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 لماع062 ـب امهميعدتو ةرصضخوبو ةزنولا يمجنم داتع ديدجتل رانيد رايلم8 دصصر
ةشسبتل اهترايز نأا  ةشسبت ةيلؤلا رقمب ةيفحشص ةودن يف تريزامت ةليمج مجانملاو ةعانشصلا ةريزو ،ضسمأا تدكأا

امك ،جاتنإلا تاقلحو لشصافمب ،تايلاكششإلا فلتخم ةجلاعم ىلإا ةيمارلا ،لوألا ريزؤلا تاهيجؤت راطإا يف جردنت
غلبم دشصر ررقت هنأاب ةفيشضم ،ديدحلا ةدامب راجحلا بكرمل مئاد ديوزت نامشض ىلع ،اهترازو ضصرح قايشس يف يتأات
نم ةيفاشضإا تايمك خشضل اذهو ،ةرشضخؤبو ةزنؤلا يمجنمب ،يمجنملا داتعلا ديدجتل يرئازج رانيد رييÓم80

بكرملاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا طا˘ق˘ن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ،ا˘ب˘ير˘ق ءارزؤ˘لا ضسل˘ج˘م ضسراد˘ت˘ي˘شس ا˘م˘ك،را˘ج˘ح˘لا بكر˘م˘ل ة˘ي˘لوألا داؤ˘م˘لا
ـب نيمجنملا ميعدت كلذك ررقت ،ىعشسملا اذه ةقفارملو ،جاتنإلا لشصافمو تاقلح رؤشضحب كلذو ،نيمجنملاو
بشسح بشصانملا هذهب نؤينعملا راتخيشسو ،امهنأاششب ءاقتنإلا ضساشسأا ىلع ةقباشسم حتف مت ،مئاد لمع بشصنم062

،لخادلا ربؤتكأا نير˘ششع˘لاو ضسما˘خ˘لا دد˘ح د˘قو ،ة˘ما˘ت ة˘ي˘فا˘ف˘شش ي˘فو ةد˘يا˘ح˘م ة˘شسشسؤؤ˘م فر˘ط ن˘مو ،تا˘جا˘ي˘ت˘حإلا
ةفعاشضم ىلإا،اهروزت ةطقن لك يف تعد دق ،مجانملاو ةعانشصلا ةريزو تناكو ،ددجلا لامعلا ةمئاق نع نÓعإÓل
ةددششم ،ايمؤي نط0007 زواجتت يتلا راجحلا بكرم تاجايتحإا نامشضل ،لمعلا ةريتو ىلع ةظفاحملاو جاتنإلا

¿GdëªõI S°Ø«É .رئازجلل ةيلودلا تاقافتإلا ىلع رثؤؤي نأا هنأاشش نم ،جاتنإلاب لÓخإا لك نأا ىلع
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م˘ل˘صسلأ ع˘م˘ت˘ج˘م ة˘كر˘ح تر
قأزرلأ دبع اهصسيئرب عفدلأ مدع
قا˘˘ب˘˘صس ي˘˘ف ح˘˘صشر˘˘م˘˘ك ير˘˘ق˘˘˘م

ربمصسيد21 يف ررقملأ ةصسائرلأ
ةصسلج د˘ع˘ب رأر˘ق˘لأ ءا˘جو .مدا˘ق˘لأ
ىروصشلأ سسلجمل ةيرصس تيوصصت
ةليل هعامتجأ ةياهن يف ةكرحلل
ركذ ام قفوو .دحأ’أ ىلإأ تبصسلأ
سضفر بز˘˘˘ح˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف يدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق
با˘ب˘صسأ’ ه˘ت˘يو˘ه ن˘˘ع حا˘˘صصفإ’أ
ءا˘صضعأأ ة˘ي˘ب˘ل˘غأأ نإا˘ف ،ة˘ي˘صصخ˘صش
˘مد˘ع را˘ي˘خ˘ل أو˘تو˘صص سسل˘ج˘م˘˘لأ
سشاقن دعب حصشرمب قابصسلأ لوخد
نم ةكرحلأ فقوم لوح تاعاصسل
ه˘تأذ رد˘صصم˘لأ بصسحو .قا˘ب˘˘صسلأ
ةرورصضلا˘ب ي˘ن˘ع˘ي ’ رأر˘ق˘لأ نإا˘ف
ةدايقو قاقحتصس’أ أذه ةعطاقم
ةيف˘ي˘ك ا˘ق˘ح’ ن˘ل˘ع˘ت˘صس ة˘كر˘ح˘لأ
د˘˘عو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت
تن˘˘ل˘˘عأأ ا˘˘ق˘˘با˘˘صسو .ي˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ
لحلأ يه تاباختن’أ نأأ ةكرحلأ
دÓبلأ ةمزأأ نم جورخلل لثمأ’أ
ى˘ل˘ع تظ˘ف˘ح˘ت ا˘ه˘ن˘كل ة˘ن˘هأر˘˘لأ

رأر˘م˘ت˘صسأ ل˘ث˘م ا˘ه˘ئأر˘جإأ فور˘˘ظ

هبنا˘ج ن˘م .ق˘با˘صسلأ ما˘ظ˘ن زو˘مر
ىروصش سسلجمل عا˘م˘ت˘جأ ى˘ه˘ت˘نأ
يتلأ «ةيمن˘ت˘لأو ة˘لأد˘ع˘لأ ة˘ه˘ب˘ج»
تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ ن˘˘صضت˘˘ح˘˘ت تنا˘˘˘ك
ع˘ي˘م˘ج» ةو˘عد ى˘لإأ ة˘صضرا˘ع˘˘م˘˘لأ
ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ ع˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ ىو˘˘˘ق
ًا˘˘بأز˘˘حأأ ،ةدا˘˘ج˘˘لأ ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘م˘˘لأو
،كأر˘ح˘لأ با˘ب˘صشو تا˘ي˘صصخ˘صشو
را˘ي˘خ دا˘م˘ت˘عأ ل˘جأأ ن˘م ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل
كرت˘صشم عور˘صشم يّ̆ن˘ب˘ت˘ل د˘حو˘م
ح˘˘˘صضأو ل˘˘˘ما˘˘˘صشلأ حÓ˘˘˘˘صصإÓ˘˘˘˘ل
ج˘˘˘˘˘˘˘˘مأر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأو فأد˘˘˘˘˘˘˘˘˘هأ’أ

سسلجملل نايب راصشأأو .«لاجرلأو
ةصضراعملأ حصشرم ديحوت ّنأأ ىلإأ

نينطأوملأ ز˘ف˘ح˘ي» نأأ ه˘نأا˘صش ن˘م
طورصشلأ ةفاك ريفوت ىلع رهصسلل
ة˘˘هأز˘˘˘نو ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘صضلأ
و˘˘ح˘˘ن ع˘˘فد˘˘لأو ،تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’أ
ي˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لأ حÓ˘˘˘˘˘˘˘صصإ’أ

ق˘ح ل˘ف˘كي ا˘م˘ب ي˘تا˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأو
لبقو .«رحلأ رايتخ’أ يف ةمأ’أ
نا˘ك ،ىرو˘صشلأ سسل˘ج˘م ما˘˘ت˘˘ت˘˘خأ

هللأ دبع خ˘ي˘صشلأ ة˘ه˘ب˘ج˘لأ سسي˘ئر
،باطخ يف ،اعد دق ،هللأ باج
ىلإأ ةصضراعم˘لأ ،ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لأ ل˘ت˘كت
تدقع يتلأ اهتاعامتجأ فانئتصسأ

فقوتت نأأ لبق ً،اقباصس اهنم ةعصست
ر˘م˘تؤو˘م د˘ع˘ب تا˘عا˘م˘ت˘ج’أ هذ˘˘ه

ةيليوج6 ي˘˘ف ،ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘م˘˘˘لأ
ةلأدعلأ ةهبج» تنلعأأو .يصضاملأ

ن˘عً أر˘كب˘م لزا˘ن˘ت˘لأ «ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو
،ة˘صسا˘ئر˘ل˘ل ا˘ه˘ن˘ع ح˘صشر˘م م˘يد˘ق˘ت
د˘كأأو ،ي˘ق˘فأو˘ت ح˘صشر˘م ح˘لا˘˘صصل
ريغ» اهّنأأ ىروصشلأ سسلجم نايب
ا˘ه˘ن˘ع ح˘صشر˘م م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م
ةررقملأ ةي˘صسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل

،9102 ر˘ب˘م˘˘صسيد21 خ˘يرا˘ت˘˘ب
،هيلإأو بعصشلأ نم اهصسفن ربتعتو
،«ةعور˘صشم˘لأ ه˘ب˘لا˘ط˘م ى˘ن˘ب˘ت˘تو
تاباختن’أ» ّنأأ تر˘ب˘ت˘عأ ا˘ه˘ن˘كل
ل˘ث˘مأ’أ ل˘ي˘ب˘صسلأ ي˘ه ة˘ي˘صسا˘ئر˘˘لأ
ه˘ت˘ط˘ل˘˘صسل بع˘˘صشلأ ة˘˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘ل
ى˘ل˘عً أردا˘˘ق هأر˘˘ي ن˘˘م را˘˘ي˘˘ت˘˘خأو
ّنأأ ىريو ،نطولأ ءابعأاب سضوهنلأ
ءاهنإأ ىلإأ ةحلم ةجاح يف رئأزجلأ

ي˘صسا˘ي˘صسلأ رو˘هد˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو
بلا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صس’أ ةرور˘صضو
ة˘ه˘˘ب˘˘ج» تو˘˘ف˘˘ت م˘˘لو .«بع˘˘صشلأ
د˘يد˘ج˘˘ت «ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأو ة˘˘لأد˘˘ع˘˘لأ
اياقبو زومر باهذ˘ب» ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ
لزعلأ ةصسراممو قباصسلأ ماظنلأ
ةباصصعلأ زو˘مر ل˘كل ي˘صسا˘ي˘صسلأ

ىو˘˘˘ق تق˘˘˘˘ف˘˘˘˘خأأو .«ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘عرذأأو

ح˘صشر˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ةكرح» سسيئر فصشكو ،يقفأوت

قأزر˘لأ د˘ب˘ع «م˘ل˘˘صسلأ ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م

هرصشن فقو˘م ر˘يد˘ق˘ت ي˘ف ،ير˘ق˘م

قفأوتلأ رايخ قافخإأ نع ،ًاقباصس

ةدع ترداب ثيح ،ةصضراعملأ نيب

م˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘لإأ ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘م بأز˘˘حأأ

ن˘م ل˘ك ن˘ل˘عأأ ذإأ ،ا˘ه˘ن˘ع ح˘صشر˘˘م

ةموكحلأ سسيئر سسيلف نب يلع

ع˘ئÓ˘ط» بز˘ح سسي˘ئرو ق˘ب˘˘صسأ’أ

ةنيرق نب رداقلأ دبعو ،«تايرحلأ

نع «ينطولأ ءانبلأ ةكرح» سسيئر

تا˘با˘خ˘ت˘ن’ ا˘م˘ه˘ح˘صشر˘ت م˘يد˘ق˘˘ت

لباقملأ يفو .ةل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘صسا˘ئر˘لأ

ينطولأ ءانبلأ ةكرح سسيئر لاق

نأاب ،سسمأأ ،ةنيرق نب رداقلأ دبع

نوكي نل رئأزجلل مداقلأ سسيئرلأ»

بع˘˘˘صشلأ ةدأرإأ ن˘˘˘م ’إأ ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ن

قود˘ن˘صص ق˘ير˘ط ن˘ع ير˘ئأز˘ج˘لأ

ىلإأ نيلصضانملأ ايعأد .«عأرتق’أ

يتلأ ة˘كر˘ح˘لأ ئدا˘ب˘م ي˘ف ة˘ق˘ث˘لأ

تا˘ي˘صسا˘ئر˘لأ را˘م˘˘غ سضو˘˘خ˘˘ت˘˘صس

.ةلبقملأ
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ةينطولأ ة˘ط˘ل˘صسلأ و˘صضع ف˘صشك
ةرقوب» تاباخت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ
سسمأأ ه˘لوز˘ن ىد˘ل «ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صسإأ

ف˘˘ي˘˘صض» ة˘˘صصح ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘صض
جأومأأ ربع ثبت يذلأ «حابصصلأ
ن˘˘ع ى˘˘لوأ’أ ة˘˘ي˘˘عأذإ’أ ةا˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لأ

تايدلبلأ ءاصسؤور سضعب ةبقاعم
ةي˘ل˘م˘ع˘لأ ة˘ل˘قر˘ع˘ب أو˘ما˘ق ن˘يذ˘لأ
نو˘نا˘ق˘لأ ة˘ف˘لا˘خ˘مو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ
:دد˘˘˘صصلأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح,
ةليفكلأ تأءأرجإ’أ ذاختأ متيصس«
ةماعلأ ةباينلل كلذ نع غيلبتلل

مهدصض ةيئأزج ىوكصش كيرحتل
تايحÓصص يف أولخدت مهنوكل

سضعب عيقوت أوصضفرو مهينعت ’
ةرقوب لاقو .«حصشرتلأ تأرامتصسأ
ة˘ط˘ل˘صسلأ نو˘نا˘ق نإأ ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘صسإأ
عصضو تابا˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ئأز˘˘ج˘˘لأ د˘˘عأو˘˘ق˘˘لأ

نيفلاخملأ ةبقاع˘م˘ل05 ةدا˘م˘لأ
ءاصسؤور مهيف نمب نيبعÓتملأو
أو˘ما˘ق ن˘يذ˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘˘لأ سضع˘˘ب
ةلوبقم ري˘غ تا˘ح˘ير˘صصت ر˘صشن˘ب
تاباختن’أ ةلقرعل ة˘ئ˘ير˘ب ر˘ي˘غو
تأرا˘م˘˘ت˘˘صسأ ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت أو˘˘صضفرو
ءا˘˘˘صسؤور نأأ أزر˘˘˘ب˘˘˘م ح˘˘˘صشر˘˘˘ت˘˘˘لأ

ن˘ي˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م أو˘˘صسي˘˘ل تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
يف فاصضأأو .ةيباختن’أ ةيلمعلاب
عقأوم بصسحو هنأأ هتأذ قايصسلأ
ماق دق˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘صصأو˘ت˘لأ

دأدعإاب تايد˘ل˘ب˘لأ سضع˘ب ءا˘صسؤور
نيقصسن˘م˘لأو ن˘ي˘بود˘ن˘م˘لأ م˘ئأو˘ق
لمع أذ˘هو تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ بي˘صصن˘تو
ن˘˘˘م سسي˘˘˘لو ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
ةيباختن’أ ةيلمعلاف مهتايحÓصص
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلأ تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘صص ن˘˘˘م
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لأ
ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح م˘صضخ ي˘فو . ط˘ق˘ف
ةلقتصسملأ ةينطولأ ةطلصسلأ لمع

05 نم ةنوكتملأ تابا˘خ˘ت˘نÓ˘ل

ا˘ه˘ب˘ي˘˘صصن˘˘ت م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو أو˘˘صضع

دكأأ يراجلأ ربمتبصس51 خيراتب

ةنجل مايق نع ليعامصسإأ ةرقوب

د˘يد˘ح˘ت˘ب تأدأد˘مإ’أو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لأ

ىلع نيقصسنملأ نيبودنملأ ةمئاق

م˘ت˘ي˘صسو ة˘ي’و84 ىوتصسم

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘صصن˘˘˘ت

ى˘ل˘ع ا˘هد˘ع˘بو ا˘ب˘ير˘ق تا˘ي’و˘˘لأ

بنا˘ج ى˘لإأ، تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ىو˘ت˘صسم

دأدعإأ نم ةينوناقلأ ةنجللأ ءاهتنأ

ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لأ سصو˘˘صصن˘˘لأ د˘˘يد˘˘ع

ةيمصسرلأ ةد˘ير˘ج˘لأ ي˘ف ا˘هر˘صشنو

.لجاعلأ بيرقلأ يف
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ناعنتمت ةيمنتلاو ةلادعلاو ضسمحو اهحسشرمب كراسشت ءانبلا

نـيـيـمقـسإلا طـسو ماـسـقـنإ

ةـيساـئرلا تاـباـختنقا لوـح

مهدسض ةيئاسضق ىوعد كيرحت دسصق ةماعلا ةباينلا ىدل مهنع غيلبتلاب

ةيباختن’ا ةيلمعلا نولقرعي نيذلا تايدلبلا ءاسسؤور ةبقاعم

عا˘˘˘فد˘˘˘لأ ر˘˘˘˘يزو بئا˘˘˘˘ن د˘˘˘˘كأأ
سشيجلأ ناكرأأ سسيئر ينطولأ
دمحأأ قيرفلأ يبعصشلأ ينطولأ
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب سسمأأ ح˘لا˘صص د˘يا˘ڤ
ةرا˘يز˘˘لأ ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ مو˘˘ي˘˘لأ
ى˘لإأ ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لأ ة˘ي˘نأد˘˘ي˘˘م˘˘لأ
ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ير˘كصسع˘لأ ة˘ي˘حا˘ن˘لأ
نا˘˘˘˘˘هر بصسك نأأ نأر˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘˘ب

لبقملأ ربمصسيد21 تايصسائر
يرئأز˘ج˘لأ بع˘صشلأ فر˘ط ن˘م
لاق ثيح,ايه˘يد˘ب أر˘مأأ ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ز˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت““ :دد˘˘˘صصلأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ل˘ي˘صصأ’أ ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘˘صشلأ

ح˘بر ى˘ل˘˘ع هدو˘˘ع˘˘تو ،ي˘˘بأ’أو
تنا˘ك ا˘م˘ه˘م ه˘تا˘نا˘˘هر ة˘˘فا˘˘ك
لعجي ،اهتبوعصصو اه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط
تابا˘خ˘ت˘ن’أ نا˘هر بصسك ن˘م

21 يف ،ةرر˘ق˘م˘لأ  ة˘ي˘صسا˘ئر˘لأ
لئاصسملأ نم ،لبقملأ ربمصسيد
قيرفلأ لغتصسأ امك.““ةيهيدبلأ
ة˘صصر˘ف˘لأ ح˘لا˘صص د˘يا˘ق د˘م˘حأأ
مأرتحأو رابكإأ ةي˘ح˘ت ه˘ي˘جو˘ت˘ل
ةئف اميصس’ ،نينطأوملأ ةفاكل
ةيمهأ’أ أوكردأأ نيذلأ بابصشلأ
د˘˘عو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘˘ل ىو˘˘˘صصق˘˘˘لأ
رئأزجلل ةبصسنلا˘ب  ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ

هثيدح مصضخ يفو.ا˘ه˘ب˘ع˘صشلو
نأأ ،سشيجلأ ناكرأأ سسيئر ىفن
ةيركصسعلأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ نو˘كت
ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لأ د˘حأأ ت˘ّكز د˘˘ق
دياق قيرفلأ مهتأو.تايصسائرلل

ا˘ه˘با˘نذأأو ة˘˘با˘˘صصع˘˘لأ،ح˘˘لا˘˘صص
.تا˘عا˘صشإ’أ كل˘ت˘ل ج˘يور˘ت˘لا˘ب
نأأ عافدلأ ريزو بئان حصضوأأو
دحأ’ سشي˘ج˘لأ ة˘ي˘كز˘ت ة˘عا˘صشإأ
سشيوصشتلل فدهت نيحصشرتملأ

ينطولأ قاقحتصس’أ أذه ىلع
ة˘ب˘صسن˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’أ غ˘˘لا˘˘ب˘˘لأ
ددصش ا˘م˘ك.دÓ˘ب˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘ل
’ سشيجلأ نأأ ىلع حلاصص دياق
بعصشلأ نأأ ىلعو أدحأأ يكزي
مداقلأ سسيئرلأ يكزي نم وه
’ طقف قودنصصلأ لÓخ نم
دياق قيرفلأ قرطت امك .ريغ
يغبني يذلأ رودلأ ىلإأ حلاصص
لÓخ مÓعإ’أ عاطق هبعلي نأأ
رئأزجلأ اهب رمت يتلأ ةلحرملأ
اعد ثيح ,نهأرلأ تقولأ يف
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’أ عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق رأر˘˘˘˘˘حأأ

را˘˘صصت˘˘نأ ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘ل˘˘˘ل

،ا˘ه˘يدا˘ع˘ي ن˘م ى˘ل˘ع ر˘ئأز˘ج˘˘لأ

ثأد˘حأ’أ ىر˘˘ج˘˘م ةر˘˘يا˘˘صسمو

يلحتلأ عم ةحأرصصو قدصصب

اهنأأ لاق يتلأ ة˘ي˘عو˘صضو˘م˘لا˘ب

هقرطت ىدلو.عيم˘ج˘لأ بل˘ط˘م

ي˘˘هو ة˘˘عا˘˘صسلأ ة˘˘ي˘˘صضق ى˘˘˘لأ

ررقم˘لأ ة˘مدا˘ق˘لأ تا˘ي˘صسا˘ئر˘لأ

رهصش نم21ـلأ يف اهؤوأرجإأ

قيرفلأ دكأأ ،لبقملأ ربمصسيد

ه˘جو ه˘نأأ ح˘لا˘صص د˘يا˘ق د˘˘م˘˘حأأ

ي˘حأو˘ن˘لأ ةدا˘ق˘ل تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘صصمو تأو˘˘ق˘˘˘لأو

ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت نا˘˘م˘˘صضل

هثيدح ماتخ يفو.ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ

سشي˘˘ج˘˘لأ نا˘˘كرأأ د˘˘ئا˘˘ق جر˘˘˘ع

ثيدح˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘صشلأ ي˘ن˘طو˘لأ

يتلأ ةي˘ئا˘صضق˘لأ ما˘كحأ’أ ن˘ع

زو˘˘˘˘مر ق˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ترد˘˘˘˘صص

عوبصسأ’أ ،ة˘با˘صصع˘لأ سسوؤورو

ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لأ

ي˘ت˘لأو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ير˘كصسع˘لأ

انجصس ةنصس51 نيب تحوأرت

قباصسلأ سسيئرلأ قيقصشل أذفان

ديعصسلأ ةقيلفتوب زيزعلأ دبع

قا˘طر˘ط ن˘م ل˘˘كل ا˘˘ه˘˘ل˘˘ث˘˘مو

02و نونح ةز˘يو˘لو ق˘ي˘فو˘ت˘لأ

دلاخ قباصسلأ ءأولل انجصس ةنصس

ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ه˘ل˘ج˘˘نو رأز˘˘ن

لا˘ق ثي˘ح ,ن˘يد˘م˘ح ن˘ب د˘ير˘ف

ماكحأ’أ كلت نإأ حلاصص دياق

احلم ايب˘ع˘صش ا˘ب˘ل˘ط˘م تد˘ّصسج

ناصسحتصسأ تلانو ،اعورصشمو

نيذلأ ،ني˘ير˘ئأز˘ج˘لأ بي˘حر˘تو

نا˘ك ن˘م ة˘ب˘صسا˘ح˘م˘ل أو˘حا˘ترأ

.أدا˘˘صسف سضرأ’أ ي˘˘˘ف ثي˘˘˘ع˘˘˘ي

سشي˘ج˘˘لأ نا˘˘كرأأ د˘˘ئا˘˘ق دد˘˘جو

ىلع ديكأاتلأ يبعصشلأ ينطولأ

ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق مز˘˘˘˘ع

ة˘ل˘صصأو˘م ى˘ل˘ع ،ة˘ير˘كصسع˘˘لأ

ىلإأ داصسفلأ ة˘ح˘فا˘كم ة˘ي˘ل˘م˘ع

بجي»: لاق ثيح, ةدأوه نود

نأأ ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘˘صشلأ ى˘˘ل˘˘ع

انل أأدهي نل هنأاب انقيتم نوكي

د˘صسف˘م ل˘ك لا˘ن˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح لا˘˘ب

.““لداعلأ هءأزج برخمو
S°∏«º.±

ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب دكأأ
ي˘˘ت˘˘ث˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘˘لأ سسمأأ
ةيدلب مي˘ل˘قإا˘ب ن˘ي˘ن˘ثأ ن˘ي˘ي˘با˘هرإأ
ةي’و ة˘م˘صصا˘ع بر˘غ ة˘نأو˘ع˘لأ

