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نأأ، نا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سس ي˘˘˘˘لل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج لا˘˘˘˘قو
ن˘م دأر˘ي م˘˘ي˘˘عز ن˘˘ب تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت

هقلطأأ يذلأ رأوحلأ برسض اهللخ
هيف كراسشي مل يذلأو، نوبت سسيئرلأ

ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع درو «نل˘˘˘˘˘˘فلأ» بز˘˘˘˘˘˘ح
:لئاق ريرحتلأ ةهبج نع روتانيسسلأ
اهيلع تلسصح تأراقع كلتمأ ل»
أريسشم. «ةلسشنخ ةيلوب ةلودلأ نم
ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب ن˘˘م و˘˘ه رو˘˘تا˘˘ن˘˘ي˘˘سسلأ نأا˘˘ب
ة˘˘˘ي˘˘˘سضق لأز˘˘˘˘ت لو .ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصع˘˘˘˘لأ
ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘˘سسي ي˘˘ت˘˘لأ تأول˘˘ع˘˘لأ
سسلجم˘لأ ي˘ف نو˘ق˘با˘سسلأ ءا˘سضعألأ
اهرا˘ثأأ ي˘ت˘لأو ي˘لا˘ق˘ت˘نلأ ي˘ن˘طو˘لأ
ميعز نب باهولأ د˘ب˘ع رو˘تا˘ن˘ي˘سسلأ
تاحيرسصتلأ اهرخأأو ،لد˘ج˘لأ ر˘ي˘ث˘ت
ليج بز˘ح سسي˘ئر ا˘ه˘ب ا˘ه˘لدأأ ي˘ت˘لأ

ىدتنم  للخ نايفسس يلليج ديدج
يتلأو ،«يفيتروب«و «نآلأ رئأزجلأ»
ةعذل تأدا˘ق˘ت˘نأ ا˘ه˘لل˘خ ن˘م ه˘جو
روتانيسسلأ ىلإأ ةحيرسص تاماهتأو
هتدا˘ف˘ت˘سسأ سصو˘سصخ˘ب «ي˘نل˘فألأ»
مكح ةر˘ت˘ف لل˘خ ما˘ظ˘ن˘لأ ع˘ير ن˘م
نايفسس يلليج ىد˘بأأو .ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
قودنسص ريي˘سست ة˘ع˘جأر˘م˘ل هد˘ي˘يأا˘ت
احسضوم ،ةيماسسلأ تأراطإلأ دعاقت
ع˘فد يذ˘لأ رر˘ب˘م˘لأ م˘˘ه˘˘ف˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأأ
ةرا˘ثإأ ى˘لإأ ي˘˘نل˘˘فألأ رو˘˘تا˘˘ن˘˘ي˘˘سسلأ
تأذ˘لا˘ب تقو˘لأ أذ˘ه ي˘ف ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ

تأرسشع نيب نم ءامسسأأ3 ركذو
ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘˘لأ تأرا˘˘˘طإلأ
نايفسس يلليج دقتنأو، قودنسصلأ

ةيسضقلأ ي˘ف ه˘م˘سسا˘ب جز˘لأ ة˘ق˘ير˘ط
يننأاكو يمسسأ ركذ ءاج» لئاق درو
تتوسصو نوناقلأ تعسضو نم انأأ

حسضوأأو .«رييلملأ تسسلتخأو هيلع
لعف در مهفتي» هنأ نايفسس يلليج
ه˘عا˘م˘سس ىد˘ل ط˘ي˘سسب˘لأ ن˘طأو˘م˘لأ
رابك دعاقت ةحنمل ةيلايخلأ ماقرألل
ن˘˘م ه˘˘نأا˘˘ب ف˘˘ي˘˘˘سضي˘˘˘ل ،تأرا˘˘˘طإلأ
نأأ يهو اهلك ةقيقحلأ لوق بجأولأ
«نل˘˘˘˘فألأ» بز˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘سضعأأ
«قودنسصلأ نم نوديفتسسي تائملاب
نأأ ،نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس ي˘˘لل˘˘ي˘˘˘ج فا˘˘˘سضأأو.
بسصنم يف نيع امل نوبت سسيئرلأ

قلطأأ،7102 ةن˘سس لوألأ ر˘يزو˘لأ
أريسشم ،«ةيسشراغيلوألأ» دسض ابرح
هبناج ىلإأ فقي مل «نلفألأ» نأأ ىلإأ
قوقح نع عفأد لب ةرتفلأ كلت يف
،مهفلخ ف˘ط˘سصأو لا˘م˘لأ با˘ح˘سصأأ

مويلأ بزح˘لأ نأأ، ل˘ئا˘ق در˘ط˘ت˘سسأو
د˘سض ما˘ع˘لأ يأأر˘لأ ه˘ي˘جو˘ت لوا˘˘ح˘˘ي
مكح ماظن تهجأو يتلأ بأزحألأ

دكأأ امك. ةقيلفتوب قباسسلأ سسيئرلأ
ةطخلأ نأأ ،ديدج ليج بزح سسيئر
ثد˘ح˘تو «نل˘فألأ» ا˘ه˘م˘سسر ي˘ت˘لأ

فدهت» ميعز نب روتانيسسلأ اهنع
ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ بر˘˘سض ى˘˘لإأ
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘لود˘˘لأ ن˘˘ع تع˘˘فأد
نأا˘ب ع˘˘با˘˘تو. «را˘˘ي˘˘ه˘˘نلا˘˘ب ةدد˘˘ه˘˘م
ءا˘ن˘مألأو بز˘ح˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ
أو˘سسل˘ت˘خأ» ه˘سسأأر ى˘ل˘ع نو˘ق˘با˘سسلأ
ةيناملربلأ دعاقملأ أوعابو رييلملأ
روتانيسسلأ ابطاخم دريل،«رييلملاب
يف تأراقع كلتمأ ل» ميعز نب

لب .قباسسلأ ماظنلأ عير نم ةلسشنخ
نا˘˘ك يد˘˘لأوو د˘˘˘ه˘˘˘سشت˘˘˘سسأ يد˘˘˘ج
نأأ ،نايفسس يلليج دكأأو ،«أدهاجم
ط˘ط˘خ˘م ي˘ف كرا˘سشي رو˘تا˘ن˘˘ي˘˘سسلأ

بر˘سضل ة˘با˘سصع˘لأ ا˘يا˘ق˘ب ه˘ت˘م˘˘سسر
.«ةلودلأ تاسسسسؤوم
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سسمأأ ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ ةرا˘ف˘سسلأ تر˘˘سشن

تاحيرسصت لوأدت سصوسصخب انايب

ل˘يو˘نا˘م˘يأ» ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل

ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘لأ لو˘ح «نور˘كا˘˘م

د˘˘˘سض بر˘˘˘ح˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلأ

.لحاسسلأ يف ةحلسسملأ تاعامجلأ
،رئأزجلاب ةيسسنرفلأ ةرافسسلأ تفنو
مت «ةطولغم» اهنأأ تلاق تامولعم
ل˘سصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘لوأد˘˘ت
سسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل تب˘˘سسن ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ
لود˘لأ ةدا˘ق ةود˘ن لل˘خ ي˘سسنر˘ف˘لأ
سسم˘خ˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف ةو˘˘سضع˘˘لأ

يرئأزج˘لأ سشي˘ج˘لأ ة˘كرا˘سشم لو˘ح
.لحاسسلأ يف ةيركسسع ةيلمع يف
ىلإأ اهل نايب يف ةرافسسلأ تراسشأأو
سصخ˘˘˘ت تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ كل˘˘˘ت نأأ
عامتجأ للخ نوركام تاحيرسصت

نأأ ةد˘˘كؤو˘˘م ،ل˘˘˘حا˘˘˘سسلأ لود لو˘˘˘ح
نأا˘ب حر˘سصي م˘ل نور˘كا˘˘م سسي˘˘ئر˘˘لأ

ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب تد˘˘ه˘˘ع˘˘˘ت ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

نمسض لحاسسلأ لود يف يركسسعلأ

نأأ نايبلأ دافأأو.»5 ـلأ ةعومجم»

˘مأز˘ت˘للأ ي˘ي˘ح˘ي نور˘كا˘م سسي˘ئر˘لأ

قافتأ قيبطتب ر˘ئأز˘ج˘ل˘ل ي˘سسا˘ي˘سسلأ

.ةيلاملأ ةمزألأ لحل «لأديك»
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ليوناميإأ يسسنرفلأ سسيئرلأ فرتعأ
يماحملأ نأأ «اسسنرف مسساب» نوركام
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘كر˘ح˘لأ ي˘ف يدا˘ي˘ق˘˘لأو
رعت دق لجنموب يلع, ةيرئأزجلأ

ّ
سض

سشيجلأ يديأأ ىلع لتقلأو بيذعتلل
ر˘ير˘ح˘ت˘لأ بر˘ح لل˘خ ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ
ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأأ ا˘م˘˘ب˘˘سسح ,ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ترا˘˘سشأأو .ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ
نأأ ىلإأ اهنايب يف ةيسسنرفلأ ةسسائرلأ
دق ةيسسنرفلأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر»
عبرأأ ه˘يز˘ي˘للأ ر˘سصق ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسأ
مهل لوقيل ل˘ج˘ن˘مو˘ب ي˘ل˘ع˘ل دا˘ف˘حأأ
ة˘كي˘ل˘م تن˘م˘˘ت ا˘˘م ا˘˘سسنر˘˘ف م˘˘سسا˘˘ب
مل لجنموب يلع» :هعامسس لجنموب

ءا˘جو.«ل˘ت˘ُقو بذ˘ُع د˘ق˘ف ؟ر˘ح˘ت˘ن˘˘ي

لجنموب يلع لتقب اسسنرف فأرتعأ

نيماينب» خرؤوملأ تايسصوتل اقبط

ةركأذلأ لوح هر˘ير˘ق˘ت ي˘ف «أرو˘ت˘سس

بسسحو.ةين˘طو˘لأ ر˘ير˘ح˘ت˘لأ بر˘حو

فأرتعلأ ةرداب نإاف, هيزيللأ نايب

برعأأو. لزع˘ن˘م ل˘ع˘ف تسسي˘ل هذ˘ه

ديهسشلأ دافحأل ي˘سسنر˘ف˘لأ سسي˘ئر˘لأ

ي˘ف ه˘تدأرإأ ن˘˘ع ل˘˘ج˘˘ن˘˘مو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع

ذنم هيف عرسش يذلأ لمعلأ ةلسصأوم

تأداهسشلأ عمج˘ل تأو˘ن˘سسلأ د˘يد˘ع

للخ نم نيخرؤوملأ لمع عيجسشتو

يف نوركام دعوو.» فيسشرألأ حتف

ل˘م˘˘ع˘˘لأ أذ˘˘ه» نإأ ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

رهسشألأ للخ قمع˘ت˘يو ع˘سسو˘ت˘ي˘سس

يسضملأ نم نكمتن ىتح ،ةلبقملأ

.»ةحلاسصملأو ةئد˘ه˘ت˘لأ و˘ح˘ن ا˘مد˘ق

رظنلأ» نأأ ددسصلأ أذه يف ربتعأو

ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ل˘˘كسشب خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ

ن˘ل ع˘ئا˘قو˘لأ ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘ب فأر˘ت˘˘علأو

ةحوتف˘م˘لأ حأر˘ج˘لأ ق˘ل˘غ˘ب ا˘ح˘م˘سسي

ديهمت ىلع نأدعاسسي امهنكل ,امئأد

فر˘ت˘عأو .»ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل˘ل ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ

لجنموب يلع نأاب هنايب يف هيزيللأ

للخ يسسنرفلأ سشيجلأ هفقوأأ دق

هبذ˘ع م˘ث ها˘ف˘خأأو ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘كر˘ع˘م

7591, سسرا˘˘˘م32 ي˘ف ه˘˘ل˘˘ت˘˘قو

د˘˘ق سسيرا˘˘سسوأأ لو˘˘˘ب» نأأ أد˘˘˘كؤو˘˘˘م

هلتقب هيسسوؤورم دحأأ رمأأ هنأأ فرتعأ

.»راحتنأ اهنأأ ىلع ةميرجلأ ءافخإأو

,ل˘ج˘ن˘مو˘ب ي˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلأ كر˘˘تو
ة˘يلو˘ب «ي˘ن˘ي ثيآأ» ن˘م رد˘ح˘ن˘م˘˘لأ
ةكي˘ل˘م ه˘ت˘جوز ه˘ف˘ل˘خ ,وزو يز˘ي˘ت
ي˘ما˘سسو ر˘يذ˘ن م˘˘هو ,ءا˘˘ن˘˘بأأ ع˘˘برأأو
ي˘ل˘ع زر˘ب ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘ل˘˘ي˘˘لدو د˘˘ير˘˘فو

يام32 ي˘ف دو˘لو˘م˘لأ ل˘ج˘ن˘مو˘˘ب

,قوفتم بلاط˘ك نأز˘ي˘ل˘غ˘ب9191
ةسسأردلأ دعاقمب ءانع نود قحتلأو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘كب
اهدعب ل˘خد˘ي˘ل.ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ

ة˘ع˘سسأو ة˘فا˘ق˘ث˘ب ة˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ م˘˘لا˘˘ع
ملظلأ سضهانيل ةي˘نا˘سسنإأو ة˘ي˘خ˘سسو
يرامعتسسلأ ماظنلأ هسسرام يذلأ

ةر˘˘ح ر˘˘ئأز˘˘ج ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م ح˘˘˘فا˘˘˘كيو
.ةلقتسسم

ةلسشنخ ةي’و ىوتسسم ىلع ةلودلأ فرط نم اهيلع لسصح تأراقع كلمي ’ هنإأ لاق

«نÓفألا» ىلع رانلا حتفي نايفسس يلÓيج
مــيعز نــب رؤــتانيسسلاو

ةحسصلأ نم اهل سساسسأأ ’ ةطولغم تامولعم اهنأأ تلاق

لحاسسلا يف يبعسشلا ينطؤلا سشيجلا لخدت لؤح نوركام ىلإا تبسسن تاحيرسصت بذكت اسسنرف

ةركأذلأ لوح هريرقت يف «أروتسس نيماينب» خرؤوملأ تايسصوتل اقبط ءاج فأرتعإ’أ

يسسنرفلا لÓتحلا سشيج دي ىلع لتقلاو بيذعتلل سضّرعت لجنمؤب يلع يماحملا نأا فرتعي نوركام

4 ىـلـع ً’أؤوسس11 حرطل ةسصسصخم تناك
ةموكحلأ يـف ءاـسضعأأ

ةلئسسألا ةسسلج لجؤؤي ةمألا سسلجم
قحل دعؤم ىلإا مؤيلا ةررقملا ةيؤفسشلا
ةسسلجلأ ليجأات نع سسمأأ هل نايب يف ةمألأ سسلجم نلعأأ
ةـسصـسصـخـم تناك يتلأو موـيلأ ةررقم تناك يـتـلأ
نلعأأ نأأ ةملأ سسلجمل قبسسو .ةـيوـفـسشـلأ ةـلـئـسسألل

،ًاحابسص ةرسشاعلأ ةعاسسلأ نم ةيأدب ةماع ةسسلج دقع نع

ة˘ع˘برأأ ىـلـع ًا˘يو˘ف˘˘سش ًلأؤو˘˘سس11 حرطل سص˘ّسصـخ˘ت
ميلعتلأ ،ةيلاملأ تاعاطق سصخت ةموكحلأ يـف ءاـسضعأأ
حلسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ،يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ
نا˘م˘سضلأو ل˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لأو ل˘˘م˘˘ع˘˘لأو ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأ
بسسحو .ةّمألأ سسلجم ءاسضعأأ نم ةهجوم ،يعامتجلأ
ةماعلأ ةسسلجلاب ةينعملأ تاعاطقلأ نإاف سسلجملل نايب
،يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ تأرأزو نم لك يه
ل˘م˘ع˘لأ ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ حل˘سصإأو نا˘كسسلأو ة˘ح˘سصلأ

فاسضأأو .ةيلا˘م˘لأ ،ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ نا˘م˘سضلأو ل˘ي˘غ˘سشت˘لأو
،ينينسش رداقلأ دبع ،مه نوكراسشملأ ءاسضعألأ نأأ ،نايبلأ
نوحرطي نيذلأو ،يسشيرق ميركلأ دبع ،راسص فسسوي
دمحم نم لك حرطيسسو.ةيلاملأ ريزو ىلع مهتلئسسأأ
،نابج ىفطسصمو ،يوأرمط ميكح ،يركسسعلأ بيطلأ
،يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ريزو ىلع ةلئسسألأ
دمح˘م ،نا˘يزو˘ب د˘م˘حأأ ،ع˘يد˘ج ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ن˘ع ل˘سضف
ريزو ىلإأ م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا˘ب نو˘ه˘جو˘ت˘ي ن˘يذ˘لأو ،ي˘م˘لا˘سس
حرطيسس امك.يعامتجلأ نامسضلأو ليغسشتلأو لمعلأ

سشرطألاب نيدلأ رونو ةتوبسس دأؤوف نيوسضعلأ نم لك
حل˘سصإأو نا˘كسسلأو ة˘ح˘سصلأ ر˘يزو ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأأ
.ديزوب نب نمحرلأ دبع تايفسشتسسملأ
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ىلإأ دوعت تاباسصإÓل ةيمويلأ ةليسصحلأ
أددجم سضافخنإ’أ

ةديدج ةباسصإا361 ءاسصحإا

 تايفو5 ،انورؤك سسوريفب

ءافسش ةلاح741 و
حل˘˘˘˘˘سصإأو نا˘˘˘˘˘كسسلأو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلأ ةرأزو تل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سس

انوروك سسوريف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإأ361 تايفسشتسسم˘لأ

تاباسصإلأ يلامجإأ عفتريل ،ةريخألأ ةعاسس42ـلأ للخ

كلذو ،ة˘يلو84 رب˘ع ة˘عزو˘م ة˘لا˘ح395311 ىلإأ
ي˘سشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر و˘سضع ه˘ن˘ع ف˘سشك ا˘م˘˘ب˘˘سسح
امك .رأروف لامج روتكدلأ رئأزجلأ يف انوروك سسوريف

ددع يلامجإأ عفتريل ،ةديدج ءافسش ةلاح741 ليجسست مت

يف.ةلاح42587 ىلإأ انوروك سسوريف نم نيفاعتملأ

انوروك سسوريفب ةديدج تايفو5 ليجسست مت ،لباقملأ

امنيب.ةلاح6992 ىلإأ تايفولأ ددع يلامجإأ عفتريل

ةيانعلأ ح˘لا˘سصم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘سضير˘م91 دجأوتي

يأأ لجسست مل ةيلو62 نإاف ،رأروف بسسح و .ةزكرملأ

تاباسصإأ01 نم لقأأ تلجسس ةيلو81 ،ةديدج ةباسصإأ

.تاباسصأ01 نم رثكأأ تلجسس تايلو4 و

ةيناطيربلا ةلÓسسلاب ةباسصم ةديدج تلاح5 ليجسست
ينيجلا فسشكلل ةديدج تادعم مÓتسساو ةرؤحتملا

ةديدجلا تلÓسسلا نع

5 سسمخ ليجسست نع سسمأأ ،روتسساب دهعم نلعأأو أذه
.رئأزجلأ يف روحتملأ انوروك سسوريفب ةديدج تاباسصإأ
موي سشماه ىلع ءاج ةديدجلأ تاباسصإلأ نع نلعإلأ
راسشأأ دهعملأ ريدم ناكو .انوروك سسوريف لوح يسسأرد
تلاح كانه نأأ ىلإأ ،ةيفحسص تاحيرسصت يف مايأأ ذنم
ملاسس نب ةسشئاع تفسشك اهتهج نم .ةنياعملأ تحت

ىلإأ003 يرجت رباخملأ نأ روتسساب دهعم يف ةسصتخم

.جرف يديسس ةقح˘ل˘م˘ب مو˘ي˘لا˘ب ا˘نورو˘ك ل˘ي˘ل˘ح˘ت004
،ر˘ي˘خألأ نأأ ،رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘م˘ب ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لأ تفا˘˘سضأأو
تللسس نع ينيجلأ فسشكلل ةديدج تأدعم ملتسسيسس
ءأر˘ب˘خ كا˘ن˘ه نأأ ى˘لإأ ترا˘˘سشأأو .ةر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘م˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك
فسشك تاينقت لامعتسسأ لجأأ نم نيوكتلل نوعسضخي

دا˘فأأو .ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘يألأ ي˘ف ة˘مد˘خ˘لأ ل˘خد˘ت˘سس ةد˘˘يد˘˘ج
لوخد نمو عسضولاب مكحتلأ ا˘ن˘ن˘كم˘ي ه˘نأأ ،ة˘سصت˘خ˘م˘لأ
دود˘ح˘لأ تمأدا˘م ا˘نورو˘ك ن˘م ةرو˘ح˘ت˘˘م˘˘لأ تلل˘˘سسلأ

.ينيجلأ ليلحتلل نيدفأولأ لك عاسضخإأ بجيو ،ةقلغم
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،ميعز نب باهولأ دبع ينÓف’أ روتانيسسلأ ىلإأ ةعذ’ تأداقتنأ سسمأأ ةيفحسص ةودن يف، نايفسس يلÓيج ،ديدج ليج بزح سسيئر هجو
 .يلاقتن’أ سسلجملأ نم نوقباسسلأ ءاسضعأ’أ اهنم ديفتسسي يتلأ دعاقتلأ ةحنم لوح ةريخأ’أ هتاحيرسصت دعب كلذو
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يبورخ دمحم ،ناويدلا ريدم لاقو

يتلا ةيلمعلا هذه ىلع فرصشأا يذلا،

نم لكب ةلمجلا قوصس نم تقلطنا

يدامحو ةنصشخلا سسي˘م˘خ ي˘ت˘يد˘ل˘ب

ن˘م تا˘ي˘م˘ك جار˘خإا دد˘صصب ن˘ح˘ن«:

ةليط هق˘يو˘صست˘ل ا˘طا˘ط˘ب˘لا نوز˘خ˘م

سسرام نم دتمت يتلا غارفلا ةلحرم

حمصسي امم لبقملا ليرفأا ةيادب ىلإا

و ةمظتنم ةفصصب قوصسلا ليومتب

هدجاوت لÓخ و. «راعصسألا طبصض

,يدامح ةيدلبب ديربتلا فرغ رقمب

متت غيرفتلا ةيلمع نأا يبورخ حرصص

ادقاعتم Óماعتم13 عم قيصسنتلاب

ديربت فرغ نو˘كل˘م˘ي ،ناو˘يد˘لا ع˘م

و˘ح˘ن ةر˘صشا˘ب˘م نوز˘خ˘م˘لا ه˘ي˘جو˘ت˘ل
.ةردنلا تارتف لÓخ ةلمجلا قاوصسأا

قاوصسأا نيومت ةيلمع» نأاب فاصضأاو
ربع دتمتصس اطاطبلا ةدامب ةلمجلا

يف مكحتلاب حمصسي امم ةيلو41
ة˘˘برا˘˘صضم˘˘لا يدا˘˘ف˘˘تو نوز˘˘خ˘˘م˘˘لا

اطاطبلا لو˘صصو نا˘م˘صض ي˘لا˘ت˘لا˘بو
راعصسأاب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا كل˘ه˘ت˘صسم˘لا ى˘لإا

ةيئارصشلا ةردقلا و قفاوتت ةلوقعم
انمق دقل» Óئاق حصضوأاو. «نطاوملل
ةدامل نينزخملا نيحÓفلا ةقفارمب
راطإا يف انعم اولخد نيذلا اطاطبلا
ةيحÓفلا تاجوتنملا طبصض جمانرب
رار˘غ ى˘ل˘ع كÓ˘ه˘ت˘صسلا ة˘ع˘صساو˘˘لا

ابذبذت تفرع يتلا اطاطبلا جوتنم
ارظن ةريخألا ةنوآلا يف قوصسلا يف

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يو˘ج˘˘لا لاو˘˘حأÓ˘˘ل
تلثمت يتلا و ةيبونجلا تايلولا
تقا˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘مر˘لا حا˘ير˘˘لا ي˘˘ف
يداو ىوتصسم ىلع ينجلا تايلمع
ن˘كل» ا˘ن˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘م فا˘˘صضأاو .فو˘˘صس
ع˘م تف˘نأا˘ت˘صسا ي˘ن˘ج˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ح˘صضوأاو .»سسق˘ط˘لا لاو˘حأا ن˘صسح˘ت
تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب ه˘˘˘نأا
ي˘ن˘ج ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه ,ة˘˘نز˘˘خ˘˘م˘˘لا

ادعو ةركبملا اطاطب˘ل˘ل ة˘ل˘صصاو˘ت˘م
ىلع ىرخأا تايلو كانه ،فوصس داو
ةفلجلا ,ىلفدلا نيع ,ةريوبلا رارغ
امم. ينجلا اه˘ي˘ف م˘ت˘ي م˘نا˘غ˘ت˘صسم و
راظتنا يف قوصسلا ليومتب حمصسيصس
لخدتصس يتلا ةيمصسو˘م˘لا ا˘طا˘ط˘ب˘لا

يرا˘ج˘لا سسرا˘م02 ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘˘ب

ىوتصسم ىلع هنأا يبورخ ظحلو.
سسادرموب ةيلوب ة˘ن˘صشخ˘لا سسي˘م˘خ

ن˘م ن˘ط0005 ن˘يز˘خ˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا,
قوصسلا ي˘ف ةر˘فو د˘جو˘ت, ا˘طا˘ط˘ب˘لا

يف م˘ت˘ت ا˘طا˘ط˘ب˘لا ءا˘ن˘ت˘قا ة˘ي˘ل˘م˘عو
قوصس ىوتصسم ىلع ةيداع فورظ
ةميلعت ناويدلا ىطعأا دقو.ةلمجلا
جارخإاب ةيدلبلا هذه يف لماعتملل

لÓخ نوزخملا اذه نم نط052
ىوتصسم نعو .ني˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا
ني˘ب حوار˘ت˘ت ا˘ه˘نأا ظ˘حل ,را˘ع˘صسألا

ةل˘م˘ج˘لا قو˘صسب جد55 ى˘˘لإا53

53 نيبو ةقطنملا و ةيعونلا بصسح

قاوصسأا ىوتصسم ىلع جد56 ىلإا
تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا
.نطولا

قوصس يف اهخصضو ديربتلإ فرغ نم اطاطبلإ نوزخم نم ةربتعم تايمك غيرفت ةيلمع يف، موحللإ و هكإوفلإ و رصضخلل ينطولإ نإويدلإ قلطنإإ
.ةيرئإزجلإ تÓئاعلل ةبصسنلاب ةيصساصسأ’إ ةيذغأ’إ نيب نم دعي يذلإ جوتنملإ إذه نم قإوصسأ’إ نيومت و راعصسأ’إ طبصضل ةلمجلإ

ةئزجتلإ قإوصسأإ ىوتصسم ىلع جد56 ىلإإ53 نيب حوإرتت

نوزخم نم ةماه تايمك خصضت ةحÓفلا ةرازو
راــعصسألا طــبصضل اــطاــطبلا
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قاو˘˘صسألا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ر˘˘يد˘˘م ف˘˘صشك

ة˘ن˘ن˘ق˘م˘لا ن˘ه˘˘م˘˘لاو تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لاو

نأا ،ينارقم دمحأا ،ةراجتلا ةرازوب

ةر˘صضا˘ح نو˘كت˘صس ة˘م˘حر˘لا قاو˘صسأا

قوصس لدعمب ناصضمر رهصش لÓخ

ةرازو لوؤوصسم لاقو .ةيدلب لك يف

نأا يفح˘صص ح˘ير˘صصت ي˘ف ،ةرا˘ج˘ت˘لا

بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ا˘قو˘˘صس526 كا˘ن˘˘ه

فا˘صضأاو. ة˘ل˘غ˘ت˘صسم ر˘ي˘غ ي˘ن˘طو˘˘لا

نأا ةيفحصص تاحيرصصت يف ينارقم

ةصسفانم˘لا نو˘نا˘ق تاءار˘جإا ل˘ي˘ع˘ف˘ت

ةو˘ق˘ب ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘لود˘ل˘ل ح˘م˘صسي˘صس
سشماه فيقصستو ةبراصضملا حبكل
تاذ يف فاصضأاو .تاجتنملا حبر
تايلمعل سصيخرتلا مت هنأا، قايصسلا
ر˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ ي˘˘ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا

د˘قو .را˘ع˘˘صسألا سضف˘˘خ˘˘ل نا˘˘صضمر
رماوأا قي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ةرازو˘لا تعر˘صش

ةيكل˘م ل˘ق˘ن˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
هعصضوو لجي˘ج˘ب تو˘يز˘لا ع˘ن˘صصم
ع˘ن˘صصم نأا ح˘صضوأاو. ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح
ةفا˘صضإا مد˘ق˘ي˘صس ل˘ج˘ي˘ج˘ب تو˘يز˘لا
ط˘ب˘صض ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صسي˘˘صسو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن
زيح هلوخد دعب اهراعصسأاو قوصسلا
.ةمدخلا
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د˘يد˘ح˘ت ى˘ل˘˘ع ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تمد˘˘قأا
نيمأاتلا ةصسرامم تايفيكو طورصش
مقر يذيفنت موصسرم يف ،يلفاكتلا

يرفيف32 يف خرؤو˘م˘لا18/12

دد˘ع˘لا ي˘ف ردا˘صصلا1202 ة˘ن˘صسل
وهو ،ةيمصسرلا ةديرجلا نم ريخألا
بولصسأا ىلع دم˘ت˘ع˘ي ن˘ي˘مأا˘ت ما˘ظ˘ن
ةعيرصشلا ئدابم عم قفاوتي يدقاعت
˘مو˘صسر˘م˘لا د˘م˘ت˘˘ع˘˘يو.ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإلا
ريزولا هيلع ع˘قو يذ˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
˘ما˘ظ˘ن ،دار˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ،لوألا
بول˘صسأا ى˘ل˘ع ي˘ل˘فا˘كت˘لا ن˘ي˘مأا˘ت˘لا
سصا˘خ˘صشأا ه˘ي˘ف طر˘خ˘ن˘ي يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت

نو˘عد˘ي نو˘يو˘ن˘ع˘م وأا نو˘ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط

عر˘˘˘صشي ثي˘˘˘ح ،ن˘˘˘ي˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لاـب
نود˘ه˘ع˘˘ت˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا نو˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا
ةلاح يف سضعبلا مهصضعب ةدعاصسمب

ةدم ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف وأا ر˘طا˘خ˘م ثود˘ح
غلبم عفدب ،يلفاكتلا نيمأاتلا دقع
«ةمهاصسم» ىمصسي عربت لكصش يف
ة˘عو˘فد˘م˘لا تا˘م˘ها˘صسم˘لا ح˘م˘صستو
قودنصص ءا˘صشنإا˘ب و˘ح˘ن˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
وأا «نيكراصشملا قودنصص» ىمصسي
ح˘صضوأاو. «ن˘ي˘كرا˘˘صشم˘˘لا با˘˘صسح»
تايلمعلاّ نأا ،يذيف˘ن˘ت˘لا مو˘صسر˘م˘لا

