كل˘˘ت

اميصس ةيرورملأ ةمÓصسلأ دعأوقب

لامعتصسأ مد˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م

08 ءأرو فقت يتلأ سسأأرلأ ةذوخ

. ةلتاقلأ تاباصصإ’أ نم ةئاملاب

¯ GCMªó RgÉQ 

حلاصصم عوبصسأ’أ ةياهن تحجن

ي˘قأو˘ب˘˘لأ مأا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ن˘˘مآ’أ

ثحبلأ يتقرف ، ةقفر سسوقيصسب

ةحفاكموIRB لخدتلأو

ديصسلأ عم قيصسنتلاب ، تأردخملأ

يركصسعلأ عاطقلأ دئا˘ق د˘ي˘ق˘ع˘لأ

ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت ن˘˘˘م ي˘˘˘قأو˘˘˘ب˘˘˘لأ مأا˘˘˘ب

ناغلبي امهيف هبتصشم نيصصخصش

عم ةنصس43 و72 رمعلأ نم

تأرثؤوملأ نم ةربتعم ةيمك زجح
دوعت اميف. يلام غلبمو ةيلقعلأ

ةيلخ نايب بصسحب ةيصضقلأ عئاقو
مأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ

خ˘يرا˘ت ى˘لإأ  ي˘قأو˘˘ب˘˘لأ مأأ ة˘˘ي’و

ةنماثلأ ةعاصسلأ82.01.9102

ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت ن˘˘يأأ ، Ó˘˘˘ي˘˘˘ل
ة˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م ة˘˘طر˘˘صشلأ
لوبماصس ونور عون نم ةيحايصس
سسو˘˘ق˘˘ي˘˘صس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘م˘˘˘ب
ةيديدحلأ طاصشمأ’اب ةناعتصس’اب

ليكصشت اهزواج˘ت ة˘لوا˘ح˘م د˘ع˘ب
فيقوت م˘ت ن˘يأأ ي˘ن˘مأ’أ ز˘جا˘ح˘لأ
مت ةبكرملأ سشيتفتبو نيصصخصش
نم ةربتعم ةيم˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ
ترد˘ق ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لأ

ءأود ن˘˘م ة˘˘لو˘˘صسب˘˘˘ك0426ـب

يلام غلبمو غلم003 نيلاباغيرب

ربت˘ع˘ي جد00.556966 هردق
هذ˘˘ه˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لأ تأد˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘ك
مت ةعاصضبلأ زجح دعبو . ةيودأ’أ
ةيصضقلأ يف نيطروت˘م˘لأ دا˘ي˘ت˘قأ

يئأزج فلم امهدصض زجنأأ  نيأأ

ةزا˘ي˘ح˘لأو ل˘ق˘ن˘لأ :ة˘˘ي˘˘صضق ن˘˘ع

دأوم عيبلل عصضوو عيبلأ سضرغل

سصئا˘˘˘صصخ تأذ ة˘˘˘ي˘˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘صص

ةيمأرجإأ ةعامج راطإأ يف ةردخم

لامعتصسأ و راصضحتصساب ةمظنم

ةباين مامأأ هبجومب امدق ، ةبكرم

ي˘ت˘لأ نور˘˘كف ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘م˘˘كح˘˘م

.امهرمأأ يف تلصصف
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ةياهن ةليلم نيع ةرئأد نمأأ حلاصصم تزجح

ىلإأ قئاثو نودب نيتيران نيتجأرد عوبصسأ’أ

˘مد˘ع بب˘صسب و˘نور عو˘ن ن˘م ة˘ن˘حا˘صش بنا˘ج

هذ˘ه ي˘تأا˘تو. ي˘ل˘صسل˘صست˘لأ ا˘˘ه˘˘م˘˘قر حو˘˘صضو

لا˘صصت’أ ة˘ي˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب بصسح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

يف يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو

ى˘لإأ ة˘ي˘مأر˘لأ تأدو˘ه˘ج˘م˘لأ ة˘ل˘صصأو˘˘م را˘˘طإأ

ةبراحمو ةيبلصسلأ رهأوظلأ لك ىلع ءاصضقلأ

نمأأ ىلع اظافح ةيرصضحلأ ةميرجلأ راكوأأ

حلاصصم تنصش ثيح هتاكلتمم و نطأوملأ
ةيلمع لوأ’أ سسمأأ ةليل ةليلم نيع ةرئأد نمأ
نكامأ’أ و طاقنلأ فلتخم تلمصش ةيطرصش
ىوتصسم ىلع ةميرجلأ راكوأأ و ةهوبصشملأ
ترفصسأأ ثيح ، ةنيدملاب سصاصصتخ’أ ميلقإأ

و ليوحتو ةبكرم (77) طيقنت ىلع ةيلمعلأ

فيقوت  ا˘ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن.ا˘صصخ˘صش (411) طيقن˘ت
عون نم ةبكرم نتم ىلع اناك نيصصخصش

ةصسولهم سصأرقأأ01 زجح و نأرفصص ونور

ن˘م ن˘ي˘صصر˘˘قوIZATXE عو˘˘ن ن˘˘˘م

ي˘لا˘م غ˘ل˘˘ب˘˘موLOTERGET عو˘˘˘˘˘˘˘ن

ةح˘ل˘صسأأ ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب جد00981 هرد˘˘ق
رقم ىلإأ امهدايتقأ متيل ، (نينكصس) ءاصضيب
يف ةيئأزج تافلم امهدصض زجنأأ نيأأ نمأ’أ
سضر˘غ˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع تأر˘˘ثؤو˘˘م ةزا˘˘ي˘˘ح ا˘˘يا˘˘صضق
رربم نود ءاصضيب ةحلصسأأ لمحو ةرجاتملأ
نم ةيطرصشلأ ةيل˘م˘ع˘لأ تن˘كم ا˘م˘ك.ي˘عر˘صش
زاجنأ عم قئاثو نودب نيتيران نيتجأرد زجح
نم ةنحاصش و اهباحصصأأ دصض ةيئأزج تافلم
ا˘˘ه˘˘م˘˘قر حو˘˘صضو مد˘˘ع بب˘˘صسب و˘˘نور عو˘˘ن
ا˘ه˘ب˘حا˘صص ق˘ح ي˘ف ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت˘˘ل ي˘˘ل˘˘صسل˘˘صست˘˘لأ
.ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

  ةيرانلأ ةجأردلأ نتم ىلع ناك يذلأ يناثلأ باضشلأ ةافو دعب

  لجيجب رصصنعلاب  رورملا ثداح ةليصصح عافترا

انويلم07 ـلأ ةبأرق بناج ىلإأ

يقاوبلا مأابةيلقعلا تارثؤوملا نم اصصرق0426 زجحت سسوقيصس نمأا حلاصصم

ةليلم نيع ةطرضشل ةمهأدم ةيلمع رثإأ /يقأوبلأ مأأ

ةنحاصشو نيتجارد زجح و طيقنتلل اصصخصش411 عاصضخإا

فيطصسب ةملعلا ةنيدمب ةعقرفم فلأا27 زجح
فرعت يتلأ ،ةدحو00027 ـلأ تزهان تاعقرفملأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم ،يراجلأ عوبصسأ’أ ةيأدب فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تنكمت
ابطق اهرابتعاب ،ةملعلأ ةرئأد نمأاب ةلثمم فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تدمع دقو.فيرصشلأ يوبنلأ دلوملاب لافتح’أ بأرتقأ عم أريبك اجأور
نم ةرهاظلأ هذه مقافت نم دحلأ فدهب يئاقولأ اهطاصشن فيثكت ىلإأ ،ةصسلخ ةروظحملأ دأوملأ هذه عيبو ءانتقأ رخآ’ نيح نم فرعي ايراجت

باعلأ’أو تاعقرفملأ نم ةربتعم ةيمك زجح اهرثإأ ىلع مت عيبلل تأءاصضف ىوتصسم ىلع تامهأدملأو ةبقأرملأ تايلمع ديدع ءأرجإأ لÓخ

بنجت ىلإأ مهوعدتو ءايلوأ’أ حلاصصملأ تأذ رذحتو أذه .ةيزأوملأ قوصسلاب عيبلل ةهجوم تناك يتلأو ،ةدحو00027 ـلأ ةبأرق تغلب ةيرانلأ
يأأ نع انحلاصصم غيلبت ىلإأ مهوعدت امك ،مهنم لافطأ’أ اميصس’ اهيلمعتصسم ىلع أرطخ لكصشت اهنوك ةروظحملأ دأوملأ هذه لثم ءانتقأ

مقر وأأ8451 رصضخأ’أ مقرلأ ربع ددرت يأأ نود لاصصت’اب ،نيمرجملأ فيقوتو مأرجإ’أ دصص يف مهاصست نأأ اهنأاصش نم ةريبك وأأ ةريغصص

GCjªø.Q. لكصشم يأأ نع غيلبتل401 ثدحتصسملأ مقرلأ وأأ71 ةدجنلأ

نيليتق ىلإأ لجيجب رضصنعلأ ةيدلبب زوميغلب ةقطنمب يضضاملأ تبضسلأ ةيضسمأأ عقو يذلأ ميلأ’أ رورملأ ثداح ةليضصح تعفترأ
ةيضسمأأ نم ةرخأاتم ةعاضس يف ثداحلأ أذه يف افرط تناك يتلأ ةيرانلأ ةجأردلأ نتم ىلع ناك يذلأ يناثلأ باضشلأ ةافو دعب نينثأ

 .ةيليملاب يروتنم ريضشب ىفضشتضسمب  ءاعبرأ’أ

وزو يزيت

 مرجم هفطتخا  رصصاق   ريرحت
ردقت ةيدف عفد هتلئاع نم بلط و

تيمداتب هريرحت لباقم رانيد فلأا07 ـب
ةيدلبل ةعباتلأ ينطولأ كردلأ حلاصصم سسمأأ لوأأ ةحيبصص تنكمت

71 رمعلأ نم غلبي رصصاق ريرحت نم وزو يزيت ةي’و يف تيمدات

هتلئاع زأزتباب ماق يذلأ مهتملأ لبق نم هفاطتخأ مت امدعب ةنصس
قÓطإأ و مهيلإأ مهنبأ عاجرإأ لباقم ةربتعم ةيلام غلابم مهبلصسل
ةعباتلأ مÓعإ’أ ةيلخ نايب بصسح دوعت ةيصضقلأ تايثيح . هحأرصس
كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ يقلت ن˘ع ا˘هدا˘ف˘م ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل
سضرعت اهدافم نينطأوملأ دحأأ نم ةيفتاه ةملاكم ،تيمداتب ينطولأ

نم برقلاب فاطتخأ ةيلمعل ةنصس71 رمعلأ نم غلابلأ رصصاقلأ هنبأ
هنبأ فتاه قيرط نع هب لصصتأ يناجلأ نأأ و ، تيامدات ةيدلبب ةلتصشم

،يرئأزج رانيد فلأأ07 ـب ردقت ةيدف عفدب هايإأ ابلاطم فطتخملأ
قيرطلأ نم برقلاب ءاقتل’أ ناكم ددح دق و هحأرصس قÓطإأ لباقم

يقلت روف و .تيامدات ةيدلبب نيلجأرلأ رمم دنع21مقر جودزملأ
ة˘ب˘ي˘ت˘كلأ تأد˘حو فر˘ط ن˘م ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ ع˘صضو م˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لأ
تقو . يناجلأ فيقوت لجأأ نم وزو يزيتب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ
ةقيرطب ءاقتل’أ ناكم قيوطت مت ثيح ، ةيدفلأ مÓتصسأ و ميلصست
.رصصاقلأ ريرحت و هفيقوت و هتتغابم تمت مث ةهومم

