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ة˘˘˘كر˘˘˘ح شسف˘˘˘ن ن˘˘˘˘م˘˘˘˘صضو
شسي˘ئر ن˘ي˘ع ،تار˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا
رو˘ن ،مو˘ي˘لا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
ناويدل اريدم ،يدايع نيدلا

دلوو..ةيروه˘م˘ج˘لا ة˘صسا˘ئر

32 يف يدايع نيدلا رون

ةنيدمب6591 ناو˘˘˘˘˘˘˘ج
ج˘˘ير˘˘˘خ و˘˘˘ه و ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صس
ةرادإÓل ةينطولا ة˘صسرد˘م˘لا

ناكو3891. ة˘˘ن˘˘صس ة˘˘ع˘˘فد
يدايع هلغصش بصصنم رخآا

ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل ما˘˘ع ن˘˘ي˘˘مأا و˘˘˘ه
شسيئر دهع يف ةيروهمجلا
ن˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘لود˘˘لا

بصصن˘˘م د˘˘ل˘˘ق˘˘تو ،ح˘˘لا˘˘صص
نوؤوصشلا ةرازول ماع نيمأا
بصصنم دلقت امك ةيجراخلا
ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صس
ادنلوه و يلام و نيتنجرألا

هلمع ىلع ةوÓع (5102)

ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ةرادإلا ي˘˘˘ف

ةيجراخ˘لا نوؤو˘صشلا ةرازو˘ل

نوؤو˘صشل˘ل ار˘يد˘م ه˘˘ت˘˘ف˘˘صصب

تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا

يف ةريبك ةمهاصسم يدايعل

ملصسلا راصسم لحارم عيمج

ي˘لا˘م ي˘ف ة˘˘ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا و

فلكم يماصس راطإا هتفصصب

يف لماصشلا راوحلا راصسمب

يف هقÓطا مت يذلاو يلام

دمحم اما،4102. ةيليوج

ماع ن˘ي˘مأا ،د˘يا˘صسم ن˘ي˘مألا

نإا˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر

دق ناك ةيروهمجلا شسيئر

هتلمح ريدم شضيوعتب ماق

يلعاب هللا دبع ليقتصسملا

يف قباصسلا هناويد شسيئرب

د˘˘م˘˘ح˘˘م ى˘˘˘لوألا ةرازو˘˘˘لا

دمحم دلقتو.دياصسم نيمألا

دو˘لو˘م˘لا د˘˘يا˘˘صسم ن˘˘ي˘˘مألا

بصصانم1591 ة˘˘˘ن˘˘˘صس

ف˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ع

،2891 ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م تارازو˘˘˘˘لا

نم ةرتفلا يف لغصش ثيح

بصصنم9891 ىلإا2891

.ةيلاملا ةرازوب يعرف ريدم

لغصش0991 ةن˘صس ي˘فو

يعرف ريدم بصصنم دياصسم

نأا ل˘ب˘ق ،ى˘لوألا ةرازو˘˘لا˘˘ب

ريدمك1991 ي˘ف ن˘ي˘ع˘˘ي

ةرازو˘لا˘˘ب ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا ةرادإا

لغصش4991 يفو ىلوألا

ناو˘˘˘˘يد شسي˘˘˘˘˘ئر بصصن˘˘˘˘˘م

شسيئر مث ،ةموكحلا شسيئر

ي˘ف ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ناو˘˘يد

ام ةرتفلا يف دلقتو6991.

3102 ى˘˘˘لإا2002 نيب

شسل˘˘ج˘˘˘م شسي˘˘˘ئر بصصن˘˘˘م
ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ة˘˘كر˘˘صش ير˘˘يد˘˘م
عمجمـل ةلودلا تامهاصسم
،«ة˘˘قد˘˘ن˘˘ف˘˘لاو ة˘˘حا˘˘ي˘˘˘صسلا»
ل˘ب˘قو ،م˘ه˘صسأا تاذ ة˘كر˘صش

9991 ي˘ف اد˘يد˘˘ح˘˘تو كلذ
شسي˘˘ئر˘˘لا بصصن˘˘م ل˘˘˘غ˘˘˘صش
ة˘صسصسؤو˘م˘ل ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
 .يقدنفلا رييصستلا
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ة˘˘كر˘˘ح ىرو˘˘صش شسل˘˘ج˘˘م ا˘˘عد
ى˘لإا ة˘ط˘ل˘صسلا ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ن˘ب˘لا
كار˘ح˘لا بلا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسلا
يف ءاج امل اديصسجت يبعصشلا

شسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ
شسل˘ج˘م دد˘جو .ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ءانبلا ةكرحل ينطولا ىروصشلا
شسيئر يف ةماتلا هتقث ينطولا
.ةنيرق نب رداقلا دبع ةكرحلا

ه˘نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘ثو
ةيئانثتصسلا ه˘ترود˘ل ي˘ما˘ت˘خ˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صسلا بصسا˘˘كم˘˘لا
ي˘˘ف ه˘˘ح˘˘ي˘˘صشر˘˘ت˘˘˘ب تق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ي˘˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘لا قا˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا

ىل˘ع ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ه˘تا˘صسا˘كع˘ناو
نمث شسلجملا .ةكرحلاو ةلودلا
ىلع ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا لا˘ب˘قإا
ىلع هنم ار˘ي˘ب˘ع˘ت تا˘با˘خ˘ت˘نلا
ةيملصسلا تاراي˘خ˘لا˘ب كصسم˘ت˘لا
ى˘ل˘ع شصر˘ح˘لاو ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف
ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا را˘صسم˘لا ة˘ي˘قر˘ت
دادبتصسلا راثآا ن˘م ه˘صصي˘ل˘خ˘تو
راو˘˘˘ح˘˘˘˘لا م˘˘˘˘عدو .دا˘˘˘˘صسف˘˘˘˘لاو
را˘ي˘خ˘كو ي˘˘ب˘˘ع˘˘صش بل˘˘ط˘˘م˘˘ك
ىلع بولطملا قفاوتلا قيقحتل
ةيع˘جر˘م ن˘م˘صض ه˘ت˘باو˘ث شسصسأا
ءاصصقإا مدعو ،ربمفون لوأا نايب
يصسايصس فقوم ءارج فرط يأا
ر˘ئاز˘ج˘لا نأل ،ة˘ي˘بز˘ح ة˘˘يؤور وأا
ددجو .عيمجلا اهينبي ةديدجلا
كار˘ح˘لا˘ب هزاز˘˘ت˘˘عا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
هبلاطم لكل ه˘م˘عدو ي˘ب˘ع˘صشلا
ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ل˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف
.ةديدج رئازج ءانبل ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘تو
اديع˘ب كار˘ح˘لا ءا˘ق˘بإا ى˘لإا ا˘عدو
ة˘ي˘بز˘˘ح˘˘لا تا˘˘ف˘˘كا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ع
ةيجولويديإلا تا˘فا˘ف˘ط˘صصلاو

ى˘˘لإا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا و˘˘عد˘˘ي ا˘˘م˘˘كو
اديصسجت هبلا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسلا
د˘ي˘صسلا با˘ط˘˘خ ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م˘˘ل
ر˘ب˘ت˘عاو .ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘˘ئر
تنا˘ك تا˘ي˘صسا˘ئر˘لا نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ثي˘ح ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ن˘مآلا را˘ي˘خ˘˘لا
ءا˘ن˘ب˘لا ة˘˘كر˘˘ح ه˘˘ي˘˘ف تم˘˘ها˘˘صس
يجي˘تار˘ت˘صسا را˘ي˘خ˘ك ي˘ن˘طو˘لا

ىلإا اهب ةدوعلاو رئازجلا ذاقنإل
يذ˘˘لا يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا را˘˘˘صسم˘˘˘لا
ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا د˘˘صسج˘˘ي
ىلع لمكتصست نأا دبل يتلاو
كصسمتو .تا˘يو˘ت˘صسم˘لا ع˘ي˘م˘ج
ة˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘يو˘˘لوأا˘˘ب شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
شضفرو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
،تنا˘ك ة˘ه˘ج يأا ن˘م ة˘يا˘صصو˘لا
ةكارـصشلاو تا˘قÓ˘ع˘لا ءا˘صسرإا˘ف
˘مار˘ت˘حلا شسا˘صسأا ى˘ل˘ع ى˘ن˘˘ب˘˘ي
ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا مد˘عو لدا˘ب˘ت˘˘م˘˘لا
هب˘ن˘ي ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا نوؤو˘صشلا
ى˘ل˘ع ر˘طا˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ىلإا وعديو يميلقإلا ىوتصسملا
يف رارقتصسلا ززعي ام ذاختا

يفو .يو˘ي˘ح˘لا ا˘ن˘ن˘مأا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ةكرح بزح شسيئر لاق قايصسلا
نب رداقلا دبع ،ينطولا ءانبلا
شسأارت هنم بلطي مل هنأا ،ةنيرق
ع˘˘ي˘˘صشأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘˘م ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا

،ة˘ن˘ير˘˘ق ن˘˘ب فا˘˘صضأاو .ار˘˘خؤو˘˘م
ةيناكمإا لوح لاؤوصس شصوصصخب
شسيل هنأا«،ريزولا بصصنم هيلوت
يأا ي˘لو˘ت ي˘ف ة˘ب˘غر يأا ه˘˘يد˘˘ل
نأا ى˘˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘˘˘صشأاو .«بصصن˘˘˘˘˘˘م
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ي˘˘ف ه˘˘ح˘˘˘صشر˘˘˘ت
ءاصضعأا ىلع ءانب ءاج ،ةيصسائرلا
بل˘ط كا˘ن˘ه نا˘ك نإاو ،بز˘ح˘˘لا
شسل˘ج˘م ي˘ف ه˘˘ت˘˘صسارد م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
.ىروصشلا
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نو˘نا˘ق ن˘ع ا˘ي˘م˘صسر شسمأا جر˘˘فأا
د˘يد˘ج˘لا ي˘م˘ي˘ل˘قإلا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
اهددع يف ةي˘م˘صسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا˘ب

01 ة˘ي˘قر˘ت ن˘م˘صضت˘م˘لا ر˘˘ي˘˘خألا
ىلع ةأاصشنملا ةيرادإا تاعطاقم
ة˘عزو˘م˘لاو بو˘ن˘ج˘لا ىو˘ت˘˘صسم

تا˘يلو ى˘لإا تا˘˘يلو8 ى˘ل˘ع
قلعتي ثيح ة˘ي˘حÓ˘صصلا ة˘ل˘ما˘ك
،نوميميت نم لك تايلوب رمألا
،لÓج دلوأا ،راتخم يجاب جرب
نيع ،حلاصص ن˘ي˘ع ،شسا˘ب˘ع ي˘ن˘ب
ر˘ي˘غ˘م˘˘لا ،تنا˘˘ج ،تر˘˘ق˘˘ت ،ماز˘˘ق
ةثلاثلا ةداملا ريصشتو.ة˘ع˘ي˘ن˘م˘لاو
يف ردا˘صصلا نو˘نا˘ق˘لا شسف˘ن ن˘م

ما˘ع ي˘نا˘ث˘لا ع˘ي˘بر41 خ˘يرا˘˘ت

ربمصسيد11ـل قفاوم˘لا1441

م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا» نأا ى˘˘˘لإا9102
لكصشتي دÓبلل ديدجلا يميلقإلا

1451و ة˘˘˘˘˘˘˘يلو85 نم

25 نم داوم˘لا ر˘ي˘صشتو .«ة˘يد˘ل˘ب

نم9 رر˘˘كم25 ى˘˘لإا رر˘˘كم
ة˘˘يلو نأا ى˘˘لإا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا شسف˘˘˘ن

01 ن˘˘م ل˘˘كصشت˘˘ت نو˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ت
نم راتخم يجاب جربو تايدلب
نم لÓج دلوأاو نيتنثا نيتيدلب

01 نم شسابع ينبو تايدلب6

3 ن˘م ح˘لا˘صص ن˘ي˘عو تا˘يد˘ل˘ب
ن˘م ماز˘ق ن˘ي˘ع ن˘ي˘عو تا˘يد˘ل˘˘ب

41 نم ترقوتو نيتنثا نيتيدلب
نيتنثا نيتيدلب نم تناجو ةيدلب

ةعينملاو تايدلب8 نم ريغملاو

35 ةداملا شصنتو.تايدلب3 نم
تا˘ي˘˘حÓ˘˘صصلا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
فر˘ط ن˘م ا˘ق˘با˘صس ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا

ىلإا اهميلقإا نم ءزج ىلع ةيلو
اثيدح اهب تقحلأا يتلا ةيلولا

حلاصصل ليوحتلا اذه متي ثيح
ةيذي˘ف˘ن˘ت˘لاو ة˘لواد˘م˘لا ةز˘ه˘جألا
.«ا˘˘ث˘˘يد˘˘ح ةأا˘˘صشن˘˘م˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ل˘˘˘ل

شسفن ن˘م45 ةدا˘م˘لا ترا˘صشأاو

تاطلصس رارمتصسا» ىلإا نوناقلا

ةرت˘ف˘لا ة˘ل˘ي˘ط ة˘ق˘با˘صسلا ة˘يلو˘لا

ة˘ما˘قإاو بي˘صصن˘ت˘˘ل ة˘˘يرور˘˘صضلا

ةيذي˘ف˘ن˘ت˘لا شسلا˘ج˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘تو

يف ا˘ث˘يد˘ح ةأا˘صشن˘م˘لا تا˘يلو˘ل˘ل

تا˘ي˘حÓ˘صصلا ع˘ي˘م˘ج˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا

رييصستب ةقلع˘ت˘م˘لا تا˘ماز˘ت˘للاو

تا˘˘يلو˘˘لا ق˘˘فار˘˘مو ح˘˘˘لا˘˘˘صصم

ةلو موقي امك .«اثيدح ةأاصشنملا

ل˘يو˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘با˘صسلا تا˘يلو˘لا

13 هاصصقأا لجأا يف يجيردتلا

0202 ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صس ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صسيد

تا˘˘ماز˘˘ت˘˘للاو تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصل˘˘˘ل

ةرقفلا يف ا˘ه˘ي˘ل˘ع شصو˘صصن˘م˘لا

تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ةلو ى˘˘˘˘˘لإا هÓ˘˘˘˘˘عأا

ةداملا ري˘صشتو .ا˘ث˘يد˘ح ةأا˘صشن˘م˘لا

نأا ى˘لإا نو˘نا˘˘ق˘˘لا تاذ ن˘˘م65

نو˘˘كت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا»

شسصسأل ا˘ق˘فو ع˘يزو˘ت عو˘صضو˘˘م
يف ةتبثمو ةب˘ير˘صضل˘ل ة˘ع˘صضا˘خ
˘˘مو˘˘صسر˘˘م˘˘ب دد˘˘ح˘˘ت ة˘˘يلو ل˘˘ك
لو˘˘˘صصألا م˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسق˘˘˘˘ت طور˘˘˘˘صش
تا˘˘يلو˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب مو˘˘˘صصخ˘˘˘لاو
ةأا˘صشن˘م˘لا تا˘يلو˘لاو ة˘ق˘˘با˘˘صسلا

ةلو ر˘˘م˘˘ت˘˘صسي ا˘˘م˘˘ك .«ا˘˘ث˘˘يد˘˘˘ح
ذيف˘ن˘ت» ي˘ف ة˘ق˘با˘صسلا تا˘يلو˘لا
ي˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا تادا˘˘م˘˘ت˘˘علا

ةنصسلا ناون˘ع˘ب ة˘لود˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م

75 ةداملا بصسح0202 ةيلاملا
حلاصصم ريي˘صست˘ل ة˘صصصصخ˘م˘لاو
كل˘ت˘ل ة˘يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا شسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا
˘ما˘كحألا ةا˘عار˘م ع˘م تا˘يلو˘˘لا
نيعب ذخألا دصصق ددحتصس يتلا
ر˘ي˘ي˘صست تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘حا را˘˘ب˘˘ت˘˘علا
تايلولل ةيذي˘ف˘ن˘ت˘لا شسلا˘ج˘م˘لا
ةداملا تصصنو .«اثيدح ةأاصشنملا

ةأاصشنملا تايلولا» نأا ىلع95
ديقت تانودم ىلع رفوتت اثيدح

ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ك ا˘ه˘ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ةدو˘جو˘م˘لا را˘م˘ث˘˘ت˘˘صسلاو
ر˘ي˘ي˘صست˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا

فدهيو .»ةيذيف˘ن˘ت˘لا ا˘ه˘صسلا˘ج˘م
ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا» م˘˘ي˘˘صسق˘˘ت˘˘لا اذ˘˘˘ه
م˘ي˘ل˘قإلا ل˘غ˘صشو ة˘˘يز˘˘كر˘˘مÓ˘˘لا
ن˘م ع˘فر˘لاو ة˘نزاو˘ت˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب

تابلطتمل بيجتصسي امب هتيبذاج
ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

،نينطاوملا ةدئافل ةيعامتجلاو
ة˘يدود˘ح˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
ق˘فار˘م˘لاو تا˘مد˘خ˘لا بير˘ق˘˘تو
تايلولا لعجو اهنم ةيمومعلا
اهددع لقتنيصس يتلا ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

تايلو9 لدب ةيلو91 ىلإا
،ةينطولا ةيمنتلل اكر˘ح˘م ا˘ي˘لا˘ح
لف˘كت˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘عا˘فو ةرد˘ق وذ
ةي˘كر˘ح˘لا ق˘ل˘خو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب
هلعجو ،ةدوصشنم˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا
.زايتماب ايوهج ابطق

ناويدلا سسيئر و ماعلا نيمألا نمشضتت

ةيروهمجلا ةشسائر يف ةديدج تانييعت
دافأا امبشسح ،ةيروهمجلا ةشسائرل اديدج اماع انيمأا ،دياشسم نيمألا دمحم ديشسلا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر نيع

 .مويلا ةيروهمجلا ةشسائرل نايب هب

نييركشسعلا نيمدختشسملا نوناق
ذيفنتلا زيح لخدي

نيمدختصسملل ماعلا يصساصسألا نوناقلا ردصص

ةيمصسرلا ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف نييركصسعلا

ـل قفاوملا1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خرؤوملا

60- مقر رمألا ممتي يذلاو9102 ةنصس ربمصسيد11

82ل قفاوملا7241 ماع مرحم92 يف خرؤوملا20

يذلا نوناقلا اذه جردنيو6002. ةنصس رياربف

نمصض9102 ربمفون82 يف ناملربلا هيلع قداصص

،ةيعيرصشتلا انـتموظنم زيزعت» ىلإا يمارلا ىعصسملا

امل ،تاصسصسؤوملا ةلود زيزعتل ايوق امعد لكصشيو

ىلع ةظفاحملا ىلإا اصساصسأا فدهت ماكحأا نم هنمصضت

يف يبعصشلا ينطولا ششيجلا ةصسصسؤوم ةناكم

لك نع اديعب ةصسصسؤوملا هذه ءاقبإاو انعمتجم

ةداملا شصنتو.«ةيبزحلاو ةيصسايصسلا تاعارصصلا

60-20 مقر رمألا ممتي»:نوناقلا اذه نم ىلوألا

82ل قفاوملا7241 ماع مرحم92 يف خرؤوملا

يصساصسألا نوناقلا نمصضتملاو6002 ةنصس رياربف

«رركم03 ةدامب نييركصسعلا نيمدختصسملل ماعلا

18 داوملا ماكحأاب لÓخإلا نود» :يلي امك ررحت

61-01 مقر يوصضعلا نوناقلا نم19و38و

52 قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤوملا

هنإاف ،تاباختنلا ماظنب قلعتملاو6102 ةنصس توأا

ايئاهن فقوتلل لوبقملا لماعلا يركصسعلل نكمي ل

يبعصشلا ينطولا ششيجلا فوفصص يف ةمدخلا نع

نم ءادتبا تاونصس شسمخ اهتدم ةرتف ءاصضقنا لبق

نأا وأا ايبزح ايصسايصس اطاصشن شسرامي نأا فقوتلا خيرات

.«ىرخأا ةيباختنا ةيصسايصس ةفيظو يآل حصشرتي

ì.±

ةموكحلا يف ةكراششملا سضفر هنإا لاق ةنيرق نب

كارحلا داعبإا ىلإا وعدت ءانبلا
ةيشسايشسلا تافكانملا نع

ايمشسر ذيفنتلا زيح لخدي بونجلاب تايلو ىلإا تاعطاقم رششع ةيقرت

ةثدحتشسملا تاي’ولا ىلإا ة’ولا تايحÓشصل يجيردت ليوحت

 نوبت سسيئرلل طاششن لوأا مويلا
جاتنإلا سضرعمل82 ـلا ةعبطلا نيششدت ىلع ،مويلا ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر فرششُي
نوكتشسو.مويلا ةيروهمجلا ةشسائرل نايب هب دافأا امبشسح ،ةمشصاعلا يف سضراعملا رشصقب يرئازجلا

ةشسائرلا ماهم هملشست ذنم نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئرل لوألا طاششنلا دغ موي ةجرخ
» راعشش تحتو.قحل تقو يف اهنع نÓعإلا متيشس ىرخأا تاطاششن راظتنا يف ،يشضاملا سسيمخلا
سضراعملا رشصقب ينطولا جاتنلا سضرعم تايلاعف  سسما تحتتفا «يشسفانتو عونتمو ركتبم داشصتقا

يوق رو˘شضح˘بو ة˘شصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ي˘ن˘طو ة˘كر˘شش005 نم رثكأا ةكراششمب ز˘ي˘م˘ت˘ت˘شس ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب
هتقو يف ءا˘ج سضور˘ع˘م˘لا اذ˘ه نإا ق˘يزر لا˘م˘ك يدا˘شصت˘قلا ر˘ي˘ب˘خ˘لا لا˘قو. ة˘ير˘ك˘شسع˘لا تا˘عا˘ن˘شصل˘ل

ةيلآا هلعجو يلحملا جوتنملا عيجششت وه ، نوبت ديجملا دبع سسيئرلا تامامتها ربكأا نم  نأاو اميشسل
دكأا يذلا نيريخلا هيباطخو ةيباختنلا هتلمح جمانرب ىلإا دانتشسا دروتشسملا جوتنملل ةليدب
ةقيقحلا ةناكملا ءاطعإاب اشساشسأا نوهرملا يعانشصلاو يتاذلا ءافتكلا قيقحت ىلع لمعلا ىلع امهيف
رئازجلل ةيقيوشس ةشصرف قيزر بشسحب سضرعم˘لا د˘ع˘ي ا˘م˘ك.ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘قلا˘ف ي˘ل˘ح˘م˘لا جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
لوخدلا اهشسأار ىلعو ةلبقملا ةيداشصتقلا تاقاقحتشسلا لظ يف ةقرافÓل ينطولا اهجاتنإا سضرعل

±.0202ì. ةيليوج علطم ةيقيرفلا رحلا لدابتلا ةقطنم يف
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لا˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ا˘˘عد
(فا˘ب˘نإلا) ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
اهراوطأا عيمجب ةيوبرتلا ةرشسألا

يف ةوقب ةكراششملل اهكÓشسأاو
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

داد˘ع˘ت˘شسلاو فو˘˘ف˘˘شصلا سصرو
ه˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ت د˘˘ج˘˘ت˘˘شسم ل˘˘ك ى˘˘لإا
سسلجملا نايب بشسحو . ةلحرملا
(ةعاشس رخآا) تقلت يدلا ينطولا
د˘˘ق˘˘ع نإا˘˘ف ه˘˘ن˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘شسن سسمأا
ةرود ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نب دمح˘م ة˘يو˘نا˘ث˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا
ءاوجأا يف ءاج ةديلب˘لا˘ب ة˘ف˘ي˘ت˘ف˘ت
لا˘م˘ع و و˘ف˘ظو˘م ا˘ه˘ي˘ف سشي˘ع˘˘ي
رمذتلا نم ةلا˘ح ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق
ءار˘˘ج ن˘˘يد˘˘يد˘˘ششلا نا˘˘ق˘˘ت˘˘حلاو
ة˘˘ي˘˘ئار˘˘ششلا م˘˘ه˘˘ترد˘˘ق را˘˘ي˘˘ه˘˘˘نا

ة˘مو˘كح˘لا ل˘ها˘ج˘ت رار˘م˘˘ت˘˘شساو

ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل
مهتايرح ىلع جهنمملا اهئادتعا
ةششقانمو ليلحت دعبو ةي˘با˘ق˘ن˘لا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘حا˘شسلا تاد˘ج˘ت˘˘شسم
نأا ىلإا ينطولا سسلجملا سصلخ
يف عارشسإلا بجوتشسي عشضولا
راطإا يف ي˘ق˘ي˘ق˘ح راو˘ح قÓ˘طإا
رئازجل سسشسؤوي ينطولا قفاوتلا

ة˘ي˘م˘هألا ا˘ه˘ي˘ف ي˘ط˘ع˘ُت ةد˘˘يد˘˘ج
عا˘ط˘ق˘ب سضو˘ه˘ن˘˘ل˘˘ل ىو˘˘شصق˘˘لا
كلذو يبرملا ةناكمبو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
تافلمب يلعفلاو ماتلا لفكتلاب
ا˘˘˘ه˘˘˘شسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع و عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
بلاطمل لاجع˘ت˘شسا ة˘با˘ج˘ت˘شسلا
ي˘ئاد˘ت˘˘بلا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأا
ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘شصف˘˘م˘˘لا ة˘˘عور˘˘ششم˘˘˘لا
يتلاو داحتÓل ةيبلطملا ةحئÓلا
ةر˘˘ششن ي˘˘ف ا˘˘هرا˘˘ه˘˘ظإا م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس
سصا˘خ نو˘نا˘ق ع˘شضوو ة˘ي˘مÓ˘عإا

ق˘ق˘ح˘ي ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ل د˘يد˘˘ج

ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ن˘˘ع ه˘˘ت˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
ة˘م˘ه˘م نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
تشسي˘لو ة˘لا˘˘شسر ي˘˘ه ي˘˘بر˘˘م˘˘لا

. نايب˘لا بشسح˘ب ة˘ف˘ي˘ظو در˘ج˘م
ة˘˘˘كب˘˘˘˘شش ع˘˘˘˘شضو ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘شضف
رو˘˘جأا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘للد˘˘˘ت˘˘˘شسا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع و ي˘˘ف˘˘ظو˘˘˘م
تا˘شضيو˘ع˘تو ح˘ن˘م ة˘مو˘ظ˘ن˘˘مو
د˘شسج˘ي ا˘م˘ب كلذو م˘ه˘ل ةز˘ف˘ح˘م
عا˘ط˘ق˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسا مو˘ه˘ف˘م
طرشش نودو يبشسنلا د˘عا˘ق˘ت˘لاو
عاطق لا˘م˘عو ي˘ف˘ظو˘م˘ل ن˘شسلا
ةمهم˘لا ة˘ق˘ششم˘لً ار˘ظ˘ن ة˘ي˘بر˘ت˘لا
بط فلم ليعفتو مهل ةلكوملا
ن˘ي˘ناو˘ق˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘مو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيعامتجلا ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
بشصان˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ع˘م ي˘بر˘م˘ل˘ل
ن˘كشسلا ر˘ي˘فو˘تو ه˘ل ة˘ف˘˘ي˘˘كم˘˘لا
لمع ةليشسو هرابت˘عا˘ب ي˘بر˘م˘ل˘ل

ةدا˘عإاو ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ءادأا ة˘˘يرور˘˘شض

امب جماربلاو جهانملا يف رظنلا
ففخيو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدو˘ج ق˘ق˘ح˘ي
ىلع ةيونعملاو ةيداملا ءابعألا
ةعجار˘مو م˘ه˘ئا˘ي˘لوأاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
يذلا ةيبرتلل يهيجوتلا نوناقلا
ع˘قاو˘لا ع˘م ى˘ششا˘م˘ت˘˘ي د˘˘ع˘˘ي م˘˘ل

41- نوناقلا ةعجارمو ديدجلا

قحلا ةشسراممب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا09
ن˘ع ق˘ي˘ي˘شضت˘لا ع˘فرو ي˘با˘ق˘ن˘˘لا
ركنتشسا امك .ةيباقنلا تايرحلا
ةشسايشس ةدششب ينطولا سسلجملا
ةذتاشسأا تلاط يتلا قازرألا عطق
مهتÓ˘ئا˘عو ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
اهدمتعت يتلاو مهبارشضإا ببشسب
ريشسكتل ةرم لك يف ةموكحلا

