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نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأا
تا˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ششت˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘شصإاو
ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع رو˘شسي˘فور˘ب˘لا
ةرايزلا سشماه ىلع سسمأا ديزوب
ةيلو ىلا ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا
ل˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘بو ه˘نإا سسادر˘مو˘˘ب
تا˘شساردو ةذ˘خ˘ت˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا
تيرجأا يتلا نيثحابلاو ةذتاشسألا

نأا لإا ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ل˘جأا ن˘˘م
د˘ع˘˘ب ع˘˘ط˘˘ت˘˘شست م˘˘ل م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود
نب لاقو .سسوري˘ف˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا

لود عيمج» ددشصلا اذه يف ديزوب
ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘لو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف ا˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ترا تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘شس
كلت ةشصاخ سسوريفلاب تاباشصإلا
رجحلا تاءارجا نم تففخ يتلا
.«ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘˘شصلا

لدي اذه لك ديزوب نب فاشضأاو
يملع مكحت دجوي ل هنأا» ىلع
ن˘ب لا˘˘قو .«سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
طقف سصخي ل» كلذ نأا ديزوب
.«لكك م˘لا˘ع˘لا ل˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود
لوؤو˘شسم˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘تأا˘˘تو
ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘˘ع لوألا

فرع˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
ةب˘شسن ي˘ف ا˘عا˘ف˘ترا ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ي˘ف
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘با˘شصإلا
ىوتشسم ىلع دجتشسملا «انوروك»
مز˘ت˘ل˘ي م˘ل ي˘ت˘لا تا˘يلو˘لا سضع˘ب
يتلا تاءارجإلاب اهيف نونطاوملا
ةياقولاب قلعتي اميف ةلودلا اهترقأا

ءاد˘تراو ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لاو
فيطشس تايلو ةشصاخ تامامكلا
تحبشصأا يتلا ةديلبلاو ةمشصاعلا
ا˘م و˘هو ءا˘بو˘ل˘ل ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ارؤو˘˘ب
لبق نم اعيرشس Óخدت يعدتشسي
تاوف ل˘ب˘ق ة˘شصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

سضع˘˘ب سضر˘˘ف لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ناوألا
فيفختلل ةيلاجعتشسلا تاءارجإلا

نم ليلقتلاو تاباشصإلا ةدح نم
فطعت ام وهو ىودعلا تايناكمإا

يتلا يئابولا قيقحتلا ةنجل هيلع
دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ا˘ه˘ن˘ي˘ع
يف تعرشش يتلاو نوبت ديجملا

فيطشس ة˘يلو ن˘م ة˘ياد˘ب ا˘ه˘ل˘م˘ع
ةيئابولا ة˘ي˘لا˘ح˘لا تح˘ب˘شصأا ي˘ت˘لا
را˘ت˘ه˘ت˘شسا بب˘شسب ة˘ي˘ثرا˘ك ا˘ه˘˘ي˘˘ف
تاءارجإاب مهديقت دعو نينطاوملا
ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ي˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
.دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا
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ناد˘ل˘ب˘لا ل˘ك نأا لو˘˘ق˘˘ي فا˘˘شضأاو
ةدوعلا تاءار˘جإا˘ب تح˘م˘شس ي˘ت˘لا
ام اذإا نكلو ، ةيعيبطلا ةايحلا ىلا
ةدا˘˘يز˘˘˘ك ةرور˘˘˘شضلا تعد˘˘˘ت˘˘˘شسا

امبر تايفولاو تاباشصإلا تلاح
ى˘لإا تا˘يلو˘˘لا سضع˘˘ب دو˘˘ع˘˘ت˘˘شس
ولو ةرور˘شضك ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا
لا˘˘قو .ر˘˘ي˘˘شصق ي˘˘ن˘˘مز فر˘˘˘ظ˘˘˘ل
اعافترا انظحل» راروف روتكدلا

يف ،ةريخألا مايألا لÓخ ،افيفط
اذهب نيباشصملا سصاخششألا ددع
ىلا عجار كلذ نأا افيشضم ءابولا

نم ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا مدع
بق˘˘ع ,سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ششف˘˘ت
تا˘طا˘˘ششن˘˘لا سضع˘˘ب فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا
ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قلاو ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

.تايلولا سضعب يف ةيعامتجلاو
رمألا نأا ددشصلا اذه يف فاشضأاو
امام˘ت ة˘ع˘قو˘ت˘م ةر˘ها˘ظ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
سضرملا اذه يمانت ةلاح نأا ثيحب
ىرخأا نادلب يف اشضيأا تلجشس دق
.ايلاط˘ياو ا˘شسنر˘فو ن˘ي˘شصلا ل˘ث˘م
ةنجلل يمشسرلا قطانلا راششأا امك

انوروك سسوريف ةع˘با˘ت˘مو د˘شصر
يتلاو تايفولا ددع عافترا ىلإا
و ن˘˘ي˘˘ن˘˘شسم سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا سصخ˘˘˘ت

Óثم امدق˘م ن˘شسلا ي˘ف ن˘ي˘ن˘عا˘ط

801 زهان رمع نع سصخشش ةافول
قيرط نع ىودع ةيحشض ،اماع
ريبادتلاب اوديقتي مل هترشسأا دارفأا
راروف روتكدلا حشضوأاو .ةيئاقولا
نيفوت˘م˘لا سصا˘خ˘ششألا ع˘ي˘م˘ج نأا

او˘نا˘ك ،سسور˘ي˘ف˘لا ءار˘˘ج ار˘˘خؤو˘˘م
ايعاد ةنمزم سضارمأا نم نوناعي
مراشصلا ديقت˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
فاشضأاو .ةيطا˘ي˘ت˘حلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
ن˘طاو˘م ل˘ك ى˘ل˘ع بج˘ي» لو˘ق˘ي
عنمل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا مار˘ت˘حا
تاكولشس يهو سسوريفلا لاقتنا
يد˘˘يألا ل˘˘شسغ ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘شسب
مازتللاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لاو
سصخألا˘بو ي˘لز˘ن˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
.«ايرابجإا تاب يذلا عانقلا عشضو
ة˘ح˘شصلا ر˘˘يد˘˘م قد ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع» يداو˘˘لا ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
اريششم رطخلا سسوقا˘ن «ي˘ن˘يو˘ع˘ل
يف ةيلولاب ةيئابولا ةيعشضولا نأا

لكششب تلاحلا ديازت دعب ،رطخ

رطفلا دي˘ع د˘ع˘ب ةر˘ششا˘ب˘م بي˘هر
لابقتشسا ىلا لشصو نيأا .كرابملا

تÓئاع اذكو ،مويلا يف ةلاح44
لعج يذلا عشضولا وهو  .اهلمكأاب
ينÓيجلا رمع نب ىفششتشسم نم
ةردقب هرخا نع ئلتمم يزكرملا

.ريرشس042 قوفت باع˘ي˘ت˘شسا
«بلحد د˘ع˘شس» ى˘ف˘ششت˘شسم اذ˘كو
ديازتلل ار˘ظ˘نو .ة˘ع˘ما˘ج ة˘ن˘يد˘م˘ب
ديفوكلا˘ب ى˘شضر˘م˘لاو ن˘يد˘فاو˘لا

ىلع ةيحشصلا تاهجلا ربجأا91
نم لك ىلا ني˘با˘شصم˘لا ل˘يو˘ح˘ت
ف˘ير˘ششلا ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث
ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ة˘يلو˘لا ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ب
لئاشسولا ةفاك ريفوتب ىفششتشسمل
ى˘لا ة˘فا˘˘شضا ةر˘˘شسألاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
رمألا. ةيبطلا مقاوطلاو تادعملا
زكرمل ىشضرملا ليوحتب قلعتي
ن˘يو˘كت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
ةديدج ةيانب ه˘نا م˘كح˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘ب
ريفوتو في˘ي˘كت˘لا ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘تو
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لاو تاد˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
نا ردشصملا تاذ ربعو .ىشضرملل
يف ةروطخ دادزي يئابولا عشضولا

ن˘م لا˘ن يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا بع˘ت ل˘ظ

ل˘شصو ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘˘ق˘˘طلا
هلزنمل باهذلا مدعل مهنم ريثكلا

،مهدلوأاو مهتلئاع عم لشصاوتلاو
ةردا˘˘˘غ˘˘˘م ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘حو

ةلماك رهششأا4 ذنم ىفششتشسملا
ة˘ح˘شصلا ر˘يد˘م د˘ششا˘نو. ا˘ب˘ير˘˘ق˘˘ت
ل˘˘ك يداو˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ب نا˘˘˘كشسلاو
لامعت˘شسا ةرور˘شضب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيام˘ح˘ل يرود ل˘كششب ة˘ما˘م˘كلا
اذ˘ه ن˘م م˘ه˘تÓ˘˘ئا˘˘عو م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأا
حتف نا فاشضأاو .لتاقلا سسوريفلا
نيوكت˘لا ز˘كار˘م˘لا و تا˘يو˘نا˘ث˘لا

يرابجإا ءارجإا ىشضرملا ءاوتحل
لا˘م˘ع˘˘ت˘˘شسا ر˘˘ملا مز˘˘ل˘˘ت˘˘شسا ناو
ةيشضايرلا تآا˘ششن˘م˘لاو بعÓ˘م˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ى˘ل˘ع بل˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
سسانلا ةلابملو نواهت تلغتشسا
ام وهو ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب را˘ششت˘نÓ˘ل
نأا ةرورشض ىلع ديدششتلل هاعد
حور˘˘ب نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي
ود˘ع˘لا نأا ة˘شصا˘خ, ة˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا
ام وهو ادج ريطخ ههجاون يذلا
سصلختلا لجأا نم دنجتلا بلطتي
ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
.لكك ملاعلاو رئازجلا
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ن˘˘ع ،ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘عأا

ةديد˘ج ة˘با˘شصإا721 ل˘ي˘ج˘شست

ةلاح21و ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب

.ةريخألا ةعاشس42 لÓخ ،ةافو
ةع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر ف˘ششك و
لامج ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف د˘شصرو
عفترا تاباشصإلا ددع نإا ،راروف

ةدكؤو˘م ة˘با˘شصإا13611 ىلإا
ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا .ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ع˘ف˘ترا د˘ق˘ف ،تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا سصخ˘˘ي

،ةافو ةلاح738 ىلإا يلامجإلا

42 لÓخ ةافو21 ليجشست دعب

821 تلثامتو .ةري˘خألا ة˘عا˘شس
سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ءا˘˘ف˘˘ششل˘˘ل ة˘˘˘لا˘˘˘ح

ةعاشس42 لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ى˘لا دد˘ع˘لا ع˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل ،ةر˘˘ي˘˘خألا

ةلاح83 دجاوتت اميف،4238
.ةز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘خاد
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م لا˘ق ةرا˘˘ششإÓ˘˘لو
دق مهنأا ،اير˘ي˘ج˘ي˘ن ي˘ف ءا˘م˘ل˘ع˘لا
حا˘ق˘ل فا˘ششت˘كا ى˘لإا او˘˘ل˘˘شصو˘˘ت

ا˘م بشسحو .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ل

،ةي˘ل˘ح˘م مÓ˘عإا ل˘ئا˘شسو ه˘تدروأا

ة˘ئ˘ب˘ع˘ت م˘ت˘ي نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘˘م˘˘ف

قاطن ىلع همادخ˘ت˘شسل حا˘ق˘ل˘لا

ىلع ار˘ه˘شش81 لÓ˘˘خ ع˘˘˘شساو

ة˘عو˘م˘ج˘م سسي˘ئر لا˘قو .ل˘˘قألا

روتكدلا ،ثاحبأÓل «91 ديفوك»

هقيرف نأا «يلولوك وبيدلوأا»
هذهل لولح عشضيشس هنأا نمؤوي
،ملاعلا دكأاو .ةيملاعلا ةحئاجلا
اوما˘ق د˘قو ،ي˘ق˘ي˘ق˘ح حا˘ق˘ل˘لا نأا
دروأاو .تارم ةدعل هنم ققحتلاب
نيذلا ددع نإا ،ثدحتملا تاذ
نم رثكأا تاحاقل ىلإا نوجاتحي
ى˘لإا نو˘جا˘ت˘˘ح˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا كئ˘˘لوأا

ىلع ثحبلا زكر اذهلو ،ةيودألا

حاقللا قÓطإا نأا فاشضأاو .حاقل

81 نع لقي ل ام قرغتشسيشس

قاطن ىلع ه˘ماد˘خ˘ت˘شسل ار˘ه˘شش

ن˘م ه˘ب˘ل˘ط˘ت˘ي ا˘م˘ل ار˘ظ˘ن ،ع˘شساو

تاقفاوملاو لي˘ل˘ح˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا

.ةيبطلا تاطلشسلا اهبلطت يتلا

ةيمارلا�ةذختملا�ريبادتلا�نمضض

يحضصلا�رجحلا�تاءارجإا�نم�فيفختلا�ىلإا

رارمتضسإا ةرورضض ىلع دكؤؤت لدعلا ةرازو

  ةيليؤج13 ةياغ ىلإا يئاضضقلا لمعلا
ةركذملا سصن لÓخ نم ةيئاشضقلا تاهجلا لدعلا ةرازو تلشسار

فانئتشساب ةقلعتملا ماتخألا ظفاح لدعلا ريزو نع ةرداشصلا

رار˘م˘ت˘شسا ةرور˘شض ى˘ل˘ع ةر˘كذ˘م˘لا تد˘كأاو.ي˘ئا˘شضق˘لا ل˘م˘ع˘لا

نم ءادتبا هفانئتشساو ةيليوج13 ةياغ ىلإا يئاشضقلا طاششنلا

ةيونشسلا ةل˘ط˘ع˘لا دد˘ح˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ر˘ه˘شش ن˘م ح˘تا˘ف˘لا

بيرقلا يف ةيئاشضقلا تاهجلا ىلإا غلبتشس ةميلعت ىشضتقمب

جردني يئاشضقلا لمعلا فانئتشسا نأا ةركذملا تفاشضأاو.لجاعلا

ةيمارلا ةيمومعلا تاطلشسلا فرط نم ةذختملا ريبادتلا نمشض

ريبادتلاب مازتللا عم يحشصلا رجحلا تاءارجإا نم فيفختلا ىلإا

ىلإا ةركذملا دنتشستو.انوروك سسوريف ءابو راششتنا نم ةيئاقولا

باونلاو ءاشسؤورلا عم ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو عامتجا جئاتن

ناوج51 خيراتب دقعنملا ةيئاشضقلا سسلاجملا ىدل نيماعلا

لمعلا فانئ˘ت˘شسا ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع ا˘عا˘م˘جإا ر˘ف˘شسأا ثي˘ح ،طرا˘ف˘لا

د˘قو.ة˘يزار˘ت˘حلا د˘عاو˘ق˘لا˘ب مرا˘شصلا ماز˘ت˘˘للا ع˘˘م ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

ةيل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘ف˘ي˘كل˘ل تا˘ح˘ف˘شص ع˘برأا ي˘ف ةر˘كذ˘م˘لا تشضر˘ع˘ت

يف ،تايانجلا ةمكحم تلاجم يف يئاشضقلا لمعلا فانئتشسل

سصوشصخب ،ةيئازجلا ايا˘شضق˘لا ي˘ف ،ة˘ي˘ند˘م˘لا فر˘غ˘لاو ما˘شسقألا

يرادإلا لمعلا سصوشصخب ،قيقحتل˘ل ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘لا جار˘خ˘ت˘شسا

يف لمعلا فانئتشسا ةلأاشسم ةركذملا تمظنو.ةيونشسلا ةلطعلاو

مارتحا عم قيقحتلل نيشسوبحملا جارختشساو ةيئازجلا اياشضقلا

ىودجب تشصوأاو ،ةماعلا تاطلشسلا فرط نم ةذختملا ريبادتلا

دشصق دعُب نع ةيئرملا ةرشضاح˘م˘لا بو˘ل˘شسأا ل˘ي˘شضف˘تو ذ˘ي˘ب˘ح˘ت

هذه تلوأا دقو.ةيداعلا ةي˘ع˘شضو˘ل˘ل ة˘ي˘ج˘يرد˘ت˘لا ةدو˘ع˘لا نا˘م˘شض

نامشضب اميشسل يرادإلا لمعلا فانئتشسل ةشصاخ ةيانع ةركذملا

ليجشست ةح˘ل˘شصم ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تا˘مد˘خ˘لا ن˘م ى˘ندألا د˘ح˘لا

تامÓعتشسلاو نوعطلا لابقتشسا ةحلشصمو ىواعدلاو اياشضقلا

.اهيف لوشصفملا اياشضقلاب ةشصاخلا ماكحألا ميلشستو
S°∏«º.±

طرافلا�عوبضسألا�اهيف�رظنلا�تلجأا�امدعب

ةيضضق حتفت دمحمأا يديضس ةمكحم
 ددعو لÓضس ،ىيحيوأا ،دادح

مؤيلا نيقباضسلا نيلوؤؤضسملا رابك نم
حئاشضفلا  ربكا نم ةدحاو مويلا دمحمأا يديشس ةمكحم حتفت

زيزعلا دبع ليقتشسملا سسي˘ئر˘لا ما˘ظ˘ن˘ل  ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘شصت˘قلا

قباشسلا سسيئرلا دادح يلع ةي˘شضق˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ,ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب

هتلجأا يذلا فلملا اذه يف مهتاو.تاشسشسؤوملا ءاشسؤور ىدتنمل

يتموكح اشسيئر طرا˘ف˘لا عو˘ب˘شسألا د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘شس  ة˘م˘كح˘م

كلاملا دبعب رمألا قلعتيو ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباشسلا سسيئرلا

مهت ةدعب ءارزولا تارششع بناج ىلا ىيحيوأا دمحاو لÓشس

نيقباشسلا ة˘عا˘ن˘شصلا ءارزو م˘ه˘ن˘م دا˘شسف˘لا˘ب ة˘ل˘شص تاذ ة˘ل˘ي˘ق˘ث

اشسنرف ىلا رافلا قباشسلا ريزولاو يفشسوي فشسويو ةدب بوجحم

اقباشس ةيمومعلا لاغششألا اريزو اذكو براوششوب مÓشسلا دبع

دادح يلع ه˘جاو˘يو.ةلو ةد˘عو لو˘غ را˘م˘عو ي˘ع˘ل˘ط ة˘ع˘م˘جو˘ب

تازايتماو ايازم ىلع لوشصحلاب قلعتت داشسف مهتب هقيقششو

ةرادإلا تايبÓط راكتحا  لجأا نم ةيئانيمو ةيكرمجو ةيراقع

،يكنب سضرق254و ةيمومع ةقفشص572 ـب رفظلاو ةيمومعلا

عباتلا تنمشسإلا عنشصم  مهشسأا ىلع  ةرطيشسلا ىلإا ةفاشضإلاب

اهددحي يتلا رطألا جراخ كلذو نازيلغ ةيلوب «اكيج» عمجمل

.يرئازجلا نوناقلا
S°∏«º.±

:قافولا�ةموكح�سسيئرل�نوبت�سسيئرلا

«ةيبارتلا هتدحو نامضضو يبيللا بعضشلا ةدارإا مارتحإا ةرورضض عم رئازجلا»
¯ S°∏«º.±

نوبت ديجم˘لا د˘ب˘ع سسي˘ئر˘لا دد˘شش

بعششلا ةدارإا مارتحا ةرورشض ىلع

ةيبارتلا هتدحو نامشضو قيقششلا

هلابقتشسا لÓخ ةينطولا هتدايشسو

زئاف ةيبيللا قافولا ةموكح سسيئر

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘شصو يذ˘˘لا ،جار˘˘شسلا

مايأا دعب ،ةئجافم ةرايز يف سسمأا

ةليقع اهب ماق ةلثامم ةرايز نم

باو˘ن˘لا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر ح˘˘لا˘˘شص

نايب يف ةشسائرلا بشسح و .يبيللا

راطإا يف ةرايزلا هذه لخدت اهل
يتلا ةلشصاوتملا ةفثكملا دوهجلا
فانئتشسا» لجأا نم رئازجلا اهلذبت
ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ءا˘ق˘ششألا ن˘ي˘ب راو˘ح˘˘لا

ة˘مزأÓ˘˘ل ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإل
مارتحا ىلع امئا˘ق نو˘كي ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
نا˘م˘شضو ق˘ي˘ق˘˘ششلا بع˘˘ششلا ةدارإا

،ةينطولا هتدايشسو ةيبارتلا هتدحو
ةيركشسعلا تÓخد˘ت˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
.نا˘ي˘ب˘لا ح˘شضوأا ا˘م˘ك «ة˘ي˘ب˘˘ن˘˘جألا

ار˘خؤو˘م نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا سضر˘˘عو
رشصمو سسنوت عم دوهجلا قيشسنت

ثي˘ح ة˘ن˘˘هار˘˘لا ة˘˘مزألا زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ل
رمتؤوم دقع ى˘لإا ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ع˘شست

ناك امدعب يبيل يبيل ينطو راوح
ةيا˘ه˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف هد˘ق˘ع ارر˘ق˘م
متي نأا لبق ،يشضاملا يرفيف رهشش
ةيناديملا تاروطتلا ببشسب هؤواغلإا

عوبشسأا لبقو .ةيميلقإا تÓخدتو
يبيللا باونلا سسلجم سسيئر ماق
علطا ةلثامم ةرايزب حلاشص ةليقع
نييرئازجلا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ
تنلعأاو اهمدق يتلا ةردابملا ىلع
عمجب ادوعو ىقلت ثيح رشصم يف

ىلع م˘ه˘ع˘م˘جو ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ل˘م˘شش
لح ىلإا لوشصولاو راوحلا ةلواط
.نيلرب رم˘تؤو˘م تا˘جر˘خ˘م˘ل ا˘ق˘ب˘ط
تقو يف يتأات رئازجلا تاكرحت

ه˘لو˘شصح نو˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا ف˘˘ششك
ل˘ك ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإا ف˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
يبيل راوح ةماقإل ةيبيللا فارطألا
نم يباجيا در ىلا اريششم يبيل

يرششم˘لا د˘لا˘خو جار˘شسلاو ر˘ت˘ف˘ح
ررقملا نم ناكو .حلاشص ةليقعو
ةفيلخ عمتجي نأا قباشس تقو يف
رئازجلا يف جارشسلا زيافو رتفح

نكل ،مÓشس قافتا ىلع عيقوتلل

ه˘نإا تلا˘قو ىر˘˘خأا ة˘˘لود تل˘˘خد˘˘ت

ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا نو˘كي نأا بجو˘ت˘ي

فار˘˘طأا تل˘˘خد˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘˘شضرأا

يف هنأا نوبت سسيئرلا ددششو .ىرخأا

نيأا اهمهي ل رئازج˘لا˘ف ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

ىلع مت ولو ىتح عيقوتلا نوكي

ام نكل ،ءامشسلا يف ةرئاط نتم

متي نأا وه ىلوألا ةجردلاب اهمهي

.«يبيللا مدلا ظفح



¯ S°∏«º.±

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا سسمأا تحر˘˘˘طو
ءا˘ي˘لوأا تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو ى˘ل˘ع ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا

عامتجا لÓخ طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م
ءا˘˘ي˘˘لوأاو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘ششنا
ةداهشش ناحتما ءارجإاب ذيمÓتلا
ةيعمج سسيئر دكأاو .طشسوتملا
يف دمحأا دلاخ ،ذيمÓتلا ءايلوأا
نأا عام˘ت˘ج’ا بق˘ع ه˘ل ح˘ير˘شصت

ا˘م˘ي˘˘ف ةدراو ت’ا˘˘م˘˘ت˘˘ح’ا ل˘˘ك
ةداهشش ناحتما ة˘ي˘شضق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
نأا افيشضم طشسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو تم˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ت ةرازو˘˘˘لا
دلاخ دكأاو .مهئايلوأاو ذيمÓتلا
ىلع تحرط ةيعمجلا نأا دمحأا
ذيمÓتلا ءايلوأا لاغششنا ةرازولا

