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ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأاو

ةرايزلا نأا ،سسمأا ،ةيسسنوتلا

ةوعدب دحألا مويلا نوكتسس

دبع ةيروهمجلا سسيئر نم

ةرايزلا لثمتو .نوبت ديجملا

ءا˘سسؤور ه˘ي˘ل˘ع بأادً اد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت

ي˘ف تا˘˘مو˘˘كح˘˘لا ءا˘˘سسؤورو

ًاديكأات،1102 ذ˘ن˘م سسنو˘˘ت

ي˘ت˘لا ة˘ن˘ي˘ت˘م˘لا تا˘قÓ˘ع˘˘ل˘˘ل

ن˘يذ˘ل˘لا ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت

ةكرت˘سشم دود˘ح˘ب نا˘ط˘ب˘تر˘ي

009 ن˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأل د˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت

سسي˘ئر˘لا د˘كأاو .ر˘ت˘˘مو˘˘ل˘˘ي˘˘ك

هنأا د˘ي˘ع˘سس سسي˘ق ي˘سسنو˘ت˘لا

ه˘تارا˘يز ى˘لوأا ي˘ف ه˘جو˘ت˘سس

اذ˘ه ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ،ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا

ةيبيللا ةلأاسسملا نأاو ،دحألا

ع˘˘ي˘˘سضاو˘˘م د˘˘حأا نو˘˘˘كت˘˘˘سس

لÓخ دي˘ع˘سس لا˘قو .ةرا˘يز˘لا
ةانق˘لا ى˘ل˘ع ي˘ف˘ح˘سص راو˘ح
ةبسسانمب ةيمسسرلا ةيسسنوتلا

يلوت ىلع موي001 رورم
لطع˘ت نأا ة˘ط˘ل˘سسل˘ل د˘ي˘ع˘سس
نا˘ك ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘˘لإا ه˘˘ترا˘˘يز
ةيسسائرلا تاباختنلا ةجيتن
،ارخؤوم رئازجلا اهتفرع يتلا
تا˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف
ي˘˘ف ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت
ىلإا بهذأاسس» عباتو «.سسنوت
،تدعو امك دحألا رئازجلا
ريسشم ،«انم ءز˘ج ر˘ئاز˘ج˘لا˘ف

ً
ا

ع˘م قا˘ف˘تلا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ى˘˘لإا
ةدحاو ةردابم لوح رئازجلا
نوكي ةيب˘ي˘ل˘لا ة˘مزألا ل˘ح˘ل
نحن˘ف ،نو˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ا˘ه˘سسا˘سسأا

ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سض
» ،ع˘˘˘˘با˘˘˘˘تو .«ير˘˘˘˘كسسع˘˘˘˘˘لا
سسفن يه ةيرئازجلا ةبراقملا

كلذل ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘برا˘ق˘م˘لا
ةردابم ىلإا لسصن نأا نكمي
سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا د˘˘˘كأا و «.ةد˘˘˘˘حاو
ربكأا نم» هدÓب نأا يسسنوتلا
ةمزألا نم ةررسضتملا لودلا
ا˘سضيأا ر˘ئاز˘ج˘لاو ،ة˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا

نأا لإا نكمي لو ةررسضتم
نو˘˘كي ل˘˘ح لو˘˘ح ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ن
بع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا هرد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصم
كانه» ديعسس لاقو .«يبيللا

ل فثكم يسسامو˘ل˘بد ل˘م˘ع
رهظت نأا مهملا نكل رهظي
ي˘ف ا˘ن˘سسل ن˘ح˘نو ،ه˘ج˘ئا˘˘ت˘˘ن

هباهذ مدع نأا دكأاو .«ةلزع
نأا هدرم ،نيلرب رمتؤوم ىلإا
نحنف ةرخأاتم تءاج ةوعدلا

ريسسي وهو راطقلا بكرن ل
ن˘˘ع د˘˘يد˘˘ع˘˘لا بر˘˘˘عأا د˘˘˘قو
يتلا ةو˘عد˘لا هذ˘ه˘ل م˘ه˘ف˘سسأا

91 ي˘فو «.ةر˘خأا˘˘ت˘˘م تءا˘˘ج

د˘ق˘˘ع˘˘نا ،يرا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
يف ايبيل لوح يلود رمتؤوم
،نيلرب ةينا˘م˘لألا ة˘م˘سصا˘ع˘لا

4و ة˘˘˘لود21 ة˘كرا˘سشم˘ب
،ةيميلقإاو ة˘ي˘لود تا˘م˘ظ˘ن˘م
ه˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ب دو˘˘˘ن˘˘˘ب زر˘˘˘بأا نا˘˘˘ك
مازتللا ةرور˘سض ،ي˘ما˘ت˘خ˘لا
نلعملا را˘ن˘لا قÓ˘طإا ف˘قو˘ب
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ت ةردا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ب
نأا د˘ي˘˘ع˘˘سس د˘˘كأاو .ة˘˘ي˘˘سسور
يف ةدوجوم نوكتسس سسنوت

يف ةيريسضحتلا لامعألا لك
ي˘˘ف سسي˘˘لو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
جو˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا تار˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا
ة˘˘ير˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘عألا

ا˘هداد˘عإا م˘ت ي˘ت˘˘لا قاروألاو
ىوتسسم يف ر˘م˘تؤو˘م˘لا ل˘ب˘ق
نأا بجي سسنوت يف ،ةمقلا
لود˘˘˘˘˘˘لا لوأا ن˘˘˘˘˘˘م مو˘˘˘˘˘˘كت
.ةينعملا
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ا˘ه˘ع˘˘قو ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م ي˘˘ف ءا˘˘ج

11 ى˘لإا ا˘ه˘ه˘جو لوألا ر˘يزو˘لا
ن˘ي˘ي˘ع˘ت تارار˘ق سصخ˘ت ار˘يزو
نيريسسم تاراطإا ماهم ءاهنإاو
تا˘سسسسؤو˘م˘لاو تا˘ع˘م˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
ه˘ي˘ق˘ل˘ت ا˘ه˘ي˘ف د˘كأا،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا

ءاهنإا تايلم˘ع ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م
نيريسسم تاراطإا نييعتو ماهم
تا˘˘سسسسؤو˘˘مو تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل

د˘ي˘ق˘ت˘˘لا نود م˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
تاءارجإا مكحت يتلا دعاوقلاب
ةمئاقلا ماهملا ءاهنإاو نييعتلا

سسل˘ج˘م فر˘ط ن˘م ةد˘كؤو˘م˘˘لاو
ىلعو هيلعو.ةلودلا تامهاسسم
رر˘ق ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن بسسح
،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا
وأا تا˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ع˘ي˘˘م˘˘ج عا˘˘سضخإا

ةسصاخلا ماهملا ءاهنإا تايلمع

ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘طإلا˘˘˘˘ب

تا˘سسسسؤو˘م˘لاو تا˘ع˘م˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل

ل˘ي˘هأا˘ت˘لا ءار˘جإل ،ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ل˘˘سصف˘˘م ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ة˘˘غا˘˘˘ي˘˘˘سصو

،ة˘لا˘˘قإلا تلا˘˘ح˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب

ةق˘ب˘سسم˘لا ه˘ت˘ق˘فاو˘م ا˘طر˘ت˘سشم

اذه يف ةذختملا تارارقلا ىلع

تدد˘سش كلذ˘˘ل ا˘˘ع˘˘ب˘˘تو.نأا˘˘سشلا

ةخرؤوملا لوألا ريزولا ةلسسارم

ل˘ك نأا ي˘ف˘˘نا˘˘ج32 خيراتب

ءارجإل عسضخي نأا بجي نييعت

ةبسسنلاب نأاسشلا كلذكو ليهأاتلا

يتلا ما˘ه˘م˘لا ءا˘ه˘نإا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

ريرقت عوسضوم نوكت نأا نيعتي

،ة˘لا˘قإلا بل˘ط رر˘˘ب˘˘ي ل˘˘سصف˘˘م

ةقداسصم بو˘جو ى˘ل˘ع ادد˘سشم

تارار˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع لوألا ر˘˘يزو˘˘˘لا

اه˘ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘لا˘قإلاو ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا

متي ل تارارق يأا نأاو Óبقتسسم

نل هفرط نم هيلع ةقداسصملا

ناكو.لوعف˘م˘لا ة˘يرا˘سس نو˘كت

ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر

ن˘ع ه˘ي˘ل˘خ˘ت ن˘ع ن˘ل˘عأا ،نو˘ب˘˘ت

ني˘ي˘ع˘ت ي˘ف ه˘ت˘ي˘حÓ˘سص سضع˘ب

ة˘لود˘لا ي˘ف ف˘ئا˘˘ظو˘˘لا سضع˘˘ب

ر˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ر˘يزو˘ل˘˘ل
ّ

و .دا

ف˘ي˘ف˘خ˘ت رار˘ق˘˘لا ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا

بسصانملا يف نييعتلا تاءارجإا

ع˘ير˘سستو ،ة˘لود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ما˘˘سسلا

فئا˘ظو˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ة˘كر˘ح

رر˘ق ذإا ،ة˘ي˘ما˘سسلا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

دد˘ع ن˘ي˘ي˘ع˘ت ة˘ط˘ل˘سس ل˘يو˘ح˘˘ت

ىلإا ةلودلا تاراطإا نم نيعم

نايبلا ددحي ملو .لوألا ريزولا

ي˘ت˘لا ف˘ئا˘ظو˘لا هذ˘ه ة˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط

ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا ن˘ع سسي˘ئر˘لا لزا˘ن˘˘ت

سسيئر بسصن˘م لو˘ح˘تو .ا˘ه˘ي˘ف

ل˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا

قباسسلا سسيئرلا هارجأا يروتسسد

ي˘ف ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع

فلكم «لوأا ريزو» ىلإا،6102

ة˘مو˘˘كح˘˘لا ل˘˘م˘˘ع ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘ب

ي˘˘ف ةدود˘˘ح˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘سصب

ي˘ف ه˘با˘خ˘ت˘نا ذ˘ن˘مو .ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا

سسيئر نلعأا ،يسضاملا ربمسسيد

،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

يرو˘ت˘سسد ل˘يد˘ع˘ت ءار˘جإا ه˘ت˘ي˘ن

تا˘ي˘حÓ˘سص ه˘ب˘جو˘م˘ب سصل˘ق˘˘ي

لوألا ريزو˘لا ح˘لا˘سصل سسي˘ئر˘لا

ءاربخ ةنجل نّي˘عو ،نا˘م˘لر˘ب˘لاو

د˘يد˘ج رو˘ت˘سسد ةدو˘سسم داد˘عإل

،مداقلا سسرام يف اهلمع يهنت

.يبعسش ءاتفتسسا ىلع هسضرعل

هل ةيجراخ ةرايز لوأأ يف

 رئازجلاب مويلا لحي يصسنوتلا سسيئرلا

ةلودلأ تامهاضسم سسلجم فرط نم ةدكؤوملأ تأءأرجإ’اب ديقتلأ مدع ببضسب

تاصسصسؤوملاب ةصصاخلا ت’اقإ’او تانييعتلا عيمج عاصضخإا
لوأ’ا ريزولا ةباقرل ةيمومعلا
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ةفي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تد˘ن˘ف
ر˘ب˘خ يرادإلا حÓ˘سصإلاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
«رت˘سسا˘م˘لا» تادا˘ه˘سش ي˘ل˘ما˘ح طا˘ق˘سسإا

جا˘مدإلا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م «هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا«و
،ةيريدملا تدافأاو.يعامتجلاو ينهملا
ترسشن يتلا ةلسسارملا نأا ،اهل نايب يف
نيديفتسسملا جامدإا ةي˘ل˘م˘ع سصو˘سصخ˘ب
جا˘مدإلا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لا يزا˘ه˘ج ن˘م
عقوم ربع يعامتجلا جامدإلاو ينهملا
يلماح بابسشلل يعام˘ت˘جإلا ل˘سصاو˘ت˘لا
نمسضتتو ةروز˘م ة˘ل˘سسار˘م ،تادا˘ه˘سشلا

نم اهل سساسسأا لو ،ةميسسج تاطلاغم
ىلع تاحفسصلا سضعب تناكو.ةحسصلا

«كوبسسياف» يعامتجلا لسصاوتلا عقوم
ةيريدملا ى˘لإا ه˘ت˘ب˘سسن ا˘نا˘ي˘ب تر˘سشن د˘ق
حÓسصإلاو يمومعلا في˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا

ىلإا اهتهجو ةلسسارم نمسضتي يرادإلا
نم يمومعلا فيظولا ةيسشتفم ءاسسؤور
دوقع راطإا يف نيلماعلا لك ءاسصقإا لجأا

ىلع نوزوحي نيذلا ليغسشتلا لبق ام
ةراسشإا يف ،بولطملا نم ىلعأا ىوتسسم
تعدو هاروتكدلا وأا رتسساملا يلماح ىلإا
ة˘سصا˘خ˘لا تارار˘ق˘لا ل˘ك ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ى˘˘لإا
تا˘ف˘ي˘ن˘سصت˘لاو ة˘ثد˘ح˘ت˘سسم˘لا بتر˘˘لا˘˘ب
نيناوقلا ةعجارم مدع ببسسب ةديدجلا
ف˘ي˘ظو˘لا لا˘م˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
بوسسنملا نا˘ي˘ب˘لا ح˘سضوأاو .ي˘مو˘م˘ع˘لا
يمومعلا فيظولل ةماعلا ةيريدملا ىلإا

32 يف اهتردسصأا يتلا اهتاميلعت يف

لوح71-02 مقر تحت يراجلا يفناج
نم نيديفتسسملا جامدإا ةيلمع عوسضوم
ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسسملا يزاهج
يلامح بابسشل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا جا˘مدإلاو
تارا˘سسف˘ت˘سسÓ˘ل ار˘ظ˘ن ه˘نأا تادا˘˘ه˘˘سشلا

ءا˘سسؤور سضع˘˘ب فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سسر˘˘م˘˘لا
لوح ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا تا˘ي˘سشت˘ف˘م
نم نيديفتسسملا جامدإا ةي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت

ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسسملا زاهج
يلماح بابسشل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا جا˘مدإلاو
زو˘ح˘ي ن˘م م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ ،تادا˘˘ه˘˘سشلا

ررق˘م˘لا بسصن˘م˘لا ن˘م ى˘ل˘عأا ىو˘ت˘سسم
وآا رتسساملا ةلمح ءاوسس ،هيف مهجامدإا
روطلا يف نيوكتلا نمسض نيلجسسملا
هنإاف «هاروتكدلا يف ينيوكتلا» ثلاثلا

262 مقر روسشنملا ىوتحم˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت

قلعتملا8991 يام71 يف خرؤوملا
ةي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ئا˘ظو˘لا ي˘ف ف˘ي˘ظو˘ت˘لا˘ب
ةسصسصخملا بسصانملل اديسشرت كلذكو
ي˘نÓ˘˘ق˘˘ع ل˘˘كسشب جا˘˘مدإلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل
نم لاح يأاب نكمي ل هنإاف دودحمو
ىوتسسم ىلع زوحي نم جامدإا لاوحألا
تاذ حسضوأاو اذه .بولطملا نم ىلعأا

ةيلاسسرإا يف ةيريدملا نأا موعزملا نايبلا
ةيسشتفم˘لا ءا˘سسؤور ى˘لإا ا˘ه˘ت˘ه˘جو ىر˘خأا

12 خيراتب يمومعلا ةفيظولل ةيمومعلا
جا˘مدإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح يرا˘ج˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
ةدعاسسم˘لا يزا˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا
يلماحل يعامتجلا جا˘مدإلاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
جامدإلا ىلإا مهلهؤوت نيذلا تاداهسشلا
تحسضوأا ثيح لاوزلل ةليآلا بترلا يف
ة˘˘˘م˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘م ىد˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘سصف˘˘˘˘لا نأا
تÓ˘هؤو˘م˘لاو تادا˘ه˘سشلا تا˘˘سصسصخ˘˘ت
جامدإا بسصانم وأا بتر ريدقت وأا ديدحتل
ىلوأا ةلحرم يف متي نيينعملا ناوعألا

مÓعإلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت لÓ˘غ˘ت˘سسا ق˘ير˘ط ن˘ع
ة˘يرادإلا تلدا˘ع˘م˘لا˘ب سصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘لآلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ىد˘ل ةر˘فو˘ت˘م˘لا تادا˘ه˘˘سشل˘˘ل
يف مث يموم˘ع˘لا ف˘ي˘ظو˘لا تا˘ي˘سشت˘ف˘م
ة˘ب˘ع˘سش وأا عر˘ف دا˘م˘ت˘عا ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘حر˘˘م
يفو .تاسصسصختلا نم لدب تاداهسشلا

اهيف نكمي ل يتلا ىوسصقلا تلاحلا

يزا˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا جا˘˘مدإا

ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإلا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا

ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘˘ل ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا جا˘˘˘مدإلاو

لغسش بسصنم وآا ةبتر يأا يف تاداهسشلا

ركذلا ةف˘لا˘سس تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا ل˘ك م˘غر ،

ةيئانثتسسا ةفسصب ءوجللا ناكمإلاب هناف

ةليآلا بترلا يف نيينعملا جامدإا ىلإا

نيينعملا جامدإا سصخي اميفو .لاوزلل

سسا˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع تادا˘˘ه˘˘سشلا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح˘˘˘ل

اهنوزوحي يتلا تÓهؤوملاو تاداهسشلا

ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف د˘˘ع˘˘ب جرد˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غو

˘ما˘كحأا˘ب Ó˘م˘ع˘ف ،ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘سسا˘سسألا

مقر يذيفنتلا موسسرملا نم2 ةداملا

ربمسسيد8 ي˘ف ردا˘˘سصلا633-91

بتر يف متي نيينعملا جامدإا نإاف9102

.مهتÓهؤوم قفاوت لغسش بسصانم وأا

«كوبضسياف» يعامتج’أ لضصأوتلأ عقوم تاحفضص ربع اهيلإأ تبضسن يتلأ ةلضسأرملأ دعب

جامدإ’ا ةيلمع نم هاروتكدلاو رتصساملا يلماح طاقصسإا ربخ يفنت يمومعلا فيظولا ةيريدم
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ليبقلأ أذه نم ءأرجإأ يأأ عفرت مل اهنأأ تدكأأ

باون نع ةناصصحلا عفر يفنت لدعلا ةرازو
  ة’اوملا نم بازحأا ةثÓث

يبعسشلا سسلجملا ةسسائر ىلإا بلطب مدقتلا اهل نايب يف ،لدعلا ةرازو سسما تدنف

بازحأا ةثÓث ىلإا نومتني ايناملرب02 نع ةناسصحلا عفر لجأا نم ينطولا
نأا اهدافم تامولعم ترسشن» مÓعإلا لئاسسو سضعب نأا ،نايبلا يف ءاجو.ةيسسايسس
عفر لجأا نم ،ينطولا يبعسشلا سسلجملا ةسسائر ىلإا بلطب تمدقت لدعلا ةرازو

هذه ةحسص دنفت» ةرازولا نأا نايبلا فاسضأاو ،«ايناملرب (02) نيرسشع نع ةناسصحلا
يأا عفرت مل» اهنأا ،ةرازولا تحسضوأاو.»ةحسصلا نم ةيراع اهنأا دكؤوتو تامولعملا
بزح لو ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح باون سصخي اميف ل ليبقلا اذه نم ءارجإا
اهنع نلعملا تلاحلا ادع ام ،رئازجلا لمأا بزح لو يطارقميدلا ينطولا عمجتلا

نع ةناسصحلا طاقسسإا مت دقف ،ةراسشإÓل.»ينطولا يبعسشلا سسلجملا لبق نم ايمسسر
ءاهب رارغ ىلع ءلؤوه تلاط داسسف مهت ببسسب نيقباسسلا ءارزولاو باونلا نم ددع
دعب سشارحلا سسبح اوعدوأا نيذلا ،يعلط ةعمجوبو ،لوغ رامع ،ةبيلط نيدلا
ريزولاو بئانلا سضفر يسضاملا عوبسسألاو .مهيلإا ةهجوملا مهتلا لوح تاقيقحتلا
لجأا نم ةلهمب ابلاطم ،ةيناملربلا ةناسصحلا نع لزانتلا يلاو رداقلا دبع قبسسألا

ةناسصحلا عفر بلط نع درلل يرفيف5 ةياغ ىلإا ينعملا لهمأاو.عافدلل فلم دادعإا
سسلجملا بتكم لاحأاو.ينطولا يبعسشلا سسلجملا بتكم ىلإا ريرقتلا عفر لبق
عفر بلط ،مايأا لبق نينسش ناميلسس هسسيئر هسسأارت عامتجا يف ،ينطولا يبعسشلا
ةرازو تعد نأا دعب ،ةينوناقلا ةنجللا ىلإا يلاو رداقلا دبع بئانلا نع ةناسصحلا
هيلوت لÓخ داسسف اياسضق لوح قيقحتلل بولطم وهو ،هنم ةناسصحلا عفر لدعلا

ريرحتلا ةهبج بزح ةمئاق نع يلاو حسشرتو.ةيمومعلا لاغسشألا ةرازو ةبيقح

لاغسشألا ريزو لغسش امك،7102 تايعيرسشت يف مناغتسسم ةيلوب ينطولا

.لÓسس كلاملا دبع ةموكح يف ةيئاملا دراوملا ريزو كلذكو ةيمومعلا

S°∏«º.±

ةضسولهملأ بوبحلأ جيورت ةيضضق يف هطروت ةيفلخ ىلع

ةبانع يلاو ةلواط ىلع راجحلا ريم فلم
ةلادعلل هفلم لوح يذلا راجحلا ريم ةيسضق نأا ةعاسس رخآاـ ل ةعلطم رداسصم تركذ
ةبانع يلاو ةلواط ىلع دجاوتي ةسسولهملا بوبحلا جيورتب قلعتت ةيسضق يف
سسلجملا سسأار ىلع هئاقب وأا هفيقوت ةيسضق يف رظني نأا سضورفملا نم ناك يذلاو
ةنتاب ةيلو ىلإا لوح يذلا دوهزم قيفوت قباسسلا يلاولا فرط نم يدلبلا يبعسشلا

تاذ نأاو ةسصاخ طرافلا عوبسسألا ةيروهمجلا سسيئر اهنع لعأا يتلا ةكرحلا لÓخ
راجحلا ةيدلبل يلاحلا ريملا ةيسضق فلمب بلاط قباسسلا يلاولا نأاب دكؤوت رداسصملا
يف ةيئاسضقلا ةعباتملا ةيفلخ ىلع قباسسلا ريملا فيقوت رارق عقو دق ناك امدعب
هتعباتم ةيفلخ ىلع ةردابلا نيع ريم فيقوت بناج ىلإا يفير نكسس ليوحت ةيسضق
ليقث يلاحلا ريملا فلم نأا املع ،ةيدلبلاب رييسستلا ءوسسب قلعتت اياسضق يف ايئاسضق
اوفرتعا نيذلا ةسسولهملا بوبحلا يجورم عم قيقحتلا لÓخ درو همسسا نوك
اهترجف يتلا ةحيسضفلا يهو ريملاب ةسصاخلا ةيلديسصلا نم اهيلع لوسصحلاب
ةسسولهملا بوبحلا نم تايمك هتزوحبو ايئاسضق نيقوبسسملا دحأا فيقوت ةيسضق
ريملا ءاعدتسسل ىدأا يذلا رمألا ةروكذملا ةيلديسصلا نم هجورخ ةيلمع لÓخ
يلاحلا ريملا مسسإا درو نأاو قبسس ثيح اهعون نم ةيناثلا ةيسضقلا دعتو قيقحتلل
ةسسولهملا بوبحلاو تاردخملا يجورمب قلعتت تاقيقحت لÓخ راجحلا ةيدلبل
ىلإا تلوح ةيدلبلا سسيئر ةيسضق وأا فلم نإاف رداسصملا تاذ بسسحو راجحلاب
مامأا لوثملل هئاعدتسسا راظتنا يف ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا وأا ةمكحملا
هلوسصح ىلع دكأا يذلا يسسيئرلا مهتملا تافارتعا لظ يف ابيرق قيقحتلا يسضاق
ةجوزب ةسصاخلا ةيلديسصلا نم ةيدلبلا سسيئر ةدعاسسمب ةسسولهملا بوبحلا ىلع
.ريملا
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ةثداحلا فورظ يف قيقحت حتفب اوبلاط نوجتحملا

ةيلمعل هعاسضخإأ دعب لفطل ةسضماغ ةافو
ةنتاب ىفسشتسسمب ةطيسسب ةيحأرج

نم يبعسشلأ ينطولأ سشيجلأ يدعاقتم ةيقيسسنت دأرفأأ سسمأأ مظن
مامأأ سسمأأ ةيجاجتحأ ةفقو ،قوقحلأ يوذو نيبوطسشمو نيبوطعم
كلذو ،ةنتاب ةنيدمب ي˘ما˘ه˘ت˘لأ سسي˘ل˘ف ن˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ
ةيحسضلأ عسضخ نأأ دعب ،سسمأأ هنبأ دقف ،مهل ليمز عم انماسضت

قراف ةيحأرج ةيلمعل اعيبر61 ـلأ بحاسص «فرسشأأ ف» وعدملأ
دعب ،يسضاملأ سسيمخلأ ةيسشع هدلأو ةقفر لقنت ثيح ،اهءأرج ةايحلأ
عأرذلأ ىوتسسم ىلع هرثإأ ىلع بيسصأ طيسسب طوقسسل سضرعت نأأ
هدلأوب رطسضأ يذلأ رمأ’أ ،هميلعت اهب لوأزي يتلأ ةطسسوتملأ لخأد
دقو ،هتلاح ىلع نانئمطÓل يعماجلأ ىفسشتسسملأ ىلإأ هباحطسصأ
ى˘لإأ ه˘ب˘ح˘ط˘سصأ ثي˘ح ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ح˘˘سصب نا˘˘ك ه˘˘ن˘˘بأ نأأ د˘˘لأو˘˘لأ د˘˘كأأ
بعاتم نم وكسشي ’ ناكو ،ثيدحلأ فأرطأأ نيبذاجتم ىفسشتسسملأ

تنيب عأرذلأ ىوتسسم ىلع ةعسشأÓل ةيحسضلأ عسضخأ ثيح ،ةيحسص
هنأاب هدلأو ربخأ يذلأ ،بيبطلأ هدروأأ ام بسسح رسسكل سضرعت هنأأ
ةيلمع يهو ،عأرذلأ ىوتسسم ىلع ةيحأرج ةيلمعل عسضخي نأأ بجي
بقع أاجافت ةي˘ح˘سضلأ د˘لأو نأأ ر˘ي˘غ ،ق˘ل˘ق˘ل˘ل ي˘عد˘ت˘سست ’ ة˘ط˘ي˘سسب
موي لجأ’أ هافأو نأأ ىلإأ ،ةبوبيغ يف لخد دق هنبأ نأأ هرابخإاب ةيلمعلأ
يف مهتدوأر كوكسش طسسو ،هتلئاع بسضغ راثأأ ام وهو ،سسمأأ

يف قيقحت حتفب أوبلاطو ،ةقيرطلأ هذهب مهدبك ةذلف ةافو فورظ
دق ةيحسضلأ نأأ ديفت تامولعم تدرو دق هنأأو اسصوسصخ ،ةيسضقلأ
هتباسصإأ يف ببسست يذلأ ردخملأ ةيمك ةجيتن تافعاسضمل سضرعت
تدأز يتلأ ،ةزهجأ’أ ةمحر تحت عسضوي نأأ لبق ،هدسسج يف ةقرزب
بسضغ ة˘لا˘ح ط˘سسو ،كلذ د˘ع˘ب ةا˘ي˘ح˘لأ قرا˘فو نا˘مو˘ي هر˘م˘˘ع ن˘˘م
اهقئاقح نع فسشكلأ رظتنت يتلأ ،ةيسضقلأ فنتكي ريبك سضومغو
ةيقيسسنت نم هدلأو ءÓمزو ةيحسضلأ ووذ بلاط يذلأ قيقحتلل اقفو
نأدقف يف مهليمز عم انماسضت سسمأأ نيجتحملأ سشيجلأ يدعاقتم
لسصاحلأ لامهإ’أ وأأ يبطلأ أاطخلأ نع فسشكلأو هحتفب هدبك ةذلف
م˘ت˘ي م˘ل ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه نأأو ا˘سصو˘سصخ ،ة˘ي˘ح˘سضلأ ةا˘فو ى˘لإأ يدؤو˘˘م˘˘لأ
ةعرجلأ رأدقم ةفرعم اهنأاسش نم يتلأ ةيبطلأ ليلاحتلل هعاسضخأ
ببسسلأ نوكي دق يذلأ ردخملأ نم هتلاحو هدسسج اهلبقتي يتلأ
جئاتن هنع رفسستسس ام راظتنأ يف ،هذه ةافولأ ةلاح يف سسيئرلأ
.تاقيقحتلأ
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 هب لاغصشأ’ا فانئتصسا برق نع نÓعإ’ا مغر

