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يف ناملربلأ جمربي نأأ ررقملأ نمو
بأونلأ ت’ؤواضست ىلع درلأ قايضس
نمحرلأ د˘ب˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لأ ر˘يزو لوز˘ن
ي˘ب˘˘ع˘˘ضشلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ ى˘˘لإأ ة˘˘يوأر
ةعابط نع ثيدحلأ ةداعإ’ ينطولأ
نع ةموكحلأ تفقوت لهو دوقنلأ
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ طو˘˘˘ق˘˘˘ضس د˘˘˘ع˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’أ
ة˘ن˘ج˘ل˘لأ و˘ضضع ه˘جو˘˘تو .ق˘˘با˘˘ضسلأ
سسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأو ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لأ
يرأو˘˘˘ه» ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ضشلأ
ريزول ي˘با˘ت˘ك لأؤو˘ضسب «ي˘ضسر˘غ˘ي˘ت
ابلاطم ،ةيوأر نامحرلأ دبع ةيلاملأ
ةيقيقحلأ ماقرأ’أ نع فضشكلاب هايإأ
امدعب اميضس ’ ،ةعوبطملأ لأومأÓل

نوبت ديجملأ دبع سسيئرلأ بلاط
،بع˘ضشلأ ة˘حرا˘˘ضصم˘˘ب ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ

ن˘يأأ م˘ئا˘ق لؤوا˘˘ضست˘˘لأ نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
لهو دوقنلأ ةعابط ةيلمع تلضصو
ة˘ي˘نا˘كمإأ لو˘حو ةر˘م˘ت˘ضسم لأز˘ت ’
ةيلمعلأ فقو لاح يف اهيلإأ ةدوعلأ

لأو˘مأ’أ ة˘م˘ي˘ق تنا˘كو . «ا˘ي˘م˘˘ضسر
ريزولأ اهنع نلعأأ يتلأ ةعوبطملأ
هنجضس لبق ييحيوأأ دمحأ قباضسلأ

Óئاضستم ،رانيد رايلم6556 تقاف
؟ةموكحلأ اهب تفتكأ نإأ يناملربلأ
يفو .؟عبطلأ نم ديزملاب تماق مآأ

ع˘ب˘ط˘لأ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع تر˘˘م˘˘ت˘˘ضسأ لا˘˘ح
ماقرأأ ميدقتب ةب˘لا˘ط˘م ة˘مو˘كح˘لا˘ف
هذه ةميق لوح ةحيحضصو ةحضضأو
نأأو ة˘ضصا˘خ –ه˘ب˘ضسح – ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ي˘ف ح˘ضشو ة˘مزأا˘˘ب ر˘˘م˘˘ت ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
يف ةموكحلأ و ، ةيلاملأ درأوملأ

زيزعلأ دبع قباضسلأ سسيئرلأ دهع
ةعابط يف تطرفأأ دق ، ةقيلفتوب
ل˘ك ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق تقا˘ف ي˘ت˘لأ دو˘ق˘ن˘˘لأ
ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘لأ ف˘˘˘˘ق˘˘˘˘ضسأ’أ
تنبت دق ةموكحلأ تناكو. ريثكب

د˘م˘حأأ ة˘ضسا˘ئر˘ب،7102 ةياهن
ا˘يا˘ضضق ي˘ف نو˘ج˘ضسم˘لأ ،ى˘ي˘ح˘يوأأ
ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ،دا˘˘ضسف
فرعي ام ىلإأ ءوج˘ل˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
دضسل ،ةيديلقتلأ ري˘غ تÓ˘يو˘م˘ت˘لا˘ب

ةلج˘ع كير˘ح˘تو ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ ز˘ج˘ع
تا˘بو˘ع˘ضصلأ ل˘ظ ي˘ف ،دا˘˘ضصت˘˘ق’أ
ا˘˘˘ه˘˘˘ه˘˘˘جأو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ط˘˘خ˘˘لأ بضسحو .ة˘˘لود˘˘˘لأ

قداضصو كأذنآأ ةموكحلأ اهتعضضو

رئأزجلأ كنب موقي ،ناملربلأ اهيلع

ر’ود رايلم11 لداعي ام ةعابطب

ىلع ،يرئأزجلأ رانيدلأ نم ايونضس

كنبلأ اهضضرقي ،تأونضس5 رأدم

ددضسُت نأأ ىلع ،ةيمومعلأ ةنيزخلل

سشا˘ع˘ت˘نأ د˘ن˘ع ،Ó˘ب˘ق˘ت˘ضسم نو˘يد˘لأ

وه ثدح ام نكل .طفنلأ راعضسأأ

ة˘ن˘˘ضسلأ ي˘˘ف ما˘˘قرأ’أ هذ˘˘ه زوا˘˘ج˘˘ت

،ر’ود راي˘ل˘م06 و˘ح˘ن˘ل ى˘˘لوأ’أ

عفترتضس يأأ ،ةيمضسر تانايب بضسح

003 ىلإأ تأونضس5 لÓخ ةعابطلأ

فدهتضسم˘ب ة˘نرا˘ق˘م ،ر’ود را˘ي˘ل˘م

هذه لÓخ طقف ر’ود رايلم55

.ةرتفلأ
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ةعجأرم ىلإأ تا˘ضسضسؤو˘م˘لأ ءا˘ضسؤور ىد˘ت˘ن˘م ا˘عد
ميلضستب ايلاح رامثتضسÓل ينطولأ سسلجملأ ماهم
رأر˘ق˘ت˘ضس’أ مد˘ع أد˘ق˘ت˘ن˘م را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضس’أ سصخر
هيف جاتحي يذلأ تقولأ يف رئأزجلاب ينوناقلأ
سسيئر حرضصو .عجان ما˘ظ˘ن ى˘لإأ نور˘م˘ث˘ت˘ضسم˘لأ

يلغأأ يماضس دمحم تاضسضسؤوملأ ءاضسؤور ىدتنم
تأءأر˘جإأ لو˘ح ىد˘ت˘ن˘م˘لأ ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ
ءا˘غ˘لإأ د˘يؤو˘ن ن˘ح˘ن» ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضس’أ
ةقلعتملأ) تأداهضشلأ و سصخرلأ و تأدامتع’أ
ائيضش ق˘ق˘ح˘ي م˘ل سسل˘ج˘م˘لأ نو˘ك (را˘م˘ث˘ت˘ضس’ا˘ب

أذإأ فلملأ ريرمت هيف متي ،دان حبضصأأ لب أديدج
ه˘˘˘نإا˘˘˘ف ’إأ و (را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘˘ضس’أ) فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ك
زربأأ» جذومنب قلعتي رمأ’أ نأأ ربتعأو .«لقرعيضس
أذهل «يطأرقور˘ي˘ب˘لأ ر˘ي˘ضسل˘ل» ا˘ف˘ضسأا˘ت˘م «ه˘ل˘ضشف
«دا˘˘˘ضسف» ا˘˘˘يا˘˘˘ضضق ن˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع ،سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

يف ةضسضسؤوم يأأ ءاضشنإأ نأاب هريكذت ىدلو .هتعبط
زاهجلأ أذه قيرط نع متي نأأ بجي ةكأرضش راطإأ
نأأ يلغأأ ربتعأ دقف ،«ددحم فقضس يأأ نود »
«اقئاع » لكضشي رامثتضسÓل ينطولأ سسلجملأ
ه˘ي˘ف بج˘ي يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف را˘م˘ث˘˘ت˘˘ضس’أ ما˘˘مأأ
تقو يأأ نم رث˘كأأ را˘م˘ث˘ت˘ضس’أ طا˘ضشن ل˘ي˘ه˘ضست
نع لوؤوضسم رمثتضسملأ» لوقي فدرأأو .ىضضم
ىلع بضصني نأأ بجي ةلودلأ رود نأأ ذإأ هلامعأأ

لاج˘م ي˘ف تا˘با˘ضسح˘ب ه˘ت˘ب˘لا˘ط˘م ع˘م ه˘ت˘ق˘فأر˘م
ةور˘˘˘ث˘˘˘لأ و ل˘˘˘غ˘˘˘ضشلأ بضصا˘˘˘ن˘˘˘م ثأد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ضسأ

أذه دوجو نإاف هيلعو .ةيئابجلأ تاكأرتضش’أو
لوؤوضسملأ سسفن ربتعأ امك.»ديفم ريغ سسلجملأ
دأد˘عإا˘ب مو˘ق˘ي تا˘ضسضسؤو˘م˘لأ ءا˘ضسؤور ىد˘ت˘ن˘م نأأ

عم روتضسدلل ةمداقلأ ةعجأرملأ سصخت تاحرتقم
ة˘يا˘م˘ح و را˘م˘ث˘ت˘ضس’أ ة˘ير˘ح ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لأ
سسيئر بئان حضضوأأ ،هتهج نمو .تأرامثتضس’أ

دبع نيدلأ حÓضص تاضسضسؤوملأ ءاضسؤور ىدتنم
ذختي رامثتضسÓل ينطولأ سسلجملأ» نأأ دمضصلأ
يذلأ رامث˘ت˘ضس’أ لو˘ح نو˘نا˘ق˘لأ جرا˘خ تأرأر˘ق

ا˘عو˘ب˘ت˘م ن˘كي م˘ل يذ˘˘لأ و6102 ي˘˘ف رد˘˘ضص
نوناق دوجو ىلإأ ىدأأ امم ةيقيبطت سصوضصنب

مل6102 نوناق » لوقي فضسأات امك .»يفخ رخأأ
ينطولأ سسلجملأ نإاف هيلع و ةياهنلأ ىتح قبطي
تأرأرق ذاختاب نوناقلأ ل˘ح˘م ل˘ح را˘م˘ث˘ت˘ضسÓ˘ل
رامثتضسأ قيقحتب حمضسي ’ هنأأ ثيح ةيزييمت

رأرقتضس’أ مدع ىلع دمضصلأ دبع دكأأ امك .«رح
هيف جاتحي يذلأ تقولأ يف رئأزجلاب ينوناقلأ
تاباجإأ هيدل و ع˘جا˘ن ما˘ظ˘ن ى˘لإأ نور˘م˘ث˘ت˘ضسم˘لأ

هنأاب سصوضصخلأ أذه يف ركذو .مهت’اغضشنأ ىلع

رطأ ةعبضس دامتعأ تمت6102 ىلإأ8891 ذنم
سصوضصخب ا˘مأأ .را˘م˘ث˘ت˘ضس’أ ر˘ي˘ي˘ضست˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق
هذه ةجلاعم˘ل ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لأ بج˘ي ي˘ت˘لأ لا˘م˘عأ’أ

،قا˘ي˘ضسلأ أذ˘˘ه ي˘˘ف حر˘˘ت˘˘قأ د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لأ
رامثتضس’أ لوح يلاحلأ نوناقلأ ىلع ةظفاحملأ
عم نكل «أدج بأذج» –لاق امك– ربتعي يذلأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لأ سصو˘˘˘ضصن˘˘˘لا˘˘˘ب هز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ىلإأ ةدوعلأ ديرن ’ اننإأ» فاضضأأو .ةيرورضضلأ
ثÓث لك ريغتت يتلأ ماكحأÓل ةبعضصلأ ةلحرملأ
تقو عرضسأأ يف ردضصن نأأ ديرن امنإأو ،تأونضس
رييضست م˘ت˘ي ى˘ت˘ح ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ا˘ضصو˘ضصن ن˘كم˘م
و حيحضص ينوناق راطإأ لÓخ نم تأرامثتضس’أ

ددضصلأ أذه يف.»نيرمثتضسملل ةقثلأ ديعي مغانتم
ىلإأ بوهيملب فيرضش دمحم يداضصتق’أ راضشأأ
دوعت رام˘ث˘ت˘ضس’أ لا˘ج˘م ي˘ف دÓ˘ب˘لأ ة˘ي˘بذا˘ج نأأ
ةيداضصتق’أ ةرأدإ’أ ةيعون ىلإأ يضساضسأأ لكضشب
ىلع زيكرتلأ» نأأ هلوق عباتو .ينوناقلأ نمأ’أ و
.ءابغ دعي ةيبنجأ’أ تأرامثتضس’أ بلجل ةيابجلأ

و ي˘˘˘ل˘˘˘كلأ دا˘˘˘ضصت˘˘˘ق’أ رأر˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسأ نأأ ثي˘˘˘˘ح
دوعت ةرأدإ’أ ةيعون و ينوناقلأ و يتاضسضسؤوملأ
تأذ ا˘˘عد ا˘˘م˘˘ك.»ت’ا˘˘˘غ˘˘˘ضشن’أ ة˘˘˘ه˘˘˘جأو ى˘˘˘لإأ
تأءأر˘˘جإ’أ سضع˘˘ب» ذا˘˘خ˘˘تأ ى˘˘لإأ يدا˘˘˘ضصت˘˘˘ق’أ
بقرت راطإأ يف رامثتضس’أ نوناقل «ةيحيحضصتلأ

بوهيملب فاضضأأو0202. يليمكت ةيلام نوناق

سصن هنكل ديج رهوجلأ يف6102 نوناق» نأأ
ىلإأ ريضشت هدأوم ةيبلاغ نأأ امب لكضشلأ يف ئيضس
.»ميظنتلأ
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ةكرضشل ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ فضشك
نأأ ،را˘˘كح ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ،كأر˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘ضس
ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘ضسإأ تع˘ضضو ة˘ضسضسؤو˘م˘لأ

يذ˘لأ ع˘جأر˘ت˘لأ ة˘ه˘جأو˘م˘˘ل ة˘˘ضصا˘˘خ
ىوتضسملأ ىلع طفنلأ راعضسأأ هفرعت
ىلع ةظفاحملأ متيضس ثيح ،يملاعلأ

ةفاضضإأ يطعي امم جاتنإ’أ ىوتضسم

يذلأ جاتنإ’أ نم ةئاملاب01 اهردق

ةفاضضإ’اب0202 ةنضسل سصضصُخيضس
جا˘ت˘نإ’أ ف˘ي˘لا˘كت ي˘ف م˘كح˘ت˘لأ ى˘لإأ

سساضسملأ نود اهضضيفخت ةلواحمو
ه˘لوز˘ن لÓ˘خ را˘كح لا˘قو.ةدو˘ج˘لا˘ب

نإأ» ةين˘طو˘لأ ةز˘ف˘ل˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘ضض
ديدجلأ رمأ’اب سسيل راعضسأ’أ بذبذت
ة˘ن˘ضس ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ ف˘ضصن˘˘لأ ذ˘˘ن˘˘م˘˘ف

ىلع بضصُنم لمعلأ حبضصأأ4102
ي˘م˘لا˘ع˘لأ ع˘قأو˘لأ أذ˘ه ع˘م م˘ل˘قأا˘˘ت˘˘لأ

رو˘ط˘ت ع˘˘م ح˘˘ب˘˘ضصأأ ه˘˘نأ’ د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
فا˘ضشت˘كأو ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لأ تا˘عا˘ن˘ضصلأ

كانه ةديدج ةيلورتبو ةيزاغ قطانم
ةيوقاطلأ ةعانضصلل ديدج خانم مويلأ
ة˘عا˘ن˘ضصلأ ى˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ت˘˘ح ر˘˘ثأأ يذ˘˘لأ
تحبضصأأ ىتح ةيلور˘ت˘ب˘لأو ة˘يزا˘غ˘لأ

أر’ود06 ىو˘ت˘ضسم ي˘ف را˘ع˘ضسأ’أ
انتضسايضس لك انفيك ثيح ،ليمربلل
را˘˘ضشأأو. «ع˘˘قأو˘˘لأ ع˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘قأا˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
نضشُدتضس ةكرضشلأ نأأ ىلإأ ،ثدحتملأ
عفر» عورضشم نم ةثلاثلأ ةلحرملأ

،دو˘ع˘ضسم ي˘ضسا˘ح˘ب «زا˘غ˘لأ ط˘غ˘˘ضض
ىرخأأ ةيزاغ عيراضشم كانه نأأ أزربم
،كأرطانوضس جمانرب يف زاجنإ’أ ديق
ةيضسيئرلأ اهتمهم كأرطانوضس نأأ امك
زاغلأ نم ةينطولأ تاجايتح’أ ةيبلت
يطغُت ة˘كر˘ضشلأ نأأ ا˘م˘ك ،لور˘ت˘ب˘لأو
ذإأ ،ةينطولأ قوضسلأ تاجايتحأ عيمج
عو˘بر ل˘ما˘ك ة˘ي˘ط˘غ˘ت ى˘˘لإأ فد˘˘ه˘˘ن

يف لورتب˘لأ تا˘ق˘ت˘ضشم ن˘م ن˘طو˘لأ

سسيئرلأ حضضوأأو4202.ةنضس دودح
نأاب ،كأرطانوضس عمجمل ماعلأ ريدملأ
ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب مو˘ي˘˘لأ ع˘˘قأو˘˘لأ لا˘˘كضشإ’أ
ةين˘طو˘لأ قو˘ضسلأ نأأ و˘ه ر˘يد˘ضصت˘ل˘ل
تايمك ىرخأأ د˘ع˘ب ة˘ن˘ضس كل˘ه˘ت˘ضست

بعكم رتم رايلم2 يلأوحب ةيفاضضإأ
كÓهتضس’أ يف دايدز’أ مجح وهو
.«هريفوتل أدوهج بلطتي ام ،ينطولأ

عمجم يف لوأ’أ لوؤوضسملأ قلع امك
،تاقورحملأ نوناق ىلع كأرطانوضس
كيرضشلل ابأذج اينوناق أراطإأ هرابتعاب
ة˘كر˘ضشلأ ق˘فأر˘ُي˘ضس يذ˘لأ ،ي˘ب˘ن˘جأ’أ

يف رأرمتضس’أ ىلع ىوقت ’ اهنوك
فاضشكت˘ضس’أ تأرا˘م˘ث˘ت˘ضسأ ل˘يو˘م˘ت
كÓهتضسأ مت هنأأ ىلإأ أريضشم ،اهدحول

01 لÓخ ر’ود رايلم61 نم ديزأأ
ي˘لا˘م ل˘يو˘م˘ت˘ك ةر˘ي˘خأ’أ تأو˘˘ن˘˘ضس
اهفضصو يتلأ فاضشكتضس’أ تايلمعل

معدلأ ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإأ ،«ةر˘طا˘خ˘م˘لأ» ـب

نأاب ىلإأ راكح ىريو.ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأ

حاجنلأ قيقحتل ةيضساضسأ’أ ةزيكرلأ

نأأ ىلإأ أريضشم ،يرضشبلأ رضصنعلأ يه

يطُعت اهضسأأري يتلأ ةكرضشلأ ةضسايضس

بابضشلأ ةضصاخو يرضشبلأ رضصنعلل

نع ثحبلأ ةيحان نم ةغلاب ةيمهأأ

ا˘˘ه˘˘ن˘˘يو˘˘˘كتو ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م تأءا˘˘˘ف˘˘˘كلأ

فظُوت ذإأ ،اهريوطت يف ةكراضشملأو

سصخضش0005 ىلإأ0003 ةكرضشلأ

نأأ  راكح قيفوت دهعت امك.ايونضس

لوحتلل ةرطاق نوكتضس كأرطانوضس

ر˘˘ئأز˘˘ج عور˘˘ضشم و˘˘هو يو˘˘قا˘˘ط˘˘˘لأ

امهم ابع’ نوكتضس يتلأ ةديدجلأ

ا˘م˘ب تا˘قا˘ط˘لأ هذ˘ه˘ل يو˘ق ج˘ت˘ن˘م˘ك

ة˘كر˘ضشلأ ة˘ضسا˘ي˘˘ضس ع˘˘م ى˘˘ضشا˘˘م˘˘ت˘˘ي

.ةينطولأ

نوناقلا جراخ لمعيو نيرمثتسسملا مامأا «اقئاع» هربتعا

رأمثتضسÓل ينطولا سسلجملا مجأهي «ويضسفألا»

رلود نويلم331 ةميقب ةديدج ةيزاغو ةيطفن تÓقان ثÓث ءارسش

لورتبلا رأعضسأا سضأفخنا ةهجاومل ةديدج ةضسأيضس دمتعت كارطأنوضس

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعأضس رخآا
Akher Saâ

2GdãÓKÉA 52a«Øô… 0202Gd©óO8195ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

هيلع درلاب ابلاطم نوكيسس يباتك لاؤوسس يف

ةيلأملا ريزو لئأضسي ينأملرب بئأن
دوقنلا ةعأبطل ةيقيقحلا مأقرألا لوح

فسشكلاو «بعسشلا ةحراسصم» ىلإا هوعدي ةيلاملا ريزو ىلإا لاؤوسس يناملرب بئان هجو امدعب ةهجاولا ىلإا دوقنلا ةعابط ةلأاسسم تداع
 .ةرمتسسم لازت ل لهو لاومألا ةعابط ةيلمع لوح

 اذفان انجسس ةنسس ةماعلا ةباينلا تسسمتلا اميف

ةمارغ رانيد فلأا001 و

ةلأموب ةيضضق يف مكحلأب قطنلا ليجأأت
مدأقلا سسرأم نم حتأفلا ىلإا

ةعاضس يف ،ةمضصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ءا˘ضضي˘ب˘لأ رأد˘لأ ة˘م˘كح˘م تل˘جأأ
بتاكلأ ةيضضق يف مكحلاب قطنلأ ،نينث’أ سسمأأ ةليل نم ةرخأاتم
ناكو.لبقملأ سسرام نم حتافلأ ىلإأ «ةلاموب ليضضف» يفحضصلأ

دق ةمضصاعلأ رئأزجلاب ءاضضيبلأ رأدلأ ةمكحمل ةيروهمجلأ ليكو
انجضس ةنضس ةبوقع ،لوأ’أ سسمأأ ءاضسم نم قباضس تقو يف سسمتلأ

ةلاموب ليضضف يمÓعإ’أ دضض ،رانيد فلأأ001ـب ةمأرغو ،أذفان

72 ن˘م ة˘نو˘كم عا˘فد ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ة˘˘ق˘˘فر ه˘˘ضسف˘˘ن ن˘˘ع ع˘˘فأر يذ˘˘لأ
نيتم˘ه˘ت˘لأ ن˘ع هدر ،ة˘لا˘مو˘ب ل˘ي˘ضضف ي˘مÓ˘عإ’أ لّو˘َحو.ا˘ي˘ما˘ح˘م
سضرعو رضشنو ،ةينطولأ ةدحولاب سساضسملأ يهو هيلإأ نيتهجوملأ

ةعفأرم ىلإأ ةينطولأ ةحلضصم˘لا˘ب رأر˘ضضإ’أ ا˘ه˘نأا˘ضش ن˘م ر˘ي˘ضشا˘ن˘م
هفقأومب كّضسمت ثيح ،Óيوط اهل نوقفضصُي نيرضضاحلأ تلعج
،مكحلأ ةّدُضس أولتِعأ سصاخضشأ’ هتأداقتنابو ،ماظنلل ةضضراعُملأ
،ةضسايضسلأو ،نوناقلأو ،خيراتلأ يف رضضاحو ،أديدج وأأ اميدق ًءأوضس
نير˘كف˘م لأو˘قأأو بقا˘ن˘م˘ب د˘ه˘ضشت˘ضسأو .ةرا˘ضضح˘لأو عا˘م˘ت˘ج’أو
ةمكاحملأ ةضسلج لعج ام وهو .ءأدهضشو نيدهاجم و ،ءاملعو
.روضضحلأ ترهبأأ ةيقيقح ةرضضاحم

S°∏«º.±

ةنجللا ءاسضعأا سسمأا تلسسار يراسضخل داعسس

عفر بلط ادغ سسردت ةينونأقلا ةنجللا
بيبح رودقو دمحم ريم نيبئأنلا نع ةنأضصحلا
تايرحلأ و ةيرأدإ’أ و ةينوناقلأ نوؤوضشلأ ةنجل ةضسيئر تلضسأر
ايمضسر عورضشلأ لجأأ نم ةنجللأ ءاضضعأأ سسمأأ يراضضخل داعضس
دمحم ريم نيبئانلأ نع ةيناملربلأ ةناضصحلأ عفر بلط ةضسأرد يف

لمعلأ ةيجهنم قفوو .يرفيف62 ءاعبرأ’أ أدغ بيبح رودق و
ةنجللأ تهجو دقف ةينوناقلأ نوؤوضشلأ ةنجل اهيلع ريضست يتلأ

نع عافدلأ و روضضحلأ لجأأ نم نيينعملأ نيبئانلل اضضيأأ ةلضسأرم
ريرقتلأ دأدعإأ لبق امهيلإأ ةهجوملأ مهتلأ سصوضصخب امهيضسفن
امإاف رايخلأ نابئانلأ كلميو.سسلجملأ بتكمل هلاضسرإأ و يئاهنلأ
ةضسلج ىلإأ ءوجللأ وأأ ةيناملربلأ ةناضصحلأ نع ةيعأوط لزانتلأ
امدنع اهمدع نم ةناضصحلأ عفر ىلع تيوضصتلل يرضسلأ عأرتق’أ

ىلإأ ةراضشإ’أ ردجت.ابئان332 يأأ05+1 ينوناقلأ باضصنلأ رفوتي
ىلع تيوضصتلأ ةضسلج جمرب ينطولأ يبعضشلأ سسلجملأ بتكم نأأ

رداقلأ دبع قبضسأ’أ ريزولأ و بئانلأ نع ةيناملربلأ ةناضصحلأ عفر

لزانتلأ رايخأ’أ أذه سضفر امدعب لبقملأ سسرام2 موي يلعأو

.مايأأ01 ةلهم حنم امدعب ةيعأوط اهنع
S°∏«º.±

ةديدج ةينويزفلت تاونق3 ءاسشنإا عورسشم ىلإا ةفاسضإلاب

ءارآلا ربضسل دهعم ءأضشنإا نع فضشكي ريمحلب
مÓعإلا عأطقل ينونأقلا رأطإلا زيزعتو

رامع» ةموكحلأ مضسا˘ب ي˘م˘ضسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ لا˘ضصت’أ ر˘يزو ن˘ل˘عأأ
نيضسحتل ةيلود ةينو˘يز˘ف˘ل˘ت ةا˘ن˘ق ءا˘ضشنإأ عور˘ضشم ن˘ع «ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب

امهأدحإأ ،نييرخأأ ن˘ي˘ت˘ن˘ثأ ن˘ي˘تا˘ن˘ق ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإأ ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ةرو˘ضص
أددضشم ،ءأرآ’أ ربضسل دهعم ءاضشنإأو ،ةيناملرب ةانق ةيناثلأو بابضشلل

يعجرملأ هراطإأ زيزعتو ،مÓعإ’أ عاطق ريهطت ةرورضض ىلع
حمضسي امب مÓعإ’أ لئاضسول ةيقأدضصملأ ةداعإأ فدهب ،ينوناقلأو
نينأوقلأ ليعفت ةرورضض ىلع دكأأ امك ،نطأوملأ ةقث ةداعتضساب
،ةمولعملأ رداضصم ىلإأ نييفح˘ضصلأ لو˘ضصو ل˘ي˘ه˘ضست˘ب ة˘مز˘ل˘م˘لأ

سضافتضسأو.ني˘ي˘ف˘ح˘ضصلأ ن˘يو˘كت م˘عد قود˘ن˘ضص ل˘يو˘م˘ت ةدا˘عإأو
يذلأ «حابضصلأ فيضض» جمانرب ىلع افيضض هلولح ىدل رميحلب
ة˘مو˘كح˘لأ ج˘ما˘نر˘ب حر˘ضش ي˘ف ى˘لوأ’أ ة˘˘ي˘˘عأذإ’أ ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لأ ه˘˘ث˘˘ب˘˘ت
ةيضسايضسلأ تا˘حÓ˘ضصإ’أ ا˘ه˘ضسأأر ى˘ل˘عو ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لأ تا˘ضشرو˘لأو
،يعامتجأو يداضصتقأ حÓضصإأ يأأ سساضسأأ اهربتعأ يتلأ ،ةلجاعلأ

زيزعت فدهب مÓعإ’أ عاطق يف ةريبك تاضشرو حتف نع افضشاك
نيب نزأوتلأ قيقحتو نطأوملأ ةقث عاجرتضسأو يعجرملأ راطإ’أ
ةيضسفانتلاب حمضست ة˘فا˘ف˘ضش ة˘ئ˘ي˘ب ق˘ل˘خو ،ة˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لأو ة˘ير˘ح˘لأ
،ة˘بو˘ت˘كم˘لأ ه˘عور˘ف˘ب مÓ˘عإ’أ عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘يدد˘ع˘ت˘لأو ة˘ه˘يز˘˘ن˘˘لأ

تقلطنأ يتلأ ةريخأ’أ هذه ،ةينورتكإ’أو ةعومضسملأو ،ةيئرملأو
ددضش امك ،اينوناق اهريطأاتل يضضاملأ عوبضسأ’أ اهتاضشرو ىلوأأ
ةفاحضصلأو راهضشإÓل ينوناقلأ راطإ’أ طبضض ةرورضض ىلع ريزولأ
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ضشرو ح˘ت˘فو ،ة˘يرا˘ضشت˘ضس’أ ت’ا˘كو˘لأو ة˘ي˘نور˘ت˘كل’أ

سساضسأأ اهنأأ لاق يتلأ ةنمقرلأ عيرضستو ايجولونكت مÓعإ’أ لئاضسو
لو˘ضصو ة˘ير˘ح» نإأ ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب لا˘قو.ن˘هأر˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف مÓ˘˘عإ’أ
’إأ جاتحن ’و ،اينوناق ةلوفكم ةمولعملأ رداضصم ىلإأ نييفحضصلأ
رداضصم حتفب ةرأدإ’أ مزلي نوناقلأ نأأ أدكؤوم ،«نينأوقلأ ليعفتل
نيوكت قودنضص ليعفت ةداعإأ نع افضشاك ،مÓعإ’أ مامأأ ربخلأ

±.S°∏«º.5102  ذنم هليومت فقوت يذلأ نييفحضصلأ
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˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأÓ˘˘ل ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘فو
نأأ دكأأ «يلÓع دم˘حأأ» ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل
أذ˘ه لÓ˘خ بل˘ط˘˘ت˘˘صس ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
يد˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’أ

اهعفرت يتلأ بلاطملاب عيرصسلأو
قلعتي ام اميصس’ تأونصس ذنم
˘ما˘ظ˘ن˘لأو ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
يصساصسأ’أ نوناقلأو يصضيوعتلأ

ل˘ي˘خأد˘م˘لأ قود˘ن˘˘صص ة˘˘ح˘˘ن˘˘مو
عامتج’أ أذه يتأايو .ةيليمكتلأ
سسلجم رأر˘ق رود˘صص د˘ع˘ب ا˘ما˘يأأ
رأر˘˘˘ق ى˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ ة˘˘˘لود˘˘˘لأ
دأر˘م ر˘ئ˘ب˘ل ة˘يرأدإ’أ ة˘م˘كح˘م˘˘لأ

بأرصضإ’أ ة˘ي˘عر˘صش مد˘ع˘ب سسيأر
يام يف ة˘با˘ق˘ن˘لأ ه˘ت˘م˘ظ˘ن يذ˘لأ

يف ةلودلأ سسلجم دكأأو9102.

