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عيضضاوم ةيوبرت فارطأا لوادت بقع
يئادتب’ا روطلا ذيمÓت نضس يف تضسيل

يناثلا ليجلا بتك
ةراــــثإل دوــــعت

ديدج نم تاداقتنلا
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نينطاقلل ءاسصحإلا ةيلمع فانئتسسإاب بلاطت يوسضوفلا نيراخفلايحل قفألا ةيعمج^
ةيروهمجلا سسيئر دسشانت ةبوكنملا تÓئاعلا^

:يضاملب

 ““امهب ةناهتسسلا بجي لو رجينلاو يتوبيج نع ءيسش يأا فرعأا ل» ^  ““اهتميق نم للقي ل ريخألا ““ناكلا““ نع وسسافانيكروب بايغ» ^



ةيروهمجلأ ةصسائر نوبت يلوت ذنم رئأزجلأ روزي سسيئر لوأأ يكرتلأ سسيئرلأ

مداقلا دحألا نم ةيادب رئازجلل ةيمضسر ةرايز يف ناغودرأا
¯S°∏«º.±

بجر ،ي˘كر˘ت˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا عر˘˘سشي
ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز ي˘˘ف ،نا˘˘غودرأا بي˘˘ط

62 لبقملا دحألا نم ةيادب رئازجلل
ا˘ه˘لÓ˘خ ي˘ق˘ت˘ل˘ي ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘سش ن˘˘م
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ي˘كر˘ت˘لا سسي˘ئر˘لا نو˘كي˘سسو .نو˘ب˘ت

دفوب اقوفرم رئازجلل هترايز لÓخ
ةرا˘ج˘ت˘لا تا˘عا˘ط˘ق ن˘م ما˘ه يرازو
.ير˘كسسع˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘لاو دا˘سصت˘قلاو

ى˘لإا ه˘ترا˘يز ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘فار˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك

لا˘م˘عألا لا˘جر ن˘م دد˘ع ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

.ةيكرت˘لا تا˘كر˘سشلا ىر˘ب˘ك ءارد˘مو

نأا ةيكرت مÓعإا لئاسسو تفسشكو اذه

نو˘كت˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا را˘˘ت˘˘خا نا˘˘غودرأا

ددعل هدوقت ةرايز يف ىلوألا ةطقنلا

ايبما˘غ ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا لود˘لا ن˘م

تاقÓعلا اهلÓخ ثحبي لاغنسسلاو

ل˘ب˘سسو ة˘يدا˘˘سصت˘˘قلاو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا

يبيللا فلم˘لا نو˘كي˘سسو.اهريوطت

سسيئر نيب تاثحابملا ةلواط ىلع
نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا

لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا ي˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضو
ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا ي˘عا˘سسم˘ل˘˘ل
برحلا ءاه˘نإل ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
اهرخآا ناك يتلاو ايبيل يف ةرئادلا
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ه˘ت˘ن˘سضت˘حا يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا
طرافلا دحألا موي نيلرب ةيناملألا

سسيئر ه˘سشما˘ه ى˘ل˘ع ى˘ق˘ت˘لا يذ˘لاو
عم نوبت ديجملا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
بي˘˘˘ط بجر ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا

لاسسرإل هدÓب ىعسست يذلا ناغودرأا
ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ير˘˘كسسع تاو˘˘ق
نم عباسسلا يفو .سسل˘بار˘ط ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا

سسي˘˘ئر ه˘˘جو ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج
ةوعد نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
بي˘ط بجر ي˘كر˘ت˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا ى˘˘لإا
لÓ˘خ ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘ل نا˘˘غودرأا
يكرتلا ةيجرا˘خ˘لا ر˘يزو ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا

نلعأا يذلاو ،ولغوأا سشوواج دولوم
لكسشب ةوعدلا لوبق مت هنأا اهنيح
.يمسسر

تاعماجلأ يف اهزيزعت ىلع ةرأزولأ مزع يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزول ماعلأ نيمألأ دكأأ اميف

ةيزيلجنإلا ةغللا لوح ريزولا تاحيرضصت صصوضصخب ةياضصولا ىدل لخدتت «صسانكلا»
¯S°∏«º.±

ةذتاسسأل ينطولا سسلجملا لخدت
ميلعتلا ةرازو ىدل يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
سصوسصخب يملعلا ثحبلاو يلاعلا
يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو تا˘ح˘ير˘سصت
همامتها مدع لوح يملعلا ثحبلاو
يف ةيزيلجنإلا ةغللا زيزعت ةيسضقب
ةرازو˘لا تنأا˘م˘ط ثي˘ح ،تا˘ع˘ما˘ج˘لا

نع عجارتلل ةين ةيأا دوجو مدع ىلع
بي˘ط˘لا ر˘يزو˘لا ا˘ق˘با˘سس ه˘ب عر˘سش ا˘م
ي˘ن˘طو˘لا ق˘سسن˘م˘لا ل˘˘ق˘˘نو .د˘˘يزو˘˘ب
ميلعتلا ةذتاسسأل ينطولا سسلجملاب
«سسانكلا» يملعلا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
ىلع طÓيم ظيفحلا دبع روتكدلا

ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘كب˘سش ى˘ل˘ع ه˘ت˘ح˘˘ف˘˘سص
Ó˘ئا˘˘ق «كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ن˘ي˘مألا ع˘م لو˘ط˘م ءا˘ق˘ل ي˘ن˘ع˘م˘ج»
نيأا ،يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ل ما˘ع˘لا
ةباقنل يئد˘ب˘م˘لا ف˘قو˘م˘لا˘ب ه˘تر˘ب˘خأا

ة˘غ˘ل˘لا ز˘يز˘ع˘ت ة˘ي˘سضق ن˘م سسا˘ن˘˘كلا
تاعماجلا يف ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا
رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا فا˘˘سضأاو «.ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا نإا «Ó˘ئا˘ق » طÓ˘˘ي˘˘م
يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو نأا ي˘نر˘ب˘خأا

ةين يأا اهيدل تسسيل يملعلا ثحبلاو
ةغ˘ل˘لا ز˘يز˘ع˘ت ة˘ي˘سضق ن˘ع ع˘جار˘ت˘ل˘ل
،ةيرئازجلا تاعماجلا يف ةيزيلجنإلا

ءي˘سسأا ر˘يزو˘لا د˘ي˘سسلا ح˘ير˘سصت ناو
سسانكلا لخدت ءا˘جو «.ط˘ق˘ف ه˘م˘ه˘ف
ى˘ل˘ع ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ىد˘˘ل

لوألا لوؤوسسملا تاحيرسصت ةيفلخ
ديدجلا يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق ن˘ع
ةود˘˘ن لÓ˘˘خ ا˘˘ق˘˘با˘˘سس حر˘˘سص يذ˘˘˘لا

بيسصنت ةيلمع دعب اهدقع ةيفحسص
تاسسسسؤوملل ةينطولا ةودنلا ءاسضعأا
همامتها مدعب ،ةرازولا رقمب ةيثحبلا
ثوحبلا ةسساردل ةدمتع˘م˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب
يتلاو تاحورطألا ةسشقانمو ةيملعلا
ق˘ب˘سسألا ر˘يزو˘لا ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘خدأا د˘˘ق

سضع˘˘ب د˘˘يزو˘˘ب بي˘˘ط˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا لاد˘˘ب˘˘ت˘˘سساو تاز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ةفاكب ةيزيلجنإلا ةغللا˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
متهأا ل» رو˘ت˘ي˘سش لا˘قو ،تا˘ع˘ما˘ج˘لا
نيقلت اهتطسساو˘ب م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب
وه يل ةبسسنلاب مهألا نأل ،مولعلا
وأا ةيبرعلا ة˘غ˘ل˘لا˘ب نا˘ك ،ىو˘ت˘ح˘م˘لا
در ناكو .«ةيزيلجنإلا وأا ةيسسنرفلا
Óئاق طÓيم ظيفحلا دبع روتكدلا
تاحيرسصت سضفرت سسانكلا ةباقن»
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو
ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘˘كؤو˘˘تو ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا ز˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل ي˘˘ع˘˘سسلا

تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلاو
اسضيأا لاق نأا دعب اذهو ،ةيرئازجلا
مي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو˘ل اد˘ج ة˘ئ˘ي˘سس ة˘ياد˘ب»
،هتلسصوب ححسصي نأا ىنمتن ،يلاعلا
ر˘ي˘غ ح˘ي˘ح˘سصت˘˘لا ح˘˘ب˘˘سصي نأا ل˘˘ب˘˘ق
سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م ع˘˘˘˘فرو اذ˘˘˘˘ه .«ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘م
ميلعت˘لا ر˘يزو ى˘لإا ا˘ب˘ل˘ط «سسا˘ن˘كلا»

ديدح˘ت˘ل ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
بت˘كم˘لا عا˘م˘ت˘˘جل ل˘˘جا˘˘ع د˘˘عو˘˘م
اذهو ، «سسا˘ن˘كلا» ة˘با˘ق˘ن˘ل ي˘ن˘طو˘لا
عاطقل ةلجا˘ع˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ثحا˘ب˘ت˘ل
يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةيروهمجلا سسيئر تايسصوتب Óمع
عم ةيلعفلا ةكارسشلا ىلإا اعد يتلا
طÓيم لاقو .نييعامتجلا ءاكرسشلا
ةرازو نأا ا˘ن˘ظ˘حل د˘ق˘ل» ه˘ب˘ل˘˘ط ي˘˘ف
داكت يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ل˘ك ن˘ي˘ب ةد˘ي˘˘حو˘˘لا ةرازو˘˘لا نو˘˘كت
ق˘ب˘ط˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘مو˘كح˘˘لا تارزو
ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
هجو يف اهباوبأا حتفت مل تلازلو
مهدعبتسستو نييعام˘ت˘جلا ءا˘كر˘سشلا

يتلا ةماهلا تاعامتجلا عيمج نم
عامتجا اهرخأا نا˘ك ي˘ت˘لاو ،ا˘هد˘ق˘ع˘ت

بيسصنتب قلعتملا0202 يفناج91
ةيثحبلا تاسسسسؤوملل ةينطولا ةودنلا
.«يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ0985ددعلا0202 يفناج32  سسيمخلا2
www.akhersaa-dz.com

ةيمومع لأومأأ سسÓتخأو ديدبتب قلعتت مهتلأ

ةفيظولأ لÓغتصسأ ءوصس ىلإأ ةفاصضإلاب

انجضس تاونضس8 ىلإا لضصت تابوقع صسامتلإا
ماعلا ريدملا مهنيب نم نيمهتم8 قح يف

 ةماحلا براجتلا ةقيدحل قباضسلا
يف سصسصختملا يئازجلا بطقلاب ةيروهمجلا ليكو سسمتلا

سسمأا ةمسصاعلاب دمحم يديسس ةمكحمب داسسفلا ةحفاكم اياسضق

8 قح يف اذفان اسسبح تاونسس8 و5 نيب ام تحوارت تابوقع
ةماحلا براجتلا ةقيدحل قباسسلا ماعلا ريدملا مهنيب نم نيمهتم
ةقيدحب نمألا ناوعأا نم ددع و ةقباسس ةيرادإا تاراطإا كلذكو
لاومأا سسÓتخاو ديدبتب قلعتت مهت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ته˘جوو.ة˘ما˘ح˘لا

نومهتملا.ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإا ةمهت ىلإا ةفاسضإلاب ةيمومع

ةسصسصخم تناك ةيران ةجارد03 يلاوح ةقرسسو سسÓتخاب اوماق
اهليوحت مت نكلو اهب لمعلاو لقنتلا لجأا نم ةقيدحلا لامعل
نم ةيتابن راهزأا ةقرسس ىلإا ةفاسضإلاب نيمهتملا لبق نم اهتقرسسو
نومهتملا ماق امك.ةنج˘لا رو˘ي˘ط را˘هزأا˘ب ةا˘م˘سسم˘لا ردا˘ن˘لا عو˘ن˘لا

ةرجسش005 عطقو ةقيدحلا نم درغم ريط008 يلاوح ةقرسسب
متيو ةقيدحلل تاتابنلا نودروتسسي نومهتملا ناك امك، ببسس نود
امك.ةيعرسش ريغ ةقيرطب تاقفسص ةدع ماربإاو ريتاوفلا ميخسضت
ةماحلا براجتلا ةقيدحب ةسصاخلا تارايسسلا ءاركب نومهتملا ماق
كلت ميخسضت اهلÓخ نم متي طقف ةدحاو ةسصاخ ةلاكو ىدل
فتاهلا حئارسش سصوسصخب امأا. تارايسسلا ءاركب ةقلعتملا ريتاوفلا
قباسسلا ماعلا ريدملا ماقف ةق˘يد˘ح˘لا لا˘م˘ع˘ب ة˘سصا˘خ˘لا لو˘م˘ح˘م˘لا
ركاذت رارغ ىلع اهنم لامعلا نامرح عم هفراعم ىلإا اهليوحتب
ريكذتلل.اسضيأا مهفراعم ىلإا نومهتملا اهحنمي ناك يتلا ةقيدحلا

يرفيف5 موي نوكيسس ةيسضقلا يف يئاهنلا لسصفلا نإاف طقف
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لامعتصسلأ روظحم سضيبأأ حÓصس006 عم ةأزأوملاب

اهـب تايواح5 زجحت ةبانع كرامج
يزفلت لابقتضسا زاهج61606

طابحإا نم سسمأا ةبانع ءانيمب كرامجلا حلاسصم تنكمت
لثمتت ءادألا ةبجوتسسم ةيكرمج موسسر نم برهت ةيلمع
موسسرلاو قوقحلاو تقؤوملا يفاسضإلا يئاقولا مسسرلا يف
لابقتسسلا ةزهجأاب ةسصاخلا قوقحلاو ةقاطلا ةيلاعف ىلع

لابقتسسا ةزهجأا تايواح5 زجح نم تنكمت ثيح يزفلتلا
سصلمتملا ةيكرمجلا قوقحلا تددح يعاذإاو يزفلت ثب

بسسح ةيلمعلا ت ءاجو جد00.038.747.491 ـب اهنم
سشتفملا هب ما˘ق يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘ب كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘سصم
ةد˘ع لو˘ح ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا
˘ما˘ق يدا˘سصت˘قا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ي˘كر˘م˘ج تا˘ح˘ير˘˘سصت
دعبو لابقتسسا زاهج ءازجأا يف لثمتت ةعاسضب حيرسصتب
ةلباق زاهجلا ءازجأا نأا نيبت ةعاسضبلل ةنياعملاو سصحفلا
يأا عينسصتلا ةيلمع˘ل عو˘سضخ˘لا نود ة˘طا˘سسب˘ب بي˘كر˘ت˘ل˘ل

لواح لماعتملا نأا نيبت2 ةدعاقلل اقيبطتو يئاهن جوتنم
يف لثمتت ءادألا ةبجوتسسم ةيكرمج موسسر نم برهتلا
موسسرلاو قوقح˘لاو تقؤو˘م˘لا ي˘فا˘سضإلا ي˘ئا˘قو˘لا م˘سسر˘لا

لابقتسسلا ةزهجأاب ةسصاخلا قوقحلاو ةقاطلا ةيلاعف ىلع
لمثتت داريتسسلا ةروظحم ةعاسضب زجح مت امك يزفلتلا

ةيلاملا ةمارغلا تردق ثيح سضيبأا حÓسس ةعطق006 يف

عيرسشتلل ةفلاخم22 ةنياعم تمت امك ميتنسس نويلم08 ـب
ىلع تددح لاومألا سسوؤور ةكر˘ح˘ب سصا˘خ˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو

YÉO∫ GCe«ø.نويلم651ـب ةمارغ طيلسست اهرثإا

ةينطولأ ةفاحصصلأ يلثممب سسمأأ هعمج ءاقل لÓخ

اياضضقلا نم ديدعلا صصوضصخب فورحلا ىلع طاقنلا عضضي نوبت
ةيلودلاو ةينطولا

¯S°∏«º.±
اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت سسمألا ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م تءا˘˘˘جو
دبع ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر تا˘ماز˘ت˘لل
اهلÓخ نم دهعت يتلا نوبت ديجملا
تاسسسسؤوملا عم ةيرود تاءاقل دقعب
يأارلا ريونت دسصق كلذو ةيمÓعإلا
اياسضق لوح ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘ف˘سصب ما˘ع˘لا
نييرئازجلا لاب لغسشت يتلا ةعاسسلا
نأا بقترملا نم ناكو.ايجراخو ايلخاد
نأا لإا ،يسضاملا ءاثÓثلا موي ءاقللا متي
ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘يزو ةرا˘˘يز
سسيئر فرط نم هلابقتسساو رئازجلل
تلاح ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئ˘˘˘سسألا تما˘˘˘حو.كلذ نود

ةيمÓعإلا تاسسسسؤوملا ولثمم اهحرط
لغسشت يتلا عيسضاوملا مهأا لوح سسمأا
دجوي ي˘ت˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا

نطاوملل ةيئارسشلا ةردقلا اهسسأار ىلع
هنم ديفتسسي يذلا معدلاو يرئازجلا
داوملاب قلعتي ام˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ع˘ي˘م˘ج˘لا
ثيح,كÓهتسسلا ةعسساولا ةيسساسسألا
ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر دكأا
يلثمم ةلئسسأا ىلع هتباجإا لÓخ نوبت
اذه سصخي اميف ةيرئازجلا ةفاحسصلا
نأا سسا˘˘سسح˘˘لاو ما˘˘ه˘˘لا عو˘˘سضو˘˘˘م˘˘˘لا
ةرورسضب ةيعاو ةيمومعلا تاطلسسلا
تائفلل هه˘ي˘جو˘تو م˘عد˘لا فاد˘ه˘ت˘سسا
ةجاح يف يه يتلا ةزوعملاو ةريقفلا
تاطلسسلا نأا ادكؤوم.ةيلعف تاناعإا ىلإا
ةي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا دد˘سصب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
عفرل يجيردتلا رثألا ن˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا
ظافحلاو تائفلا هذه ىلع راعسسألا

لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ئار˘سشلا ا˘ه˘ترد˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
نوكتل فدهت تايلآا عسضول ريسضحتلا

ةيعو˘سضو˘مو ة˘ع˘جا˘ن م˘عد˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

امك.اهقحتسسي نمل ريخألا يف لسصتل
يتلا ةينويزف˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا تقر˘ط˘ت

سسيئر بتكمب ةداعلا ريغ ىلع ترج
ة˘سسرد˘م˘لا ة˘ي˘سضق ى˘لإا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
سضع˘ب˘لا لوا˘ح˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس سضار˘˘غأل ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا

ددسش ثيح, ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘جو˘لود˘ياو
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
ة˘˘يأا ن˘˘ع ا˘˘هدا˘˘ع˘˘˘بإا ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نا˘ك ا˘م˘ه˘م ة˘ي˘جو˘لو˘يد˘يإا تا˘عار˘˘سص
ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا نأا د˘˘كأا ثي˘˘ح, ا˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘ن
ا˘ت˘سسي˘ل ة˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ت˘حو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
وأا ح˘لا˘سصم˘لا وأا تا˘عار˘سصل˘˘ل ءا˘˘سضف
ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘˘ل لو ،تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘يإلا
عيمجلا ىلع يغبني هنأاو ،ةيسسايسسلا
،ةعماجلاو ةسسردملا ةمرح مرتحي نأا

لبقت˘سسم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا نأاو ة˘سصا˘خ
نوكت نأا بجي يتلا ةدعاسصلا لايجألا
امك.نييرئازجلا لكل لاغسشلا لغسشلا
زا˘غ˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا عو˘˘سضو˘˘م ل˘˘غ˘˘سش
يت˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ن˘م از˘ي˘ح ير˘خ˘سصلا

يلثممو نوبت سسيئرلا نيب سسمأا ترج
سسيئر ددسش ثيح,ةيرئازجلا ةفاحسصلا
باهذ˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ةورث˘لا هذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘سسا ى˘لإا ة˘عر˘سسبو
ربكأا ثلاث رئازجلا اهنم كلتمت يتلا
لجأا نم كلذو ملاعلا يف يطايتحا
عم ديازتم˘لا ي˘ل˘خاد˘لا بل˘ط˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ت
دا˘ع˘بألا ل˘ك را˘ب˘ت˘علا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خألا
ط˘سسو˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
رئازجلا نأا ادكؤوم.نطاوملل يسشيعملا
ن˘م ع˘فر˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ب˘˘ج˘˘م تح˘˘ب˘˘سصأا
نأا ا˘˘سصو˘˘سصخ جا˘˘ت˘˘نإلا تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا
عا˘ف˘ترا ي˘ف ي˘ل˘˘خاد˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا

ردا˘سصم دا˘ج˘يإا بج˘ي كلذ˘ل.ر˘م˘ت˘˘سسم
زا˘˘˘غ˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سض ن˘˘˘˘مو ىر˘˘˘˘خأا

تايلولا هيف تققح يذلا.يرخسصلا
نم لعج ةري˘ب˘ك تا˘حا˘ج˘ن ةد˘ح˘ت˘م˘لا

يذلا رمألا.انمأا رثكأا هلÓغتسسا ةلأاسسم
داريتسسلا نع اهئا˘ن˘غ˘ت˘سسا ي˘ف م˘ها˘سس
زا˘غ˘˘لا قو˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت˘˘لا ي˘˘فو
لÓغتسسا نم لعجي ام وهو .يعيبطلا

يف ةيمتح ةرورسض ةليدبلا ةقاطلا هذه
ةفاحسصلل ناك ا˘م˘ك.ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا

ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ل˘كا˘سشم˘لاو
ريبك زيح ةيداملا ةيحانلا نم ةسصاخ
ةينطولا ةفاحسصلا عم نوبت ءاقل نم
همازتلا ةيروهمجلا سسيئر دكأا ثيح,

ة˘ير˘حو ة˘فا˘ح˘سصلا م˘عد˘ب د˘يد˘ج ن˘˘م
لباقملا يف هنكلو رئازجلا يف ريبعتلا
طور˘سش ير˘ح˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع دد˘˘سش
فلتخي يسساسسأا طر˘سشك ة˘ي˘فار˘ت˘حلا

تاسسسسؤو˘م˘لا ن˘ي˘ب م˘عد˘لا ه˘لÓ˘خ ن˘م
يفحسصلا لمعلا نأا ادكؤوم.ةيمÓعإلا
نم اعون قباسس تقو يف دهسش يذلا
ةدا˘عإا كلذ بب˘سسب بجو ،ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لا
وج ءانب ةداعإل طاقنلا هذه يف رظنلا

تا˘حÓ˘سصإلا ن˘˘م˘˘سضي ما˘˘ع خا˘˘ن˘˘مو
نمل معدلا هيجوت لÓخ نم ةدوسشنملا
ةيفارتحلا يرحت لÓخ نم هقحتسسي
ةيمÓعإلا تاسسسسؤوملا فلتخم ىدل
ددعو ةيئور˘ق˘م˘لاو ع˘ب˘ط˘لا ثي˘ح ن˘م
مهفظوت يذلا نيي˘ف˘ح˘سصلاو لا˘م˘ع˘لا

او˘ل˘خ˘ت م˘لو.ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘سسسسؤو˘˘م ل˘˘ك
ةقلعتملا ةلئسسألا نم سسمألا ةلباقم
ا˘يا˘سضق˘لاو ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب
ة˘ي˘˘سضق تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
راوجلا لود ع˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا

دكأا ثيح, اهزربأا نم برغملا ةسصاخو
داح˘تلا ءا˘ن˘ب نأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
تامامتها ةمئاق يف لظيسس يبراغملا
نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا

ىلع ظافحلل ةدهاج ىعسستسس رئازجلا
تا˘قÓ˘ع˘لا ن˘ي˘سسح˘تو راو˘ج˘لا ن˘سسح
لود˘لا ل˘ك ع˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يو˘˘خألا
ةرا˘ج˘لا ر˘كذ˘لا˘ب سصخو.ة˘ي˘برا˘˘غ˘˘م˘˘لا
تلمع رئازجلا نأا لاق يتلا ةيبرغلا

وج ىلع ظافحلا ىلع لازت لو ةدهاج
راو˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘سسحو برا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
ي˘ت˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا دد˘ع˘ب اد˘ه˘سشت˘سسم
يتلاو برغملا ع˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘قو

ةعبسسب ةنراق˘م ة˘ي˘قا˘ف˘تا71 تغ˘ل˘ب
بنا˘ج˘لا ا˘ه˘˘ع˘˘قو ط˘˘ق˘˘ف تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا
،ةيبيللا ةمزأÓل ةبسسنلاب امأا.يبرغملا
ر˘ب˘كأاو لوأا ر˘ئاز˘ج˘لا نأا نو˘ب˘˘ت د˘˘كأا˘˘ف
لبقت نلو ،ايبيل رارقتسساب نيينعملا
يف ةحرتقم˘لا لو˘ل˘ح˘لا ن˘ع ا˘هدا˘ع˘بإا˘ب
لمعتسس رئازجلا ناف يلا˘ت˘لا˘بو.ا˘ي˘ب˘ي˘ل

ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
و˘عد˘ت ا˘ه˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو،ا˘˘ه˘˘تد˘˘حوو
ذبنو مهفوف˘سص ع˘م˘ج ى˘لإا ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
لعج يذلا رمألا.ةيجراخلا تÓخدتلا
نا˘سضت˘حا ى˘ل˘ع نور˘سصي ن˘ي˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
تائفلا عيمج عمج˘ي راو˘ح˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
يئاهن لح عسضو لجأا نم ةرحانتملا
دكأا يذلا تقولا يف.ةيبيللا ةمزأÓل
بنا˘ج˘لا نأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ه˘ي˘ف
ةحف˘سص ح˘ت˘ف ى˘لإا ى˘ع˘سسي ي˘سسنر˘ف˘لا

امدعب رئازجلا عم هتاقÓع يف ةديدج
يتلا ةدعاقلا نأا رخأاب وأا لكسشب مهف
رئازجلا عم Óبقتسسم اهدامتعا متيسس
طقف ةلدابتملا ةحلسصملا ةدعاق يه
همسضهت مل يذلا رمألا وهو ريغ ل
لاق اهجراخو اسسنرف لخاد «تايبول»
لئاسسولاو قرطلا ىتسشب لواحت اهنأا
عمجت يتلا تاقÓع˘لا و˘ف˘سص ر˘ي˘كع˘ت
.نيدلبلا

يتلأ ةوعدلأ تصصخو.ةصصاخلأو ةيمومعلأ ةيمÓعإلأ تاصسصسؤوملأ يلوؤوصسم نم ددع عم ةيفحصص ةلباقم سسمأأ نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ سسيئر ىرجأأ
قورصشلأ ةيموي ،ربخلأ ةيموي ،دهاجملأ ةيموي ، ةايحلأ ةانق ،دÓبلأ ةانق ،يمومعلأ نويزفلتلأ ةصسصسؤوم نم لك ةرملأ هذه ةيروهمجلأ ةصسائر اهتهجو

.نأرود نايأديتوكلو يريجلأد رأوصس ول ،يمويلأ
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ندملاب ةرارحلا تاجرد عافترا
نطولل ةيقرسشلا

اشسوشسحم اعافترأ نطولل ةيقرششلأ قطانملأ دهششت
ءأرج نيمداقلأ نيمويلأ لÓخ  ةرأرحلأ تاجرد يف
هيجوت ىلع لمعي برغلاب يوج صضفخنم زكرمت
بوبه عم قرششلأ وحن ةراح لتك وأأ ةيبونج تأرايت
لشصف لÓخ طششنت ام تداع يتلأ «يليهششلأ» حاير
ينطولأ نأو˘يد˘لأ ح˘لا˘شصم بشسح ع˘قو˘ت˘يو.ف˘ي˘شصلأ

02 ةرأرح˘لأ تا˘جرد ىد˘ع˘ت˘ت نأأ ة˘يو˘ج˘لأ دا˘شصرأÓ˘ل
،ةنيطنشسقب ةشصاخ ةيلحا˘شسلأ ند˘م˘لا˘ب ة˘يو˘ئ˘م ة˘جرد
اهل ةرواجملأ تايلولأو صسأرهأأ قوشس ،ةليم ،ةملاق
اعافترأ ةيبونجلأ تايلولأ لباقملاب دهششتشس امك

ةجرد03 براقت ةرأرحلأ تاجرد يف اشسوشسحم
ايجيردت صضافخنلأ يف ةرأرحلأ تاجرد أأدبتو.ةيؤوم
دو˘ع˘تو صضف˘خ˘ن˘ت˘ل مدا˘ق˘لأ تب˘شسلأ مو˘˘ي ن˘˘م ة˘˘يأد˘˘ب
عم يفناج ره˘ششل ي˘ل˘شصف˘لأ لد˘ع˘م˘لأ وأأ ىو˘ت˘شسم˘ل˘ل
ند˘م˘لأ تد˘ه˘شش د˘قو أذ˘ه.مدا˘ق˘˘لأ عو˘˘ب˘˘شسألأ ة˘˘يأد˘˘ب
ةربتعم تايمك طقاشست نطولل ةيبرغلأ  ةيلامششلأ

ةديدشش درب ةجومب ةبوحشصملأ جولثلأو راطمألأ نم
ءا˘˘ف˘˘شصلأ م˘˘ع ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘طرا˘˘˘ف˘˘˘لأ ما˘˘˘يألأ لÓ˘˘˘خ
ة˘شصا˘خ ن˘طو˘لأ تا˘يلو ي˘قا˘ب ع˘ي˘م˘ج رأر˘ق˘ت˘˘شسلأو
ءأوجألأ اهب تداشس يتلأ ن˘طو˘ل˘ل ة˘ي˘قر˘ششلأ ة˘ه˘ج˘لا˘ب
ةرأرحلأ تاجرد يف صسوشسحم صضافخنأ عم ةيعيبرلأ