عورسشم نأاسشب تاقيقحت حتف نع ثيدح
لجيجب ثلاثلأ يعماجلأ بطقلأ

بطقلأ عورسشم نأاسشب تاقيقحت حتف نع ةقباطتم رداسصم تركذ
برغ ةنأوعلأ ةيدلب نم ذ˘خ˘ت˘ي يذ˘لأو ل˘ج˘ي˘ج˘ب ثلا˘ث˘لأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

يتلأ داسسفلأ ةحئأر لظ يف كلذو هل أرقم لجيج ةي’ولأ ةمسصاع
أذهب يلك لكسشب لاغسشأ’أ فقوتو ةريخأ’أ ةرتفلأ لÓخ هنم تثعبنأ
عم يمسسر لكسشب همÓتسسأ متي نأأ سضرتفملأ نم ناك امدعب ريخأ’أ

نأأ ةقباطتم رداسصم تدكأأو. يرا˘ج˘لأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ م˘سسو˘م˘لأ ع˘ل˘ط˘م
تماح امدعب فقوتملأ  عورسشملأ أذه لوح حتف اقمعم اقيقحت
تاحيرسصتلأ دعب تززعت يتلأ تاهبسشلأ يهو هلوح داسسف تاهبسش
عورسشملأ أذه ىلع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ سضع˘ب˘ل ة˘سضقا˘ن˘ت˘م˘لأ
تهجو يتلأ ةنطبملأ تاماهتإ’أ أذكو هفقوت بابسسأأ سصوسصخب
فقوتو عورسشملأ أذه ليطعت بابسسأأ سصوسصخب ء’ؤوه سضعبل
هيلع تفرسص يتلأ ةريبكلأ لأومأ’أ نم مغرلأ ىلع هب لاغسشأ’أ

زيح ىلإأ يملعلأ حرسصلأ أذه جأرخإأ يف اهيلع نهأري ناك يتلأو

دعقم ف’آأ6 نع لقي’ امب ةيلحملأ ةعماجلأ معد مث نمو دوجولأ
ةجاحلأ سسمأأ يف لجيجب ىيحي نب قيدسصلأ ةعماج دعت يجوغأديب
ةجاحو تايلكلأ ديدع يف ظاظتكأ نم هيكتسشت ام لظ يف اهيلإأ

ىرخأأ تاسصسصخت ىلإأ ىرخأ’أ تاي’ولأ ةبلط ىتحو ةقطنملأ ةبلط
يتلأ تامولعملأ تءاجو. ةبحر ةيثحبو ةيملع اقافآأ مهمامأأ حتفت
لجيجب ثلاثلأ يعماجلأ بطقلأ نأاسشب تاقيقحت حتف نع تثدحت
فانئتسسأ برق نع ةي’ولاب زيهجتلأ ةيريدم نÓعإأ عم ةيزأوتم
نم تاسسأردلل نيبتكم نييعت دعب يعماجلأ بطقلأ أذهب لاغسشأ’أ
ةعباتمو لاغسشأ’أ فيقوت يف تببسست يتلأ لكاسشملأ ةجلاعم لجأأ
ةير˘يد˘م˘لأ م˘سسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لأ د˘كأأو ، ه˘ت˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإأ عور˘سشم˘لأ
ةيلاع ةريتوبو ابيرق فنأاتسستسس بطقلأ أذهب لاغسشأ’أ نأأ ةروكذملأ

لمعت تناك يتلأ ت’واقملأ سسفنل دنسستسس ةريخأ’أ هذه نأأ افيسضم
يعماجلأ بطقلأ أذه نأأو املع رييغت نود نمو عورسشملأ أذهب
اهنمو ةي’ولأ ةبلط مامأأ ةديدج تاسصسصخت ةدع حتف نم نكميسس
نم سشينروكلأ ةمسصاعب ةرم لوأ’ حتفيسس يذلأ بطلأ سصسصخت

انوهرم لظي كلذ نأأ ولو سصاسصتخإ’أ أذه يف ةيلك حتف لÓخ
تأونسسلأ لÓخ ديمجتلأ هلاط يذلأ يعماجلأ ىفسشتسسملأ عورسشمب
. ةيسضاملأ
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تح˘˘ت˘˘ف را˘˘طإ’أ أذ˘˘ه ي˘˘˘فو
ةراجتلل ة˘يو˘ه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ

ىوتسسم ىلع تاقيقحت ةدع

رتسسبم بيلح جاتنإأ ةدحو11
سسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كأأ ي˘˘˘˘˘ف بسضو˘˘˘˘˘مو
تسس ر˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ب
ن˘˘طو˘˘لأ بر˘˘غ ن˘˘م تا˘˘˘ي’و
راعسسأÓل اهمأرتحأ نم دكأاتلل
,عيبلأ ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

تأذ ه˘˘˘˘˘تد˘˘˘˘˘كأأ ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سسح
«ي˘ل˘يÓ˘ه» ح˘سضوأأو.ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘لأ

ةيوهج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ نأأ را˘م˘ع

6ـل تاميلعت تهجو ةراجتلل
ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و تا˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةديعسس تاي’و ربع اهل ةعبات
ترا˘˘ي˘˘˘تو تل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘تو

نأزيلغو ر˘كسسع˘مو ف˘ل˘سشلأو
ىلع تاقيقحت حتف لجأأ نم
تأد˘˘˘حو˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
وأأ تناك ةي˘مو˘م˘ع ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’أ

ريتأوف سصحف لجأأ نم ةسصاخ
نم د˘كأا˘ت˘لأو ةدا˘م˘لأ هذ˘ه ع˘ي˘ب
را˘˘ع˘˘سسأ’أ ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت مأر˘˘ت˘˘˘حأ
سسف˘˘˘ن ر˘˘˘كذو.ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ
ة˘ب˘˘قأر˘˘م قر˘˘ف نأأ لوؤو˘˘سسم˘˘لأ
عمق و ةيراجتلأ تاسسرامملأ
تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘˘لأ ر˘˘˘ب˘˘˘ع سشغ˘˘˘لأ
و اهتايرحتب موقتسس ةروكذملأ
متي تافلاخم رسضاحم زاجنإأ
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘˘ت
ةسسسسؤوم يأأ قح يف ةيئاسضقلأ
ربع معدملأ بيلحلل ة˘ي˘جا˘ت˘نإأ
˘مو˘ق˘ت ةرو˘كذ˘م˘˘لأ تا˘˘ي’و˘˘لأ
ريغ ريتأوف ةسسراممو ريرحتب

يوهجلأ ريدملأ اعدو.ةيعرسش

هذه يلوؤوسسم عيمج ةراجتلل

بيلحلل ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’أ تأد˘حو˘لأ

ةينوناقلأ راعسسأ’أ مأرتحأ ىلإأ

مو˘سسر˘م˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصن ي˘ت˘لأ

56ـ61 م˘قر يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ

يرفيف61 ي˘˘˘ف  خرؤو˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ع˘ي˘ب ن˘م˘سضت˘م˘˘لأو6102

ة˘م˘ي˘ق˘ب ر˘ت˘سسب˘˘م˘˘لأ بي˘˘ل˘˘ح˘˘لأ

د˘حأو˘˘لأ سسي˘˘كل˘˘ل02.32

ردسصملأ ركذ امك.نيعزوملل

لمعت ةراجتلأ حلاسصم نأأ هتأذ

ةر˘ها˘ظ ة˘برا˘ح˘م ى˘ل˘ع ا˘˘سضيأأ

بي˘ل˘ح˘ل˘ل طور˘سشم˘لأ  ع˘ي˘˘ب˘˘لأ

جا˘ت˘نإأ تأد˘حو ر˘ب˘ع م˘عد˘م˘˘لأ

نأأ ىلإأ اتف’ معدملأ بيلحلأ

ةيرحلأ مهل بيلحلأ  يعزوم

ةمعدملأ ةداملأ هذه ءانتقأ يف
ة˘ه˘ج ن˘مو.ة˘لود˘لأ فر˘ط ن˘م
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ تع˘˘سضو ,ىر˘˘خأأ
تاطايتحأ ةراجتل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لأ
ةيعسضو  يأ’ ابسسحت ةيزأرتحأ
بيلحلأ ةدام ريفوت قيعت دق
لÓخ نم نينطأوملل معدملأ
جا˘ت˘˘نإأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت
ربع ننقملأو رتسسبملأ بيلحلأ
ل˘ق˘ن˘ب ةرو˘كذ˘م˘˘لأ تا˘˘ي’و˘˘لأ
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو بي˘˘ل˘˘ح˘˘˘لأ
ةفا˘سضإأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ
ةداملأ هذه عيبل طاقن حتف ىلإأ
يف ةسصاخ ئراط ي’ ابسسحت

ي˘˘عزو˘˘م سضع˘˘ب سضفر ل˘˘˘ظ
م˘ه˘ت˘م˘ه˘م˘ب ما˘ي˘ق˘لأ بي˘˘ل˘˘ح˘˘لأ
سشما˘ه˘لا˘ب هو˘م˘سسأأ ا˘م بب˘˘سسب
.حبرلل فيعسضلأ
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ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘لأ دا˘˘ع

معدملأ بيلح˘لأ سسا˘ي˘كأأ ع˘يزو˘ت
بلا˘ط˘م ط˘˘سسو عو˘˘ب˘˘سسأ’أ أذ˘˘ه
ح˘˘˘˘بر سشمأو˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘جأر˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
د˘ح ى˘ل˘ع را˘ج˘ت˘لأو ن˘ي˘عزو˘م˘لأ
ةيلأرديفلأ سسيئر فسشكو .ءأوسس
،بيلحلأ ةدام يعزومل ةينطولأ
نع هل حيرسصت يف،يملوع ديرف

نيعزوملأ حبر سشمأوه فعسض

نع ميتنسس09 زواجتت ’ يتلأ
أذ˘˘ه نأا˘˘ب ر˘˘ب˘˘ت˘˘عأو .سسي˘˘ك ل˘˘˘ك
تأريغت فرعي مل يذلأ سشماهلأ

تاب نيدقع يلأوح ذنم ةريبك
نيلماعتملل أريبك ’اكسشإأ لثمي

ا˘نا˘ي˘حأأ ي˘ط˘غ˘ي ’ ه˘نأأو ة˘˘سصا˘˘خ
،قايسسلأ أذه يفو .طاسشنلأ ةفلك
ن˘ي˘عزو˘م˘لأ سضع˘ب نأأ ى˘لإأ تف˘ل
تاي’ولأ نيب لقنت˘لا˘ب نو˘مز˘ل˘م
يف تانبلم دوجو مدعل رظنلاب

نأأ ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،تا˘˘˘ي’و˘˘˘لأ ل˘˘˘ك
ةفلك يطغت ’ ةيلاحلأ سشمأوهلأ

تا˘فا˘سسم˘لأ هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
نأأ ةرورسض دكأأ هنأأ ريغ .ةليوطلأ
ةرفو نامسضب نوعزوملأ مزتلي
رعسسلاب معدملأ بيلحلأ سسايكأأ
نيكل˘ه˘ت˘سسم˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل دد˘ح˘م˘لأ

نأأ أدكؤوم ،ةين˘ه˘م˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لأو
ديق ايلاح وه سشمأوهلأ لكسشم
ةرأزو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘سسأرد˘˘لأ
نود نم عجأرتسس ثيح, ةراجتلأ

،هتهج نم .ننقملأ رعسسلأ عفر
ةينطولأ ةيعمجلأ سسيئر بلاط
نييرئأزجلأ نييفرح˘لأو را˘ج˘ت˘ل˘ل
ةداعإاب رأو˘ن˘لو˘ب ر˘ها˘ط˘لأ جا˘ح˘لأ
ىلع تانبلملأ عيزوت يف رظنلأ
ل˘˘كسشب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لأ
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تا˘ي˘جا˘ح ي˘ط˘˘غ˘˘ي
ةفلك نم للقي و لسضفأأ لكسشب
ن˘ع Ó˘˘سضف ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن
ةقلغملأ تانبلملأ حتفب ليجعتلأ

ىلإأ حيرسصت يف اعد امك .ايلاح
طورسشلأ رتافد˘ل ما˘ت˘لأ مأر˘ت˘ح’أ
ع˘˘نا˘˘سصمو ن˘˘ي˘˘عزو˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ب

ا˘نا˘ي˘حأأ ر˘ي˘غ˘ت ي˘ت˘لأ ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
ام وهو اهيلع قفتملأ تايمكلأ
Óسضف ،عيزوتلأ يف ابذبذت قلخي

ىلع ةباقرلأ ديدسشت ةرورسض نع
نأا˘ب د˘كأا˘ت˘لأ ل˘جأأ ن˘م ع˘نا˘سصم˘لأ

لغتسست معد˘م˘لأ بي˘ل˘ح˘لأ ةر˘ب˘غ
سسا˘˘ي˘˘كأأ جا˘˘ت˘˘نإأ ي˘˘˘ف ا˘˘˘ير˘˘˘سصح
سضأر˘˘˘غأ’ سسي˘˘˘˘لو بي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ
’» ه˘نأأ رأو˘ن˘لو˘˘ب د˘˘كأأ و .ىر˘˘خأأ

م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م بأر˘˘˘˘˘سضإ’ دو˘˘˘˘˘جو
دعت مل» هنأأ أربتعم «نيعزوملل
عزو˘˘˘˘م يأ’ ة˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه
تمز˘˘ت˘˘لأ نأأ د˘˘ع˘˘˘ب بأر˘˘˘سضإÓ˘˘˘ل
سشمأوه ةسشرو حتفب تاطلسسلأ
ىدملأ ىلع لحلأ نأأ ريغ .«حبرلأ
ةرهاظلأ هذهل ديعبلأو طسسوتملأ
،«ايرود رركتت يتلأو ةددجتملأ»
يف - رأونلوب بسسح - نمكي
يمومعلأ معدلأ ةقيرط ةعجأرم
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘سسا˘˘سسأ’أ ع˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
هيجوتو ايجيردت راعسسأ’أ ريرحت
نم هيقح˘ت˘سسم˘ل ي˘لا˘م˘لأ م˘عد˘لأ

ل˘˘˘˘كسشب ة˘˘˘˘سشه˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
˘ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ نا˘˘كو .ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
ي˘ن˘ه˘م˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
،ةيملأوسس دلاخ ،بيلحلأ ةبعسشل
ةيفح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ى˘ف˘ن
تأدأدمإ’أ يف لكسشم يأأ دوجو
تانب˘ل˘م˘لأ نأأ أد˘كؤو˘م بي˘ل˘ح˘لا˘ب
ةلماك اهسصسصح ىلع تلسصحت

سسفن يف فاسضأأ و.ةسصوقنم ريغ
تا˘˘نوز˘˘خ˘˘م˘˘˘لأ نأا˘˘˘ب ،قا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
بيلحلأ ةدام نم ةيجيتأرتسسإ’أ
ينطولأ قوسسلأ نيومتل يفكت
نأأ ىلإأ أريسشم رهسشأأ ةتسس ةدمل
ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم˘˘ب تما˘˘ق ر˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

لÓخ بيلحلأ ةربغ نم اهتأدرأو
لسصتل ةريخأ’أ رسشعلأ تأونسسلأ

9102 يف نط فلأأ081 ىلإأ

دكأأو9002. يف افلأأ09 لباقم
بذبذت يأأ فرعت ’ قوسسلأ نأأ
ةي˘لوأ’أ دأو˘م˘لا˘ب تأدأد˘مإ’أ ي˘ف
يتقلح يف نمكي لكسشملأ نأأو
.عيزوتلأو جاتنإ’أ

ةينوناقلا راعصسأ’ا مارتحا نم دكأاتلل ةيوهجلا اهتايريدم فلتخم ربع تاقيقحت حتف لÓخ نم

«بيلحلأ ايفام» ىلع اهبرح يف عرسشت ةراجتلأ ةرأزو

مايأ’ا هذه هعيزوت يف ريبك بذبذت

شسايكألأ بيلح راجتو يعزوم حبر ششمأوه ةعجأرمب بلاطم
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ةر˘˘م˘˘ل˘˘˘ل تب˘˘˘سسلأ سسمأأ مد˘˘˘قأأ
تأرسشعلأ يلأوتلأ ىل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لأ

ىلإأ نيهجوتملأ نينطأوملأ نم
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع سسنو˘˘˘ت

نم ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع44 ين˘طو˘لأ
˘مأأ يدود˘˘ح˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لأ ة˘˘بأو˘˘ب
فرا˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ي’و ي˘˘ف لو˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
يبيرسضلأ مسسرلأ ىلع اجاجتحأ

ىلع رانيد0001 ةميقب ديدجلأ
بأر˘˘ت˘˘لأ ردا˘˘غ˘˘˘ي سصخ˘˘˘سش ل˘˘˘ك
د˘يد˘ج˘لأ م˘سسر˘لأ و˘هو ي˘ن˘˘طو˘˘لأ

ىلإأ رانيد005 نم زفق يذلأ

لسش دقو. رانيد0001 فعسضلأ
روبعلأ تايلم˘ع جا˘ج˘ت˘ح’أ أذ˘ه
نيتفسضلأ يربعم يف يدودحلأ

بسسحو سسنو˘˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘˘لأو ن˘˘˘˘˘˘˘م

رباعم˘لأ ى˘ل˘ع ا˘مود ن˘يددر˘ت˘م˘لأ
تايرفسس يف ة˘ير˘ب˘لأ ة˘يدود˘ح˘لأ
وأأ ةيحسص سضأرغأ’ سسنوت ىلأ

نإاف ةيراجت وأأ ةيملع وأأ ةينهم
ربتعي ديدجلأ يبيرسضلأ مسسرلأ

ن˘طأو˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘م أءبع
اقفرم ناك أذإأ ةسصاخو يرئأزجلأ
فعاسضت˘ي ثي˘ح ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دأر˘فأا˘ب
دأر˘˘˘˘˘فأأ دد˘˘˘˘˘ع بسسح م˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘لأ
رباع˘م ةد˘ع نأأ ر˘كذ˘يو.،ة˘ل˘ئا˘ع˘لأ
جاجتح’أ مت سسنوت هاجتاب ةيرب
طرافلأ رهسشلأ علطم دنم اهمامأأ

ق˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘غ رأر˘˘˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع
˘مأأ يدود˘ح˘لأ ر˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط
كلذو فرا˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب لو˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ
عفر ىلع اجاجت˘حأ سسيرا˘ت˘م˘لا˘ب

ريبأوط لكسش ام رفسسلأ ةبيرسض
لÓ˘خو تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط

يلأو ل˘ق˘ن˘ت ق˘با˘سسلأ جا˘ج˘ت˘ح’أ
مأأ يدودحلأ ربعملأ ىلإأ فراطلأ
عم رواحت و هقلغ دنع لوبطلأ

أوماق نيذلأ نينطأوملأ نم ددع
مهلاغسشنأ لقنب مهدعوو هقلغب
دÓ˘ب˘لأ ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘˘سسل˘˘ل
نأأ م˘ه˘ع˘م ه˘ث˘يد˘˘ح ي˘˘ف أر˘˘ي˘˘سشم
ةيأدب عم هنسس مت يذلأ ءأرجإ’أ

جردني0202 يلاح˘لأ ما˘ع˘لأ
نوناق يف درو ام قيبطت نمسض
مت دق و ةديدجلأ ةنسسلل ةيلاملأ
˘ما˘مأأ كلذ د˘ع˘ب ر˘˘ب˘˘ع˘˘م˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف
ةراسشإ’اب ريدجلأو .ن˘ير˘فا˘سسم˘لأ
˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م ع˘˘˘م ه˘˘˘˘نإا˘˘˘˘ف
قيبطت يف ايمسسر عرسش ديدجلأ

ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘˘ع ر˘˘ف˘˘سسلأ ة˘˘ب˘˘ير˘˘سض
ة˘يدود˘˘ح˘˘لأ ة˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ر˘˘با˘˘ع˘˘م˘˘لأ
نيرباعلأ نييرئأزجلأ نيرفاسسملل

ةيربلأ دودحلاب كلتك أرب دوحلل

ةبيرسض عفدب سسنوت ةراجلأ عم

.جد005 نم ’دب جد0001

سصن يف ءاج ام بسسح كلذو

ة˘ن˘سسل ة˘ي˘لا˘م˘لأ نو˘نا˘ق عور˘سشم

ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع قدا˘˘سص يذ˘˘لأ0202

ثدحأأ يذلأ هيتفر˘غ˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لأ

بئأرسضلأ يف ةفيفط تاعافترأ

مسسر ثأدحتسسأ أذكو موسسرلأو

ثي˘ح تأرا˘ي˘˘سسلأ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج

ى˘ل˘ع نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لأ بأو˘˘ن قدا˘˘سص

تأدنسس ىلع مسسرلأ عفر حأرتقأ

ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لأ وأأ ة˘يدر˘ف˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ

ةلحرب مايقلل نيميقملل ةملسسملأ

000.1 ىلإأ جد005 نم ةيلود

رب رفسس لكل جد
ّ

ككسسلأ ربع وأأ أ

.ةيديدحلأ

صسنوت ىلإا نيهجوتملا نينطاوملا نم يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل

 جد0001 يبيرسضلأ مسسرلأ ىلع اجاجتحأ لوبطلأ مأأ ربعم قلغ

قمع نم داز امو ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ثدحلا يرئازجلا رطقلا تاي’و فلتخم ىوتصسم ىلع بيلحلا ةدامل حدافلا صصقنلا عنصصي
ةراجتلا ةرازو تارارقل بيلحلا يعزوم صضعب يدحت وه فيعصضلا لخدلا بحاصص طيصسبلا نطاوملا اهتيحصض حار يتلا ةمزأ’ا

.«بيلحلا ايفام» ىلع ءاصضقلاب ةراجتلا ةرازو ةبيقحل هيلوت ذنم دعو يذلا قيزر لامك اهصسأار ىلع دجوي يتلاو



يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج
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مهتزوحبو نيفرحنملأ ديدع تفقوأأ/يقأوبلأ مأأ

ءاضضيب ةحلضسأأو تأردخم

تايلمع نششت ةعلشضلا ةرئاد نمأا حلاشصم
ةماه اياشضق لحتو قاطنلا ةعشساو

ةطرششلا تاوقب ةمعدم ةعلشضلا  ةرئاد نمأا حلاشصم ارخؤوم تنشش

ةينمأا ةيطرشش تايلمع ةدع ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملل

راكوأا ةشصاخ ةنيدملا ءاي˘حأا ف˘ل˘ت˘خ˘م تفد˘ه˘ت˘شسا قا˘ط˘ن˘لا ة˘ع˘شساو

مارج’ا وفرحنم اهيلع ددرتي يتلا ةهوبششملا نكامأ’او ةميرجلا

ةبكرم فيقوت  ىلع تايلمعلا ترفشسأا نيأا ، ةيلدعلا قباوشسلا ووذو

نيتراجيشس ىلع مهدحأا ةزوحب رثع سصاخششأا3 اهنتم ىلع ةيحايشس

تابورششملا نم ةدحو38 زجح ,تاردخملاب نيتجوزمم نيتفوفلم

دشض زجنأا ،سصاخششأا3 ةزوحب تناك ،تايلمع ثÓث يف ةيلوحكلا

ءاهتنا عم ركشس ةلاح يف ةقايشسلا ةيشضق يف يئازج فلم مهدحأا

غلك78 ـب ةلمحم ةنحاشش فيقوت ,ةبكرملا نيمأات ةداهشش ةيحÓشص

لوهجمو يرششبلا كÓهتشسÓل حلاشص ريغ (نيدرشس) كمشسلا نم

يف يئازج فلم اهقئاشس دشض زجنا ،ةيحايشس ةبكرم فيقوت,ردشصملا

و ف˘قو˘ت˘لا راذ˘نإ’ لا˘ث˘ت˘م’ا مد˘عو ة˘شصخر نو˘ب ة˘قا˘ي˘شسلا ة˘ي˘˘شضق

غلبي سصخششل دح عشضو,ماعلا قيرطلا يف ةريطخ ةروانم ةفلاخم

ي˘ف سسب˘ح˘لا˘ب ي˘ئا˘ه˘ن رار˘ق ةرو˘شص ل˘ح˘م ة˘˘ن˘˘شس94 رمع˘لا ن˘م

ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘شش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ,»لز˘˘ن˘˘م ة˘˘مر˘˘ح كا˘˘ه˘˘ت˘˘نا » ة˘˘ي˘˘شضق

ىلا(يباكوأا عون نم نيكشس) سضيبأا حÓشس هتزوحب ةنشس02 رمعلا

تاذ تماق دقو اذه. ةبكرم95 و اشصخشش68 طيقنت  بناج

ما ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاشصت’ا ةيلخ بشسحب حلاشصملا

ةيمارجإا اياشضق ةدع لح نم يشضقنملا يرهششلا لÓخ يقاوبلا

ةع˘شست ف˘ي˘قو˘تو,ةروز˘م وروأا0002 زج˘ح ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ة˘م˘ه˘م

حÓشس لامعتشسإاب فنعلاب ةقرشسلا»  اياشضق يف نيطروتم. سصاخششا

ن˘ي˘شصخ˘ششو»ة˘يرادإا ة˘ب˘كر˘م قر˘˘ح ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو» (ن˘˘ي˘˘كشس) سضي˘˘بأا

ىلع ءادتع’او نكشسم لخاد نم رشسكلاب ةقرشسلا»  يف نيطروتم

مهعاديإاو ةيئازج تافلم مهل زاجنإا متيل »هتجوزو نكشسملا بحاشص

.تقؤوملا سسبحلا نهر
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زاغب ممشستل اوشضرعت سصاخششأا ةثÓث ذاقنإا
ةنتابب نوبراكلا ديشسكأا يداحأا

ةيامحلا ةيريدمل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ح˘لا˘شصم˘لا ،لوأ’ا سسمأا ءا˘شسم ،تل˘خد˘ت

ةلمح عاطقلا ةدحو تافاعشسإا يف ة˘ل˘ث˘م˘م ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

ةدحاو ةلئاع نم نيشصخشش ذاقنإا لجأ’ ،ةنتاب ةيشسيئرلا ةدحولاو

ةأافدم نم ثعبنملا نوبراكلا ديشسكا يداحأا زاغب ممشستل اشضرعت

لدع تارامعل لوأ’ا قباطلاب يلئاعلا امهلزنم وهبب ةدجاوتم تناك

رمأ’ا قلعتيو ،ةنتاب ةرئاد ةبعششلا يداو ةيدلبب انكشسم0561 يحب

30 رمعلا نم غلابلا هنباو ةنشس73 رمعلا نم غلابلا بأ’ا نم لكب

سصخشش ةقفر سسفنتلا يف ةبوعشص ةلاح يف ادجو نيأا ،تاونشس

تلخدت يتلا ،ةيندملا ةيامحلا حلاشصمب داجنتشس’ا مت ثيح  ،ثلاث

ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا نيتيحشضلل تمدق ثيح ،بشسانملا تقولا يف

،ةنتاب يعماجلا يئافششتشسإ’ا زكرملا ىلإا امهلقن لبق ،ةيرورشضلا

ةدعاشسملا ةحلشصم فرط نم ةثلاثلا ةيحشضلا لقن مت نيح يف

.ةنتاب ةلجعتشسملا ةيبطلا
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ةثÓث نم ةنوكتم ةيمارجإا ةكبشش كيكفت
ةليشسملاب سصاخششأا

ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا رشصانع سسمأا ءاشسم تنكمت

ةقرشس يف نيشصتخم سصاخششأا (30) ةثÓث فيقوت نم  ةليشسملاب

رمأ’ا قلعتي و ةرواجملا تاي’ولا و ةي’ولا ميلقإا ربع تابكرملا

نم غلابلا (سص سس) و ةنشس73 رمعلا نم غلابلا (غ سش) نم لكب

امهيف هبتششملا ميدقت مت قيقحتلا نم ءاهتنإ’ا دعبو ةنشس33 رمعلا

عاديإاب رمأا يذلا ىشسيع يديشس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا

و ىشسيع يديشسب ةيبرتلا ةداعإا ةشسشسؤومب سسبحلا (ع سش) ىمشسملا

قايشس يف ةيئاشضقلا ةباقرلا تحت (ن سش) و (سص سس) نم لك عشضو

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تاد˘˘حو تن˘˘كم˘˘ت ر˘˘خآا

ةيدلب ةعشسبلا ةقطنمب يزاوترإا رئب رفح ةلأا زجح نم  ةليشسملاب

يدلبلا رششحملاب اهعشضو مت ثيح  ةليشسملا ةي’و دمحمأا يديشس

، ةشصخر نود يزاوترإا رئب رفحب موقي سضرأ’ا بحاشص ناك ثيح

.ةشصتخملا تاطلشسلا ىلإا هلاشسرإا و يئاشضق فلم دادعإا متيل
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ةباينلا لثمم ربتعاامدعب
ي˘˘ف ح˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘ب
كيموشصلا ةيشضق ةدكيكشس

لاملا تلاطىربك ةحيشضف
تا˘˘ير˘˘ب˘˘ك ىد˘˘حإا˘˘˘ب ما˘˘˘ع˘˘˘لا
سسمتليل ،ةينطولا تاكرششلا

سسبحلاةبو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘شست

و تاونشس01 ةدمل ذفانلا

ةمارغ ميتنشس نو˘ي˘ل˘م001

يف امهتم23 قح يف ةيلام
نع د˘يز˘ي ا˘م د˘يد˘ب˘ت ة˘ي˘شضق

ةكرششب ميتنشس رايلم002

عمةيعا˘ن˘شصلا ة˘نا˘ي˘شصلا
» ، مهرفشس تازاوج بحشس
كي˘˘مو˘˘شص « كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘شس

ة˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب

نم تاونشس5 ل ءاشصقإ’او
تا˘ق˘ف˘شصلا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا
ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

تدافتشسا ي˘ت˘لاتاكرششلل
نم ةعورششم ري˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

ةيشضق˘لا هذ˘ه ي˘ف تا˘ق˘ف˘شص

ة˘ي˘ب˘ن˘جأا تا˘كر˘ششاهنمو
ةينابايو ةيناطير˘ب ،ة˘ي˘شسنر˘ف
لح˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘شضق˘لا

تهجو ما˘ع˘لا يأار˘لامامتها
رثكأا ىلإا ماهت’ا عباشصأا اهيف

ة˘كر˘ششلا˘ب ارا˘طإا02 ن˘˘˘˘م

نا˘ما˘ع نار˘يد˘ممهمدقتي
م˘ه˘ت سصو˘شصخ˘ب ،نا˘˘ق˘˘با˘˘شس
دنتشسم فييزت ةيانجب قلعتت

نع ثحب ليهشستهنأاشش نم
ةحنجو . اهيبكترمو مئارجلا

ةحنجو ةيمومع لاومأا ديدبت
ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا ةءا˘˘شسإا

حلاشصملا سضرا˘ع˘ت ة˘ح˘ن˘جو

ريغ تازايتما حنم ةحنجو
لا˘ج˘م ي˘ف ر˘ي˘˘غ˘˘ل˘˘ل ةرر˘˘ب˘˘م
مهتملل ةيمومعلا تاقفشصلا
قباشسلا ماعلا ريدملا سسيئرلا
.

