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يدود˘ح˘لأ ز˘كر˘م˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسأ

فرا˘ط˘لا˘ب لو˘˘ب˘˘ط˘˘لأ مأأ ير˘˘ب˘˘لأ

004 ةبأرق نينث’أ سسمأأ ءاضسم

سسنوت نم مهؤوÓجأ مت يرئأزج

تاطلضسلل ةر˘ي˘خ’أ رأر˘ق˘لأ د˘ع˘ب

متي نأأ رظتنملأ نمو ،ةيمومعلأ
ن˘م ن˘ي˘مدا˘˘ق˘˘لأ ء’ؤو˘˘ه ع˘˘يزو˘˘ت
لكب تاي’و ةثÓث ىلع سسنوت
كلذ˘كو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع فرا˘˘ط˘˘لأ ن˘˘م
ربع مهتماقأ سصيضصختل ةملاق
يحضصلأ رجحلل ةزهجم قدانف

يئاقو ءأرجا˘ك ا˘مو˘ي41 ةدمل

انوروك سسور˘ي˘ف ي˘ضشف˘ت ع˘ن˘م˘ل
تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضسلأ تضصضصخ د˘˘˘˘قو
ن’وملأ قدن˘ف فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و˘ل
ةعفد لابقتضس’ ةلا˘ق˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘ب
وناك نيذلأ نيمداقلأ ء’ؤوه نم
سسمأأ لوأأ مو˘ي ذ˘ن˘م أور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
يدود˘˘ح˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب د˘˘˘ح’أ

لا˘م˘كت˘ضس’ ة˘لو˘ل˘م ي˘ضسنو˘˘ت˘˘لأ
ة˘يا˘غ ى˘لأو ،لو˘خد˘˘لأ تأءأر˘˘جأ

تلأز’ ر˘˘ط˘˘ضس’أ هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘˘ك
لامكتضس’ ةلضصأوت˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

004 ة˘بأر˘ق˘ل لو˘خد˘لأ تأءأر˘جأ
ز˘كر˘م˘لا˘ب ا˘نر˘كذ ا˘م˘ك سصخ˘˘ضش
. لوبطلأ مأأ يدودحلأ
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،ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ نوؤو˘˘ضشلأ ر˘˘يزو د˘˘كأأ
رئأزج˘لا˘ب سسمأ ،مود˘قو˘ب ير˘ب˘ضص
دوجو ةرور˘ضض ى˘ل˘ع ،ة˘م˘ضصا˘ع˘لأ
ةضسا˘ي˘ضسلأ لو˘ح «ي˘ن˘طو عا˘م˘جإأ»
مودقوب لاقو .دÓ˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ

ءا˘ضضعأأ ع˘م ل˘م˘ع ة˘˘ضسل˘˘ج لÓ˘˘خ
نواعتلأو ةيجراخلأ نوؤوضشلأ ةنجل
ي˘ب˘ع˘ضشلأ سسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لأو
ةنج˘ل˘لأ سسي˘ئر ة˘ضسا˘ئر˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

نأأ ,يوÓ˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع
ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ ة˘ضسا˘ي˘ضسلأ ي˘عا˘˘ط˘˘ق»
انو˘كي نأأ د˘ب’ ي˘ن˘طو˘لأ عا˘فد˘لأو
,«ن˘˘طو˘˘لأ ل˘˘خأد عا˘˘م˘˘جإأ ل˘˘ح˘˘˘م
نوكت نأأ نكمي ’» هنأأ افيضضم
ن˘˘يذ˘˘ه لو˘˘˘ح تا˘˘˘فÓ˘˘˘خ كا˘˘˘ن˘˘˘ه
ن˘م ا˘م˘˘ه ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لأ ن˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ

,ةيروه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر تا˘ي˘حÓ˘ضص
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب لو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م و˘˘˘ه ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
نأأ ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لأ دد˘ضشو .»م˘لا˘ع˘˘لأ
ىظحت ةيجراخلأ ةضسايضسلأ ةدايق»
ج˘ما˘نر˘ب˘لأ ن˘م˘ضض غ˘لا˘ب ما˘م˘ت˘ها˘˘ب
ءانبو ينطولأ ديد˘ج˘ت˘ل˘ل ل˘ما˘ضشلأ
ن˘م كلذو ،«ةد˘يد˘˘ج˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ة˘نا˘كم˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘ط˘عإأ» لÓ˘خ
ئدا˘ب˘م˘لأ را˘طإأ ي˘ف ا˘ه˘ب ة˘ق˘˘ئÓ˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘ل˘˘ل ة˘˘فور˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ
ئدابملأ هذهب ر˘كذو .»ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
لودلأ ةدايضس مأرتحأ» يف ةلثمتملأ

ةيبأرتلأ اهت˘مÓ˘ضسو ا˘ه˘لÓ˘ق˘ت˘ضسأو
نوؤو˘˘ضشلأ ي˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لأ مد˘˘˘عو
دعأوق مأرت˘حأو لود˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ

ةيملضسلأ ةيوضستلأو رأوجلأ نضسح
ا˘˘يا˘˘ضضق˘˘لأ ةر˘˘ضصنو تا˘˘عأز˘˘ن˘˘ل˘˘ل
متي هنأأ مودقوب فاضضأأو .»ةلداعلأ
ي˘ضسا˘مو˘ل˘بد˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ف˘ي˘ي˘˘كت»

ن˘مأ’أ ،ةدا˘ي˘ضسلأ :ة˘ي˘ثÓ˘ث ن˘˘م˘˘ضض
نمضضي لكضشب كلذو ،«ةيمنتلأو
ةمأÓل ايلعلأ حلاضصملأ نع عافدلأ»
ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأ’أ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لأو
رأر˘˘ق˘˘لأ لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘ضسأ ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘تو
لثمأ’أ لÓغتضس’أ عم ,يدايضسلأ
ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لأو ة˘كأر˘ضشلأ سصر˘ف˘˘ل
دكأأ هرودب .»ةيمنتلأ ةمدخ ليبضس
ةيجراخ˘لأ نوؤو˘ضشلأ ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر
سسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ج˘لأو نوا˘ع˘˘ت˘˘لأو
دبع رداقلأ دبع ,ينطولأ يبعضشلأ
˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’أ ءأد˘˘˘ت˘˘˘˘عأ نأأ ،يوÓ˘˘˘˘لأ
ةدايضس ىلع يمو˘م˘ع˘لأ ي˘ضسنر˘ف˘لأ

ةيرحل ةلضص يأاب تمي ’» رئأزجلأ
يف يوÓلأ دب˘ع لا˘قو .»ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لأ

تعمج لمع ةضسلج لÓخ هل ةملك
عم اهضسأأري يت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ءا˘ضضعأأ

,ةيجراخلأ نوؤوضشلأ ريزو نم لك
ةلودلأ بتا˘كو ,مودا˘قو˘ب ير˘ب˘ضص
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘لا˘˘ج˘˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ

د˘˘ي˘˘ضشر ,جرا˘˘خ˘˘لا˘˘ب تأءا˘˘ف˘˘كلأو
ن˘˘ي˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘˘لأ» نأأ ,نا˘˘˘هدÓ˘˘˘ب
ر˘˘تأو˘˘ت نأأ نور˘˘ي ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
فر˘ط ن˘˘م ي˘˘مÓ˘˘ع’أ ءأد˘˘ت˘˘ع’أ
ةيمومعلأ ةيمÓعإ’أ تاضسضسؤوملأ
ة˘ل˘ضص يأا˘˘ب تم˘˘ي ’ ة˘˘ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لأ
يأأر تابثإأ قح وأأ ريبعتلأ ةيرحل
فاضضأأو .»يمومع˘لأ لا˘ج˘م˘لأ ي˘ف
تا˘˘ه˘˘ج طر˘˘خ˘˘ن˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع» ه˘˘نأأ
يف ة˘ي˘ضسنر˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ي˘مÓ˘عإأ

،اندلب ةدايضس ىلع ةرتأوتم ةلمح
ن˘م ط˘ق˘ف سسي˘ل ي˘ضضت˘ق˘˘ي أذ˘˘ه˘˘ف
نأأ يرئأزج لك نم لب ،ناملربلأ
هرا˘كن˘ت˘ضسأو ه˘ط˘خ˘ضس ن˘ع ر˘ب˘ع˘˘ي
ةنجللأ سسيئر ر˘ب˘ت˘عأو .»ه˘ضضفرو
بولق يمعت دق خيراتلأ دقع» نأأ
قمعت دق مئأزهلأ عاجوأأو سضعبلأ
ا˘م˘نإأ ،بو˘ع˘ضشلأ ن˘ي˘ب ة˘ن˘ي˘˘غ˘˘ضضلأ

’ ةيناضسنإ’أ دضض خيراتلأ مئأرج
ى˘لإأ بير ’ ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ضسو مدا˘˘ق˘˘ت˘˘ت
اضسنرف لاي˘جأأ فر˘ع˘ت˘ضسو لا˘ي˘جأ’أ

بع˘˘ضشلا˘˘ب م˘˘هدأد˘˘جأأ ل˘˘ع˘˘˘ف أذا˘˘˘م
أذ˘ه ه˘نأأ ا˘ح˘˘ضضو˘˘م ،«ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ه˘˘فور˘˘ظو ه˘˘ل˘˘هأأ ه˘˘ل ر˘˘خآأ نا˘˘˘هر»
غوزب يف سصخلتت يتلأ هجراخمو
سسمضشل دأدتمأک ةقيقحلأ سسمضش
ا˘عد ,را˘طإ’أ أذ˘ه ي˘فو .»ر˘ب˘م˘فو˘ن
ىلإأ «ر˘خآ’أ بنا˘ج˘لأ» ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ
ن˘ي˘ب ر˘با˘ع˘م˘˘لأ» ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لأ
يف مكحتلأ» لÓخ نم «بوعضشلأ
ي˘مÓ˘عإ’أ ه˘˘مد˘˘خ ي˘˘فو ه˘˘نا˘˘ضسل
نإأ» :لوقلاب أدرطتضسم ,«هتقزترمو
دق بوعضشلأ نيب ةقÓعلأ تناك
نإاف ,تأر˘تو˘ت˘لأ سضع˘ب ا˘ه˘قر˘ت˘خ˘ت
ايضسايضس ةننقم لودلأ نيب ةقÓعلأ

اهتنضضاح م˘ظ˘نو تأد˘ها˘ع˘م ق˘فو
بطا˘˘خو .»ة˘˘˘ي˘˘˘لود تا˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م
نييناملربلأ مضساب- ةنجللأ سسيئر
ي˘ت˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ,-ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
تاقÓعلأ يف تأراضسخلأ اهتوك»
ىلإأ اها˘يإأ ا˘ي˘عأد ,«ا˘ي˘لا˘ح ة˘ي˘لود˘لأ
أديعب بورح جراخم نع ثحبلأ»
.» رئأزجلأ نع
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ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضصلأ ةرأزو تف˘˘˘˘˘ضشك

حÓ˘˘˘˘˘˘˘ضصإأو ن˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘كضسلأو

نينث’أ سسمأأ تاي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لأ

ةباضصإأ911  ل˘ي˘ج˘˘ضست ن˘˘ع

8و انوروك سسوريفب ةديدج

لÓ˘خ ةد˘يد˘˘ج ،ةا˘˘فو ت’ا˘˘ح

كلذو .ةريخأ’أ ةعاضس42ـلأ

سسيئر هنع فضشك ام بضسح

سسوريف دضصرو ةعباتم ةنجل

يذ˘لأ رأرو˘ف لا˘م˘ج ا˘نورو˘˘ك

ي˘˘لا˘˘م˘˘ج’أ دد˘˘˘ع˘˘˘لأ نأأ د˘˘˘كأأ

سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب تا˘˘˘˘با˘˘˘˘ضصإÓ˘˘˘˘ل

ديفوك» دجتضسملأ «انوروك»

امأأ.3159 ىلأ عفترأ «91
د˘ق˘ف تا˘ي˘فو˘لأ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف
تايفولأ ددع يلامجإأ عفترأ

د˘ع˘ب ،ةا˘فو ة˘لا˘ح166 ىلإأ

ةديد˘ج تا˘ي˘فو8 ل˘ي˘ج˘ضست

.ةريخأ’أ ةعاضس42 ـلأ لÓخ

ءافضشلل ةلاح641 تلثامتو
لÓ˘خ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘˘م

عفتري˘ل ةر˘ي˘خأ’أ ة˘عا˘ضس42
ت’اح ددعل يلامج’أ ددعلأ

نيح يف4985. ىلأ ءافضشلأ

أدجأوتم اباضصم52 لأزي ام
ةيانعلأ فر˘غ ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ةز˘˘كر˘˘م˘˘˘لأ

.نطولأ تايفضشتضسم
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سسيئر ىدبأأ  قايضسلأ أذه يفو
ايكرتب ةيرئأزجلأ ةيلاجلأ ىدتنم
نم هبأرغتضسأ ،«يرا˘ب˘ج ة˘ف˘يذ˘ح»
ةيرئأزجلأ تاطلضسلأ كرحت مدع
ن˘م ن˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ءÓ˘˘جإ’
دعب لوبن˘ط˘ضسأ ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ل˘ير˘فأأ ر˘ه˘ضش ءÓ˘جإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘خآأ
ء’ؤو˘˘ه نأا˘˘ب أد˘˘كؤو˘˘م ،ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لأ
رمأ’أ ،ةي˘نا˘ضسنإأ ة˘ثرا˘ك نو˘ضشي˘ع˘ي
لجاعلأ لخد˘ت˘لأ بجو˘ت˘ضسي يذ˘لأ
ةمزأ’أ هذه لحو دÓبلأ تاطلضسل
نييرئأزجلأ توم نم ديزتضس يتلأ

رفوت مدع لظ يف ىضضرملأ نم
لاح يف م˘ه˘ل ة˘ي˘ح˘ضصلأ ة˘يا˘عر˘لأ

،لجاعلأ بيرقلأ يف مهئÓجإأ مدع
ريفضش ىلع مهمظعم نأاب أريضشم
ديزت ةيضسفنلأ مهت˘لا˘حو را˘ي˘ه˘نإ’أ
دعي مل امك ،موي دعب اموي ءوضس

دعبلأ لمحت˘ل ة˘قا˘ط م˘ه˘ن˘م د˘حأ’
ةلضص يذ قايضس يفو..رايدلأ نع
ىدتنم نأاب ثدحتملأ تأذ تلاق
لكب ماق ايكرتب ةيرئأزجلأ ةبلاطلأ

ةمزأ’أ فيفختل هلعف هنكمي ام

،ايكرتب نييرئأزجلأ نيقلاعلأ ىلع
م˘˘ه˘˘ئأو˘˘يإأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘ضشأ ثي˘˘˘ح
ةياعرلأ ىتح ميدقتو مهماعطإأو
ء’ؤوه نأاب أدكؤوم ،مهل ةيحضصلأ
ى˘لإأ ةدو˘ع˘ل˘ل ةد˘يد˘ضش ة˘جا˘˘ح ي˘˘ف
م˘ه˘ن˘ي˘ب نأو ا˘م˘˘ي˘˘ضس’  ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

فاضضأأو .خويضشو ةوضسنو ىضضرم
ليرفأأ ةيأدب ءÓجإ’أ ةيلمع دعب نأ

0021 براقيام ىقبت يضضاملأ
ىلع ةدوعلأ رظتني ايكرتب قلاع
رئأزجلأ هنطو ىلإأ رمجلأ نم رخأأ

لوقلأ عباتو ،كلذ ققحتي نأأ نود

هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح بج˘˘˘ع˘˘˘ن»

ة˘ضسا˘ي˘ضس ل˘ظ ي˘ف  تا˘ي˘كو˘ل˘ضسلأ

اهب ملحي يتلأ ةديدجلأ رئأزجلأ

نطولأ لخأد ءأوضس يرئأزج لك

مغرلأ ىلع هنأأ أدكؤوم ،«هجراخ وأأ

ةلجاع ةثاغتضسأ ةلاضسر لاضسرإأ نم

د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر ى˘˘لإأ

يام31 خيراتب نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ

عاضضو’أ حرضش مت يتلأو0202

ى˘ضضر˘م˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘ضصلأ ة˘ي˘نا˘˘ضسن’أ
ة˘˘˘ي˘˘˘ضسف˘˘˘ن˘˘˘لأ ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘كو
ي˘ت˘لأ ة˘يرز˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أو
نوقلاع˘لأ نو˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ا˘ه˘ضشي˘ع˘ي
،ء’ؤوهل لح داجيإأ متي مل ايكرتب
ن˘م سسي˘ئر˘لأ ا˘ند˘˘ضشا˘˘ن» فا˘˘ضضأو
ةيلمعب ليجعتلاب ةلاضسرلأ لÓخ
يأ كانه نوكي نأأ نود ،ءÓجإ’أ

ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لأ ىد˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م را˘˘˘ضشأأو.در
أدج ريطخ عضضولأ نأ ةيرئأزجلأ

نييرئأزج سسمخ ةافو دعب اميضس’

ىلإأ ةنضس61 نم مهرامعأأ حوأرتت

ةر˘ت˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ة˘˘ن˘˘ضس25
نم ددعل ةيحضصلأ ةلاحلأ روهدتو
نيقلاعلأ نييرئأزجلأ نيرفاضسملأ

د˘ضشا˘ن  دد˘ضصلأ أذ˘˘ه ي˘˘فو.كا˘˘ن˘˘ه
ةيروهمجلاضسيئر  ،يرابج ةفيذح
«نوبت ديجم˘لأ د˘ب˘ع» ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ن˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لأ ف˘˘˘ل˘˘˘م ذ˘˘˘خأأ ى˘˘˘لإأ
لمحم ىلع ايكرت˘ب ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
تأءأر˘˘˘جإأ ذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي نأأ و ،د˘˘˘ج˘˘˘لأ

ة˘ي˘ل˘م˘ع ةر˘ضشا˘ب˘م˘ل ة˘ل˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ضسم
دق ةيناضسنإأ ةثراكل ايدافت ءÓجإ’أ
نم ديزملأ رئأزجلأ اهلÓخ دقفت
 .ىضضرملأ نم نيقلاعلأ اهئانبأأ

مهتملا عافد ةئيه نم بلطب

 ةمكاحم لجؤوت ةعيلقلا ةمكحم

ناوج نم92 ـلا خيرات ىلإا وباط ميرك
ةمكاحم نينث’أ سسمأأ ةزابيت ةي’وب ةعيلقلأ ةمكحم تلجأأ

ر˘ي˘غ ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ بز˘ح˘لأ سسي˘ئر و˘با˘ط م˘ير˘ك

ةمكحملأ ةئيه رأرق ءاجو.مداقلأ نأوج92 خيرات ىلإأ ،دمتعملأ
تايونعم فاعضضإأ ةمهتب عباتملأ وباط ميرك ةمكاحم ليجأاتب
عافد ةئيه نم بلطب ،يضضاملأ ربمتبضس رهضش ذنم سشيجلأ
يضضقتو.يلأوتلأ ىلع ةثلاثلأ ةرملل اهليجأات مت ثيح مهتملأ
لبق نم ةذختملأ انوروك ةحئاج ببضسب ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ
تاضسضسؤوملأ نم نيفوقوملأ راضضحإأ مدعب ةيئاضضقلأ تاطلضسلأ
عافدلأ سضفري اميف ةلمتحم ىودع نم مهتيامحل ةيباقعلأ
دق ةعيلقلأ ةمكحم ةباين تناكو.دعب نع ةمكاحملأ تأءأرجإأ

ربمتبضس11 موي رمأأ يذلأ قيقحتلأ يضضاق ىلع ةيضضقلأ تلاحأأ
ةئيه فانئتضسأ دعبو.تقؤوملأ سسبحلأ نهر هعأديإاب يضضاملأ
سسلجمب ماهت’أ ةفرغ تررق ،قيقحتلأ يضضاق رأرق وباط عافد

ةباقرلأ ماظن تحت ه˘ع˘ضضو ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس52 موي ةزاب˘ي˘ت ءا˘ضضق
موي˘لأ ي˘ف ه˘لا˘ق˘ت˘عأ م˘ت˘ي نأ ل˘ب˘ق ه˘حأر˘ضس قÓ˘طإأو ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لأ
.ىرخأأ ةيضضق يف قيقحتلأ ةمذ ىلع يلأوملأ
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ةسصاخلا ةيكنبلا سضورقلاب قلعتملا فلملا يف
تارايسسلا بيكرت عيراسشمب

بحاسص ةمكاحم لجؤوت دمحمأا يديسس ةمكحم

ناوج نم51 ـلا ىلإا «كافوسس» عمجم
بحاضصو لامعأ’أ لجر ةمكاحم سسمأأ يديضس ةمكحم تررق

نأوج رهضش نم51ـلأ خيرات ىلإأ يملوع دأرم «كافوضس» عمجم
ةياغ ىلأ  ةمكاحملأ ليجأات رأرق نأأ عافدلأ ةئيه تدكأأو.مداقلأ

لجر اهب عباتملأ داضسفلأ ةيضضق فلم يف لبقملأ نأوج51
ةيكنبلأ سضورقلأ فلمب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ي˘م˘لو˘ع دأر˘م لا˘م˘ع’أ
ةقفر اهيف طروتم˘لأ تأرا˘ي˘ضسلأ بي˘كر˘ت ع˘يرا˘ضشم˘ب ة˘ضصا˘خ˘لأ
مهضسأأر ىلع و يرئأزجلأ يبعضشلأ سضرقلأ كنب نم تأراطأ
و تقؤوملأ سسبحلأ نهر دجأوتملأ قباضسلأ ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ

يف  عباتي امك.كنبلأ تأذب سضورقلأ ةنجل ءاضضعأ نم ددع
مهت مهل تهجو امدعب «يملوع» ةلئاع نم دأرفأأ ةيضضقلأ سسفن
نع ةجتانلأ تاكلتمم˘لأ ل˘يو˘ح˘تو لأو˘مأ’أ سضي˘ي˘ب˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

ه˘يو˘م˘ت و ءا˘ف˘خأ سضر˘غ˘ب دا˘ضسف˘لأ م˘ئأر˘ج˘ب ة˘ي˘مأر˘˘جأ تأد˘˘ئا˘˘ع
ةكراضشملأ و ةيمأرجأ ةعامج راطأ يف عورضشم ريغ اهردضصم
حلاضصمل ةيفانم ةفضصب كنبلأ لأومأ لامعتضسأ و ديدبت يف
لÓغتضسأ لجأ نم نييمومع نيفظوم سضيرحت ةمهت و كنبلأ
ر˘ي˘غ ة˘يز˘م ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘ل˘ل سضر˘ت˘ف˘م˘لأ و ي˘ل˘ع˘ف˘لأ م˘هذو˘ف˘ن
ةطلضس نم ةدافتضس’أ ةمهت نومهت˘م˘لأ ه˘جأو˘ي ا˘م˘ك.ة˘ق˘ح˘ت˘ضسم
ةيمومعلأ تائيهلأو ةيلحملأ تا˘عا˘م˘ج˘ل ة˘لود˘لأ نأو˘عأ ر˘ي˘ثأا˘ت
ةيداضصتق’أو ةيمومعلأ تاضسضسؤوملأ و ماعلأ نوناقلل ةعضضاخلأ
و دو˘ق˘ع˘لأ مأر˘بأ ءا˘ن˘ثأ يرا˘ج˘ت˘لأ و ي˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلأ ع˘˘با˘˘ط˘˘لأ تأذ
مهحلاضصل ليدعتلأو راعضس’أ يف ةدايزلأ لجأأ نم تاقفضصلأ
عيرضشتلأ ةفلاخم و نيومتلأ و تامدخلأو دأوملأ ةيعون يف
.جراخلأ ىلأ و نم لأوم’أ سسوؤور ةكرحب نيضصاخلأ ميظنتلأو
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ةنسس61 نسس يف ةباسش مهنيب نم سصاخسشأا سسمخ  ةافو

ايكرت يف نوقلاعلا نويرئازجلا
يدانت نمل توسص ’و تمسص يف نوتومي

ىوتسسم ىلع ادجاوتم لازي ل اباسصم52
ةزكرملا ةيانعلا فرغ

ةديدج ةباسصإا911 ، تايفو8
ءافسشلل لثامت ضضيرم641 و انوروكب

يحسصلا رجحلل تايلو ةثÓث ىلع مهعيزوت متيسس اميف

لوبطلا مأا ةيدودحلا ةباوبلا ربع يرئازج004 ةبارق لبقتسست فراطلا

:حسضوي موداقوبو يمومعلا يسسنرفلا مÓعإلا ىلع دري يوÓلا دبع

«ينطو عامجإا لحم انوكي نأا دب’ عافدلاو ةيجراخلا ةسسايسسلا»
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،دودح˘لا ح˘ت˘ف ة˘حا˘ي˘سسلا ر˘يزو ط˘برو
ةيزارتحإ’ا تايلآ’ا نم ةل˘م˘ج ي˘ن˘ب˘ت˘ب
ماتلا قي˘سسن˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب
فلتخم نم سسنوت راوز ةيامح ةيامحل
هذ˘ه ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘˘خو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا لود
ن˘م سسنو˘ت تن˘كم˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا
لوؤوسسملا بسسحبو ،اهيلع ةرطيسسلا
لو˘˘خدو دود˘˘ح˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف نإا˘˘˘ف ،ه˘˘˘تاذ
نوكيسس نييرئاز˘ج˘لا وأا ،ن˘ي˘ي˘سسنو˘ت˘لا

،يحسص لوكوتورب ينبت عم ،اسسلسس
هذه لظ يف ،هدÓب فويسض ةنأامطل
حسضوأاو ،ملاعلا حاتجت يتلا ةحئاجلا
،كلذ˘ك ل˘˘م˘˘سشت ت’ا˘˘سصتإ’ا هذ˘˘ه نأا
تناك يتلا ةحايسسلا قاوسسأ’او لودلا
يسسنوتلا ةحايسسلا ريزو .سسنوتل هجتت
ىعسست ،هدÓب ةموكح نأاب كلذك لاق
ن˘م ي˘حا˘ي˘سسلا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ذا˘˘ق˘˘نإا ى˘˘لإا
ةرذ˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خو ،دو˘˘كر˘˘لا
ير˘ه˘سش ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإا ي˘˘ف ،ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا

،ربمتبسس رهسش كلذكو توأاو ةيليوج

،دودحلا حتف ىلع قافتإ’ا نأاب اركذم
ةمÓسسل تايلآا عسضوب امعدم نوكيسس
،هثيدح سضرعم يفو ،روبعلا ةيلمع
تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع ع˘جار˘˘ت نأا ى˘˘لإا ه˘˘ب˘˘ن
ا˘ي˘حأا د˘ق ،سسنو˘ت˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب
حا˘ي˘سسلا ةدو˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ي˘˘ف لا˘˘مأ’ا
نع نÓعإ’ا نأا ىلع اددسشم ،بناجأ’ا
رهسش زواجتي نأا بجي ’ ،ءاوجأ’ا حتف
لودلا مامأا لاجملا حسسفل كلذو ،ناوج
مايقلل ،ملاعلا يف ةحايسسلا تاكرسشو
ة˘ب˘حا˘سصم˘لا تارار˘ق˘لاو تاءار˘جإ’ا˘˘ب

ا˘هدو˘فو لا˘˘سسرإاو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل

يف مهلابقتسسإ’ سسنوت ىلإا ةحايسسلا

تآاسشنم˘لا نأا ر˘يزو˘لا ح˘سضوأاو ،لز˘ن˘لا

نم ةيادب ،طاسشنلل دوعتسس ةيحايسسلا

تعر˘سش د˘قو،0202 ناوج ع˘بار˘لا

ل˘م˘ع˘لا ي˘ف قدا˘ن˘ف˘لاو لز˘˘ن˘˘لا سضع˘˘ب

هتدعأا يذلا ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب

كلذ ىل˘ع ا˘ه˘لا˘م˘ع بيرد˘تو ،ه˘ترازو

هذه لظ يف حئاسسلا ةمÓسس قايسس يف

.ةيئانثتسسإ’ا فورظلا
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دمحم ةينطولا ةيبرتلا ريزو سسمأا دكأا

ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘ت نأا ،طو˘ع˘جاو
ةطبترملا بسصانملا يف ةمئاد ةفسصب
يف نوكي نأا دب ’ ميلعتلا كÓسسأاب
ريزولا لاقو فيظوتلا تاقباسسم راطإا
بئانلل يباتك لاؤوسس ىلع هتباجإا يف
يبعسشلا سسلجملاب ميرم ينادوعسسم
ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ف˘ي˘ظو˘ت نأا ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ةطبترملا بسصانملا يف ةمئاد ةفسصب
يف نوكي نأا دب ’ ميلعتلا كÓسسأاب
مظنت يتلا فيظوتلا تاقباسسم راطإا
نا ن˘ي˘˘بو .ةرازو˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘يرود

ة˘ن˘سسلا لÓ˘˘خ ةر˘˘غا˘˘سشلا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ل˘سصأ’ا ي˘ف ي˘ه ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ي˘ج˘ير˘خ˘ت˘م˘ل ة˘يو˘لوأ’ا˘ب ة˘سصسصخ˘م

نأا ادكؤوم ةذتاسسأÓل ا˘ي˘ل˘ع˘لا سسراد˘م˘لا

سضعب يف ،ةقباسسلا تاونسسلا سضئاف

مهفيظو˘ت د˘ع˘ب م˘ت˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا داو˘م˘لا

يف يلعف يقيقح جايتحا دوجو مدعل

ناونعب اونيع نيذلا وأا مهجرخت داوم

ىرخأا ةيميلعت ةلحرم يف9102 ةنسس

تاذ ح˘سضوأاو .جر˘خ˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م ر˘ي˘غ

نامسضل يتأات تاقباسسملا نأا ثدحتملا

قاحت˘ل’ا ي˘ف سصر˘ف˘لا ؤو˘فا˘كت أاد˘ب˘م˘ل

نامسضل اذكو ةهج نم ميلعتلا كÓسسأاب

فيظوتل ةمزÓلا ةي˘لا˘م˘لا بسصا˘ن˘م˘لا
ن˘يذ˘لا ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا سسراد˘˘م˘˘لا ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ
دقع ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب مهطبري
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو فاسضأاو .مازتلا
نيفلختسسملاو نيدقاعتملا فيظوت نأا
ةيلاملا بسصانملا ريرحت دنع نوكي
ةلاحإ’ا ببسسب ةيسساردلا ةنسسلا ءانثأا