ندملاب ةيوئم ةجرد51و21 نيب ام تحوأرت يتلأ

ندملاب طقف تاجرد01 ىلإأ تشضفخنأو ةيلحاشسلأ
ن˘م بر˘شست يذ˘لأ درا˘ب˘لأ ءأو˘ه˘لأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘ل˘خأد˘˘لأ
مايألأ لÓخ جولثلأ طقاشست تدهشش يتلأ قطانملأ

±.Ü.ةطرافلأ

ةئبعتو ةنطإوملإ حور ةيوقت ىلإإ فدهي
ةيرئإزجلإ تاقاطلإ

تاءافكلا كارسشإا ةسشقانمل صصاخ ىدتنم
تاعاطقلا فلتخم يف

روتكدلأ ةيرئأزجلأ تأءافكلأ ىدتنم صسيئر دكأأ
ةشصحلأ ىلع افيشض هلوزن ىدل صسمأأ «يلوباغ لداع»
ةانقلأ ريثأأ ربع ثبت يتلأ حابشصلأ فيشض» ةيعأذإلأ
نيتششرو حتف هلÓخ متي ىدتنم ميظنت نع ىلوألأ
فلتخم يف ةيرئأزجلأ تأءافكلأ كأرششإأ ةيلآأ ةششقانمل
يلوباغ لداع فاشضأأو.لبقملأ تبشسلأ موي تاعاطقلأ
حور ة˘يو˘ق˘ت و˘ه ىد˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لأ فد˘˘ه˘˘لأ نأأ
نم عمتجملل ةيرئأزجلأ تاقاطلأ ةئبعتو ةنطأوملأ
اهتبخنو رئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب ل˘شصأو˘ت˘لأ رو˘شسج ثع˘ب ل˘جأأ
ةدأرإأ دوجو ىلإأ ثدحتملأ راششأأو. جراخلاب ةميقملأ
بجوتشست تأءافكلأ كأرششإل رئأزجلأ يف ةيشسايشس
لمعلأ لجأأ نم ةد˘حو˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ ة˘ه˘ب˘ج صسي˘شسأا˘ت
يفو.عمتجملأ ءانبل ةيروهمجلأ صسيئر عم نواعتلأو
ربتعأ رئأزجلأ يف ةحشصلأ عقأو لوح لأؤوشس نع هدر
مأدع˘نل أر˘ظ˘ن ع˘ج˘ششم ر˘ي˘غ ع˘شضو˘لأ نأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ

31 ـب عفد ام وهو ةفيعشضلأ بتأورلأو تأزيفحتلأ

نودوجوم مهنم فلأأ01 نطولأ ةرداغمل بيبط فلأأ
ةينلديشصلأ ةعانشصلأ لاجم يفو.اهدحول اشسنرف يف
جوتنملأ عيجششت ىلإأ «يلوباغ» لداع روتكدلأ اعد
تا˘ير˘ب˘ك ع˘م ةد˘ي˘طو تا˘˘قÓ˘˘ع ط˘˘برو ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
تأدجت˘شسم ر˘خآأ صصو˘شصخ˘ب ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ تا˘ع˘ما˘ج˘لأ
.ةينلديشصلأ ةعانشصلأ
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يئإدتب’إ روطلإ ذيمÓت نشس يف تشسيل عيشضإوم ةيوبرت فإرطأإ لوإدت بقع

ديدج نم تاداقتنلا ةراثإل دوعت يناثلا ليجلا بتك

 اهإوتشسم ىلع تامدخلإ يدرتو لامهإ’إ هومشس امب إديدنت/ لجيج

 ةيجاجتحا ةفقو نوميقي «دمحم وداسص » ةيعماجلا ةماقإلا ةبلط
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ا˘هرود˘ب ه˘تد˘ق˘˘ت˘˘نأ يذ˘˘لأ و˘˘هو
كلهتشسملأ ةيامحل ةينطولأ ةمظنملأ
د˘يد˘ج˘لأ ر˘يزو˘لأ ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
جأردإأو بتكلأ هذه يف رييغت ثأدحإأ

ن˘˘˘شس ع˘˘˘م بشسا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ت ع˘˘˘ي˘˘˘شضأو˘˘˘م
ةمظنملأ هترششن ام بشسحو .لافطألأ
ىلع كلهتشسملأ ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

نإاف «كوبشسيا˘ف˘لأ» ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص
ةر˘يزو˘لأ د˘ه˘ع ي˘ف ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ةرأزو
د˘ق «ط˘ير˘ب˘غ ن˘ب ة˘يرو˘ن» ة˘ق˘با˘˘شسلأ
نشس بشسانت ل عيشضأوم ىلإأ تأاجل
اهباع˘ي˘ت˘شسأ م˘ه˘ن˘كم˘ي لو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ
يئأدتبلأ ذيمÓتب قلعت اميف ةشصاخ,
ةمظنم تلءاشستو .ىلوألأ تأونشسلل

يف انؤوانبأأ له» :كلهتشسملأ ةيامح

رثاكتلأ عيشضأومل ةجاحب نشسلأ أذه

جمانرب ىلإأ ةريششم.«؟تانأويحلأ دنع

أذهل اهلوانتو ، يئأدتبأ ةيناث ةنشس

ءا˘ي˘لوأأ ل˘شصأو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب عو˘˘شضو˘˘م˘˘لأ

ذيمÓتلأ ءايلوأأ دقتنأو .اهب ذيمÓتلأ

يعام˘ت˘جلأ ل˘شصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ر˘ب˘ع

با˘ت˘ك ي˘ف ة˘جرد˘م˘لأ ع˘˘ي˘˘شضأو˘˘م˘˘لأ

اهنأأ أوعمجأو يئأدتبأ ةيناثلأ ةنشسلأ

نيبلاطم ،ذيمÓتلأ نشسو بشسانتت ل

مءÓتي امب يشسأردلأ جمانربلأ رييغتب

جما˘نر˘ب˘لأ نأأ ن˘يد˘كؤو˘م ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘هو

يف لفطلأ ءايح ىلع ءاشضقلل ىعشسي

ل ءايششأأ هميلعت لÓخ نم هرغشص

يف .نشسلأ أذه يف اهفرعي نأأ بجي

هر˘ي˘كف˘ت ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ بج˘ي تقو

صسف˘˘ن ي˘˘هو .م˘˘ي˘˘ل˘˘˘شسلأ ط˘˘˘ي˘˘˘شسب˘˘˘لأ

ن˘˘ع ترد˘˘شص ي˘˘ت˘˘لأ تأدا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلأ

نو˘مو˘ق˘ي م˘ه˘نأأ ن˘ير˘ي˘ششم ةذ˘تا˘شسألأ

نوري يتلأ صسوردلأ صضعب ميدقتب

م˘ه˘فو با˘ع˘ي˘ت˘شسأ ةرد˘ق قو˘ف˘ت ا˘ه˘نأأ

نيدكؤوم ،يحطشس ل˘كششب ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لأ

ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘شص نود˘ج˘ي م˘ه˘˘نأأ

صسرد˘˘˘˘˘ك صسورد˘˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘˘ه حر˘˘˘˘˘˘شش

ة˘ي˘نا˘ث ة˘ن˘شسل˘ل ه˘جو˘م˘لأ «ر˘˘ثا˘˘كت˘˘لأ»

ىلإأ ةراششإلأ ردجتو .Óثم يئأدتبأ

ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ن˘شسلأ ة˘با˘ت˘ك ل˘م˘˘ح˘˘ي ه˘˘نأأ

دمحأأ ناك «اهيف ءاج ةرقف يئأدتبأ

ةيرقلأ لوقح نم لقح يف لوجتي

هيلع ىقلأأ ،راقبأÓل ايعأر فداشصف

كل˘ت بب˘˘شس ن˘˘ع ه˘˘لأا˘˘شسو ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

نم اهعمشسي يتلأ ةبيرغلأ تأوشصألأ

ىرت لواشست صصنلأ لمحو ،راقبألأ

مت امك ،دمحأل يعأرلأ ةباجإأ يه ام

لؤواشستب ةقفرم روشصب صصنلأ قافرإأ

أذام˘ل؟ صسووا˘ط˘لأ ر˘ئا˘ط ل˘ع˘ف˘ي أذا˘م

ىلع ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لأ مز˘لأأ ا˘م ؟كلذ ل˘ع˘ف˘ي

ةرتف يف هكولشسب نأويح لك طبر

نأويح لك نأأ ديكأاتلأ دعب رثاكتلأ

ةرتف يف ةشصا˘خ تا˘ي˘كو˘ل˘شسب مو˘ق˘ي

تأوشصأأ ا˘ه˘شضع˘ب رد˘شصت˘ف ر˘ثا˘كت˘لأ

ىثنألأ ن˘م بر˘ق˘ت˘لا˘ب مو˘ق˘ت ىر˘خأأو

˘مو˘˘ق˘˘ت ىر˘˘خأأو ، ل˘˘يذ˘˘لأ كير˘˘ح˘˘تو

ردشصت ىرخأأو فقوت نود ءأوملاب

˘ما˘مأأ ة˘كر˘ح˘لأ ةر˘ث˘ك ع˘˘م Ó˘˘ي˘˘ه˘˘شص

ىلع بعشصي اهلك رومأأ يهو.ىثنألأ

رو˘ط˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل ط˘ي˘شسب˘لأ ل˘ق˘˘ع˘˘لأ

بشسح ا˘˘ه˘˘با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘˘شسأ ي˘˘˘ئأد˘˘˘ت˘˘˘بلأ

.ةذتاشسألأ
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ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ما˘قإلأ ة˘ب˘˘ل˘˘ط مد˘˘قأأ
يعماجلأ بطقلاب يلع دمحم وداشص
ةماقإأ ىلع صسمأأ لجيجب تشسوشسات
هومشس امب أديدن˘ت ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو
اهنوششيعي يت˘لأ ة˘ئ˘ي˘شسلأ فور˘ظ˘لا˘ب

هفرعت امو ةماقإلأ هذه ىوتشسم ىلع
يدرت نم مه˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

ةدع˘شصألأو تا˘يو˘ت˘شسم˘لأ ل˘ك ى˘ل˘ع
اعم˘ج˘ت نو˘ب˘شضا˘غ˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ما˘قأأو.
لخدم ىوتشسم ىلع صسمأأ ايجاجتحأ
تاتفل ةد˘ع ه˘لÓ˘خ أو˘ق˘ل˘ع ة˘ما˘قإلأ

هذه لخدم ىوتشسم ىلع تأراعششو

تأرابع اهيلع تبتك يتلأو ةريخألأ

ه˘ششي˘ع˘ي يذ˘لأ ع˘شضو˘لا˘ب دد˘ن˘ت ةد˘˘ع

نوشضرعتيامو ةماقإلأ هذهب ةبلطلأ

نيب نمو ، صشيمهتو ةرقح نم هل

لخدم ىلع تب˘ت˘ك ي˘ت˘لأ تأرا˘ب˘ع˘لأ

صسي˘˘ي˘˘شستل ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شسل » ة˘˘ما˘˘˘قإلأ

» ةرابع أذكو » صسيئرلأ وه بلاطلأ

طخ بلا˘ط˘لأ ، ةر˘ق˘ح˘ل˘لل م˘ل˘ظ˘ل˘لل

ىرخأأ تأرا˘ع˘شش ن˘ع كي˘ها˘ن «ر˘م˘حأأ

د˘يد˘ن˘ت˘لأ ة˘˘نا˘˘خ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك تب˘˘شص

هذهب ةبلطلأ اهششيعي يتلأ فورظلاب

بشسح ه˘ل نو˘شضر˘ع˘ت˘يا˘˘مو ة˘˘ما˘˘قإلأ

تاق˘يا˘شضمو م˘ل˘ظ ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ

نيشسحتب ةرركتملأ مهتبلاطم ببشسب

مغرلأ ىلع ةماقإلأو صشيعلأ فورظ

فراششي يعماجلأ مشسوملأ نوك نم

. يناثلأ هفشصن كأردأ ىلع

تاجا˘ج˘ت˘حإلأ هذ˘ه تن˘مأز˘تو أذ˘ه

نم ة˘عا˘شس84 د˘ع˘ب تءا˘˘ج ي˘˘ت˘˘لأ

لخأد ايفوتم ةبلطلأ دحأأ ىلع روثعلأ

تشسوشسات ةيعماجلأ ةماقإلاب هتفرغ

ءاقللأ عم دحأأ هيلأ هبتني نأأ نود4

عم لجيج ةعماج ريدم هيلأ اعد يذلأ

ة˘يلو˘لا˘ب مÓ˘عإلأ ل˘ئا˘شسو ي˘ل˘ث˘م˘˘م

ى˘ل˘ع ءا˘˘ع˘˘برألأ صسمأأ د˘˘ق˘˘ع يذ˘˘لأو

بطقلا˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ةدا˘م˘ع ىو˘ت˘شسم

ريد˘م˘لأ ه˘شصشصخ يذ˘لأو يز˘كر˘م˘لأ

ة˘يؤور˘لأ ح˘ي˘شضو˘ت ل˘جأأ ن˘م د˘يد˘ج˘˘لأ

ي˘ت˘لأ ل˘ئا˘شسم˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلأ نأا˘˘ششب

ةيعماجلأ ةرشسألأو ةبلطلأ لاب لغششت

تأءأرجإلأ نع ةذبن ميدقتو ةيلولاب

ةعماجب ءاقترلأ ل˘جأأ ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ

تأونشس دع˘ب ل˘شضفألأ و˘ح˘ن ل˘ج˘ي˘ج

ن˘ير˘يد˘م˘ب تف˘شصع ي˘ت˘لأ ط˘ب˘خ˘ت˘˘لأ

. ةزيجو ةرتف فرظ يف ةعماجلل

نايلغو ديعشصت نم رجني دق امم تاعبت ةيبرتلإ ةرإزو تلمح

ةسسوملم ةيلمع لولح داجيإاب بلاطت نييوبرتلا نيدعاسسملا ةيقيسسنت
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ن˘يد˘عا˘˘شسم˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت تعد
اهيطرخن˘م ن˘يو˘بر˘ت˘لأ ن˘ي˘فر˘ششم˘لأو
هذه يف ةشصاخ مئأدلأ دأدعتشسلأ ىلإأ
ةما˘ه˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘ف˘شصو ي˘ت˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ

امدق يشضملل ةلشصافلأو ةيلشصفملأو
ةيديع˘شصت˘لأ تأرا˘ي˘خ˘لأ ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع
ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ ا˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت و˘ح˘˘ن
نيقلمتملاب مهتفشصو نمم ترذحو
ر˘ي˘غ ل˘ع˘ف ةدر ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ت˘˘م˘˘لأو
.ةقوبشسم

تقلت اهل نا˘ي˘ب ي˘فو ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لأ
تب˘لا˘ط ه˘ن˘م ة˘خ˘˘شسن (ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خأ)
دفأولأ اهشسأأر ىلعو ةيشصولأ ةرأزولأ
ةشسوملم ةيلمع لولح داجيإاب ديدجلأ
ةلمحم كلشسلأ بلاطم فشصني امب
دق د˘ي˘ع˘شصت ن˘م ر˘ج˘ن˘ي د˘ق ا˘م ا˘ها˘يإأ

.عيمجلأ مدخي ل هنأأ تلاق لوطي

نإأ»: نا˘ي˘˘ب˘˘لأ تأذ ي˘˘ف تد˘˘كأأو
ةلحرم رئأزجلأ اهتششاع يتلأ ةلحرملأ

نأأو قبشسي مل اهخيرات يف ةمشساح
يفو لÓقتشسلأ ذ˘ن˘م د˘ل˘ب˘لأ ا˘ه˘ب ر˘م
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘مزأا˘˘ت˘˘م˘˘لأ عا˘˘˘شضوألأ ل˘˘˘ظ
أذ˘ه ءا˘ن˘بأأ ن˘م ا˘نر˘ي˘غ˘ك ا˘ها˘˘ن˘˘ششيا˘˘ع
رعشش ام˘ك ا˘نر˘ع˘شش بي˘ب˘ح˘لأ ن˘طو˘لأ

انربتعأو ةري˘ب˘ك ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘ب ا˘نر˘ي˘غ
ايدئاقع ابجأو نطولأ ىلع ظافحلأ

نامشضو أأوشسألأ بنجت ىلع لمعلأو
ة˘يو˘لوأأ ة˘ط˘˘ل˘˘شسل˘˘ل صسل˘˘شس لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ
أأزجتي ل أءزج انرابتعاب ،تايولوألأ

مهي ام انمهي ينطولأ جيشسنلأ نم

 .«مهشصخي ام انشصخيو نييرئأزجلأ

عم ايششا˘م˘ت»: نا˘ي˘ب˘لأ فا˘˘شضأأو

ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لأ نإا˘ف ع˘ئا˘قو˘لأ

نييوبرتلأ نيفرششملأو نيدعا˘شسم˘ل˘ل
أرمأأ عاشضوألأ هيلإأ تلآأ ام ربتعت ذإأ

وه ام ىلع هعم لماعتلأ بجو اعقأو
ةددجتمو ةديدج ةطحم يفو هيلع
قرششلأ نم تايلو رششع اهترشضح
ءانبلأو داجلأ صشاقنلأ دعبو يرئأزجلأ

،تا˘حأر˘ت˘قلأ ءأد˘بإأو ىؤور˘لأ لدا˘ب˘تو
لوأأ عا˘م˘جإلا˘ب نور˘شضا˘ح˘لأ صصل˘˘خ
تا˘ي˘لآلأو ل˘ب˘شسلأ ل˘ما˘ك جا˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘ب
ةمكحو ءوده لكبو انوناق ةحاتملأ
ةظفاحملل مأدقإلأو ةميزعلأ اهيذغُت

اهيف ةعجر ل يتلأ تابشستكملأ ىلع
ن˘م ل˘كشش يأا˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع لزا˘˘ن˘˘ت ل و
دق هنأأ ىلع عيمجلأ دكأأو .لاكششألأ

تقولأ ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزول حنُم
ى˘لإأ ة˘لا˘شسر ي˘˘فو ةدا˘˘يزو ي˘˘فا˘˘كلأ
ةرأزو˘لأ صسأأر ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لأ د˘فأو˘لأ
ةيشضق مامأأ هعشضو انيلع بجو يذلأ

نييوبرتلأ نيفرششملأ و نيدعاشسملأ

ف˘ل˘م˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ة˘يو˘شست˘لأ ا˘هزر˘˘بأأ

دعا˘شسُ̆مو د˘عا˘شسُ̆م لأوز˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘يآلأ

موشسرملأ Óيعفتو ةيبر˘ت˘ل˘ل ي˘شسي˘ئر

هرا˘˘طإأ ي˘˘˘ف41-662 ي˘شسا˘˘ئر˘˘لأ

نيمثتو هلجأل َدِجُو يذلأ ينوناقلأ

تأدا˘˘ه˘˘ششلأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ ةر˘˘ب˘˘خ˘˘˘لأ

نيفرششملأو نيدعاشسملل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

تلÓ˘ت˘خأ ة˘ج˘لا˘ع˘مو ن˘ي˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لأ

ا˘م˘ب صصا˘خ˘˘لأ ي˘˘شسا˘˘شسألأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

ن˘˘يد˘˘عا˘˘˘شسم˘˘˘لأ قو˘˘˘ق˘˘˘ح ن˘˘˘م˘˘˘شضي

ءاج امب Óمع نييوبرتلأ نيفرششملأو

ةيقيشسنتلأ اهتملشس يذلأ فلملأ يف

صسيئر هنشسحتشسأ و ةرأزولل ةينطولأ

يف ةدرأولأ تلÓتخلأ ةشسأرد ةنجل

.صصاخلأ نوناقلأ

 ةلمعلإ قوشسب هتميق ىلع وروأ’إ ظفاحي اميف

 ةبانعب ءادوسسلا قوسسلاب دحاولا مارغلل جد0007 ىلإا بهذلا رعسس عافترا
ةدايز ىلإأ راجتلأ هعجرأأ ام وهو مأرغلل جد0007 و0086 ىلإأ دروتشسملأ رعشس لشصوو جد0006 يلحملأ بهذلأ نم دحأولأ مأرغوليكلأ رعشس غلب ثيح ةبانعب ءأدوشسلأ قوشسلاب اعافترأ بهذلأ راعشسأأ تدهشش

ام حوأرتي ناك ثيح طقف عيباشسأأ وةع ذنم دروتشسملأو يلحملأ نيعونلل ةبشسنلاب جد00001 يلأوحب عفترأ مأرغلأ رعشس نأأ املع رهششأأ ةدع ذنم تبهتلأ يتلأ راعشسألأ ىلع رثأأ امم ةنهأرلأ ةرتفلأ لÓخ بلطلأ

لبق ىرخأأ جد065 ـب بهذلأ راعشسأأ تعفترأ نأأو قبشس دق ناكو طقف جد0056 ىلإأ0046 ءأدوشسلأ قوشسلاب دروتشسملأ بهذلأ رعشس زواجتي مل اميف يلحملأ بهذلاب صصاخلأ مأرغلل0095 ىلإأ0075 نيب

دوكرلأ ةرتف ءاشضقنأ ةجيتن ةنهأرلأ ةرتفلأ لÓخ عافترلأ دواعتل فيرخلأ رهشش ةيأدبو طرافلأ فيشصلأ ةياهن تشضفخنأ دق تناك بهذلأ راعشسأأ نأأ املع يشسايق فرظ يف ةدايز جد0001 عومجملأ يف يأأ رهششأأ

نأأ دعب رهششأأ ةدع ذنم0089و0059 نيب ام حجرأاتي ثيح  ةميقلأ صسفن ىلع ىلوألأ ةجردلاب وروألأ ةلمعلأ قأوشسأاب ظفاحي لباقملاب.يراجلأ ماعلأ لÓخ فيشصلأ لشصف لولح لبق بهذلأ ىلع بلطلأ ةدايزو

دودح غلب نيأأ ةطرافلأ تأونشسلأ صسكع ةنشسلأ ةيأدب ذنم افلأأ02 نود ام رقتشستل رهششأأ ةدع ذنم تعجأرت دق وروألأ راعشسأأ تناكو دح ىشصقأاك فلأأ02 فيرخلأ رهشش ةيأدبو فيشصلأ لشصف لÓخ غلب دق ناك

وهو يشسنوت رانيد ةئم لكل جد0085 ىتحو0095 ىلإأ صضفخنأ اميف يشسنوت رانيد ةئم لكل جد0006 دودح يف  يشسنوتلأ رانيدلأ رقتشسأ اميف وروأأ ةئم لك لباقم يرئأزج رانيد فلأأ32 ةياغ ىلإأ افلأأ22

.ةبانعب ةلمعلل ءأدوشسلأ قأوشسألاب يشسنوت رانيد ةئم لكل جد0007 ىدعت دق يشسنوتلأ رانيدلأ ناك ثيح هعون نم لوألأ رايهنلأ
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ةشصاخ ،يئإدتب’إ ذيمÓت نشس يف تشسيل عيشضإوم ةيوبرت فإرطأإ ةدع لوإدت بقع ديدج نم داقتن’إ ريثتل يناثلإ ليجلإ بتك ةيلاكششإإ تداع
.يئإدتبإ ةيناثلإ ةنشسلل مولعلإ ةدام يف رثاكتلاب قلعت ام
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ميتنشس نويلم033 ةقرشسب
  ةنتابب

ةيلو نمأاب ةيئانجلا ةقرفلا حلاصصم تنكمت

13 رمعلا نم غلبي سصخصش فيقوت نم ،ةنتاب
ىوكصش ىلع ءانب كلذو ،ابئاصضق قوبصسم ةنصس

ةنصس73 رمعلا نم غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘صش ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت
،ة˘قر˘˘ف˘˘لا تاذ˘˘ل ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
لاط يذلا ةقرصسلا لعفل هصضرعت سصوصصخب

نم ميتنصس نويلم033 ـب ردقي ايلام اغلبم
ي˘ح ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ر˘صسكلا˘ب ه˘ت˘ب˘كر˘˘م ل˘˘خاد
ةحلصصملا تحتف رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب˘ب ر˘صصن˘لا
مت تايرحتلا فيثكت دعبو ةيصضقلا يف اقيقحت
مامأا هميدقت متو هبتصشملا فيقوت اهلÓخ نم
.قيقحتلا تاءارجا ءافيتصسا دعب ةيلحملا ةباينلا
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اينيشص Óماع سسهدت ةفارج
رايشسلا قيرطلا عورششمب

    فراطلاب
هفتح ينيصص لماع ءاعبرألا سسمأا حابصصيقل

بر˘غ قر˘صش را˘˘ي˘˘صسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا عور˘˘صشم˘˘لا˘˘ب
ميلقإل ةعباتلا ةني˘صشم˘لا ةا˘م˘صشم˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
هتصسهد نأا د˘ع˘ب فرا˘ط˘لا˘ب يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب

ةل˘ما˘ع˘لا راد˘ي˘صسو˘ك ة˘صسصسؤو˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘فار˘ج
يني˘صص ي˘ب˘ن˘جأا ة˘ي˘عر ة˘ي˘ح˘صضلا .عور˘صشم˘لا˘ب

35 رمعلا نم غلبي عورصشملاب لماع ةيصسنجلا
تل˘ف˘كت د˘قو نا˘كم ن˘ي˘ع˘ب ي˘˘فو˘˘ت ن˘˘يأا ة˘˘ن˘˘صس
ىلإا ه˘ت˘ث˘ج ل˘ق˘ن˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم

. يديهم نبب يحصصلا عاطقلا
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ةدكيكصس

و رايلم نم رثكأاب ةيلام ةرغث
ةيباط نيع ديربب فشصن

سسولامتب
علطم ةدكيكصس ةيلوب ديربلا ةيريدم تمدق
ةرغث فاصشتكا اهدافم ىوكصش يراجلا ماعلا

ترصشاب ثيح ،ةيباط نيعب ديربلا زكرمب ةيلام
ينطولا كردلا ةقرف ةيصضقلا يف تاقيقحتلا

5.1 سسÓتخا  مت هنأا تفصشكو سسولامت ةيدلبل
تركذ و.نئابزلا تاباصسح ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م
ةمكحم ىدل  ةيروهمجلا ليكو نأا تامولعم
ديرب سضباق عاديإاب رمأا دق ةيئادتبإلا سسولامت
راظتنا يف ،تقؤوملا سسبحلا ةيباطلا نيع  ةيرق
غلابم بحصس سصوصصخ˘ب تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ءا˘ه˘ت˘نا

.نئابزلا ةدصصرأا نم ةيلام
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دارفأا ع˘برأا ن˘م نو˘كت˘ت ة˘با˘صصع˘لا
لازي ل اميف ةثÓث فيقوت مت ثيح
ىلع اءانب ةيلمعلا تءاج و ،نطلا

موقت ةكبصش دوجوب ديفت تامولعم
،ةروزملا ة˘يد˘ق˘ن˘لا قاروألا ج˘يور˘ت˘ب

دارفأا  دحأا عبتت و دصصرت مت ثيح
و سسبلت ةلاح يف  هفيقوت و ةباصصعلا
هعم قيقحتلل نملا رقم ىلإا هدايتقا
،اهتهجو و قارولا هذه ردصصم يف

ي˘ح˘˘لا  ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي ه˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت و

فورعملا ناديز ي˘ح˘ل˘ط ير˘صضح˘لا

ملك7 دعب ىلع عقاولا نامرج يحب

سشيتفت مت ا˘م˘ك ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م ن˘م

ةيروهمجلا ل˘ي˘كو ن˘م نذإا˘ب ه˘لز˘ن˘م

قيقحتلا دعب و ،ةملعلا ةمكحم ىدل

ن˘يذ˘لا ه˘ئا˘كر˘˘صش ن˘˘ع ف˘˘صشك ه˘˘ع˘˘م

جرب و ةليم يتيلو نم نوردحني

رمأا رادصصتصسا مت ثيح ،جيريرعوب

ة˘م˘هاد˘م و سصا˘صصت˘˘خلا د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ب

تر˘ف˘صسأا و ،ءا˘كر˘صشلا ءلؤو˘ه لزا˘ن˘م
ةيدلب نم باصش فيقوت نع ةيلمعلا
سشيتفت مت و ةليم ةيلوب تنانجات
سصاصصتخلا ديدمت مت امك ،هلزنم
و جيريرعوب جرب ةيلو ىلإا كلذك
هلزنم سشيتفت و يناث باصش فيقوت
ةيلولا  سسفن نم هليمز لازي ل اميف
ةيلمعلا ترفصسأا امك ،رارف ةلاح يف
لمعتصست يلآا مÓعإا ةزهجأا زجح نع
نم ةيمك زجح و ريوزتلا ةيلمع يف
يتئيف نم ةروزملا ةينطولا ةلمعلا

غلبم˘لا رد˘ق و ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ي˘ف˘لأا

ميتنصس نويلم001 رثكأاب زوجحملا

.ةروزم

ةيئازج رصضاح˘م ر˘ير˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح

راهن مهميدقت و ةثÓثلا نيفوقوملل

ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا سسما

عمت˘صسا يذ˘لا و ،ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب

قيقحتلا يصضاق ىلع مهلاحأا و مهيلا

ردصصأا  و مهعم قيقحتلا رصشاب يذلا

.تقؤوملا سسبحلا مهعاديإاب ارمأا

 ةروزم نويلم001 نم ديزأأ زجحي فيطصسب ةملعلأ نمأأ

دÓبلا قرششب طششنت ةيدقنلا قاروألا جيورت و ريوزتل ةينطو ةكبششب ةحاطإلا
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ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘مأا˘ت ل˘ي˘ب˘˘صس ي˘˘ف
، ة˘صصا˘خ˘لاو ة˘ما˘ع˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو
طاصسوأا يف ةنينأامطلا نم وج قلخو
ةيلو نمأا حلاصصم تنصش  عمتجملا
تامهادم ،سسما موي سسارهأا قوصس
ءادوصسلا طاقنلا نم ديدعلل ةهجوم
م˘ي˘ل˘قإا ل˘˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘هو˘˘ب˘˘صشم˘˘لاو
تكراصش دق و ، ةيلولا سصاصصتخإا
قرفلا ديدع ة˘م˘هاد˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ةيلولا نمأاب ةيتايلمعلا حلاصصملاو

نم اي˘طر˘صش761 ـب رد˘ق داد˘ع˘ت˘˘ب
اهل تر˘خ˘صس ا˘م˘ك ، بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةصصاخلا ةيدام˘لا تا˘نا˘كمإلا ع˘ي˘م˘ج
تاي˘ل˘م˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو تÓ˘خد˘ت˘لا˘ب

ن˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘ل ، ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘صشلا

مهيف اهبتصشم اصصخصش121 فيقوت

نيأا ةيلولا نمأا رقم ىلإا مهليوحتو

ةينمألا ةبقارم˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل او˘ع˘صضخأا

ع˘˘م ، ة˘˘˘يد˘˘˘صسج˘˘˘لا تا˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لاو

نيد˘فاو˘لا ن˘م ة˘ب˘كر˘م86 ة˘ب˘قار˘م

قو˘صس ة˘يلو م˘ي˘ل˘قإل ن˘يردا˘˘غ˘˘م˘˘لاو

م˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا تاذ ي˘˘˘ف و . سسار˘˘˘هأا

عصضو متيل ، ةيران ةجارد12 ةبقارم

ع˘م ، يد˘ل˘ب˘لا ر˘صشح˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ت˘˘جارد

ةبصسنلاب ةيرورم ةفلاخم81 ريرحت

تاميظنتلا فل˘ت˘خ˘م˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل

،رورملا ةكرحل ةمظنملا دعاوقلاو

ف˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

، ة˘لاد˘ع˘لا ن˘˘م ن˘˘يرا˘˘ف ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش

ةيئاصضق ماكحأا امهقح يف تردصص

ا˘يا˘صضق ي˘ف ا˘م˘ه˘طرو˘ت˘ل سسب˘˘ح˘˘لا˘˘ب

تاءارجإلا ذاختا متيل ، ماعلا نوناقلا

فيقوت مت امك ، امهقح يف ةينوناقلا

ةهو˘ب˘صشم˘لا ن˘كا˘مألا د˘حأا˘ب سصخ˘صش

و سصار˘قألا ن˘م ة˘ي˘م˘˘ك ه˘˘تزو˘˘ح˘˘بو

يف اهجوري ناك ةيلقعلا تارثؤوملا

ر˘خآلا و˘ه م˘ت˘ي˘ل ، با˘ب˘˘صشلا طا˘˘صسوأا

ن˘مأا ر˘ق˘م ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘تو ه˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختإل ةيلولا

نأا˘˘صشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

ةيلمع نأا ىلإا ةراصشإلا ردجت    .