بير˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘جو
قاروأÓل يدمعلا فÓتإ’او

ريشس ةلقرع سضرغب ةيراجتلا
د˘يد˘ب˘ت ة˘ح˘ن˘جو ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
ة˘ح˘ن˘جو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع لاو˘˘مأا
،ةف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا ةءا˘شسإا

حلاشصملا سضرا˘ع˘تةحنجو
ريغ تازايتما حنم ةحنجو

لا˘ج˘م ي˘ف . ر˘ي˘غ˘ل˘ل ةرر˘˘ب˘˘م
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ق˘˘ف˘˘˘شصلا

فÓتإ’او بيرختلا ة˘ح˘ن˘جو
ةيراجتلا قاروأÓ˘ل يد˘م˘ع˘لا

« . ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا هذ˘˘˘هةيغب
ر˘ي˘شس ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع « كي˘˘مو˘˘شص
تاراطإا نم ددعل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

عورششمب ةقلعت˘م˘لاةكرشش
بكرم ديدجتو ليهأات ةداعإا
دعب ( لانايج ) زاغلا عييمت

ةقفشص ي˘ف4002راجفنا
را˘ي˘با˘˘ك ة˘˘كر˘˘ششل تد˘˘ن˘˘شسأا

رايلم842 اهردق ةيكيرمأ’ا
. ميتنشس

د˘شض ىو˘˘كشش ر˘˘ثإا تءا˘˘ج
ةرادإا ا˘ه˘ب تمد˘ق˘ت لو˘ه˘ج˘˘م

مامأا5102 ة˘ن˘شس ة˘كر˘ششلا

ةمكحمب ةيروهمجلاليكو
ر˘ثإا ى˘ل˘˘ع كلذو ةد˘˘كي˘˘كشس

سضع˘˘ب ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ب ما˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا

دوقعلاي˘ف تا˘ح˘˘ف˘˘شصلا
ني˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ع˘م ةرر˘ح˘م˘لا

ةشسداشسلا ةحفشصلا يف اذهو

ةدملادبتشساب دقع لك نم
نح˘ششلاو ع˘فر˘لا دا˘ت˘ع ءار˘ك

رهششأا60 ىلإا رهششأا30 نم

ىلع ءاجفاششتك’ا اذه نأاو
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ة˘ع˘جار˘م ر˘ثإا
دوقعلا كلت سضعبل ةكرششلل

تلدبتشساه˘نأا ه˘ل ن˘ي˘˘ب˘˘ت ذإا

60 ىلإا رهششأا30 نم ةدملا
. نيلماع˘ت˘م ةد˘ع ع˘م ر˘ه˘ششأا

ح˘ت˘˘ف كلذر˘ثإا ى˘ل˘ع م˘ت˘ي˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘با ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
اهب تماق ىلوأ’ا ،نيتلحرم

ةعباتلاةيداشصتق’ا ةقر˘ف˘لا
،ةد˘˘˘كي˘˘˘كشس ة˘˘˘˘ي’و ن˘˘˘˘مأ’
ة˘قر˘ف ا˘ه˘ب تما˘ق ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو

كرد˘ل˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا ثا˘˘ح˘˘بأ’ا
. ةدكيكشس ةي’ول ينطولا

ع˘ي˘م˘ج لÓ˘غ˘ت˘˘شسا˘˘بو ثي˘˘ح
ل˘شصح˘ت˘م˘لا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

قئا˘ثو˘لا ا˘ه˘يامب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تا˘˘ق˘˘ف˘˘˘شصلا˘˘˘ب ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا
ن˘ي˘ب ة˘مر˘ب˘م˘لا ة˘هو˘ب˘˘ششم˘˘لا
ةنايشصلا ةكرشش

كي˘˘مو˘˘شص ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘شصلا
تاكرششلا سضعبو ةدكيكشس
مت هنأا نيبت . اهعم ةلماعتملا

سضعب ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لاÓعف
حنم ةيفيك يف تازواجتلا
هذ˘ه ةدا˘ف˘ت˘شساو تا˘ق˘ف˘˘شصلا

ع˘يرا˘˘ششم ن˘˘متاكرششلا
عيرششتلل ةف˘لا˘خ˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب

. امهب لومع˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو

» لك نأابةمكاحملا لÓخ

م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا حر˘˘˘شص « د ،ن ،ك

ماعلا ريدملا وهو يشسيئرلا

تايقافت’اةرتفلا كلت يف

امل اقفو تمت تمربأا يتلا

هل ةبشسنلاب ،هب لومعم وه

هل لشسر˘تةيقاف˘تا ل˘ك نإا˘ف

حلاشصملا فرط نم ةرششؤوم

. ةكرششلل ةعباتلا ةشصتخملا

ةبقارملا ى˘لإاتعشضخ اه˘نأا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا و˘هو تار˘م ةد˘ع˘ل

ه˘فد˘ه˘ت˘شسا يذ˘لا ي˘شسا˘شسأ’ا

سسيئرلابشصنم هيلوت دنع

ريشس عشضو نم ماعلا ريدملا

ةيلمع يف ققدم و مكحم

دعب هيلعوةكرششلا رييشست

˘˘مو˘˘ق˘˘ي تاو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا كل˘˘˘ت

عم ءاوشس ةيقافت’ا ءاشضمإاب

وأانييلحملا نيلما˘ع˘ت˘م˘لا

نيم˘ه˘ت˘م˘لا ي˘قا˘ب . بنا˘جأ’ا

مهت ةدع مهل تهجو نيذلا

نأااوحرشصو ، كلذ اوفن دقف

حنم يف ةمزÓلا تاءارجإ’ا

ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘˘ل ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا

سسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘كت بنا˘˘˘˘جأ’ا

ن˘˘م ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

مث ةعشسوم ةراششتشسا ثادحإا

حتف ةنجل ىلإا اهعوشضخ

سضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا

ة˘مد˘ق˘م˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا جاردإاو

ى˘لإا ل˘شسر˘ت م˘ث سضر˘˘ع ل˘˘قأا

.سسيئرلا
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ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ة˘˘˘ي’و تفر˘˘˘ع
سسي˘˘م˘˘خ˘˘˘لا مو˘˘˘ي  حا˘˘˘ب˘˘˘شص
ة˘˘˘جو˘˘˘م ع’د˘˘˘نا طرا˘˘˘ف˘˘˘˘لا
نم ددعب ةمراع تاجاجتحا
تقو ي˘ف ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب

ملتشسي ديدجلا يلاولا ناك
ةعاقب ةيلافت˘حا ي˘ف ه˘ما˘ه˘م
سسل˘ج˘م˘لا˘ب تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

.يئ’ولا يبعششلا

راشششش ةيدلب تششاع ثيح
ةمراع تاجاجتحا عقو ىلع
نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع مد˘˘قأا
ءابرهكلاو زاغلاب ةبلاطملل
ج˘˘ت˘˘حأا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب ، ءا˘˘˘م˘˘˘لا و
ةغي˘شسنأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب نو˘ن˘طاو˘م
ن˘ع جار˘فإ’ا˘ب ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق
امنيب ، يعامتجإ’ا نكشسلا
ة˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف نور˘˘خآا ج˘˘ت˘˘حا
ةمئاقلا˘ب اد˘يد˘ن˘ت ة˘ما˘م˘حو˘ب
ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع جر˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا

تازواجت مهبشسح تنمشضت
نكشسلا حنم يف تاقورخ و

 . نيديفتشسملا ةمئاق دادعإاو

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تد˘˘ه˘˘˘شش ثي˘˘˘ح

رقم بونج ملك05 راشششش

ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و˘لا ة˘م˘˘شصا˘˘ع
مامأا تاجاجتح’ا نم ةجوم
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ، ةر˘ئاد˘لا تار˘˘ق˘˘م
˘مد˘قأا ثي˘˘ح ، زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شسو
د˘ب˘ع يرا˘مو˘ع ي˘ح نا˘كشس
ىلع ةلقوزوب يحو زيزعلا
ةرئادلا  رقم مامأا جاجتح’ا

ر˘ق˘م و زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس ر˘˘ق˘˘مو
مدع ىلع اجاجتحا ةيدلبلا
تا˘كب˘شش ن˘م م˘ه˘تدا˘ف˘˘ت˘˘شسا
ها˘ي˘م˘لاو زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘˘كلا

01 ذنم يحشصلا فرشصلاو

ن˘ي˘ي˘ح˘لا نأا  م˘غر تاو˘ن˘˘شس

، ةمشسن ف’آا4 يلاوح امهب

ديدجلا يلاولا نم نيبلاطم
عامتشس’او مه˘ي˘لإا لوز˘ن˘لا˘ب

. مهلكاششم ىلإا

نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م ر˘˘ششا˘˘ب ا˘˘م˘˘ك
ةر˘ئاد˘ب ة˘غ˘˘ي˘˘شسنأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي ةد˘˘م˘˘لو ة˘˘ما˘˘ح˘˘لا

احوتفم اجا˘ج˘ت˘حا ن˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
يذ˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا
، همامأا اومشصتعأاو ، هوقلغأا

تارششع عيزوتب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
تل˘˘˘ظ ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘˘كشسلا
ةشضرعمو ةقل˘غ˘م تاو˘ن˘شسل
نوجتحملا دكأا نيأا ،فلتلل
دو˘عو˘لا ن˘م او˘˘شسئ˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا
ل˘ب˘ق ن˘˘م م˘˘ه˘˘ل ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
لك يف ةيلحملا تاطلشسلا

رور˘˘م م˘˘غرو ، ة˘˘ب˘˘شسا˘˘˘ن˘˘˘م
دو˘عو˘لا كل˘ت ن˘م ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘شس
زهاجلا نكشسلا عيزوت نأاششب
ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم نأا ’إا ،
ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘طا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ت

لÓخ و ، ةقرفتم بابشسأ’
ح˘ن˘م حو˘ت˘ف˘م˘لا جا˘ج˘ت˘˘ح’ا
ىر˘خأا ة˘ل˘ه˘م نو˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ن˘ع جار˘فإÓ˘ل تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسل˘˘ل
ل˘ب˘ق ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق

هل˘ق˘نو جا˘ج˘ت˘ح’ا د˘ي˘ع˘شصت

.ةي’ولا رقم ىلإا

لخد ، ةمامحوب ةيدلببو

ة˘˘˘كر˘˘˘ح ي˘˘˘ف نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م

ةمئاقلاب اديدنت ، ةيجاجتحا

و نيموي ذنم اهنع جرفملا

- اهيف درو يتلا ةمئاقلا يه

ءا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شسأا - م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شسح

ن˘كشسلا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘˘ل

نيقحتشسم ريغ يعامتج’ا

ةم˘ئا˘ق˘لا نأا ن˘يد˘كؤو˘م ، ا˘ه˘ل

’ سصاخششأ’ ءامشسأا تمشض

’و ةيدلبلا بارتب نوميقي

ةمامحوب ةيدلبب مهل ةقÓع

نينطاوم ءاشصقإا مت امنيب ،

با˘˘ب˘˘شسأ’ ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا ن˘˘م

،ةيلحملا تاباختن’اب قلعتت

قوثوم ردشصم فششك دقو

ديمجتب ترمأا تاطلشسلا نأا

حتف ةياغ ىلإا اتقؤوم ةمئاقلا

ةدراولا ءامشسأ’ا يف قيقحت

.نينطاوملا ىواكشش يف

ةيضضقلأ فلم حتف ديعي ةدكيكضس ءاضضق سسلجم

اوطروت ةيبنجأا تاكرشش ءاردم و تاراطإا
كيموشصلا ةحيشضف يف

نييلحملأ نيبختنملأ بايغو نكضسلأ عيزوت رخأاتو ةيمنتلأ بايغ ببضسب

 سسفن يف ةغيشسنأا و ةمامحوب ، راششششب  تاجاجتحا
ةلششنخب ديدجلا يلاولا بيشصنت موي

و لبق نم أومكوح يذلأ نيطروتملأ ةمكاحم ديعيل،كأرطانوضسب كيموضصلأ ةكرضش ةيضضق فلم حتف ةدكيكضس ءاضضق سسلجم داعأأ
ةيضضق يف امهتم23 قح يف ةيلامةمأرغ ميتنضس نويلم001 و تأونضس6 و7 ةدمل ذفانلأ سسبحلأ ةبوقع ةمكحملأمهيلع تطلضس

 . ميتنضس رايلم042 نع ديزي ام ديدبت
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يقاوبلا مأل ايلاو نيتروبيت نيدلا نيز بيشصنت
يبعششلا صسلجملل ت’وادملا ةعاقب مرشصنملا عؤبشسأ’ا ةياهن مت
صسأار ىلع ديدجلا دفاؤلل يمشسرلا بيشصنتلا يقاؤبلا مأ’ يئ’ؤلا
افلخ نـيترؤـبيت نـيدـلا نـيز ديشسلاب رمأ’ا قلعتيو  ةعبارلا ةي’ؤلا
ةـكرــحلا راطإا يف رييغتلا اذه يتأايو .جاجــح دؤـعــشسم ديـشسلل
دـيجـملا دبـع دـيشسلا ةـيرؤـهمجلا صسـيئر اهارـجأا يـتلا ةيئزجلا
ح˘شش ل˘ظ ي˘˘فو ،ن˘˘ي˘˘بد˘˘تـن˘˘م˘˘لا ة’ؤـلاو ة’ؤـلا كـل˘˘شس يـف نؤ˘˘بـت
نأا تدافأا انرداشصم نأا ’إا ةي’ؤلاب لو’ا لجرلا لؤح تامؤلعملا

نم ةنشس51 قؤفي ام ةكنحلاو ةربخلا نم كلمي ديدجلا دفاؤلا
ميظنتلا و ةيلحملا ةرادإ’ا بيلاود يف ’وؤؤشسم ينهملا هراشسم
نيمأا اهرخآاو ،ةدكيكشسو ةريؤبلا تاي’و نم لكب ةماعلا نوؤؤششلاو
نوؤؤششلاو ميظنتلا يريدم أافكأا نم دعي ذا وزو يزيت ةي’ؤلا ماع
بشصنم لغششل احرتقم ناك نيا ،ينطؤلا ىؤتشسملا ىلع ةماعلا

ايلاو هنييعت ةريخأ’ا تاظحللا يف ررقتي نأا لبق راششب ةي’و يلاو
لمعلا ىلع يلاؤلا دكأا ةبشضتقملا هتملك يفو .يقاؤبلا مأا ةي’ؤل
نيشسحت دشصق نيبختنملاو ةيمؤمعلا تاطلشسلا لك ةقفر ايؤشس
فاشصم ىلا اهب عفدلاو ةي’ؤلا ناكشسل يتايحلاو يششيعملا راط’ا
GCMªó.RgÉQ.ةدئارلا تاي’ؤلا

جيريرعوب جرب

ءارمحلا و ءاشضيبلا موحللا نم غلك022 زجح
جرب ةي’ؤل ةئيبلا ةيامح و نارمعلا ةطرشش ةقرف رشصانع تنكمت
عيبل ةدعم ةيراجت تÓحم ةدعب ةيباقر تايرود رثإا ىلع جيريرعؤب
جر˘ب - يد˘ل˘ب˘لا ة˘ح˘شصلا ظ˘ف˘ح بت˘كم ة˘ق˘فر ة˘ئز˘ج˘ت˘لا˘ب مؤ˘ح˘˘ل˘˘لا
مؤحللا نم ةيمك زجح نم يرطيب بيبط رؤشضحب و - جيريرعؤب
ىلع ءانب كÓهتشسÓل ةحلاشصلا ريغ ءاششحأ’ا و ءاشضيبلا و ءارمحلا
ةماعلا تاقÓعلاو لاشصت’ا ةيلخ بشسحو يرطيبلا بيبطلا ريرقت

فلتخم نم غلك022 زجح نع ترفشسأا ةيلمعلا نإاف ةي’ؤلا نمأ’
مهرامعأا ةغلابلا ةعبرأ’ا  اهباحشصأا زؤحي ’ يتلا و مؤحللا عاؤنأا

لكب رمأ’ا قلعتي و يحشصلا حبذلا ةداهشش ىلع ةنشس15و92 نيب

مؤحللا نم غلك09 هلحمب زجح يذلاو ةنشس92 (ع-ب) نم

امأا ءاششحأا غلك (30) ثÓثو ءاشضيبلا مؤحللا نم غلك81و ءارمحلا

مؤحللا نم غلك14 هلحمب زجح مت ةنشس73 (ف-ب) ؤعدملا

ةنشس84 (ط-ب) لحم كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ ءاششحأ’او ءاشضيبلا

نم زجح مت اميف زعام صسأار و ءاششحأا غلك35 هلحمب زجح مت يذلا

تاذ بشسحو ءاششحأا غلك32 هعؤمجم ام ةنشس15 (غ-ع -ب) لحم
مدرلا زكرم ىؤتشسم ىلع اهفÓتإا مت ةزؤجحملا ةيمكلا نإاف ةيلخلا
فلم زاجنإا متيل ، ركذلا يفلاشسلا ءاشضعأ’ا عيمج رؤشضحب ينقتلا

≈°eƒS.´.ةيلحملا ةباينلا ىلإا هلاشسرإاو مه دشض يئاشضق

جيريرعوب جرب

ةجارد ىلع ايلوتشسا نيشصخشش فيقوت
ءادتعلاب ةيران

نم جيريرعؤب جرب نمأ’ يناثلا يرشضحلا نمأ’اب انرشصانع تنكمت

ةقرشس ةيشضق يف امهب هبتششم ةنشس91 ناغلبي نيشصخشش فيقؤت
ة˘ي˘ل˘خ بشسحو دد˘ع˘ت˘لا و ف˘ن˘ع˘لا ي˘فر˘ظ ر˘فاؤ˘ت ع˘م ة˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد
اماق امهب هبتششملا نإاف ةي’ؤلا نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو لاشصت’ا
ةيرانلا هتجارد ىلع ايلؤتشسا و ةيحشضلا ىلع برشضلاب ءادتع’اب
تاير˘ح˘ت˘لا و ثا˘ح˘بأ’ا نإا˘ف ة˘ي˘ل˘خ˘لا تاذ بشسحو رار˘ف˘لا˘ب اذؤ˘ل˘ي˘ل
ةيؤه ديدحت نم تنكم نمأ’ا حلاشصم اهب تماق يتلا ةقمعملا
ةقرشسلا لحم ةيرانلا ةجاردلا عاجرتشسا و امهفيقؤت و امهب هبتششملا

ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا هبجؤمب امدق امهدشض يئاشضق فلم زاجناو
دافتشسا اميف تقؤؤملا صسبحلا امهدحأا عاديإاب ترمأا يتلا ةشصتخملا
≈°eƒS.´.رششابم ءاعدتشسا نم رخآ’ا
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نايب بشسح ةيشضقلا تايثيح
ة˘ي’و ن˘مأا˘ب لا˘شصت’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ل

تا˘مؤ˘ل˘ع˘م ر˘ثإا دؤ˘ع˘ت ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ
ة˘˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع ى˘˘˘لإا تدرو
عورششملا ريغ راجت’ا ةحفاكم
دحأا ةزايح اهدافم ،ةي’ؤلا نمأاب
نم ةيمك ىلع امهيف هبتششملا
˘مؤ˘ق˘ي ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤؤ˘˘م˘˘لا
يح ىؤ˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ج˘يور˘ت˘ب
مت ثيح ةلششنخ ةنيدمب تارمملا
ن˘ي˘ع ى˘لإا ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا
هبتششملا فيقؤت مت نيأا ،ناكملا
ةيلمعل هعاشضخإا دعب يذلا هيف

ط˘˘ب˘˘شض يد˘˘شسج˘˘لا صسم˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لا

نم ةلؤشسبك41 ىلع هتزؤحب

، غ˘ل˘م05 لودامار˘بؤ˘شس ءاود

هرد˘ق ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا

تادئاع ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي جد0021

ةزؤحب طبشض مت اميف جيورتلا

5,1 ىلع يناثلا هي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

ج˘ن˘تار) تارد˘خ˘˘م˘˘لا ن˘˘م مار˘˘غ

ليؤ˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،(يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا

تازؤجحملاو امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

لا˘م˘كت˘شس’ ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا

ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘˘جإا

لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا

بجؤ˘م˘بو ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا

عؤشضؤمب لوأ’ا نييئازج نيفلم

ة˘ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘˘غ تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا

داؤ˘م صضر˘ع˘ب ة˘ح˘شصلا ة˘ن˘ه˘˘م˘˘ل

يمؤمعلا قير˘ط˘لا˘ب ة˘ي˘ن’د˘ي˘شص

ي˘نا˘ث˘لا ف˘ل˘م˘˘لاو ،ة˘˘شصخر نود

ةردخم داؤ˘م ةزا˘ي˘ح عؤ˘شضؤ˘م˘ب

صضرغل (يدنه˘لا بن˘ق˘لا ج˘ن˘تار)

،ي˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ششلا كÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس’ا

هبتششملا ميد˘ق˘ت م˘ت ا˘م˘ه˘ب˘جؤ˘م˘ب

ةيرؤهمجلا ل˘ي˘كو ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ف

Ó˘م˘عو ة˘ل˘ششن˘خ ة˘م˘كح˘م ىد˘ل

ليحأا يرؤفلا لؤثملا تاءارجإاب

ي˘شضا˘˘ق ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ف˘˘ل˘˘م

يذ˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا تاذ˘ب م˘كح˘˘لا

ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘شصأا

ماع ةبؤقعب يشضقي امكح لوأ’ا

اهردق ةيلام ةمارغو ةدفان اشسبح

،عاد˘˘˘˘يإ’ا ع˘˘˘˘م جد000,005

هيف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ق˘ح ي˘ف رد˘شصأاو

60 ـب ي˘شضق˘˘ي ا˘˘م˘˘كح ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ةيلام ةمارغو ادفان اشسبح رهششأا

ةمهت نع ، جد000,02 اهردق

ة˘ي˘عر˘ششلا ر˘ي˘˘غ تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لا

داؤ˘م صضر˘ع˘ب ة˘ح˘شصلا ة˘ن˘ه˘˘م˘˘ل

يمؤمعلا قير˘ط˘لا˘ب ة˘ي˘ن’د˘ي˘شص

داؤ˘˘˘م ةزا˘˘˘ي˘˘˘˘حو ،ة˘˘˘˘شصخر نود

(يدنهلا بنق˘لا ج˘ن˘تار) ةرد˘خ˘م

.يشصخششلا كÓهتشس’ا صضرغل
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صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تف˘˘˘قو
ةيريدملا نم ةدفؤملا قيقدتلاو
ي˘ن˘طؤ˘لا قود˘ن˘˘شصل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ريغ لامعلل يعامتج’ا نامشضلل
ة˘ي’ؤ˘ب ( صسؤ˘˘ن˘˘شسا˘˘ك ) ءار˘˘جأ’ا

ن˘شسح˘˘ت تشسم˘˘ل ن˘˘يأا ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ
ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘خاد عا˘˘˘شضوأ’ا

ة˘يؤ˘ن˘شسلا ل˘ي˘خاد˘م˘لا عا˘˘ف˘˘تراو
بيشصنت ذنم ةشصاخ قودنشصلل
ربمتبشس رهشش ةديدجلا ةريدملا
نأا ةنجللا تظح’ امك ، طرافلا
عاطقلا اذه لخاد لمعلا ءاؤجأا
ي˘˘˘ف ةرادإ’او لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
اهدؤشسيو بؤلطم˘لا ىؤ˘ت˘شسم˘لا
يأ’ ر˘˘˘˘ثأا ’و يؤ˘˘˘˘خأ’ا ؤ˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

صسكع ة˘لا˘كؤ˘لا ل˘خاد ل˘كا˘˘ششم
تناك يتلا ةيشضاملا تاؤنشسلا

،ةلاكؤلا ىلع ىغطت لكاششملا

.ليشصحتلا ىل˘ع ا˘ب˘ل˘شس ر˘ثأا ا˘م˘م

نإاف ةعاشس رخآا ردشصم بشسحو

ة˘لا˘كؤ˘ب تل˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

ة˘˘ل˘˘ششن˘˘˘خ ة˘˘˘ي’و صسؤ˘˘˘ن˘˘˘شسا˘˘˘ك

ة˘ن˘ج˘ل ي˘ه ي˘شضا˘م˘لا عؤ˘ب˘شسأ’ا

ينيتور لمع راطإا يفو ةيداع

ق˘˘ي˘˘قد˘˘ت ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م و يدا˘˘˘ع

ءادأا مييقت و ةيؤنشسلا تاباشسحلا

ةيريدملاب ةدؤجؤ˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

صصؤ˘شصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

و تاءادأ’ا و ليشصحتلا حلاشصم

و ةير˘ششب˘لا دراؤ˘م˘لا و د˘عا˘ق˘ت˘لا

نأا ثيح ، ةب˘شسا˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا

لك يف ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ب مؤ˘ق˘ت ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘˘ك و ن˘˘˘طؤ˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و