،ةلاقتسس’ا ح˘ير˘سست˘لا، د˘عا˘ق˘ت˘لا ى˘ل˘ع
،عاديتسس’ا ىلع ةلاحإ’ا ،لزعلا ،ةافولا
اذكو ةي’ولا جراخ لقنلا ،بادتن’ا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا بتر ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا

.ا˘ي˘ل˘ع˘لا بسصا˘ن˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
نم سضرغلا نأا Óئاق ريزولا درطتسساو
وه دقاعتلا ةفسصب ةذتاسسأ’ا فيظوت

نامسضل مزÓلا يوبرتلا ريطأاتلا ريفوت

سسردمتل م˘ظ˘ت˘ن˘م˘لاو ن˘سسح˘لا ر˘ي˘سسلا

ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس ل˘˘˘˘ك لÓ˘˘˘˘خ ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ةيلمع نأا ريزولا فاسضأاو . ةيسسارد

بسصانملا روغسش دنع متت فيظوتلا

ةلطع ببسسب ةت˘قؤو˘م ة˘ف˘سصب ة˘ي˘لا˘م˘لا

ةلط˘ع ،ما˘يأا7 ن˘م ر˘ث˘كأ’ ة˘ي˘سضر˘˘م

دمأ’ا ةليوط ةي˘سضر˘م ة˘ل˘ط˘ع ،ة˘مو˘مأا

ةسصاخ ةلطعو ةدحاو ةنسس نع لقت

ريخسست ىلإا ةفاسضإا جحلا كسسانم ءادأ’

يف ءاسضعأاك ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

تاباختن’ا ةبقارمل ةين˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

.ةيلحملا اهعورفو
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د˘ب˘ع ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو سسمأا ف˘˘سشك

ه˘˘سضر˘˘ع لÓ˘˘خ ،ة˘˘يوار نا˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا

يليم˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘سشم

سسلج˘م ءا˘سضعأا ما˘مأا0202 ةن˘سسل

ــب ةينازيملا يف ازجع ليجسست ةمأ’ا

لثمي ام وهو ،جد رايلم9.6791

جتا˘ن˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب4.01 ةبسسن

سصن˘لا ن˘م˘سضت˘يو .ما˘خ˘لا ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘ن سضف˘˘˘خ

1,3287 لباقم جد رايلم7,2737

ـل يلوأ’ا ةيلاملا نوناق يف جد رايلم

سضا˘ف˘خ˘نا ع˘قو˘ت˘ي ا˘م˘ن˘ي˘˘ب0202

لباقم رايلم8,5935 ىلإا تاداريإ’ا

ةيلاملا نوناق يف جد رايلم7,9826

مت هنأا ةيلاملا ريزو راسشأا و .يلوأ’ا

ليمربل يعجر˘م˘لا ر˘ع˘سسلا سضي˘ف˘خ˘ت

نم نوناقلا عورسشم راطإا يف طفنلا

يف اريسشم .ر’ود03 ىلا ر’ود05

سضيفخت اسضيا مت هنأا هتاذ قايسسلا

53 ىلا ر’ود06 نم قوسسلا رعسس

و˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا نأا ة˘˘˘˘يوار د˘˘˘˘˘كأاو .ر’ود

تردق اسشامكنإا ل˘ج˘سس يدا˘سصت˘قإ’ا

سصوسصخبو .ةئاملاب36.2 ـب هتبسسن

اهحرتقي يتلا ةديدجلا ريبادتلا مهأا

راسشأا ،يل˘ي˘م˘كت˘لا نو˘نا˘ق˘لا عور˘سشم

ةدايز يف حارتقا ىلإا ةيلاملا ريزو

تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع م˘سسر˘لا ةر˘ي˘ع˘˘سست

تائفل ،رتللا/را˘ن˘يد3 ـب ةي˘لور˘ت˘ب˘لا

رتللا/رانيد5 و ،ثÓ˘ث˘لا ن˘يز˘ن˘˘ب˘˘لا

فا˘سضأا ا˘م˘ك .لاوزا˘غ˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب

ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق عور˘سشم نأا ر˘يزو˘˘لا

اسضيأا حرتقي0202 ةنسسل يليمكتلا

كÓ˘مأ’ا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘سضلا لاد˘ب˘˘ت˘˘سسا

عيسسوت عم ةورث˘لا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘سضلا˘ب

نم عفرلاو ا˘ه˘ل ن˘ي˘ع˘سضا˘خ˘لا قا˘ط˘ن

اذكو .يدعاسصت ملسس ق˘فو ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق

بقار˘م˘˘لا ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن ءا˘˘غ˘˘لإا

ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ر˘ي˘غ ن˘ه˘م˘ل˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب

عورسشملا نأا ةيوار لاقو .ةاماحملاك

ةبيرسضلا نم يلكلا ءافع’ا حرتقي

’ يذ˘˘لا ي˘˘لا˘˘م˘˘ج’ا ل˘˘خد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

ةعجارمو ايرهسش جد فلأا03 زواجتي

ى˘˘ند’ا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بتار˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع

ى˘˘لا جد000.81 ن˘م نو˘م˘سضم˘لا

يفو .ناوج1 نم ةيادب جد000.02

ةيلاملا ريزو راسشا ،رامثتسس’ا لاجم

ةدـعا˘ق ءاـغ˘لإا حر˘ت˘ق˘ي عور˘سشم˘˘لا نأا

ةئملاب15/94 لا˘م˘لا سسأار ع˘يزو˘˘ت
ع˘˘ي˘˘بو ءارـسش ة˘˘طـسشنأا ءا˘˘ن˘˘ث˘˘˘تـسسا˘˘˘ب
اعباط يسستكت يتلا كلتو تاجتنملا
ةعفسشلا قح ءاغلإا اذكو .ايجيتارتسسا
وأا م˘˘˘ه˘˘˘سسأ’ا ن˘˘˘ع لزا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ىد˘˘˘ل
نم ةزجنملا ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا سصسصح˘لا

ءا˘غ˘لا .م˘ه˘ح˘لا˘˘سصل وأا بنا˘˘جأا فر˘˘ط
تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا لـيو˘˘م˘˘ت ةـي˘˘ماز˘˘لإا
تÓيومتلا ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا
يبعسشلا سسلج˘م˘لا نا˘كو .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
د˘حأ’ا ءا˘سسم قدا˘سص د˘˘ق ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نو˘نا˘ق عور˘سشم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأ’ا˘˘ب

لÓخ0202 ةنسسل يليمكتلا ةيلاملا
نينسش ناميلسس اهسسأارت ةينلع ةسسلج
نم ددع اهرسضح و سسلجملا سسيئر
.ةموكحلا ءاسضعأا

¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢
داحتÓل يئ’ولا داحت’ا ىعدتسسا
ةبانعب نيير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا

بكرمل يباقنلا سسلجملا ةحيبسص
د˘ه˘ع˘م˘لا ر˘ق˘م˘ب را˘ج˘˘ح˘˘لا راد˘˘ي˘˘سس
ديهسشلا يحب «ايتيجوأ’ا» ـل يباقنلا

نع مÓعتسس’ا ةجحب رمع يزير
ي˘ف دو˘جو˘م˘لا ي˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا عار˘˘سصلا
ةقثلا بحسس ةسضيرع نعو ةباقنلا

ياب زيزع يلاحلا ماعلا نيمأ’ا نم
مايأ’ا يف اهنع ثيدحلا مت يتلاو
نكل حطسسلا ىلع تفطو ةيسضاملا

قلطناو ،سسوملم ءيسش يأا دجوي ’

فرعو احاب˘سص9 ىلع عامت˘ج’ا
سسلجم˘لا ءا˘سضعأا ة˘ي˘ب˘لا˘غ رو˘سضح
نم ةقثلا  بحسس لجأا نم يباقنلا

،ديدج بتكم باختنا وأا بتكملا
ر˘˘خآا» ردا˘˘سصم ه˘˘تد˘˘كأا ا˘˘م بسسحو
سسلجملا ءاسضعأا ةيبلاغ نأاف «ةعاسس
ةقثلا بحسس ىلع اوقفاو يباقنلا

يف نييباقن4 ىلع تاءاسضمإ’اب
سضع˘˘ب م˘˘ل˘˘ع نأا د˘˘ع˘˘بو بت˘˘˘كم˘˘˘لا
اورداغ ءاقللا اذه فادهأاب نييباقنلا
يف ءارجإ’ا اذه اوسضفرو ناكملا
رارق ةيبلغأ’ا تدناسس يذلا تقولا

لمتكي ملو ،يباقنلا بتكملا لح
سضع˘ب لو˘خد د˘ع˘ب عا˘م˘ت˘˘ج’ا اذ˘˘ه
تاداسشمو تاسشوانم يف نييباقنلا

ىلإا عامتج’ا قي˘ل˘ع˘ت م˘ت˘ي˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
تاعاسسلا يف ءاوجأ’ا ءوده ةياغ
ر˘خآا» ردا˘سصم تفا˘سضأاو ،ة˘مدا˘˘ق˘˘لا
ل˘با˘ح˘لا ط˘ل˘ت˘˘خا د˘˘ق ه˘˘نأا «ة˘˘عا˘˘سس
يباقنلا دهعملا رقم  جراخ لبانلاب

يزير ديهسشلا يحب «ايتيجوأ’ا» ـل
تاسشوانملا ىلإا تلسصو ثيح رمع
،راج˘سشلاو لدا˘ب˘ت˘م˘لا بر˘سضلا ى˘لإا

يه ماهفت˘سسا ة˘ط˘ق˘ن ر˘ب˘كأا ى˘ق˘ب˘تو
«ةسضيرعلا» ةيسضق رو˘ه˘ظ ة˘ي˘ف˘ي˘ك
ل˘خد˘تو «ة˘˘سضما˘˘غ˘˘لا»و «ز˘˘غ˘˘ل˘˘لا»
ةجحب ةي˘سضق˘لا ي˘ف «ا˘ي˘ت˘ي˘ج˘يوأ’ا»
ن˘ي˘ب ل˘كا˘˘سشم˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإاو ح˘˘ل˘˘سصلا
بكرم ةباقن نأا ملعلا عم نييباقنلا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م را˘˘ج˘˘ح˘˘لا رد˘˘ي˘˘˘سس
ةيلارديفلا ىلإا ةع˘با˘ت ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ندا˘˘ع˘˘م˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ة˘م˘ه˘مو ءا˘بر˘ه˘كلاو كي˘نا˘كي˘م˘لاو
ني˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ي˘ه «ا˘ي˘ت˘ي˘ج˘يوأ’ا»
ا˘مأا ،ط˘ق˘ف ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لاو ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
داح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا عور˘ف˘لا
راد˘ي˘سس بكر˘م د˘جو˘يو ،ي˘ل˘ح˘م˘˘لا

حمسست ’ ةيعسضو يف ايلاح راجحلا
ل˘˘كا˘˘سشم˘˘˘لا ي˘˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘ل
جا˘ت˘ن’ا نأا ة˘˘سصا˘˘خ تا˘˘عار˘˘سصلاو
نويد دجويو ةديدع رهسشأ’ فقوتم
ردقت «ديدحلا قÓمع» قتاع ىلع
عورسشم ةميق يهو ر’ود رايلم ـب
اه˘ن˘م فر˘سص م˘ت ثي˘ح را˘م˘ث˘ت˘سس’ا

ةفلكتك ر’ود نويلم007 يلاوح
ريغسص ءزج د˘يد˘سست م˘تو ة˘نا˘ي˘سصلا

ةيريدملاب قلعتي اميف امأا ،اهنم ادج
حبار ينابرسض نييعت مت دقف ةماعلا
ا˘سضر ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘م حار˘ت˘˘قا˘˘ب
ةرادإ’ا سسلجم ةقفاوم دعب جاحلب
ة˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سصلا ر˘˘˘يد˘˘˘م بسصن˘˘˘م ي˘˘˘ف
ـل ا˘ف˘ل˘خ ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب ح˘˘ي˘˘ل˘˘سصت˘˘لاو
تي˘ه˘نأا يذ˘لا ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل ي˘˘سسل˘˘بر˘˘ط
.هماهم

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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نأوج4 نم ءأدتبإأ ةيحايسسلأو ةيتامدخلأ قفأرملاب لمعلأ ةداعإ’ لوكتورب ينبتب رأرقإ’أ دعب

يرئازجلا اهريظن عم سسنوت نيب ةثيثح ت’اصصتإا
يراجلا رهصشلا رخاوأا دودحلا حتفل

نيدقاعتملأ سصوسصخب دكؤوي ةيبرتلأ ريزو

ايلعلا سسرادملا يجيرخل ميلعتلاب فيظوتلا يف ةيولوأ’ا

:فسشكي ةيوأر .. ربكأأ زجع يدافتل

«جد رايلم72737 ىلإا ةينازيملا تاقفن سضفخت ةموكحلا»

سسمأأ ةحيبسص عامتجإÓل تعد «ايتيجوأ’أ»

يديأ’اب راجصشو تاصشوانملا طصسو بتكملا ءاصضعأا سضعب نم ةقثلا بحصسي راجحلا راديصس ةباقن سسلجم
:ديزوب نب .. «انوروك» ةحئاج ببسسب ريبك لكسشب سضفخنإأ  مهددع نأأ فسشك

لقن ةيلمع سصيلقت وه Óبقتصسم انفده»
«جراخلا يف جÓعلل ىصضرملا

ديزوب نب نمحرلأ دبع تايفسشتسسملأ حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو فسشك
مييقت ةسسلج حاتتفأ سشماه ىلع «ةحسصلأ» ةحفسص هتلقن رسشابم لقن يف
جراخلل ىسضرملأ تÓيوحت ددع نأأ جراخلأ يف يوأدتلل ىسضرملأ تÓيوحت
ل˘ق˘ن تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ءا˘سضق˘لأ و˘ه ا˘ن˘فد˘هو ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘سشب سضف˘˘خ˘˘نأ د˘˘ق
عامتج’أ أذه نم سضرغلأ نأأ ديزوب نب لاقو .جراخلأ يف يوأدتلل ىسضرملأ

،ةيسضاملأ ةنسسلل ةيلعفلأ ماقرأ’أ ىلإأ أدانتسسأ ،جراخلل تÓيوحتلأ مييقت وه
.انوروك ةحئاج ببسسب جراخلأ ىلإأ ىسضرملأ ليوحت تلطع0202 ةنسس نأ’
لكسشب ا˘سضا˘ف˘خ˘نأ تل˘ج˘سس جرا˘خ˘لأ ىلإأ تÓ˘يو˘ح˘ت˘لأ نأأ ة˘ح˘سصلأ ر˘يزو را˘سشأأ ا˘م˘ك
يحسصلأ عسضولأ نيسسحت وحن رثكأأ هجوتلل ىعسسن انلعجي يذلأ رمأ’أ ،ريبك
قئاعلأ وه ةسصتخملأ ةزهجأ’أ رفوت مدع نأأ هتأذ قايسسلأ يف أريسشم.يلحملأ
ي˘ف ة˘ي˘حأر˘ج˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ سضع˘ب ءأر˘جإأ و˘ح˘ن ه˘ج˘ت˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لأ ر˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لأ
ةزهجأ’أ نم زاهج ىلإأ راقتفإ’أ نأأ ىلع ’اثم ةحسصلأ ريزو ىطعأأو.جراخلأ
فلكت ةلحرب مايقلأ يف ببسس نوكي طقف وروي0002 هتفلكت غلبت يذلأ
درأوملأ انيدل ةحسصلأ ريزو راسشأأو .زاهجلأ ةفلكت ةرم52 نم رثكأأ سضيرملأ
ىلإأ ىسضرملأ لقن تايلمع نم دحلل اهريوطتب موقنسسو ،ةلهؤوملأ ةيرسشبلأ
ددسصلأ أذه يف ديزوب نب لاقو .ةيلمعلأ ىلع ايئاهن ءاسضقلأ ’ املو ،جراخلأ
لاسسرإأ يف ةلسصأوملأ لدب دÓبلل ةيبنج’أ ةربخلأ باطقتسسأ ةداعإاب موقنسس»
±.S°∏«º.«جÓعلأ لجأأ نم جراخلل ىسضرملأ

ةيروهمجلأ سسيئر نم رمأوأأ بسسح

عناصصملا طبرب نوبلاطم ة’ولا
ناوج ةياهن لبق ءابرهكلاب ةزهاجلا

ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل ل˘سصف˘م ءا˘سصحإا˘ب ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر ن˘˘م ر˘˘مأوأأ ة’و˘˘لأ ىق˘˘ل˘˘ت
سسلجم عامتجإأ لÓخ نوبت سسيئرلأ رمأأ .ةيئابرهكلأ ةكبسشلاب طبرلأ نورظتني
نم رثكأأ ذنم يئابرهكلأ طبرلأ رظتنت يتلأ ةزهاجلأ عناسصملأ ءاسصحإاب ءأرزولأ
ة˘حÓ˘ف˘لأ ي˘ف ةد˘م˘ج˘م˘لأ تا˘قا˘ط˘لأ ر˘ير˘ح˘ت د˘سصق كلذو ،نأو˘ج ة˘يا˘ه˘ن ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ن˘˘سس
نأوج رهسش ةياهن لبق ةكبسشلأ هذهب يروفلأ طبرلاب سسيئرلأ رمأأو .ةعانسصلأو
ق˘طا˘ن˘م˘˘ب ة˘˘لود˘˘لأ ما˘˘م˘˘ت˘˘هأ ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘هأأ ل˘˘ق˘˘ي ’ ء’ؤو˘˘ه˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’أ ىل˘˘ع أد˘˘كؤو˘˘م
تاعاطق ةلجع عفد لجأأ نم ةموكحلل تاميلعت ،ةيروهمجلأ سسيئر ىدسسأأو .لظلأ
بقع هلّخدت يفو .انوروك ةحئاج لظ يف اميسس’ ةحÓفلأ و ةراجتلأ و ةعانسصلأ

ثعب ةداعإأ ططخم لامكتسسأ لحأرم لوح مجانملأو ةعانسصلأ ريزو همدق سضرع
ىلع نوبت سسيئرلأ دكأأ ،اهتياهن دعبو انوروك ةمزأأ مسضخ يف ةينطولأ ةعانسصلأ

ريغ تاسسرامملأ نم اي˘ئا˘ه˘ن سصل˘خ˘ت˘لأ» ل˘جأأ ن˘م ي˘عا˘ن˘سصلأ عا˘ط˘ق˘لأ ر˘يو˘ث˘ت ةرور˘سض
سضيفخت وه يداسصتقإ’أ عÓقإ’أ نم فدهلأ نأاب أركذم ،«ةفورعملأ ةيقÓخأ’أ

ة˘سسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ج ا˘م بسسح ،قو˘سسلأ تا˘جا˘ي˘ت˘˘حأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘تو تأدرأو˘˘لأ ةرو˘˘تا˘˘ف
راطإأ نوناق عورسشم دأدعإا˘ب م˘جا˘ن˘م˘لأ و ة˘عا˘ن˘سصلأ ر˘يزو نو˘ب˘ت ر˘مأأو .ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
عم نواعتلاب ةينطولأ ةيمجنملأ تأورثلأ ءاسصحإأ ىلع حلأأ امك يعانسصلأ هيجوتلل
«يعانسصلأ راقعلأ ريهطت يف عأرسسإ’أ» ىلع ددسشو .ةيبنجأ’أ و ةينطولأ تأءافكلأ

ة˘حÓ˘ف˘لأ و ة˘عا˘ن˘سصلأ تا˘عا˘ط˘ق ي˘ف را˘ق˘ع˘لأ ر˘ي˘ي˘سست˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لأ ت’ا˘كو˘لأ ءا˘سشنإا˘ب
امك ةثولملأ تأرايسسلأ دأريتسسأ عنمب تاميلعت ةيروهمجلأ سسيئر هجو و .نأرمعلأو

«جاتنإ’أ ةلسصأومل أروف قبطي يلاجعتسسأ جمانرب» عسضو ةعانسصلأ ريزو نم بلط
تأذ يفو .ةديدجلأ نينأوقلأ ردسصت امثير اتقؤوم ةقباسسلأ نينأوقلأ عم ملقأاتلأو
و ةيلخأدلأ و مجانملأو ةعانسصلأ يريزو نم لكل تاميلعت نوبت ىطعأأ ،قايسسلأ
قلخ عيجسشتل ةيدلبلأ تاطاسشنلأ قطانمب رث˘كأأ ما˘م˘ت˘هإ’»ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأ

ةراجتلأو مجانملأو ةعانسصلأ يريزو نوبت فّلك ،ىرخأأ ةهج نم .«لغسشلأ بسصانم
تحتو ةيوهجلأ فرغلأو ،ةعانسصلأو ةراج˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘فر˘غ˘لأ ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
راجتلأ راغسصو نييفرحلأ ةيعسضول ةلجعتسسم ةسسأرد» دأدعإاب ،لوأ’أ ريزولأ فأرسشإأ
سسلجم سسرد امك .«مهتدعاسسم ةيفيك حأرتقأو ،انوروك ةحئاج نم نيرّرسضتملأ
حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو ىدل بدتنملأ ريزولل سضرع ىلع قداسصو ءأرزولأ
جاتنإÓل ةيلاحلأ ةيعسضولأ لوح ة˘ي˘ن’د˘ي˘سصلأ ة˘عا˘ن˘سصلا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لأ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ
،يداسصتق’أ عيونتلأ يف كراسشي ىّتح هريوطتل ةحرتقملأ ةطخلأو ،ين’ديسصلأ

ةين’ديسصلأ ةعانسصلاب عفدلأ ل˘م˘ع˘لأ ة˘ط˘خ فد˘ه˘ت˘سست و .ر˘يد˘سصت˘لأ و˘ح˘ن ه˘ج˘ت˘يو
نأأ املع ،تانطأوملأو نينطأوملأ لكل جÓعلأ نمسضتو ،ةورثلل ةدّلوم نوكت ىتح

يلأوحب ةردقملأ قوسسلأ تايجاح نم15% يّطغي ةيودأ’أ نم ينطولأ جاتنإ’أ

عنسص نم يه ةلجسسم ةين’ديسص ةدام0022 براقي ام ّنأأو ،ر’ود تأرايلم ةعبرأأ

±.S°∏«º.ةيروهمجلأ ةسسائر نايب يف ءاج ام بسسح ،يّلحم

ةدكيكسس

 ةيراقعلا ةلاكولا يريدم سسبح
يراقعلا ظفحلا و

ةمسصاعلأ رئأزجلاب ايلعلأ ةمكحملأ نأأ ةميلع رداسصم نم ةعاسس رخآأ ةديرج تملع
يلاحلأ ريدملأ نم لك تقؤوملأ سسبحلأ ديق عسضو ىلع سصني أرأرق تردسصأأ دق
بسسح نامهتملأ ،يراقعلأ ظفحلل قباسسلأ ريدملأو, ةدكيكسسب ةيراقعلأ ةلاكولل
تهجو دق و ،راقعلاب بعÓتلأ أذكو ,يلام داسسف اياسضق يف ناطروتم رداسصملأ تأذ
و نينأوقلأ قرخي وحن ىلع ءوسسب لمع ءأدأأ و ةيمومع لأومأأ ديدبت يتمهت امهل
ريغلل تأزيم ءاط˘عإأ سضر˘غ˘ب ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ قر˘خ˘ي و˘ح˘ن ىل˘ع ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سسأ ءو˘سس
ةلودلأ كÓمأ’ ةعبات يسضأرأأ عيبب اهيف قيقحتلأ حتف مت يتلأ ةيسضقلأ قلعتتو«.
يقيقحلأ رعسسلأ و اهنيب قرافلأ ةيزمر غلابمب نيرمثتسسمل ةدكيكسس جيسسنلأ لخأد
ةباقرلأ تحت امهتعسضو دق ةدكيكسسب ةيئاسضقلأ تاهجلأ تناك و،رييÓملاب ردق

M«ÉI HƒOjæÉQ.ةيئاسضقلأ

دÓبلأ ريوطتل ينطولأ دوهجملأ يف ةكراسشملأ دسصق مهجامدإ’ عورسشم

جراخلاب دجاوتم يرئازج ريبخ فلأا52 ءاصصحإا
تسصحأأ هحلاسصم نأأ ،ناهدÓب ديسشر ،ةيلاجلاب فلكملأ بدتنملأ ريزولأ سسمأأ دكأأ

دوهجملاب مهجامدإ’ ةموكحلأ ىعسست ،جراخلاب نودجأوتم يرئأزج ريبخ فلأأ52
نوؤوسشلأ ة˘ن˘ج˘ل ع˘م ل˘م˘ع ة˘سسل˘ج لÓ˘خ ،نا˘هدÓ˘ب لا˘قو .دÓ˘ب˘لأ ر˘يو˘ط˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
لاقو.ءأربخ˘لأ ء’ؤو˘ه ل˘ي˘ج˘سست˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإأ ة˘بأو˘ب ءا˘سشنإأ م˘ت˘ي˘سس ه˘نأأ ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ
ريزو عم قيسسن˘ت˘لا˘بو ه˘نإأ ،نا˘هدÓ˘ب د˘ي˘سشر ،ة˘ي˘لا˘ج˘لا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لأ بد˘ت˘ن˘م˘لأ ر˘يزو˘لأ
ةيحانلأ نم ةيلاجلاب لفكتلل سصاخ جمانرب ةموكحلأ ىلع سضرع مت ةيجراخلأ
تأذ بسسح جمانربملأ نمسضتي امك.رئأزجلأ يف مهقوقح ةيحان نمو ةيلسصنقلأ
يف ينطولأ داسصتق’اب سضوهنلأ يف ةيلاجلأ ءانبأأ معد ىلع ،يموكحلأ لوؤوسسملأ

ت’اجملأ لكو يمقرلأ داسصتق’أو ةينورتكلإ’أ ت’اجملأو بطلأ ت’اجملأ لك
عم ت’اسصتأ ءأرجإأ يف تعرسش ةيرئأزجلأ ةيلسصنقلأ زكأرملأ نأأ دكأأ امك.ةيويحلأ
دوعت عيراسشم ءا˘سشنإ’ تا˘سضوا˘ف˘م ي˘ف عور˘سشلأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘لا˘ج˘لأ ءا˘ن˘بأأ

ةلكسشمل ةيلاجلاب فلكملأ بد˘ت˘ن˘م˘لأ ر˘يزو˘لأ قر˘ط˘ت ا˘م˘ك.ع˘ي˘م˘ج˘لأ ىل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب
أورفاسس ،جراخلاب نيقلاعلأ نينطأوملأ نأأ دكأأ ثيح,جراخلاب نيقلاعلأ نييرئأزجلأ
تلذ˘ب ة˘مو˘ك˘ح˘لأ نأأ ،نا˘هدÓ˘ب د˘كأأو.ة˘ي˘ل˘˘ئا˘˘ع تأرا˘˘يز˘˘ل وأأ يوأد˘˘ت˘˘لأ وأأ ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
نييرئأزج دوجول رظنلاب ريبك مهددع نأأ اسصوسصخ ،مهب لفكتلل أريبك أدوهجوم
قرطت امك.ددعلأ لك˘سشم حر˘ط˘ي ا˘م و˘هو ،ن˘طو˘لأ سضرأأ ةرا˘يز˘ب نو˘ب˘غر˘ي ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م
سسي˘ئر رأر˘ق˘ب أر˘كذ˘˘م ،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ما˘˘ث˘˘ج ءÓ˘˘جإأ ة˘˘ي˘˘سضق ىأ’إأ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ

±.Ó.S°∏«ºبقتسسم ةلودلأ قتاع ىلع مهئÓجإاب ةيروهمجلأ

يرئأزجلأ ريفسسلأ أذكو يرئأزجلأ هريظن عم لاسصتإأ ىلع هنأأ ،يموتلأ نب دمحم يسسنوتلأ ةيديلقتلأ ةعانسصلأو ةحايسسلأ ريزو دكأأ
نأأ ىلإأ ،سسمأأ لوأأ مأأ فأأ كييأزوم ةعأذإاب يفتاه لاسصتإأ يف راسشأأو ،Óبقتسسم نيدلبلأ نيب دودحلأ حتف ةيناكمإأ لوح ثحابتلل ،سسنوتب

يأأ ،ةينعملأ تأرأزولأ نيب ،مات عم قيسسنت كانه نأأو ،لخأدلأ نأوج رهسش رخأوأأ ةفلتخملأ دودحلأ حتف وحن هجتت ،هدÓب ةموكح
.نأوج4 نم ءأدتبأ ةيتامدخلأ قفأرملأ حتفب رأرق’أ دعب ةدوعلأ هذه ديسسجتل لقنلأو ةحسصلأو ةيجراخلأ
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لايجأ’ ةدلاخ ىقبتشس رشصعلا ءابو اهيف ببشست يتلا ةاناعملا

 ..““زورلا ماع““و ““رسشلا ماع““ دعب
““انوروكلا ماع““ نوسشيعي نويرئازجلا

ءيششلا مدق وأا عؤجلا ىلع ةل’دلل دعب اميف لثملا اهب برشضي حبشصأا يتلا تامزأ’ا نم ديدعلا ثيدحلا اهخيرات يف رئازجلا تششاع
يذلا انورؤك ءابو عم اشضيأا ثدحي نأا عقؤتي ام ؤهو نآ’ا ىتح ةلوادتم لازت ام اهنأا ’إا نرق نم رثكأا اهشضعب ىلع رورم مغرف ،اهريغو

.تاؤنشس ةدعل نييرئازجلا ىدل ةدلاخ هاركذ ىقبتشس

¯ hd«ó gô…

د˘˘ع˘˘بو ل˘˘ب˘˘ق نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ت˘˘عا
˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘م˘شست ى˘˘ل˘˘ع لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شس’ا
نكل ،هيف عقو يذلا زربأ’ا ثدحلاب
طبترم ناك اهبلغأا نأا وه بيرغلا
ةعاجموأا ءابو امإاف ،ةيبلشس ثادحأاب
ي˘˘هو م˘˘ه˘˘م ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ثد˘˘˘ح˘˘˘ب وأا
خيرات اهيلع لخديشس يتلا ثادحأ’ا

يتلا0202 ة˘ن˘˘شس و˘˘هو د˘˘يد˘˘ج
راششتناو روهظب ةط˘ب˘تر˘م تح˘ب˘شصأا

دÓ˘ب˘لا ق˘˘ل˘˘غأا يذ˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
حبشصأاو دابعلا تويبلا يف نجشسو
ا˘م ،ا˘ي˘مو˘ي سصا˘خ˘لاو ما˘ع˘˘لا ثيد˘˘ح
““ا˘نورو˘كلا ة˘ن˘شس““ نأا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘˘ي
نييرئازجلا ناهذأا يف ةدلاخ ىقبتشس
نم اهتاريظن رارغ ىلع ،لايجأا ةدعل
دو˘ع˘ي ي˘ت˘لا ““ةد˘لا˘خ˘لا تاو˘ن˘˘شسلا““
رارغ ىلع نرق نم رثكأ’ اهشضعب
ماع““ ،““زورلا ماع““ ،““رششلا ماع““
ماع““ ،““مانتي˘ف˘لا ة˘بر˘شض““ ،““نو˘ب˘لا
تاو˘ن˘شسلا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو ““نا˘˘م˘˘لأ’ا