ى˘˘ل˘˘ع تج˘˘مر˘˘ب ا˘˘صضيأا ة˘˘م˘˘هاد˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘نا˘م˘˘ث˘˘لا ر˘˘ئاود˘˘لا ن˘˘مأا ىو˘˘ت˘˘صسم

سسارهأا قوصس ةيلو نمأل نيعباتلا

ترفصسأاو مهصصا˘صصت˘خإا م˘ي˘لا˘قأا ر˘ب˘ع

ن˘˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘ف

اه˘ب˘ت˘صشم ا˘صصخ˘صش051 ل˘يو˘˘ح˘˘ت

سصاخصشأا50 ف˘ي˘قو˘ت ع˘م  م˘˘ه˘˘ي˘˘ف

ةرداصصو ، ةددعتم اياصضق نيطروتم

سسبحلاب ةيئاصضق ماكحأا مهقح يف

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تا˘˘مار˘˘˘غو

تاءارجإلا ذاخ˘تإا م˘ت˘ي˘ل ، ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ة˘يا˘غ ى˘لإا م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ةيئاصضقلا تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت

تا˘ي˘ل˘م˘ع تل˘ل˘ك ا˘م˘ك ، ة˘صصت˘خ˘م˘لا

ة˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘قار˘˘˘˘˘˘مـب ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘هاد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا

ر˘ير˘ح˘ت ع˘م ة˘ب˘كر˘م09 سشي˘ت˘ف˘تو

ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘يرور˘˘˘م تا˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م

.نيفلاخملا

 ةيلولا ميلقإا ربع تامهادم نششي سسارهأا قوشس ةيلو نمأا
 مهيف هبتششملا سصاخششألا نم ديدعلا فيقوت عم
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لهاجت يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل

نا˘˘كصس جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا نو˘˘˘لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘لا

قيرطلا او˘ق˘ل˘غأانيذلا سسب˘ل˘حو˘ب

ءاثÓ˘ث˘لا سسمأا را˘ه˘ن7 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا

وأا م˘ه˘ع˘م ثد˘ح˘ت˘لا او˘˘لوا˘˘ح˘˘ي م˘˘لو

يصضق˘ي˘ل ،ق˘ير˘ط˘لا ح˘ت˘ف˘ب م˘ه˘عا˘ن˘قإا

عراصشلا يف ءاصضيب ةليل نوجتحملا

نولصصاوي و

مامأا قيرط˘لا ق˘ل˘غ ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘ل

و.نينطاو˘م˘لا تا˘كر˘ح˘ت و ح˘لا˘صصم

يلع ةيرق ناكصس نمتارصشعلا ناك

دق سسبلحوب مصساب ةفورعملا ةليزه

نيب ط˘بار˘لاقيرطلا ق˘ل˘غ˘ب او˘ما˘ق

و نابلو ينب و بوطلا ما تايدلب
ةمصصاعو سشورحلاب سشيغزم يديصس

نيببصست˘م حا˘ب˘صصلا ذ˘ن˘م ،ة˘يلو˘لا
نم ،رورملا ةكرحل ةريبك ةلقرع يف

طبر بايغ يف مهتاناعمغيلبت لجأا

ءا˘˘م˘˘لا و ،زا˘˘غ˘˘لا ة˘˘كب˘˘صشب نا˘˘كصسلا

نيجتحملاسضع˘ب لا˘ق و بور˘˘صشلا

نم ةاناعملا نم اريثك اومئصس مهنأا

نأا و ،ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأا

عيزوت ةكبصشب مهتانكصس طبر رخأات
مهتايح ىلع ريبك لكصشب رثأا زاغلا

.ةيمويلا

نم ربكألا ءزجلا نوصضقي ثيح
زاغ تاروراق نع ا˘ث˘ح˘ب م˘ه˘تا˘ي˘مو˘ي

توزاملا نم رتل بلجوأا ناتوبلا

نيذلا نوجتح˘م˘لا ىر˘ي و ،ة˘ئ˘فد˘ت˘ل˘ل

عم تاصشوا˘ن˘ميف م˘ه˘صضع˘ب ل˘خد

نم بوبنألا برق نأا ،قيرطلا يرباع

نمنا˘ك يذ˘لا ر˘مألا ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ت˘˘صشم

ليصصوت ةيلمع لهصسي نأا سضرتفملا

 . مهلزانمل زاغلا

دوعولاذيفنت رخأات نير˘كن˘ت˘صسم

سسحأا و ،قباصسلا يف مهل تمدق يتلا

كلت ديصسجتل مهيعاصسم نأا ناكصسلا

،تقولا رورم عم ترخبت ،ةيلمعلا

هذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا م˘ه˘ب ىدأا يذ˘˘لا ر˘˘مألا

نأا ملعلا ع˘م. ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلةكرحلا

تدافتصسا سشيصشدلا زاجمأا م˘ه˘ت˘يد˘ل˘ب

يديصسةرا˘˘˘ج˘˘˘لا و زا˘˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘˘م

مهيلع رمي بوبنألا لعج ام،سشيغزم

.هنم اوديفتصسي نأا نود

ةيجاجتحلا ةكر˘ح˘لاترطصضاو

لك سسبلحو˘ب نا˘كصس ا˘هدد˘ج˘ي ي˘ت˘لا

يقئاصس زاغلاو ءاملا لجأا نم ةرم

نيع قير˘ط دا˘م˘ت˘عا ى˘لإا تÓ˘فا˘ح˘لا

ةمصصاعبقاحتللا لجأا نم نايزوب

بصضغ ى˘˘˘˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘˘لا

ءاصضق ى˘ل˘ع م˘هر˘خأا˘ت˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

قلغ رمتصساو،مهلاغصشاو مهحلاصصم

ل˘ه˘ف،ءا˘صسم˘لا ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

مهلهاجتنولوؤوصسملا ل˘صصاو˘ي˘صس

قلغ مهعم رمتصسيل ناكصسلا بلاطمل

.نمثلا نطاوملا عفدي و قيرطلا

نمثلأ نوعفدي نونطأوملأ و جاجتحلأ أولهاجت نولوؤوصسملأ

ةدكيكشس و سشورحلا قيرط نوقلغي سسبلحوب ناكشس

ةيلمعلأ ،ةينطولأ ةلمعلأ جيورت و ريوزت يف ،ةصصصصختم قرصشلاب طصشنت ةينطو ةكبصشب ةملعلأ ةرئأد نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ رصصانع تحاطأأ

.اهزجح مت يتلأ ةروزملأ ةيدقنلأ قأروألأ ةيمكل اهعون نم ةديرف دعت

ةنتابب تاعاطقلاو بترلا فلتخم يف افظوم972 جامدإا
نم افظوم972 نم ديزأا جامدإا ةيلمع ىلع يدمحم ديرف ةنتاب ةيلو يلاو،لوألا سسمأا ءاصسم فرصشا

نيديفتصسملا تاداهصشلا يلماح بابصشلا ةدئافل ،ةيرادإلا تاعاطقلا فلتخم ىوتصسم ىلعو بترلا فلتخم
مقر يذيفنتلا موصسرملل اقيبطت كلذو ،يعامتجلا جامدإلاو ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاصسملا يزاهج نم

51 يف ةخرؤوملا52 مقر ةكرتصشملا ةيرازولا ةميلعتلاو،9102 ربمصسيد80 يف خرؤوملا633/91

اناصسحتصسا تقل يتلا ةيلمعلا يهو ،روكذملا يذيفنتلا موصسرملا قيبطت تايفيكل ةددحملا9102 ربمصسيد
ةفصصب تاعاطقلا فلتخم يفو بترلا فلتخم لمصشتل ةيلمعلا لصصاوتت نأا ىلع ،نيجمدملا فرط نم اريبك
يتلا جامدإلا ةيلمع ةيصشعو ةبصسا˘ن˘م˘لا˘ب ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘فو ،جا˘مدإÓ˘ل ةدد˘ح˘م˘لا تا˘يو˘لوألا ق˘فو ة˘ي˘ج˘يرد˘ت
ةبصسنلاب ةيزمرلا تللدلا نم ريثكلا لمحت يتلا ةيلمعلا هذه ةيلولا يلاو نمث ةنتاب ةيلو اهتنصضتحا
ةيقرت يف مصساحلا مهماهصسإا نم نوغرفتي اوداك ام نيذلاو ،اهنم نيديفتصسملا نيفظوملاو تافظوملل
مزعلا مهيف ددج امك ؛هتنرصصعو يمومعلا قفرملا ريصس لاجم يف ةليلج تامدخ ميدقتو يرادإلا لمعلا

يتلا ةيرادإلا ةيمنتلا معدو ،نينطاوملابِ قِئاsللاو لثمألا لفكتلا يف ةلاعفلا ةمهاصسملاو ةرادإلا معد ىلع
.تاعاطقلا فلتخم ربع قاصسو مدق ىلع ةيراجلا جامدإلا ةيلمع لامكتصسا راظتنا يف ،رييصستلا ةاون ربتعت
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جورت ةكبششب ةحاطإلا و جلاعملا فيكلا نم غلك4 زجح
 فيطشسب تاردخملا

سسمأا لوأا، فيطصس ةيلو نمأاب رصشع سسماخلا يرصضحلا نمألاب ةيئاصضقلا ةيطبصضلا رصصانع ، تحاطا

يف مهطروت دعب ،ةنصس64 و03 ـلا  نيب مهرامعأا حوارتت  دارفأا ةثÓث نم نوكتت ةيمارجإا ةكبصشب
ةعبرألا تغلب تاردخملا ن˘م ة˘ما˘ه ة˘ي˘م˘ك  م˘ه˘تزو˘ح˘ب ز˘ج˘ح ثي˘ح ،مو˘م˘صسلا هذ˘ه˘ل ج˘يور˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع

ةيلمعلا.مومصسلا هذه جيورت تادئاع نه ميتنصس نويلم42 ـلا قاف يلام غلبم و (غلك40) تامارغوليك
ةمصصاعب تاردخملا جيورت فرتحت ةباصصع دارفأا طروتب ديفت تامولعم لÓغتصسا رثإا تءاجو اهترطأا
نكامألا نم اقÓطنا ةعصساولا اهتايرحت ةحلصصملا تاذ ترصشاب تامولعملا ةحصص ىلع افوقوو ،ةيلولا
عبتت تايلمع دعب ،مهتايوه ديدحت دعب ةرصشابم اذهو مهمومصس جيورت يف ةباصصعلا دارفأا اهلغتصسي يتلا

40 مهتزوحب طبصض سسبلت ةلاح يف سصاخصشأا (30) ةثÓث فيقوت مت ثيح ،رهصشلا ةبارق تماد دصصرتو

تادئاع نم  ميتنصس نويلم42 ــلا قاف ربتعم يلام غلبمو ،(يدنهلا بنقلا) تاردخملا نم تامارغوليك
نيطروتملا دصض ايئازج افلم ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تدعأا، ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتصسا دعب و    .جيورتلا
ةيئاصضقلا تاهجلا ىلإا هبجومب اوليحأا ،يعرصشلا ريغ راجتإلا لجأا نم تاردخملا ةزايح ةمهت نع، ةثÓثلا

Gjªø Q.تاردخملا جيورت و ةزايح ةمهتب نيمهتملا ةمكاحمل ةصصتخملا
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لأمعل ةيجأجتحا ةفقو

 هأيملل ةيرئازجلا
ةد˘حو تÓ˘ما˘عو لا˘م˘ع ضسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘شص م˘˘ظ˘˘ن
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو ة˘با˘ن˘ع ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ةيشصولأ تائيهلأو تاطلشسلأ لخدتب ةبلاطملل
يذلأ ديدجلأ يباقنلأ ضسلجملأ بيشصنت لجأأ نم
م˘كح رود˘شص د˘ع˘ب أذ˘ه و، قود˘ن˘˘شصلأ هرا˘˘ت˘˘خأ
يتلأ تاباختن’أ فقوب يلا˘ج˘ع˘ت˘شس’أ ءا˘شضق˘لأ

لا˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لأ دا˘ح˘ت’أ فر˘ط ن˘˘م تد˘˘ق˘˘ع
مايأ’أ لÓخ تيرجأأ يتلأو ة˘با˘ن˘ع ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
يباقنلأ عرفلأ ديدج˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو ة˘ي˘شضا˘م˘لأ
لشصفلأ ةياغ ىلإأ هايملل ةيرئأزجلأ ةشسشسؤومب
عو˘˘شضو˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لأ ىو˘˘عد˘˘لأ ي˘˘ف

0315/9102 م˘˘˘قر تح˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لأو

ضضفرو،0202/1/31 ةشسلجل ة˘لود˘ج˘م˘لأ

لاثتم’أ نييرئأزجلأ لا˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لأ دا˘ح˘ت’أ
ى˘ل˘ع رأر˘شصإ’أ لÓ˘خ ن˘م ة˘لأد˘˘ع˘˘لأ تأرأر˘˘ق˘˘ل
مهتغلبأ ةرأد’أ نأأ مغر، تاباختن’أ رأرمتشسأ
عرفلأ بيشصنت مدع ىلإأ ىدأأ يذلأ رم’أ، كلذب
جئاتنلأ رشضحم ميلشست اشضيأأ متي مل امك ديدجلأ
قبا˘شسلأ ي˘با˘ق˘ن˘لأ عر˘ف˘لأ ة˘ل˘شسأر˘م ن˘ع كي˘ها˘ن،
ذاختأ لجأأ نم ثد˘ح ا˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
.ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ
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عجرتضسي عباضسلا يرضضحلا نمألا
نيقورضسم نيلاقن نيفتاه

أيئأسضق قوبسسم فيقوت

جوريو ضضيبأا حÓسس هتزوحب

نود ةيلوحكلا تأبورسشملا

ةسصخر
ير˘شضح˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘طر˘ششلأ تأو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت
ي˘ف ة˘م˘ير˘ج˘لأ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإأ ي˘˘ف ع˘˘با˘˘شسلأ
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لأ طا˘˘˘˘شسوأ’أ

73 رمعلأ نم غلبي ايئاشضق قوبشسم ضصخشش

حÓشس لمح يتيشضق يف هيف هبتششم ،ةنشس
تا˘بور˘ششم ل˘ق˘نو ةزا˘ي˘حو ،رو˘ظ˘ح˘م ضضي˘˘بأأ

ةروراق084 زجح عم ،ةشصخر نود ةيلوحك

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘˘ششم˘˘لأ ن˘˘م
تأذ تن˘كم˘ت قا˘˘ي˘˘شسلأ ضسف˘˘ن ي˘˘فو ،عأو˘˘نأ’أ
ع˘ج˘نأ’أ لا˘م˘ع˘ت˘شس’أ ل˘شضف˘ب و ة˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لأ
عاجرتشسأ نم ةثيدحلأ تاينقتلأ و لئاشسولل
ةفاك ذاختأ مت دقو ،ةقرشس لحم نيلاقن نيفتاه
هبتششملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ
.مهيف

S¢.Q
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يناثلأ مويللو ضسمأأ حابشص جتحأ

ة˘ير˘يد˘م˘لأ ر˘ق˘م ما˘مأأ ي˘لأو˘ت˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
يعماجلأ يئافششتشس’أ زكرملل ةماعلأ

ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأ ن˘م دد˘˘ع
ىلع ةدعاشسم˘لأ زا˘ه˘ج دو˘ق˘ع ن˘م˘شض
ةدعاشسملأ زاهجو يعامتج’أ جامدإ’أ

نع ريبع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘م˘لأ جا˘مدإ’أ ى˘ل˘ع
ةقباشسم حتفب ةرأدإ’أ رأرقل مهشضفر
ةداهششلأ ضساشسأأ ىلع ةيجراخ فيظوت
ةموكحلأ هيف تررق يذلأ تقولأ يف
يذلأ يذيفنت˘لأ مو˘شسر˘م˘لأ لÓ˘خ ن˘م
نأأ يشضاملأ ربمشسيد رهشش هتردشصأأ
ح˘لا˘شصل ةر˘غا˘ششلأ بشصا˘ن˘م˘لأ ه˘جو˘˘ت
نيزاه˘ج˘لأ ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ جا˘مدإأ
اشضيأأ جتحأ ،كلذ لباقم ،نيروكذملأ

يتلأ ةقباشسملل نيحششرتملأ نم ددع
ةبلاط˘م˘لأ ل˘جأأ ن˘م كلذو ا˘ه˘ح˘ت˘ف م˘ت
مت هنأأ امب اهئاغلإأ مدعو اهيلع ءاقبإ’اب
قر˘ط˘˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’أ
اشصوشصخ ،اهب لو˘م˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

،’وطم ةقباشسملأ هذه أورظتنأ مهنأأو
ةيريدملأ رقم لخدم مامأأ عمجت امك
نم ددع يئافششتشس’أ زكرملل ةماعلأ
دوقع راطإأ يف نيلماعلأ نييجولويبلأ
مهبأدتنأ مت نيذلأ ةبوانملأ تايقافتأ

ءابطأ’أ بأرشضإأ رثإأ ىلع8102 ةنشس
ةرأدإ’أ نأأ ريغ زجعلأ دشسل نيميقملأ

درجمب مهنع تلخت -مهلوق دح- ىلع
ةدوعلابو ،اهيراجم ىلإأ هايملأ ةدوع
ة˘ي˘شضق ن˘ع ل˘ي˘شصف˘ت˘˘لا˘˘ب ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل

دقف جامدإ’أ دوقع نم نيديفتشسملأ
زوحت) ىوكشش ءاثÓثلأ موي أوعدوأأ
ىدل (اه˘ن˘م ة˘خ˘شسن ى˘ل˘ع ة˘عا˘شس ر˘خآأ

نع اهلÓخ نم أوربع ليغششتلأ ريدم
زكرملأ ةرأدإأ برشض نم مهشضاعتمأ
مو˘شسر˘م˘لأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’أ
لÓخ نم طئاح˘لأ ضضر˘ع يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ
ة˘ي˘جرا˘خ ف˘ي˘ظو˘ت ة˘ق˘با˘شسم ا˘ه˘ح˘ت˘˘ف

أوبلاط ثيح ،ا˘ب˘شصن˘م19 نمشضت˘ت
ام فقول يرو˘ف˘لأ ل˘خد˘ت˘لا˘ب ر˘يد˘م˘لأ
نيجتحملل اقفوو ،زواج˘ت˘لا˘ب هو˘م˘شسأأ
مهبلط عم بواجت ليغششتلأ ريدم نإاف
نأأ مأد ام جامدإ’اب مهتيقحأأ ىلع دكأأو
عيمجو ةر˘فو˘ت˘م ة˘ي˘لا˘م˘لأ بشصا˘ن˘م˘لأ
نيديفتشسملأ نم ةيطغتلل ةلباق بترلأ

رابت˘عا˘ب جا˘مدإ’أ يزا˘ه˘ج دو˘ق˘ع ن˘م
ة˘ق˘با˘ط˘م تأدا˘ه˘شش نو˘ل˘م˘ح˘˘ي م˘˘ه˘˘نأأ

وأأ يوا˘شست ل˘م˘ع تأو˘ن˘شس م˘˘ه˘˘يد˘˘لو
طغشض دعبو أذه ،تأونشس نامث قوفت
زكر˘م˘لأ ما˘ع ر˘يد˘م ما˘ق ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
مهنع نيلثمم لابقتشساب يئافششتشس’أ
كير˘˘ششلأ ن˘˘ع نÓ˘˘ث˘˘م˘˘˘م رو˘˘˘شضح˘˘˘ب
عا˘˘م˘˘ت˘˘شسÓ˘˘˘ل كلذو ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’أ

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ م˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ششن’
نم ماعلأ ريدملأ تدكأأ امك ،فيظوتلأ

زوحت) اهردشصأأ يتلأ ةركذملأ لÓخ
هنأاب (ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘شسن ى˘ل˘ع ة˘عا˘شس ر˘خآأ
ةرداشصلأ ةيرأدإ’أ تاميلعت˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘ط»
زا˘ج˘نإأ م˘ت˘ي˘شس ه˘˘نإا˘˘ف ة˘˘يا˘˘شصو˘˘لأ ن˘˘ع
قافت’أ متو روكذم وه امك تانييعت

ءا˘ع˘برأ’أ مو˘ي ي˘نا˘ث ءا˘ق˘ل د˘ق˘ع ى˘ل˘ع

«جئاتنلاب نيلثمم˘لأ غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لأ
مل يتلأ ةر˘كذ˘م˘لأ ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ل ا˘ق˘فو
أودكأأ نيذلأ نيج˘ت˘ح˘م˘لأ را˘ن ئ˘ف˘ط˘ت
نع بأرشضإ’أو جاجتح’أ مهتلشصأوم
ة˘ق˘با˘شسم˘لأ ءا˘غ˘لإأ ة˘يا˘غ ى˘لإأ ل˘م˘˘ع˘˘لأ

يف درو امب Óمع ةرششابم مهجامدإأو
تنمشضتو أذه يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ مو˘شسر˘م˘لأ

بترلأ ةيجراخلأ ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ ة˘ق˘با˘شسم

3 ةيمومعلأ ةحشصلل يئايزيف :ةيلاتلأ

،بشصانم3 يرأدإأ بشساحم ،بشصانم

يشسيئر يرأدإأ نوع،2 يرأدإأ نوع

نم ينهم لماع،2 ةرأدإأ قحلم،2

،ابشصنم92 دقاعتم لوأ’أ ىوتشسملأ
يناثلأ ىو˘ت˘شسم˘لأ ن˘مأأو ة˘يا˘قو نو˘ع
ن˘م ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ل˘˘ما˘˘ع ،د˘˘حأو بشصن˘˘م
قئاشس ،دحأو بشصنم يناثلأ ىوتشسملأ

3 دقاعتم يناثلأ ىوتشسملأ نم ةرايشس
مÓعإ’أ يف ي˘ما˘شس ي˘ن˘ق˘ت ،بشصا˘ن˘م

ةلود ضسدنهم ةبتر ،بشصانم4 يلآ’أ

قحلم ،بشصانم4 يلآ’أ مÓعإ’أ يف

يدايع يناشسفن ،بشصانم2 ةرأدإ’أ

،بشصانم3 ةيمومع˘لأ ة˘ح˘شصل˘ل
نم ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ح˘شصل˘ل ي˘جو˘لو˘ي˘ب

يجولويب ،ابشصنم41 ىلوأ’أ ةجردلأ
ىلوأ’أ ةجردلأ نم ةيمومعلأ ةحشصلل

.ابشصنم81

نوهجاوي ايجولويب42

ةعيبط ببسب قوهجم اريصم

 ! ةمهبملا مهدوقع

غلابلأ نييجولويبلأ ضصوشصخب امأأ

ر˘ب˘خ˘م ي˘ف نو˘ل˘م˘ع˘ي42 مهددع
أوجتحأ نيذلأو «دششر نبأ» ىفششتشسم
ةماعلأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ر˘ق˘م ما˘مأأ م˘هرود˘ب
ـل دقف ،يعماجلأ يئافششتشس’أ زكرملل
مهبأدتنأ مت هنأأ قئاثولاب «ةعاشسلأ رخآأ»

ةيقافتأ دقع راطإأ يف8102 ةنشس
يذلأ بأرشضإ’أ رثإأ ىلع كلذو ةبوانم
ةيحشصلأ لكايهلأ نم ددع اهتقو لشش
نيتف’ ،يئافششتشس’أ زكرملل ةعباتلأ
ةيقافتأ راطإأ يف مت مهبأدتنأ نأأ ىلإأ
ا˘هرد˘ق ة˘ير˘ه˘شش ةر˘جأأ م˘˘ه˘˘ل ن˘˘م˘˘شضت
لك مهل عفدت نأأ ىلع ميتنشس نويلم
أوقفأو يذلأ رمأ’أ وهو رهششأأ ةعبرأأ

فرشص فيقوتب أوؤوجافي نأأ لبق هيلع
ةيليوج رهشش ذنم ةيلاملأ مهتاقحتشسم

لأز˘ت ا˘م م˘هدو˘˘ق˘˘ع نأأ م˘˘غر8102
م˘ه˘ل ح˘م˘شس ا˘˘م لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لأ ة˘˘يرا˘˘شس
نود نآ’أ ةياغ ىلإأ لمعلأ ةلشصأومب
نأأ نودو ل˘با˘ق˘م ى˘ل˘ع أو˘ل˘˘شصح˘˘ي نأأ
ةيو˘شست˘ل -م˘ه˘ب˘شسح- ةرأدإ’أ كر˘ح˘ت˘ت
مهنأأو اشصوشصخ ،ةمهبملأ مهتيعشضو
نوهجأويو اي˘عا˘م˘ت˘جأ ن˘ي˘ن˘مؤو˘م ر˘ي˘غ
ضضأرمأ’أ ضضعبب ةباشصإ’أ رطخ ايموي
ن˘˘ع أور˘˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ك ،ر˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
ةدم با˘شست˘حأ مد˘ع ن˘م م˘ه˘شضا˘ع˘ت˘مأ

لا˘ح ةر˘ب˘خ˘لأ تأو˘ن˘شس ي˘ف م˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
يهو فيظوت ةقباشسم يف مهتكراششم
ماعلأ ريدملأ نوبلاطي يتلأ ةيعشضولأ
ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’أ ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘يو˘شست لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ي˘˘ف ل˘˘شصف˘˘لا˘˘ب
.مهتيعشضو

دضشر نبا يئافضشتضسلا زكرملاب ةيجراخ فيظوت ةقباضسم حتف دعب

 جأمدإ’أب نوبلأطيو نوجتحي ليغسشتلا دوقع بأحسصأا
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ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ءا˘ع˘˘بر’أ ضسمأأ ج˘˘ت˘˘حأ
نم نوعطلأ باحشصأأ نم نينطأوملأ

ةيدلبل يعامتجأ نكشس ف’آأ7 ةشصح
ةيجاجتحأ ةفقو ميظنت لÓخ نم ةبانع
ةبلاطملل ةي’ولأ ىنبم ةلابق ةيملشس
دوهزم قي˘فو˘ت ة˘ي’و˘لأ ي˘لأو ل˘خد˘ت˘ب
ةعدوملأ نوعطلأ ريشصم نع فششكلل
ء’ؤو˘ه ر˘ب˘عو. ةر˘ئأد˘لأ ح˘˘لا˘˘شصم ىد˘˘ل
ةيملشس ةيجاجتحأ ةفقو يف نينطأوملأ
نع ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لأ ة˘بأو˘ب˘لأ ما˘مأأ
ن˘مو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ م˘ه˘ت˘لا˘˘ح رو˘˘هد˘˘ت
اهيف نوششيعي يتلأ ةيرزملأ ةيعشضولأ