ى˘لإا عؤ˘˘ب˘˘شسأ’ا اذ˘˘ه رؤ˘˘شضح˘˘لا

ردشصملا ركذو ، ةلششنخ ةي’و

ن˘ع اور˘ب˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا ءا˘˘شضعأا نأا

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ىؤ˘ت˘شسم˘ل م˘ه˘حا˘˘ي˘˘ترا

ةلاكؤلا ي˘ف ح˘جا˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو

ةشصاخ ةلششنخ ة˘ي’ؤ˘ب ة˘ي˘ئ’ؤ˘لا

يف ةديدجلا ةريدملا نييعت ذنم

ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس ر˘ه˘شش ي˘ف بشصن˘م˘˘لا

ىلع ةنجللا تفقو و ، طرافلا

ةنشسلا لÓخ ل˘ي˘خاد˘م˘لا عا˘ف˘ترا

ره˘ششأ’ا ي˘ف ة˘شصا˘خ و ة˘يرا˘ج˘لا

يهو،9102 ةنشس نم ةريخأ’ا

اهقيقحت يف لششف يتلا ماقرأ’ا

نم ربكأا تاي’و يف نوريشسملا

ن˘م ةد˘فؤ˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا .ة˘ل˘ششن˘خ

اشضيأا ترواح ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا

ة˘قÓ˘ع˘لا نأا تظ˘ح’ و لا˘م˘˘ع˘˘لا

و لا˘م˘ع˘لا ة˘با˘ق˘ن ن˘ي˘ب ةزا˘ت˘˘م˘˘م

تاؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا صسكع ةرادإ’ا

نم اعؤن تدهشش يتلا ةيشضاملا

ن˘ي˘ب ل˘كا˘ششم˘لا و رار˘ق˘ت˘شساÓ˘لا

داششأا يذلا رمأ’ا ؤهو ، نيفرطلا

نيذلا ةماعلا ةيريدملا ودفؤم هب

نأا مهتمهم ةشصÓخ يف اودكأا

ةلششنخ ةلاكو يف زاتمم رييشستلا

ي˘ف ة˘ق˘ق˘˘ح˘˘م˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا نأا و

لشضفأاو ةديج تاءادأ’ا ليشصحت

ة˘ق˘با˘شسلا تاؤ˘ن˘شسلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كب

اهنم يناعت يتلا تامزأ’ا مغر

ةطرخنملا ةشصاخلا تاشسشسؤؤملا

عجارت اهمظعم يتلاو ةلاكؤلاب

ة˘مزأ’ا بب˘˘شسب ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا م˘˘قر

رئازجلا اهنم يناعت يتلا ةيلاملا

ة˘˘لا˘˘كو نإا˘˘ف كلذ ل˘˘˘ك م˘˘˘غرو ،

ةيشسايق اماقرأا تققح صسؤنشساك

ليخادملا و ليشصحتلا بشسن يف

فدهتو ةيشضا˘م˘لا ة˘ن˘شسلا لÓ˘خ

ة˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ ر˘˘ب˘˘كأا م˘˘قر ى˘˘لإا

 يناثلأ مهتملل أذفان رهسشأأ6 و لوأ’أ مهتملل انجسس ماع

 ةلششنخب يمومعلا قيرطلاب تاشسولهملا نوجّوري سصاخششأا فيقوت
فيقوت نم ،طرافلأ عوبسسأ’أ ةيأدب يف ،ةلسشنخ ةي’و نمأاب تأردخملاب عورسشملأ ريغ راجت’أ ةحفاكم ةقرف رسصانع عاطتسسأ

قيرطلاب ةين’ديسص دأوم ضضرعب ةحسصلأ ةنهمل ةيعرسشلأ ريغ تاسسرامملأ ةيسضق يف رمعلأ نم يناثلأو عبأرلأ  دقعلأ يف نيسصخسش
.يسصخسشلأ كلهتسس’أ ضضرغل (يدنهلأ بنقلأ جنتأر) ةردخم دأوم ةزايحو ةسصخر نود يمومعلأ

  ةققحملأ ماقرألل اهحايترأ نع رّبعت ةيزكرم ةنجل

ةيشضاملا ةنشسلا يف ةديج جئاتن ققحت ةلششنخ سسونشساك ةلاكو
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ةرا˘ج˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تذ˘˘خ˘˘تا
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ي˘قاؤ˘ب˘˘لا مأا ة˘˘ي’ؤ˘˘ل
د˘شصق ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

عيزؤتو جاتنإا ةب˘قار˘مو ة˘ع˘با˘ت˘م
رعشسلا وذ رتشسبملا بيلحلا ةدام
ريزو تاميلعتل اقيبطت ننقملا
ةيريدملا تعراشس ن˘يأا, عا˘ط˘ق˘لا
عم ةينؤطارام تاءاقل دقع ىلإا

ع˘ي˘م˘جو تا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘م˘˘لا ير˘˘ي˘˘شسم
ى˘لإا تشصل˘خ بي˘ل˘ح˘لا ي˘عزؤ˘˘م
تاءار˘˘ج’ا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ذا˘˘خ˘˘تا
عيبلا عنم ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع طور˘˘˘˘˘ششم˘˘˘˘˘لا
عيزؤتلا ،جا˘ت˘نإ’ا) تا˘يؤ˘ت˘شسم˘لا

اهتمهم ةيلخ ءاششنإا ,(ةئزجتلاو
بيلحلا نيؤمت ةبقارمو ةعباتم
,هرا˘شسم بق˘ع˘ت اذ˘˘كو م˘˘عد˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘با˘قر قر˘˘ف60 دي˘ن˘ج˘ت

ىلع ةقرف21 تانبلملا ىؤتشسم
و ةيراجتلا تÓ˘ح˘م˘لا ىؤ˘ت˘شسم
ىلع ةباقرلا فيثكت , زجاؤحلا
م˘˘عد˘˘م˘˘لا بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م ع˘˘ي˘˘ب
ةباقرلا جمانرب نمشض اهجاردإاو
مأا ةي’و نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل ي˘مؤ˘ي˘لا

تانبلم70 ىلع رفؤتت يقاؤبلا

نم ديفتشست تان˘ب˘ل˘م60 اهنم

فرط نم معدملا بيلحلا ةردؤب

بيلحلل ينهملا ينطؤلا ناؤيدلا

ة˘ي˘مؤ˘ي ة˘ي˘ل˘ع˘ف ة˘ي˘جا˘ت˘نإا ةرد˘ق˘ب

وذ صسيك)رتل000011 براقت

رتل00051 اهنم (رتل10 ةعشس

ةرواجملا تاي’ؤلا ىلع عزؤت

و ةلششنخ ،صسارهأا قؤشس ،ةشسبت)

يفحشص نايب ريششيو اذه.(ةليم

نأا ةراج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘ع ردا˘شص

بي˘ل˘ح˘لا ةدا˘م˘ل ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه
عم ةي’ؤلا ىؤتشسم ىلع معدملا

عم تاــــفلا˘خ˘م40 لي˘ج˘شست
,ةـيعرشش ري˘غ را˘ع˘شسأا ة˘شسرا˘م˘م
را˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسأ’ا˘˘˘˘ب مÓ˘˘˘˘˘عإ’ا مد˘˘˘˘˘ع
تÓماعم زا˘ج˘نإا ,تا˘ف˘ير˘ع˘ت˘لاو
ةيعرششلا رئاودلا جراخ ةيراجت
ةراجتلا ةيريدم هيلعو عيزؤتلل
ةفا˘ك ؤ˘عد˘ت ي˘قاؤ˘ب˘لا مأا ة˘ي’ؤ˘ل
ةماعلا ةيذغت˘ل˘ل ة˘ئز˘ج˘ت˘لا را˘ج˘ت

معدملا بيلحلا راعشسأا رششن ىلإا
غيلبتلا ىلا نيكلهتشسملا اذكو
ن˘˘م. را˘˘ج˘˘ت˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘˘ت ن˘˘˘ع
ديدع ربع نؤن˘طاؤ˘م˘لا م˘ه˘ت˘ه˘ج
اهنم ةي˘ئا˘ن˘لا ة˘شصا˘خ تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ةدامل ةداحلا ةردنلا نم اؤكتششا
.ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا لÓ˘خ بي˘ل˘˘ح˘˘لا

ةيريدم حلاشصم هيعدت ام صسكع
ةدا˘م˘لا هذ˘ه ر˘فؤ˘ت ن˘م ةرا˘ج˘ت˘˘لا
. ةيؤيحلا

بيلحلأ ةدام عيزوتو جاتنإأ ةعباتم فدهب /يقأوبلأ مأأ

 ةيراجتلا تÓحملاو تانبلملا ةبقارمل ةقرف81 دنجت ةراجتلا ةيريدم

يقأوبلأ مأأ

دج نع ابأا ةثوروملا ةيحÓفلا مهيشضارأا عاجرتشساب نوبلاطي نيحÓفلا تارششع
راقعلا ةيعشضو ىلع ةلوؤؤشسملا تاهجلا لخدت مدع نيركنتشسم ةحÓفلا ةيريدم مامأا ةي’ؤلا بارت نم ةيقرششلا ةهجلا رئاود نم نيمداقلا نيحÓفلا نم ريبك ددع ارخؤؤم  عّمجت
ةدحب حورطملا لكششملاو ، مهدحأا لؤق بشسح حÓشسلا لامعتشساب ديدهتلا ىلإا تلشصو نيحÓفلا نيب تاءادتعاو تازواجت عؤقو ىلإا عشضؤلا غلب نيأا هدمأا لاط يذلا يحÓفلأا
ةرؤثلا يشضارأا نمشض تلخدأا يتلا يشضارأ’ا هذه ، يرامعتشس’ا دؤجؤلا ذنم تاواتإ’ا نؤعفدي اؤناكو دج نع ابأا اهؤثرو يتلا لانيمؤكلا يشضارأاب نينطاقلا نيحÓفلا صصخي

ةرؤثلا عرازم ةلكيه ةداعإا دعبو17/37رارقب ةيعارزلا ةرؤثلا قودنشص يف تلخدأاو ، ةلودلل اكلم حبشصأا يذلا يراقعلا هيجؤتلاب صصاخلا52/09 نؤناقلا مكحب ةيعارزلا
لؤحتتل ةيعارزلا ةرؤثلا تاينواعت هلÓخ نم تئششنأاو ةيحÓفلا يشضارأÓل ينطؤلا ناؤيدلا نم مهلؤق بشسح مهل تملشس قئاثؤب نييلشصأ’ا اهباحشصأا ىلع تعزو ، ةيعارزلا

01/30 رارقب زايتما دؤقعب اهباحشصأا دافتشساو تاينواعت لكشش يف يشضارأ’ا هذه ميشسقت متو7891 ةنشس ةيعارزلا ةرؤثلا نؤناق ءاغلإا دعب ةيحÓف تارمثتشسم ىلإا دعب اميف
ناكشسلا ةيعشضو يعارت ةيعؤشضؤمو ةينقت ةيفيكب اهعيزؤت متي مل ء’ؤؤه ىلع اهعيزؤت مت يتلا ةيحÓفلا يشضارأ’ا نأا امك ، نييقيقحلا صضرأ’ا باحشصأا نم اؤشسيل مهنأا مغر
ةيمؤي تاششوانم ثودح هنع دلؤت يذلا  رمأ’ا زايتم’ا دؤقع نم اودافتشسا نيذلا لبق نم نيرشصاحم اهدعب اؤحبشصيل ، هودكأا ام بشسح نييقيقحلا نيحÓفلاو اهب نينطاقلا
تلاز’ يتلا ةيعشضؤلا هذه نأا نيربتعم ، تاواتإ’ا نؤعفديو اهنؤلغتشسي اؤمادام رمأ’ا مهفلك امهم اهنع مهلزانت مدع نع نيبرعم ، صضرأ’ا هذهل ةيقحأ’ا يعدي لكلا نأا ةجحب
يفو ، صضرأ’ا ةحÓفب مهل ةلشص ’ صسانأ’ تحنم يتلا زايتم’ا دؤقع خشسفب ’إا رؤمأ’ا ميقتشست ’و ، ناريجلاو ةؤخإ’ا نيب ةنتف تثدحأا اهنأ’ ،اهلح بجي ليؤط نمز ذنم ةمئاق
صضعب عم صسيمخلا مؤي رخآا ءاقل دقعب ةغيشص ىلإا لشصؤتلا مت ةيحÓفلا يشضارأ’ا ناؤيد ريدم ةيعمب نيحÓفلا ء’ؤؤه نم ريبك ددعل هلابقتشسا دكأا يذلا ةحÓفلا ريدمب انلاشصتا
نيحÓفلا تلغشش يتلا ةيشضقلا هذه فارطأا لك يشضري جرخم داجيإ’ ةي’ؤلا يلاوو ةحÓفلا ريزو اهشسأار ىلعو ةيمشسرلا ةيشصؤلا تاهجلا ةبتاكمو ريرقت ريرحتل نيحÓفلا
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 ةيباتكلا تارابتخ’ا9102 ربمسسيد رهسش رخاوأا يف اورجأا

ةقبأصسم يف نيحجأنلا نع جارفإ’ا
تأبأغلا عأطقب فيظوتلا

ةقباشسم يف نيحجانلا م̆ئاو˘ق ن˘ع ة̆با˘ن˘ع ة˘يلو̆ل تا̆با˘غ̆لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م تجر˘فأا
تاباغلا طابشض كلشسب قاحتلÓل ةداهششلا ضساشسأا ىلع تاباغلا عاطقب فيظوتلا

ضشتفموتاباغللضسيئر ضشتفم يتبترب قاحتلÓلو يشسيئر ضشتفم ةبتر

41 اهنع نلعملا مئاوقلا بشسح نيحجانلا ددع ناف انرداشصم بشسحو تاباغلل

عاطقب فيظوتلا ةقباشسمل نوحششرتملا ناكو.يطايتحاو حجان نيب احششرتم

ىلع ةيباتكلا تارابتخلا9102 ربمشسيد رهشش رخاوأا يف اورجأا ةبانعب تاباغلا

ةقرف ضشتفم ة˘ب˘تر̆ل ة˘ب˘شسن̆لا̆ب10 ةنتا̆ب ر˘شضخ̆ل جا˘ح̆لا ة˘ع˘ما˘ج ىو˘ت˘شسم

ةيليلملا رودفنت ةيدلب2 ةيليملا نيهمتلا و ينهملا نيوكتلا زكرمب و تاباغلا
ةبانع ةيلول تاباغلا ةظفاحم تناكو .تاباغلا نوع ةبترل ةبشسنلاب لجيج
ضشتفم يتبترب قاحتلÓل تارابتخلا ضساشسأا ىلع ةقباشسم حتف نع تنلعأا

بشصانم6ب ىلوألا ةبترلا نأا ثيح تاباغلل ةقرف ضشتفم تاباغلل ةقرف يشسيئر

نيلبقملا ىلع تطرتششا تناكو بشصانم4 تاباغلا ضشتفم ةيناثلاو ةحوتفم
نم نيغلابلل ايرولاكبلا ةداهشش ىلع لوشصحلا تاباغلا ةقرف ةبتر رابتخا ىلع

ءارجإا خ˘يرا˘ت د˘ن˘ع ر˘ث˘كألا ى̆ل˘ع ة˘ن˘شس03و ل˘قألا ى̆ل˘ع ة˘ن˘˘شس12 رمعلا

ةداهشش تاباغلا نوع ةبترو ارهشش42 يأا نيتنشس نيوكتلا ةدمو ةقباشسملا

لقألا ىلع ةنشس91 رمعلا نم نيغلابلل اهلداعي ام وأا طشسوتم ةعبارلل ةيشسردم

ة˘ن˘شس ن˘يو˘كت̆لا ةد˘مو ة˘ق̆با˘شسم̆لا ءار˘جإا خ˘يرا˘ت د˘˘ن˘˘ع ر˘˘ث˘˘كألا ى˘̆ل˘˘ع82و
ارابتخاو ايبط اشصحف اقبشسم تنمشضت فيظوتلا ةقباشسم نإاف ةراششإÓلو.ةدحاو
يف هليهأات مت حششرتم لكو ةيشضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا يف ارابتخاو اينقتو ايشسفن
ةيشضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا تارابت˘خاو ي˘شسف˘ن̆لا را˘ب˘ت˘خلاو ي˘ب˘ط̆لا ضصح˘ف̆لا
طرافلا ربمشسيد رهشش رخاوأا يف هؤورجا مت يتلا.يباتكلا رابتخلا ءارجإل يعدتشسا

.افلاشس ةروكذملا بترلا يف نيحجانلا مئاوق نع ضسيمخلا موي نÓعإلا لبق
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ثداوحلا عوقو يف اببسست رثكأ’ا بابسشلا ةئف ىقبت اميف

نم ةريطخلا تازوأجتلاو نيقئأصسلا وهصس
  رورملا ثداوحل ةيصسيئرلا بأبصسأ’ا

ىحرج  فلخت  رورم  ثداوح  ةدع ايموي  ةبانع  ةيلو  تاقرط دهششت
ةنشسلا  لÓخ ةبانعب ينطولا  كردلا  حلاشصم تلجشس  ثيح ،ىلتق  انايحأاو
نع لقيل ام تفلخ اهشصاشصتخا ميلقإاب   رورملا  ثداوح نم اددع ةمرشصنملا

ةنراقم ةئم̆لا̆ب72.72ةبشسنب اشضافخنإا كلذب ة̆ل˘ج˘شسم،ا˘ح˘ير˘ج97و Óي˘ت˘ق92
تاذ ا˘ه˘تر˘جأا ة˘شسارد بشسح لوألا بب˘شسلا ع˘جر˘يو.ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘شس ي˘ت˘̆لا ة˘˘ن˘˘شسلا˘̆ب

عومجم نم ةئملاب61 قوفت ةبشسنب قئاشسلا لفاغتو وهشس ىلإا  حلاشصملا
ةعرشسلا ضضيفخت مدعو،ريطخلا زواجتلا يف لثمتي يناثلا ببشسلاو،ثداوحلا
نأا ىلإا ةفاشضإا،ةفلتخملا تاراششإلاو نامألا ةفاشسم مارتحا مدعو تاجرعنملا يف
ةلاح يف هتبكرم دوقي نم مهنمو،رذح نود قيرطلا نوعطقي ةراملا ضضعب كانه
تايئاشصحإا يمانت يف ةمهاشسملا بابشسألا نم اهريغو،راشسيلا يف ريشسلاو ركشس
اهدجاوت فييكتب ينطولا كردلا حلاشصمب عفد يذلا رمألا ،رورملا ثداوح
امأا،«رادارلا«ةينقتلا لئاشسولاب ةزهجم، ءادوشسلا طاقنلاو رواحملا يف  يناديملا

ةئملاب03 ة˘ب˘شسن نأا ى̆لإا ة˘شسارد̆لا تشصل˘خ˘ف ثداو˘ح˘̆لا عو˘˘قو تا˘˘قوأا ن˘˘ع
ةشسداشسلا نم ةدتمملا ةيئاشسملا ةرتفلا يف تعقو  ةلجشسملا رورملا ثداوح  نم
اذه ،ة˘ع˘م˘ج̆لاو ضسي˘م˘خ̆لا ي˘مو˘ي ة˘شصا˘خ،ل˘ي̆ل̆لا ف˘شصت˘ن˘م ة˘يا˘غ ى̆لإا ءا˘شسم
ي˘ف  ة˘ب˘ب˘شست˘م̆لا ضصا˘خ˘ششألا بل˘غأا  نأا تا˘˘ي˘̆ئا˘˘شصحإلا  ل˘˘ي˘̆ل˘˘ح˘˘ت  ى˘˘شضفأاو

قوفت ةبشسنب  كلذو ،ةنشس04و81 نيبام مهرامعأا رشصحنت رورملا  ثداوح

ةيشضاملا ةنشسلا لÓخ ينطولا كردلا لاجر بحشس ىرخأا ةهج نم ،ةئملاب73

ليجشست مت اميف ،نوناقلل اهباحشصأا ةفلاخم ببشسب ةقايشس ةشصخر58411

نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو ،ةيفازج ةمارغ36312و،رادارلاب ةقلعتم ةفلاخم8275
تاءارجإلا نم ةلمج تذختا ةبانعب ينطو̆لا كرد̆ل̆ل ة˘ي˘م˘ي̆ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م̆لا
ةفاقث خيشسرتل ةيشسيشسحتلا تÓمحلاب مايقلا رارغ ىلع ثداوحلا نم ضصيلقتلل
ةفاشضإلاب نيلعافلا فلتخم ةكراششمب كلذو ،قيرطلا يلمعتشسم ىدل ةيرورم
عم مئادلا قيشسنتلاو ةيلولا ميلقإا ربع ةيوبرتلا تاشسشسؤوملاب ضسوردب مايقلا ىلإا
قيرط نع تاقرطلا ةبقارم فيثكتو ءادوشسلا طاقنلا ةلازإل ةيرادإلا ةطلشسلا
ةفاشضإا اذه،ةينقتلا لئاشسولا لك لامعتشساو تايحورملاب ةمعدم تايرود ميظنت

.يعدرلا لمعلاو يئاقولا يشسيشسحتلا لمعلا نيب ةنزاوملا ىلإا
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 صسافر ةنيمأاـ لSETNALP ECAPSE ءاسضفب صصاخ

  «بوكأبأطلا» يف دورولاو تأتأبنلا لحم حأتتفا
يف ةنتشسبلا مزاول لكو دورولاو تاتابنلا لحم ضسمأا ةحيبشص حاتتفا مت
ةعومجم ةرمث ناك يذلاو يشسيئرلا قيرطلا يف ةبانع ةنيدمب «بوكاباطلا»

«««SETNALP ECAPSEدورولاو تاتابنلا عيب يف ةشصشصختملا
ربع اهتاجوتنم ضضرعت يتلاو تاونشس ذنم ةبانع يف ةطششانلا ةنتشسبلا مزاولو
ةبحاشصل قبشس دقو ،اهمشسا لمحت يتلاو «كوبشسيافلا» يف ةيمشسرلا اهتحفشص
تارهاظتلاو ضضراعملا نم ديدعلا يف تكراشش نأاو ةنيمأا ضسافر لحملا
يملعلا هيفرتلا زكرم يف و فايشضوب دمحم ةفاقثلا راد يف تاتابنلاب ةشصاخلا

قاششعو ةئيبلا ءاقدشصأا بطقتشستو ،اشضيأا ةيرحلا ةقيدح يفو حلاشص ضسيار
لجأا نم لحملا ةرايزل نيمتهملا لك ةنيمأا ضسافر تعدو ،تاتابنلا ضسرغ

 S°∏«ªÉ¿.Q.ةرفوتملا تاجوتنملا ىلع فرعتلا
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مدع دعبو مهنأا ردشصملا حشضوأا
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ب با˘˘˘شش يأا جا˘˘˘مدإا
ةرادإلا ةيريدم يف ضضعبلا ءانثتشساب
ميظنت اوررق مهنإاف ،ةيلولاب ةيلحملا

ةيلو رقم مامأا ادغ ةيجاجتحا ةفقو
ـب ةفقولا هذه ةيمشست اوراتخاو ةبانع
نور˘ب˘ع˘ي˘شس ي˘ت˘لا «م˘شسح˘لا ة˘ف˘˘قو»
طبر رار˘ق˘ل م˘ه˘شضفر ن˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ
ةرغاششلا بشصانملا رفو˘ت˘ب م˘ه˘جا˘مدإا

ينعي ام وهو تاينازيملا ضضئاوفو
يذ˘لا دد˘ع˘لا ج˘مد˘ت˘˘شس ةرادإا ل˘˘ك نأا
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ط˘ق˘ف ه˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت
دوقع راطإا يف نيلماعلا هيف تلغتشسا
ا˘ق˘فوو ،ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘˘شسل جا˘˘مدإلا
دقف مهعم انلشصاوت نيذلا ءاطششنلل
ضصي˘شصخ˘ت م˘ه˘ق˘˘ح ن˘˘م ه˘˘نأا اود˘˘كأا

اشصوشصخ ،تاعفدلا لكل تادامتعا
تن˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عأا تارادإلا ضضع˘˘˘˘˘˘˘ب نأاو
ىلع ةي˘جرا˘خ ف˘ي˘ظو˘ت تا˘ق˘با˘شسم
ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ز˘كر˘م˘˘لا ةرادإا رار˘˘غ
تغلأاو اهدعب تعجارت يتلا يعماجلا
ط˘˘˘غ˘˘˘˘شض تح˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
نإاف ردشصملل اق˘فوو ،تا˘جا˘ج˘ت˘حلا
اركح نوكت نل ادغ ةررقملا ةفقولا

نيديفتشسملا تاداهششلا يلماح ىلع
جامدإلا ىلع ةدعاشسملا زاهج نم
ىلع ةدعاشسملا زاهجو يعامتجلا
نو˘كت˘شس ا˘م˘نإاو ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا جا˘˘مدإلا

فلتخم نم نيديفتشسمل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م
«مهربشص دف˘ن» يذ˘لا دو˘ق˘ع˘لا عاو˘نأا

مدع ببشسب ردشصملا لوق دح ىلع
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو تارادإلا بوا˘˘ج˘˘ت
موشسرملا يف درو ام عم ةيمومعلا
نم ربمشسيد رهشش رداشصلا يذيفنتلا

ةيرازولا ةميلعتلاو ةيشضقنملا ةنشسلا
،لمعلا ةرازو نم لك نيب ةكرتششملا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو
ضصو˘شصخ˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ي˘ظو˘ل˘˘ل
نم نيديفتشسملا جامدإا يف عورششلا

تقولا يف ،ليغششتلا لبق ام دوقع
ةيلمعلا ريشست نأا هيف اوعقوت يذلا
يلوت دعب اشصوشصخ ،عرشسأا لكششب

ة˘˘شسا˘˘ئر نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
لÓخ دعو يذلا وهو ةيروهمجلا

ةيلمع عيرشستب ةي˘با˘خ˘ت˘نلا ه˘ت˘ل˘م˘ح
لمع نإاف ءاطششنلل اقفوو ،جامدإلا
ةعباتمب ةفل˘كم˘لا ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ة˘شساردو جا˘مدإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
يتلا ةنجللا يهو ةلمتحملا نوعطلا
اهيف نوكي يتلاو ي˘لاو˘لا ا˘ه˘شسأار˘ت˘ي
،ليغششتلا ريدم نم لك هبناج ىلإا

ىلع ةينعملا تاعاطقلا يلوؤوشسم

ةي˘ششت˘ف˘م ضسي˘ئر ،ة˘يلو˘لا ىو˘ت˘شسم
يلاملا بقارملا ،ةيمومعلا ةفيظولا
ي˘ئلو˘لا عر˘ف˘لا ضسي˘ئرو ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
رهظي مل ليغششتلل ةينطولا ةلاكولل
نم ةنجللا هذه نأا مغر ،دعب رثأا اهل
ىلع عورف اهل نوكي نأا ضضرتفملا

تا˘ير˘يد˘م˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا ىو˘ت˘˘شسم
كلذو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو
نÓ˘عإاو تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘شسارد ضضر˘غ˘˘ب
ةعفدلا يف جامدإلاب نيينعملا مئاوق
نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو اذه ،ىلوألا

0023 ةبارق تشصحأا ةبانع ةيلو

ىلع ةدعاشسملا يزاهج نم ديفتشسم
مهيدل ينهملاو يعامتجلا جامدإلا
وهو ةربخ تاونشس ينامث نم رثكأا
ةعفدلا يف جامدإÓل بولطملا دحلا

0004 ل˘˘شصأا ن˘˘˘م كلذو ى˘˘˘لوألا

.لامجإا ديفتشسم
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ينوبلا نمأا رشصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت

01 ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘م ضسمأا لوأا

لحم ةاتف مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ضصا˘خ˘ششأا
ا˘مأا، ة˘قر˘شسلا ة˘ي˘شضق ن˘ع ثح˘˘ب
ثح˘ب ل˘ح˘م نور˘خآلا ة˘ع˘˘شست˘˘لا
،ةيئاشضق ماكحأاو رماوأا بجومب
ميلقإاب ةينمأا ةلمح لÓخ كلذو
تاوق تمظن ثيح .اهشصاشصتخا
ي˘نو˘ب˘˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘مأل ة˘˘طر˘˘ششلا

قاطنلا ةعشساو ةيطرشش تايلمع

لوأا عرا˘˘˘˘˘شش ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘ك تشسم

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘حا˘شسلا ،ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن

يح ،ضضايرلا يح ،ضس تارامع

،نكشسم009 يح ،انكشسم058

0231 دا˘˘يز ن˘˘˘ب قرا˘˘˘ط ي˘˘˘ح

انكشسم054 ي˘˘˘ح ،ا˘˘˘ن˘˘˘كشسم

يحب نارودلا روحم ،ةرورعزوب

،ديدجلا ةرشضخوب يح ،يراديب

،تارايشسلاو تÓفا˘ح˘لا ف˘قاو˘م

ةبقارم طاقن عشضو ىلإا ةفاشضإا

ضضع˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ج˘˘ف

،ةيوناث˘لاو ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا روا˘ح˘م˘لا
ضصحف نع ةلمحلا ترفشسأا ثيح

82 ةبقارمو ،اشصخشش95 ةلاح

فيقو˘ت ،ة˘يرا˘ن ة˘جاردو ة˘ب˘كر˘م

ةاتف م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ضصا˘خ˘ششأا01
ةقرشسلا ةيشضق نع ثحب لحم
ل˘ح˘م˘ف نور˘خآلا ة˘ع˘˘شست˘˘لا ا˘˘مأا،
˘ما˘كحأاو ر˘˘ماوأا بجو˘˘م˘˘ب ثح˘˘ب
ر˘مأا ،ضضب˘ق˘˘لا˘˘ب ر˘˘مأا) ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق

(ةيبايغ ماكحأا ،راشضحإاو طبشض
ل˘˘˘ق˘˘˘نو ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ا˘˘˘يا˘˘˘شضق ن˘˘˘ع
ة˘عا˘م˘ج را˘طإا ي˘ف تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

حÓشس لم˘ح، ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جإا
ةمرح كا˘ه˘ت˘نإا ،رو˘ظ˘ح˘م ضضي˘بأا

حر˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو بر˘˘˘˘شضلا ،لز˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ريغلا كلم مي˘ط˘ح˘ت ،ن˘ي˘يد˘م˘ع˘لا

تاءارجإلا ةفاك ذاختا مت ثيح
،مهيف هبتششم˘لا د˘شض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

حلاشصم نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو
ضسفنب لشصاوت ةبانع ةيلو نمأا
اه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘عا˘ن˘ق˘لاو ة˘م˘يز˘ع˘لا
نم ام لك ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘طر˘ششلا
و نطاوملا نمأاب ضساشسملا هنأاشش
 .هتاكلتمم ةمÓشس

 ةرغاسشلا بسصانملاب ةيلمعلا طبر مهسضفر نع اوربع

 مهجأمدإا رخأأت ىلع ادر «مصسحلا ةفقو» ـل نورصضحي دوقعلا بأحصصأا

ةاـتف مهـنيب نم

ينوبلأب ةفلتخم أيأصضق يف ثحب لحم ضصأخصشأا01ىلع ضضبقلا
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رخآا ـل ةعلطم رداشصم تفششك
ةبانع ةيد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم نأا ة˘عا˘شس
ةيمومعلا ةوقلا ريخشستل ؤوجلتشس

ي˘ت˘لا تا˘حا˘شسم˘لا عا˘˘جر˘˘ت˘˘شسل
با˘˘ح˘˘شصأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ى˘˘لو˘˘ت˘˘˘شسا
ةقيرطب ةروثلا ةحاشسب كاششكألا

ضضعبلا أاجل ثيح ةيعرشش ريغ
،ة˘يزاو˘م كا˘ششكأا ق˘ل˘خ˘ل م˘ه˘˘ن˘˘م
ل˘˘˘خاد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ىدأا يذ˘˘˘˘لا  ر˘˘˘˘مألا
نينطاوملا عنم اذكو كاششكألا

تا˘˘حا˘˘شسم˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘شسا ن˘˘˘م
ي˘ت˘لاو را˘ج˘ششألا˘ب ة˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا
نود كاششكأÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت تح˘ب˘شصأا

.قح هجو
كا˘ششكألا با˘ح˘شصأا نأا ا˘م˘ل˘˘ع

ضضعبلا لغت˘شسا ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘شسب
اهب ترم ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا م˘ه˘ن˘م
ةطرافلا تاونشسلا لÓخ دÓبلا

ىلع ذاو˘ح˘ت˘شسلا وأا لÓ˘غ˘ت˘شسل
كا˘ششكأÓ˘ل ة˘يذا˘˘ح˘˘م تا˘˘حا˘˘شسم
تاريذحت مغر اهنولغتشسي يتلا
ضضعبلا حارو ةيدلبلا تاطلشسلا
يذلا رمألا ةيزاوم كاششكأا قلخل

اماحدزاو ة˘مرا˘ع ى˘شضو˘ف ق˘ل˘خ
بل˘ق˘ل ي˘نار˘م˘ع˘لا ه˘˘جو˘˘لا هو˘˘شش
.ةبانع

باحشصأا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ى˘ق˘ل˘ت د˘قو
ن˘˘˘م تاراذ˘˘˘عإا كا˘˘˘ششكألا كل˘˘˘ت

ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘شضع˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
د˘حأا ل ن˘كل ي˘ئا˘˘شضق ر˘˘شضح˘˘م
ثيح تاراذعإلا كلتل باجتشسا
م˘ه˘طا˘ششن ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غألا ضسرا˘˘م˘˘ي
،مهتف˘لا˘خ˘م م˘غر يدا˘ع ل˘كششب

ر˘ت˘فد˘ب ه˘ي˘ل˘ع قا˘ف˘تلا م˘ت ا˘˘م˘˘ك
ةيدلبلا حلاشصم ذختتل طورششلا

ةو˘ق˘لا ر˘ي˘خ˘شست˘ب ارار˘˘ق ار˘˘خؤو˘˘م
تا˘حا˘شسم˘لا ءÓ˘خإل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
.ينوناق ريغ لكششب ةلغتشسملا

تن˘˘شش كلذ ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘بو
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
اهل ةعباتلا ةيرشضحلا تاعاطقلا

لوألا يرشضحلا عاطقلا ةشصاخ
تÓحملا باح˘شصأا د˘شض ة˘ل˘م˘ح

ع˘ل˘شسلا ضضر˘ع نود˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لا

ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا اذ˘كو ة˘ف˘˘شصرألا˘˘ب

ةيراجت تاراششإا نوعشضي نيذلا

عقت يت˘لا ة˘حا˘شسم˘لا لو˘ط ى˘ل˘ع

ىفانتي ا˘م و˘هو تÓ˘ح˘م˘لا ما˘مأا

ثيح اهب لومعملا نيناوقلا عم

ن˘يذ˘لا ة˘عا˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج راذ˘عإا م˘ت

ضضر˘ع˘ل ة˘ف˘شصرألا نو˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسي

ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا راذ˘عإا ع˘م ع˘˘ل˘˘شسلا

ةيراجت تاراششإا نوعشضي نيذلا

ن˘ع ة˘ي˘جرا˘خ ة˘˘حا˘˘شسم ل˘˘ت˘˘ح˘˘ت

ىلع اهعشضو وأا لحملا ةهجاو

.ةرششابم فيشصرلا

ةيدلبلافرطنممهل تهجو يتلا تاراذعÓل لاثتم’ا اوسضفر امدعب

ىلوتصسا يتلا تأحأصسملا عأجرتصس’ ةيمومعلا ةوقلا ريخصست
روكلأب كأصشكأ’ا بأحصصأا أهيلع

رقم مامأا ادغ ةيجاجتحا ةفقول ريسضحتلا يف مايأا ذنم مهعورسش نع ليغسشتلا لبق ام دوقع ةيسضق يف ءاطسشنلا نم ددع فسشك
.ةرغاسشلا بسصانملاب ةريخأ’ا هذه طبرو مهجامدإا ةيلمع ريسس ءطبل مهسضفر نع ريبعتلل ةبانع ةي’و

ةيسصولا تاهجلا نم ةبئاغ تاريسسفتلا

ليغصشتلا لبق أم دوقع بأحصصأا بعأتم ديزي ةحنملا فرصص رخأأت
جامدإلا ىلع ةدعاشسملا زاهجو ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاشسملا زاهج دوقع نم نيديفتشسملا تاداهششلا يلماح ةئف بعاتم تدادزا
لوح مهل تاريشسفت ةيشصولا تاهجلا مدقت نأا نود عوبشسأا نم رثكأل ةيرهششلا ةحنملا فرشص رخأات ببشسب كلذو ةبانع ةيلوب يعامتجلا
ناك ةحنملا نإاف نيزاهجلا دوقع نم نيديفتشسملا نم ددع هدكأا امل اقفوو ،ةفلتخم تاريشسفتل اباب حتف عشضولا اذه نأاو اشصوشصخ ،كلذ
ىلإا ثدحي مل ةحنملا فرشص نأا ريغ ،رهششألا يقاب يف لاحلا وه ام ىلع يفناج رهشش نم ريخألا عوبشسألا ةيادب عم فرشصت نأا ضضرتفي

يذلا تقولا يف ثدحي كلذ نأاو اشصوشصخ ،يداملا لخدلا اذه ىوشس مهيدل ضسيل نيذلا نيريثكلل ةيلاملا ةيعشضولا دقع ام وهو نآلا ةياغ
اهنأاو ةلوهشسلا كلتب نوكت نل اهنأا نيبت يتلا مهجامدإا ةيلمع عيرشست لÓخ نم كلذو اهمزأات ضضوع مهتيعشضو جارفنا هيف نورظتني اوناك
،تاعاششإلا يمانتل دح عشضول كلذو ةروشصلا مهل حيشضوتب ةيشصولا تاهجلا بلاطت ةئفلا هذه نإاف عشضولا اذه مامأاو ،ليوط تقول جاتحت

نع جارفإلاب ةقلعتم ةيرادإا تاءارجإاب قلعتي ل رمألا نأا دكؤوي ام وهو مهل حنملا فرشص مت ىرخأا تايلو يف مهءÓمز نأاو اشصوشصخ
اهدعوم يف ةحنملا فرشصب ثارتكلا مدعو جامدإلاب دوعولا ةنيهر ةئفلا هذه ىقبتل ،كلذ نع ضضعبلا ثدحت امك ةيلاملا تادامتعلا
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ةهوبسشملأو ةرغاسشلأ تويبلأ ميدهت متي اميف

يسصحت ينوبلاب ةيلحملا تاطلسسلا
رجحو يام لوأاب ةيوسضوفلا تايانبلا

سسيدلا
ءاسصحإأ ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف أر˘خؤو˘م ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم تعر˘سش

يح رأرغ ىلع اهل ةعباتلأ ءايحألأ سضعبب ةيوسضوفلأ تويبلأ

ينطولأ ءاسصحإلأ ةيلمع راطإأ يف سسيدلأ رجح يحو يام لوأأ

ةطلتخم يهو ةيلمعلأ هذهل ةسصتخم ناجل سصيسصخت مت ثيح

تقلطنأ دق ةيلمعلأ نأأ ثيح ةينمألأ حلاسصملأ عم قيسسنتلاب

ةيدلبلأو ةرئأدلأ نم نيلثمم فأرسشإأ تحتو مايأأ  يلأوح ذنم

يا˘م لوأأ ي˘ح ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصمو

تامÓع عسضو ةرورسضب تاميلعتلأ تطعأأ دقو ةيوسضوفلأ

يتلأ ةيوسضوفلأ تويبلأ أذكو ةرغاسشلأو ةهوبسشملأ تويبلل

لجأأ نم نييزاهتنلأ سضعب فرط نم ةديدج اهدييسشت مت

أذه يف نونطقي نيذلأو يحلل نييلسصألأ ناكسسلل قحلأ ءاطعإأ

ءاسصحإلأ نأأ امك ةليوط تأونسس ذنم تانكسسلأ نم عونلأ

ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘يزا˘ه˘ت˘نلأو ن˘ي˘ل˘يا˘ح˘ت˘م˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ة˘سصر˘˘ف

ءانتقأ لÓخ نم قئل نكسس ىلع لوسصحلل ةسصرفلأ نولغتسسي

باسسح ىلع ىرخأأ تايلو نم نومداق مهو يوسضوف نكسس

ةيلمعلأ نأأ امك ةقطنملأ دلوأأو نينطاقلأ نييلسصألأ ناكسسلأ

ى˘ل˘ع ة˘ع˘ل˘ط˘م˘لأ ردا˘سصم˘لأ بسسح˘ب ة˘ي˘فا˘ف˘سش ل˘كب تم˘ت د˘˘ق

ةعباتلأ سسيدلأ رجح ىوتسسم ىلعو يام لوأأ يح ىوتسسم

ثود˘ح بب˘سسب سسي˘م˘خ˘لأ مو˘ي ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ه˘نإا˘ف ي˘˘نو˘˘ب˘˘ل˘˘ل

متي نأأ ىلع وأأ ةنجللأ ءاسضعأأو ناكسسلأ نيب ام تاسشوانم

يتلأ رداسصملأ تأذ بسسحب عوبسسألأ ةيأدب عم اهفانئتسسأ

دقف ةيوسضوفلأ ءايحألأ ناكسس مهتهج نمو ربخلأ تدروأأ

لوسصحلأو مهملح قيقحت يف نيلمآأ ةيلمعلأ هذه أونسسحتسسأ

نيرمألأ نوناعي مهنأأ ةسصاخ تقو برقأأ يف قئل نكسس ىلع

.ةيوسضوفلأ تانكسسلأ كلت ءأرج
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طيحملأ ةيلمع راطإأ يف

فيظنتو لافطألا بعل ءاسضف ةئيهت
سسماخلا عاطقلل ةعباتلا ءايحأÓل

يف ةلثمتملأو عوبسسألأ ة˘يا˘ه˘ن ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم تما˘ق

ةنايسص ةحلسصم عم قيسسن˘ت˘لا˘ب سسما˘خ˘لأ ير˘سضح˘لأ عا˘ط˘ق˘لأ

لباقملأ لافطألأ بعل ءاسضف ةئيهت ةداعإاب ةيدلبلأ تاكلتمم

أذهو ةديدج يسسأركو باعلأاب هميعدت أذكو يربسص قدنفل

ةئيهتلأ ةيلمع تلثمت دق ءايحأÓل طيحملأ ةئيهت راطإأ يف

روكسسملاف يحو نأوهز سسافر ئطاسش نم لك فيظنتلأو

تÓسضفلأ مأوكأأ يف تلثمت ءأدوسس طاقن ةدع ةلأزإأ مت ثيح

ةدع ىوتسسم ىلع كلذو ةبلسصلأ تÓسضفلأو راجسشألأ اياقبو

يزير يحب براسشوب تأرامع مامأأو  نأوهز سسافر اهنم طاقن

يحو ةبقلأ دأو يحو ويسساق يحب ءابرهكلأ لوحم مامو ،رمع

دقو ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم عم قيسسنتلاب كلذو  ىسسيع يديسس

يف لثمتملأ يلاملأ داتعلأو يرسشبلأ داتعلأ ةيلمعلل ترخسس

.تÓسضفلأ كلت عفرل ناحسشو ريبك مجح نتنحاسش

MƒQjá aÉQì

ةرطنقلاب نكسسم0091 ـب نيينعملاب رمألأ قلعتي

يف عرسشت ييجيبوألا حلاسصم
ةيراجيلا دوقعلا تاءارجإا

نيديفتسسملل
قيسسنتلاب ةبانع ةيلول يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويد ماق

تأءأرجإلأ مامتإأ لجأأ نم تاكلتمملأ ةنايسصو رييسست ةرئأد عم

0091 نم نيديفتسسملل ةيراجيإلأ دوقع ءاسضمإل ةمزÓلأ

متي ثيح ةبانعب راجحلأو رامع يديسس يتيدلب ةرطنقلاب نكسس

راهسشإأو اهليجسست لجأأ نم ةبانع ةيلو ةنيزخ ىلإأ اهلاسسرإأ

متي مث لاجآلأ برقأأ يف اهباحسصأل دوقعلأ ميلسست متي نأأ ىلع

تاميلعتل اعبت تأءأرجإلأ هذه يتأاتو ليحرتلأ دعوم ديدحت

ةبانع ةيلول يراقعلأ رييسستلأو ةيقرتلأ نأويدل ماعلأ ريدملأ

لاغسشأأ ةريتو نإاف أذهبو راجيإلأ دوقع ءاسضمإأ ةيلمع راطإأ يف

دق نيديفتسسملأ نأأ امك أريبك امدقت دهسشت يحلاب ةئيهتلأ

.مهتانكسسل ةرايزب ةعمجلأ  موي أوماق

MƒQjá aÉQì
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يذلأ حاتتفلأ لفح فرع دقو
ءأوجأأ سسوف˘ي˘سسلأ بع˘ل˘م˘ب ىر˘ج
قر˘ف˘لأ م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأأ ة˘˘ع˘˘ئأر
ن˘يذ˘لأ و ة˘كرا˘سشم˘˘لأ ة˘˘ع˘˘ب˘˘سسلأ
نطولأ تايلو فلتخم نولثمي

ةر˘˘˘˘˘˘˘˘كسسب رأر˘˘˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع
ةملاق،ةنيطنسسق،فيطسس،يدأولأ،
بيغت نيح يف ةياجب،ةدكيكسس،

ر˘خآأ ي˘ف ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج د˘˘فو
روسضح لفحلأ فرع امك،ةظحل

ةسضايرلأو بابسشلأ ريدم نم لك
نيبعÓلأ سضع˘ب، ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل
ةر˘كلأ أو˘فر˘سش ن˘يذ˘لأ ى˘مأد˘˘ق˘˘لأ
يف، ةيمÓعلأ ةرسسألأو،ةيبانعلأ
ةأرا˘ب˘م˘لأ تع˘م˘ج قا˘˘ي˘˘سسلأ تأذ
ةركسسب ةعماج قيرف ةيحاتتفلأ
.يدأولأ ةعماج مامأأ

دوفولا لابقتسا
نبللاو رمتلاب ةكراشملا

ةواسيعلاو
لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ م˘ت ر˘خآأ بنا˘˘ج ن˘˘م

سسمأ لوأ ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ دو˘˘فو˘˘لأ
ةيعم˘ج ة˘قر˘فو ن˘ب˘ل˘لأو ر˘م˘ت˘لا˘ب
ةملاق ةيلول ة˘يوا˘سسي˘ع˘لأ ل˘مألأ
ةسصاخ ةعئأر نم رثكأأ ءأوجأأ يف
تناك يتلأ ةواسسيعلأ ةقرف نم
ميدقت لÓخ نم ىوتسسملأ يف
ى˘ل˘˘ع سصقرو ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت ي˘˘نا˘˘غأ

دوفولأ و ةما˘قلأ ة˘ب˘ل˘ط ا˘ه˘ع˘قو
أذه،ءأوسس د˘ح ى˘ل˘ع ة˘كرا˘سشم˘لأ
دوفولأ تافلم سصحف متي نأأ لبق
ةحلسصمب مهل تأراسشلأ زاجنإأو
ةما˘قلا˘ب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ تا˘طا˘سشن˘لأ

2. سسوفيسس ةيعماجلأ

عئار نم رثكأ ميظنت
ةمظنملا ةنجلل

ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ تما˘˘ق

ةركل ةيعماجلأ ةينطولأ ةلوطبلل
ءانثأأ ءأو˘سس ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع˘ب مد˘ق˘لأ
وأأ ةكراسشملأ دو˘فو˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ
ناك ثي˘ح حا˘ت˘ت˘فلأ ل˘ف˘ح ءا˘ن˘ثأأ
ميدقت لجأ ن˘م أر˘ها˘سس ع˘ي˘م˘ج˘لأ
ن˘˘م ءأو˘˘سس ن˘˘سسحألأو ل˘˘سضفألأ
نيأ ةماقلأ وأ لابقتسسلأ ةيحان
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ما˘قلأ ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت م˘˘ت

ن˘ع كي˘ها˘ن، م˘ه˘ل1 سسوف˘ي˘سس

ىوتسسملأ يف ناك يذلأ ماعطإلأ
ةليل ةكراسشملأ دوفولأ ةداهسشب
ر˘˘يد˘˘م ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م، سسمأأ لوأ
رامع يديسس ةيعماجلأ تامدخلأ
عيمج ريفوتب تام˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأأ
ةيرسشبلأ و ةيدام˘لأ تا˘ي˘نا˘كمإلأ

ا˘م˘ك يور˘كلأ سسر˘ع˘لأ حا˘˘ج˘˘نإل
ءا˘سشع˘لأ ة˘ب˘جو ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لأ كرا˘˘سش
راتخم يجاب ةعماج ريدم ةقفر

ةردابملأ يهو سسوفيسسلأ معطمب
 .عيمجلأ ناسسحتسسأ تقل يتلأ

يداولا ةعماج لداعت
ةيريدم زوفو ةركسب مامأ
ةدكيكس ىلع ةنيطنسق

نم ةيحاتتفلأ ةأرابملأ تفرع
ةركل ةيعماجلأ ةينطولأ ةلوطبلأ
مامأأ يدأولأ ةعماج لداعت مدقلأ

لك يف نيفدهب ةركسسب ةعماج
يف سسو˘ف˘ي˘سسلأ بع˘ل˘م˘ب ة˘كب˘سش
أريبك ايندب اعافدنأ تفرع ةأرابم
ة˘ع˘ما˘ج ن˘ي˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ةأرا˘ب˘م˘˘لأ،

تهتنأ2 فيطسس ةعماج و ةملاق

لداعتلأ ةجيتن ىلع ىرخألأ يه
ى˘ل˘ع ه˘ل˘ث˘م˘ل فد˘ه˘ب ي˘با˘ج˘˘يلأ
امأ، سسو˘ف˘ي˘سسلأ بع˘ل˘م ة˘ي˘سضرأأ
اهنسضتحي يتلأ ةثلاثلأ ةأرابملأ

زوف تفرع دقف ةعماجلأ بعلم

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ير˘يد˘˘م

ةيريدم ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق

ةدكيكسس ةي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

تبعل لباقملأ يف،فدهل نيفدهب

ةيناث˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ تا˘يرا˘ب˘م سسمأأ

ى˘لوألأ  ةأرا˘ب˘م˘لأ تع˘م˘ج ثي˘ح

قيرف مامأ ةركسسب ةعماج قيرف

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ير˘يد˘˘م

سسو˘ف˘ي˘سسلأ بع˘ل˘م˘ب ةد˘˘كي˘˘كسس

يدأو˘لأ ة˘ع˘ما˘ج ن˘ي˘ب ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأو

ةيع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ير˘يد˘مو

امأأ، سسوفيسسلأ بعلمب ةنيطنسسق

ةعماج تعمجف ةثلاثلأ ةأرابملأ

ةيريدم هسسفا˘ن˘م˘ب2 فيطسس

ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لأ تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأ

 .سسوفيسسلأ بعلمب رسصقلأ
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يح ناكسس سسمأأ لوأأ مظن

ءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لأ دأو
مدق˘لأ ةر˘ك ي˘ف ا˘ي˘سضأر˘ع˘ت˘سسأ
دأو ي˘ف يرأو˘ج˘لأ بع˘ل˘م˘˘لا˘˘ب
يد˘˘يد» ـل ا˘˘م˘˘ير˘˘كت ة˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لأ

ةبانع يف فورعملأ «ةنوأريم
ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ة˘حا˘سسلأ ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
قو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘˘فأر˘˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘˘ح
سسأر˘عألأ ي˘˘ف ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسو˘˘م˘˘لأ

ا˘ه˘ي˘ي˘ح˘ي ي˘ت˘لأ تلا˘ف˘ت˘حلأو
نو˘كي ا˘م˘ك ،فو˘لا˘م˘لأ و˘نا˘ن˘ف
تأرودلأ ميظنتل قاّبسسلأ امئأد
يتلأو ةبقلأ دأو يف ةيوركلأ
لك نم ناب˘سشلأ ا˘ه˘ي˘ف ع˘م˘ج˘ي
ل˘جأأ ن˘م ا˘˘سصي˘˘سصخ ءا˘˘ي˘˘حألأ
ةدعاسسم وأأ يحلأ ءانبأأ ميركت
«يديد» كلميو ،ني˘جا˘ت˘ح˘م˘لأ
ةبقلأ دأو يف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ب˘ع˘سش
يف ع˘ي˘م˘ج˘لأ ه˘ظ˘حل ا˘م و˘هو
هفرسش ىلع مظن يذلأ ءاقللأ

ءانبأأو هؤواقدسصأأ هلبقتسسأ ثيح
هل أونمتو تاقيفسصتلاب هّيح
هقهرأأ نأأ دعب لجاعلأ ءافسشلأ
،ةر˘ي˘خألأ ة˘نوآلأ ي˘ف سضر˘م˘لأ

دنع عومدلأ نوريثكلأ فرذو

نأأو دكأأو بعلملأ ىلإأ هلاخدإأ

ءاق˘ل˘لأ فر˘عو ،ه˘ع˘م م˘ه˘بو˘ل˘ق

لثمملأ ة˘كرا˘سشم ي˘م˘ير˘كت˘لأ

امك ،«وبيب» يهاكفلأ نانفلأو

فولام˘لأ ي˘ن˘غ˘م ا˘سضيأأ ر˘سضح

ـل دكأأ يذلأ يروسشاع نيسساي

«يد˘˘˘يد» نأأ «ة˘˘˘عا˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘خآأ»

عي˘م˘ج˘لأ فر˘ط ن˘م بو˘ب˘ح˘م

ه˘نو˘فر˘ع˘ي ن˘ي˘ي˘با˘ن˘˘ع˘˘لأ ل˘˘كو

ا˘ب˘حو ا˘مأر˘ت˘˘حأ ه˘˘ل نو˘ّ̆ن˘˘كيو

ما˘مإأ ا˘سضيأأ ر˘سضحو ،ن˘ير˘ي˘ب˘ك

ةبقلأ دأو يف سسودرفلأ دجسسم

ىلإأ ةفاسضإأ ،ةملك ىقلأأ يذلأ

أذهل اسضيأأ «يديد» ةلئاع دأرفأأ

م˘ت يذ˘لأ ي˘م˘ير˘كت˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ

لجأأ ن˘م ا˘سصي˘سصخ ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت

فتهو ،هتا˘يو˘ن˘ع˘م ن˘م ع˘فر˘لأ

دنع «يديد» مسساب روسضحلأ

أوقفسصو بعلملأ نم هجأرخإأ

ءانبأأ سسني ملو ،لوطم هيلع

ف˘˘قأو˘˘م «ة˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لأ دأو» ي˘˘˘ح

ةيئانثتسسلأ هتاجرخو «يديد»

.لجاعلأ ءافسشلاب هل أوعدو

سسوفيسسلأ بعلمب ةزّيمم  ءأوجأأ طسسو

 ةيعماجلا ةنيدملاب ةينطولا ةلوطبلا قÓطنا

لجاعلأ ءافسشلأ هل أونمتو هتايونعم نم أوعفر هّيح ءانبأأو نونانفلأو هؤواقدسصأأ

«يديد» ـل اميركت ةبقلا داو يح يف يسضارعتسسا يورك ءاقل

ةلوطبلأ قÓطنأ ةراسش طسسو ةبانعو رامع يديسس ةيعماجلأ تامدخلأ يريدم ةقفر راتخم يجاب ةعماج ريدم سسمأأ لوأأ ىطعأأ
.مداقلأ يرفيف4 ةياغ ىلإأ يفناج03 نم ةرتفلأ يف ةبانع ةيعماجلأ ةنيدملأ اهنسضتحت يتلأو مدقلأ ةركل ةيعماجلأ ةينطولأ
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ةرازوب نوبلاطي نوبرتغملا
ةعشساو تايحÓشصب ةيلاجلل

ديعشس رجهملاب نييرئازجلل ماعلا داحتإ’ا ضسيئر بلاط
روتشسدلا ليدعت نمشض حرتقم جاردإا متي نأاب ةيقر نب
ةيلاجلاب ةشصاخ ةيرازو ةبيقح ثادحتشسا ىلع ضصني
ةمدخل تايحÓشصلا ةفاكب عتمتت جراخلا يف ةينطولا

ةيلاجلا ءانبأا نإا   ةيقر نب لاقو.بعششلا نم ةئفلا هذه
لمعلاب نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا ضسيئر نوبلاطي

ماظنلا اهل ضسشسأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘شسلا ةر˘ظ˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘ل˘ع
ي˘ن˘ع˘ت ’ ة˘ئ˘ف ا˘ه˘نأا˘ك ا˘˘ه˘˘ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘با˘˘شسلا
نيثحا˘بو ءا˘م˘ل˘ع كا˘ن˘ه نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كؤو˘يو.ر˘ئاز˘ج˘لا