.اهزربأ’ قرطتنشس يتلا ثادحأ’او

تببشست امدنع ..””رششلا ماع»

نم03% لتقم يف ةعاجملا
يرئازجلا بعششلا

لازي ام يتلا ماوعأ’ا زربأا نيب نم
مهثيداحأا ي˘ف نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘هر˘كذ˘ي
ـب فرعي ام وه نآ’ا ىتح ةيمويلا
يذ˘˘لا ما˘˘ع˘˘˘لا و˘˘˘هو ““ر˘˘˘ششلا ما˘˘˘ع““
ةراششإÓل لثملا هب يرئازجلا برشضي
سصاخششأا ةعومجم وأا سصخشش ىلإا
لكأ’ا هاجت ةفهل هيف فرشصتب اوماق
ا˘˘˘˘مأا ،سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

وهف ““رششلا ماع““ خيرات سصوشصخب
تبر˘شض ي˘ت˘لا ة˘عا˘ج˘م˘لا˘ب ط˘ب˘˘تر˘˘م
رششع عشساتلا نرقلا طشساوأا رئازجلا
ي˘هو ي˘شسنر˘ف˘لا را˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا نا˘˘بإا
بعششلا ىلع تشضرف يتلا ةعاجملا

6681 ي˘ت˘ن˘شس ن˘ي˘˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

دارجلاو فاف˘ج˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن8681و
ىلإا ةفاشضإ’اب ة˘عا˘ج˘م˘لاو ة˘ئ˘بوأ’او
ىلع يشسنرفلا رمع˘ت˘شسم˘لا ةر˘ط˘ي˘شس
ح˘ب˘شصأا ثي˘ح ،ة˘ي˘عارز˘˘لا ي˘˘شضارأ’ا
ى˘ل˘ع نو˘تا˘ت˘ق˘ي ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا بل˘غأا
مهبلغأا لوحتو لبازملاو باششعأ’ا
ددع ركذيف ،ةيمظع لكايه درجمل
هذه لÓخ يفوت هنأا نيخرؤوملا نم

نم ةئاملاب03 نع لقي ’ ام ةرتفلا
هدادعت ناك يذلا يرئازجلا بعششلا

ناك ثيح ،ةمشسن نويلم9.2 اهتقو
نإا نييرئازجلا تارششع ايموي تومي
.تائملا لقن مل

اشسنرف عفدت ةينابشسإ’ا ىمحلا
رئازجلا قارغإ’ ةيرامعتشس’ا

!””زورلا”” ـب

ه˘ب بر˘شضي يذ˘لا ر˘خآ’ا ما˘ع˘لا ا˘˘مأا
““زورلا ماع““ وهف لثملا يرئازجلا
طبتر˘م ه˘نأا˘ب نو˘خرؤو˘م لو˘ق˘ي يذ˘لا
ةنشس دÓبلا تبرشض يتلا ةعاجملاب

ة˘ن˘شس ة˘يا˘غ ى˘لإا تد˘˘ت˘˘ماو8191

ةينابشسإ’ا ى˘م˘ح˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن9191
يف ن˘ي˘يÓ˘م˘لا تل˘ت˘ق ي˘ت˘لا ة˘ل˘تا˘ق˘لا
يحشص ىلع ريثأات اهل ناكو ابوروأا

يرئازجلا بعششلا ىل˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جاو
رمعتشسملا ةرطيشس تحت ناك يذلا
بن˘ج˘ت ل˘جأا ن˘مو يذ˘لا ي˘شسنر˘˘ف˘˘لا
ق˘˘˘مر د˘˘˘شسو ““عا˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ةرو˘˘˘˘ث““

ا˘م اود˘ج˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيئاذغلا داوملا ةلق ةجيتن هنولكأاي
ةدعل ةيعارزلا ليشصا˘ح˘م˘لا ع˘جار˘تو
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا قو˘˘شسلا قر˘˘غأا ،با˘˘ب˘˘شسأا
يف افولأام اقبط نكي مل يذلا زرأ’اب
ي˘ت˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘م
لك يف هلوانت ىلع ةربجم تحبشصأا

ةدا˘˘˘˘˘م ““زور˘˘˘˘˘˘لا““ را˘˘˘˘˘˘شص ذإا ،تقو
عاو˘˘نأا ل˘˘ك ي˘˘ه˘˘ط ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسأا
تÓ˘ئا˘ع˘لا نأا ة˘جرد ى˘لإا ،ة˘م˘ع˘طأ’ا
هنم ةمختلا˘ب تب˘ي˘شصأا تا˘ير˘ئاز˘ج˘لا

ى˘ت˘ح وأا ه˘ل ر˘ظ˘ن˘لا د˘ير˘ت د˘ع˘˘ت م˘˘لو
ةمزأ’ا ءاشضقنا دعب همشساب عامشسلا

 سض.ةمعطأ’ا يقاب رفوتو

دؤعت ةعاجملا ..””نؤبلا ماع»
ماظن”” سضرفتو رئازجلل

””تاقاطبلاب نيؤمتلا

عو˘ج˘لا دا˘ع ،تاو˘˘ن˘˘شس رور˘˘م د˘˘ع˘˘ب
رئازجلا يف ادد˘ج˘م ه˘شسف˘ن سضر˘ف˘ي˘ل
دعب ىرخأا ءاذغ ةمزأا اهتبرشض يتلا
ةنشس ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاشضقنا

ى˘ل˘ع فا˘ف˘ج˘لا ى˘˘تأا ثي˘˘ح،5491
،يعارز˘لا لو˘شصح˘م˘لا عا˘برأا ة˘ثÓ˘ث

تبلشس ةيرامعتشس’ا اشسنرف نأا امك
م˘ه˘ي˘شضارأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

داز امو ن˘ير˘م˘ع˘ت˘شسم˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ح˘ن˘مو
ءا˘˘بو ي˘˘ششف˘˘˘ت و˘˘˘ه ة˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا
اذ˘ه ما˘˘مأا ،ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ““سسو˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘لا““
ر˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا تشضر˘˘˘ف ع˘˘˘شضو˘˘˘لا
داو˘م˘لا ع˘يزو˘ت˘ل ا˘ما˘ظ˘ن ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
ةقاطب ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘شس’ا
،““نويشساتنومي˘لاد ترا˘ك““ ن˘يو˘م˘ت
ةلئاع لك برل لوخي لشصو لكف
نم ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا
ماعلا اذه حبشصيل ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا

ـب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ىد˘ل ا˘هد˘ع˘ب فر˘ع˘ي
ى˘˘لإا ةرا˘˘˘ششإا ي˘˘˘ف ،““نو˘˘˘ب˘˘˘لا ما˘˘˘ع““
ةرتفلا هذه نأا امك ،نيومتلا تاقاطب

ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ب˘˘شسن ها˘˘ج˘˘تا تفر˘˘ع
كÓهتشسا وحن ةيرئازجلا تÓئاعلا
اهريغو ““ةن˘ي˘نر˘ق˘لا»و ““سسا˘فر˘ت˘لا““
.ىرخأ’ا باششعأ’ا نم

يف ىقبيشس ””انورؤكلا ماع»
هريشصم نؤكي نلو ناهذأ’ا

نايشسنلا

ىقبتشس يتلا ماوعأ’ا نم ةمئاقلا هذه
،ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نا˘˘هذأا ي˘˘ف ةد˘˘لا˘˘˘خ
يذلا ““انوروك ماع““ اهيلإا فاشضيشس
ى˘ق˘ب˘ت˘شسو سسن˘˘ي ن˘˘ل كشش نود ن˘˘م
ءابولا اذه اهيف ببشست يتلا ةاشسأاملا

،سصاخلاو ماعلا ةليخم يف ةخشسار
يرئازجلا ن˘طاو˘م˘لا سسن˘ي ن˘ل ثي˘ح
اذه اهيف ببشست يتلا بعرلا ةلاح
ديدعلا حاورأا دشصحل لتق نم ءابولا

تارششعلا لا˘خدإاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م
ىلع سضرفو تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا م˘ه˘ن˘م
مهلزا˘ن˘م ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا م˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘لا

يف بب˘شست ا˘م˘ك ،م˘ه˘تادا˘ع ر˘ي˘ي˘غ˘تو
سسراد˘˘˘م˘˘˘لاو د˘˘˘جا˘˘˘شسم˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘غإا

تا˘حا˘شسلاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘˘لاو
نيرمتعملا فاوط فقوتو ةيمومعلا

تعطق˘ناو ة˘فر˘ششم˘لا ة˘ب˘ع˘كلا لو˘ح
ي˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘مر˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ةÓ˘˘˘شصلا

ءا˘بو˘لا اذ˘ه ع˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ند˘˘م˘˘لاو
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ق˘نا˘ع˘ت˘لاو ح˘فا˘˘شصت˘˘لا
انورو˘ك ا˘ه˘شضر˘ف˘ي م˘ل ي˘ت˘لا رو˘مأ’ا

بلغأا امنإاو طقف نييرئازجلا ىلع
ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘ي˘˘شضرأ’ا ةر˘˘كلا نا˘˘˘كشس
ابأا ىوري ““انوروك ماع““ لعجيشس
.دج نع

 ليلحتلل ةنيع052 عاشضخا

ءابؤلا ةيادب ذنم اشضيرم15 يفاعتو

تاباسصإلا  ددع عافترا
لجيجب انوروك سسوريفب

 ةلاح57 ىلإا
ةديدج ةباشصا سسمأا لجيجب ةيحشصلا رئاودلا تلجشس

يرؤتنم ريششب ىفششتشسم ىؤتشسم ىلع انرؤك سسوريفب

ي˘ف م˘ها˘شسا˘م ؤ˘هو ة˘ي’ؤ˘لا ة˘م˘شصا˘ع قر˘شش ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب

ةي’ؤلا ميلقا ىؤتشسم ىلع تاباشصإ’ا يلامجا عافترا

. ةلاح57 ىلا

ىلع91 ديفؤك ءابؤب ةديدج ةباشصا ليجشست مت دقو

يف ةأارماب رمأ’ا قل˘ع˘ت˘يو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ىف˘ششت˘شسم ىؤ˘ت˘شسم

ءابؤلا ةرؤؤب ةراطشسلا ةيدلب نم ردحنت سسماخلا دقعلا

ع˘ف˘تر˘ي˘ل ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و م˘˘ي˘˘ل˘˘قا ىؤ˘˘ت˘˘شسم ىل˘˘ع  ىلوأ’ا

ىلع انورؤك سسوريفب نيباشصملا ددع يلامجا كلذب

سسمأا لاوز ة˘يا˘غ ىلاو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و م˘ي˘˘ل˘˘قا ىؤ˘˘ت˘˘شسم

ر˘ششؤؤ˘م ل˘شصاو ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ، ة˘با˘شصا57 ىلا ن˘ي˘ن˘˘ثإ’ا

نم ديدعلا جئاتن رؤهظ دعب هدؤعشص ةيبلشسلا ت’احلا

تا˘عا˘شسلا لÓ˘خ ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘˘ل˘˘ل تع˘˘شضخأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا

اهتمدقم يفو ة˘ي˘ب˘ل˘شس ا˘ه˘ب˘ل˘غأا تءا˘ج ي˘ت˘لاو ة˘ي˘شضا˘م˘لا

ة˘يد˘ل˘ب ىلا تدا˘ع ي˘ت˘لا ةر˘شسأ’ا دار˘فأا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا كل˘˘ت

ثيح ةديلبلا ةي’و نم اقÓطنا زيزعلا دبع يديشس

يحشصلا رجحلا نهر ةعبرأ’ا اهدارفأا عشضو نأاو قبشس

د˘كأا˘ت د˘ع˘ب لز˘ع˘لا م˘شسق ن˘م م˘˘ه˘˘جار˘˘خا م˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق

ثÓ˘ث ىل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘يا˘م ؤ˘هو سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘مÓ˘˘شس

. ريهاطلاو لجيج ييفششتشسمب ىرخأا ت’اح

ةي’ؤلاب ةح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م تف˘ششك ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو

ذنم ليلحتل˘ل ة˘ن˘ي˘ع052 ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م عا˘˘شضخا ن˘˘ع

نم رثكأا لبق لجيج ةي’و ىلا انورؤك ءابو لؤخد

ةيباجيا تانيعلا هذه نم47 جئاتن تءاجو ، نيرهشش

تلجشس امك ، يام رهشش نم نيثÓثلا دودح ىلا كلذو

تاذ بشسح ءا˘˘ف˘˘شش ة˘˘لا˘˘˘ح15 ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م ة˘ي’ؤ˘لا

ة˘ح˘˘شصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘ششك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شصحإ’ا

ل˘ظ ي˘ف م˘ه˘م˘لا˘ب ف˘شصو يذ˘˘لا م˘˘قر˘˘لا ؤ˘˘هو ة˘˘ي’ؤ˘˘لا˘˘ب

اشصؤشصخ ه˘ن˘م ي˘فا˘ع˘ت˘لا ة˘بؤ˘ع˘شصو سسور˘ي˘ف˘لا ةرؤ˘ط˘خ

. ةنمزملا سضارمأ’اب نيباشصملاو نشسلا رابكل ةبشسنلاب

 دؤعشسم / م

اياشضقو تافلاخم يف Óفط52 طرؤت اميف

  رهششأا ةشسمخ لÓخ ةيمارجا

 لجيج ةطرسش
مدلا نم سسيك001 عمجت

 ةيلولا تايفسشتسسمل
ةيريدم اهب تماق يتلا مدلاب عربتلا ةلمح ترفشسأا

ةطرششلا تارقم عيمج تلمشش يتلاو لجيج ةي’و نمأا

ةربتعم ةيمك عمج نع ةي’ؤلا ميلقا ربع ةرششتنملا

ثÓثلا ةي’ؤلا تايفششتشسم حلاشصل رمحأ’ا لئاشسلا نم

مدلا سضارمأاب نيباشصملا ىشضرملا فلتخم اهئارو نمو

. ثداؤحلا اياحشض اذكو

عمجب نيلماك نيمؤي تماد يتلا ةلمحلا هذه تللكو

رمزلا فلتخم نمو مدلا نم سسيك001 نع لقي’ام

ةي’ؤلا تايفششتشسم ىلع اهعيزؤت مت يتلا ةيمكلا يهو

مدلا نزخم يف ريبك سصاشصخ نم يناعت يتلا ثÓثلا

ىن˘˘ع˘˘ُت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا د˘˘يد˘˘ع˘˘ب تع˘˘فد ة˘˘˘جرد ىلا

ا˘يا˘ح˘شض اذ˘كو ي˘˘ثارؤ˘˘لا مد˘˘لا ر˘˘ق˘˘ف ىشضر˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضؤ˘˘ب

ة˘ل˘جاؤ˘ج˘لا ثح˘ل ة˘ثا˘غ˘ت˘شسا ءاد˘ن قÓ˘طا ىلا ثداؤ˘ح˘˘لا

مه نيذلا ىشضرملا ذاقنا لجأا نم مهمدب عربتلا ىلع

يقل يذلا ءادنلا ؤهو مد ةرطق ىلا ةشسام ةجاح يف

ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘طر˘ششلا لا˘جر ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ع˘شساو ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسا

ا˘م˘ك ي˘نا˘شسنإ’ا م˘ه˘ب˘جاو ءادآا ي˘ف اور˘خأا˘ت˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا

. امئاد اؤلعفي نأا اوداتعا

ةي’ؤلا ن˘مأا˘ب مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ تف˘ششك ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

ةفلتخم اياشضق يف Óفط52 نع لقي’ام طرؤت نع

ىلا ةفا˘شضا ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإ’ا م˘ئار˘ج˘لاو تا˘قر˘شسلا ا˘ه˘ن˘مو

نم ىلوأ’ا رهششأا ةشسمخلا لÓخ كلذو ىرخأا تافلاخم

يف ريبكلا ديازتلا ددعلا اذه سسكعو ، ةيراجلا ةنشسلا

لا˘ف˘طأ’ا ة˘ح˘ير˘شش ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرؤ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا دد˘˘ع

ةلوؤؤشسم بشسح بجؤتشسيام ؤهو لجيج ةي’و ميلقاب

ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا ن˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘ت ة˘˘˘ي’ؤ˘˘˘لا ن˘˘˘مأا˘˘˘ب مÓ˘˘˘عإ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ

لجأا نم ةريبكو ةريغشص لك يف مهئانبأ’ مهتقفارمو

ر˘˘مد˘˘ت د˘˘ق تا˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘ل م˘˘ه˘˘با˘˘ك˘˘ترا نود ة˘˘لؤ˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا

قلعتي اميف اميشس مهتلؤفط ىل˘ع ي˘شضق˘تو م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم

رشصقأا ةباثمب تتاب يتلا ثينرثنأ’ا ةكبشش ىلا جؤلؤلاب

. مئارجلا فلتخم ىلا ةيدؤؤملا قرطلا

 دؤعشسم /م

¯ T°ƒT°É¿ ì

ىلع91 ديفوك يباشصم ددع غلب

نيب ةلاح323 ةنتاب ةي’و ىوتشسم
ر˘ي˘نا˘˘كشسلا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا

،ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب ةد˘كؤو˘م˘˘لاو
ددع يف ابيهر اعافترا كلذب ةلجشسم
حلاشصملا اهتلبقتشسا يتلا ت’احلا
تايفششتشسم د˘يد˘ع ر˘ب˘ع ،ة˘ي˘ح˘شصلا
عافترا وه هابتنÓل تفلملاو ،ةي’ولا

فو˘ف˘شص ي˘ف ة˘با˘شص’ا ت’ا˘ح دد˘ع

ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا تل˘˘ج˘˘شس ذا ،لا˘˘˘ف˘˘˘ط’ا

تدكات لافطا60 ةباشصا ةيحشصلا

هبتششي Óفط51 لشصا نم مهتلاح
لÓ˘خ سسور˘ي˘ف˘لا˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘شصا ي˘˘ف

40 مهنيب نم ،نيريخ’ا نيعوبشس’ا
عاطقلاب لمعت ةب˘ي˘ب˘ط ءا˘ن˘با لا˘ف˘طا
م˘ه˘عا˘شضخا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ي˘˘ح˘˘شصلا
نم د˘كأا˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘ل
ترهظ نا دعب ،اهمدع نم مهتباشصا

عجرا اميف اذه ،ءابولا سضارعا مهيلع
ة˘˘˘با˘˘˘شص’ا بب˘˘˘شس نو˘˘˘شصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ى˘لا لا˘ف˘ط’ا دد˘ع ي˘ف ة˘ع˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لا
م˘ه˘كر˘تو م˘ه˘ئا˘ن˘ب’ ءا˘ي˘لو’ا لا˘م˘ها
م˘ه˘ماز˘˘لا نود عراو˘˘ششلا نو˘˘بو˘˘ج˘˘ي
،ةباشصÓل ايدافت ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب
ت’اح هيف تعفترا تقو يف اذه

ار˘ثا˘ت ةا˘فو ة˘لا˘˘ح71 ى˘لا ةا˘فو˘لا
رابك نم مهبلغا ،انوروك سسوريفب
ىر˘خا ة˘لا˘ح بنا˘ج ى˘لا اذ˘˘ه ،ن˘˘شسلا
ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘˘ي سصخ˘˘ششل
،ةر˘كشسب ة˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا طو˘ط˘عز
،ةنتاب ىفششتشسمب جÓعلا ىقلتي ناك

،ءابولاب ارثاتم ةايحلا قرافي نا لبق
ل˘˘كششب را˘˘ششت˘˘ن’ا ي˘˘ف ذ˘˘˘خا يذ˘˘˘لا

تقولا يف ،ةي’و˘لا م˘ي˘ل˘قا˘ب ف˘ي˘خ˘م
نينطاوملا سضعب هيف سشيعي يذلا

نيه˘با ر˘ي˘غ ة˘يدا˘ع ة˘ف˘شصب م˘ه˘تا˘ي˘ح
يذلا يملا˘ع˘لا سسور˘ي˘ف˘لا ر˘طا˘خ˘م˘ب

021 نع لقي ’ ام ايموي بيشصي
ةي’و اهي˘ف ا˘م˘ب ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘لا˘ح
ت’ا˘ح ا˘ي˘مو˘ي ل˘شسج˘ت ي˘ت˘لا ة˘ن˘تا˘ب
لبقتشست اهيف هبتششي ىرخاو ةدكؤوم
.تايفششتشسملاب ايموي

لافط’ا فؤفشص يف نيباشصملا ددع عافترا

ةنتابب انوروك ببسسب ةافو ةلاح71و ةدكؤوم ةباسصإا323
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سسوريفب نوبا˘شصم سصا˘خ˘ششا3 سسما يفو˘ت
ةلاح ليجشست مت ثيح، فيطشس ةي’وب  انروك
غلابلا اهنبإا و نشسلا يف ةنعاط زوجعل  ةافو

فيط˘شس ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ة˘ن˘شس15 رم˘ع˘لا ن˘م
بور˘شص  ى˘ف˘شششسم˘ب ة˘ث˘لا˘ث ةا˘فو ، ي˘ع˘ما˘ج˘لا
يتلا ماقر’ا ريششت و.ةملعلا ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘ي˘ث˘خ˘لا

نيب ةلاح07 نع ديزي ام دجاوت نع انتزوحب

ليوحت مت دق و ، اهتباشصا يف هبتششم و ةدكؤوم
ي˘شسف˘ن˘لا ز˘كر˘م˘لا ى˘لإا ت’ا˘ح˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
يذلا طغشضلا ببشسب، ةمل˘ع˘لا˘ب ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا تاذ˘ب لز˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘شصم ه˘ي˘نا˘ع˘ت
ة˘عا˘قو˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم هد˘ه˘ششي ع˘˘شضو˘˘لا سسف˘˘ن،
عيشسوت بجوتشسا امم فيطشس ةي’و لامششب
قباطلا يف سصخلتي ناك يذلا رجحلا زكرم
عبارلا قباطلا لتحي ن’ا حبشصا  ثيح سسماخلا

ثي˘ح تا˘با˘شص’ا عا˘ف˘ترا بب˘شسب، سسما˘خ˘˘لا و

83 دجاوت ةعاقوب ىفششتشسم حلاشصم تلجشس
ديكأات دعب و،ةدكؤومو اهيف هبتششم نيب ةلاح

ةدايعلاب نولمعي نيشضرمم3 و بيبط  ةباشصا
تبشسلا نيع ةيدلبل تامدخلا ةددعتم ةيبطلا
ةيئافششتشس’ا حلاشصملا تماق،فيطشس لامششب

فششكلل راب˘ت˘خإا02 ءارجإاب ةري˘ب˘كلا ن˘ي˘ع˘ب
يبطلا هبششلا و يبطلا مقاطلا ىلع عيرشسلا
جئاتن ترهظ و ، ةيبطلا ةدايعلا هذهب نيلماعلا
.ةيبلشس اهلك فششكلا

 فيطشس ةي’ؤب اهتباشصا يف هبتششملا و ةدكؤؤملا ت’احلا ددع يف ديازت

انوروك سسوريف ببسسب ةملعلاب ةلاحو يعماجلا ىفسشتسسملاب ةافو يتلاح ليجسست
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قلغ ةثداحلا بقع ررقت دقو
نيجاصسملا لج ليوحتو نجصسلا
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ىر˘خا نو˘ج˘˘صس ى˘˘لا
يف ماكحا دعب ردصصت مل نيذلا

نجصس ىلا مهليوحت مت نيأا مهقح
لو˘ح ا˘م˘ي˘˘ف ،تلوزا˘˘ت˘˘ب ز˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘ل
يف ما˘كحا ةردا˘صصلا ن˘ي˘جا˘صسم˘لا

نو˘˘ج˘˘صسلا د˘˘يد˘˘ع ى˘˘لا م˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح
نطو˘لا تا˘يلو ر˘ب˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لا

ن˘ج˘صس ى˘لا لو˘˘ح دد˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘مو
را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف اذ˘˘ه ،ة˘˘صسب˘˘ت ة˘˘يلو
ةبصساحمو تاقيقحتلا لا˘م˘كت˘صسا
،هذه ةيل˘م˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ئ˘طاو˘ت˘م˘لا
لز˘ن ى˘لا ن˘ج˘˘صسلا تلو˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
نا ركذلاب ريدج ،تامدخلا لماكب
ي˘ف تن˘كم˘ت د˘ق ن˘ملا ح˘˘لا˘˘صصم
طابحاو فيقوت نم قباصس تقو
تارذخم لاخدل تلواحم ةدع
فرط نم نيجاصسملل تاصسولهمو

50 ا˘هدد˘ع قا˘ف ي˘ت˘لاو ،م˘ه˘يوذ

ي˘ت˘لا كل˘ت ا˘هر˘˘خا نا˘˘ك ،ا˘˘يا˘˘صضق

ضسرا˘م ر˘ه˘صش ف˘صصت˘ن˘م تل˘ج˘صس

ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت ي˘ت˘˘لاو تئا˘˘ف˘˘لا

ىلع21 ـلا ير˘˘صضح˘˘˘لا ن˘˘˘مألا

ضصاخصشأا90 فيقوت نم ،اهرثا

06 و02 نيب مهرامعأا حوارتت

اوناك ن˘ي˘تأار˘مإا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ن˘صس

تارثؤومو تاردخم لاخدإا ددصصب

ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ءلز˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع

45 ط˘ب˘صض م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘با˘ق˘˘ع˘˘لا

451 و جلاعملا فيكلا نم مارغ

ى˘لإا ة˘فا˘صضلا˘ب ضسو˘ل˘ه˘م ضصر˘˘ق

،ةأازج˘م ءاود˘لا ن˘م ة˘ع˘ط˘ق301

ي˘˘˘لاو˘˘˘ح˘˘˘ب كلذ ل˘˘˘ب˘˘˘ق تنا˘˘˘˘كو

راجتلا ةح˘فا˘كم ة˘قر˘ف ن˘ير˘ه˘صش

نمأاب تاردخملاب عورصشملا ريغ

ةيئازج تافلم تزجنا ةنتاب ةيلو

34 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ةأار˘مإا د˘صض

ةصسصسؤوملا تاذب ءلزن30 و ةنصس

52 نيب مهرامعأا حوارتت ةيباقعلا

لاخدإا ةلواحم دعب ةنصس14 و
ةفوقوملا فرط نم ةعونمم داوم
طب˘صض ن˘يأا ءلز˘ن˘ل˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صستو

عو˘ن ن˘˘م ضصر˘˘ق91 اهتزو˘ح˘ب

ةعطق اذ˘كو ،غ˘ل˘م051 اكيري˘ل

7.1 ـب ا˘ه˘˘نزو رد˘˘ق˘˘ي تارد˘˘خ˘˘م
ئراق زاهج ىلإا ةفاصضلاب مارغ
نيلاقن ن˘ي˘ف˘تا˘ه ،ةر˘كاذ˘لا ة˘قا˘ط˘ب

،BSU (ن˘ي˘ل˘˘با˘˘ك) ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘صصوو
ما˘كحا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك ضضار˘غألا
مت دقف هيلعو ،يوتصش ءاذح لخاد
ة˘با˘ي˘ن˘˘لا ما˘˘مأا فار˘˘طألا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةرتف يف اصضيا متو.ةنتابب ةيلحملا
هذه ةيصضقلا نع ةديعبب تصسيل
ايئاصضق قوبصسم ينيتصس فيقوت
ه˘ن˘بل تا˘صسو˘ل˘ه˘م لا˘خدا دد˘صصب
لواح ثيح ،ةصسصسؤو˘م˘لا˘ب ل˘يز˘ن˘لا
جلاعملا فيكلا نم ةيمك لاخدا

04 و مارغ5.2 ـب اهنزو ردقي
اكيريل عون نم ضسولهم ضصرق

هنبل ةصسصسؤوملا ىلا ،غلم051

تناك ،ةنصس92 رمعلا نم غلابلا
ءاذ˘˘ح ل˘˘خاد ما˘˘˘كحا˘˘˘ب ةأا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م
حلاصصم هلبق تناكو ،يكيتصسÓب
ضصاخصشا ةثÓث تفقوا دق نمألا

لاخدا نولواحي نيرخلا مه اوناك
،مهبيرقل تاصسول˘ه˘مو تارذ˘خ˘م
نيرخا دارفل ةلثامم ةيصضق هلبقو
لا˘خدا او˘لوا˘ح ةار˘ما م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م
ي˘˘هو ،ر˘˘خا ل˘˘˘يز˘˘˘ن˘˘˘ل مو˘˘˘م˘˘˘صسلا
نوكت نأا حجري يت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘ج˘ف ة˘ن˘˘ج˘˘ل دا˘˘ف˘˘يا ءارو
ي˘صصق˘ت˘ل ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

ىلع فوقولاو نيجاصسملا ةقيقح
يتلا ،تاعونم˘م˘لا لا˘خدا ةر˘ها˘ظ
ام تاقورخلا هذه لثم تفصشك
ةيباقعلا ةصسصسؤوملا قلغ ىلا ىدا

يف ،اه˘ن˘م ن˘ي˘جا˘صسم˘لا ل˘يو˘ح˘تو
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘صسا را˘ظ˘ت˘نا

ع˘م ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جلا ذا˘˘خ˘˘تاو
.تايلمعلا هذه نع نيلوؤوصسملا

قراسس فقوي سسارهأا قوسس نمأا
ةيراجتلا تÓحملا

نم ،ضسارهأا قوصس نمأاب ثلاثلا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت
ةقرصسلا مرج نع ،رمعلا نم يناثلا دقعلا يف ضصخصش فيقوت
ةطرصشلا رصصانع اهب ماق تايرود  دعب كلذ و ،Óيل رصسكلاب
تÓحملا دحأا مههابتنإا تفل ذإا ، ليللا فصصتنم دعب ةيئاصضقلا
نيبت نيأا لحملا نم برقتلا متيل ،روصسكم لحملا لفق ةيراجتلا

اذك  ، [روطاصس]روظحم ضضيبأا حÓصس لمحي ضصخصش دوجو
نم غلبم يف ةلثمتملاو تاقورصسملا نم ةعومجم اهب ةبيقح

