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ةرهاظتلا يف كراشت ةلود22
مقففا عم ريبك لعافتو ةيئامنيسلا

ناـــجرهم
مـــــليفلا
يلزــنملا
يسضارتفلا

امليف65 لبقتسسي
01 صص علاط

 ةيئانثتسا ةيئاقو تاءارجإ ذاختا مـت اميف
ةيمومعلا ةحصلا ىلع ظافحلل

9463 ىلإا عفتري نيباسصملا يلامجإا ^
ةدـــــيدج ةباسصإا231 ليجسست دعب

ءاـــــفسش ةــــلاح39 و تاـــــيفو5 ^
ةـــــعاسس42 لÓـــــخ ةدـــــيدج

 ةقولل ةيئاهنلا تارارقلا راظتنا يف

ةدوــع طورسش هذــه
طاسشنلل  ةرجألا تارايسس

تÓحمل تهجتا ةبانع تÓئاع
 لافطألا سسبÓمو يناوألا عيب

رسضخلا راعسسأا عجارت
جد52ـب اــــطاطبلاو
ةلمجلا قوسس يف غلكلل

7 صص علاط

لمعي اذكه
ناوــــــعأا
كراـــمجلا

ءاـــــنيمب
 ةـــــبانع

نــــمز يف
اـــنوروكلا

âaS rehkA
يرئازجلا قرششلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

ةعاسس رخآا

7 صص علاط

نم نيلفط يتثج لاشتنا
ةنتابب يقسلل يئام ضوح

71 و61 رمعلا نم ناغلبي نÓفط سسما لاوز يقل
سصاخ يئام سضوح لخاد اقرغ امهفتح ،ةنشس
ةعباتلا ورزل ةيدلبب نقزرم ةتششمب اذهو ،يقشسلاب
ةيريدمل مÓعلا ةيلخ بشسحو ،ةنتاب ةيلول
ناحبشسي اناك نيلفطلا ناف ةنتابب ةيندملا ةيامحلا

،راتما40 هقمع حوارتي يذلا يئاملا سضوحلاب
ىلا امهليوحتو نيتيحشضلا يتثج لاششتنا مت ثيح

يف ،رشساج نيع ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم
يف اقيقحت ينطولا كردلا حلاشصم هيف تحتف تقو
.هذه ةميللا ةثداحلا

ح ناششوشش ^

2 صص علاط

لمعلل ةدوعلل يلاولا رارق نورظتني ةبانعب ةرجقا تارايس باحصأ

6-3 صص علاط

بوبح رارغ ىلع ةعونتم ليشصاحم جاتنإل
ةيتيزلا روذبلا نم عاونأاو يركشسلا رجنبلا

سصــــــــيسصخت
راتكه فلأا052

ةيلبجلا يسضارألا نم
ىلع ةيوارحسصلاو
تايلو7 ىوتسسم

2 صص علاط

ةيرئازجلا ةعماجلا روتيشش بلاط اميف
ينطولا داشصتقإلا ميعدتب

وـــعدي دارـــج
ينطولا سسلجملا

بعلل يملعلا ثحبلل
لاـــعفلا رودـــلا

راجتلا داحتا ماع نيمأا عامتجا بقع
قيزر ريزولاب

ةداـــفتسسا وـــحن
نـــم راـــجتلا
نع تاسضيوعت

يتلا رارـــسضألا
مـــهب تـــقحل

3 صص علاط

3 صص علاط



يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاصس رخآآ
Akher Saâ

2G’CQH©ÉA 92GCaôjπ 0202Gd©óO3795ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

ىلإأ تاباسصإلأ ددع عفتريل ،انوروك ءابوب ةديدج ةباسصإأ231 ليجسست نع تايفسشتسسملأ حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ةرأزو سسمأأ تنلعأأ
ءافسش ةلاح39 ىلإأ ةفاسضإأ ةلاح734 ىلإأ تايفولأ ددع كلذب عفتريل ،ةديدج تايفو50 ليجسست ةرأزولأ تنلعأأ و .ةلاح9463

 .ةلاح1561 ىلإأ ءافسشلأ تلاح ددع يلامجأ نوكيل ،ةديدج

اهجأرخإاب ةينيدلأ نوؤوسشلأ ةرأزو تسصوأأ اميف

اهيقحتسسمل ةرسشابم

ماعلآ آذهل رطفلآ ةاكز ةميق رانيد021
أذهل رطفلأ ةاكز فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوضشلأ ةرأزو تددح

بلاغ نم غلك2 يأأ عاضص ةميق يهو ،رانيد021 ـب ماعلأ

ىلإأ ،صسمأأ اهل نايب يف ةيضصولأ ةرأزولأ تعدو.دÓبلأ توق

رظنلاب ،اهيقحتضسمل ةرضشابم اهحنمو ةاكزلأ جأرخإاب لفكتلأ

لك يف اهحتف قيلعت ببضسب دجاضسملأ يف اهعمج رذعتل

عمج ةيلآأ ىلأ ةدوعلأ ةرورضض ىلع ةدكؤوم ,نطولأ عوبر

ركذو.«انوروك» ةحئاج لأوز دعب دجاضسملأ يف رطفلأ ةاكز

م˘ل˘ضسم ل˘ك ى˘ل˘ع بج˘ت ر˘ط˘ف˘لأ ةا˘كز نأا˘ب ،ه˘تأذ رد˘˘ضصم˘˘لأ

ام كلمي ناك نإأ ،أريقف وأأ اينغ ،أريبك وأأ أريغضص ،ةملضسمو

لك نعو هضسفن نع فلكملأ هجرخي هموي توق نع ديزي

ةرورضض ىلع ةرأزولأ تدكأأو أذه.هتلافك هيلع بجت نم

لأوز دعب دجاضسملأ يف رطفلأ ةاكز عمج ةيلآأ ىلأ ةدوعلأ

فاقوألأو ة˘ي˘ن˘يد˘لأ نوؤو˘ضشلأ ر˘يزو نا˘كو.ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج

مضض عامتجأ ىلع ةرأزولأ رقمب فرضشأأ دق يدهملب فضسوي

صضعب اهتجمرب يتلأ تاطاضشنلأ ةعباتم لجأأ نم تأراطلأ

نوؤوضشلأ ةرأزو تحضضوأأو.ناضضمر رهضش لÓخ تايريدملأ

ةيريدم صصخت ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأ هذ˘ه نأا˘ب ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘ن˘يد˘لأ

نيوكتلأ ةيريد˘مو ،ي˘نآأر˘ق˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو ي˘ن˘يد˘لأ ه˘ي˘جو˘ت˘لأ

راضشأأو.ةيمÓضسإلأ ةفاقثلأ ةيريد˘مو ،ىو˘ت˘ضسم˘لأ ن˘ي˘ضسح˘تو

عامتجÓل أدأدتمأ دعي عامتجلأ أذه نأأ ىلإأ هتأذ ردضصملأ

جمانرب دأدعإل صصضصخ يذلأو ،ليرفأ51 موي هضسأأرت يذلأ

يذلأ يحضصلأ رجحلأ فورظو ىضشامتي امب ناضضمر رهضش

عقوم˘لأ لÓ˘خ ن˘م هذ˘ي˘ف˘ن˘ت نو˘كي يذ˘لأو ،دÓ˘ب˘لأ ه˘ضشي˘ع˘ت

أذكو يعامتجلأ لضصأوتلأ عقأومو ةرأزولل ينورتكلإلأ

.ةثيدحلأ لاضصتلأ لئاضسو مأدختضسأ

S°∏«º.±

بوبح رأرغ ىلع ةعونتم ليسصاحم جاتنإل

ةيتيزلأ روذبلأ نم عأونأأو يركسسلأ رجنبلأ

راتكه فلأآ052 صصيصصخت

ةيوآرحصصلآو ةيلبجلآ يصضآرأ’آ نم

تاي’و7 ىوتصسم ىلع
ة˘يوأر˘ح˘ضصلأ ة˘حÓ˘ف˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ بد˘ت˘ن˘م˘لأ ر˘يزو˘لأ د˘كأأ

اهب صصخ تاحيرضصت يف صسمأأأأ تاحضش دأؤوف ،ةيلبجلأو

صسوريف ةحئاج نأأ ةيضسنرفلاب ةقطانلأ ةثلاثلأ ةيعأذإلأ ةانقلأ

رئأزجلأ نيومت ماظنل يلك ليطعت يف تببضست ، انوروك

ركضسلأو بوبحلأ لثم ، ةنيعم ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘ضسإأ ل˘ي˘ضصا˘ح˘م˘ب

تويز جاتنإأ يف ة˘مد˘خ˘ت˘ضسم˘لأ ىر˘خألأ ة˘ي˘ت˘يز˘لأ روذ˘ب˘لأو

لق˘ن˘لأ ة˘ط˘ضشنأل ما˘ت˘لأ ه˘ب˘ضش د˘ي˘م˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن ، ما˘ع˘ط˘لأ

ة˘حÓ˘ف˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ بد˘ت˘ن˘م˘لأ ر˘يزو˘لأ ف˘˘ضشكو.ي˘˘لود˘˘لأ

ع˘ضضو˘لأ أذ˘ه نأأ ، تا˘ح˘ضش دأؤو˘ف ،ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لأو ة˘يوأر˘˘ح˘˘ضصلأ

مأدعنأ نم ةلاح يف دÓبلأ عضضي نأأ ىلع رداقلأ ،يئانثتضسلأ

امل ريضضحتلأ ىلإأ ةموكحلأ عفد ، «يلكلأ» يئأذغلأ نمألأ

يف ريكفتلأ يف ليجعتلأ لÓخ نم ، «91ديفوكلأ» دعب

دافأأو.اًيلحم تاجوتنملأ نم فانضصألأ هذه ريوطت ةرورضض

ىلع ةرداق  ة˘يوأر˘ح˘ضصلأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ نأأ ،بد˘ت˘ن˘م˘لأ ر˘يزو˘لأ

تاجوتنملأ ن˘م عأو˘نألأ هذ˘ه ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘م˘ك ر˘يو˘ط˘ت

اهلÓغتضسأ نكمي صضأرأأ ىلع اهرفوت لضضفب ، ةيعأرزلأ

ريزولأ راضشأأو. ةريبك ةيئام درأوم دوجو نع Óضضف ، اعيرضس

يلأوح ديدحت نم تنكم يتلأ تاضسأردلأ نأأ ىلإأ بذتنملأ

لعفلاب اهديدحت مت دق يضضأرألأ نم راتكه000.052

اهب تاحاضسم صصيضصخت متو ، تايلو عبضس ىوتضسم ىلع

بوبحلأ ،اهني˘ب ن˘م ،ة˘عو˘ن˘ت˘م ل˘ي˘ضصا˘ح˘م جا˘ت˘نإأ ر˘يو˘ط˘ت˘ل

لو˘ف ل˘ث˘م ، ة˘ي˘ت˘يز˘لأ روذ˘ب˘لأ عأو˘نأأ و ير˘كضسلأ ر˘ج˘ن˘ب˘˘لأو

ل˘جأأ ن˘مو.ي˘˘نأدو˘˘ضسلأ لو˘˘ف˘˘لأو تف˘˘ل˘˘لأ روذ˘˘بو ا˘˘يو˘˘ضصلأ

نم عأونألأ هذهل ةضصضصخملأ تاحاضسملأ هذه لÓغتضسأ

دكأأ ،نابلألأ ةيضشام ةيبرت يف اًضضيأأو ، ةيعأرزلأ تاجوتنملأ

ةيلبجلأو ةيوأرحضصلأ ةحÓفلاب فلكملأ بدتنملأ ريزولأ

تافضصأوملأ نأأ أدكؤوم ةريبك عرأزم نم نوكتتضس اهنأأ

لبق نم لعفلاب اهعضضو مت دق نيرمثتضسملل ةضصضصخملأ

لوضصولأ يف رثكأأ ةيلاعف نامضض لجأأ نم ةيضصولأ ةرأزولأ

نم عونلأ أذه ريو˘ط˘ت˘ل Ó˘ب˘ق˘ت˘ضسم ةو˘جر˘م˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ ى˘لإأ

.Óبقتضسم أريثك اهيلع لوعي يتلأ ةحÓفلأ

S°∏«º.±

¯  S°∏«º.±

ىفضشت˘ضسم ا˘ضصخ˘ضش11 رداغو
ر˘كضسع˘م ة˘ن˘يد˘م˘ل «د˘لا˘خ د˘ع˘ضسي»
ن˘م م˘ه˘ئا˘ف˘ضش د˘ع˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لأ صسمأ
د˘˘ج˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف

ةيريدمل نايب بضسح،(91-ديفوك)
.ة˘˘يلو˘˘ل˘˘˘ل نا˘˘˘كضسلأ و ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلأ

ليلاحت نأأ ردضصملأ تأذ حضضوأأو
ءلؤوه ءافضش تدكأأ روتضساب دهعم
انورو˘ك صسور˘ي˘ف ن˘م صصا˘خ˘ضشألأ
ةردا˘˘غ˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘ضسلأ م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
نايبلأ صسفن بضسحو .ىفضشتضسملأ
ليلاحتلأ جئاتن رودضص رظتني هنإاف
يتلأو روتضساب دهعم نم ةيربخملأ
صصا˘خ˘ضشألأ ن˘م ر˘خأأ دد˘ع صصخ˘˘ت
لو صضرملأ نم مهئافضش مت نيذلأ
لإأ ىفضشتضسملأ مه˘تردا˘غ˘م ن˘كم˘ي
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن رود˘˘ضص د˘˘ع˘˘ب
نلعأأ ةأزأوملاب .دهعملل ةيربخملأ

حÓضصإأ و ناكضسلأ و ةحضصلأ ريزو
نب نامحرلأ دب˘ع ،تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لأ
زكر˘م ءا˘ضشنإأ ن˘ع ،را˘ضشب˘ب ،د˘يزو˘ب

اب˘ير˘ق (91-ديفو˘ك) ن˘ع ف˘ضشكل˘ل
صشما˘ه ى˘ل˘˘عو .ة˘˘يلو˘˘لأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ز˘˘كر˘˘م ى˘˘˘لإأ ه˘˘˘ترا˘˘˘يز
ىلع علطأ ثيح راضشبب ناطرضسلأ

ح˘لا˘ضصم˘لأو ل˘كا˘ي˘ه˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ضصضصخ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ
ريزولأ لاق ،ةيناطرضسلأ صضأرمألاب
نم يرضشبو ينقت معدبو موقنضس»

ءاضشنإاب رئأز˘ج˘لأ -رو˘ت˘ضسا˘ب د˘ه˘ع˘م
صسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع ف˘˘ضشكل˘˘ل ز˘˘˘كر˘˘˘م

(91-ديفو˘ك) د˘ج˘ت˘ضسم˘لأ ا˘نورو˘ك
فد˘˘˘ه˘˘˘ب كلذ و ،را˘˘˘ضشب ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ب
لوكوتوربب لثمأأ لكضشب لفكتلأ
ن˘˘م .«ءا˘˘بو˘˘لأ أذ˘˘ه ن˘˘˘ع ف˘˘˘ضشكلأ

دهعمل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ د˘كأأ ،ه˘ت˘ه˘ج
يزوف روتكدلأ ،رئأزج˘لأ رو˘ت˘ضسا˘ب
عم ةحضصلأ ريزو ءاقل ءانثأأ ،رأرد
و ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ و ي˘ب˘ط˘لأ كل˘ضسلأ

ي˘ند˘˘م˘˘لأ ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م

نع فضشكلأ زكرم نأأ ،نييلحملأ

دوز˘˘ي˘˘˘ضس د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ (91-ديفوك)
زأرميلوبلأ لعافت تايجو˘لو˘ن˘كت˘ب
وأأ (رأأ.ي˘˘˘ضس.ي˘˘˘ب) ي˘˘˘ل˘˘˘ضسل˘˘˘ضست˘˘˘لأ
صصضصخ˘˘ي˘˘ضس و «ي˘˘˘ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ»
ىدل صسوريف نع ةعرضسب فضشكلل
امك ،مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لأ صصا˘خ˘ضشألأ
ي˘ي˘ن˘ه˘م تا˘ي˘جا˘ح˘ل بي˘ج˘ت˘ضسي˘ضس
أذ˘ه لÓ˘خو .نا˘˘كضسلأ و ة˘˘ح˘˘ضصلأ
مل دلبلأ نأأ ديزوب نب دكأأ ،ءاقللأ
صسور˘ي˘ف بب˘ضسب ة˘ثرا˘˘كلأ د˘˘ه˘˘ضشي

مويل ءاملعلأ هعقوت امك انوروك

تأرضشعب ةورذ ليجضستب ليرفأأ51
ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ نأا˘˘˘˘م˘˘˘˘طو .ى˘˘˘˘تو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
مظنم˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه˘ب ن˘ير˘ضضا˘ح˘لأ
نأأ را˘˘˘ضشب˘˘˘˘ب «زور˘˘˘˘ق» قد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب
تب˘˘ث˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خألأ تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ضصحإلأ
،ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ را˘ضشت˘نل «أرأر˘ق˘˘ت˘˘ضسأ»
يتلأ ةحفاكملأ ريبأدت نأأ احضضوم
مأزت˘لأ أذ˘كو ة˘مو˘كح˘لأ ا˘ه˘تر˘ضشا˘ب
رجحلأو ةياقولأ ريبأدتب نينطأوملأ
.«ةديج جئاتن أوطعأأ دق يحضصلأ

ةديدج ةباسصإأ231 ليجسست دعب9463 ىلإأ عفتري انوروكب نيباسصملأ يلامجإأ

ةعاصس42 لÓخ ةديدج ءافصش ةلاح39و تايفو5
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ةيقرتل ةينطولأ ةئيهلأ صسيئر دكأأ
يملعلأ ثحب˘لأ ر˘يو˘ط˘تو ة˘ح˘ضصلأ
رأر˘ق˘لأ نأأ «ي˘طا˘ي˘خ ى˘˘ف˘˘ط˘˘ضصم»
ديدم˘ت˘ب ة˘مو˘كح˘لأ ه˘تذ˘خ˘تأ يذ˘لأ
ةيا˘غ ى˘لإأ ي˘ح˘ضصلأ ر˘ج˘ح˘لأ ةر˘ت˘ف

