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نيجتح˘م˘لا ن˘م عو˘م˘ج تجر˘خو
تاي’ولا نم ددعو ةمسصاعلا يف
وزو يز˘ي˘ت ة˘يا˘˘ج˘˘ب رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
نيددرم سسابعلب يديسس ةريوبلا
ةب˘لا˘ط˘م˘لا ةدا˘ت˘ع˘م˘لا م˘ه˘ترا˘ع˘سش
ةلود ءاسسراو يرذجلا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب
ة˘˘˘ير˘˘˘حو نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لاو ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
تاراع˘سش سسمأا تغ˘طو.ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا

نيط˘سشا˘ن˘لا ن˘ع جار˘فإ’ا بلا˘ط˘م
ىلع نوجسسلا ي˘ف ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا
كار˘ح˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا

نم15ـلا ةعمجلا يف يبعسشلا
كلذو ة˘ي˘عو˘ب˘سسأ’ا تار˘ها˘ظ˘ت˘˘لا
لمسش يسسائر وفع عم نمازتلاب
سسمأا قل˘ط˘ناو .ن˘ي˘جا˘سسم˘لا ف’أا
ةداعلا ريغ ىلع يبعسشلا كارحلا

يف ة˘م˘سصا˘ع˘لا ءا˘ي˘حأا سضع˘ب ن˘م

نم طب˘سضلا˘بو،15 ـلا ه˘ت˘ع˘م˘ج

نع اديعب ،دادزولب دمحم عراسش
فرع يذلا دارم سشوديد عراسش
تعفر نيأا افثكم اينمأا اراسشتنا

حار˘سس قÓ˘طإا˘ب بلا˘ط˘ت تا˘ت˘˘ف’
ه˘˘جو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،يأار˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘سس
ي˘ح˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م نور˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا
ءاد˘ه˘سشلا ة˘حا˘سس و˘ح˘ن ي˘ب˘ع˘˘سشلا

،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ط˘سسو ى˘لإا م˘ث ن˘مو
نيرهاظتملا˘ب عو˘م˘ج˘لا ي˘ق˘ت˘ل˘ت˘ل
«رو˘كل˘ب» ءا˘ي˘حأا ن˘م ن˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

ة˘يا˘ه˘ن بق˘˘ع يا˘˘م لوأا ة˘˘حا˘˘سسو
تءا˘˘˘جو .ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ةÓ˘˘˘˘سص
نم ةعر˘ج ع˘م سسمأا تا˘جا˘ج˘ت˘حا
نع جارفإ’اب ءاطسشن ىدل لؤوافتلا

ببسسب نيقلعملا كارحلا يلقتعم
م˘˘ه˘˘ل تا˘˘ما˘˘ه˘˘تا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت مد˘˘˘ع
كلذو نآ’ا ى˘ت˘ح م˘ه˘تا˘م˘كا˘ح˘مو
،يبرعلب ريم˘سس ط˘سشا˘ن˘لا˘ب ةو˘سسأا
ةسسمخ دعب ةءاربلا مكح لان يذلا
نا لبق.تقؤوملا سسبحلا نم رهسشأا

سسما ةيسشع ديدج نم هلاقتعا متي
ةر˘˘ي˘˘سسم ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم د˘˘ع˘˘˘ب

كار˘ح˘˘لا ن˘˘م15لا ة˘ع˘م˘ج˘˘لا
سسيئر نÓعإا زفح ام˘ك.ي˘ب˘ع˘سشلا
نوبت ديجم˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ن˘م ف’آ’ا ن˘ع ا˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر او˘˘ف˘˘ع
نيريثكلا ،نيلقتعملاو نيجاسسملا

ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م ل˘˘م˘˘سشي م˘˘ل ه˘˘نا م˘˘غر
ن˘˘˘م نأا بب˘˘˘سسب كلذو كار˘˘˘ح˘˘˘˘لا

باحسصأا اوسسيل مهنع وفع ردسص
اوم˘كا˘ح˘ي م˘ل ل˘ب ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ما˘كحأا
سسمأا نورهاظتملا عفر امك.دعب
ىرخأ’ا بلاطملا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘ع د˘˘˘جو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
لÓ˘غ˘ت˘سس’ ة˘سضها˘ن˘م تارا˘ع˘سش
ءار˘ح˘سصلا ي˘ف ير˘خ˘سصلا زا˘غ˘˘لا
ة˘مو˘كح˘لا لوا˘ح˘تو.ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا بسضغ ءاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حا
طوط˘خ˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
،«اه˘ل˘م˘ع ط˘ط˘خ˘م»ـل ة˘سضير˘ع˘لا

دا˘سصت˘ق’ا سشا˘ع˘نإا ى˘˘لإا فدا˘˘ه˘˘لا
ىركذلا ناو اسصوسصخ ،ينطولا
ي˘ف ي˘ب˘ع˘˘سشلا كار˘˘ح˘˘ل˘˘ل ى˘˘لوأ’ا

برتقت يرف˘ي˘ف ر˘ه˘سش ن˘م22ـلا
ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا لاز’ ثي˘˘˘˘˘ح,
تائفلا فلتخم نم ،نييرئازجلا
تاريسسم يف نوجرخي ،ةيرمعلا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،ة˘ي˘م˘ل˘˘سس
ع˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لاو يرذ˘˘˘ج˘˘˘˘لا

.ق˘˘با˘˘سسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م

22 يف تاجاجتح’ا هذه تأادبو
دبع تربجأاو ،ي˘سضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف

نم2ـلا يف ،ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا
ى˘ل˘ع ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘سش
ثكم يتلا ةسسائرلا نم ةلاقتسس’ا

ةياغ ىلاو9991 ةنسس ذنم اهيف

ديري ناك نأا دعب،9102 ةنسس
ةسسماخ ةيسسائر ةدهعل رارمتسس’ا

ة˘ل˘˘م˘˘ج نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘سضفر
.Óيسصفتو

¯  S°∏«º.±
يف نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر دكأا

ديعل˘ب» هرا˘سشت˘سسم ه˘ن˘ع ة˘با˘ي˘ن ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك
ةبسسانم˘ب م˘مأ’ا ر˘سصق ي˘ف «د˘ي˘ع˘سسوأا د˘ن˘ح˘مأا
هتمظن يذلا ةينوناقلا ةيامحلا رمتؤوم داقعنا
ل˘يد˘ع˘ت˘˘لا نأا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ما˘˘ح˘˘م ة˘˘با˘˘ق˘˘ن
ذاختاب حمسسيسس هؤوار˘جإا ع˘مز˘م˘لا يرو˘ت˘سسد˘لا
لئاسسولا لكب داسسفلا ةحفاكمل ةينوناق تايلآا
ةرمتسسمو ةمئاد ةفسصب ةن˘كم˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
نمسضت داسسفلا ةفآا نم ةميلسس ةئيب سسيسسأاتل
ةيلوؤوسسملا حورب ةعوفد˘م ة˘ف˘ير˘سش ة˘سسفا˘ن˘م
لاقو .ةلسضافلا قÓخأ’او م˘ي˘ق˘لا˘ب ة˘ن˘سصح˘مو
هذهب نوبت ديجملا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
اذه يف هب طاني ةلادعلا زاهج نإا » ةبسسانملا
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا قا˘˘ي˘˘سسلا

قوقح ةيامح يف ’اعف نوكي ىتح رامثتسسÓل

تا˘عاز˘ن˘لا ة˘يو˘سستو تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو دار˘˘فأ’ا

ديسسلا نوناقلا راطإا يف ةبولطملا ةعرسسلاب

ة˘م˘ئÓ˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ر˘فو˘ت˘ت كلذ˘بو هاو˘سس نود

لك يف رامثتسس’ا يف لامعأ’ا لاجر عيجسشتل

نأاسش نمو .«نطولا تاهج يفو تاعاطقلا

عمتج˘م˘لا ي˘ف ة˘لاد˘ع˘لا ة˘نا˘كم زز˘ع˘ي نأا كلذ

لا˘جر ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ق˘ث˘˘لا رو˘˘سسج يو˘˘ق˘˘يو

ءا˘˘سشنإا ى˘˘ل˘˘ع با˘˘ب˘˘سشلا ع˘˘ج˘˘سشيو لا˘˘م˘˘˘عأ’ا

ةريغسصلاو ةئسشانلا ةيداسصتق’ا تاسسسسؤوملا

رسصعلا تايجولون˘كت ل˘سضف˘ب ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو

هثيدح نوبت عباتو .ةيروهمجلا سسيئر فيسضي

ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا نأا˘˘سش ن˘˘مو» :Ó˘˘ئا˘˘ق

ززعت نأا ي˘ب˘ن˘جأ’ا را˘م˘ث˘ت˘سس’او ة˘ي˘ئا˘سضق˘لاو

امب بناجأ’ا نيرمثتسسملا باطقتسساو  بلج

ةفرعملاو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ل˘ق˘ن ى˘ل˘ع د˘عا˘سسي

ةسصاخ ةيناث ةلحرمك اهنيطوتو ىلوأا ةلحرمك

ءاوسس تايقافت’ا تارسشع تعقو اندÓب ناو

ة˘يا˘م˘حو ي˘ب˘ير˘سضلا جاودز’ا ع˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

نأاب ةيروهمجلا سسيئر دكأاو .«تارامثتسس’ا

لÓخ نم ةنومسضم يبنجأ’ا رامثتسس’ا ةيامح

تايقافت’ا نم ديدعلا ىلإا رئازجلا مامسضنا

ةيئانثلا تايقافت’ا ىلإاو ةلسصلا تاذ ةيلودلا

.ملاعلا لوح ةلود05 نم رثكأا عم ةعقوملا

ديجملا دبع ,ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر دد˘سش ا˘م˘ك

ة˘سسر˘كم˘لا ةرا˘ج˘ت˘لاو را˘م˘ث˘ت˘سس’ا نأا˘ب نو˘ب˘ت

ة˘يا˘م˘ح˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ي˘عد˘ت˘سست ا˘يرو˘˘ت˘˘سسد

ام وهو ينطولا داسصتق’ا حلاسص يف ةيقرتلاو

ليدعت˘لا لÓ˘خ را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب هذ˘خأا م˘ت˘ي˘سس

.بقترملا يروتسسدلا

اددجم يبرعلب ريمسس يسسايسسلا طسشانلا لاقتعا مت اميف

كارحلا نم15 ـلا ةعمجلا يف مهبلاطمب نوكسسمتي نوجتحملا

ةرمتسسمو ةمئاد ةفسصب داسسفلا ةحفاكمل ةينوناق تايلآا ذاختاب حمسسيسس كلذ نأا دكأا

مداقلا يروتسسدلا ليدعتلا لÓخ اهتعجارم متيسس يتلا نيناوقلا نع فسشكي نوبت
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د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ع˘˘قو
ايسسائر امو˘سسر˘م نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ةد˘ئا˘ف˘ل و˘ف˘˘ع تاءار˘˘جإا ن˘˘م˘˘سضت
نيسسوبحملا نم ةيناث ةعومجم
مهددعو ايئاهن مهيلع موكحملا

ىقبت ام يواسست نيذلاو4926

لقت وأا ارهسش81 مهتبوقع نم
ةسسائرل نايب هب دافأا امبسسح اهنع

ددع عفتري كلذ˘بو.ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ىسضتقمب وفع˘لا م˘ه˘ل˘م˘سش ن˘يذ˘لا

يلاحلا نييسسائر˘لا ن˘ي˘مو˘سسر˘م˘لا

يرفيف1 موي رداسصلا قباسسلاو

ينثتسسيو .اسسوبحم5679 ىلإا

نا˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘لا نا˘˘˘مو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘˘لا

يف اهيلع موكحملا سصاخسشأ’ا

ةنايخلاو باهرإ’ا مئارج اياسضق

ةرجاتملاو ليتق˘ت˘لاو سسسسج˘ت˘لاو

حنجو لوسصأ’ا لتقو تاردخملاب

ءايحلاب لخملا لع˘ف˘لا تا˘يا˘ن˘جو

مئارجو باسصتغ’او رسصاق ىلع

سسÓ˘ت˘خاو يد˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘لا

ل˘ك ا˘مو˘م˘˘عو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا لاو˘˘مأ’ا

اهيلع سصوسصنملا داسسفلا مئارج

قلعتملا60-10 نونا˘ق˘لا ي˘ف

هتحفاكمو داسسفلا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب

دوقنلا ريوزتو لاومأ’ا سضييبتلاو

ةقلعتملا تافلاخملا و بيرهتلا و
نيسصاخلا مي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘لا˘ب
سسوؤور ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح و فر˘˘˘˘سصلا˘˘˘˘˘ب
نع وفعلا رارق ربتعيو .لاومأ’ا

يف ربكأ’ا ءانجسسلا نم ددعلا اذه
بأاد ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
ىلع رئازجلل نوقباسسلا ءاسسؤورلا
يف نكل ةلثامم ميسسارم رادسصإا
ةينيد˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا

.ةدودحم تاعفد ىلعو

لقأا وأا ارهسش81 مهتابوقع نم ىقبت ام يواسست نيذلاو ايئاهن مهيلع موكحملا

اسسوبحم4926 نع وفعلل يسسائر موسسرم ىلع عقوي ةيروهمجلا شسيئر

رهسش نم22ـلا يف هقÓطنا ذنم يلاوتلا ىلع15ـلا هتعمج يف يبعسشلا كارحلل ةيملسسلا تاريسسملا سسمأا تلسصاوت
 .يسضاملا ماعلا نم يرفيف

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ةمئأ’ا ةيلارديف رمتؤوم روسضح نم مهعنم بقع
ةينيدلا نوؤوسشلا عاطق يفظومو

ماعلا نيمألا دعوتت ةمئألا ةباقن
يوق درب نييرئازجلا لامعلل

تاحيرسصت «يميجح لولج» ةمئأ’ا ةباقنل ماعلا نيمأ’ا قلطأا
ماعلا داحتÓل ماعلا نيمأ’ا ىلع ةوقب دريسس هنأا اهلÓخ لاق ةيوق
نم مهعنم هنأا لاق يذلا «ةسشطاب’ ميلسس» نييرئازجلا لامعلل

ةينيدلا نوؤوسشلا عاطق يفظومو ةمئأ’ا ةيلارديف رمتؤوم روسضح
لوخد نم مهعنمو ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا ة˘يز˘كر˘م˘لا با˘ب ق˘ل˘غو فا˘قوأ’او
ىلع ةمئأ’ا ةباقنل ماعلا نيمأ’ا ددسشو.راذنإا قباسس نود بتكملا

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا قو˘ق˘ح˘لا ل˘ك ةدا˘ع˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘˘لا ةرور˘˘سض
لمعلا نع فقوتي نل هنأا ادكؤوم. ةيباقنلا تاطاسشنلا ةسسراممل
لجسسملا ديحولا يعامتج’ا كيرسشلا ربتعت ةمئأ’ا ةباقن نوكل
ةباقن نأا يفحسص نايب يف يميجح لاقو. لمعلا ةرازو ىدل
موي اههجو يف ةيباقنلا ةيزكرملا باوبأا قلغب تأاجافت ةمئأ’ا
روسضح نم ةيريسضحتلا ةنجللا ءاسضعأا عنمو يسضاملا تبسسلا

ةينيدلا نوؤوسشلا لامعو ةم˘ئأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ر˘م˘تؤو˘م
لب دحلا اذه دنع رسصتقي مل رمأ’ا نأا ىلع اددسشم ،فاقوأ’او
ةلطعب طبترم ريغ هنأا تبثي ام نينث’او دحأ’ا مايأا عنملا رمتسسا
داحتÓل ماعلا نيمأ’ا عم مهءاقل نأا امك ،طقف عوبسسأ’ا ةياهن
راثأا ةيباقنلا ةيزكرملا لخدم دن˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا
اهل ةقÓع ’ ةيسساق تا˘م˘ل˘ك م˘ه˘ل ه˘جو ا˘مد˘ع˘ب ة˘م˘ئأ’ا ءا˘ي˘ت˘سسا
ةيعرسش ىلع «يميجح» دكأاو. ثدحتملا سسفن بسسح قÓخأ’اب
متيل ةيقيسسنتلا سسيسسأات مت هنأا ىلع اددسشم اهلثمي يتلا ةباقنلا
تاءارجإ’او قرطلا ق˘فو ة˘ي˘لارد˘ي˘ف ى˘لإا لو˘ح˘ت˘لا ا˘ه˘با˘ق˘عأا ي˘ف
ام وهو يسساروأ’اب دقع يذلا رسشع يناثلا رمتؤوملا يف ةينوناقلا

يذلا رمأ’ا،8102 سسرام رهسش ةموكحلل ةمئأ’ا ةلسسارم هتبثت
ةموهفم ريغ ةسشطاب’ تازواجت نأا ثدحتملا بسسح تبثي
لكسشب يئاسضقلا رسضحم ربع كلذ قيثوت مت هنأا ىلع اددسشم
ينطولا دهعملاب ينطو ءاقل دقع نع يميجح لءاسستو.يمسسر
ةباقنلل ماعلا نيمأ’ا روسضح نود ةيباقنلا تاسساردلاو ثوحبلل
تكسست نل هتباقن نأا نايبلا ماتخ يف ادكؤوم تاي’ولا يلثممو
يتلا قرطلا لكب درلاب اد˘عو˘ت˘م.تازوا˘ج˘ت˘لا˘ب ا˘ها˘م˘سسأا ا˘م ن˘ع
.نوناقلا اهلفكي
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ايلعلا ةمكحملا ىدل ققحملا راسشتسسملا مامأا لثم
مناغتسسم ةي’ول اقباسس ايلاو هتفسصب

 قباسسلا نكسسلا ريزو عاديإا
ششارحلا نجسس رامط ديحولا دبع

ريزولا سسمأا لوأا ايلعلا ةمكحملا ىدل ققحملا راسشتسسملا عدوأا
يطايتح’ا سسبحلا رامط ديحولا دبع نارمعلاو نكسسلل قبسسأ’ا
راسشتسسملا مامأا رامط لثمو.سشار˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب
ةي’ول اقباسس اي˘لاو ه˘ت˘ف˘سصب ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ىد˘ل ق˘ق˘ح˘م˘لا

ريوزتلاب قلعتت ىلوأ’ا ،نيتيسضق يف هلاوقأا عامسسل ،مناغتسسم
ديدبتلا ،ررحملا يف رييغت ثادحإاب ةيمومعلا تاررحملا يف
فظوم ىلإا تدهع ةيمومع لاومأ’ يعرسشلا ريغ لامعتسس’او
ماكحأ’ا ةفلاخم ريغلل ةرربم ريغ تازايتما حنم ،هتفيظو مكحب
،ةفيظولا لÓغتسسا ،ذوفنلا لÓغتسسا ،ةيميظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا
تاذ سضارأا اهنأا ىلع ةفنسصم سضرأ’ يحÓفلا عباطلا رييغت

ةيعسضوب سساسسملاو ،ةينطولا كÓمأ’اب سساسسملا ،يحÓف عباط
ريزولا اهيف عباتي يتلا ةيناثلا ةيسضقلا امأا.ةيعيبطلا لحاسسلا
قئاثو ريرحت يهف رامط ديحولا دبع نارمعلاو نكسسلل قباسسلا
لÓ˘غ˘ت˘سسا ءو˘سسو ،ة˘ح˘ي˘ح˘˘سص ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘ئا˘˘قو ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت ة˘˘يرادإا
مهتملا عاديإاب ارمأا ققحملا راسشتسسملا ردسصأاو اذه.ةفيظولا

ارمأا ردسصأا امنيب ،ىلوأ’ا ةيسضقلا يف تقؤوملا سسبحلا نهر
اهيف عباتي يت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف جار˘فإا ة˘لا˘ح ي˘ف ه˘كر˘ت˘ب

نمزب ة˘ق˘با˘سسلا تا˘مو˘كح˘لا ي˘فً ار˘يزو81ـب رام˘ط ق˘ح˘ت˘لإاو.
مهنيب ،نجسسلا مهعاديإا مت نمم ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع سسيئرلا

رخآا يف لقنلا ر˘يزوو ،ي˘مو˘ت ةد˘ي˘ل˘خ ة˘ق˘با˘سسلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘يزو
ي˘سسي˘ئر ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ي˘ع˘ل˘ط ة˘ع˘م˘جو˘ب ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘ل ة˘مو˘كح
ريزوو لÓسس كلاملا دبعو ىيحيوأا دمحأا نيقباسسلا ةموكحلا
يسضاق رداقلا دبعو ،لوغ رامع قباسسلا ةيمومعلا لاغسشأ’ا

نماسضتلا يريزوو سسنوي نب ةرامع قبسسأ’ا ةراجتلا ريزوو
ةعانسصلا ريزوو ،تاكرب ديعسسلاو سسابع دلو لامج نيقباسسلا
ريزوو ،وت رامع قبسسأ’ا لقنلا ريزوو ،يفسسوي فسسوي قباسسلا
قباسسلا ةحسصلا ريزوو ،يقزعوب رداقلا دبع قباسسلا ةحÓفلا

نب ىسسوم قباسسلا ت’اسصت’ا ريزوو ،فايسضوب كلاملا دبع
ةيمومعلا لاغسشأ’ا ريزوو حول بيطلا لدعلا ريزوو ،يدامح
.يزاغلا دمحم قباسسلا لمعلا ريزوو ،نÓعز ينغلا دبع قباسسلا
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نوبت ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ى˘ق˘ل˘ت
دبع نب ناملسس يدوعسسلا كلملا ةيمسسر ةوعد
ةيبرعلا ةكل˘م˘م˘لا ى˘لإا ةرا˘يز˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ز˘يز˘ع˘لا
يهو .ةنسسلا هذه نم قح’ تقو يف ةيدوعسسلا
ديجملا دبع سسيئرلا اهيلع قفاو يتلا ةوعدلا
.ةيروهمجلا ةسسائرل نايب هب دافأا امبسسح نوبت
هذه لبق دق سسيئرلا نأا ،هتاذ ردسصملا حسضوأاو
قافتاب اقح’ اهخيرات ددحي نأا ىلع ةوعدلا
يدوعسسلا ةي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو م˘ل˘سسو .ن˘ي˘فر˘ط˘لا
نم هلابقتسسا لÓخ دوعسس لآا ناحرف نب لسصيف

نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ل˘ب˘ق

ةرايزل ةوعد تنمسضت ناملسس كلملا نم ةلاسسر

نم قح’ تقو يف ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا

يف يدوعسسلا ر˘يزو˘لا ر˘كذو ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا

ةسصرف ناك» ءاقللا نأا ريسصق يفاحسص حيرسصت

قيسسنتلاو ةيئان˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا لو˘ح روا˘سشت˘ل˘ل

ةيبر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب ي˘سسا˘ي˘سسلا

نأا تد˘كأا د˘˘ق ردا˘˘سصم تنا˘˘كو .»ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا

ةيروهمجلا سسيئر ىلإا لقن يدوعسسلا ريزولا

ةردابم ىلع ايدو˘ع˘سس ادر نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع

دق موداقب يربسص ةيجراخلا ريزو ناك ةيرئازج

لبق سضايرلا يف ناملسس كلملل اهنومسضم لقن

رئازجلا ناسضتحا ةردابملا نمسضتتو ،نيعوبسسأا

رئازجلا ىعسستو ،ي˘ب˘ي˘ل ي˘ب˘ي˘ل راو˘ح ر˘م˘تؤو˘م˘ل

ىلع ،ىعسسملا اذه يف اهمعدب سضايرلا عانقإ’

يزكرم فرطك رتفح رارق ىلع اهريثأات سساسسأا

يدوعسسلا ريزولا عمتجي ملو.ةيبيللا ةمزأ’ا يف

موداقوب يربسص يرئازجلا هريظنب ناحرف نب

را˘طإا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا جرا˘خ اد˘جاو˘ت˘م نا˘ك يذ˘لا

ىر˘جأا ثي˘ح ،ة˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘مزأ’ا ل˘˘ح˘˘لٍ عا˘˘سسم

ديسشر ةيجراخلا ر˘يزو د˘عا˘سسم ع˘م تا˘ث˘حا˘ب˘م

.ناهدÓب

نيفرطلا قافتاب اقح’ اهخيرات ددحيسس

ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرايزل ناملسس كلملا ةوعد لبقي نوبت
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ننقملإو معدملإ بيلحلإ عبتتب سصاخ يتامولعم ماظن دإدعإاب تماق ةرإزولإ ىوتصسم ىلع هحلاصصم نأإ قيزر لامك ةراجتلإ ريزو فصشك
قبصس» :«رتيوت» يعامتج’إ لصصإوتلإ عقوم ىلع ةيمصسرلإ هتحفصص ربع هل ةديرغت يف قيزر لاقو.دحإولإ سسيكلل رانيد52ـب هرعصس

فرعت ةرإزولإ نآ’إ و كلذ ققحت هللإ دمحلإ ..عوبصسأإ لÓخ يتزوحب نوكيصس ،معدملإ بيلحلإ عبتتي يتامولعم ماظن نأإ مكتدعوو
هذه ايئاهن جلاعن فوصس لمعلإ أإدب لجنملإ و تابيوصصتلإ و تÓيدعتلإ حإرتقإ و حيحصصتلإ ةيلمع نأ’إ انأإدبو ،«ي» ىلإإ «أإ» نم هراصسم
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اسسي˘ئر ط˘ي˘ح˘م ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘سصم تر˘كذ

امدق امهنأا قباسسلا و يلاحلا ةدكيكسس ةيدلب

رارقل فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا بل˘ط ا˘م˘ه˘عا˘فد لÓ˘خ ن˘م

نيبلاطم امهتمكاحم ةياغل اتقؤوم امهسسبح

رسشابم ءا˘عد˘ت˘سسا ن˘م ا˘م˘ه˘تدا˘فا و جار˘فإلا˘ب

ناك و ،نيسسوبحم امهئاقبا مدع و ةمكاحملل

ةيئادتبلا ةبازع ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو

ءاعبرألا موي نم ةرخأاتم ةعاسس يف رما دق

ةد˘كي˘كسس ة˘يد˘ل˘ب ي˘سسي˘ئر ن˘م ل˘ك ع˘سضو˘ب

«سشوبط،ك» قباسسلاو «ةورقوب ،م» يلاحلا

سسب˘ح˘لا ة˘م˘لا˘˘ق ة˘˘يلو ن˘˘م لوا˘˘ق˘˘م ة˘˘ق˘˘فر

ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ءارد˘م ة˘ثÓ˘ث ع˘سضوو ،تقؤو˘م˘لا

،ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت ن˘ي˘لوا˘ق˘م ة˘ي˘نا˘م˘ثو
ةديد˘ع ا˘يا˘سضق ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
ماعلا لاملا ةقرسسو ريوزتلاو داسسفلاب قلعتت
ماربإا يف اهب لومعم˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘مو
ءار˘ث˘لاو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
قيقحتلا ةلادعلا ترسشاب دقو اذه.سشحافلا
ةدع يف نيطروتملاو نيينعملا عم مايأا لبق
لاملا رادهاو ةقرسسو داسسفلاب قلعتت اياسضق
ةد˘كي˘كسس ة˘م˘كح˘م ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘ع˘˘لا
ىلإا قيقح˘ت˘لا ة˘ع˘قر تع˘سسو˘تو ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإلا

حلاسصم ءاسسؤورو نيينقتو سسدنهمو لامع
ةمكحم ىلا فلملا ل˘يو˘ح˘ت ل˘ب˘ق ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب

كلذو كا˘ن˘ه م˘ه˘عا˘م˘سسو ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘باز˘˘ع
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ،نو˘نا˘ق˘لا ه˘ي˘سضت˘ق˘ي ا˘م بسسح
ةيلولا ةمسصاعل ةيدلبلا سسيئر نأا تفسشك

ةقفر نييذيفنت ءاردم ةدعو قباسسلاو يلاحلا
ةسصح اوذخأا نيذلا نيلواقملا نم ريبك ددع
،ةيدلبلا تاذب ةيومنتلا عيراسشملا نم دسسألا

ماعلا لاملا بهن يف نوطروتم مهنأا تفسشك
نم ريبك ددع عم ةهوبسشم تاقفسص مارباو
يلاحلا ريملا ةجوز م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا

اهنأا اسضيأا يه تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تف˘سشك ي˘ت˘لاو
قر˘ط˘ب ط˘سشن˘ت ة˘ي˘ت˘لوا˘ق˘م ة˘سسسسؤو˘م كل˘م˘ت
و ،تلاجم ةدعب ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غو ة˘هو˘ب˘سشم
ةمسصاع ةيدلب يسسيئر نأا رداسصم تركذ
راي˘ل˘م ف˘لأا ن˘م ر˘ث˘كأا فر˘سصب ا˘ما˘ق ة˘يلو˘لا
ىلع طقف تاونسس ةينامث فرظ يف ميتنسس
ريغت˘ت نأا نود ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم
اريبك اروهدت فرعت يتلاو ةنيدملا حمÓم
.ةياغلل

ةملاق نم لواقم ةقفر امهصسبح رإرق دعب

 رإرقلإ نافنأاتسسي يلاحلإ و قباسسلإ ةدكيكسس ةيدلب اسسيئر
صشحافلإ ءإرثلاب امهتإ ^

 عقإولإ يف اهراثأإ رهظت نأإ نود تإونسس8 يف رايلم فلأإ افرسص ^

ة’ولإو ةموكحلإ نيب يراجلإ رهصشلإ فصصتنم بقترم ءاقل

ناكسسلل لماسش ءاسصحإاب رمأاي نوبت
ىلع زيكرتلا ةموكحلا نم نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر بلط

عيجسشتو ،ينطولا ىوتسسملا ىلع ةيمنتلل يواسستملاو لداعلا عيزوتلا

ةيبيرسض تازيفحتب ،لغسشلا بسصانم قلخ ىلع نيرداقلا لمعلا بابرأا

ةيروهمجلا سسيئر اعدو .ةلاطبلا سصاسصتما يف ةمهاسسملا ىلع مهثحت

ىلع ةقداسصملل سصسصخ ايئانثتسسا اعامتجا سسمأا لوأا هسسؤورت لÓخ

ىلإا هيتفرغب ناملربلا ىلع سضرعيسس يذلا ةموكحلا لمع ططخم

كلذ دتمي نأاو ،اهتنمقرب ليجعتلاب بئارسضلا ةموظنم يف رظنلا ةداعإا

يتلا بيرهتلاو يبيرسضلا برهتلا ةفآا نم سصلختلل ،كرامجلا ةرادإا ىلإا

يف ديزتو ،ةدسساف˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘لا يذ˘غ˘تو ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قلا ر˘خ˘ن˘ت

ةرورسض ىلع ةيروهمجلا سسيئر حلأاو .تاقورحملا تادئاعل انتيعبت

اهريدسصت لدب ،ةينطولا ةيلوألا داوملا ليوحتل ةقلطملا ةيولوألا ءاطعإا

ةورثلا قلخ يف هبعلت يذلا رودلل ارظن ،ماخلا اهلكسش يف ةيئاقلت ةفسصب

يأا عيجسشتل ةلودلا دادعتسسا دكأا ددسصلا اذه يفو .لغسشلا بسصانمو

،09% ىلإا لسصت دق ليومت ةبسسنب ةيليوحتلا تاعانسصلا يف عورسشم

هجوو .عورسشملا اذهل يعانسصلا راقعلا حنم يف ةيولوألا ءاطعإاو

،يندملا عمتجملاب مامتهلا نم ديزملل ةموكحلا ىلإا تاميلعت سسيئرلا

لكسشت اهنأل ،ؤوطابت نود دمتعت تايعمج يف هميظنت ىلع هتدعاسسمب

لامعألاو ةيريخلا لامعألا عيجسشتب رمأا امك ،ةيمنتلاو روطتلا ةقتوب

ىلع ةيملسسلا ةسسفانملا ىلع ثحي امهم ادفار اهرابتعاب ،ةيعوطتلا

ءارزولل هتوعد سسيئرلا دد˘جو .ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ح˘ل˘لا ة˘يو˘ق˘تو ن˘ما˘سضت˘لا

داو˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لا د˘يد˘سشت ةرور˘سض ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

،دÓبلا ذفانم يف تاينقتلا ةددعتم ةيرسصع رباخم عسضوب ةسشوسشغملا

اميسس لو ،اهتيحÓسص نم دكأاتلاو ،ةدروتسسملا داوملا ةدوج ةبقارمل

ريزو رمأا امك ،ءانبلا عاطق يف لامعتسسلا وأا كÓهتسسÓل ةهجوملا كلت

ةظحÓم سسيئرلا ىدبأا ،كلذ دعبو .ةفاجلا موحللا داريتسسا عنمب ةراجتلا

دكأاو ،يداسصتقلا ناديملا يف ةلوادتملا ماقرألا سضعب ةقد مدع نأاسشب

،ةقيقد تايئاسصحإا ىلع امنإاو ،تاريدقتلا ىلع موقي ل داسصتقلا نأاب

لماسش ءاسصحإا ةيلمعل يروفلا دادعإلا سصتخملا ريزولا نم بلطو

ةحيحسص سسسسأا ىلع ينطولا طيطختلا ةسسايسس ىنبت ىتح ناكسسلل

كلذبو ،ايموي ين˘طو˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسلا م˘ج˘ح ة˘فر˘ع˘م ى˘ل˘ع د˘عا˘سسي ا˘م˘م

هجو امك ،ةيقيقحلا انتايجاح قفو انتادراوو انكÓهتسسا فييكت عيطتسسن

ينطولا بارتلا عومجم ربع دتمت تايئاسصحإÓل ةيلعافت ةكبسش ءاسشنإاب

مكحتلا ةيلمع ليهسستل ءاسصحإلاب ةسصتخملا ةرازولا ىلإا ةيدلبلا نم

يلاعلا ميلعتلا ةموظنم ىلإا ةيروهمجلا سسيئر قرطت و .داسصتقلا يف

هذهل ةقيمع ةعجارم سصتخملا ريزولا نم بلطف ،يملعلا ثحبلاو

عم فيكتت ىتح ،ةيجوغاديبلاو ةيعامت˘جلا ا˘ه˘ب˘ناو˘ج ي˘ف ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

تاناكمإا ىلع ةطغاسضلا ةيناكسسلا ةدايزلا يعارتو ،رسصعلا تابلطتم

حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ىلإا تاميلعت سسيئرلا ىطعأاو .ةلودلا

ليجسستل ة˘يرور˘سضلا تا˘سسارد˘لا ي˘ف ارو˘ف عور˘سشلا˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

رمأاو ،ةفلجلا ةيلو يف ناطرسسلا دسض يئافسشتسسا زكرم ءاسشنإا عورسشم

بلط امك ،ةيراجلا ةنسسلا ةياهن لبق زكرملا اذه زاجنإا يف عرسشي نأاب

يف بقترملا ءاقللا ميظنتل ديجلا دادعإلا ىلع رهسسلا لوألا ريزولا نم

،ةلولاو ة˘مو˘كح˘لا ن˘ي˘ب ،يرا˘ج˘لا ر˘ه˘سشلا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا ف˘سصن˘لا ة˘ياد˘ب

ءاسسؤورو ةيئلولا ةيبعسشلا سسلاجملا ءاسسؤورو رئاودلا ءاسسؤور روسضحبو

.»تايلولا مسصاوع يف ةيدلبلا ةيبعسشلا سسلاجملا
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ةدكيكصس ةيدلب سسيئر ةلاقتصسإ نع ثيدح

 ةرسشق نيع صسلجم دومج وكسشت يلإولل ةلسسإرم
ريبكلا دومجلا ءارج ةرسشق نيع ةيدلب ناكسس هسشيعي ريبك بسضغ

ثيح ،قيمع تابسس يف يدلبلا سسلجملا لوخد و عيراسشملا يف

مايأا ذنم ةرقتسسم ريغ ةلاح ةرسشق نيعل يدلبلا سسلجملا سشيعي

بسسح - ىوكسش عفر ىلع اوسضع11 مدقأا نيح هتورذ لسصو

دادسسنلا نأا اهدافم ةيلولا يلاو ىلإا -ةعاسس رخا ةديرجل رداسصم

مهبسسح يذلا ، ةيدلبلا سسيئر تافرسصت ىلإا عجار ةيدلبلا رييسست يف

لخاد سشاقنلا و ةراسشتسسلا ىلإا اهيف عجري ل ةيدرف تارارقب موقي

هلغسش و اهتاعامتجا دقعت ام اردان ثيح ةيذيفنتلا ةئيهلا تاءاقل

و ،فيقوتلاب ديدهتلا عم لامعلا يقابو باونلاو ءاسضعألا ةعباتم

ثدحت ةيدلبلا سسيئرل ةلسسارمب ماق يلاولا نأا رداسصملا تاذ تدروأا

.سسرادملا ميمرت فلم اهنم اهقلغ مدعو عيراسشملا رخأات نع اهيف

نيب ام نماسضتلا قودنسص راطإا يف ارايلم02ب ردقت ةينازيم اذكو

حتف لدب نينطاوملا تلا˘غ˘سشنا˘ب ما˘م˘ت˘هلا˘ب هر˘مأا ثي˘ح تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ةلباقم ةهج يف و ةيذيفنتلا ةئيهلاو يدلبلا سسلجملا لخاد تاهبج

بل˘ط˘ب مد˘ق˘ت ةر˘سشق ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر نأا ردا˘سصم˘لا تاذ تر˘˘كذ

هتيبلغأا تيوسصت دعب سضفرلاب لبقو يدلبلا سسلجملا ىلا ةلاقتسسلا

نكل يلاولل ةلسسرملا ىوكسشلا نوك تلؤواسست حرط ام وه و،

لهف، دايحلا ىلع دارفا6 ءاقب عم اوسضع11 عيقوت لمحت ةقرولا

ىلع تيوسصتلا نوسضفري مث يلاولل ري˘م˘لا نو˘كت˘سشي ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا

ابيرق رهظيسس ام وهو سسيلاوكلا يف كاحي ائيسش نا مأا ؟هتلاقتسسا

ةحلسصم ىلع ز˘ي˘كر˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م ةر˘ي˘ث˘ك تاو˘سصا عا˘ف˘ترا ط˘سسو

. ةيسصخسشلا تافÓخلا و تايسساسسحلا داعبإا و ةيدلبلا و نطاوملا
ì.HƒOjæÉQ
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ل˘˘ب˘˘ق ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘˘يزو ح˘˘˘ن˘˘˘مو
دحاو عوب˘سسأا ة˘ل˘ه˘م ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا
بارتلا ربع ةراجتلا تايريدمل
ع˘˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
بيلحلاب ةقلعتملا تايئاسصحإلا

نيد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لاو ه˘عزو˘ت قر˘طو
سسأار ىلع ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ذ˘ن˘مو .ه˘ن˘م
ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو
ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ن˘˘ل˘˘عأا طرا˘˘ف˘˘لا

ا˘م ى˘ل˘ع بر˘ح˘لا ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك
ادكؤوم .«بيلحلا ايفام» اهامسسأا
لك ةبسساحم ىلع لمعيسس هنأاب

اميسس ،ةلودلا يدحت ديرت ةهج
ةيعرسشلا ريغ تاسسرامملا نأاو
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تكه˘˘نأاو تع˘˘سسو˘˘ت
ه˘˘نأا˘˘ب ق˘˘يزر دد˘˘سشو.ط˘˘ي˘˘سسب˘˘˘لا
ةلماكلا هتي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ي˘سس
ا˘م˘ي˘ف ل˘سصح˘ي ا˘م ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
:لاق ثيح ،بيلحلا ةمزأاب قلعتي
ة˘لود˘لا ةو˘ق را˘ب˘ت˘خا د˘ير˘ي ن˘˘م»
وأا ار˘جا˘ت نا˘ك ءاو˘سس ا˘˘هار˘˘ي˘˘سسف
نكل ددهأا ل انأاف ،بيلحلل اعزوم

«ةلودلا توربج عيمجلا ىريسس
ى˘˘ط˘˘˘عأا ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘فو.
دحاو عوبسسأا ة˘ل˘ه˘م ثد˘ح˘ت˘م˘لا
بارتلا ربع ةراجتلا تايريدمل
ع˘˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
،بيلحلاب ةقلعتملا تايئاسصحإلا

ن˘ع تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف Ó˘ئا˘سست˘م
يترازو تل˘ع˘ج ي˘ت˘لا با˘ب˘سسألا
يأا ناكلمت ل ةحÓفلاو ةراجتلا

ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو لو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
لوألا لجرلا دهعت امك.بيلحلا
ريفوتب ريزولا ةراجتلا عاطق يف
ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف بي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ةدا˘˘˘م
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ا˘يد˘سسم ،تÓ˘ح˘م˘˘لا
ربجت ةنبلم يأل يروفلا قلغلاب
وأا رقبلا بيلح ءارسش ىلع راجتلا
ر˘ي˘غ ،ىر˘خأا ةدا˘م يأا وأا ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا
قاي˘سسلا ي˘فو.م˘عد˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا
تامي˘ل˘ع˘ت ق˘يزر ى˘ط˘عأا ه˘سسف˘ن
نم نيعزوملا عنمت هحلاسصمل
بيلحلا ريغ جوتنم يأا ليمحت
عزو˘م يأا نأا˘ب ادد˘سشم ،م˘عد˘م˘لا
ريغب ةلم˘ح˘م ه˘ت˘ن˘حا˘سش ط˘ب˘سضت
هنأل ،هتعلسس زجح متيسس بيلحلا

معدملا بيلحلا ىوسس لمحي نل
.طقف

لÓخ نم لحتسس بيلحلإ ةمزأإ«:قيزر
«حبرلإ صشماه فيقسست يف رظنلإ ةداعإإ

لامك ةراجتلا ريزو دكأاو اذه
ةمزأا لحب هعاطق مازتلا قيزر
حارتقا لÓخ نم ايئاهن بيلحلا
ى˘ل˘ع ح˘بر˘لا سشما˘˘ه ف˘˘ي˘˘ق˘˘سست
ل˘ك ة˘ب˘قا˘ع˘مو ى˘لوألا ةرازو˘˘لا
لكسشملا اذه ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘سست˘م˘لا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
ل˘ك ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا˘ب اد˘˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘م
بيلحلا ةردوب ةقرسس تلواحم
عابي نل بيلحلا نأابو اهليوحتو

لا˘م˘ك لا˘قو. ارا˘ن˘يد52ـ˘˘ب لإا
اهب سصخ تاحيرسصت يف قيزر
سسمأا ةيلودلا ةيرئازجلا ةعاذإلا
با˘˘˘ب˘˘˘سسألا ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م» :لوألا
تناك لكسشملا اذهل ةيقيقحلا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م تاءا˘˘ق˘˘ل د˘˘˘ع˘˘˘ب
ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لاو ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ف˘سشكب ا˘ن˘م˘˘ق ثي˘˘ح ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ةسصاخ رومأا ةدع نع سضومغلا

ةموظنملا ىل˘ع ا˘ن˘ل˘سصح˘ت د˘ع˘ب
عيزوتب ةسصاخلا ةي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
تازواجت دوجو حسضتا بيلحلا

ةيموم˘ع˘لا تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ىمسسي امب موقت يتلا ةسصاخلاو
ريغ ةرتوفلاو طورسشملا عيبلاب
نيذلا نيعزوملا اذكو ةينوناقلا

«ق˘ير˘ط˘لا ة˘قرو نو˘مر˘ت˘˘ح˘˘ي ل
هذه ىلع ءانب«: Óئاق فاسضأاو.
ريزولا ىلع انحرتقا تايطعملا
ح˘بر˘لا سشما˘˘ه ف˘˘ي˘˘ق˘˘سست لوألا

اندادعتسسا انيدبأاو هدر رظتننو

2.3ـب ردقم˘لا قرا˘ف˘لا ل˘م˘ح˘ت˘ل

تاونسس3 ةدمل رانيد رييÓم
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا بسسح ه˘˘نأا ازر˘˘ب˘˘م
نأا سضورفملا نم ةيتامولعملا

241 جاتنإاب تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا مو˘ق˘ت

ا˘˘م يأا بي˘˘ل˘˘ح سسي˘˘ك نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م

يف سسيك نو˘ي˘ل˘م7.4 براق˘ي
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فرط نم اهيلع ءادتعلا مت يتلا مهتليمز عم انماسضت
ةسسردملا لخاد ءايلوألا دحأا

ةفقو نونسشي يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاسسأا
ةملاقب ةي’ولا رقم ماما ةيجاجتحا

ةكرح ةملاقب يئادتبلا ميلعتلا ةذتاشسأا نم تارششعلا سسمأا راهن نشش
ءادتعÓل مهتليمز سضرعت ةيفلخ ىلع اذهو، ةيلولا رقم مامأا ةيجاجتحا
ةشسايشسل مهشضفر و ، ذيمÓتلا ءايلوأا دحأا فرط نم ةشسردملا مرح لخاد
ريدم اهشسأار ىلع و ةيبرتلا ةيريدم حلاشصم اهتجهتنا يتلا ةلابمÓلا
ىتح هشسفن فل˘كي م˘ل ه˘نأا ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ه˘نأا˘شش ي˘ف لا˘ق يذ˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
اوماق مهنأا نيجتحملا بشسح و، اهترايز ىتح وأا ذاتشسألاب لاشصتلا
دعب ةيلولا يف ةطلشس ىلعأا ىلإا مهتوشص لاشصيإا لجأا نم ةفقولا هذهب
لوألا لوؤوشسملا نم اهلÓخ نم اوبلاطيل ، مهتياشصو مهيلع تلخت نأا

ىلع ءاج يتلا و مهبلاطمل يف رظنلا و لخدتلا ةرورشضب ةيلولا ىلع
يتلا ةيوبرتلا مهتشسشسؤوم لخاد ةيامحلا و نمألا مهل ريفوت اهشسأار
سسرادملاب نمألا نأا و ةشصاخ ، اهلخادب مه و ىتح نيددهم اوحبشصأا
ةيدلبلا موق˘ت سسرا˘ح ى˘ل˘ع ر˘شصت˘ق˘ي ثي˘ح ، مود˘ع˘م ه˘ب˘شش ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
ةديهزلا غلابملا ببشسب هلمع نع ابئاغ نوكي ام ةداع يذلا و هفيظوتب
نم ديدعلا ةكراششم ةفقولا هذه تفرع دق و اذه ، اهوقلتي يتلا
مأا ةيلو رارغ ىلع ةرواجملا تايلولا نم ةذتاشسألا و نيملعملا
و اهيلع ءادتعلا مت يتلا ةذاتشسألا عم اونماشضتيل اومدق نيذلا يقاوبلا
نم مهتيامحب اوبلاط نيذلا مهئÓمز توشص ىلإا مهتوشص نومشضي
. ةشسردملا مرح لخاد مزÓلا نمألا ريفوت و ءابرغلا
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عمتجملا فايطا نيب لسصو ةزمه دجسسملا رابتعاب /جيريرعوب جرب

لوح دجاسسملا ةمئأا ةدئافل يسسيسسحت موي
زاغلا لامعتسسا ءوسس نع ةمجانلا راطخأ’ا
ةيئاقولا ةفاقثلا رششن يف دجشسملا هبعلي يذلا زيمتملا رودلا ىلإا ارظن
يتلا راطخألا عاونأا لك نم اهت˘يا˘م˘ح˘ل تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ل˘خاد ي˘عو˘لاو
فايطأا لك عم ة˘لا˘ع˘ف ل˘شصو ةز˘م˘ه هرا˘ب˘ت˘عا ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ا˘هدد˘ه˘ت
جرب زاغلاو ءابرهكلا عيزوت زايتما عوبشسألا ةياهن تمظن ، عمتجملا
ةيلول دجاشسملا ةمئأا ةدئافل ةيريدملا رقمب ايشسيشسحت اموي جيريرعوب
نع ةمجانلا راطخألا لوح يشسيشسحتلا مويلا روحمتو جيريرعوب جرب
ام وأا نوبركلا ديشسكأا يداحأا رطاخمو يعيبطلا زاغلا لامعتشسا ءوشس
كÓهلا نم ةياقولاو ثداوحلا نم دحلا فدهب تماشصلا لتاقلا ىمشسي
نامألا طورشش بايغو لامعتشسلا ءوشس نع جتانلا ئجافملا توملاو
راطإا يف يتأات ةردابملا نإاف ةيريدملا تاذل مÓعإلا ةيلخ بشسحو
عيزوت عيزوتلا زايتما اهب موقت يتلا ةيوعوتلاو ةيشسيشسحتلا تÓمحلا
عيمجلا ةمهاشسمل عمتجملا تائف فلتخم سسمت يتلاو زاغلاو ءابرهكلا
هذه نم دحلاو ،يعيب˘ط˘لا زا˘غ˘ل˘ل ن˘مآلا لا˘م˘ع˘ت˘شسلا ة˘فا˘ق˘ث ر˘ششن ي˘ف
ددهتو حاورألا نم ديد˘ع˘لا ا˘يو˘ن˘شس د˘شصح˘ت تح˘ب˘شصأا ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا
.عمتجملا
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جيريرعوب جرب

ةسسمخ و ةينينامث ةافو فلخي ةقسش قيرح
ناخدلا ةجيتن نيقنتخم

ىوتشسم ىلع فرغ (30) ثÓث نم ةنوكم ةقششب بشش قيرح فلخ.
ناكملاب قباوط ةعبرأا نم ةرامعل لوألا قباطلاب لابقتشسلا ةفرغ

سسنج نم ةافو ةلاح ةيلولا ةمشصاعب يرفيف81 تارامع ىمشسملا

رثا نيقنتخم (50 ) ةشسمخ اذكو ، ةقورحم ةنشس88 اهنشس ىثنأا

53 و12 نيب مهرامعأا حوارتت قيرحلا نع مجانلا ناخدلا قاششنتشسا
ةيريدمل مÓ˘عإلا ة˘ي˘ل˘خ بشسحو سسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف ة˘بو˘ع˘شص م˘ه˘ل ة˘ن˘شس
يف ةيلوألا تافاعشسإلا مهل تمدق نيقنتخملا نإاف ةيندملا ةيامحلا

مت اميف.  يديزوب رشضحل ىفششتشسم ىلإا مهئÓجإا متو ناكملا نيع
.ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا ةافوتملا لقن
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فورظ يف ةيمرم ضصخسش ةثج ىلع روثعلا
ةملاقب ةداقر نيعب ةسضماغ

ىلع ةيمرم سصخشش ةثج ىلع سسمأا حابشص نينطاوملا دحأا رثع

و ةنيطنشسق و ةملاق نيب طبارلا02 مقر ينطولا قيرطلا ةفاح
ةملاقب ةداقر نيع ةيدلب جرخمب ةيلولل ةيبرغلا ةهجلاب طبشضلاب
اهرودب يتلاو ينطولا كردلا حلاشصم غÓبإاب روفلا ىلع ماق نيا،
تمت نيأا ناكملا نيع ىلإا ةيروهمجلا ليكو ديشسلا ةيعمب تلقنت
رمعلا نم غلابلا ( ل - سش ) ةيحشضلل اهنأا تنيبت يتلا ةثجلا ةنياعم

ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا هلقن مت ةيحشضلا ، ةنشس06
يف قيقحت حتفب ينطولا كردلا حلاشصم ترششاب اميف يتانزلا يداو
.. ةشضماغ اهبابشسأا و اهفورظ ىقبت يتلا ةيشضقلا هذه تاشسبÓم
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ع˘˘يزو˘˘ت عو˘˘ب˘˘شسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن م˘˘˘ت

ةيشسردم ةلفاح04 نع لقيلام

ةيلوب تايدلب ةدع ىلع ةديدج

دح عشضو لجأا نم كلذو لجيج

ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت ن˘˘م فلآلا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘ل

اونا˘ع ن˘يذ˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ذن˘م ل˘ق˘ن˘لا با˘ي˘غ ع˘م ن˘ير˘مألا

يراجلا يشساردلا مشسوملا ةيادب

نم ةجوم يف ببشست يذلا رمألا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘هر˘خآاو تا˘جا˘ج˘ت˘˘حإلا

ق˘ل˘غأا ي˘˘ت˘˘لا فور˘˘ع˘˘م يد˘˘ي˘˘شس

ر˘˘ق˘˘م ا˘˘هار˘˘ق ن˘˘م دد˘˘˘ع نا˘˘˘كشس

نامرح ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حإا ة˘يد˘ل˘ب˘لا

.يشسردملا لقنلا نم مهئانبأا

ع˘يزو˘ت عو˘˘ب˘˘شسألا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن م˘˘تو

ةديدج ةلفاح04 نع لقيلام

ى˘ل˘ع «سساد˘ي˘˘شسر˘˘م » عو˘˘ن ن˘˘م

لقنلا نم ةمور˘ح˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب ي˘شسرد˘م˘˘لا

هتشصشصخ يذلا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا

ىل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو

ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘كششم

تÓفاحلا يهو ةيئانلا قطانملاب

لقي لام اه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘شسإا ي˘ت˘لا

82لا لشصأا نم ةيدلب22 نع

ثيح ةيلولا لكششت يتلا ةيدلب

رئاظح ىلإا ةريخألا هذه لقن مت

راظتنا يف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ةيادب ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسا ي˘ف عور˘ششلا
لÓ˘˘˘خ وأا عو˘˘˘ب˘˘˘شسألا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘با˘˘شسألا
ىلع رفوت˘ت ل ي˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
ن˘ي˘ق˘ئا˘شسلا ن˘م ي˘فا˘˘كلا دد˘˘ع˘˘لا
اولمعي نأا سضرتفملا نم نيذلا

ي˘ت˘لاو تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ا˘هد˘يوز˘ت ا˘ه˘تا˘ط˘˘ل˘˘شس ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
تاقباشسملا راطإا ي˘ف ن˘ي˘ق˘ئا˘شسب
ا˘ق˘حل م˘ظ˘ن˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
تÓفاحلا هذه يهنت نأا رظتنيو.