فتاوه ، ةيدقن عطق جد0008 ، نويلم71 ـب ردقملا  لاملا
فيقوت اهرثإا ىلع متيل ، ةئبعتلاب ةصصاخ حئارصشو ،  ةيكذ  ةلاقن
ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مألا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو ه˘˘˘ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا
فلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج لامكتصسإاب  ثلاثلا
مدق ، Óيل رصسكلاب ةقرصسلا مرج نع ،هيف هبتصشملل يئاصضق
،ضسارهأا قوصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو  مامأا هبجومب
يف ردصص نيأا ،يروفلا لوثملا ةصسلج ىلع هلاحأا هرودب يذلا

¢GC.T.ةيلام ةمارغو ضسبحلاب عاديإا رمأا هقح

ةلاود ينب ةرئاد/وزو يزيت

هسسفن قنسشي نيتسسلا يف لهك
 نوفلخ ثآا ةيرقب همون ةفرغ لخاد

ىلع66 رمعلا نم غلبي ةلئاع بر ضسمأا راهن ةحيبصص لÓخ مدقأا
ثآا ةيرقب دجاوتملا نئاكلا هلزنمب همون ةفرغ لخاد هصسفن قنصش
رداصصم بصسح و .وزو ىزيت ةيلو يف ةلاود ينب ةرئادب نوفلخ
حلاصصم نم لك ةينمألا حلاصصملا غيلبت مت هنإاف ملعلل و .ةيلحم
ةقفر ثدا˘ح˘لا نا˘كم˘ل تل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لاو ،ن˘جرا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

ىلإا ةي˘ح˘صضلا ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم
قيقحت حتفو ، حيرصشتلا ىلع اهصضرعل ثثجلا ظفح ةحلصصم
ءارو تناك يتلا بابصسألا يف ةينعملا حلاصصملا لبق نم قمعم
ةثداح وأا راحتنا ةيصضقب قلعتي رمألا ناك نإا ةيحصضلا ةافو
دق تاراحتنلا ةرهاظ نإا˘ف ةرا˘صشإلا ه˘ي˘لإا رد˘ج˘ت ا˘م˘ك .ة˘ل˘ع˘ت˘ف˘م
لÓخ ةصصاخ فيخم و قلقم دج لكصشب لئابقلا ةقطنمب تصشفت
بتارملا لتحت وزو يزيت ةيلو تحبصصأا نيأا ةريخألا تاونصسلا
هذه يتأات و ايونصس ةلجصسملا تلاحلا ثيح نم اينطو ىلوألا
ة˘ي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ة˘فا˘ك م˘غر ة˘ق˘ل˘ق˘م˘لاو ة˘ف˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا ما˘˘قرألا

ةرهاظلا هذه نم دحلل ةينعملا تاهجلا اهمظنت يتلا ضسيصسحتلاو
تاو˘ن˘صسلا لÓ˘خ ة˘صصا˘خ ر˘ط˘خ˘لا ضسو˘قا˘ن قد˘ت تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا
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زوكيلسسلا ءادل891 ةيحسضلا ةافو
ةنتابب نسسيغونيا يف

،ةنصس63 رمعلا نم غلابلا «ز ضس» ةيحصضلا ضسما ةحيبصص يفوت
،زوكيلصسلا ءادب رثاتم ،ةنتاب ةيلول ةعباتلا نصسيغونيا ةيدلبب

،ةراجحلا لقصص ةفرحل هتصسرامم ءارج،4102 ذنم هباصصا يذلا
ضسفنتلاب هلÓخ نم دجنتصسا يوئر ضسلكت يف هل تببصست ثيح
كلذب عفتريل ،ةايحلا قرافيو هتلاح ءوصست نا لبق ،يعانطصصلا

يف ديدمت ىوصس ،هل جÓع ل يذلا لتاقلا ءادلا اذه اياحصض ددع

ةيحصض891 ىلا ،يعانطصصلا ضسفنتلا قيرط نع مايل رمعلا
تعفترا كلذبو ،دحاو ريصصم مهل ناك ،رامعلا فلتخم نم
ضضع˘ب فوز˘ع مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ،ما˘ت˘يلاو ل˘مارلا ة˘م˘ئا˘ق م˘˘ه˘˘ع˘˘م
يف مهنم ديدعلا تاناعمو ،اهنع ةلتاقلا ةفرحلا هذه ينهتمم
T°ƒT°É¿.ì.موتحملا مهموي راظتنا

ةدحو0423 ةيمك زجح
 فيطسسب خيرامسشلا و تاعقرفملا نم

تاعقرفملا نم ةماه ةيمك،فيطصس ةيلو نمأا حلاصصم تزجح

انمازت عيبلل ةصضورعم تناك ،ةدحو0423 ـب تردق خيرامصشلاو
لبق نم ترطأا ةيلمعلا نأا ثيح ، كرابملا رطفلا ديعب لافتحلاو
ىلإا ةيمارلا ةلمحلا نمصض تءاجو ،لازآا نيع ةرئاد نمأا رصصانع
ةيرانلا باعلألاو تاعقرفملا لامعتصسا راصشتنا ةرهاظل يدصصتلا
نع Óصضف لافطألا  نمأا و ةمÓصس ددهي ارطخ لكصشت يتلا

ح˘لا˘صصم تما˘ق ثي˘ح ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘كصسلا و˘ف˘صص ر˘كع˘ت ا˘ه˘نو˘˘ك
هذه راصشتنا نم دحلل ةبقارملا تايلمع نم فيثكتب ةطرصشلا
تطبصض نيأا ،نينطاوملا نمأا ددهت تتاب يتلا و ةريطخلا ةرهاظلا

ـب تردق «خيرامصشو تا˘ع˘قر˘ف˘م» ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لألا ن˘م ة˘ي˘م˘ك

ةصضورعم تناك ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةدحو0423

فلم ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تدعأا تماق دقو.ةنيدملا طصسو عيبلل

.ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هبجومب ليحأا ،فلاخملا دصض ايئازج
GCjªø.Q
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ةنجل اهب تماق ،نجسسلاب ةريطخ تاقورخ فاسشتكا ةيفلخ ىلع كلذو ،ةنتاب ةي’وب30 ةلمح نجسسل يئاهنلا قلغلا ارخؤوم مت
يداع لكسشب اهنولغتسسي اوناك ،ةلاقن فتاوه ىلع نيجاسسملا نم ددع ةزايح نيبت نيأا ،ةبقارملل ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب تلح ةيئاجف

ىلإا ةفاسضإ’اب اذه ،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاومل مهحفسصتو تنرتنإ’ا تامدخ ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةيباقعلا ةسسسسؤوملا جراخ نم مهيوذ عم
 .رمألل نطفتي نأا نود نيجاسسملا ىلإا تلخدأا دق تناك ،تارذخملا نم تايمك نع فسشكلا

ةنتابل ةيئاجف ةنجل لولح دعب و  ةريطخ تازواجت ثودح ةيفلخ ىلع

ةلاقن فتاوه ىلع روثعلا دعب30 ةلمحب ةيباقعلا ةسسسسؤوملا قلغ
نيجاسسملا ىدل تارذخمو
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قلغب نونطاوم ضسمأا راهن ماق

داو ن˘˘كصسم33 يحب قير˘ط˘لا
نب يبرعلا يح ىلا يدؤوملا ىطع
نا˘ج م˘صسا˘ب فور˘ع˘م˘لا يد˘˘ي˘˘ه˘˘م
داو ناكصس  هنصش جاجتحلا،كراد
ةرذ˘ق˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا بصسصسب ى˘˘ط˘˘ع
يف اوعمجت ثيح قيرطلا ءارتهاو

ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب ا˘هو˘ق˘ل˘غاو ق˘ير˘˘ط˘˘لا
يح نيب رورم˘لا ة˘كر˘ح ن˘ي˘ع˘نا˘م
ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘عو كراد نا˘˘˘ج
ءارج ري˘ب˘ك بصضغ ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘م
كربل اهلو˘ح˘ت و ق˘ير˘ط˘لا كلا˘ه˘ت
عم،راطمألا طقا˘صست د˘ن˘ع ة˘ي˘ئا˘م
تاونق نم ةرذقلا هايملا راصشتنا
و ةنصسلا ةبارقل يحصصلا فرصصلا
ىأارم ىلع عراصشلا يف اهنÓيصس

او˘م˘ت˘ه˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
يف لامهلا ببصستو ،عوصضوملل
ضضراو˘ق˘لاو تار˘صشح˘لا را˘˘صشت˘˘نا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘ح د˘يد˘ه˘˘تو
ل˘˘˘ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو ،ضضار˘˘˘˘ملا
ةرركتملا مهيواكصشل نيلوؤوصسملا
م˘هرا˘ب˘جل ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ اورر˘˘ق
و،م˘ه˘لا˘غ˘صشنل عا˘م˘ت˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع
ةيجاجتحلا ة˘كر˘ح˘لا ن˘م رر˘صضت

نيربجملا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا
ى˘صضر˘م˘لا اذ˘كو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا

اوربجا ثيح ةي˘ب˘ط˘لا تادا˘ي˘ع˘لاو
ةصصاخلا مهتارايصسب ةدوعلا ىلع
ا˘هور˘جأا˘ت˘صسا ي˘ت˘لا تارا˘ي˘صسلا وا
ف˘قو˘ت بب˘صسب ةر˘ي˘ب˘˘ك غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘ب
تاءار˘جا ن˘م˘صض ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘˘صسو

.91ديفوك ضسوريف نم ةياقولا

ةدكيكسس

 كراد ناج قيرط نوقلغي نونطاوم
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ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘˘طإا ي˘˘ف

تاو˘ق تن˘كم˘ت ،ا˘ه˘عاو˘نأا ى˘ت˘صشب
˘مار˘جإلا ع˘م˘ق ة˘قر˘˘ف˘˘ل ة˘˘طر˘˘صشلا
ةطر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب
ةنيطنصسق ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا
دح عصضو نم ةيعون ةيلمع يف

40 مصضت رارصشأا ةيعمج طاصشنل
حوارتت ني˘صسن˘ج˘لا ن˘م ضصا˘خ˘صشأا

مت ،ةنصس33 و72 نيب مهرامعأا
نع ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت
رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘˘ي˘˘صضق
لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صساو ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا ضضر˘˘غ˘˘ل
ة˘ي˘˘ب˘˘ط تارر˘˘ح˘˘م ي˘˘ف روز˘˘م˘˘لا
، ةدلقم و ةفيزم ماتخأا لامعتصساب
ةنهمل ةيعرصشلا ريغلا ةصسرامملا
ة˘ب˘كر˘م را˘صضح˘ت˘صسا˘ب ة˘لد˘ي˘صصلا
ريغلا قئاثو ةزايح ،كرحم تاذ
مدع ، قح هجو ريغب اهلامعتصساو
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ما˘˘كحألا مار˘˘˘ت˘˘˘حا
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘˘مألا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا˘˘ب

تاذ ةيودأا ع˘يزو˘ت و لا˘م˘ع˘ت˘صسل
ايلقع ةرثؤوم وأا ةردخم ضصئاصصخ
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق اذ˘˘˘كو
دوعت ةيصضقلا تايثيح .ةقرصسلاب

مايقب ديف˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسل
لÓغتصساب ةكبصشلا هتاه دارفأا دحا

جارخإل ةيلديصص يف عئابك هلمع
ضصئاصصخلا وذ ني˘لا˘با˘غ˘ير˘ب ءاود
يطاعتمل هعيب و ايلقع ةرثؤوملا
ف˘ي˘ث˘كت م˘ت˘ي˘˘ل ،تا˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
ن˘˘م تن˘˘كم ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
د˘حأا˘ب ه˘فا˘˘ق˘˘يإاو ه˘˘ي˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘لا
يلع ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا عراو˘صش
نم هتبكر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ي˘ل˘ج˘ن˘م

دن˘ع ي˘ت˘لاو604 و˘ج˘ي˘˘ب عو˘˘ن
ردقت ةيمك ىلع اهب رثع اهصشيتفت

003 نيلاباغيرب ةلوصسبك009 ـب

ةيبط تافصصو30 اذك و ،غلم
ني˘ي˘ئا˘صصخأا م˘ت˘خ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘غرا˘ف

ضصخرل خصسن60 و ،نييناصسفن
زجح متيل يلام غلبم و ،ةقايصسلا
و ةبكرم˘لا ة˘ق˘فر تا˘طو˘ب˘صضم˘لا

لا˘م˘كت˘صسل ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
قيق˘ح˘ت˘لا ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
نم نكم ةيصضق˘لا ي˘ف حو˘ت˘ف˘م˘لا
ضسفنب هعم ة˘ع˘ئا˘ب ى˘لإا لو˘صصو˘لا
متيل لعفلا ضسفنب موقت ةيلديصصلا
ربتعي يذلا اهجوز ةقفر اهفيقوت
، ةيصضقلا تاذ يف اصضيأا اكيرصش
ةقرفلا رقمل اصضيأا امهليوحت متيل
ةيلديصصلا ةبحا˘صص ءا˘عد˘ت˘صسا ع˘م
يف اهيف هبتصشمك تعصضو يتلا
ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ىر˘خألا ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
ةيطبصضلا ،اهدصض نئارقلا ضضعبل
قيقح˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف و ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
نم نذإاب و ةيصضقلا يف حوتفملا
تر˘صشا˘ب ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا

هبتصشملا نكاصسم ضشيتفت تايلمع
دعب ايلامجإا زجح مت نيأا ،مهيف
يلام غلبم تايلمعلا لك ءاهتنا

،جد525277 ـب ايلام˘جإا رد˘ق˘ي

نم ةب˘ل˘ع511 ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب
ىدل تط˘ب˘صض ،ة˘يودألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةعئابلا يلزنمب و ،لوألا مهتملا

ىرخأا تايمك تطبصض اهجوزو
ليمجتلا تارصضحتصسم و ةيودألا
ي˘نلد˘ي˘صصلا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا تاذ
متخ اهيلع ةغراف ةيبط ةفصصوو
ىلإا ةفاصضإلاب ،ةيناصسفن ةيئاصصخأا

ة˘ت˘ب˘ث˘م ة˘يودأا تا˘ق˘صصل˘م169

21 ةقفر ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب ضسا˘ي˘كأا˘ب

ةغراف ةبلع691 و ءافصش ةقاطب

ةعصس غلم003 نيلاباغيرب ءاودل

،ةلوصسبك06 ة˘ب˘˘ل˘˘ع ل˘˘ك
˘ماد˘خ˘ت˘صسا تن˘ي˘ب تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةروز˘م ما˘ت˘خأا˘ب ة˘ي˘ب˘ط تا˘ف˘˘صصو
لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ة˘يودألا جار˘خ˘ت˘صسل
،قح هجو نود ريغلا ضصخت قئاثو
تاذ ة˘˘يودألا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس ل
متيل ،ايلقع ةرثؤوملا ضصئاصصخلا
نع ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنإا
مامأا نيينعملا ميدقت و ةيصضقلا
نم لك دصض زاجنإا مت امك ،ةباينلا
ف˘ل˘م ة˘ي˘لد˘ي˘˘صصلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع˘˘ئا˘˘ب˘˘لا

.ةقرصسلا ةيصضق نع لصصفنم

ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم تايمك مهتزوحب تطبسض اميف /ةنيطنسسق

ةيبط تاررحم يف ريوزتلا تفرتحا رارسشأا ةيعمجب حيطت مارجإلا عمق ةقرف

رومخلا نم ةروراق6521 زجحي فيطسس كرد
عاونأا فلتخم نم ةروراق6521 ـب تردق رومخلا نم ةربتعم ةيمك،فيطصسب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو رصصانع تزجح

ديصسلا مامأا هميدقت مت دقو ،علصسلا نم عونلا اذه لثم عيبل ضصيخرت يأا هيدل نكت مل يذلا ضضبقلا ءاقلا نم ةيلمعلا تاذ يف تنكمت امك،رومخلا

GCjªø.Q.فيطصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
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قلغ ةثداحلا بقع ررقت دقو
نيجاصسملا لج ليوحتو نجصسلا
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ىر˘خا نو˘ج˘˘صس ى˘˘لا
يف ماكحا دعب ردصصت مل نيذلا

نجصس ىلا مهليوحت مت نيأا مهقح
لو˘ح ا˘م˘ي˘˘ف ،تلوزا˘˘ت˘˘ب ز˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘ل
يف ما˘كحا ةردا˘صصلا ن˘ي˘جا˘صسم˘لا

نو˘˘ج˘˘صسلا د˘˘يد˘˘ع ى˘˘لا م˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح
نطو˘لا تا˘يلو ر˘ب˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘لا

ن˘ج˘صس ى˘لا لو˘˘ح دد˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘مو
را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف اذ˘˘ه ،ة˘˘صسب˘˘ت ة˘˘يلو
ةبصساحمو تاقيقحتلا لا˘م˘كت˘صسا
،هذه ةيل˘م˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ئ˘طاو˘ت˘م˘لا
لز˘ن ى˘لا ن˘ج˘˘صسلا تلو˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
نا ركذلاب ريدج ،تامدخلا لماكب
ي˘ف تن˘كم˘ت د˘ق ن˘ملا ح˘˘لا˘˘صصم
طابحاو فيقوت نم قباصس تقو
تارذخم لاخدل تلواحم ةدع
فرط نم نيجاصسملل تاصسولهمو

50 ا˘هدد˘ع قا˘ف ي˘ت˘لاو ،م˘ه˘يوذ

ي˘ت˘لا كل˘ت ا˘هر˘˘خا نا˘˘ك ،ا˘˘يا˘˘صضق

ضسرا˘م ر˘ه˘صش ف˘صصت˘ن˘م تل˘ج˘صس

ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت ي˘ت˘˘لاو تئا˘˘ف˘˘لا

ىلع21 ـلا ير˘˘صضح˘˘˘لا ن˘˘˘مألا

ضصاخصشأا90 فيقوت نم ،اهرثا

06 و02 نيب مهرامعأا حوارتت

اوناك ن˘ي˘تأار˘مإا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ن˘صس

تارثؤومو تاردخم لاخدإا ددصصب

ة˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ءلز˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع

45 ط˘ب˘صض م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘با˘ق˘˘ع˘˘لا

451 و جلاعملا فيكلا نم مارغ

ى˘لإا ة˘فا˘صضلا˘ب ضسو˘ل˘ه˘م ضصر˘˘ق

،ةأازج˘م ءاود˘لا ن˘م ة˘ع˘ط˘ق301

ي˘˘˘لاو˘˘˘ح˘˘˘ب كلذ ل˘˘˘ب˘˘˘ق تنا˘˘˘˘كو

راجتلا ةح˘فا˘كم ة˘قر˘ف ن˘ير˘ه˘صش

نمأاب تاردخملاب عورصشملا ريغ

ةيئازج تافلم تزجنا ةنتاب ةيلو

34 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ةأار˘مإا د˘صض

ةصسصسؤوملا تاذب ءلزن30 و ةنصس

52 نيب مهرامعأا حوارتت ةيباقعلا

لاخدإا ةلواحم دعب ةنصس14 و
ةفوقوملا فرط نم ةعونمم داوم
طب˘صض ن˘يأا ءلز˘ن˘ل˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صستو

عو˘ن ن˘˘م ضصر˘˘ق91 اهتزو˘ح˘ب

ةعطق اذ˘كو ،غ˘ل˘م051 اكيري˘ل

7.1 ـب ا˘ه˘˘نزو رد˘˘ق˘˘ي تارد˘˘خ˘˘م
ئراق زاهج ىلإا ةفاصضلاب مارغ
نيلاقن ن˘ي˘ف˘تا˘ه ،ةر˘كاذ˘لا ة˘قا˘ط˘ب

،BSU (ن˘ي˘ل˘˘با˘˘ك) ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘صصوو
ما˘كحا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك ضضار˘غألا
مت دقف هيلعو ،يوتصش ءاذح لخاد
ة˘با˘ي˘ن˘˘لا ما˘˘مأا فار˘˘طألا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ةرتف يف اصضيا متو.ةنتابب ةيلحملا
هذه ةيصضقلا نع ةديعبب تصسيل
ايئاصضق قوبصسم ينيتصس فيقوت
ه˘ن˘بل تا˘صسو˘ل˘ه˘م لا˘خدا دد˘صصب
لواح ثيح ،ةصسصسؤو˘م˘لا˘ب ل˘يز˘ن˘لا
جلاعملا فيكلا نم ةيمك لاخدا

04 و مارغ5.2 ـب اهنزو ردقي
اكيريل عون نم ضسولهم ضصرق

هنبل ةصسصسؤوملا ىلا ،غلم051

تناك ،ةنصس92 رمعلا نم غلابلا
ءاذ˘˘ح ل˘˘خاد ما˘˘˘كحا˘˘˘ب ةأا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م
حلاصصم هلبق تناكو ،يكيتصسÓب
ضصاخصشا ةثÓث تفقوا دق نمألا

لاخدا نولواحي نيرخلا مه اوناك
،مهبيرقل تاصسول˘ه˘مو تارذ˘خ˘م
نيرخا دارفل ةلثامم ةيصضق هلبقو
لا˘خدا او˘لوا˘ح ةار˘ما م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م
ي˘˘هو ،ر˘˘خا ل˘˘˘يز˘˘˘ن˘˘˘ل مو˘˘˘م˘˘˘صسلا
نوكت نأا حجري يت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘ج˘ف ة˘ن˘˘ج˘˘ل دا˘˘ف˘˘يا ءارو
ي˘صصق˘ت˘ل ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

ىلع فوقولاو نيجاصسملا ةقيقح
يتلا ،تاعونم˘م˘لا لا˘خدا ةر˘ها˘ظ
ام تاقورخلا هذه لثم تفصشك
ةيباقعلا ةصسصسؤوملا قلغ ىلا ىدا

يف ،اه˘ن˘م ن˘ي˘جا˘صسم˘لا ل˘يو˘ح˘تو
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا لا˘م˘كت˘صسا را˘ظ˘ت˘نا

ع˘م ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جلا ذا˘˘خ˘˘تاو
.تايلمعلا هذه نع نيلوؤوصسملا

قراسس فقوي سسارهأا قوسس نمأا
ةيراجتلا تÓحملا

نم ،ضسارهأا قوصس نمأاب ثلاثلا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت
ةقرصسلا مرج نع ،رمعلا نم يناثلا دقعلا يف ضصخصش فيقوت
ةطرصشلا رصصانع اهب ماق تايرود  دعب كلذ و ،Óيل رصسكلاب
تÓحملا دحأا مههابتنإا تفل ذإا ، ليللا فصصتنم دعب ةيئاصضقلا
نيبت نيأا لحملا نم برقتلا متيل ،روصسكم لحملا لفق ةيراجتلا

اذك  ، [روطاصس]روظحم ضضيبأا حÓصس لمحي ضصخصش دوجو
نم غلبم يف ةلثمتملاو تاقورصسملا نم ةعومجم اهب ةبيقح

فتاوه ، ةيدقن عطق جد0008 ، نويلم71 ـب ردقملا  لاملا
فيقوت اهرثإا ىلع متيل ، ةئبعتلاب ةصصاخ حئارصشو ،  ةيكذ  ةلاقن
ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مألا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو ه˘˘˘ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لا
فلم زاجنإا مت ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج لامكتصسإاب  ثلاثلا
مدق ، Óيل رصسكلاب ةقرصسلا مرج نع ،هيف هبتصشملل يئاصضق
،ضسارهأا قوصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو  مامأا هبجومب
يف ردصص نيأا ،يروفلا لوثملا ةصسلج ىلع هلاحأا هرودب يذلا

¢GC.T.ةيلام ةمارغو ضسبحلاب عاديإا رمأا هقح

ةلاود ينب ةرئاد/وزو يزيت

هسسفن قنسشي نيتسسلا يف لهك
 نوفلخ ثآا ةيرقب همون ةفرغ لخاد

ىلع66 رمعلا نم غلبي ةلئاع بر ضسمأا راهن ةحيبصص لÓخ مدقأا
ثآا ةيرقب دجاوتملا نئاكلا هلزنمب همون ةفرغ لخاد هصسفن قنصش
رداصصم بصسح و .وزو ىزيت ةيلو يف ةلاود ينب ةرئادب نوفلخ
حلاصصم نم لك ةينمألا حلاصصملا غيلبت مت هنإاف ملعلل و .ةيلحم
ةقفر ثدا˘ح˘لا نا˘كم˘ل تل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لاو ،ن˘جرا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

ىلإا ةي˘ح˘صضلا ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘ت ثي˘ح ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم
قيقحت حتفو ، حيرصشتلا ىلع اهصضرعل ثثجلا ظفح ةحلصصم
ءارو تناك يتلا بابصسألا يف ةينعملا حلاصصملا لبق نم قمعم
ةثداح وأا راحتنا ةيصضقب قلعتي رمألا ناك نإا ةيحصضلا ةافو
دق تاراحتنلا ةرهاظ نإا˘ف ةرا˘صشإلا ه˘ي˘لإا رد˘ج˘ت ا˘م˘ك .ة˘ل˘ع˘ت˘ف˘م
لÓخ ةصصاخ فيخم و قلقم دج لكصشب لئابقلا ةقطنمب تصشفت
بتارملا لتحت وزو يزيت ةيلو تحبصصأا نيأا ةريخألا تاونصسلا
هذه يتأات و ايونصس ةلجصسملا تلاحلا ثيح نم اينطو ىلوألا
ة˘ي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ة˘فا˘ك م˘غر ة˘ق˘ل˘ق˘م˘لاو ة˘ف˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لا ما˘˘قرألا

ةرهاظلا هذه نم دحلل ةينعملا تاهجلا اهمظنت يتلا ضسيصسحتلاو
تاو˘ن˘صسلا لÓ˘خ ة˘صصا˘خ ر˘ط˘خ˘لا ضسو˘قا˘ن قد˘ت تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا

N∏«π S°©ÉO.ةريخألا

زوكيلسسلا ءادل891 ةيحسضلا ةافو
ةنتابب نسسيغونيا يف

،ةنصس63 رمعلا نم غلابلا «ز ضس» ةيحصضلا ضسما ةحيبصص يفوت
،زوكيلصسلا ءادب رثاتم ،ةنتاب ةيلول ةعباتلا نصسيغونيا ةيدلبب

،ةراجحلا لقصص ةفرحل هتصسرامم ءارج،4102 ذنم هباصصا يذلا
ضسفنتلاب هلÓخ نم دجنتصسا يوئر ضسلكت يف هل تببصست ثيح
كلذب عفتريل ،ةايحلا قرافيو هتلاح ءوصست نا لبق ،يعانطصصلا

يف ديدمت ىوصس ،هل جÓع ل يذلا لتاقلا ءادلا اذه اياحصض ددع

ةيحصض891 ىلا ،يعانطصصلا ضسفنتلا قيرط نع مايل رمعلا
تعفترا كلذبو ،دحاو ريصصم مهل ناك ،رامعلا فلتخم نم
ضضع˘ب فوز˘ع مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ،ما˘ت˘يلاو ل˘مارلا ة˘م˘ئا˘ق م˘˘ه˘˘ع˘˘م
يف مهنم ديدعلا تاناعمو ،اهنع ةلتاقلا ةفرحلا هذه ينهتمم
T°ƒT°É¿.ì.موتحملا مهموي راظتنا

ةدحو0423 ةيمك زجح
 فيطسسب خيرامسشلا و تاعقرفملا نم

تاعقرفملا نم ةماه ةيمك،فيطصس ةيلو نمأا حلاصصم تزجح

انمازت عيبلل ةصضورعم تناك ،ةدحو0423 ـب تردق خيرامصشلاو
لبق نم ترطأا ةيلمعلا نأا ثيح ، كرابملا رطفلا ديعب لافتحلاو
ىلإا ةيمارلا ةلمحلا نمصض تءاجو ،لازآا نيع ةرئاد نمأا رصصانع
ةيرانلا باعلألاو تاعقرفملا لامعتصسا راصشتنا ةرهاظل يدصصتلا
نع Óصضف لافطألا  نمأا و ةمÓصس ددهي ارطخ لكصشت يتلا

ح˘لا˘صصم تما˘ق ثي˘ح ،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘كصسلا و˘ف˘صص ر˘كع˘ت ا˘ه˘نو˘˘ك
هذه راصشتنا نم دحلل ةبقارملا تايلمع نم فيثكتب ةطرصشلا
تطبصض نيأا ،نينطاوملا نمأا ددهت تتاب يتلا و ةريطخلا ةرهاظلا

ـب تردق «خيرامصشو تا˘ع˘قر˘ف˘م» ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لألا ن˘م ة˘ي˘م˘ك

ةصضورعم تناك ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةدحو0423

فلم ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تدعأا تماق دقو.ةنيدملا طصسو عيبلل

.ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هبجومب ليحأا ،فلاخملا دصض ايئازج
GCjªø.Q
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ةنجل اهب تماق ،نجسسلاب ةريطخ تاقورخ فاسشتكا ةيفلخ ىلع كلذو ،ةنتاب ةي’وب30 ةلمح نجسسل يئاهنلا قلغلا ارخؤوم مت
يداع لكسشب اهنولغتسسي اوناك ،ةلاقن فتاوه ىلع نيجاسسملا نم ددع ةزايح نيبت نيأا ،ةبقارملل ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب تلح ةيئاجف

ىلإا ةفاسضإ’اب اذه ،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاومل مهحفسصتو تنرتنإ’ا تامدخ ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةيباقعلا ةسسسسؤوملا جراخ نم مهيوذ عم
 .رمألل نطفتي نأا نود نيجاسسملا ىلإا تلخدأا دق تناك ،تارذخملا نم تايمك نع فسشكلا

ةنتابل ةيئاجف ةنجل لولح دعب و  ةريطخ تازواجت ثودح ةيفلخ ىلع

ةلاقن فتاوه ىلع روثعلا دعب30 ةلمحب ةيباقعلا ةسسسسؤوملا قلغ
نيجاسسملا ىدل تارذخمو
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قلغب نونطاوم ضسمأا راهن ماق

داو ن˘˘كصسم33 يحب قير˘ط˘لا
نب يبرعلا يح ىلا يدؤوملا ىطع
نا˘ج م˘صسا˘ب فور˘ع˘م˘لا يد˘˘ي˘˘ه˘˘م
داو ناكصس  هنصش جاجتحلا،كراد
ةرذ˘ق˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا بصسصسب ى˘˘ط˘˘ع
يف اوعمجت ثيح قيرطلا ءارتهاو

ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب ا˘هو˘ق˘ل˘غاو ق˘ير˘˘ط˘˘لا
يح نيب رورم˘لا ة˘كر˘ح ن˘ي˘ع˘نا˘م
ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘عو كراد نا˘˘˘ج
ءارج ري˘ب˘ك بصضغ ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘م
كربل اهلو˘ح˘ت و ق˘ير˘ط˘لا كلا˘ه˘ت
عم،راطمألا طقا˘صست د˘ن˘ع ة˘ي˘ئا˘م
تاونق نم ةرذقلا هايملا راصشتنا
و ةنصسلا ةبارقل يحصصلا فرصصلا
ىأارم ىلع عراصشلا يف اهنÓيصس

او˘م˘ت˘ه˘ي م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
يف لامهلا ببصستو ،عوصضوملل
ضضراو˘ق˘لاو تار˘صشح˘لا را˘˘صشت˘˘نا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘ح د˘يد˘ه˘˘تو
ل˘˘˘ها˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو ،ضضار˘˘˘˘ملا
ةرركتملا مهيواكصشل نيلوؤوصسملا
م˘هرا˘ب˘جل ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ اورر˘˘ق
و،م˘ه˘لا˘غ˘صشنل عا˘م˘ت˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع
ةيجاجتحلا ة˘كر˘ح˘لا ن˘م رر˘صضت

نيربجملا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا
ى˘صضر˘م˘لا اذ˘كو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا

اوربجا ثيح ةي˘ب˘ط˘لا تادا˘ي˘ع˘لاو
ةصصاخلا مهتارايصسب ةدوعلا ىلع
ا˘هور˘جأا˘ت˘صسا ي˘ت˘لا تارا˘ي˘صسلا وا
ف˘قو˘ت بب˘صسب ةر˘ي˘ب˘˘ك غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘ب
تاءار˘جا ن˘م˘صض ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘˘صسو

.91ديفوك ضسوريف نم ةياقولا

ةدكيكسس

 كراد ناج قيرط نوقلغي نونطاوم
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ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘˘طإا ي˘˘ف

تاو˘ق تن˘كم˘ت ،ا˘ه˘عاو˘نأا ى˘ت˘صشب
˘مار˘جإلا ع˘م˘ق ة˘قر˘˘ف˘˘ل ة˘˘طر˘˘صشلا
ةطر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب
ةنيطنصسق ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا
دح عصضو نم ةيعون ةيلمع يف

40 مصضت رارصشأا ةيعمج طاصشنل
حوارتت ني˘صسن˘ج˘لا ن˘م ضصا˘خ˘صشأا

مت ،ةنصس33 و72 نيب مهرامعأا
نع ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت
رار˘صشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘˘ي˘˘صضق
لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صساو ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا ضضر˘˘غ˘˘ل
ة˘ي˘˘ب˘˘ط تارر˘˘ح˘˘م ي˘˘ف روز˘˘م˘˘لا
، ةدلقم و ةفيزم ماتخأا لامعتصساب
ةنهمل ةيعرصشلا ريغلا ةصسرامملا
ة˘ب˘كر˘م را˘صضح˘ت˘صسا˘ب ة˘لد˘ي˘صصلا
ريغلا قئاثو ةزايح ،كرحم تاذ
مدع ، قح هجو ريغب اهلامعتصساو
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ما˘˘كحألا مار˘˘˘ت˘˘˘حا
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ن˘˘مألا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا˘˘ب

تاذ ةيودأا ع˘يزو˘ت و لا˘م˘ع˘ت˘صسل
ايلقع ةرثؤوم وأا ةردخم ضصئاصصخ
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق اذ˘˘˘كو
دوعت ةيصضقلا تايثيح .ةقرصسلاب

مايقب ديف˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسل
لÓغتصساب ةكبصشلا هتاه دارفأا دحا

جارخإل ةيلديصص يف عئابك هلمع
ضصئاصصخلا وذ ني˘لا˘با˘غ˘ير˘ب ءاود
يطاعتمل هعيب و ايلقع ةرثؤوملا
ف˘ي˘ث˘كت م˘ت˘ي˘˘ل ،تا˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
ن˘˘م تن˘˘كم ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
د˘حأا˘ب ه˘فا˘˘ق˘˘يإاو ه˘˘ي˘˘لإا لو˘˘صصو˘˘لا
يلع ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا عراو˘صش
نم هتبكر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ي˘ل˘ج˘ن˘م

دن˘ع ي˘ت˘لاو604 و˘ج˘ي˘˘ب عو˘˘ن
ردقت ةيمك ىلع اهب رثع اهصشيتفت

003 نيلاباغيرب ةلوصسبك009 ـب

ةيبط تافصصو30 اذك و ،غلم
ني˘ي˘ئا˘صصخأا م˘ت˘خ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ة˘غرا˘ف

ضصخرل خصسن60 و ،نييناصسفن
زجح متيل يلام غلبم و ،ةقايصسلا
و ةبكرم˘لا ة˘ق˘فر تا˘طو˘ب˘صضم˘لا

لا˘م˘كت˘صسل ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
قيق˘ح˘ت˘لا ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
نم نكم ةيصضق˘لا ي˘ف حو˘ت˘ف˘م˘لا
ضسفنب هعم ة˘ع˘ئا˘ب ى˘لإا لو˘صصو˘لا
متيل لعفلا ضسفنب موقت ةيلديصصلا
ربتعي يذلا اهجوز ةقفر اهفيقوت
، ةيصضقلا تاذ يف اصضيأا اكيرصش
ةقرفلا رقمل اصضيأا امهليوحت متيل
ةيلديصصلا ةبحا˘صص ءا˘عد˘ت˘صسا ع˘م
يف اهيف هبتصشمك تعصضو يتلا
ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ىر˘خألا ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
ةيطبصضلا ،اهدصض نئارقلا ضضعبل
قيقح˘ت˘لا را˘طإا ي˘ف و ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
نم نذإاب و ةيصضقلا يف حوتفملا
تر˘صشا˘ب ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا

هبتصشملا نكاصسم ضشيتفت تايلمع
دعب ايلامجإا زجح مت نيأا ،مهيف
يلام غلبم تايلمعلا لك ءاهتنا

،جد525277 ـب ايلام˘جإا رد˘ق˘ي

نم ةب˘ل˘ع511 ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب
ىدل تط˘ب˘صض ،ة˘يودألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةعئابلا يلزنمب و ،لوألا مهتملا

ىرخأا تايمك تطبصض اهجوزو
ليمجتلا تارصضحتصسم و ةيودألا
ي˘نلد˘ي˘صصلا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا تاذ
متخ اهيلع ةغراف ةيبط ةفصصوو
ىلإا ةفاصضإلاب ،ةيناصسفن ةيئاصصخأا

ة˘ت˘ب˘ث˘م ة˘يودأا تا˘ق˘صصل˘م169

21 ةقفر ة˘ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب ضسا˘ي˘كأا˘ب

ةغراف ةبلع691 و ءافصش ةقاطب

ةعصس غلم003 نيلاباغيرب ءاودل

،ةلوصسبك06 ة˘ب˘˘ل˘˘ع ل˘˘ك
˘ماد˘خ˘ت˘صسا تن˘ي˘ب تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةروز˘م ما˘ت˘خأا˘ب ة˘ي˘ب˘ط تا˘ف˘˘صصو
لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ة˘يودألا جار˘خ˘ت˘صسل
،قح هجو نود ريغلا ضصخت قئاثو
تاذ ة˘˘يودألا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس ل
متيل ،ايلقع ةرثؤوملا ضصئاصصخلا
نع ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنإا
مامأا نيينعملا ميدقت و ةيصضقلا
نم لك دصض زاجنإا مت امك ،ةباينلا
ف˘ل˘م ة˘ي˘لد˘ي˘˘صصلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ع˘˘ئا˘˘ب˘˘لا

.ةقرصسلا ةيصضق نع لصصفنم

ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم تايمك مهتزوحب تطبسض اميف /ةنيطنسسق

ةيبط تاررحم يف ريوزتلا تفرتحا رارسشأا ةيعمجب حيطت مارجإلا عمق ةقرف

رومخلا نم ةروراق6521 زجحي فيطسس كرد
عاونأا فلتخم نم ةروراق6521 ـب تردق رومخلا نم ةربتعم ةيمك،فيطصسب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو رصصانع تزجح

ديصسلا مامأا هميدقت مت دقو ،علصسلا نم عونلا اذه لثم عيبل ضصيخرت يأا هيدل نكت مل يذلا ضضبقلا ءاقلا نم ةيلمعلا تاذ يف تنكمت امك،رومخلا

GCjªø.Q.فيطصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
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قاطي ل حبشصأا رمألا نكلو
لا˘ط د˘ق م˘هرا˘ظ˘ت˘نا نأا ة˘شصا˘خو
بشسب مهتاناعم عمو مهتانكشسل
ح˘ي˘تا˘ف˘˘م نأا م˘˘غر˘˘لا˘˘بو ن˘˘كشسلا
م˘ه˘ي˘لا تح˘ن˘م د˘˘ق م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كشس
اهلوخد نم نيعون˘م˘م م˘ه˘ن˘كلو
و ءارك ةرتف تهتنا نم مهنمف
او˘نا˘ك ي˘ت˘لا تا˘ن˘˘كشسلا را˘˘ج˘˘يإا
را˘˘ثأا ا˘˘م اذ˘˘هو ا˘˘ه˘˘ب نو˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي
ل˘˘طا˘˘م˘˘ت ما˘˘مأاو م˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘شسا
ةئيهتلا  لاغششأا ي˘ف ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا
عبرا فيلكت مغر˘لا˘ب عور˘ششم˘ل˘ل
داز ا˘مو ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘لوا˘˘ق˘˘م
نيينعملا كرت مدع وه ةلب نيطلا

مهباهذ ءانثأا مهتانكشس دقفت نم
فرط نم ةديدجلا ةنيدملا ىلإا
تا˘ه˘ج˘لا تم˘شصو ن˘ي˘لوا˘ق˘˘م˘˘لا
مت دقف كلد رثا ىلعو ةينعملا
نيجتحملا نع نيلثمم  لابقتشسا

ناو˘˘˘يد˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م
ديدح˘تو م˘هد˘عو م˘تو ة˘يلو˘لا˘ب
مهتانكشس ىلإا مه˘ي˘ل˘حر˘ت خ˘يرا˘ت

0202 رب˘م˘ت˘ب˘شس03 خ˘يرا˘ت˘˘ب

د˘ق ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘˘لو
تا˘كر˘ح˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب او˘ما˘ق
ةبلاطملل لبق نم ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا
ةيقرتلا ةيريدم مامأا مه˘ي˘ل˘حر˘ت˘ب
–يجيبوألا – يراقعلا رييشستلاو
ةيلاولا رقم مامأا اذكو ةيلولاو
لاحربب سشيرلا عارذل ةبدتنملا

اهلاح ىلع رومألا تيقب نكلو
نو˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ار˘خؤو˘م ما˘ق ا˘م˘كو
مهتانكشس ىلإا لوخدلا ةلواحمب
لبق ةيشضاملا ةليلقلا مايألا يف
ريخ˘شست م˘ت ن˘كلو ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع
كردلا حلاشصمل ةيمومعلا ةوقلا
مغرلاب  اهنم مهجارخإا و ينطولا

م˘ه˘يد˘لو م˘ه˘تا˘ن˘˘كشس ا˘˘ه˘˘نأا ن˘˘م
.ةدافتشسلا تارارقو حيتافملا

ةي’ولأ مامأأ مهجاجتحأ لÓخ ةئيهتلأ لاغصشأأ لطامتب نيددنم

ششيرلإ عإرذب نكصسم0002 نم نوديفتصسملإ
مهيلحرتل دعوم ديدحتب نوبلاطي
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نينثلا  ىلإا دحألا ةليل تشضق
ةبوكنملا تÓئاعلا نم تارششعلا

ءار˘ع˘لا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘ل ةدر˘˘ششم˘˘لاو
ةيلولا رقم مامأا حوتفم ماشصتعاو
يتلا سشيمهت˘لا ة˘شسا˘ي˘شسب ن˘يدد˘ن˘م
نييلحملا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘نا
يتلا ةيوشضوفلا مهتانكشس ميدهتب

يف اه˘عور˘شش د˘ن˘ع م˘ه˘يوا˘ت تنا˘ك
ن˘م  عو˘ن˘لا اد˘ه ءا˘شصحإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ر˘ب˘م˘شسيد ر˘ه˘شش د˘˘ن˘˘م تا˘˘ن˘˘كشسلا

نم ديدعلا دجتل مرشصنملا9102
ىوا˘م نود˘ب ا˘ه˘شسف˘˘ن تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
رمو ةعيبطلا ةواشسق نم اهيمحي
ن˘˘ير˘˘مألا نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي م˘˘هو ءا˘˘ت˘˘ششلا

يذلا يلاحلا عشضولا نم مغرلابو
ءابو يششفت ببشسب دÓبلا هششيعت

يف تÓئاعلا كلت تلازام انوروك
تا˘ه˘ج˘˘لا تم˘˘شص ما˘˘مأاو عرا˘˘ششلا
ىلإا نوؤوجلي مهاعد ام ادهو ةينعملا
تيبملاو حوتفم  ماشصتعاب مايقلا
نيقفرم ةيلولا مامأا عراششلا يف
نم نيب˘لا˘ط˘م ءا˘شسن˘لاو لا˘ف˘طلا˘ب

داجيإا و لخدتلا ةرورشضب يلاولا
م˘ه˘تلا˘ح˘ل ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسم لو˘˘ل˘˘ح
ةبوكنم تÓئاع تاراعشش نيلماح
م˘يد˘ه˘ت د˘ع˘ب عر˘˘ل˘˘ششلا˘˘ب ةدر˘˘ششمو
ناورموبا ييح نم لكب مهتانكشس
رهششأا ذنم ديدحوبو  برح يديشسو
ةبوكنملا تÓئاعلا ةاناعم اذكهو
سصخألا˘بو ة˘يو˘شضو˘ف˘لا ءا˘ي˘˘حألا˘˘ب

و˘بأا بر˘ح يد˘ي˘شس ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
تاهجلا مايق دعب ديدحوبو ناورم
م˘ه˘تا˘ن˘كشس م˘يد˘ه˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
تÓئاعلا كلت تدجوف ةيوشضوفلا
ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا ر˘ي˘شصمو ةدر˘ششم ا˘ه˘شسف˘˘ن
تاهجلا رارمتشسا لظ يف لوهجم
تانكشسلا سضعب ميدهتب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
اهينطاق نأا نم مغرلاب .ةيوشضوفلا

يأا ىلع نكلو ناكشسلا ءامدق نم
سصخألا˘بو م˘يد˘ه˘ت˘˘لا م˘˘ت˘˘ي سسا˘˘شسأا
م˘ه˘ئا˘شصحإا˘ب او˘ما˘ق د˘˘ق م˘˘ه˘˘شضع˘˘ب
يذ˘˘لا ن˘˘كشسلا م˘˘قر م˘˘ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإاو
عشضو متي مايأا ةدع دعبو هب نوميقي

ةرششابم هميدهت متيوx ةمÓع
متي انايحأاو ببشسلا مهئاطعإا نودب
قوف هزاجنإا مت نكشسلا نأاب ريربتلا

مأا  ع˘م ثد˘ح ا˘م˘ك ة˘مد˘ه˘م ة˘يا˘ن˘ب
ةلماع لمعتو ةقلطم لافطأا ةثÓثل
ن˘ط˘ق˘تو ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘˘ب ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن
ميد˘ه˘ت و ا˘هؤوا˘شصحإا م˘ت د˘يد˘حو˘ب˘ب
مقر ناكو طق˘ف ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘ب

نأا ملعلا عم944 مقر اهنكشسم
سشيعلل يفكي ل يرهششلا اهبتار
يوشضوفلا˘ب ن˘ط˘ق˘ت ي˘هو م˘ير˘كلا

ديدعلاب ةباشصمو6102 ةنشس ذنم
اهشسفن دجتل ةنمزملا سضارمألا نم
ا˘ه˘ت˘ن˘باو ا˘ه˘لا˘ف˘طأا ة˘˘ق˘˘فر ةدر˘˘ششم
ةلوازم نم تمرح يتلا ةريغشصلا
ةشسردم˘ب  سسرد˘ت ي˘ه˘ف ا˘ه˘ت˘شسارد
ل˘˘ك را˘˘شضحإا˘˘ب تما˘˘قو ي˘˘˘لÓ˘˘˘شش
نأا لإا ا˘ه˘ن˘م تب˘ل˘ط ي˘ت˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا
متو اهلوق بشسح ةرقحلل تشضرعت

02 نينثلا موي   اهلزنم ميدهت

اهيدل دعي مل اذكهو0202 يفناج
مهتاحيرشصت بشسحبو اهيوأاي ىوأام
ىلإا سضعبلا رطشضا دقف ةديرجلل

ه˘˘تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ع˘˘شضو˘˘ل ل˘˘ح˘˘م ءار˘˘ك
لا˘ح و˘ه ا˘م˘ك  ه˘ل˘خاد˘˘ب سشي˘˘ع˘˘لاو
اهجو زو ةقلطم ةلفطل ما ةميطاف

ناكو اهتيب ميدهت مت سسبحلا يف
ا˘˘ه˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ىوا˘˘م˘˘لا عرا˘˘˘ششلا

اهل ءارك مت ني˘ن˘شسح˘م˘لا ل˘شضف˘بو
هيف نطق˘ت ي˘هو د˘يد˘حو˘ب˘ب ل˘ح˘م
ةايحلا طورشش يندا رفوت نود ايلاح
سصشصقلا فلتخت ادكهو ةميركلا

ى˘ق˘ب˘ي ن˘كل تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ة˘˘يا˘˘كحو
م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف كر˘ت˘ششم˘لا م˘شسا˘˘ق˘˘لا
ي˘ف ي˘لا˘ي˘ل م˘ه˘ئا˘شضقو  م˘˘هدر˘˘ششت
يف مهلافطأاو مهئاشسن عم  عراوششلا

ميدهت ببشسب ةماركلاو ةزعلا رئازج
˘مد˘عو بب˘˘شس نود˘˘ب م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كشس
مهو  قئل نكشس ىلع مهلوشصح
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ير˘˘˘شصم
طقاشست مغرو حوتفملا مهماشصتعا
ةياغ ىلإا انوروك ةحئاجو راطمألا
نكشسلا هاجتا مه˘ت˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست
تلقن دق تناك كلت ناف ةراششإÓلو
ير˘ي˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘˘شش ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘لا˘˘غ˘˘ششنا
اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ى˘لإا مر˘شصن˘م˘لا

ن˘كشسلا ر˘يزو˘ل˘ل يوا˘كشش عاد˘˘يإاو
مهايا نيد˘ششا˘ن˘م ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزوو
مهت˘ي˘شضق˘ل ل˘ح دا˘ج˘ياو ل˘خد˘ت˘لا˘ب
.قئل نكشس مهحنمو ةقلاعلا

   ديدحوبو برح يديصسب ةيوصضوفلأ مهتانكصس ميدهت دعب

ةيلولإ مامأإ اهلافطأإ ةقفر اهتليل يصضقت ةدرصشمو ةبوكنم  تÓئاع

اينونج اظاظتكإأ فرعت راظتنإ’أ تاعاق

ةصصاخلإ ةيبطلإ تإدايعلإ باحصصأإ
انوروكلإ نم ةياقولإ ريبإدت نومرتحي ل

ريبادت ةبانعب ةشصاخلا ةيبطلا تادايعلا باحشصأا سضعب مرتحي ل
ايجيردت ىشضرملل مهباوبأا اوحتف نأا دعب انوروك سسوريف نم ةياقولا
سضعب نأا «ةعاشس رخآا» رداشصم تفششك ثيح ةريخألا عيباشسألا يف
نم نوناعي نيذلا ىشضرملا فرط نم ريبك لابقإا فرعت يتلا تادايعلا
تادا˘ي˘ع ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ير˘كشسلا ءادو مد˘لا ط˘غ˘شضو بل˘ق˘˘لا سضار˘˘مأا
تاعاق يف ةمراع ىشضوف فرعت نذألاو فنألاو ةرجنحلا سضارمأا
تاعاقلاف ،انوروك سسوريف نم ةياقولا ريبادت مارتحا مدعو راظتنلا

هنأا امك ،نامألا ةفاشسمو دعابتلا اهيف مرتحي لو اهرخآا نع ةئلتمم
نيطلا ديزي امو ،تامامكلا نودتري ل نيذلا ىشضرملا نم ددع دجوي
سسوريفب مهتاباشصإا ةبشسنو نشسلا يف رابك سصاخششألا ةيبلاغ نأا وه ةلب

ةنراقم ةعانملا يف سصقن نم مهتاناعم ببشسب ادج ةعفترم انوروك
ةيداع ةفشصب ةياقولا ريبادت ءابطألا مرتحي لباقملاب ،سصاخششألا يقابب
لجأا نم يفاك ريغ ىقبي ءارجإلا اذه نكل ىشضرملا سصحف تاعاق يف

ةيبطلا تادايعلا يف نيلماعلا نيشضرمملاو ىشضرملا ةمÓشس نامشض
يف رهطملا «لاجلا» اورفوي نأا سصاوخلا ءابطأÓل نكمي امك ،ةشصاخلا
سسوريف راششتنا نم دحلاو ميقعتلا نامشض لجأا نم راظتنلا تاعاق
كلذك مرتحت ل يتلا ةيبطلا ليلاحتلا رباخم اشضيأا دجويو ،انوروك
دجوي ظحلا نشسحلو تقولا سسفن يفو مزÓلا لكششلاب ةياقولا ريبادت
انوروك سسوريف نم ةياقولا ريبادت اوعبتا نيذلا سصاوخلا ءابطألا

S¢.Q.ىشضرملا ةمÓشسو مهتمÓشس اونمشضي يكل اهريفاذحب

 ةزوعملأ تÓئاعلأ لهاك لقثي سسردمتلأ ةحنم فلم

ةيندملإ ةلاحلإ حلاصصمب ظاظتكإإ
 ةيلولإ تايدلبب

ربع مايلا هذه ةبانعب ةيرادلا عورفلاو ةيندملا ةلاحلا حلاشصم فرعت
قئاثولا جارختشسا ىلع كيبابششلا يف ظاظتكا ةيلولا تايدلب فلتخم
فلتخم ىلع قيدشصتلاو ةلاطبلا ، ةماقإلاو ، دÓيملا ةداهششك ةيرادلا
مشسوملل سسردمتلا تافلم ببشسب اهريغو يفرششلا حيرشصتلاك قئاثولا

يف ةيوبرتلا تاشسشسؤوملل عورشش دعب كلذو1202/0202 يشساردلا
نم نيشسردمتم لافطا اهل يتلا ةزوعملا تÓئاعلا تافلم لابقتشسا
ةيششع اهفرشص متي يتلا ةينماشضتلا ةحنملا هذه نم ةدافتشسإÓل لجا
نأا  ءايلوألا نم ديدعلا ىري لباقملا يف لبقملا يشسردملا لوخدلا
اذه يف نييعاد .مهلهاك لقثت سسردمتلا ةحنم فلمل ةقفرملا قئاثولا
تتاب ةرادلا ناو ةشصاخ ةبولطملا قئاثولا نم فيفختلا ىلا ددشصلا

يف لمعلا ريبادت نأا نيدكؤوم ةتمقرلاو ةنرشصعلا لئاشسو لكب ةزهجم
امك. ةيندملا ةلاحلا حلاشصم ىلع ظاظتكلا تلعج يحشصلا رجحلا
م˘هءا˘ن˘بأا ل˘ي˘ج˘شست ف˘ل˘م جار˘خ˘ت˘شسا ي˘ف ءا˘ي˘لوألا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا عر˘˘شش
قÓ˘ط˘نا ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م نÓ˘عا د˘ع˘ب ةر˘م لوأل ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘˘م˘˘لا

YÉO∫ GCe«ø.ةيشسردملا تÓيجشستلا

انوروك سسوريفو قرغلأ ديدهت مغر

ئطإوصشلإ ىلإإ نوللصستي نويبانعلإ
 يحصصلإ رجحلإ ريبإدت نورصسكيو

ئ˘طاو˘ششلا ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا ع˘ن˘م رار˘ق قر˘خ˘ب نا˘ب˘ششلا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ما˘˘ق
م˘غرو ،ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ه˘تذ˘خ˘تا يذ˘لا ة˘حا˘˘ب˘˘شسلاو
ديدعلا نأا لإا ةيرحبلا ةهجاولا ىلإا ةيدؤوملا ةددششملا ةينمألا تازيزعتلا

قطانم يف ةيرخشصلا ئطاوششلا ىلإا جولولا ةيفيك اودجو بابششلا نم
ةششاكع ،يبياطشش ،ربرب نيع ،تارقب داو رارغ ىلع ةبانع نم ةقرفتم
ى˘لإا نو˘ه˘جو˘ت˘ي ن˘م د˘جو˘ي ا˘م˘ك ،ىر˘خآلا ئ˘طاو˘ششلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لاو
ددع عفتراو ،ة˘ير˘ح˘ب˘لا براو˘ق˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب ة˘ير˘خ˘شصلا ئ˘طاو˘ششلا
،ةرارحلا ةجردل ريبكلا عافترلا ببشسب ةيشضاملا مايألا يف بابششلا

يحشصلا رجحلا ريبادتل مهرشسك دنع م˘ه˘تا˘ي˘ح˘ب نور˘ي˘ث˘كلا ر˘طا˘خ˘يو
مدعو طÓتخلا ببشسب انوروك سسوريفب ةباشصإلا رطخ ىلع ةدايزف
نوحبشسي مهنأل جودزم رطخلا نأاف رحبلا يف ةحابشسلاو دعابتلا مارتحا
تلامتحا ةدايز يف مهاشسيشس ام وهو ةشسورحم ريغ ئطاوشش يف
بابششلا نأا ىلع عامجإا دجوي هنأا مغرو ،قرغلا ثداوح ليجشست
ةبغرلا ديزت ةرارحلا ةجرد عافترا عمو ةينيتورو ةلمم عيباشسأا اوشضمأا
رهشش ةياهن دعب ةشصاخ هيفرتلا نكامأا نع ثحبلاو هزنتلاو جورخلا يف
ىلع ظافحلاو رذحلا يخو˘ت˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ي˘ي˘با˘ن˘ع˘لا نأا لإا نا˘شضمر
ةيرخشصلا ئطاوششلا ىلإا للشستلا نأا ةشصاخ مهئانبأا ةحشصو مهتحشص
عاطقلا زيكرت لظ يف ةرتفلا هذه يف مهيلع ريبك رطخ لكششي دق
بجيو ،انوروك سسوريف ةحئاج ةبراحم ىلع ةنوآلا هذه يف يحشصلا
يحشصلا رجحلا نأا ةشصاخ تÓئاعلا نم يعولاو سسيشسحتلا أادبي نأا

حيحشص لكششب همارتحا متي ولو يراجلا ناوج31 موي يهتنيشس
هانمتي ام وهو نيمداقلا نيعوبشسألا يف نيباشصملا ددع سضفخنيشس

مدعو كاردت˘شسلا ن˘كم˘ي ر˘ه˘ششأا3 يلاوح عييشضت دعب˘ف ،ع˘ي˘م˘ج˘لا

S¢.Q.يفايطشصإلا مشسوملا عييشضت

ةيدلبلأ لخدت لبق اهب أوماق يتلأ تاعصسوتلأ ةلأزإ’

«يام8»و «دوهيل ةنابج» ـب ةيراجتلإ تÓحملإ باحصصأل تإرإذعإإ هيجوت
¯hd«ó gô…

يدلبلا يبعششلا سسلجملا هجو
باحشصأل تاراذعإا ةبانع ةيدلبل
م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘˘م˘˘لا
يف ةلازإا فدهب كلذو اهتعشسوت
حلاشصم لخدت لبق تقو برقأا
امك ليقثلا داتعلاب ةلازإل ةيدلبلا
ل˘ه˘شسلاو م˘ير˘لا ي˘ح ي˘ف تل˘ع˘ف
ن˘م دد˘˘ع د˘˘كأا ثي˘˘ح ،ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
داو يي˘ح˘ب تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘شصأا

يام8»و «دوهيل ةنابج» بهذلا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم م˘ه˘نأا «5491
مرشصنملا عوبشسألا مهل تهجو

ة˘لازإا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ف˘شش تاراذ˘عإا
يتلا ةينوناقلا ري˘غ تا˘ع˘شسو˘ت˘لا
ةفشصرألا باشسح ىلع اهب اوماق
ه˘جو˘لا ه˘˘يو˘˘ششت ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘شستو
ىلإا نيتفل ،ةنيدملل يرشضحلا
ةلازإلا نيب مهتريخ ةيدلبلا نأا
نيبو تاعشسوتلا هذهل ةيعوطلا
تلآا لا˘م˘ع˘ت˘شسا ج˘ئا˘ت˘ن ل˘م˘ح˘˘ت
ن˘م ا˘م و˘هو ا˘ه˘ت˘لازإل لا˘غ˘ششألا
رئاشسخ سسف مهل ببشستلا هنأاشش
تاهجاو ررشضت لاح يف ةيدام
ةدع رورم مغرو اذه ،مهتÓحم
تاراذعإلا هذه هيجوت ىلع مايأا
سضفر م˘ه˘ب˘ل˘غأا نأا لإا ،را˘ج˘ت˘˘ل˘˘ل

ةيعاوط اه˘ت˘لازإاو ا˘ه˘ل لا˘ث˘ت˘ملا
هذ˘˘ه نأا˘˘ب ه˘˘ن˘˘م ادا˘˘ق˘˘ت˘˘˘عا كلذو
نوكت˘شسو ر˘م˘ت˘شست ن˘ل ة˘ل˘م˘ح˘لا
د˘ح ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ق˘با˘شسب ة˘ه˘ي˘˘ب˘˘شش
حلاشصم تنا˘كو اذ˘ه ،م˘هر˘ي˘ب˘ع˘ت
ذ˘ن˘م تعر˘شش د˘ق ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب
م˘يد˘ه˘ت ى˘ل˘ع ع˘ي˘˘با˘˘شسأا ة˘˘ع˘˘شضب
ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘م˘ل تا˘ع˘ي˘شسو˘ت
ل˘ق˘ت˘ن˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،م˘˘ير˘˘لا ي˘˘ح˘˘ب
دارم سشوديد يح ى˘لإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةيلمعلا يهو ي˘بر˘غ˘لا ل˘ه˘شسلاو
باحشصأا سضاع˘ت˘ما ترا˘ثأا ي˘ت˘لا
نيذلا ريخألا اذه يف كاششكألا
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘م سصي˘خار˘ت م˘ه˘˘يد˘˘ل