ربتعي ،لبقملأ يام رهضش نم41ـلأ
ةضصاخ ايرور˘ضضو ا˘ي˘ق˘ط˘ن˘م أرأر˘ق
نورذح˘ي م˘لا˘ع˘لأ ي˘ف ءا˘ب˘طألأ نأأو
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ل ة˘ي˘نا˘ث ة˘جو˘م ن˘م
ةدوع رأرق تقولأ صسفن يف أرربم
ببضسب ةيراج˘ت˘لأ ة˘ط˘ضشنألأ صضع˘ب

.ي˘مو˘ي˘لأ ل˘خد˘لأ با˘˘ح˘˘ضصأأ ر˘˘ثأا˘˘ت
تاحيرضصت ي˘ف ي˘طا˘ي˘خ ح˘ضضوأأو
رأرق نأأ صسمأأ اهب ىلدأأ ةيفحضص
ةياغ ىلأ يحضصلأ رجحلأ ديدمت
ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ يا˘˘م ر˘˘ه˘˘ضش ف˘˘ضصت˘˘ن˘˘م
ع˘م ة˘ضصا˘خ يرور˘ضضو ي˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
ما˘يألأ لÓ˘خ ةو˘ق˘ب طا˘ضشن˘لأ ةدو˘ع
يذلأ رمألأ ناضضمر رهضشل ىلوألأ
ديزملأ ذخأأ هيأأر بضسح بجوتضسي
يف مأزتللأو رذحلأو ةطيحلأ نم
يف ،ةياقولأ تأءأرجإاب تقولأ صسفن

ةيناكمأ نأاضشب ءابطألأ ريذحت لظ
صسور˘ي˘ف ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ة˘جو˘م دو˘˘جو

ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لأ صسي˘˘ئر ع˘˘فأدو .ا˘˘نورو˘˘ك
ريوطتو ةحضصلأ ةيقرت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
رأر˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ ثح˘˘˘ب˘˘˘لأ
ةدوعب حامضسلاب يضضاقلأ ةموكحلأ
،ايجيردت ةيراجتلأ ةطضشنألأ صضعب
اهتعفد تأرضشؤوم ةدع كانه«: Óئاق

نم ،«تأرأر˘ق˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م ذا˘خ˘تل
يمويلأ لخدلأ باحضصأأ رثأات اهنيب
ر˘ج˘ح˘لأ رأر˘ق˘ب ةر˘ح˘˘لأ لا˘˘م˘˘عألأو
لد˘ع˘م نأأ ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإأ ،ي˘˘ح˘˘ضصلأ
صسف˘نو صضا˘ف˘خ˘نأ ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘فو˘˘لأ
ةباضصلأ تلاحل ةبضسنلاب ءيضشلأ

،ثدحتملأ دكأأ نيح يف .ءافضشلأو

ل˘ئا˘ضسو ى˘ل˘ع يرور˘ضضلأ ن˘م ه˘نأأ
تÓ˘م˘ح ن˘˘م ف˘˘ث˘˘كت نأأ مÓ˘˘علأ
يعولأ ىوتضسم عفر˘ل صسي˘ضسح˘ت˘لأ
يف نحنو ةضصاخ نينطأوملأ ىدل
ماحدزلأ رثكي نيأأ ناضضمر رهضش
أدكؤوم ،نينطأوملأ نيب لضصأوتلأو
يحضصلأ رجحلأ عفر لاح يف هنأأ
عوبتم نوكي نأ بجوتضسي رمألاف
رأرغ ىلع ةمراضص رثكأأ تأءأرجإاب
مأرتحأو ةما˘م˘كلأ ءأد˘ترأ ة˘يرا˘ب˘جأ

ى˘ل˘ع ة˘موأد˘م˘لأو نا˘مألأ ة˘فا˘˘ضسم
ل˘كضشب تا˘م˘ق˘ع˘م˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسأ
.يرابجأ
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ينطو˘لأ ن˘ما˘ضضت˘لأ ةر˘يزو تد˘كأأ
تعضضو ةرأزولأ نأأ ،وكيرك رثوك
ءوضس ةلا˘ح يأأ ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لٱأ

ق˘˘ح ي˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘هإأ وأأ ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘م
أذ˘ه ءا˘ج .ن˘ي˘ن˘ضسم˘˘لأ صصا˘˘خ˘˘ضشألأ

ىلع ةرأزو˘لأ ه˘ت˘م˘ظ˘ن ءا˘ق˘ل لÓ˘خ
ن˘˘ي˘˘ن˘˘ضسم˘˘لأ صصا˘˘خ˘˘˘ضشألأ فر˘˘˘ضش
ي˘ن˘طو˘لأ مو˘ي˘لأ ءا˘ي˘حأ ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘˘ب

ليرفأأ72 ـل فداضصملأ نينضسملل
ن˘م دد˘ع هر˘ضضحو ،ة˘ن˘ضس ل˘ك ن˘˘م
هذه نأأ ةريزولأ تفاضضأأو .ءأرزولأ
مت قيب˘ط˘ت ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘ه ة˘ي˘لآلأ
ينورتكلإلأ عقوملأ ىلع هقÓطأ
ةعباتم و دضصر ىلأ يمري ،ةرأزولل

قح ي˘ف ة˘ئ˘ي˘ضسلأ تا˘فر˘ضصت˘لأ ل˘ك

ل˘ك ة˘برا˘ح˘مو ،ن˘ي˘˘ن˘˘ضسم˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ف
ةلماعملأ ءوضس وأأ يلختلأ لاكضشأأ
امك.ةئفلأ هذه اهل صضرعتت دق يتلأ
ذاختأ ىلإأ كلذك قيبطتلأ فدهي
بي˘˘تأر˘˘ت˘˘لأو ة˘˘مزÓ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ
ة˘يا˘م˘ح˘لأ لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ب˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
نا˘م˘ضضب ح˘م˘ضستو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
نم ةحيرضشلأ هذهب عجانلأ لفكتلأ
مت هنأأ ،ةريزولأ تدافأأو .عمتجملأ
ن˘م ة˘ح˘ضصلأ ةرأزو ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لأ
تأءأر˘˘˘جإلأ ة˘˘˘فا˘˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تإأ ل˘˘˘جأأ
ظافحلل ةيبطلأ ريبأدتلأو ةيئاقولأ

.نينضسملأ صصاخضشألأ ةحضص ىلع
تف˘˘ضشك ،ل˘˘ضصت˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘ضس ي˘˘˘فو
˘˘˘مأر˘˘˘بأ عور˘˘˘ضشم ن˘˘˘ع ةر˘˘˘يزو˘˘˘˘لأ
تاعاطق ةدع عم اقحل تايقافتأ

،ةحايضسلأ عاطق رأرغ ىلع ،ةيرأزو

ةدافتضسلأ نينضسم˘لأ ة˘ئ˘ف˘ل ح˘م˘ضست

ام˘ك.تأزا˘ي˘ت˘مأو ر˘ي˘بأد˘ت ةد˘ع ن˘م

ينطولأ نماضضتلأ ةرأزو تذختأ

نوؤوضشلأ ةرأزو عم قيضسنتلاب ءأرجأ

لÓخ نينضسملأ ةق˘فأر˘م˘ل ة˘ي˘ن˘يد˘لأ

نآأر˘ق˘لأ ظ˘ف˘ح ي˘ف نا˘ضضمر ر˘ه˘ضش

لمع˘لأ عا˘ط˘ق م˘ظ˘نو أذ˘ه .م˘ير˘كلأ

يعامتجلأ نامضضلأو ل˘ي˘غ˘ضشت˘لأو

ة˘˘ئ˘˘ف ع˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘ضضت ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح

بأر˘ت˘لأ ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ

ينطولأ مويلأ ةبضسان˘م˘ب ،ي˘ن˘طو˘لأ

ليرفأأ72 ـل فداضصملأ نينضسملل

،ةرأزولل نايب دافأأو .ةنضس لك نم

صسكعت ة˘ي˘ن˘ما˘ضضت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ نأأ

عاطقلأ هيلوي يذلأ غلابلأ مامتهلأ

ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘ضسم˘لأ ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘˘ل˘˘ل

نأأ دعب ،ةضصا˘خ ة˘يا˘عر نو˘جا˘ت˘ح˘ي

ة˘مد˘خ ي˘ف م˘هر˘م˘˘ع ةر˘˘هز أو˘˘ن˘˘فأأ

˘ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ف˘ضشكو .ر˘ئأز˘ج˘˘لأ

د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لأ قود˘˘ن˘˘ضصل˘˘ل

ةلمحلأ هذ˘ه نأأ ،ة˘كو˘ل˘م نا˘م˘ي˘ل˘ضس

ع˘يزو˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ي˘ن˘ما˘˘ضضت˘˘لأ

نم ةعومجمو ةكر˘ح˘ت˘م ي˘ضسأر˘ك

ح˘ضضوأأو .ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تا˘مز˘ل˘ت˘ضسم˘لأ

ىلإأ لضصأوتتضس ةيلمعلأ نأأ ،ةكولم

84 لمضشتو عوبضسألأ ةياهن ةياغ

جرد˘ن˘ت ا˘ه˘نأأ ى˘˘لإأ أر˘˘ي˘˘ضشم ،ة˘˘يلو

ةد˘عا˘ضسم˘لأ ما˘ه˘م را˘طإأ ي˘ف ا˘ضضيأأ

ينطولأ قود˘ن˘ضصل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ريفوت ىلإأ فده˘ت ي˘ت˘لأ ،د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل

ةفضصب نيدعاق˘ت˘م˘ل˘ل ل˘ث˘مأأ ل˘ف˘كت

.ةضصاخ ةفضصب نينضسملأو ةماع

:يطايخ ىفطسصم .. انوروك ءابول ةيناث ةجوم نم رذح

«بئاصصو يقطنم يحصصلآ رجحلآ تآءآرجإآ ديدمتب ةموكحلآ رآرق»

«وكيرك رثوك» نماسضتلأ ةريزو هنع تنلعأأ امبسسح

نينصسملآ صصاخصشأ’آ قح يف ةلماعملآ ءوصس ت’اح نع غيلبتلل ةصصاخ ةيلآآ
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بي˘سصن˘ت˘لا م˘سسار˘˘م تر˘˘ج د˘˘قو
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ر˘˘ق˘˘م˘˘ب
ددع روسضحب يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
تاراطإاو ةموكحلا ءاسضعأا نم
ةبسسانملاب هل ةملك يفو عاطقلا
ضسي˘˘ئر بي˘˘سصن˘˘ت نأا دار˘˘ج د˘˘كأا
ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ضسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ةادأاب  قلعتي رمألا نأل ةدوهسشم
ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ما˘ه
رارقلا عن˘سص ى˘ل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لاو
ددسشو ينطولا داسصتقلا معدو
ضسلجملا نأا ىلع لوألا ريزولا
ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

حبسصي نأا بجي تايجولونكتلاو
ةسسايسسلا ديدحتل ايسساسسأا Óعاف
نم.ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

يلاعلا ميلعتلا ريزو ددسش هتهج
نيدلا ضسمسش ،يملعلا ثحبلاو
ةع˘ما˘ج˘لا رود نأا ى˘ل˘ع رو˘ت˘ي˘سش
ىق˘ب˘ي نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

مولعلا رسشن يف طقف اروسصحم
نع رّبعت نأا بجي لب ،فراعملاو
نم ةدحاو حب˘سصت˘ل ا˘ه˘تا˘حو˘م˘ط
و˘˘م˘˘ن˘˘ل˘˘ل ىر˘˘ب˘˘كلا تا˘˘ما˘˘عد˘˘لا
لا˘قو.دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف يدا˘˘سصت˘˘قلا
اهاقلأا ةملك يف ،روتيسش ريزولا

ضسيئر بي˘سصن˘ت م˘ي˘سسار˘م لÓ˘خ
ثح˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
تحت تايجولونكت˘لاو ي˘م˘ل˘ع˘لا
د˘˘˘ب˘˘˘ع ،لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا فار˘˘˘سشإا

ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لاّ نإا»:دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
دÓبلا يف ةي˘لا˘ح˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا
امو ،ةيلورتبلا ةمزألا ّلظ يف
بي˘هر ضصّ̆ل˘ق˘ت ن˘م ا˘ه˘ن˘ع م˘ج˘˘ن
ذاختا انيلع ضضرف˘ت ،ل˘ي˘خاد˘م˘ل˘ل
رمت ،ةيقابتسسا تاءارجإا

ّ
فييكتب 

امب ،اندÓب يف ثحبلاو ميلعتلا
قيقحت نم ،ةسصاخ ،انل حمسسي
ناديم ي˘ف ي˘م˘ل˘ع ي˘تاذ ءا˘ف˘ت˘كا
يف ةوقب طارخ˘نلاو ،ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا

وح˘ن يو˘قا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘نلا را˘سسم
فاسضأاو.«ة˘ماد˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
يلود˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ّنإا» ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ي˘لا˘ح˘˘لا ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا قا˘˘ي˘˘سسلاو
يّلحتلا مو˘ي˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع نا˘سضر˘ف˘ي

ة˘ي˘م˘ل˘عو ة˘يدا˘سصت˘قا ة˘ّي˘˘ن˘˘طو˘˘ب

ّنإاف ددسصلا اذ˘ه ي˘فو .ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ثحبلاو يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو

ةهجاو˘م ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا

نّيعتي يتلا ةديدع˘لا تاّ̆يد˘ح˘ت˘لا

ريسصقلا ىدملا ىلع اهتهباجم

،«ل˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘لاو ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لاو

ةعماجلا تتبثأا دقل» لسسرتسسيل

ةيحسصلا ةمزألا ءانثأا ،ةيرئازجلا

ةحئاج يف ةلثمتم˘لاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ا˘ه˘ت˘عا˘ط˘ت˘سسا˘ب ه˘ّ̆نأا «91ديفوك»

ّربعملا بلطلل ايئزج ةباجتسسلا

امك.ينطولا ىوتسسملا ىلع هنع

يتلا تايلمعلا ىلإا ريزولا راسشأا

ز˘كار˘مو تا˘ع˘ما˘ج˘لا ا˘ه˘ب تما˘ق
رار˘غ ى˘ل˘ع ،هر˘با˘خ˘م و ثح˘ب˘˘لا

،ة˘˘م˘˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ئاو˘˘سسلا ع˘˘ن˘˘سص
ضسفنتلا ةزهجأا جذامنو ،ةعنقألاو
ز˘كار˘م ح˘˘ت˘˘فو ،ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سصلا
ةرسشع ي˘ف را˘ب˘ت˘خلاو ف˘سشكل˘ل

ىلع ف˘سشا˘ك ل˘ي˘لد˘ل ،تا˘ع˘ما˘ج
اهن˘م ا˘م˘عد ،ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد˘لا هذ˘ه
ةهباجم يف ةلوذب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘ل˘ل
دد˘سش ا˘م˘ك.كا˘ت˘˘ف˘˘لا ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
نأا ،رو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سش ن˘˘˘يد˘˘˘لا ضسم˘˘˘سش
اذإا ،نورداق نييرئازجلا نيثحابلا

ري˘فو˘تو م˘ه˘ب ما˘م˘م˘ت˘هلا م˘ت ا˘م
ضسفانتلا ىلع ،مئÓملا طيحملا
يف مهئارظن عم ّ،ةدقع ّةيأا نودب
ّنإا» Óئاق ،ةيب˘ن˘جألا تا˘ع˘ما˘ج˘لا
يف ،ةّوعدم ةّيرئازجلا ةعماجلا

تلّو˘ح˘ت˘لا ه˘ي˘ف ير˘˘ج˘˘ت م˘˘لا˘˘ع
نأا ىلإا ،اّدج ةع˘ير˘سس تا˘عا˘ق˘يإا˘ب
ّد˘ع˘ت˘سست نأاو ،ثاد˘حألا ق˘ب˘ت˘سست
نوكي دق ةديدج ثادحأا روهظل

ا˘ن˘ّنأا كلذ ،اّ̆سضف ا˘ه˘سضع˘ب ع˘با˘˘ط
دعب ام م˘لا˘ع˘لاّ نأا ا˘ع˘ي˘م˘ج كرد˘ن

نو˘˘كي ن˘˘ل «91ديفوك» ةح˘ئا˘ج
امك.«قباسسلا يف هيلع ناك امك
،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو د˘ه˘ع˘˘ت
هللا دب˘ع يد˘ي˘سس ع˘قو˘م ل˘ع˘ج˘ب
نّكمتت ،ثحبلاو ميلعتللً ءاسضف
زار˘بإا ن˘˘م دÓ˘˘ب˘˘لا ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن ه˘˘ي˘˘ف

زّزعي ا˘م˘ب ،ا˘ه˘ب˘هاو˘مو ا˘ه˘تا˘قا˘ط
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘نا˘˘كم
.يملعلا

¯ S°ÉQI.T¢

ي˘ن˘طو˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ضسي˘˘ئر لا˘˘ق

ن˘يو˘كت˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل

ر˘˘ي˘˘سصم نا ،«ير˘˘˘يزد قدا˘˘˘سص»

نو˘˘هر˘˘م ة˘˘ي˘˘˘سسارد˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا

يف يحسصلا عسضولا تاروطتب

تارارقلا لك نأا دافأاو ،رئازجلا

نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘ف ذ˘خ˘ت˘ت˘سس ي˘ت˘˘لا

ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م

بعسصلا نم هنأا ادكؤوم ،يئابولا

د˘˘عا˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ةدو˘˘ع

ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘ي˘سسارد˘لا

.انوروك ضسوريف يسشفت لظ يف
تاذ حر˘ت˘قا قا˘ي˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
اف˘ي˘سض ه˘لوز˘ن ىد˘ل ثد˘ح˘ت˘م˘لا

