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ةيقبلا ذاقنإا مت اميف ،نيماع ةيناثلاو تاونسس5 رمعلا نم غلبت ىلوألا نيتلفط ةافول ىدأا ام زوزع نبب ةمطاف فاك ئطاسشب رسصق مهبلغأا سصاخسشأا ةدع هنتم ىلع ناك،مجحلا طسسوتم براق سسمأا ءاسسم بلقنا
مايقلا فدهب ئطاسشلا ىلع ةدوجوملا تÓئاعلل اهريجأات متي يتلا براوقلا نم وهو مامجتسسا ةلحر يف ناك براقلا نأا ةعاسس رخآا ةديرجل رداسصم تركذ ،ةيندملا ةيامحلا رسصانع فرط نم ئطاسشلا ىلإا مهؤوÓجإاو
ةديعب ةفاسسمل ئطاسشلا نع اودعتبا اميفو،رسصق لافطأا مهلجو قئاسسلا دئاز اسصخسش11 مهنأا ىرخأا تاهج تركذ ،اسصخسش71 هنتم ىلع ناك براقلا نأا رداسصم تركذ اميف و ،رحبلا سضرع يف فاسشكتسسا تÓحرب
باكرلا ذاقنإل اوعراسس نيذلا ةيندملا ةيامحلا دارفأاب عورملا دهسشملا اودهاسش و ئطاسشلا ىلع اوناك نوفاسصم دجنتسسا ةعرسسبو لافطألا ةسصاخ هنتم ىلع ناك نم قرغيل ةريبكلا ةلومحلا ببسسب براقلا بلقنا
ةعرسس ببسسب باكرلا لك ءÓجإا مت هنأا ىرخأا تدكأا، هايملا طسسو نيدوقفم عبرأا دوجو نع تاهج تثدحت اميفو ،ءاملا نم ةريبك تايمكل امهبرسش ببسسب امهتايح ناتريغسص ناتلفط تدقف اميف كلذ نم اونكمتيل
سسمأا تنكمت لسصتم قايسس يفو .ةثراكلا تاسسبÓمو فورظ ديدحتل اقيقحت تحتفو ئطاسشلا ىلإا نمألا تاوق تعراسس و ،ةبازع ىفسشتسسم ىلإا نيتلفطلا يتثج مهيف امب براقلا باكر لك لقن مت دق و .لخدتلا

ةعسساو ثحب تايلمع تناكو كراد ناج ئطاسشب روخسصلا طسسو اهيلع رثع ةيحسضلا ةثج نأا رداسصم تركذو ،يقاوبلا مأاب نطقي باسشب رمألا قلعتيو ،مايأا6 ذنم دوقفملا قيرغلا ةثج ىلع روثعلا نم ثحبلا قرف
دبع رابج موحرملا ةثج ىلع روثعلا لجأا نم ةيلولا ئطاوسش لج ربعو لحاوسسلا سسارح كلاذك و ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فرط نم يديهم نب يبرعلا يلحاسسلا طيرسشلا ىوتسسم ىلع مايأا ذنم تقلطنا دق
نيسساطغلا نم اسصخسش51 ةيندملا ةيامحلا حلاسصمل ةعبات ةيرسشبو ةيدام لئاسسو ريخسست متو ،يسضاملا ءاثÓثلا ةيسسمأا كراد ناج ئطاسشب قرغ يذلا ،يقاوبلا مأا ةيلو نم ردحنملا ةنسس72 رمعلا نم غلابلا قازرلا

لفكتو .داقنلا ةيلمع يف يبعسشلا ينطولا سشيجلا تادحو تلخدت امك لحاوسسلا سسرح لئاسسو لخدتب ثحبلا ةيلمع اسضيأا تمعدت امك لاسصتاو فاعسسإا ةرايسسو نيبراقو ناوعأا01و نييمسسوم سسارح8و
ةياغ ىلإا لكأاملاو تيبملا ثيح نم هتلئاعب لفكتلل كراد ناجب نينطاقلا تعد نينطاوم لبق نم يعامتجلا لسصاوتلا تاحفسص ىلع تاءادن رسشن مت ثيح ،يقاوبلا مأا نم تمدق يتلا باسشلا ةلئاعب نونطاوم
ميسسارم مامتإل هتلئاعل اهميلسست لبق ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختل ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةثجلا لقنو ثحبلا تايلمع ءاهتنا دعب نألا ثدحيسس ام اذهو .هسسأار طقسسم ىلإا مهنبا نامثج باحطسصا نم مهنكمت
رانيدوب ةايح ^.نفدلا
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دحأ’ا شسمأا ريزولا فاشضأاو
ة˘˘شسي˘˘ئر ه˘˘ب˘˘ي˘˘˘شصن˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ
ن˘ب ةد˘ير˘ف «ة˘لود˘لا شسل˘ج˘˘م
هنع جتن داشسفلا نأا » ىيحي
ريغ تارار˘ق˘ب لاو˘مأ’ا به˘ن
نيب ؤوطاوت دوجوب ةعورششم
بهنل ةرادإ’او ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
لكششب ةماع˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘لا
اهلÓخ اوذوح˘ت˘شسا ي˘ف˘شسع˘ت

نود بعششلا تاكلتمم ىلع
ةلادعلا نأا احشضوم قح هجو
عا˘جر˘ت˘شس’ ةو˘˘عد˘˘م مو˘˘ي˘˘لا
ة˘بو˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا
فا˘˘˘شضأاو ةرادإ’ا تارار˘˘˘ق˘˘˘ب
تاذ ي˘˘˘˘˘ف لد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘يزو
˘مو˘ي˘لا ة˘لاد˘ع˘لا نأا «:دد˘شصلا
ط˘ح˘مو قر˘ط قر˘˘ت˘˘ف˘˘م ي˘˘ف
ابعششو ةطلشس عيمجلا راظنأا

يأا ن˘م ر˘ث˘كأا ةو˘˘عد˘˘م ي˘˘هو
ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘˘شس’ ى˘˘˘شضم تقو
ةميرج˘ل˘ل يد˘شصت˘لا ي˘لا˘ج˘م
قيبطتو داشسفلا ةرهاظ اهمهأا
نا˘م˘شضو نو˘نا˘ق˘ل˘ل ة˘لاد˘ع˘˘لا

شضر˘ف ر˘ب˘˘ع ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ه
احشضوم .«نونا˘ق˘لا نا˘ط˘ل˘شس
تشسم ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لا نأا

ة˘˘لود˘˘˘لا شسل˘˘˘ج˘˘˘م ة˘˘˘شسا˘˘˘ئر
نيشسحتلل فد˘ه˘ت ءا˘شسؤور˘لاو
يئاشضقلا لمع˘ل˘ل ر˘م˘ت˘شسم˘لا

ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘˘ل ه˘˘˘ب ءا˘˘˘ق˘˘˘تر’او
لا˘˘قو .بع˘˘ششلا تا˘˘ع˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت
ة˘ي˘م˘هأا ن˘˘م˘˘كت » ي˘˘تا˘˘م˘˘غز
ةبراحم يف ةلادعلاو ءاشضقلا
ذإا ةمأ’ا تاكلتمم بهن ةفآا
ر˘شصت˘ق˘ت م˘ل دا˘شسف˘˘لا ة˘˘فآا نأا

˘ما˘ع˘لا لا˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت ى˘ل˘˘ع
ى˘لإا تد˘ت˘مإا ل˘ب يوا˘ششر˘لاو
تاكلت˘م˘م˘لا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘عإ’ا
نم ةرداشص تارارقب ةماعلا

نيلوؤوشسم نم افشسعت ةرادإ’ا
ىلع اوذوحت˘شسا ن˘ي˘ف˘ظو˘مو
ه˘جو نود ة˘ما˘ع تا˘كل˘ت˘م˘˘م
قايشسلا تاذ يف ايعاد .قح
ءاشضقلا مامأا يعشسلل ةرادإ’ا

ر˘ي˘غ تارار˘ق˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘شصتو

د˘˘ح ع˘˘شضو˘˘˘ل ة˘˘˘عور˘˘˘ششم˘˘˘لا
ةينوناقلا ري˘غ تا˘ي˘ع˘شضو˘ل˘ل
ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو .ا˘˘ه˘˘تأا˘˘ششنأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
لا˘مآا نأا ي˘تا˘م˘غز م˘شسا˘ق˘˘ل˘˘ب
ةلادعلا ىلع ةقلعم بعششلا

ةيئاشضقلا تاشسشسؤوملا لكو

تقو˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘شصو˘˘شصخ
دÓبلا هب رمت يذلا شساشسحلا

هو˘شش د˘ق دا˘شسف˘لا نأا ار˘ي˘˘ششم
مت˘ي˘شس كلذ˘ل ةرادإ’ا ة˘ع˘م˘شس
ةوقب هل يدشصتلاو هتبراحم
.نوناقلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

2G’EKæ«ø 91GChä 9102Gd©óO8575ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

تا˘ي˘فو˘لا دد˘ع د˘حأ’ا شسمأا ع˘˘ف˘˘ترإا
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا جا˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا ط˘˘˘شسو
يلإا ةيدوعشسلا ةيبر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا˘ب

لازت ’ ةليشصح بشسح اجاح91
ة˘˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘لا شسي˘˘ئر ا˘˘هد˘˘كأا ة˘˘ت˘˘قؤو˘˘˘م
دومحم» روتكدلا حرشصو .ةيبطلا
جاحلا » ب قلعتي رمأ’ا نأا «نامحد

ةي’و نم ةنشس38 دمحم وحد نب
يقل» يفوتملا نأاب دافأاو .«نارهو
ةرهوج قدنفب ه˘ت˘فر˘غ ل˘خاد ه˘ف˘ت˘ح
ة˘˘˘ت˘˘˘كشس ر˘˘˘ثإا ة˘˘˘كم ي˘˘˘ف تي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

تاذ راششأا ىرخأا ةهج نم .«ةيبلق
راهن نم ءادتبإا مت هنأا ىلإا ثدحتملا
نيذلا ىشضرملا لقن يف لوأ’ا شسمأا

نم رئازجلا ىلإا ةريطخ ةلاح يف مه
ي˘˘ف جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘شضخ ل˘˘˘جا
فاشضأاو .ةيرئازجلا تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
متتو ةلشصاوت˘م ءÓ˘جإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا

ةلشصاوم لجأا نم ةيولوأ’ا بشسح
م˘ه˘عا˘˘شضخإاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘لا
.ةقيقد ةيبط تاشصوحفل
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ةمكحملل رئازجلا ةيلثمم تنلعأا
نئاكلا تاعزانملا ةيوشستل ةيلودلا

شسمأا ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نا-ند˘˘ن˘˘˘ل ا˘˘˘هر˘˘˘ق˘˘˘م
ع˘˘م ة˘˘طا˘˘˘شسو˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘هداد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسا
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
يفو ةبوهنم˘لا لاو˘مأ’ا عا˘جر˘ت˘شسا

ي˘˘˘شضا˘˘˘ق˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘ششأا دد˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘ه
ر˘ب˘ع د˘م˘ح˘م لو˘ل˘ه˘ب را˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

رود˘˘ب ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘شص
ى˘ل˘˘عو ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

ينطولا ششيج˘لا ة˘شسشسؤو˘م ا˘ه˘شسأار
هيبشستنمو هتدايق عيمجب يبعششلا
هتاه هب موقت يذلا لاعفلا رودلاب
ةير˘هو˘ج˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لاو ،ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ن˘م ة˘عا˘شسلا د˘ح˘ل ا˘ه˘ت˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘˘لا
رئازجلاب يشسايشسلا عشضولا ءاوتحا

ةيبلتو يبع˘ششلا كار˘ح˘لا ة˘ق˘فار˘مو
نع كيهان كارحلا بلاطم عيمج
ي˘˘ت˘˘لاو ةذا˘˘ششلا ت’ا˘˘ح˘˘لا شضع˘˘˘ب

ن˘مأ’ا ة˘شسشسؤو˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘م تفر˘˘شصت

يداف˘ت و م˘كح˘م ر˘ي˘طأا˘تو ة˘كن˘ح˘ب

دÓبلا مدخت ’ يتلا تاق’زنإا يأ’

رودب اشضيأا داششأا امك، دابعلا ’و

لدعلا ةرازو فارششإا تحت ءاشضقلا

ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو ةشسائرب

هنأا هنع لاق يذلا مشساقلب يتامغز

داشسف تافلم حتفل ايوق اعفد ىطعأا

ن˘مز˘لا ن˘م ة˘ب˘ق˘ح تح˘شضأا ة˘ل˘ي˘ق˘ث

ا˘نر˘ع˘ششت˘شسا د˘ق˘ل ةرازو˘لا فو˘فر˘˘ب

اظوحلم اروطت ةقي˘ق˘ح ا˘ن˘شسم˘ت˘لاو

ربع امك ي˘ئا˘شضق˘لا زا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع

ةقفار˘م ي˘ف ة˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا ة˘ب˘غر ن˘ع

ي˘˘ف ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م

تاناي˘كلا ع˘م راو˘ح˘لاو ة˘طا˘شسو˘لا

عاجرتشس’ ةيبنجأ’ا تاشسشسؤوملاو

ماظنلا فرط نم ةبوهنملا لاومأ’ا
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اجاح91 ىلإا تايفولا ددع عفترا اميف

ةلاح يف مه نمم ىسضرملا جاجحلا ءÓجإا
رئازجلا ىلإا اعيرسس ةريطخ

يف ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘شصن˘ق˘لا تن˘ل˘عأا
ة˘ج˘لا˘ع˘م نأا˘ب د˘حأ’ا شسمأا ر˘ئاز˘ج˘لا

ت’Óتخإا فرعت ةريششأا˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م
عم ةرركتم لكاششم ببشسب ةريبك
روششنم يف ءاجو .تنرتن’ا ةكبشش
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘شصن˘ق˘ل˘˘ل
لكاششم نم يناعت اهنأاب كوبشسيافلا
اهقاطن نع ةجراخ ةرركتم ةينقت
تببشست دقو. تنرتن’ا ةكبشش يف
لÓتخا يف ةينقتلا لكاششملا كلت

تاف˘ل˘م جÓ˘ع ةرور˘ي˘شس ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك

ديدمت ىلإا ىدأا ام ةريششأاتلا يبلاط

ءاجو .مايأاب تافلملا ةجلاعم ةرتف

ةيلشصن˘ق˘لا نأا˘ب رو˘ششن˘م˘لا تاذ ي˘ف

لمعت ةمشصاعلا رئازجلاب ةيشسنرفلا

اذه ةجلاعم ىل˘ع ا˘ه˘ئا˘كر˘شش ة˘ق˘فر

تافلم ةجلاعم يف لجشسملا رخأاتلا

.نييرئازجلل ةريششأاتلا
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رئازجلا يف ةيسسنرفلا ةيلسصنقلل نايب بسسح

تنرتنلا ببسسب ةريسشأاتلا تافلم ةجلاعم يف ريبك رخأات

:دكؤوي ةلودلا سسلجم ةسسيئر بيسصنت لÓخ «يتامغز» لدعلا ريزو

 ةـعورـسشـم رـيـغ تارارـقـب ناـك لاوـمألا بـهن»
«نـيـيرادإلاو نـيـلوؤوـسسـملا نـيـب ؤوـطاوـتـبو
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«ةطاشسولاو راوحلا ةن˘ج˘ل ق˘شسن˘م م˘جا˘ه
ن˘˘م راو˘˘ح˘˘لا ي˘˘شضفار «شسنو˘˘ي م˘˘˘ير˘˘˘ك
ة˘ي˘شسا˘˘ي˘˘شسلا باز˘˘حأ’او تا˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششلا

خف يف طوقشسلا ةبغم نم تامظنملاو
ي˘ف دÓ˘ب˘لا قر˘ح˘ب ها˘م˘شس ا˘م ت’وا˘ح˘˘م
ههجو ة˘ج˘ه˘ل˘لا د˘يد˘ششب ر˘ب˘ت˘عا ح˘ير˘شصت
شضفر نمم ةنج˘ل˘لا ي˘شضرا˘ع˘م˘ل شسنو˘ي
ةودن يف دكأاو .راوحلل اهعم شسولجلا

’ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نأا د˘˘حأ’ا شسمأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
يهف شصخشش يأا نم شسوردلا قحتشست

فاشضأاو .اهتافرشصت نع ةلوؤوشسمو ةرح
بج˘يو ع˘ن˘شصت˘لا شصا˘ق˘نإا ن˘م د˘˘ب ’ ه˘˘نأا
بعششلل هجوملا باطخلا ىلإا عامتشسإ’ا

ىلإا ثدحتملا تاذ راششأاو .دÓبلا ةيمنتو
برهكملا وجلا يف ءاقبلا بغري نم هنأا
وهف دÓبلا قرح ديري نمو هدحو ىقبيلف
نأا شسنوي ميرك دكأاو .هشسفن نع لوؤوشسم

قزأاملا نم دÓ˘ب˘لا جار˘خإا د˘ير˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘لا

د˘ير˘ي ن˘مو ا˘يو˘شس ا˘ه˘ئا˘ن˘بو ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا

نحن » لاقو .نطولا ءادن ىبل دقف راوحلا

معزتلا ديري ن˘مو ةد˘حاو ة˘ق˘ي˘ق˘ح كل˘م˘ن

ةقيقحلا كلمي هنأا يعديو هشسفن شضرفو

كلت يه ةقيقحلا نأ’ ملاظ تنأا هل لوقن

نأا ةراششإ’ا ردجيو .«اعيمج اهينبن يتلا

تبشصن تناك ةطاشسولاو راوحلا ةنجل

يذ˘لا يرا˘ششت˘شس’ا شسل˘ج˘م˘˘لا شسمأا لوأا

ربتعي امك هنأاب » شسنوي ميرك» هنع لاق

نع كلذو ةئيهلا لمعل حارتقا ةوق ةباثمب

نأا ازربم «يأارلا ءادبإاو رواششتلا قيرط

ةينطو بخن نم نوكتي شسلجملا اذه

،ةيفاقث ،ة˘ي˘م˘يدا˘كأا ح˘ئار˘شش ى˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘ت

تارا˘طإاو ي˘ند˘م ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م و ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م

او˘˘لاز ’و ن˘˘طو˘˘لا او˘˘مد˘˘خ نو˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شس

.شصÓخإاب هنومدخي

يسسايسسلا قزأاملا نم دÓبلا جارخإا ديرت ةنجللا نأا لاق

راوحلا يسضفار رذحي سسنوي
دÓبلا قرح تلواحم نم
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ةيئاملا دراوملا و يرلا ريزو شسما موي رمأا
ع˘م ة˘ق˘ف˘شصلا خ˘شسف˘ب ما˘م˘ح ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘شسلا

ريبكلا رخاتلا دعب نيتي˘مو˘م˘ع ن˘ي˘ت˘شسشسؤو˘م
ة˘ط˘˘ح˘˘م زا˘˘ج˘˘نا عور˘˘ششم ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا
ي˘قا˘ب ادد˘ه˘م ءا˘شضي˘ب˘لا ن˘ي˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘شصت˘˘لا
شسف˘ن˘ب ة˘شصا˘خ˘لاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
يتلا لاغشش’ا يف شسعاقتلا ةلاح يف ءارج’ا
ىلا ةيمارلا ةلودلا عيراششم ىلع ابلشس رثات
نع افششا˘ك ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب ل˘ث˘م’ا ل˘ف˘كت˘لا

تاونق ديدجتل ميت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م02  د˘˘˘شصر
ىلع ءاشضقلا دشصق بورششلا ءاملا ليشصوت
ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب د˘يد˘ع تشسم ي˘ت˘˘لا ة˘˘مزا

بورششلا ءاملاب اهديوزت لاجم يف ارخؤوم
تفرع يتلا ةلي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ة˘شصا˘خ˘بو
شصقن˘لا بب˘شسب ، ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حا
دعب ، ةيو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ظو˘ح˘ل˘م˘لا

ءاملا لقنل تاونق3  باشصأا يذلا بيرختلا
ةي’وب لح يذلا ةموكحلا لثمم بورششلا
نيا˘ع د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز ي˘ف ي˘قاو˘ب˘لا ما

دشس هاي˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ط˘ح˘م زا˘ج˘نإا عور˘ششم

ةشسمخل ةدوزملا اهتاقحلم ةفاكو شسيكروأا
ني˘ع ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا : ة˘ي’و˘لا ند˘م تا˘ير˘ب˘ك
نيع و نوركف نيع ،ةليلم نيع ،ءاشضيبلا

لوح Óّشصفم اشضرع ىّقلت امك .. ةششرك
شسيكروأا دشس ماظ˘ن˘ب ة˘ق˘ح˘ل˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا

³م000.02 ة˘ع˘شسب ناز˘خ˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لاو

000.02 ةعشسب نازخ ،ءاشضيبلا نيع ةنيدمب

³م000.01 ةعشسب نازخ و يقاوبلا مأاب ³م
لÓخ خشضلا ةيلم˘ع ا˘ه˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘شس ي˘ت˘لاو
نم نكميشس امم ةمداقلا ةليلقلا ماي’ا رهشش
عم عاط˘ق˘نا نود ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘لا

رتم فلأا51 ةعشسب ةيفاشضإا ةشصح ءاطعإا
احلم ، شسارهأا قوشسب ةيلادلا دشس نم بعكم
مامتإا  ةرورشض عاطقلا ىلع نيمئاقلا ىلع
ره˘شش ة˘يا˘ه˘ن نو˘شضغ ي˘ف زا˘ج˘ن’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ىلا هتعشس لشصتشس ثيح لبقملا ربمتبشس

ا˘ه˘نا˘شش ن˘م ي˘ت˘لا بع˘كم ر˘ت˘م ف˘˘لآا831
اهنم ءزج لوحيو ةي’ولا قطانم لك ةيطغت
ءاشضقلا م˘ت˘ي اذ˘ه˘بو ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘ق˘شسلا ى˘لإا
شضعب يف ءايملا شصقن لكششم ىلع ايئاهن

ىلإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب، Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ة˘ي’و˘لا تا˘ه˘ج
ب يقاوبلا مأا نم لك تانازخ زاجنا ةلمكت

02ب ءاشضيبلا نيعو بعكم رتم فلأا02

01ب ةليلم نيعب نازخ و بعكم رتم فلأا
قا˘ي˘˘شسلا شسف˘˘ن ي˘˘فو ،  بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘م ف’أا

ةرذقلا هايملا ةيفشصت ةطحمل هترايز لÓخو
ةحاشسملا عيشسوتب ريزولا رمأا ءاشضيبلا نيعب

ف’ا3 ىلإا راتكه فلأا081 نم ةيقتشسملا
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ط˘بر ي˘ف عور˘ششلا ع˘˘م را˘˘ت˘˘كه
دادزت ىتح ، ةيف˘شصت˘لا ة˘ط˘ح˘م˘ب ةروا˘ج˘م˘لا

رثا ىلعو ، يقشسلل ةهجوملا هايملا ةيمك
رمأا ةطحملاب زاجن’ا مامتإا ةيلمع يف رخأات
ح، ت، ج  نيتيمومع نيتكرشش دوقع خشسفب
تاكرششلا يقاب اددهم ديم يروف ةكرشش و
ةيلمع يف ةشسعاقتملا ةشصاخلا وآا ةماعلا
دشسل ةبشسنلاب امأا ، ريشصملا شسفنب زاجن’ا
متو هتشسارد تمت يذلا ةنايكشسمب ةطبابشش
ريزولا دكأاف ة˘يدا˘شصت˘قا با˘ب˘شسأ’ هد˘ي˘م˘ج˘ت

ةنشس ةيادب عم هب قلطنتشس لاغششإ’ا نأا  ىلع

نم ريثكلا مدقل ارظنو ةبشسانملابو0202

ةبشسنلاب راي˘ل˘م02 د˘شصر م˘ت  تاو˘ن˘˘ق˘˘لا

رايلم01 دشصر مت امك اهب ءادوشسلا طاقنلل
يدوعشسلا ةرارغوب ةيدلبب لمج قنع ةيرقل
. نوركف نيع ةرئاد

ابيرق ةطبابسش دسس عورسشم زاجنا يف عورسشلا نع فسشك / يقاوبلا مأا

ىرخأا رذنيو ةسسعاقتملا تاكرسشلا دوقع خسسفب رمأاي ةيئاملا دراوملاو يرلا ريزو

  مويلا ةبانع ءاسضق سسلجم ىدل ماعلا بئانلا بيسصنت
يتامغز » ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو نع Óثمم لدعلا ةرازول ماعلا ششتفملا نينث’ا مويلا فرششي
«لامك يلازغ» ديدجلا ةبانع ءاشضق شسلجم ىدل ماعلا بئانلا نم لك بيشصنت ميشسارم ىلع «مشساقلب
شسلجملا رقمب ةيلافتحا ةشسلج يف كلذو «ناركشس يلÓيف» ديدجلا يئاشضقلا شسلجملا شسيئرو
ةريخأ’ا ةكرحلا نمشض ءارجإ’ا اذه لخدي ثيح ةبشسانملاب ةيركشسعلاو ةيندملا تاطلشسلا اهرشضحتشس
خ˘يرا˘ت˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا شسلا˘ج˘م˘لا ءا˘شسؤورو ن˘ي˘ما˘ع˘لا باو˘ن˘لا كل˘شس ي˘ف ة˘لود˘لا شسي˘ئر ا˘هر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا

نيماعلا باونلا كلشس يف ةكرح ىرجأا «حلاشص نب رداقلا دبع» ةلودلا شسيئر ناكو9102/80/80.

