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كؤنبلل ةينهملا ةيعمجلا عمتجت
لشصفلل ادغ ةيلا˘م˘لا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لاو
يتلا ةيئاشضقلا تاعباتملا فلم يف
ع˘يرا˘ششم˘لا يوذ با˘˘ب˘˘ششلا ق˘˘حل˘˘ت
ت’اكؤلا فلتخم لبق نم ةلؤمملا
ىلع بابششلا ليغششت معدل ةينطؤلا

نيذلاو (ماجنأا، كانك، جاشسنوا) رارغ
عيم˘ج ي˘ف ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا كؤ˘ن˘ب˘لا تنا˘ك
مهنأا˘ششب تع˘فر د˘ق ن˘طؤ˘لا تا˘ي’و
ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ىوا˘˘عد
مدع دعب مهداتع زجحل ةشصتخملا
ءا˘ف˘يإ’ا ن˘ع با˘˘ب˘˘ششلا ء’ؤؤ˘˘ه ةرد˘˘ق
سضورقلا طاشسقأا ديدشستو مهدؤعؤب
بشسحو. مهقتاع ىلع يتلا ةيلاملا

يلثمم نإاف سسمأا (ةعلطم) رداشصم
نيرشضاح اؤنؤكيشس بابششلا ء’ؤؤه
هيلإا تعد يذلا عامتج’ا اذه يف
كؤ˘ن˘ب˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

رارق ليعفتل ةيلا˘م˘لا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لاو
د˘ي˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ب ي˘˘شضا˘˘ق˘˘لا ة˘˘مؤ˘˘كح˘˘لا
بابشش دشض ةي˘ئا˘شضق˘لا تا˘ع˘با˘ت˘م˘لا
ر˘يزؤ˘لا ة˘˘مؤ˘˘كح تنا˘˘كو .جا˘˘شسنوأا
نع تنلعأا «يودب نيدلا رؤن» لوأ’ا
تاع˘با˘ت˘م˘لا ل˘كل ا˘ت˘قؤؤ˘م د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا
دا˘˘˘ت˘˘˘ع ةردا˘˘˘شصمو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا
ةديفتشسملا ةرغ˘شصم˘لا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا

كانك ،ماجنؤل ،جاشسنوأا ) سضورق نم
ليغششتلاو لمعلا ريزو هتهج نمو.(
نا˘˘شسح» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا نا˘˘م˘˘شضلاو
قباشس اتقو يف فششك » ماده يناجيت

ل˘كل تقؤؤ˘م˘لا د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا رار˘ق ن˘˘ع
ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا تا˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةلاكؤلا سضور˘ق ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا
» بابششلا ليغششتو معدل ةينطؤلا
» رغشصملا سضرقلا ةلاكوو » جاشسنوأا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘يو .» كا˘˘ن˘˘ك
ع˘يرا˘ششم˘لا هذ˘ه ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا
تارقم مامأا تاجاجتحا ةدع اؤمظن
ي˘ف عرا˘ششل˘ل اؤ˘˘جر˘˘خو ت’ا˘˘كؤ˘˘لا
فقؤب ةبلاطملل تاي’ؤلا نم ديدعلا
نؤيدلا حشسمو ةيئاشضقلا تاعباتملا
لباقملا يف ي˘ئا˘ه˘نو ل˘ما˘ك ل˘كششب
تايعمجلاو تام˘ظ˘ن˘م˘لا نإا˘ف كلذ˘ل
نم نيديفتشسملل ةلثم˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا
ةيليغششتلا ت’اكؤلا ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘عد
لك يف بابششلل ةلودلا اهترقأا يتلا

ةرورشض ىلع ديكأاتلا تددج ةبشسانم

ةذختملا ةيئاشضقلا تاعباتملا فاقيإا

نع لشضف بابششلا ء’ؤؤه قح يف

اهنأاشش نم كؤنبلل ةيلمع يأا ديمجت

ةرغشصملا تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا دا˘ت˘ع ز˘ج˘ح

تتابو ةيلا˘م ل˘كا˘ششم ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا

قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو .سسل˘˘فإ’ا˘˘ب ةدد˘˘ه˘˘˘م

نع اشضيأا ةمؤكحلا تفششك لشصتم

نم رثكأا سصيشصختب قلعتي رخآا ءارجإا

ءا˘ي˘حأ’ا ي˘ف ةرا˘ج˘ت ل˘ح˘م ف’آا3

ءاششنإا ررقتو بابششلا ةدئافل ةينكشسلا

بابششلا ةدئافل ايجؤلؤنكت قطانم3

ءاششنإاو ةئششانلا تاكرششلا باحشصأا

تا˘كر˘ششلا م˘عد˘ل ي˘ن˘طو قود˘ن˘شص

. ةئششانلا
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نايب يف سسمأا ةاشضقلا ةباقن تعدو
ءادتبا يئاشضقلا لمعلا فيقؤت ىلإا اهل
ديمجتب كلذك تبلاط امك.مؤيلا نم
اهيلع قداشص يتلا ةيؤنشسلا ةكرحلا
سسمأا لوأا ءاشضقلل ىلعأ’ا سسلجملا

’و ة˘˘ف˘˘ح˘˘ج˘˘م ا˘˘ه˘˘نأا تلا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لاو
مت نأاو قبشس يتلا بلاطملل بيجتشست
ةباقن تدقتناو.لدعلا ةرازؤل اهعفر
هتمشسأا ام ةد˘ششب ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘شضق˘لا
ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو تازواجتب
سسل˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع ي˘تا˘م˘غز م˘شسا˘ق˘ل˘˘ب
˘مر˘ه ل˘ث˘م˘ي يذ˘لا ءا˘شضق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا
درفتلاو ةيئاشضقلا ةطلشسلا ةيللقتشسا
يف ةاشضقلل ةيؤنشسلا ةكرحلا دادعإاب

42 مؤي نأا ةرب˘ت˘ع˘م ،ة˘ق˘ل˘غ˘م فر˘غ

ه˘فد˘ه ادؤ˘شسأا ا˘مؤ˘ي بت˘ع˘˘ي ر˘˘بؤ˘˘ت˘˘كأا
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ل˘كا˘˘ي˘˘ه بر˘˘شض
يثلث نم رثكأا لقن للخ نم ةاشضقلل
اهباتكو ي˘ن˘طؤ˘لا ا˘ه˘شسل˘ج˘م ءا˘شضعأا
ةيعرششب نؤعتمتي نيذلا نييذيفنتلا
امك.ةشصؤقنم ريغ ةل˘ما˘ك ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا

تليؤحتلا ةكر˘ح ة˘با˘ق˘ن˘لا تف˘شصو

ىلعأ’ا سسلجملا اهيلع قداشص يتلا
تلا˘ط ي˘ت˘لا ةرز˘ج˘˘م˘˘لاـب ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل
ةيلمع نأا ةشصاخ.مهتلئاعو ةاشضقلا
ر˘ي˘غو ة˘˘ي˘˘ئاؤ˘˘ششع تنا˘˘ك ر˘˘يود˘˘ت˘˘لا

قح ىلع سسودلا كلذب متيل.ةشسوردم
ؤهو ايعامتجا رارقتشس’ا يف ةاشضقلا
رؤ˘ت˘شسد˘لا م˘ه˘ل ه˘ل˘ف˘كي يذ˘لا ق˘ح˘لا
داؤ˘م˘لا بجؤ˘م˘ب كلذ˘كو.ير˘ئاز˘ج˘لا

يشساشسأ’ا نؤناقلا نم86 و62
ةلشسلشس ىلإا فاشضي ام ؤهو ،ءاشضقلل
اينهم لشصأا اهنؤناعي يتلا لكاششملا

نع ةباقنلا ترب˘ع ا˘م˘ك.ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو
باؤبأ’ ةرازؤلا قلغإا نم اهشضاعتما
سسلج˘م˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا.راؤ˘ح˘لا
ى˘لإا ةدؤ˘ع˘لا ى˘لإا ر˘ط˘شضي ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا

ررقت نيأا ،اهتدعاقو ة˘با˘ق˘ن˘لا ل˘كا˘ي˘ه
ىلإا هتمرب يئاشضقلا لمعلا فيقؤت

ةلثمتملا بلاطملل ةبا˘ج˘ت˘شس’ا ة˘يا˘غ
ة˘˘ع˘˘جار˘˘م ي˘˘ف ارؤ˘˘ف عور˘˘ششلا ي˘˘˘ف
يتلا ةيلا˘ح˘لا ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا سصؤ˘شصن˘لا
ىلع ةيذيفنتلا ةطلشسلا ةنميه سسركت
جئات˘ن د˘ي˘م˘ج˘ت.ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا
ةدا˘عإا ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘يؤ˘ن˘شسلا ة˘كر˘˘ح˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘نؤ˘˘˘نا˘˘˘ق ةرؤ˘˘˘شصب ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘شسارد

سسل˘ج˘م˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ي˘عؤ˘شضؤ˘مو
ه˘عا˘جر˘ت˘شسا د˘ع˘ب ءا˘شضق˘ل˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا

ريغ ةل˘ما˘ك ة˘بؤ˘ل˘شسم˘لا ه˘تا˘ي˘حل˘شص
ةينطؤلا ةباقنلا كار˘ششإا˘بو ة˘شصؤ˘ق˘ن˘م
بلاط˘م˘لا ي˘ف ل˘شصف˘لا ع˘م.ةا˘شضق˘ل˘ل
قبشس يت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

12و ناؤ˘˘ج62 يمؤي ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت

.ةيراجلا ةنشسلا نم ربمتبشس

ف˘ي˘ل˘كت م˘ت ه˘نأا نا˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘شضأاو
ةباق˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لا سسل˘ج˘م˘لا ءا˘شضعأا
ذيف˘ن˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ةا˘شضق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا

ىؤتشسم ىلع نايبلا اذه تايشضتقم
غلبإا عم.ةيئاشضقلا تاهجلا فلتخم
سصخي رؤطت لكب يذيفنتلا بتكملا
يف تارؤ˘ط˘ت˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘ت.ة˘ي˘شضق˘لا
ريزو هشسأارت يذلا عامتج’ا باقعأا
يتامغز مشساقلب ماتخأ’ا ظفاح ,لدعلا
لاغششأاب قلعتملاو يشضاملا سسيمخلا
ى˘ل˘عأ’ا سسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘يدا˘ع˘لا ةرود˘˘لا
ىلع ةقداشصملا تمت ثيح,ءاشضقلل
ةاشضقلل ة˘يؤ˘ن˘شسلا ة˘كر˘ح˘لا عور˘ششم

8992 سسمي هنأا يتامغز لاق يذلا

هللخ يتامغز حر˘ت˘قا ثي˘ح,ا˘ي˘شضا˘ق

عم هل ءاقل لوأا يف عورششملل هشضرع
اريزو هبيشصنت ذنم سسلجملا ءاشضعأا
اهفشصو يتلا ةاشضقلل ةكرح ,لدعلل
يف ’و اهمجح يف ةفؤلأام ريغ اهنأاب

ىلع تينب اهنأا ىلع اددششم.اهتعيبط
افل˘شس ةدد˘ح˘م ة˘ي˘عؤ˘شضؤ˘م ر˘ي˘يا˘ع˘م
نم ةدمتشسم ي˘هو ع˘ي˘م˘ج˘لا تل˘م˘شش
عقاؤل نيتقيقد سصحفو قيقدت ةيلمع
عاطقلا يف ةيرششبلا دراؤملا رييشست
ن˘م ه˘تزر˘فأا ا˘مو ن˘مز˘لا ن˘م دؤ˘ق˘ع˘˘ل
ر˘ي˘ث˘ي ا˘ه˘˘شضع˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ششم ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م
م˘ت ه˘نأا كلذ˘ك د˘كأا ا˘م˘ك.زاز˘ئ˘م˘˘شش’ا
مارت˘ح’ا ع˘م ة˘كر˘ح˘لا هذ˘ه˘ل داد˘عإ’ا
ةاعارم تمت ذإا نؤناقلا ماكحأ’ ماتلا

ةينهملا مهتءافكو نيينعملا تابلط
,ةيحشصلا بابشسأ’او ةيلئاعلا مهتلاحو
ةقلعتملا تارابت˘ع’ا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب

.ةحلشصملا ةرورشضب

عراؤشش تدهشش دقف طقف ريكذتلل
ن˘طؤ˘لا ة˘ي’و سضع˘بو ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

ةبج˘لا با˘ح˘شصأ’ ةد˘ششا˘ح تار˘ي˘شسم
ن˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا جر˘˘خ ثي˘˘ح,ءادؤ˘˘شسلا
ةلود ءاشسرإاب ةب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ما˘ح˘م˘لا
.ءاشضقلا ةيللقتشساو نؤناقلا
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م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا أاد˘ب˘ت
تافلم ةجلاعم ي˘ف مؤ˘ي˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ةيئاهنلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا نل˘عإاو ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لا
قابشسلا نؤشضؤخيشس نيذلا نيحششرملل
ةيلمع سسمأا تدهشش امدعب يباختن’ا
تا˘جر˘خ ح˘ششر˘ت˘˘لا تارا˘˘م˘˘ت˘˘شسا عاد˘˘يإا

نمشض نم ابغار32ـلا نم ددعل ةبيرغ

دق اؤنؤكي نأا نود اؤمدقت ثيح541 ,
تاباتتك’ا نم بؤلطملا ددعلا اؤعمج

فلأا05ـب ةرد˘ق˘م˘لاو ة˘˘بؤ˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا
تاري˘ما˘ك ما˘مأا هرؤ˘ه˘ظ ىد˘لو .ع˘ي˘قؤ˘ت
دبع ،حششرتلا يف بغارلا لاق نؤيزفلتلا
دنج هشسفن ربتعي هنإا ،تاريبه قازرلا

ىفؤتشسا هنأا حرشصو .نطؤلا دؤنج نم
،ةطلشسلل ىقبي رارقلا نأاو طورششلا لك
ىلإا مدق امل طورششلا هئافيتشسا ’ؤلو
ا˘ه˘ب˘ي˘غ ي˘ت˘لا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘كل .ر˘˘ق˘˘م˘˘لا
تارامتشسا ةطلشسلل مدق هنا ثدحتملا
بزح سسيئر اشضيأا هلعف ام ؤهو ةغراف

،دود˘غز ي˘ل˘˘ع ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

نم .ةغراف ةرامتشسا فلأا15 هميدقتب

ح˘˘ششر˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف بغار˘˘لا ر˘˘كذ ه˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج

نب يل˘ع،9102 ربمشسيد تاي˘شسا˘ئر˘ل

هحششرت ىلإا تدأا يتلا بابشسأ’ا ،سسيلف

اهدقع عمزملا ةي˘شسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نل˘ل

سسيلف نب لاقو9102. ربمشسيد21

يف لخد دلبلاف ،بابشسأا ةدعل تحششرت»

غل˘ب ا˘م˘ه˘م ،ا˘ه˘فا˘ق˘يإا بج˘ي ة˘مزأا ة˘ماود

 .«دهجلا

نأا سسيلف نب راششأاف ،يناثلا ببشسلا امأا

لقأ’ا قيرط˘لا ؤ˘ه ،تا˘ي˘شسا˘ئر˘لا ق˘ير˘ط

ة˘ماود˘لا هذ˘ه فا˘˘ق˘˘يإ’ ’ؤ˘˘طو ة˘˘ق˘˘ششم

،ثلاثلا ببشسلا نعو .«ةمزأ’ا فاقيإاو

تمت نإا تايشسائرلا نأا سسيلف نب ركذ

ىلع ةرداق يهف ،ةبؤلطملا فورظلا يف

رييغتلا قيقحتو ةفاشضم ةميقب يتأات نأا

ةمزأ’ا نم ،سسيلف نب رذحو .دؤششنملا

ةفاك ىلع رئازجلا اهششيعت يتلا ةداحلا

تاب ،يشسايشسلا قششلا يفف ،ةدعشصأ’ا

سسمأا ي˘ف د˘ل˘ب˘لا
ّ

ةشسشسؤؤ˘م ى˘لا ة˘جا˘ح˘لا 
،سسيلف نب لاقف ،ايداشصتقا امأا .ةيعرشش
رئازجلل يرامثتشس’او يراجتلا ؤجلا نإا

،حاي˘تر’او نا˘ن˘ئ˘م˘ط’ا ى˘ل˘ع ثع˘ب˘ي ’
عا˘˘˘˘˘˘شضوأ’ا يدر˘˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘˘ع كي˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘ن
بز˘ح سسي˘ئر فا˘˘شضأاو .ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

اهرهشش ةمزأ’ا تلخد» تايرحلا عئلط
دمأا لؤط نم ترذح دق تنكو ،عشساتلا
ل˘شصح ا˘م اذ˘هو ،ة˘ي˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا

ناحتما عم ةهجاؤم يف دلبلا حبشصأاو

 .«سصيؤع

يتين تدكأا مؤيلا» سسيلف نب دروأاو
ملو ةمداقلا تايشسائرلا يف ةكراششملا
ع˘شضؤ˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ن˘ي˘ه˘لا رار˘˘ق˘˘لا˘˘ب ن˘˘كي
يفو .«رئازجلا هششيعت يذلا بيشصعلا
ةمؤكحلا سسيئر اشضيأا نيبغارلا ةمئاق
مدق يذلا نؤبت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ق˘ب˘شسأ’ا

021 نم رثكأا عمج امدعب هحششرت فلم

لاقو ،نيبخانلا نم باتتكاو عيقؤت فلأا
سسيئر ى˘لإا ه˘ف˘ل˘م م˘ي˘ل˘شست بق˘ع ،نؤ˘ب˘ت
تاباختنلل ةلقتشسملا ةينطؤلا ةطلشسلا

تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا نإا ل˘ئا˘ق ،ي˘فر˘شش د˘م˘ح˘˘م
يرج˘ت تا˘با˘خ˘ت˘نا لوأا ي˘ه» ة˘ي˘شسا˘ئر˘لا
فارششإا تحتو ةيلخادلا ةرازو نع اديعب
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم ،«ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘شسم ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه
يه» ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ي˘شسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
كار˘ح˘لا بلا˘ط˘م˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا
ةعباشسلا ن˘ي˘تدا˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ي˘ب˘ع˘ششلا

ناشصنت نيتللا ،رؤتشسدلا نم ةنماثلاو
نؤبت لواحو .«ةيبعششلا ةدايشسلا ىلع
اياقب نع حششرمك هترؤشص نم لشصنتلا
اشسيئر ناك هنأا ةشصاخ ،قباشسلا ماظنلا
،طقف نيتنشس لبق ةقيل˘ف˘تؤ˘ب ة˘مؤ˘كح˘ل

فشص يف هشسفن عشضوو،7102 ماع
هشضفر نلعأاو ،«ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا را˘ي˘ت˘لا»
،دلبلا يف ةيلاقتنا ةلحرم ءدب حرتقم
د˘شضو ن˘ي˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ن˘م ا˘˘نأا» لا˘˘قو
ة˘بر˘ج˘ت رار˘كتو ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا
،«تاؤنشسل تد˘ت˘ما ي˘ت˘لا تا˘ن˘ي˘ع˘شست˘لا

ة˘ل˘م˘ح˘لا ي˘ف ا˘مؤ˘ي02 نأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘عاو
يباختن’ا جمانرب˘لا حر˘ششل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
نيدلا زع مد˘ق م˘ه˘ل˘ب˘قو .ة˘ي˘فا˘ك تشسي˘ل

ماع نيمأا قباشسلا ةفاقثلا ريزو ،يبؤهيم

ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا«ـل ة˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب

ةنيرق نب رداقلا د˘ب˘عو ،«ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا

تافلم «ينطؤلا ءا˘ن˘ب˘لا» ة˘كر˘ح سسي˘ئر

 .حششرتلا

ةهبج بزح سسيئر ديعلب زيزعلا دبعو

يلحاشس مشساقلب ىلإا ةفاشضإا لبقتشسملا

ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ف˘˘لا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا بز˘˘˘ح سسي˘˘˘ئر

د˘م˘حأا ،يرؤ˘كشس ي˘ل˘˘ع .يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ميكحلا دبع ،يدا˘ه˘ل˘ب ى˘شسي˘ع ،ة˘يارؤ˘ق

نا˘م˘ي˘ل˘شس ي˘ل˘حا˘شس م˘شسا˘ق˘ل˘˘ب ،يدا˘˘م˘˘ح

ةداملا سصنتو .نامعن نب دمحأا ،يليلخب

ة˘ئ˘ي˘ه نأا ى˘˘ل˘˘ع نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م141

ة˘˘ح˘˘شص ي˘˘ف ل˘˘شصف˘˘˘ت تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا

رارقب ةيرؤهمجلا ةشسائرل تاحيششرتلا

7 هاشصقأا لجأا يف ،اينؤناق ليلعت للعم

ملو .حششرتلاب حيرشصتلا عاديإا نم مايأا

ن˘م دد˘ج ن˘ي˘ح˘ششر˘م نآ’ا د˘ح˘ل ر˘ه˘ظ˘˘ي

ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘غار˘˘لا قاروأا ط˘˘ل˘˘خ م˘˘ه˘˘نأا˘˘شش

.مداقلا يشسائرلا قاقحتشسلل حششرتلا

ةحرابلإ تهتنإ ربمصسيد21  تايصسائرل حصشرتلإ تافلم عإديإإ ةلهم

يفرشش لابرغ راظتنا يف حششرتلا تارامتشسا نوعدوي احششرتم02 نم رثكأا

هب تقحل يتلإ رإرصضأ’إ ىلع اجاجتحإ
ةراجحلإ لقن تانحاصش ببصسب

نيب قيرطلا نوقلغي تارششعلا
ريهاطلاو ةنحششلا يتيدلب

 لجيجب
نيبشضاغلا ناكشسلا نم تارششعلا سسمأا ةحيبشص مدقأا

ةنحششلا يتيدلب طبري يذلا يئ’ؤلا قيرطلا قلغ ىلع
رارشضأ’ا ىلع اجاجتحا كلذو لجيج ةي’ؤب ريهاطلاو
ببشست ام ؤهو قيرطلا اذه عطاقم سضعبب تقحل يتلا
نيترؤكذملا نيتيدلبلا نيب رورملا ةكرح فقؤت يف
ةريبك ةيعامتجاو ةيراجت تاقلع امهطبرت نيتللاو
مهمظعمو نيبشضاغلا ناكشسلا نم تارششعلا قفدتو.