نم مهنم نأ امك مهريبعت دح ىلع
 .طوقشسلل ةليآأ ةيوشضوف تويب نطقي

ةدششانم دد˘شصلأ أذ˘ه ي˘ف ن˘يدد˘ج˘م
زا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو’أ لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لأ
ق˘ي˘فو˘ت» ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ

مهتيعشضو يف رظنلأ ضضرغب «دوهزم
ر˘شسأ با˘برأ م˘ه˘نأو ة˘شصا˘خ ة˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

د˘ع˘ب يوا˘شضو˘ف˘لأ ةا˘نا˘ع˘˘م أو˘˘م˘˘ئ˘˘شسو
مهنأأ ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م .ل˘يو˘ط را˘ظ˘ت˘نأ
نم ةدا˘ف˘ت˘شس’أ طور˘شش م˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت
ن˘م م˘هر˘ي˘غ˘ك ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ ن˘˘كشسلأ
م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت م˘ت ن˘يذ˘لأ ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ

ىلإأ يلأولأ نيعأد ةشسشسؤوم مهنوعطو
لجأأ نم ةرئأدلأ حلاشصم ىدل لخدتلأ
نوعطلأ جئاتن وأأ ريشصم نع فششكلأ
.ن˘كشسلأ ي˘ف م˘ه˘ق˘ح ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل
ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م نإا˘ف ا˘نردا˘شصم بشسحو
نم مهلابقتشسأ م˘ت ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ء’ؤو˘ه
عامتشسÓل ةيئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ فر˘ط
.حورطملأ مهلاغششنأ ىلإأ

نوجرخي شيجلا ودعاقتم

 عراشلا ىلإ

ن˘م تأر˘ششع˘لأ جر˘خ م˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘بو˘ط˘ششمو ي˘بو˘ط˘ع˘مو يد˘عا˘ق˘ت˘م
ضسمأأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ضشي˘˘ج˘˘˘لأ
جاجتحÓل عرا˘ششل˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب ءا˘ع˘برأ’أ
م˘ه˘تأو˘شصأأ عا˘م˘شسإأ ضضر˘غ˘ب ا˘ي˘˘م˘˘ل˘˘شس
أديدنتو ةيشصولأو ةينعملأ تاطشسلل
يف حشضافلأ لطا˘م˘ت˘لا˘ب هو˘ف˘شصو ا˘م˘ب
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ م˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘شضو ة˘˘يو˘˘شست
ة˘˘جر˘˘خ˘˘لأ. ن˘˘كشسلا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ
ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ

ن˘م م˘ه˘ل ءÓ˘مز ا˘ه˘ي˘لإأ م˘˘ظ˘˘نإأ ي˘˘ت˘˘لأو
ةب˘لا˘ط˘م˘لأ تد˘ه˘شش ةروا˘ج˘م تا˘ي’و

امب أديدن˘تو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ م˘ه˘قو˘ق˘ح˘ب
م˘ه˘ت˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست مد˘ع˘ب هو˘ف˘˘شصو
ذنم ةمئاقلأ ةلكششملأ يهو ةينكشسلأ
دو˘˘˘عو˘˘˘لأ ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب رو˘˘˘˘ه˘˘˘˘شش
ققحت كلذ دعب ءيشش ’ نكل ةريثكلأ

لÓ˘خ ن˘ير˘ب˘ع˘مو ع˘قأو˘لأ ضضرأأ ى˘ل˘ع
مهئايتشسإأ ن˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ م˘ه˘ت˘ف˘قو
˘˘مد˘˘ع ءأزإأ ن˘˘يد˘˘يد˘˘˘ششلأ م˘˘˘هر˘˘˘مذ˘˘˘تو
تانكشس نم ةدافتشس’أ نم مهنيكمت
ةمزأأ نوناعي مهنأأ نم مغرلاب ةيعامتجأ
نع نيلئاشستمو. ةروهدتم ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ

ن˘˘كشسلأ ي˘˘ترأزو ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تأ ر˘˘ي˘˘شصم
أذ˘ه ي˘ف ة˘مر˘ب˘م˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ عا˘فد˘˘لأو
يبوطعم دي˘ف˘ت˘شسي ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب را˘طإ’أ

تانكشس نم يبعششلأ ينطولأ ضشيجلأ

امم ققح˘ت˘ي م˘ل كلذ ن˘كل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ

ه˘جو˘ت ةر˘م ل˘ك ي˘ف ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘ه ل˘ع˘ج

دشصق ةيشصولأ تاهجلأ ىلإأ تÓشسأرم

م˘ل كلذ ن˘كل ا˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنا˘ب ل˘ف˘كت˘˘لأ

ةرم جاجتح’أ ىلإأ مهعفد امم ثدحي

ريدجلأو.مهقوقحب ةبلاطم˘ل˘ل ىر˘خأ

ةئف هذ˘ه ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م نإا˘ف ةرا˘ششإ’ا˘ب

ي˘بو˘ط˘ششمو ي˘بو˘ط˘ع˘مو يد˘عا˘ق˘ت˘م

لبق نم مهلابقتشسأ مت نيدلأ ضشيجلأ

ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ

مهجورخ لبق مهبلاطم ىلأ عامتشس’

. ةريهظلأ دعب عامتج’أ نم

نوعطلا جئاتن نع جارفلا و نكضسلاب ةبلاطملل

ةي’ولا رقم مأمأا تأجأجتحا ةدع

ةيجراخ فيظوت ةقباضسم حتف ىلع ةرادإلا مادقإا ةيفلخ ىلع كلذو ةلمجلاب تاجاجتحا سسمأا ةبانع ةيلوب يعماجلا يئافضشتضسإلا زكرملا دهضش
.ةموكحلا تارارقل اقبط مهجامدإا ليغضشتلا دوقع باحضصأا نم تارضشعلا هيف رظتني يذلا تقولا يف تاداهضشلا سساضسأا ىلع

 ينوبلا ىفضشتضسمب ةثداحلا دعب قئاقد رضشع اهدولوم تعضضو ةيحضضلا

 دسشر نبا ىفسشتسسمب لمأح لأبقتسسا ضضفر ةثدأح يف قيقحتلأب رمأأي ةيروهمجلا ليكو
ةد’ولأ ةحلشصمب لماح ةأأرمأ لابقتشسأ ضضفر ةثداح يف قيقحتلاب رمأأ ةبانعب ةيئأدتب’أ ةمكحملأ ىدل ةيروهمجلأ ليكو نأأ ةعاشس رخأأ ـل ةعلطم رداشصم تفششك
نأأ تداك يتلأ ةيحشضلأ جوز اهب مدقت يتلأ ىوكششلأ رثإأ ىلع ةشصتخملأ حلاشصملأ فرط نم هحتف مت يذلأ يرأدإ’أ قيقحتلأ عم انمأزت دششر نبأ يعماجلأ ىفششتشسملاب
ضضأرعأاب تشسحأأ يتلأ هتجوز ةقفر (م م ماششه) وعدملأ مدقت امدنع عوبشسأ’أ ةيأدب ىلإأ دوعت ةثداحلأ ليشصافت ينوبلأ ىفششتشسم لشصت نأأ لبق ةرايشسلاب اهدولوم عشضت
دششر نبأ ىفششتشسم اهرايتخأ لوح ةقئÓلأ ريغ تأرابعلأو ةلئشسأ’أ نم لبأوب اهترطمأأ يتلأ ةلباقلاب أوؤوجافتيل دششر نبأ يعماجلأ ىفششتشسملاب ةشصتخملأ حلاشصملل ةد’ولأ

ةلاحل أرظنو ةد’ولل دعب ةدعتشسم ريغ اهنوك عشساتلأ رهششلأ يف لماح ةأأرمأ لابقتشسأ تشضفرو ةلباقلأ تعجأرت جوزلأ لخدت نأأ دعبو ينوبلأ ىفششتشسم ىلإأ هجوتت مل املو
ةفرغل ةرششابم اهلاخدإأ مت ثيح قيرطلاب اهدولوم عشضت نأأ تداك نيأأ ينوبلأ ىفششتشسم وحن ةشصاخلأ هترايشس نتم ىلع اهجوز اهب هجوت ريخأاتلأ لمتحت دعت مل يتلأ ةأأرملأ
حلاشصملأ فلتخمل ةيحشضلأ جوز اهب هجوت يتلأ يواكششلأ بشسحو ىفششتشسملأ اهلوشصو نم طقف قئاقد ةرششع دعب يأأ بشسانملأ تقولأ يف اهديلوت مت نيأأ تايلمعلأ
نم اهجورخ دعب اهدولوم تعشضو هتجوز دعب مهملعأأو دششر نبأ يعماجلأ  ىفششتشسملاب ةبوانملأ حلاشصم ىلإأ ةليللأ ضسفن لÓخ هتجوز ىلع نئمطأ نأأ دعب هجوت هنإاف

يذلأ ايشصخشش ةيروهمجلأ ضسيئر تاميلعت مغر هتجوز لابقتشسأ تشضفر يتلأ ةلباقلأ ةبشساحم ةرورشض ىلع أدكؤوم طقف ةقيقد51 وأأ قئاقد رششع يلأوحب ىفششتشسملأ
ثدحي نأأ داك امم ةأأرمأ ديلوت تشضفر ةلباقلأ نأأ نيح يف فورظلأ تناك امهم لماح ةأأرمأ يأأ لابقتشسأ ضضفر مدع ىلإأو ةد’ولأ حلاشصمب ءاشسنلأ عيمج لوبق ةرورشضب رمأأ

يرشضحلأ نمأ’أ بناج ىلإأ دششر نبأ ىفششتشسمل ماعلأ نيمأ’أ ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكول مث ’وأأ ةبوانملأ ريدمل ىوكششب ةيحشضلأ جوز هجوت دقو  ةثراك
ةحلشصم ىدل اهلابقتشسأ ضضفر بناج ىلإأ ةد’ولأ كششو ىلع تناك يتلأ هتجوز اهل تشضرعت يتلأ ةناهإ’أ ببشسب ةبانع ةي’ول ةحشصلأ ريدم ىلإأ ىوكشش بناج ىلإأو ثلاثلأ
تمدقأأ اميف ثلاثلأ يرشضحلأ نمأ’أ حلاشصم فرط نم ةيشضقلأ يف قيقحتلاب ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو  اهرثإأ ىلع رمأأ ثيح دششر نبأ ىفششتشسمب ةد’ولأ
يذلأ يبطلأ هبشش قشسنملأ لأوقأ’ عامتشس’أ بناج ىلإأ مويلأ ةيشضقلأ يف اهلأوقأأ ىلإأ عامتشسÓل ةلباقلأ ءاعدتشسأ هرثإأ ىلع مت يرأدإأ قيقحت حتف ىلع ىفششتشسملأ ةرأدإأ

 HƒS°©ÉOI aà«ëá. ثداحلأ ةليل أرشضاح ناك



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف0985ددعلا0202 يفناج32  سسيمخلا6
www.akhersaa-dz.com

دوعي ليقث ثرإا «ةلحلح» نم نكمت
ةليوط تاونسسل

يفي ينوبلا ةرئاد سسيئر
ءاسصحا باحسصأل هدوعوب

7002
ي˘ن˘طا˘ق ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ردا˘˘ضصم تف˘˘ضشك

ةرئادب7002 ءا˘ضصحا ة˘يو˘ضضو˘ف˘لا تو˘ي˘˘ب˘˘لا
ي˘نو˘ب˘لا ةر˘ئاد سسي˘ئر ءا˘ف˘يا ن˘ع سسما ي˘نو˘ب˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘كت˘˘ضسا د˘˘ع˘˘ب م˘˘ها˘˘ه˘˘ج˘˘تا هدو˘˘عو˘˘ب
اهلاضسراو مئاوقلاب ةقلعتملا ةيراد’ا تاءارج’ا
لبق اهيلع ري˘ضشا˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا ى˘لا

ةيقرتلا ناويد حلاضصم ىلا سسما لوا اهلوضصو
عقاوملا ديدحت راظتنا يف يراقعلا رييضستلاو
.اقح’ اهيلا مهليحرت متيضس يتلا ةينكضسلا

ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘ضسا د˘ق ي˘نو˘ب˘لا ةر˘ئاد سسي˘˘ئر نا˘˘كو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ء’ؤو˘ه تا˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا

مهل مدقو ةحورطملا مهت’اغضشنا ىلا عمتضساو
ىلا دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ي˘ع˘ضضو ة˘يو˘ضست˘ب دو˘عو˘ب
نا ر˘كذ˘ي .لا˘ج’ا بر˘قا ي˘ف ة˘ل˘يو˘˘ط تاو˘˘ن˘˘ضس

ةلئاع003لا زواجتي ددع اهب ينوبلا ةيدلبب
ةدع ىوتضسم ىلع ةعزوم ةضشه تويب نطقت

يحب ن˘ط˘ق˘ت ة˘ل˘ئا˘ع19 رار˘غ ى˘ل˘ع ءا˘ي˘˘حا

نع ةدايز «يراديب» يحب ةلئاع96و ةرضضخوب

جوعموب33و دوهضشلا نيع يحب ةلئاع61

72و كاتوكيلب81و ناطيل يحب ةلئاع22و

ءا˘قرز˘لا ة˘كر˘ب˘لا˘ب32و ة˘˘ي˘˘با˘˘˘ضشلا ي˘˘˘ح˘˘˘ب

ل˘ي˘عا˘م˘ضسا برا˘ضشو˘ب ن˘م ل˘كب تل˘˘ئا˘˘ع01و

قيللعل يحب ةلئاع46 وحنو ةرابج نيعو
تل˘ئا˘ع˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا دد˘˘ع˘˘لا ل˘˘ضصي˘˘ل

مهتهج نم.ةلئاع003 نم رثكأا ىلإا ةيضصحملا
سضرغب ةي’ولا يلاو نينطاوملا ء’ؤوه ادضشان
يتلا عقاوملا ديدحتل يجيبو’ا حلاضصم ىدل
 . ةلبقملا ةليلقلا ماي’ا يف اهيلا مهليحرت متيضس
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 نوطروتم مهيف هبتسشملا
ةفلتخم اياسضق يف

نم ةلسسلسسب موقي نمألا
01 فرظ يف تافيقوتلا

مايأا
للخ ةبانع ةي’و نمأا حلاضصم فلتخم تماق

ةياغ ىلإا يراجلا يفناج11 نم ةدتمملا ةرتفلا

تضضفأا ،ةيطرضش ةيلمع7301 ـب يفناج02

ةحلضسأا ةزايح لجأا نم اضصخضش88 فيقوت ىلإا

ةزايح لجأا نم اضصخضش131 ،ةروظحم ءاضضيب

اضصخضش161 ،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا
،ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا فر˘ط ن˘م ثح˘˘ب ل˘˘ح˘˘م

مئارج يف ن˘ي˘طرو˘ت˘م ا˘ضصخ˘ضش961 في˘قو˘ت
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا متو ،ةفلتخم
ل˘ضصاو˘تو ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘مزل˘˘لا

نم ةيطرضشلا اهتايلمع ةبانع ةي’و نمأا حلاضصم
هنأاضش نم ام لك عدرو ةميرجلا ةبراحم لجأا
.هتاكلتمم ةملضسو نطاوملا نمأاب سساضسملا
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ناكضسلا ءامدق نم اهينطاق نأا نم مغرلاب

سصخأ’ابو ميدهتلا متي سساضسأا يأا ىلع نكلو
مقر مهئاطعإاو مهئاضصحإاب اوماق دق مهضضعب
متي مايأا ةدع دعبو هب نوميقي يذلا نكضسلا

نودب ةرضشابم هميدهت متيوx ةملع عضضو
نأاب ريرب˘ت̆لا م˘ت˘ي ا̆نا˘ي˘حأاو بب˘ضسلا م˘ه̆ئا˘ط˘عإا
امك ةمدهم ةيانب قوف هزاجنإا مت نكضسلا

لمعتو ةقلطم لافطأا ةثلثل مأا  عم ثدح
ديدحوبب نطقتو ىفضشتضسملاب ةفاظن ةلماع
طقف ةرتف دعب اهتيب ميدهت و اهؤواضصحإا مت

نأا ملعلا عم944 مقر اهنكضسم مقر ناكو
ميركلا سشيعلل يفكي ’ يرهضشلا اهبتار

6102 ةنضس ذنم يوضضوفلاب نطقت يهو
ةنمزم̆لا سضار˘مأ’ا ن˘م د˘يد˘ع̆لا̆ب ة̆با˘ضصمو
اهتنباو اهلافطأا ةقفر ةدرضشم اهضسفن دجتل
اهتضسارد ةلوازم نم تمرح يتلا ةريغضصلا
تما˘قو ي̆لل˘ضش ة˘ضسرد˘م̆ب  سسرد˘ت ي˘ه˘˘ف
نأا ’إا اهنم تبلط يتلا قئاثولا لك راضضحإاب
ميدهت متو اهلوق بضسح ةرقحلل تضضرعت

يفناج02 نينث’ا مو˘ي ار˘خؤو˘م ا˘ه̆لز˘ن˘م

.اهيوأاي ىوأام اهيدل دعي مل اذكهو0202
ناورم وبأـ ب يمساق ةلئاع

درشتت
كلتب ةيوضضوفلا تايانبلا ميدهت مت امك

تل̆ئا˘ع̆لا در˘ضشت ي˘ف بب˘ضست د˘ق˘ف ءا˘ي˘حأ’ا
امويو اهلهأا دنع اموي اهضسفن دجت ةجوزلاف

برا˘قأ’ا سضفر ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘ت˘خأا د˘˘ن˘˘عر˘˘خآا
ةضساردلا نم اومرح اهد’وأا نأا امكو اهئانبأ’
رارقتضس’ا مدع ببضسب عوبضسأا نم رثكأا ذنم
براقأ’ا ىدل لزنم يف تيبت    ةرم لكف
نطقت تناك و تاقياضضملل سضرعتت انايحأاو

اهيدلو9002 ةنضس ذنم يوضضوفلا يحلاب
ةينآارقلا ةضسردملاب سسردي امهدحأا نلفط
ىرخأاو ناير̆لا ي˘ح ن˘م بر˘ق̆ب ةد˘جاو˘ت˘م̆لا
ةضسردمب ي̆ئاد˘ت̆با ة˘ي̆نا˘ث̆لا ة˘ن˘ضسلا̆ب سسرد˘ت
تدقف دق ق̆با˘ضسلا ي˘ف ا˘ه̆نأا ا˘م˘كو با˘ه˘ضش

ارظن نكضسملا تاذب اهدبك ةذلف نم نيلفط
 تيبلا لخاد ةيضساقلا فورظلل

ناسنإلا قوقح ةمظنم
لفكتي ةبانع بتكم نماضتلاو

نيبوكنملا ةيضقب
قو˘ق˘ح̆ل ة˘ي˘ن˘طو̆لا ة˘م˘ظ˘ن˘م̆لا تل˘ف˘كت

ةيضضقب ةبانع بتكم نماضضتلاو ناضسنإ’ا
ببضسب ةدرضشملا تلئاعلا نم نيبوكنملا
فرط نم ة˘يو˘ضضو˘ف̆لا م˘ه˘تا˘ن˘كضس م˘يد˘ه˘ت
ءاضصحإ’ا ةيلمع للخ ةينعملا تاطلضسلا

اهنم تاطلضسلا فلتخم ةلضسارم مت ثيح
.لخدتلاب ةبلاطملل ةيلخادلا ةرازو

 يف ةقلغم باوبفا عيمج
نيبوكنملا هجو

كل˘ت تد˘جو د˘˘ق˘˘ف ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
يف ةقل˘غ˘م باو̆بأ’ا ة̆بو˘كن˘م̆لا تل̆ئا˘ع̆لا

تاطلضسلا ةباجتضسا مدع ببضسب مههوجو

ميدهت ذنم مهتاءاد˘ن̆ل ة˘ي̆ئ’و̆لاو ة˘ي̆ل˘ح˘م̆لا
هلابقتضسا متي دحأا لف مهديرضشتو مهتانكضس
م̆ل˘ع ى̆ل˘ع ه̆نأا ن˘م م˘غر̆لا̆ب ي̆لاو̆لا ى˘˘ت˘˘ح
كلت ذا˘ق̆نإ’ ل˘خد˘ت˘ي ن˘م ن˘كلو ة˘ي˘ضضق̆لا̆ب
ببضسب درضشتلا نم مهئانبأا ذاقنإاو تلئاعلا
ببضسب ةضساردلا نم مهنامرح ىتحو نكضسلا
˘مد˘عو م˘ه˘تا̆نا˘ع˘˘مو ة˘˘يرز˘˘م˘̆لا فور˘˘ظ˘̆لا
.دحاو ناكم يف رارقتضس’ا

دشانت ةبوكنملا تقئاعلا
ةيروهمجلا سيئر

ةبوكن˘م̆لا تل̆ئا˘ع̆لا كل˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
لخدتلل ةيروهمجلا سسيئر نوبت تدضشان
د˘كؤو˘ت تا˘م˘ي̆ل˘˘ع˘˘ت نأا ة˘˘ضصا˘˘خو يرو˘˘ف˘̆لا
ديرضشت سسيلو سشهلا ىلع ءاضضقلا ةرورضضب
.مهضسوؤور قوف مهتانكضس ميدهتو تلئاعلا

نأب دكؤت ةيلحملا تاطلسلا
ةرغاش تانكسلا نم ديدعلا
ديدعلا نأاب تاطلضسلا تدكأا اميف اذهو

تانكضس يه اهميدهت مت يتلا تانكضسلا نم
فرط نم طقف اه̆لل˘غ˘ت˘ضسا م˘ت˘يو ةر˘غا˘ضش
نيذلا ني̆ل˘يا˘ح˘ت˘م̆لاو ن˘ي˘يزا˘ه˘ت̆ن’ا سضع̆ب
دعبو حابضصلا يف اهيلإا ءوجللاب نوموقي
ةيلضصأ’ا مهتانكضس ىلإا نوبهذي ةنجللا رورم
بضسحب اذهو نكضسلا نم ةدافتضس’ا سضرغب
ةضسنزبلا كانه نأا امكو مهل ةدراو تامولعم
لمعتضست ىرخأاو تانكضسلا يف ءايحأ’ا كلتب

كانه ىقبت نكلو ةيقلخأا ’  سضارغأ’
مهتانكضس ميدهت ببضسب ةمولظم تلئاع

كلتب تاونضس ذنم نينطاق مهنأا نم مغرلاب

.ءايحأ’ا

ةيعمج سيئر لزنم ميدهت

هتلئاع درشتو ديدحوب

يح ةيعمج سسيئر لزنم سضرعت امكو

لوأا ةحيبضص ميدهتلل ةيو˘ضضو˘ف̆لا د˘يد˘حو̆ب

تاهجلل ةدراو تامولعم ىلع اءانب سسمأا

تويبلا يف ةضسنز˘ب̆لا̆ب مو˘ق˘ي نأا̆ب ة˘ي˘ن˘ع˘م̆لا

ةوقلاب نكضسلا نم هجارخإا متو ةيوضضوفلا

اذهو يضصخضشلا هنكضسم ميدهتو ةيمومعلا

لزنمل بهذ وهف هتلئاع درضشت يف ببضست ام

اومرح هلافطأاو اهتلئاع ىلإا هتجوزو هدلاو

عامتضس’او قيقحت حتف متو ةضساردلا  نم

هب انلضصتا نحنو ةطرضشلا فرط نم هلاوقأ’

نم هراعضشإا نود مت ميدهتلا نأا انل دكأا ايفتاه

يف نعطلاب موقيضس هنأاو هرخضس نمو لبق

تويبلا يف ةضسنزبلا ةيضضق امأا رمأ’ا اذه

تاهجلل تناك نأا رمأ’ا اذهف ةيوضضوفلا

اهيف لضصفلل ةلادعلا كانه نإاف ةلدأا ةينعملا

ةيئاضضق ىوعد عفرب موقيضس هنأاب دكأا امك

تازوا˘ج˘ت̆لا بب˘ضسب ةر˘̆ئاد˘̆لا سسي˘̆ئر د˘˘ضض

نطقي هنأا نم مغرلاب سصاخلا هنكضس ميدهتو

8002 ةنضس ذنم ديدحوب يوضضوفلا يحلاب

يحلا اذهل ن˘ي˘ي̆ل˘ضصأ’ا نا˘كضسلا ن˘ي̆ب ن˘مو

ةجيتن ةلئاع ديرضشت بناج ىلإا يوضضوفلا

.اهنكضسم ميدهت

برح يديسسو ناورم وبأا نم لكب ةيوسضوفلا تايانبلا ميدهت تاطلسسلا ةلسصاوم ببسسب

ةسساردلا نم نومرحي لافطأاو تÓئاع درسشت

¯MƒQjá aÉQì

ي˘˘ح˘̆ل ق˘˘فأ’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج سسمأا تب˘̆لا˘˘ط

ةبانع ةرئاد سسي̆ئر يو˘ضضو˘ف̆لا ن˘يرا˘خ˘ف̆لا

يتلا ءاضصحإ’ا ةيل˘م˘ع فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا ةرور˘ضضب

ىلع ءاضضقلا راطإا يف هحلاضصم اهترضشاب

نا˘كضسل ل˘˘ما˘˘ضش ءا˘˘ضصحإاو سشه˘̆لا ن˘˘كضسلا

لوضصحلا مهني˘كم˘ت̆ل ة˘يو˘ضضو˘ف̆لا ءا˘ي˘حأ’ا

مايأا ةدع تفقوت اهنكلو قئ’ نكضس ىلع

ببضسب تاجاجتح’اب ني˘ن˘طا˘ق̆لا ما˘ي˘ق د˘ع̆ب

ءا˘ي˘حأ’ا كل˘ت̆ب تا˘ن˘كضسلا سضع˘̆ب م˘˘يد˘˘ه˘˘ت

دق تانكضسلا كلت ينطاق نأا امك ةيوضضوفلا

˘مد˘عو م˘ه̆ل˘م˘ع بضصا˘ن˘م كر˘ت̆ل اور˘ط˘ضضا

نا˘ج̆ل مود˘ق ن˘م ا˘فو˘خ˘ت ل˘م˘ع̆ل̆ل با˘هذ̆لا

ي˘ف ن˘يدو˘جو˘م ر˘ي˘˘غ م˘˘هو م˘̆لو ءا˘˘ضصحإ’ا

نم ءاضصحإ’ا ناجل ريخضست مت دق اذه مهتويب

ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘كلو ةر̆ئاد̆لا ح̆لا˘ضصم فر˘ط

ةيعمج لعج ام مايأا ةدمل ءاضصحإ’ا ةيلمع

تاطلضسلاو ةرئاد̆لا ح̆لا˘ضصم ل˘ضسار˘ت ق˘فأ’ا

ءاضصحإ’ا ةيلمع فانئتضساب ةبلاطملل ةيئ’ولا

لك اهل ريخضست مت دق ةيلمعلا هذه نأا ةضصاخ

يف اهمامتإ’ ةيرضشبلاو ةيداملا تايناكمإ’ا

ةيعمجلا سسيئر نكلو ءايحأ’ا نم ديدعلا

سضع˘̆ب فر˘˘ط  ن˘˘م ثد˘˘ح ا˘˘م˘̆ل ف˘˘˘ضسأا˘˘˘ت

اودارأاو هبضسح نيلوؤوضسملا ريغ سصاخضشأ’ا

ادكؤوم ةلوهجم بابضسأ’ ةيلمعلا ريضس ةلقرع

لب يحلا اذهب نينطاقلا لك نولثمي ’ مهنأا

ةرئادلا سسيئر نإاف اذه̆لو م˘ه˘ضسف̆نأا نو̆ل˘ث˘م˘ي

’ يكل ةيلمعلا فانئتضسا ةرورضضب بلاط

ن˘ير˘مأ’ا نو̆نا˘ع˘ي ن˘يذ˘̆لا نا˘˘كضسلا مر˘˘ح˘˘ي

دقتفت يتلا ةيوضضوفلا تويبلاب نينطاقلاو

لك نأا ةضصاخ ميركلا سشيعلا طورضش ىندأ’

ةيقيقح نكضس ةمزأا نم نوناعي نينطاقلا

ل˘خاد سشي˘ع̆ل˘̆ل فور˘˘ظ˘̆لا م˘˘ه˘˘تر˘˘ط˘˘ضضاو

سشي˘ع̆لا طور˘ضش ى̆ندأ’ د˘ق˘ت˘ف˘˘ت تا˘˘ن˘˘كضس

.ةماركلاو ةزعلا رئازج يف ميركلا

مايأا ةدعل ةيلمعلا فقوت دعب ةرئادلا ضسيئرل ةلسسارم يف

نينطاقلل ءاسصحإلا ةيلمع فانئتسسإاب بلاطت يوسضوفلا نيراخفلايحل قفألا ةيعمج
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ريخضستب ءاثلثلا سسمأا لوأا ناطلضسلا  تماق
يراجتلا سضرعملا قل˘غ̆ل ة̆ي˘مو˘م˘ع̆لا ةو˘ق̆لا
نأا سضورفملا نم يذلاو رامع يديضسب ماقملا

ىلع هنأا ’إا0202 يفناج21 خيراتب يهتني
ةينوناقلاو ةددحملا ةدملا ءاهتنا نم مغرلا
نأا امك طضشني يقب هنأا ’إا سضرعملا اذهل
لاضسرإاب ماق دق رامع يديضس ةيدلب سسيئر

يفناج31 خيراتب نمأ’ا حلاضصم ىلإا ةلضسارم

سضرعملا قلغو لخدتلا لجأا نم0202
راثآا ام ةمزللا تاءارجإ’ا ذاختا متي مل نكلو
لضصاوت نم اوكتضشا نيذلا راجتلا بضضغ
ةددحملا ةدملا ءاهتنا دعب يراجتلا سضرعملا