ةنشس02 ةبارق ذنم مهل تملشس

ثي˘˘ح ،م˘˘ه˘˘كا˘˘ششكأا ة˘˘ع˘˘شسو˘˘ت˘˘˘ل

ة˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘شصلا سصخر ن˘˘˘م˘˘˘شضت˘˘˘ت

سصيخرتلا ةيدلبلا نم ةملشسملا

لا˘غ˘ششألا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ل

عيشسوت ،لحملا ةفاظنب ةقلعتملا

ططخملا بشسح كششك ليدعتو

كلذو ة˘يد˘يد˘ح ة˘˘ي˘˘قاو ع˘˘شضوو

يتلا سصخرلا يف ءاج امل اقفو

«ة˘عا˘شس ر˘خآا» ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طا

تاططخمب ةقفرم تناك يتلاو

ا˘هز˘ج˘نأا ة˘ع˘شسو˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل

.نويرامعم نوشسدنهم

 ةمئاق نمصض نم سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملاب2 يح نكصسم0002  تانكصس نم نيديفتصسملأ نم تأرصشعلأ سسمأأ ةحيبصص مظن
نيبلاطمو ةئيهتلأ لاغصشأأ يف لطامتلاب ددنت تأراعصش نيلماح ةي’ولأ رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو ةبانع ةيدلبب نكصس0007 ـلأ

نم مهطخصسو مهرمدت نع نيربعمو مهيلحرتل دعوم ديدحتل ىوتصسم ىلع لوأ’أ لوؤوصسملأ هتفصصب يلأولأ لخدت ةرورصضب
.ليجأات مت انوروكلأ بصسصسب نكلو  ناصضمر يف مهيلحرت سضورفملأ نم ناك هناف ةبذاكلأ دوعولأ



¯ MƒQjá aÉQì
ةبانع يلاو يميرب نب لامج صسمأا ماق
نم يديارصس ةيدلبل ةيناديم ةرايزب
صضعب ىلع فو˘قو˘لاو ة˘ن˘يا˘ع˘م ل˘جا
فل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ع˘يرا˘صشم˘لا
ةيدلبل ة˘ع˘با˘ت˘لا ءا˘ي˘حألا و ق˘طا˘ن˘م˘لا
ةلوزعملا قطانملا صصخألاب يديارصس
رارغ ىلع لظلا  قطانمب فرعت ام وأا

نكامألا نم اهريغو يزيزوب وقطنم

ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا ع˘يرا˘صشم   ن˘˘يا˘˘ع ن˘˘يأا

صسأار ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا يد˘ل˘ب˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ةفاصسم ىلع تارقب داوو  ءارمحلا

عمج˘ت ز˘كر˘م ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا و م˘ل˘ك8

ادكو  زكر˘م يد˘يار˘صس تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘ف˘صصرألا عور˘صشم ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ن˘يا˘ع˘م

و ةينطولا تابختنملا عمجتل لباقملا

اث زاجنا عورصشم دقفت ىلإا ةفاصضإلاب

عم زكرم يديارصسب006–002  ةيون

عورصشم بناج ىلاو  صضرعلا ميدقت
ي˘ح˘صصلا فر˘صصلا تاو˘ن˘ق د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
و  برصستلا صضوحو غووديا يحل
يحصصلا فرصصلا تاونق ليهأات ةداعإا
ةكبصش ليهأات ةداعإا ادكو غوديا يحل

ديدجتو5491 يام8 يحل ريهطتلا
خوي˘صش يداو ةرد˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا ع˘م˘ج˘م
جÓ˘ع˘لا ة˘عا˘ق ة˘ن˘يا˘ع˘مو  يد˘يار˘˘صسب
و ربرب نيع ئطاصش ةئيهتو يزيزوبب
نيع يورقلا قيرطلا ديبعتو حÓصصإا

تانامورب جÓعلا ةعاق  ةئيهتو ربرب

ةرا˘نإلا ع˘˘ي˘˘صسو˘˘تو ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا و

و ةلقلابو   تاناموربdel   ةيمومعلا

نيع هايملل يعيبطلا عب˘ن˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت

هايملا ة˘كب˘صش اد˘كو ة˘ل˘ق˘لا˘ب با˘ط˘صش

صصيلخت لجا نم برصشلل ةحلاصصلا

ة˘مزا ةا˘نا˘ع˘م ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كصس

ها˘ي˘م˘لا ع˘يزو˘˘ت بد˘˘بد˘˘تو صشط˘˘ع˘˘لا

.برصشلل ةحلاصصلا

¯ U°Édí.Ü
ريوطتو ةيقرت ةيعمج صسمأا  تمظن
ة˘˘˘لو˘˘˘ف˘˘˘طو با˘˘˘ب˘˘˘صشلا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن
ةيعمج عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب   ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا
ةلفاق   ةبانع ةيلول ةيفاقثلا صسواطلا
صسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل  ة˘ي˘صسي˘صسح˘˘ت

تقلطنا يتلاو91-ديفوك– انوروك
يمصشاهلا يفاقث˘لا ز˘كر˘م˘لا ما˘مأا ن˘م
عراوصش فلتخم تباج دقو ليعامصسإا

ةنيدملا طصسو ةياغ ىلإا ةبانع ةنيدم
ديعل يملاعلا مويلا ءاي˘حإا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب

لك نم ناوج1ل فداصصملا ةلوفطلا

ا˘ه˘ط˘صشن ة˘˘ل˘˘فا˘˘ق˘˘لا نأا ثي˘˘ح  ة˘˘ن˘˘صس
باعلا صضرع لÓخ نم نيجرهملا
ميدقت بناج ىلإا تاصصقرو ةينوهلب
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘صسم
صسوريف نم ةيا˘قو˘ل˘ل  ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا

ةفصصب رئازجلا حاتجا  يذلا انوروك
ملاعلا لود يقاب رارغ ىلع ةصصاخ
مت ا˘م˘كو ي˘م˘لا˘ع ءا˘بو ه˘نا را˘ب˘ت˘عا˘ب

ةيقاولا تاعانق عيزوت ةلفاقلا لÓخ
را˘˘طإا ي˘˘ف ءاد˘˘˘ترÓ˘˘˘ل   لا˘˘˘ف˘˘˘طأÓ˘˘˘ل
اده نم ةياقولل ةيزارتحلا تاءارجإلا
قيلع˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب و  صسور˘ي˘ف˘لا

صسيصسحتل عراوصشلا ربع تاقصصلم

صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
تاءار˘˘جإلا˘˘˘ب ماز˘˘˘ت˘˘˘للا ةرور˘˘˘صضبو
ءاد˘ترا˘ك ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘يزار˘ت˘˘حلا
د˘عا˘ب˘ت˘لا  و تا˘ما˘˘م˘˘كلاو ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألا
اد˘ي˘ج ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا ل˘˘صسغو  يد˘˘صسج˘˘لا
دقف صصوصصخلا ادهب و  نوباصصلاب
ة˘صسي˘ئر د˘˘ما˘˘ح ن˘˘ب ة˘˘يرو˘˘ح تد˘˘كأا

تا˘طا˘صشن ر˘يو˘ط˘تو ة˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج
اهنأاب لب˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘لو˘ف˘طو با˘ب˘صشلا

يف لمعلاو نطولا ةمدخل ةدعتصسم
ءاوصس دÓبلا  اهب رمت يتلا فرظلا اده
ىتح وأا تامظنملا وأا تايعمجلا عم
هده ىلع بلغتلا  ةياغ ىلإا صصاخصشأا

تماق دقف لاجملا اده يفو  ةحئاجلا

تامامكلا ةطايخ ةردابمب ةيعمجلا

دح ىلاو نينطاوملا ىلع اهعيزوتو

0001 ن˘م ر˘ث˘˘كا   ة˘˘طا˘˘خا م˘˘ت نلا

ربع نينطاوملا ىلع عيزوتو ةمامك

ىلعو عراوصشلاب ةراملاب نينطاوملا

تاءا˘˘صضف˘˘لا و  قاو˘˘صسألا ىو˘˘ت˘˘˘صسم

مت ةلوفطلا ديع  ةبصسانمبو ةيراجتلا

لافطألا˘ب ة˘صصا˘خ تا˘ما˘م˘ك ة˘طا˘ي˘خ

ةيعمجلل ةصصاخلا تايناكملاب  ادهو

.تاعوطتملا تاطايخلا ةمهاصسمبو

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج
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ضسؤمانلإ ةبراحمو ئطإؤششلإ فيظنت

 يفيشصلا مشسوملل ابشسحت اهتاريشضحت فثكت ةيدلبلا

  ةينإديم ةنياعم ةرايز راطإإ يف

يديارشس ةيدلبب لظلا قطانمب عيراششم ةدع دقفتي يلاولا

  ةلؤفطلل يملاعلإ مؤيلل ءايحإإ

انوروك نم ةياقولل  ةيشسيشسحت ةلفاق ميظنت

ىلإإ ةيدؤؤملإ كلاشسملإ فيظنتو ةئيهت لÓخ نم،0202 يفيشصلإ مشسؤملل ريشضحتلإ جمانرب ةبانع ةيدلب حلاشصم لشصإؤت
ةبانع ةيئ’ؤلإ ةشسشسؤؤملإ عم قيشسنتلاب، ضسماخلإ يرشضحلإ عاطقلإ حلاشصم تماق ثيح.اهطيحمو ئطإؤششلإ لخإدم  ،ئطإؤششلإ

.رإدفلب ئطاشش لخدم فيظنتو ةئيهتب ةعمجلإ مؤي

ةي’ؤلإ ةمشصاعب ةلثامم ةيلمعو

ةيدلبلا زكرم لخدم دنع ةعشساو ةفاظن ةلمح
ةلمح صسمأا ةبانع ةيلوب ينوبلا ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا صسلجملا قلطأا

ةريظح ةهج نم يصسيئرلا ةيدلبلا زكرم لخدم نم تقلطنا ةعصساو ةفاظن

رارغ ىلع داتعلا عاونأا فلتخمو لامعلا تارصشع ريخصست مت ثيح ،ةيدلبلا

قÓطإا عم يزاوتلاب كلذ يتأاي ثيح ،تايافنلا عفرو صشيصشحلا زج تلآا

ةيدلبلا ةرغث تدصس ةيعوطت تايلمع زكرم ينوبلا ناكصس نم ديدعلا

يف ،اهيف نونطقي يتلا ءايحألا نييزتو ةييهت ،فيظنت لÓخ نم كلذو

ةيلمع ةبانع ةيدلب قÓطإا ىلع صسمأا »ةعاصس رخآا» تفقو ،ةلصص يذ قايصس

لامعلا تارصشع ريخصست لÓخ نم كلذو اهلخادم ىوتصسم ىلع فيظنت

.صشئاصشحلاو تايافنلا عاونأا فلتخم عفر فدهب كلذو

h.g`

:نؤخرشصيو لخدتلاب تاطلشسلإ نؤبلاطي ةزإرخ ناكشس

«؟ انÓك سسومانلا متنأا نيأا»
يتلا ةينعملا تاطلصسلا نم ديدصشلا مهصضاعتما نع ةزارخ يح ناكصس ربع

يفو ةرتفلا هذه لÓخ تاديبملا صشر لجأا نم تاجرخ ةجمربب مقت مل

ريبكلا راصشتنلا نم لقألا ىلع ليلقتلا لجأا نم ةيصضاملا عيباصسألا

هذه نأا »ةعاصس رخآا» ـل ناكصسلا فصشكو ،يحلا يف صسومانلل عيظفلاو

يحلا اهنم يناعي يتلا صصئاقنلا نم ديدعلا ىلإا فاصضت ءادوصسلا ةطقنلا

عقوتي هنأا ةصصاخ نكمم تقو برقأا يف لخدتلاب تاطلصسلا نم اوبلاطو

مل مهنأا نورخآا فاصضأاو ،فيصصلا لصصف يف صسومانلا ددع فعاصضت

ةقطنملا نأا ةصصاخ تاديبملا صشر تايلمعب مايقلا مدع ببصس اومهفي

مهئادن ىقلي نأا اونمتو تاونصس ذنم صسومانلل ريبكلا راصشتنلاب ةفورعم

.نيلوؤوصسملا نم ةلاعفو ةعيرصس ةباجتصسا

S¢.Q 

لظلإ قطانم نمشض فنشص

 قيلÓعل يفيرلاو راجحلا قيرط ديبعت ةداعإا
جاح ينوبلا ةيدلبب ةيلحملا ةيمنتلاو لاغصشلاب فلكملا بئانلا صسمأا نلعأا

يح ناكصس ةدئافل ةيومن˘ث ع˘يرا˘صشم˘ل ة˘ب˘ير˘ق ة˘قÓ˘ط˘نا ن˘ع ر˘ي˘هز را˘م˘ع

عورصشملا ناف نينثإلا صسمأا  ردصصملا بصسحو.  ينوبلا ةيدلبب قيلÓعل

يخو65 مقر يئلولا قيرطلا نيب طبارلا قيرطلا ليهأات ةداعإا يف لثمتي

ددصصلا اذه يفو.ط/م0021 ةحاصسم ىلع قيلÓعل يفير تمصس881

دبع نودعصس نب ينوبلا ةيدلبل يدلبلا يبعصشلا صسلجملا صسيئر نلعأا

يتلا ةيومنثلا ةيلمعلا هذه صصخت ةراصشتصسا ءارجإا نع صسمأا ديجملا

لظلا قطانم نمصض فنصصملا قيلÓعل يح ناكصس ىلع ةلزعلا كفاصس

طبرلا رارغ ىلع ةيومنث عيراصشم نم يفير نكصس881 يح دافتصسأا ثيح

.يحصصلا فرصصلا تاونقو زاغلاو ءابرهكلاو ءاملا تاكبصشلا فلتخمب
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ةئيبلإ ةيريدم رقم ىؤتشسم ىلع ضضورعلإ عدؤت

لÓغتشسإل زايتمإلا حنمل ةراششتشسإا

ريششع نيعب ةطشسوتملا ةقيدحلا
ـب ةقلعتم ةراصشتصسا نÓعإا نع صسمأا ةبانع ةيلول ةئيبلا ةيريدم تنلعأا

ةنئاكلا ةيطصسوتملا ةيرصضحلا ةقيدحلا لÓغتصسا و رييصستل زايتملا حنم

طورصشلا رتفد بحصسي و ، ةبانع ةيلو ةبانع ةيدلبب ،ريصشع نيع ةقطنمب

ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع صضور˘ع˘لا عدو˘ت و

نم اءادتبا ةبانع ةيدلبب يئاوهلا دعصصملا لباقم برح يديصسب ةدجاوتملا

نم طورصشلا رتفد بحصسيو0202/60/70 ةياغ ىلا0202/60/10 موي

ةئيبلا ريدم ىلا صضورعلا لصسرتو نينثلا  صسما موي نم ةئيبلا ةيريدم

مهصضورعب نيمزلم نيدهاعتملا ىقبيو قلغم فرظ يف فلملا عصضويو

ريصضحت ةدم ىلإا ةفاصضإلاب رهصشأا3 ةدمل صضورعلا عاديإا ةرتف يف

ة˘خ˘ل˘ث˘م˘لا فر˘ط ن˘م ةدد˘ح˘م˘لا ة˘فر˘ظألا ح˘ت˘ف خ˘يرا˘˘ت بصسح صضور˘˘ع˘˘لا

       .ةدقاعتملا
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يرصضحلا عاطقلا حلاصصم مهرودب
ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا را˘طإا ي˘فو ، ع˘˘بار˘˘لا
ىل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ءادو˘صسلا طا˘ق˘ن˘لا

تما˘ق، طا˘ق˘ن˘لا ن˘م دد˘ع ىو˘ت˘˘صسم
يح ىوتصسم ىلع فيظنتلا لاغصشأاب
ماكرلا عفرو ةلازإا  عم ارافيغ يصشت
ىوتصسم ىلع ةرصشتنم˘لا ة˘ما˘م˘ق˘لاو
نا˘كم˘لا بنا˘ج˘ب صصخألا˘بو ي˘˘ح˘˘لا
د˘يد˘ج˘لا ر˘ق˘م˘لا ءا˘ن˘ب˘ل صصصصخ˘م˘لا

.ع˘˘˘بار˘˘˘لا ير˘˘˘صضح˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
دقف تاقرطلا د˘ي˘ب˘ع˘ت صصو˘صصخ˘بو
نييصضاملا نيمويلا لÓخ تقلطنا
ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع لا˘˘غ˘˘صشألا
نيع يح و ةردصسوب يح نيب طبارلا

30 برا˘ق˘ت ة˘فا˘صسم ى˘ل˘ع دو˘ه˘صشلا

ةلثمتملا ةيناثلا ه˘ت˘ل˘حر˘م ي˘ف ،م˘ل˘ك
يحصصلا فرصصلا ةكبصش زاجنإا يف
،قير˘ط˘لا زا˘ج˘نإا ي˘ف عور˘صشلا ل˘ب˘ق
ديبعت عورصشم لاغصشا تقلطنا امك
ىلإا يدؤوملا ينوبلا ةعماج قيرط

تاذ يف،32 مقر يئلولا قيرطلا

م˘˘صسو˘˘م˘˘ل ار˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘تو قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا

ة˘برا˘ح˘م ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت فا˘˘ي˘˘ط˘˘صصلا

غلابلا صسومانلاو صسو˘ما˘ن˘لا تا˘قر˘ي

ةبانع ةيدلب حلاصصم تلخدت ثيح

ي˘˘˘ح ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع صسما لوا

رحبلا ةهجاو ن˘كا˘صسم ،نو˘ط˘ن˘صسي˘ل

عرا˘صش كلذ˘كو ة˘بور˘خ˘لا ن˘كا˘˘صسم

، ن˘˘˘كصسم005 ءا˘ي˘حأا .يزا˘˘غو˘˘ب

،ويصساق نيملعملا يح23 ويصساق

ةع˘با˘ت˘لا ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لا ةرا˘م˘ع42

تارامع اذكو رامع يبرح ةصسردمل

تنا˘كو .ورا˘كا˘˘ف و˘˘تا˘˘صش لاد˘˘م˘˘صسا

تماق دق كلذ لبق ةيدلبلا حلاصصم

يلع ةينوناق ريغ تاعصسوتلا ةلازإاب

ربتعت يتلا ةروثلا ةحاصس ىوتصسم

نيفا˘ط˘صصم˘لا و ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ل˘ب˘ق

ى˘لإا ة˘فا˘صضا ف˘ي˘صصلا ل˘صصف لÓ˘خ

رار˘غ ى˘ل˘ع ىر˘خألا ءا˘ي˘حألا د˘يد˘ع

 .دارم صشوديدو ميرلا

عايشض نع نÓعإا
ليلخ فيطلؤب ديشسلإ نلعي

لمحي يذلإ تاكيششلإ رتفد عايشض نع
باشسحلإ مقر

9208022000041024400

apCيرئإزجلإ يبعششلإ ضضرقلإ
ؤهف هيلع و0202 يام22 مؤي كلذ و

هل لامعتشسإ يإ نم أإربتي

 ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 يقاوبلا مأا ةيلو
 يقاوبلا مأا ةرئاد
يقاوبلا مأا ةيدلب
ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا ةيريدم
تايعمجلا بتكم
40/0202 : مقرلا

 ةيدلب ةيلحم ةيعمج ءاششنإا
راهششإلا لشصو

اميشس ’ تايعمجلاب قلعتملإ2102 يفناج21 يف خرؤؤملإ21/60 نؤناقلإ ماكحأ’ اقبط
 : ةامشسملإ ،هنم81 ةداملإ

يقإؤبلإ مأإ ةيدلب – لبج نبإ ذاعم دجشسمل ةينيدلإ ةنجللإ ةيعمج
31/10/0202 : خيراتب10/0202 : فلملإ عإديإإ خيراتو مقر

82/50/0202 : خيراتب40/0202 : مقر تحت ةدمتعملإ

لامك قÓع : ضسيئرلإ
 يقإؤبلإ مأإ –32/90/8791 :دÓيملإ ناكمو خيرات
 – يقإؤبلإ مأإ – باطخلإ نب رمع يح لبج نبإ ذاعم دجشسم : رقملإ
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ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
سسارهأا قوشس: ةيلو
سسيردا دلوأا: ةرئاد
ةنازلا نيع: ةيدلب
ةماعلا نوؤوششلاو ميظنتلا بتكم
002/0202:مقرلا

يراهششإا جذومن
ةيلحم ةيعمج ءاششنإا

يفناج21 ـل قفإؤملإ3341 ماع رفشص81 يف خرؤؤملإ60/21 مقر نؤناقلإ ماكحأ’ اقبط
مت دقل هنم01 مقر ةداملإ اميشس ’ يعامتج’إ عباطلإ تإذ تايعمجلاب قلعتملإ2102
:ةامشسملإ ةيعمجلإ ءاششنإإ
رؤت’ يح حتفلإ دجشسمل ةينيدلإ ةيعمجلإ

ةنإزلإ نيع ةيدلب
952 : مقر تحت ةدمتعملإ

81/30/0202 : خيراتب

دإرم ةوإرق : ضسيئرلإ
.ةنإزلإ نيع ةيدلب باطخلإ نب رمع دجشسم : رقملإ
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 ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
 ةبانع ةيلو
 ةماعلا نوؤوششلا و ميظنتلا ةيريدم
 تاعزانملا و ةينوناقلا نوؤوششلا ةحلشصم
 ةبقارملا ةريششأات
0202 سسرام62: خيرات

095 مقر

 ةئيبلا ةيريدم
ليؤحتل ةدحو ءاششنإ’ قلعتملإ عورششملإ لؤح يمؤمع قيقحت حتف نمشضتي  يف خرؤؤملإ466 مقر رإرق
ةيكلم ةعؤمجمل92 ةشصحلإ مقر قيلÓعل يراجتلإ طاششنلإ ةقطنملإ ىمشسملإ ناكملاب ةنئاكلإ ديدحلإ

.رؤنلإ دبع يواشش نب ديشسلإ ةدئافل ةبانع ةي’و ينؤبلإ ةيدلب90 مشسقلإ نم251 مقر
ةئيبلإ و ةيمؤمعلإ ةواقنلإ و ةفاظنلل يشسيئر ضشتفم ةديحو طإرخ /  ةديشسلإ نيعي: ةيناثلإ ةداملإ

نم فلختشسي اهب لؤمعملإ تاميظنتلإ و نينإؤقلل اقبط و رربملإ بايغلإ ةلاح يف و ققحم ظفاحمك
رقم نم ذختت ، ةئيبلإ و ةيمؤمعلإ ةواقنلإ و ةفاظنلل يشسيئر ضشتفم ةيم’ يرمعلب / ةديشسلإ فرط

.هل إرقم ينؤبلإ ةيدلبل يدلبلإ يبعششلإ ضسلجملإ
يف رإرقلإ إذه قيلعت خيرات نم ءإدتبإ كلذ و امؤي51رششع ةشسمخ ةدمل قيقحت حتفي: ةثلاثلإ ةداملإ

. ينؤبلإ ةيدلبل يدلبلإ يبعششلإ ضسلجملإ رقم
لجشسي نأإ إءاشسم03:61 يلإ03:31 نم و احابشص00:21 يلإ03:8 نم  لمعلإ تاعاشس لÓخ رؤهملل نكمي
. ينؤبلإ ةيدلب ىؤتشسم يلع عشضؤي هيلع رششؤؤم و مقرم لجشس يف هتاظحÓم

ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
يقاوبلا ما ءاشضقلا سسلجم
91/20310 /لودجلا مقر

نوركف نيع ةمكحم
02/66000/سسرهفلا مقر 

ةرشسألا نوؤوشش مشسقلا
02/10/51/مكحلا خيرات

رجحلاب مكح
Óكشش ىؤعدلإ لؤبق لكششلإ يف ايرؤشضح ايئإدتبإ اينلع ةرشس’إ نوؤؤشش اياشضق يف اهلشصف لاح ةمكحملإ تمكح
ةنامإ ىدل ةعدؤملإ دمحإ يشسيمخ بيبطلإ ريبخلإ فرط نم ةزجنملإ ةيبطلإ ةربخلإ دامتعإ عؤشضؤملإ يف

ريد هيلع  ىعدملإ ىلع رجحلاب مكحلإ ةجيتنلابو114/91/ مقر تحت51 /9102/21 خيراتب ةمكحملإ طبظ
ني˘ي˘ع˘ت ع˘م ةدؤ˘ع˘شسم ة˘عر˘تؤ˘ب ه˘م’و قورز ه˘ي˘ب’  نور˘ك˘ف ن˘ي˘ع˘ب6491 ضضرتفم خيراتب دؤلؤ˘م˘لإ ي˘شسم˘خ˘ل
اهمإو رهاطلإ اهيب’ يقإؤبلإ  مإ ةي’و نوركف نيعب1691/01/41 خيراتب ةدؤلؤملإ ةدح كودكد  ةيعدملإ

ببشس لإوز ةياغ ىلإ ةيلاملإو ةينؤنقلإو ةيرإد’  هنوؤؤششب مايقلإو  هتياعرل هيلع امدقم ةدؤغز كودكد
يف ايعإرم  هلامو هشسفن ىلع ضصيرحلإ لجرلإ فرشصت هيلع رؤجحملإ لإؤمإ يف فرشصتم نؤكي نإ ىلع رجحلإ

يشضاقلإ نذأاتشسي نإ مدقملإ ىلع. ماعلإ نؤناقلإ تايشضتقمل اقبط ’وؤؤشسم نؤكيو هيلع رؤجحملإ ةحلشصم كلإذ
,ةشصاخلإ ةيمه’إ تإذ ت’ؤقنملإ عيب ةحلاشصملإ ءإرجإو هنهرو هتمشسقوراقعلإ عيب  : ةيلاتلإ تافرشصتلإ
ةدمل هيلع رؤجحملإ راقعراجيإ ةكرشش يف ةمهاشسملإ وإ ضضإرتق’إوإ  ضضإرقاب هيلع رؤجحملإ لإؤمإ رامثتشسإ

ةلاحلإ  طباشض رمإو ةينطؤلإ دئإرجلاب مÓعÓل مكحلإ إذه ضصخلم رششنب رم’إو عم تإؤنشس ثÓث نع ديزت
فيراشصملإ يعدملإ ليمحت هيلع رؤجحملإ دÓيم ةداهشش ضشماهيلع مكحلإ إذهب ريششاتلاب ةشصتخملإ ةيندملإ
ةشسلجلاب إراهج هب حشصفإو مكحلإ ردشص إذل جد054ب ةردقملإ ةؤعدلإ ليجشست مشسر اهيف امب ةيئاشضقلإ
.طبشضلإ ةنيمإو ضسيئرلإ نم لك هاشضمإ هتحشصلو هÓعأإ نيرؤكذملإ ناكملإو نامزلاب ةدقعنلإ ةينلعلإ
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ةركشسب داحتا

““نمثلا عفدي نأا هيلع أاطخأا نمو دهاسشك يتوسصلا بيرسستلا ةيسضقل تيعدتسسا““ :يسسيع نب
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ر˘شصن تي˘ب ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘شصم تد˘كأا
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك م˘˘˘˘ها˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا نأا ياد ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسح

ةيئاشضق ةوعد عفر ررق دق ،يدوعشس
بلاط ثيح ،يلريمز دلو ةوخإ’ا دشض
طاششن لوح قمعم قيقحت حتفب اذه
م˘غر ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ظو˘˘ف˘˘ح˘˘مو ر˘˘ي˘˘ششب
ه˘˘ت˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسا ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘ه م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت
يدا˘ن˘لا نوؤو˘شش ر˘ي˘ي˘شست ن˘م ة˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
يدوعشس دعو˘ت ا˘م˘ك ،ي˘شضا˘م˘لا ف˘ي˘شصلا

ذاق˘نإاو ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لا˘ب
،ناوأ’ا تاو˘ف ل˘ب˘ق ه˘ب˘شسح ة˘ير˘شصن˘لا

تقو ي˘ف ثد˘ح˘˘ت د˘˘ق نا˘˘ك يذ˘˘لا و˘˘هو
يف لشصحت تازواجت ةدع نع قباشس
،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘م .ي˘م˘شصا˘ع˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
يلودلا زكرملل يمشسرلا عقوملا رششن
تايرودلا ةمئاق ،ةيشضايرلا ةشساردلل
نيبردملل اكÓهتشسا رثكأ’ا ةيدنأ’او
ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ،ملاعلا يف

تد˘˘ه˘˘شش ثي˘˘ح،5102-9102 نيب
نمو ،ةيرئازجلا قرفلل ايوق ادجاوت
ل˘ت˘حا يذ˘لا ياد ن˘ي˘شسح ر˘شصن ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب
ي˘˘ف ،ن˘˘ير˘˘ششع˘˘لاو سسما˘˘خ˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
رار˘ق˘ت˘شس’ا با˘ي˘غ د˘كؤو˘ت تا˘ي˘˘ئا˘˘شصحإا

ي˘فو .يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘˘لا ن˘˘ع
““ة˘ير˘شصن˘لا““ م˘شسا˘ق˘ت ،ة˘ل˘˘شص يذ قا˘˘ي˘˘شس
ىلع ثلاثلا زكرملا ةنيطنشسق بابشش
عم دقاعتلا ثيح نم يلحملا ديعشصلا
ف˘˘لا˘˘شس ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ ،ن˘˘ي˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا

،9102و5102 ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م يأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لا
ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘م ع˘˘˘برأا لد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب كلذو
د˘˘ع˘˘ت ذإا ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت د˘˘حاو˘˘لا م˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لا

ىل˘ع ل˘˘ي˘˘لد ل˘˘شضفأا با˘˘هذ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م

ىل˘ع ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘برد˘م بقا˘ع˘˘ت˘˘ب ،كلذ

لك امه ،طقف ءاقل51 يف ليكششتلا
ر˘˘˘شضخ˘˘˘ل ه˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خو نا˘˘˘مر ي˘˘˘˘قزرأا ن˘˘˘˘م

تف˘˘˘ط ،ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو .ي˘˘˘لا˘˘˘ج˘˘˘ع
ة˘ي˘شضق لو˘ح ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘˘شسوو ياد ن˘˘˘ي˘˘˘شسح ر˘˘˘شصن
تذ˘خأا ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘˘ه’د ي˘˘لا˘˘ي د˘˘م˘˘ح˘˘م
،ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘شسأ’ا ي˘ف ر˘˘خآا ىح˘˘ن˘˘م
ىل˘ع ي˘نا˘ت˘يرو˘م˘لا ي˘لود˘لا ماد˘قإا ر˘˘ثإا
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘˘تا