ىلع اؤمدقأا ثيح رؤكذملا قيرطلا ىلع بابششلا نم
ةكرح فقؤت يف ببشست ام ةراجحلاو سسيراتملاب هقلغ
مهتجرخ نؤجتحملا رربو ، نيهاجت’ا يف تابكرملا

ءار˘ج ن˘م ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه تق˘ح˘ل ي˘ت˘لا رار˘شضأ’ا˘˘ب هذ˘˘ه
لقن تانحاشش لبق نم اميشس هل فثكملا للغتشسإ’ا
هعطاقم نم ريثكلا ررشضت يف ببشست ام ؤهو ةراجحلا
ه˘ي˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘ل بعا˘ت˘م ن˘م كلذ ن˘ع بتر˘˘ت ا˘˘م ل˘˘كب

تررشضت نيذ˘لا ة˘ن˘ح˘ششلا ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كشس ا˘شصؤ˘شصخ
تتاب يتلا رفحلا ءار˘ج ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب م˘ه˘تا˘ب˘كر˘م
ةيجاجتحإ’ا ةكرحلا هذه تنمازتو. قيرطلا اذه يطغت
ةي’و برشض يذلا فينعلا يؤجلا بارطشضإ’ا عم
ررشضتو تاقرط ةدع عطق يف مهاشس يذلاو لجيج
تببشست دق هذه ةيجاجتحإ’ا ةكرحلا نأاو املع ، ىرخأا
ةنحششلاو ريهاطلا يتيدلب نيب رورملا ةكرح فقؤت يف
ثحبلا ىلع تابكرملا باحشصأا نم تائملا رابجإاو
ناكشس نأاو اميشس مه˘ت˘ه˘جو غؤ˘ل˘ب˘ل ىر˘خأا ذ˘فا˘ن˘م ن˘ع
ةبعششتم تاقلع امهطبرت ني˘ترؤ˘كذ˘م˘لا ن˘ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘لا
يف ديزي امم يعامتج’او يراجتلا نيلاجملا يف اميشس
˘ما˘يأا راد˘م ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب سصا˘خ˘ششأ’ا ل˘ق˘ن˘˘ت ة˘˘كر˘˘ح

Ω .eù°©ƒO.عؤبشسأ’ا

ةريخأ’إ تÓيوحتلإ ةكرح ىلع اجاجتحإ

مويلا مكاحملا نولششي ةاشضقلا
قداصص يتلإ تÓيوحتلإ ةكرح ىلع اجاجتحإ كلذو ةيئاصضقلإ سسلاجملإ فلتخم يف اهدعإوق ةاصضقلل ةينطولإ ةباقنلإ ترفنتصسإ

.يتامغز مصساقلب ماتخأ’إ ظفاح لدعلإ ريزو هصسأإرت يذلإ ءاصضقلل ىلعأ’إ سسلجملإ يصضاملإ سسيمخلإ اهيلع

اهنئابز ملعت رئإزجلإ ت’اصصتإإ

 ةكبششلا يف بذبذت
ربمفون1 ةياغ ىلإا

نع سسمأا اهل نايب يف رئازجلا ت’اشصتا ةشسشسؤؤم تفششك
يلودلا قفدت˘لا ل˘يؤ˘ح˘ت˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘كب˘ششل ة˘نا˘ي˘شص ة˘ي˘ل˘م˘ع
نم حتافلا ةياغ ىلإا مؤيلا ةرتف نيب ام تجمرب دق تنرتنإلل
دق ةنايشصلا ةيلمع نأا رئازجلا ت’اشصتا» تحشضوأاو.ربمفؤن
ةكرششلا تملعأا و. «ليللا ءانثأا تابذبذتلا سضعب يف ببشستت
نمشضي يكل هتادؤهجم لك لذبيشس ينفلا مقاطلا » نأا اهنئابز
ريغ ةشصاخلا طباورلا نأا » تدكأا امك ،«ةمدخلا ةيرارمتشسا

 .«ةنايشصلا هذهب ةينعم
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د˘شض تاد˘يد˘ن˘ت˘لا تلا˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح
ةعماجلا ىوتشسم يف بيهرلا عجارتلا
ديدج نم اهع˘شضي ي˘ت˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘ب فار˘˘˘ت˘˘˘ع’ا مد˘˘˘ع كح˘˘˘م ي˘˘˘ف
ي˘ن˘طو˘لا ق˘شسن˘م˘لا د˘˘ق˘˘ت˘˘ناو .ا˘˘ي˘˘لود
ميلعتلا ةذتاشسأÓل ينطو˘لا ضسل˘ج˘م˘ل˘ل
«ضسانكلا» يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
ا˘م طÓ˘ي˘م ظ˘ي˘ف˘ح˘لا د˘ب˘ع رو˘ت˘كد˘لا

، هاروتكد˘لا ة˘ق˘با˘شسم ج˘ئا˘ت˘ن ه˘ت˘ل˘م˘ح
لوأ’ا ح˘جا˘ن˘لا نأا˘ب ة˘ق˘ي˘ثو˘لا˘ب ا˘ف˘ششك

بحاشصو نيرششع نم5 ةقباشسملاب

نيرششع نم1 هلدعم ةيناثلا ةبترملا
ةحيشضفلاف ةثلاثلا ةبترملا بحاشص امأا
ينعي ام نيرششع نم رفشص هلدعم نأا

متأاب ةيقيقح ةلزهم اهنأا طÓيم بشسح
نأا لقعي له Óئاشستم ، ةملكلا ىنعم

نم5 هلدع˘م لوأ’ا ح˘جا˘ن˘لا نو˘كي
بحا˘شص نأا ل˘ق˘˘ع˘˘ي ل˘˘هو ؟ ن˘˘ير˘˘ششع

نيرششع نم1 هلدعم ةيناثلا ةبترملا
ةبترملا يف حجانلا نأا لقعي لهو !؟
ن˘ير˘ششع ن˘م ر˘ف˘شص ه˘لد˘ع˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا
ةريحو لواشست يف فدرأا طÓيم .!؟
ضسفانتي نأا لقعي له تقولا ضسفن يف

،بشصانم ةثÓث ىلع نيحششرتم ةثÓث
ع˘فد˘تو كم˘شسا بت˘كت نأا ي˘˘ف˘˘كي يأا
ي˘ف ا˘ح˘جا˘ن نو˘كت˘ل ءا˘شضي˘ب ة˘˘قرو˘˘لا

روتكدل لوحتتو ،هاروتكدلا ةقباشسم
ام نأا ربتعاو ؟ تاونشس ثÓث دعب
ميلعتلا قح يف ةميرج ربتعي ثدحي

و5 لدعم باحشصأا نأا لقعيأا ،يلاعلا

روتكد بقل نولمحيشس ،رفشص و1
را˘ششأا هرود˘ب.؟تاو˘˘ن˘˘شس ثÓ˘˘ث د˘˘ع˘˘ب
دبع يلاعلا ميل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب ثحا˘ب˘لا
ناو هل قبشس هنأا ةرامع نب قازرلا

،هاروتكدلا ةقباشسم ثراوك نم رذح
نأا نكل ،يدانت نمل ةايح ’ نكلو
بلاط حاجن ىلإا ةجردلا هبشسح لشصت

هنإاف88.0 لدعمب ة˘ق˘با˘شسم˘لا ي˘ف
تاذ لوقي كلذ نم رطخأ’او .ةثراك
عفادي نم كانه نأا يعماجلا ذاتشسأ’ا

ةقباشسم اهنأا ةجحب لدعملا اذه نع
’ لدعملا نأاو بشصانملا ددع بشسح
،ةيقيق˘ح˘لا بلا˘ط˘لا ة˘م˘ي˘ق ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي
دمتعن نذإا اذاملف .حورطملا لاؤوشسلاف
’ لدعملا ناك اذإا تافينشصتلا ىلع
’ ه˘نأا قازر˘لا د˘ب˘ع لا˘قو .ه˘ل ى˘ن˘ع˘˘م
ت’دعمب ن˘ي˘ح˘جا˘ن˘لا مو˘ل˘ن نأا بج˘ي

ةرازو˘لا ي˘ف مو˘ل˘ن بج˘ي ل˘ب ة˘ي˘ثرا˘ك

بدو به نمل هاروتكدلا تلعج يتلا
نأا ر˘˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘لا ضضفر نأا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘˘هو ،
أا˘ط˘خو ة˘ب˘ع˘شص نا˘ح˘ت˘م’ا ع˘ي˘شضاو˘م
نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ح˘˘ح˘˘˘شصم˘˘˘لا
ىوتشسمبو ة˘ل˘ه˘شس ي˘هو ع˘ي˘شضاو˘م˘لا
ىوتشسم لوقن ’ ىتح يوناثلا روطلا

م˘ت˘ي نأا ثحا˘ب˘لا د˘ق˘ت˘˘ناو .ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م
ةقباشسملا يف روتكدلا ةميق ديدحت
ءارجإا ىلإا ةرازولا اعد اذهل ةيباتكلا
هاروتكدلا ة˘ق˘با˘شسم ى˘ل˘ع تÓ˘يد˘ع˘ت
مهبلغأا و ةرتاكدلا لشضفأا يقتنت يتلا
متي يذلا تقولا يف ،ىوتشسم نودب
نع نيدهتجملا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ءا˘شصقإا ه˘ي˘ف

نع ربعت ’ يتلاو ،تافينشصتلا قيرط
اهتيبلغأاف.بلاطلل ةيقي˘ق˘ح˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا
ةقباشسم ىرج˘ت م˘ث ،ة˘م˘خ˘شضم طا˘ق˘ن
يلاتلابو نيحششرتملا نم ليلق ددعل
اريششم ،ةبلطلا نيب ةشسفانملا بيغت
ع˘ي˘شضاو˘˘م˘˘لا م˘˘غر ة˘˘ثرا˘˘كلا نأا ى˘˘لإا
ت’د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شسلا
عا˘ط˘ق˘ب ثحا˘ب˘لا حر˘ت˘قاو. ة˘ي˘ثرا˘˘كلا
تافين˘شصت˘لا ءا˘غ˘لإا ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘˘مÓ˘˘ع جاردإا ع˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘كف˘˘˘ت نود˘˘˘ب

املو02 نم5 نع لقت ’ ةيئاشصقإا

.02 نم01 ’

¯Qjº.Ω 

ي˘˘ف بلا˘˘˘ط ف’آا9 ضسمأا كرا˘˘شش

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب هارو˘˘ت˘˘كد˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شسم

ارخؤوم اهح˘ت˘ف م˘ت ي˘ت˘لا تا˘شصشصخ˘ت˘لا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو اهتنلعأاو

ـب بشصان˘م˘لا دد˘ع رد˘ق ا˘م˘ي˘ف ي˘م˘ل˘ع˘لا

ةعماج ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ب˘شصن˘م962

لباقملابو ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب

ةيلكب اب˘لا˘ط076 ة˘كرا˘ششم ل˘ج˘˘شس

بشصنم131 ىلع نوشسفانتي بطلا

بشسحو ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب هارو˘˘˘ت˘˘˘كد

عيمج نإاف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘فر˘ششم˘لا

ةيداع فورظ يف تلجشس تاقباشسملا

نع جارفإ’ا راظت˘نا ي˘ف د˘ي˘ج م˘ي˘ظ˘ن˘تو

مئاوقلا قيلعت قيرط نع نيزئافلا مئاوق

تا˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘ب تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا بشسح

يلاعلا ميلعتلا ريزو ناكو اذه .ةينعملا

حاتتفا نع نلعأا دق يملعلا ثحبلاو

يعماجلا مشسوملل هاروتكدلا تاقباشسم

تاع˘ما˘ج ع˘ي˘م˘ج˘ب9102/0202

نع نÓعإ’ا نإاف ريزولا بشسحو نطولا

يف نيوكتلل ةحوتفملا تاشصشصختلا

ىوتشسم ىلع مت هاروتكد ثلاثلا روطلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةباوب

اميف يلاعلا ميلع˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م ر˘ب˘عو

ءارجإ’ ضسمأا راهن خيرات ددح دق ناك

عيمجب نطولا ربع تاقباشسملا عيمج

ددع ردق دقو ةحوتفملا تاشصشصختلا

.بشصنم0002 ـب بشصانملا

 ابشصنم962 ىلع ةشسفانملل

ةقباصسم يف نوكراصشي بلاط ف’آا9 نم رتكأا
 ةبانعب هاروتكدلا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

5185ددعلا9102 ربوتكأا72 دحألا 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

 ̄hd«ó gô…
ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و ح˘لا˘شصم تل˘شسار

ءاشسؤور مرشصنملا عوبشسأ’ا ةياهن
ي˘˘ف عور˘˘ششلا ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘ئاود˘˘لا
ةيشسائرلا تاباخت˘نÓ˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا

ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو
ن˘م ة˘مزÓ˘لا ة˘يدا˘م˘لا ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لا
،تيوشصتلا زكارمو بتاكم زيهجت
يتلا ةلشسارملا يهو ءاذغلاو لقنلا
ةخشسن ى˘ل˘ع «ة˘عا˘شس ر˘خآا» زو˘ح˘ت
ة˘ط˘ل˘شسلا نأا د˘كؤو˘ت ي˘ت˘لاو ا˘ه˘˘ن˘˘م
ر˘مأ’ا ضضر˘ف ق˘ير˘ط ي˘ف ة˘ي˘شضا˘م
تاو˘˘شصأ’ا نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ع˘˘قاو˘˘لا
جرخت تاباختن’ا ءارجإ’ ةشضفارلا
بل˘ط.ا˘ي˘عو˘ب˘شسأا تا˘جا˘ج˘ت˘حا ي˘ف
ةبانع ةي’وب ةيلحملا ةرادإ’ا ريدم
عم قيشسنتلابو رئاودلا ءاشسؤور نم
ةيدلبلا ةيبعششلا ضسلاجملا ءاشسؤور

تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا ي˘˘ف عور˘˘˘ششلا
ر˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لا
رر˘ق˘م˘لا ة˘ي˘شسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل

مداقلا ربمشسيد21 موي اهؤوارجإا

ع˘ي˘م˘ج ة˘ن˘يا˘ع˘م لÓ˘خ ن˘˘م كلذو
دكأاتلاو تيوشصتلا بتاكمو زكارم
هايملا ةكبششب اهطبر ةحشص نم
ة˘˘كب˘˘ششو بر˘˘ششل˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘شصلا
ة˘كب˘˘ششلا ة˘˘نا˘˘ي˘˘شصو ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ةرا˘˘نإ’ا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
زكار˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
فيظنت تايلمعب مايقلا ،ةيباختن’ا

ز˘˘كار˘˘م جرا˘˘خو ل˘˘خاد ة˘˘˘ع˘˘˘شساو
ن˘˘كا˘˘مأ’ا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م ،تيو˘˘شصت˘˘لا

طيششنتل ةشصشصخملا تاءاشضفلاو
ضصرحلا عم ةي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا

كل˘ت ة˘فا˘ظ˘ن ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لئاشسولا ىلع اهريفوتو نكامأ’ا

ي˘شسار˘كلا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا

ةلكاشش ىلع ةيتوشصلا لئاشسولاو

ىلإا ةفاشضإ’اب ،توشصلا تاربكم

ةرورشض ىلع ريدملا دكأا دقف كلذ

ة˘˘شصشصخ˘˘م˘˘لا حاو˘˘لأ’ا د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت

هنأا ىلإا اتف’ ،تاقشصلملا قيلعتل

تايدل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي

يف ةلغتشسملا عقاوملا ىلإا ءوجللا

،ةقباشسلا ةيباختن’ا تاقاقحتشس’ا

ثاد˘ح˘ت˘شسا ةرور˘شض ن˘˘ع Ó˘˘شضف

تاقشصلملا قيلعتل ةديدج عقاوم

ةيلمع تدهشش يتلا قطانملا يف

رار˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘كشسإ’ا ةدا˘˘˘˘عإا

عارذو ة˘شسو˘ت˘ي˘لا˘كلا ،ةرور˘عزو˘ب

ةرورشض ىلإا ةفاشضإ’اب اذه ،ضشيرلا

ىلع ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك تاد˘لو˘م ر˘ي˘فو˘ت

تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا تار˘˘ق˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم

اهتمÓشس نم دكأاتلا عم رئاودلاو

ةيئا˘بر˘ه˘كلا ح˘ي˘با˘شصم˘لا ر˘ي˘فو˘تو

ةدع˘م˘لا زا˘غ˘لا تارورا˘ق ة˘ئ˘ب˘ع˘تو

اذه ،تاباخ˘ت˘ن’ا مو˘ي˘ل ا˘شصي˘شصخ

يف ةيلحملا ةرادإ’ا ريدم دكأا دقو

ى˘ل˘ع ر˘ئاود˘لا ءا˘شسؤور˘ل ه˘ت˘ل˘شسار˘م

ةيشصخشش ةفشصب مهرهشس ةرورشض

ةروكذملا تايشصوتلا ذيفنت ىلع

نامشضل ةمزÓ˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ل˘كبو»

ةيباختن’ا ةيلمعلل نشسحلا ريشسلا

كلذو فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘شسحأا ي˘˘˘˘˘ف

ةيفيرخلا ةلطع˘لا ما˘يأا لÓ˘غ˘ت˘شسا˘ب

ما˘ي˘ق˘ل˘ل عو˘ب˘شسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ط˘عو

تاميمرتلاو ةنا˘ي˘شصلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب

»با˘خ˘ت˘ن’ا ز˘كار˘م˘ل ة˘يرور˘˘شضلا

لÓغتشسا وح˘ن.رد˘شصم˘لا ف˘ي˘شضي

معاطمو ةيمومعلا لقنلا لئاشسو

 ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا

ةقلعتملا ةطقنلا ضصوشصخب امأا

ةرادإ’ا ر˘يد˘م بل˘ط د˘ق˘ف ،ل˘ق˘ن˘لا˘ب

ر˘ئاود˘لا ءا˘˘شسؤور ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ءاشصحإ’ لقنلا ريدم عم قيشسنتلا

ةرخشسملا ةيمومعلا لقنلا لئاشسو

بتا˘كمو ز˘كار˘م ير˘طؤو˘م ل˘ق˘ن˘˘ل

اهميعدتو عارتق’ا موي تيوشصتلا

يف ىرخأا ةي˘فا˘شضإا ل˘ق˘ن ل˘ئا˘شسو˘ب

ةحاتملا ةيلاملا تادامتع’ا دودح

نامشض رابت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خأ’ا ع˘م

ةلقت˘شسم˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا ءا˘شضعأا ل˘ق˘ن

ءا˘شسؤورو تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل

ناوعأا لقن اذكو تيوشصتلا زكارم

نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا

ر˘ي˘˘فو˘˘ت ل˘˘م˘˘ششت تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا

يرطؤوم ةدئافل ةيئاذغلا تابجولا

دكأا ثيح ،ةي˘شسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ةرورشض ىلع روكذملا لوؤوشسملا

تا˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك ة˘˘شسارد ي˘˘ف عور˘˘ششلا

ة˘شصشصخ˘م˘˘لا ن˘˘كا˘˘مأ’ا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا

م˘عا˘ط˘م˘لا ا˘م˘ي˘˘شس ’و ما˘˘ع˘˘طإÓ˘˘ل

تاطشسوتملاو تايوناثلل ة˘ع˘با˘ت˘لا

ةيدلب لك م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

ضضرغلا اذهل ةباجتشسÓل ةلهؤوملاو

ىر˘خأا تا˘شسشسؤو˘م ن˘ع ثح˘ب˘لا وأا

ةفاشضإ’اب اذه ،»رمأ’ا ىشضتقا نإا»

ةح˘شصلا ر˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ى˘لإا

و ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘مو نا˘˘˘كشسلاو

ة˘ير˘يد˘م˘ب ةر˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ششت˘˘ف˘˘م

ةبجو نامشضل» ةيحÓفلا حلاشصملا

يرطؤوم ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ح˘شص ة˘ي˘ئاذ˘غ

و تيو˘˘شصت˘˘لا بتا˘˘كمو ز˘˘˘كار˘˘˘م

ى˘ل˘ع ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا ن˘ير˘˘طؤو˘˘م˘˘لا

رئاودلاو تايدل˘ب˘لا ر˘ق˘م ىو˘ت˘شسم

ةيامحلا ناوعأاو ةينمأ’ا كÓشسأ’او

ةرادإ’ا ر˘يد˘م م˘ت˘ت˘خ˘ي »ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

.هتلشسارم ةيلحملا

ةيداملا لئاشسؤلا ريفؤت نامشضل قيرط ةطراخ تددح ةيلؤلا

ةبانعب ةيصسائرلا تاباختنÓل ةيناديملا تاريصضحتلا يف عورصشلا

لشصاؤتملا نيؤكتلا ةعماج يجيرخل ةينطؤلا ةنجلل نايب هدكأا امبشسح

 يلماح فلم ةصشقانمل ئراط عامتجا
ةيقيبطتلا ةيعماجلا تاصساردلا ةداهصش

ةشسلج دقعتشس اهنأا ،لشصاوتملا نيوكتلا ةعماج ةبلطو يجيرخل ةينطولا ةنجللا تفششك
فلم ىلع أارط يذلا مدقتلا ةششقانمل كلذو،اقح’ اهداقعنا ناكمو اهخيرات ددحي ةينلع
،لشصاوتملا نيوكتلا ةعماج يجيرخ ،ةيقيبطتلا ةيعماجلا تاشساردلا ةداهشش يلماح
و تائيه ىلإا لئاشسرلا تارششع لاشسرإا اهلÓخ نم مت يتلا ةليوطلا ةرتفلا دعب اميشس’
نايب بشسح ةشسلجلا يتأاتو .ىلوأ’ا ةجردلاب فلملا مهينعي نمم نيفلتخم نيلوؤوشسم
هباحشصأاو فلملا اذه هل ضضرعتي يذلا ريبكلاو ديازتملا طغشضلا ىلإا رظنلاب ةنجللا

لقعلا ةغل نوجهتني ةظحللا ةياغ ىلإاو مهنأا ’إا ،حيرشصلاو ينلعلا زييمتلاب مهشساشسحإاو
يف جامدإ’ا نم مهئاشصقإا بابشسأا نوششقانيو نونيبيو لب ،رخآ’ا فرطلا عم لماعتلا يف
يلاتلابو ،مهحلاشص يف يه يتلا ضصوشصنلا ةفاك ماعلا يأارلل نوحشضويو ،ريطأاتلا ةئف
يداشصتق’ا عاطقلا يف تايعشضو ةيوشست نم مغرلابو ،هل ينوناق رربم ’ مهءاشصقإا نإاف
فيظولل ةماعلا ةيريدملا نم ردشص ام ىلع دمتعي لازي ’ يمومعلا فيظولا عاطق نأا ’إا

ىلإا ةنجل˘لا تقر˘ط˘تو اذ˘ه7102. يفنا˘ج50 خيراتب يرادإ’ا حÓشصإ’او ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةيقيبطتلا ةيعماجلا تاشساردلا ةدا˘ه˘شش ن˘ع د˘ي˘ف˘م˘لا ضصخ˘ل˘م˘لا ناو˘ن˘ع˘ب با˘ت˘ك ًرود˘شص
ثيح ،رخأ’ا ولت ادحاو ةلدأÓل ليلحتلاو ةششقانملا هيف مت ،لشصاوتملا نيوكتلا ةعماجو
،ةيروهمجلا ضصوشصن قيبطت ’إا ةينعملا فارطأ’ا مامأا لاجم ’ هنأا ةنجللا بشسح حشضتي
اذه يف اهنولمحتي يتلا ةيلوؤوشسملاو مهبشصانم مكحب مهيلع متحتي امل لاثتم’او
يمشسرلا قطانلا نع رداشصلا يئرملا حيشضوتلا ىلإا هونت نأا ،ةنجللا توفي ’ امك .راطإ’ا
ةيعماجلا تاشساردلا ةداهشش نأاب حشضوي ثيح ،نطولا ضضرأا ىلع ةيكيرمأ’ا ةرافشسلل
،ءاشصقإا عم ،هدلب يف ةلوبقم ،لشصاو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا ة˘ع˘ما˘ج ن˘ع ةردا˘شصلا ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
تقو يف ددحتشس اهنأا ،ةنجللا نلعت امك .نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو تاداهشش

عم ،لاجآ’ا برقأا يفو ،اهلهأا ىلإا قوقحلا عاجرإا لجأا نم ةيلاتلا تاوطخلا ةفاك ،قح’

±.S°∏«º.لطامتلا اذهل ةماتلا ةيلوؤوشسملا نيينعملا اهليمحت

ةيبؤنجلاو ةيبهشسلا تايلؤلا اهيف امب نطؤلا تايلو عيمج سسميشس عورششملا

ةرجصش نويلم34 وحن سسرغل اعورصشم قلطت ةحÓفلا ةرازو
هتئيه نأا «يرامع فيرشش» يرحبلا ديشصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو فششك

تاي’و فلتخم ربع فانشصأ’ا فلتخم نم ةريجشش نويلم34 وحن ضسرغ ىلإا ىعشست
ي˘ن˘طو˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا را˘طإا ي˘ف كلذو.ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘شسلا راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع اذ˘˘هو ن˘˘طو˘˘لا
يلاعأا نم هفارششإا ضشماه ىلع ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف يرا˘م˘ع ح˘شضوأاو.ر˘ي˘ج˘ششت˘ل˘ل
ىلع «يوانرب فوؤور» ةشضايرلاو با˘ب˘ششلا ر˘يزو ة˘ق˘فر ة˘ع˘ير˘ششل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا
ةرجششلل ينطولا مويلا ءايحإا ةبشسانمب ريجششتلل ينطولا جمانربلل ةيمشسرلا ةقÓطن’ا

امب نطولا تاي’و عيمج ضسميشس عورششملا اذه نأا ةنشس لك نم ربوتكأا52ـل فداشصملا
تآاششن˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح فد˘ه˘ب ة˘يدود˘ح˘لا ة˘شصا˘خو ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لاو ة˘ي˘ب˘ه˘شسلا تا˘ي’و˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ةريبكلا ةيمهأÓل ارظنو.يبعششلا ينطولا ضشيجلا تادحو اذك و قرطلاو تاراطملاك
«نطاوم لكل ةرجشش» را˘ع˘شش تح˘ت م˘ظ˘ن˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا عور˘ششم˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ي˘شست˘كي ي˘ت˘لا
يرامع دكأا ةيحشصلا ىتحو ةيعامتج’او ةيداشصتق’ا وأا ةيجولوكيإ’ا ةيحانلا نم ءاوشس
عامتج’ا لÓخ لوأ’ا ريزولا ءادشسإا ىلإا اريششم ، هحاجنإا ىلع ريبكلا ةلودلا ضصرح
ةموميد نامشضل يرششبلاو يداملا معدلا ةفاك ريفوت اهدافم تاميلعتل ريخأ’ا يرازولا