N∏«π S°©ÉO

ةيضضرأأ ةعطق622 اهنم /يقأوبلأ مأأ

غيصصلا فلتخمب ةينكصس ةصصح2251 عيزوت
ةروثلأ ع’دن’ نيتصسلأو ةصسماخلأ ىركذلاب لافتح’أ ةيصشع تفرصشأأ
ةينكصس ةصصح ربكأ حيتافم ميلصست مصسأرم ىلع ةديجملأ ةيريرحتلأ

نكصسلأ) اهغيصص فلتخمب ةدحو2251 ـب ةردقملأو ةي’ولأ ربع

48ـب يوقرتلأو ي˘م˘ها˘صست˘لأ ن˘كصسلأ9211 / يراجي’أ يمومع˘لأ

622  ةيعامتج’أ تاصصيصصحتلأ/ةناعإأ38 يفيرلأ نكصسلأ /ةدحو

سسلجملل ت’وأدملأ ةعاقب تميقأ يتلأ ةيلاعفلأ يهو.ةيصضرأأ ةعطق
روصضحب نيديفتصسم˘لأ ن˘م تا˘ن˘ي˘ع فر˘صش ى˘ل˘ع ي˘ئ’و˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ
يلثمم بناج ىلإأ ةيروثلأ ةرصسأ’أو ةيركصسعلأو ةيندملأ تاطلصسلأ
لوأأ ىركذل ةدلخملأ ت’افتح’أ تفرع دقو أذه يندملأ عمتجملأ
ربع ةيصضايرلأ تأرودلأو ةيفاقثلأ تاطاصشنلأ ديدع ةماقإأ ربمفون
ىلع ةيمومع تأرقمل تانيصشدت ةيلمع بناج ىلإأ ةي’ولأ عوبر
. نوركف نيعب يديرب بتكمو ةفاقثلأ ةيريدم رأرغ
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ةليضسملأ ةي’و يلأو فأرضشإاب

 يراجيإا يمومع نكصس56و لدع  نكصس004عيزوت
ة˘ق˘فر ة˘ل˘ي˘صسم˘لأ ة˘ي’و ي˘لأو ا˘جر˘ع˘˘لأ خ˘˘ي˘˘صشلأ سسمأأ ءا˘˘صسم فر˘˘صشأ
نييلحملأ نيبختنملأو  ءأردملأو ة˘ير˘كصسع˘لأو ة˘ي˘ند˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ

ل نكصسلأ حيتافم عيزوت لفح ىلع نيديفتصسملأ نم ريفغ عمجو

ىصسيع يديصسب ةيدلبب  (لدــع)راجيإ’اب عيبلأ ةغيصصب نكصس004
حيتافمو ةدافت˘صس’أ دو˘ق˘ع تأرر˘ق˘م م˘ي˘ل˘صست أذ˘كو ة˘ل˘ي˘صسم˘لأ ة˘ي’و

مت امك  ماتلو ةيدلبل ايراجيإأ ايمومع انكصس56 ةصصح تانكصسلأ

تائيزجتلأ راطإأ يف ءانبلل ةحلاصص سضرأأ ةعطق3201 عيزوت اصضيأأ
،ةرــــــقم ةيدلب  حياصسلأ يطوب تايدلب نم لكب ةيعامتج’أ ةيبأرتلأ
نيع ةيدلب ةفراطملأ ةيدلب روصصنم د’وأأ ةيدلب فيراعملأ ةيدلب

نكصسم022 ديوزت ةراصشإأ ءاطعإأ  متي امك رماع يديصس ةيدلب سشيرلأ
و  ةليصسملأ ةي’و جأرد د’وأأ ةيدلبب ةداهملأ ةقطنمب يعيبطلأ زاغلاب

ريرحتلأ ةروث ع’دنأ نم56 يركذلاب لافتح’أ راطإأ يف أذه لخدي

.ةي’ولأ ىوتصسم ىلع4591 ربمفون لوأأ ةديجملأ
U°Édí T°îû°ƒñ  

ةجارد ةطصساوب فتاوهلا قراصس فيقوت
يقاوبلا مأاب ةيران

نم يقأوبلأ مأاب لوأ’أ يرصضحلأ نمأ’أ حلاصصم سسمأأ موي تحجن
بصسحو، لاقن فتاه ةقرصس ةيصضق يف طروتم باصشل دح عصضو
نإاف يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ نايب

سصخصش ماق نأأ دعب42.01.9102خيرات ىلإأ  دوعت ةيصضقلأ عئاقو
يحب لاقنلأ اهفتاه تلاط فطخلاب ةاتف ةقرصسب ةيران ةجأرد نتم ىلع
نمأ’أ حلاصصم تكرحت ىوكصشلأ اهيقلت روفو. يقأوبلأ مأاب لبجلأ
ة˘ي˘صضق˘لأ ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ و تا˘ير˘ح˘ت˘لأ ةر˘صشا˘ب˘م ي˘ف ير˘˘صضح˘˘لأ

هبتصشملأ سصوصصخب اهيلع لصصحتملأ تامولعملأ عيمج لÓغتصسابو

هفيقوت متيل ةنصس91 رمعلأ نم غلبي  باصشب رمأ’أ قلعتيو هيف
ةقرصسلأ ةيصضق نع يئأزج فلم هل زجنأأ نيأأ نمأ’أ رقم ىلإأ هدايتقأو
ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ مدق هبجومب ، ماعلأ قيرطلأ يف فطخلاب
. هرمأأ يف تلصصف يتلأ
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ىرقو ندم
 ةدادحلا يحب تارايضسلا نم ددع ةقرضسو بيرخت دعب

 لجيجب تابكرملا ةقرشسو ةمجاهم تايلمع مقافت
ةيلو ةمسصاعب تابكرملا ة˘قر˘سسو ة˘م˘جا˘ه˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع تد˘ه˘سش
فاده˘ت˘سسا د˘ع˘ب ةر˘خألا تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ ار˘ي˘ب˘ك ا˘م˘قا˘ف˘ت ل˘ج˘ي˘ج
لجيج ةنيدم يلاعأاب ةدادحلا يحب تارايسسلا نم ددعل نيلوهجم
دعبف . ةيلخادلا اهتايوتحم لك ةقرسسو اهجاجز ميسشهتب مهمايقو
نم ةرركتم تامجه ةيلولا ةمسصاع نم ءايحأا ةدع تدهسش نأا
سضعب تفدهتسسا يتلاو ةيسضاملا مايألا لÓخ نيلوهجم لبق
اهتايوتحم ةقرسسو اهجاجز رسسكت لÓخ نم ةسصاخلا تابكرملا
سشينروكلا ةمسصاع ءايحأا ىلع ةليخد ةداع يهو راهنلا حسضو يف
امقافت ةرهاظلا تاذ تدهسش ةنيكسسلاو نمألاب مسستت تناك يتلا

ددعل نيلوهجم ةمجاهم لÓخ نم ةريخألا تاعاسسلا لÓخ اريبك
ماق ثيح لجيج ة˘ن˘يد˘م ي˘لا˘عأا˘ب ةداد˘ح˘لا ي˘ح˘ب تا˘ب˘كر˘م˘لا ن˘م
نم اهتايوتحم ةقرسسو ةري˘خألا هذ˘ه جا˘جز م˘ي˘سشه˘ت˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
رو˘كذ˘م˘لا ي˘ح˘لا نا˘كسس ل˘ع˘ج ا˘م ىر˘خأا ءا˘ي˘سشأاو و˘يدار ةز˘˘ه˘˘جأا
ءلؤوه داسسجأا هل تدعترا فولأام ريغ رظنم ىلع نوظقيتسسي

ثداح اذكه مهيح اهيف دهسسي يتلا ىلوألا ةرملا اهنأاو اسصوسصخ
طسسو فوخلاو ءايتسسلا نم ةريبك ةلاح تامجهلا هذه تفلخو
سضعبب نمألا طبسضب اوبلاط نيذلا ةيلولا ةمسصاع ينطاوم
سصوسصللاو نيمرجملل ركو ىلإا تلوحت يتلا ةبهتلملا ءايحألا

تاهجلا كرحتت مل لاح يف رثكأا ءوسست دق رومألا نأاب نيدكؤوم
لسصف باوبأا ىلع اننأاو اسصوسصخ نيد˘ت˘ع˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘مألا
ذيفنتل ةيمارجإلا تاباسصعلل ةسصرف ناك ام اريثك يذلا ءاتسشلا

لاوحألا ءوسسو ةبعسصلا ةيخانملا فورظلا ةلغتسسم اهتاططخم
اهفادهأا ةمجاهمل مزÓلا راتسسلا اهتحنم ام اريثك يتلا ةيوجلا

. بيقر وأا بيسسح امنود نينطاوملا تاكلتمم ىلع ءÓيتسسإلاو
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جيريرعوب جرب

ةدحو828 نم ةدافتشسا تاداهششو حيتافم ميلشست
نييشضاير ميركتو غيشصلا فلتخم نم ةينكشس

ةيشضايرو ةيوبرت قفارم نيششدتو
يلاغلا ديسسلا جيريرعوب جرب ةيلو يلاو عوبسسألا ةياهن فرسشأا

ةيركسسعو ةيندم ةيلحملا تاطلسسلا ةقفر يجازحلب رداقلا دبع
ميلسست مسسارم ىلع جيريرعوب جرب ةيلو رقمب ةيرئادلا ةعاقلاب

نم ةماه ةينكسس ةسصح828 نم ةدافتسسا تاداهسشو حيتافم

ةيريرحتلا ةروثلا علدنل56 ىركذلا ءايحإا ةبسسانمب فلتخم
ءادهسشلل ءافولاو نطولل سصÓخإلا راعسش تلمح يتلا ةديجملا

رلا ءانبلل ةهّجوم ةناعإا004 اهنم
ّ

32 عومجمل ةهجوم يفي

نكسسلا ىلع ءاسضقلا جمانرب نمسض انكسس56 ىلإا ةفاسضإا .ةيدلب
رئبو ،يمطاف يلعو رونب دعاسس يهو ىرق ثÓث ةدئافل سشهلا
ةيدلبلاب يرسضحلا طيحملا لخاد نيتلاح ىلإا ةفاسضإلاب ،ةوارعل
نكسسلا حيتافم عيزوت م˘ت ا˘م˘ك .ي˘ل˘ع د˘سصق ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ز˘كر˘م

ربع مّعدم يوقرت نكسس451 اهنم هعاونأا فلتخمب يوقرتلا

يوقر˘ت ن˘كسس901 اذكو.ةسسÓيغو جيرير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ت˘يد˘ل˘ب

رح يو˘قو˘ت ر˘خآا ن˘كسس001و.جيريرعوب جرب ةيدلب˘ب ي˘مو˘م˘ع
ديسسلا ةيلولا يلاو فسشك ةبسسانملاب ةملك يفو ةيدلبلا تاذب

ةسصح0005 ىلع رفوتت ةيلولا ّنأا يجازحلب رداقلا دبع يلاغلا
تايدلب ربع عيزوتلاو ةسساردل˘ل ة˘ج˘مر˘ب˘م ة˘ما˘ه ىر˘خأا ة˘ي˘ن˘كسس

ةدحو47561 غلبي رخآا ماه ينكسس جمانرب نع Óسضف ةيلولا

زاجنإلا روط نكسس96401 اهنم غيسصلا فلتخم نم ةينكسس

ادكؤوم .لاغسشألا يف قÓطنلاو تاءارجإلا روط نكسس4606و
ةدّدحملا اهلاجآا يف اهعيزوتو اهزاجنل دوهجلا ةفاك لذب ىلع
نكسسلا ريدم هتهج نم .ةبولطملا ةيعونلابو سسيياقملا قفو
ةفقاو ةيريدملا نأا ربتعا ةجيرما نب زيزعلا دبع ديسسلا ةيلولاب
ميدقتل نكسسلا ريزو تاميلعتو يلاولا ديسسلا تايسصوت لسضفب
ىلع ةيريدملا نأا امك ةينيدلاو ةينطولا دايعألا لك يف تانكسس
جمارب كانه نأا افيسضم نطاوملا تابغر ةيبلت لجأا نم قاسسو مدق
رئاودلا ىوتسسم ىلع ةيجراخلا ةئيهتلا راظتنا يف ةزجنم اهنم
تاذ تانكسس ءاطعإل لجاعلا بيرقلا يف دعوملا يف نوكنل