هجوتلاب اوماقو هل ةضصضصخملا ةينوناقلاو
ةي’ول نييفرحلاو راجتلا داحتا ىلإا ىوكضشب

لاضسرإا للخ نم لخدت دق يلاتلابو ةبانع
ة̆ير̆يد˘م ح̆لا˘ضصم ى̆لإا ل˘جا˘ع ل˘خد̆ت بل˘ط
لجاعلا لخدتلاب ةبلا˘ط˘م̆لا ا˘هدا˘ف˘م ةرا˘ج̆ت̆لا

يف لضصاحلا لاكضشإ’ا ءاهنإا يف لثمتملاو
تاقورخلا دعب كلذو رامع يديضس  ةيدلب
اهب تماق يتلا ةينوناقلا ريغ تازواجتلاو
اميف كلذو ةيدلبلل ةعباتلا حلاضصملا سضعب
يرا˘ج̆ت سضر˘ع˘م ة˘ضصخر م̆يد˘˘ق˘̆ت سصخ˘̆ي
ةدمل ةينوناقلا لاجآ’ا ءاهتنا دعبو تاجوتنملل

0202 يفناج21 موي يف اذهو اموي51

يأا كرحت نود سضرعملا اذه رمتضسا نكلو

كلذو تا˘فر˘ضصت̆لا هذ˘ه ل̆ث˘˘م عدر˘̆ل ة˘˘ه˘˘ج

نوناقلا نأا ملعلا عم تاهجلا سضعب ؤوطاوتب

’و ةنضسلا يف نيترم نم رثكأا حنم عنمي

موضسرملل ا˘ق̆ب˘ط ةد˘م̆لا هذ˘ه د̆يد˘م̆ت ن˘كم̆ي

ةداملاو51 ةداملا707-12 مقر يذيفنتلا

تاءار˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘˘ك دد˘˘˘˘ح˘˘˘̆ي يذ˘˘˘̆لا61

ةلهملا ديدمت ةلواحم كلذكو تايحلضصلاو

ل˘ك ن˘م م˘غر̆لا̆بو ا̆ي̆نو̆نا˘˘ق ة˘˘ضصضصخ˘˘م˘̆لا

ةيدلبلا حلاضصم نإاف اهب انمق يتلا ت’واحملا

داحتا نإاف اذهلو نوناقلا قيبطت يف تنعتت

تاءارجإ’ا ذاختاب ةراجتلا ريدم بلاطي راجتلا

هذه لثم رركتت ’ يكل ةيعدرلاو ةينوناقلا

بضسح̆ب اذ˘هو تقو عر˘ضسأا ي˘ف تا˘قور˘خ˘̆لا

ىلع ةعاضس ر˘خآا تل˘ضصح̆ت ي̆ت̆لا ة̆ل˘ضسار˘م̆لا

يلاو̆لا ى̆لإا خ˘ضسن لا˘ضسرإا م̆تو ا˘ه̆ن˘م ة˘خ˘ضسن

در مت دقف سصوضصخلاب اذهبو نمأ’ا ريدمو

مت دقو ةراجتلا ريدم فرط نم ةلضسارملا

21 خيراتب ةدملا تهتنا لعفلاب هنأا ديكأاتلا

تما˘˘ق كلذ ر˘̆ثإا ى˘̆ل˘˘˘عو0202 يفناج

تاضسرامملا ةبقارم̆ب ة˘ف̆ل˘كم̆لا ة˘ح̆ل˘ضصم̆لا

ذضض ةف̆لا˘خ˘م ر˘ضضح˘م ر̆ير˘ح̆ت̆ب ة̆يرا˘ج̆ت̆لا

غيلبتو سضرعملا اذه حتف يذلا لماعتملا

مهتبلا˘ط˘مو را˘م˘ع يد̆ي˘ضس ة̆يد̆ل̆ب ح̆لا˘ضصم

سضرعملا قلغو ةمزللا تاءارجإ’ا ذاختاب

41 خيراتب اذهو اهب لومعملا نيناوقلل اقفو

تازواجتلاو ةرهاظتلا رارمتضس’ ارظن يفناج

رارق ذختاو .سضرعملا بحاضص اهب ماق يتلا

ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختاو سضرعملا قلغب

ةوقلا ريخضست مت كلذ رثإا ىلعو فلاخملا دضض

ينطولا كردلا حلاضصم فرط نم ةيمومعلا

يفناج02 خيراتب سضرعملا قلغب اوماقو

0202.

ةرهاظتلل ةينوناقلا ةدملا زواجت ببسسب ةينعملا تاهجلا لسسارو راجتلا داحتا لخدت اميف

رامع يديسسب ماقملا يراجتلا سضرعملا قلغل ةيمومعلا ةوقلا ريخسست

ميدهتب ةينعملا تاهجلا مايق دعب ديدحوبو ناورموبأا برح يديسس ىوتسسم ىلع ضصخألابو ةيوسضوفلا ءايحألاب  ةبوكنملا تÓئاعلا ةاناعم لسصاوتت
. ةيوسضوفلا تانكسسلا ضضعب ميدهتب ةينعملا تاهجلا رارمتسسا لظ يف لوهجم اهئانبأا ريسصمو ةدرسشم اهسسفن تÓئاعلا كلت تدجوف ةيوسضوفلا مهتانكسس

ابيرق بلكلا ضضرم دسض ةلاسضلا بÓكلا حيقلت متيسس اميف

 ةريغسصلا تارتجملا نوعاط دسض حيقلتلا ةلمح اهلمسشتسس زعاملاو مانغألا نم سسأار فلأا05 ةبارق
دضض راقبأ’ا حيقلت ةلمح لضصاوتت اميف، لبقملا يرـفيف فضصتنم سسأار فلأا05 يلاوح اهددع غلابلاو ةي’ولا بارتب ةدوجوملا زعاملاو مانغألل ةريغضصلا تارتجملا نوعاط دضض حيقلتلا ةــلمح قـلطنت
ةرطايبلا ءابطأ’او ةيئ’ولا ةيرطيبلا ةضشتفملا نم لك مضض لمع عامتجا عوبضسأ’ا اذه رحب سسأارت ةبانع ةي’ول ةيحلفلا حلاضصملا ريدم نأا ةيئ’ولا ةيرطيبلا ةضشتفملا تفضشك .ةيعلقلا ىمحلا سضرم
فضصتنم اهقلطنا دعوم ددح يتلاو زعاملاو مانغأ’ا بيضصت يتلا ،ةريغضصلا تارتجملا نوعاط دضض حيقلتلا ةلمحل ريضضحتلا رارغ ىلع تارارقلا نم ديدعلا ةضشقانم تمت ثيح ،ةيريدملل نيعباتلا

ةلمح نوكتضس هنا قايضسلا تاذ يف ةفيضضم حيقلتلا اذهب ةينعم زعاملاو منغلا نم سسأار فلأا05 يلاوح كانه نأا تلاق يتلاو «ةعاضس رخآا«ـل ةيئ’ولا ةيرطيبلا ةضشتفملا هنع تفضشك ام بضسح لبقملا يرفيف

حيقلتلا ةلمح ةثدحتملا تاذ تحضضوأا قايضسلا تاذ يفو ةيطلاملا ىمحلا سضرم دضض يضشاوملا حيقلت ىلإا ةفاضضإا لبقملا ناوج6 يف قلطنت يتلاو بلكلا سضرم دضض ةلاضضلا بلكلا حيقلت ىرخأا
حرضش عامتج’ا للخ مت امك ،ةي’ولا تايدلب عيمج ربع ةيرابجإاو ةيناجم اهنأاو اميضس ةلضصاوتم لازت’و مرضصنملا ربمضسيد رهضش فضصنم ةقلطنملا راقبأ’ا دنع بلكلاو ةيعلقلا ىمحلا يضضرم دضض
ديكأاتلاو ،ةيناويحلا ةحضصلاو حيقلتلا ةيمهأاب ةقلعتملا ةيوعوتلا ةيداضشرإ’ا تلمحلا فيثكت ىلع ديكأاتلا ىلإا ةفاضضإا ةيرطيبلا ةيحضصلا تادامتعإ’ا ةدم رييغتب ةضصاخلا ةيضصولا ةرازولا ةلضسارمل لضصفم
لكل سصضصخملا ناكملا وأا ةيحلفلا ةيعرفلا ماضسقأ’ا ىوتضسم ىلع هجو نضسحأا ىلع ماهملا ةيدأاتو نيبرملا عم سشاقنلا حتف ةرورضض نع لضضف ،يناديملا لمعلا حورب يلحتلاو ةرباثملا ةرورضض ىلع

نم اهتيامح فدهب كلذو ،ةي’ولا تايدلبب ةدوجوملا راقبأ’ا نم سسأار فلأا03يلاوح  لمضشتضس ،بلكلا ءادو ةيعلقلا ىمحلا سضرم دضض راقبأ’ا حيقلت ةلمح نأا ىلإا ةراضشإ’ا ردجتو ،يرطيب بيبط
نأا ىلع مهعم قافت’ا دعب كلذو سصاوخلا ةرطايبلا اهب موقيضس نيا ةبانع ةي’ول تاعرجلا ف’آا سصيضصخت مت نيأا ،ىرخأا ةهج نم ةيضشاملا طضسو سضارمأ’او ةئبوأ’ا راضشتنا يدافتو ،ةهج نم سضرملا

e`É̀RhRHƒY«̀û̀°̀á̀.ةلودلا قتاع ىلع نوكت حيقلتلا ةلمح يأا ةئملاب ةئم ةيناجم نوكت
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مهأا نم نيرفاسسملا لقنل ةطحم

فيطسسب ياب حلاسص ةرئاد ناكسس بلاطم
ةعقأولأ ياب حلاصص ةرئأد ناكصس بلاطي

لقنل ة˘ط˘ح˘م˘ب، ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و بو˘ن˘ج

نونطأوملأ د˘ج˘ي ’ ثي˘ح، ن˘ير˘فا˘صسم˘لأ

ة˘ه˘ج˘ت˘م˘لأ تÓ˘فا˘ح˘لأ را˘ظ˘ت˘نإ’أ نا˘كم

أذك و ناملو نيع و فيطصس ةنيدمل

ىوصس، ةيبونجلأ ةهج˘لأ ى˘لأ ة˘ه˘ج˘ت˘م˘لأ

طصسوتي يذلأ يصسيئرلأ قيرطلأ بناجب

أريثك مهقرأأ يذلأ رم’أ وهو، ةنيدملأ

، ةدرابلأ و ةرطمملأ مايأ’أ يف ةصصاخ

م˘صضت يا˘ب ح˘لا˘صص ةر˘ئأد نأأ م˘ل˘ع˘˘لأ ع˘˘م

ا˘ه˘تا˘يد˘ل˘ب˘ب ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘نا˘˘كصس ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك

ة˘ف˘صصر˘لأ،بلا˘طو˘ب،ة˘ما˘ح˘لأ  ة˘صسم˘˘خ˘˘لأ

بلاط دقف أذل،ياب حلاصصو نابت د’وأ،

ةرورصضب ةي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ نا˘كصسلأ

ل˘ق˘ن˘ل ة˘ط˘ح˘م ن˘م م˘ه˘تر˘ئأد ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسأ

ندم يقاب رأرغ ىلع، ةقئ’ نيرفاصسملأ

رفوتت ي˘ت˘لأ ةروا˘ج˘م˘لأ ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و

.نيرفاصسملأ لقنل تاطحم ىلع
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فيطسس

ةطسشانلا ةيلحملا تايعمجلا

تارقم نود لازأا نيع ةيدلبب
ةيصضايرلأ و ةيلحملأ تايعمجلأ بلاطت

ة˘ع˘قأو˘لأ لأزأأ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ط˘صشا˘ن˘لأ

قلعتيو اهل تأرقمب ، فيطصس ةي’وب

ة˘ي˘صضا˘ير˘لأ لأزأ ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ب ر˘˘مأ’أ

ةيريخلأ تايعمجلأ ضضعب و ةمكÓملل

انل أودكأ ثيح،رمح’أ لÓهلأ ةمظنم و

ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘صص نو˘ه˘جأو˘ي م˘ه˘نأا˘ب

تأر˘ق˘م نود˘ب م˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘صشن ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م

نيع ةيدلب نأأ ملعلأ عم ، اهيف نوعمتجي

تأرقملأ نم تأرصشعلأ ىلع رفوتت لأزأأ

نأأ نود ةرغاصش و ةقلغم تأونصسل تيقب

.دحأأ اهنم ديفتصسي
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فيطسس

ةملعلا قوسسب يسشاوملا راجت جاجتحا

 ةدمجملا موحللا داريتسسا رارق ىلع
قوصسب يصشأوملأ راجت نم ديدعلأ ىدبأأ

ن˘م نو˘لأو˘م˘لأ هد˘صصق˘ي يذ˘لأ ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لأ

نم مهرمذت نطولل ةيقرصشلأ تاي’ولأ

لدب ةد˘م˘ج˘م˘لأ مو˘ح˘ل˘لأ دأر˘ي˘ت˘صسأ رأر˘ق

ثيح ، راقب’أ دأريتصسأ ةصصح نم عفرلأ

أذ˘ه نأأ نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ء’ؤو˘ه ضضع˘ب د˘˘كأأ

عيب يف ريبك دوكر يف ببصست ءأرجإ’أ

˘˘˘مو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لأ ر˘˘˘فو˘˘˘ت بب˘˘˘صسب ، را˘˘˘ق˘˘˘بأ’أ

، نامثأ’أ ل˘قأا˘ب ةد˘م˘ج˘م˘لأ ةدرو˘ت˘صسم˘لأ

أذ˘ه ة˘ل˘صصأو˘م نأأ م˘ه˘˘صضع˘˘ب د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك

.نيلأوملأ طاصشن ىلع يصضقيصس ءأرجإ’أ
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ةمدصص ةلاح يف ةأأرمإأ لقن مت اميف

ت’اجعتصس’أ ىلإأ ثداحلأ لوه نم

كرد˘لأ ح˘لا˘صصم تل˘خد˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف

لجأأ نم جير˘ير˘عو˘ب جر˘ب˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

قيرطلأ حتف و رورملأ ةكرح ليهصست

تف˘قو˘ت نأأ د˘ع˘ب قر˘صشلأ ها˘˘ج˘˘تإأ ي˘˘ف

ثدا˘ح˘لأ . ة˘˘عا˘˘صس ةد˘˘م˘˘ل ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ

و يلك ميطحت  يف ببصست  روكذملأ

د˘˘ع˘˘˘ب تأرا˘˘˘ي˘˘˘صسل˘˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘ك ه˘˘˘ب˘˘˘صش

أذه  فلخلأ و مامأ’أ نم  ةمدصصلأ

عو˘˘ب˘˘صسأ’أ  ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لأ فر˘˘˘ع د˘˘˘قو

ضسمخ فلخ لو’أ نيثداح يصضاملأ

ةد˘˘˘حأو ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘ح˘˘˘˘صض

ةعباتلأ ةنونز ةقطنم ىوتصسم ىلع

نيأ ةي’ولأ بر˘غ ر˘ي˘صشا˘ي˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل

ناكملأ نيع يف امهفتح نانثأ يقل

ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ن˘˘ير˘˘˘خآأ ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ثو

ةرايصس نتم ىلع أوناك ، يزكرملأ

ةنحاصشب تمدطصصإأ  يتلأو وتناكيب

امك يلاجعتصسإ’أ قأورلأ يف ةفقوتم

ضسفن يفو يلأوملأ مويلأ يف عقو
ة˘ع˘با˘صسلأ دود˘˘ح ي˘˘ف يأأ تي˘˘قو˘˘ت˘˘لأ

رخآأ اثداح ةقيقد نورصشعو ضسمخو
فيثكلأ بابصضلأ و ةعرصسلأ ببصسب

51 مأد˘ط˘صصإأ  ل˘ي˘ج˘˘صست م˘˘ت ثي˘˘ح
ىلع تامأدطصصإأ ثÓث يف ةرايصس

2 ةافو تفلخ ، رتم004 ةفاصسم

52 ة˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإأ و ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش

تأونصس01 نيب م˘هرا˘م˘عأأ ا˘با˘صصم

مطحت ليجصست مت اميف  ةنصس85و

اهنم تأرايصسلأو تابكرملأ نم72

نم جاجوعإأ وأأ ايئزج وأأ ايلك ةمطحم

91 و تا˘ن˘حا˘˘صش80  مهنم ة˘ه˘ج

ح˘˘لا˘˘صصم تل˘˘ج˘˘صسو أذ˘˘˘ه .ةرا˘˘˘ي˘˘˘صس

ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ

نم81 ةياغ ىلإأ21 نيب ةدتمملأ

ايرورم ا˘ثدا˘ح81 يراجلأ ر˘ه˘صشلأ

ضصاخ˘صشأأ ة˘ي˘نا˘م˘ث كÓ˘ه ن˘ع ر˘ف˘صسأأ

حلاصصم تعد نيأأ رخأأ04 ةباصصإأو

نوناق مأرتحأ ىلإأ ةيند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

ةيرورملأ ةمÓصسلأ دعأوقو رورملأ

.ةطرفملأ ةعرصسلأ بنجتو

رايسسلا قيرطلاب   سصاخسشأا70 ةافو افلخ نيذللا نيثداحلا نم نيعوبسسأا نم لقأا دعب /جيريرعوب جرب

يلسسلسست مادطسصا يف ةفيفط تاباسصإاب صصاخسشأا ةثÓث ةباسصإا
ةلفاح و تارايسس عبسسل
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و ثوحبلل باهصشلأ زكرم قلطأأ
ةعصسأو ةلمح، ف˘ي˘ط˘صسب تا˘صسأرد˘لأ

ىلع لصصأوتت فيطصس ةي’وب ةيوقو
ةرهاظ ةبراحمل ، ةلماك ةنصس رأدم
را˘ع˘صش تل˘م˘ح، ل˘جو ز˘ع ه˘ل˘˘لأ بصس
فرعتصس و .«هللأ بصست ’ فيطصس»
فاي˘طأأ ل˘ك ة˘كرا˘صشم ة˘ل˘م˘ح˘لأ هذ˘ه
با˘ب˘صش ن˘م ي˘ف˘يا˘ط˘صسلأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ

فرعت امك ، خويصشو ،لاجرو ءاصسنو
ي˘˘ف قا˘˘ط˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ع˘˘˘صسأو ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم
ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب د˘˘جا˘˘صسم˘˘لأو ،تأرأدإ’أ

كرد ن˘˘م ن˘˘مأ’أ كÓ˘˘صسأأو ،ة˘˘˘م˘˘˘ئأ’أ
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ،تا˘يد˘ل˘ب˘˘لأ ،ة˘˘طر˘˘صشو
تا˘عأذإ’أو د˘ئأر˘ج˘لأ ،تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لأو
بصسحو ،ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ تأو˘˘ن˘˘ق˘˘لأو
ةماهلأ ةردابملأ هذه ىلع نيمئاقلأ
ةماقإأ يف لثمتي ةلمحلأ جمانرب نإاف
،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ ،ة˘ي˘صضا˘ير˘لأ تا˘طا˘صشن˘˘لأ
ضسيصسحتلل ةيعامتج’أو ةي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لأ
تانÓعإ’أو تاتفÓلأ قيلعت ،رمأ’اب
ءاقلإأ و، تايوطملأو ىواتفلأ عيزوت
،تأرصضاحملأو ظعأوملأو ضسوردلأ

طا˘˘صشن ن˘˘صسحأأ ي˘˘˘ف تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسمو
مدخي يعامتجأ وأأ يفاقث وأأ يصضاير

ة˘ل˘م˘ح ة˘ما˘قإأ بنا˘ج ى˘لإأ ،ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لأ
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لأ بكأو˘˘ت ة˘˘ي˘˘كو˘˘ب˘˘˘صسيا˘˘˘ف
ىلإأ ةوعدلأ تهجو ام˘ك ،ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ

ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘˘ي’و ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م ل˘˘˘ك
ةكراصشملل، اهتايعمجو اهتاصسصسؤومو
ي˘ت˘لأ ةر˘ها˘ظ˘˘لأ هذ˘˘ه ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف
ني˘ب˘ج ى˘ل˘ع را˘ع ة˘م˘صصو تح˘ب˘صصأأ
ابجأو اهتبراحم تحبصصأأ و ،ةي’ولأ

ةماع ةرهاظ اهنأ’ ناكصسلأ لك ىلع
،ةدحأو ةيعمج وأأ درف ةقاط زواجتت

هنأأ ةلمحلأ ىلع نومئاقلأ دكأأ امك
يأاب مهاصسي نأأ ديري نم لك ىلع
وأأ هتيدلب يف طاصشنلأ ميظنتل لمع

وأأ هترامع ىلع ةتف’ قيلعتوأأ هّيح

،كلذ ر˘ي˘غ وأأ تا˘يو˘˘ط˘˘م˘˘لأ ع˘˘يزو˘˘ت

ن˘ل˘عأأو .با˘ه˘صشلأ ز˘كر˘م˘ب لا˘صصت’أ

تاصسأردلأو ثوحبلل باهصشلأ زكرم

ديع دعب قلط˘ن˘ت˘صس ة˘ل˘م˘ح˘لأ هذ˘ه نأأ

كلذ ق˘ب˘صسيو، كرا˘ب˘م˘˘لأ ى˘˘ح˘˘صضأ’أ

حاجنإ’ يبيردتو يريصضحت عامتجأ

ديعلأ يف ريبك لفحب متختو ةلمحلأ

ءاصضقنأ دعب ةلبقملأ ةنصسلأ نم مداقلأ

 .ةلمحلأ قÓطنأ ىلع ةنصس

فيطسس ةي’و نيبج ىلع راع ةمسصو ةرهاظلا تحبسصأا امدعب

«هللا بسست ل فيطسس» راعسش تحت لجو زع هللا بسس ةرهاظ ةبراحمل ةلمح قÓطنا
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جر˘ب ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘˘صصم تد˘˘كأأ

يتلأ ةيوجلأ تابلقتلأ رثإأ  جيريرعوب

ضضعب رأرغ ى˘ل˘ع  ة˘ي’و˘لأ ا˘ه˘فر˘ع˘ت

لماك ترخصس اهنأأ نطولأ تاي’و

لفكتلل ةيرصشبلأو ةيداملأ اهتايناكمإأ

ةدعاصسملأ دي ميدقت و نينطأوملاب

ثدأو˘ح˘ل ضضر˘ع˘ت˘لأ يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل م˘˘ه˘˘ل

دد˘˘˘˘˘صصلأ أذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو ،رور˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ

يخوت ىلإأ نيقئاصسلأ عيمج  تعد

نونا˘ق مأر˘ت˘حأ و رذ˘ح˘لأ و ة˘ط˘ي˘ح˘لأ
و ح˘ئا˘˘صصن˘˘لا˘˘ب مأز˘˘ت˘˘ل’أ و رور˘˘م˘˘لأ
ة˘ب˘قأر˘م˘لأ رأر˘غ ى˘˘ل˘˘ع  تأدا˘˘صشرإ’أ
اهلامعتصسأ لبق تاب˘كر˘م˘ل˘ل ةد˘ي˘ج˘لأ

ة˘ي˘حÓ˘صص  ة˘صصا˘خ ا˘ه˘˘ب ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لأو
،ءأو˘˘˘صضأ’أ ،جا˘˘˘جز˘˘˘لأ تا˘˘˘ح˘˘˘صسا˘˘˘˘م
زواجت  مد˘عو تÓ˘ج˘ع˘لأ ،ح˘با˘كم˘لأ
يف اهب حومصسملأ ةينوناقلأ ةعرصسلأ

ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأو فور˘ظ˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘˘م
حبك لامعتصسأ و ةل˘مر˘ف˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع
تأر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ كر˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ

فرعت يتلأ ةيئاصسملأ و ةيحابصصلأ
ى˘ل˘ع د˘ي˘ل˘ج˘لأ ن˘م تا˘ي˘م˘ك م˘˘كأر˘˘ت
˘مأر˘ت˘حأ ى˘لإأ تعد ا˘م˘˘ك تا˘˘قر˘˘ط˘˘لأ
ردق اهنم ةدايزلأو ةينمأ’أ ةفاصسملأ
نمأ’أ مأز˘ح لا˘م˘ع˘ت˘صسأ ع˘م نا˘كمإ’أ
˘ما˘ي˘ق˘لأ  مد˘˘عو با˘˘كر˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل
تأروا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لأو تأزوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
فقوتلأ يدافت ىلإأ ةفاصضإأ  ةريطخلأ
فأوح ىلع ةعونمملأ نكامأ’أ يف
ةعيرصسلأ تاقرطلأ و رايصسلأ قيرطلأ

ضصرحلأ ىوصصقلأ ةرورصضلأ دنع و

اهيف نوكت نكامأأ يف فقوتلأ ىلع
يلمعتصسم عيمج ىأأرم ىلع ةبكرملأ
،ةل˘يو˘ط تا˘فا˘صسم ى˘ل˘ع و ق˘ير˘ط˘لأ

حلاصصم نأأ ريخأ’أ يف تدكأأ امك
ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل ةد˘˘ن˘˘ج˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت  ن˘˘˘مأ’أ
ةدعاصسملأ دي م˘يد˘ق˘ت و ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
ةي˘نا˘ج˘م˘لأ ما˘قرأ’أ ى˘ق˘ب˘ت ا˘م˘ك م˘ه˘ل

بلطل ةمدخلأ يف71 مقرلأ8451
و داصشرإ’أ ، مÓعتصس’أ ، ةدعاصسملأ
ةمÓصسلأ نينمتم غيلبتلأ ، هيجوتلأ
.عيمجلل

جيريرعوب جرب ةي’و  اهدهسشت يتلا ةيوجلا تابلقتلا  دعب

   رذحلاو ةطيحلا يخوت ىلإا نيقئاسسلا وعدت نمألا ةيريدم

يلسسلسست مادطسصا ثداح Óيل ةرسشاعلا  ةعاسسلا دودح يف سسمأا لوأا ةليل  دهسش  ثيح برغ قرسش رايسسلا قيرطلاب لجسست رورملا ثداوح تلاز ام
تافاعسسإا تمدق يتلا ةيندملا ةيامحلا تافاعسسإا حلاسصم تلخدت نيأا ،تايفو لجسست مل ظحلا نسسحلو ،نيرفاسسملا لقنل ةلفاحو تارايسس عبسسل

.ناكملا نيعب ةفيفخ تاباسصإاب نيباسصم ةثÓثل



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

09859ددعلا0202 يفناج32  سسيمخلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

تايدلبلا ىلع ارايلم04 عيزوت

ايلام افÓغ0202 ةنسسل ةيلاملا نوناق ضصسصخ
ةينازيم نم ةهاسسمك رانيد رايلم04 ـب ردقي
ةيدلبلا تاططخملا راطإا يف ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘لود˘لا
هنأا اهل نايب يف ةيلخادلا ةرازو تنلعأاو.ةيمنتلل
هذ˘ه˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘لا فÓ˘˘غ˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت م˘˘ت
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو ن˘ي˘ب روا˘سشت˘لا˘ب تا˘ط˘ط˘خ˘م˘˘لا

تار˘سشؤو˘م ى˘ل˘ع دا˘ن˘ت˘˘سسإلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةرازوو
،ناكسسلا ددعب ةقلعتملا كلت اميسس ةيعوسضوم
ةيلحم˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا دد˘ع
ةنسسلا لÓخ ةلجسسملا تايلمعلا ىلإا ةفاسضإلاب
.اهزاجنإا يراجلا كلتو ةقباسسلا

نانبل يف عافد ةريزو لوأا
يبرعلا نطولاو

،بايد نسسح ةينانبللا ةموكحلا ضسيئر نلعأا
نم ةنوكملاو ،ةديدجلا ةموكحلا ليكسشت نع
ةنيز مسسا اهنمسض نم ءاج ،ةيرازو ةبيقح02
بئان يب˘سصن˘م ي˘ف تن˘ي˘ُع ي˘ت˘لاو ،ارد˘ع ر˘كع
لوأا ح˘ب˘سصت˘ل ،عا˘فد˘لا ر˘يزوو ،ءارزو˘لا ضسي˘˘ئر
نطولاو نانبل يف عافدلا ةبيقح ىلوتت ةأارما
ر˘ي˘ب˘كلا بسصن˘م˘لا اذ˘ه ر˘كع تلو˘تو .ي˘بر˘ع˘لا
ىلع ًافورعم نكي مل اهمسسا نأا نم مغرلاب
نيينانبللا نأا ىتح ،ةينانبللا ةيسسايسسلا ةحاسسلا

،اهنع ةحي˘ح˘سش تا˘مو˘ل˘ع˘م ىو˘سس نو˘فر˘ع˘ي ل
،اردع ركع ةنيز:يف لثمتتو اهلوادتب اوماق
.ةيسسكوذوثرأا ةيحيسسم ةرسسأا نم ةينانبل

«لايدنوملا» تايفسصتل يناثلا رودلا يف «رسضخلا» ةهجاوم مدع ىنمتي  ضضوعم
ديسس ،يرسصملا بختنملل دعاسسملا بردملا ربع
ةهجاوم مدعب هتاينمت نع ،ءاثÓثلا ةرهسس ،ضضوعم
يناثلا رودلا ىلإا لهأاتلا لاح يف يرئازجلا بختنملا

ضسأاك تايئاهنل ةلهؤوملا ةيقيرفإلا تايفسصتلا نم
ةلخادم يف ضضوعم ديسس لاقو.رطقب2202 ملاعلا