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف كلذو ل˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج
تأو˘˘ق ا˘˘ه˘˘ب تما˘˘ق ط˘˘ي˘˘صشم˘˘˘ت
.ةي’ولأ نم ةهجلأ هذهب سشيجلأ

ىلع روثعلأ مت هنأاب نايبلأ دكأأو
نيروكذملأ نيي˘با˘هرإ’أ ي˘ت˘ث˘ج
» سصيمح » ةامصسملأ ةقطنملاب
يتلأ ة˘نأو˘ع˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ

برغلأ ىلإأ ملك52 وحنب دعبت
نأأ نود ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘˘صصا˘˘ع ن˘˘م
ن˘˘يذ˘˘ه ة˘˘يو˘˘ه نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ دد˘˘ح˘˘ي
خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت ’و ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘هرإ’أ

ل˘˘˘ك نأأ و˘˘˘لو ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘˘عر˘˘˘˘صصم
نيينعملأ نأاب يحوت تأرصشؤوملأ
طي˘صشم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف Ó˘ت˘ق د˘ق
ينطولأ سشيجلأ تأوقل ةقباصس

حورجب اب˘ي˘صصأأ ثي˘ح ي˘ب˘ع˘صشلأ
رصصانع عم كابتصشأ ءانثأأ ةلتاق
ىلع روثعلأ متي نأأ لبق سشيجلأ

طيصشمتلأ ةيلم˘ع ي˘ف ا˘م˘ه˘ت˘ث˘ج
د˘يد˘ح˘ت را˘ظ˘ت˘˘نأ ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’أ

ىلإأ ةراصشإ’أ تبجوو .امهتيوه
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ سشي˘˘ج˘˘˘لأ تأو˘˘˘ق نأأ
ىلع تصضق نأأو قبصس يبعصشلأ

نيفورعملأ نييباهرإ’أ نم ددع
ةمصصاع نم ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ة˘ه˘ج˘لا˘ب
ةيدلب ميلقإا˘ب أد˘يد˘ح˘تو ة˘ي’و˘لأ
طيصشمت تايلمع لÓخ ةنأوعلأ
ن˘م دد˘ع م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ة˘ق˘با˘˘صس
لئأوأأ نم أوناك نيذلأ رصصانعلأ
تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘˘م˘˘لأ
تاينيعصستلأ تأونصس ةيباهرإ’أ

ن˘م م˘ه˘صضع˘ب رد˘ح˘ن˘ي ن˘يذ˘˘لأو
. ةديعب تاي’و

GC.GCjªø 

تايسسائرلا ناهر بسسكيسس يرئازجلا بعسشلا نإا لاق
:حلاسص دياق .. ةمداقلا

ادحأا يكزت نل ةيركسسعلا ةسسسسؤوملا»
””مكحلا وه قودنسصلاو

 ضشيجلا تاوقل ةقباسس طيسشمت ةيلمع يف Óتق امهنأا حجري

لجيجب ةناوعلاب نييباهرإا يتثج ىلع روثعلا

نيب اتاتسشأا مداقلا ربمسسيد21 يف ةررقملا ةيسسائرلا تاباختنلا نم يمÓسسإلا رايتلا ىلع ةبوسسحملا بازحألا فقاوم تقرفت
 .اهيف طرخنم رخآاو يقفاوت حسشرم معد نع ثحابو ةكرحلا نع حسشرمب ةكراسشملل ضضفار
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هذ˘˘ه˘˘ب فار˘˘˘طأا د˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف

ةصسردملا مدخت ’ يتلا تاجاجتح’ا
لمع˘لا ي˘ف ا˘ه˘ج˘صس بب˘صسب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
بارصضإ’ا ىلإا تعد دقو  .يصسايصسلا

نم لكل ةلقتصسملا تاباقنلا نم لك
«تصسبانكلا«و «ويتنصسأ’ا«و «فابنإ’ا»
تعد يتلاو ةياجب ةي’و ىوتصسم ىلع
ةي’ولاب تاعاطقلا لك نم لامعلا لك
ة˘كر˘˘ح ي˘˘ف ع˘˘صساو˘˘لا طار˘˘خ˘˘ن’ا ى˘˘لإا
ةيادب نينثا موي لك ددجتملا بارصضإ’ا

ةعوبتم نوكتو ربمتبصس03 مويلا نم
ةفاقثلا راد ةحاصس نم قلطنت ةريصسمب
د˘˘صصق ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب «سشور˘˘م˘˘˘ع سسوا˘˘˘ط»
هذه نايب يف ءاج ام بصسحو .ةلادعلا
فد˘ه˘ت تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا نإا˘ف تا˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
اهزربأا بلاط˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
يلعفلا ديصسجت˘لا حا˘ح˘لإا˘بو ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
قÓ˘طإاو ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘صشلا بلا˘ط˘م˘ل

ديق نود اروف يأارلا نيجاصسم حارصس
ةر˘˘ح ة˘˘لاد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لاو طر˘˘صشو
بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا زر˘˘بأا ن˘˘مو .ة˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسمو
تا˘ير˘ح˘لا مار˘ت˘حا ا˘˘صضيأا ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لا
ةينطولا ةيقيصسن˘ت˘لا ترذ˘حو .ة˘يدر˘ف˘لا

ناصسل ىلع ةيمÓصسإ’ا مولعلا ةذتاصسأ’
تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا هذ˘˘ه ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ن
اهلثمم ه˘ب حر˘صص ا˘م ق˘فو ا˘ه˘تر˘ب˘ت˘عاو
ةريطخلاب بو˘ه˘ي˘صش د˘م˘ح˘م ة˘ع˘م˘جو˘ب
نم رذحلا ىلإا ةذتاصسأ’ا عيمج ايعاد
بار˘˘˘صضإ’ا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا

هذه لبق نم ة˘ن˘ل˘ع˘م˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’او
رادصصإا مدع لظ يف اذه يتأاي .تاباقنلا

يتلا ةيرئازجـلا تاباقـنلا ةيلاردفنوك
اصضيأا ةثÓثلا تابا˘ق˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف طر˘خ˘ن˘ت
بار˘˘صضإ’ا اذ˘˘ه سصو˘˘صصخ˘˘ب تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب

ل˘˘ك تعد د˘˘ق تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
دقعل اهئاول تحت ةيوصضنملا تاباقنلا

ة˘ي˘ن˘طو سسلا˘ج˘م وأا ة˘ما˘ع تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج

قرط يف ثح˘ب˘لاو ع˘صضو˘لا ة˘صشقا˘ن˘م˘ل
قيقحتو يملصسلا يبعصشلا كارحلا معد
ريخأ’ا اهعامتجا يف اذهو ةليبنلا هفادهأا

9102 ربمتبصس5 خيراتب دقع يذلا

تاباقنلا ةيلاردفنوك بتكم دقع ثيح,
ةينطولا ةباقنلا رقمب اعامتجا ةيرئازجلا
ةصشقانمل ةيمومعلا ةحصصلا يصسراممل
ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا ه˘˘ب˘˘ناو˘˘ج ي˘˘ف ع˘˘صضو˘˘لا

نيأا ،همييقتو ةيصسايصسلا اذكو ةينهملاو
ةريطخلا بقاوعلا نم ريذحتلا هيف مت
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ع˘صضو˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا مد˘ع˘ل
مهتÓئاعو لامعلل بع˘صصلا ي˘ن˘ه˘م˘لاو
هاجت ة’ابمÓلا ةصسايصس جاهتناب كلذو
،تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م ة˘عو˘فر˘م˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م
ةرد˘ق˘لا ف˘ل˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
تايرحلا فلم ،دعاقتلا فلم ،ةيئارصشلا
ف˘ل˘م ،ل˘م˘ع˘لا نو˘نا˘ق ف˘ل˘م ،ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا
نع ريبعتلا متو اذه .ةيمومعلا ةحصصلا
ل˘كا˘صشم˘لا ن˘م جا˘عز˘˘ن’او فو˘˘خ˘˘ت˘˘لا

ة˘يدا˘صصت˘ق’ا تا˘يد˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

يتلا ةبعصصلا ةي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘ي˘لا˘م˘لاو

ع˘جار˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ه˘˘جاو˘˘ت

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف بي˘˘هر˘˘لا

 .يمومعلا مÓعإ’او ةحصصلاو ميلعتلاك

تا˘با˘ق˘ن˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك كصسم˘ت˘˘تو

كارحلل طورصشمÓلا معدلاب ةيرئازجلا

ةعطاقم رارمتصساو ي˘م˘ل˘صسلا ي˘ب˘ع˘صشلا

قفاوتي امبً ايبعصش ةصضوفرملا ةموكحلا

د˘كؤو˘تو ه˘ب˘لا˘ط˘مو ي˘ب˘ع˘صشلا كار˘ح˘لاو

ىلإا ةيمارلا يعاصسملا يف رارمتصس’ا

لجأا نم ةملكلا ديحوتو قفاوتلا قيقحت

،تقو عرصسأا يف ةمزأ’ا نم جورخلا

تا˘ف˘ل˘م˘لا نأا˘ب ة˘ع˘ن˘ت˘ق˘م ا˘ه˘˘نأا ة˘˘صصا˘˘خ

ع˘م رو˘ن˘˘لا ر˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لا

نكمي ’ ةباصصعلا عم ةلحارلا ةموكحلا

فيرصصت ةموكح عمً اجارفنا فرعت نأا

ً.ايبعصش ةصضوفرملا ةيلاحلا لامعأ’ا

ريطخلاب رمألا نوفسصيو ضسرادملا ضسييسست نم نورذحي نويباقن

مويلا نم ةيادب ددجتم بارشضإا ىلإا وعدت تاباقن3
اهبلاطم زربأاب ةيبرتلا ةرازو تركذ

يدعاشسمو يفرششم ةباقن
بيشصنت يف رششابت ةيبرتلا

ةيباقنلا اهعورف
نييوبرتلا نيدعاصسملاو نيفرصشملل ةينطولا ةباقنلا تنلعأا

فلتخم ربع ةيباقنلا عورفلا بيصصنت يف اهعورصش نع

دعب اذهو ،نازيلغو مناغتصسم رارغ ىلع نطولا تاي’و

ةرازو ىلإا اهتعفر يتلا بلاطملا لماكب تكصسمت نأا

نم اهريغو ماهملا عيزوتو ةيقرتلاب ةيادب ةينطولا ةيبرتلا

هنأا اهل نايب يف ةباقنلا ترصشنو .ت’اغصشن’او بلاطملا

نيفرصشملل ةينطولا ةباقنلل ةيباقنلا عورفلا بيصصنت مت

نيمأ’ا فارصشإا تحت نازيلغب ني˘يو̆بر˘ت̆لا ن˘يد˘عا˘صسم̆لاو

بيصصن˘ت̆لا ة˘ن˘ج̆لو د˘م˘حأا يدا˘ه̆لا د˘ب˘ع ي̆ئ’و̆لا ما˘ع̆لا

نامحرلا دبع رامع يئ’ولا نيمأ’ا بئان نم ةنوكملا

نب ةفيلخوب ، ميظنتلاب فلكم يئ’ولا بتكملا وصضعو،

ةأارملا نوؤوصشب ةفلكملا يئ’ولا بتكملا ةوصضعو ةدوع

ميصسار˘م تفر˘عو .ة˘يرا˘ط˘خ˘م ة˘مÓ˘صس ن̆ب‘ن˘ما˘صضت̆لاو

ت’ا˘غ˘صشن’ عا˘م˘ت˘صس’ا ة˘ي̆با˘ق˘ن̆لا عور˘˘ف˘̆لا بي˘˘صصن˘˘ت

اوزربأاو مهتباقنب اوبحر نيذلا ةيبرتلا يفرصشمو يدعاصسم

دادرتصس’ ،يباقنلا لاصضنلاو طاصشنلل ماتلا مهدادعتصسا

لاقو. نوناقلا هلفكي ام راطإا يف .ةعورصشملا مهقوقح

ةينهملا ت’اغصشن’ انع˘م˘ت˘صسا«: ي̆ئ’و̆لا ما˘ع̆لا ن˘ي˘مأ’ا

لا˘صضن̆لا عو˘ط˘ت̆لا ن˘م د˘يز˘م̆ل̆ل ة˘م˘هو رور˘صس ا˘ن˘̆ل˘˘كو

،»لصضفأ’ا وحن ينهملا راصسملاب سضوهنلل ةيحصضتلاو

ةيئ’ولا اهتاراطإاو ةباقنلا تÓصضانمو يلصضانم ايعاد

لابقتصساو ةيعوتلا ة̆لا˘صسر لا˘صصيإ’ د˘ه˘ج̆لا ن˘م د˘يز˘م̆ل

حور لكب نيفرصشملاو نيدعاصسملا كلصس ت’اغصشنا

ةيبرتلا يدعاصسمو يفر˘صشم ع˘ي˘م˘ج ا˘عد ا˘م˘ك .ن˘ما˘صضت

راصسم نامصضل مهتباقنب طارخن’او يلعفلا قاحتلÓل

هلوخي ام قفو ةعورصشملا مهقوقح دادرتصساو ميرك ينهم

يفرصشمل ةينطولا ةبا˘ق˘ن̆لا تصسكم˘تو اذ˘ه .نو̆نا˘ق̆لا ا˘ن̆ل

ىلإا اهتعفر يتلا بلاط˘م̆لا ة˘فا˘كب ة˘ي̆بر˘ت̆لا يد˘عا˘صسمو

ةيقرتلا يف قحلا اهصسيئر ىلع ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

يدعاصسم كلصس كارصشإاو ريدمو ةيبرت راصشتصسم ةبترل

،ةيعامتج’ا تامدخ̆لا ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف ة˘ي̆بر˘ت̆لا ي˘فر˘صشمو

يد˘عا˘صسم ع˘ي˘م˘˘ج ة˘˘ي˘˘قر˘˘تو جا˘˘مدإا جاردإا ى˘̆لإا ةوÓ˘˘ع

عم كلذل ةيلاملا بصصانملا ددع ةدايزو ةيبرتلا يفرصشمو

رمأ’ا بلطت نإاو ىتح ا˘ه˘طور˘صشو ا˘ه˘تاو˘ن˘صس سضي˘ف˘خ˘ت

نيمثت ةيمهأا ىلع ةباقنلا تددصش امك .ةيئانثتصسا اصصخر

تادعاصسملا فÓختصساو تاداهصشلاو ةي˘ن˘ه˘م̆لا ةر˘ب˘خ̆لا

ةل˘ط˘ع ي˘ف ن˘ه˘جور˘خ ءا˘ن˘ثأا تا˘يو̆بر˘ت̆لا تا˘فر˘صشم̆لاو

حنمو ةيراتركصسلا ماهم دانصسإا مدع ىلإا ةفاصضإا ،ةمومأ’ا

ماهم دانصسإاب ءاردملا سضعب فصسعت لÓخ نم ةيصسردم

زجعلا دصسو لداعلا عيزوتلا عم .اهب مهل ةقÓع ’ نمل

بصصا˘ن˘م̆ل ة˘يو̆بر˘ت̆لا تا˘صسصسؤو˘م̆لا سضع˘ب̆ب ل˘صصا˘ح˘̆لا

مهريراقت ذخأا ىلإا ةفاصضإا .ةيبرتلا يدعاصسمو يفرصشم

يف مهمو لاعف رود نم مهل امل رابتع’ا نيعب ةيبيدأاتلا

ءا˘صضق̆لاو تا˘صسصسؤو˘م̆لا̆ب ما˘ظ˘ن̆لاو طا˘ب˘˘صضن’ا سضر˘˘ف

برصست̆لا ر˘هاو˘ظ ى̆ل˘ع دا˘صشرإ’او ح˘صصن̆لاو ة˘ي˘عو˘ت̆لا̆ب

±.S°∏«º.يصسردملا فنعلاو

تاسسسسؤوملا عيمج لسشل ربمتبسس03 مويلا نم ةيادب نينثا موي لك ددجتم دحاو مويل بارسضإا يف لوخدلا ةينطولا ةيبرتلا عاطقب تاباقن3 تدكأا
. يبعسشلا كارحلا بلاطمل ةلجاع لولح داجيإل ةطلسسلا ىلع طغسضلا راطإا يف اذهو تاعاطقلا فلتخم ةكراسشم ىلإا ةوعدلا عم ةيوبرتلا
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ةذتاصسأÓل ةينطولا ةيقيصسنتلا تنلعأا
ة˘ل˘ه˘م ن˘ع ة˘ي˘قر˘ت˘لا ن˘م ن˘ي˘ي˘صصق˘م˘˘لا

ىلإا ةينطولا ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ل ا˘ه˘ت˘ح˘ن˘م
كلذو ،لبقملا ربوتكأا رهصش ةياهن ةياغ
ةصصخر رادصصإاو مهلاكصشإا يف رظنلل
نم يمومعلا فيظولا ع˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا
ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا˘ب م˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا ل˘˘جأا

، ليهأاتلا قيرط ن˘ع ة˘ي˘قر˘ت˘لا ة˘ق˘با˘صسم
يف ديدج نم فحزلاب اوددهي نأا لبق
رق˘م ى˘لإا ةرازو˘لا ة˘با˘ج˘ت˘صسا مد˘ع لا˘ح
˘˘˘˘ما˘˘˘˘صصت˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو

ربوتكأا03 د˘يد˘ح˘ت م˘تو .جا˘ج˘ت˘ح’او
ا˘م ق˘فو ل˘ب˘ق˘م˘لا جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل اد˘˘عو˘˘م
ةذتاصسأÓل ةينطولا ةي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا ه˘تر˘صشن
مدع ةلاح يف ةيقرتلا نم نييصصقملا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو بوا˘˘ج˘˘ت
نم ديدعلا رب˘ع ة˘عو˘فر˘م˘لا بلا˘ط˘م˘ل˘ل
سسلجملاب بئان˘لا تÓ˘خد˘تو ل˘ئا˘صسر˘لا
يذلا يبيرع نصسح ينطولا يبعصشلا

ةذتاصسأ’ا نم ةئفلا اذه تعفر نأاو قبصس
ةيبرتلا ريزو غلب ثيح ,هل هت’اغصشنا
ةباق˘ن˘لا ل˘خد˘ت ى˘لإا ة˘فا˘صضإا ة˘ي˘صضق˘لا˘ب
ةي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ا˘ه˘ن˘ي˘مأا ر˘ب˘ع «فا˘˘ت˘˘صسلا» ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو
ءانثأا ريزولا اصضيأا وه غلب يذلا ينطولا
.ةرازولل ماعلا نيمأ’او ريزولاب مهئاقل
تارصشؤوم هذه نأا ةيقيصسنتلا تربتعاو
يف لثمتي يوق دنصس ىلإا جاتحت ةيباجيإا

مت يذلا خيراتلا قفو ةيجاجتحا ةفقو
ادو˘جو˘م لؤوا˘ف˘ت˘لا ى˘ق˘ب˘˘يو ، هد˘˘يد˘˘ح˘˘ت
قيق˘ح˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا ار˘م˘ت˘صسم لا˘صضن˘لاو
عيمجلل نوكم ةبتر ىلإا ةيقرتلا فده
ة˘˘ئ˘˘˘ف يأ’ سشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت وأا ءا˘˘˘صصقإا نود
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘صسأا رار˘ق ي˘تأا˘˘يو .تنا˘˘ك
،د˘يد˘ج˘ت ي˘ف ط˘صسو˘ت˘م˘لاو ي˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا
ةيبرتلا ةرازو ر˘ق˘م ما˘مأا م˘ه˘تا˘جا˘ج˘ت˘حا
مهجاجتحاو مهصضاعتما لقنل ةينطولا

مدع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ةرازو˘لا تم˘صص لا˘ي˘ح
ءاوصس ،مه˘ت˘ي˘صضق˘ل ل˘حو جر˘خ˘م دا˘ج˘يإا
دعب مهن˘يو˘كت او˘ه˘نأا ن˘يذ˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

،خ˘يرا˘ت˘لا اذ˘ه ل˘ب˘ق وأا30/60/2102

ةيقرتلا نم مهنامرح مت هنأا رابتعا ىلع

ةرازو˘لا نأا ا˘م˘˘ل˘˘ع ،نو˘˘كم ة˘˘ب˘˘تر ى˘˘لإا

تايثيحب ملع ىلع يمومعلا فيظولاو

’ ديد˘صشلا ف˘صسأÓ˘ل ن˘كل ،ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه

ء’ؤوه دصشاني ،هيلعو .يدانت نمل ةايح

،دبا˘ع˘ل˘ب م˘ي˘كح˘لا د˘ب˘ع ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو

لحو جرخ˘م دا˘ج˘يإ’ ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا

.ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا ي˘ف ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘˘ه˘˘ل

نويصصقملا ةذتاصسأ’ا ةيقيصسنت تددجو

ةيبرتلا ريزو لخدتل اهتوعد ةيقرتلا نم

يف ةيئانثتصسا ةصصخر مهحنم لجأا نم

ةنصس ناونعب نوكم ذاتصسأا ةبترل ليهأاتلا

نيليآ’ا ةئف نم مهنإا اهيف اولاقو،9102

ف’آا5 ةبارق مهددع غلابلاو لاوزلل

بصسح ا˘ن˘يو˘كت اور˘جأاو ،ا˘ي˘ن˘طو ذا˘ت˘صسأا

ةيبرتلا ةرازو نيب ة˘مر˘ب˘م˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا

تمتو ،يلاعلا ميلعتلا ةرازوو ةينطولا

ط˘ق˘ف ي˘صسي˘ئر ذا˘ت˘صسأا ى˘لإا م˘ه˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘ت

ريزولا نم نولمأاي اذل .ةفلتخم بابصسأ’

يف موصضهم˘لا م˘ه˘ق˘ح ةدا˘عإ’ ل˘خد˘ت˘لا
بلطب نوكم ذاتصسأا ةبتر ىلإا ةيقرتلا

م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صست ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا ة˘˘صصخر
عم ةصصا˘خ ،ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لا˘ب
نأا ىلإا ةراصشإ’ا ردجت .بصصانملا رفوت
ةرازو˘ل ة˘ير˘صشب˘لا دراو˘م˘لا ر˘يد˘م بئا˘ن
نع نيلثمم لبقتصسا دق ةينطولا ةيبرتلا
يتلا ةيجاجتح’ا ةفقولا يف ةيقيصسنتلا

ثيح82/80/9102, خيرات˘ب تم˘ظ˘ن
هنأاب مهمامأا دهعتو ’وطم مهيلإا عمتصسا
،ايصصخصش ةيبرتلا ريزو غيلبتب موقيصس
ةرازولا يلوؤوصسم ةيعمب ىعصسيصس هنأاو
ف˘ي˘ظو˘لا ىد˘ل ا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ل˘˘خد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘صصخر راد˘˘˘صصت˘˘˘صس’ ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
يف ةكراصشملاب مهل حمصست ةيئانثتصسا
ةبتر ىلإا مهتيقرت متتل ،مداقلا ليهأاتلا
نم اهن˘م او˘مر˘ح ي˘ت˘لاو نو˘كم ذا˘ت˘صسأا

