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ترد˘˘˘˘سصأا نأا˘˘˘˘˘سشلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو
ار˘خؤو˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

تاءارجإا لهسسي اديد˘ج ا˘مو˘سسر˘م
مهنا˘طوأا ى˘لإا ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا ةدا˘عإا

ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ر˘يزو ه˘ن˘ل˘عأا ا˘م ق˘فو
«و˘يا˘م يد ي˘ج˘يو˘ل» ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

رقمب هدقع يفحسص رمتؤوم لÓخ
ايلاطيإاب ةيجراخلا نوؤوسشلا ةرازو

ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘˘لود31 لمسشيو
بسسح » ويام يد «نلعأاو.رئازجلا

ضسمأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘سسو
ابيرق ةرايز ءادأا همازتعا تبسسلا
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا لود˘˘لا ى˘˘لإا
تايقاف˘ت’ا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ثحا˘ب˘ت˘لا
ىلإا نيرجاهملا ليحرتب ةسصاخلا

ةلود31 كانه نإا لاقو.«مهناطوأا
يموكحلا موسسرملا يف ةجردم
ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘سصت˘˘خ˘ُ̆ت يذ˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ى˘لإا ن˘ير˘جا˘ه˘م˘لا ةدا˘عإا تاءار˘جإا
اينابلأاو ضسنوت لمسشتو «مهناطوأا

كسسرهلاو ة˘ن˘سسو˘ب˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لاو
و˘˘فو˘˘سسو˘˘كو ر˘˘سضخأ’ا ضسأار˘˘˘لاو
ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘سشلا ا˘˘ي˘˘نود˘˘ق˘˘مو ا˘˘نا˘˘غو
دو˘˘سسأ’ا ل˘˘ب˘˘ج˘˘لاو بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لاو
ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘سصو لا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سسلاو
ءانثأا بلطيسس هنأا دافأاو.ايناركوأاو
لودلا هذه ىلإا ةبقترملا هترايز
لمعلا ةعومجم˘ل عا˘م˘ت˘جا» د˘ق˘ع
ىلإا ةداعإ’ا تايلمع ةدايز فدهب
ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘ير˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نأا ريكذتلاب ر˘يد˘جو.ن˘ي˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لا
ل˘سصاو˘ت ة˘پر˘ئاز˘ج˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا

نمو توملا براوق دسض اهبرح
بير˘ه˘ت تا˘با˘سصع ن˘م ا˘˘هر˘˘يد˘˘ي
ل˘حاو˘سسلا ن˘م ا˘قÓ˘˘ط˘˘نا ر˘˘سشب˘˘لا
اينيدرسس ةريزج هاجتاب ةپرئازجلا
ذ˘ن˘م تن˘كم˘ت ثي˘ح ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا

طابحإا نم يراجلا ماعلا علطم

ةر˘ج˘ه˘لا تÓ˘حر ن˘م تار˘سشع˘˘لا

براوق لامعتسساب ةيعرسشلا ريغ

ةبان˘ع تا˘ي’و˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ب˘سشخ

نار˘هوو ةد˘˘كي˘˘كسسو فرا˘˘ط˘˘لاو

ام ةيلحاسسلا تاي’ولا نم اهريغو

فيقوت نم لحاوسسلا ضسارح نكم

بغار˘لا با˘ب˘سشلا ن˘م تار˘سشع˘˘لا

جراخ ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا يف

ذاقنإا نع Óسضف ةيماظنلا رطأ’ا

ا˘˘قر˘˘غ تو˘˘م˘˘لا ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘˘لا

ةقارحلا ثثج نم ديدعلا لاسشتناو

ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ر˘ح˘ب˘لا ضضر˘ع ي˘ف

ىلإا لوسصولا نم براوق تنكمت

ط˘سسو˘ت˘م˘لا ن˘م ىر˘خأ’ا ة˘ف˘سضلا

ليحرتلا اهباحسصأا رظت˘ن˘ي ي˘ت˘لاو

ر˘˘ي˘˘خأ’ا رار˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ

ضضفرت يتلا ةيلاطيإ’ا ةموكحلل

يف نيرجاهملا ء’ؤوهل جامدإا يأا

.يلاطيإ’ا عمتجملا

¯  S°∏«º.±
ةسضهنلا ةكرحل ماعلا نيمأ’ا فسشك
ى˘لإا با˘هذ˘˘لا نأا ة˘˘سشئا˘˘ع ن˘˘ب د˘˘يز˘˘ي
يرورسض رمأا ةيسسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

د˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م و˘˘هو
نب حسضوأاو .ةينطو˘لاو ة˘ح˘ل˘سصم˘لاو
قÓطنا ةيادب يف هل ةملك يف ةسشئاع
ضسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘يدا˘ع˘لا ةرود˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا
بز˘ح˘لا ر˘ق˘م˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىرو˘˘سشلا
ى˘لإا با˘هذ˘لا را˘ي˘خ نأا ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
يرورسض رمأا ةيسسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
افسصاو ةينطولا ةحلسصملا هيسضتقت
ةيريسصملا» ـب ةيسسائرلا تاباختن’ا

ه˘˘ت˘˘كر˘˘ح نأا فا˘˘سضأاو .«ة˘˘ب˘˘˘جاو˘˘˘لاو
راوحلا ت’وج فلتخم يف تكراسش
ةطاسسولاو راو˘ح˘لا ة˘ن˘ج˘ل ع˘م ءاو˘سس

نامسضل تاحارتقا ةعومجم تحرطو

هلمأا نع برعأاو .دعوملا اذه حاجن

ةيريسصملا تاباختن’ا قبسست نأا يف

ةموكحلا باهذك ةعجسشم تاءارجإا

د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه حا˘˘˘ج˘˘˘ن نا˘˘˘م˘˘˘˘سضل

فاطملا ةياهن يف هنا لاقو.يخيراتلا

لك قوف ةينطولا ةح˘ل˘سصم˘لا ى˘ق˘ب˘ت

ءا˘˘سضعأا نأا ى˘˘لإا را˘˘سشأاو .«را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ىرو˘˘˘سشلا ضسل˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

عوسضوم ةسشقانمل مويلا نوعمتجيسس

ذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت˘˘ي فو˘˘سسو تا˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا

ةبسسانم ةكرحلا اهارت يتلا ةغيسصلا

قيقحتو ةما˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل ة˘مد˘خ

فقوملا لÓخ نم ةينطولا ةدحولا

ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘ع˘ب ا˘ب˘سسا˘ن˘˘م هار˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ءاسضعأ’ا اه˘ير˘ج˘ي ي˘ت˘لا ت’واد˘م˘لا

ن˘ي˘˘مأ’ا فا˘˘سضأاو .ةرود˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
ام ردقب هتليكسشت ناب ةكرحلل ماعلا
ي˘ب˘ن˘جأا ل˘خد˘ت ل˘كب دد˘ن˘تو بج˘سشت
ىلإا وعدت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا لا˘ط˘ي
ز˘يز˘ع˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ح˘ل˘لا ة˘يو˘ق˘˘ت
نيب ةقثلا زيزعتب يلخادلا كسسامتلا

نم ام لك داعبإاو عمتجملا تانوكم
نم يعمتجملا جيسسنلا كيكفت هناسش
نيمأ’ا ركذو .تاباطخ وأا تاراعسش
هÓت يذلا نايبلا يف ةكرحلل ماعلا

ىلع ةلبقم رئازجلا نأا روسضحلا ىلع
امإا يخيرات يسسايسس كحمو ناحتما»
ثد˘ح˘ت˘سس ي˘ت˘لا ةر˘طا˘ق˘˘لا نو˘˘كت نأا
عيدوتو ةداجلا ة˘قÓ˘ط˘ن’او ةر˘ف˘ط˘لا

ر˘يوز˘ت˘لاو ضسي˘لد˘˘ت˘˘لا بي˘˘لا˘˘سسأا ل˘˘ك
ةيرحلا رئازج ىلإا قئاقحلل ريوحتلاو
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لاو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘هاز˘˘˘ن˘˘˘لاو
لواد˘˘ت˘˘لاو ف˘˘˘ير˘˘˘سشلا ضسفا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو
.ةطلسسلا ىلع يملسسلا
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رييغتلل يندملا ىدتنملل ينطولا قسسنملا فسشك
رمتؤوملا لاغسشأا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ،را˘عر˘ع نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
ر˘ي˘غ˘ت˘ل˘ل را˘سسم كار˘ح˘لا عو˘سضو˘م لو˘ح ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ةدناسسم نع ةديدج رئازجل ةيسسايسسلا ةموكحلاو
ةيسسائرلا تابا˘خ˘ت˘ن’ا را˘سسم˘ل ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

ةيعرسشلا ةداعإا لجأا نم ربمسسيد21 موي ةررقملا
.ةيطارقميدلا ضسيركتو يرذجلا رييغتلا ثادحإاو
ةرورسض ىلع ىدتن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ق˘سسن˘م˘لا دد˘سشو
نم ةفافسشو ةهيزنو ةرح ةيسسائر تاباختنا ميظنت

رثكأا ةقثلا عرز و ءاوجأ’ا ةيقنتل ريبادت ذاختا لÓخ
لك ىلإا ةباجتسس’او دحاولا نطولا ءانبأا لك نيب
لماسشلا رييغتلا قيقحت ىلإا ةيعادلا كارحلا بلاطم
راعرع بلاط ام˘ك .ق˘با˘سسلا ما˘ظ˘ن˘لا ا˘يا˘ق˘ب ل˘ي˘حرو
ادكؤوم ،يبعسشلا كارحلا نيجاسسم حارسس قÓطإاب
لك ققحتت ىتح كارحلا رارمتسس’ ىدتنملا ةدناسسم

ةيلÓقتسسا اهنيب نم ةعورسشملا ةيبعسشلا بلاطملا

ةي˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ير˘ح˘لا مار˘ت˘حاو ءا˘سضق˘لا

ةيداسصتق’ا عاسضوأ’ا نيسسحتو داسسفلا ةحفاكمو

ت’اغسشناو ةسشهلا تائفلاب لفكتلاو ةيعامتج’او

ةلسصاومو معد ةيمهأا ىلع كلذك دكأا امك .بابسشلا

نم دÓبلا جارخإ’ لوؤوسسملاو ءانبلا راوحلا راسسم

،ت’اجملا فلتخم يف اهب رمت يتلا ةنهارلا ةمزأ’ا

اذه يف يندم˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا كار˘سشإا ةرور˘سض ازر˘ب˘م

ةحلسصم مدخت ةي˘ق˘فاو˘ت ةر˘ظ˘ن˘ب جور˘خ˘ل˘ل را˘سسم˘لا

ةرورسض قايسسلا اذه يف راعرع ركذ امك.نطولا

ل˘جر˘لا را˘ي˘ت˘خ’ ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

دÓبلا ةدايقل ةيطارقميدو ةيفافسش لكب بسسانملا

ةر˘سشا˘ب˘م˘ل تا˘سشرو ح˘ت˘ف و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لا ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ل˘ما˘سشلاو ة˘ق˘ي˘م˘ع˘˘لا تا˘˘حÓ˘˘سصإ’ا

تاعاطقلا لك نيناوقو روتسسدلا ةعجارمو نيدايملا

.ةديدج ةيرسصع ةلود ءانبو ةينعملا

¯  S°∏«º.±

ءارجإاب زاغلنوسس ةسسسسؤوم تماق
را˘˘ب˘˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘كر˘˘˘ح
ةرور˘سضل ة˘با˘ج˘ت˘سسا ،ا˘ه˘ير˘ي˘˘سسم
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘تار˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسإا ع˘˘˘˘˘سضو
نايب يف ةكرسشلا تدكأاو.ةديدج
تءا˘˘ج تا˘˘كر˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه نأا ا˘˘ه˘˘ل
مايقلا ي˘ف ة˘كر˘سشلا ةدارإا د˘كؤو˘ت˘ل
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف تا˘˘حÓ˘˘سصإا˘˘ب
ةرداق نوكت ريي˘سست˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

تاريثأاتلا عيمج نم ةياقولا ىلع
نأا نكمي يتلا ةيبلسسلا ةيجراخلا
’ ،ةعومج˘م˘لا ن˘ه˘م ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت
ةقلعت˘م˘لا ت’ا˘ج˘م˘لا ي˘ف ا˘م˘ي˘سس
ار˘ظ˘ن لا˘غ˘سشأ’ا˘ب و ة˘سسد˘ن˘˘ه˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ل˘كي˘ه˘لا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا ة˘˘يد˘˘ج˘˘ل
لفكتت يت˘لا و زا˘ج˘نإ’ا ة˘يرا˘ج˘لا
نايبلا فاسضأاو.تاكرسشلا هذه اهب

ةرور˘سضل بي˘ج˘ت˘سست ة˘كر˘ح˘لا نأا
ةديدج نواعت ةيجيتارتسسإا عسضو
ارييسست تسضرف يتلا ةعومجملل
بلق يف ،ري˘ي˘غ˘ت˘لا ع˘م ى˘سشا˘م˘ت˘ي
تسسم د˘قو .ة˘˘كر˘˘سشلا تا˘˘يو˘˘لوأا
ة˘كر˘سش ي˘لوؤو˘سسم تار˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا

اذك و زاغلا و ءابرهكلا ةسسدنه
و ي˘عا˘ن˘سصلا بي˘كر˘ت˘˘لا ة˘˘كر˘˘سش
بي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘˘سشأا ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سش
ةكرسش و (بيكرهك) يئابرهكلا
ةددج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا

ل˘ي˘م˘˘ح˘˘ت˘˘لا و ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشو
تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘سس’ا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا و ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا
نأا دي˘كأا˘ت˘لا م˘تو .(ضسكم˘سسنور˘ت)
زاغلنوسسل ماعلا ر˘يد˘م˘لا ضسي˘ئر˘لا
˘ما˘ق يذ˘لا و˘ه ضسار˘خ˘لو˘ب ر˘ها˘سش
ري˘ي˘سست˘لا ي˘ف ،تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا هذ˘ه˘ب
تا˘˘˘كر˘˘˘سش ضضع˘˘˘ب˘˘˘ل ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘سسلا

ة˘ي˘عو˘ن˘لا ار˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا

كرحمك رييسستلل ينهملا لقنتلاو

ة˘ير˘ي˘ي˘سست˘لا ي˘عا˘سسم˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل

و ة˘ي˘عو˘ن ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م نو˘˘م˘˘سضم

ةعومجم˘ل ة˘ل˘كو˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ح˘˘ن˘˘م ح˘˘لا˘˘سص ي˘˘ف ،زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس

و ةلعافلا فارطأÓ˘ل ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

اعدو اذ˘ه.ر˘ب˘كا ة˘ي˘لا˘ع˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت

تاكرسشلا يلوؤو˘سسم ضصار˘خ˘لو˘ب

تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت ع˘˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘لا ى˘˘˘لإا

بلطمل ةبا˘ج˘ت˘سس’او م˘ه˘ط˘ي˘ح˘م

نوبز ن˘ي˘يÓ˘م5.9ـل ةي˘عو˘ن˘لا

نوبز ن˘ي˘يÓ˘م6 و ءا˘بر˘ه˘˘كل˘˘ل

وه رييغتلا ءانب نأا اربتعم .زاغلل

ةيلا˘ع˘ف ل˘جأا ن˘م ي˘سسا˘سسأا طر˘سش

لسضفأا نامسض لجأا نم و ةيلمع

.ةعومجملا تاطاسشن ةموميدل
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ةلود31 لمسشي ديدج موسسرم بجومب

ةقارحلا تائمل «بقترم» ليحرت
ايلاطيإا نم نييرئازجلا

ءأوجألأ ةيقنتل ريبأدت ذأختأ ةرورسض ىلع ددسش

هتدناشسم دكؤوي رييغتلل ينطولا ىدتنملا
ةيشسائرلا تاباختن’ا راشسمل

رييسستلأ لأجم يف تأحÓسصإأب مأيقلأ شضعب تءأج تأرييغتلأ

«زاغلنوشس» ةشسشسؤومل ةعباتلا تاكرششلا يريدم ىوتشسم ىلع ةكرح

تا˘با˘سصع˘لا ضضع˘ب تل˘غ˘ت˘˘سسا
ةفرح ةقرسسلا نم ذختت يتلا
ةسصرف لجيج ةي’و ميلقإاب اهل
ر˘ي˘خأ’ا يو˘ج˘لا بار˘˘ط˘˘سضإ’ا

81 ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا بر˘˘˘سض يذ˘˘˘˘لا
تايل˘م˘ع˘لا ن˘م دد˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
تفدهتسسا يتلا ة˘ي˘سصو˘سصل˘لا

ا˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت تÓ˘˘ح˘˘م ةد˘˘˘ع
ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘ئا˘˘سسخ ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست

هذ˘˘˘ه با˘˘˘ح˘˘˘سصأ’ ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
ةمسصاعب اسصوسصخ تÓحملا
.رسصنعلا ةيدلب اذكو ةي’ولا

ةعاسس27 ـلا تد˘˘ه˘˘˘سشو
تاقرسسلا نم ةجوم ةيسضاملا
اديدحتو لجيج ةي’و ميلقإاب
ةمسصاع قرسش رسصنعلا ةيدلبب
نولوهجم محتقا ثيح ةي’ولا

ةلاقنلا فتاوهلا عيبل نيلحم
ة˘عا˘سس ي˘ف ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لا داو˘˘مو
ىلإا ضسيمخلا ةليل نم ةرخأاتم
ء’ؤو˘ه˘ل ح˘م˘سس ا˘م ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةيلام غلابم ىلع ءÓيتسسإ’اب
ضضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ق ةر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م

نويلم08 و˘ح˘ن˘ب ردا˘سصم˘لا
تازيهجت ىلإا ةفاسضإا ميتنسس
نيلحملا نيذهب اوناك داتعو
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ضسف˘˘ن نأاو ا˘˘م˘˘ل˘˘˘ع
وطسس ةثداح مايأا لبق تدهسش
فتاوهلا عيبل رخآا لحم ىلع

ع˘˘ل˘˘ت˘˘قا ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
يديمرقلا فقسسلا نومجاهملا
اولوتسسي نأا لبق ريخأ’ا اذهل

.هل˘خاد˘ب نا˘ك ما˘ه دا˘ت˘ع ى˘ل˘ع
ار˘ي˘ث˘ك رو˘مأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘˘ت م˘˘لو
ة˘ف˘ق˘سشلاو ل˘ج˘ي˘ج ي˘ت˘ن˘يد˘م˘ب

نو˘لو˘ه˘ج˘م فد˘ه˘ت˘˘سسا ثي˘˘ح
نيتاهب ةيراجت تÓحم ةثÓث
ةرخأاتم ةعاسس يف نيتنيدملا

فورظلا نيلغتسسم ليللا نم
فر˘سصناو ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘يو˘˘ج˘˘لا
ةعاسس يف مهتويب ىلإا ناكسسلا

انرداسصم طعت ملو ، ةركبم
ةميق نأاسشب ةقيقد تا˘مو˘ل˘ع˘م
نم تفتخا يتلا تاقورسسملا
ة˘˘فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا تÓ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
نإاو نيتروكذملا نيتنيد˘م˘لا˘ب

ةما˘ه˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘ف˘سصو د˘ق تنا˘ك
نم ىر˘خأا ق˘طا˘ن˘م نأاو ا˘م˘ل˘ع
ت’وا˘ح˘م تد˘ه˘˘سش ة˘˘ي’و˘˘لا
يف تÓحملا نم ددعل ماحتقا
ىر˘حأ’ا˘ب وأا تي˘قو˘˘ت˘˘لا ضسف˘˘ن
ةريخأ’ا ةفسصاعلا عم نمازتلاب
نم نوفوختي ناكسسلا لعج ام
ةيليللا تامجهلا حبسش ةدوع
ةداع يتلا ةقرسسلا تاباسصعل
ةيخانملا فورظلا لغتسست ام
ضسق˘˘ط˘˘لا ةدور˘˘بو ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘سصلا
.ةيليللا اهتامجه ذيفنتل

Ω.eù°©ƒO 

 ةيلولأ برسض يذلأ يوجلأ بأرطسضلأ عم أنمأزت

لاحملا نم ددع نومحتقي نولوهجم
 ةفقششلاو رشصنعلا ،لجيجب ةيراجتلا

لود رأرغ ىلع نمآأ دلب ةبأثمب رئأزجلأ فينسصتب يسضقي أرأرق أيمسسر ةيلأطيإلأ ةموكحلأ تذختأ
ةدأعإأ يف عأرسسإلأ ىلإأ يسضفيسس يذلأ رمألأ لأغنسسلأو برغملأو شسنوتك ىرخأأ ةيقيرفإأو هيبرع
يف وأأ ءأويإلأ زكأرم ربع نيدجأوتملأ كئلوأأ ءأوسس نطولأ شضرأأ ىلإأ نييرئأزجلأ ةقأرحلأ تأئم

 . ةيلأطيإأ ندم ةدع يف ةيئأن قطأنم

فعسضو ششيمهتلأ ببسسب
تأعأسس عأفترأو روجألأ
ةيمويلأ لمعلأ

ميلعتلا ةذتاشسأا
نوددهي يئادتب’ا
مويلا سسرادملا لششب
ميظنت يئأدتبلأ ميلعتلأ ةذتأسسأأ ررق
مأمأأ ربوتكأأ ةتسس مويلأ ةمأركلأ ةفقو
مأمأ ةمسصأعلأ يفو ةيبرتلأ تأيريدم
يف تأفقو و وسسيور يف ةرأزولأ
ةبلأطمل ةيئأنلأ قطأنملأ يف شسرأدملأ

ةتأفتلÓل نطولأ ةيبرتلأ ةرأزو
تأركذم أهسسئر ىلع يتلأ مهبلأطمل
ديحوتبو ةرأزولأ نم ةيجذومن
ءأفعإأو31 فنسصلأ يف فينسصتلأ
معطملأ و ةحأسسلأ ةسسأرح نم ةذتأسسألأ

لهأك لقثي يذلأ جمأنربلأ فيفخت و
ةذتأسسأأ شضفرو .ذيملتلأو ذأتسسألأ
أيعوبسسأأ ةعأسس82 شسيردت يئأدتبلأ

موي دوجو مدع لظ يف دأوم رسشعو
ظأقيإلأ دأوم شسيردت عم غأرف
مهبسسح أوررق أذهلو،11 فنسصلأو
لجأ نم شضأفتنلأ ربوتكأأ6 مويلأ
يذلأ فأحجإلأ دسض رييغت ثأدحإأ

تقولأ نأح» رأعسش تحت أذهو هنوسشيعي
ةيملسس ةيملسس تأبأقن نودبو رييغتلأ

شسرأدملأ مويلأ لسشت نأأ رظتنملأ نمو«.
نطولأ تأيلو فلتخم ربع ةيئأدتبلأ

أولعج نيذلأ ةذتأسسألأ تأديدهت قفو
أحرسس يعأمتجلأ لسصأوتلأ تأحفسص
،مهبلأطم ديحوتو مهدوهج ديحوتل

رثكأأ لمع تأعأسس دسض فأحجإلأ دسض
معطملأ ةسسأرح نع كيهأن لقأ بتأرو
بطلأ ىلإأ ذيمÓتلل ةقفأرمو ةحأسسلأو
ةدنسسملأ مأهملأ ىلإأ ةديأز يسسردملأ
هبتأر ريثكب قوفت يتلأو ملعملل
ةعفر مويلأ ةذتأسسألأ ررقو عسضأوتملأ.