، ى˘لوألا ة˘ي˘عاذلا ةا˘ن˘ق˘لا ى˘ل˘ع
ن˘ي˘˘ل˘˘سصف˘˘لا لد˘˘ع˘˘م با˘˘سست˘˘حا

ةنسسلا ذاقنإاو ذيمÓ˘ت˘لا لا˘ق˘ت˘نل
ىلا ءوجللا ادعبتسسم ،ةيسساردلا

07 ميدقت دعب ءاسضيبلا ةنسسلا
.يسساردلا جمانربلا نم ةئاملاب
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كما ى˘˘لا ير˘˘يزد را˘˘سشأاو
لد˘ع˘م با˘سست˘حا ى˘لا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا
لاقتنلا لدعم ضضفخو  ذاقنلا

نم5.4 ىلا يئادتبÓل ةبسسنلاب

ةبسسنلاب نيرسشع نم9 و ةرسشع
ءاغلإا حر˘ت˘قا ا˘م˘ك ،ط˘سسو˘ت˘م˘ل˘ل
ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘تدا˘˘ه˘˘سش
ة˘بو˘ع˘سصل ار˘ظ˘ن ط˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو
ءارج ةسسردملل ذيمÓتلا ةدوع

حرتقا ام˘ك،91ديفوك راسشت˘نا
ةدا˘˘ه˘˘سش تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما ل˘˘ي˘˘جأا˘˘˘ت
ربمتبسس ره˘سش ى˘لإا ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
نم ذيمÓتلا نمكتي ىتح مداقلا
نأا ىلإا اري˘سشم ،ا˘ه˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا

ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘حار˘ت˘قلا ل˘˘ك
حلاسص يف بسصت ةيبرتلا ةرازول
بقع هنأا يريزد ىريو.ذيملتلا

ر˘ج˘ح˘˘ل˘˘ل تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا د˘˘يد˘˘م˘˘ت

و˘يا˘م ن˘م41 ى˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا

ن˘˘م نو˘˘كي ه˘˘˘نإا˘˘˘ف ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

ىلا ذيمÓتلا ةدوع ليحتسسملا

51 دع˘ب نا م˘كح˘ب ،ة˘سسرد˘م˘لا

يسساردلا مسسوملا  نوكي يام

،ة˘يدا˘ع˘لا ما˘يألا ي˘ف ى˘ه˘ت˘نا د˘˘ق

ن˘سسح˘˘ت لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م

ى˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةدو˘عو ع˘سضو˘لا

د˘ي˘ق˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘بل م˘˘ه˘˘سسراد˘˘م

ة˘مÓ˘سسلاو ة˘ح˘سصلا طور˘سشلا˘ب

.انوروك ضسوريف نم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
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يملعلا ثحبلل ينطولا سسلجملل اسسيئر «ةيلدابع رهاطلا دمحم» روسسيفوربلا ءاثلثلا سسمأا دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا  بسصن
 .يعماجلاو يملعلا ثحبلل ةينطولا ةيسسايسسلا ديدحت يف لعاف ارود سسلجملا اذه بعلي نا ةرورسض ىلع اددسشم تايجولونكتلاو

ينطولا داسصتقإلا ميعدتب ةيرئازجلا ةعماجلا روتيسش بلاط اميف

لاعفلا رودلا بعلل يملعلا ثحبلل ينطولا سسلجملا وعدي دارج
 ةلولل ةيئاهنلا تارارقلا راظتنا يف

طاسشنلل  ةرجألا تارايسس ةدوع طورسش هذه
لقنلا ةرجألا تارايسس باحسصأا ةدوع طورسش ةراجتلا ةرازو تددح

ةدع عسضو اذكو لمعلل يدرفلا لقنلاب فرعي امك وأا يرسضحلا

هعقو يذلا رارقلا بسسح ةقÓحلا تÓحم لخاد ةيئاقو تاءارجإا

يذلاو هنم ةخسسن ىلع ةعاسس رخآا تلسصحت ةرازولل ماعلا نيمألا

طورسش ديدحت لبق نيرارقلا ىلع ىلوألا ةرازولا ظفحت دعب ءاج

ىلع ةسصتخملا ةيمومعلا تائيهلا حلاسصم لبق نم ةيحسصلا لمعلا

ءاط˘عإا ي˘ف ر˘ي˘خألاو لوألا رار˘ق˘لا م˘ه˘ل دو˘ع˘ي ن˘يذ˘لا ةلو˘لا ا˘ه˘سسأار

حلاسصملا يقاب فرط نم طورسشلا ديدحت دعب رسضخألا ءوسضلا

مت هنإاف ةعاسس رخآا ةديرج هيلع زوحت يذلا رارقلا ضصن بسسحو

ةدوع رارقل ةموكحلا ذاختإا لظ يف ةيئاقو تاءارجإا ةدع عسضو

ضسوريف يسشفت لظ يف ةقÓحلا تÓحم حتفو ةرجألا تارايسس

نونوكيسس نيذلا ةرجألا يقئاسسل ةبسسنلاب ةسصاخ91 ديفوك انوروك

عسضو ةرورسض عم لمعلا تاعاسس لاوط تامامكلا عسضوب نيمزلم

ميقعتلا ةرورسض ليفاجلا ةدام يلع يوتحي لئاسسب دوقنلا ميقعت وأا

عم رثكألا ىلع نينوبز لاسصيإاو لقنب مازتلإلا عم ةرايسسلا مئادلا

ايرابجإا ةرايسسلا لخاد ميقعتلا داوم ريفوت امهنيب دعابتلا ةرورسض

لمع˘لا ن˘ع ف˘ي˘قو˘ت˘لا ى˘ت˘حو ة˘لءا˘سسم˘ل˘ل ضضر˘ع˘ت˘ي ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘كو

يتلا نكامألاو تاحاسسملا ل˘ك ف˘ي˘ظ˘ن˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت ى˘ل˘ع ضصر˘ح˘لاو

ءايسشألا لك جارخإا وأا غارفإاو يرود لكسشب نوبزلا اهسسملي نأا نكمي

قئاسسلا مازتلإا ار˘ي˘خأاو ةرا˘ي˘سسلا ل˘خاد ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘يرور˘سضلا ر˘ي˘غ

ةقÓحلا تÓحمل ةبسسنلاب امأا ةيقاوو ةليوط ضسبÓم وأا بايث ءادتراب

تاءارجإا لÓخ اهب لمعلا بجو طورسش ةدع زاهجلا تاذ ددح دقف

91 ديفوك انوروك ضسوريف لاقتنإا يدافت وأا دحلل تÓحملا حتف

لمعلاو لمعلا تاعاسس لÓخ لحملا باب قÓغإا ةرورسض اهمهأا

لخاد رثكألا ىلع نينوبزب لفكتلاو فتاهلا ربع ديعاوملا ماظنب

نوبزلاو قÓحلا فرط نم يقاولا عانقلا عسضو ةرورسض عم لحملا

اذكو ايموي لحملا ميقعتو فيظنت ىلع ضصرحلا عم ءاوسس دح ىلع

ةسصاخ ةقÓحلا تÓحم نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو لمعلا تاودأا ميقعت

دعب ةرسشابم دحألا موي ذنم نئابزلل اهباوبأا تحتف لاجرلا تانولاسص

ةدوع راظتنا يف رجحلا تاءارجإا فيفختل اهنع نلعأا يتلا تارارقلا

 .ةرجألا تارايسس باحسصأا
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انوروك نم ةياقولا لئاسسو ريفوت ةرورسض ىلع ددسش

مهطاسشن ةلوازمب مهل حومسسملا راجتلل

ذاختإا ىلإا وعدي تايرحلا عئÓط
كارحلا يلقتعم نع جارفإÓل تاءارجإلا
يلقتعم نع جارفإلا تاءارجا ذاختا ىلا تايرحلا عئÓط بزح اعد

فيفختلل ةفاحسصلا ةيرحب ةطبترم مهتب نيسسوبحملا اذكو كارحلا

ناسضمر رهسش لÓح مهتÓئاع اهسشيعت يتلا ةاناعملاو ملألا نع

لاق قايسسلا اذه يفو.هبسسح يحسصلا رجحلا طغسض تحتو ميركلا

نأا ،هعامتجا بقع هل نايب يف ةليكسشتلا تاذل يسسايسسلا بتكملا

تÓ˘ئا˘ع˘لا ها˘ج˘تا  ة˘ي˘با˘ج˘يا ةرا˘سشا نو˘كت ا˘م رد˘ق˘ب ر˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه

مره ىلعأا يف تاطلسسلا مازتلا ديكأات اهنأاسش نم يهف ةررسضتملا

ىلعو  ةيروتسسدلا هقوقحل يرئازج لك ةسسرامم نامسضب ةلودلا

عئÓط ة˘ل˘ي˘كسشت تدد˘سش ر˘خا قا˘ي˘سس ي˘فو.ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘ح ا˘ه˘سسأار

نم ةياقو˘ل˘ل ة˘يرور˘سضلا ل˘ئا˘سسو˘لا ر˘ي˘فو˘ت ةور˘سض ى˘ل˘ع تا˘ير˘ح˘لا

ةلوازمب مهل حومسسملا نييفرحلاو راجتلا لكل انوروك ضسوريف

يذلا قلقلا  ىرخإا ةهج نم ةلجسسم ،ءابولا اسشتنا يدافتل مهطاسشن

ىلا مهتدوع عوسضوم عم مهؤوايلواو  ةبلطلاو ذيمÓتلا هسشيعي

دعابتلا ري˘باد˘ت˘ب مرا˘سصلا ماز˘ت˘للا ى˘لا ا˘عد ا˘م˘ك .ة˘سسارد˘لا د˘عا˘ق˘م

ةي˘ن˘طو˘لا  ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ب ى˘سصو˘م˘لا يد˘سسج˘لا

ل˘ك ع˘م ن˘ما˘سضت˘ل˘ل ة˘سصر˘ف نا˘سضمر ر˘ه˘سش  ل˘ع˘جو ،ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

رجحلا ءابعأا لمحت نم مهنيكمتل ءارقفلاو نيزوعملاو نيجاتحملا

لكو ءابطألا اهب موقي يذلا ةرابجلا دوهجلا ىلع ىنثأاو.يحسصلا

ةيمويلا مهتهداوم يف  ةيندملا ةيامحلا ناعأاو  ةحسصلا يمدختسسم

نيباسصملا ةجلاعمل ةلسصاوت˘م˘لا م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘مو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ل

ضصيخسشتلاو ةياقولا لÓخ نم  هراسشتنا ءاوتحاو يجاتلا ضسوريفلاب

يف رظنلا ةداعإاب قلعتملا بلطملل ةباجتسسلا انسسحتسسم ،ركبملا

قحتسسملا يلاملا ميوقتلا ريبادتو ءابطأÓل ةيندملا ةمدخلا ماظن

رودلا ىلع ىنثأا امك ، اهلمجم يف ةيبطلا كÓسسألا حنمو بتاورل

داتعلا لقن نامسض يف يبعسشلا ينطولا ضشيجلا تاوق هب موقي يذلا

ددسش ىرخا ةهج نم.انوروك نم جÓعلاو ةياقولا تازيهجتو يبطلا

راعسسأا رايهنا عم اميسسل عيرلا داسصتقا نم ضصلختلا ةرورسض ىلع

هتعاطتسساب  ليدب داسصتقا ءانب يف عورسشلا ىلا ايعاد ، لورتبلا

لاقتنلاو ةحايسسلاو ةعارزلاو ةطسسوتملا ةريغسصلا ةعانسصلا ةيقرت

.يوقاطلا
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:دكؤويو  لاقتنإلل يناثلاو لوألا لسصفلا لدعم باسستحإا حرتقي يريزد

«يئابولا قيقحتلا جئاتنب نوهرم ةسساردلا دعاقم ىلإا ذيمÓتلا ةدوع»

¯ hd«ó gô…
ماعلا داحتÓل ماعلا نيمألا حرط
نييرئازجلا نييفرح˘لاو را˘ج˘ت˘ل˘ل

ة˘لأا˘˘سسم ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ى˘˘ل˘˘ع
اوررسضت نيذلا راجتلا ضضيوعت
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا ن˘˘م
ثيح ،انوروك ءابو يسشفت دعب
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لاو م˘هءا˘سصحإا م˘ت˘˘ي˘˘سس
.مه˘سضيو˘ع˘ت˘ل بسسنألا ل˘ي˘ب˘سسلا

نيمألا اهب ثعب ةميلعت يف ءاج
را˘ج˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘تÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

نب بازح نييرئازجلا نييفرحلاو
ءا˘˘سسؤور ى˘˘لإا ضسمأا لوأا ةر˘˘˘ه˘˘˘سش
تا˘يدا˘˘ح˘˘تلاو تا˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

هنأا ةيئلولا بتاكملا يقسسنمو
ي˘˘˘ت˘˘˘لا تاروا˘˘˘سشم˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا»و

تاباقنلا عم ةموكحلا اهمظنت

ةيبلسسلا راثآلاو تايعبت ةسساردل

ىلع انروك ةحئاج اهتفلخ يتلا

ىلعو ةماع ينطولا داسصتقلا

راجتلا ةسصاخ يراجتلا عاطقلا

با˘˘˘ح˘˘˘سصأاو ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘˘فر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو

تايسصوت ةفاسضإلاب ،«تامدخلا

ةراج˘ت˘لا ر˘يزو ع˘م ل˘م˘ع˘لا ءا˘ق˘ل

ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘ثإلا مو˘˘˘ي ق˘˘˘يزر لا˘˘˘م˘˘˘ك

˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ن˘ح˘ن ا˘˘ن˘˘فر˘˘سشي»

نييفرحلاو راجتلل ماعلا داحتÓل

نأا ،ةرهسش نب بازح نييرئازجلا

ر˘ير˘ق˘ت˘ب ا˘ن˘˘تدا˘˘فإا م˘˘كن˘˘م بل˘˘طأا

تا˘طا˘سشن˘لا ن˘م˘سضت˘˘ي ل˘˘سصف˘˘م

تا˘مد˘خ˘لا عا˘ط˘قو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ءابو ببسسب قلغلا نم ةررسضتملا

ل˘كل .ىد˘ح ى˘ل˘˘ع ل˘˘ك ا˘˘نرو˘˘ك

ةيداحتاو ةي˘لارد˘ي˘ف ل˘كو ة˘يلو

ى˘˘ل˘˘ع ضصر˘˘ح˘˘لا ع˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م

بابسسألا ءاسصحإلا يف قيقدتلا

لك بسسح رارسضألا مجح زاربإاو

ميدقت عم ،كلذ ليلعتو طاسشن

تايفيكل ةيعوسضوم تاحارتقا

ن˘ع ضضيو˘ع˘˘ت˘˘لاو ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا

ن˘ي˘مألا بل˘ط ا˘˘م˘˘ك ،«رار˘˘سضألا

ءاسسؤور نم راجتلا داحتل ماعلا

تا˘يدا˘˘ح˘˘تلاو تا˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

ة˘ي˘ئلو˘لا بتا˘كم˘لا ي˘˘ق˘˘سسن˘˘مو

ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت تÓ˘م˘ح˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا

ن˘م ل˘ك ع˘م ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم ة˘˘يرود

،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم

،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا ،ة˘˘طر˘˘سشلا

،ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م ،كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا

ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م بئار˘˘˘سضلا

فدهب كلذو يندملا عمتجملاو

ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘لا ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت»

ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأاو

لوألا ريزولا ةميلع˘ت م˘ه˘ت˘ل˘م˘سش

مارتحلا ىل˘ع م˘ه˘ث˘حو ،ح˘ت˘ف˘لا˘ب

ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ل˘˘ل مرا˘˘سصلا

دعابتلاو ةيح˘سصلا ة˘يزار˘ت˘حلاو

«نا˘مألا ة˘فا˘سسمو ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

نيمألا دكأا يتلا ةميلعتلا لوقت

تايلارديفلا ءاسسؤورل اهماتخ يف

بتاكملا يقسسنمو تايداحتلاو

ىلع درلا ةرورسض ىلع ةيئلولا

لسصفم ريرق˘ت لÓ˘خ ن˘م ه˘ب˘ل˘ط

.ةيلو لك يف ةيعسضولا حسضوي

قيزر ريزولاب راجتلا داحتا ماع نيمأا عامتجا بقع

مهب تقحل يتلا رارسضألا نع تاسضيوعت نم راجتلا ةدافتسسا وحن
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 ةلششنخب ةحشصلل ةيئ’ولا ةيريدملا بشسح

 ةدـــــيدج تاـــــباصصإا5 لــــــيجصست
 انوروكب ةدكؤوم ةباصصإا03 ىلإا مقرلا عفتريل

ةحشصلا ةرازو تنلعأا نأا دعب ،ةدكؤوم ةلاح03 ىلإا ةلششنخ ةي’وب انوروك صسوريفب تاباشصإ’ا ددع نينث’ا صسمأا لوأا موي ءاشسم عفترأا

يتلا ةحشصلا ةيريدم تانايب بشسح ةافو ت’اح3و ةرازولا عقوم بشسح ةافو يتلاح اهنم ،لوأ’ا صسمأا موي ةديدج ت’اح5 ليجشست
 .كوبشسيافلا ةكبششب اهتحفشص ربع رششنت

رهششا9 رمعلا نم غلبي عيشضرب قلعتت

سسوريفب ةباصصإا ةلاح رغصصأا ليجصست
فيطصس ةي’وب انوروك

ةعاقوبب يرماوع ديعسس ىفسشتسسم حلاسصم تلجسس
ة˘با˘سصإا ة˘لا˘ح ر˘غ˘سصأا شسمأا ،ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و لا˘˘م˘˘سش

،رهسشأا9 رمعلا نم غلبي عيسضرل انوروك شسوريفب
ناك عيسضرلا نإاف انلسصحت يتلا تامولعملا بسسحو
جئاتن روهظ دعبو يحسصلا رجحلا تحت هتدلاو ةقفر
ةيبلسسو عيسضرل ةبسسنلاب ةيباجيإا اهنأا نيبت ليلاحتلا
عيسضرلا ناف رداسصملا تاذ بسسحو ،همأ’ ةبسسنلاب