ل˘ي˘هأا˘ت˘لا˘ب م˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا مد˘˘ع لÓ˘˘خ

نأا ’إا،7102و6102 ناونعب قباصسلا
ىلع ققحت دوعولا هذه نم ءيصش ’
.نيرهصش رورم دعب عقاولا سضرأا

لبقملا ربوتكأا03 موي ةرازولا رقم مامأا جاجتحÓل فحزلا لبق

مهفاشصنإ’ ارهشش ةيبرتلا ةرازو نولهمي ةيقرتلا نم نويشصقملا ةذتاشسأ’ا

لبقملا ربوتكأا01 لبق تافلملا ةسساردل عمتجتسس نيفظوملا ناجل

بترلا فلتخمل ليهأاتلا قيرط نع ةيقرتلا باوبأا حتفت ةيبرتلا ةرازو
لÓخ نم عاطقلا يفظوم حلاصصل ةيقرتلا باوبأا ةيلمعل ريصضحتلا ىلإا نطولا تاي’و فلتخم ربع ةيبرتلا تايريدم ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تعد

نيفظوملا ناجل عمتجت نأا ىلع طورصشلا مهيف رفوتت نمم نيينعملا تافلم عمجو،9102 ةنصسل بترلا فلتخمل ليهأاتلا مئاوق ىلع ليجصستلا

يريدمو05 ـلا ةيبرتلا تايريدم ىوتصسم ىلع حلاصصملا ءاصسؤور ةفاك ةرازولا ترمأاو .لجأا رخآاك9102 ربوتكأا01 موي لبق تافلملا ةصساردل
ةبولطملا ةيمدقأ’ا طرصش ىلع نيرفوتملا ةيلاحلا مهبتر يف نيمصسرملا نيفظوملا عيمج ةوعدب يئادتب’او طصسوتملا ،يوناثلا ميلعتلا تاصسصسؤوم

تاصسصسؤوملا يريدم ىلع نيعتيو .لجأا رخآاك لبقملا ربوتكأا8 خيرات لبق كلذو.ةبتر لكب سصاخلا يصساصسأ’ا نوناقلا يف اهيلع سصوصصنملاو
ةقداصصملاو ةبولطملا طورصشلا اهئافيتصسإا نم دكأاتلاو ةقدب تافلملا لك ةبقارمب ديقتلا ةيبرتلا ةيريدم ىلإا نيحصشرتملا تافلم لاصسرإا لبق ةيميلعتلا

يريدم ىلع نيعتي امك.ةينقتلاو ةيرادإ’ا ةطقنلا دوجو نم دكأاتلاو تامولعملا ةرامتصسا ةبقارمو طبصض عم فلملل ةنوكملا قئاثولا خصسن ىلع
تافلملا عاديإا ةيلمع متتو .مييقتلا ةقاطبب ةددحملا رصصانعلا بصسح حصشرتملل ةيعوصضومو ةققدمو ةلماصش تاظحÓم ميدقت ةيميلعتلا تاصسصسؤوملا

عم ةدحاو ةعفد لومحملا ديربلاب «نيمدختصسملا ةحلصصم» ةيبرتلا ةيريدم ىدل ةبولطملا طورصشلا مهيف رفوتت نيذلا نيحصشرتملا فرط نم
،جامدإÓل يعامج رارق جرختصسم نم ةخصسن ،يطخ بلط نم حصشرتلا فلم نوكتيو .ةددحملا لاجآ’ا مارتحاو ةبتر لكل لاصسرإا لودج سصيصصخت
خصسن اذكو ،ةيقرتلل رارق رخآاو ميصسرتلا رارق نم ةخصسن ىلإا ةفاصضإ’اب ،ةيلاحلا ةبترلا يف نييعتلا رارق نم ةخصسن ،مييقتلا ةقاطب ،تامولعملا ةرامتصسا

مازتل’ا ةرورصض عم ،ايلعلا بصصانملا وأا بترلا يف فيلكتلا وأا نييعتلا رارق نم ةخصسن ،تامدخلا لمجم ،ةيملعلا تÓهؤوملاو تاداهصشلا نم
ليجصستلل ةبولطملا ةيمدقأ’ا باصستحا ةيبرتلا ةرازو تررقو .ليهأاتلا مئاوق ىلع ليجصستلاب ةصصاخلا تامولعملا ةرامتصسا ىلع نودملا بصصنملاب

اهركذ دري مل يتلا بترلا تافلم ليوحت مدع نم ةيلمعلا ذيفنتب نيمئاقلا نيلوؤوصسملا ةرازولا ترذحو،8102/21/13 خيرات ىلإا نوكي ثيح
ةيلمع سصختو .ةيرصشبلا دراوملل يونصسلا ططخملا نمصض ةيلام بصصانم دوجو مدعل ةنصسلا هذهل ليهأاتلا مئاوق ىلع ليجصستلاب ةينعم ريغ اهرابتعاب

ةيذغتلا راصشتصسم ةبترل ةبصسنلاب امأا ،ةيلعف ةمدخ تاونصس01 نوتبثي نيذلا يوناثلا ميلعتلا ةذتاصسأا ةيوناث رظان ةبترل ةيقرتلل ،ليهأاتلا مئاوق يف ليجصستلا

01 تاذ نيدصصتقملا ناكمإاب امنيب .ةيلعف ةمدخ تاونصس رصشع نوتبثي نيذلا ةيئادتب’ا ةصسردملا يملعمل ليجصستلا لاجم ةرازولا تحتف ةيصسردملا
امك ،نيدصصتقملا باونل لاجملا ةرازولا تحتف ريصسم دصصتقم بئان ةبترل ليهأاتلا دصصقو .يصسيئر دصصتقم ةبترل ليهأاتلل ليجصستلا ةمدخ تاونصس

±.S°∏«º.رباخملل ينقت نواعم ةبترب قاحتل’ا ةيلعف ةمدخ تاونصس01 نوتبثي نيذلا رباخملل نوينقتلا ناوعأ’ا ناكمإاب

 يعجر رثأاب ضضيوعتلاو جامدإلاب نوبلاطي

تاي’و ةدع نم ليغششتلا لبق ام لامع
لمعلا ةرازو رقم مامأا نوجتحي

ليغصشتلاو لمعلا ةرازو رقم مامأا ليغصشتلا لبق ام دوقع لامع نم تارصشعلا سسمأا ةحيبصص جتحا
يتأاي يتلا مهبلاطم لينو ةريخأ’ا هذه ىلع طغصضلل مهنم ةلواحم يف كلذو يعامتج’ا نامصضلاو
لÓخ نم كلذو ةموكحلا ىلع مهتطغصض ليغصشتلا لبق ام دوقع لامع لصصاو.جامدإ’ا اهصسأار ىلع
ةدع نم اومدق نيذلا مهنم تارصشعلا مظن نيأا ةمصصاعلا رئازجلا ىلإا تاي’ولا نم مهتاجاجتحا لقن
نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا ةرازو رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو سسمأا ةحيبصص نطولا نم تاي’و
ةماركلا» ةداعإاو جامدإ’اب بلاطت تايار نيعفار «ةماركلا ةفقو» مصسا اهيلع اوقلطأا يعامتج’ا

يعمصسا ةموكح اي» رارغ ىلع تاراعصشلا نم ديدعلاب نيدانم مهتاوصصأا اوعفر امك ،مهل »رابتع’او
دوقع لامع ىري ثيح ،«عورصشم قح جامدإ’ا عوجر ’ عوصضخ ’«و «ةيزم يصشام يقح اذه يل
،ةليوط تاونصس ذنم تمصص يف نوناعي مهنأا دهاعملاو تاعماجلا يجيرخ نم مهو ليغصشتلا لبق ام

ةئفلا هذه بلاطتو اذه ،ايرهصش رانيد00051و0008 نيب حوارتت ةديهز بتاور نوصضاقتي ثيح
قباصسلا يف مهتلثم يتلا ةمظنملا ريصصمل ايدافت ةيعمج وأا ميظنت يأا تحت طارخن’ا سضفرت يتلا

،دعاقتلا يف لمعلا تاونصس باصستحا ،طرصش وأا ديق نود جامدإ’اب ةيصسايصس تاهاتم يف تلخد يتلاو
باون سضعب اهعفر يتلا بلاطملا يهو ايفصسعت نيفوقوملا فيظوت ةداعإاو يعجر رثأاب سضيوعتلا
ماظنلا جئاتن نم ربتعت يتلا ةئفلا هذه لكصشم لحب ةبلاطم يه يتلا ةموكحلا ىلإا ناملربلا
تاعماجلا يجيرخ توكصس ءارصش يعامتج’ا ملصسلا ءارصش ةصسايصس راطإا يف راتخا يذلا يقيلفتوبلا

.مهل يئاهن لح نامصض نود ينهملا جامدإ’ا دوقع راطإا يف مهفيظوت لÓخ نم دهاعملاو
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نأا ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘˘خآا ردا˘˘˘صصم تف˘˘˘صشك
ئ˘˘طاو˘˘صشلا شسار˘˘ح ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
ريغ ةرجه ةلواحم شسمأا لوأا تطبحأا

مهرامعأا رصصحنت قارح41 ـل ةيعرصش

مهني˘ب ن˘م ة˘ن˘صس83و ة˘ن˘صس91 نيبام

ةنصس23 رمعلا نم غلبت لماح ةأارما
ناقارحو فرا˘ط˘لا ة˘يلو ن˘م رد˘ح˘ن˘ت

نم ةقارح8و ةلصشنخ ةيلوب نانطقي
اوقلطنا ،ةصسبت نم نانثإا و ةبانع ةيلو

نتم ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لا ئ˘طاو˘صش د˘حأا ن˘م
جاومأا نيطتمم عنصصلا يديلقت براق
نكل ةيلاطيإلا لحاوصسلا هاجتاب رحبلا

نطفت نأا دعب لصشفلاب تءاب مهتلحر
اوعرا˘صس ن˘يأا ،ئ˘طاو˘صشلا شسار˘ح م˘ه˘ل
ر˘ح˘ب˘لا شضر˘ع˘ب م˘˘ه˘˘برا˘˘ق ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل
ةيركصسعلا ةنكثلا رقم ىلإا مهدايتقاو
ثيح، ةبانع ءانيم راوجب ةدجاوتملا
بي˘ب˘ط فر˘ط ن˘م م˘ه˘ت˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م تم˘˘ت
مهعتمت دكأا يذلاو،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
م˘˘ه˘˘ل ترر˘˘ح ثي˘˘ح،ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ح˘˘˘صصب

مامأا نومدقي اهبجومب عامصس رصضاحم
شصاصصتخلا ميلقإاب ةيروهمجلا ليكو
ردجتو،ةبوصسنملا ةم˘ه˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
فرعت توملا تÓحر نأا ىلإا ةراصشإلا
ثيح ،يراجلا رهصشلا لÓخ اصشاعتنا
ر˘صصا˘ن˘عو ل˘˘حاو˘˘صسلا شسر˘˘ح ط˘˘ب˘˘حأا
ةرجه تلواحم ةدع،ينطولا كردلا

ن˘˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت ن˘˘يأا ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘صش ر˘˘ي˘˘˘غ

نت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك قار˘ح611فيقوت
ن˘م ل˘كب ع˘ن˘صصلا ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت براو˘˘ق
مت اميف ،فلصشلاو مناغتصسمو نارهو

نم نييعرصش ريغ نيرجاهم6 فيقوت
نا˘˘صسم˘˘ل˘˘ت˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تا˘˘ي˘˘صسن˘˘˘ج
ن˘كم˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م،فرا˘˘ط˘˘لاو
طابحإا نم ة˘با˘ن˘ع˘ب ئ˘طاو˘صشلا شسار˘ح

ن˘م شصخ˘صش001 ن˘م د˘˘يزأا ة˘˘قر˘˘ح
رورملا اولواح،ءا˘صسنو لا˘ف˘طأا م˘ه˘ن˘ي˘ب
م˘ه˘تÓ˘حر ن˘كل ىر˘خألا ة˘ف˘صضلا ى˘لإا
رصصا˘ن˘ع ن˘ط˘ف˘ت د˘ع˘ب ل˘صشف˘لا˘ب تءا˘ب
ىلإا ةراصشإلا ردجتو، ةيرحبلا تاوقلا
ن˘صسح˘ت نو˘ل˘غ˘ت˘صسي ر˘صشب˘لا را˘˘ج˘˘ت نأا
.مهتايلمع ذيفنتل شسقطلا لاوحأا
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ة˘يلو ن˘م ة˘ع˘صساو ق˘طا˘ن˘م فر˘˘ع˘˘ت

قوبصسم ريغ اراصشتنا مايأا ذنم لجيج

دح ىلإا هبصشي «شسومانلا » نم عونل

يتلا «رمنلا ةصضوعبب » ىمصسي ام ريبك

رئازجلا نم قطانم ةدعب اعله تثدحأا

ةريبك دادعأاب تفصشتكا نأاو قبصس يتلاو

فار˘ت˘عا˘ب ل˘ج˘ي˘ج ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب

ةببصستم روتصساب دهعم ىلع نيمئاقلا

ةيلولا ناكصس نيب ةريثك تاباصصإا يف

لجيج نم ةريثك قطانم دهصشتو81.

مايأا ذنم ةيلولا فايرأاو يداوب اهيف امب

عو˘ن˘ل قو˘ب˘صسم ر˘ي˘غو ار˘ي˘ب˘ك ارا˘صشت˘نا

دح ىلإا هبصشي «شسومانلا » نم بيرغ

يتلاو ةفورعملا » رمنلا ةصضوعب » ريبك

ثي˘ح شضار˘مألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت

لجيج ناكصس نم ريبك ءزج يكتصشي
يتلا ةبيرغلا ةصضوعبلا هذه تاعصسل نم
يف ةببصست˘م ق˘طا˘ن˘م˘لا ل˘كب تر˘صشت˘نا
اهتاعصسل لعف˘ب نا˘كصسل˘ل ر˘ي˘ب˘ك جا˘عزإا
دادعأاب رخآا ىلإا ناكم نم اهلقنتو ةداحلا

«شسومانلا » ةرصشح نأا بيرغلاو ، ةلئاه
ىلع اركح ةداعلا يف تناك يتلاو هتاه
رثكت يتلا ندملاو ةيرصضحلا قطانملا
يمر قطانمو ةرذقلا هايملا يراجم اهب
ةدا˘ع˘لا ي˘˘ف نو˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘صضف˘˘لا

ةزيمم ةقطنمو ةرصشحلا هذهل اقلطنم
بل˘غأا˘ب ةر˘م˘لا هذ˘ه تر˘ه˘ظ ا˘هر˘ثا˘كت˘ل
ناكصسلا ناك يتلا لجيج ةيلو فايرأا
شصلختلا لجأا نم افيصص اهيلإا نوبرهي
هذه ناكصس دكأا ثيح ةرصشحلا هذه نم
نوقي˘ط˘ي اودو˘ع˘ي م˘ل م˘ه˘نأا˘ب ق˘طا˘ن˘م˘لا
اهطيحمب ىتحو مهلزانم يف شسولجلا

دد˘˘ع˘˘تو ةر˘˘صشح˘˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ثا˘˘˘كت ءار˘˘˘ج
شضعب˘لا ى˘ل˘ع تم˘ت˘ح ي˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘ع˘صسل
ةنمزملا شضارمألاب ن˘ي˘با˘صصم˘لا ا˘م˘ي˘صس
حورجلا تنفع˘ت ا˘مد˘ع˘ب ءا˘ب˘طألا ةرا˘يز
حرطو .ةرصشحلا هذه مهل اهتببصس يتلا
قو˘ب˘صسم˘لا ر˘ي˘غو ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا را˘˘صشت˘˘نإلا
نأا˘صشب تلؤوا˘صست ةرو˘كذ˘م˘لا ةر˘صشح˘ل˘ل

ناك نإا امو اهعونو ةريخألا هذه ةقيقح
ر˘م˘ن˘لا ة˘صضو˘ع˘ب˘ب Ó˘ع˘ف ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا
يتلا ةرصشحلا نأاو اصصوصصخ ةريطخلا
يف هبصشت لجيج ناكصس اهنع ثدحتي
قوف ةدجاوتملا طوطخلا اذكو اهلكصش
ةروهصشملا «رمنلا ةصضوعب » اهتحنجأا

يف روتصساب د˘ه˘ع˘م ا˘ه˘ن˘م رذ˘ح ي˘ت˘لاو
ناصسنإلاب هقحلت ام مكحب قباصس تقو
اهلقن نع كيهان ةريطخ شضارمأا نم
ريرقت دكأا امدعب ةددع˘ت˘م تا˘صسور˘ي˘ف˘ل

نم دادعأا فاصشتكا دهعملا اذهل قباصس

ا˘ه˘ن˘مو تا˘يلو ع˘برأا˘˘ب ةر˘˘صشح˘˘لا هذ˘˘ه

يذلا تقولا يف اذه ثدحي ، لجيج

ة˘ي˘ب˘ط˘لا ردا˘صصم˘لا شضع˘ب ه˘ي˘ف تز˘˘عأا

شسوما˘ن˘لا ةر˘صشح˘ل ف˘ث˘كم˘لا رو˘ه˘ظ˘لا

لاقتناو لجيج نم ةدع قطانمب ةبيرغلا

راطمألا ىلإا فايرألا ىلإا ةريخألا هذه

ةيلو˘لا ى˘ل˘ع تل˘طا˘ه˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا

ل˘حار˘م ى˘ل˘ع ما˘يأل تر˘م˘ت˘صسا ي˘ت˘˘لاو

ةبوطر نم اهعم هتبلج امو ةعطقتم

ةرصشحلا هذه تدعاصس امبر تاصسوريفو

لخدت راظتنا يف رثاكتلاو ومنلا ىلع

هذ˘ه ي˘ف مز˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘صصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

نيذلا ناكصسلا ق˘ل˘ق ءاو˘ت˘حاو ة˘لأا˘صسم˘لا

˘ما˘يألا لÓ˘خ أاو˘صسألا ن˘م نو˘˘فو˘˘خ˘˘ت˘˘ي

.ةلبقملا

ةفلتخم تايلو نم نوردحني

ةبانع لحاوصسب مهفيقوت مت اقارح41 نمصض لماح ةأارمإا
وزو يزيت

مهتم شصخصش فيقوت
باصش لتق ةلواحمب

شضيبأا حÓصس ةطصساوب
يف اهب تماق يتلا تايرحتلا دعب
تن˘كم˘ت ، ل˘ت˘ق˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘صضق
نمأاب عباصسلا يرصضحلا نمألا حلاصصم
ةليلقلا مايألا لÓخ وزو يزيت ةيلو
يف مهتم شصخصش فيقوت نم ةريخألا
عم يدم˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لا ة˘لوا˘ح˘م ة˘ي˘صضق
يذلا شصخصشلا اذه ،رارصصإلا قبصس
دعب ثلاثلا دقعلا يف باصش لتق لواح
حÓ˘صسلا ة˘ط˘صساو˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘علا
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت د˘˘قو .شضي˘˘بألا

نانثا ناصصخصش ىقبيل نمألا حلاصصم
امك .رارف ةلاح يف نادجاوتم نارخآا
ةمهتب ةلادعلا مامأا مهتملا ميدقت مت
لتقلا ةلواحم و رارصشأا ةيعمج نيوكت
هعاديإا مت رارصصإلا قبصس عم يدمعلا

شصو˘صصن˘م˘لا لا˘ع˘فألا .شسب˘ح˘لا ن˘هر
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع بقاعملاو
ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصم ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘م بصسحو
وزو يزيتل عباصسلا يرصضحلا نمألا
ىلع ءانب تكرحت نمألا حلاصصم نإاف
شصخصش شضرعت ديفت تامولعم دورو
شضيبألا حÓصسلاب ءادتعا ةلواحم ىلإا

و ،شصاخصشأا شصاخصشأا ةثÓث فرط نم
اقيقحت ةطرصشلا رصصانع ترصشاب دق

 .هيف هبتصشملا فيقوت نع رفصسأا
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يرصضحلا نمألا حلاصصم
عصضت يقاوبلا مأاب يناثلا

يحيح يح شصوصصلل ادح
يكملا

يرصضحلا نمألا حلاصصم ارخؤوم تحجن
ن˘ي˘صصخ˘˘صشل د˘˘ح ع˘˘صضو ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

(ةنصس12و91) نيبام امهرامعأا حوارتت
ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب نا˘م˘ي˘ق˘ي
ى˘ل˘ع تارا˘ي˘صسلاو لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘صسب
ةمصصاعب يكملا يحيح يح ىوتصسم
تلآا امهتزوح˘بو.ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو˘لا
بصسحو .ةقرصسلا ةيلمع يف لمعتصست
ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ نايب
تاي˘ث˘ي˘ح نا˘ف ي˘قاو˘ب˘لا مأا ة˘يلو ن˘مأا˘ب
ن˘مألا ل˘ي˘ج˘صست ى˘لإا دو˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
ثÓث ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ير˘صضح˘لا
،ة˘قر˘صس ا˘يا˘صضق شصو˘˘صصخ˘˘ب يوا˘˘كصش
لخاد نم ةقرصسب ةقلعتم اهنم نينثإا

ة˘قر˘صس شصو˘صصخ˘ب ة˘ث˘لا˘ث˘لاو ة˘ب˘˘كر˘˘م
ة˘عو˘ب˘ت˘م لز˘˘ن˘˘م ل˘˘خاد ن˘˘م ر˘˘صسكلا˘˘ب
تاوق ترصشاب روفلا ى˘ل˘ع .د˘يد˘ه˘ت˘لا˘ب
مت نيأا ، اياصضقلا يف قيقحتلا ةطرصشلا
نم غلابلا لوألا هيف هبتصشملا فيقوت

ةلآا : هتزوحب طبصضو ،ةنصس91 رمعلا
يف لمعتصسي ملق لكصش ىلع ةيديدح
مكحت ةلآا ،جاجزلاو تايصضرألا عطق
قلغ عنمل ششيوصشتلل لمعتصست دعب نع
، (رو˘˘ت˘˘ي˘˘ك) قرو ع˘˘طا˘˘ق ،تارا˘˘ي˘˘˘صسلا

ف˘ي˘قو˘ت م˘ت تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘˘صصاو˘˘مو
رمعلا نم غلابلا يناثلا هيف هبتصشملا

لحم يلام غلبم هتزوحب ، ةنصس12
م˘˘ت˘˘ي˘˘˘ل .ةرا˘˘˘ي˘˘˘صس ل˘˘˘خاد ن˘˘˘م ة˘˘˘قر˘˘˘صس
فلم زجنأا نيأا نمألا رقم ىلإا امهدايتقا

ة˘قر˘صسلا ة˘ي˘صضق ي˘ف ا˘م˘هد˘صض ي˘ئاز˘˘ج
ىلع Óيحأا اهبجومب رصسكلاو ددعتلاب
ىلإا امهرمأا يف تلصصف يتلا ةلادعلا

.ةمكاحملا نيح
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ىرخألا ةفشضلا ةيطعأا دلوأا نم براق لشصو اميف/ةدكيكشس

اينيدرصس هاجتاب ةغير ئطاصش نورداغي رصصق
ةميلع رداصصم تركذو. ىرخألا ةفصضلا ىلإا لوصصولا شضرغب ةلفلفب ةغير داوئطاصش نم ةڤارحلا نم اصصخصش02 يلاوح مصضي ابراق شسمأا ةحيبصص قلطنإا