مغر ةيبلطملا تاكرحلا عيمج
اهتلواحمب اددنم .ا˘ه˘ت˘ي˘عور˘ششم
ةلوفكملا ةيباقنلا تايرحلا قنخ
اهيلإا لآا يتلا عاشضوألا ايروتشسد
.ةيلوؤوشسملا اهلمحيو عاطقلا
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د˘ب˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو ف˘˘ششك
تا˘نا˘ح˘ت˘ما ج˘ئا˘ت˘ن نأا د˘با˘ع˘ل˘ب م˘ي˘كح˘لا
ي˘شسارد˘لا م˘شسو˘م˘لا ن˘م لوألا ل˘شصف˘لا

نم ريثكب نشسحأا تءاج،0202/9102
كلذو يشضاملا يشساردلا مشسوملا جئاتن

لÓ˘خ ن˘م ه˘ل جور˘ي ا˘م˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘نا˘ح˘ت˘ما نأا تلا˘ق ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ة˘شصا˘خ, ة˘ي˘ثرا˘ك تنا˘ك لوألا ل˘شصف˘˘لا
سسراد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘شضوأاو .ة˘˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بإلا
ىقتلم سشماه ىلع ةيفحشص تاحيرشصت
نيظحÓ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا نا˘ج˘ل˘لا ءا˘شسؤور

ربمشسيد13 ةرود ةينهملا تاناحتمÓل

لوألا لشصفلل يلوألا مييقتلا نأا9102
اهنأاب رهظي ةيشسردملا تاناحتملا نم

زربأاو .ةيشضاملا ةنشسلا جئاتن نم نشسحأا
جئاتن نع ليشصافتلا ءاطعإا نأا،ريزولا

نم ءاه˘ت˘نلا بق˘ع م˘ت˘ي˘شس ل˘شصف˘لا اذ˘ه
فشصن نم رثكأا نأا ادكؤوم.مييقتلا ةيلمع
نم مغرلاب مهبجاوب اوماق ذاتشسأا نويلم
.دÓبلا هششيعت يذلا سساشسحلا عشضولا

لو ةذتاشسألا لك حونج دباعلب يح امك
ىلإا يئادت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأا ا˘م˘ي˘شس
ىلإا ةراششإا يف ةعانقو ةناشصرب ءودهلا
ةيقيشسنت اه˘ت˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حلا
عيباشسألا يف يئادتبلا ميلعتلا ةذتاشسأا
ةيشضام ،ةرازولا نأا دكأا امك ،ةيشضاملا
ةيح˘يرأا ي˘ف يو˘بر˘ت˘لا ل˘ع˘ف˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
ع˘شضو˘لا ن˘ي˘˘شسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسو
نامشضو ةذتاشسأÓل ينهملاو يعامتجلا
نم.يعامتجلا كيرششلاب لفكت لشضفأا

ةمانزر نأا ريزولا حشضوأا ،ىرخأا ةهج

ة˘ي˘شسرد˘م˘˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملاو ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا

تع˘شضخ يرا˘ج˘لا م˘شسو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

ةنشسلاب ةنراقم ة˘شسو˘شسح˘م تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل

سضعب عم اهف˘ي˘ي˘كت سضر˘غ˘ب ة˘ي˘شضا˘م˘لا

سضع˘ب˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسلاو تا˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا

بونجلا ءانبأا بلاطم اميشس ل بلاطملا

ةر˘ت˘ف ي˘ف ر˘ح ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘كششي ا˘˘م˘˘ل

م˘ت د˘ق˘ف ر˘يزو˘لا بشسحو.تا˘نا˘ح˘˘ت˘˘ملا

ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ي˘شسرد˘م˘لا لو˘خد˘لا ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت

،0202 ربمتبشس31 موي ىلإا ذيمÓتلل

لوخد ني˘ب ة˘ي˘فا˘ك ةر˘ت˘ف ءا˘ط˘عإا فد˘ه˘ب

نا˘م˘شضو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا لو˘خد و ةذ˘تا˘˘شسألا

،يشسردملا لوخدلا يف مزÓلا ريطأاتلا

تا˘نا˘ح˘ت˘˘ملا ءار˘˘جإا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

سسف˘˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تناكو .بابشسألا

تا˘˘نا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملا ة˘˘˘ما˘˘˘نزر تدد˘˘˘ح د˘˘˘ق

ةيشساردلا ةنشسلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘شسرد˘م˘لا

ناحتما ءار˘جإا م˘ت˘ي˘شسو،0202-9102

يئادتبلا ميلعتلا ةلحرم ةياهن ةداهشش

ناحتماو0202 يام82 سسيمخلا موي

ةرتفلا لÓخ طشسوتملا ميلعتلا ةداهشش

ى˘لإا ناو˘˘ج1 نين˘ثلا ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لا

ناحتماو0202 ناو˘˘˘ج3 ءا˘ع˘˘برألا

ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ايرولاكبلا ةداهشش

11 سسيمخلا ىلإا ناوج7 دحألا نم

هذ˘ه م˘ت د˘˘ق˘˘ف ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل0202. ناوج

يف ليجشستلا نامشض ةرم لوألو ةنشسلا

ةي˘شضرألا ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ملا

يف و دعب نع ليجشستلا لدب ةيمقرلا

اهب موقي ناك يتلا تانرتنألا يهاقم

تناك ريزولا بشسحو .ذيمÓتلا ءايلوأا

ي˘ف قر˘غ˘ت˘شست تÓ˘ي˘ج˘شست˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ن˘ي˘ح ي˘ف ر˘ه˘شش ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا

ليجشست˘ب ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ي˘شضرألا تح˘م˘شس

ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا يف نيحششرتملا

ل ط˘˘ق˘˘˘ف د˘˘˘حاو عو˘˘˘ب˘˘˘شسأا فر˘˘˘ظ ي˘˘˘ف

نأا دباعلب لاق ،ددشصلا اذه يفو .رثكأا

ةئاملاب59 تغلب تÓيجشست˘لا ة˘ب˘شسن

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا قÓ˘ط˘˘نا ن˘˘م عو˘˘ب˘˘شسأا د˘˘ع˘˘ب

ريششتو .ثÓثلا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘ل˘ل

فلأا841 و نويلم2نأا تايئاشصحإلا

تا˘نا˘ح˘ت˘ملا نوزا˘˘ت˘˘ج˘˘ي˘˘شس ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م

مهنيب نم ةنشسلا هذه ةينطولا ةيشسردملا

ناحتمل حششرتم فلأا258 نم رثكأا

766 و يئادتبلا ميلعتلا ةياهن ةداهشش

826 و طشسوتملا ميلعتلا ةداهششل افلأا

. ايرولاكبلا ةداهششل حششرتم فلأا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا تد˘˘ق˘˘ت˘˘ناو
ن˘˘يد˘˘عا˘˘شسم˘˘لاو ن˘˘ي˘˘فر˘˘˘ششم˘˘˘لا
ن˘ي˘فر˘ششم˘لا ما˘غرإا ن˘ي˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا
ءا˘ن˘ثأا ة˘مواد˘م˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ىلع تا˘يلو ةد˘ع ي˘ف ة˘ل˘ط˘ع˘لا

ي˘ت˘˘لا ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘يلو ا˘˘ه˘˘شسأار
يئلولا بتكملا لثمم اهربتعا

ا˘ف˘لا˘خ˘˘م د˘˘م˘˘حأا يدا˘˘ه˘˘لا د˘˘ب˘˘ع

042/21 يذيف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘ل˘ل

د˘يد˘ح˘ت ر˘ط˘شش ي˘˘ف1 ةر˘ق˘ف˘لا

48 ةدا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا

نيفرششملا ةباقن تعدو3.رركم
ل˘ظ ي˘فو ة˘ي˘بر˘ت˘لا يد˘عا˘˘شسمو
نييلحملا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ف˘شسع˘ت
ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م ل˘خد˘˘ت ن˘˘م
ءارد˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
تا˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو تا˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
اذ˘ه ي˘تأا˘يو ،نو˘نا˘ق˘لا ىو˘˘ح˘˘ف˘˘ب

ةيبرتلا ةرازو ديدحت نم مغرلاب
يف ةي˘بر˘ت˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ما˘ه˘م
ىلإا اهتهجو ةيلاشسرإا نم رثكأا

ام ر˘خآا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ءارد˘م ح˘لا˘شصم
ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘شضق˘˘˘˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ةرازو تل˘˘˘شسارو .ة˘˘˘مواد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
مهنم و ةيبرتلا تايريدم ةيبرتلا
و تا˘˘ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ءارد˘˘م ى˘˘˘لإا
تق˘˘ل˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘بو تا˘˘يو˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا

ىواكششلا نم ديدعلا اهحلاشصم
نع ةيبرتلا يفرششم فرط نم

تاباقن˘لا ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ث˘م˘م ق˘ير˘ط
تايلولا فلتخم ربع ةدمتعملا
ةلطعلا يف ةموادملا سصوشصخب
و ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل
ي˘فر˘˘ششم نأا ة˘˘يا˘˘شصو˘˘لا تد˘˘كأا
ةموادملاب نيينعم ري˘غ ة˘ي˘بر˘ت˘لا

موشسرملل اقيبطت ةلطعلا لÓخ

خرؤوملا21 - 042 يذيفنتلا

ماهم ددحي يذلا2102 يام يف
ني˘ب ن˘م يذ˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا فر˘ششم
ة˘˘مواد˘˘م˘˘لا نا˘˘م˘˘˘شض ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م

و ةذتاشسألا بايغ ءانثأا ايئانثتشسا
و تÓ˘ج˘شسلا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘يرادإلا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا
تايريدم ةرازو˘لا تمز˘لأاو .ا˘ه˘ب
سصو˘شصن˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
قلعتي ام˘ي˘ف ة˘شصا˘خ, ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ن˘م . ما˘ه˘م˘لاو تا˘ي˘˘حÓ˘˘شصلا˘˘ب

نيفرششم˘لا ة˘با˘ق˘ن تعد ا˘ه˘ت˘ه˘ج
دا˘ج˘لا راو˘ح˘لا باو˘بأا ح˘ت˘ف ى˘˘لإا

تلا˘غ˘ششنا حر˘˘ط˘˘ل ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لاو
ا˘ه˘ت˘يو˘شستو كل˘شسلا ي˘ب˘˘شست˘˘ن˘˘م
ح˘ت˘فو دو˘عو˘لا ة˘غ˘ل ن˘ع اد˘ي˘ع˘˘ب
ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لاو لدا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا سصر˘˘˘ف
ن˘˘ي˘˘فر˘˘ششم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا

ةشصاخ, نييوبرتلا نيدعاشسملاو
نيديعب مهماهم نولوازي نيذلا

زي˘ه˘ج˘ت ع˘م م˘ها˘ن˘كشس ر˘ق˘م ن˘ع
حوتفملا سصيخرتلا حنمو رقملا
تاشسشسؤوملا ىلإا لوخدلل ةباقنلل
. ةيباقنلا اهعورف بيشصنت ةيغب

ءاتسشلا ةلطع لÓخ ضسرادملا ضضعب يف ةموادملا ىلع نييوبرتلا نيفرسشملا مزلأا امدعب

تارارق دقتنت نييوبرتلا نيفرصشملا ةباقن
ةيفصسعتلاب اهفصصتو ةيبرتلا تايريدم

عاطقلاب ضضوهنلل ىوسصقلا ةيمهألا اهيف يطُعت ةديدج رئازجل ضسسسؤوي

ينطولا قفاوتلا راطإا يف يقيقح راوح قÓطإل وعدت ةيبرتلا تاباقن

هل جوري ام ضسكع ةلوبقم تناك لوألا لسصفلا تاناحتما جئاتن نأا ةيبرتلا ةرازو تدكأا اميف

ةثÓثلا ةيصساردلا راوطألا يف ةينطولا تاناحتملا نوزاتجيصس حصشرتم نويلم2 نم رثكأا

يتأاي يذلا ضضرملاب ةباسصإلا ةبسسن ضضيفخت فدهب
يدثلا ناطرسس دعب ةيناثلا ةبترملا يف

حاقللا جاردإل هجتت ةحصصلا ةرازو
محرلا ناطرصسل حفاكملا

حيقلتلل ينطولا لودجلا نمصض
ةلوفطلا و ةمومألا بطق سسيئر يفاشش مشساقلب روتكدلا فششك
ىقتلملا كلذك سسأارتي يذلاو نار˘هو˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
حاقللا جاردإل عورششم نع ديلوتلا و ءاشسنلا سضارمأا لوح يلودلا
فدهب ينطولا حيقلتلا لودج نمشض محرلا قنع ناطرشسل حفاكملا
ةبترملا يف يتأاي يذلا سضرملا اذهب ةباشصإلا ةبشسن نم سضيفختلا
ح˘شضوأاو .تا˘با˘شصإلا دد˘ع ثي˘ح ن˘م يد˘ث˘لا نا˘طر˘شس د˘ع˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا
يف ةمدقتم دج تاوطخ تطخ ةحشصلا ةرازو نأا يفاشش روتكدلا
محرلا قنع نا˘طر˘شس ة˘ح˘فا˘كم حا˘ق˘ل جاردإا عور˘ششم د˘ي˘شسج˘ت را˘طإا

حاقللا اذه ريفوت متي نأا رظتنملا نمو.ينطولا حيقلتلا لودج نمشض
لود سسكع ةيئافششتشسلا تاشسشسؤوملا فلتخم ىوتشسم ىلع اناجم
اذه ريفوت يف تعرشش يتلا و برغملا و سسنوت رارغ ىلع ةقيقشش
ةشصاخلا تادايعلا ىوتشسم ىلع طقف نكل و تاونشس ذنم حاقللا

يفاشش روتكدلا بشسح Óبقتشسم حاقللا اذه مهاشسيشسو.تايلديشصلاو
ىلإا يدؤوي دق يذلا سضرملا اذهب ةباشصإلا ةبشسن نم ليلقتلا يف
،سضرملل رخأاتملا فاششتكلا ةلاح يف محرلا لاشصئتشسا وأا ةافولا

ةلاح0003 و˘ح˘ن ا˘يو˘ن˘شس ي˘˘شصح˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
مدع ةلاح يف سضرملا ةحفاكمل يفكي ل حاقللا نأا فاشضأاو.ةباشصإا

و ةنشس06 و52 نيب ام نهرامعأا حوارتت يتاوللا ءاشسنلا مازتلا
ةرم لدعمب اذه و محرلا قنع حشسم سصحف ءارجإاب تاجوزتملا ةشصاخ
سصيخ˘ششت فد˘ه˘ب ر˘يد˘ق˘ت ى˘شصقأا ى˘ل˘ع تاو˘ن˘شس ثÓ˘ث ل˘ك ةد˘حاو
ة˘ئا˘م ة˘ب˘شسن˘ب ءا˘ف˘ششلا ة˘ب˘شسن ن˘م ع˘فر˘ي ا˘م ه˘˘تا˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف سضر˘˘م˘˘لا
ةيبرغملا ةيكلملا ةيعمجلا سسيئر بئان دكأا قايشسلا اذه يفو.ةئاملاب

ىقتلملا يف هتكراششم لÓخ ديعشس قرزل ،ديلوتلاو ءاشسنلا سضارمأل
»نوناف سسنارف» ىفششتشسم ديدحتلابو ةديلبلا ةنيدم هتنشضتحا يذلا

نم ةياقولل ةنشس31ـلا نشس نم ءادتبا تايتفلا حيقلت ةيمهأا ىلع
يف رفوتملا حاقللا نأا ىلإا اريششم ،محرلا قنع ناطرشس نم ةباشصإلا
طقف تايلديشصلاو ةشصاخلا تادايعلا ىوتشسم ىلع نهارلا تقولا
و برغملاب سضرملا اذهب ةباشصإلا ةبشسن نم سضيفختلا يف مهاشس

قرزل روتكدلا قرطت امك.ايونشس ةلاح0051 وحنب ايلاح ردقت يتلا
ىلإا برغملاب ديلوتلا و ءاشسنلا سضارمأا ةيعمج اشضيأا سسأارتي يذلا
اذهب ةباشصإلا ةبشسن نم ليلقتلل هدÓب اهتنبت يتلا ةيجيتارتشسإلا
يتلا و يدثلا ناطرشس دعب ةيناثلا ةبترملا يف يتأاي يذلا سضرملا
ةشصاخ ءاشسنلا ةدئافل ةيشسيشسحتلا تÓمحلا فيثكت ىلع زكترت
يذلا ركبملا سصحفلا ءارجإا ةيم˘هأا لو˘ح ن˘ه˘ت˘ي˘عو˘ت˘ل تا˘جوز˘ت˘م˘لا

ةلازإا يدافت اذك و ةئاملاب001 ةبشسنب ءافششلا نامشض يف مهاشسي
دد˘شصلا تاذ ي˘فو.ة˘مو˘مألا ن˘م ة˘با˘شصم˘لا ةأار˘م˘لا نا˘مر˘ح و م˘حر˘لا

، سسنو˘ت˘ب د˘ي˘لو˘ت˘لا و ءا˘شسن˘لا بط ي˘ف سصت˘خ˘م˘لا رو˘ت˘كد˘لا ف˘ششك
نم هدÓبب اهب مايقلا متي يتلا ةريبكلا دوهجلا نع ،رهاط فولخم
هنأا ملعلا عم ،ينطولا حيقلتلا لودج نمشض حاقللا اذه جاردإا لجأا

و ة˘شصا˘خ˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘كل و ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ر˘˘فو˘˘ت˘˘م
ةيعمجلا فرط نم مظنملا يلودلا رمتؤوملا اذه نأا ركذي.تايلديشصلا

008 وحن ةكرا˘ششم فر˘ع د˘ي˘لو˘ت˘لا و ءا˘شسن˘لا سضار˘مأل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

،نطولا تايلو فلتخمل نيلثمم يبطلا لاجملا اذه يف سصتخم

ةيبنجأا لودل نيلثمم ايبنجأا اشصتخم52 وحن ةكراششم ىلإا ةفاشضإلاب
يلامو نيطشسلفو برغملاو سسنوتو ايلاطيإاو اشسنرف رارغ ىلع
.لاغنيشسلاو
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غلابمو راثآأو ةروزم قئاثوب سسديسسرم تأرايسس3 زجح

ةباسصعلأ نم دأرفأأ5 سسبح و ةروزم ةيلام

ةريطخ ةيلود ةكبسش ككفي ةلسشنخ كرد

رأثآلاو نييأكوكلا بيرهت يف ةسصتخم

ةبعسصلا ةلمعلا ريوزتو
رمأا دق قيقحتلا يشضاق نأا ةقباطتم رداشصم نم ةعاشس رخآا تملع

بيرهتلا يف ةشصتخ˘م ةر˘ي˘ط˘خ ة˘كب˘شش نو˘ل˘كششي دار˘فأا5 عشضوب

ىلإا ةفاشضإلاب تارايشسلا قئاثو ريوزت و راثألا و نيياكوكلل يلودلا

ةلمع˘لا و وروألا ة˘ي˘بوروألا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘يد˘ق˘ن˘لا قاروألا ر˘يوز˘ت

رخآا ردشصم بشسحو .صسبحلا نهر مهعشضوو رلودلا ةيكيرمألا

ةباشصع كيكفت نم ةلششنخب ينطولا كردلا دارفأا نكمت دقف ، ةعاشس

بيرهت يف ةشصتخم ،ةيلود بيرهت ةكبشش نمشض طششنت ،ةيمارجإا

بيرهتو ةيبنجألا ةلمعلا ريوزتو ، ةيخيراتلا راثآلا و نيياكوكلا

حوارتت صصاخششأا6 نم نوكتت  رئازجلا وحن صسنوت نم تارايشسلا

تايرحت رثإا ةيلمعلا تءاج دقو ،ةنشس54 ىلإا52 نيب ام مهرامعأا

فششكلا ىلإا تشضفأاو رهشش يلاوح ذنم ةينمألا رشصانعلا اهب تماق

راثآلا و تاردخملا بيرهت لاجم يف ةيلود ةباشصع طاششن نع

رشصانع اهذفن يتلا ةيلمعلا للخ مت دقو .ةيناملألا تارايشسلاو

صسديشسرم عون نم تارايشس3 زجح ةلششنخ ةيلوب ينطولا كردلا

ةفاشضإلاب صسولهم صصرق005 نم ديزأا و نيياكوكلا نم ةيمك و

ناك ايقيرفإا لامشش يف ةيقينيفلا ةراشضحلا ىلإا دوعت راثآا زجح ىلإا

مويلا ةياغ ىلإاو ، صسنوت ربع ابوروأا لود وحن اهبيرهت ددشصب ءلؤوه

نيدجاوتملا ةكبششلا دارفأا ىلإا لوشصولل ةرمتشسم تايرحتلا لازت ل

نهر نطولا لخاد ةدجاوتملا ةباشصعلا دارفأا عشضو دعب نطولا جراخ

.ةلششنخ ةمكحم ىدل قيقحتلا يشضاق نم رمأاب صسبحلا
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يقأوبلأ مأأ

ةلوسسبك375 هتزوحبو صصخسش فيقوت

ءأسضيبلا نيعب  نيلأبأقيرب
صصخششل دح حشضو نم ءاشضيبلا نيع ةرئاد نمأا حلاشصم تنكمت

دوعت اميف ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا نم ةيمك  هتزوحبو

نماب ةماعلا تاقلعلاو لاشصتلا ةيلخ نايب بشسحب ةيشضقلا عئاقو

ةطرششلا ةقرف رشصانع اهتقتشسا ةمولعم ىلع ءانب يقاوبلا ما ةيلو

نم غلبي صصخشش مايق اهدافم ءاشضيبلا نيع ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا

ءايحأا دحأاب ةشسولهملا صصارقلاو تاردخملا جيورتب ةنشس03رمعلا

فيقوتل لمع ةطخ عشضو مت روفلا ىلع ،ءاشضيبلا نيع ةنيدم

01 ىلع هتزوحب روثعلاو هفيقو مت نيأا ، ةيشضقلا يف طروتملا

.تاردخملا نم ة˘ع˘ط˘قو ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب ءاود ن˘م ة˘شسو˘ل˘ه˘م صصار˘قأا

دحأا لغتشسي هيف هبتششملا نأا نيبت ةيشضقلا يف قيقحتلا ةلشصاومو

ةينوناقلا تاءارجلا لك ذاختإا دعب ،تاعونمملا نيزخت يف لزانملا

ءاود نم ةلوشسبك365 ىلع هلخادب رثع نيأا ،لزنملا صشيتفت مت

يلام غلبم ىلإا ةفاشضلاب ،جلاعملا فيكلا نم غ071و ،نيلاباغيرب

رقم ىلا طروتملا دايتقا متيل.تاعونمملاب راجتلا تادئاع نم

تاردخملا ةزايح » ةيشضق يف يئازج فلم هل زجنا نيا طرششلا

ريغ ةقيرطب ةينلديشص داوم ريغلل صضرعو عيب ، عيبلا صضرغل

يف تلشصف يتلا ءاشضيبلا نيع ةمكحم ةباين ماما مدق » ةعورششم

.هرما
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وزو ىزيت

ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسشب ةحأطإلا

 عيبلا لجأا نم تاردخملا ةزأيح يف
تامولعمل للغتشسا و ،اهلاكششأا ىتششب ةميرجلا ةبراحم راطإا يف

ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف ىلإا تدرو

صصاخششأا مايق اهدافم ، وزو ىزيت ةيلو نملل ةعباتلا ةيئاشضقلا

،ةقزازع ةرئاد ،ةحيرف ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تارد˘خ˘م˘لا ج˘يور˘ت˘ب

ةنوكتملا ةكبششلا هتاه طاششنل دح عشضو نم ةقرفلا تاذ تنكمت

نيطروتم ةنشس45 و03 نيبام مهرامعأا حوارتت ،دارفأا ةعبرأا نم

ةيعونلا ةيلمعلا هتاه عيبلا لجأا نم تاردخملا ةزايح ةيشضق يف

فنشصلا نم ةريخذ ،يدنهلا بنقلا  نم ةيمك زجح نم تنكم

ةيشضقلا فارطأا ميدقت متيل.ءاشضيب ةحلشسأا و ةشصخر نود صسماخلا

ىدل ةيروهمجلا ليكو ديشسلا مامأا9102 ربمشسيد91 خيراتب

نهر عاديإا رمأا مهنم ةثلث قح يف ردشص نيأا ،ةقزازع ةمكحم

.ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت عبارلا عشضو اميف تقؤوملا صسبحلا

N∏«π S°©ÉO

¯ YÉO∫ GCe«ø

ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه رو˘˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘˘ب
ةيبرع نادلب ةدع يف تاردخملا

بر˘غ˘˘م˘˘لاو ر˘˘شصم رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘لوا˘ح˘˘م ن˘˘م فوا˘˘خ˘˘م ط˘˘شسو
تارد˘خ˘م˘لا بير˘ه˘ت تا˘با˘˘شصع
رئازجلا ىلا ردخملا اذه لاخدا

ن˘˘˘˘˘مألا ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘شصم نأا م˘˘˘˘˘˘غر
تاو˘قو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا كرا˘م˘ج˘˘لاو
ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا صشي˘˘ج˘˘˘لا
تاكبششلو نيبرهملل داشصرملاب
لود نم ةمداقلا مومشسلا بيرهت
صسنو˘˘ت رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع راو˘˘˘ج˘˘˘لا

يف ىلجتي ام كلذو برغملاو
اهاقلتت يتلا ةيمويلا تابرشضلا
ىلع ةيمارجألا تاباشصعلا كلت
ربع ةينمألا ةزهجألا فلتخم دي
تارا˘ط˘م˘˘لاو ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا

دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو .ئ˘˘ناو˘˘م˘˘لاو
يف ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا حا˘ب˘شصلا ةد˘ير˘ج

ربمشسيد02 مويل رداشصلا اهددع

ردخم نأا تبث هنأا تدكا9102
دلبلا لخد ريطخلا «ناطيششلا»

تن˘˘كم˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘˘لا
ن˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا صسر˘ح˘لا تاد˘حو
اذه نم ةيمك زجح نم صسورع
ردشصملا دكا هتهج نم .ردخملا
م˘ه˘ت˘ف˘˘شصو ن˘˘م ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن ه˘˘نأا
مت هنا ة˘ي˘شسنو˘ت ة˘ي˘ن˘مأا تا˘ه˘ج˘ب
نيب لمعت ةكبشش نع فششكلا

ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ياو بر˘˘غ˘˘م˘˘لاو صسنو˘˘ت
بشسح تاردخم˘لا هذ˘ه ج˘يور˘ت˘ل
يف نوبغري نيكلهتشسمل بلطلا
رشضاحلاو يشضاملا نم صصلختلا

عقيو ةشصاخ لكاششم نوششيعيو
ردخم«و . عفترم لباقمب اهعيب
وأا «توملا ردخم» وأا »ناطيششلا

ةرابع وه«صسكورتشسألا ردخم»
صضعب نم ة˘ع˘ن˘شصم ة˘ط˘ل˘خ ن˘ع
بن˘ق˘لاو ة˘ي˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كلا داو˘˘م˘˘لا
اذه عينشصت مت امدنعو يدنهلا
نأا ه˘ن˘م صضر˘غ˘لا نا˘ك رد˘خ˘˘م˘˘لا
يدنهلا بنقلا ةتبن هريثأات لداعي
هلوعف˘م نأا ر˘ي˘غ ا˘ناو˘خ˘يرا˘م˘لاو

ن˘˘م ةر˘˘م002 ىو˘˘˘˘قأا نا˘˘˘˘˘ك
ر˘˘ط˘˘خأا ن˘˘م د˘˘ع˘˘ي˘˘ل «ة˘˘ل˘˘طز˘˘لا»
ردخملا اذه يدؤويو.تارد˘خ˘م˘لا
ة˘ي˘شسف˘ن رار˘شضأا˘ب ة˘با˘شصإلا ى˘˘لإا