شسوريفلاب مهتباسصإا ديكأات مت هتلئاع نم دارفأا4 هيدل
ةيدلبب همع ةجوزو همعو هتدجو هدجب رمأ’ا قلعتيو
شسوريفب ةباسصإا ةلاح لوأا تلجسس يتلا ،نيسسو ينب

تلجسس مويلاو فيطسس ةي’و ىوتسسم ىلع انوروك
.ةي’ولا ىوتسسم ىلع ةباسصإا ةلاح رغسصأا

ر نميا

ةنشس31 رمعلا نم غلبي

سسوريفب لفط ةباصصإا ليجصست
ةملاقب انوروك

ةحيبسص ،ةملاق ةي’وب ةيحسصلا حلاسصملا  تلجسس
ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘سصا ةد˘˘كؤو˘˘م ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘لا˘˘˘ح ،شسما مو˘˘˘ي

لفطب رمأ’ا قلعتيو،91 ديفوك انوروك شسوريفب

تامولع˘م˘لا بسسحو ،ة˘ن˘سس31  رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي
حارج نب ةيدل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘ي با˘سصم˘لا˘ف ،ةر˘فو˘ت˘م˘لا
ةثÓث اهنم بيسصأا يتلا ةلئاعلا شسفن نمو ،ةملاقب
رجحلا ي˘ف ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق ع˘سضوو ،ا˘ق˘با˘سس شصا˘خ˘سشأا
ىودعلاب هتباسصا ليلاحتلا تبثت نا لبق ،يحسصلا
ىودعلا تلقتنا ثيح ،ةيباجيا جئاتنلا تءاج نا دعب
زكرملا يف ىقلتي يذلا هدلاو قيرط نع نيباسصملل
هتباسصا ءارج جÓعلا ةملاقب لفطلاو مأ’ا يعجرملا
حلاسصملا ترسشا˘ب ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .شسور˘ي˘ف˘لا˘ب ا˘ق˘با˘سس
ةفرعمل يئا˘بو ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب .ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

لاسصتاب اوناك نيذلا شصاخسشأ’ا لك ةيوه ديدحتو
.نيباسصملا عم

نيدلازع.ل

ةيئاقولا تاءارج’ا قيبطت ىدم ىلع فوقولل
انوروك صسوريف نم

ةبقارمو سشيتفت ةنجل دافيإا
ةنتابب ةيندملا ةيامحلا تادحول

ةنجل ةنتاب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا ةيريدم تدافأا
نييئاسصخاو ءابطا ،تاراطا مسضت ةبقارمو ششيتفت
ربع ةرسشتنملا ةيلمعلا اهتادحو عي˘م˘ج˘ل ن˘ي˘ي˘نا˘سسف˘ن
قي˘ب˘ط˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل اذ˘هو ،ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قا
ةهباجم راطا يف تادحولا لخاد ةيئاقولا تاءارج’ا
ايسسفن ناوع’ا نحسش ىلا ةفاسض’اب ،انوروك شسوريف
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ى˘لو’ا فو˘ف˘سصلا م˘ه˘مد˘ق˘ت ة˘ل˘سصاو˘˘م˘˘ل
اسصوسصخ ،راسشتن’ا يف تذخا يتلا هذه ةحئاجلا

ذنم ناديملا اوحواري مل ةيندملا ةيامحلا ناوعا ناو

فلتخمل ميقع˘ت˘لا لا˘م˘عا ن˘ي˘ب،91 ديفوك ي˘سشف˘ت
شصاخسش’ا لقن اذكو ،عراوسشلاو ةيمومعلا قفارملا
فلتخم ىلا مهتبا˘سصا ي˘ف كو˘كسشم˘لاو ن˘ي˘با˘سصم˘لا
نم ديزملا بلطتي يذلا رم’اوهو ،تايفسشتسسملا
تاءارجا قي˘ب˘ط˘ت ىد˘مو م˘ه˘ت˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع شصر˘ح˘لا
بنا˘ج ى˘لا ى˘لو’ا فو˘ف˘سصلا ي˘ف م˘ه˘نو˘ك ة˘يا˘قو˘˘لا
.تايفسشتسسملاب ءابط’ا

ح ناسشوسش

رجحلا تحت بيبطو اشصخشش61 عشضو مت اميف

ةدكيكصسب انروكب ةديدج ةباصصإا ليجصست
هبسشو ماع بيبطو اسصخسش61 عسضو شسمأا راهن مت

مهكاكتح’ يزارتحإ’ا يحسصلا رجحلا تحت يبط
تنلعأا يذلا تقولا يف ،ةدكيكسسب ةهوبسشم ةلاحب
ةي’وب ةديدج ةلاح ليجسست نع ةحسصلا ةيريدم هيف
لسصيل ،ةنوت˘يز˘لا ن˘م ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف˘ب ةد˘كي˘كسس

ةلاح ليجسست عم ،ةباسصا24 ىلا يلامجإ’ا ددعلا

تايفولا ددع ىقبيل ،ءافسش ةلاح32و ،ةديدج ءافسش

ةلاح31و ،ت’اح6 لمجملا يف انوروك شسرريفب

ةلاح41و ،ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب جÓ˘ع˘لا نو˘ق˘ل˘ت˘ي ة˘˘ط˘˘سشن
.انوروك شسرريفب اهتباسصإاب هبتسشم

 رانيدوب ةايح
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مو˘ي ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و تل˘ج˘سس ثي˘ح

شسوري˘ف˘ب تا˘با˘سصإا5 ن˘ي˘ن˘˘ث’ا

˘مد˘ع ن˘˘م ما˘˘يأا3 د˘ع˘ب ا˘˘نورو˘˘ك

مقرلا عفتريل ةباسصإا يأا ليجسست

بسسح ةد˘كؤو˘م ة˘با˘˘سصإا03 ىلإا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ةرازو˘˘لا ما˘˘قرأا

يف ةحسصلا ةيريدم عم شضقانتت

نا˘ي˘ب ر˘ي˘سشي ثي˘ح ،تا˘ي˘فو˘لا دد˘ع

ى˘لإا ة˘ل˘سشن˘خ˘ب ة˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م

شسور˘ي˘ف˘ب ةا˘فو ت’ا˘ح3 دو˘˘جو
ماقرأا ريسشت امنيب ،ةي’ولاب انوروك
ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو
،طقف ةافو يتلاح ىلإا ينورتكلإ’ا

يلسشنخلا نطاوم˘لا د˘ن˘ع د˘ي˘كأ’او

خ˘ي˘سشل ى˘˘لوأ’ا تا˘˘ي˘˘فو3 ي˘˘˘˘ه
خيسشل ةي˘نا˘ث˘لاو ،را˘سشسشب بر˘ت˘غ˘م
ةديسسل ةثلاثلاو ،ةلسشنخ ةنيدم نم
.شسياق ةنيدم نم
ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م˘ل نا˘ي˘˘ب ف˘˘سشكو
نينث’ا ءاسسم ردسص ةلسشنخ ةي’وب
شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا م˘˘˘قر نأا

03 ىلإا عفترا ةي’ولا ربع انوروك

ت’اح5 ل˘ي˘ج˘˘سست د˘˘ع˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح

نأا نا˘ي˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج ن˘˘يأا ،ةد˘˘يد˘˘ج

ى˘لوأ’ا ي˘ه ة˘˘سسم˘˘خ˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا

ةنسس96رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ةد˘ي˘سسل

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م ( ز ،م ) ى˘˘عد˘˘ت

ي˘ه ةد˘ي˘سسل˘ل ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ما˘˘ح˘˘لا

ة˘م˘ي˘ق˘م ( ف ،ق ) ى˘عد˘˘ت ىر˘˘خأ’ا

ةلاحلاو ،ةنسس96 راسشسش ةيدلبب

غلبي ( ب ،ب ) ىعدي باسشل ةثلاثلا

ةيدلبب ميقم ةنسس13 رمعلا نم

باسشل ةعبارلا ةلا˘ح˘لاو ،ل˘م˘ح˘م˘لا

ميقم ةنسس82 ( ز ،شس ) ىعدي

ةسسماخلا ةلاحلاو ةلسشن˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ةنسس16 ( أا ،خ ) ىعدي شصخسشل

رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘م ل˘ي˘لا˘ح˘ت تف˘سشك

ا˘م˘ك ،شسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم م˘ه˘نأا

ةلاح71 ليجسست ةيريدملا تنلعأا

جÓع˘لا تح˘ت ت’ا˘ح01و ءاف˘سش

جئاتن نأا تفسشك امك ،تايفو3و

مهتباسصإا يف هبتسشم شصاخسشأا6

.ةيبلسس تناك
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ي˘˘ف نو˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘مو ءا˘˘˘ب˘˘˘طأا رذ˘˘˘ح

ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ئا˘˘بو˘˘لا شضار˘˘مأ’ا

هلكسشت تتاب يذلا كيسشولا رطخلا

يتلا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تاءا˘سضف˘لا شضع˘ب

را˘طا ي˘ف ار˘خؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف رر˘˘ق˘˘ت

يتلا يلزنملا رجحلا ريبادت فيفخت

دÓبلل ايل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا

ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع

تاءاسضفلا هذه شضعب نأاب نيدؤوم

لوأ’ا رد˘سصم˘لا ى˘˘لا لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت د˘˘ق

لا˘˘ط يذ˘˘لا ا˘˘نورو˘˘˘ك شسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل

ةي’ولاب اسصخ˘سش34نع لقي’ا˘م

امك عوبسسأ’ا فسصتنم ةياغ ىلا

.شصاخسشأا ةينامث ةافو يف ببسست

ي˘˘ف نو˘˘سصت˘˘خ˘˘مو ءا˘˘ب˘˘˘طأا ه˘˘˘جوو
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا شضار˘˘مأ’ا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘لا اءاد˘˘ن ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
ى˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م او˘عد ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

ي˘ف ة˘ع˘ب˘ت˘م˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘ع˘جار˘م
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سص ن˘ي˘˘مأا˘˘ت
تاءا˘˘˘˘سضف˘˘˘˘لا شضع˘˘˘˘ب ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
ارخؤوم اهحتف ررقت يتلا ةيراجتلا

ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘˘فو
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘˘م اذ˘˘كو تا˘˘ب˘˘طر˘˘م˘˘لا
”” ليبق نم ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘يو˘ل˘ح˘لا
ثي˘˘ح ””ة˘˘ي˘˘ب’ز˘˘˘لاو زو˘˘˘ل˘˘˘لا بل˘˘˘ق
نكامأا ىلا تاءاسضفلا هذه تلوحت
شصاخسشأ’ا نم تائملا اهب عمجتي
راد˘م ى˘ل˘ع د˘ه˘˘سشت ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
نود ةليوط ريباوط راهنلا تاعاسس

د˘عا˘ب˘ت˘لا تاءار˘˘جإ’ مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘ندأا
رمأ’ا ةفاظ˘ن˘لا ى˘ت˘حو ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
ء’ؤو˘ه لو˘ق˘ي ا˘˘ه˘˘لو˘˘ح˘˘ي د˘˘ق يذ˘˘لا
شسور˘ي˘ف˘ل رؤو˘ب ى˘لا نو˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

لجيج ةي’و ىوتسسم ىلع انروك
شسمأا دود˘˘˘ح ى˘˘˘لا تسصحأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

شسوريفب ةباسصا4” نع لقي’ام
تايفو ةينامث ىلا ةفاسضا انوروك
داد˘˘˘˘˘عأا با˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘حا نود اذ˘˘˘˘˘˘هو
مهتباسصا يف هبتسشملا شصاخسشأ’ا
ن˘هر او˘لاز’ ن˘يذ˘لاو شسور˘ي˘ف˘˘لا˘˘ب
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
.ثÓثلا ةي’ولا

ءا˘ب˘طأ’ا ا˘عد ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘˘فو
ة˘ئ˘بوأ’ا م˘ل˘ع ي˘ف نو˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لاو
يف ددسشتلا ىلا تاطلسسلا لجيجب

ى˘ل˘ع ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘˘جا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت

ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا تاءا˘˘سضف˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم

ديقتلاب اهباحسصأا مازلاو ةحوتفملا

شصوسصنملا تاميل˘ع˘ت˘لا˘ب مرا˘سصلا

ن˘م ة˘يا˘قو˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

رهسش لعج مدعو لتاقلا شسوريفلا

ى˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ف˘ه˘لو نا˘سضمر

نيلماحلا دادعأا ةفعاسضمل ةبسسانم

امك ا˘سصو˘سصخ ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف˘ل

تاءا˘˘˘سضف˘˘˘لا نأاو ء’ؤو˘˘˘˘ه لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي

اهمقاوط ىتحو ةي’ولاب ةيحسصلا

لابقتسسإ’ ةقاط اهل دعت مل ةيبطلا

نم رثكأا دعب نيباسصملا نم ديزملا

د˘سض شسر˘سشلا حا˘ف˘˘كلا ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سش

.لوهجملاودعلا
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ىفسشتسسم حلا˘سصم شسما تل˘ب˘ق˘ت˘سسا

اسصخسش ،ةنتا˘ب ة˘ي’و˘ب د˘با˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ث

قلعتيو91 ديفوك شسوريفب اباسصم

ن˘م غ˘لا˘ب˘لا »ا شس””و˘عد˘م˘لا˘˘ب ر˘˘م’ا

ةيدلب نم رد˘ح˘ن˘ي ة˘ن˘سس55 رمع˘لا

،ةركسسب ةي’ول ةعباتلا ةبقع يديسس

د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي نا˘˘ك ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا نا ثي˘˘˘ح
ةي’وب نادعسس ميكحلا ىفسشتسسمب
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا تت˘ب˘˘ثا نا د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘كسسب
،انوروك شسوريفب هتباسصا ةيربخملا

ن˘˘م بور˘˘ه˘˘لا رر˘˘ق˘˘ي نا ل˘˘ب˘˘ق اذ˘˘˘ه
،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘مو˘ح˘˘ن ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ةعباتلا يدرين ةق˘ط˘ن˘م˘ب ط˘ب˘سضلا˘بو
نطاقلا هرهسص دنع ةن˘يزو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل
ةركسسب نم هلقنت يف Óقتسسم ،كانه

نا ل˘ب˘ق تا˘ب˘كر˘م ةد˘ع ة˘ن˘تا˘˘بو˘˘ح˘˘ن
مادق’ا ىلع ايسشم ريسسملا لسصاوي
ناك يذلا ،هرهسص لزنم ةياغ ىلا

نيا ،شسوريفلاب هتباسصإاب ملع ىلع
ىفسشتسسم ى˘لا ه˘ل˘ق˘ن˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ما˘ق
لزعلاب هيلع يقبا ثيح ،دباعلا ةينث
ةي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تاو ،ي˘ب˘ط˘لا

نم دكأاتلا دعب ،ةمزÓلا ةيحسصلاو
يذلا ةركسسب ىفسشتسسم نم هتباسصا

نا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج ،ه˘ب د˘جاو˘ت˘ي نا˘˘ك
شصلخت دق دبا˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘ث ى˘ف˘سشت˘سسم
رخا لثامت دعب شسوريفلا نم ايئاهن
عجريل مايأا ةثÓث ذنم ءافسشلل باسصم
نم ىفسشتسسملا ىلا شسوريفلا كلذب

ة˘ي’و ن˘م مدا˘ق˘لا با˘˘سصم˘˘لا لÓ˘˘خ
ن˘ع ف˘سشكلا را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف ،ةر˘˘كسسب
كاكتحا ىلع اوناك نيذلا شصاخسش’ا
.نيتي’ولا نيب هلقنت لÓخ هب
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ةقوبسسم ريغ ةلاح ةنيطنسسق ششيعت
ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م
ت’ا˘˘ب˘˘م ’ بب˘˘سسب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
طور˘سشب د˘ي˘ق˘ت˘لا مد˘عو ن˘ير˘ي˘ث˘˘كلا
ددع لسصو ثيح ةمÓسسلاو نمأ’ا

شسفن يفو241 ةبتع ىلا نيباسصملا
ي˘˘ف تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت قا˘˘ي˘˘˘سسلا
ف˘ي˘ث˘كت ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ي˘لا˘سصت’ا تا˘طا˘˘سشن˘˘لا
،هراسشت˘نا يدا˘ف˘تو ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف

لحلا“ ي˘ه ة˘ي˘عو˘˘ت˘˘لا نأا ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
.شسوريفلا اذه ةهجاومل ””لثمأ’ا

ع˘ير˘˘سسلا را˘˘سشت˘˘ن’ا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘بو
يرئازجلا قرسشلا ةمسصاعب ةحئاجلل

’ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا نأا ’ا
ثيح رطخلل اريبك امامتها نوريعي
تÓحملاو ةيمويلا قاوسسأ’ا زيمتت
كيهان ةريبكلا ظاظتك’اب ةيراجتلا

تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘حاز˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ع
يذ˘لا ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لاو˘˘هو طÓ˘˘ت˘˘خ’او
،شسوريفلا راسشتنا يف اريثك دعاسسي
ذاختا يف ةيلعفلا ةمهاسسملا بجيو
ة˘ح˘سص ة˘يا˘م˘˘حو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
تايو˘لوأا ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ذإا ،شصا˘خ˘سشأ’ا
هذ˘ه ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
تا˘طا˘سشن˘لا ل˘ك ف˘ي˘ث˘كت ة˘ل˘حر˘م˘لا
دحلاو هرا˘سشت˘نا فا˘ق˘يإ’ ة˘ي˘لا˘سصت’ا

ةسصتخملا حلاسصم نأا امك ،هراثآا نم
ة˘ي˘ح˘سصلا ز˘كار˘م˘لا ا˘سضيأا ق˘فار˘ت˘˘سس
ةيدع˘م˘لا شضار˘مأ’ا ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لا