ةيلو ةلفلفب ةغير داو ئطاصش نم براق نتمىلع طصسوتملا رحبلا نم ىرخألا ةفصضلا هاجتاب شسمأا حابصص اورحبأا اقارح02يلاوح نأا ةعاصس رخآا ةديرجل

ربتعم ددع لوصصو دكؤوت ةيبرغلا ةهجلاب تامولعملوادت مت هنأا ىلإا راصشي.،ةنصس81 مهنصس زواجتي مل و رصصق ةقارحلا ةيبلاغنأا ،رداصصملا تركذ و،ةدكيكصس

ì.HƒOjæÉQ.ةيطعأا دلو نم اوقلطنا امدعب اينيدرصسىلإا دحألا موي ةڤارحلا نم

دقعلا يف لماح ةأارما مهنيب نم اڤارح41 ـلا ةيعرشش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإا نم ضسمأا لوأا ةليل ةبانع ةيلؤب ئطاؤششلا ضسارح ةقرف تنكمت
.ةيلاطيإلا لحاؤشسلا هاجتاب ةيلؤلا ئطاؤشش نم اؤقلطنا عنشصلا يديلقت براق نتم ىلع اؤناك ،ةيقرشش تايلو ةعبرأا نم نوردحني رمعلا نم ثلاثلا

 ةريطخلا ضضارمألا نم ددعل هلقن نم فواخم

لجيج فايرأاو ندمب «رمنلا ةصضوعب » هبصشي بيرغ شسومانل بيهر راصشتنا
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نم نيثÓثلاو ةيناثلا يف باصش نيدأا

ةذفان ان˘ج˘صس تاو˘ن˘صس شسم˘خ˘ب هر˘م˘ع
يظفللا ءادتعإلاب همايق ةيفلخ ىلع
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ه˘يد˘لاو ى˘ل˘˘ع يد˘˘صسج˘˘لاو
دبع ريمألا ةيدلبل ةعباتلا تصسوصسات

 .لجيجب رداقلا

يرصضحلا نمألا رصصانع تفقوأاو
نمأل ةعباتلاو تصسوصسا˘ت˘ب ي˘جرا˘خ˘لا
ىلع روكذملا شصخصشلا ريهاطلا ةرئاد
ايظفل ه˘يد˘لاو ى˘ل˘ع ه˘ئاد˘ت˘عا ة˘ي˘ف˘ل˘خ

ىو˘كصش با˘ق˘عأا ي˘ف كلذو ا˘يد˘˘صسجو

لا˘ح˘ي˘ل هد˘لاو ل˘ب˘ق ن˘م هد˘صض تمد˘˘ق

يتلا ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع ينعملا

نيدأا نيأا ةيروفلا ةمكاحملل هتعصضخأا

ةمارغو ةذفان انجصس تاونصس شسمخب

ىلع ءارج ميتنصس ينويلم ةميقب ةيلام

ىل˘ع ه˘ئاد˘ت˘عاو ة˘صشئا˘ط˘لا ه˘تا˘فر˘صصت

هيلإا شسانلا برقأا ىرحألاب وأا لوصصألا

ل˘ظ ي˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ي ن˘م˘ل ةر˘ب˘ع نو˘˘كي˘˘ل

بيهر ديازت نع تثدحت يتلا ريراقتلا

عونلا اذه نم تاءادتعإلا ددع يف

ناك يتلاو لجيج ةيلو ىوتصسم ىلع

يلئاعلا رزآاتلا يف لثملا اهب برصضي

فلملا اذه لوحتي˘ل ن˘يد˘لاو˘لا˘ب ر˘ب˘لاو

نيمئاقلا عجاصضم شضقي شسوباك ىلإا

ي˘ئا˘˘صضق˘˘لاو ي˘˘ن˘˘مألا كل˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع

ةريخألا هذه لصصي ام لظ يف ةيلولاب

شصو˘صصخ˘ب ىوا˘˘كصشو ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ن˘˘م

تا˘˘ه˘˘مألاو ءا˘˘بآلا ى˘˘ل˘˘˘ع ءاد˘˘˘ت˘˘˘عإلا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘فا˘˘ت با˘˘ب˘˘صسألو

لبق تصشاع ةيلولا نأاو املع نايحألا

عونلا اذه نم نيتيصضق ةزيجو ةرتف

يف اتلثمتو ةيلولاب ماعلا يأارلا اتزه

شسواق ةيدلبب هنبا دي ىلع لجر لتقم

اهديفح دي ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘نا˘م˘ث عر˘صصمو

اهيلع زهجأا امدعب ةراطصسلا ةقطنمب

اهصضفر ببصسب شسأارلا ىلع ةقرطمب

داوم ءار˘صشل ة˘ي˘فا˘كلا لاو˘مألا ه˘ح˘ن˘م

زاز˘ئ˘م˘صشا را˘ثأا يذ˘لا ر˘مألا ة˘عو˘ن˘م˘م

يتلا ششينروكلا ةمصصاعب ماعلا يأارلا

هذ˘ه˘ب نو˘ع˘م˘صسي ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصس ن˘˘كي م˘˘ل

ةمداقلا رابخألا لÓخ نم لإا رهاوظلا

.ىرخأا تايلو نم

  ةيلؤلاب لؤشصألا ىلع ءادتعإلا ةرهاظ يمانت نع ريراقت طشسو

 لجيجب تصسوصساتب هيدلاو ىلع يدتعملل اذفان انجصس تاونصس5
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ةطرصشلا ةقرف ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت

ةر˘ئاد ن˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ن˘م ار˘خؤو˘م فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب را˘˘ج˘˘حو˘˘ب

«ششحو˘˘لا » ى˘˘ن˘˘˘كم˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت

جيورت يف طصشنت يتلا هتباصصعو

ةي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا

.ةقطنملاب

ة˘صسم˘خ ن˘م ة˘نو˘كت˘م ة˘با˘صصع˘لا

ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت شصا˘خ˘˘صشأا

حلا˘صصم˘لا ،ع˘بار˘لاو ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا

هذ˘ه لÓ˘˘خ ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا

901 ز˘ج˘ح تعا˘ط˘ت˘صسا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا

50 ىلإا ةفاصضإلاب ةصسولهم شصارقأا

جلاعملا فيكلا ةدام نم تامارغ

زجنأا قيقح˘ت˘لا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا د˘ع˘بو

ةيصضق نع م˘هد˘صض ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م

عيبلا شضرغل ةيلقع تارثؤوم ةزايح

تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب او˘˘مد˘˘ق
ةمكحم ىدل ةصصتخملا ةيئاصضقلا
نم لك قح يف ردصص نيأا راجحوب
هئاكرصش دحأا ةقفر ششحولا ىنكملا
ةلاح يف ةيقبلا عصضو عم عاديإا رمأا
يف لصصفلا نيح ىلإا تقؤوم جارفإا
.ةيصضقلا

 ةيلقعلا تارثؤؤملاو تاردخملا جيورت يف طششنت

فراطلاب راجحوب ةنيدمب هتباصصعو «ششحولا » ىنكملا فيقوت
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اوعفر مهنأا نوجتحملا دكأا دقو
ل˘ي˘غ˘صشت˘لا ر˘يد˘م˘ل م˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘صشنا
اصساصسأا ةلثمتملا و ةبانع ةيلول
نود˘˘ب ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘مدلا ي˘˘˘ف
تاونصس باصستحا اذكو تاقباصسم
اوماق ا˘م˘ك، د˘عا˘ق˘ت˘لا ي˘ف ل˘م˘ع˘لا
ضسف˘ن ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘صضير˘˘ع ة˘˘با˘˘ت˘˘كب
ةبانع ة˘يلو ي˘لاو˘ل تلا˘غ˘صشنلا
لا˘صصيإا ل˘جأا ن˘م دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘˘ت

فاصضأاو،ايلعلا تاطلصسلل مهتوصص
نأا طقف نولمأاي مهنأا نوجتحملا
ة˘ي˘غا˘صص ا˘ناذآا م˘ه˘تلا˘غ˘صشنا د˘ج˘ت

اذ˘ه ي˘ف نو˘نا˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا ة˘˘صصا˘˘خ

تاونصس8 نم رثكأا ذنم زاهجلا
لك يتأات م˘ه˘ب˘صسح تا˘ق˘با˘صسم˘لاو
ةليلق بصصانمب و تاونصس ضسمخ
ة˘˘صسم˘˘خ ىد˘˘ع˘˘ت˘˘ت ل ثي˘˘ح، اد˘˘ج
عفر د˘قو، ر˘ث˘كألا ى˘ل˘ع بصصا˘ن˘م
اهيلع بوتكم تاتفل نوجتحملا
انمره دود˘ح˘لا ى˘لإا دود˘ح˘لا ن˘م»
بوتكم ىرخأاو «دوقعلا هذه نم
عو˘˘صضخ ل عو˘˘جر ل» ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
اوددن امك، «عورصشم قح جامدإلا
مغر هنم نوناعي يذلا ضشيمهتلاب
د˘ي˘هز˘لا بتار˘لاو ر˘ي˘ب˘كلا ل˘م˘ع˘لا

اودكأا و، هيلع نولصصحتي يذلا
لامعلا نم مهريغك نولمعي مهنأا
نايحألا ضضعب ي˘فو ن˘ي˘م˘صسر˘م˘لا
مهل عفصشي مل كلذ لك نكل رثكأا
ل˘م˘ع بصصن˘م ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا˘˘ب
مدع وه ةلب نيطلا دازامو مئاد
ي˘ف ل˘م˘ع˘˘لا تاو˘˘ن˘˘صس با˘˘صست˘˘حا
ي˘ت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا نأا ا˘م˘ك،د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
اصضيأا م˘ه˘ل ع˘ف˘صشت م˘ل ا˘هو˘ب˘صست˘كا
لمع بصصا˘ن˘م ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا˘ب

ه˘يد˘ل م˘ه˘ن˘م ل˘ما˘ع ر˘خآا نأا ثي˘˘ح
رمألا، لم˘ع˘لا ن˘م تاو˘ن˘صس ع˘ب˘صس
ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ءا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا داز يذ˘˘˘لا
تاقباصسم يف ملظلا وه ةصشمهملا
مهتاكراصشم مغر ثيح فيظوتلا
لصصحتي بصصانملا نأا لإا ةريثكلا

مهنم لقأا نورخآا ضصاخصشأا اهيلع
اهب متي يتلا ريياعملا ةيحان نم
هوربتعا ام وهو نيلوبقملا ءاقتنا

تاو˘ن˘صسلا نأا ة˘صصا˘خ م˘ه˘ل ا˘م˘ل˘ظ
ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع م˘هو ي˘˘صضم˘˘ت
ن˘˘ع نو˘˘˘لءا˘˘˘صست˘˘˘ي او˘˘˘تا˘˘˘ب نآلاو،
ضشي˘م˘ه˘ت˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف م˘˘هر˘˘ي˘˘صصم
اوبلاط امك، مهلاطي يذلا ملظلاو
ةرور˘˘صضب ة˘˘ي˘˘صصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
يف مهجامدإاب مهفاصصنإاو لخدتلا

تراصشأاو ، ةمئاد لمع بصصانم

بب˘˘صس نأا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
˘˘ماز˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع˘˘ل ع˘˘جار بار˘˘صضإلا
ا˘˘˘ه˘˘˘تاد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا

هذه هاجتإا ةينوناقلا اهتايلوؤوصسمو
يندت رارمتصساو لامعلا نم ةئفلا
لها˘ج˘تو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا عا˘صضوألا
م˘هر˘ي˘صصم ة˘صشقا˘ن˘م˘ل ة˘مو˘كح˘˘لا

هنأا ثيح ،راوحلا لبصس لك قلغو
قفأا مهل ريني ءارجإا ذاختا متي مل
تف˘ت˘ل˘ت نأا نود ،م˘ير˘كلا ضشي˘˘ع˘˘لا

ىلع لم˘ع˘تو ة˘ئ˘ف˘لا ه˘تا˘ه˘ل ى˘ت˘ح
ةصشه دوقع قيرط نع اهصشيمهت
ه˘ق˘ح ن˘ع ع˘فاد˘ي ن˘م ل˘ك مو˘ل˘˘تو
لÓخ نم ،ةنجللا لوقت ،لصصفلاب
م˘ه˘تا˘ير˘ح ن˘ع قا˘ن˘خ˘لا ق˘ي˘ي˘˘صضت
لك نيمدختصسملا حنمو ةيباقنلا
تارارقلا مارت˘حا مد˘عو ة˘ط˘ل˘صسلا
.ةباقرلا ةزهجأا بايغل

ريبك ددع وكصشي رخآا بناج نم
ام دوقع راطإا يف نيدقاعتملا نم
نم ةبانع ةيلو˘ب ل˘ي˘غ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق
ر˘ه˘˘صشل م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور فر˘˘صص ر˘˘خأا˘˘ت
نولغتصشي نيذلا نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لا،توأا

تا˘عا˘ط˘ق˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م بصصا˘˘ن˘˘م
مهنأاب ةعاصس رخآل اودكأا ،ةعونتم
فرصص رخأات ببصسب اريثك نوناعي
يف و مهنأاب اولاق ثيح ،مهبتاور

ز˘كار˘م ى˘لإا نو˘ه˘ج˘˘ت˘˘ي ةر˘˘م ل˘˘ك

م˘˘ه˘˘تا˘˘با˘˘صسح نود˘˘ج˘˘ي ،د˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا

اهنودجي اوناك م˘ه˘نأا م˘غر،ة˘غرا˘ف

رثكأا ىلع رهصش لك نم42 موي

ر˘ه˘˘صشألا ي˘˘ف ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ، ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت

د˘ي˘ع ع˘م تن˘ماز˘ت ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا

لوخدلاو ىحصضألا ديع و رطفلا

ارخأات نوظحÓي اوأادب، يصسردملا

امك ،مه˘ب˘تاور فر˘صص ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك

نم نيديفتصسملا نم ديدعلا ربع

نولماعلاو ليغصشتلا لبق ام دوقع

وأا ةصصاخ˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا˘ب ءاو˘صس

نم مهرمذتو مهئايتصسإا نع ةماعلا

نو˘ع˘فد˘ي م˘ه˘نأا م˘غر ر˘خأا˘ت˘لا اذ˘˘ه

لك نم52 لبق روصضحلا فصشك

خصضت مل مهروجأا نأا ريغ، رهصش

موي ةياغ ىلإا،ديربلا زكارمب دعب

دنع قلق ةلاح لكصش ام وهو ضسمأا

نو˘ف˘ظو˘م˘لا بلا˘˘ط و ،م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا

ارصسأا نوليعي نيذلا كئلوأا ةصصاخ

و ،مهبتاور فرصص يف ليجعتلاب

ى˘لإا ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا و˘˘عد

نع اصضوع ددحم خيراتب مازتللا

رثؤوت يتلا ةرركت˘م˘لا تÓ˘ي˘جأا˘ت˘لا

.ةيمويلا مهتايح ىلع ابلصس

  ليغصشتلأ ةيريدم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو يف

ةمئاد لمع بسصانمب نوبلاطيو ةرقحلاب نوددني ليغسشتلا لبق ام لامع
ةلوأزمل تÓحم مهحنمب ةبلاطملل

يفرحلأ مهطاصشن

نوجتحي تايفرحو نويفرح
ةيلولا مامأا

ةنيدم تايفرحو ويفرح ضسمأا ةحيبصص مظن
ة˘يلو˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ة˘با˘˘ن˘˘ع
هتفصصب يلاولا ة˘ل˘با˘ق˘م ةرور˘صضب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
هلخدتو ةيلولا ىوتصسم ىلع لوألا لوؤوصسملا
تÓحم مهحنم لÓخ نم مهتيعصضو ةيوصستل
م˘ه˘نأا ة˘صصا˘خ ي˘فر˘ح˘لا م˘ه˘طا˘صشن ة˘صسرا˘م˘م˘˘ل
نورخآاو مهلزانمب ةيرزم فورظ يف نولمعي
ةدعاصصلا لايجألا ىلإا ةفرحلا ميلعت نوديري
تÓحم كانه نأا ةصصاخ رقم دجوي ل نكلو
ةقلغم ةيلولا تايدلب فلتخم ربع ضسيئرلا

نم ناك يذلا تقولا يف اهلÓغتصسا متي ملو
ن˘ه˘م˘لا با˘ح˘صصأا ى˘لإا ا˘ه˘ح˘˘ن˘˘م ضضور˘˘ف˘˘م˘˘لا

ةصصاخ مهتفرح ريوطت ةصسراممل نييفرحلاو
يذلا ضشيمهتلا لظ يف اذهو ةيودي فرح اهنأا
مهنأا ةصصاخو عمتجملا نم ةئفلا هذه هصشيعت
تÓحم نم ةدافتصسÓل تافلملا عفدب اوماق دق
رقمب ةعانصصلاو ةحايصسلا ةنجل ىوتصسم ىلع
بابصشلا ةيريدم ىوتصسم ىلع اذكو ةيدلبلا

يلاو˘لا د˘ه˘ع ي˘ف م˘هد˘عو م˘ت ن˘يأا ة˘صضا˘ير˘لاو
تÓحم مه˘ح˘ن˘م˘ب ي˘نا˘م˘ل˘صس د˘م˘ح˘م ق˘با˘صسلا
مهلابقتصسا مت كلذ رثإا ىلعو مهطاصشن ةلوازمل
م˘تو ة˘يلو˘لا˘ب ن˘مألا ح˘لا˘˘صصم˘˘ل˘˘ل فر˘˘ط ن˘˘م
ريزولا ةقفر جراخلا يف يلاولا نأاب مهرابخإا

مويلا ةدوعلا ىلع نوجتحملا رصصأا دقو اذه
ةقلاعلا مهتيعصضو ة˘يو˘صست˘ل ي˘لاو˘لا ة˘ل˘با˘ق˘م˘ل

.دوعولا نم اومئصس دق مهنأا ةصصاخ
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غلبيو ايئاصضق قؤبصسم مهتملأ

اماع55 رمعلأ نم

001 زجحو  جورم فيقوت
صسولهم صصرق

عوبصسألا ةياهن رصشاعلا نمألا حلاصصم تحجن
فيقوت يف يبعصشلا «ازيليإا» يحب مرصصنملا

هذه نم ةيمك زجحو ةصسولهم بوبح جورم
ف˘صشك .ه˘لز˘ن˘م ل˘خاد ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك ةر˘˘ي˘˘خألا

نمألا دارفأا نأا «ةعاصس رخآا» ـل ميلع ردصصم
ة˘ح˘ي˘ب˘صص اوذ˘ف˘ن ة˘با˘ن˘ع˘ب ر˘صشا˘ع˘لا ير˘صضح˘لا
لز˘ن˘م˘ل ضشي˘ت˘ف˘تو ة˘م˘هاد˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ع˘با˘صسلا

نطقي ةصسولهملا بوبحلا جيورتب هيف هبتصشم
عراصش ىوتصسم ىلع » ازيليإا يح ىوتصسم ىلع
دع˘ب كلذو «از˘ي˘ل˘يإا» ي˘ح˘ب «ر˘صضخ˘ل را˘ط˘ع˘م»
ىدل ةيروهمجلا ليكو نم نذإا ىلع لوصصحلا

اهتاذ رداصصملل اقفوو ،كلذب ةبانع ةمكحم

55 رمعلا نم غلبي  «ت .ف» هيف هبتصشملا نإاف
ج˘يور˘ت ا˘يا˘صضق ي˘ف ا˘ي˘ئا˘˘صضق قو˘˘ب˘˘صسم و˘˘هو
نيعأا تحت هلعج ام وهو ةصسولهملا بوبحلا

دعب تررق نأا ىلإا ،تقولا لاوط نمألا حلاصصم
هتزايح اهدافم ةدكؤوم تامولعم ىلإا اهلصصوت
ريخألا اذه ةمهادم ه˘لز˘ن˘م ي˘ف تا˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا

روثعلا نم تنكم يتلا ةيلمعلا يهو هصشيتفتو

عاونألا فلتخم نم ضسولهم ضصرق001 ىلع
هبتصشملا لزنم لخاد ةفلتخم نكامأا يف ةأابخم
ه˘نأاو ي˘ل˘ق˘ع ضضير˘م ه˘نأا˘˘ب ى˘˘عدا يذ˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
ريغ ،ةيبط ةفصصوب «ليتيكلا» ضصارقأا يرتصشي
عونلا اذه نمصضتت مل ةزوجحملا تايمكلا نأا
نم ميتنصس نويلم ةبارق زجح مت امك ،طقف
ءاصضيب ةحلصسأا ىلإا ةفاصضإلاب عيبلا تادئاع
نإاف ،ردصصملا هدكأا امل اقفوو اذه ،ةروظحم
مامأا مويلا ه˘م˘يد˘ق˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م فو˘قو˘م˘لا
ةبانع ةمكحمب ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا
رهصش «اصشاك» اهمامأا ضضرع نأاو قبصس يتلا

هتزوحبو هفيقوت مت دعب كلذو طرافلا ضسرام

ىلع عاونألا فلتخم نم اصسولهم اصصرق052
«ني˘لا˘با˘غ˘ير˘ب«و «ا˘كير˘يإا» ،«ل˘ي˘ت˘ي˘كلا» رار˘غ
عيبلا تادئاع نم يلام غلبم ىلإا ةفاصضإلاب
اهتقو هيلع مكح ثيح ،ميتنصس ينويلم قوفي
.ةذفان ريغ انجصس ةنصسب

يف مهجامدإاب نيبلاطم «2 ةمأركلأ ةفقو» يف ليغصشتلأ ةيريدم مامأأ مهجاجتحأ مامأأ ةبانع ةي’ؤب ليغصشتلأ لبق ام دؤقع لامع سسمأأ حابصص ددج
.سشيمهتلأو ةرقحلاب نيددنمو ةمئأد لمع بصصانم

¯MƒQjá aÉQì
لا˘˘م˘˘ع ضسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص ضضف˘˘ت˘˘˘نا

يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرصسملا
حرصسملا رقم مامأا ةيجاجتحا ةكرح يف
رييصستلاب فلكملا ليحر˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
تاطوغصضلا ببصسب فرصصلاب رمألاو
ةي˘ف˘صسع˘ت˘لا تا˘صسرا˘م˘م˘لاو ة˘ي˘صسف˘ن˘لا

دد˘ن˘ت تارا˘˘ع˘˘صش ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح م˘˘هد˘˘صض
اهيلع بوتكم ةت˘فل ا˘ه˘ن˘م ع˘صضو˘لا˘ب

ةيجاجتحا ة˘ف˘قو ي˘ف حر˘صسم˘لا لا˘م˘ع
رمألاو رييصستلاب فلكملا ديصسلا دصض
«جاقيد لحرا » راعصش اذكو فرصصلاب
ل «و «ضشيمهتلل ل «و «ةرقحلل ل«و
لامعلا ةنا˘هإل لو » «ة˘يرو˘تا˘ت˘كيد˘ل˘ل
حر˘صص ثي˘ح «م˘ه˘ت˘مار˘كب ضسا˘صسم˘لاو
لاصسرإاب اوماق دق م˘ه˘نأا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا
تاطلصسلا ىلإا تÓصسارملا نم ديدعلا
يلاولا ىلإاو عصضولا اذه ضصوصصخب
اذهو ىودج ل نكلو ةفاقثلا ريزوو
» لا˘م˘ع˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م ما˘˘ي˘˘ق بنا˘˘ج ى˘˘لإا