مدع ىنمتأا » :««rsam cbm» ةانق عم ةيفتاه
ةديج ةلاح يف هنأل يرئازجلا بختنملا ةهجاوم
ةيبرعلا تابختنملا ةهجاومو ةريخألا ةرتفلا لÓخ
ةعرق  ترفسسأاو .«ادج ةريبك ةيدن اهب نوكتسس
،2202 ملاعلا ضسأاكل ةلهؤوملا ةيقيرفإلا تايفسصتلا

ةعومجملا نمسض يرئازجلا بختنملا عوقو نع
،رجينلا ،وسساف انيكروب تابختنم عم ىلوألا

ءاسسم تميقأا يتلا ةعرقلا لÓخ كلذو ،يتوبيج

بختنملا امأا.ةرهاقلا ةيرسصملا ةمسصاعلا ىف ضسمأا
ىلإا ةسسداسسلا ةعومجملا نمسض عقوف ، يرسصملا

.لوغنأاو ،ايبيل ،نوباغلا تابختنم نم لك بناج

 يبرعلا برغملاب ينغم لسضفأا ةزئاجب جوتي ينوباجلا ريداك
،يوابيه رداقلا دبع ،يرئازجلا مجنلا جوت
ةزئاجب ،«ينوباجلا ريداك»ـب فورعملاو
،9102 ةنسسل يبرعلا برغملاب ينغم لسضفأا
رسضحو.برغملاب «ترآا ازاك» ناجرهمب
لودلا فلتخم نم موجنو نينانف ،ناجرهملا
دمحم يرسصملا برطملا رارغ ىلع ،ةيبرعلا

فرع امك.برعلا موجنلا نم هريغو ،يقامح
،يلدح لانم ،ةيرئازجلا ةمجنلا جيوتت ،لفحلا
برغملا يف ةباسش ةينغم لسضفأا ةزئاجب
مجنلا قلأات دقف ريكذتلل9102. ةنسسل يبرعلا
،9102 ةنسس يف ،ينوباج ريداك ،يرئازجلا
اريبك احاجن تفرع ،يناغأا ةدعل هقÓطإاب
عقوم ىلع نييÓملاب تادهاسشم تدسصحو
.«بويتويلا» تاهويديفلا

نييحايسسلا نيلماعتملل ءاغسصإا ةيلخ بسصني يرومرم
ةيديلقتلا تاعانسصلاو ةحايسسلا ريزو ررق
ءاغسصإا ةيلخ بيسصنت ،يرومرم ناسسح ،ةلئاعلاو
تلاقو .نييحايسسلا نيلماعتملا عم رواسشتلل
ريزولا لابقتسسا بقع ،اهل نايب يف ةرازولا

قدانفلا يلغتسسمل ةينطولا ةيلارديفلا ءاسضعأل
(HNF) تايعمجل ةينطولا ةيلارديفلاو
ةيلخلا نإا ،(TANF)رفسسلاو ةحايسسلا تلاكو
عوبسسألا نم ءادتبا اهبيسصنت متيسس يتلا
عم رواسشتو راوح ثعب ىلع لمعتسس ،لبقملا
بسسح لك ،ءاكرسشلاو نييحايسسلا نيلماعتملا
ريزولا دكأاو .ةينوناقلا هتعيبطو هسصاسصتخا

نيلعافلا لك نيب دوهجلا رفاسضت ةرورسض ىلع
عم ةيلعافتو ةيكراسشت ةيجهنم دامتعاب كلذو
نييداسصتقلا ءاكرسشلاو تاعاطقلا فلتخم
.نييعامتجلاو

«دريحوب » مركي لغسشلل يسسنوتلا داحت’ا
ةدهاجملا تملسست

عرد دريحوب ةليمج
نيمألا نم ةمظنملا
رون داحتÓل ماعلا
يبوبطلا نيدلا
نم اهميركت ةبسسانمب
ماعلا داحتلا
لغسشلل يسسنوتلا
اهرودلو اهل اريدقت
ةيرئازجلا ةأارملا رودو
ةمواقم يف امومع
.يسسنرفلا رامعتسسلا
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ةيحرشسم مقاط مركت ةفاقثلا ةريزو
  تبشسلا اذه «سسأا يب يج»

مقاط ،لبقملأ تبشسلأ ،ةدود نب ةكيلم ،ةفاقثلأ ةريزو مركت

21 يبرعلأ حرشسملأ ناجرهمب ةزئافلأ «شسأأ يب يج» ةيحرشسم
يرئأزجلأ ينطولأ حرشسملأ رقمب فشصنلأو ةثلاثلأ ةعاشسلأ ىلع
مظني» :ةفاقثلأ ةرأزول نايب يف ءاجو. يزراطششب نيدلأ يحم
شسأأ يب يج ةيحرشسمل ينفلأ مقاطلأ فرشش ىلع لفحلأ أذه
ةرودلأ يف يمشساقلأ دمحم نب ناطلشس روتكدلأ ةزئاجب ةجوتملأ

يبرع يحرشسم شضرع لشضفأل يبرعلأ حرشسملأ ناجرهمل21

ةي˘حر˘شسم˘لأ شضر˘ع ج˘ما˘نر˘ب˘لأ ن˘م˘شضت˘ي ثي˘ح،0202 ةنشسل
ةيحرشسم جرخم دكأأو.«ةقرفلأ ءاشضعأأ ميركت مشسأرمو ةجوتملأ

21 يبرعلأ حرشسملأ نا˘جر˘ه˘م ةز˘ئا˘ج˘ب ةز˘ئا˘ف˘لأ «شسأأ ي˘ب ي˘ج»
شضر˘ع˘لأ حا˘ج˘ن ر˘شس نأا˘ب ،لا˘ششر˘شش د˘م˘ح˘م ،ندرألأ ي˘ف ما˘ق˘م˘لأ
نع زيمتلأو فلتخإلأ رشصنع قيقحت نم هنكمت وه يرئأزجلأ
هتفشصنأأ يتلأ ميكحتلأ ةنجلب أديششم ،ةمدقملأ شضورعلأ ةيقب
ىلع درلأ لاششرشش شضفرو.ةيزمرلأو ةيوقلأ هتلاشسر تمهفو
أربتعم ةزئاجلاب «شسأأ يب يج» ةيقحأأ يف تنعط يتلأ تأداقتنلأ
ىلع نبت ملو تاباشسح ةيفشصتل ةلواحمو حاجنلأ ةبيرشض اهايإأ
هشسفن نع عفأدي شضرعلأ نأأ ىلإأ أريششم ،ةيجهنمو ةينف شسشسأأ
قايشس يفو.هأوتشسمب ترهبنأ يتلأ ةقحاشسلأ ةيبلغألأ ةداهششب
زاجنإأ ايابخ يحرشسم شضرع نشسحأأ بحاشص فششكي ،لشصتم
يف هرشسو ،فشصنو ةنشس نع وبرت ةدمل هيلع لمع يذلأ لمعلأ

.هتقفرب نولمعي نيذلأ نيلثمملأ هرايتخأ ةقيرط
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ةنشسلأ شسأأر ءايحإأ ةبشسانم تناك امك
فحتملأ حاتتفل ةشصرف هذه ةيغيزامألأ
مشسقب يغيزامألأ ثأرتلل يفأرغونثلأ
زيم يذلأ ،ةيغيزا˘مألأ ة˘فا˘ق˘ث˘لأو ة˘غ˘ل˘لأ
يدا˘˘ن فر˘˘ط ن˘˘م ما˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ طا˘˘˘ششن˘˘˘لأ
رداب نيأأ ،مشسق˘لأ تأذ˘ل ا˘ي˘جو˘لو˘بر˘ث˘نلأ

تحت نيوشضنملأ ةبلطلأ نم ةعومجم
ذا˘ت˘شسألأ ن˘˘م فأر˘˘ششإا˘˘بو يدا˘˘ن˘˘لأ ءأو˘˘ل
حرشصلأ أذه ءأرثأ ىلأ ةقوقطوب كوربم
ةيديلقتلأ تأودألأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘فا˘ق˘ث˘لأ
ةمئأد ةف˘شصب ى˘ق˘ب˘ت˘شس ي˘ت˘لأ ،ة˘م˘يد˘ق˘لأ
ىلوأأ ةوطخك يفأرغون˘ثلأ ف˘ح˘ت˘م˘لا˘ب
نم ريبك لابقإاب ىظحتو ممعت نأأ رظتني

ثأر˘˘ت˘˘لأ ي˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘مو ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ فر˘˘˘ط
حاتتفأ ىلع فرششأأ دقو أذه .يغيزامألأ
لولأ دعي يذلأ يفأرغونثلأ فحتملأ

يناثلأ أذكو ةنتاب ةيلو ىوتشسم ىلع
فحتم دعب تا˘ع˘ما˘ج˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ةنتاب ةعماج ديمع ،ةركشسب ةيلوب ميقأأ
نمث يذلأ ملشسلأ دبع فيشض روتكدلأ
ةلوذبملأ دوهجلاب اهونم هذه ةردابملأ

يذو ةيباجيلأ ة˘فا˘شضإلا˘ب ها˘يأ أر˘ب˘ت˘ع˘م
ةمدخ يف اهب ناهتشسي ل ةيملع ةميق
عونتلأو ثأرتلأ يف نيثحابلأو ةبلطلأ
،شسأروألأ ةقطنم هب رخزت يذلأ يفاقثلأ
ربع ةردا˘ب˘م أذ˘كه ل˘ث˘م م˘م˘ع˘ت نأأ ل˘مآأ

احرشس نوكتل نطولأ تاعماج فلتخم

ةذتاشسأأو ةبلط نم ني˘ث˘حا˘ب˘ل˘ل ا˘ع˘جر˘مو
ثأرتلأ تا˘نو˘ن˘كم ن˘ع ر˘ث˘كأأ فر˘ع˘ت˘ل˘ل
رابتعابو .راثدنلأ نم هتيامحو ينطولأ
شسأأر˘ب لا˘ف˘ت˘حأ تم˘ي˘قأأ هذ˘ه ةر˘ها˘ظ˘ت˘˘لأ

مت دقف،0792 رياني ةيغيزامألأ ةنشسلأ
ةذتاشسأأ اهاقلأأ تأرشضاحم للخ قرطتلأ

شسو˘ق˘ط˘لأ ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘لأ نو˘˘كرا˘˘ششم
حيشضوتل ،غيزامألل ةزيمملأ ةيلافتحلأ
ن وزنمأأ» ـب لافتحلأ ةقيقح لوح ىؤورلأ
أديع تحشضأ ةيغيزامأ ةبشسانمك «راني
م˘ي˘ل˘شس ذا˘ت˘شسألأ به˘شسأأ ثي˘ح ،ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ثيدحلأ يف ةركشسب ةعماج نم ينونرد
ةنشسلأ شسأأرب تلافتحلأ عوشضوم نع

اهربتعأو ريبكلأ شسأروألاب ةيغيزامألأ
ى˘لأ قر˘ط˘ت ا˘م˘ك ،أز˘ي˘م˘مو ا˘ما˘ه ا˘˘ثد˘˘ح
ى˘ن˘ع˘ت ي˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘م˘˘شست˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
يذلأ «مشسوملأ» رأرغ ىلع ةبشسانملاب
دنتشست ةيلومشش ةيعامتجأ ةرهاظ ربتعي
بشسح ةمظنملأ ةيحلفلأ شسوقطلأ ىلأ
تايلمع أذكو ،ةنشسلأ لوشصفو تأرود
ردشصم حلاشص يلو توم ىركذ نييحت
تاشسرامملأ لك روح˘مو ة˘كر˘ب˘لأ ل˘ه˘ن
وه لا˘ف˘ت˘حلأ نأ أر˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘ي˘شسو˘ق˘ط˘لأ

ةيعمتجملأ ةنونيكلأ ءانب ةداعإأ ةيلمع
دشسجتي يذلأ لافتحلأ وهو تاعامجلل
شسوقطللو اهب رمي يتلأ لحأرملأ يف

نولف˘ت˘ح˘م˘لأ ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ر˘ئا˘ع˘ششلأو
هتهج نم ،لايجلأ نيب خشسأر داقتعاب
ى˘لأ قر˘ط˘ت د˘ق˘ف ح˘لا˘شص و˘يا˘ب ذا˘ت˘شسألأ
،شضرألاب هتقلعو ،يغيزاملأ ميوقتلأ

ميوقت˘لأ ى˘لأ ر˘ي˘خلأ أذ˘ه د˘ن˘ت˘شسي ثي˘ح
ة˘˘˘ن˘˘˘شسلأ لو˘˘˘˘شصف بشسح ي˘˘˘˘حل˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ

ة˘ع˘ي˘ب˘ط م˘كح˘ب ة˘ي˘حل˘˘ف˘˘لأ تأرود˘˘لأو
ىلأ غيزاملأ لويمو ةهج نم ةقطنملأ

هجو ىلع يحلف˘لأ طا˘ششن˘لأ ة˘شسرا˘م˘م
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م تقر˘ط˘ت ا˘م˘ك أذ˘ه .شصا˘˘خ
ةيمهأ ىلأ لأورز نب ةعمج ةذاتشسلأ
يف يدامللأ وأ يداملأ ءأوشس ثأرتلأ
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ه˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لأ

،راثدنلأ نم شصاخ لكششب ةيغيزاملأو

ةرور˘شض ى˘لأ قا˘ي˘شسلأ تأذ ي˘ف ة˘˘ي˘˘عأد

يراشضحلأ ثوروملأ أذه ىلع ظافحلأ

تأداع شسكعي يذلأ ماهلأ يخيراتلأو

قلخل ليد˘ب ه˘ل˘ع˘جو ،دأد˘جلأ د˘ي˘لا˘ق˘تو

نم ،ينطولأ داشصتقلأ ششاعنإأو ةورثلأ

،يحايشسلأ عاطقلأ يف هللغتشسأ للخ

طاششن أذ˘كو با˘ب˘ششلأ ع˘ي˘ج˘ششت˘ب كلذو

ثوروملأ أذهب فيرعتلأ يف تايعمجلأ

فلتخم ما˘مأأ ة˘يزأو˘م تا˘طا˘ششن ق˘ل˘خو

ا˘ه˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لأ ة˘يرا˘شضح˘لأ م˘لا˘ع˘م˘˘لأ

هذه ةرهاظتلأ ماتخ يفو أذه ،ةقطنملأ

ةراشس ايجولوبرثنلأ يدان ةشسيئر تعد

ى˘لأ ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لأو ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ ع˘˘نا˘˘م˘˘ل˘˘ب

دعي يذلأ ف˘ح˘ت˘م˘لأ ءأر˘ثأو ة˘م˘ها˘شسم˘لأ

ثأر˘ت˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لأ ي˘ف ا˘ما˘ه ا˘ب˘˘شسكم

ة˘ق˘ط˘ن˘م ه˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت يذ˘˘لأ يرا˘˘شضح˘˘لأ

ةمهاشسملأ هنأاشش نم يذلأو ،شسأرولأ

ةذتاشسأ نم نيثحابلل نوعلأ ميدقت يف

بثك نع علطلأو لاجملأ يف ةبلطو

هجو ىلع شسأرولأ ةقطنم هب رخزت امع

نم يدانلأ لواح ثأرت نم شصوشصخلأ

هئأول تحت نيو˘شضن˘م˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ لل˘خ

نم هتيامحو ف˘ح˘ت˘م˘لأ أذ˘ه ي˘ف ه˘ع˘م˘ج

ر˘ب˘كأأ أد˘فأو˘ت ى˘ق˘ل˘ي نأأ ى˘ل˘ع ،را˘ثد˘˘نلأ

بنأو˘ج˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ه˘ئأر˘ثأ فد˘˘ه˘˘ب

ثوروملأ تانونكمب رث˘كأ ف˘ير˘ع˘ت˘لأو

.يغيزاملأ
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ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي ن˘˘˘طأو˘˘˘م ف˘˘˘ششت˘˘˘كأ
ايميلقإأ ةعباتلأ «ششافيت» ةقطنمب

بونج ملك561) نيرقن ةيدلبل
ة˘˘حو˘˘ل ءا˘˘ثل˘˘ث˘˘لأ مو˘˘˘ي (ة˘˘˘شسب˘˘˘ت
دافأأ ام بشسح ةديدج ةيئاشسفيشسف
ي˘ب˘ع˘ششلأ شسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ شسي˘˘ئر ه˘˘ب
ةيلحملأ ةعام˘ج˘لأ هذ˘ه˘ل يد˘ل˘ب˘لأ

حشضوأأو.يعومجلأ ي˘نا˘شضمر

نطأوملأ أذه نأأ لوؤوشسملأ تأذ
امدنع ءاشسفيشسفلأ ةحول فششتكأ

هتعرزمب رفح لاغششأاب موقي ناك
غل˘بإا˘ب كلذ ر˘ثإأ ما˘ق˘ف ة˘شصا˘خ˘˘لأ
ةحايشسلأ ءايحإل ةيلحملأ ةيعمجلأ

ةئيبلأ ىلع ةظفاحملأو ثأرتلأو
اهرودب تل˘شصتأ ي˘ت˘لأو ن˘ير˘ق˘ن˘ب
د˘ي˘شسلأ د˘كأأ و.ة˘يد˘ل˘ب˘˘لأ شسي˘˘ئر˘˘ب
ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ما˘ق ه˘نأأ ي˘عو˘˘م˘˘ج˘˘لأ
و ةيلولأ تاطلشس نم لك غلبإاب
و ةفا˘ق˘ث˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ
ملع يف ثحبلل ينطولأ زكرملأ
د˘يد˘ج˘لأ فا˘ششت˘كلأ أذ˘ه˘ب را˘ثآلأ
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ي˘˘ف عأر˘˘شسإلأ» فد˘˘ه˘˘ب
«ة˘ف˘ششت˘كم˘لأ ة˘ير˘ثألأ ة˘ع˘˘ط˘˘ق˘˘لأ

ةقط˘ن˘م˘لأ نا˘كشس نأأ ى˘لإأ أر˘ي˘ششم
أذ˘ه ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع نور˘˘ه˘˘شسي»
لو˘شصو ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإأ فا˘˘ششت˘˘كلأ
نم.«لاجم˘لأ ي˘ف ءأر˘ب˘خ˘لأ ق˘ير˘ف
روف ةفاقثلأ ةرأزو تدفوأأ اهتهج
نم اقير˘ف عو˘شضو˘م˘لا˘ب ا˘ه˘غل˘بإأ
ي˘ن˘طو˘لأ ز˘كر˘م˘لأ ن˘م ءأر˘˘ب˘˘خ˘˘لأ
ةنياعمل را˘ثآلأ م˘ل˘ع ي˘ف ثح˘ب˘ل˘ل
ةرتفلأ ديدحت و فاششتكلأ أذه
هذه اهيلإأ دوعت يت˘لأ ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ

تأءأرجإلأ ذاختأو ةيرثألأ ةعطقلأ
قيشسنتلاب اهتيامحل ةيلاجعتشسلأ

ةيندملأ ةيلح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ ع˘م
ي˘ف درو ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ة˘ير˘كشسع˘لأو
تأذ ن˘ع ردا˘شص ي˘˘مل˘˘عإأ نا˘˘ي˘˘ب
د˘˘˘˘كأأ ،ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘نا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م.ةرأزو˘˘˘˘لأ
ةيعمجلل ي˘مل˘عإلأ را˘ششت˘شسم˘لأ
ثأرتلأو ةحايشسلأ ءايحإل ةيدلبلأ

نيرقنب ةئيبلأ ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لأو
ة˘يد˘ل˘ب˘لأ هذ˘ه نأأ ي˘ما˘ح ر˘شضخ˘˘ل

يتلأ ةيرثألأ عطقلأ ديدعب رخزت»
ىلإأ أريششم «دعب اهفاششتكأ متي مل

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ءا˘شضعأأ ة˘فا˘ك شصر˘ح
ن˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ شسي˘˘شسح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
هذ˘ه ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لأ ةرور˘˘شضـب
ن˘م ا˘ه˘ت˘˘يا˘˘م˘˘حو تا˘˘فا˘˘ششت˘˘كلأ
نأأ ثدحتملأ فاشضأأو.«بيرختلأ

قيشسنتلاب ىعشست ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ هذ˘ه
ةيئلولأو ةيلحملأ تاطلشسلأ عم
ى˘ل˘ع ير˘ثأأ ف˘ح˘ت˘˘م ءا˘˘ششنإأ ى˘˘لإأ

نأأ هنأاشش نم ةيدلبلأ تأذ ىوتشسم
ةفششتكملأ ةيرثألأ عطقلأ مشضي
دقف ،ريكذتلل.روهمجلل اهشضرعو
فاششتكأ يراجلأ يفناج علطم مت
ةقطنمب ةيرثأأ ةيئاشسفيشسف ةحول
ةعامجلأ تأذ˘ب «شسا˘يدو˘ب ن˘ي˘ع»
تشضر˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
و نيلوهجم فرط نم بيرختلل
ةفاقثلأ ةرأزو دفوت نأأ لبق كلذ
ميمرت يف نيشصتخملأ نم ةنجل
نم اهعزن مت ثيح ،ءاشسفيشسفلأ
ىلع هيف تفششتكأ يذلأ ناكملأ
ىلإأ «بيرق امع» اهليوحت متي نأأ

ةزاب˘ي˘ت ة˘يلو˘ب ة˘شصت˘خ˘م ة˘ششرو
.اهميمرتل

1 ةنتاب ةعماجب يغيزامألا ثارتلل يفارغونثإلا فحتملا حاتتفا

ةيغيزامألا ةفاقثلا سسكعي ماه بشسكم لÓخ نم ثارتلا ىلع ظافحلل ةوعد

ةشسبتب نيرقن ةيدلبب ةديدج ةيئاشسفيشسف ةحول فاششتكا

يفاقثلا ثوروملا ىلع ظافحلا ةرورشض ىلإا رياني ةيغيزامألا ةنشسلا سسأارب لافتحا10 ةنتاب ةعماجب ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغللا مشسقب ميقأا يذلا ،يشساردلا مويلا يف سسمأا ،نوكراششملا اعد
.ةركشسبو ةنتاب يتعماج نم ةرتاكدلا نم ددع ةكراششمب كلذو ،راثدنلا نم هتيامحو يغيزامألا

 ةقراششلا ةزئاجب ةياورلاو رعششلا يف نييرئازج  جيوتت
يف نأرثوب دمحم نييرئأزجلأ زوف نع (ةدحتملأ ةيبرعلأ تأرامإلأ) ةقراششلاب نلعأأ

يبرعلأ عأدبإلل ةقراششلأ ةزئاجب ةيأورلأ لاجم يف يرشصنعم ةنيمأأو رعششلأ لاجم
ةزئاجلاب نأرثوب دمحم رعاششلأ زافو.نيرششعلأو ةثلاثلأ اهتعبط يف لوألأ رأدشصإلأ
يرشصنعم ةنيمأأ ةبتاكلأ تزاف امنيب «ربق نم رثكأأو ،دحأو نفك» هتعومجم نع ةيناثلأ
علطم يف يرئأزجلأ بدألل جيوتت لوأأ نوكيل «ليفنأوج» اهتيأور نع ةثلاثلأ ةزئاجلاب
برغملأ يف ماقي يذلأ ىقتلملأ للخ زئأوجلأ ملشست نأأ رظتنملأ نمو.ةديدجلأ ةنشسلأ
دومحم رأرغ ىلع ةزئاجلاب أوجوت نأأ نييرئأزجلأ نم ددعل قبشسو .مداقلأ ليرفأأ رهشش

فشسويو «امنيشسلأ يه هذه» هباتك نع8991 ةنشس اهتأرود ىلوأأ يف جوت يذلأ نقأربأ

ç.¥ .ةيأورلأ يف يديرد كوربمو حرشسملأ يف ريربي ليعامشسإأو جولعب



¯ ê.fé«Ö

رود˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ ة˘عر˘˘ق˘˘لأ تع˘˘قوأأ
ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م)  ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأ يو˘˘˘ف˘˘˘˘شصت˘˘˘˘لأ

2202 ةنشسل ملاعلأ سسأاكل (ايقيرفإأ
يف ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ
ةثÓثلأ هيشسفانم عم لّوألأ جوفلأ

،يتوبيجو رجينلأو وشسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب

04 ـلأ تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ تم˘˘˘˘ّشس˘˘˘˘ُقو

ّمشضت ،تاعومجم01 ىلإأ ةكراششملأ
ةين˘طو قر˘ف4 ا˘ه˘ن˘˘م ةد˘˘حأو ل˘˘ك
لك دئأر اهدعب لّهأاتيو .ةفشصانم
يو˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘˘˘لأ رود˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ىلإأ جو˘˘˘˘˘˘˘˘ف
بع˘ل˘ُي يذ˘لأ ،ر˘ي˘˘خألأ لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لأ

باهذ) رششاب˘ُم˘لأ ءا˘شصقإلأ ة˘غ˘ي˘شص˘ِب
ة˘شسم˘خ ل˘ّهأا˘ت ن˘ع ر˘ف˘شسُ̆ي ،(با˘˘يإأو
ةّرا˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو تا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م

2202 م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ سسأا˘˘˘ك ىلإأ ءأر˘˘˘م˘˘˘ّشسلأ
ةلوجلأ تايراب˘م ق˘ل˘ط˘ن˘تو ،ر˘ط˘ق˘ِب
تا˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لأ ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ن˘˘م ىلوألأ

ربوتكأأ31 ىلإأ5 نم ةرتفلأ لÓخ
ةلوجلأ تأءاقل ىرجت اميف ،مداقلأ

71 ىلإأ9 نم ةرتف˘لأ ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لأ
نيتلوجلأ ماقتو ،لبق˘م˘لأ ر˘ب˘م˘فو˘ن

22 نم ةرتفلأ يف ةعبأرلأو ةثلاثلأ

ني˘ح ي˘ف،1202 سسرا˘˘م03 ىلإأ
ن˘ي˘ب ا˘م ة˘شسما˘خ˘لأ ة˘لو˘˘ج˘˘لأ ىر˘˘ج˘˘ت
ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ن˘م ع˘˘با˘˘شسلأو توأأ ي˘˘مو˘˘ي

ةلحر˘م تأءا˘ق˘ل م˘ت˘ت˘خ˘تو،1202
عبأرلأ ي˘مو˘ي ن˘ي˘ب ا˘م تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

اهدعب يرجتل،1202 ربوتكأأ21و
تايفشصتلل ري˘خألأ رود˘لأ ي˘تأرا˘ب˘م

61 ىت˘˘ح ن˘˘ما˘˘ث˘˘لأ ي˘˘˘مو˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م

1202. ربمفون

دوشسألا حبششلا ““ءارحشصلا وبراحم““
وشسفانيكروب ـل

ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ قو˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘يو
وشسافانيكروب بختنم ىلع ايخيرات
ةر˘ششا˘ب˘م˘لأ تا˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘لأ ثي˘˘ح ن˘˘م
،تاشسفانملأ فلتخم يف اهبعل يتلأ

8 ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ق˘˘ق˘˘˘حو

بخ˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘˘˘˘ع تأرا˘˘˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘˘˘˘نإأ

5و ،م˘˘˘ئأز˘˘˘˘ه6 ،و˘شسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘˘ب

اهبعل ةأرابم91 لشصأأ نم تلداعت
ق˘˘ب˘˘شسو ،ا˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت تا˘˘ب˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
ىلإأ لهأات نأأو يرئأزجلأ بختنملل

،4102 ة˘ن˘شس ل˘يزأر˘ب˘لأ لا˘يد˘˘نو˘˘م
اهبعل يتلأ ة˘ل˘شصا˘ف˘لأ ةأرا˘ب˘م˘لأ د˘ع˘ب
ن˘يأأ و˘شسا˘فا˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘مأأ

،وقوداقأوب3-2 ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب مز˘ه˘نإأ
ةدو˘ع˘لأ ةأرا˘ب˘˘م ي˘˘ف زو˘˘ف˘˘ي نأأ ل˘˘ب˘˘ق

ةرقوب ديجم فدهب1-0 ةجيتنب
.ريهششلأ

يف لهأات لوأا ةباوب وشسافانيكروب
““ناكلا““ ىلإا خيراتلا

ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب ة˘ه˘جأو˘م لوأأ تب˘˘ع˘˘ل

يرفيف21 ي˘ف و˘شسا˘فا˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘بو

ممأأ سسأاك تايفشصت راطإأ يف7691

نا˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘˘ح،8691 ايقيرفإأ
ة˘بأو˘ب ي˘با˘˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘ب˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ي˘ف ل˘هأا˘ت لوأأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ““ر˘˘شضخ˘˘لأ““
،““نا˘˘ك˘˘لأ““ تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ىلإأ خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘لأ

ينطو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ زا˘ف د˘ع˘ب كلذو
ـب با˘˘˘˘هذ˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف ،ا˘˘˘˘با˘˘˘˘يإأو ا˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘هذ
ة˘˘˘ه˘˘˘جأو˘˘˘م˘˘˘لأ ته˘˘˘˘ت˘˘˘˘نأ و˘˘˘˘غودا˘˘˘˘غأو

ن˘ي˘فد˘ه˘لأ ل˘ج˘˘شسو(2-1) ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘ب
تهتنأ ا˘م˘ن˘ي˘ب ،سسا˘م˘للو يد˘ير˘ي˘شس

توأأ02 بع˘ل˘م˘ب با˘يإلأ ة˘ه˘˘جأو˘˘م

ل˘ج˘شسو (3-1) ةجيتنب ةم˘شصا˘ع˘لا˘ب
يد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع ،ي˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘ب فأد˘˘˘˘˘˘هألأ