ةر˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ىل˘˘عأا ىو˘˘ت˘˘شسم ىل˘˘˘ع
ي˘ف Ó˘مأا ،““ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا““ ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا
بشسح˘بو .مو˘شضه˘م˘لا ه˘˘ق˘˘ح ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
ىو˘ت˘شسم ىل˘ع ه˘ب لو˘م˘ع˘˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

نإاف ،مدقلا ةركل ةيلودلا ةيداحت’ا
˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ةر˘˘ب˘˘ج˘˘م ““ة˘˘ير˘˘شصن˘˘˘لا““

ىل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘شصح˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شسر بل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ب
يف طبشضلاب ثدح ام وهو ،تايثيحلا
رودشص تلت يتلا ىلوأ’ا مايأا ةرششعلا
ىل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا ىشضا˘غ˘ت و˘لو ،م˘ك˘˘ح˘˘لا

هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘شش ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘شست
م˘ك˘ح˘لا نإا˘ف ،ا˘˘هد˘˘عو˘˘م ي˘˘ف ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا
لا˘ج˘م ’و ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ف˘˘شصب م˘˘شسر˘˘ي˘˘شس
ن˘ع ا˘مأا ،Ó˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسم ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘شسارد˘˘ل
ىل˘ع لو˘شصح˘لا ي˘ل˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا

دلو ةرادإا ناكمإا˘ب ،ة˘ي˘شضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
نو˘ك˘ت˘شسو ر˘خآا ف˘ل˘˘م داد˘˘عإا ي˘˘لر˘˘ي˘˘مز
ةلمعلاب ةيلام ةميق عفد ىلع ةربجم

ا˘م˘ك ،وروأا ف˘˘لأا22 اهردق ةب˘ع˘شصلا
م˘ه˘م ر˘مأا ن˘ع ة˘بر˘ق˘˘م ردا˘˘شصم تف˘˘ششك
يدانلا قاهرإاو ةيشضقلا ميخشضتل ىدأا

ر˘يد˘م˘لا تن˘ع˘ت ،م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘قورأا ي˘˘ف
ولح˘ل دار˘م يدا˘ن˘ل˘ل ق˘ب˘شسأ’ا ي˘شضا˘ير˘لا
بتاور د˘˘يد˘˘شست سضفر ن˘˘ي˘˘ح ،كاذ˘˘نآا

نويلم063 ـب ةردقملاو ةقلاعلا يلاي
.از˘ها˘ج نا˘ك كشصلا نأا م˘غر ،م˘ي˘ت˘ن˘شس
ةدد˘ه˘م نو˘ك˘ت˘شس ة˘ير˘شصن˘لا نأا ر˘كذ˘يو
ي˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ب

ثÓ˘˘ث˘˘ل تا˘˘باد˘˘ت˘˘˘ن’ا ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘مر˘˘˘ح
ىلإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘˘م ل˘˘˘حار˘˘˘م

ة˘˘يو˘˘شست ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإاو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تا˘˘˘مار˘˘˘غ
.يه’د يلعي اهبع’ تاقحتشسم
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ليعام˘شسإا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ه˘ج˘ت˘ي
يشسإا هيدان عم رارمتشسإÓل ،رشصان نب
تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘ُم˘˘لا م˘˘غر اذ˘˘˘هو ،نÓ˘˘˘ي˘˘˘م
،ار˘˘خؤو˘˘م ه˘˘ت˘˘ل˘˘شصو ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لا

ة˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘ي˘ف˘ح˘˘شص ردا˘˘شصم ترا˘˘ششأاو
ير˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس˘˘˘˘ُ̆م نأا˘˘˘˘˘ب ،ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ثإ’ا سسمأا
ديدجلا يوقلا لجرلاو يرينوشسورلا

نوشضفار كيك˘نار ف˘لار ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف
،دعاشصلا مجنلا ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا ةر˘ك˘ف˘ل
ل˘˘شصو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،ف˘˘قو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘جو
يدراب˘مو˘ل˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘خاد ع˘ي˘م˘ج˘لا
ىرشسُيلا مدق˘لا بحا˘شص نأا˘ب ة˘عا˘ن˘ق˘ل
نكمي ’و لبقتشسُملا لثمي ةيرحشسلا
دد˘حو ،ة˘لو˘˘ه˘˘شسب ه˘˘ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘ت˘˘شسإ’ا
ةرداغمل هطورشش ،يرئازجلا يلودلا
˘ما˘م˘شضن’او ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن

ةمت˘ه˘م˘لا ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأ’ا د˘حأ’
ة˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م بع˘˘˘ل ي˘˘˘هو ،ه˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ب
نم فاك تقو نامشض اشضيأاو ،ةيبوروأا
““ر˘˘شضخ˘˘لا م˘˘ج˘˘ن د˘˘ع˘˘يو .بع˘˘ل˘˘لا ل˘˘جأا
يبع’ لشضفأا نم رشصان نب ليعامشسإا

مت يذلا يوركلا مشسوملا يف نÓيم
سسوريف ببشسب ايلاطيإا يف هديمجت
ي˘شضق˘ي ه˘نأا م˘˘غر ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك

د˘˘ع˘˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م لوأ’ا ه˘˘˘م˘˘˘شسو˘˘˘م
نم ًا˘مدا˘ق ي˘شضا˘م˘لا ف˘ي˘شصلا ه˘لا˘ق˘ت˘نا
طشسولا بع’ ثدحتو .يلوبمإا يدان
ن˘ع ““ي˘˘ف ي˘˘ت نÓ˘˘ي˘˘م““ ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ل با˘˘ششلا

لثم ريبك دا˘ن سصي˘م˘ق ل˘م˘ح˘ب هر˘خ˘ف
رثكأ’ا ربتعُ̆ي يذ˘لا ،““ير˘ي˘نو˘شسور˘لا““

7) ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا يرود بق˘˘ل˘˘ب ًازو˘˘ف
لاير ينابشسإ’ا قÓمعلا دعب ،(تارم

ليعا˘م˘شسإا نا˘كو ،(ةر˘م31) د˘يرد˘م

ف˘ط˘خ د˘ق ،(ًا˘ما˘ع22) ر˘شصا˘˘ن ن˘˘ب

9102 ايقيرفأا ممأا ةلوطبب ءاوشضأ’ا
را˘ي˘ت˘خا ّم˘ت ذإا ،““ر˘شضخ˘لا““ ع˘˘م ر˘˘شصم˘˘ب
ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘˘لا˘˘˘ب بع’ ل˘˘˘شضفأا
““ءار˘ح˘شصلا ي˘برا˘ح˘م““ زو˘ف ي˘ف م˘ها˘شس

ام وهو ً،اماع03 ذنم دوقفملا جاتلاب
ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل نÓ˘ي˘˘م ةرادإا˘˘ب ل˘˘ّج˘˘ع
ة˘يد˘نأ’ا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ف˘˘ط˘˘خو
عشضوو .همشض يف بغرت تناك يتلا
سسيرا˘ب ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن
نم برتقي ايلام افÓغ نامرج ناشس

ن˘ب باد˘ت˘نإ’ ،وروأا نو˘ي˘ل˘م52 مقر
ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسو˘ت˘م ط˘ب˘تر˘يو .ر˘˘شصا˘˘ن

عم (ة˘ن˘شس22) رشصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإا
،د˘ق˘ع˘ِب ي˘لا˘ط˘يإ’ا ي˘شسآا نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن

يشضقنتو9102 فيشص هتّدم تأادب

4202. ناوج نم03 ـلا يف

رئازجلا ةيدولوم

““لابرغلا دمحم““ اهمسسا ديمعلا تيب يف ىرخأا ةلبنق
رئازجلا ةيدولوم تيب هششاع يذلا داشسفلا مجح نأا ودبي
ايفاك اياشضقلا دحأا حتف لعج دق ريخأ’ا تاونشسلا يف
ي˘ف ط˘ب˘شضلا˘ب ثد˘ح ا˘م و˘˘هو ،ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘شضق ف˘˘ششت˘˘ك˘˘ت˘˘ل
يوادعشس ريجان˘م˘لا م˘شسإا ن˘يود˘تو ي˘ناور˘م د˘ق˘ع عو˘شضو˘م
ىرخأا ةل˘ب˘ن˘ق ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ف˘ششك˘ي˘ل ة˘ج˘شض ثد˘حأا يذ˘لا

د˘˘ب˘˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘م ي˘˘نادو˘˘شسلا بعÓ˘˘لا لو˘˘شصح ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘˘هو
ىلع هعيقوت دعب ي˘لا˘م ق˘ي˘ب˘شست ىل˘ع لا˘بر˘غ˘لا نا˘م˘حر˘لا

ام بشسحو ،قيرفلل همامشضنا مشسري نأا نود يئدبم دقع
بعÓ˘˘لا نإا˘˘ف يواد˘˘ع˘˘شس م˘˘ي˘˘شسن ر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘ششك
لازام وهو رئازجلاب ةمات ةيرشس يف لح يذلا ينادوشسلا

،يئد˘ب˘م د˘ق˘ع ىل˘ع ع˘قو د˘ق ،خ˘ير˘م˘لا ه˘ق˘ير˘ف ة˘مذ ىل˘ع
ردقي ي˘لا˘م ق˘ي˘ب˘شست ىل˘ع ل˘شصح˘ت د˘ق˘ف كلذ ن˘م ر˘ث˘كأ’او
،ديعشسلا يشساق يشضايرلا ريدملا نم ر’ود ف’آا ةرششعب
لخدي ام وهو مشسري مل دقعلا نأ’ لوبقم ريغ رمأا وهو
ريدملا اهدوقي ناك يتلا ةديدجلا ةرادإ’ا نأا هتلخادم لÓخ فششك دق يوادعشس ميشسن ريجانملا ناك اذإاو ،ماعلا لاملا ديدبت راطإا يف
نمشض خيرملا هقيرف عم بيشصأا لابرغلا نأا يه ةقيقحلا نأا ’إا ،ةباشصإ’ا يعادب لابرغلا عم دقاعتلا تشضفر بيرغ رمع ماعلا
يشساق ليحر دعب قيرفلا بتكم نم يفتخإا يذلا لابرغلا دقع دجي مل هنأا  اهموي حرشص دق بيرغ ناكو ديدجلا مشسوملل تاريشضحتلا
همشسإا نيودت لوح ةقيقحلا طويخ فششكيل ايفاك هدحو يوادعشس میسسن حیرشصت ناك دقو ،رثكا ريخأ’ا اذه طروي وهو ديعشسلا

ديعشسلا يشساق هأافاكف قيرفلا ىلإا لابرغلا بلج نم دفتشسي مل هنأا دكأا ثيح ،رئازجلا ةيدولومل يناورم بعÓلا لاقتنإا ةقفشص نمشض

.رهششأا ةدع ذنم اهبيرشست مت يتلا قئاثولا هدكؤوت املثم ميتنشس نويلم001 ةحنمو يناورم دقع يف همشسا نیودتب
بيجن.ج

يلوغيف ةقفص نع رظنلا فرصي يدوعسلا رصنلا
ىلإا تراششأا دق ةيفحشص ريراقت تناكو ،يكرتلا يارشس ةطلاغ بع’ يلوغيف نايفشس يرئازجلا مشض ةقفشص نع رظنلا فرشص تررق دق يدوعشسلا رشصنلا يدان ةرادإا نأاب ةيكرت ةيفحشص ريراقت تفششك

لخد دق رشصنلا نأاب ةيكرتلا ““انيرأا لوبتوف““ ةفيحشص تحشضوأاو ،لبقملا مشسوملل ادادعتشسا يموجهلا قششلا ميعدت لجأا نم كلذو رشضخلا حانج يلوغيف نايفشس عم دقاعتلاب رشصنلا يدان مامتها
لوشصحلا يف بغري يارشس ةطلاغ نأاب ةيكرتلا ةفيحشصلا تدافأاو ،ةعفترملا ةيلاملا بلاطملا ببشسب ةقفشصلا نع رظنلا فرشص ررق يدوعشسلا يدانلا نكلو يلوغيف لجأا نم يارشس ةطلاغ عم تاشضوافم يف

،2202 ناوج ىتح يارشس ةطلاغ عم يلوغيف دقع دتميو ،يزيلجن’ا دتيانوي ماه تشسو نم امداق7102 فيشص يف هفوفشصل مشضنا يذلا يلوغيف عيب ىلع ةقفاوملا لجأا نم وروأا نييÓم01 ىلع

.ةمشساح تاريرمت5 عنشصو فادهأا6 لجشسو ت’وطبلا فلتخمب قيرفلا عم ةارابم03 مشسوملا اذه بعÓلا سضاخو
ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ياد نيسح رصن

يلريمز دلو ةوخألا دسض ةيئاسضق ةوعد عفري يدوعسس

تابيردتلا ةعطاقم˘ب ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م و˘ب˘ع’ دد˘ه
تابيردتلا ىلإا ةدوعلا لاح يف ةلبقملا ةرتفلا يف
ه˘ي˘لإا ترا˘ششأا ا˘م˘ل˘ث˘م م˘شسو˘م˘لا لا˘م˘ك˘ت˘شساو ة˘ي˘عا˘م˘ج˘˘لا
ي˘ف بب˘شسلا دو˘ع˘يو ،ر˘ي˘خأ’ا ا˘ه˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ي˘˘ف فا˘˘ف˘˘لا

مدع وه ،ةعطاقملا ىلإا ءوجللا يف نيبعÓلا ةبغر
هيلع قافت’ا مت املثم ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا ي˘ق˘ل˘ت
،يدانلا رييشستل ةتقؤوملا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ير˘ي˘شسم ع˘م ا˘ق˘با˘شس
ىوشس اولشصحي مل مهنإاف نيبعÓلا تاديكأات بشسحو

م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ر˘ه˘ششأا ة˘ثÓ˘ث تا˘ق˘ح˘ت˘˘شسم ىل˘˘ع
يف نيترجأا ىلع لوشصحلاب ادوعو اوقلتو ،يراجلا
،ةياهنلا يف ثدحي مل كلذ نكل ،يشضاملا سسرام رهشش
ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘ي’و ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘م˘˘لا بقار˘˘م˘˘لا سضفر د˘˘ع˘˘˘ب
ح˘لا˘شصل ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘نا˘˘عإ’ا ح˘˘ير˘˘شست ىل˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘نا˘عإ’ا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو ،يدا˘˘ن˘˘لا
لمأايو ،رخأا راعششإا ىلإا ةدم˘ج˘م ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘حو˘ن˘م˘م˘لا

م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ن˘م ءز˘ج ة˘يو˘شست ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا و˘ب˘˘ع’
ةرادإا ىع˘شستو .ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ىلإا ةدو˘ع˘لا ل˘ب˘ق ة˘ي˘لا˘م˘لا

تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ط˘˘ب˘˘شض ىلإا ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م
يدا˘ن˘لا لاو˘مأا بح˘شسب ا˘ه˘ل ح˘م˘شست ي˘ت˘لا ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

فد˘ه˘ب ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘شصشصخ˘˘م˘˘لاو
وه ةرادإ’ا حوم˘ط ىق˘ب˘يو ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا نو˘يد˘لا ة˘يو˘شست
متيشس ثيح ،مي˘ت˘ن˘شس ر˘ي˘يÓ˘م6 قو˘ف˘ت ة˘م˘ي˘ق بح˘شس
نم يناثلا رطششلا ةيوشست يف ةميقلا هذه لÓغتشسا

كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع سسا˘˘ب˘˘ع ق˘˘با˘˘شسلا بعÓ˘˘لا تا˘˘شضيو˘˘ع˘˘ت
ناوج11 خيرات لبق كلذو ،مي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م ة˘م˘ي˘ق˘ب

يماحم نيب ارخؤوم لشصاحلا قافت’ا بشسح ،مداقلا
اشضيأا ةرادإ’ا تاحومط نمو ،يدانلا ةرادإاو بعÓلا

ماششه ةملعلا لامآا يدان سسيئر سضورق ةيوشست وه
لمأاتو .ميت˘ن˘شس ر˘ي˘يÓ˘م3 براقت ةم˘ي˘ق˘ب ،سسا˘نو˘ف
م˘˘شسو˘˘م˘˘لا را˘˘ي˘˘خ ىلإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ةرادإا
،دÓبلا يف ة˘ي˘شضا˘ير˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا فر˘ط ن˘م سضي˘بأ’ا

يدانلا هجاوت يتلا ةريبكلا تابوعشصلا ببشسب اذهو
تاقحتشسملا ةمزأا اهشسأار ىلعو ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ

ة˘ل˘شصا˘ح˘لا ة˘˘يرادإ’ا ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا ن˘˘ع Ó˘˘شضف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

رييشست ةقيرط يف ةلشصاوتملا ةينمأ’ا تاقيقحتلاو
مه˘ع˘مو نور˘ي˘شسم˘لا ل˘مأا˘ي ثي˘ح ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘كر˘ششلا
ي˘ف ع˘ب˘شس ىف˘ط˘شصم برد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأا ة˘˘شصا˘˘خ ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’ا
ديدج نم ةدو˘ع˘لا ىل˘ع ع˘ج˘ششت ’ ة˘ي˘لا˘ح˘لا فور˘ظ˘لا
ة˘م˘ج˘لا تا˘بو˘ع˘شصلا بب˘شسب ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ىلإا
ة˘يد˘نأ’ا ي˘قا˘ب رار˘غ ىل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ه˘جاو˘ي˘شس ي˘ت˘لا
.ةلوطبلا يف ىرخأ’ا
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”رضخلا“ مجنلا نع يلختلا ةركف ضفرت ةرادإلا

ةملعلا ةيدولوم

تاقحتسسملا بسسب مسسوملا لامكتسسا لاح يف تابيردتلا ةعطاقمب نوددهي نوبعÓلا

نÓيم يف ءاقبلا ىلإا هجتي رسصان نب

،ةر˘˘ك˘˘شسب دا˘˘ح˘˘تا يدا˘˘ن سسي˘˘ئر ف˘˘˘ششك
بقع سسمأا لوأا ،ىشسيع نب هللا دبع
طا˘ب˘شضن’ا ة˘ن˘ج˘ل ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘عا˘˘م˘˘شس
ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
لبق نم هب لاشصت’ا مت هنأاب مدقلا
يتلا ةارابملا ةجيتن بيترتل سصخشش

قافو دشض هشضرأا ىلع هقيرف اهرشسخ

12 ةلو˘ج˘لا با˘شسح˘ل،(0-2) في˘ط˘شس
ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ن˘˘م
ىشسيع نب حرشصو ،مدقلا ةركل ىلوأ’ا
ة˘˘شسل˘˘ج د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘م ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘شصل˘˘˘ل
يبلشصتا دق˘ل ،ع˘قاو˘لا ي˘ف““ :ه˘عا˘م˘ت˘شسا
ه˘˘˘˘م˘˘˘˘شسا ر˘˘˘˘˘كذ مد˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘شضفأا سصخ˘˘˘˘˘شش
،فيطشس قافو دشض ةارابملا بيترتل
ن˘ك˘ل ،ا˘ي˘لا˘ح ة˘لاد˘ع˘˘لا ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا

مل ةارابملا نأا مكل دكؤوأا نأا يننكمي
ق˘ير˘ف ةر˘ك˘شسب دا˘ح˘تا ،ا˘ه˘ب˘ي˘تر˘ت م˘ت˘˘ي
هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘˘شسي ’ ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
لجأا نم بعلن اننأاو ةشصاخ ،تاهاتملا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تذ˘˘خ˘˘˘تاو ،““ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘شض
هل˘لا د˘ب˘ع ءا˘عد˘ت˘شسا رار˘ق طا˘ب˘شضن’ا

جر˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘هأا سسي˘˘˘˘˘ئرو ىشسي˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘˘ب
د˘ع˘ب ،يدا˘م˘ح ن˘ب سسي˘نأا ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ريجانمل يشضاملا سسيمخلا عامتشس’ا

عفاد يذلا ،يوادعشس ميشسن ،نيبعÓلا

ه˘˘ت˘˘كرا˘˘ششم ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف ه˘˘تءار˘˘ب ن˘˘ع

ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘ب بعÓ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘مو˘˘عز˘˘م˘˘لا

ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘˘ف طرو˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ماعلا ريدملا عم يتوشص ليجشستربع

،ةياف˘ل˘ح د˘ه˘ف ،ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو يدا˘ن˘ل

ليجشستلا نأا ىلع يوادعشس رشصأا ثيح

˘مÓ˘ك˘ل ا˘فÓ˘خ ،اروز˘م سسي˘˘ل ي˘˘تو˘˘شصلا

ه˘نأا ىل˘ع ر˘شصي يذ˘لا قا˘˘فو˘˘لا لوؤو˘˘شسم

ل˘˘جر˘˘لا فا˘˘شضأاو ،كر˘˘ب˘˘ف˘˘م ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست

يف““ :يركشسبلا يدانلا تيب يف لوأ’ا

يف نيبعÓلاعيمج كراشش مويلا كلذ

ناك يذلا يراشضخل ءانثتشساب ،ءاقللا

ن˘˘با بع’ و˘˘هو ،ة˘˘با˘˘شصإا ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘ي

،قÓ˘طإ’ا ىل˘ع ه˘ي˘ف كششأا ’ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

دقف ،يتوشصلا ليجشستلابقلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف

،د˘ها˘ششك ي˘لاو˘˘قأا عا˘˘م˘˘شسل تي˘˘عد˘˘ت˘˘شسا

و ،““ة˘لاد˘ع˘ل˘ل دو˘ع˘ي˘شس ر˘ي˘خأ’ا رار˘ق˘لاو

أا˘ط˘خ بك˘ترا ن˘م““ :لوؤو˘شسم˘لا م˘ت˘ت˘˘خا

.““نمثلا عفدي  نأا بجي
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ةرئاطلا ةرك

 مداقلا ربمتبسس ةسسفانملا فانئتسسا نلعت ةيداحتلا
يف اهفقوت دعب مداقلا ربمتبشس رهشش اهتاطاششن ةرئاطلا ةركلل ةينطولا ةلوطبلا فنأاتشست نأا رظتنملا نم
ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر هب حرشص ام بشسح ،دجتشسملا انوروك سسوريف يششفت ببشسب طرافلا سسرام
اننكل ،ةلمتحم تاهويرانيشس ةثÓث اقباشس ا˘ن˘ع˘شضو د˘ق˘ل““ :Ó˘ئا˘ق ر˘ي˘خأ’ا حر˘شصو ،ي˘ششو˘م˘ل ىف˘ط˘شصم ،ة˘ب˘ع˘ل˘ل

تايرابملا نأا حشضاولا نم ،ايرولاكبلا تاناحتما ءارجإا بقع ةرششابم ةشسفانملا فانئتشسا ريخأ’ا يف انررق
بنجتل ةمراشصلا ةيحشصلا ةياقولا تاءارجإا لك قيبطت عم ةمقعم تاعاق يف ةدشصوم باوبأا فلخ ماقتشس
يف تاشصشصختلا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ثاد˘حأ’او تا˘ق˘با˘شسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ق˘ي˘ل˘ع˘ت م˘ت ه˘نأا مو˘ل˘ع˘مو ،““ىود˘ع يأا
سسفن فا˘شضأاو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا بب˘شسب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج31 ة˘يا˘˘غ ىلإاو سسرا˘˘م61 ذنم ،ر˘ئاز˘ج˘لا
ينطولا بختنملا سصبرتل اهدعب لاجملا حشسفنل نيرهشش دعب رئازجلا سسأاكو ةلوطبلا لمكنشس““ :ردشصملا
ةخشسنلا ،سسنوت يف ةيبرعلا ممأ’ا ةلوطبل ابشسحت كلذو ربمشسيد02 ىلإا1 نم ةدتمملا ةرتفلا يف ررقملا
(لاجر) زاتمملا مشسقلا تاشسفانم فنأاتشستشسو،1202” يفناج يف قلطنتشس ةينطولا ةلوطبلا نم ةمداقلا

نمث رودلل رئازجلا سسأاك هيف تلشصو يذلا تقولا يف ،تاديشسلا ىدل ت’وج6و ةيقبتم ةلوج21 ءارجإاب
عشضولاب رثأاتي مل يرئازجلا بختنملا يشسادشس نأاب يششومل ىفطشصم دكأا هل قباشس حيرشصت يفو ،يئاهنلا
يتلا ةيبرعلا ةلوطبلا ليجأات““ :Óئاق حشضوأاو ،ةشسفانم وأا سصبرت يأا ةجمرب متي مل هنأا رابتعاب يلاحلا

.ايلآا لجأاتي مشسوملا ةياهن اقباشس جمربملا سصبرتلا لعج ،مداقلا ربوتكأا رهشش يف ةررقم تناك
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دعوم رظتني هنأا ةدكيكشس ةبيبشش بردم ناشسيتفإا سسنوي حرشص
اشصاخ اجمانرب رطشس هنأا دكأا ثيح ،ةشسفانملا ىلإا ةدوعلا ميشسرت
عرشسأا يف ينفلاو يندبلا مهاوتشسمل نيبعÓلا ةداعتشسا لجأا نم
يذلا يلاحلا يحشصلا عشضولا ةياهن دعب كلذ نوكيشسو نكمم تقو
ي˘ف Ó˘ئا˘ق فا˘شضأاو ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘ششف˘˘ت بب˘˘شسب دÓ˘˘ب˘˘لا هد˘˘ه˘˘ششت
نوبعÓلا لشصاويشس ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ا˘ه˘ت˘لا˘ح ىلإا رو˘مأ’ا ةدو˘ع را˘ظ˘ت˘نا
لÓخ نم يندبلا بناجلا ىلع ازكرم تيبلا يف يدرفلا لمعلا
يف مهدعاشست يتلا نيرامتلا سضعبو دارفنإا ىلع سضكرلاب مايقلا
لظ يف ،اريثك مهاوتشسم عجارتي ’ يكل مهتقايل ىلع ظافحلا

يششفت ببشسب ةيلاحلا ةرتفلا يف ةيشضايرلا تاطاششنلا لك فقوت
دود˘ح Ó˘ب را˘شصنأ’ ة˘لا˘شسر نا˘شسي˘ت˘˘فإا سسنو˘˘ي ه˘˘جوو اذ˘˘ه ،ءا˘˘بو˘˘لا

راشصنأ’ا لك نم بلطأا““ ددشصلا اذه يف لاق ،ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ
يدا˘ف˘ت˘ل ط˘ق˘ف ةرور˘شضل˘˘ل جور˘˘خ˘˘لاو ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا
ةيلوؤوشسملا حورو يعولا نم ليلقبو91 ديفوك سسوريفب ةباشصإ’ا
عابتإا يرورشضلا نمو ريطخ عشضولا نأ’ ،هللا لوحب هيلع بلغتنشس
دو˘ع˘ت ىت˘ح ة˘ح˘شصلا ةرازو ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘˘لا ح˘˘ئا˘˘شصن˘˘لاو تادا˘˘ششرإ’ا
لك ةقفر هنأا دكؤوأا امك ،نكمم تقو برقأا يف اهتعيبط ىلإا رومأ’ا

عفر دعب ربكأا ةميزعب نوكنشس نيبعÓلا و يرادإ’ا مقاطلا نم
ة˘ط˘˘بار˘˘لا ىلإا دو˘˘ع˘˘شصلا و˘˘ح˘˘ن راو˘˘ششم˘˘لا لا˘˘م˘˘كإا ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ب.يزمر.ىلوأ’ا ةفرتحملا

سشارحلا داحتإا

قيرفلا ةياعرل اهقيرط يف ““لاطفن““ ةكرسش
عم نأاششلا وه امك ،داحت’ا ةياعر ““لاطفن““ ةكرشش ىلوتتل يمشسر هبشش قافتا دوجو نع ،سشارحلا داحتإا تيب نم ةبرقم رداشصم تفششك
،ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا يف هءاقب نامشض لجا نم عراشصي يذلا قيرفلا جورخب حمشسيشس ام وهو ،ةفرتحملا ةيمشصاعلا قرفلا ةيقب
داحتا ةرادإاو ةيطفنلا ةكرششلا نيب ليومت دقع نع ابيرق نÓعإ’ا متي نا رظتنيو . هلبقتشسم ددهت نأا داكت يتلا ةيلاملا ةمز’ا نم
نم ةيوركلا ةشسردملا هذه ةدافتشساب ةرم لك يف نوبلاطي نيذلا ،راشصنأ’ا بشضغ تكشسيو هقيرب يدانلا اذهل ديعي دق يذلاو ،سشارحلا

لكششب اهتياهن ىلع فراششت ،““ءارفشصلا““ عم يناميلشس دمحا ديشس بردملا ةرماغم نأا ودبي ،رخآا قايشس يفو .ةيمومع ةكرششل ةيلام ةياعر
ةدوعلاب فراشش مÓعوب عانقإا ةلواحم وأا ،زاكعوب زعم يشسنوتلا امإا نييعتو هنع يلختلل هجتت ةرادإ’ا نأا انرششأا نأاو قبشس ثيح ،يمشسر
،رهششلا يلاوح ذنم اثدحتي مل نيأا ،يناميلشسو بياعلا نيب ةدراب تحبشصأا ةقÓعلا نأا ،عÓط’ا ةنشسح رداشصم تدكأا ثيح ،ديدج نم
.قيرفلا سسأار ىلع هديرت يتلا سسابعلب داحتا ةرادإا عم ةيمشسر تاشضوافم يف لخد هنأا انرداشصم تدكأا امك ،بردملا ليحر دكؤوي امم
قيرفلا نع هليحر رارق ذاختا لجأا نم ،ةلوطبلا ريشصم ديدحتب ةرازولا رارق يف طقف رظتني يناميلشس نأا رداشصملا تاذ تدكأاو
بيجن.ج.مداقلا مشسوملا ““ةركملا““ يدان بيردت هيلوتو

فيطشس قافو

ةسسائر ديري يوابرع
““دوسسألا رسسنلا““

هتين نع ،يوابرع ميهاربإا فيطشس قافو ةرادإا يف قباشسلا وشضعلا نلعأا
د˘كأاو ،يرا˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘ن˘˘ع ““دو˘˘شسأ’ا ر˘˘شسن˘˘لا““ سشر˘˘ع ءÓ˘˘ت˘˘ع’

ىلع ةيافلح دهف يلاحلا ماعلا ريدملل همعدو همارتحاو هركشش يوابرعلا
لاق امك هركذي˘شسو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل بع˘شص م˘شسو˘م ي˘ف ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا ل˘ك
نعو ،ةعبقلا راشصنأ’ا هل عفري نأا بجيو قافولل ريثكلا مدق هنأاب خيراتلا