ىلع ددششو «مايبلا» ءاغلإا لوح
اميف ةدراو ت’امتح’ا لك نأا
يف اريششم ناحتم’ا ءاغلإا سصخي
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا نأا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا
ي˘˘ح˘˘شصلا ع˘˘شضو˘˘لا ن˘˘شسح˘˘˘ت˘˘˘ب
امك .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت˘ل
ماعلا نيمأ’ا نأا سسيئر دمحأا دكأا
سسل˘˘ج˘˘م نا م˘˘هر˘˘ب˘˘خا ةرازو˘˘ل˘˘ل

ىلع ءاقبإ’ا ررقي نم وه ءارزولا
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ما
فا˘شضأاو .ه˘ئا˘غ˘لإا و ط˘شسو˘ت˘م˘˘لا
نا و سسمأ’ا ءاقل نأا ثدحتملا

حر˘ط˘ب ح˘م˘شس و ا˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا نا˘˘ك
ءا˘˘كر˘˘ششلا و ءا˘˘ي˘˘لوأ’ا لا˘˘غ˘˘ششنا
مهنا ’إا ، ةرازولل نييعامتج’ا
لامعأ’ا لودج رييغت˘ب او˘ئ˘جا˘ف˘ت
ثيح ،لبق نم ارطشسم ناك يذلا

ةفرعمل مه˘ئا˘ق˘ل ةرازو˘لا تب˘ل˘ط
و تاروطتلا يف تايعمجلا يأار
يف ةذختم˘لا ةر˘ي˘خأ’ا تارار˘ق˘لا
عقوت هتهج ن˘م.م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق
ينطولا سسلجملا مشساب قطانلا
سسيردتلا يمدختشسمل لقتشسملا
دوعشسم» راوطأ’ا يثÓث عاطقلل
تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف سسمأا «ة˘ب˘يدو˘ب

بق˘تر˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا نأا˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘شص
دق تاباقنلاو ةرازولا نيب مويلا
م˘ه˘م˘ل˘شست ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ر˘شصت˘ق˘ي
ل˘شصو˘ت˘لا م˘ت تارار˘ق وأا ة˘بو˘جأا
نأاو اميشس ةرازولا لبق نم اهيلإا

ر˘˘ي˘˘غ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عأا لود˘˘˘ج
نأا ى˘لإا ة˘ب˘يدو˘˘ب را˘˘ششأاو.ح˘˘شضاو
زواجتت نل يئانثلا عامتج’ا ةدم
اذه يف ا˘ف˘ي˘شضم ،ة˘عا˘شس ف˘شصن

ءاقللا نأا كلذ نم مهفن» قايشسلا
احو˘ت˘ف˘م وأا ا˘يروا˘ششت نو˘كي ن˘ل
ن˘˘م ه˘˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ،سشا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
ريزو انل˘ب˘ق˘ت˘شسي نأا د˘ع˘ب˘ت˘شسم˘لا
يفو.«طوعجاو دم˘ح˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لا
قطانلا دع˘ب˘ت˘شسي م˘ل ر˘خآا قا˘ي˘شس
ة˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن م˘˘˘شسا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘م˘˘˘˘شسر˘˘˘˘لا
ح˘ت˘ف˘ب ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م «تشسبا˘˘ن˘˘كلا»
ف˘ل˘م˘˘ب سصا˘˘خ ع˘˘شسو˘˘م سشا˘˘ق˘˘ن
م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ما
مداق يف هتجمرب متي طشسوتملا
تاوعد ةحاشسم نأاو اميشس ،مايأ’ا
ءاوشس تعشسو˘ت نا˘ح˘ت˘م’ا ءا˘غ˘لإا

ءايلوأا تايعمج وأا تاباقنلا نم
نم ق˘با˘شس تقو ي˘فو.ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
تق˘˘ل˘˘ت ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا

،ةيقرب ةيئ’ولا ةيبرتلا تايريدم
سصي˘خ˘ششت˘ل تا˘ب˘ل˘ط ن˘م˘˘شضت˘˘ت
اهدنع فقوتلا مت يتلا سسوردلا

فلتخم يف لجشس يذلا رخأاتلاو
ل˘ي˘ج˘شست ع˘م ،بع˘ششلاو داو˘م˘˘لا
ببشسب يلعفلا سضيوعتلا ةبشسن
ة˘يا˘ه˘ن ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘شسارد˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘بو ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ل˘˘شصف˘˘لا
ي˘ف عور˘ششلا م˘ت˘ي˘شس ر˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
تناك و .سسوردلا ةبتع ديدحت

تربع دق تناك تاباقنلا سضعب
عوبشسأ’ا ةياهن اهفشسأا غلاب نع
ة˘˘ما˘˘نزر سصو˘˘شصخ˘˘ب طرا˘˘ف˘˘˘لا
ماعلا ناف ةراششÓل و.تاناحتمإ’ا

–0202 د˘يد˘ج˘˘لا ى˘˘شسارد˘˘لا

ربوتكأا4 مو˘ي أاد˘ب˘ي˘شس1202
سسور˘ي˘ف ة˘مزأا بب˘شسب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

نإا ةيبرتلا ةرازو تلاقو .انوروك
ةبشسنلاب ديدجلا يشساردلا ماعلا
موي أادبيشس نييرادإ’ا نيفظوملل

ةب˘شسن˘لا˘بو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا توأا91

،لبقملا توأا32 موي ةذتاشسأÓل
موي نوكيشس ذيمÓتلل ةبشسنلابو

ح˘شضوأاو .ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا4
ةيميلعتلا تاشسشسؤوملا نأا نايبلا
ي˘نا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا ل˘ب˘ق ح˘ت˘ف˘ت˘˘شس
ايرولاكبلاو طشسوتملا يتداهشش
ي˘شسف˘ن˘لا ل˘ف˘كت˘لاو ة˘ع˘جار˘م˘ل˘ل
.ام˘هزا˘ي˘ت˘ج’ ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ة˘ي˘غ˘ب
ءار˘جإا ل˘ي˘جأا˘ت رر˘ق˘ت ه˘˘نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ط˘شسو˘ت˘م˘لا ةدا˘ه˘شش تا˘نا˘ح˘ت˘ما
يف ىرجتل انوروك ةمزأا ببشسب

ربمتبشس9 –7 نم ةر˘ت˘ف˘لا
تاناحتما ىرجتشس اميف ،لبقملا

71 ى˘˘˘لإا31 نم ايرو˘لا˘كب˘لا
.لبقملا ربمتبشس
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ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيم’ا دكأا
«ةزعوب قيدشص ركبوب» ةينطولا
ى˘˘لا ا˘˘ه˘˘ه˘˘˘جو ة˘˘˘ل˘˘˘شسار˘˘˘م ي˘˘˘ف
ا˘قا˘ح˘لإا ه˘نا ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘˘يد˘˘م
ةردا˘شصلا ة˘ق˘با˘شسلا ة˘˘ي˘˘لا˘˘شسرإا˘˘ب

،0202 ناو˘˘˘˘˘ج51 خ˘يرا˘˘ت˘˘ب
لطعلا ةمانزر ليدعتب ةيشضاقلا

يذلاو9102-0202 ةيشسردملا
ةذتاشس’ا جورخ خيرات لمحي مل
م˘ت ه˘نا˘ف ف˘ي˘˘شصلا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع ى˘˘لا
م˘ه˘جور˘خ خ˘يرا˘ت ى˘ل˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’ا
رار˘ق˘˘لا ي˘˘ف دد˘˘ح˘˘م˘˘لاو ه˘˘شسف˘˘ن

9102 ربوتكأا91  يف خرؤوملا

ةيليوج20 سسيمخلا موي وهو

ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع د˘˘عو˘˘˘م دد˘˘˘حو0202.
دعب نييرادإÓل ةبشسنلاب فيشصلا
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘˘ك ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا
ةيشساردلا ةنشسلا ةياهنب ةقلعتملا

ةيليوج9  سسيمخلا نم ءادتبا

قطانملا عي˘م˘ج˘ل ءا˘شسم0202
ىوتشسم ىلع ةموادملا نمشضتو
لÓخ ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

خ˘يرا˘ت دد˘ح˘يو ف˘ي˘شصلا ة˘ل˘ط˘ع
ة˘ن˘شسل˘ل ة˘˘ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا

عيمجل0202-1202 ةشساردلا

نيفظومل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا

91 ءا˘˘ع˘˘بر’ا مو˘˘ي ن˘˘ي˘˘يرادإ’او

نا نيح يف احابشص0202 توا
˘مو˘ي نو˘كي˘شس ةذ˘تا˘شس’ا لو˘˘خد

0202 توا32 د˘˘˘˘˘˘˘ح’ا

نوكيشسف ذي˘مÓ˘ت˘لا ا˘مأا.ا˘حا˘ب˘شص

د˘عا˘ق˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘تدو˘˘ع د˘˘عو˘˘م

ربوتكا4 د˘حأ’ا مو˘ي ة˘شسارد˘˘لا
ةفاك نم ءاه˘ت˘ن’ا د˘ع˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا
تاناحتم’اب ة˘شصا˘خ˘لا لا˘م˘عأ’ا
ةرازو ا˘ه˘تدد˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘شسر˘لا
.لبقملا ربمتبشس رهشش ةيبرتلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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انوروك سسوريف يسشفتل يحسصلا عسضولا نسسحتب قلعتي رارقلا

ةموكحلا ديب طصسوتملا ميلعتلا ةداهصش ناحتمإا ءاغلإا

ةيبرتلا ةرازول ةديدج ةلسسارم يف

ةذتاصسأÓل ةبصسنلاب فيصصلا ةلطع ةيادبل اخيرات ةيليوج نم2 ـلا خيرات ديدحت
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ةيامحل ةينطولا ةيعمجلا سسيئر فششك
ديدعلا نع يدبز ىفطشصم ،كلهتشسملا

اهشضرع ه˘نا لا˘ق ي˘ت˘لا تا˘حار˘ت˘ق’ا ن˘م
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع
يعامجلا لقنلا ةدوع ةريتو يف عيرشستلا
لامعلا حيرشست ةيشضق ةشساردو ،لامعلل
ىلع طغشضلا فيفختل ةيونشس ةلطع يف
ةرو˘شصلا د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ل˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو
ي˘ت˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا يو˘مار˘ت˘ل˘ل ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا

مدع يف نمكي ريطخ بناج نع تفششك
ىفطشصم لا˘قو .نا˘مأ’ا ة˘فا˘شسم مار˘ت˘حا

نإا ة˘ي˘ف˘ح˘˘شص تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف يد˘˘بز
امإا ،نيرايخ مامأا دجوي يرئازجلا لماعلا
ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘شسو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
فانئ˘ت˘شسا بب˘شسب ا˘هر˘خآا ن˘ع ة˘ظ˘ت˘كم˘لا

ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘˘ق’ا تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘لا م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م
ر˘ط˘خ˘ل ه˘شسف˘ن سضير˘ع˘˘تو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو
ئبع لمحت وأا ،«انوروك» ءابوب ةباشص’ا
تابوقعل سضرعتلاو ةرجأ’ا نم مشصخلا

سسي˘ئر سضفرو.ن˘˘ير˘˘ي˘˘شسم˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م

كلهتشسملا ةيامحل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
نأاو ةشصاخ ةيلوؤوشسملا نطاوملا ليمحت
لامعتشس’ نورطشضم نييرئازجلا ةيبلغأا
زكارم ىلإا مهتÓقنت يف يعامجلا لقنلا

ذا˘خ˘تا˘ب تا˘ط˘ل˘شسلا ا˘ب˘لا˘ط˘م ،م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
ت’Óتخ’ا سضع˘ب ح˘ي˘ح˘شصت˘ل تاءار˘جإا
ي˘ت˘لا ة˘مو˘˘كح˘˘لا تارار˘˘ق ي˘˘ف ةدراو˘˘لا
رجحلا عفرل ةقفارم تايشصوت تنمشضت
بلاطو .تاطاششنلا فانئتشساو يلزنملا

لو˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ي˘˘ف ع˘˘ير˘˘شست˘˘لا˘˘ب يد˘˘بز
ا˘شصو˘شصخ سصا˘خ˘لا ل˘ق˘ن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘˘شس’

تداع يتلا ةرجأ’ا تارايشسو تÓفاحلا

اهباحشصأا سضفر ةجيت˘ن ة˘ئ˘ي˘ط˘ب ةر˘ي˘تو˘ب

لباقملاب .ةشضورف˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ل˘ب˘ق˘ت

ير˘˘˘ي˘˘˘شسم ،يد˘˘˘بز ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘ط˘˘˘˘شصم ا˘˘˘˘عد

ةداعإ’ ةشصاخلاو ةيمومعلا تاشسشسؤوملا

ة˘يو˘ن˘شسلا ل˘ط˘ع˘لا ة˘لأا˘شسم ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

لا˘م˘ع˘لا دد˘ع ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا ة˘لوا˘ح˘مو

لقأاب ماهملا ع˘يزو˘تو ل˘ط˘ع˘لا م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب

راششتنا رارمتشسا ببشسب لامعلا نم ددع

.دجتشسملا «انوروك» سسوريف

نطاوملل ةيلوؤوسسملا ليمحت سضفر

صصاخلا لقنلا طاصشن فانئتصسإل لولح داجيإا يف عارصسإلاب بلاطي يدبز

عاطقلا يينهم نم ةعومجم هدكأا امبسسح

قطانملا يف ةيعانصصلا تاعارزلا ةيمنت ناويد
ةيلÓقتصسإلاب عتمتي نأا بجي ةيوارحصصلا

عتمتي نأا ةرورشض ىلع رئازجلا يف يحÓفلا عاطقلا وينهم ددشش
ة˘يوار˘ح˘شصلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا تا˘عارز˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت ناو˘˘يد
ةيوق ةيشسايشس ةدارإا سسكع˘ي عور˘ششم˘لا نأا ن˘يد˘كؤو˘م.ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘شس’ا˘ب
و ةماتلا ةيلÓقتشس’اب ناويدلا عتمتب نيبلاطم يئاذغلا نمأ’ا زيزعتل

ة˘فر˘غ˘لا سسي˘ئر راد˘ه ح˘بار لا˘ق نأا˘ششلا اذ˘ه ي˘فو.رار˘ق˘لا ة˘يز˘˘كر˘˘م’
ةيعاذ’ا ةانقلل اهب ىلدأا تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ة˘يادر˘غ ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
سسيئرل ةميكح ة˘ي˘شسا˘ي˘شس ةدا˘ي˘شسو رار˘ق˘ب ى˘تأا عور˘ششم˘لا نأا ى˘لوأ’ا
زيزعت امهلوأا نييشسيئر نيفده هلو نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

داوملا جاتنإاو ةيعارزلا تاحاشسملا عيشسوتب يئاذغلا نمأ’ا موهفم
ةرذلاو نيل˘لا ح˘م˘ق˘لا ا˘م˘ي˘شس’ كÓ˘ه˘ت˘شس’ا ة˘ع˘شساو ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإ’ا

ركشسلل ةبشسن˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘شصلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘عارز˘لاو
.بونجلا قطانمل ةبشسنلاب ةيلحملا ةيمنتلا ىلع هشساكعناو تويزلاو
نايزوب يركشش، ةلقرو ةي’ول ةيحÓفلا ةفرغلا سسيئر داششأا هتهج نم
ثيح ,ناويدلا عورششم ةغايشصو ةرولب يف نيينهملا كارششإاب ةبقع
تÓهؤوملا نم ريثكب رخزي بونجلا ناو ةشصاخ ةميق ةفاشضإا اهربتعا
ةعارزلل ةحلاشص راتكه نويلم يوحت اهدحول ةي’ولا ناب فششك نيأا

نامشض لÓخ نم رئازجلا يف يحÓفلا عاطقلا ةيمنت ىلع ةرداقو
±.S°∏«º          .ةيلاعلا ةدوجلا تاذ هكاوفلاو رشضخلا نم ديدعلا جاتنإا

يلاعلا ميلعتلاب ءاقترإلا هنأاسش نم ماه يملع بسسكم

يذيفنتلا موصسرملا رودصصب ريبك بيحرت
عورصشم ىلع ةموكحلا ةقفاومو

ةنتابب ةددجتملا تاقاطلل ايلع ةصسردم
ةقفاومو ،ارخؤوم ةيمشسرلا ةديرجلاب يذيفنتلا موشسرملا رودشص يقل
ةددجتملا تاقاطلل ايلعلا ةشسردملا ءاششنإا عورششم ىلع ةموكحلا

اهل ةيشضرا ةنتاب ةي’و تريتخا يتلا ،ةمادتشسملا ةيمنتلاو ةئيبلاو

ىدل اع˘شساو ا˘ب˘ي˘حر˘ت ،سسيد˘شسف˘ب20 ةنتا˘ب ة˘ع˘ما˘ج ن˘م فار˘ششإا˘ب
يذلا ماهلا يملعلا بشسكملاب هايا نيربتعم ،نييعماجلاو نينطاوملا

نم سصشصختلا نم عونلا اذه يف يلاعلا ميلعتلاب ءاقتر’ا هناشش نم
،ينطولا ديعشصلا ىلع ىرخا ةهج نم تايناكم’ا لÓغتشساو ،ةهج
ىعشس ،رئازجلا يف هعون نم لوأ’ا دعي عورششملا ناو اشصوشصخ
درجم ناك نا دعب ،هقيقحت ىلا نيثحابلاو ةذتاشس’ا نم ةعومجم
ريزولا هعقو نا دعب ،عقاولا سضرا ىلع هديشسجت يف نولماي حارتقا
ىلوتت ثيح ،ةيمشسرلا ةديرجلاب ردشصو دارج زيزعلا دبع لو’ا
ةيمنتلاو ةئيبلاو ةددجتم˘لا تا˘قا˘ط˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘شسرد˘م˘لا
ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامشض ة˘م˘ه˘م ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘ماد˘ت˘شسم˘لا
ةلشصلا تاذ بعششو نيدايم يف يجولونكتلا ريوطتلا اذكو يملعلا
متهت امك ،ة˘ماد˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا˘ب
ةشسدنهلاب اهديشسجت عورششم ىلع نيمئاقلا بشسح هذه ةشسردملا
ةئيبلاو ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلاو ءاكذلا ةكبششو ةيئابرهكلا

لÓغتشسا ززعي ام وهو ،رشضخ’ا داشصتق’او ةيمومعلا ةحشصلا اذكو
بشصانم قلخو ينطولا داشصت˘قÓ˘ل ة˘مد˘خ تا˘شصشصخ˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تاقاطلاو تاناكم’ا لك لÓغتشسا اهلÓخ نم متي ةيلبقتشسم لغشش
فلتخم يف ةددجتملا تاقاطلا اذكو ةشسردملا يجيرخ نم ةيرششبلا
ةر˘ي˘ب˘ك لا˘ما ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘ت يذ˘لا ما˘ه˘لا عور˘ششم˘لا و˘هو .ن˘يدا˘ي˘م˘˘لا

ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف ةدئار20 ةنتاب ةعماج ناو اشصوشصخ
ةهج نم ةيئابرهكلا ةقاطلا كÓهتشسا ةروتاف ةماخشضو ةهج نم
ءاجو اذه .Óبقتشسم اهشصيلقت نم عورششملا حمشسيشس يتلا ،ىرخا
ايلعلا ةينطولا ةشسردملا ءاششنا سصوشصخبو ةيمشسرلا ةديرجلا يف
مقر يذيفنتلا موشسرملا ماكح’ عشضخت اهنا ةددجتملا تاقاطلل

ايلعلا ةشسردملل يجذومنلا يشساشس’ا نوناقلا ددحي يذلا671ـ61
ددحت يذلا ةشسردملا رقم لقن نكمي امك ،موشسرملا ماكح’ اذكو
موشسرم بجومب ينطولا بارتلا نم رخا ناكم يا ىلا ةنتاب ةي’وب
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب ذختي يذيفنت
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عسضولا تاروطت بسسح ةيسساردلا ةنسسلا ةياهن تاناحتمإا ةمانزر سصخي اميف تلامتحإلا لك ةينطولا ةيبرتلا ةرازو سسردت
 .طسسوتملا ميلعتلا ةداهسش ءاغلإا ةيناكمإا اهيف امب ،دÓبلا يف يحسصلا
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ةملاق

انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةلاح821
 ةديدج ةافو ةلاح ليجصستو

ة˘يا˘ه˘ن ، ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ح˘صصلأ ح˘لا˘صصم˘˘لأ تل˘˘ج˘˘صس
ديفوك انوروك سسوريفب ةافو ةلاح ثلاث ، عوبصس’أ

، ةنصس73  رمعلأ نم غلبي سصخصشب رمأ’أ قلعتي و  ،91
نم  ردحني ةيحصضلأ نإاف ،ةرفوتملأ تامولعملأ بصسح و
عوبصسأ’أ عصضو ثيح ،ر˘جا˘ت˘ك ل˘م˘ع˘ي و ،ة˘م˘لا˘ق ة˘يد˘ل˘ب
ليلاحتلأ تتبثأأ نأ دعب ،يحصصلأ رجحلأ يف يصضاملأ
و .ة˘ي˘با˘ج˘يأ ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن تءا˘ج ثي˘ح ىود˘ع˘لا˘ب ه˘ت˘با˘صصإأ

ءاعبر’أ ةليل يفوت ةيحصضلأ نإاف رداصصملأ تأذ  بصسح
دق و ، انوروك سسوريفب هتباصصأ ةجيتن سسيمخلأ ىلإأ
ميلصستب ةينعملأ ح˘لا˘صصم˘لأ سسي˘م˘خ˘لأ مو˘ي ر˘ه˘ظ تما˘ق
تأءأر˘ج’أ بصسح ا˘ه˘ن˘فد˘ل ه˘ل˘˘هأ’ ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلأ نا˘˘م˘˘ث˘˘ج
يذلأ تقولأ يف، ت’احلأ هذه لثم يف اهب لومعملأ
اهتاقيقحت ، ةينعملأ ةي˘ح˘صصلأ ح˘لا˘صصم˘لأ ه˘ي˘ف تر˘صشا˘ب
نيذلأ سصاخصشأ’أ لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل ةيئابولأ

تاطلصسلأ تبلاط دق و ، باصصملأ عم لاصصتاب أوناك
ةطيحلأ يخوتب ناكصسلأ عيمج نم ةملاق ةي’ول ةيئ’ولأ

’  اهب لومعملأ ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب مأزتل’أو رذحلأ و
ناكصسلأ  ةدوع و ةي’ولأ نع رجحلأ عفر رأرق دعب اميصس
ةي’و نأأ ىلإأ ةراصشإ’أ ردجت و ،ةيعيبطلأ مهتايح ىلإأ
يف سسوريفلأ أذه  راصشتنأ ةيأدب ذنم تلجصس دق  ةملاق
˘مو˘ي˘لأ ة˘يا˘غ ى˘لإأ و ي˘صضا˘م˘لأ سسرا˘م ر˘ه˘صش ف˘صصت˘ن˘˘م

821  تلجصس0202/60/81 ل فداصصملأ سسيمخلأ

و ءا˘ف˘صشل˘ل سصخ˘صش76 م˘ه˘ن˘م ل˘ثا˘م˘ت ، ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح
نم لوأ’أ مويلأ  ذنم و هنأ ’أ ، ىفصشتصسملل هترداغم
ح˘لا˘صصم تل˘ب˘ق˘ت˘صسأ ،مو˘ي˘لأ ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لأ ر˘˘ط˘˘ف˘˘لأ د˘˘ي˘˘ع

تناك ةلاح94 اهنيب نم ةلاح97 يعجرملأ ىفصشتصسملأ

هبتصشم03 هيف لأزي ’ يذلأ تقولأ يف ةيباجيأ مهجئاتن
راظتناف ىفصشتصسم˘لأ تأذ˘ب ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ تح˘ت ه˘ب