عيزوت مت ةيراجلا ةنسسلا ةيادب ذنم هنأا ريخألا يف افسشاك ةدوج

مت ةبسسانملابو اذه غيسصلا فلتخمب ةيلولا ربع نكسس0067
فل˘ت˘خ˘م ي˘ف او˘ق˘ّلأا˘ت ن˘يذ˘لا ة˘يلو˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘ئ˘ف م˘ير˘كت
نع Óسضف ةيلوّدلاو ةيراقلاو ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا
تمظن ةينطو ةيار نسسحأل ةقباسسم يف نيقوفتملل زئاوج ميدقت
نيوكتلا دهاعمب زرطلاو ةطايخلا لاجم يف نيسصبرتملا ةدئافل
ةعلقلا ةحاسس نيسشدت اسضيأا ةبسسانملاب مت امك ةيلولاب ينهملا
نييسسردم نيعمجم ىلإا ةفاسضإا اهليهأات ةداعإا دعب ةنيدملا بلقب
بعلمل ةمدخلا زيح عسضوو حلاملا داوو فورخا ييح نم اكب

رجح عسضوو راتكه21 يحب ايعانطسصا بسشوسشعم يراوج

ىلإا ةفاسضإا ةيلولا ةمسصاعب نكسسم4401 يحب رخآل سساسسألا
دجسسم نيسشدتو ءادهسشلا ةربقمب ريجسشت ةيلمع ىلع فارسشألا
≈°eƒS.´ .ةيلولا برغ ىسصقأا وزارح ةيدلبب ديوب ةيرقب
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دلوملاب لافتحÓل د˘ع˘ت˘سست ي˘ت˘لا
ةبسسانملا يهو فيرسشلا يوبنلا
جيورتو عيب اهلÓخ رثكي يتلا

اهتروطخ مغر باعلألا هذه لثم
. اهيلمعتسسم ةايح ىلع ةريبكلا

ةيئلولا ةعومج˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب د˘كأاو
يذلا و لجيجب ينطولا كردلل
هنم ةخسسن » ةعاسسرخآا » تقلت
تماق ينطولا كردلل ةيرود نأاب
ق˘ير˘ط˘لا˘ب ي˘ن˘مأا ز˘جا˘˘ح بسصن˘˘ب

ديدحتلابو77 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘بو˘ن˘ج˘˘لا جر˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب

ةمسصاع نع دعبت يتلا ةنسسكات

ملك81 وحنب لج˘ي˘ج ة˘يلو˘لا

ن˘م ن˘كم يذ˘˘لا ز˘˘جا˘˘ح˘˘لا و˘˘هو

تناك ةري˘غ˘سص ة˘ن˘حا˘سش ف˘ي˘قو˘ت

هاجتاب ةلم˘ي˘ج ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ة˘مدا˘ق

يتلاو لج˘ي˘ج ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع

نع لقي ل ام ىلع اهلخادب رثع

فل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ع˘قر˘ف˘م6532

تاذ د˘كأاو ، ما˘˘ج˘˘حألاو عاو˘˘نألا

ةي˘م˘ك ز˘ج˘ح م˘ت د˘ق ه˘نأا˘ب نا˘ي˘ب˘لا

عم ةازاوم ةروكذملا تاعقرفملا

ى˘ل˘ع ة˘ن˘حا˘سشلا بحا˘سص سضر˘˘ع

لقن ةمهتب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ه˘ت˘ن˘حا˘سش ر˘ب˘ع ة˘عو˘ن˘˘م˘˘م داو˘˘م
لسصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو . ة˘سصا˘خ˘لا
كردلل ةعبات ىرخأا ةقرف تنكمت
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىوتسسم ىلع ةبوه˘ن˘م˘لا لا˘مر˘لا
ريخو زيزعلا دبع يديسس يتيدلب
ةيلولا ةمسصاع قرسش لوجع داو
نايب دكأا ليسصافتلا يفو ، لجيج
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةن˘ح˘سشلا نأا˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب ي˘ن˘طو˘لا
ىوتسسم ىلع اهزجح مت ىلوألا
تناكو لوجع داو يريخ ةيدلب

ىر˘ج ي˘حÓ˘ف رار˘ج ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع
رثعي نأا لبق هتلومح ةقفر هزجح

لامر˘لا ن˘م ىر˘خأا ة˘ن˘ح˘سش ى˘ل˘ع
ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ر˘ي˘˘غ ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك
رارجلا فيقوت مت يذلا ناكملا
زجح مت نيح يف ، هب روكذملا
» عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘حا˘˘˘˘سش

رحبلا لامرب ةأاب˘ع˘م «مو˘كا˘نو˘سص
ةقطنم ىوتسسم ىلع ةقورسسملا
دبع يديسس ةيدلبب «سصراجهلا »
ا˘ه˘ب˘حا˘سص لوا˘ح ثي˘˘ح ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
ل˘ي˘ط˘ع˘˘ت م˘˘ت ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ بر˘˘ه˘˘لا
ر˘ي˘ج˘˘ف˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ه˘˘ت˘˘ن˘˘حا˘˘سش
ح˘م˘سس ا˘م ة˘ي˘ما˘مألا ا˘˘ه˘˘تÓ˘˘ج˘˘ع
مل يتلا ةنحاسشلا زجحو فيقوتب
. ميقرت ةحول يأا لمحت نكت
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موي تاجاجتحإلا ءاوجأا تلسصاوت
ىلع سسماخلا مويل˘لو سسي˘م˘خ˘لا
ةيلوب ة˘نا˘جو ة˘يد˘ل˘ب˘ب  ي˘لاو˘ت˘لا

قÓ˘غإا لÓ˘خ ن˘م كلذو ل˘ج˘ي˘˘ج
ةيدلب˘لا ر˘ق˘م˘ل نا˘كسسلا تار˘سشع
ىلع نيلماعلا نيل˘قا˘ن˘لا ف˘قو˘تو
لمعلا نع ريهاطلا ةناجو طخ
نيجتحم˘لا عو˘م˘ج ع˘م ا˘ن˘ما˘سضت
ةيدلبب نوجت˘ح˘م˘لا ل˘سصاو د˘قو.

ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ي سسما˘˘خ˘˘لو ة˘˘˘نا˘˘˘جو
هذهل يرادإلا رقملا قلغ  يلاوتلا
لسصاو يذلا تقولا يف  ةريخألا
نيلماعلا نيلقانلا نم ديدعلا اهيف

ة˘˘نا˘˘جو ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا ط˘˘خ ى˘˘ل˘˘˘ع
نم  نيجت˘ح˘م˘لا ع˘م م˘ه˘ن˘ما˘سضت

امدعب لمعلا نع مهفقوت لÓخ
ة˘كر˘ح˘لا ى˘لإا م˘هرود˘ب او˘م˘سضنا
نم ةيادب ةروكذملا ةيجاجتحإلا
ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثلا
هنور˘ب˘ع˘ي يذ˘لا ق˘ير˘ط˘لا ءار˘ت˘ها
يذ˘لا ر˘مألا م˘ه˘تÓ˘فا˘ح˘ب ا˘ي˘مو˘˘ي
للسشب ةروكذملا ةيدلبلا باسصأا
تائملا ىلع رذعت ثيح مات هبسش
هذه نم نيردحنملا لامعلا نم
مهتاسسسسؤومب قاح˘ت˘لإلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ه˘˘ي˘˘ف سضفر يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
سسيئر نم لك ةاقÓم نوجتحملا
يذ˘لا ةر˘ئاد˘لا سسي˘ئر و ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا

نيرسصم مه˘ع˘م ثيد˘ح˘ل˘ل ل˘ق˘ن˘ت
يلاول يسصخسشلا روسضحلا ىلع
يذلا ديحولا هنأا ىوعدب ةيلولا
امدعب مهبلاطم ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘ن˘كم˘ي

ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ي˘˘˘ف ءلؤو˘˘˘ه ن˘˘˘ظ با˘˘˘خ
نا˘كو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ةناجو ةيدلب ىرق سضعب ناكسس
ةيرمعلاو حبار دلوأا رارغ ىلع
ةجوم يسضاملا دحألا اورسشاب دق
ةريخألا هذه رقم مامأا تاجاجتحا

تهتنا يتلا تا˘جا˘ج˘ت˘حإلا ي˘هو
ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل يرادإلا ر˘ق˘م˘لا ق˘ل˘غ˘˘ب
ى˘لإا و˘عد˘˘ت تا˘˘ت˘˘فل ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو
ع˘يرا˘سشم˘لا ع˘يزو˘ت ي˘ف ة˘لاد˘ع˘˘لا

هذهب ةمورحملا قطانملا ءÓياو

مهتاو ، ةيمنتلا نم اهقح ةيدلبلا
ةيدلبلا تا˘ط˘ل˘سسلا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
يتلا دوعولا قيقحت يف لسشفلاب
م˘ه˘ق˘طا˘ن˘م ه˘ح˘ن˘مو م˘ه˘ل تمد˘ق
ةداعإا عور˘سشم لاو˘مأا ن˘م ا˘ه˘ق˘ح
ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسا يذ˘لا ل˘ي˘هأا˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ق˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘نا˘جو ة˘يد˘ل˘ب
مهتا امك ، لجيج ةيلو تايدلب
دا˘م˘ت˘عا˘ب ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا نا˘كسسلا
عيزوت يف ن˘ي˘لا˘ي˘كم˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
مجن ام لكب جمانربلا اذه لاومأا

يف ةحداف تلÓتخا نم كلذ نع
يتلا ةيدلبلا ىرقب ةيمنتلا نازيم
رين تحت حزرت اهسضعب تلازل
. عقدملا رقفلاو فلختلا

طبري يذلا77 مقر ينطولا قيرطلا ىوتضسم ىلع تاعقرفملا نم ةربتعم ةيمك زجح نم لجيجب ينطولا كردلا رضصانع نكمت
.لجيج ةي’و ميلقإاب ةيرانلا باعلأ’او تاعقرفملا ةعاب فدهتضست ةيلمع لوأا يف كلذو ايلعلا باضضهلا ةقطنمب لجيج ةي’و

 لوجع داو يريخو زيزعلا دبع يديضسب رحبلا لامر نم ةربتعم ةيمك زجح عم ةازاوم

 لجيجب ةيران ةعقرفم6532 زجحي كردلا

جيريرعوب جربب رورم ثداح يف ةريطخ تاباشصإاب رخآا ةباشصإاو ينيرششع ةافو
يبرغلا جرخملاب ةروطخلا ةددعتم تاباسصإاب رخآا بيسصأا اميف تيمم رورم ثداح يف ناكملا نيعب هفتح ينيرسشع عوبسسألا ةياهن ةليل يقل
ىلإا ةيحسضلا لقن مت ثيح ةرجسشب نيبراه عون نم ةبكرم مادطسصا رثا سسبيليف ىمسسملا ناكملا ىوتسسم ىلع جيريرعوب جرب ةنيدمل
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم لبق نم ةريطخ ةلاح يف ىفسشتسسملا سسفن ىلإا رخآلا لقن اميف يديزوب رسضخل ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم
 ≈°eƒS.´.ةلوهجم بابسسألا ىقبت اميف