ريأربف91 ي˘ف ردا˘صصلأ هرأر˘˘ق
هتمق يذلأ نعطلل اعبت يراجلأ
مل لاجعتصس’أ ةاصضق نأاب ةباقنلأ
ةينوناقلأ تا˘ط˘ل˘صسلا˘ب أود˘ي˘ق˘ت˘ي
مهل ن˘كم˘ي ’ ذإأ م˘ه˘ل ة˘لو˘خ˘م˘لأ
ة˘˘˘ي˘˘˘˘عور˘˘˘˘صشم ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘صصف˘˘˘˘لأ
ن˘م ه˘نأ’ ه˘مد˘ع ن˘˘م بأر˘˘صضإ’أ

ي˘˘صضا˘˘ق سصا˘˘صصت˘˘خأ م˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صص
نأأ «يلÓع» ربتعأو . عوصضوملأ

بأرصضإأ ناب ن˘هر˘ب˘ي رأر˘ق˘لأ أذ˘ه
بأرصضأ» وه يصضاملأ ناصضمر

رظنلاب «ه˘ي˘ل˘ع را˘ب˘غ ’ ي˘عر˘صش
تأءأر˘جإ’أ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ه˘˘عا˘˘ب˘˘تإ’
اهي˘ل˘ع سصو˘صصن˘م˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

.ةعوفرملأ بلا˘ط˘م˘لأ ة˘ي˘عر˘صشو
ل˘ث˘م˘ي رأر˘ق˘لأ أذ˘ه نأا˘ب فا˘صضأأو
ي˘با˘ق˘ن˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘صس»
ءا˘˘صضق˘˘لأ لÓ˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس’ ةردا˘˘˘بو
ة˘يرو˘ه˘م˘ج ي˘ف ا˘ق˘ح لو˘˘خد˘˘لأو
قوف نوناقلأ اهيف نوكي ةديدج
ةباقر˘لأ نأو˘عأأ نا˘كو .«ع˘ي˘م˘ج˘لأ
يف طرافلأ ماعلأ أولخد ةيراجتلأ
تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’أ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘صسل˘˘˘صس
يام رهصش يف ا˘هزر˘بأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ة˘ي˘با˘ق˘˘ن˘˘لأ ه˘˘ي˘˘لإأ تعد طرا˘˘ف˘˘لأ
عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ن˘ي˘صسح˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ةرا˘ج˘ت˘لأ
ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ م˘ه˘عا˘صضوأ
ةي’ول ةيرأدإ’أ ةمكحملأ تصضق
˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب (ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘قو) ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
ة˘با˘ق˘ن˘لأ بلا˘˘ط˘˘تو .ه˘˘ت˘˘ي˘˘عر˘˘صش
يصساصسأأ نوناق دأدعإأ« ـب ةينطولأ

ةصصاخ حنم نم مهنكمي سصاخ
لا˘م˘ع˘˘لأ م˘˘ي˘˘صسر˘˘تو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب
نأو˘عأأو سسأر˘ح˘لأو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لأ
يف ةدايزلأ عم نيقئاصسلأو نمأ’أ
تÓ˘˘ما˘˘ع ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو م˘˘هرو˘˘جأأ

ةحنم نم ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ

«ةيليمكتلأ ليخأد˘م˘لأ قود˘ن˘صص

ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘صضب بلا˘ط˘ت ا˘م˘˘ك.

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ نأو˘˘عأ’ ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لأ

قودنصص ةحنم نم ةدافتصس’أو

˘مد˘عو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لأ ل˘ي˘خأد˘˘م˘˘لأ

ن˘م ة˘با˘قر˘لأ ي˘صشت˘ف˘م ة˘ب˘لا˘ط˘˘م

ن˘ي˘ي˘ئ’و˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ فر˘˘ط

نم ن˘كم˘م دد˘ع ر˘ب˘كأأ ر˘ير˘ح˘ت˘ب

أذه بصسح مهمييقتو رصضاحملأ

ي˘صشت˘ف˘م ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م را˘ي˘ع˘م˘لأ

.ةليصصحلأ طغصض تحت ةباقرلأ
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ن˘ي˘صسم˘خ ن˘ع و˘بر˘ي ا˘˘م قر˘˘ط˘˘ت
و نو˘ير˘ئأز˘ج أر˘ي˘ب˘خ و ا˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م
د˘ي˘صصلأ لا˘ج˘م ي˘ف نو˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘ت و ير˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘لأ
ىلإأ ةمصصاعلأ رئأزجلاب تايئاملأ
سصرف مانتغأ لجأأ نم نواعتلأ
عاطق يف رامثتصس’أ و ةيمنتلأ
لÓخ .رئأزجلاب يرحبلأ ديصصلأ
ةفرغ فرط نم مظن يذلأ ءاقللأ
-ةيرئأزجلأ ةعانصصلأ و ةراجتلأ
رامثتصس’أ سصرف ىلإأ ةيصسنرفلأ

عيقوتلأ مت رئأزجلاب ةكأرصشلأ و
ةفرغلأ نيب ايأونلأ باطخ ىلع
ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘صصل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ة˘ن˘ج˘ل˘لأ و تا˘ي˘ئا˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘تو

و ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘صصل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ
رأول ةقطن˘م˘ل تا˘ي˘ئا˘م˘لأ ة˘ي˘بر˘ت
هذ˘˘˘ه فد˘˘˘ه˘˘˘ت ثي˘˘˘ح (ا˘˘˘صسنر˘˘˘ف)
تأرداب˘م د˘يد˘ح˘ت ى˘لإأ ةو˘ط˘خ˘لأ
عيجصشتب ح˘م˘صست ي˘ت˘لأ نوا˘ع˘ت˘لأ
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأو تأر˘˘ب˘˘خ˘˘لأ لدا˘˘ب˘˘ت
ت’اجملأ يف ةيمنتلأ ةقفأرمو
.ةيرحبلأ تاطاصشنلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

ة˘فر˘غ˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ن˘˘ل˘˘عأأو
هذه نأأ «رعزل ميكح «ةيرئأزجلأ
ى˘لإأ ا˘صسا˘˘صسأأ فد˘˘ه˘˘ت ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لأ
و تأر˘ب˘خ˘لأ لدا˘ب˘ت «ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشت»
سصر˘˘ف د˘˘يد˘˘ح˘˘ت» و ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لأ
د˘ي˘صصلأ عا˘ط˘ق ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘صس’أ
نمو .«تايئاملأ ةيبرت و يرحبلأ
نا˘فر˘ط˘لأ ق˘ل˘ط˘ي نأأ ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

يف ةكأرصشلل ةيجذومن عيراصشم

ف˘˘ي˘˘صضي ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لأ هذ˘˘ه را˘˘˘طإأ
نأأ «رعزل » ركذ امك . لوؤوصسملأ
ىلإأ فدهت عاطقلأ ةيجيتأرتصسإأ

ىلع يونصسلأ جاتنإ’أ ةفعاصضم
غولب لجأأ نم طصسوتملأ ىدملأ

لÓخ نم أذه و نط فلأأ002
ع˘˘م را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’أ و ة˘˘˘كأر˘˘˘صشلأ
.ةيرحبلأ درأوملأ ىلع ةظفاحملأ

«ةيصسنرفلأ ةنجللأ سسيئر دكأأ و
قيرطلأ ةطراخ نأأ «ونوج يزوج
ىلوأ’أ ةلحرملأ يف نمصضتت هذه
قلخ لجأأ نم لمع قيرف ءاصشنإأ
نيعباتلأ نيينهملأ نيب لصصأوت
فد˘ه˘ب أذ˘ه و «ن˘ي˘ت˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
اه˘نأا˘صش ن˘م ىؤور ى˘لإأ ل˘صصو˘ت˘لأ

نيب ن˘مو .يرا˘ج˘ت طا˘صشن ق˘ل˘خ
عورصشم يف ةرطصسملأ فأدهأ’أ

و ةيرئأزجلأ ةفرغلأ نيب نواعتلأ
را˘˘صشأأ ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ
ى˘˘˘لإأ ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ لوؤو˘˘˘صسم˘˘˘˘لأ
و را˘˘كفأ’أ لدا˘˘ب˘˘ت و ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأ
ةفرغ سسيئر فصصوو .تأربخلأ
-ةيرئأزجلأ ةعانصصلأ و ةراجتلأ
هذه «كأزيب لاصشي˘م «ة˘ي˘صسنر˘ف˘لأ
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ةو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لأ
ـب ن˘ي˘ي˘صسنر˘ف˘لأ و ن˘ي˘ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ة˘ن˘ج˘ل˘لأ» نأ ا˘ف˘ي˘صضم «ة˘ما˘ه˘لأ»
مد˘ق˘ت˘صس ة˘ي˘صسنر˘ف˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ

عاطقلأ ريوطت ليبصس يف اهتربخ
لوؤوصسملأ تأذ متخو. «رئأزجلاب
يف لثمتي هتفرغ رود نأأ لوقلاب
ن˘ي˘ت˘ئ˘ي˘ه ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘˘ع ة˘˘ما˘˘قإأ
راطإأ يف نواعتلأ ىلع نيترداق
.«حبأر-حبأر
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ة˘ي’و ن˘مأا˘ب مأر˘جإ’أ ع˘م˘˘ق ة˘˘قر˘˘ف تن˘˘كم˘˘ت
نوكتت ةيمأرجإأ ةكبصش كيكفت نم ةنيطنصسق

92 نيب مهرامعأأ حوأرتت سصاخصشأأ60 نم

نيوكت ةيصضق ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م ،ة˘ن˘صس06و
ةيانج باكتر’ دأدعإ’أ فدهل رأرصشأأ ةيعمج
ليللأ فورظب ةقرصسلأ ةيانج ،لأومأ’أ دصض
.ةع˘ن˘ط˘صصم ح˘ي˘تا˘ف˘م لا˘م˘ع˘ت˘صسأو دد˘ع˘ت˘لأو
ةيباين ةميلعت ىلإأ دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ةقرصسلأ لعف ةيصضق عئا˘قو لو˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
ةينطولأ ةلمعلأ نم يلام غلبم لاط يذلأ

أابخم ناك ميتنصس نويلم006و رايلم ـب ردقي

د˘ع˘م يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م˘ب ة˘يد˘يد˘ح ة˘˘نأز˘˘خ ي˘˘ف

يربمد يحب ةطايخ˘ل˘ل ة˘صشروو عدو˘ت˘صسم˘ك

قيقحتلأ يلجنم يلع ةديدجلأ ةنيدملاب20

حتف ةداعإأ دعب نيققحملأ لبق نم حوتفملأ

و ة˘ث˘ي˘ث˘ح تا˘ير˘ح˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ن˘˘كم ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ

نم تايطعملأ و تامولعملل ديج لÓغتصسأ

يدابلأ ءأرثلأ ءأرج مهيف هبتصشم ةيوه ديدحت

50 فيقوت مت ثاح˘بأ’أ ف˘ي˘ث˘كت˘ب ،م˘ه˘ي˘ل˘ع

نم ىلوأ’أ نيتبكرم زجح و مهيف هبتصشم

عون ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأ و تن˘صسكأأ يأد˘نو˘ي˘ه عو˘ن

ىوتصسم ىلع مهتزوحب تناك لوبماصس ونور
مهليوحت و يلجنم يلع ةديدجلأ ةنيدملأ
تأءأر˘جإ’أ لا˘م˘كت˘صس’ ة˘قر˘˘ف˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإأ
ةيصضقلأ يف ةقمعملأ تاقيقحتلأ ،ةمزÓلأ

هبتصشمل لوصصولأ ىلإأ تصضفأأ نيينعملأ عم
يف قباصس تقو يف اهؤواعدتصسأ مت ىرخأأ اهيف
اهنأاصش نم نئأرق عمج دعب و ،قيقحتلأ راطإأ
ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت و ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لأ ة˘˘نأدإأ
فلم زاج˘نإأ ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’أ د˘ع˘ب ،ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘ل
م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ق˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئأز˘˘ج تأءأر˘˘جإأ
زجح مت اميف ،ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ مهميدقت
.رصشحملاب امهعصضو و نيتبكرملأ

يرئأزجلأ�قرسشلأ�ةديرج
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�تاجاجتحلأ�نم�عيباسسأأ�دعب�

 لجيجب ريهاطلا ىفسشتسسمل ديدج ريدم بيسصنت
بودجم ىفصشتصسمل ديدج ريدم بيصصنت مت راظتنأ لوط دعبو أريخأأ

تاجاجتحإ’أ نم عيباصسأأ دعب كلذو لجيج ةي’و ريهاطلاب ديعصسلأ

أديدنت ةيئافصشتصسإ’أ ةصسصسؤوملأ هذه وفظومو لامع اهب ماق يتلأ

ىلع ةيبلصس تايعأدت هل تناك يذلأو هتغلب يذلأ يثراكلأ عصضولاب

بيصصنت ىلع لجي˘ج˘ب ة˘ح˘صصلأ ر˘يد˘م فر˘صشأأو . ى˘صضر˘م˘لأ ة˘ح˘صص

ريدملل افلخ ريهاطلأ ىفصشتصسمل أديدج أريدم رمع بورخ ديصسلأ

مأربإاب ةقلعتم ةيصضق يف قباصس تقو يف هفيقوت مت يذلأ قباصسلأ

اهاصضق مايأأ دعب هحأرصس قÓطأ مت يذلأو نوناقلل ةفلاخم تاقفصص

ريدملل قبصسو ، لجيجب سسماخلأ رتمويلكلاب ةيباقعلأ ةصسصسؤوملاب

ىفصشتصسمب بصصنملأ سسفن لغصش نأأو ريهاطلأ ىفصشتصسمل ديدجلأ

فرعيو عاطقلأ لهأأ نم هنأاب ينعيام وهو ةيليملاب يروتنم ريصشب

أذه ىلع ةقلعملأ لامآ’أ مجح نم دأزام ديج لكصشب ريخأ’أ أذه ايابخ

ل˘ظ ي˘ف ل˘صضفأ’أ و˘ح˘ن ة˘صسصسؤو˘م˘لأ هذ˘ه˘ب ع˘فد˘لأ ل˘جأأ ن˘م ر˘˘ي˘˘خأ’أ

مظن ثيح ةيصضاملأ مايأ’أ لÓخ تاجاجتحأو لكاصشم نم هتصشاعام

نييعتب ةبلاطملأ لجأأ نم ةيجاجتحأ تافقو ةدع ءابطأ’أور لامعلأ

ةيرهصشلأأ روجأ’أ ديدصست يف عأرصسإ’أو ىفصشتصسملل ديدج ريدم

نأأ نييعتلأ أذه نأاصش نم امك ، نيلماك نيرهصش مأد فقوت دعب ء’ؤوهل

ديعصسلأ بودجم ىفصشتصسمب ىصضرملأ ةيعصضو نيصسحت يف مهاصسي

نمأ’أ باي˘غ كلذ ن˘مو ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ل˘كا˘صشم ةأا˘طو تح˘ت ن˘ئ˘ي يذ˘لأ

ماصسقأ’أ سضعب نم ةصساصسح دأوم ذافن ةجرد ىلأ تأدعملأ فعصضو

عصضو يذلأ ر˘مأ’أ ة˘ي˘صضا˘م˘لأ ما˘يأ’أ لÓ˘خ ن˘ي˘ج˘صسكأ’أ رأر˘غ ى˘ل˘ع

نع ثيدحلأ نود أذهو ريبك رطخ يف ىفصشتصسملأ ء’زن ةحصص

بلقلأو  ماظعلأ ةحأرج يف اصصوصصخ نييصصاصصتخإ’أ سصقن لكصشم

سضعبل يحصصلأ عصضولأ مقافت يف دأز  امم ىرخأأ تاصصاصصتحأو

أذه جراخ جÓعلل ىرخأأ قرط نع ثحبلأ ىلأ مهب عفدو ىمرملأ

يف ةرانم ة˘با˘ث˘م˘ب د˘ي˘ع˘ب˘ب سسي˘ل تقو ى˘لأ نا˘ك يذ˘لأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ

. لجيج ةي’وب يحصصلأ لكيهلأ
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تاعأرسصلأ�ءأرج�ةفقوتم�ةيمنتلأ�ةلجع

 ةرسشق نيع ةيدلبب نوبختنم

ةدكيكسسب ريملا عم لماعتلا نوسضفري
هيف نوبلاطي أداح انايب ةرصشق نيع ةيدلبب نوبختنم سسمأأ ردصصأأ

هدصض مهأوكصش نع أوعجأرتي مل مهنأأ أودكأأ امدعب، يحنتلاب ريملأ

ىلعو ريثكلأ هلوانت ام نأأ نايبلأ يف ءاجو، ةي’ولأ يلأول ةمدقملأ

مل هنأأ دكؤون اننإاف ءاصضعأ’أ سضعب عجأرت لوح ةيدلبلأ سسيئر مهصسأأر

ةلاحتصسأ لوح يلأولأ تلصسأر يتلأ ةعومجملأ نأأو عجأرت يأأ لصصحي

ناك نإاف ، اهفقوم ىلع ةتباث تلأز ’ ةيدلبلأ سسيئر عم لمعلأ

نإأو, ةديدج ةيذيفنت ةئيه ليكصشتل عراصسيلف ةيبلغأ’أ كلمي سسيئرلأ

ةحلصصم عصضوو ةلاقتصسإ’أ عفد ىوصس هيلع امف ةيبلغأ’أ دقاف ناك

ابصضغ ةرصشق نيع ةيدلب ناكصس سشيعي و.رابتعأ لك قوف ةيدلبلأ

يدلبلأ سسلجملأ لوخد و عيراصشملأ يف ريبكلأ دومجلأ ءأرج أريبك

ةلاح ةرصشق نيعل يدلبلأ سسلجملأ سشيعي ثيح ،قيمع تابصس يف

عفر ىلع أوصضع11 مدقأأ نيح هتورذ لصصو مايأأ ذنم ةرقتصسم ريغ

ةي’ولأ يلأو ىلإأ -ةعاصس رخأأ ةديرجل رداصصم بصسح - ىوكصش

سسيئر تافرصصت ىلإأ عجأر ةيدلبلأ رييصست يف دأدصسن’أ نأأ اهدافم

ىلإأ اهيف عجري ’ ةيدرف تأرأرقب موقي مهبصسح يذلأ ، ةيدلبلأ

ام أردان ثيح ةيذيفنتلأ ةئيهلأ تأءاقل لخأد سشاقنلأ و ةراصشتصس’أ

لامعلأ يقابو بأونلأو ءاصضعأ’أ ةعباتم هلغصش و اهتاعامتجأ دقعت

ماق ي˘لأو˘لأ نأأ ردا˘صصم˘لأ تأذ تدرو˘ل و ،ف˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لأ ع˘م

مدعو عيراصشملأ رخأات نع اهيف ثدحت ةيدلبلأ سسيئرل ةلصسأرمب

أرايلم02ب ردقت ةينأزيم أذكو .سسرأدملأ ميمرت فلم اهنم اهقلغ

مامته’اب هرمأأ ثيح تايدلبلأ نيب ام نماصضتلأ قودنصص راطإأ يف

يدلبلأ سسلجملأ لخأد تاهب˘ج ح˘ت˘ف لد˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ت’ا˘غ˘صشنا˘ب

سسيئر نأأ رداصصملأ تأذ تركذ ةلباقم ةهج يف و ةيذيفنتلأ ةئيهلأو

لبوقو يدلبلأ سسلجملأ ىلإأ ةلاقتصس’أ بلطب مدقت ةرصشق نيع ةيدلب

نو˘ك ت’ؤوا˘صست حر˘ط ا˘م و˘ه و، ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘غأأ تيو˘صصت د˘ع˘ب سضفر˘لا˘ب

عم أوصضع11 عيقوت لمحت ةقرولأ نكل يلأولل ةلصسرملأ ىوكصشلأ

مث يلأولل ريملأ نوكتصشي نوبختنملأ لهف ،دايحلأ ىلع دأرفأ6 ءاقب

سسيلأوكلأ يف كاحي ائيصش نأأ مأأ ؟هتلاقتصسأ ىلع تيوصصتلأ نوصضفري

زيكرتلاب ةبلاطم ةريثك تأوصصأأ عافترأ طصسو ابيرق رهظيصس ام وهو

تافÓخلأ و تايصساصسحلأ داعبإأ و ةيدلبلأ و نطأوملأ ةحلصصم ىلع

. ةيصصخصشلأ
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ةنتاب

مهجاجتحا نولشصاوي جيشسنلا عنشصم لامع
ةرادإ’ا ليحرب ةبلاطملل

يحب جيشسنلا عنشصم لامع يلاوتلا ىلع يناثلا مويللو سسمأا لشصاو
،ايلاوت يناثلا مويلل لمع˘لا ن˘ع م˘ه˘بار˘شضا ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ةد˘ي˘ششك
يرادإ’ا مقاطلاو ريدملا ليحرب ةبلاطملا تاراعششلا ديدع نيعفار
اذه ،اداشسف عنشصملا يف اوثاع مهبشسح نيذلا ،ةباقنلا اذكو ،امومع
يف لثمتملا مهبلطم ةيبلت ةياغ ىلإا مهبارشضا ةلشصاوم لامعلا ررقو
فلتخم ىلع ءاشضقلا اذكو ،لامعلا قوقح عاجرإاو ،ةرادإ’ا ليحر
ىلإا لوخدلا نييلاتتم نيمويل اوعنتما نوجتحملا .داشسفلا لاكششأا
عنشصم ل˘خد˘م ما˘مأا اور˘ه˘م˘ج˘ت ن˘يأا ،م˘ه˘ل˘م˘ع ةر˘ششا˘ب˘مو ع˘ن˘شصم˘لا
يتلا عاشضو’ا ن˘م م˘هر˘مذ˘تو م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘م ،ج˘ي˘شسن˘لا
رييغتو مهقوقح عاجرتشس’ بشسنأ’ا هيف اودجو لحك ،اهنوششيعي
.مهقوقح مهل لفكت يتلا ةرادإ’ا
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فيطسس

 اراطنق زجحي نمأ’ا
 كÓهتشسÓل حلاشص ريغ جاجدلا نم

موحللا  نم ةماه ةيمك زجح نم فيطشس ةي’و نمأا حلاشصم تنكمت

10 ـلا تقاف يرششبلا كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ (جاجد) ءاشضيبلا
نودو (نيبراه) ةأايهم ريغ ةبكرم نتم ىلإا لقنت تناك يتلاو ،راطنق
دارفأا لبق نم ترطأا ةيلمعلا.ةفاظنلاو ةحشصلا طورشش ىندأا مارتحا
نمأ’ ةعباتلا سسادنعوب ةرئاد نمأا ىوتشسم ىلع نيلماعلا ةطرششلا

مت ،ةنيدملا طشسو تمت ةبقارم ةيلمع رثإا تءاجو ،فيطشس ةي’و
ةبقارم ىدلو «نيبراه» عون نم ةيراجت ةنحاشش فيقوت اهلÓخ
ءاشضيبلا موحللا نم ةربتعم ةيمكب ةلمحم اهنأا حشضتا اهتلومح
هل حيتت ةداهشش وأا ةقيثو ةزايح نود اهلقني اهبحاشص ناك يتلاو
.كÓهتشسÓل موحللا كلت ةيحÓشص تبثت وأا طاششنلا اذه ةشسرامم
تاشسبÓم يف اقمعم اقيقحت اهحتف دعبو اهتاءارجإ’ ’امكتشسا

اراطنق10 ـلا اهنزو زهان يتلا  ةيمكلا كلت ليوحت عم ،ةيشضقلا
امامت ةحلاشص ريغ اهنأا دكأا يذلا ،يرطيبلا بيبطلا ىلع اهشضرعو
افلم تدعأا حلاشصملا تاذ.اروف اهفÓتإا بجيو يرششبلا كÓهتشسÓل

ةحلاشص ريغ موحل قيوشستو لقن نأاشش يف ،فلاخملا دشض ايئازج
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا د˘عاو˘ق˘لاو سضرا˘ع˘ت˘ي ا˘م و˘هو ،ير˘ششب˘لا كÓ˘ه˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
،سشغلا عمقو كلهتشسملا ةيامحب قلعتملا نوناقلا يف ةروكذملا
.هيف تبلل ةيئاشضقلا تاهجلا ىلإا لشسرأا
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ةنتاب

 جوبق د’وأا ةتششمب اقنشش ينيثÓث راحتنإا
دح عشضو ىلع بزعأا ،رمعلا نم تاينيثÓثلا يف باشش سسمأا مدقأا
دقو اقونششم هتلئاع دارفا فرط نم هيلع رثع ثيح ،اقنشش هتايحل
جوبق د’وأا ةقطنمب نئاكلا يلئاعلا هنكشسمب كلذو ،ةايحلا قراف
،ةبرقم رداشصم بشسحو ،ةنتاب ةي’وب نويعلا سسأار ةيدلبل ةعباتلا
دق يتلاو ،ةيلقعلا تابارطشض’ا سضعب نم يناعي ناك ةيحشضلا نإاف
تحتف ام وهو ،هذه راحتن’ا ةيلمع ىلع همادقا يف عفادلا نوكت
فورظلا نع فششكلل اقيقحت ينطولا كردلا حلاشصم هنأاشش يف
ةيامحلا حلا˘شصم نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ى˘لإا تل˘ق˘ن˘ت تقو ي˘ف ،با˘ب˘شس’او
ناكم نم تامشصبلا عفرل ةيملعلا ةطرششلا دارفا اذكو ةيندملا
نيا ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا ةيحشضلا ةثج تلوح اميف ،ثداحلا
ديكأات هنأاشش نم يذلا يعرششلا بيبطلا حيرششتل اهعاشضخا متيشس
هبشش ةثداح˘لا نأا م˘غر ،ه˘مد˘ع ن˘م را˘ح˘ت˘ن’ا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘شضلا ماد˘قأا

.ةيدؤوم
T°ƒT°É¿.ì

فيطسس

 نيطروتم سصاخششأا6 فقوي كردلا
تاردخملاب ةرجاتملا يف

،فيطشسب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا تادحو دارفأا نكمت

فيقوت عم اشسولهم اشصرق74و تاردخملا نم غ061 زجح نم

ةاتف مهنيب نم ةنشس(32و23)نيبام مهرامعأا حوارتت سصاخششأا60
ةزايح ديفت ةدكؤومو ةدراو تامولعم ىلع ءانب تءاج ةيلمعلا،
ىلع و، تاشسولهملاو تاردخملا نم ةيمك بابششلا نم ةعومجم
اعيمج مهيلع سضبقلا ىلإا تشضفأا ةمكحم ةطخ تعشضو اهرثإا

دقو،قيقحتلا ةلشصاومل ايميلقإا ةشصتخملا ةقرفلا رقم ىلإا مهدايتقاو
.ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا مهيف هبتششملا ميدقت مت
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حا˘ب˘شص ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و تد˘ه˘شش
نم ةمراع ةجوم نينث’ا سسمأا
ةي’ولا ندم رب˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا

ةي’ولا ةمشصا˘ع سصو˘شصخ˘لا˘بو
ثيح ، لمحملاو راباب تايدلبو
نكشسلا عيزوت بلاطملا تلمشش
ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف ، ز˘˘ها˘˘ج˘˘لا
يشضارأاب تايو˘شستو تادا˘ف˘ت˘شسا

د˘ي˘ب˘ع˘ت و ة˘ششما˘م˘ن˘˘لا ءار˘˘ح˘˘شص
  .تاقرطلا

و با˘ب˘شش سسمأا حا˘˘ب˘˘شص مد˘˘قأا و

ملك03 را˘با˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب و˘˘حÓ˘˘ف
ة˘ي’و˘لا ة˘م˘شصا˘ع ر˘ق˘م بو˘˘ن˘˘ج
رقم لخد˘م ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع ة˘ل˘ششن˘خ
ي˘شسي˘ئر˘لا با˘ب˘لا ءا˘ن˘بو ةر˘ئاد˘لا
سسيئر ليحرب اوبلاطو بوطلاب
يف ثدحي ام ببشسب ، ةرئادلا
بونجب ةي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ط˘ي˘ح˘م˘لا
نوجتحملا دكؤوي ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا
سصاخ˘ششأ’ تع˘ي˘بو تعزو ا˘ه˘نأا

. ةقطنملا جراخ نم ءابرغ
او˘˘مد˘˘قأا نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لاو نا˘˘كشسلا

ءانب ىلع ركابلا حابشصلا ذنمو
تانبلب ةرئادلل يشسيئرلا لخدملا

نينطاوملاو نيفظوملا او˘ع˘ن˘مو
لي˘حر˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م لو˘خد˘لا ن˘م
نع اولءاشست نيذلا ةرئادلا سسيئر
تاطيحملاب ثد˘ح˘ي ا˘م˘ي˘ف هرود

7  ذنم اهؤواششنإا مت يتلا ةيحÓفلا
دشصق ةيدلبلا بو˘ن˘ج˘ب تاو˘ن˘شس
م˘˘تو ، ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شس’ا
هرد˘ق ي˘لا˘م فÓ˘غ سصي˘˘شصخ˘˘ت

رف˘حو ، م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م0053
ءا˘بر˘ه˘˘كلا ة˘˘كب˘˘شش د˘˘مو را˘˘بآ’ا

كلتب ةنيدم ءاششنإا يف ريكفتلاو
نيبشضاغلا ء’ؤوه نأا ’إا قطانملا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ة˘˘˘يو˘˘˘شست˘˘˘ب اودد˘˘˘ن
مهيشضارأا يف ةهوبششم تافلمل
سضرأا اهوربتعا يتلاو ، ةيحÓفلا
سسيئرلا او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك ، سشر˘ع˘ل˘ل
عيراششم يف قيقحت حتفب نوبت
ا˘ه˘˘ل سصشصخ ي˘˘ت˘˘لا ءار˘˘ح˘˘شصلا

ةيوشست فقو و رييÓملا تائم
ةلاحإا و ةقطنم˘لا˘ب تادا˘ف˘ت˘شس’ا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا

. ةيئاشضقلا

نوعطقي ياغب قيرط يح ناكشسو
مهتاقرط ديبعتب ةبلاطملل قيرطلا

حابشص مدقأا ، ةي’ولا ةمشصاعب و
يا˘غ˘ب ق˘ير˘ط ي˘ح نا˘˘كشس سسمأا
ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘لا˘م˘ششلا ل˘˘خد˘˘م˘˘لا˘˘ب

، ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع ة˘ل˘˘ششن˘˘خ
ذيمÓتلاو نير˘فا˘شسم˘لا ن˘ي˘ع˘نا˘م
ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا ن˘م ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لاو
ط˘˘شسو ى˘˘لإا وأا يا˘˘غ˘˘ب ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
روهدت ببشسب ةل˘ششن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘لا

ملك1 ة˘فا˘شسم ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط˘˘لا
  ةريثك تاونشسلو
ق˘ير˘ط˘لا او˘ق˘ل˘غأا نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ي˘ف را˘ن˘لا مار˘شضإاو ةرا˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب
مهنأا اودكأاو ةيطاطملا تÓجعلا

روهد˘ت ن˘م نو˘نا˘ع˘ي تاو˘ن˘شسلو
هزاجنإا يف سشغلا ببشسب قيرطلا

برششلل ةحلاشصلا هايملا تلظو
قوف لي˘شستو ط˘ل˘ت˘خ˘ت ةرذ˘ق˘لاو
، ئر˘ت˘ه˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ق˘ير˘˘ط˘˘لا

لامعتشسÓل حلا˘شص ر˘ي˘غ را˘شصو
لقنتلل مهل تابوعشص لكشش امم

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘لا ط˘˘˘شسو ى˘˘˘لإا
سضفر ببشسب نيلجار اهنولشصي
لÓغت˘شسا تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘شصأا
دشصقو ، مهيلع رثأا يذلا قيرطلا
ةيطغت مت مهبشضغ نم فيفختلا
اهلعج امم ةبرتأا عشضوو رفحلا
ىلع ابلشس رثأا رابغ ىلإا لوحتت

نأا ىلإا هقلغ نيررقم ، مهتايح
، اق˘ل˘غ˘م هوا˘ق˘بإا وأا هد˘ي˘ب˘ع˘ت م˘ت˘ي
ةيلحملا تاطلشسلا نأا نيفيشضم
نم رثكأا مهل اومدق نيبختنملاو
ري مل كلذ نأا ’إا هديبعتل دعو
.ديشسجتلا ىلإا مهقيرط

مامأا نومشصتعي بابششلا تارششع
جارفإ’اب ةبلاطملل ةي’ولا لخدم

لمحملا ةيدلبب نكشسلا ةمئاق نع

تارششع لخد ةي’ولا رقم مامأا و
يف لمحملا ةيدلب نم بابششلا
ر˘ق˘م ما˘مأا ما˘شصت˘عا و جا˘ج˘˘ت˘˘حا
ع˘يزو˘ت˘ب ة˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا
يف زهاجلا يعامتج’ا نكشسلا
.مهتيدلب

نينثإ’ا سسمأا حابشص عمجت ثيح
ةيد˘ل˘ب ي˘ن˘طاو˘م ن˘م تار˘ششع˘لا

ر˘ق˘م قر˘شش م˘˘ل˘˘ك5 لم˘ح˘م˘لا
مامأا ، ةلششنخ ةي’ولا ةمشصاع
يشسيئرلا لخدملاب و ةي’ولا رقم
نوجتحملا عفر نيأا ، جاجتحÓل

لخدتلاب يلاولا بلاطت تاتف’
نكشسلا عيزوت لجأا نم لجاعلا
ةيدل˘ب ي˘ف ز˘ها˘ج˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
تاطلشسلا ني˘م˘ه˘ت˘م ، ل˘م˘ح˘م˘لا
اهريخأاتو ةيلمعلا يف لطامتلاب

اثيدح نأاو ةشصاخ ، ىرخأا رهششأ’
كل˘˘شس ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘ح لو˘˘ح رود˘˘ي
مهترئاد سسمت دق رئاودلا ءاشسؤور
ىلإا عيزوتلا ليجأات ينعي ام وهو
 . ىرخأا ةنشس
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تاجاجتح’ا سسمأا موي تلشصاوت

ينب ة˘يد˘ل˘ب نا˘كشس ا˘ه˘ن˘شش ي˘ت˘لا

ة˘ي’و لا˘م˘˘شش ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع

عو˘ب˘شسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ذ˘ن˘م ف˘ي˘ط˘شس

تارو˘ط˘ت تفر˘ع و ، ي˘شضا˘˘م˘˘لا

قلغب نوجتحملا ماق ثيح ةريبك

طبارلا77 مقر ينطولا قيرطلا

قلغ و، لجيج و فيطشس نيب

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا و ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا ير˘˘˘ق˘˘˘م

ةيديدحلا لافقأ’ا و ةلشسÓشسلاب

عورششلا ةرورشضب ة˘ي˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل،

ىفششتشسم عورششم ديشسجت يف

ل˘˘م˘˘ح د˘˘˘قو. ار˘˘˘ير˘˘˘شس06ـب
مامأا اومشصتعا نيذلا نوجتحملا

تاتف’ ةرئادلا و ةيدلبلا يرقم
يف توملا ديرن ، اهيلع بتك
توم˘لا د˘ير˘ن ’ و ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا
نع مهنم اريبعت تاقرطلا يف
ىشضرم اههجاوي يت˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا
ى˘˘لإا لو˘˘شصو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

، فيطشس وأا ةملعلا ىفششتشسم
ةيجاجتح’ا ةكرحلا هذه تءاجو
ءاعبرأ’ا موي ذنم تلشصاوت يتلا
ين˘ب ةر˘ئاد نا˘كشس م˘ئ˘شس ا˘مد˘ع˘ب،

اهمد˘ق ي˘ت˘لا دو˘عو˘لا ن˘م ز˘يز˘ع
اوراز ن˘˘˘يذ˘˘˘لا نو˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا

7 ذنم ىفششتشسم ءانبب ةقطنملا
سضرأا ىلع دشسجتت مل و تاونشس
ناك و ،مويلا ةياغ ىلإا عقاولا
ي˘لا˘ح˘لا ي˘˘لاو˘˘لا ةرا˘˘يز ا˘˘هر˘˘خآا

ربمتبشس رهشش يف بتاكلب دمحم
لفكتلاب مهدعو نيأا ، يشضاملا
،ف˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب ي˘˘˘شصخ˘˘˘ششلا

ىفششتشسملا اذه ح˘ت˘ف ة˘لوا˘ح˘مو
اذه نأا ريغ،لجاعلا بيرقلا يف
دق و،مÓك درجم يقب بلطملا
ى˘ل˘ع نو˘ب˘شضا˘غ˘لا نا˘كشسلا د˘كا
م˘ه˘ت˘كر˘ح نو˘ل˘شصاو˘˘ي˘˘شس م˘˘ه˘˘نأا
ديشسجت ةيا˘غ ى˘لإا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا

يف لثمتملا و ديحولا مهبلطم

ىفششتشسم ءانب يف اروف عورششلا
ىلإا لقنتلا ةاناعم نم مهشصلخي
جÓ˘ع˘لا د˘شصق ةد˘ي˘ع˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
رداشصم تدافأا ىرخأا ةهج نمو،
نيب تارواششم كانه نأا ةعلطم
ح˘˘لا˘˘شصم و ة˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
عامتجا د˘ق˘ع˘ي˘شس ثي˘ح، ة˘ي’و˘لا
ة˘ح˘شصلا ر˘يد˘م و ي˘˘لاو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب

ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘ل˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإ’
عور˘ششم˘لا اذ˘ه ه˘جو ي˘˘ف ف˘˘ق˘˘ت
نم هنأا انرداشصم تفششك امك،
زاجنإا ةريتو عرشست نأا بقترملا

نأا ىلع اريرشس06ـب ىفششتشسملا
.ةنكمملا لاج’ا برقأا يف حتفي

  ششرعلا يسضارأا تادافتسسإا يف قيقحتلا ، نكسسلا عيزوت لمسشت نيجتحملا بلاطم

تاماشصتعا ، ةيرادإا تارقم قلغ ، تاقرطلل عطق
 ةلششنخ ةي’و ربع ةلمجلاب تاجاجتحاو

فيطسسب زيزع ينب

ةيدلبلا و ةرئادلا  يرقم و77 مقر ينطولا قيرطلل  قلغ و تاجاجتح’ا لشصاوت

سشرعلا يشضارأاب ةهوبششم تادافتشسا يف قيقحتلاب ةبلاطملل رادج ءانبب ةرئادلا رقم نوقلغي راباب ناكشس ^

ثادحألا يف ققحت ةطرسشلاو ةسضماغ لازت ل بابسسألا

ةلششنخ يف سسياق ةنيدم طشسوب  ران قÓطإا و نيتلئاع دارفأا نيب تاداششم
بشسح ةيرانلا ةحلشسأ’ا اهيف تلمعتشسا نيتلئاع دارفأا نيب ةفينع تاداششم عقو ىلع ، ةحرابلا لوأا ةليل ، ةلششنخ ةي’وب سسياق ةنيدم تزتها
قيرط يحب نيتفلتخم نيتلئاعل نومتني سصاخششأ’ا نم ةعومجم نيب تعقو ةفينع تاداششم نإاف ةقطنملا نم ردشصم بشسحو . نايع دوهشش
تارايع قÓطإاو ديشص ةيقدنب لمعتشسا دق نيفرطلا دحأا نوكي ، تاداششملا عقومب ران قÓطإا نونطاوم عمشس دقو ، سسياق ةنيدمب ةلمرلا
تفقوأاو روكذملا يحلاب تلخدت سسياق ةرئاد نمأا حلاشصم . ةيرششب رئاشسخ يأا عقت مل ظحلا نشسحلو ، نيكباششتملا ةقرفتل ، ةيران
مل ةعاشسلا دح ىلإاو ، اهدارفأا نيب حلشص ماربإا و نيتلئاعلا نيب رومأ’ا ةئدهت ىلإا ةقطنملا نايعأا عراشس امنيب ، ثادحأ’ا هذه يف نيطروتملا
YªôG¿.Ü. نافرطلا اهيلع متكتي يتلا نيتلئاعلا دارفأا نيب تاهجاوملا هذه عوقو ىلإا تدأا يتلا ةيقيقحلا بابشسأ’ا فششكت
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يف ةجردملا بلاطملا بصسحو
ح˘ت˘ف ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو  نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةمظنأ’ا و ةيصساصسأ’ا نيناوقلا
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضيو˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ن˘ي˘مو˘˘صسر˘˘م˘˘لا˘˘ب

م˘م˘ت˘م˘لا و لد˘ع˘م˘لا082/61

و80/40 يذيفنتلا موصسرملل

و80/50 يذيفنتلا موصسرم˘لا
ءا˘ط˘صسب˘لا لا˘م˘˘ع˘˘لا رو˘˘جأا ع˘˘فر

و،21 ىلإا1 ملصسلا نم ءادتبإا

03 نم ةيدودرملا ةحنم ليدعت

ن˘ي˘ت˘ئ˘ف˘لا ن˘ي˘تا˘˘ه˘˘ل %04 ىلإا
ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘ع ف˘˘˘كلا  اذ˘˘˘كو
ة˘˘ئ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرادإ’ا بصصا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

و91  نيتداملا ءاغلاو  ةيوبرتلا

ةف˘ي˘ظو˘ل˘ل ما˘ع˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘ل2
ماظنلاب  ةقلع˘ت˘م˘لا  ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
بصسح ي˘˘˘ت˘˘˘لا و يد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لا

’ لماع فلأا58  تقبأا  نايبلا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ف˘صصلا نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب ف˘˘ظو˘˘م˘˘ل˘˘ل
بلا˘ط ا˘م˘ك.ا˘ه˘ب˘ب˘صسب ة˘ي˘ن˘طو˘لا

تاوÓعلا و حنملا عفرب نايبلا

تيوصس امدعب رباخملا يفظومل

كلصسلاب جامدإ’ا يف مهتيعصضو

ةنصس ذنم يعجر رثأاب يوبرتلا

مه˘تادا˘ه˘صش ن˘ي˘م˘ث˘ت و،2102

ةداهصش و،AEUD ةيعماجلا

د˘ع˘˘ب شسد˘˘ن˘˘ه˘˘م و شسنا˘˘ي˘˘صسل˘˘لا
ةيقرتلا  ىلإا  ةفاصضإا ،فيظوتلا
يلماح نم  نيت˘ئ˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
د˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا تادا˘˘ه˘˘صشلا
ليوحت نع فكلا و ،فيظوتلا

تا˘ق˘با˘صسم˘ل˘ل بصصا˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ح˘ت˘ف˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

لغصش بصصنم  ةنصس لك0005
بصسح كلذ و نيت˘ئ˘ف˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل
يذ˘لا شصا˘صصخ˘لا د˘صسل نا˘ي˘ب˘˘لا
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ه˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت
ي˘ت˘لا و عا˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ةيثراك ة˘ي˘ع˘صضو ي˘ف تح˘ب˘صصأا
.بيهرلا روغصشلا اذه ببصسب
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ة˘ح˘ل˘صصم˘ب شسمأا حا˘ب˘˘صص ظ˘˘ف˘˘ل

يعماجلا ىفصشتصسملاب قورحلا

اهيلإا لوح يذلا باصشلا ةنتابل

ةر˘ي˘خأ’ا ه˘صسا˘ف˘نأا ة˘˘ل˘˘صشن˘˘خ ن˘˘م

اهل شضرعت يتلا قورحلاب ارثأاتم

بصسحو .ة˘ث˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا ن˘˘م

ةيحصضلا نإاف ةعاصس رخآا ردصصم

02 رمعلا نم غلابلا ( ح ، ر )
دعب ةريخأ’ا هصسافنأا ظفل  ةنصس
يبطلا م˘قا˘ط˘ل˘ل ت’وا˘ح˘م ةد˘ع
قورحلا نوكل هجÓعب فلكملا

ن˘م ة˘ف˘˘ن˘˘صصمو ة˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب تنا˘˘ك
ةيحصضلا وقي ملو ةثلاثلا ةجردلا

ةباج˘ت˘صس’ا وأا ا˘ه˘ت˘موا˘ق˘م ى˘ل˘ع
د˘ق ة˘ي˘ح˘صضلا نا˘˘كو ، جÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ىلع نيزنبلا نم ةيمك بكصس

يبد عراصشب هنكصسم مامأا هدصسج
بابصسأ’ ةلصشنخ ةنيدم طصسوب

رانلا مرصضأاو ، ةلوهجم لازت ’
ت’وا˘˘˘ح˘˘˘م م˘˘˘غر هد˘˘˘صسج ي˘˘˘ف
ةيامحلا ح˘لا˘صصمو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
دجي مل كلذ نأا ’إا هذاقنإا ةنيدملا
ة˘ح˘ل˘صصم ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ي˘˘ل ا˘˘ع˘˘ف˘˘ن
دمحأا ىفصشتصسمب ت’اجعتصس’ا
لبق تافاعصسإ’ا ميدقتو ةلب نب

قورحلا ةحل˘صصم ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت

ةنتابل يع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب

نأا ىلإا مايأا ةعبرأ’ اهب لظ يتلا

نإاف ملعلل  .ةريخأ’ا هصسافنأا ظفل

ةلصشنخب ةيملعلا ةطرصشلا دارفأا

ةثداحلا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تر˘صشا˘ب

با˘ب˘صسأ’ا ف˘صشكل ة˘يوا˘صسأا˘˘م˘˘لا

. اهعوقول تدأا يتلا ةيقيقحلا
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ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ف تن˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘ت

ة˘ي’و ن˘مأا˘بIRB ل˘خد˘ت˘لاو

50 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ار˘خؤو˘م ،ة˘ن˘تا˘ب

نيب مهرامعأا حوارتت شصاخصشأا

نوزوحي اوناك ،ةنصس53 و32

تارد˘خ˘م˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع

اذ˘كو ،ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘˘لا شصار˘˘قأ’او

م˘ت ثي˘ح ،ة˘م˘يد˘ق ة˘يد˘ق˘ن ع˘ط˘˘ق
تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح

نم حئا˘ف˘صص40  ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع
اهنزو رد˘ق˘ي ،ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘كلا

ةفا˘صضإ’ا˘ب ،ا˘مار˘غ563 ـ˘˘ـ˘˘ب

تارثؤوملا نم شصارقأا401 ىلإا
راغيدأا نيلباقيرب عو˘ن ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

ةقرفلا اهتهج نم اذه ،غلم051

10 ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا

فيقوت نم تنكمت دقف ،ةنتابب

ةنصس92 رمعلا نم غلبي شصخصش
لاقعوب يحب ايئاصضق قوبصسم

04 هتزوحب ةنتاب ةنيدمب ثلاثلا
عو˘˘ن ن˘˘م ا˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘˘م ا˘˘˘صصر˘˘˘ق

ا˘م˘ك غ˘ل˘˘م051 ني˘ل˘با˘ق˘ير˘ب
فيقوت نم ةقرفلا تاذ تنكمت

62 رمعلا نم غلبي رخآا شصخصش
ىفصشتصسملا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ة˘ن˘صس

يماه˘ت˘لا شسي˘ل˘ف ن˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا

حجري ةيدقن ةعطق44 هتزوحب
يف ،ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا ن˘م ا˘ه˘نأا
ة˘ب˘ق˘ح˘لا ن˘ع ف˘صشكلا را˘ظ˘˘ت˘˘نا
ا˘˘ه˘˘ل دو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘لا

ءا˘ف˘ي˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘بو ،ا˘˘هرد˘˘صصمو
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا
ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا م˘˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
.ةنتاب ةمكحمب ةيلحملا

ةيلولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو اومظن /جيريرعوب جرب

 ةكرتششملا كÓشسألا ةئف  بارشضإا لشصاوت
يناثلا مويلل  ةيبرتلا عاطقل نيينهملا لامعلاو

 ةنتابب يعماجلا ىفسشتسسملاب مايأا4 ـل هثوكم دعب

ةلششنخ ةنيدمب هدشسج يف رانلا مرشضأا يذلا باششلا ةافو

صصاخسشأا50 فيقوت اهرثا ىلع مت

ةنتابب ةميدق ةيدقن عطقو ةيلقع تارثؤومو تاردخم زجح

ةينطولا ةيبرتلا عاطقل   نوعباتلا رباخملا وفظوم و نيينهملا لامعلا و ةكرتسشملا كÓسسألا ةئف  بارسضا  يناثلا مويلل لسصاوت
 .ةيلولا  رقم مامأا عمجت ميظنت مت ثيح جيريرعوب جربب

جيريرعوب جرب

ةيدلبلا رقم نوقلغي عششوطمل ةيرق ناكشس
ةيمنتلاب نيبلاطم يناثلا مويلل

ةيرق نا˘كصس ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع  ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘لو شسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص مد˘قأا

جيريرعوب جرب بونج52 ةعقاولا ششعلا ةيدلبل ةعباتلا عصشوطمل
بلا˘ط˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ق˘˘ل˘˘غ  ى˘˘ل˘˘ع
ءابرهكلا ةكبصش ع˘ي˘صسو˘تو بور˘صشلا ءا˘م˘لا ا˘هرد˘صصت˘ت  ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا

عيراصشملا هذه نأا نيدكؤوم يحصصلا فرصصلاو قيرطلا حÓصصاو
مهبصسح عقاولا شضرأا ىلع  ديصسجتلا رظتنت  و ،ةدم ذنم ةلجصسم
لفكتلل ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا تÓ˘صسار˘م˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘بو
يذلاو  ءابرهكلا ةكبصشب ةقلعتملا يلاولا ديصسلا   ةلصسارم اهنم  اهب

ىلإا هتلاحإا مت مهبلط ناب مهملعاو6102 ليرفأا رهصش مهنع در
اقفو حورطملا لاغ˘صشن’ا ة˘صسارد د˘صصق ة˘قا˘ط˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘صصم
نأا ريغ. هيلإا لصصوتملا رارقلاب مهمÓعإاو اهب لومعملا نيناوقلل
مل مهتيرق نا مهصضعب فاصضاو ،ةعاصسلا دحل هب مهتدافا متي مل كلذ
طمنلا اذه يف ةيفاصضإا  ةصصحب نيبلاطم يفيرلا ءانبلا نم دفتصست
ةباغلاب ةصسورغملا ةيعانصصلا ةقطنملل مهصضفر نيحلمو ، ينكصسلا
يتلا عيراصشملا يف قيقحت حتفب ني˘ب˘لا˘ط˘م م˘ه˘تا˘ن˘كصسل ة˘يذا˘ح˘م˘لا
.عقاولا شضرأا ىلع اهديصسجت نود مهتيرق اهنم تدافتصسا

´.eƒS°≈

فيطسس

زاغلاب نشسلا يف نعاط خيشش قانتخا
جرب ءاشضيبب يعيبطلا

نم ثعبنملا زاغلاب اقانتخا نصسلا يف نعاط خيصش شسمأا لوأا يفوت
ةي’و بونجب جرب ءاصضيب ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘يارز ة˘ير˘ق˘ب ةأا˘فد˘م˘لا
ةيحصضلا نإاف اهيلع انلصصحت يتلا تامولعملا بصسح و ،فيطصس

امدعب ةدماه ةثج هيلع رثع، هرمع نم ةنصس001 زواجت يذلا
يتلا ةأافدملا نم ةبرصستملا ة˘ما˘صسلا تازا˘غ˘لا˘ب قا˘ن˘ت˘خÓ˘ل شضر˘ع˘ت

ةثداحلا هذه يف اقيقحت كردلا حلاصصم تحتف دق و، هلزنمب تناك
. ةميلأ’ا

GCjªø Q

فيطسس

 ششرعلا رئبب لبحب ةقلعم ةثج ةأارما ىلع روثعلا
راحتن’اب اهتايحل دح عصضو ىلع ةأارمإا شسمأا لوأا حابصص تمدقأا
لزنم لخاد لبحب ةقلعم اهتلئاع دارفأا دحأا اهيلع رثع ثيح ، اقنصش
،فيطصس ةي’و قرصش ششرعلا رئب ةيدلبب نامثع د’وأا ةيرقب ةلئاعلا

ششيعت تناك ةيحصضلا نإاف، اهيلع انلصصحت يتلا تامولعملا بصسحو
روفو ،ةيعامتجا لكاصشم يأا نم يناعت ’ و ةرقتصسم ةايح اهجوز عم
ىلإا اولقنت نيذلا ينطولا كردلا رصصانع راطخإا مت ةثداحلا عوقو
نم ةيحصضلا لقن مت امك ةثداحلا حرصسم ةنياعم و ناكملا نيع
ريثخ بور˘صص ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لإا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم فر˘ط
تايثيح و بابصسأا ىلع فوقولل ةيراج تاقيقحتلا لازت ’و ةملعلاب
. ةثداحلا هذه

GCjªø.Q

فيطسس

غلك831 و جاجدلا نم راطنق92 زجح
 ةدشسافلا دئاوزلا نم

لوأا، فيطصسب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا دارفأا نكمت

دئاوز˘لا ن˘م غ˘ل˘ك831و جا˘جد˘لا ن˘م ارا˘ط˘ن˘ق92 ز˘ج˘ح ن˘˘م شسمأا
رورملا ةطرصشب ايميلقإا ةصصتخملا ةقرفلا دارفأا مايق ءانثأا، ةدصسافلا
ةربتعم ةيمكب ةلمحم »يادنويه» عون ةنحاصش مههابتنا تفل نيأا،
رمعلا نم غلابلا (م.ب)ىمصسملا اهكلام نم اوبلط ثيح، جاجدلا نم

زجحتل، اهكلمي ’ هنأا نيبتيل، يرطيبلا بيبطلا ةداهصش  ةنصس52
. كÓهتصسÓل ةهجوملا ةيمكلا ةفاك

GCjªø.Q

ةيعماجلا ةماقإلاب يعماج بلاط طوقشس
وزو يزيتب ةفلاخوبب روكذ

نينث’ا شسمأا راهن  «عماج دمحم» ديصسلا وزو يزيت ةي’و يلاو ماق
اهنمو وزو يزيتب دمحم ريذن يعماجلا ىفصشتصسملل ةيدقفت ةرايزب
رثإا اذه و . ةف˘ل˘ت˘خ˘م حور˘ج˘ب با˘صصم˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا بلا˘ط˘لا ةرا˘يز
بصسح و .ةفلاخوبب روكذ ةيعماجلا ةماقإ’اب همون ةفرغ نم هطوقصس
عبارلا قباطلا نم طق˘صس ة˘ي˘ح˘صضلا نإا˘ف ة˘قو˘ثو˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘صصم
هدو˘جو ة˘ي’و˘لا ي˘لاو  ل˘غ˘صشأا ا˘م˘ك . رو˘كذ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘˘ما˘˘قإ’ا˘˘ب
نودقري نيذلا ىصضرملا ةلاح ىلع نانئمط’اب ماق و ىفصشتصسملاب
N∏«π S°©ÉO .ىفصشتصسملاب

 لخدتلاو ثحبلا ةقرفل ةيلمع يف

 لجيجب ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو0057 زجح
فيقوتو ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةربتعم ةيمك زجح نم ةريخأ’ا ةعاصس42لا لÓخ لجيج ةي’و نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف رصصانع نكمت
نمأاب لاصصتإ’ا ةيلخل نايب يف ءاجو . ششينروكلا ةمصصاع ناكصس طصسو تاركصسملا نم ةيمكلا هذه جيورتو لقن ددصصب اناك نينثا نيصصخصش
ةصصخر نود ةيلوحكلا داوملا جيورتب موقي شصخصشل هوبصشم طاصشن نع تامولعمب اولصصوت لخدتلاو ثحبلا ةقرف رصصانع نأا لجيج ةي’و

امهعم قيقحتلا ىدلو ، ةنصس14و92 رمعلا نم ناغلبي نينثا نيصصخصش فيقوت ىلإا ىصضفأا ةيصضقلا يف قيقحت حتف ىلإا ةقرفلا دارفأاب عفد ام
تابورصشملا نم ةربتعم ةيمك طبصض نم يئاصضق نذا ىلع لوصصحلا دعب يصسيئرلا مهتملا ةماقا لحم ششيتفت دعبو ةقرفلا رصصانع نكمت

تادئاع لثمي يلام غلبم ىلإا ةفاصضإا تاعدوتصسملا دحأاب ةنزخم تناك يتلاو ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم ةدحو0057ب تردق ةيلوحكلا
نجصسلا ىلع ةلاحإ’اب ارمأا امهقح يف ردصص ثيح ةلادعلا ىلع نيفوقوملا نيصصخصشلا شضرع مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتصسا دعبو. جيورتلا
كردلاو نمأ’ا حلاصصمل قبصسو. رارف ةلاح يف لاز’ يذلاو ةيصضقلا هذه يف طروتم رخآا شصخصش نع ثحبلا هيف لصصاوتي يذلا تقولا يف

فلأا05 نم رثكأا ىلا لامجإ’ا يف تلصصو ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ ةي’ولا ميلقإاب ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةربتعم تايمك ازجح نأاو نيينطولا
جيورت تايلمع اذكو ةميرجلا عاونأا فلتخمل اريبك امقافت فرعت يتلا ةي’ولا قطانم فلتخمب ةميرجلاو داصسفلا ةبراحم راطإا يف كلذو ةدحو
Ω.eù°©ƒO. اهعاونأاب رومخلا اديدحتو تاعونمملا
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لا˘˘م˘˘ع ضسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص م˘˘ظ˘˘ن
لام˘ع˘لاو ة˘كر˘ت˘ششم˘لا كÓ˘شسألا
ةبانعب ةيبرتلا عاطقل نوينهملا

ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ة˘˘ف˘˘قو
تايلو يقاب رارغ ىلع ةيلولا
نم ينا˘ث˘لا مو˘ي˘لا ي˘فو ن˘طو˘لا
ه˘˘˘ي˘˘˘لإا تعد يذ˘˘˘˘لا بار˘˘˘˘شضإلا
كÓ˘شسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
نوينهملا لامع˘لاو ة˘كر˘ت˘ششم˘لا

32 نيموي ةدمل ةيبرتلا عاطقل

ىلع لجشس ثيح يرفيف42و
رثكأا ةبشسن ين˘طو˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا

لامعلا فرط نم ةئاملاب05 نم
كلذو بارشضإلا اذهب نيينعملا
ة˘يرز˘م˘˘لا عا˘˘شضوألا˘˘ب اد˘˘يد˘˘ن˘˘ت
ةئ˘ف ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لاو
يفظومو ةكر˘ت˘ششم˘لا كÓ˘شسألا
يذ˘لا ع˘شضو˘لا و˘هو ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا
هنع توكشسلا نكمي ل حبشصأا

ضسوقا˘ن قد˘ت ة˘با˘ق˘ن˘لا ل˘ع˘ج ا˘م
ىلإا ةدوعلا ى˘لإا أا˘ج˘ل˘تو ر˘ط˘خ˘لا
ةبلاطم˘لا ل˘جأا ن˘م تا˘بار˘شضإلا
ة˘ي˘شسا˘شسألا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
ةشصاخلا ةيشضيوعتلا ةمظنألاو
ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ن˘ي˘مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا˘˘ب

مم˘ت˘م˘لاو لد˘ع˘م˘لا61/082

40/80 يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘ل˘˘ل

50/80 يذي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لاو
ءاطشسبلا لامعلل روجألا عفرو

ملشسلا ىلإا1 ملشسلا نم ءادتبا

ةيدودرملا ةحن˘م ل˘يد˘ع˘تو21

ةئاملاب04 ىلإا ةئاملاب03 نم
ن˘ع ف˘كلاو ن˘ي˘ت˘ئ˘ف˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل
ةئفل ةيرادإلا بشصانملا ليوحت

91 ةداملا ءا˘غ˘لإاو ن˘ي˘يو˘بر˘ت˘لا

ةفيظولل ماعلا نوناقلا نم22و
ما˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تر˘˘ب˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لاو يد˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

نولمحي ل لماع فلأا000.58
ف˘ظو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘˘ف˘˘شصلا
اهببشسب ةينطولا ةيبرتلا عاطقب
يفظوم تاوÓعلاو حنملا اذكو
تيو˘˘شس ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ر˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

كلشسلاب جامدإلا يف مهتيعشضو
ذنم يعجر رثأاب كلذو يوبرتلا

مهتاداهشش نيمثتو2102 ةنشس

ةداهششوA.E.U.D ةيعماجلا
د˘˘ع˘˘ب ضسد˘˘ن˘˘ه˘˘مو ضسنا˘˘شسي˘˘ل˘˘لا
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو  ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘˘لا
نم نيتئ˘ف˘لا ن˘ي˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تادا˘ه˘ششلا ي˘ل˘ما˘ح

A.E.U.Dضسناشسيللا ةداهششو
هذه ليوحت نع فيظوتلا دعبو
تا˘˘ق˘˘با˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ل بشصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

حتف ىلإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

نيتاه˘ل ل˘غ˘شش بشصن˘م0005

دشسل كلذو ة˘ن˘شس ل˘ك ن˘ي˘ت˘ئ˘ف˘لا

ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ضصئا˘ق˘˘ن˘˘لا

عاطقلاب ةيوبرت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ة˘ي˘ع˘شضو ي˘ف تح˘ب˘شصأا ي˘ت˘˘لاو