نيمأاتلا لامعأاب ةقلعتملا لاعفألاو
ئدا˘ب˘م ع˘م ق˘فاو˘ت˘ت «ي˘˘ل˘˘فا˘˘كت˘˘لا»
بج˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘مÓ˘صسإلا ة˘ع˘ير˘˘صشلا
نأا ،رد˘صصم˘لا فا˘صضأاو .ا˘ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا
ةكرصش فرط نم يلفاكتلا نيمأاتلا

نيتيفيك بصسح ةصسصسؤوملا نيمأاتلا
،سسرام˘ت ن˘ي˘مأا˘ت ة˘كر˘صش لÓ˘خ ن˘م
يلفاكتلا نيمأاتلا تايلمع ،ايرصصح
ىمصسي يلخاد ميظنت لÓخ نم وأا
سسرامت نيمأات ةكرصش ىدل «ةذفان»
بصسح ،يديلقتلا نيمأاتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ىلع كلذك سصني يذلا موصسرملا
نيمأاتلا امهو ماظنلا اذهل نيلكصش
ن˘ي˘مأا˘ت˘˘لاو ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ل˘˘فا˘˘كت˘˘لا
موصسر˘م˘لا مز˘ل˘يو.ما˘ع˘لا ي˘ل˘فا˘كت˘لا
ني˘مأا˘ت˘لا سسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا تا˘كر˘صشلا
ةيلخاد ةن˘ج˘ل ئ˘صشن˘ت نأا ي˘ل˘فا˘كت˘لا
ي˘عر˘صشلا فار˘صشإلا ة˘ن˘ج˘ل ى˘م˘˘صست
ع˘ي˘م˘ج ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘ب˘قار˘م˘ب ف˘ل˘˘كت
ن˘ي˘مأا˘ت˘لا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
وأا يأار ءادبإاو ،ةكرصشلل يلفاكتلا

هذ˘ه ة˘ق˘با˘ط˘م سصو˘صصخ˘ب تارار˘˘ق
ة˘ع˘ير˘˘صشلا ئدا˘˘ب˘˘م˘˘ل تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نأا افيصضم ،ا˘ه˘ما˘كحأاو ة˘ي˘مÓ˘صسإلا
ي˘عر˘صشلا فار˘صشإلا ة˘ن˘ج˘ل تارار˘ق
ح˘صضوأاو.ة˘كر˘صشل˘ل ة˘مز˘˘ل˘˘م نو˘˘كت
فار˘˘صشإلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نأا، مو˘˘˘صسر˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع ءاصضعأا  نم نوكتت يعرصشلا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا م˘ه˘ن˘ي˘ع˘ت ل˘قألا
ن˘ي˘مأا˘ت˘لا سسرا˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘كر˘˘صشل˘˘ل
ةنجل راتختو ،ة˘كر˘صشل˘ل ي˘ل˘فا˘كت˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ي˘˘˘عر˘˘˘˘صشلا فار˘˘˘˘صشإلا
نو˘كي نأاو ،ا˘ه˘ل ا˘صسي˘ئر ا˘ه˘ئا˘˘صضعأا
ي˘عر˘صشلا فار˘صشإلا ة˘ن˘ج˘ل ءا˘˘صضعأا
نأاو ةيرئازج ةيصسنج نم ، نوينعملا
يف مهفراعم رربت تاداهصش زوحي
.ةيمÓصسإلا ةيلاملا ةفريصصلا لاجم

ةيدلب لك يف قوصس لدعمب

ةبراصضملا ةهجاومل ناصضمر رهصش لÓخ «دلوصصلا»

يدقاعت بولصسأإ دامتعإ لÓخ نم

«يلفاكتلا» نيمأاتلا ةصسرامم تايفيكو طورصش ددحت ةموكحلا

رييÓم7 ىلإإ تإرداصصلإ ةميق  لوصصو ةيناكمإإ

ةفعاصضم ةموإدم ماظن دامتعإ مت ام إذإإ ر’ود

نيجتنملاو نييعانصصلا ةيلاردفنك

عاجرتصسا رارقب بحرت نييرئازجلا

لغتصسملا ريغ يعانصصلا راقعلا
نيجتنملاو ني˘ي˘عا˘ن˘صصلا ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘ك سسي˘ئر ر˘ب˘ت˘عا

هلوزن ىدل سسمأا «ينايز باهولا  دبع» نييرئازجلا

ربع ثبي يذلا «حابصصلا فيصض»  جمانرب ىلع افيصض

ةيروهمجلا سسيئر رارق ىلوألا ةيعاذإلا ةانقلا ريثأا

،لغتصسملا ريغ يعانصصلا راقعلا عاجرتصساب قلعتملا

قطانملا سشاعنإا يف مهاصسيصس هنأا ادكؤوم اميلصس رارق

لجأا نم نييرئازجلا نيجتنملا معدل ايعاد ، ةيعانصصلا

.لمعلا بصصانم ةيامحو ةي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘صسلا ةدا˘ع˘ت˘صسا

عاجرت˘صسا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ي˘نا˘يز با˘هو˘لا د˘ب˘ع ح˘صضوأاو

عيراصشم قÓطإاب ح˘م˘صست˘صس ل˘غ˘ت˘صسم˘لا ر˘ي˘غ را˘ق˘ع˘لا

ةصصاخو ةيمومع تاصسصسؤومل حمصستصس امك ةلطعم

قايصسلا تاذ يف ددصشو، ةيجاتنإلا اهعيراصشم عيصسوتب

لÓغتصساو عيزوت يف ةيفافصشلا دامتعا ةيمهأا ىلع

نم  طورصش رتفد عصضو احرتقم, يعانصصلا راقعلا

هيف مزت˘ل˘ي ي˘عا˘ن˘صصلا را˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا ل˘جأا

يف ةلما˘ع˘لا د˘ي˘لا ن˘م ن˘ي˘ع˘م دد˘ع جا˘مدإا˘ب ع˘ن˘صصم˘لا

نآلا» سصوصصخلا يف ينايز لاقو. يجاتنإلا هطاصشن

ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘صصلا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ع˘˘صضو بج˘˘ي ه˘˘نإا لو˘˘ق˘˘ن

ديعنو  ،يرئازجلا جتنملا ةميق نم عفرلل نييرئازجلا

ةيامح لجا نم اقباصس ةيصضمملا تايقافتلا يف رظنلا

نم نييرئازجلا ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘صصلا ة˘صصح نأل ،ا˘ن˘تا˘ج˘ت˘ن˘م

08 لباقم ةئاملاب02 دودح يف ةيرئازجلا قوصسلا

ديعتصسن نأا انيلع» Óئاق فاصضأاو،» بناجأÓل ةئاملاب

انتناكم عاجرتصسا نم نكمتن ىتحو ،ةيلحملا انقوصس

نييرئازجلا نيجت˘ن˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح ن˘م د˘بل قو˘صسلا ي˘ف

يرئازجلا جتنملا كلهتصسي نأا نطاوملا ىلع دبلو

لكصشب ةعانصصلاو لم˘ع˘لا بصصا˘ن˘م ي˘م˘ح˘ي˘صس يذ˘لا

يقيقحلا قÓطإلا هجاوت يتلا ليقارعلا نعو.» ماع

ةيليوحتلا ةعانصصلا» نإا لاق، ةيليوحتلا تاعانصصلل

مغرلاب ،فقوتم اهطاصشن نكل رئازجلا يف ةدوجوم

ةرتف يف لجصس ام وهو، ةيحÓفلا تاجتنملا رفوت نم

مل اننأل ةريبك تناك ةراصسخلا نأا لإا يحصصلا رجحلا

هنزخنو جت˘ن˘م˘لا ن˘م ي˘فا˘صضإلا لو˘ح˘ن ف˘ي˘ك فر˘ع˘ن

نإاف كلذ نع Óصضفو.»ةجاحلا تقو يف هقيوصستل

يف قوصست لازت ل ةدروتصسملا ةيئاذغلا تاجتنملا»

،يلحملا جتنم˘لا با˘صسح ى˘ل˘ع ىر˘ب˘كلا تا˘حا˘صسم˘لا

نم دروتصسملا ةكرمج يف رظنلا ةداعإا بجوتي  كلذل

ةيجيتارتصسلا نعو .يينايز لوقي » ةيئاذغلا داوملا

عم قيصسنتلاب ةيلاردفنكلا اهيلع لمعي يتلا ةديدجلا

نم سساصسألا يف قلطنت اهنإا ينايز لاق ةحÓفلا ةرازو

اذه يفو، نيير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ع˘ن˘صصم˘ل˘ل ة˘ي˘قا˘ط˘ب داد˘عإا

ةم˘ي˘ق  لو˘صصو ة˘ي˘نا˘كمإا ي˘نا˘يز ع˘قو˘ت  سصو˘صصخ˘لا

ماظن دامتعا مت ام اذإا رلود رييÓم7 ىلإا تارداصصلا

تاعانصصلل ةيجاتنإلا تادحولا يف ةفعاصضم ةموادم

امك ، ايلاح ةئاملاب02 ةبصسنب لمعت يتلا ةيليوحتلا

نادلبلاو رئازجلا نيب ةيحÓفلا مصساوملا نيب قرفلا نأا

يف ةيحÓفلا تاجتنملا ريفوتب انل حمصسي  ةيقيرفإلا

و لمعلا يف ةيكيمانيد يطعي ام وهو ،ركبأا تقو

تاجتنملا قيوصست نعو .ليغصشتلل ربكأا لاجم حتفي

ة˘صسصسؤو˘م˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا م˘˘ت˘˘ت˘˘صس» ه˘˘نإا ي˘˘نا˘˘يز لا˘˘ق

سضرا˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلا يأا «سسكفا˘˘صص»

ةقطنم طيصشنتل ةيلمعلا يف ةصسرمتملا ريدصصتلاو

ىرخأا ة˘م˘صصا˘ع ح˘ب˘صصت˘ل تصسار˘ن˘م˘ت ي˘ف «را˘ه˘ي˘صسا»

ي˘هو «سسنار˘ت˘ي˘جو˘ل» ة˘صسصسؤو˘م نأا ا˘م˘ك، ر˘يد˘صصت˘ل˘˘ل

ع˘ئا˘صضب˘ل˘ل ير˘ب˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

نم  ةلوحملا داوملا لقن يف مهاصستصس كيتصسجوللاو

دوز˘ت˘صس ي˘ت˘لا  تصسار˘ن˘م˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا ق˘طا˘ن˘م˘لا ل˘˘ك

عم ةيراجتلا تÓماعملا ليهصستل ةدحوم كيبابصشب

.ةيقيرفإلا راوجلا لود
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ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لإ كرد˘˘لإ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ف˘˘قوأإ
فاطتخإ ةمهتب ني˘صصخ˘صش ل˘ج˘ي˘ج˘ب
اهدايتقإو ةنيطنصسق ةيلو نم ةاتف
ةرايصس نتم ىلع لجيج ةيلو ىلإإ
في˘قؤ˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تءا˘جو. ة˘ي˘حا˘ي˘صس
لك امهو نيرؤ˘كذ˘م˘لإ ن˘ي˘صصخ˘صشلإ

زجاح يف ””م/ع»و ”” سس/ب ”” نم

ى˘ل˘ع ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لإ كرد˘˘ل˘˘ل

34 مقر ينطؤ˘لإ ق˘ير˘ط˘لإ ىؤ˘ت˘صسم

نتم ىلع تناك ةاتف تمدقأإ ثيح

نم اهصسف˘ن ي˘مر˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘صس ةرا˘ي˘صس

فيقؤت درجمب ةيحايصس ةبكرم لخإد

كردلإ رصصانع لبق نم ةريخألإ هذه

تافرصصت تظحؤل ا˘مد˘ع˘ب ي˘ن˘طؤ˘لإ

ةاتفلإ تحرصصو. اهباكر ىلع ةبيرغ

لبق نم اهبإؤجتصسإ دعب ةرؤكذملإ
نأا˘˘ب ي˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لإ كرد˘˘˘لإ ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع
يف اهتقفرب اناك نيذللإ نيصصخصشلإ

ةؤنع اهفاطتخاب اماق ةرايصسلإ هذه
اهب اهجؤتي نأإ لبق ةنيطنصسق ةيلؤب
لؤهجم سضر˘غ˘ل ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ى˘لإ

ةليط امهنم سصلختلإ تلواح اهنأإو
ةصصرفلإ اهل تحنصس نأإ ىلإ قيرطلإ
تنا˘ك ي˘ت˘لإ ةرا˘ي˘صسلإ ف˘ي˘قؤ˘ت د˘ع˘˘ب

كرد˘لإ ر˘صصا˘ن˘ع ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ت
ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو إذ˘˘ه .ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘˘لإ
امهدايتقإو نيهبتصشملإ ن˘ي˘صصخ˘صشلإ
ي˘ن˘˘طؤ˘˘لإ كرد˘˘لإ ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإ
فا˘ط˘ت˘خإلإ ة˘م˘ه˘ت˘ب كلذو ل˘ج˘ي˘ج˘ب
ق˘صسف˘لإ ى˘ل˘ع سصا˘خ˘صشأإ سضير˘ح˘تو
مامأإ امهميدقت متي نأإ ىلع ةراعدلإو
ءاهتنإ دعب اقحل ةيئاصضقلإ تاهجلإ
.تاقيقحتلإ
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هت˘ع˘ن˘قأإ و ة˘طر˘صشلإ تل˘خد˘ت د˘ق˘ل و

ه˘لا˘غ˘صشنإ ل˘ق˘ن و ق˘˘ير˘˘ط˘˘لإ ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب

˘ما˘ق ة˘ي˘نا˘ت ة˘ه˘ج ن˘م ،تا˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل

ق˘˘ي˘˘صضلإ نا˘˘˘كصس ن˘˘˘م تإر˘˘˘صشع˘˘˘لإ

مامإ جاجتحلاب ةد˘كي˘كصس ة˘ن˘يد˘م˘ب

نم نؤكت˘ت تÓ˘ئا˘ع، ة˘يلؤ˘لإ ر˘ق˘م

ةدحإو ةفرغ يف نؤصشيعي دإرفأإ ةدع

م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م ة˘ب˘˘ع˘˘صص فور˘˘ظ ط˘˘صسو

إؤعفد مهنأإ و اميصس ليحرتلإ ديحؤلإ

ر˘ي˘غ ق˘ب˘ي م˘ل و تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لإ ل˘ك

لؤحت بلطملإ إذ˘ه ن˘كل ل˘ي˘حر˘ت˘لإ

تاطلصسلإ تمزت˘لإ ا˘مد˘ع˘ب سسجا˘ه˘ل

نؤجتحم˘لإ ر˘ب˘ع و،ه˘لا˘ي˘ح تم˘صصلإ

مهبلطم لها˘ج˘ت ن˘م م˘ه˘ب˘صضغ ن˘ع

ببصسب تإؤ˘ن˘صسل إؤ˘نا˘ع م˘ه˘نأإ ثي˘ح

سصإرتلإ و قيصضلإ و نكصسلإ ةمزأإ

و ة˘ق˘ي˘صض و ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق فر˘˘غ ط˘˘صسو

تإؤنصسل إؤ˘ل˘م˘ح˘ت و ر˘ي˘ب˘ك م˘هدد˘ع

ام إذه و،جرفلإ يتأاي نأإ لمأإ ىلع

تا˘ط˘ل˘صسلإ تر˘صشن ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ح ثد˘˘ح

ةمئاقلإ تنل˘عأإ و م˘ئإؤ˘ق˘لإ ة˘ي˘ئلؤ˘لإ

تا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لإ إؤ˘ع˘فد و ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لإ

ىلإ مهعفد ام ليحرتلإ ةيلمع قلعتل

نيرداق إودؤعي مل مهنأل جاجتحلإ

دقف نم مهنمف، رثكأإ لمحتلإ ىلع

ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ؤ˘˘هو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لإ ن˘˘م إدر˘˘ف

يف ربك و سشاع نم مهنيب و،نكصسلإ

مهنم و نيدرصسلإ ةبلع هبصشي نكصس

لؤصصحلإ نأإ دكأاتم هبصش حبصصأإ نم

Óيحتصسم حبصصأإ ةقصشلإ حاتفم ىلع

ة˘م˘˘ئا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘م˘˘صسإ دؤ˘˘جو م˘˘غر

ل˘طا˘م˘˘ت بب˘˘صسب، ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لإ

مهتيصضق ءإزإ اهتمصص و تاطلصسلإ

إودصشان إذهل، م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ل˘ها˘ج˘ت و

برصضي و لخدتي نأإ ةدكيكصس يلإو

يف نيطرؤتملإ لك ديدح نم ديب

تابقعلإ لك ةلحلح و ريخأاتلإ إذه

.Óجاع مهليحرت لجأإ نم
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ةياهن لجيج ةيلؤب لحت نأإ رظتني
ةعباتمب ةفلكملإ ةنجللإ عؤبصسألإ

ةرا˘˘يز ي˘˘ف كلذو ل˘˘ظ˘˘لإ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع سسم˘˘ت˘˘صس ة˘˘ي˘˘كؤ˘˘كم
لظلإ قطانم ةناخ نمصض ةفنصصم
فؤ˘قؤ˘لإ سضر˘غ˘ب كلذو ة˘˘يلؤ˘˘لا˘˘ب

هذهب تإزاجنإ نم ققحت ام ىلع
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ير˘ت˘ع˘˘ي ا˘˘مو ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لإ
نم ةريخألإ هذهل هجؤملإ جمانربلإ

ةرؤكذملإ ةنجللإ نؤكتو . لكاصشم
ةيرؤهمجلإ سسيئر راصشتصسم ةدايقب
رم ميهريإ

ّ
ةمصصاعب سسمأإ تلح دق دإ

نأإ رظتن˘م˘لإ ن˘م ثي˘ح سشي˘نرؤ˘كلإ
ة˘ق˘فر˘ب ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع ةرا˘يز˘ب مؤ˘ق˘ت
ةهجلاب اميصس ة˘ي˘ئلؤ˘لإ تا˘ط˘ل˘صسلإ
لجأإ نم كلذو ةيلؤلإ نم ةيقرصشلإ
جمانربلإ قيبطت ىدم ىلع فؤقؤلإ
ةيلؤلاب لظلإ قطانمل سصصصخملإ

نيماصضم مإرتحإ ىدم نم دكأاتلإو
متي ام لظ يف اميصس جمانربلإ إذه
نع تامؤلعم نم ا˘ي˘مؤ˘ي ه˘ب˘ير˘صست
ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لإ ل˘˘ل˘˘خ˘˘لإ
نامر˘ح إذ˘كو رؤ˘كذ˘م˘لإ ج˘ما˘نر˘ب˘لإ

ريخألإ إذه ايإزم نم اهنيعب قطانم
ة˘ي˘لا˘م˘لإ ة˘ف˘ل˘غألإ ن˘م ىر˘حألا˘ب وأإ
إذه راطإإ يف اهنم تدافتصسإ يتلإ

ناكصس جورخ ةجرد ىلإ جمانربلإ
عراصشلإ ى˘لإإ ق˘طا˘ن˘م˘لإ هذ˘ه سضع˘ب
كلذ ى˘˘ل˘˘ع جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلإ ل˘˘˘جأإ ن˘˘˘م
ةري˘ف˘ح˘لإ ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كصس م˘هر˘خآإو
ةيدلبلإ رقم إؤقلغأإ نيذلإ ةنحصشلاب
مهتقطنم جإردإ مدع ىلع اجاجتحإ

هيناعت ام مغر لظلإ قطانم نمصض
ةنج˘ل˘لإ ةرا˘يز ي˘تأا˘تو. نا˘مر˘ح ن˘م
لظلإ ق˘طا˘ن˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لإ
دؤجو نع ريراقت لظ يف لجيجب
ايلعلإ تاطلصسلإ ىدل   سضاعتمإ
قطانم˘ب هزا˘ج˘نإ م˘ت ا˘م سصؤ˘صصخ˘ب
ةرايزلإ ذ˘ن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلؤ˘ب ل˘ظ˘لإ
ةر˘ي˘خألإ هذ˘ه ن˘م ءا˘صضعأل ى˘لوألإ

نيمئاقلإ اصضر مدعو ةيلؤلإ ىلإإ
ققحت ام ىلع جمانربلإ إذه ىلع
اهترايز تمت يتلإ قطانملإ سضعبب
دؤ˘˘جو ن˘˘م م˘˘غر˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع إر˘˘خؤؤ˘˘م
سضع˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م تلوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
”” إديدحتو نييلحملإ نيلوؤؤصسملإ
ءاطخألإ هذه ىلع رتصسّتلل ””رايمألإ

ة˘لوا˘ح˘م لÓ˘خ ن˘م تلÓ˘˘ت˘˘خإلإو
ى˘لإ تم˘ت ي˘ت˘لإ تإرا˘يز˘لإ ه˘ي˘جؤ˘˘ت
نع ةقيقحلإ ءافخإ مث نمو مهتايدلب

ي˘فو را˘ب˘كلإ ن˘ي˘لوؤؤ˘صسم˘لإ نؤ˘ي˘˘ع
نأإو قبصس يذلإ ي˘لإؤ˘لإ م˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
يف رؤمألإ هذه نم هصضاعتمإ ىدبأإ

. تاجرخ ةدع
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نيذلإ ةبلطلإ تائم ىلع سسمأإ رذعت
يعماجلإ بطقلاب مهتصسإرد نؤلوإزي
ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو تصسؤ˘صسا˘ت˘ب ي˘نا˘˘ث˘˘لإ
كلذو ناحتمإلإ تاعاق ىلإ لؤخدلإ
نم مهؤهجو يف بإؤبألإ قلغ دعب
ءإؤل تحت نيرؤصضنملإ مهبإرتأإ لبق
يف نييرئإزجلإ ةبلطلل ماعلإ داحتإلإ
اعد يذ˘لإ ي˘جا˘ج˘ت˘حإلإ مؤ˘ي˘لإ را˘طإ
مؤيلإ ببصست دقو. ميظنتلإ إذه هيلإ
ميظنتلإ هيلإ اعد يذلإ يجاجتحإلإ
ريبك للصش يف رؤهصشملإ يبÓطلإ

ي˘ع˘ما˘ج˘لإ بط˘ق˘لإ ىؤ˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ةجرد ىلإ لجيجب تصسؤصساتب يناثلإ
دعؤم ىلع إؤناك نيذلإ ةبلطلإ نأإ

جؤلو مهيلع رذعت تاناحتمإلإ عم
يذ˘لإ ر˘مألإ تا˘جرد˘˘م˘˘لإو ما˘˘صسقألإ
ل˘ي˘جأا˘ت ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لإ ةرإدإ ر˘ب˘˘جأإ
ةج˘مر˘ب˘م تنا˘ك ي˘ت˘لإ تا˘نا˘ح˘ت˘مإلإ
هديدحت متيصس قحل دعؤم ىلإإ سسمأإ

ة˘ق˘حÓ˘لإ تإرؤ˘ط˘ت˘˘لإ ءؤ˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع
رؤكذملإ يبÓط˘لإ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لإ ع˘فرو.
ىلإ ةيمإر˘لإ بلا˘ط˘م˘لإ ن˘م ة˘ل˘صسل˘صس
ةبلطلل يجؤغإديبلإراطإلإ ن˘ي˘صسح˘ت
مييقت ةقيرطب هنم قلعتام إديدحتو
مجح ىتحو ثؤحبلإ طاقنو ةبلطلإ
لكاصشملإ ةجلاعم ةرملابو   سسوردلإ
ذ˘ن˘م ءلؤؤ˘ه ا˘ه˘ي˘ف ط˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لإ
حوإر˘˘˘ت تلإزل ي˘˘˘ت˘˘˘لإو تإؤ˘˘˘ن˘˘˘˘صس
ةبلطلإ يلثمم سضعب بصسح اهناكم
ةجلاعملاب ءلؤؤه هيمصسيام لظ يف
ةحور˘ط˘م˘لإ ل˘كا˘صشم˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘ط˘صسلإ
عافترإ يف م˘ه˘ب˘صسح تم˘ها˘صس ي˘ت˘لإ
ةعماج ىؤتصسم ىلع بؤصسرلإ بصسن

ة˘ب˘ل˘ط˘لإ ط˘صسو ا˘صصؤ˘صصخ ل˘ج˘˘ي˘˘ج
دعب تاجاجتحإلإ هذه تأاتو. ددجلإ
يتلإ ثإدحألإ نع عؤبصسأإ نم لقأإ

ةيعماجلإ تاماقإلإ سضع˘ب ا˘ه˘ت˘صشا˘ع
لجيجب ينا˘ث˘لإ ي˘ع˘ما˘ج˘لإ بط˘ق˘لا˘ب
رؤكذلإ ةبلط˘لإ سضع˘ب ما˘ح˘ت˘قإ د˘ع˘ب
ةصصصصخملإ ةح˘ن˘جألإ سضع˘ب˘ل Ó˘ي˘ل

سسإر˘ح˘˘لإ سضع˘˘ب ل˘˘خد˘˘تو ثا˘˘نإÓ˘˘ل
يهو نهفرغ ىلإ تابلاطلإ لاخدإل
تاجاجتحإ اهت˘ب˘ق˘عأإ ي˘ت˘لإ ثإد˘حألإ

لخدت تعدتصسإ ةيمÓك تاكابتصشإو
ريدم إذكو ةعماجلإ ريدم نم لك

رمألإ ءإؤتحإل ةيع˘ما˘ج˘لإ تا˘مد˘خ˘لإ
ة˘ير˘يد˘م ن˘ع نا˘ي˘ب رد˘˘صصي نأإ ل˘˘ب˘˘ق
ه˘ي˘ف تد˘كأإ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لإ تا˘˘مد˘˘خ˘˘لإ
ىؤعدب ةصسإرحلإ نإؤعأإ دحأإ فيقؤت
. تابلاطلإ فينعتو ةناهإ
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ةدكيكسسب ةيلولا رقم مامأا قيسضلا ناكسس جتحا اميف

يلزنملا هثاثأاب يسسيئرلا قيرطلا قلغي نطاوم
باحسصأا نم تارسشعلا
يزيت ـب حارفألا تاعاق
   ةيجاجتحا ةفقو يف وزو

تاعاق باحصصأإ نم تإرصشعلإ سسمإ راهن لÓخ مدقإ

ةيجاجتحإ ةفقو نصش ىلع وزو يزيت ةيلؤـب حإرفألإ

تاعاقلإ حتفب ةبلاطملإ لجأإ إذهو ةيلؤلإ رقم مامأإ

تلؤكؤتوربلإ ق˘فو ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ب حا˘م˘صسلإ و ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لإ

ةقؤثؤم ةيلحم رداصصم بصسح و .ةيئاقؤلإ ةيحصصلإ

و سضافتنلإ ىلع إؤمدقأإ مهنأاب إودكأإ نيجتحملإ ناف

ايصصخصش لخدتلاب ةيلؤلإ يلإو ةبلاطم لجأإ نم إذه

إذهو مهتاطاصشن ةلوإز˘م ى˘لإإ ةدؤ˘ع˘لا˘ب ح˘م˘ي˘صس ي˘كل

رهصشإ9 رثكإ اهقÓغإإ مت يتلإ حإرفلإ تاعاق حتفب

نؤجتحملإ ىرخأإ ةهج نم و . انورؤك ءابو ببصسب

حتف ةداعإل بلاطملإ نم ةمئاق ديدعلإ يف إؤمدق

تاعاق باحصصأإ ركنتصسإ ا˘م˘ك . ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لإ تا˘عا˘ق˘لإ

حإرفإلإ ميظنت رإرمتصسإ وزو يزيت ةيلو يف حإرفإلإ

ىدحإإ كÓم دحأإ فاصضأإ و . لزانملإ يف تابصسانملإو

ة˘ل˘با˘ق˘م د˘ير˘ي ه˘˘نأا˘˘ب ة˘˘يلؤ˘˘لإ ي˘˘ف حإر˘˘فلإ تا˘˘عا˘˘ق

ةقيقح لاصصيإإ لجأإ نم ةيلؤلإ نع لوألإ لوؤؤصسملإ

نع جتانلإ قÓغإلإ ببصسب ررصضت يذلإ و هتاناعم

 .””انورؤك ءابو ةحفاكم تإءإرجإإ

داعصس ليلخ

  سسارهأا قوسس

نمسض ةوسسن ثÓث فيقوت
اركو  تأاسشنأا ةباسصع

قسسفلا ةسسراممو ةراعدلل
 قÓخألا داسسفو

نمأاب يناثلإ يرصضحلإ نمألاب ةطرصشلإ تإؤق نكمت

نم مهف هبتصشم ةصسمخ فيقؤت نم سسإرهأإ قؤصس

ةراعد˘ل˘ل ر˘كو ءا˘صشنإإ مر˘ج ن˘ع ةؤ˘صسن ثÓ˘ث م˘ه˘ن˘ي˘ب

تناك ةيلمعلإ ، قÓخألإ داصسفو قصسفلإ ةصسراممو

لبق نم اهيلع لصصحتم ةدكؤؤم تامؤلعم ىلع ءانب

مايق اهدافم يناثلإ يرصضحلإ نمألاب ةطرصشلإ تإؤق

داصسفو ةراعدلل ركو ءاصشنإاب ايئاصضق تاقؤبصسملإ دحأإ

متيل ، اهطاصشنل سصاخلإ اهنكصسم اتذختم ، قÓخلإ

عم قيصسنتلإ دع˘ب تصضفأإ ي˘ت˘لإ تا˘ير˘ح˘ت˘لإ ةر˘صشا˘ب˘م

فلاصسلإ نكصسملإ سشيتفت ى˘ل˘ع ة˘صصت˘خ˘م˘لإ ة˘با˘ي˘ن˘لإ

نيلجرو ةؤصسن ةثÓث ىلع هلخإدب رثع يذلإ ركذلإ

ىلع رؤثعلإ مت امك   رمعلإ نم يناثلإ مهدقع يف

سضإرغألإ سضعبو لمحلل ةعناملإ سصإرقألإ نم ةيمك

مهيف هبتصشملإ فيقؤت كلذ رثإإ ىلع متيل ، ىرخألإ

عيمج لامكتصسإاب و ، ةح˘ل˘صصم˘لإ ر˘ق˘م˘ل م˘ه˘ل˘يؤ˘ح˘تو

هبتصشملل يئاصضق فلم زاجنإإ مت ةينؤناقلإ تإءإرجإلإ

قصسفلإ ةصسراممو ةراعدلل ركو ءاصشنإإ مرج نع مهيف

ةباين مامإ هبجؤمب إؤليحأإ ، دؤعلإ عم قÓخألإ داصسفو

رمإ ةؤصسنلإ قح يف ردصص نيأإ  سسإرهأإ قؤصس ةمكحم

امهيف هبتصشملإ قح يف ردصص اك ، سسبحلاب عإديإإ

.ةيلام ةمإرغ عم سسبحلاب ايئاصضق امكح نإرخآلإ

سش.أإ

مكح ةطسساوب هنم هجارخا ىلع ربجأا يذلا هلزنم ثاثأا ةطسساوب ةدكيكسس ةنيدم طسسو يسسيئرلا عراسشلا قيرط قلغب نطاوم سسمأا راهن ماق
عراسشلا يف هسسفن دجيل هدادرتسسا ررقي نأا لبق ةليوط تاونسسل نطاوملا اذهل هرجا يذلا تيبلا بحاسص حلاسصل ةمكحملا تمكح امدعب،يئاسضق