لي˘ه˘سست˘ل ا˘ه˘سصا˘سصت˘خا م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع
مهتباسصإاب هبتسشملاب لفكتلا ةيلمع
بناج نم ،””شسوريفلاب نيباسصملاوأا
ينطولا نمأ’ا رسصانع لسصاوت رخآا

نم ةيعوتلا يف ةيناديملا اهتمهاسسم
ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ر˘˘ط˘˘˘خ
ة˘يزار˘ت˘ح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لاو
ترسشاب ثيح ،ه˘ب ة˘با˘سص’ا يدا˘ف˘ت˘ل

نينطاوملا ةدئافل ةيوعوتلا اهتÓمح
د˘ه˘سشت ي˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘فا˘ك ر˘ب˘˘ع
فلتخم عم قيسسنتلاب ةريبك ةيكرح
لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
تركذو ،””مÓع’ا لئاسسوو ةحسصلا
تÓ˘م˘ح تر˘سشا˘ب ا˘ه˘˘نأا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘عو˘˘ت˘˘لا

ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ي˘ف ا˘ه˘تا˘با˘˘سسحو

تح˘˘م˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

ةيزارتح’ا ريبادت˘لا ى˘ل˘ع عÓ˘ط’ا˘ب

ةيامحو شسوريفلا راسشتنا نم دحلل

ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘يدر˘ف˘لا ة˘ح˘˘سصلا

د˘ي˘˘ع˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘مأا ،ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

ت’اح ىلوأا روهظ ذنمو ،يتايلمعلا

ةيريدملا ترداب ،شسوريفلل راسشتن’ا

ريبادتلا ذاختاب ينطولا نمأÓل ةماعلا

يف نيلخدتملا عم قيسسنتلاب ةمزÓلا

نطاوملا ناف كاذو اذه نيبو ،لاجم

رمأ’ا ذخأاب بلاطم ىقبي ينيطنسسقلا

˘ماز˘ت˘ل’ا لÓ˘خ ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يد˘ج˘˘ب

د˘˘ح ع˘˘سضو˘˘ل ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب

.ةحئاجلل بيهرلا راسشتنÓل

صصاخشش’ا نم ةعومجمب كتحاو تابكرم ةدع لقتشسا

ةنتاب وحن ةركصسب نم انوروك سسوريفب باصصم بوره

ءابولا راششتن’ ةرؤوب ىلا ةنيطنشسق لوحت ببشسب

ةجئاحلا راصشتنا فاقيإ’ قاطنلا ةعصساوو ةريبك ةيوعوت تÓمح
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نا˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لأ تأذ بضسحو
ل˘م˘ع د˘ي˘˘ق˘˘ت ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
طور˘ضشب تأرا˘˘ي˘˘ضسلأ با˘˘ح˘˘ضصأ

اه˘ضسأأر ي˘ل˘ع ة˘يرور˘ضض ة˘ي˘ئا˘قو
ايموي تأرايضسلأ ميقعت ةرورضض
ع˘˘˘ضضو ي˘˘˘ل˘˘˘ع سصر˘˘˘ح˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘م
لمعلأ تاعاضس لأوط تامامكلأ

م˘ق˘ع˘˘م لءا˘˘ضس وأأ دأو˘˘م ع˘˘ضضوو
ن˘ئا˘˘بز˘˘لأ مأز˘˘لأ ةرا˘˘ي˘˘ضسلأ ل˘˘خأد
اههباضش ام وأ تامامح عضضوب

ةرا˘ي˘ضسلأ ل˘خأد م˘هد˘جأو˘ت لÓ˘خ
وهو دوقنلأ ميقعت ةرورضض أدكو
نيدلأ نيقئاضسلأ رودضص جلثأ ام
لمعلل ةدوعلاب أوبلاط دق أوناك
مهب تقحل يتلأ رئاضسخلأ ءأرج
ءأرج رجحلأ تأءأرجأ لÓخ نم
ديزأ’ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ضشف˘ت
د˘كؤو˘تو أذ˘ه ف˘ضصنو ر˘ه˘ضش ن˘م
تدروأ ي˘˘ت˘˘˘لأ ردا˘˘˘ضصم˘˘˘لأ تأذ
ةي˘ضصو˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ نا˘ف ر˘ب˘خ˘لأ
دع˘ي يذ˘لأ ي˘لأو˘لأ رأر˘ق ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
اطرضش وأ رضضخ’أ ءوضضلأ ةباثمب
ةرج’أ تأرايضس ةدوعل ةيضساضسأ
نيمداقلأ نيمويلأ لÓخ لمعلل
عوبضس’أ ةيأدب دح يضصقاك وأ
نأأ ى˘لإأ ةرا˘ضش’أ رد˘ج˘تو مدا˘ق˘˘لأ

وأأ ةر˘˘جأ’أ تأرا˘˘ي˘˘ضس با˘˘ح˘˘ضصأأ
دق أوناك ةبانعب ءأرفضصلأ يقئاضس
نم برقلاب سسمأأ لوأأ أوعمجت
ني˘ب˘لا˘ط˘م ل˘ق˘ن˘لأ ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م

فورظلأ لظ يف لمعلل ةدوعلاب
ءأرج اهنوضشي˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ة˘يرز˘م˘لأ
’وأأ ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ نو˘يد˘لأ م˘كأر˘˘ت
ةضصخر لÓغتضسأ فيلاكت عفدب

ن˘يد˘ها˘ج˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ي˘˘ضسكا˘˘ط˘˘لأ
نم قابضسلأ تأذ ي˘ف ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
بئأرضضلأ غلابم فيلاكت فيفخت
.مهيلع ةبترتملأ نيمأاتلأو

ديفوك انوروك سسوريف يصشفتو لاقتنأ نم ةياقولأ تأءأرجأ نم ةعومجم تعصضو ةبانع ةي’وب لقنلأ ةيريدم نأاب «ةعاصس رخآأ» ـل ةعلطم رداصصم تفصشك
فيفخت ةنمصضتملأو طرافلأ تبصسلأ لوأ’أ ريزولأ فرط نم ةذختملأ تأرأرقلأ بصسح ينأديملأ لمعلل ةرجأ’أ تأرايصس باحصصأأ ةدوعل أديهمت91
.ةيمومعلأ حلاصصملأ اهددحت تأءأرجأ قفوو طورصشب يرصضحلأ ميلق’أ لخأد يدرفلأ لقنلأ تأرايصس نع رجحلأ عفر اهنيب نم رجحلأ تأءأرجأ
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ءا˘ي˘˘حأ’أ ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ بلا˘˘ط
ةملعلأ، بنعلأ دأو تايدلبب ةضصاخ ةيبعضشلأ
تايرودلأ فيتكث ةرورضضب رامع يديضسو،
لزانملأ ةقرضس ةرهاظ يضشفت ببضسب ةينمأ’أ

ةلاح نولغتضسي نيذلأ دأرفأ’أ سضعب فرط نم
نم ةينمأ’أ تايرودلأ سصقنو يئزجلأ رجحلأ
ام رأرغ ىلع ةقرضسلأ تايلمع ذيفنت لجأأ

اهلبقو سشيرلأ عأرد ةديدجلأ ةنيدملاب ثدح
رجحو ةزأرخ و ةملع˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘ي˘حأ ةد˘ع˘ب
ديب برضضلأ مهبضسح بلطتي ام وهو، سسيدلأ

ةداعأو ةرهاظلأ هذه يلع ءاضضقلل ديدح نم
رجحلأ مهقهرأ نيذلأ نينطأوملل ةينأامطلأ

تاباضصعلأ هذه دأرفأ ديزي نأ لبق يحضصلأ

فوخو عله ةلاح يف مهولخديو مهتاناعم نم

قايضسلأ يف .مهلزانم ىلع وطضسلأ ببضسب

سسمأ لوأ ةليل نكضسم817 يح دهضش هتأذ

لفق رضسك قيرط نع نيلزنم ةقرضس ةيلمع

مدع نم ة˘با˘ضصع˘لأ دأر˘فأ د˘كأا˘ت د˘ع˘ب ،با˘ب˘لأ

ىلع و˘ط˘ضسلا˘ب أو˘مو˘ق˘ي˘ل ،ا˘ه˘با˘ح˘ضصأأ دو˘جو

مويلأ يف اياحضضلأ مو˘ق˘ي نأ ل˘ب˘ق،ن˘ي˘ت˘ق˘ضشلأ

تا˘ه˘ج˘لأ ىد˘ل ىو˘كضش م˘يد˘ق˘ت˘ب ي˘˘لأو˘˘م˘˘لأ

قايضسلأ يف،ةقرضسلل امهضضرعت دعب ةينعملأ

فوخلأو علهلأ نم ةلاح ةثداحلأ تفلخ هتأذ

نأأ ل˘ب˘ق.ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لأ نا˘˘كضس ط˘˘ضسو

ن˘م ءا˘ي˘˘ت˘˘ضسأو بضضغ ة˘˘لا˘˘ح ى˘˘لإأ لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت

نيأأ اهيف نوطبختي يتلأ ةيرزملأ فورظلأ

بيرقلأ يف ينمأأ زكرم حتف ةرورضضب أوبلاط

تا˘يرود˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت بنا˘˘ج ى˘˘لأ ل˘˘جا˘˘ع˘˘لأ

ة˘قر˘ضس سسجا˘ه دا˘ع ر˘خآأ بنا˘ج ن˘م.ة˘ي˘ن˘˘مأ’أ

ةنيدم تايدلب ىلع هلÓظب يقليل لزانملأ

ةلاح تاباضصعلأ دأر˘فأ ل˘غ˘ت˘ضسأ ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع

تايل˘م˘ع د˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘جأأ ن˘م ي˘ئز˘ج˘لأ ر˘ج˘ح˘لأ

لقت يتلأ ةيبعضشلأ قطانملاب ةضصاخ ةقرضسلأ

تايلمع رأرغ ىلع ةينمأ’أ تايرودلأ اهيف

يتلأو ةملعلأ ةيدلب اهتدهضش يتلأ ةقرضسلأ

فر˘ظ ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘˘ضسم˘˘خ ا˘˘هدد˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب

لبق ةزأرخ يحب ةقرضس ةيلمع مث، نيعوبضسأ

 .سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملأ نآ’أ سسمت نأ

يئزجلأ رجحلأ ةلاح رصسكو ةقرصسلأ تايلمع يصشفت لظ يف

 ةينمأ’إ تايرودلإ فيثكتب نوبلاطي ةيبعسشلإ ءايحأ’إ ونطإوم
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روهظ نم ةبانع ةي’و تدهضش
ا˘ف˘˘عا˘˘ضضت ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ة˘˘مزأأ

ة˘˘يو˘˘ضضو˘˘ف˘˘لأ قأو˘˘ضسأ’أ دد˘˘عأ’
دعب كلذو اهطاضشن يف ةدايزو
رد˘˘ضصم ف˘˘قو˘˘ت ن˘˘م را˘˘ت˘˘˘خأ نأأ

اه˘نا˘ضضحأأ ي˘ف ءا˘م˘تر’أ م˘ه˘قزر
مهضضوعي يموي لوخدم نيمأاتل

تل˘ج˘ضس .هود˘ق˘ف يذ˘لأ كلذ ن˘ع

52 سسمأأ ةياغ ىلإأ ةبانع ةي’و
انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘ضصإأ ة˘لا˘ح
امل اق˘فو ة˘ي˘ئا˘بو رؤو˘ب ة˘ت˘ضس ي˘ف
م˘غر ،ة˘ح˘ضصلأ ة˘ير˘يد˘م ه˘تر˘˘كذ
ن˘م ةر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ب˘˘ضسن نإا˘˘ف كلذ
سضفرت لأزت ام ةي’ولأ ناكضس
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ تأءأر˘˘جإا˘˘˘ب مأز˘˘˘ت˘˘˘ل’أ
تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ بل˘˘غأا˘˘ف ،ي˘˘ح˘˘ضصلأ

جعت اهن˘م ةر˘ي˘ب˘كلأ ا˘ضصو˘ضصخو
ا˘ه˘ي˘ف تر˘هدزأو ة˘كر˘ح˘لأ ا˘ه˘ي˘ف

ةيوضضوفلأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ط˘ضشنأ’أ
ى˘˘لإأ ل˘˘ضصو لا˘˘ح ي˘˘˘فو ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

با˘˘ضصم سصخ˘˘˘ضش ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘قأو˘˘˘م
،ةثراكلأ لحل انوروك سسوريفب
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘˘جإأ نو˘˘˘˘كل
ةيئاقولأ تأءأرجإ’أو يعامتجإ’أ
ي˘˘ف ا˘˘ما˘˘م˘˘ت ة˘˘˘ب˘˘˘ئا˘˘˘غ ىر˘˘˘خأ’أ
ودبي يتلأ ةيوضضوفلأ قأوضسأ’أ
ةبضسنلاب ديحولأ لحلأ تناك اهنأأ

رد˘ضصم ف˘قو˘ت ن˘˘يذ˘˘لأ كئ˘˘لوأ’
رد˘ضصم دا˘ج˘يإأ ل˘جأأ ن˘م م˘ه˘قزر
هذ˘˘˘ه د˘˘˘ج˘˘˘˘ن ثي˘˘˘˘ح ،ر˘˘˘˘خآأ قزر
ي˘ح ي˘ف ة˘يو˘ضضو˘ف˘لأ قأو˘˘ضسأ’أ
ةنابج» ،«نولوك’» ،«رفا˘ح˘م˘لأ»
ي˘نو˘ب˘لأ ،«ة˘ضشر˘ف دأو» ،«دو˘ه˘ي˘ل
نم اهريغو رامع يديضسو زكرم
دعت مل ي˘ت˘لأ ىر˘خأ’أ ق˘طا˘ن˘م˘لأ

ى˘ل˘ع ةردا˘ق ن˘مأ’أ دأر˘˘فأأ ى˘˘ت˘˘ح
ةريخأ’أ هذه نأ’ ،اهعم لماعتلأ
ط˘ي˘ضسب˘لأ ن˘طأو˘م˘لأ نأا˘ب م˘˘ل˘˘ع˘˘ت

انوروك ءابو ةقرطم نيب دجأوتي

ل˘ي˘ب˘ضس ى˘ل˘ع˘ف ،ر˘ق˘ف˘لأ نأد˘ن˘ضسو

عي˘ب تا˘بر˘ع ر˘ضصح˘لأ ’ لا˘ث˘م˘لأ

ىلع دجأوتت هكأوفلأو رضضخلأ

تأر˘ق˘م سضع˘ب ن˘م را˘ت˘مأأ د˘˘ع˘˘ب

ةيدلب يف امأأ ،يرضضحلأ نمأ’أ

ي˘ح ل˘ك ح˘ب˘ضصأأ د˘ق˘˘ف ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ

عيبل يوضضوف قوضس هيف ابيرقت

ي˘ح ي˘ف˘ف ،ه˘كأو˘ف˘˘لأو ر˘˘ضضخ˘˘لأ

نيتط˘ق˘ن كا˘ن˘ه3 ةر˘˘ضضخو˘˘ب

«راضصنأ’أ» دجضسم مامأأ ىرخأأو

يذلأ رمأ’أ ،ةرورعزوب يح يفو

بب˘˘ضسلأ ن˘˘ع لؤوا˘˘ضست˘˘لأ حر˘˘ط˘˘ي

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ سضغ

ن˘يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ة˘يو˘ضضو˘˘ف˘˘لأ

ة˘ي˘نو˘نا˘ق تا˘طا˘ضشن ه˘ي˘ف ع˘ن˘˘م˘˘ت

ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ برا˘ق˘ت˘لأ ةرو˘ط˘خ

جأرخإأ اهنأاضش نمو ةليئضض اهيف

ةينقتلأ ة˘لا˘ط˘ب˘لأ ن˘م تأر˘ضشع˘لأ

ذ˘ن˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نود˘˘جأو˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ

ة˘ط˘ضشنأ’أ رأر˘غ ى˘ل˘ع ،ع˘ي˘با˘˘ضسأأ

نإا˘ف أذ˘ل ،ل˘ق˘ن˘لا˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لأ

عضضوب ةبلاطم ةيضصولأ تاهجلأ

ى˘˘ل˘˘عو سضقا˘˘ن˘˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘˘ل د˘˘˘ح

ةبانع ةي’وب ةيلحملأ تاطلضسلأ

ا˘˘ه˘˘ضسف˘˘ن ن˘˘ع را˘˘ب˘˘˘غ˘˘˘لأ سضف˘˘˘ن

ن˘طأو˘م˘لأ بنا˘ج ى˘لإأ فو˘قو˘لأو

كلذو ةهج نم هتيامح لÓخ نم

ةرا˘ج˘ت˘لأ ي˘ما˘ن˘ت˘˘ل د˘˘ح ع˘˘ضضو˘˘ب

ةيلمع لولح عضضوو ةيوضضوفلأ

ه˘˘ل ن˘˘م˘˘ضضت ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

˘مز˘ت˘ل˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي قزر رد˘˘ضصم

،ة˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘˘˘˘˘جإا˘˘˘˘˘˘˘ب

ةبانعب نويلحملأ نويلوؤوضسملاف

ديدعلأ يف جرفتملأ رود نوبعلي

طقف نورظت˘ن˘يو تا˘ف˘ل˘م˘لأ ن˘م

تاميلعت نم ردضصي عم قيبطت

.ةيزكرملأ تاطلضسلأ نم

ملاعلأ أذه لوخدل تأرصشعلأ تعفد انوروك ةمزأأ

  ةيوسضوفلإ قإوسسأ’إددعو طاسشن فعاسضت

سسأأرلأ يف قيمع حرجب باصش بيصصأأ اميف

ةرورعزوبب هيلع ءأدتعأ نع جتان

ةاتف ىلع يدتعي يلقع ضضيرم

«ايبم’» ـب ضسأإرلاب ةباسصإإ يف اهل ببسستيو
نم ءأدتع’ رمعلأ نم يناثلأ دقعلأ يف ةاتف سسمأأ حابضص تضضرعت