رو˘غ˘ششلا اذ˘ه بب˘˘شسب ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘ك

بارشضإلا رارق ءاج دقو بيهرلا

ةباقنلا نايب ببشسب جاجتحلاو

ةكرتششملا كÓ˘شسأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ل˘˘ب˘˘شسلا ل˘˘ك دا˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘شسا د˘˘ع˘˘˘ب

ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا ع˘˘˘م ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘لاو

ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا ةرازو˘˘لاو

ةقباشسلا تاقافتلاو تاءارجإلا

ةباق˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا بت˘كم˘لا ع˘م

هذه ىلع ءانثتشسلا ةلاح عفرو

ةيبرتلا عاطق لامع نم تائفلا

لامعو رباخملا يفظوم فلمو

روجألا عفر اذكو نيد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا

رو˘غ˘ششلا ل˘˘ح ي˘˘ف ع˘˘ير˘˘شست˘˘لاو

د˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘˘لا بي˘˘˘˘˘˘هر˘˘˘˘˘˘لا

 .ةيوبرتلا تاشسشسؤوملاب

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ 6GdãÓKÉA  52a«Øô… 0202Gd©óO8195نييبانعلا ءاضضف

www.akhersaa-dz.com
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ن˘م تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘ت
ةيلولا رقم مامأا تائفلا فلتخم
ة˘ل˘با˘ق˘م ةرور˘شضب ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
عامتشسل لجاعلا هلخدتو يلاولا

قلعتيو مهفاشصنإاو مهتلاغششنل
تا˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ˘˘ب ر˘˘مألا

د˘حو˘ت˘لا لا˘ف˘طأاو ن˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لاو
.ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘كشسلا ي˘ب˘لا˘˘طو
ءا˘ي˘لوأا ضسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص م˘˘ظ˘˘نو
د˘˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘ف˘˘˘طأا تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘مأاو
ةي˘ع˘م˘ج ن˘م˘شض ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘لاو
ةفقو دحوتلا ىشضرمل نيفلدلا
ة˘ق˘فر ة˘يلو˘لا ما˘مأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا
ددنت تاراعشش نيل˘ما˘ح م˘ه˘ئا˘ن˘بأا
ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘˘ل ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةشساردلا نم مهنامرحو لافطألا

ديرن اهيلع بوتكم تاتفل اهنم
قح نيأا» انلافطأا مي˘ل˘ع˘ت˘ل ز˘كر˘م
ةشصاخو «ميلعتلا يف نيدحوتملا
ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
ة˘شصشصخ˘ت˘م˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو
اولخدي ل لافطأا كانه نأا ثيح
اور˘˘˘ط˘˘˘شضا˘˘˘ف ضسراد˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا

زكار˘م م˘ه˘لا˘خدإا ى˘لإا م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع

نيب ام ردقت ةظهاب نامثأا  ةشصاخ

ايرهشش جد00003و جد0052
تل˘ق˘ثأا ي˘ت˘لا ف˘يرا˘شصم˘لا ي˘هو
نود˘ششا˘ن˘ي نإا˘ف اذ˘ه˘لو م˘ه˘ل˘ها˘ك
لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ةرور˘شضب ي˘˘لاو˘˘لا

ل ه˘نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م ة˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسم
مهلافطأا قح نع لزانتلا نكمي
مهب ضصاخ زكرم يف لثمتملاو
ةشسيئر بشسحبو هملعت ةلوازمل
ىلإا ةدوعلا رار˘ق نإا˘ف ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
يتلا تابعÓتلا د˘ع˘ب جا˘ج˘ت˘حلا

رقم مهحنم ضصوشصخب تلشصح
و˘هو بورا˘ك ل ي˘ح˘˘ب ن˘˘ئا˘˘كلا

م˘ت ة˘م˘يد˘ق ة˘شسرد˘م ن˘ع ةرا˘ب˘˘ع
ضسي˘ئر فر˘ط ن˘م م˘ه˘ل ا˘ه˘ح˘˘ن˘˘م
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ن˘ما˘شضت˘لاو طا˘ششن˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
ي˘ف ة˘ياد˘ب˘لا د˘ع˘بو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
مت رقملا نأاب اوؤوجافت تاءارجإلا

ضصاو˘˘˘خ˘˘˘لا ىد˘˘˘حإل ه˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ضصاخ زكرم مهلعجو رامثتشسÓل
لاملا نم غلبم لباقم دحوتلاب
متف ةيعم˘ج ا˘ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘عو
ى˘ل˘ع ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا ل˘ي˘˘شصف˘˘ت

امكو ةديرجلل نيفلدلا ةيعمج

يلاولا تلشسار دق اهنأاب تدكأا
عو˘ب˘شسألا لÓ˘خ لا˘ب˘ق˘ت˘شسا م˘˘تو
ضسي˘˘ئر فر˘˘ط ن˘˘م مر˘˘شصن˘˘م˘˘˘لا
لقن هرودب يذلا يلاولا ناويد
ح˘ت˘ف˘ب ما˘ق ي˘لاو˘˘لاو لا˘˘غ˘˘ششنلا
نإا˘ف اذ˘ه˘لو ة˘ي˘شضق˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ديشسجت ءارو ىعشست نأاب ةرشصم
دحوتلا لاف˘طأل ي˘مو˘م˘ع ز˘كر˘م
ةشصاخو مهميلعت ىقلت لجأا نم
تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م ن˘ي˘ششم˘ه˘م م˘˘ه˘˘نأا

نود˘ششا˘˘ن˘˘ي ءا˘˘ي˘˘لوألا نأا ا˘˘م˘˘كو
مهدابكأا تاذلف فاشصنإل يلاولا

رق˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ح˘ن˘م لÓ˘خ ن˘م

هذ˘ه ة˘يا˘عر˘ل ز˘كر˘م˘ك هزا˘˘ج˘˘نل
.لافطألا نم ةئفلا

نوبلاطي تاعماجلا يجيرخو نيلاطبلا
يمومعلا فيظولا نع ديمجتلا عفرب

يجير˘خو ن˘ي˘لا˘ط˘ب˘لا ضسمأا دد˘ج
تاداهششلا باحشصأاو تاعماجلا

ةيلولا مامأا ةيجاجتحلا مهتفقو
دد˘˘˘ن˘˘˘ت تارا˘˘˘ع˘˘˘شش ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘فار
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا˘˘ب
اولشصحت ذنم ا˘ه˘ي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي

تاو˘˘ن˘˘˘شسل تادا˘˘˘ه˘˘˘ششلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ى˘ل˘ع او˘ل˘شصح˘ت˘ي م˘˘ل م˘˘ه˘˘ن˘˘كلو
ام دوقع ىلع لو لمع بشصانم
نو˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘يو ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ن˘ع د˘ي˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر ةرور˘˘شضب
ةعباتلا تاشسشسؤوملاب ف˘ي˘ظو˘ت˘لا
مهحنم اذكو يمومعلا فيظولل

مه˘ن˘م˘ف ل˘م˘ع بشصا˘ن˘م˘ب دو˘ق˘ع
تادا˘ه˘شش ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘شصح˘ت˘˘م˘˘لا
نورخآاو ضسنا˘شسي˘ل˘لاو ر˘ت˘شسا˘م˘لا
يما˘شس ي˘ن˘ق˘ت تادا˘ه˘شش م˘ه˘يد˘ل
نورخآاو تاداهششلا نم اهريغو
ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘˘ع ن˘˘م اودا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا
اذهو اهديدجت متي ملو ليغششتلا

ةلاطبلا نم نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م
تا˘ب ر˘مألا اذ˘هو تاو˘ن˘شس ذ˘˘ن˘˘م
م˘ه˘با˘ب˘ششف م˘ه˘ل ضسجا˘˘ه ل˘˘كششي

بشصنم نع ثحبلا ءارو عاشض
لبق ام دوقع راطإا يف ىتح لمع
فيظوتلا ديمجت مامأاو ليغششتلا
فيظولل ةعبا˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
ةيداشصتقلا ةشصاخو ي˘مو˘م˘ع˘لا

لاطفنو زاغلنوشسو كارطنوشسك
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو
م˘ظ˘ع˘م نأا ة˘شصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

نع اهحنم متي مهبشسح دوقعلا
ا˘م اذ˘هو ة˘ي˘بو˘شسح˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل نوؤو˘ج˘ل˘ي م˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
لك لمعلا يف مهقحب ةبلاطملل
ميظنتب اوماق دق اذهو نينثا موي
ةمئا˘ق ة˘با˘ت˘ك لÓ˘خ ن˘م رو˘مألا
ي˘ج˘ير˘خ ن˘م لا˘ط˘ب˘لا با˘˘ب˘˘ششلا
تاداهششلا باحشصأاو تاعماجلا

م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل ة˘˘شضير˘˘ع ة˘˘ق˘˘فر
بشصانم مهحن˘م ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

ةرفوتملا دوقعلا راطإا يف لمع
فيظوتلا نع ديمجتلا عفر اذكو
ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
.يمومعلا

نكشسلاب نوبلاطي سسيدلا رجح ناكشس

ضسيدلا رجح ناكشس ضسمأا بلاط
را˘م˘ع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
هتفشصب يلاولا لخدت ةرورشضب
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘شسم˘لا
ةيوشستو مهي˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘يلو˘لا

لÓخ نكشسلا هاجتا مهتيعشضو
ةيجاجتحلا ةفقو˘ل˘ل م˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت

عشضولاب ددنت تاراعشش نيلماح
لم˘ع˘لاو ن˘كشسلا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘لو

ة˘مزأا ن˘م نو˘نا˘˘ع˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا ثي˘˘ح
نونطقي مهف تاونشس ذنم نكشس
لخاد دحاو ةفرغ يف قيشضلا يف
م˘ه˘جاوز ذ˘ن˘م ة˘ي˘ل˘ئا˘ع ن˘كا˘شسم
نور˘خآاو لا˘˘ف˘˘طأا م˘˘ه˘˘يد˘˘ل نآلاو
اول˘شصح˘ت˘ي م˘لو م˘ه˘ئا˘ن˘بأا اور˘ب˘ك
تلفكت دقف اذهلو نكشسلا ىلع
ل˘ق˘ن˘ل ي˘ح˘ل˘ل رو˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةبلاطملاو يلاو˘ل˘ل م˘ه˘تلا˘غ˘ششنا
بشسحبو ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘كشسلا˘ب
دق م˘ه˘نأا˘ب نا˘كشسلا تا˘ح˘ير˘شصت
يف راظ˘ت˘نلا لو˘ط ن˘م او˘م˘ئ˘شس

مهيلإا تاطلشسلا ةتافتلا مدع لظ
باحشصأاب طقف ة˘كم˘ه˘ن˘م ي˘ه˘ف
يف نيذلا ةيوشضوف˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا

نوموقيو نود˘ي˘ف˘ت˘شسي ةر˘م ل˘ك
نورخآا يتأاي˘ل ة˘يا˘ن˘ب˘لا كل˘ت ع˘ي˘ب
ىق˘ب˘تو ن˘كشس ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘شسي
ن˘كشسلا ي˘ب˘لا˘ط ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه
م˘ه˘ي˘لإا تا˘ط˘ل˘شسلا ة˘تا˘ف˘ت˘لا نود
ضشيعلا نوعيطتشسي ل مهنأا امكو
مهنإاف اذهل يوشضوفلا نكشسلاب
نوبلاطي نآلا مهو اوديفتشسي مل
.نكشسلا يف مهقحب
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ة˘شسرد˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت ءا˘ي˘لوأا ضسمأا حا˘ب˘شص ع˘ن˘˘م

3 مشساقل˘ب ي˘لوا˘شش ي˘ح˘ب ح˘لا˘شص ة˘ي˘ن˘ما˘حر
نم مهءان˘بأا ، ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘يرادإا ع˘با˘ت˘لا
ىلع اجاجتحا ،ةشساردلا تارجح ىلإا لوخدلا
هذ˘ه ا˘ه˘ششي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
ىلع مهبشسح ابلشس رثؤوت يتلا و ةشسشسؤوملا
اهنم يناعي ةلكششم ربكأا ر˘ب˘ت˘ع˘تو،ة˘شسارد˘لا
ع˘م˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ئ˘فد˘ت˘لا با˘ي˘غ ي˘ه ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا
تار˘ج˘ح˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مألا ،يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ةلكششملا و ،تاجÓث ىلإا لوحتت ةيشساردلا
هذ˘ه لو˘خد ذ˘ن˘م ءا˘˘ي˘˘لوألا بشسح˘˘ب ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق

ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘شش ة˘مد˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا
ةدع اوهجو مهنأا ى˘ل˘ع ن˘يد˘كؤو˘م ،ي˘شضا˘م˘لا

راظتنا يف ةيدلبلل عوشضوملا يف لئاشسر
نع ةشصاخ.ةيزكرملا ةئفدتلا ماظن حÓشصإا

مل ةعاشسلا دحل هنأا ريغ لمألا ةعيمج قيرط
فرط نم ةيغاشص اناذآا ىواكششلا هذه دجت
يتلا ةيرزملا ةي˘ع˘شضو˘لا م˘غر ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
ةيدلبلا حلاشصم نأا ثيح مهؤوانبا اهيف طبختي
هذ˘هو زا˘غ˘ل˘نو˘شس بع˘ل˘م ي˘ف ةر˘˘كلا فذ˘˘ق˘˘ت
هتعجراو لكششملا اذه نم تأاربت ةريخألا
امأا ، ةروتافلا ذيمÓتلا عفدي تقو يف ةيدلبلل
تÓماع بايغ يف لثمتيف ،رخآلا لكششملا
ئيشس نم ريشست ةشسردملا نأا ثيح ةفاظنلا

تحبشصأا ذيمÓتلا ةحشص نأا امك أاوشسأا ىلإا

ام ىلع عشضولا لظ ام لاح يف كحملا ىلع

لخد˘ت م˘ه˘ب˘شسح بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو ه˘ي˘ل˘ع و˘ه

لجاعلا بيرقلا يف لح داجيإا لجأا نم يلاولا

نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ن˘ع ن˘ب˘غ˘˘لا ع˘˘فرو

ضضار˘مألا˘ب ن˘يدد˘ه˘م او˘ح˘˘ب˘˘شصأاو ن˘˘ير˘˘مألا

مغر ةشسردملا˘ب م˘ع˘ط˘م با˘ي˘غ ن˘ع كي˘ها˘ن،

متيشس ه˘نأا ى˘ل˘ع ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف د˘ي˘كأا˘ت˘لا

تلظ دوعولا عيمج نأا ريغ ابيرق هزيهجت

يف هنإاف ءايلوألا بشسحو، قرو ىلع اربح

مهنإاف هيلع وه ام ىلع عشضولا لظ ام لاح

 .ةجهللا ديعشصتب اودده

نكسسلا يبلاطو نيلاطبلا ،دحوتلا لافطأا ءايلوأا ةكراسشمب

ةي’ولا رقم مامأا لشصاوتت تاجاجتحإ’ا

 ةفاظنلاو ةئفدتلا مادعنا ىلع اجاجتحا

ةشساردلا نم مهئانبأا نوعنمي مشساقلب يلواششب حلاشص ةينماحر ةيئادتبا ذيمÓت ءايلوأا

ةئملاب45 بارسضإلا ةبسسن تغلب اميف

ةي’ولا مامأا نومشصتعي ةيبرتلا عاطقب نوينهملاو ةكرتششملا كÓشسأ’ا لامع

مهئانبأ’ زكرمب نوبلاطي دحوتلا لافطأا ءايلوأا ^

 ةبيعششلا تابلاط جاجتحا
ةماق’ا قلغب يدرتملا عشضولا ىلع

ةيعماجلا ةماقإلا عرف نييرئازجلا ةبلطلل ةينطولا ةكرحلا تماق

ةماقلاب ةيرزملا ةيعشضولاب اديدنت ةيجاجتحا ةفقوب ةبيعششلا0002
ةشصاخ، هنم ةخشسن ىلع ةعاشس رخآا زوحت يذلا ةمظنملا نايب بشسح
مغر ةماقإلا معطم ىوتشسم ىلع ةيذغتلا ءوشس ةلكششمب قلعتي اميف
ريغ ةيئاذغ قابطأا، ةئيشسلا زبخلا ةيعون نع ةرركتملا ريراقتلا

تÓشضفلا راششتنا و،ضضيحارملاب ةهيركلا حئاورلا راششتنا،ةلوبقم
ةيشصولا تاهجلا ةكرحلا دششانت ريخألا يفو،ةحنجألا ةقورأا لخاد

تناك رخآا بناج نم، لكاششملا هذهل دح عشضو و لخدتلا ةرورشض
تاهجلا نم اهل كرتششم نايب يف تبلاط دق ةيبÓطلا تامظنملا
بلاطلل ةحارلا لبشس ريفوت و تامدخلا نيشسحت ةرورشض ةينعملا
ىلع نآلا دحل قبطت مل يتلا يلاعلا ميلعتلا ةرازو تايشصوتل اعبت
Ω .¥.عقاولا ضضرأا
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جد0052و جد007 نيب ام اهنمث حوأرتي

بهلتو نطاوملا قرؤوت كمسسلا راعسسأا
ةبانع ةنيدم قاوسسأا

ةبانع ةنيدمب ةريخألا ةنوآلا يف اسشحاف ءÓغ هعاونأا لكب كمسسلا راعسسأا فرعت

فسشكت راعسسألا نأاّ لإا ةيكمسسلا تاورثلاب ةينغ ةيحايسس ةقطنم ربتعت يتلا

مل يذلا جد007 ىلإا نيدرسسلا نم مارغوليكلا رعسس لسصو ثيح كلذ سسكع

كامسسألا نع كيهان اهءانتقا فيعسضلا لخّدلا يوذ نطاوملا رودقمب دعي

لوسصو .مارغوليكلل جد0052 ىلإا0002 نيب ام اهرعسس لسصو يتلا ءارمحلا

راجت مهاسس امك مارغوليكلل جد0061 زواجت هرعسس يذلا دارودلا كمسس ىلإا

راعسسأل ةدايز يف ةملاقو ةنيطنسسق رارغ ىلع ةيلخادلاو ةيقرسشلا تايلولا

ةرثكو سضرعلا ةلق هنع جتن ام ةبانعب ةلمجلا قاوسسأا يف اهعاونأاب كامسسألا

دحأل ةيناديم ةلوجب انمايق دنعو ،ةبهتلم اهراعسسأا لعج يذلا رمألا بلطلا

سضعب حرسص ةنيدملا طسسو كمسسلا قوسس طبسضلابو ةبانع ةنيدمب قاوسسألا

كمسسلا يف ةردنلا ىلإا ءÓغلا اذه اوعجرأاو نئابزلل مادعنا هبسش كانه نأا راجتلا

نيذلا نويوسضوفلا نودايسصلا اهببسستي يتلا ةمراعلا ىسضوفلا نع كيهان

هلك اذه فاعسضأا ةثÓثب اهعيب لÓخ نم حابرألا نوققحيو نيناوقلا نوقرخي

مقت مل يتلا ءانيملا ةرادإا فرط نم رييسستلا ءوسسو ةباقرلا بايغ ىلإا عجار

نيذلا قوسسلا سسفن يف نئابزلا سضعب  نم بارتقلاب انمق امك ،اهطاسشن لماكب

رهسش قبسسي يذلا ءÓغلاو ةينÓقعلا ريغ راعسسألا هذه نم مهئايتسسا نع

اهؤوانتقا مهنكمي ل فيعسضلا لخدلا باحسصأا نأا اوفاسضأا امك ميركلا ناسضمر

قرؤوي ةيلاوزلا ةدئاملا نع نيدرسسلا بايغ نأا ةسصاخ راعسسألا باهتلا ببسسب

ءانيملاب نيدجاوتملا نيدايسصلا سضعب ىلإا انهجتا ىرخأا ةهج نمو ،نطاوملا

اهيف نوطبختي يتلا ةبعسصلا ةيرزملا فورظلا نع اوربع مهعم انثيدح لÓخو

ةيئادب ديسصلا يف اهنومدختسسي يتلا قرطلا نأل تازيهجتلاو تايناكمإلا ةلقو

كانه نأا فاسضأاو ةنسس02 اهرمع زواجتي ةميدق ةيبسشخلا قيدانسصلا نأا امك

عجارت ىلإا ىدأا اذه لك ةنايسصلا فيلاكت عافتراو يبطلا مقاطلل مات هبسش بايغ

ةرارحلا ةجرد يندتو راطمألا طقاسست رخأات نأا افيسضم يكمسسلا جاتنإÓل ريبك

كرحتو نيجسسكألا نوزخم ديدج˘ت˘ب ح˘م˘سست ي˘ت˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘لا تارا˘ي˘ت˘لا ة˘ل˘قو

نيدرسسلا ةسصاخ جاتنإلا ىلع ابلسس رثؤوي حطسسلا ىلإا قامعألا نم كامسسألا

وحن دÓبلل ةيقرسشلا ةهجلا لحاوسس رداغ ثيح ةرجاهملا كامسسألا نم هرابتعإاب

¢Ü.S.مئÓملا يجولويبلا ماظنلاو ةيذغتلا نع اثحب ىرخأا قطانم

 «سسعاقتم» لك هاجت ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختاب تدده

هايملل ةيرئازجلا
نئابزلا نم اهنويد ليسصحت يف عرسشت

نويدلا ليسصحت ةيلمع يف ةبانع ةيلوب هايملل ةيرئازجلا ةسسسسؤوم تعرسش

ةيدولا قرطلاب كلذو ةيلولا ءايحأاو تايدلب فلتخم يف اهنئابز ىدل ةدوجوملا

ةيعوتو سسيسسحت تايلمعب ةقباسسلا تارتفلا يف ةريخألا حلاسصم تماق امدعب

تايدلبلا ىتحو ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو ن˘ئا˘بز˘لا طا˘سسوأا ي˘ف ن˘ي˘ت˘ع˘سساو

لجأا نم ةيمويلا ةيراوجلا تاجرخلا لÓخ نم ةيراجتلا تÓحملا باحسصأاو

ذاختاب قايسسلا تاذ يف ةددهم  ةيدولا قرطلاب نويدلا ديدسست ةيفيك حرسش

ىدل هتاقحتسسم ديدسست يف سسعاقتم نوبز لك هاجتأا ةينوناقلا تاءارجإلا

ليسصحت راطإا يف هنا نينثلا سسمأا ةسسسسؤوملا تاذ نايب بسسحو.ةكرسشلا

ةقرفلا تماق ينوبلا ةيدلب ةرسضخوب يح ناكسس ىدل ةقحتسسملا نويدلا

ةقحتسسملا نويدلا ليسصحت فدهب ةيناديم ةجرخب ينوبلا ةلاكو ةيراجتلا

ن˘م بر˘ق˘ت˘لا ا˘ه˘ن˘ئا˘بز تعدو ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع Ó˘˘ي˘˘ه˘˘سست ة˘˘يدو˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا˘˘ب

ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختاب تددهو .لاجألا برقأا يفو ةرسضخوب   قودنسص

تقو يف تعد ةكرسشلا تناكو. هتاقحتسسم ديدسست يف سسعاقتم لك هاجتا

ةقرفلل ةيناديم ةجرخ دعب بنعلا يداو ةيدلب رامع بياع ءايحأا ناكسس قباسس

ىلإا ةيدولا قرطلاب نويدلا ليسصحتل اهنم ايعسس لاحرب زكرم ةلاكو ةيراجتلا

ةليلق ةئفل بواجت تسسمتلا هناب اهل نايب يف تدكا اهنأا لإا مهتيعسضو ةيوسست

لك هاجتا ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختاب تحول هيلعو ناكسسلا نم طقف

ريدجلاو .مهقتاع ىلع  يتلا ةيلاملا تاقحتسسملا ديدسستل نيسضفارلا نئابزلا

ةلمح ترسشاب تناك ةبانع ة˘يلو˘ب ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘سسسسؤو˘م نأا ةرا˘سشإلا˘ب

ىلإا برقتلا ىلع مهثح سضرغب نينطاوملا طاسسوأا يف ةعسساو سسيسسحت

.ةكرسشلا هاجتا مهتيعسضو ةيوسست لجأا نم ةيراجتلا هحلاسصم
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2 لدع تانكسس عورسشم مامأأ اقئاع لكسشت تناك

لاحربب ةسسوتيلاكلاب ةيوسضوفلا تايانبلا ميدهت
تلاز ام يتلا ةيوسضوفلا تايانبلا ميدهتب لاحرب ةيدلب حلاسصم سسمأا تماق

يف تببسستو2 لدع تانكسس عقومب ةدجاوتمو ةسسوتيلاكلا ةقطنمب ةيقبتم

عيبلا تانكسسلا ةغيسص يف نكسس0001 عورسشم نم انكسسم044 ءانب ةقاعإا

روف ةيقبتملا تانكسسلا هذ˘ه˘ل زا˘ج˘نلا لا˘غ˘سشأا ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘ل «2 لدع» راجيإلا˘ب

يتلا ةيوسضوفلا تايانبلا كلت مده رارق ءاج دقو ميدهتلا ةيلمع نم ءاهتنلا

يلاولا لخدت دعب ةسسوتيلاكلا ةقطنمب2 لدع عورسشم لامكتسسا تقاعأا

ريدمو نكسسلا ريدم ةقفر ةقطنملا ةرايزب همايق دنع مرسصنملا عوبسسألا

0202 يرفيف41 خيراتب سشيرلا عارذ يف ريجسشت ةلمحب اوماقو ييجيبوألا

مهرودب نيذلاو2 لدع رارحأا يف نيلثمتملاو2 لدع يبتتكم ولثمم ناك دقو

عقوم اوراتخا نيذلاو2لدعب نيبتتكملا تلاغسشنا لقنل ةسصرفلا اولغتسسا

عورسشم نم انكسسم044 ءانب لاغسشألا لامكتسسا ةقاعإا لكسشمو ةسسوتيلاكلا

تاءارجإلا ذاختاو يلاولا لخدت مت اميف ةسسوتيلاكلاب2 لدع نكسسم0001

تقاعأا يتلا ةيوسضوفلا تايانبلا كلت ميدهتو ةلجعتسسم لولح داجيإاب ةمزÓلا

MƒQjá aÉQì.ةسسوتيلاكلاب2 لدع تانكسس عورسشم
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ـل نا˘ي˘ع دو˘˘ه˘˘سش ل˘˘ق˘˘ن ثي˘˘ح
دعب عقو ثداحلا نأا «ةعاسسرخآا»
نم ةبرقم ىلع ةرايسس باب حتف
ه˘ب مد˘ط˘سصت˘ل طو˘بر˘ي˘م˘˘لا لز˘˘ن
تفرحنا هن˘مو ة˘يرا˘ن˘لا ة˘جارد˘لا

ىلإا رمألا ،ةنحاسشب تمدطسصاو
،ةجاردلا بحاسص ةافو ىلإا ىدأا

ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ف˘˘سشك ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘سصتلاو مÓ˘˘عإلا˘˘ب
رخآا» ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا
لوأا ءادن اوقلت هناوعأا نأا «ةعاسس
ةنماثلا ةعاسسلا دودح يف سسمأا

هدا˘˘ف˘˘م ق˘˘ئا˘˘قد ع˘˘سضب لإا ءا˘˘سسم
يديسس يحب رورم ثداح عوقو
ى˘لإا او˘ل˘ق˘ن˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع بر˘ح

لو˘سصو˘لا د˘ع˘بو نا˘كم˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ثدا˘ح˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت ة˘ن˘يا˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ةيران ةجارد مادطسصا يف لثمتم
فار˘ح˘نا ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م ةرا˘ي˘˘سسب
،ةنحاسشب اه˘ماد˘ط˘سصاو ة˘جارد˘لا

ـلا يف باسش لتقم فلـخ ام وهو

باسش ةباسصإاو رمعلا نم ةنسس53

ةلاحب32 رمعلا نم غ˘ل˘ب˘ي ر˘خآا

ريخأل اذهل تمدق نيأا ،ةمدسص
ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوألا تا˘فا˘˘ع˘˘سسإلا
ة˘ث˘˘ج تل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،نا˘˘كم˘˘لا
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ة˘ي˘ح˘سضلا
دعب دسشر نبا ىفسشتسسمب ثثجلا
ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تا
حلاسصملا اه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ة˘مزÓـلا
تناك ايميلقإا ةسصتخملا ةينمألا

ثداحلا ناكم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ةر˘سضا˘ح

هتاسسبÓم يف اقيقحت تحتف نيأا

ي˘ت˘لاو ه˘ل ة˘يدؤو˘م˘لا با˘ب˘˘سسألاو

ةباتك دح ىلإا ةسضماغ لازـتل

قايسسلا تاذ يفو ،رطسسألا هذه

ةيندملا ةيامحلا رسصانع تفعسسأا

72 رمعلا نم غلبي اباسش ةبانعب

نقذلا يف ةباسصإل سضرعت ةنسس

ةرا˘˘ي˘˘سس ماد˘˘ط˘˘˘سصا ثداـح ي˘˘˘ف

يوذ نم سصخسشل ةيران ةجاردـب

˘ما˘مأا ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا

،بهذلا داو يحب رونلا دجسسم

مادطسصا فلخ مويلا سسفن يفو

مامأا سسمأا لوأا ءاسسم نيترايسس

نم ل˘جر ة˘با˘سصإا غود˘يإا ة˘ن˘ب˘ل˘م

غلبي ةسصاخلا تاجايتحلا يوذ

ىلع فعسسأا ،ةنسس73 رمعلا نم

ىلإا لقنو ناكملا نيع يف اهرثإا
ةيبطلا تلاجعت˘سسلا ة˘ح˘ل˘سصم
ىدأا امك ،مزÓلا جÓعلا يقلتل
ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘˘˘جارد فار˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘نا

داو يحب طئا˘ح˘ب ا˘ه˘ماد˘ط˘سصاو
سضرعت ىلإا ةبانع ةيدلبب بهذلا

رمعلا ن˘م ة˘ن˘سس13 يف با˘سش

ل˘جر˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘با˘سصإل
حلاسصملا اه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ىر˘سسي˘لا
تناك ايميلقإا ةسصتخملا ةينمألا

،ثداو˘˘ح˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م˘˘ب ةر˘˘سضا˘˘˘ح

ثداوح نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو
ة˘مÓ˘سس دد˘ه˘˘ت لازـتل رور˘˘م˘˘لا
دح ىلع نيقئاسسلاو نينطاوملا
   .ءاوسسلا