ةمأركلأ ةفقو يف بلأطملأ نم ةلمج
ةسصأخ بلأطم نوكت نأأ قأفتلأ متو
نونأق ل يأأ طقف ةيئأدتبلأ ةسسردملأب
شسمت طأقنلأ كلت رخأأ ءيسش لو دعأقت
أهزربأأو ،عيمجلأ أهيف كرأسشيو عيمجلأ

نع ردأسص نأيب يف أهحرسش مت أم قفو
يف رظنلأ ةدأعإأ ةذتأسسألأ ءلؤوه
ةيئأدتبلأ ةسسردملأ ةذتأسسأأ فينسصت
تأركذم و ّملسسلأ ىلعأأ يف هلعجو
لومعم نأك يتلأ ةرأزولأ نم ةيجذومن
ذأتسسأأ مأهم يف رظنلأ ةدأعإأو.أقبأسس أهب
ءأغلإأ لÓخ نم ةيئأدتبلأ ةسسردملأ
نم شصيلقتلأ و قفأرملأو ةسسأرحلأ
نمو تأسصسصختلأ لأخدإأو لمعلأ تأعأسس
أسضيأأ مويلأ أهعفر متيسس يتلأ بلأطملأ
ةدأعإأو نييوبرت نيدعأسسمب ةبلأطملأ
ةدوعلأو ينأثلأ ليجلأ جمأرب يف رظنلأ
ةبلأطملأ عم تأونسس تسسلأ مأظن ىلإأ

ةرهأظ ىلع ءأسضقلل جمأنرب ريطسستب
.تأيلولأ شضعب شسمت يتلأ ظأظتكلأ

ةفقولأ نوكت نأأ ةذتأسسألأ ررقو
ةيملسس ةينهم بلأطمب ةيجأجتحلأ

ءأطعإل ءأسضيبلأ رزآأملأب نوكت نأو
ميلعتلأ ةذتأسسأل ةيلأثم ةروسص

يأأ مهلثمت نأأ نيسضفأر ، يئأدتبلأ
أولغتسسي ل يكل ةيبأقن تأميظنت
نأأ ىلع ةيسصخسشلأ مهسضأرغأل ةفقولأ

ةيبرتلأ يريدمل بلأطملأ مئأوق ملسست
نوموقيسس نيذلأو ةيلو لك يف
يف ةيبرتلأ ةرأزول أهميلسستب مهرودب
.قحل تقو
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ةعجسشم تأءأرجإأ أهقبسست نأأ يف لمأأي

ايرورشض ارمأا ةيشسائرلا تاباختن’ا ىلإا باهذلا ربتعي ةششئاع نب
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ة˘ي˘قر˘تو ة˘يا˘قو˘لأ ر˘يد˘م نأا˘م˘طو
ىلإأ ضضرعتلأ نأاب نطأوملأ ةحشصلأ
ببشستت مل رمن˘لأ ضضو˘ع˘ب˘لأ تا˘ع˘شسل

ضضأرعأأ ضضعب روهظ يف نآلأ ىتح
رششتنت يت˘لأ ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ تا˘شسور˘ي˘ف˘لأ

بو˘ن˘ج ق˘طا˘ن˘م˘ب ضصو˘شصخ˘لأ ى˘ل˘˘ع
«ايوغنغيششلأ» رأرغ ىلع ايشسأأ قرشش
مويلأ أذه فدهيو .«كنشضلأ ىمح«و
ةحاشسلاب ضسمأأ م˘ظ˘ن ي˘ت˘لأ يو˘عو˘ت˘لأ
ميدقت ىلإأ ة˘ب˘ق˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ل ةروا˘ج˘م˘لأ
لوح نينطأوملأ ىلإأ حئاشصنلأ ضضعب

ةرششحلأ هذه رأرشضأأ ةهجأوم ةيفيك
نم اهراششت˘نأو ا˘ه˘تا˘ع˘شسل ن˘م د˘ح˘ل˘ل

لثمتت ةي˘ئا˘قو تأءأر˘جإأ ذا˘خ˘تأ لÓ˘خ

نم ضصلخ˘ت˘لأ ي˘ف ضصو˘شصخ˘لأ ى˘ل˘ع

دعاشست دق يتلأ هايملأ عأونأأ عيمج

يدشصتلأ نأأ ىلإأ راششأأو .اهرثاكت ىلع

ي˘ت˘لأ تأر˘ششح˘˘لأ ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ل

ةر˘ي˘خألأ تأو˘ن˘شسلأ لÓ˘˘خ تر˘˘ششت˘˘نأ

ضضوح ةشصاخ نأد˘ل˘ب˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب

اهلاقتنأ دعب طشسوتملأ ضضيبألأ رحبلأ

يذلأ ايشسآأ قرشش بونج ةقطنم نم

يعدتشسي يل˘شصألأ ا˘ه˘ن˘طو˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي

رأرغ ىلع تاعاطق ةدع دوهج رفاظت

ة˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لأو لا˘˘˘˘˘˘شصتلأ تأرأزو

ثدحتملأ ضسفن اعد امك .ةحشصلأو

ضضعب مهيدل رهظت يذلأ نينطأوملأ

د˘ع˘ب رو˘ث˘ب˘لأو ة˘ي˘شسا˘شسح˘˘لأ ضضأر˘˘عأأ

ىلإأ رمنلأ ضضوعبلأ تاغدلب مهتباشصإأ

ةيرأو˘ج˘لأ ة˘ح˘شصلأ ز˘كأر˘م˘ل ه˘جو˘ت˘لأ

ضضع˘ب لا˘م˘ع˘ت˘شسأو جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘ل

ة˘كح˘لأ ةد˘ح˘ل ة˘ف˘ف˘خ˘˘م˘˘لأ م˘˘هأر˘˘م˘˘لأ

م˘ه˘يد˘ل ر˘ه˘ظ˘ت م˘ل ن˘يذ˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب

ريدم دكأأ ا˘م˘ك.ةرو˘كذ˘م˘لأ ضضأر˘عألأ

د˘م˘ح˘م» رو˘ت˘كد˘لأ رو˘ت˘شسا˘ب د˘ه˘˘ع˘˘م

ذنم دهعملأ ىقلت هتهج نم «ثأرح

لبق نم ةيفتاه تلاشصتأ عيباشسأأ ةدع

وزغ نم نوكتششي نينطأوملأ ضضعب

بيلاشسأاب نيدجنتشسم ر˘م˘ن˘لأ ضضو˘ع˘ب

موي ميظنت ىعدتشسأ امم هنم ةياقولأ

ةيئا˘قو ح˘ئا˘شصن م˘يد˘ق˘ت˘ل ي˘شسي˘شسح˘ت

ة˘ه˘ج ن˘م هرا˘ششت˘نل يد˘شصت˘لأ لو˘˘ح

ةهج نم هتاغدل عم لماعتلأ ةيفيكو

نأأ ه˘˘تأذ لوؤو˘˘شسم˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ت˘˘عأو.ىر˘˘خأأ

ةيطغت وه هنم ةياقولل ةليشسو نشسحأأ

ها˘ي˘م˘لأ ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لأ ي˘نأوألأ

اهنم ةدكأرلأ نم ضصلختلأو ةنزخملأ

ريغ ةيطاطملأ تÓجعلاب ةدجأوتملأ

را˘هزألأ تا˘˘يوا˘˘حو ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ

لث˘م˘ت ي˘ت˘لأو ق˘ئأد˘ح˘لأو تا˘تا˘ب˘ن˘لأو

هذ˘ه˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ر˘ثا˘كت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ششا˘˘ششعأأ

ةهج نم حشضوأأو .ةجعزملأ ةرششحلأ

غدلي يذلأ رمنلأ ضضوعب نأأ ىرخأأ

نكميو ركا˘ب˘لأ حا˘ب˘شصلأ ي˘ف ة˘شصا˘خ

دق ةدرجم˘لأ ن˘ي˘ع˘لا˘ب ه˘ي˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لأ

را˘ط˘مألأ هرا˘˘ششت˘˘نأ ى˘˘ل˘˘ع تد˘˘عا˘˘شس

قطانم ضضعب اهتدهشش يتلأ ةزيزغلأ

ة˘˘جرد عا˘˘ف˘˘ترأ بنا˘˘ج ى˘˘لإأ ن˘˘طو˘˘˘لأ

.هرثاكتل بشسانملأ وجلأ وهو ةرأرحلأ

:دكؤوت ةحسصلأ ةرأزو

«نييرئازجلل ةيمومعلا ةحسصلا ىلع ارطخ لكسشي ل رمنلا ضضوعب»
ضسبح رثإأ رهسشأأ ةدعل اهفقوت دعب

 فانينوك ةوخإ’أ

عنسصمب لاغسشألا فانئتسسا

 ابيرق لجيجب تويزلا
تويزلأ عنشصمب لاغششألأ نأأ ةقباطتم رداشصم تدكأأ

دوعت يذ˘لأو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب لوزا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ع˘قأو˘لأ

راطإأ يف ةدم ذنم نيشسوبحملأ فانينوك ةوخإÓل هتيكلم

فنأاتشستشس داشسفلأ اياشضق نأاششب ةحوتفملأ تاقيقحتلأ

ةيلمعب ةقلعت˘م˘لأ تا˘ي˘لا˘كششإلأ ل˘ح د˘ع˘ب كلذو ا˘ب˘ير˘ق

نيفرشصتم نييعتو عورششملأ أذه نم ىقبت ام ليومت

نيذلأ لامعألأ لاجر عيراششمو كÓمأأ رييشستل نييرأدإأ

عن˘شصم˘لأ كÓّ˘م م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ضسب˘ح˘لأ ن˘هر نود˘جو˘ي

ةينيشصلأ ةكرششلأ نأاب رداشصملأ تأذ تدكأأو .روكذملأ

دجأوت˘م˘لأ ع˘ن˘شصم˘لأ أذ˘ه زا˘ج˘نإأ ة˘ق˘ف˘شصب تزا˘ف ي˘ت˘لأ

نج نج ءانيم نم برقلاب أديدحتو لوزاب ةقطنمب

امدعب عنشصملأ أذهب ابيرق لمعلأ فنأاتشستشس يملاعلأ

تاششرو نم اهداتع نم أءزجو اهلامع تبحشس نأأو قبشس

ليومت فقوب تاطلشسلأ رأرق ةيفلخ ىلع ريخألأ أذه

يتلأ ضضورقلأ فقوو ةيمومعلأ كونبلأ نم عورششملأ

أذهل ةكلاملأ ةهجلأ اهنم ديفتشست نأأ ضضرتفملأ نم ناك

نودجوي نيذلأ فانينوك ةوخإلاب رمألأ قلعتيو عنشصملأ

يف قيقحتلأ راطإأ يف ضسبحلأ نهر مولعم وه امك

لاجر ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت يذ˘لأ دا˘شسف˘لأ ا˘يا˘شضق

فا˘ن˘ئ˘ت˘شسأ نأأ ى˘لإأ ردا˘شصم˘لأ تأذ ترا˘ششأأو .لا˘˘م˘˘عألأ

يعشس راطإأ يف يتأاي لجيجب تويزلأ عنشصمب لاغششألأ

لاجر اهكرت يتلأ كÓمألأ ىلع ظافحلأ ىلإأ تاطلشسلأ

يتلأ لغششلأ بشصانم نوشصو ن˘ي˘شسو˘ب˘ح˘م˘لأ لا˘م˘عألأ

عنشصم اهنمو مهل ةعباتلأ عيراششملأو تآاششنملأ اهترفو

ةفيظو فلأأ ةبأرق رفويشس ناك يذلأ لجيجب تويزلأ

فلك يذلأ عورششملل ةينقتلأ ةقاطبلأ بشسح ةرششابم

رلود نويلم052 وحن ىلإأ لشصي أريبك ايلام اغلبم

مت عنشصملأ ا˘ه˘ب ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ةز˘ه˘جألأ ل˘ك نأأو ا˘م˘ل˘ع

ءانيمب تايواح نتم ىلع دجوتو جراخلأ نم اهدأريتشسأ

مدع لاح يف فلتلل اهشضرعي دق يذلأ رمألأ نج نج

 Ω.eù°©ƒO.ابيرق اهلÓغتشسأ يف عورششلأ

ةدئافل يسسيسسحتلأ مويلأ ضشماه ىلع ضسمأأ رأروف لامج تايفسشتسسملأ حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ةرأزوب ةحسصلأ ةيقرتو ةياقولأ ريدم فسشك
ةيدلبل ةفاظنلأ بتكمو رئأزجلأ ةي’ول ةئيبلأ ةيامحو ةيرسضحلأ ةفاظنلأ ةسسسسؤومو روتسساب دهعم عم قيسسنتلاب ةحسصلأ ةرأزو هتمظن روهمجلأ

.روثبلأ روهظو ةكحلأ يف لثمتملأ جاعزإ’أ ضضعب ءانثتسساب ةيمومعلأ ةحسصلأ ىلع ةروطخ لثمي ’ رمنلأ ضضوعب نأأ ةبقلأ

يعامتج’أ لسصأوتلأ عقأوم ربع عابتو ةيرسس تاسشرو يف أابعت

ةريطخ ضضارمأل ةببسسم نزولا ضضفخو ةدايزل ةيئاذغ تÓمكم جيورت
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ةيامحل ةيرئأزجلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ترذ˘ح

ن˘˘˘م ضسمأأ كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘˘لأ دا˘˘˘˘ششرإأو

ع˘˘قأو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو تا˘˘ح˘˘ف˘˘˘شص

جور˘˘ت ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ ل˘˘˘شصأو˘˘˘ت˘˘˘لأ

تأرشضحت˘شسمو ة˘ي˘ئأذ˘غ تÓ˘م˘كم˘ل

ةيبششع تا˘ط˘ل˘خو ة˘ي˘نلد˘ي˘شص ه˘ب˘شش

ة˘ب˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لأو رد˘˘شصم˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م

ا˘ه˘ب˘ل˘ط وأأ ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قأ مد˘ع˘˘ب تشصوأأو

ريطخلأو يبلشسلأ اهر˘ي˘ثأا˘ت ة˘ي˘نا˘كمإل

ام بشسح و.كلهتشسملأ ةحشص ىلع

ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ششن˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘˘لإأ ترا˘˘˘ششأأ
تدكأأ «كوبشسياف» عقومب اهتحفشص
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ نأأ

ه˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘مو كل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ دا˘˘˘ششرإأو
ا˘ب˘عر˘مو ا˘ف˘ي˘خ˘م أرا˘˘ششت˘˘نأ تد˘˘شصر
تا˘شصن˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو تا˘˘ح˘˘ف˘˘شصل
جور˘˘ت ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأ ل˘˘˘شصأو˘˘˘ت˘˘˘لأ
تأرشضحت˘شسمو ة˘ي˘ئأذ˘غ تÓ˘م˘كم˘ل
ةيبششع تا˘ط˘ل˘خو ة˘ي˘نلد˘ي˘شص ه˘ب˘شش
نمو ةبيكر˘ت˘لأو رد˘شصم˘لأ ة˘لو˘ه˘ج˘م
يف مئأد˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ ل˘م˘ع ق˘ل˘ط˘ن˘م
ل˘ي˘ل˘شضت˘لأ ن˘م كل˘ه˘ت˘شسم˘لأ ة˘يا˘˘م˘˘ح

ع˘قأو˘م ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ضسرا˘˘م˘˘م˘˘لأ
اهنإاف ةيعامتجأ تاشصنمو ةينورتكلإأ
وأأ ءانتقأ نم نييرئأزجلأ لك رذحت

اهريثأات ةي˘نا˘كمإل دأو˘م˘لأ ه˘تا˘ه بل˘ط
ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لأو ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلأ
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ كل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لأ
تأر˘˘شضح˘˘ت˘˘شسم˘˘لأو تÓ˘˘م˘˘كم˘˘لا˘˘˘ب
أذكو نزولأ ضضفخو ةدايزب ةشصاخلأ
ضضأرمأأ ةج˘لا˘ع˘م˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لأ دأو˘م˘لأ
نولوقلأ و رعششلأ طقاشست و دلجلأ
ردشصملأ بشسح تحشضوأأو يبشصعلأ
ريغب دأوملأ هتاه لثم كÓهتشسأ نأاب

ي˘ب˘ير˘ج˘ت وأأ ي˘م˘ل˘ع ه˘ي˘جو˘تو ة˘˘يأرد

ةيشصعتشسم ضضأرمأأ ىلإأ امتح يدؤوي

ل˘ششف˘لأ ،د˘˘ب˘˘كلأ ،بل˘˘ق˘˘لأ ضضأر˘˘مأا˘˘ك

ةيدعم تاحر˘ق˘ب ة˘با˘شصإلأو يو˘ل˘كلأ

أد˘˘˘ج ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ىر˘˘˘˘خأأ ضضأر˘˘˘˘مأأو

ةمظنملأ تعباتو .اهجÓع يشصعتشسي

تاكبششل طاششن أرخؤوم نيبت دق هنأاب

ءأوشس دأوملأ هتاهل جيورتلل ةفلتخم

اهلج نأأ قفتن اننكل ةيبنجأأ وأأ ةيلحم

ل ةيرشس تاششرو يف أابعيو عنشصي

.ةمÓشسلأو ةفاظنلأ ريياعم مرتحت

  تبسسلأ ةياغ ىلإأ قطانملأ ضضعبب ءابرهكلأ عاطقنأ لسصأوت اميف

لجيج نم قطانم ةدعب تاجاجتحا
 ةينافوطلا راطمألا تافلخم ببسسب

¯Ω.eù°©ƒO 
أربتعم اطقاشست لجيج ةيلو تدهشش

بأر˘ط˘شضإلأ د˘˘ع˘˘ب در˘˘ب˘˘لأو را˘˘ط˘˘مأÓ˘˘ل
ةياه˘ن ا˘ه˘بر˘شض يذ˘لأ ف˘ي˘ن˘ع˘لأ يو˘ج˘لأ
رئاشسخ يف ببشست يذلأ رمألأ عوبشسألأ

لويشسلأ تعطق ا˘مد˘ع˘ب ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘يدا˘م
تا˘ئ˘م ة˘قر˘˘غ˘˘م ءا˘˘ي˘˘حأأو ر˘˘با˘˘ع˘˘م ةد˘˘ع
ءابرهكلأ اهنع عط˘ق˘نأ ي˘ت˘لأ ن˘كا˘شسم˘لأ
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘يد˘˘عر˘˘لأ ق˘˘عأو˘˘شصلأ ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ب
راط˘مألأ تا˘ي˘م˘ك تغ˘ل˘بو .ة˘قو˘ب˘شسم˘لأ
ضشينروكلأ ةمشصاع ىلع تلطاهت يتلأ

نم رثكأأ ةدودعم تاعاشس لÓخ لجيج

ي˘ف بب˘شست يذ˘لأ ر˘مألأ أر˘ت˘م˘ي˘ل˘م04
قطانم ةدعب تاناشضيفو لويشس لكششت
تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا˘˘ب ا˘˘شصو˘˘شصخ ة˘˘يلو˘˘لأ ن˘˘م
، ةيليملأ ، لجيج رأرغ ىلع ىربكلأ
رداقلأ د˘ب˘ع ر˘ي˘مألأو ضسوا˘ق ، ر˘ي˘ها˘ط˘لأ

هذهب ءايحأأ ةدع راطمألأ ترشصاح ثيح
هذهب رباعم ةدع تعطق امك تايدلبلأ
مل نيذلأ ناكشسلأ رمذت طشسو قطانملأ
دا˘ج˘ن˘ت˘شسإلأ ي˘ف م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ نأو˘ت˘ي
ترج امك ةيندم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘شصم˘ب

هايملأ ضصاشصتمأ لجأأ نم ةداعلأ هيلع
.ةيراجتلأ مهلاحمو مهتويب ترمغ يتلأ

تلطاهت يتلأ ةريزغلأ راطمألأ تناكو
قعأوشصب ةقوفر˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو ى˘ل˘ع
نم ةريبك ةلاح يف تببشست ةيوق ةيدعر
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ط˘شسو ع˘ل˘˘ه˘˘لأو فو˘˘خ˘˘لأ

ا˘م˘ك ، ة˘ي˘قر˘ششلأ ة˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب ا˘˘شصو˘˘شصخ
تائم فÓتإأ يف قعأوشصلأ هذه تببشست

عا˘ط˘ق˘نأو ة˘ي˘لز˘˘ن˘˘مور˘˘ه˘˘كلأ ةز˘˘ه˘˘جألأ
امب ةيلولأ نم قطانم ةدعب ءابرهكلأ
ضضعب تلظ يتلأ ةيلولأ ةمشصاع اهيف
جرخملاب نثأرح رأر˘غ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ق˘طا˘ن˘م
ءابرهك نود ةريخألأ هذه نم يقرششلأ
ع˘فد ا˘م ة˘ع˘م˘ج˘لأ ضسمأأ لوأأ ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ
ةد˘˘ششا˘˘ن˘˘م ى˘˘لإأ ةر˘˘ي˘˘خألأ هذ˘˘ه نا˘˘كشسب
ةداعإل لخدتلأ ىلع زاغلنوشس ةشسشسؤوم
باطعألأ حÓشصإأو مهتويب ىلإأ رونلأ
هذهب ةيئابرهكلأ ةكبششلأ تقحل يتلأ
ةشسشسؤوملأ هيف تدكأأ تقو يف ةهجلأ
ىلع نوفكعي ا˘ه˘نأو˘عأأ نأا˘ب ةرو˘كذ˘م˘لأ
ةكبششلأ تقحل يتلأ رأرشضألأ حÓشصإأ

ةررشضتملأ قطانملأ ىلإأ رايتلأ ةداعإأو
بلغأأ حÓ˘شصإأ ي˘ف ءلؤو˘ه ح˘ج˘ن ا˘مد˘ع˘ب
ق˘عأو˘شصلأ ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لأ با˘˘ط˘˘عألأ
ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م تد˘˘ه˘˘ششو .ةر˘˘ي˘˘خألأ

تاجاجتحإلأ ن˘م ة˘جو˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو
ثيح ةريخألأ راطمألأ تافلخم ببشسب

نيلوؤوشسملأ قطانملأ هذه ونطأوم لّمح
ضضعبو را˘ي˘مألأ أد˘يد˘ح˘تو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
لا˘˘غ˘˘ششألأ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ
مهكÓمأاب قحل ام ةيلوؤوشسم ةيمومعلأ

بعر ن˘˘م هو˘˘ششا˘˘ع ا˘˘مو ر˘˘ئا˘˘˘شسخ ن˘˘˘م
كرحتلاب تاهجلأ هذه نيبلاطم رركتم
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘˘شسم˘˘لأ بو˘˘ي˘˘ع˘˘لأ حÓ˘˘شصإل
حÓشصإأو تاكبششلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘شسم
كلذو ة˘ي˘ئا˘م˘لأ يرا˘ج˘م˘لأو تا˘قر˘˘ط˘˘لأ

دق يلبقتشسم رطخ يأأ نم مهل ةيامح
اشصوشصخ ضسبايلأو رشضخألأ ىلع يتأاي
.ءاتششلأ لشصف بأوبأأ ىلع اننأأو

0302 قافآأ يف ةئاملاب22 ىلإأ لوسصولل اهدأدعتسسأ تدبأأ

ةئاملاب7 ةبسسنب ةيزاغلا اهتاثاعبنا ضضفخب دهعتت رئازجلا
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ةيخا˘ن˘م˘لأ تأر˘ي˘غ˘ت˘لأ ةر˘يد˘م تد˘كأأ
،ةددجت˘م˘لأ تا˘قا˘ط˘لأو ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ةرأزو˘ب
لÓخ تدهعت رئأزجلأ نأأ بلحد ةيزاف
تدقعنأ يتلأ خان˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لأ ة˘م˘ق˘لأ
كرو˘يو˘ي˘ن˘ب طرا˘ف˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘شس ر˘˘ه˘˘شش
تأزا˘غ˘لأ ن˘م ا˘ه˘تا˘ثا˘ع˘ب˘نأ ضضي˘ف˘خ˘˘ت˘˘ب

تدبأأ اميف ةئا˘م˘لا˘ب7 ةبشسنب ةئ˘ي˘فد˘لأ

ةئاملاب22 ىلإأ لوشصولل اهدأدعتشسأ

ىلع اهلوشصح لاح يف0302 قافآأ يف
بشسح دهعتلأ أذه ءاجو .يلود ليومت
ط˘ط˘خ˘م˘لأ را˘طإأ ي˘ف رد˘˘شصم˘˘لأ ضسف˘˘ن
رئأزجلأ هتشضرع يذلأ خانملل ينطولأ

ي˘ت˘لأ خا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لأ ة˘م˘ق˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
نأأ ةفيشضم ،ةد˘ح˘ت˘م˘لأ م˘مألأ ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن

اهنم اعورششم551 نمشضتي ططخملأ

ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لأ ضصخ˘ي ا˘˘عور˘˘ششم67

ضصخي اعورششم36 و ةئيفدلأ تأزاغلأ
تأر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘م˘˘لأ ع˘˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘لأ لا˘˘م˘˘عأأ

61 ا˘شضيأأ ن˘م˘شضت˘ي ا˘م˘ك.ة˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ةينطولأ تأردقلأ عفرب اشصاخ اعورششم
هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘تو .ة˘˘م˘˘كو˘˘ح˘˘لأ ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو
رئأزجلأ تأردق زيزعت ىلإأ عيراششملأ
يذلأ ةيخا˘ن˘م˘لأ تأر˘ي˘غ˘ت˘ل˘ل يد˘شصت˘ل˘ل
رأرغ ىلع يرأرحلأ ضسابتحلأ اهببشس
تاباغلأ قئأرح و ةرركتملأ تاشضايفلأ

اهريغ و ةعفترملأ ةرأرحلأ تاجوم و
تدكأأ نأأ دعبو .ةيعيبطلأ ثرأوكلأ نم
ةرهاظ ن˘ع ة˘لوؤو˘شسم ر˘ي˘غ ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ
ةقب˘ط ي˘ششÓ˘ت و يرأر˘ح˘لأ ضسا˘ب˘ت˘حلأ
،امهتاع˘ب˘ت˘ل ة˘ي˘ح˘شض د˘ع˘ت ل˘ب نوزوألأ

رأرغ ىلع اهقح نم حبشصأأ هنأأ تربتعأ
،و˘م˘˘ن˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ةر˘˘ئا˘˘شسلأ لود˘˘لأ
ي˘˘لود ي˘˘لا˘˘م م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ىر˘ب˘كلأ ع˘يرا˘˘ششم˘˘لأ ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل
هذ˘ه ع˘˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘لأ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘شس
رئأزجلأ نأأ ةشصاخ و ةيخانملأ تأريغتلأ
ن˘م أر˘ي˘ث˘ك ي˘نا˘ع˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘˘ف ع˘˘ق˘˘ت
يف درو ام وهو .ةيخانملأ ةششاششهلأ
ءأربخ ةنجل نع رداشصلأ ريخألأ ريرقتلأ
م˘مأÓ˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لأ ن˘ي˘ي˘لود˘˘لأ خا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

تبثي ثيح8102 ةنشس يف ةدحتملأ
رئأزجلأ نأأ يملعلأ ليلدلاب ريرقتلأ أذه
لامشش ةقطنم نم عقوم يف ةدوجوم
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘˘كششب ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإأ
يف مهاشست ل اهنأأ و ةيخانملأ ةششاششهلأ
ةبشسنب لإأ ةئيفد˘لأ تأزا˘غ˘لأ تا˘ثا˘ع˘ب˘نأ

أدج ةليئشض ةبشسن يه و ةئاملاب93.0
ىلع ةمدقت˘م˘لأ لود˘لأ ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب

تايلولأ و ةئاملاب22 نيشصلأ رأرغ

مت امك .ةئاملاب82 ةيكيرمألأ ةدحتملأ
لبق نم أرخؤوم تمت ةشسأردب ريكذتلأ

داشصرأÓل ينطولأ د˘ه˘ع˘م˘لأ ن˘م ءأر˘ب˘خ
تا˘قا˘ط˘لأ و ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ةرأزو و ة˘يو˘˘ج˘˘لأ
تا˘˘جرد رو˘˘ط˘˘ت ضصخ˘˘ت ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ

1202 نيب ام ةدتمملأ ةرتفلل ةرأرحلأ

تاجرد نوكب ترذح ثيح،0502 و

يف ةيوئم ةجرد8.1ـب ديزتشس ةرأرحلأ
يف عفترتشس اميف ةي˘لا˘م˘ششلأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ

ةجرد2.2 ىلإأ لشصتل ايلعلأ باشضهلأ
و أد˘ج ةر˘ي˘˘ط˘˘خ ما˘˘قرأأ ي˘˘هو .ة˘˘يو˘˘ئ˘˘م
يرور˘شضلأ ن˘˘م تا˘˘ب ه˘˘نأأ و ة˘˘ف˘˘ي˘˘خ˘˘م

قيرط نع ةرهاظلأ هذه ىلإأ يدشصتلأ
عا˘ف˘ترأ نود لو˘ح˘ت ىر˘ب˘˘ك ع˘˘يرا˘˘ششم
ىشصقألأ دحلأ أذه ىلإأ ةرأرحلأ تاجرد
د˘ح ي˘ف ضسيرا˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘تأ نأأ ة˘شصا˘˘خ و
ي˘كل ا˘هد˘ه˘˘ج ىرا˘˘شصق لذ˘˘ب˘˘ت ا˘˘ه˘˘تأذ
بكو˘ك ةرأر˘ح ة˘˘جرد ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ت

5.1 نع ديزت ل ىتح هلماكب ضضرألأ
نأأ ةثدحتملأ تزربأأ امك.ةيوئم ةجرد
ي˘ت˘لأ لود˘لأ ن˘ي˘ب ن˘م د˘جو˘ت ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ةهباجمل يلام و ينقت معد ىلإأ جاتحت
نأأ ةحشضو˘م ،ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ ر˘هأو˘ظ˘لأ هذ˘ه
اهيل˘ع تقدا˘شص ي˘ت˘لأ ضسيرا˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘تأ

تشضرف6102 ر˘بو˘ت˘كأأ ي˘ف ر˘ئأز˘ج˘لأ
ايدام لومت نأأ ةمدقتملأ لودلأ ىلع
ةيحشض لودلل ةيئيبلأ عيراششملأ اينقتو
نم نكمتت ىتح ةثو˘ل˘م˘لأ تا˘ثا˘ع˘ب˘نلأ
ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لأ تأر˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لأ ع˘˘م ف˘˘ي˘˘كت˘˘لأ
يم˘لا˘ع˘لأ ىو˘ت˘شسم˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ل˘شصا˘ح˘لأ

.ةر˘˘˘ي˘˘˘خألأ تأو˘˘˘ن˘˘˘شسلأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
عيراششملأ نيب نم دجوي هنأأ تحشضوأأو
ين˘طو˘لأ ط˘ط˘خ˘م˘لأ ا˘ه˘ن˘م˘شضت˘ي ي˘ت˘لأ
م˘ت ن˘ير˘˘ي˘˘ب˘˘ك ن˘˘ي˘˘عور˘˘ششم خا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘لود˘لأ قود˘ن˘شصلأ ما˘مأأ ا˘م˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘ت
م˘عد ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لأ ة˘ي˘˘غ˘˘ب ر˘˘شضخألأ

ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘كم˘˘ت˘˘ل كلذ و ي˘˘لا˘˘م
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ ثرأو˘كلأ ة˘ه˘با˘˘ج˘˘م

.يرأرحلأ ضسابتحلأ ةجيتن اهل ضضرعتت

ةداعإاب نيعورششم˘لأ ن˘يذ˘ه ق˘ل˘ع˘ت˘يو
و ر˘˘شضخألأ د˘˘شسلأ عور˘˘˘ششم ل˘˘˘ي˘˘˘هأا˘˘˘ت
خشض يف ةيشسمششلأ ةقا˘ط˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘شسأ
يف ي˘ق˘شسلأ ي˘ف ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شسل ها˘ي˘م˘لأ

.ايلعلأ باشضهلأ و بونجلأ ةقطنم
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مايق رثإا دوعت ةيشضقلا تايثيح
ةطرششلل ةلقنتملا ة˘قر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع
ز˘جا˘ح بشصن˘ب را˘ششششب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا

ق˘ير˘ط˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ب˘˘قار˘˘م

ةتيملا ةير˘ق˘ب90 م˘قر ي˘˘ئلو˘˘لا
ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ن˘يأا ، را˘˘با˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

عون نم ةبكر˘م˘ل ة˘قر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع
زجاح˘لا ن˘م ا˘ه˘بار˘ت˘قا د˘ن˘ع ، ادزا˘م
هاجتاب هراشسم رييغت اهقئاشس دمعت

و رار˘ف˘لا لوا˘ح˘م ، ة˘ي˘بار˘ت ق˘ير˘˘ط
ةظقي و ةنطف نأا لإا ،زجاحلا بنجت
متيل كلذ نود تلاح ةطرششلا تاوق
يتلا  ةبكرملا فيقوت روفلا ىلع
يف سصاخششأا ةعبرأا اهنتم ىلع ناك
د˘ع˘ب ، ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لا د˘˘ق˘˘ع˘˘لا

سسملتل˘ل م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا عا˘شضخإا

مهدحأا ةزوحب روثعلا مت يدشسجلا

ة˘ل˘˘م˘˘ع تاذ ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن قاروأا ى˘˘ل˘˘ع

،جد00.00071:ـب ردقت ةينطو

ةيقرولا دوقنلا هذه ةظحÓم دنع

اهرثإا ىلع ، ةهبشش لحم  اهنأا نيبت

و ةبكرملا قئاشس نم لك فيقوت مت

ةقرفلا رقم ىلإا امهلقن و هقفارم

مت اميف ، قيقحتلا تاءارجإا ةعباتمل

، نيرخآلا امهيقفارم ليبشس ءÓخإا

ىدل ةيروهمجلا ليك و راطخإا عم

ةيشضقلا تايثيحب راشششش ةمكحم

رادشصتشسا مت قيقحتلل ارارمتشسا و

ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ن˘كشسم˘ل سشي˘ت˘ف˘ت˘˘ب نذإا

دلوأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ن˘ئا˘˘كلا ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف

ةششرو لخاد روثعلا مت نيأا ،سشاششر

ه˘ب˘ت˘ششم˘لا د˘حأل كل˘م ح˘ي˘ل˘شصت˘˘ل˘˘ل

عون نم ةيران ةجارد ىلع امهيف

ةيبنجأا ريبكلا مجحلا نم يكازاواك

.قئاثو ىلع زوحت ل أاششنملا

ني˘ف˘ل˘م داد˘عإا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل

. امهيف هبتششملا دشض نييئازج

ةيشضق نع لوألا هيف هبتششملا

ر˘ع˘شس تاذ ة˘يد˘ق˘˘ن قاروأا د˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت

سضرغل ينطولا ميلقإلا يف ينوناق

ةجارد ةزايح ، ا˘ه˘ج˘يور˘ت و ا˘ه˘ع˘ي˘ب

أاششنم تاذ ريبكلا مجحلا نم ةيران

هبتششملا امأا ، قئاثو نودب يبنجأا

ن˘ع ة˘ب˘كر˘م˘لا ق˘ئا˘شس ي˘نا˘ث˘لا ه˘ي˘˘ف

ةوقلا رشصانعل لاثتملا مدع ةيشضق

ن˘م رار˘ف˘لا ة˘لوا˘ح˘م و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

. ينمأا زجاح

قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا دعب

نيلقتشسم نييئازج نيفلم زاجنإا مت

امهيف هبتششملا ميدقت مت امهبجومب

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

هرودب لاحأا يذلا راشششش ةمكحم

قيقحتلا يشضاق ىلع ةيشضقلا فلم

رمأا ردشصأا نيأا ، ةمكحملا تاذل

لوألا هيف هبتششملا قح يف عاديإا

تاذ ةيدقن قاروأا ديلقت ةيشضق نع

ي˘ن˘طو˘لا م˘ي˘ل˘قإلا˘ب ي˘نو˘نا˘ق ر˘ع˘˘شس

اميف ، اه˘ج˘يور˘ت و ا˘ه˘ع˘ي˘ب سضر˘غ˘ل

) يناثلا هيف هبتششملا قح يف ردشص

ةي˘ئا˘شضق ة˘با˘قر ( ة˘ب˘كر˘م˘لا ق˘ئا˘شس

لا˘جر˘ل لا˘ث˘ت˘ملا مد˘ع سصو˘شصخ˘ب

رارفلا ةلواحم و ةي˘مو˘م˘ع˘لا ةو˘ق˘لا

. ينمأا زجاح نم
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ةلششنخ ءارحشصب ةروزم ةيدقن قاروأا زجح
ةدكيكشس

نيرخآا نينثا حرجو باشش ةافو
ناديولا نيب ـب  راجشش يف

نيب ري˘ب˘ك را˘ج˘شش تب˘شسلا ى˘لإا ة˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ل˘ي˘ل ع˘قو
ناديولا نيب ةيدلب طشسو ةقيدح نم برقلاب نيباشش
هل ةقÓع ل باشش ةافوب تامولعم بشسح ىهتنا
وعدملا ةيحشضلا نأا رداشصم تركذ ثيح،راجششلاب

سضفل لخد˘ت ة˘ن˘شس72رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ذ.ف ي˘كز
امنيب و هنم ةلفغ يف و نيرخآا نيباشش نيب عازنلا

يف هنيكشس رقتشسا هميرغ نعطل ىعشسي امهدحا ناك
هتايح˘ب ىدوا ي˘ل˘خاد ف˘يز˘ن˘ب با˘شصي˘ل ي˘كز ة˘ب˘قر
ةحلشصم ىلإا هلوشصو روف هتافو نÓعا متيل ةرششابم
يتلا ،سسولامت ىفششتشسمل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلا
دق و،ةغيلب حورجب ابيشصأا نيرخآا نيباشش تلبقتشسا
ةروطخ نكل لوألا جÓع نم يبطلا مقاطلا نكمت
طشسو ىفششتشسم ىلا هلقن تبلطت يناثلا ةباشصا

لوألا يقب اميف جÓعلل عشضخي نيأا ةدكيكشس ةنيدم
ةقرف تلخدت اروفو،سسولامتب ةيبطلا ةياعرلا تحت
ادجاوتم ناك نم لك ىلع تشصبقو ينطولا كردلا
تاشسبÓم و فورظ ديدحت لجا نم راجششلا ناكمب
يعرششلا بيبطلا ريرقت رودشص راظتنا يف،ثدح ام
ةيحشضلا ةافو سصوشصخب

ì.HƒOjæÉQ

ةنيدم زهت ةيجوز ةنايخ ةميرج
ةدكيكشس

ىد˘حا ة˘طر˘ششلا تاو˘ق ة˘ع˘م˘ج˘˘لا ءا˘˘شسم تر˘˘شصا˘˘ح
رمأاب ةدكيكشس ةنيدم طشسو «اوبلا» يحب لزانملا

ةديشس هب تمدقت غÓب دعب ةيروهمجلا ليكو نم
نيشسبلتم امهطبشض متيل،ا˘ه˘ت˘ق˘يد˘شصو ا˘ه˘جوز د˘شض
زكرم ىلإا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل و ة˘ل˘يذر˘لا ة˘شسرا˘م˘م˘ب
رخا ةديرجل تامولعم بشسح و ،قيقحتلل ةطرششلا
ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع دو˘جو ي˘ف تكشش ةد˘ي˘شسلا نا˘ف ة˘عا˘˘شس
ةياغ ىلإا امهتبقار˘م˘ب مو˘ق˘ت˘ل ا˘ه˘ت˘ق˘يد˘شص و ا˘ه˘جوز
نم تيبلا نم جورخلاب ترهاظت نيا ةعمجلا ءاشسم
و لو˘ط˘ي˘شس ا˘ه˘با˘ي˘غ نأا ه˘تر˘ب˘خأاو رو˘مأا ءا˘شضق ل˘جأا
مدقتل اهتيب ىلإا اهتقيدشص لوشصوب تفرع هتبقارمب
ةينوناقلا تاءارجإلا ترششاب يتلا ةطرششلل ىوكشش
˘مر˘ج˘لا˘ب ا˘م˘ه˘ي˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘ت˘˘ل تي˘˘ب˘˘لا تم˘˘ح˘˘ت˘˘قا و
نيمهتملا نأا تامولعملا تاذ تدكأا و،دوهششملا

.امهتمكاحم راظتنا يف تقؤوملا سسبحلا اعدوأا
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ىلع سضبقلا يقلت نمألا حلاشصم
فيطشسب ةلاقنلا فتاوهلا قراشس

عوبشسألا رحب فيطشس ةيلو نمأا حلاشصم تنكمت
تت˘ب˘ثأا ي˘ت˘لا تا˘يرود˘لا ىد˘حإا لÓ˘خ ن˘م يرا˘ج˘˘لا
نم يناثلا دقعلا يف نيشصخشش فيقوت نم ،اهتيلاعف
اذوحتشسا فنعلاب ةقرشس ةيلمع يف اطروت ،رمعلا

ةيلمعلا.امهعاجرتشسا مت نيلاقن نيفتاه ىلع اهلÓخ
ير˘شضح˘لا ن˘مألا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا ا˘ه˘تر˘طأا
تايرود بقع تءاجو   ةيلولا ةمشصاعب سسداشسلا

تاطحم ىدحإاب مههاب˘ت˘نا تف˘ل ا˘هر˘شصا˘ن˘ع˘ل ة˘ل˘جار
مه ،اهوبششم اشصخشش  ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ير˘شضح˘لا ل˘ق˘ن˘لا
ىدبأا نأا دعب هفيقوت متيل  ،رارفلاب مهتدهاششم درجمب
رثع هششيتفت دعب ،ةطرششلا رشصانعل ةفينع ةمواقم
زجح بناج ىلإا روظحم سضيبأا حÓشس ىلع هتزوحب
هتزايح مدع ببشسب امهرمأا يف هبتششا نيلاقن نيفتاه
دعب ،ناقورشسم امهنأا ةيشضرف دكؤوي ام ،امهيترفششل
يف قمعم قيقحت  حتفو ةحلشصملا رقم ىلإا هليوحت
نيفتاهلا ةقرشسب ماق هنأا نيبت ةيشضقلا تاشسبÓم
دعبو ،هفيقوتو هتيوه  ديدحت مت ،هل كيرشش ةقفر
مت ةحلشصملا تاذ رشصانع فرط نم امهيترفشش حتف

دعبامهايإا امهميلشستو ام˘ه˘ي˘كلا˘م ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا

ةيطبشضلا تزجنأا ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا لا˘م˘كت˘شسا
ةمهت نع نيطروتملا دشض ايئازج افلم ةيئاشضقلا
هبجومب امدق ،يمومعلا قيرطلا يف فنعلاب ةقرشسلا
.ةشصتخملا ةيئاشضقلا  تاهجلا مامأا

GCjªø Q

ةزايح ةيشضق يف نيشصخشش فيقوت نم ةلششنخ ةي’و نمأإ رقم بونج ملك05 راششششب ةيئاشضقلإ ةطرششلل ةلقنتملإ ةقرفلإ رشصانع نكمت
يبنجأإ أاششنم تإذ ريبك مجح ةيران ةجإرد ةزايح و اهجيورت و اهعيب ضضرغل ينطولإ ميلقإ’إ يف ينوناق رعشس تإذ ةدلقم ةينطو ةلمع

.قئاثو نودب

ةلششنخ ةنيدمب عيبلل ةشضورعم تناك ةدشسافلإ موحللإ نم غلك021 زجح¯

ةلإدعلإ ىلع نيفلاخملإ ليحتو اهنم تايمك زجحت ةراجتلإ قرف

ةلششنخ ةنيدم قاوشسأاب ةحشصلاب ةرشضم ءارمح ةدامب ةنولم سصاجإلا ةهكاف نوعيبي راجت
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ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘قر˘˘ف ناو˘˘عأا ن˘˘كم˘˘˘ت
ةيريدمب سشغلا ع˘م˘قو كل˘ه˘ت˘شسم˘لا
مايألا لÓخ ةلششنخ ةيلوب ةراجتلا
تايلمع ةدع طابحإا نم ةيشضاملا
ةحلاشص ريغ ةيكÓهتشسا داوم عيبل
را˘ج˘ت ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىد˘˘ل ةد˘˘شسا˘˘فو
موحللا راجت ةشصاخ ةلششنخ ةنيدم
رشضخلا يعئابو ءارمحلاو ءاشضيبلا

ناو˘عأا ف˘ششت˘كا ثي˘ح ، ه˘كاو˘ف˘˘لاو
ةيناديم ةلوج يف سشغلا عمق ةقرف
سسمأا لوأا ةلششن˘خ ة˘ن˘يد˘م قاو˘شسأا˘ب
ةكاوفلا و رشضخلا راجت دحأا مايق

ة˘نو˘ل˘م سصا˘جإلا ة˘ه˘كا˘˘ف سضر˘˘ع˘˘ب

ةببشسمو ةيئاذغ ريغ ءارمح ةدامب

يف اوماق امك ، ةريطخ سضارمأل

ةربتعم تايمك زجحب ىرخأا ةيلمع

تنا˘˘ك ةد˘˘شسا˘˘ف˘˘˘لا مو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘م

كÓ˘ه˘ت˘شسلا و ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘˘شضور˘˘ع˘˘م

. يرششبلا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘˘م رد˘˘˘شصم بشسحو

نكمت دقف ةلششنخ ةيلوب ةراجتلا

كل˘ه˘ت˘شسم˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘قر˘˘ف ناو˘˘عأا

ةيناديم ة˘لو˘ج لÓ˘خ سشغ˘لا ع˘م˘قو

يف ةيلو˘لا ة˘م˘شصا˘ع قاو˘شسأا ر˘ب˘ع

عيب ةيلمع طابحإا نم ةريخألا مايألا

ءارمحلا موحللا نم ةربتعم تايمك

ةح˘لا˘شص ر˘ي˘غو ةد˘شسا˘ف ءا˘شضي˘ب˘لاو

م˘ت ثي˘ح ، ير˘ششب˘لا كÓ˘ه˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل

برا˘ق˘ي ا˘م ز˘ج˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ

يتلا ةدشسافلا موحللا نم راطنقلا

ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘لا ز˘كر˘˘م ى˘˘لإا تلو˘˘ح

دادعإا اهلÓخ مت و ، اهفÓتإل ياغبب

ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا را˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ر˘˘شضا˘˘ح˘˘م

ة˘م˘كح˘م ة˘با˘ي˘ن ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإاو

.ةلششنخ

سسفن نكمت ىرخأا ةيلمع يفو

ة˘ي˘ل˘م˘ع طا˘ب˘حإا ن˘م ة˘قر˘ف˘˘لا دار˘˘فأا

داومب ةنولم سصاجإلا ةهكاف جيورت

ثيح ، نطاوملا ةحشص ىلع ةريطخ

را˘ج˘ت˘لا د˘حأا نأا ناو˘عألا ف˘˘ششت˘˘كا

ةنولم سصاجإلا ةهكاف عيبب موقي

تف˘ل ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئاذ˘غ ر˘ي˘غ ةدا˘م˘ب

و ةهكافلا عيب و كلهتشسملا هابتنا

ترد˘ق د˘˘قو ، ع˘˘ير˘˘شس ح˘˘بر بشسك

فشصن يلاوحب ةزوجحملا ةيمكلا

دقو ، ةروكذملا ةهكافلا نم راطنق

مدرلا زكرم ىلإا اهلقنو اهزجح مت

مت امنيب ، اهفÓتإا سضرغب ينقتلا

رجاتلا دشض ةفلاخم رشضحم ريرحت

ةيئاشضقلا تاهج˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘تو

. ةشصتخملا

ةقطنملإ ىلع رطيشست ةهيركلإ حئإورلإ و ةمامقلإ/ةدكيكشس

سشيششدلا زاجمأاب ةفاظنلا لامع بارشضإا
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ةيدلب ي˘ف ة˘فا˘ظ˘ن˘لا لا˘م˘ع ل˘خد
بار˘˘شضا ي˘˘ف سشي˘˘˘ششد˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘ما

نع اوفقوت ثيح،لمعلا نع حوتفم
ام عراششلا فيظنت و ةمامقلا عفر
راششتناو تافلخملا مكارت ىلإا ىدأا
و سضراو˘ق˘لا و ة˘ه˘ير˘كلا ح˘˘ئاور˘˘لا

و با˘˘˘بذ˘˘˘لا ة˘˘˘شصا˘˘˘خ تار˘˘˘ششح˘˘˘لا

نو˘بر˘شضم˘لا بلا˘˘طو،سسومانلا

عفر لÓخ نم مه˘قو˘ق˘ح م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب

لمعلا و ىششامتت ل يتلا مهبتاور

ةفاشضإلاب هب نوموقي يذلا قاششلا

ةيامحلا و لمعلا لئاشسو ريفوت ىلإا

و ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘شسب˘˘˘˘˘˘لألا˘˘˘˘˘˘ك

لامع بارشضا نا مغرو،تازافقلا

ةمزا طشسو ةيدلبلا لخدأا ةفاظنلا

معدب يظ˘ح ه˘نأا لإا ةر˘ي˘ب˘ك ة˘فا˘ظ˘ن

مهبلاطم اوربتعا نيذلا نينطاوملا

ىلإا ةيدلبلا سسيئر اوعدو ةيعرشش

لجا نم نيبرشضملا عم سضوافتلا

نامشضل و ةهج نم مهقوقح مهحنم

نأل ةيناث ةهج نم لمعلل مهتدوع

رذ˘ن˘ي و قا˘ط˘ي ل ح˘ب˘شصأا ع˘˘شضو˘˘لا

.ةيئيب و ةيحشص ةثراكب

ى˘ل˘ع ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لا لا˘˘م˘˘ع ر˘˘شصيو

ة˘يا˘˘غ ى˘˘لا م˘˘ه˘˘بار˘˘شضا ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م

ل ي˘ت˘لا م˘ه˘تلا˘غ˘ششنل عا˘م˘ت˘شسلا

.ةيدلبلاب نيبختنملا هابتناب ىظحت

إذفان اشسبح رهششأإ6 ةبوقعب مهتم ةنإدإإ / ةلششنخ

 ةيلوحكلا تابورششملا نم ةربتعم تايمك زجح
سسياق ةنيدمب ةينمأا ةمهادم يف

ةيلوحك تابورششمل  عيبلا سضرغل ةزايحلا ةيشضق يف نيشصخشش فيقوت نم ةلششنخب سسياق ةرئاد نمأاب لوألا يرشضحلا نمألاب ةطرششلا تاوق تنكمت

ةطرششلا تاوقل تامولعم دورو رثإا دوعت ةيشضقلا تايثيح. ماجحألا و عاونألا فلتخم نم ةدحو706 زجح و يرشضحلا طشسولا يف ةشصخر نودب
ىوتشسم ىلع ةشصخر نود ةيلوحكلا تابورششملا عيب و نيزختب ناموقي ايئاشضق نيقوبشسم نيشصخشش نأا اهدافم سسياقب لوألا يرشضحلا نمألاب
هبجومب مت ،سسياق ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو نع رداشص سشيتفتلاب نذإا رادشصتشسا اهرثإا ىلع متيل ، سسياق ةيدلبب نئاكلا ،يلئاعلا امهينكشسم

تابورششملا نم تادحو504  ـب ردقت ةيمك زجح نع سشيتفتلا ةيلمع  ترفشسأا نيأا لوألا هيف هبتششملا نكشسم سشيتفت و ،ناكملا نيع ىلإا لاقتنلا

نم نم ةدحو202 نع كلذك روثعلا مت يناثلا هيف هبتششملا نكشسم ىلإا لاقتنلاب . عاونألاو ماجحألا فلتخمب عنشصلا ةيبنجأا و ةيلحم ةيلوحكلا
رقم ىلإا تازوجحملا ليوحت و امهيف هبتششملا فيقوت اهرثإا ىلع متيل ، عنشصلا ةيبنجأا و ةيلحم عاونألا و ماجحألا فلتخمب ةيلوحكلا تابورششملا
طشسولاب ةيلوحك تابورششمل عيبلا سضرغل ةزايحلا ةيشضق نع نييئازج نيفلم زاجنإا مت  قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسا دعب. قيقحتلا لجأا نم ةحلشصملا
هرودب لاحأا يذلا سسياق ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا فارطألا ميدقت مت امهبجومب ‘‘ انوناق ةلوخملا تاهجلا نم سصيخرت نود يرشضحلا

ءÓخإا مت اميف ، ةذفان اشسبح رهششأا (60) ةتشسب ايئاشضق امكح لوألا هيف هبتششملا قح يف ردشص نيأا ةمكحملا تاذب مكحلا يشضاق مامأا ةيشضقلا فارطأا
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فÓتخا ’ يزاوم عاطق هبشش يمانت
ىوشس يمشسرلا عاطقلا نيبو هنيب ريبك
قباشستلا أادب ثيح،ناكملاو تيقوتلا يف
ردق ربكأاب رفظلل ةذتاشسأ’ا نيب امومحم
مهئاطعإ’ سسرادملا ذيمÓت نم نكمم
ع˘فد˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘شصو˘˘شصخ˘˘لا سسورد˘˘لا
مل ةرهاظ يف ةريبك غلابم اهيف ءايلوأ’ا
با˘˘˘ح˘˘˘شصأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘شصت˘˘˘ق˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ت
تلمشش لب ،طقف ةيريشصملا تاناحتم’ا

نيأا ،ءانثتشسا نود ةيميلعتلا راوطأ’ا لك
دوجأا نع ثحبلا ىلإا ءايلوأ’ا رطشضي
ءاط˘عإ’ ىو˘ت˘شسم م˘ه˘ن˘شسحأاو ةذ˘تا˘شسأ’ا
داو˘م˘لا ي˘ف م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأ’ م˘˘عد˘˘لا سسورد
ءا˘يز˘ي˘ف˘لاو تا˘ي˘شضا˘ير˘لا˘ك ة˘ي˘شسي˘˘ئر˘˘لا

ا˘م˘ك،ا˘هر˘ي˘غو تا˘غ˘˘ل˘˘لاو ة˘˘ف˘˘شسل˘˘ف˘˘لاو
اهريغك رشسأ’ا ىلع ةشضورفم تحبشصأا

اهشضرفت يتلا ةيمتحلا تايرورشضلا نم
.ةايحلا تامزلتشسم

ىلوفا ةلبقلا ةبانع ةيدلب
سوردلا لجأ نم ذيمقتلل

 راعسفا عافترا مغر ةيصوصخلا
ديدجلا يشسردملا لوخدلا ةيادب عم

ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ةذ˘تا˘شسأ’ا د˘يد˘˘ع ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
يف نوبغري ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘ي˘ج˘شست
ةيشصوشصخ˘لا سسورد˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا
ذنم ةمئاقلا قلغأا مهنم ديدعلا نأا ىتح،
ةشصاخ مهيلع ريبكلا لابقإ’ا ببشسب ةدم
ىلوأ’ا ةلبقلا ربتعت يتلا ةبانع ةيدلبب
راوطأ’ا فلتخم يفو ذيمÓتلا ديدعل
ن˘يذ˘لا ةذ˘تا˘شسأ’ا ل˘شضفأا د˘جاو˘ت˘ل ار˘ظ˘ن
اذه، اهب ةيشصوشصخلا سسوردلا نومدقي
اه˘ب˘ل˘ط˘ي ي˘ت˘لا ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لا ةر˘جأ’ا م˘غر
ء’ؤوه نأا ’إا ،اهميد˘ق˘ت ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا
ريظنلا عطقنم ً’ا˘ب˘قإا نو˘ق˘ل˘ي ةذ˘تا˘شسأ’ا

ة˘ن˘شسلا ة˘ياد˘ب ع˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
اذ˘ه ل˘ظ ي˘˘فو ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘شسارد˘˘لا
ذيمÓتلا سضعب دجي مل ريبكلا تفاهتلا

،ةذتاشسأ’ا سضعب ةمئاق يفً ارغاشش ًاناكم
ة˘ي˘شسارد˘لا ة˘ن˘شسلا نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع
انرظن تفل ام وهو ،اهتيادب يف تلازام
نيذلا ذيمÓتلا سضعب عم انثيدح لÓخ
ىدل ليجشستلا ةمئاق لامتكاب اوؤوجافت
ى˘ل˘ع اودsو˘ع˘ت ن˘يذ˘لا ةذ˘تا˘˘شسأ’ا سضع˘˘ب
ةيشصوشصخ˘لا سسورد˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا

ةيدلب يتأا˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب د˘ع˘ب،م˘هد˘ن˘ع
ثيح راجح˘لاو را˘م˘ع يد˘ي˘شس، ي˘نو˘ب˘لا
دعب ةيناثلا ةهجولا تايدلبلا هذه ربتعت
سسورد˘لا ر˘مأا نأا ة˘شصا˘خ ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب
ةئف ىلع ارشصتقم دعي مل ةيشصوشصخلا
نم تÓئاعلا نم كانه لب ،ىرخأا نود
تلمششو ةشصاخ ةينازيم اهل تشصشصخ
د˘ه˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘شصو˘˘شصخ˘˘لا سسورد˘˘لا

،اهذخأا ىلع ربجم امهÓكو لوشسكلاو
ميلعتلا سسرادم راششتنا ىلإا ىدا ام وهو
بل˘غأا˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘هذ˘˘م ة˘˘عر˘˘شسب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ة˘ب˘غر ة˘ي˘ب˘ل˘م تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
. ءايلوأ’ا