ىدأأ ا˘م˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘ضسو »ا˘ي˘ب˘م’» ـب ا˘ي˘ل˘ق˘ع سضير˘م فر˘ط

ةيندملأ ةيامحلأ لاجر فرط نم تفعضسأأ ثيح،سسأأرلأ يف اهتباضصإ’

ةثداحلأ.جÓعلل دضشر نبأ ىفضشتضسم ىلإأ تلقن مث ناكملأ نيع يف

هنع فضشكام بضسح قئاقد عضضبو احابضص ةنماثلأ دودح يف تعقو

رخآأ»ـل ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمب لاضصت’أو مÓعإ’اب فلكملأ

ءأدتعأ رثأ ةباضصإ’ ةاتف سضرعت هدافم ءأدن هنأوعأأ تقلت نيأأ ،»ةعاضس

ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع،ركذلأ فلاضسلأ يحلاب اهيلع

رمعلأ نم غلبت ةاتفب قلعتي رمأ’أ نأأ نيبت ةنياعملأو لوضصولأ روفو

نم اهيلع ءأدتع’أ ببضسب سسأأرلأ يف ةباضصإ’ تضضرعت،ةنضس02

يف ةيلوأ’أ تافاعضسإ’أ اهل تمدق روفلأ ىلع،ايلقع لتخم فرط

نبأ ىفضشتضسمب ةيبطلأ ت’اجعتضس’أ ىلإأ تلقن مث ناكملأ نيع

ةيامحلأ حلاضصم تلقن قايضسلأ تأذ يفو،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دضشر

ةنيدملأ طضسو نم ةنضس46 غلبي يلقع سضيرم سسمأأ لوأأ ةيندملأ

تفعضسأأ ىرخأأ ةهج نم،ةيلقعلأ سضأرمأÓل يزأرلأ ىفضشتضسم ىلأ

يف ةقيمع ةباضصإأ هل ةنضس81 رمعلأ نم غلبي حيرج حلاضصملأ تأذ

ىلإأ لقن ثي˘ح،ةرور˘عزو˘ب ي˘ح˘ب ه˘ي˘ل˘ع ءأد˘ت˘عأ ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن سسأأر˘لأ

حلاضصملأ تح˘ت˘ف د˘قو أذ˘ه ،جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل د˘ضشر ن˘بأ ى˘ف˘ضشت˘ضسم

بابضسأ’أو اهتاضسبÓم ةفرعمل ةثداحلأ يف قيقحت تحتف ةينمأ’أ

   .ةضضماغ لأزت’ يتلأو اهل ةيدؤوملأ

eÉRhR HƒY«û°á

لخدتلأو ثحبلأ ةقرفل ةيعون ةيلمع يف

نورجاتي ضصاخسشأإ30 فيقوت

  تإردخملاب
ةباضصع دأرفأاب ةحاطإ’أ نع سسمأأ ةبانع ةي’ول نمأ’أ ةيريدم تنلعأأ

ةيعون ةيلمع يف كلذو ةبلضصلأ تأردخملأ ةراجت يف نوطضشني

نإاف ةيريدملأ نايب يف ءاج امل اقفوو ،لخدتلأو ثحبلأ ةقرف اهتذفن

يف مهيف هبتضشم سصاخضشأأ30 فيقوت يف أوحجن ةريخأ’أ هذه دأرفأأ

عم ،نيياكوكلاب رمأ’أ قلعتيو ةبلضصلأ تأردخملاب ةرجاتملأ ةيضضق

ةعوضضوم مأرغ041 ـب تردق ةداملأ هذه نم ةربتعم ةيمك زجح

يف «كأرك نيياكوك» عون نم مأرغ55و يكيتضسÓب سسيك يف

هذه نم مأرغ591 يلامجإ’أ نوكيل ،فافضش يكيتضسÓب سسيك

ةجيتنك تءاضش يتلأ ةيلمعلأ هذه ترفضسأأ امك ،ةبلضصلأ تأردخملأ

لبق مهدضصرتو هيف هبتضشملأ تاكرحتل عبتت نم ينأديم لمعل

،ينورتكلإأ نأزيم ،ةلاقن فتأوه اضضيأأ زجح نع مهل نيمك بضصن

ةدام هيلع يجا˘جز ن˘ح˘ضص ،تأرد˘خ˘م ،را˘ت˘ي˘ك20 ،ةقÓح ةرف˘ضش

هردق ةينطولأ ةلمعلاب ةيلام غلابم زجح ىلإأ ةفاضضإأ ،نيياكوكلأ

.جيورتلأ تأدئاع نم وروأأ001 ـب ردقي ةيبنجأ’أو رانيد001842

h. g`

 رمعلأ نم تانيثÓثلأ يف رجات ةزوحب تناك

ةدرابلإ نيع يف ةدسساف ةميركو لبإوت زجح
تأوق تماق ةينوناقلأ ريغ ةيراجتلأ تاضسرامملأ ةبراحم راطأ يف

نم ةربتعم ةيمك زجحب ةبانعب ةدرابلأ نيع ةرئأد نمأ’ ةطرضشلأ

سسأأر ةدام نم سسيك771 يف لثمتت ةيحÓضصلأ ةيهتنملأ علضسلأ

تأءأرجإ’أ ةفاك داختإأ عم ةميركلأ ةدام نم ةبلع31و توناحلأ

يفو.ةنضس03 رمعلأ نم غلابلأ فلاخملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ

ةيرضضحلأ طاضسوأ’أ يف ةميرجلأ ةبراحم  راطإأ يف و لضصتم قايضس

تايلمعب ينوبلأ ةرئأدب لوأ’أ يرضضحلأ نمأ’ نمأ’أ تأوق تماق

نيأ سصاضصتخ’أ ميلقإاب ءايحأأ ةدع تضسم قاطنلأ ةعضسأو ةيطرضش

تأرد˘خ˘م˘لأ ةزا˘ي˘ح ل˘جأأ ن˘˘م سصخ˘˘ضش81 ف˘ي˘قو˘ت ى˘˘لأ تضضق

مت هنأ ةراضشإÓل. ةروظحم ءاضضيب ةحلضسأأ ةزايح لجأأ نم نيضصخضشو

.مهيف هبتضشملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك داختإأ
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ةيمومعلإ ةحشصلإ ىلع ظافحلل ةيئانثتشسإ ةيئاقو تإءإرجإإ ذاختإ مـت اميف

انوروكلا نمز يف ةبانع ءانيمب كرامجلا ناوعأا لمعي اذكه
 ءانيملل ةمداقلا رخاوبلا ةبقارم ءانثأا فيقوتلا يفو كرامجلا ناوعأا ددع يف سصيلقت ^
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روف ةبانع كرامج ةرادإا تماق
يف انوروك سسوريف راسشتنإا ءدب
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ذا˘˘˘خ˘˘˘تإا˘˘˘ب ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب
ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا

ةيمومعلا ةحسصلا ةمÓسس ىلع
تما˘˘ق ن˘˘يأا ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا لا˘˘م˘˘˘عو
اذ˘ه˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ل˘خ ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘ب
ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘ب ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
ىلإا ةفاسضإا ،ةينعملا تاعاطقلا
كرامجلا لاجرل يروفلا ديوزتلا
اهريغو تازافقلاو تا˘ما˘م˘كلا˘ب
كلذو ، ة˘˘ي˘˘˘قاو˘˘˘لا تاودألا ن˘˘˘م
عم لوألا طخلا يف مهلمع نوك

.91 ديفوك سسوريف
ف˘˘˘سشك قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘˘ف و
قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا
يجرب ةبانع ءاني˘م˘ب ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا

رخآا» ـل حيرسصت يف نيمأا دمحم
تاءارجإلا نيب نم هنا «ةعاسس
ه˘˘ترادإا فر˘˘ط ن˘˘م ةذ˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ناو˘عأا ل˘م˘ع ل˘م˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ةرار˘ح˘لا سسا˘ي˘ق و˘˘ه كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا
مهمازلإاو ، ايموي ناوعألا عيمجل
اظافح ةيئاقولا تاودألا ءادترإاب

مه˘ن˘م ا˘م˘ي˘سس ،م˘ه˘ت˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع
ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
اذ˘ه ي˘فو ،ةدرو˘ت˘سسم˘لا ع˘˘ل˘˘سسلا
هترادإا نأا انثدحم حسضوأا ددسصلا
نييكرمجلا ددع سصيلقتب تماق
ةر˘خا˘ب˘لا ي˘ف نود˘ع˘سصي ن˘˘يذ˘˘لا
ىلإا ةدروتسسملا علسسلل ةلماحلا

تقو سصي˘ل˘ق˘ت ع˘م نا˘˘ي˘˘كر˘˘م˘˘ج

51 ى˘لإا ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
م˘هذا˘خ˘تا ةرور˘سض ع˘م ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإÓ˘˘ل
ىلإا ةرخا˘ب˘لا لو˘سصو د˘ن˘ع اذ˘هو
ىلإا اهلوسصو لبق امأا،فيسصرلا
ةيرح˘ب ة˘قر˘ف مو˘ق˘ت˘ف ف˘ي˘سصر˘لا
ل˘م˘ع و˘هو ، ا˘ي˘ن˘ق˘ت ا˘ه˘ت˘ب˘قار˘م˘ب
اهولخ نم دكأا˘ت˘ل˘ل ي˘لوأا ي˘ئا˘قو
،ر˘ي˘ط˘خ˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م
نم ناي˘كر˘م˘ج˘لا ءا˘ه˘ت˘نا بق˘عو
ح˘لا˘سصم˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سست ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
ح˘˘لا˘˘سصم رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خألا

ح˘لا˘سصم˘لاو ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
اميف اهل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا ة˘ير˘ط˘ي˘ب˘لا
عم ةدروتسسملا عل˘سسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ةيحسصلا تاطايتحلا عم ذخألا
ةمÓسس نم دكأاتلا دعبو ،ةبجاولا
اهلو˘سصحو ةدرو˘ت˘سسم˘لا ع˘ل˘سسلا

بارتلا ىلإا لوخدلا ةسصخر ىلع
كرامجلا حلاسصم موقت ،ينطولا

ةهج نم ،ةدا˘ت˘ع˘م˘لا تاءار˘جإلا˘ب
م˘ل ه˘˘نا ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘م را˘˘سشأا ىر˘˘خأا
انوروكب ةسصاخ ةلاح يأا لجسست
يتلا علسسلل ةلمحلا رخاوب يف
ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ءا˘ن˘ي˘م ى˘˘لا تل˘˘سصو
.ةيسضاملا مايلا

راسشتنا ةحفاكمل ةياقو ةيلخ ءاسشنإا
 دجتسسملا انوروك سسوريف

تماق هحلاسصم نا انثدحم دكأا
ةحفا˘كم˘ل ة˘يا˘قو ة˘ي˘ل˘خ ءا˘سشنإا˘ب
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
ة˘با˘ن˘˘ع كرا˘˘م˘˘ج˘˘ب د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج ة˘كرا˘˘سشم˘˘ب
ا˘هرود ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لاو
ة˘ي˘عو˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا

ط˘˘˘˘سسو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
اذ˘ه˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘كر˘م˘˘ج˘˘لا
هسضارعأاو دجت˘سسم˘لا سسور˘ي˘ف˘لا

ة˘فا˘سضإا،ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘˘كو
لئاسسوب كرامجلا ناوعأا ديوزت
تاما˘م˘كلا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يا˘قو˘لا

ىت˘حو تارا˘ظ˘ن˘لاو تازا˘ف˘ق˘لاو
نع كيهان،ةيلوحكلا تامقعملا
ناو˘˘عألا ةرار˘˘ح ة˘˘جرد سسا˘˘˘ي˘˘˘ق
ةرارح ةجرد سسايق ةفاسضإا ايموي
كرامجلا ةرادإا ىلع نيددرتملا

هذه ءاسضعأا موقت امك، ءانيملاو
لمعلا ةيفيك حيسضو˘ت˘ب ة˘ي˘ل˘خ˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ناو˘عأÓ˘ل ي˘ناد˘ي˘م˘˘لا

مهتمÓسس ىلع ظافح˘ل˘ل م˘ه˘ب˘تر
يف كرامج˘لا عا˘ط˘ق ناو ا˘م˘ي˘سس
ةح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ع˘م لوألا ط˘خ˘لا
ةكراسشملا نع كيهان ،ةيملاعلا
،ريهطتلاو ميقعتلا تايلمع يف
لا˘م˘ع˘ل ة˘يو˘عو˘ت˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو
،ءا˘ن˘ي˘م˘لا˘ب ىر˘خألا تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا

ةذتاسسأا راسضحإا لÓخ نم كلذو

حر˘سشب نو˘مو˘ق˘ي ن˘˘ي˘˘سصت˘˘خ˘˘مو
ميدقتو سسوريفلا اذه سصئاسصخ
،هنم ةمÓسسلل ة˘ع˘جا˘ن˘لا قر˘ط˘لا

ةيلخلا هذه موقت ىرخأا ةهج نم
ميقعتلا داوم نيب قرفلا زاربإاب
تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلاو ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لاو
،ةدلقملاو ةي˘ل˘سصألا تازا˘ف˘ق˘لاو
لكوملا ماهملا نم كلذ ريغ ىلا
ن˘ي˘ي˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ا˘˘ه˘˘ل
دح ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصلاو
.ءاوسسلا

كرامجلل نايبطلا نامقاطلا
دادعتسس’ا ةبهأا ىلع ءانيملاو

اههيجوتو ةهوبسشملا ت’احلا سصحفل

نامقاطلا نأا لوؤوسسملا تاذ لاق
ىلع ءانيملاو كرامجلل نايبطلا
تاءارجإاب مايقلل دادعتسسلا ةبهأا
هبتسشم˘لا سصا˘خ˘سشأÓ˘ل سصح˘ف˘لا
ى˘لإا م˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
تدجو اذإا ةسصاخ ،ىفسشتسسملاب
نيبا˘م سصا˘خ˘سشألا ةرار˘ح ة˘جرد

نم ،ةيوئم ةجرد83 و5,73
مهنا انثدحم فسشك ىرخأا ةهج
عم ةيرود تاعامتجاب نوموقي

ةلماعلا ةلعافلا تاعاطقلا عيمج
تناك ناو امي˘سس ة˘با˘ن˘ع ءا˘ن˘ي˘م˘ب
لو˘ح ةد˘يد˘ج تا˘ي˘ط˘ع˘˘م كا˘˘ن˘˘ه

نم كلذو،91 ديفوك سسوريف
مدقت تا˘ي˘سصو˘ت˘ب جور˘خ˘لا ل˘جا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ل˘˘ل ارو˘˘ف
مهنيب نم ءان˘ي˘م˘لا˘ب تا˘عا˘ط˘ق˘لا
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف اذ˘˘˘هو ،كرا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لا
اذ˘ه ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا
راب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب ذ˘خألاو ،ءا˘بو˘لا
تارادإلا فلتخم ريهطتو ميقعت
 .حلاسصملاو

ةيئانثتسس’ا تاءارجإ’ا نم ةلمج
داريتسسا ةيلمع عيرسستلو ليهسستل

لوسصولا دنع اهعفرو عئاسضبلا

قرفلل يسسيئرلا سشتفملا فسشك
يف هنا ةبانع ءانيم˘ب ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
ةحفاكمل ةينطولا دوهجلا راطإا

91 د˘ي˘فو˘ك ي˘جا˘ت˘لا سسور˘ي˘˘ف

ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإÓ˘˘ل ا˘˘م˘˘عدو
ةماعلا ةيريد˘م˘لا تما˘ق ة˘يرا˘سسلا
غÓ˘بإا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ءÓكوو نيداسصتقلا نيلماعتملا
يف ني˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ع˘ي˘م˘جو رو˘ب˘ع˘لا
تاءارجإلا نم ةلمج نع عاطقلا

ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
ع˘ير˘سستو ل˘ي˘ه˘˘سست ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ت

اهعفرو عئاسضبلا داريتسسا ةيلمع
˘˘مو˘˘ق˘˘ي ثي˘˘ح لو˘˘سصو˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع
دهعت ميدقت درجمبو نيلماعتملا

عفرب كرامجلا ةرادإا ىدل بتتكم
ةم˘ث ن˘مو ارو˘فو ا˘ي˘نآا ة˘عا˘سضب˘لا
تاءار˘جإلا ءا˘ه˘نإا ا˘ق˘حل ه˘ن˘كم˘ي
قو˘ق˘ح˘لا د˘يد˘سستو ة˘ي˘كر˘م˘ج˘˘لا

ةحونمملا ةله˘م˘لا ي˘ف مو˘سسر˘لاو
فلم ميدقت لÓخ نم كلذو ، هل

اذكو ةبولطملا قئاثولاب ةكرمج
قلعتت ثيح ،موسسر˘لاو قو˘ق˘ح˘لا

اسساسسأا ةيئانثتسسلا يبادتلا هذه
تادعملاو ةيحسصلا تاجتن˘م˘لا˘ب
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘˘جو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ار˘سشا˘ب˘م ا˘طا˘˘ب˘˘ترا ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
ةسصاخ˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا˘ب
سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘˘ب

تاذ ي˘فو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
كرا˘م˘ج˘لا ةرادإا تمد˘ق قا˘˘ي˘˘سسلا
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست
عسضو يف لثمت˘ت ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا
ع˘˘جر˘˘م د˘˘ع˘˘ت،ة˘˘ل˘˘ما˘˘سش ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق
ةفلاسسلا تاج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ف˘ي˘ن˘سصت˘ل
ة˘˘ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م ر˘˘كذ˘˘˘لا
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ي˘ت˘لاو ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
تعسضو دق كرامجلا ةرادإا نوكت
مايقلل نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا د˘ي ي˘ف ة˘ي˘لآا
اهقايسس يف ةيكرمجلا تاءرجلاب
نم ةدافتسسلا هنمو يلاجعتسسلا
تاذ لاقو اذه ،رسضخألا قاورلا
كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا ةرادإا نأا لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
Óيل ا˘هدار˘فأا تد˘ن˘ج د˘ق ة˘با˘ن˘ع˘ب
نم ةفلتخملا دودحلا ربع اراهنو
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ل˘˘˘جا
قيسسنتلا نامسضو ن˘ي˘يدا˘سصت˘قلا
تارادإلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا
تاءار˘جإلا ل˘ي˘ه˘سست˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