ةفاشضإ’ا حنمل حمطي هنأا يوابرع ميهاربإا دكأا اددجم قيرفلل هتدوع
ةرادإا سسلجم سسيئر بارعأا نيدلازع روتكدلا فششكو .قيرفلل ةمزÓلا

كيلم يلاملا بعÓلا يماحم عم قافت’ ةرادإ’ا لوشصو نع ،فيطشس قافو
ن˘ع ه˘لزا˘ن˘ت ل˘با˘ق˘م ،ر˘ه˘ششأا ة˘شسم˘خ تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ة˘˘يو˘˘شست˘˘ب ي˘˘شضق˘˘ي ،يرو˘˘ت
ن˘ير˘ي˘شسم˘لا نأا˘ب قا˘فو˘ل˘ل ي˘م˘شسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا فا˘شضأاو ،ن˘ير˘ه˘شش تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
ريخأ’ا ماق نأا دعب ،ه˘ي˘ما˘ح˘مو بعÓ˘لا ل˘ث˘م˘م ع˘م ع˘ير˘شس قا˘ف˘ت’ او˘ل˘شصو˘ت
بيجن.ج.هتاقحتشسم ةيوشست دشصق ةيمشسر ةلشسارم هيجوتب

ةياجب ةيدولوم

 هتيسضق رسسخي بوملا
يدان مامأا افيفلا ىدل

يسسنوتلا بعلملا
ةيدولوم دشض هتيشضق يشسنوتلا بعلملا قيرف بشسك
تاقحت˘شسم˘لا ي˘قا˘ب سصو˘شصخ˘ب ا˘ف˘ي˘ف˘لا ىد˘ل ة˘يا˘ج˘ب
ق˘ير˘ف˘ل˘ل نا˘شسي˘ب كا˘ج بعÓ˘لا لا˘ق˘ت˘نا˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
سسينأا ،يشسنوتلا بعل˘م˘لا ي˘ما˘ح˘م لا˘قو ،ير˘ئاز˘ج˘لا

ىوكششب انمدقت دقل““ :يفحشص حيرشصت يف ميم نب
لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ف˘شص ي˘ف ة˘يا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م د˘شض ا˘ف˘ي˘ف˘˘ل˘˘ل
:عباتو ،““اهانبشسك دقو ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل نا˘شسي˘ب
بعلملا ةدئافل مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا مكح““
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م مز˘˘˘لأاو ي˘˘˘شسنو˘˘˘ت˘˘˘لا

كنرف0001 غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘مو ،وروأا0006 غلب˘م˘ع˘فد˘ب
نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو ،““يشضاقتلل موشسرك يرشسيوشس

يف يشسنوتلا بعلملا ىلإا مشضنا دق ناك ناشسيب كاج
لحري نأا لب˘ق ن˘ي˘م˘شسو˘م ةد˘م˘ل د˘ق˘ع˘ب7102 توأا

.رئازجلل اهدعب
ديلو.ف

جريرعوب جرب يلهأا

تايرابملا بيترت مهت نم هقيرف ئربيو ةيافلح ىلع دري يدامح نب
قيرف ةرادإا سسلجم سسيئر ،يدامح نب سسينأا در
ريدملا اهقلطأا يتلا تاماهت’ا ىلع ،جربلا يلهأا
ثيح ،ةياف˘ل˘ح د˘ه˘ف ،ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو يدا˘ن˘ل ما˘ع˘لا
بيترت ةيشضق نع دعبلا لك ديعب هقيرف نأا دكأا
ه˘شضر˘ع˘˘ت د˘˘كأا د˘˘ق ،ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح نا˘˘كو ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
بوشسنملا يتوشصلا ليجشستلا ةيشضق يف زازتبÓل
يل˘هأا ة˘م˘ه˘م ل˘ي˘ه˘شست ىل˘ع هرا˘ب˘جإا ل˘جأا ن˘م ،ه˘ي˘لا
ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن ف˘شصن˘لا رود˘لا ىلإا ل˘هأا˘ت˘لا ي˘ف جر˘ب˘˘لا

ي˘ف يدا˘م˘ح ن˘ب لا˘قو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم
زاز˘ت˘با˘ب ا˘ن˘ما˘ه˘تا““ :مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘شسو˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت

ل˘ي˘ه˘شستو ،لزا˘ن˘ت˘لا ىلإا ه˘ع˘فد ل˘جأا ن˘م ة˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح
ةيروهمجلا سسأاك يئا˘ه˘ن ف˘شصن˘ل ل˘هأا˘ت˘ل˘ل ا˘ن˘ت˘م˘ه˘م
ديعب جربلا يلهأا يدان““ :فاشضأاو ،““ءارتفاو بذك
سضعبلا ديري يتلا تاهاتملا هذه نع دعبلا لك
،ةيشضايرلا قيثاوملا مرتحن نحنف ،اهيف هب جزلا

.““انميشش نم سسيل تايرابملا جئاتن بيترتو
ديلو.ف

ناشسيتفا سسنوي ةدكيكشس ةبيبشش بردم

اسصاخ اجمانرب انرطسس دقلو ةسسفانملا ةدوع ميسسرت راظتنا يف نحن
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

نيدلاولل يلودلا مويلاب لفتحت يزاج
سصاخ مامتها ءاطعإا لÓخ نم اهتامامتها بلق يف ةلئاعلا  امئاد يزاج عسضت ،زايتماب ةنطاوم ةكرسش اهنوك

لك نم ناوج1 عم نمازتي يذلا نيدلاولل يملاعلا مويلاب لافتح’ا ةبسسانمبف .ةيرسس’ا ميقلا ةيامح و ةرسسأÓل
رطا˘خ˘م ن˘م لا˘ف˘طأ’ا ة˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ت˘ع˘سضو يذ˘لا تاءار˘جإ’ا ل˘ك˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا يزا˘ج م˘ن˘ت˘غ˘ت ،ما˘ع

لوخد  عنم ةيناكمإا ءابآÓل ترفو و ، ةيناجملاو ةيسصخسشلا ةيوبأ’ا ةباقرلا ةمدخ ءاسشنإاب تماق قيح .تنرتن’ا
يف اسضيأا يزاج تكراسش امك .مهرعاسشم و سسيسساحأاب سساسسملا اهنأاسش نم تايوتحم مدقت يتلا عقاوملا ىلإا مهلافطا
اهتاكبسش ربع وأا ةر˘ي˘سصق˘لا ل˘ئا˘سسر˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ا˘ه˘ت’ا˘سصتا را˘طإا
ناتللا  ““ةلياع““ ةقاب و ةحيرسش نم لك يزاج تقلطأا ، هجو لسضفأا ىلع ةرسسأ’ا تاجايتحا ةيبلتل و.ةيعامتج’ا

تاذ رسسأÓل و .ةيخسس ةدسصرأاب و ةلومحم فتاوه ةدع نم تنرتنإ’ا ىلإا لوسصولاب ةلئاعلا دارفأا عيمجل ناحمسست
يكلهتسسم تاجايتحا يبلت ةفلكتلا ةسضفخنم سضورع قوسسلا يف يزاج تحرط ،ةطسسوتملا ةيئارسشلا ةردقلا
نم ءابحأ’ا نيب لسصاوتلا  يزاج تلهسس كلذ ىلإا ةفاسضإ’اب .نيوب’ا ةينازيم ىلع ظافحلا عم بابسشلا تنرتن’ا

انوروك ءابو راسشتنا ةحفاكم دوهج ةكرسشلا تمعد امك   كوبسسياف رجنسسيم ىلع ةيناجملا لئاسسرلا ةمدخ لÓخ
نامسض ىلإا فدهي ًايميلعت اًما˘ظ˘ن تأا˘سشنأا ثي˘ح ، ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازوو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ع˘م ة˘كار˘سشلا˘ب
ةردابملا هذه تنكمengil-ne-sruoc/zd.yzzejd.www. ةيناجملا ةسصنملا ربع ةيلزنملا سسوردلا ةيرارمتسسا
نكمي ’ يذلا يسسردملا جمانربلا ة˘ي˘ق˘ب ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’ا ع˘م  ة˘ب˘سست˘ك˘م˘لا فرا˘ع˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت ن˘م لا˘ف˘طأ’ا

كلذك نكل و و ءابآا مه نيذلا اهيفظوم نيوكت يف يزاج ترمثتسسا ةنمقرلا دئاوف لÓغتسس’ و ايروسضح هميدقت
،يحسصلا رجحلا ةيادب ذنمف .تنرتنإ’ا ربع اسسورد نوعباتي مهنم003 نم رثكأا نأا ثيح مهلافطأا سسيردت يف
امنيب ،فظوم0021 ةكراسشمب تنرتنإ’ا ربع تاودن01 تثبو ،ةينيوكت ةسصح00002 نم رثكأا يزاج تمدق
.يزاج ةيميداكأا قيبطت ىلع اسسورد اًيموي فظوم008 نم ديزأا عباتي

ةملاقب ةدبع يلع بعلمب اقنسش باسش راحتنا
لبح ةطسساوب قلعم و تيم باسش ىلع روثعلا ربخ عقو ىلع ةملاق ةنيدم ناكسس سسما حابسص زتها
( ح – ه ) ةيحسضلاب قلعتي رم’ا ناف ةيندملا ةيامحلا حلاسصم بسسح و ، يناثلا هدقع يف باسشلا،
بعلمب لبح طسساوب قلعم وه و نينث’ا سسما حابسص هيلع روثعلا مت ثيح ، ةنسس32 رمعلا نم غلابلا

ةحلسصم ىلا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم فرط نم هلقن مت ةيحسضلا ، ةملاق ةنيدم طسسو ةدبع يلع
قيقحت حتفب ةسصتخملا ةينم’ا حلاسصملا ترسشاب اميف ، يبقع ميكحلا ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح
نزحلا نم ريثكلا كرت يذلاو ةلوهجم لازت ’ يتلا هفورظ و هبابسسا ديدحت و ثداحلا اذه يف
نيدلازع.ل. ةقطنملا ناكسس ىدل ىسسأ’او

ةيريدم أهب تمأق يتلأ مدلأب عربتلأ ةلمح ترفصسأأ
تأرق˘م ع˘ي˘م˘ج تل˘م˘صش ي˘ت˘لأو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘مأأ
ةيمك عمج نع ةي’ولأ ميلقأ ربع ةرصشتنملأ ةطرصشلأ

تأيفصشتصسم حلأصصل رم˘حأ’أ ل˘ئأ˘صسلأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
ىصضر˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م أ˘ه˘ئأرو ن˘مو ثÓ˘ث˘لأ ة˘ي’و˘لأ
. ثدأوحلأ أيأحصض أذكو مدلأ سضأرمأأب نيبأصصملأ

نيلمأك ن˘ي˘مو˘ي تمأد ي˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ هذ˘ه تل˘ل˘كو
ن˘مو مد˘لأ ن˘˘م سسي˘˘ك001 نع ل˘ق˘ي’أ˘م ع˘م˘ج˘ب
ىلع أهعيزوت مت يتلأ ةيمكلأ يهو رمزلأ فلتخم
ن˘م ي˘نأ˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ثÓ˘ث˘لأ ة˘ي’و˘لأ تأ˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
تعفد ةجرد ىلأ مدلأ نزخم يف ريبك سصأصصخ
رقف ىصضرم ةيعصضوب ىنعُت يتلأ تأيعمجلأ ديدعب
قÓطأ ىلأ ثدأوحلأ أيأحصض أذكو يثأرولأ مدلأ
نم مهمدب عربتلأ ىلع ةلجأوجلأ ثحل ةثأغتصسأ ءأدن
ىلأ ةصسأم ةجأح يف مه نيذلأ ىصضرملأ ذأقنأ لجأأ
نم ةعصسأو ةبأجتصسأ يقل يذلأ ءأدنلأ وهو مد ةرطق
يف أورخأأتي مل نيذلأ لجيجب ةطرصشلأ لأجر لبق

. أمئأد أولعفي نأأ أودأتعأ أمك ينأصسنإ’أ مهبجأو ءأدآأ

ةي’ولأ نمأأب مÓعإ’أ ةيلخ تفصشك ىرخأأ ةهج نم

أيأ˘صضق ي˘ف Ó˘ف˘ط52 ن˘ع ل˘ق˘ي’أ˘م طرو˘ت ن˘ع

ةينورتكلإ’أ مئأرجلأو تأ˘قر˘صسلأ أ˘ه˘ن˘مو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

ةصسمخلأ لÓخ كلذو ىرخأأ تأفلأخم ىلأ ةفأصضأ

أذ˘ه سسكعو ، ة˘يرأ˘ج˘لأ ة˘ن˘صسلأ ن˘م ى˘لوأ’أ ر˘ه˘˘صشأأ

طروت يتلأ أيأصضقلأ ددع يف ريبكلأ ديأزتلأ ددعلأ

وهو لجيج ةي’و م˘ي˘ل˘قأ˘ب لأ˘ف˘طأ’أ ة˘ح˘ير˘صش أ˘ه˘ي˘ف

نمأأب مÓ˘عإ’أ ة˘ي˘ل˘خ ة˘لوؤو˘صسم بصسح بجو˘ت˘صسيأ˘م

لك يف مهئأنبأ’ مهتقفأرمو ءأيلوأ’أ نطفت ةي’ولأ

مهبأكترأ نود ةلوليحلأ لجأأ نم ةريبكو ةريغصص

ىلع يصضقتو م˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم ر˘مد˘ت د˘ق تأ˘ف˘لأ˘خ˘م˘ل

ةكبصش ىلأ جولولأب قلعتي أم˘ي˘ف أ˘م˘ي˘صس م˘ه˘ت˘لو˘ف˘ط

ةيدؤوملأ قرطلأ رصصقأأ ةبأثمب تتأب يتلأ ثينرثنأ’أ

. مئأرجلأ فلتخم ىلأ

 دوعصسم /م

  رهسشأا ةسسمخ لÓخ ةيمارجا اياسضقو تافلاخم يف Óفط52 طروت اميف

 ةي’ولا تايفسشتسسمل مدلا نم صسيك001 عمجت لجيج ةطرسش

ةيمأرجإأ تأكبصش كيكفت نم ةطرصشلأ دأرفأأ نكمت
تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت ي˘ف ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م
ةنيدم نم لكب  ة˘ل˘صصف˘ن˘م أ˘يأ˘صضق ي˘ف ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ
هتأ˘هر˘ثإأ ى˘ل˘ع م˘ت ثي˘ح  ة˘طأ˘ط˘صشو˘بو ةد˘كي˘كصس

نم ةيمك زجحو سصأخصشأأ60 فيقوت تأيلمعلأ
تأيثيح دوعت،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ
ةقرف ىلإأ ةدرأو تأمولعم ىلأ ىلوأ’أ ةيصضقلأ
يتلأو  ، ةدكيكصس ةي’و نمأأب ، لخدتلأو ثحبلأ

جيورت يف  نيصصخصشل  هوبصشم طأصشن أهدأفم
أذهو نيدموب يرأوه عرأصشب  ةيلقعلأ تأرثؤوملأ

ةطخ مصسر  متيل   يرحتلأو ثحبلأ ةيلمع هتنيبأم

002  يلأوح زجحو  أمهب ةحأطإ’أ أ نم تنكم
ةفأصضإأ ، أيلقع  رثؤوملأ نيلبأغيرب  ءأود نم سصرق

ط˘صسو ن˘م ءأ˘ب˘طأ’ ةروز˘م ة˘ي˘ب˘ط تأ˘ف˘صصو ى˘˘لأ

01 جيورتلأ تأدئأع نم يلأم غلبم  و ةنيدملأ
.ميتنصس نيÓم
رصصأنع نكمت قأيصسلأ تأذ يفو ىرخأأ ةهج نم
فيقوت نم ةطأطصشوب يجرأخلأ يرصضحلأ نمأ’أ

مت سصأ˘خ˘صشأأ40 نم نو˘كت˘ت ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘كب˘صش
تأردخملأ ةزأي˘ح ة˘ح˘ن˘ج ة˘ي˘صضق ن˘ع م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ةرجأتملأو جيورتلأ سضرغب ةعورصشم ريغ ةقيرطب
ة˘طر˘صشلأ ة˘قر˘ف˘ل تأ˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو د˘˘ع˘˘ب أذ˘˘هو
يف سصأخصشأ’ هوبصشم طأصشن أهدأفم ةيئأصضقلأ
م˘ه˘ي˘ب ة˘حأ˘طإ’أ م˘ت ن˘يذ˘لأو ، تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت
. تأردخملأ نم ةيمك زجحو

 رأنيدوب ةأيح

  ىيحي نب قيدسصلا ىفسشتسسمب توملا عراسص امدعب

 لجيجب ةجارد ثداح يف ينيرسشع ةافو
نأك حورجب أرثأأتم لوأ’أ سسمأأ ءأصسم نم ةرخأأتم ةعأصس يف هعرصصم هرمع نم ينأثلأ دقعلأ يف بأصش يقل
ىيحي نب قيدصصلأ ىفصشتصسم ىلأ ““م/ع ““ وعدملأ ةيحصضلأ لقن مغرو . رورم ثدأح يف أهب بيصصأأ دق
ةقفر ةجأرد ثدأح يف أهب بيصصأأ يتلأ ةريطخلأ حورجلأ  دعب جÓعلأ يقلت لجأأ نم ةي’ولأ ةمصصأعب

ةمصصأع ىفصشتصسمل ةعبأتلأ ت’أجعتصسإ’أ ةحلصصمب ةريخأ’أ هصسأفنأأ ظفلأم نأعرصس هنأأ ’أ هل قيدصص
لجيجب ةليلق مأيأأ لÓخ رورملأ ثدأوح ةليصصح كلذب عفترتل هب بيصصأأ يذلأ دأحلأ فيزنلأب أرثأأتم ةي’ولأ

نيثدأح يف رصصنعلأو ةيليملأ نم لكب أمهفتح نأرخآأ نأبأصش يقل أمدعب أحيرج51و ىلتق ةعبرأأ ىلأ
. رأنقلأ ةيدلبب  رخآأ ثدأح يف أهرودب تيفوت دق تنأك رمعلأ نم ةينأثلأ يف ةيبصص ىلأ ةفأصضأ نيلثأمم

دوعصسم / م

 كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ ءارمحلا موحللا نم ريطانق4 طبسضت فيطسس ةطرسش
كÓهتصسÓل ةحلأصصلأ ريغ ءأرمحلأ موحللأ نم ةربتعم ةيمك زجح نم فيطصس ةي’و نمأأ حلأصصم تنكمت

دأرفأأ أهرطأأ ةيلمعلأ .موحللأ عيب تÓحم دحأأب عيبلل ةهجوم تنأك نأأ دعب ريطأنق (40) ـلأ أهنزو قأف
بقع تءأجو ،فيطصس ةي’و نمأ’ ةعبأتلأ يمومعلأ نمأÓل ةيئ’ولأ ةحلصصملأب ةفأظنلأو ريهطتلأ ةعومجم
أهبحأصص نأك ةأأيهم ريغ ةبكرم طبصض مت نيأأ ةنيدملأ قأوصسأأ ىدحإأ ىوتصسم ىلع تمت ةيبأقر تأيرود
أهنأأ ىلع لدي أم مصسولأ ىلع رفوتت ’ أهنأأب أهتبقأرم ىدل نيبت ،ءأرمحلأ موحللأ نم ةمأه ةيمك لأزنإأب مهي

ةأأيهم ريغ أهلقنت تنأك يتلأ ةبكرملأو  ريطأنق40 ـب تردق يتلأ ةيمكلأ ،ةيرطيب ةبقأرم ةيأ’ عصضخت مل
أهتيحÓصص مدع تدكأأ يتلأ ةيرطيبلأ ةيبطلأ ةربخلأ ىلع أهنم ةنيع سضرع مت ،ديربت مأظن ىلع رفوتت ’و
تأءأرجإ’أ لأمكتصسأ دعب و   .ينأويحلأ كÓهتصسÓل أههيجوتو أهزجح ىعدتصسأ أم يرصشبلأ كÓهتصسÓل
ةحلأصص ريغ ءأرمحلأ موحل لقن نأأصش يف ،فلأخملأ دصض أيئأزج أفلم ةيئأصضقلأ ةيطبصضلأ تدعأأ ،ةينونأقلأ
ر نميأ.أهيف تبلل ةصصتخملأ ةيئأصضقلأ تأهجلل لصسرأأ ،كÓهتصسÓل

فيطسسب تاءارجإ’ا عسضخت مل تارايسس3 زجحت ةيرئازجلا كرامجلا
تأذ تأرأيصس30 ثÓث زجح نم،فيطصسب كرأمجلأ مأصسقأأ ةيصشتفمل ةعبأتلأ ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت

بقأعملأ و سصوصصنملأ لأعفأ’أ يهو أهب لومعملأ ةيكرمجلأ تأءأرجإÓل أقبصسم عصضخت مل، يبنجأأ أأصشنم

،ةثÓثلأ تأبكرملأ ةردأصصم تمت دق و،  لدعملأ كرأمجلأ نونأق نم523و303،791 دأوملأ بصسحأهيلع

ر نميأ.جد000.022.2 :ـب ردقت تأمأرغ ىلإأ ةفأصضإأ

 ةدكيكسسو ةطاطسشوب يف تاردخملا يجورم ىلع صضبقلا

يقاوبلا مأا

اسضيب ةحلسسأاو صسولهم صصرق14 امهتزوحب نيسصخسش فيقوت
’وز ةدحأولأ ةعأصسلأ دودح يف سسمأ موي يقأوبلأ مأ ةي’و نمأبIRB لخدتلأو ثحبلأ ةقرف تنكمت

ىوتصسم ىلع ةنصس72 و42 رمعلأ نم نأعلبي نيصصخصش فيقوت نم ةدكؤوم تأمولعمل أهئأقتصسأ دعب

52 ىلع أمهتزوحب طبصض نيأ ، ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورتب نيصسبلتم يقأوبلأ مأأب لبقتصسملأ يح
ىلأ ةفأصض’أب ، (ريبكلأ مجحلأ نم نيكأكصس) ةروصضحم ءأصضيب ةحلصسأ و عأون’أ فلتخم نم ةلوصسبك
لأصصت’أ ةيلخ نأيب بصسحب ةيصضقلأ يف قيقحتلأ يف أرأرمتصسأو ، جيورتلأ تأدئأع نم يلأم غلبم
سشيتفت دعب ىرخأ ةيمك زجح مت ةينونأقلأ تأءأرج’أ عيمج ذأختأ دعب ةي’ولأ نمأب ةمأعلأ تأقÓعلأو

ةرثؤوم ةف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘يودأو دأو˘م ن˘م ة˘لو˘صسب˘ك14 ةزوجحملأ ةيلأمج’أ ةيم˘كلأ ل˘صصت˘ل أ˘م˘ه˘ي˘ن˘كصسم
دأوم عيبلل سضرعو ةزأيح““ :يتيصضق نع أيئأزج أفلم أمهدصض زجنأ ةيصضقلأ يف نيطروتملأ.أيلقع
عيبلأ قيرط نع يعرصش رربم نود ةحصصلأ ةنهم ةصسرأمم و ةيعرصش ريغ ةفصصب ةيلقع تأرثؤومو ةردخم
أمهميدقت مت ، ““يعرصش رربم نود سسدأصسلأ فنصصلأ نم ءأصضيب ةحلصسأ لمح ، ةين’ديصص دأوم نيزختو
رأهز.دمحأ.أمهرمأ يف تلصصف يتلأو سسمأ مويب ةيئأصضقلأ تأهجلأ مأمأأ

فيطسسب ةسصاخلا تاجايتح’ا يوذ لافط’ا نومركي““ ثيغ““ ةيعمج بابسش
عم انمازت ةسصاخلا تاجايتح’ا يوذ نم لافطأ’ا سضعب، لازا نيع بابسش تاعادبإ’ ثيغ ةيعمج سسمأا حابسص تمرك
ةي’و بونج لازا نيع ةنيدمل ةيندملا ةيامحلا رقمب ميقأا ميركتلا لفح، ةلوفطلل يملاعلا مويلاب لافتح’ا
مت امك،  ةئفلا هذهل اسصيسصخ ةيعمجلا هذه ءاسضعأا اهمدق يتلا ةينفلا سضورعلا و تاطاسشنلا سضعب هللخت و،فيطسس

اربك اناسسحسسإا ةردابملا هذه تيقل دقو، لافطÓل ةيفرسشلا تاداهسشلا و ةيزمرلا ايادهلا سضعب ميدقت لفحلا لÓخ
لبق نم مهسشيمهت مت امدعب مامتهإ’ا اذهب مهتحرف نع اوربع نيذلا لافطأ’ا ء’ؤوهل ةريبك ةجهب و ءايلوأ’ا ىدل
ل ىسسيع.يملاعلا مهموي يف ةيلحملا تاطلسسلا

ةيعأمتج’أ تأنيمأأتلل ينطولأ قودنصصلأ جردأأ
نع حيرصصتلأ ةبأوب ربع نأيبتصسأ ءأرجأ’أ لأمعلل
ينورتكل’أ عقوملأب حأتم˘لأ تأ˘كأر˘ت˘صش’أ˘ب د˘ع˘ب
عأطق˘لأ˘ب ن˘ي˘ط˘صشأ˘ن˘لأ ل˘م˘ع˘لأ بأ˘برأأ ى˘لإأ ه˘جو˘م
قفرملأو نأيبتصس’أ أذ˘ه ن˘م˘صضت˘يو ،يدأ˘صصت˘ق’أ
بر ةيعصضوب قلعتت نأكرأأ ةدع لأمعتصس’أ ليلدب
،سسرأم رهصش ذنم هئأرجأأب ةصصأخلأ كلتو لمعلأ

بر ىلع نيعتي لحأرم ةدع نأيبتصس’أ نمصضتيو
لوح رأصسفتصسأ ىلوأ’أ ةلحرملأو ،أهؤولم لمعلأ

ةلحرملأو أنوروك سسوريفب هتصسصسؤوم رثأأت ىدم
ه˘طأ˘صشن˘ل ه˘ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت لو˘˘ح رأ˘˘صسف˘˘ت˘˘صسأ ة˘˘ي˘˘نأ˘˘ث˘˘لأ
ديدح˘ت ع˘م ة˘ي˘ئز˘ج وأأ ة˘ي˘ل˘ك ة˘ف˘صصب يدأ˘صصت˘ق’أ
ددع نم سصلق دق نأك أذإأ أميفو قيلعتلأ ببصس

02-96 يذيفنتلأ موصسرملأ مأكحأ’ أقبط ءأرجأ’أ

أيلك وأأ أي˘ئز˘ج تأ˘كأر˘ت˘صش’أ ة˘يو˘صستو02-07و
ةصصأخ˘لأ تأ˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ ئ˘ل˘م ة˘ث˘لأ˘ث˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأو

هتبغر لوح رأصسفتصسأ ةعبأرلأ ةلحرملأو ،ءأرجإ’أب
خيرأت ديدح˘ت ع˘م تأ˘كأر˘ت˘صش’أ ع˘فد ل˘ي˘جأأ˘ت ي˘ف
ديدصست ةلودج يف بغري نأك أذإأ أميفو ديدصستلأ
ح˘ن˘م˘ي أ˘م˘ك ،طأ˘صسقأ’أ ةد˘م أذ˘كو تأ˘كأر˘˘ت˘˘صش’أ
جأردإأ ةينأكمأ لمعلأ بأبرأ’ ةصصرفلأ نأيبتصس’أ
أذ˘ه ن˘م فد˘ه˘لأو ،تأ˘حأر˘ت˘ق’أو تأ˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م˘˘لأ
ةيدأصصتق’أ ةيعصضولأ ىلع فرعتلأ وه نأيبتصس’أ

ىلع أنوروك سسوريف رأثآأ سسأيقو لمعلأ بأبرأ’
ددع ةفرعم ىلإأ ةفأصضإأ ،ةيدأصصتق’أ مهتأطأصشن
مهتطصشنأأ قيلعت ىلإأ أورطصضأ نيذلأ لمعلأ بأبرأأ
ءأرجأ’أ ددع ةفرعم أذكو ةمئأد وأأ ةتقؤوم ةفصصب
مأكحأ’ أقيبطت ةيئأنثتصسأ ةلطع ىلع أوليحأأ نيذلأ

بأبصسأ’ وأأ02-07و02-96 يذيفنتلأ موصسرملأ
لمعلأ بأبرأأ ىلإأ نأيبتصس’أ حنمي أمك ،ةيدأصصتقأ
مهديدحت قيرط نع عفدلأ دعوم بلط ةينأكمإأ
طيصسقتلأب عفدلأ فأنئتصسأ هيف متي يذلأ رهصشلأ

أذ˘ه ءأرو ن˘م قود˘ن˘صصلأ ي˘˘مر˘˘يو ،أ˘˘ه˘˘ت˘˘لود˘˘جو
بأبرأأ ةقفأرمل عجنأ’أ ةليصسولأ دأجيإأ ىلإأ ءأرجإ’أ

ة˘مزأ’أ لÓ˘خ ة˘يدأ˘صصت˘ق’أ تأ˘صسصسؤو˘م˘˘لأ ل˘˘م˘˘ع
سصيلقت وأأ فقوتلأ ىلإأ مهترطصضأ يتلأ ةيحصصلأ
ةلودج ة˘ي˘نأ˘كمإأ م˘ه˘ح˘ن˘م لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘تأ˘طأ˘صشن
هأ˘ج˘تأ م˘ه˘تأ˘ي˘ع˘صضو ة˘يو˘صست ي˘لأ˘ت˘˘لأ˘˘بو نو˘˘يد˘˘لأ
،ةقبأصس ةوطخلأ هذه دعتو ،يعأمتج’أ نأمصضلأ

ر˘يو˘ط˘ت ى˘لإأ أ˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م قود˘˘ن˘˘صصلأ ى˘˘ع˘˘صسيو
دوهعملأ رأطإ’أ جرأخ لمعلأ بأبرأأ عم تأقÓعلأ
ع˘˘فدو ل˘˘ي˘˘صصح˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صصت˘˘˘ق˘˘˘ي نأ˘˘˘ك يذ˘˘˘لأ
تفيصضأأ ةصضحم ةيرأوج ةمدخ ىلإأ تأكأرتصش’أ
ةنرصصع رأطإأ يف دعب نع حيرصصتلأ ةبأوب ىلإأ
ر.سس.مهعم لمأعتلأ

اهليجأات وأا تاكارتسش’ا ديدسست يف ةبغرلا لوح تاراسسفتسسا تمدق

 ةفرعمل نايبتسسا مظنت ““صصانكلا““
انوروك صسوريف نم لمعلا بابرأا ررسضت
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