ةرود˘لا بار˘ط˘شضإاو ة˘˘يو˘˘شضعو
زاهج˘لاو خ˘م˘لا ف˘ل˘تو ة˘يو˘مد˘لا
ل˘ششف˘لا ن˘ع ل˘˘شضف ي˘˘ب˘˘شصع˘˘لا
اذه يطاعت درج˘م˘بو ي˘شسف˘ن˘ت˘لا
هنأا كلهت˘شسم˘لا ر˘ع˘ششي رد˘خ˘م˘لا
هباتنيو توملا تاظحل صشيعي
ن˘ع ل˘شصف˘ن˘ت ه˘حور نأا رو˘ع˘˘شش
هنأاو برتقي توملا نأاو هدشسج
ةرطيشسلا ى˘ل˘ع ى˘ل˘ع ردا˘ق ر˘ي˘غ
اذ˘ه بب˘شست ثي˘ح هد˘˘شسج ى˘˘ل˘˘ع
نم ريبك ددع ةافو يف ردخملا

نع لشضف ملاعلا لوح هيطاعتم
.ةركاذلا نادقف يف هببشست
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صشيجلل ةكرتششم ةزرفم تنكمت

صسمأا لوا  ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ثح˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘ثإا ,ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘ي˘نوأا داو˘ب صشي˘ت˘ف˘تو

,ةدكيكشس ة˘يلو˘ب ف˘ششار˘خ˘لو˘ب

أا˘˘ب˘˘خ˘˘م ر˘˘ي˘˘مد˘˘˘تو ف˘˘˘ششك ن˘˘˘م

داوم ىلع يوتح˘ي ن˘ي˘ي˘با˘هرإل˘ل

نايب دافأا .ىرخأا صضارغأاو ةيئاذغ

يف هنأا ينطولا عافدلا ةرازول

لشضفبو باهرإلا ةحفاكم راطإا
تفششك تامو˘ل˘ع˘م˘لا لل˘غ˘ت˘شسا

صشيجلل ةكرتششم ةزرفم ترمدو
ر˘ثإا كلذو ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نينوأا داوب صشيتفتو ثحب ةيلمع
ة˘يلو ،ف˘ششار˘خ˘لو˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب
ةيركشسعلا ةيحا˘ن˘لا˘ب  ةد˘كي˘كشس
نييبا˘هرإل˘ل  أا˘ب˘خ˘مو،ة˘شسما˘خ˘لا
ة˘ي˘ئاذ˘˘غ داو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي
تاذ ي˘˘˘˘˘فو،ىر˘˘˘˘˘خأا صضار˘˘˘˘˘غأاو
صشيجلل زرا˘ف˘م تف˘قوأا قا˘ي˘شسلا

ن˘م ل˘˘كب ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

رات˘خ˘م ي˘جا˘ب جر˘بو تشسار˘ن˘م˘ت

ةيركشسعلا ةيحانلاب مازق نيعو

تطبشضو اشصخشش82 ةشسداشسلا

04و عفدلا ةيعابر تابكرم4

ةقرطم81و اي˘ئا˘بر˘ه˘ك اد˘لو˘م

086 و امارغوليك31 و طغشض

تي˘˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘لا ةدا˘˘م ن˘˘م ا˘˘مار˘˘غ

ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ر˘ي˘ج˘ف˘ت تاد˘ع˘˘مو

يفو،ةنيرفلا ةدام نم نط57,1

رشصانع تنكم˘ت ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس
يشساحو ةركشسبب ينطولا كردلا

ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب دو˘ع˘˘شسم

زجحو صصاخششأا3 فيقوت  نم

55 و تابورششم ةروراق6342
تفقوأا نيح يف ,اشسولهم اشصرق
صسرحو ينطولا كردلا رشصانع

ريغ ن˘ير˘جا˘ه˘م01 دودحلا
ةفلتخم تايشسنج نم نييعرشش
ة˘يادر˘˘غو تن˘˘ششو˘˘م˘˘ي˘˘ت ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
.صسارهأا قوشسو
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ةحاطإلا نم““يرايبلا““ لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت
ةبلشصلا تاردخملا جيورت يف طششنت ةينطو ةكبششب

حوارتت صصاخششأا5 مشضت نطولا قرشش تايلو ربع

ىدحإا نم نوردحني ،ةنشس04 و62 نيب مهرامعأا
ي˘ناد˘ي˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا د˘ع˘˘بو ن˘˘يأا .ة˘˘ي˘˘قر˘˘ششلا تا˘˘يلو˘˘لا
،ةقرفتم تايلمع يف نيينعملا فاقيإا مت ،يفارتحلا
يلع ةديدجلا ةنيدملا ىلإا ةيدؤوملا قرطلا ىدحإاب ةيادب
تاردخملا نم ةربتعم دج ةيمك زجح مت نيأا يلجنم

تناك ،يزاتشسكإا ةدحو0006 ةبارقب ردقت ةبلشصلا
ةأاي˘ه˘مو نا˘غ˘ي˘م عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘شس ي˘ف ما˘كحإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م
يف لمعتشست ىرخأا تابكرم زجح مت امك ،جيورتلل
عون نم ةثلاثلاو ةنيطنشسقب اتفقوأا اهنم نانثا ةيلمعلا
دارفأا اهنم ردحني يتلا ةيلولاب تزجح نويل تايشس
ىلإا لوشصولا نم تنكم ةقمعملا تايرحتلا ،ةكبششلا
ةلودب دجاوتي يذلا ةكبششلا هتاهل يشسيئرلا نومملا
مت ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك لامكتشسا دعب ،ةيبوروأا
داريتشسا ةيشضق نع ةيلحملا ةباينلا مامأا نيينعملا ميدقت
عون نم ة˘ب˘ل˘شصلا تارد˘خ˘م˘لا م˘ي˘ل˘شستو ل˘ق˘ن ن˘يز˘خ˘ت
راطإا يف عيبلا دشصق ةعورششم ريغ ةقيرطب يزاتشسكيل

.كرحم تاذ ةبكرم لامعتشسابو ةمظنم ةيمارجإا ةعامج

دÓبلل هبيرهتل ةلواحم يأأ طابحإل داسصرملاب سشيجلأو ةينمألأ ةزهجألأ

تاردخملا نم ديدج عون «توملا ردخم»
رئازجلل ةروأجم لود لخدي

““يزاتسسكإلأ““ سسولهم نم ةدحو فلآأ6 نم رثكأأ زجح مت اميف /ةنيطنسسق

تأسسولهملا جيورتل ةينطو ةكبسشب حيطت يرأيبلا

فسشأرخلوب ةقطنمب نينوأأ دأوب سشيتفتو ثحب ةيلمعرثإأ ىلع

ةدكيكسسب ةيئاذغ داوم ىلع يوتحي نييبأهرإلل أأبخم ريمدت

 ..«توملأ ردخم» ـب فورعملأ سسكورتسسألأ ردخم نم ةيمك زجح نم أرخؤوم تنكمت يسسنوتلأ سسرحلأ تأدحو نأأ ةيسسنوت مÓعأأ لئاسسو تدروأأ
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سصاخسشأا6 طروت فسشك ىلإا تسضفأا تاقيقحتلا / ةلسشنخ
 ةميرجلا يف

يعار لتق ةميرج زغل لحي ينطولا كردلا
قيقحتلا نم نيرهسش دعب ةيلولا بونجب

كردلا حلاصصم نأا ةعا˘صس ر˘خآا ة˘ي˘مو˘ي˘ل ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘صصم تف˘صشك

تفقوأا دق ةلصشنخ ةي’ولا ةمصصاع رقم بونج ملك03 راباب ةيدلبل

منغ يعار لتق يف مهب هبتصشم سصاخصشأا60 يصضاملا سسيمخلا موي
نم رثكأا دعب كلذو هعيطق ىلع ءليتصس’او راباب ةيدلب يحاوصضب
 .هيف هبتصشم لك ىلإا عامتصس’او قيقحتلا نم نيرهصش
اهب ماق يتلا تاقيقحتلا فصشك دقف ةعاصس رخآا ردصصم بصسحو
اهيف مت ، نيرهصش نم رثكأا تماد يتلاو ينطولا كردلا رصصانع

يف منغ يعار لتقم لوح اصصخصش02 نم رثكأا ىلإا عامتصس’ا
نيكصس تانعطب يصضاملا ربوتكأا رهصش يف راباب ةيدلب يحاوصض
ةلوهجم تاهجو وحن هب هاجت’او هنحصشو هعيطق ىلع ءليتصس’او
عامتصس’ا مت نيققحملل ليلد يأا اوكرتي مل نيمهتملا نأا مكحبو ،
سضعبو هناريجو هتلئاع دارفأا نم هيف هبتصشم سصخصش لك ىلإا

ةجيتنو ، اصصخصش02 نم رثكأا ىلإا عامتصس’ا مت نيأا ، اهب نيطيحملا
فرتعا ينطولا كردلا رصصانع نم نيققحملاو قيقحتلا ةكنحل

ىلإا ء’ؤوه ميدقت متيصس ثيح ، لتقلا ةميرج يف عولصضلاب6 مهنم
عم يدمعلا لتقلا ةمهتب مداقلا عوبصسأ’ا ةيادب راصشصش ةمكحم ةباين
 رارصشأا ةيعمج نيوكتو ، دصصرتلاو رارصصإ’ا قبصس

YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 

ةيواسسأاملا ةثداحلا يف ةينمأا تاقيقحت / ةلسشنخ

اقنسش اهتايحل ادح عسضت ةذيملت
رابابب ناحتملا لدعم ببسسب

˘مو˘ل˘ع يو˘نا˘ث ى˘لوأا ة˘ن˘صسلا ي˘ف ةذ˘ي˘م˘ل˘ت سسمأا لوأا ءا˘˘صسم تمد˘˘قأا

ةمصصاع رقم بونج ملك03 راباب ةيدلبب تايوناثلا ىدحإاب ةيبيرجت

اهتايحل دح عصضو ىلع ةنصس61 رمعلا نم غلبت  ةلصشنخ ةي’ولا
ىلع اهلوصصح ببصسب يلئاعلا اهلزنم ةفرغ لخاد اهرامخب اقنصش
يصساردلا مصسوملا نم لوأ’ا يثلثلا تاناحتما يف ةيبلصس ةجيتن
اهلزنم ىلإا تداع ةذيملتلا نإاف ةعاصس رخآا ردصصم بصسحو .يراجلا
يف ةفيعصض ةجيتن ىلع اهلوصصح ببصسب ةيكابو  ةبرطصضم يلئاعلا
اهوخأا دارأاو ، بابلا تقلغأاو اهتفرغ تلخدو ، ةيلصصفلا تاناحتم’ا
لدعم قيقحتل ةصساردلا ىلع اهثحيو اهعور نم ئدهيو اهنئمطي نأا
يف اهرامخو ةدماه ةثج اهدجيل هيلع تلصصحت يذلا نم نصسحأا

تلخدت يتلا ةيندملا ةيامحلاو ةطرصشلا حلاصصم غلبإا متيل ، اهتبقر
تامدخلا ةددعتملا ةدايعلاب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا ةثجلا لقنل
Yªô H∏¡ƒT°Éä.ةثداحلا يف قيقحت حتفو

ةنتاب نم اوهجوت لافطأا ةثÓث ىلع روثعلا
ةدكيكسس وحن

نوردحني طصسوتملا روطلاب نوصسردي لافطأا ةثلث ءافتخا ثدحأا
طصسو نيريبك بعرو عله ةلاح ةنتاب ةي’وب سسيدصسف ةيدلب نم
اودلخ يتلا ةيوتصشلا ةلطعلل موي لوا يف لافط’ا جرخ ثيح ،مهيوذ
تاذ ءاصسم نم ةرخاتم تاعاصس ةياغ ىلا ربخ يا مهل رهظي ملو ،اهل
نم’ا حلاصصمب نودجنتصسي مهلها لعج يذلا رم’ا وهو ،مويلا
يتؤوي كلذ لع مهنع ثحبلل مهصسفنأاب جورخلاو ،مهئانبا نع ثحبلل
عقاوم ربع نيفتخملا روصص رصشنب اوماق امك ،مهداجيا يف ةجيتن
مت هنا مهلهأا قلق نم داز امو ،مهيلع فرعتلل يعامتج’ا لصصاوتلا
فيطصس يتي’و ىدحا ىلا ةثلثلا لافط’ا هجوت لوح رابخا لوادت
ءاقب’ا مت ثيح ،ةدكيكصس ةي’وب مهيلع روثعلا متيل ،ةمصصاعلا وا

مهو ،مهيوذ فرط نم مهملتصسا لبق ،نم’ا حلاصصم ىدل مهيلع
T°ƒT°É¿ ì.هوركم ي’ اوصضرعتي ملو ةديج ةحصص يف

ةملاقب ةقرسسلا نهتمت رارسشأا ةعامجب ةحاطإلا
،يرصضحلا طصسولا يف هعاونأا ىتصشب مارجإ’ا ةحفاكم راطإا يف

14و93 رمعلا نم تاغلابلا ناتيحصضلا اهب مدقت ىوكصشرثإا ىلعو
يحب ةنئاكلا  ةيراجتلا مهتلحم سضرعت ءارج ،ةملاقب ناميقم ةنصس

ةقرصسلا لعفل ةديد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ن˘كصسم881و ن˘˘كصسم001
تاوق  ترصشاب.يصضاملا ربوتكا رهصش نيلوهجم لبق نم رصسكلاب
ثحب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع سسما˘خ˘لا ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا

مهيف هبتصشم سصاخصشأا ةثلث ةيوه ديدحتب تللك يتلا يرحتلاو

مت نيأا .ةملاقب نيميقم ةنصس03 و42  نيب ام مهرامعأا حوارتت
يف قيقحت حت˘ف ن˘يا ،ة˘طر˘صشلا ز˘كر˘م ى˘لا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ةيعمج نيوكت  لعف نع ايئاصضق افلم مهدصض نوك و ،ةيصضقلا
،ددعتلا ،ليللا ،رصسكلا فورظب ةنرتقملا ةددعتملا تاقرصسلا ،رارصشأا
ةمكحم مامأا اومدق مهيف هبتصشملا ،رصسكلاب ةقرصسلا ةلواحمو دوعلا
تاونصس سسمخب مكح مهقح يف ردصص نيأا،يصضاملا عوبصس’ا ةملاق
..ةيلام ةمارغ عم مهنم دحاو لكل اذفان بح
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ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م ردا˘˘˘صصم بصسحو

ع˘قو ثدا˘ح˘لا نا˘ف ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م

21 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘˘ب

«يلاف داو ““ىمصسملا ناكملاب

ا˘˘˘˘˘˘˘˘نردا˘˘˘˘˘˘˘˘صصم تفا˘˘˘˘˘˘˘˘صضأاو

دودح يف عقو ثداحلا نإاف

اءا˘˘صسم ة˘˘ن˘˘ما˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘صسلا

اذ˘ه عو˘˘قو د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘مو

ح˘لا˘˘صصم تل˘˘خد˘˘ت ،ثدا˘˘ح˘˘لا

ل˘ق˘ن˘ل ،ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

ظفح ةحلصصم ىلا اياحصضلا

يعماجلا ىفصشتصسملاب ثثجلا

ىلإا ىحرجلا و وزو ى زيتب

ىلا ت’اجعت˘صس’ا ة˘ح˘ل˘صصم

ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملا سسفن

تا˘فا˘ع˘صس’ا م˘˘ه˘˘ل م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل

ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘مو .ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘صضلا

بصسح نيفوت˘م˘لا سصا˘خ˘صش’ا

ناغلبي نلجر رداصصملا تاذ

ةنصس92و ةنصس42 رمعلا نم

و23) نيتأارما ىلإا ةفاصضإ’اب

عصست اهرمع ةلفطو (ةنصس54

بيصصأا نيح يف تاونصس (90)

8 و ةأارما41 و لجر31

71 ىلإا رهصشأا6 نم) لافطأا

ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب (ة˘˘ن˘˘˘صس

تحتف اهتهج نم .ةروطخلا

ةصصتخملا ةينمأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا

د˘يد˘ح˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإا

اذ˘˘ه تا˘˘صسبل˘˘˘م و با˘˘˘ب˘˘˘صسأا

.ثداحلا
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هعم لمحيو ’إا موي رمي دعي مل
بيبط سضرعت نع ةرتوتم رابخأا
وأا ا˘م ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘ب سضر˘˘م˘˘م وأا

ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب ة˘يراو˘ج ةدا˘˘ي˘˘ع
وأا يظفللا ءادتعإ’اوأا فينعتلل
وأا سضير˘م ل˘ب˘ق ن˘˘م يد˘˘صسج˘˘لا

ةجوم يف ببصستام وهو هقفارم
نيب ةيجا˘ج˘ت˘حإ’ا تا˘ف˘قو˘لا ن˘م
اذهب اديدنت نيصضرمملاو ءابطأ’ا
سسجاه ىلإا  لوحت  يذلا عصضولا
رزآاملا باحصصأا عجاصضم سضقي
سشينروكلا ةم˘صصا˘ع˘ب ءا˘صضي˘ب˘لا

. لجيج
تاءاد˘ت˘عإ’ا سضع˘ب تغ˘ل˘˘ب د˘˘قو
نيصضرمملاو ءابطأ’ا تلاط يتلا

نعطلل ء’ؤوه سضعب سضرعت دح
،فين˘ع˘لا يد˘صسج˘لا ءاد˘ت˘عإ’ا وأا

ريهاطلا ىفصشتصسمب ثدح امك
ىفصشتصسم ربكأا يناث دعي يذلا
دعب لجيج سشينروكلا ةمصصاعب
ىيحي ن˘ب ق˘يد˘صصلا ى˘ف˘صشت˘صسم
عمو هنأا ريغ ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب

رر˘كت˘م˘لا ف˘ي˘ن˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه  ل˘˘ك

داور نإاف نيصضرمملاو ءابطألل

ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا تاءا˘صضف˘لا

ل˘م˘ح˘ت م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م نو˘صضفر˘˘ي

نأا ل˘˘ب ثد˘˘ح˘˘يا˘˘م ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘صسم

ىلع ة˘م˘ئل˘لا˘ب نو˘ق˘ل˘ي م˘هر˘ث˘كأا

تاءاصضفلا هذه ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا

ةيلوؤوصسملا لماك مه˘نو˘ل˘م˘ح˘يو

بلغأا˘ب تا˘مد˘خ˘لا ءو˘صس ي˘عاد˘ب

سسحلا با˘ي˘غو تاءا˘صضف˘لا هذ˘ه

رزآاملا باحصصأا ىدل يناصسنإ’ا

ه˘˘صسكع˘˘تا˘˘˘م و˘˘˘هو ءا˘˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لا

تاد˘˘ير˘˘غ˘˘ت˘˘لاو تا˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

لصصاوتلا عقاوم    ربع ةلوادتملا

ى˘ناو˘ت˘ي’  ثي˘˘ح ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا

نصش يف نيدرغملا نم تارصشعلا

لامع ىلع  رخآ’ا ولت  موجهلا

ةيبطلا مقاوطلا و تايفصشتصسملا

لك ةي˘لوؤو˘صسم م˘ها˘يإا ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م

، تاءادتعا نم هل نوصضرعتيام

تا˘ي˘ئا˘صصحإ’ا ترا˘˘صشأا ا˘˘م˘˘ي˘˘فو

يتلا تاءادتعإ’ا نأاصشب ةرفوتملا

ط˘ق˘ف ما˘ع˘لا اذ˘ه لل˘خ تل˘صصح

ةي’و تادا˘ي˘عو تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ب

نع لقي’ام ءاصصحإا ىلإا لجيج

تناك ءاوصس ءادتعا ةلاح001
ةتصسلا للخ  ةيدصسجوأا ةيظفل
يراجلا ماعلا نم ىلوأ’ا رهصشأا
كل˘˘˘ت با˘˘˘˘صست˘˘˘˘حا نود ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
نم يناثلا فصصنلا يف ةلجصسملا
نأا˘˘ب سضع˘˘ب˘˘لا د˘˘كؤو˘˘ي   ة˘˘ن˘˘˘صسلا

تاءاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘صصحا˘˘˘˘˘م
كل˘صسلا دار˘فأا ى˘ل˘ع تازوا˘ج˘˘تو
ليصصحت دعت  لجيجب  يبطلا

هذه هده˘صشتا˘م ل˘ظ ي˘ف ل˘صصا˘ح
سصقنو ط˘غ˘صض ن˘م تاءا˘صضف˘لا
ع˘صضي ا˘م تا˘نا˘كمإ’ا ي˘ف حدا˘˘ف
ةيمتح مامأا بيبطلا وأا سضرمملا
وأا سضيرم˘لا ق˘ح ي˘ف ر˘ي˘صصق˘ت˘لا

ةينلا هل نوكت نأا نود هقفارم
اذكه نع مجنيام لكب كلذ يف
ةبصضاغ لعف دودر نم تافرصصت
. مهيقفارمو ىصضرملا نم
ىل˘ع ن˘ي˘م˘قا˘ن˘لا سضع˘ب بهذ˘يو
ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘مد˘خ˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘صضو
ةمصصاع تادايعو تايفصشتصسمب
ف˘˘صصو  د˘˘ح ى˘˘لإا  سشي˘˘نرو˘˘كلا
ن˘ي˘صضر˘م˘م˘لاو ءا˘˘ب˘˘طأ’ا سضع˘˘ب
نيدرجتملاو  ةم˘حر˘لا ي˘م˘يد˘ع˘ب

ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإ’ا ي˘˘نا˘˘ع˘˘م ل˘˘˘ك ن˘˘˘م

ة˘ي˘صصو˘لا ةرازو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م

هجولا ةداعإ’ ةمراصص تاءارجإاب

ةي’وب ةحصصلا عاطقل قرصشملا

ءلخد˘لا ن˘م هر˘ي˘ه˘ط˘تو ل˘ج˘ي˘ج

ىصضرم˘لا ة˘ح˘صص او˘لّو˘ح ن˘يذ˘لا

’إا حلصصي’ يراجت لجصس ىلإا

بصسح لاومأ’ا سسيدكتو عمجل

ق˘م˘ع ن˘م د˘يز˘يا˘˘م و˘˘هو ء’ؤو˘˘ه

تاءا˘صضف˘لا ء’ز˘˘ن ن˘˘ي˘˘ب ةو˘˘ه˘˘لا

ىلع نيمئاقلاو لجيجب ةيحصصلا

نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه

هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘يا˘˘˘˘م سضع˘˘˘˘ب

تافرصصت نع ىتحو تاءاصضفلا

عاطق ىلع نيبوصسحملا سضعب

ةقيقحلا نم ريثكلا هيف ةحصصلا

ةما˘صش ة˘ع˘جار˘م ل˘ع˘ف بل˘ط˘ت˘يو

هذ˘ه˘ب ة˘ح˘صصلا عا˘ط˘ق˘ب ي˘قر˘˘ل˘˘ل

ناك نإاو ىتح ةيلحاصسلا ةي’ولا

ةيبطلا م˘قاو˘ط˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عإ’ا

تناك امهم رربم ريغ ارمأا ىقبي

املاطل يتلا عفاودلاو بابصسأ’ا

اذه ىلع نو˘م˘قا˘ن˘لا ا˘ه˘ب ثب˘صشت

.ةنيصشملا مهلاعفأا ريربتل عاطقلا

21 مقر ينطولا قيرطلاب ةلفاح بÓقنا رثا

وزو يزيتب حورجب نيرخآا53 ةباسصإاو صصاخسشأا5 لتقم
اذهو رورم ثداح يف ةروطخلا ةتوافتم حورجب نورخآا53 بيسصأا و  مهعرسصم سصاخسشا5 سسما لوا ةريهظ لÓخ يقل

نيمداق تÓئاع لقت تناك يكناكيم لطع ةجيتن اهيلع ةرطيسسلا قئاسسلا نادقف دعب نيرفاسسملا لقنل ةلفاح بÓقنا رثا
 ،ةدجكيت لابج تاعفترم ىلا ةيحايسس ةلحر نم

  ماع فسصن لÓخ يدسسجو يظفل ءادتعا001 نم رثكأا ليجسست

تاءادتعإلا ةرثك ببسسب لجيجب يبطلا كلسسلا دارفأا طسسو بعر

¯ Ω . eù°©ƒO

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ح˘ج˘˘ن
نيعوطتم نين˘طاو˘م ةد˘عا˘صسم˘ب
يف ةيندملا ةيامحلا لاجر اذكو
ةيدلبب  ةريغصص ةلفط ةداعتصسا
دعب كلذو لجيج ةي’و ةنحصشلا
تاعاصس ةدعل ةريخأ’ا هذه نادقف
رافنتصسا ةجوم راثأا يذلا رمأ’ا

ةروكذملا ةيدلبلا  ناكصس طصسو
نم ةيعامج ة˘ب˘ه˘ب او˘ما˘ق ن˘يذ˘لا
ة˘˘ل˘˘ف˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
.ةدوقفملا

ىدعتي’ ي˘ت˘لا ة˘ل˘ف˘ط˘لا تنا˘كو
د˘ق تاو˘˘ن˘˘صس سسم˘˘خ˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘صس
عقاولا اهيدلاو لزنم نم تفتخا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ير˘ي˘ت ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب
يف تهات امدعب ةنحصشلا ةيدلبل

ن˘م ة˘ب˘ير˘˘ق˘˘لا تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ىد˘˘حإا
اهتدلاو نطفتت نأا لبق اهلزنم
ا˘هد˘لاو مل˘عإا˘ب مو˘˘ق˘˘تو ر˘˘مأل˘˘ل
ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘ل  ةر˘صسأ’ا دار˘فأا ة˘ي˘ق˘بو
ةلفطلا نع ثحبلا ةيلمع اهدعب
هذه ي˘لا˘هأا ل˘ب˘ق ن˘م ةدو˘ق˘ف˘م˘لا
م˘ه˘ي˘لإا م˘صضن˘ي نأا ل˘ب˘ق ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ن˘ي˘عو˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘م تار˘˘صشع˘˘لا
ينطولا كردلا لاجر ىلإا ةفاصضإا

. ةيندملا ةيامحلاو
هذ˘ه ثح˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع تل˘ل˘˘كو
ةدوقفملا ةلفطلا ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا˘ب
تصس وحن دعب  ةديج ةحصص يف
دحأاب كلذو ثحبلا نم تاعاصس
ا˘ه˘لز˘ن˘م ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا لا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
برقأا ىلإا اهل˘ق˘ن م˘ت˘ي˘ل ي˘ل˘ئا˘ع˘لا

ن˘م د˘كأا˘ت˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘صصم
ى˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘طإ’او ا˘ه˘˘ت˘˘مل˘˘صس

عيمج تدكأاو ، ةيحصصلا اهتلاح
نكت مل ةلفطلا نأاب  رداصصملا
ي˘ح˘صص سضرا˘ع يأا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت
تملأا يتلا فو˘خ˘لا ة˘لا˘ح م˘ه˘ل˘لا
تاعاصس ةدع تصضق امدعب اهب
. اهترصسأا نع اديعب
ناهذأا ىلإا ةيلمعلا هذه تداعأاو
تا˘ّب˘ه˘لا تا˘ير˘˘كذ ة˘˘ل˘˘جاو˘˘ج˘˘لا
ء’ؤوه اهب  ماق يتلا ةينماصضتلا

لا˘ف˘طأ’ا ن˘ع ثح˘ب˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ةدع يف اودقف نيذلا  خويصشلاو
اهزربأا نمو ةي’ولا نم قطانم
ةورم ةلفطلا عاجر˘ت˘صسا ة˘ي˘ل˘م˘ع
لبق زيزعلا دبع يديصس ةيدلبب
لابجب اهرودب تهات امدعب ةنصس
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع ثي˘ح ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
دحأاب نوعوط˘ت˘م˘لا نو˘ن˘طاو˘م˘لا
ي˘لا˘عأا˘ب ةرو˘ج˘ه˘˘م˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا

تصضق امدعب ةروكذملا ةيدلبلا
با˘˘ئذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل
م˘ت ا˘م˘ك ، ة˘ير˘˘ب˘˘لا ر˘˘يزا˘˘ن˘˘خ˘˘لاو
دق˘ع˘لا ي˘ف خ˘ي˘صش ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
رمياهزلا سضرمب باصصم عباصسلا
عيباصسأا لبق رصصنعلا ةيدلب ميلقإاب
تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م ل˘˘صضف˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق
اذكو نيعوط˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

نيينطولا كردلاو سشيجلا لاجر
تاّبهلا نع ثيدحلا نود اذهو
نا˘كصسل ىر˘خأ’ا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا

ةداعإا يف تمهاصس يتلاو لجيج
نيدوقفملا لافطأ’ا نم ديدعلا

حبصصتل مهي˘لا˘هأا ى˘لإا خو˘ي˘صشلاو
““ ةباث˘م˘ب تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
ناكصس مصساب ةلجصسم ““ ةكرام
ةينمأ’ا اهتزهجأاو لجيج ةي’و
. ةفلتخملا