تلوحت تاعدوتسم و ققش
ءاطعإو معدلل ةسردم ىلإ

 ةيصوصخلا سوردلا
ةبانع ةنيدم ءايحأا نم يح لك يف

دق Óحم وأا ةينكشس ةقشش دجن انحبشصأا
ءا˘ط˘عإاو م˘عد˘ل˘ل ة˘شسرد˘م ى˘لإا تلو˘ح˘ت
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لو ة˘˘ي˘˘شصو˘˘شصخ˘˘لا سسورد˘˘˘لا
ن˘˘يذ˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا ا˘˘مأا ،تا˘˘يو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ي˘ف وأا م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف ا˘شسورد نو˘مد˘ق˘˘ي
نود˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا لزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
م˘ظ˘ع˘˘م نأا ا˘˘ند˘˘جو ثي˘˘ح،تار˘˘ششع˘˘لا˘˘ب
د˘جاو˘ت˘ت سسورد˘لا هذ˘ه م˘يد˘ق˘ت تار˘ق˘˘م

تايانب لخاد ع˘ق˘تو ة˘م˘يد˘ق˘لا ءا˘ي˘حأ’ا˘ب
ةيثراك ةلاح يف تÓحم وأا ،ةعدشصتم
دق ةذتاشسأ’ا نم ةربتعم ادادعأا نأا امك،

ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه م˘˘ه˘˘شسف˘˘نأ’ او˘˘م˘˘˘ّشسر
ذيمÓتلا نورششحي اوحبشصأاو ،سسيردتلا

لخادو ،تÓحملاب ،ناكم يأا يف ارششح
،ةيبقأ’او ،تاعدوتشسملا يفو ،مهلزانم
دعت ملو ،تاناويحلا رئاظح يف ىتحو
’و ،سسيرد˘ت˘لا ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب م˘˘ه˘˘ّم˘˘ه˘˘ت
تا˘مز˘ل˘ت˘شسمو ،طور˘˘شش ’و ،ه˘˘ع˘˘قاو˘˘م
حنم وه مهّمهي ام لك حبشصأا لب،نيقلتلا
ى˘ل˘˘ع ةرو˘˘ب˘˘شس ةر˘˘شضح ي˘˘ف ،سسورد˘˘لا

لباقملا يّقلتو ،ةرثعبم يشساركو ،رادج
هنوح˘ن˘م˘ي ا˘م ل˘ك ن˘ع ا˘ير˘ه˘شش ي˘لا˘م˘لا
كلذ˘ل فا˘شضي.سسورد ن˘م م˘هذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘ل
قاوشسأا ةاذاحمب سسيردتلا نكامأا دجاوت
ةبانع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘شصا˘خ ة˘ما˘ع تا˘قر˘طو
ءا˘˘شضو˘˘شضلا˘˘ب ج˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ي˘˘نو˘˘ب˘˘˘لاو
رثكأا ايراج˘ت ر˘مأ’ا ود˘ب˘يو ،ى˘شضو˘ف˘لاو
رع˘شس سضف˘خأا نأاو ة˘شصا˘خ ا˘يو˘بر˘ت ه˘ن˘م

005 ب ردقي ةدحاولا ةداملا هب مدقت
ر˘مأ’ا ل˘شصيو ،ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل جد
دودح ىلإا ةطشسوتملا ماشسقأ’ا سسوردل

رثكأا عفترتو،ةدحاولا ةداملل جد0051
ي˘ت˘لا، ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ما˘˘شسقأÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب

ءايولوأ’ا مهتهج نم، جد0003لشصت
ةعرج ةيشصوشصخلا سسوردلا نأا وربتعا
مهءانبأا نكمي اديج Óحو نيجوشسكوأا

ةئداه ءاوجأا يف سسوردلا باعيتشسا نم
اريثك تدعتبا يتلا ماشسقأ’ا نع اديعب

نم ريثكلا كلذب حبشصأاو ،اهراودأا نع
سصي˘شصخ˘ت ى˘ل˘ع ن˘ي˘˘م˘˘غر˘˘م ءا˘˘ي˘˘لوأ’ا

سسوردلا ذخأ’ مهئانبأ’ ةشصاخ ةينازيم
ى˘˘لإا فا˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘شصو˘˘˘شصخ˘˘˘لا
حاجن فدهب اذهو ةيمويلا فيراشصملا
كلذ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘حو ،ر˘˘ي˘˘غ’ ءا˘˘ن˘˘˘بأ’ا
ا˘م ع˘م ، ة˘ي˘شسارد˘لا ما˘شسقأ’ا ظا˘ظ˘˘ت˘˘كا
باعيتشسا يف ةبوعشص نم كلذ هلكششي
سسورد˘لا كلذ˘˘ب تح˘˘ب˘˘شصأاو ،سسورد˘˘لا
سضر˘ف˘ت ،ةدا˘عو اد˘ي˘ل˘ق˘ت ة˘ي˘شصو˘شصخ˘لا
نامثأابو يشسردم لوخد لك عم اهشسفن
ةذتاشسأ’ا امأا رخآا ’إا ناكم نم توافتت
،حبر˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘شسو ر˘مأ’ا ي˘ف اود˘جو د˘ق˘ف
لÓخ نم ةنشسلا ةياهن رهظي نشسحأ’او
.هيدي ىلع وحجن نيذلا ذيمÓتلا ددع

ةجاح ءارو نوقاسني ءايلوأ
تاطوغض و مهئانبأ

ةذتاسفا ضعب تامواسمو
سسوردلا ةرهاظ دخأات رخآا ىلإا ماع نم

ىلع سضرفت ةريطخ اداعبأا ةيشصوشصخلا
نم ةنشس لك ةريبك غلابم عفد ءايلوأ’ا
نأا م˘ه˘م˘ل˘ع م˘غر م˘ه˘ئا˘ن˘بأا حا˘˘ج˘˘ن ل˘˘جأا
،ةريثك تاشساكعنا اهلو ةريطخ ةرهاظلا
مهئان˘بأا ة˘جا˘ح ءارو نو˘قا˘شسن˘ي م˘ه˘نأا ’إا

سضع˘˘˘ب تا˘˘˘موا˘˘˘شسمو تا˘˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘شضو
نم ءايلوأ’ا دحأا انثدح ثيح ،ةذتاشسأ’ا
راشص ر˘مأ’ا نأا،ةر˘شسح˘ب ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب
قيقحتل ةليشسو حبشصأاو هيلع اشضورفم
تا˘طو˘غ˘شضلا ل˘ظ ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا ه˘ئا˘ن˘˘بأا

سضع˘ب ا˘ه˘شسرا˘م˘ي ي˘ت˘لا تا˘موا˘شسم˘لاو
ي˘ف اد˘كؤو˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا
سسورد˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ نأا˘˘ب ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ل˘˘كششب مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شصو˘˘شصخ˘˘˘لا
سصم˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ت نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي ’ يو˘˘˘شضو˘˘˘ف
اهت˘ب˘قار˘م˘ل ي˘طر˘ششلا رود ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

ن˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا وأا ةذ˘˘تا˘˘˘شسأ’ا ع˘˘˘ن˘˘˘مو
ىواكششلا نم مغرلاب اهيلع لوشصحلا
ببشسل كلذو ،اه˘ت˘ل˘شصو ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا

نوعفدي نم مه ءايلوأ’ا نأا وه ديحو
نكمي ’و ،سسوردلا هذه لثمل مهءانبأا
،م˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ف˘ق˘ت نأا ة˘ي˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
سسورد˘لا نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ ا˘ح˘شضو˘م
نم ايمشسر ةروظ˘ح˘م˘لا ،ة˘ي˘شصو˘شصخ˘لا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ،ة˘˘يا˘˘شصو˘˘لا فر˘˘ط
ةشصاخ ينهذو يشسفن قاهرإاب نورعششي

وأا ةلوفطلا ة˘ل˘حر˘م م˘شضخ ي˘ف م˘ه˘نو˘ك
ىلع رثؤوت رومأ’ا هذه لثمو ،ةقهارملا
تار˘ي˘غ˘ت ل˘قر˘ع˘تو ح˘ي˘ح˘شصلا م˘هو˘˘م˘˘ن
راشص اذل ،ةيوشضعلاو ةيشسفنلا مهداشسجأا

ة˘ي˘شضق˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘لا بجاو˘˘لا ن˘˘م
ءاشضقلل بناوجلا فلتخم نم اهتشساردو
توملا ينع˘ي ا˘هرار˘م˘ت˘شسا نأ’ ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
كلذكو ةيوبرتلا انت˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل ءي˘ط˘ب˘لا
ي˘شسارد˘لا راو˘ششم˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب لا˘˘ح˘˘لا
يديشس ةيدلب نم ةديشس امأا ،ذيمÓتلل

ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م نأا˘˘˘˘ب تد˘˘˘˘كأا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف را˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
لك عزفُي راشص «ةيشصوشصخلا«سسوردلا
لظ يذلا تقولا يف ابيرقت تÓئاعلا
’ يذلا فلملا اذه فلي تمشصلا هيف
.هتياهن كرُدن ’ امك هتيادب فرعن

ةصاخ ةيراهشإ ضورع

ربع ةيصوصخلا سوردلاب
ةيبانعلا كوبسيافلا تاحفص
ماع لك يشسردملا لوخدلا نمازتي

رفظلل ةذتاشسأ’ا نم مومحم قباشست عم
سسرادملا ذيمÓت نم نكمم ردق ربكأاب

عفدي ةيشصوشصخلا سسوردلا مهئاطع’
مل ةرهاظ يف ةريبك غلابم اهيف ءايلوأ’ا
با˘˘˘ح˘˘˘شصأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘شصت˘˘˘ق˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ت
تلمشش لب ،طقف ةيريشصملا تاناحتم’ا

امك.ءانثتشسا نود ةيميلعتلا راوطأ’ا لك
نيجرختملا ةشصاخ ةذتاشسأ’ا ديدع تاب

ةديدج بيلاشسأا ىل˘ع نود˘م˘ت˘ع˘ي ا˘ث˘يد˘ح
سضور˘ع ع˘شضو لÓ˘˘خ ن˘˘م را˘˘ه˘˘ششإÓ˘˘ل
يتلا كوبشسيافلا تاحفشص ربع ةيراهششإا
نم ةريب˘ك ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘ي˘ب˘ع˘ششب ى˘ظ˘ح˘ت

سسورد˘لا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ي˘با˘˘ن˘˘ع˘˘لا فر˘˘ط
مقر عشضو اشضيأا متي امك ةيشصوشصخلا
هذه ةماقإا ناكم و مهب سصاخلا فتاهلا
يف اهبلغأا يف نوكت يتلاو سسوردلا

ا˘م˘ك، م˘ه˘لزا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف وأا تا˘˘عدو˘˘ت˘˘شسم
دوجأا نع ثحبلا ىلإا ءايلوأ’ا رطشضي
ءاط˘ع’ ىو˘ت˘شسم م˘ه˘ن˘شسحأاو ةذ˘تا˘شسأ’ا
داوملا يف مهئانبأ’ ةيشصوشصخ سسورد
ءا˘يز˘ي˘ف˘لاو تا˘ي˘شضا˘ير˘لا˘ك ة˘ي˘شسي˘˘ئر˘˘لا

يفتكي ’و .اهريغو تاغللاو ةفشسلفلاو
ةشسردملا يف مهئانبأ’ مدقي امب ءايلوأ’ا
ةشصشصختملا سسرادملا ىلإا نوؤوجلي لب
ىلإا وأا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل سسورد˘لا ءا˘ط˘عإا ي˘ف
كلذ يف مهتجحو نيفورعملا ةذتاشسأ’ا
مشضت يتلا ةيشساردلا ماشسقأ’ا ظاظتكا

03 ن˘م د˘يزأا نا˘ي˘حأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘ك ي˘˘ف
ةبوعشص نم كلذ هلكششي ام عم ،اذيملت
تح˘ب˘شصأاو ،سسورد˘لا با˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘شسا ي˘˘ف
اد˘ي˘ل˘ق˘ت ة˘ي˘شصو˘شصخ˘لا سسورد˘لا كلذ˘ب
لوخد ل˘ك ع˘م ا˘ه˘شسف˘ن سضر˘ف˘ت ،ةدا˘عو
ىلإا ناكم نم توافتت نامثأابو يشسردم
رمأ’ا يف اودجو دقف ةذتاشسأ’ا امأا رخآا

نور˘ه˘ششي او˘ح˘ب˘شصأاو ،ح˘بر˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘˘شسو
،يشسردم لوخد لك ةيادب عم مهشسفنأ’
ن˘م رد˘ق ر˘ب˘˘كأا ن˘˘كم˘˘ت ن˘˘م ن˘˘شسحأ’او
.ه˘يد˘ي ى˘ل˘ع حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

سسفن نأا هشسفن حرطي يذلا لؤواشستلاو
سسورد˘لا نو˘˘مد˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا
سسوردلا م˘يد˘ق˘ت˘ب نو˘مو˘ق˘ي ة˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لا
ةق˘ير˘ط˘بو ة˘جرد˘ب ن˘كل ة˘ي˘شصو˘شصخ˘لا

ةذتاشسأ’ا نأا نودكؤوي ذيمÓتلاف ،ةفلتخم

سسورد˘لا ل˘با˘ق˘م م˘ه˘ل نو˘ع˘فد˘ي ن˘يذ˘لا

،لشضفأا ةقيرطب سسردلا ميدقتب نوموقي

ظاظتكا ىلإا كلذ نودريف ةذتاشسأ’ا امأا

فاو حرشش م˘يد˘ق˘ت ة˘لا˘ح˘ت˘شساو ما˘شسقأ’ا

،تقولا سسفن يف اذيملت03 نم ديزأ’

لقأا ددعلاف ةيجراخلا ماشسق’ا يف امأا

زيكرتلا ةجردو ،لقأا اشضيأا ىشضوفلاو

 .رثكأا نوكت ذيمÓتلا ىدل

 ةنهم «ةيصوصخلا» سوردلا

 هل ةنهم ق نم
ة˘ي˘شصو˘˘شصخ˘˘لا سسورد˘˘لا تح˘˘ب˘˘شصأا

تائفلا رثكأا نمو ،هل ةنهم ’ نم ةنهم

تابلاطلا عاطقلا ريشست تحشضأا يتلا

نمدق˘ي ن˘ح˘ب˘شصأا ي˘ئÓ˘لا تا˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

د˘شسل ن˘ه˘غار˘ف تا˘عا˘شس ي˘˘ف سسورد˘˘لا

فورشصم ريفوتو ، ةشساردلا تابلطتم

ةنشسلا دادتما ىلع مظتنم لكششب بيجلا

تح˘ب˘شصأا ر˘خآا بنا˘ج ن˘م. ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ةشضورفم ةرهاظ ةيشصوشصخلا سسوردلا

ن˘م م˘غر˘لا˘بو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘شسأ’ا ى˘ل˘ع

معدلل جمانرب رارقإا ىلإا ةموكحلا ءوجل

’إا ،ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا ىوتشسم ىلع

ايدعاشصت ىحنم تذخأا ةشضوملا هذه نأا

تلّوحتو ،ةريخأ’ا تاونشسلا يف اريطخ

ىلإا معد ة˘ل˘ي˘شسو ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ط˘شسو

ا˘م˘ي˘ف ،تا˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا ي˘˘ف سشغ حÓ˘˘شس

ا˘˘حÓ˘˘شس ةذ˘˘تا˘˘˘شسأ’ا سضع˘˘˘ب ا˘˘˘هذ˘˘˘خ˘˘˘تا

حبرلا قيقحتل لب فورشصملا ليشصحتل

سضرعت ةراجت حبشصأا ملعلا نأ’ ،عيرشسلا

اذ˘ه ةذ˘تا˘شسأ’ا سضع˘ب م˘ن˘ت˘˘غ˘˘ي،ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل

سضعب لبق نم ينÓقعÓلا دادعتشس’ا

،ةيرهششلا مهليخادم ني˘شسح˘ت˘ل ءا˘ي˘لوأ’ا

سسفا˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م تل˘خد ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف

ةفيظوب رفظلل ةذتاشسأ’ا نيب قباشستلاو

Óمأا ،لاملا باحشصأا اهرجأا عفدي ةيناث

لينل مهئانبأا ظوظح زيزعت يف مهنم

ةدا˘ه˘شش ي˘ف ة˘شصا˘خ ة˘ي˘لا˘ع تار˘˘يد˘˘ق˘˘ت

.ايرولاكبلا

ليعفت مدعو ةباقرلا بايغ

مقافت يف مهاس نيناوقلا

 ةرهاظلا
ةباقرلا بايغ ببشست رخآا بناج نم

˘مد˘عو ة˘ي˘شصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م

ةرهاظلا راششت˘نا ي˘ف ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت

ىلع ايقيقح ارطخ لكششت تتاب يتلا،

ن˘كا˘مأ’ا ل˘ظ ي˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

نأا كيهان ،اهيف نوشسردي يتلا ةيثراكلا

ة˘ي˘ئا˘شسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف نو˘كي ا˘ه˘ب˘˘ل˘˘غأا

ام وهو مÓظلا لولح ةياغ ىلإا رمتشستو

لظ يف ة˘شصا˘خ م˘ه˘ي˘ل˘ع ار˘ط˘خ ل˘كششي

بلطتي ام وهو مارجإ’ا تايلمع ديازت

دحلا لجأا نم ةينعملا تاهجلا كرحت

تازواجتل يدشصتلاو ةرهاظلا هذه نم

د˘˘يد˘˘ع نأا ة˘˘شصا˘˘خ، ةذ˘˘تا˘˘˘شسأ’ا سضع˘˘˘ب

نومزجي مهعم انثدحت نيذلا ذيمÓتلا

نو˘لذ˘ب˘ي ةذ˘تا˘شسأ’ا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه نأا

سسوردلا يف دهج نم مهل ام ىشصقأا

سسوردلا نو˘ّشصخ˘ي ’و ،ة˘ي˘شصو˘شصخ˘لا

ريشضح˘ت˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب ’إا ة˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لا

بجوتشسي ا˘م اذ˘هو ،لوذ˘ب˘م˘لا د˘ه˘ج˘لاو

نم ةئفلا هذه ءايلوأا بشسح ةرورشضلاب

ةيئاجف سشيتفت تاكرح سضرف ذيمÓتلا

ة˘با˘قر رار˘قإاو ،ةذ˘تا˘شسأ’ا ء’ؤو˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع

نيرّشصقملا ةبقاعمو ،مهيلع ةلشصاوتم

مه˘شضع˘ب˘ل ةر˘ب˘ع او˘نو˘كي ى˘ت˘ح ،م˘ه˘ن˘م

 .سضعبلا

زأزتبإ’أ نوضسرامي ةذـتاضسأأو مهئانبأأ ليجضستل نوقباضستي ءايلوأ’أ

ىرخأا داعبأا ذخأات ةبانعب ةيصصوصصخلا سسوردلا
ةنيدمب ماعلأ أذه «روكيل» ةضصروب نأأ ’إأ اينوناق ةعونمم اهنأأ نم مغرلأ ىلعو،ةنضس لك ةياهن عم ىلعأأ فضص ىلإأ لاقتن’أو حاجنلأ ديري نم لكل يفاضشلأ ءأودلأ ةيضصوضصخلأ سسوردلأ ةرهاظ تحضضأأ

.سسكعي ام وهو ءانثتضسأ نود ةيضسأردلأ دأوملأ مظعم يف أريبك ’ابقإأ و ةربتعم ةدايز فرعت ةبانع
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ة˘ي’و˘لا نأا ة˘با˘ن˘ع ي˘لاو ف˘˘سشك

نم امخسض ايلام افÓغ تسصسصخ

فلتخمب ةينار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ل˘جأا

0021 ه˘ت˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

فÓغ˘لا اذ˘ه ج˘ئا˘ت˘ن نأا ر˘ي˘غ را˘ي˘ل˘م

ى˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت م˘ل م˘خ˘سضلا ي˘لا˘˘م˘˘لا

’ا˘ث˘م ى˘ط˘عأا ثي˘ح ،ع˘قاو˘˘لا سضرأا

را˘ج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب كلذ سصو˘سصخ˘ب

اذه نمسض تدافتسسا اهنأاب لاق يتلا

عم ةيدلبلاو ارايلم08 نم فÓغلا

ن˘م ة˘ي˘ثرا˘ك ة˘لا˘ح ي˘ف د˘جو˘ت كلذ

يف اهنأاسش ةينارمعلا ةئيهتلا ةيحان

لاق ي˘ت˘لا ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب نأا˘سش كلذ

002 نم تداف˘ت˘سسا ا˘ه˘نأا˘ب ي˘لاو˘لا

سسف˘ن را˘طإا ي˘˘ف م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس را˘˘ي˘˘ل˘˘م

لوؤو˘سسم˘لا ىد˘بأا ثي˘ح ،ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا

يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘ع لوأ’ا

عسضولا اذه نم هبارغتسسا ةي’ولاب

كلذ سصو˘˘سصخ˘˘ب ’ا˘˘ث˘˘م ى˘˘ط˘˘عأاو

ي˘˘ت˘˘˘لا بهذ˘˘˘لا داو ي˘˘˘ح ة˘˘˘حا˘˘˘سسب

قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا مد˘˘˘ع ن˘˘˘م بر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا

نم رهسشأا9 رورم دعب عورسشملا

لك جاتحي ’ رمأ’ا نأا مغر» هقÓطإا

يذلا دوهزم لوقي «ليطعتلا اذه

ني˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘م ه˘سضا˘ع˘ت˘ما ىد˘بأا

مهسضعب نأاب لاق نيذلا نييلحملا

نوكتسشي نيذلا نينطاوملا نوددهي

اتف’ ،مه˘تا˘سسرا˘م˘م سصو˘سصخ˘ب ه˘ل

فلتخمل تاميلعت ىطعأا هنأا ىلإا

نم ةي’ولاب نييلحملا نيلوؤوسسملا

لفكتلاو نينطاوملا لابقتسسا لجأا

يلاولا فسشك ا˘م˘ك ،م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنا˘ب

نع ديمج˘ت˘لا ع˘فر م˘ت ه˘نأا˘ب دو˘هز˘م
ة˘سصا˘خ˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
رارغ ىلع اهطيحمو ةروثلا ةحاسسب
ىلع يهيفرتلاو يراجتلا ءاسضفلا

.ةبانع ءانيم ىوتسسم
حنم يف لدع دجوي ق»

يف يقب اهضعبو صخرلا
«ةليوط رهشف جاردفا
ةبانع يلاو دوهزم قيفوت ثدحت

ة˘ي˘م˘هأ’ا ة˘يا˘غ ي˘ف عو˘سضو˘م ن˘˘ع
هنأاب لاق يتلا ءانبلا سصخرب قلعتيو
ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ح˘ن˘م ي˘ف لد˘˘ع د˘˘جو˘˘ي ’
ي˘ت˘لا تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا ن˘م بر˘غ˘ت˘سسا

عسضو لجأا نم سصاخسشأ’ تحنم
ةريبك ةيسضرأا ع˘ط˘ق ى˘ل˘ع م˘ه˘يدا˘يأا
لوأ’ا لوؤوسسملا لاق ثيح ،ةلوهسسب

ةبانع ةي’وب يذيفنتلا زاهجلا نع
نم كانه» :ةطقنلا هذه سصوسصخب

دييسشتل ءانب سصخر ىلع لسصحت

لوسصحلا نم مرح رخآاو قباط51

كانه نأا امك ،ةسصخرلا سسفن ىلع

ة˘ع˘ط˘ق ن˘م ة˘لو˘ه˘سسب دا˘ف˘ت˘سسا ن˘م

نطاومو دحاو موي يف ةريبك سضرأا

:فاسضأاو ،»اطيسسب اقح ذخأاي ’ رخآا

نأا˘˘ب ي˘˘ن˘˘ل˘˘سصو ق˘˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف»

ببسسب ينم فقوم ذخأا ارمثتسسم

ة˘سصخر˘لا ه˘ح˘ن˘م تاءار˘جإا ل˘ط˘ع˘˘ت

ن˘م و˘ه ي˘لاو˘لا نأا˘ب هو˘م˘هوأا ي˘ت˘لا

يف هتلبقتسسا يننأا ريغ ،رمأ’ا لطع

ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه نأا˘ب ن˘ي˘ب˘تو ي˘˘ب˘˘ت˘˘كم

ن˘ي˘مأ’ا بت˘˘كم جرد ي˘˘ف دو˘˘جو˘˘م

نود رهسشأا ةتسس ةدمل ةي’ولل ماعلا

ه˘ح˘ن˘م م˘ت ثي˘ح ،ه˘ب ي˘ن˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ي نأا

لحو هقح نم يه يتلا ةسصخرلا

.«لكسشملا

:دوهزم ..ةلاحلأو اهجئاتن رهظت نأأ نود ةئيهتلل تدشصر رايلم0021 نأاب لاق

«يلاولل ىوكسش عفري نطاوم لك نوددهي نويلحم نولوؤوسسم»
ةزيمم تاطاششن ةدع ميظنت لÓخ نم

ةبشسانملاب

مويلاب يفتحت ةيبرتلا ةيريدم
ملعملل يملاعلا

يذلاو م˘ل˘ع˘م˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا را˘طإا ي˘ف
ةيريدم تمظن ةنسس لك نم ربوتكأا سسماخلا فداسصي
ةيلافتحا تبسسلا سسمأا موي ةيسشع ةبانع ةي’ول ةيبرتلا
ةفاقثلا رسصق˘ب تار˘سضا˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ق˘ب ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب
ةيئ’ولا تاطلسسلا روسضحب «فايسضوب دمحم» نونفلاو
عاطقلا يبسستنمو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘مو ن˘ي˘ي˘ن˘طو ن˘ي˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو
يملاعلا مويلا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا ةود˘ن حا˘ت˘ت˘فا ي˘ف . ة˘ي’و˘لا˘ب
» دمحأا يسشايع» ةبانع ةي’ول ةيبرتلا ريدم ىقلأا ملعملل

تيح ملعملا مويب لا˘ف˘ت˘ح’ا نو˘كل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ة˘م˘ل˘ك
اهب ىظ˘ح˘ي ي˘ت˘لا ة˘ع˘ي˘فر˘لا ة˘نا˘كم˘لا د˘سسج˘ي ي˘م˘لا˘ع˘لا
ةمدخل ةيسصولا ةرازولا اهلذبت يتلا دوهجلاو ملعملا
ءاقترÓل رمتسسملا اه˘ي˘ع˘سسو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ن˘ه˘مو م˘ل˘ع˘م˘لا
يف سساسسأ’ا رج˘ح هرا˘ب˘ت˘عا˘ب يدا˘ير˘لا هرودو م˘ل˘ع˘م˘لا˘ب
سسا˘˘˘سسأاو ه˘˘˘ي˘˘˘ف حÓ˘˘˘سصإ’ا ناو˘˘˘ن˘˘˘عو ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
نم ريبك ددع هرسضح يذلا لفحلا نمسضتو .هتسضهن
رسصق وهبب سضرعم ميظنت اسضيأا ةيوبرتلا ةرسسأ’ا ءانبأا
تاعادبإاو ةطسشنأا ةدع نمسضت فايسضوب دمحم ةفاقثلا

رود نيبي ام اهنم ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ذيمÓتل ةعونتم
ليج دادعإا يف ةيوبرت تازاجنا نم همدق امو ملعملا

راوزلا اهدنع فقوت يتلا تاطاسشنلا ةلمج يهو عاو
يذلا » دوهزم قيفوت» ةبانع ةي’و يلاوو نييوعدملاو
روسضحب ةبسسانملاب مظنملا سضرعملا ةحنجأا عيمج راز