، روتصساب دهعم نم ةيربخملأ ليلاحتلأ جئاتن رودصص
و ةز˘كر˘م˘لأ ة˘يا˘ن˘ع˘لأ تح˘ت ن˘ي˘ت˘˘لا˘˘ح د˘˘جو˘˘ي ه˘˘نأ ا˘˘م˘˘ك
ىفصشتصسملأ ناف ةراصشإÓل و ، ةرقتصسم ايلاح  مهتيعصضو

ثيح ريرصس031 بعوتصسي انوروك سسوريفلل يعجرملأ

نم ةئاملاب67,06 ب ايلاح هب لÓغتصس’أ ةبصسن تغلب
نيعب˘ت˘ت˘م˘لأ بصسح و ، ة˘ي˘لا˘م˘جإ’أ با˘ج˘ع˘ت˘صس’أ ة˘قا˘ط
يتلأ ةريخ’أ ةبصسنلأ نإأ ،أ ةي’ولاب يحصصلأ عصضولل

94 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘لا˘ح97 ب رد˘ق˘ت ي˘ت˘˘لأ و تل˘˘ج˘˘صس
كلت تفرع نيأ ، رطفلأ ديع  مايأ ىلإأ دوعت  ةدكؤوم
و  ،  مهنيب ام يف يناهتلأ لدابت و تÓئاعلأ لقنت  ةرتفلأ

.ت’احلأ ددع عافترأ يف ةريبك ةجردب مهاصس ام وه
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ةي’ولا نع يحصصلا رجحلا عفر دعب

ةديدج تلاح8
فراطلاب انوروك سسوريفب

نع فراطلاب ةي’و ناكصسلأو ةحصصلأ ةيريدم تنلعأأ

0202 نأو˘ج02 سسمأ موي فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و ل˘ي˘ج˘صست

دد˘ع ح˘ب˘صصي˘ل  ةد˘يد˘ج  ة˘ي˘با˘ج˘يإأ ت’ا˘ح80  ةي˘نا˘م˘ث

20 اهنم  ءابولأ ةيأدب ذنم ةلاح17 ةيباجيإ’أ ت’احلأ

ةيدلب نم ت’اح30 و راجحوب  ةيدلب  نم ناتلاح

نم ةلاح10 و  طصشلأ ةيدلب نم ناتلاح20 و ناعرذلأ
مأزتلأ ىلإأ نينطأوملأ ةيريدملأ تعدو سسابصسبلأ ةيدلب
تأرايزلأو تاعمجتلأ نع فقوتلأ لÓخ نم تاهيجوتلأ
أذه  يلاحلأ عصضولأ يف مهل بلجت نل يتلأ ةيلئاعلأ
ىلع ةيمصسرلأ اهتحفصص ربع روصشنم يف تدكأأو .ءابولأ
يف ببصستي دق دحأو رتهتصسُم سصخصش نأأ كوبصسيافلأ

ءاقلل هلزنم نم جرخي امنيح ،ةيعامج ةيحصص ةثراك
ريغ يف م˘ئ’و˘لأو م˘ئأز˘ع˘لأ تأو˘عد ي˘ب˘ل˘ُي وأأ ه˘ئا˘قد˘صصأأ
بيصصيل دوعيو ًاباصصُم ًاصصخصش طلاخُيف ،رظحلأ تاقوأأ

تاباصصإ’أ بلغأأ و هتينانأأو هلهج ببصسب هتيب لهأأ عيمج
أو˘ب˘هذ سصا˘خ˘صشأ’ ي˘ه فرا˘ط˘لأ ة˘˘ي’و ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
رصشتنإأ ىرخأأ تاي’و نم نيمداق وأأ  ةيلئاع تاعمجتل
ة˘مÓ˘صسلأ د˘عأو˘ق˘ب أو˘مز˘ت˘لأ م˘ه˘نأأ و˘ل يأأ ، ءا˘بو˘لأ ا˘ه˘ي˘ف
أذهب أوبيصصأأ امل مهتويب أومزتلإأو ةحصصلأ تاميلعتو
ةرورصضلل ’إأ جورخلأ ىلع روصشنملأ ددصشو . !ءابولأ
بيذاكأÓل عامتصسإ’أ نم نينطأوملأ ترذحو ،ىوصصقلأ

تا˘ف˘صصو أو˘عر˘ت˘خ˘ي ’ نأأو ،ة˘صضر˘غ˘ُم˘لأ تا˘ع˘˘ئا˘˘صشلأو
نأأ ردجيو .انوروك سسوريف ةبراحم لجأأ نم ةيبعصش
لب˘ق ن˘م ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ا˘ه˘ن˘ع ع˘فر فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و
.دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ
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ة˘ي’و˘˘ب ن˘˘م’أ ح˘˘لا˘˘صصم تذ˘˘خ˘˘تأ
و ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس
تاه˘ي˘جو˘ت˘ل أد˘ي˘صسج˘ت ، تأءأر˘ج’أ
يت˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأ’أ زا˘ه˘ج ةدا˘ي˘ق
دو˘ه˘ج ف˘ي˘ث˘˘كت ةرور˘˘صضب تصصوأأ
˘ما˘ت د˘ي˘ق˘ت نا˘م˘صضل ة˘طر˘صشلأ دأر˘فأأ
تأءأر˘جإ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل
بنجتو هتيامحب ةليفكلأ ةيئاقولأ

،»91ديفوك »  ءأدب ىودعلأ راصشتنأ
ة˘ع˘ن˘قأ’أ ءأد˘ترأ ة˘فا˘ق˘ث سسر˘˘غ ع˘˘م
تا˘ما˘م˘كلا˘ب فر˘ع˘ي ا˘م وأأ ة˘ي˘قأو˘لأ
ة˘صصا˘˘خ ة˘˘يرا˘˘ب˘˘جإأ تح˘˘صضأأ ي˘˘ت˘˘لأ

تأءاصضفلأ فلتخمو ماعلأ قيرطلاب

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ت˘˘حو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

نمأأ حلاصصم تفث˘ك ثي˘ح.ا˘هر˘ي˘غو

ة˘ي˘عدر˘لأ ا˘هدو˘ه˘ج ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و

أذهب نيفختصسملأو نيفلاخملأ دصض

مهل ررحتو ماهلأ ،يئاقولأ ءأرجإ’أ

نأأ ه˘نأا˘صش ن˘م ءأر˘جإا˘ك تا˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج تا˘˘ي˘˘عأد˘˘ت ن˘˘˘م ح˘˘˘ب˘˘˘كي

ةطصشنأأ اهت˘ق˘ب˘صس ة˘ل˘م˘ح˘لأ،ا˘نورو˘ك

ف˘ل˘ت˘خ˘م تفد˘ه˘ت˘صسأ ة˘ي˘صسي˘صسح˘˘ت

مهعانقإأ فدهب ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ فا˘ي˘طأأ

تأءأرجإ’أ فلتخم عابتإأ ةرورصضب

ءأد˘ترأ ا˘ه˘صسأأر ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ

ن˘˘كا˘˘مأ’أ ي˘˘ق ة˘˘ي˘˘قأو˘˘لأ ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’أ

قأو˘˘˘صسأ’أ أذ˘˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ

لخأد ىتحو ةيراج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأو

،ةيمويلأ تÓقنتلأ ءانثأأ تابكرملأ

ي˘ف و˘عد˘ت تأدا˘صشرإ’أو ح˘ئا˘صصن˘لأ

حور˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ ي˘ف ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لأ

ىود˘ع لا˘ق˘ت˘نأ ن˘م ل˘كلأ ة˘˘مÓ˘˘صس

تأذ تد˘كأ د˘قو،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

قبطت اهناب نينطأو˘م˘ل˘ل ح˘لا˘م˘صصلأ

لك دصض ةمراصص ةيعدر تأءأرجإأ

وأأ هفاف˘خ˘ت˘صسأ ، ه˘عا˘ن˘ت˘مأ تب˘ث ن˘م

ةي˘قأو˘لأ ة˘ع˘ن˘قأ’أ ع˘صضو˘ل ه˘ل˘ها˘ج˘ت

بجومب هيلع بقاعم كولصس هنوك

مو˘صسر˘م˘لأ ن˘م رر˘كم31 ةداملأ

يف خرؤوم˘لأ02،721 يذيفنت˘لأ

تلجصس هنأأ ثيح،0202 يام02

أذه قيبطت دعب ةي’ولأ نمأأ حلاصصم

ةقلعتم ةف˘لا˘خ˘م5102 ءأرجإ’أ

تعد و .يقأولأ عانقلأ عصضو مدعب

ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘صس ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأ ح˘˘˘لا˘˘˘صصم

يلحتلأ ةرورصض  ى˘لإأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ر˘مأ’أ ذ˘خأا˘ب و، ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ حور˘˘ب

لبصسلأ لك عابتإأ عم ةمات ةيدجب

راصشت˘نأ ح˘ب˘كب ة˘ل˘ي˘ف˘كلأو ة˘يا˘قو˘لأ
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لجيجب ة˘ي˘ح˘صصلأ ر˘ئأود˘لأ تصصحأأ

ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تا˘˘˘با˘˘˘صصأ سسم˘˘˘˘خ سسمأأ

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

ر˘ي˘ها˘ط˘لأو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ ي˘ي˘ف˘˘صشت˘˘صسم

ةرم لوأ’و ةي’ولأ كلذب زواجتتل

لوصصو ذنم ةباصصأ001لأ ةبتع

. ةريخأ’أ هذه ىلأ لتاقلأ سسوريفلأ

سسم˘˘خ ءا˘˘صصحأ تب˘˘صسلأ سسمأأ م˘˘تو

سسوريفب ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج تا˘با˘صصأ
لجيج ةي’و ىوتصسم ىلع انوروك
ريها˘ط˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم ن˘ي˘ب تعزو˘ت
ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسمو تا˘˘با˘˘صصأ ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ب
نيتلاح ه˘ب تل˘ج˘صس يذ˘لأ ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ
دد˘ع˘˘لأ كلذ˘˘ب ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي˘˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ثأ
ةد˘كؤو˘م˘لأ تا˘با˘صصإÓ˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’أ
سسوريفلأ لوخد ذنم لجيج ةي’وب

ةباصصأ201 ىلأ ةريخأ’أ هذه ىلأ
ةباصصأ ةئاملأ ةبتع كلذب ةزواجتم

ىلأ ةراصشإ’أ ردجت امك ، ةرم لوأ’
سسمأأ ةلجصسملأ تاباصصإ’أ ددع نأأ
عفر ذنم ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ى˘ل˘عأ’أ د˘ع˘ت
لجيج ةي’و نع يحصصلأ رجحلأ
ريثي يذلأ رمأ’أ عوبصسأأ وحن لبق
ة˘يو˘ق˘لأ ةدو˘ع˘لأ نأا˘صشب فوا˘˘خ˘˘م˘˘لأ
م˘ي˘ل˘قأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تا˘با˘صصإÓ˘ل

ةأزأوملا˘بو . سشي˘نرو˘كلأ ة˘م˘صصا˘ع
ةلجصسملأ ةصسمخلأ  تاباصصإ’أ عم
ن˘ي˘با˘صصم ة˘ثÓ˘ث ردا˘˘غ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب

ةي’و˘لأ تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم سسور˘ي˘ف˘لا˘ب

جئا˘ت˘ن تءا˘ج ا˘مد˘ع˘ب تب˘صسلأ سسمأأ

نيينعملاب ة˘صصا˘خ˘لأ تا˘صصو˘ح˘ف˘لأ

تدكأأ امد˘ع˘ب ىر˘حأ’ا˘ب وأأ ة˘ي˘ب˘ل˘صس

نم مهداصسجأأ ولخ تاصصوحفلأ هذه

دد˘ع كلذ˘ب زوا˘ج˘ت˘˘ي˘˘ل سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ف˘˘صشلأ ت’ا˘˘˘ح

دودح ىلأ ةلاح56لأ زجاح ةي’ولأ

. تبصسلأ سسمأأ
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ةلاح52 سسمأأ لوأأ تلجصس دقو
ددع يلامجأ كأذب لصصيل  ةديدج
ءابولأ راصشتنأ ةيأدب نم تاباصص’أ

سسمأأ لجصسو .ةلاح758 ديزأأ ىلأ
ةديدج ةافو ناملو نيع ىفصشتصسم
ا˘نرو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب با˘صصم ل˘˘جر˘˘ل
فا˘ي˘صضو˘ب د˘م˘ح˘˘م ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب
،ف˘ي˘ط˘صس نا˘م˘لو ن˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
رصصق ةيدلب نم ردحني ةيحصضلأ

ت’احلأ نيب نم ناك و لاطبأ’أ

جÓ˘ع˘ل˘ل ع˘صضخ˘ت ي˘ت˘لأ ةد˘كؤو˘˘م˘˘لأ

ةلاح هذه دعت و، لزعلأ ةحلصصمب

ىفصشتصسم اهلجصسي ةعبأرلأ ةافولأ

نع ديزي ’ فرظ يف ناملو نيع

لوأأ ليجصست مت ثيح، ةعاصس84

بب˘˘صسب ت’ا˘˘ح3 ةا˘˘˘˘فو سسمأأ

نيع ىفصشتصسمب و ، انروك سسوريف

ف˘ي˘ط˘صس ة˘˘ي’و لا˘˘م˘˘صش ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلأ

سسمأأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ تل˘ج˘صس

27 رم˘ع˘لأ ن˘م غ˘ل˘ب˘ت زو˘ج˘ع ةا˘فو

و ،فيطصس ةيدلب نم ردحنت ةنصس

يتلأ ةيناثلأ ىافولأ ةلاح هذه دعت

ةريبكلأ نيع ىفصشت˘صسم ا˘ه˘ل˘ج˘صسي

لوأأ مت ثيح، ةعاصس42 فرظ يف

نم غلبي لجر ةافو ليجصست سسمأأ

نم انملع دقو أذه، ةنصس65 رمعلأ

ةيرأزو ةنجل نأاب ةعلطم رداصصم

ة˘ي’و˘ب ل˘ح˘ت˘صس ءا˘بو˘لأ ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘ل

تا˘عا˘صسلأ نو˘صضغ ي˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس

ة˘لا˘ح˘لأ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل، ة˘مدا˘˘ق˘˘لأ
ة˘ي’و ا˘ه˘صشي˘ع˘ت ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لأ
ببصس نع ثحبتصس يتلأ و، فيطصس
ة˘ب˘ي˘هر˘لأ ةرو˘صصلأ هذ˘ه˘ب هرا˘صشت˘˘نأ

و، ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و نا˘˘كصس ط˘˘صسو
نإا˘˘˘˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘˘لأ تأذ بصسح
هذه ا˘ه˘ت˘ف˘ت˘صس ي˘ت˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
اهنع قثب˘ن˘ت˘صس، ة˘يرأزو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
د˘˘ح ى˘˘لأ ل˘˘صصت ة˘˘ي˘˘عدر تأرأر˘˘˘ق
ءاصضقلل ةي’ولأ ىلع يلكلأ رجحلأ

. ةيئاهن ةفصصب ءابولأ راصشتنأ ىلع

     موي يف تلجصس ةديدج52 اهنيب نم فيطصسب ةباصصإا758 نم ديزأا

زوجع و ناملو نيع ىفصشتصسمب لجر ةافو
 ةريبكلإ نيع ىفصشتصسمب

انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا ددع عافترإا دعب

فيطصسب نمألإ حلاصصم اهذختت نيفختصسملإ و نيفلاخملإ دصض ةيعدر تإءإرجإإ

  ىفصشتصسملا نيباصصم ةثÓث رداغ اميف

  لجيجب انوروك سسوريفب ةديدج تاباصصإإ سسمخ ليجصست

.مايأا3 ذنم ةيمويلا تاباصصإ’ا ددع يف ةرادصصلا تلتحإا ثيح ، فيطصس ةي’وب رمتصسم عافترإا يف انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا لازت ’

يقإوبلإ مأاب ةدحإو ةافو ةلاح ليجصستو ةديدج ةلاح51 ءاصصحإإ
سسمأأ موي (RCP) ةدكؤوم ةديدج ةلاح51 ليجصست ليلاحتلأ تتبثأأ نيأأ انوروك سسوريفب ةباصصإ’أ ت’اح يف اظوحلم اعافترأ يقأوبلأ مأأ ةي’و فرعت

ددع عفتريل دمحم فايصضوب ىفصشتصسمب ةدجأوتم تناك نوركف نيع نم ةدحأو ةلاح ةافو ليجصست عم ةلاح613 دودح ىلأ ةيمقرلأ ةليصصحلأ عفترتل

ت’اح لصصتل ةريخ’أ ةعاصس42 ـلأ لÓخ ةديدج ةهبتصشم ةلاح92 ءافصشتصسأ لجصس امنيب ءابولأ أذه يصشفت أدب ذنم هللأ مهمحر ةلاح81 ىلأ تافولأ

GCMªó RgÉQ.ةيبلصس اهجئاتن تءاج ةهبتصشم ت’اح50 و ةلاح361 ىلأ ءافصشلأ
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ينطولا كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن
ةصصتخم ة˘با˘صصع كي˘كف˘ت ي˘ف
تارد˘خ˘م˘لا ع˘ي˘بو ج˘يور˘ت ي˘ف
ىلع ةعقاولا ةبارع˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
رصصنعلا يتيد˘ل˘ب ن˘ي˘ب دود˘ح˘لا

ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لاو
يذلا ربدملا ا˘ه˘ل˘ق˘ع ف˘ي˘قو˘تو
رهصشأا ةدع ذنم ثحب لحم ناك
مÓعإلا ةيلخل نايب يف ءاجو .
كردلل ةي˘ئلو˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب
باحصصأا نأاب لجيجب ينطولا
ةلمحب اوماق ءارصضخلا ةلذبلا
ة˘بار˘ع˘ل ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ط˘˘ي˘˘صشم˘˘ت

ف˘ي˘قو˘ت ل˘جأا ن˘م ر˘˘صصن˘˘ع˘˘لا˘˘ب

نا˘ك ه˘ن˘ع ثو˘˘ح˘˘ب˘˘م سصخ˘˘صش

ع˘ي˘بو ج˘يور˘ت˘ل ة˘˘كب˘˘صش دو˘˘ق˘˘ي

نأاب نايبلا دكأاو ، تاردخملا

اور˘˘صصا˘˘˘ح كرد˘˘˘لا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع

ه˘ب م˘ي˘ق˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا

رثا ىلع هفيقوت لبق ينعملا

اذ˘ه د˘جاو˘˘ت ن˘˘ع تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م

تن˘كمو ، ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ر˘ي˘˘خألا

نايبلا اهف˘صصو ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

فيقوت ىلع ةوÓعو ةيعونلاب

قو˘ح˘صسم ز˘ج˘ح ن˘م ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

تانيع لاصسرا دعب نيبت سضيبأا

سصت˘خ˘م˘لا ر˘ب˘خ˘م˘لا ى˘لا ه˘˘ن˘˘م

ةرابع هنأاب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو˘ب

عو˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ع

ز˘ج˘ح م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،  ن˘˘ي˘˘يا˘˘كو˘˘ك

ىد˘˘ل تنا˘˘˘ك ىر˘˘˘خأا تاد˘˘˘ع˘˘˘م

تقولا يف فوقوملا سصخصشلا

نع ثحبلا هيف لصصاوتي يذلا

نور˘ب˘ت˘ع˘˘ي ن˘˘ير˘˘خآا سصا˘˘خ˘˘صشأا

نيذلاو ينعملل ءاكرصش ةباثمب

رداصصملا تاذ بصسح اوطروت

ن˘ي˘ب ة˘ي˘مار˘جا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف

تحير˘با˘تو ة˘بار˘ع˘ل ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م

رصصنعلا يت˘يد˘ل˘ب˘ل ن˘ي˘ت˘ع˘با˘ت˘لا

يفو . يلاوتلا ىلع ةيليملاو

تا˘˘طا˘˘صشن˘˘ب ل˘˘صصت˘˘م قا˘˘ي˘˘˘صس

ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا  ح˘˘˘لا˘˘˘صصم

ةأابعم ةنحاصش زجح مت لجيجب

قيرطب ةقورصسملا رحبلا لامرب

ةيلولا ةمصصاعب  ليقثلا نزولا

نم اهب˘حا˘صص ن˘كم˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف

، ةلوهج˘م ة˘ه˘جو و˘ح˘ن رار˘ف˘لا

كرد˘لا ر˘صصا˘ن˘˘ع ل˘˘خد˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

لوألا سسمأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةنحاصش ةيعصضو يف قي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل

و˘هو ر˘فو ا˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘صص ا˘˘ه˘˘كر˘˘ت

ةربقم طئاحب مطترت اهلعجام

اهنأاب نيبت يتلاو سسواق ةيدلبب

لا˘مر˘ب ا˘هرود˘ب ةأا˘ب˘˘ع˘˘م تنا˘˘ك

. ةقورصسملا رحبلا
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عاجرتصسإا ةيلمعلا لÓخ مت دقو

ق˘ئا˘ثو˘لا ةروز˘م ة˘ب˘كر˘˘م71
لÓغتصسإا رثإا ىلع تءاج يتلاو
رصصانع ىلإا تدرو تامولعمل
لخدتلاو ثحبلا ةقرفل ةطرصشلا

ةيمارجإا ةعومجم دوجو اهدافم
قئاثو ريوزت لاجم يف طصشنت
ف˘ظو˘م ا˘هدو˘ق˘˘ي تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
سسي˘˘ئر˘˘ك ه˘˘ب˘˘صصن˘˘م ل˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسي
ةيدا˘مر˘لا تا˘قا˘ط˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘صصم
ر˘يوز˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘ل

لÓ˘خ ن˘م تا˘ب˘كر˘م˘لا ق˘ئا˘ثو˘ل
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘ل ة˘ي˘لآلا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا
˘مÓ˘عإلا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ب˘كر˘م˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ق˘ي˘م˘ع˘ت د˘ع˘ب ي˘لآلا
ة˘˘طر˘˘صشلا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘˘ت
ن˘م تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا
ة˘يدا˘مر تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسإا
اذ˘˘كو ة˘˘خو˘˘صسن˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صصأا
تط˘˘ب˘˘صض ة˘˘ب˘˘قار˘˘م تا˘˘قا˘˘ط˘˘˘ب
ةلصصاوم و ف˘ظو˘م˘لا ن˘كصسم˘ب
ر˘صصا˘ن˘ع تن˘˘كم˘˘ت ثا˘˘ح˘˘بأÓ˘˘ل
يقاب ةيوه ديدحت نم ةطرصشلا

01 م˘هدد˘عو ة˘با˘صصع˘لا دار˘فا

تر˘˘˘ه˘˘˘ظأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشا
نيينع˘م˘لا نأا ا˘صضيأا تا˘ير˘ح˘ت˘لا
تافصصاو˘م˘لا ر˘ي˘غ˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي
ي˘ل˘صسل˘صست˘لا م˘قر˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت ن˘يا ة˘ب˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
انركذ امك عاجر˘ت˘صسإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

اهنيب نم ةروزم ةبكرم71 افنأا
دع˘ب ،ة˘فار˘جو تا˘ن˘حا˘صش ة˘ثÓ˘ث
ز˘ج˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘نلا

نع يئاصضق فلم اعيمج مهدصض
ةيمارجإا ةكبصش نيوكت ةيصضق
و ر˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘صصت˘˘˘خ˘˘˘م
ق˘ئا˘ثو ي˘ف روز˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘˘صسا

ى˘ل˘ع كصصلاو ر˘يوز˘ت˘لا ة˘˘يرادإا
ة˘ي˘ل˘صسل˘صست˘لا ما˘˘قرأÓ˘˘ل درا˘˘ب˘˘لا
ةجلاعملاب سساصسملا تابكرملل
حيرصصت˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لآلا
لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا ةءا˘˘˘صسإا بذا˘˘˘كلا
ماما هبجو˘م˘ب او˘مد˘ق ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
ةصصتخملا ةيئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ن˘يأا نا˘عرذ˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل

رمأا مهن˘م01 ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘صص
ةباقرلا ما˘ظ˘ن تح˘ت م˘ه˘ع˘صضو˘ب
سسيئر عصضو مت اميف ةيئاصضقلا
نهر فظو˘م˘لا و˘هو ة˘با˘صصع˘لا
 .سسبحلا
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كرد˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘˘ع ككف
بور˘خ˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةيمارجا ةعومجم ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق˘ب
راثآلا بيرهت لاجم يف طصشنت
نمةيعونلا ةيلمعلا هذه ةنكمو

1532 هعومجم ام عا˘جر˘ت˘صسا

دو˘ع˘ي ة˘م˘يد˘ق ة˘يد˘ق˘˘ن ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق
.ةينامورلا ةبقحلا ىلإا اهخيرات
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ف˘˘قوأا د˘˘˘قو

سصاخصشأا ةتصس بورخلا ةقرفل

،ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م

لÓ˘خ ،ة˘قر˘ف˘لا د˘˘ئا˘˘ق ح˘˘صضوأاو

ر˘ق˘م˘ب ا˘هد˘ق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘صص ةود˘˘ن

كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

دعب هنأاب ،ةروصصنملاب ينطولا

دوجو اهدافم تامولعم دورو

فحتلا يف نيرجا˘ت˘م˘ل˘ل ة˘كب˘صش

رو˘ح˘م ر˘ب˘ع ط˘صشن˘ت ة˘م˘يد˘ق˘˘لا

- ةنيطنصسق -لجيج -ةمصصاعلا

عيب˘ل د˘ع˘ت˘صست تنا˘ك ةد˘كي˘كصس

ةيدقنلا عطقلا نم ةماه ةيمك

ةبقحلا ىلإا اهخيرات دوعي يتلا

ح˘لا˘صصم تر˘صشا˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘مور˘˘لا

هنأاب فاصضأاو ،اهتاقيقحت كردلا

فر˘˘ط ن˘˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘ك بصصن م˘˘˘ت

ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ن˘كم بور˘خ˘˘لا˘˘ب

مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا ةتصس

نتم ىلع ةنصس54 و52 نيب

و ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس ن˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م

ةيدقن ةعطق1532 مهتزوحب

ة˘ب˘ق˘ح˘لا ى˘لإا ا˘ه˘خ˘يرا˘˘ت دو˘˘ع˘˘ي

د˘ئار˘لا ح˘صضوأا ا˘م˘ك ة˘ي˘نا˘مور˘لا

در˘ج˘م˘ب ه˘نأا˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘صش ي˘˘ل˘˘ع

ةينوناقلا تاءارجإلا لا˘م˘كت˘صسا

سصا˘˘خ˘˘صشألا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس

ةيصضقلا هذه نمصض نيفوقوملا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا

.ةصصتخملا

قئاثولا ةروزم ةبكرم71 عاجرتشسإا مت اميف

فراطلاب فظوم اهدوقي ةينطو ةيمارجإا ةكبششب ةحاطإلا

   تاردخملا نم ةيمك زجحو ربدملا اهلقع فيقوت

 لجيجب رشصنعلاب نيياكوكلا جيورت يف ةشصتخم ةباشصع كيكفت

ةينامور ةيدقن ةعطق0532 نم رثكأا زجح مت امنيب

راثآلا برهت ةيمارجإا ةعومجم ككفي ةنيطنشسقب بورخلا كرد
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نيع ةرئاد نمأا حلاصصم تنكمت
ن˘˘ع ف˘˘صشكلا ن˘˘م ءا˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لا

ي˘ف ة˘صصت˘˘خ˘˘م ة˘˘ير˘˘صس ة˘˘صشرو
ةلجصسم ةيراجت تامÓع ديلقت
ة˘˘م˘˘صشلاو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا داو˘˘م˘˘ل
عئاقو دو˘ع˘ت .عاو˘نألا ف˘ل˘خ˘م˘ب
ة˘ي˘ل˘خ سسي˘ئر بصسح ة˘ي˘˘صضق˘˘لا
ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘˘لاو لا˘˘صصتلا
ى˘لا ي˘قاو˘˘ب˘˘لا ما ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب
لÓغتصسا دعب نيريخلا نيمويلا

نمألا ةطرصش اهتقتصسا ةمولعم
ءاصضيبلا نيعب ثلاثلا يرصضحلا
ة˘˘˘صشرو ءا˘˘˘صشنإا سصو˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب ،
نيع ةنيدم ىوتصسم ىلع ةيرصس

ديل˘ق˘ت ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ءا˘صضي˘ب˘لا
داو˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع
فل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘م˘صشلاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘˘تا د˘˘ع˘˘بو ،عاو˘˘نألا
عصضو مت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تءار˘جلا

ةم˘كح˘م ة˘ي˘ناد˘ي˘م ل˘م˘ع ة˘ط˘خ
سشيتفت اهلÓخ نم مت قيصسنتلا

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل ،عدو˘˘˘ت˘˘˘صسم
ا˘م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
ةيرصس ة˘صشرو ه˘ل˘خاد˘ب ط˘ب˘صضو
دادعإاب ةصصاخ اهتادعم لماكب
ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا داو˘˘م ر˘˘ي˘˘صضح˘˘تو
ةدلقملا ةمصشلاو ،لايرأا ةمÓعل
ام ز˘ج˘حو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘مÓ˘ع˘ل

ةدام نم ةدحو006912 :يلي
ةيراجت تامÓعل ةدلقم ةمصشلا

ن˘م سسي˘ك5222 , ةفلت˘خ˘م

غ008 نزوب ليصسغ قوحصسم

ةدام ىلع يوتحي سسيك401.
د˘ي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسي ة˘˘ي˘˘لوأا

غلك03 نزوب ليصسغ قوحصسم

ةدام ىلع يو˘ت˘ح˘ي سسي˘ك10,
نزوب (ءاقرز تابيبح) ةيئايميك

قوحصسم عم اهجزمل غلك03

قصصل ءارغل ولد20,ليصسغلا

ولدل˘ل غ˘ل˘ك02 ةع˘صس قرو˘ل˘ل

ةيكيتصسÓب فئا˘ف˘ل30,دحاولا
قو˘ح˘˘صسم˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘مÓ˘˘ع˘˘ل

ة˘ي˘قرو ف˘ئا˘˘ف˘˘ل40,ليصسغ

ةيقرو فيلغت ةفل20, فيلغتلل

ةبلع504 ,ةيراجت ة˘مÓ˘ع˘ل

بي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ةد˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘نو˘˘ترا˘˘ك
قو˘صسح˘˘م˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘مÓ˘˘ع˘˘ل

نم ةلا زجح بناج ىلا. ليصسغ
فئاظولا ةددعتم ريبكلا مجحلا

KCAP MAR عو˘˘ن ن˘˘م

قوحصسم بيلعت يف لمعتصست
قو˘˘˘ح˘˘˘صسم اذ˘˘˘كو ل˘˘˘ي˘˘˘صسغ˘˘˘لا

يئاو˘ه ط˘غ˘صض ة˘لا10,ةمصشلا

(ruessirpmoc). زا˘˘˘ج˘˘˘نا م˘˘˘ت
بحا˘˘صص د˘˘صض ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘˘ل˘˘˘م
ءا˘˘صشنإا ة˘˘ي˘˘صضق ن˘˘ع ة˘˘˘صشرو˘˘˘لا

تامÓع ديل˘ق˘ت˘ل ة˘ير˘صس ة˘صشرو
عيبو ةزايح ، ةلجصسم ةيراجت
ة˘مÓ˘ع ل˘م˘˘ح˘˘ت ةد˘˘ل˘˘ق˘˘م داو˘˘م
نود لماعتلا ، ةلجصسم ةيراجت
.ةرتوف

ةمششلا ةدام  ةدحو فلأا002 نم ديزأا زجح مت اميف

 يقاوبلا مأاب فيظنتلا داومل ةيراجت تامÓع ديلقت يف ةشصتخم ةيرشس ةششرو كيكفت

ةكبششب ارخؤوم فراطلا ةي’و نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملل ةعباتلا «يرايبلا» لخدتلاو ثحبلا ةقرف رشصانع تحاطأا
عبارلا و ثلاثلا دقعلا نيبام مهرامعأا نطولا طشسوو قرشش نم تاي’و ةدع نم نوردحني اشصخشش11 نم نوكتت ةينطو ةيمارجإا

كشصلاو ريوزتلا ةيرادإا قئاثو يف روزملا لامعتشسإا و ريوزتلا يف ةشصتخم ةيمارجإا ةكبشش نيوكت ةيشضق يف اوطروت ةباشصعلا دارفأا
 .ةفيظولا لامعتشسا ةءاشسإا بذاكلا حيرشصتلا تايطعملل ةيلآ’ا ةجلاعملاب سساشسملا تابكرملل ةيلشسلشستلا ماقرألل درابلا ىلع

يششرموبو ةماتك يتهجاوب تاعمجتلا ةطرششلا تعنم اميف

لجيجب كردلا تاوق
  نيفاطشصملا تارششع درطل لخدتت

ةيصضاملا ةعاصس84 ـلا لÓخ لجيجب ينطولا كردلا رصصانع لخدت
تارصشع درطو قيرفتل عوبصسألا ةياهن ةلطع لÓخ ىرحألاب وأا
رجحلا عفر ةصصرف لÓغت˘ت˘صسا ى˘ل˘ع اور˘صصأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لا
سسمصشلاب عاتمتصسإÓ˘ل ئ˘طاو˘صشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لا ه˘جو˘ت˘ل˘ل ي˘ح˘صصلا

. ءلؤوه ةيصسفن ىلع اريثك رثأا يذلا قلغلا نم رهصشأا دعب لمرلاو
طاقن ةدعب لوألا سسمأاو سسمأا ينطولا كردلا نم تاوق تلخدت دقو
ىلع اورصصأا نيذلانيفاطصصملا نم تارصشعلا درطو قيرفتل ةيرحب
تابكرملا ربع وأا نيلجارك اءاوصس ةيرحبلا طاقنلا سضعب لوخد
نم رثكأا لبق ةيلولا يلاو اهردصصأا يتلا ةميلعتلا قرخ مث نمو
ىلا ةيلولا ئطاوصشب مييختلاو ةحابصسلا عنم سصوصصخب نيعوبصسأا

يأا دوجو مدع سصوصصخب ايلعلا تاطلصسلا نم رارق رودصص نيح
رصصانع رطصضأا امك ، انوروك سسوريف نم نيفاطصصملا ىلع رطخ
ئطاوصشلا سضعب لخادمب زجاو˘حو ة˘ي˘ت˘ن˘م˘صسا ل˘ت˘ك ع˘صضو˘ل كرد˘لا
ا˘ه˘ي˘لا ن˘يد˘فاو˘لا ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ل˘جأا ن˘م كلذو ة˘يلو˘لا˘ب ة˘فور˘ع˘م˘لا

ةميلعتب ديقتلا ةرورصضب مهمÓعاو ةيلولا جراخ نم اصصوصصخ
ةطرصشلا رصصانع ع˘ن˘م ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو . ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
نم لكب ةيليل تاعمجت ةماقاب حايصسلاو نينطاوملا نم تارصشعلا
برغ يصشرموب ةيرحبلا ةهجاولا اذ˘كو ة˘ما˘ت˘ك ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘ه˘جاو˘لا

حايصسلا نم تائملا قفدت ظحول امدعب كلذو ةيلولا ةمصصاع
رحب˘لا م˘ي˘صسن قا˘صشن˘ت˘صسإل ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘لا ن˘يذ˘ه ى˘ل˘ع ر˘ح˘ب˘لا ةاو˘هو
نع يحصصلا رجحلا عفر ىوعدب ةيليللا ةرتفلا لÓخ اصصوصصخ

يف ةيلولا نمأاب مÓعإلا ةيلخ ةلوؤوصسم تدكأاو،81 ةيلولا
نأا بجيل لجيج ةيلو نع رجحلا عفر نأاب ةيفحصص تاحيرصصت
اصصوصصخ انوروك سسوريف نم ةياقولا دعاوق قرخل ةيطم نوكي
دعابتلا دعاوقب ديقتلا ةرور˘صضو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ع˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
يلاو نا˘كو اذ˘ه . ة˘ما˘ع˘لا تاءا˘صضف˘لا ي˘ف ا˘صصو˘صصخ ي˘عا˘م˘ت˘جإلا
قÓطنا ىلع تبصسلا سسمأا فرصشأا دق لاكلك رداقلا دبع ةيلولا

يذلا فايطصصإلا مصسومل ابهأات ةيلو˘لا ئ˘طاو˘صش ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
لاح يف لبقملا ةيليوج رهصش علطم هقÓطنا نع ثيدحلا يرجي
سشماه ىلع يلاولا حرصصو ، انوروك ىودع يف مكحتلا لصصاوت

ربع نيفاطصصملا مامأا احوتفم نوكيصس ائطاصش33 نأاب ةيلمعلا هذه
مامأا اددجم ئطاوصشلا حتف ررقت لاح يف ةيلولل يلحاصسلا طيرصشلا

Ω.eù°©ƒO. رحبلا ةاوه

ةنيطنشسق

 Óيتق هيدري ةنايشصلا ءانثأا باشش ىلع رارج طوقشس
يف ديبعا نيع ةيدلبل ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

يلمحلا ىمصسملا ناكملاب ،لاوز عبرلا و ةثلاثلا ةعاصسلا دودح
لماع ةافو ىلإا ىدأا ثداح لجأل ،ديبعا نيع ةرئاد سسيداب نبإا ةيدلبب
ق.أا ةيحصضلا فلخ ثداحلا ،ةنايصصلا ءانثأا رارجلا ةبرعب هتباصصإا رثإا

و سسأارلاب قيمع حرج هل ،ةنصس53 رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم
ةيامحلا فرط نم ةيلوألا تافاعصسإلا هل ميدقت مت ىنميلا ديلا
نيأا ،سسيداب نبإا ةيدلبل تامدخلا ةددعتم ةدايع ىلإا هلقن عم ةيندملا
ةحلصصم ىلإا هليوحت عم ،ةدايعلا بيبط فرط نم ةافولا ديكأات مت

LªÉ∫ HƒYµÉR.بورخلا فايصضوب دمحم ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح

ةدكيكشس

ضسولامتب ةباشصع ىلع ضضبقلا
رارصشأا ةعامج ىلع سضبقلا سسولامت يف ةينمألا تاهجلا تقلأا

جاردتصساب اوماق ةنصس81 و51 نيبام مهرامعأا نيقهارم نم نوكتت
ثيح، مامقلا ةدام ءارصشل ىرقلا ربع لوجتي فيطصس ةيلو نم رجات

مامقلا نم سسايكا01 نوكلمي مهنأا ىلع  هومهوا و هعادخب  اوماق
وب ةيرقل عباتلا ةطولبوب ىمصسملا ناكملاب ةباغلا ىلإا هودخا  مث
امدعب هتزوحب ناك يذلا يلاملا غلبملا ىلع  اولوتصسا و رادردلا

ام وهو مهبلطل بجتصسي مل نا نيكصس ةطصساوب هنبا لتقب هودده
اقيقحت تحتف يتلا ةينمألا تاهجلا غÓبا ىلا عراصس مث لجرلا هلعف
M«ÉI HƒOjæÉQ.مهيلع سضبقلا تقلأا و

ةحابشسلا عنم مغر

ةدكيكشسب يناث قيرغ
يديصسب نطقي ةنصس12 رمعلا نم غلبي باصش لوألا سسمأا ءاصسم يقل
و،كراد ناج ئطاصشب اقرغ هفتح ةدكيكصس ةنيدم طصسو كوربم
ةصسماخلا يلاوح هتثج لاصشتنا نم ةيندملا ةيامحلا رصصانع نكمت

ىلا هتثج لقن متيل يديهم نب يبرعلاب1 مقر ئطاصشلاب ءاصسم
نم ردصصم ركذ و،ةدكيكصس ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم
دبع.د ةيحصضلا دعي و،ادج برطصضم ناك رحبلا نأا ةيندملا ةيامحلا
عنم و ئطاوصشلا قÓغا مغر ةدكيكصسب يناثلا قيرغلا فوؤورلا

،91 ديفوك سسوريف نم ةياقولا ريبادت راطا يف ةحابصسلا

M«ÉI HƒOjæÉQ 
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ةّيلمع ةريخألأ هذه ترششاب ثيح
ريياعملأ بشسح اياشضقلأ ةلودج
طاق˘ن˘لأ ة˘ّفا˘ك ةا˘عأر˘م˘ب ة˘ي˘لّوألأ
ريزو ةمي˘ل˘ع˘ت ا˘ه˘ت˘ن˘ّم˘شضت ي˘ت˘لأ
ر˘ق˘م˘لأ ما˘ت˘خألأ ظ˘فا˘ح لد˘˘ع˘˘لأ

ّ
ة

ن˘˘˘˘˘˘ع كلذو ،سسمأأ لّوأأ ءا˘˘˘˘˘˘شسم
اياشضقلأ ةجمربو ةشسأرد قيرط
نومهّت˘م˘لأ ا˘ه˘ي˘ف د˘جأو˘ت˘ي ي˘ت˘لأ

ىلإأ ةفاشضإلاب سسبحلأ نهر ايلاح
ة˘ع˘ي˘ب˘طو ة˘م˘يد˘˘ق˘˘لأ ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لأ
ا˘˘ه˘˘ترو˘˘ط˘˘خ ىد˘˘مو ع˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لأ

تليجأاتلأ ددع ىلع دانتشسإلابو
سصا˘˘خ˘˘ششألأ ة˘˘لا˘˘حو ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلأ
،ىشضرملأو خويششلاك نيلاحملأ

سصوشصخبو لشّصتم قايشس يفو
ةرود˘لأ دا˘˘ق˘˘ع˘˘نا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م
م˘شسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب ف˘˘ششك ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لأ

بل˘ط˘ت˘ي ا˘ه˘حا˘ج˘نإأ ّنأأ ي˘تا˘م˘˘غز
ر˘˘˘ي˘˘˘بأد˘˘˘ت˘˘˘لأ ذا˘˘˘خ˘˘˘˘ّتأ ةرور˘˘˘˘شض
داعبتشسأ عم ةبشسانملأ ةيميظنتلأ
ةل˘ي˘كششت ن˘م ل˘مأو˘ح˘لأ ءا˘شسن˘لأ

عم قيشسنتلأو تايانجلأ ةمكحم
دشصق نيماحم˘لأ ة˘با˘ق˘ن ي˘ل˘ّث˘م˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع رو˘˘˘شضح˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘شصت˘˘˘˘قأ
ةشسلجلاب نيّين˘ع˘م˘لأ ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لأ

˘˘مد˘˘ع ةرور˘˘شضب سسي˘˘شسح˘˘ت˘˘˘لأو
ترفّو˘ت ا˘م˘ل˘ك ة˘ّي˘شضق˘لأ ل˘ي˘جأا˘ت
ا˘م˘ك ،ة˘شسل˘ج˘لأ دا˘ق˘ع˘نأ طور˘˘شش
،ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ تأذ˘ل ا˘ق˘فو نّ̆ي˘ع˘ت˘ي
ة˘يزأر˘ت˘حلأ تأءأر˘جإلأ جا˘ه˘ت˘˘نأ
تاعاق ميقعت للخ نم ةمزللأ

تحت ةشسلج ّلك دعب تاشسلجلأ
اّيشصخشش ماعلأ بئانلأ ةيلوؤوشسم
ز˘ج˘˘ح˘˘لأ تا˘˘عا˘˘ق م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ع˘˘م
رأرمتشسا˘ب ىر˘خألأ تأءا˘شضف˘لأو
طل˘˘ت˘˘خل مرا˘˘ّ̆شصلأ ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأو
ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘شسم˘لأ ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘˘لأ
تايانجلأ ةمكحمل ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل˘ل
ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآلأ سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘ششألأ ع˘˘˘˘م
امنيب ،زجح˘لأ ي˘ف ن˘يد˘جأو˘ت˘م˘لأ
ةشسشسؤو˘م˘لأ ر˘يد˘م ى˘ل˘ع نّ̆ي˘ع˘ت˘ي
سسوبحم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لأ
ة˘م˘كح˘˘م ة˘˘شسل˘˘ج ن˘˘م د˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ
ةلجؤوملأ وأأ ةدقعنملأ تايانجلأ

يلوؤوشسمل تامي˘ل˘ع˘ت˘لأ ءا˘ط˘عإأو
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألأ تأد˘˘˘حو˘˘˘لأ
ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘˘ب كا˘˘كت˘˘حلأ

ةرور˘˘˘شض ع˘˘˘م ن˘˘˘˘مألأ نأو˘˘˘˘عأأو
يعامتجلأ دعابتلأ دعأوق مأرتحأ

ىلع ةليكششتل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ى˘ت˘ح
ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأأ ،ة˘˘ّشصن˘˘م˘˘لأ
˘ما˘شسقألا˘ب ل˘م˘ع˘لأ فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
اياشضق˘لأ ي˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لأ فر˘غ˘لأو
،نوماحم ا˘ه˘ي˘ف سسشسؤو˘م˘لأ ر˘ي˘غ
يف لشصفلل تاشسلجلأ د˘ق˘ع˘ن˘ت˘ف
ىقبت ،ةلودجملأ اياشضقلأ عيمج
روشضحل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م تا˘شسل˘ج˘لأ
نيين˘ع˘م˘لأ فأر˘طأل˘ل ير˘شصح˘لأ
اميفو ةيناث ةهج نمو ،ةيشضقلاب
سصخ˘ي

ّ
دقف ،ةي˘ئأز˘ج˘لأ ا˘يا˘شضق˘لأ 

رمأوأأ ةّ̆ي˘شصو˘لأ ةرأزو˘لأ تح˘ن˘م
اهيف لمعلأو اهفانئتشساب يشضقت
ركذن طورشش ةلمجب مأزتللأ عم
رظنلل تاشسلجلأ داقعنأ اهنيب نم
نودب نيفوقوملأ ريغ اياشضق يف
ل˘˘˘ي˘˘˘شضف˘˘˘ت بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإأ ل˘˘˘˘جأأ
اياشضق يف دعب ن˘ع ة˘م˘كا˘ح˘م˘لأ

يف ،كلذ نكمأأ نإأ نيفوقوملأ

ءل˘˘كو ى˘˘ل˘˘ع ن˘ّ̆ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ح

2 ريفوتل ي˘ع˘شسلأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘خأد ن˘˘˘˘مأأ نأو˘˘˘˘عأأ

ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأأو ،تا˘˘˘شسل˘˘˘ج˘˘˘لأ

ن˘˘ي˘˘شسو˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لأ جأر˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شسل

ن˘ع دو˘ي˘ق˘لأ ع˘فر˘ت ،ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ي˘ف ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘˘لأ جأر˘˘خ˘˘ت˘˘شسأ

فرغ مامأأ ة˘عو˘فر˘م˘لأ ا˘يا˘شضق˘لأ

ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لأ أذ˘˘كو ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ

ثأدحألأ ةاشضق مامأأ ةعوفرملأ

ن˘ي˘ف˘ل˘ّكم˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لأ ةا˘˘شضقو

ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م بشسح ثأد˘˘حألا˘˘˘ب

م˘شسا˘ق˘ل˘ب لد˘ع˘لأ ر˘يزو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

تايفيكلأ حّشضوت يتلأ يتامغز

ل˘م˘ع فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا˘ب ة˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لأ

ءانثتشسأ نود تايانجلأ ةمكحم

ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘˘لأ ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لأ ي˘˘قا˘˘ب

ىلع اهتجلاع˘م ي˘ف ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘شسم

أذ˘˘كو ،م˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم

ةيئاشضقلأ تاشسل˘ج˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسأ

ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ءو˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع ىر˘˘˘خألأ