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت ن˘˘م فلآلا ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
نم ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

مهلشصوت تÓفاح ريفوت لÓخ
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا م˘ه˘تا˘شسشسؤو˘˘م ى˘˘لا

ىلع يششملا ةقششم نم مهيفعتو

ي˘ف ل˘شصت تا˘˘فا˘˘شسم˘˘ل ماد˘˘قألا

تار˘˘ششع ى˘˘لإا نا˘˘ي˘˘حألا سضع˘˘˘ب

حلاشصم نأاو املع تارتموليكلا

دد˘ع ترد˘ق ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

ىلإا ةجاح يف مه نيذلا ذيمÓتلا

مشسوملا ةيادب عم يشسردم لقن

7 نم رثكأاب يراجلا يشساردلا

ثلث لثمي ام وهو ذيملت فلآا

نيينعملا ذيمÓتلا ددع يلامجإا

لشصو نيذلاو يشسردملا لقنلاب

فلأا12 ىلإا مشسوملا اذه مهددع

نم نورد˘ح˘ن˘ي م˘ه˘ب˘ل˘غأا ذ˘ي˘م˘ل˘ت

نم مهنمو ةيئانو ةيلبج قطانم

ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا اور˘˘˘ط˘˘˘شضا

. لقنلا بايغ ببشسب ةشساردلا

¯ ¿.Ω

ن˘˘˘م » ة˘˘˘عا˘˘˘˘شس ر˘˘˘˘خأا » تم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ي˘ف تع˘قو ة˘م˘ير˘ج نأا ا˘هردا˘شصم
نم Óيل ة˘ع˘شسا˘ت˘لا ة˘عا˘شسلا دود˘ح
يشضام˘لا سسي˘م˘خ˘لا ى˘لإا ءا˘ع˘برألا
يذلا برغ قرشش رايشسلا قيرطلاب
دلوأا ةروكذملا ةقطنملا نم رمي
نيأا ةيلامششلا ةهجلا نم ةششيعوب
ىلع يران قلطل ةيحشضلا سضرعت
بيشصأا ديشص ةي˘قد˘ن˘ب ن˘م ن˘ي˘تر˘م
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ردا˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لا تاذ بشسح
ذو˘ل˘ي˘ل سسأار˘لاو ر˘ه˘ظ˘لا ىو˘ت˘˘شسم
ة˘ي˘ح˘شضلا ،رار˘ف˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
مغرلاب هي˘خأا ف˘تا˘ه˘ي نأا عا˘ط˘ت˘شسا

لقنت يذلا ةغي˘ل˘ب˘لا ه˘تا˘با˘شصإا ن˘م
هلقن نيأا هفعشسي يكل ريخلا اذه
هاجتاب ة˘ي˘ع˘ف˘ن ةرا˘ي˘شس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع
ظفليل ةجلثوبب يحشصلا عاطقلا

يف وهو ةريخألا هشسافنأا ةيحشضلا
تاذ بشسح ر˘˘˘كذ˘˘˘يو ،ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا
دق نو˘كي ة˘ي˘ح˘شضلا نأا ردا˘شصم˘لا
هذه يبكترمو ةعقاولاب هيخأا غلبأا
تاباشسح ةيفشصت ةيفلخب ةميرجلا
يششاو˘م˘لا ة˘قر˘شس تا˘با˘شصع ن˘ي˘ب
هذه ىلع ةبلاغلا ةيشضرفلا يهو
رداشصم تبهذ نيح يف ةيشضقلا
تعقو ةميرج نأا ةيناكشس ىرخأا
يف ةلثمتملا تاكلتمملا نع اعافد
دحأا فرط نم يششاوملاو راقبألا
،ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ن˘طا˘ق˘لا
ريثكلا اهفلي ةيشضقلا هذه ىقبتل
با˘ب˘˘شسألا لو˘˘ح سضو˘˘م˘˘غ˘˘لا ن˘˘م
هذه عوقو ىلإا تدأا يتلا ةيقيقحلا
حلاشصم تحتف نيح يف ةميرجلا
سصاشصتخلا ميلقإا ينطولا كردلا
يتلا ةميرجلا هذ˘ه لو˘ح ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
. ةقطنملا تزه
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ني˘ح˘جا˘ن˘لا ن˘م تار˘ششع˘لا م˘ظ˘ن

فيظوتلا ةقباشسم اوزاتجإا نيذلا

ةيبرتلا عاطقب ةشصاخلا ةريخألا

ة˘˘ف˘˘قو ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا هراو˘˘˘طأا ي˘˘˘ف

ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘حإا

لجأا نم كلذو لجيجب ةيبرتلا

عارشسإلاو مهفيظوتب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا

مدعو ةيمقرلا ةيشضرألا حتف يف

فيظوتل ىرخأا ةقباشسم يأا حتف

ذافنتشسا لبق عاطقلا يف ةذتاشسأا

. ةيطايتحإلا مئاوقلا

نيحجانلا نم تارششعلا عمجتو

ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘ف

ةذ˘تا˘شسأا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ق˘با˘˘شسم˘˘لا

وأا ل˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق

م˘˘شسر˘˘ب ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ىر˘˘حألا˘˘˘ب

7102 ي˘˘˘شسارد˘˘˘لا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةيبرتلا ةيريدم رقم مامأا/8102

اهلÓخ نم اودان تاتفل نيعفار

عار˘شسإلاو م˘ه˘فا˘شصنا ةرور˘˘شضب

نم ةيمقرلا ةيشضرألا حتف يف

هذه ىلع مهشسفنأا ليجشست لجأا

مهبشصانم مÓتشسإل ابهأات ةريخألا

مهبار˘تأا ة˘ي˘ق˘ب ع˘م ثد˘ح ا˘م˘ل˘ث˘م

ىلع مهبشصان˘م او˘م˘ل˘شست ن˘يذ˘لا

، ةيشضاملا ةرتفلا لÓخ لحارم

هذ˘˘ه ي˘˘ف نو˘˘كرا˘˘ششم˘˘˘لا د˘˘˘كأاو

ءاشسنلا نم م˘ه˘م˘ظ˘ع˘مو ة˘ف˘قو˘لا

ن˘ع نÓ˘عإلا نو˘شضفر˘ي م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
يف ةديد˘ج ة˘ق˘با˘شسم يأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
كÓ˘ه˘ت˘شسا م˘ت˘ي م˘˘لا˘˘م عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
لظ ي˘ت˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حإلا م˘ئاو˘ق˘لا

ةرتفل اقل˘ع˘م ا˘ه˘با˘ح˘شصأا ر˘ي˘شصم
ىوشس نوبلاطيل مهنأاو ةليوط
فيظوتلا يف يروتشسدلا مهقحب
زا˘ي˘˘ت˘˘جإا ي˘˘ف او˘˘ح˘˘ج˘˘ن ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
نيتنشس لبق ةمظنملا ةقباشسملا

ةيطايتحإلا مئاوقلا يف اوعشضوو
مهفيظوت متيشس هنأا سساشسأا ىلع
ةيفاكلا بشصان˘م˘لا رو˘غ˘شش رو˘ف

لظ ملحلا اذه نأا ريغ مهئاوتحإل
لك يف نيينعملا بشسح لجأاتي
يف نوكراششملا بلاط امك. ةرم
ةروكذملا ةي˘جا˘ج˘ت˘حإلا ة˘ف˘قو˘لا

اهتمدقم يفو ةيشصولا تاهجلا
دوعولا مار˘ت˘حا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو
ةذ˘˘تا˘˘شسأÓ˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مد˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
قر˘˘خ مد˘˘عو ن˘˘ي˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حإلا
اننأا املاط ةرم لك يف نيناوقلا

نوناقلا ةلود ي˘ف نو˘لو˘ق˘ي ا˘م˘ك
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا نو˘˘˘كت نأا بج˘˘˘يلو
ىلع سسود˘ي ن˘م لوأا ة˘ي˘م˘شسر˘لا
يف نيدكؤوم دوعولاو نيناوقلا
ق˘˘ح˘˘ب م˘˘ه˘˘كشسم˘˘ت ه˘˘تاذ تقو˘˘لا
يأا˘ب لو˘ب˘ق˘لا مد˘عو ف˘ي˘ظو˘˘ت˘˘لا

ةذتاشسأا فيظوتل ةديدج ةقباشسم
م˘ت˘ي م˘لا˘م ثÓ˘ث˘لا راو˘طألا ي˘˘ف
نيذلا نييطايتحإلا لك فيظوت
ةرتف ذن˘م م˘ه˘ت˘شصر˘ف نور˘ظ˘ت˘ن˘ي

. ةليوط

 ةيدلب22 ذيمÓت اهنم ديفتسسيسس

 لجيجب ذيمÓتلا ةاناعم ءاهنإ’ يسسردملا لقنلل ةلفاح04 عيزوت

تاباسسح ةيفسصت وأا تاكلتمملاو سسفنلا ىلع عافد

فراطلاب ةجلثوبب باسش لتق ةميرج فلي ضضومغلا

 ةيمقرلا ةيسضرألا حتفو فيظوتلا يف ةيولوألا مهحنمب اوبلاط

 لجيجب ةيبرتلا ةيريدم رقم مامأا نوجتحي نويطايتحإ’ا ةذتاسسأ’ا

نطقي ينيثÓث باسش اهتيحسض بهذ لتق ةميرج عقو ىلع يسضاملا سسيمخلا ةحيبسص فراطلاب ةجلثوب ةنيدم ناكسس زتها
. ديسص ةيقدنب نم يران قلط رثإا ةجلثوب ةيدلبل ةعباتلا ةسشيعوب دلوأا » ةامسسملا ةقطنملاب

يف طارخن’اب مهتملل ةذفان انجسس ةنسس51
 وزو يزيتب «حتفلا ةبيتك» مسسا تحت ةيوسضنم ةيباهرإا ةعامج»

ةيانجب هتنادإل كلذ و اذفان انجسس ةنسس51 ةدمل نجسسلاب يسضقت ةبوقع سسيمخلا سسمأا لوأا ةدقعنملا اهتاسسلج راطإا يف و ءاسضق سسلجمل تايانجلا ةمكحم تطلسس
بسسح ةيسضقلا هذه تايثيح دوعت و . اهسضرغب ملع ىلع مهو نمألا مادعنا وج قلخ و ناكسسلا طاسسوأا يف بعرلا ثب ىلع لمعت ةحلسسم ةيباهرإا ةعامج يف طارخنلا

و0002 ةنسس اذه و نميك رثإا يباهرإلا ىلع سضبقلا ءاقلإا نم يبعسشلا ينطولا سشيجلا رسصانع تنكمت امدنع ةيسضاملا ةريخلا تاونسسلا ىلإا ةيئاسضقلا ةلاحإلا رسضحم
قحتلا هنأاب حرسص ثيح ةيباهرإلا هتعامج رسصانع ةقفر اهفرتقا يتلا مئارجلا هباكتراب دكأا و هيلا ةبوسسنملا عئاقولا لكب فرتعا مهتملا ةمكاحملا ةسسلج لÓخ

يف يبعسشلا ينطولا سشيجلا رسصانع فرط نم سضبقلا هيلع يقلأا0002 ةنسس لÓخو ةنوؤوملا لقن ىلع هتاحيرسصت بسسح هلمع رسصتقا و8991 ةنسس ةحلسسملا تاعامجلاب
فوكنيسشÓك عون نم يران حÓسس  زجح ىلع ةيلمعلا هذه ترفسسأا امك ةياغرلا ةقطنمب ةينمألا حلاسصملا تاذ فرط نم اهل مكحم نيمك هل بسصنب اذهو اهل طيسشمت ةيلمع

N∏«π S°©ÉO. ةيباهرا تايلمع ةدع يف ك راسش امك8991 ةنسس ةيباهرإلا تاعامجلاب قحتلا ريخألا اذه نأاب مهتملا فلم نم نيبت امك. هتزوحب ناك
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ةيفلخ ىلع اذه جاجتحلا ءاجو

،ةسسسسؤوملا تاذب ةذيملت مادقإا

نأا دعب ،راحتنلا ةلواحم ىلع

قباطلا نم اهسسفن يمرب تماق

ببسست ام ،ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ي˘نا˘ث˘لا

ةغيلب تاباسصإاو روسسك يف اهل

ىفسشتسسملاب اهءارج دقرت يهو

ع˘جر˘ت ا˘م˘ي˘ف ،جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل

راحتنلا ىلع اهمادقإا بابسسأا

ة˘ب˘˘قا˘˘ع˘˘م ن˘˘م ا˘˘ه˘˘فو˘˘خ˘˘ت ى˘˘لإا

اهتدجو نأا د˘ع˘ب ،ا˘ه˘ل ا˘ه˘ئا˘ي˘لوأا

(ة˘ب˘قار˘م˘لا) ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘فر˘˘سشم
،مسسقلا يف اهليمز عم ثدحتت
ةمراسص تاءارجإا كلذب ةذختم
تما˘ق ثي˘ح ،موز˘ل˘لا ن˘م ر˘ث˘˘كا
ه˘ي˘ف تر˘ب˘جأا ر˘ير˘ق˘ت ر˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ب
ءا˘سضمإلا ى˘ل˘˘ع ن˘˘يذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘لا

ةذيملتلا ةددهم ،هيلع مسصبلاو
عمتجم طسسو ،اهيدلاو راطخإاب
اذ˘كه ل˘ث˘م م˘ه˘ف˘ت˘ي ل ق˘ل˘غ˘ن˘˘م
عرز يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو ،رو˘˘˘مأا
ايليل ةذيملتلا سسفن يف بعرلا
ىو˘˘سس Ó˘˘ح د˘˘˘ج˘˘˘ت م˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘ي˘لا˘ح ه˘جاو˘˘ت ن˘˘يأا ،را˘˘ح˘˘ت˘˘نلا

ع˘˘سضخ˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سص بعا˘˘ت˘˘˘م
تقو يف ،ىفسشتسسملاب جÓعلل
د˘يد˘عو ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ىدا˘˘ن
نيمتهمو نيفقثم نم فارطلا
لثمل دح عسضو ىلإا ةيسضقلاب
ع˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لا تا˘فر˘˘سصت˘˘لا هذ˘˘ه
ا˘ه˘ل˘ي˘˘مز ى˘˘لإا تن˘˘ب˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت
يسضام˘لا ل˘ه˘ج ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بلاو
ىلع ةميخو هبقاوع تناك يذلا
اوب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،ا˘ي˘ل˘ي˘ل ةذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا

تاهجلا لكو ةيبر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
تاءارجإلا ذا˘خ˘تإا˘ب ة˘لوؤو˘سسم˘لا
يف ببسستملا ةبقاعمو ةمزÓلا

ةلواح˘م ى˘ل˘ع ةذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ماد˘قإا

ةيلو تزه يتلاو هذه راحتنلا

عباسصا نيهجوم ،ةب˘طا˘ق ة˘ن˘تا˘ب

ناك يتلا ةبقارملا ىلإا ماهتلا

ى˘لا ثد˘ح˘˘ت˘˘ت نا ا˘˘ه˘˘ب رد˘˘جألا

يرا˘سضح ل˘كسشب ن˘يذ˘ي˘م˘ل˘˘ت˘˘لا

امهنأاكو تاديدهتلا نع اديعب

وأا رئا˘ب˘كلا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ا˘ب˘كترا

ة˘يا˘ه˘ن˘ب ه˘ي˘ل˘˘ع بقا˘˘ع˘˘ي ا˘˘مر˘˘ج

را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف اذ˘˘˘ه ،ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا

تاءار˘جلا اذ˘كو تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

.ةيسضقلا يف ذختتسس يتلا

ةنتابب يناثلا قباطلا نم اهشسفنل ةذيملت يمر ةيفلخ ىلع

توكتب ““ةتضسوب ىفطضصم دئارلا““ ةيوناث ذيمÓت
ةثداحلا يف قيقحت حتفب ةبلاطملاو مهتليمز عم انماضضت نوجتحي
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ةملع˘م ي˘سضا˘م˘لا عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن تد˘ت˘عا
رسصن نب““ ذيملتلا ىلع يئادتبلا روطلاب
،ة˘ع˘بار˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا م˘˘سسق˘˘ب سسرد˘˘ي ““ز˘˘ت˘˘ع˘˘م
ةتوتلا نيع ةنيدمب راروف ةوخألا ةسسردمب
ة˘غ˘ي˘ل˘ب ة˘با˘سصإا ه˘ل ة˘ب˘ب˘سست˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب
أاجافت ثيح ،نيعلا ىوتسسم ىلع احورجو
لزنملا ىلإا مهنبا ةدوع دنع ةيحسضلا ءايلوأا
ةرمح ىلإا تدأا يتلا ،ةريطخلا ةباسصإلا كلتب
ام ،اهخافتناو نيعلا ىوتسسم ىلع ةقرزو
ىلإا ةعرسسلا حانج ىلع هذخأاي هدلاو لعج
نيع ىفسشتسسم˘ب تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم
هد˘لاو ن˘م بل˘ط ر˘ي˘خألا اذ˘ه ن˘مو ة˘˘تو˘˘ت˘˘لا
ة˘ن˘تا˘˘ب ة˘˘يلو ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
تف˘سصو ا˘ه˘نو˘ك ر˘ث˘كا ه˘ت˘لا˘˘ح سصي˘˘خ˘˘سشتو
ىفسشتسسمب هيلع ءاقبإلا مت ثيح ،ةريطخلاب
بسسحو ،جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘تا˘˘ب
اهتهج نم ،ةر˘ق˘ت˘سسم ه˘ت˘لا˘ح نإا˘ف ا˘نردا˘سصم
تررق دقف ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م
ةيحسضلا ىلع ةيدتعم˘لا ة˘م˘ل˘ع˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت
يتلا ةلوؤوسسملا ريغو ةفينعلا ةلعفلا ببسسب
نم قيقحت حتف هيف مت تقو يف ،اهب تماق

ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا ي˘˘ف ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم فر˘˘ط
.ذيمÓتلا ءايلوأا اهرفنتسسا

ةي’ول ةعباتلا توكت ةيدلبب ،ةتشسوب ىفطشصم دئارلا ةيوناثب مهميلعت نيلوازملا ذيمÓتلا تارششع يشضاملا سسيمخلا جتحا
يتلا ،تاراعششلا نم اهريغو ،““ةميرج تشسيل يتليمز عم راوحلا ،““ايليل انلك““ تارابع تلمح ةينماشضت تاراعششل نيعفار ،ةنتاب

.اهيف نيببشستملا لك ةبشساحمو ةيشضقلا يف قيقحت حتفب اهلÓخ نم اوبلاط

فيطشسب ناملو نيع ىفششتشسمب ةيحشصلا تامدخلا يندت

 نييئاضصخأ’ا ءابطأ’ا بايغ
ناكضسلاب عفدي ““ريناكضسلا““ زاهج و

 قيرطلا قلغب جاجتحÓل
ة˘يلو بو˘ن˘ج˘ب نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م نا˘كسس سسمأا لوأا مو˘ي ن˘˘سش

طبارلا ينطولا قيرطلا مهقلغ يف تلثمت ةيجاجتحا ةكرح ،فيطسس
رورملا ةكرح لسش يف ببسست امم ،ةليسسملا و فيطسس يتيلو نيب

نمزلا نم تاعاسسل قيرطلا لوط ىلع تابكرملا تفطسصا ثيح
ةيحسصلا تامدخلا يندت نم اومئسس دق مهنأاب اودكأا نوجتحملا.
نم دعت يتلا ناملو نيع ة˘ن˘يد˘م˘ب فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

هذ˘ه نأا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا د˘كأا ثي˘ح ،ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو ند˘م تا˘˘ير˘˘ب˘˘ك
ائيسش مدقت ل حور نود Óكيه تحبسصأا ةيئافسشتسسلا ةسسسسؤوملا
ىلع نييئاسصخألا ءابطأÓل ماتلا بايغلا ببسسب ،ةقطنملا ناكسسل

سضارمأا يف سصتخم بيبط و ،ديلوتلا و ءاسسنلا سضارمأا بيبط رارغ
““ريناكسسلا““ زاهجل ىفسشتسسملا اذه رقتفي امك ،نييارسشلا و بلقلا

راقتفا و ءابطلا بايغ ةيفيك نع ناكسسلا ءلؤوه لءاسست دق و
نم ةعومجم طسسوتي يذلا اذه لثم ىفسشتسسمب ةيبطلا ةزهجأÓل
نودجي ةقطنملا هذهب ىسضرملاف ،فيطسس ةيلو بونجب تايدلبلا
رونلا دبع ةنداعسس ىفسشتسسم ىلإا باهذلا ىلع نوربجم مهسسفنا
لقنتلا يف ةريبك تابوعسص نودجي نيا، فيطسس ةنيدمب يعماجلا

عسسي ل و اريبك اظاظتكا دهسشي يعماجلا ىفسشتسسملا اذه نأا امك
و ، فيطسس ةيلول ةرواجملا ندملا نم نيمداقلا ىسضرملا لكل

،فيطسس ةيلول ناكسسلا و ةحسصلا ةيريدم نم نوجتحملا بلاط
ىلإا لوحت يذلا ىفسشتسسملل نييئاسصخأا ءابطأا لاسسرإا ةرورسضب

و ةيبطلا لئاسسولا فلتخمب هزيهجت ةرورسضب اوبلاط امك ، ةدايع
ىلإا لقنت ناملو نيع ةرئاد سسيئر  .ريناكسسلا زاهج اهسسأار ىلع
اوسضفر نيذلا نيجتحملا عم رواحتلا لواح و، قيرطلا قلغ ناكم
قيرطلا حتفي ملو ،ايسصخسش يلاولا روسضح ةرورسضب اوبلاط و كلذ
ةرسشابم نيجتحملا نع نيلثمم ةقفر ةرئادلا سسيئر لقنت دعب لإا
Gjªø Q. ةيلولا رقم ىلا

ةيششاملا ةقرشس ةباشصعب حيطي فيطشس كرد

ةيبنجأا ةلÓضس نم Óجع02 عاجرتضسا
نيحÓفلا نم تقرضس نمثلا ةضضهاب

فيطضسب
ينطولا كردلل ةيم˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تاد˘حو ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

بسصن˘لا ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م ة˘كب˘سشب ة˘حا˘طإلا ن˘م سسمأا لوأا،ف˘ي˘ط˘˘سسب

نيب ا˘م م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت سصا˘خ˘سشأا30 ن˘م نو˘كت˘ت لا˘ي˘ت˘حلاو

02 عاجرتسسإا نم ةينمألا حلاسصملا تاذ تنكمت و ،ةنسس(33و52)

يف ميتنسس نويلم566ـب تردق ةيلام ةميقب ةيبنجأا ةلÓسس نم Óجع
اهب مدقت ىوكسش ىلع ءانب ةيلمعلا هذه تءاجو ،يسسايق تقو
ترفنتسسإا كلذ رثإا ىلع و ايميلقإا ةسصتخملا ةقرفلا ىلإا اياحسضلا

ةقرسسب سصاخلا ططخملا ليعفتبو ايناديم ةلماعلا تادحولا عيمج

ةرهاظ نأا ملعلا عم. اهيكلام ىلإا اسسأار02 تعجرتسسا ،يسشاوملا
ديدعلا ىوتسسم ىلع ةريبك ةروسصب تلحفتسسا دق يسشاوملا ةقرسس
ناك ةيبونجلا ةهجلاب ةسصاخ، فيطسس ةيلول ةيفيرلا قطانملا نم
ةباسصع تنكمت نيأا يسضاملا عوبسسألا لازأا نيع ةيدلبب اهرخآا

نيع ةيدلبب مانغألا نم عيطق ةقرسس نم ةيوهلا و ددعلا ةلوهجم
ةعرزم˘لا سسر˘ح˘ي نا˘ك يذ˘لا بل˘كلا م˘ي˘م˘سست˘ب او˘ما˘ق ا˘مد˘ع˘ب، لازأا
سسمأا لوأا ةليل طبحأا امك ، عومدلل ةليسسملا تازاغلا لامعتسساب
ةيرقب ةيسشاملا نم عيطق ةقرسس ةلواحم نيحÓفلا نم ةعومجم
ىلع وطسسلا تايلمع راسشتنا عمو. جرب ءاسضيب ةيدلبب ةحتÓبل
نمألا زيزعت ةرورسض ةينملا تاهجلا نوبرملا دسشان، يسشاوملا
سسوف˘ن ي˘ف فو˘خ˘لا تعرز ي˘ت˘لا تا˘با˘سصع˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل
. نيحÓفلا

Gjªø Q

وطضسلا يف ةضصتخم رارضشأا ةعامج كيكفت
فيطضسب ةقرضسلاو

كردلل ةيم˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تاد˘حو ر˘سصا˘ن˘ع سسمأا لوأا ن˘كم˘ت
ةيلمع يف ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسش كيكفت نم فيطسسب ينطولا
نم نوكتت ةباسصع˘لا، ل˘ي˘ل˘لا فر˘ظ˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘قر˘سسلاو و˘ط˘سسلا

ةنسس52(ح.سش)و ةنسس71(سص.ق)نم لكب رمألا قلعتي سصاخسشأا60

فيقوتلا ةيلمع، ةنسس03(ن.ك)و ةنسس62(ي.سش)و ةنسس12(سس.سش)و
حتف دعب و، تاقرسسلا اياحسض نم ىواكسش ةدع ىلع ءانب تءاج
مÓعتسسلا يرسصنع طيسشنتو ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا و تا˘ير˘ح˘ت˘لا و ق˘ي˘ق˘ح˘ت
فيقوت نم ايميل˘قإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا تن˘كم˘ت ،ة˘ب˘قار˘م˘لاو
.تاقورسسملا ةفاك عاجرتسساو مهيف هبتسشملا

GCjªø Q

ةنتابب سسواقن يف رورم ثداح يف حورجب نيرخآا ةعبرأا ةباضصإاو باضش كÓه
ىوتشسم ىلع عقو ميلا رورم ثداح يف ةروطخلا ةتوافتم حورجب نورخا ةعبرأا بيشصاو هفتح رمعلا نم تاينيرششعلا يف باشش يقل
بحاشص نكمتي مل اميف ،ةرطيشسلا اهبحاشص دقف امهمادحا ،نيترايشس نيب مادطشصا رثإا ،ةكيربو سسواقن يتنيدم نيب طبارلا قيرطلا
سسواقن قيرف عم دقع ءاشضمإا ىلإا هقيرط يف ناك ،دي ةرك بع’ هتيحشض حار ميلأا رورم ثداح ىلإا ىدأا ام ،رمأ’ا بنجت ىرخ’ا ةرايشسلا

ىوتشسم ىلع ةغيلب تاباشصإ’ سضرعت يذلا ةيحشضلا نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو اذه ،اهب نطقي يتلا ةكيرب ةنيدم ىلإا هجاردا دوعي نأا لبق
ىلع سضمي مل هنأا امك ،هتايح ذاقنا نم يبطلا مقاطلا نكمتي مل ذا ىفششتشسملا ىلإا هلوشصو روف يفوت ،مشسجلا نم ةدع ءاحناو سسأارلا

.هبابشسأا دنع فوقولل ثداحلا يف اقيقحت ةينمأ’ا حلاشصملا تحتف دقو اذه ،نيرهششلا هنارق دقع
ح ناششوشش
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ةيسسيئرلا ةدحولا يف ة˘ل˘ث˘م˘م ءا˘ف˘طإلاو فا˘ع˘سسإلا تاد˘حو تن˘كم˘ت
ةيامحلل ةمرج تاقرط˘لا فا˘ع˘سسا ز˘كر˘م اذ˘كو ة˘نا˘ير˘سسل ة˘يو˘نا˘ث˘لاو
ةنحاسشل دربم تاذ ةروطقم ةيواحب بسش قيرح دامخإا نم ،ةيندملا

ةكرسشل كلم ،ةطلوكسشلا ةدامب ةلمحم تناك (NAM) عون نم

57 مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب كلذو ،ة˘طلو˘كسشلا ة˘عا˘ن˘سصل ة˘سصا˘خ
مقر ةيرتموليكلا ةطقنلا دنع ،فيطسسو ةنتاب يتيلو نيب طبارلا

قيرحلا دامخا م˘ت ثي˘ح ،رذ˘ع˘م˘لا ةر˘ئاد ة˘مر˘ج ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب132
دامخإا ة˘ي˘ل˘م˘ع تماد د˘قو ،ةر˘طا˘ق˘لا ل˘ما˘ك ى˘لإا ،هرا˘سشت˘نا م˘كح˘ت˘لاو
ةيدام رئاسسخ ىلإا قيرحلا ىدأا اميف ،نمزلا نم فسصنو ةعاسس قيرحلا
اهلوط دربم تاذ ةروطقملا ةيواحلل يلك هبسش قارتحا يف تلثمت

ردقت ةطلو˘كسشلا ةدا˘م ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ف˘ل˘ت اذ˘كو ،ار˘ت˘م41
،ةنحاسشلا يقاب ذاقنإا مت اميف ،ةروطقملا تÓجع قارتحا عم نانطألاب
يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاسصم هيف تحتف يذلا تقولا يف اذه
.قيرحلا بوبسش بابسسأا دنع فوقولل ةثداحلا

اهنم نانطأا فÓتا ىلإا ىدأا

ةنتابب ةط’وكضشلاب ةلمحم ةنحاضش ةروطقمب بضش قيرح دامخإا

اهفيقوت تررق ةنتابب ةيبرتلا ةيريدم

 يئادتب’ا يف ذيملت ىلع برضضلاب يدتعت ةملعم
نيعلا ىوتضسم ىلع ةريطخ احورج هل ةببضسم
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ن˘م ر˘فإ˘سس ءأد˘ت˘˘عأ ع˘˘قو ثي˘˘ح
عأرذ يح نإكسس سضعب فرط
ط˘ب˘سضلإ˘بو ة˘م˘يد˘ق˘˘لأ سشير˘˘لأ
˘مو˘ج˘هو بن˘ع˘˘لأ دأو ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ةنيدملأ ينطأوم ىلع رسشإبم
ريبكلأ نيب قيرفت نود ةديدجلأ

برسضلأ لÓ˘خ ن˘م ر˘ي˘غ˘سصلأو
ن˘˘˘ي˘˘˘كإ˘˘˘كسسلأ مأد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسإ˘˘˘˘ب
مإجحألأ فل˘ت˘خ˘م˘ب فو˘ي˘سسلأو
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ن˘˘ع ر˘˘˘ف˘˘˘سسأأ إ˘˘˘م˘˘˘م
ىعد˘ت˘سسأ ،ة˘توإ˘ف˘ت˘م تإ˘بإ˘سصإأ
ينطولأ كردلأ حلإسصم لخدت
ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلأ ى˘˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لأو
ءأدتعلإب أومإق نيذلأ بإبسشلأ

نم ءإسضيب  ةحلسسأأ زجح عم
بسسحو مإ˘˘ج˘˘حألأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م

بإب˘سشلأ كئ˘لوأأ نأإ˘ب ردإ˘سصم˘لأ

إيئإسضق نو˘قو˘ب˘سسم نو˘ق˘هأر˘م

تحتو ركسس ةلإح يف أونإكو

تحت˘ف ن˘يأأ تأرد˘خ˘م˘لأ ر˘ي˘ثأإ˘ت

فرعتلل ةيسضق˘لأ ي˘ف إ˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ةرإسشإÓل إهعوقو بإبسسأأ ىلع