 ةقرفتم ثدأوح يف تاباسصإل سصاخسشأأ3 سضرعت اميف

ةرايسسب ةيران ةجارد مادطسصا يف هفتح ىقلي باسش
 برح يديسس يف ةنحاسشب مث
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تايانجلا ةمكحم ةئيه تنادأا
دبع باسشلا ل˘تا˘ق ة˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإلا
رج يّفوت يذلا هللا

ّ
ّدج ةباسصإا ءا

ر˘ع˘ت ةر˘ي˘˘ط˘˘خ
ّ

ة˘ط˘سساو˘ب ا˘ه˘ل سض
ىلع طاق˘ن ةّد˘ع قر˘ت˘خإا ن˘ي˘كسس
ل˘ث˘م د˘قو اذ˘ه .هد˘سسج ىو˘ت˘˘سسم
سسمأا لوأا «أا.ه» ىّمسسملا يناجلا
هتعباتمل ةبا˘ن˘ع ءا˘سضق سسل˘ج˘م˘ب
ةلثمتملاو هيلإا ةبوسسنملا ةمهتلاب
يدمعلا لتقلا ةيانج هباكترا يف
،د˘سصر˘ت˘لاو رار˘سصإلا ق˘ب˘˘سس ع˘˘م
ىلإا ةي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت ثي˘ح

8102 ةنسس نم يفناج03 موي
نمأاب ةبوانملا رسصانع تّقلت نيح
ةي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘كم را˘ج˘ح˘لا ةر˘ئاد
ي˘ح˘ب ةر˘جا˘سشم عو˘˘قو ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
راجحلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ح˘لا˘سص يو˘ط˘ع
ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح يف كلذو

افلاسس روكذملا خيراتلا نم ءاسسم
نأا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا تدا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ك
هلقنّ مت دق باسصملا سصخسشلا

ى˘˘˘لإا ة˘˘˘عر˘˘˘سسلا حا˘˘˘ن˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ل˘ّق˘ن˘ت˘ت˘ل ،د˘سشر ن˘با ى˘ف˘سشت˘˘سسم
ن˘ي˘ع ى˘لإا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
رحت رسشابتل ناكملا

ّ
ةيلّوألا اهتاي

رعتلاّ متو ّةيسضقلا لوح
ّ

ىلع ف
ه˘˘نأا˘˘ب ن˘˘ّي˘˘ب˘˘ت يذ˘˘لا ة˘˘ّي˘˘˘ح˘˘˘سضلا
وعدملا «هللا دبع ،ر» ىمسسملا
ةحلسصم ءابطأا لواح يذلا سسراف
ه˘ّنأا ر˘ي˘غ هذا˘ق˘نإا تلا˘ج˘ع˘ت˘˘سسإلا
حور˘ج˘ل˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا قرا˘˘ف
رعت يتلا ةروطخلا ةتوافتملا

ّ
سض

ءا˘ح˘نأا ة˘ّفا˘ك ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل
ل˘˘سص˘˘ّت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو ،هد˘˘سسج
ةعّسسوملا تاقيقحت˘ل˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو
تاّو˘˘ق فر˘˘ط ن˘˘م ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
اسصع ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ّم˘ت ة˘طر˘سشلا

،ةّيحسضلا ءامد راثآا اهب ةيبسشخ

«خ.م» ىمسسملا نأاب حّسضوت امك
ءانثأا هيلع ىد˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ق˘فر نا˘ك
ة˘ّيد˘ل˘ب عراو˘سش د˘حأا˘˘ب ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
هنأا ريخألا اذه فسشك نيأا راجحلا
Óحم لخدو ةيحسضلا ةقفر بهذ
«ع.ر» ناك اميف رئاجسسلا ءارسشل
د˘ن˘عو ،جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي

د˘˘˘˘جو كسشكلا ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘جور˘˘˘˘˘خ
ملظم ناكم يف نافقي نيسصخسش
هد˘ي ي˘ف ل˘م˘ح˘ي ا˘م˘هد˘˘حأا نا˘˘كو
قّلعت˘يو ،م˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘ي˘ّكسس
ّم˘ت يذ˘لا «أا.ه» ي˘˘نا˘˘ج˘˘لا˘˘ب ر˘˘مألا
ر˘ع˘ت˘لا

ّ
قيدسص فيسضيل ،ه˘ي˘ل˘ع ف

يذلا هقيفر دهاسش هنأا ةيحسضلا
ة˘˘˘سضب˘˘˘ق ن˘˘˘˘م رار˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا لوا˘˘˘˘ح
ر˘ي˘غ ن˘يرو˘كذ˘م˘لا ن˘ي˘سصخ˘˘سشلا
اّهجوو هب قاّحللا نم اّنكمت امهنأا
فقاوم دحأا مامأا تابرسض ةّدع هل
نيأا كا˘ن˘ه د˘جاو˘ت˘م˘لا تارا˘ي˘ّسسلا
ة˘ع˘ي˘ن˘سش ة˘ق˘ير˘ط˘ب ه˘حور ا˘ق˘˘هزأا

متيل ،ةلوهجم ةهجو ىلإا ابرهو
ةريظ˘ح˘لا سسرا˘ح عا˘م˘سس ا˘هد˘ع˘ب
نيلعافلا نأاب هتهج نم دّكأا يذلا

«أا.ه» ى˘˘م˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م ّل˘˘ك ا˘˘م˘˘˘ه
ه˘نأا˘ب ن˘ّي˘ب˘ت م˘ّث˘ل˘م ر˘خآا سصخ˘سشو
ىلإا ةراسشإلا ردجت ،مّهتملا قيقسش
تّنكمت دق ةينمألا حلاسصملا نأا

هبتسشملا ىلع سضبقلا ءاقلإا نم
عا˘˘م˘˘سس ّم˘˘ت ناذ˘˘˘ل˘˘˘لا ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ة˘فا˘ك ذا˘خ˘ّتاو ا˘م˘˘ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا

˘ما˘مأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت ل˘ب˘ق ا˘م˘ه˘˘ّق˘˘ح
قبسس يتلا ةيئاسضقلا تاطلسسلا
لبق نم امهدحأا تنادأا نأاو اهل
لوأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ر˘خآلا ل˘ث˘م ا˘م˘ي˘ف
ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ما˘˘˘مأا سسمأا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإلا تا˘يا˘ن˘˘ج˘˘لا

ةنسس02 ةبوق˘ع هّد˘سض تط˘ّل˘سس
لاوقأل اهعامسس دعب اذفان انجسس
.فارطألا ةفاك

هدسسج ءاحنأأ ةفاك ىوتسسم ىلع هانعطو ابرسض هاحربأأ

راّجحلا يف نيّكسسو ةيبسشخ اسصع ةطسساوب باسش حور ناقهزي ناقيقسش

¯h. g`

تارايسس يقئاسس نم ددع ررق
لجأا نم كرحتلا ةبانعب ةرجألا
ةماع ةي˘ع˘م˘ج د˘ق˘ع˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا

عر˘ف˘ل د˘يد˘ج سسي˘ئر با˘˘خ˘˘ت˘˘نل
راجتلا دا˘ح˘تا˘ب ةر˘جألا تارا˘ي˘سس
وهو ةبانع ة˘يلو˘ل ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
ارغاسش لازي ام يذلا بسصنملا

ةنسسلا قباسسلا هسسيئر يحنت ذنم
يقئاسس نم ددع عرسش .ةيسضاملا
ي˘ف ة˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ةر˘˘جألا تارا˘˘ي˘˘سس
مهئÓمز ىل˘ع ر˘ي˘سشا˘ن˘م ع˘يزو˘ت
يباقنلا عرفلا ةيعسضوب ةيعوتل
يف كلذو ةيلولاب مهلثمي يذلا

وحن كرحتلل م˘ه˘ع˘فد˘ل ة˘لوا˘ح˘م
نم ةنهملا هذه نع رابغلا سضفن

قو˘˘˘ق˘˘˘ح ن˘˘˘ع عا˘˘˘فد˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
يف ءا˘ج ثي˘ح ،ا˘ه˘ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
رخآا» تلسصح˘ت يذ˘لا رو˘سشن˘م˘لا
سصنلا هنم ةخسسن ىلع «ةعاسس
ع˘سضو˘˘لا ى˘˘لإا ار˘˘ظ˘˘ن» :ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا

باحسصأا هسشيعي يذلا يثراكلا

،ةبان˘ع ة˘يلو˘ل ةر˘جألا تارا˘ي˘سس

سصخر يف سشحافلا ءÓغلا نم

رار˘ق˘ت˘سسلا مد˘عو ،لÓ˘غ˘ت˘˘سسلا

ةيفسسعتلا تافرسصتلاو ين˘ه˘م˘لا

ة˘ير˘يد˘م ي˘لوؤو˘˘سسم سضع˘˘ب ن˘˘م

ةرهاظل ريبكلا د˘جاو˘ت˘لا .ل˘ق˘ن˘لا

تارايسسو يعرسشلا ر˘ي˘غ ل˘ق˘ن˘لا

دوجو مدع نإاو ةفيزملا ةرجألا

هذ˘ه ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق تا˘ي˘لآا

بيهر توكسس ىلإا ىدأا ةرهاظلا

ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م

ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘سصو˘˘˘لاو

يلثمم مادعنا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘ثرا˘كلا

ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا

،8102 سسرام ذ˘ن˘م ة˘ي˘حÓ˘سصلا

يقئاسس عيمج ىلع بجي كلذلو

هذهب مام˘ت˘هلا ةر˘جألا تارا˘ي˘سس

يباقنلا غارفلا نأل تلاغسشنلا

اذه ،«ةرو˘ط˘خ ع˘سضو˘لا د˘يز˘ي˘سس

ن˘˘م «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘˘خآا» تن˘˘˘كم˘˘˘تو

نيمئاقلا نم ددع عم لسصاوتلا

ري˘سشا˘ن˘م˘لا ع˘يزو˘ت ة˘ل˘م˘ح ى˘ل˘ع

قباسسلا بتكملا نأاب اودكأا نيذلا

ته˘ت˘نا ةر˘جألا تارا˘ي˘سس عر˘˘ف˘˘ل

سسرام رهسش ةينوناقلا هتيعرسش

لسصاو هنأا ريغ8102 ةنسس نم

نم توأا رهسش ةياغ ىلإا لمعلا

يذلا خيراتلا وهو9102 ةنسس

هتلاقتسسا عرفلا سسيئر هيف مدق

يف ةرجألا تارايسس عرف حبسصيل

ع˘سضو˘لا نأا م˘غر ،رو˘غ˘سش ة˘لا˘˘ح

نيم˘ئا˘ق˘لا ى˘ل˘ع بجو˘ت˘سسي نا˘ك

مزلي ام ذاختا راجتلا داحتا ىلع

ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج د˘˘ق˘˘ع˘˘ل تاءار˘˘جإا ن˘˘م

بتكم ا˘ه˘ن˘ع ق˘ث˘ب˘ن˘ي ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا

حسضوأا سصوسصخلا اذهبو ديدج

ةلمح يف اوعرسش مهنأاب ردسصملا

با˘ح˘سصأا ة˘ي˘عو˘ت˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت

كلذو لا˘ح˘˘لا ع˘˘قاو˘˘ب ة˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

ي˘˘ف عور˘˘سشلا ع˘˘م يزاو˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب

ةبلاط˘م˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا

ىوت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تا
يف ةماع ةيعمج دقعب يئلولا
ا˘ه˘ن˘ع ق˘ث˘ب˘ن˘ي ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘˘لا

بت˘˘كم ءا˘˘˘سضعأاو عر˘˘˘ف سسي˘˘˘ئر
ةينوناق˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا م˘ه˘ل نو˘كت
باحسصأا قوقح نع عافدلا يف
مامأا مهلي˘ث˘م˘تو «تا˘ي˘سسكا˘ط˘لا»
اهسسأار ىلعو ةيمسسرلا تاهجلا

مدع اودكأا يتلا لقنلا ةيريدم
هب موقت يذلا لمعلا نع مهاسضر
ةنهم ةسسرامم فورظ نيسسحتل
سصاخسشأÓل اقفوو ،«يسسكاطلا»
دقف ةلمحلا ىلع نيمئاقلا مهتاذ
سضع˘˘˘ب˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘˘يد˘˘˘˘سصت اود˘˘˘˘كأا
عرفلا ميسسقتل ةيمارلا يعاسسملا
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ك عور˘˘ف ة˘˘ثÓ˘˘ث ى˘˘لإا
ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘ب سصت˘˘خ˘˘˘ي
نيدكؤوم ،ةنهملا هذه يسسرامم
هدا˘ح˘تا ي˘ف ي˘ه عر˘˘ف˘˘لا ةو˘˘ق نأا

عيم˘ج قو˘ق˘ح ن˘ع عا˘فد˘لا ي˘فو
نود «تا˘ي˘سسكا˘ط˘لا» با˘˘ح˘˘سصأا
.ءانثتسسا

عسضولأ حيحسصتل كرحتلأ ةرورسضب ةنهملأ باحسصأأ ةيعوتل ريسشانم أوعزو

يباقنلا مهعرف سسيئر باختنل ةماع ةيعمجب نوبلاطي ةرجألا تارايسس وقئاسس

ةنيدمل يبرغلأ لهسسلاب دجأوتملأ برح يديسس يحب رورم ثداح يف هفتح رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ يف باسش سسمأأ لوأأ ءاسسم يقل
يف رخآأ باسش بيسصأأ اميف ،ةنحاــسشب اهمأدطسصأو ةجأردلأ فأرحنأ ىلإأ ىدأأ امم ةرايسسب ةيران ةجأرد مأدطسصأ يف لثمتي ،ةبانع

 .ةمدسص ةلاحب رمعلأ نـم يناثلأ دقعلأ
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لخدتت نماسضتلأ ةرأزو
اهنبأ اهدرط زوجع ذاقنإل

،ةأارملا أيأصضقو ةرصسألاو ينطولا نمأصضتلا ةرازو حلأصصم تلخدت
ع˘قاو˘م داور لواد˘ت أ˘مد˘ع˘ب ي˘ل˘ئأ˘ع˘لا أ˘ه˘ت˘ي˘ب ى˘لإا زو˘ج˘ع عأ˘˘جرإل
فرط نم زوجعلا درط هيف رهظي ويديف يعأمتجلا لصصاوتلا
رهظي و˘يد˘ي˘ف ي˘عأ˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م داور لواد˘تو.أ˘ه˘ن˘با
يقارب ءأيحأا دحأا يف لزنملا نم أهدرط دعب ةينيعبصسلا زوجعلا
.ةمصصأعلا قرصش

لدجلأ ةراثإأ لسصأوي روليد يدنأأ

هتدأعك فصصقلا روليد يدنأا يرئازجلا يلودلا مجأهملا لصصاو
رأمي˘ن ي˘ئأ˘ن˘ث˘لا أ˘ه˘ل˘م˘ح ي˘ت˘لا ةرو˘صصلا ن˘ع أ˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت ةر˘م˘لا هذ˘هو
تنأك و.هييليبنوم و نأمريج نأصس سسيرأب ةارأبم دعب سسيديرأبو
كلت د˘ع˘ب رو˘ل˘يد يد˘نأا ع˘م ه˘صصي˘م˘ق لدأ˘ب˘ت سسيد˘يرأ˘ب نأا ة˘صصق˘لا
نم يليزاربلا مجنلا رخصسي و رأمين عم هب روصصتي نأا لبق ةارأبملا
هنم ةرأصشإا يف يقيدصصل قأنع ةروصص ىلع أبتأك روليد يدنأا

روليد يدنا لأق و.ةقبأصس لكأصشم أمهنيب تراد يذلا روليد يدنأل
بيرغلا نم نكل , يصصيمق رأمين لثم بعل لمحي نأا عئارلا نم
هعم لدأبت يذلا سسيديرأب دصصقي) هفرعأا ل ينأثلا بعللا نأا
.(سصيمقلا

 دئأوف موق دنع موق بئاسصم

ةيدلبب يفوت يذلا لفطلا نأا «لأقلاو ليقلا» عمأصسم ىلإا غلب
ةتكصس ةجيتن مرصصنملا عوبصسألا ةيأهن ةبأنع ةيلو رأمع يديصس
نأا مغرو هيف ن˘ط˘ق˘ي يذ˘لا ي˘ح˘لا ي˘ف أ˘صسلأ˘ج نأ˘ك أ˘م˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘ب˘ل˘ق
اومرتحي مل ةتيملا بولقلا بأحصصأا سضعب نأا لإا ةريبك ةبيصصملا
ةزوحب نأك يذلا لأقنلا فتأهلا ةقرصسل عصضولا لغتصساو فقوملا
.بأصشلا

 عفدم ببسسب لجيجب ةيثأرت ةيعمجو ةفاقثلأ ةيريدم نيب ةنتف
ةفأقثلا ةيريدم نيب ةيقيقح ةنتف تعقو
تأ˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ىد˘حإاو ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ل
أهخيرأتو ةيليملا ةيدلب ثارتب ةمتهملا
ةيريدم˘لا ن˘م ةر˘ي˘خألا هذ˘ه بل˘ط د˘ع˘ب
ةدأعإا ةيمصسر ةلصسارم ربعو ةروكذملا
فحتم ىوتصسم ىلع دجاوتملا عفدملا

هتيبثت لجأا نم ةيلولا ةمصصأعب  ةمأتك
ن˘م ءز˘ج˘ك ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يد˘˘م ط˘˘صسو˘˘ب
أمدعب ةريخألا هذهل يروثلا  خيرأتلا
دصض رير˘ح˘ت˘لا سشي˘ج راو˘ث  ه˘ل˘م˘ع˘ت˘صسا
يصسنرفلا للتحإلا ةرتف ءأنثأا ةيليملا ةقطنم أهتفرع يتلا تاروثلا رهصشأا دحأا يف يصسنرفلا رمعتصسملا
فحتمب نوكي نأا بجي عفدملا نأكم نأا ىوعدب بلطلا اذه ىلع ةفأقثلا ةيريدمل يبلصسلا درلا لكصشو ،

أمومع ةيليملا نأكصسل بصضغو جأعزنا ردصصم أيلحم سسيلو أينطو أثرإا لكصشي ريخألا اذه نأل ةمأتك
.ةيليملا نأكصس قوقح نم قح عفدملا اذه ربتعت يتلاو أصصوصصخ ةروكذملا ةيعمجلا ءأصضعأاو

 نوبت تايسصوت ذيفنت يف عرسشي يديزوب

لوأا للخ نم نوبت ديجملا دبع سسيئرلا تأيصصوت ذيفنت يديزوب يلع ديصسلا ةلصشنخ يلاو رصشأب
ةلصشنخ ونطاوم دهأصشي ةرم لوألو ثيح ، ةريخألا ةلولا عم ةموكحلا تأصسلج دعب هل ةرأيز
ريدم لك نأك يتلا ةقبأصسلا تارأيزلا سسكع ةدحاو ةلفأح يف يذيفنتلا زأهجلا ءاردم أهتأيدلبو
يتلا ةرأيزلا يف ءاذغلا ةبجو دادعإا مدعب رأبأب ةيدلب سسيئر يلاولا رمأا أمك ، عفدلا ةيعأبر ةرأيصسب
4 ىلع ىوحي يلاولا بكوم نأكو اذه ، ةيدلبلا هذهب عيرأصشملا ةنيأعمل ةعأصس21 تقرغتصسا

.تارصسكملاو تأيولحلاو تلوكأأملا تارأيزلأب مدعنت ةرم لوألو أمك ، طقف تأبكرم

؟ يرئأزجلأ بابسشلل لغسشلأ بسصانم نم ةسصح رطق ريمأأ حنميسس له

بصصأنم نم ةصصح رئازجلا ىلإا هترأيز بقترملا رطق ريمأا حنمي نأا بأبصشلا ةصصأخو نونطاوملا لمأأي
بصصنم فلآا01 ةريخألا هترأيز يف حنم رطق ريمأا نأاو ةصصأخ يرئازجلا بأبصشلل رطق يف لغصشلا
بأبصشلا ةصصح نع ربخ يأا برصستي مل أمنيب ، نييصسنوتلل بصصنم فلآا5 يلاوح و نييندرألل

يف يدرفلا لخدلا نإأف ملعلل.2202 رطق لأيدنوم ريصضحتل أهبلغأا يتلا بصصأنملا نم يرئازجلا
.بأبصشلا نم ريثكلا بأعل ليصست ةلودلا هذه يف لغصشلا بصصأنمو ملأعلا يف ىلغألا وه رطق
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شسايكأ’ا بيل˘ح ة˘مزأا ل˘شصاو˘ت˘ت

وحن ىلع كلذو لجيج ةي’وب

ة˘مزأا ي˘ف ة˘ب˘ب˘شست˘م د˘˘عا˘˘شصت˘˘م

ةعشضاوت˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك

تتاب يتلاو ةريقفلا اذكو لخدلا

ل˘ي˘˘ب˘˘شس ي˘˘ف تÓ˘˘يو˘˘لا د˘˘با˘˘كت

دشسي بيلح شسيك ىلع لوشصحلا

قاحتلإ’ا مهبنجيو اهلافطأا قمر

لك ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا م˘ه˘تا˘شسشسؤو˘م˘ب

. ةيواخ ءاعمأاب  حابشص

لجيج˘ب بي˘ل˘ح˘لا ة˘مزأا د˘ه˘ششتو

تاي’ولا ةيقب˘ب لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك

يتلا برحلا  نم اريبك امقافت

ى˘ل˘ع ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ا˘ه˘ت˘ن˘ل˘˘عأا

يتلاو بيلحلا يعزومو يجتنم

نم ةمزأ’ا قيمعت يف ’إا دزت مل

لجشسملا شصاشصخلا مقافت لÓخ

،،، ةي’و˘لا˘ب بي˘ل˘ح˘لا قو˘شس ي˘ف
ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يد˘م˘ب ع˘فد شصا˘˘شصخ
ي˘˘ف د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘˘ب
اهب ىلدأا ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
لجي˘ج ة˘ي’و ة˘جا˘ح ى˘ل˘ع شسمأا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كب ر˘ب˘كأا تا˘ي˘م˘˘ك ى˘˘لا
ي˘ف ا˘ه˘ل شصشصخ˘م˘لا  بي˘ل˘˘ح˘˘لا
ثدحتملا دكأاو ، يلاحلا تقولا
ى˘لا جا˘ت˘ح˘˘ت ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و نأا

نم ر˘ت˘ل ف˘لأا03 نع ل˘ق˘ي’ا˘م
لجأا نم ايموي معدملا بيلحلا
ةداملا هذه نم اهتجاح  ةيطغت
هيف ىدعتت’  يذلا تقولا يف
بيلحلا نم ايلاح ةي’ولا ةشصح

جاتحت امنيب رتل فلأا05لا زجاح
ف˘ي˘شضي ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه

08 نع لقي’ام ىلا ثدحتملا
. ايموي رتل فلأا

لجيجب ةراجتلا ريدم دكأا امك

ىرحأ’اب وأا روكذملا مقرلا نأاب

ق˘فو ع˘شضو ر˘ت˘ل ف˘لأا08 مقر

وأا7102 ة˘ن˘شس تا˘˘ي˘˘ئا˘˘شصحإا
تاو˘ن˘شس ثÓ˘ث ل˘ب˘˘ق ىر˘˘حأ’ا˘˘ب

زهاني ةي’ولا ناكشس ناك امدنع

نأا نيح يف شصخشش فلأا008لا
يلآا لكششب عفتري نأا بجي مقرلا
ةشساردلا نم تاونشس ثÓث دعب
نا˘كشس دد˘ع  نأا ا˘م˘لا˘˘ط ى˘˘لوأ’ا
نويلملا  ىلع فراششي ةي’ولا

مقر نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا در˘ط˘ت˘شسيو

ى˘ندأ’ا د˘ح˘لا و˘ه ر˘ت˘ل ف˘لأا08
ايلاح ةي’ولا هيلا جاتحت يذلا

ةديعب ح˘ب˘شصت ة˘ي˘م˘كلا هذ˘ه نأاو
بيلحلا ىلع بلطلا ةيبلت نع
ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا تار˘˘˘ت˘˘˘ف شضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف
فيشصلا ل˘شصف لÓ˘خ اد˘يد˘ح˘تو
رطاقت ةي’ولا هيف فرعت يذلا
. حايشسلاو راوزلا نم ف’آ’ا

ذنم لج˘ي˘ج ة˘ي’و ششي˘ع˘تو اذ˘ه

ر˘ي˘غ ة˘مزأا ع˘قو ى˘ل˘ع ع˘˘ي˘˘با˘˘شسأا

ةدامب دوزتلا لاجم يف ةقوبشسم

ف’آ’ا ربجأا يذلا رمأ’ا  بيلحلا

داج˘ن˘ت˘شسإ’ا ى˘ل˘ع ا˘ه˘نا˘كشس ن˘م

بي˘ل˘ح ى˘ت˘حو بل˘ع˘لا بي˘˘ل˘˘ح˘˘ب

ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ز˘˘عا˘˘م˘˘لاو را˘˘˘ق˘˘˘بأ’ا

تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م تر˘˘ط˘˘˘شضا

ةداملا هذه بط˘شش ى˘لإا ةر˘ي˘ق˘ف˘لا

ةيمويلا اه˘تا˘ير˘ت˘ششم ةد˘ن˘جأا ن˘م

رابجإا مث نمو تقؤوم لكششب ولو

ى˘لإا ه˘جو˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘لا˘˘ف˘˘طأا

يذلا رمأ’ا روطف نود شسرادملا

ةي˘ح˘شص  تاد˘ي˘ق˘ع˘ت ي˘ف بب˘شست

امبشسح مهشضعبل  ءامغإا ت’احو

شضعب ىلع نو˘م˘ئا˘ق˘لا ا˘ن˘ل هد˘كأا

.  ةي’ولاب ةيئادتبإ’ا شسرادملا
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ةئامو ف’آا ةشسمخلا ءاهز ناكو
شسمأا دعوم ىلع ديدج شصبرتم
د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا لو˘خد˘˘لا ع˘˘م
ةرود ىر˘˘حأ’ا˘˘ب وأا  ل˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ب

ى˘˘ل˘˘ع كلذو0202 ير˘ف˘ي˘˘ف
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
يهو ةي’ولا مي˘ل˘قإا˘ب ةر˘ششت˘ن˘م˘لا
بشسح˘˘ب تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘˘لا ةرود˘˘˘لا
نيوكتلا ةيريدم مشساب ثدحتملا
ح˘˘˘ت˘˘˘ف ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
عم ىششامتت ةديدج تاشصشصخت
ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششلا قو˘˘˘˘شس
عاطقلا تادجتشسمو
يفو ةريخأ’ا هذ˘ه˘ب يدا˘شصت˘قإ’ا

 شصشصخت اهتمدقم
شضعب اذكو ةيتامولعموركيملا
ةأارملل ةهجو˘م˘لا تا˘شصشصخ˘ت˘لا
تيبلاب ةثكاملا ى˘ت˘حو ة˘ي˘ف˘ير˘لا

ةطا˘ي˘خ˘لا شصشصخ˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع
ي˘˘˘˘هو ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا  ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘تو

اجاور ىقلت يتلا تاشصشصختلا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا ىد˘˘ل ار˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك

ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘˘لا ة˘˘ن˘˘ه˘˘م با˘˘شست˘˘كا

ني˘شصبر˘ت˘م˘لا  ن˘ي˘ب ا˘شصو˘شصخو

ةيفيرلا قطانملا نم نيردحنملا

قافآا نم مهمامأا هحتفت امل ارظن

 ةبحر ةينهم

ديدجلا ينهملا لوخدلا فرعو

نم تارششعلا قا˘ح˘ت˘لإا ل˘ج˘ي˘ج˘ب

نم ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا ن˘ي˘شصبر˘ت˘م˘لا

نم اديدحتو ةيقير˘فإا تا˘ي˘شسن˘ج

ى˘ل˘ع ي˘ق˘ير˘فإ’ا ل˘˘حا˘˘شسلا يوذ

ثي˘ح ر˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لاو ، ي˘˘لا˘˘م رار˘˘غ

شصشصخ˘ت˘م˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا ى˘˘شصحأا

ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ب شسيردا ي˘˘نو˘˘˘با˘˘˘شش

اشصبرتم42 نع لقي’ام ةي’ولا

امك ةيبنجأا تايشسنج تشس نم

ديدجلا ينهم˘لا لو˘خد˘لا ن˘ماز˘ت

ن˘م ة˘ع˘فد  جر˘خ˘ت ع˘م ة˘ي’و˘لا˘ب

او˘˘ه˘˘نأا ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘شصبر˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

مهددع ردقملاو حاجنب مهنيوكت

ردقو ، شصبرتم ف’آا3 وحنب

ةي’ولاب ينهملا نيوكتلا ريدم

ةحو˘ت˘ف˘م˘لا تا˘شصشصخ˘ت˘لا دد˘ع

ةرود م˘شسر˘ب ن˘ي˘شصبر˘ت˘م˘لا ما˘مأا

ادكؤوم اشصشصخت09ب يرفيف

نوليمي ني˘شصبر˘ت˘م˘لا بل˘غأا نأا˘ب

تاشصشصختلا يف ليجشستلا ىلا

ه˘ح˘ن˘م˘ت ا˘م˘ل ل˘جأ’ا ةر˘˘ي˘˘شصق˘˘لا

ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد ن˘م ا˘ه˘ي˘ب˘شست˘˘ن˘˘م˘˘ل

ى˘ل˘ع لو˘˘شصح˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘عر˘˘شسو

كيهان اهيف بوغرملا ةداهششلا

ر˘ي˘فو˘ت ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘شسم ن˘˘ع

راطإا يف ء’ؤوهل لغشش بشصانم

متي يتلا ةريغشصلا  تاشسشسؤوملا

. نيشصبرتملا لبق نم اهقلخ

... ةيبنجأا لود نم اضصبرتم42 مهنيب نم

 لجيجب ينهملأ نيوكتلأ دهاعمب نوقحتلي شصبرتم فلآأ5 نم رثكأأ
ةديدج تاسصسصخت حتف تفرع يتلا ةرودلا يهو يرفيف رهسشل ةديدجلا نيوكتلا ةرود مسسرب كلذو لجيجب ينهملا نيوكتلا دهاعمب ديدج سصبرتم ف’آا5 نم ديزأا سسمأا قحتلا

. سشينروكلا ةمسصاع ميلقإاب ةرسشتنملا  نيوكتلا زكارم مظعم ربع

ةروزم  ةيبط ةفضصو97 ىلإا ةفاضضإ’اب/ةليضسم

 عأونألأ فلتخم نم اصسولهم اصصرق241 زجح
ةي’و نمأاب شسداشسلا يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم شسمأا لوأا ءاشسم تنكمت