ءاشسؤورلأ عم دقعن˘م˘لأ عا˘م˘ت˘جلأ

سسلاجملأ ىدل نيماعلأ بأونلأو

سسلجم فقوم أذ˘كو ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ

كلذو ،نيماحملأ تامظنم داحتأ

تأءأر˘جإلأ ةا˘عأر˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع

ي˘ت˘لأ ،ةر˘ّط˘˘شسم˘˘لأ ة˘˘يزأر˘˘ت˘˘حإلأ

ةيئاشضقلأ تائيهلأ ةفاك تعرشش

ى˘ل˘ع ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو

ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يلو ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم

.اهقيبطت
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  ةيئانجلإ ةرودلإ ةدوعل إريصضحت
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و ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘˘لأ ةرأزو تعد˘˘˘ت˘˘˘شسأ
بانوب ديرف ةيلحملأ تاعامجلأ

˘ما˘ه˘م˘ل را˘ج˘ح˘لأ ةر˘ئأد˘˘لأ سسي˘˘ئر
وهو ةرأزولأ ىوتشسم ىلع ىرخأ
عوبشسألأ ةياهن نلعأ يذلأ رأرقلأ
ةر˘ئأد سسي˘ئر م˘ل˘˘ت˘˘شسي˘˘ل طرا˘˘ف˘˘لأ
ةباينلاب رييشست˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘نو˘ب˘لأ
ديدج ةرئأد سسيئر نييعت نيح يلأ

عيباشسلأ ةبقترملأ ةكرحلأ للخ
ةعلطم رداشصم بشسحو ةمداقلأ

ةر˘˘ئأد سسي˘˘ئر نا˘˘ف ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خآل
يلأولأ طخشس لحم ناك راجحلأ

ر˘ي˘غ˘لأ دو˘كر˘لأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘لا˘˘ح˘˘لأ
يتيدل˘ب يو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع قو˘ب˘شسم
أذ˘كو را˘ج˘ح˘لأو را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘شس
ي˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘شصا˘˘ح˘˘لأ تأزوا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

را˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘شسم
ر˘ملأ  ع˘شضو˘لا˘ب م˘كح˘ت˘لأ مد˘˘عو
ة˘شصا˘خ تا˘جا˘ج˘ت˘حأ ق˘ل˘خ يذ˘˘لأ
لجشس امك نكشسلأ فلم ببشسب
رييشست نع هزجع ةرئأدلأ سسيئر
لظ يف عيراششملأ ثعبو روملأ
لك اهيف طبختت يتلأ لكاششملأ

رامع يديشسو راجحلأ يتيدلب نم
ه˘˘ل ه˘˘جو˘˘ي ي˘˘لأو˘˘لأ ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م˘˘م
ةراششلأ ردجتو  ةعذل تأداقتنأ

لخأد عقوقت بانوب ديرف نأأ ىلإأ
ةرئأدب هنييعت خيرات دنم هبتكم
ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م سضفر ثي˘˘ح را˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
مهتلاغششنل عامتشسلأو نينطأوملأ

عرا˘˘ششلأ ه˘˘جو˘˘ت˘˘˘لأ سضفر أذ˘˘˘كو
تايدلبلأ لكاششم يلع فوقولأو
يتلأ تأءأدنلأ مغر ءايحألأ أذكو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل ته˘˘˘جو
ل˘˘ع˘˘ف ةدر ن˘˘كل تا˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ
لك يف ةيبلشس تناك لوؤوشسملأ

تاجاجتحإأ قلخ يدلأ رمألأ ةرم
ف˘ل˘م ى˘لوألأ ة˘جرد˘لا˘ب ا˘˘هر˘˘ج˘˘ف
ةيلمعب قلعتي اميف ةشصاخ نكشسلأ
ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ ل˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ت

تقو يف تعزو يتلأ سصشصحلأ

نيديفتشسملأ رظتني يتلأو قباشس

غرا˘ف˘ب ل˘ي˘حر˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘˘ن˘˘م

مدعو م˘ي˘ت˘ع˘ت˘لأ ل˘ظ ي˘ف ر˘ب˘شصلأ

يل لو˘شصو˘˘لأ ي˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ترد˘˘ق

ةيشصولأ تاطلشسلأ ن˘م ة˘مو˘ل˘ع˘م

لحم ةرئأدلأ سسيئر لعج ام وهو

نم ديدعلأ يف نينطأوملأ طخشس

ةرئأدلأ سسيئر نأ املع تابشسانملأ

تافلملأ ةجلاعمل انكاشس كرحي مل

ر˘ي˘ي˘شست˘لأ ءو˘شس بب˘شسب ة˘ق˘لا˘˘ع˘˘لأ

ا˘ه˘ب ط˘ب˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ل˘كا˘˘ششم˘˘لأو

. رامع يديشس ةشصاخ نيتيدلبلأ

 هنييعت ذنم نينطإوملإو يلإولإ طخصس لحم ناك

ىرخأإ ماهمل  راجحلإ ةرئإد ضسيئر ءاعدتسسإإ

 راعصسألإ يف إرإرقتصسإإ ةلمجلإ قوصس دهصشي اميف

 ةئزجتلإ راجت ددع ديإزت

 انوروك ةحئاج ببسسب هكإوفلإو رسضخلل
ينوبلأ ةيدلبب لورشصلاب هكأوفلأو رشضخلل ةلمجلأ قوشس دهششي

كلذو قوشسلأ ىلع ةئزجتلأ راجت قفدت ددع يف ةدايز ةبانعب

ةراجت ءانثتشساب ةديدع تاطاششن فقوتو انوروك ةحئاج ببشسب

ىلإأ نينطأوملأ نم ريثكلاب عفد يذلأ رمألأ هكأوفلأو رشضخلأ

معاطملأو يهاقملأ يف لمعلاك ةداتعملأ مهتاطاششن نع يلختلأ

حومشسملأ تأورشضخلأ ةراجت وحن هجوتلأو تلشصأوملأ لئاشسوو

يذلأ ةلمجلأ ق ي ىلع نئابزلأ قفدت ةبشسن نم دأز يدلأ رمألأ اهب

ةئزجتلأ راجت نم ريبكلأ مكلأ أذه باعيتشسإأ ىلع رداق دعي مل

فرعي لباقملأ يف .ةيزأوملأو ةيماظنلأ قأوشسألأ يف نيطششانلأ

بشسحب اطاطبلأ رعي حأورتي ثيح راعشسألأ يف رأرقتشسإأ قوشسلأ

جد51 ـب لشصبلأو غلكلل جد04 و03 نيب ام ةلمجلأ راجت

رعشس غلب اميف جد04 ـب ةيورحثلأ مطامطلأو جد52 ـب مطامطلأو

ولحلأ لفلفلأو غلكلل جد04 ـلأ رزجلأو فرطيبلأو سسخلأ نم لك

جد001 و ءأر˘شضخ˘لأ ءا˘ي˘لو˘شصف˘ل˘ل ر˘˘ع˘˘شسلأ سسف˘˘نو جد08 ـب

نيبام هحوأرتب موثلأ رعشس عفترأ ثيح يف ءأرمحلأ ءايلوشصافلأ

غلكلل جد04ب علدلأ رعي نإاف هكأوفلل ةبشسنلابو . جد004و052

نيب يمشسوملأ نيتلأو جد001-002 ـلأ نيب حأورتي سشمششملأو

ن˘ي˘ب خو˘خ˘لأو جد005-058 ن˘ي˘ب كو˘ل˘م˘˘لأ بحو جد052-051

يلحملأ حافتلأ و جد051-002 .نيب ام ةرقب نيع و جد002-001

.جد081 ـب نانبلأو054-056 دروتشسملأو جد004-051
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ىصسيع يديصسو رفاحملإ ،ةبقلإ دإو ،ةينإرفعزلإ ءايحأإ لمصشي

ةيلامسشلإ ةهجلاب هايملإ عيزوت يف بذبذت

ةديدج تاخسضم عسضو ببسسب
نيشسحت راطإأ يفو هنأأ سسمأأ «هايملل ةيرئأزجلأ» ةشسشسؤوم تنلعأأ

ىدحإأ موقتشس يفيشصلأ مشسوملل ابشسحتو ءاملل ةيمومعلأ ةمدخلأ

ةديدج تاخشضم ةمدخلأ زيح عشضو لجأأ نم لخدتلاب تاكرششلأ

جمانربلأ قفو كلذو ،ة˘ي˘نأر˘ف˘عز˘لأ خ˘شضلأ ة˘ط˘ح˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

ةئيهت ةداعإل ةشسشسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ فر˘ط ن˘م ر˘ط˘شسم˘لأ

رجنيشس ةيلمعلأ هذه نأأ ةدحولأ تحشضوأأ امك ،ىربكلأ تآاششنملأ

لاغششألأ ءاهتنأ ةياغ ىلإأو دغ موي نم ءأدتبأ ةطحملأ فيقوت اهنع

ءايحألأ يف برششلأ هايمب ديوزتلأ يف بذبذت يف ببشستيشس ام وهو

،ةيرحبلأ ةهجأو˘لأ ،رو˘كشسا˘م˘لا˘ف ،ة˘ب˘ق˘لأ دأو ،ة˘ي˘نأر˘ف˘عز˘لأ :ة˘ي˘تآلأ

تعد ،سصوشصخلأ أذهب ،ةيدرولأ ةبشضهلأ ،رفاحملأ ،ىشسيع يديشس

مهتاطايتحأ ذخأأ ءايحألأ هذه يف اهنئابز «هايملل ةيرئأزجلأ» ةدحو

ةرتف للخ لمعتشس اهنأأو ءاملل مهكلهتشسأ يف ديششرتلأ أذكو

ق˘ير˘ط ن˘ع بر˘ششل˘ل ة˘ح˘لا˘شصلأ ها˘ي˘م˘لأ ع˘يزو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘غ˘˘ششألأ

.جيراهشصلأ
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يحصصلإ رجحلإ اهباحصصأإ رصسك

  رسشحملاب ةيران ةجإرد57و ةبكرم77 عسضو
ديزأأ ّقح يف ةمزللأ تأءأرجإلأ ةبانع ةيلو نمأأ حلاشصم تذخّتأ

تحشضوأأ دقو أذه يحّشصلأ رجحلأ رأرق أورشسك فلاخم0001 نم

نع اهل نايب يف ةبانع ةيلو نمأل ةعباتلأ لاشصّتإلأو ملعإلأ ّةيلخ

ةرتفلأ للخ سصاخششأأ0101 فيقوت يف ةطرششلأ تأّوق نّكمت

،يراجلأ نأوح رهشش نم رششع نماثلأو رششع يناثلأ نيب ام ةّدتمملأ

ةيران ة˘جأّرد57و رششحملاب ة˘ب˘كر˘م77 عشضو ىلإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب

ةذّختملأ ةيزأرتحلأ ريبأدتلأو تأرأرقلأ اهباحشصأأ ةفلاخم ببشسب

ذاختإأ ّمت دقف لشّصتم قايشس يفو ،انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل

ام وهو ،نيفلاخملأ قح يف ةمزللأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك

نمأأ حلاشصم فرط نم ةذختملأ ةينمألأ ريبأدتلأ راطإأ يف لخدي

بأرتب يّحشصلأ رجحلأ تأءأرجإأ قيبطت ىدم ىلع فوقولل  ةبانع

لجأأ ن˘م ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نأ ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ سضر˘غ˘ب ة˘يلو˘لأ

سسوريف را˘ششت˘نأ ن˘م ّد˘ح˘ل˘لو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘ّح˘شص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ

تلّجشس دق ةّيشصولأ تاهجلأ نأأ ةراششإلأ ردجت،«91--ديفوك»

ام ةّدتمملأ ةرتفلأ للخ نيفلاخملأ ددع يف اشسوشسحم اشضافخنأ

اهتنراقم د˘ن˘ع81/60/0202 و21/60/0202 خيرات ن˘ي˘ب

.طرافلأ عوبشسألاب
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سسمأأ (ةعلطم )رداشصم تفششك
دا˘ح˘تإل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘نا˘˘مألأ ن˘˘م
ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لأو را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ
نع ةبا˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

تأرايشس طاششن فانئتشسإأ سضفر
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م ةر˘˘˘جألأ

م˘ل ثي˘ح ةروا˘ج˘م˘لأ تا˘يلو˘لأو
يذلأ حأرتقلأ ىلع ةقفأوملأ متي
لقن˘لأ ر˘يزو˘ل تا˘با˘ق˘ن˘لأ ه˘ت˘مد˘ق
لبق نم كلذو يشضاملأ ءاعبرألأ
دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ

بشسحو. ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شصلأ ر˘˘˘˘˘˘˘يزوو
تأرايشس باحشصأأ نأاف انرداشصم

سصيخرتلأ نم نوبرغتشسي ةرجألأ
ة˘ير˘شضح˘لأ تل˘فا˘ح˘لأ طا˘ششن˘˘ل
متي ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘ير˘شضح ه˘ب˘ششلأو
تأرا˘˘ي˘˘شسل سصي˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘لأ سضفر
ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ق˘فأو˘˘م م˘˘غر ةر˘˘جألأ
ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ طور˘˘ششب مأز˘˘ت˘˘للأ
م˘هءل˘مز˘ك سسور˘ي˘ف˘˘لأ ي˘˘ششف˘˘ت
طا˘˘˘ششن˘˘˘لأ أو˘˘˘ف˘˘˘˘تا˘˘˘˘يإأ ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لأ
نأأ ردجيو .ةيدرفلأ تأرايشسلاب
راجتلأ داختإل ةيذف˘ن˘ت˘لأ ة˘نا˘مألأ

ةيلوب نييرئأزج˘لأ ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأو
ة˘فا˘ك ى˘لإأ ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘با˘ن˘ع
ل˘ق˘ن˘لأ نأا˘˘ب تد˘˘كأأ ن˘˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لأ
ير˘شضح˘لأ ه˘ب˘˘ششلأو ير˘˘شضح˘˘لأ

با˘ح˘شصأأو تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ن˘ي˘˘با˘˘مو

تأرا˘˘ي˘˘شس و ةر˘˘جألأ تأرا˘˘˘ي˘˘˘شس
ة˘يدر˘ف ا˘ه˘فا˘ن˘˘شصأ ل˘˘كب ةر˘˘جألأ

ن˘˘ي˘˘با˘˘م ة˘˘ير˘˘شضح ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘جو
فنأاشستشس تايلولأو تا˘يد˘ل˘ب˘لأ
˘˘˘مو˘˘˘ي ن˘˘˘م أءأد˘˘˘ت˘˘˘بأ طا˘˘˘ششن˘˘˘لأ
˘مأر˘ت˘حإأ ع˘م طرا˘ف˘لأ سسي˘م˘˘خ˘˘لأ
ةيئاقو˘لأو ة˘يزأر˘ت˘حإلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ
انرداشصم بشسحو اهيلع قفتملأ
يق˘ئا˘شسل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘لأرد˘ف˘لا˘ب
ة˘يو˘شضن˘˘م˘˘لأ ةر˘˘جألأ تأرا˘˘ي˘˘شس
راجتلل ماعلأ داحتلأ ءأول تحت
نإا˘ف ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ي˘فر˘˘ح˘˘لأو
ي˘ل˘ث˘م˘˘م ن˘˘ي˘˘ب د˘˘ق˘˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ر˘˘يزو ع˘˘م تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لأ

تأراطأو ةيمو˘م˘ع˘لأ لا˘غ˘ششلأو

ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘˘ف˘˘˘تلأ م˘˘˘تو ةرأزو˘˘˘لأ

ةرجألأ تأرايشس طاششن فانئتشسأ

سسي˘م˘خ˘لأ مو˘ي ا˘ه˘فا˘ن˘˘شصأأ ل˘˘كل

ةيئاقولأ طورششلل اقفو يشضاملأ

سسوري˘ف ي˘ششف˘ت ع˘ن˘م˘ل ة˘مزل˘لأ

اعد قايشسلأ أذه يفو .انوروك

تأرايشسلأ باحشصأأ نم ديدعلأ

ى˘لإأ ى˘لوألأ ةرأزو˘˘لأ ءأر˘˘ف˘˘شصلأ

لثم˘ت˘م˘لأ م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ

ى˘لإأ ةدو˘ع˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘شسلا˘˘ب

ةلاح يف أوتاب مهنوكل طاششنلأ

مهتردق مدعل ةرها˘ق ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ

.مهدلوأأ توق ريفوت ىلع

نييرئإزجلإ نييفرحلإو راجتلإ داحتإإ نم رداصصم بصسحب

تايلولإو تايدلبلإ نيب ام ةرجألإ تإرايسس طاسشن فانئتسسإإ ضضفر
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ةركت˘ب˘م ةر˘كف ل˘سضفأا ةردا˘ب˘م
راتخم يجاب ةعماج ةبلط لبق نم
ةعماج لبق نم ةمظنملاو ،ةبانع
عم قيسسنتلاب ،ةبانع راتخم يجاب
راد˘˘ي˘˘سس» يدا˘˘سصت˘˘قإلا كير˘˘سشلا
ةرتف عم تنمازت يتلاو «راجحلا
تق˘ل˘طأا ثي˘ح ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا

هذه ةبانع رات˘خ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج
يا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘˘لا
يمسسرلا اهعقوم ربع مرسصنملا

ة˘ح˘ف˘سصلا اذ˘كو تنر˘ت˘نلا ى˘ل˘˘ع
راتخم يجاب ةع˘ما˘ج˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ةقباسسملا كوبسسيافلا ىلع ةبانع
ةعماجلا ةبلط اهيف كراسش يتلا
لثم تاسصسصختلا نم ديدعلا يف
ةدعاسسم لاجم ،ي˘ب˘ط˘لا لا˘ج˘م˘لا
،ةحئاجلل نيسساسسحلا صصاخسشألا

،صضرملا راسشتنا ةحفاكم لاجم
ي˘عو˘لاو تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
،اهيلع يوطنت ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا˘ب
وأا ىسضرملل قلقلا ةحفاكم لاجم
،يحسصلا رجحلا يف صصاخسشألا

لاجم ،ميلعتلاو ن˘يو˘كت˘لا لا˘ج˘م
هذ˘˘˘˘ه تفر˘˘˘˘ع و تا˘˘˘˘˘مزألا ةرادإا
ىلإا ةيمارلا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘لا

نييعماجلا ةبلطلل ةسصرفلا حنم
يف ةر˘كت˘ب˘م˘لا م˘هرا˘كفأا صضر˘ع˘ل

ة˘ح˘فا˘كم˘ل و ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ

31 لاسسرإا «91 ديفوك» ةحئاج
ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘عور˘˘˘˘سشم
عورسشم اهنيب نم تاسصسصختلا
ي˘ف عور˘سشم ،نا˘ن˘˘سسألا بط ي˘˘ف
،كي˘˘نا˘˘كي˘˘م˘˘لاو ي˘˘˘لآلا مÓ˘˘˘عإلا

م˘ل˘عو عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو دا˘˘سصت˘˘قلاو
م˘ل˘عأا ،دد˘سصلا اذ˘ه ي˘˘ف .صسف˘˘ن˘˘لا

ةعماج ريدم ،عنام دمحم ذاتسسألا
متيسس ه˘نأا ،ة˘با˘ن˘ع-را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب
نم ةسضورعملا عيراسشملا مييقت
ميل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘سسأا ن˘م ة˘ئ˘ي˘ه ل˘ب˘ق
ذإا .نيفل˘ح˘م˘لا ءار˘ب˘خ˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
م˘يد˘ق˘ت  مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص م˘ت˘˘ي˘˘سس
ةبلطلا لبق نم عيراسشملل صضرع
ءاربخلا ةن˘ج˘ل ما˘مأا ن˘ي˘كرا˘سشم˘لا

ز˘˘كر˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع كلذو
و لا˘سصتإلا ة˘م˘ظ˘نأاو تا˘˘كب˘˘سشلا

يجاب ةعماجب د˘ع˘ب ن˘ع م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةنجل ىعسست˘سسو ،ة˘با˘ن˘ع را˘ت˘خ˘م

راكفألا لسضفأا ءاقتنا ىلإا ءاربخلا

ةيلبا˘ق د˘يد˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ع˘م

صضرأا ىلع راكفلا هذه ديسسجت

رحب نÓعإلا متي نأا ىلع ،عقاولا

ةثÓثلا نيزئافلا نع عوبسسألا اذه

ىلع نولسصحيسس نيذلا لئاوألا

.ةيزيفحت زئاوج

فايطصصإلا مصسومل تاريصضحتلا راطإا يف

ةحايسسلا عيراسشم دقفتي يلاولا
لاغسشألا يف عارسسإلا ةرورسضب بلاطيو

ةسصاخلا عيراسشملا نم اددع دقفتب ةبانع ةيلو يلاو صسمأا ماق
تاماقإلاو قدانفلا نم دد˘ع ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا و ي˘حا˘ي˘سسلا عا˘ط˘ق˘لا˘ب
يلحاسسلا طيرسشلا لوط ىلع صصاوخلا ن˘ير˘م˘ث˘سست˘م˘ل˘ل ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا
عسسو˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م و ناو˘هز صسا˘فر ءى˘طا˘سش ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع اذ˘هو،
هذهل ةينقتلا ة˘قا˘ط˘ب˘لا صضر˘ع˘ل ع˘م˘ت˘سسا ن˘يأا .طار˘ق˘ب داو ي˘حا˘ي˘سسلا
مارتحاو مازتللا عم لاغسشألا ةريتو نم عفرلا ىلع دكأاو ،عيراسشملا
فايطسصلا مسسومل تاريسضحتلا راطا يفو .ريمعتلل ةينقتلا رياعملا
ىلع ةراسضلا صشئاسشحلا عزنل ءارسضخلا تاحاسسملا ةحلسصم تلخدت
ةيدلب حلاسصم تماق امك .رمع يزير ئطاسشو ةبورخلا يح ىوتسسم

نابرسضلا يحو صسرام8 يح ىوتسسم ىلع فيظنت ةلمحب ةبانع
لاغسشألا تلمسش ثيح ،ةبانع ةيدلبل داتعلا ةريظح عم قيسسنتلاب اذه،
، ةمامقلا نم اهفلخو تارامعلا نيبام نكامألاو تاحاسسملا فيظنت
 .ةطلتخملا تافلخملا عفرو عمجو ةراسضلا صشئاسشحلا عزن
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نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل ةيئلولا ةنجللا عامتجإا

نيوكتلا ضضورع ىلع ةقداسصملا
0202 ربوتكأا ةرودل

ةيلول نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل ةيئلولا ةنجللا تقداسص

ةطيرخلاو0202 ربوتكأا ةرودل ن˘يو˘كت˘لا صضور˘ع ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع
ميلعتلاو ينهملا نيوكتلا ةيريدم نايب بسسحو .عاطقلل ةيجاوغديبلا
،يزيرح ميلسس ،ةيلولل ماعلا نيمألا صسأارت دقف ةبانعل نيينهملا
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا عاطقل ةكارسشلل ةيئلولا ةنجللا عامتجا

صسلجملل تاعامتجإلا تاعاقب عامتجإلا اذه دقع دقو.ةبانع ةيلوب

طاقنلا طاقن ةدع صشاقنلا و ةسساردلاب لوانتو ،ةيلولل يبعسشلا
ةيجوغاديبلا ةطيرخلا عور˘سشم ى˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ى˘لوألا
صضورع ىلع ةقداسصملاو ةسشقانمو ةسسارد ةيناثلا ةطقنلاو ،عاطقلل

YÉO∫ GCe«ø.0202ربوتكأا ةرودل نيوكتلا

فيظنتلا تÓمح لسصاوت ةبانع ةيدلب
ءايحألا فلتخمل

تسسم يتلا فيظنتلا ةلمح صسمأا لوأا ةبانع ةيدلب حلاسصم تلسصاو

صسرام8 يح نم لك ىلإا ةرملا هذه تلسصوو ءايحألا نم ديدعلا
ثيح ،نابرسض «فأا.لأا.يب.وأا» يلئاعلا نكسسلا ةيقرت ةسسسسؤوم يحو
ةيامح ةيريدمو ةبانع ةيدلبل داتعلا ةريظح عم قيسسنتلاب ةيلمعلا مت
لاغسشألا تلمسشو فيظنتلا ةحلسصم يف ةلثمم طيحملاو ةئيبلا
،ةمامقلا نم اهفلخو تارامعلا نيبام نكامألاو تاحاسسملا فيظنت
لÓخ نم ةطلتخملا تافلخملا عفرو عمجو ةراسضلا صشئاسشحلا عزن