اذه تايشصوشصخو ايازم فلتخم ىلإا باهشسإاب ريزولا قرطت امك.ينطولا جمانربلا اذه
ءاطغلا ديدجت رارغ ىلع ةمداقلا تاونشسلا رادم ىلع هديشسجت رظتنملا ينطولا جمانربلا
ةداعإا نع Óشضف ةمرشصنملا تاونشسلا لÓخ تاباغلا قئارح هتفلتأا يذلا يتابنلاو يباغلا
نم نيريبك معد و مامتهاب يظح املاطل يذلا عورششملا وهو رشضخأ’ا دشسلل رابتع’ا

فلتخم ينطولا جمانربلا اذه ل˘م˘ششي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو اذ˘ه.ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لود˘لا فر˘ط
ثدحتملا تاذ لوقي ندملا ىوتشسم ىلع ءارشضخلا تاحاشسملا اذك و ةيباغلا تاحاشسملا
طارخن’ا نينطاوملا اذكو ةشصاخ, يئيبلا لقحلا يف ةطششانلا تايعمجلا فلتخم ايعاد
اهب رخزت يتلا ةيباغلا ةورثلا ىلع ةظفاحملا راطإا يف جردني يذلا ىعشسملا اذه يف

±.S°∏«º.رئازجلا

ةيثراك تامÓعب هارؤتكدلا ةقباشسم يف نؤحجان

ةرازولا بلاطتو رطخلا سسوقان قدت «سسانكلا»
لوبقلا ت’دعمو تافينصصتلا نوناق ةعجارمب

حئاشضف تقلع يتلا مئاؤقلا تفرعو هارؤتكدلا ةقباشسم جئاتن نع جارفإلا يف ةيعماج تاشسشسؤؤم ترششاب
زواجتت مل تامÓعب نيقؤفتم ليجشست ةياغ ىلإا تلشصو ةيثراك تلدعمب حاجنلا ؤيرانيشس ةدؤع دعب ةلمجلاب

.يلاعلا ميلعتلا عاطق ديدج نم تزه يتلا يهو02 نم0
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ةدكيكسس

ةفلتخم مهتب سصاخصشأا01 ىلع سضبقلا
،قرط عبرألأ قرتفم ،ةيبقلأ ءايحأأ ةدكيكسس يف ةطرسشلأ تمهأد

دبع يلع عراسش ،ةحبذملأ عراسش ،ليمجلأ ءأوهلأ يح ،لمألأ يح

باب يح ،ةاطغملأ قوسسلأ طيحم ،رهاطلأ دأوج عراسش ،رونلأ

ىلإأ تفده ةيلمع يف ةنيدملأ طسسوب ىرخأأ ءايحأأ ةدعو سسأروألأ

ةعسسأو ةمهأدم ةيلمع ميظنت ىلإأ ةفاسضإأ ةميرجلأ رؤوب ةرسصاحم

سصاخسشألأ ا˘هدا˘تر˘ي ي˘ت˘لأ طا˘ق˘ن˘لأ و ن˘كا˘مألأ تل˘م˘سش قا˘ط˘ن˘لأ

و ةيلوحكلأ تابورسشملأ و  مومسسلأ جيورت يف نوهوبسشملأ

ثدأوح فرعت يتلأ ءأدوسسلأ طاقنلأ ىلإأ ةفاسضإلاب تاقرسسلأ

سصاخسشأأ01 ىلع تسضبق دقو، ةفيثك ةيرورم ةكرح و رورم

سضرغل ةيلقعلأ تأرثؤوملأ و تأردخملأ ةزايح اهنم ةفلتخم مهتب

فيقوت ، يعرسش رربم نود روظحم سضيبأأ حÓسس لمح،جيورتلأ

حرجلأ و برسضلأ ة˘ي˘سضق ن˘ع م˘ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م سصا˘خ˘سشأأ40

طيقنت نم اسضيأأ ةيلمعلأ تنكم و ،سضيبألأ حÓسسلاب يدمعلأ

و،ميقرتلأ ةحولل يلآلأ ئراقلأ قيرط نع ةبكرم098 نم رثكأأ

. ةيرورم حنجو تافلاخم ببسسب ةيران تاجأرد ليوحت
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ةليسسملا

 عيصضر ةافو فلخي ةرايصس بÓقنا
 رماع يديصسب

ةيدلبب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ سسمأأ لوأأ ءاسسم تلخدت

101 ب ةيلولأ رقم نع دعبت يتلأ ةليسسملأ ةيلو رماع يديسس

قير˘ط˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع د41 ا˘˘سس60 ة˘عا˘سسلأ دود˘ح ي˘ف م˘ل˘ك

ةداعسسوب هاجت رماع يديسس ةيدلب جرخمب98 مقر ينطولأ

عيسضر ةافو فلخ ثيح ةرايسس بÓقنأو فأرحنأ يف لثمتملأو

نم أولقن و أوفعسسأأ سصاخسشأأ50 ةباسصإأو رهسشأأ ةثÓث هرمع

تحتف اميف رما˘ع يد˘ي˘سس ةدا˘ي˘ع ى˘لإأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ فر˘ط

ـل هب حرسص ام بسسح أذهو ةثداحلأ يف اقيقحت ةينمألأ حلاسصملأ

.ةليسسملأ ةيلوب ةيندملأ ةيامحلاب مÓعإلاب فلكملأ ةعاسس رخآأ
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اهنم اسصرق7872 قوفي ام زجح

 ةصسؤلهملا بؤبحلا جيورت ةباصصع
فيطصسب كردلا ةصضبق يف

ينطو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ تأد˘حو دأر˘فأأ ن˘كم˘ت

ةرجاتملأ يف ةسصتخم ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ن˘م ،ف˘ي˘ط˘سسب

ـب ردق ايلام اغلبمو اسصرق7872 قوفي ام زجحو ،تاسسولهملاب

ونور) عون نم تأرايسس30 ىلإأ ةفاسضإلاب، ميتنسس نويلم85

جيورتلأ سضرغل لمعتسست (نويل تايسس)و (ناقول ايسسأد)و (ويلك

(13و22) نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخسشأأ ةعبرأأ فيقوت عم،

نيمأاتل ينطولأ كردلأ ةليسصف نم دأرفأأ مايق ءانثأأ أذهو ،ةنسس

قير˘ط˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘يورد˘ب بر˘غ قر˘سش را˘ي˘سسلأ ق˘ير˘ط˘لأ

ةنوكرم ركذلأ ةفلاسسلأ تابكرملأ مههابتنأ تفل نيأأ، رايسسلأ

سصخسش يأأ اهنتم ىلع دجوي ل20 يلاجعتسسلأ طيرسشلأ ىلع

سصاخسشأأ40 اهنتم ىلع (نويل تايسس) عون ةرايسسلأ نيح يف

متيل  ين˘طو˘لأ كرد˘لأ دأر˘فأل م˘ه˘ت˘يؤور د˘ن˘ع رأر˘ف˘لا˘ب أو˘م˘ه ن˘يأأ،

ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت ةرا˘ي˘سسلأ سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘˘بو م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

.تاسسولهملأ
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،ةسسلجلاب رأد ام بسسحو

ن˘مألأ ح˘لا˘سصم ت˘sق˘ل˘ت د˘˘ق˘˘ف

ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘ل˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لأ

،7102 ف˘˘ي˘˘سص ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ

ةنحسش دوجو نع تامولعم

ىلع ةلّمحم ،تأردخملأ نم

،»كا˘ج» عو˘ن ة˘ن˘حا˘˘سش ن˘˘ت˘˘م

ةمداق ،ىرخأأ علسسب ةهsوممو

،ير˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ بر˘˘˘غ˘˘˘لأ ن˘˘˘م

نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ن˘يد˘م أد˘يد˘˘ح˘˘تو

،بر˘˘غ˘˘م˘˘لأ ع˘˘م ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لأ

sمت ،ةلومحلأ راسسم بقعتبو
،سشواهم ةقطن˘م˘ب ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

ىلعو ،ةلقرو ةيلو ترقتب

ريطانق01 نم رثكأأ اهنتم

sم˘ت˘ي˘ل ،ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘كلأ ن˘م
ة˘ن˘حا˘سشلأ بحا˘سص ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

هقفأرمو ،اماع43 «ع .ب»

ردحنملأ اماع33 «سس .ع»
.أ .ب»و ،يدأو˘˘لأ ة˘˘يلو ن˘˘م

ة˘يلو ن˘م ،ا˘ما˘˘ع13 »ع

23 «ح .د .ب» أذكو ،يزيليإأ
ن˘˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘يلو ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع
يف نومه˘ت˘م˘لأ ،تن˘سشو˘م˘ي˘ت

ر˘يد˘سصتو دأر˘ي˘ت˘˘سسأ ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج
ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ

مهفيقوت sمت ثيح ،ةعورسشم
 .قيقحتلأ ىلع مهليوحتو

نم ةلوم˘ح˘لأ غأر˘فإأ د˘ع˘بو
تا˘ب ،ن˘مألأ ح˘لا˘˘سصم فر˘˘ط
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلأ ا˘˘˘ه˘˘˘نأأ ا˘˘˘ح˘˘˘سضأو
،تأردخ˘م˘لأ ن˘م ةرو˘كذ˘م˘لأ

،ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘كلأ عو˘ن ن˘˘م
،بر˘غ˘م˘لأ ن˘م ة˘˘مدا˘˘ق ي˘˘هو
ر˘ب˘ع نا˘سسم˘ل˘ت ى˘لإأ تل˘˘خدأأو
اهتهجو تناك اميف ،نيبرهم
قيقحتلأ أأدبيل ،ايبيل ةيئاهنلأ
.لاحلأ ةيسضق يف

هsنأأ «ع .ب» مهتملأ دافأأو
نم هتنحاسشب عئاسضبلل لقان
هب لاسصتلأ sمتو ،»كاج» عون

لسصحت سصخسش قيرط نع
،ة˘ن˘حا˘سشلأ ن˘م ه˘م˘قر ى˘˘ل˘˘ع
اهعون لهجي ة˘عا˘سضب ل˘ق˘ن˘ل
،ير˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ بر˘˘˘غ˘˘˘لأ ن˘˘˘م
دعبو ،يدأولأ ىلإأ اهلسصويل
لقنت ،غل˘ب˘م˘لأ ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلأ

.ع» نيرخآلأ نيمهتملأ ةقفر
نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو ،«ع .ب»و «سس

بحاسص نيبو مهنيب طيسسولأ
،«ح .د .ب» و˘˘ه ة˘˘عا˘˘˘سضب˘˘˘لأ
ةقÓع ةيأأ أوركنأأ نومهتملأ
تانورابو ،تأردخملاب مهل
دأو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘˘ه بير˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت
لوقلأ ربع ،ايلود ةروظحملأ
لقان هsنأأ «ع .ب» ـل ةبسسنلاب

.ع» ناكو ،عئاسضبلل يمومع
،ها˘˘˘ق˘˘˘فأر˘˘˘م «ع .أ .ب»و «سس
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ق˘˘ي ه˘t̆ل˘˘˘ك مو˘˘˘ل˘˘˘لأو
يذلأ ،«ح .د .ب» طيسسولأ
رخآلأ وه هل ةقÓع ةيأأ ركنأأ
لو ،تأرد˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘ب
هفيقو˘ت م˘غر ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب

تا˘م˘لا˘˘كم˘˘لأ سسا˘˘سسأأ ى˘˘ل˘˘ع
نيبو هنيب تّمت يتلأ ةيفتاهلأ
.نيرخآلأ نيمهتملأ

 نيفظوم ةعبرأا مهنم / سسارهأا قوسس

ريوزت نهتمت ةيلود ةكبصش نمصض سصاخصشأا ةينامثل سسبحلا
تابكرملل ةيدعاقلا تافلملا
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ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘سضا˘˘ق ر˘˘مأأ

ة˘م˘كح˘م˘ل ى˘لوألأ ة˘فر˘غ˘لا˘ب

ةينامث عأديإاب سسأرهأأ قوسس

مهطروتل سسب˘ح˘لأ سصا˘خ˘سشأأ

ي˘ف ة˘ي˘˘لود ة˘˘كب˘˘سش ن˘˘م˘˘سض

ة˘˘˘لود˘˘˘لأ ما˘˘˘ت˘˘˘خأأ د˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت

قأروأأ ديل˘ق˘ت ،ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسإأو

ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر تا˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘مو

ةرأدإلأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسم

،ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسإأو ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

روزملأ لام˘ع˘ت˘سسإأو ر˘يوز˘ت˘لأ

ةيرأدإأ تÓجسسو قئاثو يف
لو˘سصح˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت ق˘ئا˘˘ثوو
،ق˘ح ه˘جو نود ق˘ئا˘ثو ى˘ل˘˘ع
ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ لÓ˘غ˘ت˘˘سسإأ ةءا˘˘سسإأ

ع˘˘سضو ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ، بير˘˘ه˘˘ت˘˘لأو

ن˘ير˘خآأ فأر˘طأأ (80) ةينام˘ث
ة˘˘با˘˘قر˘˘لأ تا˘˘مأز˘˘ت˘˘لإأ تح˘˘˘ت
درو ام بسسح و. ةيئاسضقلأ

ر˘ثإأو ه˘نإا˘ف تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ن˘˘م
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘˘خد˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لأو ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قإلأ
ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصملاب
قوسس ةيلو نمأاب ةيئاسضقلأ

ىلع اه˘ل˘سصح˘ت د˘ع˘ب سسأر˘هأأ
دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
دودحلل ةرباع ةيلود ةكبسش
ر˘˘يوز˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
تابكرملل ةيدعاقلأ تافلملأ
موقت اه˘ب˘جو˘م˘بو ، ةد˘يد˘ج˘لأ
م˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ب ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإا˘˘ب
قو˘سس ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب تأرا˘˘ي˘˘سسلأ
ءامسسأاب اه˘ل˘ي˘ج˘سستو  سسأر˘هأأ
لÓغتسسإا˘ب ن˘ير˘خآأ سصا˘خ˘سشأأ
مهفيرعت تا˘قا˘ط˘ب ن˘م خ˘سسن
دعب و ،مهملع نود ةينطولأ

م˘ت  تا˘ير˘ح˘ت˘لأ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج

افلم35 ى˘˘لإأ ل˘˘سصو˘˘ت˘˘˘لأ

Ó˘˘ج˘˘سسم أروز˘˘˘م ا˘˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘ق

،تابكرملأ فانسصأأ فلتخمل

م˘˘ت كلذ ع˘˘˘م ةأزأو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب و

ةفلتخم ةبكرم32 عاجرتسسإأ

ع˘˘م ،تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘˘لأو عأو˘˘˘نألأ

4 مهنم اطروتم42 فيقوت

حلاسصملأ ىد˘حإا˘ب ن˘ي˘ف˘ظو˘م

سسأرهأأ قوسس ةيدلبل ةعباتلأ

ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلأ دد˘˘ع رد˘˘ق ا˘˘م˘˘ك

43 ـب م˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘˘يا˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ

. نينطأوملأ نم ةيحسض

   هلخادب لحاوسسلا سسرحل ةيانب  ةماقإا ىلع مهنم اجاجتحا

 لجيجب ةيرؤصصنم ةمايز ءانيم نؤقلغي نوداّيصصلا
¯Ω.eù°©ƒO

ديسصلأ ةن˘ه˘م و˘فر˘ت˘ح˘م مد˘قأأ
ىوتسسم ىل˘ع نو˘ط˘سشن˘ي ن˘يذ˘لأ

ديسصلل ةيروسصنم ةمايز ءانيم
برغ ةيروسصنم ةمايزب ةهزنلأو
عو˘ب˘سسألأ ة˘يا˘ه˘ن ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو
رو˘كذ˘م˘لأ ءا˘ن˘ي˘م˘لأ ق˘ل˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ةريبك ةيجاجتحأ ةكرحب مايقلأو
نم فأرطأأ ةدع لخدت تعدتسسأ
ن˘يدا˘ي˘سصلأ بسضغ ءأو˘ت˘حأ ل˘جأأ

.ءانيملأ ح˘ت˘ف ةدا˘عإا˘ب م˘ه˘عا˘ن˘قإأو
ةسسأرحلل ةيانب ءانب رأرق رجفو
ىل˘ع  ل˘حأو˘سسلأ سسر˘ح˘ل ة˘ع˘با˘ت
ةيروسصنم ةمايز ءانيم ىوتسسم
طاسسوأأ يف  ةريبك بسضغ ةجوم
ىلع نوطسشني نيذلأ نيدايسصلأ

ثي˘˘ح ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ىو˘˘ت˘˘سسم
هذ˘ه ل˘خد˘م˘˘ب ءلؤو˘˘ه ر˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ت
أومدقي نأأ لبق ةيرحبلأ ةأاسشنملأ

اجاجتحأ لما˘كلا˘ب ا˘ه˘ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع
د˘كأأو ،رو˘كذ˘م˘لأ رأر˘˘ق˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
ررقت يتلأ ةيانبلأ نأاب نوجتحملأ
لحأوسسلأ سسرح حلاسصل اهؤوانب
يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل عباتلأ
سشعن يف قدي رخآأ أرامسسم دعت

دعي يذلأ ءانيملأ أذهب طاسشنلأ
نيدايسصل˘ل ة˘ير˘ح˘ب ة˘ه˘جو ر˘ب˘كأأ

ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ءان˘ي˘م د˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج سشي˘نرو˘كلأ
ة˘يلو˘لأ ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب سسيد˘˘لأو˘˘ب
ىلع كم˘سسل˘ل لوألأ رد˘سصم˘لأو
،لجيج ةيلو لحأوسس ىوتسسم
نوكراسشملأ نودايسصلأ ر˘ب˘ت˘عأو
ءانب رأرق تاجاجتحإلأ هذه يف
ة˘ما˘يز ءا˘ن˘ي˘م˘ب ة˘سسأر˘ح˘ل˘ل ر˘ق˘˘م
مهطاسشنل يفاسضإأ لقرعم ةباثمب
لقنو هنع ع˘جأر˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
.رخآأ ناكم ىلإأ روكذملأ زكرملأ

ي˘ت˘لأ تا˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حإلأ تسضر˘˘فو
ةيروسصنم ةمايز ءا˘ن˘ي˘م ا˘ه˘فر˘ع
ةد˘ع ل˘خد˘ت ة˘هز˘ن˘˘لأو د˘˘ي˘˘سصل˘˘ل
لقنت ثيح ةيسضقلأ يف فأرطأأ

أذ˘كو ةر˘˘ئأد˘˘لأ سسي˘˘ئر ن˘˘م ل˘˘ك
ةفاسضإلاب يرحبلأ ديسصلأ ةريدم
ة˘ير˘يد˘م ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ى˘˘لإأ
ةمايزلأ ءانيم ىلإأ ئنأوملأ رييسست

نيجتحملأ عم أرأوح أوحتف ثيح
مه˘ب˘سضغ ءأو˘ت˘حل ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف
مامأأ ءانيملأ حتف ةداعإاب مهعانقإأو
ن˘˘ف˘˘سسلأ ة˘˘كر˘˘ح أذ˘˘˘كو رأوز˘˘˘لأ
لح داجيإاب نيد˘ه˘ع˘ت˘م ة˘ير˘ح˘ب˘لأ

قيسسنتلا˘ب حور˘ط˘م˘لأ لا˘كسشإÓ˘ل

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ سشي˘˘ج˘˘لأ ةدا˘˘ي˘˘ق ع˘˘˘م

ةداعإاب حمسس يذلأ رمألأ يبعسشلأ

ن˘م ةر˘ت˘ف د˘ع˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف

را˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ ي˘˘ف تا˘˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لأ

.ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ تا˘عا˘سسلأ تأرو˘ط˘˘ت

ديسصلأ ةنهم يفرتحم نأأ ركذي

لجيجب ةيروسصنم ةمايز ءانيمب

تاجاجتحأ ةدعب أوماق نأأو قبسس

ببسسب ءانيملأ أذه ىوتسسم ىلع

ل˘م˘ع˘لأ فور˘ظ˘ب ه˘نو˘˘ف˘˘سصي ا˘˘م

ى˘لإأ ءا˘ن˘ي˘م˘لأ دا˘ق˘ت˘فأو ة˘ئ˘˘ي˘˘سسلأ

ل˘ه˘سست ي˘ت˘لأ ل˘ئا˘سسو˘لأ  ط˘سسبأأ

ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ن˘يدا˘ي˘˘سصلأ ل˘˘م˘˘ع

دي˘سصلأ برأو˘ق ة˘يا˘م˘ح ل˘ئا˘سسو

قر˘˘غ ى˘˘لإأ ىدأأ ا˘˘م قر˘˘غ˘˘لأ ن˘˘م

وحن لبق ءانيملأ أذهب نيتنيفسس

تأءأد˘ن نأأ ر˘ي˘غ نآلأ ن˘˘م ة˘˘ن˘˘سس

اهترثك ىلعو دجت مل نيدايسصلأ

ىلع نيمئاقلأ نأذآأ ىلإأ اهقيرط

لوقي امك ةيلولاب ديسصلأ عاطق

.ءلؤوه

 برغلا نم اقÓطنا روبع ةقطنم رئازجلا لامعتسسا اولواح/ةنيطنسسق

 ايبيل ىلإا «ةلطزلا» نم ريطانق01 ريرمت تلواح ةيلود ةباصصعل دبؤؤملا
اولواح نيمهتم ةعبرأا قح يف ،ّدبؤوملا نجسسلاب امكح ،طرافلا عوبسسألا ةياهن عم ةنيطنسسق ءاسضق سسلجم تايانج ةفرغ تقطن
ةيمارجإا ةعامج راطإا يف يبعسشلا ينطولا سشيجلا رسصانع فرط نم اهزجح مت جلاعملا فيكلا نمو ريطانق01 نم رثكأا ريرمت

 .ناسسملت نم ةمداق ةلقرو ةيلوب ترقتب ةمظنم

فيطسسب ةملعلا

رابكلا راجتلا فدهتصست ةأارما مهنيب نم ةباصصعب حيطي كردلا
ىلع ءانب ،ةقرسسلأو وطسسلأ يف ةسصتخم ةيمأرجإأ ةكبسش كيكفت نم فيطسسب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ تأدحو دأرفأأ نكمت

ةيسضقلأ تايثيح ،ةسصتخملأ ةيميلقإلأ ةقرفلأ ىلإأ ةنسس23 (سس.ع)و ةنسس83 (أ.ع)و ةنسس53 (ع.ز) اياحسضلأ نم لك اهب مدقت ىوكسش
ةنحاسش نتم ىلع ،ةركسس رزاب ةيدلب ةيوأزلأ ةتسشمب نئاكلأ (ب.ع) ىمسسملاب سصاخ لزنم ىلإأ ةملعلأ ةنيدم نم اياحسضلأ هجوت ىلإأ دوعت

ةملعلأ ةنيدم هاجتاب ةرداغملأ أوررق Óيل00.12 ةعاسسلأ دودح يفو نمزلأ نم ةدم لزنملاب أوثكم ثيح، (نغاف سسلوف) عون نم ةريغسص

ءأدتعلاب أوماق و (802 وجيب) عون ىرخأأ ةرايسس مهب  تقحتلأ مث ، اهنم سصاخسشأأ لوزنو مهب » نغافسسلوف» عون نم ةرايسس تمدطسصأ نيأأ،

، اياحسضلأ ىواكسش ىلع ءانبو عئاقولأ هذه رثإأ ىلعو .ميتنسس نويلم005 غلبم مهميلسستب مهايإأ نيبلاطم لتقلاب مهديدهتو اياحسضلأ ىلع
(ع.ح) نم لكب رمألأ قلعتيو ،مهفيقوتو مهيف هبتسشملأ ةيوه ديدحت مت ةمزÓلأ تايرحتلاب مايقلأو ةبقأرملأو مÓعتسسلأ يرسصنع ليعفتب و

.ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلإأ مهميلسست لبق مهعم قيقحتلل ةنسس64 (خ.ب) ةامسسملأو ةنسس63 (م.ب)و ةنسس44 (ف.ب)و ةنسس42
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 نابلو ينبب ثلاثلأ قباطلأ نم طقضس/ةدكيكضس