شسلاجملا ءاشسؤور ةعشساولا ةكرحلا تلمشش امك نطولا ىوتشسم ىلع ايئاشضق اشسلجم23 ىدل
لدعلا ريزو نأا ةراششإ’اب ريدجلاو.ةلودلا شسلجمل ةشسيئر ىيحي نب ةديرف نييعت مت اميف ةيئاشضقلا

ديدجلا ماعلا بئانلا بيشصنت ىلع طرافلا عوبشسأ’ا هفارششإا لÓخو «يتامغز مشساقلب»ماتخأ’ا ظفاح
نب رداقلا دبع«ةلودلا شسيئر عشضو نأا دعب يتأاي بيشصنتلا اذه نأا دكأا ةمشصاعلا ءاشضق شسلجم ىدل

ةمكاحم يف ةلثمتملاو رئازجلا اهب رمت ةقيقد ةلحرم يف ءاج بيشصنتلا نأا اريششم هيف هتقث » حلاشص
ة˘لود˘ب شضو˘ه˘ن˘ل˘ل ة˘لاد˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ي˘م˘هأا ي˘لو˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلا نأاو ة˘شصا˘خ دا˘شسف˘˘لا شسوؤور

نم اماع04 ىنفأا يتلا ةلادعلا ميقب هكشسمتو هتكنحو هتربخ ريظن ءاج هرايتخا نأا ادكؤوم.نوناقلا
YÉO∫ GCe«ø.اهتمدخ يف هرمع

ةوقب نيدسسافلاو داسسفلا ةبراحم يف هرودب مهاسسيسس ةلودلا سسلجم نأا «يتامغز مسساقلب» ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو لاق
.قح هجو ريغب اناودعو افسسعت ةبوهنملا تاكلتمملا عاجرتسسا متيسس هنأا ىلإا ماتخأ’ا ظفاح راسشأاو نوناقلا

ةبوهنملا لاومأ’ا عاجرتسس’

تاعزانملا ةيوسستل ةيلودلا ةمكحملل رئازجلا ةيلثمم
ةيبنجألا تاسسسسؤوملا عم ةطاسسولل اهدادعتسسا يدبت
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ضشي˘˘ج˘˘لا تاد˘˘˘حو ضضو˘˘˘خ˘˘˘ت
بونجلا˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
دسض ةداوه Óب ابرح يرئازجلا

جارختسساو بيقنتلا تاباسصع
ة˘سسي˘ف˘ن˘لا ندا˘ع˘م˘˘لاو بهذ˘˘لا
ن˘م ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ي˘ت˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘سصلا
بناجأ’ا نم اهرسصانع بلغأا
ة˘˘˘˘˘قرا˘˘˘˘˘فأ’ا ا˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘˘لا وأا
داسشتلا لود ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا

ي˘˘ت˘˘لاو ر˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘˘لاو ي˘˘˘لا˘˘˘مو
كلاسسم نوكل˘سسي ا˘هر˘سصا˘ن˘ع
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ةر˘˘˘عاو
ةديدسشلا ةباقرلا نم تÓفإ’ا
ضسارح ل˘ب˘ق ن˘م ة˘سضور˘ف˘م˘لا
ءارحسص ىلإا لوسصولل دودحلا
مازق نيعو تسسارنمتب راقهأ’ا
يفو .رفسصأ’ا ندعملا بهنل
ةرازول نايب راسشأا ددسصلا اذه

نأا ضسمأا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ف˘˘م
يف ضسمأا لوأا تفقوأا يبعسشلا

ي˘جا˘ب جر˘بو تسسار˘ن˘م˘˘ت ل˘˘ك

ابقنم36 ،مازق نيعو راتخم
تاذ يف تطبسضو بهذلا نع

9و تا˘ن˘حا˘سش4 تايلمعلا
ع˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر تا˘˘ب˘˘كر˘˘˘م
تحمسسو نيتيران ن˘ي˘ت˘جاردو

ن˘م غ˘˘ل˘˘ك28.1 ط˘˘ب˘˘˘سضب

ةلوسسبك12و تي˘ما˘ن˘يد˘˘لا

ليتفلا ن˘م را˘ت˘مأا9و ريجف˘ت

72ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ق˘˘عا˘˘سصلا

ةقرطم61و ايئابرهك ادلوم

نع فسشك زاهج11و طغسض

طيلخ نم اسسيك02و نداعملا
.ةراجحلاو بهذلا ماخ
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تانحاضش4 طبضضو اضصخضش36 فيقوت

عفدلا ةيعابر تابكرم9و

بهذلا نع نيبقنملا دراطي صشيجلا
ةيرئازجلا ءارحضصلا يف بناجألا

نم ةلوذبملا دوهجلل ةلسصاوم
ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
اهلاكسشأا فل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا

ةفلاخمب ةقلع˘ت˘م˘لا ا˘سصو˘سصخ
داريتسسا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ما˘كحأ’ا

ةين’دي˘سصلا داو˘م˘لا ر˘يد˘سصتو
داو˘˘م ةزا˘˘ي˘˘ح ،ة˘˘سصخر نود˘˘ب

ة˘˘˘سصخر نود ة˘˘˘ي˘˘˘ن’د˘˘˘ي˘˘˘˘سص
يعرسشلا ريغ راجت’ا ضضرغل
ة˘ي˘مار˘˘جإا ة˘˘عا˘˘م˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف
ةزايح˘لاو ن˘يز˘خ˘ت˘لا ،ة˘م˘ظ˘ن˘م
، ةيلقعلا تارثؤوملل جيورتلاو
ةيئاسضقلا ةي˘ط˘ب˘سضلا تن˘كم˘ت
نمأاب عباسسلا يرسضحلا نمأ’اب
فيقوت ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و
رمعلا نم نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش

يف امهطروتل ةنسس42 و32
ع˘ئا˘قو. ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
ة˘يا˘ه˘ن ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
رثا ىلع ،مرسصنملا عوبسسأ’ا

ن˘مأ’ا ى˘لإا ةدراو تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
مايقب ديف˘ت ع˘با˘سسلا ير˘سضح˘لا
ةيمك بلجب نيهوبسشملا دحأا

ةين’ديسصلا داوملا نم ةربتعم
نم ةيل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا اذ˘كو
عسضو مت هيلع ،ةرواجم ةلود
تنكم ةمكح˘م ة˘ي˘ن˘ه˘م ة˘ط˘خ

هكيرسشو لعاف˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م

ىوتسسم ىلع ةبكرم نتم ىلع

يف ةنيطنسسقب فوسصلاوب يح

ضشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘˘بو ضسب˘˘ل˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح

ىلع ا˘ه˘ل˘خاد˘ب ر˘ث˘ع ة˘ب˘كر˘م˘لا

ءاود ن˘˘م ة˘˘لو˘˘سسب˘˘ك4841

اذ˘كو غ˘ل˘م051 نيلاباغ˘ير˘ب˘لا

،لانيبوأا عون نم ضضيبأا حÓسس

يرقمل ينوناقلا ضشيتفتلا دعب

ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع نÓ˘˘عا˘˘ف˘˘لا ن˘˘كسس

تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ىر˘خأا ة˘ي˘˘م˘˘ك

ضصخسشلا نكسسم يف ةيلقعلا

تردق (قئاسسلا قفارم) يناثلا

نيليرتأا ءاود نم اسصرق05 ب

ءاود نم اسصرق12 و غلم52

ةيلمعلا ،غ˘ل˘م02 ماربولتسسأا

ةيمك زجح نم تنكم اهتمرب

ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيلامجإا

نم ا˘سصر˘ق5551 ـب رد˘ق˘ت

حÓسس اذكو عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ءاهتن’ا دع˘ب ،رو˘ظ˘ح˘م ضضي˘بأا

زاجنا مت قيقحتلا تايرجم نم

قح يف ةيئازج تاءارجإا فلم

مامأا هبجوم˘ب ا˘مد˘ق نا˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

.ةيلحملا ةباينلا
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ةيمارجإا ةكبضش نÓكضشي نيضصخضش فاقيإا مت امنيب

صسولهم نم ةلوضسبك0551 زجح
ةنيطنضسقب خوراضصلا

و نوتيزلا راجضشأا بهللا ةنضسلأا تمهتلا ثيح ،بوطلا مأا و نابلو ينب يتيدلب نيب ةعقاولا فضشارخلوب ةقطنمب قئارح سسمأا راهن تعلدنا
رانلا لوضصو نم اوفاخ نيذلا ناكضسلا طضسو بعرلا رضشن ام ةيئابرهكلا ةدمعألا و لباوكلا و ةيحÓفلا يضضارألا ىلع تضضق و لحنلا ايÓخ

.ةاناعملا و بعتلا و دهجلا نم تاعاضس دعب قيرحلا تدمخأا يتلا سشورحلاب ةيندملا ةيامحلاب لاضصتلا متي نأا لبق مهنكاضسمل
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ةيوق نارين تعلدنا مويب اهلبقو
ينبب ةيحÓفلا ةيرقلا ةقطنم ةباغب
ناكسسلا نم اهبرقل رظنلابو نابلو
ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ف˘˘طإ’ نو˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م عو˘˘˘ط˘˘˘ت
قر˘ف ل˘سصت نأا ل˘ب˘ق ج˘يرا˘ه˘˘سصلا˘˘ب
رقم نع دعبت يتلا ةيندملا ةيامحلا

،ملك03 ي˘لاو˘ح˘ب نا˘ب˘لو ي˘ن˘˘ب
تاقي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب نا˘كسسلا بلا˘طو
ف˘ي˘قو˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ع˘سسو˘م ة˘ي˘ن˘˘مأا
را˘ن˘لا لا˘ع˘سشإا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا

م˘ه˘ل˘م˘ع نأا ثي˘ح م˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘سسا˘˘ح˘˘مو
،ني˘ن˘طاو˘م˘لا ةا˘ي˘ح دد˘ه ي˘مار˘جإ’ا

ءارو ع˘فاد˘˘لا نأا نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م د˘˘كأاو
تاباغ˘لا ة˘ير˘يد˘م ما˘غرإا ة˘م˘ير˘ج˘لا

اناجم ةيسضرأ’ا عطقلا مهحنم ىلع
نأا ثي˘ح ،ا˘ه˘حÓ˘سصت˘˘سسا ل˘˘جأا ن˘˘م
ي˘سضارأ’ا ح˘ن˘م تف˘قوأا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا

أاجلف ةئيبلل ةيامح ةرجسشم اهتكرتو
و تاباغلا قرحل نومرجملا ضضعب

نيددهم اهيلع طغسضلل راجسشأ’ا

اوببسس مهنأا امك ضسانلا ةايح اذهب

تا˘كل˘ت˘م˘˘م ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ر˘˘ئا˘˘سسخ

ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘لود˘˘لا و ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ةد˘م˘عأ’ا و ل˘باو˘كلا

ةي’وب تايد˘ل˘ب7 نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘سشي

عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا تد˘˘˘ه˘˘˘سش ةد˘˘˘كي˘˘˘كسس

موي يف قئارح8 بوسشن يسضاملا

نم ديزأا فÓتإا يف تببسست ،دحاو

،يباغلا ءاط˘غ˘لا ن˘م ارا˘ت˘كه352

بسش يذلا قيرحلا اهرطخأا لعلو

قرسش ةبازع ةيدل˘ب˘ب ي˘سسي˘ب ل˘ب˘ج˘ب

ي˘ف بب˘سست ن˘يأا ،ةد˘كي˘˘كسس ة˘˘ي’و

يف تلثمت ،ةربت˘ع˘م ة˘يدا˘م ر˘ئا˘سسخ

راجسشأاو لاغدأا راتكه041 فÓتإا

ضشئا˘سشح ارا˘ت˘كه62 و ،طو˘ل˘˘ب

راجسشأا نم تاراتكه01 و ،ةسسباي

بهللا ةنسسلأا تببسستو .ضسوتيلاكلا

ضسولامت ةيدلبب طرارق˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ءاطغلا نم اراتكه03 فÓتإا يف

ن˘م تارا˘ت˘كه01 و ،يتا˘ب˘ن˘لا

قر˘ف تل˘خد˘تو نو˘ت˘˘يز˘˘لا را˘˘ج˘˘سشأا

عنمو قير˘ح˘لا دا˘م˘خإا م˘تو ءا˘ف˘طإ’ا

تلخدت ام˘ك ،ة˘با˘غ˘لا و˘ح˘ن هداد˘ت˘ما

د’وأ’ ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ةد˘˘حو

نم ةدكيكسس ةي’و برغ ،ةيطعأا

ضشارحأاو لاغدأا نيقيرح دامخإا لجأا

م˘ت ن˘يأا ،ة˘سشودو˘ب ة˘با˘غ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب

لاغدأاو ضشارحأا راتكه5.6 فÓتإا

تلخدت امك ،لطسسق ةرجسش36 و

ةي’ول ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو

تاباغلا قئارح ةحفاكمل ةدكيكسس

ةقطنمب ةباغ قيرح دامخإا لجأا نم

ثيح ،ةلفلف ةيدلبب لبسشلا حلاسص

84 و ضشار˘حأا تارا˘ت˘˘كه3 فلتأا

ةرجحم تدهسش امك. ةرمثم ةرجسش

ملك6 ،قئادحلا ةيدلبب ضسيوروب

يف ةدكيكسس ةي’ولا ةمسصاع نع

لو˘ه˘م ق˘ير˘ح بو˘سشن مو˘ي˘لا ضسف˘ن

تاراتكه2 قار˘˘˘ت˘˘˘˘حا ى˘˘˘˘لإا ىدأا

تلخدت امك ،طولب راجسشأاو ضشارحأا
ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ءا˘˘ف˘˘طإ’ا قر˘˘ف
لجأا نم ةدكيكسس ةي’ول ةيندملا
بسش يذلا ع˘با˘سسلا ق˘ير˘ح˘لا دا˘م˘خإا
˘مأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘ب˘م˘ق يد˘ي˘سس ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب

6 ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘لا بو˘˘˘ط˘˘˘لا
،لاغدأ’او ضشارحأ’ا نم تاراتكه
ر˘ي˘˘خأ’ا ق˘˘ير˘˘ح˘˘لا بسش ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
ةيدلبب ةعمجو˘ب يدرا˘ب˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

2 قار˘ت˘حا ى˘لإا ىدأا ،نا˘يزو˘ب ن˘ي˘˘ع
ةرمثم راج˘سشأاو ضشار˘حأا تارا˘ت˘كه
نيتلاو نوتيزلاو ربونسصلا راجسشأاو
ثيح ،لحنلا ق˘يدا˘ن˘سصو ي˘كو˘سشلا
ديزي ام دحاولا مويلا يف لجسسي

تاذ تسصحأاو. ق˘˘˘ئار˘˘˘˘ح6 نع
ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘˘خ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا

قيرح001 نع ديزي ام يسضاملا

21 اهنم ةي’ولا تايدلب فلتخمب
د’وأا ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘ير ة˘يد˘˘ل˘˘ب

،عاونق ،ةركرك ،ديز ينب. ،ةيطع
روهزلا يداو ،عيارسشلا

ةينمأا تاقيقحت حتفب نوبلاطي ناكضسلا

 قرتحت ةدكيكضسب نابلو ينب
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3102 لدع يبتتكم ةيعمج تلاق
«نيسسح ةعمج» عقوم ضصوسصخب
يف ثيدحلا رثك هنأا ينوبلا ةيدلبب
ع˘قو˘م˘لا اذ˘ه ن˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا
ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع ا˘ه˘سسي˘˘ئر د˘˘كؤو˘˘ي˘˘ل
ضسمأا كوب˘سسيا˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا
م˘ه˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا نأا د˘حأ’ا
او˘سسي˘ل ضصي˘سصخ˘ت˘لا ل˘ب˘ق ةدا˘ه˘˘سش
يف ضضئافلاو عقوملا اذهب نيينعم
نيبتت˘كم˘لا م˘ه˘ت ’ ي˘ه تا˘ن˘كسسلا
اهنكل و يناثلا رطسشلا اوعفد نيذلا
مل نيذلا نيبتتكملا ىوسس ضصخت
تاذ بسسح˘˘ب ع˘˘قو˘˘م˘˘لا اورا˘˘ت˘˘خ˘˘ي
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا تمد˘˘˘˘˘قو .رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا
ني˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل˘ل ةد˘يد˘ج تا˘ح˘ي˘سضو˘ت
و ي˘نا˘ث˘لا ر˘ط˘سشلا ع˘فد نأا ا˘˘ه˘˘م˘˘هأا

هقبسست يذلا و  ةئاملاب5 ـب ردقملا
دنع نوكي عقوملا راي˘ت˘خإا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا˘ف عور˘سشم˘لا قÓ˘ط˘نإا

نيذلا و0741 مهددع غلبي يذلا
مل يلات˘لا˘ب و ع˘قو˘م˘لا اورا˘ت˘خ˘ي م˘ل
ببسسلا دوعي يناثلا رطسشلا اوعفدي
ببسسب دعب قلطني مل مهعورسشم نأا
ةيسضرأ’ا رايتخإا ةيلمع يف رخأاتلا
(تانكسسلا هذه ءانبل ةسصسصخملا

5 ـب رد˘ق˘م˘لا و ثلا˘ث˘لا ر˘˘ط˘˘سشلاو
ةبسسن طرسشب ةطبترم يه ةئاملاب
نأا دب ’ يتلا و نكسسلل لاغسشأ’ا

ملسست يتلا و ةئاملاب07 ةبسسن غلبت
يتلا ضصيسصختلا لبق ةداهسش اهدعب
ع˘˘قو˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ف˘˘سصب د˘˘˘كؤو˘˘˘ت
و .عورسشملا عقوم ضسيلو كنكسس
ا˘م˘ئاد ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
رطسشلا نو˘ع˘فد˘ي ى˘ت˘م نو˘لءا˘سست˘ي
مهتانكسس لاغسشأا ةبسسن نأاف ثلاثلا

ام و ةئاملاب07 ةبسسن دعب غلبت مل
يه ةيلمعلا ن’ ربسصلا ’إا مهيلع
لك ينعي ةيرود ةفسصب ةلسصاوتم
نيعم ددعل لاغسشأ’ا ةبسسن غلبت ام
عقوملا م˘ه˘ل ح˘ت˘ف˘ي تا˘ن˘كسسلا ن˘م
ـب ردقملا و عبارلا رطسشلاو ةرسشابم

حاتفم ميلسست ةيلمع يه ةئاملاب5
وه كنكسس نأا ينعت يه و نكسسلا

ةئيهت˘لا ع˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب001 زهاج
ة˘يرور˘سض ي˘ه ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
ناك ول و ىتح ملسسي ’ نكسسلا)

ةئي˘ه˘ت˘لا و ة˘ئا˘م˘لا˘ب001 زهاج
عفد دعبو .(ةزهاج تسسيل ةيجراخلا
بتتكم˘لا نو˘كي ة˘ع˘برأ’ا ر˘ط˘سشأ’ا

ةئاملاب52 ــب ردقت ةبسسن عفد دق
بجي يقابلا امأا .هنكسس ةميق نم

07 نسس غولب لبق هددسسي نأا هيلع

ةنسس52 قوفت ’ ةدم يف وأا ةنسس

موسسرملا نم9 مقر ةداملل اقبط

2 قفاوملا61-972 مقر يذيفنتلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ا˘م˘ك6102. ربمفون
قبسست ةيلم˘ع ي˘ه ف˘ل˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ح˘ت

يه و ثلاث˘لا ر˘ط˘سشلا ع˘فد ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةقباسسلا تامولعملا ديكأاتل ةيلمع
ثيح نم اهيلع تارييغت ءارجإا وأا

– ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ة˘لا˘ح˘لا – د’وأ’ا دد˘ع
بتتكم لكو .خلإا ... نمزم ضضرم
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سصح˘˘˘ت
تر˘ي˘غ˘ت و˘ل و ى˘ت˘ح ضصي˘سصخ˘˘ت˘˘لا

رييغت نم نكمتي نل ةيلئاعلا هتلاح
عو˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘ت˘ح ’ و ه˘ع˘قو˘˘م ’

.فرغ4 ىلإا فرغ3 نم هنكسس
ىلع لوسصحلا ديري بتتكم لكو

هل نكمي فرغ4 عون نم نكسس
نكل و لدع ةلاكول بلطب مدقتلا

ه˘˘نأا ها˘˘ن˘˘ع˘˘˘م ضسي˘˘˘ل بل˘˘˘ط˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
بولطملا نكسسلا ىلع لسصحتيسس

ددعب اطبترم ىقبي هبلط لوبق نأ’
( ةيلئا˘ع˘لا م˘ه˘ت˘لا˘ح و ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا

بتتكم لوحي دق هنأا ىلإا راسشأاو
نم لدع ةلاكو فرط نم ايئاقلت

نودب فرغ4 ىلإا3 عون نم نكسس

عون بسسح اذه و بتتكملا بلط
ل˘ب˘ق ةر˘فو˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ن˘˘كسسلا دد˘˘ع
يذ˘لا نو˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لاو .(ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا
وأا ة˘ن˘مز˘˘م ضضار˘˘مأا ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
مدقتلا مهل نكمي تاهاع باحسصأا
اولسصحتي نأا بل˘ط˘ب لد˘ع ة˘لا˘كو˘ل

ىلفسسلا قباوطلا يف نكسس ىلع
. لماك يبط فلم ميدقت طرسشب
يرهسشلا راجيإ’ا عفد ضصخي اميف
تفل نكسسلا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا د˘ع˘ب
نيبتتكملا هابتنإا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
نأا˘˘ب ن˘˘سسلا ي˘˘ف را˘˘ب˘˘˘كلا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘ي˘سس ير˘ه˘سشلا را˘ج˘يإ’ا

نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ل˘˘كف ر˘˘خأا ى˘˘لإا بت˘˘˘ت˘˘˘كم
ام لك نسسلا يف اريبك بتتكملا

ا˘ع˘ف˘تر˘م ير˘˘ه˘˘سشلا را˘˘ج˘˘يإ’ا نا˘˘ك
ابتتكم نأا كلذ ىلع ’اثم ابراسض

4 عون نم نكسس هل ةنسس85 هرمع
نو˘˘كي ير˘˘ه˘˘سشلا را˘˘ج˘˘يإ’ا فر˘˘˘غ

ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي) ج د00391 ط˘ب˘سضلا˘ب
.(افلأا نيثÓث و ةئامعسست و انويلم
نم ددع يف ت’احلا ضضعب كانه
ن˘كسسلا م˘ي˘ل˘سست م˘ت˘ي م˘ل تا˘ي’و˘لا

86 لسصو هنسس نأا ببسسب بتتكملل
رعسسلا عفد امإا هنم بلط و ةنسس
نع ليكو نييعت وأا نكسسلل Óماك
.قثوم قيرط

ةبانعب نيبتتكملا فلآل ةديدج تاحيضضوت تمدق ةيعمجلا

صصيضصختلا لبق ةداهضش مهل نيذلا2 لدع اوبتتكم
«نيضسح ةعمج» عقومب نيينعم اوضسيل
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ةيراكب ةيدلب ناكسس ضسمأا ضضفتنا

قرسش ملك01 يلاوحب دعبت يتلا
ديدن˘ت˘ل˘ل ،ة˘سسب˘ت ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جإ’ا عا˘˘˘سضوأ’ا ءو˘˘˘سسب
˘مد˘قأا ثي˘ح ،ضشي˘م˘ه˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘˘سسو
قلغ ىلع نينطاوملا نم تارسشعلا
يتلا ةيدلب˘لا ر˘ق˘م راو˘ج˘ب ق˘ير˘ط˘لا
ةرئاد ةياسصو تحت اهنوؤوسش ريسست
ضسي˘˘ئر ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ف˘˘˘يو˘˘˘كلا
ن˘ع يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

دادسسنإا أاسشن نأا دعب ايظفحت هماهم

م˘ت م˘ث بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
قلغ لÓخ نم جاجتح’ا ديعسصت
ةيراكب نيب طبارلا ينطولا قيرطلا

ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لا ة˘˘كب˘˘سشو˘˘ب ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘بو
يف نارين˘لا مار˘سضإا ع˘م ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب
دهسشم ي˘ف ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا تÓ˘ج˘ع˘لا
نأا و املع هابتنÓل تفلم يجاجتحا
اميسس ايرورم Óلسش تثدحأا ةكرحلا

ز˘كر˘م˘لا ى˘لإا داد˘ت˘ما ق˘ير˘ط˘˘لا نأاو
دقف يلاتلا˘بو ة˘كب˘سشو˘ب يدود˘ح˘لا
ة˘كر˘ح ل˘ي˘ط˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف كلذ بب˘˘سست
ضسنوت ةق˘ي˘ق˘سشلا ى˘لإا ن˘ير˘فا˘سسم˘لا

قطانمو تايدلب ةدعل نيلقنتملاو

نأا ركذيو ،يويحلا قيرطلا اذه ربع
قا˘ي˘سس ي˘ف تتأا جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘جو˘˘م
ناكسس نع نبغلا ع˘فر˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
ة˘مزأا ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرا˘كب ة˘يد˘ل˘ب

ي˘˘ف تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘ناو ةدا˘˘˘ح ضشط˘˘˘ع
فاسضي ةمامقلل راسشتناو ءابرهكلا
ر˘ي˘فو˘ت˘ل ق˘فار˘˘م با˘˘ي˘˘غ كلذ ى˘˘لإا
ةسصاخ بابسشلل ةحارلاو تامدخلا
دنعو حباسسملاو ةيوركلا بعÓملا
ةريخأ’ا هذه نع ثيدحلل فوقولا

نينطاوملا نأا دجن حباسسملا يهو
ةافو ة˘ثدا˘ح د˘ع˘ب ةد˘سشب نو˘ب˘سضا˘غ
يف ا˘قر˘غ د˘م˘ح˘مو ح˘لا˘سص ةءار˘ب˘لا

وأا حباسسم بايغ هببسس ةيئام ةكرب

رقتفت ةيراكب يف ه˘ي˘فر˘ت˘ل˘ل ع˘قاو˘م

،م˘ير˘كلا ضشي˘ع˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ل˘˘كل

نوجتحم˘لا ح˘لأا جا˘ج˘ت˘ح’ا لÓ˘خو

داد˘˘سسنÓ˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘˘يإا ةرور˘˘˘سضب

ه˘ن˘ع ة˘يا˘سصو˘لا ع˘فرو ضسل˘ج˘م˘˘لا˘˘ب

لك ءاسضق نم ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘كم˘ت˘ل

ىلع هت’ا˘غ˘سشنا حر˘طو ه˘ح˘لا˘سصم

ىسسع مهتقطن˘م ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

يتلا ةددعتملا مهتابلط ققحي كلذ

فورظلا نيسسحت يف بسصنت اهلك

.ةيعامتج’او ةيسشيعملا

سشيمهتلا ببضسب ةكرب يف اقرغ نيلفط ةافو سسأاكلا تضضافأا يتلا ةرطقلا / ةضسبت

ةيرزملا عاضضوألا ىلع اجاجتحا تاقرطلل قلغو ةيراكب ةيدلب يف نايلغ

 ةيطغتلل اهتكبضش ىلع تابارطضضا

ooderoOاهنئابز نئمطُت

81 دحألا سسمأا اهتكبضش اهت˘فر˘ع ي˘ت˘لا تا˘بار˘ط˘ضضÓ˘ل ا˘ع˘ب˘ت
ةيعضضولا هذه نأاب اهنئابزooderoO نئمطُت،9102 توأا

هذه عجرت  .ةيداعلا اهتلاحل ةدوعلا قيرط يفو ةتقؤوم
روط يف وهو هديدحت ّمت ينقت لكضشم ىلإا تابارطضضلا
ةدا˘عإل ةد˘ن˘ج˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ا˘˘ن˘˘قر˘˘ف فر˘˘ط ن˘˘م حÓ˘˘ضصإلا
قرفلا لمعت ،ايلاح .لاجآلا برقأا يف اهتعيبطل ةيعضضولا
تابارطضضلا هذه نم دحلل ةدهاجooderoOـل ةينقتلا
ىلا ع˘ضضو˘ل˘ل ة˘ع˘ير˘ضس ةدو˘˘ع˘˘بooderoO د˘ع˘ت  .ة˘ت˘قؤو˘م˘˘لا