قرافلا اوعنشصو مهدوجو اوشضرف ءابطأاو لامعأا لاجرو
لجأا نم ةلودلا معد ىلإا ةجاحب مهو رجهملا ضضرأاب
ةناعتشسإ’او ةيداشصتق’او ةيملعلا تاءافكلا باطقتشسا
نطولاب ضضوهنلا ل˘جأا ن˘م ت’ا˘ج˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف م˘ه˘ب
مهمه نيذلا بناجأاب ةناعتشس’ا ضضوع اذهو ،هتاشسشسؤومو
ىلإا ةبعشصلا ةلم˘ع˘لا ل˘يو˘ح˘تو ع˘ير˘شسلا ح˘بر˘لا د˘ي˘حو˘لا
.جراخلا

ءادوشسلا قوشسلا يف رايهنÓل ةحششرم وروألا ةميق
قوشسلا يف ةلمعلا راجت فوخت
يف بقترملا رايهن’ا نم ءادوشسلا
ةليلقلا مايأ’ا يف وروأ’ا راعشسأا
باحشسنا دعب ةشصاخ ةمداقلا
داحت’ا نم يئاهنلا ايناطيرب
ةميق ةدايز عقوتي ثيح يبوروأ’ا
ةميق ضضافخناو ينيلرتشسإ’ا هينجلا
هتفششك ام بشسحو ،«زوجعلا ةراقلا»
ةيبلاغ نإاف «ةعاشس رخآا» رداشصم
رئازجلا يف ةبعشصلا ةلمعلا راجت
نم ةريبك ميق ءارشش نودافتي
نولشضفيو ةرتفلا هذه يف «وروأ’ا»
اهنورتششي يتلا لاومأ’ا نم ضصلختلا

ئجافم رح طوقشس عوقو نم افوخ
  .ةريبك ةراشسخ مهل ببشسي دق

هناكم ذخأايل دجشسم مامإا مجاهي فشسوي ميشسو
دجشسمل امامإا فشسوي ميشسو ةيعادلا نيع
وبأا ةرامإاب لوأ’ا دياز نب ناطلشس خيششلا

يذلا يثراحلا فيشس مامإÓل افلخ يبظ
موقي نأا لبق ،طقف دحاو موي لبق همجاه
هماهتاو فاقوأ’ا ةرازو ىلإا هئاكتششاب
هلوشصح ذنم ،هدشض يناودع باطخ لمحب

راثأا،4102 ماع ةيتارامإ’ا ةيشسنجلا ىلع
تارامإ’ا يف اعشساو ’دج فشسوي ميشسو
ثيح امومع ةيبرعلا لودلاو اشصوشصخ
نيدرغمو ةاعد عم ةداح ت’اجشس يف لخد
لوخدو تاماهت’ا لدابت دح ىلإا تلشصو
.مكاحملا ةقورأا

انوروك ـب مهتباشصإا يف هبتششملا لزعل ايرشس اناكم سصشصخت سسنوت
يرشس ناكم ضصيشصختب ةيشسنوتلا تاطلشسلا تماق

ىلع ،انوروك ضسوريفب مهتباشصإا يف هبتششملا ءاويإ’
مقاط دجاوت ىلإا ةفاشضإ’اب ازهجم نوكي نأا

ةديرج اهنيب ةيشسنوتلا ةفاحشصلا تلقنو.يبط
نأا ،يرفيف1 تبشسلا ضسمأا مأا فأا ضسمششو قورششلا

يف تدكأا خيششلاب ةينشس ةحشصلا ةريزو ةرازو
ناكم ضصيشصخت تررق ةرازولا نأا اهل حيرشصت
ضسوريفب مهتباشصإا يف هبتششملا ءاويإ’ اهل عبات يرشس
ةينشس حيرشصت قفو رقملا نوكيشسو.ديدجلا انوروك
ازهجمو ايرشسو ةحشصلا ةرازول اعبات خيششلاب
هلخاد لمعت ةيبط تاراطإا دــجاوت ىلإا ةفاشضإ’اب
قيشسنتلا مت امك.مويلا رادم ىلع ةلشصاوتم ةفشصب
ةيوهجلا تايفششتشسملا ةفاك و ةحشصلا ةرازو نيب
ةروشص يف اهلخاد لزع فرغ اشضيأا تشصشصخ يتلا

. ضسوريفلل هلمح يف هب هبتششم يأا دوجو

ةدكيكشسب ةيجاجتحا ةكرح يف ببشستي«ولرق»
تابلاطلا ءاشسم ةعباشسلا دنع ةعمجلا ةليل تجرخ
ةكرح يف ةماقإ’ا ةحاشس ىلإا قئادحلاب تاميقملا
ةبجو يف تارششح ىلع نرثع امدعب ةيجاجتحا
نع نربعيل «ولرقلا ةرششح» طبشضلابو ءاششعلا

ثيح ،ةماق’ا لخاد ةيرزملا عاشضوأ’ا نم نهبشضغ
نمأ’ا زيزعت و ةفاظنلاو تابجولا نيشسحتب نبلاط
لكششب اهروهدتل ةماق’ا لخاد تامدخلاب ءاقتر’او
ةماقإ’ا يلوؤوشسم نأا ةعاشس رخآا تملعو ،ريبك
نيشسحتب نهدعو مقتو تاميقملا عم اوثدحت
لÓخ ةيعماجلا تاماق’ا نأا ىلإا راششي ،عاشضوأ’ا
مظعم عوجر مدعل ةئلتمم تناك عوبشس’ا ةياهن
.تاناحتم’ا ببشسب نهلزانم ىلإا تاميقملا

هيمر دعب اشصخشش نودراطي نونطاوم
 لجيجب  ةرايشس لخاد نم ةاتفل

ةلمح لجيج ة˘ي’و˘ب ر˘ي˘ها˘ط˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ب نو˘ن˘طاو˘م ن˘شش
نم ةرايشس لخاد نم ةاتف يمرب ماق باشش دشض ةدراطم
عقاولا ىيحي يديشس دجشسم ةاذاحمب «ناورتيشس» عون
نيذلا  نابششلا نم ديدعلا ماقو .ةروكذملا ةنيدملا طشسو
دق ناك باشش ةدراطمب ةثداحلا حرشسمب نيدجاوتم اوناك
اهدوقي ناك ةيحايشس ةرايشس لخاد نم ةاتف يمر ىلع مدقأا

حتفب موقي نأا لبق ةبكرملا لخاد اهيلع ىدتعا ثيح
يف ببشست امم فيشصرلا ىلع  ةوقلاب اهيمرو بابلا
نتم ىلع رفي نأا لبق ةفيفطلا حورجلا ضضعبب اهتباشصإا
يذلا رمأ’ا لوهجم هاجتا يف ناورتيشس عون نم هترايشس
ى˘لإا نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا نا˘ب˘ششلا ضضع˘ب˘ب ع˘فد
ةطرششلل هميلشستو هفيقوت ةلواحم يف ينعملا ةدراطم
يرورملا ماحدز’ا ببشسب كلذ نم اونكمتي مل مهنأا ريغ
نع يراوتلا نم روكذملا باششلا نكمت ثيح قناخلا
دحأا كلشس امدع˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ه˘ترا˘ي˘شس ة˘ط˘شساو˘ب را˘ظ˘نأ’ا
.ةيعرفلا تاقرطلا
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«ينيطاخ» ةيحرسسم عمجتو
رابكلأ نيل˘ث˘م˘م˘لأ ن˘م ة˘ب˘كو˘ك
ةينفلأ ةحاسسلأ يف نيفورعملأو
رجحوب ،يوأرحسص ةريمسس مهو
،لو˘˘ل˘˘ه˘˘ب ة˘˘يرو˘˘ح ،ضشي˘˘سشتو˘˘ب
،يوأرد يحتف ،ةفيلخ دأزرهسش
،دمحأأ نب ةزمح ،تواجو عيبر
ه˘ل˘لأ د˘ب˘˘ع ،ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘ب ر˘˘ي˘˘سشب
،ي˘سشير˘ق ة˘ن˘ير˘ب˘سص ،ر˘ي˘˘غ˘˘سصب
د˘م˘ح˘م ،ة˘ع˘م˘جو˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘سسي
ىسسيع ىلإأ ةفاسضإ’اب ،يواطق
رودتو ،ةبابد نب دأؤوفو طأوسش
ةسصق لوح ةيحرسسملأ ثأدحأأ
«ينيطاخ» ىعدي يذلأ باسشلأ

عم أد˘ي˘حو ه˘سسف˘ن د˘ج˘ي يذ˘لأو
با˘ب˘سشلأ ةر˘ج˘ه د˘ع˘ب خو˘ي˘˘سشلأ

تقو˘˘لأ ي˘˘فو ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ضضرأ’
دÓ˘ب˘لأ ردا˘غ˘ي نأأ را˘ت˘خ˘ي يذ˘˘لأ
عيمجلأ نم اقلطم اسضفر ىقلي
ه˘ئا˘ق˘ب ى˘˘ل˘˘ع نور˘˘سصي ن˘˘يذ˘˘لأ

ه˘ن˘م بل˘ط˘ت ه˘ت˘ق˘يد˘سص ى˘ت˘˘حو
لا˘˘سضن˘˘˘لأ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لأ

فرعو ، مههجو يف فوقولأو
ف˘ي˘˘ك قأزر د˘˘م˘˘حأأ جر˘˘خ˘˘م˘˘لأ
يف ماهلأ عوسضوملأ أذه جلاعي
ز˘ي˘م˘م ي˘لز˘هو ي˘˘ها˘˘كف بلا˘˘ق
ةرسشا˘ب˘م ة˘لا˘سسر˘لأ ل˘سصت ي˘كل
رود تدسسج دقو ،نيجرفتملل
ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘سسم ي˘˘˘ف «ة˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘˘لأ»
ةري˘م˘سس ة˘ل˘ث˘م˘م˘لأ «ي˘ن˘ي˘طا˘خ»

ة˘˘ن˘˘ير˘˘ب˘˘˘سص ا˘˘˘مأأ ،يوأر˘˘˘ح˘˘˘سص

رود تد˘˘سسج د˘˘ق˘˘˘ف ي˘˘˘سشير˘˘˘ق
نب» ةيسصخسش امأأ ،«ةدوهرسص»
لثمملأ اهدسسج دقف «يوÓمح
تماق لولهب ةيرح و دأؤوف ةبابد
«ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلأ» رود˘˘˘˘˘˘˘ب
،يواطق دمح˘م «ي˘جأو˘ه˘ق˘لأ»و
ر˘˘˘ج˘˘˘حو˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘مأأ
يسشام» رود دسسجف ضشيسشتوب
ر˘ي˘م˘سس ةءا˘سضإ’أ م˘م˘سصو ،«و˘ه
هزجنأا˘ف رو˘كيد˘لأ ا˘مأأ ،ةر˘ما˘م˘ع

نم ىقيسسوملأو يواطق دمحم
،ي˘فو˘سص ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
،ةز˘م˘ح د˘م˘حأأ ن˘ب رو˘˘سسي˘˘ج˘˘ير
،دمحم ليسسأرب توسصلأ ينقت
ةل˘ي˘ب˘ن يد˘م˘ح˘م جا˘ت˘نإ’أ ر˘يد˘م
حÓ˘ف˘˘م ـل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ فأر˘˘سشإ’أو
ضضرع مت دقف ريكذتلل ،مسساقلب
عو˘ب˘سسأ’أ ة˘يا˘ه˘ن ة˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لأ
،ركسسعم نم لك يف يسضاملأ
نأر˘˘هو ،ضسا˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب يد˘˘˘ي˘˘˘سس

أروهمج تبطقتسسأو مناغتسسمو

اهسضرع متي نأأ رظتنيو ،أريفغ

يراجلأ يرفيف31و21 يموي

حرسسمب ءاسسم ةثلاثلأ نم ةيأدب

رو˘ه˘م˘ج ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ،وزو يز˘ي˘ت

دعوم ير˘ئأز˘ج˘لأ قر˘سشلأ ند˘م

ىلإأ «ينيطاخ» ةيحرسسم مودق

يقابو ةبانع ،ةنيطنسسق ،ةياجب

 .ىرخأ’أ ندملأ

¯ eÉjÉ.S¢ 

ةود˘˘ن ي˘˘ف نو˘˘كرا˘˘سشم ا˘˘˘عد
عو˘˘˘سضو˘˘˘م لو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو
حفن باتك لÓخ نم ضسلدنأ’أ»
ةياهن تمظن «يرقملل بيطلأ
ةرورسض ىلإأ نأرهوب عوبسسأ’أ
تاماهسسإ’أو تأزا˘ج˘نإ’أ زأر˘بإأ
ي˘ف ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘ل˘ل ة˘يرا˘˘سضح˘˘لأ
د˘ب˘ع ذا˘ت˘سسأ’أ ز˘كرو ،ضسلد˘نأ’أ
نأرهو ةعماج نم ةيابوب رداقلأ

هتلخأدم يف «ةلب نب دمحأأ»1
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘قأر˘لأ ةرا˘سضح˘لأ ى˘ل˘ع
ضسلدنأ’أ يف نوملسسملأ اهققح
رئأزجلأ نم نوردحنملأ مهنم
يرقملأ ضسابعلأ وبأأ رأرغ ىلع
يتلأ رداسصملأ مهأأو يناسسملتلأ
بيطلأ حفن» هباتك يف اهدمتعأ

،«بيطرلأ ضسلدنأ’أ نسصغ نم
يرقملأ رسضاحملأ تأذ ربتعأو
ةعوسسوم ةبا˘ث˘م˘ب ي˘نا˘سسم˘ل˘ت˘لأ
ةزرا˘ب ة˘ي˘سصخ˘سشو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
خ˘يرا˘ت ي˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘سصب تكر˘˘ت
حفن باتك ةميق أزربم ضسلدنأ’أ
،ضسلدنأÓل خيرا˘ت˘لأ ي˘ف بي˘ط˘لأ

دبع جاح ذاتسسأ’أ ثح هتهج نم
نأرهو ةعماج نم فلخي رداقلأ

لÓ˘غ˘ت˘˘سسأ» ةرور˘˘سض ى˘˘لإأ1
يف يناسسملتلأ يرقملأ رداسصم
ي˘ت˘لأ «بي˘ط˘˘لأ ح˘˘ف˘˘ن» ه˘˘با˘˘ت˘˘ك

امب ت’اجملأ فلتخم لوانتت
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘˘بدأ’أ كلذ ي˘˘˘ف
ةعيرسشلأو مجأرتلأو ايفأرغجلأو
نم ،«اهري˘غو ثيد˘ح˘لأ مو˘ل˘عو
ذا˘˘ت˘˘سسأ’أ دد˘˘˘سش ىر˘˘˘خأأ ة˘˘˘ه˘˘˘ج
ةعماجلأ ضسفن نم رمع ريسشبلب

را˘ب˘ت˘ع’أ ةدا˘عإأ ة˘ي˘˘م˘˘هأأ ى˘˘ل˘˘ع
ط˘ب˘تر˘م˘لأ ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ ثأر˘ت˘ل˘ل
يف رئأزجلأ يف ةيملعلأ رسسأ’اب
ءا˘سشنإأ لÓ˘خ ن˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لأ كل˘˘ت

ةعما˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ي˘م˘ل˘ع ي˘سسأر˘ك
هذه لÓخ مت ا˘م˘ك ،م˘ه˘ئا˘م˘سسأا˘ب
ن˘م ة˘ل˘سسل˘˘سس م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ةود˘˘ن˘˘لأ
ردا˘سصم» ا˘ه˘ن˘م تأر˘سضا˘ح˘م˘لأ
بيطلأ حفن ةباتك يف يرقملأ

«بيطرلأ ضسلدنأ’أ نسصغ نم

لئاسضف يف يدنقسشلأ ةلاسسر«و
اهندمو اهئاملع ركذو ضسلدنأ’أ

بي˘ط˘لأ ح˘ف˘ن با˘ت˘ك لÓ˘خ ن˘م

خيراتو ة˘ل˘سصلأ»و «يرقم˘ل˘ل

ن˘˘بأ م˘˘سسا˘˘ق˘˘لأ ي˘˘بأ’ ضسلد˘˘˘نأ’أ
حفن باتك لÓخ نم لأوكسشب
«يرقملأ ضسابعلأ يبأ’ بيطلأ

ءوسض ىلع ةيسسلدنأ’أ ندملأ» و
ي˘˘ف بي˘˘ط˘˘لأ ح˘˘˘ف˘˘˘ن ضصو˘˘˘سصن

بي˘˘˘˘طر˘˘˘˘لأ ضسلد˘˘˘˘نأ’أ ن˘˘˘˘سصغ
ءأر˘˘هز˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م :ير˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
ضسلدنأ’اب ةعأرزلأ» و «اجذومن
:بيطلأ ح˘ف˘ن با˘ت˘ك لÓ˘خ ن˘م
تا˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘كمإ’أ ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘سسأرد
يتأايو ،اهري˘غو «ضصئا˘سصخ˘لأو
نم ةردابمب ءاق˘ل˘لأ أذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت

ةيلكب «رئأزجلأ خيرات» ربتخم
˘مو˘ل˘ع˘لأو ة˘ي˘نا˘˘سسنإ’أ مو˘˘ل˘˘ع˘˘لأ

1 نأرهو ة˘ع˘ما˘ج˘ل ة˘ي˘مÓ˘سسإ’أ
ةذتاسسأأ روسضحب «ةلب نب دمحأأ»
تاي’و فلتخم نم ني˘ي˘ع˘ما˘ج
ىركذ ةب˘سسا˘ن˘م˘ب أذ˘هو ن˘طو˘لأ
ن˘م ة˘يو˘مأ’أ ة˘فÓ˘˘خ˘˘لأ نÓ˘˘عإأ

ر˘سصا˘ن˘لأ ن˘م˘حر˘لأ د˘ب˘˘ع فر˘˘ط

ةجح˘لأ يذ3 مو˘ي ه˘ل˘لأ ن˘يد˘ل

71 ل ق˘˘˘فأو˘˘˘م˘˘˘لأ ه613 ة˘ن˘˘سس

ربتعي ريكذ˘ت˘ل˘ل ،م829 يفنا˘ج
يناسسملتلأ يرقملأ ضسابعلأ وبأأ

ن˘˘˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘˘˘˘هو (8751-1361)
ن˘م ,نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ن˘يد˘م د˘ي˘لأو˘˘م
ءانثأأ رئأزجلأ يف ركفلأ مÓعأأ
رهسشأأ نمو ,ةي˘نا˘م˘ث˘ع˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ

برغملأ ىلإأ ةلحر˘لأ» ه˘تا˘ف˘لؤو˘م
ضضاير˘لأ را˘هزأأ» و «قر˘سشم˘لأو
«ضضا˘ي˘ع ي˘سضا˘ق˘لأ را˘ب˘˘خأأ ي˘˘ف
نمع وفعلأ يف انثلأ نسسح»و
رابخأأ يف قسشنلأ فرع»و «ىنج
ضصسصخ دقو ،اهريغو «قسشمد
يناسسملتلأ يرقملأ ضسابعلأ وبأأ

نسصغ نم بيطلأ حفن» هباتك
اهريزو ركذو بيطرلأ ضسلدنأ’أ
«بي˘ط˘خ˘˘لأ ن˘˘بأ ن˘˘يد˘˘لأ نا˘˘سسل
ةرا˘˘سضحو خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ن˘˘˘يود˘˘˘ت˘˘˘ل
تاهمأأ ىلع هدامتعإاب ضسلدنأ’أ
اهفلأأ يتلأ ةيخيراتلأ رداسصملأ
 .نويسسلدنأ’أ

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ
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اعوبط هيف جزم ايقيسسوم Óفح رويتسسان باسشلأ ينابسس’أ ينغملأ ىيحأأ
رئأزجلاب حتفلأ ضضاير نأويدب نوديز نبأ ةعاقب ،وكنيمÓفلأ و ةيرسصع
حرسسملاب حجان لوأأ لفح رأرغ ىلع و ،ريفغ روهمج مامأأ (ةمسصاعلأ
رويتسسان باسشلأ برطملأ ره˘بأأ ة˘لو˘ل˘ع ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع نأر˘هو˘ب يو˘ه˘ج˘لأ
«وكن˘ي˘مÓ˘ف˘لأ» ءأر˘ث زر˘بأأ ع˘يد˘ب ي˘ق˘ي˘سسو˘م جز˘م لÓ˘خ ن˘م رو˘سضح˘لأ

لÓ˘خ ن˘م0102 ذنم ةير˘سشب˘ل˘ل يدا˘مÓ˘لأ ثأر˘ت˘لأ ن˘م˘سض ل˘ج˘سسم˘لأ
«يغيرلأ» و «ورتكل’أ» لثم ةيرسصع عوبط عم اهماجسسنأو اهبواجت
«ا˘ب˘مور˘لأ» و «بو˘ه بي˘ه˘لأ» و «و˘ن˘ي˘˘تÓ˘˘لأ» و «كور˘˘لأ»و «بأر˘˘ت˘˘لأ»و
يف نانفلأ حجن دق و ،«زولب دنأأ متيرلأ» و «ونكتلأ» و «افون اسصوبلأ»و
عبطب دييقت وأأ ءامتنأ يأأ نم ررحتملأ هاقيسسوم ملاع ىلإأ روهمجلأ بذج
لÓخ نم اهفزع تأربنو ىقيسسوملأ توسصل هبح ريغ ام ةسسردم وأأ ام
ينغملأ مدق و ،ةعأربب اهأدأأ و اهنحل و اهبتك ةعطق ةرسشع ةسسمخ يلأوح
«أرينام يم آأ» رأرغ ىلع ة˘ي˘ق˘ي˘سسو˘م˘لأ ع˘ط˘ق˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ي˘نا˘ب˘سسإ’أ

ون» و «ابمور ’» و «كناب وتاموراك» و «اسسيباك وت نوأأ» و «ضساتنلاف»و
ونو «امسسيم ’ ضسوموسس» و «أريوف اب ضسانيب ضس’» و «’وب ضساتيم يم
،«ولاتنايسس و «’وف’ام» و «انريدوم أديف ’ و «اكول» و «وديتناسس ينييت
تاثعبلأ ولثمم و ءأرفسس يقيسسوملأ ضضرعلأ أذه يف أرسضاح ناك و
ةدمتعملأ ةيبوكلأ و ةينانويلأ و ةينيتنجرأ’أ و ةينابسس’أ ةيسسامولبدلأ
ةمسصاعلأ رئأزجلاب ضسيتنافراسس دهعم و اينابسسإأ ةرافسس مظنت و ،رئأزجلاب
يف ةرم لوأ’ جمربملأ رويتسسان لفح حتفلأ ضضاير نأويد عم نواعتلاب
¢eÉjÉ.S.ةفاقثلأ ةرأزو ةياعر تحت رئأزجلأ

يفاقثلإ عاعسشإلل ةيرئإزجلإ ةلاكولإ اهمظنت

نووعدم ةريسصقلأ مÓفألأ باحسصأأ
سسرام رهسش ةرهاظت يف ةكراسشملل

نييئام˘ن˘ي˘سسل˘ل ةو˘عد ي˘فا˘ق˘ث˘لأ عا˘ع˘سشإÓ˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ ته˘جو
مايأ’أ يف ةكراسشملل ةريسصقلأ مÓفأ’أ يجرخم و بابسشلأ نييرئأزجلأ
تأذ حسضوأأو ،مداقلأ ضسرام يف اهميظنت عمزملأ ريسصقلأ مليفلل ةيناثلأ
مÓفأأ و ةريسصقلأ مÓفأ’أ يجرخم مامأأ ةحوتفم ةكراسشملأ نأأ ردسصملأ

يف0202 و5102 نيب ام اهسضرع مت يتلأ ةيقئاثولأ مÓفأ’أ و لايخلأ

22 و12 يموي ةمسصاعلاب ةررقملأ ةريسصقلأ مÓفأÓل ةيناثلأ مايأ’أ راطإأ

لاسسرإأ نييئامنيسسلأ نيجرخملأ ىلع نيعتي هنأأ أوفاسضأأو،0202 ضسرام
،اهب لاسصت’أ وأأ ةلاكولأ تأذل ينورتكل’أ ديربلأ قيرط نع مهحسشرت
يف ةمسصاعلأ رئأزجلاب ترج مايأ’أ هذهل ىلوأ’أ ةعبطلأ نأأ ركذيو

ةرم لوأ’ اهتيبلغأأ ضضرعت ةريسصق مÓفأأ ةينامث ءاقتناب9102 ربوتكأأ
رخآاب ضضيرعلأ روهمجلأ عÓطأ ىلأ مايأ’أ هذه فدهتو ،روهمجلأ مامأأ
¢eÉjÉ.S.عسسوأأ ةيؤورب مهديوزت و بابسشلأ نيجرخملأ تاجاتنأ
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تا˘يرود˘لأ ي˘ف ة˘يو˘ت˘سشلأ تلا˘ق˘˘ت˘˘نلأ قو˘˘سس ىل˘˘ع ضسمأأ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص را˘˘ت˘˘سسلأ لد˘˘سسأأ
يف يناميلسس مÓسسإأ يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ ءاقب مسسرتيل ،ىربكلأ ةيبوروألأ

يقيرف ىلع اسضورع˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإأ ير˘ئأز˘ج˘لأ بعÓ˘لأ نا˘كو ،و˘كا˘نو˘م ق˘ير˘ف
يراهو دروفسشأر نيبعÓلأ ضضيوعتل ،نييزيلجنإلأ ماهنتوتو ،دتيانوي رتسسسشنام
ىلإأ يرئأزجلأ بعÓلأ حيرسست ضضفر يتيسس رتسسيل قيرف نأأ لإأ ،نيباسصملأ نيك
ىلع ماهنتوتو دتيانوي رتسسسشنام عراسصي هنأأ امب ،غيلرميربلاب هيسسفانم دحأأ

بخ˘ت˘ن˘م م˘ج˘ن ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإأ ضشي˘ع˘يو ،ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ يرود˘ل ة˘ل˘هؤو˘م ة˘˘ب˘˘تر˘˘م
ىلإأ لقتنأ يذلأ ،يسسنرفلأ وكانوم قيرف عم هتريسسم يف تابلقت ةدع رئأزجلأ

ةرامإلأ ق˘ير˘ف ع˘م هرأو˘سشم ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس ل˘ه˘ت˘سسأو ،يرا˘ج˘لأ م˘سسو˘م˘لأ ع˘ل˘ط˘م ه˘فو˘ف˘سص
وكانوم عم هل نيتأرابم لوأأ يف فأدهأأ3 لجسس ثيح يلاثم ويرانيسسب ةيسسنرفلأ

ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث م˘ث م˘ي˘ن كي˘ب˘م˘لوأأ ي˘ف فد˘ه ع˘قأو˘˘ب ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ يرود˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ب
ةلوطبب ةأرابم31 يف فأدهأأ7 يناميلسس مÓسسإأ لجسس لامجإأو ،غروبسسأرتسس
نأأ لأ ،نامريج ناسس ضسيرابو ودروبو نيرو تسسيرب ةيدنأأ كابسش رأز ذإأ ،يرودلأ
ةدع تابقع هجأو ثيح ،يرئأزجلأ مجاهملأ نفسس يهتسشت ل امب تتأأ حايرلأ

،راسصحلأ أذه نم بورهلل هعفدي ضسوباك ىلإأ وكانوم يف ةملاحلأ هتيأدب تلوح
امك ،يرودلأ يف تايرابم4 نع هتدعبأأ ةفلتخم تاباسصإل يناميلسس ضضرعتو
ميدراج ودرانويل يلاغتربلأ ةلاقإاب أريثك يرئأزجلأ مجاهملأ ةيعسضو ترثأات
ينابسسإلأ بردم˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لأ ةدا˘ي˘ق ة˘م˘ه˘م دا˘ن˘سسإأو ،ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لأ ءأرو نا˘ك يذ˘لأ

تا˘مد˘خ ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سسلأ ة˘ي˘نا˘ك˘مإأ ما˘مأأ با˘ب˘لأ و˘ن˘يرو˘م ح˘ت˘˘فو ،و˘˘ن˘˘يرو˘˘م تر˘˘بور
ىرخأأ ةيدنأاب بعÓلأ مسسأ طبترأ لعفلابو ،ةيوتسشلأ تلاقتنلأ لÓخ يناميلسس
،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ يرود˘لأ ي˘ثÓ˘ث ا˘ه˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘ي ا˘˘بوروأأ ي˘˘ف ةزرا˘˘ب
مÓسسإأ ببسست ،ةدقعملأ ةيعسضولأ هذه قبسسو ،Óيف نوتسسأأو ريبسستوه ماهنتوت
1-2 ودروب مامأأ وكانوم ةراسسخل تدأأ ،ءأرمح ةقاطبو ءأزج ةلكر يف يناميلسس
نايمأأو زولوت يتأرابم ن˘ع ير˘ئأز˘ج˘لأ م˘جا˘ه˘م˘لأ با˘غ ا˘هد˘ع˘بو،41 ةلوجلأ ي˘ف
عم يف ةوقب ةدوعلأ يف يناميلسس مÓسسإأ ةمهم ةبوعسص نم فعاسضي امو ،فاقيإÓل
،وكانوم موجه طخ يف ونيروم تربور بردملل ةيوق لئأدب رفأوت وه وكانوم
ات˘ي˘ك ي˘لا˘غ˘ن˘سسلأ ،م˘سسو˘م˘لأ أذ˘ه ي˘سسنر˘ف˘لأ يرود˘لأ فأد˘ه رد˘ي ن˘ب ما˘سسو م˘هزر˘بأأ