    ةقطنملا ناكسسل ةريبكلا ةينماسضتلا ةّبهلا لسضفبو ثحبلا نم تاعاسس دعب

لجيجب ةنحسشلاب تاباغلا طسسو تهات امدعب ةريغسص ةلفط ديعتسسي كردلا
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نيديفتصسملأ نم ديدعلأ عفر
لوأأ يحب ةيوقرت تانكصس نم
ة˘لا˘صسر ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب يا˘˘م
ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ي˘لأو˘˘ل ةد˘˘صشا˘˘ن˘˘م
لخدتلأ لجأأ نم «دوهزم قيفوت»
لا˘˘˘كصشإÓ˘˘˘ل جر˘˘˘خ˘˘˘م دا˘˘˘ج˘˘˘˘يإأو
ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘م حور˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لأ
زاجنإأ ىلع ةفر˘صشم˘لأ ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ
م˘ه˘ت˘ب˘لا˘ط ي˘˘ت˘˘لأو م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصس
ةدايزب مهققصش راعصسأأ ةعجأرمب

51 مهتلهمأأو ةئاملاب51 لصصت

عفتريل ةدايزلأ ةميقب ءافولل اموي

004 نم رثكأأ ىلإأ ةقصشلأ رعصس

نونطأوملأ ءلؤوه .ميتنصس نويلم

قيرط˘ب ا˘ما˘صصت˘عأ سسمأأ أو˘م˘ظ˘ن

ةيلولأ يلأو ةوعدل ةبانع ءانيم

لاكصشإلأ كفل لخدتلأ لجأأ نم

ةيقرتلأ ةلصسأرم د˘ع˘ب حور˘ط˘م˘لأ

7 دعب نيديف˘ت˘صسم˘ل˘ل ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ

مهغ˘ل˘ب˘ت را˘ظ˘ت˘نلأ ن˘م تأو˘ن˘صس

تا˘ن˘˘كصسلأ را˘˘ع˘˘صسأأ ة˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘ب

نلعم˘لأ ةدا˘يز˘لأ ة˘م˘ي˘ق د˘يد˘صستو

د˘˘˘˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ع

تأذ ي˘ف ن˘يد˘كؤو˘مو .م˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت

تقلت يلأولل ةهجوملأ ةلصسأرملأ

نأأ اهنم ةخصسن »  ةعاصس رخآأ»

لاجآأ مرتحي مل يراقعلأ يقرملأ

راصشأأ ام˘ل˘ث˘م تا˘ن˘كصسلأ م˘ي˘ل˘صست

يذلأ رمألأ طورصشلأ رتفد هيلإأ

ةي˘عا˘م˘ت˘جلأ م˘ه˘ت˘لا˘ح ى˘ل˘ع ر˘ثأأ

ثيح مهريبعت دح ىلع ةيداملأو

نم مهتيبلاغو رصسأأ بابرأأ مهنأأ

نأأ ىلع Óصضف لخدلأ يدودحم

ا˘ه˘ي˘ف ةز˘ج˘ن˘م˘لأ ق˘ق˘˘صشلأ سضع˘˘ب

.ءانبلأ دأوم ببصسب ةريبك بويع

ن˘م م˘غر˘لا˘ب ه˘نأأ ءلؤو˘ه فا˘صضأأو

ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ ة˘ي˘قر˘ت˘لأ مأز˘ت˘لأ مد˘ع

ني˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ ها˘ج˘ت ا˘ه˘تا˘مأز˘ت˘لا˘ب

نإاف تأونصس3لأ زواجت رخأاتب

نيديف˘ت˘صسم˘لأ تر˘ع˘صشأأ ةر˘ي˘خألأ

ةمي˘ق ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب51 ةدا˘يز˘˘ب

كلذو ققصشلأ راعصسأأ يف ةقصشلأ

اموي51 ـلأ ىدعتت ل لاجأأ يف

ةلظعملأ هذه مامأأ هنأأ نيدكؤوم

ىلع لوألأ لوؤوصسملأ نودصشاني

ةبانع ةيلول يذيفن˘ت˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ

هوفصصو ام عاجر˘ت˘صسأو ل˘خد˘ت˘لأ

تناكو .ةموصضهملأ م˘ه˘قو˘ق˘ح˘ب

تبلاط ةيراقعلأ ةصسصسؤوملأ تأذ

يف ةئاملاب51 ةدايز نيبتتكملأ

هتربتعأ امل أر˘ظ˘ن ة˘ق˘صشلأ ة˘م˘ي˘ق

داتعلأو ءانبلأ دأوم راعصسأأ ةدايز

عيبلأ دقعل اعبتو ةلماعلأ ديلأو

با˘ب˘لأ ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ما˘˘صصت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

ن˘˘م˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ع˘˘جأر˘˘م˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لأ

نوناق نم83 ةداملل عوجرلابو

تايفي˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ40/11

مربملأو  ةيراقعلأ ةيقرتلأ ميظنت

.نيفرطلأ نيبام

ءانيملا قيرطب اوجتحاو لخدتلاب يلاولا اوبلاط

عراسشلآ ىلإآ نيبتتكملآ لزنت يام لوأآ يحب ققسشلآ راعسسأآ يف  تآدايز

زوفلا قيقحت ىلع همزع دكأا يبانعلا لطبلا
«كليإا كÓب» عراصصملا مامأا

تاسسفانم يف رئآزجلآ لثمي ديعسس ملعم
«33 FC EVARB» ةيدوعسسلاب

دمحم ةبانع ةنيدم نبأو فرتحملأ يرئأزجلأ عراصصملأ دعتصسي

فيرب ةلوطب نم33 ةخصسنلأ تاصسفانم يف ةكراصشملل ملعم ديعصس

«« evarB،72 موي وغابتو دأدينيرت نم اعراصصم هجأويصس نيأأ

يلودلأ فيرب عوبصسأأ نمصض كلذو ، ةيدوعصسلاب يراجلأ ربمصسيد

لاتقلأ نونفل ينيرحبلأ داحتلأ همظنيصس يذلأو،9102 لاتقلل
لاتقلأ نونفل يلودلأ داحتلأو فيرب ةمظنم عم نواعتلاب ةطلتخملأ
امك وأأ ملعم ةكراصشم تدمتعأ دق فيرب ةمظنم تناكو. ةطلتخملأ

لأزن يف ،«رئأزجلأ اكيوب«ـب هتيمصست ةيرئأزجلأ ريهامجلل ولحي

يف،etuots ddot ىعدي ةينيتÓلأ اكيرمأأ نم عراصصمب هعمجيصس
ىلع ةصسفانملاب هزوف لاح يف يرئأزجلأ بعÓلأ برقتصس هعقوم
نيبعÓلأ زربأأ دحأأ ملعم ربتعيو.ةلبقملأ خصسنلأ يف ةلوطبلأ بقل
أوقصشي نأأ أوعاطتصسأ نيذلأ ةصصاخ نييبانعلأ و ةماع نييرئأزجلأ

ةدأرإلأ لصضفب ،ةطلتخملأ لاتقلأ نونف ةبعل يف حاجنب مهقيرط
نآلأ ىتح يبانعلأ عراصصملأ حجن امك ،اهب ىلحتي يتلأ ةميزعلأو
يف فرتحم بعÓك هتريصسم يف تأراصصتنلأ ديدع ليجصست يف
نع ان˘ل ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف د˘كأأ، م˘ل˘ع˘م د˘ي˘ع˘صس ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ة˘صضا˘ير˘لأ هذ˘ه
سسفانملأ ةميقل أرظن ابعصص نوكيصس يذلأ لأزنلأ أذهل هدأدعتصسأ
نوكي نل هبصسح را˘صصت˘نلأ ن˘كل ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘نا˘كمإأ كل˘ت˘م˘ي يذ˘لأ

دعأأ هنأأ فاصضأأو تلأزنلأ هذه لثم ىلع دوعتم هنأأ ةصصاخ Óيحتصسم
نيعراصصم عم لبق نم اه˘ل˘ع˘ف ا˘م˘ل˘ث˘م ه˘صسفا˘ن˘م˘ب ة˘حا˘طإÓ˘ل ةد˘ع˘لأ
كلم نبأ اهكلتمي يتلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ هذ˘ه نأأ م˘ل˘ع˘م ع˘با˘تو، ن˘ي˘ق˘با˘صس
ةيلاتقلأ تاصضايرلأ يف تاصسفانم عبصس ىوقأأ نمصض ربتعت نيرحبلأ
ةصصاخ هتايناكمإأ ريوطتب هل حمصسيصس ام وهو ملاعلأ يف ةطلتخملأ
ناهتصسي ل مصصخ مامأأ نوكيصس ةصسفانملأ هذه يف هل لوألأ لأزنلأ نأأ
ققحو ةهجأوملأ هذهل أديج دعتصسأ هنأأ امك «كليإأ كÓب«ب بقليو هب
أدهاج ىع˘صسي˘صس ه˘نأا˘ب م˘ت˘ت˘خأو، ن˘ير˘ه˘صش ل˘ب˘ق ة˘بر˘صضلا˘ب أرا˘صصت˘نأ
راصصتنأ قيقحتل هعصسو يف ام لك لذبو ةينطولأ نأولألأ فيرصشتل

 .ةيلاتقلأ تاصضايرلأ يف ةيملاعلأ تلوطبلأ مهأأ ىدحإأ يف ديدج
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ةئيبلا ةيامح تايعمج ضضعبو تاباغلا ةظفاحم عم قيصسنتلاب

ريجسشت ةلمح قلطي ةي’ولآ نمأآ
ةطرسشلآ قفآرمو حلاسصم ربع

يتلأ ريجصشتلأ تÓمح راطإأ يف سسمأأ ةبانع ةيلو نمأأ حلاصصم تمظن

ةلمح طيحملأ نييزتو ةئيبلأ ىلع ةظفاحملأ ىلإأ فدهت يتلأو اهب موقت

ةئيبلأ ةيامح تايعمج سضعبو تاباغلأ ةظفاحم عم قيصسنتلاب ريجصشت

ةيلخ نايب بصسحو .ةيلولاب ةيطرصشلأ قفأرملأو حلاصصملأ عيمج تصسم

و ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ة˘يا˘م˘ح را˘طإأ ي˘ف ه˘نإا˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ن˘مأل لا˘صصتلأو مÓ˘عإلأ

ـل قفأوملأ سسمأأ ةحيبصص ،ةبانع ةيلو نمأأ حلاصصم تمظن ،طيحملأ

ةيلول تاباغلأ ةظفاحم عم قيصسنتلاب ،ريجصشت ةيلمع،12/21/9102

،يرصضحلأ نيصسحتلل ةيمومعلأ ةيئلولأ ةصسصسؤوملأ نم لك كأرصشإأ و ،ةبانع

ةيقيصسنت ،ةبانع ة˘يلو˘ل ءا˘ي˘حألأ تا˘ي˘ع˘م˘ج دا˘ح˘تإأ ،ة˘ي˘مÓ˘صسإلأ ة˘فا˘صشكلأ

ثيح ، ينطولأ نمألأ ةرصسأأ دأرفأأ ءانبأأ ،ةبانع ةيلول ءايحألأ تايعمج

جاح ةطرصشلأ ديمع» ، ةبانع ةيلو نمأأ سسيئر بئان ةيلمعلأ ىلع فرصشأأ

حلاصصم فلتخم نم ، نأوعأأ هبصشو نأوعأأ ،ءابتر تأراطإأ روصضحب «يدوج

، ةيلولأ نمأأ رقم ريجصشتلأ ةيلمع تصسم ثيح ،ةبانع ةيلوب ةطرصشلأ

نيع يلئاعلأ ةحأرلأ زكرم، ةبانع ةيلو نمأل يعامتجلأ يبطلأ زكرملأ

001 سسرغ مت نيأأ ،ةبانع ءانيم ةيرحبلأ دودحلأ ةطرصش ةقرف رقم ،ريصشع

ربكأأ سسمتل ةلصصأوتم ىقبت ةيلمعلأ نإاف رداصصملأ تأذ بصسحو ،ةريجصش

.ةطرصشلأ حلاصصم تأرقم نم نكمم ددع
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ماعلا علطم ذنم44 ىلإا ددعلا عفتريل

اناجم ةينرقلآ عرزل تايلمع4 ءآرجإآ
دسشر نبآ ىفسشتسسمب

مقاطلأ ءأرجإأ نع ةبانعب دصشر نبأ يعماجلأ يئافصشتصسلأ زكرملأ نلعأأ

ةينرق عرزل ةيناجم تايلمع عبرأل نويعلأ بط ةدايع ىوتصسم ىلع يبطلأ

ةيلخ بصسح ةريطخ ةيرصصب سضأرمأاب نيباصصملأ ىصضرملأ ةدئافل نيعلأ

تايلمعلأو .ةبانعب دصشر ن˘بأ ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلأ ز˘كر˘م˘ل˘ل لا˘صصتلأو مÓ˘عإلأ

روصسيفوربلأ فأرصشإأ تحت سصتخم يبط قيرف اهب لفكت يتلأ ةيناجملأ

نمو ةبانع ةيلو نم نيردحنملأ ىصضرملأ نم ديدعلأ تصسم «بنعلوب»

ةصسبت ،ةملاق ،سسأرهأأ قوصس ،فراطلأ رأرغ ىلع ةرواجم ىرخأأ تايلو

دنم اهوؤوأرجأ مت يتلأ تايلمعلل يلامجإلأ ددعلأ نإاف نايبلأ تأذ بصسحو..

هذه جردنتو ةينرقلأ عرزل ةيناجم ةيلمع44 غلب9102 ماعلأ علطم

تايصصوتل أذيفنتو ةينرقلأ ةعأرزل ينطولأ جمانربلأ راطإأ يف تايلمعلأ

.تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو
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ا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘طو ه˘˘˘نأأ رد˘˘˘صصم˘˘˘لأ د˘˘˘كأأ
ردصص يذلأ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ مو˘صسر˘م˘ل˘ل
يذلأو ةيمصسرلأ ةديرجلأ يف أرخؤوم
نيديفتصسملل جامدإلأ تايفيك ددحي
جامدإلأ ىلع ةدعاصسملأ زاهج نم
يعامتجلأ جامدإلأ زاهجو ينهملأ
ه˘نإا˘ف تأدا˘ه˘صشلأ ي˘ل˘ما˘ح با˘ب˘صشل˘ل
بيصصنت عوبصسألأ أذ˘ه ر˘ح˘ب م˘ت˘ي˘صس
ةعباتمب ةفلكملأ ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
ة˘صسأردو جا˘مدإلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
يتلأ ةنجللأ يهو ةلمتحملأ نوعطلأ
اهيف نوكي يتلأو يلأولأ اهصسأأرتي
،ليغصشتلأ ريدم نم لك هبناج ىلإأ

ىلع ةينعملأ تاعاطقلأ يلوؤوصسم
ةيصشت˘ف˘م سسي˘ئر ،ة˘يلو˘لأ ىو˘ت˘صسم
يلاملأ بقأرملأ ،ةيمومعلأ ةفيظولأ
ي˘ئلو˘لأ عر˘ف˘لأ سسي˘ئرو ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
ل˘ي˘غ˘صشت˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل
م˘ت˘ي˘صس ه˘نإا˘ف كلذ ع˘˘م ةأزأو˘˘م˘˘لا˘˘بو
نوكت ةنجللأ هذهل عورف ليكصشت

تايريدملأو تايدلبلأ ىوتصسم ىلع
كلذو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأو
نÓ˘عإأو تا˘ف˘ل˘م˘لأ ة˘صسأرد سضر˘غ˘˘ب
ةعفدلأ يف جامدإلاب نيينعملأ مئأوق
بصسح نو˘˘˘كت˘˘˘صس ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ى˘˘˘˘لوألأ
نأأو قبصس امك ةرغاصشلأ بصصانملأ

ل˘ب˘ق «ة˘عا˘˘صس ر˘˘خآأ» ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘صشك
دعبو يذيفن˘ت˘لأ مو˘صسر˘م˘لأ رود˘صص
هذ˘ه ل˘ف˘كت˘˘ت˘˘صس م˘˘ئأو˘˘ق˘˘لأ رود˘˘صص
،ةلمتحملأ نوعطلأ ةصسأردب ناجللأ
م˘ل يذ˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف كلذ ثد˘˘ح˘˘ي
وأأ يذيفنتلأ موصسرملأ هيف حصضوي
ة˘كر˘ت˘صشم˘لأ ة˘يرأزو˘لأ ة˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
نيذلأ كئلوأل ةينوناق˘لأ ة˘ي˘ع˘صضو˘لأ

ة˘ع˘فد˘لأ ي˘ف جا˘مدإلأ م˘ه˘ل˘م˘صشي م˘˘ل
تلصصأوت كلذ سصوصصخبو ىلوألأ
يف ءاطصشنلأ دحأأ عم «ةعاصس رخآأ»
نم نيدي˘ف˘ت˘صسم˘لأ ة˘ئ˘ف ن˘ع عا˘فد˘لأ

جا˘مدإلأ ى˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لأ زا˘˘ه˘˘ج
يعامتجلأ جامدإلأ زاهجو ينهملأ
ةيلوب تأداهصشلأ يلماح بابصشلل

نم ةعومجم نأاب دكأأ ثيح ،ةبانع
ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ترر˘ق ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه
رقم مامأأ عوب˘صسألأ أذ˘ه ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

ةيبابصضلأ ببصسب كلذو ةبانع ةيلو
ةئفلل ةينوناقلأ ةيعصضولاب ةقلعتملأ
ةعفدلأ يف جامدإلأ اهلمصشي نل يتلأ
أورر˘˘ق م˘˘ه˘˘نأأ ى˘˘لإأ ا˘˘ت˘˘˘فل ،ى˘˘˘لوألأ
˘مد˘ع و˘هو ر˘خآأ بب˘صسل جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلأ

ةيلولأ حلاصصم لبق نم مهتلماعم
ةلماعمب تايلولأ يقاب تماق امك
ن˘م جا˘مدإلا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ با˘ب˘صشلأ

حيصضوتل ةيصسأرد مايأأ ميظنت لÓخ
امب Óمع كلذو ةينوناقلأ تأءأرجإلأ
ى˘˘˘لوألأ ةرأزو˘˘˘لأ ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تد˘˘˘˘كأأ
كانه نوكت نأأ ةرورصض سصوصصخب

ةفا˘ك ح˘ي˘صضو˘ت˘ل ة˘ي˘لا˘صصتأ ة˘ي˘ل˘م˘ع
˘مو˘صسر˘م˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ رو˘˘مألأ
ردصصملأ ح˘صضوأأ ثي˘ح ،يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ

يف مهئÓمز نم سصخصش003 نأاب
ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع ى˘ل˘فد˘لأ ن˘ي˘ع ة˘˘يلو
مهب عامتجلأ مت رصصحلأ ل لاثملأ

كانه ةيلحم˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ل˘ب˘ق ن˘م
تقولأ يف ،مهت˘ل˘ئ˘صسأأ ن˘ع ة˘با˘جإÓ˘ل
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ف ته˘˘ت˘˘نأ يذ˘˘˘لأ
،نا˘ج˘ل˘˘لأ ل˘˘ي˘˘كصشت ن˘˘م تا˘˘يلو˘˘لأ
ن˘˘ع نÓ˘˘عإلأ ،تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ ة˘˘˘صسأرد
ي˘ف ،نو˘ع˘ط˘لأ مÓ˘˘ت˘˘صسأو م˘˘ئأو˘˘ق˘˘لأ
ةنجللأ هيف لكصشتت مل يذلأ تقولأ
ةبأرق تصصحأأ يتلأ ةبانعب ةيئلولأ

يزا˘ه˘ج ن˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم0023
رثكأأ هيدل جامدإلأ ىلع ةدعاصسملأ

ام وهو ةر˘ب˘خ تأو˘ن˘صس ي˘نا˘م˘ث ن˘م

دد˘ع˘لأ ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب08 ل˘ث˘م˘˘ي
جامدإلأ نم نيديفتصسملل يلامجإلأ

.ديفتصسم0004 يلأوحب ردقملأو

ةعفدلا يف اوجمدي مل نم
ءاطغ تحت نوقبيصس ىلوأ’ا

«يب يأا يد» دوقع
ردصصم فصشك ،ةلصص يذ قايصس يف
سصوصصخب «ةعاصس رخآأ» ـل لوؤوصسم
نل يتلأ ةئفلل ةينوناقلأ ةيعصضولأ
ى˘لوألأ ة˘ع˘فد˘لأ ي˘ف ا˘ه˘جا˘مدإأ م˘˘ت˘˘ي
جامدإلاب نيينعملأ ددعلأ نأأ رابتعاب
بصصا˘ن˘˘م˘˘لأ دد˘˘ع بصسح نو˘˘كي˘˘صس
ر˘ئأود˘لأ ،تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ي˘˘ف ةر˘˘غا˘˘صشلأ

تاصسصسؤوملأو تايريدملأ فلتخمو
نأا˘˘ب ح˘˘صضوأأ ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ
يف ردصص يذلأ يذيفنتلأ موصسرملأ
ح˘صضو˘ي م˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لأ ةد˘˘ير˘˘ج˘˘لأ
نأأ امك ءلؤوهل ةينوناقلأ ةيعصضولأ
نيب ةكرتصشملأ ةيرأزولأ ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

ر˘يزو ،ل˘˘يـغ˘˘صشت˘˘لأ ر˘˘يزو ن˘˘م ل˘˘ك
ةفيظولاب ةفلكملأ ةطلصسلأو ةيلاملأ
ع˘ل˘ط˘م ترد˘صص ي˘ت˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ
يف لصصفت م˘ل ي˘صضا˘م˘لأ عو˘ب˘صسألأ
بصسح– يلاتلابو ىرخألأ يه رمألأ
م˘ل ن˘يذ˘˘لأ كئ˘˘لوأأ نإا˘˘ف –رد˘˘صصم˘˘لأ
نو˘ل˘صصأو˘ي˘صس جا˘˘مدإلأ م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘صشي
زا˘˘ه˘˘ج دو˘˘ق˘˘ع را˘˘طإأ ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ
ين˘ه˘م˘لأ جا˘مدإلأ ى˘ل˘ع ةد˘عا˘صسم˘لأ

بابصشلل يعامتجلأ جامدإلأ زاهجو
ةياغ ىلإأ كلذو تأداهصشلأ يلماح
ىر˘˘خأأ ةر˘˘غا˘˘صش بصصا˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘فو˘˘˘ت
ىصشامتي ل كلذ نأأ مغر ،Óبقتصسم

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ مو˘صسر˘م˘لأ ي˘ف درو ع˘م
جامدإلأ ةيلمع نأأ ىلع دكأأ يذلأ

،9102 تأونصسلأ ىدم ىلع متتصس

ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأأ يأأ1202و0202
ل˘˘كصشب ق˘˘ل˘˘غ˘˘ت نأأ بج˘˘ي جا˘˘˘مدإلأ

وهو1202 ةنصس ءاهتنأ عم يئاهن
ةرو˘صصلأ ح˘˘صضو بب˘˘صس ر˘˘صسف˘˘ي ا˘˘م
دوقع راطإأ يف نيلماع˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ن˘يذ˘لأ ن˘يرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ ن˘˘يزا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
حيصضوتب ةيصصولأ تاهجلأ نوبلاطي
ةينوناقلأ ة˘ي˘حا˘ن˘لأ ن˘م م˘ه˘ل رو˘مألأ
ردجت امو أذه ،مهر˘ي˘صصم ة˘فر˘ع˘م˘ل
يذيفنتلأ موصسرملأ نأأ هيلإأ ةراصشإلأ
يه جامدإلاب ةينعملأ ةئفلأ نأاب دكأأ
ىلإأ لمع ةلاح يف تناك يتلأ كلت

9102 ة˘ن˘صس ر˘بو˘˘ت˘˘كأأ13 ةياغ

بتر ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘مدإأ نو˘˘˘˘˘كيو
وأأ ني˘صصبر˘ت˘م ة˘ف˘صصب ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ

يف ةددح˘م ر˘ي˘غ ةد˘م˘ل ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م
نأأ امك ،مهتÓهؤوم قفأوت بصصانم
بصصانملأ بصسح متت جامإلأ ةيلمع
سضرغلأ أذهل ةصصصصخم˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ

ةي˘ن˘ع˘م˘لأ ةرأدإلأ ىد˘ل جا˘مدإلأ نأأو
قفأوي بصصنم وأأ ةبتر يف نوكي
دنع ديفتصسم لك ليهأات وأأ ةداهصش
تافلملأ ةصسأرد دعب كلذو هبيصصنت
ةينعملأ ةرأدإلأ رفوت مدع ةلاح يفو
بصصن˘م وأأ ة˘ب˘تر˘لأ ى˘ل˘ع جا˘مدإلا˘˘ب
ةءافك وأأ ةداهصش قفأوي يذلأ لغصشلأ
ريخألأ أذه جمدي ،ينعملأ ديفتصسملأ

ةيمومع ةرأدإأ وأأ ةئيه ىوتصسم ىلع
تأدامتعلأ سصوصصخب امأأ ،»ىرخأأ
ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لأ
جامدإلأ ةيلمع نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا˘ب
ةرأزو فرصصت تحت عصضوت اهنإاف
.ليغصشتلأ

جاجتح’ا ىلإا ةدوعلا ليغصشتلا لبق ام دوقع باحصصأا هيف ررق يذلا تقولا يف

فلمب ةفلكملآةيعرفلآ ناجللآو ةيئ’ولآ ةنجللآ ليكسشت
عوبسسأ’آ آذه جامدإ’آ

ةلمتحملا نوعطلا ةصساردو جامدإ’ا ةيلمع ذيفنت ةعباتمب ةفلكملا ةيئ’ولا ةنجللا ليكصشت نأا «ةعاصس رخآا» ـل ميلع ردصصم فصشك
.عوبصسأ’ا اذه تاداهصشلا يلماح بابصشلل يعامتج’ا جامدإ’ا زاهجو ينهملا جامدإ’ا ىلع ةدعاصسملا زاهج نم نيديفتصسملاب ةصصاخلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ءا˘˘˘ي˘˘˘حأأ ةد˘˘˘ع قر˘˘˘غ ل˘˘˘ج˘˘˘سس ثي˘˘˘˘ح

هايملأ لوسصوو لينلأ دأوو لورسسلاب

ةم˘ي˘ج˘ب دأو˘ب ي˘سسا˘ي˘ق يو˘ت˘سسم ى˘لإأ

لو˘˘ل ة˘˘ثرا˘˘كلأ ثد˘˘ح˘˘ي دا˘˘˘ك يذ˘˘˘لأ

د˘قو أذ˘ه را˘ط˘مألأ ط˘قا˘˘سست ف˘˘قو˘˘ت

تايمك طقاسست ةبانع ةيلو تدهسش

03 تد˘ع˘ت را˘ط˘مألأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م

ةدحأو ةليل فرظ يف ايلحم رتميلم

ىو˘ت˘سسم عا˘ف˘ترل ىدأأ يذ˘˘لأ ر˘˘مألأ

نأأ لب˘ق ة˘ي˘ئا˘م˘لأ يرا˘ج˘م˘لا˘ب ها˘ي˘م˘لأ

ةرأزتف ةريحبب هايملأ ىوتسسم عفتري

تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘˘لأ قر˘˘˘غ ن˘˘˘م ا˘˘˘فو˘˘˘خو

قئاقدل تامامسصلأ حتف مت ةيناكسسلأ

تا˘حا˘سسم قر˘غأأ يذ˘لأ ر˘مألأ ط˘˘ق˘˘ف

،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ي˘سضأرألأ ن˘م ة˘ع˘سسا˘˘سش

ىلإأ تاناسضيفلأ ها˘ي˘م تل˘سصو ا˘م˘ي˘ف

ةدرابلأ نيع ةفرسشلأ تايدلب دودح
أذ˘ه رأر˘سضألأ ل˘قأا˘ب ن˘كل را˘ج˘ح˘لأو
ةري˘ح˘ب تا˘ما˘م˘سص ح˘ت˘ف ل˘ج˘سس د˘قو
يذلأ ر˘مألأ ي˘سضا˘م˘لأ ما˘ع˘لأ ةرأز˘ت˘ف
ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ة˘ثرا˘˘ك ثد˘˘حأأ