هذه نع مجانلا جاعزإلا نع اه˘ن˘ئا˘بز˘ل رذ˘ت˘ع˘تو ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط
 .ةيعضضولا
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مهبراق لطعت دعب ايلاطيا ىلإا مهقيرط يف اوناك اقرح41 نع لقي ’ ام لاضشتنا يف لجيجب لحاوضسلا رفخ رضصانع حجن
 .كÓهلا ىلع اوفراضش امدعب جÓعلا يقلت لجأا نم ريهاطلا ىفضشتضسم ىلإا مهلقن مت ثيح رحبلا ضضرع يف مهناهيتو
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سسداسسلإ مويللو ،سسمأإ ،لسصإو
ة˘يد˘ل˘ب نا˘˘كسس ي˘˘لإو˘˘ت˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع
سسإر ةرئإدل ةع˘با˘ت˘لإ تا˘ب˘سصق˘لإ
مهجاجتحإ ،ةنتاب ةيلوب نويعلإ
نم نيعفإر ،ةيدلبلإ رقم قلغب

ن˘م ة˘ل˘م˘ج م˘ه˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإ لÓ˘˘خ
ي˘ت˘لإ سصئا˘ق˘ن˘لإو تلا˘˘غ˘˘سشنلإ
يذلإ عسضولإ نمو اهنم نوناعي
قفإرملإ سصقن ءإر˘ج ،ه˘نو˘سشي˘ع˘ي
سشي˘م˘ه˘ت˘لإ إذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لإ
يتلإ ،مهتيدلب قح يف سسرامملإ
،ةيلولإ يقاب نع ةلوزعم تتاب
ريفوتب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لإ بلا˘ط د˘قو
ديدعل ةب˘سسن˘لا˘ب بور˘سشلإ ءا˘م˘لإ
،ةيدلبلإ رقمل ةرواجملإ ءايحألإ

عم ع˘سضو˘لإ ن˘مإز˘تو ا˘سصو˘سصخ
ةداملإ هذهل ةجاحلإو رحلإ لسصف
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لإو ،ة˘ما˘ه˘لإ ة˘يو˘ي˘ح˘˘لإ
يتلإ ،ةيمومعلإ ةرا˘نإلإ ر˘ي˘فو˘ت˘ب

تعنمو ةيدلبلإ ءايحأإ اهيلإإ رقتفت
جرا˘خ ر˘ه˘سسلإ ن˘م ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘˘لإ

عو˘قو ن˘م ا˘فو˘خ˘ت م˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘سسم
با˘ي˘غ ى˘لإإ ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ثدإو˘ح
ةيرإوج بعÓم وأإ يدلب بعلم
با˘ب˘سشلإ ةا˘نا˘ع˘م ن˘˘م دإز يذ˘˘لإ
،فإرحنلاب نيددهم إوتاب نيذلإ

ولو ريفوت مهملإ مهبلطم تابو
ديحو ي˘ه˘ي˘فر˘ت ي˘سضا˘ير ق˘فر˘م
يذلإ بيهرلإ غإرفلإ نم دحلل
ةئيهتلإ بناج ىلإإ إذه ،هنوسشيعي
تا˘قر˘ط˘لإ د˘ي˘ب˘ع˘تو ة˘ي˘نإر˘م˘ع˘لإ

يحسصلإ فرسصلإ تإونق ريفوتو
لماكب ع˘ت˘م˘ت˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ل˘ع˘ج˘ل
سشي˘ع˘لإ نا˘م˘سضو تا˘ف˘سصإو˘م˘لإ
ريد˘جو إذ˘ه .ن˘طإو˘م˘ل˘ل م˘ير˘كلإ
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘كسس نأإ ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘˘ب
إو˘ج˘ت˘حإ نأإو ق˘ب˘سس تا˘ب˘˘سصق˘˘لإ
نع ديز˘ي ا˘م ذ˘ن˘م ما˘يألإ د˘يد˘ع˘ل
بلاط˘م˘لإ تإذ ع˘فر˘ل ن˘ير˘ه˘سشلإ

عاطقلاب ةقلعتم ىرخأإ بلاطمو

ةيلو يلإو اهنيح ناك ،يحسصلإ
ىطعأإ دق ،يدمحم ديرف ةنتاب
عورسشلإ سصوسصخ˘ب تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
بسصت يتلإ عيراسشملإ ديدع يف
كلذو ،نينطإوملإ تلاغسشنإ يف
فدهب ،يقيسسن˘ت عا˘م˘ت˘جإ لÓ˘خ
رإرغ ىلع مهتلاغسشناب لفكتلإ
بعلم زاجنإإ لاغسشأإ يف عورسشلإ
بع˘ل ة˘حا˘سس ل˘ي˘˘ج˘˘سستو يد˘˘ل˘˘ب
ةفاسضإلاب ،بابسشلإ ةدئافل ىرخأإ
ح˘لا˘سص جÓ˘ع ة˘عا˘˘ق ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘لإإ
ة˘فا˘كب ا˘هز˘ي˘ه˘ج˘تو سسو˘سسم˘˘ل˘˘ب
نامسض ىلإإ ةفاسضإإ ،تإزيهجتلإ
ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘لإ ة˘˘بوا˘˘ن˘˘م˘˘لإ
ريفوت إذكو تامدخلإ ةددعتملإ
تاعاق رب˘ع برا˘ق˘ع˘لإ تا˘حا˘ق˘ل
،ةقطنملإ يف ةدجإوتملإ جÓعلإ
فيظنت ةلمح ميظنت ىلإإ ةفاسضإإ

ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ط˘ي˘ح˘م ر˘ب˘ع ة˘˘ع˘˘سسإو
لك ،ملاسس نب هللإ دبع ةسسردمو
،ةيروفو ةلجعتسسم ةفسصب إذه

لوألإ لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لإ رر˘˘˘ق ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك

ة˘يرإدإإ ة˘ن˘ج˘˘ل دا˘˘ف˘˘يإإ ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب

ةسشقانم˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لإ ى˘لإإ ة˘ي˘ن˘ق˘تو

ع˘˘م ة˘˘يو˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لإ تا˘˘˘يو˘˘˘لوألإ

ي˘ف ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘˘لإ

ة˘ل˘˘م˘˘ج ي˘˘تأا˘˘تو .لا˘˘جألإ عر˘˘سسأإ

بق˘˘˘˘˘˘˘ع هذ˘˘˘˘˘˘˘ه تإرإر˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘لإ

ماق يتلإ ةمراع˘لإ تا˘جا˘ج˘ت˘حلإ

دعب تابسصقلإ ةيدلب ونطإوم اهب

لجو ةيدلبلإ رقم قلغب إوماق نأإ

ن˘ي˘ع˘فإر ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ تآا˘سشن˘م˘لإ

اهسسفن يهو ،بلاطملإ نم ةلمج

يف عورسشلا˘ب ي˘لإو˘لإ ر˘مأإ ي˘ت˘لإ

نأإ ريغ ،قباسس تقو يف اهزاجنإإ

دق اهديسسجت يف ليجعتلإ مدع

ع˘فر˘ل إدد˘ج˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لإ ع˘فد

اه˘مو˘ي تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لإ ،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م

يأإ ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي نأإ نود سسدا˘˘˘سسلإ

ى˘˘˘لإإ عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘˘ل لوؤو˘˘˘˘سسم

.مهتلاغسشنإ

ةيمنتلاب ةبلاطملل / ةنتاب

ايلاوت سسداشسلا مويلل ةيدلبلا رقم نوقلغي تابشصقلا ةيدلب ناكشس
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يف ، لوألإ سسمأإ ةليل يفوت

ن˘ي˘ع˘˘برأإو ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لإ دود˘˘ح

ي˘ف سسرد˘ي ق˘هإر˘م ،ة˘ق˘ي˘˘قد

ى˘عد˘ي ة˘يو˘نا˘ث˘لإ ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لإ

رمعلإ نم غلبي «سس. يلع»

ىلإإ هسضرعت رثإإ ،ةنسس71

ءا˘ن˘ثأإ ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘ك ه˘˘ق˘˘ع˘˘سص

ءابرهك دومع بناجب هفوقو

ع˘ق˘ي ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لإ ةرا˘˘نإÓ˘˘ل

عقإولإ يلئاعلإ هلزنم بناجب

ةعبا˘ت˘لإ سشيإر˘ح˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ةيد˘ل˘ب˘ب لا˘ب˘غأإ ن˘ي˘ع ة˘ير˘ق˘ل

ة˘˘˘˘يلو بر˘˘˘˘غ ،ع˘˘˘˘يإر˘˘˘˘˘سشلإ

بسسحو .ةد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسس

جرخ ةيحسضلإ نإاف تامولعم

ةÓ˘˘سص د˘˘ع˘˘ب ه˘˘لز˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م

فإر˘˘طأإ لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ل بر˘˘غ˘˘م˘˘لإ

أاكتإ ، هئاقدسصأإ عم ثيدحلإ

يذلإ ءابره˘كلإ دو˘م˘ع ى˘ل˘ع

درجمبو ، هلزنم رإوجب ناك

دوم˘ع˘لإ ة˘ي˘ح˘سضلإ سسمل نأإ

،ةرسشابم ي˘فو˘ت ي˘ئا˘بر˘ه˘كلإ

هسضرعت ةي˘نا˘كمإإ ح˘جر ا˘م˘م

تركذو ةيئابر˘ه˘ك ة˘ق˘ع˘سصل

ةيحسضلإ ةلئاع نأإ  رداسصم

ىد˘˘˘˘˘˘ل ىو˘˘˘˘˘˘كسش  تمد˘˘˘˘˘˘ق

ل˘ق˘لا˘ب زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘سسسسؤو˘م

بط˘˘ع˘˘لإ حÓ˘˘سصإإ سضر˘˘˘غ˘˘˘ب

دو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ق˘˘˘ح˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لإ

ةريخألإ هذه نكل يئابرهكلإ

ن˘ي˘ع˘ب ا˘هإو˘˘كسش ذ˘˘خؤو˘˘ت م˘˘ل

يتلإ ةثراكلإ يتأاتل ،رابتعلإ

اه˘ح˘ن˘م ى˘لإإ ة˘ل˘ئا˘ع˘لإ تع˘فد

ي˘ف بب˘سست˘م˘لإ ن˘ع تا˘با˘جإإ

لا˘م˘هإإ نا˘ك نإإ ا˘˘ه˘˘ن˘˘بإ ةا˘˘فو

يفو زا˘غ˘ل˘نو˘سس وأإ ة˘يد˘ل˘ب˘لإ

حسضإو لامهلإ نإاف نيتلاحلإ

تمد˘ق ة˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لإ نأإ ا˘˘م˘˘ي˘˘سس

سصوسصخب ة˘ق˘با˘سس ىو˘كسش

ماعلإ يأإرلإ ربتعإو ،دومعلإ

ةا˘فو د˘ي˘كأا˘˘ت نأإ ةد˘˘كي˘˘كسسب

ةيئا˘بر˘ه˘ك ة˘ق˘ع˘سصب با˘سشلإ

ةثراك عراسشلإ يف دومع نم

هذه لثم ةجلاعم ىلإإ وعدت

إرطخ لكسشت يتلإ لكاسشملإ

.نينطإوملإ ةايح ىلع

 يئابرهك دومع ببضسب قهارم ةافو بقع /ةدكيكضس

 زاغلنوشسل ىرخأاو ةيدلبلل تاماهتا
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ى˘ت˘سشب مإر˘جإلإ ة˘ح˘فا˘كم را˘˘طإإ ي˘˘ف
ىلعو ،يرسضحلإ طسسولإ يف هعإونأإ
تامول˘ع˘م˘ل د˘ي˘ج˘لإ لÓ˘غ˘ت˘سسلإ ر˘ثإإ

ءايحأإ دحأا˘ب عدو˘ت˘سسم دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م
ن˘يز˘خ˘ت ي˘ف ل˘غ˘ت˘سسم غا˘بد˘لإ ما˘م˘ح
لسصحتم (رئاج˘سس ) ة˘ي˘ب˘ن˘جأإ ع˘ئا˘سضب

نم ةيمكو بيرهتلإ قيرط نع اهيلع
ةقيرطب ةعنسصم (ةمسش ) غبتلإ ةدام
ثحبلإ ةيل˘م˘ع د˘ع˘بو .ة˘ي˘عر˘سش ر˘ي˘غ
،ةمكحم ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘ت ير˘ح˘ت˘لإو
ةطرسشلإ تإوق اهلÓخ نم تنكمت
ة˘قر˘ف˘لإ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لإ
مامحب ةيئاسضقلإ ةطرسشلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لإ
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لإ ف˘ي˘قو˘ت ن˘م غا˘بد˘˘لإ

،ةنسس04 رمعلإ نم غلابلإ يسسيئرلإ
لعفلاب اسسبلتم ،غابدلإ مامحب ميقملإ
ذا˘˘خ˘˘تإ د˘˘ع˘˘بو .ه˘˘ي˘˘˘لإإ بو˘˘˘سسن˘˘˘م˘˘˘لإ
هنأاسشب ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ

ىلع روثع˘لإ م˘ت عدو˘ت˘سسم˘لإ نأا˘سشبو

0865 يف تلثمت ةرتوفم ريغ علسس
ن˘˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع

ةبلع6551 ، (eviF layoR) عون

(noB) عو˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سس

ن˘م ر˘˘ئا˘˘ج˘˘سس ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع0091 ،

نم رئاجسس ةبلع943  ،(egdE) عون

ةفاسضإإ ، (layoR ssenisuB) عون
غ˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘˘لإإ
ة˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م (ة˘˘˘م˘˘˘سش) ق˘˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل

(كنفلإ)عون نم سسيك00241 يف

ن˘˘˘˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘˘˘˘ك0049 ،

نم سسي˘ك0024 ، (ي˘˘قرا˘˘ت ) عو˘˘˘ن

ن˘˘م سسي˘˘ك0021 ،(ر˘˘ق˘˘ي˘˘ت) عو˘˘˘ن

نم سسيك0041 ، (زإونوبل) عون

ن˘˘م سسي˘˘ك002 ،(ة˘ما˘م˘ي) عو˘ن

مت روفلإ ىلع .(رمحألإ كنفلإ) عون

،ةحلسصملإ ىلإإ هيف هبتسشملإ ليوحت

حتف هيلع روثعلإ مت ام زجح دعبو

هدسض نو˘كو ،ة˘ي˘سضق˘لإ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ةعاسضب ةزايح لعف نع يئاسضق فلم

قئاثو نود سشغل˘ل ة˘سسا˘سسح ة˘ي˘ب˘ن˘جأإ

ةزا˘ي˘حو بير˘ه˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع تا˘˘ب˘˘ثإإ

ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ع˘ن˘سصم تا˘جو˘ت˘ن˘م

تإءإرجإإ لامكت˘سسإ د˘ع˘بو . ة˘ي˘عر˘سش

لاسسرإإ مت ةيسضق˘لإ نأا˘سشب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ

رظنلل ةيئاسضقلإ تاهجلإ ىلإإ فلملإ

   .هيف

  عدوتضسمب اهيلع رثع /ةملاق

  غابد مامحب ةدلقم ةمششو رئاجشس زجح

ةتوافتم حورجل ةضشومعب ةأارما تضضرعت اميف

امهطوقشس رثإا لزنم بحاشص و ءانب ةافو
فيطشسب ةيانب ىلعأا نم

ةثداح سسمأإ لوأإ ،فيطسس ةنيدم طسسو عقإولإ يوايحي يح دهسش
يلإوتلإ ىلع عفترم ولع نم تيمم طوقسس يف تلثمت ةيواسسأام

قباطلإ نم ، ةنسس86و76 رمعلإ نم ناغلبي لزنم بحاسصو ءانبل
ءانثأإ ةيبسشخلإ دفإورلإ ىدحإإ مطحت رثإإ ىلع ةيدرف ةيانبل ثلاثلإ
نيع يف لوألإ ةافو ىلإإ ىدأإ ام ،ةنايسصلل لاغسشأاب نيتيحسضلإ مايق
إر˘ثأا˘ت˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ةر˘ي˘خألإ ه˘سسا˘ف˘نأإ ظ˘ف˘ل ي˘نا˘ث˘˘لإو ،نا˘˘كم˘˘لإ
ةيامحلإ حلاسصم تلخدت دق و،اهل سضرعت يتلإ ةريطخلإ تاباسصإلاب
ىلإإ نيتيحسضلإ لقنب تماق و ثداحلإ عوقو روف فيطسسب ةيندملإ
ةدحول ل˘خد˘ت˘لإ قر˘ف تن˘كم˘ت ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو. ى˘ف˘سشت˘سسم˘لإ
هباسشم ثداح يف، فيطسس ةيلو لامسش ةسشومع ةيندملإ ةيامحلإ

نم طوقسس ثداح رثإإ ىلع،ةنسس04رمعلإ نم غلبت ةأإرمإ ذاقنإإ نم
مت ثيح ،ةسشومع ةيدلب ةجناط يحب ةيدرف ةيانبل لوألإ قباطلإ
تإذل تامدخلإ ةددعتملإ ةيحسصلإ ةدايعلإ ىلإإ اهليوحتو اهفاعسسإإ
دكأات نينطإوملل ءإدن ةيندملإ ةيامحلإ حلاسصم تهجو دقو ،ةيدلبلإ

ةفعاسضم و ةمزÓلإ ةينمألإ ريبإدتلإ ذاختإ ةرورسض ىلع ،هلÓخ نم
اهبقإوعو ثدإوحلإ نم ريثكلإ يدافتنل ،رذحلإو ةطيحلإ تإءإرجإإ
.ةميخولإ
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تاردخملا نم ةيمك هتزوحب باشش طبشض
ةملاقب ةشسولهملا سصارقألا و

،يرسضحلإ طسسولإ يف هعإونأإ ىتسشب مإرجإلإ ةحفاكم راطإإ يف
ثح˘ب˘لإ ة˘قر˘ف˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لإ ة˘˘طر˘˘سشلإ تإو˘˘ق تن˘˘كم˘˘ت

،»ةنسس62 »رمعلإ نم غلبي يذلإ هيف هبتسشملإ فيقوت نم ،لخدتلإو
ذاختإ دعبو.ةم˘لا˘ق˘ب ر˘ما˘ع ن˘ب ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ،ة˘م˘لا˘ق˘ب م˘ي˘ق˘م
هتزوحب روثعلإ مت ،هيف هبتسشملإ نأاسشب ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ

رد˘ق˘ي ي˘لا˘م˘جإإ نزو˘ب ،دوإر˘˘م50 تإرد˘خ˘م˘لإ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘˘ل˘˘ع

ليديكراب ءإود طسشم ،ةلوسسبك03 اهب طاسشمأإ ثÓث ،امإرغ52:ـب

تإردخملإ نم اسصرق04 اهب ةيكيتسسÓب ةروراق ،سصإرقأإ80 هب

ةلمعلاب ةيلام غلاب˘م ،ة˘لو˘سسب˘ك11 ،يزاتسسكإإ عون ن˘م ة˘ب˘ل˘سصلإ
لثمتت ،ةيديلقت ةحلسسأإ ،تإردخملاب راجتلإ تإدئاع نم ةبعسصلإ
ريغسص نيكسس ،مجحلإ ير˘ي˘ب˘ك ن˘يرو˘طا˘سس +يد˘ي˘ل˘ق˘ت ف˘ي˘سس :ي˘ف
ىلع.(تإردخملاب ةجوزممو ةفوفلم) تإردخم ةراجيسسو ،مجحلإ
ثيح ةيسضقلإ يف قيقحت حتفو ،ةحلسصملإ ىلإإ هليوحت مت روفلإ

ي˘عر˘سشلإ ر˘ي˘غ را˘ج˘تلإ :ل˘˘ع˘˘ف ن˘˘ع ي˘˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م هد˘˘سض نو˘˘ك
ةنهمل ةيعرسشلإ ريغ ةسسرامملإ ةيلقعلإ تإرثؤوملإو تإردخملاب
رربم نود سسداسسلإ فنسصلإ نم ءاسضيب ةحلسسإ ةزايح ،ةلديسصلإ
.عإديإإ رمأإ هقح يف ردسص و ،ةملاق ةمكحم مامأإ مدق نيأإ يعرسش
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ةدكيكشسب ةرايشس بÓقنا ثداح يف حيرج
ثداح رثإإ ةفلتخم  حورجب رمعلإ نم ثلاثلإ دقعلإ يف باسش بيسصُأإ

ةرايسس بÓقنإ نع مجن  ثداحلإ ،  دحألإ ىلإإ تبسسلإ ةليل عقو رورم
،ايسسلو .ركاسس ةوخإلإ يح نيب طبإرلإ قيرطلاب  لوبماسس عون نم

ةنسس13 ـلإ يف باسش ةباسصإإ يف ببسست ام، ةدكيكسس ةنيدم طسسو
ةيندملإ ةيامحلإ نإوعأإ لخدت اميف و ،سسأإرلإ ىوتسسم ىلع حورجب
ثداحلإ يف اقيقحت ةطرسشلإ تحتف باسصملإ لقنل
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نإا˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو

نم مهطاقتلإ مت41 ـلإ ةقإرحلإ
ر˘˘ب˘˘ع˘˘ت تنا˘˘ك ة˘˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘سس ل˘˘ب˘˘˘ق
ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘قر˘˘سشلإ ئ˘˘طإو˘˘سشلإ

اهل ىثري ةلاح يف إوناك ثيح
ىلع فراسشي براق نتم ىلع
نوين˘ع˘م˘لإ ه˘ّجو ا˘مد˘ع˘ب قر˘غ˘لإ
ة˘ن˘ي˘ف˘سسلإ هذ˘ه˘ل ة˘ثا˘غ˘ت˘سسإ ءإد˘ن
هذ˘˘ه نا˘˘بر˘˘ب ع˘˘فد يذ˘˘˘لإ ر˘˘˘مألإ
رسصانعب لاسصتإلإ ىلإإ ةريخألإ

تل˘خد˘ت ي˘ت˘لإ ل˘حإو˘˘سسلإ ر˘˘ف˘˘خ
ءÓ˘˘جإإ ل˘˘جأإ ن˘˘م رو˘˘ف˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع
نيذلإ نيرو˘كذ˘م˘لإ سصا˘خ˘سشألإ

ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م ة˘لا˘ح ي˘ف إو˘˘نا˘˘ك
إوسضق امد˘ع˘ب ءا˘ي˘ع˘لإو دا˘ه˘جإلإ

رحبلإ سضرع يف عوبسسألإ ءاهز
مهنم ريثكلإ ىلع تدب امك ،
ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن سضر˘˘˘م˘˘˘لإ سضإر˘˘˘عأإ
ءإرج قورحو حورجب مهتباسصإإ

.ة˘˘قرا˘˘ح˘˘لإ سسم˘˘سشلإ تا˘˘بر˘˘سض
روثعلإ مت نيذلإ ةقإرحلإ لقنو
لجيجب رحبلإ سضرع يف مهيلع

ةيندملإ ةيامحلإ نإوعأإ لبق نم
ديعسسلإ بودجم ىفسشتسسم ىلإإ
جÓعلإ يقلت لجأإ نم ريهاطلاب

م˘ه˘نأا˘ب م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب حر˘˘سص ثي˘˘ح
يطاطم براق نتم ىلع إوناك
نأإ ريغ ايلاطيإإ ىلإإ مهقيرط يف
سضر˘ع ي˘ف ل˘ط˘ع˘ت ر˘ي˘خألإ إذ˘ه
توزاملإ ةدام دافن دعب رحبلإ

نوهيتي مهلعج ام هكرحم نم
ماظن لطعت دعب اميسس رحبلإ يف
إوناك يذلإ «سسآإ يب ، يجلإ »

.مهتهجو ديدحتل هب نونيعتسسي
نإا˘˘˘ف ردا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لإ تإذ بسسحو
ىلع إوناك نيذلإ ةقإرحلإ بلغأإ

نم نوردحني براقلإ إذه نتم
اهنمو لجيج نع ةديعب تايلو
دوجو ل هنأإو ةمسصاعلإو ، ةبانع
نمسض لجيج ةيلو نم ةقإرحل
هذه يف مهذاقنإإ مت نم دإدعت
ةراسشإلإ ردج˘ت ا˘م˘ك ، ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ
مهذاقنإإ مت نيذلإ ةقإرحلإ نأإ ىلإإ
سصاخسشأل دوجو ل هنأاب إودكأإ

يذلإ براقلإ نتم ىلع نيرخآإ

ةفسضلإ ىلإإ مهلقن ددسصب ناك

لك نأإو طسسوتملإ نم ىرخألإ

ريخألإ إذه نتم ىلع إوناك نم

نيملاسس رحبلإ نم مهجإرخإإ مت

دو˘˘جو ة˘˘ي˘˘سضر˘˘˘ف ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ي ا˘˘˘م

با˘˘كر ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ن˘˘يدو˘˘ق˘˘ف˘˘˘م

ه˘ت˘ي˘كل˘م دو˘ع˘ت يذ˘˘لإ برا˘˘ق˘˘لإ

طسشني يذ˘لإ سصا˘خ˘سشألإ د˘حأل

.ةيرسسلإ ةرجهلإ لاجم يف

  ايلاطيإا ىلإا مهقيرط يف اوناكو تاي’و ةدع نم نوردحني

 لجيجب رحبلا سضرع نم اقارح41 نولششتني لحاوشسلا سساّرح

جراخلا وحن نيرجاهملا بيرهت  ةمهتب

ةملاقب نيشصخشش فيقوت
ةطرسشلإ تإوق تنكمت تامولعملل ديجلإ لÓغتسسلإ دعبو ،يرسضحلإ طسسولإ يف مإرجإلإ ةحفاكم راطإإ يف
بيرهتل يلود دإدتمإ تإذ ةمظنم ةيمإرجإإ ةيعمج نيوكت يف لثمتت ةيسضق ةجلاعم نم فوقسشوب ةرئإد نمأاب
لإومأإ سسوؤور ليوحتو بذاكلإ حيرسصتلإ ،ةيرإدإإ قئاثو يف روزملإ لامعتسسلإو ريوزتلإ عم ،نيرجاهملإ
حوإرتت امهيف هبتسشم نيسصخسش فيقوت نم ةطرسشلإ تإوق تنكمت نيأإ .جراخلإ ىلإإ ةبعسصلإ ةلمعلاب