ىلإأ ةفاسضإأ ايليسشتوب لييرباغو ،زنيترام نوسسليج يلاغتربلأ حانجلأو ،يدلاب
ةأرابم41 يفف ،Óيوط هتدعبأأ ةباسصإأ نم دئاعلأ ضشتيفوي نافيتسس يرغينتنوملأ

8 يف نيسسفانملأ كابسش زه ن˘ع ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس ز˘ج˘ع ،م˘سسو˘م˘لأ أذ˘ه تلو˘ط˘ب˘لأ ل˘ك˘ب
متو ،ةعونم تاباسصإأ ببسسب تايرابم7 نع امامت باغ امنيب ةفلتخم تابسسانم
،اسسنرف ضسأاك يف ضسمير ةهجأوم لأوط Óيدب ضسلجو ،درطلل نيتأرابم هفاقيإأ

.ةدقعم يسسنرفلأ هقيرف عم ةدوعلأ يف هتمهم لعجي ام وهو

 هسفن نع يفني يدوعسلا ىهبأ بردم
 شوشنخوب فطخ ةمهت

ريمألأ ضسأاك يرودب فأرتحÓل هليحر دعب هقيرف ةمذ ىلع حبسصأأ دق ،يلحاسسلأ مجنلل بعل ضشوسشنخوب ميلسس يرئأزجلأ بعÓلأ نأاب ،يدوعسسلأ اهبأل ينفلأ ريدملأ ،يباسشلأ قأزرلأ دبع دكأأ
ام““ :فاسضأأو ،““رهسشأأ6 ةدمل ةراعإلأ راطإأ يف اهبأأ قيرفل ضشوسشنخوب حيرسست لباقم يلام غلبم نم ديفتسسيسس يلحاسسلأ مجنلأ““ :ةيعأذإأ تاحيرسصت يف يباسشلأ لاقو ،نيفرتحملل ناملسس نب دمحم

عباتو ،““ةيدوعسسلأ يف انه ةعومجملاب قحتليسس ةعاسس84 نوسضغ يفو ةزهاج تحبسصأأ هتريسشأات نأأ امك ،يلحاسسلأ مجنلأ ةقفأوم دعب ايمسسر يقيرف ةدئافل عقو بعÓلأ نأأ وه هديكأات يننكمي
تجرخأأ يننأاب يننومهتي““ :متخو ،““ةحيحسص ريغ ءايسشأل نوجورت أرأرم فسسأÓل نكلو ،انعقوم نم مجنلأ ةدافإأ ىلع ضصرحن نحن““ :يلحاسسلأ مجنلأ يف اقباسس ابعل ناك يذلأ يباسشلأ قأزرلأ دبع

ديلو.ف.““قيرفلأ ةحلسصم لجأأ نم يلحاسسلأ مجنلأ ةرأدإأ ةقفأومب تلسصح تابأدتنلأ هذه ،ضشوسشنخوب ميلسس نآلأو اهبأأ ىلإأ هبلجل قيرفلأ نم يسضأوعلأ ميرك

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج
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 داصح
ةضايرلا

فاكلا سأك
(اسس00:71 نم ةيأدب مويلأ )ودأراب كيتيلتأ – ريداغأأ ةينسسح

هديب سسيل هريصصمو ةدقعم ةمهم مامأا ““كابلا““

فيسصلأ نم لدب يفناج يف ماقتل دعوملأ ليدعت مت امدعب

تاونصس4 لك ““ناكلا““ ةماقإا حرتقي افيفلا سسيئر
،و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نإأ ي˘نا˘ي˘˘ج ير˘˘سسيو˘˘سسلأ حر˘˘ت˘˘قأ

˘˘مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘˘ل ي˘˘˘لود˘˘˘لأ دا˘˘˘ح˘˘˘تلأ ضسي˘˘˘ئر
م˘˘˘مألأ ضسأا˘˘˘ك ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب ة˘˘˘ما˘˘˘˘قإأ ،““ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف““
نيتنسس نم لدب تأونسس4 لك ةيقيرفألأ

ر˘يو˘ط˘ت˘ل ه˘تا˘حر˘ت˘ق˘˘م ضشما˘˘ه ىل˘˘ع كلذو
ي˘ف ه˘ت˘م˘ل˘ك˘ب ءأر˘م˘سسلأ ةرا˘ق˘لأ ي˘ف ة˘ب˘ع˘ل˘لأ
ةيتحتلأ ةينبلأو تاقباسسملأ ريوطت ةودن
دمحم بكرمب ًايلاح ةماقملأ ايقيرفأأ يف
،و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نإأ لا˘قو ،بر˘غ˘م˘لأ ي˘˘ف ضسدا˘˘سسلأ
م˘مألأ ضسأا˘ك ة˘ما˘قإأ ي˘ف ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘˘لأ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع““

ماظنلأ نم لدب تأونسس4 لك ةيقيرفألأ
ديزم لجأأ نم نيتنسس لك اهتماقإاب يلاحلأ

،““ر˘ث˘كأأ حا˘برأأ ق˘ي˘ق˘ح˘تو ة˘˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م
1202 ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فألأ م˘˘˘مألأ ضسأا˘˘˘ك ترا˘˘˘ثأأو
مÓ˘عإلأ ل˘ئا˘سسو ي˘ف ة˘ب˘سضا˘غ لا˘ع˘فأأ دودر
د˘عو˘م˘لأ ل˘يد˘˘ع˘˘ت م˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘بوروألأ
ام وهو ،فيسصلأ نم لدب يفناج يف ماقتل
ن˘˘ع نو˘˘ب˘˘ي˘˘غ˘˘ي˘˘سس ةرا˘˘ق˘˘لأ مو˘˘ج˘˘ن نأأ ىن˘˘ع˘˘ي
ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأ رود˘˘˘لأ ة˘˘˘يأد˘˘˘ب ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأأ
ىذلأ تقولأ يف ،ةلوطبلأ يف ةكراسشملل
ة˘لو˘ط˘ب ما˘ظ˘ن ل˘يد˘ع˘ت ا˘ف˘ي˘ف˘لأ ه˘ي˘ف ن˘ل˘˘عأأ

ف˘ي˘سص ل˘ك ما˘ق˘ت˘ل ة˘يد˘نأÓ˘˘ل م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ ضسأا˘˘ك
ليدعتلأ أذه ربجأ امك ،مهيبعلو ملاعلأ ةيدنأأ رابك ىلع تايرابملأ نم ةريبك ةعومجم فيسضي ام وهو اًقيرف42 ةكراسشمب
دعوم ىلع مدقلأ ةركل ينطولأ بختنملأ نوكيسس ثيح ،““رسضخلأ““ جمانرب ىلع ةريثك تأريغت ثأدحإل ،ةبعلل يرئأزجلأ داحتلأ

1202 ايقيرفإأ ممأأ ضسأاك تايفسصت نم ةثلاثلأ ةلوجلأ باسسحل ،رئأزجلأ يف يوبابميزلأ هريظن ةهجأومب لبقملأ ضسرام32 موي

نم ةعبأرلأ ةلوجلأ باسسحل ،““يرأراه““ ةمسصاعلأ يف ضسرام نم13 ـلأ يف بختنملأ تأذ ةاقÓم لبق ،نوريماكلأ يف اهؤوأرجإأ ررقملأ
يف ““اكأزول““ ةمسصاعلأ يف يبمأزلأ بختنملأ لبقملأ نأوج نم حتافلأ يف زرحم ضضاير ءÓمز هجأويسسو أذه ،اسضيأأ ““ناكلأ““ تايفسصت
نأأ ىلع ،هتأذ رهسشلأ نم9 ـلأ لبق ةيدو ةأرابم ضضوخ ىلإأ ةفاسضإأ ،ةيقيرفإلأ تايفسصتلأ نم ةسسماخلأ ةلوجلأ باسسحل ،بايإلأ ءاقل
نم13 ـلأ يف ايقيرفإأ ممأأ ضسأاك تايفسصت يسضاملب لابسشأأ متتخي نأأ لبق ،اقحل ““رسضخلأ““ عم ىرابتيسس يذلأ بختنملأ ديدحت متي
.ربمتبسس نم8 خيرات لبق اسضيأأ ةيدو ةأرابم ضضوخ ىلإأ ةفاسضإأ ،رئأزجلأ يف ينأوسستبلأ بختنملأ ةهجأومب توأأ رهسش

بيجن.ج

ةيساسفا هتناكم ةداعتسق ةيحضتلاب بلاطم ”رضخلا“ مجاهم

““غيلرميربلا““ ىلإا ةدوعلاب يناميلصس ملح رخبي وكانوم
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ضضوخل موي˘لأ ءا˘سسم ودأرا˘ب كي˘ت˘ي˘ل˘تأ ق˘ير˘ف د˘ع˘ت˘سسي
يرود ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘˘خألأو ة˘˘˘˘سسدا˘˘˘˘سسلأ ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
يدان ىلع افيسض لحيسس نيأ ““فاكلأ““ ضسأاك تاعومجم

،برغملاب ““رأردأأ““ بعلمب يبرغملأ ريداغأأ ةينيسسح
ع˘م د˘عو˘م ىل˘ع ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح

ل˘ها˘ت˘لأ ةر˘ي˘سشأا˘ت عأز˘ت˘نل ه˘قأروأأ ر˘خأأ ىل˘ع نا˘˘هر˘˘لأ
نو˘ك˘ي˘سسو أذ˘ه ،ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ
هنأأ ثيح ،ةدقعم ةمهم يف مويلأ يرئأزجلأ قيرفلأ
نل هدحو زوفلأ نأ املع ،مويلأ زوفلاب ابلاطم نوكيسس
ا˘ب˘لا˘ط˘م نو˘ك˘ي˘سس ه˘نأ ا˘م˘ب ،ل˘هأا˘ت˘˘لأ نا˘˘م˘˘سضل ه˘˘ي˘˘ف˘˘ك˘˘ي
ةعومجملأ يف يناثلأ ءاقللأ ةجيتن ةفرعم راظتناب
هفيسضو يرأوفيلأ ورديب ناسس نيب عمجيسس يذلأو
،يريجينلأ ابميينأ ةعومجملأ يف ةفاسصولأ بحاسص
قا˘ح˘ل˘ل قأور ن˘˘سسحأ ي˘˘ف د˘˘جو˘˘ي يذ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘خلأ أذ˘˘ه
ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘بر˘˘لأ رود˘˘لأ ي˘˘ف ر˘˘يدا˘˘غأأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سسح˘˘˘ب
يف ودأراب كيتيلتأ كلتميو ،ةيقيرفلأ ةسسفانملأ

7 كل˘ت˘م˘ي ا˘ب˘م˘ي˘ي˘نأ نأأ ن˘ي˘ح ي˘˘ف ،طا˘˘ق˘˘ن5 هديسصر
ةينيسسح ىلع مويلأ ودأراب زوف نأاب ينعي امم ،طاقن
،ابميينأ ةرا˘سسخ طر˘سش ل˘هأا˘ت˘لأ ه˘ل ن˘م˘سضي˘سس ر˘يدا˘غأ

ن˘ل ورد˘ي˘ب نا˘سس ما˘مأ مو˘ي˘لأ ا˘ب˘م˘ي˘ي˘نإأ لدا˘ع˘ت نأ ا˘م˘ل˘˘ع
ق˘ير˘ف˘˘لأ نأ و ة˘˘سصا˘˘خ ،ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ مد˘˘خ˘˘ي
ددسش دقو أذه ،فأدهألأ ةيلسضفأ كلمي يريجينلأ

ىلع ولاسش يلاغ˘تر˘ب˘لأ ودأرا˘ب كي˘ت˘ي˘ل˘تأ ق˘ير˘ف برد˘م
راسصتنلأ قيقحت لجأ نم ةوق لكب بعللأ ةرورسض

ىعسسي نل ضسفانملأ نأو اميسسل ،برغملأ يف مويلأ
زكرملأ نمسضو لهأاتم هنأ امب هيلد ام لك ءاطعل

امك ،ةراسسخلأ لاح يف ىتح ةعومجملأ يف لوألأ
ا˘م ل˘ك˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ءا˘ط˘عإأ ةرور˘˘سض ىل˘˘ع و˘˘لا˘˘سش دد˘˘سش
هذ˘˘ه ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ر˘˘˘خآأ ىلأ عا˘˘˘فد˘˘˘ل˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل
ىلأ لهاتلأ ملح قيقحت ىلع ةيقيرفلأ ةكراسشملأ
.ةقباسسملأ نم يئاهن عبرلأ رودلأ

ةرأدإأ ضسلجم ضسيئر لÓم فيرسش مدق
أرأذ˘˘ت˘˘عأ ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘˘سش ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ثأد˘حألأ بب˘سسب يرا˘ن˘ك˘لأ ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج˘˘ل
ةرتفلأ يف يدانلأ اهسشاع يتلأ ةيبلسسلأ
جور˘˘˘خ ىلإأ تدأأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأو ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
ة˘ط˘بأر تا˘عو˘م˘ج˘م رود ن˘م ة˘ب˘ي˘ب˘˘سشلأ
نايب يف لÓ˘م لا˘قو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ لا˘ط˘بأأ

ىل˘ع يدا˘ن˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘˘لأ با˘˘سسح˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع
ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلأ ل˘˘˘˘سصأو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م
لذب وه يفده ناك امئأد““ :““كوبسسيف““
ريوطت ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘ل˘ل يد˘ل ا˘م ىسصقأأ
أذ˘ه ن˘ك˘ل ،ه˘ح˘لا˘سصم ة˘يا˘م˘حو يدا˘˘ن˘˘لأ
ىلإأ نايحألأ نم ريثك يف ينعفد رمألأ

ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘ع ل كرا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م ضضو˘˘˘˘˘˘خ
باحسصأأو ءÓخدلأ بب˘سسب ،ة˘سضا˘ير˘لا˘ب
:فا˘˘˘˘سضأأو ،““ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلأ ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لأ
ردب امع يدانلل نيمتنملأ لكل رذتعأأ““

رعسشأأ تنك دقف ،ىسضم تقو يف ينم
تأداقتنلأ ببسسب ةريب˘ك ل˘مأأ ة˘ب˘ي˘خ˘ب
را˘سصنألأ ن˘م ىن˘م˘تأأو ،ي˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لأ
تلوا˘ح˘م˘ل يد˘سصت˘لأ ي˘˘ل˘˘ث˘˘م ءا˘˘ي˘˘فوألأ

رأر˘ق˘ت˘سسأ ة˘عز˘عز˘ل ضصا˘خ˘سشألأ ءلؤو˘ه
ءاطخألأ نأأ حيحسص““ :عباتو ،““يدانلأ

ىلع ضصرحأ تنك يننأأ مغر تعقو دق
ل˘˘جأل ير˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سضب تأرأر˘˘˘ق˘˘˘لأ ذا˘˘˘خ˘˘˘تأ

تناك بلاغلأ يف اهنكل ،يدانلأ ةحلسصم
نسسحت ي˘ف ا˘ن˘نأأ م˘غر يد˘سض مد˘خ˘ت˘سست
،““ةيسضاملأ مسسأوملا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ر˘م˘ت˘سسم
ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لأ بسضغ م˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘تأأ““ :م˘˘˘ت˘˘˘خو
دو˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م كل˘˘˘˘مأأ ا˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك مد˘˘˘˘قأا˘˘˘˘سسو

لقنتلل اهوعدأأ ىرخأأ ةرمو ،اهداعسسإل
يف قيرفلأ ةدناسسمل بعلملأ ىلإأ ةوقب
.““اهوسضخي يتلأ تايرابملأ لك
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قافو تيب نم ةبرقم رداسصم تفسشك
تدسصر دق ريخألأ ةرأدإأ نأأ ،فيطسس
لا˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل ة˘˘ير˘˘غ˘˘م ة˘˘ح˘˘ن˘˘م
ضسأا˘˘˘ك ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن م˘˘˘˘ه˘˘˘˘غو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق د˘يز˘ت˘سس ي˘ت˘لأو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لأ
ةد˘ي˘سسلا˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ر˘˘ث˘˘كأأ
رأو˘˘سشم˘˘لأ ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ضسأا˘˘ك˘˘˘لأ
لا˘ب˘سشأأ ه˘ي˘ف نو˘ه˘جأو˘ي˘سس ي˘ت˘لأ بع˘سصلأ
،ليقثلأ رايعلأ نم نيسسفانم ،يكوكلأ

ةني˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ءا˘ق˘ل ن˘م ة˘يأد˘ب˘لأو
هذ˘˘ه˘˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لأ ن˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘لأ رود˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
نإاف ،رداسصملأ تأذل اقفوو .ةقباسسملأ

،قيرف˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘ه˘ف
يتلأ ةحنملأ ةميق نأاب هيبرقمل دكأأ
لا˘ح ي˘ف نو˘ب˘عÓ˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘˘سصح˘˘ي˘˘سس

نويلم001 لدا˘ع˘ُت˘سس ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لأ غو˘˘ل˘˘ب

ميتنسس نويلم051 ىلإأ عفترتل ميتنسس
نم مغرلاب ،ضسأاكلاب جيوتتلأ لاح يف
ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ز˘ي˘ف˘ح˘ت نأا˘ب ه˘فأر˘˘ت˘˘عأ

لو ا˘يو˘ن˘ع˘˘م ىق˘˘ب˘˘ي ،ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
أر˘ظ˘ن ،يدا˘م˘لأ بنا˘ج˘˘لأ ىل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ع˘م ة˘سسفا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لأ ف˘˘غ˘˘سشل
راسصنألأ ةبغر قيرفلأ رسصانع كأردإأ

ي˘فو .بق˘ل˘˘لأ أذ˘˘ه ىل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لأ ي˘˘ف

قافو ةليكسشت لسصأوت ،لسصفنم قايسس

ةيبيردت˘لأ ا˘ه˘سصسصح ضضو˘خ ،ف˘ي˘ط˘سس

با˘سسح˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ةأرا˘ب˘م˘ل˘ل أدأد˘ع˘ت˘سسأ

ةفرتحم˘لأ ة˘ط˘بأر˘ل˘ل61ـلأ ة˘لو˘˘ج˘˘لأ

،ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ دا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘تإأ ما˘˘˘˘˘˘مأأ ىلوألأ

4 ل˘ب˘ق˘م˘لأ ءا˘ثÓ˘ث˘لأ مو˘ي ة˘ب˘ق˘تر˘˘م˘˘لأو

يا˘م ن˘ما˘ث˘لأ بع˘ل˘م˘ب ،يرا˘ج˘لأ ير˘ف˘ي˘˘ف

ليبن بردملأ اهيف فقو يتلأو،5491

بعل ل˘˘ك ة˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج ىل˘˘˘ع ي˘˘˘كو˘˘˘ك˘˘˘لأ

و مهسضرأأ ىلع ثÓثلأ طاقنلأ ءاقبإل

ماعلأ بيتر˘ت˘لأ ي˘ف م˘هز˘كر˘م˘ت ز˘يز˘ع˘ت

ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح د˘جأو˘ت˘م˘لأ و˘هو ،ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل

يف ،ةطقن02 ديسصرب عباسسلأ فسصلأ

م˘جا˘ه˘م˘لأ نأا˘˘ب ،ا˘˘نردا˘˘سصم تدا˘˘فأأ تقو

ا˘سصح˘ف ير˘ج˘ي˘سس ،ة˘نو˘م˘ل˘قو˘ب بي˘ب˘ح˘لأ

لبق ،هتباسصإأ عسضوم ىلع أريخأأ ايبط

ه˘˘تدو˘˘ع ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لأ م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأ رر˘˘˘ق˘˘˘ي نأأ

يف ،كلذ يتأاي .اهمدع نم ،تابيردتلل

ر˘˘سسن˘˘لأ““ ه˘˘ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘˘سس يذ˘˘˘لأ تقو˘˘˘لأ

يد˘˘ع˘˘سس ه˘˘ع˘˘فأد˘˘م تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ل ““دو˘˘˘سسألأ

““ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سس““ ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘نأو˘˘˘سضر

،ةبكرلأ يف ءأوتلإأ نم هتاناعم ببسسب
˘˘ملآأ ن˘˘م با˘˘سشلأ بعÓ˘˘لأ ىنا˘˘˘ع ثي˘˘˘ح
رر˘ق˘ي˘ل ،ة˘ب˘˘كر˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع ةدا˘˘ح

تا˘سصو˘ح˘ف˘ل ه˘عا˘سضخإأ ي˘ب˘ط˘لأ زا˘ه˘ج˘˘لأ
هنوكر ةرورسض تبثتأأ ،ةق˘م˘ع˘م ة˘ي˘ب˘ط

،لقألأ ىلع مايأأ01 ةدمل ةحأرلأ ىلإأ

ةيدولوم ةأرابم نع هبايغ ينعي امم

ةلوطبلأ نم71 ـلأ ةلوجلأ يف ،نأرهو

بيجن.ج.اسضيأأ

لئابقلا ةبيبش

ةيبوروألأ ةيدنألأ نم ديدعلأ راظنأأ طحم هلعج بعÓلأ جهوت

فصساخ لفون ةيرصصنلا عفادم ةقفصص مصسحي ودروب
،رهسشأ6 ةدمل ةراعإلأ ليبسس ىلع أذهو فسساخ لفون يأد نيسسح رسصن يدان عفأدم ةقفسص ايمسسر يسسنرفلأ ودروب يدان ةرأدأ تمسسح
قاحتلإأ درجمب وروأأ فلأأ05 نم ديفتسستسس ةيرسصنلأ لباقملاب ،ةراعإلأ ليبسس ىلع ودروب عم اينورتكلإأ أدقع ايمسسر عقو فسساخ
ءأرسش دنب ليعفت هناكمإاب ودروب قيرفو ،فسساخل ةيسساسسأأ ةكراسشم لوأأ دعب وروأأ فلأأ52 لانتسس ةيرسصنلأ ،يسسنرفلأ يدانلتاب فسساخ
لجأأ نم أذهو ةيبوروألأ ةيدنألأ نم ديدعلأ مامتهأ لحم فسساخ لفون يرئأزجلأ مجنلأ ناكو ،وروأأ فلأأ003 لباقم فسساخ دقع

هزجحو ،ةيرسصنلأ عفأدم ءأدأأ عفرِب ليفك نوكيسس ابوروأِاب فأرتحلأ ،اسسنرف يف ةيفأرتحأ ةبرجت ضضوخ لسضف هنكل هعم دقاعتلأ
تأردقلِاب بجعُم ،يسضاملب لامج ““رسضخلأ““ نع لّوألأ ينفلأ لوؤوسسملأ نأأو ةسصاخ .يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ فوفسص يف أدعقم
ينطولأ بختنملأ عم ايلود كراسش نأأ فسساخ لفون بعÓل قبسسو ،ينفلأ هأوتسسم نيسسحتِل هعفديو ايونعم هزّفُحي ام وهو ،بعÓل ةينفلأ
نأأ ريغ ،يسضاملأ يفيسصلأ وتاكريملأ لÓخ يسسنرفلأ نير يدانأ عيقوتلأ نم أدج ابيرق ناك ،فسساخ نأأ ركذي ،طسسأوألأ ةئفِل يرئأزجلأ
بيجن.ج.هليوحت ةميق نم ةدافتسسلأ نود هحيرسست مدع ىلع ترسصأأ ةيرسصنلأ ةرأدإأ

دو˘ق˘ي˘ل ،ن˘ي˘فد˘ه ،و˘ط˘ي ن˘ب د˘م˘ح˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ بعÓ˘لأ ل˘ج˘˘سس
بع˘ل˘م ىل˘˘ع ضسمأ لوأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ح˘˘سشلأ ىل˘˘ع (4-1) زوف˘ل˘ل ةر˘كو˘لأ
يرودلأ نم41ـلأ ةلحرملأ نمسض ،نامحرلأ دبع نب دوعسس
نيتقيقدلاب هيفده ،وطي نب لجسسو ،مدقلأ ةركل يرطقلأ

،يناسسحلب ضسايلإأ نيرخآلأ نيفدهلأ لجسس اميف،(12،29)
نيمأر ةيناحسشلأ فده لجسس اميف،(36،88) رينم دلاخو
ةركولأ عفر ةجيتنلأ هذهبو،(25) ةقيقدلأ يف ،نايئاسضأر
ع˘م ا˘يوا˘سست˘م ،ضسدا˘سسلأ ز˘كر˘م˘لأ ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن91 ىلإأ هد˘ي˘سصر
ةيناحسشلأ ديسصر دمجتو ديسصرلأ ضسفن يف ضسماخلأ يبرعلأ

تءاجو ،بيترتلأ لودجب ريخألأ زكرملأ يف طاقن8 دنع
ي˘˘ب˘˘عل بنا˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘م˘˘حو ةر˘˘ي˘˘ث˘˘˘مو ة˘˘˘يو˘˘˘ق ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ
نم لتاقلأ تقولأ يف اهمسسح يف ةركولأ حجنو ،نيقيرفلأ
ردهأأو ةدوعلأ ةيناحسشلأ لواحو،(2-1) مدقت ثيح ،ءاقللأ
ليجسست يف ح˘ج˘نو ةو˘ق˘ب دا˘ع ةر˘كو˘لأ ن˘ك˘ل ،ة˘سصر˘ف ن˘م ر˘ث˘كأأ

مامأÓل ةوطخ مدقتيو ،ةريبكلأ ةجيتنلأ هذهب زوفيل نيفده
.بيترتلأ عاق يف ةيناحسشلأ كرتيو

ديلو.ف

قيرفل مامسضنÓل ه˘ت˘ع˘فد ي˘ت˘لأ با˘ب˘سسألأ ن˘ع ير˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ بعل نا˘فز يد˘ه˘م ف˘سشك
لاقو ،ضسمأأ لوأأ ةيهتنملأ ةيوتسشلأ تلاقتنلأ ةرتف لÓخ ،يسسورلأ أرامسس فوتيفوسس ايليرك
،أرامسس يدانل مامسضنلاب ديعسس انأأ““ :ديدجلأ هقيرفل يمسسرلأ عقوملل هل تاحيرسصت يف نافز
،““تاسضوافملأ ةرتف لأوط يسصخسشل هأدبأأ يذلأ ريبكلأ مأرتحلأ ىلع ةرأدإلأ ضسلجم ركسشأأ

رابخأأ نع ثحبلأ وه ،يعم دقاعتلأ يف ةبغر دوجوب يمÓعإأ دعب هب تمق ءيسش لوأأ““ عباتو
مكحب يحلوبم ضسيأر يقيدسصب اسضيأأ تلسصتأ““ :فاسضأأو ،““ةقباسسلأ هتايرابم ةدهاسشمو يدانلأ
اسضيأأ تثدحت““ :عباتو ،““ةياغلل ديج دان أرامسس نأأ يل دكأأو ،يسسورلأ يرودلأ يف اقباسس هبعل
ل““ :هلوقب متتخأو ،““يعم دقاعتلاب أريبك اكسسمت ىدبأأ يذلأ ضشتيفوجوب جأردويم بردملل
رمأأ انيرأأ أرامسس لثم ريبك بعلم يف بعللأ ،يدانلأ بعلمب أريثك ترهبنأ يننأأ مكيلع يفخأأ

يأأ يف كراسشي مل نافز نأأ ركذي ،““قيرفلأ عم لوألأ يروهظ ربسصلأ غرافب رظتنأأ ،ةياغلل عئأر
لاغنسسلاب رئأزجلأ تعمج يتلأ ةأرابملأ يف أديدحتو ،يسضقنملأ ةيليوج91 موي ذنم ةأرابم
رسضخلأ بختنم اهرثأ ىلع جوت يتلأ ةأرابملأ يهو،9102 رسصمب ايقيرفأأ ممأأ ضسأاك يئاهن يف
نافز ةدوع ل˘ث˘م˘تو،0 –1 ةجيتنب ينام ويداسس ءا˘ق˘فر ىل˘ع زو˘ف˘لأ د˘ع˘ب ي˘ق˘ير˘فلأ بق˘ل˘لا˘ب
لاطع فسسوي بايغ رأرمتسسأ لظ يف ،يسضاملب لامج رسضخلأ بردمل أديعسس أربخ بعÓملل