تاونسسل دتما هرمع نكسس ىلع لوسصحلل افلم كلمي هنأا و اميسس هتلكسشمب تاطلسسلا سسيسسحتل ةنيدملا بلقب يسسيئرلا عراسشلا قلغ ىلا أاجلف
.هيف رظنلا متي نأا نود ةليوط

 كردلا رسصانع لبق نم اهفيقوت درجمب ةبكرملا نم اهسسفنب تمر ةيحسضلا

 لجيجب ةاتف فاطتخاب  اماق نيسصخسش فيقوت

اهب زجنأا ام ىلع ايلعلا تاطلسسلا اسضر مدع نع ريراقت لظ يف

لجيج تايدلب ةدع ىلإا لظلا قطانم ةعباتمب ةفلكملا ةينطولا ةنجلل ةديدج تاجرخ

   ةبلطلا هجو يف باوبألا قلغ دعب

 ةيبÓطلا تاجاجتحإلا ببسسب لجيجب يناثلا يعماجلا بطقلاب تاناحتمإلا ليجأات

   ةيجاجتحا ةفقو يف يعماجلا فيطسس ىفسشتسسم لامع

   ةيمومعلا ةسسسسؤوملا رقم مامأا نومسصتعي ةيراوجلا ةحسصلا ومدختسسم
ةيرإؤجلإ ةحصصلل ةيمؤمعلإ ةصسصسؤؤملإ رقم مامأإ ةكرتصشملإ كÓصسألإ لامع و نييرإدإإ و نييبط هبصش و ءابطأإ سسمأإ حابصص مصصتعإإ
اهذه تءاج و  ىفصشتصسملإ ةحاصسب ةيجاجتحإ ةكرح يعماجلإ رؤنلإ دبع ةنداعصس ىفصشتصسم   لامع نصش امك فيطصس ةيلؤل

ةداعإ و ديفؤك ةحنم نم   عبإرلإو ثلاثلإ رطصشلإ بصص اهتمدقم يف يتأاي بلاطم ةدعب لفكتلاب ةحصصلإ ةرإزو ةبلاطملل تاجاجتحل

لماصشلإ نيمأاتلإ ءإرجإ قيبطت يف عإرصسإلإ إذكو   ةيلعف ةمدخ ةنصس23 ءافيتصسإ دعب نصسلإ طرصش نود دعاقتلإو يبصسنلإ دعاقتلإ جإردإ
دمحإ اهريدمب ةلثمم فيطصس ةيلؤب ةيرإؤجلإ ةحصصلل ةيمؤمعلإ   ةصسصسؤؤملإ ةرإدإإ يمؤمعلإ فيظؤلإ نم جورخلإو ةحصصلإ لامعل
تايفيكو تإءإرجإإ ىلع قافتل لصصؤتلإدصصق   نييرئإزجلإ لامعلل ماعلإ داحتÓل يباقنلإ عرفلإ نيب يقيصسنت عامتجإ تدقع راطعلب
هذه نأإ ركذلاب ريدج .ةفقؤلإ ميظنت ءانثأإ   ةيئاقؤلإ ريبإدتلإ ةعباتمو تامدخلإ نم ىندلإدحلإ نامصض   عم ةيجاجتحلإ ةفقؤلإ ميظنت
بصصب ةبلاطملل لإزإ نيع ىفصشتصسم لامع سسمأإ لوأإ جتحإ ثيح فيطصس ةيلو اهدهصشت اهعؤن نم ةيناثلإ دعت ةيجاجتحلإ ةكرحلإ
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ر˘˘ثإأ ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘˘ت دو˘˘˘ع˘˘˘ت
ة˘طر˘صشلأ ح˘لا˘صصم ى˘لإأ تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
““ يرايبلأ ““ لخدتلأ و ثحبلأ ةقرفب
ن˘ي˘صصخ˘صش ما˘ي˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ةد˘˘كؤو˘˘م
تأردخملأ نم ةربتعم ةيمك ريرمتب
فراط˘لأ ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب ىد˘حإأ ى˘لإأ

ةينمأأ ةطخ دأدعإأ مت اهرثإأ  ىلعو
ةيئاجف ةبقأرم طاقن عصضوب ةمكحم
مت نيأأ ةنيدملأ لخأدم ىوتصسم ىلع
ةلاح يف ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ ف˘ي˘قو˘ت
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ط˘˘ب˘˘˘صض ع˘˘˘م سسب˘˘˘ل˘˘˘ت

غلك70 ـب اهنزو ردق تأردخملأ
ىلإأ امهليوحت متيل جلاعملأ فيكلأ
امهعم يرحتلأ ةلصصأومل ةحلصصملأ

نأردحني ناكيرصش امهل نأأ نيبت نيأأ
و مئأدلأ قيصسنتلاب فراطلأ ةي’و نم
ةي˘ئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ع˘م ر˘م˘ت˘صسم˘لأ
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’أ د˘ع˘ب و ة˘صصت˘خ˘˘م˘˘لأ
سشيتفت ىلإأ يمأرلأ يئاصضقلأ دنصسلأ

فيقوت مت مهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ ن˘كا˘صسم
قيقحتلل مهليوحت و ةكبصشلأ يقاب
تأءأر˘جإ’أ ع˘ي˘م˘ج ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صسأ د˘˘ع˘˘ب

مهيف هبتصشملأ ميد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
ةصصتخملأ ةيئاصضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأأ
˘مر˘ج ن˘ع فرا˘ط˘لأ ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل

ع˘ي˘ب˘لأ سضر˘غ˘ب تأرد˘خ˘م˘لأ ةزا˘˘ي˘˘ح
را˘طإأ ي˘ف ة˘عور˘صشم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب

ردصص نيأأ ةمظنم ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘عا˘م˘ج
  .عأديإأ رمأأ اعيمج مهقح يف
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ل˘خد˘ت˘لأ و ثح˘ب˘لأ ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت
ة˘ثÓ˘ث ن˘ع ف˘صشكلأ ن˘م ة˘ل˘˘صشن˘˘خ˘˘ب
، ي˘˘صضرأأ نز˘˘خ˘˘م ل˘˘خأد ئ˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م
ن˘م ن˘ي˘ت˘ح˘ي˘˘ف˘˘صص ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي
، * يدنهلأ بنقلأ جنتأر* تأردخملأ
سصاخ أابخمك هيف هبتصشملأ اهلغتصسي
. ةردخملأ دأوملاب
تامولعم دورو رثإأ دوعت ةيصضقلأ
و ثحبلأ ةقرفب ةطرصشلأ تأوق ىلإأ
اصصخصش نأأ اهدافم ةلصشنخ لخدتلأ

ج˘يور˘ت˘ب مو˘ق˘ي ، ا˘ي˘ئا˘صضق ا˘قو˘ب˘˘صسم

ه˘ن˘كصسم˘ب ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت و تأرد˘خ˘م˘لأ

ىلع  ةلصشنخ ةنيدم طصسوب نئاكلأ

، ةمكحم ةينمأأ ةطخ دأدعإأ مت روفلأ

، ةيئاصضقلأ تاهجلأ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب

تأءأر˘˘˘جإ’أ ة˘˘˘فا˘˘˘ك لا˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘صسأو

نكصسم ىلإأ لقن˘ت˘لأ م˘ت ، ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

ه˘ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ، ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لأ

نيأأ ، يدصسجلأ سسملتلل هعاصضخإأو

تأردخ˘م ة˘ع˘ط˘ق  ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘صض

ردقي يلام غلبم ، مأرغ20 نزوب

سضيبأأ حÓصس ، جد00523ـب هتميق

نيلاق˘ن ن˘ي˘ف˘تا˘ه ، * ر˘ج˘ن˘خ* ي˘بر˘ح

ىلإأ جولولأ مث ، اهزجح متيل، نييكذ
سشيتفتلل هعاصضخإأ دعب ، نكصسملأ
ةثÓث ىلع روثعلأ مت ، هل قيقدلأ

ةلثمتم ، يصضرأأ نزخم لخأد ئباخم
و ةأا˘ي˘ه˘م ةر˘ي˘غ˘˘صص ج˘˘يرا˘˘ه˘˘صص ي˘˘ف
مت نيأأ ، بأرتلأ تحت ماكحإاب ةهومم
ج˘˘يرا˘˘ه˘˘صصلأ د˘˘حأأ ل˘˘خأد˘˘ب ط˘˘ب˘˘صض
نزوب تأردخ˘م˘لأ ن˘م ن˘ي˘ت˘ح˘ي˘ف˘صص

ى˘˘˘˘لوأ’أ ، غ091ـب ردق˘ي ي˘لا˘م˘جإأ
ة˘ي˘نا˘ث˘لأ *رأو˘قا˘ج * ة˘مÓ˘ع ل˘م˘ح˘˘ت
، * ةرجصش و لجنم * لكصش لمحت

ةثÓث ى˘ل˘ع كلذ˘ك رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت ا˘م˘ك
طبصض م˘ت˘ي˘ل ، رو˘ت˘ي˘ك قرو ع˘طأو˘ق

هيف هبتصشملأ دايتقأ و تأزوجحملأ
لامكتصسأ لجأأ نم ةقرفلأ رقم ىلإأ
. قيقحتلأ تأءأرجإأ

قيقحتلأ تأءأر˘جإأ لا˘م˘كت˘صسأ د˘ع˘بو
دـصض ي˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج فـل˘˘˘˘م زاـج˘˘˘˘˘نإأ مـت
ة˘ح˘ن˘ج عو˘صضو˘م˘ب ه˘ي˘ف هـب˘ت˘˘صشم˘˘لأ
ءأرصشلأ و عيبلأ ، نيزختلأ ، ةزايحلأ
، ةعورصشم ريغ ةقيرطب تأردخملل

ن˘م سضي˘بأأ حÓ˘˘صس ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج
يعرصش رربم نود سسداصسلأ فنصصلأ
تاهجلأ ما˘مأأ ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب
نيأأ ةلصشنخ ةمكحم ىدل ةيئاصضقلأ

.عأديإأ رمأأ هقح يف ردصص
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ل˘خد˘ت˘لأ و ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لا˘˘ب
لوأأ ، ةلصشنخ ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلأ
ي˘˘ف سصخ˘˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ، سسمأأ
زجح و ، رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ

تا˘بور˘صشم˘لأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
يلامجإ’أ اهدد˘ع رد˘ق˘ي ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ

و عأونأ’أ فلتخم نم ةدحو636ـب
. ماجحأ’أ

تامولعم دورو رثإأ دوعت ةيصضقلأ
لخدتلأو ثحبلأ ةقرف ىلإأ ةدكؤوم
قو˘˘ب˘˘صسم سصخ˘˘صش ما˘˘ي˘˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
نم ةربتعم ةيمك ءافخإاب ، ايئاصضق
ل˘˘خأد ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ تا˘˘بور˘˘صشم˘˘˘لأ

ةر˘ب˘ق˘م˘لأ ي˘˘ح˘˘ب ن˘˘ئا˘˘كلأ ه˘˘ن˘˘كصسم
قيصسنتلأ دعب ، ةلصشنخب ةيمÓصسإ’أ

لامكتصسأ و ةيئاصضقلأ تاهجلأ عم
دأدعإأ مت ، ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك
مت اهبجوم˘ب ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأأ ة˘ط˘خ
، هيف هبتصشملأ نكصسم ىلإأ لقنتلأ

و يصسيئرلأ مهتملأ فيقوت مت نيأأ
يدصسجلأ سسملتلأ ةيلمعل هعاصضخإاب

ردقي يلام غلبم ىلع هتزوحب رثع

عيب تأدئاع لثمت جد000.031ـب
نود˘˘ب ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لأ

سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت م˘˘ت كلذ د˘˘˘ع˘˘˘ب  ة˘˘˘صصخر
ةربتعم ةيمك طبصض مت نيأأ هنكصسم
لخأد ةي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘صشم˘لأ ن˘م

ةدحو636ـب ردقت هنكصسم بآأرم
، ما˘ج˘حأ’أ و عأو˘نأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م
هيف هبتصشملأ دايتقأ عم ، اهزجح متيل

ر˘ق˘م ى˘لإأ تأزو˘ج˘ح˘م˘لأ ل˘يو˘ح˘ت و
لا˘م˘كت˘˘صسأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لأ
لامكتصسأ دعبو ، قيقحتلأ تأءأرجإأ
فلم زاجنإأ مت ، قيقحتلأ تأءأرجإأ

ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لأ ق˘˘ح ي˘˘ف ي˘˘ئأز˘˘ج
تابورصشملأ ةزايح ةحنج عوصضومب
نود ع˘ي˘˘ب˘˘لأ سضر˘˘غ˘˘ل ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ

مامأأ هميد˘ق˘ت م˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب، ة˘صصخر
ةمكحم ىد˘ل ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

ر˘مأأ ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘صص ن˘يأأ ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ
. ةلصشنخ ةياقولأ ةصسصسؤومب عأديإأ

جلاعملا فيكلا ةدام نم غلك70 زجح مت اميف

فراطلاب تاردخملاب رجاتت ةمظنم ةيمارجإا ةكبشش  كيكفت
  تاقورشسملا سضعب عاجرتشسا مت اميف

رارششأا ةعومجم فيقوت
ةليشسملاب

ن˘مأا˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ ة˘˘طر˘˘صشلأ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

نم  ةليصسملأ ةي’و نمأاب ةعلصضلأ مامح ةرئأد

دأرفأأ30 نم نوكتت رأرصشأأ ةعومجم فيقوت

ثيح ،لزانملأ ىل˘ع و˘ط˘صسلأو ة˘قر˘صسلأ فر˘ت˘ح˘ت

نم غلابلأ ةيحصضلأ مدقت رثإأ ةيصضقلأ عئاقو دوعت

غÓبإ’أ لجأأ نم حلاصصملأ تأذل ةنصس45 رمعلأ

نم ةقرصسلل برتغملأ هرهصص لزنم سضرعت نع

نم ةعومجم لاط يذلأ لعفلأ (ني)لوهجم فرط

روفلأ ىلع ،ةلاقن فتأوهو ةيئابرهكلأ ةزهجأ’أ

ة˘ي˘صضق˘لأ ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘لا˘صصم˘˘لأ تأذ تح˘˘ت˘˘ف

ىلع فرعتلأ نم تنكم يتلأ اهتايرحت ترصشابو

ةباينلأ عم قي˘صسن˘ت˘لا˘بو م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت و ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ

روثعلأ مت ثيح مهنكاصسم سشيتفت مت ةيلحملأ

تناك نيتللأ ةيرا˘ن˘لأ ة˘جأرد˘لأو ة˘ب˘كر˘م˘لأ ى˘ل˘ع

ةفاصضإ’اب اهتاطاصشن يف اهلمعتصست ةعومجملأ

سسفن ي˘فو تا˘قور˘صسم˘لأ سضع˘ب عا˘جر˘ت˘صسإأ ى˘لإأ

نم نينثإأ نأأ تايرحتلأ لÓخ نم نيبت قايصسلأ

ةقرصس اياصضق30 يف ناطروتم مهيف هبتصشملأ

سضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘يا˘˘ح˘˘صضلأ فر˘˘ع˘˘ت ن˘˘يأأ ة˘˘ق˘˘با˘˘صس

تافلم زاجنإأ مت˘ي˘ل ،ة˘ع˘جر˘ت˘صسم˘لأ تا˘قور˘صسم˘لأ

مامأأ مهميدق˘تو م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ د˘صض ة˘ي˘ئا˘صضق

ةعلصضلأ مامح ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو

سضرغل رأرصشأأ ةيعم˘ج ن˘يو˘كت ي˘ت˘يا˘ن˘ج ة˘م˘ه˘ت˘ب

فرظ رفأوت عم ةقرصسلأ ،رثكأأ وأأ ةيانجل دأدعإ’أ

تأذ ةبكرم راصضحتصسأو قلصستلأو ددعتلأو ليللأ

،بورهلأ ريصسيت وأأ لعفلأ ليهصست سضرغب كرحم

يصضاق ىلع فأرطأ’أو فلملأ لاحأأ هرودب يذلأ

مهعأديإاب رمأأ ثيح ةمكحملأ سسفن ىدل قيقحتلأ

حرصص ام بصسح أذهو ةليصسملاب ةيبرتلأ ةصسصسؤوم

ن˘مأ’ا˘ب مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآأ ـل ه˘˘ب

ة˘فا˘ك ة˘برا˘ح˘م را˘طإأ ي˘ف  ة˘ل˘ي˘صسم˘لا˘ب ي˘˘ئ’و˘˘لأ

ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خو مأر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإ’أ لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصشأأ

 . ةقرصسلأ مئأرجب اهنم قلعت

خوصشخصش حلاصص

فيزم نانشسأا بيبط عشضو
ةباقرلا تحت ايروشس نم

 ةليشسملاب ةيئاشضقلا
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ ة˘˘طر˘˘صشلأ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت

نم  ةليصسملأ ةي’و نمأاب ةعلصضلأ مامح ةرئأد

ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسن˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘˘م سصخ˘˘˘˘˘˘˘صش ف˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘ت

ةمهتب ةنصس14 رمعلأ نم غلبي (ةيروصس) ةيبنجأأ

بي˘˘ب˘˘ط ة˘˘صصخر نود˘˘˘ب ا˘˘˘طا˘˘˘صشن ه˘˘˘ت˘˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م

تا˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ط˘صشن˘ي نا˘ك نا˘˘ن˘˘صسأ’أ

بط ةنه˘م سسرا˘م˘ي ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘صشلأ ة˘ه˘ج˘لأ

طبصضو هفيقوت مت ثيح ، ةصصخر نودب نانصسأ’أ

عزن) نانصسأ’أ بطل تأدعم اهب ةبيقح هتزوحب

بلأو˘ق و نا˘ن˘صسأ’أ م˘ق˘طأأ ،(نا˘˘ن˘˘صسأ’أ بي˘˘كر˘˘تو

هدصض يئاصضق فلم زاجنإأ متيل ،نانصسأ’أ بيكرت

ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ هميدقتو

بط) بطلأ ةنهم ةصسرامم ةمهتب ةعلصضلأ مامح

ري˘غ˘لأ ةا˘ي˘ح سضير˘ع˘تو ة˘صصخر نود˘ب (نا˘ن˘صسأ’أ

يذلأ رطخلل ةرصشا˘ب˘م˘لأ ة˘يد˘صسج˘لأ م˘ه˘ت˘مÓ˘صسو

ر˘مأأ ثي˘ح يرو˘ف˘لأ لو˘ث˘م˘لأ ة˘صسل˘ج ى˘ل˘ع ه˘لا˘حأأ

ةباقرلأ ريبأد˘ت تح˘ت ه˘ع˘صضو˘ب ة˘صسل˘ج˘لأ ي˘صضا˘ق

ةعاصس رخآأ ـل هب حرصص ام بصسح أذهو  ةيئاصضقلأ

يف  ةليصسملاب يئ’ولأ نمأ’اب مÓعإ’اب فلكملأ

ام ةصصاخو مأرجإ’أ لاكصشأأ ةفاك ةبراحم راطإأ

نود طاصشن ةصسراممو ةقرصسلأ مئأرجب اهنم قلعت

.ةصصخر

خوصشخصش حلاصص

نم نوكتت تاردخملا يف ةرجاتملا لاجم يف طششنت  ةمظنم ةيمارجإا تاكبشش كيكفتب فراطلا  ةيلو نمأل  ةيئاشضقلا ةطرششلا حلاشصم تماق
70 نم ديزأا زجح نع ةيلمعلا ترفشسأا نيأا فراطلا ةيلو نم نوردحني عبارلا و ثلاثلا نيدقعلا نيب ام مهرامعأا حوارتت سصاخششأا ةعبرأا

 . جلاعملا فيكلا نم مارغوليك
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فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تفثك

(0202) ة˘˘طرا˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ن˘˘صسلأ لأو˘˘˘ط
ى˘لإأ ة˘فدا˘ه˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ا˘ه˘ت˘˘ط˘˘صشنأأ
ى˘˘ت˘˘صش ن˘˘˘م ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘مأا˘˘˘ت
أذهو ،ةينوناق˘لأ ر˘ي˘غ تا˘صسرا˘م˘م˘لأ

ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘صست لÓ˘˘خ ن˘˘م
يئاقولأ بناجلأ ىلع زكر مكحم
فلت˘خ˘م هر˘طؤو˘ت يذ˘لأ ي˘قا˘ب˘ت˘صسإ’أ
ام˘ي˘صس’ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘طر˘صشلأ قر˘ف

BRB ةم˘ير˘ج˘لأ ع˘م˘ق ة˘قر˘ف ا˘ه˘ن˘م

اصضيأأوIRB لخدتلأو ثحبلأ ةقرف
كيهان ، تأردخملأ ةحفاكم ةقرف
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘˘م˘˘لأ قر˘˘ف˘˘لأ ن˘˘ع
ةطر˘صشلأ عور˘ف ى˘ت˘صشو ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ
ثيح ،كانهو انه ةعزوملأ ةيئاصضقلأ

ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ل˘˘ي˘˘صصح˘˘لأ هذ˘˘ه تفر˘˘ع

ة˘ع˘با˘ت˘م تد˘ه˘صش ة˘ي˘˘صضق1367

م˘هد˘صض تد˘عأأ ا˘صصخ˘˘صش85601
مامأأ اهبجومب أوليحأأ ةيئأزج تافلم
يتلأ ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ

مهنم اصصخصش6141 عأديإاب ترمأأ
اعافترأ كلذب ةلجصسم.سسبحلأ نهر

(9102) اهلبق يتلأ ةنصسلاب ةنراقم

515 ـب ةجلاعملأ اياصضقلأ ددع يف

ـب ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأ دد˘ع أذ˘كو ة˘ي˘˘صضق

اياصضق  تلتحأ و .اصصخصش6711
ةبترملأ يف سصا˘خ˘صشأ’ا˘ب سسا˘صسم˘لأ

ةعوبتم73 % ة˘ب˘صسن˘˘ب ى˘˘لوأ’أ
لأو˘˘˘مأ’ا˘˘˘ب سسا˘˘˘صسم˘˘˘لأ ا˘˘˘يا˘˘˘صضق˘˘˘˘ب
ةيناثلأ ةب˘تر˘م˘لأ ي˘ف تا˘كل˘ت˘م˘م˘لأو

ا˘يا˘˘صضق  م˘˘ث60.23 % ةب˘صسن˘ب
ي˘ف ي˘مو˘م˘ع˘لأ ءي˘صشلا˘ب سسا˘صسم˘˘لأ

66.31 % ةبصسنب ةثلاثلأ ةبترملأ

داصصتق’اب سساصسملأ اياصضق يتأات و
ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

يفف81.90 % . ةــبصسنب ةريخأ’أو
ريغ راجت’أ مـئأرج ةبراحم لاجم
تأرثؤوملأو تأردـخم˘لا˘ب ي˘عر˘صشلأ
ةيصضاملأ ةنصسلأ تدهصش ، ةيلقعلأ

ع˘بو˘˘ت ةـي˘˘صضق1361 ةجلاعم

عدوأأ ،اـصصخ˘˘صش1702 اهبجو˘م˘ب

ثي˘ح .سسـب˘ح˘لأ ن˘هر536 م˘هـن˘م

اعافترأ ةنصسلأ هذه ةليصصح تفرع

772ـب ةجلاعملأ اياصضقلأ ددع يف

.اهتقبصس يتلأ ةنصسلاب ةنراقم ةيصضق

لÓخ ةزوجحملأ تأردخملأ ةيمك

تبرا˘ق (0202) ةمرصصنم˘لأ ة˘ن˘صسلأ

جلاعملأ فيكلأ ةدام نم غلك72 ـلأ

تأردخملأ ن˘م ا˘مأر˘غ51.45  ،

نم امأرغ63  ، (نيياكوك) ةبلصصلأ
ىلإأ ةفاصضإ’اب ،يدنهلأ بنقلأ روذب

تأر˘ثؤو˘م˘˘لأ ن˘˘م ا˘˘صصرـق77875

و.ردخم ءأود ةوبع383 و ةيلقعلأ
م˘˘˘ئأر˘˘˘ج ة˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘م لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف
ةدملأ سسفن لÓخ مت ةي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ

ةعباتم تفرع ،ةيصضق161 ةجلاعم

70 م˘ه˘ن˘م عدوأأ ،ا˘طرو˘ت˘م581

60 ع˘صضو ا˘م˘ي˘ف ،تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ

لاصسرإأ عم ةيئاصضقلأ ةباقرلأ تحت

ةنصسلأ لÓخ.ةلأدعلأ ىلإأ افلم951

18432 زجح مت0202 ةمرصصنملأ

.ةيلوحكلأ تا˘بور˘صشم˘لأ ن˘م ةد˘حو

امو تاعقر˘ف˘م ةد˘حو نو˘ي˘ل˘م3.1

ةدا˘م ن˘م را˘ط˘ن˘ق005 ـلأ ز˘ها˘˘ن˘˘ي
ةن˘صس تفر˘ع ا˘م˘ك.ةد˘ل˘ق˘م˘لأ ة˘م˘صشلأ

ةمهأدم ةيلمع6337 ريطأات0202

91898 طيق˘ن˘تو ة˘ب˘قأر˘م تفر˘ع

احÓصس448 زجح تفرعو.اصصخصش

لÓ˘خ ل˘م˘ع˘ت˘صسي رو˘ظ˘ح˘˘م سضي˘˘بأأ
سصاخصشأ’أ ىلع يدعت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع
تأروراق ،فويصس ،نيكاكصس تلمصش
.قعأوصصو ،عومدلل ليصسم زاغ

ةبكرم8481 ط˘ي˘ق˘˘ن˘˘ت ع˘˘م

ةقرصس لحم ةبكرم42 عاجرتصسأو

اثوحبم11 ينطو ثحب راطإأ يف

75 زج˘ح بنا˘ج ى˘لإأ ،ا˘ي˘لود ا˘ه˘ن˘ع

ةي˘حا˘ن˘لأ ن˘م ة˘م˘ي˘ل˘صس ر˘ي˘غ ة˘ب˘كر˘م
اهتافلم يف ريوزت لحم يأأ ةينقتلأ

ةجأرد9653 طيقنت .ةيد˘عا˘ق˘لأ

ةقرصس لحم64 عاجرتصسأو ةيران

عاطق جراخ ةقرصس لحم12 اهنم.

ثحب ل˘ح˘م91 و ،سصا˘صصت˘خ’أ

.يلود بيرهت لحم31  و يلود

802 دصض ايئأزج افلم511 زاجنإأو

ة˘˘˘قر˘˘˘صس ا˘˘˘يا˘˘˘صضق ي˘˘˘˘ف طرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
زاجنإأ ةيرانلأ تاجأردلأو تابكرملأ

اصصخصش911 دصض ايئأزج افلم94
ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لأ ا˘يا˘صضق ي˘ف ا˘طرو˘ت˘˘م
عأديإأ عم تابكرملأ تافلمو لكايه

تحت أوعصضو31و  سسبحلأ46
.ةيئاصضقلأ ةباقرلأ

سسبحلا نهر6141  مهنم عدوأا

فيطشسب ةنشس لÓخ  اشصخشش85601 ةعباتم

 تقؤوملا سسبحلا عدوأا مهتملا

ةلششنخ ةنيدمب ةدحو006 نم ديزأا زجحو ةيلوحكلا تابورششملا جورم فيقوت

 تاردخملا نم ةيمك ىلع روثعلا مت / ةلششنخ

 يشضرأا نزخم لخاد ئباخم30 فاششتكاو تاردخملاب ةرجاتملاب هيف هبتششم لزنم ةمهادم
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ر˘ح˘ت˘لأ تث˘ب˘ثأأ ثي˘ح
ّ

ةي˘ن˘مألأ تا˘ي
تلاط تاقرشس ةّد˘ع ي˘ف م˘ه˘عو˘ل˘شض
يف عأونألأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م تا˘ب˘كر˘م
ا˘ه˘شضع˘ب ن˘ع ة˘ل˘شصف˘ن˘م تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
نأأو ا˘م˘ل˘ع ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب سضع˘ب˘˘لأ
ّتلح دق اهيف نوطّروتملأ ةيّشضقلأ

ىلإأ دوعت يتلأ اهتايثيح نع ةفششاك

8102 ةنشس نم ربمشسيد80 موي
˘ما˘مأأ «ل.ع» ى˘م˘شسم˘لأ مّد˘ق˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح
دأوب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةقرفلأ
رعت نع غيلبتلأ لجأأ نم بنعلأ

ّ
سض

اتويو˘ت» عو˘ن ن˘م ه˘ي˘خأأ ن˘بأ ةرا˘ي˘شس
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘قر˘˘شسل˘˘ل «سسكي˘˘ل˘˘ي˘˘˘ه
اهنكرب ماق هنأاب أري˘ششم ،ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م
لز˘ن˘م˘لأ ما˘مأأ ة˘يدا˘˘ع ة˘˘ف˘˘شصب Ó˘˘ي˘˘ل

نكشسم004 دايز دأو يحب نئاكلأ
عيمج اهلخأدب كرتو لاحرب ةّيدلبب
يف ،اهب ة˘شصا˘خ˘لأ ة˘يرأدإلأ ق˘ئا˘ثو˘لأ

ىلع «.ن.ع» ة˘ّي˘ح˘شضلأ سضه˘ن ن˘ي˘ح
ليغششتب ماقو احابشص ةثلاثلأ ةعاشسلأ

ر˘ح˘م
ّ

ّهجوتلأ يفّ م˘ه˘ي نا˘ك ن˘يأأ ا˘ه˘ك
هكأوفلأو رشضخلل ةلمجلأ قوشس ىلإأ
لز˘ن˘م˘لأ ى˘لإأ دو˘ع˘ي نأأ ل˘ب˘ق ة˘با˘ن˘ع˘ب
رحم كرتو

ّ
نيحو لغتششي ةرايشسلأ ك

مل قئاقد01 ةّدم دعب ديدج نم جرخ
نم اهتقرشسّ مت ي˘ت˘لأ ه˘ت˘ب˘كر˘م د˘ج˘ي

اهيلع ر˘ث˘ع˘ي م˘لو ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م فر˘ط
ءايحألأ يف لشصأو˘ت˘م˘لأ ه˘ث˘ح˘ب م˘غر
قايشس يفو ،ةروا˘ج˘م˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأو

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ تح˘˘ت˘˘ف د˘˘ق˘˘ف ل˘˘شص˘˘ّت˘˘م

ة˘حا˘طإÓ˘ل ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ّشصت˘خ˘م˘لأ

ةياغ ىلإأ ةعقأولأ موي نيطّروتملاب

حلاشصم فرط نم نيشصخشش فيقوت

تب˘ث ةدرا˘ب˘لأ ن˘ي˘ع ة˘ّيد˘ل˘˘ب˘˘ل كرد˘˘لأ

نيتبكرم ةقرشس ةّيشضق يف امهطّروت

«سسكيليه اتويوت» عونلأ تأذ نم

«سس.ب» ن˘مّ ل˘كب ر˘مألأ ق˘ّ̆ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو

ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘˘لأ تما˘˘˘˘˘˘قو ،«ع.ع«و

اهداف˘م ةّ̆ي˘شضر˘ف م˘شسر˘ب ة˘ّشصت˘خ˘م˘لأ

فد˘ه˘ت˘˘شست رأر˘˘ششأأ ة˘˘با˘˘شصع دو˘˘جو

حلاشصم تّحجرو تابكرملأ ةقرشس

ةّيلمع يف نافوقوملأ عولشض كردلأ

دا˘يز دأو ي˘ح˘ب ت˘ّم˘ت ي˘ت˘لأ ة˘قر˘شسلأ

ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،«ن.ع» ة˘ّ̆ي˘˘ح˘˘شضل˘˘ل

˘مو˘ق˘ت ة˘ّي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘ف˘لأ ر˘شصا˘ن˘ع

فو˘قو˘م˘لأ لأو˘قأأ ى˘لإأ عا˘م˘˘ت˘˘شسإلا˘˘ب

هءا˘˘قد˘˘شصأأ نأأ ف˘˘˘ششك يذ˘˘˘لأ «ع.ع»

ن˘م أدد˘ع ة˘قر˘˘شس ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طّرو˘˘ت˘˘م

«م.ب» ،«و.ع» نأاب أركأذ تأرايشسلأ

با˘كترأ ى˘ل˘ع نودّا˘ت˘ع˘˘م «سس.ب«و

حشضوأأ ثيح ةلمجلاب ةقرشس تايلمع

ىلإأ مهتداعإأ يف رشصحني هرود نأاب
نوقراشسلأ موقي نأأ دعب ةبانع ةنيدم
ةفلتخم تاهجو ىلإأ تابكرملأ لقنب
دقف ةيناث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ا˘ه˘ع˘ي˘ب د˘شصق
ة˘فا˘ك ة˘ّي˘شصو˘لأ تا˘ه˘ج˘˘لأ تذ˘˘خ˘˘تأ
قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ
تلأزأأ ن˘˘يذ˘˘لأ م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ششم˘˘˘لأ
رحتلأ

ّ
مئأرج نم ددع نع راتشسلأ تاي

م˘ت˘ي˘ل ،ا˘˘ه˘˘ب أو˘˘ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘قر˘˘شسلأ
ةيئاشضقلأ تائي˘ه˘لأ ىد˘ل م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
نيوكت ةيانج باكتراب مهتعبات يتلأ

ةيانجل دأدعإلأ سضرغل رأرششأأ ةعامج
ة˘˘قر˘˘شسلأ ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘˘ب
ل˘ي˘ل˘لأو دّد˘ع˘ت˘لأ فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘˘م˘˘لأ

ل˘ث˘م ثي˘ح ،ة˘ب˘كر˘˘م را˘˘شضح˘˘ت˘˘شسأو
نيب ام مهرا˘م˘عأأ ة˘حوأر˘ت˘م˘لأ ءلؤو˘ه

ةمكحملأ ةئيه مامأأ ةنشس83و03
لا˘ع˘˘فألا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جأو ي˘˘ت˘˘لأ سسمأأ
تفلتخأ تقو يف مه˘ي˘لإأ ة˘بو˘شسن˘م˘لأ
دحأو نم نيمّهتملأ تاحيرشصت هيف
ىد˘ل م˘ه˘لأو˘قأا˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ر˘˘خآأ ى˘˘لإأ

نيأأ ،ةيئاشضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘شضلأ ر˘شصا˘ن˘ع
ةبو˘شسن˘م˘لأ ع˘ئا˘قو˘لأ م˘ه˘شضع˘ب ر˘كنأأ
رخآلأ سضعبلأ فرتعأ نيح يف مهيلإأ
مهّدشض سسمتلي نأأ لبق ،مهتميرجب
ةبوقع ةباينلأ ىدل ماعلأ قحلأ لثمم

اميف ،مهّدشض أذفان انجشس ةنشس51
ر˘ب

ّ
مهّ̆ت˘م˘لأ تا˘يا˘ن˘ج˘لأ ة˘م˘كح˘م تأأ

ه˘ت˘نأدإأ ة˘˘ّلدأأ مأد˘˘ع˘˘نل أر˘˘ظ˘˘ن «ز.ب»

انجشس تأونشس70 ةبوقع تطّلشسو
 .ةباشصعلأ دأرفأأ ّقح يف أذفان

ةبانع ةيدلبل ةيداعلا ةرودلا لÓخ

 يدلبلا ناويدلا لح وحن
ةحايسسلاو ةفاقثلل

ةبانع ةيدلبل يد˘ل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘ششلأ سسل˘ج˘م˘لأ د˘ق˘ع˘ي
متتشس نيأأ ةيدلبلأ رقمب ،دحألأ أذه ،ةيداعلأ هترود
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ن˘م دد˘ع ل˘ي˘ج˘شست ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لأ
.ةيميظنتلأ طاقنلأ سضعب لح ىلإأ ةفاشضإلاب
هنع تنلعأأ يذلأ لامعألأ لودج يف ءاج امل اقفوف
قششلأ يف تأرأرقلأ نم ةلمج ذاختأ متيشسف ةيدلبلأ
يدلبلأ نأويدلأ لح متيشس ثيح ةرأدإلاب قلعتملأ
لÓخ ةيلمعلأ ليجأات دعب كلذو ةحايشسلأو ةفاقثلل
لكيهلأ ليدعت ع˘م سسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ةرود˘لأ
،ةفاقثلأ ة˘ير˘يد˘م ثأد˘حإا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ
ةرود˘˘لأ هذ˘˘ه فر˘˘ع˘˘ت˘˘شس كلذ ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
ة˘ح˘شصلأ ظ˘ف˘ح˘ل يد˘ل˘ب˘لأ ل˘كي˘ه˘˘لأ ثأد˘˘ح˘˘ت˘˘شسأ

دأد˘ع˘ت لود˘ج ل˘يد˘ع˘ت ،ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأو
نيدقاعتملأ نأوعألأ دوقع ليوحتو نيمدختشسملأ

امك ،لماكلأ تيقوتلأ ىلإأ يئزجلأ تيقوتلأ نم
ليجشست ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لأ ةرود˘لأ هذ˘ه د˘ه˘ششت˘شس

مشسقب0202 ةنشسل ةيفاشضإلأ ةينأزيملاب سصيخرت
قودنشص نم ةلومم ةيلام ةناعإأ ليجشستل رييشستلأ
ةيوشستل ةيلحملأ تاعامجلل نماشضتلأو نامشضلأ
نيمأأ فرط نم فوششكملأ ىلع عوفدملأ غلبملأ

،نأوج رهششل ةيئانثتشسلأ ةوÓعلل ةيدلبلأ ةنيزخ

يف نيدنج˘م˘لأ نأو˘عأÓ˘ل0202 توأأو ةيل˘يو˘ج
هتحفاكمو انوروك ءابو راششتنأ نم ةياقولأ راطإأ
ىرخألأ تايلمعلأ نم ددع ليجشست ىلإأ ةفاشضإلاب

نيلجأرلل رمم زاجنإاب ةشصاخلأ كلت رأرغ ىلع

ةقداشصملأ ،يبرغلأ لهشسلاب نكشسم006 يحب
ةينماشضتلأ ةيلمعلأ نم نيديفتشسملأ ةمئاق ىلع
كلذ ى˘لإأ ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘ششل
يدلبلأ يبعششلأ سسلجملل ةيداعلأ ةرودلأ دهششتشس
ديدجتو ميعدت لاغششأأ ة˘ق˘ف˘شص ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لأ
هايم تابرشست نم ةيا˘قو˘لأو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ر˘ق˘م ف˘ق˘شس
م˘عا˘ط˘م˘لأ ن˘يو˘م˘ت ى˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لأو را˘˘ط˘˘مألأ
.ةيشسردملأ

h. g`

مامحلا ءام ناخسس نم برسست

ببسستي نوبركلا ديسسكأا لوأا
ينوبلاب باسش قانتخإا يف

ن˘م ثلا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف با˘شش سسمأأ لوأأ سضر˘ع˘˘ت
ثعبنملأ نوبركلأ ديشسكأأ لوأأ زاغب قانتخل رمعلأ

نكشسم009 يحب لزنم مامح هايم ناخشس نم
يروفلأ لخدتلأ ى˘عد˘ت˘شسأ ا˘م˘م ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب
فلكملأ فششك.اهفاعشسإأ لجأأ نم ةيامحلأ لاجرل
ةيندملأ ةيا˘م˘ح˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘شصتلأو مÓ˘عإلا˘ب
سسمأأ لوأأ أولخدت هنأوعأأ نأأ «ةعاشس رخآأ» ـل ةبانعب
نم غلبي باشش فاعشسإل ركذلأ فلاشسلأ نأونعلاب

نوبركلأ ديشسكأأ يداحأأ زاغب ممشست،ةنشس02 رمعلأ
،لزنملأ مامح هايم نيخشست زاهج نم ثعبنملأ

روفو ناكملأ ن˘ي˘ع ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ م˘ت رو˘ف˘لأ ى˘ل˘ع
نم يناعي باشصملأ نأأ نيبت ةنياعملأو لوشصولأ

ن˘ي˘ع ي˘ف ف˘ع˘شسأأ ثي˘ح ،سسف˘ن˘ت˘لأ ي˘ف ة˘بو˘˘ع˘˘شص
جÓعلأ يقلتل ىفششتشسملأ ىلإأ لقن مث ناكملأ
لأزــيل زاـغلأ نأأ ىلإأ ةراششإلأ ردجتو ،مزÓلأ
نم مغرلا˘ب ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ة˘مÓ˘شس دد˘ه˘ي
فلتخم اهب موقت يت˘لأ ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لأ تÓ˘م˘ح˘لأ
ةيندملأ ةيامحلأو زاغلنوشس رأرغ ىلع حلاشصملأ
ةيلز˘ن˘م˘لأ ثدأو˘ح˘لأ ى˘ق˘ب˘ت˘ل ،ىود˘ج نود ه˘نأأ لإأ
أذـه ،نينطأوملأ ةايح ددهت زاغلأ اهيف ببشستملأ

ديدـعلأ يف نينطأوملأ ةنيدملأ ةيامحلأ تعد دقو
ة˘ئ˘فد˘ت˘لأ ةز˘ه˘جأأ ة˘نا˘ي˘شص ةرور˘شضب تأر˘م˘لأ ن˘˘م
،اهلامعتشسأ لـبق نيشصتخم فرط نم نيخشستلأو
امك، ةيوهت اهب نكامأأ يف اهعشضو ةرورشض عم
ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘˘لا˘˘شصم ما˘˘يألأ هذ˘˘ه مو˘˘ق˘˘ت
ىتحو ةيعما˘ج˘لأ تا˘ما˘قإلا˘ب ة˘يو˘عو˘ت تÓ˘م˘ح˘ب
ريذحتلل ةيوبرتلأ سسرأدملأو ةيمومعلأ تاحاشسلأ

ةياقولأ قرطو هب فيرعتلأو تماشصلأ لتاقلأ نم
.هنم
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ر˘ق˘م ما˘˘مأأ ،سسمأأ حا˘˘ب˘˘شص ،ج˘˘ت˘˘حأ
«لدع» ةلاكول ةيو˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ
ي˘ف ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لأ ن˘م دد˘ع ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب
ه˘ت˘ق˘ل˘طأأ يذ˘لأ ي˘ن˘كشسلأ ج˘ما˘نر˘ب˘˘لأ
نكشسلأ نيشسحتل ةين˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ

كلذو3102 ةنشس «لدع» هريوطتو
ع˘يزو˘ت ج˘ما˘نر˘ب˘ب ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لأ ل˘˘جأأ
ة˘˘فا˘˘ك ن˘˘ع ف˘˘˘ششكلأو تا˘˘˘ن˘˘˘كشسلأ
فلت˘خ˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ
ن˘م دد˘ع ع˘م˘ج˘ت ثي˘ح. ع˘يرا˘˘ششم˘˘لأ

مامأأ «2 لدع» جمانرب يف نيبتتكملأ
ةفقو يف ةيو˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ر˘ق˘م
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ» ا˘ه˘ل تعد ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ

3102 لد˘ع ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘˘لأ

دحأو موي دعب كلذو «ةبانع ةيلوب

هذه سسيئر همدق يذلأ بلطلأ نم

سصوشصخب يوهجلأ ريدملل ةريخألأ

نيبتتكملأ طاقنلأ نم ددع حيشضوت

ع˘˘يزو˘˘ت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ا˘˘ه˘˘شسأأر ى˘˘ل˘˘˘عو

ةمدقملأ تاباجإلأ نأأ ريغ ،تانكشسلأ

ءاشضعأأ عن˘ق˘ت م˘ل ر˘يد˘م˘لأ فر˘ط ن˘م

امدق يشضملأ أوررق نيذلأ ةيعمجلأ

مهنم ايعشس كلذو جاجتحلأ رأرق يف

يو˘ه˘ج˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ى˘ل˘ع ط˘غ˘˘شضل˘˘ل

مهبلاطم ةيبلتل ةيلحملأ تاطلشسلأو

ع˘يزو˘˘ت خ˘˘يرأو˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

ن˘م˘شض تز˘˘ج˘˘نأأ ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ن˘˘كشسلأ

6201 ،ن˘˘˘˘كشسم0005 ة˘˘˘˘شصح

يتلأ تانكشسلأ نم اهريغو نكشسم

ةديدجلأ ةن˘يد˘م˘لا˘ب ا˘هزا˘ج˘نإأ ير˘ج˘ي

ةفاشضإلاب «ةدوع نب ىفطشصم نب»

ن˘م ل˘كب ة˘ي˘ن˘كشسلأ تأد˘حو˘لأ ى˘˘لإأ

رامع يديشس ةيدلب ةر˘ط˘ن˘ق˘لأ ع˘قو˘م

ام˘ك ،لا˘حر˘ب ة˘يد˘ل˘ب ة˘شسو˘ت˘ي˘لا˘كلأو

ن˘ع نÓ˘عإلا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لأ بلا˘˘ط

ةيلمعب نيينعملأ نيبتت˘كم˘لأ ة˘م˘ئا˘ق

رهششلأ أذه ةرظ˘ت˘ن˘م˘لأ سصي˘شصخ˘ت˘لأ

ف˘ل˘م رو˘ط˘˘ت ىد˘˘م ن˘˘ع ف˘˘ششكلأو

ة˘فا˘شضإلا˘ب أذ˘ه ،نو˘ع˘ط˘لأ با˘ح˘شصأأ

لاغششألأ ةريتو عيرشست˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لأ ل˘˘حو تا˘˘ن˘˘كشسلأ ي˘˘˘ف

يف ةيجراخلأ ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

بلا˘طو أذ˘˘ه ،ع˘˘قأو˘˘م˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

لماعتلاب يوهجلأ ريدملأ نوجتحملأ

سسف˘ن˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ي˘ب˘ت˘ت˘كم ع˘˘م

هؤوأرظن اهب لماع˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ق˘ير˘ط˘لأ

نيبتتكملأ عم نطولأ ىوتشسم ىلع

كلذو ةيوهجلأ مهتايريدمل نيعباتلأ

ةفاكب نيبت˘ت˘كم˘لأ مÓ˘عإأ لÓ˘خ ن˘م

طبر مدعو مهمهت يتلأ تامولعملأ

أذ˘ه ،ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب ر˘مألأ أذ˘ه

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ نأأ ى˘لإأ ةرا˘ششإلأ رد˘ج˘تو

ط˘˘˘ي˘˘˘شسو ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ترر˘˘˘˘ق

تلاغششنلأ هذه حرطل ةيروهمجلأ

.هيلع

ىرخأا قطانم يف هئارظن ىطخ ىلع ريسسلاب يوهجلا ريدملا بلاطت ةيعمجلا

عيزوتلا جمانربب ةبلاطملل نوجتحي «2لدع» جمانرب يف نوبتتكم

اوطّروت نأا دعب ةبانع ءاسضق سسلجم ىدل ةيفانئتسسإلا تايانجلا ةمكحم مامأا تابكرملا ةقرسس يف ةسصتخم رارسشأا ةعامج دارفأا سسمأا حابسص لثم
. «و.ع» مهتملاو «ز.ر» ىلإا ةفاسضإلاب «م.ب» ،«ز.ب» ،«سس.ب» ،«ر.خ» ىمسسملا نم لكب رمألا قلعتيو اذه تايلمعلا نم ةلسسلسس باكترا يف

نيلقانلاو نيسسردمتملا ءايلوأا يلثممو ينوبلا ةرئاد سسيئر لخدت دعب

لبقملا دحألا لورسصلا يحب ذيملت003 ـل يسسردملا لقنلا ةدوع
و كلاملأ دبع رشصيون ةرئأدلأ سسيئر فأرششإأ تحت ينوبلأ ةرئأد رقمب عامتجإأ دقع نع سسمأأ لورشصلأ يحب ذيمÓتلأ ءايلوأأ يلثمم نم رداشصم تفششك
نيلقانلأ يلثممو ةيعامتجإلأ نوؤوششلأ ةريدمو ةيدلبلاب تاقفشصلأ ةحلشصم ةريدمو يلاملأ بقأرملأ و ةرئأدلأو ةيدلبلل ماعلأ نيمألأو ةيدلبلأ سسيئر روشضحب
نم يشسردملأ لقنلأ بايغ ةيشضقل قرطتلأ دعب و هنإاف هرششن مت ام بشسح «ديششر يشسيوع» ةيمنتلأ ةيعمج سسيئرو «لامج يتيتشس» ذيمÓتلأ ءايلوأأ لثممو

لورشصلأ نم يوناثلأ روطلأ ذيمÓتلأ لقن ةيلمع قÓطنإل ايئدبم لشصوتلأ مت نيرهشش نم رثكأل ينوبلاب3 ةرشضخوب يعماجلأ بطقلأ ةيوناث ىلإأ لورشصلأ

قباشس تقو يف أوبلاط ينوبلأ ةيدلبب يوناثلأ روطلاب لورشصلأ يحب ذيمÓتلأ ءايلوأأ ناك و.لبقملأ دحألأ موي نم ءأدتبأ3 ةرشضخوبب بطقلأ ةيوناث ىلإأ

نم مغرلاب هنأأ تدكأأ اهنم ةخشسن ىلع (ةعاشس رخأأ )زوحت يتلأ ةلشسأرملأ بشسح و3 ةرشضخوبب يعماجلأ بطقلأ ةيوناث ىلإأو نم يشسردملأ لقنلأ ريفوتب

ملعلل ، يشسردملأ لقنلأ بايغ ببشسب تÓيولأ نوناعي أوتاب مهنأأ لإأ ينوبلاب (3 )ةرشضخوبب يعماجلأ بطقلأ ةيوناثب ةشسأردلأ ىلإأ ةلطعلأ نم ذيمÓتلأ ةدوع

بوكر لجأأ نم احابشص ةشسداشسلأ ةعاشسلأ ذنم ةريزغلأ راطمألأ تحت انايحأو سسقطلأ ةدوربو ءاتششلأ زع يف أركاب ايموي نوظقيتشسي ذيملت003 وحن نأأ
)ةرشضخوبب ةبشضه ىلعأأ ةياغ ىلإأ مأدقألأ ىلع ايششم مهقيرط نولشصأوي مث زكرم ينوبلأ ةياغ ىلإأ يحلأ نم ةطششانلأ يعامجلأ لقنلأ تÓشصأوملأ لئاشسو

ليجشستب ججحتت اهحلاشصم ىدل رمألأ نع مهراشسفتشسأ دنع ينوبلأ ةيدلب حلاشصم ةرم لك يفو يشسردملأ لقنلأ بايغ لظ يف ةيوناثلأ دجأوتت نيأأ (3
نم سسيلأأ ثدحي يذلأ أذه لك نم ذيمÓتلأ بنذ ام نيدكؤوم . لورشصلأ يحب رأرغ ىلع ريبك مجح تÓفاح اهل بولطملأ طوطخلاب ةشصاخ ريبك فوزع
لقنلأ يف مهقح نم مهءانبأأ نيكمت لجأأ نم لخدتلاب أوبلاط هيلعو .. ىرخألأ تايدلبلأو ءايحألأ ذيمÓت نم مهريغك يشسردملأ لقنلأ يف ءلؤوه قح
اهتهج نم . لظلأ قطانمب نينطاقلأ نيشسردمتملل يشسردملأ لقنلأ ريفوت ىلإأ ةيعأدلأ نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر تاهيجوت عم ايششامت يشسردملأ

يف ذيمÓتلل لقن طخ34 عومجمو0202 ربمشسيد13يف تهتنأ سصأوخلأ نيلقانلأ عم ةمربملأ دوقعلأ لك نأأ تدكأأ تناك ينوبلأ ةيدلب نم رداشصم

كراشش سضورعلأ بلط و تأءأرجإلأ مامتإأ دعب و ةيدلبلأ لبق نم ناتلفاح اهل رخشسم طخ20 و سصأوخلأ نيلماعتملأ فرط نم14اهنم رأوطألأ فلتخم

 YÉO∫ GCe«ø. لورشصلأ رأرغ ىلع اهريغ نود طوطخ يف نيلقانلأ نم ددع
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 فرغ3 تاذ ىرخأاب مهتانكسس ليدبتب دوعولا ديسسجت مدع ببسسب

لخدتلا تاطلسسلا نودسشاني ةدحاولا ةفرغلا تاذ تانكسس ونطاق
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ةينعملا تاهجلا لهاجت ببسسبو
نكسسلا ريزو نوينعملا لسسار رمأÓل
نيبلاطم ىوكسش هيجوت لÓخ نمو
رخآا تلسصحتو لخدتلا ةرورسضب هايإا
يف هنأا ثيح اهنم ةخسسن ىلع ةعاسس
ةفرغلا تاذ تانكسس لادبتسسا راطإا
فرغ ثÓث تاذ تانكسسب ةدحاولا
ييجي˘بوألا ح˘لا˘سصم نÓ˘عإا بسسح˘ب

نإاف12/50/4102 خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ةفرغلا تاذ تانكسسل نيرجأاتسسملا
ةرئادل ةعباتلا رامع يديسسب ةدحاولا
نÓ˘عإلا اذ˘ه˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سساو را˘ج˘ح˘لا
ىوتسسم ىلع تافلملا عاديإاب اوماق
يراقعلا ري˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد
مهتانكسس ليدبت لجأا نم راجحلاب
بسسح˘ب فر˘غ ة˘˘ثÓ˘˘ث تاذ ىر˘˘خأا˘˘ب
تاءارجإلا لكب مايقلا عم ةميلعتلا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا ة˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘ب ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
لزانتلاب يبا˘ت˘ك د˘ه˘ع˘تو ة˘يرا˘ج˘يإلا

ةدحاولا ةفرغلا تاذ نكسسلا عاجرإاو

ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل

تابثإا رسضحم بناج ىلإا يراقعلا

يئاسضق رسضحم فرط نم دعم ةلاح

نأا لإا تلبق دق تافلملا كلت نأا ثيح

رامع يديسس ةيدلب شسمت مل ةيلمعلا

رئاودلاو تايدلبلا يقاب رارغ ىلع

ـك لادبت˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا

ي˘حو شسرا˘م8 و م˘˘لا˘˘سس يد˘˘ي˘˘سس

ةيوسستب تماقو راجحلاو شسوبيسس

ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو

ةد˘حاو˘لا ة˘فر˘غ˘لا تاذ تا˘˘ن˘˘كسسلا˘˘ب

رارقل اذيفنت فرغ ثÓث تاذ ىرخأاب

ةنيد˘م˘لاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كسسلا ةرازو

أا˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘ت ن˘˘˘كلو نÓ˘˘˘عإلا بسسح˘˘˘ب

لوط دعبو رامع يديسسب نوينعملا

اهلاح ىلع عاسضوألا تيقب راظتنإلا

تلا˘˘˘سصتلا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

مت دقو نيلوؤوسسملا لكب ةرركتملا

ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘تو تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل ةد˘˘˘ع د˘˘˘ق˘˘˘ع

نمو فلملا اذه ةيوسستل تاءارجإلا

ديدجلا راقعلا عقوم ديدحت اهنمسض

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ى˘˘لإا لاد˘˘ب˘˘ت˘˘سسلا ل˘˘ح˘˘˘م

بناج˘ب ن˘كسسم003 شصيسصح˘ت˘لا

ليحرت مت هنأا ثيح ةيدلبلا ةريظح

تاذ ي˘ف ن˘ي˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا نا˘˘كسسلا ل˘˘ك

تايدلبلا فلتخم˘ب ةد˘حاو˘لا ة˘فر˘غ˘لا

د˘ن˘عو را˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسإا˘˘ب

ةيدلب ءاسصقإاب اوؤوجافت راسسفتسسلا

ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ن˘˘م را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا نأا˘˘ب در˘˘لا˘˘ب اوؤو˘˘جو˘˘˘فو

ةدحاولا ةفرغلا ناكسسل شصسصخملا

نأاو اهاحسضو ةيسشع نيب هؤواغلإا مت

نم اهتسسارد متيسس ةعدوملا تافلملا

عسضختو نكسسلا عيزوت ةنجل فرط

ةيلمع يف اهب لوم˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل

ةدا˘˘عإا را˘˘طإا ي˘˘ف شسي˘˘لو ع˘˘يزو˘˘ت˘˘˘لا

ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف اذ˘˘ه˘˘لو نا˘˘كسسإلا

ه˘ت˘ف˘سصب ن˘كسسلا ر˘يزو نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي

دÓ˘ب˘لا˘ب عا˘ط˘ق˘لا ى˘˘ل˘˘ع لوؤو˘˘سسم˘˘لا

ة˘˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘ل ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘سضب

4102 ةنسس ذنم ةقلاعلا مهتيعسضو

ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘سضق˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘سصت˘˘ق˘˘ت لو

اسضيأا لب طقف رامع يديسس ةقطنم

ةدحاولا ةفرغلا ونطاق ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي

ملاسس يديسسو ميرلا يح نم لكب

اذهو لكسشملا شسفن نم .شسوبيسسو

كÓ˘م˘لا او˘سسي˘ل م˘ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘˘ع

كل˘ت ءار˘سشب او˘ما˘ق ل˘ب ن˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘سصألا

نم ةدحاولا ةفرغلا تاذ تانكسسلا

حا˘ت˘ف˘م يأا ن˘ي˘ي˘ل˘سصألا ا˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأا

ليدبت شضر˘غ˘ب تاءار˘جإلا اوذ˘خ˘تاو

ثÓث تاذ ةقئل ىرخأاب مهتانكسس

ةموكحلا تاميلعت ىلع ءانب فرغ

رومألا تيقب نكلو4102 ةنسس ذنم

اوددسس مهنأا نم مغرلاب اهلاح ىلع

ىد˘˘ل را˘˘ج˘˘يإلا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘سسم ل˘˘˘ك

˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘لاو .ي˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘بوألا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم

نونطاقلا كلذكو .لزانتلا تاءارجإاب

ني˘ت˘فر˘غ تاذو ةروا˘ج˘م˘لا ق˘ق˘سشل˘ل

لجأا نم مهناريج ليحرت نورظتني

ة˘ع˘سسو˘ت˘ل تا˘ن˘كسسلا كل˘ت م˘ه˘ح˘ن˘م

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب م˘ه˘تا˘ن˘كسس

. دوعو درجم تيقب يتلاو

و ذيمÓتلا ءايلوأا ت’اغسشنا
ةيئادتب’ا شسرادملا ةيعسضو

راجحلا ريم ةلواط ىلع
نيب راجحلا ةيدلب رقمب لمع ةسسلج شسمأا لوأا تدقع
ءاسضعا نيبو هباو˘نو يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا شسل˘ج˘م˘لا شسي˘ئر
ةبانع ةيلول ذيمÓتلا ءايلوأا تايعمجل ةيئلولا ةيلارديفلا
شسرادملا ةيعسضو ةسسارد لامعألا لودج نمسضت ثيح ،
ثيح يسسردملا لقنلا لكسشمو،راجحلا ةيدلبب ةيئادتبلا
لقنلا مادعنا عم تمسص يف نوناعي ذيمÓتلا بلغأا نأا
ةسشيرحلا رارغ ىلع ةيئانلا قطانملا يف ةسصاخ يسسردملا
ىلإا اسضيأا قرطتلا مت امك.ماعطإلا ىلإا ةفاسضإلاب اذه،
شسيئر نم بوا˘ج˘ت ط˘سسو ءا˘ي˘لوألا تلا˘غ˘سشنا ف˘ل˘ت˘خ˘م
فورظ نيسسحتب دهعتلا ع˘م يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا شسل˘ج˘م˘لا
بعÓملا ءاسشنا يف ى˘ت˘ح ر˘ي˘كف˘ت˘لاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا شسرد˘م˘ت

.شسرادملا لخاد ةبسشوسشعملا
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 ةيمومعلا ةحسصلا ىلع ظافحلل

داوم لامعتسسا عنمت يبياطسش ةيدلب
ةلاسضلا بÓكلا ةدابإا يف ةماسس

لامعتسسإا عنم نع ةبانعب يبياطسش ةيدلب حلاسصم تنلعأا
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘لا˘سضلا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا ةدا˘بإا ي˘ف ةر˘ي˘ط˘خ داو˘م
بسسح كلذو تاقرطلاو عراوسشلا يف ةلوجتملا بÓكلا

كوبسسياف ىلع يمسسرلا اهعقوم ربع ةيدلبلا هترسشن ام
ةيدلب شسيئر دكأا ددسصلا اذه يفو .ءاثÓثلا شسمأا لوأا
ةدابإل هماسس داوم لامعتسسا اتاب اعنم عنمي هنأا يبياطسش
ةيمومعلا ةحسصلا ىلع ظافحلل كلذو ةلاسضلا تاناويحلا

بسسحو .تاباغلا يف يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحللو
ريغ لعفلا اذهب همايق تبثي شصخسش يأا نإاف ردسصملا
شسبحلاب بقاعيو ةيئا˘سضق ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل شضر˘ع˘ت˘ي ي˘نا˘سسنإلا

ةيامحب قلعتملا01/30 نوناقلا نم14 ةداملا بسسح
اهسصن يف ءاج يتلاو ةمادتسسملا ةيمنتلا راطإا يف ةئيبلا
نود ةفيلألا وأا ةيربلا تاناويحلا لتقب موقي نم لك هنأا

.ةيلام ةمارغ وأا شسبحلا هتبوقع نوكت ىسضتقم
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مظنت يرحبلا ديسصلا ةيريدم
نامسضلا ىلع ةحوتفم اباوبأا

دعاقتلاو يعامتج’ا
و ةيديسصلا دراوم˘لا و ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘سصلا ة˘ير˘يد˘م تم˘ظ˘ن

قودنسص ةمهاسسمب و ةبانع ةيلول يرحبلا ديسصلا ةفرغ
نامسضلا قود˘ن˘سص ،«شصا˘ن˘كلا» ي˘عا˘م˘ت˘جإلا تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا
قود˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سص و «شسو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘ك» ي˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جإلا

نا˘˘م˘˘سضلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م باوـبأا «RNC» د˘عا˘ق˘ت˘لا
ةيسسيسسحتلا ةينطولا ةلمحلا نمسض دعاقتلا و يعامتجإلا
ةبانع يرحبلا ديسصلا ءانيمب يرحبلا ديسصلا يينهم ةدئافل
ادغ يبياطسشب يرحبلا ديسصلا ءانيم و ،شسمأا «راينورغل»
ع˘فدو با˘سست˘نلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ع˘ي˘سضاو˘م˘لا لو˘ح
تÓيهسستلاب فيرعتلا ،ةددحملا لاجآلا يف تاكارتسشلا