بابسشل ةهوبسشم ةقيرطب ةريسشأات تافلم دإدعإاب ناموقي ،ةملاقب نيميقم ،ةنسس63 ىلإإ53 نيبام امهرامعأإ
،امهنأاسشب ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ذاختإإ دعبو. اينابسسإإ ربع ابوروأإ ىلإإ رفسسلإ نم مهنيكمتو ةقطنملإ نم
فلم امهدسض نوك نيإ ،ةيسضقلإ يف قيقحت حتفو هيلع روثعلإ مت ام زجح دعب ،ةحلسصملل امهليوحت مت
لامعتسسلإو ريوزتلإ ،نيرجاهملإ بيرهتل يلود دإدتمإ تإذ ةمظنم ةيمإرجإإ ةيعمج نيوكت لعف نع يئاسضق
مامأإ إومدق ،جراخلإ ىلإإ ةبعسصلإ ةلمعلاب لإومأإ سسوؤور ليوحتو بذاكلإ حيرسصتلإ ،ةيرإدإإ قئاثو يف روزملإ

YõGdójø.∫.اتقؤوم اجإرفإإ لان يناثلإو ،تقؤوملإ سسبحلإ لوألإ عإديإإ مت نيأإ ،فوقسشوب ةمكحم
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ةمخف تÓيف زاجنإا ةيلمع اهرثإا ىلع تقلطنا
فرط نم هيلع عقوم ططخم وأا ةصصخر نود
لÓخ هيلع انفقو ام وهو ةيصصولا تاطلصسلا
وأا كوربم يواصش يح ىلإا انتداق يتلا ةرايزلا
ميدق رصصق ربكأا مصضت يتلا اقباصس «يصسكت»
ىلإا ةئيهتلا مادعنا ءارج لوحت ةبانع ةي’وب

هنم ةنيمثلا ءايصشأ’ا لك تبهن امدعب بارخ
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ن˘˘مأ’ا ماد˘˘ع˘˘نإاو لا˘˘م˘˘˘هإ’ا ءار˘˘˘ج
نزاخمو تاكلتمم ىل˘ع تاءاد˘ت˘عإا ل˘ي˘ج˘صست
ةلاح يف دعت يتلا » لايصسوك » ةينواعتل ةعبات
تمصصلا لظ يف تاونصس ةدع ذنم ةيفصصت
يتلا تايدع˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج ف˘ل˘ي يذ˘لا هو˘ب˘صشم˘لا
ىأار˘مو ع˘م˘صسم ما˘مأا ارا˘ه˘˘ن ارا˘˘ه˘˘ج سسرا˘˘م˘˘ت
نو˘لوؤو˘صسم˘لا د˘كؤو˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف ،ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا
مهنأاب ةيحÓفلا يصضارأÓل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا˘ب
ةديد˘ج˘لا ت’ا˘ح˘لا سضع˘ب˘ل تاراذ˘عإا او˘ه˘جو
 ارخؤوم ةيلحملا

ةيحÓف ضضرأأ ىلع يلوتسسي قباسس بختنم
 ةيلحملأ تاطلسسلأ ةيعمب Óيف ةماقإل

مامأا كوربم يواصش يح ىلإا انترايز دنع انفقو
عورصشم انهابتنا تفليل تايدعتلا نم ديدعلا
يأا ل˘م˘ح˘ي م˘ل را˘ج˘صشأ’ا ط˘صسو زا˘ج˘نإ’ا د˘ي˘ق
زجنأا يذلا عورصشملا عون تبثت ةينقت ةقاطب

ةعصساصش ةحاصسم ىلع ةئملاب05 يلاوح هنم
انهجوتو ةقطنملاب ةيحÓفلا يصضارأ’ا نمصض
اهنأاب اودكأا نيذلا ةراملا سضعب ىلإا اهرثإا ىلع
رهصشأا ةدع ذ˘ن˘م ا˘ه˘ب لا˘غ˘صشأ’ا تق˘ل˘ط˘نا Ó˘ي˘ف
ةيدلب˘ب ن˘ي˘ق˘با˘صسلا ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا د˘حأ’ ة˘ع˘با˘ت
يتلا ةحاصسم˘لا كل˘ت ىر˘ت˘صشا ا˘مد˘ع˘ب را˘ج˘ح˘لا

لزانملا دحأاب ةصصاخ ةقيدح نع ةرابع تناك
يوصضوف نكصس زاجنإ’ اه˘با˘ح˘صصأا ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘صسإا

ىلع اومدقي نأا لبق تاونصس ةدعل يعرصش ريغ

006 قوفي غلب˘م˘ب ن˘كصسلا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ب
ةدعب اوهجوت ناكصسلا سضعب نأا مغرو نويلم
كردلا حلاصصم ىتحو نيلوؤوصسملل ىواكصش
نأا املع ،يدانت نمل ةايح ’ نكل ينطولا

ىرتصشا ينعملا نأاب دكأا دق ناك ةيدلبلا سسيئر
نونا˘ق را˘طإا ي˘ف ه˘ت˘يو˘صست م˘ت د˘ق نا˘ك ا˘ن˘كصس

ةلودلا كÓمأا حلاصصم هتفن ام وهو51/80
دق تناك طقف ءامصسأا ةثÓث تركذ يتلا ةبانعب
نأا املع ،ةقطنملا˘ب ع˘ي˘صسو˘ت˘لا ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا
’و ةديدج تايانب لمصشي ’ ةيوصستلا نوناق
نيدكؤوم ةيحÓف يصضارأا قوف تزجنأا تايانب
زجنأا يتلا ةيحÓف يصضارأ’ا نكت مل نإا نم هنأا

لباق ريغ نكصسلا نإاف Óيفلا عورصشم اهيلع
نمصض ل˘خد˘يو د˘يد˘ج ءا˘ن˘ب ه˘نو˘ك ،ة˘يو˘صست˘ل˘ل
لخدت يعدتصست ي˘ت˘لا ة˘يو˘صضو˘ف˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا
ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم ة˘ق˘فر ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ةمكحملا ىلإا ةيصضقلا لوصصو لبق اهميدهتل
ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لا ت’ا˘ح ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘يد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
سشغلا ت’اح بناج ىلإا ةيحÓفلا يصضارأ’ا
لم˘صشي يذ˘لا ة˘يو˘صست˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

8002 لبق تزجنأا يتلا تانكصسلا

ةيحÓفلأ يسضأرألاب ةرجاتملأ ةعقر عاسستإأ
 تاطلسسلأ بايغ لظ يف

يوا˘صش ي˘ح ن˘م نا˘كصسو نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م ف˘˘صشك
ةيحÓفلا يصضارأ’اب ةرجاتملا ةرئاد نأا كوربم
تاونصسلا لÓخ اريبك اراهدزا تفرعو تعصستإا
وأا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
رمأ’ا نمأ’ا حلاصصم اذكو ةيلحملا تاطلصسلا
يتلا ةقطنملاب يصضارأ’ا ةراجت عصسو يذلا
يذلا اهناكمب ةنراقم ايجيتارتصسإا اعقوم دعت

ةنيدم طصسو نع راتمأا ةعصضب ىوصس دعبي ’
عطقلا نم ديدع˘لا ع˘ي˘ب ل˘ج˘صس ثي˘ح را˘ج˘ح˘لا
ىمادقلا ناكصسلا اهلغتصسي ناك يتلا ةيصضرأ’ا

رصضخلا عاونأا فلتخم سسرغل (ندارج) قئادحك
ى˘ل˘ع او˘ظ˘فا˘ح˘ي˘ل ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘صشأ’ا ى˘ت˘حو
ة˘ع˘با˘ت ي˘صضارأا ا˘ه˘نو˘ك ي˘حÓ˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘با˘˘ط
مهتانكصسب ةطيحملاو ةيحÓفلا تارمثتصسملل
ةلود˘لا كÓ˘مأا ن˘م˘صض ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا  ة˘م˘يد˘ق˘لا

ةبصساحم مدعو ةباقرلا بايغ لظ يف ةصصاخ
مدعو قباصس تقو يف عيبلا ىلع اومدقأا نيذلا
ةينوناقلا ريغ تايانبلا ميدهتل تاطلصسلا مدقت
بابصسأا اهلك قباصس تقو يف اهزاجنإا مت يتلا
يصضارأ’ا عيبو ةرجاتملا راهدزإا يف تدعاصس
عيمجلا عمطم تتاب يتلا ةقطنملاب ةيحÓفلا

 راجحلا ةيدلب بارت ربع

نم ةمدهملأ ةيوسضوفلأ تايانبلأ ءانب ةداعإأ
ةناطلسس ةقطنمب لبق

يتلا ةيوصضوفلا تايانبلا باحصصأا ةيبلغأا دمع
ةر˘ئاد˘لا ي˘صسي˘ئر فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ه˘˘ت م˘˘ت
ىلإا رافصص ديرفو لها˘صسم د˘م˘ح˘م ن˘ي˘ق˘با˘صسلا

سضا˘ق˘نأ’ا تح˘ت ن˘م ا˘ه˘جار˘خإاو ا˘ه˘ئا˘ن˘ب ةدا˘عإا
ىرخأا ماهم يلوتل نيلوؤوصسملا ليوحت درجمب

لهاصسم دمحم نأا املع راجحلا ةرئاد جراخ
تا˘يا˘ن˘ب˘لا م˘يد˘ه˘˘ت˘˘ل Ó˘˘ما˘˘ك ا˘˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب كر˘˘ت
ارطصسم ناك يتلاو راجحلا ةيدلبب ةيوصضوفلا
يديصس ةيدلب˘ب تا˘يا˘ن˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج م˘يد˘ه˘ت د˘ع˘ب

سسادرموب ةرئاد ىلإا هليوحت رارق نكل ،رامع
هناكم دجو يذلا جمانربلا لامكإا نود لاح

دوعتل .لجرلا ل˘ي˘حر د˘ع˘ب تÓ˘م˘ه˘م˘لا ة˘ل˘صسب
ةصصاخ ةوقب ةيوصضوفلا تايانبلا ةرهاظ كلذب
نمصض نÓخدت نيتللا ازر’و ةناطلصس ةقطنمب
يوا˘صش ي˘ح˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘صضارأ’ا ط˘ط˘˘خ˘˘م
.كوربم

قح هجو نود لايسسوك تاكلتممو نزاخم لÓغتسسإأ

يواصش يح˘ب ة˘ل˘ج˘صسم˘لا تا˘يد˘ع˘ت˘لا ن˘ي˘ب ن˘م
تاراڤنوأا و نزاخم ىلع ءÓيتصس’ا كوربم
يتلا «لايصسوك » ةيحÓفلا ةي˘نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت
اهتيكلم لوؤوت يتلاو ةيفصصت ةلاح يف دجاوتت
ر˘ه˘صشمو ل˘ج˘صسم د˘ق˘ع˘ب لا˘ي˘صسو˘ك ع˘م˘ج˘˘م˘˘ل

ىرتصشإا امدعب راجحلاب ةيراقعلا ةظفاحملاب

03 عفدو ةلودلا كÓمأا نم ةينواعتلا عمجملا
ةناعإا ىقلت اميف ةيلامجإ’ا ةصصحلا نم ةئملاب

ةيقابلا ةئملا˘ب07 ـب رد˘ب˘لا كن˘ب ن˘م ة˘ي˘لا˘م
ثيح ،تارتف ىلع كنبلل اهتداعإا مت يتلاو
كل˘ت كÓ˘مأا ى˘ل˘ع تا˘يد˘˘ع˘˘ت ار˘˘خؤو˘˘م ل˘˘ج˘˘صس
تومو نيريصسملا باي˘غ ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا

ن˘م ن˘ي˘ع د˘ق نا˘ك يذ˘لا ي˘ئا˘صضق˘لا سسرا˘ح˘لا
ةينواعتلا ةيفصصت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘لاد˘ع˘لا فر˘ط
ةصسارح ىلع نÓمعي طق˘ف ن˘ي˘صسرا˘ح ى˘ق˘ب˘ي˘ل
ةلاح ىلإا تلآا يتلا ةينواعتلا كÓمأا ةيامحو
عفد امم ةريخأ’ا تاونصسلا لÓخ اهل ىثري
كÓمأ’ا سضعب لÓغتصسإ’ نينطاوملا سضعبب
يتلا ت’احلا يهو قح هجو نود اهل ةعباتلا

دوجو مدعل تدمج مث مكاحملا قاور تلصصو
درجمب ةيصضقلا لح راظتنإا يف رخآ’ا فرطلا
ةبانعب ةلودلا كÓمأ’ ةينواعتلا لوؤوت نأا

تايسصخسش باعل ليسست كوربم يواسش ةقطنم
 ةلودلاب ةذفان

ةد˘ع ار˘خؤو˘م كور˘ب˘م يوا˘صش ة˘ق˘ط˘ن˘م تفر˘˘ع
لجأا نم ةذفان تايصصخصش فرط نم ت’واحم
تاكل˘ت˘م˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘نو˘نا˘ق قر˘ط˘ب لو˘صصح˘لا
ءاوصس ةيحÓف ي˘صضارأا ل˘يو˘ح˘ت وأا ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا
وأا راجحلا ىفصشتصسمل ةلباقملا ازر’ ةقطنمب
ي˘ت˘لا ت’وا˘ح˘م˘لا ل˘ك ن˘كل كور˘ب˘م يوا˘˘صش
لصشفلاب تءاب رطصسأ’ا هذه ةباتك دحل تلازام

يصضارأ’ا كلت نم ةئملاب08 وأا عيمج نوك
اذكو ةيحÓفلا حلاصصملل ةعبات يصضارأا يه
رخآا رداصصم دكؤوت اميف ،ةيحÓفلا تاينواعتلا

كلت ن˘م ة˘ئ˘م˘لا˘ب58 ن˘˘م د˘˘يزأا نأا ة˘˘عا˘˘صس
ططخم نمصض لخدت تاحاصسم يه يصضارأ’ا
سضع˘ب أا˘ج˘ل ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘صضارأ’ا
لÓغتصساو ةقطنملا كلت ماحتق’ نيلفطتملا

ةيوصضوف تانكصس زاجنإ’ نيلوؤوصسملا بايغ
يف عيمجلا عمطي يتلا ةقطنملاب ةيعرصش ريغ
ثي˘ح ا˘ه˘ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا وأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘صصح˘˘لا
يصضارأ’ا نوناق نأا ’إا لبصسلا عيمج اوكلصس
كلت لك مههوجو يف قلغأا رئازجلاب ةيحÓفلا
.يصضارأ’ا كلت ذخأ’ لوصصولل لبصسلا

ىلع ةنج نم كوربم يواسش وأأ «يسسكت»
 ةيوسضوفلأ تانكسسلل عمجم ىلإأ ضضرألأ

دهع˘لا ى˘لإا كور˘ب˘م يوا˘صش ي˘ح خ˘يرا˘ت دو˘ع˘ي

قلطي يح نع ةرابع ناك نيأا يرامعتصس’ا
رو˘صصق˘لا م˘خ˘فأا م˘ظ˘ي «ي˘صسكت » م˘صسإا ه˘ي˘˘ل˘˘ع
تلازام ي˘ت˘لا ة˘م˘خ˘ف˘لا تاءا˘ن˘ب˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
ءايرثأا اهنط˘ق˘ي نا˘ك ي˘ت˘لاو مو˘ي˘لا ى˘لإا ا˘هرا˘ثأا
دعب اميف مهيلإا نيلاوملا ىلإا لوؤوتل اصسنرف
مقافتو لÓقتصسإ’ا دعب تاونصسلا مدقت عمو
نيثحابلل ئجلمل يحلا لوحت نكصسلا ةمزأا

’وأا او˘ما˘ق ثي˘˘ح ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا تا˘˘ن˘˘كصسلا ن˘˘ع
اذ˘كو ة˘˘ن˘˘صصحأ’ا تÓ˘˘ب˘˘ط˘˘صصإا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
تانكصسك يحلا لخدم دنع دجاوتملا لقتعملا

ةعصسوتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ت˘ت نأا ل˘ب˘ق م˘ه˘ب ة˘صصا˘خ
كل˘˘ت˘˘ل ةروا˘˘˘ج˘˘˘م تا˘˘˘حا˘˘˘صسم لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صساو
ة˘مزأا ن˘كل ل˘ق˘ت˘ع˘˘م˘˘لا اذ˘˘كو تÓ˘˘ب˘˘ط˘˘صص’ا
نكل ةريخأ’ا تاونصسلا لÓخ تمقافت نكصسلا
ى˘ل˘ع ة˘ط˘ي˘صسب تاءاد˘ت˘عإا او˘˘ل˘˘ج˘˘صس نا˘˘كصسلا
بل˘غأاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘حا˘˘صسم˘˘لا
نزا˘˘خ˘˘م˘˘لا تاذا˘˘ح˘˘م˘˘ب تز˘˘ج˘˘نأا تا˘˘ن˘˘كصسلا

لبق ةلودلا كÓمأا نم دعت يتلا تÓبطصص’او
ةر˘جا˘ت˘م˘ل˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا ار˘خؤو˘م لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت نأا
راقعلا ايفام فر˘ط ن˘م ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘صضارأ’ا˘ب
ي˘صضارأ’ا كل˘ت ف˘صصن ى˘ل˘ع تلو˘ت˘صسا ي˘˘ت˘˘لا
بصضغ راثأا امم ةقطنملا نع ءابرغ اهلغتصسيل
ةدعل يواكصشب اوهجوت دق اوناك يذلا ناكصسلا

.يدانت نمل ةايح ’ نكل نيلوؤوصسم

تأرأذعإأ هجو ةيحÓفلأ يسضأرألأ نأويد
 يدعتلأ تلاحب

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا˘˘ب نو˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا ف˘˘صشك

ت’اح نم ةئملاب08 نأاب ةيحÓفلا يصضارأÓل
تهجو دقو راجحلا ةيد˘ل˘ب˘ب ل˘ج˘صست يد˘ع˘ت˘لا
ت’احلا ءاوصس نيد˘ع˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب تاراذ˘عإا
مهتيلوؤوصسم فقوتت ثيح ةميدقلا وأا ةديدجلا

لوؤوتل نيلوؤوصسملا تاذ بصسح دحلا اذه دنع
يتلا ةيلحملا تاطلصسلل نيلوؤوصسملا دعب اميف
ميدهتو عنمل ةيموم˘ع˘لا ةو˘ق˘لا ة˘ق˘فر ل˘خد˘ت˘ت
ي˘صضارأا قو˘ف تز˘ج˘نأا ي˘ت˘لا تاءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا كل˘˘ت
.ةيحÓف

رئأزجلاب ةيحÓفلأ يسضأرألأ يمحي نوناقلأ
 هيلع نيدعتملأ لك نجسسلاب بقاعيو

نمصض رئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘صضارأ’ا ل˘خد˘ت
لزانتلا نكمي ’و ةلودلل ةعباتلا تاكلتمملا

اهحنم متيو لاكصشأ’ا نم لكصش يأاب اهنع

04 ةدمل زايتمإا دوقع قيرط نع لÓغتصسÓل
يأا اتاب اعنم نوناقلا عنميو ديدجتلل ةلباق ةنصس
لاجم جراخ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘صضارأÓ˘ل لÓ˘غ˘ت˘صسا
لخدت يتلا ةردانلا ت’احلا يف ’إا ةيحÓفلا

لخدت بلطتي رمأ’او ةيمومعلا ةعفنملا نمصض
ةرازولا ىوتصسم ى˘ل˘ع ل˘كصشت ة˘صصا˘خ ة˘ن˘ج˘ل
ةليفك اهدحوو ةي˘ع˘صضو˘لا ة˘صسارد˘ل ة˘ي˘صصو˘لا
بلطت اذإا ةصصاخ اهمدع نم ةقفاوملا ءاطعإاب
بقاعيو ههباصش ام وأا ىفصشتصسم زاجنا رمأ’ا
يد˘ع˘ت˘لا ت’ا˘ح ي˘ف كرا˘صشم ل˘كل ن˘ج˘صسلا˘ب
ل˘ك م˘يد˘ه˘ت ن˘يد˘ع˘ت˘˘م وأا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم ءاو˘˘صس
ةيحÓف يصضارأا قوف تزجنأا يتلا تاءانبلا

تاءانبلا كل˘ت ى˘ق˘ب˘تو ة˘ن˘صس001 دع˘ب و˘لو
  .ةيوصستلل ةغيصص يأا بايغل ةيوصضوف

 ةبانعب ةذفان تايصصخصش عامطأأ لحم ةقطنملأ

ةيحقفلا يضارفا بهن حئاضف ىلع فقت ةعاس رخآ
 راجحلاب راقعلا ايفامل ةيروطاربمإ ربكأب

ةيحÓف ضضرأأ قوف ةينف ةقاطب يأأ ىلع يوتحي ’ لوهجم ىنبم

عيمجلأ عامطأأ لحم لاصسيبوك يصشأوملأ ةيبرت ةيدصضاعت

ةيحÓف يصضأرأأ ىلع ةخراصص يدعت ت’اح
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نأإ نيجو˘ف˘لإ ةدا˘ق را˘ت˘خإ د˘ق˘ف
ميخلإ يف نيفاصشكلإ ةماقإإ نوكت
ن˘ي˘ب ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لإ ءإو˘˘جأإ ط˘˘صسو
ي˘ف ة˘ع˘ئإر˘لإ ر˘بو˘ن˘صصلإ را˘ج˘˘صشأإ

ن˘ع د˘ع˘ب˘ت ي˘˘ت˘˘لإ و˘˘ب˘˘ل˘˘م ة˘˘با˘˘غ

ملك04 يلإوحب ةيلولإ ةمصصاع
نم ديدعلإ مي˘خ˘م˘لإ د˘ه˘صش تي˘ح
تا˘˘طا˘˘صشن˘˘˘لإو تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لإ
نيتيلولإ لافطأإ نيب ةكرتصشملإ

لخإد ةطصشنأإ نيب تعونت تيح
د˘ي˘لا˘ق˘ت˘˘لإ تل˘˘م˘˘صشو م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لإ
لثم اهيلع فراعتملإ ةيفصشكلإ
ة˘ي˘حا˘ب˘صصلإ ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لإ ةرا˘˘يز˘˘لإ
،تإد˘حو˘لإو م˘ي˘خ˘لإ ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل

عفر مي˘صسإر˘مو حا˘ب˘صصلإ رو˘با˘ط
فلتخم ق˘ي˘ب˘ط˘ت كلذ˘كو م˘ل˘ع˘لإ
ة˘ي˘ف˘صشكلإ تإرا˘ه˘م˘لإو نو˘ن˘ف˘لإ

«تا˘ط˘˘بر˘˘لإ«و «د˘˘ق˘˘ع˘˘لإ» ل˘˘ث˘˘م
تاطاصشنلإ يهو نإرينلإ عإونأإو
إريثك لافطألإ ا˘ه˘ي˘ف ق˘لأا˘ت ي˘ت˘لإ

ن˘ي˘˘ب ن˘˘مو ،م˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘عإإ تلا˘˘نو
كانه ميخملل يموي˘لإ ج˘ما˘نر˘ب˘لإ
برغملإ ةÓصص دعب يوبرت سسرد

إذهو ةقيقد02 هتدم زواجتت ل
قÓ˘˘˘خألإ سضع˘˘˘ب خ˘˘˘ي˘˘˘صسر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
بجي يتلإ ةديم˘ح˘لإ تا˘ف˘صصلإو
.اهب يلحتلإ فاصشكلإ ىلع

لÓضش ـل ةزيمم ةرايز
ةياجب يف ةديرفك

ةديرفك لÓ˘صش ةرا˘يز ى˘ق˘ب˘تو
ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب˘˘ب
با˘ج˘عإإ تلا˘ن ي˘ت˘لإ ة˘ي˘حا˘ي˘˘صسلإ
مويلإ كلذ ىقبيصس ثيح لافطألإ

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نا˘˘˘هذأإ ي˘˘˘ف ا˘˘˘خ˘˘˘صسإر
إد˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي تي˘˘ح ن˘˘ي˘˘فا˘˘صشكلإ
سضرأإ ي˘˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘˘طألإ لÓ˘˘˘˘˘صشلإ
قهاصشلإ هعافترإإ ببصسب نطولإ

تي˘ح إر˘ت˘م05 غل˘ب˘ي يذ˘لإو
ةريحب هبصش ىلع ههايم طقاصستت

إرتم02 اهرطق ةيرئإد ةق˘ل˘غ˘م
ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لإ ن˘˘م ج˘˘يز˘˘م و˘˘˘ه˘˘˘ف
را˘ج˘صشأإ ا˘˘ه˘˘ن˘˘يز˘˘ت، تلÓ˘˘صشلإو
تفاصضأإ يتلإ ربونصصلإو نوتيزلإ

،ا˘م˘ه˘ل ل˘ي˘ث˘م ل ا˘ق˘نورو ة˘ع˘ت˘˘م
ن˘ي˘ت˘يلو˘لإ لا˘ف˘طأإ ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘صسإو
رو˘صصلإ طا˘ق˘˘ت˘˘لإو ة˘˘حا˘˘ب˘˘صسلا˘˘ب
عئإر يو˘خأإ و˘ج ي˘ف ة˘يرا˘كذ˘ت˘لإ
ة˘˘حإر˘˘˘لإو ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘كصسلإ هدو˘˘˘صست
إديعبو ةعيبطلإ طصسو ةيصسفنلإ

فصشكو  ،ةنيدملإ ءاصضوصض نع
ديعلوب نب ىفطصصم جوف دئاق
ةملك نأإ بيجن يميلغل ةبانعب
حلط˘صصم و˘ه «ةد˘ير˘ف˘ك» لÓ˘صش
.ديدجلإ عوبنيلإ هانعمو ينامور

نم  «اياروق امي» ةمق
ةزرابلا ةيحايضسلا تاطحملا

نم «ايإروق امي» ةمق تناكو
ا˘هرإز ي˘ت˘لإ تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ب
ىلع لطي لبج وهو نوفاصشكلإ

ه˘عا˘ف˘ترإإ غ˘ل˘ب˘يو ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م
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ي˘ت˘لإ «ا˘يإرو˘ق ا˘م˘ي» ى˘لإإ بصسن˘ي

ةأإر˘˘˘مإ ي˘˘˘˘ه تا˘˘˘˘يإور˘˘˘˘لإ بصسح
ن˘ع ا˘ه˘عا˘فد˘ب تفر˘ع ة˘ح˘˘لا˘˘صص
م˘ل˘ظ˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘برا˘ح˘مو ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لإ

تفصصو اهنأإ ةجردل داهطصضلإو
ا˘˘م˘˘ك «ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لإ ة˘˘صسرا˘˘ح»  ـب
ة˘ح˘لا˘˘صصلإ ةأإر˘˘م˘˘لإ» ـب تف˘˘صصو
ةمقلإ هذهل لوصصولإ ، «ةدبعتملإ