«hM«ó gÉf.تانحاسشلا ريخسست

طئاحلا ضضرع ةياقولا تاءارجإا برصضي بابصش
عصضولا ةروطخ مغر

اريبك اددع بطقتسست مدق ةرك تايرابم
ةيراوجلا بعÓملاب ريهامجلا نم

تلاح اهنم ةيبعسشلا ةسصاخ ةبانع ةنيدمب ءايحألا نم ديدعلا دهسشت
راطا يف ايلعلا تاطلسسلا هتسضرف يذلا يئزجلا رجحلا ةلاحل قرخ

اوتاب نيذ˘لا با˘ب˘سشلا ة˘ئ˘ف ة˘سصا˘خ،91 ديفوك ةحفاكمل ري˘باد˘ت˘لا
نود ةيراوجلا بعÓملاب مدقلا ةرك تايرابم تايرابم نومظني
نم صسيسسحتلاو ةيعوتلا تÓمح مغر اذه.عسضولا ةروطخب ةلابملا

ةرورسضب تايع˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ن˘مألا ح˘لا˘سصم فر˘ط
نم انوروك صسوريف نم ةياقولا تاءارجاو تاهيجوتلاب مازتللا

صصاخسشألا نيب نامألا ةفاسسم كرت عم تاعمجتلا يدافت لÓخ
نم حايرلا جاردا تبهذ تÓمحلا هذه لك نكل ىودعلا لقن بنجتل

ثيح، يعولا ه˘سصق˘ن˘ي يذ˘لا با˘ب˘سشلا و ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا صضع˘ب فر˘ط
و بقاوعلاب ةلابملا نود مدقلا ةرك تايرابم يف نوكتحي مهدجت
هبطقتسست تتاب يتلا ريهامجلا نم ريبكلا ددعلا وه كلذ نم رمألا

فرعت يتلا ةيراجتلا تÓحملا يف لكسشملا صسفن، تايرابملا هذه
ىلإا تدا يتلا انوروكلا ةحئاج نيسسانتم ريبك صضاسضتكا و محازت
دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا لعج ام وهو دارفألا نم تائملا كÓه
وهام ىلع عسضولا لظ ام لاح يف هناب هوني انوروك صسوريف ةعباتمو
يحسصلا رجحلا صضرف ةداعا ىلإا ةياقولا تاءارجا مارتحا مدعو هيلع
ةرطيسسلا نع هجورخو عسضولا مقافت لبق اذه،تايلولا صضعب ىلع
مازتللا ةرورسض ي˘با˘ن˘ع˘لا ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع تا˘ب قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف،
نم ريخ ىقب˘ت ة˘يا˘قو˘لا نأا ة˘سصا˘خ ي˘عو˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لاو تاءار˘جلا˘ب
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ةعاسس رخآا
Akher Saâ

6106ددعلا0202 ناوج12 دحألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

،ةعماجلا ةبلط ةدئافل ‘91-ديفوك‘ ةحئاج ةبراحمـب ةقلعتم ةركتبم ةركف لصضفأا ةقباصسم ،ةبانع راتخم يجاب ةعماج تقلطأا
 .تاصصصصختلا فلتخم يفو

انوروكلا ةحئاج ةبراحمل ةركتبم ةركف ميدقت لوح

مويلا راتخم يجاب ةعماج ةقباسسم يف ةكراسشملا عيراسشملا ضضرع

¯U°Édí. Ü

نم نيديفتسسملا صضعب ىكتسشا

قيلÓعل ةقطنمب ةيفير تانكسس

يتلا ليقارعلا نم ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب

تا˘˘ن˘˘كسسلا بب˘˘سسب م˘˘ه˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘ت

قو˘˘ف ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا ة˘˘يو˘˘سضو˘˘ف˘˘˘لا

ءا˘ن˘ب˘ل ة˘سصسصخ˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘سضارا

بئا˘ن˘لا ة˘ل˘سسار˘م بسسحو ن˘كسسلا

ة˘يلو ي˘لاو˘ل ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس قدا˘˘سص

نيدفتسسملا صضعب دجوي نأا ةبانع

يقاب رارغ ىلع اولسصحت نيذلا ،

تادا˘˘ه˘˘سش ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

081 يلسصألا مهددعو ةدافتسسلا

ة˘ي˘ف˘ير تا˘ن˘كسس ن˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم

قباط لكسش ىلع يعامج فسصن

رهسش يف كلذ ناكو،1+ يسضرأا

ةقطنمب6102 ةنسس نم صسرام

ثيح ، ينوبلا ةيدلب10 قيلÓعل
ةرسشع ديدسست رمألا ةيادب يف مت
ةع˘ط˘ق˘لا ر˘ي˘ظ˘ن م˘ي˘ت˘ن˘سس ن˘ي˘يÓ˘م
ةيدلب ةدئافل ةحونمملا ةيسضرألا
ل˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت م˘˘˘ت ن˘˘˘كلو ،ي˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘يلو˘لا ي˘لاو رار˘ق˘˘ب عور˘˘سشم˘˘لا
همحر ديدنسص بيلم دمحم كاذنا
ىلع عورسشملا ءاغلا مث ثيح هللا

1+ ي˘˘˘˘˘سضرأا ق˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘ط صسا˘˘˘˘˘˘سسأا

.ةيدرف ةيفير تانكسسب هسضيوعتو

نيديفتسسملا لكاسشم انه نم أادبتل
ل˘يد˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م ثي˘˘ح
نأا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ل˘كسشم او˘ه˘˘جاو
كلذ˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘سضرألا

ةي˘فا˘ك ر˘ي˘غ تح˘ب˘سصأا عور˘سشم˘لا

،ة˘حا˘سسم˘لا ثي˘ح ن˘م ،هد˘ي˘سسج˘ت˘ل

ناكملا صسفن يف ثحبلا مت امك
ةلباقم ةي˘نا˘ث ة˘ي˘سضرا ة˘ع˘ط˘ق ن˘ع
نم بلط ثيح ،ىلوألا ةعطقلل

يفاسضإا غل˘ب˘م ع˘فد د˘ي˘ف˘ت˘سسم ل˘ك
اهيلع لسصحتملا ةحاسسملا بسسح

52 و ميتنسس نويلم22 نيب ام
ي˘ف كلذ نا˘كو ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘˘ل˘˘م

مت ام دعبو4102 صسرام8 خيرات
ئ˘جا˘ف˘ت ،يرادإلا ف˘ل˘م˘لا ة˘يو˘سست
تا˘ن˘كسس دو˘جو˘ب ن˘يد˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
،ةيسضرألا مهعطق قوف ةيوسضوف
كاذنا ة˘يلو˘لا ي˘لاو ل˘خد˘ت د˘ع˘بو
ءلوه ليوحت مث ،ةفرسش فسسوي
ى˘ل˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جإا تا˘˘ن˘˘كسس ى˘˘لا

ةيدلب نيسسح ةعمج يح ىوتسسم
م˘ه˘تا˘ن˘كسس م˘يد˘ه˘ت نود ي˘نو˘˘ب˘˘لا
ءا˘ق˘˘بو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ة˘˘يو˘˘سضو˘˘ف˘˘لا
عو˘م˘ج ن˘ي˘ب ة˘يو˘سضو˘ف تا˘ن˘كسس
م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سصألا نا˘˘˘كسسلا
م˘˘˘ه˘˘˘نأا بب˘˘˘˘سسب م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘ت

،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م،نييسصحمريغ

ن˘يد˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو
م˘ه˘تا˘ن˘كسس زا˘ج˘نا ي˘ف نور˘خأا˘ت˘˘ي
لاغسشألا قلطنت مل يتلا ةيفيرلا
نو˘ب˘لا˘ط˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ،د˘ع˘ب
صضفو ل˘خد˘ت˘لا ي˘م˘˘ير˘˘ب ي˘˘لاو˘˘لا
ةفرعمل قيقحت حتف ل املو عازنلا

ءو˘سسو داد˘سسنإلا اذ˘ه ي˘˘ب˘˘ب˘˘سست˘˘م
ةظفاحملاو ةلودلا كÓمأا رييسست

.اهيلع

 مهيصضارأا قوف ةيوصضوف تانكصس دوجو ببصسب

لخدتلا يلاولا نوبلاطي قيلÓعلب يفيرلا نكسسلا نم نوديفتسسملا

¯hd«ó S°Ñà»

ة˘ّسصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا تل˘˘ّج˘˘سس
ينطولا كردلا ح˘لا˘سصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ةيوسضوف ةيانب052 يلاوح دوجو
يديسس عراوسشب ارّخؤوم اهؤوانبّ مت

صصا˘سصت˘˘خإا م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ل˘˘خاد را˘˘م˘˘ع
بسسحو .ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا

ددع غلب دقف «ةعاسس رخآا» رداسصم
ميلقإاب ةّديسشملا ةيئاوسشعلا تايانبلا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا تاو˘˘ق
ق˘ير˘ط ن˘ع ةورذ˘لا را˘م˘ع يد˘ي˘سس
تايانبلا نم تائملا دوجو ليجسست
˘ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م ل˘ب˘ق ة˘˘يو˘˘سضو˘˘ف˘˘لا
رثكأا مقرلا عف˘ترا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،يرا˘ج˘لا
ن˘ع ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا لÓ˘خ ر˘ث˘كأا˘ف

ديي˘سشت˘ب فار˘طأا ةّد˘ع ما˘ي˘ق ق˘ير˘ط
ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب تا˘ن˘كسسو تÓ˘˘ح˘˘م
تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ع˘ج ا˘ّم˘م ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق
ه˘جاو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ّي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

داجيإا راطإا يف ةل˘م˘ج˘لا˘ب ل˘ي˘قار˘ع
ةرهاظ˘لا ه˘تا˘ه˘ل ة˘مزÓ˘لا لو˘ل˘ح˘لا
تلحفتسساو ديدج نم تزرب يتلا
،ءا˘ي˘حألاو عراو˘سشلا بل˘غأا˘ب ةّو˘ق˘ب
م˘ها˘سس د˘ق˘ف ل˘سص˘ّت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو
ة˘˘ّي˘˘سصو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا لا˘˘غ˘˘˘سشنا
لا˘ج˘م ح˘ت˘فو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ب
ة˘ّي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘˘ما˘˘ه ارودو ا˘˘ع˘˘سساو
تايانبلا دييسشت ةرها˘ظ لا˘ح˘ف˘ت˘سسا
ىّدأا ثيح ،مايألا هتاه ّةيوسضوفلا
ة˘فا˘ك كا˘م˘˘ه˘˘ناو ة˘˘با˘˘قر˘˘لا صصق˘˘ن
صسور˘ي˘ف ة˘برا˘ح˘م ي˘ف تا˘ط˘ل˘سسلا

ءا˘˘سضق˘˘لا صضر˘˘غ˘˘ب «91--ديفوك»
تاسسرامم زورب ىلإا لآا امم هيلع
ن˘م د˘يد˘ع˘لا فر˘ط ن˘م ة˘˘ع˘˘ي˘˘ن˘˘سش
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا تقر˘خ ي˘ت˘˘لا فار˘˘طألا
رعت نود اهب لومعملا

ّ
ىندأل اهسض

حلاسصم فرط نم عدرلا تاءارجإا
ىلع تلمع نيأا ،ةيسصولا تاهجلا
تايانبلا دييسشت ةرها˘ظ لا˘ح˘ف˘ت˘سسا

تÓحملا ىلإا ةفاسضإا ةيوسضوفلا
ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب ى˘ن˘ب˘ت ترا˘سص ي˘ت˘لا
ةّدع تاقرط ةعراق ىلع ةينوناق
رامع يديسسل ةعبات عراوسشو ءايحأا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ةر˘سشت˘ن˘م ترا˘˘سصو
،ةّيدلبلا ميل˘قإل ة˘ع˘با˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

فارطألا نم ةعومجم تدجو امك
بهذ ن˘م ق˘ب˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا

صسودتو ني˘ناو˘ق˘لا قر˘خ˘ت تحارو
بقاوعلل اهثارتكا ريغ نم اهيلع
ةّيجيتارتسسل ة˘ق˘ي˘ع˘م˘لا ة˘م˘ي˘خو˘لا
تاطلسسلا اهب ترداب يتلا ةيمنتلا
ثي˘ح ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ي˘˘ّل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ة˘ّسصت˘خ˘م˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تل˘˘ّج˘˘سس
مايق ينطولا كردلا تاوقل ةعباتلا
تازواجتب صصاخسشألا نم ديدعلا
تايانبلا دييسشت لاجم يف ةلمجلاب
يف ةفلتخم صضارغأل ةيوسضوفلا

رمت يتلا صساّسسحلا تقولا اذه
ّ

اهب 
نادلب نم ددع رارغ ىلع دÓبلا

،انوروك صسوريف اهّسسم نّمم ملاعلا

زا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ءلؤو˘˘ه مد˘˘قأا ن˘˘˘يأا

تا˘˘ن˘˘كسس اوز˘˘˘ج˘˘˘نأاو ة˘˘˘سصر˘˘˘ف˘˘˘لا

عراوسش مظعمب ةيراجت تÓحمو

ّةيدلب ءايحأا اهنم ةسصاخ  تايدلبلا

ةراسشإلا ردجت امك ،رامع يديسس

كردلا حلاسصم نأا ةيناث ةيحان نم

تا˘ه˘˘ج˘˘لا تغ˘˘ل˘˘بأا د˘˘ق ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

دعب ةيدل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘لوؤو˘سسم˘لا

ءانب052 د˘ي˘ي˘سشت ا˘ه˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست

ةّد˘ع˘ب ز˘ي˘جو فر˘ظ ي˘ف ا˘يو˘سضو˘˘ف

يح اهنم ركذن ءايحأا
ّ

،مجر يجاّرد 

،صسيدلا رج˘ح ،ة˘قو˘قر˘ب ،ةر˘ط˘ن˘ق˘لا

ة˘ع˘با˘ت˘لا عراو˘سشلا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو

كردلا حلاسصم صصاسصتخإا ميلقإل

ر˘˘ح˘˘ت را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ّ

ك

ّد˘ح ع˘سضو˘ل ة˘لوؤو˘سسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ةّدسشب ةلحفتسسملا ةرها˘ظ˘لا ه˘تا˘ه˘ل

  .ارخؤوم

 ةرهاظلل بيهرلا راصشتنإلا ءاّرج عاصضوألا مقافت نم تافّوخت

رامع يديسسب ارخؤوم اهدييسشت ّمت ةيئاوسشع ةيانب052 لّجسسي ينطولا كردلا

ت
 :ريوصص

باع
ةدرو د
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مويلأ ةليسسملأ روزت نيوكتلأ ةريزو

نب  ةديسسلا نيينهملا ميلعتلاو نىوكتلا ةرىزو مويلا موقت
تانسضا˘ح˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ىزو ة˘ق˘فر ما˘ي˘ه ة˘ح˘ىر˘ف

ةليسسم˘لا ة˘ىلو ى˘لإا د˘ق˘ف˘ت و ل˘م˘ع  ةرا˘ىز˘ب م˘ي˘سسن تا˘فا˘ي˘سض

 .ةليسسملاو ةرقم ةىدلب نم لكب اهعاطق ةنىاعمل

 رئأزجلأ يف ةرم لوأل وداكوفألأ ةهكاف

ةيلحاسسلا ةدكي˘كسس ة˘ىلو˘ب ودا˘كو˘فألا ة˘عارز ة˘بر˘ج˘ت حا˘ج˘ن
املاطل.. ليلاحتلا بسسح يلسصألا هنطوم قوفت ةيلاع ةدوجب
دوعت يتلا ،رامثلا دحأا نم هنوكب مدقلا ذنم وداكوفلا رهتسشا

.ةفلتخملا مسسجلا ءاسضعأا ىلع ةدىدع دئاوفب

يوبابميزلأ ةحسصلأ ريزو لاقتعأ
انوروكب ةقلعتم تأدعم ةقفسص ببسسب

ىلع ،وىوم اىدابوأا ةحسصلا رىزو يوبابمىز ةطرسش تلقتعا
ءابو ةحفاكمب ةقلعتم ة˘ي˘ب˘ط داو˘م ة˘ق˘ف˘سص ة˘ح˘ي˘سضف ةّ̆ي˘ف˘ل˘خ
حجرى ثيح ،داسسفلا ةحفاكمل ةئيه تركذ ام قفو،91-ديفوك
مسساب ثدحتملا حرسصو.تبسسلا سسما ةمكحملا مامأا لثمى نأا

روماكا˘م نو˘ج يو˘با˘ب˘م˘ىز ي˘ف دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم ة˘ي˘سضّو˘ف˘م
وهو ،لفطلا ةىاعرو ةحسصلا رىزو لاقتعا ديكأات عيطتسسأا»
قلعتى رمألا» فاسضأا .«ليفسسدور ةطرسش زكرم يف فوقوم
اروف تاطلسسلا ّقلُعت ملو.«91-ديفوكب ةسصاخ داوم ءارسشب

ةسضراعملا ةمجاهم ةادغ يتأا˘ت ي˘ت˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع
عفد ةلأاسسم لوح كوكسش دوجوو داسسفلا ببسسب ةموكحلل
ةحفاكمل داوم نيمأاتل اهعم دقاعتلا مت ةيبط ةكرسشل لاومأا

.انوروك

نئابزلأ ةمدخل ةيلودلأ ةزئاجلاب زوفي عيرسسلأ رئأزجلأ ديرب
SME عىرسسلا دىربلا ةسسسسؤوم تزاف
ةيناثلا ةرملل رئازجلا دىرب عورف دحأا
ة˘مد˘خ ةز˘ئا˘ج» ة˘ي˘˘لود˘˘لا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا˘˘ب
دا˘ح˘تإلا ا˘ه˘ح˘ن˘م˘˘ى ي˘˘ت˘˘لا «ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا
دىربل نايب دافأاو .ي˘م˘لا˘ع˘لا يد˘ىر˘ب˘لا
عىرسسلا د˘ىر˘ب˘لا ة˘سسسسؤو˘م نأار˘ئاز˘ج˘لا
عىزوتلا و ل˘ق˘ن˘لا ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا
ةنسسلل تزاف دورطلاو دىربلل عىرسسلا
ةمدخ ةزئاجب ،يلاوت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا
هميظ˘ن˘ت م˘ت˘ى ج˘ما˘نر˘ب و˘هو ،ن˘ئا˘بز˘لا
دحأا،SME ةينواعت فرط نم ًاىونسس
لبق نم ةمدقملاSME ةمدخل يئانثتسسلا ءادألا ةأافاكمو عيجسشت دسصق ،يملاعلا يدىربلا داحتإلا لكايه
ىلع لوسصحلل قاقحتسسلا ريىاعم،9102 ماع لاوط رئازجلاSME  ةسسسسؤوم تفوتسسا دقو.دىربلا يلماعتم
ىرخأا ةرم تتبثأا امك .يملاعلا يدىربلا داحتلا ةمظنأا نم اهيلع لسصحملا رىراقتلا ىلإا اًدانتسسا ،ةزئاجلا هذه
.عىرسسلا دىربلا ةكبسش يف ءاسضعألا نييملاعلا اهئاكرسشو نئابزلل ةزاتمم ةمدخ مىدقتب اهمازتلا

؟ ةرايسسلأ لخأد ةمامك ءأدترأ مدعل ةمأرغ عفد نم ضضوعي نم
سصوسصخب لدجلاو سسبللا عزن يذلا ىلوألا ةرازولا نايب دعب
ببسسب ميتنسس نويلم غلبم ةسصاخلا تارايسسلا باحسصأا مىرغت

ناوعأا سضعب فسسعت عم ةسصاخ ، يقاولا عانقلل مهئادترا مدع
ي˘ح˘سصلا عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘ترا ة˘ىرا˘ب˘جا رار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ة˘˘طر˘˘سشلا

عقاوم ىلع اعسساو لدج راثأا ام ،تارايسسلا باحسصأل مهمىرغتو
ىسضق يذلا ىلوألا ةرازولا نايب دعبو ،يعامتجلا لسصاوتلا
يف باكرلاو قئاسسلا فرط نم ةمامكلا ءادترا ةىرابجإا مدعب
سضو˘ع˘ى ن˘م ا˘حور˘ط˘م لاؤو˘سسلا ى˘ق˘ب˘ى ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تارا˘˘ي˘˘سسلا
نونا˘ق ل˘جأا ن˘م تا˘مار˘غ او˘ع˘فد ن˘ىذ˘لا با˘كر˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

، ميتنسس نويلمب ردقت ةيلاع ةمارغلا ةميق نأاو ةسصاخ ،سضماغ
لخاد ةمامكلا ءادترا ةىرابجا ركذى مل نوناقلا سصن نأاو ةسصاخ
تارايسسلا يكلام مىرغت ىلع ةطرسشلا ناوعأا أاجل اذاملف ةرايسسلا
.ءارجإلا اذه اىاحسض سضوعى نمو يقاولا عانقلا ءادترا مدعل

«ةهوبسشم» تاحفسص نم رذحت رأديسس
را˘ج˘ح˘لا راد˘ي˘سس ة˘سسسسؤو˘˘م تن˘˘ل˘˘عأا
لسصاوتلل تاحفسص دوجو نع ةبانعب
ة˘ل˘سص يأا ا˘ه˘ط˘بر˘ت ل ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا
راجحلا راديسسل ةيمسسرلا ةحفسصلاب
يدؤوت دق ءامسسأا هباسشت درجم يهف
.ماعلا يأارلا هىونت و ةطلاغملا ىلإا

ة˘كر˘سش را˘ج˘ح˘لا راد˘ي˘سس نأا ةد˘كؤو˘˘م
،يدا˘˘سصت˘˘قا ع˘˘˘با˘˘˘ط تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو
ىلع ةسصىرح  ةيم˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
ىلع ةدهاج لمعت ثيح اهتيقادسصم
اهطاسشنب ةقلعتملا رابخألا لك رسشن
.اهتعمسسب سساسسملا نود

ةبانع يف لعتسشت موثلأ راعسسأأ
عا˘ف˘˘ترا مو˘˘ث˘˘لا ةدا˘˘م فر˘˘ع˘˘ت
قاوسسأاب راعسسألا يف يسسايق
ىلع ةبانعب ةئزجتلاو ةلمجلا

ةرتفلا هذه لÓخ هداعلا ريغ
ةرتفب فرعت يتلا ةنسس لك يف
قرسشلا عاىزم يف موثلا ينج
ةمغÓتلا ةقطنمك اسصوسصخ
سسمأا هرعسس حاورتو اهريغو
ام ةبانع˘ب ة˘ل˘م˘ج˘لا قو˘سس ي˘ف
جد004و052 ن˘˘˘ي˘˘˘ب
.دحاولا مارغوليكلل



مياهنفوهل ةيعامجلا تابيردتلل دوعي ليضوفلب
مجاهملا زواجتو ،ةبكرلا ىوتشسم ىلع اهنم يناعي ناك يتلا ةريطخلا ةباشصإلا بشسب بايغلا نم رهششأا ةدع دعب ،مياهنفوهل ةيعامجلا تابيردتلل ،ليشضوفلب قاحشسإا ةدوع ،ةيناملأا مÓعإا لئاشسو تفششك