200/2102 :مقر روسشنملا اهب ءاج يتلا تازايتملاو

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تلا˘غ˘سشنإا ل˘ي˘ج˘سست و ءا˘˘سصحإاو
ذيفنت راطإا يف كلذو دعاقتلا و يعامتجلا نامسضلاب
تاجتنملا و يرحبلا ديسصلا ةرازو نيب راطإلا ةيقافتإا
نا˘م˘˘سضلا و ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لا و ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةرازو و ة˘˘يد˘˘ي˘˘سصلا

.يعامتجإلا
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ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘فر˘غ شسي˘ئر ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسا
يرو˘سصن˘م شسو˘ب˘ي˘˘سس ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
داد˘ح د˘لا˘خ ة˘فر˘غ˘لا ر˘يد˘مو شضا˘˘ير
يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ر˘˘ي˘˘ف˘˘سس
ةفرغ ر˘ق˘م˘ب ا˘ج˘نو˘ت˘ن يزو˘مو˘سسو˘ف
ي˘ف شسو˘ب˘ي˘سس ة˘عا˘ن˘سصلاو ةرا˘ج˘ت˘لا
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ى˘˘لإا ه˘˘ترا˘˘يز را˘˘˘طإا

د˘ي˘سسلا شسي˘ئر˘˘لا باو˘˘ن رو˘˘سضح˘˘بو
شضايب دمحم ديسسلاو يجلو لامك
ير˘م˘ع˘لا ف˘سسو˘يو˘˘ب د˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘كو
ة˘كر˘سشل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا شسي˘˘ئر˘˘لا)
يماح ف˘سسو˘ي د˘ي˘سسلاو (لا˘ي˘فور˘ي˘ف
ة˘كر˘سشل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا شسي˘˘ئر˘˘لا)
ة˘فر˘غ˘لا شسي˘ئر مد˘ق ن˘يأا .(بلو˘ف˘يإا
جيسسنلا لوح اسضرع ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘ل˘ل
ةيلولل ةيتحتلا ةينبلاو يداسصتقلا

ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا را˘˘ه˘˘ظإا ع˘˘م
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ا˘م˘ي˘سسلو ،ي˘جا˘ت˘˘نإلا
ي˘ف ة˘ير˘يد˘سصت˘لا تا˘ي˘نا˘˘كمإلا تاذ
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا و ة˘˘عراز˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م
ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا ه˘ب˘سشو ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘سصلا

كيناكيم ةيديدحلا ككسسلا تلآاو
ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف .ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو

تاسسسسؤوم30 م˘يد˘ق˘ت˘˘ل تسصسصخ

-REF EPE .1 :ة˘يدا˘˘سصت˘˘قا

LAIVORاذه اديج فرعي يذلا

لامعأا تاقÓع هطبرت يذلاو دلبلا

ديدجت˘ل فد˘ه˘ت7102 ما˘ع ذ˘ن˘م

2. ة˘˘يد˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا ككسسلا تاد˘˘˘ع˘˘˘م

BALOVEي˘نلد˘ي˘سصلا جا˘ت˘نإا
ا˘ه˘يد˘ل ي˘ت˘لا و ي˘نلد˘ي˘سصلا ه˘ب˘سشو
اهجوتنم ريدسصتل تاردقو تاقاط

TROFMOC LRAS .3

EDARTريدسصت يف ةسصسصختم
مت ريخألا يفو ةيعارزلا تاجتنملا
ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘˘م ةرا˘˘يز ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
اقوفرم ريفسسلا لقنت نيأا لاديمسسأا
ةراف˘سسلا ىد˘ل يرا˘ج˘ت˘لا ق˘ح˘ل˘م˘لا˘ب
شضاير يروسصنم ديسسلا نم لكبو
ى˘لإا بت˘كم˘لا ءا˘سضعأاو ن˘ي˘ب˘ئا˘˘ن˘˘لاو
ةعانسص يف دئارلا لاديمسسأا عمجم
هلا˘ب˘ق˘ت˘سسا ي˘ف نا˘ك ثي˘ح ةد˘م˘سسألا
ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا شسي˘˘ئر˘˘لا

ةرا˘يز˘لا هذ˘ه لÓ˘˘خ م˘˘تو ه˘˘م˘˘قا˘˘طو
ع˘يرا˘سشمو ة˘كار˘سش شصر˘ف د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
راطإا يف ذيفنتلا روط يف ةسسوملم
ي˘ق˘ير˘فإلا ر˘ح˘لا لدا˘ب˘ت˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م

(FACELZ) داسصتقلا نأا ملعلا عم
يعاطق هيلع ن˘م˘ي˘ه˘ي يو˘با˘ب˘م˘يز˘لا
ريفسسلا ماق امك ةحايسسلاو ةعارزلا
حور ىلع محرت ةف˘قو˘ب يو˘با˘ب˘مز˘لا
رابسسورب وزدودن يعماجلا بلاطلا
يرفيف يف هيف لتق يذلا ناكملاب

9102.

ةكارسش ءارجإا ةسصرفو عيسضاوم ةدع ىلإا قرطتلا مت

شسوبيسس ةعانسصلاو ةراجتلا ةفرغ رقمب يوبابميز ريفسس لابقتسسا

ذنم ةقلاعلا مهتيعسضو ةيوسست لجأا نم لخدتلا ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ريزو رامع يديسسب ةدحاولا ةفرغلا تاذ تانكسسلا ونطاق دسشان
رمألا قلعتيو ةميلعتلا بسسحبو ةبانعب نيلوؤوسسملا فرط نم قطبت مل يتلاو فرغ ثÓث تاذ ىرخأاب مهتانكسس ليدبت يف ةلثمتملاو تاونسس

 .«1F» ةدحاولا ةفرغلا تاذ تانكسسلا عون نم انكسسم032 يح ناكسسب

 مهدوقع نم نيديفتسسملا نيكمت لدع نكسسم0052 ةيعمج تبلاط اميف

 ةميدقلا ششيرلا عارذ ناكسس بلطم ةيوناث ءانب و ةئيهتلا
يتلا لكاسشملل لح داجيإا لجأا نم يلاولا ةلسسارمل ةبانع ةيلول ءايحألا تايعمج داحتإا عفد ام وهو ةيلحملا تاطلسسلا فرط نم مهلاطي يذلا ششيمهتلاو ءاسصقإلا نم ةميدقلا ششيرلا عارذ ةقطنم ناكسس ددن
نم ةيلولا يلاول مهتخرسص نوعفري ةقطنملا كلتل نييلسصألا ناكسسلا لعجام ةميدقلا ششيرلا عارذ ةقطنمل ءاسصقإلاو ششيمهتلا ةدح يف داز يذلا ديدجلا يرادإلا ميسسقتلا دعب ةسصاخ نونطاوملا اهيف طبختي
نيب نم،ءاتسش ةيئاملا كربلاو لاحوألاو افيسص بارتلاو رابغلا راسشتناو ةفسصرألا بايغ، ليهأات ةداعإل ةجاتحمو ةحلاسص ريغ تحبسصأا يتلاو ةئرتهملا ةيعرفلا قرطلا لكسشم ةسصاخ، مهتلاغسشنإاب لفكتلا لجأا
نونمي امك،عورسشملا اذهل ةيعوأاو تاسسارد دوجو مغر دعب ققحتي مل يذلا ملحلا اذه ةيوناث ءانبب نوبلاطي امك،شسماد مÓظ يف ةقطنملا لعج ام ةيمومعلا ةرانإلا مادعنا وه ناكسسلا اهنم يناعي يتلا لكاسشملا

نكسسم0052 يح ةيعمج تسضرع رخآا قايسس يف.ةيكلم دقع نوكلمي ل مهنأا ثيح يفيرلا نكسسلا نم نيديفتسسملا لكسشم لحب ةبلاطملا، ةيطارقوريب ليقارعل فقوتملا ةينآارق ةسسردم زاجنإا عورسشمب شسفنلا

روسشنملا4002 يام40 يف خرؤوملا رارقلا يف هيلإا راسشملا جذومنلا تافسصاومل اقبط مهدوقع نم نيديفتسسملا نيكمتب ةبلاطملا نمسضتي يذلاو ةيراجلا ةنسسلل اهلمع جمانرب ةبانع ةدوع نب ىفطسصم نب لدع

مهتاــــــنكسسل ناكسسلا مÓتسسإا خيرات نم ايئاهن تامدخلا و ءابعألا ةميقل ةنمسضتملا ةروتافلا ءاغلإاب ةبلاطملاو، راجيإلا دقع نع ةيرهسشلا ءابعألا ةميق لسصفو،4002 ةنسسل34 ددع ةيمسسرلا ةديرجلا يف
نع اديعب نولمعي ناكسسلا بلغأا نأا ةسصاخو ةيليللاو ةيئاسسملا ةرتفلا يف مات بايغو ةسسسسؤوملل نيعباتلا نمألا ناوعأا شصقنو بايغ ةجيتن ققسشلا ةقرسس تايلمع ببسسب يحلل نمألا ريفوتب ةبلاطملا ىلإا ةفاسضإا،
ءام موطرخب ةدوزم نوكتو طورسشلا رتفد اذكو اهب لومعملا تافسصاوملل ةقباطم نوكت ةمامقلا يمرل ةنكمأا ريفوت و، ةيحيرأا لكب لقنتلا نكاسسلل حمسسي امب لقنلا لئاسسو ةدايزب اسضيأا ةبلاطملا. مهنكسس رقم
تاريحب حبسصت يتلا ةنكمألا حيلسصت وأا يحلا طيلبت ةداعإاو ، ريياعملل ةقباطم ريغ ربتعت يتلا تيفزتلا ةيلمع ةسساردل ةنجل لاسسرإاو يحلا تيفزت ةداعإاب ةبلاطملا نع كيهان، يحسص شصيسصرت و ءام ةعولاب و
ةكبسش حيلسصتو شسماد مÓظ نم يناعي يذلا يجراخلا طيحملا يف ةسصاخو يحلل فاك لكسشب ةرانإلا ريفوت و، اهداسسفإا مت يتلا باعلألا رييغتو باعلألا ريفوت اسضيأا بلاطملا ةلمج نم،رطملا طقاسست ءانثأا

يراجملاو ةدودسسملا تاعولابلا حتفب ةبلاطملا ريخألا يف.8 ةسصح11 لخدم رارغ ىلع ةرم نم رثكأا اهلطعت دعب دعاسصملل ةيرودلا ةنايسصلاب ةبلاطملا.لكاسشملا نم اهريغو حيباسصملا ليدبتو ةيمومعلا ةرانإلا

U°Édí. Ü.يحلا يف تارامع ةدع ىوتسسم ىلع يحسصلا فرسصلاب ةسصاخلا
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ةليصسملاب قيرح يف ةيندملا ةيامحلا ميركت

مقرب لاضصت’اب ةليضسملا ةي’و ةداعضسوب ةيدلب نم نينطاوملا دحأا ماق
ة˘˘حا˘˘ضس ي˘˘ف  ةرا˘˘ي˘˘ضس  ق˘˘ير˘˘ح ع’د˘˘نا ن˘˘ع ا˘˘غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
عم ءافطإ’ا تانحاضش تلضصو ةليلق تاظحل دعبو ،ةنيدملا طضسو  دجضسملا

اوؤوجافتف ،داتعملا مهلمعب ةيندملا ةيامحلا لاجر عرهو فاعضسإ’ا ةبكرم
يف نييلحم نيلوؤوضسم و ةمئأا و تايعمجو نينطاوملا نم ةيرضشب دوضشحب
ةردابم تناك ثيح ،يملاعلا مهموي ةبضسانمب مهميركت لجأا نم مهراظتنإا

ناكضسو نطاوملل ةيحتف ،ةعئار ةيلافتحا ءاوجأا يف تمت ةيوفعو ةليمج
يف ةيندملا ةيامحلا لاجر لكلو ،ءامركلا نيفياضضتملا ةداعضسوب ةنيدم
                                  . رئازجلا

Óيبصس اهيلإا عاطتصسا نمل ةلاخنلا

جرب ةي’ول ةيبونجلا ةهجلاب راظتن’ا ريباوط  نأا لاقلاو ليقلا ىلإا درو
ةدا˘م˘لا تح˘ب˘ضصأا  ي˘ت˘لا ة˘لا˘خ˘ن˘لا˘ب ر˘ف˘ظ˘˘ل˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا راد˘˘م ىل˘˘ع ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
يف ببضس ام نبتلاو يعارملا ةردنو راطمأ’ا حضش دعب يضشاوملل ةيضساضسأ’ا

فÓعأ’ا ةيقب اهب تقحلو   اهراعضسأا يف عافترا هنع رجنأا ام  ،بلطلا ةدايز
لح نع ثحبلاو عضضولا كرادت  نيضسمتلم كلذ ىلإاو يضشاوملاب ةضصاخلا
 .اهل جرخم داجيإا متي مل اذإا فعاضضتتضس يتلا ةمزأ’ا هذهل

راصشتنلا دصض نوجتحي ةياجبب ىرق ناكصس
ةيعرصشلا ريغ تاناحلاو يهÓملل بيهرلا

ةرواجم ىرخأا ىرقو ةماضسأاو تكاضسلا ،طاميلوب ىرق ناكضس سسمأا سضفتنا
ريغ) تاناحلاو ةيلي˘ل˘لا ي˘هÓ˘م˘ل˘ل بي˘هر˘لا را˘ضشت˘ن’ا د˘ضض ،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب
ي˘ف ة˘ضصا˘خ ا˘ب˘ي˘هر ارا˘ضشت˘نا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف تفر˘ع ي˘ت˘لا (ة˘˘ي˘˘عر˘˘ضشلا
يف نمأ’ا بايغ ع˘م ة˘ضصا˘خ ،ا˘ه˘ق˘ل˘غ˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ه˘ج˘لا
قÓغإاب ةحيبضصلا ذ˘ن˘م نا˘ك˘ضسلا ما˘قو.ن˘كا˘م’ا هذ˘ه˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
.وزو يزيتو ةياجب نيب طبارلا42 مقر ينطولا قيرطلا

باعلأا ىلإا ناصصيصصلا لوحتت امدنع

ي˘ت˘لا نا˘ضصي˘ضصلا ع˘ي˘ب ةر˘ها˘ظ ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ي’و˘لا ن˘م دد˘ع ي˘ف تر˘ضشت˘˘نا
اهب بعلل لافطأÓل اهئادهإ’ امنإاو اهتيبرتل سسيل اهيلع اريبك ’ابقإا تفرع
يأا نود كلذو ةنولم ناضصيضص كانه تحبضصأا ةراجتلا هذه سشاعنإا لجأا نمو
.ءايلوأ’ا لبق نم يعو وأا ةيضصولا تاهجلا نم ةباقر

ةديدجلا ةلÓصسلاب تاباصصإا ل
فيطصسب انوروك سسوريفل

ةنيدمب فايضضوب دمحم ىفضشتضسمب ةيبطلا حلاضصملا تبذك

لو˘ح ’واد˘ت˘م ار˘ب˘خ سسمأا مو˘ي، ف˘ي˘ط˘ضس ة˘ي’و˘ب نا˘م˘لو ن˘˘ي˘˘ع

انوروك سسوريفل  ةديدجلا ةلÓضسلاب  تاباضصإا ةدعل اهفاضشتكا

ةحضصلا نم يراع ربخلا اذه نا حلاضصملا تاذ تدكأاو. روحتملا

ني˘ع ىف˘ضشت˘ضسم نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج، ر˘ي˘غ ’ ة˘عا˘ضشإا در˘ج˘م و˘هو

و ةدكؤوم نيب ةلاح81 سسمأا موي ةياغل هب دجاوتت ناملو

فلتخمب جÓعلل عضضخت ، انوروك سسوريفب اهتباضصإا يف هبضشتم

ردحني مهبلغأا، ءاضسن9 و لاجر مهنم9 ىفضشتضسملا حلاضصم

.اهل ةرواجملا تايدلبلا نم  يقابلا و ناملو نيع ةنيدم نم

ةيبرعلا ةيروهمجلا دفو
ةعماج يف مويلا ةيوارحصصلا

ةبانعب راتخم يجاب
بطقلاب ةيوارحضصلا ةيبرعلا ةيروهمجلا دفو مويلا لحي

ع˘م تاءا˘ق˘ل م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘ضس ثي˘ح را˘ت˘خ˘م ي˘˘جا˘˘ب  ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا تا˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

ةب˘ل˘ط˘لا ع˘م يوار˘ح˘ضصلا د˘فو˘لا ءا˘ق˘ل ىلإا ة˘فا˘ضضإا ،ة˘ع˘ما˘ج˘لا˘ب

 .ةبانع ةعماج يف نوضسردي نيذلا نييوارحضصلا

لاقلا ووليقلا

لصصاوتم ةيئوصضلا تاراصشإلا لطعت لصسلصسم
لوح ةروحمتملا ت’ؤواضستلا نم ةلمج ةبانع ونطاوم حرطي
ةيثÓثلا تاراضشإ’ا لاطت تراضص يتلا باطعأ’ا ةرثك بببضس
نع فقوتلل دوعت اهنأاو املع ،ةزهجأ’ا هذه فدهتضستو ارخؤوم
نم ةلاح يف ّببضست ام وهو اهحÓضصإا نم ةليلق مايأا دعب لمعلا
ة˘ي˘ضصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا تا˘ّكر˘ح˘ت نو˘ك ة˘با˘˘ن˘˘ع تا˘˘قر˘˘ط˘˘ب ىضضو˘˘ف˘˘لا
تءا˘ب د˘ق ة˘ي˘ئو˘ضضلا تارا˘ضشإ’ا ة˘نا˘ي˘ضص ةدا˘˘عإا ي˘˘ف ة˘˘ل˘ّ̆ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةدوعو ىرخأ’او ةنيفلا نيب ل˘ك˘ضشم˘لا دّد˘ج˘ت˘ل ار˘ظ˘ن ل˘ضشف˘لا˘ب
لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ي˘عد˘ت˘ضسي ا˘م˘م د˘يد˘ج ن˘م ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘ت
لغضشي راضص يذلا سسجاهلا اذه ىلع ءاضضقلا راطإا يف ةلجعتضسم
قانتخإ’ا ببضسب ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ تابكرملا باحضصأا لاب
لئاضسولا كلت لّطعت نع ةجتانلا ةريبكلا ىضضوفلاو يرورملا
يباجيإ’ا بناجلا ىلع تغط تّايبلضس تطعأا يتلا ّةيجولونكتلا

.ةبانع تاقرط ربع اهعضضو نم

ادنكب ىدملا ةريصصق ةيصسارد حنم
نييرئازجلا ةبلطلل

ةموكحلا نم ديدج سضرع اهيقلت نع، يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تفضشك
ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ح˘لا˘ضصل ىد˘م˘لا ةر˘ي˘ضصق ة˘ي˘ضسارد ح˘ن˘م سصخ˘ي ة˘يد˘˘ن˘˘ك˘˘لا
تاود˘ن˘لا ءا˘ضسؤور ىلإا ا˘ه˘ت˘ه˘جو ة˘ل˘ضسار˘م ي˘ف ةرازو˘لا تح˘ضضوأاو ة˘يد˘ن˘ك˘لا تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةيناثلا ةعفدلا نأا، ةحنملا نم ةدافتضس’ا يف نيبغارلا غÓبإ’ ،تاعماجلل ةيوهجلا

جمانرب عضضو ىلإا فدهتو ةيدنكلا ةموكحلا فرط نم ةلومم، ةضساردلا حنم نم
فلتخم نم ةبلطلا نم ددع ربكأ’ ةضصرفلا ةحاتإاو، ىدملا ريضصق يبÓطلا لدابتلل
ىدملا ةريضصق حنم نمضض كلذ و، ادنك تاعماج يف ثوحب ءارجإا وأا ةضساردلل لودلا

ةرازولا تعد و. ةضساردلا تايوتضسم بضسح رهضشأا ةتضس و ةعبرأا نيب اهتدم حوارتت
ةبلطلل ىنضستي ىتح، ةلضسارملا ىوتحمل عضساولا رضشنلا ىلإا ةيوهجلا تاودنلا ءاضسؤور
.عقوملا ىلع ةيضساردلا حنملا مضسق يف دوجوملا جمانربلا ىلع عÓط’ا

ةيرخصسلا ريثت يجعب تاحيرصصت
فودنت ةي’و نإا يجعب لضضفلا وبأا نÓفأÓل ماعلا نيمأ’ا لاق

هللا اهابح يتلا تاريخلا لضضفب يبد ةرامإا نم لضضفأا حبضصتضس

نم Óيضس تيقل يتلا تاحيرضصتلا يهو تÓيبج راغ لثم اهب

سسفن نإاف ريكذتلل .يعامتج’ا لضصاوتلا عقاوم ربع تاقيلعتلا

اهليوحت دعوو ديوضسلا نم لضضفأا اهنأاب رئازجلا فضصو سصخضشلا

ا˘ي˘نرو˘ف˘ي˘لا˘ك ىلإا ر˘ك˘ضسع˘م ل˘يو˘ح˘ت˘ب ارور˘م ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا نا˘˘با˘˘ي ىلإا

ىهدأا مداقلاو ،يبد ةرامإا نم لضضفأا فودنت لعج ىلإا ’وضصو

.رمأاو

رئازجلا يف ريم رغصصأل ةءاربلا
سسيئر لÓموأا نايف˘ضس ةءار˘ب˘ب سسادر˘مو˘ب ة˘م˘ك˘ح˘م تضضق

لÓموأا عبوتو.سسادرموب ةي’ول ةع˘با˘ت˘لا ر˘ي˘ف˘عأا ة˘يد˘ل˘ب

ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا بز˘˘ح ىلإا ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘˘لا

ىلعرييضستلا ءوضسب ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لاو

ةبجو ميدقت لجأا نم يضسردم معطم ةعاق حنم ةيفلخ

نأا ىلإا ةرا˘ضشإ’ا رد˘ج˘تو.ي˘ل˘ئا˘ع سسر˘ع ة˘ب˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ءاذ˘˘غ

انج˘ضس تاو˘ن˘ضس ثÓ˘ث ة˘بو˘ق˘ع سسم˘ت˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو

ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ر˘غ˘ضصأا د˘ع˘ي يذ˘لا ر˘ي˘ف˘عأا ر˘ي˘م˘ل اذ˘فا˘ن

.رئازجلا



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةــفاقثلأ راــبخأأ4326ددعلا1202 سسرام40 سسيمخلا10
www.akhersaa-dz.com

¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢  

صضرعب روهمج˘لا ع˘ت˘م˘سست˘ي˘سس ثي˘ح
نيدلا ردب لوليإا نانفلا عم يطيسشنت
صضرعم نيسشدتو ةواسسيعلا عباط يف
““لافطأÓ˘ل ةءار˘ق˘لا ةد˘ع˘ق»و فر˘ح˘لا

رون ةمسسب ةيعم˘ج ا˘ه˘ط˘سشن˘ت ي˘ت˘لاو
ةلوفطلاو باب˘سشلا بهاو˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل
ةسسلج مدقتسس يت˘لاو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
ىلإا ةفاسضإا ،““يوارلاو يتاوكحلا““
ة˘سشرو ذ˘ي˘مÓ˘˘ت ع˘˘م ناو˘˘لأ’ا ءا˘˘سضف
فار˘سشإا تح˘ت ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘ل م˘سسر˘˘لا
ةدعق““ ،يرسصنعم ةجيدخ ةذاتسسأ’ا
صسرعلا وهو ““ةل’ راد يف ريارحل
ةيعمج طيسشنت نم يديلقتلا يبانعلا
بابسشلا مÓعإاو تا˘طا˘سشن˘ل˘ل ة˘م˘سسب
متيسسف دحأ’ا موي امأا ،ةبانع ةي’ول
ةعدبملا عم ةياكحو ةدعق““ ميظنت
ةيفيرعت ““ةدعق»و لفلا ةرهز ربزموب
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘يو˘ل˘ح˘لاو ي˘˘ل˘˘ح˘˘لا˘˘ب
نو˘كي˘سس ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘يو ،ة˘ي˘با˘ن˘˘ع˘˘لا
ةمهاسسمب ةيبدأا ةيسسمأا عم دعوملا
ةسشرو تابلاطو يبدأ’ا عادبإ’ا يدان
دا˘ح˘تاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘ل ى˘ق˘ي˘سسو˘˘م˘˘لا
ءاثÓثلا موي امأا ،نييرئازجلا باتكلا

رو˘ه˘م˘ج˘لا ع˘با˘˘ت˘˘ي˘˘سسف صسرا˘˘م9
ي˘با˘ن˘ع˘لا يز˘لا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ““ةد˘˘ع˘˘ق““
داع˘سس ةذا˘ت˘سسأ’ا ا˘ه˘ط˘سشن˘ت ل˘ي˘سصأ’ا
ق˘نور˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ة˘˘سسي˘˘ئر نور˘˘ق˘˘سش
ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا فر˘ع˘ت˘سس ا˘م˘ك ،ي˘با˘ن˘ع˘لا
ةفاقثلا راد وهب يف صضرعم ميظنت
يديلقتلا صسا˘ب˘ل˘لا ة˘ح˘ن˘جأا ن˘م˘سضت˘ي
ليمجتلا ،يوديلا ج˘ي˘سسن˘لا ،زر˘ط˘لاو

،ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘يو˘ل˘ح˘لا ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
كي˘مار˘ي˘سسلا ،ة˘ل˘كسسر˘لاو ر˘˘يود˘˘ت˘˘لا

فر˘ع˘ت˘سسو ،صشا˘م˘ق˘لا ى˘ل˘ع م˘سسر˘لاو
ةيلحملا تايعمجلا نم ديدعلا اسضيأا

،ة˘نو˘ب قار˘سشإا ة˘ي˘ع˘م˘ج رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
،ةحايسسلا ةيقرتل ةيئ’و˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ءا˘ي˘حإ’ ي˘با˘ن˘ع˘لا ق˘نور˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةمسسب ةي˘ع˘م˘ج ،ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثورو˘م˘لا
يدان ،با˘ب˘سشلا مÓ˘عإاو تا˘طا˘سشن˘ل˘ل

ةيمنتل Óعلا ةيعمج ،فرحلاو نونفلا
،ةيمنتلل لمأ’ا رون ،ةرسسأ’ا ريوطتو
بهاوم ةيمن˘ت˘ل رو˘ن ة˘م˘سسب ة˘ي˘ع˘م˘ج
،ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘لو˘ف˘ط˘لاو با˘ب˘سشلا

تا˘عاد˘˘بإ’ ما˘˘ه˘˘لإ’ا ةدرو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
،ازوميم ةيفاقثلا ةيعمجلا ،بابسشلا

نو˘˘ن˘˘ف˘˘لا يدا˘˘نو ة˘˘م˘˘سسب ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج
يدايأÓل نيمسسايلا ةيعمج ،فرحلاو
ةيندملا ةوحسصلا ةيع˘م˘ج ،ة˘عد˘ب˘م˘لا

،يعامتجإ’ا مدقتلاو يفاقثلا يقرلل
ءاسسن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا م˘ير˘كت م˘ت˘ي˘سسو
،نور˘كأا م˘ير˘م ة˘ب˘تا˘كلا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ةر˘عا˘سشلا ،نا˘غ˘طو˘˘ب ةدرو ة˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا

لامآا ةيمÓعإ’او نينبلا مأا ةبيدأ’او
““ةيهز يتلا˘خ““ ةد˘ي˘سسلاو ،يوا˘قرز
ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ق˘با˘سسم˘لا م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا
يف ة˘فور˘ع˘مو ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا تÓ˘كآ’ا˘ب

  .ةبانع

 فايسضوب دمحم ةفاقثلا رادب

ةيئانغ تلصصوو ةيديلقتلا ةصسبلألل ضضراعم
ةأارملا ديع ةيلافتحا يف ةعونتم ةحنجأاو

مويلاب ت’افتح’ا يراجلا سسرام9 ىلإا6 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا يف ةبانع ةي’ول ةفاقثلا ةيريدم عم قيسسنتلاب فايسضوب دمحم ةفاقثلا راد مظنت
.لاوزلا دعب00:41 ىلع تبسسلا اذه حاتتف’ا عم دعوملا نوكيسسو ،””اهينبت ريارحلا اهيلو اهيب”” راعسش تحت ةأارملل يملاعلا

لمعلا نم ةنسس03 نم رثكأا دعب
 ينفلا لاجملا يف

تيجوأا ريمصس نانفلا
هتمصص نع جرخي

 ةفاقثلا ةرازو بطاخيو

ريمسس فورع˘م˘لا نا˘ن˘ف˘لاو ر˘يد˘ق˘لا ل˘ث˘م˘م˘لا جر˘خ
ةفاقثلا ةرازو بطاخو سسمأا هتمسص نع تيجوأا

ام اذ˘هو كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا ي˘ف ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع نو˘ن˘ف˘لاو
و نيفلأا سسرام نم ثلاثلا موي يف»: نانفلا هبتك
ي˘ف ا˘م˘ه˘م ارار˘ق ذ˘خ˘تا نأا ترر˘ق ن˘ير˘سشعو د˘حاو

سشيمهتلا نم اريثك تيناع ،يدؤوم نانفك يتايح
نم سشيمهت يأا لبقأا نل و ،يليج ءانبأا لك امك
نيثÓثو ثÓث نم رثكأا تلمع .. ادعاسصف مويلا
هذ˘ه د˘ع˘ب و ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ةرازو ة˘˘يا˘˘عر تح˘˘ت ة˘˘ن˘˘سس
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مل نكل ةيقرتلا نم اعون اهيف بلطأا ةرازولل بلط
لمعأا مل يننأا دقتعأا تب ىتح ،در يأا لبقتسسأا

ترم يتلا تايقرتلل ةبسسنلاب امأا . عاطقلا اذهب
ثيحب ةريزولا يراسشتسسم ةدعاسسمب و اننيعأا مامأا
نم ’ا. ةربخ و ةيتاذ ةريسس ينم لقأا اسسانأا اوبسصن
تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م ن˘˘م ن˘˘ير˘˘˘خآا كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا و ،ي˘˘˘بر م˘˘˘حر
،مهبسصانم نم اوكرحتي مل ةقباسسلا ةيروهمجلا
.عد˘ب˘م˘ك  ة˘لوؤو˘سسم˘لا ر˘ي˘غ ذ˘خ˘تأا نأا ترر˘˘ق اذ˘˘ه˘˘ل

تحت لمعن اننأا عم مامتهأا يأا انوطعت ’ مكل فيك
ىلإا جر˘خأا و ل˘ي˘ل˘ق˘لا ’إا ي˘ل ق˘ب˘ي م˘ل ، م˘˘ك˘˘ت˘˘يا˘˘سصو
ىق˘ب˘ت˘سس ’إا و !! ا˘مإا و ا˘مإا را˘ي˘ت˘خإ’ا م˘ك˘ل د˘عا˘ق˘ت˘لا
ي˘تا˘مار˘ت˘حإا ل˘ك ع˘م و ي˘ن˘نأ’ ا˘˘ه˘˘لا˘˘ح ىل˘˘ع رو˘˘مأ’ا
ىلإا ، ربكأا ةترم يف يسسفن ىرأا يننأ’ ليقتسسأاسس
ىل˘ع در˘لا مد˘ع ىلإا لا˘˘ح˘˘لا م˘˘ك˘˘ب ل˘˘سصو ة˘˘لا˘˘ح يأا