جاجتحإلاب را˘ع˘صش ر˘ير˘ح˘ت˘ب «ة˘با˘ق˘ن˘لا
ةوطخلا هذه تناكو ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘ف˘صصب
ىلإا ءو˘ج˘ل˘لاو عرا˘صشلا ى˘لإا جور˘خ˘ل˘ل
م˘ه˘ب˘صضغ ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا

بب˘˘صسب ل˘˘ي˘˘حر˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
قلعتي اميف اصصوصصخو تاطوغصضلا
ذنمف ةيعامتجلاو ةينهملا لكاصشملاب
بصصن˘م˘لا اذ˘ه «فور˘ع˘م ن˘ب » ي˘لو˘ت
ةقلاعلا لامعلا ةيعصضو وصسي مل هنإاف
امو اهلاح ىلع تيقب عاصضوألا لبو
ضشيمهتلاو ةلماعملا وه ةلب نيطلا داز
يتلا ةصسايصسلا يهو لامعلا ةرقحلا و
بصسح˘ب لا˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘صض ا˘˘ه˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي
اذه نيجت˘ح˘م˘لا لا˘م˘ع˘لا تا˘ح˘ير˘صصت
لامك نانفلا ةفقولا يف كراصش دقو
نمو حرصسملا لامع ةدناصسمل ينيور
رييصستلاب ف˘ل˘كم˘لا˘ب ا˘ن˘ل˘صصتا ا˘ن˘ت˘ه˘ج
قحلا دبع » حرصسملل فرصصلاب رمألاو
ي˘˘ف ه˘˘يأار ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل «فور˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘ب
هنأاب ثدحتملا حرصص دقف عوصضوملا

تصسي˘ل نأا˘بو لو˘ق˘ع˘م ر˘ي˘غ ر˘مألا اذ˘ه
ل˘كصشم˘ف ة˘ي˘ع˘صضو˘م با˘ب˘˘صسأا كا˘˘ن˘˘ه
لامعلا هريصسي ةيعام˘ت˘جلا تا˘مد˘خ˘لا

ريدملا ضسيلو ي˘عا˘م˘ت˘جلا كير˘صشلاو
لامعلا هذ˘خأا˘ب ةرادإلا ضسل˘ج˘م ى˘ت˘حو
تاتفÓلا لك نأابو رومألا تروطتو
تاءاعدا درجم ةعوفرملا تاراعصشلاو
بصسحبو عقاولا نع دعبلا لك ةديعبو
أاجافت هنإا˘ف ر˘ي˘ي˘صست˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا لو˘ق
موي هنأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع جا˘ج˘ت˘حلا˘ب
    ضسيمخلا

ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ل˘˘صص ة˘˘صسل˘˘ج ىر˘˘˘جأا د˘˘˘ق
لامعلل يئلولا داحتإلا رقم ىوتصسم
رييصست نأاب قا˘ف˘تلا م˘تو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
فرط نم ريصست ةيعامتجلا تامدخلا
م˘ت˘ي (ة˘با˘ق˘ن˘لا) ي˘عا˘م˘ت˘جلا كير˘˘صشلا
ىلإاو تامدخلا رييصستل ةنجل بيصصنت
متي مل نكلو ءاصسملا يف درلا متي نأا
متو ةفقولاب مايقلا مت مويلا ىتحو درلا
يه بلا˘ط˘م˘لا ل˘كو ر˘مألا ضصي˘خ˘صشت

امك تنك اذإا لاقو تاءاعدإا نع ةرابع
وأا لا˘م˘ع˘لا كت˘صشي م˘ل اذا˘م˘ل نو˘لو˘ق˘ي
ضضورفملا نم نأا دكأا تيح  تÓماعلا
حرصسملاب ضضوهنلا يلاحلا تقولا يف
ىلع رثؤوي ءاعدإلا اذه نأاو ةفاقثلاو
˘˘˘مد˘˘˘ع بب˘˘˘صسيو حر˘˘˘صسم˘˘˘لا ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘م
م˘ت˘ي نأا ضضور˘ف˘م˘لا ن˘مو رار˘ق˘ت˘˘صسلا
جمانرب˘ل  تار˘ي˘صضح˘ت˘لاو داد˘ع˘ت˘صسلا
لجأا نم ديلا يف ديلا عصضوو ربوتكأا
ةيمهأا هئاط˘عإاو حر˘صسم˘لا˘ب ضضو˘ه˘ن˘لا

احوتفم امئاد راوحلا باب نأاب دكأا امك
يذلا رو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘ي˘لوؤو˘صسم ا˘ن˘ما˘مأاو
وهو اننورظتني نوعدبملا و انرظتني
ح˘ت˘ف˘ن ا˘ن˘ي˘ل˘عو ة˘˘ي˘˘ف˘˘صصت تقو ضسي˘˘ل

مهتهج نمو حرصسملل ةديدج ةحفصص
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘صصم او˘˘لاز ا˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

ةيبلت ةياغ ىلإا مه˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ل˘صصاو˘م
فرصصلاب فلكملا ام˘ن˘ي˘بو م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
ا˘م˘ئاد راو˘ح˘لا باو˘بأا نأا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘˘ي

. ةحوتفم

 ةحؤتفم رأؤحلأ بأؤبأأ نأأ دكؤؤي فورعم نب

  فرسصلاب رمآلا دسض نوجتحي حرسسملا لامع
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نوؤوسشلا ريدمو يلاولا اهسسأار ىلعو تاطلسسلا نم لاحربب بنعلا داو ةيدلبل ةعباتلا ششيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا ناكسس بلاط
دجاسسملا زاجنإا عيراسشم نأا ةسصاخ يحلاب ىلسصم ءانبل ةسصخر مهحنمو لجاعلا لخدتلا ةرورسضب ةبانع ةيلول ةينيدلا

 ششيرلا عارذ ديدجلا ةنيدملا ططخم بسسحب دعب دسسجت مل تلاز ام ةقطنملاب

¯MƒQjá aÉQì

6 زا˘ج˘نا ج˘مر˘ب د˘ق ه˘نأا ا˘م˘ك
ةنيدملا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع د˘جا˘سسم
دعب عيراسشملا قلطنت نأا ىلع
بسسح˘˘˘˘˘ب تاو˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سس ثÓ˘˘˘˘˘˘ث
ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م تا˘ح˘ير˘˘سصت
نودؤوي اوحبسصأا نيذلاو ةديدجلا
مادعنا ببسسب ءÓغلا يف ةÓسصلا
ءادأ’ ىلسصم ىتح وأا دجاسسملا
د˘حأا ما˘ي˘ق د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ةÓ˘˘سصلا
ة˘ع˘ط˘ق˘ب عر˘ب˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘لا
رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘سضرأا

ةسسردمب اراتكه056 اهتحاسسم
.ةنيدملا لافطأ’ ةينآارق

ي˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا تلاز ا˘˘مو
عورسشملا اذه رخأات يف تببسست

م˘ه˘ح˘ن˘م مد˘ع بب˘˘سسب ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
نم ىل˘سصم˘لا زا˘ج˘نإ’ ة˘سصخر˘لا

ن˘مو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا فر˘ط
ةينيدلا نوؤوسشلا ةير˘يد˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب
نا˘˘كسسلا ح˘˘ب˘˘سصأا د˘˘ق˘˘ف اذ˘˘ه˘˘˘بو
ةيمÓسسإ’ا ةيوهلا نع نوثحبي

نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘˘ك
برغملا ناذآا نوعمسسي ’ ميركلا

نم ربتعي ى˘ل˘سصم˘لا نإا˘ف اذ˘ه˘لو
ةنيدملا هذهب ةيرورسضلا ءايسشأ’ا
نذؤوم نييعت لÓخ نم ةديدجلا

نوؤو˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
موقي تقؤوم ميق وأا مامإاو ةينيدلا
يدافتل ى˘ل˘سصم˘لا اذ˘ه ر˘ي˘ي˘سست˘ب

ةياغ ىلإا اذهو لكاسشملا ثودح
د˘جا˘سسم˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
ةنيدملل ططخملاب ةعوسضوملا

صشيرلا عارذ ةديدجلا

ةنيدملا نا˘كسس د˘سشا˘ن˘ي ا˘م˘ي˘ف

تا˘ه˘ج˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

لجاعلا لخدتلا ةرورسض ةينعملا

زاجنإاو عورسشملا اذه ديسسجتل

نيلسصملل  ةلبق نوكي ىلسصم

اهتقو يف تاولسصلا ءادآ’ اذكو

ة˘ي˘نآار˘ق ة˘˘سسرد˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا اذ˘˘كو

نود ام ةن˘يد˘م˘لا لا˘ف˘طأا ةد˘ئا˘ف˘ل

ظ˘ف˘ح فد˘ه˘ب صسرد˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘سس

.اهب ملعتلاو نآارقلا

ةينآارق ةسسردمو ىلسصم زاجنإل ةسصخر مهحنم لجأا نم

لخدتلاب يلاولا نوبلاطي ششيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا ناكسس

لمعلا تاعاسس فتاهلا ناونعلا ةبوانملا تايلديسصلا

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا

2 ةنيدملا1ةنيدملا

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا

2يبرغلا لهسسلا1يبرغلا لهسسلا

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا 65.68.78.830
لاحرب

41 مقرs لخدم براسشوب رامع
ديزي ينانسس

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا 29.11.86.16.50
ينوبلا

ينوبلا45 ربفمون10 عراسش
يلع ناسضمر

احابسص8 ىلإا ءاسسم91 نم ءادتبا 49.10.35.830
رامع يديسس+ راجحلا

رامع يديسس26 مقر ةريمسس يجارد يح
ةريمسس صشويلع نب

9102ربمتبسس03نينثإلا مويل ةبوانملا تايلديسصلا

/00.51.08.830رداقلا دبع يلواسص جهن51

مقر801 لخدم نكسسم8201 يح

171

52.51.15.830
نيسسح دارزوب جهن عراسش

39.56.68.830

 رايسسÓق’اد عراسش40
كياحوب

ةدرو
يفياسص
ةنيمسساي

ةنباعسش
ةزيرب

ةيدان يركز

مويلا لاحربب زاغلا عاطقنا
 ةئيهتلا لاغسشأا ببسسب

نيومتلا عاطقنا نع ةبانع زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةيريدم تنلعأا

لا˘حر˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘م ل˘كب اد˘غ ة˘يزا˘غ˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب

ىلإا راهنلا فسصتنم دعب ةدحاولا ةعاسسلا نم ةيادب ةسسوتيلاكلاو

تمدق امك، ءاسسم ةسسما˘خ˘لا ة˘عا˘سسلا د˘ن˘ع لا˘غ˘سشأ’ا ءا˘ه˘ت˘نا ة˘يا˘غ

ثدحت دق يتلا تاجاعز’ا لك نع اهنئابزل اهراذتعا ةيريدملا

ةئ˘ي˘ه˘تو لاد˘ب˘ت˘سسا لا˘غ˘سشأا ى˘لإا ة˘ع˘جار˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا هذ˘ه ءار˘ج

و ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسس م˘ه˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م، زا˘˘غ˘˘لا تا˘˘كب˘˘سش

اذهل ابسسحت مهتاطايتحا داختإاب نيبلاطم نونوكيسس ةسسوتيلاكلا

. ةلماك تاعاسس ةسسمخل دتميسس يذلا عاطقن’ا

U¢. Ü

 قيرطلا ةئيهت ةداعإا

لاحربب نكسسم004 يحب
تاقرطلا ةئيهت ةيلمع لاحرب ةيدلبب ةيسصولا تاهجلا ترسشاب

لاغسشأ’ا تقلطنا ثيح، ربتعم يلام غلبم اهل صصيسصخت مت يتلاو

هذه نأا ثيح،نكسسم004 يح ةياغ ىلإا ناوسضرلا دجسسم مامأا نم

اهن˘م ى˘كت˘سشا ا˘م˘لا˘ط ’و ة˘يرز˘م ة˘ي˘ع˘سضو ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت ق˘ير˘ط˘لا

ءانثأا ةيئام كرب ىلإا لوحتت نيأا ءاتسشلا لسصف يف ةسصاخ نونطاوملا

باحسصأ’ اهب˘ب˘سست ي˘ت˘لا ر˘ئا˘سسخ˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘سست

اوبلاطو ةيئهتلا لاغسشأا اريثك نونطاوملا نسسحتسسا امك، تابكرملا

ل˘جأا ن˘م عور˘سشم˘لا ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا ةرور˘سضب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

رئاسسخلا بنجت متي ىتح ج’وكيربلا ةسسايسس بنجت و ةموميدلا

. رطملا تارطقل طوقسس لوأا نع

U¢. Ü

نينهتمملل تاسصسصخت3 رفوت ينهملا نيوكتلل يديارسس ةقحلم
صشوديد ينهملا نيوكتلا يف صصسصختملا ينطولا دهعملل ةعباتلا ينهملا نيوكتلل يديارسس ةقحلم يف ةسساردلا دعاقم ىلإا نونهتمملا داع

دسشرم صصسصخت صسردي جوفو رافسسأاو ةيحايسس ت’اكو صصسصخت يف نوسسردي جاوفأا4 مهنم تاسصسصخت3 دجوي ثيح ةبانعب دارم

اذه يف انهتمم62 يديارسس ةقحلم نم8102 يرفيف ةعفد يف جرخت نأاو قبسس ثيح يكلسسÓلا صصاسصتخا يف ثلاث جوفو يحايسس

002 يلاوح دجوي هنأا «ةعاسس رخآا» ـل فانخوب ميلسس يديارسس ةقحلم ريدم فسشكو ،يماسس ينقت ىوتسسم ةعفد لوأا تناكو صصاسصتخ’ا
نولقنتي ثيح لاحرب رارغ ىلع ام اعون ةديعب نكامأا يفو فراطلا ةي’و يف نونطقي نم ىتح دجويو تاسصسصختلا فلتخم يف نهتمم
تاركذم نورجي مث رهسش ةدمل تاسصبرت نورجيسس اهدعبو ةنسس نينهتمملا لك صسرديسسو ،ةسساردلا لجأا نم اسصيسصخ يديارسس ىلإا

S°∏«ªÉ¿.Q.جرختلا
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ةعاشس يف راتشسلا اهيلع لدشسأا يتلا

يشضاملا صسمخلا ةيشسمأا نم ةرخأاتم
هدر يف راف ريششب لجيج يلاو دكأاو
صسلجملا باون صضعب ت’اغششنا ىلع
ءاشسنلاب ةيانعلا فعشض نأاششب يئ’ولا
تايفششتشسم ىلإا نهلاشسرإاو لماوحلا
ىلع نهلوبق مدع نع كيهان ةديعب
 تايفششتشسملا صضعب ىوتشسم
ةي’ولا ةمشصاع ىفششتشسم اديدحتو
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘شسأا دو˘˘˘جو مد˘˘˘ع ىو˘˘˘عد˘˘˘ب
اذه˘ل ع˘با˘ت˘لا د˘ي˘لو˘ت˘لا م˘شسق ىو˘ت˘شسم
ايشصخشش لفكتيشس هنأا˘ب ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا
قيقد لكششب هعباتيشسو بناجلا اذهب
يقابو ةح˘شصلا ر˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
اد˘ه˘ع˘ت˘م عا˘ط˘ق˘لا ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
لك ىلع ةيشسا˘ق تا˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘شست˘ب
بعلتلا ي˘ف ه˘طرو˘ت تب˘ث˘ي لوؤو˘شسم
˘مد˘ع وأا ل˘ماو˘ح˘˘لا ءا˘˘شسن˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصب
اشصوشصخ ةرورشضلا دنع نهب لفكتلا

هلشصت يتلا ىلوأ’ا ةرملا تشسيل اهنأاو
يف كلذو بناجلا اذه يف ىواكشش

اهللظب يقلت يتلا ءايتشسإ’ا ةلاح لظ
ىر˘˘حأ’ا˘˘ب وأا ة˘˘ي’و˘˘˘لا ءا˘˘˘شسن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هذهب لفكتلا فعشض ببشسب اهلماوح
ءاشسنلا تارششع صضيرعتو ةحيرششلا
ى˘لإا ن˘ه˘لا˘شسرإا لل˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل

رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم

عشضو لجأا نم ةنيطنشسق ىفششتشسم

ةيناكمإا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ن˘هد˘ي˘لاو˘م

نم ددع ناكو. اي˘ل˘ح˘م ن˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا

اولغتشسا دق يئ’ولا صسلجملا ءاشضعأا

صسلجملل ةديدجلا ةرودلا دقع ةشصرف

 ةدع حرطل لجيجل يئ’ولا

ة˘ح˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق صصخ˘˘ت ت’ا˘˘غ˘˘ششنا

ل˘كششم˘ب ا˘ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو

لفكتلا فعشض اذكو ةيليللا ةبوانملا

نهتايح صضيرعتو لماو˘ح˘لا ءا˘شسن˘لا˘ب

مدع للخ نم رطخلل نهتنجأا ةايحو

˘ما˘شسقأا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع م˘ه˘لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا

ثلثلا ةي’ولا تايفششتشسمب ةد’ولا

ةي’ولا ةمشصاع ىفششتشسم اديدحتو

اذهل ةمزللا ةيانعلا ءليإاب نيبلاطم

اذه نم لماوحلا صصيلختو لكششملا

تارششعلا ةحشص عشضو يذلا باذعلا

ميعدت نم مغرلا ىلع رطخ يف نهنم

ةي’ولا تايفششتشسمب د˘ي˘لو˘ت˘لا ما˘شسقأا

صضرتفملا نم ناك ءابطأاو نيشصتخمب

لا˘كششإ’ا اذ˘ه ل˘ح ي˘ف او˘م˘˘ها˘˘شسي نأا

. ةعجر ريغ ىلإا هربقو

ةحشصلا عاطق شصوشصخب يئ’ولا شسلجملا باون ت’اغششنا ىلع هدر يف/ لجيج

 لماوحلا ءاصسنلا ةحصصب نيبعÓتملا ةبقاعمب دهعتي ةيلولا يلاو
روزنأا هللا هللا““ ةعئار بحاشص

““يلاولا

ليحرل01 لا ىركذلا ءايحإا
ينيدلا حيدملل يحورلا بألا

وزو يزيتب  ةيغيزامألاب
ةي’و يف نثاريإا ثان ءاعبرأ’ا ةيدلب تيحأا

لوأا ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شص لل˘˘˘˘˘خ وزو ىز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت

ب’ا  اهنبا ليحرل01 لا  ىركذلا  صسما

لحارلا يغيزامأ’ا ينيد˘لا ح˘يد˘م˘ل˘ل ي˘حور˘لا

حيدملل ريثكلا مدق يذلا  ““اواقأا نارقمأا““

لحارلا نإاف ملعلل و .هتريشسم ةليط ينيدلا

““نارقمأا دنحم يلع و““ وعدملا  اواقا نارقم

6291 ةنشس دلو  اواقأا نارقمأاب فورعملا

مدق دق و وزو يزيت ةي’وب يلطع ثا ةيرقب

متها .ةيغ˘يزا˘مأ’ا ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘ي˘ن˘غل˘ل ر˘ي˘ث˘كلا

ثيح تاينيشسمخلا للخ ةيشسلدن’ا ةينغأ’اب

يواجبا قداشص خيششلل نيبرقملا نيب نم ناك

ة˘عاذإ’ا˘ب ل˘غ˘ت˘ششا. يوا˘ج˘با با˘هو˘˘لا د˘˘ب˘˘عو

2691 ةنشس ةديدع ناغأا هل تناكو ةينطولا

ن˘يز˘ي˘م وا ن˘ثار˘ي˘ي ثن ا˘ع˘بر’ا““ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م

نا˘ك ن˘يأا ة˘حا˘ي˘شسلا عا˘ط˘ق˘ب ل˘م˘ع. ““راو˘˘شسل

ق˘ح˘ت˘لا م˘ث ة˘ي˘حا˘ي˘شس ت’ا˘كو ةد˘ع˘ل ار˘ي˘˘شسم

صسرك ثي˘ح ة˘عاذإ’ا˘ب0791 ةن˘شس ادد˘ج˘م

قطانلا ينيدلا حيدملا يف هتبهوم و هتايح

لامعأا ةدع هل تناك دق و ةيغيزامأ’ا ةغللاب

هللا““ ““يلاولا روز˘نأا ه˘ل˘لا ه˘ل˘لا““ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م

حادملا اذه نأا ملعلا عم نثاريي ثان راروذيا

بيشصأا صضرم رثإا9002 ةنشس يفوت  ينيدلا

يحورلا ب’ا و ديقفلا مهاشس  دق و . هب

نارقم لحارلا ةيغيزا˘م’ا˘ب ي˘ن˘يد˘لا ح˘يد˘م˘ل˘ل

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ءار˘ثإا ي˘ف  اوا˘˘قأا

للخ مت هنإاف ةراششإ’ا هيلإا ردجت امك .لئابقلا

روهزلا نم ةقاب عشضو ةيميركتلا ةفقولا هذه

ثآا  ةيرق ةربقمب   اذه و ديقفلا ربق ىلع

ىلع امحر˘ت  ن˘ثار˘يا ثا˘ن ءا˘ع˘برأ’ا˘ب ي˘ل˘ط˘ع

هذه  ميشسارم رشضح دق و. ةرهاطلا هحور

ةيفاقثلا تايشصخششلا  نم ديدعلا  ةفقولا

ىركذ ءايحإا  جمانرب نّمشضت  امك .ةينفلاو

و اروشص ّمشضي صضرعم ميظنت ديقفلا ليحر

امك ، لحارلا ةريشسم تلوانت ةيفحشص ت’اقم

لو˘ح ةر˘شضا˘ح˘م د˘يد˘ح ن˘ي˘شسح بتا˘كلا مد˘ق

ى˘لإا  ل˘حار˘˘لا لو˘˘ح هرد˘˘شصأا يذ˘˘لا با˘˘ت˘˘كلا

يذلا يقئاثولا مليفلا نم عطاقم صضرع بناج

لوا˘ن˘ت يذ˘لا زوز˘ع ي˘˘قزرأا جر˘˘خ˘˘م˘˘لا هد˘˘عأا

““نولفذا هللا هللا““ ةينغأا بحاشص ةريشسم

ىلإا اهب رم يتلا تاطحملا مهأا اذك و ةينفلا

و روشصل صضرعم ميظنت مت امك .هتافو ةياغ

ةريشسملا و ةايح يورت يتلا ةيفحشص ت’اقم

 .ةينفلا ديقفلل  ةينفلا
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وزو يزيت

لقن تابرع باحصصأا
ىصسيع تيآا ””ب نيرفاصسملا
لمعلا نع  نوبرصضي ””نوميم

ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا صسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص لل˘˘خ مد˘˘˘قأا

ىلع نيلماعلا نيرفاشسملا لقن تابرع باحشصأا

ىشسيع تيآا ““ ةنيدم نم لكب طبارلا طخلا

““نا˘ششو˘ب  ل˘˘ي˘˘غا»و ““فورا˘˘ظ““ و ““نو˘˘م˘˘ي˘˘م

ةيجاجتحا ةكرح نشش ىلع  وزو يزيت ةي’وب

ميظنت ىلع مهمادقإا للخ نم قاطنلا ةعشساو

مهطاششن ةفاك كلذب لشش و لمعلا نع بارشضإا

ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘شصم بشسح و . ل˘ما˘˘ك مو˘˘ي ةد˘˘م˘˘ل