ةيلولأ ةمسصاع ىتح هايملأ تلسصو
ترمغو تاقرطلأو ءايحألأ تقرغأأو
تÓفا˘ح˘لأو تأرا˘ي˘سسلأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
اهتدوع لÓخ هايملأ اهترسصاح يتلأ

نأأ اهدنع تداكو راهنلأ ةياهن عم
ع˘˘˘جأر˘˘˘ت لو˘˘˘ل  ة˘˘˘ثرا˘˘˘كلأ ثد˘˘˘ح˘˘˘˘ت
تف˘˘ل˘˘خ د˘˘قو يو˘˘ج˘˘لأ بأر˘˘ط˘˘سضلأ
أذه ةربتعم ةبدام رئاسسخ تاناسضيفلأ

ةنيدملاب هايملأ بوسسنم عفترأ دقو
ىلإأ ىدأأ امم سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ

ءايحألأو ةفسصرألأو تاقرطلأ قرغ
لخأد نينطأوم˘لأ تلز˘عو ة˘ي˘ن˘كسسلأ

.نييلاتتم نيمويل مهلزانم

 ةرواجملأ ةيناكسسلأ تاعمجتلأ قرغ نم افؤخ تامامسصلأ حتف مت

تايدلب تشس قرغت ةرازتف ةريحب هايم
دأوو تاعيرتلأ ةسصاخ لقألأ ىلع تايدلب تسس اهب ةطيحملأ ةيناكسسلأ تاعمجتلأ قرغ يدافتل اهحتف مت يتلأ ةرأزتف ةريحب هايم تقرغأأ

 .راجحلأو ينؤبلأ يتيدلبل تاناسضيفلأ هايم تلسصو دقو ةيحÓفلأ يسضأرألأ نم ةعسساسش تاحاسسم هايملأ تقرغأأ نيأأ بنعلأ

 ةئزــجتلأ تÓـحم بلغأأ يف جد51 و31 نيبام ةسضيبلأ عابت اميف

  ةلمجلا تÓحم يف صضيبلا راعشسأا عجارت

نينطأؤملأ ةدعاسسمل  ةيندملأ ةيامحلأ  تلخدت اميف

 لينلا داوو تاعيرتلا يحب لزاـنم ةدع رمـغت راطمأ’ا
تارايشسو صصاخششأا قلع يف ببشستتو

ينطؤلأ بأرتلأ لماك سسم بطعلأ نأأ دكؤؤت ةسسسسؤؤملأ

  «رئازجلا ديرب» نئابز تÓماعم لطعي ةكبششلا يف لكششم

ا˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘نأ سضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسأأ فر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
نيأأ ، مايألأ هذه ةلمجلأ قأوسسأأ يف اسسوسسحم
ىلإأ  ةطسسوتملأ سضي˘ب˘لأ ة˘ح˘ي˘ف˘سص ر˘ع˘سس ع˘جأر˘ت

جد063 ةبتع  اهنمث زواجت نأأ  دعب ، جد072
ن˘˘˘كل ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ما˘˘˘˘يألأ ي˘˘˘˘ف
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت بل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غأأ
ى˘ل˘ع نو˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ي أو˘˘لأزل ة˘˘يلو˘˘لأ تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

فد˘ه˘ب ،جد51 و جد31ـب ني˘با˘م ة˘سضي˘ب˘لأ ع˘ي˘ب
ةلوجب ةعاسس رخآأ تماق .مهحبر سشماه  ةفعاسضم
نيأأ ةبانع ةنيدمب ةيلحملأ قأوسسألأ يف ةينأديم
«ة˘ئز˘ج˘ت˘لأ را˘ج˘ت ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ كا˘ن˘ه نأأ ا˘ن˘˘ظ˘˘حل
عيبل عفترملأ ر˘ع˘سسلأ ى˘ل˘ع نو˘ظ˘فا˘ح˘ي نو˘لأز˘يل

ةسضيبلل جد51 و31 ـب نيبام ردقملأو سضيبلأ
قأوسسأأ يف  سضيبلأ راعسسأأ  عجأرت نم  مغرلأ ىلع
سضيبلأ ةحي˘ف˘سص ر˘ع˘سس تع˘جأر˘ت ثي˘ح ،ة˘ل˘م˘ج˘لأ

063 اهنمث قاف نأأ دعب ،جد072  ىلإأ  ةطسسوتملأ
را˘ج˘ت ل˘غ˘ت˘سسيو أذ˘ه ،ة˘ي˘سضا˘م˘˘لأ ما˘˘يألأ ي˘˘ف جد

راعسسأأ رقهق˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ م˘ل˘ع مد˘ع ة˘ئز˘ج˘ت˘لأ
حبر سشماه قيقحتل،ةيلحملأ قأوسسألأ يف سضيبلأ

ديحولأ مهطاسشن راجت دوجو نع كيهان ،فعاسضم
عوسضوملأ ن˘ع را˘سسف˘ت˘سسÓ˘لو ،سضي˘ب˘لأ ع˘ي˘ب و˘ه
انل أودكأأ نيذلأ سضيبلأ يجتنم سضعبب انلسصتأ
مايألاب ةنراقم مايألأ هذه Óيلق راعسسألأ عجأرت
سضيبلأ ةحي˘ف˘سص ا˘ه˘ي˘ف تسسمل ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سضا˘م˘لأ

ي˘ف ةدا˘يز˘لأ ى˘لإأ با˘ب˘سسألأ ن˘ي˘ع˘جر˘م ،جد004
سضعب لوخد ىلأ ةفاسضإأ ،بلطلاب ةنراقم سضرعلأ
سضعب فوزع نع كيهان ،جاتنإلأ زيح تانجدملأ
،كÓهتسسلأ ةعسسأولأ ةداملأ هذه ءأرسش نع تائفلأ

ةليلقلأ مايألأ لÓخ رثكأأ سضفخني نأأ رظتنيو أذه
ةي˘ئأر˘سشلأ ةرد˘ق˘لأ ىو˘ت˘سسم ي˘ف نو˘كي˘ل ة˘مدا˘ق˘لأ
لاق ةئزجتلأ راجت نعو ،عمتجملأ تائف عيمجل
ةبسسنب راعسسألأ يف ةدايزلأ أوظحل مهنأأ انوثدحم

.ةئملاب05 زواجتت
eÉRhR.Ü

ةبانع ةيلوب «رئأزجلأ ديرب» ةسسسسؤوم نئابز لجسسي
ةمدخ يف أريبك ابذبذت عيباسسأأ ةعسضب رأدم ىلع
يف ،مهنم ريثكلأ حلاسصم ىلع رثأأ ام وهو ديربلأ
ىرخأأ لولح ىلإأ رخآلأ سضعبلأ رطسضأ يذلأ تقولأ

.ةبولطملأ تاهجولأ ىلإأ مهلئاسسر لاسسرإل
ةبانع ةيلوب «رئأزجلأ ديرب» بتاكم فلتخم لبقتسست
فلتخمب مايقلأ لجأأ نم كلذو نئابزلأ تائم ايموي
لأو˘مألأ لا˘سسرإأو بح˘سس رأر˘غ ى˘ل˘ع تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘يد˘ير˘ب˘لأ تÓ˘ما˘ع˘م˘لأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإلا˘˘ب
ابذبذت فرعت يتلأ ةمدخلأ يهو دورطلأو لئاسسرلاب

ى˘ل˘ع ل˘كسشم بب˘سسب كلذو ع˘ي˘با˘˘سسأأ ة˘˘ع˘˘سضب ذ˘˘ن˘˘م
ةيلمعلأ مظنت يتلأ ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلأ ة˘كب˘سشلأ ىو˘ت˘سسم
ىلع ةيلمعلاب نوفلكملأ نأوعألأ هدكؤوي امل اقفو
ىلع رثأأ رمألأ أذه ،ديربلأ بتاكم فلتخم ىوتسسم
خيرأوتب طب˘تر˘م م˘ه˘سضع˘ب ن˘يذ˘لأ ن˘ئا˘بز˘لأ ح˘لا˘سصم
هعفد ام وهو كلذ هباسش امو قئاثو لاسسرإل ةددحم
،«سسأأ.مأأ.وأأ» ةمدخ رأرغ ىلع ىرخأأ لولح ىلإأ ءوجلل
ةبانعب «رئأزجلأ ديرب» ةدحو نم ردسصم دكأأ دقو أذه
ىوتسسم ىلع طقف سسيلو ينطو ةكبسشلأ لكسشم نأأ

ماظن ة˘كب˘سشب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘ي ثي˘ح ،ة˘يلو˘لأ بتا˘كم

ديرب» ةسسسسؤو˘م ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت يذ˘لأ «ل˘يا˘م سسأر˘ت»

حسضوأأ امك ،ديربلأ لقن ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل «ر˘ئأز˘ج˘لأ

ذنم لمعت ةسسسسؤوملل ةماعلأ ةيريدملأ نأاب ردسصملأ

هلح مت هنأاب لاق يذلأ لكسشملأ أذه لح ىلع ةدم

بيسصي ا˘م نا˘عر˘سس ه˘نأأ لإأ ة˘ي˘سضا˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ

نيذلأ نئابزلأ نأأ ىلع أدكؤوم ،ديدج لكسشم ةكبسشلأ

هجوتلأ ىوسس مهيلع ام ةلجعتسسم تÓماعم مهيدل

سسأرت» لكسشم لح نيح ىلإأ «سسأأ.مأأ.وأأ» ةمدخ ىلإأ
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ةبانع  ةيلو  ىلع ةطقاسستملأ راطمألأ  تفلخ
هايم دوكرو تاناسضيف ،مرسصنملأ عوبسسألأ ةياهن
لينلأ دأو يحو تاعيرتلأ نم لكب  لزانم ةدعب
تأرا˘˘ي˘˘سس ق˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإأ ،سشير˘˘˘لأ عأرذو
ام وهو،هايملأ بوسسنم عافترأ ببسسب  سصاخسشأأو
ةيندملأ ةيامحلأ  لاجرل يروفلأ لخدتلأ ىعدتسسأ

ثيح.هايملأ سصاسصتمأو نيقلاعلأ نينطأوملأ ذاقنإل

ةيامحلأ رسصانع مرسصنملأ سسيمخلأ رجف لخدت
لزانملأ نم ةمكأرتملأ هايملأ سصاسصتمل ةبانعب
ة˘يد˘ل˘بو سشير˘لأ عأرذو ل˘ي˘ن˘لأ دأو ي˘ح ن˘˘م ل˘˘كب
يف نيقلاع سصاخسشأأ ذاقنإأ ىلإأ ةفاسضإأ ، تاعيرتلأ
راط˘مألأ ها˘ي˘م بو˘سسن˘م عا˘ف˘ترأ ءأر˘ج تأرا˘ي˘سسلأ
ةقلاع ةرايسس جأرخإأو،طسسو تاعيرتلأ نم لكب
حلاسصم تدنج ثيح،رامع بياعلأ يحب هايملاب
سصاسصتملأو ذاقنإلأ تايلمعل ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ
ة˘˘ير˘˘سشب ل˘˘ئا˘˘سسو ن˘˘م،مزÓ˘˘لأ دا˘˘ت˘˘ع˘˘˘لأو ةد˘˘˘ع˘˘˘لأ

يتلأ ءايحألأ ناكسس بلاط ىرخأأ ةهج نم،ةيدامو

تاطلسسلل لجاعلأ لخدتلاب راطمألأ هايم اهترمغ

يدافتل،لول˘ح˘لأ عر˘سسأأ دا˘ج˘يإأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

يف نحنو اميسس م˘ه˘لزا˘ن˘مو م˘ه˘ئا˘ي˘حأأ تا˘نا˘سضي˘ف

تايمكب راطمألأ هيف لطاهتت يذلأ ءاتسشلأ لسصف

يتلأ لزانم˘لأ نا˘كسس ل˘ع˘ج يذ˘لأ ر˘مألأ،ة˘توا˘ف˘ت˘م

مهفوخ دأدزي،ةفلخم بابسسأل ةجيتن هايملأ اهرمغت

.موي دعب اموي

ةرئأدب ةحلسصملأ قلغ مت اميف
ميمرتلأو لاغسشألأ ببسسب ةبانع

نينطاوملل ريبك  ظاظتكا
ةيرتمويبلا حلاشصملاب
ىوتسسم ىلع ةيرتمويبلأ حلاسصم دهسشت
يديسسو سسرام لقحب ميظنتلأ ةحلسصم
فرط نم لابقإأو اظاظتكأ روسشاع
ةبانع ةيدلبب نينطاقلأ نينطأوملأ

زأوجك ةيرتمويبلأ قئاثولأ جأرختسسل
ثيح ةيرتمويبلأ ةينطولأ ةقاطبلأو رفسسلأ
ركابلأ حابسصلأ يف باهذلل نورطسضي
متيل بتاكملأ حتف لبق مهئامسسأأ ليجسستل
ىلإأ ةليوط تاعاسسل راظتنلأ دعب اميف
دفأوتي ايموي هنإاف أذهو مهرود ةياغ
كلت ىلع نينطأوملأ نم تائملأ
ةمزÓلأ تأءأرجإلاب مايقلل ةحلسصملأ

.نيتيرتمويبلأ نيتقيثولأ جأرختسسل
ةيرتمويبلأ ةيوهلأ ةقاطب يف ةلثمتملأو
ةحلسصم قلغ دعب ةسصاخو رفسسلأ زأوجو
ةدجأوتملأ أرخؤوم يرتمويبلأ رفسسلأ زأوج
ميمرت لاغسشأأ دوجو ببسسب ةرئأدلأ رقمب
نوهجوتي نينطأوملأ لك لعج ام رقملل
ةعباتلأ ةيرتمويبلأ ةحلسصملأ ىلإأ
ةعباتلأ ةنيدملأ طسسوب ميظنتلأ ةحلسصمل
نينطأوملأ سصوسصخب ةبانع ةيدلبل
ةنيدملأ طسسو ءايحألاب نينطاقلأ

ميرلأ ءايحأأو يبرغلأ لهسسلاب نينطاقلأو
ةحلسصملأ ىلإأ هجوتلأ روسشاع يديسسو
يرأدإلأ عرفلأ ىوتسسم ىلع ةيرتمويبلأ
أذه نأأ ةسصاخو روسشاع يديسسب ةيدلبلل
نينطأوملأ نم ديدعلأ لابقإأ دهسشي تقولأ

.ةيرتمويبلأ قئاثولأ هذه لثم جأرختسسل
MƒQjá aÉQì

 «بهذلأ دأو» ةحاسس ةئيهتل عورسشم اهسسأأر ىلع

ةيرشضحلا ةئيهتلل عيراششم ةدع
اهنع جارفإ’ا رظتنت ةي’ولا ءايحأاب

لÓخ ءانبلأو ةيرامعملأ ةسسدنهلأ ،ريمعتلأ ةيريدم تنلعأأ
عيراسشملأ نم ددع نع ةيراجلأ ةنسسلأ نم لوألأ يثÓثلأ
طيحملأ ةئيهتب ةسصاخلأ اهعيراسشم راطإأ يف لخدت يتلأ
عيراسشملأ هذه تلمسش ثي˘ح ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب ير˘سضح˘لأ

ةداعإأ ةيلمعل ةجاحلأ سسمأاب يه يتلأ ءايحألأ نم أددع
ثيح ،ةنكاسسلأ تاعلطتل ةباجتسسأ كلذو ىربك ةئيهت

لاغسشأأ نم دافتسسأ يذلأ «سسرام8» يحب رمألأ قلعتي
،ةرذ˘ق˘لأ ها˘ي˘م˘لأو را˘ط˘مألأ ها˘ي˘م ف˘ير˘سصت ة˘كب˘˘سش د˘˘م˘˘ل
ىلإأ ةفاسضإلاب بعل˘ل ة˘حا˘سس ،ن˘ي˘ل˘جأر˘لأ ر˘م˘م ،ة˘ف˘سصرألأ
يذلأ عورسشملأ وهو برسشلل ةحلاسصلأ هايملاب ديوزتلأ
عقأولأ سضرأأ ىلع هتيؤور روكذملأ يحلأ ناكسس رظتني
تابلط قÓطإأو هنع نÓعإلأ ذنم ةنسسلأ ةبأرق رورم دعب
يح ىلع اسضيأأ قبطني يذلأ رمألأ وهو ةينطولأ سضورعلأ

نم رخآلأ وه دافتسسأ يذلأ ةسشرف دأوب نكسسم007
،ةرذقلأ هايملأو را˘ط˘مألأ ها˘ي˘م ف˘ير˘سصت ة˘كب˘سش د˘يد˘ج˘ت
كانه نأأ امك ،بعل˘ل ة˘حا˘سسو ن˘ي˘ل˘جأر˘لأ ر˘م˘م ،ة˘ف˘سصرألأ

قلعتيو رونلأ ري ملو ةيريدملأ هنع تنلعأأ رخآأ اعورسشم

سشوديد» انكسسم044 يحل ةيرسضحلأ ةئيهتلاب رمألأ
راط˘مألأ ها˘ي˘م ف˘ير˘سصت ة˘كب˘سش د˘م ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘يو «دأر˘م
بعللأ ةحاسس ،نيلجأرلأ رمم ،ةفسصرألأ ،ةرذقلأ هايملأو
زغللأ عورسشملأ امأأ ،برسشلل ةحلاسصلأ هايملاب ديوزتلأو
سضرأأ ىلع ذفني نأأ نود يلأو نم رثكأأ هيلع بقاعت يذلأ
ي˘ت˘لأ «بهذ˘لأ دأو» ة˘حا˘سس ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل عور˘سشم و˘ه ع˘قأو˘لأ
اهسصوسصخب سضورعلل تابلط ريمعتلأ ةيريدم تقلطأأ

مل كلذ نأأ ريغ ،عورسشملأ ذيفنت يف عورسشلأ لجأأ نم
اهل ىثري ةلاح يف ةحاسسلأ ىقبتل نآلأ ةياغ ىلإأ ثدحي
يذلأ بهذلأ دأو يح ناكسسل أ اسسفنتم نوكتسس اهنأأ مغر
تناك يذلأ رمألأ ام وهو ةبانع يف ءايحألأ ربكأأ نم ربتعي
اسضيأأ لوعت يتلأ ةبانعب ةيلحملأ تاطلسسلأ هيلع لوعت

يراسضحلأ هجولأ نيسسحت لجأأ نم عورسشملأ يقاب ىلع
نم ةريخألأ تأونسسلأ رأدم ىلع تدافتسسأ يتلأ ةنيدملل

.ءايحأأ ةدع تسسم يرسضحلأ ةئيهتلل عيراسشم ةدع
h. g`

يحلأ ناكسس نم ةردابمب

  برح يديشس ةربقم يف ةفاظن ةلمح ميظنت
ةربقم يف ةريبك ةفاظن ةلمح سسمأأ لوأأ ةحيبسص ميظنت مت
يتلأو يحلأ نا˘كسس ن˘م ةردا˘ب˘م˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب بر˘ح يد˘ي˘سس
ى˘ت˘حو لو˘ه˘كلأ ،با˘ب˘سشلأ ،لا˘˘ف˘˘طألأ ة˘˘كرا˘˘سشم تفر˘˘ع
ءأد˘ن˘لأ ة˘ي˘ب˘ل˘ت أو˘ل˘سضف ثي˘ح ن˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م خو˘˘ي˘˘سشلأ

تÓسضفلأو خاسسوألأ نم ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك ن˘م أو˘سصل˘خ˘تو
يتلأو ةربقملأ يف ةيئأوسشع ةقيرطب ةيمرم تناك يتلأ
وهو ةريخألأ ةيوجلأ تابلقتلأ دعب ةسصاخ أرخؤوم ترسشتنأ

ةبانع يف ملسسي ملو ،ةربقملأ يف اهراسشتنأ يف ببسست ام
يعدتسسي ام وهو ةمامقلأو خاسسوألأ نم «تأومألأ» ىتح
ةفاظن تÓم˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ا˘ه˘تردا˘ب˘مو تا˘ط˘ل˘سسلأ كر˘ح˘ت
سسفن نم يناعت يتلأ ةبانع ةنيدم رباقم لك يف ةعسسأو
مهتابسس نم نيلوؤوسسملأ ةقافتسسل جاتحت يتلأو لكسشملأ

تÓئاعلأ نم تائم˘لأ د˘جو˘تو ،م˘ه˘ب˘تا˘كم ن˘م جور˘خ˘لأو
يديسس ةربقم يف مهنفد مت ىتوم براقأأ اهل ةيبانعلأ

اهل رباقملأ فيظنت ىلع درف لك لمعي نأأ بجيو برح
،ةيثراك ةلاح يف حبسصت ل يكل Óبقتسسم ةمظتنم ةفسصب
يديسس ناكسس اهب ماق يتلأ ةيناسسنإلأ ةردابملأ قحتسستو
مهعفدتسسو نييبانعلأ كرحتسس اهنأأ ةسصاخ ءانثلأ برح
ةليلقلأ مايألأ يف اهفيظنتو ر˘با˘ق˘م˘لأ ي˘قا˘ب ى˘لإأ ه˘جو˘ت˘ل˘ل
عوبسسأأ ةياه˘ن ل˘ك م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘كم˘يو ه˘نأأ ة˘سصا˘خ ة˘مدا˘ق˘لأ

S°∏«ªÉ¿.Q           .ةلثامم تأردابم
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«انعدوي» ةسشرفلا داو دجسسم مامإا

نب هللأ دبع» دجصسم مامإأ تبصسلأ ضسمأأ يفوت
نيصساي» خيصشلأ ةبا˘ن˘ع˘ب ة˘صشر˘ف˘لأ دأو˘ب «دو˘ع˘صسم
رثإأ ىفصشتصسملأ يف دقري ناك يذلأ «يناطلصس
ةلئاعل ةصصلاخلأ انيزاعتب مدقتن .لاصضع ضضرم
هد˘م˘غ˘ت˘ي نأأ ل˘جو ز˘ع ه˘ل˘لأ ن˘م و˘جر˘نو د˘ي˘ق˘ف˘˘لأ
.هتانج حيصسف هنكصسيو ةعصسأولأ هتمحرب

ةيبرعلاب سسوتنفوج ناسصمق

لوأأ مدقلأ ةركل يلاطيإلأ ضسوتنفوج يدان نلعأأ
ةغللاب هيبعل ءامصسأأ ةباتك نع ةعمجلأ ضسمأأ
ةلباقم اهب نوبعليصس يتلأ ناصصمقلأ ىلع ةيبرعلأ
، ل˘ب˘ق˘م˘لأ د˘حألأ مو˘ي و˘ي˘صستل د˘˘صض «ر˘˘بو˘˘صسلأ»
ة˘يدو˘ع˘صسلأ ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ت˘ما˘قإأ ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘˘ب
يلاطيإلأ يدانلأ هنع فصشك ام بصسحو . ضضايرلأ
يفويلأ دمتعأ دقف ، يمصسرلأ هعقوم  ىلع ريبكلأ

ر˘كا˘صش ي˘بر˘غ˘م˘لأ يدو˘ع˘˘صسلأ طا˘˘ط˘˘خ˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
مهماقرأأو نيبعÓلأ ءامصسأأ ميمصصت يف يرغصشك
ةأرابمب ةصصاخلأ ناصصمقلأ ىلع رهظتصس يتلأ
ر˘˘يد˘˘م ي˘˘صشت˘˘ير و˘˘ي˘˘جرو˘˘ج لا˘˘قو .«ر˘˘بو˘˘˘صسلأ»
نم ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج تب˘ث˘ي » :يدا˘ن˘لأ ي˘ف تأدأر˘يإلأ

نم بيرق هنأأ ىلع ىرخأأ ةرم ةردابملأ هذه لÓخ
دكؤوي ام وهو ،ملاعلأ ءاحنأأ عيمج يف هيعجصشم
قطانم فاصشكتصساب يدا˘ن˘لأ ما˘م˘ت˘هأ ى˘ل˘عً ا˘صضيأأ

ريبكلأ نانفلأ عم نواعتلأ» : نإأ فاصضأأو ،«ةديدج
ةأرابم ة˘ي˘صصو˘صصخ ن˘م د˘يز˘ي ،ير˘غ˘صشك ر˘كا˘صش
.«يلاطيإلأ ربوصسلأ ضسأاك لثم ةمهم

 يوانرب ىلع رانلا حتفي يسسيلف مكÓملا
رانلأ يصسيلف مكÓملأ حتف
بابصشلأ ريزو ىلع
امهتم يوانرب ةصضايرلأو
ضسيئر ىلع طغصضلاب هايإأ
ءاهنإأ لجأأ نم ةيداحتلأ

ينطولأ ينفلأ ريدملأ ماهم
نود ةمكÓملأ ةيداحتل
ام لك مغرو ركذي ببصس
ةيرئأزجلأ ةمكÓملل همدق

متي نأأ لبق تأونصس ةليط
قيصضلأ بابلأ نم هجأرخإأ

ىلع رثؤوي دق ام وهو
مهرظتنت نيذلأ نيمكÓملأ
 .ةمهم تاقاقحتصسأ

يلوتل ةحسشرم «سساطغ»

ةيبرتلا ةبيقح
نب» نم Óك مصسأ لوأدتي

«رداقلأ دبع دوح

ةيبرتلأ ةرأزوب ماع ضشتفم

ةفيرصش» و ةينطولأ

ضسلجملأ ةصسيئر «ضساطغ

يلوتل جهانملل ينطولأ

يف ةيبرتلأ ريزو بصصنم

.ةديدجلأ ةموكحلأ

هللا ةمذ يف كيسسكملا ىدل يرئازجلا ريفسسلا
حبأر ،كيصسكملأ ىدل يرئأزجلأ ريفصسلأ يفوت

ةلماك تأونصس5 دعب ،ضسمأأ ةحيبصص ،ديدح
ىزعو.بصصنملأ نوؤوصش ةرأدإأ يف اهاصضق
،درأربإأ وليصسرام ،يكيصسكملأ ةيجراخلأ ريزو
ةلئاع ،«رتيوت» ربع يمصسرلأ هباصسح يف
ىوتصسملأ ىلع هتأزاجنإأ ضضعب أزربم ديقفلأ
بجومب هنأأ ىلإأ ةراصشإلأ ردجت .يصسامولبدلأ
ربمتبصس8 يف خرؤوملأ يصسائرلأ موصسرملأ
ةداعلأ قوف ريفصس ديدح حبأر نييعت مت5102
ةيطأرقميدلأ ةيرئأزجلأ ةيروهمجلل ضضوفمو
ةدحتملأ تايلولأو وكيصسكمب ةيبعصشلأ
ضسرام01 خيرات نم ءأدتبأ ةيكيرمألأ
4102.