عون ىلإا لاحلا انب لسصو ةداسسلا اهيأا ، مكيفظوم
هذ˘ه ل˘ث˘م ل˘ب˘قأا ن˘˘ل و دو˘˘سصق˘˘م˘˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
امك ابوتكم ادر ديرأا ،ةلوؤوسسملا ريغ تافرسصتلا

.””مكتبتاك
سسافر ناميلسس
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ةي’ول ةيفاقثلا ةيقرتلل نونف ةيعمج مظنت
صصسصخ˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
يرثأ’ا عقوملاب ادغ ةأارملا ديعب ت’افتحÓل
اعونتم ايفاقث اموي ةبانعب نوبيه فحتم و
قيسسنتلاب احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا نم ءادتبا

و ةبانع ةي’ول نونفلا و ةفاقثلا ةيريدم عم
و ة˘با˘ن˘ع ير˘ثأ’ا نو˘ب˘ي˘ه ف˘˘ح˘˘ت˘˘م و ع˘˘قو˘˘م
ةيموم˘ع˘لا ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا
و يبدأ’ا ةركف يدانو ةبانع ناميلسس تاكرب
تانانفلا و نينانفلا نم ريبك ددع ةكراسشمب
صصقرلا و برطلا و ىقيسسوملا لاجم يف
ةيفاقثلا و ةينفلا تاطاسشنلاب Óفاح يريبعتلا
لوانتيو ،““ انعمجت ةنوب ةل’““ راعسش تحت
و روسصع˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا ةأار˘م˘لا عو˘سضو˘م
نم كلذ و يفاقثلا دهسشملا ءارثإا يف اهرود
ةين˘ف˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ
ةفلتخملا ةيخيراتلا بقحلل اًقفو ،ةممسصملا
اهخيرات ربع ةبانع ةنيدم اهيلع ترم يتلا
ميدقتل كلذك ةيلافتح’ا هذه يتأات و ،ليوطلا

و ،ةسصاخلا ةطسشنأ’ا نم ةعسساو ةعومجم
،ريغتم عمتجم يف فحاتملا رود ىلع ديكأاتلا
يف اهسسفن را˘كت˘با ةدا˘عإا ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف ظ˘فا˘ح˘ت
ىلع زكرتو ةيلعافت رثكأا حبسصت نأ’ اهيعسس
فحتم مظنيو ،روهمجلا تاعلطتم عم ملقأاتلا

يفا˘ق˘ث˘لا د˘عو˘م˘لا اذ˘ه ن˘م˘سض ا˘ًسضيأا نو˘ب˘ي˘ه
لاـفطأÓل ةطسشنأ’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م عو˘ن˘ت˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا““ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ،ءصشن˘˘˘لاو
ةاقتنم ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع مو˘ق˘ي ،““ة˘ي˘ف˘ح˘ت˘م˘لا
مام˘ت˘هإا بذ˘ج˘ل ة˘ير˘ثأ’ا ع˘ط˘ق˘لا ن˘م ة˘يا˘ن˘ع˘ب
ةينفلا مهتاردق ةيمنت فدهب ءصشنلاو لافطأ’ا

لكسشب ةيرثأ’ا تا˘عو˘سضو˘م˘لا˘ب م˘ه˘ت˘ي˘عو˘تو
جمانربلا اذه يطعيو ،ةعتم ملعتلا نم لعجي
يملعلا عادبإ’او ة˘بر˘ج˘ت˘لاو ثح˘ب˘ل˘ل ة˘سصر˘ف
،ثارتلا اذه ىلع فرعتلا لÓخ نم ينفلاو
رودلا ،ة˘ي˘ف˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب م˘عد˘يو
ةيوهلا ىلع ظافحلا يف فحتملل يسسيئرلا
ءا˘م˘ت˘ن’ا˘ب در˘ف˘لا رو˘ع˘سش ز˘يز˘ع˘تو ،ة˘ي˘مو˘ق˘لا
طاسشنلا لل˘خ˘ت˘ي ا˘م˘ك ،ه˘ترا˘سضحو ه˘خ˘يرا˘ت˘ل
نوسصسصختملا نويرثأ’ا اهمدقي تارسضاحم
تاقباسسم ميظنت ىلإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ف˘ح˘ت˘م˘لا˘ب
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت تا˘ي˘سصخ˘سش ن˘ع ثا˘ح˘بأاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف
ن˘ع نو˘ط˘سشن˘م مو˘ق˘ي فو˘سس ا˘م˘ك ،ةز˘ي˘م˘ت˘˘م
ةيموم˘ع˘لا ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا
تاسشرو طيسشن˘ت˘ب ة˘با˘ن˘ع نا˘م˘ي˘ل˘سس تا˘كر˘ب
نع نيلثمم عم ةكارسشلاب ةيلعافت ةيقيبطت

ةبانع ةي’ول ةيفاقثلا ةيقرتلل نونف ةيعمج
ن˘سس نود لا˘ف˘طأ’ا ة˘ئ˘˘ف˘˘ل ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ه˘˘جو˘˘م

لافطأÓل ةي˘نا˘ث˘لا و تاو˘ن˘سس6\4 صسردمت˘لا
نم ةميق ةعومجم عسضو عم نيسسردمتملا
ىرخأا ةسشرو و ءصشنلا فرسصت تحت بتكلا
نوكراسشملا ذفنُيو ،ةيقرولا باعلأ’ا ةعانسصل
هذهب ةسصا˘خ ة˘ق˘با˘سسم ن˘م˘سض ج˘ما˘نر˘ب˘لا ي˘ف
نم ديدعلاب ةفلتخم ة˘ي˘ن˘ف ً’ا˘م˘عأا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا
و ليتسساببلاو ،ةيئاملا ناولأ’ا““ :اهنم ؛ قرطلا

بناج ىلإا ““ اهعاونأا فلتخمب ةنولملا مÓقأ’ا
،ةلوادتمو ةطيسسب تاماخب ىرخأا راكفأا ذيفنت
ي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا ر˘يو˘˘سصت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم و
روسصلا لمجأ’ صضرع عم عيمجلل ةحوتفم
عيزوت عم ,يفاقثلا مويلا اذه نمسض ةطقتلملا

هذ˘ه ل˘ل˘خ˘ت˘ت و ،ن˘˘ي˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ل˘˘كل ا˘˘ياد˘˘ه
ة˘يو˘سسن صضور˘ع تا˘ق˘با˘سسم˘لا و تا˘˘سشرو˘˘لا

ةينف تاحول و ةيئانغ و ةيقيسسوم : ةددعتم
ةيسسيئرلا ةبت˘كم˘لا كرا˘سشت˘سس ثي˘ح ،ة˘سصقار
لاغسشأ’ا ةسشروب تاكرب ناميلسس ةعلاطملل
صسابللا دي˘سسج˘تو م˘ي˘م˘سصت م˘ت˘ي˘سسو ة˘يود˘ي˘لا
نم ةمدختسسملا ي˘ناوأ’ا صضع˘بو يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

،ةيخيراتلا تابقحلا فلتخم ربع ةأارملا فرط
ةرو˘ث˘˘لا ي˘˘ف ةأار˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم لو˘˘ح ةود˘˘ن
ذاتسسأ’ا ميدقت نم ةبانع ةنيدمل ةيريرحتلا

نم يرثأ’ا نوبيه عقوم مسسر ،ديدج رماع
امنيب ،ينيوز نسسح يليكسشتلا نانفلا فرط
ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘بدأ’ا ةر˘˘˘كف يدا˘˘˘ن ءا˘˘˘سضعأا مو˘˘˘ق˘˘˘ي
و ة˘ي˘ئا˘سسن˘لا برا˘ج˘ت˘لا صضع˘ب˘ل صضار˘ع˘ت˘˘سسإا
طيلسست نهلÓخ نم و نهخيرات نع صشاقنلا
، ةيو˘سسن تا˘ي˘لا˘كسشإاو ا˘يا˘سضق ى˘ل˘ع ءو˘سضلا

مو˘ي˘لا اذ˘ه قا˘ي˘سس ي˘ف كلذ˘ك م˘ظ˘ن˘ت فو˘سسو
ةل’ امه نييرثأا نيع˘قو˘م˘ل تارا˘يز ي˘فا˘ق˘ث˘لا
دعت يتلا ءاملل نوبيه نزاخم و ةيلسصأ’ا ةنوب
عم يملاعلا ىوتسسملا ىلع اهعون نم ةديرف
فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م تار˘ي˘˘سسف˘˘تو تا˘˘حور˘˘سش
نيمئاقلا نيسصتخملاو و ف˘ح˘ت˘م˘لا يد˘سشر˘م
.يرثأ’ا نوبيه فحتم و عقوم ىلع

 ةركف يدانو ةعلاطملل ةيسسيئرلا ةبتكملاو ةفاقثلا ةيريدم عم قيسسنتلاب

 نوبيه يرثألا عقوملا يف روصصعلا ربع ةيبانعلا ةأارملا ةردابم مظنت نونف ةيعمج
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ةعاسسلأ رابخأأ
ةعورضشم ريغ ةقيرطب ةلمعلإ ليوحتل تايلمع تطبحأإ اميف

 رــثكأا اــهب ةــيواح زــجحت كراــمجلا
 ةبانع ءانيمب صسبÓملا نم ةدحو فلأا43 نم

¯ eÉRhR HƒY«û°á
ةرربملا ريغ ةدايزلاب قلعت ام اهنم
ئطاخلا حيرصصتلاب قلعت ام اهنمو
قلع˘ت ا˘م ا˘ه˘ن˘مو ة˘م˘ي˘ق˘لا ثي˘ح ن˘م
ضسوؤور ة˘كر˘ح و فر˘صصلا م˘˘ئار˘˘ج˘˘ب
ىلوأ’ا ةيلمعلا لثمتت ثيح .لاومأ’ا

392 ىلع يوتحت ةيواح زجح يف
ءارـجإا ءانثأا كلذو ضسبÓملا نم ادرط
وه امل قيقدلا ضشيتفتلاو ضصحفلا

ىدل حرصصملا فرط نم هب حرصصم
ينيعلا ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا د˘ع˘بو ،كرا˘م˘ج˘لا
ةــي˘م˘ك فاــصشت˘كإا مــت ة˘عا˘˘صضب˘˘ل˘˘ل
حرــصصم رــيغ ضسبÓملا نم ىرــخأا

مت ،ةدحو02343 يف تلثمت اــهب
ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا و ة˘˘عا˘˘صضب˘˘لا ز˘˘ج˘˘ح
ثي˘ح،ف˘لا˘خ˘م˘لا د˘صض ي˘˘تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م
ةدايزلا يف ةفلاخملا ةعيبط لثمتت

ةــعاصضبلا ةــيمك يف ةررـبملا ريغ
د˘قو اذ˘ه، ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ةدروــت˘صسم˘˘لا
ة˘˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ق ترد˘˘˘˘˘˘ق

ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو جد1.973.925,27

نوناق نم523 و12 نــيتداملل

ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘مأا ،( كرا˘م˘˘ج˘˘لا

عورصشملا ريغ ليوحتلا يف تلثمتف

قئاثولا ضصحف دعبو ثيح ةلمعلل

و ة˘عا˘صضب˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا

حرصص امل ينيعلا ضصحفلل لاقتن’ا

و يكرمجلا حرصصملا فرط نم هب

عم ةمدقملا تادنتصسملا قفاوت ىدم

ناوعأا ماق نيا ،ةيواحلا هيوتحت ام

فرصص ةفلاخم ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب كرا˘م˘ج˘لا

عورصشملا ر˘ي˘غ ل˘يو˘ح˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

ةدحو1204 ـب ةقلعتملا و ةلمعلل

ي˘فو˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا و ضسبÓ˘˘م˘˘لا ن˘˘م

ةميق تردق ثيح . اهرعصس ةعاصضبلا

يفو ،جد51.761.076.2ـب ةمارغلا

كرامجلا ناوعا نكمت قايصسلا تاذ

ي˘ف ئ˘طا˘خ ح˘ير˘صصت فا˘صشت˘كا ن˘˘م

دعب كلذو ،ةعاصصبلا ةميقو ةيمك

تايوا˘ح ة˘ثÓ˘ث˘ل ي˘ن˘ي˘ع˘لا ضصح˘ف˘لا

ىلع اهب حرصصم نيصصلا نم ةمداق

عئاصضب نم درط9823 يوتحت اهنأا

يوتحت تايواحلا نأا نيبت ،ةفلتخم

و عئاصضبلا نم درط9531 ىلع ’إا
ي˘ف ئ˘طا˘خ ح˘ير˘صصت ر˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘م و˘ه
دقو اذه ،ة˘عا˘صضب˘لا ة˘م˘ي˘ق و ة˘ي˘م˘ك
ـب ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق ترد˘˘˘˘˘ق

ىر˘خا ة˘ه˘ج ن˘˘م ،جد00.067.699
ةنياعم نم كرامجلا ناوعأا عاطتصسا

بذاكلا حيرصصتلاب ةقلعتم ةفلاخم
نم ةمداق ةيواحل ةميقلا ثيح نم
مت ةفلتخم عئاصضبب ةلمحم نيصصلا
ةمي˘ق ثي˘ح ن˘م بذا˘كلا ح˘ير˘صصت˘لا
لجأا نم كلذ و ةدروملا ةعاصضبلا
موصسرلاو قوقحلا عفد نم برهتلا
لثمتت ثيح ،ةقحتصسملا ةيكرمجلا

ح˘ير˘صصت˘لا ي˘ف ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط
و˘هو ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م بذا˘˘كلا

اذه، كرامجلا نوناق هيلع بقاعيام
ة˘˘˘مار˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق ترد˘˘˘˘ق د˘˘˘˘قو

قا˘ي˘صس ي˘فو ،جد00.002.093.1ـب
ة˘ل˘ثا˘م˘م ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف و ة˘˘ل˘˘صص يذ
كرامجلا ناوعأا عاطتصسا ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘صسل
ةقلعتم يرخأا ةفلا˘خ˘م ة˘ن˘يا˘ع˘م ن˘م

ةميقلا ثيح نم بذاكلا حيرصصتلاب

ةلمحم ني˘صصلا ن˘م ة˘مدا˘ق ة˘يوا˘ح˘ل

ح˘ير˘صصت˘لا م˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘˘ئا˘˘صضب˘˘ب

ةعا˘صضب˘لا ة˘م˘ي˘ق ثي˘ح ن˘م بذا˘كلا

نم برهتلا لجأا نم كلذو ةدروملا

ةيكرمجلا موصسرلا و قوقحلا عفد

ة˘مار˘غ˘لا ترد˘ق ثي˘ح ة˘ق˘ح˘ت˘صسم˘لا

ثيح جد89.503.961.2ـب ةيلاملا

ي˘ف ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ة˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت

ةميقلا ثيح نم بذاكلا حيرصصتلا

بقاعملا و ضصوصصن˘م˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

نوناق ن˘م023 ةداملل اق˘فو ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ي˘ف هذ˘ه ل˘ث˘م ل˘خد˘ت˘تو ،كرا˘م˘ج˘لا

ةقلعتملا ةيرودلا تا˘طا˘صشن˘لا را˘طإا

و ضشغ˘˘لا عاو˘˘نأا ل˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ب

بتا˘كم˘لاو دود˘ح˘لا ر˘ب˘ع بير˘ه˘ت˘لا

ة˘با˘قر˘لا د˘يد˘صشت ع˘م ،ة˘ي˘˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لا

تاي˘ل˘م˘ع ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا

ىلع اهب حرصصملا تايواحلا ضصحف

ةحفاكم دصصق ،ةبانع ءانيم ىوتصسم

.يكرمجلا ضشغلا عاونأا ىتصش

يتبصس ديلو ¯

ةبانعب ةي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا تم˘ّظ˘ن
ةّيراقعلا تاعزانملا لوح ةرصضاحم
نم ةعومجم ةجلاعم اهلÓخ نم ّمت
رط˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘م طا˘ق˘ن˘لا

ّ
تÓماعملل ق

ةيراقعلا ةّيقرتلا لاجم يف ةينوناقلا
ةر˘صضا˘ح˘م˘لا تير˘جأا ثي˘ح ا˘هر˘ي˘غو

لخاد10 م˘قر تا˘صسل˘ج˘لا ة˘عا˘ق˘˘ب
روصضحب كلذو ةبانع ءاصضق ضسلجم
ضسي˘ئرو لد˘ع˘لا ةرازو ن˘ع ل˘˘ّث˘˘م˘˘م
ةم˘كح˘م˘لا ىد˘ل ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘فر˘غ˘لا
ماعلا بئانلا ءاّقللا رصضح امك ايلعلا
ضسي˘ئرو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ءا˘˘صضق ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
ددع ىلإا ةفاصضإ’اب ءاصضقلا ضسلجم
م˘ه˘ما˘ه˘م نو˘لواز˘م˘لا ةا˘صضق˘˘لا ن˘˘م
ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
قايصس يفو ،ةي’ولا ربع ةرصشتنملا

ىلع نوفرصشملا ّلهتصسا دقف لصصّتم
ّةي˘م˘هأا زر˘ب˘ت ة˘مّد˘ق˘م˘ب ةر˘صضا˘ح˘م˘لا

لّخدتت يذلا ةيراقعلا ةيقرتلا طاصشن
كلذب نيطبار ،هميظنت يف ةلودلا

ا˘˘ّق˘˘ح ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ن˘˘كصسلا ق˘˘˘ح
مّظني نوناق لّوأا رودصصب ايروتصسد
نو˘نا˘ق˘لا و˘هو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا

ضسرام عبارلا يف خّرؤوملا68/70

هؤوا˘غ˘لإا ّم˘ت يذ˘لا6891 ةن˘صس ن˘م
عم ه˘ي˘صشا˘م˘ت مد˘ع˘ل ار˘ظ˘ن هر˘ي˘ي˘غ˘تو
ّةيداصصتقإ’او ةيعام˘ت˘جإ’ا فور˘ظ˘لا

داصصتقا ماظن ىلإا دÓبلا هّجوت بقع
ضصن˘ي ثي˘˘ح ،قو˘˘صسلا

ّ
ى˘ل˘ع ر˘ي˘خأ’ا 

ن˘ي˘ب ة˘ّيد˘قا˘ع˘ت˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا تا˘˘ب˘˘ثإا
دقع قيرط نع لواقملاو يرتصشملا

اّيديهمت ادقع ّدعي يذلا ّقحلا ظفح
موصسرملاب هؤواغلإا ّمتو اّيفرع ادنصسو

يف خّرؤوملا3/39 مقر يعيرصشتلا
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس ضسرا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

يراقعلا طاصشنلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا3991
ة˘ّيرا˘ق˘ع˘لا ةّ̆ي˘قر˘ت˘ل˘˘ل ى˘˘ط˘˘عأا يذ˘˘لا

ترا˘صص نأا د˘ع˘ب اد˘يد˘˘ج ا˘˘مو˘˘ه˘˘ف˘˘م

تÓحملاب قّلعتت ’ ايراجت اطاصشن
تÓح˘م˘لا˘ب ا˘م˘نإاو ط˘ق˘ف ة˘ي˘ن˘كصسلا
لا˘م˘ع˘ت˘صسإ’ا تاذ ا˘صضيأا ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا
ي˘عا˘ن˘صصلاو ي˘فر˘ح˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
نيب تاقÓعلا ميظنت ىلإا ةفاصضإ’اب
لبق ،ديفتصسملاو يراقعلا لماعتملا
مهثيدح يف نورصضاحملا دنتصسي نأا
روهظلا يف تأادب يتلا بويعلا ىلإا

ةينوناق تارغث يف تبّبصستو اهنيح
كاذ˘نآا ة˘ّصصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا تل˘ع˘ج

40/11 نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا راد˘˘صصإا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
نم يرفيف رصشع عباصسلا يف خّرؤوملا

ىلع نوفرصشملا راصشأاو،1102 ةنصس
يت˘لا ت’ا˘كصشإ’ا ى˘لإا ةر˘صضا˘ح˘م˘لا

يف يلمعلا ىوتصسملا ىلع ترهظ
يذلا ميماصصتلا ىلع عيبلا دقع راطإا
ةدراولا دوقعلا عاونأا نم عون ّدعي

،ةأاصشنلا ثيد˘ح ه˘نو˘ك را˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ة˘نا˘خ ن˘م˘صض جرد˘˘ن˘˘ي هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘بو
ديدحتل ءاجو ةيراجتلا تÓماعملا

نيلّثمتملا نيفرطلا نيب ةيلوؤوصسملا

ديفت˘صسم˘لاو يرا˘ق˘ع˘لا ي˘قر˘م˘لا ي˘ف

ةهج نمو ،امهنيب ةقÓعلا طبصضو

رطت دقف ةيناث
ّ

ددع ءاعبرأ’ا ضسمأا ق

ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘فر˘˘صشم˘˘لاو ةا˘˘صضق˘˘لا ن˘˘م

طاقنلا نم ةلصسلصس ىلإا ةرصضاحملا

ة˘ج˘لا˘ع˘م لو˘ح ا˘ه˘ّ̆ل˘˘ج ترو˘˘ح˘˘م˘˘ت

لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تÓ˘ما˘ع˘م˘لا

ةراصشإ’ا قيرط نع ةيراقعلا ةيقرتلا

عم ميماصصتلا نع ءانب عيبلا دقعل

ةمزÓلا ةيرورصضلا م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا ر˘كذ

عصضو ّمت امك ،ةروصصلل ةحّصضوملا

قيرط نع ّقحلا ظفح دقعل ةصسارد

ع˘م ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘طو ه˘صصئا˘صصخ ن˘ي˘ي˘˘ب˘˘ت

تاعزا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع راو˘نأ’ا ط˘ي˘ل˘صست

ة˘ي˘قر˘ت˘لا تÓ˘ما˘ع˘م ن˘ع ة˘ئ˘صشا˘˘ن˘˘لا

تاعزان˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م ءاو˘صس ة˘يرا˘ق˘ع˘لا

 .اهنم ةّيندملا وأا ةيئازجلا
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تارصشع ،لوأ’ا ضسمأا ءاصسم نصش

ن˘كصسلا ة˘م˘ئا˘ق ن˘م ن˘ي˘ي˘صصق˘˘م˘˘لا

ةكرح ةملاقب ةداقر نيعب يفيرلا

اديدنت ةيدلبلا رقم مامأا ةيجاجتحا

عيزوتلاب هو˘ف˘صصوا˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م

يفيرلا نكصسلا ةمئاقل لداع ريغلا

لبق ، اد˘ي˘ف˘ت˘صسم03 تمصض ي˘ت˘لا

مقر ينطولا قيرطلا قلغب مهمايق

ةم˘لا˘ق ي˘ت˘ي’و ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا02

ضسيراتملاو ةراجحلاب ، ةنيطنصسقو

لكصش امم رورملا ةكرح هجو يف

، تا˘ب˘كر˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ر˘˘ي˘˘باو˘˘ط

ةي’ولا يلاو روصضح˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م

تازواجتلا ىلع ايصصخصش فوقولل

لاق يتلا، ةمئاقلا هذه تباصش يتلا

يعاري مل اهنا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ا˘ه˘ن˘ع

ةيعصضولا اهدادعإا ىلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا

يتلا تÓئاعلا تارصشعل ةيرزملا

، ة˘˘ق˘˘نا˘˘خ ن˘˘كصس ة˘˘مزأا ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت

مه نيديفتصسملا بلغأا نأا نيدكؤوم

ضسلجملا ءاصضعأا نم نيبرقملا نم

نأا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب بصسحو ،

ةحون˘م˘م˘لا ي˘ف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ة˘صصح

تابلطلل رظنلاب ادج ةليلق ةيدلبلل

بلط0051 تقاف يتلا ةريثكلا

، لخدتلاب ةي’ولا يلاو نيدصشانم

دح ىلإا لازت ’ يذلا تقولا يف

هيلع يهام ىلع عاصضو’ا ةعاصسلا

ه˘ن˘ع ر˘˘ف˘˘صست˘˘صس ا˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘ف

. ةمداقلا تاعاصسلا
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ن˘مأا ح˘لا˘صصم دو˘ه˘ج˘ل ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق ة˘˘ي’و
اميصس’ اهلاكصشأا فلتخمب ةميرجلا
ج˘˘يور˘˘تو ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
طصسو˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت ،يرصضحلا
ن˘م ا˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشل˘˘ل
ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘˘قو˘˘ت

امهطروتل ةنصس83و03 رمعلا

ضضرعو نيزخت ةزايح ةيصضق يف

(جلاعم في˘ك) تارد˘خ˘م˘لا ع˘ي˘ب˘ل˘ل

ةصسرامملا ،ةعورصشم ريغ ةروصصب

ة˘ح˘صصلا ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘صشلا ر˘˘ي˘˘غ

نود ةين’ديصص ةيودأا عيبو ضضرعب

ىلإا دوعت ةيصضقلا عئاقو .ةصصخر

ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل تدرو تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م

د˘˘˘حأا لÓ˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ضصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب

عقاولا يلئاعلا هنكصسم ضصاخصشأ’ا

ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ل قوزر˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب

،ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا

نذا رادصصتصسإا دعب هتمهادم متيل

ةصصتخملا ةطلصسلا نم ضشيتفتلاب

ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا

تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ط˘˘ب˘˘صضو

ن˘˘م ضصار˘˘قأاو غ31.17 ـب رد˘˘ق˘˘ت

،ن˘˘ي˘˘لا˘˘با˘˘غ˘˘ير˘˘بو لودا˘˘مار˘˘ت ءاود

ـب ردقي يلام غلبمو قرو يعطاق

تاد˘ئا˘ع ن˘م ه˘نأا ح˘جر˘ي00025

ةقفر هليوحت مت ينعملا ،جيورتلا

،ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لا تازو˘ج˘ح˘م˘˘لا

فيقوت نم نكم قمعملا قيقحتلا

هبتصشملا قيقصش دعي ناث هب هبتصشم

ىلع هتزوحب رثع ثيح لوأ’ا هب

و جد00511 ـب ردقي يلام غلبم

.نيلاقن نيفتاه

 .ةيعون تايلمع ةضسمخ قيقحت نم ةيراجتلإ تايلمعلإ ةبقإرمل ةيضسيئرلإ ةيضشتفملإ ىوتضسم ىلع ةلماعلإ كرامجلإ حلاضصم تنكمت

فيطضسب جرب ءاضضيب

لبحب ةقلعم باضش ةثج ىلع روثعلا
 ةيارز ةيرقب

بونج جر˘ب ءا˘ضضي˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘قإو˘لإ ة˘يإرز ة˘ير˘ق سسمأإ مو˘ي تز˘ت˘هإإ
رمعلإ نم غلبي باضش ةثج ىلع روثعلإ ةثداح عقو ىلع ،فيطضس ةي’و

يتلإ تامولعملإ بضسح و ، ةعقإولإ لزانملإ دحأاب لبحب ةقلعم، ةنضس53
دح عضضو ىلع مدقأإ دق ةيحضضلإ نوكي نأإ حجري هنإاف اهيلع انلضصحت
ينطولإ كردلإ حلاضصم تلقنت اهغÓبإإ روفو، اقنضش راحتنإ’اب هتايحل
ثثجلإ ظفح ةحلضصم ىلإإ ةيحضضلإ ةثج لقن مت و، ثداحلإ ناكم ىلإإ

حلاضصملإ تإذ هيف تحتف يذلإ تقولإ يف ،يوÓعي فضسوي ىفضشتضسمب
ة˘نو˘ح˘ضشم ءإو˘جأإ تكر˘ت ي˘ت˘لإ ة˘م˘ي˘لأ’إ ة˘ثدا˘ح˘لإ هذ˘ه لو˘˘ح ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
.اهعفإود لوح ةريبك ماهفتضسإ ةمÓعو ةقطنملإ ناكضس ىدل نزحلاب
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راظتن’إ نم ةنضس02 دعب

يبتتكم رخاوأل صصيضصختلا تاداهضش بضص

ةبانعب «1 لدع»
نيضسحتل ةينطولإ ةلاكولإ نأإ «ةعاضس رخآإ» ـل ةقباطتم رداضصم فضشك
سصي˘˘ضصخ˘˘ت˘˘لإ تإدا˘˘ه˘˘ضش بضصب ،سسمأإ ،تما˘˘ق «لد˘˘ع» هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘ك˘˘ضسلإ

ة˘ن˘ضس ق˘ل˘˘طأإ يذ˘˘لإ «1لدع» جمانرب نم˘ضض ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘ك˘م˘لإ ر˘خإوأإ ةد˘ئا˘ف˘ل

نم بتت˘ك˘م002 ة˘بإر˘ق ءإر˘جإ’إ إذ˘ه بجو˘م˘ب ن˘ك˘م˘˘ت ثي˘˘ح،1002
ينوبلإ ةيدلبب »نيضسح ةعمج» عقومب مهتانكضس نكامأإ ىلع فرعتلإ

ديهمت ةوطخلإ هذه دعت ثيح ،راظتن’إ نم ةنضس02 ةبإرق دعب كلذو
ىلع لاغضشأ’إ نأإو اضصوضصخ ،نيديفتضسملإ ىلع تانكضسلإ عيزوت ةيلمعل
.إدج ةمدقتم ةبضسن تغلب روكذملإ عقوملإ ىوتضسم
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ةملاق

هترايضس مادطضصا دعب صصخضش ةباضصإا
ةملاقب ةرجضشب

ينطولإ قيرطلاب  سسمإ لوأإ ةيندملإ ةيامحلل ةيضسيئرلإ ةدحولإ تلخدت

رثإإ ةيدلب ريخلب ةيدلب سسإرهأإ قوضسو ةملاق يتي’و نيب طبإرلإ02 مقر
عو˘ن ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘ضس ةرا˘ي˘ضس مإد˘ط˘ضصإإ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت ر˘ي˘ط˘˘خ رور˘˘م ثدا˘˘ح عو˘˘قو

ردضصلإ يف اهقئاضس ةباضصإإ ىلإإ ىدأإ امم ،ةرجضشو يئابرهك دومعب (8 فلوق)

ةيامحلإ نإوعأإ فرط نم هفاعضسإإ مت ركذ سسنج نم ةنضس62 غلبي هجولإو
.يبقع ميكحلإ ىفضشتضسم ىلإإ فاعضسإ’إ ةرايضس ةطضسإوب لقنو ةيندملإ
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ةملاق

يداحأا زاغب ممضستلا نم ةلئاع ذاقنإا
نوبركلا ديضسكأا

ةيرقب سسمإ لوأإ عبضصوب ةعلق ةيندملإ ةيامحلل ةيوناثلإ ةدحولإ تلخدت
زا˘غ قا˘ضشن˘ت˘ضسإإ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت ثدا˘ح ل˘جأ’ سسي˘لو˘بو˘ي˘ل˘ه ة˘يد˘ل˘ب عدإر˘ب ما˘م˘ح

20 ةباضصإإ ىلإإ ىدأإ امم لزنملإ ةأافدم نم برضستملإ نوبركلإ ديضسكأإ يداحأإ

نإوعأإ فرط نم امهفاعضسإإ مت رمعلإ نم ةنضس36و62 ناغلبت ءامغإاب ءاضسن
ميكحلإ ىفضشتضسم ىلإإ فاعضسإ’إ ةرايضس ةطضسإوب اتلقنو ةيندملإ ةيامحلإ