 يديهم نب يتيوناث ريدم ةافو

ينادولوب نيسسحو
ةفصسلفلأ ةدام ذاتصسأأ صشورحلأ ىفصشتصسمب تبصسلأ رجف يفوت

ريطخ رصسكب أرثأاتم ،دأرط صسيمخوب نابلو ينب ةيوناثب اقباصس

قباطلأ نم هطوقصس رثإأ هيلإأ صضرعت ةمجمجلأ ىوتصسم ىلع

تامولعم بصسحو ،نابلو ينب ةيدلبب نئاكلأ هنكصسمل ثلاثلأ

نأأ لبق Óيل ةرصشاعلأ يلأوح هلزنمل ثلاثلأ قباطلل دعصص هنإاف

ىفصشتصسم ىلإأ هلقن تبلطت ةريطخ تاباصصإاب باصصي و طقصسي

هتافو يبطلأ اهمقا˘ط ن˘ل˘عأأ ي˘ت˘لأ ،صشور˘ح˘لا˘ب بيا˘ع˘لأ دو˘ع˘صسم

يف هل تيرجأأ ةيحأرج ةيلمع لصشف دعب احابصص ةصسماخلأ يلأوح

ةقطنملاب ةذتاصسأ’أ ءامدق نم ةيحصضلأ دعيو .هذاقنإ’ ةلواحم

نابلو ينب ةيدلبب يديهم نب يبرعلأ ةيوناثل أريدم نيعي نأأ لبق

ةنيد˘م ط˘صسو ي˘نأدو˘لو˘ب ن˘ي˘صسح ة˘يو˘نا˘ث ى˘لإأ ل˘ق˘ت˘نأ ا˘هد˘ع˘بو ،

هتيدلب ناكصس طصسو ةريبك نزح ةلاح هتافو تفلخو ،ةدكيكصس

ىصستكأ امك،ابيطو ائداهو امرتحم اناصسنإأ هوفرع املاطل نيذلأ

ناك ثيح،تأونصسلأ رم ىلع هذيمÓت نم تائملأ هوجو نزحلأ

.هذيمÓت عم نونحلأ و دجملأ،نكمتملأ ذاتصسأÓل ’اثم
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رخآأ نع جأرفإ’أو سسبحلأ مهتم عأديإأ

يقلت ةلسشنخب مارجإلا عمق ةقرف

ةيلقعلا تارثؤوملا يجورم ىلع ضضبقلا

رازيعلا قيرطب
فصصتنم يف ،ةلصشنخ ةي’و نمأاب مأرجإ’أ عمق ةقرف تنكمت

ريغ ةصسرامملأ ةيصضق يف نيصصخصش فيقوت نم ، عوبصسأ’أ

قيرطلأ يف اهريفو˘ت و ة˘يودأأ ع˘ي˘ب˘ب ة˘ح˘صصلأ ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘صشلأ

ةدكؤوم تامولعم دورو رثإأ دوعت ةيصضقلأ تايثيح .يمومعلأ

جيورتب ناموقي رمعلأ نم يناثلأ دقعلأ يف نيصصخصش نأأ ديفت

ةلصشنخ رأزيعلأ قيرط يح ىوتصسم ىلع (اكريل) ةين’ديصص دأوم

ةمكحم ةينمأأ ةطخ دأدعإأ مت ةرفوتملأ تامولعملل ’Óغتصسأو

دعب ، امهيف هبتصشملأ فيقوت مت ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ دعبو

لوأ’أ هيف هبتصشملأ ةزوحب طبصض يدصسجلأ صسملتلل امهعاصضخإأ

صصقم ىلإأ ةفاصضإ’اب ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ت’وصسبك80 ىلع

ةيلمعل يناثلأ هيف هبتصشملأ عاصضخإاب ، جيورتلأ ةيلمع يف لغتصسي

ةفاصضإأ نيتلوصسبك20 ىلع هتزوحب طبصض يدصسجلأ صسملتلأ

ربتعت جد076.21 ـب ردقي ةيلحملأ ةلمعلاب يلام غلبم ىلإأ

ىلإأ تأزوجحملأو امهيف هبتصشملأ ليوحت متيل ،جيورتلأ تأدئاع

لامكتصسأ دعبو .تاقي˘ق˘ح˘ت˘لأ لا˘م˘كت˘صسأ ل˘جأأ ن˘م ة˘قر˘ف˘لأ ر˘ق˘م

ل˘ي˘كو ما˘مأأ ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ

عوصضومب يئأزج فلم بجومب ةلصشنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ

اهريفوت و ةيودأ’أ عيبب ةحصصلأ ةنهمل ةيعرصشلأ ريغ ةصسرامملأ

لوثملأ تأءأرجإأ بجومبو صصيخرت نود يمومعلأ قيرطلأ ىلع

تأذب مكحلأ يصضاق ديصسلأ مامأأ ةيصضقلأ فلم ليحأأ يروفلأ

، عأديإأ رمأأ لوأ’أ هيف هبتصشملأ قح يف ردصصأأ يذلأ ،ةمكحملأ

.تقؤوملأ جأرفإ’أ نم يناثلأ هيف هبتصشملأ دافتصسأ اميف
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موحللا نم نيراطنق نم رثكأا زجح

 فراطلاب ةدسسافلا
فراطلأ ةي’و نمأاب يمومعلأ نمأÓل ةيئ’ولأ ةحلصصملأ تنكمت

و ءاصضيب موحل نيب موحللأ نم نيراطنق نم ديزأأ زجح نم

مت يتلأ ةيمكلأ  كÓهتصس’أ و عيبلل ةهجوم تناك يتلأ و ءأرمح

ةيريدم ريرقتل اقفو أذ˘ه و كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ ا˘هز˘ج˘ح

بوجوو اهتيحÓصص مدع تدكأأ يتلأ فراطلأ ةي’وب ةراجتلأ

تءاج و .غلك55.842 طبصضلاب ةيمكلأ تردق ثيح اهفÓتإأ

ةكرتصشم ةيئاقو ةينمأأ ةيلمع رثإأ ىلع ةعلصسلأ هذه طبصض ةيلمع

عمق و ةبقأرملأ حلاصصم اهصسأأر ىلع ةصصتخملأ حلاصصملأ عم

ظفح بتكم أذ˘ك و فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب صشغ˘لأ

ىلإأ ةينأديملأ ةجرخلأ هذه فدهت ثيح ،فراطلأ ةيدلبب ةحصصلأ

، ةصصاخ ةفصصب كلهتصسملأو نطأوملأ ةحصص ظفح و ةيامح

.نأاصشلأ أذه يف نيفلاخملأ قح يف ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ ذختتل

¿.e©£≈ Gd∏¬ 
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د˘˘ق ة˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لأ تنا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح
دبؤوملأ ةبوقع طيلصست تصسمتلأ
ي˘ف ا˘ه˘تا˘ع˘فأر˘م لÓ˘خ م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل
ة˘ي˘صضق˘لأ تنا˘كو أذ˘ه .ة˘صسل˘ج˘لأ
ة˘ن˘يد˘م تز˘ه ي˘ت˘لأ ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لأ
د˘ق ة˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘صسلأ را˘˘صشصش
ة˘˘طر˘˘صشلأ ة˘˘قر˘˘ف ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع
ةر˘ئأد˘ب ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ
نع تامولعم تقلت نيأأ ،راصشصش
ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘لأ ن˘م با˘صش طا˘˘صشن

قدانبلأ ةصصاخو فرحلأ ةعانصص
ر˘صصا˘ن˘ع تما˘ق ن˘يأأ ،ة˘يد˘يد˘ح˘لأ
باصشلأ لحم ةمهأدمب ةطرصشلأ
يلع ةرأرغوب يحب هيف هبتصشملأ
روثعلأ مت نيأأ ، ةنيدملأ طصسوب
عو˘ن ن˘م حÓ˘صس ى˘ل˘ع ه˘تزو˘ح˘ب

ةأايهم زاغ تأروراقو Óيبأراك

ه˘˘نأأ لو˘˘ق˘˘ي ل˘˘با˘˘ن˘˘ق ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘صصل

نكامأأ ري˘ج˘ف˘ت ي˘ف ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي

فصشكلأ متي يتلأ راثأ’أ دجأوت

رثع امك ، ةروطتم ةزهجأاب اهنع

تا˘˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب

مت نيأأ ،لبانقلأ بيرجت تايلمعل

ةيانج ةمهت نع صسبحلأ هعأديإأ

ةحلصسأأو لبانق ةعانصصو ةزايح

ةريخذ و صسماخلأ فنصصلأ نم

ةصسلج يف هتمكاحم تمت نأأ ىلإأ

،لوأ’أ صسمأأ تايانجلأ ةمكحم

ا˘م˘˘كح ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘صص ثي˘˘ح

ةمأرغو ةذفان ةنصس02 صسبحلاب

هل تصسمتلأ نأأ دعب كلذو ةيلام

.دبؤوملأ ةبوقع ةباينلأ

حئافضص4 ـب ةردقم فيكلأ نم ةربتعم ةيمك زجح مت امنيب/ةنيطنضسق

نومحر دلوأاب دارفأا3 نم ةنوكم ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
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ي˘ف ا˘هدو˘ه˘ج˘ل ة˘ل˘˘صصأو˘˘م

كيكفت و ةميرجلل يدصصتلأ

ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م˘˘لأ تا˘˘كب˘˘صشلأ

تنكمت ،تأردخ˘م˘لأ ج˘يور˘ت

نمأاب لخدتلأ و ثحبلأ ةقرف

كيكفت نم ةنيطنصسق ةي’و

جيورت يف ة˘صصت˘خ˘م ة˘كب˘صش

اهدأرفأأ فيقوت و تأردخملأ

صصاخصشأأ30 مهددع غلابلأ

نيب ام مهرامعأأ حوأرتت يتلأ

مهطروتل ةنصس83 و13

تأردخملأ ةزايح ةيصضق يف

لقن ، عيبلأو نيزختلأ دصصق

ةبكرم لامعت˘صسا˘ب تأرد˘خ˘م

ةعامج راطإأ يف كرحم تأذ

ةيل˘م˘ع˘لأ. ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مأر˘جإأ

دورو ر˘˘˘˘ثإأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع تءا˘˘˘˘˘ج

ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف˘ل تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م

˘مأز˘ت˘عأ ا˘هدا˘ف˘˘م ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأو

د˘ق˘ع ة˘ي˘˘مأر˘˘جإأ ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م

تأردخملاب ةرجات˘م ة˘ق˘ف˘صص

ةي’و م˘ي˘ل˘قإا˘ب ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك

تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘˘صسق

ديجلأ لÓغتصس’أ و ةفثكملأ

ديدحت نم نكم تامولعملل

م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ق˘ف˘صصلأ د˘ق˘ع نا˘كم

ةمكحم ةيلمع ةطخ عصضو

ذفانملأ عيمج قلغ لÓخ نم

نم ةب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت˘ب تل˘ل˘ك

ىلع «تنصسكأأ يأدنوه» عون

ة˘لا˘ح ي˘ف نا˘صصخ˘صش ا˘ه˘ن˘ت˘م

مي˘ل˘صست دد˘صصب ا˘م˘هو صسب˘ل˘ت

أذه و تأردخملأ نم ةيمك

د’وأأ ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع

نم تنكم ةيلمعلأ ،نومحر

تأردخملأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح

نزوب حئا˘ف˘صص40ـب رد˘ق˘ت

، امأرغ073 ـب ردقي يلامجإأ

ر˘ق˘م ى˘لإأ ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘˘ل

،ة˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأ ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ

ةيصضقلأ يف قمعملأ قيقحتلأ

هيف هبتصشم ديدحت نم نكم

ىلع رخآ’أ وه هفيقوت مت رخآأ

عو˘˘ن ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م ن˘˘˘ت˘˘˘م

د˘˘ع˘˘ب ،«صسيرا˘˘ي ا˘˘طو˘˘يو˘˘ط»

ف˘ل˘م زا˘ج˘˘نإأ ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’أ

ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئأز˘˘ج تأءأر˘˘جإأ

مامأأ مهميدقت مت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

مت ام˘ي˘ف ، ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ

. رصشحملاب نيتبكرملأ عصضو

  تأردخملأو رومخلأ يجورمو نيمرجمو مهنع اثوحبم اضصاخضشأأ لاطت تافيقوت

 ةلسشنخ ةنيدم ءايحأاب ةعسساو ةمهادم ةلمح نسشت ةطرسشلا تاوق
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ةي’و نمأأ حلاصصم تمظن
ةعصسأو ةمهأدم ةلمح ةلصشنخ
عو˘ب˘صسأ’أ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن قا˘˘ط˘˘ن˘˘لأ
ةعاصسلأ نم ءأدتبأ مرصصنملأ
حابصص ى˘لإأ ءا˘صسم ة˘صسما˘خ˘لأ
نم تفدهتصسأ يلأوملأ مويلأ

ءأدو˘صسلأ طا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ةميرجلل راكوأاك ة˘فور˘ع˘م˘لأ

، ةلصشنخ ةنيدم ىوتصسم ىلع
و ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’أ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ر˘˘˘ب˘˘˘ع
عا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ب عرأو˘˘˘˘˘˘˘˘صشلأ
ع˘˘˘صضو ع˘˘˘م ،صصا˘˘˘صصت˘˘˘خ’أ
ربع صشيتفت و ةبقأرم طاقن
نم ةنيدملأ جراخم و لخأدم
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ حا˘˘˘ج˘˘˘نإأ ل˘˘˘جأأ
ريخصست م˘ت ثي˘ح .ة˘ي˘طر˘صشلأ

و ة˘يدا˘م˘لأ تا˘ي˘نا˘كمإ’أ ل˘ك
عيزوت عم ةرفوتملأ ةيرصشبلأ

،ة˘طر˘˘صشلأ تأو˘˘ق˘˘ل ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك
و ةيفاكلأ ةيط˘غ˘ت˘لأ نا˘م˘صضل
ىلإأ تصصلخ يتلأو ،ةلاعفلأ
صصا˘˘خ˘˘صشأ’أ د˘˘حأأ ف˘˘ي˘˘قو˘˘˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ئا˘˘˘صضق قو˘˘˘ب˘˘˘صسم
ة˘يذا˘ح˘م˘لأ ة˘با˘غ˘لأ ىو˘ت˘˘صسم

، ةلصشنخ ربوتكأأ71 يحل

تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لأ ع˘˘ي˘˘ب دد˘˘˘صصب
رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت ن˘يأأ ة˘ي˘لو˘ح˘˘كلأ

نم ةدحو06 ىلع هتزوحب

ماجحأ’أ و عأو˘نأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م
تا˘بور˘˘صشم˘˘لأ ز˘˘ج˘˘ح م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
هبتصشملأ دايتقأ و ةيلوحكلأ
نم ةحلصصملأ رقم ىلإأ هيف
تأءأر˘˘جأ لا˘˘م˘˘كت˘˘˘صسأ ل˘˘˘جأأ

 .قيقحتلأ

ءانب كلذ بناج ىلإأ مت امك
ىلإأ تدرو تامو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع
ةزايح اهدافم ةطرصشلأ تأوق
د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف صصا˘خ˘صشأ’أ د˘˘حأأ
نم ةيمكل رمعلأ نم يناثلأ
موقي ةيلوحكلأ تابورصشملأ
ىلع ة˘صصخر نود˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ب˘ب
ي˘ح˘ب ه˘ت˘ما˘قإأ ر˘ق˘م ىو˘ت˘صسم
’Óغتصسأو ةلصشن˘خ ق˘ئأد˘ح˘لأ
دعبو ةرفوتملأ تامول˘ع˘م˘ل˘ل
صشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘˘ب نذإأ رأد˘˘صصت˘˘صسأ

تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘ع ردا˘˘˘˘˘صص
لقنتلأ مت ،ةلصشنخب ةيئاصضقلأ
ركذ˘لأ ف˘لا˘صسلأ ن˘كصسم ى˘لإأ

صشيتفتلأ ةيلمع ءأرجإأ دعبو
نم ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت
ردقت ةيلوحكلأ تابورصشملأ

فلت˘خ˘م ن˘م ةد˘حو203ـب
م˘ت ن˘يأأ ما˘˘ج˘˘حأ’أ و عأو˘˘نأ’أ

رقم ىلإأ اهليوحت و اهزجح
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘صس’ ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ

 .تأءأرجإ’أ

ءانب كلذ بناج ىلإأ مت امك
ةد˘كؤو˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ف صصخ˘صش ما˘˘ي˘˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
ر˘م˘ع˘لأ ن˘م ي˘نا˘˘ث˘˘لأ د˘˘ق˘˘ع˘˘لأ

ىلع زوحي ايئاصضق قوبصسم
ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةيمك
اهجيورتب موقي تأردخملأ و
كلذ و ةعورصشم ريغ ةقيرطب

ه˘ن˘كصس ر˘ق˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
متيل ، قئأدحلأ يحب نئاكلأ
هبتصشملأ نكصسم ىلإأ لقنتلأ
مت نكصسملأ صشيتفت دعب ،هيف

نم اصصرق04 زجح و طبصض
عون نم ةيلق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ

.يزاتصسكأ

افرظ21 طبصض مت امك
نم يلقع رثؤوم ءأودل اغراف
أذ˘˘ك و ، ل˘˘ير˘˘تو˘˘ف˘˘˘ير عو˘˘˘ن
ر˘˘ثؤو˘˘م ءأود˘˘ل غرا˘˘ف ط˘˘˘صشم
، ليديكراب عون نم يلقع

رثؤوم ءأودل ت’وصسبك30

، نيلاباغيرب عون نم يلقع

في˘ك تأرد˘خ˘م ع˘ط˘ق30
نزو˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل أا˘ي˘ه˘م ج˘لا˘ع˘˘م

 . غ7.2ـب ردقي يلامجإأ
كلذ بنا˘˘ج ى˘˘لإأ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

تابورصشملأ نم ةيمك زجح
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ

ءاصضيبلأ نيع قيرطب نكصسم
صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘صشأ’أ د˘˘˘˘حأ’ كل˘˘˘˘م
د˘˘ع˘˘بو ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق قو˘˘ب˘˘صسم
روثعلأ مت نكصسملأ صشيتفت

تابورصشملأ نم ةيمك ىلع

142ـب رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘˘كلأ
تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لأ ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ
م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ما˘˘ج˘˘˘حأ’أ و عأو˘˘˘نأ’أ

رقم ىلإأ اهليوحت و اهزجح
لا˘م˘كت˘صسأ ل˘جأأ ن˘م ة˘قر˘ف˘لأ
ف˘ي˘قو˘ت ع˘م تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
كلذ بناج ىلإأ ، هيف هبتصشملأ
ل˘ح˘م صصخ˘صش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت
ة˘ي˘صضق ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م ثح˘˘ب

تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘يز˘خ˘تو ةزا˘ي˘ح
ةقيرطب عيبلأ صضرغل ةيلقعلأ

اصصرق83ـل ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ
.نيليرتأأ ءأودل يلقع رثؤوم

يضضاملأ ماعلأ راضشضش ةرئأدب ةطرضشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ اهتفضشك ةيضضقلأ

ةلسشنخب ةحلسسألاو لبانقلا ةعانسصب مهتم باسشل انجسس ةنسس02
راضشضش ةيدلب نم ردحني رمعلأ نم تانيرضشعلأ يف اباضش ،لوأ’أ سسمأأ ،ةلضشنخ ءاضضق سسلجمب ةيئأدتب’أ تايانجلأ ةمكحم تنأدأأ
ةزايحو قدانب و لبانق و تأرجفتم ةعانضص ةمهتب ةذفان اضسبح ةنضس02 ةبوقعب ةلضشنخ ةي’ولأ ةمضصاع رقم بونج ملك05

.سسماخلأ فنضصلأ نم حÓضس و ةريخذ
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 نيرخآا ضصاخضشأا7 ىلع ضضبقلا مت اميف
 ةفلتخم اياضضق يف

 اضسولهماضصرق611 زجح

رامع يديضسب نابضش7 فيقوتو
رامع يديضس يجراخلا يرضضحلا نمأÓل ةطرضشلا تاوق تنكمت

و تاردخملا ةزايح لجأا نم ضصاخضشأا7 ميدقت و فيقوت نم

زجح عم ةنضس03 و91 نيب مهرامعأا حوارتت ،ةيلقعلا تارثؤوملا

تفقوأا امك. اضسولهم اضصرق611 و يدنهلا بنقلا نم غ001
نييدمع˘لا حر˘ج˘لاو بر˘ضضلا ل˘جأا ن˘م ا˘ضصخ˘ضش ح˘لا˘ضصم˘لا تاذ
تاءارجإلا ةفاك لامكتضسا دعبو ،روظحملا ضضيبألا حÓضسلاب

عضضو ا˘م˘ي˘ف عاد˘يإا ر˘ماوأا م˘ه˘ن˘م6 قح يف رد˘ضص ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
تاءارجإلا ةفاك ذاختإا مت ثيح،ةيئاضضقلا ةباقرلا تحت ناضصخضش
تماق قايضسلا تاذ يفو ،نيفلاخملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا

˘ما˘ضسقألا ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب ي˘نا˘ث˘لا ير˘ضضح˘˘لا ن˘˘مألا ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم

لخدتلا و ثحبلا ةقرف ىلإا ةفاضضإا،41 ىلإا10 نم ةيرضضحلا
ةياهن ةيطرضش ةيلمعب ،ةيئاضضقلا ةطرضشلل ةيئلولا ةحلضصملل
ءا˘ضسم ف˘ضصن˘لا و ة˘ع˘بار˘لا ة˘عا˘ضسلا ى˘ل˘ع تق˘ل˘ط˘˘نإا ،عو˘˘ب˘˘ضسألا

نع ترفضسأا نيأا ،ليللا نم ةرخأاتم تاعاضس ةياغ ىلإا تلضصاوتو

فيقوت ،ثحب لحم نيضصخضش فيقوتو اضصخضش62 ةلاح ضصحف
ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ضصخ˘ضش
ةبقارمو روظحم ضضيبأا حÓضس ةزايح لجأا نم ضصخضش فيقوتو
ةجارد فيقوت عم ،ةيرانلا تاجاردلاو تابكرملا نم ديدعلا
ينوبلا ةرئاد نمأل ةطرضشلا تاوق تماق امك ،قئاثو نودب ةيران
ضسفن يف ،ينوبلاب يناثلاو لوألا يرضضحلا نمألا عم قيضسنتلاب
يح نم لك تضسم ضصاضصتخلا عاطقب ةيطرضش ةيلمعب مويلا

يح ،انكضسم3701 يح ،انكضسم057 يح ،نكضسم005

065 يح و انكضسم045 يح ،نكضسم004 ،انكضسم483

ضصخضش32 ةلاح ضصحف ىلإا ةيلمعلا تضضفأا ثيح ،انكضسم
رخآا و ،روظحم ضضيبأا حÓضس ةزايح لجأا نم ضصخضش فيقوتو
يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختإا مت نيأا ثحب لحم
لضصاوت ةبانع ةيلو نمأا حلاضصم نأا ىلإا ةراضشإلا ردجتو ،مهقح
لجأا نم اذه و ةيطرضشلا اهتايلمع ةعانقلا و ةميزعلا ضسفنب
ةمÓضس و نطاوملا نمأاب ضساضسملا هنأاضش نم ام لك ةبراحم
.هتاكلتمم
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 اقيقحت نمأ’ا حلاضصم تحتف اميف

باضش ةباضصإا فلخي رورم ثداح
ةرورعزوبب

ى˘ل˘ع تا˘با˘ضصإل ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف با˘ضش ضضر˘ع˘˘ت
يحب رورم ثداح يف ةروطخلا ةتوافتم حورجو ديلا ىوتضسم
ةيامحلا حلاضصم تقلت .ةبانع ةيلو ،ينوبلا ةيدلب ةرورعزوب
عوقو هدافم ءادن ضسمأا لوأا راهن فضصتنم دودح يف ةيندملا

ةعباتلا ةرورعزوب˘ب44 مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب رور˘م ثدا˘ح
مادطضصا يف لثمت ثداحلا نأا نيبت ثيح ينوبلا ةيدلبل ايميلقا
ىوتضسم ىلع حورجب باضش ضضرعت فلخ ةيران ةجاردب ةرايضس
ةيلوألا تافاعضسإلا ةيندملا ةيامحلا رضصانع هل تمدق نيأا ديلا

نبإا يعماجلا ىفضشتضسملا ىلإا ةعرضسلا حانج ىلع لقن مث نمو
حلاضصم ترضشاب دقف اهتهج نمو مزÓلا جÓعلا يقلتل دضشر
.ةثداحلا بابضسأا ةفرعمل اقيقحت ايميلقإا ةضصتخملا نمألا