ملك5.5 ةفاصسم يصشملإ بلطتي
اهلك ةياجب د˘ج˘ت˘ل مإد˘قألإ ى˘ل˘ع
إدج عئإر رظنم يف كمإدقأإ تحت
ىلع ماع رظنم دجوي ةهج نمف
رظن˘م ىر˘خأإ ة˘ه˘ج ن˘مو ة˘يا˘ج˘ب
ا˘˘صضيأإ تا˘˘با˘˘غ˘˘لإو را˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لإ  ـل
ع˘م نو˘فا˘صشكلإ ا˘ه˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘صسإ
ة˘˘يرا˘˘كذ˘˘ت˘˘لإ رو˘˘صصلإ طا˘˘ق˘˘ت˘˘لإإ
مت يتلإ ريوصصتلإ تلآإ فلتخمب

إد˘˘˘ه˘˘˘ل ا˘˘˘صصي˘˘˘صصخ ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج
ميظن˘ت ى˘لإإ ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ثد˘ح˘لإ

ة˘يا˘ج˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘صسو ة˘˘لو˘˘ج
ةيلصستلإو باعلألإ ةقيدح ةرايزو
فو˘˘ه˘˘كلإو ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
لافطألإ عتمتصسإ امك ،ة˘ب˘ي˘ج˘ع˘لإ

ةمايز دإو يف ةحا˘ب˘صسلا˘ب إر˘ي˘ث˘ك
ها˘ي˘م ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘يرو˘˘صصن˘˘م
ميصسنو ةبÓخ ةعي˘ب˘طو ة˘صشع˘ن˘م
نم ةبذعلإ هايملإ قفدت عم يلبج

ريرخو ةخماصشلإ لا˘ب˘ج˘لإ ي˘لا˘عأإ
ربتعتو ،نايدولإ لفصسأإ يقإوصسلإ
،ةعئإر ةيحايصس ق˘طا˘ن˘م ة˘با˘ث˘م˘ب
د˘ئا˘˘ق˘˘لإ لا˘˘ق دد˘˘صصلإ إذ˘˘ه ي˘˘فو
هد˘ه ا˘ن˘ت˘م˘ل˘ع» ر˘ي˘م˘صس ة˘عر˘تو˘˘ب
تصسيل تام˘ي˘خ˘م˘لإ نأإ ة˘بر˘ج˘ت˘لإ
ةحابصسو لا˘مرو ئ˘طإو˘صش ط˘ق˘ف
ر˘ي˘ث˘كب ل˘م˘جأإ و˘ه ا˘م كا˘ن˘ه ل˘˘ب
قطانملإ يهو Óعف ةعور رثكأإو
.«ءإرذعلإ ةيعيبطلإ

ءاوجألا مهتبجعأا نوفاضشكلا
ةعونتملا تاطاضشنلاو

مدآإ ي˘فو˘ل˘ك فا˘صشكلإ ف˘صشك
ديعلوب ن˘ب ى˘ف˘ط˘صصم جو˘ف ن˘م
تنا˘ك م˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لإ ءإو˘˘جأإ«:Ó˘˘ئا˘˘ق
ىوتصسملإ يف ةداق ةقفر ةزاتمم
ا˘˘ن˘˘ت˘˘مÓ˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘صسر˘˘˘ح˘˘˘ي
كلذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةدا˘˘˘يز ،ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘حإرو
ةزيمم˘لإو ة˘عو˘ن˘ت˘م˘لإ ة˘ط˘صشنألإ
نأإ نود ميخم˘لإ ا˘ه˘ن˘م˘صضت ي˘ت˘لإ
ةوخألإ ءإوجأإ ىلإإ ةراصشإلإ ىصسنن
لجيج ةيلو نم نيفاصشكلإ نيب
و˘ير˘جو˘ب د˘ئا˘ق˘لإ ا˘مأإ ،ة˘با˘˘ن˘˘ع وأإ

ةيدل˘ب ل˘مألإ جو˘ف د˘ئا˘ق ءا˘ير˘كز
ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو فور˘ع˘م يد˘ي˘˘صس
طاصشن يفصشكلإ مي˘خ˘م˘لإ«:لا˘ق˘ف

هيف امل فاصشكلإ هرظتني عتمم

ة˘يو˘بر˘تو ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘˘ت ح˘˘صسف ن˘˘م

،يرث ي˘ف˘صشك م˘صسو˘م˘ل ة˘ع˘ت˘م˘م

«ءÓخلإ» يف تيبملإ ةيلمع وهو

ديلاقتلإو قرط˘لإ ق˘فو «ة˘با˘غ˘لإ»

ةيفصشكلإ

:بيجن يميلغل دئاقلا
رضشتنت تأادب مييختلا ةفاقث»

اهيدلو رئازجلا يف اريثك
«ةريثك دئاوف

بيجن يميلغ˘ل د˘ئا˘ق˘لإ حر˘صص

ديعلوب نب ىفطصصم جوف دئاق

«ة˘˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خآإ» ـل  ة˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب

تأإد˘ب م˘ي˘ي˘خ˘ت˘لإ ة˘فا˘ق˘˘ث«:Ó˘˘ئا˘˘ق

ي˘ف ا˘ن˘ه ءإو˘صس إر˘ي˘ث˘˘ك ر˘˘صشت˘˘ن˘˘ت

ىوتصسملإ ىلع ىتح وأإ رئإزجلإ

ةديدع دئإوف نم اهل امل يملاعلإ

اهنم ايف˘طا˘عو ا˘ي˘ل˘ق˘عو ا˘ي˘ح˘صص

ا˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لإ ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘بإلإ

للقت يتلإ ةعيبطلاب لاصصتإلإو

ةصسراممو ةيصسفنلإ تاطوغصضلإ

لعجت يتلإ ةديدجلإ تاطاصشنلإ

كيها˘ن ،ة˘يو˘ي˘ح ر˘ث˘كأإ سصخ˘صشلإ

يقنلإ ءإوهلإ ىلع لوصصحلإ نع

اهريغو ناصسنإلإ مصسج ديفي يذلإ

تاميخملل ةريبكلإ دئإوفلإ نم

نم عيمج ىصسنن ل ريخألإ يفو

م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لإ حا˘˘ج˘˘نإإ ي˘˘ف م˘˘ها˘˘˘صس

لومملإ ركذلاب سصخن يفيصصلإ

ذا˘˘ت˘˘صسألإ جو˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لإ

ةداقلإ ع˘ي˘م˘جو دا˘ق˘ع ى˘ف˘ط˘صصم

إذ˘ه ي˘فر˘ي˘طأا˘ت˘لا˘ب إو˘ما˘ق ن˘يذ˘لإ

ءا˘ي˘لوأإ ى˘لإإ ة˘˘فا˘˘صضإإ ،م˘˘ي˘˘خ˘˘م˘˘لإ

ىلع مهركصشن نيذلإ نيفاصشكلإ

ءاقدصصأإ إذكو مئإدلإ مهعيجصشت

متنأإ مهل لوقنو جوفلإ بابحأإو

نلو لايجألإ ءانب يف نومهاصست

م˘كا˘صسن˘ي ن˘لو م˘كل˘صضف ى˘صسن˘˘ن

ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘لإ إذ˘˘˘ه ءا˘˘˘ن˘˘˘بأإ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج

ا˘م˘ئإد م˘ه˘تإو˘عد م˘˘كق˘˘فإر˘˘ت˘˘صسو

ةديرجل ركصش فلأإو مكل إركصشف

.انتاطاصشن مهتيطغتل ةعاصس رخأإ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ نييبانعلا ءاضضف8575ددعلا9102 توأا91  نينثإلا6

www.akhersaa-dz.com
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ة˘ير˘ئإز˘˘ج˘˘لإ ح˘˘لا˘˘صصم تما˘˘ق
يف ةلثمم ة˘با˘ن˘ع ةد˘حو ها˘ي˘م˘ل˘ل
هايملإ عيزوتو لÓغتصسلإ ةقرف
يتلإو ةبانع ةدحول جيراهصصلاب
لمكم و سصاخ ماظن قفو لمعت
ةيجيتإرتصسإلإ ن˘كا˘مألإ د˘يوز˘ت˘ب

تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لإ رإر˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع
حلاصصملإ ة˘صصا˘خ تا˘ح˘صصم˘لإو
ة˘ي˘ف˘صصت ح˘لا˘صصم˘ك ة˘صسا˘صسح˘لإ
رإدو، نمألإ تإرقم إذكو مدلإ

هايم˘لا˘ب ما˘ت˘يألإ رإدو ن˘ي˘ن˘صسم˘لإ
ءا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نلإ ة˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘لإإ،
هايم ليوحت ةيلمع لاغصشأإ نم
ةانقلل ةصسكام ةجلاعملإ ةطحم
ى˘لإإ ها˘ي˘م˘لإ لو˘صصوو ة˘م˘يد˘ق˘˘لإ

ا˘ه˘ي˘ل˘تو تا˘صشي˘ن˘˘ح˘˘لإ ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
هايملإ ليوحت ةرصشابمو قÓطنإ
خ˘˘˘˘˘صضلإ ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ن
ل˘˘كصشم كرإد˘˘ت˘˘˘لو،ة˘˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘لإ
ها˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإ بذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘بذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ةرركتم˘لإ تا˘عا˘ط˘ق˘نلإ بب˘صسب
تصسم يتلإ يئابرهكلإ رايتلإ يف

ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لإ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م تآا˘˘صشن˘˘م˘˘لإ

خ˘صضلإ ة˘˘ط˘˘ح˘˘م و ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لإ

ي˘ف ا˘ب˘ب˘صس تنا˘ك ن˘˘يأإ ي˘˘نو˘˘ب˘˘لإ

ى˘ل˘ع ها˘ي˘˘م˘˘لإ ع˘˘يزو˘˘ت بذ˘˘بذ˘˘ت

ة˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘حأإ ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم

نواعتلاب ةيلمعلإ تمتو ،ةبانع

لÓ˘غ˘ت˘صسلإ قر˘˘ف ن˘˘م م˘˘عد˘˘بو

يف، ةملاقو ةدكيكصس يتدحول

لا˘غ˘˘صشأإ تفرا˘˘صش قا˘˘ي˘˘صسلإ تإذ

ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك حÓ˘˘صصإإ

مم0521 ر˘ط˘˘ق  تإذ ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لإ

ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ل ة˘نو˘˘م˘˘م˘˘لإ

ىلع ةبيعصشلإ ةجلاعملإ ةطحم

ح˘˘م˘˘صسي˘˘صس ا˘˘م و˘˘هو ءا˘˘ه˘˘ت˘˘˘نلإ

هد˘كأإ ا˘م˘ل˘ث˘م ة˘مد˘خ˘لإ ن˘صسح˘ت˘ب

ىوتصسم ىلع مÓعإلاب فلكملإ

نأإ ا˘ن˘ل د˘˘كأإ ن˘˘يأإ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ةد˘˘حو

لخدتلإ ةقرف اهب موقت لاغصشألإ

ن˘م و ة˘ب˘ي˘ع˘صشلإ جا˘ت˘نإلإ ز˘كر˘م

42 دع˘ب ل˘م˘ت˘كت نأإ ل˘م˘ت˘ح˘م˘لإ

م˘ه˘ه˘جإو˘ت م˘ل لا˘ح ي˘˘ف ة˘˘عا˘˘صس

 .قئإوع

 ءابرهكلل ةرركتملا تاعاطقنلا و لاغسشألا ةجيتن هايملا عيزوت بذبذت ببسسب

 جيراهضصلا قيرط نع هايملاب تاحضصملاو تايفضشتضسملا ديوزت

ةبقرلاو سسأارلا ىوتسسم ىلع ةريطخ تاباسصإا هل فلخ

ضضيبأا حÓضسب باضش ىلع ريطخ ءادتعا
ضسيدلا رجحب

فرط نم سضيبأإ حÓصسب ريطخ ءإدتعإل باصش سسمأإ لوأإ سضرعت
سسيدلإ رجح ةقطنمب ةرابج نيع يحب بابصشلإ نم ةعومجم
انرداصصم هتدكأإ ام بصسح ثداحلإ، ينوبلإ ةيدلبل ايرإدإإ ةعباتلإ
ءإدتعلاب بابصشلإ نم ةعومجم ماق نيأإ سسمأإ لوأإ ةليل ىلإإ دوعي

هل نيببصسم سضيبأإ حÓصسب دوهيلإ ةنابج نم ردحني باصش ىلع
ام، ةرابج نيع يحب ةبقرلإو سسأإرلإ ىوتصسم ىلع ةريطخ احورج
يقلتل دصشر نبإ ىفصشتصسم ىلإإ ةعرصسلإ حانج ىلع هلقن ىعدتصسإ
نم،ءامدلإ نم ةريبك ةيمك دقف ةيحصضلإ نأإ ةصصاخ ،مزÓلإ جÓعلإ

ةيدلبل عباتلإ اهئزج يف ءإوصس سسيدلإ رجح ةقطنم تتاب رخآإ بناج
دإرفأإو تإردخم˘لإ ي˘طا˘ع˘ت˘م˘ل ا˘ع˘تر˘م ي˘نو˘ب˘لإ وأإ را˘م˘ع يد˘ي˘صس
نودصشاني تإرملإ ديدع ن˘ي˘ن˘طإو˘م˘لإ ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو تا˘با˘صصع˘لإ
يحب ةصصاخ ةقطنملاب نمألإ ريفوت ةرورصض ةينعملإ تاهجلإ
سشيعي يذلإ و ينوبلإ ةيدلبل ايرإدإإ عباتلإ ليعامصسإإ براصشوب

ناكصس لاطت يتلإ ةرركتملإ تاقرصسلإ ببصسب نمأإ ل نم ةلاح
ةلاح نوصشيعي مهلعجام وهو ةيراجتلإ تÓحملإ ةصصاخ و يحلإ

بعرلإ ترصشن يتلإ ةباصصعلإ هذه دإرفأإ ببصسب علهلإو فوخلإ نم
دح عصضو و لخدتلإ ةرورصض ةينعملإ تاهجلإ ناكصسلإ دصشان دقو،
يتلإ سسيدلإ رجح ةقطنمب نمأÓل رقم ريفوت و ةباصصعلإ هذهل
تدصشان دق ءايحألإ ديدع نأإ ةصصاخ نيمرجملل اعترم تحبصصأإ

يتلإ سسيدلإ رجحب رقم قلخ لÓخ نم نمألإ ريفوتب تبلاطو
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 سشيرلا عارذو ةسسوتيلاكلا نم لكب

 ةيوناث و تاطضسوتم3 و تايئادتبا9 مÓتضسا
ولوؤوصسم هيف مزعي يذلإو ديدجلإ يصسردملإ لوخدلإ دهصشيصس
نيصسحتو ديدجلإ م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لإ ة˘ير˘يد˘م
ىوتصسملإ ىلع مهتاعل˘ط˘ت ىو˘ت˘صسم ي˘ف ن˘كت م˘ل ي˘ت˘لإ،ج˘ئا˘ت˘ن˘لإ
يلحملإ ىوتصسملإ ىلع إريبك انصسحت تفرع اهنأإ مغر ينطولإ

3 و ةيئإدتبإ سسرإدم9 مÓتصسإ ،ةيصضاملإ تإونصسلاب ةنراقم
ةديدجلإ ةنيدملإ و ةصسوتيلاكلإ نم لكب ةيوناث و تاطصسوتم

ةيلخإد فصصن و عيصسوت مصسق81 كانه نوكيصس امك، سشيرلإ عإرذ
ةعباتمو ف˘صشك ةد˘حو ى˘لإإ ة˘فا˘صضإ ة˘صشير˘ح˘لا˘ب ط˘صسو˘ت˘م˘لإ ي˘ف
نأإ ةصصاخ ايباجيإإ ائيصش ربتعي ام وهو، راجحلاب ةصضهنلإ ةصسردمب
حمصستصس امك .تإونصس ذنم تاصسصسؤوم إذكه ملتصسي مل عاطقلإ

ذيمÓتلإو ءايلوألإ ىلع طغصضلإ فيفختب ةديدجلإ تآاصشنملإ هذه
لجإ نم تإرتموليك ةدع نوعطقي إوناك ثيح ءإوصس دح ىلع
ىلع رثأإ و إريثك مهقهرإ يذلإ رمألإ ةصسإردلإ دعاقمب قاحتللإ
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براسشوبو ةقربط نينانفلا عم اريثك اوعتمتسسا

 ةروثلا ةحاضسب ةينفلا ةلفحلا رضضح ريفغ روهمج
لك اهتيحأإ يتلإ ةعتمملإ ةينفلإ ةرهصسلإ لÓخ نم ةزيمم ءإوجأإ سسمأإ لوأإ ةروثلإ ةحاصس تدهصش9102 ةبانع فيصص تÓفح راطإإ يف
ةعئإرلإ يناغألاب إريثك عتمتصسإ ريفغ روهمج روصضحب و براصشوب سضاير ريدقلإ نانفلإو ةقربط رصصان نانفلإو يبانعلإ قنورلإ ةيعمج نم
نم ديج ميظنت طصسو ةرهصسلإ ترجو براصشوب  يبانعلإ فولاملإ يف دعاصصلإ مجنلإ و ةقربط ةنوب يف ةريبك ةيبعصشب ىظحي يذلإو
دمحم ةفاقثلإ رإد و ةفاقثلإ ةيريدم عم قيصسنتلاب ةبانع ةيلول ةيبعصشلإ تافاقثلإو نونفلل يلحملإ يفاقثلإ ناجرهملإ ةظفاحم فرط
ةعئإر ءإوجأإ عنصص ةرهصسلإ هذه رصضح يذلإ ريفغلإ روهمجلإ هتهج نم، ةبانع ةيدلبل ةحايصسلإو ةفاقثلل يدلبلإ نإويدلإو ةبانع فايصضوب

 .ةيبانعلإ ةحاصسلإ يف نينانفلإ زربأإ دحأاب عاتمتصسلإو مهصسفنأإ نع هيفرتلاب مهل تحمصس يتلإ ةوطخلإ هذه إونمث امك
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د˘˘ق نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا «ثي˘˘ير˘˘ي˘˘˘ه»
ةير˘ششع˘لا نا˘بإا ي˘لا˘هأ’ا ا˘هر˘ج˘ه
م˘˘˘هءارو ن˘˘˘ي˘˘˘كرا˘˘˘˘ت ،ءادو˘˘˘˘شسلا
ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ب˘م˘لا م˘ه˘تا˘يا˘ن˘˘ب
ةيحÓف˘لا م˘ه˘ي˘شضارأاو ،ن˘ي˘ط˘لاو
مادعنا ىلإا ةفاشضإ’اب ،ةعشساششلا
نا˘م˘شضل ة˘يرور˘˘شضلا ق˘˘فار˘˘م˘˘لا

نوحزني مهلعج مهل ميرك سشيع
،قبا˘شس تقو ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘لا و˘ح˘ن

تاونشس ثÓثلا لÓخو هنأا ريغ
عورششم زاجنإا نكم دق ،ةريخأ’ا

عو˘˘جر˘˘لا ن˘˘˘م ،ي˘˘˘ئا˘˘˘م سضو˘˘˘ح
اوذخأا نيذلا ،ناكشسلل يجيردتلا
،ةميدقلا م˘ه˘تا˘ن˘كشس م˘ي˘مر˘ت ي˘ف
ىل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘ظ˘فا˘ح˘م
ىلعو ،ميدقلا ينارمعلا طمنلا
تداز ة˘ي˘لوأا ةدا˘م˘˘ك ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ىلع اظاف˘حو ’ا˘م˘ج م˘ه˘تا˘ن˘كشس
نم ددع بشسحو ،ناكملا ةلاشصأا
مهو مهب انيقتلا نيذلا ناكشسلا
فدهب مهتويب مي˘مر˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي
ربكأ’ا عفادلا نإاف اهب رارقتشس’ا
ة˘م˘يد˘ق˘لا م˘ه˘تا˘ن˘كشس م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘ل

طمنلا ىلع ظافحلا ،ةراجحلاب
اذكو ،ةهج نم ميدقلا ينارمعلا
تايانبلا اهنم˘شضت ي˘ت˘لا ا˘ياز˘م˘لا
ةهج نم ةراجحلا ىلع ةدمتعملا
نم ةدراب لزانملا ىقبت ذإا ،ىرخأا
لÓ˘خ ة˘ئ˘فادو ،ا˘ف˘ي˘˘شص ل˘˘خاد˘˘لا
ل˘ه˘شسي ا˘م و˘هو ،ءا˘ت˘ششلا ل˘˘شصف
نأا مكحب اهب رارقتشس’ا ةيلمع
ة˘ي’و ن˘م ة˘ب˘˘ير˘˘ق ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
افيشص ةراح اهلعجي ام ،ةركشسب
يتلا ةيلمعلا يهو ،ءاتشش ةدرابو
فرط نم اريبك اناشسحتشسا تق’
ةيقب ميمرتل اعيجششتو ناكشسلا
،كانهو انه ةرثانتملا تانكشسلا
ا˘ي˘لا˘ح د˘˘ه˘˘ششي ا˘˘ه˘˘ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لا

رخآ’ا سضعبلاو ميمرتلا تايلمع
ةقطنم كلذب عجرتل ،كلذ رظتني
ا˘هر˘ح˘شسو ا˘ه˘ق˘ير˘ب «ثي˘˘ير˘˘ي˘˘ه»
.نمزلا نم نيدقع ذنم قباشسلا

اوناك نيذلا ةقط˘ن˘م˘لا نا˘كشس
ة˘ي˘ن˘مأا با˘ب˘˘شسأ’ ا˘˘هور˘˘ج˘˘ه د˘˘ق
يذلا ءاملا يف اودجو ،ةيومنتو
عوجرلل ربكأ’ا عفادلا هريفوت مت
ا˘ه˘ت˘مد˘خو م˘هداد˘˘جأا سضرأا ى˘˘لإا

،يحÓفلا قششلاب قلعت ام اميشس
ام˘ي˘شس كا˘ن˘ه نو˘ن˘طاو˘م˘لا م˘ه ذإا

ة˘ي˘بر˘ت ى˘لإا نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘م
اهتعاجن تتب˘ثأا ي˘ت˘لا ي˘ششاو˘م˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ئاو˘ت˘ح’ ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيب˘لا˘غ تل˘ع˘ج ة˘ي˘ل˘ب˘ج با˘ششعأا
ءارشش ىلع نودفاوتي نينطاوملا
ا˘ه˘نو˘ك كا˘ن˘ه ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘ح˘˘شضأا

فÓعأ’ا نع اديعب رثكأا ةيحشص
امل ةنمشسملا ةيواميكلا داوملاو
اذه ،ةنطرشسم داوم نم هيوتحت
عاونأا فلتخم سسرغ نع كيهان
اهنم سضعبلا ،ةرمثملا راجششأ’ا
ه˘ت˘عا˘ج˘ن تب˘ثأاو ،ة˘ي’و˘لا˘ب ردا˘ن
هيف تعمتجا يتلا ،ةقطنملا هذهب
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف ي˘˘شضارأا ع˘˘م ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘شص ة˘˘ع˘˘ششا˘˘شس
.ليشصاحملا

ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
نا˘م˘شض نود تلا˘ح سصئا˘ق˘˘ن˘˘لاو
ي˘˘ل˘˘˘ك عو˘˘˘جرو م˘˘˘ير˘˘˘ك سشي˘˘˘ع
ل˘˘كششم كلذ ن˘˘˘مو ،نا˘˘˘كشسل˘˘˘ل
ذا ،دبعملاو ءيهملا ريغ قيرطلا
ةيدلبلا رقم نع ةقطنملا دعبت

ملك40 اهنم ملك41 يلاوحب
ماق ،أايهم ريغ كلشسم نع ةرابع
،عوجرلا يف نوبغارلا ناكشسلا
نوددر˘ت˘ي ن˘يذ˘لا م˘ه˘ن˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘شس
م˘ه˘ي˘شضارأا ى˘ل˘ع ة˘م˘ئاد ة˘˘ف˘˘شصب
ةما˘ع ة˘ف˘شصب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ى˘ل˘عو
مهلا˘مو م˘هدو˘ه˘ج˘م˘ب ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب
م˘˘كح˘˘بو ه˘˘نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ،سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
نإاف يلبج ع˘با˘ط تاذ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي ر˘˘مأ’ا
ربع تاقرطلا ةئيه˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

يتلا ةقطنم˘لا با˘ع˘شش ف˘ل˘ت˘خ˘م
نيتاشسبلاو تانكشسلا اهب رششتنت
ن˘م دد˘ع بشسحو ،كا˘˘ن˘˘هو ا˘˘ن˘˘ه
انيقتلا نيذلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ن˘طا˘ق
ميمرتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا˘ف كا˘ن˘ه م˘ه˘ب
،ريثكلا مهتفل˘ك د˘ق م˘ه˘ت˘نا˘كشسل

سضفري ذإا ئرتهملا قيرطلا ءارج
تارارجلاو تانحاششلا باحشصا
لاشصي’ ةق˘ط˘ن˘م˘لا ى˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘لا

،تنمشسإاو لمر نم ءانبلا داوم
ا˘ه˘ل˘ي˘شصو˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي ن˘˘يذ˘˘لاو

ةجحب ة˘ي˘لا˘ي˘خ غ˘لا˘ب˘م نو˘ب˘ل˘ط˘ي
ىلع رثؤوت يتلا قيرطلا ءارتها

نم هنأا ناكشسلا دكأاو ،مهتابكرم
ليهشست اذه قيرطلا ةئيهت نأاشش
ى˘˘لإا نا˘˘كشسلا ن˘˘م دد˘˘ع عو˘˘جر
يتلا مهتانكشس ى˘لإاو م˘ه˘ي˘شضارأا

يذ˘لا بل˘ط˘م˘لا و˘هو ،ا˘هور˘ج˘˘ه
’ا˘مأا نو˘ن˘طاو˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘ي

سضرأا ىلع هديشسجت يف ةريبك
،لا˘˘˘جآ’ا بر˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا

،ءاتششلا لشصف لÓخ اشصوشصخ
كر˘˘ب˘˘لاو لا˘˘˘حوأ’ا ر˘˘˘ث˘˘˘كت ن˘˘˘يأا
قيرطلا روبع حبشصيو ،ةيئاملا

مهلزعي ام مهل ةبشسنلاب ابعشص
ي˘ت˘لا تو˘كت ة˘يد˘ل˘˘ب ن˘˘ع ما˘˘يأ’
،رخآ’او نيحلا نيب اهيلا نولقنتي
هيلإا فاشضي يذلا بلطملا وهو
ةيفيرلا ءابرهكلاب طبرلا بلطم
.كانه ناكشسلا رارقتشسا نامشضل

ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب لو˘˘ج˘˘ت˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو
انهابتنا تفل ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ثي˘ير˘ي˘ه
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م دد˘ع دا˘ي˘ط˘شصا

فر˘ع˘ي ا˘م˘ك «يد˘نو˘ي» ناو˘ي˘ح˘ل
،ذرجلاب هيبشش ناويح وهو ،ايلحم
لمعتشسي هنأا ناكشسلا انل اودكأا
متي ذا ،سضارمأ’ا ديدع جÓع يف
هب قدشصت˘لا سضر˘غ˘ل هدا˘ي˘ط˘شصا
سضر˘˘م ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘˘ل˘˘˘ل
هحبذ متي ذإا ،مدلا رقف وأا ريفشصلا

تاذ بشسحو ،هلكاو هئاوشش مثو
د˘ق ناو˘ي˘ح˘لا اذ˘˘ه نإا˘˘ف نا˘˘كشسلا
ديدع هنم يفششو هتعاجن تبثأا
نودفاوتي اوتاب نيذلا ،ىشضرملا

.هدايطشص’ ةقطنملا ىلع
ثي˘ير˘ي˘ه نا˘كشس ق˘ل˘ع˘يو اذ˘ه

ة˘˘تا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ’ا˘˘˘مآا
م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنا ى˘لا ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا

عقاو˘لا سضرأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘تو
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘شس
رار˘ق˘ت˘شسا نا˘م˘شضل ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
،مهيشضارأا ة˘مد˘خو ا˘ه˘ب نا˘كشسلا
هكاوفلا عاونأا دوجأا تجتنأا يتلا
ا˘هد˘يوز˘ت ن˘م ز˘ي˘جو فر˘˘ظ ي˘˘ف
.هايملاب

 جلشصل ىشسيع¯

يحب يوشضوفلا قوشسلا لوحت

فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م وأا ناد˘˘يز ي˘˘ح˘˘ل˘˘˘ط

ةملعلا ةيدلبب نا˘مر˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ىلع ءادوشس ةطقن ىلإا ،فيطشسب

اذ˘ه ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا و رور˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح

ةعومجم ه˘تأا˘ششنأا يذ˘لا قو˘شسلا

ةيششماه ةحاشسم يف بابششلا نم

ق˘ير˘ط˘ل˘ل ةروا˘ج˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘˘ب

هت˘ل˘ع˘ج و50 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

تو˘˘˘˘˘˘ق بشسكل قزر رد˘˘˘˘˘˘شصم

مل ةعابلا سضعب نأا ’إا ،مهتÓئاع

ةشصاخ قيرطلل قح ىندأا اوطعي

ةحاشسم لتحا ةعابلا مظعم نأا و

يرار˘ط˘شض’ا ف˘قو˘ت˘لا ط˘ير˘˘شش

نو˘شضر˘ع˘ي ح˘ب˘شصأاو ق˘˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل

ا˘م˘م ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘شضب

ببشسب انايحأا اهقلغ يف ببشست

دقوم ىلإا ةفاشضإ’اب تابكرملا

ةعاب ه˘ل˘م˘ع˘ت˘شسي يذ˘لا بط˘ح˘لا

فقو˘ت˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ىرذ˘لا

و تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسل˘˘˘˘˘ل جودز˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

،ليقث˘لا نزو˘لا تاذ تا˘ن˘حا˘ششلا

قيرط˘لا ق˘ل˘غ ي˘ف بب˘شست˘ي ا˘م˘م
تارايشسلا نم ريباوط نيوكتو
ةقط˘ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا و ة˘شصا˘خ
ي˘ف تب˘ب˘شست˘ف ،قر˘ط˘لا قر˘ت˘ف˘م
تا˘˘كا˘˘كت˘˘˘حاو رور˘˘˘م ثداو˘˘˘ح
جورخلا ببشسب تارايشسلا سضعب
فقوتلا و ، تابكرملل يئاجفلا
ى˘ل˘ع جودز˘˘م˘˘لا و ي˘˘ئاو˘˘ششع˘˘لا
راذ˘˘نإا ق˘˘با˘˘شس نود و ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا
اهشضعب˘ب تارا˘ي˘شسلا مد˘ط˘شصت˘ف
باحشصأا نيب تانشسÓم علدنتف
ى˘˘˘˘لإا لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا
نإاف كلذ نم رثكأ’ا و ،تاراجشش
ملشست مل رورملا تاراششإا سضعب
مهاشس امم اهناكم نم اهعلق مت و
ى˘ل˘ع ى˘˘شضو˘˘ف˘˘لا را˘˘ششت˘˘نا ي˘˘ف
ة˘ه˘ج ن˘مو ،ق˘ير˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
م˘ت˘ي ة˘ما˘م˘ق˘لا ماو˘كأا نإا˘ف ىر˘خأا
ا˘ه˘ي˘مر وأا كا˘˘ن˘˘ه ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت
ة˘فا˘ح ى˘ل˘ع ي˘با˘غ˘لا ط˘ير˘ششلا˘˘ب
راششتنا يف ببشستي امم ،قيرطلا
تار˘˘ششح˘˘لا ر˘˘ثا˘˘كت و ح˘˘ئاور˘˘لا
رثانت ىلإا ةفاشضإ’اب اذه ةراشضلا

يذلاو ،حوبذ˘م˘لا جا˘جد˘لا سشير

سضرأا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘حا˘˘˘شسم˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘ح

نأا رمأ’ا يف بيرغلا و ،ءاشضيب

عنمل كرحتت ’ كردلا حلاشصم

م˘ه˘ع˘ل˘˘شس سضر˘˘ع ن˘˘م را˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب

،يوشضوفلا قوشسلا اذه اهببشسي

فيظنتب موقت ’ ةيدلبلا نأا امك

بكاوملا رورم ءانثأا ’إا ناكملا

تارا˘طإا تارا˘˘يز˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا

دوع˘ي ا˘م نا˘عر˘شس ن˘كل ،ة˘لود˘لا

.م˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘لإا ة˘عا˘ب˘لا ء’ؤو˘ه

ي˘ت˘لا تاءار˘˘جإ’ا سضع˘˘ب م˘˘غرو

هذ˘ه ع˘ن˘م˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘ب تما˘˘ق

،قيرطلا يف ةيوشضوفلا ةراجتلا

اهريجششتو ةقط˘ن˘م˘لا ج˘ي˘ي˘شست˘ك

دح عشضول ةيفاك نكت مل اهنكل

عشضو˘لا نأا ’إا ،ى˘شضو˘ف˘لا هذ˘ه˘ل

راجتلا حبشصأا نأا دعب امزأات داز

،قيرطلا قوف مهعلشس نوشضرعي

رظتنيو امئاق رطخلا لازي ’و

تاطل˘شسلا ل˘ب˘ق ن˘م دا˘ج كر˘ح˘ت

هذه لثمل د˘ح ع˘شضو˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا

.ةيرشضحلا ريغ رهاوظلا

 لامهإلل ةسضرع فيطسسب سسلي د’وأا مامح
نيلوؤوسسملا نيعأا مامأا بيرختلا و

لامهإا و ةريبك بيرخت ةيلمع ، فيطشس ةي’و بونج قولزم ةيدلبب سسلي د’وأا يندعملا مامحلا دهششي

،ماعلا قفرملا اذه ةيامحل كرحتي و هشسفن دحأا فلكي نأا نود نيلوؤوشسملا نيعأا مامأا اذه ثدحي، ريبك

مامجتشس’ا سضرغب نينطاوملل ةلبق حبشصيل4991 ةنشس هنيششدت مت و ةمخشض غلابم ةلودلا فلك يذلا

ناك امك ،ةيندعملا رشصانعلا نم ديدعلا ىلع يوتحت يتلا ةيندعملا ههايمل ارظن ،ءافششتشس’ا بلط و

لغشش بشصانم قلخو ةيدلبلاب يراجتلا طاششنلا كيرحت يف مهاشسي و ةمخشض ’اومأا ةيدلبلا ىلع رّدي

نم رثكأا ايموي لبقتشسي هنأ’ ةقطنملا هذه يف ةيكرح ةيكيمانيد ثعب و ،مهموي قزر بشسكل بابششلل

ةيرورشضلا قفارملا نم اهريغ و احبشسم و اقدنف و ةفرغ03 يلاوح مشضت ةينعملا ةطحملا ،رئاز فلأا

هئازجأا نم ديدعلا تشسم ةريبك بيرخت تايلمعو ،رويطلل ةخرفم ىلإا ارخؤوم لوحت مامحلا نكل ،

.ةحنجأ’ا نم اهريغ و فرغلا و قدنفلا و حبشسملا و ةرادإ’اك

ناك يذلا ةيلاعلا ةدوجلا يذ و روشصلا نشسحأاب فرخزملا فزخلا و ماخرلا ىلع نولوهجم ىلوتشسا امك

و سشيششعتلل انمآا ناكم مامحلا دجو اهتهج نم ،مامحلا اذهل انشسح ارظنم يطعيو ،هناردج يطغي

يف ،مشس02 ىلع ديزت مامحلا تÓشضف نم ةقبطب ةاطغم اهلك مامحلا ةيشضرأا تحبشصأا ىتح رثاكتلا

ةيدلبلا ةنيزخ سشعني ناك يذلا مامحلا اذه قلغ لظ يف ةيدلبلا ليخادم تعجارت امك ،ةحنجأ’ا سضعب

لÓغتشسا ىلع سصرحت و ةيلخادلا ةرازو يدانت تقو يف اذه ثدحي ،ايونشس تاميتنشسلا رييÓمب

ام نكل ،ةيدلبلا ةنيزخ ليخادم نيمثتل اردشصم اهلعج و تايدلبلا تاكلتممل ةعباتلا ةماعلا قفارملا

مامحلا اذه قلغ ىلإا تدأا يتلا بابشسأ’ا مهأا لعل و ،تاميلعتلا هذه لك سسكع قولزم ةيدلب يف ثدحي

يلختلل رربم ريغ كلذ نأا ’إا ةيندعملا هايملا ةيمك عجارت وه اهيلع انلشصحت يتلا تامولعملا بشسح

ةيلاملا هتميق نأاو ةشصاخ ،نيفرحنملل ركو و بهنلا و بيرختلل ةشضرع هكرتو قفرملا اذه لثم نع

.ميتنشس رايلم03 قوفت

افÓغ ىتح ةيدلبلا سصشصخت مل و ،قفارملا هذه لثم ةيامحل انكاشس كرحي مل يندملا عمتجملا نأا امك

ىتح اهشسفن فلكت مل كلذ نم رثكأ’ا و ،ةيندعملا هايملاب مامحلا ميعدت و يناث بقن رفحل ةيلام

ةيلمع نع ثدحتت افارطأا نكل ،هل لح داجيإا ةياغ ىلإا قفرملا اذه ةيامحل ةيدلبلا نم سسارح ريخشستل

 .هيلع ءÓيتشسÓل ةدوشصقم

Y«ù°≈ dü°∏è

ةيحÓفلأ ءابرهكلاب طبرلأو قيرطلأ ةئيهت بلطم أوعفر/ةنتاـــب

نوممريو باعصلا نودحتي توكتب «ثييريه» ناكس

ميدقلا يرامعملا طمنلا ىلع ظافحلاب مهنكاسم
،ةركصسب ةي’و دودح يف اهعقومتل اهخانم عونتو ،سسأروأ’أ لابج اهطصسوتل ،ةيدلبلأ اهيلع رفوتت يتلأ ةرحاصسلأ قطانملأ نيب نم ةدحأو ،ةنتاب ةي’وب توكت ةيدلبل ةعباتلأ ثييريه ةقطنم دعت

.اهب ناهتصسي ’ ةيحÓف تأزيمم كلتمت اهلعجام ،ةنتابو ةلصشنخ

ةئيبلأ و ةراملأ ددهي أرطخ حبصصأأ

لوحتي فيطسسب ةملعلا ةنيدمب نامرج قيرط
يوسضوف قوسس ىلإا
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ينطو مويب ةبلاطملا
ةفاظنلا ناوعأ’

ةمطا˘ف ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لأ تا˘قا˘ط˘لأو ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ةر˘يزو تلا˘ق
م˘ت˘ي ه˘نأأ ة˘فا˘ح˘شصل˘ل ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘طأورز ءأر˘هز˘لأ
يذلأ ةفاظنلأ نوعل ينطو موي رأرقإأ يف ريكفتلأ
ديعلأ راهن يف ى˘ت˘ح ل˘م˘ع˘ي ثي˘ح ة˘ع˘ب˘ق˘لأ ه˘ل ع˘فر˘ت
ي˘عو˘لأ ل˘م˘ششل ةردا˘ب˘م˘ك ، ة˘ف˘عا˘شضم تأدو˘ه˘ج˘م˘˘ب
موي سسيشسأاتب عيمجلأ ىد˘ل ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ ل˘ما˘ع ة˘ي˘م˘هأا˘ب
.ةفاظنلأ نوعل انوع انلك نوكنل ةفاظنلأ نوعل ينطو

فوسسليفلا دسض ةسسرسش ةلمح
زرحم ببسسب ’ويدراوغ

زرحم سضاير ينطولأ بختنملأ مجن قاششع نشش
يتيشس رتشسششنام يدان بردم ىلع ةشسرشش ةلمح
لشصأوتلأ عقأوم ربع ’ويدرأوغ بيب يزيلجنإ’أ
ةملاظ اهوربتعأ يتلأ هتأرايتخأ ببشسب يعامتج’أ
دعاقم ىلع هكرت نأأ دعب زرحم سضاير قح يف
مامأأ ةمقلأ ةأرابم يف ةقيقد08 ةليط ء’دبلأ
يف لداعتلأ ةجيتن ىلع تهتنأ يتلأ ماهنتوت
ىوتشسملأ مغر غيلريميربلأ نم ةيناثلأ ةلوجلأ
هرايتخأو ىلوأ’أ ةلوجلأ يف همدق يذلأ ريبكلأ

امك،ةيلاثملأ ةليكششتلأ نمشض و ةأرابملأ لجر
نأأ ةشصاخ فوشسليفلأ نم ةيرشصنع كلذ أوربتعأ

يقاب يف هتايونعم ىلع رثؤوت دق ةوطخلأ هذه لثم
 .ت’وجلأ

 ىرخأا ةرم بسضاغ سسنوي
رأوحلأ ةن˘ج˘ل سسي˘ئر ى˘ل˘ع تر˘ه˘ظ
حمÓ˘م «سسنو˘ي م˘ير˘ك» ة˘طا˘شسو˘لأو
ةودنلل سسمأأ هطيششنت لÓخ بشضغلأ
اهلÓخ نم باجأأ يتلأو ةيفحشصلأ

ي˘ت˘لأو ة˘ل˘ئ˘شسأ’أ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ى˘ل˘˘ع
سضفر لوح ترأد اه˘ت˘ي˘ب˘ل˘غأأ تنا˘ك
بأزحأ’أو تايشصخششلأ نم ريثكلأ

ي˘ف طأر˘خ˘ن’أ ل˘ي˘ق˘ث˘لأ نزو˘˘لأ ن˘˘م
قبشسو .ةروكذم˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ى˘ع˘شسم
رهظ نإأ و قباشسلأ ناملربلأ سسيئرل
ناكو ه˘با˘ششم ف˘قو˘م ي˘ف ما˘يأأ ل˘ب˘ق
مÓكبهوفت و ةرظتنم ريغ هلعف ةدر
.سصنلأ جراخ

عاقبلاب ّةجاح ةافو
 تاعيوسس دعب ةسسدقملا

اهجوز ةافو نم
جيجحلأ ةثعبل ةقفأرملأ ةثعبلأ نم رداشصم تدكأأ
نأأ ةيدوعشسلأ ةيبرعلأ ةكلمملأ ىلإأ نييشسنوتلأ

ءاشسم تيفوت ةبرج ةريزج ةليشصأأ ةيشسنوت ةجاح
يفوت يذلأ اهجوزب قحتلتل تبشسلأ سسمأأ لوأأ
قحلت كلذبو ةيدوعشسلأ يف تبشسلأ رجف هرودب
˘مو˘حر˘م˘لأ ةا˘فو ن˘م ط˘ق˘ف تا˘˘ع˘˘يو˘˘شس د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ب
لجأ’أ ىفوي نأأ رأدقأ’أ تءاشش كلذبو…اهجوز
. ةشسدقملأ عاقبلأ يف اعم نيجوزلأ Óك موتحملأ

 عبنم ببسسب ةرئادلا نوقلغي

ةقطنم نم نيردحنملأ نينطأوملأ تأرششع سسمأأ قلغأأ
رقم ةنتاب ةي’وب دباعلأ ةينث ةيدلبل ةعباتلأ سسوديح
نع فج يذلأ بورششلأ ءاملأ ريفوتب نيبلاطم ،ةرئأدلأ

عبنملأ ى˘لإأ بب˘شسلأ نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ع˘جرأأو ،م˘ه˘تا˘ي˘ف˘ن˘ح
ةيدلبلأ تأذل ةعباتلأ ثÓث ةقط˘ن˘م˘ب ا˘ث˘يد˘ح ز˘ج˘ن˘م˘لأ
نم نيبلاطم ،مهتايفنح فافج يف سسيئرلأ ببشستملأ

عاجرإ’ همدرو عبنملأ ءا˘غ˘لإا˘ب أذ˘ه م˘ه˘جا˘ج˘ت˘حأ لÓ˘خ
تامولعم بشسحو هنأأ ر˘ي˘غ ،د˘يد˘ج ن˘م م˘ه˘ي˘لإأ ها˘ي˘م˘لأ

ةقÓع ’ هنأأ تتبثأأ ةزجنملأ ةربخلأ ةشسأرد نإاف ةدرأو
راظتنأ يف ،مهتايفنح فاف˘ج˘ب ثÓ˘ث ة˘ق˘ط˘ن˘م ع˘ب˘ن˘م˘ل
مهتلكششمل لح داجيإأو نيجتحملأ لاغششنأ يف رظنلأ
ىلإأ ةي’ولأ ةنكاشس ديدعب عفد يذلأ ،ءاملاب ةقلعتملأ
.رخآ’أو نيحلأ نيب جاجتح’أ

ةفورخوب دسس لامع
«نوجتحي»

ة˘˘˘فور˘˘˘˘خو˘˘˘˘ب د˘˘˘˘سس لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
سسمأا فراط˘لا ة˘ي’و ي˘ف ة˘ج˘ل˘ثو˘ب˘ب
ىلإا يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘˘ب د˘˘حأ’ا
(يب يت يسس يج) ةينطولا ةكرسشلا
ة˘مو˘سضه˘م˘لا م˘ه˘قو˘ق˘ح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘˘ل

رو˘˘جأا نود ن˘˘ير˘˘ه˘˘سش ذ˘˘ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘نو˘˘˘ك
ءاقب ةلاح يف ديع˘سصت˘لا˘ب ن˘يدد˘ه˘م
.هلاح ىلع عسضولا



9102 ةيقيرفإلا باعلفا

ةيبهذ92 ىلع نهارت رئازجلاو مويلا قلطني يراقلا سسرعلا
(رمقلا رزج) ينوروم - ةرواضسلا ةبيبضش

ةـــــلوهجم ةـــــمهم يف بوـــــنجلا ءاـــــنبأا
ةيبرعلا ةيدنألل ““سسداضسلا دمحم““ سسأاك ةضسفانم يف اهراوضشم يف اهتايرابم ىلوأا ،مويلا ةيضشع ةرواضسلا ةبيبضش ةليكضشت سضوخت

يتلا ةيديهمتلا ةرغضصملا ةلوطبلل ةيناثلا ةعومجملا نم ىلوأ’ا ةلوجلا نمضض ،رمقلا رزج نم ينوروم يدان ةهجاومب ،لاطبأ’ا
رادلا ةنيدمب ديضشرب بعلم نوكيضسو .ةيلاحلا ةخضسنلا يف ةيميلقإ’ا ةضسفانملا نم23ـلا رودلا ىلإا لهأاتلل ابضسحت ،برغملا اهفيضضتضست
ةعاضسلا نم ةيادب ،رمُقلا رزج نم ناكرب يدانو ،ةرواضسلا ةبيبضش رئازجلا لثمم نيب عمجت ةهجاومل احرضسم ،ةيبرغملا ءاضضيبلا
هذه يف مهل ةارابم لوأا اهنـأا امب ““ءارحضصلا روضسن»ـل ةبضسنلاب ةيخيرات ربتعت يتلا ةهجاوملا يهو ،يرئازجلا تيقوتلاب00:12ـلا
ةارابم نوكتضسو .راضشب ءانبأ’ ةبضسنلاب ةيخيراتلا ةكراضشملاو لاطبأ’ا ةطبار ةضسفانم ةليكضشتلا تضضاخ امدعب ةيميلقإ’ا ةضسفانملا
ءادأ’ا نيابت نم مغرلاب ،’وهجم نوكيضس يذلا سسفانملل رظنلاب ،تيلاج ىفطضصم باضشلا بردملا لابضشأ’ ةبضسنلاب ةخخفم مويلا

لوأا قيقحتو ةيوق ةيادب ديري عيمجلا نأا ريغ ،تايناكمإ’ا بناج نم ىتحو ينفلا ىوتضسملا يف ىلع نيقيرفلا نيب ريبكلا قرافلاو
يف قيرفلا مامأا ةمهملا رثكأا لهضسي ام وهو ،يضسنوتلا يترزنبلاو يتوبيجلا موكيليت يدان اضضيأا مضضت يتلا ةعومجملا يف طاقن ثلث
موكيليت قيرف مامأا ةيناثلا ةهجاوملا لبق ،ةقباضسملا نم23ـلا رودلا ىلإا لهؤوملا لوأ’ا زكرملا للتحاو ةوقب سسفانتلل راوضشملا ةيقب
بابضشو رئازجلا ةيدولوم يقيرف ىفعأا ،مدقلا ةركل يبرعلا داحتإ’ا نإاف ،ةراضشإلل .توأا22 لبقملا سسيمخلا موي ررقملا يتوبيج نم
بيجن.ج.يديهمتلا رودلا سضوخ نم ةنيطنضسق

ةيهابلاب تآاضشنملا ةيزهاج مدع ببضسب

نارهو نم قدب ىوقلا باعلف ايقيرفإ ةلوطب نضتحت ةمصاعلا
سسمأا لوأا هنلعأا امبضسح،0202 ناوج82 ىلإا42 نم ةدتمملا ةرتفلا يف (رباكأا) ىوقلا باعلأ’ ايقيرفإا ةلوطب نم22 ـلا ةعبطلا ،رئازجلا ةمضصاعلا نضضتحت

برغ ملك914) نارهو ةنيدمب اضساضسأا ةلوطبلا هذه يرجت نأا اررقم تناكو .موبلا اباكلاك ينوريماكلا ،ىوقلا باعلأ’ ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا سسيئر ،تبضسلا
ةخضسنلا ترجو .رتيوت يف يمضسرلا هباضسح ربع ىوقلا باعلأ’ ةيراقلا ةئيهلا سسيئر ةديرغت بضسح ،ةيرئازجلا ةمضصاعلا ىلإا لوحتت نأا لبق ،(ةمضصاعلا

بيجن.ج.(ايريجين) اباضسأا ةنيدمب8102 ةنضس ىوقلا باعلأ’ ايقيرفإا ةلوطب نم ةقباضسلا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ةـــــــــفارغلا
 قافتقا نلعي

ةروـيدق عم
لوا ةرويدق ن’دع ،يرئازجلا ناديملا طضسوتم ىهنأا
ة˘˘فار˘˘غ˘˘لا فو˘˘ف˘˘ضص ىلإا ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا تاءار˘˘جإا ة˘˘فا˘˘ك سسمأا
،يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا تضسيرو˘ف ما˘ه˘غ˘ت˘نو˘ن ن˘م ا˘˘مدا˘˘ق ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا

قا˘ف˘تا ىلإا ه˘ل˘ضصو˘ت ،ي˘م˘ضسر نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘فار˘˘غ˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأاو
ل˘ئا˘ضسو˘ل د˘حأ’ا اد˘غ مد˘ق˘ي˘ضس ثي˘ح ،بعل˘لا ع˘م ي˘ئا˘ه˘ن
رقمب دقعيضس يذلا يفحضصلا رمتؤوملا للخ ،ملعإ’ا
ةقفضص يناث م˘ضض ي˘ف ير˘ط˘ق˘لا يدا˘ن˘لا ح˘ج˘نو ،ق˘ير˘ف˘لا

د˘ع˘ب ،ي˘لا˘ح˘لا ي˘ف˘ي˘ضصلا و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لل˘˘خ ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
و˘ك˘ضسو˘م كترا˘ب˘˘ضس بع’ ع˘˘م ق˘˘با˘˘ضس تقو ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
.ينه نايفضس

ديلو.ف

¯ ê.fé«Ö

˘مو˘ي˘لا ة˘ي˘˘ضشع ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘ضست
،ىلوأ’ا ةفرتحملا ةط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘ب
ن˘ع ة˘مد˘ق˘˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ع˘˘برأا ة˘˘ما˘˘قإا˘˘ب
بب˘ضسب كلذو ،ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا

ة˘˘م˘˘ضصا˘˘˘ع˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تا ي˘˘˘يدا˘˘˘ن ة˘˘˘كرا˘˘˘ضشم
،لاطبأ’ا ةطبار يف لئابقلا ةبيبضشو
با˘˘ب˘˘ضشو ودارا˘˘ب يدا˘˘ن ل˘˘ث˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،فا˘˘˘ك˘˘˘˘لا سسأا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف دادزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
مو˘ي ة˘لو˘ج˘لا هذ˘ه تا˘ي˘لا˘ع˘ف ل˘م˘ك˘ت˘ضست
را˘˘ظ˘˘نأ’ا نو˘˘ك˘˘ت˘˘ضسو.ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تب˘˘ضسلا

يدا˘˘˘م˘˘˘ح ر˘˘˘م˘˘˘ع بع˘˘˘ل˘˘˘م ىلإا ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘˘م
ةارا˘ب˘م ن˘ضضت˘ح˘ي˘ضس يذ˘لا ،ن˘ي˘غو˘لو˘˘ب˘˘ب
ودارا˘˘ب كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا يدا˘˘ن ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م
مادضص يف ،رئازجلا ةيدولوم هفيضضو
،ن˘ي˘ن˘ثا ىل˘ع ة˘م˘ضسق˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ي ’ يو˘˘ق
اعيرضس ةدوعلاو كرادتلا ناونع تحت
““د˘ي˘م˘ع˘˘لا»ـف ،ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا ة˘˘ك˘˘ضسلا ىلإا
ة˘قل˘ط˘نا ل˘˘ي˘˘ج˘˘ضست ي˘˘ف ق˘˘ف˘˘خأا يذ˘˘لا