.نينطاوملل ةمدخ

 لافطألإ سسبÓمو ينإوألإ عيب تÓحمل تهجتإ تÓئاعلإ

اطاطبلاو رسضخلا راعسسأا عجارت

ةلمجلا قوسس يف غلكلل جد52ـب
دوكر نم ةبانعب ةئزجتلاو ةلمجلاب ةهكافلاو رسضخلا راجت يكتسشي

رورم عم نينطاوملل ةيئارسشلا ةوقلا فعسضو قوسسلا ةكرح يف ريبك

رهسشلل نيلوألا نيمويلاب ةنراقم كلذو ناسضمر رهسش نم مايأا5
ىلإا هكاوفلاو رسضخلا راعسسأا عجارت رارمتسسإا راجتلا عقوتو ليسضفلا

ةلمجلا راجتلا ل˘ث˘م˘م بسسحو .كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع د˘ع˘ب ا˘م ة˘يا˘غ
نإاف ءاثÓثلا سسمأا «ةعاسس رخأا» ـل » ةعمجوب سشولعوب »لورسصلاب
كلذو يراجت دوكر يف ببسست ام ريبك لكسشب تعجارت راعسسألا

سسبÓمو يناوألا عيب تÓحم ىلإا ةيبانعلا تÓئاعلا هاجتإا ىلا عجار
حامسسلا ةموكحلا رارق دعب ةيرورسضلا اهتايجاح ءاسضقل  لافطألا
ةرفو فرعي قوسسلا نأا نيح يف طاسشنلا فانئتسساب تاطاسشن ةدعب

ام اهريغو ةيمسسوملا ةيحÓفلا تاجتنملا فانسصا فلتخم يف ةريبك
ةدام رعسس نأاب ادكؤوم. ميركلا رهسشلا لÓخ نينطاوملا تابلط يبلي

نم ةمداقلا ةيمسسوملا اطاطبلل غلكلل جد52 ىلا ىواهت اطاطبلا

جد03 ـب رز˘˘ج˘˘لاو جد02 ـب ر˘سضخألا ل˘سصب˘لاو قر˘سشلا عارز˘˘م

جد04 فارطيبو  جد05 ـب مطامطلاو جد04 ـب ةطÓسسلاو

جد021 ـب ناسضمر ةيسشع اهرعسس ناك امدعب جد03 ـب تايرحلاو

جد001 و04 نيبام رعسس حوارتي نومرقلاو جد08 ـب هنابلجلاو

بسسحب لجسس لمك.جد09 ـب ولحلو راحلا لفلفلا ما ةيعونلا بسسحب
رعسس غلب ثيح هكاوفلا ءارسش ةكرح يف اريبك اعجارت كانه ردسصملا

هيعسس خاورت لاقتربلاو جد091 (نانبلا)زوملا نم دحاولا مارغوليكلل

ىلا اهرعسس زفق ةلورفلاو ةيعونلا بسسحب جد042 ىلا جد06  نم

رسضخلا راعسسأا نأا ردجيو . جد041و09 نيب ام زوملاو جد052
رهسشل نيلوألا نيمويلا يف اظوحلم اعافترا تدهسش تناك هكاوفلاو
تقولا يف نينطاوملا لبق نم اهيلع ريبكلا لابقلا ببسسب ناسضمر
ةسصاخو قاوسسألاب سشغلا عمقو ةباقرلا ناوعأا ةلفاق تطح يدلا
ينطولا كردلا حلا˘سصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب لور˘سصلا˘ب ة˘ل˘م˘ج˘لا قو˘سسب
نم راجتلا طاسسوا يف ةيسسيسسحت تÓمحب مايقلل راجتلا يلثممو
.ليسضفلا رهسشلا يف راعسسلا سضيفخت لجأا
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ةيجاجتحإ ةفقو تمظن و لخدتلل يلإولإ تلشسإر
دوقولإ ةطحم زاجنإ عورششم فقول

ةقطنم ىلع يدعتلا دسض سضفتنت ءانهلا ةيعمج
ميرلا يحب ةئيهتلا لاغسشأا رخأات و «يلازمت»

ءانهلا ةيعمج يف نيلثمم ةبانع ةيدلبب ميرلا يح ناكسس سضفتنا
يذلا لواقملا هجو يف ةئيبلا ةيام˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘ق˘فر
ى˘م˘سست ا˘م˘ك وا ة˘عر˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سشرو بسصن

دقو، دوقولاب دوزتلل ةطحم زاجنا عورسشم لجا نم »يلازمت»ب
عورسشملا ماما ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو˘ب سسما لوا ي˘ح˘لا و˘ن˘طاو˘م ما˘ق
هذه ىلع  خراسصلا ءادتعلاو ة˘لز˘ه˘م˘لا هذ˘ه ف˘ي˘قو˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
يلاو تبلاط ءانهلا ةيعمج اهتهج نم مهبسسح ةيمحملا ةيسضرألا

ثيح عورسشملا اذه فقو و عيرسسلا لخدتلا ةرورسض ةبانع ةيلو
نم ديدعلا كانه نا ةسصاخ اتاتب نيبسسانم ريغ نامزلاو ناكملا نا
ةيعمجلا بسسح هنأاو عيراسشم اذكهل حلسصت يتلا ىرخألا قطانملا

يحلاب ةيمحملا قطانملا ىلع يدعتلا متي نأا لوقعملا ريغ نم
يف ةجهللا ديعسصتب اودده امك انكاسس تاطلسسلا كرحت نا نود
ةسسايسسو سشيمهتلا لظ يف هيلع وهام ىلع عسضولا لظ ام لاح
يواكسشلا مغر مهي˘ح˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا فر˘ط ن˘م ةلا˘ب˘م˘لا
يلاولاو ةرئادلا سسيئر ةرايز مغر هنا ةيعمجلا فيسضتو، ةديدعلا
يف ةئيهتلا عيراسشم ءاهنا ةرورسض ىلع ديدسشتلاو ميرلا يحل
ةينعملا تاهجلا كيرحتل عفني مل كلذ نأا ريغ، ةددحملا اهلاجآا
ديزتل طئاحلا سضرع تاميلعتلا برسضت تلاز لو تبرسض يتلا
ميرلا يحب ةلب نيطلا ةعرقلا ةقطنمب لواقملا اهحتف يتلا ةسشرولا
فقول يلاولا فرط نم ةمراسص تاءارجا داختا متي مل لاح يف
تهجو امك .نيلواقملاو نيلوؤوسسملا فرط نم ةلابمÓلا ةسسايسس
يلاو ىلإا اهنم ةخسسن ىلع ةعاسس رخآا زوحت ىوكسش ةيعمجلا

ةامسسملا ةقطنملا ىلع يدعتلاب اهيف ددنت يميرب ةبانع ةيلو

بعلم برق44 مقر ينطولا قيرطلا نم ةيلامسشلا ةهجلاب يلازمت

دوزتل˘ل ة˘ط˘ح˘م زا˘ج˘نا عور˘سشم قÓ˘طا لÓ˘خ ن˘م65 يام91
نا ةسصاخ هعسضوم ريغ يفو لامآÓل ابيخم هتربتعا يتلاو دوقولاب
لثمو نيسضايرلا ةلبقو نينطاوملا سسفنتم ربتعت ةقطنملا هذه
ىقرت مل امك يحلاب ليمج وهام لك ىلع يسضقتسس عيراسشم اذكه
مل اذكو ةيمنتلا ةلجعل اعفد ي˘ط˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لا ىو˘ت˘سسم˘ل
Óيسصفتو ةلمج هنوسضفري ام وهو نطاوملا ةحلسصم يف بسصت
لطعت سصوسصخب يلاولا ىلإا ةيناث ىوكسش ةيعمجلا تهجو امك،
رخأات ىلإا ىدا ام وهو ةيئاملا دراوملا ةيريدمب ةقلعتملا لاغسشلا
دراوملا ةيريدمب ةقلعتم ةريخألا هذه نوك يحلاب ةئيهتلا لاغسشا
مازتللاو ةينعملا تاهجلا عم قيسسنتلاو كرحتلاب ةبلاطملا ةيئاملا
 .طئاحلا سضرع تبرسض يتلا ةيئلولا تاطلسسلا تاميلعتب
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ةبا˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م تح˘ت˘ف
ناوعألا فيظوتب ةسصا˘خ ة˘ي˘جرا˘خ ة˘ق˘با˘سسم
نيتقؤوم ئطاوسشلا سسارح ةفسصب نيدقاعتملا
ىرجتسس ثيح ،لبقم˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا م˘سسو˘م˘ل˘ل
ثي˘ح .ءا˘ق˘ت˘˘نلا سسا˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
ةكراسشملاب نيبغارلا يف ةيريدملا تطرتسشا
ةيسسنجلا يلماح اونوكي نأا ةقباسسملا يف
ةيندب ةقايلو ةحسصب ع˘ت˘م˘ت˘ي نأا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

،ةنسس81 حسشرتملا نسس لقي ل ناو ةديج

نو˘كي نأاو ،ة˘ق˘با˘سسم˘لا ءار˘جإا  خ˘يرا˘˘ت د˘˘ن˘˘ع
مسشولا عنمي امك ةنسسح قÓخأا وذ حسشرتملا

بلط نم فلملا نوكتيو اذه ،دسسجلا ىلع
ةداهسشو ،ةكراسشم˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ي˘ط˘خ
ناتروسصو ،لوعفملا  ةيراسس ةيلدع قباوسس
ةقاطبل لسصألا قبط ناتروسصو ،ناتيسسمسش
،دÓ˘ي˘م ي˘تدا˘ه˘سشو ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ىرخألاو ماع بط امهادحإا اتيبط ناتداهسشو
ةداهسشو ،بوطسشم يديرب كسصو ،ةيردسص
عدوت ثيح ،نيجوزتـم˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ئا˘ع
ةد˘حو˘لا ةرادإا ىد˘ل ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
نئاكلا ـ نابسضغ ـ ةيندملا ةيامحلل ةيرحبلا

نم اءادتبا ،ءانيملا لبقام ةقطنم يف اهرقم

لبقملا يام12 ةياغ ىلا يراجلا ليرفأا03
يديارسس ةيد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا

ينوبلا ةيد˘ل˘ب˘ب م˘لا˘سس يد˘ي˘سسو ي˘ب˘يا˘ط˘سشو
تارادإا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا عدو˘˘ت˘˘ف
هتاهب ةدوجوملا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تاد˘حو
نأا ىلإا ةيريدملا تهون دقو اذه، تايدلبلا

امك،رابتعلا نيعب ذخأاي ل سصقان فلم لك
رب˘ت˘ع˘ي ف˘ل˘م˘لا ه˘ن˘م ل˘ب˘ق˘ي ح˘سشر˘ت˘م ل˘ك نا

، يئاقتنلا رابتخلا ءارجإل اينمسض ىعدتسسم
ا˘سصبر˘ت  نو˘ح˘جا˘ن˘لا نو˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا ع˘با˘ت˘يو
،ذاقنإلاو فاعسسإلا لاجم يف ايرابجإا ايقيبطت
نيدقاعتملا ناوعألا نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو
مسسوملل نيت˘قؤو˘م ئ˘طاو˘سشلا سسار˘ح ة˘ف˘سصب
ناوج نم حتافلا يف قلطني يذلا يفيسصلا

.ربمتبسس رهسش ةياهنب يهتنيو

0202 يام12 يف يهتنيو ليرفأإ03 يف قلطني نيكراششملإ تافلم عإديإإ

 نيتقؤوملا ئطاوسشلا سسارح فيظوتل ةيجراخ ةقباسسم حتفت ةيندملا ةيامحلا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ooderoOيرئازجلا رمحفا لقهلاو 
كيرافوب ىفشتسمل ةيبط تادعُم نامدقي

ooderoO نم لك تمدق ،انوروك ضسوريفلا ةحئاج ةبرا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ة˘ب˘ه˘لا ي˘ف ة˘يو˘ق˘لا ا˘م˘ه˘ت˘م˘ها˘صسم˘ب

ىلإاooderoO تمصضنا ثي˘ح .ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب كيرا˘فو˘ب ىف˘صشت˘صسم˘ل ا˘م˘ه˘م˘عد ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘م˘حأ’ا لÓ˘ه˘لاو
ةيبط تادعُم ءانتق’ ةيلام ةمهاصسم تمدقو انوروك ضسوريفلا ةحفاكم يف يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلا تايلمع

يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلاوooderoO لك اهقلطأا يتلا ةردابملا هذه للكتتصس .كيرافوب ىفصشتصسم ةدئافل
ميقعتلا داوم فلتخم اذكو ةمقعُم تازافقو ،ةيئافصشتصسا ةصشرفأا كيرافوب ىفصشتصسم فرصصت تحت عصضوب
اتماق يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلاوooderoO نأا ركذلا ردجي .ةحئاجلا هذه ةبراحم يف ةيرورصضلا ريهطتلاو
تايلمعلا نم ديدعلا ايوصس ميظنتب كلذو رئازجلا يف انوروك ضسوريفلا راصشتنا نم دحلل ةرابج تادوهجمب

نعooderoO دكؤوت ،ةيناصسنإ’ا ةيلمعلا هذه لÓخ نم  .دÓبلل ةيئانلا قطانملا يف اميصس’ ،ةينماصضتلا
نم دحلا ىلإا ةفداهلا لامع’ا ةدعاصسم يف اهمازتلا اذكو فورظلا عيمج يف نييرئازجلا ةقفارم يف اهتدارا

 .ةحئاجلا هذه

ضصاخصشأا60 اهرثا ىلع فقوا

ةنتابب ةفيزم ةيرثا ةيدقن ةعطق936 زجح
،ةروزم اهنا نيبت ةيرثأا ةيدقن عطق زجح نم ةنتاب ةي’و نمأاب10 ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت
ثيح ،ةنصس94و02 نيب مهرامعأا حوارتت ةنتاب ةنيدمب ضضايرلا يحب ضصاخصشأا60 فيقوت ةيفلخ ىلع كلذو
ءافيتصسا دعب ،ةعطق936 اهددع غلب ةيرثأا اهنا ضساصسأا ىلع ةفيزم ةيدقن عطق عيب ةقفصص دقع ددصصب اوناك
.ةيئاصضقلا تاهجلا ماما مهميدقت راظتنا يف ،مهب هبتصشملا دصض ةيئازج تافلم زاجنا مت قيقحتلا تاءارجا

ح ناصشوصش

 يئزجلا يحصصلا رجحلا تقو لغتصست

جيريرعوب جربب لزانملا ىلع وطسسلا يف ةسصتخم ةيمارجإا ةعامج كيكفت
مهرامعأا حوارتت (20) نيصصخصش فيقوت نم جيريرعوب جربب ينطولا كردلل ةيميلق’ا ةعومجملا دارفا نكمت
نايب بصسح تمت ةيلمعلا  تاقورصسملا عاجرتصسإا عم جيريرعوب جرب ةي’و نم ناردحني ةينصس32و91 نيبام
ربع جيريرعوب جربب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا دارفأا ىلإا ةدراو ةيفتاه ةملاكم  رثإا ىلع ةعومجملا
ةيدلب رصضخل ةيرقب لزنم ىلع وطصسلاب (20) نيصصخصش نم ةنوكتم ةباصصع مايق اهدافم5501 رصضخأ’ا مقرلا
قلصستب اماق نيقراصسلا نأا نيبت نيأا ناكملا نيع ىلإا لقنتلاو ةيرود ليكصشت مت روفلا ىلع  ةي’ولا بونج ةيدامحلا
نيصسبلتم امهيلع ضضبقلا مت ثيح يبصشخلاو يديدحلا يصسيئرلا لخدملا يباب لفق ريصسكتو يجراخلا رادجلا

ونور عون ةرايصس ةطصساوب لقنلل ةأايهم يجراخلا بابلا فلخ ةعمجم تطبصض يتلا لزنملا ضضارغأا ضضعب ةقرصسب
فتاوهلا عيبل هلحمب ةصصاخ اهنأاب ةيحصضلا دكأا حيتافم ةمزر ىلع روثعلا مت مهيف هبتصشملا ضشيتفت دعبو ،لوبمصس
حيتافملا زجح متيل فويصضلا ةعاقب ةنازخ جردب ةعوصضوم تناك ةيدامحلا ةيدلبب هرقم نئاكلا اهتامزلتصسمو
اهل ططخم ةيلمعلا نأا نيبت امهيف هبتصشملا فارتعإاو قمعملا قيقحتلا دعبو ،ةيحصضلل ةقورصسملا ةزهجأ’ا ةداعإاو
هبتصشملا عاديإا مت نيأا ،جيريرعوب جرب ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو ديصسلا مامأا نيينعملا ميدقت مت .اقبصسم
ىصسوم .ع.جيريرعوب جربب ليامرلا ةيباقعلا ةصسصسؤوملاب مهيف

ي˘ف تا˘عا˘م˘ت˘ج’آ ة˘عا˘ق ي˘ف سسمأآ ة˘ح˘ي˘ب˘˘شص م˘˘ت
جاحلب بيشصنت را˘ج˘ح˘لآ رآد˘ي˘شس بكر˘م ة˘ير˘يد˘م
ـل افلخ ““ديدحلآ قÓمع““ ـل ماع ريدمك اشضر
ن˘م ل˘ك رو˘شضح˘ب ه˘ل˘لآ ى˘ط˘ع˘˘م ن˘˘يد˘˘لآ سسم˘˘شش
سشيششوأآ رآديشس ع˘م˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لآ ر˘يد˘م˘لآ سسي˘ئر˘لآ