 ةرئادلا سسيئرو «ريملا » عم ثيدحلا مهضضفر دعب

يلاولا روشضح نوطرتششي لجيجب ةناجوب نوجتحملا
 ةيدلبلا رقم نع لافقألا عزنل



ةكارشلا هذهب اهتققع نع اهاضر تدكأ ةئيهلا

¯ ê.fé«Ö

ىلع اهل ايمسسر انايب ،رئازجلا داحتإا ةرادإا تردسصأا
ماربإا نع هللخ نم تنلعأا ،““كوبسسيفلا““ ـب اهتحفسص

،““TROPRES““ ة˘˘عو˘˘م˘˘ح˘˘م ع˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘عر ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا
ىسضميسسو ،ةكرسشلا نم ل˘يو˘م˘ت د˘ق˘ع ىل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل
عو˘ب˘سسألا ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ن˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا تر˘˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ك .ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
تخسسف دق تناك امدعب ،لومملا اذه مودقب اهتداعسس

ةكرسش رارغ ىلع ةلوهجم بابسسأل اهيلومم لك دوقع
،تاراي˘سسل˘ل ““ا˘ي˘ك““ ة˘كر˘سش ار˘ي˘خأاو ““ير˘ف˘يإا““ ،““يز˘ي˘ج““

ة˘مزأا نأا لو˘ق˘لا ن˘ك˘م˘ي ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا مود˘˘ق˘˘بو
ةكرسشلا .جارفنلا ىلإا اهقيرط يف يمسصاعلا يدانلا
ثيح ““رئازجلا ءانيم““ عورف نم اعرف دعت ةديدجلا

ىل˘ع ة˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن ر˘˘سصت˘˘ق˘˘ي
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ن˘˘ع تبر˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لاو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
دي م˘يد˘ق˘تو ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا ة˘ق˘فار˘م ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك˘لا
نينوللا با˘ح˘سصأا جار˘خإل ة˘ي˘م˘سصا˘ع˘لا ةرادإل˘ل نو˘ع˘لا
ة˘سصيو˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لاو ة˘لا˘ح˘لا ن˘م دو˘سسألاو ر˘˘م˘˘حألا
ي˘ل˘ع كلا˘م˘لا لا˘ق˘ت˘عا ءار˘ج ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘˘لا

.يكنبلا باسسحلا ديمجتو دادح

8 اهردق ةيلام ةميق نم يدانلا ةنيزخ ديفتسستسسو

،ةلبقملا ةليلقلا مايألا نوسضغ يف ،ميتنسس رييلم
ءزجلا يه ةعفدلا هذه نأا انملع ،““زاغلنوسس““ لبق نم
نيقيرفلا نيب مربملا ةياعرلا دقع ةميق نم يناثلا
ةكرسشل يكنبلا د˘ي˘سصر˘لا نأا ا˘م˘بو .ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
ةفرغلاب ةيروهمجلا ليكو نم رارقب دمجم ،داحتلا
ق˘˘ح˘˘ي ه˘˘نا˘˘ف ،نا˘˘سضمر نا˘˘ب˘˘ع ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م˘˘ل ة˘˘سسما˘˘˘خ˘˘˘لا
كنب يأا يف ناث يكنب ديسصر حتف قيرفلا يلوؤوسسمل
نم قيرف˘لا د˘ي˘ف˘ت˘سسيو ،ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ىد˘ل وأا ر˘خآا
نم ةبرقم رداسصم هتدكأا ام بسسح ،““زاغلنوسس““ لاومأا
.يمسصاعلا تيبلا

““داحتإÓل اماع اريدم ينييعت ربخ لوادت تبرغتسسا““ :ويسشآا

نع ويسشآا نيسسح ةراطسسوسس ذاقنإا ةنجل وسضع جرخ
دا˘ح˘تإل ا˘ما˘ع ار˘يد˘م ه˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق ءازإا ه˘˘ت˘˘م˘˘سص

ل نأا ةيفح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف د˘كأا ثي˘ح ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
بسصنم يأا لغسشي ل هنأاو ةعاسسلا دحل يمسسإاب ءيسش
هب داجنتسسلا مت اذإا هنأا ىلإا اريسشم ،يدانلا ةرادإا يف
يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘هأا ىل˘˘˘ع نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سس
ةرادإلا عم لمعلا لبقي ل هنأا ىلإا احملم ،هراسصنأاو
نأاو هريبعت دح ىلع اعادسص اهل لكسشي يتلا ةيلاحلا
هنوديري ل ،دادح ةلئاع ىلع نيبوسسحم اسصاخسشأا

ي˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لو ه˘˘ل ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا نو˘˘ق˘˘ل˘˘خ˘˘يو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف
ر˘ب˘خ لواد˘ت تبر˘غ˘ت˘سسا ا˘ي˘سصخ˘سش““ ل˘ئا˘ق ،““ا˘بر˘ه˘˘ك˘˘لا““

نم هل سسا˘سسأا ل اذ˘ه ،دا˘ح˘تإل˘ل ا˘ما˘ع ار˘يد˘م ي˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت

لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ن˘˘˘ك˘˘˘ل بسصن˘˘˘م يأا ل˘˘˘غ˘˘˘سشأا ل ا˘˘˘نأاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
هراسصنأاو قيرفلل ةمدخ لبقأاسس انأاف يب داجنتسسلا
ىع˘˘سسي ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نأا و˘˘ي˘˘سشآا ح˘˘سضو ا˘˘م˘˘ك .““ءا˘˘˘ي˘˘˘فوألا
تار˘ي˘سسم˘˘لا لو˘˘ح ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لاو را˘˘سصنألا ط˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘ل
اوجرخ را˘سصنألا““ اد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا تا˘ف˘قو˘لاو
ةيلاح˘لا ةرادإلا ة˘سسا˘ي˘سسب د˘يد˘ن˘ت˘ل˘ل ي˘م˘ل˘سس را˘طإا ي˘ف
ملو ،داحتإلا ذاقنإا يف اهلسشف دعب ليحرلل اهعفدو
كانه ،بسسحف ديمجتلا ع˘فر˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل او˘جر˘خ˘ي
نأا ملعأا ،مهل داسصرملاب نوكنسسو انروهمج طلغي نم
يدانلا ءانبأا اننكل داحتإلا يف ينديري ل نم كانه
.““هعم فوقولا انبجاو نمو

لحلا يه ““زاغلانوسس““ نأا دكؤوي قيلع

يذ˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘تإل يوا˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا سسي˘˘ئر دا˘˘ع
دادزولب باب˘سشل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا بسصن˘م ا˘ي˘لا˘ح د˘ل˘ق˘ت˘ي
ادكؤوم ““ةراطسسوسس““ ةمزأا نع ثيدحلل ،قيلع ديعسس
نمكي ديحولا لحلا نأا ،هل ةيفحسص تاحيرسصت يف

داحتإلل يخيراتلا لومملا ءاطغ تحت ءاوطنلا يف
ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ا˘ه˘فو˘قو ن˘ع تن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ،““زا˘˘غ˘˘لا˘˘نو˘˘سس““

ي˘˘يأار بسسح““ لا˘˘ق ثي˘˘ح ،ه˘˘ل نو˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ي م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
دا˘˘ح˘˘تا ل˘˘ح ي˘˘ه زا˘˘غ˘˘ل˘˘˘نو˘˘˘سس ةدو˘˘˘ع نإا˘˘˘ف ،ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا
لو˘م˘م ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ،ه˘ت˘مزأا ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا

سسلجم ىلع““ فاسضأاو،““7791 ذنم قيرفلا يخيرات
سسل˘˘˘فإا او˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ي نأا يرادإلا فر˘˘˘˘سصت˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ةرادإلا
ذ˘خأا˘ت نأا زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘كر˘سشل ن˘ك˘م˘ي ا˘ه˘ن˘ي˘ح ،ة˘كر˘سشلا
كل˘ت ل˘ك دد˘˘سسي نأا سصخ˘˘سش يأل ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ل˘˘ف ،يدا˘˘ن˘˘لا
ةيلا˘م˘لا ة˘مزألاو نو˘يد˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘لا˘بو .““نو˘يد˘لا
تاذ د˘كأا ،ي˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ق˘نا˘خ˘˘لا
نم يناعت داحتإلل ةيسضايرلا ةكرسشلا نأا ،ثدحتملا
ةكرسشلا““ ل˘ئا˘ق حر˘سصو،2102 ةنسس ذ˘ن˘م سسل˘فإلا
،2102 ةنسس ذنم ةسسلفم ةمسصاعلا داحتل ةيسضايرلا
،ةنسس لك زجعك رايلم05 لدعم انيدل ،اذه انموي ىلإا

ةليسصحلا كلمأاو،8102 ةنسس ةياغ ىلإاو2102 ذنم
.““ةيونسسلا

ايبمازو رضخلا ءاقل ريدي اميسيت يبويثإلا
رهسشلا نم ةرسشع عبارلا موي يبمازلا هريظنو ينطولا بختنملا ةلباقم ةرادإل اميسسيت كلماب يبويثإلا مكحلا مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلارديفنوكلا تنيع

نم لك يبويثإلا دعاسسي نأا عقوتملا نمو ،نوريماكلا يف ةررقملا1202 ايقيرفإا ممأا تايفسصت نم ىلوألا ةلوجلا ةبسسانمب ركاسشت ىفطسصم بعلم ىلع يلاحلا
يراوفيلا هريظن مامأا ينطولا بختنملا ءاقل رادأا نأاو هل قبسس مكحلا سسفن نأا ملعلا عم ،اعبار امكح وكيتيم سسوردويت نوكي نأا ىلع وازيغ لغتي و ىسسوم يدينيك
يفاسضإلاو يلسصألا نيتقولا ءاهتنا دعب حيجرتلا تلكرب يرئازجلا بختنملا زوفب تهتنا يتلا ةلباقملا يهو ،رسصم يف ةيسضاملا ايقيرفإا ممأا تايئاهن يف

بيجن.ج                          .حاجنوب دادغب اهردهأا رسضخلل ءازج ةلكر يبويثإلا مكحلا باسستحا ءاقللا سسفن تدهسشو ،ةكبسش لك يف فدهب يباجيلا لداعتلاب
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةمصاعلا داحتا

اماع اريدم هينيعت ربخ يفني ويسشعو قيرفلا ىلإا اهقيرط يف ةياعر ةقفسص

تاسسفانم نمسض لابسس هفيسض مامأا نليم يدان ةهجاوم تلمح
ـل ةد˘ي˘˘ع˘˘سس ارا˘˘ب˘˘خأا ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘سشا˘˘ع˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
هذ˘ه تن˘ماز˘ت ثي˘ح ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ر˘سصا˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسا
يف بعل نسسحأا ةدوعب ““يرينوسسورلا““ اهيف قوفت يتلا ةارابملا

يدانلل ةيسساسسألا ةليكسشتلا ىلإا9102 رسصم ايقيرفإا ممأا سسأاك
سسولجلاب ىفتكا دق قبا˘سسلا ي˘لو˘ب˘مإا م˘ج˘ن نا˘كو ،““يدرا˘ب˘مو˘ل˘لا““

ررقي نأا لبق ةقباسس ةديدع تاهجاوم يف ءلدبلا دقاعم ىلع
،لابسس ةارابم يف هيلع دامتعلا نليم بردم يلويب ونافيتسس
ر˘مألا و˘هو ةارا˘ب˘م˘لا لل˘خ د˘ي˘ج ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ر˘سصا˘ن ن˘ب نا˘بأاو

قل˘م˘ع ر˘ي˘ها˘م˘ج فر˘ط ن˘م ة˘ع˘سساو ةدا˘سشإا ىق˘ل˘ت˘ي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا

رسصان نب هي˘ل˘ع نا˘بأا يذ˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا لل˘خ ن˘مو ،““و˘ي˘سشت˘لا˘ك˘لا““