سشير˘لأ عأرذ ي˘ح نإ˘˘كسس نإإ˘˘ف

دأو ةيدلب˘ل  ة˘ع˘بإ˘ت˘لأ ة˘م˘يد˘ق˘لأ

سشيم˘ه˘ت˘لأ ن˘م ي˘نإ˘ع˘ت بن˘ع˘لأ

فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ةلإ˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘لأو

دأو ةيدلبل ةيلحملأ تإطلسسلأ

ةرئأدب نيلوؤوسسملأ أذكو بنعلأ

ةسشمهم ةق˘ط˘ن˘م ي˘ه˘ف لإ˘حر˘ب

سصئإ˘˘ق˘˘ن ةد˘˘ع ن˘˘م ي˘˘نإ˘˘ع˘˘˘تو

.إهب ةيمنتلأ مأدعنأو

كردلا فرط نم نيدتعملا فيقوتو تاباسصإا ةدع ثودح نع ترفسسأا اميف

ششيرلا عارذب فويسسلاب ءادتع’او ةيماد ةكرعم بوسشن
 .ءاسضيبلا ةحلسسألا عاونأا فلتخم مادختسسإاب ةكرعم صشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا صسيمخلا ىلإا ءاعبرألا ةليل تدهسش

 يسسيئرلا هيف هبتسشملا فيقوت

 كنب مامأا خيسش ىلع ءادتع’ا

انويلم051 زهاني يلام غلبم ةقرسسو
ةيلمعل أرخؤوم سضرعت إخيسش نأأ «ةعإسس رخآأ» ـل ميلع ردسصم فسشك
يف نإك إمنيب هتزوحب تنإك ربتعم يلإم غلبم ةقرسسو ءأدتعأ

تحجن يذلأ تقولأ يف ،ةبإنعب ةسصإخلأ كونبلأ دحأأ لوخدل هقيرط
هيف هبتسشملأ في˘قو˘ت ن˘م ر˘سشإ˘ع˘لأ ير˘سضح˘لأ ن˘مألأ ح˘لإ˘سصم ه˘ي˘ف
نأأ هتأذ ردسصملأ حسضوأأ .ةيئإسضقلأ تإهجلأ مإمأأ هميدقتو يسسيئرلأ

حلإسصم ترطخأأ نيأأ عوبسسألأ يلأوح ىلإأ دوعت ةيسضقلأ عئإقو
سضرعتب قلعتت ةيسضق سصوسصخب ةبإنعب رسشإعلأ يرسضحلأ نمألأ

ةقرسس عم نيبإسش دي ىلع ءأدتعأ ةيلمعل57 رمعلأ نم غلبي خيسش

نويلم051 ةبأرقب ردقي دي ةبيقح يف هلمحي نإك لإملأ نم غلبم
عرإسشب ةسصإخلأ كو˘ن˘ب˘لأ د˘حأأ مإ˘مأأ ة˘ثدإ˘ح˘لأ تع˘قو ثي˘ح ،م˘ي˘ت˘ن˘سس
خيسشلأ ىلع ءأدتعلإب نإبإسشب مإق ثيح ،ةبإنعب «سشوريمع ديقعلأ»
ةيحسضلأ نيكرإت رأرفلإب أذوليو هتبيقح هبلسس لبق إسضرأأ هطإقسسإأو
يرسضحلأ نمألأ حلإسصم تملع نأأ درجمبو ،سضرألأ ىلع إيمرم
ةمزÓلأ تأءأرجإلأ تذختأو نإكملأ نيع ىلإأ تلقنت رمألإب رسشإعلأ
نيينإجلأ نأأ إهب مإق يتلأ تإيرحتلأ تفسشك ثيح ،ةإنجلأ فيقوتل

نم مإيأأ لبق ةيحسضلأ بإترأ ثيح ،ةدم ذنم ةيحسضلأ نأدسصرتي إنإك
إمهنأأ عقوتي مل هنكلو هنإعبتتي نيبإسش نم ءأدتعلأ ةيلمع عوقو
ة˘نإ˘ع˘ت˘سسلأ د˘ع˘بو أذ˘ه ،هد˘سض هذ˘ه ل˘ث˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘بد˘ت˘ب نإ˘مو˘ق˘ي
دحأأ ةيوه ديدحت نم رسشإعلأ نمألأ دأرفأأ نكمت ةبقأرملأ تأريمإكب
ل ىتح إمهيسسأأر ىلع نيتعبق نإعسضي إنإك نيذللأ إمهيف هبتسشملأ
ةبأرق دعبو تأريمإكلإب ةنإعتسسلأ لإح يف إمهيلع فرعتلأ متي
يف نمألأ دأرفأأ حجن ةقرسسلأو ءأدتعلأ ةيلمع عوقو نم عوبسسألأ
وهو «م.ع.ت» ـب رمألأ قلع˘ت˘يو ي˘سسي˘ئر˘لأ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ ف˘ي˘قو˘ت

ةنسس42 رمعلأ نم غ˘ل˘ب˘ي ،ة˘قر˘سسلأ إ˘يإ˘سضق ي˘ف إ˘ي˘ئإ˘سضق قو˘ب˘سسم
نمألأ دأرفأأ موقيل ،سسيدلأ رجح ةقطنمب كرإمجلأ ةمإقإإب نطقيو
نيأأ رسشإعلأ يرسضحلأ نمألأ رقم ىلإأ هيف هبتسشملأ دإيتقإب إهدعب
ليكو مإمأأ هميدقت لبق ،ةمزÓلأ ةينونإقلأ تأءأرجإلأ هقحب تذختأ
إمأأ ،سسبحلأ هعأديإإب ر˘مأأ يذ˘لأ ة˘بإ˘ن˘ع ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ
لسصأوت رسشإعلأ يرسضحلأ نمألأ حلإسصم نإإف هكيرسش سصوسصخب
.هفيقوتو هتيوه سصيخسشت فدهب إهتإيرحت
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اياسضق يف نيرخآا صصاخسشأا5 ىلع صضبق اميف
ةبانعب ةفلتخم

ةجارد ةقرسس يف مهيف هبتسشم شصاخسشأا4 فيقوت
ينوبلاب روزملا لامعتسسإاو ريوزتلاو ةيران

فيقوت نم ،ينوبلأ ةرئأد نمأل ةعبإتلأ ةطرسشلأ رسصإنع تنكمت

،ةنسس43 و42نيب إم مهرإمعأأ حوأرتت سصإخسشأأ ةعبرأأ ميدقتو
لإمعتسسأو ريوزتلأو ةيرإن ةجأرد ةقرسس ةيسضق يف مهيف هبتسشم
تأءأرجإلأ ةفإك مهدسض تذختأ ثيح يمسسر ررحم يف روزملأ
ةيئإسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ تمإق إمك.ةمزÓلأ ةينونإقلأ

ةنسس62 رمعلأ نم غلبي سصخسش ميدقتو فيقوتب ،لإحرب ةرئأد نمأل
نم ،نييإكوك ةبلسصلأ تأردخملأ ةزإيح ةيسضق يف هيف هبتسشم
تنكمت ةزأرخب يجرإخلأ يرسضحلأ نمأÓل ةطرسشلأ تأوق إهتهج

،إهبإحسصأل إهميلسستو ،ةقرسس لحم ةلإقن فتأوه3 عإجرتسسأ نم
يفو ،مهيف هبتسشملأ دسض ةينونإقلأ تأءأرجإلأ ةفإك ذإختأ مت نيأأ
ير˘سضح˘لأ ن˘مألأ ن˘م ل˘كل ة˘طر˘سشلأ تأو˘ق تح˘ج˘ن قإ˘ي˘˘سسلأ تأذ
ميدقتو فيقوت نم ،ةيلولأ نمأل رسشع ثلإثلأ ،عبإسسلأو ،سسمإخلأ

نيسصخسش ،ةنسس04و91 نيب إم مهرإمعأأ حوأرتت ،سصإخسشأأ50
نم ثلإثلأ ،ةروظحم ءإسضيب ةحلسسأأ لمح إيإسضق يف إمهيف هبتسشم
يدمعلأ حرجلأو برسضلأ لجأأ نم عبأرلأ ،فنعلإب ةقرسسلأ لجأأ
ةزإيح لجأأ نم سسمإخلأو ،مإهملأ ةيدأإت ءإنثأأ سضيبألأ حÓسسلإب
تأءأرجإلأ ةفإك تذخ˘تأ ثي˘ح .ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ
ةيلو نمأأ حلإسصم نأأ ةرإسشإلأ ردجتو ،مهيف هبتسشملأ دسض ةينونإقلأ

ةبرإحمل ةيطرسشلأ إهتإيلمع ةعإنقلأو ةميزعلأ سسفنب لسصأوت ةبإنع
 .هتإكلتمم ةمÓسسو نطأوملأ نمأإب سسإسسملأ هنأإسش نم إم لك
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ةيسسنوتلاو ةينطولا ةلمعلا نم يلام غلبم ىلإا ةفاسضإا

مارغوليك ةبارق زجحو ينيثلث فيقوت
ةرورعزوبب ناجرملا نم

ةرور˘عزو˘ب ثلإ˘ث˘لأ ير˘سضح˘لأ ن˘مأÓ˘˘ل ة˘˘طر˘˘سشلأ تأو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت

نم ةيمك زجحو ةنسس93 رمعلأ نم غلبي سصخسش فيقوت نم

نم ةعونسصم نذأأ طأرقأأ ىلإأ ةفإسضإأ ،غ009 ـب ةردقم نإجرملأ
نم يلإم غلبم ،نإجرملأ نم ةعنسصم ةدÓق عم ةلسسلسس، نإجرملأ
مت ثيح ،ة˘ي˘سسنو˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ع˘لأ ن˘م ي˘لإ˘م غ˘ل˘ب˘م، ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ل˘م˘ع˘لأ
.هيف هبتسشملأ قح يف ةمزÓلأ ةينونإقلأ تأءأرجإلأ ةفإك ذإختأ
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رسشاعلا يرسضحلا نمألا حلاسصمل ةيعون ةيلمع يف

«زور ييرول» ـب تاردخملا يجورم ربكأا دحأا طاسشنل دح عسضو
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ةبإنعب رسشإعلأ يرسضحلأ نمألأ دأرفأأ حجن
دحأأ طإسشنل دح عسضو يف عوبسسألأ أذه رحب
سشود˘يد» ي˘ح˘ب تأرد˘خ˘م˘لأ ي˘جور˘م ر˘ب˘˘كأأ

رأرفلأ يف هحإجن دعب كلذو يبعسشلأ «دأرم
.ةليوط تأونسسل نمألأ حلإسصم ةسضبق نم
نأأ «ة˘عإ˘سس ر˘˘خآأ» ـل م˘˘ي˘˘ل˘˘ع رد˘˘سصم ف˘˘سشك
ي˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت ير˘˘سضح˘˘لأ ن˘˘مألأ ح˘˘لإ˘˘˘سصم

26 رمعلأ نم غلبي تأردخم جورمب ةحإطإلأ
تلسشف يذلأ «خ .سش» ـب رمألأ قلعتيو ةنسس
وأأ ةرجإتملإب إسسبلتم هفيقوت تلوإحم عيمج
ةليوط تأونسس رأدم ىلع تأردخملأ ةزإيح
بب˘˘سسب كلذو مو˘˘م˘˘سسلأ هذ˘˘˘ه إ˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف جور
إهع˘ب˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ب˘كلأ طإ˘ي˘ت˘حلأ تأءأر˘جإأ
إ˘˘ق˘˘فوو ،ة˘˘طر˘˘سشلأ ة˘˘سضب˘˘ق ن˘˘م بور˘˘ه˘˘ل˘˘ل
يتلأ في˘قو˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع نإإ˘ف ه˘تأذ رد˘سصم˘ل˘ل
نم مإيأأ ةدع دعب تءإج ءإعبرألأ موي تذفن

يسسيئرلأ ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ تإ˘كر˘ح˘ت ة˘ب˘قأر˘م
وأأ جيورتب إسسبلتم هب ةحإطإلأ فدهب كلذو
تحيتأأ يتلأ ةسصرفلأ يهو تأردخملأ ةزإيح
ثيح ،نأديملأ يف أونإك نيذلأ نمألأ دأرفأل
هبتسشملأ هب مإق هوبسشم طإسشن ىلع أوفقو
ي˘ح˘ب ع˘قأو˘لأ ه˘لز˘ن˘م مإ˘مأأ ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ف
د˘˘حأأ ع˘˘˘م (زور ي˘˘˘يرو˘˘˘ل) «دأر˘˘˘م سشود˘˘˘يد»
ن˘˘مألأ دأر˘˘فأأ ترإ˘˘ت˘˘خأ ثي˘˘ح ،سصإ˘˘خ˘˘˘سشألأ
لجأأ نم كلذو ةيرسس يفو ةعرسسب كرحتلأ
نإك يذلأ ينيعبرألأ سصخسشلأ أذه فيقوت

هفيقوت دنع يذلأو ةيحإيسس ةرإيسس نتم ىلع
،جلإعملأ فيكلأ نم ةحيفسص هتزوحب طبسض
يرسضحلأ نمألأ رقم ىلإأ هدإيتقأ مت ثيح
ةيروهمجلأ ليكو نم نذإأ ذخأأ لبق ،رسشإعلأ
حإنج ىل˘ع سشي˘ت˘ف˘ت˘ل ة˘بإ˘ن˘ع ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
مت نيأأ يسسيئرلأ هيف هبتسشملأ لزنم ةعرسسلأ
ةدعم جلإعملأ فيكلأ نم ةيمك ىلع روثعلأ

سصرق002 نم رثكأأ ىلإأ ةفإسضإلإب جيورتلل

متيل ،عيبلأ تأدئإع نم يلإم غلبمو سسولهم

ىلإأ رخآلأ وه يسسيئرلأ هيف هبتسشملأ دإيتقأ

نيأأ رسشإعلأ يرسضحلأ نمألأ ةحلسصم رقم

ةمزÓلأ ةينونإقلأ تأءأرجإلأ هقحب تذختأ

˘مإ˘مأأ إ˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ م˘يد˘ق˘ت رإ˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف

ةمكح˘م˘ب ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ئإ˘سضق˘لأ تإ˘ه˘ج˘لأ

ةيعونلأ ةيلمعلأ هذه رثإأ ىلعو أذه ،ةبإنع

د˘كأأ ،تأرد˘خ˘م˘لأ ع˘بإ˘ن˘˘م د˘˘حأأ ته˘˘نأأ ي˘˘ت˘˘لأ

ثع˘ب ي˘ئلو˘لأ ن˘مألأ سسي˘ئر نأإ˘ب رد˘˘سصم˘˘لأ

ير˘سضح˘لأ ن˘مألأ دأر˘فأل ع˘ي˘˘ج˘˘سشت ة˘˘لإ˘˘سسر

يف أو˘ح˘ج˘ن هدأر˘فأأ نأأو إ˘سصو˘سصخ ،ر˘سشإ˘ع˘لأ

م˘ي˘ل˘قإأ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ن˘مأأ ةر˘ط˘ي˘˘سس ط˘˘سسب

ةديدعلأ تإيلمعلأ لسضفب كلذو سصإسصتخأ

ةميرجلأ ىلع ءإسضقلأ رإطإأ يف إهوذفن يتلأ

رهسشألأ رأدم ىلع يرسضحلأ طسسولأ يف

نم ديدعلأ في˘قو˘ت ن˘ع تر˘ف˘سسأأ ة˘ي˘سضإ˘م˘لأ

.نيمرجملأ

ناكسسلا طسسو علهلا نم ةلاح تثدحأا يتلا عراوسشلا برح دعب

نمألل زكرمب ةبلاطملل ششيرلا عارذب قيرطلا قلغ
تÓجعلأو ةرإجحلأ لإمعتسسإإب قيرطلأ قلغ ىلع سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملأ ونطأوم سسمأأ لوأأ مدقأأ
نم ةعومجم نيب تبسشن يتلأ عرأوسشلأ برح دعب نمألأ ريفوتب ةبلإطملل نأرينلأ لإعسشإأو ةيطإطملأ

ةرورسضب أوبلإط نيذلأ نينطأوملأ طسسو فوخلأو علهلأ نم ةلإح تدحأأ إم نكسسم0002 يحب بإبسشلأ
نم ةلوؤوسسمÓلأ تإفرسصتلل دح عسضو لجأأ نم نمأÓل رقم ءإسشنإأو يحلإب ةينمألأ تأرودلأ فيثكت
قلغ نأأ ةسصإخ قوقحلإب ةبلإطملل ةقيرطلأ هذه لثم أوسضفر ةقطنملأ نإكسس مهتهج نم ،بإبسشلأ سضعب
وأأ ةينونإقلأ قرطلأ ىلإأ ءوجللإب أوبلإط إمك، مهعفني إم رثكأأ مهيلع رثؤويسس لب ءيسشب عفني نل قيرطلأ

ببسست يتلأ تإعأرسصلأ هذه لثم رركتت ل ىتح مهئإيلوأأ روسضحب أذهو بإبسشلأ نيب حلسص عإمتجأ دقع
زكرم ءإسشنإأ يف عأرسسإلأ لجأأ نم نيلوؤوسسملأ ىدل ىوكسش ميدقتو نإكسسلأ ىدل علهلأ نم ةلإح يف
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رئاسسخ نم هفلخت امو رورملا ثداوح نم صصيلقتلا فدهب

«راتخم ةطيبسش - راجحلا» نارود روحمب عئاسضبلاو نيرفاسسملا لقن تابكرم يقئاسسل ةيوعوت ةلمح
ةدئافل ،راتخم ةطيبسشو راجحلا نيب طبارلا نارودلا روحمب رورملا ثداوح نم ةياقولل ةيسسيسسحت ةلمحب ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا صسمأا لوأا تمظن
ربع يرورملا نمألا زيزعتل ةلمحلا هذه فدهت تيح. «ةيلوؤوسسمو ةمÓسس ةيفارتحإلا ةقايسسلا «راعسش تحت ،ةرجألا تارايسسو عئاسضبلاو نيرفاسسملا لقن تابكرم يقئاسس
ةكراسشمب صصاخ جمانرب ترطسس ةبانعب كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا اهتهج نم ،رورملا ثداوح يف كرتسشملا لقنلا تابكرم قاوسس طروت نم صصيلقتلاو تاقرطلا ةكبسش
،ةيوسسأاملا اهجئاتنو ثداوح رطخ نم مهريذحتل عئاسضبلاو نيرفاسسملا لقن تابكرم يقئاسسل صسيسسحتلاو ةيعوتلا تايلمع لمسشي مايلا هذه لÓخ نيلعافلا فلتخم
زيكرت متيسسو اذه ،اهريغو ةريطخلا تازواجتلا ،ةطرفملا ةعرسسلا نم ةبكترملا تافلاخملا لÓخ نم اهيف يسسيئرلا ببسستملا وه يرسشبلا لماعلا لازيل هنأاو اميسس
نم هببسست دق امو ةدئازلا ةلومحلا ،ةينمألا تافاسسملا مارتحإا مدع ،ةطرفملا ةعرسسلا ، مونلا و بعتلا ريثأات تحت ةدايقلا رطاخم نم صسيسسحتلا ىلع دوهجلا لماك
لسصاوتلا عقاوم ىلع هب ةسصاخلا ةحفسصلاو يقيرط عقومب فيرعتلا ىلإا ةفاسضإلاب ، تاداسشرإاو حئاسصن ىلع يوتحت تايوطم تعزو ثيح ،تاقرطلا ىوتسسم ىلع رطاخم
ةيميلقإلا ةعومجملا ةدايق اوعدتو اذه ،ةسصاخ ةفسصب قاوسسلاو نينطاوملا ةمدخ يف نيعوسضوملا تاقرطلا ةلاح لوح تامولعم رفوت يتلا ، كوبسسياف  يعامتجإلا
 .رورملا ثداوح ةرهاظ نم صصيلقتلاو ةدوسشنملا فادهأÓل لوسصولا ةيغب قيرطلا يلمعتسسمل ةيرورملا ةيعوتلا يف ةلاعفلا ةمهاسسملل ءاكرسشلا عيمج ينطولا كردلل
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ر˘ق˘م ق˘ل˘غ ا˘ه˘لÓ˘خ م˘تو
أد˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ت ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ
ةلا˘ب˘ملو ششي˘م˘ه˘ت˘˘لا˘˘ب
لفكتلأ مدعو تاطلشسلأ
ة˘شصا˘خ م˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘ششنا˘˘ب
ةئي˘ه˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
دقو ةيرشضحلأ ةيمنتلأو
نيع ةيدلب رقم حتف مت
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ةدرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ
نيجتحم˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

ىلإأ لشصوتلأ دعب كلذو
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘˘˘شسو ل˘˘˘˘˘˘ح
ءأرد˘م˘لأو ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ
ءا˘ن˘ب˘لأ ،ن˘ي˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ

ةقاطلأ ريدمو ريمعتلأو
د˘عو يذ˘لأ م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لأو
ىلع لاغششألأ ةرششابمب
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘لأ مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت نأأ
ةرا˘˘نإلأ تÓ˘˘ي˘˘شصو˘˘˘ت˘˘˘ب
اهدعب م˘ت˘ي˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
تا˘˘ن˘˘كشسلأ ل˘˘˘ي˘˘˘شصو˘˘˘ت
زا˘˘غ˘˘˘لأو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا˘˘˘ب

تقولأ يف أذه يعيبطلأ
ر˘يد˘م ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘ع يذ˘˘لأ
ن˘ع ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لأو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لأ
لا˘غ˘ششألأ ن˘م ه˘ئا˘ي˘ت˘˘شسإأ
ة˘˘شسا˘˘ي˘˘˘شسو ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسلأ
لÓ˘˘˘خ جلو˘˘˘˘كير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ
لا˘˘غ˘˘ششأÓ˘˘ل ه˘˘م˘˘ي˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت
أدعو ىط˘عأأو ةز˘ج˘ن˘م˘لأ
ر˘˘ه˘˘شش ةد˘˘م  نا˘˘˘كشسل˘˘˘ل

نم يحلأ ةئيهت ةداعإل
نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘˘لو .د˘˘يد˘˘ج
د˘ق أو˘نا˘ك ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لأ
مامأأ ةلما˘ك ة˘ل˘ي˘ل أو˘شضق
˘مو˘ي ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ر˘˘ق˘˘م
˘˘˘مو˘˘˘ي ى˘˘˘لإأ ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لأ
ةقلغم ةيدلبلأو ءاعبرألأ
و˘هو ة˘يد˘يد˘˘ح لا˘˘ف˘˘قأا˘˘ب
ىشضوف قلخ يذلأ رمألأ

لشش يف ببشستو ةمراع
نأأ ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘لأ
أونكمتي مل ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ

مهبتاكمب قاح˘ت˘للأ ن˘م
ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأو
.قئاثولأ جأرختشسأ
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نييرئأزجلأ ةبل˘ط˘لأ ع˘م˘ج˘ت د˘ششا˘ن
ميلعتلأ ريزو ةبانع بتكم رأرحألأ
لخدتلأ يملع˘لأ ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ

ة˘ن˘شسلأ ة˘ب˘ل˘˘ط فا˘˘شصنأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ
ةبانعب ةيعانشصلأ تايجولونكتلل
عا˘˘جرإأو م˘˘˘ه˘˘˘فا˘˘˘شصنإأ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
بشسحو، ة˘مو˘شضه˘م˘لأ م˘ه˘قو˘ق˘˘ح
ىلع ةعاشس رخآأ زوحت يذلأ نايبلأ
ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم نإا˘˘˘ف، ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘خ˘˘˘شسن
تايجولونكتلل ايل˘ع˘لأ ة˘شسرد˘م˘لأ
و روهدت يف ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘شصلأ
نأأ رشسفي ام ةيثراك جئاتن دهششي
مهبجأو نودؤوي ل ةذتاشسألأ شضعب
فيشضبو ،هجو لمكأأ ىلع ينهملأ
دمتعم يبÓط ميظنتك مهنأأ نايبلأ

نم ىواكشش ةدع لجشس لاعف و
و ف˘شسع˘ت˘لأ شصو˘شصخ˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘لأ
لثم احب˘شصأأ ن˘يذ˘ل˘لأ را˘ت˘ه˘ت˘شسلأ
لشصو ىتح هل جÓع ل يذلأ ءأدلأ
شضرع نوناقلأ برشض ىلإأ رمألأ
يف لكاششم ةدع دلو ام طئاحلأ

عيشضأوم اهنم ةريطخ طاقن ةدع
نم ولخت داكت يتلأ تاناحتملأ
شسورد˘˘ل مو˘˘˘عز˘˘˘م˘˘˘لأ رر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ
بلاطلأ نأأ ثيح لوألأ يشسأدشسلأ
ا˘عو˘شضو˘م د˘ج˘ي و ا˘ئ˘ي˘شش شسرد˘ي
لشسري ذا˘ت˘شسأأ ،ر˘خآأ ا˘ئ˘ي˘شش ل˘م˘ح˘ي
ل˘شصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع شسرد˘˘لأ
ة˘ل˘˘ي˘˘ل كو˘˘ب˘˘شسيا˘˘ف ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
شسردلأ حرششب موقي و ناحتملأ
ة˘ششهد ط˘شسو نا˘ح˘ت˘˘ملأ ة˘˘عا˘˘شس
. نيب˘قأر˘م˘لأ ةذ˘تا˘شسألأ و ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

,فشصن و ةعاشس ناحتملأ تقو

ل˘ما˘ك ل˘ح ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ن˘كم˘يل
بل˘غأأ ي˘˘ف را˘˘ب˘˘ت˘˘خلأ عو˘˘شضو˘˘م
˘ما˘مأأ ع˘شضت ةذا˘ت˘شسأأ ،شسي˘يا˘ق˘˘م˘˘لأ
ملشس هب ناحتمأ عوشضوم ةبلطلأ

حر˘˘˘شصت م˘˘˘ل و02/52 طيقنت
ةرودب اهمايق ءانثأأ ةبلطلل ءيششب
ةريح يف مهلعج ام ناحتملأ تقو
تقو دعب حرشصت اهب ذإأ، مهرمأأ نم
نأأ ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ملأ
ن˘ير˘ششع˘لأ قو˘ف طا˘ق˘ن ة˘شسم˘خ˘لأ
شضر˘ف ة˘مÓ˘ع˘ك بشست˘ح˘ت ة˘ط˘ق˘ن
ةهجوملأ لامعألأ ةطقن يف لخدي
عيزوت، قبشسم رششن وأأ نÓعإأ نود
و ةمظتنم ريغ ةفشصب شسوردلأ
لا˘م˘˘كإأ ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ة˘˘ق˘˘ئا˘˘ف ة˘˘عر˘˘شسب
باعيتشسأ ةعشس قيعي ام ،جمانربلأ
شسي˘ب˘˘ح ه˘˘شسف˘˘ن د˘˘ج˘˘يو بلا˘˘ط˘˘لأ
بشسح هنإاف ريخألأ يف ،ظاظتكلأ

دعي أذه لك ةبلطلأ عمجت نايب

نوناقلل احيرشص اكاهتنأ و اقرخ

ة˘شسشسؤو˘م˘لأ ل˘خأد ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م˘˘لأ

تا˘ي˘شصو˘ت ي˘فا˘ن˘ي و ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

ثحب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةرأزو

ة˘ب˘ل˘ط˘لا˘˘ب فو˘˘ط˘˘ي و، ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ

قا˘ط˘ن ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘˘لأ تأرا˘˘طإأ

دأد˘ب˘ت˘شسلأ و م˘ل˘˘ظ˘˘لأ ن˘˘م ع˘˘شسأو

ىلع مهنم اشصرحو هنإاف هيلعو.