ءاشضعأآ ،لاتم˘يآ ع˘م˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لآ سسي˘ئر˘لآ ل˘ث˘م˘مو
م˘قا˘طو ،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’آ كير˘˘ششلآ ،ةرآد’آ سسل˘˘ج˘˘م
هلمع يف عرششيشس ثيح راجحلآ رآديشسل رييشستلآ

هر˘ظ˘ت˘ن˘تو ة˘ي˘م˘شسر ة˘ف˘شصب بكر˘م˘لآ سسأآر ى˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لآ ا˘هزر˘بأآ تا˘يد˘ح˘ت˘لآ ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لآ
˘ما˘مز ي˘ف م˘كح˘ت˘لآو بكر˘م˘لآ ل˘خآد رآر˘ق˘ت˘شس’آ
ةمهم نوكت نلو ،جاتن’آ نيشسحت لجأآ نم رومأ’آ

لظ يف ةشصاخ بكرملآ يف ةلهشس جاحلب اشضر
نأآ لواحت ةرم لك يف ةديدج تÓتكت روهظ
همل˘ع˘ي ا˘م و˘هو ة˘شسشسؤو˘م˘لآ ي˘ف ا˘هذو˘ف˘ن سضر˘ف˘ت
،بكرملآ تآراطإآ نم هنأ’ ديدجلآ ماعلآ ريدملآ

ل˘م˘ح˘ت˘ت نأآ فآر˘طأ’آ ل˘ك ن˘م بو˘ل˘ط˘م ى˘ق˘ب˘˘يو
جاتحي بكرملآ نأآ ةشصاخ Óبقتشسم اهتايلوؤوشسم
،انوروك سسوريف سسوباك ءاهتنآ دعب سشاعتنÓل

ددع جآرخإآ مت هنأآ ةقباشسلآ اندآدعأآ يف انفششك دقو
ببشسب ةيئان˘ث˘ت˘شسآ ل˘ط˘ع ى˘لإآ لا˘م˘ع˘لآ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
ل˘كو ي˘لا˘ع˘لآ نر˘˘ف˘˘لآ فا˘˘ق˘˘يإآو جا˘˘ت˘˘ن’آ ف˘˘قو˘˘ت
،انوروك سسوريف نم ةياقولآ لجأآ نم تآدحولآ

جاحلب اشضر رظتنت يتلآ تاناهرلآ زربأآ نيب نمو
يف رهظت تأآدب يتلآ ةديدجلآ سسوؤورلآ حبك يه
ي˘كل ع˘قو˘م˘ت˘ت نأآ د˘ير˘ت ي˘ت˘لآو آر˘خؤو˘م ة˘˘حا˘˘شسلآ
يهو ةيئآوتلآ قرطب بكرملآ يف اهدجآوت سضرفت
يف اهدايطشصاب ةفورعم فآرطأآ ىلع ةبوشسحم
بابشسأآ زربأآ نيب نم تناك يتلآو ةركعلآ هايملآ
““ديدحلآ قÓمع““ اهب مد˘ط˘شصآ ي˘ت˘لآ ل˘ي˘قآر˘ع˘لآ

ن˘م د˘جو˘ي ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب ةرو˘تا˘ف˘˘لآ لا˘˘م˘˘ع˘˘لآ ع˘˘فدو
ءايرثأآ ىلإآ آولوح˘تو ““طÓ˘خ˘ت˘لآ““ ن˘م آودا˘ف˘ت˘شسآ

ـل قبشسو تاقفشصلآو ليغششتلآ يف آومكحتو ددج
حئاشضفلآ نم ديدعلآ تفششك نأآو ““ةعاشس رخآآ““
ذنم ةيشضاملآ تآونشسلآ يف تعقو يتلآ داشسفلآو
ناك يتلآ ةرتفلآ لبقو رامثتشس’آ عورششم ءدب
.بكرملل ماع ريدم هللآ ىطعم نيدلآ سسمشش اهيف

 سسافر ناميلشس

 ضسجاوهلا ربكأا ””طÓختلا»و هراظتنا يف تايدحتلاو تاناهرلا نم ديدعلا

راجحلا راديسس بكرمل ماع ريدمك جاحلب اسضر بيسصنت

ت’اكو تاي˘ع˘م˘ج˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لآ ة˘ي˘لآرد˘ف˘لآ تف˘ششك
ريزوب سسمأآ لوأآ اهئاقتلآ نع ةيرئآزجلآ ةحايشسلآ
متو لوأآ سسمأآ لوأآ ةيديلقتلآ تاعانشصلآو ةحايشسلآ
د˘ق˘ع˘ل ل˘ق˘ن˘لآ ةرآزو ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لآ ى˘ل˘ع قا˘˘ف˘˘ت’آ

يف ةدوجوملآ نآريطلآ تاكرشش عيمج عم تاشسلج
ع˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لآ ل˘كا˘ششم˘لآ ع˘ي˘م˘ج ة˘يو˘شست˘ل ر˘ئآز˘ج˘لآ
لمعلآ ىلإآ ةدوعلآو ت’اكولآ حتف مدع ،ت’اكولآ

تاكرشش عم ت’اكولآ لكاششم لك ىوشست ىتح
ل˘ك عا˘جرإآ و تا˘ي˘ل˘شصن˘ق˘لآو قدا˘ن˘ف˘لآو نآر˘ي˘˘ط˘˘لآ
ى˘لإآ ا˘ه˘عا˘جرآ ت’ا˘كو˘ل˘ل ى˘ن˘شست˘ي ى˘ت˘˘ح لآو˘˘م’آ
تاقحتشسم عفد نع ت’ا˘كو˘لآ ف˘قو˘ت ،ا˘ه˘با˘ح˘شصآ

ةحئاج نÓعإآ ،يام رهشش نم آءآدتبآ اهيمدختشسم
حشسفي يشسائر موشسرمب ةيعيبط ةثراكك انوروك
ىل˘ع سضيو˘ع˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘مأا˘ت˘لآ تا˘كر˘شش ى˘لإآ لا˘ج˘م˘لآ
ة˘ي˘حا˘ي˘شسلآ ت’ا˘كو˘ل˘ل لا˘ج˘م˘لآ ح˘˘ت˘˘ف ،ر˘˘ئا˘˘شسخ˘˘لآ
قلخ وأآ دئآوف نودب كونبلآ نم سضآرتق’آ ةرشسعتملآ

،دئآوف نودب ةيلمعلآ هذه لومي رامثتشسÓل قودنشص
نا˘˘م˘˘شضلآو بئآر˘˘شضلآ تا˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسم ع˘˘˘فد مد˘˘˘ع

ةكراششم،0202 ربمشسيد13 ةياغ ىلإآ يعامتج’آ
ميظنتب ةشصاخلآ نينآوق˘لآ ة˘ع˘جآر˘م ي˘ف ة˘ي˘لآرد˘ف˘لآ

ةيلآردفلآ تردشصأآو ،رافشس’آو ةحايشسلآ ت’اكو
نايب ةيرئآزجلآ ةحايشسلآ ت’اكو تايعمجل ةينطولآ

اهنأآ اشضيأآ تحشضوأآو ،طاقنلآ هذه اهيف تحشضو
ع˘ي˘م˘ج˘ل نا˘ي˘ب˘ت˘شسآ ـب ة˘ي˘شضا˘م˘لآ ما˘يأ’آ ي˘˘ف تما˘˘ق
تحرطو ةطرخنملآ ريغلآو ة˘طر˘خ˘ن˘م˘لآ ت’ا˘كو˘لآ
ىو˘ت˘ح˘م ي˘ف ت’ا˘كو˘لآ يأآر ن˘ع لوأ’آ ن˘ي˘لآؤو˘˘شس

ن˘ع ي˘نا˘˘ث˘˘لآ و161/ 71 يذيف˘ن˘ت˘لآ مو˘شسر˘م˘لآ
،انوروك ةمزأ’ ةبشسن˘لا˘ب تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لآ و ر˘ئا˘شسخ˘لآ

ةلشسآرم يف ةيشسيئر طاقن7 حآرتقآ مت اهدعبو
ةباقنلآ ةقفر ةرآزولآ نم ةوعد آوقلتو ،لوأ’آ ريزولآ

ةرآزو˘ل ما˘ع˘لآ ن˘ي˘مأ’آ ءا˘ق˘ل˘ل ،ة˘فد˘ن˘ف˘لآ ة˘ي˘لآرد˘ف و
لجأآ نم دح’آ موي ةرآزولآ ردآوك ةقفر ةحايشسلآ
ةيلآردفلآ عنتقت ملو ةمزÓلآ تآراشسفتشس’آ ميدقت
ةيرئآزجلآ ةحايشسلآ ت’ا˘كو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لآ
ةرششابم ةحايشسلآ ريزو ءاقلب تبلاطو ءاقللآ آذهب
 سسافر ناميلشس.سسمأآ لوأآ مت ام وهو

نم ددع نأآ ““ةعاشس رخآآ““ ـل ميلع ردشصم فششك
يف تعرشش ةبانع ةي’وب ةيدلبلآ ةيبعششلآ سسلاجملآ

ةيلمعلاب ةشصاخلآ ةيفاشضإ’آ ةيلاملآ ةحنملآ فرشص
ةزوعملآ تÓئاعلآ ةدئافل ناشضمر رهششل ةينماشضتلآ

تاعامجلآو ةيلخآدلآ ةرآزو تررق نأآ دعب كلذو
ةناعإ’آ ةميق ع˘فر ة˘ي˘نآر˘م˘ع˘لآ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لآو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لآ
رخأاتملآ رود˘شصلآ م˘غرو ه˘نأآ رد˘شصم˘لآ د˘كأآ.ة˘ي˘لا˘م˘لآ
ةيلاملآ ةناعإ’آ ةميق عفرب ةشصاخلآ ةيرآزولآ ةميلعتلل
يتلآ ناشضمر رهششل ةينماشضتلآ ةيلمعلاب ةشصاخلآ

رانيد0006 نم ةزوعملآ تÓئاعلآ اهنم ديفتشست

رهششلآ ةيششع كلذ ثدح ثيح رانيد00001 ىلإآ
تعرشش ةبانع ةي’وب تايدلبلآ نم ددع نإاف ،ليشضفلآ
ـب ةردقملآو ةحنملآ هذهل ةيفاشضإ’آ ةميقلآ ةفرشص يف

سضعب هيف لآزت ام يذلآ تقولآ يف ،رانيد0004
ةرآزو نأآ مغر ،دعب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لآ ر˘ششا˘ب˘ت م˘ل تا˘يد˘ل˘ب˘لآ
ةينآرمعلآ ةئيهتلآو ةيلحملآ تا˘عا˘م˘ج˘لآو ة˘ي˘ل˘خآد˘لآ

فرشصب ةقلعت˘م˘لآ ا˘ه˘ت˘ل˘شسآر˘م ي˘ف درو ا˘م˘ل ا˘ق˘ب˘طو
ر˘ه˘شش ي˘ف ن˘ما˘شضت˘لآ تا˘ي˘ل˘م˘ع نآو˘ن˘ع˘ب تا˘نا˘عإ’آ

تÓيهشستلآ ن˘م د˘يد˘ع˘لآ تع˘شضو م˘ير˘كلآ نا˘شضمر
حامشسلآ ةعرشسب ةيفاشضإ’آ ةميقلآ فرشص نامشضل
اهشصيشصخت مت يتلآ ةيلاملآ تآدامتع’آ لامعتشساب
ةيلحملآ تاينآزيملآ قيرط نع ةيلمعلآ هذهل اقباشس
ةأآرملآ اياشضقو ةرشسأ’آو نماشضتلآ عاطق ةمهاشسمو
لجأآ نم ىرخأ’آ تامهاشسملآ آذكو ةقاطلآ عاطقو
لفكتلآ متي نأآ ىلع نيديفتشسملآ نم ءزج ةيطغت
،فوششكملآ ىلع عفدلآ قيرط نع يقبتملآ ءزجلاب

نأآ دعب كلذو اقح’ قرافلآ آذه ةيوشست متي نأآ ىلع
ىلع عفدلآ ةيلمع ىلع هتقفآوم ةيلاملآ ريزو ىدبأآ
ةيلاملآ تاجايتح’ا˘ب ل˘ف˘كت˘لآ ل˘جأآ ن˘م فو˘ششكم˘لآ

ىلإآ جد0006 نم ةحنملآ هذه ةميق عفر نع ةجتانلآ

ةيرورشضلآ تآءآرجإ’آ لامكتشسآ ىتح جد00001
لجأآ نم ةمزÓلآ ةي˘لا˘م˘لآ تآدا˘م˘ت˘ع’آ سصي˘شصخ˘ت˘ل
ةناعإ’آ ةميق عفر ءاج ثيح ،ةيعشضولآ هذه ةيوشست
سسوريف نم ةياقو˘لآ تآءآر˘جإآ ى˘لإآ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لآ

،ةزوعملآ تÓئاعلآ ةاناعم نم تدآز يتلآ انوروك

ة˘ي˘فا˘شضإ’آ ة˘م˘ي˘ق˘لآ م˘ه˘شست نأآ ةرآزو˘لآ ل˘مأا˘˘ت ثي˘˘ح
تÓئاع˘لآ ن˘ع Ó˘ي˘ل˘ق و˘لو ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لآ ي˘ف ة˘نا˘عإÓ˘ل
رهشش لولح لبق تا˘يد˘ل˘ب˘لآ تعر˘شش ي˘ت˘لآ ةزو˘ع˘م˘لآ

نم اهب ةشصاخلآ ةيلاملآ تاناعإ’آ فرشص يف ناشضمر
ةراششإ’آ ردجت ام ،ةيراجلآ ةيديربلآ اهتاباشسح لÓخ
ةيلام تاناعإاب ةيئآذغلآ دورطلآ لآدبتشسآ مت هنأآ هيلإآ
ديفتشسم˘ل˘ل يرا˘ج˘لآ يد˘ير˘ب˘لآ با˘شسح˘لآ ي˘ف بشصت
دقعنم˘لآ ءآرزو˘لآ سسل˘ج˘م هرر˘ق ا˘م˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت كلذو

““ناشضمر ةفق““ رابتعاب،8102 نآوج5 خيراتب
ظفاحت ةيلاملآ تاناعإ’اف ،ةريثك تايبلشس اهل تناك
،ر˘ي˘بآو˘ط˘لآ ى˘ل˘ع ي˘شضق˘تو ن˘طآو˘م˘لآ ة˘مآر˘ك ى˘ل˘ع
اجرح نودجي آوناك نيزوعملآ نم ريثكلآ نأآ رابتعاب
ءآر˘جإ’آ تآز˘ي˘م˘م ن˘مو ،ر˘ي˘بآو˘ط˘لآ ي˘ف ف˘قو˘لآ ن˘م
لبق نيزوعملل ةناعإ’آ لوشصو نامشض وه ديدجلآ

تآءآرجإآ تآديقعتو ءطبل آرظن ناشضمر رهشش لولح
ةفق““ ـل نينومملآ رايتخآو ةيمومعلآ تاقفشصلآ دقع
،ةيلمعلآ رخأات يف ببشستي ناك ام وهو ““ناشضمر
هتاجا˘ي˘ت˘حآ بشسح ة˘نا˘عإ’آ ي˘ف د˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لآ فر˘شصت
ق˘فآو˘ت ’ تنا˘ك ““ة˘ف˘ق˘لآ““ تا˘يو˘ت˘ح˘م نأآ را˘ب˘ت˘عا˘˘ب
ةكرح ةبقآرم ةلوهشس ،نيينعملل ةيلعفلآ تاجايتح’آ
هجوأآو ةي˘ن˘ما˘شضت˘لآ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدو˘شصر˘م˘لآ لآو˘مأ’آ

ماظن دامتعآ نع ةبترتملآ فيلاكتلآ داشصتقآو اهفرشص
ةبوعشصل دح عشضو ىلإآ ةفاشضإ’اب ،ةيئآذغلآ دورطلآ
،ةيئانلآ قطانملآ سضعب يف نيزوعملآ ىلإآ لوشصولآ
يت˘لآ ةر˘ب˘ت˘ع˘م˘لآ ف˘ي˘لا˘كت˘لآ ر˘ي˘فو˘ت ى˘لإآ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
ةيحان نم ةيلحملآ تا˘عا˘م˘ج˘لآو ة˘لود˘لآ ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ت
لوشصو نامشض لجأآ نمو ةيرششبلآو ةيداملآ لئاشسولآ
ةئفلآ :تائف ثÓث مهو اهيقحتشسمل ةيلاملآ تاناعإ’آ
لخد يأآ اهل تشسيل يتلآ تÓئاعلاب قلعتت ىلوأ’آ
يرهششلآ اهلخد يتلآ تÓئاع˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لآ ة˘ئ˘ف˘لآ ،را˘ق
ىندأ’آ ينطولآ رجأ’آ نم لقأآ لوأآ يواشسم يلامجإ’آ

4 نم ةنوكتملآ تÓئاعلل ةبشسنلاب كلذو نومشضملآ

يتلآ تÓئاعلآ ةثلاثلآ ةئفلآ تلمشش اميف ،لقأآ وأآ دآرفأآ

فلأآ42 نم لقأآ وأآ يواشسم يلامجإ’آ يرهششلآ اهلخد

يره ديلو           .رثكأآ وأآ دآرفأآ5 نم نوكتتو رانيد

رانيد0004 ـب اهتميق ةيلخادلا ةرازو تعفر نأا دعب

 ةيفاسضإ’ا ةيلاملا ةناعإ’ا فرسص يف عورسشلا
ةبانعب ةزوعملا تÓئاعلا ةدئافل

رامثتصسÓل قودنصص قلخ وأا دئاوف نود كونبلا نم ضضارتقÓل لاجملا حتفب بلاطم

تاكرسش لكاسشم ةيوسست ةياغ ىلإا ةيحايسسلا ت’اكولا حتف مدع
تايلسصنقلاو قدانفلاو ناريطلا



هذه الصحيفة تم تحميل 
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