نوكي12 بحاسص نإاف ةلباقملا نم ةيناثلا ةلحرملا يف ةسصاخ

ىلع نوكي يذ˘لا نل˘ي˘م ة˘ل˘ي˘ك˘سشت ي˘ف ه˘ت˘م˘ي˘ق ادد˘ج˘م تب˘ثأا د˘ق

هلقعم6يف يقلي امدنع دحألا اذه ةريثم ةارابم عم دعوم

يرود˘لا ن˘˘م11 ة˘لو˘ج˘لا ن˘م˘سض و˘يزل ف˘˘ي˘˘سضلا ““ور˘˘ي˘˘سس نا˘˘سس““

.يلاطيإلا

ع.سش.م

سسل˘ج˘˘م سسي˘˘ئر ،ير˘˘خ˘˘سص داؤو˘˘ف بر˘˘عأا
ن˘˘ع ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘˘ن ةرادإا
ا˘˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا ثاد˘˘حألا ن˘˘م ،ه˘˘ف˘˘سسأا

دا˘ح˘تا ه˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ما˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م
ي˘ف ي˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برألا مو˘˘ي ،ةر˘˘ك˘˘سسب
سضرعتو ،ةلوطبلا نم ةعسساتلا ةلوجلا

ىلإا ،رارزو˘˘˘ب د˘˘˘م˘˘˘حأا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح
ةارا˘ب˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا سضفرو ءاد˘ت˘˘علا

تنا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘˘ب،46 ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا د˘˘ع˘˘˘ب
،يبلسسلا لدا˘ع˘ت˘لا ىلإا ر˘ي˘سشت ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

ىل˘˘ع ة˘˘با˘˘˘سصإل ه˘˘˘سضر˘˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو
،ىنميلا ني˘ع˘لا ىل˘عأا ة˘ه˘ب˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم
:ةيفحسص تاحيرسصت يف يرخسص لاقو
انيظح دقل ،ثدح يذلا ام مهفن مل““

،ةر˘ك˘سسب ي˘ف ا˘˘ن˘˘ه ز˘˘ي˘˘م˘˘م لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
قو˘˘˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ئار ءاو˘˘˘˘˘˘˘˘جألا تنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو
رو˘مألا بل˘ق˘˘ن˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،تا˘˘جرد˘˘م˘˘لا

تا˘˘˘فر˘˘˘سصت بب˘˘˘سسب ،بق˘˘˘ع ىل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘سسأار
هذه““ :فاسضأاو ،““راسصنألا هابسشأا سضعب
ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا فر˘˘سشت ل رو˘˘سصلا
كرحتلاب نيبلاطم ان˘ل˘ع˘ج˘تو ،ا˘قل˘طإا

هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ا˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
هذه لثم رركتت لأا ىنمتن ،تافرسصتلا

سسيئر متخو ،““انب˘عل˘م ي˘ف ة˘ثدا˘ح˘لا
يف حسضاو نوناقلا““ :رئازجلا ةيدولوم
ةلسصاوم ىنمتن انك ،تلاحلا هذه لثم
ةياهن مكحلا نلعإا نأا لإا ،ةهجاوملا
،يري˘ها˘م˘ج˘لا بغ˘سشلا بب˘سسب ةارا˘ب˘م˘لا

طاقنلا ىلع ةيدولوملا لوسصح ينعي
.““ثلثلا

ةوقلا ءاقل ناكمو دعومل ديدج رييغت
 يقارعلا ةيوجلا

لوا ،مدقلا ةركل يبرعلا داحتلا ررق
ةو˘˘ق˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ل˘˘ق˘˘ن ،سسي˘˘م˘˘خ˘˘˘لا سسما
ة˘يدو˘لو˘م ه˘ف˘ي˘سضو ي˘قار˘ع˘˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
رود با˘˘هذ ي˘˘ف ةرر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
سسداسسلا دمحم سسأا˘ك˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث˘لا

8 مو˘ي ،لا˘ط˘˘بألا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأل˘˘ل

و˘سسنار˘ف بع˘ل˘م ىلإا ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘˘ن
سسيئر بئان لاقو ،ليبرأا يف يريرح

ديلو ،يقارعلا يدانلل ةيرادإلا ةئيهلا
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘برأا نأا˘˘˘˘ب ،نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ،يد˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘يو˘˘˘ج˘˘˘لا ةو˘˘˘ق˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل ن˘˘˘سضت˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سس
،ةرسصبلا نم لدب ،رئازجلا ةيدولومو
ا˘˘هد˘˘ه˘˘سشي ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘˘لا بب˘˘˘سسب

ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا نأا فا˘˘سضأاو ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح قار˘˘ع˘˘لا

،ارسصع ةع˘بار˘لا ة˘عا˘سسلا د˘ن˘ع ما˘ق˘ت˘سس

يبرعلا داحتلا نأا ىلإا يديزلا راسشأاو

نأا انيبم ،دعوملا اذهب يدانلا غلبأا دق

ماقتسس ،نيقير˘ف˘لا ن˘ي˘ب با˘يإلا ةارا˘ب˘م
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ريثأات ىسشخي يقارعلا ةيوجلا ةوقلا
هتادادعتسسا ىلع يرودلا فقوت

 ةيدولوملا ةارابمل

،حل˘˘˘سص يؤو˘˘˘ل د˘˘˘كأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا ةو˘˘ق˘˘ل˘˘ل د˘˘عا˘˘سسم˘˘لا برد˘˘م˘˘˘لا

ار˘ي˘ث˘ك ر˘ثأا˘ت˘ي˘سس ه˘ق˘ير˘ف نأا˘ب ي˘قار˘ع˘لا

يرود˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ف˘˘قو˘˘ت˘˘ب

يف ،حلسص لاقو ،مدقلا ةركل يقارعلا

ينف˘لا زا˘ه˘ج˘لا““ :ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت

،قيرفلا ةيزهاج ىلع ظافحلل ىعسسي

ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل هداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سساو

سسأاك ةلوطب يئاهن نمث يف رئازجلا

ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأل˘˘ل سسدا˘˘سسلا د˘˘م˘˘ح˘˘م

تايرابملا سضوخ للخ نم ،لاطبألا

ا˘ي˘فا˘ك سسي˘ل ل˘ح˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ك˘˘ل ،ة˘˘يدو˘˘لا

،““ةماتلا ةيزهاجلا يف قيرفلا عسضول
ةارابم نو˘ك˘ت نأا ىن˘م˘ت˘ن ا˘ن˘ك““ :فا˘سضأاو
با˘يإلا ةارا˘ب˘مو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف با˘هذ˘˘لا

اذهب تمكح ةعرقلا نكل قارعلا يف
ي˘˘ف تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا فور˘˘ظو ل˘˘ك˘˘˘سشلا
هذه يلاتلابو ،ةارابملا تأاجرا قارعلا
:ع˘با˘تو ،““ق˘ير˘˘ف˘˘لا ىل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ت رو˘˘مألا
نم اريبك ائبع لمحتي ينفلا زاهجلا““

تار˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ثي˘˘˘˘ح
ىل˘ع ن˘هار˘ن ن˘ك˘ل ،كلذ˘ك ن˘ي˘ب˘عل˘˘لاو
يدحت يف انيبعلل ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ة˘ب˘غر˘لا
ىلإا روبعلاو زوف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل فور˘ظ˘لا
ةيوجلا ةوقلا““ :متخو ،““لبقملا رودلا

نكمي لو ،هبعلم يف بعلي نأا هقح نم
سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘˘لا ج˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي نأا

ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ة˘لا˘ح ا˘ه˘نأل تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
لقألا ىلع يبرعلا داحتلا نم ىنمتن
باهذلا نوكتل ن˘ي˘تارا˘ب˘م˘لا سسك˘ع˘ي نأا

نوكيل قارعلا يف بايإلاو ،رئازجلاب
ة˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نل تقو كا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ه

ق˘ل˘ق˘˘ت ل˘˘ع˘˘ف تنا˘˘ك نأا تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
.““يرئازجلا قيرفلا

ديلو.ف

رئازجلا ةيدولوم

”حضاو نوناقلاو ةركسب ةارابم يف لصح امل فسأن“ :يرخص

امدعب ارخؤوم هنع تباغ يتلا تاراسصتنلا ةمغن لئابقلا ةبيبسش قيرف داعتسسا
يسضاملا ءاعبرألا ،ةليلم نيع ةيعمج هفيسض ىلع1 - 0 ةجيتنب انيمث ازوف ققح
ه˘ي˘تارا˘ب˘م ر˘سسخ يذ˘لا ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش د˘ي˘سصر ع˘ف˘تراو ،ة˘ع˘سسا˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘˘لا ي˘˘ف
يف ةطقن31 ىلإا ،ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلاو فلسشلا يبملوأا مامأا نيتيسضاملا
دنع ةليلم نيع ةيعمج ديسصر دمجت اميف ،رخاتم ءاقل هيدلو ،عبارلا زكرملا

اذه قيقحت يف لسضفلاب لئابقلا ةبيبسش نيديو ،سسماخلا زكرملا يف ةطقن11
،ةعسساتلا ةقيقدلا يف ةارابملا فده لجسس يذلا حونب ةزمح هبعل ىلإا زوفلا

هقيرف حاجن دعب ةغلابلا هتداعسس ،لئابقلا ةبيبسش سسيئر ،للم فيرسش ىدبأاو
نودب ترج ةارابم يف نود فدهب ،ةليلم نيع ةيعمج ،هفيسض ةبقع يطخت يف

لئاسسول ح˘ير˘سصت ي˘ف لل˘م لا˘قو ،ة˘يد˘م˘ح˘م˘لا˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن لوا بع˘ل˘م ي˘ف رو˘ه˘م˘ج
ايباجيإا هعقو نوكيسس اقحتسسم اراسصتنا انققح““ :ةهجاوملا ةياهن بقع ،ملعإلا

اوقحتسساو ،عوبسسألا ةليط ريبك دجب اولمع نيذلا ،نيبعللاو ينفلا زاهجلا ىلع
ة˘ل˘ي˘ط ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا ىل˘ع ار˘ي˘ث˘ك ن˘ي˘ب˘˘عل˘˘لا ر˘˘ك˘˘سشا““ :فا˘˘سضأاو ،““زو˘˘ف˘˘لا
،فيدهتلل ةحناسس سصرف ةدع انعنسصو مسصخلا ىلع انرطيسس ،ةقيقد نيعسستلا
،““زيكرتلا ةلقو عرسستلا ببسسب ،ىمرملا مامأا انع تباغ ةريخألا ةسسمللا نكل
،ةعفترم تايونعمب ةلبقملا تايرابملل ريسضحتلاب انل حمسسيسس زوفلا اذه““ :متأاو

ةطبارلا فرط نم انيلع ةطلسسملا ةبوقعلا اندافنتسسا عم نمازتي هنأاو ةسصاخ
ديلو.ف.““انبعلم جراخ لابقتسسلاب

اناوسستوبو ايبماز يتهجاومل ابسسحت

ناردب ـب داجنتسس’ا ررقي يسضاملب
ًابسسحت يدادعإا ركسسعم يف كراسشتسس يتلا نيبراحملا ةمئاقل ،يسسنوتلا يجرتلا يئانث مسض ،بختنملا بردم ،يسضاملب لامج ررق
ةمئاقلا نمسض نوكيسس ،ناردب رداقلا دبع عفادملا نأا ،ةقوثوم رداسصم تفسشكو ،ربمفون رهسش ،ايقيرفأا ممأا تايفسصت يتارابم سضوخل
،ثيغ نب فوؤورلا دبع ناديملا طسسوتم ظوظح ىقبت امنيب ،ةعسسوملا ةمئاقلا نمسض طقف سسيلو ،ابعل32 مسضتسس يتلا ةيئاهنلا