Q.eæÉ∫ 
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ع˘˘ضشبأل ضضر˘˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لاو
ل˘ي˘كن˘ت˘لاو بيذ˘ع˘ت˘لا عاو˘˘نأا
بب˘˘ضسب ر˘˘ي˘˘غ˘˘ضصلا هد˘˘ضسج˘˘ب
˘ما˘ق ن˘م بير˘غ˘لاو ما˘ق˘ت˘˘نلا
يتلا همأا عضشبلا مارجإلا اذهب
ةمومألا رعاضشم نم تدرجت
نم رمذتو  بضضغ ةظحل يف
لفطلا نبلا نوكيل اهجوز
قلعت˘يو ة˘ي˘ح˘ضضلا ع˘ي˘ضضر˘لا
«ب .م» ع˘˘ي˘˘ضضر˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘مألا

يذلا ر˘ه˘ضشأا4 ـلا بحا˘˘˘˘ضص

ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح د˘˘جو˘˘ي
ضضار˘˘˘˘مأل ضصضصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
عوقو ذنم ينوبلاب لافطألا

مايأا5 ذن˘م اذ˘هو ة˘ثدا˘ح˘لا

نم بضسانملا جÓعلا يقلتل
ني˘ضصت˘خ˘م˘لا ءا˘ب˘طألا فر˘ط
ا˘مد˘ع˘ب اذ˘هو ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘˘ل˘˘ل
ع˘ن˘ضشأا و ع˘ضشبأا˘˘ب ه˘˘مأا تما˘˘ق

ةيناضسنإلا خيرات يف ةميرج
اذ˘ه ا˘هد˘ب˘˘ك ةذ˘˘ل˘˘ف ق˘˘ح ي˘˘ف
في˘ع˘ضضلا ع˘ي˘ضضر˘لا ل˘ف˘ط˘لا

لاضصئتضساو عزنب مايقلا يهو
مادختضساب يلضسانتلا هوضضع
ىلإا ةفا˘ضضإلا˘ب اذ˘ه ضصق˘م˘لا
ه˘ي˘ت˘لا˘م˘ح عاز˘ت˘نا˘ب ا˘ه˘ما˘˘ي˘˘ق
ق˘ير˘ط ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘تر˘˘ي˘˘غ˘˘ضصلا
ةيماقتنا ةقيرط يهو ضضعلا

ةيناضسنإا لو ةبيرغو ةعضشبو
يتلا مئارجلا عضشبأا نم يهو
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ا˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘ضش
يتلا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بضسح˘بو
ضضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ل تدرو
دق ةثداحلا هذه نإاف رداضصملا

فاضشتكاو عامضس دعب تعقو
ةأار˘ما˘˘ب ا˘˘ه˘˘جوز جاوز ر˘˘ب˘˘خ
ا˘˘ه˘˘نو˘˘ن˘˘ج ن˘˘ج د˘˘قو ىر˘˘˘خأا
راثأا ام اذ˘هو ر˘ب˘خ˘لا عا˘م˘ضسل
هنم ماقتنلا ةبغر اهضسفن يف
عيضضرلا اهلفط ىلإا تهجوتف

هل ةوق ل و لوح ل يذلا
˘ما˘ي˘ق˘لا لÓ˘خ ن˘م ما˘ق˘ت˘نÓ˘ل
ةينونجلا تا˘فر˘ضصت˘لا كل˘ت˘ب
ا˘ه˘ن˘با ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘نا˘˘ضسنإا لو
ءامد ةضصاضصم اهنأاك هضضعو
ل˘˘˘خد˘˘˘ت ى˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ضسا ا˘˘˘م˘˘˘م
يد˘ي˘ضسب ة˘ي˘ن˘مألا ح˘لا˘ضصم˘لا

ح˘ت˘˘ف˘˘ب تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا را˘˘م˘˘ع
ىلع متو ةثداحلا يف قيقحت

لفط˘لا ل˘ق˘ن ة˘عر˘ضسلا حا˘ن˘ج
ى˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم ى˘˘لإا ع˘˘ي˘˘ضضر˘˘لا
اهب هز˘ج˘ح م˘ت يذ˘لا ي˘نو˘ب˘لا

فر˘ط ن˘م ه˘تا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإا م˘تو
ا˘م˘ي˘ف اذ˘هو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘˘لا
˘مألا ة˘ي˘نا˘ج˘لا ة˘لا˘˘ح تءا˘˘ضس
ةيبضصع ة˘مزأا ي˘ف ا˘ه˘لو˘خدو
بيبطلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ضضر˘ع م˘تو
ىلإا اهليوحت متيل ضصتخملا

ةيلقعلا ضضارمألا ىفضشتضسم
يزارلا ركب و˘بأا ة˘ي˘ب˘ضصع˘لاو
هذه جÓع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب

ناكضس اهل ءاتضسا دق ةثداحلا
ةفضصب را˘م˘ع يد˘ي˘ضس ة˘يد˘ل˘ب

ة˘يلو نا˘كضس ل˘كو ة˘˘ضصا˘˘خ
اميف اذهو ةماع ةفضصب ةبانع
ع˘˘ي˘˘ضضر˘˘˘لا ل˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لا لاز˘˘˘ي
ىفضشتضسملاب دقري نيكضسملا

ةر˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف و˘˘˘هو
ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا بضسح˘˘ب
انيدل دجوت امك انيلإا تدرو
ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا تب˘˘ث˘˘ت ه˘˘ل رو˘˘ضص
ةعاضشبل ارظن نكلو ةعينضشلا
ةزو˘ح˘ب ي˘ت˘˘لا رو˘˘ضصلا كل˘˘ت

ةبوعضصو ةعاضس رخآا ةديرج
اهرضشن عي˘ط˘ت˘ضسن ل ا˘ه˘ت˘يؤور
لمحتي ل بلقلاف ةديرجلاب
ى˘ق˘ب˘ي اذ˘ه˘لو ا˘ه˘ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
بنذ ا˘م حور˘ط˘˘م˘˘لا لاؤو˘˘ضسلا

ءيربلا عيضضرلا لفطلا اذه
بب˘˘ضسب هد˘˘ضسج هو˘˘˘ضش يذ˘˘˘لا
ءا˘ط˘خأا ه˘ل˘م˘˘ح˘˘تو ما˘˘ق˘˘ت˘˘نلا

.هيدلاو

 عوبضسأا ذنم مهرابخأا تعطقناو فراطلا لحاوضس نم اوقلطنا

 نيدوقفملا3ـلاةقارحلا ببضسب قيرطلا نوقلغي ايدانيملا ناكضس
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ضسمأا لوأا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضشع ما˘˘˘˘˘ق
ةبانع ةيدلبب ايدانيملا ناكضس
لا˘م˘ع˘ت˘ضسإا˘ب ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ˘ب
ي˘˘ف بب˘˘ضست ا˘˘م ةرا˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
يرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حدزا

تا˘ط˘ل˘ضسلا ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل،ق˘نا˘خ
ةينعملا تاهجلاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
عاجرتضسا لجأا نم كرحتلاب
نيدوقفملا ةقارح˘لا م˘ه˘ئا˘ن˘بأا

رمألا قلع˘ت˘يو ،عو˘ب˘ضسأا ذ˘ن˘م
براق اولقتضسا نابضش ةثÓثب
نيرخآا باب˘ضش ة˘ق˘فر تو˘م˘لا
ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا مو˘˘˘ي

فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘يلو ل˘˘˘حاو˘˘˘ضسب

ىلإا لوضصولا يف لمأا مهلكو

ة˘ب˘غر ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ا˘ي˘ن˘يدر˘˘ضس

ةاي˘ح ن˘ع ثح˘ب˘لا ي˘ف م˘ه˘ن˘م

املثم ابوروأا ةنج يف ةئناه

هنأا ر˘ي˘غ ،نور˘ي˘ث˘كلا د˘ق˘ت˘ع˘ي

ر˘ط˘ضسألا هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح˘˘لو

نع رابخأا يأا دجوت ل هنإاف

تاءادنلا مغر ةقارحلا ءلؤوه

،مهتلئاع فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘ث˘كلا

«ةرهاظ فرعت رخآا بناج نم

لÓخ اريبك اد˘ياز˘ت «ة˘قر˘ح˘لا

مل ثيح، نيريخألا نيرهضشلا

بابضشلا ىلع رضصت˘ق˘ت د˘ت˘ع˘ت

ى˘لإا تل˘˘ق˘˘ت˘˘نا ا˘˘م˘˘نإاو ط˘˘ق˘˘ف
ى˘˘لإا و ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘لا ضسن˘˘ج˘˘˘لا
تن˘˘كم˘˘ت ثي˘˘ح ،تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ةيرئازجلا ة˘ير˘ح˘ب˘لا تاو˘ق˘لا

فاقيإا نم ةنضسلا هذه لÓخ
لحاوضسب ةقارحلا نم تائملا

فلأا43 دقف امي˘ف ،ة˘با˘ن˘ع

طضسوتملا رحبلا يف ضصخضش

بضسح ةريخألا ةنضس71 يف

تايئاضصحإلا هنع تفضشك ام
عافد˘لا ةرازو ا˘ه˘تدروأا ي˘ت˘لا
لك تزجع ي˘ت˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
يف ةيعدرلا تايجيتارتضسلا

يعدتضست تتابو ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م

ل˘جأا ن˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت

ن˘˘م ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا ة˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م

ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تف˘ضشكو،روذ˘ج˘لا

رضشبلا بيرهت لوح ةيلودلا

ةيملا˘ع تا˘كب˘ضش دو˘جو ن˘ع

تاراقلا فلتخم يف ةرضشتنم

ةمهم تادئاع ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘ضست

.ةراجتلا نم عونلا اذه نم

اهترجأا ةضسارد تركذ امك

نأا ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا

رثكأا و˘ه ط˘ضسو˘ت˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا

ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘كت˘˘˘ف قر˘˘˘ط˘˘˘لا

.نييماظنلا ريغ نيرجاهملل

راجحلا ةيدلبب ةباضصملا راجضشأ’ا عÓتقا ةيلمعب نيحÓفلا ضضيوعت

حافتلاو ضصاجإلا راجضشأا نم تاراتكه ددهي «ةيرانلا ةحفللا» ضضرم
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ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م تن˘ل˘˘عأا
رو˘ه˘ظ ن˘ع ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل
يف «ةيرانلا ةحفللا » ضضرم
ىلع (ضصاجإلا) نيتاضسب دحأا

ثيح راجحلا ةيدلب ىوتضسم
ضصاجإلا راجضشأا عÓتقا ررقت
ةحاضسمب اهقر˘ح و ة˘با˘ضصم˘لا
تاراتكه ةثÓث ىلع عبرتت
ضضر˘˘م˘˘لا را˘˘˘ضشت˘˘˘نا ف˘˘˘قو˘˘˘ل
ة˘ح˘ف˘ل˘لا » م˘ضسا˘ب فور˘ع˘م˘˘لا
ةرضشاب˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘يو » ة˘يرا˘ن˘لا
نيجتنملا ضضيوعت تاءارجإا
عÓتقا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ميدقت ىلع ةوÓع راجضشألا
تاريجضش ضسرغل معدلا مهل

تاذ تد˘˘˘˘˘˘كأاو .ةد˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘ج
ي˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا

اهتحف˘ضص ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل رو˘ضشن˘م
(كوبضسيافلا) ىلع ة˘ي˘م˘ضسر˘لا
ةينقتلا ةقفارملا راطإا يف هنأا

مضسومل يراضشتضسإلا معدلاو

ميظ˘ن˘ت م˘ت9102/0202
نم تم˘ظ˘ن ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ
ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ضشت˘˘ف˘˘م˘˘لا فر˘˘ط
ةريد˘م و ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘ح˘ضصل˘ل
ةيا˘قو˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا
م˘ضسق˘لا ضسي˘˘ئرو تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا
راجح˘ل˘ل ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘عر˘ف˘لا

ةرم˘ث˘ت˘ضسم˘لا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
ةقطنمب » يجنبك » ةيحÓفلا
ةلاحلا ةبقارمل ريغضص رهاطلا
ضصاجإلا را˘ج˘ضشأل ة˘ي˘ح˘ضصلا
ثيح » ةيرام اتنضس » ةيعون
ةبا˘ضصإا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘ت

نا˘˘ت˘˘ضسب˘˘لا را˘˘ج˘˘ضشأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج

30 ةحاضسم ىل˘ع ة˘ع˘بر˘ت˘م˘لا
ةحفل˘لا » ضضر˘م˘ب تارا˘ت˘كه
لماك علق ررقت امم «ةيرانلا
مل˘ع˘ل˘لو .ا˘ه˘قر˘حو را˘ج˘ضشألا
ق˘˘ح˘˘ل˘˘ي ضضر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نإا˘˘˘ف
راج˘ضشألا˘ب ة˘م˘ي˘ضسج ارار˘ضضأا
و عيباضسأا ةعضضب يف ةرمثملا
عاونألا ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف بي˘ضصي
اتناضس » لثم ر˘ثأا˘ت˘لا ة˘ع˘ير˘ضس

يف ةرثكب ةدجاوتملا «ايرام
بضسح و ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘ضسب˘˘˘˘˘˘لا
هذ˘˘ه نإا˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ضصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
ةر˘ث˘كب بي˘ضصت ا˘ير˘˘ي˘˘ت˘˘كب˘˘لا
رطخأا دعت و ضصاجإلا راجضشأا

بي˘˘ضصي ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م ضضر˘˘˘م
ى˘ل˘ع ة˘يو˘ت˘ح˘م˘لا را˘ج˘˘ضشألا
نييزتلا تاتابن اذك و روزب
اذه نأا نوضصتخملا حضضويو.
ي˘ف ةر˘ت˘ف ي˘ضضق˘ي ضضر˘˘م˘˘لا

را˘ج˘˘ضشألا نا˘˘ضصغأاو عوذ˘˘ج
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع˘ب ة˘ل˘م˘ح˘˘م˘˘لا
ا˘هرا˘ضشت˘نا م˘ت˘ي ا˘ير˘˘ي˘˘ت˘˘كب˘˘لا
و ةيعيبطلا لماوعلا ةطضساوب
موقت و ةفل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ير˘ضشب˘لا
و ة˘يا˘˘قو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘ضسإا

ة˘يرا˘ن˘لا ة˘ح˘ف˘ل˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘˘ضصم˘˘لا
ديكأاتلا و نيحÓفلا ضسيضسحت

لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسا ةرور˘˘ضض ى˘˘ل˘˘ع
طاضشن˘لا و ة˘م˘ي˘ل˘ضس تاد˘ع˘م
ة˘˘˘لازإاو ة˘˘˘فا˘˘˘ج ءاو˘˘˘جأا ي˘˘˘˘ف

در˘ج˘م˘ب ة˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا رو˘˘هز˘˘لا

ضضر˘˘م˘˘لا ضضار˘˘˘عأا رو˘˘˘ه˘˘˘ظ

اهتجلاعم و راجضشألا ميلقتو

. ةيودألاب

رامع يديضسب ةعضشبو ةبيرغ ةثداح يف

اهجوز نم ماقتنÓل «اضضع» اهعيضضر دضسج نم ءازجأا عطقت مأا
طقف رهضشأا4 رمعلا نم غلبي عيضضر لفط قح يف ةعضشب ةيناضسنإا ’ ةميرجو ةبيرغ ةثداح ببضسب ةبانع ةي’و ارخؤوم تزتها

.رامع يديضس ةيدلبل ةعباتلا ءايحأ’ا دحأاب نطقي

رطملا تاخز طقاضست دنع ةيثراكلا ةيعضضولاب اوددن

 تاناضضيفلا رطخ نم نوفوختم ةيوضضوفلا تايانبلا ونطاق
رطملا تاخز اهيف طقاضستت ةرم لك عم تاناضضيفلا رطخ نم نوفوختي ةيوضضوفلا تايانبلا ونطاق تاب
ذÓم نع ثحبلا ةلحر يف تÓئاعلا لعجتو، اهرمغت يتلا هايملا ببضسب حباضسم ىلإا تويبلا لوحتت نيأا
نم ةلابم نود ءارعلا يف نوتيبي مهدجت ثيح راطمألا طقاضست دنع مهب قدحي يذلا رطخلا نم مهيقي

ةيعضضولا هذه نم يناعت يتلا ةضشهلا ةئفلا هذه ءازإا انكاضس كرحت مل يتلا ةيلحملا تاطلضسلا فرط

نم اهريغو ةرضضخوب ،ةرورعزوب ،يام لوأا و2 برح يديضس ءايحأاب ةضصاخ تاونضس ذنم ةيثراكلا
طقاضست ءانثأا ةضصاخ تاونضس ذنم ةيرزملا عاضضوألا هذه يف اهناكضس طبختي يتلا ىرخألا ءايحألا
يتلا ةيثراكلا ةيعضضولاب ناكضسلا ددن دقو ،لزانملا حاتجت يتلا تاناضضيفلا ىلإا يدؤوي ام راطمألا
نع كيهان اذه، ةريبك ةيئام ةريحب ىلإا يحلا لوحتي نيأا راطمألا طقاضست ءانثأا ةضصاخ اهيف نوطبختي
،ةظحل ةيأا يف مهيلع رايهنÓل ةلباقلا ةضشهلا تانكضسلا هذه ببضسب مهلافطأا اهنم يناعي يتلا ضضارمألا

ىلعو ةرم لك ددجتي مزأاتملا عضضولا اذه نإا ناكضسلا لاقو تاجاجتحلاو ةديدعلا ىواكضشلا مغر اذه
نوفوختي ناكضسلاو اهلاح ىلع لازت ل نامقل راد نأا لإا ةينعملا تاطلضسلا دوعوو تانيمطت نم مغرلا

اوددج امك ،مهل يقيقح ضسوباك ىلإا تلوحت يتلا ةيعضضولا هذه رارمتضساو ءاتضشلا لضصف لولح نم
.لجاعلا بيرقلا يف مهل لح داجيإاو مهتلاغضشناب لفكتلا لجأا نم ةيئلولا تاطلضسلل مهتدضشانم
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 ميتنشس رايلم2ـب ةزئاجلا ةميق ردقت اميف

نشسحأا ةزئأجب زوفت ةبأنع ةيدلب
 ءارشضخ ةنيدم

ةنيدملا ةقباسسم لÓخ ىلوألا بتارملاب ةبانع ةيدلب تزاف

.ةئيبلا ةرازو فرط نم ةنسس لك مظنت يتلا ءارسضخلا

ةرازو˘˘لا نإا˘˘ف ر˘˘ب˘˘خ˘˘لا تدروأا ي˘˘ت˘˘لا ردا˘˘سصم˘˘˘لا بسسحو

يف ةزئافلا تايدلبلل ةزئاجك رايلم2 غلبم تسصسصخ

يطبارم رهاطلا ةبانع ةيدلب شسيئر لقنت دقو ةقباسسملا

مدق يذلا قباسسلا ةيدلبلا شسيئرل افلخ ارخؤوم نيع يذلا

ن˘ع نÓ˘عإلا ل˘ف˘ح رو˘سضح˘ل ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘لإا ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا

دعتو نيزئافلا ىلع زئاوجلا عيزوت لفح اذكو نيزئافلا

دوه˘ج˘ل˘ل ار˘ظ˘ن ل˘ئاوألا ن˘يز˘ئا˘ف˘لا ن˘ي˘ب ا˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب

تاحاسسملا ةئيهتو ةنيدملا فيظنت لاجم يف ةلوذبملا

ةنيدملا اهدهسشت يتلا فيظنتلا تÓمح اذكو ءارسضخلا

ئطاوسشلا وأا ءايحألا ىوتسسم ىلع ءاوسس تاونسس ةدع ذنم

ةئيهتلا تايلمع اذكو ةيمومعلا تاحاسسملا نم اهريغو

اهقيرب نم شضعبلا طسسوتملا رحبلا شسورعل داعأا امم

ةبانع ةيدلب نأا املع ةطرافلا تاونسسلا لÓخ هتدقف يذلا

امم ةيدلبلا حلاسصم نع ةلقتسسم فيظنتلل ةسسسسؤوم مظت

ىل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تاروذا˘ق˘لا ع˘جار˘ت ي˘ف م˘ها˘سسو ى˘سضق

ةمها˘سسم بنا˘ج ى˘لإا ءا˘ي˘حألا ل˘خادو تا˘قر˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم

تايلمع يف ةطسشانلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا اذ˘كو ءا˘ي˘حألا با˘ب˘سش

فلتخم ربع فيظنت تÓمح ربكأا تلجسس دقو فيظنتلا

ءايحأا يقاب ةيلمعلا مع˘ت˘ل وأا لو˘ح˘ت˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا

.ىلوألا  ةجردلاب راجحلاك ىربكلا تايدلبلا

Qjº.Ω

ينوبلا ةرئاد ضسيئرب  مهعمج ءاـقل يف

نأكشسولثمم

ةشصحب نوبلأـطي يأم لوأا يح

يعأمتجا نكشس004
تايانبلا ناكسس ولثمم مرسصنملا عوبسسألا ةياهن عمتجا

شسيئرب يام لوأا يحب ةظت˘كم˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لاو ة˘يو˘سضو˘ف˘لا

ةيعامتجلا تانكسسلا نم ةسصحب ةبلاطملل،ينوبلا ةرئاد

ناكسسلا ولثم˘م لا˘ق ثي˘ح.ىر˘خألا ءا˘ي˘حألا ن˘م م˘هر˘ي˘غ˘ك

ا˘ي˘با˘ج˘يا نا˘ك ةر˘ئاد˘لا شسي˘ئر˘ب م˘هءا˘ق˘ل نأا«ة˘عا˘˘سس ر˘˘خآا«ـل

اسساسسأا ةلثمتملاو هل ناكسسلا تلاغسشنا اوعفر نيأا،ارمثمو

نأا نوك،يعا˘م˘ت˘جا ن˘كسس004 ةسصحب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ي˘ف

لوأا يحب ةظتكملا تايانبلاو ةيوسضوفلا تايانبلا ينطاق

فور˘ظ ى˘ندأا ا˘ه˘ب مد˘ع˘ن˘ت ة˘يرز˘م ا˘فور˘ظ نو˘سشي˘ع˘ي،يا˘م

وهو باوبألا ىلع ءاتسشلا لسصف نأاو اميسس،ميركلا ششيعلا

ةر˘ئاد˘لا شسي˘ئر ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،نا˘كسسلا ةا˘نا˘ع˘م ن˘م د˘يز˘ي ا˘˘م

يف اهنع جارفإلاو ةينكسس ةسصح مهل شصيسصختب مهدعو

ـ مهتاحيرسصت بسسح ـةلبقملا ةنسسلا نم يفناج ةيادب

ينوبلا ةرئادل  تحنم ةيلولا نأا اوملع مهنأاو ةسصاخ

لا˘ق قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘˘فو ،ن˘˘كسس0001 نم ر˘ث˘كأا ة˘سصح

ةرئاد نع لوألا لوؤوسسملا نم اوملع مهنأا ناكسسلا ولثمم

يح ناكسسب ةسصاخلا تافلملا عيمج ةسسارد مت هنأا ينوبلا

ةراسشإلا ردجتو،4102ةنسس ةياغ ىلإا8991 ةنسس نم لوأا

تايانبلاو ة˘يو˘سضو˘ف˘لا تاءا˘ن˘ب˘لا نا˘كسس ي˘ل˘ث˘م˘م نأا ى˘لإا

لخدتب اوبلاط املاطل مهنأا اولاق يام لوأا يحب ةظتكملا

تاءاسصقلا ةسسلسسل دح عسضول  دوهزم قيفوت ةبانع يلاو

يلوؤوسسم ةلباقم لجأا نم اهل نوسضرعتي يتلا ةيلاتتملا

رمألا ،مهل ناكسسلا تلاغسشنا عفرل ةيلحملا تاطلسسلا

تا˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا نا˘ي˘حألا شضع˘ب ي˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘فد يذ˘˘لا

،هغيسص عيمجب نكسسلا يف  مهقحب ةبلاطملل ةيجاجتحا

اذه،هريغ وأا ايفير انكسس وأا ايعامتجا نكسس ناك ءاوسس

تايانبلاو ةيوسضوفلا تايانب˘لا ا˘نا˘كسس بلا˘ط˘م ل˘ث˘م˘ت˘تو

«ةعاسس رخآا» ـل هولقن ام بسسح يام لوأا يحب ةظتكملا

نم ةمدقملا ة˘ي˘ن˘كسسلا شصسصح˘ل˘ل لدا˘ع˘لا م˘ي˘سسق˘ت˘لا ي˘ف

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لاو،ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا ن˘ي˘ب  ة˘˘يلو˘˘لا فر˘˘ط