مهقتاع ىلع ةاقلملأ ةيلوؤوشسملأ

ايرأزو دمتعم يعامتجأ كيرششك

تا˘ه˘ج˘لأ بلا˘ط˘˘ي ،ة˘˘لود˘˘لأ ىد˘˘ل

يرو˘ف˘لأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ

هجو ىلع ةما˘شست˘بلأ عا˘جر˘ت˘شسل

عومد˘لأ نو˘فرذ˘ي ن˘يذ˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

ءأر˘ج نا˘ح˘ت˘مأ ل˘ك ة˘يا˘ه˘ن ا˘ي˘مو˘ي

.ةيلؤووشسمÓلأ
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ةيدلبلvu 4/5 يح ةيعمج تماق
ر˘يزو ة˘ل˘شسأر˘م˘˘ب را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘شس
و ةيكلشسلأ تÓشصأوملأ و ديربلأ
ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لأ بشسب ة˘˘ي˘˘كل˘˘شسÓ˘˘لأ
ناكشسلأ اهنم يناعي يتلأ ةبعشصلأ
ةيدلبل يديرب˘لأ ز˘كر˘م˘لا˘ب ا˘ي˘مو˘ي
ىو˘كششلأ بشسحو را˘م˘ع يد˘ي˘˘شس
ةخشسن ىلع ةعاشس رخآأ زوحت يتلأ

را˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب نإا˘ف ا˘ه˘˘ن˘˘م
ةينأرمع تاعشسوت أرخؤوم تفرع
ريبك ديأزت اهبحاشص يتلأ و ىربك
ىلإأ لشصو يذلأ ناكشسلأ ددع يف

يديشس ةيدل˘ب˘ب ة˘م˘شسن ف˘لأأ021
ديأزتلأ أذه مامأأ و ،زکرم رامع
ةينأرمع˘لأ تا˘ع˘شسو˘ت˘لأ و ر˘ي˘ب˘كلأ
ةيدلبلأ رامع يديشس ةيدلب تيقب
زكرم نم دفتشست مل يتلأ ةديحولأ
تايدلب˘لأ شسكع ي˘فا˘شضإأ يد˘ير˘ب
و راجحلأ يتيدلب لثم ةرواجملأ
ي˘ف بب˘شست يذ˘لأ ر˘مألأ ،ي˘نو˘ب˘˘لأ
بشسح، ةيموي ريبأوط و ظاظتكأ
ي˘ف ف˘ي˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ
ينا˘ع˘ي ز˘كر˘م˘لأ أذ˘ه نأأ ىو˘كششلأ

و ةلماعلأ ديلأ يف حداف شصقن نم
ينطأومل ةيموي تاجايتحأ هلباقي
نوكت ثيح رام˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب

نم62 و52 مايأأ رثكأأ ةاناعملأ
بتأور بشصب ةشصاخلأ رهشش لك
ةاناعملأ نم دأز اممو، نيدعاقتملأ
ي˘لآلأ عزو˘م˘لأ ل˘ط˘ع˘ت و˘ه ر˘ث˘˘كأأ
ةيلم˘ع˘ل شضر˘ع˘ت يذ˘لأو لأو˘مأÓ˘ل
لتخم شصخشش فرط نم ريشسكت

ة˘ثدا˘˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه نأأ ثي˘˘ح ا˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع
يقب و ةنشس نم رثكأأ ذنم تلشصح
أذه ا˘ن˘مو˘ي ى˘لإأ Ó˘ط˘ع˘م عزو˘م˘لأ
ةيعشضولأ هذه مامأأ هنأأ فيشضتو،
اهيف تقلت ىواكشش ةدعب تمدقت
قبا˘شسلأ ر˘يد˘م˘لأ فر˘ط ن˘م دو˘عو
يد˘ير˘ب˘لأ ز˘كر˘م˘لأ نأا˘˘ب د˘˘ير˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ءاهتنلأ دعب هحتف متيشس يفاشضإلأ

ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ ءأر˘˘˘شش تأءأر˘˘˘جإأ ن˘˘˘˘م

ز˘كر˘م˘لأ أذ˘ه ح˘ت˘ف˘ل شصشصخ˘˘م˘˘لأ

ةقطنمب لدع تانكشسب دجأوتملأ

دو˘عو ةد˘ع تق˘ل˘ت ا˘م˘ك، ة˘˘ير˘˘ق˘˘لأ

عزوملأ لأد˘ب˘ت˘شسأ بر˘ق˘ب ة˘شصا˘خ

نكل و ديدج رخأاب لطعملأ يلاملأ

م˘ل دو˘˘عو در˘˘ج˘˘م نا˘˘ك كلذ ل˘˘ك

ن˘م ع˘قأو˘لأ شضرأأ ى˘ل˘ع د˘شسج˘ت˘˘ت

ر˘ي˘خألأ ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘˘شسم˘˘لأ فر˘˘ط

يئاهن لح داجيإأ ريزولأ تدششان

اهنم يناعي يتلأ ةيعشضولأ هذهل

ذنم را˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب نا˘كشس

. تأونشس

نيجتحملا عم قافتا ىلإا لشصوتلاو ةرئادلا سسيئر لخدت دعب

ةدرابلا نيع ةيدلب رقم حتف
هقلغ نع نييلاتتم نيموي دعب

لخدتلا يلاعلا ميلعتلا ريزو دششاني رارحألا ةبلطلا عمجت

ةرقحلاو تازواجتلا نوكتششي تايجولونكتلل ايلعلا ةشسردملاب ةيناثلا ةنشسلا ةبلط

 لطعملا يلآلا لاومألا عزوم حÓشصاو ديدج زكرم حتفب تبلاط

ديربلا زكرمب رامع يديشس ناكشسل ةيرزملا ةيعشضولاب ددنت4/5vu ةيعمج

تلشصاوت يتلا نينطاوملا تاجاجتحا سضفو ةيدلبلا رقم حتف لجأا نم ةدرابلا نيع ةرئاد سسيئر سسيمخلا سسمأا لوأا ةحيبشص لخدت
 .نييلاتتم نيمويل

ريششع نيعل ةحارلا زكرمب اهتايلاعف ترج

جنرطششلل ةيوهجلا ةلوطبلا ماتتخا
،(ةنيطنشسق) قرششلأ ةطرششل يوهجلأ ششتفملأ ديشسلأ فرششأأ
ةيوهجلأ ةلوطبلأ تايلاعف ماتتخأ ىلع يشضقنملأ عوبشسألأ
ة˘طر˘ششلأ ح˘لا˘شصم ن˘ي˘با˘م ( ج˘نر˘ط˘ششلأ) ة˘ير˘كف˘لأ ة˘شضا˘ير˘ل˘ل

ةحأرلأ زكرم ىوتشسم ىلع،9102/ 0202 يشضايرلأ مشسوملل
تفرع يتلأو ، ةنما˘ث˘لأ ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف ،ر˘ي˘ششع ن˘ي˘ع ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ

ثانإلأ فنشص نم13 مهنيب نم يشضاير401 ةكراششم

ةرودلأ هذه لÓخ مت امك . ةيقرشش ةيلو نمأأ51 نولثمي
بشسح ىلوألأ ةثÓثلأ بتأرملأ تداع ثيح ، نيزئافلأ جيوتت
نمأل ةعباتلأ لامآأ ةدابل نم لكل يلأوتلأ ىلع ثانإأ يدرفلأ

ةيلو نمأل ةعبات˘لأ ه˘ل˘لأ ة˘ب˘ه ة˘م˘حر ي˘ح˘ب˘شس ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو
امأأ ،ةبانع ةيلو نمأل ةعبات˘لأ ن˘ي˘م˘شسا˘ي ي˘ب˘لا˘ط ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
يلأوتلأ ىلع تداع دقف روكذ يدرف ىلوألأ ةثÓثلأ بتأرملأ
،ةدكيكشس ةيلو نمأل عباتلأ اشضر دمحم دويعشس نم لكل
ليبن نوقع نب ،لجيج ةيلو نمأل عباتلأ رامع ةراكششوب
قرفلأ بشسح بيترتلأ شصوشصخبو ،فيطشس ةيلو نمأل عباتلأ
نمأأ نم لكل ىلوألأ ثÓثلأ بتأرملأ تداع دقف ثانإأو روكذ
ةنيطنشسق ةيلو نمأأ ، شسأرهأأ قوشس ةيلو نمأأ ، لجيج ةيلو
زرو ،ناندع ةلشسن ، نم لك ةرودلأ ماكح ميركت ىلإأ ةفاشضإأ ،
ةشصرف ةبشسانملأ تناك امك ،ا˘ي˘ل˘ي˘ل مÓ˘ع˘ل˘ب ،ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع ن˘يد˘لأ
نمأأ شسيئر ديشسلأ ةقفر قرششلاب ةطرششلل يوهجلأ ششتفملل
دبع شساقوتو ،ةفيلخ جاحلأ ينانرد نييشضايرلأ ميركتل ةيلولأ
اقلأات نيذللأ ،ةبانع ةطرششل يشضايرلأ داحتÓل نيعباتلأ زيزعلأ

ترج يتلأ ةيقيرفإلأو ةيبرعلأ ةلوطبلأ يف رئأزجلأ افرشش و

ربمشسيد41 ةياغ ىلإأ90 نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ اهتايلاعف

لÓخ نم ، ةرهاقلأ ةيرشصملأ ةمشصاعلاب9102 ةنشس نم
يف يلأوتلأ ىلع ةيشضفلأو ةيبهذلأ ةيلأديملأ ىلع امهلشصحت
ةشضاير شصاشصتخأ ي˘ف كا˘يا˘ك يو˘نا˘كلأ ة˘شضا˘ير شصا˘شصت˘خأ
هذ˘ه حا˘ج˘نإأ ي˘ف ن˘ي˘م˘ها˘شسم˘لأ ة˘فا˘ك م˘ير˘كت ع˘م ،ف˘يذ˘ج˘˘ت˘˘لأ
،قرششلاب ةطرششلل يوهجلأ ششتفملأ نم لك ناكو .ةرهاظتلأ

يتلأ ةيمهألأ امهتملك لÓخ أزربأأ دق ةبانع ةيلو نمأأ شسيئرو
عفرت نأأ اهنأاشش نم يتلأ ةشضايرلل ينطولأ نمألأ ةدايق اهيلوت
امك ،اهيمدختشسم فوفشص يف ةيركفلأو ةينهملأ تأردقلأ نم
هذه عبط يذلأ يلاعلأ ىوتشسملأو مكحملأ ميظنتلاب أداششأأ
.نيشسفانتملأ نيب ةيلاعلأ ةيشضايرلأ حورلأ أذكو ةرودلأ
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 ةينارفعزلا يحب ةعشساو ةفاظن ةلمح

لخدت يتلأ فيظنتلأ تايلمع ةبانع ةيدلب حلاشصم تلشصأو
طيحملأ ريهطت و ،ءأدوشسلأ طاقنلأ ىلع ءاشضقلأ راطإأ يف
هذه ةيلمعلأ تشسم ثيح، نطأوملل يششيعملأ راطإلأ نيشسحتو
لاغششألأ ةيريدم نم ل˘ك ة˘كرا˘ششم˘ب ة˘ي˘نأر˘ف˘عز˘لأ ي˘ح ةر˘م˘لأ
ةشسدنهلأو ءانبلأ ةيريدم، ةيئاملأ درأوملأ ةيريدم، ةيمومعلأ
ةبانع ةشسشسؤوم، تاباغلأ ةظفاحم، ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ة˘ير˘يد˘م، ة˘ي˘ند˘م˘لأ
ة˘شسشسؤو˘م ،ي˘ن˘ق˘ت˘لأ مدر˘لأ ز˘كأر˘م ر˘ي˘ي˘شست ة˘شسشسؤو˘م ،ة˘ف˘ي˘ظ˘˘ن
ريفوت مت نيأأ .ريهطتلأ ينطولأ نأويدلأ، يرشضحلأ نيشسحتلأ

يلع ءاشضقلأ لجأأ نم ةيرششبلأو ةيداملأ تايناكمإلأ عيمج
عمج، ةيبقألأ ريهطت مت ثيح يحلاب ءأدوشسلأ طاقنلأ عيمج
يتلأ ةيملعلأ يهو ةف˘شصرألأو تا˘قر˘ط˘لأ ف˘ي˘ظ˘ن˘ت، ة˘ما˘م˘ق˘لأ
 .أريثك يحلأ ناكشس اهنشسحتشسأ
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

30959ددعلا0202 يرفيف80  تبسسلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ةداعتشسا نؤرظتني نويبانعلا
ةيمومعلا نكامأ’ا نم ديزملا

كرح˘ت˘ت نأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م نا˘كسس ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ل˘جأا ن˘م د˘يد˘ج ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ةيمومع˘لا ن˘كا˘مألا ن˘م د˘يز˘م˘لا ةدا˘ع˘ت˘سسا
قطانم يف سصاوخلا راجتلا اهلتحا يتلا

نونمتي ثيح ةيرحبلا ةهجاولا لثم ةديدع
دسض «ةروثلا ةحاسس» ةلمح ويرانيسس راركت
راجتلا نم ديدعلا زواجت دقو ،يهاقملا

ىل˘ع او˘لو˘ت˘سساو ءار˘م˘ح˘لا طو˘ط˘خ˘لا ل˘ك
˘ما˘ع˘لا ق˘ير˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘حا˘˘سسم
تاءا˘سضف ى˘لإا تلو˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ف˘˘سصرألاو
.عيبلل مهتاجوتنمو مهعلسس سضرعل

تاقرافملا ةيدلب
ةيلوب طسشلا ةيدلب فرعت
ةريبك ةيراجت ةيكرح فراطلا
طيحملا عسسوت يف تمهاسس
هذه ربتعت ثيح ،اهب يرسضحلا
دودح ىلع ةعقاولا ةيدلبلا

ةراجتل ازكرم ةبانع ةيلو
نم ديدعلاو كيماريسسلا
ةطبترملا ىرخألا تاطاسشنلا
هذه نأا ريغ ،ءانبلا عاطقب
بايغ اهلباقت ةريبكلا ةيكرحلا
يف نوكت ل يتلا ةئيهتلا

قرطلا دجاوتت ثيح ،اهاوتسسم
.ةيثراك ةلاح يف ةفسصرألاو

ةليشسملاب ةراششإ’ا ةغل ةطرششلا ميلعت
طاسشنلا ةيريدم عم قيسسنتلاب ةليسسملا ةيلو نمأا حلاسصم سسمأا ءاسسم تقلطأا
افظوم (51) ةدئافل ةراسشإلا ةغل لاجم يف ةينيوكت ةرود ةيلولاب يعامتجلا
ةرودلا هذه ةيلولا نمأاب يرسضحلا نمألا زكارمو رئاودلا نمأل نيعبات ةطرسش
ةراسشإا تيطُعأا ةراسشإلا ةغل يف ةسصتخم ةذاتسسأا اهيلع فرسشت يتلا ةينيوكتلا
اذهو ةليسسملا ةنيدمب ايعمسس نيقاعملا ةسسردم ىوتسسم ىلع اهتقÓطنا
ةيلولل يعامتجلا طاسشنلا ريدم اذكو ةيلولا نمأا نم تاراطإا روسضحب
حاتتفلا لفح للخت نيأا ،ةسسردملل يوبرتلاو يرادإلا مقاطلا ىلإا ةفاسضإلاب
ةجهتنملا ةسسايسسلا راطإا يف لخدت و ةسسردملا لافطأا لبق نم تاطاسشن ميدقت
نينطاوملا عم لسصاوتلا لاجم يف ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا فرط نم
اذهو ةطرسشلا يفظوم ةدئافل ةراسشلا ةغل لاجم يف مكبلاو مسصلا ةئف نم
 .ةليسسملاب يئلولا نمألاب مÓعإلاب فلكملا ةعاسس رخآا ـل هب حرسص ام بسسح

تاردخملا ةكرعم يف ديدج بع’
ةينمألا حلاسصملا تناك نأا دعب
ةرجاتملا ةرهاظ براحت ةفلتخملا
ىلع قييسضتلا لÓخ نم تاردخملاب
نم اقÓطنا مومسسلا هذه راجت
دودحلا تحبسصأا ،ةيبرغلا دودحلا
ةيكرح فرعت ىرخألا يه ةيقرسشلا

مت ثيح ،تاردخملا ةراجتل ةريبك
ديدعلا فيقوت ةيسضاملا رهسشألا يف
ةيسسنج نولمحي سصاخسشألا نم
ببسسب رئازجلل ةيقرسشلا ةراجلا
فيكلاب ةرجاتملا اياسضق يف مهطروت
.ةسسولهملا بوبحلاو جلاعملا

ةدكيكشس يف سسؤؤؤرلا دشصح رششابي ةلادعلا لجنم
ءاردم ةدع و ةدكيكسس ةيدلب سسيئرب ةحاطإلا دعب
ةلادعلا زاهج نم ةبرقم رداسصم تركذ ةحسصلا عاطقب
ةعرسس و ةوقب كرحتت ةريخألا نأا ةعاسس رخآا ةديرجل

تاهبج ةدع ىلعو تحتف ثيح ،ةريخألا ةنوآلا لÓخ
ماعلا لاملا ةقرسسو داسسفلاب قلعتت ةريثك اياسضق
نم ريبك ددع عم ةفيظولاو ذوفنلا لÓغتسساو ريوزتلاو
ةيداسصتقلا تاسسسسؤوملاو نييذيفنتلا ءاردملاو رايمألا

تايقرتلا فلم اذكو ءانيملا ةسسسسؤوم رارغ ىلع
نيذلا سسلاجملاب نيبختنملاو نيرمثتسسملاو ةيراقعلا
ةلولا عم ةسصاخ ةقÓعلاو ةفيظولاو ذوفنلا اولغتسسا
نم امإا ةريبك يسضارأا عطق ىلع اولوتسساو نيقباسسلا
ةيرامثتسسا عيراسشم ديسسجتل وأا تانكسس دييسشت لجأا
ةدع ءاسسؤور نم ريبك ددع اهيف طروت يزمرلا رانيدلاب
نم رسضخلا ءوسضلا ىقلت ةلادعلا زاهج نأا ةعاسس رخآا ـل تركذ رداسصملا تاذ .سسلاجملاب نيبختنمو ةيمومع تارادإل ءاردمو حلاسصم
عايسض تدكأا ةدكيكسس ىلإا ارخؤوم تدفوأا قيقحت ةنجل اهتفسشك ىربك اياسضق يف قيقحتلا لجأا نم يتامغز مسساقلب لدعلا ريزو
.ةيلاملا اهليخادم ةرثك و اهانغ مغر ةرسشد ىلإا ةيلولا ةمسصاع اولوح نيلوؤوسسم و نيبختنم ءارثب تهتنا ةيمهو عيراسشم ىلع رييÓملا
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صضر˘ع ل˘ط˘ب صشا˘ي˘ع با˘˘صشلأ ه˘˘صشا˘˘ع ا˘˘م ؤ˘˘هو

دؤعصسم صصنلأ بتاك هصصمقت يذلأو «غيواتأأ»

جيرخ ؤهو ،ةفاظنلأ لماع رود أدصسجم ،ةريجح

،ةق˘نا˘خ ة˘لا˘ط˘ب ة˘مزأأ ما˘مأأ ه˘صسف˘ن د˘جو ة˘ع˘ما˘ج

عقي ثيح ،هنم قزرتصسي لمع يأاب لبقي هتلعج

هتقÓع تءاب نأأ دعب ناث بح يف ريخألأ أذه

،دحأو فرط نم بح هنأأ ريغ ،لصشفلاب ىلوألأ

تأرامعلأ ىدحإأ ةنطاق «ةنانم» ـب مرغي امنيح

صضرعلأ .«صشايع» اهب لمعي يتلأ ءايحلأ دحأاب

ق˘˘ئا˘˘صس ،تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ة˘˘ثÓ˘˘ث هرأودأأ صصم˘˘ق˘˘ت

باصشلأو دعاقتلأ فراصشم ىلع خيصش ،ةنحاصشلأ

لامع ةئف ىلع ءؤصضلأ طلصس ثيح ،«صشايع»

هب مؤقت يذلأ يناصسنلأ لمعلأ زأربإل ،ةفاظنلأ

فيظنت ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ن˘م ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘ه

ىلع طاق˘صسإأ ؤ˘هو ،خا˘صسوألأ ة˘لأزإأو ط˘ي˘ح˘م˘لأ

ةيقنت ىلإأ ةجاح يف يه يتلأ ،ةيرصشبلأ صسؤفنلأ

زي˘م˘ت˘لأ ق˘ل˘خو رر˘ح˘ت˘لأ ن˘م ا˘ه˘ن˘كم˘ت ،ة˘ي˘ل˘خأد

ام ؤهو ،ءاق˘ترلأ ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف ءا˘ن˘ب˘لأ ي˘با˘ج˘يإلأ

،ةمامقلأ طصسو ةيمأرتملأ بتكلأ كلت هتصسكع

هنم تلأز يذلأ ملعلأ ةميق نع ةيزمر ةللدك

دقو ،تاملظلأ رين يف صشيعي عمتجملأ تلعجو

ةبيبح هيف نطقت يحب صضرعلأ تايرجم ترأد

ثيدحلأ فأرطأأ لدابتي نيأأ ،ةمؤعزملأ صشايع

هناتؤفي ناصصخصش امهو هلمع قافر عم كانه
باصش لوألاف ،اعقأو هنأزواجتي ل دق نكل ،انصس
هعقأو نأأ ريغ ،اهقصشع نمب طابترلأ يف بغري

ن˘م ا˘فؤ˘خ˘ت˘م ه˘ل˘ع˘ج˘ي يرز˘م˘˘لأ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
ق˘ئا˘˘صس ؤ˘˘هو ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ا˘˘مأأ ،أدد˘˘ج˘˘م را˘˘صسكنلأ
،ةيبنجأأ نم طابترلأ يف بغري يذلأ ةنحاصشلأ
مامأأ ه˘صسف˘ن د˘ج˘يو ا˘ن˘صس هر˘ب˘كت أزؤ˘ج˘ع د˘ج˘ي˘ف
مامأأ هصسفن دجيف زؤجعلأ امأأ ،لؤبقلأ ةيرابجإأ

لتخملأ هنبأ اهيف ببصست يتلأ نؤيدلأ ةلكصشم
نم صضرق ةنأدتصسأ ىلإأ اجلي هلعجي ام ،ايلقع
ثدحي ،هنبأ هيف ببصست ام كلت ةيطغتل كنبلأ

ةلجع بايغ لظ يف ةنحاصشلأ ةلجع يف بطع
احرف ريطي «صشايع» لعجي ام ؤهو ،ةيطايتحأ

«ةنانم» ةيؤورب هل حمصسي دق ريخأاتلأ كلذ نأل
يف اهتح˘تا˘ف˘م ة˘صصر˘ف˘لأ ه˘ل ح˘م˘صست د˘ق ا˘م˘برو
،هب˘ي˘صصن ن˘م نؤ˘كت نأ ل˘مأأ ى˘ل˘ع ،عؤ˘صضؤ˘م˘لأ
،ةيطايتحلأ ةلجعلأ قئاصسلأ رصضحي امدنع نكل
مهتلأ نؤلدابتيف مهنم ةلفغ يف مهنم قرصست
،هتءأرب تبثي نأأ لواحي دحأو لكو مهنيب اميف
لماعل يناصسنلأ بناجلأ نيب صضرعلأ عمج ثيح
،ىرخأأ ةهج نم بح ةصصقو ،ةهج نم ةفاظنلأ

لماعل قحي هنأ ملاعملأ ةحصضأو ةلاصسر لاصصيإل
ةيقب لثم هلثم مÓصسب صشيعيو بحي نأأ ةفاظنلأ
ل˘م˘ع ة˘يا˘ه˘ن˘لأ ي˘ف ؤ˘ه˘ف ،ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ تا˘˘ئ˘˘ف
يف صضرعلأ صصن فلؤؤم لواح ثيح ،فيرصش
ىلع ءؤصضلأ طيلصست يعامتجأ يهاكف بلاق
رثكأأ عمتجملل يطعت يتلأ ةئفلأ ةفاظنلأ لامع
.هنم ذخأات امم
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«نوأواقأ» ةيفاقثلأ ةيع˘م˘ج˘لأ تع˘ت˘مأأ
لوألأ صسمأأ ءا˘صسم وزو يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلؤ˘˘ل

ي˘حر˘صسم صضر˘ع˘ب ع˘بأر˘لأ ن˘ف˘لأ قا˘صشع
«نؤصسد نأري صسيصسأ» نأؤنع لمح زيمم
صصن نع ةيدان تنمديت هصسابتقاب تماق
،ميلصس مدا˘خ جأر˘خإأو ،ي˘نؤ˘م˘ي˘م د˘ي˘صشر
دهاجم ةصصق ةيحرصسملأ تلوانت ثيح
ىلإأ ةدؤعلأ ررق و اثيدح هتركأذ داعتصسأ

ةمئاق يف لجصسم هنأاب أاجافتيل ،هلزنم
د˘ج˘ي˘ف ،ر˘ير˘ح˘ت˘لأ ةرؤ˘ث نا˘˘بإأ ءأد˘˘ه˘˘صشلأ

هنأاب عمتجملأ عانقأ يف ةريبك ةبؤعصص
برقأ نأ ىتح ةايحلأ ديق ىلع لأزي ل
يتلأ هتجوز رأرغ ىلع هيلأ صصاخصشلأ
هحافك لباق˘م ا˘ير˘ه˘صش ا˘ب˘تأر ى˘صضا˘ق˘ت˘ت
نبأ أذكو ،ريرحتلأ ةرؤث يف هداهصشتصسأو
ءاصضقل ديهصشك همصسأ لغتصسأ يذلأ همع
ةصسائرل حصشرت يذلأ ،ةصصاخلأ هحلاصصم
نأأ هعانقإأ لواحي ريخألأ أذه ، ةيدلبلأ
هتيؤه عاجرتصسأ ةركف نع ايلك دعتبي

ةثراكلأ ةباثمب نؤكيصس أذه قيقحت نأل
صضفر دقف هنبأ ىتح ،مهب لحتصس يتلأ
ا˘صصؤ˘صصخ ى˘ت˘حو هد˘لأو عؤ˘˘جر ةر˘˘كف
لÓقتصسأ مغر ،يناعي هصسفن دجو هنأأو
صضر˘ع˘لأ ل˘م˘ح د˘قو ،ي˘ل˘كصش ،مؤ˘˘عز˘˘م
تأءا˘م˘يإلأو تللد˘لأ ن˘م ة˘عؤ˘م˘˘ج˘˘م

ي˘ف ،صشا˘ع˘˘م˘˘لأ ع˘˘قأؤ˘˘لأ صسكع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

دئاصسلأ عصضؤلأو كأرحلأ لقنل ةلواحم

مامأأ صضرعلأ تايرجم ترأد نيأأ ،دÓبلل

ى˘لإأ ي˘حؤ˘ي يذ˘لأو «ة˘يدأر˘˘م˘˘لأ ر˘˘صصق»

يتلأ رؤصصلأ كلتو ،ةصسائرلأو ةطلصسلأ

رخألأو نيح˘لأ ن˘ي˘ب ه˘تذ˘فا˘ن ن˘م ر˘ه˘ظ˘ت

ف˘ل˘ت˘خ˘مو ن˘طأؤ˘م˘لأ ل˘كا˘صشم صسكع˘˘ت

رأر˘غ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل صضر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ تا˘˘فآلأ

بع˘صشلأ ن˘م تل˘ع˘ج ي˘ت˘لأ تأرد˘خ˘م˘˘لأ

رأد يذلأ رأؤحلأ نع كيهان أذه ،أردخم

دهاجملأ مهنيب نم صصاخصشأأ ةثÓث نيب

يذلأ صسابللأ بناج ىلإأ ،هتركأذب دئاعلأ

نيل˘ت˘خ˘مو ن˘ي˘جا˘صسم˘ل ه˘نود˘تر˘ي أؤ˘نا˘ك

يتلأ دؤيقلل ةمجرتو طاقصسإأ ؤهو ،ايلقع

راكفألأ صضع˘ب صسي˘ب˘ح بع˘صشلأ تل˘ع˘ج

اصضير˘م ه˘ن˘م ل˘ع˘ج˘لأو ،تا˘صسرا˘م˘م˘لأو

،هقؤ˘ق˘ح˘ب ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م لÓ˘خ ن˘م ا˘ي˘ل˘ق˘ع

نم ةقافتصسلأ مدعل هريدخت نيلواحم

،صسيعتلأ عقأؤلاب مأدطصصلأو هتبؤبيغ

جرخملأ هلÓخ نم لواح صضرع ؤهو

هيف أريصشم ،هايحن يذلأ عقأؤلل ةمجرت

ه˘ت˘ق˘˘ق˘˘ح ا˘˘مو كأر˘˘ح˘˘لأ تا˘˘ع˘˘م˘˘ج ى˘˘لإأ

هرداغ نطو يف ،Óبقت˘صسم ه˘ق˘ق˘ح˘ت˘صسو

أر˘ح ا˘ي˘ح˘˘ي نأأ ل˘˘جأل أؤ˘˘ل˘˘صضا˘˘ن لا˘˘ط˘˘بأأ

لاجرو رايخألأ ءأدهصشلأ مهنم Óقتصسم

لامك رأرغ ىلع ديعبلاب صسيل أؤلحر

ةبصشخلأ ىلع نم همصسأ ركذ يذلأ راخف

اهنأأ صضرعلأ ؤجرخم يأر ىرخأأ ءامصسأأو

ليبصس يف هتمدق امب هيؤنتلأ قحتصست

نأأ صضرعلأ ؤجتنم ربتعأو أذه ،نطؤلأ

نم ثدحيصس امب أابنت دق ينؤميم ديصشر

ل˘م˘ع˘لأ ه˘ن˘م صسب˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لأ ه˘˘صصن لÓ˘˘خ