.ةبوروبو

بختنملا خيرات يف ةميزه لقثأا
رئازجلا يف اهعرجت يبانيكروبلا

1891 ةنشس

زوف ربكأأ ينطولأ بختنملأ ققح
سسأاك تايفشصت راطإأ يف هخيرات يف

ىلع1891 ة˘ن˘شس ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإأ م˘˘مأأ

7-) ةجيتنبو وشسافانيكروب باشسح

خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘م˘يز˘ه ل˘ق˘˘ثأأ ي˘˘هو (0
ءاقل يف ،ي˘با˘ن˘ي˘كرو˘ب˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ
ـب ة˘نا˘بز د˘ي˘ه˘ششلأ بع˘ل˘م ه˘˘ن˘˘شضت˘˘حأ

ىلع بوانتو ،توأأ رهشش يف نأرهو
ر˘جا˘م ن˘م ل˘ك ة˘ي˘˘عا˘˘ب˘˘شسلأ ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
تيآأ ،(ةيئان˘ث) ي˘مو˘ل˘ب ،(ة˘ي˘ئا˘ن˘ث)

تقو يف ،داشصعو (ةيئانث) نيشسح
وغوداغأو ـب بايإلأ ةهجأوم تهتنأ

ع˘˘˘قوو (1-1) ي˘با˘ج˘يإلأ لدا˘ع˘ت˘لا˘ب
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘فأد˘˘˘م ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
““ر˘˘شضخ˘˘لأ““ فد˘˘ه ي˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘كرو˘˘˘ب˘˘˘لأ
د˘شض أا˘ط˘خ˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع د˘˘ي˘˘حو˘˘لأ

.هامرم

يف فعشضألا ةقلحلا يتوبيج بختنم
رئازجلا ةعومجم

ر˘ب˘ت˘عُ̆ي ي˘تو˘ب˘ي˘ج بخ˘ت˘ن˘م ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي
نيعباتملل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب أد˘ج لو˘ه˘ج˘م
ة˘˘ب˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب ىت˘˘˘حو ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
يشضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لأ بخا˘ن˘ل˘ل
ي˘˘˘˘˘˘˘ف ،كلذ˘˘˘˘˘˘˘ب فر˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘عأ يذ˘˘˘˘˘˘˘˘لأ

ةعرق˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘ب ه˘تا˘ح˘ير˘شصت
،موهفم رمأأ ديكأاتلاب وهو ،ةرششابم

خيرات ل بختنمب قلعتي رمألأ نأل
ققحو يقيرفإلأ ديعشصلأ ىلع هل
د˘ي˘˘عأو˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف ن˘˘يرا˘˘شصت˘˘نأ

د˘عُ̆يو ،ا˘ما˘ع21 ة˘ل˘ي˘ط ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر
،فعشضألأ ةقلحلأ يتوبيج بختنم
،طقف ““رشضخلأ““ ةعومجم يف سسيل
ذإأ ،ةيلاحلأ تايفشصتلأ لماك يف لب
دعب رودلأ أذه ىلإأ روبعلأ يف حجن
وه ر˘خآأ ع˘شضأو˘ت˘م بخ˘ت˘ن˘م زا˘ي˘ت˘جأ
.يديهمت˘لأ رود˘لأ ي˘ف ““ي˘ن˘ي˘تأو˘شسإأ““

ي˘ف ي˘تو˘ب˘ي˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ل˘ت˘ح˘يو

ىلع481 ز˘كر˘م˘لأ ن˘هأر˘لأ تقو˘لأ
فينشصت بشسح يملا˘ع˘لأ ىو˘ت˘شسم˘لأ

،تابختنم012 مشضي يذلأ ““افيفلأ““
يقيرفإلأ ديعشصلأ ىلع مدقتي لو

يه ،طقف تابختنم3 ىلع ىوشس
،ا˘˘ير˘˘ي˘˘ت˘˘يرإأو ل˘˘ششي˘˘شسلأ ،لا˘˘مو˘˘˘شصلأ

سسفا˘˘ن˘˘م ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن نإا˘˘ف ،كلذ م˘˘˘غرو
،أرخؤوم تنشسحت ينطولأ بختنملأ

سسأاك˘ل ة˘يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لأ تا˘ي˘ف˘شصت ي˘ف˘ف

يشصقأأ،1202 ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘فإأ م˘˘˘˘مأأ
بختنملأ دي ىلع ة˘غ˘لا˘ب ة˘بو˘ع˘شصب
،ح˘ي˘جر˘ت˘لأ تÓ˘كر ر˘ب˘ع ي˘ب˘˘ما˘˘غ˘˘لأ

1-) ابايإأو اباهذ هعم لداعت امدعب

ىل˘ع ن˘ي˘فور˘ع˘م ر˘ي˘˘غ هو˘˘ب˘˘عل .(1
ي˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ك نو˘˘˘ط˘˘˘ششن˘˘˘ي ،قÓ˘˘˘طإلأ

د˘حأو بعل ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا˘ب ي˘تو˘˘ب˘˘ي˘˘ج

نع أرخؤوم يتوبيج هنم تدافتشسأ
ط˘ششن˘ي ““سسا˘ما˘ه˘ب˘لأ““ نو˘نا˘ق ق˘ير˘ط
،اكي˘ج˘ل˘ب ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘جرد˘لأ ي˘ف
أذ˘ه ىل˘˘ع فر˘˘ششي يذ˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأو

وه،9102 سسرا˘م ذ˘ن˘م بخ˘ت˘ن˘م˘˘لأ
هنأأ املع ،““تام نايلوج““ يشسنرفلأ

هقاحتلأ لبق لمع ،رومغم بردم
و˘غ˘نو˘ك˘لأ ي˘ف ة˘يد˘نأأ ع˘م ي˘تو˘ب˘ي˘ج˘ب

.طقف اماع83 غلبيو ليفأزأرب

بردم لب عشضاوتم بختنم..رجينلا

،بردم Óِب رج˘ي˘ن˘لأ بخ˘ت˘ن˘م لأزا˘م
ي˘شسنر˘ف˘لأ ي˘ن˘ق˘ت˘˘لأ ه˘˘بأد˘˘ت˘˘نأ م˘˘غر

ةرتفِل (ةنشس25) ملأو يغ نوج
دقو ،يشضاملأ ربمفون رهشش  ةتقؤوم
يديشس داحتأ ىلع فأرششإلأ هل قبشس

ةبي˘ب˘شش م˘ث،4102 ماع سساب˘ع˘ل˘ب
لغششيو ،يلأوملأ ماعلأ يف لئابقلأ

211 ـلأ ةبتر˘لأ ““نلز˘غ˘لأ““ بخ˘ت˘ن˘م
،افيف˘ل˘ل ف˘ي˘ن˘شصت ر˘خآأ ي˘ف ا˘ي˘م˘لا˘ع
رجينلأ بخ˘ت˘ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ تد˘ع˘بأأو
:لا˘يد˘نو˘م˘لأ تا˘ي˘ف˘شصت ن˘م ن˘ي˘تّر˘م
ر˘ي˘˘خألأ ل˘˘ب˘˘قو ثلا˘˘ث˘˘لأ رود˘˘لأ ي˘˘ف

،2891 اينا˘ب˘شسإأ ة˘خ˘شسن تا˘ي˘ل˘ي˘هأا˘ت˘ِل
ي˘مو˘ل˘ب ر˘˘شضخألأ ءÓ˘˘مز زا˘˘ف ثي˘˘ح

أورشسخو،(4-0) ةنيطنشسقِب اباهذ

لّوألأ رودلأ يفو .(0-1) يماين يف

،6002 ا˘ي˘نا˘م˘لأأ ة˘ع˘ب˘ط تا˘˘ي˘˘ف˘˘شصت˘˘ِل
نأد˘ع˘شس ح˘بأر لا˘ب˘ششأأ ر˘شصت˘نأ ثي˘˘ح

اشضيأأو،(0-1) د˘˘عأو˘˘˘ق˘˘˘لأ جرا˘˘˘خ

يفو،(6-0) ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لأ سضرأا˘˘˘˘˘˘ِب

،1202 نوريما˘ك˘لأ ““نا˘ك““ تا˘ي˘ف˘شصت
أديعب :ني˘َترا˘شسخ˘ِب ر˘ج˘ي˘ن˘لأ تي˘نُ̆م

0-) رأو˘ف˘يد تو˘ك ما˘˘مأأ را˘˘يد˘˘لأ ن˘˘ع

6-) رقششغدم مامأأ اهنأديِمبو،(1

كلذ˘˘ك ّم˘˘شضي جو˘˘ف˘˘لأ نأأ ا˘˘م˘˘ل˘˘˘ِع .(2
بخ˘ت˘ن˘م بردو .ا˘ي˘بو˘ي˘ثإأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ن˘ي˘َت˘ل˘با˘ق˘م˘لأ ن˘يَ̆تا˘ه ي˘˘ف ر˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لأ
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ِل ملأو ي˘˘غ نو˘˘ج ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ

،ا˘شسنر˘ف هد˘ل˘ب ىلإأ دا˘ع م˘ث ،ة˘ت˘قؤو˘م
ن˘يَ̆تّر˘م ر˘ج˘ي˘ن˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م كرا˘˘ششو
م˘˘˘مأأ سسأا˘˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ي˘˘˘ف ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
رودلأ نم ةلوطبلأ عّدوو ،ايقيرفإأ
نوباغلأ :يَتخشسن يف كلذو ،لّوألأ

بونجو2102 ةيئأوتشسإلأ اينيغو

بعلي مل نيح يف3102. ايقيرفإأ
ق˘ب˘شسي م˘لو ،م˘لا˘ع˘لأ سسأا˘ك ةر˘ها˘ظ˘ت
نأأ ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘˘ل˘˘ل
ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ سشور˘˘ق““ ق˘˘ير˘˘ف ما˘˘مأأ بع˘˘˘ل
تÓ˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ءأو˘˘˘˘شس ،““ر˘˘˘˘م˘˘˘˘حألأ

ل˘˘˘شصح˘˘˘ي م˘˘˘لو ،ة˘˘˘يّدو وأأ ة˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘شسر
ةكراششملأ فرشش يتوبيج بختنمِل

وأأ ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ م˘مأأ سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف
ىلإأ يمتني قيرف وهو ،لايدنوملأ

ءأرمّشسلأ ةراقلأ قرشش يف عقي دلب
وشضعو ،يقيرفإلأ نرقلأ ةقطنم وأأ

.ةيبرعلأ لودلأ ةعماج يف

رهشش يف قلطني تايفشصتلا راطق
لبقملا ربوتكأا

ين˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ن˘ششد˘ي˘شسو أذ˘ه

يتلأ2202 ملاع˘لأ سسأا˘ك تا˘ي˘ف˘شصت
ا˘م ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف ،ر˘ط˘ق ا˘ه˘ن˘شضت˘ح˘ت˘شس

ربوتكأأ رهشش نم31 ـلأ ىلإأ5 ـلأ نيب
سضو˘˘خ ع˘˘م ىلوألأ ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ بع˘˘ل˘˘˘ب
ةلوجلأ بعل لبق ،اشضيأأ يدو ءاقل
،لايدنو˘م˘لأ تا˘ي˘ف˘شصت ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأ

71 ـلأ ىلإأ9 ـلأ نيب ام ةرتفلأ يف
اهي˘ف سضو˘خ˘ي˘شس ي˘ت˘لأ ،ر˘ب˘م˘فو˘ن ن˘م
،ةيدو ةأرابم لوألأ بختنملأ اشضيأأ

ةرتفلأ يف ““رشضخلأ““ دوعي نأأ ىلع

ىلإأ1202 سسرام نم22 ـلأ نيب ام

ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لأ سضو˘خ˘ب ه˘ن˘˘م03 ـلأ
سسأاك تايفشصت نم ةعبأرلأو ةثلاثلأ
تايفشصتلأ فنأاتشست نأأ ىلع ،ملاعلأ

نم03 ـلأ يف اهطاششن ةيلايدنوملأ
ي˘ن˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ سضو˘˘خ˘˘ب توأأ
ىلإأ ة˘˘فا˘˘شضإأ ،ة˘˘شسما˘˘خ˘˘لأ ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل

7 ـلأ خيرات لبق ةيدو ةأرابم ءأرجإأ
˘˘ما˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘شس ن˘˘˘م
ة˘شصا˘خ˘لأ ة˘يو˘˘ف˘˘شصت˘˘لأ تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ

4 نيب ام ةرتفلأ يف ملاعلأ سسأاكب

ءأرجإأ ىلإأ ةفاشضإأ ،ربوتكأأ21 ىلإأ
ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ نأأ ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يدو ةأرا˘˘ب˘˘م
لا˘يد˘نو˘م˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لأ ة˘˘ل˘˘شصا˘˘ف˘˘لأ

ىلإأ8 ـلأ نيب ام ةرتفلأ يف نوكتشس

اباهذ بعلتشس اهنأأ املع ،ربمفون61
.ابايإأو

وشساف انيكروب نم رذح

 نيسفانملا عيمج مارتحا ةرورض ىلع ددشي يشطز
رجينلأو وشساف انيكروب نم لكششتت يتلأ لوألأ ةعومجملأ نمشض يرئأزجلأ بختنملأ رطقب ةررقملأ2202 ةنشسل ملاعلأ سسأاكل ايقيرفإأ ةقطنمل  يناثلأ يوفشصتلأ رودلاب ةشصاخلأ ةعرقلأ تعقوأأ
عم ظفحتو مأرتحاب لماعتتشس يقيرفلأ لطبلأ بوثب رئأزجلأ نأاب ىلوألأ ةانقلل حيرشصت يف مدقلأ ةركل ةينطولأ ةيداحتلأ سسيئر يششطز نيدلأ ريخ لاق ،ةعرقلأ جئاتن ىلع اقيلعتو ،يتوبيجو

أرششابم اشسفانم ،أديج رئأزجلأ هفرعت يذلأ وشسافانيكروب بختنم نوكي نأاب فافلأ سسيئر عقوتو ،نأديملأ ةقيقح اهلباقت ةعرقلأ ةيلمع نأأ افيشضم ،رطق لايدنوم تايفشصت يف اهيشسفانم عيمج
نع ثيدحلأ أربتعم ،Óهشس سسيل ايقيرفإأ لاغدأأ يف بعللأ نأأو اميشسل ةيدج لكب ابايإأو اباهذ نيشسفانملأ عيمج ةهجأومل ديجلأ ريشضحتلأ ةرورشض ىلع أددششم ،تايفشصتلأ هتاه لÓخ رشضخلل

ديلو.ف.هنأوأل قباشس رطق لايدنومل ةلهؤوملأ ةلشصافلأ ةأرابملأ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج
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 داصح
ةضايرلا

ايقيرفا لاطبا ةطبار
(اشس00:02 ىلع دغ) ةمشصاعلأ داحتأ – يواشضيبلأ دأدولأ

 عافدلا لجأا نم برغملا يف ““ةراطشسوشس““
لهأاتلا يف اهظوظح رخآا نع

عقو ثيح ،ةرم لوأل رطق اهنشضتحتشس يتلأ2202 ملاعلأ سسأاك ةلوطب تايفشصت يف هيشسفانم ىلع يرئأزجلأ بختنملأ فرعت
لامج ينطولأ بردملأ ثدحتو ،يتوبيجو ،رجينلأو ،وشساف انيكروب تابختنم بناج ىلإأ ىلوألأ ةعومجملأ يف ايقيرفأأ لاطبأأ

تاحيرشصت يف رطق بختنمل قباشسلأ بردملأ دكأأ ثيح ،ةرهاقلأ ةيرشصملأ ةمشصاعلأ يف تميقأأ يتلأ ةعرقلأ جئاتن نع يشضاملب
لاقو ،ىلوألأ ةعومجملأ يف رشضخلل نيشسفانملأ رطخأاك وشساف انيكروب بختنم دوجو مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتلأ عقومل

،2202 ملاعلأ سسأاكل لهأاتلأ ةقرو ىلع اهيف سسفانتنشس يتلأ ةعومجملأ ىلإأ نآلأ انفرعت دقل““ :هتاحيرشصت يف يشضاملب لامج
لهأاتلأ فده ركذتن ديكأات لكبو،4102 ليزأربلاب ملاعلأ سسأاك تايفشصت يف كلذك هانهجأو يذلأ وشساف انيكروب بختنم يقتلنشس
.““ةرقوب ديجمل ريهششلأ

  ““اهتميق نم للقي ل ريخألا ““ناكلا““ نع وشسافانيكروب بايغ»

ىلع هبايغ ةجحب ،وشسافانيكروب بختنم ةميقو نأاشش نم نوللقي نيذلأ نم يشضاملب لامج ينطولأ بردملأ رذح ،ىرخأأ ةهج نم
كلذ نع بختنملأ ذه بايغ نأاب يشضاملب دكأأ ثيح ،اهبقلب رئأزجلأ تزاف يتلأو ،رشصمب9102 ايقيرفأ سسأاكل ةريخألأ ةرودلأ
بختنم بايغ مغر““ ،حرشص ثيح ىوتشسملأ يف ةبراقتمو ةيوق ةعومجم يف هعوقو ةشصاخ ،ةيقطنم بابشسل ءاج دعوملأ

عم عيباشسأأ لبق ايليشسرم يف تثدحت دق تنكو ،هنم رذحلأ انيلع نأأ لإأ،9102 ايقيرفأأ ممأأ يف ةريخألأ ةخشسنلأ نع وشسافانيكروب
ةعومجم يف مهعوقو يف لثمتملأو9102 ايقيرفأ سسأاك نع مهبايغ ببشس يل حرششو ،يروباك لراشش يبانيكروبلأ بختنملأ دئاق
.““ابراقتم أديشصر كلتمت اهبناج ىلإأ أوعقو يتلأ تابختنملأ نأأو ،ةبعشص

 ““امهب ةناهتشسلا بجي لو رجينلاو يتوبيج نع ءيشش يأا فرعأا ل»

ىلوألأ ةعومجملأ يف وشسافانيكروب بختنم ىلع طقف زيكرتلأ زوجي ل هنأاب يشضاملب لامج ينطولأ بردملأ دكأأ ،رخآأ قايشس يف
سضفري ثيح ،رجينلأو يتوبيج امهو نير˘خلأ ن˘ي˘شسفا˘ن˘م˘لأ نا˘ي˘شسنو ،ر˘شضخ˘ل˘ل أد˘يد˘ه˘ت ل˘ك˘ششي˘شس يذ˘لأ د˘ي˘حو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ه˘نو˘ك
رطخألأ وه وشسافانيكروب بختنم نأ حيحشص““ :ددشصلأ أذه يف لاقو ،همشسأ ناك امهم ايقيرفأ بختنم يأاب ةناهتشسلأ يشضاملب
انيلع نيعتي ىدل ،رجينلأو يتوبيج نيرخلأ ن˘ي˘شسفا˘ن˘م˘لأ ن˘ع ا˘ئ˘ي˘شش فر˘عأ ل ي˘ن˘نأا˘ب فر˘ت˘عأو ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ي˘ف ا˘ن˘ي˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
ةكرعم ةباثمب نو˘ك˘ت˘شس ةأرا˘ب˘م ل˘ك““ :ق˘با˘شسلأ ير˘ط˘ق˘لأ ل˘ي˘حد˘لأ يدا˘ن برد˘م فا˘شضأأو ،““ن˘ي˘شسفا˘ن˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ة˘شسأرد ي˘ف قÓ˘ط˘نلأ

ةيشضرأأ ىقبتو ،ةدقعم نوكتشس قيرطلأ نأأ مغر لوألأ زكرملأ يف لهأاتلل انعشسو يف ام لك مدقنشسو نولئافتم نحنو ،انل ةبشسنلاب
اننأأ مغر ،أدج ةقيقد ةقيرطب ةلبق˘م˘لأ تا˘يرا˘ب˘م˘لأ ر˘شضح˘ن نأأ بج˘ي““ :ي˘شضا˘م˘ل˘ب در˘ط˘ت˘شسأو ،““قرا˘ف˘لأ ع˘ن˘شصت˘شس ي˘ت˘لأ ي˘ه نأد˘ي˘م˘لأ
،““افعشضو أرايهنأ سسيلو انل ةيباجيإأ ةطقن هلعجنشس رمألأ أذهو ،ايقيرفأل لاطبأأ نحنو عشضأوت لكبو ،لايدنوملأ تايفشصت لخدنشس
.““انل اقفوم اظحو ،لبقملأ انجمانرب وهو انئاطخأأ حيحشصت ىلع أريثك زكرنشسو ،انقيرف معد ىلع لمعنشس““ :متخو

ديلو.ف

0202 رطق لايدنوم تايفصت

““رشضخلا““ ةحلشصم يف بشصت تاحيششرتلا
صســــفانم رــــطخأا وــــشسفانيكروبو

9102

”ةكرعم ةباثمب نوكتس ةارابم لك“ :يضاملب

¯ ±.hd«ó

رأد˘لأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب سسما˘˘خ˘˘لأ د˘˘م˘˘ح˘˘م بع˘˘ل˘˘م ن˘˘شضت˘˘ح˘˘ي

ةلوجلأ ءاقل ةعمج˘لأ د˘غ ءا˘شسم ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لأ ءا˘شضي˘ب˘لأ

يرود ن˘˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘ع ة˘˘˘شسما˘˘˘خ˘˘˘لأ

دأدو˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ لا˘˘ط˘˘بأ ة˘˘ط˘˘بأر تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م

ثيح ،ةمشصاعلأ داحتأ يرئأزجلأ هفيشضو يواشضيبلأ

رخآأ نع عافدلأ ةمهم يف يرئأزجلأ قيرفلأ نوكيشس

ةشسفانملأ ن˘م ل˘ب˘ق˘م˘لأ رود˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لأ ي˘ف ه˘ظو˘ظ˘ح

ةليحتشسم هبشش ودبت يتلأ ةيرومأاملأ ةبوعشص مغر

سسفا˘˘ن˘˘م ما˘˘مأ ،ير˘˘يزد لÓ˘˘ب برد˘˘م˘˘لأ لا˘˘ب˘˘˘ششأ ىل˘˘˘ع

ل˘هأا˘ت˘لأ ةر˘ي˘ششأا˘ت عأز˘ت˘نل قأور ن˘˘شسحأأ ي˘˘ف نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس

تدا˘ع ي˘ت˘لأ ىلوألأ د˘ع˘ب ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ

،ز˘نوأد نا˘شس يدو˘ل˘ي˘ما˘م ي˘ق˘ير˘فأ بو˘ن˘˘ج˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل

هظوظح ىلع ظافح˘لأ ي˘ف دا˘ح˘تلأ ة˘م˘ه˘م نو˘ك˘ت˘شسو

أدغ زوفلأ ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ثي˘ح ،ةد˘ق˘ع˘م ل˘هأا˘ت˘لأ ي˘ف

يف يبرغملأ قيرفلأ رث˘ع˘ت˘ي نأأ را˘ظ˘ت˘نأو ،ةأرا˘ب˘م˘لا˘ب

ةز˘م˘ح ءا˘ق˘فر زو˘ف ةرور˘شض ع˘م ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ

مامأ ةريخألأو ةمداقلأ ةلوجلأ ءاقل يف اشضيأأ يردوك

يف داحتلأ كلتميو ،رئأز˘ج˘لأ ي˘ف و˘ك˘ي˘ت˘ي˘ل˘تأ ور˘ت˘ي˘ب

زفي مل ثيح ،نيلدا˘ع˘ت ن˘م ط˘ق˘ف ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن هد˘ي˘شصر

ام وهو طاقن6 دأدولأ كلتمي نيح يف ،ةأرابم ةيأاب

ل˘هأا˘ت˘لأ ةر˘ي˘ششأا˘ت عأز˘ت˘نل قأور ن˘˘شسحأ ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
د˘جو˘ت ،ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ي˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ

ام وهو ،ةديج لاح يف ةراطشسوشس قيرف تايونعم
لÓخ ةيباجيإأ ةجيتن قيقحت يف رثكأ دعاشسي دق
اهققح يتلأ ةديجلأ جئاتنلأ دعب كللذو ،دغلأ ةرهشس
ي˘ف ةر˘خأا˘ت˘م˘لأ ه˘تأءا˘ق˘ل لÓ˘خ ي˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ
نم هب داع يذلأ نيمثلأ لداعتلأ اهرخأو ،ةلوطبلأ
ءا˘ق˘˘فر ن˘˘شسح ثي˘˘ح ،طرا˘˘ف˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلأ مو˘˘ي ف˘˘ل˘˘شش
،ةلوطبلأ يف مهبيترت نم أريثك سشوماميز سسراحلأ
مهلعجيشس ام وهو ثلاثلأ زكرملأ يف نوعقومتي نيأ

،ة˘ع˘ف˘تر˘م ة˘يو˘ن˘˘ع˘˘م لا˘˘ح˘˘ب د˘˘غ˘˘لأ ةأرا˘˘ب˘˘م نو˘˘ل˘˘خد˘˘ي
.طغشض نود نم بقللأ ىلع مهدعاشسيشسو

ق˘ل˘غ˘م˘لأ سصبر˘ت˘لأ سسمأأ ءا˘شسم م˘ت˘˘ت˘˘خأ
يبورخ قافر هأرجأأ يذلأ يريشضحتلأ

أذ˘ه نا˘كو ،يد˘يأر˘شسب ““سسبأر˘ك˘لأ““ ي˘˘ف
تاشصبرت˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ر˘ي˘شصق سصبر˘ت˘لأ

ببشسب داحتلأ اهأر˘جأأ ي˘ت˘لأ ة˘ق˘با˘شسلأ
أذ˘˘ه تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد ءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب
مويلأ ةعوم˘ج˘م˘لأ برد˘ت˘ت˘شسو ،تب˘شسلأ

جمربي˘شس ثي˘ح ي˘شسي˘ئر˘لأ بع˘ل˘م˘لأ ي˘ف

ن˘ي˘ب ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ءا˘ق˘ل ي˘ن˘˘ف˘˘لأ م˘˘قا˘˘ط˘˘لأ
ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘˘لأ ة˘˘شصح˘˘لأ ا˘˘مأأ ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ
ي˘˘˘ت˘˘˘لأو أد˘˘˘˘غ ىر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسف ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألأ
ن˘ع ة˘شسأو˘م برد˘م˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ف˘˘ششك˘˘ي˘˘شس
ةكراششملاب نيينعملأ بعل81 ةمئاق
نوبعÓلأ دكأأ دقو ،تنانجات ءاقل يف
ةلحرم نم لوألأ ءاقلل نوزهاج مهنأأ
ـب ة˘˘˘حا˘˘˘طإÓ˘˘˘ل نود˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسمو ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأ ع˘م˘˘جأأو ،““ي˘˘ترا˘˘يد˘˘لأ““

˘˘˘ما˘˘˘مأأ تب˘˘˘شسلأ أذ˘˘˘ه ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل نأأ ةرأدإلأو
نأأ ة˘شصا˘خ خ˘خ˘˘ف˘˘مو بع˘˘شص تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت
ا˘م˘ك ر˘شضح˘ت م˘ل ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لأ ة˘ل˘ي˘˘ك˘˘ششت˘˘لأ

ةعطاقم دعب ةدوعلأ ة˘ل˘حر˘م˘ل ي˘غ˘ب˘ن˘ي
عوبشسألأ ةليط تاب˘يرد˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ
تابيردتلأ ءأوجأأ ىلإأ أوداعو يشضاملأ

31 أوقب نأأ دعب يشضاملأ سسيمخلأ موي
،ة˘حأر ما˘يأأ8 ا˘ه˘ن˘م برد˘ت نود ا˘مو˘ي
لماعتي نأأ ة˘شسأو˘م برد˘م˘لأ لوا˘ح˘ي˘شسو
نأأو تنا˘˘˘ن˘˘˘جا˘˘˘ت ة˘˘˘جر˘˘˘خ ع˘˘˘م ءا˘˘˘كذ˘˘˘ب

ءأو˘جأل أو˘ل˘خد ن˘يذ˘لأ رأوز˘˘لأ تغا˘˘ب˘˘ي
ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ت˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م
ف˘˘ل˘˘ششلأ ي˘˘˘ف ق˘˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م سصبر˘˘˘ت أور˘˘˘جأأو
ةيباجيإأ ةجيتن قيقحت يف نوبغريو
بردملأ كلميو،6591 يام91 بعلمب
نم ديدعلأ تنانجات ءاقل يف ةشسأوم
قيرفلأ ةدايع روغشش ببشسب تأرايخلأ

را˘˘شصنألأ بقر˘˘ت˘˘يو ،ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شصم˘˘˘لأ ن˘˘˘م
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ة˘يو˘ه ق˘ير˘ف˘لأ ي˘ع˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘مو
لوألأ لوؤوشسملأ مهيلع دمتعيشس نيذلأ

ثيح ةيبان˘ع˘لأ ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ة˘شضرا˘ع˘لأ ن˘ع
ثيح تلامت˘حلأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ د˘جو˘ي
يف تأرييغتلأ سضعب ثدحي نأأ نكمي
اهيلع دمتعأ يتلأ ةيشساشسألأ ةليكششتلأ

ىشسوم يح بابشش مامأأ سسأاكلأ ءاقل يف
سضع˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي نأأ ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘يو
       .ةفيفطلأ تأرييغتلأ

سسافر ناميلشس

 ةبانع داحتأ

 ““يترايدلا““ ـب ةحاطإلل ةزهاج ““ةنوب»و يهتني ““صسباركلا““ صصبرت

ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ تي˘˘م نا˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ج د˘˘˘كأأ
رشضخلل لوألأ سسفانملأ يتوبيج بختنمل

ةلهؤوملأ يناثلأ رودلأ تايفشصت رأوششم يف
هبختنم عوقو نأاب2202 رطق لايدنومل

ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘ق˘˘فر ىلوألأ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف
ن˘م ل˘ع˘ج˘ي˘شس و˘شسا˘˘فا˘˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘بو ر˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لأو
ذخأات تايفشصتلأ هذه يف هقيرف ةرماغم
تل˘هأا˘تو ،ا˘ما˘م˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘˘مو د˘˘يد˘˘ج أرا˘˘شسم