.ةزيمم ءاوجأا يف ذيمÓتلا
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 نوبلاطي ةيوازلا ناكسس
 تاقرطلا ةئيهتب

ةيدلبب انكسسم52 يح ةسصاخو ةيوازلا ناكسس دسشان
مهتيعسضو يف رظ˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ي˘ب˘يا˘ط˘سش
اميف ةسصاخ اهيف نوطبختي يتلا لكاسشملا ةجلاعمو
ن˘كا˘مأا ي˘ف ا˘ه˘با˘ي˘غ و تا˘عو˘لا˘ب˘لا داد˘˘سسنا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
نع كيهان، ةفسصرأ’اب ةقلعتملا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا با˘ي˘غ،ىر˘خأا
دنع لاحوأاو ةيئام كرب ىلإا لوحتي يذلا قيرطلا ءارتهإا
بسسح ة˘ي˘ع˘سضو˘لا نأا ثي˘ح، ر˘ط˘م˘لا تار˘ط˘ق ط˘˘قا˘˘سست
ليسصوت لاغسشأا دعب ةسصاخ قاطت ’ تتاب نينطاوملا
ةمقن تقولا سسفن يفو ةمعن ناك يذلا يعيبطلا زاغلا
نم قيرطلا اهيلع تكرت يتلا ةيثراكلا ةيعسضولل ةجيتن

مهلا˘ف˘طأا تا˘ب ثي˘ح، لا˘غ˘سشأ’ا د˘ع˘ب ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا فر˘ط
دنع مهسسرادم ىلإا باهذلا يف ةريبك ةبوعسص نودجي
اسضيأا نونطاوملا يكتسشي امك، رطملا تاخز طوقسس
تاعاطقن’او ي˘ح˘لا اذ˘ه˘ب ها˘ي˘م˘لا بد˘بد˘ت ل˘كسشم ن˘م
نوسشيعي مهلعج يذلا رمأ’ا يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا
ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك ة˘لز˘ع ي˘˘ف
نوطبختي يتلا ءاقسشلاو سسؤوبلا ةايح نم مهلاسشتناو
لخدتلا دوهزم قيفوت ةي’ولا يلاو اودسشان امك، اهيف
دجت مل يتلاو اهيف نوطبختي يتلا لكاسشملا ةجلاعمل
 .ةديدعلا ىواكسشلا مغر ةيغاسص اناذآا
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 ريجسشت ةلمح قÓطإا
 رييغتلا لجأا نم

لجأا نم ريجسشت ةلمح» لاحرب ريخلا سسان» ةيعمج مظنت
يدÓ˘ب ي˘لو˘ت ةر˘ج˘سش سسر˘غ˘ن» را˘ع˘سش تح˘ت «ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

ةفاسشكلا ،لاحرب تاباغلا ةظفاحم ةكراسشمب »ءارسضخ
،لمأ’ا عانسص ةعومجم ،لاحرب داحتا قيرف ،ةيمÓسسإ’ا

تاعيرتلا ريخلا سسان ةعومجم ،لمأ’ا ةسضبن ةعومجم
ةليط مودتسسو عوبسسأ’ا اذه ة˘ل˘م˘ح˘لا هذ˘ه ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سسو
سسر˘غ˘ب نو˘عو˘ط˘ت˘م˘لا مو˘ق˘ي˘سس ثي˘˘ح ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘سش
«كا˘كلا» نا˘طر˘سسلا ة˘ح˘فا˘كم ز˘كر˘م ي˘ف تار˘˘ي˘˘ج˘˘سشلا
ةنسسلا هذه ربتعتو ،دسشر نبا يعماجلا ىفسشتسسملاب
ريخلا سسان ةيعمج اهيف موقت يتلا يلاوتلا ىلع ةثلاثلا
سسرغ متيسس امك ،«كاكلا» يف تاريجسشلا سسرغب لاحرب
م˘ي˘ل˘ق˘تو لا˘حر˘ب˘ب ر˘بو˘ن˘سصلا ة˘با˘غ ي˘ف ىر˘˘خأا را˘˘ج˘˘سشأا
ةيلمع سسمت˘سسو ،ر˘ي˘سسكت˘ل˘ل تسضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا را˘ج˘سشأ’ا
.اسضيأا لاحربو تاعيرتلا يف ءايحأا ريجسشتلا
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اهلغتشسأ يتلأ ةبشسانملأ يهو ةبانع داحتإأ يدان صسيشسأاتل57 ىركذلأ ءايحإاب ةشصاخلأ ةيلافتحلأ ىلع صسمأأ ةبانع يلأو دوهزم قيفوت فرششأأ
.عقأولأ صضرأأ ىلع هجئاتن رهظت نأأ نود مخشض يلام فÓغ اهل دشصر هنأاب لاق يتلأ ةيلولاب ةيلحملأ ةيمنتلأ نع ثيدحلأ لجأأ نم

لخدتلأ يلأولأ تدششان و لاغششألأ رخأاتب تددن ءانهلأ ةيعمج

نيلوؤوسسملا ةلابمل ببسسب ميرلا يح ناكسس قرؤوي تاناسضيفلا صسوباك
¯U°Édí. Ü

ةيد˘ل˘ب˘ب م˘ير˘لا ي˘ح نا˘كسس ىد˘بأا
تاناسضايف˘لا ن˘م م˘ه˘فو˘خ˘ت ة˘با˘ن˘ع
ةظحل ةيأا يف مهددهت تتاب يتلا
تاهجلا ل˘طا˘م˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ،
يتلا لكاسشملا ةجلاعم يف ةينعملا
ة’ا˘ب˘م نود ي˘ح˘لا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘˘ي
د˘ن˘ع ر˘ج˘ن˘ت د˘ق ي˘˘ت˘˘لا بقاو˘˘ع˘˘لا˘˘ب

طقاسستو ةيوجلا تابلقتلا ثودح
لو˘ل˘ح ة˘سصا˘خ ةر˘يز˘غ˘˘لا را˘˘ط˘˘مأ’ا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘ب ءا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘˘سصف
و ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك،باو˘بأ’ا

تاو˘ن˘ق ع˘˘سضو لا˘˘غ˘˘سشأا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
ثودح لب˘ق را˘ط˘مأ’ا ها˘ي˘م فر˘سص
ةيأا يف ددهم يحلا نأا ثيح ةثراكلا

طقاسست دعب تانا˘سضي˘ف˘لا˘ب ة˘ظ˘ح˘ل

ةيعمج اهت˘ه˘ج ن˘م، ر˘ط˘م˘لا تا˘خز

رخأاتلا˘ب تدد˘ن م˘ير˘لا ي˘ح˘ل ءا˘ن˘ه˘لا

ةئيهتلا لاغسشأا هدهسشت يذلا ريبكلا

مغر اذه، نيلواقملا لطامت ببسسب

قي˘فو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘لاو د˘ي˘كأا˘ت

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع دو˘˘˘هز˘˘˘م

يحلا ةئيهتل ةمزÓلا تايناكمإ’ا

ردقي يلام فÓغ هل سصسصخ امك،

ةدا˘عإا ل˘جأا ن˘م،ارا˘ي˘ل˘˘م02 ب

ىنا˘ع يذ˘لا م˘ير˘لا ي˘ح˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا

لÓ˘خ ة˘سصا˘˘خ ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك هو˘˘ن˘˘طاو˘˘م

ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘خأ’ا را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘˘سست

قر˘˘غو تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سست

ام وهو، هايملاب لزانملا نم ديدعلا

ءانهلا ةيعم˘جو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘ج

لح داجيإا لجأا نم لخدتلاب هبلاطت

نوناعي يت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل

قلعتي اميف ةسصاخ ةدم ذنم اهنم

لاغسشأ’ا تق˘ل˘ط˘نا ن˘يأا، ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب

سسم˘ت نأا ى˘ل˘ع ة˘ف˘سصرأ’ا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب

ةعاسسلا دحل نكل،تاقرطلا اهدعب

دهسشت لاغسشأ’ا نإاف ةيعمجلا بسسح

دادزت عاسضوأ’ا نأا امك اريبك ارخأات

نيأا ءاتسشلا لسصف لولح عم ءاوسس

لوح˘ت˘تو ها˘ي˘م˘لا ي˘ف ي˘ح˘لا قر˘غ˘ي

وهو تاناسضيف ىلإا تاقرطلا بلغأا

نم يلاولا لخدت مهبسسح بلطتي ام

فورحلا ىلع طاقنلا عسضو لجأا

.لجاعلا بيرقلا يف لاغسشأ’ا ءاهنإاو

سسي˘˘˘ئر ا˘˘˘ن˘˘˘ل هد˘˘˘كأا ا˘˘˘م بسسحو
قيسسنتلا بايغ نإاف ءانهلا ةيعمج
نود لا˘ح ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘˘ب
يحلا ناكسس لظيل لاغسشأ’ا مامتإا

فر˘˘ط ن˘˘م ة’ا˘˘ب˘˘مÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سض
ىواكسشلا م˘غر اذ˘ه، ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

رقم مامأا ةرركتملا تاجاجتح’او
ناك ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لا
يت˘لا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘ف˘قو˘لا ا˘هر˘خآا
دراو˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م ما˘مأا ا˘ه˘ب او˘˘ما˘˘ق
م˘ه˘تد˘سشا˘ن˘م اودد˘ج ا˘م˘ك، ة˘ي˘ئا˘م˘لا
ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي’و˘لا ي˘˘لاو˘˘ل
ة˘˘سصا˘˘خ.سسو˘˘با˘˘كلا اذ˘˘˘ه ءا˘˘˘ه˘˘˘نإاو
دق نا˘ك ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا ر˘يزو نأا
ي˘ف عار˘سسإ’ا ةرور˘سض ى˘ل˘ع دد˘˘سش
. عيراسشملا زاجنإا

 ثحب لحم صصاخششأأ مهنيب نم

 ةفلتخم اياسضق يف صصاخسشأا9 فيقوت
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ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا جاو˘˘فأ’ا تما˘˘ق
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

فيقوتو اسصخسش08 ةلاح سصحفب

مهرام˘عأا حوار˘ت˘ت ، سصا˘خ˘سشأا60

ثحب لحم ،ةنسس53 و91 نيب
كلذو ،ةيئاسضقلا تاهجلا فرط نم
ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘سسلا ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘سضق ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م

ل˘م˘ح ،ف˘ن˘ع˘لا˘ب ة˘قر˘سسلا،دد˘ع˘ت˘لا˘ب
ديدهتلا ،ةروظحم ءاسضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا

فيقوت مت ام˘ك،ة˘قر˘سسلا ة˘لوا˘ح˘مو
حÓ˘˘سس ةزا˘˘ي˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م سصخ˘˘سش
.روظحم سضيبأا

نمأÓل ةطرسشلا تاوق تماق امك
،رامع يديسس يجراخلا يرسضحلا
،سصاسصتخ’ا عاطقب ريهطت ةيلمعب
نم ةربتعم ةيمك زجح ىلإا تسضفأا

3 فيقوت عم ،هكاوفلا و رسضخلا

03 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا

ع˘سضو ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ة˘ن˘˘سس05 و

˘ماد˘ع˘ن’ ر˘˘سشح˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘كر˘˘م

تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تاو،ق˘ئا˘ثو˘˘لا

ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا

نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو،نيفلاخملا

ة˘طر˘سشل˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا

ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ تما˘˘ق ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا

،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس

تسضفأا ،ةيطرسش ةي˘ل˘م˘ع5932ـب

لجأا نم اسصخسش141 فيقوت ىلإا

،ةروظ˘ح˘م ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا ةزا˘ي˘ح

ل˘ح˘˘م سصخ˘˘سش383 ف˘ي˘˘قو˘˘ت

نم ا˘سصخ˘سش231 فيقو˘ت،ثح˘ب

تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح لجأا

905 فيقوت ىلإا ةفاسضإا ، ةيلقعلا

م˘ئار˘ج ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘˘م سصا˘˘خ˘˘سشأا

.ةفلتخم

ميهاربإا يديسس ةيوناثب ةماعلا اهتيعمج دقعت «فابنإلا»
ـلا ةيداعلا ةرودلا نايب ةوÓتو لامعأ’ا لودجل قرطتلا اهلÓخ مت ةماع ةيعمج ميهاربإا يديسس ةيوناثب سسمأا «فابنإ’ا» ةباقنل يئ’ولا بتكملا دقع

.يسساسس قازرلا دبع يئ’ولا بتكملا وسضع فرط نم ينطولا سسلجملل53

نايبلاو0202/9102 يسسردملا لوخدلا مييقت نمسضتي لامعأا لودجب ةيئ’و تايعمج ميظنت ىلإا ةيئ’ولا اهبتاكم تعد دق فابنإ’ا ةباقن تناكو
سسلجملا ءاسضعأا ةبانعب فابنإ’ا ةباقنل يئ’ولا بتكملا اعد ددسصلا اذه يفو.طرافلا عوبسسأ’ا دقعنملا ينطولا سسلجملل ةيداعلا ةرودلا ينطولا
ةعاسسلا ىلع ميهاربإا يديسس ةيوناثب اذهو ةيباقنلا عورفلا ءاسسؤورو ناجللا ءاسسؤور كلذكو ةماعلا ةيعمجلا لاغسشأ’ تبسسلا سسمأا روسضحل يئ’ولا
ركذلاب ريدجلاو. تاقرفتم ةطقنو ينطولا نايبلاو ةيميظنت اياسضقو ديدجلا يسسردملا لوخدلا مييقت لامعأ’ا لودج يفو احابسص فسصنلاو ةعسساتلا

دعاقتلاو يبسسنلا دعاقتلا يف قحلا عاجرتسس’ ةئبعتلا ةلسصاوم ىلإا هيطرخنم اعد دق ناك ينطولا سسلجملل53لا ةيداعلا ةرودلل ينطولا نايبلا نأا
ينطولا نايبلا يف ءاج ام بسسح مهيلثممو لامعلا قوقحو ةيباقنلا تايرحلا نمسضي ام لمعلا نوناق دادعإا يف تاباقنلا كارسشإاو نسسلا طرسش نود

.طرافلا عوبسسأ’ا ةدقعنملا ةرودلل
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ىلع اوداتعا ةلجاوجلا ناك اذإاو
نم ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ه˘ج˘لا˘ب ةدر˘ق˘لا ة˘يؤور
سشينروكلا قيرطب اديدحتو ةي’ولا
ةياجبو لجيج يتي’و طبري يذلا
تائملا روهظب اوؤوجافت ء’ؤوه نإاف
نم ةفلتخم قطانمب ةدرقلا هذه نم
ةهج˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ب اد˘يد˘ح˘تو ة˘ي’و˘لا
رارغ ىلع ةريخأ’ا هذه نم ةيقرصشلا
ثيح لوجع داو يريخو  رصصنعلا

ةدر˘ق˘لا هذ˘ه ن˘م نا˘˘ع˘˘ط˘˘ق تم˘˘جا˘˘ه
، نيتيدلبلا نيتاهب لوقحلاو عرازملا

يتلا نوتيز˘لا را˘ج˘صشأا تم˘جا˘ه ا˘م˘ك
يذلا رمأ’ا ةريخأ’ا هذه اهب رهتصشت
ةر˘ب˘ت˘ع˘م رار˘صضأا قا˘ح˘لإا ي˘ف بب˘صست
هذه تماق يتلا ةرجصشلا هذه رامثب
عطق نع كيها˘ن ا˘ه˘ما˘ه˘ت˘لا˘ب ةدر˘ق˘لا
نو˘ت˘يز˘لا تار˘ي˘ج˘صش نا˘صصغأا سضع˘ب
يف عورصشلا رظتنملا نم يتلا ةيتفلا

ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا د˘ع˘ب ا˘ه˘لو˘صصح˘م ي˘ن˘ج
. جوصضنلا ىلع فراصش امدعب

هذهل ةعبا˘ت˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا تز˘عأاو
تايد˘ل˘ب ن˘ث˘ت˘صست م˘ل ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا
ة˘ه˘ج˘لا˘ب اد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج˘ب ىر˘˘خأا

رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ير˘˘غ˘˘لا

ىتحو ة˘يرو˘صصن˘م ة˘ما˘يزو ة˘ناو˘ع˘لا

ل˘ج˘ي˘ج ة˘يد˘ل˘˘ب ن˘˘م ءاز˘˘جأ’ا سضع˘˘ب

هذ˘ه˘ب ةدر˘˘ق˘˘ل ف˘˘ث˘˘كم˘˘لا رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا

هذهل ربتعملا رثاكتلا ىلإا قطانملا

امدعب ةيصضاملا ةرتفلا لÓخ ةريخأ’ا

تارصشعلا تاباغ˘لا ح˘لا˘صصم تق˘ل˘طأا

نم ةي’ولا ةفلتخ˘م ق˘طا˘ن˘م˘ب ا˘ه˘ن˘م

ة˘ه˘ج˘لا تا˘با˘غ˘ب اد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘˘ي˘˘ج

ن˘ع كي˘ها˘ن ، ة˘ي’و˘لا ن˘م ة˘ي˘قر˘صشلا

دعب عوجلا نم ةريخأ’ا هذه ةاناعم

ةي˘با˘غ˘لا تا˘نو˘كم˘لا سضع˘ب قار˘ت˘حا

اهب عفد امم اهيلع ىذغتت تناك يتلا

اثحب رخآا ىلإا ناكم نم لقنتلا ىلإا

اهتوطصس عصسوتب رذنيام ماعطلا نع

ة˘م˘صصا˘ع ن˘˘م ىر˘˘خأا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ى˘˘لا

ديزملا قاحلإا ةمث نمو سشينروكلا

وهو لوقحلاو عرازملاب رئاصسخلا نم

اوناع نيذلا لجيج وحÓف هاصشخيام

سضع˘ب˘ل ةرر˘كت˘م˘لا تا˘م˘ج˘ه˘˘لا ن˘˘م

يفو مهلوقح ىلع ةيربلا تاناويحلا

تق˘ح˘لأا ي˘ت˘لا ر˘يزا˘ن˘خ˘لا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م

. ةريخأ’ا هذهب ةحداف ارارصضأا
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ز˘كر˘م˘لا سسمأا   ة˘ح˘ي˘ب˘صص م˘ظ˘˘ن

ءاقن رثك’ا تايجولونكتل  ينطولا
ايصسيصسحت اموي جيريرعوب جرب عرفل

ةيكيتصسÓبلا تايافنلا ةحفاكم لوح
تارصضاحملا ةعاق هتنصضتحا يذلاو
ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘ب ز˘كر˘م˘˘لا عر˘˘ف˘˘ل
ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب
يف مو˘ي˘لا اذ˘ه ي˘تأا˘يو عو˘صضو˘م˘لا˘ب
اذهب ةقلعتملا ةينطولا ةلمحلا راطإا
ةئيبلا ةرازو لبق نم مظنملاو نأاصشلا

را˘ثآ’ا لو˘ح ةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘˘ط˘˘لاو
ى˘ل˘ع كي˘ت˘صسÓ˘ب˘لا ةدا˘م˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘˘صسلا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ى˘ل˘عو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

ىوتصسم ىلع ا˘هر˘ي˘ي˘صست تا˘ي˘ف˘ي˘كو
.ةفنصصملا تاصسصسؤوملا

ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ر˘˘يد˘˘م بصسحو
مويلا اذه نإاف   نبارق دمحا  ديصسلا
ةلمحلا راطإا يف لخدي يصسيصسحتلا
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

راع˘صش ن˘م˘صضت يذ˘لاو كي˘ت˘صسÓ˘ب˘لا
تا˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل ا˘˘˘ع˘˘˘م»
خيراتب تقلطنا يتلاو ةيكيتصسÓبلا

ة˘˘ن˘˘صسلا ن˘˘م ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘صس12
عمجب اصساصسأا طبترت يتلاو  ةيراجلا

اهذخأاو ةيكيتصسÓبلا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ل˘ك
سضر˘غ˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا زرا˘ف˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
اذه هب˘صسح ل˘خد˘ي ا˘م˘ك عا˘جر˘ت˘صس’ا
ى˘لإا ه˘جو˘م˘لا ي˘صسي˘صسح˘˘ت˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو تارادإ’ا

لمعتصست يتلا ةيعانصصلا تادحولاو
نم ةيئيبلا تايعمجلاو كيتصسÓبلا
ة˘ي˘ح˘صصلا را˘ط˘خأ’ا ح˘ي˘˘صضو˘˘ت ل˘˘جأا

لا˘م˘ع˘ت˘صسا ن˘م ة˘˘ي˘˘تآ’ا ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو
سسا˘˘ي˘˘كأ’ا ة˘˘صصا˘˘خ كي˘˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
لا˘م˘ع˘ت˘صس’ا تاذ ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ب˘˘لا

سسيصسحت˘لا م˘ت˘ي˘صس ثي˘ح69دحاولا
سصرفلاو عاجرتصس’ا ةيلمع ةصساردو

ةدا˘م˘لا هذ˘ه ر˘يود˘ت ةدا˘عإ’ ة˘حا˘ت˘م˘لا

ةحصصلاو ةئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل

ن˘˘عو ما˘˘ع ل˘˘˘كصشب ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

هنأا فاصضأا ةيلبقتصسملا ةيجيتارتصس’ا

رصضخأ’ا طاصسبلاب ىمصسي ام كانه

ةصصاخ تادحولا عيمج عيجصشت وهو

با˘ب˘صشل˘ل ة˘ط˘صشا˘ن˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا

ل˘جأا ن˘˘م ىر˘˘ب˘˘كلا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لاو

عاونأا فلتخم عا˘جر˘ت˘صساو ل˘ما˘ع˘ت˘لا

تÓجعو ةيكيتصسÓب نم تايافنلا

تايافنلاو تويزلاو حئابذلا  دولجو

نمأا  ظفح˘ي ل˘كصشب ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’ا

ن˘م˘صضتو اذ˘˘ه ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصو

لكصشب يصسي˘صسح˘ت˘لا مو˘ي˘لا ج˘ما˘نر˘ب

ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا را˘ط˘˘خأ’ا ما˘˘ع

تايافن˘لا ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘صصلاو

اهعاونأا لكب ةيكيتصسÓبلا

 تاباغلأ حلاسصم لبق نم اهنم تأرسشعلأ تقلطأأ نأأ دعبو ماعطلأ نع اثحب

قحلتو لجيج نم تايدلب ةدعب عرأزملأ مجاهت ةدرقلأ ناعطق
 نوتيزلأ ليشصاحمب ةريبك أرأرشضأأ

جيريرعوب جرب

ةيكيتشسÓبلأ تايافنلأ ةحفاكمل يشسيشسحت موي

لوح يشسيشسحتو يشسأرد موي
فراطلأ يف «بلكلأ ءأد»

ينهملا نيوكتلا يف ةصصاخلا ةصسصسؤوملا تنصضتحا
نب ي˘ف »حÓ˘ف˘لا ة˘ي˘قر˘ت»  ة˘حÓ˘ف˘لا ي˘ف ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا

ايصسيصسحتو ايصسارد امو˘ي فرا˘ط˘لا ة˘ي’و˘ب يد˘ي˘ه˘م
تانج يصضاير ةديصسلا ميظنت نم «بلكلا ءاد» لوح
فرعو ،فراطلا ةي’ول ةيرطيبلا ةيصشتفملا ةلثمم
ةميعن حياصس ةروتكدلا ةكراصشم يصساردلا مويلا اذه
بطلل ينطولا دهعملا يف ةيصسيئر ةيرطيب ةصشتفم
يوهجلا ربخم˘لا ي˘ف ة˘ح˘ل˘صصم سسي˘ئرو ير˘ط˘ي˘ب˘لا
ديدعلا ءاقللا اذه يف كراصش امك ،فراطلاب يرطيبلا

فراطلا ةي’ول ةحÓفلا ةيريدم نم نييئاصصخأ’ا نم
متو ،ةيمومعلا ةحصصلا نم ءابطأاو نييرطيب ءابطأاو
هنم ةيئاقولا قرطلاو «بلكلا ءاد» رطاخمل قرطتلا

نأاب بايتر’ا دنع اهب مايقلا بجي يتلا تاءارجإ’او
«بلكلا ءاد» ـل سضرعت دق طقلا وأا بلكلاك ناويحلا

ثيح فلتخت يتلاو مهيلع رهظت سضارعأا دجوي ثيح
مهيلع رهظي نورخآاو اريثك ائداه حبصصي نم دجوي
رطخ دجوي هنأا امك ،باعللا ةرثك ىلإا ةفاصضإا ناجيهلا
ناصسنإ’ا ىلإا ناويحلا نم «بلكلا ءاد» سسوريف لاقتنا

هجوتلا بجيو بلك ةصضعل هصضرعت ةلاح يف ةصصاخ
عصضو تقولا سسفن يفو ىفصشتصسملا ىلإا ةرصشابم
دكأاتلا لجأا نم نيعوبصسأا ةدمل ةبقارملا تحت بلكلا
نم ديزي امو ’ وأا «بلكلا ءاد» نم يناعي ناك اذإا
نم ةيحصضلا ةاناعم وه سسوريفلا اذه لقنت لامتحا
،سضعلل هيف سضرعت يذلا ناكملا ىوتصسم ىلع ةبدن
نيذلا نيبرملل ةياغلل اديفم يصساردلا مويلا اذه ناكو
.ةرهاظتلا هذه يف مهروصضح اولجصس

S°∏«ªÉ¿.Q   

ىقلتت فيطشسب نمألأ حلاشصم

ربع ةيفتاه ةملاكم0065
ءأرشضخلأ اهطوطخ فلتخم

ةدجنلأ ماقرأأو
ةعبرأ’ا لÓ˘خ ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘صصم تق˘ل˘ت
ام (ربمتبصس ،توأا ،ةيليوج ،ناوج) ةيصضاملا رهصشأ’ا

اهطوطخ فلتخم ربع ةيفتاه ةملاكم0065 براقي
فرصصت تحت ةعوصضوملا ةدجنلا ماقرأاو ءارصضخلا

م˘قر˘˘لا وأا (71) مقرلاب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت ءاو˘صس ن˘طاو˘م˘لا

سصصصخملا (401) مقرلا ىتح وأا،(8451) رصضخأ’ا
ثيح ةفعصضتصسملاو ةصشهلا تائفلا فلتخم ةيامحل
،ةدجنلاب ةبلاطم نيب ت’اصصت’ا عيصضاوم تددعت
بلطو ةينوناقلا ريغ تاكولصسلا فلتخم نع غيلبتلا
ة˘ي˘ف˘تا˘ه˘لا .ة˘ي˘نو˘نا˘ق تارا˘صشت˘صسا ى˘ل˘ع لو˘˘صصح˘˘لا
اهتيلعاف تتبثأا نطاوملا فرصصت تحت ةعوصضوملا

ىد˘ل ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا ن˘م ءي˘صش ءا˘ف˘صضإا ي˘ف ا˘ه˘ت˘عا˘ج˘نو
ديدعلا يف ترمثأا يتلاو ةطرصشلا حلاصصم تÓخدت
ددع فيقوتو ةيمارجإا تاطاصشن لصش يف تارملا نم
هنأا املع ،سصاصصتخ’ا عاطق ربع نيمرجملا نم ماه