ا˘ي˘نا˘مز ح˘لا˘صص صصن ه˘نأأو ،ي˘حر˘˘صسم˘˘لأ

اصصؤصصخ ،هصشيعن ام قفو هيلع لمعلل

ام ؤهو ةمقن ىلإأ ةمعنلأ لؤحتت امدنع

تلؤحت يتلأ لÓقتصسلأ ةمعن عم ثدح

.ةمقن ىلإأ صضرعلأ بصسح

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةفاقثلأ رابخأأ3095ددعلا0202 يرفيف80  تبسسلا10
www.akhersaa-dz.com

ةعبطلأ تايلاعف نمسض كراسشملأ ،رمع نب نيدلأ زع هجرخمو ةريجح دوعسسم هفلؤومل «اهذخآأ» ىنعمب «غيواتأأ» صضرع طلسس
صسئاب عقأو ىلع ،ءوسضلأ «هعيزوتو عأدبإلأ» ةيفاقثلأ ةينواعتلأ نع يغيزامألأ حرسسملل ينطولأ يفاقثلأ ناجرهملل11 ـلأ

فنك يف صشيعلأ بغري ةيسصوسصخو عقأو ،مÓحأأ انم لكلف ،لامألأو تاحومطلأ قيقحت نود لوحت يتلأ ،تاقيعملاب لفاح
.اهتواسسقو ةايحلأ بعاسصم فلتخم كلذ لÓخ نم اهجأوم ،اهقيقحت

باعسصلاب ءيلم عقاو يف لامآا قيقحت ىلع رارسصإا«غيواتأا»

وزو يزيتل نوأواقأأ ةيعمج هب تكراسش

ةيدارملا رسصق مامأا موعزم لÓقتسساب ثبع «نوسسذ ناري صسيسسا»

أريبك احاجن ىقلت «حرسسملأ ىلإأ ينذخ يبأأ» ةردابم

«ةريزجلا رارسسأا» ةيحرسسمل ناسضرع
ةبانع حرسسم يف مويلا

يبأأ» ةركف راطإأ يف ةبانعب يبؤجم نيدلأ زع يؤهجلأ حرصسملأ جمرب
«ةريزجلأ رأرصسأأ» ةيحرصسمل نييحرصسم نيصضرع «حرصسملأ ىلإأ ينذخ
ىلع يناثلأو لأوز فصصنلأو ةدحأؤلأ ىلع لوألأ صضرعلأ نؤكيصسو
ة˘حؤ˘ت˘ف˘م حر˘صسم˘لأ بأؤ˘بأأ نؤ˘كت˘صس ثي˘ح ءا˘صسم ف˘صصن˘لأو ة˘ث˘لا˘ث˘لأ
يحرصسملأ صضرعلأ أذه˘ب عا˘ت˘م˘ت˘صسلأ ل˘جأأ ن˘م «ةءأر˘ب˘لأ«و لا˘ف˘طأÓ˘ل
ةدكيكصس ةيلؤل ةيفاقثلأ ةمصسبلأ ةيعمج جاتنإأ نم لمعلأو ،زيمملأ

ءاميصش نم لك ليثمتلأ يف كراصشو دمحم نب دأؤؤف هجاتنإأ ريدمو
نيدلأ فيصس ،يرأؤن نيدلأ نيز ،طبأرمل دمحم ،بصصاغ نميأأ ،صشرطل
نب ءامصسأأ ايفأرغيرؤك ،دمحأأ نب ىدهلأ رؤن جأرخإأو فيلأات ،يديزؤب
ةمدقملأ ةيحرصسملأ صضورعلأ فرعتو ،ةؤلكؤب صسيقلب صسبÓمو دمحأأ
أريبك أرؤصضح تبصسلأ مايأأ يبؤجم نيدلأ زع يؤهجلأ حرصسملأ يف
أاجلت يذلأ ءاصضفلأ حرصسملأ حبصصأأ ثيح لافطألأو تÓئاعلل أريفغو
حرصسملأ ريدم بحرو ،عؤبصسألأ ةياهن ةلطع يف ةبانع يف ةءأربلأ هيلإأ
.ةؤقب رؤصضحلل مهاعدو تÓئاعلاب فورعم نب قحلأ دبع نانفلأ
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«غيواتأأ» صصن بتاك ةريجح دوعسسم

رييغتلل ةلواحم يف هنم ابناج تسسمل اهنكل ،كارحلا لبق تناك صصنلا ةباتك
يذلأ عصضؤلأ نم ابناج صسمي هصصن نأ ،هيف صسيئرلأ رودلل هئأدأو «غيواتأ» لمعب هتكراصشم صشماه ىلع ةعاصس رخآل ةريجح دؤعصسم «غيواتأأ» صصن فلؤؤم حرصص
،ميركلأ صشيعلأو ريبعتلأ ةيرح لÓخ نم ،لصضفأ ملح ىلإأ جورخلأو رييغتلأ فدهلأ ناك ةلحرملأ كلت يف نكل ،كأرحلأ لبق هبتك دق ناك صصنلأ نأ مغر ،دÓبلأ هتصشاع
تأردقلأو يداملأ بناجلأ نايغطو ةيزيجعتلأ طورصشلأ اهنم بابصسألأ ديدع هيلع تغط نأأ دعب عيمجلل حاتم ريغ تاب يذلأ بحلأ يف ىتح نيديقم انحبصصأ اننأأ ذأ

تءاج نأأ ىلإأ ،ةبصشخلأ ىلع هيؤتحي نم رظتني يقبو،5102 ةنصس ذنم صصنلأ ةباتك ىلإأ مه دق هنأأو ،هاجلأو لاملاب صساقي ءيصش ىلإأ صساصسحأ نم لؤحتيل ةيلاملأ
يف اصصؤصصخ ،هتايح يف ناصسنإلأ هجأؤت يتلأ ليقأرعلأو باعصصلأ فلتخم ىلإأ قرطتلأ هصصن لÓخ نم دأرأ هنأأ ،ةيلاحلأ هتعبط يف ناجرهملأ يف ةكراصشملأ ةصصرف
فقت نايحألأ صضعب يف هنأأ زربي نأأ دأرأأ امك ،عمتجملأ يف هئاطعو هتناكم نم للقتو ناصسنإلأ لذت يتلأ ،صصرفلأ ؤؤفاكت مدعو ةيبؤصسحمو ةلاطب ةمزأأ نم انعمتجم
نأؤنع نعو اصسئاب صشيعلأ عقأؤلأ همزلي يذلأ ناصسنإلأ كلذ اهدبكتي بعاتمو ملآأ ىؤصس ،اعفن نايدجي ل رأرصصأو ةميزع هجو يف أزجاح ليقأرعلأو باعصصلأ كلت
هرظن يف ناصسنإأ لكف مÓحلأ قيقحتو ،نطؤلأ لمصشتل ،كلذ ىدعتت لب ،صضرعلاب ىرج امك ةاتفلأ اهب دصصقي ل هنأ ةريجح دكأ «اهذخآأ» ىنعمب «غيواتأأ» صضرعلأ
،نطؤلأ ىلع طاقصسإأ هنأأ ىلإأ ،احؤتفم صصنلأ ىلع ءاقبإلأ دمعت ثدحتملأ تأذ عجرأأو ،عيمجلأ عصسي نطؤلأ كلذ لباقم يف نكل هدحو هل نطؤلأ أذه ذخأاي نأأ بغري
رودلأ ىلإأ عجأر هنأ ةريجح فاصضأ ةفاظنلأ لامع ةئف رايتخأ نعو ،نؤنافو هب نؤصضام لإأ نحن امو هؤوانفأ وأأ هرصسك نكمي لو ،عيمجلل اعصستم احؤتفم ىقبي نطؤلاف
يتلأ ةيرصشبلأ صسؤفنلأو بؤلقلل ةيلخأدلأ ةفاظنلأ ىلع طيحملل ةيجراخلأ ةفاظنلأ يأأ ةنهملأ كلت طاقصسأ هنم ةلواحم يف هب نؤمؤقي يذلأ ليبنلأ لمعلأو ماهلأ
قيقحت نم نكمتلأ نود رخبتت ءاطصسبلأ مÓحأأو لامأأ نيكرات ،ةطلصسلأو هاجلأ باحصصأأ نم طلصستو عصشج مامأأ صصرفلأ ةحاتأ مدعو تأذلأ بحو كلمتلأ اهيلع ىغطي

T°ƒT°É¿.ì.ةميركلأ ةايحلأو رأرقتصسلأ فنك يف صشيعلل مهقؤقح ىندأأ
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نوسصتخم ةذتاسسأاو ةرتاكد اهطسشن /يقاوبلا مأا
نيطسسلفو رئازجلا نم

ينيطضسلفلا بدألا يف يموقلا ينطولا دعبلا
ةفاقثلا رادب ةيبدأا ةمأاوت روحم

تأرشضاحملأ ةعاق نيموي رأدم ىلعو عوبشسألأ ةياهن تنشضتحأ
نيب ةيبدألأ ةمأأوتلأ تايلاعف يقأوبلأ مأاب ركبوب رأون ةفاقثلأ رأدب
داحتأ عر˘فو ي˘قأو˘ب˘لأ مأأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ با˘ت˘كل˘ل ي˘ئلو˘لأ عر˘ف˘لأ
يف ضسأربنلأ ةملكلأ» راعشش تحت رئأزجلاب نيينيطشسلفلأ باتكلأ
ةرهاظت˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ بشسحو » ضسأرو˘لأو ى˘شصقألأ لا˘شضن
يف يموقلأ ينطولأ دعبلأ لوح ءأوشضألأ طلشستشس اهنإاف ةيبدألأ

– يرئأزجلأ رعششلأ يف ةينيطشسلفلأ ةيشضقلأ , ينيطشسلفلأ بدأل
ةيرئأزجلأ امنيشسلأ يف لطبلأ ةروشص , –ةراتخم جذامن يف ةءأرق
نم. رشصاعملأو ثيدحلأ يرئأزجلأ رعششلأ يف ضسدقلأ روشضح ,

نيفورعم ءابدأو ةذتاشسأأ اهاقلأأ يتلأ ةميقلأ تÓخأدملأ لÓخ
ةذاتشسألأ اجنلأ وبأأ نيشسح روتكدلأ ذاتشسألأ لاثمأأ ايبرعو اينطو
نأدمح ىفطشصم ذاتشسألأ, ةليشسملأ ةيلو نم يعيرزلأ ةمÓشس
تاتششلأ يدع ةروتكدلأ ,لجيج رورعج ذفان ضسدنهملأ  ةبانع نم
ةديوه وبأأ هللأ د˘ب˘ع د˘ششن˘م˘لأ ة˘ف˘ل˘ج˘لأ ضشور˘ب نا˘شسحإأ ذا˘ت˘شسألأو
أذه اهجراخو ةيلولأ نم. ءابدأأو ءأرعشش ىلإأ ةفاشضإلاب فيطشس
ناعنك رأدو ئطاششلأ نبأ رأدل باتك ضضرعم ةماقإأ بناج ىلإأ

اهنع تباغ يتلأ ةرهاظتلأ ماتتخأ ىلع نييرئأزجلأ باتكلأ داحتأو
تأداهشش عيزوتب ةفاقثلاب ةينعملأ تاهجلأو ةيلحملأ تاطلشسلأ

GCMªóRgÉQ.نيكراششملأ نيرشضاحملأ ىلع ةمشسوأأو
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ق˘˘˘طا˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘شسم ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع و˘˘˘˘هو
دعشصم لخأد هثأدحأ ترج ،ةيغيزامألاب

أوقتلأ ضصاخششأأ ةشسمخ نيب عمج ،قلاع
ءا˘ششت ثي˘ح ،ة˘م˘كح˘م ي˘˘ف ة˘˘فد˘˘شصلا˘˘ب
ىلإأ اعيمج مهتهجو نوكت نأأ فدشصلأ
ةلباقم لجأل ءاج لك ،عباشسلأ قباطلأ
عاطقنأ نأ ريغ ،ام لكششمل يشضاقلأ
لخأد نيقلاع مهلعج يئابرهكلأ رايتلأ
ضضر˘ع˘لأ تا˘ير˘ج˘م ترأد ن˘يأأ ،م˘˘ل˘˘شسلأ

بحاشصو كنبلاب فظوم مهدحاف ،كانه
لا˘م˘لا˘ب ثد˘ح˘˘ت˘˘ي ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت ع˘˘يرا˘˘ششم
يقت عرو لجر رخألأو ،تأرامثتشسلأو
ةوق لجر مهثلاثو ،نيدلأ مشساب ثدحتي
،ايئاشضق قوبشسم وهف مهعبأر امأأ ،ةمهو
ةبوقع ىشضقو نجشسلأ لخدأأ هنأأ نيبت
ةيوشسنلأ ة˘ي˘شصخ˘ششلأ ا˘مأأ ،ا˘ه˘فر˘ت˘ق˘ي م˘ل
،ةطيشسب ةيفحشص يهف مهنيب تناك يتلأ
نيزرابلأ نييمÓعإلأ نم اهنأاب رهاظتت
لشصاحلأ رأوح˘لأ لÓ˘خو ،نأد˘ي˘م˘لأ ي˘ف
ى˘لإأ م˘ه˘ئ˘ي˘ج˘م با˘ب˘˘شسأأ لو˘˘ح م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
نأأ نيبتي ،يشضاقلأ ةلبا˘ق˘م˘ل ة˘م˘كح˘م˘لأ
ى˘˘تأأ د˘˘ق ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لأ قو˘˘ب˘˘شسم˘˘˘لأ كلذ
ئربت ق˘ئا˘ثو م˘يد˘ق˘ت ل˘جأل ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل
هتلوا˘ح˘م ءا˘ن˘ثأأو ،ة˘م˘ه˘ت˘لأ ن˘م ه˘ت˘حا˘شس
ةمكحملاب هدجأوت ببشس نع حاشصفإلأ

ةريخألأ هذه نأأ نيبت قئاثولل هجأرخإأو
نأدجأوتم ،نأرخأأ ناشصخشش اهيف طروت
رخألأو يكنبلأ امهدحأأ دعشصملاب هعم

كلت تبثت ثيح ،يقتلأ نيدتملأ لجرلأ
ضسÓتخأ ةيلمع يف دي امهل نأأ قئاثولأ

ل˘ت˘ق ى˘لإأ ي˘كن˘ب˘لا˘ب ع˘فد˘ي ا˘م ،ة˘قر˘شسو

اهدعب ،ة˘ح˘ي˘شضف˘لأ بن˘ج˘ت˘ل قو˘ب˘شسم˘لأ
ة˘ق˘ي˘ق˘ح ى˘ل˘ع ر˘ت˘شست˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘لأ رر˘ق˘˘ي
جرخملأ انب لحريل ،ةبكترملأ ةميرجلأ

ىلإأ هشضرع لÓخ نم اشسينيشسام يبدح»
نع امامت ةرياغم ةئيب يف ،رخأ دهششم
ةعبرألأ نولثمم˘لأ ط˘ق˘شسي ن˘يأأ ،ع˘قأو˘لأ

،رخأأ ملاع يف مهشسفنأأ أودجيل نوقبتملأ

دنع ،مهنع نوفلتخي ضصاخششأأ طشسو

هفده ،دحأأ هدنع ملظي ل لداع ضضاق

،اعيمج مهل عمتشسي ذأ ،ةلأدعلأ قيقحت

،ه˘ت˘ل˘كا˘شش ى˘ل˘ع ة˘˘شصق˘˘لأ يور˘˘ي ل˘˘كف

يذلأ ،دهاجملأ يوقلأ لجرلأ ءانثتشساب

،ةلأدعلأو ةأوا˘شسم˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف بغر

نيمهتملأ ة˘ب˘قا˘ع˘م˘ب ي˘شضا˘ق˘لأ ق˘ط˘ن˘ي˘ل

اقفأرم ريخألأ أذه نم ذختيو نيرخألأ

اميف دهششملأ انب دوعيل ،هل أدعاشسمو

طوبهب تهتنأ يتلأ ةقيقحلأ ىلإأ دعب

تايشصخششلأ ع˘ي˘م˘ج تو˘مو د˘ع˘شصم˘لأ

لخدم دنع ناك يذلأ نمألأ لجر أدع

ريدج.عيمجلأ ةافو فششتكيو ،ةمكحملأ

ل˘م˘ع ضضر˘ع˘لأ أذ˘ه ق˘ب˘شس ه˘نأأ ر˘كذ˘˘لا˘˘ب

ر˘م˘ع ةد˘ل˘ب نو˘ن˘ف˘ل˘ل ة˘حأو˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘˘ل

نأو˘ن˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘يلو ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ

ي˘ت˘˘لأ ،«نأرود» ى˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب «ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘يأ»

ه˘ب˘ت˘ك ضصن ن˘ع ةا˘ي˘ح˘لأ ة˘مأود ضسكع˘ت

جأر˘خأو ،ي˘ثرا˘ح˘لأ م˘ي˘هأر˘بإأ يدو˘ع˘شسلأ

جلاع ضضرع وهو ،فيطللأ دبع ةوششغ

«ةرق˘ح˘لأ» ةر˘ها˘ظ جر˘خ˘م˘لأ ه˘لÓ˘خ ن˘م

تائ˘ف ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لأ

،ط˘ب˘شضلا˘ب ا˘هد˘يد˘ح˘ت نود ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لأ

بجوتي ،ةمأود نع ةرابع هبشسح ةايحلاف

مأرتحلأ هدوشسي وج يف اهيف ايحن نأأ

هئامتنأ نع رظنلأ ضضغب ،رخلأ لبقتو

.هتناكم وأأ

لدعÓلا نمز يف ةلادعلل قيبطتو ةقيقحلا نع فضشكلل فقوت ةظحل «70 ضسيو قانأا»
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قا˘نأأ» ضضر˘ع جر˘خ˘˘م ف˘˘ششك

ي˘˘˘بد˘˘˘˘ح با˘˘˘˘ششلأ «70 ضس˘˘˘˘˘يو
يحرشسملأ لمعلأ نأ ،اشسينيشسام
ة˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘يأل ا˘˘شسير˘˘كت ءا˘˘ج
ل˘جأأ ن˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لأ و˘ح˘ن ةد˘يد˘ج
نع فششكلأو ،ةلأد˘ع˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ن˘م ل˘ك ة˘ب˘شسا˘ح˘˘مو ،ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألأ
ام˘ه˘م مر˘ج با˘كترأ ي˘ف طرو˘ت

ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘˘هو ،ه˘˘ت˘˘جرد تنا˘˘ك
ضضرعلأ تايرجم نمشض عرتخي

روهمجلأ تل˘ع˘ج ،ةر˘يا˘غ˘م ةا˘ي˘ح
نأ نود رخأل ضضرع نم لقتني
كلذ لÓخ نم أد˘م˘ت˘ع˘م ،ر˘ع˘ششي

يف امهجمد نينثأ نيشضرع ىلع

ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘˘ع˘˘˘جو د˘˘˘حأو ضضر˘˘˘ع
هشسفن روهمجلأ دجيل نيدهششم
ضضرعلأ ىلإأ عجر دق ةياهنلأ يف
بيغت اعقأو ضسكعي يذلأ لوألأ
ةقحلأ ةلأدعلأ هلباقي ،ةلأدعلأ هيف
مجرت يذلأ يناثلأ دهششملأ يف
ا˘ن˘ي˘ف يأأ بغر˘ي ة˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م ةا˘˘ي˘˘ح
ر˘يد˘ج أذ˘ه .ا˘ه˘ف˘ن˘ك ي˘ف ضشي˘ع˘لأ
كرا˘شش د˘ق جر˘خ˘م˘لأ نأأ ر˘كذ˘لا˘˘ب
ن˘م˘شض ا˘ي˘لأو˘ت ة˘ع˘بأر˘لأ ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘فا˘ق˘ث˘لأ نا˘جر˘ه˘م˘لأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف
،يغيزا˘مألأ حر˘شسم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ

لÓخ جأرخإأ نشسحأأ ةزئاج لانو

ضضرع نع هنم90 ـلأ ةعبطلأ
حرشص ام بشسحو ،«يهيإأ ثمأ»
هل عيجششت جيوتتلأ كلذ نإاف ،هب

لاجم يف هرأوششم ةلشصأوم يف
،ة˘˘ي˘˘حر˘˘شسم˘˘لأ لا˘˘م˘˘علأ جأر˘˘خأ

قا˘˘ي˘˘˘شسلأ تأذ ي˘˘˘ف أر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
يقÓتلل بحر ءاشضف ناجرهملأ

قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب كا˘˘˘˘كت˘˘˘˘حلأو
تأر˘ب˘خ˘لأ لدا˘ب˘تو ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لأ

،ه˘ل ف˘شسأا˘ت ا˘˘م و˘˘هو ،را˘˘كفلأو
ءا˘ق˘بو تا˘ششقا˘ن˘م˘لأ ءا˘غ˘لإأ ءأر˘˘ج
،ةرهاظتلأ ماتتخأ ةياغ ىلإأ قرفلأ

ضضورعلأ يمدقم لعج ام وهو
ة˘ي˘با˘ج˘يإلأ طا˘ق˘ن˘لأ نو˘فر˘ع˘ي ل
تاهيجوتلل مهيقلتو ة˘ي˘ب˘ل˘شسلأو
فلتخم كرأدت اهنأاشش نم يتلأ
لامعألأ يف ضصئاقنلأو ءاطخألأ
قايشسلأ تأذ يف ايعأد ،ةمداقلأ
مهشسأأر ىل˘عو ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ

ناجرهملأ ءاطعإأ ةفاقثلأ ةريزو
ءاقترلأو هب ضضوهنلل ايدام هقح
ةيقأر لامعأل أر˘ب˘ن˘م نو˘كي˘ل ه˘ب
اعي˘ج˘ششت ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا˘ب ة˘ق˘طا˘ن

بناجلأ أذه يف ةلشصأوملأ ىلع
ديحولأ ناجرهملأ هنأأو اشصوشصخ
هبشسح بجوتشسي ام وهو اينطو
ام ريظن معدلأ نم ديزملأ هحنم
ءا˘ق˘ترأ ن˘م ه˘مد˘ق˘ي ا˘˘مو ه˘˘مد˘˘ق
أد˘˘ه˘˘ششت˘˘شسم ،ع˘˘بأر˘˘˘لأ ن˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
نيذلأ نييحرشسم˘لأ ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا˘ب
قرفب أوكتحأ ناجرهملأ لشضفبو
قطانم فلتخم نم ةمداق ىرخأأ
لامعأأ نوجتني مهلعجو نطولأ
تأر˘ي˘غ˘ت˘م˘لأ ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لأ ضضغ˘ب
.اهيلأ أومتني نأأ اهنونقتي يتلأ

:اسسينيسسام يبدح «70 ضسيو قانأا» ضضرع جرخم

لضضفأا عقاول ةرياغم ةيجولويديا نع ضضرعلا لÓخ نم ثحبن

ىلع لسضفألا قيقحت يف امود بغرت يتلا ،ةيرسشبلا ضسفنلا عجسشو طلسستلا ببسسب ،اهتبكترا يتلا ،ةئيطخلا ىلع اهتبسساحمو تاذلا ضضاقيإل ةلواحم يف ،نمزلا نم ةهربل ةايحلا انب فقوتت دق
هسسكع ام وهو ،اهيف دولخلاب انمؤوم ،ةيويندلا ةايحلا ناسسنإلا مه حبسصيو ،يناسسنإلا ريمسضلا بيغي امدنع ،داسسفلا نايغطو عسضولا مزأات نم ديزي ام وهو ،ةلادعلا ققحتت نأا نود ،رخآلا باسسح

.يوهجلا وزو يزيت حرسسمل يبوهوم دمحم هفلؤومو اسسينيسسام يبدح هجرخمل ،«عباسسلا قباطلا» ىنعمب «70 ضسيو قانأا» ضضرع
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تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ،مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘ششع ىر˘˘˘ج˘˘˘ت
ة˘ط˘بار˘لا ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م71 ة˘لو˘ج˘˘لا
فرعتشس يتلاو ،ىلوألا ةفرتحملا

مامأا ةرك˘شسب دا˘ح˘تإا ةارا˘ب˘م ل˘ي˘جأا˘ت
،ادغ بعليشس يذلا لئابقلا ةبيبشش
ةيدو˘لو˘م ةارا˘ب˘م ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف
ىلإا وداراب كيت˘ي˘ل˘تأا ما˘مأا ر˘ئاز˘ج˘لا

ة˘˘˘كرا˘˘˘˘ششم بب˘˘˘˘شسب ق˘˘˘˘حل د˘˘˘˘عو˘˘˘˘م
د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م““ سسأا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف ““د˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا““
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأÓ˘˘˘ل ““سسما˘˘˘خ˘˘˘˘لا
بابشش دئارلا حمطيو اذه ،ةلطبلا

،داز˘لا ل˘ما˘ك˘ب ةدو˘ع˘لا ىلإا دادزو˘˘ل˘˘ب
مجنلا ةاقÓمل ةرقم ىلإا هلقنت نم
ي˘ف زو˘ف˘لا لدا˘ع˘ي ثي˘ح ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ةبشسنلاب طاقن تشس ةارابملا هذه
نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا Ó˘˘˘ك˘˘˘ل
،ةنيابتم فادهأاب يرجت ةارابملا

ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘ت ““ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا““ نأا ثي˘˘˘ح
ق˘ي˘م˘ع˘ت ل˘جأا ن˘م زو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ة˘يدو˘لو˘م ا˘ه˘ي˘ق˘حÓ˘˘م ن˘˘ع قرا˘˘ف˘˘لا
،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ششو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

،يدا˘ير˘لا ا˘هز˘كر˘م ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
سضرألا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصأا ىع˘˘˘˘شسي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف
ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘تو را˘˘˘شصت˘˘˘نلا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل

ن˘˘م˘˘شض ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ظو˘˘˘ظ˘˘˘ح
د˘ع˘ب ا˘˘شصو˘˘شصخ ،را˘˘ب˘˘ك˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح

فلششلا نم هب اوداع يذلا لداعتلا
نوكيشس امك .ةطرافلا ةلوجلا يف
احرشسم نارهوب ةنابز دمحأا بعلم
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘م˘˘ق˘˘لا ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو ه˘ف˘ي˘شضو ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
سسماخلا زكرملا نامشساقتي ناذللا

ثيح ،امهÓكل ةطقن32 ديشصرب
ىلع لوشصحلا قيرف لك فدهتشسي
ه˘ل ح˘م˘˘شست ي˘˘ت˘˘لا ثÓ˘˘ث˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

،دحاو ر˘ج˘ح˘ب ن˘يرو˘ف˘شصع بر˘شضب
تاذ ي˘ف ه˘شسفا˘ن˘م ة˘حازإا ة˘ه˘ج ن˘م
يف ءاقترلا ىلإا ةفاشضإلاب زكرملا
لا˘ح ي˘ف ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا بي˘˘تر˘˘ت م˘˘ل˘˘شس
بحا˘˘شص ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا ر˘˘ث˘˘ع˘˘˘ت

فيشضتشسيشس يذلاو ،عبارلا زكرملا
ي˘ه ةارا˘ب˘م ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش
،ة˘لو˘ج˘لا هذ˘ه ة˘م˘ق د˘ع˘˘ت ىر˘˘خألا
بب˘شسب رو˘ه˘م˘ج˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف ن˘˘ك˘˘ل
ءا˘ن˘˘بأا ىل˘˘ع ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسم˘˘لا ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘قرو˘˘لا ي˘˘هو ،““ةرا˘˘ط˘˘شسو˘˘شس““

نم ““رفانشسلا““ ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسل ح˘م˘ط˘ي
ىلع لداعتلا وأا زوفلاب ةدوعلا لجأا
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ىلإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ،ل˘˘˘قألا

ا˘˘˘هد˘˘˘ه˘˘˘ششي يذ˘˘˘لا قا˘˘˘هرإلا ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح
م˘ه˘˘شضو˘˘خ ءار˘˘ج ،دا˘˘ح˘˘تإلا داد˘˘ع˘˘ت
فرظ ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل
يلهأا هتهج نم .نيلماك نيعوبشسأا

ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسي ،ج˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب جر˘˘˘˘ب
ءاقل يف ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تإا ه˘شسفا˘ن˘م
تاءا˘ق˘ل زر˘˘بأا ن˘˘م د˘˘ع˘˘ي ر˘˘خآلا و˘˘ه

بع˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘شس ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه
،عو˘ن˘م˘م أا˘ط˘خ˘˘لا را˘˘ع˘˘ششب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

نيذلا فويشضلل ةبشسنلاب اشصوشصخ
ثÓثلا طا˘ق˘ن˘لا د˘شصح˘ل نو˘ع˘ل˘ط˘ت˘ي
سسفن يف ““ةيجياربلا»ـب قاحتللاو
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ف˘ي˘شضت˘شسي ا˘م˘ك .ز˘كر˘˘م˘˘لا
،ةليلم نيع لمأا هشسفانم ةرواشسلا

لو ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا ىل˘˘ع ه˘˘ن˘˘ي˘˘عو
ن˘˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ،كلذ ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
باب حتفو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ه˘ب˘ي˘تر˘ت
ز˘˘˘كار˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘حأا ىل˘˘˘ع سسفا˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا سضو˘˘خ˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘م˘ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘شسو˘م˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا

ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع ““ما˘˘˘˘˘شصل““ ثح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي
هظوظح زيزعتل ةيباجيإا ةجيتنب
.رابكلا ةري˘ظ˘ح ن˘م˘شض ءا˘ق˘ب˘لا ي˘ف

ىلع ،بيترتلا ةرخؤوم نوكتشس امك
ن˘ي˘شسح ر˘˘شصن ءا˘˘ق˘˘ل ءار˘˘جإا د˘˘عو˘˘م
ل ثيح ،ف˘ل˘ششلا ي˘ب˘م˘لوأا ه˘ف˘ي˘شضو
قيقحت ىوشس ناقيرفلا Óكل ليدب
نورداغي مه˘ل˘ع˘ج˘ي يذ˘لا را˘شصت˘نلا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

بيتر˘ت م˘ل˘شس ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف نود˘جاو˘ت˘ي
ناديملا ةيلشضفأا نأا مغر ،ةلوطبلا

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصم˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘ه رو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو
يب˘عل ة˘م˘يز˘ع نأا لإا ““ة˘ير˘شصن˘لا““
دازلا ل˘ما˘ك˘ب ةدو˘ع˘لا ي˘ف ةوا˘ف˘ل˘ششلا

ر˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘ت كراد˘˘˘تو ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ما˘مأا ة˘ق˘با˘شسلا ة˘لو˘ج˘لا

كلذ نأاو ا˘˘شصو˘˘˘شصخ ،ىو˘˘˘قأا ود˘˘˘ب˘˘˘ت
لخاد تاماشسقنا ثودح يف ببشست
نيبلاطُم مهلعجي ام وهو ،قيرفلا

ءود˘ه˘لا ةدا˘عإل ر˘شصن˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ب
.تيبلا لخاد

:جمانربلا
فلششلا يبملوأا – ياد نيشسح رشصن

دادزولب بابشش – ةرقم مجن
داحتإا – جيريرعوب جرب يلهأا

سسابعلب
ةنيطنشسق بابشش – ةمشصاعلا داحتإا

.(روهمج نودب)
ةليلم نيع لمأا – ةرواشسلا ةبيبشش

فيطشس قافو – نارهو ةيدولوم
لئابقلا ةبيبشش – ةركشسب داحتإا

(روهمج نودب ،ادغ ىرجي)
كيتيلتأا – رئازجلا ةيدولوم
دعومل هليجأات مت) وداراب

.(قحل

نويل كيبملوأا ةهجاوم يف هدرط بقع

 سين يف هتناكم عييضتب ددهمو نيءاقلب بقاعي سانو
بعÓلا نأاب ،مدقلا ةركل ةيشسنرفلا ةطبارلا تنلعأاو ،نيذفان نيءاقلب هتبقاعم ررقت امدعب ،ايلاغ نويل كيبملوأا مامأا سسين هيدان ةارابم لÓخ هدرطو هتزفرن نمث ،سسانوأا مدآا يرئازجلا يلودلا بعÓلا عفد

ىقلتي هلعج ام ،سسفانملا قيرفلا يبعل دحا عم هراجشش دعب كلذو ،ةيشضاملا ةلوجلا يف نويل يدان مامأا ةجذاشس ةقيرطب هدرط ةجيتن ،نيئاقل لÓخ بعللا نم عونمم ةيرحشسلا مدقلا بحاشص يرئازجلا
تيب ىلا ةدوعلا نم رثكأا بارتقلاو ،دوهعملا هاوتشسم عاجرتشسل هقيرط يف ناك رئاطلا حانجلا نأاو ةشصاخ ،ةرملاب بشسانم ريغ تقو يف ةبوقعلا هذه يتأاتو ،درطيو ،ةارابملا يف ةيناثلا ءارفشصلا ةقاطبلا

يذلاو32 ةلوجلا باشسحل سسمير داتشس هفيشضم ماما سسين هقيرف عمج يذلا يشضاملا ءاعبرألا ءاقل نع سسانو مدا باغ دقو اذه ،ةيمهألا ةياغ يف نوكتشس يتلا لبقملا سسرام رهشش ديعاوم لبق ةشصاخ بختنملا
لقنتلا عم انمازت لبقملا تبشسلا نم ةيادب ةدوعلل ازهاج نوكيل ،مين كيبملوا هفيشضو سسين نيب42 ةلوجلا ءاقل نع بايغلاب مويلا هتبوقع يرئازجلا بعÓلا ذفنتشسي نا رظتني امك،1 –1 لداعتلاب ىهتنا

نم سسين بردم هجرخي ل نا لما ىلع ،اهل سضرعت يتلا تاداقتنإلا ىلع درلاو ،ارييف كيرتاب ةليكششت يف هتناكم عاجرتشسا لبق ،ديدج نم راظتنلاب ابلاطم ،دعاشصلا رشضخلا مجن نوكيشسو ،زولوت ىلا
ديلو.ف.نويل ءاقل يف سشئاطلا هفرشصت دعب لماك لكششب هتاباشسح

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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 داصح
ةضايرلا

(81 ةلوجلا) ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا

هـــقحلمو دـــئارلل بـــعسص لـــقنت

ءا˘ق˘ل مو˘ي˘لا جر˘ير˘عو˘ب جر˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب توا02 بعلم نشضت˘ح˘ي

اينم نيذللا سسابعلب داحتا هفيشضو يلحملا يلهألا نيحيرجلا

قيرف لك ىلع متحي يذلا رملا ةيشضاملا ةلوجلا يف ةراشسخلاب

ثاد˘˘حل كلذو ،مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘شش ع˘˘˘فر˘˘˘ي نا

بيترت ملشس ي˘ف ر˘ث˘كا مد˘ق˘ت˘لا ة˘لوا˘ح˘مو ،را˘شصنألا ع˘م ح˘لا˘شصت˘لا

نلعأا ،ىرخأا ةهج نم ،رطخلا قطانم نع داعتبلاو ةيدنألا

،جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘هأا يدا˘˘ن ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر ،يدا˘˘م˘˘ح ن˘˘˘ب سسي˘˘˘نأا

ةرظتنملا ،سسابعلب دا˘ح˘تا ةارا˘ب˘م د˘ع˘ب ،ه˘ب˘شصن˘م ن˘م ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا

حتف ،سشامر سساوحلا ،يواهلا يدانلا سسيئر سضفر ببشسب مويلا

لوا ،ةيفحشص ةودن لÓخ يدامح نب لاقو ،ةكرششلا لام سسأار

ع˘فرو ،ة˘كر˘ششلا لا˘م سسأار ح˘ت˘˘ف قر˘˘ط˘˘لا ىت˘˘ششب ا˘˘ن˘˘لوا˘˘ح““ :سسما

يف عوقولا ىدافتنل ةئاملاب05 نم رثكأا ىلإا يدانلا يف انتشصح

هرابتعاب ةقفاوملا سضفري يواهلا يدانلا سسيئر نأا لإا ،ةمزأا

حتفل ه˘ت˘ق˘فاو˘م ا˘ن˘ح˘ن˘م سساو˘ح˘لا““ :فا˘شضأاو ،““ة˘ي˘ب˘ل˘غألا بحا˘شص

تاديدهت هيقلت ايعدم نآلا سضفري هنكل ،ةكرششلا لام سسأار

ة˘كر˘ششل˘ل يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ة˘شصح ن˘ع ه˘لزا˘ن˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا˘˘ب

ل نكلو ،قيرفلا ةمدخل انه انأا ةحارشص““ :لشصاوو ،““ةفرتحملا

كلتمي يواهلا يدانلا ماد ام ،ةقيرطلا هذهب ةلشصاوملا يننكمي

،““قيرفلا رييشستل رانيد يأا عفدي لو ،مهشسألا نم ةئاملاب27

ةكرششلا لام سسأار حتفب مقن مل نإا ،عيمجلا مامأا اهلوقأا““ :عباتو

،ةاوهلا مشسق ىلإا طوقشسلا نوكيشس يدانلا ريشصم نإاف ،ةفرتحملا

يتلا ةريبكلا نويدلا ءارج ةيشضايرلا ةكرششلا سسÓفإا ببشسب

سسأار ىلع ةلشصاوملا انرر˘ق““ :م˘ت˘خو ،““م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م04 تغلب
بتار ددشسأاشس كلذ دعبو ،سسابعلب ةارابم ةياغ ىلإا يدانلا ةرادإا
ا˘ي˘م˘شسر ي˘ت˘لا˘ق˘ت˘شسا مد˘قأا˘شسو ،تد˘عو ا˘م˘ل˘ث˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ن˘˘ير˘˘ه˘˘شش
.““ةارابملا دعب ةرادإلا سسلجمل

سشيعي نودب مويلا ““اباكلا““ هجاوت ““ةركملا»

،سسابع˘ل˘ب دا˘ح˘تا برد˘م ،سشي˘ع˘ي ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع رر˘ق ،ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو
،سسمأا لوأا ،قيرفلا بيرد˘ت ن˘م ع˘قو˘ت˘م ر˘ي˘غ ل˘ك˘ششب ة˘لا˘ق˘ت˘شسلا

ي˘براد ي˘ف ةرا˘شسخ˘لا بق˘ع ،ة˘عذل تادا˘ق˘ت˘نل ه˘شضر˘ع˘˘ت بب˘˘شسب

هلوخدب تاءاعدا دوجوو،(2-1) نارهو ةيدولوم مامأا ،برغلا
طو˘غ˘شض ن˘م سشي˘ع˘ي ىنا˘عو ،ن˘˘ير˘˘ي˘˘شسم˘˘لا سضع˘˘ب ع˘˘م فÓ˘˘خ ي˘˘ف
يف قيرفلا جئاتن عجارت ببشسب ،ةيشضاملا ةرتفلا يف ةديازتم
ة˘مزأا بب˘شسب ،ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘تاو˘˘م˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا با˘˘ي˘˘غو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
سسلجم نم معدلل هراقتفاب رعششي هلعج ام وهو ،تاقحتشسملا
ىلع قفاو ي˘شسا˘ب˘ع˘ل˘ب˘لا يدا˘ن˘لا ةرادإا سسل˘ج˘م نأا˘ب م˘ل˘عو ،ةرادإلا

ةدايقل ،ديدج بردم نع ثحبلا ةمهم رششابو ،سشيعي ليحر
عبار سشيعي ربتعيو ،مشسوملا ةياهن ىتح قيرفلل ينفلا زاهجلا

لك دعب ،مشسوملا اذه سسابعلب داحتا بيردت نم ليقتشسي بردم
،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ز˘ي˘بو˘ل ن˘ي˘كاو˘خ ي˘نا˘ب˘شسإلاو ،نا˘˘شسي˘˘ت˘˘فإا سسنو˘˘ي ن˘˘م
.ةطارعوب ديششرو
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(71 ةلوجلا) ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلا

نارهو يف ةـــجرفلاو ةـــنيطنسسق يف ةـــمقلا

9102ê.fé«Ö

يبملوأا ،ةيناث˘لا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا د˘ئار ع˘ل˘ط˘ت˘ي

لÓ˘خ ،مو˘ي˘لا ة˘ي˘ششع ،ة˘ط˘ق˘ن53 دي˘شصر˘ب ة˘يد˘م˘لا
مشسرب ،ةيلحملا ةيدولوملا ةاقÓمل ةياجب ىلإا هلقنت

دازلا لماكب ةدوعلا ىلإا ،ةلوطبلا نم81ـلا ةلوجلا
رابتعاب ،ةلهشس نوكت نل ةمهملا نأا مغر ،كانه نم
لو˘شصح˘لا ا˘شضيأا م˘ه نو˘فد˘ه˘ت˘شسي سضرألا با˘˘ح˘˘شصأا نأا

مهظوظح نع عافدلا لجأا نم ثÓثلا طاقنلا ىلع
ءانبأا هيف لمأاي يذلا تقولا يف ،ءاقبلا قيقحت يف

دادو ق˘حÓ˘م˘لا ر˘ث˘ع˘تو زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ““ير˘ط˘ي˘ت˘˘لا““
رطاخملاب فوفحم لقنت يف نوكيشس يذلا ،ناشسملت
ح˘م˘ط˘ي ذإا ،ي˘ل˘ح˘م˘لا ل˘مألا ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل ةدا˘˘ع˘˘شسو˘˘ب ىلإا
طاقنلاب رفظلل كانه ىلإا مهتلحر يف ““نيينايزلا““
ءاقب˘لاو د˘ئار˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘شست ي˘ت˘لا ثÓ˘ث˘لا

ىلإا دو˘ع˘شصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ن˘ي˘ح˘˘ششر˘˘م˘˘لا ة˘˘ب˘˘كو˘˘ك ن˘˘م˘˘شض
،ا˘م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف را˘ب˘ك˘لا ةر˘ي˘˘ظ˘˘ح

عيرشس ،ةطق˘ن82 ديشصرب ثلاث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ب˘حا˘شص
ىلع ةلهشس امهتمهم نوكت نل ،ءاعبرألا لمأاو نازيلغ

جراخ بعشص ني˘نا˘ح˘ت˘ما نا˘شضو˘خ˘ي˘شس ثي˘ح ،قÓ˘طإلا
يذلاو ،سشارحلا داحتإا ىلإا لوألا لقنتي ذإا ،رايدلا

يناثلا يقÓ˘ي ا˘م˘ي˘ف ،طو˘ق˘شسلا يدا˘ف˘ت ل˘جأل عرا˘شصي
ح˘م˘ط˘يو ةو˘ق˘ب د˘ئا˘ع˘لا ر˘ي˘خألا اذ˘ه ،ة˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تإا

رجحب نيروفشصع بر˘شضو دو˘ع˘شصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل هرود˘ب
اهتراج ،ةدكي˘ك˘شس ة˘ب˘ي˘ب˘شش ف˘ي˘شضت˘شست˘شس ا˘م˘ك .د˘حاو
ة˘فا˘˘ك ىل˘˘ع حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ي˘˘براد ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
رو˘ه˘م˘ج˘لاو ناد˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘شضفأا م˘˘غر ،تلا˘˘م˘˘ت˘˘حلا
بورخلا ةيعمج لبقتشسي ،لباقملاب .““اداكيشسورلا»ـل

ن˘م ،قر˘ششلا ي˘براد ي˘ف ا˘˘شضيأا تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد هرا˘˘ج
ءارجإا دعوم ىلع ،يرئازجلا برغلا نوكيشس ،هتهج

ي˘ب˘م˘لوأا ه˘ف˘ي˘شضو ةد˘ي˘ع˘شس ة˘يدو˘لو˘م ن˘ي˘ب يو˘ق ءا˘˘ق˘˘ل
ه˘شسفا˘ن˘م نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج ه˘جاو˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،و˘˘يزرأا
ذإا ،ةنيابتم فادهأاب ءاقل يف ،ةياجب ةبيبشش فيشضلا

عراشصي اميف ،دو˘ع˘شصلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع لوألا سسفا˘ن˘ت˘ي

.ءاقبلا قيقحت لجأل يناثلا
:تايرابملا جمانرب

ةياجب ةبيبشش – نارهو ةيعمج
ويزرأا يبملوا – ةديعشس ةيدولوم

ةملعلا ةيدولوم – ةدكيكشس ةبيبشش

نازيلغ عيرشس – سشارحلا داحتإا
ءاعبرألا لمأا – ةبانع داحتإا

ةيدملا يبملوأا – ةياجب ةيدولوم
تنانجات عافد – بورخلا ةيعمج

.ناشسملت دادو – ةداعشسوب لمأا

احرشسم5591 توأا02 بعلم مويلا ةيششع نوكيشس
قيرف سضرألا باح˘شصأا ا˘ه˘ط˘ششن˘ي يذ˘لا قر˘ششلا ة˘م˘ق˘ل
لقثملا ةملعلا ة˘يدو˘لو˘م ه˘ف˘ي˘شضو ةد˘ك˘ي˘ك˘شس ة˘ب˘ي˘ب˘شش
برد˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘شسنإا˘˘˘ب تف˘˘˘شصع ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ل˘˘˘كا˘˘˘ششم˘˘˘لا˘˘˘ب
موديقلب سسارحلا بردم نأا امك ديميمح دعاشسملا

بلا˘ط كلذ ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ءي˘ششلا سسف˘ن ي˘ف ر˘ك˘˘ف˘˘ي
ءاوجألا نأا امك ،ةد˘ي˘ع˘شس ة˘ح˘ن˘م ة˘يو˘شست˘ب نو˘ب˘عÓ˘لا
ىلإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ،ةرادإلاو را˘˘شصنألا ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘تو˘˘ت˘˘م˘˘لا
يف رشصانعلا عملأا بيغيشس ثيح ،ةرثؤوملا تابايغلا

،تابيردتلا عطاق يذلا ةجوخ نب سسراحلا ةروشص
نأاششب يئاهنلا اهمكح ةي˘شضا˘ير˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م˘لا راد˘شصإاو
يرو˘شصن˘م لدا˘ع ق˘با˘شسلا د˘عا˘شسم˘لا برد˘م˘لا ة˘˘ي˘˘شضق

نويلم48 هرد˘ق سضيو˘ع˘ت˘ب ه˘تدا˘ف˘ت˘شسا˘ب ي˘شضا˘˘ق˘˘لاو
ل˘˘م˘˘ت˘˘ك˘˘م˘˘لا سسا˘˘م˘˘شسي˘˘ج˘˘لا داد˘˘ع˘˘ت سسك˘˘˘ع ،م˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘شس
˘ما˘مأا ر˘ي˘خألا لدا˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لاو
دن˘م بئا˘غ˘لا نا˘ه˘م˘ل ر˘ي˘مأا د˘ي˘حو˘لا بئا˘غ˘لاو د˘ي˘بار˘لا

ل ناشسيتفإا سسنوي بردملا نأا ىتح باهذلا ةلحرم
ةقلاعلا لكاششملا ءار˘ج ا˘قÓ˘طإا ه˘برد˘ي م˘لو ه˘فر˘ع˘ي

م˘قا˘ط˘لا بلا˘طو اذ˘ه ،يرا˘ط˘˘ي˘˘ق ةرادإا ن˘˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
ةناكم زجحل هريغ ليدب لو زوفلا هيبعل نم ينفلا

نل م˘ه˘لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف كلذ نأاو ة˘شصا˘خ ،مو˘˘يدو˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
اذه لعجت يتلا تايطعملا يهو ةلمتكم ةليكششتلا
تب˘لا˘طو اذ˘ه ،سسفا˘ن˘ت˘لاو ةرا˘ثإلا ي˘ف ة˘م˘˘ق ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
را˘شصنألا ن˘˘م يرا˘˘ط˘˘ي˘˘ق ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب سسا˘˘م˘˘شسي˘˘ج˘˘لا ةرادإا
ديدجلا دفاولا ءÓمز ةدعاشسمل اذهو ةوقب دفاوتلا

لخاد ثÓثلا طاق˘ن˘لا ءا˘ق˘بإل ي˘قوزر˘م ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ
قيلششوب يزمر.مهلقاعم

نارهوب ةنابز دمحا ديهششلا بعلم نشضتحي
ةلوطب˘لا ن˘م71 ةلو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل مو˘ي˘لا ءا˘شسم
ةينارهولا ةيدولوملا نيب ىلوألا ةفرتحملا

راعشش لمحتشس ةارابم يف يفياطشسلا قافولاو
ةلوجلا يف ينارهولا قيرفلا داعو ،ديكأاتلا
ىلع برغلا ي˘براد ن˘م ن˘ي˘م˘ث زو˘ف˘ب ي˘شضا˘م˘لا

امنيب،1 –2 ةجيتنب سسابعلب داحتا باشسح
هفيشض ىلع اقحاشس ازوف دوشسألا رشسنلا ققح

نأاب ينعي امم،1 –3 ةجيتنب ةمشصاعلا داحتا
د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م نا˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شس ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

،ىرخأا ةهج نم ،ةيلاع امروف يف امهدجاوت
،نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م يدا˘˘ن ةرادإا سسل˘˘ج˘˘˘م ما˘˘˘ق
،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘عل ها˘ج˘ت ة˘يز˘ي˘ف˘ح˘ت ةو˘˘ط˘˘خ˘˘ب
يف ةيباجيإا ةجيتن قيقحت يف اوحجن امدعب
مغرو ،سسابعلب داحتا مامأا ةيشضاملا ةارابملا

،يدانلا اهب رمي يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزألا
رتو ىلع بعللا تررق ةيدولوملا ةرادإا نأا لإا
ةأا˘فا˘ك˘˘م فر˘˘شص ي˘˘ف تح˘˘ج˘˘نو ،تاز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ريظن ،بعل لكل ميتنشس نويلم21 اهردق
ةرادإا تد˘˘عو ا˘˘م˘˘ك ،بر˘˘غ˘˘لا ي˘˘˘براد˘˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ير˘غ˘م ةأا˘فا˘ك˘م فر˘شصب ،ي˘˘نار˘˘هو˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
يف مهزو˘ف لا˘ح ،ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
،فيطشس قافو مامأا مويلا ةرظتنملا ةارابملا
تفلخو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ار˘خؤو˘م ةو˘ق˘ب د˘ئا˘ع˘لا

اريبك احايترا ،ة˘يدو˘لو˘م˘لا ي˘لوؤو˘شسم ةو˘ط˘خ
مهرارشصإا اودكأا نيذلا ،قيرفلا يبعل ىدل

ن˘م د˘يز˘م˘˘لا د˘˘شصحو ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ىل˘˘ع
نيريشسملا لي˘م˘ج در˘ل ،ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

.راشصنألاو
ديلو.ف

بعلم يف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘شش ه˘ف˘ي˘شض لا˘ب˘ق˘ت˘شسل مو˘ي˘لا ءا˘شسم ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف د˘ع˘ت˘شسي

نم يرجتشس يتلا ةارابملا يهو ىلوألا فرتحملا ةلوطبلا نم71 ةلوجلا باشسحل نيغولوب
فيطشس يف ادج ةليقث ةميزهب يشضاملا ءاثÓثلا ءاشسم ةراطشسوشس قيرف ينمو ،روهمج نود
ةليقث ةراشسخب يفÓلا ءاقفر داع ثيح ،ةلوطبلا يف ةيباجيلا هجئاتن ةلشسلشسل ادح تعشضو

ىلع تمشصب دق اهناو اميشسل راشصنألا اهلبقتي مل يتلا ةراشسخلا يهو ،يام8 بعلم نم1 –3
هلابششأا ةمشصاعلا داحتا بردم يريزد لÓب بلاطو ،يناثلا طوششلا يف ةشصاخ قيرفلا رايهنا

حيرشصت يف يريزد لاقو ،فيطشس ءاقل ةياهن دعب ةرششابم يشسشسايشسلا ةارابم يف ريكفتلاب

ةارابملا يف ،مزهني مل تايرابم6 يفف ،ةيباجيإا جئاتن ققح قافولا““ :سسمأا ةينطولا ةعاذإÓل
،““رومألا مامز اوذخأا اهدعبو لوألا فدهلا فيطشس لجشسي نأا لبق قافولا نم نشسحأا انك لكك

مغرلاب ،نيقيرفلا ىلع ةبعشص نوكتشس ةارابملا ،ىرخأا ةارابم يه ةنيطنشسق بابشش““ :فاشضأاو

،““ةرواشسلا ةبيبشش مامأا ةريبك ةارابم اومدق يشسايشسلا ،روهمج نود نوكتشس ةارابملا نأا نم

نا ولو فيطشس قافو ةراشسخ نايشسنو يشسايشسلا مامأا ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ديرن““ :لشصاوو

ةدوعلل ىعشسيشس ثيح ،ةحايشسلا لجا نم مويلا ةمشصاعلا ىلا لقنتي نل ينيطنشسقلا قيرفلا

ةليكششت فرعت نا رظتنملا نمو اذه ،““نيغولوب بعلم نم لداعتلا اهلقا ةيباجيإا ةجيتنب

،نيءاقلب هيلع تطلشس يتلا ةبوقعلل هذافنتشسا دعب حاتفم عيبر اهعفادم ةدوع مويلا ةراطشسوشس

ةريبك ةششاششه نع فششك يذلا قيرفلل يفلخلا طخلل ايوق اعفد يطعي نا هنأاشش نم ام وهو

.ةريخألا فيطشس ةارابم لÓخ

ديلو.ف

يرفيف رهش تايرابم ديعاوم نع فشكت ةطبارلا
ماقتشس يتلا ،ةيلحملا ةلوطبلا ةشسفانم نم ةلبقملا عبرألا تلوجلا تايرابم خيراوت ،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا تددح
مويلا يرجت نا ىلع،61 ةلوجلا تاءاقل ءارجإاب يشضاملا تبشسلا موي ،بايإلا ةلحرم فانئتشسا دعب كلذو ،يلاحلا يرفيف رهشش يف
يدانو رئازجلا ةيدولوم ءاقل لجأات اميف ،دغ مويل اهريخأات دعب لئابقلا ةبيبششو ةركشسب داحتا ةارابم ءانثتشساب،71 ةلوجلا تاءاقل
ةبيبششو رئازجلا ةيدولوم ءاقل ادعام ،يلاحلا يرفيف71 يف ماقتشسف ةرششع ةنماثلا ةلوجلا تاهجاوم امأا ،قحل خيراتل وداراب
لكششب ماقتشس ،رششع عشساتلا عوبشسألا تايرابم نأاب ،يمشسرلا اهعقوم ربع ةطبارلا تدكأا امك ،هتاذ رهششلا نم51 مويل مدقملا ةرواشسلا

بعلم هنشضتحي نأا ررقملاو ،رئازجلا ةيدولومو ةمشصاعلا داحتا نيب ،ريبكلا رئازجلا يبراد اهيف امبو ،يراجلا يرفيف22 موي يمشسر
،يرفيف92 موي02 ةلوجلا تاشسفانم متخت نأا ىلع ،ءاقللا دعوم لبق هحتف ةداعإا لاح يف يبملوألا ةيليوج5 لوا نيغولوب
موي ىلإا امهميدقت مت يتلا ةمشصاعلا داحتا مامأا ةرواشسلا ةبيبشش ةهجاوم ىلإا ةفاشضإلاب ،وداراب يدانو فلششلا يبملوأا ةارابم ءانثتشساب
ىلإا لقنتلا ةمشصاعلا داحتا سضفر امدعب كلذو ،مشسوملا اذه يف يبراد لوأا ةدهاششم ةيرئازجلا ريهامجلا رظتنتو ،هتاذ رهششلا نم72
يف ““افيفلا““ خيراوت نمشض ةهجاوملا هذه تجمرب يتلا ةطبارلا ىلع مهجاجتحل ،باهذلا ءاقل سضوخل يبملوألا ةيليوج5 بعلم
بختنملا ي˘ب˘عل ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ،ي˘فÓ˘لا د˘يؤو˘م ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘لود˘لا ،ه˘ت˘ل˘ي˘ك˘ششت ي˘ف كل˘ت˘م˘ي لÓ˘ب ير˘يزد نأاو ا˘شصو˘شصخ ،ي˘شضا˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
مامأا ةمشصاعلا داحتا ةراشسخ نع تنلعأاو ةوقب تبرشض دق مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل ةعباتلا طابشضنلا ةنجل تناكو ،يركشسعلا