نارهو يف «قازرم» فيقوت
رداقلأ دبع ،نانفلأ نم نوبرقم دكأأ
نمألأ حلاصصم لبق نم هفيقوت ،ويرج
ةعمجلأ عم انمأزت نأرهو ةيلو يف
نانفلأ فرعو.يبعصشلأ كأرحلل44
اهيف ضضراع يتلأ ةينفلأ هلامعأاب ويرج
،عولخملأ ضسيئرلل يصسايصسلأ ماظنلأ

جمانربلأ اهنم ،ةقيلفتوب زيزعلأ دبع
نانرج» و «حطصسلأ ضسان» يديموكلأ
رداقلأ دبع لثمملأ ربتعيو. «وطصسوقلأ

ةيرئأزجلأ امأردلأ زومر دحأأ ويرج
لطب ديصسجت يف هحاجن دعب ةثيدحلأ
لÓحلأ دلوأأ لصسلصسم ةيصصخصش
عطقنم حجان ققح يذلأ وهو «قأزرم»
.مرصصنملأ ناصضمر رهصش ريظنلأ
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ةدئافل ةيمومعلا ةمدخلا نيسسحت راطإا يف
لث˘مأ’ا ل˘ف˘كت˘لاو ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا م˘ه˘ل ن˘مؤو˘م˘لا
ينورتكلإا ءاسضف ضصيسصخت مت ،مهت’اغسشناب
ة˘لا˘كو م˘ظ˘ن˘ت ،دد˘سصلا اذ˘ه ي˘فو .«ءا˘ن˘ه˘لا »
تانيمأاتلل ينطولا قودنسصلل ةملاق ةي’و
ةيمÓعا ةلمح ءارجأ’ا لامع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ايعامتجا مهل نمؤوملا لك ةدئافل ةيسسيسسحتو
ةلاكولا حلاسصم عم قيسسنتلاب ةملاق ةي’ول
ةي’ول دعاقتلل ينطولا قودنسصلل ةيلحملا

ىلع9102 ربمسسيد91 موي كلذو ،ةملاق
قودنسصلل ةملاق ةي’و ةلاكو رقم ىوتسسم
لامعلل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
تاءاسضف ثدحلا اذهل ضصسصخ دقو.ءارجأ’ا
نيكمتل نيتلاكولا ني˘ب ة˘كر˘ت˘سشم ة˘ي˘مÓ˘عإا
نيتلاكولا يلثمم عم لسصاوتلا نم راوزلا

ةسصسصخملا ةيعامتج’ا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ا˘م˘ي˘سس’

،ةهج نم يعامتج’ا نامسضلا لاجم يف مهل

ل˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع فر˘ع˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

ي˘مر˘ي ،ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘كل’ا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

ل˘ي˘ه˘سست ى˘لإا «ءا˘ن˘ه˘˘لا» ي˘˘م˘˘قر˘˘لا ءا˘˘سضف˘˘لا

ايعامتجا مهل نمؤوملل تا˘مد˘خ˘لا ط˘ي˘سسب˘تو

قودن˘سصلا ح˘لا˘سصم ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ءا˘ن˘ع نود

ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كل’ا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع كلذو

قيبطت ربع وأاzd.sanc.www قودنسصلل

قيرط نع هليمحت نكمي يذلا ديوردن’ا

م˘˘ه˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘لا ف˘˘˘تاو˘˘˘ه˘˘˘لا

ضصا˘˘˘خ با˘˘˘سسح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لا،ن˘˘˘˘م

نامسضلاب ليجسستلا مقر ىلع عÓط’ا ،مهب

ز˘كر˘م ،قو˘ق˘ح˘لا يوذ ة˘م˘ئا˘ق ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ة˘ب˘سسن ،ي˘فار˘˘غ˘˘ج˘˘لا ه˘˘ع˘˘قو˘˘مو با˘˘سست˘˘ن’ا

ةسصاخ قئاثو ةدع عبطو عÓط’ا...لفكتلا

ضصا˘˘خ˘˘لا با˘˘سسح˘˘لا ف˘˘˘سشك) ن˘˘˘مؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

غيلبتلا،(باسست˘ن’ا ةدا˘ه˘سشو تا˘سضيو˘ع˘ت˘لا˘ب

ة˘با˘قر˘لا تاءا˘عد˘ت˘˘سساو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ضضفر˘˘لا˘˘ب

ءا˘ب˘طأ’ا ة˘م˘˘ئا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط’ا،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

بلط،قودنسصلا عم نيدقاعتملا نيجلاعملا

قايسس يفو ،ءافسشلا ةقاطب ىلع لوسصحلا

يرسسلا مقرلا ىلع لوسصحلا نكمي ،لسصتم

نع ايعامتجا هل نمؤوم لك باسسحب ضصاخلا

ينورتكل’ا عقوملا ر˘ب˘ع ل˘ي˘ج˘سست˘لا ق˘ير˘ط

اميف ىقلت˘يوzd.sanc.www قودنسصل˘ل

لاقنلا هفتاه ربع ةريسصق ةيسصن ةلاسسر دعب

امأا.«ءان˘ه˘لا «ءا˘سضف ي˘ف ل˘ي˘ج˘سست˘لا د˘ي˘كأا˘ت˘ل

يف لجسسملا ايعامتجا هل نمؤوملل ةبسسنلاب

ةبتك لÓخ نم جولولا هنكميف ءاسضفلا اذه

ه˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نا˘˘م˘˘سضلا م˘˘قر

.يرسسلا مقرلا ىلإا ةفاسضإ’اب

«ءانهلا» ةينورتكل’ا ةمدخلا لوح ايعامتجا مهل نمؤوملا ةدئافل

يسسيسسحتو يمÓعا موي مظنت ةملاق سصانك

ةيئاصضقلا ةطرصشلا حلاصصمل ةيرهصش ةليصصح يف
 ةلصشنخ ةي’و نمأاب

طروت ةيمارجإا ةيسضق772 نم ديزأا ليجسست

 سسبحلا امهتم24 عاديإاو اسصخسش413 اهيف
رهسش لÓخ ةلسشنخ ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملا تلجسس

، اسصخسش413 اهيف طروت ، ةفلتخم ةيسضق772 نم ديزأا،9102 ربمفون

مهقح يف ردسص اسصخسش51 ، تقؤوملا ضسبحلا نهر ضصخسش24 مهنم عدوأا

اميف ، ةرسشابم تاءاعدتسسا مهقح يف ردسص اسصخسش14 ، ةيئاسضقلا ةباقر

تاهجلا ىلإا فلم581 لاسسرإاو ، تقؤوملا  جارفإ’ا نم ضصاخسشأا40  دافتسسا

ردسصتت و .ىرخا ماكحأا مهقح يف تردسص ضصاخسشأا70 و ، ةيئاسضقلا

اهيف طروت ةلجسسم ةيسضق321 عومجمب ةرادسصلا تاكلتمملا دسض مئارجلا

ضصاخسشأا60، تقؤوملا ضسبحلا نهر ضصخسش21مهنم عدوأا ضصخسش39

ءاعدتسسا مهقح يف ردسصا ضصخسش11 ، ةيئاسضق ةباقر مهقح يف ردسص

فلم94 ليوحت و ، تقؤوملا جارفإ’ا نم ضصاخسشأا30 دافتسسا اميف ، ةرسشابم

ةيسضق95 ليجسست مت ثيح ضصاخسشأ’اب ةسساملا مئارجلا اهيلت . ةلادعلا ىلإا

اميف ،تقؤوملا ضسبحلا نهر نيسصخسش مهنم عدوأا  اسصخسش95 اهيف طروت

ىلإا فلم74 ليوحت و ، ةرسشابملا تءاعدتسسإ’ا نم ضصاخسشأا80 دافتسسا
ةقلعتملا اياسضقلا اهيلت .ىرخأا ماكحأا مهقح يف ردسص نيسصخسش و ةلادعلا

عدوأا ضصخسش48 اهيف طروت ةلجسسم ةيسضق23 عومجمـب يمومعلا ءيسشلاب

مهقح يف ردسص ضصاخسشأا30 ، تقؤوملا ضسبحلا نهر ضصاخسشأا60 مهنم

مت امك ، ةرسشابم تاءاعدتسسا مهقح يف ردسص ضصخسش02 ةيئاسضقلا ةباقر

ىرخأا ماكحأا مهقح يف ردسص ضصاخسشأا30 و ، ةلادعلا ىلإا فلم64 لاسسرإا

، ةلجسسم ةيسضق52 عومجمـب ينطولا داسصتق’اب ةسساملا اياسضقلا اهيلت .

و ، تقؤوملا ضسبحلا نهر اسصخسش31 مهنم عدوأا اسصخسش92 اهيف طروت
هقح يف ردسص دحاو ضصخسش ، ةيئاسضق ةباقر مهقح يف ردسص نيسصخسش

اياسضقلا اهيلت .ةلادعلا ىلإا تافلم01 لاسسرإا مت اميف ، رسشابم ءاعدتسسا

عدوأا ضصاخسشأا30 اهيف طروت اياسضق60 عومجمـب ةماعلا بادآ’اب ةقلعتملا
ةباقر هقح يف ردسص دحاو ضصخسش ،تقؤوملا ضسبحلا نهر نيسصخسش مهنم
و تاردخملاب راجت’ا ةحفاكمب ةقلعتملا اياسضقلا ضصخي اميف امأا .ةيئاسضق

ةبسسنب اهزاجنإا مت ةيسضق03 ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تلجسسف ةيلقعلا تارثؤوملا

مارغ55. 623 ـب ردقت ةيمك زجح مت و ، اسصخسش34 اهيف طروت،%001

لئاسس نم ةدحاو ةنينق و ، ضسولهم ضصرق411زجح و جلاعملا فيكلا نم

ردسص ضصاخسشأا30، تقؤوملا ضسبحلا نهر ضصاخسشأا70 عاديإا مت ، ضسولهم
اميف ،رسشابم ءاعدتسسا هقح يف ردسص دحاو ضصخسش ، ةيئاسضق ةباقر مهقح يف

.ةلادعلا ىلإا فلم03 لاسسراو ، تقؤوملا جارفإ’ا نم دحاو ضصخسش دافتسسا
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ريفغ يريهامج روصضح عقوتي امنيب /ةنيطنصسق
مويلا ةيصسمأا يوهجلا حرصسملاب

«سشرعلا ةبعل» ةيحرسسمل يفرسشلا سضرعلا
 مكحلا ىلع عارسصلا لوانتت يتلا

هلمعل يفرسشلا ضضرعلا ةملاقل يكيرت دومحم يوهجلا حرسسملا مدقيسس
يوهجلا حرسسملاب كلذو ضسيمخلا مويلا «ضشرعلا ةبعل» ديدجلا ينفلا

جاتنإا نمسض دعت يتلا ةيحرسسملا هذه ،ةنيطنسسقب يناقرفلا رهاطلا دمحم

ةيمارد ةلجاعمب و «رسصقلا» ناونعب فداوه حبار اهسصن بتك9102 ةنسس
ةيحرسسملا نأاب ازربم ،ضسابع مÓسسإا دمحم اهجرخأاو يفاك يحتف نانفلل
لا˘سشي˘م ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا بتا˘كل˘ل » لا˘يرو˘˘كسسإا» م˘˘لاو˘˘ع ن˘˘م ة˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘ت˘˘سسم
مئاقلا مكحلا ىلع عارسصلا لوانتي ينفلا لمعلا اذه نأا امك ،دوريدلوغود
ةبخنلا هبعلت يذلا ريبكلا رودلا ىلع زيكرتلاب ةيسضارتفا ةكلمم يف
دعي يذلا ضضرعلا اذه نأا ىلإا اريسشم ،عارسصلا اذه ةرادإا يف ةفقثملا

ةطيسسب ةغل ىلع دمتعي هيلع فرسشملا مقاطلا لماكل قمعم ثحب ةسصÓخ
نوحلملا رعسشلا ف˘ي˘ظو˘ت لÓ˘خ ن˘م ي˘ل˘ح˘م˘لا يدا˘مÓ˘لا ثار˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘غ
ردسصملا تاذل ادانتسساو ،ةيبعسشلا ةركاذلا يف ةثراوتملا ةيبعسشلا لاثمأ’او
عبارلا نفلا قاسشع نم ديدعلا مامتها باطقتسسا اهنأاسش نم ةيحرسسملا نإاف
نم ريثكلا نمسضتت اه˘نأاو ة˘سصا˘خ ي˘فر˘سشلا ا˘ه˘سضر˘ع لÓ˘خ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب

زربأا نم نيلثمم6 اهيف راودأ’ا ةيدأاتب موقيو ةبسشخلا ىلع تايلامجلا
يوهجلا حرسسملا رايتخا نأا امك ،ةملاقب يحرسسملا لاجملا يف نيطسشانلا

«رعلا ةبعل» ةيحرسسمل يفرسشلا ضضرعلا ناسضتح’ يناقرفلا رهاطلا دمحم
دومحم يوهجلا حرسسملا اهل عسضخيسس يتلا ميمرتلا لاغسشأا ىلإا عجري
.ةيسضاملا رهسشأ’ا ةليط ايئاهن هباوبأا قلغ تبلطت يتلاو ةملاقل يكرت

LªÉ∫ HƒYµÉR

ملايدلا ةيرق ناكسس

04 مقر ينطولا قيرطلا نوعطقي
دسس يطوطخ ةيدلب ملايدلا ةيرق ناكسس نم ةعومجم ضسما ءاسسم  تمدقا

ةليسسملا نيب طبارلا04 مقر ينطولا قيرط قلغ و اجاجتحا ةفقوب ريجلا
تÓج˘ع˘لا لا˘ع˘سشاو ضسيرا˘ت˘مو ةرا˘ج˘ح ع˘سضو م˘ت ا˘م˘ك ى˘سسي˘ع يد˘ي˘سسو
وهو يسساسس’ا مهبلطم تناك ثيح  رورملا ةكرحلا هجو يف ةيطاطملا
عم انحن  نينطوملا دحا ةعاسس رخ’ حرسص ثيح ةنيدملا زاغلاب  مهديوزت

زاغ ةروراق لجا نم ناسشل لمعت ضسان لازم0202  ةديدجلا ةنسس لوخد
ددع غلبي ي˘ت˘لا ة˘ير˘ق˘لا بنا˘ج˘ب را˘م زا˘غ˘لا بو˘ب˘ناو بط˘ح˘ل˘ل با˘هذ˘لا وا

مهل ولوقي ةرم لك مهتابلط نيلهاجتم نيلوؤوسسملاو ةمسسن0053 اهناكسس

ةباتك ةياغ يلا حابسص9 ةعاسسلا نم قيرطلا قلغ رمتسسا ثيح  اورظتنا
.رطسس’ا هذه
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ع˘ير˘سشت˘لا اور˘ب˘ت˘عا نأا د˘˘ع˘˘بو
لاجملا اذه رييسستل مظني يذلا
ح˘˘˘˘لأا ن˘˘˘˘مز˘˘˘˘لا هزوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘ق
ىقت˘ل˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف نو˘كرا˘سشم˘لا

89 ةداملا ةعجارم ىلع ينطولا

ةيامحب قلعتملا98-40 نوناقلل
جاردإاب كلذو ةي˘فا˘ق˘ث˘لا كÓ˘مأ’ا

ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘مرا˘˘سص تا˘˘بو˘˘ق˘˘˘ع
لا˘كسشأا ل˘كل ة˘ل˘عا˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
وأا راثآ’ا فدهتسست يتلا ءادتع’ا

اذه يف تلاقو ،ةيخيرات عقاوم
نانح ىقت˘ل˘م˘لا ة˘سسي˘ئر قا˘ي˘سسلا
نو˘نا˘ق˘لا نإا ة˘يد˘لاو˘خ ة˘ح˘ي˘م˘سس
ط˘˘ل˘˘سسي لو˘˘ع˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا يرا˘˘˘سسلا

0002 نيب ام حوارتت تابوقع

ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘˘ع ج.د ف’آا01 ى˘˘لإا

ريغ لامعتسسا وأا لÓتحا ةفلاخم
يرا˘ق˘ع ي˘فا˘ق˘ث كل˘م˘ل ي˘عر˘˘سش
ة˘ي˘م˘˘هأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم ف˘˘ن˘˘سصم
هب لو˘م˘ع˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا ف˘ي˘ي˘كت

نم لاجملا اذه مظني يذلا ايلاح
ةر˘كاذ˘ل˘˘ل ل˘˘سضفأا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘جأا
ةد˘ي˘سسلا تفا˘سضأاو ،ة˘ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا

مظنت يتلا نيناوقلا نأاب ةيدلاوخ
نم ديزأا ىلإا دوعت لاجملا اذه

ةيمهأا ىل˘ع ةدد˘سشم ن˘ي˘ت˘ير˘سشع

ع˘م ي˘نو˘نا˘ق˘لا را˘طإ’ا ف˘ي˘˘ي˘˘كت

يف ملاعلا يف لسصاحلا روطتلا

ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأ’ا ع˘م لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه

ي˘ت˘لا تا˘ف˘ي˘ن˘˘سصت˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا

ةدحتملا ممأ’ا ة˘م˘ظ˘ن˘م ا˘ه˘تد˘عأا

ة˘فا˘ق˘ث˘لا و مو˘ل˘ع˘لا و ة˘ي˘بر˘ت˘˘ل˘˘ل

 .(وكسسنويلا)

.ةيراقعلا ةيفاقثلا تاكلتمملا ةيامحب قلعتملا عيرصشتلاب نيبلاطم /ةنيطنصسق

98-40 نوناقلل89 ةداملا ةعجارم ىلع عامجا
ةعماجب هيلإا ترداب يذلا ةيراقعلا ةيفاقثلا تاكلتمملا ةينوناقلا ةيامحلا لوح ينطولا ىقتلملا ماتخ يف نوكراصشملا اعد

.ةيراقعلا ةيفاقثلا تاكلتمملا ةيامحب قلعتملا عيرصشتلا نييحت ىلإا1 ةنيطنصسق يروتنم ةوخإ’ا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ىرـقو ندـم3685ددعلا9102 ربمسسيد22  دحألا10
www.akhersaa-dz.com
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ي˘م˘ها˘سست˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا ر˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ي
ةي’وب ةملع˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب د˘يد˘ج˘لا

فلا51 هنطقت يذلا ،فيطسس
ق˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ندا ى˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘سسن
تلوح ثيح، ةايحلل ةيرورسضلا
ي˘˘ت˘˘لا تارا˘˘ق˘˘ع˘˘لا و ي˘˘˘سضار’ا

ى˘˘لا كلذ˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘˘م تنا˘˘˘ك
˘˘مد˘˘خ˘˘˘ت ’ ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم
.ي˘ح˘لا اذ˘ه˘ب ن˘طا˘ق˘لا ن˘طاو˘م˘لا

نا˘كسسل˘ل ل˘ئا˘ه˘لا دد˘ع˘˘لا م˘˘غرو
قاف يذلا و ريبكلا يحلا اذهب

هنا ’ا ةمسسن فلا ناكسسلا ددع
ق˘فار˘م˘لا ضضع˘ب˘ل ر˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ي ل˘˘ظ
لقنتي ثيح جÓع ةعاقك ةماهلا

لجا نم ملك3 ةفاسسم ناكسسلا
تا˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لا
ح˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت و ن˘˘ق˘˘ح˘˘لا و  ة˘˘ي˘˘لو’ا
لÓ˘غ˘ت˘سسا ذ˘ن˘م اذ˘ه و  م˘ه˘ئا˘ن˘˘با

م˘˘˘˘˘˘˘˘غر و  ،8102 ة˘ن˘سس ي˘ح˘˘لا

ةدايع زاجنإ’ ةيسضرا ضصيسصخت
فلملا ةلاحا و تامدخلا ةددعتم
رم’ا ن’  ةحسصلا ةيريدم ىلع
هذه زح˘ن˘ت م˘ل ا˘ه˘سصا˘سصت˘خا ن˘م
ةيسضرا ليوحت مت نيا ،ةدايعلا

ةسضور زاجنا ىلا عورسشملا اذه
ةلسسارم هتدكا ام وه و  ،لافطا

يدلبلا يبعسشلا ضسلجملا ضسيئر

6102/804 مقر ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا

ةيسضر’ا ضصيسصخت Óعف مت هنا
زا˘ج˘ن’ نا˘كسسلا ىو˘كسش ل˘ح˘م
دعب نكل، تامدخلا ةدعتم ةدايع
ذنم  لاغسشا اهيلع ترهظ كلذ
زاجن’ا ديق يه و تاونسس ثÓث
فيرعتلل ةتف’ يا دوجو نود و
يحلا رقتفي امك ،عورسشملا اذهب

ن˘˘يا د˘˘ير˘˘ب بت˘˘كم ى˘˘لا كلذ˘˘˘ك
ةفاسسملا ضسفنل ناكسسلا ل˘ق˘ن˘ت˘ي
،هتامدخ ىلع لوسصحلا لجا نم
ةيسضرا را˘ي˘ت˘خا ر˘سضح˘م م˘غر و
نا ’ا د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بت˘˘كم زا˘˘ج˘˘˘نإ’

زاج˘ن’ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ة˘ي˘سضر’ا
ة˘ن˘سس يرا˘˘ج˘˘ت ز˘˘كر˘˘م عور˘˘سشم

هذه نم دافتسسا نا دعب8102
برا˘قأا و ءا˘˘ن˘˘با د˘˘حا ة˘˘ي˘˘سضر’ا
ة˘˘ع˘˘يرذ تح˘˘ت بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م را˘˘˘طا
ايلا˘ح ىر˘ج˘ت ثي˘ح ،را˘م˘ث˘ت˘سس’ا
و ةيسضر’ا هذه ىلع لاغسش’ا
ة˘˘يرا˘˘ه˘˘سشا ة˘˘˘ت˘˘˘ف’ دو˘˘˘جو نود
جتحا دقو  ،عورسشملاب فيرعتلل
ل˘يو˘ح˘ت  ى˘˘ل˘˘ع  ي˘˘ح˘˘لا نا˘˘كسس
ردقت نيتللا ني˘ت˘ي˘سضر’ا ن˘يذ˘ه
رتم نيفلا نم رثكا امهتحاسسم
ق˘فار˘م˘ل ن˘ي˘ت˘سصسصخ˘م و ع˘بر˘م
’ ىر˘˘خا ع˘˘يرا˘˘سشم ى˘˘لا ة˘˘ما˘˘ع
ي˘ح˘لا نا˘كسس ا˘ه˘ن˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي
يلاولا برسض نا دعب ،روكذملا
ة˘ما˘ع˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ل˘ك ق˘با˘سسلا

ة˘سصا˘خ˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا ل˘˘سضفو
’ يذ˘لا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب،
ن’ ،نا˘˘كسسلا ه˘˘ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسي
دعت  تامدخلا ةددعتم ةدايعلا

نيذلا ناكسسلا تامامتها ىلوا

ةين˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘ك او˘ل˘سسار

زا˘ج˘نا و ة˘ي˘سضر’ا عا˘جر˘˘ت˘˘سس’

رثكأاب لفكتت يتلا ةدايعلا هذه

كلذك و ،ةمسسن ف’آا01 نم

زكرم لدب ديربلا بتكم زاجنا

ى˘لا ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسي ’ يرا˘˘ج˘˘ت

نم ناكسسلا نامرح مت و هبحاسص

ةيدلب ح˘لا˘سصم .د˘ير˘ب˘لا تا˘مد˘خ

ع˘˘يرا˘˘سشم نا تد˘˘كا ة˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا

ةيئ’و تارارقب حنمت رامثتسس’ا

،كلذب يدلبلا ضسلجملل ملع ’ و

ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا نا ا˘˘˘م˘˘˘ك

د˘˘˘˘سصق نا˘˘˘˘كسسلا ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشنا

ن˘˘يذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘سضرا ضصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت

ن˘م ناد˘ع˘ي ناذ˘ل˘لا ن˘ي˘˘ق˘˘فر˘˘م˘˘لا

امهناسش نم ناذللا و تايولو’ا

يحلا ينطا˘ق ى˘ل˘ع ن˘ب˘غ˘لا ع˘فر

.يمهاسستلا

ةصصاخ عيراصشم ىلإا تلوح ةيمومع قفارم زاجن’ ةصصصصخم تاراقع

ةيمومعلا قفارملا ىندأا نم مورحم فيطسسب ةملعلا ةنيدمب يمهاسستلا يحلا
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ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحت’إ سسمإ لوإ تعقو
ىل˘ع ة˘ير˘ط˘ق˘لإ ا˘ه˘تر˘ي˘ظ˘ن ع˘م ““فا˘˘ف““ مد˘˘ق˘˘لإ
ن˘ي˘ب كر˘ت˘ششم˘لإ نوا˘ع˘ت˘لإ ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘ي˘قا˘˘ف˘˘تإ
ملاعلإ سساك سشماه ىلع ةحودلاب نيبناجلإ

ن˘ي˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘ت’إ تع˘˘قوو،9102 ةيدنأÓل
يناث لآإ دم˘حأإ ن˘ب ة˘ف˘ي˘ل˘خ ن˘ب د˘م˘ح خ˘ي˘ششلإ

نيد˘لإ ر˘ي˘خو ،ة˘ير˘ط˘ق˘لإ ة˘يدا˘ح˘ت’إ سسي˘ئر
تناكو ،““فافلإ““ نع لوأ’إ لوؤؤشسملإ يششطز
تقو يف تن˘ل˘عأإ د˘ق ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدا˘ح˘ت’إ
بخانلإو يششطز نم لك ةكراششم  نع قباشس
عيقؤت ميشسإرم يف يشضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طؤ˘لإ
سسأاك يئاهن ا˘م˘هرؤ˘شضح كلذ˘كو ،ة˘ي˘قا˘ف˘ت’إ

سسمأإ مؤي ىرج يذلإ9102 ةيدنأÓل ملاعلإ
يدا˘ن ن˘ي˘ب ،ة˘˘ير˘˘ط˘˘ق˘˘لإ ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب تب˘˘شسلإ
،يليزإربلإ ؤغن˘مÓ˘فو يز˘ي˘ل˘ج˘ن’إ لؤ˘بر˘ف˘ي˘ل
رؤ˘شصن˘م ن˘م ل˘ك ع˘ي˘˘قؤ˘˘ت˘˘لإ م˘˘ي˘˘شسإر˘˘م ر˘˘شضحو
ةيرطقلإ ةيداحتÓل ماعلإ نيمأ’إ يراشصنأ’إ
يذيفنتلإ ريدملإ دووإد يلعو ،مدقلإ ةركل
ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘لإ ة˘يدا˘ح˘ت’إ سسي˘ئر بت˘ك˘˘م˘˘ل
يذيفنت˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ي˘ل˘ئإؤ˘لإ قا˘ت˘ششمو ،مد˘ق˘لإ
يشسشسؤؤملإو يجيتإرتشس’إ طيطختلإ بتكمل
تب˘ت˘كو ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ج رؤ˘˘شضح˘˘ب كلذ˘˘كو
بق˘ع ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ط˘˘ق˘˘لإ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’إ

ةيقافت’إ عيقؤت ي˘تأا˘ي““ :ة˘ي˘قا˘ف˘ت’إ ع˘ي˘قؤ˘ت
يتلإ تايقافت’إ قيرط ىلع ةمهم ةؤطخك
يتلإو مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ير˘ط˘ق˘لإ دا˘ح˘ت’إ ا˘ه˘ع˘قو
ةرك ريؤطتل هتيجيتإرتشسإ نم إءزج ربتعت
هئإرظن عم هتقÓع زيزعتو رطق يف مدقلإ

ة˘ي˘قا˘ف˘تإ تن˘م˘شضتو ،““ة˘˘فا˘˘ك تإدا˘˘ح˘˘ت’إ ن˘˘م
ةقÓع اهل يتلإ بنإؤجلإ نم ريثكلإ نواعتلإ

ن˘ي˘ب ا˘هرود ز˘يز˘ع˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو مد˘˘ق˘˘لإ ةر˘˘ك˘˘ب
ءاقتر’إ لبشسو ةبعللإ مدخ˘ي ا˘م˘ب ن˘ي˘ب˘نا˘ج˘لإ

ر˘ط˘ق ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘ششلإ ن˘يد˘ل˘ب˘لإ ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب
تإؤ˘ن˘شس سسم˘˘خ˘˘ل ر˘˘م˘˘ت˘˘شست ي˘˘ت˘˘لإو ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإو
نيتيداحت’إ فدهت““ :نايبلإ فاشضأإو ،““ةلبقم
رامثتشسإ ىلإإ ةيقافت’إ هذه عيقؤت لÓخ نم
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لإ تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لإو ة˘˘يؤ˘˘خأ’إ تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لإ
يقتري امب نيقيقششلإ نيدلبلإ نيب ةزيمتملإ

ىلع ل˘م˘ت˘ششت˘ل ،ىم˘شسأإ قا˘فآإ ىلإإ مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ب
جئاتنلإ نم ريثكلإ اهل نؤكيشس رثكأإ ت’اجم
ةر˘ت˘ف˘لإ ي˘ف ةد˘ع˘شصأ’إ ع˘ي˘م˘ج ىل˘ع ةر˘م˘ث˘م˘لإ
سصرف نم زز˘ع˘ت˘شس ا˘هرود˘ب ي˘ت˘لإو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لإ
رطق نم لك يف مدقلإ ةركل رمتشسملإ حاجنلإ

نإا˘˘ف ،رد˘˘شصم˘˘˘لإ سسف˘˘˘ن بشسحو ،““ر˘˘˘ئإز˘˘˘ج˘˘˘لإو
نم رثكأإ ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لإ ىل˘ع ز˘كر˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘ت’إ

ي˘ن˘ف˘لإ لدا˘ب˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي يذ˘˘لإ ل˘˘ث˘˘م لا˘˘ج˘˘م
تإربخلإ لدابتو ،ينهملإو

قر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لإ د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شص ىل˘˘˘˘˘˘ع
امب ةينطؤلإ تابختنملإو

ر˘˘˘˘˘يؤ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت كلذ ي˘˘˘˘˘˘ف
ةي˘م˘ن˘تو ن˘ي˘برد˘م˘لإ

ن˘˘م كلذ˘˘ك ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’إو ة˘˘با˘˘˘ششلإ بهإؤ˘˘˘م˘˘˘لإ