اهدروأا تامولعم ىلع ءانب  لخدت005  ءارجإا مت دق

Gjªø Q.ماقرأ’ا هذه ربع نوعأاو نونطاوم

نم غلك571  نم ديزأأ  زجح
صسأرهأأ قوشسب هكأوفلأو رشضخلأ
نمأÓل ةيئ’ولا ةحلصصملاب ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا ا˘ت˘قر˘ف تن˘كم˘ت
ربمتبصس رهصش ةليط سسارهأا قوصس ةي’و نمأاب يمومعلا

ربع لخدت ةيلمع0001 لÓخ نمو9102 ةنصسل
نم ةيمك زجح نم ، ةي’ولا سصاصصتخا ميلقإا لماك

، غل˘ك2.571 ـب تردق ي˘ت˘لاو ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘صضخ˘لا

نيأا ، علصسلا فلتخم نم ةدحو46 زجح ىلإا ةفاصضإ’اب
ةصصتخملا تاهجلا ىلإا تازوجحملا هذه ميلصست مت
ءا˘كر˘صشلا ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ة˘قر˘ف˘لا تاذ تما˘ق ا˘˘م˘˘ك  ،

ةراجتلا حلاصصم ةقفر ةيناديم ةجرخ02ـ ب ، نييناديملا

فوقولل اذهو ايراجت Óحم06 ةبقارم اهلÓخ نم مت
ةيميظنتلاو ةينوناقلا طورصشلل اهمارتحإا ىدم ىلع
ميدقت عم مهتمÓصس نامصضو نيكل˘ه˘ت˘صسم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل

ةجرخ11 ىلا ةفاصض’اب اذه ، نيفلاخملل تاراذعإا
ةبقارم نع ترفصسأا ، ةيدلبلا ةحصصلا بتاكم ةقفر

¢GC.T. ايراجت Óحم (05) نوصسمخ

رأرسضأأ قاحلإأ يف ببسستام وهو ةفلتخم قطانم نم ةمداقلأ ةدرقلأ تائمل قوبسسم ريغ اموجه مايألأ هذه لجيج ةيلوب تايدلب ةدع دهسشت
مايأأ دعب اهينج ةيلمع قلطنت نأأ سضرتفملأ نم يتلأو جوسضنلأ ىلع كسشوت يتلأ نوتيزلأ رامث اهتمدقم يفو ةيمسسوملأ ليسصاحملأ سضعبب ةريبك

. ةليلق

 سسيسسحتلأ تÓمحو ةيئاقولأ تأءأرجإلأ لسضفب/سسأرهأأ قوسس

أراتكه691 ىلإأ  تاباغلأ قئأرح نم ةفلتملأ ةحاشسملأ صصلقت
ةظفاحم اهب تماق يتلا تاباغلا قئارح راطخأاب ةيعوتلاو سسيصسحتلا تÓمحو ةيئاقولا تاءارجإ’ا فلتخم تمهاصس

زواجتت تناك امدعب اراتكه691 ىلإا9102 فيصص لÓخ ةفلتملا ةعقرلا سصيلقت نم سسارهأا قوصس ةي’ول تاباغلا

ناكصسلا سساصسأ’اب تفدهتصسا يتلا سسيصسحتلا تÓمح نأا ثيح ،راتكه004 ةيصضاملا ةليلقلا تاونصسلا يف
هذهب ةفلتملا ةعقرلا تصصلقت ثيح ةيندملا ةيامحلا حلاصصم عم قيصسنتلاب ترج نيحÓفلاو تاباغلل نيرواجملا

يأا بوصشن نيحلا يف عيرصسلا لخدتلاو ةبقارملل ةلقنتم ةقرف81 ريخصست9102 فيصص لÓخ مت امدعب ةي’ولا

يلوأ’ا لخدتلل جيراهصصب ةزهجم تاباغلا قئارح ةحفاكمل ةصصصصخم تارايصس6 اهنم ةيناديم ةرايصس81و قيرح

رواحم3 نمصضت قئارحلا ةحفاكم ططخم قيبطت ةعباتمل ةيئ’و ةنجل ليكصشت اذكو ةيندملا ةيامحلا حلاصصم عم

اذكو قئارحلا نم تاباغلا ةيامحل ةنجلو ةي’ولل ةيتايلمع ةنجلو رئاود ناجل01و ةيدلب ةنجل62 بيصصنت اهنم

.ةتصشم721 مصضت اهنم ةنجل لك يتاصشملل ةنجل62
ةيناديم تاجرخ لÓخ نم سسيصسحتلا ىلع زكرت يذلا ةياقولا بناج يناثلا روحملا لمصش كلذ ىلإا ةفاصضإ’اب
طيصشنت اذكو ةيلحملا تاطلصسلاو ةيحÓفلا حلاصصملاو ةيندملا ةيامحلاو تاباغلا نم لك حلاصصم ةكراصشمب

.ةيعاذإا سصصصح

ىلإا ةفاصضإ’اب ةيباغ كلاصسم ةئيهتو اراتكه44 ربع قدانخ ةئيهت يف ةلثمتملا ةيئاقولا لاغصشأ’ا تمهاصس دق و

جاربأا01 بيصصنت اذكو زاغلنوصس ةكرصش و ةحÓفلاو ةيمومعلا لاغصشأ’ا يتيريدم نم لك اهب تماق ةيئاقو لاغصشأا

.هع’دنا نيح اقيرح071 دامخإا ةرتفلا سسفن لÓخ مت ذإا،9102 فيصص لÓخ ةفلتملا ةحاصسملا سصيلقت يف ةبقارم

GC.T¢

 سسأرهأأ قوسس

 ديزأأ  زجح
ةدحو001 نم

تابورششملأ نم
ةيلوحكلأ

ةلقنتملا ةقرفلا رصصانع نكمت
ةي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشل˘ل
ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘طإ’ا ن˘˘˘˘م سسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘صس

ةنصس93 رمعلا نم غلبي سصخصشب
تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘ت ن˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘ي
. عمتجملا طاصسوأا ةيلوحكلا

رثإا ىلع تءاج ةيصضقلا تايثيح
طاصشنلل ةدكؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو
تاطحم دحأا فلخ ركذلا فلاصسلا
، سسار˘هأا قو˘صس ة˘ي’و˘ب ن˘يز˘˘ن˘˘ب˘˘لا

ل˘˘˘ث˘˘˘مأ’ا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسإ’ا˘˘˘ب ثي˘˘˘˘ح
تاكرحتل دصصرتلا مت ة˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل
ناكم ةمهادم متيل ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

اصسبلتم طبصض نيأا ، هطاصشن ةلوازم
ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك ه˘˘تزو˘˘ح˘˘بو ه˘˘مر˘˘ج˘˘ب
ترد˘ق ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا

عاونأ’ا ةف˘ل˘ت˘خ˘م ةد˘حو021 ـ˘˘ب
هبتصشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ، ما˘ج˘حأ’او
. هيف
تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘ج لا˘˘م˘˘كت˘˘صسإا˘˘بو
يئاصضق فلم زاجنإا مت ، ةينوناقلا
ةزايح مرج نع ، ركذلا فلاصسلل
نود ةيلوحكلا تابورصشملا عيبو
ليكو مامأا هبجومب مدق ، ةصصخر
قوصس ةمكح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ى˘ل˘ع ه˘لا˘حأا هرود˘ب يذ˘لا  سسار˘˘هأا

ردصص نيأا ، يروفلا لوثملا ةصسلج

¢GC.T.  سسبحلاب عاديإا رمأا هقح يف



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

79759ددعلا9102 ربوتكأا60  دحألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ةيدرولا ةنيرق نب دوعو

اهحسشرمو ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر بطاخ
ربمسسيد21 يف ةررقملا ةيسسائرلا تاباختنÓل
يرئازجلا بعسشلا ةنيرق نب رداقلا دبع مداقلا

001 ىلإا نورفاسستسس» :Óئاق بابسشلا ةسصاخ
اسسيئر ينومتبختنا نإا «ازيف» نود ةلود

 ارتلجنا يف ةبيلط
لاقلاو ليق˘لا ع˘ما˘سسم غ˘ل˘ب
ءا˘ه˘ب ق˘با˘سسلا بئا˘ن˘˘لا نأا˘˘ب
رف دق نوكي ةبيلط نيدلا
يدود˘ح ر˘ب˘ع˘م ر˘ب˘ع Ó˘ع˘ف
سسنوت ى˘لإا سسور˘ح˘م ر˘ي˘غ
قيرط نع رفاسس مث نمو
ايلاطيإا ىلإا داولا قلح ءانيم
ايناطيربب ر˘ق˘ت˘سسا ا˘هد˘ع˘بو
ر˘˘خأا ل˘˘جرو ةأار˘˘مإا ة˘˘ق˘˘˘فر
ل˘ي˘ق˘لا ردا˘˘سصم تفا˘˘سضأاو
هعم ذخأا ةبيلط نأاب لاقلاو
ع˘˘˘فد˘˘˘˘لا تاذ ه˘˘˘˘ترا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
 .اتويوت عون نم يعابرلا

ةيلاملا ريزو فسصقت راوزع ةمسسب
فسصقب راوزع ةمسسب ةبئانلا تماق
تاو˘ن˘ق˘لا ىد˘حإا ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو
انئاطعإاب ه˘ت˘ب˘لا˘ط نأا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
يلاحلا تقولا يف دوجوملا ديدجلا

ةنسسلا ثدحيسس اميف لخدتلا مدعو
كحور سشلخدت ام» لوقلاب ةمداقلا
هنأاب هل ةلاسسر ةهجوم، «0202 يف
ةسضوفرم ةموكح يف تقؤوم ريزو
ءار˘جإا د˘ن˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘سس ه˘˘ما˘˘ه˘˘مو
ه˘ب ىر˘حأ’ا ن˘م كلذ˘ل تا˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا

جماربلا ىلإا رظني نأا راوزع بسسح
.Óسصا هيف ارسضاح نوكي نل يذلاو هدعي يذلا يف هسسفن رسشحي ’ نأاو همامأا يذلا

ةنجل سسأارتت ةيديدحلا ةأارملا
ةدكيكسس يف تاباختن’ا ةبقارم

ايجولونكتلا ة˘ي˘ل˘ك د˘ي˘م˘ع ةذا˘ت˘سسأ’ا ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت
ةدكيكسسب توأا02 ةعماجب «يسشومع نيرسسن»
تاباختن’ا ةبقارمل ةلقتسسملا ةطلسسلا ةقسسنم
تسسي˘˘ل ةد˘˘ي˘˘سسلا نأا م˘˘غرو،ةد˘˘كي˘˘كسس ة˘˘ي’و˘˘˘ب
اهنييعت نأاّ ’إا ةبلطلا طاسسوأا يف ’إا ةفورعم
لماعت نم كانهف ةي’ولا يف ةريبك ةجسض ثدحأا

’دب ةأارما نييعت انجهتسسم ةيرسصنعب رمأ’ا عم
ىلإا اهنييعت هتيسضق عجرأا نم كانهو،لجر نم
وسضع سشوبط دمحم ةدكيكسس ةعماجب ذاتسسأ’ا
فارطأا كانه لباقملاب و،راوحلل ةينطولا ةنجللا

ةأارملاب ةبقلملا يسشومع ةديسسلا نييعتب تبحر
و اهتيلك نوؤوسش رييسست يف اهتبÓسصل ةيديدحلا
ثادحإاو ةنجللا نمسض اهيأار سضرف ىلع اهتردق
ر˘ث˘كأا ن˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ةد˘كي˘كسس ة˘ي’و˘˘ب قرا˘˘ف
ا˘˘سضفر و كار˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ةيلاحلا ةموكحلل

لحارلا ركذتسسي يوادوب
 يسشارحلا نامحد

سسين يف
يدان و باسشلا ينطولا بختنملا بع’ رسشن
ربع هل ويديف يوادوب ماسشه يسسنرفلا سسين
ةعئار هيف يدؤوي يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
ن˘يو ح˘يار˘لا ا˘ي» ي˘سشار˘ح˘لا نا˘م˘حد ل˘˘حار˘˘لا

يف هقافر نم ريبك لعافت طسسو » رفاسسم
بو˘ن˘ج˘لا ن˘با نإا ود˘ب˘يو، ي˘سسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘˘لا
.ددجلا هقافر عم اعيرسس لعافت دق يرئازجلا

ةيرئازجلا اطاطبلا
سسنوت يف

زجح نم ةيسسنوتلا تاطلسسلا تنكمت
اطاط˘ب˘لا ن˘م نا˘ن˘طأا5 نع ديز˘يا˘م
و سسنو˘ت ى˘لإا ة˘بر˘ه˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ي’و˘ب ار˘خؤو˘م تم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
2.5 زجح نع ترفسسأا ديزوب يديسس
ر˘ه˘م˘لا ا˘طا˘ط˘ب˘لا ن˘م تا˘ن˘˘طأا

ّ
د˘ع˘ب ة˘ب

.نيتنحاسش سشيتفت
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لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئا˘ق ىل˘ع ي˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
،ةو˘˘عد˘˘لا م˘˘ه˘˘˘ل ه˘˘˘جو˘˘˘ي˘˘˘صس ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
يداد˘˘عإا ر˘˘ك˘˘صسع˘˘˘م ي˘˘˘ف لو˘˘˘خد˘˘˘ل˘˘˘ل

ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘˘خ

ربوتكأا51 ىلإا7 نم ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

رداصصملا سضعب نم ملعو ،يراجلا
نأا˘ب ““فا˘˘ف˘˘لا““ تي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لا

سسراحل ةوعدلا هجو دق يصضاملب
،حا˘˘˘بر˘˘˘م ا˘˘˘يا˘˘˘غ ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘˘صش
نيصسح ،ةنيطنصسق بابصش عفادمو
ركصسعملا يف ةكراصشملل ،ةدايع نب
،ناتيدو ناتارابم هلل˘خ˘ت˘ت˘صس يذ˘لا
ةيطارقميدلا وغنوكلا نم لك مامأا

ا˘صضيأا ا˘م˘ه˘ب˘نا˘ج ىلا و ،ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘كو

ينابصسلا اغلم يدان ناديم طصسوتم
ةو˘عد˘لا ىق˘ل˘ت يذ˘˘لا ة˘˘صسا˘˘م˘˘خ ن˘˘ب
،يدادعلا ركصسعملا يف كراصشيل

همصسا ناك اذا ام حصضتي مل هنأا ريغ
ةيئاهنلا ةمئاقلا يف حرط مت دق
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ر˘˘صشا˘˘˘بو ،ة˘˘˘ع˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا وا
عوبصسألا ةدايع نبو اياغ يلحملا
ىلع لوصصح˘لا تاءار˘جإا ،ي˘صضا˘م˘لا

ي˘˘˘˘˘˘˘صضارألا لو˘˘˘˘˘˘˘خد ةر˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘صشأا˘˘˘˘˘˘˘˘ت

بل˘˘˘ط ىل˘˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘˘ح˘˘تلا

ن˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘صسي يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘ملا و˘˘˘˘˘هو
كلتمي هنأا امب هنم ىفعم ةصسامخ

د˘ع˘يو ،““ن˘غ˘ن˘˘صشت““ ءا˘˘صضف ةر˘˘ي˘˘صشأا˘˘ت
سسار˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا زر˘˘˘˘˘˘بأا ن˘˘˘˘˘˘م حا˘˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘˘م
يف يحلوب˘م ة˘فÓ˘خ˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘م˘لا
ار˘ظ˘ن ،ه˘لاز˘ت˘عا د˘ع˘ب ،بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
عتمتي يتلا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإÓ˘ل

نب ىلع رمألا سسفن قبطنيو ،اهب

ي˘نا˘ث˘لا را˘ي˘خ˘لا تا˘ب يذ˘لا ،ةدا˘ي˘˘ع

فصسوي ،سسين عفادم دعب يصضاملبل

نا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘مو اذ˘˘˘ه ،لا˘˘˘ط˘˘˘ع

ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ف˘˘صشك˘˘ي

سصبر˘ت˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

لÓ˘خ اد˘غ ق˘ل˘ط˘ن˘ي نا ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

.ةمداقلا ةليلقلا تاعاصسلا

ربوتكأ رهش ركسعمل ابسحت

ةسسامخ نبؤ ةدايع نب ،اياغ يعدتسسي يسضاملب

رهسشلآ بعل يناميلسس راتخت وكانوم ريهامج
ىلع وكانوم يدانل يمصسرلا باصسحلا رصشنو ،يصضاملا ربمتبصس رهصش يف ،ةرامإلا يدان لخاد بعل لصضفأاك ،رمحألا قيرفلا مجاهم ،يناميلصس مÓصسإا يرئازجلا بعÓلا يصسنرفلا وكانوم ريهامج تراتخا

لجصس دق يناميلصس ناكو ،قيرفلا يف بعل لصضفأا هرابتعاب ،ةيبلغألا تيوصصت ىلع هلوصصح تدكأاو ،يصضاملا رهصشلا يف قيرفلا عم يناميلصس فادهأل ويديف ،““رتيوت““ يعامتجلا لصصاوتلا عقوم
،بعÓلا مصض ىلع هرارصصإاب ناهرلا بصسك يف ،ميدراج ودرانويل هبردم حجن يذلا ،يصسنرفلا يدانلا عم ةيلاثم ةقÓطنا ىلع مصصبيل ،ةمصساح تاريرمت5 مدقو فادهأا4 ،يصضاملا ربمتبصس رهصش لÓخ
يفيصصلا وتاكريملا لÓخ هتامدخ نع يلختلا ىلع ،زرجور نادنيرب ،يزيلجنإلا يتيصس رتصسيل بردم رارصصإا لوح ،ماهفتصسلا تامÓع نم ديدعلا ،يصسنرفلا يرودلا يف يناميلصس قلأات حرطو

..اهزوحي يتلا تايناكمإلا مغر ،يصضاملا
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تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ،مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘ي˘˘صشع ل˘˘م˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صست
ىلوألا ةطبار˘لا ن˘م ة˘ع˘با˘صسلا ة˘لو˘ج˘لا
ع˘˘˘برأا ءار˘˘˘جإا˘˘˘ب كلذو ،ة˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لئابقلا ةبيبصش ءا˘ق˘ل˘ك ،ة˘م˘ه˘م تاءا˘ق˘ل
ىر˘˘˘خأاو ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صس قا˘˘˘فو ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضلاو
رار˘غ ىل˘ع ي˘ل˘ح˘م˘لا ع˘با˘˘ط˘˘لا ي˘˘صست˘˘ك˘˘ت
ام ،دادزولب بابصشو وداراب يدان ةارابم
يف ةنومصضم ةرا˘ثإلاو ة˘يد˘ن˘لا ل˘ع˘ج˘ي

ة˘ط˘˘بار˘˘لا تنا˘˘كو .تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
سسيمخ˘لا ةر˘ه˘صس ترر˘ق د˘ق ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘˘ت˘˘لا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘خأا˘˘˘ت ،ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا
دحألا مويلا ىلإا ةمصصاعلا يف ىرُجتصس
نو˘ك˘ت˘صس ثي˘ح ،تب˘صسلا سسمأا ن˘˘م لد˘˘ب
ر˘˘˘م˘˘˘ع بع˘˘˘ل˘˘˘م ىلإا ةدود˘˘˘صشم را˘˘˘ظ˘˘˘˘نألا

ءاقل لبقتصسيصس يذلا نيغولبب يدامج
نود في˘ط˘صس قا˘فوو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش

ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا بب˘˘صسب ،رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا رو˘˘صضح
فر˘ط ن˘م ““يرا˘ن˘ك˘لا““ ىل˘ع ة˘ط˘˘ّل˘˘صسم˘˘لا
نم ولخت نل اهنأا ريغ ،طابصضنلا ةنجل
لك ةجاح لظ يف ،سسفانتلاو ةراثإلا

ة˘ج˘ي˘ت˘نو ثÓ˘ث˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت

ءاقبلا لجأا ن˘م ا˘م˘ه˘ل ح˘م˘صست ة˘ي˘با˘ج˘يإا
نأاو ة˘صصا˘خ ،ةدا˘ير˘لا ن˘م ة˘بر˘ق˘م ىل˘ع
مصسوم˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف تفر˘ع ا˘م˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن
ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ،ا˘˘ح˘˘صضاو ا˘˘بذ˘˘بذ˘˘ت
ةدو˘ع˘ل˘ل اد˘ها˘˘ج ىع˘˘صسي يذ˘˘لا قا˘˘فو˘˘ل˘˘ل
يف ةريثك طاقنل هعييصضت دعب ةوقب
ودبيو .ةلوطبلا نم ىلوألا تلوجلا
د˘ق دو˘ل˘ي˘ف ر˘ي˘˘بو˘˘ه برد˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘بأا نأا

ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘ط˘ق˘صسلا هذ˘ه اوزوا˘ج˘ت
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ف˘˘صسلا ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘تدو˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ب
لهأاتلا ةر˘ي˘صشأا˘ت˘ب ،ا˘ي˘ن˘ي˘غ ىلإا م˘ه˘تدا˘ق
ة˘˘˘ط˘˘˘بار ن˘˘˘م تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا رود ىلإا
با˘˘صسح ىل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإلا لا˘˘˘ط˘˘˘بألا

حيجرتلا تابرصضب يركانوك ايوروح

““يرا˘ن˘ك˘لا““ سصر˘ح˘ي˘صس ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو .(3-5)
نيصسح˘ت ل˘جا ن˘م زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع
ىع˘صسي˘صس ا˘م˘ي˘ف ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘˘ف هز˘˘كر˘˘م
د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت ىلإا ي˘˘˘ف˘˘˘˘يا˘˘˘˘ط˘˘˘˘صسلا ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضلا
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف هزو˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ت˘˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا

2-) ةر˘˘ك˘˘صسب دا˘˘ح˘˘تا ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا

،ةمصصاعلاب ةيل˘يو˘ج5 بع˘ل˘˘م˘˘بو .(0
بابصش هفي˘صض ودارا˘ب يدا˘ن ل˘ب˘ق˘ت˘صسي˘صس
سصلاخ ي˘م˘صصا˘ع ““ي˘براد““ ي˘ف دادزو˘ل˘ب

قيقحت ىلع ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ه˘ي˘ف سصر˘ح˘ي
ةرثعتملا مهتيادب دعبف .Óماك دازلا

طاقن ثÓث ىلع مهلوصصح لÓخ نم

ثحبي ،ةنكمملا21ـلا نيب نم طقف
ةجيتن ليجصست ىلع ةيميداكألا ءانبأا
ة˘˘˘ك˘˘˘صسلا ىلإا م˘˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘يا
نيرمثتصسم ،ةلو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘ح˘ي˘ح˘صصلا

ةيباجيلا ةي˘ك˘ي˘ما˘ن˘يد˘لا ي˘ف كلذ ي˘ف
رود˘˘لا ىلإا م˘˘ه˘˘ل˘˘هأا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل
سسأا˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م ““رر˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م““ ر˘˘˘˘˘صشع سسدا˘˘˘˘˘صسلا
يدا˘ن˘لا با˘صسح ىل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘ك˘˘لا
،ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب .ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘صسقا˘˘ف˘˘صصلا
ةلباقملا هذه دادزولب بابصش سضوخيصس
رودلا يف ّر˘م˘لا ءا˘صصقإلا˘ب ر˘ثأا˘ت˘م و˘هو
ةيلاردفنوكلا سسأاك نم رصشع سسداصسلا
““زديماريب““ يدا˘ن د˘ي ىل˘ع ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
با˘ب˘صشلا ىع˘صسي˘صس ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو .ير˘˘صصم˘˘لا

ةقث هب عجرتصسي زوف قيقحتل ادهاج
ه˘ب م˘عد˘ي اذ˘ه ن˘م م˘هأاو ،ه˘˘ير˘˘صصا˘˘ن˘˘م
ا˘ه˘م˘صسا˘ق˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةراد˘صصلا ي˘ف هز˘كر˘م

سسمأا بعل) رئازجلا ةيدولوم عم ايلاح
نوكتصس ،اهتهج نم .(ةرقم مجن مامأا
ر˘صصن ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ت˘صس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو ياد ن˘˘ي˘˘صسح
،(ر˘ئاز˘ج˘˘لا) ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لا راد˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘ب

ةصصاخ ،مامتهلاو ةعباتملاب ةريدج
اي˘لا˘ح ناد˘جاو˘ت˘ي ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا Ó˘ك نأاو
ة˘صسفا˘ن˘م ي˘˘ف يد˘˘عا˘˘صصت ىن˘˘ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ف
،ةر˘˘˘ي˘˘˘خأا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘فو .ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ي˘˘ل˘˘˘هأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسي
يف ،ةرواصسلا ةبيبصش هف˘ي˘صضو ه˘ب˘ع˘ل˘م˘ب
ة˘ح˘ل˘صصم ي˘ف ا˘ه˘تا˘ي˘ط˘ع˘م ود˘ب˘ت ةارا˘ب˘م
،(ثلا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا) سضرألا با˘˘˘ح˘˘˘صصأا

زكرم˘لا) ““بو˘ن˘ج˘لا ءا˘ن˘بأا““ نأاو ة˘صصا˘خ

ءا˘˘صصقإلا˘˘ب ن˘˘ير˘˘ثأا˘˘ت˘˘˘م او˘˘˘لاز ل (31ـلا
سسأاك نم رصشع سسداصسلا رودلا نم ّرملا
.يدوعصسلا بابصشلا دي ىلع برعلا

:تايرابملا جمانرب 
نيع ةيعمج – ياد نيصسح رصصن

(00:61) ةليلم
فيطصس قافو – لئابقلا ةبيبصش

(روهمج نود00:71)
ةبيبصش – جيريرعوب جرب يلهأا

(00:71) ةرواصسلا
دادزولب بابصش – وداراب يدان

(54:81).

ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا نم ةعباصسلا ةلوجلا

ةيليوج5 يف ةراثإآؤ نيغولوب يف ةمق

¯ ±.hd«ó

د˘يد˘ج ن˘ع ““سسنار˘˘ف تصسيو““ ة˘˘ل˘˘ج˘˘م تف˘˘صشك

راو˘ع ما˘صسح ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا و˘˘ك˘˘نار˘˘ف˘˘لا بعÓ˘˘لا

،Óب˘ق˘ت˘صسم ه˘ل˘ي˘ث˘م˘ت يو˘ن˘ي يذ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لاو

يديد ناب ةيصسنرفلا ةفيحصصلا تدكا ثيح

نا˘˘ب ع˘˘ن˘˘ت˘˘قا د˘˘˘ق كو˘˘˘يد˘˘˘لا برد˘˘˘م بما˘˘˘صشيد

ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر˘˘لا ه˘˘يد˘˘ل سسي˘˘ل بعÓ˘˘لا

د˘ق راو˘ع ناو ة˘صصا˘خ ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

دا˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوا ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لا ي˘˘ف اددر˘˘ت ىد˘˘با

ا˘م ،لا˘مآÓ˘ل ي˘صسنر˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م و˘ي˘كو˘˘ط

ةصصرفب ىظحي نل راوع ماصسح نأا ىلا ريصشي

ىعدا ا˘مد˘ع˘ب لولا ي˘صسنر˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘˘م

بما˘صشيد ءا˘عد˘ت˘صسا ه˘ل˘صصو ا˘مد˘ن˘ع ة˘˘با˘˘صصلا

د˘ق بما˘صشيد نا˘ك و ،ي˘صضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش

ي˘ت˘لا و سسما لوا كو˘يد˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع ن˘˘ل˘˘عا

ءا˘˘عد˘˘ت˘˘صسا مد˘˘ع م˘˘غر راو˘˘ع م˘˘صسا ن˘˘˘م تل˘˘˘خ
يلاتلابو ،ا˘ب˘غو˘ب لو˘ب و يزود˘ن˘غ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يو˘ه م˘صسح د˘ق نو˘ك˘ي راو˘ع نإا˘ف
ن˘م ثي˘ح ،Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم ه˘ناو˘لا ل˘م˘ح˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لا
يف رصضخلا د˘يد˘ج راو˘ع نو˘ك˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

هد˘ق˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م ي˘˘فو ،ما˘˘يألا مدا˘˘ق
بما˘صشيد يد˘يد ي˘صسنر˘ف˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘˘م
نع هيف ملكت ،ربوتكأا رهصش ركصسعم ةبصسانمب
ة˘م˘ئا˘ق ن˘م ءا˘˘م˘˘صسلا سضع˘˘ب دا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صسا بب˘˘صس
،ايكرت ةارابمب ةينعملا يصسنرفلا بختنملا

لا˘˘ق راو˘˘ع ما˘˘˘صسح بعÓ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو ن˘˘˘ع و
ة˘جا˘ح˘ب لا˘ملا بخ˘ت˘ن˘م نا تيأار““ :بما˘˘صشيد
بخت˘ن˘م˘لا ن˘م ر˘ث˘كا ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ه˘ي˘لا
ةر˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘صصت˘˘˘ن م˘˘˘ل““ :فا˘˘˘˘صضأاو ،““لوألا

انعم بعل˘ي˘صس نا˘ك ه˘نا ح˘ي˘ح˘صص ،راو˘ع ما˘صسح˘ب
ل و باصصم هنأاب يل دكا هنكل يصضاملا رهصشلا

.““بعللا عيطتصسي
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يبملوألا ةيليوج5 بعلم نصضتحي
يمصصاعلا يبرادلا ءاقل مويلا ءاصسم
كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تاو دادزو˘˘ل˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘صش ن˘˘˘ي˘˘˘ب
ة˘ع˘با˘صسلا ة˘لو˘ج˘لا را˘طا ي˘ف ،ودارا˘˘ب
،ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م

برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘صشا نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘˘صس ثي˘˘˘˘ح
ظافحلل زوفلا ةيمتح ماما ينارمع
نوكتصس يتلا بيترتلا ةرادصص ىلع
ةبيقعل ءانبأا لوعي امك ،دازملا ىلع
سضيو˘˘˘ع˘˘˘تو ةو˘˘˘ق˘˘˘ب رو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا ىل˘˘˘˘ع

سسأاك نم ركبملاو بيخملا جورخلا
زد˘˘ي˘˘مار˘˘ي˘˘ب يدا˘˘ن د˘˘ي ىل˘˘ع فا˘˘˘ك˘˘˘لا
بعÓ˘لا ءا˘ق˘فر كرد˘˘يو ،ير˘˘صصم˘˘لا
مويلا ةم˘ه˘م˘لا نأا˘ب را˘صشو˘ب بقا˘ع˘م˘لا

دينع سسفان˘م ما˘ما ة˘ل˘ه˘صس نو˘ك˘ت ن˘ل

ةيون˘ع˘م ة˘لا˘ح ي˘ف د˘جو˘يو سسر˘صشو

مداقلا رودلا ىلا هلهأات دعب ةديج

قايصس يفو ،فاكلا سسأاك ةصسفانم نم

بابصش يدان ةرادإا سسلجم رهظأا ،رخآا

تافر˘صصت˘لا ن˘م ه˘صضا˘ع˘ت˘ما ،دادزو˘ل˘ب

زديماريب ةارابم ةياهن تقفار يتلا

جور˘˘خ ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ ىل˘˘˘ع ،ير˘˘˘صصم˘˘˘لا

،ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ن˘˘م ر˘˘ك˘˘ب˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

““رادا˘˘˘م““ ة˘˘˘كر˘˘˘صش و˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسم رد˘˘˘˘صصأاو

هيف اوبرعأا انا˘ي˘ب ،يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ك˘لا˘م˘لا

يتلا ،تازواجتلا نم مهئايتصسا نع

قح يف ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن تب˘ق˘عأا

ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا زا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو ،ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘يرادإلا

مهو˘م˘صسأا ن˘م ل˘ب˘ق ن˘م ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو

،را˘صصنألا ها˘ب˘صشأاو ءÓ˘خد˘لا سضع˘ب˘˘ب

،يمصصاعلا يدانلا ةرادإا تركنتصساو

يبعل دحأا ىلع ءادتعلا ةلواحم

عم ،ةهجاوملا ةيا˘ه˘ن د˘ع˘ب ،با˘ب˘صشلا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا تا˘˘ك˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م سضير˘˘˘ع˘˘˘ت

نأا م˘˘˘˘غر ،ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘يرادإلاو

يف ةب˘ي˘ط تا˘يو˘ت˘صسم مد˘ق ق˘ير˘ف˘لا

زر˘بألا ح˘صشر˘˘م˘˘لا نا˘˘كو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ل˘هأا˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل

ة˘˘˘كر˘˘˘صشلا تدد˘˘˘هو ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإلا

ةينازيملا سصيلقتب ““رادام““ ةكلاملا

لا˘˘ح ي˘˘ف ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م˘˘˘لا

دق ي˘ت˘لا ،تازوا˘ج˘ت˘لا هذ˘ه ترر˘ك˘ت

،نيبعÓلا تايونعم ىلع ابلصس رثؤوت

د˘ح ىل˘ع ،م˘ه˘ي˘ل˘ع ط˘غ˘˘صضلا د˘˘يز˘˘تو

ي˘˘براد˘˘لا ة˘˘صشي˘˘ع ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل ،ا˘˘ه˘˘لو˘˘˘ق

.وداراب يدان ماما مويلا رظتنملا
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ةبا˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو ““و˘با˘صش د˘ي˘ق˘ع˘لا““ بع˘ل˘م سسمأا ن˘صضت˘حا

ءارمح يدان سسيصسأاتل57 ىركذلاب ةصصاخلا ةيلافتحلا
ءاصسؤورو نيبعل نم يدانلا ءامدق روصضحب كلذو ةبانع
ق˘ي˘فو˘ت فر˘صشأا .عور˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ي˘صضا˘ير ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب
ةصصاخلا ةيلافتحلا ىلع سسمأا ةحيبصص ةبانع يلاو دوهزم

ي˘˘هو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ءار˘˘م˘˘ح يدا˘˘˘ن سسي˘˘˘صسأا˘˘˘ت˘˘˘ل57 ىر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب
يصضاملا تبصسلا اهميظنت ررقملا نم ناك يتلا ةيلافتحلا
ةبانعب يذيفنتلا زاهجلا نع لوألا لوؤوصسملا طابترا لول
ةيلافتحا تفرع ثيح ،مجانملاو ةعانصصلا ةريزو ةرايزب
سسمت مت يتلا يدانلا عورف عيمج ييصضاير سضارعتصسا سسمأا

لئÓقلا ةيدنألا نيب نم و˘هو ا˘ب˘ير˘ق˘ت تا˘ي˘صضا˘ير˘لا ع˘ي˘م˘ج
عور˘ف˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘يد˘ل يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ىل˘˘ع

ددع روصضح طصسو كلذ ثدح ثيح ،ةطصشانلا ةيصضايرلا
ة˘كر˘ح˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لاو يدا˘ن˘ل˘ل ىماد˘ق˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م
سضعب اهلغ˘ت˘صسا ي˘ت˘لا ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا ي˘هو ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘صضا˘ير˘لا

لجأا نم عورفلا سضع˘ب ن˘ع ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لاو يدا˘ن˘لا ي˘ي˘صضا˘ير
،يدا˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لا بل˘˘طو ي˘˘لاو˘˘لا ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘صشنا حر˘˘˘ط

ىو˘ت˘صسم˘لا ىل˘ع ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن نو˘ق˘ق˘˘ح˘˘ي م˘˘ه˘˘نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ
د˘˘حأا د˘˘˘كأا يذ˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كÓ˘˘˘م˘˘˘لا عر˘˘˘ف رار˘˘˘غ ىل˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
لخدت ان˘هو ءي˘صش يأا ىل˘ع او˘ل˘صصح˘ي م˘ل م˘ه˘نأا˘ب ن˘ي˘م˘كÓ˘م˘لا

دعبو اذه ،ةدعاصسملاب مهدعو يذلا ةبانع ةيدلب سسيئر
نييصضايرلا نم ددع عم ةيراكذت اروصص يلاولا طقتلا نأا

ن˘عو يدا˘ن˘لا ة˘لا˘ح ن˘ع بر˘غ˘ت˘صساو م˘ه˘تلا˘غ˘صشنل ع˘م˘ت˘˘صساو
لبق يدانلا ةنيزخ يف تخصض يتلا ميتنصس رايلملا ريصصم
يف ةيوركلا ةيدنألا ةيقبو يدانلا ةدعاصسمب ادعاو ،ةنصس
هجاعزنا ايدبم ،ةديج ةيصضاير جئاتن ققحت يتلا ةيلولا

لصصحتي يذلا ريبكلا يلاملا معدلا نم هصسفن تقولا يف
،ةجورملا جئاتنلا ققحي نأا نود ةبانع داحتإا يدان هيلع
قيرفلا ،ةبانع داحتإا تاكرب““ :سصوصصخلا اذهب لاق ثيح

بعل ،لوبقم ريغ رمألا ،رايدلا لخاد ىتح مزهي حبصصأا

له ،نويلم005 هيف نوعفديو نويلم002 ىتح قحتصسي ل
ق˘ق˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا د˘عا˘صسن˘صس““ :فا˘صضأاو ،““؟لو˘ق˘ع˘˘م اذ˘˘ه
.““بعصشلا حرفتو جئاتن

تطبترآ يتلآ ةيقيقحلآ ةقآرعلآ ..ةبانع ءآرمح
ةيسضايرلآ تآزاجنإلاب

يف ةيصضايرلا ةيدنألا مدقأا نم ةبانع ءارمح يدان ربتعي

دا˘˘ح˘˘تإلا م˘˘صسا تح˘˘ت4491 ة˘ن˘صس سسصسأا˘ت د˘ق˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
تناك ةبانع ةنيدم نأا رابتعاب نوب ـل يمÓصسإلا يصضايرلا

لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘ب ،نو˘˘ب ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘˘حلا نا˘˘˘بإا ىم˘˘˘صست

يصضايرلا داحتإلا ىلإا يدانلا مصسا ريغت2691 ةنصس رئازجلا

ىرخأا ةرم هرييغت مت1791 ةنصس يفو ةبانعل يمÓصسإلا
هتقارع نم ديزي امو ةبانع ءارمح يصضايرلا يدانلا ىلإا

ة˘ن˘يد˘م˘لا ىد˘هأا يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا يدا˘ن˘لا ه˘نو˘ك و˘ه ه˘ت˘م˘ي˘قو
مصسوم ةينطولا ةلوطبلا يئاهن ىلإا لصصو نأا دعبف ،نيبقل

مصسوم داع ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ما˘مأا ه˘ترا˘صسخو3691-2691

هذ˘ه ن˘ك˘لو ىر˘خأا ةر˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ىلإا ل˘˘صصي˘˘ل4691-3691
ي˘˘ف ياد ن˘˘ي˘˘صسح ر˘˘صصن با˘˘صسح ىل˘˘ع بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب جو˘˘˘ت ةر˘˘˘م˘˘˘لا
نأا لبق ،ةنيطنصسق ةيلو يف امهنيب ترج يتلا ةارابملا

بعلم ةيصضرأا ىلع ةيروهمجلا سسأاك بقل2791 ةنصس ققحي

نيفدهب رئازجلا داحتإا ىلع هزوف دعب ““2691 ةيليوج5““
نم رثكأا هيدل نأا وه يدانلا اذه زيمي ام نأا امك ،نيفيظن

ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل يدا˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب تح˘م˘˘صس ي˘˘صضا˘˘ير عر˘˘ف02
ه˘ن˘ئاز˘خ ج˘ع˘ت ثي˘ح ،ة˘يدر˘ف˘لا تا˘صضا˘ير˘لا ي˘ف تازا˘˘ج˘˘نإلا

ترفح ءا˘م˘صسأا˘بو ة˘ي˘صضا˘ير˘لا عور˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف با˘ق˘لأا˘ب
ىلع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك خ˘يرا˘ت ي˘ف بهذ ن˘م فر˘حأا˘ب

) ينطولا بختنملا خيرات يف سسراح لوأا ودود يلع رارغ
سسا˘˘مر˘˘فو˘˘ب ح˘˘لا˘˘صص د˘˘م˘˘ح˘˘م ،(ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا سشي˘˘˘ج
،لوفلوب ،ناميلصس نب ،رهاط نب ،نادوب ةوخإلا ،هقيقصشو
د˘م˘ح˘م ،ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ىف˘ط˘صصم ،يو˘˘ط˘˘ع ،يوار˘˘ح˘˘صص

.ةينياوز نيصسحو سشتطاطبلوب يداهلا

دوعي ىتح رفسصلآ نم ءانبلآ ةداعإآ بجي”” :يوطع
””راهدزإلل يدانلآ

دحأاو ةبانع ةيلوب مدقلا ةرك ةنوقيأا يوطع يلع دكأا
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ءار˘˘م˘˘ح يدا˘˘ن م˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘نأا ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا زر˘˘بأا

ىركذب لافتحلا ةلصصاوم ةيمهأا ىلع ينطولا بختنملاو
:““ة˘عا˘صس ر˘خآا““ ـل ح˘ير˘صصت ي˘ف لا˘ق ثي˘˘ح ،يدا˘˘ن˘˘لا سسي˘˘صسأا˘˘ت
ءيصش يه يتلا ةيلافتحلا هذه يف كراصشأا نأا يندعصسي““

نحن مويلا ،يدانلا ةيعصضو ةيؤور فصسؤوملا نم نكلو ماه
،““ة˘ع˘با˘ت˘م كا˘ن˘ه نو˘ك˘ت نأا بج˘ي ؟د˘غ˘لا ن˘ع اذا˘مو ل˘ف˘ت˘ح˘˘ن
ىتح تاصضايرلا لك يف يدانلا ءانبأا عمج بجي““ :فاصضأاو
،ة˘ي˘با˘ج˘يإاو ة˘لا˘ع˘ف را˘ك˘فأا م˘يد˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م كلذو ح˘˘ج˘˘ن˘˘ن

نم ءانبلا ةداعإا بجي لب هب مايقلا بجي ريبك لمع كانه
يدانلا فقي ىتح ةيصضايرلا عورفلا لك عيجصشتو رفصصلا

.““ديدج نم هيلجر ىلع

ةمق ةارابمل مويلا ءاصسم لئابقلا ةبيبصش قيرف دعتصسي
قا˘فو ف˘ي˘صضلا ل˘ب˘ق˘ت˘صسي ا˘مد˘ن˘ع ة˘بو˘ع˘صصلا ي˘ف ة˘˘يا˘˘غو
يدامح رمع بعلم يف كلذو هناديم نع اديعب فيطصس
ةطبارلا رمع نم ةعباصسلا ةلوجلا باصسحل نيغولوبب
ةارابملا نوكتصس ثيح ،مدقلا ةركل ىلوألا ةفرتحملا

بب˘صسب وزو يز˘ي˘ت بع˘˘ل˘˘م ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘بو رو˘˘ه˘˘م˘˘ج نود˘˘ب
رثا ةطبارلا لبق نم يرانكلا ىلع ةطلصسملا ةبوقعلا
با˘ب˘صش ةارا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا ثاد˘˘حلا

عبرا ةبوقع اهرثا يرانكلا ةرادإا تقلت يتلاو ،دادزولب
ناديم نع اديعب ا˘ه˘ن˘م نا˘ن˘ثا ،رو˘ه˘م˘ج نود˘ب تا˘يرا˘ب˘م
ن˘ع ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ثح˘ب˘يو اذ˘ه ،وزو يز˘ي˘ت˘ب ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن لوأا

ةجيتنب ةبيقعل قيرف ماما ةريخألا ةراصسخلا سضيوعت

ةمهم يف فيطصس قافو قيرف نوكيصس نيح يف،3- 0
ىلع ةيصضاملا ةلوجلا يف ققحملا زوفلا دعب ديكأاتلا
يوصضم بردملا لا˘ب˘صشا د˘ي˘ف˘ت˘صسي˘صس ا˘م˘ك ،ةر˘ك˘صسب دا˘ح˘تا

نع ديعب يرجتصس يتلا مويلا ةارابم فورظ نم اريثك
،ر˘خآا قا˘ي˘صس ي˘فو ،رو˘ه˘م˘ج˘لا ط˘غ˘صض نود˘˘بو وزو يز˘˘ي˘˘ت

مجاهملا تامدخ مويلا لئابقلا ةبيبصش قيرف ديعتصسي
فلختيصس اميف ،ماتلا ءافصشلل لثامت يذلا ،حوناب ةزمح

بب˘صسب ءا˘ق˘ل˘لا ن˘ع ،ا˘مو˘ج دو˘ع˘˘صسم ي˘˘ن˘˘ي˘˘ك˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
ة˘صصح˘لا ي˘ف ة˘يدا˘ع ة˘ف˘صصب حو˘˘نا˘˘ب ج˘˘مد˘˘ناو ،ة˘˘با˘˘صصإلا
هتبيغ نأا دعب سسما لوا هقيرف اهصضاخ يتلا ةيبيردتلا
ة˘ط˘بارو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا ي˘تارا˘ب˘˘م ن˘˘ع ة˘˘با˘˘صصإلا
ايرو˘حو ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘صش ن˘م ل˘ك ما˘مأا ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا
سسمأا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ىر˘جاو ،ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع ي˘ن˘ي˘˘غ˘˘لا
،ف˘ي˘ط˘صس ءا˘ق˘ل ل˘ب˘ق ه˘ل ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘صصح ر˘خآا ،تب˘صسلا

ي˘صسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ا˘ه˘لÓ˘˘خ ع˘˘صضو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘صصح˘˘لا ي˘˘هو
يتلا ةليكصشتلا ىلع ةر˘ي˘خألا تا˘صسم˘ل˘لا ،دو˘ل˘ي˘ف ر˘ي˘بو˘ه
ةدو˘ع د˘ه˘صشت د˘ق ي˘ت˘لاو ،مو˘ي˘لا ة˘ه˘جاو˘م ا˘ه˘ب ل˘˘خد˘˘ي˘˘صس

ةدوع يتأاتو ،ةيقير˘فإلا ة˘صسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا فاد˘ه
عصضتل ،ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ق˘فر ة˘كرا˘صشم˘لا ىلإا حو˘نا˘ب

تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ،دو˘ل˘ي˘ف ه˘ن˘م ىنا˘ع يذ˘لا عاد˘صصل˘˘ل اد˘˘ح
ط˘خ˘لا ي˘ف ة˘صصا˘خ تا˘با˘˘ي˘˘غ˘˘لا ةر˘˘ث˘˘ك بب˘˘صسب ،ةر˘˘ي˘˘خألا
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ىلع مدقلا ةركل يصسنرفلا داحتلا مدقا
يرئازجلا بعÓلا فطخل ةمهم ةوطخ

قيرطلا عطقو يرون تيآا ناير ،لصصألا
،هتامدخ ىلع لوصصحلا يف ““فافلا““ ىلع
هءاعدتصسا سسمأا ر˘صسيلا ع˘فاد˘م˘لا ىق˘ل˘تو
ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ل لولا
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

يصسنرفلا يج˘نوأا م˘ج˘ن نو˘ك˘ي˘صسو ،ار˘خؤو˘م
˘مدا˘ق˘لا سصبر˘ت˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م

ا˘˘م و˘˘هو ،ي˘˘ب˘˘م˘˘لولا ا˘˘صسنر˘˘˘ف بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
تقولا نم ديزملا حنم لجا نم هعجصشيصس
ي˘˘لود˘˘لا رار˘˘ق˘˘˘لا دا˘˘˘خ˘˘˘تا را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خلا ي˘˘˘ف
بختنملا نم ةوعد راظتنا عم ،بئاصضلا
هقلات لاح يف اميصسل ،لوألا يصسنرفلا
بهاو˘م˘لا ن˘م يرو˘ن تيآا ف˘ن˘˘صصيو ،ر˘˘ث˘˘كا
زواجتي مل يذلا وهو اصسنرف يف ةدعاولا
ترا˘˘صشأاو ،هر˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م ةر˘˘˘صشع ة˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘ث˘˘˘لا

نأا ىلا ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ““بي˘˘ك˘˘ي˘˘ل““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘صص

فرط نم عبا˘ت˘م ،و˘ك˘صسلا ة˘صسرد˘م ج˘ير˘خ

ي˘ف ه˘ف˘ط˘خ ىلا ىع˘صسي يذ˘لا ي˘ج˘صسا˘ي˘ب˘˘لا

ةمهم تتابو ،لبقملا يوتصشلا وتاكريملا

را˘˘ي˘˘ت˘˘خا˘˘ب بعÓ˘˘لا عا˘˘ن˘˘قا ي˘˘˘ف ““فا˘˘˘ف˘˘˘لا““

ثيح ،نهارلا تقولا يف ةبعصص رئازجلا

ةيولوأا يرون تيآا حنمي نا حجرملا نم

.ةكيدلا بختنمل ةيلصضفأاو
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لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا برد˘˘م سضفر

ي˘˘ف نر˘˘ق˘˘لا يدا˘˘ن ن˘˘م ا˘˘صضر˘˘ع ،ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب

،ري˘ب˘ك بتار˘ب ،ير˘صصم˘لا ي˘ل˘هألا ا˘ي˘ق˘ير˘فا

رصضخلا برد˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا لوا˘ح ي˘ل˘هألا

ع˘˘˘م رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسلا Ó˘˘˘صضف˘˘˘م سضفر ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘لو

ن˘م د˘يز˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ءار˘ح˘صصلا ي˘برا˘ح˘م

م˘˘مأا سسأا˘˘ك˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب تا˘˘حا˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا

ةبرقم رداصصم تفصشكو ،ةريخألا ايقيرفأا

اصضرع ىقلت دق هنأا ينطولا بخانلا نم

ىل˘ع فار˘صشإÓ˘ل ي˘ل˘هألا يدا˘ن˘لا ن˘م ا˘ي˘م˘صسر

وكنارب يتواركلا ةفÓخل ةينفلا هتصضراع

بتار˘ب ،ا˘ًث˘يد˘ح لا˘ق˘م˘لا سشت˘ي˘˘فو˘˘ك˘˘نا˘˘ف˘˘يإا

بختنملا ع˘م ي˘لا˘ح˘لا ه˘ب˘تار قو˘ف˘ي ير˘ه˘صش

ي˘صضا˘م˘ل˘ب ن˘ك˘ل ،فا˘ع˘صضأا ة˘ثÓ˘ث˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا

ة˘˘˘ل˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘م ل˘˘˘˘صضفو سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه سضفر
ه˘نأاو ا˘م˘ي˘˘صسل ،زر˘˘ح˘˘م ءا˘˘ق˘˘فر ع˘˘م هراو˘˘صشم
ىلإا ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل ىع˘˘صسي

،يصضاملب ىصضاقتيو،2202 رطق لايدنوم

ن˘˘˘م وروأا ف˘˘˘لأا55ـب رد˘ق˘ي ا˘ير˘ه˘صش ا˘˘ب˘˘تار
.مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا فرط
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 يرسصملآ يلهألآ نم ايرغم اسضرع ضضفري يسضاملب

سسي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا دد˘˘˘ح
با˘ي˘غ ةد˘م ،ار˘ي˘ي˘ف كير˘تا˘ب ي˘صسنر˘ف˘˘لا
ر˘˘˘ثإا سسا˘˘˘نو مدآا ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا حا˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘˘ب˘˘˘م لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘صصإا
لا˘قو ،و˘كا˘˘نو˘˘م ع˘˘م ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا

ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ،ار˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ف
تر˘ج ي˘ت˘لا ،تنا˘ن ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا
ن˘م ة˘ع˘صسا˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف تب˘˘صسلا سسمأا
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل بي˘˘غ˘˘ي˘˘صس سسا˘˘نو نأا˘˘˘ب ،يرود˘˘˘لا

رثكأا امبرو ،عيباصسأا8و6 نيب حوارتت
ة˘˘با˘˘صصإلا نأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،كلذ ن˘˘˘م

ىرجأا سسانو““ :فاصضأاو ،ةريطخ تصسيل

ىوتصسم ىلع ةطيصسب ةيحارج ةيلمع

زواجتل ةحارلل نآلا نكريصسو ،ةبكرلا

ي˘˘˘لود˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘يو ،““ة˘˘˘با˘˘˘˘صصإلا

يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘ق ة˘˘˘بر˘˘˘صض ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

ل˘ك˘صش ىل˘ع ه˘مد˘ق˘ت˘صسا يذ˘لا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا

م˘صسو˘م˘ل ي˘لا˘˘ط˘˘يإلا ي˘˘لو˘˘با˘˘ن ن˘˘م ةرا˘˘عا

.طقف دحاو
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ةحجان ةيحارج ةيلمعل عصضخ يرئازجلا يلودلا

بعقملا نع سانو بايغ ةرتف فشكي ارييف

دادزولب بابصش – وداراب كيتيلتا

 ةدايرلآ ىلع ظافحلآ ةمهم يف يبرايسسلآ

هل يلاملا معدلا ميدقتب دعو يلاولا

هسسيسسأاتل57 ىركذلاب لفتحي ةبانع ءآرمح يدان

فيطصس قافو – لئابقلا ةبيبصش

ديكأاتلل ةسصرف مامأآ فيطسسؤ كرآدتلل ””يرانكلآ””

 يرئازجلا صيمقلل ايمسر راوع رايتخا دكؤت ”سنارف تسيو“ ةلجم

ةيدولوملآ يبرآد
موي داحتلآؤ
لبقملآ ربوتكأآ21
 ةيليوج5 بعلم يف

ةركل ةفرت˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا ترر˘ق
نيب ريبكلا يمصصاعلا يبرادلا ةماقإا مدقلا
ةمصصاعلا داحتاو رئازجلا ةيدولوم نيراجلا

نا ا˘م˘ل˘ع ،يرا˘ج˘لا ر˘ه˘صشلا ن˘˘م21ـلا خيرا˘ت˘ب
ن˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘خأا˘˘ت˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

نأا˘ب ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م تن˘ل˘عأا د˘ق ة˘ط˘بار˘لا تنا˘˘كو
مل اهنكل ،ةيليوج5 بعلمب ماقتصس ةارابملا

دقو اذه ،سسمأا موي ةياغ ىلا خيراتلا ددحت
ةر˘ت˘ف ي˘ف ءا˘ق˘ل˘لا ة˘ج˘مر˘˘ب ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ترر˘˘ق
تقو يف هحارتقا مت املثم يلودلا فقوتلا
ريغ تقو يف ماقيصس ءاقللا نا ريغ ،قباصس
ماما ينطولا بختنملا ةارابم تقول فداصصم
يأا ،نيمويب كلذ لبق يرجتصس يتلا وغنوكلا