5 بعلم ىل˘ع بي˘خ˘م ر˘ث˘ع˘ت د˘ع˘ب ة˘يو˘ق
،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج د˘ضض ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج

زو˘ف˘لا و˘هو د˘حاو را˘ي˘خ ما˘˘مأا نو˘˘ك˘˘ي˘˘ضس
،ةماود يف لوخدلا يدافتل كرادتلاو

ناك ،““ماضص’““ مامأا لداعتلا نأاو ةضصاخ
او˘ب˘ضص يذ˘لا را˘ضصنأ’ا ىل˘ع ا˘يو˘ق ه˘ع˘قو

بردملاو نيبعللا ىلع مهبضضغ ماج

د˘˘يد˘˘ج ر˘˘ث˘˘ع˘˘ت يأاو ،ي˘˘نوزا˘˘ك درا˘˘نر˘˘˘ب
تحت وباج نمؤوملا دبع ءاقفر عضضيضس

ةقلعملا لامآ’ا لظ يف بيهر طغضض
ري˘ب˘ك م˘ضسو˘م م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع
سسفنو ،ةلوطبلا ىلع ةوقب سسفانتلاو
،““كا˘ب˘لا““ ا˘ه˘ضشي˘ع˘ي ا˘ب˘ير˘ق˘ت ة˘ع˘˘ي˘˘ضضو˘˘لا
بع˘˘ضص را˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خا ما˘˘˘مأا نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ضس يذ˘˘˘لا
داحتا ةم˘يز˘ه د˘ع˘ب را˘ضسم˘لا ح˘ي˘ح˘ضصت˘ل
هع˘ضضي ا˘م ،ىلوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ةر˘ك˘ضسب
لبقم هنأاو ةضصاخ زوفلا ةيمتح مامأا

تب˘ضسلا ة˘ما˘هو ة˘ير˘ي˘ضصم ةارا˘ب˘˘م ىل˘˘ع
يلحملا راضسماك دضض اينيغ يف لبقملا

سسأاك نم يديهمتلا رودلا بايإا نمضض
سسرا˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ق˘˘˘فر ىع˘˘˘ضسي ذإا ،““فا˘˘˘ك˘˘˘لا““

ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل يوا˘˘ضسو˘˘م
فور˘˘ظ˘˘لا ل˘˘ضضفأا نا˘˘م˘˘ضضل ““د˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا““

ةارابم يفو .اينيغ ىلإا مهلقنت للخ
فيضضلا لئابقلا ةبيبضش هجاوي ،ىرخأا
،ة˘˘ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘م فاد˘˘هأا˘˘ب ةر˘˘ك˘˘ضسب دا˘˘ح˘˘˘تا

د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت نود˘˘ير˘˘ي ““نا˘˘ب˘˘يز˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا»ـف
ةيادب يف مهملا زوفلاو وداراب ةجيتن
اضضيأا حومطلا ديكأات لجأا نم مضسوملا
ىلإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا بق˘˘˘ع ه˘˘˘ب او˘˘˘ل˘˘˘˘خد يذ˘˘˘˘لا

دضض ةمهم˘لا نأا ر˘ي˘غ ،را˘ب˘ك˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح

1 بع˘ل˘م˘ب ة˘ل˘ه˘ضس نو˘ك˘ت ن˘ل ““يرا˘˘ن˘˘ك˘˘لا““
نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘ضس’ ،وزو يز˘˘ي˘˘ت˘˘ب ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن
د˘ضض ة˘لو˘ج لوأا ي˘ف تلدا˘ع˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘ضشلا

نا˘ي˘ضسن˘ل˘ل ءا˘ق˘ل ي˘ف ،ياد ن˘ي˘ضسح ر˘˘ضصن
لا˘˘˘ب˘˘˘ضشأ’ ع˘˘˘ضضاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ءادأ’ا بب˘˘˘˘ضسب

داجيإاب مويلا بلاطملا ،دوليف تريبوه
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ضضا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ن’او لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا
تا˘يد˘ح˘ت˘˘ل˘˘ل را˘˘ظ˘˘ن ،ءادأ’او ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا
ينادوضسلا خيرم˘لا ءا˘ق˘ل لوأاو ة˘مدا˘ق˘لا
ةجيتن قيقحتف ،ةعمجلا اذه ررقملا
نوك˘ي˘ضس ،ةر˘ك˘ضسب دا˘ح˘تا د˘ضض ة˘ي˘با˘ج˘يا

ىلإا لقنت˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت˘ل˘ل ا˘يو˘ن˘ع˘م ا˘ع˘فاد
ةدو˘ع˘ل˘ل ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف مو˘طر˘خ˘˘لا

5 بعلم فيضضتضسيو.لهأات˘لا ةر˘ي˘ضشأا˘ت˘ب
نيب ةمهم ةارابم ،ي˘ب˘م˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘يو˘ج

د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا د˘˘˘فاو˘˘˘لاو دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘˘ضش
ءاقل يف ،ةرقم مجن ىلوأ’ا ةطبارلل
““ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘لا““ ءا˘ن˘˘بأ’ ا˘˘خ˘˘خ˘˘ف˘˘م نو˘˘ك˘˘ي˘˘ضس
د˘ي˘ن˘ع م˘ضصخ ما˘مأا نو˘˘نو˘˘ك˘˘ي˘˘ضس ن˘˘يذ˘˘لا

،ة˘لو˘ج لوأا ي˘ف ا˘ي˘خ˘يرا˘˘ت ازو˘˘ف ق˘˘ق˘˘ح
ةلضصاوم لجأا نم ربكي هحومط لعج
ةجيتن قيقحت ’ املو ةئجافملا عنضص

نو˘˘ك˘˘ت˘˘ضس ة˘˘˘م˘˘˘ضصا˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا
لا˘ب˘ضشأا ىع˘ضسي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘ضضيأا ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت
بق˘ع ،ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘لا

˘ما˘مأا لوا˘ن˘ت˘م˘لا ي˘ف نا˘ك زو˘˘ف ع˘˘ي˘˘ي˘˘ضضت
قيقحتل اذكو ،جيريرعوب جرب يلهأا
دعب مضسوملا اذه ةلوطب يف زوف لوأا
ن˘˘ط˘˘ق˘˘لا ما˘˘مأا ““فا˘˘ك˘˘لا““ سسأا˘˘ك را˘˘˘ضصت˘˘˘نا
سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي˘˘ضس يذ˘˘لا ،يدا˘˘˘ضشت˘˘˘لا

ءاقل نمضض ،مويلا ةهجاوم دعب مداقلا

لطب لزنيضسو .يديهمتلا رودلا بايإا

،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تا ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا

،ةنيط˘ن˘ضسق با˘ب˘ضش ىل˘ع ل˘ي˘ق˘ث ا˘ف˘ي˘ضض

كراد˘˘˘ت˘˘˘لا ناو˘˘˘ن˘˘˘˘ع تح˘˘˘˘ت ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ف

ةبضسنلاب دي˘كأا˘ت˘لاو با˘ب˘ضشل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب

سضرأ’ا با˘˘˘ح˘˘˘˘ضصأا˘˘˘˘ف ،““ةرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ضسو˘˘˘˘ضس»ـل

يف راضشب نم ةميزهب اوداع ،روهمجلاو

مويلا ةارابم لعجي ام ،ىلوأ’ا ةلوجلا

ة˘با˘ث˘م˘ب ،يول˘˘م˘˘ح د˘˘ي˘˘ه˘˘ضشلا بع˘˘ل˘˘م˘˘ب

د˘ي˘ع˘ي˘ضس يذ˘لا زو˘ف˘لا ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ضصر˘˘ف

رمأ’ا نأاو ةضصاخ ،اهيراجم ىلإا هايملا

طاقن عييضضتو ديدج ارثعت لمتحي ’

لضضفأا داح˘ت’ا نو˘ك˘ي˘ضس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ىر˘خأا

ن˘يزو˘ف د˘ع˘ب ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا ن˘˘م

ةطبار يف بادينوضس دضض يلاوتلا ىلع

ي˘ف ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو ما˘مأا م˘˘ث ،لا˘˘ط˘˘بأ’ا

سسراحلا ءاقفر فده نوكيل ،ةلوطبلا

ةدوع˘لا ’ ا˘م˘لو د˘ي˘كأا˘ت˘لا و˘ه ،سشو˘ما˘مز

قاور لضضفأا يف مهعضضيضس ديدج زوفب

بق˘ل˘لا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ةو˘ق˘ب سسفا˘ن˘ت˘ل˘ل

رثكأا تايونعملا عفر وه اضضيأا مهأ’او

اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘كا˘˘˘ضشم˘˘˘لا يد˘˘˘ح˘˘˘تو

رودلا نم ةدوعلا ءاقلل اديج ريضضحتلا

˘ما˘˘مأا لا˘˘ط˘˘بأ’ا ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا

.ةعمجلا اذه يريجينلا بادينوضس

ىلوأ’ا ةـــــــفرتحملا ةـــــــطبارلل ةـــــــيناثلا ةـــــــلوجلا

¯ ê.fé«Ö

ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘˘ث’ا مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘ضسم ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت
ةلبق توأا13 ىلإا91 نم طابرلا ةيبرغملا

ادلب45 نولثم˘ي ي˘ضضا˘ير000.6 نم رث˘كأ’

ةبضسانم˘ب ،ا˘ضصا˘ضصت˘خا92 ي˘ف نو˘ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ي

كراضشتو .ةيقيرفإ’ا باعلألل21ـلا ةعبطلا
اضصاضصتخا32 يف يضضاير552 ب رئازجلا

(ةضسفانملا جمانرب يف اجردم92 لضصأا نم
ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ناو˘لأ’ا ن˘ع عا˘فد˘لا˘ب ا˘ب˘لا˘˘ط˘˘م
با˘ب˘ضشلا ةرازو نأاو ة˘ضصا˘خ ،بر˘غ˘م˘˘لا د˘˘عو˘˘م
ةبلاطم ،اهتاحومط فقضس تعفر ةضضايرلاو
ن˘ضسحأا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لا تا˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا

.تاي˘لاد˘ي˘م˘لا بل˘ج ىل˘ع ةردا˘ق˘لا ا˘هر˘ضصا˘ن˘ع
:ةيلاتلا تاضضايرلاب ةلثمم رئازجلا نوكتضسو
02 نم لقأا ثانا) مدقلا ةرك ،ىوقلا باعلأا
ع˘˘فر ،زا˘˘ب˘˘م˘˘ج ،تا˘˘جارد ،ة˘˘م˘˘كل˘˘˘م ،(ة˘˘˘ن˘˘˘ضس
ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا ،ة˘˘˘ضشير˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ،لا˘˘˘ق˘˘˘ثأ’ا

ةركلا ،(تاديضسو لاجر) ديلا ةرك ،(لاجر)
81 نم لقأا ثانإاو روكذ) ةيئطاضشلا ةرئاطلا
،ي˘˘˘˘تارا˘˘˘˘ك ،ود˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ،نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ت ،(ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضس
،ة˘حا˘ب˘ضس ،ج˘نر˘ط˘ضش ،ة˘ي˘ضسور˘˘ف ،ود˘˘ناو˘˘ك˘˘يا˘˘ت
ي˘مر˘لا ،ة˘يا˘مر ،ة˘عرا˘ضصم ،كا˘ي˘ك ،ف˘يذ˘ج˘˘ت
تايطعملا بضسحو .ةلواطلا سسنت و سسوقلاب
و با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلا ةرازو فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
تنهكت ةيضضايرلا تايداحت’ا نإاف ،ةضضايرلا

62 - بهذ92) ةيلاديم731 ىلع لوضصحلاب
نع لقت فادهأا يهو ،(زنورب28 - ةضضف

يف نكل و بهذلا ثيح نم ليفازارب ةليضصح
ر˘ئاز˘ج˘لا ته˘نا ثي˘ح ،عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘˘ف د˘˘ياز˘˘ت
04) ةيلاديم411 عومجمب ةقباضسلا ةرودلا

.(ب43 - ف04 - ذ

 ةيدرفلا تاصضايرلا ىلع ناهرلا

تا˘ضضا˘ير نو˘˘ك˘˘ت˘˘ضس ،تا˘˘ن˘˘ه˘˘ك˘˘ت˘˘لا سصو˘˘ضصخ˘˘بو
ىو˘˘˘ق˘˘˘لا با˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأاو ود˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كل˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةرداقلا تاضصاضصتخ’ا مهأا نم ةعراضصملاو
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘˘ف تا˘˘˘ي˘˘˘لاد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ضصح ىل˘˘˘ع

ي˘ف ة˘ضضا˘ير92 ل˘ي˘ج˘ضست م˘تو .تا˘ضسفا˘ن˘م˘˘ل
باعلألل21ـلا ة˘ع˘ب˘ط˘لا تا˘ضسفا˘ن˘م ج˘ما˘نر˘˘ب
لهؤوم اضصاضصت˘خا61 اهنيب ن˘م ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
نم لكب رمأ’ا قلعتيو ،ويكوط دايبملوأا ىلإا
،ةحاب˘ضسلا ،كا˘ي˘ك˘لا ،يو˘نا˘ك˘لا ،ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأا
ع˘فر ،ة˘ي˘ئ˘طا˘˘ضشلا ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا ،سسن˘˘ت˘˘لا
ىل˘ع) تا˘جارد˘لا ،ة˘لوا˘ط˘˘لا سسن˘˘ت ،لا˘˘ق˘˘ثأ’ا
،ةيضسورفلا ،(ةيلب˘ج˘لا تا˘جارد˘لاو ق˘ير˘ط˘لا
ةيامرلا ،ودناوكياتلا ،ود˘ي˘ج˘لا ،نو˘ل˘تا˘ير˘ت˘لا

.ةزرابملاو نوتنيمدابلا ،سسوقلاب

برغملا دعوم يف كراصشي يصضاير فلآا6

نأا بقتري ،يضضاير ف’آا6 نم رثكأا روضضحبو
نم ريبك ددع ميطحت باعلأ’ا هذه لجضست
سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضس ة˘˘˘ي˘˘˘ضسا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘قرأ’ا

ىلإا ةلهؤوملا ةيكيضسلكلا ةيدرفلا تاضضايرلا
وديجلا ،ةحابضسلا ،ىوقلا باعلأا) دايبملو’ا

اريبك ا˘ضسفا˘ن˘ت د˘ه˘ضشت˘ضس ي˘ت˘لاو ،(تا˘جارد˘لاو
حاجنإا لجأا نمو .وي˘كو˘ط ةر˘ي˘ضشأا˘ت كا˘ك˘ت˘ف’

ند˘م تضس ىل˘ع تا˘ضضا˘ير˘لا تعزو ،م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
،ل˘˘˘˘ضس ،ءا˘˘˘˘ضضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا راد˘˘˘˘لا ،طا˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘لا :ي˘˘˘˘˘هو
نيح يف ،تاضسيمخلاو ةيدمحملا ،ةديدجلا

ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت˘˘ت
تا˘ضسفا˘ن˘م ءا˘ن˘ث˘ت˘ضسا˘بو .طا˘بر˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
ة˘˘يو˘˘ضسن˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك تا˘˘يرا˘˘ب˘˘مو ود˘˘ي˘˘ج˘˘لا

لبق قلطنا يتلا ةيئطاضشلا ةرئاطلا ةركلاو
أاد˘ب˘ت˘ضس تا˘ضصا˘ضصت˘خ’ا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب نإا˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي
سسف˘ن ن˘م13 ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ ىلإا توأا91 خيرا˘ت˘ب
.رهضشلا

وديجلا قلأات لصضفب رئازجلل ةيوق ةيادب

ع˘˘ضست ود˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا زر˘˘˘حأا
5و نا˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘ضضف ،نا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘هذ) تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
لوأ’ا مو˘˘ي˘˘لا تا˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م بق˘˘ع (تا˘˘يز˘˘نور˘˘˘ب
9102˘-ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا با˘ع˘لأل˘ل ود˘ي˘ج˘لا ةرود˘ل
ة˘ضضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘ضصق˘˘ب تب˘˘ضسلا سسمأا تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا

تناكو .(برغملا) طابرلاب هللا دبع ي’وم
ل˘ئاو بي˘ضصن ن˘م نا˘ت˘ي˘ب˘هذ˘لا نا˘ت˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘لا
25 -) نيحاضسيأا ةزئاف و (غلك68 -) نيزلا

+) يضضاقلب ةنيمأا نم لك تفتكا امنيب (غلك
(غلك75 -) ة˘طل˘ح ة˘ن˘ي˘˘م˘˘ي و (غ˘˘ل˘˘ك36

تا˘˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘لا ا˘˘مأا .ة˘˘ي˘˘ضضف˘˘لا ة˘˘ي˘˘لاد˘˘ي˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
يحابر ركبوب نم لكل تداع دقف ةيزنوربلا

و (غل˘ك06 -) ي˘حا˘بر م˘ي˘ل˘ضس و (غ˘ل˘˘ك66 -)
ىضسوم ميرم و (غلك18 -) قورضش نيدلا دامع
.(غلك84 -) مرضسم رجاه و (غلك25 -)

رهق ىلع نهاري يرئازجلا يتاراكلا
ةبراغملاو نييرصصملا

ىلإا ود يتارا˘ك˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ح˘م˘ط˘ي
ةعبطلا للخ ة˘ي˘ب˘هذ تا˘ي˘لاد˘ي˘م4 د˘˘ضصح

سسفانتي˘ضسو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا با˘ع˘لأ’ا ن˘م21ـلا
دعوملل يتاراك˘لا تا˘ق˘با˘ضسم ي˘ف نو˘كرا˘ضشم˘لا
رضصقب توأا32 ىلا12 نم ةررقملا ،يراقلا
ي’وم ريمأ’ا““ يضضايرلا بكرملل تاضضايرلا

عومجم ىلع ،طابرلا ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب ““ه˘ل˘لا د˘ب˘ع
ايرئازج اعراضصم81 روضضحب ،ةيلاديم61
.(تاديضس8 و لاجر01)
سضا˘خ ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا با˘ع˘لأ’ا هذ˘ه˘ل ا˘ب˘˘ضسح˘˘تو
يفو ةيدادعإ’ا تاضصبرتلا ديدع ““رضضُخلا““
يرئازجلا يتاراكلا لجضسو ،““ةيتاوم فورظ““

ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘لو˘˘ط˘˘ب لل˘˘خ ة˘˘ب˘˘ي˘˘خ˘˘م ة˘˘كرا˘˘ضشم
ةمضصاعلاب ةيليوج رهضش ترج يتلا ةريخأ’ا
يأاب جو˘ت˘ي م˘ل ثي˘ح نورو˘با˘غ ة˘ي˘ناو˘ضستو˘ب˘لا
هنأا ركذي .ز˘نور˘ب˘لاو ة˘ضضف˘لا˘ب ىف˘ت˘كاو بق˘ل

با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘طرا˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘خ˘˘˘ضسن˘˘˘˘لا لل˘˘˘˘خ
ليفازاربب5102 ةنضس ةماقم˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

6 ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا لا˘˘ن ،(و˘˘غ˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘لا)
بوطعم ةيم’ قلأات طضسو ةيبهذ تايلاديم
و يدر˘ف ي˘ت˘ي˘مو˘ك˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘ق˘ل˘ب ة˘˘جو˘˘ت˘˘م˘˘لا

.قرفلا بضسح

ةرود يف اهيحابصس لصضفأاب كراصشت رئازجلا
برغملا

دضصحل ةحابضسلل ينطولا بخت˘ن˘م˘لا ح˘م˘ط˘ي
،نيتيبهذ اه˘ن˘ي˘ب ن˘م تا˘ي˘لاد˘ي˘م01 ي˘لاو˘ح
با˘˘˘ع˘˘˘لأل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسلا تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘ضسم لل˘˘˘˘خ

ةينعملا ““رضضُخلا““ ةمئاق مضضتو ،ةيقيرفإ’ا
د˘˘عو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ناو˘˘˘لأ’ا ل˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب
تاديضس5 مهنيب نم احابضس41 ،يقيرفإ’ا

يثلث˘لا م˘هو ط˘ضساوأ’ا ن˘م ر˘ضصا˘ن˘ع ة˘ثل˘ثو
،(ةنضس81) نو˘جر˘˘ع ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘عا˘˘ضصلا

يديمحوب سضاير و (ةنضس81) ناملب فضصنم
ةحابضسلا تاضسفا˘ن˘م ير˘ج˘ت˘ضسو .(ة˘ن˘ضس71)

ةيقيرفإ’ا با˘ع˘لأل˘ل21ـلا ة˘خ˘ضسن˘لا ن˘˘م˘˘ضض
““سسماخلا دمحم““ يبملوأ’ا بكرملا حبضسمب
.توأا52 و12 نيب ءاضضيبلا رادلا ةنيدمب
د˘˘عو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل تاداد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضس’ا سصو˘˘˘ضصخ˘˘˘بو
اضصبرت ةينطولا ةبخنلا تضضاخ ،يقيرفإ’ا

ن˘ي˘ي˘ضضا˘ير˘لا ع˘ي˘م˘ج ه˘ي˘ف كرا˘ضش ا˘ير˘˘ي˘˘ضضح˘˘ت
9-13) ةيرئازج˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ن˘ي˘ط˘ضشا˘ن˘لا

بكر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسم ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم ىل˘˘˘˘ع (ناو˘˘˘˘˘ج
 .ةمضصاعلاب ““فايضضوب دمحم““ يبملوأ’ا

ن˘˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع دا˘˘˘ح˘˘˘تا برد˘˘˘م ف˘˘˘ضشك
ةيدولا ةارابملا نع هثيدح يف ةرارغوب
لوأا بورخلا ةيعمجب داحت’ا تعمج يتلا
يدو˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل »:ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق سسمأا
˘˘ما˘˘مأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ير˘˘˘ي˘˘˘ضضح˘˘˘ت˘˘˘لا
سسفنب سسفانم هجاون نأا انلضضفو ““اكضسي’““

نم ىلوأ’ا ةلوجلا يف انضسفانم تافضصاوم
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا˘˘ف ،تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
ايعانطضصا ةبضشوضشعم ةيضضرأا يف اهانبعل
ىل˘ع ا˘ن˘ب˘ع˘ل ا˘م˘ك ،ي˘ن˘ق˘ت ق˘˘ير˘˘ف ا˘˘ن˘˘ه˘˘جاوو
ةيمضسر ةلباقم ةباثمب تناكو ليل00:02
ةارابملا يف اديج لخدن مل ،انل ةبضسنلاب
يف انمكحت اهدعبو ىلوأ’ا قئاقد01 يف
ة˘ي˘˘ضضرأا قو˘˘ف بع˘˘ل˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأا˘˘كو رو˘˘مأ’ا ما˘˘مز
سصرفلا نم ديدعلا ان˘ق˘ل˘خ ثي˘ح ا˘ن˘ناد˘ي˘م
ا˘هد˘˘ي˘˘ضسج˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ل˘˘ضشف ن˘˘ك˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

نيتطقل يف سسراحلا قلأات ببضسب فادهأ’
ءو˘˘ضسو عر˘˘ضست˘˘لا بب˘˘˘ضسب سصر˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘قا˘˘˘بو
 .““ىمرملا مامأا زيكرتلا

بعلم يف عوبصسألا اذه ةليط بردتنصس»
 ““ايعانطصصا بصشوصشعم

هلابضشأا اهب مدطضصا يتلا تابوعضصلا نع امأا
سصئاقنلاو ““اكضسي’““ مامأا يدولا ءاقللا يف
ءيضشلا»:ةرار˘غو˘ب لا˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع ف˘قو ي˘ت˘لا
اود˘جو ن˘ي˘ب˘عل˘لا نأا و˘ه ه˘ت˘˘ظ˘˘ح’ يذ˘˘لا

ةبضشوضشعملا ناديملا ةيضضرأا عم تابوعضص

اذه لماك تابيردت جمربنضس ،ايعانطضصا
ايعا˘ن˘ط˘ضصا بضشو˘ضشع˘م بع˘ل˘م ي˘ف عو˘ب˘ضسأ’ا

يف مضسوملا ةيادب ذنم بردتن اننأا ةضصاخ
ةرد˘ق ىد˘م ن˘˘ع ا˘˘مأا ،““ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا بضشع˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ضضرأ’ا ع˘˘م م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘˘لا
لا˘˘˘˘ق عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسأ’ا اذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ضص’ا

ةيضضرأا يف سصضصح4 ةجمرب »:ةرارغوب
اودوعتي يكل نيبعل˘ل ي˘فا˘ك ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘ضصا

يأا ا˘ن˘ل ل˘ك˘ضشي ن˘لو ة˘يدا˘ع ة˘ف˘ضصب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
 .““قئاع

57 يف ةدحاو ةليكصشت ىلع اندمتعا»
ءارجإا دنع نازوتلا اندقفو ةقيقد

 ““تارييغتلا

هب رهظ يذلا ءادأ’ا يف هيأار سصخي اميفو
برد˘م˘لا لا˘ق ““ة˘˘ي˘˘بور˘˘خ˘˘لا““ ما˘˘مأا ه˘˘لا˘˘ب˘˘ضشأا

ةدحاو ةليكضشت ىلع اندمتعا »:ةرارغوب
ةارابملا رمع نم ىلوأ’ا ةقيقد57 ةليط
وهو تارييغتلا ءارجإا يف انعرضش اهدعبو
يف نزاوتلا ءوضس نم عون قلخ يف ببضست ام
مكحلل ةيميكحتلا ءاطخأ’ا نأا امك ،ءادأ’ا
ترثأا اهيدافت ىلع ارداق ناك يذلا باضشلا

ةارا˘ب˘م˘لا مو˘م˘ع˘˘لا ىل˘˘عو ا˘˘م ا˘˘عو˘˘ن ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
دافتضساو ةديج فورظ يف ترج ةيدولا

 .““نيقيرفلا لك اهنم
 ر.ناميلضس

ل˘˘˘˘ضصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م داور ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع
نا˘م قا˘ضشع ة˘ضصا˘˘خ ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ىلع ءاقبإلل مهرمذت نع ،يتيضس
،طايت˘ح’ا ة˘كد ي˘ف زر˘ح˘م سضا˘ير
ىفتكا يتلا ،ةل˘با˘ق˘م˘لا قل˘ط˘نا ع˘م
لوأا ،يت˘ي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ب
ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب لدا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ،سسمأا

را˘˘طإا ي˘˘˘ف ،ما˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت ما˘˘˘مأا،(2/2)
.““غيلريميربلا»ـل ةيناثلا ةلوجلا