.ةملاقب يبقع
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ةملاق

 ةيمك زجح و صصاخضشأا30 فيقوت
 جلاعملا فيكلا نم

30 فيقوت نم ،لخدتلإو ثحبلإ ةقرفب ةيئاضضقلإ ةطرضشلإ تإوق تنكمت

نوميقم ،ة˘ن˘ضس72و62 نيبام مهرام˘عأإ حوإر˘ت˘ت ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم سصا˘خ˘ضشأإ
ط˘ب˘ضض م˘ت نإ د˘ع˘ب كلذ و ،ة˘غإر˘ف يدإو ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘ضسم ىل˘ع ،فو˘˘ق˘˘ضشو˘˘ب˘˘ب

يلام غلبم ، مإرغ02 نزوب (جلاعم فيك) تإردخم عطق ةعبرأإ مهتزوحب
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ،ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لإ م˘ت ا˘م ز˘ج˘ح د˘ع˘ب ،را˘ج˘تإ’إ تإد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م
سضرعو نيزخت ،لقن ،ةزايح لعف نع ايئاضضق افلم مهدضض نوك و ةيضضقلإ
ةعامج راطإإ يف ةعورضشم ريغ ةقيرطب (جلاعم فيك ) تإردخملإ عيبلل
ردضص نيأإ  ،فوقضشوب ةمكحم مامأإ إومدق مهيف هبتضشملإ ،ةمظنم ةيمإرجإإ

.عإديإإ رمأإ مهقح يف
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ةملاق

صضيبأا حÓضس هتزوحب صصخضش فيقوت
 ةديدجلا ةنيدملاب

نمأاب عباضسلإ يرضضح˘لإ ن˘مÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لإ ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لإ ة˘طر˘ضشلإ تإو˘ق تن˘ك˘م˘ت
لحم ةيحايضس ةرايضس فيقوت نم ةبقإرم تايرود رثإ ىلع ،ةملاق ةي’و

ناميقم ةنضس32و02 نيب امهرامعإ حوإرتت ناضصخضش اهنتم ىلع ةهبضش
،ةرايضسلإ نأاضشبو امهنأاضشب ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ ذاختإ دعب .ةملاقب
روثعلإ مت ام زجح دعب . (نيكضس ) سضيبإ حÓضس امهدحإ ةزوحب طبضض مت

لمح  لعف نع ايئاضضق افلم هدضض نوك و ةيضضقلإ يف قيقحت حتف ،هيلع
مامأإ هيف هبتضشملإ مدق   . يعرضش رربم نود (نيكضس ) روظحم سضيبإ حÓضس
عإد˘يإ نود ةذ˘فا˘ن سسب˘ح ر˘ه˘ضشأإ ة˘ت˘ضس ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘ضص ن˘يأإ  ة˘م˘لا˘ق ة˘م˘ك˘ح˘˘م
.ةيلام ةمإرغو
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ةملاق

 ةيجاجتحإا ةكرح نونضشي ةداقر نيع ةيدلب ناكضس نم تارضشعلا

ةنيطنضسق

 نيضصخضش فيقوتو فيكلا نم ةربتعم ةيمك زجح

 ةبانع ءاضضق سسلجم

 ةيراّقعلا تاعزانملا لوح ةرضضاحم ميظنت



ايناملأ سأك ةسفانم نم ىصقي ينيعبس نب
دي ىلع كلذو ،ينيعبشس نب يمار يرئازجلا يلودلا هل بلعي يذلا ،خابدÓغنششنوم ايشسوروب قيرف ةريشسم تفقوت
هحلاشصل سسمأا لوأا ةلي˘ل ا˘ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر ةارا˘ب˘م ر˘ي˘خأ’ا م˘شسح ثي˘ح ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘شسورو˘ب ق˘ير˘ف
نم دحلا يف حجن ثيح ،ةارابملا راوطأا ةليط لÓخ ديج ىوتشسمب ““رشضخلا““ مجن رهظو ،در نود فده ةجيتنبو

ىمرم سسراح ةعارب ’ول ليجشستلا نم ينيعبشس نب برتقا امك ،تابشسانملا نم ديدعلا يف ““دنومترود““ موجن ةروطخ
.دنومترود ايشسوروب

سش.م
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،زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا ىن˘˘˘غ˘˘˘ت
ر˘ت˘شسششنا˘م ه˘ق˘ير˘ف ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا را˘شصت˘ن’ا˘˘ب
ةجيتنب نوتبماهر˘ف˘لوو با˘شسح ىل˘ع ي˘ت˘ي˘شس

بعلم ىلع ،ءاثÓثلا سسمأا لوأا ةرهشس،(1-4)

يرود˘لا ن˘م92 ة˘لو˘ج˘لا را˘طا ي˘ف دا˘ح˘˘ت’ا
مجنلا ايمشسر لشصحتو ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ءا˘ق˘ل ل˘جر ةز˘ئا˘ج ىل˘ع ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ف˘˘ي˘˘شضلا د˘˘شض ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ي˘ت˘ي˘شسل˘ل ي˘م˘شسر˘لا با˘شسح˘لا ،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لو

دعب زرحمل بكرم ويديف رششن ““رتيوت““ ىلع
و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا با˘˘شسح˘˘لا ق˘˘فرأاو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
لجر !ةليللا اهقحتشسي هريغ نمو““ :ةرابعب
:ىرخأا ةديرغت يفو ،““زرحم سضاير ةارابملا
ا˘˘ي اذ˘˘ه ءادأا يأا !ءار˘˘ح˘˘شصلا برا˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل““

سضا˘ير ير˘ئاز˘ج˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ف˘˘ششكو ،““سضا˘˘ير
ي˘ف ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ع˘م ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت ر˘˘شس زر˘˘ح˘˘م

ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘ل˘ل ه˘تدو˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف زر˘˘ح˘˘˘م لا˘˘˘قو ،ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسأ’ا

سسفا˘ن˘ت˘ن ن˘ح˘ن““ :ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘˘ل

،سضع˘ب˘لا ا˘ن˘˘شضع˘˘ب ع˘˘م ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ج ل˘˘ك˘˘ششب

ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ي˘ه ا˘ن˘ن˘ي˘ب ة˘شسفا˘ن˘م˘لاو

ن˘م““ :فا˘شضأاو ،““ق˘ير˘ف˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل

نكل نيبع’7 وأا6 ريغن نأا انايحأا بعشصلا

لك““ :لشصاوو ،““ادج ةديج بع’ لك ةدوج

ادج ديج رمأا اذهو هتمهاشسم مدقي بع’

ةاراب˘م˘لا ي˘ف ر˘ك˘ف˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع نآ’او ق˘ير˘ف˘ل˘ل

ىرخأا تاحيرشصت يف ،زرحم لاقو ،““ةمداقلا

تناك““ :ةيناطيربلا ““تروبشس يت يب““ ةكبششل

ةياغل˘ل ةد˘ي˘ج ةرو˘شصب ا˘نأاد˘ب ،ة˘ب˘ع˘شص ةارا˘ب˘م

لتق نم نك˘م˘ت˘ن م˘ل ن˘ك˘لو ،سصر˘ف˘لا ا˘ن˘ق˘ل˘خو

تنا˘˘ك““ :فا˘˘شضأاو ،““لوأ’ا طو˘˘ششلا ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

كلذ ع˘مو ،ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا ي˘ف بع˘شصأا رو˘˘مأ’ا

ة˘ه˘جاو˘م˘لا ا˘ن˘ي˘ه˘نأاو ،سصر˘ف˘لا ق˘ل˘˘خ ا˘˘ن˘˘ل˘˘شصاو

سضع˘˘ب ي˘˘ف““ :دازو ،““ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ةد˘˘ي˘˘ج ةرو˘˘شصب

09 ةبشسنب ةركلا كلتمت نأا نكمي نايحأ’ا
ل˘˘ت˘˘ق ن˘˘م ن˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ت ’و تقو˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
ةر˘ي˘خأ’ا ر˘ششع˘لا ق˘ئا˘قد˘لا ن˘˘ك˘˘لو ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ليج˘شست˘لا ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةد˘ي˘ج تنا˘ك
ءادع˘شس ن˘ح˘ن ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ةو˘ق˘ب ءا˘ق˘ل˘لا ءا˘ه˘نإاو
ر˘مأ’ا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع““ :ع˘با˘تو ،““ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل
رتشسششنام مامأا مداقلا ءاقللا ،ةارابمب ةارابم
ظافتح’ا انيل˘عو ،بع˘شصا نو˘ك˘ي˘شس د˘ت˘يا˘نو˘ي
.““ةهجاوملاب زوفلاو زيكرتلاب

لك نم ““رضضخلا““ دئاق ىلع لاهنت تاداضشإ’ا
 ناكم

م˘˘ج˘˘ن˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس ر˘˘˘ت˘˘˘شسششنا˘˘˘م يدا˘˘˘ن دا˘˘˘ششأاو
ثدحلا عنشص نأا دعب ،زرحم سضاير يرئازجلا

ةرهشس نوتبماهرفلوو مامأا هقيرف ةارابم يف
اعئار افده لجشس دق زرحم ناكو ،سسمأا لوا

ىلإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ة˘˘م˘˘شسا˘˘˘ح ةر˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت ح˘˘˘ن˘˘˘مو
هرايتخا دعبو ،ءاقللا يف ةيحاتتفا ةريرمت
با˘˘شسح ر˘˘ششن ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف بع’ ل˘˘˘شضفأا˘˘˘ك

:اهيف ءاج ةدير˘غ˘ت ““ر˘ت˘يو˘ت˘لا““ ر˘ب˘ع ي˘ت˘ي˘شسلا

ركنيل يراغ داششأا امك ،““ناو ربمنلا ..زرحم““

سضاير يرئازجلا مجنلاب ،ارتلجنإا ةروطشسأا

كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شش ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘بو زر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م

هباشسح ربع ركن˘ي˘ل ر˘ششنو ،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو

ن˘م ز˘ي˘م˘م فد˘ه““ :““ر˘ت˘˘يو˘˘ت˘˘لا““ ي˘˘ف ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

ثيح ،““ةارابملا لاوط اعئار ناك دقل ،زرحم

زرحم سضايرب نيبجعملا زربأا نم ركنيل دعي

لعف ىلع رداق يرئازجلا نأاب دكأا املاطلو

’ويدراوغ بيب داششأا امك ،ةركلاب ليحتشسملا

يرئازجلا مجن˘لا˘ب ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م برد˘م

زرحم سضاير““ :ةيفحشص تاحيرشصت يف لاقو

،““بع˘˘ل˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شضرأا ىل˘˘˘ع ةر˘˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘ب سصقر˘˘˘ي

،ة˘لو˘ه˘شسب ةر˘ك˘لا ر˘شسخ˘˘ي ’ سضا˘˘ير““ :فا˘˘شضأاو

لشسريو مهفلخ ررمي مث نيعفادملا بذجي

كلذ فر˘ع˘ن ا˘ن˘ك““ :ع˘با˘تو ،““ة˘ع˘ئار تا˘ي˘شضر˘ع

،هلجأا نم لاومأ’ا انعفد ببشسلا اذهلو ،هنع

.« ىوتشسملا اذه ىلع رمتشسي نأا لمأان

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ايقيرفإ لاطبأ ةطبار

دوعي لوبرفيل
تامدخب مامتهقل

 يدنام ىسيع
ةدو˘˘ع˘˘ب سسما لوا ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت دا˘˘فأا
ي˘لود˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هÓ˘˘ل لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘˘ير بع’ ،يد˘˘˘نا˘˘˘م ىشسي˘˘˘ع ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
مامتها دوجو ،ةيشضاملا تارتفلا تدهششو ،ينابشس’ا

نأا ’إا ،ةبشسانم نم رثكأا يف يدنام مشضب لوبرفيل نم
ةفيحشص بشسحبو ،ةفلتخم بابشسأ’ متت مل ةقفشصلا
زيزعت يف بغري لاز ام رفيللا نإاف ،““وكيإا لوبرفيل““

نب يئانثلا مشض نم مغرلا ىلع ،فيشصلا يف هتاعافد
يئانثلا عم لوبرفيل دقاعتو ،كاباك نازوأاو زيفيد
لوأ’ا مشضنا ثيح ،يشضا˘م˘لا يو˘ت˘ششلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف
،ةراعإ’ا ليبشس ىلع يناثلا مشضنا امنيب ،يئاهن لكششب
تلاز ’ ةيعافدلا لوبرفيل لكاششم نإاف ،كلذ عمو
ي˘لود˘لا م˘شض ي˘ف ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘ل˘ل يدا˘ن˘لا ع˘فد ا˘م˘م ،ة˘م˘ئا˘˘ق

92) يدنام دقع يهتنيو ،يدنام ىشسيع يرئازجلا
ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن˘ب سسي˘ت˘ي˘ب ع˘م (ا˘˘ما˘˘ع
هديري يذلا يدانلل مشضنيو ةلبقملا هتهجو ددحيشس
ه˘برد˘م ةدا˘ي˘ق˘ب لو˘بر˘ف˘ي˘ل ي˘نا˘ع˘يو ،ي˘˘نا˘˘ج˘˘م ل˘˘ك˘˘ششب
ىل˘ع م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ة˘با˘شصإا د˘ع˘ب اد˘يد˘ح˘تو ،ي˘عا˘فد˘لا د˘ي˘ع˘شصلا

ليوج امهب قحلو ،زيموغ وجو كياد ناف ليجريف
.بيتام

ديلو.ف

ءاقللا يف بعق لضفأك ريتخا

لجأتت بعقملا ىلإ رصان نب ةدوع
”دتيانوي ناملا“ ةهجاوم ةياغ ىلإ

ىلإا رشصان نب ليعامشسإا يرئازجلا يلودلا ةدوع ليجأات يلاطيإ’ا نÓيم يدان ررق
سضرعتو ،ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ اهنم يناعي يتلا ةباشصإ’ا لظ يف ،بعÓملا ءاوجأا

وهو ،ةريخأ’ا عيباشسأ’ا لاوط ةيلشضعلا تاباشصإ’ا نم ةلشسلشسل يرئازجلا طشسولا بع’

81 موي ىلإا رشصان نبل روهظ رخآا دوعيو ،ةلوطم ةحار تارتفل عوشضخلا ىلع هربجأا ام

نمشض ،يبرشصلا رمحأ’ا مجنلا مامأا ةقيقد93 يف كراشش امدنع ،يشضاملا يرفيف
،ةيلشضعلا ةباشصإ’ا ددجت ببشسب بعلملا رداغي نأا لبق ،يبوروأ’ا يرودلا تاشسفانم
نم ،ءاعبرأ’ا سسمأا تاكراششملا عم دهعلا يرئازجلا مجنلا ددجي نأا رظتنملا نم ناكو

،ينيكوياب لاونام ،يلاطيإ’ا يرودلا نم52ـلا ةلوجلا يف ،يزينيدوأا ةهجاوم لÓخ
رشصان نب ةدوع نأاب دكأا يشضايرلا وللينÓيم زكرم يف ““ايلاطيإا سستروبشس““ ةكبشش لشسارم
ينيكوياب ،هتباشصإا نم يئاهن لكششب هيفاعت مدع ببشسب ىرخأا ةرم تلجأات بعÓملل
يرودلا يف نÓيمل نيتمداقلا نيتهجاوملا نع بيغيشس يرئازجلا بعÓلا نأاب دكأا
،لباقملا يفو ،قيرفلل يبطلا زاهجلا نم رارقب انوريفو يرينيدوأا مامأا ،يلاطيإ’ا
ةهجاوم نم اقÓطنا ،تايرابملا يف ديدج نم ةكراششملل ازهاج رشصان نب نوكيشس

يرودلا يئاهن نمث باهذ يف ،مداقلا سسرام11 موي اهتماقإا ررقملا ،دتيانوي رتشسششنام
ةرك ةعباتم يف سصشصختملا ،““وتاكريم ويششتلاك““ عقوم دكأا ،رخآا قايشس يفو ،يبوروأ’ا
ردشصملا ،قيرفلا عم رشصان نبل ريخأ’ا نوكي دق يلاحلا مشسوملا نأاب ،ةيلاطيإ’ا مدقلا
ةلاح يف ،يرئازجلا هطشسو بع’ عيب ىلع قفاوي دق يدرابموللا يدانلا نأاب دكأا

ةشصرف حنم يف هتبغر ببشسب يتأات نÓيم ةوطخ ،هشصوشصخب يرغم سضرعل هيقلت
ىلإا ةراششإ’ا ردجتو ،قيرفلا عم هدوجو تابثإ’ يلانوت رودناشس ديدجلا دفاولل ةلماك

،وروأا نويلم05 ةميقب ايئازج اطرشش نÓيم عم هدقع يف كلمي يرئازجلا بعÓلا نأا

9102 ماع يف نÓيمل هلاقتنا ذنمو ،هليعفت طقف ةيلاطيإ’ا ريغ ةيدنأ’ا ناكمإابو

فلتخمب ةارا˘ب˘م55 ي˘ف ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإا كرا˘شش ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا ي˘لو˘ب˘مإا ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق

.ةمشساح تاريرمت5 ىدهأاو اديحو افده اهيف لجشس ،تاقباشسملا
ديلو.ف

ةيرئازج ةبهوم
زربت دق ةديدج

يدان فوفص يف
يسنرفلا نويل

ةيرئازج لوشصأا نم ديدج بع’ مشضنا
،ي˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا نو˘˘˘ي˘˘˘ل كي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأا يدا˘˘˘ن ىلا

نارو˘ل˘ف ىمر˘م˘لا سسرا˘ح˘ب ر˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ةريخأ’ا ةرتفلا يف ماق يذلا ،يششريبيد
لط˘ب ع˘م ه˘ل ي˘فار˘ت˘حا د˘ق˘ع لوأا ءا˘شضمإا˘ب

بهاوملا““ ةحفشص ،تابشسانم7 يف اشسنرف
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ي˘˘ف ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ،““ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تركذ ،جرا˘خ˘لا ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا بهاو˘م˘لا
،ةيرئازج لوشصأا نم ردحني يششريبيد نأا

بختنملا لي˘ث˘م˘ت˘ل Ó˘هؤو˘م ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م و˘هو
ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا

ي˘˘ف هدو˘˘جو تا˘˘ب˘˘ثإا ي˘˘ف ه˘˘˘حا˘˘˘ج˘˘˘ن ةرو˘˘˘شص
لوأ’ا ق˘ير˘ف˘لا م˘شضيو ،ي˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘˘شسم˘˘لا

ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ه˘˘فو˘˘ف˘˘شص ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘˘ل كي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوأ’
يرمعلب لامج امهو نييرئازج نيبع’
ن˘ي˘ب˘ع’ ىل˘ع Ó˘˘شضف ،ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس مÓ˘˘شسإاو
ا˘م˘هو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج لو˘˘شصأا ن˘˘م ن˘˘يرد˘˘ح˘˘ن˘˘م

قÓمع كلميو ،يقرشش نايرو راوع ماشسح
،هتشسردم نم اوجرخت نأا موجن ةدعل قبشس ثيح ،ةيرئازجلا لوشصأ’ا وذ نيبعÓلا عم لماعتلا يف ةريبك ديلاقت ةيشسنرفلا مدقلا ةرك
زربأا نم هنابشش ةشسردم ربتعتو ،يلولهب دمحمو سسراف ناوخأ’او ةميزنب ميركو لازغ ديششرو ريقف ليبنو نافز يدهم رارغ ىلع

.““زوجعلا ةراقلا““ ةيدنأا يفاششك ةلبق اهلعج ام وهو ،ملاعلا يف ةيوركلا سسرادملا
ديلو.ف

يشسنرفلا ““وتاكريم توف““ عقوم بشسح

راتخي يلدع نيساي

بختنملا ليثمت

 يرئازجلا ينطولا
نأا˘ب سسما لوا ءا˘شسم ،ة˘ي˘شسنر˘ف ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت تدا˘فأا

دق يشسنرفلا ودروب يدان ناديم طشسوتم يلدع نيشساي
’دب ةلبقملا ةرتفلا يف رئازجلا بختنم ليثمت راتخا

Óقن يشسنرفلا ““وتاكريم توف““ عقوم ركذو ،اشسنرف نم
بع˘ل˘لا ار˘˘ي˘˘خأا را˘˘ت˘˘خا ي˘˘لد˘˘ع نأا˘˘ب ،ة˘˘شصا˘˘خ ردا˘˘شصم ن˘˘ع

تا˘ئ˘ف˘لا فو˘ف˘شص ي˘ف تاو˘ن˘شسل ه˘جرد˘ت م˘˘غر ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ايلود ابع’ يلدع دعيو ،يشسنرفلا بختنملل ةينابششلا

نآ’ا ه˘ن˘ك˘ل ،با˘ب˘ششل˘ل ي˘شسنر˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا فو˘˘ف˘˘شص ي˘˘ف
ح˘شضوأاو ،را˘ب˘ك˘لا ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل بع˘˘ل˘˘لا را˘˘ت˘˘خا
بختنم ليثمت ىلع ةياغلل سصيرح يلدع نأاب عقوملا
لامج بردملا نم ةراششإا راظتناب وهو ،هيدلاو لوشصأا

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك˘˘ل ما˘˘م˘˘شضن’ا تاءار˘˘جإا ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م˘˘ل ،ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
اذ˘ه ها˘ب˘ت˘نÓ˘ل تف˘ل˘م ل˘ك˘ششب ي˘لد˘ع زر˘بو ،ن˘ي˘برا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةيشساشسأا ةزيكر حبشصأا ثيح ،ودروب يدان ةقفر مشسوملا

ي˘ف ح˘ج˘نو ،تي˘شسا˘غ سسيو˘ل نا˘ج برد˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘˘ششت ي˘˘ف
.ابوروأا يف ةريبكلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا راظنأا فطخ

ديلو.ف

ءاوضضأ’ا فطخيو نوتبماهرفلوو ـب ةحاطإلل ““يتيضسلا““ دوقي زرحم

¯ ±.hd«ó

يبملو’ا ةيل˘يو˘ج5 بعلم نشضت˘ح˘ي
ةثلاثلا ةلوجلا ءاقل ةعمجلا دغ ةرهشس
لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار تا˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م يرود ن˘˘م
ثيح ،ةيناثلا ةعومجملا نع ايقيرفإا

هفيشض دادزولب بابشش قيرف فيشضتشسي
لمح˘ت˘شس ةارا˘ب˘م ي˘ف ي˘نادو˘شسلا لÓ˘ه˘لا
ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب كراد˘˘ت˘˘لا را˘˘ع˘˘شش
ةارا˘ب˘˘م˘˘لا حار˘˘ج ةاواد˘˘مو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نزواد ن˘شص يدو˘ل˘ي˘ما˘م ما˘ما ة˘ي˘شضا˘˘م˘˘لا
،دعب لمدنت مل يتلا يقيرفإا بونجلا
يتلا ةيشسامخب ةري˘ب˘ك˘لا ةرا˘شسخ˘لا ر˘ثا

قيرف نوكيشسو ،دويعشس ءاقفر اهب ينم
هفيشض زواجت ة˘م˘ه˘م ي˘ف اد˘غ ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل
ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شص م˘˘˘˘غر لÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘نادو˘˘˘˘شسلا
بردملا لابششا نوكيشس ثيح ،ةمهملا

ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ح ما˘˘ما ا˘˘مود كنار˘˘ف
ظو˘˘˘ظ˘˘˘ح ثع˘˘˘ب ل˘˘˘جا ن˘˘˘˘م را˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ن’ا
يرود زوا˘ج˘ت ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

با˘ب˘شش ق˘ير˘ف كل˘ت˘م˘يو ،تا˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا
ةد˘حاو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن هد˘˘ي˘˘شصر ي˘˘ف دادزو˘˘ل˘˘ب
ةلوجلا يف هتجرخ نم اهانج طقف
لداعتلا سضرف نيأا وغنوكلا ىلإا ىلوأ’ا

لتحي هلعجي ام ،يبمازام يب يت ىلع
ي˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ’او ع˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ن˘˘م د˘˘ي˘˘شصر˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب ،ة˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ريغ ،ينادوشسلا لÓهلا عم طاقنلا
دد˘ع ي˘ف ة˘ي˘ل˘شضفأ’ا كل˘˘ت˘˘م˘˘ي ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ةبيقعل قيرف نوكيشسو اذه ،فادهأ’ا

ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ة˘ي˘˘تاو˘˘م فور˘˘ظ ي˘˘ف اد˘˘غ
هتيرفشس يف اهنم ىكتششا يتلا فورظلا
تنشضتحا يتلا ،اينازنت ىلإا ةريخأ’ا
،ز˘نواد ن˘شص يدو˘ل˘˘ي˘˘ما˘˘م ة˘˘ق˘˘فر هءا˘˘ق˘˘ل

فور˘ظ ي˘ف دو˘ي˘ع˘شس ءا˘ق˘فر بع˘ل ثي˘ح
ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب ““مÓ˘˘˘˘شسلا راد““ ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ق
تل˘˘ع˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةرار˘˘˘ح˘˘˘لاو ة˘˘˘بو˘˘˘طر˘˘˘لا
بناج ىلا اعير˘شس نورا˘ه˘ن˘ي ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

بردملا لمع دقو اذه ،رفشسلا ءانع
بناجلا ىلع ريبك لكششب امود كنارف
م˘هز˘ي˘ه˘ج˘ت ة˘ي˘غ˘ب ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل ي˘˘شسف˘˘ن˘˘لا

ر˘شصا˘ن˘ع˘˘لا تل˘˘خد ثي˘˘ح ،د˘˘غ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ي˘شسف˘ن را˘ي˘ه˘نا ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘يدادزو˘ل˘ب˘لا

ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ةرا˘شسخ˘˘لا بق˘˘ع ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
دق ةراشسخلا كلت ناو اميشس’ ،اينازنت

ل˘ح˘م م˘ه˘نو˘ع˘˘شضي ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا تل˘˘ع˘˘ج
ادغ نيرب˘ج˘م م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م ،ة˘ير˘خ˘شس

ة˘م˘ي˘ق ن˘م سصق˘ت˘نا ن˘م ىل˘ع در˘لا ىل˘ع
.مهقيرف

هيبع’ نم ةيوق لعف ةدر رظتني امود
 ايهام روغ ةارابم ةيضسادضسب مهركذيو

قيرف بردم عمتجا ،ىرخأا ةهج نم
امود كنار˘ف ي˘شسنر˘ف˘لا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش
ن˘˘˘م ع˘˘˘فر˘˘˘لا لوا˘˘˘ح ن˘˘˘˘يا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘ب
رئازج˘لا ىلا ةدو˘ع˘لا د˘ع˘ب م˘ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م
داع ثيح ،ةراهن˘م ة˘يو˘ن˘ع˘م ة˘لا˘ح ي˘ف
ىلا سسما لوا ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف
ناديمب بعلملا ناديملا˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ءاقلل اريشضحت ،يبم˘لو’ا ة˘ي˘ل˘يو˘ج5
ا˘˘˘˘مود كرد˘˘˘˘يو ،ي˘˘˘˘نادو˘˘˘˘شسلا لÓ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا

طبختي يذلا يشسفنلا عشضولا ةروظخ

ا˘شضيا فر˘ع˘ي ه˘نا ر˘˘ي˘˘غ ،هو˘˘ب˘˘ع’ ه˘˘ي˘˘ف

قلخ ىلع ةيشسفنلا ةلاحلا هده ةردق

جورخلل هي˘ب˘ع’ ىد˘ل ة˘ح˘ما˘ج ة˘ب˘غر

،ة˘ع˘م˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘يو˘ق ل˘˘ع˘˘ف ةدر˘˘ب

روغ ءاقلب هيبع’ ريكذت امود لواجو

5 بعلم يف بعل يذلا ينيكلا ةيهام

قباشسلا يديهمت˘لا رود˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘يو˘ج

هب زاف يذلا ءاقللا وهو ،لاطب’ا رودل

ءاد’او ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ل ءا˘˘ن˘˘با

م˘ك ع˘م ،ة˘ل˘ما˘ك فاد˘ها ة˘ت˘˘شس او˘˘ل˘˘ج˘˘شسو

،نوبعÓلا ا˘هرد˘هأا سصر˘ف˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك

ي˘˘˘شسنر˘˘˘ف˘˘˘لا برد˘˘˘م˘˘˘˘لا سضفر˘˘˘˘يو اذ˘˘˘˘ه

هي˘ب˘ع’ ة˘ب˘قا˘ع˘م ““ي˘برا˘ي˘شسلا““ ق˘ير˘ف˘ل

يف تءاج يتلا ةريخ’ا ةراشسخلا ىلع

ددجي هلعجيشس ام وهو ،ةشصاخ فورظ

تبعل يت˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا بل˘عا ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا

ادع ام ،زنواد نشص يدوليمام ةهجاوم

ةقاطبلاب هجورخ دعب بقاعملا دادك

يذلا يملاشس بايغ لامتحاو ،ءارمحلا

.قاهر’ا نم يناعي

روحتملا انوروك سسوريف ءابو ببشست
ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا ىدل ةمزأا يف
ةريبك ةبوعشص دجي ىشسمأا يذلا مدقلا

لا˘ط˘˘بأا يرود تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف
سضفرل ةيلاردفنوك˘لا سسأا˘كو ا˘ي˘ق˘ير˘فأا

ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا لود˘لا سضع˘˘ب
ءا˘˘بو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ششت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا ناد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

نأا رظتنملا نمو ،ةد˘يد˘ج˘لا ه˘ت˘لÓ˘شسب
ا˘ه˘شسف˘ن ة˘ل˘ك˘ششم˘لا˘ب ““فا˘ك˘˘لا““ مد˘˘ط˘˘شصي
ةركل ايقيرفأا ممأا تايفشصت ةدوع لبق
،ي˘لا˘ح˘˘لا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ،مد˘˘ق˘˘لا

ف˘ي˘شضت˘شسي˘شس ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا و ة˘شصا˘خ
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
تتاب يتلا ،اناوشستو˘ب بخ˘ت˘ن˘م هر˘ي˘ظ˘ن
بب˘˘شسب ر˘˘خآا د˘˘ل˘˘ب˘˘ل ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب ةدد˘˘˘ه˘˘˘م
حنمت ملو ،رو˘ح˘ت˘م˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ءو˘˘شضلا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلا
ي˘˘˘ف ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه بع˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘شضخأ’ا
د˘ع˘ت ا˘ناو˘شستو˘ب نأا ة˘شصا˘خو ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ا˘ه˘ي˘ف تر˘ششت˘نا ي˘ت˘لا لود˘لا ن˘م كلذ˘ك
،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘لÓ˘˘˘شس
تررق كانه تاطلشسلا نأا ىلإا ةفاشضإا

،عوبشسأ’ا اذه يشضايرلا طاششنلا قيلعت
ظ˘˘˘˘ح ءو˘˘˘˘شس ن˘˘˘˘˘مو ،ه˘˘˘˘˘شسف˘˘˘˘˘ن بب˘˘˘˘˘شسل˘˘˘˘˘ل
نأا كلذك يرئازجلا ينطولا بختنملا

لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ل˘ب˘˘قو زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير قا˘˘فر
ع˘م د˘عو˘م ىل˘ع نو˘نو˘ك˘˘ي˘˘شس ا˘˘ناو˘˘شستو˘˘ب
بختنم ةهجاومل ““اكاشسول““ ىلإا رفشسلا