هذه نشش ىلع اومدقأا نيجتحملا نإاف ةقوثوم

ةرورشضب ةبلاطملا فدهب ةيجاجتح’ا ةكرحلا

يتلا و ةقطنملا ىلإا ةيدؤوملا تاقرطلا ديبعت

ثي˘ح ءار˘ت˘ه’ا ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م د˘ج ة˘لا˘ح د˘ه˘˘ششت

و .مادقأ’ا ىلع يششملل ىتح حلشصت ’ تحبشصأا

اودكأا نيجت˘ح˘م˘لا نإا˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘شصم بشسح

ىلع اهديشسجت ةياغ ىلإا مهبلاطمب مهكشسمت

يف جاجتح’ا ديعشصتب نيددهم . عقاولا صضرأا

.““ةعورششملا““ مهبلاطمل ةباجتشس’ا مدع ةلاح
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 ةيانعلا نهحنم مدعو ةي’ولاب لماوحلا ءاشسنلا ةحشصب مهبعÓت تبثي نم لك  ىلع ديدح نم ديب برشضلاب راف ريششب لجيج ةي’و  يلاو دده
.يئ’ولا يبعششلا شسلجملل ةديدجلا ةرودلا ششماه ىلع كلذو ةيرورشضلا
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يبن نب كلام ةفاقثلا راد تنشضتحا

ة˘يا˘ه˘ن ة˘م˘لا˘ق˘ب  ي˘˘تا˘˘نز˘˘لا يداو˘˘ب

ىركذلا ءايحإا  لفح ،  عوبشسأ’ا

ةينطولا ةيعمجلا صسيشسأاتل72لا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’ا  يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل

لك نم ربمتبشس62 ل فداشصملاو

ي˘ف ا˘ه˘شسي˘شسأا˘ت م˘ت ي˘ت˘لا و ، ة˘ن˘شس

نيأا،2991 ةنشس نم خيراتلا صسفن

يتانزلا يداو ةيدلب بتكم فكع

ىل˘ع، ر˘م˘عا ي˘قو˘شسي˘ع ة˘ي˘شسا˘ئر˘ب

يدعاقتم تلئاع  نم ددع ميركت

ةرايز اذك و  نيفوتملا ةطرششلا

ىلإا دعقم  ةطرششلا يدعاقتم دحأا

صسيئر روشضحب ،هميركتو هلزنم

ن˘ي˘قرز د˘ي˘شسلا ي˘ئ’و˘لا بت˘كم˘˘لا

نيأا ، هئاشضعأا عيمج و  يرمعلا

تا˘يآا ةول˘ت˘ب  ل˘ف˘ح˘لا اذ˘ه ح˘ت˘ت˘˘فا

مث م˘ي˘كح˘لا ه˘ل˘لا ر˘كذ ن˘م تا˘ن˘ي˘ب

صسيشسأات نع ةزي˘جو ة˘ح˘م˘ل ءا˘ط˘عإا

نمأ’ا يدعاقتمل ةينطولا ةيعمجلا

صسيئر اهدعب لوانت مث ، ينطولا

ي˘˘˘˘˘˘ف  ي˘˘˘˘˘˘ئ’و˘˘˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘لا

ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا عو˘˘شضو˘˘˘م  ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك

اديج لفكت ة˘طر˘ششلا يد˘عا˘ق˘ت˘م˘ب

يتلا ة˘ح˘ير˘ششلا هذ˘ه ما˘ق˘م˘ب ق˘ي˘ل˘ي

نأا فاشضأا و ، نطولل ريثكلا تمدق

ن˘م ى˘لو’ا د˘ع˘ت  ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه

بتكملا اذه بيشصنت ذنم اهعون

نيأا7102  ةنشس رخاوا يف ديدجلا

اطرخنم053 يلاوح هبشسح مشضي

نأا افيشضم ، ةطرششلا يدعاقتم نم

هاقلت يذلا لف˘كت˘لاو ة˘يا˘ن˘ع˘لا هذ˘ه

ينطولا نمألل ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا ة˘ئ˘ف

يقي˘ق˘ح˘لا رو˘ع˘ششلا˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘شست

م˘ئاد˘لا م˘ه˘ئا˘م˘ت˘نإا˘˘ب صسو˘˘م˘˘ل˘˘م˘˘لاو

ينطولا نمأ’ا زاهج˘ل ر˘م˘ت˘شسم˘لاو

ة˘مد˘خ ي˘ف ما˘ه˘˘شس’ا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م˘˘ل

ينطولا نمأ’ا زاهج اذكو نطولا

ةرو˘ث˘لا ذ˘ن˘م ه˘˘ي˘˘ف او˘˘عر˘˘شش يذ˘˘لا

للقتشسا دعبو ةرفظملا ةيريرحتلا

ةلودلا ءانب لحارم لاوطو رئازجلا

تاذ ي˘فو،ة˘ث˘يد˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةي’و بتكم صسيئر  دكأا قايشسلا

يف فدهت ةيعمجلا نأا ىلع ةملاق

قوقحلا ىلع ظافحلا ىلا اهشساشسأا
ا˘ه˘ئا˘شضعأ’ ة˘يدا˘م˘لاو ة˘يو˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

م˘عدو ة˘ي˘˘قر˘˘تو م˘˘ه˘˘ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لاو
ن˘ي˘ب ن˘ما˘˘شضت˘˘لاو ةو˘˘خأ’ا ر˘˘شصاوأا
لشصاوت روشسج ة˘ما˘قإاو ا˘ه˘ئا˘شضعأا

ة˘شسشسؤو˘م˘لا ع˘م ة˘˘م˘˘ئادو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘م
تلئاع تنشسحتشسا امك ، ةيلشصأ’ا
ةتافتل’ا هذه نيفوتملا نيدعاقتملا
و ، ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ب˘ي˘ط˘˘لا
ن˘يد˘عا˘ق˘˘ت˘˘م م˘˘ير˘˘كت م˘˘ت ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب
نم نيفوتم نيدعا˘ق˘ت˘م تل˘ئا˘عو
، ين˘طو˘لا ن˘مأ’ا كل˘شس ي˘ب˘شست˘ن˘م
ةرا˘يز˘ب بت˘كم˘لا ءا˘شضعأا ما˘ق ا˘م˘ك
ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘ششلا يد˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘م د˘˘˘˘حأا

هلزنم ىلإا صشارفلا حيرط  دعقم
.ةبشسانملا هذهب هميركتو

 ةملاق

 ةينطولا ةيعمجلا سسيصسأاتل72ـلا ىركذلا ءايحإا
يتانزلا يداوب ينطولا نمألا يدعاقتمل

¯ ∫.YõGdójø
يداو ةنيدم يداو ىرجم لازي ’
ىلع ارطخ لكششي ،ةملاقب يتانزلا

يأا عم ،هنم نوبيرقلا ناكشسلا ةايح
كل˘ت˘ب را˘ط˘مأل˘ل ف˘ي˘ث˘ك ط˘˘قا˘˘شست
ةي’وب ديبع نيع ةقطنمب وأا ةهجلا
ي˘ت˘لا لاو˘مأ’ا م˘غر ،ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق
ي˘ت˘لاو ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإ’ تشصشصخ

،ميتنشس راي˘ل˘م09 ـلا تزوا˘˘ج˘˘˘ت
يداولا ةئيه˘ت لا˘غ˘ششأا لا˘م˘كت˘شس’
ىلع دتمملا رطششلا اذه للخ نم

،  ار˘˘ت˘˘˘م0631ـب ة˘ي˘ل˘ك ة˘فا˘شسم

21 عافتراو  ارتم02 اهشضرعو

تنمشسإ’اب ايلك اهتيطغت متي  ، ارتم
ةيتنمشسإا فاوح زاجنإا عم حلشسملا

42 روبع˘ب ح˘م˘شسي ا˘م˘م ، يداو˘ل˘ل
نم و  ، ةيناثلا يف ابعكم ارتم
لاغششأ’ا اهب ي˘ه˘ت˘ن˘ت نأا ع˘قو˘ت˘م˘لا

هذ˘ه د˘˘ع˘˘تو ،  ار˘˘ه˘˘شش21 لل˘˘خ
تايلمعلا  م˘هأا ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
للخ ةئيهتلا ةداعإا يف تمت يتلا
عرشش يتلا ،  يناثلاو لوأ’ا رطششلا

اذه ةئيهتل9002 ةنشس ذنم اهيف
يذلا تقولا يف ،يئاملا ىرجملا

ثلا˘ث˘لا ر˘ط˘˘ششلا زا˘˘ج˘˘نإ’ صصشصخ

رايلم96ب رد˘ق˘ي ا˘ي˘لا˘م ا˘˘فل˘˘غ

لاغششأ’ا ةبشسن تغلب يذلاو ميتنشس

مهتهج نم  ،  ةئملاب01لا  هب
اودكأا  يتانزلا يداو ةنيدم ناكشس
نم ءطبب ريشست لاغششأ’ا ةريتو نأا

اذ˘ه˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘لوا˘ق˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
يف جردني  يذلا ماهلا عورششملا
يتانزلا يداو ةنيدم ةيامح راطإا

تناك يتلا ، تاناشضيفلا رطخ نم
نا˘كشسل˘ل ةر˘ي˘ث˘ك ىوا˘˘كشش ل˘˘ح˘˘م
نم اوبلاط نيذ˘لا ،ه˘ن˘م نو˘ب˘ير˘ق˘لا
يف عارشسإ’اب ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

دحلل يداولا ىرجم ةئيهت ةيلمع
لشصف ءانثأا ةشصاخ  هتروطخ نم

ةاشسأام رركتت ’  ىتح  ، ءاتششلا

نا˘˘شضي˘˘ف ىدأا ن˘˘يأا9002 ةنشس

صصاخششأا ةثلث لتقم ىلإا يداولا

قباطلاب ماين  مهو ةدحاو ةلئاع نم

ةبيرقلا ن˘كا˘شسم˘لا د˘حأ’ ي˘شضرأ’ا

ىلإا ةفاشضإ’اب  ، يداولا ةفاح نم

،لافطأا40 نع لقي ’ ام  طوقشس

رمعلا نم غلبي لفط مهرخآا ناك

هلزنم مامأا بعلي ناك تاونشس30

طقشسي نأا لبق  .يداولل يذاحملا

ىر˘ج˘م ط˘˘شسو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك و˘˘ل˘˘ع ن˘˘م

.يداولا

يداو داو ةيامحل ميتنصس رايلم96 غلبم دصصر
ةملاقب تاناصضيفلا نم يتانزلا



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

29759ددعلا9102 ربمتبسس03  نينثإلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

عارصصلا لوح هاروتكد ةصشقانم
ةبانع ةعماجب يراصضحلا

مسسق يف هاروتكد نيدموب ةيروح ةثحابلا تسشقان
عارسصلاب ةموسسوم ،ةبانع ةعماج ،يبرعلا بدألا
ة˘ي˘ثÓ˘ث ي˘ف بر˘غ˘لاو قر˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب يرا˘˘سضح˘˘لا
د˘م˘ح˘م رو˘ت˘كد˘لا فار˘سشإا˘ب ،ءار˘سضخ ة˘ن˘ي˘م˘˘سسا˘˘ي
ي˘ل˘ع ةر˘تا˘كد˘لا ن˘م ة˘ن˘ج˘ل˘لا تنو˘كت .ة˘غو˘˘ل˘˘سسأا

ديلو ،سشرطألا حبار ،ةطقسسوب ديعسسلا ،فيفخ
ميهافم لوح لخدمل ةسساردلا تمسسقو .ةليدعوب
حمÓم نع لسصف و ،برغلاو قرسشلا نيب ةقÓعلا
لسصفو ،ةيبرعلا ةياورلا يف يراسضحلا عارسصلا
ةيرئازجلا ةياورلا يف يراسضحلا عارسصلا نع رخآا
تا˘ياور د˘ن˘ع ف˘قو˘ت˘ت˘ل ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا˘˘ب
مث،ةددعتملا اهاياسضقو ،ءارسضخ ةنيمسساي يئاورلا
ن˘˘ع يدر˘˘سسلا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ج تلوا˘˘ن˘˘˘ت
ةيركف، ةديدع لئاسسم ىلإا سشاقنلا دتما.عارسصلا

يبرعلا عارسصلا، ةي˘مÓ˘سسإاو ة˘ي˘بر˘ع ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسو
تحنم لاجسسلا نم تاعاسس دعبو ....يليئارسسإلا
.ادج فرسشمب هاروتكدلا ةبلاطلا

؟يجرتلا ىلإا ةدوعلا يف بغري يليÓب فصسوي
يرئازجلا يلودلا بسضغو داحلا فÓخلل ةعباتم
يلهألا هقيرف بردم نم ديدسشلا يليÓب فسسوي
دسض ةمقلا ةهجاوم يف هلادبتسسإا دعب يدوعسسلا
دمحم ريمألا سسأاك يرود باسسحل رسصنلا يدان
لادبتسسإا ررق دق يلهألا بردم ناكو ناملسس نب
نبإا هلبقتي مل يذلا رمألا،56 ةقيقدلا دنع يليÓب
لبق.رييغتلا اذه ءارج ابسضاغ رجفنإا يذلا ،نارهو
بعل ةئدهتب ينفلا مقاطلا ءاسضعأا دحأا موقي نأا
،رييغتلا اذه بابسسأا هل حرسشو ،قباسسلا يجرتلا
نع ةيسسنوتلا ةيمÓعإلا رداسصملا ديدع تثدحت
لكسش يف يجرتلا ىلإا ةدوعلا يف بعÓلا ةبغر
ىرخأا رداسصم نأا ريغ مداقلا وتاكريملا ىلع ةراعإا
.Óيسصفت و ةلمج كلذ تفن

ةماعلا ةيصشتفملا ملعت له
؟فراطلا ةي’ول

لايتحا ةيلمع˘ل ا˘يا˘ح˘سض نأا لا˘ق˘لاو ل˘ي˘ق˘لا تم˘ل˘ع
مهنم تبلسس امدعب ةيئاسضق ىوعد عفرل نورسضحي
ميتنسس نويلم001 قوفت غلابم ةفورعم فارطأا

ةيدلبب ةيعامتجا تانكسس ىلع لوسصحلا لباقم
ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا نإا˘ف ردا˘˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو .ط˘˘سشلا
سسأارت˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا ي˘ه فرا˘ط˘لا ة˘يلو˘ل ة˘ما˘ع˘لا

قباسسلا يلاولا نم فيلكتب تافلملا ةسسارد ةيلمع
يف مهلعج امم مهئامسسأا دوجو مدعل ءلؤوه ئجوف مئاوقلا نع نÓعإلا درجمب هنأا ريغ بتاكلب دمحم
0002 ـلا ةسسارد دعب تانكسسلا ىلع مهلوسصحب دوعو طسسو مهلاومأا عاجرتسسل ةينوطارام ةلحر
يف فرطك ةماعلا ةيسشتف˘م˘لا م˘سسر نو˘حر˘ط˘ي او˘نا˘ك ا˘يا˘ح˘سضلا نأا عو˘سضو˘م˘لا ي˘ف ر˘ي˘ث˘م˘لاو ن˘ع˘ط
ةيسشتفملا ملعت له لاؤوسسلاو طسشلا ةيدلب تانكسس ةحيسضف يف قيقحت حتفب نوبلاطيو عوسضوملا
؟اهمسساب سسنزبتو لاتحت افارطأا نأاب ةماعلا

 قوبصسم ريغ قفاوت
يرقمو هللا باج نيب

وأا ةفدسصلل امبرو ةيددعتلا رارقإا ذنم ةرم لوأل
نم لك فقي مايألا اهنع فسشكتسس ىرخأا بابسسأل
دبع ةكرحو ةيمنتلاو ةلادعلاو هللا باج بزح
مدع وهو لأا دحاو رارق ىلع سسمح يرقم قازرلا
بسسحو .ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘ي˘سسا˘ئر˘لا ي˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا

ن˘ع ا˘فزا˘ع نا˘ك ه˘ل˘لا با˘ج نإا˘ف ة˘م˘ي˘ل˘ع ردا˘˘سصم
ليثمت قرط˘لا ل˘كب ير˘ق˘م لوا˘ح ا˘م˘ي˘ف ح˘سشر˘ت˘لا

نأا لإا مدا˘ق˘˘لا قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا ي˘˘ف سسم˘˘ح ة˘˘كر˘˘ح
.داسصرملاب هل فقو يروتسسدلا سسلجملا

ةيوجلا تÓحر ءاغلإا
بابصضلا ببصسب ةيرئازجلا

ءاغلإا نع ،ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرسش تنلعأا
با˘ب˘سضلا بب˘سسب ،سسمأا ،ة˘يو˘ج˘لا ا˘ه˘تÓ˘حر ع˘ي˘م˘ج
راطم ىوتسسم ىلع ةيؤورلا بجحي يذلا فيثكلا

ةيوجلل نايب هب دافأا امبسسح ،يلودلا نيدموب يراوه
اهتحفسص يف ةيرئازجلا ةيوجلا تبتكو.ةيرئازجلا
دوسسي فيثك بابسض» :كوبسسيا˘ف˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا

امثير ماتلا لÓغتسسلا ةدوع ،رئازجلا راطم ةقطنم
.بابسضلا عاسشقناو ةيوجلا لاوحألا نسسحتت

 يعلط بئاصصم
؟دئاوف ينوتيز دنع

ينوتيز حلاسصلا دمحم قباسسلا روتانيسسلا رظتني
ةعمجوب قباسسلا ريزولا ةمكاحم ربسصلا غرافب

تايعيرسشت يف نÓفألا ةمئاق ردسصتم يعلط
هفÓختسساو ناملربلا ةبق ىلإا دعسصيل7102
حسضتت امدعب هرود ينارمع قيفوت رظتني امك
لحيل هدسض مكحلاو ةبيلط نيدلا ءاهب ةيسضق
ةبيلطو يعلط بئاسصم كلذب نوكتل هلحم
؟دئاوف ينارمعو ينوتيز دنع
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م˘˘˘ج˘˘˘ن ،زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس
ه˘ق˘ير˘ف زو˘˘ف ي˘˘ف ا˘˘ًفد˘˘ه ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م

لوأا،(3-1) ةجيتنب نوترفيإا ىلع بعسصلا
،““كراب نوسسيدوغ““ بعلم ىلع ،تبسسلا سسمأا

،غ˘ي˘لر˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘سض
نإا˘ف ،تا˘ي˘ئا˘سصحإÓ˘ل ““ا˘ت˘بوأا““ ة˘ك˘ب˘سش بسسح˘˘بو

ةارابم71 رخآا يف ،اًفده71 يف مهاسس زرحم
عيمج يف يتيسس رتسسسشنام عم اًيسساسسأا اهأادب

01 عنسصو فادهأا7 لجسس ثيح ،تاقباسسملا

،اًديدحت تا˘يرا˘ب˘م7 ر˘خآا ي˘˘فو ،ن˘˘ير˘˘خآا

ل˘ج˘سس ثي˘˘ح ،فاد˘˘هأا9 ي˘˘ف زر˘˘ح˘˘م كرا˘˘˘سش

رتسسسشنام حجنو ،نيرخآا5 عنسصو ،فادهأا

اًددجم قرافلا سصيلقت يف ،زوفلا اذهب يتيسس

ل˘ت˘ح˘ي ثي˘ح ،طا˘ق˘˘ن5 ىلإا لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل ع˘˘م

،ةطقن12 ديسصرب بيترتلا ةرادسص زديرلا

61 ديسصرب يناثلا زكرملا يف يتيسسلا يتأايو

ي˘˘ف ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘فو ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘˘ن

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا تب˘ثأا ه˘ق˘ير˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م

ةليكسشت يف يسساسسأا دع˘ق˘م˘ب ه˘ت˘ي˘ق˘حأا ادد˘ج˘م

.يزيلجنإ’ا يرودلا بقل لماح

””نوترفيا”” ىلع ابعصص ناك زوفلا :زرحم
نأا ،يتيسس رتسسسشنام مجن زرحم سضاير دكأا

ةنيمث طاقن ثÓثب جورخلا قحتسسا هقيرف
،نوترفيإا هفيسضم مامأا ةبعسصلا هتعقوم نم
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا لا˘˘˘قو
:ءاقللا ءاهتنا بقع ““سستروبسس ياكسس““ ةكبسشل
لتق انناكمإاب ناك ،زوفلا قحتسسن اننأا دقتعأا““
سسمخب ان˘ي˘ظ˘ح ،لوأ’ا طو˘سشلا ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا

،لجسسن مل ان˘ن˘ك˘ل ل˘ي˘ج˘سست˘ل˘ل ة˘ح˘سضاو سصر˘ف
نو˘تر˘ف˘يا ةارا˘ب˘م ن˘ي˘˘ب فÓ˘˘ت˘˘خ’ا نا˘˘ك اذ˘˘ه
نأا فر˘˘ع˘˘ن““ :فا˘˘سضأاو ،““درو˘˘ف˘˘تاو ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘مو
طو˘سشلا ي˘فو ،ا˘نا˘ي˘حأا ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص نو˘˘ك˘˘ت رو˘˘مأ’ا
قيقحتل هلعف انيلع بجوت ام انلعف يناثلا
سسرا˘˘ح˘˘لا ه˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مز˘˘˘ب زر˘˘˘ح˘˘˘م دا˘˘˘سشأاو ،““زو˘˘˘ف˘˘˘لا
يف امهم ارود بعل يذلا ،نوسسرديإا يليزاربلا

دجاوتي ببسسلا اذهل““ :لاقو ،زوفلا قيقحت
نوسسرديإا موقي امدنع ،عيمجلل جاتحن ،انعم
يف نوكت اه˘نإا˘ف هذ˘ه ل˘ث˘م ةد˘ي˘ج تا˘يد˘سصت˘ب

انامرمل نكمي ،انيلإا ةبسسنلاب ةيمهأ’ا ةياغ
اندعاسسي امد˘ن˘ع ن˘ك˘ل ،سصر˘ف˘ل˘ل سضر˘ع˘ت˘ي نأا
نعو ،““اريبك افÓتخا ثدحي كلذف سسراحلا
مجن در  ،ةرح ةلكر نم هزرحأا يذلا فدهلا
ي˘˘ف ةر˘˘ك˘˘لا ع˘˘سضو تدرأا““ :ا˘˘ق˘˘با˘˘سس ““بلا˘˘ع˘˘ث˘˘˘لا““
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ىلإا تر˘ظ˘ن ن˘ك˘ل ،ىر˘خأ’ا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا
وحن تددسس ،ةري˘ب˘ك ة˘حا˘سسم تيأارو ة˘ي˘نا˘ث˘لا

اداد˘ترا كا˘ن˘ه نا˘كو سسرا˘˘ح˘˘لا فو˘˘قو ة˘˘ه˘˘ج
رمأ’ا لعج ام وهو سضرأ’ا نم ةركلل افيفخ
.““هيلع ابعسص

 عساولا بابلا نم وكانوم خيرات يف لخدي يناميلس

ةارابم71 رخآ يف افده71 يف مهاس

دوقيو قلأاتلا لصصاوي زرحم
نوترفيإا ـب ةحاطإ’ا ىلإا ””يتيصس ناملا””

لساكوين ةرادإ ىلع ضورعم بلاط نب
عم دقاعتلا لجا نم ،ةيسضاملا ةليلقلا ماي’ا يف لسساكوين ةرادا ىلع بلاط نب ليبن يرئازجلا يلودلا تامدخ تسضرع ينامل’ا هكلاسش يدان ةرادا ناب يزيلجن’ا ““ندنل تووف““ عقوم فسشك