ناك ،ليشضوفلب قاحشسا نأا ركذي ،يناملألا يرودلا نم ديدجلا مشسوملل ابشسحت ،ةديدج ةقÓطنا ليجشستل يعشسلا لÓخ نم ،هلبقتشسم يف ايلاح ركفيو ،قيرفلا ةرادإا عم ةقباشسلا هلكاششم ،يرئازجلا
،اهنم يناعي ناك يتلا ةباشصإلا مهئافخا ةلواحم لÓخ نم ةيوركلا هتريشسم ميطحت ةلواحمب مهمهتا نيأا ،يبطلا مقاطلاو ،هيدان ةرادإا عم ةريبك تاششوانم يف لخد دق قباشس تقو يف

ةباشصإاِل ليشضفلب سضّرعتو،2202 ناوج نم03 ـلا يف يشضقنتو8102 فيشص هتّدم تأادب ،دقعِب يناملألا مياهنفوه يدان عم – ةنشس82 رمعلا نم غلابلا – مناغتشسم نبإا طبتريو ،هجÓع يف مهشسعاقتو

تناكو .ةيناملألا ةلوطبلا ةشسفانم باشسحِل ،يشضاملا ربمتبشس نم32 ـلا يف ،غروبشسفلوف فيشضملاو مياهنفوه هقيرف ةارابم يف هتكراششم لÓخ ،(ةيبيلشصلا ةطبرألا قّزمت) ةبكّرلا يف ةريطخ
ةءاشسإاِب اهمّهتاو ،مياهنفوه يدان ةرادإا عم ةّداح تافÓخ يف ،ةيحارجلا ةيلمعلا ءارجإا بقع ليشضفلب لخدو ،ةيحارج ةيلمع ءارجإا ىلع دعب اميف هتربجأا ،يرئازجلا بعÓل ةيمشسر ةهجاوم رخآا

بيجن.ج.ةيحارج ةيلمع ءارجإا هنم بّلطتي ناك نيح يف ،ةباشصإÓل طيشسب جÓعِب ءافتكإلا هيلوؤوشسم نأا قباشسلا يرئازجلا يلودلا حشضوأاو .هتباشصإا عم لماعتلا

¯ ±.hd«ó 

عا˘شضخإا ة˘شضا˘ير˘لاو با˘ب˘˘ششلا ةرازو ترر˘˘ق
ل˘ب˘ق ق˘ي˘قد ي˘ب˘˘ط سصح˘˘ف˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
عفر دعب تابيردتلل ةدوعلاب مهل حامشسلا
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

ةرازولا نم برقم ردشصم فششكو ،انوروك
ىل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا ر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا نأا˘˘˘ب
حا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شسل˘˘˘˘˘ل ،ىلولا ةرازو˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘فاو˘˘˘˘˘˘م
دادعإلا ةلحر˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا˘ب ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘ل˘ل
تاذ بشسحبو ،ةليوطلا فقوتلا ةرتف دعب
يذلا ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا نإا˘ف رد˘شصم˘لا
يوذ نييشضايرلا ةدوعل ةرازولا هتدمتعا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘هأا˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘شصا˘˘خ ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
و˘˘˘ي˘˘˘كو˘˘˘ط دا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘ششم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
تاءارجإا ةدع نمشضتي كلذل نيحششرملاو
نيب نم نأاب هتاذ ردشصملا فششكو ،ةيئاقو
نييشضايرلا لك عاشضخإا ،تاءارجإلا هذه
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،ل˘ما˘˘ششو ق˘˘ي˘˘قد ي˘˘ب˘˘ط سصح˘˘ف˘˘ل
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع ف˘˘ششك˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خا

ي˘ف ة˘شضا˘˘ير˘˘لا بط˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب
نيعتي هنأا ىلإا ردشصملا راششأا امك ،ةمشصاعلا

ن˘م دد˘ع ىل˘ع ة˘با˘جإلا ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘لا ىل˘ع
ا˘شصي˘شصخ د˘عأا نا˘ي˘ب˘˘ت˘˘شسا ن˘˘م˘˘شض ة˘˘ل˘˘ئ˘˘شسألا
ة˘˘ي˘˘شسف˘˘ن˘˘لا ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘لا ىد˘˘˘م ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
ةيبلشسلا تايعادتلا سسايقو ،ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘ل˘ل
طاششنلا نأا ركذي ،مهيلع انوروك ةحئاجل
فشصتنم ذنم قلعم رئازجلا يف يشضايرلا

با˘ب˘ششلا ةرازو ن˘م رار˘ق˘ب ي˘شضا˘م˘˘لا سسرا˘˘م
تآاششنملا لك قلغ تررق يتلا ،ةشضايرلاو
ة˘ي˘مو˘ك˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘˘م˘˘شض ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
.انوروك سسوريف يششفت ءاوتحل ةفداهلا

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

تابيردتلا فانئتسق ابسحت

عاسضخإا ررقت ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
 ةقيقد ةيبط تاسصوحفل نييسضايرلا عيمج

،ة˘خ˘ي˘شش ن˘ب ق˘ح˘لا د˘ب˘ع ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا حر˘˘شص
لجؤوي هنأاب يبرغملا ةدجو ةيدولوم قيرف بردم

ءاقبلاب ءاوشس ،يشضايرلا هلبقتشسم يف مشسحلا ايلاح

نأاب هشسفن تقولا يف ادكؤوم ،قيرفلا نع ليحرلا وا
برغملا لخاد يوركلا مشسوملا فلت يتلا ةيبابشضلا

حشضوأاو ،ةيلبقتشسملا هتي˘ع˘شضو ىل˘ع ا˘ه˘لÓ˘ظ˘ب ي˘ق˘ل˘ت

ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ق˘˘با˘˘شسلا ر˘˘شضخ˘˘لا برد˘˘م
يلبقتشسم يف مشسحأا مل““ :Óئاق ةيبرغملا ““ةلوطبلا““
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘شصم ن˘ع ا˘˘ئ˘˘ي˘˘شش يردأا ل ا˘˘نأاو ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
ر˘ي˘شصم كاردإا ي˘ه ا˘ي˘˘لا˘˘ح ا˘˘ن˘˘ت˘˘يو˘˘لوأا ،ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘حلا
كانهو عقاولا يف ةيجراخ سضورع يدل ،ةقباشسملا
،انه ءاقبلل ةيلامتحا ةم˘ث ا˘م˘ك ،ةردا˘غ˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ك˘مإا
هتقو نحي مل يريشصم نع ثيدحلا نأا دقتعأا نكل
نم يوركلا مشسوملا لبقتشسم بوششي ام لظ يف ،نآلا

ةليشصحلا نع هاشضر رخآا قايشس يف ايدبم ،““سضومغ
ع˘با˘تو ،ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ا˘هز˘ج˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا

ل““ :Óئاق قباشسلا يشسنوتلا يقيرفإلا يدانلا بردم

91 ا˘ن˘شضخ ،ا˘ن˘م˘شسو˘م˘ل ل˘ما˘شش م˘ي˘ي˘ق˘ت ع˘شضو ا˘ن˘ن˘ك˘م˘ي
نكم˘ي تا˘ي˘ئا˘شصحإلا ىل˘ع ءا˘ن˘ب ن˘ك˘لو ،ط˘ق˘ف ةارا˘ب˘م
ذنم تلظ ةيدولوملا ،عجششم هانققح ام نأاب لوقلا
ىلع لدي ام اذهو ،جيوتتلا ةشصنم يف ىلوألا ةلوجلا
هنكمي اقيرف ا˘ن˘ي˘ن˘ب د˘ق˘ل ،ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ا˘ن˘ت˘يرار˘م˘ت˘شسا
ل ه˘ن˘شس لد˘ع˘م˘ف ،ة˘ل˘ب˘ق˘م تاو˘ن˘شس نا˘م˘ث˘ل ة˘ل˘شصاو˘˘م˘˘لا

ىلإا طقف جاتحن““ :Óئاق فدرأاو ،““ةنشس52 زواجتي
راودأا بعلو ةشسفانملا ءاوجأا ىل˘ع دو˘ع˘ت˘لاو ة˘ل˘ك˘ي˘ه˘لا

،““ا˘هرا˘م˘غ سضو˘خ˘ن ي˘ت˘لا تا˘ق˘با˘شسم˘لا ي˘ف ة˘ي˘ع˘ئÓ˘˘ط
فنتكي يذلا سضومغلا ريثأات ىلإا نآلا تاذ يف اريششم
يهتنت نيذلا نيبعÓلا ةيعشضو ىلع يوركلا مشسوملا

.مهتيدنأا عم مهدوقع
ديلو.ف

 ““مئاق ةدجو ةيدولوم نع ليحرلا لامتحاو ةريثك ضضورع يدل““ :ةخيسش نب

ي˘˘˘شضا˘˘˘يّر˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ّنأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإا ردا˘˘˘˘شصم تدا˘˘˘˘فأا
ةبيبشش يدان مجاهم عم دقاعتلل ىعشسي ،يشسقافشصلا
دقو ،لبقملا وتاكريملا لÓخ حوّنب ةزمح لئابقلا
،ايمشسر بعÓلا˘ب ي˘شسقا˘ف˘شصلا ق˘ير˘ف و˘لوؤو˘شسم ل˘شص˘ّتا

قيرف˘لا فو˘ف˘شصل ه˘ّم˘شض ي˘ف م˘ه˘ب˘غر ن˘ع ه˘ل اور˘ّب˘عو
ع˘م بعÓ˘لا د˘ق˘˘ع لازا˘˘مو .ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ف˘˘ي˘˘شصلا لÓ˘˘خ

ن˘ك˘ل ،ي˘فا˘شضإا م˘شسو˘م˘ل Ó˘شصاو˘ت˘˘م ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش
،هئاقب˘ب او˘ك˘ّشسم˘ت˘ي ن˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا ي˘لوؤو˘شسم

ةبرجت سضوخو ءاو˘جألا ر˘ي˘ي˘غ˘ت د˘ير˘ُي ه˘ّنأاو ة˘شصا˘خ
عنتقم ريغ يدانلا سسيئر ّنأا امك ،ةديدج ةيفارتحا

ىلإا هيف طيرفتلا ءارو نم ىعشسيو ،هدودرمب اريثك
يف قيرفلا دعاشسي ،مرتحم يلام غلبم ىلع لوشصحلا
ا˘˘شسا˘˘شسأا ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ح˘˘ششو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘مزألا

ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ّنأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب
،حو˘ّن˘ب ع˘م ة˘ق˘با˘شس تا˘شضوا˘ف˘م ه˘ل تنا˘ك ي˘˘شسقا˘˘ف˘˘شصلا

ن˘ك˘ي م˘ل ه˘ن˘ك˘ل ،طرا˘ف˘لا يو˘ت˘ششلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
تامازتللا ببشسب ،كاذنآا ق˘ير˘ف˘لا ةردا˘غ˘م ه˘نا˘ك˘مإا˘ب
رمألا لاطبألا يرود يف لئابقلا ةبيبششل ةيقيرفإلا
دا˘ج˘ن˘ت˘شسلا ىلإا بو˘ن˘ج˘لا ة˘م˘شصا˘ع ق˘ير˘ف ع˘فد يذ˘˘لا

تا˘بو ،ةرا˘عإا ل˘ك˘شش ي˘ف ة˘عا˘شش ن˘ب ا˘˘ير˘˘كز تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب

عم دقاعتلاب ابلاطم يشسنوتلا بونجلا ةمشصاع قيرف

هقيرف ىلإا ةعاشش نب ةدوع عم ةشصاخ ،ديدج مجاهم

.يلاحلا يوركلا مشسوملا ةياهن رثإا ةمشصاعلا داّحتا

رو˘مأ’او ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ي˘ف اد˘˘ج حا˘˘تر˘˘م““ :لا˘˘ب˘˘ط˘˘لا

 ““ماري ام ىلع ةيلاملا

لابطلا دمحم يبيللا بعÓلا فششك ،رخآا قايشس يف

لازام هنأاب لئابقلا ةبيبشش قيرف فوفشص يف دششانلا

طاششنلا ةدوع راظتنا يف رئازجلا يف ايلاح دجاوتي

تاحيرشصت يف لابطلا فاشضأاو ،دÓبلا يف يشضايرلا

ي˘قا˘ح˘ت˘لا““ :““ا˘ي˘ب˘ي˘ل““ ةا˘ن˘ق ىل˘ع ““ن˘يدا˘ي˘م““ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘ل

ن˘ك˘˘ل فور˘˘ظ ةد˘˘ع بب˘˘شسب ار˘˘خأا˘˘ت˘˘م نا˘˘ك ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب

مل““ :عباتو ،““ةعرشسب ملقأاتلا يف كلذ دعب تحجن

قيرفلا عم دجاوتلا يف تحجنو بيرغ يننأاب رعششأا

نعو ،““افده تلجشسو تايرابم5 وحن تبعلو يشساشسأاك

ةثÓثل دتمم هنإا““ :متخ لئابقلا ةبيبشش عم هدقع

امب رومألا لكو ،انه ادج ةريبك ةحارب رعششأاو ماوعأا

.““زاتمم لكششب ريشست ةيلاملا اهيف
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لئابقلا ةبيبشش

يسسنوتلا يسسقافسصلا ىلإا لاقتن’او ““يرانكلا““ ةرداغم ىلإا هقيرط يف حونب

¯ ±.hd«ó

ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا سسي˘ئر ح˘˘شضوأا

نا˘˘ب سسمأا لوأا ،ي˘˘ششطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا

نآلا د˘˘ح˘˘ل ق˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ت م˘˘˘ل ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا

ةيلودلا ةيداحتلا اهب تدعو يتلا ةدعاشسملا

يف ةيلحملا تايداحتلا ““افيفلا““ مدقلا ةركل

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج د˘شض ن˘ما˘شضت˘لا را˘طإا

ةعاذإلا جاومأا ىلع يششطز حرشص و ،دجتشسملا

ينايج ،اف˘ي˘ف˘لا سسي˘ئر نا˘ك““ :Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةهجاومل تادعاشسم ن˘ع ن˘ل˘عأا د˘ق و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نأا

يأا نلا د˘˘ح˘˘ل مد˘˘ق˘˘ت م˘˘لو ،ا˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج

،““ا˘ف˘ي˘ف˘لا ي˘ف ةو˘شضع˘لا تا˘يدا˘ح˘تÓ˘˘ل ةد˘˘عا˘˘شسم

ىلع احورطم لاز ل عوشضوملا اذه““ :فاشضأاو

درجمب و ،افي˘ف˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘ك˘م˘لا ة˘لوا˘ط

م˘ت˘ي˘شس ،ةد˘عا˘شسم˘لا هذ˘ه ن˘م فا˘ف˘˘لا ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا

و ةفرتحملا ةيدنألا ىلع يواشستلاب اهعيزوت

دق ةيملاعلا ةيوركلا ةئيهلا تناك و ،““ةاوهلا

ةدئافل وروأا نويلم041 غلبم سصيشصخت تررق

اهل حامشسلل اهئاول تحت ةيوشضنم ةيداحتا112

ةيبلشسلا ةيداشصت˘قلا تا˘شسا˘ك˘ع˘نلا ة˘ه˘جاو˘م˘ب

حرشص دق ونيت˘نا˘ف˘نأا نا˘ك و ،““ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘ل

نع جتن دقل»: Óئاق يشضاملا يرفيف رهشش يف

ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘قو˘ب˘شسم ر˘ي˘غ تا˘يد˘ح˘ت ة˘ح˘ئا˘ج˘لا

ةركلل ةريشسم ةئيهك و ،ة˘يور˘ك˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل

ةر˘شضا˘˘ح نو˘˘ك˘˘ت نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا ىل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ةيادبلا و ،ةجاتحم˘لا تا˘يدا˘ح˘تلا ةد˘عا˘شسم˘ل

و ةوشضعلا تايداحتÓل ةيروف ةيلام ةدعاشسمب

ةيلام تابو˘ع˘شص ا˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا

ة˘ب˘ه˘لا نو˘ك˘ت نأا رر˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ك و ،““ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

ة˘با˘ث˘م˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب تد˘˘عو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأÓ˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شسكوأا

تقولا يف ةشسفان˘م˘ل˘ل ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسÓ˘ل

معدب ةبلاطملاب اهنم ريثكلا فقوتي مل يذلا

يح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘جأا ن˘م ي˘لا˘م

.ةلوطبلا ثعب ةداعإل يرورشضلا

ءاقل مجن ةمحر نب
ماهلوف دض دروفتنيرب

ةشسفان˘ُم˘لا ءاو˘جأل ةو˘ق˘ب ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘شس ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا دا˘ق
ىلع سسفنألا قششب زوفل درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ه˘يدا˘ن دا˘ق ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘ي˘م˘شسر˘لا

رهظي ملو ،ةداعلاك ايشساشسأا رئاطلا حانجلا كراششو ،ماهلوف باشسح
،عزاُنم نود ءاقللا مجن نوكيل ،تايرابُملل ةليوطلا فقوتلاب ارثأاتم
،رظنلل تفÓلا ىقبيو ،ةمشساح ةريرمتل هميدقتو فدهل هليجشستب

زواجتت مل ةرتف لÓخ ءيشش لكب ماق ،سسينل قبشسألا بعÓلا نأا وه
لداعتلاب ةياهنلل هجتت ةارابُملا تناك تقو يف ،نمزلا نم نيتقيقد
،رو˘مألا م˘شسح ة˘ي˘ف˘ي˘ك فر˘ع تن˘ششو˘م˘ي˘ت ن˘ي˘ع ن˘بإا ن˘ك˘لو ،ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلا

ينا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ةر˘ك مد˘قو88ـلا ةقي˘قد˘لا ي˘ف ا˘فد˘ه ل˘ج˘شس ا˘مد˘ن˘ع
42) ةمحر نب ديعشس مجاهملا طبتريو،09ـلا ةقيقدلا يف هليمزل
فدهتو،2202 ناوج نم03 ـلا يف يشضقنتو8102 فيشص هتّدم تأادب ،دقعِب يزيلجنإلا يناثلا مشسقلا نم دروفتنيرب يدان عم (ةنشس
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا لّوألا م˘شسق˘لا ة˘لو˘ط˘ب ىلإا دو˘ع˘شصلا فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘نو˘م˘شضم ،حو˘م˘طو م˘خ˘شض عور˘ششم د˘ي˘شسج˘ت˘ِل درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘˘ب يدا˘˘ن ةرادإا

ظافتحإلا يف بغرت كلذل .ديدجو ريبك بعلم دييششت نم ءاهتنإلا ىلع كششوت امك .يلاحلا مشسوملا ةياهن دنع ،(غيلرميربلا)
ةيناطيرب ةيفحشص ريراقت هتركذ امك .ةمحر نب مهنيب دجوي ،لقألا ىلع دحاو مشسومِل يوركلا اهقيرف يبعل ةريخ نم ةثÓثِب
نع طاقن7 قرافبو ةطقن36ـب يزيلجنإلا يناثلا مشسقلا ةلوطب بيترت لودج يف اعبار دروفتنيرب قيرف عقومتيو ،قباشس تقو يف
بعلت امنيب ،““غيلرميربلا““ ةشسفانم ىلإا فيشصولاو دئاّرلا دعشصيو .راتشسلا لادشسإا نع تلوج8 لبق ،دتيانوي زديل يدان ردشصتملا

بيجن.ج.ةريخألاو ةثلاثلا دوعشصلا ةريششأات ليِنل ،(يئاهنو يئاهن فشصن) ةرّغشصم ةلوطب6 ـلاو3 ـلا نيب ام بتارملا قرف

ربصلا غرافب اهرظتنت ةيدنفا

““افيفلا““ تادعاسسم عيزوتب دعي يسشطز
““فافلا““ ةنيزخل اهلوخد درجمب

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ج˘˘ن ح˘˘ج˘˘ن
هملح قيقحت يف ،ىفطشصم يدهم ،لزتعملا

ي˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ب˘˘عل م˘˘ل˘˘حو
هراو˘ششم م˘غر م˘لا˘ع˘˘لا سسأا˘˘ك م˘˘ج˘˘ح˘˘ب ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
ةيوركلا هتايح نأا ريغ ،ةيدنألا عم طشسوتملا

ديدعلا تدهشش ،ةنشس63 نشسب وهو ،ةلشصاوتملا
فششكلا لشضف ي˘ت˘لا تا˘قو˘ع˘م˘لاو ل˘كا˘ششم˘لا ن˘م

ق˘ير˘ف ط˘شسو ط˘خ بعل ىورو ،ار˘خؤو˘م ا˘ه˘ن˘˘ع
راوح يف ،(يشسنرفلا ينطولا مشسقلا) هييزيب
ن˘م تا˘ظ˘ح˘ل ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ا˘˘شسنر˘˘ف ة˘˘عاذإا ع˘˘م ه˘˘ل
ناكف ،ةريدتشسملا ةرحاشسلا ملاع يف هتريشسم
يتلا ةثداحلا رارغ ىلع ر˘م˘لاو ل˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ن˘م
نايتشسيرك قبشسألا ينفلا ريدملا عم هل تعقو

دنع يئاهن لكششب هنع ىلخت يذلا ،فوكروغ
لÓخو ،سشتيزوليلح ديحو ينشسوبلل هتفÓخ
تن˘ك““ :ىف˘ط˘شصم لا˘ق ،ة˘ي˘شضق˘لا ن˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م رار˘˘م˘˘ت˘˘شسلا ىن˘˘م˘˘˘تأا

ةيقب ل˘ث˘م،4102 لا˘يد˘نو˘م د˘ع˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا
ىل˘خ˘ت فو˘كرو˘غ ن˘ك˘ل ،ي˘ل˘ي˘ج ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

د˘ي˘حو˘لا تن˘ك ي˘ن˘نأل م˘˘لألا˘˘ب تر˘˘ع˘˘ششو ،ي˘˘ن˘˘ع
بب˘˘شسلا دو˘˘ع˘˘ي ل˘˘ه˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شض
نأاب فر˘ع˘ن ن˘ح˘ن ؟نا˘يرو˘ل يدا˘ن ىلإا ي˘لا˘ق˘ت˘نل
يدانلا اذه عم لكاششم هل تناك بردملا اذه

اذا˘م م˘ل˘عأا ل““ :ع˘با˘تو ،““ه˘ل ا˘برد˘م نا˘ك ا˘مد˘ن˘˘ع
ي˘نور˘ب˘خأا نأا د˘ع˘ب ءي˘˘شش ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ي˘˘ل ثد˘˘ح

سشيعأا نأا سضفرأا يننكل ،يل بختنملا ةجاحب
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ي˘تر˘˘ي˘˘شسم تي˘˘ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ل ،مد˘˘ن˘˘لا

مامأا ملاعلا سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا˘ب
ركنأا ل نكل ،يل ةبشسنلاب مهألا اذهو ،ايناملأا
زربأاو ،““انزحمو ابعشص ناك يتلئاع ةرداغم نأا

ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب قر˘˘˘ف˘˘˘لا ىف˘˘˘ط˘˘˘شصم
سسأار ىلع هقبشس يذلا سشتيزوليلحو فوكروغ

ع˘م ا˘ن˘ج˘ئا˘ت˘ن““ :فا˘شضأا ثي˘ح ،ي˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
دعب لمعلا نم ةريثك تاونشس رامث تناك ديحو

ىل˘ع ا˘ندو˘ع˘ت،3102 ا˘ي˘ق˘ير˘فأا سسأا˘˘ك ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ
انيلع داع ام وهو ،هبيردت ةقيرطو هتيشصخشش
ليجلاب طشسولا طخ بعل داششأاو ،““ةدئافلاب
سسأا˘ك بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ي˘ف م˘ه˘حا˘ج˘نو ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ةوقلا يشضاملب حنم““ :حرشصف،9102 ايقيرفا
بع˘ل˘لا˘ف ،رار˘ق˘ت˘شسلا م˘ه˘ل ن˘˘م˘˘شضو ،ه˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل
ةروشصب دمتعن اننأل ،ادج سصاخ رمأا رئازجلل
نمكم ناكف ،نطولا بحو ةدارإلا ىلع ربكأا
،نيبعÓلا عم ةديجلا هتقÓع يف لامج حاجن
هنأاب ةبشسانم نم رثكأا يف لوقي هتيأار دقلو
.““اريثك هيبعل بحي
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بلا˘ط ن˘ب ل˘ي˘˘ب˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا م˘˘شسح
لشساكوين قيرف عم هدقع ديدمت نم هفقوم
هنع تفششك ام˘ل ا˘ق˘فو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا د˘ت˘يا˘نو˘ي
ط˘˘شسو˘˘˘لا بعل نا˘˘˘كو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت
يشضاملا يفناج رهشش يف دقاعت دق يرئازجلا