اهيف رششتنا ىرخأا ةلود يهو ،ايبماز
لك لثم اهلثم روحتملا انوروك سسوريف

،اي˘ق˘ير˘فأا بو˘ن˘ج ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا لود˘لا
د˘˘ق ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا تنا˘˘˘كو
يدو˘ل˘ي˘ما˘م ي˘ق˘ير˘ف لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا تشضفر
ن˘م سست˘يار˘ي˘˘ب ود˘˘ن’روأاو ز˘˘نواد ن˘˘شص

با˘˘ب˘˘شش ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا بو˘˘˘ن˘˘˘ج
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس قا˘˘˘فوو دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
لود ىلإا أا˘˘ج˘˘ل˘˘ت ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا قر˘˘˘ف˘˘˘لا

ل˘جأا ن˘م ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع ا˘نا˘غو ا˘ي˘ناز˘ن˘ت

نÓخدت نيتل˘لا ن˘ي˘ت˘ه˘جاو˘م˘لا سضو˘خ
ايقيرفإا لاطبأا يرود ةشسفانم راطإا يف
.يلاوتلا ىلع فاكلا سساكو

ديلو.ف

 سسفانملا قيرفلا دفو لوخد عنمت دق ةيرئازجلا تاطلشسلا

““رضضخلا““ ةارابم لقنب ددهي روحتملا انوروك سسوريف
 رئازجلا جراخ اناوضستوبو

 (اشس00:02 ىلع ادغ) ينادوشسلا لÓهلا – دادزولب بابشش

 حارــــجلا ةاوادــــمل ““ةــــبيقعل““
 تاعومجملا يرود يف اهظوظح ثعبو



¯ ±.hd«ó

يزيتب ربمفون لوأا بعلم نشضتحي
يوق ءاقل ةعمجلا دغ رشصع وزو
نيب عارشصلاب هبششأا نوكيشس ريثمو
ح˘ما˘ط˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ق˘˘ير˘˘ف
ة˘مد˘ق˘م و˘ح˘ن ف˘حز˘˘لا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م˘˘ل
ةأاجا˘ف˘م ل˘ي˘ق˘ث˘لا ه˘ف˘ي˘شضو بي˘تر˘ت˘لا
،ةيدم˘لا ي˘ب˘م˘لوا ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا

رمع نم61 ةلوجلا راطإا يف كلذو
ةر˘كل ى˘لوأ’ا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘لا
نو˘كت ناو ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘مو ،مد˘˘ق˘˘لا

هذه تايرابم يف ةمقلا دغلا ةارابم
لئابقلا ةبيب˘شش ق˘ير˘ف ن˘ي˘ب ،ة˘لو˘ج˘لا

42 ديشصرب سسماخلا زكرملا بحاشص
ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوا ه˘ف˘ي˘شضو ،ة˘ط˘˘ق˘˘ن

72 ديشصرب ثلاثلا زكرملا بحاشص
ةشصرف دغلا ةارابم ربتعتو اذه ،ةطقن

لجا ن˘م سضرأ’ا با˘ح˘شصأ’ ةر˘ي˘ب˘ك
و˘ح˘ن ف˘حز˘لاو د˘ي˘كأا˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م
يف نوكيشس زوفلا نأا ثيح ،ةمدقملا

ر˘ي˘شضح˘ت ل˘شضفأاو ،ة˘ي˘م˘˘هأ’ا ة˘˘يا˘˘غ
تاعوم˘ج˘م يرود ءا˘ق˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

˘ما˘مأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ““فا˘˘كلا““ سسا˘˘ك

01 موي ينوريماكلا روبشس نوتوك
لابششا بغري ا˘م˘ك ،ل˘ب˘ق˘م˘لا سسرا˘م
د˘ي˘كأا˘ت ي˘ف نا˘ف’ سسي˘ن˘يد برد˘م˘لا
ي˘˘ف ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا زو˘˘˘ف˘˘˘لا
رئازجلا ةيدولو˘م ما˘مأا و˘كي˘شسÓ˘كلا

نيأا ،يبملو’ا ةيليوج5 بعلم يف
،ةري˘ب˘ك ةارا˘ب˘م نور˘م˘ح ءا˘ق˘فر مد˘ق
فنأاتشست ةليكششتلا لعج يذلا رمأ’ا

تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب سسمأا لوأا تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا
ق˘ير˘ف نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،با˘ح˘شسلا قو˘ف
ىلع هرودب لمعيشس ةيدملا يبملوا
رار˘كت ’ ا˘م˘لو ،ةأا˘جا˘ف˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
ةلوجلا يف ةمشصاعلا داحتا ويرانيشس
بردملا لابششأا داع امدنع ،ةعبارلا
بعلم نم Óماك دازلاب راجح فيرشش

يفو،1 –3 ةجيتنب زوفلاب نيغولوب
نوكت نا رظتنملا نم ،رخآا قايشس
ةل˘م˘ت˘كم يرا˘ن˘كلا ق˘ير˘ف ة˘ل˘ي˘كششت
بشسحب كلذو ،دغلا ةارابم ةبشسانمب
يف ناف’ سسينيد بردملا هدكأا ام
ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘شص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
تامدخ يرانكلا ةليكششت تداعتشسا

يذلا ةريع˘شش ن˘ب با˘شصم˘لا ا˘ه˘ب˘ع’
يف ةيدولوملا وكيشسÓك نع باغ
بيغيشس نيح يف ،ةيشضاملا ةلوجلا
ة˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘عاد˘˘ب مور˘˘ك بعÓ˘˘لا

طابشضن’ا ةنجل نم هيلع ةطلشسملا
يف مكحلا رارق ىلع هجاجتحا ةجيتن
بنا˘ج˘لا ي˘فو ،ة˘يدو˘لو˘م˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
بردملا بايغ لشصاوتيشس ،لباقملا
ببشسب ء’دبلا ةكد نع راجح فيرشش
.ةبوقعلا

يوق مشصخ ةيدملا““ :ناف’
ءاقلل ريشضحت نشسحأا هتهجاومو

 ““روبشس نوتوك

لئابقلا ةبيبشش قيرف بردم فشصوو
ةرظتنملا دغلا ةارابم ناف’ سسينيد
ة˘ب˘ع˘شصلا˘ب ة˘يد˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوا ما˘˘مأا

ققحي قيرف مامأا اهنوكل ،ةدقعملاو
ىحنم قفو م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ةأا˘جا˘ف˘م˘لا
لود˘˘ج ي˘˘ل˘˘ت˘˘ع˘˘ي و˘˘هو ،يد˘˘عا˘˘شصت
لاقو ،ةلو˘ط˘ب˘لا˘ب سصا˘خ˘لا بي˘تر˘ت˘لا

يف قباشسلا ةنيطنشسق بابشش بردم
قيرفلل يمشسرلا عقوملل تاحيرشصت

وزو يزيت بعلم يف ةيدملا ءاقل نأاب
ديجلا ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ة˘با˘ث˘م˘ب نو˘كي˘شس
ينوري˘ما˘كلا رو˘ب˘شس نو˘تو˘ك ءا˘ق˘ل˘ل
يرود نم ىلوأ’ا ةلوجلا باشسحل
ثيح ،““فاكلا““ سسأا˘ك تا˘عو˘م˘ج˘م
نا˘ق˘ير˘ف˘لا بع˘ل˘ي نأا نا˘ف’ ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي
يف لتكت˘لا ي˘هو ،ة˘ق˘ير˘ط˘لا سسف˘ن˘ب
ىلع ةبيبششلا ربجيشس ام وهو ،عافدلا
لجا نم ةيموجهلا تÓمحلا فيثكت
رذ˘ح ا˘م˘ك ،كا˘ب˘ششلا ى˘˘لا لو˘˘شصو˘˘لا

يف عوقولا ةبغم نم هيبع’ ناف’
مهنم بلطو ،يخارتلاو لهاشستلا خف
،سضرأ’ا ىلع لجرأ’ا عشضو اشضيأا

دق تناك ةبيبششلا ناو  و اميشس’
مشسوملا يف تاعفشص ةدعل تشضرعت
اهبعلم ي˘فو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ي˘لا˘ح˘لا
ريثكلا يعدتشسي ام وهو ،وزو يزيتب
.رذحلاو ةطيحلا نم

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةضضاـيرلأ راـبخأأ4326ددعلا1202 سسرام40 سسيمخلا14
www.akhersaa-dz.com

(اشس00:61 ىلع ادغ) ةيدملا يبملوأا – لئابقلا ةبيبشش

ةريثم ةعقوم يف ةيدملاو ““يرانكلا““

رئازجلا ةيدولوم(61 ةلوجلا) ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا

برتقي ““ديمعلا““
ةقفسص مامتإا نم
 ديدج باعلأا عناسص

،ىندأا وأا نيشسوق باق ،رئازجلا ةيدولوم قيرف حبشصأا
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ،د˘يد˘ج با˘ع˘لأا ع˘نا˘شص ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ع˘م
رداشصم نم م˘ل˘عو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘يو˘ت˘ششلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

،ةئجافم ةوطخ يف ،يمشصاعلا يدانلا نأاب ،ةدكؤوم
بعل يذلا ،دراريج قيفرلا دبع عم دقاعتلا نم برتقا

ةجردلا يرود يف طششانلا ،زاوليج تناشسل لبق نم
دراريج قحتلي نأا بقترملا نمو ،يكيجلبلا ةيناثلا
ةل˘با˘ق˘م˘ل ،لا˘غ˘ن˘شسلا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ة˘ث˘ع˘ب˘ب
ىلإاو نم ةيوجلا تÓحرلا ءاغلإا لظ يف ،نيلوئشسملا
ةياهن دعب يدانلا ةثعب ةقفر دوعي نأا ىلع ،رئازجلا

عيقوتلاو ،يبطلا سصحفلا ءارجإ’ ،تيغنوت ةهجاوم
نأا ىلإا اهتاذ رداشصملا تتفلو ،همامشضنا دقع ىلع

مشسوملا ذنم قيرف نود دجاوتي (اماع72) دراريج
مد˘ع ،ق˘با˘شسلا ه˘ق˘ير˘ف ةرادإا ترر˘ق ثي˘ح ،ي˘شضا˘م˘لا
.مشسوملا ةياهن عم هدقع ديدجت

ديلو.ف

 نارهو ةيدولوم

برتقت قيرفلا ةرادإا
ةفيلخ عم دقاعتلا نم

 ناميل سسراحلا

سسراحلا مشسا ى˘ل˘ع ،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن ر˘ق˘ت˘شسا
ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ،نا˘م˘ي˘ل ما˘شسح˘ل Ó˘يد˘ب ل˘ح˘ي˘شس يذ˘˘لا
فو˘ف˘شص ن˘ع نا˘م˘ي˘ل بي˘غ˘˘يو ،يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

هشضرعت ببشسب ،مشسوملا ةياهن ىتح نارهو ةيدولوم
ةشسكاعملا ةطبرأ’ا ىوتشسم ىلع ةريطخ ةباشصإ’
ةهجاوم يف ناميل بيشصأاو ،ةبكرلل يبيلشصلا طابرلل

رمع نم21 ةلوجلا يف ،فيطشس قافو مامأا هقيرف
،ةبرقم رداشصم نم ملعو ،ىلو’ا ةفرتحملا ةلوطبلا
بي˘ط ،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘˘م ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر نأا˘˘ب
ةيدولوم سسراح عم دقاعتلا ىلع رقتشسا ،يوايحم
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ،لاوط نامثع ،قباشسلا رئازجلا
سسفن ،يراج˘لا ر˘ه˘ششلا ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘يو˘ت˘ششلا
،سسراح˘لا˘ب ع˘م˘ت˘جا يوا˘ي˘ح˘م نأا˘ب تد˘كأا ردا˘شصم˘لا

هطبريشس يذلا دقعلا ليشصافت ةفاك لوح هعم قفتاو
يف ماظتنÓل رشضخأ’ا ءوشضلا هحنم امك ،يدانلاب
يف ،هتيزهاج ىوتشسم نم عفرلل ،يدانلا تابيردت
.تايرابملا يف ةكراششملل هليهأات راظتنا

ديلو.ف

دهعلا ةنيطنشسق بابشش يدان ددجي
طقشست يذلا نيفرتحملا يرود عم
ةيششع رششع ةشسداشسلا هتلوج قاروأا
رشصن يدان فيشضتشسي امدنع ،دغلا

ىلع ديكأاتلا ةارابم يف ياد نيشسح
قيرفلا اهب داع يتلا لداعتلا ةجيتن
بعل˘م ن˘م ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘شسأ’ا ي˘ف
برد˘م˘لا لا˘ب˘ششأا ى˘ع˘شسيو ،ة˘يد˘م˘˘لا

ةجيت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا يد˘م˘ح دو˘ل˘ي˘م
ة˘ل˘شسل˘˘شسل د˘˘ح ع˘˘شضو˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
لخاد قيرفلا اهششاع يتلا تابيخلا
طاقن يشستكتو ،مشسوملا اذه رايدلا

ةبشسنلاب ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘م˘هأا د˘غ˘لا ةارا˘ب˘م
اودبأا نيذلا يدمح برتغملا لابششأ’
مهراشصتنا قيق˘ح˘ت ي˘ف ة˘يو˘ق ة˘ب˘غر
،كلا˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب بع˘˘ل˘˘م˘˘ب لوأ’ا

رثكأا مدقتلا ىلإا وطي ءÓمز ىعشسيو
داعتب’ا لجأا نم بيترتلا ملشس يف
تر˘شضحو ،طو˘ب˘ه˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ن˘˘ع

ةيرشصنلا ةعقومل دي˘م˘ع˘لا ة˘ل˘ي˘كششت

لداعت دعب ءام˘شسلا ي˘ف تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب

فطخ يذلا يبملوأ’ا مامأا قيرفلا

ع˘˘م˘˘جاو ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه ءاو˘˘˘شضأ’ا

مه˘تا˘ح˘ير˘شصت لÓ˘خ ن˘م نو˘ب˘عÓ˘لا

ي˘ف ق˘لأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع م˘هرار˘˘شصإا ى˘˘ل˘˘ع

وحن فحزلا ةلشصاومل دغلا ةارابم

برد˘م˘لا د˘م˘عو ،ة˘مد˘ق˘م˘لا ز˘كار˘˘م

ةيشضاملا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ يدمح

ةدهاششم ىلإا ةيدملا ةارابم تلت يتلا

اد˘˘ه ة˘˘˘ير˘˘˘شصن˘˘˘لا تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل سضع˘˘˘ب

ىلع لوأ’ا لجرلا لواحو ،مشسوملا

ةروشضخل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا سسار

ف˘ع˘شضو ةو˘ق طا˘ق˘ن ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا

عشضو لجا نم ةيمشصاعلا ةليكششتلا

لابششأا ةئجافم˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا ة˘ط˘خ˘لا

.لÓب يريزد بردملا

ب.ماششه

ىلع ةدكيكشس ةبيبشش وبع’ لوعي

م˘ه˘ع˘م˘ج˘ي˘شس يذ˘لا ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا

توا02 بعلمب نارهو ةيدولومب

د˘˘شصق اذ˘˘هو ،ةد˘˘كي˘˘كشسب5591

سسفن’او رطخلا ةقطنم نم جورخلا

““اداكيشسور ءانبأا““ نأا املع، Óيلق

ةيدولوم مامأا ةدحاو ةلباقم مهشصقنت

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا م˘˘ت ن˘˘م و ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م اد˘يور اد˘يور جور˘خ˘لا

يدانلا رشصانع لج تعمجأاو ،رطخلا

مامأا زوفلا قيقحت ىلع،يدكيكشسلا

بعشص ءا˘ق˘ل˘لا نو˘ك ير˘م˘ح˘لا ءا˘ن˘بأا

هب زو˘ف˘لا˘ف،تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف م˘ه˘مو

،رطخلا ةقطنم ن˘م جور˘خ˘لا ي˘ن˘ع˘ي

،طغشض نود نم راوششملا ةلشصاومو

ةهجاو˘م ل˘ب˘ق ا˘شضيأا از˘ي˘ف˘ح˘ت د˘ع˘يو

توأا02 بع˘ل˘˘م˘˘ب ““د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا““

نو˘كي˘شس يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘˘لا و˘˘هو،5591

داؤو˘ف  لا˘ب˘ششأا نأ’ ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘ع˘˘شص

بعل ىلع نونهاري نولازي ’ يلعوب

ةوارمحلا ثحبي اميف ،ءاقبلا ةقرو

.ةيراق ةشسفانم يف ةكراششملا ىلع

ثادحإا يوني ينفلا مقاطلا

ىوتشسم ىلع تارييغتلا ضضعب

ةثÓثلا طوطخلا

ق˘˘ير˘˘ف تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘˘فو

تبشسلا ةوارمحلا ءاقلل سسامشسيجلا

ةدايقب ينفلا مقاط˘لا يو˘ن˘ي ل˘ب˘ق˘م˘لا
ثادحإا ىلع يلعوب داؤوف بردملا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘˘لا سضع˘˘ب
،عافدلا يف اميشس’ ةثÓثلا طوطخلا
هفارششإا ذنم ةثلاث˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا د˘ع˘ب˘ف
هذه تناكو ةين˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا ى˘ل˘ع
اذه بعلمب سسابعلب داحتا مامأا ةرملا
ثد˘ح˘ي  نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م˘ف ر˘ي˘خأ’ا
ةدوع لظ يف اذهو تارييغت يلعوب
ب.سص.نيباشصملا

تاراسصتن’ا نم دهعلا ةداعتسس’ ةبعسص ةمهم يف ““ةروسضخلا““
(اس00:51 ىلع ادغ) ياد نيسح رصن – ةنيطنسق بابش

ةدكيكشس ةبيبشش

 ““ةوارمحلا““ مامأا ةقافتسس’ا ةرورسض ىلع نوعمجي ““سسامسسيجلا““ وبع’
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ة˘لو˘ج˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ز˘ي˘م˘˘ي ا˘˘م م˘˘هأا
يناثلا ين˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ل ة˘ع˘بار˘لا
وه قر˘سشلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ر˘سصن˘ع هز˘ي˘م˘ي دا˘˘ح˘˘لا سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا

عو˘ب˘سسأا ل˘ك ا˘ب˘ير˘ق˘تو ق˘˘يو˘˘سشت˘˘لا
ة˘م˘ق ة˘ب˘ع˘˘سصو ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م تا˘˘ي˘˘براد
دا˘ح˘تلا ن˘ي˘ب ة˘ل˘سشن˘خ˘˘ب ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا
ةيوا˘سشلا دا˘ح˘تا د˘ئار˘لاو ي˘ل˘ح˘م˘لا

يناث ،نيراجلا نيب ةدعاو ةهجاوم
عافد نيب ةعباتملاب ةريدج ةلباقم

امهنم لك ةبانع داحتاو تنانجات
ة˘يدو˘لو˘م ،د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي
ر˘يذ˘ن د˘يد˘ج˘لا ه˘برد˘م˘˘ب ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
نيسسح  رسصن داق يذلا يوانكل
قيقحت ديري فلسشلا ةيعمجو ياد
بورخلا ةيعمج مامأا راسصتنا لوأا

كوملا ،كسشلا ةرئاد نم جورخلل

ديعلا موغلسش لÓه راجلا هجاوي

يدا˘˘ن ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نلا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل

لك ةنتاب بابسش يقÓي ةمغÓتلا

هذه يف ةثÓثلا طاقنلا ديري امهنم

.ةلوجلا

ةعبارلا ةلوجلا جمانرب

ديعلا موغلسش لÓه-ةنيطنسسق.م

ةيواسشلا داحتا-ةلسشنخ داحتا

ةبانع داحتا-تنانجات عافد

بورخلا ةيعمج-ةملعلا.م

ةنتاب.سش-ةمغÓتلا يدان

لÓج دلوأا.سش-ةنتاب ةيدولوم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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ةنوبو تنانجات ةارابمو ريثم يواسش يبراد
ةـــــعباتملاب ةرــــــيدج

ميلست نع نلعي يدلاخ(ةعبارلا ةلوجلا) ةيناثلا ةطبارلل ةيقرشلا ةعومجملا
ديدجلا نارهو بعلم
 لبقملا سرام13 موي

لوأا يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلاو بابسشلا ريزو نلعأا
تآا˘سشن˘م˘لا مÓ˘ت˘سسا خ˘يراو˘˘ت ن˘˘ع نار˘˘هو ن˘˘م سسمأا

باعلأل91 ةعبطلاب ةينعم˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

2202 ةفئاسص يف ةررقملا طسسوتملا سضيبألا رحبلا
نم ربمتبسس يف يهتنتسس ميلسستلا ةيلمع نأاب ادكؤوم
فلتخم تاسشرول هتداق ةرايز لÓخو ،يراجلا ماعلا
اقوفرم ناك يذلا ريزولا زربأا ،ةينعملا تآاسشنملا
ةبخنلا ةسضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘لود˘لا ة˘ب˘تا˘ك ن˘م ل˘كب
و ة˘ي˘ب˘م˘لوألا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئرو ،ير˘كاو˘سس ة˘م˘ي˘ل˘˘سس
يلاوو ،دام˘ح ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

مدقلا ةرك بعلم مÓتسسا نأاب يراج دوعسسم نارهو

13 خيراتب ددح دق دعقم فلأا04 ـل عسستي يذلا
سصاخلا ىوقلا باعلأا رامسضم امأا ،يراجلا سسرام
،ريجلا رئبب يسضايرلا بكرملل عباتلا بعلملا اذهب
خيراتب هزاجنا نم ءاهتنلاب تامازتلا ميدقت مت دقف

ةيقيرفإلا ةلوطبلا قÓطنا لبق يأا ،مداقلا يام13
ىلإا حتافلا نم نارهوب ةررقملا (رباكأا) ىوقلا باعلأل
ماق ،ةرايز˘لا سسف˘ن لÓ˘خو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج سسما˘خ˘لا

بكر˘م˘ل˘ل ىر˘خألا تا˘سشرو˘˘لا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ب يد˘˘لا˘˘خ
تاسضاير˘لا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘عا˘ق˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ي˘سضا˘ير˘لا

ىلع يوتحي يذلا يئاملا زكرملاو (دعقم0006)
نم ءاهتنلا ةيمهأا ىلع ددسش ثيح ،حباسسم ةثÓث

يف ةطحم رخآا يهو مداقلا ربمتبسس13 يف اهزاجنا
ةيرقلا سصوسصخبو ،يسضايرلا بكرملا اذه لاغسشأا

مزتلا دقف ،ريرسس0024 ـل عسستت يتلا ةيطسسوتملا
ريزولا مامأا ةزج˘ن˘م˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع نو˘فر˘سشم˘لا

ليجعتلاب بلاط اميف لبقملا ناوج03 يف اهميلسستب
.اهب ةسصاخلا تازيهجتلا ءانتقا ةيلمع يف

ديلو.ف

 ناتصسكابزوأاب ““دنقصشط““ ةيلودلا ةرودلل اريصضحت /وديج

سصبرت يف سسمأا لوأا ذنم ينطولا بختنملا
 سسنوت يف يسسنوتلا هريظن عم كرتسشم

سسنو˘˘˘ت˘˘˘ب سسمأا لوأا ق˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا
كرتسشملا يريسضحتلا سصبرتلا
سسنوتو رئازجلا يب˘خ˘ت˘ن˘م ن˘ي˘ب
،( تاد˘ي˘سسو لا˘˘جر) ود˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ابسسحت مايأا ةثÓث مودي يذلاو
ةيلودلا ةرودلا يف ةكراسشملل
و ،نا˘ت˘سسكبزوأا˘ب ””د˘ن˘˘ق˘˘سشط””
ةيب˘م˘لوألا با˘ع˘لأÓ˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا

نم ملع امبسسح1202 ويكوط
،ة˘ب˘ع˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا

سسي˘˘ئر سسار˘˘ع˘˘ل د˘˘ي˘˘سشر لا˘˘قو
وديجل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا

حيرسصت يف هتدهع ةيهتنملاو
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ل˘ق˘ت˘نا”” :ي˘ف˘ح˘˘سص
(روكذو ثانا) وديجلل ينطولا
يف لوخدلل سسنوت ةراجلا ىلإا
ةيلودلا ةرودلا يف ةكراسشملل ابسسحت نيد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ن˘ي˘ب كر˘ت˘سشم ير˘ي˘سضح˘ت سصبر˘ت

باعلأÓل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا و سسرا˘م7 ى˘لإا5 نم دنقسشط ةيناتسسكا˘بزوألا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ةرر˘ق˘م˘لا

يحتف نيرون مهو نيعراسصم ةعبرأا سصبرتلا اذه يف كراسشيو،1202” ويكوط ةيبملوألا

رثوك لÓعو ،(غلك36 نم لقا) نزو يف ةنيما يسضاقلب و لاجرلا دنع (غلك37 نم لقأا)

دفولا لقتناو ،تاديسسلا ىدل (غلك87 نم رثكا) اينوسص حÓسصا و (غلك87 نم لقا)
عم ةيربلا دودحلا حتفب ةيرئازجلا تاطلسسلا تحمسس نأا دعب سسنوت يلا وديجلل يرئازجلا

اهقلغ مت يتلاو ،””ةلولم“ لوبطلا مأا لخدم نم نيعراسصملا لقنل ايئانثتسسا سسنوت ةراجلا
و ،روحتملا انوروك سسوريف راسشتنا دعب ةيلاحلا ةيلودلا ةيحسصلا فورظلا لظ يف ايزارتحا
هنا ىلإا راسشيو ،ةيرئازجلا ةموكحلا لبق نم ةيئاقولا تاءارجإلا يف رارمتسسلا ىلع ديدسشتلا
سسنوتو رئازجلا يبختنم نيب يسضاملا رهسشلا علطم كرتسشم يريسضحت سصبرت ءارجإا مت
.ةريوبلاب ةدجكيتب ةيلسستلاو ةسضايرلل ينطولا زكرملاب (لاجر) وديجلل

ديلو.ف

تاجاردلل يرئازجلا بختنملا جوت
ةيبهذلا ةيلاديملاب (روكذ/طسساوأا)
(قرفلا بسسح) ةعاسسلا دسض قابسسلل

1202 ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘˘ف

ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘جارد˘˘ل˘˘ل
امنيب ،ةرهاقلا يف سسما لوا تقلطنا
ةيلاد˘ي˘م˘لا˘ب ر˘با˘كألا ق˘ير˘ف ى˘ف˘ت˘كا
طسساوألا بختنم مدقت و ،ةيزنوربلا

بونجلا و يدناورلا هيريظن ىلع
رباكألا بختنم ءاج امنيب ،يقيرفإا

و ،اد˘ناور و ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج ف˘ل˘خ
عطق يذلا طسساوألا بختنم ناك

يعابرلا نم انوكتم ملك82 ةفاسسم
ناور˘˘مو ي˘˘كر˘˘سش ن˘˘يد˘˘˘لا حÓ˘˘˘سص
د˘ب˘ع و يرو˘سصن˘م د˘لا˘خو سسن˘ير˘˘ب
ل˘˘كسش ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،سسو˘˘كر˘˘ف م˘˘ير˘˘˘كلا

ف˘سسو˘ي ن˘م Ó˘ك ر˘با˘كألا بخ˘ت˘ن˘˘م
ميسسن و باقعل نيدلا زعو يقيقر
و ،يرو˘سصن˘م ةز˘˘م˘˘ح و يد˘˘ي˘˘ع˘˘سس
تاجاردلل يرئازجلا بختنملا مسضي

ن˘م ا˘جارد61 ةرهاقلاب د˘جاو˘ت˘م˘لا
ف˘˘ن˘˘سصل نا˘˘ت˘˘ق˘˘با˘˘سست˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب

و يليوه نيرسسن امه و تايطسسولا

هذ˘ه ي˘˘ف كرا˘˘سشيو ،زوز˘˘ع ةر˘˘ه˘˘سش

6 ى˘˘لإا2 نم ةيرا˘ج˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا

51 نو˘ل˘ث˘˘م˘˘ي جارد002 سسرا˘˘˘م

دسض تاقابسس نوكتسس ثيح ،ةلود

(قر˘˘ف˘˘لا بسسح و يدر˘˘ف) ة˘˘عا˘˘سسلا

قيرط˘لا ى˘ل˘ع تا˘قا˘ب˘سسب ة˘عو˘ب˘ت˘م

ىلإا11 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ

سسيئر فسشكو ،رسصمب سسرام41

ريخ ،تاجاردلل ةيرئازجلا ةيداحتلا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب يرا˘˘بر˘˘ب ن˘˘يد˘˘˘لا

ةيارلا فيرسشت ىلع مزاع يرئازجلا

ةيقيرفإلا ةلوطبلا لÓ˘خ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

(قرفلا بسسح) ةعاسسلا دسض قابسسلل

ر˘سصم˘ب سسمأا لوأا تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا

سسرام6 ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘م˘ت˘˘سست˘˘سسو

ملاعلا ةلوطبل ة˘ل˘هؤو˘م˘لاو ،يرا˘ج˘لا

ربمتبسس رهسش اكيجلب يف ةررقملا

ةا˘ن˘ق˘ل˘ل يرا˘بر˘ب حر˘˘سصو،1202

تقلطنا د˘ق ة˘سسفا˘ن˘م˘لا نأا˘ب ى˘لوألا

قابسس سصاسصتخا ءارجإاب سسمأا لوأا

ملك34 ةفاسسم ىلع ةعاسسلا دسض
فنسص ةكراسشمبو ةزيجلا ةظفاحمب
نأا ار˘˘ي˘˘سشم ””ط˘˘سساوألاو ر˘˘˘با˘˘˘كألا
حلاسص نم لك ،راتخا ينفلا مقاطلا
دلاخ ،سسينرب ناورم ،يكرسش نيدلا

،سسوكرف ميركلا دبعو يروسصنم
ىدل امنيب ،طسساوألا ة˘ئ˘ف ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل
،ى˘ل˘ع را˘ي˘ت˘خلا ع˘قو د˘ق˘ف ر˘با˘كألا
،باقعل نيدلا زع ،يقيقر فسسوي
،يروسصنم ةزمحو يديعسس ميسسن
ي˘ل˘يو˘ح ن˘ير˘˘سسن ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
دكأاو ،يدر˘ف˘لا ي˘ف ،زوز˘ع ةر˘ه˘سشو
ةينطولا رسصانعلا نأا اسضيأا يرابرب

يف رئازج˘لا ف˘ير˘سشت ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع
اه˘نأاو ،ي˘ق˘ير˘فإلا قا˘ق˘ح˘ت˘سسلا اذ˘ه
ىد˘˘حإا˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘مزا˘˘˘ع
م˘غر اذ˘هو ة˘ثÓ˘ث˘لا تا˘˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘لا
رسصانعلا تهجاو يتلا تابوعسصلا
دعب تاري˘سضح˘ت˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ببسسب ر˘ه˘سشأا9 ن˘م د˘يزأا ف˘˘قو˘˘ت

91. ديفوك ةحئاج
ديلو.ف

(ةعاصسلا دصض قابصس) رصصمب تاجاردلل ايقيرفإا ةلوطب /تاجارد

 بهذلا عزتني طسساوأا يرئازجلا بختنملا
زنوربلاب نوفتكي رباكألاو ةلوطبلا حاتتفا يف
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