نا و هكلاسش يدان يف هب بوغرم ريغ حبسصا بلاط نب ناب يزيلجن’ا عقوملا حسضوا و ،ةلبقملا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ قباسسلا يزيلجن’ا ماهنتوت يدان ناديم طسسوتم و يرئازجلا يلودلا
و ،هقحÓت يتلا تاباسص’ا ببسسب كلذ و سسأاكلا يف وا اغيلسسدنوبلا يف ينامل’ا هكلاسش هقيرف عم مسسوملا اذه ةقيقد يا يف بلاط نب كراسشي مل و ،ليحرلا وه قيرفلا ةراد’ و هل لسضف’ا لحلا

.يفيسصلا وتاكريملا نم ةريخ’ا تاعاسسلا يف ةقفسصلا لسشفت نا لبق ينامل’ا نميرب ردريف يدان ىلا لاقتن’ا نم ادج بيرق بلاط نب ناك
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رود غو˘˘˘ل˘˘˘ب ي˘˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا ح˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن
،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا يرود ن˘م تا˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا

ىل˘ع ،د˘˘حأ’ا مو˘˘ي˘˘لا،(0-2) هزو˘˘ف د˘˘ع˘˘˘ب
ي˘ف ،ي˘ن˘ي˘ك˘لا ا˘ي˘ها˘مرو˘غ ه˘ف˘ي˘˘سضم با˘˘سسح

لجسسو ،ةقباسسملا نم يناثلا رودلا بايإا
ي˘ف سصو˘ي˘ح˘˘م ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ي˘˘فد˘˘ه

اميف ،ةارابملا رمع نم41و3 نيتقيقدلا
ىلإا لو˘سصو˘لا ي˘ف ا˘ي˘ها˘مرو˘غ مو˘ج˘˘ه ل˘˘سشف
يدا˘ن˘لا أا˘جا˘فو ،يرو˘سصن˘م سسرا˘ح˘لا ىمر˘˘م
ثيح ،ةيوق ةيادبب هفيسضتسسم يمسصاعلا

ن˘ك˘م˘ت˘ي˘ل مو˘ج˘˘ه˘˘لا ىلإا ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ردا˘˘ب
حا˘ت˘ت˘˘فا ن˘˘م سصو˘˘ي˘˘ح˘˘م با˘˘سشلا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةقيقدلا يف ةم˘ك˘ح˘م ة˘ي˘سسأار˘ب ل˘ي˘ج˘سست˘لا
هليمز نم ةمسسا˘ح ة˘ع˘يزو˘ت د˘ع˘ب ،ة˘ث˘لا˘ث˘لا
رمتسساو ةمسصاعلا داحتا أادهي مل ،يفيرسش
،هقطانم يف ايهامروغ ىلع طغسضلا يف
ةحسضاو ة˘ب˘غر ع˘م ةارا˘ب˘م˘لا ق˘سسن ع˘ف˘تراو
فد˘ه ل˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
سصو˘ي˘ح˘م ق˘لأا˘ت˘م˘لا ل˘ج˘سسي˘ل ،نا˘ن˘ئ˘م˘˘ط’ا

،0-2 ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا ح˘˘ب˘˘سصت˘˘ل مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا فد˘˘ه
ي˘˘ف ةدو˘˘ع˘˘لا ا˘˘ي˘˘ها˘˘˘مرو˘˘˘غ لوا˘˘˘ح ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب
لع˘ف˘لا˘بو ،لوأ’ا طو˘سشلا لÓ˘خ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
ةسصرف نم رثكأا قلخي نأا قيرفلا عاطتسسا

جو˘ت˘ت م˘ل ا˘ه˘نأا د˘ي˘ب ،يرو˘سصن˘م ىمر˘م ىل˘˘ع
طوسشلا يفو ،يموجهلا دملا لسصاوت مغر
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘مو˘ج˘ه˘لا د˘م˘لا ل˘سصاو˘ت ،ي˘نا˘ث˘˘لا
فيك فرع ةمسصاعلا داحتا نكل ،رسضخأ’ا

ح˘ج˘ن˘ي˘ل ،سضرأ’ا با˘ح˘سصأا سسا˘م˘ح ه˘جاو˘ي
تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود غو˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ف
ناك ““ةراطسسوسس““ يدان نأا ىلإا راسشي ،نامأاب
ه˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘سصل با˘˘˘هذ˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م م˘˘˘سسح د˘˘˘ق
.ديحو فده لباقم ةيعابرب
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زوفلا قيقحت نم ““ةبنانعلا““ نكمتي مل

يف او˘ل˘سشف ثي˘ح ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا

يف سسمأا لوأا ويزرأا يبملوأاب ةحاطإ’ا

بردملا لابسشأا ا˘ه˘ي˘ف ر˘ه˘ظ˘ي م˘ل ةارا˘ب˘م

م˘ه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ة˘˘سساو˘˘م

˘ما˘مأا م˘ه˘ت˘ع˘م˘ج ة˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا نا ة˘˘سصا˘˘خ

ن˘م˘سض ف˘ن˘˘سصي ’و ع˘˘سضاو˘˘ت˘˘م سسفا˘˘ن˘˘م

ةيناثلا ةطبار˘لا ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا ة˘يد˘نأ’ا

نأا قيرفلا قاسشع عمجأاو ،ةفرتحملا

““يثراك““ ويزرأا˘ب ة˘حا˘طإ’ا ي˘ف ل˘سشف˘لا

ودبيو ،تاباسسحلا ةعجارم يعدتسسيو

ي˘ف د˘جو˘ي ’ ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف نأا

ق˘˘ق˘˘ح ثي˘˘ح ا˘˘ما˘˘م˘˘˘ت ه˘˘˘لاو˘˘˘حأا ن˘˘˘سسحأا

ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا أاو˘˘سسأا ىد˘˘حإا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا

ةراسسخلا قيرفلا دبكت ثيح ةلوطبلا

دسصحو ،طا˘ق˘ن6 فرظ ي˘ف ة˘ع˘بار˘لا

81 ل˘سصأا ن˘م ط˘˘ق˘˘ف طا˘˘ق˘˘ن4 قير˘ف˘لا

سسو˘قا˘ن قد ي˘عد˘ت˘سسي ا˘م و˘هو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

““ة˘˘ب˘˘نا˘˘ن˘˘ع˘˘لا““ ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ي م˘˘˘لو ،ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا

ةديدع مسساوم ذ˘ن˘م ة˘ي˘ب˘ل˘سس ة˘قÓ˘ط˘نا

ءا˘ط˘خأ’او سصئا˘ق˘ن˘لا د˘يد˘ح˘ت بج˘˘يو

˘˘ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف لو˘˘ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م

،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا

لولحلا دجي نأا ةسساوم بردملا لواحي

ىلع هفارسشإا نع ت’وج3 رورم دعبف
قباسسلا بردملل افلخ ةينفلا ةسضراعلا
بسسك نأا د˘˘ع˘˘˘بو ةرار˘˘˘غو˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘لا
ع˘ير˘سس ما˘مأا لوأ’ا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘هر˘˘لا

نأا د˘ع˘بو داز˘لا ل˘ما˘ك˘ب ر˘ف˘ظو ناز˘ي˘ل˘غ
““ةيبابلا““ عم طاقنلا ماسستقا يف حجن
يبملوأا مامأا سسمأا لوأا طقسس ةملعلا يف
هقيرف نأا ةسساوم فرتعا دقو ،ويزرأا

موجهلا ي˘ف سصيو˘ع ل˘ك˘سشم ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ““سشا˘ك““ ه˘ن˘˘م˘˘ث ع˘˘فد يذ˘˘لاو
،ثÓ˘˘ث˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘سسخو ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا

ةسضراعلا نع لوأ’ا لوؤوسسملا رظتنيو
نيسسحت ل˘جأا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع ة˘ي˘ن˘ف˘لا
لك نم بولطم ىقبيو ،قيرفلا جئاتن

او˘ل˘م˘ح˘ت˘ي نأا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا نود ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ن˘˘˘م او˘˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘سضي نأاو م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم

رسضخأ’ا ليطتسسملا قوف مهتادوهجم

نأا ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا ناو˘لأا او˘فر˘سشي نأاو

ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا ناو˘˘لأا ل˘˘˘م˘˘˘ح

بجيو عيمجلل يقيقح بسسكم ةباثمب

قرافلا عنسص اولواحي نأا نيبعÓلا ىلع

اوقي˘ف˘ت˘سسي نأاو ة˘مدا˘ق˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف

عامجإا دجوي هنأا مغرف ،مهتابسس نم

بج˘ي ن˘ك˘ل ا˘ي˘ن˘هذ ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي دا˘˘ح˘˘ت’ا نأا

نكمم تقو برقأا يف جئاتنلا نيسسحت

يدؤويسس طاقنلا فيزن نأ’ ةليسسو يأاب

 .ةيواهلا ىلإا ةبانعب

ازوف ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ق˘ق˘ح

هفيسض باسسح ىلع (1-0) ابعسص

لÓ˘˘˘˘˘˘خ ،ياد ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سسح ر˘˘˘˘˘˘˘سصن

ءاسسم ،امهتعمج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

بع˘˘ل˘˘˘م ىل˘˘˘ع ،تب˘˘˘سسلا سسما لوا

تاءاقل نمسض ،يوÓمح ديهسشلا

بابسش نيديو ،ةسسداسسلا ةلوجلا

اذ˘ه ي˘ف ل˘سضف˘لا˘ب ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق

د˘˘م˘˘ح˘˘م ،ه˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م ىلإا زو˘˘˘ف˘˘˘لا

فده لجسس يذلا ،ديبع نيمأ’ا

ةقيقدلا ي˘ف د˘ي˘حو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

باب˘سش ز˘ف˘ق ،زو˘ف˘لا اذ˘ه˘بو،08

عبارلا ز˘كر˘م˘لا ىلإا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق

امنيب ،طاق˘ن8 ديسصرب ا˘ت˘قؤو˘م

ياد ن˘˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن د˘˘ي˘˘سصر ل˘˘ظ

،11ـلا زكرملا يف طاقن6 دنع

ق˘ق˘ح˘م˘لا را˘سصت˘˘ن’ا ح˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘سسو

ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشأا

ة˘يو˘ق ة˘ع˘فد ،ي˘˘نا˘˘ف’ سسي˘˘ن˘˘يد

ي˘˘ف ت’و˘˘ج ن˘˘م ىق˘˘ب˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف

ح˘ت˘ف ل˘ب˘ق ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا يرود˘˘لا

،ة˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سشلا ت’ا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا با˘˘˘ب

ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ك˘˘سشب م˘˘ها˘˘سسي˘˘˘سسو

نيب اه˘يرا˘ج˘م ىلإا ها˘ي˘م˘لا ةدا˘عإا

.يدانلا راسصنأاو نيبعÓلا
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ايقيرفإا لاطبأا ةطبار / ةمسصاعلا داحتا

هتوحصص دكؤوي ةنيطنصسق بابصش
ياد نيصسح ىلع بعصص زوفب

ايهامروغ ـب حيطت ”ةراطسوس”
تاعومجملا رود ىلإ دعصتو

¯ Ω.T¢.´

وكانوم مجاهم ينامليسس مÓسسإا يرئازجلا يلودلا لجسس
ىلع هقيرف زوف يف ،ىرخأا فادها ةثÓث عنسصو افده

نمسض ،تبسسلا سسما لوا ءاسسم،(4-1) تسسيرب داتسس
ةكبسش بسسحبو ،يسسنرفلا يرودلا نم ةنماثلا ةلوجلا
عم بع’ لوأا تاب ينامليسس نإاف ،تايئاسصحإÓل ““اتبوأا““

،هل تايرابم5 لوأا لÓخ ،فادهأا7 يف مهاسسي وكانوم
ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشلا تما˘˘ق نأا ذ˘˘ن˘˘م ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا سصي˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ب

،““6002-7002““ م˘سسو˘م ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا تا˘ي˘˘ئا˘˘سصحإا

4 ليجسست يف حجن دق يناميلسس نأا ىلإا ““اتبوأا““ تراسشأاو

يرئازجلا مجنلا تابو ،نيرخآا3 ةعانسصو ،فادهأا
دعب اسسنرف يف سصاخلاو ماعلا ثيدح يناميلسس مÓسسإا

ربوسسلا ،وكانوم هقيرف تايرابم لك يف ريبكلا هقلأات
دحل يسسنرفلا يرودلا يف ءاوسضأ’ا لك فطخ ميلسس
،هقلأاتو هئادأا نم نوسشهدنم نويسسنرفلا ىتحف ،نآ’ا

01/9 ةمÓع ةيسسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحسص هتحنم ثيح
مامأا تبسسلا سسمأا لوأا هقيرف ةارابم يف بع’ لسضفأاك

تاذ تف˘˘سصو ر˘˘خآا لا˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ه˘˘نا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف ،تسسير˘˘˘ب

سصاخلا ““كي˘نو˘سس ر˘بو˘سسلا˘ب““ ر˘سضخ˘لا بع’ ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا

وكانوم ىلإا (اماع13) يناميلسس لقتناو ،وكانوم يدانب

ليبسس ىلع يتيسس رتسسيل نم امداق ،مسسوملا اذه علطم

.طقف دحاو مسسوم ةدمل ةراعإ’ا

ميدقتو فادهأا ةثÓث ليجصست لصضفأا تنك”” :يناميلصس
””ةدحاو ةمصساح ةريرمت

ه˘ق˘ير˘ف ةدا˘ي˘ق˘ب ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘˘سسإا بر˘˘عأا

تاسسفانم نمسض تسسيرب باسسح ىلع زوفلا ىلإا وكانوم

لا˘ق ثي˘ح ،ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا

ىوتسسم˘لا ي˘ف ةارا˘ب˘م ا˘ن˘مد˘ق د˘ق˘ل““ :ة˘ن˘سس13 بحا˘˘سص

هليجسست سصوسصخ˘بو ،ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه˘ب زو˘ف˘لا ق˘ح˘ت˘سسنو

در ة˘م˘سسا˘ح تار˘ير˘م˘ت ة˘ثÓ˘ث م˘يد˘ق˘تو د˘ي˘حو فد˘ه˘˘ل

يتيسس رتسسيلو يلاغتربلا غنيتروبسس ـل قباسسلا مجاهملا

فاد˘˘هأا ثÓ˘˘ث ل˘˘ج˘˘سسأا نأا ىن˘˘م˘˘تأا تن˘˘ك““ :يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نإ’ا

عيمجلا““ :متتخيل ،““ةديحو ةمسساح ةريرمت ميدقتو

فاطملا ةياهن يفو ةارابملا هذه لÓخ هيلع ام دق

.““انحلاسصل رومأ’ا مسسح يف انحجن

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
بع’ ي˘˘˘˘نادو˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘ه

ي˘˘˘ف ي˘˘˘نا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘˘لا سسو˘˘˘˘كا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لوا
نع ““روبسس افو˘ن““ ةا˘ن˘ق˘ل تا˘ح˘ير˘سصت
ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست ىلا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘حر˘˘˘ف
ةرتفل اه˘ن˘ع ع˘ط˘ق˘نا ي˘ت˘لا فاد˘ه’ا

ناك ثيح ،ةباسص’ا ببسسب ةليوط
د˘ق ق˘˘با˘˘سسلا ف˘˘سشلا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوا بع’
ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف ا˘˘فد˘˘ه لو’ا سسما ع˘˘قو
ماما ةينانويلا ةلوطبلا يف هيقيرف
هيدان زوف يف مهسساو ،سسولوف يدان
نع اربعم ينادوسس لاقو ،ةارابملاب
يفيدهتلا هسسح عاجرتسساب هتحرف
ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسا نا ع˘˘˘˘ئار˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م““ :Ó˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق
نم نوسشيعي نومجاهملا ،فاده’ا
˘˘ما˘˘ما تل˘˘˘ج˘˘˘سس ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع ،كلذ ل˘˘˘جا

ىلا ي˘˘˘تدو˘˘˘ع˘˘˘˘ب تت˘˘˘˘سسحا ،سسو˘˘˘˘لو˘˘˘˘ف
ذ˘ن˘م ل˘ج˘سسا م˘ل ي˘ن˘نأ’ ،ة˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ينادوسس فاسضأاو ،““ةباسصÓل يسضرعت

رارق تقولا رورم عم لبقت دق هنأاب
ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘ع هدا˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ب ه˘˘˘برد˘˘˘م
يف ةيبورو’ا ةكراسشملاب ةينعملا

رم’ا لبقت ثيح ،لاطب’ا ةطبار
ز˘ي˘كر˘ت˘لا رار˘ق ه˘ق˘تا˘ع ىل˘˘ع ذ˘˘خاو
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م ىل˘˘˘ع ط˘˘˘ق˘˘˘ف
:لا˘˘ق ثي˘˘ح ،سسا˘˘ك˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا
بعلل ةسصرف ةيا يل دعت مل هن’““
ايلاح انأا˘ف ،ة˘ي˘بورو’ا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا
انا ،ةي˘نا˘نو˘ي˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ىل˘ع ز˘كرا

،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا فر˘˘˘سصت تح˘˘˘تو ز˘˘˘ها˘˘˘ج
برد˘˘˘م˘˘˘لا تلا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ناو
د˘ق˘ل““ :ع˘با˘تو ،““ق˘ير˘ف˘لا ةد˘عا˘˘سسم˘˘ل

با˘ي˘˘غ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ىلا تد˘˘ع
را˘ي˘خ ه˘نا ،ة˘با˘سص’ا بب˘سسب ل˘˘يو˘˘ط

ة˘ط˘بار ن˘˘ع ي˘˘ند˘˘ع˘˘ب˘˘ي نا برد˘˘م˘˘لا
،كلذل تنزح لو’ا يف ،لاطب’ا
مرتحاو رمÓل لب˘ق˘ت˘م ن’ا ي˘ن˘ن˘ك˘ل
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:ينادوس

 ””بردملا تارايخ مرتحاو كابصشلا زه ىلإا دوعأا نا ديجلا نم””

ءا˘سسم ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف د˘ع˘ت˘˘سسي

نم23 رودلا بايإا ةارابم سضوخل مويلا

دمحم سسأاك) ةيدنأÓل ةيبرعلا ةلوطبلا

رافظ ىلع افيسض لزني ثيح ،(سسداسسلا

““ي˘با˘ب˘سشلا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا““ بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ي˘˘نا˘˘م˘˘ع˘˘لا

ىعسسي ثيح ،ةينام˘ع˘لا ة˘لÓ˘سص ة˘ن˘يد˘م˘ب

لهاتلا ةريسشأات عازتن’ رئازجلا قيرفلا

ءاقل يف ققح امدعب ،لبقملا رودلا ىلا

دقت˘ف˘ي و ،ف˘ي˘ظ˘ن فد˘ه˘ب زو˘ف˘لا با˘هذ˘لا

همجاهم دوهجل ،رئازجلا ةيدولوم يدان

ةارابم لÓخ ينور ياوكناو ينوريماكلا

ي˘نور با˘غو ،يرادإا ل˘ك˘سشم بب˘سسب مو˘ي˘˘لا

بب˘˘سسب نا˘˘م˘˘ع ىلإا يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ير˘˘ف˘˘سس ن˘˘˘ع

ر˘˘سشا˘˘ب ثي˘˘ح ،نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لا ي˘˘ف هد˘˘جاو˘˘˘ت

ىلع لوسصحلل ةريسشأاتلا ديدجت تاءارجإا

ةكراسشملا هل ح˘ي˘ت˘ت ي˘ت˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘سصخر

بسسح ،ةيرئازجلا ةلوطبلا تايرابم يف

،ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع سصن˘˘˘ت ا˘˘˘م

ةعاسضإا يف بعÓلا ةسصخر رخأات ببسستو

نم ةدافتسسÓل ،ةيدولوملا ىلع ةسصرفلا

حمطي يتلا ،رافظ ةهجاوم يف بعÓلا

ةدو˘ع˘ل˘ل ر˘م˘حأ’او ر˘سضخأ’ا يدا˘ن˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف

،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا رود˘˘لا ىلإا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘ب

تادوهجم يمسصاعلا يدانلا ةرادإا تلذبو

ل˘ب˘˘ق بعÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘لا كل˘˘ت نأا ’إا ،با˘˘يإ’ا ةارا˘˘ب˘˘˘م

ىلإا ينفلا زاهجلا رطسضاو ،لسشفلاب تءاب

ةمئاقلا نع ةظحل رخآا يف همسسا طاقسسإا

.ةهجاوملا سضوخب ةينعملا
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ق˘لا˘خ˘لا د˘ب˘ع ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي’و ي˘˘لاو دد˘˘سش

لا˘غ˘سشأا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا ةرور˘سض ىل˘ع ةدو˘ي˘سص

توأا02 بعÓ˘م ن˘م ل˘ك مÓ˘ت˘سساو ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت

و ةبيورلا و دادزولب دمحم ةيدلبب5591

’ لا˘جآا ي˘ف ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘لاو ة˘يد˘م˘ح˘م˘˘لا

كلذو مدا˘˘˘ق˘˘˘لا ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘˘كأا01 ىد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت

ةينطو˘لا ة˘ط˘بار˘لا فر˘ط ن˘م ا˘هدا˘م˘ت˘ع’

م˘˘سسق˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م نا˘˘˘سضت˘˘˘ح’

دبع يلاولا دكأاو ،يناثلاو لوأ’ا ينطولا

ةرا˘˘يز لÓ˘˘خ سسما لوا ةدو˘˘ي˘˘سص ق˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘لا

ق˘˘فار˘˘م لا˘˘غ˘˘سشأا تا˘˘سشرو˘˘ل د˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘تو ل˘˘˘م˘˘˘ع

55 توأا02 بعلم نم لك تلمسش ةيسضاير

دبع ديهسشلا بعلم و دادزولب دمحم ةيدلب

د˘ي˘ه˘سشلا بع˘ل˘مو ة˘ب˘يور˘لا˘ب لا˘˘سسك ردا˘˘ق˘˘لا

لوأا بعلمو ءاسضيبلا رادلاب حبار نب رمع

ءاهتن’ا ةرورسض ىلع ةيدمحملاب ربمفون
بعÓ˘م˘لا هذ˘ه ىو˘ت˘سسم ىل˘ع لا˘غ˘سشأ’ا ن˘˘م

ربوتكأا01 ىد˘ع˘ت˘ت ’ لا˘جآا ي˘ف ة˘ع˘˘برأ’ا
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ا˘˘˘هدا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ كلذو مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م نا˘سضت˘ح’ ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

ي˘نا˘ث˘لاو لوأ’ا ي˘ن˘طو˘لا م˘سسق˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
بيرد˘ت˘ل˘ل ة˘ح˘ير˘م تاءا˘سضف ر˘ي˘فو˘ت اذ˘˘كو
يف ةيمسصاعلا ة˘يد˘نأ’ا ة˘كرا˘سشم˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
ةيرا˘ق˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا ر˘˘˘كذ و ،ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لاو
لاغسشأا زاجنإاب ةفلكملا تاسساردلا بتاكمو
ميلسستلا لاجآا مار˘ت˘حا ةرور˘سضب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

هذ˘ه ل˘˘خاد ة˘˘مÓ˘˘سسلا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م مار˘˘ت˘˘حاو
لا˘ق ا˘م˘ك ل˘ظ ي˘ف ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تاءا˘˘سضف˘˘لا

اميف ة˘م˘سصا˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ز˘ج˘ع دو˘جو
ةرك بعÓم و ةيسضايرلا قفارملا سصخي

هذ˘˘ه م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نا ىلا را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا

ار˘˘ظ˘˘ن بعÓ˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب دا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا

ءاهتن’ا نأا ازربم ،اهفرعت يتلا لاغسشأÓل

ا˘˘ه˘˘لا˘˘جآا ي˘˘ف بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا ن˘˘˘م

ي˘ب˘ع˘ل˘م ىل˘ع ط˘غ˘سضلا ف˘ف˘خ˘ي˘سس ةدد˘ح˘م˘لا

5““ بع˘˘ل˘˘مو ““يدا˘˘˘م˘˘˘ح ر˘˘˘م˘˘˘ع““ ن˘˘˘ي˘˘˘غو˘˘˘لو˘˘˘ب

قر˘˘ف˘˘لا ل˘˘ك˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘ك ““ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج

ةيحيرأا ي˘ف تÓ˘با˘ق˘م ة˘ج˘مر˘ب ة˘ي˘سضا˘ير˘لا

سصي˘˘سصخ˘˘ت م˘˘ت ه˘˘نأا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا دا˘˘˘فأاو ،ة˘˘˘ما˘˘˘ت

ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘˘م05 قو˘ف˘ت ة˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م

ميمرتو ةئيهتب لفكتلل ةي’ولا ةينازيم

ةب˘يور˘لا بع˘ل˘م ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب بعÓ˘م˘لا هذ˘ه

ة˘˘ي˘˘ناز˘˘ي˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت م˘˘˘ت يذ˘˘˘لا

.ةيدلبلا
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 ةيدنأÓل ةيبرعلا ةلوطبلا

(اس00:71 ىلع مويلا) رئازجلا ةيدولوم – ينامعلا رافظ

 نامع نم لهأاتلا ةريصشأاتب ةدوعلل قاور نصسحأا يف ديمعلا

ةدكيكسس ةبيبسش بردم ةيوسش نب

ريبك لمع انمامأاو ةداعصسوب  ىلع زوفلاب ادج ءادعصس نحن
ةارابملاب زوفلاو بولطملا قيقحت يف انحجن ““ةيوسش نب دمحم ةدكيكسس ةبيبسش بردم لاق
بانخو34د يدوخ امهعقو نيفيظن ن˘ي˘فد˘ه˘ب ةدا˘ع˘سسو˘ب ل˘مأا ا˘ن˘ف˘ي˘سض با˘سسح ىل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا

سضعب يموجهلا ءادأ’ا ريوطت انيلع نكلو،26 ـلا ةقيقدلا يف ةعئار ةيراسسي ةفلاخمب
:فاسضأاو.““ يناثلا طوسشلا ىوتسسمب ديعسس انأاو لولحلا دجت ام اًمئاد ةريبكلا قرفلا ،ءيسشلا
لوأ’ا طوسشلا يف سصرفلا نم ديدعلا انردهأاو ةارابملا لاوط زوفلا ىلع ةردقلا كلتمن انك““

يتلا تارييغتلا ءارج انمدقت ىلع انظفاحو ،ءادأ’ا نسسحت نأا دعب ليجسستلا نم انكمت نكلو
ثيح ءاقللا اذه يف انحجن اننأ’ ةياغلل ديعسس انأا  ،ةيناثلا ةلحرملا يف ةليكسشتلا ىلع تأارط

سسفن ىلع يفلخلا طخلا ءادأا لسصاوتي نأا ىنمتنو فده يأا مسساق سسراحلا كابسش ىقلتت مل
دجنسس اننكل Óبقتسسم ةلحرم لÓخ ةبوعسصلا ةياغ يف تاهجاوم انرظتنت ةقيقح ،طمنلا
لامج سسيئرلا ةرادإا عم هيلع قفتملا فدهلا قيقحتل اذهو ،ءاقل لكل ةبسسانملا ةفسصولا

.سسيليبوم ىلوأ’ا ةيفارتح’ا ةطبارلل دوعسصلا قيقحت يف لثمتملا يراطيق

Qeõ….…

ةليلم نيع ةيعمج ىلع لداعتلا ضرفي ةرقم مجن
،حيبد نامد بعلم ىلع ،ىلو’ا ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةسسداسسلا ةلوجلا تايرابم حاتتفا يف ،سسما لوا،1-1 ةجيتنب ،ةرقم مجن هفيسض عم ةليلم نيع ةيعمج لداعت
ةقيقدلا يف ةرقم مجن حلاسصل ةجيتنلا ليدعت يف ةغيمد يماسس حجني نأا لبق،45 ةقيقدلا يف سضرأ’ا باحسصأا حلاسصل ماطيب قازرلا دبع ،ةارابملا يفده لجسسو
لوأ’ا ةارابملا طوسش ىهتناو ،نماثلا زكرملا بحاسص ةرقم مجن نع فادهأ’ا قراقب ،اتقؤوم عباسسلا زكرملا يف طاقن7 ىلإا ةليلم نيع ةيعمج ديسصر عفتراو،48
يعافدلا طخلا ةيوقت ىلع فيسضلا قيرفلا دمتعا اميف ،ىودج نود لقأ’ا ىلع فده ليجسست ىلإا ةيادبلا نم يدوج تيآا لابسشأا ىعسس ثيح ،فادهأا نود لداعتلاب
نع فدهب ،يناثلا طوسشلا ةيادب يف سضرأ’ا باحسصأا مدقتو ،ديدج يأا نع رفسست مل يتلاو ،ةدترملا تامجهلا ىلع دامتع’ا نع Óًسضف ،تاحاسسملا قييسضت عم

.ةغيمد يماسس بعÓلا قيرط نع لداعتلا كرديل ،اهدعب اريثك نسسحت موجنلا يرود ىلإا ديدجلا دعاسصلا ءادأا نكل ،ماطيب قازرلا دبع قلأاتملا قيرط
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““ةرامإ’ا““ عم تاهجاوم5 لوأا لÓخ فادهأا7 يف مهاسسي بع’ لوأا

  مداقلا ربوتكأا نم رصشاعلا لبق امهيبعلم ناديعتصسي ششارحلاو دادزولب

 ةبانع داحتا

  عاصضوأ’ا حيحصصتل ةيرورصض تتاب ةصضافتن’او ةمدصص يف ””ةنوب””



قيلعت نود ةروصص

 ةيندملا ةيامحلا قفاري سسيليبوم

نيماعلا نيريدملل ةعبارلا ةرودلا يف

ةيقيرفإلا لودلل ةيندملا ةيامحلل

نيماعلا نيريدملل ةعبارلا ةرودلا““ عامتجإا ميظنت يف ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا سسيليبوم قفاري
92 نم ةدقعنملا ““ةيندملا ةيامحلل ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘ف ءا˘صضعأ’ا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا لود˘ل˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل

رئازجلا، ءاصضيبلا رادلاب لخدتلاو  بيردتلل ةينطولا ةدحولا ىوتصسم ىلع9102 ربوتكأا10 ىلإا ربمتبصس
ني˘ن˘ب˘لا : ة˘ي˘تآ’ا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا ناد˘ل˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م ا˘ما˘ع ار˘يد˘م12 ة˘كرا˘صشم عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه فر˘ع˘ي .ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا
نوباغلا ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ، جاعلا لحاصس،وغنوكلا، ىطصسولا ايقيرفا ،نوريماكلا، يدنوروب ،وصسافانيكروب،
نم فدهلا .وغوطلاو سسنوت،رصصم، لاغنصسلا، ايريجين،رجينلا، ايناتيروم، برغملا،يلام ،واصسيب اينيغ، اناغ،

زيزعت اذكو ،نيوكتلا ،ثراوكلا ةرادإا ،ةيندملا ةيامحلا لاجم يف تاربخلا لدابت ميعدت وه عامتج’ا اذه
نم دكؤوت، ،ةنطاوملا ةصسصسؤوملا سسيليبوم   .ةيندملا ةيامحلا لكايهل ةيراصشتصس’او ةينقتلا ةدناصسملا حلاصصم

ةيامح لاجم يف ةيندملا ةيامحلا تايناكمإاو    تاطاصشن ريوطت يف اهمازتلا ،ةرهاظتلا هذه ةقفارم لÓخ
.مهكÓمأاو نينطاوملا
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°62ةبانع

°72 ةدكيكصس

°82سسارهأا قوصس

°13ةملاق

.ادنلوب ماصستق’ ةيقافتا ىلع ناعقوي يتيفوصسلا داحت’او ةيزانلا ايناملأا9391 -
.ةدحتملا ممأ’ا ىلإا ةينميلا ةيلكوتملا ةكلمملاو ناتصسكاب مامصضنا7491 -
.فصسوي نب دمحم ةحلصصمل سشرعلا نع لزانتي ةفرع نب دمحم برغملا ناطلصس5591 -
.ةمصصاعلا رئازجلا يف ةيبوروأا هاقم يف ريجفتلا تايلمع ىلوأاب موقت ةيرئازجلا ينطولا ريرحتلا ةهبج6591 -
.ةيوونلا هثاحبأا فنأاتصسي يتيفوصسلا داحت’ا8591 -

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم
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مويلا اذهلثم يف ثدح
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،سسمأا ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ي˘بو˘ن˘ج ة˘ك˘ير˘ب ة˘ن˘يد˘˘م تد˘˘ه˘˘صش
ةلمج نوجتحملا اهلÓخ نم عفر ،تاجاجتحا ةلصسلصس
عمج جتحا ثيح ،تاعاطقلا فلتخم يف بلاطملا نم

ةبلاطملل ةكيرب ةرئاد رقم مامأا نينطاوملا نم ريفغ
نأا ررقملا نم ناك يذلا ،لفطلاو مأ’ا ىفصشتصسم حتفب
تا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإ’ ة˘ي˘صضا˘م˘لا ر˘ه˘صشأ’ا لÓ˘خ ه˘ح˘ت˘˘ف م˘˘ت˘˘ي
ةيناثلا د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا م˘ج˘ح م˘ك˘ح˘ب ،ة˘ن˘كا˘صسلا

،ةيناكصسلا ةفاثكلا ثيح نم ةنتاب ةنيدم دعب ايئ’و
ىف˘صشت˘صسم˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا د˘ي˘لو˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘صصم تح˘ب˘صصأاو
،لماوحلاو تاهمأÓل لئاهلا ددعلا بعوتصست ’ ةكيرب
لاغصشأ’ا اهب تهت˘نا ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ح˘ت˘ف بل˘ط˘م تا˘بو
ط˘صسو ،ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا فر˘ط ن˘م ه˘ي˘˘ل˘˘ع ح˘˘ل˘˘م ةد˘˘م ذ˘˘ن˘˘م
م˘يد˘ق˘تو ه˘ح˘ت˘ف ي˘ف ل˘صصا˘ح˘لا ر˘ي˘خ˘ت˘لا ن˘ع م˘ه˘˘لؤوا˘˘صست

سضع˘ب˘ل تÓ˘ق˘ن˘ت˘لا ءا˘ن˘ع ءا˘ه˘˘نإاو ىصضر˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ
ىو˘ت˘صسم ىل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا د˘ي˘لو˘ت˘لا ةدا˘ي˘˘ع˘˘ل ت’ا˘˘ح˘˘لا

ةصصحل نوعطلا باحصصأا مهتهج نم اذه .ةنتاب ةي’و

دقف ،ماطيب ةيدلبب ةيعامتجا ةينكصس ةدحو028

دعوم نع ايلاوت سسماخ˘لا مو˘ي˘ل˘ل م˘ه˘جا˘ج˘ت˘حا او˘ل˘صصاو

اهبقع جتحا يتلا ،نيديفتصسملا ةمئاق نع حاصصفإ’ا

يتنمصسإا رادج ءانب ىلع مهما˘ظ˘قاو ا˘ه˘ن˘م نو˘ي˘صصق˘م˘لا

تامدخلا فلتخم ريصس نيلطعم ،ةيدلبلا لخدم دنع

ةصسارد ةداعإا نيب˘لا˘ط˘م ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘م˘لا

مهبصسح اهنوكل اددجم ةمئاقلا طبصض ةداعإاو تافلملا

أادبم نمصض مهرايتخا مت نيديفتصسمل ءامصسا يوحت

تانك˘صسلا هذ˘ه˘ب ىلوأا م˘ه ن˘م كا˘ن˘ه ناو ة˘ي˘بو˘صسح˘م˘لا

ةقطنم ناكصس اصضيأا مدقأا امك.تاونصسل اهورظتنا يتلا

82 مقر ينطولا قيرطلا قلغ ىلع ةكيربب تافايصضلا

مهتيدلب ميلقإاب ةليصسملاو ةنتاب يتي’و نيب طبارلا

قلعت ام ا˘صصو˘صصخ ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘ق˘حأا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

بلاطملا اهريغو ةينا˘ب˘صش ق˘فار˘مو ءا˘بر˘ه˘ك˘لا ،زا˘غ˘لا˘ب

ةقناخ ةلزع سشيعت ةقطنم˘لا˘ب ا˘ه˘ماد˘ع˘نا ل˘ع˘ج ي˘ت˘لا

ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا قا˘˘ط˘˘ن جرا˘˘خ نو˘˘ك˘˘تو

.ةلوزعملا قطانملا نم اهتÓيثم

¯ LªÉ∫ HƒYµÉR

يد˘صصت˘لا ي˘ف ا˘هدو˘˘ه˘˘ج˘˘ل ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م
تا˘˘ك˘˘ب˘˘صشلا كي˘˘ك˘˘ف˘˘تو ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
،تاردخملا جيورت يف ةصصتخملا

ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘ك˘˘م˘˘ت
فيقوت نم ةنيطنصسق ةي’و نمأاب
ةأار˘ما م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘صشأا50
55و53 نيب ام مهرامعأا حوارتت

،ةزايح ةيصضق يف مهطروتل ةنصس
تارد˘خ˘م˘ل˘ل ءار˘صشو لو˘˘صصح ،ل˘˘ق˘˘ن
د˘صصق ة˘˘عور˘˘صشم ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ةيمار˘جا ة˘عا˘م˘ج را˘طإا ي˘ف ع˘ي˘ب˘لا

لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ة˘كرا˘صشم˘لاو ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ،كر˘˘ح˘˘م تاذ ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م
ة˘يو˘ه˘ب ةد˘ي˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه ح˘˘ئار˘˘صش
نا ز˘ئا˘ج˘لا ن˘م فور˘˘ظ ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا

ةفيحصص يف مكح ديق ىلا يدؤوت
ةيصضقلا عئاقو.ريغلا اذه قباوصسلا

ةيصضاملا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا ىلا دو˘ع˘ت
دوجو ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو ر˘ثا
را˘ج˘ت’ا˘ب مو˘ق˘ت ة˘ي˘مار˘جا ة˘˘ك˘˘ب˘˘صش
م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘قا ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع تارد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
ةطخ عصضو مت هيلع ، سصاصصتخ’ا

د˘حأ’ د˘صصر˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ن˘ه˘˘م
دد˘صصب نا˘ك يذ˘لا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لا

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ة˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صص د˘˘˘ق˘˘˘ع
ي˘˘˘ح ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ىل˘˘˘ع تارد˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

هد˘جاو˘ت در˘ج˘م˘ب و ثي˘ح ، ةر˘ي˘ك˘˘ب
ناقيم ونور  عون نم ةبكرم لخاد
تلخدت نير˘خآا ن˘ي˘صصخ˘صش ة˘ق˘فر˘ب

لخد˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ق˘˘ل˘˘˘غ ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘حا˘˘˘ب
ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘ق و ذ˘˘˘˘فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
م˘ه˘عا˘صضخا˘ب و ثÓ˘ث˘لا سصا˘˘خ˘˘صشأ’ا

سشيتفتلا ةيلمع˘ل ة˘ب˘كر˘م˘لا ة˘ق˘فر
م˘هد˘حأا ةزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ىلع يوتحي يكيتصسÓب سسيك ىلع
ردقي تاردخم˘لا ن˘م ح˘ئا˘ف˘صص50
ط˘ب˘صض م˘ت ا˘م˘ك غ6.505 ـب ا˘ه˘˘نزو
مهيف هبتصشملا .ةلاقن فتاوه40
ة˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ىلا م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت
لا˘م˘˘ك˘˘ت˘˘صس’ تازو˘˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر
د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب .ة˘˘˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘˘˘˘ج’ا
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسلا ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘مأا راد˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘صسا
ن˘˘كا˘˘صسم سشي˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت و ة˘˘˘صصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
نكصسمب طبصض مت م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ىل˘ع م˘˘هد˘˘حأا

تاد˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘˘م جد000081

قيقحت˘لا ي˘ف ارار˘م˘ت˘صسا ،ج˘يور˘ت˘لا

ة˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘ل ’Ó˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا و ق˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

ةعومجملا هتاهل يصسيئرلا نومملا

اي˘ئا˘صضق قو˘ب˘صسم و˘ه و ة˘ي˘مار˘ج’ا

نم ةبكرم نتم ىلع هفيقوت متيل

كيرصش فيقوت اصضيأا و ايصساد عون

ا˘م˘هدا˘ي˘ت˘قا م˘ت˘ي˘ل ةأار˘ما ي˘هو ر˘خآا

لا˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صس’ ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘˘م ىلا

سشي˘ت˘ف˘ت˘ب و ،ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘ج’ا

نذا رادصصتصسا د˘ع˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا لز˘ن˘م

ةصصتخملا ةطلصسلا نم سشيت˘ف˘ت˘لا˘ب

ن˘م ف˘صصن و ة˘˘ح˘˘ي˘˘ف˘˘صص ط˘˘ب˘˘صض م˘˘ت

و غ051 ـب اهنزو ردقي تاردخملا

،جد005832 ـب ردقي يلام غلبم

IRB ةقرف اهتداق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ةيمك زجح نم تنك˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق

غ6.556 ـب ردقت تاردخملا نم

ربتعم يلا˘م غ˘ل˘ب˘م ،تارد˘خ˘م˘لا ن˘م

ىلا ةفاصضا جد005814 ـب ردقي

ءاهتن’ا د˘ع˘ب ،ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘ه40

ةيئازج تاءار˘جإا ف˘ل˘م زا˘ج˘نا ن˘م

مهم˘يد˘ق˘ت م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف

.ةيلحملا ةباينلا مامأا

ةدحاو ةقيرطلاو بلاطملا تددعت

ةنتابب ةكيرب يف تاجاجتح’ا عقو ىلع موي

ةأارما مهنيب نم سصاخصشأا50 فيقوت مت امنيب /ةنيطنصسق

ديزأا زجحو ةريطخ ةيمارجإا ةكبصش كيكفت
ةريكبب تاردخملا نم مارغوليك فصصن نم

جيريرعوب جربب ةقرصسلا ةمهتب نيصصخصش فيقوت
رمعلا نم81 تصس يف سصخصش فيقوت نم جيريرعوب جرب ةي’و نمأ’ عبارلا يرصضحلا نمأ’ا حلاصصم تنكمت
نأا ةي’ولا نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ بصسحو يراجت لحم لخاد نم ةقرصسلا ةيصضق يف  طروت
ىلوتصسا ثيح ، يغارب كفم لامعتصساب هباب لفق حتف ثيح ةبتكم دعم يراجت لحم نم ةقرصسلاب ماق طروتملا

ةقمعملا تايرحتلا جد0003 يلاوحب ردقت ةئبعتلاب ةصصاخ تاقاطب و ميتنصس نويلم20 هردق يلام غلبم ىلع
نم ةقرصسلاب ماق ةنصس81 نصس يف رخأا فيقوتب ةحلصصملا تاذ تماق امك.لعافلا ةفرعم نم تنكم نمأ’ا رصصانعل
5VD NOLLIVAP PH عون نم لومحم رتويبمك زاهج ىلع ىلوتصسا ثيح تابكرملا تويز عيبل دعم يراجت لحم

لوثملا ةصسلج ىلع امهتلاحإا دعب و ، ةيروهمجلا ليكو ديصسلا مامأا نييئاصضقلا نيفلملا بجومب امدق وه يذلاو
.تقؤوملا سسبحلا امهعاديإا مت ، يروفلا
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ةملاقب غابد مامحب سصخصش ةثج ىلع روثعلا
رثع، ةنصس48 رمعلا نم غلبي خيصش ةثج لقنل ، ةملاقب غابد مامح ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

نيع نم رداصصم بصسحو، ““ ح ح““ ةيحصضلاب رمأ’ا قلعتيو ، غابد مامحب لÓصشلل ةيلفصسلا ةهجلاب يئام ىرجمب اهيلع
نيأا ، كانه ةريخأ’ا هصسافنأا ظفلو ةأاجف توملا هيتأاي نأا لبق ، ءوصضولا لجا نم كانه بهذ ةيحصضلا نأا ناكملا

ةيراوجلا ةحصصلل ةيمومعلا ةصسصسؤوملا ىلإا فاعصسإ’ا ةرايصس ةطصساوب ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فرط نم هلقن مت
يعرصشلا بيبطلا ىلع ه˘صضر˘ع˘ل، ي˘ب˘ق˘ع م˘ي˘ك˘ح˘لا ىف˘صشت˘صسم˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ىلإا ه˘ل˘ق˘ن ل˘ب˘ق غا˘بد ما˘م˘ح

يتلا ةثداحلا يف اقيقحت تحتفو تلخدت ةصصتخملا نمأ’ا حلاصصم اهتهج نم ةافولا بابصستا ديدحتل حيرصشتلل
.ةقطنملا ناكصس ىدل ىصسأ’او نزحلا نم ريثكلا تكرت
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ةيقافتا يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا مويلا عقوي
عرفل كرتصشملا ينهملا ينطولا سسلجملا عم ةكارصش
عمتجيصس ثيح ، ةليم ةي’وب موثلاو لصصبلا

موقيصس نيأا ةقطنملل يحÓفلا عاطقلا اولعاف
عيقوتب يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا
ينطول ا  سسلجملا عم ةكارصش ةيقافتا
جردنيو لصصبلاو موثلل كرتصشملا ينهملا

ةرصشابملا لامعأ’ا ديصسجت راطإا نمصض كلذ
ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو لبق نم اهب
زيزعت فدهب  يرحبلا ديصصلاو ةيفيرلا
عرفلا اذهل ةجتنملا دعاوقلا
داصصتق’ا ريوطت لجأا نم يجيتارتصس’ا

نمو . دÓبلل يئاذغلا نمأ’ا نامصض ةيغب
قودنصصلا دهعتي ، ةيقافت’ا هذه لÓخ

هتكبصش قيرط نع يحÓفلا نواعتلل ينطولا
005 و ايوهج اقودنصص76 نم ةنوكتملا

دصض ةينيمأاتلا ةيطغتلا نامصضب ، يلحم بتكم
سسلجملا كÓمأاو تاطاصشنب ةطبترملا  راطخأ’ا لمجم
نيلوحملاو نيجتنملل) ةيليصصفت تاريعصستو ايازم مدقي ثيح لصصبلاو موثلل كرتصشملا ينهملا ينطولا
، دربلاك ةيخانملا راطخأ’ا ببصسب عقي يذلا ةرصشابملا تايمكلا عايصض لمصشت ةينيمأات تايطغتو  (.... ،
مييقتل  هتربخ لمجمو همقاط لماك قودنصصلا عصضي امك . وكوريصسلا ، ةفصصاعلا ، ناصضيفلا ، ديلجلا

 نمؤوملا كÓمأا ةيامحو ةياقوو  نييحتو

eÉRhR HƒY«û°á

عقوي يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا
كرتصشملا ينهملا ينطولا سسلجملا عم ةيقافتإا

ةليم ةي’وب موثلاو لصصبلل
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