تابايغلا سضيوعتل ناردبل ةوعدلا هيجوت يسضاملب لسضفو ،تارايخلا نم ديدعلا رفوت لظ يف ،دادعتلا نمسض ءاقبلل ادج ةليئسض
لازتعا دعب ةسصاخ ،ةريخألا ةرتفلاب نيعفادملا سضعب ءادأا فعسضل كلذكو ،يفلخلا طخلا يف ““رسضخلا““ اهنم يناعي يتلا ةريثكلا
.يلاوتلا ىلع ربمفون81و11 يموي اناوسستوبو ،ايبماز يبختنم هجاويسس يرئازجلا بختنملا نأا ىلإا راسشي ،سشيلح قيفر عفادملا

ع.سش.م

““فاـــــفلا““
اــــهتين يفنت
دقع خسسف يف
““سسادــــيدأا““

¯ ê.fé«Ö

،(فاف ) مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا ىفن

هطبري يذلا دقعلا خسسفب ةقلعتملا رابخلا

““ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا سسبل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘سش ع˘˘˘˘˘˘م

ي˘˘ف ر˘˘سشن نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف فا˘˘ف˘˘لا لا˘˘قو.““سساد˘˘يدأا

ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘سش ىل˘˘˘ع ة˘˘˘يور˘˘˘ك˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م

ءوجل˘لا ا˘قل˘طا مز˘ت˘ع˘ي ل ه˘نأا ،ة˘ي˘تو˘ب˘ك˘ن˘ع˘لا

ةراثإل هقلتخا مت عازن ىلإا اريسشم ،ءاسضقلل

غ˘ل˘باو.د˘ق˘ع˘لا اذ˘ه لو˘˘ح ط˘˘غ˘˘ل˘˘لاو كو˘˘ك˘˘سشلا

ن˘م ر˘ث˘كأا ه˘نأا˘ب ي˘سضا˘ير˘لا ما˘ع˘لا يار˘لا فا˘ف˘لا

هناو ،سساديدأا ةكرسش عم هتقلع نع سضار

نيفرطلا طبري يذلا دقعلا راطا يف ىقلت

تابخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تاد˘ع˘م˘لا ل˘ك
لا˘ف˘غا نود ،ة˘يو˘سسن˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نا˘˘˘ك»ـب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا  تآا˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لاو تاول˘˘˘ع˘˘˘˘لا

ةركل ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا تدد˘ج.““9102
يناملألا نومملا عم اهدقع (فافلا ) مدقلا
ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب ““سساد˘˘يدأا““ ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘سسب˘˘لأل˘˘ل
ةي˘لا˘م طور˘سشب““ ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ع˘برلا تاو˘ن˘سسل˘ل
ع˘˘˘م ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘قا˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو.““ل˘˘˘˘سضفأا
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘سش ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م عر˘˘˘ف ““سساد˘˘˘يدأا““

يبد ةنيدمب هرقم نئاكلاو طسسوألا قرسشلاو
يذلا يفارغجلا ميسسقتلا بسسحب ،ةيتارامإلا

،ةقلمعلا ةينام˘لألا ة˘كر˘سشلا ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
تجّور د˘ق فا˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘ك˘˘ل
˘˘ّ̆مألا ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا ع˘˘˘م ا˘˘˘هد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل

تعقو ةمزأا رثإا ،بذجو دسش دعب ““سساديدأا»ـل

ةيعون ببسسب7102 ماعلا فيسص يف امهنيب

داسس ثيح ،رخأاتملا اهلوسصو دعومو ةسسبلألا

ا˘مو˘ق˘ي ن˘ل ن˘ي˘فر˘ط˘لا نأا˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو دا˘˘ق˘˘ت˘˘علا

ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف ىه˘˘˘ت˘˘˘نا يذ˘˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘ب

ن˘ك˘ل ،مر˘سصن˘م˘لا ما˘ع˘لا ن˘م ر˘ب˘م˘سسيد13 ي˘˘ف

نع يسضاملا يفناج13 موي يف تنلعأا فافلا

عم تاون˘سس ع˘برأا ةد˘م˘ل د˘يد˘ج د˘ق˘ع˘ل ا˘ه˘مار˘بإا

ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ا˘هر˘ق˘م˘ب ة˘كر˘˘سشلا

ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ فا˘ف˘لا سسي˘ئر رو˘سضح˘˘ب سسيرا˘˘ب

و˘˘سضعو داد˘˘ح حو˘˘بر لوألا ه˘˘ب˘˘ئا˘˘˘نو ي˘˘˘سشطز

ةفاسضإلاب يمسسا˘ق د˘ي˘سشر ي˘لارد˘ف˘لا بت˘ك˘م˘لا

فافلا نأا ملعلا عم ،ةرادإلل ماعلا ريدملا ىلإا

““سساد˘˘يدأا»ـل ˘˘ّمألا ة˘˘كر˘˘سشلا ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ت م˘˘˘ل

ةيسسنر˘ف˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ا˘ه˘عر˘ف وأا ةر˘سشا˘ب˘م

عقي ةكرسشلل يمسسر عزوم عم امنإاو ،سسيراب

““تنارغ ديم““ ةسسسسؤوم يهو سسيراب يف هرقم

ىعدي ير˘ئاز˘ج لا˘م˘عأا ل˘جر ا˘هر˘يد˘ي ي˘ت˘لا

.يدعّسسم لامج

مدق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا  ة˘يدا˘ح˘تلا تنا˘كو

ليوط ““ د˘ق˘ع˘ب5102 يفناج ذنم ة˘ط˘ب˘تر˘م

.““سساد˘يدأا ““ ي˘نا˘م˘للا  نو˘م˘م˘˘لا ع˘˘م  ““ىد˘˘م˘˘لا

نم يه ““اموب““ ةكرسش تناك ،دقعلا اذه لبقو

اميسس ،ةيسضايرلا ةسسبلألاب  ““رسضخلا ““ دوزت

و  ايقيرفا بونجب0102 ملاعلا يسساك للخ

.ليزاربلاب4102 ةنسس

ليوط بايغ دعب ةيسساسسألا ةليكسشتلل داع

ةعسساو ةداسشإا ىقلتيو نÓيم عم قلأاتي رسصان نب

يدوعسسلا ةدج يلهأا بردمو يليÓب نيب رمي ’ رايتلا
،يليلب فسسوي،يدوعسسلا يلهألا قيرف بعل ربع
ءاقل للخ هلادبتسساب بردملا رارقل هسضاعتما نع

نأا ًادكؤوم ،يدوعسسلا يرودلا يف سسمأا لوأا داحتلا
ةرادإا عم اهنع ثدحتيسس يتلا رومألا سضعب كانه

ةنيدم يبراد يف داحتلا ىلع يلهألا زافو.يدانلا
ةلوجلا نمسض تءاج يتلا ةارابملا يف ،سسمأا ةدج

ناملسس نب دمحم ريمألا سسأاك يرود نم ةعسساتلا
فسسوي يلهألا بردم لدبتسساو ،نيفرتحملل
دكأاو.ةارابملا نم (06) ةقيقدلا يف يليلب
بعل يأا رعسشي نأا يعيبطلا نم هنأا يليلب
رارقلا نأاو ،ةارابملا ءانثأا هلادبتسسل بسضغلاب
نايتسسيرك يرسسيوسسلا بردملا هلمحتي

فورعملا ىوتسسملاب هروهظ مدع لوحو.سسورغ
راسشأا ،يسسنوتلا يجرتلا قيرفو ““رسضخلا““ عم هنع

4 هبعل مغر يلهألا عم دعب ملقأاتي مل هنأا ىلإا

يف دوهجلا لذبب ًادهعتم ،ةيمسسر تايرابم
لكسشب روهظلل ةلبقملا ةرتفلا للخ تابيردتلا
ةيسضايرلا““ ةانقل هثيدح للخ فسشكو.لسضفأا
ارومأا كانه نأا نع ،ةارابملا بقع ““ةيدوعسسلا
حاسصفإلا ًاسضفار ،يلهألا ةرادإا عم اهنع ثدحتيسس

.رومألا هذه ةعيبط نع
بيجن.ج

نمسض ةيليسسلا هريظنب ةحاطإلل نايرلا هقيرف يميهارب نيسساي داق
،در نود نيفده ةجيتنب يرطقلا يرودلا نم ةعسساتلا ةلوجلا تاسسفانم

يلاغتربلا وتروب يدانل قباسسلا مجانلاو يرئازجلا يلودلا مسصب ثيح
نايرلا عفر ةجيتنلا هذهبو  ،و7 نيتقيقدلا  يف اهعقو ةيئانث ىلع
قرافب اتقؤوم بيترتلا لودج ةرادسص ىلإا اهب زفق ةطقن12 ىلإا هديسصر
ةمقلا يف دسسلا عم تبسسلا مويلا بعلي فوسس يذلا ليحدلا نع ةطقن
.سسداسسلا زكرملا يف ةطقن11 دنع ةيليسسلا ديسصر امنيب ،ةريبكلا

ع.سش.م

لئابقلا ةبيبسش

““ماسص’““ طاقنب زوفلا ةيقحأا دكؤوي لÓمو تاراسصتن’ا ةمغن عجرتسسي ““يرانكلا““

ي˘ق˘ل˘ت ي˘نا˘نو˘ي˘لا سسو˘كا˘ي˘ب˘˘م˘˘لوأا يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
ي˘نادو˘سس لل˘ه ي˘بر˘ع˘˘لا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ه˘˘م˘˘ج˘˘ن
ةر˘ك˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ةو˘˘عد
ني˘تارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ل˘جأا ن˘م مد˘ق˘لا
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ماز ما˘˘مأا ا˘˘عا˘˘ب˘˘ت ر˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا

81و41 ي˘مو˘ي ن˘ي˘ترر˘ق˘˘م˘˘لا ،ا˘˘ناو˘˘سستو˘˘بو

سسأاك تايفسصت باسسحل ،ني˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن
ي˘ف ي˘نادو˘سس ق˘˘لأا˘˘تو،1202 ا˘ي˘ق˘ير˘˘فأا م˘˘مأا

،نانويلا يف ةديدجلا ةيفارتحلا هتبرجت
ةر˘ير˘م˘˘ت ىد˘˘هأاو فاد˘˘هأا4 ل˘ج˘سس ثي˘˘ح
كراسش تايرابم7 ةلمج نم ةديحو ةمسساح

لعج ام وهو ،تاقباسسملا فلتخم يف اهيف
ه˘ح˘ن˘م˘ي ،ر˘سضخ˘˘لا برد˘˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج
ىنا˘˘عو ،هدو˘˘جو تا˘˘ب˘˘ثإل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘˘سصر˘˘˘ف
نم يسضاملا مسسوملا يف يرئازجلا بعللا
هترماغم يف ىفتكا ثيح ،تاباسصإلا ةنعل
تسسرو˘ف ما˘ه˘غ˘ن˘تو˘ن يدا˘˘ن ع˘˘م ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا

اهيف لجسس طقف تايرابم8 يف ةكراسشملاب
ينادوسس لله يبر˘ع˘لا ر˘ه˘ظ˘ي م˘لو ،ن˘ي˘فد˘ه
،اموي115 ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘م
،لاغتربلا مامأا ةهجاوملا ذ˘ن˘م د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ن˘˘˘م ناو˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘سش ي˘˘˘˘ف تراد ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ةجيتنب ابوروأا لطب اهيف قوفتو ،ةطرافلا
94 يف رسضخلا لثم نأا ينادوسسل قبسسو،0-3

ملاعلا سسأا˘ك ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م4 اهنم ،ةبسسان˘م
82 ي˘ف ا˘˘ه˘˘لل˘˘خ م˘˘ه˘˘سسأا،4102 ليزار˘ب˘لا˘ب

ل˘ت˘ح˘يو ،ل˘ي˘ج˘سستو ة˘عا˘ن˘سص ن˘ي˘˘ب ا˘˘م ا˘˘فد˘˘ه
ي˘ف سسدا˘سسلا ز˘كر˘م˘لا مر˘سضخ˘م˘لا م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا

بختنم خيرات يف نيفادهلا لسضفأا بيترت
41 د˘ع˘ب ىل˘ع ،ا˘فد˘˘ه22 ديسصرب رئاز˘ج˘لا

فادهلا ،توا˘ف˘سصت ظ˘ي˘ف˘ح˘لاد˘ب˘ع ن˘م ا˘فد˘ه
نوكت ن˘لو ،ءار˘ح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م˘ل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

ايسساسسأا هسسفن سضر˘ف˘ل ة˘ل˘ه˘سس ي˘نادو˘سس ة˘م˘ه˘م

ةسسفانم دوجو لظ يف رسضخلا ةليكسشت يف
رارغ ىلع نيزيمم نيمجاهم ةدع نم ةيوق
داد˘˘غ˘˘بو رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نأاو ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس مل˘˘˘سسإا

للخ ،ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م ىع˘سسيو ،حا˘ج˘نو˘ب
م˘ي˘عد˘ت˘ل ،مدا˘ق˘لا ي˘˘لود˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
يذ˘لاو ماز˘ه˘نلا مد˘ع ي˘ف ي˘سسا˘ي˘˘ق˘˘لا ه˘˘م˘˘قر
لطب رسسخي ملو ،ةيلاتتم ةارابم61ـل لسصو
،ة˘ن˘سس ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ذ˘˘ن˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م يأا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا

ي˘ف ن˘ي˘ن˘ب ما˘مأا ة˘ه˘جاو˘م˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو
9102. رسصم ايقيرفأا ممأا سسأاك تايفسصت

ديلو.ف

ملغ يلوبان يف ““هيخأا““ ىلع ىنثأا

زرحمب بجعم يلابيلوك وديلاك
يدان بعل زرحم سضاير ،يرئازج˘لا بعل˘لا˘ب د˘يد˘سشلا ه˘با˘ج˘عإا ن˘ع ،ي˘لا˘ط˘يإلا ي˘لو˘با˘ن ع˘فاد˘م ،ي˘لا˘ب˘ي˘لو˘ك ود˘ي˘لا˘ك ىلا˘غ˘ن˘سسلا ف˘سشك
ويداسس يلاغنسسلا بعللاب اسضيأا بجعم هنأا ،ايلاطيإا لوبتوف““ عقوم اهلقن تاحيرسصت يف ثدحتملا لاقو ،يزيلجنلا يتيسس رتسسسشنام
ديدعلا كانه نأا ةقيقح““ :لئاق ““ ““يلابيلوك““ دكأاو. .يزيلجنلا لوبرفيل يدان ناولأا نع ناعفادي نيذللا ،حلاسص دمحم يرسصملاو ينام
زرحم سضايرو ينام ويداسس ..ةيقيرفإلا ةركلا هتققح يذلا مدقتلا رهظُت ..ةيبهذلا ةركلا ةزئاجل نيحسشرملا ةقرافألا نيبعللا نم
لا˘قو . ““ي˘نا˘م و˘يدا˘سس م˘عدأا ي˘ن˘ك˘لو ..ر˘هاو˘ظ˘لا ن˘م ل˘ي˘ج ا˘ن˘يد˘ل ..غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا ة˘فا˘سضإا ي˘ف بغرأاو ..ءا˘م˘ظ˘ع ن˘ي˘ب˘˘عل حل˘˘سص د˘˘م˘˘ح˘˘مو
لا˘ف˘طألا بل˘ج ةردا˘ب˘م ن˘ع با˘جأا و ،““ن˘ير˘خآلا د˘عا˘سسيو ءار˘ق˘ف˘لا˘ب م˘ت˘ه˘ي ا˘م˘ئاد و˘ه˘ف ..ةو˘خإلا ل˘ث˘م مل˘غ يزو˘فو ا˘نأا““ :““ي˘˘لا˘˘ب˘˘ي˘˘لو˘˘ك““
05 ـلا ةمئاق تلمسشو .““هبناج نم ةياغلل ةفيطل ةوطخ يهو ..ملغ يزوف ةيسصخسش عم قفتت اهنإا““ :لئاق ولواب ناسس ىلإا نييرئازجلا

،حلسص دمحم يرسصملا ،يلابيلوك وديلاك ىلاغنسسلا و زرحم سضاير يرئازجلا9102 ماعل ةيبهذلا ةركلا ةزئاج ىلع نيسسفانملا ،اًبعل
بيجن.ج.ينام ويداسس يلاغنسسلاو

ينانويلا سسوكايبملوأا هيدان نم ديكأاتب

ينطولا بختنملا نم ةوعد ىقلتي ينادوسس

ةيليسسلا ـب ةحاطإلل نايرلا داق

لسصاويو ةيئانث لجسسي يميهارب
يرطقلا يرودلا يف قلأاتلا



بوطلا مأاب ةيلقعلا تارثؤوملل اجورم فيقوت:ةدكيكصس
 تاصسولهملا نم ةيمك زجحو

ةيسضق يف طروت ةنسس74رمعلا نم غلبي سصخسش فيقوتب بوطلا مأا ةرئاد نمأاب ، ةدكيكسس ةيلو نمأا حلاسصم تماق
نمأا حلاسصم اهب تماق  ةيلمع ىلإا ةيسضقلا عئاقو دوعت ““جيورتلاو سضرعلا سضرغل ةيلقع تارثؤوم ةزايح““ ــب قلعتت
يذلا سصاخسشألا   دحأا فيقوت نع ةيلمعلا ترفسسأا ثيح  ةنيدملاب ءايحأاو عراوسش ةدع تفدهتسسا بوطلا مأا ةرئاد

سصارقألا نم ىرخأا ةيمك زجح ىلع كلذك ترفسسأا قيقحتلا تايرجم، تاسسولهملا نم ةيمك ىلع هتزوحب رثع
عون نم تانينق70 ةفاسضإلاب نابيزاميراب عون نم10 سصرق و ليتيك عون نم سصرق06ـب ردقت ةسسولهلا
لزنمب اهيلع روثعلا مت جيورتلا تادئاع نم يلام غلبم ىلإا ةفاسضإلاب ““للم001 ليتومريسس ““ ““للم04 ليبوزيإا““
و سسولهم سصرق17 هزجح مت ام يلامجإا غلبيل -  . ةبسسانملا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا دعب اذهو هيف هبتسشملا

.ةسسولهملا ةيودألا نم تانينق70
 رانيدوب.ح
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ل˘خد˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف تف˘˘قوأا
ءاسسم ،ةنتاب ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برألا
رذعملا ةنيدم طسسوب ““يميهارب رامع““ رذعملا ةيدلبل
فرط نم ةوسشر يقلتب اسسبلتم بابسشلا راد نم برقلاب
لو˘ح ردا˘سصم˘لا تبرا˘سضت ا˘م˘ي˘ف اذ˘˘ه ،ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا د˘˘حا
ثيح ،ميتنسس نويلم01 ىلإا50 نيب سضوبقملا غلبملا

اذ˘ه ن˘م بل˘ط د˘ق رذ˘˘ع˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘م نإا˘˘ف ا˘˘نردا˘˘سصم بسسحو
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ق˘ئا˘ثو ءا˘سضمإا ل˘با˘ق˘م لا˘م˘لا ن˘م ا˘غ˘ل˘ب˘م ر˘ي˘˘خألا

اهزاجنا مت يتلا ةيمومعلا قئادحلا ىدحإل روسس زاجناب
تيقبو ،رذعملا ةنيدم لخد˘م˘ب ن˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘ن˘م
نم تلطع يتلا تاءارجإلا هذه ببسسب باوبألا ةدسصوم
اهرثإا ىلع متيل ،ةنكاسسلا هجو يف اهحتفو اهلامكتسسا
ن˘˘˘مألا قر˘˘˘ف رو˘˘˘سضح˘˘˘بو ،ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر جارد˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ،ه˘بو˘سص ق˘عا˘سص قÓ˘طإا م˘ت ثي˘ح ،ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب
قيقحتلل هليوحتو ،اهب هفيقوت متو ،هترايسس ىلإا يرجي

عمج ئرم مامأا فيقوتلا ةيلمع تمت دقو ،ةيسضقلا يف
لا˘م˘ك˘ت˘˘سسا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف اذ˘˘ه ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ف˘˘غ

ريم يقلت سصوسصخب نمألا حلاسصم فرط نم تاقيقحتلا
يلام غلبم ىلع روثعلا مت هناو اسصوسصخ ،ةوسشرلل رذعملا

اهيلع قفتملا قاروألا اهيف يسضمي مل تقو يف ،هتزوحب
˘مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘خ ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م اذ˘ه .عور˘سشم˘لا لا˘م˘ك˘ت˘˘سسل
لسصاوت˘لا ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل رو˘سشن˘م ي˘فو رذ˘ع˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا اور˘ب˘˘ت˘˘عا د˘˘ق˘˘ف ،كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ةديدع تاديدهت ىقلت دق ةيدلبلا سسيئر ناو ،ةكربفم
ام وهو عورسشملا ءاسضمإا هسضفر ببسسب لواقملا فرط نم

يلام غلبم ءافخإاب ةد˘ي˘ك˘م بسصن˘ب مو˘ق˘ي لوا˘ق˘م˘لا ل˘ع˘ج
،ميتنسس نوي˘ل˘م50 هرد˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘˘ئر ةرا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
يلاو ىدل ىوكسش مدق دق مهتملا نأا ةهجلا تاذ تدكأاو
يف لواقملا نم اهاقلت يتلا تاديدهتلا ببسسب ةيلولا

ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك˘˘˘ت˘˘˘سس ا˘˘˘م را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف اذ˘˘˘ه ،ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس تقو
ح ناسشوسش.تاقيقحتلا

ةوصشرلا يقلتب اصسبلتم ةنتابب رذعملا ةيدلب ريم فيقوت

يلثمم عم ائراط اعامتجا لجيج ةرئاد حلاسصم تدقع
لجيج ةنيدم ىوتسسم ىلع نيلماعلا معاطملا باحسصأا

اودده امدعب ءلؤوه بسضغ ءاوتحإل ةلواحم يف كلذو
يئلولا رارقلا ىلع ادر يعامج بارسضإا يف لوخدلاب
ةفسصرألا ىلع ءاوسشلا تلواط سضرع رسضحب يسضاقلا

ءا˘ي˘حأا ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد˘˘م˘˘ب اذ˘˘كو
ةيراجت˘لا ة˘كر˘ح˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإا را˘طإا ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘لا

د˘ق ل˘ج˘˘ي˘˘ج ةر˘˘ئاد ح˘˘لا˘˘سصم تنا˘˘كو. ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه˘˘ب
با˘ح˘سصأا م˘ه˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ته˘˘جو
سضر˘ع ن˘ع ف˘ك˘لا˘ب ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘ب˘لا˘ط˘ت م˘عا˘ط˘˘م˘˘لا
اهيف امب ةماعلا تاحاسسلا اذكو ةفسصرألا ىلع مهعلسس

ي˘ت˘لا ي˘ه˘ط˘لا تا˘ن˘ي˘كا˘م ىت˘حو ءاو˘سشلا داد˘عإا تلوا˘ط
لخادمب ىرحألاب وأا ةفسصرألا ىلع ةداعلا يف   ّتبثت
ةلهم نيينعملا ةحنام نئابزلا هابتنا تفلل معاطملا

ف˘ي˘˘ي˘˘ك˘˘تو رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا ىلإا عا˘˘ي˘˘سصنÓ˘˘ل ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي
راثأا يذلا رمألا روكذملا يئلولا رارقلا عم مهطاسشن

دده ثيح لجيج ةنيدمب معاطملا باحسصأا ةظيفح
مهتÓحم قلغو يعامج بارسضإا يف لوخدلاب ءلؤوه
هوفسصو يذلا رارقلا اذه ىلع ادر نئابزلا هجو يف