72 ديشصرب يناثلا زكرملا رئازجلا ةيدولوم لتحيو ،ىرخأا طاقن3 قيرفلا ديشصر نم تمشصخ امك،(3-0) ةجيتنب دودللا هميرغ
.ةطقن42 ديشصرب ةعبارلا ةبترملا يف ةمشصاعلا داحتا يتأاي اميف ،ردشصتملا دادزولب بابشش نع طاقن سسمخ قرافبو ةطقن

ديلو.ف

فيطشس قافو – نارهو ةيدولوم

ديكأاتلا راعسشب ةارابم يف قافولاو ةيدولوملا

ةنيطنشسق بابشش – ةمشصاعلا داحتا

فيطسس يف ةيسساقلا هتراسسخ سضيوعتل  ““ةراطسسوسس““

سسابعلب داحتا – جريرعوب جرب يلها

حارــــــجلا ةاوادــــــمل ““ةرــــــكملا““و ““اــــــباكلا““

بعلملا لخاد ديدجلا هقيرف عم دجاوتلا نم هعنمت ةيقيقح ةلكششم ،لئابقلا ةبيبششل ينفلا ريدملا ،ينافلزلا نماي يشسنوتلا هجاوي
مل هنأل ،ءلدبلا دعاقم ىلع سسولجلا هل قحي ل ينافلزلا نإا ،يرئازجلا داحتÓل يشضايرلا ريدملا قيفشش رماع لاقو ،تايرابملا لÓخ

ةراق˘لا ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا بنا˘جألا ن˘ي˘برد˘م˘لا ي˘ف هر˘فاو˘ت بجاو˘لا طر˘ششلا و˘هو ،فا˘ك˘لا ن˘ع ةردا˘شصلا ن˘ي˘برد˘م˘ل˘ل ““أا““ ة˘شصخر ىل˘ع ل˘شصح˘ي
ةبيبشش هقيرف ةرادإا هل قحي ل هنإاف كلذل اعبتو ،ب ةداهشش كلمي ،ينافلزلا““ :قيفشش حشضوأاو ،رئازجلا يف بيردتلا لجأا نم ،ةيقيرفألا
دعاقم ىلع دجاوتلاب هل حمشست ،ينافلزلل ةشصخر يأا حنم هنكمي ل يرئازجلا داحتلا نأا ىلإا قيفشش راششأاو ،““تايرابملا لÓخ لئابقلا
.يعيبط لكششب قيرفلا تابيردت ىلع فرششيشس هنكل ،ءلدبلا

ع سش م

 لئابقلا ةبيبشش

““يرانكلا““ عم ينافلزلا لبقتسسم ددهت ةمزأا

˘مو˘ي˘لا ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسي

91 بع˘ل˘م˘ب اءا˘شسم00:51 ن˘م ة˘ياد˘˘ب

را˘˘طإا ي˘˘ف ءا˘˘ع˘˘برألا ل˘˘مأا6591 يا˘˘˘م

ةلباق˘م ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م81 ةلو˘ج˘لا

يتلا ةيبانعلا ةليكششتلل ةياغلل ةبعشص

نم ةري˘ب˘ك ة˘ي˘ن˘ب ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘خد˘ت˘شس

ـب ةحاطإلاو دازلا لماكب رفظلا لجأا

ةبانع ىلإا لق˘ن˘ت˘ت ن˘ل ي˘ت˘لا ““ءا˘قرز˘لا““

قا˘˘فر لوا˘˘ح˘˘ي˘˘شسو ،ة˘˘هز˘˘ن˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م

ع˘˘م د˘˘ه˘˘ع˘˘لا اود˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘شسي نأا ط˘˘ير˘˘ششو˘˘ب

او˘ق˘ق˘ح˘ي نأاو د˘يد˘ج ن˘م تارا˘˘شصت˘˘نلا

نا˘ي˘˘شسن˘˘ب م˘˘ه˘˘ل ح˘˘م˘˘شسي˘˘شس يذ˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا

ةبرقم ىل˘ع ءا˘ق˘ب˘لاو ة˘يد˘م˘لا ةرا˘شسخ

قافر كل˘م˘ي لو ،ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘يد˘نأا ن˘م

˘مو˘ي˘لا ة˘ه˘جاو˘م ي˘˘ف د˘˘با˘˘ع˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا
حور˘˘˘˘˘لاو ةدارإلا˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شست˘˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘˘شس
رفظلا لجأا نم ““اتنير˘غ˘لا»و ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا

نو˘نو˘ك˘ي˘شس م˘ه˘نأا ة˘شصا˘خ داز˘لا ل˘˘ما˘˘ك˘˘ب
نينوللا قاششع تا˘ع˘ي˘ج˘ششت˘ب نو˘م˘عد˘م
نول˘ق˘ن˘ت˘ي˘شس ن˘يذ˘لا سضي˘بألاو ر˘م˘حألا

ن˘م تا˘جرد˘˘م˘˘لا ىلإا ةر˘˘ي˘˘ف˘˘غ داد˘˘عأا˘˘ب
برد˘م˘لا لوا˘حو ،م˘ه˘ق˘ير˘ف م˘عد ل˘جأا

ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا سصشصح˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ة˘˘شساو˘˘م
اريثك زكرو هلابششأا زفحي نأا ةيشضاملا

يكل ينهذلاو يشسفنلا نيبناجلا ىلع
م˘ه˘شسف˘نأا ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ح˘ن˘م˘˘ي

ةراشسخلاب ار˘ي˘ث˘ك اور˘ثأا˘ت م˘ه˘نأا ة˘شصا˘خ
تف˘قوأا ي˘ت˘لاو ة˘يد˘م˘لا ما˘مأا ة˘ي˘شضا˘م˘لا

لبق نم اوققح يذلا ““ةبنانعلا““ فحز

يتشسفان˘م ي˘ف ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تارا˘شصت˘نا5
  .سسأاكلاو ةلوطبلا

يف تارييغتلا سضعب ثدحيسس ةسساوم
 ةيسساسسألا ةليكسشتلا

سضع˘˘˘ب ة˘˘˘شساو˘˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘˘لا ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس
ة˘ي˘شسا˘شسألا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا ي˘ف تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

ه˘ب˘ع˘ل يذ˘لا ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
عقوتيو ،ةيدملا يبملوأا مامأا داحتلا
ر˘شصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب˘ل ة˘شصر˘ف˘˘لا ح˘˘ن˘˘م˘˘ي نأا
ي˘ف ن˘ي˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأا˘˘ك او˘˘كرا˘˘ششي م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا

،تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فدو ة˘يد˘م˘لا ي˘ت˘ه˘˘جاو˘˘م
ي˘ف لو˘ل˘˘ح˘˘لا د˘˘ج˘˘ي نأا ة˘˘شساو˘˘م لوا˘˘حو
كل˘م˘ي ل ه˘نأا ة˘˘شصا˘˘خ ي˘˘ما˘˘مألا ط˘˘خ˘˘لا

مشسر امك ،موجهلا يف ةريثك تارايخ

ةر˘ي˘˘خألا ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا سصشصح˘˘لا ي˘˘ف

اهيلع دمتعيشس يتلا ةيكيتكتلا ةطخلا

 .مويلا ةهجاوم يف

 ةهجاوملا ةرادإل هللا دبع نب مكحلا

ميكحتل˘ل ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تن˘ي˘ع

ةركل ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

˘مو˘شسي˘م ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ن˘ب م˘˘ك˘˘ح˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا

لمأا مامأا ةبانع داحتا ةهجاوم ةرادإل

نم لك هماهم يف هدعاشسيشسو ءاعبرألا

نييعت متو ، ةمÓشس نب دروو يراموع

ةه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه˘ل ع˘بار م˘ك˘ح˘ك ير˘فا˘ظ

  .ةماهلا

سسافر ناميلشس

 ءاعبرألا لمأا –ةبانع داحتا

ةكسسلا ىلإا ةدوعلل ““اقرزلا““ ـب ةحاطإلل حمطت ““ةنوب““

ةملعلا ةيدولوم – ةدكيكشس ةبيبشش

قرسشلا ةمق يف ““ةيبابلا““و ““سسامسسيجلا““
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ooderoOةيناث /تياب اغيج8.6 ةعرس غلبت
17- قاطنلا يف عشسوأا تاددرت ةينورتكللا تلاشصتلاو ديربلا طبشضلا ةطلشس صصيشصخت دعب طقف تاعاشس عشضب

اغيج8.6 غلب يشسايق قفدتب ةرغشصملا تاجوملاب اهتكبشش طبر يفooderoO تحجن ،زتره اغيج68-18/67

لÓخ نم اي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ءادأا ر˘ئاز˘ج˘لاooderoO تققح ،ةركتبم ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت لو˘ل˘ح ع˘شضو˘ب  .ة˘ي˘نا˘ث˘لا ي˘ف تيا˘ب
،حرشص ،رششنلا اذهل اعبت .يلاحلا تÓشصاوملا طبار ىلع ارخؤوم لجشسملا يشسايقلا مقرلا تارم ثÓث ةفعاشضم
مازتلا زا˘ج˘نإلا اذ˘ه صسك˘ع˘يooderoO: “ ىدل تÓشصاوملاب فلكم˘لا ر˘يد˘م˘لا بئا˘ن ،بÓ˘م م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘شسلا

ooderoOنم ةديرف ةلاقنلا تنرتنلا ةبرجت نييرئازجلا حنم لجأا نم ةركتبم ةيجولونكت لولح عشضو يف
ةزفقلا هذه قيقحت نمACINORTTELEORCIM EAIS ةشسشسؤوم ةيجولونكت انتنكم .رئازجلا يف اهعون
ريوطت دشصق رئازجلاooderoO اهذختت يتلا ةشسوململا تايلمعلا لمجم يجولونكتلا ءادألا اذه زربي”.ةينقتلا

اميف ةيرئازجلا قوشسلل ةديازتملا تابلطتملا ةيبلتو نوبز˘لا ة˘بر˘ج˘ت ن˘ي˘شسح˘ت ع˘م ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘يا˘ن˘ب ة˘نر˘شصعو
 .ةلاقنلا تنرتنلا صصخي

ءاشضق صسلجمب ةيئادتبلا تايانجلا ةمكحم تردشصأا
امكح صسمأا لوأا راهن ةيداعلا اهترود لÓخ وزو يزيت
حبذب ماق يذلا مهتملا دشض دبؤوملا نجشسلاب يشضقي

ي˘˘ف راد ا˘˘م بشسح و .د˘˘˘يرو˘˘˘لا ىلإا د˘˘˘يرو˘˘˘لا ن˘˘˘م راز˘˘˘ج
ةميرجلا هذه عئاقو ناف ةينلعلا ةمكاحملا ةشسلج

د˘ي˘ع ة˘˘ي˘˘ششع راز˘˘ج ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘شض حار ي˘˘ت˘˘لا و ة˘˘ع˘˘ششب˘˘لا
يزيت ةنيدم طشسوب8102 ةنشس نم يشضاملا ىحشضألا

نمأاب ةيئاشضقلا ةيطبشضلا حلاشصم تقلت امدنع .وزو
دحأا صضرع˘ت هدا˘ف˘م ا˘ي˘ف˘تا˘ه لا˘شصتا وزو يز˘ي˘ت ة˘يلو
صضيبألا حÓشسلا لامعتشساب ءادتعلا ىلإا صصاخششألا

نم ةنيدملا طشسو˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘نا˘ح˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب
ىلإا رار˘ف˘لا˘ب ذل يذ˘لاو ة˘يو˘ه˘لا لو˘ه˘ج˘م صصخ˘شش ل˘ب˘ق
حرشسم ىلإا نمألا حلاشصم تلقنت دق و ةلوهجم ةهجو
ىلإا ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شضلا نأا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ت و ة˘˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا
ه˘شضر˘ع˘ت بب˘شسب د˘م˘ح˘م ر˘يذ˘ن ي˘ع˘ما˘ج˘لا ىف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

ارثأاتم ةريخألا هشسافنأا ظفل يذلا و ةغيلب ةباشصإل
حرشسم ةنيا˘ع˘م˘ب ن˘مألا ر˘شصا˘ن˘ع تما˘ق ن˘يأا ه˘حور˘ج˘ب
ع˘فر م˘ت د˘ق و ة˘نا˘ح˘لا با˘ب ة˘ن˘يا˘ع˘م تم˘ت و ة˘م˘ير˘ج˘لا

يزكرملا ربخملا ىلإا اهلاشسرإا مت مث ءامدلا نم ةنيع
ةثج ةنياعم تمت امك ،فانوطاششب ةيملعلا ةطرششلل
ةيحشضلا ةبقر ىوتشسم ىلع ةحتف ةنياعم و موحرملا

تنكمت ام˘ك م˘ي˘ت˘ن˘شس21 اه˘لو˘ط ىر˘شسي˘لا ة˘ه˘ج˘لا ن˘م
حÓشسلا عا˘جر˘ت˘شسا ن˘م ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا ح˘لا˘شصم

عون نم هيف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لا صضي˘بألا
فا˘ق˘يإا م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘شصاو˘م و مو˘ج˘ن ثÓ˘˘ث ي˘˘با˘˘كأا
ل˘ق˘ن ة˘ط˘˘ح˘˘م ة˘˘حا˘˘شس ىو˘˘ت˘˘شسم ىل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘لا
ا˘نا˘ك ن˘يد˘ها˘شش عا˘م˘شس م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ، ا˘˘ق˘˘با˘˘شس ن˘˘ير˘˘فا˘˘شسم˘˘لا

ادكأا و ةيشضقلا راوطأا ادهاشش ةيشضقلا راوطأا نيرشضاح
ةناحلا ىلإا امهلوشصو دنعو امهنأاب امهتاحيرشصت يف
عفدب ةيحشضلا ماق نيأا نارجاششتي نيشصخشش ادهاشش
ماق و هرهظ فلخ نيكشس بحشسب لعافلا ماقف لعافلا

ةيحشضلا ماق مث ةبقرلا ىوتشسم ىلع هيلع ءادتعلاب
لعافلا ماق اميف اهنم رياطتت ءامدلا و هتبقر كشسمب
لاشصتلاب اوماقف مادقألا ىلع ايششم هريشس ةلشصاومب
امهتاحيرشصت ي˘ف ن˘يد˘كؤو˘م8451 رشضخألا مقر˘لا˘ب
بك˘تر˘م و˘ه ه˘نأا˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘تد˘˘ها˘˘ششم د˘˘ع˘˘ب
نا˘ك˘شس ا˘هر˘ثإا ىل˘˘ع ز˘˘ت˘˘ها ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ع˘˘ن˘˘ششلا ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
نكي مل هنأا حرشص ةمكاحملا ةشسلج لÓخو .ةقطنملا

ةين نأاب يشضاقلا هيلع در ثيح ،ينعملا لتق يوني
هيجوت و نيكشسلا راشضحإا ليلدب ةدراو ررشضلا ثادحإا

ىلإا ةد˘˘حاو ة˘˘بر˘˘شض لد˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شضل˘˘˘ل تا˘˘˘بر˘˘˘شض ةد˘˘˘ع
نع عافدلا ةلاح يف ناك هنأا مهتملا فاشضأا و ةيحشضلا
هنأا و هيلع ءادتعلا ةيحشضلا لواح نأا دعب ، هشسفن
ذخأاب همايق ىوشس هشسفن نع عافدلل ةليشسو دجي مل
. ةيحشضلا دشسج يف هشسرغب موقيل نيكشسلا

داعشس ليلخ

وزو يزيتب ديرولإ ىلإإ ديرولإ نم رإزج حبذب مهتملل دبؤوملإ

قيلعت نود ةروصص

صسمأا لوأا ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب نا˘ك˘شس ظ˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘شسا
هب تفدق يطاطم براق ىلع روثعلا ربخ ىلع صسيمخلا
يذ˘لاو ح˘ل˘ب˘لا ر˘خ˘شص ئ˘طا˘شش ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا جاو˘˘مأا

نييرشسلا ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل نو˘ك˘ي نأا ح˘جر˘ي
قفدتو. رحبلا يف اودقف دق اونوكي نأا ىششخي نيذلا

ن˘م ة˘ي˘˘قر˘˘ششلا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا نا˘˘ك˘˘شس ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا صسمأا لاوز
هب رثع يذلا ئطاششلا ىلع زيزعلا دبع يديشس ةيدلب

حانجلا يتقطنم طشسوتي يذلاو روكذملا براقلا ىلع
تلقنت امك ريخألا اذه ةنياعم لجأا نم حلبلا رخشصو
قيقحت حتفل ناكملا تاذيلا ينطولا كردلا نم ةقرف

لظ يف اهنم ىتأا يتلا ةهجلاو براقلا اذه ردشصم لوح
تداز يتلاو هب صضارغألا صضعب نع روثعلا نع تامولعم
ع˘با˘˘ت ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه نو˘˘ك˘˘ي نأا ن˘˘م صضع˘˘ب˘˘لا فوا˘˘خ˘˘م ن˘˘م
وأا اوهات امبر نيذلا نييرشسلا نيرجاهملا نم ةعومجمل
ام ةعومجم هدعت ناك براقلا نأا وأا رحبلا يف اوطقشس
ن˘م ىر˘خألا ة˘˘ف˘˘شضلا و˘˘ح˘˘ن صصا˘˘خ˘˘ششألا صضع˘˘ب بير˘˘ه˘˘ت˘˘ل

ة˘ث˘ج ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ة˘ل˘شص يذ قا˘ي˘شس ي˘فو. ط˘شسو˘ت˘م˘لا
ةيرحبلا دودحلا نع ديعب ريغ ةيوهلا لوهجم صصخشش
صضع˘ب ن˘م م˘ل˘ع بشسح ةد˘ك˘ي˘ك˘شسو ل˘ج˘ي˘ج ي˘ت˘يلو ن˘ي˘˘ب
ةثجلا هذه بحاشص ةيوه ديدحت متي ملو ، رداشصملا
صصوشصخب تامولعم راششتنا يف مهاشسام صسمأا دودح ىلا
نم رثكأا ذنم دقف يذلا يماشس دايشصلل نوكت نأا لامتحا

ةيلو برغ ةيروشصنم ة˘ما˘يز ئ˘طاو˘ششب ع˘ي˘با˘شسأا ة˘ثÓ˘ث
ه˘برا˘قأا ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ن˘ع ثح˘ب˘لا ل˘شصاو˘ت˘ي يذ˘لاو ل˘ج˘ي˘˘ج
نود اموي02 نم رثكأا ذنم ةيندملا ةيامحلا لاجر اذكو
ةلئاع طيحم نم رداشصم تناك ناو رثأا ىلع هل رثعي نأا
ةثجلا نيب ةقÓع يأا ةمث نوكي نأا تدعبتشسا ةيحشضلا
ةد˘ك˘ي˘ك˘شس ة˘يلو˘ل ة˘ير˘ح˘ب˘لا ها˘ي˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع ي˘˘ت˘˘لا

روثعلا رظتن˘ت ه˘ت˘ل˘ئا˘ع تلازل يذ˘لا دو˘ق˘ف˘م˘لا دا˘ي˘شصلاو
ةرم˘ج˘لا ءا˘ف˘طاو ن˘فد˘لا˘ب ه˘مار˘كا ل˘جأا ن˘م ه˘ت˘ث˘ج ىل˘ع

. اهدارفأا بولق قرحت يتلا
 دوعشسم / م

 يماشس دوقفملا دايشصلل نوكت نأا لمتحملا نم ةثج ىلع روثعلا مت اميف

 يطاطم براقب فذقت رحبلإ جإومأإ
 لجيجب ““ةقإرحلإ ““ نم ةعومجمل نوكي نأإ حجري

حلملإ نيع ةيدلبب ةرايسس بÓقنإ رثإإ سصخسش ةافو
رثإا ىلع د25اشس51 ةعاشسلا دودح يف ةليشسملا ةيلو حلملا نيع ةيندملا ةيامحلا ةدحو صسمأا ءاشسم تلخدت
رمعلا نم غلبي صصخشش ةافو نع رفشسأا07 مقر ينطو قيرطب حلملا نيع ةيدلب جرخمب ةيحايشس ةرايشس بÓقنا

ةثداحلا يف اقيقحت نمألا حلاشصم تحتف اميف حلملا نيع ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا هلقن مت ثيح85
 ةيحشضلا ةلئاع ةشصاخو ناكشسلا اهل زتها يتلا

 خوششخشش حلاشص

 جاجد فإرطأإ نم غلك004زجح
حلملإ نيعب ةحلاسص ريغ كÓهتسسÓل ةدعم

موحللا نم ةربتعم ةيمك زجح نم ةليشسملا ةيلو نمأاب حلملا نيع ةرئاد نمأاب ةطرششلا رشصانع صسمأا ءاشسم نكمت
رشصانع مايق رثإا تءاج ةيلمعلا هذه ةنحاشش نتم ىلع ةلوقنم تناك يرششبلا كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ ءاشضيبلا
ةيمكب ةلمحم ةنحاشش مههابتنا تفل نيأا ،ةداعشسوب قيرطب تباثلا زجاحلا ىوتشسم ىلع ةبقارم ةيلمعب ةطرششلا

دعبو ةهيرك حئاور اهنم ثعبنت ،غلك004:ـب تردق (كÓهتشسÓل ةدعم جاجد فارطأا ) ءاشضيبلا موحللا نم ةربتعم
متيل ، يرششبلا كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ موحللا هذه نأا يرطيبلا بيبطلا ريرقت تبثأا ةشصتخملا حلاشصملا ءاعدتشسا

حرشص ام بشسح اذهو فلاخملا دشض يئاشضق فلم زاجنإا عم اهفÓتإاو ةيمكلا هذه زجح ةيلحملا ةباينلا عم قيشسنتلاب
 .ةليشسملاب يئلولا نمألاب مÓعألاب فلكملا ةعاشس رخأا ـل هب

خوششخشش حلاشص

ةدكيكسسب قباسسلإ نيكسسم وزيمل ةدايع ريدم نجسس
تامدخلا ةددعتملا ةدايعلل قباشسلا ريدملا نجشسب يشضقي امكح صسيمخلا موي ةدكيكشسب حنحلا ةمكحم تردشصا

ماربإا ةمهتب هتنادإا دعب اذفان انجشس تاونشس5نيكشسم وزيمÓب ةفورعملا ةدكيكشس ةنيدم طشسو ةنيطنشسق بابب

لئاشسولل ةيعرفلا ةريدملا دشض تاونشس3 ـب مكح ردشص (صس .ب). قباشسلا ريدملا بناج ىلإا و ةهوبششم تاقفشص

.ةذفان تاونشس3ب نومملا نيدأا ةمهتلا تاذ نع و ةهوبششم تاقفشص ماربإا ةمهت نع. ةيلاملا

رانيدوب.ح

ةركرك يف لسسعلإ دإو ئطاسشب سصخسش ةثج لاسشتنإإو..
ىلإا عباتلا لشسعلا داو ئطاشش ةلابق رحبلا صضرع نم ركذ صسنج نم صصخشش ةثج ةيندملا ةيامحلا ناوعأا لششتنا

نيذلا لحاوشسلا صسارح لبق نم غÓب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم يقلت دعبف .ةدكيكشس ةيلو يبرغ ةركرك ةيدلب

ظفح ةحلشصم ىلإا اهليوحت و، اهلاششتنل ةيندملا ةيامحلا تعراشس Óيل.ءاملا حطشس ىلع وفطت ةثجلا اودشصر

ةللحتم و ةيوهلا ةلوهجم رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف ركذ صصخت اهنا حشضتا نيا ،صسولامت ىفششتشسمب ثثجلا

اهنوك نع تايشضرف طشس و اهبحاشص ةيوه ديدحتل اقيقحت ايميلقإا ةشصتخملا نمألا حلاشصم رششابتل، ريبك لكششب

نييعرششلا ريغ نيرجاهملا دحأا صصخت

رانيدوب.ح

فيطسسب نيرخأإ8 ةباسصإإو سصخسش لتقم يف ببسستي تإرايسس4 مإدطسصإ
قولزم و لÓق يتيدلب نيب طبارلا يجاودزألا قيرطلا ىوتشسم ىلع صسمأا لوأا ءاشسم عقو ميلا رورم ثداح ببشست
ةنشس05 و52 نيب مهرامعا حوارتت صصاخششا8 حرج و ةنشس04 رمعلا نم غلبي صصخشش ةافو يف ،فيطشس ةيلوب

وجوب ،لوروك اتويوت،ازيبا تايشس““ ةيحايشس تابكرم4 نيب ةوقلا فينع مادطشصا عوقو يف تلثمت ثداحلا تايثيح
يذلا تقولا يف ىفششتشسملا ىلإا اياحشضلا تلقن ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تلخدت ثداحلا عوقو روفو،5” ونيرو،503
. ميلألا ثداحلا اذه تايثيح يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاشصم هيف تحتف

ر نميا

 ةيلوحكلإ تابورسشملإ نم ةدحو0009 زجحي فيطسس كرد
 عإونألإ فلتخم نم

ن˘م ةد˘حو0009 براق˘ي ا˘م ز˘ج˘ح ن˘م ، ف˘ي˘ط˘شسب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تاد˘حو دار˘فأا ن˘ك˘م˘ت
صصاخششأÓل ةيرودلا صشيتفتلاو ةب˘قار˘م˘لا و ة˘م˘ير˘ج˘لا را˘كوأل ة˘م˘هاد˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،ة˘ي˘لو˘ح˘ك˘لا تا˘بور˘ششم˘لا

ةيمكلاب ةلمحم اهنأاب ةريغشص ةنحاشش ةنياعم ءانثأا هنأاب نيبت ثيح، صصاشصتخلا ميلقإا ىوتشسم ىلع تابكرملاو
و، تابورششملا هذه لقن وأا ةزايحب هل حمشست ةقيثو ةيأا كلمي ل اهقئاشس نأابو ،ةيلوحكلا تابورششملا نم ةروكذملا

.قيقحتلا ةلشصاومل ايميلقإا ةشصتخملا ةقرفلا ىلإا ينعملا ديتقأا اهرثإا ىلع
ر نميا

تاونشس01 هرمع ةدكيكشسب ينكشس عورششم نم صصلمت

تإونسس3 يراقع يقرم سسبح سسامتلإإ
يقرملل ،اذفان اشسبح تاونشس ثÓث ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘شست ،ةد˘ك˘ي˘ك˘شس ي˘ف ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م˘ب ما˘ع˘لا ق˘ح˘لا ل˘ث˘م˘م بلا˘ط

تأادب ةيشضقلا ليشصافت.معدم يوقرت نكشسم002 عورششم يبتتكم قح يف بشصنلا ةمهت نع ،(م.ع) يراقعلا

لاغششألا تاششرول هكرت و عورششملا زاجنا يف هرخأات دعب ،يقرملا دشض ةيئاشضق ىوعد نوبتتكملا عفر امدنع

،تاششرولا ةنياعم و نيبتتكملا ةداهشش لÓغتشسا و تاقيقحتلا تفششك و ،تاونشس01 ةليط ةلمهم ،نويشسم ةقطنمب

ةميقل ةيلاملا طاشسقألا ذخأاب ماق هنأا امك ، ىلولا لحارملا يف لازي ل و ادمجم لظ عورششملا نوك نع

تلواحملا مغر مهل اهعاجرإاب موقي نأا نود ،ميتنشس رايلم51 يلاوحب ةردقملا و نوبتتكملا اهعفد ،تانكشسلا

عورششملا نأاب احشضوم ،هي˘لإا ة˘بو˘شسن˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا ىف˘ن ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘شسل˘ج لÓ˘خ.ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل ةدد˘ع˘ت˘م˘لا

نوبتتكملا  دكأا اميف ،لاغششأÓل هفانئتشسا نود تلاح يتلا ،ةيلاملا و ةينقتلا ليقارعلا نم ديدعلا هتشضرتعا

هنكل ،مهلاومأا عاجرإا وأا لاغششألا فانئتشسا لجأا نم ،نكشسلا ةيريدم روشضحب يقرملا عم ةديدع يعاشسمب مهمايق

ةميق نم ةيلاملا طاشسقألا نم مهلاومأا اوملتشسي مل نآلا دحل و مهتهجاوم نم برهتي ةرم لك يف لظ و صضفر

يقرملا نأا ىلإا ةراششإلا عم .مداقلا عوبشسألا ىلإا مكحلاب قطنلا ليجأات ةمكحملا ةئيه تررق دق و ، تانكشسلا

.رخأا لواقم عم بشصن ةيشضق يف ،مداقلا عوبشسألا ،اشسبح تاونشس ثÓث ةبوقعب هتنادإا تمت

رانيدوب ةايح



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