مدقلإ ةركل ةددع˘ت˘م˘لإو ة˘ح˘جا˘ن˘لإ برا˘ج˘ت˘لإ

ر˘يا˘ب˘شسأإ ة˘ي˘م˘يدا˘كأإ كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘ير˘ط˘˘ق˘˘لإ

بقعو ،راتيبشسأإ يشضايرلإ بطلإ ىفششتشسمو

لدابت م˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘ت’إ ع˘ي˘قؤ˘ت م˘شسإر˘م ءا˘ه˘ت˘نإ

،نيفرطلإ نيب ةيرا˘كذ˘ت˘لإ ا˘يإد˘ه˘لإو عورد˘لإ

لطب رطق يبخ˘ت˘ن˘م نا˘شصم˘ق لدا˘ب˘ت م˘ت ا˘م˘ك

.يراقلإ بقللاب ةجؤتملإ رئإزجلإو ايشسآإ

ةرمثم نوكتسس ةكارسشلا هذه““ :يسشطز

 ““ةمداق تاونسس سسمخل نيفرطلل

ي˘ششطز ن˘يد˘لإ ر˘ي˘خ ،فا˘ف˘لإ سسي˘˘ئر ف˘˘ششكو

ي˘ت˘لإ ة˘ي˘قا˘ف˘ت’إ سصؤ˘شصخ˘ب ما˘ت˘لإ ها˘شضر ن˘ع

سسمأإ لوأإ ةيششع ،يرطقلإ داحت’إ عم اهعقو

لوأ’إ لجرلإ حرشصو ،ةيرطقلإ ةمشصاعلإ يف

Ó˘ئا˘ق مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ير˘ئإز˘˘ج˘˘لإ دا˘˘ح˘˘ت’إ ي˘˘ف

ةقÓعلإ نؤكتشس““ :ة˘ير˘ط˘ق˘لإ ““سسأا˘ك˘لإ““ ةا˘ن˘ق˘ل

سسم˘خ˘لإ تإؤ˘ن˘شسلإ لÓ˘خ ا˘ن˘ن˘ي˘ب إد˘˘ج ة˘˘يؤ˘˘ق

لدا˘ب˘˘ت ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ن˘˘شس““ :فا˘˘شضأإو ،““ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لإ

هذ˘˘ه ن˘˘˘م إر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسن˘˘˘شسو ،را˘˘˘ك˘˘˘فأ’إ

،ير˘ط˘ق˘لإ فر˘ط˘لإ نأإو ة˘شصا˘خ ،ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’إ

سسيئر دكأإو ،““ةيملاع ةربخ كلتمي حبشصأإ

متيشس ،ةكإرششلإ هذه نأاب قباشسلإ ودإراب يدان

قر˘ف˘لإ ن˘ي˘ب ي˘ن˘ف˘لإ لدا˘ب˘ت˘لإ ي˘ف ا˘هرا˘م˘ث˘ت˘شسإ

ةد˘عا˘شصلإ بهإؤ˘م˘لإ ن˘يؤ˘ك˘تو ،تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لإو

نيبردملإو
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ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ ة˘ي˘ن˘طؤ˘لإ ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ سسي˘˘ئر ح˘˘لأإ
لك ءإرجإإ ةرورشض ىلع رإودم ميركلإ دبع ،مدقلإ
قÓطنإ لبق ،ىلوأ’إ ةطبإرلل ةرخأاتملإ تايرابملإ

ىل˘ع رإود˘م ح˘شضوأإ و ،ة˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل با˘˘يإ’إ ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
ة˘ي˘نا˘م˘ث كا˘ن˘ه““ :Ó˘ئا˘˘ق ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لإ ة˘˘عإذإ’إ جإؤ˘˘مأإ

سضع˘ب ع˘م تا˘بؤ˘ع˘شص د˘ج˘ن ثي˘ح ،ة˘ل˘جؤؤ˘م تا˘يرا˘˘ب˘˘م

و ،تايرابم4 هيدل ودإراب يدان عم ةشصاخ ت’احلإ

ةلؤجلإ جمربتشسو ،تايرابم3 هيدل ةمشصاعلإ داحتإ

ل˘˘ك بع˘˘ل د˘˘ع˘˘ب با˘˘يإ’إ ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘˘ل ىلوأ’إ و61 ـلإ
ةقفر ودإراب اقيرف كراششيو ،““ةرخأاتملإ تايرابملإ
تاشسفانملإ يف لئاب˘ق˘لإ ة˘ب˘ي˘ب˘شش و ة˘م˘شصا˘ع˘لإ دا˘ح˘تإ
سسفا˘ن˘ت˘ي ثي˘ح ،ة˘يد˘نأ’ا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’إ
سسأا˘˘˘ك˘˘˘ل تا˘˘˘عؤ˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘حر˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ““كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لإ““
و داحت’إ دجإؤتي اميف ةي˘ق˘ير˘فإ’إ ة˘ي˘لإرد˘ف˘نؤ˘ك˘لإ
ة˘ه˘ج ن˘م ،لا˘ط˘بأ’إ ة˘ط˘بإر ة˘شسفا˘ن˘م ي˘ف ة˘ب˘ي˘ب˘ششلإ
ة˘˘˘ط˘˘˘بإر˘˘˘لإ ن˘˘˘ع لوأ’إ لوؤؤ˘˘˘شسم˘˘˘لإ قر˘˘˘ط˘˘˘˘ت ،ىر˘˘˘˘خأإ
طور˘ششلإ ر˘ت˘فد˘ل ة˘شضير˘ع˘لإ طؤ˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘˘لإ
ي˘ف عر˘ششي˘شس يذ˘لإ فإر˘˘ت˘˘ح’ا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لإ د˘˘يد˘˘ج˘˘لإ

فرعيشس يذلإ و ،ل˘ب˘ق˘م˘لإ م˘شسؤ˘م˘لإ لÓ˘خ ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت

رذح و ،ةفرتحملإ ةطبإرلإ يف ايدان81 دجإؤت
يتلإ طورششلإ سضعب كانه نؤكتشس »:Óئاق رإودم
كلذب ي˘ن˘عأإ و ،ا˘ه˘ب مإز˘ت˘ل’إ ة˘يد˘نأ’إ ىل˘ع ي˘غ˘ب˘ن˘ي
رفؤتي نأإ دان لك ىلع يغبني ثيح لابقتشس’إ ناكم

قيبطت مت إذإإو ،هيشسفانم لابقتشس’ راق بعلم ىلع
ة˘يد˘نأ’إ سضع˘ب لز˘ن˘ت˘شسف ا˘هر˘ي˘˘فإذ˘˘ح˘˘ب ن˘˘ي˘˘نإؤ˘˘ق˘˘لإ
ةلماشش ةءإرق مدق دق رإودم ناكو ،““ةإؤهلإ مشسقل

ثي˘ح ،ة˘يد˘نأ’إ ءا˘شسؤور ع˘م ر˘ي˘خأ’إ عا˘م˘˘ت˘˘ج’إ ن˘˘ع
ة˘يد˘نأإ ءا˘شسؤور ع˘م تإءا˘ق˘˘ل ا˘˘ن˘˘ل تنا˘˘ك م˘˘ع˘˘ن““ :ف˘˘ششك
اعامتجإ انم إؤبلط نيذلإ يناثلإ فرتحملإ رودلإ

4 نم رث˘كأإ مإد يذ˘لإو ة˘ي˘ن˘طؤ˘لإ ة˘ط˘بإر˘لإ ر˘ق˘م ي˘ف

ء’ؤؤه مإدقإإ ةيفلخ ىلع رؤمأ’إ حيشضؤتل تاعاشس
،““ةلؤطبلإ نم رششع ةعبإرلإ ةلؤجلإ ةعطاقم ىلع
هناب Óئاق قباشسلإ فلشش ةيعمج سسيئر درطتشسإو
ىل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’إ م˘˘ت ر˘˘ئإز˘˘˘ج˘˘˘لإ سسأا˘˘˘ك ة˘˘˘عر˘˘˘ق د˘˘˘ع˘˘˘بو

سشاقنلإ رإدو يراجلإ رهششلإ نم81 مؤي عامتج’إ

اهنم ىقبت امو لؤلح اهل دجؤي يتلإ لكاششملإ لؤح
مؤي اهيف رظنلل يلإريديفلإ بتكملإ ىلإإ هعفر مت
رإودم تؤفي مل امك ،ربمشسيد42 لبقملإ ءاثÓثلإ
سسي˘ئر با˘ط˘خ تا˘جر˘خ˘م ىل˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘شصر˘˘ف˘˘لإ
ديجملإ دبع ةيؤورب سصاخلإ اهقشش يف ةيرؤهمجلإ

انهابتنإ ىعرتشسإ اممو هنإ »: Óئاق عاطقلل نؤبت
،ة˘يد˘نأ’إ هذ˘ه˘ل ن˘يؤ˘ك˘ت ز˘كإر˘م ءا˘ششنإإ ىلإإ ه˘˘قر˘˘ط˘˘ت
ا˘م ل˘ك ؤ˘هو ،ة˘ي˘شسرد˘م˘لإ ة˘شضا˘ير˘لا˘ب سضؤ˘ه˘ن˘لإ إذ˘كو
تا˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لإ ن˘˘˘ع إد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب عا˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لإ ه˘˘˘˘جا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي
.““ةيجؤغاميدلإ

،ر˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدؤ˘لؤ˘م يدا˘ن˘ل ق˘با˘˘شسلإ برد˘˘م˘˘لإ ،ي˘˘نوزا˘˘ك درا˘˘نر˘˘ب ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لإ ىف˘˘ن
بردملإ ةلاقإإ نأاب اهلÓخ نلعأإ يتلإ ،يرخشص دإؤؤف ،يشضايرلإ ريدملإ تاحيرشصت
ةيإدب ل˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لإ فإد˘هأ’إ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ه˘ل˘ششف د˘ع˘ب تءا˘ج ي˘شسنر˘ف˘لإ
يتلاقإإ نأإ دقتعأإ““ :ةيرئإزجلإ ةيعإذإÓل تاحيرشصت يف ينوزاك لاقو ،مشسؤملإ

قÓطنإ لبق يدانلإ ةرإدإإ عم قفتأإ نأإ لقعي Óف ،ةيشضاير ريغ بابشسأ’ تمت
،““باهذلإ ةلحرم ةياهن لبق يتلاقإإ متت مث ،ىلوأ’إ رإودأ’إ بعل ىلع مشسؤملإ

هنكل ،لقأ’إ ىلع ثلاثلإ زكرملإ يف مشسؤملإ ءاهنإإ ىلع يرخشص عم تقفتإ““ :عباتو
4 قرافبو ،بيترتلإ لودج يف يناثلإ زكرملإ لتحن اننأإ مغر يتلاقإإ ىلع رشصأإ

ىلع رم˘ي م˘ل““ :ي˘شسنر˘ف˘لإ برد˘م˘لإ م˘ت˘خو ،““دإدزؤ˘ل˘ب با˘ب˘شش رد˘شصت˘م˘لإ ن˘ع طا˘ق˘ن
نأإ دقتعأإ ،لمعلإ مييقتب يرخشص ماق فيكف ،طقف رهششأإ4 ىؤشس مشسؤملإ قÓطنإ
رهششأ’إ يف سسيلو ،لقأ’إ ىلع نيتنشس دعب بردملإ لمع ميقت ةريبكلإ قرفلإ
ديلو.ف ،““ىلوأ’إ

نيفرطلا نيب ةكارشلا زيزعتل

ةديدج ةسفانم ثادحتساو ”ناشلا“ ءاغلإ ةيناكمإ سردت ”فاكلا“
ةلؤطبلإ ديعإؤم محإزت ببشسب كلذو9002 يف تقلطنإ يتلإ نييلحملإ نيبعÓل ايقيرفأإ ممأإ سسأاك ةلؤطب ءاغلإإ ةيناكمإإ ،مدقلإ ةركل يقيرفإ’إ داحت’إ سسردي

ماقت ةيقيرفأ’إ ممأ’إ يرود اهيلع قلطي ةليدب ةديدج ةلؤطب ثدحتشسي دق ““فاكلإ““ نإاف ردشصملإ بشسحبو ،““ءإرمشسلإ ةراقلإ““ يف ةيلحملإ تايرودلإ عم
ايقيرفأإ ممأإ ةلؤطب يف ““جاطرق رؤشسن““ ةكراششم مدع ،مدقلإ ةركل يشسنؤتلإ داحت’إ ررقو ،اهتائف لكب تابختنملإ هيف كراششتو ،بايإ’إو باهذلإ ماظنب
بلشسلاب رثؤؤي امم تايرابملإ طغشض ببشسب ةلؤطبلإ يف اهيبع’ ةكراششم ،سسنؤت ةيدنأإ تشضفر ثيح ،نوريماكلإ يف لبقملإ ماعلإ اهتماقإإ رظتنملإ ،نييلحملل

.نيبعÓلإ ةيزهاجو ةحشص ىلع
سش.م

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

:راودم

 لامكتسسا لبق قلطنت نل بايإ’ا ةلحرم““
 ““ةرخأاتملا تاءاقللا عيمج

يرخسص ىلع دري ينوزاك

9102 )00:41( ربمشسيد52 ءاعبرأ’إ ^

(1 ةطب إر) ةركشسب داحتإ- (تاهجلإ نيب ام) جؤجفلإ رشصن :(ةعمجؤب ينإديؤشس بعلم) ةملاقب(
9102 )00:61( ربمشسيد52 ءاعبرأ’إ ^

(تاهجلإ نيب ام) سشرعلإ رئب بابشش - (1.ر) ودإراب يدان (يدامح رمع بعلم) رئإزجلاب
9102 )00:41( ربمشسيد62 سسيمخلإ ^

(2 ةطبإر) ناشسملت دإدو - (ةإؤه) ىشسؤم ةيرق بابشش :( سشوريمع بعلم) لجيجب
(2ر) ةداعشسؤب لمأإ ،(تاهجلإ نيب ام) ةليم بابشش :(يلانغ بعلم)
(ةإؤه) فؤشس نماشضت- (تاهجلإ نيب ام) عفدمؤب داحتإ :(يدلبلإ بعلملإ) عفدمؤبب
(تاهجلإ نيب ام) ليانم جرب بابشش- (2.ر) بورخلإ ةيعمج :(ينإدمح لداع بعلم) بورخل
(تاهجلإ نيب ام) ن’زغلإ رؤشس قافو - (2 يؤهج) ىشسرملإ بابشش :(يدلبلإ بعلملإ)ىشسرملإ

(2 يؤهج) ةبعششلإ يدإو ةيدؤلؤم - (تاهجلإ نيب ام) سسيرغ لمأإ :(لÓجؤب بعلم)سسيرغب
(ةإؤه) ةيرشضخأ’إ داحتإ - (تاهجلإ نيب ام) سضيبلإ ةيدؤلؤم :(يئ’ؤلإ بعلملإ) سضيبلإ
(ةإؤه) ةلإود ينب داحتإ - (1.ر) فلششلإ ةيعمج :(قإرزمؤب دمحم.م)فلششلإ

(تاهجلإ نيب ام) نإرهو داحتإ - (ةإؤه) كيرافؤب دإدو :(زاقر دمحم بعلم)كيرافؤبب
 (1.ر) يإد نيشسح رشصن - (1 يؤهج) ثابشس لمأإ :(ةعمجؤب ينإديؤشس بعلم) ةملاقب
9102 )00:61( ربمشسيد62 سسيمخلإ ^

(2 يؤهج) ؤيزرإ لبقتشسم - (1.ر) نإرهو ةيدؤلؤم :(ةنابز دمحإ بعلم) نإرهؤب
(1.ر) ةرقم مجن - (1.ر) ةنيطنشسق بابشش :(يوÓمح ديهششلإ بعلم)ةنيطنشسقب
9102 )54:81( ربمشسيد62 سسيمخلإ ^

(1.ر) فيطشس قافو (2.ر) ةياجب ةبيبشش :(ةيبراغملإ ةدحؤلإ بعلم) ةياجبب
9102)00:41( ربمشسيد82 تبشسلإ ^

(2.ر) ةبانع داحتإ - (ةإؤه) رؤث ينب بابشش :(يئ’ؤلإ بعلملإ) ةلقرؤب
(تاهجلإ نيب ام) ةرديح لمأإ - (2.ر) نإرهو ةيعمج (لقعؤب ديهششلإ بعلم) نإرهؤب
(1 يؤهج) غÓت يدان - (تاهجلإ نيب ام) رإردأإ بابشش (يدلبلإ بعلملإ) رإردأإ

(تاهجلإ نيب ام) ةيوإزلإ بابشش - (تاهجلإ نيب ام) نيدمؤب يرإؤه.سش (زيزعؤب يرمعل بعلم) يتانز دإو
(2.ر) سشإرحلإ داحتإ - (تاهجلإ نيب ام) ةملاق يجرت (ةعمجؤب ينإديؤشس بعلم) ةملاقب
(2.ر) ؤيزرأإ يبملوأإ - (تاهجلإ نيب ام) ةيرششملإ بابشش (يئ’ؤلإ بعلملإ) ةيرششملاب
(ةإؤه) ديعلإ مؤغلشش لمأإ - (1 يؤهج) مجرل يدان (يئ’ؤلإ بعلملإ) تليشسمشستب
(تاهجلإ نيب ام) رقؤشسلإ داحتإ - (ةإؤه) ةنتاب ةيدؤلؤم :(4591 ربمفؤن لوإ بعلم) ةنتابب
(2.ر) ةياجب ةيدؤلؤم - (2.ر) ةيدملإ يبملوأإ (سسايلإ مام’إ بعلم) ةيدملاب
(1.ر)  سسابعلب داحتإ - (تاهجلإ نيب ام) فؤشس داحتإ (تبشسكت بعلم) يدإؤلإ

(1.ر) دإدزؤلب بابشش - (تاهجلإ نيب ام) فينغت ةيلاثم :(يئ’ؤلإ بعلملإ) فينغت بعلمب
(ةإؤه) ةنيطنشسق ةيدؤلؤم - (2.ر) ءاعبر’إ لمأإ (يفؤلخم ليعامشس بعلم) ءاعبر’إ

9102)00:61( ربمشسيد82 تبشسلإ ^

(تاهجلإ نيب ام) نإرقم يبملوأإ - (1.ر) رئإزجلإ ةيدؤلؤم : (يدامح رمع بعلم)رئإزجلإ
9102)03:71( ربمشسيد82 تبشسلإ ^

(تاهجلإ نيب ام) ةيرششملإ داحتإ - (1.ر) جيريرع ؤب جرب يلهأإ : (55 توإ02.م) جيريرعؤب جربب
9102 )54:81( ربمشسيد82 تبشسلإ ^

(2.ر) تنانجات عافد - (1.ر) ةرواشسلإ ةبيبشش (55 توإ02.م) راششبب
0202 )00:61( يفناج4 تبشسلإ ^

(ةإؤه) ةلششنخ داحتإ - (1.ر) ةمشصاعلإ داحتإ (يدامح رمع) بعلمب
0202 )00:41( يفناج5 دح’إ ^

(1ر) لئابقلإ ةبيبشش - (1.ر) ةليلم نيع ةيعمج ( يفيلخ دمحإ بعلم) ةليلم نيعب
.ةيقيرفإ’إ تاشسفانملاب ةينعملإ ةيدنأ’إ تÓباقم ءانثتشساب0202 يفناج4 مؤي ماقتشس يئاهنلإ نمث رودلإ تÓباقم :ةظحÓم

ديلو.ف

رــــــــئإزجلإ ةــــــــيدؤلؤم

تاعإزنلإ ةيؤشستل ةيلودلإ ةمكحملل ءؤجللإ مدع رئإزجلإ داحتإ ةرإدإ تررق
هيف مزهنإ يذلإ يبرإدلإ ةيشضقل اهتراشسخ دعب ،ةيلام بابشسأ’ كلذو ةيشضايرلإ
حرشصو ،رئإزجلإ ةيدؤلؤم مامإ طاشسبلإ ىلع ““دؤشس’إ و رمحأ’إ““ يزلإ باحشصأإ
ةيلودلإ ةمكحملل فلملإ لقن““ :لؤغ قراط ،يمشصاعلإ يدانلل يمشسرلإ قطانلإ

ةيناكمإ نكلو ،ةقناخ ةيلام ةمزأاب رمي يدانلإ نأإو ةشصاخ ريثكلإ انفلكيشس نإزؤلب
،““يدانلل ةيكنبلإ تاباشسحلإ ىلع ديمجتلإ عفر مت إذإإ ةدرإو ىقبت فلملإ عفد
تا˘عإز˘ن˘لإ ة˘يؤ˘شست ة˘م˘ك˘ح˘م ىلإإ ة˘ي˘˘شضق˘˘لإ ع˘˘فر ر˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ دا˘˘ح˘˘تإ ؤ˘˘لوؤؤ˘˘شسم رر˘˘قو
و.ف                    .ةيشضقلإ رشسخ يدانلإ نكلو ،مهقؤقح عاجرتشسإ لمأإ عم ةيشضايرلإ

ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملا ىلإا ءوجللا نم ““ةراطسسوسس““ مرحت ةيلاملا ةمزأ’ا
““ديمعلإ““ ةإرابم ةيشضق يف /رئإزجلإ داحتإ

 هتامإزتلإ ببشسب تلجأات هترايز

 ةيبملوأ’ا ةنجللا نم هميركتل لبقملا سسرام يف رئازجلا يف رظتنم ةميز نب
هتاحيرشصت لÓخ نم ،ةيشضام˘لإ ةر˘ت˘ف˘لإ لÓ˘خ ثد˘ح˘لإ ا˘م˘يز˘ن˘ب م˘ير˘ك ،ي˘نا˘ب˘شس’إ د˘يرد˘م لا˘ير يدا˘ن فإد˘هو ي˘شسنر˘ف˘لإ م˘ج˘ن˘لإ ع˘ن˘شص

بشسحو ،ةيلحملإ تاطلشسلإ ىدل ىدشصلإ يقل دق ودبي ام إذهو ،رئإزجلإ يلشصأ’إ هدلب هاجتإ يعامتج’إ لشصإؤتلإ عقإؤم ربع ةيمÓعإ’إ
ببشسب إذهو ،قاقحتشس’إ ماشسو اميزنب ميرك مجنلإ حنم ىلع عامجإ’اب إؤقفإو اهئاشضعأإ نإاف ةيرئإزجلإ ةيبملوأ’إ ةنجللإ هترششن ٍنايب
ناكو ،ةيشضاملإ ايقيرفإإ ممأإ سسأاك ةلؤطبب رشضخلإ بختنمل هعيجششت لÓخ نم ،رئإزجلاب نؤيل يدانل قباشسلإ بعÓلإ هإدبأإ يذلإ قلعتلإ

لشصإؤتلإ عقإؤم يف هتاباشسح ربع يشضاملب لابششأ’ همعدو هتشسامحب يشضاملإ فيشصلإ ةيرئإزجلإ ريهامجلإ بهلأإ دق اميزنب ميرك
ةيفحشص ريراقت تفششك اهتهج نم ،يراقلإ بقللاب ةياهنلإ يف جؤت يذلإ ،““رشضخلإ““ سصيمق اهيف يدتري رؤشص لÓخ نم ،يعامتج’إ

يتلإ ةئيهلإ لبق نم ،هميركت لجأإ نم ةيبملوأ’إ ةنجللإ نم ةؤعدب ،يراجلإ عؤبشسأ’إ رحب رئإزجلاب لحيشس اميزنب ميرك نأاب ،ةيشسنرف
ببشسب رخآإ راعششإإ ىلإإ تلجأات دق ةرايزلإ نأاب ودبي نكل ،ديردم لاير هقيرف عم يلاثملإ هرإؤششم ريظن ،فإريب ىفطشصم اهشسأإرتي
سسمأإ فإريب ىفطشصم ةيرئإزجلإ ةيبملوأ’إ ةنجللإ سسيئر فششكو ،ينابشسإ’إ ديردم لاير قيرف عم قباشسلإ ةكيدلإ مجاهم تامإزتلإ

نيبعÓلإ سضعبل ةيشضإرعتشسإ ةإرابم د˘ها˘ششي˘شس ن˘يأإ ،ة˘ب˘شصق˘لا˘ب ““ة˘بر˘خ˘لإ““ بع˘ل˘م ن˘م ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘شس ر˘ئإز˘ج˘ل˘ل ة˘م˘يز ن˘ب ةرا˘يز ج˘ما˘نر˘ب نأا˘ب
ةرظتنملإ ةمداقلإ ““افيفلإ““ خيرإؤت ةرتف يف يشسنرفلإ بعÓلإ لابقتشسإ لجأإ نم ةبشصقلإ بعلم ةئيهت ةداعإإ لامعأإ قلطنتشسو ،ىمإدقلإ

ةنيدمب هترايز جمانرب متتخي نأإ لبق ،هميركت متيشس نيأإ ةياجبب هشسأإر طقشسم ىلإإ اهدعب لقنتيلو ،لخإدلإ ماعلإ نم سسرام رهشش يف
ديلو.ف.نإرهو

ع˘م ه˘ق˘ير˘ب ةدا˘ع˘ت˘شسإ ي˘ف ،ي˘لؤ˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘شس ،ير˘ئإز˘ج˘لإ م˘ج˘ن˘˘لإ أإد˘˘ب
،م˘شسؤ˘م˘لإ إذ˘ه ة˘ب˘ع˘شص ة˘يإد˘ب د˘ع˘ب ي˘كر˘ت˘˘لإ يإر˘˘شس ة˘˘ط˘˘ل˘˘غ ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
يتلإ ايق˘ير˘فأإ م˘مأإ ة˘لؤ˘ط˘ب˘ب ة˘كرا˘ششم˘لإ ن˘م ه˘تدؤ˘ع ذ˘ن˘م ط˘ب˘شضلا˘بو
فإر˘ت˘عا˘كو ،يرا˘ق˘لإ بق˘ل˘لا˘ب ر˘ئإز˘ج˘لإ بخ˘ت˘ن˘م زؤ˘ف˘ب ا˘ه˘ي˘ف م˘ها˘˘شس
نأاب ،ةيكرت ةي˘مÓ˘عإإ ر˘يرا˘ق˘ت تف˘ششك ،ه˘ي˘ف ة˘عؤ˘شضؤ˘م˘لإ ة˘ق˘ث˘لا˘ب
ح˘ي˘تا˘ف ي˘ن˘ف˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ن˘˘م بل˘˘ط˘˘بو يإر˘˘شس ة˘˘ط˘˘ل˘˘غ يدا˘˘ن ةرإدإإ

ة˘م˘ئا˘ق ن˘˘م ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ بعÓ˘˘لإ م˘˘شسإ بح˘˘شس ترر˘˘ق ،م˘˘ير˘˘ي˘˘ت
نإاف ،يكرتلإ ““كام تؤف““ عقؤمل اقفوو ،عيبلل نيشضورعملإ
،يلؤغيف نايفشسل ةبشسنلاب ةمشساح تناك ةريخأ’إ تايرابملإ

نمشض هجإردإإ مت هإؤتشسم عجإرتو ةبعشصلإ هتيإدب ببشسبف
ةيؤتششلإ ت’اقتن’إ ةرتف لÓخ عيبلل نيشضورعملإ ةمئاق
،رإرقلإ إذه تغلأإ إرخؤؤم ليجشستلل هتدؤع نأإ ’إإ ،ةلبقملإ

ن˘م ي˘نا˘ب˘شسإ’إ ا˘ي˘شسن˘لا˘˘ف يدا˘˘ن˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلإ بعÓ˘˘لإ ن˘˘ك˘˘م˘˘تو
دشض يشضاملإ عؤبشسأ’إ يرودلإ ةإرابم يف هقيرفل ليجشستلإ
قÓ˘م˘ع ل˘هأا˘ت ي˘ف ر˘˘خآإ فد˘˘ه˘˘ب م˘˘ها˘˘شس م˘˘ث ،ؤ˘˘غؤ˘˘ج ةر˘˘ق˘˘نأإ
نايفشس عاطتشسإو ،ايكرت سسأاك ةقباشسمل61ـلإ رودلل لؤبنطشسإإ

ةثÓث ليجشست يإرشس ةطلغ سصيمقب ةإرابم71 رخآإ يف يلؤغيف
يتلإ كلت نع ةد˘ي˘ع˘ب ود˘ب˘ت ة˘ل˘ي˘شصح ي˘ف ،ن˘ير˘خآإ ة˘عا˘ن˘شصو فإد˘هأإ