ه˘˘ك˘˘لا˘˘شش ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م

03 يف يهتنت رهششأا6ـل دتمي دقعب يناملألا
سسور˘ي˘ف ة˘مزأا بب˘˘شسبو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ر˘˘ه˘˘ششلا ن˘˘م
ةرك يف للششلا نم ةلاح تثدحأا يتلا انوروك
يزيلجنإلا يرودلا يهتنيشس ،ةيملاعلا مدقلا

دقع ءاهتنا دعب يأا ،لبقملا ةيليوج62 موي
لشساكوين““ ةفي˘ح˘شص ،ل˘شسا˘كو˘ي˘ن ع˘م بلا˘ط ن˘ب
نب ليبن نأاب تركذ ،ةيزيلجنإلا ““لكينورك

هدقع ديدمت ىلع هتقفاوم حنم دق بلاط
اعبتو ،يلاحلا مشسوملا ةياهن ىتح قيرفلا عم
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف بلا˘ط ن˘˘ب كرا˘˘ششي˘˘شس ،كلذ˘˘ل
ة˘ق˘با˘شسم ي˘ف ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘شست˘˘لا
د˘ي˘ف˘ت˘˘شسي˘˘ل ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا

هرقأا يذلا يئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا د˘ن˘ب˘لا ن˘م نا˘فر˘ط˘لا
افيفلا ،ارخؤو˘م مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا

نيبعÓلا دوقع ديد˘م˘ت ىل˘ع ه˘ت˘ق˘فاو˘م ح˘ن˘م
ةياهن ىتح يلاحلا فيشصلا يف يهتنت نيذلا

طرششب،9102-0202 يرا˘ح˘لا م˘شسو˘˘م˘˘لا
يدانلا““ فارطألا ةفاك نيب قافتل لشصوتلا

دق بلاط نب نأا ىلا راششيو ،هشسفن بعÓلاو

،يزيلجنإلا قيرفلا عم تايرابم6 يف كراشش

وأا لجشسي مل ،ةقيقد245 غلب تقو عقاوب
رارمتشسÓل ىعشسيو ،فده يأا اهلÓخ عنشصي
تا˘ب˘ثإل م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ىت˘ح ه˘فو˘ف˘شص ن˘ي˘˘ب
يف هكلاشش ىلإا لقتنا بلاط نب ليبن ،هتاذ

˘ما˘ه˘ن˘تو˘˘ت ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق7102 ما˘˘ع ف˘˘ي˘˘شص
ي˘ف ل˘شسا˘كو˘ي˘ن˘ل م˘شضن˘ي نأا ل˘ب˘ق ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا

د˘ع˘ب ،ةرا˘عإلا ل˘ي˘ب˘شس ىل˘ع ي˘شضا˘م˘لا ي˘ف˘˘نا˘˘ج
قيرفلل ينفلا زاه˘ج˘لا تا˘با˘شسح ن˘ع هدا˘ع˘ت˘با
يناملألا

ديلو.ف

يد˘˘نأا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ل˘˘شصاو˘˘˘ي
ينطولا بختنملا ناولأا لمحب هينغت روليد
ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف قر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ةبيتك فوفشصب هقاحتلا ةيفيك نع ثيدحلل
يدان مجاهم داعو ،يشضاملب لامج بردملا

لاشصتا لوأا نع ثيدحلل ،يشسنرفلا هيليبنوم
لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘˘ب ىر˘˘ج

رشضخلا عم هل ءا˘عد˘ت˘شسا لوأا ل˘ب˘ق ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب
يف رشصم˘ب ةر˘ي˘خألا ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘ك˘ل ا˘ب˘شسح˘ت
نع ““داياب يلأا““ عقوم لقنو ،يشضاملا فيشصلا
كل˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ““ :ه˘˘˘لو˘˘˘ق ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا
نكلو ،يترشسأا ةقفر ةلطع يف تنك ،ةرتفلا

ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘بو ة˘˘يد˘˘ج ل˘˘ك˘˘ب نر˘˘م˘˘ت˘˘لا تل˘˘˘شصاو
يذلا ببشسلا مهف دحأا ل““ :فاشضأاو ،““ةبيرغ
نأا م˘غر ،برد˘ت˘لاو ل˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘شصاوأا ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج

،ته˘˘ت˘˘نا د˘˘ق تنا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لاو ة˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
،““ع˘˘قو˘˘ت˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ك˘˘˘ششب رو˘˘˘مألا عرا˘˘˘شست˘˘˘ت˘˘˘ل
،Ó˘˘ي˘˘ل ي˘˘ظا˘˘ق˘˘يإا˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘˘جوز““ :ل˘˘˘شصاوو
،ةلبقلب ةيشضق سصوشصخب ثدح ام ةعباتمل
تثدحتو فافلا نم لاشصتا ينلشصو اهدعبو
بلط ينطولا بردملا““ :متخو ،““يشضاملب عم

،ةعاشس42 دعب ةحود˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا ي˘ن˘م
يلايخ ويرانيشس يف ةرششابم هب تمق ام وهو
ديلو.ف.““ادج ريثمز

ينم مقتنا فوكروغ“ :ىفطصم يدهم
”ينطولا بختنملا نم يندعبأو

ةنيطنشسق بابشش

““يسسايسسلا““ طروي نايزم

يف هلششف دعب ،ةيقيقح ةطرو يف ةنيطنشسق بابشش يدان تاب

هتاقحتشسم ديدشستل ،نايزم سسايلإا سسراحلا عم قافتا ىلإا لشصوتلا

ةرادإا تناكو ،دحاو فرط نم هدقع خشسف تاشضيوعتو ،ةقلاعلا

نم نايزم سسراحلاب اهطابترا ءاهنإاب تماق دق ةنيطنشسق بابشش

سسم˘شش سسرا˘ح˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ما˘مأا لا˘ج˘م˘لا حا˘شسفإل ،د˘حاو فر˘ط

،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘يو˘ت˘ششلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،ي˘نا˘م˘حر ن˘˘يد˘˘لا

تاعزانملا ةنجل ىلإا أاجل نايزم سسايلإا نأا ،ةعلطم رداشصم تفششكو
لماك ىلع لوشصحلاب بلاطو ،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلاب

نأا تد˘˘كأا ردا˘˘شصم˘˘لا سسف˘˘ن ،وروأا ف˘˘لأا053 ةغلابلاو هتاقح˘ت˘شسم
دقع˘ب ،ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘ب˘ق ن˘م اًرا˘ط˘خإا تق˘ل˘ت ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ةرادإا

سسراحلاو ،يدانلا نع لثمم روشضحب ،دحألا مويلا عامتشسا ةشسلج
ر.ع.يئاهن رارق ذاختا لبق ،قباشسلا

 يزيلجنقا يرودلا ةياهن ىتح لساكوين عم رارمتسقا ىلع قفاوي بلاط نب

 ةريخفا ايقيرفإ سأك ليبق رضخلل هئاعدتسا ةصقب ينغتلا لصاوي روليد
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةثداحلا يف قيقحت حتف  ةبانعب ينطولا كردــلا

بنــعلإ دإوـــب ةـــباغ يف باــشش  ةثــج ىلــع روـــثعلإ
ةيد˘ل˘ب  ي˘ف ة˘ي˘لاد˘لا  ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘با˘غ˘ب ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف با˘سش ة˘ث˘ج ىل˘ع ضسمأا لوأا حا˘ب˘سص ر˘ث˘ع
نيسصتخملا ةيندملا ةيامحلاو ينطولا كردلا  لاجرل يروفلا  لخدتلا ىعدتسسا  امم، بنعلا  داو
روثعلا  هدافم  ءادن اوقلت  اهناوعأا  نأا ““ةعاسس رخآا»ـل  ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تفسشك.ايميلقإا

نيبت  ةنياعملاو لوسصولا دعبو ناكملا نيع  ىلإا اولقــنت روفلا  ىلع ،ةيلادلا نيعب ةباغ يف ةــثج ىلع
ثيح ،لـبح راثآا هتبقر ىلعو ةدماه ةثج ةنسس03 رمعلا نم غلابلا  ““ت،ر““وعدملاب  قلعتي رمألا نأا
،ةمزÓلا  ةينوناقلا  تاءارجإلا ذاختا دعب  ىفسشتسسملاب ثثجلا  ظفح ةحلسصم ىلإا ةريخألا هذه تلقن
ةــفر˘ع˘م˘ل  ة˘ثدا˘ح˘لا  ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت  تح˘ت˘ف  ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘سصم  ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج  ن˘˘م
.رطسسألا  هذه ةباتك  دــح  ىلإا ةسضماغ لازــتل  يتلاو  اهل  ةيدؤوملا بابسسألاو  اهتاسسبÓم

 ةسشيعوب زوزام

ةنتابب سيرأ قرش لامش تاجرد30 ةوقب ةيضرأ ةزه
تغلب ةيسضرا ةزه ءايزيفويجلاو ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع يف ثحبلا زكرم لولا ضسما لجسس

ددح نيا ،ءاسسم ةقيقد54و02 ةعاسسلا دودح يف كلذو ،رتسشر ملسس ىلع تاجرد30 اهتوق
ضسيرأا ناكسس اهب رعسش ةزهلا نةنتاب ةيلوب ضسيرأا ةنيدم قرسش لامسش ملك70 دعب ىلع اهزكرم
تباتنا علهلا نم ةلاح ىدع ،ركذت رئاسسخ وا رارسضا يأا فلخت مل تقو يف ،اهل ةرواجملا قطانملاو
خيراتب تبرسض يتلا ىلولا دعب ،ةقطنملاب اهعون نم ةيناثلا دعت يتلا ،ةزهلا عوقو روف ةناكسسلا
دعب ىلع اهزكرم ددح تقو يف رتسشر ملسس ىلع ةجرد1.3 اهتدسش تغلب يتلاو يراجلا ناوج30 ـلا
رهسش ذنم ةنتاب ةيلو اهتفرع يتلا ةيدادترلا تازهلا تتاب دقو ،ضسيرأا ةيدلب لامسش ملك50
دلوا ةيدلب يحاونب اهبلغا ةيدادترا تازه80 نع لقي ل ام تلجسس ذا يداعلا رملاب تئافلا ضسرام
لجسست مل اميف ةنيكسسلاب يلحتلا نينطاوملا تعد دقف ةيندملا ةيامحلا حلاسصم اهتهج نم .مÓسس
2.4 تغلب يتلا كلت اهفنعا ناك يتلاو ةيلولا اهتدهسش يتلا تازعلا هذه لج يف ركذي لخدت يأا

.ةيلولاب تعقو يتلا تازهلا ةلسسلسس نمسض لجسست ةزه لوأاك ةجرد

ح ناسشوسش

جيريرعوب جرب

رورم ثداح يف نيرخإ ةشسمخ ةباشصإإو نيشصخشش ةافو
يف ةلفطو ضسماخلا دقعلا ةياهن يف ىلولا  ةدحاو ةلئاع نم ىثنا ضسنج نم نيسصخسش ضسمأا ءاسسم يقل
نيب فينع مادطسصا رثا  ةروطخلا ةتوافتم تاباسصإاب نيرخا ةسسمخ بيسصا اميف اهرمع نم يناثلا ماعلا
ىلع تارايسسلا فاعسسإاب ةسصاخ ةنحاسشو نيتيحسضلا اهنتم ىلع ناك ضساربكيا ونور عون نم ةيعفن ةرايسس
ةيرتم وليكلا ةطقنلا ىوتسسم ىل˘ع ة˘ل˘ي˘سسم˘لاو ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا54 مقر ينطولا ق˘ير˘ط˘لا
ةسسمخلا نيباسصملا فاعسسا مت ثيح حيريرعوب حرب بونج ضشعلا ةيدلبل ةعباتلا زاجملا ةقطنمب03
لقن مت اميف  ةيلولا ةمسصا˘ع ىف˘سشت˘سسم ىلا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘ل˘ق˘نو نا˘ك˘م˘لا ن˘ي˘ع˘ب
.ةلوهجم ثداحلا بابسسا ىقبت اميف  ىفسشتسسملا ضسفنب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلا نيتيحسضلا

 ىسسوم/ع

حمقلإ نم مئاق عرز تإراتكه01 فÓتإإ يف ببشستي    قيرح
ةلششنخ يف

ىلع حمقلا لوسصحم فÓتإا نع ةلسشنخ ةيلوب ةماحلا ةيدلبب يعارز لوسصحمب بسش لوهم قيرح رفسسأا
تادحو لخدت للك دقو نبت ةمزح06 قارتحا و راتكه01 ـب ةديسصحل يلك فÓتإا و راتكه01 ةحاسسم
ةيريدمب مÓعإلا ةيلخل نايب ركذو . نارينلا نم ىرخألا تاراتكهلا تارسشع ةيامح نم ةيندملا ةيامحلا
يعارز لوسصحمب لوهم قيرح بوسشن دعب لخدت ءادن تقلت ةدحولا نأا ، ةلسشنخب ةيندملا ةيامحلا

اهليسصاحم ذاقنإا و نارينلا نم تاراتكهلا تارسشع ةيامح نع عيرسسلا لخدتلا رفسسأا ثيح ، ةماحلا ةيدلبب
و راتكه01 ةحاسسم ىلع ( حمق ) يعارز لوسصحم قارتحا و نبت ةمزح06 فÓتإا قيرحلا فلخ دقو ،
فسشكل قيرحلا يف قيقحتلا رسشاب ةقطنملاب ينطولا كردلا .راتكه01 ةحاسسم ىلع ةديسصح قارتحا
  ب / نارمع. هعلدنا ىلإا تدأا يتلا بابسسألا

سسإرهإ قوشسب تاشسولهملإ عيبب سسبلتم باشش فيقوت
نم ثلاثلا دقعلا يف ضصخسش فيقوت نم ،ضسارهأا قوسس ةيلو نمأاب ضسماخلا يرسضحلا نمألا رسصانع نكمت
ةيمومعلا ةحسصلا ددهت داوم ةزايح ةحنجو ينوناق دنسس نود ةلديسصلا ةنهم ةسسرامم مرج نع ،رمعلا

يحل ةهجوم تامهادم رثإا ىلع تءاج ةيسضقلا تايثيح.دوعلا عم ةرجاتملا ضضرغب يعرسش رربم نود
يتلا يدسسجلا ضسملتلا تايلمع ءانثأا ثيح ،ضسماخلا يرسضحلا نمألا ضصاسصتخإا ميلقإاب دجاوتم يبعسش

نم تلوسسبك  هتزوحبو باسش فيقوت مت ركذلا فلاسس ناكملا يف نيدجاوتملا بابسشلا نم ةعومجم تلاط
ىلإا هيف هبتسشملا ليوحت متيل ، يعرسش رربم نود روظحم ضضيبأا حÓسس ىلإا ةفاسضإلاب ، ةيلقعلا تارثؤوملا

نع لوألا ،هيف هبتسشملل نييئاسضق نيفلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج لامكتسسإاب .ةطرسشلا رقم
رربم نود ةيمومعلا ةحسصلا ددهت داوم ةزايح ةحنجو ينوناق دنسس نود ةلديسصلا ةنهم ةسسرامممرج

مدق ، يعرسش رربم نود روظحم ضضيبأا حÓسس لمح ىلإا ةفاسضإلاب ،دوعلا عم ةرجاتملا ضضرغب يعرسش
. اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك هقح يف تذختأا نيأا ،ضسارهأا قوسس ةمكحم  ةباين مامأا هبجومب

ضش.ا

ةنتابب ةران ةيرقب سصخشش ةباشصإ فلخي يديلقت مغل راجفنإ
يباغ كلسسمب كلذو ،ةنسس82 رمعلا نم غلبي باسش ةباسصا ىلا لولا ضسما ،عنسصلا يديلقت مغل راجفنا ىدا

ضسفنتم دعت يتلا ةقطنملاب هزنتي ةيحسضلا ناك ثيح ،ةنتاب ةيلوب ةعنم ةيدلبل ةعباتلا ةران ةيرقب
ىوتسسم ىلع حورجب هتباسصا ىلا ىدا ام ،مغللا هيلع رجفني نا لبق ،ضضورفملا رجحلا لظ يف ناكسسلا
راسسملا قلغو قيقحت حتف هيف مت تقو يف ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفسشتسسملا ىلا هلقنو هفاعسسا مت ،ديلا
 ح ناسشوسش.يزارتحا ءارجاك يباغلا

 ةدحو0062 نم ديزأإ زجحت كردلإ حلاشصم
ةملاقب ةيلوحكلإ تابورششملإ نم

ةيميلقإلا ةعومجملا ميلقإا ىوتسسم ىلع ةسصخر نودب ةيلوحكلا تابورسشملا عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإا يف

ةعومجملا دارفأا نكمت0202/60/71 خيراتب ،تاقرطلا ربع ضصيخرت نودب اهلقنو ،ةملاقب ينطولا كردلل

ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو4062 زجح نم ةلسصفنم تايلمع30 لÓخ ةملاقب ينطولا كردلل ةيميلقإلا

ىلع اءانب كلذو ،ةنسس82و32 نيب ام مهرامعأا حوارتت ضصاخسشأا30 امهيف طروت ،ماجحألاو عاونألا ةفلتخم
ةقرفلا دارفأا اهلÓخ نم نكمت ىلوألا ةيلمعل.ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةربتعم تايمك ريرمت اهدافم تامولعم

نم ةد˘حو4041 زجحو ناسصخسش امهيف طروت نيتيسضق ة˘ج˘لا˘ع˘م ن˘م ةزو˘م˘كو˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
نيأا ،ةيلوحكلا تابورسشملاب نيتلمحم نيتبكرم دوجو اهدافم تامولعم ىلع اءانب كلذو ،ةيلوحكلا تابورسشملا

ىوتسسم ىلع ضصخسش اهنتم ىلع  نيتبكرملا فيقوت مت ثيح ،امهيف هبتسشملاب عاقيإÓل ةمكحم ةطخ عسضو مت

ةيمك ىلع امهلخادب رثع امهسشيتفت دعب ،ةنموم ةيرق ىلإا يدؤوملا قرطلا قرتفمب301 يئلولا قيرطلا
ينبب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا جلاع قايسسلا ضسفن يف.هÓعأا ةروكذملا ةيلوحكلا تابورسشملا

ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو0021 زجح مت اهلÓخ نم ةيلوحك تابورسشم ةزايحب قلعتت ةيسضق نيلزم
ةطخ عسضو مت اهرثإا ىلع ،ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةربتعم ةيمك لقن اهدافم تامولعم ىلع اءانب كلذو
نيب طبارلا مقرملا ريغ يدلبلا قيرطلا ىوتسسم ىلع ةبكرم فيقوت مت نيأا هيف هبتسشملاب ةحاطإÓل ةمكحم
تابورسشملا ةيمك ىلع اهلخادب رثع ا˘ه˘سشي˘ت˘ف˘تو ا˘ه˘ق˘ئا˘ثو ة˘ب˘قار˘م د˘ع˘ب  ءا˘سضي˘ب ن˘ب ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘بو ن˘ي˘لز˘م ي˘ن˘ب
ميدقت مت نيا.ةقرفلا رقم ىلإا هدايتقاو هيف هب˘ت˘سشم˘لا ف˘ي˘قو˘تو ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ،هÓ˘عأا ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ي˘لو˘ح˘ك˘لا

.رخآلا حارسس قلطأا اميف ،ضسبحلا مهنم20 عاديإا مت نيأا ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مهيف هبتسشملا
نيدلازع.ل

زرحم معد ةلمح رششابت ةيرئإزجلإ ريهامجلإ
عسضوو ،زرحم ضضاير ،يرئازجلا يلودلا معد لجأل ،نمزلا عم قابسس يف ةيرئازجلا ريهامجلا دجاوت

عقوملا ماقو.لبقملا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش ا˘ه˘ن˘ع جار˘فإلا م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لاو ،12” افي˘ف ةبع˘ل فÓ˘غ ىل˘ع ه˘ترو˘سص
نييملاعلا موجنلا نم ديدعلا ءامسسأا رايتخاو ءاتفتسسإلا لجأا نم ريهامجلل طبار ةحاتإاب ةبعلل يمسسرلا
هجاويو.نورخآلاو ودلانور ،رامين ،يسسيم رارغ ىلع ،ةبعللا فÓغ ىلع مهدحأا عسضو مهناكمإاب نيذلا

بعل زوحي ثيح ،حÓسص دمحم يرسصملا اسصوسصخو ،موجنلا نم ديدعلا لبق نم ةديدسش ةسسفانم ،زرحم
هذه ةباتك دحل ةئاملاب11 لداعُي ام يأا توسص21843 هردق تيوسصتب عبارلا زكرملا ىلع ““رسضخلا““
02 ىلع Óسصحتم ثلاثلا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف حÓ˘سص ير˘سصم˘لا د˘جاو˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف.تب˘سسلا مو˘ي˘لا ف˘سصت˘ن˘م ،ر˘ط˘سسألا

اميف ،ةئاملاب52 ـب يناثلا زكرملا يف ،يل وو ،ينيسصلا نم Óك هقبسسيو تيوسصت ةبسسن نم ةئاملاب
.تيوسصتلا يلامجإا نم ةئاملاب62 ـب ةمئاقلا ،نوسس ،يبونجلا يروكلا ردسصتي

ايبيل يف رششابملإ يركشسعلإ لخدتلاب حولي يشسيشسلإ
هل تتاب ايبيل يف رسصمل رسشابم لخدت يأا نأا ،تبسسلا مويلا ،يسسيسسلا حاتفلا دبع يرسصملا ضسيئرلا دكأا
.حيلسست مظن نم يرسصملا ضشيجلا تاوق هيلإا تلسصو امب زتعي هنأا ىلإا اريسشم ،ةيلودلا ةيعرسشلا

نوكيسس““ :ةيركسسعلا ةيبرغلا ةقطنم˘لا˘ب ة˘ل˘تا˘ق˘م˘لا تاد˘حو˘لا هد˘ق˘ف˘ت لÓ˘خ ير˘سصم˘لا ضسي˘ئر˘لا فا˘سضأاو
،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘حا˘سسلا ىل˘ع رار˘ق˘ت˘سسلاو ن˘مأÓ˘ل ةدا˘ع˘ت˘سسا م˘عد ة˘عر˘سسو ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا دود˘ح˘لا ة˘يا˘م˘ح ا˘ن˘فد˘ه
ةيزهاج نإا ،يسسيسسلا لاقو.““يبيللا بعسشلا ءامد نقحو ،يرسصملا يموقلا نمألا نم اءزج هرابتعاب
راسشتنا يف مهسست انتقطنم يف ةيعرسش ريغ تÓخدت نأا ىلإا اريسشم ،ايرورسض ارمأا تراسص لاتقلل تاوقلا
زازتعاو رخف مويلا هتدهاسش ام““ :فاسضأاو.رمحأا طخ ةرفجلاو ترسس نأا ىلإا اتفل ،ةيباهرإلا تايسشيليملا
تادعملاو حيلسستلا مظن نم ةروطتم ةموظنمل كÓتماو دادعإاو ليهأات نم ةحلسسملا انتاوق تلسصو امل
ابعسش دÓبلا نيمأاتو ةيامحل اهب فلكت يتلا ماهملا نم يأا ذيفنتب ءافولا ىلع ةرداق اهلعجت يتلا ،ةيلاتقلا

.““هدودح عيمجب نطولا رارقتسساو نمأا فدهتسست يتلا تاديدهتلا ةفاك نم اسضرأاو تاردقمو

Akher Saa Le 21/06/2020 راــــــــهششإإ
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