تا˘ي˘ف˘شصت ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ رود˘لأ ىلأ ي˘تو˘ب˘ي˘˘ج
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘حا˘˘طأ د˘˘ع˘˘ب لا˘˘يد˘˘نو˘˘˘م˘˘˘لأ
˘مد˘ط˘شصت˘ل ،لولأ رود˘لأ ي˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘تأو˘˘شسيأ

ايقيرفأ ل˘ط˘ب ا˘ه˘م˘عز˘ت˘ي ة˘يو˘ق ة˘عو˘ج˘م˘ب
سسرا˘م ة˘يا˘ه˘ن ه˘ت˘ه˘جأو˘م˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘ت˘شس يذ˘˘لأ
نأاب ثدحتملأ لاقو ،رئأزجلأ يف لبقملأ

ةدقع ةيأ نود˘ب بع˘ل˘ل ىع˘شسي˘شس ه˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
م˘ج˘ح˘ب بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأ ه˘ظو˘ظ˘ح ة˘ل˘ق م˘غر
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م بحأ““ :حر˘˘شص ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
نم ةأرابملأ هذه بعلنشس ،أريثك رئأزجلأ
مامأ انظوظح تناك نأو ىتح ،زوفلأ لجأ

5 ا˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘شسن زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ ل˘˘ط˘˘ب

يف طرفنشس انك نأ نكل““ :فاشضأأو ،““ةئملاب
ة˘ل˘ي˘ئ˘شض تنا˘ك و˘لو ىت˘ح ا˘ه˘ل˘˘ك ا˘˘ن˘˘ظو˘˘ظ˘˘ح

ة˘شسرا˘م˘˘م ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ن نأ ا˘˘ن˘˘ب رد˘˘جألا˘˘ف
ـب ةأرابم نوكتشس““ :اشضيأأ لاقو ،““ةشضايرلأ
ةأرابم يهو ،بعل11 لباقم بعل11
نكمتن ىتح نييلاثم اهيف نوكن نأ بجي
كا˘˘ن˘˘ه““ :ل˘˘شصأوو ،““زا˘˘ج˘˘نأ ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘م
،يرئأزجلأ بختنملأ ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك تأز˘ي˘م˘م
ةيبل˘شس طا˘ق˘ن كا˘ن˘ه ا˘شضيأأو تأرا˘ه˘م ه˘يد˘ل
،اهل˘ي˘ل˘ح˘ت ل˘جأ ن˘م ا˘هد˘ن˘ع ف˘ق˘ن نأ بج˘ي
رئأزجلأ لابقتشسل أديج رشضحن نأ بجيو
.““انبعلم يف
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يتوبيج بختنم

 رئازجلا ىلع زوفلل ىعسنس“ :تيم نايلوج
”ةليئضلا انظوظح نم مغرلاب

لشساكيون عورششمب هعانتقأ دكأأ

 هتداعس نع فشكي بلاط نب
 ةيزيلجنإلا ةلوطبلا ىلإ ةدوعلاب

دتيانوي لشساكوين ىلإأ همامشضناب يمشسر لكششب سسمأأ لوأأ ،هكلاشش نع ،بلاط نب ليبن يرئأزجلأ مجنلأ لحر
يرئأزجلأ يلودلأ عم هدقاعت ،ينورتكلإلأ هعقوم ربع يمشسر نايب يف ،لشساكوين نلعأأو ،يزيلجنإلأ

يدانلأ زربأأو ،مئأد دقعب همشضب هل حمشسي دنب دوجو عم ،مشسوملأ ةياهن ىتح ةراعإلأ ليبشس ىلع

،4102 ملاعلأ سسأاك تلو˘ط˘ب ي˘ف ،ر˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م ع˘م ا˘ما˘ع52ـلأ بحاشص تاكراششم يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ
ةبأوب ربع غيلريميربلأ ىلإأ بلاط نب داعو،7102و5102 يتخشسن يف ةيقيرفألأ ممألأ سسأاكو
ىلإأ هليحر لبق،7102و3102 يماع نيب ،ماهنتوتل قباشس تقو يف بعل امدعب ،سسيابكاملأ
اهلÓخ لجشس ،قيرفلأ عم ةأرابم79 بلاط نب سضاخ ،هكلاشش ىلإأ همامشضنأ ذنمو ،يكلملأ قرزألأ
،يدانلأ ةرأدإأ عم ةعباتتم تامزأأ يف لخديو يشضاملأ مشسوملأ يف رومألأ بلقنت نأأ لبق ،افده91
مجحب قيرع دان عم اميشسل ،غيلريميربلل ةدوعلاب ةغلابلأ هتداعشس نع يرئأزجلأ مجنلأ ربعو
بردم عم أرتلجنإل ةدوعلأ تدرأأ يننأأ امك ،يباجعإأ راثأأ يدانلأ عورششم““ :لاق ثيح ،لشساكوين
،سسورب فيتشس ىنثأأ ،هبناج نم ،““يل ةبشسنلاب ةيلاثم ةوطخ اهنأأ دقتعأأ أذل ،يتأردق يف قثي
أر˘ت˘ل˘ج˘نإأ بعÓ˘م ي˘ف ة˘ل˘ئا˘ه˘لأ ه˘تأر˘ب˘خ ىلإأ أر˘ي˘ششم ،د˘يد˘ج˘لأ د˘فأو˘لأ ىل˘ع ،ل˘شسا˘كو˘ي˘˘ن برد˘˘م
.هكلاشش يف أرخؤوم اهاشضمأأ يتلأ ةبيشصعلأ ةرتفلأ دعب حاجنلل هششطعت نع Óشضف ،ايناملأأو

ديلو.ف
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ةملاق

 مهقحب نوبلاطي فولخم نيعب يدوجلب ةيرق ناكسس
ةيمنتلأو يعيبطلأ زاغلأ يف

و يعيبطلإ زاغلإ يف مهقحب ةملاقب فولخم ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ ة˘ع˘با˘ت˘لإ يدو˘ج˘ل˘ب ة˘ير˘ق نا˘ك˘شس بلا˘ط
ذنم ةيرقلإ هفرعت يذلإ ريبكلإ روهدتلإ دعب و،مهريبعت دح ىلع ةليوط ةدمل مهترجه يتلإ ةيمنتلإ
جÓعلإ ةعاق ةلاح رإرغ ىلع نوكتششي، ةيمويلإ نينطإوملإ ةايح سصخت يتلإ تلاجملإ ىتشش يف تإونشس
مششهتو اهنإردج تلكآات يتلإو ةقلغم تاقوألإ مظعم ةعاقلإ هذه ، ةيرقلإ ىوتشسم ىلع ةدوجوملإ ةديحولإ

ناكشس ، نيبلاطم جÓعلل يتانز يدإو وأإ فولخم نيع ةيدلب ىلإإ لقنتلإ ناكشسلإ رطشضي امم ، اهذفإون جاجز
داكت برششلل ةحلاشصلإ هايملاف ةيمويلإ مهتايح سصخت سصئاقن ةدع نم نوناعي مهنأإ إولاق يدوجلب ةيرق
ةعيبطلإ ةواشسق مهيشسنت مل اشضيأإ ناكشسلإ ، ةيمومعلإ ةرانإلإ يف سصقنو ةئيهت نودب تاقرطلإو مدعنت
عم ةلشصإوتملإ مهتناعم يلاتلابو ءاتششلإ لشصف لÓخ ةقطنملإ هذه اهفرعت يتلإ ةرإرحلإ تاجرد سضافخنإو
،رتم003 يلإوحب مهتيرق ىلع دعبي يذلإو يعيبطلإ زاغلإ ةكبششب مهطبرب نيبلاطم ناتوبلإ زاغ تإروراق
ةيشضاير قفإرم زاج˘نإإ ا˘ه˘شسأإر ىل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘شسل˘ل تلا˘غ˘ششنلإ ن˘م ة˘ل˘م˘ج إو˘ع˘فر ا˘شضيأإ ة˘ير˘ق˘لإ با˘ب˘شش
. مهغإرف أÓمل ةيفاقثو

نيدلإزع.ل

ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لإ تا˘˘مد˘˘خ˘˘لإ ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ق˘˘ير˘˘ح سسمأإ حا˘˘ب˘˘شص بششن
Óماك ريدملإ بتكم ىلع بهللإ ةنشسلأإ تتأإ ثيح سسوفيشس
ح˘لا˘شصم ل˘خد˘ت لو˘ل ح˘لا˘شصم˘لإ ي˘قا˘ب˘˘ب ق˘˘ح˘˘ل˘˘ت نأإ تدا˘˘كو
تاحيرشصت بشسحو ةثراكلإ تعنم يتلإ ةيندملإ ةيامحلإ
ةرإر˘ششب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألإ نإا˘ف ة˘عا˘شس ر˘خأإ ةد˘ير˘ج˘ل ر˘يد˘م˘˘لإ

دجإوتملإ ميدقلإ دإدعلإ ىوتشسم ىلع تعلدنإ ةيئابرهك
نم عونشصملإ ءاطغلإ ببشسب ترششتنإ ام ناعرشس ةبتكمب
ىفن دقو بتكملإ تايو˘ت˘ح˘م ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘ت˘ل˘ت˘ل كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لإ

ة˘ن˘شسلأإ تل˘ق˘ت˘نإ د˘ق نو˘ك˘ت نأإ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لإ تا˘مد˘خ˘لإ ر˘يد˘˘م
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لإ ر˘˘ق˘˘م ىو˘˘ت˘˘شسم ىل˘˘ع بتا˘˘ك˘˘م˘˘لإ ي˘˘قا˘˘ب˘˘ل به˘˘ل˘˘˘لإ
لشصإوتلإ عقإوم سسمأإ راهن هل جور امك سسوفيشس ةيعماجلإ
فو˘خو ر˘عذ ة˘لا˘ح به˘ل˘لإ ثد˘حأإ د˘قو إذ˘ه ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلإ

ىنبملإ جراخ إوعره نيذلإ لامعلإ طاشسوأإ يف نيريبك
ناعرشس يتلإ ةيندملإ ةيامحلإ حلاشصم لوشصو راظتنإ يف
نمألإ حلاشصم تحتف دقو إذه  عشضولإ ىلع ترطيشس ام
بابشسألإ ةفرعمل اقيقحت ثدا˘ح˘لإ نا˘ك˘م˘ب تد˘جإو˘ت ي˘ت˘لإ
تايوتحملإ عيمج ىلع ىتأإ يذلإ ثداحلإ ءإرو ةيقيقحلإ
ي˘ف ة˘يرإدإإ ق˘ئا˘ثو ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ر˘يد˘م˘لإ بت˘ك˘˘م ل˘˘خإد ي˘˘ت˘˘لإ
تناك فيششرألإ ة˘ح˘ل˘شصم نأا˘ب ر˘يد˘م˘لإ د˘كؤو˘ي يذ˘لإ تقو˘لإ

لجشس هنأإ املع بهللإ ةنشسلأإ اهلشصت ملو ثداحلإ نع ةديعب
راجحلإ يتدحو يه سسمأإ حابشص ةيامحلإ نإوعأإ لخدت
ة˘ح˘فا˘˘ك˘˘م˘˘ل ة˘˘م˘˘خ˘˘شض تإد˘˘ع˘˘م˘˘ب ن˘˘يدوز˘˘م را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘شسو
لو˘شصو˘لإ ن˘م ا˘ه˘ع˘ن˘مو به˘ل˘لإ ة˘ن˘شسلأإ ةر˘شصا˘ح˘م˘ل ق˘ئإر˘˘ح˘˘لإ
 م مير .بتاكملإ يقابل

 ةثراك ثدحت نأإ تداك ةيئابرهك ةرإرشش ببشسب / ةبانع

 ““ سسوفيسس““ ةيعماجلأ تامدخلأ ريدم بتكم قأرتحأ
تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘لإو˘ت˘لإ ىل˘ع ن˘ما˘ث˘لإ مو˘ي˘ل˘لو سسمأإ تل˘شصإو˘˘ت
ة˘يد˘ل˘ب ل˘حإو˘شسب دو˘ق˘ف˘م˘لإ دا˘ّي˘شصلإ ة˘ث˘ج ن˘ع ثح˘˘ب˘˘لإ

ةر˘ي˘ح ط˘شسو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو بر˘غ ة˘يرو˘˘شصن˘˘م ة˘˘ما˘˘يز
ناكم سصوشصخب ةيحشضلإ يلاهأإو ءاقدشصأإ ىدل ةريبك
هذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘ح˘˘ب˘˘لإ جإر˘˘خإ مد˘˘ع با˘˘ب˘˘شسأإو ه˘˘ت˘˘ث˘˘ج د˘˘جإو˘˘ت
. اهئافتخإ ىلع عوبشسأإ نم رثكأإ رورم دعب ةريخألإ

ىلع ةرواجم تايلو نم نيشصإوغب داجنتشسإلإ مغرو
جإرخإ يف ةدعاشسملإ لجأإ نم ةياجبو ةدكيكشس رإرغ
لجأإ نم ريخألإ إذ˘ه ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘مو ة˘ي˘ح˘شضلإ ة˘ث˘ج

اهيف كراششت يتلإ ثحبلإ دوهج نأإ لإإ نفدلاب اهمإركإ
دودح ىلإإ رفشست مل ةعاشسلإ رإدم ىلعو تاهج ةدع

يتلإ تامولعملإ نم مغرلإ ىلع ةجيتن ةيأإ نع سسمأإ
ةيدلب˘ل ي˘بر˘غ˘لإ ل˘حا˘شسلا˘ب م˘شسج رو˘ه˘ظ ن˘ع تثد˘ح˘ت
هب سسي˘ك در˘ج˘م ه˘نأا˘ب ن˘ي˘ب˘ت يذ˘لإو ة˘يرو˘شصن˘م ة˘ما˘يز
وحن عيمجلإ لور˘ه ا˘مد˘ع˘ب ة˘ل˘م˘ه˘م˘لإ سضإر˘غألإ سضع˘ب

““ باششلإ ةثجب قلعتي رمألإ نأاب مهنم انظ ريخألإ إذه
ةينامث وحن ذنم يواشسأام ثداح يف دقف يذلإ ““ يماشس
نم ددع ةقفر ةيداع ديشص ةلحر يف ناك امدعب مايأإ
رهظ ىلع نم ةرغ نيح ىلع طقشس امدعب هئاقدشصأإ
ه˘ي˘لإإ ه˘ب˘ت˘ن˘ي نأإ نود ا˘ه˘ن˘ت˘م ىل˘ع نا˘ك ي˘ت˘لإ ة˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘شسلإ

. هئÓمز
ثدإو˘ح˘لإ م˘لا˘ع˘ب ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس ي˘˘فو ىر˘˘خأإ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

لج˘ي˘ج˘ب د˘يد˘ج˘لإ ما˘ع˘لإ ع˘ل˘ط˘م تز˘ي˘م ي˘ت˘لإ ة˘ن˘يز˘ح˘لإ
»م ،سس ““ بلا˘˘˘ط˘˘˘لإ ةزا˘˘˘ن˘˘˘ج لوألإ سسمأإ ءا˘˘˘˘شسم تع˘˘˘˘ي˘˘˘˘شش
ل˘خإد ا˘ت˘ي˘م ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لإ د˘ع˘ب ر˘ه˘ط˘لإ جر˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

جئاتن تدكأإو،4 تشسوشسات ةيعماجلإ ةماقإلاب هتفرغ
يعيبط لك˘ششب ي˘فو˘ت ة˘ي˘ح˘شضلإ نأا˘ب ي˘ب˘ط˘لإ ح˘ير˘ششت˘لإ

هبتني نأإ نود داح ماكزب بيشصأإ امدعب هتفرغ لخإد
لخإد مايأإ ةشسمخلإ ءاهز يشضقي هلعج ام دحأإ هيلإإ

دحأإ هيلإإ هبتني نأإ نود ةايحلإ قراف امدعب هتفرغ
تغلب امدعب جراخلإ ىلإإ هتثج ةحئإر ثعبنت نأإ لبق
حيرششتلإ جئاتن تءاجو. نفعتلإ نم ةمدقتم ةلحرم
ة˘ث˘ج˘لإ فا˘ششت˘كإ د˘ع˘ب ه˘لوإد˘ت م˘تا˘˘م ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ل ي˘˘ب˘˘ط˘˘لإ

سضر˘ع˘ت د˘ق ة˘ي˘˘ح˘˘شضلإ نو˘˘ك˘˘ي نأإ لا˘˘م˘˘ت˘˘حإ سصو˘˘شصخ˘˘ب
تامولعملإ يهو هتايحب ىدوأإ ممشست وأإ ةيفشصت ةيلمعل
ةنياعملإ ةيلمع ءإرجإ دعب اهنيح يف اهيفن مت يتلإ
يتلإ نمألإ حلاشصمو ةيملعلإ ةطرششلإ لبق نم ةيلوألإ
بابشسأإ سصوشصخب قيقحتلإ تايرجم لك ىلع تفرششأإ

لجيجب تشسوشسات ةعماج ةرإدإإ نأإو املع ةيحشضلإ ةافو
نأإ رر˘ق˘م˘لإ ن˘م نا˘ك ي˘ت˘لإ تا˘نا˘ح˘ت˘مإلإ ل˘ي˘جأا˘ت ترر˘˘ق
ةيحشضلإ ةثج ه˘ي˘ف تف˘ششت˘كأإ يذ˘لإ مو˘ي˘لإ ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ت
دنع لوزن إذكو ريخألإ إذه ةلئاع عم انماشضت كلذو
. هنإدقفل إريثك إورثأات نيذلإ هئÓمز ةبغر

دوعشسم / م

 هتفرغب اتيم دجو يذلإ يعماجلإ بلاطلل ةيعيبط ةافو

 لجيجب دوقفملأ داّيسصلأ ةثج نع ثحبلأ لسصأوت

قيلعت نود ةروصص

ةيغيزامألإ ةينغألإ كلم دÓيمل46ـلإ ىركذلل ءايحإإ
ةفاقث˘لإ ة˘ير˘يد˘م تر˘ط˘شس ،““ سسا˘نو˘لإ بو˘ط˘ع˘م““ ل˘حإر˘لإ
بو˘ط˘ع˘م ة˘شسشسؤو˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘˘لا˘˘ب و وزو يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ل
يتلإ ةرهاظتلإ هذه . اعونتم و ايرث اجمانرب سسانولإ
ن˘ي˘مو˘ي رإد˘م ىل˘ع ل˘شصإو˘ت˘ت˘شس و  مو˘ي˘لإ را˘ه˘ن ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘شس
لحإرلإ نانفلإ نإاف ةراششإلإ هيلإإ ردجت امك .  نيلماك

6591 يف˘نا˘ج42 د˘ي˘لإو˘م ن˘م و˘ه ““ سسا˘نو˘لإ بو˘ط˘˘ع˘˘م““

وزو يزيتب ةلإود ينب تاعفترمب ىشسوم تريروت ةيرقب
ر˘ثأا˘ت ثي˘ح ن˘ف˘لإ بح˘ي هر˘فا˘ظأإ ة˘مو˘ع˘ن ذ˘ن˘˘م نا˘˘ك د˘˘ق و
ةدوع تناك و ةقنعلإ دمحم جاحلإ و يوانشسحلإ خيششلاب
سسانول˘ل ةرو˘شص ل˘م˘جأإ ا˘شسنر˘ف ن˘م تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘شسلإ ي˘ف ه˘ي˘بأإ

بوطعم““ ربتعيو .ىلوألإ هتراثيق هدلإو هل ىدهأإ ثيح
رئإزجلإ يف نييقيشسوملإ و نينانفلإ رهششأإ نم ““سسانولإ

م˘ل˘ع˘ت د˘ق و . ز˘ي˘م˘م˘˘لإ ه˘˘تو˘˘شص و ي˘˘ئا˘˘ن˘˘غ˘˘لإ ه˘˘نو˘˘ل بب˘˘شسب
ىلإإ ةرتفل رجاه و يتإذ لكششب ءانغلإ سسانولإ بوطعم
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لإ رد˘˘شصأإ و .ر˘˘ئإز˘˘˘ج˘˘˘لإ ىلإإ دا˘˘˘ع م˘˘˘ث ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف
،ةيغيزامألإ ةيشضقلل ءايفوألإ نم ناك دق و تاموبلألإ
عافدلل ةإدأإ فداهلإ رعششلإ و ةمزتلملإ ةينغألإ نم ذختإ

هنأل اهلجأإ نم لشضان ،ةيغيزامألإ ةفاقثلإ و ةيوهلإ نع
د˘شض ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لإ هذ˘ه ي˘ف ىن˘غ ا˘هر˘˘ي˘˘غ ا˘˘ئ˘˘ي˘˘شش كل˘˘م˘˘ي ل

نيفرطتملإ ندل نم نيفقثملإ لايتغإ نع و باهرإلإ
و اهروذ˘ج ن˘ع ة˘ع˘فإد˘م˘لإ ةر˘ح˘لإ تإو˘شصأÓ˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘يد˘لإ

هعافدب سسانولإ بوطعم فرع امك ،ةعورششملإ اهتيشضق
اهجإردإاب حاحلإاب ابلاطم ،ةي˘غ˘يزا˘مألإ ة˘غ˘ل˘لإ ن˘ع يو˘ق˘لإ

فر˘ع ا˘م˘ك ،ة˘ي˘بر˘ع˘لإ ة˘غ˘ل˘˘لإ بنا˘˘ج ىلإإ ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر ة˘˘غ˘˘ل˘˘ك
،لا˘م˘لا˘ب ه˘ثإر˘ت˘كإ مد˘˘عو ه˘˘ع˘˘شضإو˘˘تو ه˘˘مر˘˘ك و ه˘˘ف˘˘ط˘˘ل˘˘ب
ةر˘ه˘شس ة˘يأإ ءا˘ي˘حإإ ا˘تا˘ب ا˘شضفر سضفر˘ي نا˘ك ه˘نأإ ل˘ي˘لد˘˘لإو

ديكألإ و . لئابقلإ ةقطنم يف رجألإ ةعوفدم ةيئانغ
ءإوشس سسا˘نو˘لإ بو˘ط˘ع˘م ي˘نا˘غأإ ىلإإ عا˘م˘ت˘شسلإ ةوÓ˘ح˘ل ّنأإ
ل˘م˘ح˘ي ذإإ ،سصا˘خ قوذ ،ة˘ي˘ف˘طا˘ع˘لإ وأإ ا˘ه˘ن˘˘م ة˘˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لإ

يف لخدت كلعجت ةدّرفتم ملإوع ىلإإ ةيبعششلإ هناحلأاب
ربع ر˘ي˘شسلإ كن˘ك˘م˘ي ل ا˘م˘ل˘ث˘م ، ا˘ه˘ف˘شصو ن˘ك˘م˘ي ل ة˘مإود

ىد˘˘حإإ ىلإإ ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شست نأإ نود ةر˘˘˘جر˘˘˘ج بورد و لا˘˘˘ب˘˘˘ج
ناك امك و .ةيشضقلاب امإزتلإ و ابح قطنت يتلإ هيناغأإ

و ي˘مد˘ق ىل˘ع ا˘ف˘˘قإو تو˘˘مأإ نأإ ل˘˘شضفأإ ي˘˘نإإ ا˘˘م˘˘ئإد لو˘˘ق˘˘ي
و . سشإرفلإ حيرط تومأإ نأإ نم لشضفأإ يتيوه نع اعفإدم
مإرجلإ يدايأإ ىلع هلايتغإ مت8991 نإوج52 خيراتب
ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘شسأإر ط˘˘ق˘˘شسم ىلإإ ه˘˘تدو˘˘ع ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف
بوطعم دعيو ““نانوب ةلاث ““ىمشسملإ ناكملاب ةريغشصلإ
ن˘ع ن˘ي˘ع˘فإد˘م˘لإ ن˘ي˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ن˘ي˘بر˘ط˘م˘لإ ن˘م سسا˘نو˘لإ
ل˘خإد ه˘ت˘ي˘˘شص عإذ و ، ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألإ ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لإو ة˘˘يو˘˘ه˘˘لإ
ةيغيزامألإ ةينغألإ دإور نم ىقبي و اهجراخ و رئإزجلإ
 . ةرشصاعملإ

داعشس ليلخ

عوبشسأإ نم لقأإ يف ةيلاتتم تايلمع رثإإ/يقإوبلإ مأإ

ةينأويحلأ موحسشلأ نم ريطانق70 زجحت نمألأ حلاسصم
جاجدلأ دبك نم غلك06و

لاجم يف يقإوبلإ مأإ ةيلو نمأإ حلاشصم مايألإ هذه اهب موقت يتلإ ةلشصإوتملإو ةلوذبملإ تإدوهجملإ ترفشسأإ
لاشصتلإ ةيلخ نايب بشسحب ةلشصفنم تايلمعل اهذيفنت رثإإ ، ةماعلإ ةحشصلإ ىلع ظافحلإو كلهتشسملإ ةيامح
موحششلإ نم ريطانق7 نم رثكإ زجحو و سصاخششأإ ةعبرأإ فيقوت نم يقإوبلإ مأإ ةيلو نمأاب ةماعلإ تاقÓعلإو
ةدشسافلإ جاجدلإ دبك نم غلك06 ىلإإ ةفاشضإإ ، يرششبلإ كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغو ردشصملإ ةلوهجم ةينإويحلإ

رقم ىلإإ نيطروتملإ دايتقإ متيل ةيكÓهتشسلإ دإوملإ هذه ةمÓشس تبثت ةداهشش ةيأإ ىلع اهبحاشص زوحي ل يتلإو
فÓتإإ تإءإرجإ ةرششابم عم ، ايميلقإ ةشصتخملإ ةباينلإ مامإ إومدق مهدشض ةيئإزج تافلم زاجنإإ دعبو نملإ
ةرتفلإ يف اهب تماق تايلمع لÓخو نمألإ حلاشصم نإاف ةراششإÓل, ةشصتخملإ حلاشصملإ عم قشسنتلاب تإزوجحملإ
ريغو ردشصملإ ةلوهجملإ موحششلإ نم إراطنق5.21 نم ديزإ زجح نم اهتنكم0202 يفناج12 ىلإإ71 نمةدتمملإ
.يرششبلإ كÓهتشسÓل ةحلاشصلإ

راهز دمحإ

كلم دقيمل46 ـلا ىركذلا ييحت وزو يزيت
”سانولا بوطعم“ لحارلا ةيغيزامفا ةينغفا

يبانعلإ ثإرتلإ ىلع ةظفاحملل ةنيدم ةيعمج فإرششإإ تحت

ةيسصفحلأ ةعلقلأ نوروزي ةينأرفعزلأ ةيوناث ةذتاسسأأو ذيمÓت

ثإرتلإ ىلع ةظفاحملل ةنيدملإ ةيعمج عم قيشسنتلاب ةينإرفعزلإ يلع يرهاطلإ ةيوناث ةذتاشسأإو ذيمÓت رإز
يخيراتلإ ملعملإ إذه ىلع إوفرعت ثيح «ةبانع ةبشصق» ـب اشضيأإ ةفورعملإ ةيشصفحلإ ةعلقلإ سسمأإ لوأإ يبانعلإ
يرامعملإ دي ىلع يدÓيم0031 و4821 يتنشس نيب إديدحت ديشش نيأإ نورق ةينامثلإ نع هرمع ديزي يذلإ خماششلإ

ةيعمجلإ ءاشضعأإ لهتشسإو ،سسلدنألاب ءإرمحلإ رشصق إوممشص نيذلإ نيشسدنهملإ دحأإ ربتعي يذلإو دمحم نب رمع
متيل ،اهبإوبأإ رخآإو ةنيدملإ رإوشسأإ نع ةيخيرات ةذبن ميدقت مت نيأإ «ةبورخلإ» ىفششتشسم مامأإ نم ةجرخلإ هذه

لبق نم اهريمدتك اهب ترم يتلإ تاطحملإ مهأإو اهخيرات ةيعمجلإ ءاشضعأإ درشس نيأإ ةعلقلل ةرششابم اهدعب هجوتلإ
ريجفتو،2381 ةنشس يشسنرفلإ لÓتحإلإ دي يف اهطوقشسو،6551 ةنشس نيينامثعلإ فرط نم اهميمرتو نابشسإلإ

ةشصق درشس اشضيأإ متو،3481 ماع رمعتشسملإ لبق نم اهميمرت ةداعإإو،7381 ةنشس اهل ةيبعششلإ تامواقملإ يدهاجم
مويلل إرهاظ اهشضعب لإزي ام يتلإو مهرشسأإ ةرتف لÓخ كانه نودهاجملإ هبتكي ناك امو اهيف نيدهاجملإ بيذعت
ءإوجأإ طشسو هبعلت تناك يذلإ رودلإو ،اهملاعم زربأإ ىلع ةيعمجلإ ءاشضعأإ مهفرع نيأإ ةعلقلل عيمجلإ لخد اهدعب

،ةمدقملإ تامولعملاب إريبك امامتهإإ إورهظإ نيذلإ بابششلإ ةئف ىدل خيراتلاب ريبكلإ فغششلإ سسكعت ةزيمم دج
ةنيدم ةيعمج سسيئر فرششأإو ،هيلع ةظفاحملإ بجي ةبانع ةنيدمل إزنك ربتعي يذلإ ملعملإ إذهب اعشسإو إراهبنإو
إذه لوح ذيمÓتلل ةمزÓلإ تاحورششلإ ميدقت ىلع رماع ديدج ةيعمجلإ يف طششانلإ وشضعلإو ميركلإ دبع سشقرل
 ر.سس.ملعملإ
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