،ةيلحملإ ةيئانثلاب زؤفلل هيدانل هتدايق ءانثأإ يشضاملإ مشسؤملإ اهققح
يلؤغيف نايفشس عجإرت ببشس نأإ تفششك دق ،ةقباشس ةيمÓعإإ ريراقت تناكو
نم ةدؤعلإ دعب إركبم هيدان تإريشضحت يف لؤخدلاب هرإرق ؤه ،مشسؤملإ إذه
ةريبكلإ تإدؤهجملإ دعب ةيفاكلإ ةحإرلإ ذخأاب مقي مل ذإإ ،ايقيرفأإ ممأإ ةلؤطب
لÓخ هدÓب بختنم عم رهشش نم رثكأ’ هدؤجو مث يشضاملإ مشسؤملإ اهلذب يتلإ
.يراقلإ سسرعلإ

ديلو.ف

يارس اتقاغ ةرادإ
نع عجرت يكرتلا

يلوغيف عيب رارق
ءاتشلا يف

 ةيرطقلا ةيداحت’ا عم ةديدج نواعت ةيقافتا عقوت ““فافلا““

يإد نيشسح رشصن

 ةرادإ’ا سسلجم ليحرب ةبلاطملل  راسصنأÓل ةيجاجتحا ةفقو
نيشسح رشصن ريهامج نم ددع مظن
سسمأإ ،ة˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘حإ ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘قو ،يإد
ىل˘ع إؤ˘ب˘لا˘ط ،يدا˘ن˘لإ ر˘ق˘م˘ب تب˘˘شسلإ
ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لإ ةرإدإ’إ سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ثإإ

د˘ع˘ب ،ة˘ي˘عا˘م˘ج ة˘لا˘ق˘ت˘شسإ م˘يد˘ق˘ت˘˘ب
،قيرفلإ عاشضوأإ رؤهدت يف مهببشست
ةجردلإ ىلإإ طؤ˘ب˘ه˘لإ ن˘م ه˘بإر˘ت˘قإو
ر˘˘˘شصيو ،م˘˘˘ه˘˘˘يأإر بشسح˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘˘لإ
تإر˘ي˘ي˘غ˘ت ءإر˘جإإ ىل˘ع نؤ˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لإ

،ةرإدإ’إ سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ل˘˘˘˘خإد ة˘˘˘˘يرذ˘˘˘˘ج
اهعبتت يتلإ ةلششافلإ ةشسايشسلإ ببشسب
،نإؤ˘خأ’إ ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ ةرإدإ’إ

،ي˘˘لر˘˘ي˘˘مز د˘˘˘لو ظؤ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘مو ر˘˘˘ي˘˘˘ششب
يلاملإ رييشستلإ ىؤتشسم ىلع ةشصاخ
نؤبشضاغلإ راشصنأ’إ ىعدو ،مهل اًقفو
،يرئإزجلإ ةشضايرلإو بابششلإ ريزو

لخدتلإ ىلإإ ،يوانرب فوؤورلإ دبع
.يدانلإ ذاقنإإ لجأإ نم لجاعلإ

ر.ع

 ةراجتلل ايلعلإ ةشسردملإ فإرششإإ تحت

وعدت مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا
 ةينيوكت ةرودل ةيدنأ’ا ءاسسؤور

ىلع اهيلوؤؤشسمو ةيدنأ’إ ةدعاشسم لجأإ نم هيعاشسم ،““فافلإ““ يرئإزجلإ داحت’إ لشصإؤي
لبقتشسملإ يف مدقلإ ةرك عاطقب سضؤهنلل ةفرتحم تإراطإإ نيؤكتو ،فإرتح’إ قيبطت
ة˘ي˘ن˘يؤ˘ك˘ت ةرود م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع ،ي˘م˘شسر˘لإ ه˘ع˘قؤ˘م ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ،دا˘ح˘ت’إ ن˘ل˘عأإو ،ل˘جا˘ع˘لإ

نيشسحت لجأإ نم ،اهيريشسمو ةيدنأ’إ ءاشسؤور حلاشصل ،ةراجتلل ايلعلإ ةشسردملإ عم نواعتلاب
ةرإدإإ تاينقت عيمجب ماملإ’إ نم مهنيكم˘تو ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ تا˘كر˘ششلإ ر˘ي˘ي˘شست ي˘ف م˘ه˘تإرا˘ه˘م
نيشصتخم نيثحاب فإرششإإ تحت ،ةلاعف ةينيؤكت جمإرب دإدعإ’ ““فافلإ““ ىعشستو ،ةيدنأ’إ

،ماع لكششب ةشضايرلإو مدقلإ ةرك ملاعب ةلماشش ةيإرد ىلعو ،يشضايرلإ قيؤشستلإو ةرإدإ’اب
اعدو ،ةنكمم ةجيتن لشضفأاب جورخلل ةيبنجأ’إ تإربخلإ نم ةدافتشس’إ اشضيأإ دعبتشسي ’و
لاشسرإ’ ،لماشش نيؤكت ىلع لؤشصح˘لا˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لإ ة˘يد˘نأ’إ ي˘لوؤؤ˘شسم ،ير˘ئإز˘ج˘لإ دا˘ح˘ت’إ

يلاعلإ ميلعتلإ ةرإزو لبق نم دامتع’إ ىلع لؤشصحلإ تإءإرجإإ ةرششابم لجأإ نم مهتابلط
.لاجآ’إ برقأإ يف ةردابملإ ديشسجتل ،يملعلإ ثحبلإو

ديلو.ف

““لؤبتؤف سسنإرف““ ةلجم ةمذ ىلع

ةريبك ةيبوروأا ةيدنأا ةدع نم بولطم مÓغ
ةبغر نع قباشس تؤق يف تثدحت دق تناك ،ةيلاطيإ’إ ريراقتلإ نم ديدعلإ نأإ نم مغرلاب

،هدجإؤت سضرف لجأإ نم ىرخأإ ةشصرف مÓغ يزؤف حنم يلؤبان يدان بردم وزؤتاغ ورانيج
ودبت يلاطيإ’إ ““بؤنجلإ““ يدان عم هتريشسم ةلشصإؤم يف يرئإزجلإ يلودلإ ظؤظح نأإ ’إإ

هقيرف نع ليحرلل حششرم ةنشس92 بحاشص نأإ ،““لؤبتؤف سسنإرف““ ةلجم تركذ ثيح ،ةليئشض
يلودلإ نأإ ردشصم˘لإ تإذ ح˘شضوأإ ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لإ ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف يؤ˘ت˘ششلإ ““ؤ˘تا˘كر˘ي˘م˘لإ““ ن˘م ة˘يإد˘ب
نأإ هنأاشش نم يذلإ لماعلإ ،ةريبكلإ ةيبوروأ’إ ةيدنأ’إ نم ديدعلإ فرط نم بؤلطم يرئإزجلإ

ءإؤشس ةديدج ةرماغم نع ثحبلإو يلاحلإ هقيرف ةرداغمل قباشسلإ نايتيإإ تناشس بع’ عفدي
ةطرافلإ تإؤنشسلإ يف يلؤبان يدان ةدمعأإ نم دحإو مÓغ ناكو ،هجراخ وأإ ““ؤيششتلاكلإ““ لخإد
.يلؤبان ةليكششت يف هتناكم هدقفأإ تاباشصإ’إ رإركت نكل

ع.سش.م

رئإزـجلإ سسأاـك

23 رودـلا بعÓمو خيراوت دـيدـحت

ةنيطنشسق بابشش

يوتسشلا ““وتاكريملا““ يف ىمرم سسراح عم دقاعتلل ططخي ““يسسايسسلا““
سسراح عم دقاعتلإ ةيناكمإإ ،ةنيطنشسق بابشش قيرف يلوؤؤشسم سسردي
يف كلذو ،ةلبقملإ ةيؤتششلإ ت’اقتن’إ ةلحرم لÓخ ديدج ىمرم
لماك رهشش ةدمل ة˘شسفا˘ن˘م˘لإ ن˘ع نا˘م˘ي˘ل سسرا˘ح˘لإ با˘ي˘غ د˘كأا˘ت با˘ق˘عأإ

نأإ ،““ي˘شسا˘ي˘شسلإ““ تي˘ب ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘˘شصم تر˘˘كذو ،ة˘˘با˘˘شصإ’إ ي˘˘عإد˘˘ب
يدافت لجأإ نم تاطايتحإ’إ لماك ذخأإ يف نؤبغري قيرفلإ يلوؤؤشسم
رثكأإ ةرتفل ناميل بايغ رمتشسإ إذإإ ام لاح يف ةراشس ريغ ةأاجافم يأإ

بابشش ةرإدإإ نإاف ،رخآإ قايشس يف ،اقباشس اهديدحت مت يتلإ كلت نم
نيبع’ تامدخب قيرفلإ فؤفشص ميعدتل اشضيأإ ططخت ةنيطنشسق

ابشسحت قيرفلإ فؤفشص زيزعت دشصق كلذو ،لبقملإ يفناج يف ددج
.يوركلإ مشسؤملإ رمع نم ىقبت امل

ماششه.ب
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةيدام رارضأ وأ اياحض ةيأ ليجست مدعو ةيدملاب  ةيضرأ ةزه
،رتسشير ملسس ىلع2,3 هتدسش تغلب يذلا لازلزلا بقع ركذت تاكلتمملا يف رارسضأا وأا اياحسض يأا لجسسي مل
امبسسح ،ةيدملا ةيلوب  بوهيم ةيدلب برغ بونج ًاحابسص30:9 ةعاسسلا دودح يف تبسسلا سسمأا لجسسملا
لخدتلا ةدحو رسصانع جرخ ،هيبنتلا مهيقلت درجمب هنأا ردسصملا حسضوأا و.ةيندملا ةيامحلا حلاسصم هتدكأا
رارسضألا ةيعون ديدحتو هدقفتل عقوملا ىلإا بوهيم ةيدلب اهل ةعباتلا ةيزيزعلا ةرئادل ةيندملا ةيامحلل
.ةماعلا ينابملاو لزانملا ىلع ةلمتحملا

ة˘يلو˘ل ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
دمتعي ريبك ينف عورسشم حاجنإا ىلع رئازجلا
ة˘با˘سشلا بهاو˘م˘˘لا فا˘˘سشت˘˘كا ةر˘˘ك˘˘ف ىل˘˘ع ا˘˘سسا˘˘سسأا

م˘ه˘تارد˘˘ق تا˘˘ب˘˘ثإل ًة˘˘سصر˘˘ف م˘˘ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإل كلذو
لئاسسو اه˘ل تر˘خ˘سس ي˘ت˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘لا .ة˘ي˘ئا˘ن˘غ˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘سسارد ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘ي ة˘ير˘سشبو ة˘˘يدا˘˘م
،ىق˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘˘لا بناو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،سصقر˘˘لا ،ي˘˘ح˘˘˘كر˘˘˘لا ءادألا ،ا˘˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘غ˘˘˘يرو˘˘˘ك˘˘˘لا
.سضورعلا نونفو رسصانع نم اهريغو روكيدلا

نوسسفانتي نطولا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘مً ا˘با˘سش42
ثي˘ح ً،ا˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا ما˘˘ق˘˘ت تا˘˘م˘˘يار˘˘ب ثÓ˘˘ث ر˘˘ب˘˘ع
ربمسسيد12 تبسسلا سسمأا مت ميارب لوأا نوكيسس
يذلاو ةمسصا˘ع˘لا˘ب نود˘ل˘خ ن˘با ة˘عا˘ق˘ب9102

ماقيسس يذلا يناث˘لا م˘يار˘ب˘ل˘ل Ó˘هأا˘ت˘م21 زر˘˘فأا
زرفيسس هرودب يذلاو يراجلا ربمسسيد92 موي
يفناج8 موي يئاهنلا لفح˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘هأا˘ت˘م ة˘ت˘سس
د˘ي˘سسج˘ت˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف0202.
يحرسسملا جرخم˘ل˘ل سضر˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘سصألا ةر˘ك˘ف˘لا
ةركف نم ق˘ل˘ط˘ن˘ت م˘ي˘هار˘ب ن˘ب يزو˘ف ز˘ي˘م˘ت˘م˘لا
ةقيرط˘ب ه˘ف˘ي˘ظو˘تو ير˘ئاز˘ج˘لا ثار˘ت˘لا ءا˘ي˘حإا

لمسشت ةلم˘ت˘ك˘م ة˘ي˘ن˘ف ة˘ف˘ي˘لو˘ت ن˘م˘سض ة˘ير˘سصع
سصقرلاو ءا˘ن˘غ˘لا ن˘ي˘ب ة˘عو˘ن˘ت˘م ة˘ي˘ن˘ف ر˘سصا˘ن˘ع
ثارتلا ءارث عونت سسكعت ةيرئازج ىقيسسوم عقو تحت اذه لك ةبسشخلا ىلع يحرسسملا ءادألاو ةءاسضإلاو
بابسشلا ةيريدم .زيممو ثيدح بلاق يف فزعت عوبطلا فلتخم نم عطاقم راسضحتسسا متيسس ثيح ،يرئازجلا

فدهت ثيح ،رئازجلا قمع نم ةباّسشلا تاقاطلا زاربإا ثدحلا اذه لÓخ نم لواحت رئازجلا ةيلول ةسضايرلاو
ىلع ريبّعتلا ،ءاقلإلا يف اًسسورد ةباسشلا بهاوملا نيقلت ىلإا ةفلتخم ناولأاو ةينف تاعيونت لمحت يتلا سضورعلا
اهرطؤوي تاسشرو لÓخ نم اهريغو ،يقيسسوملا قيوسستلا ،ةيملاعلا ىقيسسوملا خيرات ،ةيئانغلا ايديموكلا ،حكرلا

.ةينفلا تلاجملا فلتخم يف نوسصتخم
ف.ميلسس

لبقملا يفناج8 موي ماقيسس يئاهنلا لفحلا

رئازجلا يف ةباسشلا بهاوملا فاسشتكل ريبك ينف عورسشم
ةعاسس84 لÓخ

رورملا ثداوـح ببـسسب احيرج53و ليتق11
ةــفـلــتخم تايلو يف

84 ـلا لÓخ ةتيمم رورم ثداوح ةدع يف مهفتح وقل اسصخسش11 نأا  ةيندملا ةيامحلل  ةماعلا ةيريدملا تفسشك

نورخآا53 بيسصأاو سصاخسشأا7 يفوت نيأا وزو يزيت ةيلوب لقثأا تناك ثيح .نطولا نم ةقرفتم قطانمب ةعاسس
وزو يزيت ةيدلبب يلاف داو ىمسسملا ناكملاب لوألا ثداحلا  عقو نيأا ،نيلسصفنم رورم يثداح يف ةتوافتم حورجب
ةلات ىمسسملا ناكملاب يناثلا ثداحلا عقو اميف ،عيرسسلا قيرطلا ىلع نيرفاسسملا لقنل ةلفاح بÓقنا  يف لثمتم

،ةيندملا ةيامحلا رسصانع تلخدت دقو اذه ،ردحنم يف اهطوقسسو ةرايسس بÓقنا رثا ينغوب ةيدلبب فÓيغ
ةزهجأا نم ثعبنملا نو˘بر˘ك˘لا د˘ي˘سسكا يدا˘حأا زا˘غ˘ب قا˘ن˘ت˘خÓ˘ل او˘سضر˘ع˘ت ا˘سصخ˘سش22 ذاقنإل ،ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ

،نازيلغو تليسسمسسيت ،ىلفدلا نيع ،ةيدملا ،ةماعنلا تايلو نم لكب مهلزانم لخاد مامحلا تانخسسمو ةئفدتلا
،وزو يزيت ,يقاوبلا مأا نم لكب ةفلتخم قئارح6 دامخإا نم ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تنكمت قايسسلا تاذ يفو
.سسفنتلا يف ةبوعسصب سصاخسشأا01 ةباسصإا يف تببسست يداولاو ةديلبلا ،ىلفدلا نيع ،ةسسبت

ب.زوزام

عوبسسألا ةياهن ةبانعب ةيندملا ةيامحلا نم ةقرف تماق
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بلا سسراد˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ةرا˘˘˘يز˘˘˘ب
يداحأا زا˘غ ر˘طا˘خ˘م ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘يو˘عو˘ت˘ل،ي˘ب˘يا˘ط˘سش
ن˘م ة˘مز˘˘ح م˘˘ه˘˘ل م˘˘يد˘˘ق˘˘تو تي˘˘م˘˘م˘˘لا نو˘˘بر˘˘ك˘˘لا د˘˘ي˘˘سسكأا
ثي˘ح .م˘ه˘ت˘مÓ˘سس ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل تادا˘سشرإلاو ح˘ئا˘˘سصن˘˘لا

ةيرق يتسسردمو2 يحلا ةسسردم ةرايزب ةيادبلا تناك
ءاطعإا مت نيأا،يبياطسش  ةيدلبب ةلزعلا ةيرقو ةيوازلا

نو˘بر˘ك˘لا د˘ي˘سسكأا يدا˘حأازا˘غ˘ب فر˘ع˘ت ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘ل˘˘ل سسورد
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح،هر˘˘طا˘˘خ˘˘م ن˘˘˘مرذ˘˘˘ح˘˘˘تو
م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع م˘ه˘لÓ˘خ ن˘مو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا يدا˘ف˘ت˘ل تادا˘سشرإلا
نأاو ةسصاخ ،زاغلا اهيف ببسستي يلا ةيلزنملا ثداوحلل
ةزهجأا تلام˘ع˘ت˘سسا ن˘م ف˘عا˘سضت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
ف˘ير˘خ˘لا ي˘ل˘سصف ي˘ف د˘قاو˘م˘لاو ن˘ي˘خ˘˘سست˘˘لاو ة˘˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لا

تاقوألا سضعب يف ةزهجألا هذه ببسستت ثيح ،ءاتسشلاو
نوبركلا ديسسكأا يداحأا زاغ برسست لعفب تاقانتخا يف
نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو ،ىلتق انايحأا فلخيام وهو،اهنم
اهتÓم˘ح ل˘سصاو˘ت ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م
ىل˘ع ن˘كا˘مألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘˘لاو ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت˘˘لا

تا˘˘حا˘˘سسلاو ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو د˘˘جا˘˘˘سسم˘˘˘لارر˘˘˘غ
حئاسصن˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ا˘هر˘سصا˘ن˘ع مد˘ق˘ي ن˘يأا ، ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ة˘ي˘لز˘ن˘م ثداو˘ح عو˘˘قو يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا تادا˘˘سشرإلاو

ةزهجألا ءانتقا مدع يف اسساسسأا ةلثمتملاو،زاغلا ببسسب
ةيمازلإاو ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غو ة˘فور˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غو ةد˘ل˘ق˘م˘لا
تاناخسسو ةئفدتلا ةزهجأا فيظنتو ةيرودلا ةبقارملا
دقف˘ت ةرور˘سضو،زا˘غ˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت ىر˘خأا تاودأا يأاو ها˘ي˘م˘لا

نم دكأاتلاو ناخدلا فرسص تاونقو نخادملا ةنياعمو
اهريغو رويطلا سشاسشعأاب ا˘هداد˘سسنا مد˘عو ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘سص
ة˘ط˘قا˘˘سست˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘سشألا قاروأا وأا لا˘˘غ˘˘سشألا تÓ˘˘سضف ن˘˘م
احاب˘سص فر˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ئو˘ه˘ت˘لا ر˘ي˘فو˘ت ع˘م،ا˘هر˘ي˘غو
ءاوهلا ديدجت لجا نم ،قئاقد رسشع ةدمل ولو اءاسسمو
عدو اذ˘ه ،ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ةد˘سسا˘ف˘لا تازا˘غ˘لا ن˘م سصل˘خ˘ت˘˘لاو
ةزهجأا بيكرت ةرورسض ىلإا نينطاوملا  ةيامحلا لاجر
عا˘ف˘ترا ىل˘ع كلذو زا˘غ˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا راذ˘˘نإلاو ف˘˘سشك˘˘لا

ناو ن˘ي˘خ˘سست˘˘لاو ة˘˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جألا قو˘˘ف ر˘˘ت˘˘م د˘˘حاو
فرغب فرغلاب ىتح  راذنإلا  زاهج بكري  رمألا  مزلتسسا
تا˘نا˘خ˘˘سس  ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م ا˘˘نو˘˘ثد˘˘ح˘˘م رذ˘˘ح ا˘˘م˘˘ك،مو˘˘ن˘˘لا

ىلإا  ة˘فا˘سضإا ،لز˘ن˘م˘لا ل˘خاد ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق ة˘ي˘ئا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك
ثيح ةئفدتلا لجا نم دقاوملا  مادختسسا نم  ريذحتلا

ل˘˘خاد نو˘˘بر˘˘ك˘˘لا د˘˘ي˘˘˘سسكأا لوأا ثا˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘نا ىلإا كلذ يدؤو˘˘˘ي
تيبلاب نونطاقلا سضرعي  يلاتلابو ،ةرجحلا وأا لزنملا
  .قانتخلا رطخ  ىلإا

ةسشيعوب زوزام

هرطاخم نم مهريذحتو نوبركلا ديسسكأا لوأا زاغب  ذيمÓتلا فيرعت

يبيطاسشب سسرادم ةدع روزت ةبانعب ةنيدملا ةيامحلا

دمحم ةزمح عراسش ىلإا ةفاسضإا

ويسساقو تروكسساملاف ءايحأاب ةعسساو ةفاظن تلمح
اهل ترخسس ،ويسساقو تروكسساملاف ءايحأا ىوتسسم ىلع ةعسساو ةفاظن ةلمحب ةبانع ةيدلب حلاسصم سسمأا لوأا تماق
ةئيبلا ةيامح ةيريدمو ،سسماخلا يرسضحلا عاطقلا يف ةلثمم ةيدلبلا فرط نم ةيرسشب و ةيدام تايناكمإا

فيظنتو ةبرتألا عفر ،ةراسضلا سشئاسشحلا عزن ،تاحاسسملا فيظنت مت ثيح، فيظنتلا ةحلسصمو طيحملاو
ىوتسسم ىلع ناتريبك ناتلومحو ويسساق يح ىوتسسم ىلع تايافنلا نم ةريبك تلومح عبرأا عفر مت نيأا،قيرطلا

ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم عم قيسسنتلاب اذهو.ةمداقلا مايألا لÓخ لسصاوتتسس ةيلمعلا نا امك،تروكسسملاف يح
05 بلجب تماق امك ،ناحسشو ةريبك تانحاسش يف لثمت يدام داتع ةلمحلا هذه لÓخ اهرودب ترخسس، يتلا

هذه لÓخ ةبانع ةيدلب ح˘لا˘سصم تما˘ق ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا ءا˘ي˘حألا ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ا˘ه˘سسر˘غ م˘ت ةر˘ي˘ج˘سش
عم قيسسنتلاب ،ةيدلبلا حلاسصم تناك بناج نم.ءايحألا هذه ىوتسسم ىلع تÓمهم تÓسس01 عسضوب ةيلمعلا

ةلل قيرطب دمحم ةزمح عراسش دادتما ىلع ةعسسوم ةفاظن ةلمحب كلذ لبق تماق دق ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم
تافلخملا عفرو ةراسضلا سشئاسشحلا عزن ،ةرسشتنملا ةمامقلا نم تاحاسسملا فيظنت اهب لاغسشألا تلمسش ،ةنوب
.ةطلتخملا

ب .سص

ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو ناف اهيلع نم لك
ةئي˘سشم˘ب ىسضر˘لا ل˘ك˘بو ىسسألاو نز˘ح˘لا غ˘لا˘ب˘ب
ةعسساولا هللا ةمحر ىلإا لقتنا لجو زع هللا
زهان رمع نع يلع يلسش هللا نذإاب هل روفغملا

02 موي  يدمح سشينرم ليمزلا دج ةنسس97

ل˘ل˘ج˘˘لا با˘˘سصم˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘فو9102 ربمسسيد
ر˘˘حأا˘˘ب ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا ةد˘˘ير˘˘ج م˘˘قا˘˘˘ط مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ي
ن˘ي˘ل˘ئا˘سس يد˘م˘ح ل˘ي˘مز˘ل˘ل ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ق˘˘لا يزا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
هتمحرب موحرملا دمغتي نأا لجو زع ىلوملا
مهلي نأاو هنا˘ن˘ج ح˘ي˘سسف ه˘ن˘ك˘سسي نأاو ة˘ع˘سساو˘لا

.ناولسسلاو ربسصلا ليمج ةلئاعلا ةفاك

نوعجار هايلإ ااّنإو هلل ااّنإ

ةافو نقعإ

  ةينمألا ةمولعملا عيزوت يف نيلايكمب ليكت يئلولا نمألاب لاسصتلا ةيلخ

 نوددني ةلسشنخب نويفحسصلا
ينطولا نمألل ماعلا ريدملا لخدتب نوبلاطيو

نم مهرمذتو مهراكنتسسا نع ةلسشنخ ةيلو يف ةعومسسملا و ةبوتكملا مÓعإلا لئاسسو يلثمم نم ديدعلا ربع
نيلايكمب ليكلا أادبم اهدامتعاو مÓعإلا لئاسسو فلتخم عم ةلسشنخ ةيلو نمأاب لاسصتلا ةيلخ لماعت ةقيرط
ربخلا لقن يف ىرخألا باسسح ىلع ةيمÓعإا ةليسسول ةيلسضفألا حنمو اهتقو يف نييفحسصلل ةمولعملا حنم يف
ةلسشنخ ةيلو نمأاب لاسصتلا ةيلخ ىلع نيفرسشملا نأا ةيلولا ييفحسصو يلسسارم نم ديدعلا دكأا ثيح .هتقوب
سضعب ديوزت يف ءلؤوه عراسسي نيأا ، ةينمألا تامولعملاب نييفحسصلا ديوزت يف ةينهم ريغ ةقيرطب نوفرسصتي
اهب لمعي يتلا دئارجلاو تاونقلا يف اهتعاذإل فتاهلا ربع ةينمألا ةمولعملاب تاونقلاو فحسصلا يلسسارم نم
فلتخمل ةيسضقلا لوح نايب لاسسرإاب ةيلخلا ىلع فرسشملا موقي هثب و ربخلا رسشن نم مايأا رورم دعبو ، ءلؤوه
ويفحسص بلاط دقو .تاونقلاو دئارجلا اهترسشن نأاو قبسس ةيسضق رسشن ةداعإل لياميإلا ربع مÓعإلا لئاسسو

ةقيرطل دح عسضوو لخدتلاب  ةنيطنسسقب ةطرسشلل يوهجلا سشتفملاو ينطولا نمأÓل ماعلا ريدملا نم ةلسشنخ
. نيلسسارملا عم ةلسشنخ ةيلو نمأاب لاسصتلا ةيلخ لماعت يف نيلايكمب ليكلا

  تاسشوهلب نارمع

بورخلا ةيعمج0 - 1 ةبانع داحتا

نيمث راسصتناب باهذلا ةلحرم يهنتو ““اكسسيل““ مامأا مهألا ققحت ““ةنوب““
يام91 بعلمب تبسسلا سسمأا موي ةريهظ بورخلا ةيعمج هفيسضل هلابقتسسا لÓخ مهألا ةبانع داحتا قيرف ققح
لابسشأا مسسح ثيح ،ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب باهذ ةلحرم نم ةريخألاو51 ةلوجلا باسسحل،6591

مجاهملل مهزوفب سضرألا باحسصأا نيديو ،در نود فده ةجيتنب مهحلاسصل ةهجاوملا ةسساوم لامك بردملا
قيرط نع لوألا طوسشلا رمع نم73 ةقيقدلا يف لجسس يذلاو ةلباقملا يف ديحولا فدهلا بحاسص فداه
دنع ““اكسسيل““ ديسصر دمجت امنيب ،ةطقن12 ىلإا هديسصر ةبانع داحتا عفر راسصتنلا اذهبو ،ءازج ةبرسض

ةلحرم نم ىلوألاو61 ةلوجلا مسسرب تنانجات عافد هريظن لبقتسسيسس ةبانع داحتا نإاف ةراسشإÓل،91 ةطقنلا
ةدعاسسم اهنأاسش نم ىرخأا طاقن ثÓثب قيرفلا ديسصر ميعدت لجأا نم ةيتاوم ةسصرفلا نوكتسس ثيح ،بايإلا
ع.سش.م.““مويدوبلا““ نم رثكأا بارتقلا ىلع قيرفلا

(51 ةلوجلا) ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا
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