ةنشس45و72 نيب ام مهرامعأا حوارتت شصاخششأا ةتشس فيقوت نم ةليشسملا

ةفشصو97 ىلإا ةفاشضإ’اب ،عاونأ’ا فلتخم نم اشسولهم اشصرق142 زجحو
دورو رثإا تأادب ةيشضقلا عئاقو ةروزم ةفلتخم ءامشسأاب ةلجشسم ةيبط
جيورتب نوموقي شصاخششأ’ا نم ةعومجم دوجوب ديفت ةدكؤوم تامولعم
نم اهيلع لوشصحلا دعب (ةشسولهم بوبح) ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا
حلاشصملا تاذ موقت˘ل ،ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ط تا˘ف˘شصو ة˘ط˘شساو˘ب تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا
،مهيف هبتششملا نع تايرحتلاو ثاحبأ’ا فيثكتو تامولعملا لÓغتشساب
ةليشسملا ةنيدم طشسوب شسبل˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه˘ف˘ي˘قو˘تو م˘ه˘ب ة˘حا˘طإ’ا م˘ت˘ي˘ل

اشصرق53 ىلع مهتزوحب رثع يدشسجلا شسملتلا ةيلمعل مهعاشضخإابو
نزوب (جلاعم فيك ) تاردخملا نم نيتعطق ،عاونأ’ا فلتخم نم اشسولهم

نيطششم و كÓهتشسÓل ةدعم تاردخملاب ةوششحم ةراجيشس و مارغ2,0

،ةيبط تافشصو80 ،(رجنخ ) شضيبأا حÓشس ،ةشسولهم بوبحل نيغراف

هذه جيورت تادئاع نم ربتعي (جد00545 هردق يلام غلبم ىلإا ةفاشضإ’اب
دحأا نكشسم ششيتفت مت ةيلحملا ةباينلا عم قيشسنتلابو ،ةشسولهملا بوبحلا

فلتخم نم ةشسولهم شصارقأا602 ىلع هلخادب رثع نيأا مهيف هبتششملا

،ةفلتخم ءامشسأابو همشساب ةلجشسم ةيبط ةفشصو17 ىلإا ةفاشضإ’اب ، عاونأ’ا
ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا مهميدقتو مهدشض يئاشضق فلم ليكششت متيل
شصارقأا ) تاردخملا ةزايح ،رارششأا ةيعمج نيوكت ةمهتب ةليشسملا ةمكحم
شضيبأا حÓشس لمح ،كÓهتشس’او ةرجاتملا دشصق (جلاعم فيك + ةشسولهم
يذلا ،(ةيبط تافشصو ) ةيرادإا تاررحم يف ريوزتلا ،(نيكشس )روظحم

(50) عاديإاب ارمأا ردشص نيأا ،يروفلا لوثملا ةشسلج ىلع فلملا لاحأا هرودب
هيف هبتششملا دافتشسا اميف ،ةليشسملاب ةيبرتلا ةداعإا ةشسشسؤومب مهيف هبتششم
ف˘ل˘كم˘لا ة˘عا˘شس ر˘خآ’ ه˘ب حر˘شص ا˘م بشسح اذ˘˘هو جار˘˘فإ’ا ن˘˘م شسدا˘˘شسلا
  ةليشسملاب يئ’ولا نمأ’اب مÓعإ’اب
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قوصس ةيلوب مياظعل مأاب يتاصشم7 طبر
 ابيرق برصشلأ هايم ةكبصشب شسأرهأأ

يتاششم7 طبر لاغششأا يف شسارهأا قوشس ةي’وب «ابيرق» عرششيشس
قلعتيو, مياظعل مأا ةرئادب كلذو برششلل ةحلاشصلا هايملا ةكبششب
«ةرفحلا«و «ةدويشص جف»و «ةحيرف لباق» و «ةحيرف»  يتاششمب رمأ’ا

ردقي يتلا يتاششملا يهو «نانجلا» ةتششم اذكو «ةرفحلا لباق»و

مشسرب هذه طبرلا تايلمع جردنت و  ةمشسن008 ب اهناكشس ددع
ةمدخلا نيشسحت فدهب ةيئاملا دراوملا ةيريدمل يعاطقلا جمانربلا
مشضت يتلا ةرئادلا هذهب برششلل ةحلاشصلا هايملا عيزوت لاجم يف
عورششلا مت دق و اذه .تيرابكلا يداوو تلاقراتو مياظعل مأا تايدلب
ىلع برششلل ةحلا˘شصلا ها˘ي˘م˘لا ة˘كب˘ششل ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
ةلازإا و ةكبششلا حÓشصإا دشصق كلذو مياظعل مأا ةيدلب زكرم ىوتشسم
ةلقنتملا شضارمأ’ا ةبراحمو ةيئاملا تابرشستلل «ءادوشسلا طاقنلا»
يف جردنت يتلا ةيلمعلا هذه ديشسجت نأاشش نمو .هايملا قيرط نع
مأا ةيدلب رقم ناكشس ديوزتب حمشست نأا ةيمنتلل يدلبلا جمانربلا راطإا
هذه نم ناكشسلا تاجايتح’ بيجتشسي فاك نيومت لدعمب مياظعل
ةقيمع رئب زاجنإا لاغششأا يف «ابيرق» عرششيشس امك . ةيويحلا ةداملا

تايلمع3 ةجمرب مت هنأا ثيح , مياظعل مأا ةيدلبب «نانجلا» ةتششمب
مأا ةيدلبب ةيرشصقلا نم لكب بورششلا هايملا ةكبشش ليهأات ةداعإ’
تلاقرات ةيدلبب طامرقو تيرابكلا يداو ةيدلبب شسومادلاو مياظعل

 . ءانبلاو ريمعتلا ةيريدم قتاع ىلع كلذو
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ةي˘م˘شسق ن˘ي˘ع ة˘ت˘ششم نا˘كشس ي˘كت˘ششي

رقم نع ملك21 يلاوحب دعبت يتلا
ة˘لز˘ع ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب تم˘خ˘لا˘ت ة˘يد˘ل˘ب

يتلا ،ةيمنتلا ةلجع يف افقوتو ،ةقناخ
˘مد˘ق˘ت˘لا م˘غر ،د˘ع˘ب ا˘ه˘˘ب ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت م˘˘ل
،ةايحلا يحانم فلتخم يف دوهششملا

ةيف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا د˘يد˘ع هد˘ه˘ششت ا˘مو
ام لك اهل لاشصيإا مت يتلا ،ةلوزعملا
ةتششم ،نطاوملل ميركلا ششيعلا هبلطتي

يت˘لا تم˘خ˘لا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘م˘شسق ن˘ي˘ع

،ةمشسن0001 ـلا ة˘بار˘˘ق ا˘˘ه˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي
ىندأا مادعن’ ،ةمات ةلزع يف نوششيعي
ذإا ،ميركلا ششيعلاو ةاي˘ح˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
طور˘شش ى˘ندأ’ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ر˘ق˘ت˘ف˘ت
ملاعلا نع لزعمب اهتلعج يتلا ،ةايحلا
نيتيئادتبا ني˘ت˘شسرد˘م اد˘ع ،ي˘جرا˘خ˘لا
نا˘ت˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا نا˘˘تأا˘˘ششن˘˘م˘˘لا ناد˘˘ع˘˘ت
ةيقب ماد˘ع˘نا ل˘ظ ي˘ف ،ا˘ه˘ب نا˘ت˘ط˘ششن˘لا
اهينطاق ربجت يتلا ،ةيمومعلا قفارملا

ىلإا ىت˘حو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا
فلتخم ءا˘شضق˘ل ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا

تا˘ي’و˘˘لا ى˘˘لإا ى˘˘ت˘˘حو ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح
ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه نأا م˘˘كح˘˘ب ،ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
اهل ذإا ،فيطشسو ةنتاب يتي’و طشسوتت

ةعبا˘ت˘لا جر˘ب ءا˘شضي˘ب ة˘يد˘ل˘ب ع˘م دود˘ح
نا˘كشس بلا˘ط د˘قو ،ف˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘ي’و˘˘ل
ىلعو ةلوؤوشسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

،دوهزم قيفوت ةنتاب ةي’و يلاو مهشسأار
مغرو يتلا ،ةقطنملا هذه ىلإا تافتل’ا

ةيملاعلاو ةينطولا ةحاشسلا هدهششت ام
يف اشصوشصخ ،ي˘جو˘لو˘ن˘كت مد˘ق˘ت ن˘م
نيع ةقطنم نأا ’إا ،ت’اشصت’ا لاجم
افتاه ةظحللا دحل اهب نري مل ةيمشسق
تاكبششلا فلتخم مادعن’ ،’اقن
تاب ذإا ،اهب لاقنلا فتاهلا يلماعتمل
ةقيقح لزعيشس ،ةيمشسق نيع دشصقي نم
يذلا تقولا يفف ،يجراخلا ملاعلا نع
ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شسو م˘˘˘هأا لا˘˘˘شصتإ’ا ه˘˘˘ي˘˘˘ف تا˘˘˘ب
،اهنع ءانغتشس’ا نكمي ’ ةيجولونكت
ةقحÓتم لايجأا نم هقيقحت مت ام امأاو

اهقحلت مل ةيمشسق نيع نإاف ،تنرتنأÓل
ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن اذ˘˘ه ،ه˘˘ل˘˘ك اذ˘˘ه ن˘˘م ةرذ
ةايح نم تلعج يتلا شصئاقنلا فلتخم
دمتعي ،ةيئاد˘ب ةا˘ي˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كشس
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ل˘ئا˘شسو ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘كا˘˘شس

يف ةاناعم طشسو ،مهششيع رارمتشس’
ءاشصقإ’او ششيمهتلا لظ يف ،تمشص
˘ماد˘ع˘نا كلذ ن˘مو ،ه˘نود˘˘ب˘˘كت˘˘ي يذ˘˘لا
مغرف ،يعيبطلا زا˘غ˘لا ة˘كب˘ششب ط˘بر˘لا
هذ˘ه˘ب ة˘ن˘˘كا˘˘شسلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا دد˘˘ع˘˘لا

،ةمشسن0001 ـلا حواري يذلا ةقطنملا
،املح حبشصأا زاغلاب طبرلا عورششم نإاف
،هقيقحت يف لمأ’ا اودقفو هنع اولخت
ى˘لإا ة˘عو˘فر˘م˘لا بلا˘ط˘م˘لا د˘يد˘ع د˘ع˘ب
يتلا دوعولا اذ˘كو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

نود ،رخآ’او نيحلا نيب اهنوقلتي اوناك
م˘غرو ،ع˘قاو˘لا شضرأا ى˘ل˘ع د˘شسج˘˘ت نأا
ةي’و شسأار ىلع ة’ولا ديدع يلاوت
ةيمشسق نيع ينطاوم ملح نإاف ،ةنتاب
مهلع ،اثيدح نيعي يلاو لك عم ددجتي
ام وهو ،مهبلاطمل يبلملا هيف نودجي

ىلع ةريب˘ك ’ا˘مآا ه˘لÓ˘خ ن˘م نو˘ق˘ل˘ع˘ي
ى˘ل˘ع شضم˘ي م˘ل يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا د˘فاو˘لا
مايأا ’إا ةي’ولا شسأار ىلع نم هنييعت
باطتح’ا عم مهتاناعم ءاهنإ’ ،لئÓق
ي˘˘ف شسي˘˘ئر˘˘لا رد˘˘شصم˘˘˘لا تا˘˘˘ب يذ˘˘˘لا
،ي˘ه˘ط˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘˘ت˘˘حو م˘˘ه˘˘ت˘˘ئ˘˘فد˘˘ت
شضعبل زاغلا تاروراق بلج ةبوعشصل
ناكشسلا راقتفا بناج ىلإا اذه ،ناكشسلا
عم هعم م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م دادز˘ت يذ˘لا ءا˘م˘ل˘ل
ءا˘ي˘لوأا م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م ،ف˘˘ي˘˘شصلا ل˘˘شصف
ن˘يرو˘ط˘لا˘ب ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
او˘ب˘لا˘ط د˘ق˘ف ،يو˘نا˘ث˘لاو ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
تا˘ب نأا د˘ع˘ب ،م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأ’ ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا
ددعلا يطغي ’و فاك ريغ هنم رفوتملا
ذإا ،ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا
مهلقنل ةشصشصخملا تÓ˘فا˘ح˘لا د˘ه˘ششت
ءا˘ي˘لوأ’ا ىد˘بأا ا˘م˘ك ،ار˘ي˘ب˘ك ا˘ظا˘ظ˘ت˘كا
شضورفملا ر˘ع˘شسلا ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ءا˘ي˘ت˘شسا

يذلا تقولا يفف ،مهئانبأا لقنت ىلع
يشسردملا لق˘ن˘لا شصي˘شصخ˘ت ه˘ي˘ف م˘ت˘ي

نينطاق˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل نا˘ج˘م˘لا˘ب
ذيمÓت ناف ،مهتشسارد تارقم نع اديعب

،مهتÓقنت قوقح نوعفدي ةيمشسق نيع
ريدج اذه ،ءايلوأ’ا بويج قهرأا ام وهو
كلتمت ةيمشسق نيع ةقطنم نأا ركذلاب
قلعت ام اميشس ةماه ةيدام تايناكمإا
نم ه˘يو˘ت˘ح˘ت ا˘م˘ل ي˘حا˘ي˘شسلا بنا˘ج˘لا˘ب
ةيعي˘ب˘ط ر˘ظا˘ن˘مو ة˘ع˘شسا˘شش تا˘حا˘شسم
ءا˘شصق’او ششي˘م˘ه˘ت˘لا نأا ر˘ي˘غ ،ة˘بÓ˘˘خ
ةيئان ةقطنم اهنم لعج اهيلع قبطملا
قلعي ذا ،يجراخلا ملاعلا نع لزعمب
اهب شضوهنلا يف ةريبك ’امأا اهونطاق
ريفوتو ،نيدايملاو ت’اجملا ىتشش يف
،م˘˘ه˘˘ل م˘˘ير˘˘كلا ششي˘˘ع˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م
شسيئرل ر˘ي˘خأ’ا رار˘ق˘لا د˘ع˘ب ا˘شصو˘شصخ
نوبت ديجملا دبع ديشسلا ةيروهمجلا
ل˘ظ˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ءا˘˘شصحإا ى˘˘لإا ي˘˘مار˘˘لا

ةقطنم نوكتشس ل˘ه˘ف ،ا˘ه˘ب ما˘م˘ت˘ه’او
قطانم ةمئاق نمشض نم ةيمشسق نيع
اهينطاوم ت’اغششنا˘ب ل˘ف˘كت˘يو ل˘ظ˘لا
.اهنم ةيرورشضلا اميشس

ةنتابب ةيطغتلا لاجم جراخ ةيدلب مجحب ةقطنم

ششيمهتلأو ةلزعلأ نوناعي تمخلات ةيدلبب ةيمصسق نيع ةتصشم ناكصس

يلحملا بلطلا ةيطغت لجأا نم يفاضضإا رتل فلأا03 ىلإا ةجاح يف ةي’ولا

لجيجب لصصأوتت بيلحلأ ةمزأأ
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خ˘يرا˘ت˘˘ب ا˘˘سضيأا فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ك

فادهتسس’ فدهيو ةنوب ةقارعو

نيبجعملا نم نكمم ددع ربكأا

نم وأا نطولا ضضرأا لخاد نم

نامحرلا د˘ب˘ع ف˘سشكو ،جرا˘خ˘لا
˘˘ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘سصلا نأا ن˘˘˘ي˘˘˘نز
تلا˘ن ة˘ح˘ف˘˘سصلا ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘سشن˘˘ب
ر˘˘˘ظا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا قا˘˘˘سشع با˘˘˘ج˘˘˘عإا
،ةد˘يد˘ع لود ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ة˘با˘ن˘ع ءا˘ن˘بأا ا˘سضيأا تو˘ه˘ت˘˘سساو

نيذلاو «ةبرغلا» ي˘ف ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا

ةبان˘ع˘ل ا˘سصا˘خ ا˘ن˘ي˘ن˘ح نو˘كل˘م˘ي

اهئطاوسشو اهعراوسشو ا˘ه˘ت˘قزأاو

زيمملا ءيسشلا ىقبيو ،اهلابجو

ةيكوبسسيافلا ةحفسصلا هذه يف

ا˘ه˘ط˘ق˘ت˘˘ل˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘سصلا ي˘˘ه

ةيفارتحاب با˘ب˘سشلا نورو˘سصم˘لا

نيروسصم˘لا رو˘سص ر˘سشن˘ت ثي˘ح

ةيمهارب مير ،حارف ايركز دمحم

MYR» ـب ة˘˘˘˘˘˘فور˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا

AISIMETRA»،مسشاه

ةزمحو رداق ميرم ،نيدلا ءايسض

د˘˘ب˘˘ع ذا˘˘ت˘˘سسأ’ا ى˘˘ن˘˘ثأاو ،ن˘˘ير˘˘ق

ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘˘ك ن˘˘ي˘˘نز نا˘˘م˘˘حر˘˘لا

م˘ه˘˘نأا د˘˘كأا ثي˘˘ح ن˘˘يرو˘˘سصم˘˘لا

ار˘ي˘ث˘ك ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م نو˘˘ب˘˘ح˘˘ي

ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل ج˘يور˘ت˘˘ل˘˘ل نو˘˘ع˘˘سسيو

نينانفلا» ـب مهفسصوو مهتاسسدع

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،«ن˘ي˘عد˘ب˘م˘لا
هذ˘ه˘ل ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا فاد˘˘هأ’ا˘˘ب
نأا لاقف ةيكوبسسيافلا ةحفسصلا

تا˘ن˘ي˘نا˘م˘ث˘لا ي˘ف تنا˘ك ة˘با˘ن˘˘ع
ندملا فظنأا نم تا˘ن˘ي˘ع˘سست˘لاو
لل˘˘خ ن˘˘مو ه˘˘نأاو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
ه˘نإا˘ف ا˘ه˘ل ي˘با˘˘ج˘˘يإ’ا ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا
ضسور˘ع» د˘ي˘ع˘ت˘سست نأا ى˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ي
«ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لا ضضي˘˘بأ’ا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
،بيرقلا لبقتسسم˘لا ي˘ف ا˘ه˘ق˘ير˘ب
هذه يف ةبا˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م جا˘ت˘ح˘تو
ل˘ك كر˘ح˘˘ت˘˘ل تاذ˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ل˘ك ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘يرو˘˘ي˘˘غ˘˘لا
د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘سست ي˘˘كل ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

اهنأا ةسصاخ ةدوق˘ف˘م˘لا ا˘ه˘ت˘نا˘كم
ي˘ت˘لا تا˘ي˘نا˘˘كمإ’ا ل˘˘ك كل˘˘م˘˘ت
ة˘ه˘جو ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت˘ب ح˘م˘˘سست
ى˘ل˘ع ى˘لوأا ة˘ي˘فا˘ق˘ثو ة˘ي˘حا˘ي˘˘سس
 .زايتماب ينطولا ىوتسسملا
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نو˘ن˘ف˘لا بأا قا˘سشع نو˘كي˘˘سس
مناغتسسمب يوهجلا حرسسملا يف
«ينيطاخ» ةيحرسسم ضضرع عم

يرفيف92و72،82 مايأا
بتا˘˘كل˘˘ل ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو يرا˘˘˘ج˘˘˘لا

قازر دمحأا يحرسسملا جرخملاو
جاتنإا نمو  جارخإ’ا يف هدعاسسو
نب يلل˘ي˘ج يو˘ه˘ج˘لا حر˘سسم˘لا

عمجتو ،مناغتسسمب ميلحلا دبع
نم ةبكوك «ينيطاخ» ةيحرسسم
نيفورعملاو راب˘كلا ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا
ةريمسس مهو ةينفلا ةحاسسلا يف

،ضشيسشتو˘ب ر˘ج˘حو˘ب ،يوار˘ح˘سص
،جاحلب نيرسسن ،لو˘ل˘ه˘ب ة˘يرو˘ح
،يوارد يحتف ،ةفيلخ دازرهسش
،دمحأا نب ةزمح ،تواجو عيبر
،ريغسصب هللا دبع ،ةعمجوب ريسشب

ة˘ن˘ي˘م˘سسي ،ي˘سشير˘ق ة˘˘ن˘˘ير˘˘ب˘˘سص
،يوا˘˘ط˘˘ق د˘˘م˘˘ح˘˘م ،ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘ب
طاو˘سش ى˘سسي˘ع ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب
ثادحأا رودتو ،ةبابد نب داؤوفو
باسشلا ة˘سصق لو˘ح ة˘ي˘حر˘سسم˘لا
يذلاو «يني˘طا˘خ» ى˘عد˘ي يذ˘لا
خويسشلا عم اديحو هسسفن دجي
ضضرأ’ با˘˘ب˘˘سشلا ةر˘˘ج˘˘ه د˘˘˘ع˘˘˘ب
راتخي يذلا تقولا يفو نطولا

ا˘سضفر ى˘ق˘ل˘ي دل˘ب˘لا ردا˘˘غ˘˘ي نأا
ن˘يذ˘لا ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘م
ى˘ت˘حو ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع نور˘˘سصي

نم ءاقبلا هنم بلطت هتقيدسص
ي˘˘ف فو˘˘قو˘˘لاو لا˘˘سضن˘˘لا ل˘˘˘جأا

دمحأا جرخملا فرعو ، مههجو
اذ˘˘˘˘ه ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك قازر
بلا˘˘ق ي˘˘ف ما˘˘ه˘˘لا عو˘˘سضو˘˘م˘˘˘لا
لسصت يكل زيمم يلزهو يهاكف
،نيجرفت˘م˘ل˘ل ةر˘سشا˘ب˘م ة˘لا˘سسر˘لا

يف «ةلاخلا» رود تدسسج دقو
ةلثم˘م˘لا «ي˘ن˘ي˘طا˘خ» ة˘ي˘حر˘سسم
ةنيربسص امأا ،يوارحسص ةريمسس

رود تد˘˘˘سسج د˘˘˘ق˘˘˘ف ي˘˘˘سشير˘˘˘˘ق
نب» ةي˘سصخ˘سش ا˘مأا ،«ةدو˘هر˘سص»
لثمملا اهدسسج د˘ق˘ف «يول˘م˘ح
تماق لولهب ةيروح و داؤوف ةبابد
«يجاوهقلا»و «ةيفحسصلا» رودب
ل˘ث˘م˘م˘لا ا˘مأا ،يوا˘ط˘˘ق د˘˘م˘˘ح˘˘م
رود دسسج˘ف ضشي˘سشتو˘ب ر˘ج˘حو˘ب
ةءا˘سضإ’ا م˘م˘سصو ،«و˘ه ي˘سشا˘م»
رو˘كيد˘لا ا˘مأا ،ةر˘ما˘م˘ع ر˘ي˘˘م˘˘سس
يوا˘˘˘ط˘˘˘ق د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م هز˘˘˘ج˘˘˘نأا˘˘˘ف
د˘ب˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘م ى˘ق˘ي˘سسو˘م˘لاو
ن˘ب رو˘سسي˘جر ،ي˘فو˘سص ردا˘˘ق˘˘لا
تو˘سصلا ي˘ن˘ق˘ت ،ةز˘˘م˘˘ح د˘˘م˘˘حأا

جات˘نإ’ا ر˘يد˘م ،د˘م˘ح˘م ل˘ي˘سسار˘ب
ينفلا فارسشإ’او ةليبن يدمحم
دقف ريكذتلل ،مسساقلب حلفم ـل
ةيادب يف ةيحرسسملا ضضرع مت
حر˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘سش
يزرطسشب نيدلا يحم ينطولا

اريبك ايري˘ها˘م˘ج ’ا˘ب˘قإا تفر˘عو
تح˘˘˘˘ت ضضور˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ته˘˘˘˘ت˘˘˘˘ناو
رئاز˘ج» ج˘يزا˘هأاو تا˘ق˘ي˘ف˘سصت˘لا

مقا˘ط ما˘ق ا˘م˘ك ،«ة˘ل˘ق˘ت˘سسم ةر˘ح
ر˘ي˘خأ’ا مو˘ي˘لا ي˘ف ة˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لا
مهل بسسحت ةيئان˘ث˘ت˘سسا ة˘جر˘خ˘ب

حكرلا ىلإا ةدوعلا اوررق ثيح
مهسضرع ةياه˘ن د˘ع˘ب ىر˘خأا ةرم
دوجو اوظح’ نأا دعب يحرسسملا

ملو حرسسملا مامأا ريفغ روهمج
اوبطقتسسا امك ،ةيحرسسملا عباتي
اددع يرفيف رهسش فسصتنم يف
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا قا˘سشع ن˘م ار˘ي˘˘ف˘˘غ
ضضرع متو ،وزو يزيت حرسسم
ةياهن يف «ين˘ي˘طا˘خ» ة˘ي˘حر˘سسم
ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ي˘˘ف˘˘نا˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘سش
نارهو ،ضسابعلب يديسس ،ركسسعم
ريثكلا نورظت˘ن˘يو ،م˘نا˘غ˘ت˘سسمو
د˘˘عو˘˘م حر˘˘سسم˘˘لا قا˘˘˘سشع ن˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘سسم ضضر˘˘˘ع ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب
مايأ’ا يف مهندم يف «ينيطاخ»
 .ةمداقلا

 بابسشلا نييفارغوتوفلا نيروسصملا عّجسشت

 اهخيرات ءارثو ةبانع لامج ـل جوّرت ةيكوبسسياف ةحفسص

 فغسشب هرظتنت ريهامجلاو ارهاب احاجن ققح لمعلا

يرفيف92و82و72 مايأا «ينيطاخ» ةيحرسسم ضضرع
مناغتسسم حرسسم يف

 ةيكوبسسيافلا ةحفسصلا بحاسصب «ةعاسس رخآا» تقتلا
«ERIOTSIH’L ED ESSEHCIR TE ETUAEB ED ECRUOS ABANNA»«نامحرلا دبع«يخيراتلا ءارثلاو لامجلا عبنم ةبانع

ةنيدمل يحايسسلا جيورتلا لجأا نم ةحفسصلا هذه ءاسشنإل هعفد هتنيدم «قرسشلا ةرهوج» ـل ريبكلا هبح نأا فسشك يذلا نينز
.اهب رخزت يتلا ةيعيبطلاو ةيرثألا نكامألاو ةبانع

ةيـفاـقثلا ةدـنجألا

 يسسنوت نيسساي نانفلا جارخإا نم

«لامرلا ةرحاسسو لانم» ةيحرسسمل ناسضرع

ةبانع حرسسمب مويلا

ةيحرسسمل نيسضرع ةعباتم عم دعوم ىلع مويلا لافطأ’ا نوكيسس
ثيح يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرسسملاب «لامرلا ةرحاسسو لانم»

03:51 ىلع يناثلاو ’اوز03:31 ىلع لوأ’ا ضضرعلا قلطنيسس
يتلاو ةبانع حرسسم اهقلطأا يتلا ةردابملا راطإا يف كلذو ءاسسم
تلئاعلا عجسشت يتلاو «حرسسملا ىلإا ينذخ يبأا» راعسش لمحت
ماقو ،رغسصلا ذنم مهئانبأا يف حرسسملا ةفاقث ضسرغ ىلع ءايلوأ’او
رداقلا دبع ضصنلا بتكو يسسنوت نيسساي نانفلا ةيحرسسملا جارخإاب

نيزيمملا ني˘ل˘ث˘م˘م˘لا ن˘م ة˘ب˘كو˘ك ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا ي˘ف كرا˘سشو ،ي˘لل˘ع
،ةمطاف ةماسشوب ،فطاع ميرك رارغ ىلع ةبانع يف نيفورعملا
رافرفو ديعسس دمحم بيد ،يجان نيسساي لاقم نب ،ماهلإا ضساعد
ةيدان روسسيجير ،ةنيربسص زوزع جاتنإ’ا ةباتكب ماقو ،ضسايلإا دمحم
تاسشونفتوب ةءاسضإ’ا ينقت ،لامج نادند توسصلا ينقت ،ضشاطك
ريوسصت ،يمار ةلبابجو دمحأا يوانسسح ةبسشخلا ينقت ،نامحرلا دبع
ىو˘ل˘سس ضسبل˘مو راو˘سسي˘سسكأا ،بي˘ط˘لا د˘م˘ح˘م ة˘ي˘سسياود و˘يد˘ي˘فو
S¢.Q.اسضر ضشاخرخو يحتف ضشاسشع ناقئاسسلاو يرارسش

 نونفلاو ةفاقثلا ىدتنم يف

 مويلا ةيفاقثلا ضسوواطلا ةيعمج ـل «نيمثلا ةباغلا زنك» ةيحرسسم ضضرع
ةفاقثلا ىدتنم يف ةيحرسسم ضضرع ’اوز ةيناثلا نم ةيادب مويلا متيسس
ةيعمجل «نيمثلا ة˘با˘غ˘لا ز˘ن˘ك» ة˘ي˘حر˘سسم «ا˘ق˘با˘سس ضسكا˘ب˘لا» نو˘ن˘ف˘لاو
ديسسو يرانب رودق نم لك ليثمتلا يف كراسشي ثيح ةيفاقثلا ضسوواطلا
ثادحأا رودتو ،يرانب رودق هب ماقف جارخإ’او ضصنلا امأا ،يلدبع دمحأا
ةلحر يف نابهذي نيذللا «وماسس» و «وميك» نيقيدسصلا نيب ةيحرسسملا
’و اذه لبقتي ’ «وميك» نكل اهب ءانتع’او تاريجسش ضسرغل ةباغلا ىلإا
نم هدهج لك لذبي ىتف وهف «وماسس» امأا ،ةئيبلاو ةعيبطلا لامجب متهي
يتلا تايحرسسملا فرعتو ،ةباغلا قنورو ةفاظن ىلع ظافحلا لجأا
اريفغ اروسضح امئاد فايسضوب دمحم ةفاقثلا راد يف لافطألل ضصسصخت
مهفيقثت يف مهاسسيو «ةءاربلا» ـل ةياغلل اديفم حرسسملا ىقبيو ريهامجلل
نوريثكلا هب حسصني ثيح ةسساردلا نيتور نم مهجارخإاو مهنع هيفرتلاو
S¢.Q.ةفاقثلاو ةيبرتلا لاجمب نيفراعلا نم
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نميألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘سسح ل˘سصاو˘ي

يف ثدحلا عنسص ،ةنيطنسسق بابسش قيرفل

ل˘˘سضف˘˘ب ،ىلولا ة˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

ذ˘ن˘م ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘˘ك˘˘لا تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

قرطي هلعج يذلا رمألا ،مسسوملا قÓطنا

ىلا دو˘˘ع˘˘يو ةو˘˘ق˘˘ب لوألا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا باو˘˘˘بأا

،يسضاملب لامج ينطولا بردملا تامامتها

برد˘˘م نأا˘˘ب ،ة˘˘قو˘˘ثو˘˘˘م ردا˘˘˘سصم ن˘˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘عو

،ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةر˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف بعÓ˘˘لا ءادأا˘˘ب ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك بج˘˘ع˘˘م

ةعسسوملا ةمئاقلا ىلإا همسض ررقو ،ةريخألا

ءا˘ق˘ل˘لا˘ب ضصا˘خ˘لا ل˘ب˘ق˘م˘لا ضسرا˘م ر˘ك˘˘سسع˘˘م˘˘ل

نيتلوجلا با˘سسح˘ل يو˘با˘ب˘م˘يز ما˘ما جدز˘م˘لا

ةلهؤوملا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا ن˘م ة˘ع˘بار˘لاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا

،نوريماكلاب1202 ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فا ضسا˘˘˘ك ىلا

ىلإا ةدا˘ي˘ع ن˘ب م˘˘سض ي˘˘ف ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ر˘˘ك˘˘ف˘˘يو

يتارابم ضضوخب ةينعملا ،ةيئاهنلا ةمئاقلا

م˘˘˘مأا ضسأا˘˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت˘˘˘ل با˘˘˘يإلاو با˘˘˘هذ˘˘˘لا

يوبا˘ب˘م˘يز بخ˘ت˘ن˘م د˘سض،1202 اي˘ق˘ير˘فإا

يناعي يتلا ةمهملا تابايغلا لظ يف اميسسل

يرئازجلا بختنملا ي˘نا˘ع˘يو ،ر˘سضخ˘لا ا˘ه˘ن˘م

،نميألا ريهظلا زكرم يف ،ريبك غارف نم

،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ضسي˘˘ن ع˘˘فاد˘˘م ة˘˘با˘˘سصإا ل˘˘ظ ي˘˘˘ف
،نافز يدهم ةيزهاج مدعو ،لاطع فسسوي

،ي˘سسور˘لا ارا˘ما˘سس فو˘ت˘ي˘فو˘سس ا˘ي˘ل˘ير˘ك بعل

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘ع هدا˘˘ع˘˘ت˘˘با بب˘˘سسب
ل˘˘ي˘˘حد˘˘لا برد˘˘م ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط

ل˘يد˘ب ل˘ح˘ك ةدا˘ي˘ع ن˘ب ي˘ف ر˘ك˘˘ف˘˘ي ق˘˘با˘˘سسلا

.لبقملا دعوملا يف هيلع دمتعي

دارفنا ىلع بردتلا يف عرسشي  ضسين مجن

لبقملا ضسرام01 نم ةيادب

ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا بر˘˘ت˘˘قا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م

ىلا ةدو˘˘ع˘˘لا ن˘˘م لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،ةباسصإلا ببسسب ليوط بايغ دعب نيدايملا

ي˘لود˘لا م˘ج˘˘ن˘˘لا ر˘˘سشا˘˘ب˘˘ي نا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘مو

ضسي˘ن يدا˘ن فو˘ف˘سص ي˘ف ط˘سشا˘ن˘لا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

رسشاعلا موي دارفنا ىلع تابيردتلا يسسنرفلا

نم ديدعلا بسسحبو ،لخادلا ضسرام رهسش نم

كلت ةسصاخو ةيسسنرفلا ةيمÓعإلا رداسصملا

قباسسلا وداراب بعل نإاف ضسين نم ةبرقملا

ىل˘ع برد˘ت˘لا ن˘م ما˘يأا ةر˘˘سشع ىلا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي˘˘سس

عم ةيعامجلا ابيردتلا فانئتسسا لبق دارفنا

ضسرام12 وا02 ي˘ف ا˘م˘˘بر يأا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

نم لاطع فعاسضي نا عقوتملا نمو ،لبقملا

ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘˘سشب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

،لبقملا لهسشلا ةياهن يف ةرظتنملا يلودلا

ر˘˘ك˘˘سسع˘˘م ع˘˘م ن˘˘ماز˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘هو

دق لاطع فسسوي ناكو ،يرئازجلا بختنملا

7 مو˘ي ة˘ب˘كر˘لا ي˘ف ة˘ب˘ع˘سص ة˘با˘سصإل ضضر˘ع˘˘ت

زتيمو ضسين ءاقل ةبسسانمب يسضاملا ربمسسيد

.يسسنرفلا يرودلا راطا يف

ىلوألا ةـــــفرتحملا ةـــــطبارلل02 ةـــــلوجلا تاـــــيرابم

رسشابملا ىلع تايرابم3 لقنيسس يرئازجلا نويرفلتلا
بابسش ةارابم يهو رسشابملا ىلع لبقملا تبسسلا موي يرئازجلا نويزفلتلا اهلقنيسس يتلا02ـلا ةلوجلا تايرابم نع مدقلا ةركل ةفرتحملا ةطبارلا تفسشك
ىلع يوÓمح ديهسشلا بعلمب يرجتسس يتلا ةرقم مجن –ةنيطنسسق بابسش  ةارابمو د54:71 ةعاسسلا ىلع ،توأا02 بعلمب يرجتسس يتلا ،لئابقلا ةبيبسش–دادزولب

00:71. ةعاسسلا ىلع ةيليوج5 بعلمب يرجتسس يتلا نارهو ةيدولوم–رئازجلا ةيدولوم ةارابم ىلإا ةفاسضإا د54:81 ةعاسسلا
بيجن.ج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةبانع داحتا

 ““ةنوب““ ذاقنإاو عيمجلا ليحر ىلع نورسصي ““زناغيلوهلا““

ام نأاب روليد يدنأا يسسنرفلا يليبوم يدانو رسضخلا بعل دكأا
يسضاملب لامج ينطولا بردملا عم يرئازجلا بختنملا هققح

اهيلع ريسسي يتلا ةريبكلا ةيكيمانيدلاب اديسشم ،ادج قراخ رما
ظافحلا نيبعÓلا ىلع نيعتي يتلا ةيكيمانيدلا يهو بختنملا

““روبسس نيب““ ةانق ىلع افيسض هلوزن لÓخو ،اهريوطتو اهيلع
ينطولا بردملاب اريثك وليد داسشأا ضسمأا لوأا ءاسسم ةيسسنرفلا

،ينطولا بختنملا اهم˘سضي ي˘ت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لاو ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
اندع دقل ،عئار عسضو يف ايلاح يرئازجلا بختنملا““ :لاق ثيح

ي˘ف ة˘ي˘لا˘ث˘م ة˘قÓ˘ط˘نا ا˘ن˘ق˘ق˘حو ،ر˘سصم ن˘م ي˘ق˘ير˘˘فلا بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب
اذه ىلع ظافحلا انيلع نيعتي نلاو ،ايقيرفا ضسأاك تايفسصت
ليثم ل ةقÓع هل ،ادج عئار بردم انيدل““ :فاسضأاو ،““متيرلا
ةد˘ي˘ج ة˘ي˘ك˘ي˘ما˘ن˘يد ي˘ف ر˘ي˘سسن ن˘ح˘ن ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج ع˘م ا˘ه˘ل
دقل““ :هثيدح لسصاوو ،““نكمم ةطقن دعبا ىلا لوسصولل ىعسسنو
بختنملل نا في˘ك ةر˘ي˘خلا ا˘ي˘ق˘ير˘فا ضسأا˘ك ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا د˘ها˘سش
بهاو˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

.““اهعون نم ةديرفلا ةيعامجلاو ةيلاتقلا حورلاو ،تايناكملاو

““نونجلا دح ىلا لسصو دق نيبعÓلا عم يسضاملب هب ماق ام““

برد˘م˘لا ه˘ب ما˘ق يذ˘لا ر˘ي˘ب˘ك˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ب ه˘تدا˘سشا رو˘ل˘يد ل˘˘سصاوو
اميسسيلو ،نيبعÓ˘لاو بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ه˘˘عرزو ه˘˘ب ما˘˘ق يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ريسضحتلاو يكيتكتلاو ينفلا بناجلا نايسسن نود ،ةعومجملا
،رسصم ناك يف عيمجلا م اما هجئاتن ترهظ يذلا عئارلا يندبلا

يسضاملب ،ىرخأا ةرم رركأاو ديعا““ :قباسسلا نياك بعل لاقو
يتلا ةينهذلا لسضفب كلذو ،نيبعÓلا عم ينونج لمعب ماق

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘هذ˘لا ي˘هو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا لو˘ق˘ع ي˘ف ا˘ه˘عرزو ا˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ج
ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل““ :فا˘˘سضأاو ،““نلا ة˘˘يا˘˘غ ىلا تلازا˘˘مو ا˘˘هرا˘˘م˘˘ث˘˘ب تءا˘˘˘ج

نيبعÓلا ةريخ نم لكسشتتو ةمحÓت˘مو ة˘ك˘سسا˘م˘ت˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
بع˘سصا ي˘ف ا˘م˘ئاد هدو˘جو بث˘ي يذ˘لا زر˘˘ح˘˘م ضضا˘˘ير رار˘˘غ ىل˘˘ع

ر˘˘ع˘˘سشن ن˘˘ح˘˘ن““ :ل˘˘˘سصاوو ،““ف˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘كا ي˘˘˘فو تا˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لا
لمثن نحنو ،ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ك˘سسع˘م ل˘ك ي˘ف عا˘ت˘م˘ت˘سسلا˘ب

.““ةعئارو ةدحاو ةلئاع

““يليبنوم عم ةدم لوطأا ءاقبلا يف ركفأا““

ىرخأا ةر˘م و˘ل˘يد د˘كأا ،فر˘ت˘ح˘م بعÓ˘ك ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ضصو˘سصخ˘بو
يذلا هيليبنوم يدان عم ةنكمم ةدم لوطأا ءاقبلل ىعسسي هنأاب
اذه يف بعÓلا لاقو ،اعئار امسسوم هعم يدؤويو ايلاح هل طسشني
نم بعلا ،يتيب يف يننأاكو رعسشأا يليبنوم عم ةحارسصب““ :راطإلا
نأا ىنمتأا““ :فاسضأاو ،““اريثك عتمتسساو ،قيرفلا اذه ناولأا لجا
ناو فاد˘هألا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ل˘ج˘سسأا ناو ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م ع˘م ا˘م˘ئاد ىق˘˘بأا
.““ةيبوروألا تاسسفانملا هعم ضضوخأا
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لاطع ضيوعتل حشرم ”يسايسلا“ بعق

ىرخأا ةرم يسضاملب تاباسسح لخدي ةدايع نب

¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

ةيادب مويلا ةبانع داحتا راسصنأا مظني

ة˘˘˘يلو ر˘˘˘ق˘˘˘م ما˘˘˘مأا لاوز00:31 نم
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘˘ف˘˘قو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

يأا نود ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ي˘حر˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا
ا˘م˘˘ك ““بسضغ˘˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث““ ي˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا

هذ˘ه فر˘˘ع˘˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يو ،ا˘˘هو˘˘ف˘˘سصو
ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ير˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج رو˘˘سضح ة˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا

ر˘˘م˘˘حألا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا قا˘˘سشع˘˘ل ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘قو
ةمق يف نودجاوتي نيذلا ضضيبألاو
مهقيرف ظو˘ظ˘ح ضصل˘ق˘ت د˘ع˘ب بسضغ˘لا

د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ دو˘˘ع˘˘سصلا ة˘˘قرو بع˘˘ل ي˘˘ف
ةيبانعلا ةليكسشتلل ئجافملا مازهنلا

مامأا ةلوطبلا نم ةيسضاملا ةلوجلا يف
م˘سسو˘م نأا ود˘ب˘يو ،ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ناوآلا لبق ىهتنا ةبانع داحتا قيرف
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه

بردملا لابسشأا اه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا تلو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سساو˘˘˘م
عييسضتب ةيادبلا تناك ثيح ةلوطبلا
،ءاعبرألا لمأا مامأا نيتنيمث نيتطقن
ل˘خاد ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لا ما˘˘مأا ةرا˘˘سسخ˘˘لا تنا˘˘كو
تسضافأا ي˘ت˘لا ةر˘ط˘ق˘لا ة˘با˘ث˘م˘ب را˘يد˘لا
مل ةتوقوملا ةلبنقلا نأا ةسصاخ ضسأاكلا

ثيح نازيلغ عير˘سس ءا˘ق˘ل ي˘ف ر˘ج˘ف˘ن˘ت
ىلإا ةدو˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ضساو˘˘م قا˘˘˘فر ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت
تعدو ا˘م˘ك ،ة˘ن˘ي˘م˘ث ة˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ب را˘˘يد˘˘لا
يف ضسأاكلا ةسسفانم ةيبانعلا ةليكسشتلا
مامأا ةراسسخ˘لا د˘ع˘ب ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث رود˘لا
 .ضسابعلب داحتا

ةيدنأا4 عم دوعسصلا قيقحت مدع
““ ةثراك““

بردملا لابسشأا لسشف نأا راسصنألا ربتعا
ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘سساو˘˘˘م
يف قيرفلا جئاتن عجارتو ““مويدوبلا““
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا تلو˘˘˘ج˘˘˘لا

ةيبانعلا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا ظو˘ظ˘ح ضصل˘ق˘تو
ةباثمب ربتعي دوعسصلا ةقرو بعل يف

4 دجوي هنأا ةسصاخ ةيقيقح ““ةثراك““
ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك تار˘˘ي˘˘سشأا˘˘ت
ىلوألا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘لا ىلإا ““ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا““
هجتت ة˘نو˘ب نأا او˘ع˘م˘جأاو ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

يفتكتسسو دوعسصلا ةقرو عييسضت وحن
  .ءاقبلا قيقحت لجأا نم ةسسفانملاب

مئادلا قيفرلا تاعزانملا ةنجل نويد
داحتÓل

تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نو˘˘يد ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘تو
داحتا قيرفل مئاد˘لا ق˘ي˘فر˘لا ة˘با˘ث˘م˘ب

د˘يد˘سست م˘ت˘ي ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف˘˘ف ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
نويد رهظت نينئادلا نيبعÓلا روجأا

يف يدانلا هب مدطسصا ام وهو ةديدج
ق˘ير˘ف˘˘لا بع˘˘ل ثي˘˘ح م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
ف˘˘ن˘˘سصب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م لوألا ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ل
نو˘˘يد د˘˘˘يد˘˘˘سست م˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘لو ،ف˘˘˘يدر˘˘˘لا

ةبا˘ت˘ك د˘ح˘ل ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ب˘عل
اذ˘˘ه ي˘˘ب˘˘عل نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ر˘˘˘ط˘˘˘سسألا هذ˘˘˘ه

ةلماك رهسشأا4 روجأاب نونيدي مسسوملا
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘يد نأا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘هو
 .يهتنت ل تاعزانملا

 ةينطولا ةكرسشلا وه يسسيئرلا بلطملا

ىلإا نوجرخيسس مهنأا ““زناغيلوهلا““ دكأا

مايق وهو دحاو بلطم لجأا نم عراسشلا
ةكرسشب لاسصتلاب ةيئلولا تاطلسسلا

دا˘˘ح˘˘تلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو
ةقثلا نوكلمي ل مهنأا اودكأاو Óبقتسسم
ةنيفسس ةدايق لجأا نم ضصخسش يأا يف
يتلا تاسسكنلا ببسسب Óبقتسسم ةبانع
ل˘كا˘سشم˘لا ةر˘ث˘كو دا˘˘ح˘˘تلا ي˘˘ف تلاو˘˘ت
ىل˘ع ا˘ب˘ل˘سس تر˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘لاو تا˘˘عار˘˘سصلاو
ديري لو ،ةلوطبلا يف ةبانع جئاتن
ىلإا م˘ه˘ق˘ير˘ف دو˘ع˘˘ي نأا ““ز˘˘نا˘˘غ˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘لا““

ىلإا ه˘طو˘ق˘سس د˘ع˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ضسي˘˘باو˘˘ك
 .ةاوه يناثلا مسسقلا ةلوطب ميحج

ليجسست ىلع نورسصيو اودنجت راسصنألا
يسسايق روسضح

84 ي˘ف ة˘با˘ن˘ع دا˘˘ح˘˘تا را˘˘سصنأا د˘˘ن˘˘ج˘˘ت
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ل˘˘جأا ن˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘عا˘˘˘سس

˘ما˘مأا مو˘ي˘لا ر˘ي˘ب˘ك ير˘ي˘ها˘˘م˘˘ج رو˘˘سضح
ر˘˘˘˘سشن ثي˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘يلو ر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م
تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘ف ““ز˘˘˘˘نا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا““
مهلقاعم نم تاهويديف ةيكوبسسيافلا

ةبلاطملا لجأا نم ةديدع ءايحأا نمو
نم مويلا ديلا يف ديلا عسضو ةرورسضب
لك ىلع رارسصإلاو يدانلا ذاقنا لجأا

ي˘ف او˘م˘ها˘سسو م˘ه˘ما˘ه˘م ي˘˘ف او˘˘ل˘˘سشف ن˘˘م
حسستكي نأا عقوت˘يو ،دا˘ح˘تلا م˘ي˘ط˘ح˘ت
ط˘˘سسو مو˘˘ي˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ ““ز˘˘نا˘˘غ˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘لا““
 .ةنيدملا

 مويلا عيمجلا عمجي ضضيبألاو رمحألا

يأا د˘جو˘˘ي ل ه˘˘نأا ىل˘˘ع را˘˘سصنألا ق˘˘ف˘˘تا
،““نود˘نو˘بد˘˘ناز˘˘ي˘˘ل““ ن˘˘ي˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا قر˘˘ف

““و˘سسور ا˘ترا˘ب˘سس““ ،““ز˘نا˘غ˘˘ي˘˘لو˘˘ه بور˘˘غ““
ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘سس ثي˘˘˘ح ““ة˘˘˘سصÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا دلو»و
ع˘ي˘م˘ج˘لا ضضي˘بألاو ر˘م˘˘حألا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا

تاطلسسلا ىلإا مهتوسص لاسصيإا نونمتيو
ثاد˘˘حإا ي˘˘ف او˘˘ح˘˘ج˘˘ن˘˘ي نأاو ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘˘لا

تي˘˘ب ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘حو يرذ˘˘ج ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
تق˘˘˘حل نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا
م˘˘سساو˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا
تارتفلاب امئاد يدانلا رميو ،ةيسضاملا
.تامزألاو ةبيسصعلا

نيسسح رسصن قيرف تيب نم ةبرقم رداسصم تفسشك
ةيرهسشلا مهتاقحتسسم اوقلتي مل نيبعÓلا نأاب ياد
ن˘م داز يذ˘لا ر˘ملا و˘هو ،ر˘ه˘سشا ة˘˘ع˘˘برأا ة˘˘بار˘˘ق ذ˘˘ن˘˘م
ق˘ير˘ف˘لا ا˘هد˘سصح ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ءو˘˘سس ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘لا

نيبعÓل ةبسسنلاب تازيفحتلا بايغ لظ يف ارخؤوم
،مسسوملا اذه ةحÓملا مهيلع دمتعت نيذلا نابسشلا

ببسست ام وهو حنم ةيأل اسضيأا مهيقلت مدع نع Óسضف
يف او˘ق˘ل˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ىد˘ل ز˘فا˘ح˘لا با˘ي˘غ ي˘ف
مجح نم تداز مئازهلا نم ةلسسلسس ةريخألا ةدملا
تح˘ب˘سصا ا˘مد˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘م˘˘لا ط˘˘غ˘˘سضلا
ةياهن يف طوقسسلل نيحسشرملا لوا نيب نم ةيرسصنلا

هذ˘ه ة˘حÓ˘م˘˘لا را˘˘سصنا ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسا د˘˘قو اذ˘˘ه ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ةيقادسصم يف نعطلل ىرخأا ةرم ةمزأاتملا ةيعسضولا
ن˘يدد˘ج˘م ي˘لر˘ي˘مز د˘لو ةرادإا ه˘ب مو˘ق˘ت يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا

ةيلاحلا ةرادإلا ليحر ةرورسضب ىرخأا ةرم مهبلاطم
ءلؤوه نيلمحم ،يواه˘لا يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر و˘ل˘ح˘ل م˘ه˘ع˘مو
راسصنا لءاسست امك ،مهقيرفل لسصحي ام لك ةيلوؤوسسم
بتاور م˘ي˘ل˘سست ي˘ف ر˘خأا˘ت دو˘جو بب˘سس ن˘ع ة˘حÓ˘م˘لا
ىلا ار˘˘خؤو˘˘م تل˘˘خد ي˘˘ت˘˘لا لاو˘˘مألا م˘˘غر ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا

ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ
ىلع هيبعل ةريخ نم قيرفلا تغرفا يتلا ةرادإلا

كلذ ع˘˘مو ،ف˘˘سسا˘˘خ ار˘˘خؤو˘˘مو ي˘˘قاو˘˘مو مودرز رار˘˘˘غ

ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشي نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا لازا˘˘˘˘م
تيب نم رداسصم تفن ،ىرخأا ةهج نم ،مهتاقحتسسم
تيآا نيدلا زع بردملا ةلاقا نع ددرت ام ةيرسصنلا

ضسأار ىلع هماهم ضسرامي ريخألا لازام ثيح ،يدوج
ماما ريخألا رثعتلا مغر ،قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا

قبسسو ،ةمسصاعلاب توا02 بعلم يف ضسابعلب داحتا
عم هقافتا نأاب دكا نا قباسسلا لئابقلا ةبيبسش بردمل
م˘ل ة˘ير˘سصن˘لا نأا ثي˘ح ،ءا˘ق˘ب˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت و˘˘ه ةرادإلا

خسسفل يعاد يأا دجوي ل هنإاف يلاتلابو ،دعب طقسست
.نلا ذنم نيفرطلا نيب دقعلا
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ضضيوعت يف دادزولب بابسش قيرف ةمهم نأاب ودبي
نل ،ةركسسب ماما ةلوطبلا يف ةريخألا هتراسسخ

لئابقلا ةبيبسش قيرف لبقتسسي امدنع ةلهسس نوكت

نم02 ة˘لو˘ج˘لا با˘سسح˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تب˘˘سسلا مو˘˘ي
ةد˘ع ن˘م ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ق˘ير˘ف ي˘نا˘ع˘ي ثي˘ح ،ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا

يذلا رملا وهو ،لبقملا ءاقللا لبق ةمهم تابايغ

ةطرو يف امود كنارف بردملا عسضي نا هنأاسش نم
ىلع ضضورفملا طغسضلا مجح نم ديزيو ةيقيقح
،ةلوطبلا يف نيقحÓملا فرط نم ةبيقعل قيرف
ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ه˘˘م ءا˘˘م˘˘سسأا ةد˘˘ع با˘˘ي˘˘غ د˘˘˘كأا˘˘˘ت د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه
نم مداقلا ءاقللا نع دادزولب بابسش قيرف ةليكسشت
مناغ داؤوف ناديم˘لا ط˘سسو˘ت˘م ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا
دعب ،ةبيبسشلا ءا˘ق˘ل ن˘م ة˘بو˘ق˘ع˘لا ه˘مر˘ح˘ت˘سس يذ˘لا
،ريخلا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف م˘ك˘ح˘لا رار˘ق ىل˘ع ه˘جا˘ج˘ت˘حا

ببسسب رارج بايغ اسضيأا دكأات ،مناغ بناج ىلاو
،ريخألا ةركسسب ءاقل يف اهل ضضرعت يتلا ةباسصإلا

ةيرابجا ةحار هحنمي يبطلا مقاطلا لعج امم

خاسسن يئانثلا بايغ اسضيأا عقوتملا نمو ،مايأا01
بب˘سسب ي˘نا˘ث˘لاو ،ة˘با˘سصإلا بب˘˘سسب لوألا ،را˘˘سشو˘˘بو
ةمئاق يف اسضيأا همسسا نيودت مت امدعب ،ةبوقعلا
ق˘ير˘ف د˘جو˘يو اذ˘ه ،جا˘ج˘ت˘حلا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن م˘˘ك˘˘ح˘˘لا
ه˘نا ا˘م˘ب بي˘هر ط˘غ˘سض ةأا˘طو تح˘ت دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘سش
ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب بلا˘ط˘م و˘هو ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا رد˘˘سصت˘˘م
دق ةريخألا مئازهلا نا ريغ ،اهزيزعتو هترادسص
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ضسو˘ف˘ن ي˘˘ف كسشلا لا˘˘خدا ن˘˘م تن˘˘ك˘˘م˘˘ت
يتلا ةقيرطلا مهبجعت مل نيذلا ،راسصنألا ىتحو
نوهجوي مهلعج ام ،امود كنارف بردملا اهب لمعي
.تاداقتنلا ماهسس تارملا نم ديدعلا يف هيلا
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رسصان نب لي˘عا˘م˘سسإا ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ح˘ج˘ن
نÓيم يبعل لسضفأا دحأاك هسسفن ضضرف يف
ةيادب مغر ،يراجلا مسسوملا لÓخ يلاطيإلا

وكرام قباسسلا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘م ه˘ل ةد˘ق˘ع˘م
ع˘˘م ه˘˘ت˘˘ب˘˘هو˘˘م زر˘˘ب˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،و˘˘لوا˘˘ب˘˘ما˘˘ي˘˘˘ج
بعÓلا ىظحيو ،يلويب ونايفي˘ت˘سس ه˘ت˘ف˘ي˘ل˘خ

ةدا˘سشإا˘ب ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا لا˘ن˘سسرأا يدا˘ن˘ل ق˘با˘سسلا
ةركلا يع˘با˘ت˘مو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ع˘سساو
ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا حور˘ل˘ل اذ˘هو ،ة˘سصا˘خ ة˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

يذ˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا˘˘ب ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘سسحو رار˘˘˘سصإلاو
رو˘˘مأا ي˘˘هو ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأا قو˘˘ف هر˘˘ه˘˘ظ˘˘˘ي

يف يسضايرلا ريدملا ةداسشإا لحم اسضيأا هتلعج
دحأا ،يدراكإا ور˘ت˘ي˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ي˘لو˘ب˘مإا يدا˘ن
،رسصان نب ليعامسسا تاناكمإاب نيفراعلا رثكأا

يدانل لانسسرأا يدان نم همسض ءارو ناك ثيح
نا˘ك ا˘مد˘ن˘عو،7102 ما˘ع ف˘ي˘سص ي˘لو˘˘ب˘˘مإا
نأا لبق ،ةيناثلا ةجردلا يف بعلي قيرفلا

ي˘˘ف اد˘˘حاو ا˘˘م˘˘سسو˘˘م كلذ˘˘ك مد˘˘ق˘˘˘يو د˘˘˘ع˘˘˘سصي
رسصان نب ليعا˘م˘سسا ه˘ي˘ف ق˘لأا˘ت ،““و˘ي˘سشت˘لا˘ك˘لا““

،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا طو˘˘˘ق˘˘˘سس م˘˘˘غر
و˘˘تو˘˘˘ت““ ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ل يدرا˘˘˘كأا ور˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘تو
د˘يد˘سشلا ه˘با˘ج˘عإا ن˘ع ي˘لا˘ط˘يإلا ““و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
لمح““ :لاق ثيح يرئازجلا مجنلا تامدخب
،ةريبك تاطوغسضل كسضرعيسس نÓيم ضصيمق
ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘˘م˘˘سسا هزوا˘˘ج˘˘ت ءي˘˘سشلا اذ˘˘هو
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘˘سسحأا د˘˘حأا را˘˘سصو زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
يف يسضايرلا ريدملا عباتو ،““ايلاح نÓيملا
اريبك ادهج لذبي رسصان نب““ :هلوق يلوبمإا

ا˘ي˘لا˘ح هار˘ن ا˘م و˘هو ،ه˘سسف˘ن تي˘ب˘ث˘ت ل˘جأا ن˘˘م
دحأا هر˘ب˘ت˘عا ا˘نأاو ،ر˘ي˘ب˘ك˘لا ه˘ند˘ع˘م هرا˘ه˘ظإا˘ب
،ايلاح ملاعلاب هبسصنم يف نيبعÓلا نسسحأا

ة˘ي˘مÓ˘عإلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا˘ب ىظ˘ح˘˘ي ل ه˘˘نأا م˘˘غر
دكأا دق ،رسصان نب ليعامسسا ناكو ،““ةبسسانملا

ممأا ةلوطب لÓخ رسضخلا بختنم عم هقلأات
ةز˘ئا˘ج˘ب زا˘ف ا˘ه˘ي˘ف ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضا˘م˘لا ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا
ةرادإا لعج ام وهو ،ةلوطبلا يف بعل لسضفأا
ل˘با˘ق˘م ه˘ف˘ط˘خ ىلإا عرا˘˘سست ““ير˘˘ي˘˘نو˘˘سسور˘˘لا““
.وروأا نويلم5.61
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ايمقعإ مولظملاب رصان نب فصي يلوبمإ بردم

يضاملب عم ةعئار ةيكيمانيد يف نحن“:روليد

”اهيلع ظافحلا انيلعو

رهسشأا ةعبرأا ذنم مهتاقحتسسم اوقلتي مل نوبعÓلا /ياد نيسسح رسصن

تÓيوحتلا لاومأا ريسصم نع نولءاسستي راسصنألا
اهب ين˘م ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا ة˘م˘يز˘ه˘لا تف˘ل˘خ

˘ما˘مأا فد˘ه ل˘با˘ق˘م ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب جر˘ب˘لا ي˘ل˘˘هأا
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘˘سش ف˘˘ي˘˘سضلا
ن˘م ة˘˘لا˘˘ح ،توأا02 بع˘ل˘م˘ب تر˘ج ي˘˘ت˘˘لا
ير˘˘ي˘˘سسم ىت˘˘حو را˘˘سصنألا ىد˘˘ل ءا˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا
ىلع ةيناثلا ةميزهلا اهنأاو ةسصاخ ،““اباكلا““
رومأا نأا ىلع دكؤوي امم ،ةيثÓثبو يلاوتلا
عجارت ثيح ،ماري ام ىلع تسسيل يلهألا
22 د˘ي˘سصر˘ب31ـلا ز˘كر˘م˘˘لا ىلإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةدد˘ه˘˘م˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م تا˘˘بو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

ىل˘ع د˘كؤو˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو ،طو˘˘ق˘˘سسلا˘˘ب
اذه ةلوطب يف قيرفلل ةريبكلا ةاناعملا
ىلع ةلسصا˘ح˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا م˘غر ،م˘سسو˘م˘لا
ةدوعلا ةلحرم ةيادب عم ةينفلا ةسضراعلا

يفو .زاكعوب زعم يسسنوتلا ينقتلا مودقب
نأا ة˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم تد˘˘كأا ،ل˘˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس
اد˘غ وأا مو˘ي˘لا ل˘سصف˘ت˘سس را˘ه˘ن ي˘ل˘˘هألا ةرادإا