ىل˘˘ع ةر˘˘ئاد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ر˘˘ب˘˘جأا يذ˘˘لا ر˘˘مألا ر˘˘ئا˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب
قح يف هتردسصأا يذلا عنملا رارق نع ايبسسن عجارتلا
عامتجا ىلإا معاطملا باحسصأا يلثمم ةوعدو نيينعملا

ءلؤوهل نمسضت نأا نكمي ةغيسص لسضفأا داجيإا لجأا نم
م˘ه˘ل˘م˘ع ىل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا نود طا˘سشن˘لا ة˘ل˘سصاو˘م را˘˘ج˘˘ت˘˘لا

. ةنيدملل ماعلا رظنملاب رارسضإلا نود ةلوليحلاو
يلثممب ةرئادلا حلاسصم عامتجا نع تامولعم تحسشرو
قافتا ةيسضرأا ىلإا Óسصوت نيفرطلا نأاب دكؤوت راجتلا

اذ˘كو تلوا˘ط˘لا سضر˘ع ة˘ق˘ير˘ط سصو˘سصخ˘ب   ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م
ةمسصاع بنجي دق ام وهو كلذل ةسصسصخملا ةحاسسملا
تنا˘ك ةد˘يد˘ج ما˘ع˘طإا ة˘مزأا ي˘ف لو˘خد˘˘لا سشي˘˘نرو˘˘ك˘˘لا
قّ̆ب˘ط لا˘ح ي˘ف ة˘لا˘ح˘م ل ا˘ه˘فو˘ي˘سضو ا˘هراوز˘ب ل˘ح˘˘ت˘˘سس
ويرانيسس راركت مث نمو مهتاديدهت معاطملا باحسصأا

راوز ن˘˘م فلآلا د˘˘˘جو ن˘˘˘يأا ىح˘˘˘سضألا د˘˘˘ي˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘م
لعفب عوجلل ةسسيرف مهسسفنأا اهب نيلماعلاو ةنيدملا
اهباحسصأا ديقت مدعو اهباوبأل معاطملا بلغأا قÓغإا

ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم ه˘تر˘قأا يذ˘لا ة˘˘مواد˘˘م˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ب
 ةراجتلا

 دوعسسم .م

 اسضيأا رئازجلا تلاسصتا يف ماع ريدم بسصنم لغسش

 راجحلا راديصس ـل قباصسلا ماعلا ريدملا صسيئرلا
هللا ةمذ يف حيتصش دوعصسم

قÓمع““ سسأار ىلع لمع يذلا حيتسش دوعسسم راجحلا راديسس ةسسسسؤومل قباسسلا ماعلا ريدملا سسيئرلا سسمأا لوأا يفوت
““غنيدلوه““ يف ماع ريدمو رئازجلا تلاسصتا يف ماع ريدم بسصنم لغسش نأاو قبسس امك ،ةديدع تاونسسل ““ديدحلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا هد˘ي ىل˘ع جر˘خ˘تو ،بل˘سصلاو د˘يد˘ح˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف تا˘م˘ها˘سسم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘كر˘سش ي˘هو بل˘سصلاو د˘يد˘ح˘ل˘ل
لبق نم املظ هنجسس مت ثيح قباسسلا ماظنلا اياحسض نيب نم ناكو ،تانيعسستلا يف راجحلا راديسس يف تاراطإلا

ةلئاعل ةيبلقلا مهيزاعتب بكرملا لامعو ““راجحلا““ راديسس بكرمل ةماعلا ةيريدملا تمدقتو ،هتئربت تمت دعبو
.هعم تلمع لايجألا نم ديدعلا نأا ةسصاخ راجحلا يف ريبك مارتحاب ىظحيو ةبيط ةعمسس كلمي يذلا ديقفلا

 ر.سس

 يعامج بارسضإا يف لوخدلاب اودّده نأا دعب /لجيج

 كرحتت لجيج ةرئاد حلاصصم
 معاطملا باحصصأا بصضغ ءاوتح’

قيلعت نود ةروصص

ءاجو ،ةيلولا ىوتسسم ىلع ةطسشانلا ةيوركلا قرفلل ،ميتنسس رايلم10 هردق يلام غلبم ةنتاب ةيدلب تسصسصخ
،ربمفون لوأا بعلمب ةنيطنسسق ةيدولوم قيرف عم ةنتاب ةيدولوم قيرف عمج يذلا يوركلا ءاقللا ةيسشع كلذ

حلاسصل ميتنسس نويلم053 هردق يلام فÓغ سصيسصختب وسسخÓم نيدلا رون ةنتاب ةيدلب سسيئر حرسص ثيح
ي˘قا˘ب ي˘ف ر˘فوأا ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘تو فور˘ظ˘لا ل˘سضفأا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘سضو ل˘جا ن˘م ه˘ل ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت ة˘ح˘ن˘م˘ك يدا˘ن˘˘لا
يفو ،فرتحملا يناثلا مسسقلا ةلوطب ىلإا دوعسصلاو ةمدقتملا بتارملا يف ةلوطبلا ءاهنإاو ةمداقلا تÓباقملا

لÓخ قيرفلل يلاملا باسسحلا يف بسصتسس ركذلا ةفلاسسلا ةحنملا نأاب ةرادإلا سسلجم ءاسضعأا دعو ددسصلا اذه
ميتنسس نويلم053 ةغلابلا ةيلاملا ةميقلا سسفن سصيسصخت لوؤوسسملا تاذ حسضوأا امك ،ةمداقلا ةليلقلا مايألا
عاطتقا متي نأا ىلع ،لاقعوب مجن قيرفل ميتنسس نويلم003 غلبم حنم عم ةنتاب سساروأا بابسش قيرف ةدئافل
ةردابملا يهو0202. ةنسسل ةنتاب ةيدلبل ةيلوألا ةينازيملا ةسسارد دعب قرفلا هذه معدل ىرخأا ةيلام ةفلغأا
فورظلا لك ريفو˘تو ة˘ق˘فار˘م ىل˘ع م˘ئاد˘لا سصر˘ح˘لاو ة˘يا˘ع˘ن˘لا ءÓ˘يا يد˘ل˘ب˘لا سسل˘ج˘م˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ىع˘سسي ي˘ت˘لا
غولبل ةتباث ىطخب ريسسلاو ةيباجيلا جئاتنلل اهقيقحت ةلسصاوم دسصق ةيسسارولا ةيدنأÓل ةيتاوملاو ةمئÓملا
ةيدنألا رابك نيب ةيع˘ي˘ب˘ط˘لا ا˘ه˘ت˘نا˘ك˘م ىلإا ا˘ه˘عا˘جرإا ة˘م˘ث ن˘مو دو˘ع˘سصلا ةر˘ي˘سشأا˘ت عا˘ط˘ت˘قاو ةر˘ط˘سسم˘لا فاد˘هألا
فلتخم نمسض ،نطولا جراخ ىتحو ةين˘طو˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘تا˘ب˘لا ةر˘ك˘لا ف˘ير˘سشتو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
اهتحنم دق ةنتاب ةيلو تناك يتلا كلت ىلإا فاسضت يتلا ةيلاملا ةفلغألا هذه نأاسش نم ثيح ،ةماقملا تلوطبلا
يف راسصنألا اهقلعي يتلا ةقثلا عاجرتسساو ،اهتناكم ةيسسارولا ةركلل عجرت نأا ،ةيسضام تابسسانم يف ةيدنألا هذهل

.ةيسضايرلا قرفلا هذه
ح ناسشوسش

ةنيدملا ءايحأاو  عراوسشو  سسوبيسس يحب  ةينمأا تÓمح يف

ةباــــنعب ةفلتخم اياصضق يف مهيف اهبتصشم اصصـخصش52 فـيقوت
تاطحم ىلإا ةفاسضإا ةنيدملا ءايحأاو عراوسش تسسم ةينمأا تÓمحب ةبانع ةيلو نما حلاسصم فلتخم مايألا هذه موقت
ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘ل˘ل د˘ح ع˘سضوو ا˘ه˘عاو˘نأا ل˘ك˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م فد˘ه˘ب كلذو،ة˘هو˘ب˘سشم˘لا ن˘كا˘مألاو ن˘ير˘فا˘سسم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن
نع ةينمأا ةيلمع رخآا ترفسسأا نيا،يبانعلا نطاوملا هنسسحتسسا يذلا رمألا ،مهتاكلتممو نينطاوملا ىلع نيدتعملاو
ةيطرسش ةيلمعب رسشع عبارلا يرسضحلا نمأÓل ةطرسشلا تاوق تنكمت ثيح .ةفلتخم اياسضق يف  سصخسش52 فيقوت
ةلاح سصحف ىلإا ةيطرسشلا ةيلمعلا ترفسسأا نيأا ، سسوبيسس يحب ةنئاكلا ةهوبسشملا نكامألا و عراوسشلا نم لك تسسم
سصار˘˘قألا و تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ةزا˘˘ي˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘˘م سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا3 ف˘ي˘قو˘ت، ثح˘ب ل˘ح˘م ن˘ي˘˘سصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت، سصخ˘˘سش51

قيرطلا يف يعرسش ريغ عيبلا لجأا نم سصاخسشأا5 فيقوت ،ناجرملا ةزايح لجأا نم سصخسش فيقوت، ةسسولهملا
ةعباتلا ةطرسشلا رسصانع اهتهج نم ،ةيفازج ةفلاخم52 ريرحت،ةيران ةجارد51 و ةرايسس04 ةبقارم، يمومعلا
و ةيسسيئرلا عراوسشلا نم لك تسسم ةيطرسش ةيلمعب تماق  ،ةيلولا نمأا حلاسصم عم قيسسنتلاب لوألا يرسضحلا نمأÓل
ةلاح سصحف ىلإا ترفسسأا نيأا ،بوكاباط يح ،يام لوأا ةحاسس نيدلا رون سشوك ةطحم اهنم ،نيرفاسسملا لقن تاطحم
ةسصخر نودب تارايسسلل فقاوم لÓغتسسا لجأا نم سصاخسشأا3 فيقوت، ثحب لحم سصاخسشأا3 فيقوت، سصخسش65
ةيحÓسص مدعل ةبكرم فيقوت ، تابكرم8 و ةيران ةجارد81 ةبقارم، تاردخملا ةزايح لجأا نم سصخسش فيقوت،
امك ،رورملا نوناق يف ةيفازج تامارغ6 ريرحت  ىلإا ةفاسضإا،قئاثولا مادعنإل ةيران ةجارد و نيمأاتلا ةداهسش
لاطبألا يح، ةيليوج5 يح نم لك تسسم ةيطرسش ةيلمعب رسشع يداحلا يرسضحلا نمأÓل ةطرسشلا تاوق تنكمت
سصحف ىلإا ةيطرسشلا ةيلمعلا ترفسسأا نيأا ، هللا مسسق يح ، ناورم وبأا يح سشدÓغنب يح ، سسرام8 يح ، نكسسم005

مجحلا نم ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا ةزايح لجأا نم نيسصخسش فيقوت، ثحب لحم نيسصخسش فيقوت، سصخسش51 ةلاح
عومدل ةليسسم زاغ ةروراق ةزايح لجأا نم سصخسش فيقوت، تاردخملا ةزايح لجأا نم نيسصخسش فيقوت، ريبكلا

نم ام لك ةبراحمل ةيطرسشلا اهتايلمع ةعانقلا و ةميزعلا سسفنب لسصاوت ةبانع ةيلو نمأا حلاسصم ةراسشإلا ردجتو.
ةسشيعوب زوزام.نطاوملا و نطولا نمأاب سساسسملا هنأاسش

ةنتاب ةيدلبل0202 ةنسسل ةيلوألا ةينازيملا نم اهمعد راظتنا يف

ةنتابب مدقلا ةرك قرف معدل ميتنصس رايلم غلبم صصيصصخت
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