زر˘˘˘ح˘˘˘م كار˘˘˘ضشإا˘˘˘˘ب ء’ؤو˘˘˘˘ه بلا˘˘˘˘طو
ة˘˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ئاد ةرو˘˘˘˘˘˘˘ضصب
يف مهتقث نع نيربعم ،تلباقملا
ي˘ف ،ير˘ئاز˘ج˘لا بعل˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإا
د˘˘˘كأاو ،ر˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا و ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ضست˘˘˘˘لا
برد˘م ’و˘يدراو˘غ بي˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘ضسإ’ا

ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر نأا ،ي˘ت˘ي˘˘ضس ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م
،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت
مهنيب اميف ةروادم ةيلمعب مايقلاو

،ديدجلا م˘ضسو˘م˘لا ة˘قل˘ط˘نا لل˘خ
سضاير يرئازجلا مجنلا داعبإا ببضس
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ضشت ن˘˘˘ع زر˘˘˘ح˘˘˘م
ته˘˘˘˘˘˘˘جاو ي˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘˘˘˘˘ضسأ’ا

دعبتضسا ’ويدراوغ ناكو .ماهنتوت
،ة˘ي˘ضسا˘ضسأ’ا ة˘ل˘ي˘ك˘˘ضشت˘˘لا ن˘˘م زر˘˘ح˘˘م
،يناثلا طوضشلا يف ليدب هكرضشأاو

ةهجاوم للخ ثدح ام سسكع ىلع
،ىلوأ’ا ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ما˘˘˘˘˘ه تضسو

ي˘˘˘لود˘˘˘لا دو˘˘˘جو تد˘˘˘ه˘˘˘ضش ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘˘ع
لا˘˘˘˘˘قو .ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘˘˘ضسأا ير˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا

ةكبضشل تاح˘ير˘ضصت ي˘ف ’و˘يدراو˘غ
:ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ““سسترو˘˘ب˘˘ضس يا˘˘ك˘˘ضس““
ديرأا يننأا وه زرحم داعبتضسا ببضس““
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج كرا˘˘ضشي نأا
اذ˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل ىلوأ’ا تا˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ءزج˘لا اذ˘ه ي˘ف““ :ع˘با˘تو .““م˘ضسو˘م˘لا

ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘يؤور دوأا ،م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م

ةينفلا مهتلاح ةفرعمو .نيبعللا
كار˘ضشإا بج˘ي ه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لاو

جا˘ت˘ح˘ن˘ضس ا˘ن˘نأ’ ن˘ي˘ب˘عل˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج
نوك˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي م˘ضسو˘م ي˘ف م˘ه˘ي˘لإا

نأا ىرأا““ :فا˘˘ضضأاو .““ا˘˘قا˘˘ضشو ل˘˘يو˘˘ط
داد˘عإ’ا ةر˘ت˘ف و˘ه ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا
’ نيضصلا ر˘ك˘ضسع˘م ،ا˘ن˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
نك˘ل ،ة˘يد˘ج داد˘عإا ةر˘ت˘ف هر˘ب˘ت˘عأا
تضسو ةهجاوم لبق لوأ’ا عوبضسأ’ا

ىلإا ’وضصو ،ماهنتوت ةارابم مث ماه
لك ربتعأا ،ني˘ت˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا

دادعإا ةر˘ت˘ف ة˘با˘ث˘م˘ب ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه
كلذ دعب هنأا ةضصاخ ،انل ةيقيقح

:متأاو .““يلود فقوت كانه نوكيضس
نيبع’ كانه دجن ،ببضسلا اذهل““

،ما˘ه˘ن˘تو˘ت ةارا˘ب˘م ي˘ف او˘كرا˘˘ضشي م˘˘ل
د˘ضض ل˘ضضفأا نا˘ك زر˘ح˘م نأا ح˘ي˘˘ح˘˘ضص
كلذكو ،بعلي نأا بجيو ،ماه تضسو

ل˘˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘مأ’ا
ا˘˘ضضيأا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ي˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،سسو˘˘˘ضسي˘˘˘ج

ودرا˘˘˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘˘˘ب ىو˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ضسم ة˘˘˘˘˘˘˘يؤور˘˘˘˘˘˘˘ل
زرحم كارضشإا مد˘ع ءا˘جو .““ا˘ف˘ل˘ي˘ضس
ةضصاخ ،تاعقوتلل افلا˘خ˘م ،ا˘ي˘ضسا˘ضسأا

هنأا لبق نم ’ويدراوغ دكأا امدعب
ع˘م زر˘ح˘˘م ه˘˘م˘˘ج˘˘ن را˘˘هدزا ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي
م˘ضسو˘م˘لا تا˘ضسفا˘ن˘م لل˘خ ق˘ير˘ف˘لا
ي˘ف ’و˘يدراو˘غ لا˘ق ا˘م˘ك ،د˘يد˘ج˘˘لا

سضاير““ :يتيضسلا عقومل تاحيرضصت
ىو˘ت˘ضسم˘لا سسف˘ن˘ب بع˘ل˘ي م˘ل زر˘ح˘˘م
لوق˘ن نآ’او ،ي˘ضضا˘م˘لا م˘ضسو˘م˘لا ي˘ف
نوكن نأا بجيو همضسوم وه اذه نإا

ي˘ف تل˘ق ا˘م˘ك““ :فا˘ضضأاو .““ن˘ي˘˘ئدا˘˘ه
ندنلب ري˘خأ’ا ي˘ف˘ح˘ضصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا

ببضسلا نإاف ،ماه تضسو ةارابم دعب
زر˘˘ح˘˘م ة˘˘كرا˘˘ضشم مد˘˘˘ع˘˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا

نا˘ك ي˘ضضا˘م˘لا م˘ضسم˘لا ي˘ف ما˘ظ˘ت˘نا˘ب

ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب““ :ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘تو .““يرار˘˘˘˘˘ق
تايناكمإ’ا نم عونلا اذهب نيبعلل

ىلع روث˘ع˘لا بع˘ضصلا ن˘م˘ف ،حا˘ن˘ج˘ك
نا˘ك تقو˘لا م˘ظ˘ع˘م˘ف ،عا˘ق˘يإ’ا اذ˘ه
،افليضس ودرانرب (يلاغتربلا) بعلي
اد˘˘˘ي˘˘˘ج ءادأا مد˘˘˘قو كرا˘˘˘ضش ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘˘ل
ي˘ف با˘ق˘لأا ة˘ضسم˘خ˘˘ب زا˘˘فو ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
يف زرحم قلأاتو .““يضضاملا مضسوملا
ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ي˘˘ضضق˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا

44 ي˘˘˘ف كرا˘˘˘˘ضش ثي˘˘˘˘ح ،يوا˘˘˘˘م˘˘˘˘ضسلا

21 لج˘ضسو ت’و˘ط˘ب˘لا ل˘ك˘ب ةارا˘ب˘م
د˘ق˘ع د˘ت˘م˘يو .ا˘ه˘ل˘ث˘م ع˘ن˘ضصو ا˘فد˘ه
ىت˘ح يوا˘م˘ضسلا يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م زر˘˘ح˘˘م

م˘ضضنا ثي˘˘ح،3202 ما˘˘ع ف˘˘ي˘˘˘ضص

هينج نوي˘ل˘م06 لباق˘م ق˘ير˘ف˘ل˘ل
يتيضس رتضسيل نم ا˘مدا˘ق ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘ضسإا

8102. يف
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ةنيطنصسق يف ةمقو ةمصصاعلا يف يوق مادصص

 ةبانع داحتا

““بورخلا ىلع زوفلا نم انامرح زيكرتلا مدعو عرصستلا““ :ةرارغوب

دا˘ح˘تإا بق˘ل˘لا ل˘ما˘ح نو˘ك˘˘ي˘˘ضس
ىلع ،مويلا ةي˘ضشع ة˘م˘ضصا˘ع˘لا

ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘غ د˘˘عو˘˘˘م
،تقولا سسفن يف ةبوعضصلاو

بابضش ىلع افيضض لحي نيح
د˘ي˘ه˘ضشلا بع˘ل˘م˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘ضسق

ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘ضسر˘˘˘ب ،يول˘˘˘م˘˘˘ح
ةطبارلا ةلوط˘ب ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
،سسيليبوم ىلوأ’ا ةفرتحملا

ريثكلا˘ب د˘ع˘ي ر˘ي˘ب˘ك ءا˘ق˘ل ي˘ف
ة˘ع˘ضسا˘ت˘لا ة˘عا˘ضسلا ن˘م ة˘ياد˘ب
دضشت نأا رظتني ةارابملا .ليل
م˘ج˘ح˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب را˘ظ˘نأ’ا ا˘ه˘˘ل
ثيح امهتاحومطو نييدانلا

ىلإا نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ىع˘˘˘˘˘ضسي
ىلع يناثلا راضصتن’ا قيقحت
م˘˘ه˘˘تا˘˘مزأا زوا˘˘ج˘˘تو ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا

ح˘˘م˘˘ط˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،م˘˘ه˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘ضشمو
قيقحت ىلإا ةفايضضلا باحضصأا
لوأا د˘˘˘ضصحو ““كي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا““

ديدجلا مضسوملاب طاقن ثلث
م˘˘˘˘هرا˘˘˘˘˘ضصنأا را˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘نأا تح˘˘˘˘˘تو

يذلا تي˘ب˘لا را˘ج˘ف˘نا يدا˘ف˘ت˘ل
تار˘تو˘ت˘لا ع˘˘قو ىل˘˘ع سشي˘˘ع˘˘ي
ينعي ام ،ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف
طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘˘ع عار˘˘˘˘˘ضصلا نأا
وهو امدتحم نو˘ك˘ي˘ضس ثل˘ث˘لا
ةجرفلا ق˘ل˘خ˘ي˘ضس يذ˘لا ر˘مأ’ا

نيق˘ير˘ف˘لا را˘ضصنأ’ ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب
تا˘˘جرد˘˘م نوز˘˘غ˘˘ي˘˘ضس ن˘˘يذ˘˘˘لا

سصخأ’اب ،كضش نود يولمح
ن˘˘ي˘˘ب ةز˘˘ي˘˘م˘˘م ة˘˘˘قل˘˘˘ع˘˘˘لا نأاو
د’وأا»و ““ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضسلا““
سضرأ’ا بحا˘˘˘ضص ““ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ةنيطن˘ضسق با˘ب˘ضش رو˘ه˘م˘ج˘لاو
ي˘ف ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا ةرار˘˘م عر˘˘ج˘˘ت
،ةروا˘ضسلا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ما˘˘مأا را˘˘ضشب
ه˘ي˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘ضس يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
داحتإ’ا مامأا هلقث لكب يمرلا

ءا˘˘˘˘˘ضضرإاو زو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م
ق˘ير˘ف˘لا نأا ة˘ضصا˘خ ،را˘˘ضصنأ’ا
لل˘خ ر˘كذ˘ي ءي˘ضش مد˘ق˘ي م˘˘ل

ةميزه˘لا نأا ا˘م˘ك ،ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه
سسي˘˘˘ن˘˘˘يد برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج

ه˘˘˘تا˘˘˘با˘˘˘˘ضسح ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘ف’
ن˘˘ك˘˘˘ت م˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘تارا˘˘˘ي˘˘˘خو
ىل˘˘ع مد˘˘قأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘فو˘˘˘م
نل˘يد با˘ع˘لأ’ا ع˘˘نا˘˘ضص دا˘˘ع˘˘بإا

،81 ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع ’و˘˘ب˘˘م˘˘ها˘˘ب
تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ىلإا ة˘˘فا˘˘ضضإ’ا˘˘ب
بب˘˘ضست ا˘˘م و˘˘˘هو ةر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘˘م˘˘يز˘˘ه ي˘˘ف را˘˘ضصنأ’ا بضسح
با˘ي˘غ ا˘ه˘ي˘لإا فا˘ضضي ،ق˘ير˘ف˘لا
نب ءاقفر نع ةيلاتقلا حورلا

ي˘ند˘ب˘لا م˘˘هرا˘˘ي˘˘ه˘˘ناو ةدا˘˘ي˘˘ع
ةلضصاوم ىلع مهتردق مدعو
ا˘˘م ،م˘˘ت˘˘ير˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا
ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا ه˘ي˘ل˘ع م˘˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘ضس
ل˘˘˘ما˘˘˘ح د˘˘˘ضض مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا بضسنأ’ا
بضضغ ة˘جو˘م يدا˘ف˘ت˘ل بق˘ل˘لا
ة˘ي˘ع˘ضضو د˘ي˘ق˘ع˘تو ““ر˘فا˘ن˘ضسلا““
ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘˘ف ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
اونهار نيذلا مهو ،ةلوطبلا

ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ىل˘˘˘ع
اوؤو˘جا˘ف˘ت˘ي˘ل ة˘يو˘ق ة˘قل˘ط˘˘نا

ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘م بي˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م ءادأا˘˘˘˘˘˘ب

او˘˘عر˘˘ج˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
لامأا اوبيخو ةميزهلا ةرارم
كراد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف را˘˘ضصنأ’ا
ت’و˘ج˘لا مدا˘ق ي˘ف ة˘م˘يز˘ه˘˘لا
هايملا ةدوعو مهعم حلاضصتلل
تي˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م ىلإا
لا˘ب˘ضشأا م˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م.با˘ب˘ضشلا
،ير˘˘˘˘˘˘يزد لل˘˘˘˘˘˘ب برد˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل نو˘˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضس
م˘هو ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ب
˘ما˘˘مأا لوأا زو˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘ضشت˘˘ن˘˘م˘˘لا

نومريضس ثيح ،فيطضس قافو
ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ث ل˘˘˘ك˘˘˘˘ب
يلاوتلا ىلع يناثلا راضصتن’ا

حار˘ج˘˘لا د˘˘ي˘˘م˘˘ضضت ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
با˘˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘˘ضشم ي˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘تو
ة˘ي˘ثرا˘ك˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لاو لاو˘˘مأ’ا
نأا ريغ ،اهيف نوطبختي يتلا

˘˘ما˘˘˘مأا ل˘˘˘ه˘˘˘ضس نو˘˘˘ك˘˘˘ي ن˘˘˘ل كلذ
ن˘˘˘˘ضسح˘˘˘˘ي د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع سسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
،ه˘˘˘˘˘ضضرأا ىل˘˘˘˘˘ع سضوا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

تا˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإ’ا˘˘˘˘ب

ا˘˘هد˘˘ه˘˘ضشت˘˘ضس ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا
د˘ق˘ت˘ف˘ت˘ضس ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘˘ك˘˘ضشت˘˘لا

ةعا˘ضش ن˘ب م˘جا˘ه˘م˘لا تا˘مد˘خ
،عوبضسأا ةحار ىلإا نكر يذلا

نأا ىضسع ،ة˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ضصإ’ا بب˘˘˘˘˘ضسب
ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘ل از˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ج نو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ي
،ايراق ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لا باد˘ي˘نو˘ضس
لا˘˘كوأا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ىلإا ة˘˘فا˘˘ضضإا
ةروطخ ىدم ددحت مل يذلا
سسرا˘ح˘لا ل˘ث˘م ه˘ل˘ث˘م ه˘ت˘با˘ضصإا

ل˘˘˘˘ضصاو˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لا يرو˘˘˘˘˘ضصن˘˘˘˘˘م
يذلا سضرم˘لا بب˘ضسب با˘ي˘غ˘لا

ىق˘˘ب˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ه˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
سشود˘˘حو ة˘˘ت˘˘ي˘˘ضش نا˘˘ب˘˘˘عل˘˘˘لا

نا˘برد˘ت˘يو جل˘ع˘لا نل˘ضصاو˘˘ي
مقاطلا نأا ديب ،دارفنا ىلع

لو˘˘ل˘˘ح ةد˘˘ع كل˘˘م˘˘˘ي ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ع˘˘˘˘فر˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ج ىد˘˘˘˘˘بأاو
ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ’ ا˘˘˘م˘˘˘لو يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ن˘م داز˘لا ل˘ما˘ك˘˘ب ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
.““قيتعلا رخضصلا““ ةنيدم

بيجن.ج

ةمضصاعلا داحتإا - ةنيطنضسق بابضش

ديكأاتلل ةراطصسوصسو كرادتلل يصسايصسلا

ةياجب ةيدولوم

““بوملا““ عم دوعصصلا قيقحت ىلع نهاري يديزوب
زوفلا للخ نم دضسجت يذلاو هلابضشأا عم نآ’ا دحل زجنملا لمعلل ريبكلا هحايترا نع ،ةياجب ةيدولوم بردم يديزوب فضسوي برعأا
يواجبلا بردملل ءاقللا اذه ناكو .سساعن عفادملا هلجضس در نود فدهب تهتنا ةيدو يف ،وبقأا يبملوأا مامأا سسمأا لوأا ةيضشع ققح يذلا

راوضشم ققحت للخ نم رطضسملا فدهلا قيقحت ىلع لمعلاو ،ةيمضسرلا ةضسفانملا لجأا نم هيبع’ ةيزهاج ىدم ىلع فوقولل ةضصرف
ماحقإاب ينفلا مقاطلا ماقو ،تاعلطتلا ىوتضسم يف ادودرم ةليكضشتلا تمّدق ثيح ،ىلوأ’ا ةطبارلا ىلإا دوعضصلاو ،ةلوطبلا يف يباجيإا

ةهجاوم دنع ،مداقلا توأا42 يف ةلوطبلا أادبتضس يتلا ةيضساضسأ’ا ةليكضشتلا ديدحتو مهتايناكمإا ىلع فوقولا لجأا نم نيبعللا لك
ةضصرف تناك ةارابملا نأا اريضشم ،ةيمضسرلا ةضسفانملا قلطن’ زهاج هقيرف نأا يديزوب دكأاو .ريخأ’ا اذه بعلمب بورخلا ةيعمج

هل حمضس ام وهو ،نيبعللا لكل ةضصرفلا حنم ثيح ،ةيمضسرلا ةضسفانملا فانئتضسا ليبضس يف نيبعللا ةيزهاج ىدم ىلع فوقولل
ةيعمج ةارابمل ديجلا ريضضحتلا لجأا نم ،ةمداقلا ةيبيردتلا سصضصحلا يف اهتجلاعم ىلع لمعيضس يتلا سصئاقنلا سضعب ىلع فوقولاب
بيجن.ج.لبقملا ةعمجلا سسبيليبوم ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا ت’وج ىلوأا يف ،بورخلا

ماهنتوت مامأا ““رضضخلا““ بع’ ءاضصقإا ىلع ةبضضاغ دودر

هنومجاهي ”يتيس ناملا“ قاشعو زرحم شمهي قويدراوغ

ةـــــيدنألل ةـــــيبرعلا ةـــــلوطبلل يدـــــيهمتلا رودـــــلا
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ليحرلا يف رامين ظوظح :لوبتوف سنارف
ةبعص نامريج ناس سيراب نع

ناسس سسيراب فوفسص نع رامين يليزاربلا مجنلا ليحر ظوظح نأا ةيسسنرفلا «لوبتوف سسنارف» ةلجم تفسشك
ةيلاحلا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ ديردم لايروأا ةنولسشرب ةينابسسإلا ةركلا يقÓمعل يسسنرفلا نامريج

ةنولسشرب يدانو يليزاربلا بختنملا بعل و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف لا˘ق˘ت˘نا نأا ة˘ل˘ج˘م˘لا تر˘كذو.ة˘بو˘ع˘سص ر˘ث˘كأا تتا˘ب
بناجب ،ءارسشلا ةيقحأا عم دحاو مسسوم ةدمل ةراعإلا ليبسس ىلع يناملألا خنويم نرياب فوفسصل ىنابسسإلا

نم ًاريثك بعسصيسس ،وجيف اتليسس مامأا سسمأا ةارابم يف هقلأاتو ةيسساسسألا ديردم لاير ةليكسشتل ليب ثيراج ةدوع
كا˘ن˘ه» نأا ا˘سسنر˘ف ىف تي˘سصلا ة˘ع˘ئاذ ة˘ل˘ج˘م˘لا تفا˘سضأاو.نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب ن˘م جور˘خ˘لا ي˘ف را˘م˘ي˘˘ن ة˘˘م˘˘ه˘˘م
رثكأا اهلعج ام نكلو ،رامين عم دقاعتلا لجأا نم نامريج ناسس سسيرابو ديردم لاير نيب ةيقيقح تاسضوافم
مودق ةركفل ةحارسص سسمحتم ريغ ديردم لاير بردم ناديز نيدلا نيز ايناثو ،لاقتنلا ةميق لوأا ًاديقعت
يف نامريج ناسس سسيراب فوفسصل ليحرللً احسشرم ناك وينيتوك بيليف نأا ركذلاب ريدجلا.«يليزاربلا مجنلا

لبق وروي نويلم08 عفدب ينولاتكلا يدانلا مايق نعً Óسضف ،ةنولسشرب ىلإا رامين مودق لباقم ةيلدابت ةقفسص
.ةقفسصلا رثعتت نأا

«ةعاسس رخآا» ةد˘ير˘ج م˘ير˘ك˘ت˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو بت˘ك˘م˘ل ي˘نا˘ب˘سشلا ن˘ما˘سضت˘لاو رو˘ط˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تما˘ق
تاعاطقلاو تلاجملا فلتخم يف رابخألاو تامولعملل «ةعاسس رخآا» لقنب تهونو ،سسافر ناميلسس يفحسصلاو
لقنت دقو ،يوهجلاو يلحملا ىوتسسملا ىلع نينطاوملا توسصل اهلاسصيإا ىلإا ةفاسضإا ،ةيفافسشو ةيقادسصم لكب
مقاطلا فرط نم مه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسا م˘ت ن˘يأا «ة˘عا˘سس ر˘خآا» ر˘ق˘م ىلإا ءا˘سضعألا سضع˘بو ة˘يد˘ع˘سس دا˘م˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
لامعألا يف ةطسشانلا تايعم˘ج˘لا ن˘ي˘ب ن˘م ي˘نا˘ب˘سشلا ن˘ما˘سضت˘لاو رو˘ط˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ر˘ب˘ت˘ع˘تو ،ي˘ف˘ح˘سصلا
تماق اهنأا لإا اهئاسشنإا نع طقف ةنسس مداقلا ربمتبسس رهسش يف رميسس هنأا مغرف ،ةيناسسنإلا تاردابملاو ةيريخلا

 .مهتوسص لاسصيإاو ةجاتحملاو ةزوعملا تÓئاعلا ةدعاسسم رارغ ىلع تاطاسشنلا نم ديدعلاب

نماضتلاو روطتلل ةيئقولا ةيعمجلا
«ةعاس رخآ» مركت ةبانعب ينابشلا

 وباسش ديقعلا بعلمب اينف Óفح ناطسشنيسس

 لبقملا ربمتبس5 موي ةبانع يف وليب باشلاو نوفاك
يار˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘م ل˘˘˘ك ط˘˘˘سشن˘˘˘ي˘˘˘سس
يسسنوتلا نانف˘لاو و˘ل˘ي˘ب با˘سشلا

5 موي كنارف يجيدو  نوفاك

م˘خ˘سض ل˘ف˘ح مدا˘ق˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
ةبان˘ع˘ب و˘با˘سش د˘ي˘ق˘ع˘لا بع˘ل˘م˘ب
Óيل ةنماثلا ةعاسسلا نم ةيادب

ة˘ه˘ج سصي˘سصخ˘ت م˘ت˘ي˘˘سس ثي˘˘ح
ة˘˘ه˘˘جو ءا˘˘سسن˘˘˘لاو تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
ينغم كلميو .بابسشلل ىرخأا
ق˘˘ل˘˘ط يذ˘˘لا ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا بار˘˘˘لا

ن˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سش د˘˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘جوز
يف ةريبك ةيبعسش طقف جاوزلا
لا˘˘م˘˘عألا˘˘ب ا˘˘سسا˘˘ي˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
هتهج نم،اهجتنا يتلا ةينفلا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش ه˘˘يد˘˘ل و˘˘ل˘˘ي˘˘ب با˘˘˘سشلا

ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف، ر˘˘˘خآلا و˘˘˘˘ه ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
كنارفJD مو˘ق˘ي˘سسو مو˘ق˘ي˘سس
 .يقيسسوم لفحلا طيسشنتب

ب .سص
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°82ةبانع

°92 ةدكيكسس

°03سسارهأا قوسس

°92ةملاق

.ةيروهمجلا خيرات يف ليثم هل قبسسي مل روطت يف كلذو اهل اًسسيئر رلته فلودأا ايناملأا راسشتسسم باختنا4391 -
.ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لÓخ كلذو ةيناطيربلا لاموسصلا ةقطنم ىلع يلوتسست ةيلاطيإلا تاوقلا0491 -
.دروفريجناه ةحبذم7891 -
.ةيكيرمألا تاوقلل هتملسس يتلا ةيدركلا ةكرمسشبلا تاوق دي ىلع ناسضمر نيسساي هط ىلع سضبقلا ءاقلإا3002 -
.رسصمب ءانيسس لامسش حفر ةنيدم يف ةزغ نم نيينيطسسلف نيرفاسسم ةعبرأا فاطتخا5102 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةنيطنسسق

ضسداسسلا قباطلا نم تيمم طوقسسل لهك ضضرعت
53و90 ةعاسسلا دودح يف،9102 توأا81 موي فسسوي دوغيز ةيدلبل ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت

ةنسس06 رمعلا نم غلبي »م ع» ةيحسضلا ،ولع نم طوقسس ثداح لجأل ،امعدم ايوقرت انكسسم57-002 يحب ،ةقيقد
ديق ىلع لقنو فعسسأا ،زاجنإلا روط يف ةيانبل سسماخلا قباطلا نم طوقسس رثإا تاباسصإلا ددعتم ركذ سسنج نم
.ىفسشتسسملا ةبيبط فرط نم ةافولا ديكأات مت نيأا فسسوي دوغيز ةيدلبب ىورع دمحأا روتكدلا ىفسشتسسم ىلإا ةايحلا

زاكعوب لامج

يقاوبلا مأا

نوركف نيعب «ةنونجم» ةرايسس تÓجع تحت باسش كÓه
بلقنت نأا لبق هسسهدب تماق ةنونجم ةرايسس تÓجع تحت باسش كÓه نع ميلأا رورم ثداح سسمأا حابسص رفسسأا

نيعب ةيندملا ةيامحلا حلاسصم لخدتتل. يقاوبلا مأا ةيلو نوركف نيع ةيدلب ربمفون لوأا عراسش ىمسسملا ناكملاب
ىلإا ناكملا ن˘ي˘ع ي˘ف ي˘فو˘ت˘م ة˘ن˘سس13 رمعلا نم غ˘ل˘ب˘ي با˘سش (ل.ع.م.) مو˘حر˘م˘لا ة˘ث˘ج ل˘ق˘ن˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا نور˘ك˘ف
 راهز دمحأا.نوركف نيع ىفسشتسسم
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