ز˘˘ع˘˘م ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسم ي˘˘˘ف
ة˘ي˘ن ن˘ع ثيد˘ح˘˘لا رود˘˘ي ثي˘˘ح ،زا˘˘ك˘˘عو˘˘ب
تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا د˘ع˘˘ب ،ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا برد˘˘م˘˘لا
يف اذهو ،““رفان˘سسلا““ ما˘مأا ق˘ير˘ف˘لا ا˘ها˘ق˘ل˘ت

،زا˘ك˘عو˘ب ع˘م ي˘ل˘هألا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن ع˘˘جار˘˘ت ل˘˘ظ
لباق˘م م˘ئاز˘ه ثÓ˘ث ق˘ير˘ف˘لا ل˘ج˘سس ثي˘ح
تادا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا ن˘˘˘˘ع كي˘˘˘˘ها˘˘˘˘ن ،د˘˘˘˘حاو زو˘˘˘˘ف
بب˘سسب ،زا˘ك˘عو˘ب تلا˘ط ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م˘˘لا

،ةارابم لك ي˘ف ة˘مو˘ه˘ف˘م˘لا ر˘ي˘غ ه˘تارا˘ي˘خ
ذاختا لبق ثيرتلا يلهألا ةرادإا لسضفتو
زا˘ك˘عو˘ب˘ب ة˘ي˘ح˘سضت˘لا نأا ة˘سصا˘خ ،رار˘˘ق يأا

ي˘ف د˘يد˘ج برد˘م ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا مز˘˘ل˘˘ت˘˘سست
ة˘يا˘ه˘ن تفر˘˘عو اذ˘˘ه .ن˘˘ك˘˘م˘˘م تقو بر˘˘قأا
ةريبك تاجاج˘ت˘حا با˘ب˘سشلا ما˘مأا ةارا˘ب˘م˘لا

م˘ل يذ˘لا ،ي˘ج˘يار˘ب˘لا رو˘ه˘م˘ج˘لا فر˘ط ن˘˘م
ةي˘سضرأا ق˘سشر لÓ˘خ ن˘م ة˘م˘يز˘ه˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘ي
ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا و˘˘هو ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا

ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘م ة˘ي˘سسا˘ق ة˘بو˘ق˘ع˘ب ادد˘˘ه˘˘م
نا˘˘مر˘˘ح د˘˘˘ح ىلإا ل˘˘˘سصت د˘˘˘ق ،طا˘˘˘ب˘˘˘سضنلا
نأا و˘لو ،ن˘يءا˘ق˘ل ي˘ف هرو˘ه˘م˘ج ن˘م ي˘ل˘˘هألا
ميدقتب مو˘ق˘ت˘سس ا˘ه˘نأا تد˘كأا ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا

،ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ىر˘ج ا˘م ل˘ك ن˘ع ل˘˘ما˘˘ك ف˘˘ل˘˘م
ةبوقع ىلإا قيرفلا ضضرعت يدافتل اذهو
يف هروهمج نم يدانلا مرحت دق ةليقث
ةمسساح ىقبت يتلاو ،ةمدا˘ق˘لا تÓ˘با˘ق˘م˘لا

،ةيلا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘م جور˘خ˘لا ل˘جأا ن˘م
ن˘ع ن˘ي˘سضار او˘نو˘ك˘ي م˘ل را˘سصنألا نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
ثيح ،يلهألا تيب يف تاعارسصلا لسصاوت

جار˘خإا ل˘جأا ن˘م ا˘˘ه˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط
برقأا يف ةي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا

بيجن.ج.نكمم تقو

جيريرعوب جرب يلهأ

دادزولب بابسش

ةطرو يف امودو ““يرانكلا““ مامأا قيرفلا يف تابايغ ةدع

عفدملا مف يف زاكعوب زعم يسسنوتلا بردملا

ةدعل بيغيس بعقلاو ةيز نب قحقي ظحلا ءوس
ةباصإلا ببسب عيباسأ

يف هقحÓي يذلا ظحلا ءوسس نم يناعي يسسنرفلا نوجيد يدان فوفسص يف طسشانلا ةيز نب يسساي يرئازجلا يلودلا بعÓلا لازام
هتدوع دعبو ثيح ،حيرلا بهم يف يفارتحلا هلبقتسسمو يوركلا هراوسشم لعجتل هيلع طلسستت تاباسصإلا تلازام ثيح ،ةرم لك
هقيرف ةارابم ةبسسانمب يسضاملا ةعمجلا موي اهل ضضرعت ةديدج ةباسصإل ضضرعتي يرئازجلا بعÓلا وه اه ،ةباسصإلا نم ابيرق
تفرعو،1 –1 يباجيإلا لداعتلاب تهتنا يتلا ةارابملا يهو ،يناميلسس مÓسسا يرئازجلا مسضي يذلا وكانوم يدان ماما نوجيد
يسسيطانغملا نينرلا ةعسشاب بعÓلا اهارجا يتلا تاسصوحفلا جئاتن تفسشك ثيح ،قباسسلا ينانويلا ضسوكايبملوا بعل ةباسصإا

ةمهم نم لعجي امم ،جÓعلاو ةحارلا نم عيباسسأا ةدع ىلا جاتحت يتلا ةباسصإلا يهو ،ةبكرلا راتوأا يف قزمت نم يناعي هنأاب
ينفلا مقاطلا ةقث عازتنا نم يسضاملا ةعمجلا ةياغ ىلا بعÓلا نكمت امدعب ،ةددهم نوجيد يف ةيسساسسألا هتناكم ىلع ظافحلا
يف لاق ثيح ،يرئازجلا هبعل اهل ضضرعت يتلا ةباسصإلا ىلع رابوج نافيتسس يسسنرفلا نويد يدان بردم فسسأاتو ،قيرفلل
:فاسضأاو ،““ةباسصإلا تدكأاتو ،ةيز نل يسسيطانغملا نينرلا ةعسشأاب ةحسصف انيرجأا دقل““ :ةيسسنرفلا مÓعلا لئاسسول تاحيرسصت
اذه ،““قيرفلا ةدايع يف نيباسصملا نم ريثكلا دوجو مدعب ارخؤوم يتداعسس نع تربع نم انا يننأل ،يقيرفل ضسحنلا تبلج دقل““

رسضخلل لبقملا ركسسعملل ابسسحت يسضاملب لامج ينطولا بردملا تاباسسح جراخ ىرخأا ةرم نوكيسس ةيز نب بعÓلا نأاب ودبيو
.عيباسسأا ةدعل بعÓملا نع هدعبتسس اهل ضضرعت يتلا ةديدجلا ةباسصإلا ناو ةسصاخ ،لبقملا رهسشلا يف رظتنملا

ديلو.ف
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°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41صسارهأا قوسس

°51ةملاق

.ةبتع نب مسشاه ةدايقب نيملسسملا نيبو مهنيب ةريبك ةكرعم رثإا صسرفلا لقاعم رخآا ء’ولج حتف736 -
.ةينيدلا كÓمأ’اب فرسصتلا قحب هيف يسضقي اًنوناق ردسصي ›نوموبود› رئازجلا يف يسسنرفلا ماعلا مكاحلا0381 -

.ةلجسسملا تاوسصأ’ا ثب ةداعإاو ليجسست ىلع ةرداق ةلآا يهو ،فارغونوفلا عرتخي نوسسيدإا صساموت7781 -
بونج يف اينملاب ةنرامعلا لت ةقطنم يف نوتانخإا نوعرفلا ةجوز يتيترفن ةينوعرفلا ةكلملا لاثمت فاسشتكا2191 -

9191. ةروث مسساب تفرع يتلاو ةروثلا ع’دنا بابسسأاب قيقحتلا ىلإا فدهت يتلاو رسصم ىلإا «رنلم ةنجل» لوسصو9191 -    .رسصم

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
:رهظلا
:رسصعلا
:برغملا
:ءاسشعلا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

يقاوبلا مأا

نوركف نيعب ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو0012 نم ديزأا زجح
˘مار˘جإ’ا ع˘م˘قو ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ي˘ت˘قر˘ف ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو نور˘ك˘ف ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘˘سصم صسمأا مو˘˘ي تح˘˘ج˘˘ن

, ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو7012 هتزوحبو صصخسشل دح عسضو نم ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصملاب
راطإا يف لخدت يتلا ةيلمعلا عئاقو نإاف يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا ةيلخ نايب بسسحبو
تامولعمل ديجلا لÓغتسس’ا رثإا ىلع تءاج ، ينطولا داسصتق’اب ةسساملا اهنمو اهعاونأا ىتسشب ةميرجلا ةبراحم
نود ةيلوحكلا بورسشملا عيب و نيزختل نوركف نيعب ةحلاملا يحب مهنكاسسم ليوحتب صصاخسشا مايق اهدافم
ةمهادم تمت ، قيسسنتلا ةمكحم ةيتايلمع ةطخ عسضوو ةينوناقلا تاءارج’ا ةفاك ذاختا دعبو ثيح ، صصيخرت
تاذ ماجح’او عاون’ا ةفلتخملا ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةتوافتم تايمك زجح اهرثا ىلع متيل نكاسسم ةثÓث
متيل ةنسس63 رمعلا نم غلبي صصخسش اهيف طروتم ةدحو7012 ـب اهعومجم ردق يتلاو يبنج’او يلحملا عنسصلا
نودب ةيلوحكلا تابورسشملا عيب طاسشن ةسسرامم »:ةيسضق نع هدسض يئازج فلم زجنا نيا نم’ا رقم ىلا هدايتقا

ميلسست مت اميف هرما يف تلسصف يتلا ةيئاسضقلا تاهجلا مام مدق اهبجومب ““ انوناق ةلوخملا تاطلسسلا نم ةسصخر
راهز دمحأا.ةسصتخملا تاهجلا ىلإا تازوجحملا

ءا˘˘˘سضق صسل˘˘˘ج˘˘˘م ىد˘˘˘ل تا˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح˘˘˘˘م تسضق
ة˘م˘ير˘ج˘ب ن˘يدأا ل˘ه˘ك ق˘ح ي˘ف ماد˘عإ’ا˘ب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق
،هتجوز لتق نأا دعب رارسصإ’ا قبسس عم يدمعلا لتقلا

ىمسسملا ي˘ح˘لا˘ب ا˘م˘ه˘ت˘ق˘سش ل˘خاد ،ة˘ثÓ˘ث˘لا ه˘ئا˘ن˘بأا مأاو
ثيح ،يلجنم يلع ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف «فود˘ن˘ت»

 .ريبكلا مجحلا نم نيكسسب اهنعطو هيديب اهقنخ
ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي ،(ب.صس) ىم˘˘سسم˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ل˘˘ُث˘˘مو

نيمأا Óت ثيح ،ةمكح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأا ،ة˘ن˘سس ن˘ي˘سسم˘خ
عئاقو نأا هيف ءاج يذلا ،ةلاحإ’ا رارق ةسسلجلا طبسض

ماع ن˘م ر˘ب˘م˘سسيد91 مو˘ي حا˘ب˘سص ىلإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘سضق˘لا
هيدلاو لزنم يف ةليللا مهتملا ىسضق نأا دعب،8102
نا˘ك˘م˘لا ي˘ف ة˘ع˘قاو˘لا ه˘ت˘ق˘˘سش ىلإا دا˘˘عو ةرا˘˘م˘˘سس ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
،رو˘˘كذ˘˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف «ر˘˘سضخأ’ا ع˘˘بر˘˘م˘˘˘لا» ىم˘˘˘سسم˘˘˘لا

ه˘˘ن˘˘باو ىط˘˘سسو˘˘لا ه˘˘ت˘˘ن˘˘با˘˘ب ىق˘˘ت˘˘لا ه˘˘لو˘˘خد در˘˘ج˘˘م˘˘بو
ر˘ي˘نا˘ند ةر˘سشع غ˘ل˘ب˘م ن˘ي˘ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا ىط˘˘عأا م˘˘ث ،ر˘˘غ˘˘سصأ’ا

ة˘ي˘ح˘سضلا˘ب در˘ف˘نا˘ف ،ه˘ل ةرا˘ج˘ي˘سس ءا˘ن˘ت˘ق’ ا˘م˘˘ه˘˘ل˘˘سسرأاو
نأا ع˘ئا˘قو˘لا نا˘ي˘ب دروأا د˘قو ،كلذ د˘ع˘˘ب ة˘˘ق˘˘سشلا ل˘˘خاد
لخاد نيخدتلا ببسسب مهتملا ىلع تجتحا ةيحسضلا

لخديو فÓخلل بابلا جوزلا حتفي نأا لبق ،لزنملا
ةفرغ ىلإا ةيحسضلاب جوزلا قحلو ،نسسÓت يف نانث’ا
انيكسس لمحي نأا لبق ،ةيادبلا يف اعفادت ثيح امهمون
نعطيو ،هدي ىمرم نم برقلاب ناك هكاوفلا عيطقتل
تانعط اهنكل ،نطبلا ىوتسسم ىلع تارم ةدع ةجوزلا

تعفد مث ،ةلتاق ريغ حورج عوقو ىلإا تدأا ةفيفخ
ىلع تطقسسف اهع˘فد د˘ي˘ع˘ي نأا ل˘ب˘ق م˘ه˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سضلا
ثيح ،كلذ دعب هتجوز ىلع مهتملا صضقناو ريرسسلا
،ريرسسلل يندع˘م˘لا ل˘ك˘ي˘ه˘لا نا˘ب˘سضق ن˘ي˘ب ا˘ه˘سسأار م˘ح˘قأا

ام اهتبقر ىلع ةدسشب هماهبإاب اطغاسض ،هيديب اهقنخو
ي˘عو˘لا د˘ق˘ف˘ت نأا ل˘ب˘ق ،ر˘ي˘خ˘˘سش تو˘˘سص رد˘˘سصت ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ىلإا هجتا جوزلا نأا ’إا ،اهحور قهزت نأا نود ايئزج

رحنل ةريبك انيكسس Óماح ةفرغلا بوسص داعو خبطملا
ةنعط مث ،نطبلا يف ىلوأا ةنعط اهل هجو و يحاسضأ’ا

قحلا لثمم صسمتلاو ،اهتافو ىلإا تدأا ةيناث ةقيمع
هتبقاعمو هيلإا ةبوسسنملا لاعفأ’اب مهتملا ةنادإا ماعلا

.ةمكحملا ةئيه هيلع هتطلسس ام صسفن وهو ،مادعإ’اب
زاكعوب لامج

ةعسشب ةقيرطب هتجوز لتقب ماق نأا دعب

 يناجلل مادعإ’ا ةبوقع طيلشست
ةنيطنشسقب يلجنم يلعب نطاقلا

قيلعت نود ةروصص

““ح˘˘بار ناو˘˘ي˘˘ل˘˘ع““ ة˘˘سسرد˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأا صسمأا مد˘˘˘قأا
ةيدلبل ايرادا ةعبات˘لا ““ر˘ي˘سش ثا““ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

ة˘كر˘ح ن˘سش ىل˘ع وزو يز˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و ي˘˘ف ف˘˘ي˘˘ن˘˘غ يز˘˘ي˘˘ت
قلغ ىلع مهمادقإا لÓخ نم قاطنلا ةعسساو ةيجاجتحا
نم ةذتاسسأ’ا و لامعلا عنم و لسسÓسسلاب ةسسردملا باوبأا
نم ذيمÓ˘ت˘لا كلذ˘ب ع˘ن˘م و م˘ه˘ل˘م˘ع بسصا˘ن˘م˘ب قا˘ح˘ت˘ل’ا
بسسح و . ة˘سسارد˘لا د˘عا˘ق˘م˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا ن˘˘م قا˘˘ح˘˘ت˘˘ل’ا

هذه ميظنتب اوماق ءايلوأ’ا نإاف ةقوثوم ةيلحم رداسصم
يتلا ةديدعلا ل˘كا˘سشم˘لا بب˘سسب ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’ا ة˘كر˘ح˘لا

ذنم ماعطإ’ا بايغ يف ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لا و ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي
ها˘ي˘م˘ل˘ل بر˘سست ن˘م او˘ك˘˘ت˘˘سشا ا˘˘م˘˘ك . ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا
ةسصسصخملا رئبلا ءÓتما دعب ، ةسسسسؤوملا لخاد ةرذقلا
ةكبسشب ةسسسسؤوملا طبر مدع˘ل ةرذ˘ق˘لا ها˘ي˘م˘لا ف˘ير˘سصت˘ل
صضعب تاحيرسصت بسسح و .اهبرق مغر هايملا فيرسصت
لجأا نم تءاج ةيجاجتح’ا ةكرحلا هذه نإاف ءايلوأ’ا
تاطلسسلل عيرسسلا و لجاعلا لخدتلا ةرورسضب ةبلاطملا
يتلا ةيرزملا ةلاحلل دح عسضو و ، ةيئ’ولا و ةيلحملا

ةد˘ع ا˘ه˘ن˘ع تج˘ت˘ن ي˘ت˘لا ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت

ي˘م˘ل˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ىل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ك˘˘سشب تر˘˘ثأا ل˘˘كا˘˘سشم
ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا كلذ ن˘˘مو ،م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأ’ ي˘˘سسارد˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت˘˘لاو
ريغ تحبسصأا يتلاو هايملا ةرود اهفرعت يتلا ةيثراكلا

، مهئانبأا ةحسص ىلع اريبك ارطخ لكسشتو امامت ةحلاسص
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ت˘˘لا ماد˘˘ع˘˘ن’ا ىلإا ة˘˘فا˘˘سضإا
رطسضي امم ،ي˘ئا˘م˘لا ناز˘خ˘ل˘ل ة˘ي˘ثرا˘ك˘لا ة˘لا˘ح˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ةيجولويبلا مهتاجاح ءاسضق نع فقوتلا ىلإا ذيمÓتلا

مهل ببسسي دق يذلا ءيسشلا وه و ،تاعاسسل ءاملا برسشو
تاطلسسلا نأاب نوجتحملا دكأا امك. صضارمأ’ا نم ديدعلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تراز د˘˘ق تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
اهفرعت يتلا ةيثراكلا ةلاحلا ىلع تعلطا و ، تابسسانملا
ءافوجلا دوعولا نم ةعومجم ميدقتب تفتكا اهنأا ريغ ،
صضرأا ىل˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا و˘˘˘لو ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘ل˘سصاو˘م اود˘كا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘˘لوا نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو .ع˘˘قاو˘˘لا

ىلا ة˘با˘ج˘ت˘˘سس’ا ة˘˘يا˘˘غ ىلإا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا م˘˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘ح
فورظلا ريفوت يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا و ة˘عور˘سشم˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
 . ةمئÓملا مهانبأ’ ةمئÓملا

داعسس ليلخ

وزو يزيت

فينغ يزيتب ““حبار ناويلع““ ةشسردم ذيمÓت ءايلوأا
لشسÓشسلاب ةيوبرتلا ةشسشسؤوملا باوبأا نوقلغي

ةدكيكسب عراشلل لامج ناضمر ناكس جرخي نكسلا
نيددنم ةرئادلا رقم مامأا ةيجاجتحا ةكرح لامج ناسضمر ةنيدم ينطاوم نم ريبك ددع صسمأا راهن نسش
رخأات بابسسأاب مهيفاوي نا يدلبلا يبعسشلا صسلجملا صسيئرو ةرئادلا ةسسيئر نيبلاطمو تانكسسلا عيزوت رخأاتب
ىلا نيلوؤوسسملا اوعد و لطامتلا اذه نوجتحملا ركنتسسا و .اهباحسصأ’ ةزهاجلاو ةيهتنملا تانكسسلا ميلسست
نكسسلا ةمزا ءارج ربسصلا غرافب اهنورظ˘ت˘ن˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىل˘ع تا˘ن˘ك˘سسلا ع˘يزو˘ت و ة˘يد˘ج˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا
رانيدوب ةايح.اهنوسشيعي يتلا ةقناخلا

ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘سضلا تن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت
نم بورخلا ةرئاد نمأاب يلجنم ىلع عسساتلا يجراخلا

حوارتت صصاخسشأا70 نم نوكتت رارسشأا ةيعمج كيكفت
ةيسضق يف مهطروتل ةنسس84و62 نيب ام مهرامعأا

ة˘يا˘ن˘˘ج˘˘ل داد˘˘عإ’ا صضر˘˘غ˘˘ب رار˘˘سشأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت
لامعتسسا عم ددعتلا ليللا يفرظب ةنرتقملا ةقرسسلا

.ةقرسسلل يسضفملا لامهإ’او ةبكرم
اهب مدقت ىوكسش ىلإا اهعئاقو دوعت ةيسضقلا تايثيح
دحأ’ ةعبات ةبلط˘لا ل˘ق˘ن تÓ˘فا˘ح ةر˘ي˘ظ˘ح˘ب صسرا˘ح

اهدافم ،يلج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب صصاو˘خ˘لا
ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا تاذ ىو˘ت˘سسم ىل˘ع تا˘قر˘سس ةد˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
،ءانبلل ةه˘جو˘م ة˘يد˘يد˘ح ة˘ما˘عد ةد˘م˘عأا تفد˘ه˘ت˘سسا
تاهي˘لا˘سش ،(تا˘يرا˘ط˘ب ،را˘ي˘غ ع˘ط˘ق) تÓ˘فا˘ح ق˘حاو˘ل

حت˘ف م˘ت ه˘ي˘ل˘ع ،ة˘قر˘ف˘ت˘م خ˘يراو˘ت ي˘ف كلذ و ةز˘ها˘ج

ةاقتسسملا تامولعملا ةفاك لÓغتسسا عم قمعم قيقحت
و ؤوطاوتب اهفارتقا مت تاقرسسلا نأا ىلإا داق يذلا و
مسساقتب اهد˘ع˘ب مو˘ق˘ي يذ˘لا ة˘كر˘سشلا ر˘ي˘سسم ن˘م زا˘ع˘يإا
ىلا هليوحت و هفيقو˘ت م˘ت˘ي˘ل ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ع˘م تاد˘ئا˘ع˘لا

،ّتاءار˘ج’ا ة˘فا˘ك لا˘م˘ك˘ت˘سس’ ير˘سضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ر˘˘ق˘˘م
صصاخسشأا60 ف˘ي˘قو˘ت م˘ت تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
ىسضفأا ا˘م˘ك ة˘˘قر˘˘سسلا لا˘˘ع˘˘فأا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت˘˘ل ن˘˘ير˘˘خأا
فيظوتب يسسيئرلا هيف هبتسشملا مايق ىلإا قيقحتلا

نأا ل˘با˘ق˘م م˘ه˘ل˘م˘ع او˘سسرا˘م˘˘ي نأا نود صسار˘˘ح و لا˘˘م˘˘ع
ءاهتن’ا دعب ،ةفسصانم يرهسشلا مهبتار مهعم مسساقتي
نيينعملا قح يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا نم
ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت
.بورخلا

زاكعوب لامج

ةنيطنسسق

احيرج فلخي ةطشسوتم ىوتشسم ىلع قيرح بوششن
ةعاسسلا دودح يف صسمأ’ا موي ةنيطنسسق نايزوب ةماحلا ةيدلبل ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
يف لثمت قيرحلا ،نايزوب ةماحلاب رامع صشخوب ةطسسوتم ىوتسسم ىلع قيرح دامخا لجأ’ ،’اوز ةيناثلا
هدامخإاو قيرحلا ىلع ةرطيسسلا تمت ،ءارعلاب نيعوسضوم ةسسسسؤوملا لخاد يسساركو ت’واط اياقب قارتحا

ىلع ىلوأ’ا ةجردلا نم قورحل صضرعت ةنسس71 صش – م ركذ عون نم ةيحسض فلخ قيرحلا ،راسشتن’ا نم هعنمو
.نايزوب ةماحلا ةيدلبب تامدخلا ةددعتم ةدايع ىلإا لقنو فعسسأا ،ىنميلا ديلا ىوتسسم

زاكعوب لامج

 ةليلق عيباسسأا فرظ يف اهعون نم ةثلاثلا يه ةثداحلا

لجيج ىفششتشسم طيحمب راحتن’ا لواحي باشش
اديدحتو لج˘ي˘ج˘ب ىي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘سصلا ىف˘سشت˘سسم صشا˘ع
راحتنا ةلواحم عقو ىلع صسمأا لوأا ريخأ’ا اذه طيحم
نم هسسفن يمرب ريخأ’ا اذه دده امدعب باسش اهب ماق
رمأ’ا ىفسشتسسملا ةقيدحب ةدجاوتملا راجسشأ’ا ىدحإا
ينعملا عفد لجأا نم فارطأا ةدع لخدت بلطت يذلا
نأا˘ب ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘سصم تد˘كأاو. هرار˘ق ن˘ع لود˘ع˘لا ىلا
طيحمب ةدجاوتملا راجسشأ’ا ىدحا ةأاجف ىلتعا باسشلا
ةريخأ’ا هذه قوف نم هسسفن يمرب اددهم ىفسشتسسملا

ةيامحلا لخدت بلطت يذلا رمأ’ا هتايحل دح عسضوو
لا˘˘˘م˘˘˘ع صضع˘˘˘ب ىت˘˘˘حو ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا لا˘˘˘˘جرو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

هلازناو هرارق نع لودعلاب هعانقا لجأا نم ىفسشتسسملا
با˘سشلا اذ˘ه˘ب تع˘فد ي˘ت˘لا با˘ب˘سسأ’ا ل˘ه˘ج˘تو. صضرأ’ا ىلإا
ن˘ع ردا˘سصم˘لا صضع˘ب ثيد˘ح م˘غر ه˘ت˘ل˘ع˘˘ف˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ىلإا
نم هتاناعم نع رخأا ثيدحو يسصعتسسم صضرمب هتباسصإا

يتلا ةثلاثلا ةرملا اهنأاو املع ةرهاق ةيعامتجا فورظ
عونلا اذه نم اثداح لجيجب ةيمسسر ةسسسسؤوم اهيف دهسشت
لجيج ةرئاد رقم لخاد اهسسفن قرحب ةأارما ديدهت دعب
باسش ديدهتو نكسس ىلع اهلوسصح مدع ببسسب مايأا لبق
هفورظ ببسسب ران˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب ر˘ق˘م ل˘خاد ه˘سسف˘ن قر˘ح˘ب
 دوعسسم .م. ةبعسصلا ةيعامتجإ’ا

ةيعرشش ريغ ةرجه ةلواحم نوطبحي لحاوشسلا رفخ
ةدكيكشسب ةيبرغلا لحاوشسلا ةلابق اباشش42 ـل

ةنسس53و32نيب مهرامعأا حوارتت اباسش42ـل ةيعرسش ريغ ةرجه ةلحر ، صسما راهن ةدكيكسسب لحاوسسلا رفخ  طبحأا
ام ةي’ولا تايدلب فلتخم نم مهلك نوردحني ةقارحلا نإاف رداسصم بسسحو .ةي’ولا نم ةيبرغلا لحاوسسلا ةلابق
نأا لبق. ةي’ولا يبرغ لقلاو عيارسشلا يتيدلب نيب ““تابيبق ““ ئطاسش نم اوقلطنا، ةمسصاعلا نم دحاو قارح ادع
بابسشلا ءÓجإاو كرحم نود ناك يذلا براقلا فيقوت متيل، براقلل اهدسصر دعب لحاوسسلا رفخ تاوق مهل نطفتت
.مهقحب ةينوناقلا تاءارج’ا ذاخت’ اديهمت ءانيملا ىلإا ةقارحلا

رانيدوب ةايح

ةنيطنسسقب Óيل تÓفاحلا ةريسضح اوفدهتسسا امنيب

دارفأا7 ىلع سضبقلا يقليو سصوشصل ةباشصع ككفي نمأ’ا

ةبانعب ةميرجلا راكوأا مهادي ينطولا كردلا ..قورسسمرارج عاجرتسسا مت اميف

 ’اقن افتاه994 زجحو اشصخشش02 فـيقوت
ةدلقملا ةمششلا نم سســيك005و

زجحو،ةلادعلا نم مهنع ثوحبم نيسصخسش مهنم صصخسش02  عوبسس’ا  ةياهن ةبانعب ينطولا كردلا حلاسصم تفقوأا

صسيك005ىلا ةفاسضإا جلاعملا فيكلا نم ةيمكو  صسولهم صصرق06 زجح عم ،ةيمقر ةحول51و لاقن فتاه994

كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا تادحو تنسش ثيح .ةميرجلا راكوأ’ ةينمأا ةمهادم يف ءاسضيب ةحلسسأا و ةدلقم ةمسش

يحرارغ ىلع ءايحأا ةدعب ءادو˘سسلا طا˘ق˘ن˘لا تفد˘ه˘ت˘سسا ة˘ع˘سساو ة˘م˘هاد˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لا

مهعولسض يف هبتسشملا صصاخسشأ’ا صشيتفت مت نيأا ،... اهريغو لينلا داو ،صسيدلا رجح ،ءاقرزلا ةكربلا ،لورسصلا

فتاه994 زجحو ،ةلادعلا فرط نم مهنع ثوحبم نيسصخسش مهنم صصخسش02فيقوت متيل، ةيمارجإا لامعأا يف

عم ةدلقم ةمسش صسيك005، جلاعملا فيكلا نم ةيمكو صسولهم صصرق06 زجح ىلا  ةفاسضا،ةيمقر ةحول51و لاقن

ةيداملا تايناكمإ’ا لماك ريخسست مت ثيح ، نيحÓفلا دحأ’ قورسسم رارج عاجرتسساو ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا زجح

نمأ’ا لئاسصف ،تاقرطلا نمأا تادحو ، ةيميلقإا تادحو ماحقإا لÓخ نم كلذو ةمهادملا  ةيلمع يف ةيرسشبلاو

ةروطتملا ةينقتلا لئاسسولا فلتخم ىلإا ةفاسضإ’اب ةديدجلا تادحولا ةكراسشمبو ةينقتونيسس جاوفأا،iss لخدتلاو

مهيف هبتسشملا دسض ةيئاسضق تافلم زاجنا مت نيا ،نيمرجملا ىلع قانخلا قييسضت لجأا نم ةيحورملاب ميعدتلاو

يف ةحنج02 عفر نم ةبانعب ينطولا كردلا  حلاسصم تنكمت ىرخا ةهج نم ،ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مهميدقتو

ةطرسشلا لاجم يف ةفلاخم83و ةحنج641 ،ةيداسصتق’ا ةطرسشلا لاجم يف ةحنج03 ، ةيئاسضقلا ةطرسشلا لاجم

داسصرملاب  نوكتسس اهنا دكؤوت ةبانعب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا تادحو نأا ىلا  ةراسش’ا ردجتو ،ةسصاخلا

ميلقإا لماك ربع ةنيكسسلا و نمأ’اب روعسشلا ريفوتو هتاكلتمم ةمÓسسو نطاوملا نمأاب صساسسملا هنأاسش نم ام لك دسض

ةسشيعوب زوزام.صصاسصتخ’ا



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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