لوأا ي˘ح نا˘كسس ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘كسس004ةسصحب

حنمو،4102 دعب ام تافلملا ةسسارد ةيلمع لامكإاو،يام

ةسصح شصيسصختو،ءانبلا ىلع ةردقلا هل نمل ةيسضرأا عطق

.يحلا ناكسس ةدئافل ةيفيرلا تانكسسلا نم
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ىواكسش ةدعب اومد˘ق˘ت ن˘يذ˘لا
ىودج نود نكل نمألا حلاسصمل
رارمتسسا وه ةلب نيطلا داز اممو
˘ما˘يأا ةد˘ع˘˘ل تارا˘˘ج˘˘سشلا شضع˘˘ب
كراعمل روطتت نأا دعب ةيلاتتم
ةرئاد عسسوتو ءاسضيبلا ةحلسسألاب
فار˘طأا ةد˘ع ل˘خد˘ت˘˘ب ما˘˘سصخ˘˘لا
ةعراسصتملا فار˘طألا ةد˘نا˘سسم˘ل

ةيمادلا كراعملا شضعب نأا املع
وأا فافزلا تÓفح لÓخ لجسست
.ةسصاخلا تابسسانملا

ىلإ لوحتت سارعأ
تاسلجو ةيماد كراعم

تاراجشب يهتنت رمخ
 ضيبفا حقسلاب

كرا˘˘ع˘˘م˘˘˘لا بل˘˘˘غأا jل˘˘˘ج˘˘˘سس
لÓخ ةروطخ ر˘ث˘كألاو ة˘ي˘ماد˘لا

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو شسار˘عألا تÓ˘ف˘ح
ديدعلا تبلقنا ثيح تابسسانملا

م˘تآا˘م ى˘لإا حار˘فألا تÓ˘ف˘ح ن˘˘م
ةدع نيب بورح علدنإا ببسسب
ةحلسسألا اهيف تلمعتسسا فارطأا
ةحلسسألا نم ا˘هر˘ي˘غو ءا˘سضي˘ب˘لا

علدنت ثيح ةهفات دعت بابسسأل
نيفرط نيب راجسشلا وأا برحلا
ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق لو˘˘˘ح ن˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش وأا

ة˘سسو˘ل˘ه˘م بو˘ب˘ح وأا تارد˘خ˘م
لخدتب عسضولا روطتي نأا لبق
ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ح˘˘ب˘˘سصي فار˘˘˘طأا ةد˘˘˘ع
فو˘ي˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘كر˘˘ع˘˘م را˘˘ج˘˘سشلا

لجسس ام لثم لفحلا فقوتيو
ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ي˘˘سصلا ل˘˘˘سصف لÓ˘˘˘خ

نيأا30 ةرسضخوب يح ىوتسسم
ةكرعم ى˘لإا فا˘فز ل˘ف˘ح لو˘ح˘ت
لخدتب اهدعب روطت نيفرط نيب
فر˘ط ن˘م ةر˘سضخو˘ب ي˘ح ءا˘ن˘˘بأا

فرطلا نم ملاسس يديسس ءانبأاو
وأا بر˘˘ح˘˘لا تر˘˘م˘˘ت˘˘سساو ر˘˘خآلا
ل˘خد˘ت ما˘يأا ة˘سسم˘خ ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةمئأاو نييحلا نم نايعأا اهلÓخ
يف ع˘سضو˘لا ة˘ئد˘ه˘ت˘ل د˘جا˘سسم˘لا

ل˘˘خد˘˘ت يأا ل˘˘ج˘˘سسي م˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ح
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ن˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘ل
ءانبأا نيب تلجسس يتلا ةكرعملا

يدي˘سس ة˘ب˘ي˘ع˘سشلا˘ب ة˘ير˘ق˘لا ي˘ح
را˘˘˘م˘˘˘ع شسرا˘˘˘م ي˘˘˘حو را˘˘˘م˘˘˘˘ع
كلذك ترمتسسا يتلاو راجحلاب
نأا ل˘˘ب˘˘ق ما˘˘يأا ة˘˘ع˘˘برأا وأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
ةيدلب نم نايعأا لخدتب فقوتت
.راجحلا

ىلإ لوحتي لاطبفا يح
 ةعراصملل ةبلح

لا˘ط˘بألا ي˘ح ار˘خؤو˘م لو˘˘ح˘˘ت
ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘ب˘˘ل˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ةد˘ع˘ل بسشن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا كرا˘˘ع˘˘م˘˘لا
تاعاسس ىتح رمتسستو تاعاسس
ةرهاظلا يهو ليللا نم ةرخأاتم
نا˘كسس ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘خد د˘ع˘ت ي˘ت˘لا
لÓخ ةوقب ترسشتنإا يتلاو يحلا
ن˘ير˘ي˘خألا ن˘ي˘ما˘ع˘لا وأا ر˘ه˘سشألا

˘ما˘سصخ ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع بسشن ثي˘ح
ن˘م فار˘طأاو ي˘ح˘لا ءا˘ن˘˘بأا ن˘˘ي˘˘ب

ةسصاخ ناكسسلا لعج ام هجراخ
كل˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘يرر˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
م˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘عو تارا˘˘˘ج˘˘˘سشلا
نومد˘ق˘ت˘ي تارا˘ي˘سسلا با˘ح˘سصأا
نمألا ح˘لا˘سصم˘ل ىوا˘كسش ةد˘ع˘ب
تاراجسشلا هذه لثمل دح عسضول

تتابو موي دعب اموي بسشنت يتلا
ثيح يحلا طسسو ارطخ لكسشت
ميطحت ىلع نورجاسشتملا مدقي
نا˘ي˘حألا شضع˘ب ي˘ف تارا˘˘ي˘˘سسلا

ةرا˘نإلا ةد˘م˘عأا م˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت اذ˘˘كو
ةسصا˘خ تاءاد˘ت˘عإلا ن˘ع كي˘ها˘ن

ةرهاظ˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع .ل˘ي˘ل˘لا لÓ˘خ
ي˘ح نا˘كسس ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘˘خد د˘˘ع˘˘ت
ر˘سصت˘ق˘ت تنا˘˘ك ثي˘˘ح لا˘˘ط˘˘بألا

ءا˘ي˘˘حأا ى˘˘ل˘˘ع عراو˘˘سشلا بور˘˘ح
ن˘م ششادÓ˘غ˘ن˘بو بر˘ح يد˘ي˘˘سس
ةرهاظلاب ةفورعملا ءايحألا رثكأا

وأا ةر˘ها˘ظ˘لا ا˘ه˘ب تف˘ت˘خإا ي˘ت˘لاو
ةريخألا تاونسسلا لÓخ تعجارت
.ةرواجملا ءايحألاب ةنراقم

عراوشلا بورح مظعم
ةيدام رئاسخب يهتنت

ضعب يف اياحض طوقسو
نايحفا

كرا˘ع˘م˘لا شضع˘ب ي˘ف ل˘ج˘سست
وأا ا˘يا˘˘ح˘˘سض طو˘˘ق˘˘سس ة˘˘ي˘˘ماد˘˘لا

ى˘ل˘ع م˘ه˘فا˘˘ع˘˘سسإا م˘˘ت˘˘ي ى˘˘حر˘˘ج
تلاجعتسسلا حلاسصم ىوتسسم
نبإا يعماجلا ىفسشتسسملاب ءاوسس
تادايعلا ىوتسسم ىلع وأا دسشر

ةيلوب تايفسشتسسم˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا

يفو امئاد لجسست نيح يف ةبانع

ة˘يدا˘م ر˘ئا˘سسخ كرا˘ع˘م˘˘لا بل˘˘غأا

م˘ت˘ي ي˘ت˘لا كل˘ت ا˘هر˘˘ط˘˘خأا ثي˘˘ح

تارا˘˘ي˘˘سس م˘˘ي˘˘ط˘˘ح˘˘ت ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘˘خ

ل˘خاد ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ل˘ج˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو ءا˘˘ي˘˘حألا

ة˘سصا˘خ ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع ىو˘˘ت˘˘سسم

يتلا كراعملا وأا برحلا لÓخ

ـك ينوبلا ةيدلب ءايحأا اهتدهسش

ل˘˘ج˘˘سس ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ةرور˘˘عزو˘˘ب

يديسس ةيدلبب تارايسسلل ميطحت

ىر˘خأا ءا˘ي˘حأا ةد˘ع اذ˘˘كو را˘˘م˘˘ع

ن˘ي˘ب تارا˘˘ج˘˘سش بو˘˘سشن لÓ˘˘خ

يأا ة˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘ف˘˘˘سصب ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا

ن˘˘ي˘˘ب بسشن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا بور˘˘˘ح˘˘˘لا

شسف˘˘ن ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح وأا ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط

لك يف متيو ةيدلبلا وأا ةقطنملا

ىلع شصاخسشأا ةدع لاقتعإا ةرم

وأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ىوا˘˘كسش ر˘˘ثإا

ن˘˘˘كل تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا

مهحارسس قÓطإا متي ام ناعرسس

ر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسخ˘˘˘˘لا شضيو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت نود

.ةلجسسملا

 ةيرزملا عاشضوأ’ا نم نونطاوملا يكتششي تقو يف

ششيرلا عارذب تأنأشضيف يف ببشستت رطملا تأخز
¯U°Édí. Ü

ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ط˘˘مألا تب˘˘ب˘˘سست
ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘˘خ تط˘˘قا˘˘سست
تا˘نا˘سضي˘ف ي˘ف ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘لا
عارذ ةد˘يد˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ ششير˘˘لا

ا˘ه˘ب تلاز ل ي˘ت˘لا ءا˘ي˘˘حألاو
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا
تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأا

ةبوعسص نودجي نينطاوملاو
دعب مهلزانم ىلإا ةدوعلا يف
وهو ءايحألا هايملا ترمغ نأا

نود˘˘سشا˘˘ن˘˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م
ةرورسض ةيلحملا تا˘ط˘ل˘سسلا
ل˘˘˘ح دا˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإاو ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لسصف لولح لبق مهتيعسضول
رو˘مألا دادز˘ت˘سس ن˘يأا ءا˘ت˘سشلا
نا˘ك ر˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م، اءو˘˘سس

عوبسسألا اومدقأا دق ناكسسلا
ر˘ق˘م ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
بب˘˘سسب بن˘˘ع˘˘لا داو ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب
دوعولاو ةلابمÓ˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
فر˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘بذا˘˘˘˘˘˘˘كلا
ىواكسشلا مغر ني˘لوؤو˘سسم˘لا
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةرر˘˘كت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘يو˘نا˘ث با˘˘ي˘˘غ و ن˘˘كسسلا˘˘ب
ءابرهكلا لكسشم نع كيهان،

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لا با˘˘ي˘˘غو ءا˘˘م˘˘لا و
ةيبلغأا لازت ل امك، ةيجراخلا
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تÓ˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

تز˘ج˘نأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘˘لاو
عارذ˘ب ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حألا˘˘ب
تقو˘لا ي˘ف ،ة˘ق˘ل˘غ˘م ششير˘˘لا
ةلق ناكسسلا هيف وكسشي يذلا
شصق˘نو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘˘لا
ىلإا ،ةماهلا تامدخلا شضعب

ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ بنا˘˘˘˘ج

،ةسضايرلا تاعاق ،ةيهيفرتلا

ام و˘هو،ا˘هر˘ي˘غو تا˘نر˘ت˘نألا

نو˘نا˘ع˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘˘ج

0001 يحب ةسصاخ نيرمألا

عطقل نورطسضي نيأا نكسسم

ل˘جأا ن˘م ةر˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘فا˘˘سسم

اميف ةسصاخ مهتايجاح ءانتقا

ثيح ةيئاذغلا داوملاب قلعتي

،ط˘ق˘˘ف د˘˘حاو ل˘˘ح˘˘م د˘˘جو˘˘ي

نإا˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا بسسحو

تارا˘ي˘سس نو˘كل˘ت˘م˘ي ن˘يذ˘˘لا

بنعلا داو ىلإا نولقنتي مهنإاف

نيح يف مهتايجاح ءارسشل وأا

تابكرم نوكلتمي ل نيذلا

ا˘عا˘سضوأا نو˘سشي˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف

.ةيرزم

يتلا تÓحملا هذه نأا امك

نطاوملا اهئانتقا نع زجعي

لوانتم يف تراسص ،طيسسبلا

مهمهت ل ن˘يذ˘لا ةر˘سسا˘م˘سسلا

راقعلا يف ةرجاتملا حابرأا لإا

ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ر˘˘ئاز˘˘لا ظ˘˘حÓ˘˘يو

نأا ، ششير˘˘لا عارذ ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

هذ˘ه˘ب ة˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا

ى˘˘˘˘لإا قر˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خألا

ثيح ،بولط˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

يف ةقلغم تÓحملا بلغأا نأا

تا˘مز˘ل˘م˘لا ع˘ي˘ب م˘˘ت˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح

ىلع نينطاوملل ةيرورسضلا

قايسسلا تاذ يفو ةفسصرألا

تاهجلا نونطاو˘م˘لا د˘سشا˘ن˘ي

كر˘ح˘ت˘لا ةرور˘سض ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

يتلا مهتيعسضول لح داجيإاو

ل˘˘سصف لÓ˘˘˘خ اءو˘˘˘سس دادز˘˘˘ت

 .ءاتسشلا

 تايدلب ةدع حاتجت ءاشضيبلا ةحلشسأ’اب ةيماد كراعم

ةريطخ تأجرعنم ذخأأت عراوششلا بورح
تاباشصع اهلاطبأا ةعراشصم تابلح ىلإا ةي’ولاب ىربكلا تايدلبلا ءايحأا نم ضضعبلا اذكو ةبانع ةنيدم طشسو عراوشش تلوحت

.قطانملا كلت ناكشس ةمÓشسو نمأا ددهي تاب امم ةشسولهملا بوبحلاو تاردخملا جيورتل
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 رايمألإ جرحي يديهم نب ريم

ن˘˘كشسلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع جار˘˘فإ’ا ي˘˘ف ه˘˘حا˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ب
فر˘ط ن˘م لو˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ب˘كاو ا˘مو ي˘عا˘م˘ت˘˘جإ’ا
ينادند ليبن يديهم نب ريم جرحأا ،نينطاوملا
تششا˘ع ن˘يذ˘لا فرا˘ط˘لا ة˘ي’و˘ب را˘ي˘˘مأ’ا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب
تا˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘ن˘كشسلا تعزو ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘يد˘ل˘˘ب

ىلإا تلوحت يتلا طششلا ةيدلب رارغ ىلع ةمراع
يتلا شسابشسبلا ة˘يد˘ل˘ب اذ˘كو ى˘شضو˘ف˘ل˘ل جذو˘م˘ن
رايمأ’ا ةيقب ششيعي اميف تاقرطلل اقلغ تدهشش
ابيهر اطغشض تانكشسلا شصشصح عزوت مل نيذلا
ناجل نأا نم مغرلابو مهشصشصح نع جارفإ’ا لبق
نأا ’إا رئاودلا ءاشسؤور اهشسأارتي تانكشسلا عيزوت
يف ةلماك ةيلوؤوشسملا رايمأ’ا لمحي نطاوملا
  .مئاوقلا اهنمشضتت دق يتلا ءاطخأ’ا

نم ةعونمم يموت ةديلخ
نطولإ جراخ رفسسلإ

يشضقي ارار˘ق ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ترد˘شصأا
نم ،يموت ةديلخ ،ةقباشسلا ةفاقثلا ةريزو عنمب
دق ةماعلا ةباينلا تناكو ،نطولا جراخ رفشسلا
خيراتب ناشسملت ةمكحمب يموت ةديلخ تعدتشسا
ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ،ي˘شضا˘م˘لا ناو˘ج02
يف ةبشصنملا ةقÓمعلا ةميخلا ريتاوف ميخشضتب
ةيبرعلا ةفاقثلا ةمشصاع ناشسملت ةرهاظت راطإا

ةنجل يف وسضع «ششاسشك»
جاطرق مايأإ ميكحت

ناشسح» ةيرئأزجلأ امنيشسلأ مجن كراششي نأأ بقتري
ي˘ف ىر˘ب˘ك˘لأ م˘ي˘ك˘ح˘ت˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ي˘˘ف أو˘˘شضع » ششا˘˘ششك
تقلطنأ يتلأ ةي˘ئا˘م˘ي˘ن˘ي˘شسلأ جا˘طر˘ق ما˘يأأ نا˘جر˘ه˘م
ربمفون2 ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ ىلإأ ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘شستو شسمأأ
ن’آأ «يلاغنيشسلأ جرخملأ ةنجللأ شسأأرتيشسو لبقملأ

«دايع بي˘ج˘ن» م˘شسأ ةرود˘لأ ل˘م˘ح˘ت˘شس ا˘م˘ي˘ف «ز˘ي˘مو˘غ
و نييئامنيشسلأ نم ةعونتم ةبكوك اهيف كراششيشسو

. نيلثمملأو نيجرخملأ و نيجتنملأ

 ونايتسسيركل إديدج ابقل حرتقي رغينزرإوسش يملاعلإ لثمملإ
لثمملاو ماشسجأ’ا لامك ةروطشسأا حرتقا
اديدج ابقل رغينزراوشش د˘لو˘نرأا ي˘م˘لا˘ع˘لا

ه˘مÓ˘فأا ة˘ل˘شسل˘شس ي˘ف هرود ن˘م ا˘شسب˘ت˘ق˘م
شسوتنفوج مجنلrotanimreT ةريهششلا
لا˘قو. ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘شسير˘ك ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
د˘حأا لÓ˘خ ر˘ي˘ه˘ششلا ي˘كير˘مأ’ا ل˘ث˘م˘م˘لا

يرود ي˘˘ف :ة˘˘ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘تاراو˘˘˘ح
دجوي يكيرمأ’ا ةلشسلا ةركل نيفرتحملا

ياواك )«رمدملا» بقل هيلع قلطن بع’
شسو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نأا شسو˘˘˘˘ل بع’ درا˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل

مدقلا ةرك ملاع يف نكل» :عباتو.»(زربيلك
بقل قÓطإاب أادبن ’ اذامل ،دحأا دجوي ’
أاد˘ب ا˘م اذإا ...ود˘˘لا˘˘نور ى˘˘ل˘˘ع «ر˘˘مد˘˘م˘˘لا»
مجاهملا درو.»روهمجلا نيب ا˘ع˘ير˘شس ا˘جاور ى˘ق˘ل˘ي˘شس بق˘ل˘لا اذ˘ه˘ب و˘نا˘ي˘ت˘شسير˘ك ف˘شصو ي˘ف مÓ˘عإ’ا
رمدملا ىقبتشس ،كل اركشش «:هلوقب «مارغتشسنإا» يف هباشسح ربع رغينزراوشش تاحيرشصت ىلع يلاغتربلا
.»ديحولاو لوأ’ا

أإوسسأإ نم ةمسصاعلإ
ملاعلإ يف ششيعلل ندملإ
تارا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘شس’ا ةد˘˘حو˘˘ل ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘ششك
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا
ششيعلل أاوشسأ’ا ندملا نع «تشسيمونوكيإا»
تلت˘حا يذ˘لا م˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف
اميف ،عشساتلا زكرملا هيف ةمشصاعلا رئازجلا

،ششيعل˘ل ة˘ن˘يد˘م أاو˘شسأا˘ك ’وأا ق˘ششمد تل˘ح
،شسلبارط ،اكاد ،شسوغ’ نم لكب ةعوبتم
يرارا˘˘ه ،ي˘˘ب˘˘شسيرو˘˘م ترو˘˘ب ،ي˘˘ششتار˘˘ك
.’اودو

ةرمعلإ ميظنتل ةيحايسس ةلاكو411دامتعإإ
ةمئا˘ق ن˘ع ةر˘م˘ع˘لاو ج˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ف˘ششك
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ردب امع رذتعا““
ةــثداح يف ينم
 يل صسيلو طبارم
 لــــــكضشم يأا
““ةـــبراغملا عم
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نيدلازع يرئازجلا يلودلا سسراحلا رذتعا

هنم ردب امع يدوعسسلا دئارلا سسراح ،ةخود

ة˘لو˘ج˘˘لا˘˘ب ر˘˘سصن˘˘لا ما˘˘مأا ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف

ن˘ب د˘م˘ح˘م ر˘ي˘مألا سسأا˘ك يرود ن˘م ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلا

ي˘˘ف ،ة˘˘خود د˘˘كأاو ،ن˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سس

هنأاب سسمأا لوأا ءاسسم ،ةينويزفيلت تاحيرسصت

ي˘بر˘غ˘م˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘م ة˘ل˘ك˘سشم ه˘يد˘˘ل تسسي˘˘ل

،هللادمح قازرلاد˘ب˘عو ،ط˘بار˘مأا ن˘يد˘لارو˘ن

انسضخ““ :قباسسلا سشارحلا داحتا سسراح لاقو

،ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘م جرا˘خ كم˘سض ما˘مأا ة˘ب˘ع˘سص ة˘ه˘جاو˘˘م

ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘سصن˘˘˘لا د˘˘˘سض ا˘˘˘ن˘˘˘ترا˘˘˘سسخ د˘˘˘ع˘˘˘بو

،ا˘ه˘ي˘ف ي˘لا˘ع ز˘ي˘كر˘ت ا˘ن˘يد˘˘ل نا˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘سصح ي˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نو

ع˘˘م ه˘˘ت˘˘ثدا˘˘ح سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو ،““ة˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ةارا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف ط˘˘بار˘˘مأا ن˘˘يد˘˘لارو˘˘ن ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘˘لا

ةليط لعفنأا ملو ،ئداه انأا““ :حسضوأا ،رسصنلا

ةثداح يف يلاعف˘نا ل˘ث˘م ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ي˘تا˘ي˘ح

م˘˘ل م˘˘ك˘˘ح˘˘لا نأا تر˘˘ع˘˘سش““ :فا˘˘سضأاو ،““ط˘˘˘بار˘˘˘مأا

هنأل ههاجت تناك يتيبسصعو ،يقح ينطعي

دكأاتمو ،ءارمحلا ةقاطبلا طبارمأا حنمي مل

قحتسسي هنأا ملعي هسسفن لخاد يف طبارمأا نأا

رذ˘˘ت˘˘عأا““ :ع˘˘با˘˘تو ،““ه˘˘ل˘˘ع˘˘ف ا˘˘م ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن در˘˘ط˘˘لا

ينم رد˘ب ا˘م ىل˘ع د˘ئار˘لاو ر˘سصن˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل
عم ةلكسشم يأا يدل تسسيلو ،ةارابملا لÓخ
،طبارمأا نيدلارو˘ن ي˘بر˘غ˘م˘لا ر˘سصن˘لا ي˘ئا˘ن˘ث
،بعل يأا وأا ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لاد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح قازر˘˘˘˘˘لاد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عو
ا˘ن˘ك““ :م˘ت˘خو ،““م˘ك˘ح˘لا ع˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘ل˘˘ك˘˘سشمو
نكل ،ر˘سصن˘لا ةارا˘ب˘م ي˘ف زو˘ف˘لا ىل˘ع ن˘يردا˘ق
يتردق قاف ثدح امو ،مدقلا ةرك يه هذه
ئ˘˘ط˘˘خ˘˘ن د˘˘ق ر˘˘سشب ن˘˘˘ح˘˘˘نو ،ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ىل˘˘˘ع
رد˘ب ا˘م˘ع ن˘ي˘˘يوار˘˘سصن˘˘ل˘˘ل رذ˘˘ت˘˘عأاو ،بي˘˘سصنو
.““ينم
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لÓم فيرسش لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف سسي˘ئر لوا˘ح˘ي

قيرفلا امهب ينم نيتللا نيتميزهلا راثا نم ليلقتلا

سضفري ثيح ،جئاتنلا عجارتو ةريخألا ةدملا يف

،راسصنلاو نيبعÓلا تايونعم لتق يلاحلا تقولا يف

ثيح يعيبط رما وه هقيرفل لسصحي ام ناب ادكؤوم

،تايرابملا لكب قيرفلا زوفي نا ليحتسسملا نم هنا
نع اديج فوقولا ةرورسض نم عنمي ل كلذ نا امك
ثح˘ب˘لاو ع˘سضو˘لا ةءار˘ق ةدا˘عإاو ةر˘ي˘خألا تار˘ث˘ع˘ت˘˘لا