د˘جاو˘˘ت˘˘يو ،يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا ن˘˘م01 موي
ةمصصاعلا داحتاو رئازجلا ةيدولوم ناقيرفلا

ءاو˘صس ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘ي˘ع˘صص ىل˘ع لا˘ح ن˘صسحأا ي˘ف
داحتلا قلأات ثيح ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا وا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

تايراب˘م ي˘ف ا˘صضيأاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
ىلا اهلÓخ لهأات يتلا يقيرفا لاطبا ةطبار
ةبصسنلاب ءيصشلا سسفنو ،تاعومجملا يرود
ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ج ا˘˘م˘˘صسو˘˘م يدؤو˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘لا˘˘ت ع˘˘م ،نلا ة˘˘يا˘˘غ ىلا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
ىلا ا˘ه˘لÓ˘خ ل˘هأا˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا
ة˘˘يد˘˘˘نألا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘ع ا˘˘˘نود61 رود˘˘˘˘˘˘لا
هذه نم تيصصقا سسيتلا ىرخألا ةيرئازجلا
نأاب ئ˘ب˘ن˘ي ا˘م و˘هو ،ر˘ك˘ب˘م ل˘ك˘صشب ة˘صسفا˘ن˘م˘لا
تبصسلا موي نيقيرفلا نيب يمصصاعلا برادلا
ةرا˘ثلاو ق˘يو˘صشت˘لا ة˘يا˘غ نو˘ك˘ي˘صس ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

.ةوقلاو

±.hd«ó

ىقلتي يرون تيآآ
لؤألآ هؤؤاعدتسسآ

بـــــخــــتنملل
ةمهمؤ يبملؤألآ
هعانقإآ يف فافلآ

 ةبوعسص تدآدزآ



قيلعت نود ةروصص

رطقب ىؤقلا باعلأ’ ملاعلا ةلؤطب

wولخم قيفوت لطبلا عجّشت سيليبوم
ق˘ي˘فؤ˘ت ل˘ط˘ب˘لا ا˘ه˘ت˘مÓ˘ع ر˘ي˘ف˘سس ئ˘ن˘ه˘ت شسي˘ل˘ي˘بؤ˘˘م
م0051 قابسس يئاهنل هلهأات ةب˘سسا˘ن˘م˘ب ،ي˘فؤ˘ل˘خ˘م
نم ةيراجلا ىؤقلا باعلأ’ ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ن˘م
ةمسصاعلاب9102 ربؤ˘ت˘كأا60 ىلإا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس72

40 ةع˘م˘ج˘لا مؤ˘ي ه˘ل˘هأا˘ت د˘ع˘ب .ة˘حود˘لا ة˘ير˘ط˘ق˘لا

3 هردق تيقؤتب يئاهنلا فسصن قابسسلا يف ربؤتكأا

هلÓتحاو ةئملا نم ءزج96و  ةيناث63، قئاقد
ل˘ط˘˘ب˘˘لا ع˘˘فاد˘˘ي˘˘سس، قا˘˘ب˘˘سسلا ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا لÓ˘خ ي˘ب˘م˘لوأ’ا ه˘ب˘ق˘˘ل ىل˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘عا˘سسلا ىل˘ع ر˘بؤ˘˘ت˘˘كأا60 د˘˘حأ’ا مؤ˘˘ي رر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘˘ئاد˘˘ع˘˘لا ر˘˘با˘˘كأ’ ه˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب،04:71
يف ةيبهذلا ةيلاديملا بحاسص فده.شصاسصتخإ’ا

نيتيلاد˘ي˘م˘لا و2102 دا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا ي˘˘˘ف م0051
دايبملوأا يف م008و م0051 يف      نيتيسضفلا

0202 ةيبم˘لوأ’ا با˘ع˘لأ’ا ىلإا ل˘هأا˘ت˘لا ؤ˘ه6102

ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ط˘ب˘لا ع˘ج˘˘سشت شسي˘˘ل˘˘ي˘˘بؤ˘˘م.ؤ˘˘ي˘˘كؤ˘˘ط˘˘ب
.بابسشللو ةسضايرلل اهمعد ددجتو،
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°52ةبانع

°42 ةدكيكسس

°42شسارهأا قؤسس

°72ةملاق

.شسيراب يف رقتسسا يذلا ينيمخلا هللا ةيآا درطي قارعلا8791 -
.هيف لبقتسسي اباب لوأا نؤكيل شضيبأ’ا تيبلا يف لبقتسسي يناثلا شسلؤب انحؤي ابابلا9791 -

.ربؤتكأا برح ىركذ ةبسسانمب ماقملا يركسسعلا شضرعلا لÓخ تاداسسلا رؤنأا دمحم يرسصملا شسيئرلا لايتغا1891 -
.0991 توأا2 يف تأادب يتلا همزأÓل راركت يف تيؤكلا عم دودحلا ىلع ةيركسسعلا هتاؤق دسشحي قارعلا4991 -

.ةيبعسشلا تارهاظملا طغسض تحت ششتيفيسسؤليم نادؤبؤلسس ايبرسص شسيئر ةلاقتسسا0002 -

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441رفصص60 ـل قفاوملا -7975 ددعلا9102 ربوتكأا60 دحألا

45:40

71:21

63:51

70:81

13:91

مويلا اذهلثم يف ثدح
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ر˘ي˘ي˘سست˘لا مؤ˘ل˘عو ة˘يدا˘سصت˘ق’ا مؤ˘ل˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك تم˘˘ظ˘˘ن
ةبانعراتخم يجاب ةعماجب ةيداسصتق’ا مؤلعلا مسسقب
ىق˘ت˘ل˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ك ن˘˘ي˘˘مؤ˘˘ي راد˘˘م ىل˘˘عو تب˘˘سسلا شسما
لؤحتلاب يؤقاطلا لاقتن’ا ةرادإا لؤح يناثلا يلودلا

مادتسسم يؤقاط جذؤمن ىلإا بسضان يؤقاط جذؤمن نم
ةيلخ ناي˘ب بسسح ىق˘ت˘ل˘م˘لا اذ˘ه د˘ق˘ع حار˘ت˘قا ي˘تأا˘يو
تاناهرلا حرطل ة˘ح˘ئا˘سس ة˘سصر˘ف˘ك لا˘سصت’او مÓ˘ع’ا
اهتاسسا˘ك˘ع˘ناو يؤ˘قا˘ط˘لا لؤ˘ح˘ت˘لا ةرادا ا˘ه˘حر˘ط˘ت ي˘ت˘لا

اذ˘ه ءا˘ج د˘ق˘لو .ي˘لود˘لاو ي˘م˘˘ح˘˘م˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا ىا˘˘ع
قباسسلا يلودلا ىقتلمل˘ل ة˘ل˘م˘ك˘تو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ك ىق˘ت˘ل˘م˘لا

ع˘˘يؤ˘˘ن˘˘ت˘˘لاو حÓ˘˘سص’ا تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ““ ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا ة˘˘مزا لؤ˘˘ح
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ي لؤ˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ثي˘˘˘ح ،يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا
ة˘سصا˘خ يدا˘سصت˘ق’ا ع˘يؤ˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت تا˘ي˘ج˘ي˘تر˘ت˘سسا
ردسصمك ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘لا ىل˘ع ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا لود˘ل˘ل
كلذ ىلإا ةفاسضإ’اب رئازجلا اينيب نم يتلاو اهل ديحو

تا˘يا˘ج˘ت’ا ة˘نرا˘ق˘م ىلإا فد˘ه˘ي˘ل ىق˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘ج
ةيديمقتلا تاقاطلا لاجم يف ةيقيبطتلاو ةيرظنلا

يف تامؤكحلاو تامظنملا رود حيسضؤت و ةددجتملاو
ديسشرت و جاتن’ا ةيحان نم اهنم ةسصاخ ةقاطلا ةرادا
يف رامثتسس’ا هيجؤتو جاتن’ا فيلاكتو كÓهتسس’ا

ديدح˘ت و(ة˘ل˘يد˘ب˘لا ة˘قا˘ط˘لا) ة˘قا˘ط˘لا ن˘م عؤ˘ن˘لا اذ˘ه
يؤ˘قا˘ط˘لا لؤ˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لاو تا˘˘نا˘˘هر˘˘لا

لاجم يف ةثيدح˘لا تاد˘ج˘ت˘سسم˘لا ف˘سصو ه˘تا˘سسا˘ك˘ع˘ناو
عادب’ا ةيحان نم( ةدد˘ج˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ ة˘قا˘ط˘لا

ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ع˘م˘لاو تا˘بؤ˘ع˘سصلا د˘يد˘˘ح˘˘تو ( را˘˘ك˘˘ت˘˘ب’او
قؤسس ليمحت عم ايلبقتسسمو ايلاح لاجملا اذه هجاؤت
تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘قاو ل˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘تو ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
م˘هأا ا شضار˘ع˘ت˘سساوةدد˘ج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ةيديلقت˘لا ة˘قا˘ط˘لا ةرادا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ح˘جا˘ن˘لا لود˘لا

لوأ’ا رؤحملا  ىقتلملارواحم تنمسضتو .ةددجتملاو
تا˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا ) ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل ير˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘ط’ا ن˘˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘ي
رود ) يناثلا رؤحملاو(ةددجتملا تاقاطلا ،ةيديلقتلا
ةراداو ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف ة˘ي˘لود˘لا تا˘مؤ˘ك˘ح˘لاو تا˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا
رؤحملا .)و  فيلاكتلاو كÓهتسس’ا ،جاتن’ا( ةقاطلا
ةدد˘ج˘ت˘م˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘قا˘ط˘لا ة˘˘قÓ˘˘ع ) ثلا˘˘ث˘˘لا

لؤح عبارلا رؤحملاو (ةئيبلاو ةمادتسسملا ةيمنتلاب
تاقاطلا ىلإاةيرؤفح’ا تاقاطلا نم لؤحتلا تاناهر
ايمحم يؤقاطلا لؤحتلا تاسساكعنا )شسماخلا رؤحملاو
( ةقاطلا قؤسس) يف لثمتي شسداسسلا رؤحملاو ايلودو
رؤحملا) اما ةيلبقتسسملاو ةيلاحلا تاريغتلا ثيح نم
رؤ˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا و ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا )ع˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
رؤحملا وةقاطلا لاجم يف راكتب’او عادب’ا)نماثلا
ةيديلقتلا ةقاطلا لاجم يف رئازجلا ةبرجت )عسساتلا

ناك اذإا هناف ىقتلملا ةجابيد بسسحو .( ةددجتملاو
كÓ˘ه˘ت˘سساو ع˘يزؤ˘ت ،ل˘ق˘ن ،جا˘ت˘نا ة˘م˘ظ˘نا ن˘م لؤ˘ح˘˘ت˘˘لا
ةمظنا ىلإا ةيديلقتلا تاقاط˘لا ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ة˘قا˘ط˘ل˘ل

مهأا دحأا لثم دق ةئيبلل ةقيدسصو ةمادتسسÓل ةلباق
نم مغرلابو ةثلا˘ث˘لا ة˘ي˘ف˘ل’ا تز˘ي˘م ي˘ت˘لا تارؤ˘ط˘ت˘لا

و ةدحتملا مم’ا ت’اكو( ةيلودلا تاسسسسؤؤملا تاؤعد
ةئيبلا ةيام˘ح تا˘ي˘ع˘م˘جو ة˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘لود˘لا ة˘لا˘كؤ˘لا

يتلا (ةيؤيجلاو ةيلودلاو ةينطؤلا ةيمنتلا ت’اكوو
لؤ˘ح تا˘˘با˘˘ط˘˘خو ة˘˘برا˘˘ق˘˘ت˘˘م تا˘˘حور˘˘طا ىل˘˘ع مؤ˘˘ق˘˘ت
ىلع ةظفاحملا مؤهفم ىلع زكترت يؤقاطلا لؤحتلا
شسؤ˘م˘ل˘م˘لا ع˘قاؤ˘لا نإا˘ف ة˘ي˘لؤ˘م˘سشلا˘˘ب م˘˘سست˘˘تو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ي˘ف ن˘يا˘ب˘ت ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي يؤ˘˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا برا˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ءاؤسس ةيناديم˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘لاو ة˘ير˘ظ˘ن˘لا تا˘حور˘ط˘لا

وأا فيلاكتلاب وا قاؤسسأ’اب وا تاسسايسسلاب رم’ا قلعت
رئازجلا ةلاحل ةبسسنلابو .طبسضلا تايلآاو تاسسسسؤؤمب
لاقتن’ا ايرهؤج ينعت يؤقاطلا لاقتن’ا ةرادا نإاف
ل˘˘با˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ يد˘˘ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت بسضا˘˘˘ن يؤ˘˘˘قا˘˘˘ط جذؤ˘˘˘م˘˘˘ن ن˘˘˘م
ثيح ن˘م جرا˘خ˘لا ىلا ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا˘ب م˘سست˘يو ة˘ماد˘ت˘سسÓ˘ل
˘˘مد˘˘عو را˘˘ع˘˘سس’ا ي˘˘ف بل˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘بو قاؤ˘˘سس’او د˘˘ئاؤ˘˘˘ع˘˘˘لا
ةيلورتبلا ةمزآÓل ةيبلسسلا را˘ث’ا ة˘ي˘جاؤ˘مو ،ن˘ي˘ق˘ي˘لا
ىلع ةردقلا مدع(تا˘عؤ˘فد˘م˘لا ناز˘ي˘م ىل˘ع ة˘ي˘لا˘ح˘لا
ةنزاؤم ىلعو (تاطايتح’ا لكآاتو زجعلا يف مكحتلا
ؤمنلا ت’دعم يف عجارت نم كلذ نم جتن امو ةلودلا
ةلاطبلا ديازتو ةيؤمنتلا عيراسشملا رثعت يداسصتق’ا
ر˘فؤ˘ت˘ت ا˘م˘ل ار˘ظ˘ن كلذو ماد˘ت˘سسم يؤ˘قا˘ط جذؤ˘˘م˘˘ن ىلإا

ةر˘فاو ة˘ل˘يد˘ب ة˘يؤ˘قا˘ط تا˘نا˘ك˘ما ن˘ما ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ي˘ل˘˘ع
ةفيظنلا تاقاطلل تاجايتح’ا ديازت ىلإا ةفاسضإ’اب

.ةددجتملا يلودلاو يلحملا نييؤتسسملا ىلع
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˘˘˘مأا ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ل˘˘˘˘سصاؤ˘˘˘˘ت

يف ةي˘طر˘سشلا ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘قاؤ˘ب˘لا

يرسضحلا مار˘ج’ا ة˘برا˘ح˘م لا˘ج˘م

و ن˘˘كا˘˘مأ’ا فاد˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م

تر˘˘ف˘˘سسا ، ة˘˘˘هؤ˘˘˘ب˘˘˘سشم˘˘˘لا ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا

ا˘ه˘ت˘ن˘سش ي˘ت˘لا ة˘م˘هاد˘م˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع

˘˘ما ن˘˘˘ما ح˘˘˘لا˘˘˘سصم  شسما لوا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل

ف˘ي˘قؤ˘ت ن˘ع ة˘ن˘ير˘ي˘ك˘˘ف ي˘˘قاؤ˘˘ب˘˘لا

نم ة˘ي˘م˘ك ىل˘ع نازؤ˘ح˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش
ي˘˘ف ترد˘˘ق ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤؤ˘˘م˘˘لا

عؤ˘˘˘ن ن˘˘˘م شصر˘˘˘˘ق26 ـب ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م
تاردخملا نم ةيمك و نيلاباغيرب
غلابم ىلا ة˘فا˘سضإا ج˘يور˘ت˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م
امهيف هبتسشملا ةزؤحب تناك ةيلام
ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت
لا˘˘˘سصت’ا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بسسحو
ما ةي’و ن˘ما˘ب ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نا˘˘˘ف  ي˘˘˘قاؤ˘˘˘ب˘˘˘لا

تن˘ك˘م د˘ق ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ة˘˘ي˘˘طر˘˘سشلا

ر˘˘خآا شصخ˘˘˘سش ف˘˘˘ي˘˘˘قؤ˘˘˘ت ن˘˘˘م ا˘˘˘سضيأا

تارد˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ه˘˘تزؤ˘˘ح˘˘ب

تافلم زاجنا متيل ، جيورتلل ةدعم

نع مهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘سض ة˘ي˘ئاز˘ج

تار˘ثؤؤ˘م˘لا ج˘يور˘ت و ةزا˘ي˘ح مر˘˘ج

ىلع اؤليحا.تاردخملا و ةيلقعلا

يتلا ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا

.مهرما يف تلسصف

رييسستلا مؤلعو ةيداسصتق’ا مؤلعلا ةيلك ميظنت نم

لاقتنلا ةرادإا لوح يناثلا يلودلا ىقتلملا
ةبانع ةعماجب يوقاطلا

ةنيريكفو يقاؤبلا مأا نمأا حلاسصمل تامهادم رثإا / يقاؤبلا مأا

مهتزوحب سصاخضشأا ةثÓث فيقوت
ةضسولهملا سصارقألاو تاردخملا نم ةيمك
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شضر˘ع˘م““ تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف شسمأا تح˘˘ت˘˘ت˘˘فا
““ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘ح -با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا

ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ة˘ب˘ت˘ك˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘سسؤ˘˘ب تا˘˘كر˘˘ب نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘سس

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ه˘˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘ن يذ˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
ةبت˘ك˘م˘لاو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’ؤ˘ل ة˘فا˘ق˘ث˘لا
،ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘˘لا

ةرهاظتلا هذه تايلاعف لسصاؤتتسسو
،يراجلا ربؤتكأا02 مؤي ةياغ ىلإا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا لوأ’ا مؤ˘˘˘ي˘˘˘لا فر˘˘˘عو
ةيجؤغاديبلاو ةيفاقثلا تاطاسشنلا
ا˘ن˘لا˘ف˘طأا““ ة˘سشرو د˘˘عؤ˘˘م˘˘لا نا˘˘ك ن˘˘يأا

ة˘سصق ي˘ف ي˘تاؤ˘ك˘ح˘لا““ ،““ا˘ن˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم
تا˘˘˘طا˘˘˘سشن ،““ق˘˘˘م˘˘˘حأ’ا رؤ˘˘˘ف˘˘˘سصع˘˘˘˘لا““

ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ع˘˘م م˘˘سسرو ة˘˘ي˘˘جؤ˘˘غاد˘˘ي˘˘ب
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مؤ˘˘ي ا˘˘مأا ،““ة˘˘ي˘˘ظ˘˘حا˘˘ج˘˘˘لا““

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا““ ة˘˘˘فا˘˘˘سضت˘˘˘سسا م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سسف
““ن˘ي˘قؤ˘ف˘ت˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘˘لا

ة˘˘ي˘˘جؤ˘˘˘غاد˘˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
نؤ˘ك˘ي˘سسو ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع ط˘˘ير˘˘سش شضر˘˘عو
21 تبسسلا مؤي دعؤم ىلع رؤهمجلا

ملع يف ةيطيسشنت ةسشرو عم ربؤتكأا
NOIRO““ يكلف˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م كل˘ف˘لا

BULC““ هللا اطع رؤتكدلا مدقيسسو
تا˘ير˘ظ˘˘ن˘˘لا““ لؤ˘˘ح ةر˘˘سضا˘˘ح˘˘م ا˘˘سضر
مؤي امأا ،يكلفلا يدانلا عم ““ةيكلفلا
فيسضتسسيسسف ربؤت˘كأا51 ءاثÓثلا
˘˘˘مأا ة˘˘˘سشئا˘˘˘ع ة˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘م شضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يتاؤكحلا ةسصق ميدقتو ،نينمؤؤملا
مليف شضرعيسسو ،““دادبتسس’ا اذامل““

ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘سشروو ““با˘ت˘ك˘لا م˘لا˘˘ع““
،ة˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سشلا ة˘˘˘عؤ˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا لؤ˘˘˘˘ح
91 تبسسلا مؤ˘ي رؤ˘ه˘م˘ج˘لا ع˘با˘ت˘ي˘سسو

ةيئورقملا لؤ˘ح ةر˘سضا˘ح˘م ر˘بؤ˘ت˘كأا
ة˘با˘ن˘ع ءا˘ن˘بأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ط˘ي˘سشن˘ت ن˘م
ةرهاظتلا هذه متتختسسو ةيفاقثلا

ع˘م ر˘بؤ˘˘ت˘˘كأا22 ءا˘ثÓ˘ث˘˘لا مؤ˘˘ي
““يملا˘سس ي˘ن˘ي˘ثأا““ ة˘سسرد˘م ة˘فا˘سضت˘سسا

لؤ˘ح ة˘ي˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ة˘˘سشرو م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
،ةرح ةءارقو ةيسسمسشلا ةعؤمجملا

قئادح -باتك˘لا شضر˘ع˘م““ نؤ˘ك˘ي˘سسو
ةزيمملا تاطاسشنلاب يرث ““ةفرعملا

ه˘ترا˘يز˘ب ه˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا بج˘˘ي ا˘˘م ؤ˘˘هو
ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ف˘م نؤ˘ك˘ي˘سس ه˘˘نأا ة˘˘سصا˘˘خ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لاو لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل
.راؤطأ’ا

تاكرب ناميلسس ةيمؤمعلا ةعلاطملل ةيسسيئرلا ةبتكملاب

ةبانعب ““ةفرعملا قئادح -باتكلا سضرعم““ حاتتفا

        شضيبأا  حÓسسب ةنعط  ىقلت  ةيحسضلا  /فراطلا

سسابضسبلاب دارم فاك يحب لتق ةميرجب يهتنت مدق ةرك ةارابم
حار لتق  ةميرج عقو ىلع فراطلا ةي’ؤب شسابسسبلا ةيدلبل عباتلا  دارم فاك يح شسمأا لوأا ءاسسم زتهإا

نطقي رخآا قهارم فرط  نم شضيبأا حÓسسب ةنعط ىقلت  دعب  كلذو ،ةنسس61 هرمع زواجتي مل قهارم اهتيحسض
هنأا ةعاسس رخآا رداسصم هتلقنام ىلإا ادانتسسا ةثداحلا  ليسصافت .ةايحلا  هتقرافمل  ةيفاك  تناك يحلا شسفنب
،راجسش ىلإا لؤحت ام  ناعرسس ““اجيب““دارم فاك يحب مدق ةرك ةارابم يف لؤتقملاو لتاقلا  نيب فÓخ بسشن
ىهتنا يذلاو، امهنيب  فÓخلا ددجتو ريسصق تقو ’إا يسضمي مل نكل ،هليبسس ىلإا امهنم لك  بهذ هسضف دعبو
ةيبطلا ت’اجعتسس’ا  ىلإا ةعرسسلا حانج ىلع اهدعب لقنيل ،شضيبأا حÓسسب ةنعط رخآÓل امهادحإا هيجؤتب
نأا رداسصملا تاذ تفاسضأاو اذه ،ةغلابلا  هتباسصإاب ارثأاتم ةايحلا قراف نيأا قبسسأ’ا تناك ةينملا نكل شسابسسبلاب
ايميلقإا  ةسصتخملا  ةينمأ’ا حلاسصملا اهتهج  نم ةنسس61 يلاؤح رمعلا نم غلابلا ““آا،ع““ؤعدملاب قلعتي  رمأ’ا

    .اهل ةيدؤؤملا بابسسأ’او  اهتاسسبÓم ةفرعمل  ةثداحلا  يف قيقحت  تحتف
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ةملاقب طابضص جربب  ءام ةكرب لخاد لفط كÓه
عمجم لخاد ريغسص لفط قرغ ةثداح ربخ عقو ىلع ،شسما لوا ءاسسم ،ةملاقب  طابسص جرب  ةيدلب ناكسس زتها

لؤسصو دعب ، يتانزلا يداؤب ةيؤناثلا ةدحؤلل ةعباتلا ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت ثيح ،هتؤم و يئام
رؤسشاع نب جرب ةتسشمب ،ةيئام ة˘كر˘ب ل˘خاد ر˘ي˘غ˘سص ل˘ف˘ط قر˘غ˘ب د˘ي˘ف˘ي ،ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م فر˘ط ن˘م ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا ءاد˘ن
مت ةريبك تادؤهجم دعب و ،ثداحلا ناكم ىلا ةيندملا ةيامحلا دارفا لقنت رؤفلا ىلع ،طابسص جرب ةيدلبب
ةحلسصم ىلا هتثج لقن متيل ،ةنسس31 رمعلا نم غلابلا (شش ن) ؤعدملاب رم’ا قلعتي و ،ةيحسضلا ةثج لاسشتنا

بابسسا ةفرعمل ةيراج تاقيقحتلا لازت ’ اميف،يتانزلا يداؤب رداقلا دبع ريم’ا ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح
..ةقطنملا ناكسس ىدل ىيسس’ا و نزحلا نم ريثكلا فلخ يذلا ،ميل’ا ثداحلا اذه عؤقو
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نوقعلا رامع دهاجملا روزي ةنتاب يلاو
ةيحضص ةكعول هضضرعت دعب

دجاؤتملا هتيب يف ،““نؤقعلا رامع““ رامعريبكلا دهاجملا ةدايعب يدمحم ديرف ةنتاب ةي’و يلاو ارخؤؤم ماق
يلاؤل ةيرؤثلا ةرسس’ا اهتنمث ةردابم يفو ،ششارفلا هتمزلأا ةيحسص ةكعؤل هسضرعت دعب كلذو ،ةنتاب ةنيدم طسسؤب
نؤقعلا رامع دهاجملا دعيو اذه ،ةديجملا ةرؤثلا نابا لاظنلا زؤمر دح’ ةتافتلا اذكه لثم اؤنسسحتسساو ،ةي’ؤلا

ابئانو ينطؤلا ريرحتلا ششيج طباسضك ةيريرحتلا ةرؤثلا يف بسصانم ةدع دلقت5291 ربؤتكا11 ديلاؤم نم
.لÓقتسسإ’ا ةيادب ةنتاب ةي’ؤب نيدهاجملا لوؤؤسسم ناك امك ،شسيرأا ةيناثلا ةيحانلاب ةرواؤن دمحأا ديقعلل
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ةدكيكضسب يلافب لزنم رايهنإا يف حيرج
يلع يحب طبسضلاب و اقباسس ؤميراد ةمورك يدامح ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا يدؤمح ششورمحب لزنم فقسس  شسمأا ءاسسم راهنإا

نم غلبي عيسضر اجن اميف ةرؤطخلا ةتوافتم حورج شصخسش حرج  رايهن’ا فلخ و نيحÓفلا يح لباقم نكسسم41 ناغط
ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحؤلل ةعباتلا  ةيندملا ةيامحلا حلاسصم اهرثإا ىلع تلخدت دق و ، ةبؤجعأاب هتدلاوو رهسشأا8 رمعلا

ì.HƒOjæÉQ.تافاعسس’ا يقلتل ىفسشتسسملا ىلإا باسصملا لقنب تماق نيأا يدؤمح ششورمحب ةيندملا
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