ةيفحسص تاحيرسصت يف لÓم لاقو ،للخلا نمكم نع
ةراسسخ˘لا د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا ة˘ي˘ع˘سضو ىل˘ع ا˘ب˘ق˘ع˘م
ءوسسلا كلذب سسيل عسضولا““ :ةنيطنسسق يف ةريخألا
ع˘ي˘م˘ج˘ب زو˘˘ف˘˘ن نأا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ل ،سضع˘˘ب˘˘لا هرو˘˘سصي يذ˘˘لا
بجي““ :فاسضأاو ،““مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ه هذ˘هو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا

ل˘ل˘خ˘لا ن˘م˘ك˘م ة˘فر˘ع˘مو ،ة˘عر˘سسب سضو˘ه˘˘ن˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
انرسسخ يسضاملا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف““ :ل˘سصاوو ،““ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘مو
انيهناو ،ةيدملاو تنانجات ما˘ما ن˘ي˘ع˘با˘ت˘ت˘م ن˘يءا˘ق˘ل
ةنماثلا ةلوجلا يف انلزام ،يناثلا فسصلا يف مسسوملا

،““ر˘خأا˘ت˘م ءا˘ق˘ل ا˘ن˘يد˘لو ،ة˘ل˘يو˘ط تلازا˘م ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لاو
ةلحرمو مسسوملا ةيادب يف رثعتا نا لسضفا““ :متخو
يف ةمسساح تايرابم يف رثعتن نا نم لسضفا ،باهذلا

.““بايإلا ةلحرم

هدرفمب بردتيو صاخ يندب رضحمب نيعتسي نافز
،يلاحلا مسسوملا لÓخ هيف بعلي ابسسانم يدان دجي يكل هل رسصمب ريخلا ايقيرفا سسأاك يف رسضخلا عم نافز يدهم يرئازجلا يلودلا بعÓلا همدق يذلا ديجلا ءادألا عفسشي مل

وتاكريملا راظتناو هدرفمب بردتلا ةرورسض ىلع هربجا يذلا رملا ،باوبألا عيمج ههجو يف تدسصوا دعب ،قيرف نود نم نلا ةياغ ىلا نميألا رسضخلا عفادم لازام ثيح
هدعاسسيل سصاخ يندب رسضحمب نافز ناعتسسا ثيح ،هتقايل ىلع ظافحلل بردتي وهو هل اروسص يرئازجلا بعÓلا رسشن دقو اذه ،ةديدج باوبأا هل حتفي دق يذلا لبقملا يوتسشلا

دجي نا يف قباسسلا نير داتسس عفادم لمأايو ،لبقملا ربمسسيد يف باوبأا حتفيسس يذلا يوتسشلا وتاكريملا يف ةديج سضورع هلسصت نا لما ىلع ،ةيندبلا هتقايل ىلع ظافحلا ىلع
قباسسلا هلامعا ليكو نم سصلخت دق نافز نأا ىلا ةراسشإلا ردجتو ،سصÓخا لكب لمعلاو ةيدجلا هنع فورعم بعل هنأاو ةسصاخ ،همÓحاو هتابغر يبلي احومط اسضاير اعورسشم

ديلو.ف.قباسسلا نم ةربخ رثكا نوكي ديدج ليكو داجيإا ىلع اربجم هلعجيسس امم ،هل عقوي يدان داجيإا يف هلسشف دعب
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راـــــبخأ
ةضايرلا

لئابقلا ةبيبش

 رثعتن نأا ىلع نآ’ا رثعتن نأا لضضفأا““:لقم
““بايإ’ا ةحرم لÓخ ةيريضصم تايرابم يف

عم هدقاعت سسمأا لوا ياد نيسسح رسصن قيرف ةرادإا سسلجم ىهنأا
،ق˘ير˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ع˘جار˘ت د˘ع˘ب ي˘سضار˘ت˘لا˘ب نا˘مر ي˘قزر برد˘م˘˘لا

ةيدو˘لو˘م را˘ج˘لا ما˘ما ىل˘ع3- 0 ةرا˘سسخ˘لا بق˘ع رار˘ق˘˘لا ءا˘˘جو
ن˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا ن˘م˘˘سض ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برألا مو˘˘ي ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ليحر دعب م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ،ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن ي˘نا˘ع˘يو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ةمزا نم يدانلاب ةيلاملا ةمزألا نع Óسضف هيبعل نم ديدعلا
عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ،ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن يدا˘ن سسرد˘يو ،ج˘ئا˘ت˘ن
ةرتفلا يف ق˘ير˘ف˘ل˘ل د˘يد˘ج برد˘م˘ك فوردو˘ت ا˘ك˘ي˘ف˘يإا ي˘بر˘سصلا
م˘ه ،ءا˘م˘سسأا ة˘ثÓ˘ث ن˘ي˘ب ق˘ير˘ف˘لا و˘لوؤو˘سسم ل˘سضا˘ف˘يو ،ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

رهسشأا ةتسس ةدمل لبق نم دادزولب بابسش داق ناك يذلا فوردوت
بردملا ،سشورمع ي˘ف˘ط˘ل كلذ˘كو،7102 / 8102 مسسوم ي˘ف
دعاسسم˘لا برد˘م˘لا ،و˘حر نا˘م˘ي˘ل˘سسو ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سشل د˘عا˘سسم˘لا
بردم نييعت يف يدانلا ةرادإا لمأاتو ،لئابقلا ةبيبسشل قباسسلا

ةريثك تارايخ كلمي ل هنأا املع ،نكمم تقو عرسسا يف ديدج
رسصن نأا ىلإا را˘سشي ،ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ل˘كا˘سشم˘لا بب˘سسب

ةلوط˘ب˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج˘ب41ـلا ز˘كر˘م˘لا ل˘˘ت˘˘ح˘˘ي ياد ن˘˘ي˘˘سسح
.طقف طاقن7 ديسصرب
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ياد نيسسح رسصن

هتفÓخل برقأ’ا فورودوتو يضضارتلاب نامر بردملا دقع ءاهنإا

ةديج ءابنأا سسمأا لوأا ،يسسنرفلا رفاهول يدان ىقلت
لحكل روتكيف ،يرئازجلا هبعل ةدوع سصوسصخب

رهسشأا6 ماد بايغ دعب ،ىرخأا ةرم تابيردتلا ىلإا
يرئازجلا بعÓلا سضرعتو ،ةباسصإلا ببسسب ةلماك

ه˘ت˘كرا˘سشم لÓ˘خ ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘سصلا طا˘˘بر˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘با˘˘سصإل
ةيدو ةارابم يف يرئازجلا بختنملا ةقفر ىلوألا

م˘مأا سسأا˘ك تا˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن د˘˘سض

ةليوط ةرتفل بعÓملا نع هتدعبأا،9102 ايقيرفأا
ىل˘ع ةد˘ير˘غ˘ت بعÓ˘لا ر˘سشنو ،ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘سسل تد˘ت˘˘ما

لا˘ق ““ر˘ت˘يو˘ت““ ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب ي˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘با˘˘سسح
يفاعتلل فثكملا لمعلا نم رهسشأا ةتسس دعب““ :اهيف
لبق نم رسضخألا ءوسضلا مويلا تيقلت ،ةباسصإلا نم
ر˘ي˘سشتو ،““تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ىلإا ةدو˘ع˘ل˘ل ي˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
فوسسو ،ةركلا ةسسمÓم أادب دق لحكل نأا ىلإا ءابنألا

ىلع رهسش ةدمل يندبلا دعملا ةقفر لمعلل جاتحي
تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا سضو˘˘خ ي˘˘ف ءد˘˘ب˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘˘م ،ل˘˘˘قألا
اريثك حيرت نا رابخلا هذه نأاسش نمو ،ةيعامجلا
يف دجوي يذلا يسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا
يعافدلا ناديملا طسسو يبعل ىلا ةجاحلا سسما

.ةرويدق نلدع نسس مدقت عم اميسسل
ديلو.ف

،يلا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
ةأا˘جا˘ف˘م كا˘˘ن˘˘ه نأا˘˘ب لولا سسمأا

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت ة˘˘˘مدا˘˘˘سص
يدنلوب˘لاو ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا

ي˘ئا˘ن˘˘ث كي˘˘ت˘˘نو˘˘ي˘˘ب فو˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
ةيلاطيإا ر˘يرا˘ق˘ت تنا˘كو ،نÓ˘ي˘م
بسست˘كا ر˘سصا˘˘ن ن˘˘ب نأا تد˘˘كأا د˘˘ق
ونافيت˘سس د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا ة˘ق˘ث
ه˘˘˘ب ع˘˘˘فد˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لاو ،ي˘˘˘لو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب

ليكسشتلاب مدقتم طسسو بعÓك
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن و˘˘هو ،ي˘˘˘سسا˘˘˘سسألا
،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ق˘فر ه˘ب ق˘لأا˘˘ت يذ˘˘لا

د˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘سسي˘˘سس كي˘˘ت˘˘نو˘˘ي˘˘ب نأا ا˘˘م˘˘ك
ن˘م ة˘ياد˘ب مو˘ج˘ه˘لا ي˘ف ه˘ت˘نا˘˘ك˘˘م
ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فوو ،ا˘˘˘˘مور ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
يلويب نإاف ،““وتاكري˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك““

نيبعÓلا لك يف ةقثلا ددجيسس
ي˘˘سشت˘˘ي˘˘ل ةارا˘˘˘ب˘˘˘م اوأاد˘˘˘ب ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

سسف˘˘ن˘˘ب ع˘˘فد˘˘ي˘˘˘سسو ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ف ا˘مور ما˘مأا ادد˘ج˘م ل˘ي˘ك˘سشت˘˘لا
ر˘˘م˘˘ع ن˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘سسا˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا
ةر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘لا
ىري يلويب نأا ىلإا راسشأاو ،مويلا
ا˘ع˘˘ن˘˘ق˘˘م نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ءادأا نأا
ن˘˘م لوألا طو˘˘سشلا ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل
رارقلا نأا عقوملا حسضوأاو ،ءاقللا
لي˘ك˘سشت نأا˘سشب ي˘لو˘ي˘ب˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

م˘˘˘ت د˘˘˘ق نو˘˘˘ك˘˘˘ي ا˘˘˘مور ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م

ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،تب˘˘˘سسلا سسمأا هد˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت

يف ةيسسيئر تÓسضافم3 كانه

- رسصان نب) يهو بردملا نهذ

˘˘˘- وا˘˘˘ي˘˘˘˘ل)و ،(ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب سسا˘˘˘˘كو˘˘˘˘ل

،(كي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب فو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسير˘˘˘˘˘ك

.(سشتيبير - ولجوناهلاسشت)و

ديلو.ف

لÓ˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا برد˘˘م سشي˘˘ع˘˘ي

هراقتفل رظنلاب ،ابعسص اعسضو يريزد

،عا˘فد˘لا ط˘سسو ي˘ف لو˘ل˘ح˘لاو داد˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل

مو˘ي ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب تا˘با˘ي˘غ د˘ه˘سشي˘سس يذ˘لا

ءاقل ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ع˘برألا

ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘سسا˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

مجن فيسضملا دسض ىلوألا ةفرتحملا

يمسصاعلا يدانلا دقتفيسس ثيح ،ةرقم

سضرعت يذلا يورقلب ماسشه تامدخل

جرب يلهأا دسض ءاقل رخآا يف ةباسصإÓل

ثيح ،مدقلا ىوتسسم ىلع جيريرعوب

ة˘˘حار˘˘ل˘˘ل نو˘˘كر˘˘لا˘˘ب ا˘˘مز˘˘ل˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سس

د˘ب˘ع با˘ي˘غ ىلإا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،جÓ˘˘ع˘˘لاو

طقف مويلا داع يذلا ةرمح ميحرلا

بختنملا ةقفر كراسش نيأا نيسصلا نم

،م˘لا˘ع˘لا سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ير˘ك˘سسع˘˘لا

نإاف ،ىدارف يتأات ل بئاسصملا نأا امبو

ةهجاوم عيسضيسس رخآا ايروحم اعفادم

يناعي ثيح ،اسضيأا ءاعبرألا اذه ةرقم

ىلع ةباسصإا نم رخآلا وه لاكوأا سسايلإا

برد˘ت˘لا ن˘م ه˘ت˘ع˘ن˘˘م ذ˘˘خ˘˘ف˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم

تد˘˘˘˘˘˘كأا ن˘˘˘˘˘˘يأا ،ءا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘˘م سسمأا

سضوخ ىلع هتردقم مدع تاسصوحفلا

مقاطلا عسضي ام ،ةرظتنملا ةهجاوملا

نوكيسس يذ˘لا جر˘ح ف˘قو˘م ي˘ف ي˘ن˘ف˘لا

ي˘ف ه˘ي˘ب˘عل ن˘م ا˘سصو˘ق˘ن˘م ىر˘خأا ةر˘˘م

ىلإا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ىع˘سسي ،ة˘م˘ه˘م ةارا˘˘ب˘˘م

ف˘ي˘ط˘سسب ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا بي˘˘˘˘تر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل

ي˘ف ي˘ف˘ير˘سش ناو˘سضر نا˘كو .ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل

بسصنم ىلوتي ةلثا˘م˘م تا˘ب˘سسا˘ن˘م ةد˘ع

،يوار˘ي˘خ ة˘ق˘فر يرو˘ح˘م˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا

يريزد نكمتي نل ةرملا هذه نأا ريغ

هنأا امب ،عافدلا طسسو يف هفيظوت نم

يف قيرفلا يف ديحولا رسسيألا ريهظلا

سسمأا داع يذلا ةيسسيامخ بايغ لظ

م˘قا˘ط˘ل˘ل نو˘ك˘ي ن˘ل ثي˘ح ،ن˘ي˘˘سصلا ن˘˘م

باسشلا ىلع دامتعلا ىوسس لح ينفلا

ه˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘هار˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ،تÓ˘˘ي˘˘ل˘˘ع مدآا

ىلإا ةراسشإلا ردجتو .ةرقم مامأا يريزد

ةقفر ادحاو ءاقل سضاخ ،تÓيلع نأا

ن˘م با˘يإلا ةارا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سس

دسض ايقير˘فإا لا˘ط˘بأا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا رود˘لا

ثيح ،يبورين يف ينيكلا ايهام روغ

ةر˘˘ي˘˘خألا ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ما˘˘ح˘˘قإا م˘˘ت

هيدل ثيح ،ةديج تاعابطنا كرتو

ل˘˘ك˘˘سشب هرود بع˘˘ل˘˘ل ه˘˘ل˘˘هؤو˘˘ت تا˘˘نا˘˘ك˘˘مإا

دقو ،ةرقم دسض ءاعبرألا موي حيحسص

لÓ˘˘˘ب د˘˘˘ي ي˘˘˘ف ة˘˘˘ح˘˘˘بار ة˘˘˘قرو نو˘˘˘ك˘˘˘˘ي

ىل˘ع ن˘ي˘م˘ث لدا˘ع˘ت ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ير˘˘يزد

.لقألا

بيجن.ج

ةمسصاعلا داحتإا

ةرـــــقم ماـــــمأا ةراـــــطضسوضس صســـــجاه تاـــــباضصإ’ا

يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا دد˘˘˘ب
فوا˘˘خ˘˘م˘˘لا ،ةروا˘˘˘سسلا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سش
،عفادملا بايغ ةيلامتحا نأاسشب

،ةليوط ةرت˘ف˘ل ،ة˘ب˘ي˘سشو˘ب لدا˘ع
ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘با˘˘˘سصإل ه˘˘˘سضر˘˘˘ع˘˘˘ت ر˘˘˘ثإا

ةر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘خ
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
ةفرتحملا ةلوطبلا نم ةنماثلا
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشو˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سضاو ،ىلوألا
نم ي˘نا˘ث˘لا طو˘سشلا ي˘ف جور˘خ˘ل˘ل
زو˘˘ف˘˘ب ته˘˘ت˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا ،ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ىل˘˘ع (3-0) هق˘ير˘ف
ل˘ق˘ن ثي˘ح ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ع˘˘برألا
ىل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘طÓ˘ل ىف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ءار˘˘˘˘˘˘جإاو ،ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا ه˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سضو

،ةينيتورلا ةيبطلا تاسصوحفلا
ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ر˘˘ب˘˘˘ع يدا˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
نأاب ،““كوبسسيف““ ىل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا
ةباسصإا يأا نم يناعي ل بعÓلا

سسمأا برد˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ةر˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ
ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘˘˘ف لولا
،قيرفلا جلاعم ةقفر تÓسضعلا

ةريبك ةبسسنب ارسضاح نوكيسسو
ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
ل˘ت˘ح˘يو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘لو˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ثلاثلا زكرم˘لا ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
د˘ي˘سصرـب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا بي˘تر˘ت ي˘ف
نع طاقن4 قرافبو ،ةطقن31
.دادزولب بابسش ،ةدايرلا بحاسص

ديلو.ف

ةرواسسلا ةبيبسش

ةيرضصنلا مامأا ارضضاح نوكيضس بعÓلاو ةبيضشوب صصوضصخب نئمطي يبطلا مقاطلا

امور مامأ مويلا طايتحقا يف هسفن دجي دق رصان نب

نارهو ةيدولوم

بيدأاتلا صسلجم ىلع نيبع’ ةثÓث ليحت ةرادإ’ا
،يبيدأاتلا سسلجملا ىلع ،ةيماح نيمألا دمحمو ،تايره دمحمو ،يواكم نيدلا نيز ،يثÓثلا سضرع ،نارهو ةيدولوم ةرادإا تررق
ام ،وداراب دسض ةريخألا هقيرف ةارابم يف ءارمح ةقاطب ىقلت دق يواكم ناكو ،يدانلل ةماعلا دعاوقلا ةفلاخمو فرسصتلا ءوسس ببسسب
رارق ءاجو ،بردملا لبق نم هرييغت ببسسب هبسضغ ةيماح ىدبأا اميف ،تايرابم4 هفاقيإاب طابسضنلا ةنجل لبق نم هتبقاعم يف ببسست
،ةباسصإلا نم هتاناعم لسصاوت ببسسب ،سسما لوا ،فانئتسسلا ةسصحل رخأاتملا هلوسصو ةيفلخ ىلع يبيدأاتلا سسلجملا ىلإا تايره ةلاحإا

مايق دعب ،يواكم بعÓل لماك رهسش بتار مسصخ عم ،تايرهو ةيماح يئانثلا ىلع ةيلام ةمارغ ينارهولا يدانلا عقوي نأا عقوتملا نمو
يثÓثلا مرح ،ينازولا فيرسش رهاط ،ةيدولوملل ماعلا ريدملا نأا ىلإا راسشي ،ةينوناقلا حئاوللا هيلع سصنت امل فلاخم كولسسب يثÓثلا

.ةرادإلا سسلجمو ينفلا زاهجلل تارربم يأا ميدقت مهسضفر دعب ،سسلجملا مامأا مهلوثم ةياغ ىلإا ،ةيعامجلا تابيردتلا يف ةكراسشملا نم
ديلو.ف

جريرعوب جرب يلهأا

ةباضصإ’ا نم صصلختيو ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا دوعي Óضسيا
،ةيعامجلا تابيردتلا يف ةكراسشملا ىلإا ،يدواد Óسسيإا يلاغنسسلا بعÓلا ةدوع لولا سسمأا ءاسسم ،جربلا يلهأا يدان تابيردت تدهسش
نم هتاناعم ببسسب ،ةربتعم ةرتفل هقيرف تابيردت نع باغ دق Óسسيإا ناكو ،ارخؤوم هب تملأا يتلا ةباسصإلا نم ايئاهن هيفاعت دعب
ىلع ةسصحلا تزكرت ثيح ،جربلا بلعمب ،سسما لوا ،مهتابيردت اوفنأاتسسا دق يلهألا وبعل ناكو ،مدقلا طسشم ىوتسسم ىلع ققسشت
،امود كنارف يسسنرفلا ةدايقب ينفلا مقاطلا اريثك حارأا يذلا رمألا ،نيبعÓلا عيمج ةكراسشم تفرعو ،يندبلاو ينفلا نيبناجلا

زواجت لجا نم ،مهتايونعم نم عفرلاو تاميلعتلا سضعب مهحنمل ،ةرم نم رثكأا نيبعÓلا عم ثيدحلا ىلع امود بردملا سصرحو
.ةلبقملا تايرابملا ىلع زيكرتلاو،(3-0) ةمسصاعلا داحتا مامأا ،ةلوطبلا يف ةريخلا ةسساكتنلا

ديلو.ف

ةيسشع ايلاع ةرمنلا وبعل  هعفر يذلا تاحومطلا فقسس مغر
ءاقفر دوعوب اريخ  ةريخألا هذه راسصنأا لؤوافتو كوملا ةهجاوم
تا˘حو˘م˘ط˘لا رد˘ق ىل˘ع تأا˘ت م˘ل كو˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘ل˘˘غ نأا لا خ˘˘ب˘˘خ˘˘ب
رومنلا لسشف امدعب يلجيجلا قيرفلا راسصنأا تدوار يتلا مÓحألاو
مهدسصحو سشينروكلا ةمسصاع ىلا ةدحاو ةطقنب ولو ةدوعلا يف
تاهجاوم ثÓث رخآا يف يلاوتلا ىلع ةثلاثلا يه ىرخأا ةراسسخل
ىلع ءارم˘ح˘لا ةر˘ئاد˘لا Ó˘ع˘ف ل˘خد˘ي ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج ا˘م
قيرفلا لخدي ملو. تاهجاوملا لك يف لوبقملا هئادآا نم مغرلا
رهظ ثيح ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب كو˘م˘لا ما˘مأا هءا˘ق˘ل ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لا
ق˘ئا˘قد˘لا ر˘ي˘ي˘سست او˘لوا˘ح ن˘يذ˘لا رو˘م˘ن˘لا ءادآا ىل˘ع ا˘ي˘ل˘˘ج ددر˘˘ت˘˘لا
حتف يذلا رمألا ينيطنسسقلا سسفانملا عافدنا سصاسصتماو ىلوألا

ليجسست ةسصرف هحنمو ريخألا اذه يبعل مامأا ةعسساو تاحاسسم
لابسشأا تايونعم ىلع ةريبك هتاريثأات تناك يذلا قبسسلا فده

ةلحرملا راوطأا لماك لÓخ لعفلا در نع مهزجع ليلدب ناكربأا
ا˘˘ه˘˘كر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لا ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ىل˘˘˘ع ىلوألا
نيبئاغ هبسش اوناك نيذلا ةرم˘ن˘لا ي˘م˘جا˘ه˘م ما˘مأا نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا

يأل يلجيجلا ق˘ير˘ف˘لا  ع˘ن˘سص مد˘ع ل˘ي˘لد˘ب ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
نك˘م˘يو. ءا˘ق˘ل˘لا ن˘م ىلوألا ة˘ق˘ي˘قد54لا ةلي˘ط ة˘ح˘نا˘سس ة˘سصر˘ف
ةرمنلا كابسش لخد يذلا فدهلا ةيلوؤوسسم عافدلا طخ ليمحت
تاوفه˘لا با˘ك˘ترا ر˘ي˘خألا اذ˘ه ل˘سصاو ثي˘ح ىلوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف
) ءاقللا نم سساسسح تيقوت يف Óتاق افده هتفلك يتلا ةلتاقلا
يف لمأاي ةرمنلل ينفلا مقاطلا ناك امدعب (ىلوألا ةلحرملا ةياهن
نأاب ايلج رهظو ، يناثلا طوسشلا ىلا لداعتلا ةجيتنب ظافتحإلا

تعقو يتلا تاوفهلا نم ظعتت مل ةرمنلل يفلخلا طخلا رسصانع
دا˘ح˘تا ن˘م ل˘ك ما˘مأا اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو ةر˘˘ي˘˘خألا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
كوملا فده نأا ليلدب ، ةنتاب بابسشو ةلسشنخ داحتا ، ةيواسشلا
ر˘سصا˘ن˘ع ن˘ي˘ب م˘ها˘ف˘ت ءو˘سسو ر˘خآا م˘ي˘سسج أا˘ط˘خ ن˘م ءا˘ج د˘ي˘حو˘˘لا

تحيتأاو. روظحملا يف اددجم اوعقو نيذلا ةرمنلل يفلخلا طخلا
ىلع لجيج ىلا ةدوعاو ةجيتنلا ليدعتل ةريبك ةسصرف ةرمنلل
ةلكر ىلع يلجيجلا قيرفلا لسصحت امدنع لداعتلا ةطقنب لقألا

بعÓلا ا˘هذ˘ف˘ن ي˘ت˘لا ة˘ل˘كر˘لا ي˘هو ءا˘ق˘ل˘لا سسا˘ف˘نأا ر˘خآا ي˘ف ءاز˘ج
مامأا اهليجسست يف لسشف ريخألا اذه نأاريغ ةداعلا ريغ ىلع بايط
د˘ع˘ب ار˘ي˘ث˘ك ر˘ثأا˘ت رو˘كذ˘م˘لا بعÓ˘لا نأاو ا˘م˘ل˘ع ، ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘سشهد
اسصوسصخ هبناج ىلا هئÓمز فوقو مغر ةلكرلا هذهل هعييسضت
لوانتملا يف ودبي ناك لداعت عييسضت يف اببسس هسسفن ىري وهو
او˘مد˘قو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب ةر˘م˘ن˘لا و˘ب˘عل دا˘ع ا˘مد˘ع˘ب
ةجيتنلا بلق نم ىندأا وأا نيسسوق باق مهتلعج ةديج تايوتسسم
ةنعل لسصاوت لÓخ نم ةديدج ةعجوم ةبرسض ةرمنلا تقلتو.
ةبرسض ىقلت يذلا ةطلÓع مجاهملا اددجم تلاط يتلا تاباسصإلا

بلطو ناديملا ةرداغم هيلع تمتح بعكلا ىوتسسم ىلع ةيوق
مجاهم اهنم يكتسشي يتلا ةباسصإلا ةعيبط حسضتت ملو ، سضيوعتلا
ىلع عوبسسأل هبايغ لامتحاب يحوت تارسشؤوملا تناك ناو ةرمنلا
هقيرفل ةلبقملا ةهجاوملا يف ةكراسشملا نم همرحيسس امم لقألا

ذنم ةريثك تابايغ نم يناعت يتلا ةرمنلل ةيسساق ةبرسض يهو
ةيسساسسألا اهرسصانع طسسو تاباسصإلا يلاوت لعفب مسسوملا ةيادب
دع˘ب ة˘حار˘ل˘ل ن˘ي˘مو˘ي ه˘ي˘ب˘عل ح˘ن˘م نا˘كر˘بأا برد˘م˘لا رر˘قو اذ˘ه.

˘مو˘ي˘لا ىلا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإلا ة˘سصح ل˘ي˘جأا˘تو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ن˘م م˘ه˘تدو˘ع
رر˘بو ، تب˘سسلا سسمأا ما˘ق˘ت نأا سضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘˘م نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب د˘˘حألا
لجأا نم ةيفاسضا ةحار ىلا نيبعÓلا ةجاحب رارقلا اذه ناكربأا

ةعسساتلا ةلوجلا نأاو اسصوسصخ ريخألا مهقافخا تافلخم زواجت
امم سسيمخلا سسيلو ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘سسلا مو˘ي˘ل تج˘مر˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م
ةجرخلل نيبعÓلا ريسضحتل ينفلا مقاطلل يفاكلا تقولا حنمي
. هحÓسصا نكميام حÓسصا ةلواحمو ةلبقملا

 دوعسسم.م

 لجيج بابسش

نوبضضاغ راضصنأ’او لضصاوتي رايهن’ا

فيطسس قافو

يوــــضضم ةــــفÓخل يكوكلا عــــم قــــفتي قاــــفولا
نيدلا ريخ بردملل افلخ ،مسسوملا ةياهن ىتح قيرفلا ىلع فارسشإلا لجأا نم ،يكوكلا ليبن يسسنوتلا بردملا عم يئاهن قافتا ىلإا ،فيطسس قافو يدان ةرادإا تلسصوت
ليسصافتب ةقلعتملا رومألا ىلع هعم قفتاو ،يسسنوتلا ينقتلا عم ةيسضاملا تاعاسسلا لÓخ ةفثكم تلاسصتا ىرجأا يدانلا سسيئر ةيافلح دهف نأا ريراقت تركذو ،يوسضم

اوطبر دق قافولا ولوؤوسسم ناكو ،قافولا اهيف طبختي يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا مغر ،قيرفلا ىلع فارسشإلا ىلع ةيئاهنلا هتقفاوم يكوكلا حنمي نأا لبق ،ديدجلا هدقع
نيبردملا سضعب سضفرو ،قيرفلا اهب رمي يتلا ةيلاملا ةقئاسضلا نأا ريغ ،ينافلزلا دهف ،يسسنوتلا مهمدقتي بناجأا نيبردم ةدع عم ةيسضاملا مايألا يف مهتلاسصتا

سش.م.يكوكلا عم قافتلا ىلإا ةرادإلاب عفد ،ةيلاملا مهبلاطم سضيفخت

قيرفلا عيدوت  بقع
سشرعلا سسأاك ةسسفانمل

نم لاقي زيغن
بردمك هبصنم
ةجنط داحتا ـل

ليبن برد˘م˘لا ،ة˘ج˘ن˘ط دا˘ح˘تا يدا˘ن لا˘قأا
،سشرعلا سسأاك عيدوت ةيفلخ ىلع ،زيغن

ر˘سصت˘نا يذ˘لا ،ر˘يدا˘غأا ة˘ي˘ن˘˘سسح د˘˘ي ىل˘˘ع
،ةلوطبلا يئاهن عبر يف در نود فدهب
هيف ررق اعامتجا ةرادإلا سسلجم دقعو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ه˘ل˘سشف˘ل ،ز˘˘ي˘˘غ˘˘ن˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلا

،سشرعلا سسأاك يئاهن فسصنل لهأاتلا فده
ق˘ير˘ف˘لا ه˘مد˘ق˘ي يذ˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا نأا ا˘م˘˘ك
سضر˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ل م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘نا ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
تادا˘ق˘ت˘نل ز˘ي˘غ˘ن سضر˘ع˘تو ،ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا

بب˘˘سسب ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘سساو
ةارابم هب سضاخ يذلا يعافدلا بولسسألا

ة˘ج˘ن˘ط دا˘ح˘تا نأا م˘غر ،ر˘يدا˘غأا ة˘ي˘ن˘سسح
ر.ع                                   .هدعاوق لخاد بعل

ليوط بايغ دعب

يضضاملب حيريو تابيردتلل دوعي لحكل

:ةخود
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 ةفاحسصلل ينطولأ ديعلأ ت’افتحأ ةبسسانمب

  ةعاسس رخآا ةديرج مركي ةلسشنخ يلاو
ىلع رسصيون لامك ديسسلأ ةلسشنخ يلأو سسمأأ حابسص فرسشأأ

ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘مÓ˘عإ’أ ةر˘سسأ’أ فر˘سش ىل˘˘ع ل˘˘ف˘˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ةماقإأ رقمب ةفاحسصلل ينطولأ ديعلأ ةبسسانمب ةلسشنخ

سصاخ ميركتب ةعاسس رخآأ ةديرج تيظح نيأأ ، ةي’ولأ
م˘ير˘ك˘ت˘لأ م˘ل˘سس يذ˘لأ ا˘ي˘سصخ˘سش ة˘ي’و˘لأ ي˘لأو ن˘م ز˘˘ي˘˘م˘˘مو
بت˘ك˘م سسي˘ئر تا˘سشو˘ه˘ل˘ب نأر˘م˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لأو

داسشأأ ةلسشنخ ي˘لأو ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و˘ب ة˘عا˘سس ر˘خآأ ةد˘ير˘ج
ل˘ئا˘سسو ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لأ تأدو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب أر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
سضو˘˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ة˘˘ق˘˘فأر˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب مÓ˘˘عإ’أ

ىرق فلتخم يف نينطأوملأ بلاطم قيقحتو ةيمنتلاب
م˘ت ل˘كا˘سشم˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لأ نأأ د˘كأأ ن˘يأأ ، ة˘ي’و˘لأ ر˘سشأد˘˘مو

يلسسأرم سضعبل ةيمÓعإأ تايطغتو ت’اقم لسضفب اهلح
فوفسص يف ابع’ لخد و مدقلأ ةرك يف ةلباقم ةي’ولاب نييفحسصلأ كراسش دق ةي’ولأ يلأو ناكو أذه.ةي’ولأ

7 ةقحاسس ةجيتنب  نييذيفنتلأ نيريدملأ و ةلسشنخ ةعأذإأ قيرف ىلع تقوفت يتلأ ةبوتكملأ ةفاحسصلأ ةليكسشت

داق يذلأ يلأولأ اهملسست يتلأ سسأاكلأو تايلأديمو ميركت تأداهسش زئافلأ قيرفلأ ملتسسأ ةبسسانملاب و در نودب فأدهأأ
.سسفانملأ ىمرم يف افأدهأأ أولجسس نيذلأ نيبعÓلأ دحأأ هنوكب زوفلل ةبوتكملأ ةفاحسصلأ قيرف
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مويلا اذهلثم يف ثدح

برغ ةنأوعلاب دوسسأ’أ رخسصلأ يحايسسلأ بكرملأ سشاع
يف لثمت أديرف اثدح سسيمخلأ سسمأأ موي لجيج ةي’و
كلذو ناسسرعلأ نم ةعومجمل يعامج جأوز لفح ةماقإأ

طسشنت يتلأ ““ريخ ةمسصب““ ةيري˘خ˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘يا˘عر˘ب
ةي’و بأرت ىوتسسم ىلع يريخلأ لاجملأ يف ةرتف ذنم

ىل˘ع ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ىلوأ’أ د˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ةدرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ. ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
جأوز لفح ةماقإأ تفرع لجيج ةي’و ميلقإأ ىوتسسم

ن˘م أو˘مد˘ق ن˘يذ˘لأ نا˘سسر˘ع˘لأ ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م دد˘ع˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ج
ةئيلم ءأوجأأ طسسو كلذو لجيج ةي’و نم ةدع قطانم
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لأ ن˘˘م  د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ تبأأو ، ة˘˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لأو ةدا˘˘ع˘˘سسلا˘˘ب
كرا˘سشت نأأ ير˘ي˘خ˘لأ لا˘ج˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘سشن˘˘لأ فأر˘˘طأ’أو

ي˘ت˘لأ ةردا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه حا˘ج˘نإأ ي˘ف ر˘ي˘خ ة˘م˘˘سصب ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةيعامتج’أ مهفورظ مهل حمسست مل نابسش اهنم دافتسسأ
لثم يبهذلأ سصفقلأ  لوخدو ةرسسأأ سسيسسأاتب  ةبعسصلأ

نم جأوزلأ تÓفح هفلكت تتاب ام لظ يف مهبأرتأأ ةيقب

ىل˘ع تا˘با˘سشلأو نا˘ب˘سشلأ م˘ظ˘ع˘م رد˘ق˘ي ’ ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ءا˘˘ب˘˘عأأ
نيريبك امعدو اباحرت ةرداب˘م˘لأ هذ˘ه تي˘ق˘لو.ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت
اهل امل لجيج ةي’وب ةلعافلأ تاهجلأ فلتخم لبق نم
ملو ةيعامتج’أ طبأورلأ ةيوقت  معد يف ةيمهأأ نم
ةي’ولاب بابسشلأ ةئف هيناعت ام لظ يف اسصوسصخ لمسشلأ

نابسشلأ نم ريبك ددع بلغأأ لعج سشيمهتو لكاسشم نم
ةريبكلأ ةيداملأ ءابعأ’أ نم ابوره جأوزلأ نع نوفزعي
ةدراب˘م˘لأ هذ˘ه تي˘ق˘ل ا˘م˘ك ، ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه ا˘ه˘سضر˘ف˘ي ي˘ت˘لأ

ةفلتخم تايسصخسشو تايعمج عم ريظنلأ عطقنم امعد
أذه هدهسش يذلأ يعونلأ روسضحلأ ليلدب لجيج ةي’وب
ةيعمج ىلع نومئاقلأ هيف دكأأ يذلأ تقولأ يف ،  لفحلأ
لعجل نوعسسي مه˘نأا˘ب ةردا˘ب˘م˘لأ ة˘ب˘حا˘سص ““ر˘ي˘خ ة˘م˘سصب ““

حنم ةمث نمو  يونسس ديلقت ةباثمب تأردابملأ هذه لثم
سشع لو˘خد˘ل˘ل تا˘با˘سشلأو نا˘ب˘سشلأ ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف
دوعسسم .م  .Óبقتسسم ةيجوزلأ

““ ريخ ةمسصب““ ةيعمج هتمظن لفحلأ

لجيجب ةناوعلاب ناسسرعلا نم ةعومجمل يعامج جاوز لفح

ةريوبلاب ولابغ رئبب هسسأأر طقسسم ةربقمب ىرثلأ يروو ديقفلأ

ريخألا هاوثم ىلإا ““ليسضف يلع““ نامثج عدوت ةيمÓعإلا ةرسسألا

ةمزأأ رثإأ قورسشلأ عمجمل ماعلأ ريدملأ ““ليسضف يلع““ ذاتسسأ’أ يمÓعإ’أو يفحسصلأ ليمزلأ انملاع نع لحر
ءاسسم هنامثج دوعيل سسيمخلأ رجف ةايحلأ قرافي نأأ لبق جÓعلل اسسنرف ىلإأ اهرثإأ ىلع لقن دق ناك ةداح ةيحسص

اسسنرف نم امداق نيدموب يرأوه راطم هلوسصو دعب لحأرلأ نامثج لابقتسسأ يف ناكو .نطولأ سضرأأ ىلإأ ةعمجلأ
ت’اجملأ فلتخم نم تايسصخسشو نييسسايسسلأو ءأرزولأو نييمÓعإ’أ نم ريفغ عمج هتلئاع دأرفأأ بناج ىلإأ

فاعسسإأ ةرايسس نتم ىلع لقني نأأ لبق ناكملاب هيلع تميقأأ ةينيبأات دعب هيلع ةريخأ’أ ةرظنلأ أوقلأأ نينطأومو
ةيمÓعإ’أ ةرسسأ’أ و ةلئاعلأ عيسشتل ةريوبلأ ةي’وب ولابغ رئبب هسسأأر طقسسم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصمل ةعبات

يلع ““ ديقفلأ ةزانج نينطأوملأ نم تائملأ و ةموكحلأ يف ءأرزوو ةيسسايسس تايسصخسش ةدع روسضحب سسمأأ ةريهظ
ةزانجلأ ةÓسص تميقأأ نيأأ ةنسسلأ دجسسم نم رهظلأ ةÓسص دعب تقلطنأ ةزانجلأ تناكو .ريخأ’أ هأوثم ىلإأ ““ليسضف
يمÓعإ’أو يفحسصلأ لمعلأ ءÓمزو تأدايق نم ديدعلأ روظحب ولابغ رئبب ةرسسأ’أ ةربقم ىلإأ موحرملأ حور ىلع
ة˘ي˘ن˘يد˘لأ نوؤو˘سشلأ ر˘يزوو ““ي˘ح˘بأر نا˘سسح““ لا˘سصتإ’أ ر˘يزو ن˘م ل˘ك ن˘˘فد˘˘لأ م˘˘سسأر˘˘م لÓ˘˘خ ر˘˘سضحو ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف
ةينطو تامظنمو ةيسسايسس بأزحأ’ ءاسسؤور يلثممو ““يناميل ىفطسصم““ ةريوبلأ يلأوو ““يدهملب فسسوي““ فاقوأ’أو
لوأأ يف ““ مداخلب زيزعلأ دبع““ قباسسلأ ةموكحلأ سسيئر رأرغ ىلع ““ليسضف يلع““ لحأرلأ توم ةبيسصم مهتعجف

ءانبأأو نييمÓعإ’أ نم ريبك دسشح طسسو ولابغ رئب ةربقمب ىرثلأ ديقفلأ ىرأويل ليوط بايغ دعب هل روهظ
نيمأأ لداع.هتقطنم

لا ُسْفَّنلا اَهُتَّيَأ اَي» ُةَّنِئَمْطُمْ
ِّبَر ىَلِإ يِعِجْرا

ًةَّيِضْرَم ًةَيِضاَر ِك
يِلُخْداَو يِداَبِع يِف يِلُخْداَف

”يِتَّنَج
يلع ذاتسسأ’أ ليمزلأ نأدقفب للجلأ باسصملأ رثإأ ىلع
د˘˘ي˘˘ع˘˘سس مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي قور˘˘سشلأ ع˘˘م˘˘ج˘˘م ما˘˘ع ر˘˘يد˘˘م ل˘˘ي˘˘سضف
نع ةلاسصأأ ةعاسس رخآأ ةديرج رسشن ريدم ةجوجحلب
نييفاحسص نم ةديرجلأ مقاط لك نع ةباينو هسسفن
يلع لآأ ـل يزاعتلأ تأرابع ىمسسأاب نيينقتو نييرأدإأو
ىلوملأ نم نيجأر قورسشلأ عمجم مقاط أذكو ليسضوف
ه˘ن˘ك˘سسي نأأو ه˘ت˘م˘حر ر˘فأو˘ب د˘ي˘ق˘ف˘لأ حور د˘˘م˘˘غ˘˘ت˘˘ي نأأ

قورسشلأ عمجم لامع لكو هلهأأ مهلي نأأو هنانج حيسسف
.نأولسسلأو ربسصلأ

نوعجار هيلإ انإو هللا انإ

ةيلقعلأ تأرثؤوملاب ةرجاتملأو ةقرسسلأ يف ةسصتخم /يقأوبلأ مأأ

 نيفرحنم4 نم نوكتت رارسشأا ةعامجل ادح عسضي نمألا
نوفرتحي مهنم ةعبرأأ رأرسشأأ ةعامج طاسشنل دح عسضو نم يقأوبلأ مأاب لوأ’أ يرسضحلأ نمأ’أ رسصانع تنكمت

عئاقو دوعت اميف , ةيلقعلأ تأرثؤوملاب ةرجاتم و ةزايح ةيسضق يف ناطروتم نانثأ امنيب فنعلاب ةقرسسلأ
12.01.9102 خيرات ىلإأ يقأوبلأ مأأ ةي’و نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصت’أ ةيلخ نايب بسسحب لوأ’أ ةيسضقلأ

قلعتي رمأ’أ نأأ اهدعب حسضتيل بابسشلأ نم ةعومجم نيب راجسش سضف لجأأ نم لخدتب ةطرسشلأ لاجر ماق نأأ دعب
فيقوت مت نيأأ سصاخسشأأ40 ـلأ لبق نم لاقنلأ هفتاه تلاط فنعلأ لامعتسساب ةقرسسلل سصاخسشأ’أ دحأأ سضرعتب
مت ةيسضقلأ يف قيقحتلاب و ، ةقرسسلأ لحم فتاهلأ عاجرتسسأ عم ةنسس81 رمعلأ نم غلابلأو ناكملأ نيعب مهدحأأ
نيب مهرامعأأ حوأرتت نيذلأو مهفيقوتو ةيسضقلأ يف مهيف هبتسشملأ نيرخآ’أ سصاخسشأأ30ـلأ ةيوه نع فسشكلأ

،فنعلاب ةقرسسلأ و رأرسشأأ ةيعمج نيوكت :ةيسضق نع يئأزج فلم مهدسض زجنأأ مهيف هبتسشملأ ،ةنسس91 و81
خيراتلأ سسفن ىلإأ دوعت يتلأ ةيناثلأ ةيسضقلأ امنيب.مهرمأأ يف تلسصف يتلأ ةمكحملأ ةباينلأ مامأأ مهميدقت مت
ةيمك امهتزوحب و امهفيقوت متيل نيسصخسشل ةهوبسشم تافرسصت سصوسصخب يرحتلأو مÓعتسس’أ رسصنعل ’Óغتسسأو
ةيسضق نع امهدسض يئأزج فلم زجنيل ، اسصرق63 عومجمب طاسشمأأ50 يف تلثمت نيلاباغيرب ءأودل سصأرقأأ نم

.امهرمأأ يف تلسصف يتلأ ةلأدعلأ ىلع Óيحأأ يعرسش رربم نود اهب ةرجاتملأ سضرغل ةين’ديسص دأوم ةزايح
راهز دمحأأ

ةديعسس ةيدولوم1 - 3 ةبانع داحتأ /(01 ةلوجلأ) ةيناثلأ ةفرتحملأ ةطبأرلأ

اهتقافتسسا دكؤوتو ةيثÓثب برسضت ““ةنوب““
ةهجأوملأ يف ديحو فده لباقم فأدهأأ ةثÓث ةجيتنب ةديعسس ةيدولوم هفيسض ىلع ةبانع داحتأ قيرف قوفت
ىهنأأو ،ةيناثلأ ةفرتحملأ ةطبأرلأ ةلوطب نم ةرسشاعلأ ةلوجلأ تاسسفانم نمسض سسمأأ موي ءاسسم امهتعمج يتلأ
ريخأ’أ أذه دوعي نأأ لبق ،فداه عيقوت لمح در نود فدهب مدقتم ةأرابملأ نم لوأ’أ طوسشلأ يبانعلأ قيرفلأ

هتفاسضإأ بقع ““ةنوب““ مدقت يوافطسصم بعÓلأ ززعيل ،ةأرابملأ رمع نم ةيناثلأ ةلحرملأ يف ةباسصإ’أ فيسضيو
ريسضحت نم ةسسأوم لامك بردملأ لابسشأأ نكمتيسسو ،فويسضلل ديحولأ فدهلأ سشوخب لجسس امنيب ،ثلاثلأ فدهلل
هنأأو ةسصاخ راسصتن’أ أذه لسضفب ةعئأر ءأوجأأ يف ةدكيكسس ةبيبسش قيرف اهيف نوهجأويسس يتلأ ةمداقلأ ةأرابملأ

 ع.سش.م                      .ةيلحملأ ةيعمجلأ ىلع لداعتلأ سضرف امدنع نأرهو نم قيرفلأ هب داع يذلأ لداعتلأ دعب ءاج

تنان رادار ىلع نافز يدهم
هطوطخ معد لجأأ نم ،ةلبقملأ ةيوتسشلأ ت’اقتن’أ ةذفان لÓخ ةيعافد ةقفسص دقع يف يسسنرفلأ تنان ركفي
ملعو.مسسوملأ ةياهنل بايغلأ ىلع هربجتسس ة˘با˘سصإ’ ،ا˘ف˘ل˘ي˘سس أد و˘ي˘با˘ف ،ي˘ل˘يزأر˘ب˘لأ هر˘ي˘ه˘ظ سضر˘ع˘ت بق˘ع ،ة˘ي˘ف˘ل˘خ˘لأ

يدهم ،يرئأزجلأ يلودلأ عفأدملأ عم دقاعتلأ يف هتبغر ىدبأأ ،فيغروك نايتسسيرك تنان بردم نأأ ةعلطم  رداسصم
يف نافز لسشفو.ديدج ٍدان نع هثحب راطإأ يف ،سصاخ يندب دعم فأرسشإأ تحت ةيبيردت ةرتف سضوخي يذلأو ،نافز
ايسسنلاف وأأ ،ينابسسإ’أ لوينابسسإأ يدانل لاقتن’اب ريراقت هتطبر ثيح ،ريخأ’أ يفيسصلأ وتاكريملأ لÓخ قيرف داجيإأ
لحرو.هلامعأأ ليكول ةريبكلأ ةيلاملأ بلاطملأ ببسسب بعÓلأ عم دقاعتلل دأدعتسسأ ىلع انوكي مل امهنكل ،يسسنرفلأ

يف هتبغر ببسسب ،اسسنرف سسأاكب جيوتتلاب هاهنأأ ةياغلل بيط رأوسشم دعب يسضاملأ مسسوملأ ةياهن يف نير نع نافز
.لسشفلاب تءاب هت’واحم لك نأأ ’إأ ،ايقيرفأأ ممأأ سسأاكب هدÓب بختنم ةقفر هزوف دعب ةسصاخ ريبك يدانل عيقوتلأ

فيطسسب لأزأأ نيع

نانجلا راد ةيرقب ةيسشاملا نم عيطق ةقرسس
نيعب ةعقأولأ نانجلأ رأد ةيرقب ةيسشاملأ نم عيطق ةقرسس نم ةيوهلأ و ددعلأ ةلوهجم ةباسصع سسمأأ لوأأ ةليل تنكمت

ةيسشاملأ بحاسص بايغ أولغتسسأ ةباسصعلأ دأرفأأ نإاف انتزوحب يتلأ تامولعملأ بسسحو ، فيطسس ةي’و بونج لأزأأ نيع
ةياغ ىلإأ ، رمأÓل دحأأ نطفتي نأأ نود مÓظلأ حنج يف مانغأ’أ عيطق جأرخإأ نم أونكمت و هتعرزم ىلإأ أوللسستيل
اقيقحت تحتف يتلأ كردلأ حلاسصم ىدل ىوكسش ميدقت مت دقو، همانغأأ بايغ ةيحسضلأ فسشتكأ نيأأ ركابلأ حابسصلأ
ر نميأأ.ةيسضقلأ
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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