ىلع أرخؤوم اهأرجأأ يتلأ ةحأرجلأ ءأرج نم تاسسفانملأ ءأوجأأ نع ،يسسنرفلأ ضسين بعل
.هتبكر ىوتسسم

ديلو.ف

فيطس قافو

 ““يرانكلا““ راصصنأا نم رذتعيلقم
 قيرفلا بناج ىلإا فوقولاب مهبلاطيو

جيريرعوب جرب يلهأأ

دادزولب بابصش هجاوتصس يتلا ةليكصشتلا ريصصم مصسحي زاكعوب
بابسش ءاقل اهب لخديسس يتلأ ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ رمأأ يف ،زاكعوب زعم بردملأ ةدايقب جيريرعوب جرب يلهأل ينفلأ مقاطلأ مسسح

رظتنملأ دعوملل هقأروأأ لماك يسسنوتلأ ينقتلأ طبسض نيأأ ،ىلوألأ ةفرتحملأ ةطبأرلل61 ـلأ ةلوجلأ مسسرب ،ريخألأ ضضرأأ ىلع دأدزولب
ةسصاخ ،حجانلاب هفسصو يذلأ ةيسسنوتلأ مهأردلأ نيع ضصبرت لÓخ دأدعتلأ تايناكمإأ ىلع فقو دق ناك امدعب ،نينثلأ دغ ةيسشع
نيب ماجسسنلأ قيقحت يف مهاسس هنإاف كلذ نم رثكألأو ،يلأوتلأ ىلع ةركسسب داحتأو بورخلأ ةيعمج مامأأ نيتيدو نيتأرابم ءأرجإأ دنع
ليجسست وه هقيقحت ىلإأ وبسصي يذلأ فدهلأ نأأ افيسضم ،ةيوتسشلأ تÓيوحتلأ يف ددج نيبعل ةثÓث قاحتلأ دعب ،نيبعÓلأ عيمج

ةيلاعف نيسسحت زاكعوب لواحيسسو .طقف ةطقن91 دسصحب ىفتكأ امدنع ،باهذلأ ةلحرمب ةنراقم كلذو ،ةيباجيلأ جئاتنلأ لسضفأأ
ريثكلأ هتزوحب نوكيسس هنأأو اميسسل ،باهذلأ يف طقف افده61 ليجسستب ““اباكلأ““ موجه ءافتكأ دعب ةسصاخ ،بايإلأ تايرابم يف موجهلأ

ءاقلب ةينعملأ ةمئاقلأ نمسض نانوكي˘سس ن˘يذ˘لأو ،ة˘يو˘ت˘سشلأ تÓ˘يو˘ح˘ت˘لأ ي˘ف لا˘بر˘غ˘لأو يرا˘مو˘غ˘ل˘ب مأد˘ق˘ت˘سسأ د˘ع˘ب ،ة˘ح˘بأر˘لأ قأروألأ ن˘م
يسسنرفلأ وه يدأدزولبلأ بابسشلأ بردم نوك نم مغرلاب ،هرأد رقع يف يوتسشلأ لطبلأ ةعداخم وه فدهلأ نأأو اميسسل ،““ةبيقعلأ““

نيبعÓلأ عم ،يدامح نب ضسينأأ ضسيئرلأ عمتجأ ،رخآأ بناج نمو .جربلأ يبعل تاناكمإأ ةقيقح أديج فرعي يذلأو ،امود كنأرف
اهتمدق يتلأ دوعولأ دعب ةسصاخ ،أددجم ربسصلأ ىلإأ مهاعد ثيح ،ةقلاعلأ ةيلاملأ تاقحتسسملأ عوسضومل قرطت نيأأ ،ضسمأأ ةحيبسص

.ةلبقملأ ةليلقلأ عيباسسألأ نوسضغ يف يدانلأ حلاسصل ةماه ةيلام تاناعإأ ضصيسصختب ،ةيلحملأ تاطلسسلأ
بيجن.ج

ضسابعلب داحتأ

ءاملا يف طقصست يرطقلا دصسلا ىلإا ينيصسوحلب لاقتنا ةقفصص
لمكيل،يوتسشلأ ““وتاكريملأ““ ضسافنأأ رخآأ يف ،يرطقلأ دسسلأ يدانب مامسضنإÓلأ يف ،ينيسسوحلب رونلأ دبع ،ضسابعلب داحتإأ بعل لسشف
ةدمو ةميق ىلع نييدانلأ ةرأدإأ نيب لسصاحلأ قافتلأ نم مغرلأ ىلعو ،يراجلأ مسسوملأ ةياهن ةياغ ىلإأ ““ةركملأ““ عم همسسوم كلذب
دسسلأ أاجليل ،ةيوتسشلأ تلاقتنلأ قوسس مايأأ رخآأ يف ،لوألأ ضسمأأ ةرهسس ينيسسوحلب ليهأات نم دسسلأ ةرأدإأ مرح تقولأ قيسض نأأ لإأ ،دقعلأ
““ميعزلأ““ ةرأدإأ عم لسصاحلأ قافتلأ نع تنلعأأ دق تناك امدعب أذه يتأاي ،ةقفسصلأ لسشف نع داحتإلأ ةرأدإأ تنلعأأو .ليدبلأ ىلإأ

ةميق ىلع لزانت دق ةنسس42 رمعلأ نم غلابلأ بعÓلأ ناكو .ةيمسسر ةفسصب هقيرف ةقفر مسسوملأ لسصأويسس يذلأ ،ينيسسوحلب ضصوسصخب
ـب هقاحتلأ لسشفب ريخألأ يف ئجافيل ةقفسصلأ مامتإأ لجأأ نم يسسابعلبلأ يدانلل اهب نيدي ناك ميتنسس نويلم007 ـلأ لداعت ةيلام
ةدافتسسلأ لجأأ نم ،يرطقلأ يرودلأ وحن ينيسسوحلب دئاقلأ ليوحت ىلع نهأرت تناك ضسابعلب داحتإأ ةرأدإأ ّنأأ ،ركذلاب ريدج .““ميعزلأ““

ةطبأرلأ يف هرأوسشم ىلع ترثأأ يتلأ و مسسوملأ ةيأدب ذنم قيرفلأ اهنم يناعي يتلأ ةيلاملأ ةمزألأ نم ضصلختلأ لمأأ ىلع ،ايدام
.مسسوملأ أذه ىلوألأ ةفرتحملأ

بيجن.ج

ةيناحصشلا ىلع ريبك زوفل ةركولا دوقي وطي نب

 ““يصسورلا فوتيفوصس ايليرك ىلإا لاقتن’ا ىلع ةقفاوملاب ينحصصن يحلوبم““ :نافز

رئازجلا سسأاك يئاهن غولب لاح يف بع’ لكل نويلم001
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°71ةبأنع

°71 ةدكيكصس

°41سسارهأا قوصس
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.ةبتع نب مصشأه ةدأيقب نيملصسملا نيبو مهنيب ةريبك ةكرعم رثإا سسرفلا لقأعم رخآا ءلولج حتف736 -
.ةينيدلا كÓمألأب فرصصتلا قحب هيف يصضقي أًنونأق ردصصي ›نوموبود› رئازجلا يف يصسنرفلا مأعلا مكأحلا0381 -

.ةلجصسملا تاوصصألا ثب ةدأعإاو ليجصست ىلع ةردأق ةلآا يهو ،فارغونوفلا عرتخي نوصسيدإا سسأموت7781 -
بونج يف أينملأب ةنرأمعلا لت ةقطنم يف نوتأنخإا نوعرفلا ةجوز يتيترفن ةينوعرفلا ةكلملا لأثمت فأصشتكا2191 -

9191. ةروث مصسأب تفرع يتلاو ةروثلا علدنا بأبصسأأب قيقحتلا ىلإا فدهت يتلاو رصصم ىلإا «رنلم ةنجل» لوصصو9191 -    .رصصم

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلا
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:برغملا
:ءأصشعلا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

جاجدلا موحل نم ريطانق40 زجحي فيطس نمأ
دعب ريطأنق40 ـلا أهنزو زهأن ردصصملا ةلوهجم ءأصضيبلا موحللا نم ةربتعم ةيمك ، فيطصس ةيلو نمأا حلأصصم سسمأا لوأا تزجح

ىندأا أهيبحأصص مارتحا نودو فلتلا ةعيرصس تأجتنملا نم عونلا اذه لقنل نيتأأيهم ريغ نيتبكرم نتم أهلقن ءأنثأا أهزجح مت نأا
ةيئلولا ةحلصصملل ةعبأتلا ةفأظنلاو ريهطتلا ةعومجم دارفأا أهرطأا يتلا ةيلمعلا هذه تءأجو .ةفأظنلاو ةحصصلا طورصش
،فيطصس ةيلولا ةمصصأع طصسو ءأيحأا ىوتصسم ىلع ةقرفلا تاذ رصصأنع أهب مأق ةبقارم ةيلمع رثا ،ةيلولا نمأأب يمومعلا نمأÓل
نود ،ءأصضيبلا موحللا نم ةمأه تأيمك نÓقنت ،ةأأيهم تصسيل أهنأا ريغ ةجلثم ىرخألاو ةيحأيصس أمهادحإا نأتبكرم طبصض مت نيأا

طورصش أمرتحي مل أهيبحأصص نوك نع Óصضف ،يرصشبلا كÓهتصسÓل أهتيحÓصص وأا موحللا ردصصم تبثت نأا أهنأأصش نم ةقيثو يأا ةزأيح
حتف عم فصشكلا دصصق أهنم ةنيع هيجوت عم ريطأنق40 ــلا تزهأن يتلا ةيمكلا زجح متيل ،فلتلا ةعيرصس داوملا كلت لقن
قلعتم نيفلأخملا دصض أيئازج أفلم دادعإا مت دقو.موحللا كلت ةهجوو ردصصم ديدحت دصصق ةيصصقلا تأصسبÓم يف قمعم قيقحت
ةروكذملا ةينونأقلا دعاوقلاو سضرأعتي أم وهو ،ةفأظنلاو ةحصصلل ةينونأقلا طورصشلا مارتحا نود ءأصضيب موحل لقنو نيزختب
ر نميا .هيف تبلل ةصصتخملا ةيئأصضقلا تأهجلل لصسرأا ،سشغلا عمقو كلهتصسملا ةيأمحب قلعتملا نونأقلا يف

مهتكرح سشوروادم ةيدلب نأكصس نم تارصشعلا ددج
و ةيقرتب نيبلأطم ،ةرئادلا رقم مأمأا ةيجأجتحلا

ةيدلبلا هذه ىوتصسم ىلع ةيحصصلا تأمدخلا نيصسحت
ثيح ، سسارهأا قوصس ةيلو تأيدلب ربكأا دحأا دعت يتلا

مت يذلا ريرصس021 زأجنا عورصشم ديصسجتب اوبلأط
و بلأ˘˘ط˘˘م˘˘لا م˘˘˘غر و ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط ةد˘˘˘م ذ˘˘˘ن˘˘˘م هد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
متي مل هنأا لإا ةيزكرملا تأهجلل ةهجوملا تÓصسارملا
ة˘فأ˘ث˘ك˘لا د˘ياز˘ت ل˘ظ ي˘ف بل˘ط˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘بأ˘˘ج˘˘ت˘˘صسلا
عم ،ة˘م˘صسن ف˘لا05 نم ديزأأ˘ب رد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نأ˘ك˘صسلا

ل˘صصاو˘ت˘م˘لا ط˘غ˘صضلا ي˘ح˘˘صصلا ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت مد˘˘ع
وأا ةتاردصس ةيدلب ىلإا مهليوحت متي نيذلا ىصضرملل

ةيلو نإأف ةرأصشإÓل ،جÓعلا يقلتل ، ةيلولا ةمصصأع

021ب تأيفصشتصسم ةدع ديصسجت رظتنت سسارهأا قوصس

، سشوروادم و ةتاردصس و ةدادحلأب ريرصس06 و ريرصس
ةحلملا ةجأحلا نم مغرلأب أهنع ديمجتلا عفري مل
يف اوجتحا دق نأكصسلا نأكو ةيحصصلا تآأصشنملا هذهل

أهدوعوب ءأفولأب تأطل˘صسلا ة˘ب˘لأ˘ط˘م˘ل تأ˘ب˘صسأ˘ن˘م ةد˘ع
ن˘م نود˘ع˘صصي˘صس م˘ه˘نإأ˘ف نأ˘ك˘صسلا ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م بصسحو
أيزكرم و أيلحم ني˘لؤوو˘صسم˘لا ل˘ك˘ب لأ˘صصتلاو م˘ه˘ت˘ج˘ه˘ل
أ˘ج˘مر˘ب˘م نأ˘ك ثي˘ح .ىف˘صشت˘˘صسم˘˘لا عور˘˘صشم د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت˘˘ل
ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘˘لا ةرود ي˘˘ف ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ة˘˘صسارد
ببصسب تفقو˘ت ة˘صسل˘ج˘لا ن˘ك˘ل طرأ˘ف˘لا عو˘ب˘صسألا ة˘يأ˘ه˘ن
ن˘ع اور˘ب˘ع ن˘يذ˘لا سشورواد˘م ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م تأ˘جأ˘ج˘˘ت˘˘حا
سش.ا                               .فلملا يف مهكارصشإا مدعل مهطخصس

ىفصشتصسم زأجنإا عورصشم ديجصستب سسارها قوصسب تأطلصسلا نيبلأطم

 جاجتح’ا نوددجي سشوروادم ةيدلب ناكصس

ةع˘صسو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ءأ˘ن˘ثأا تلوأ˘ق˘م˘لا ىد˘حإا لأ˘م˘ع ر˘ث˘ع
ةملأقب يبرع نيع ةيدلبب سسرف نيع ةيرقب دجصسمل
دوعت ةيحÓف ةأصشنم نع ةرأبع ةيرثأا عقاوم ىلع ،
م˘ه˘ل˘ع˘ج أ˘م، ةر˘خأأ˘ت˘م دو˘ه˘ع ىلإا و ة˘ي˘نأ˘مور˘لا ةر˘ت˘ف˘ل˘˘ل
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مألا تأ˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا غÓ˘˘بإاو لأ˘˘غ˘˘صشألا نو˘˘ف˘˘قو˘˘ي
يف نيثحأبو ءاربخ ةيعمب نأكملا نيع ىلإا تلقنت

، ذأقنإا تأيرفحب مأيقلل عقوملا ةنيأعمل رأثآلا ملع
رأ˘ثآلا ي˘ف ة˘ث˘حأ˘ب ““ ة˘ي˘فاو لدأ˘ع““ ةرو˘ت˘˘كد˘˘لا بصسحو
نأا ، رأ˘ثآÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لأ˘ب ةذأ˘˘ت˘˘صسألاو ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
ةفأقث˘لا ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ˘ب ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا
لÓغتصساو رييصستل ينطولا ناويدلاو ، ةملأق ةيلول
،ةيذأقنإا ةيرفحب مأيقلل ةفنصصملا ةيرثألا عقاوملا
ذأ˘˘ق˘˘نإلا تأ˘˘ير˘˘ف˘˘ح لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا دار˘˘˘فأا مأ˘˘˘ق ن˘˘˘يأا
فرعت ناردج يف ةلثمتم ةيرأمعم تأئيه فأصشتكÓل
ن˘م ة˘ن˘ح˘ط˘م ىلإا ة˘فأ˘صضإلأ˘ب ، ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لأ˘˘ب
ةحأصسم ىلع يرثألا عقوملا عبرتيو ، ريبكلا مجحلا
،ع˘قو˘م˘لا لو˘ط ىل˘ع ع˘ف˘تر˘م نأ˘ك˘م˘ب ةدو˘جو˘م ة˘ع˘صسأ˘صش

دو˘ع˘ت ة˘ن˘يأ˘ب˘ت˘م لأ˘ك˘صشأاو بق˘ث أ˘ه˘ب رأ˘ج˘حأا ه˘ب د˘جو˘تو
ةلوقصصم ةرأ˘ج˘ح ه˘ب د˘جو˘ت أ˘م˘ك ،ة˘ي˘نأ˘مور˘لا ةر˘ت˘ف˘ل˘ل
تح˘ت ةرو˘م˘˘غ˘˘م راو˘˘صسأا أ˘˘يأ˘˘ق˘˘ب اذ˘˘كو ل˘˘ك˘˘صشلا ة˘˘ع˘˘بر˘˘مو
، توحنم رجحل عطقلا سضعبو ، رأخف أيأقبو ،ةبرتلا

د˘يد˘ج˘لا ير˘ثألا ع˘قو˘م˘لا نأا ة˘قر˘ف˘لا ة˘صسي˘˘ئر بصسحو
يت˘لا ة˘ب˘ق˘ح˘لا خ˘يرأ˘ت ة˘فر˘ع˘م د˘صصق ة˘صسارد˘ل˘ل ع˘صضخ˘ي
ةيلو نأا ىلإا ةرأصشإلا ردجت و، رأثآلا هذه أهيلإا دوعت
رئازجلا يف ةمأهلا ةيرثألا ندملا نم دعت ، ةملأق
ن˘م ،كلذ ي˘ف ل˘صضف˘لا ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صسلا أ˘ه˘ع˘قو˘˘م˘˘ل نأ˘˘كو
ة˘ير˘˘ثأاو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرأ˘˘ت ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ه˘˘ل سسو˘˘م˘˘ل˘˘م يدأ˘˘م ثار˘˘ت

سشوقنلأك نمزلا نم دوقع أهيلع تصضم يتلا ،ةقيرع
،تأتوحنمو ليثأمت ،ةروف˘ح˘م˘لا مأ˘ت˘خألاو تÓ˘م˘ع˘لاو
ىل˘ع مو˘˘صسرو ة˘˘ير˘˘ثأا ع˘˘قاو˘˘مو ي˘˘نأ˘˘ب˘˘م ىلإا ة˘˘فأ˘˘صضإلأ˘˘ب
ةيخيرأتلاو ةيرثألا ةدأملا هذهب دجوت أمك ،روخصصلا

خ˘يرأ˘تو أ˘˘هرار˘˘صسأا م˘˘ت˘˘ك˘˘ت تلازأ˘˘م ة˘˘مأ˘˘ه ع˘˘قاو˘˘م ةد˘˘ع
.أهعمتجم

نيدلازع.ل

سسرف نيع ةيرقب دجصسمل ةعصسوت ةيلمع ءأنثأا/ ةملأق

يبرع نيعب ةينامورلا ةرتفلل دوعت ةيرثأا عقاوم ىلع روثعلا

(71 ةلوجلا) ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا

ةيعمأجلا ةمأقإلأب ،ةيفأقثلا تأطأصشنلا ةحلصصم تمظن

ةيعمأجلا تأمدخلا ةيريدمل ةعبأتلا ثأنإا ريرصس0051
يصضأملا عوبصسألا ةيأهن ،ةن˘تأ˘ب ة˘يلو˘ب لأ˘ق˘عو˘ب ة˘ن˘تأ˘ب

دحلأب ةقلعتملا ،ةيوعوتلاو ةيفأقثلا تأطأصشنلا ديدع
ةينطولا ةلمحلل ةبأجتصسا كلذو ،زبخلا ةدأم ريذبت نم
ةرازو أه˘ت˘ق˘ل˘طا ي˘ت˘لا ز˘ب˘خ˘لا ر˘يذ˘ب˘ت ةر˘هأ˘ظ ة˘ح˘فأ˘ك˘م˘ل
ةبصسأنملأب تميقأا ثيح ،ةيرأجلا ةنصسلا علطم ةرأجتلا

تارصضأحمو تاودن ميظنت رارغ ىلع تأطأصشنلا ديدع
ي˘ف فد˘ه˘ت ة˘م˘ئاو ة˘يذ˘غ˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘صصت˘خ˘م ر˘ي˘˘طأأ˘˘ت ن˘˘م
نم ءاوصس ،زبخلا ةميق˘ب تأ˘ب˘لأ˘ط˘لا ة˘ي˘عو˘ت ىلا أ˘ه˘ل˘م˘ج˘م
وأا ،ريذبتلا مدع ىلع ثحلا لÓخ نم ينيدلا بنأجلا

ىصشأمتت ،ةيئاذغ ة˘فأ˘ق˘ث تأ˘ب˘لأ˘ط˘لا بأ˘صسكا ة˘ي˘حأ˘ن ن˘م
فر˘ط ن˘م ،ز˘ب˘خ˘لا ةدأ˘م لوأ˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لاو
ىلع تأيوطم عيزوت مت أمك اذه ،ةيذغتلا يف نيصصتخم
دحلا ىلإا ةيدأنملا تارأعصشلا فلتخم لمحت تأبلأطلا

تأ˘˘مأ˘˘قلا ل˘˘خاد أ˘˘صصو˘˘صصخ ،ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا ةدأ˘˘م ر˘˘يذ˘˘˘ب˘˘˘ت ن˘˘˘م
،يعأمجلا عبأطلا تاذ تأصسصسؤوملا نم أهريغو ةيعمأجلا
نأا ريغ ،زبخلا نم ةريبك تأيمك كÓهتصسا بلطتت يتلا

بأ˘ي˘غ ل˘ع˘ف˘ب ،ه˘كÓ˘ه˘ت˘صسا نود ،ىمر˘ي ه˘ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ءز˘ج
هذ˘ه ىل˘ع نو˘م˘ئأ˘ق˘لا ىع˘صسي أ˘م و˘هو ،ة˘يذ˘غ˘˘ت˘˘لا ة˘˘فأ˘˘ق˘˘ث
،تأبلأطلا سسوفن ي˘ف ه˘صسر˘غ ىلإا ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا

ىد˘˘ل ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك أ˘˘نأ˘˘صسح˘˘ت˘˘صسا هذ˘˘ه ةر˘˘هأ˘˘ظ˘˘ت˘˘لا تقل د˘˘˘قو
زبخلا ةدأم لمح سصأقنا يف نذخأا يتاوللا ،تأبلأطلا

ه˘ي˘مر م˘ت˘ي نأ˘ك ،ة˘مأ˘قلا م˘ع˘ط˘م ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تأ˘˘ي˘˘م˘˘ك˘˘ب
كلت لصضفب ،هلوأنت نود تأبلأطلل ةينكصسلا تأعمجملأب
ىلإا ة˘مأ˘قإÓ˘ل ي˘ب˘ط˘لا م˘قأ˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لا تارأ˘˘يز˘˘لا
تف˘ل˘م˘لاو ،عو˘صضو˘م˘لأ˘ب تأ˘˘ب˘˘لأ˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘تو م˘˘ع˘˘ط˘˘م˘˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت و˘ه ،هذ˘ه ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا ي˘ف هأ˘ب˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
عجرتصسملا زبخلا ةدأم ىلع دمتعت خبطلا يف ةقبأصسم
اريبك لأبقا هذه ةردأبملا تيقل ثيح ،ةيصسأصسأا ةدأمك
فلتخم ريصضحت يف ننفت يتاوللا تأبلأطلا فرط نم
،زبخلا ةدأم نم أقÓطنا ةيرصصعلاو ةيديلقتلا تأبجولا

زبخ ةدأمك هلوأنت رصصتقي ل ريخألا اذه نأا نيزربم
اديعب ،قأبطلا ديدع يف هلÓغتصسا نأكمإلأب لب طقف
تأيئأصصحلا مأمأا ،أصسبأي حبصصأا هنا درجمب ،هيمر نع

تقأف يتلا يمر˘م˘لا ز˘ب˘خ˘ل˘ل ةرأ˘ج˘ت˘لا ح˘لأ˘صصم˘ل ةر˘ي˘ب˘ك˘لا
،تأبصسأنم˘لا لÓ˘خ أ˘م˘ي˘صس ،أ˘ي˘مو˘ي ىمر˘ت ةز˘ب˘خ نو˘ي˘ل˘م˘لا

أطرفم اريذبت دهصشي يذلا ميركلا نأصضمر رهصش أهنمو
م˘ت أ˘م˘ك اذ˘ه ،ة˘مأ˘م˘ق˘لا ي˘ف ىمر˘ي ه˘ب˘ل˘غأا ز˘ب˘˘خ˘˘لا ةدأ˘˘م˘˘ل
ىلع ةمظنم˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘عأ˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م كار˘صشا

كلهتصسملا ةيأمح ،ةرأجتلا ةيريدم نع نيلثمم رارغ
كلهتصسملا دأصشرإاو ةيأمحل ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا اذ˘كو
جمار˘ب لÓ˘خ ن˘م ة˘مأ˘قإلا ة˘عاذإا جاو˘مأا ر˘ب˘ع ه˘ط˘ي˘ح˘مو
لكل ريذبتلا نم دحلا ةيمها لأصصيا أهنم دارملا ةفدأه
.يعمأجلا يحلا تأميقم

ح نأصشوصش

زبخلا ريذبت ةحفأكمل ةينطولا ةلمحلاو أنمازت

عجرتصسملا زبخلا ىلع ادامتعا خبطلا يف تابلاطلا نيب ةقباصسم
ةنتابب ثانإا ريرصس0051 ةيعماجلا ةماقإ’اب

فرط نم ةيدقن عطقو انوناق ةيمحم ةيصساحن ةينف فحت ةدع زجح
 سسارهأا قوصس ةي’و نمأا حلاصصم

ةميدق ةيصسأحن ةيعوأا زجح نم عوبصسألا ةيأهن سسارهأا قوصس نمأأب نمأثلا يرصضحلا نمأÓل ةطرصشلا رصصأنع زجح
ىلع ةوÓع أنونأق ةيمحم ريغصصلاو ريبكلا نيمجحلا نم ىرخأا ةيصسأحن ةيعوأاو ةينيتÓلا ةغللأب تارأبع أهيلع
ةطرصشلا ظفأحم ةيلولا نمأأب لأصصتلأب فلكمل˘ل ادأ˘ن˘ت˘صساو .ة˘ي˘خ˘يرأ˘ت تأ˘ي˘صصخ˘صشل ارو˘صص ل˘م˘ح˘ت ة˘يد˘ق˘ن ع˘ط˘ق
ةلود ىلإا يدودحلا طيرصشلا ربع بيرهت لحم تنأك يتلا رأثآلا هذه زجح ةيلمع نإأف يصسادرم ميرك دمحم
لثمألا لÓغتصسلأب هنأأب يصسادرم فأصضأاو .رمعلا نم سسمأخلا دقعلا يف سصخصش فيقوت نع أصضيأا ترفصسأا ةروأجم
ءأيحأا دحأا ىوتصسم ىلع هتمهادم تمت ثيح هيف هبتصشملا دصصرت مت نمألا حلأصصم ىلإا تدرو يتلا ةمولعملل
تارأبع أهيلع ةميدق ةيصسأحن ةيعوأا ىلع أهلخادب روثعلا مت هتبكرم سشيتفت دعبو سسارهأا قوصس ةنيدم طصسو
مجحلا ةريبك ةيدقن عطق ىلإا ةفأصضإا ريغصصلاو ريبكلا مجحلا نم ىرخأا ةيصسأحن ةيعوأاو ةينيتÓلا ةغللأب
عيمج لأمكتصسأبو .ةطرصشلا رقم ىلإا هليوحتو هيف هبتصشملا فيقوت متيل ةيخيرأت تأيصصخصشل اروصص لمحت
ىدل ةيروهمجلا ليكو مأمأا هبجومب مدق هيف هبتصشملا قح يف يئأصضق فلم زأجنإا مت ةينونأقلا تاءارجإلا

نع ةيئأصضقلا ةبأقرلا تحت هعصضو مت ثيح يروفلا لوثملا ةصسلج ىلع هرودب هلأحأا يذلا سسارها قوصس ةمكحم
سش.ا. ““أنونأق ةيمحم ةينف فحت ءأفخإاو عيب““ مرج

‘ذخأأ ام هللو ىطعأأ ام هلل‘
ي˘˘بأا ر˘˘˘ثآا ““9102 يف˘نأ˘ج13““ ة˘مر˘صصن˘م˘لا ة˘ن˘صسلا ن˘م مو˘ي˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف
يف فلخ ئجأفم دعوم يف هبر ءأقل هللا همحر (ةصشعوب لهأج)يلأغلا

رأيخألا نم كدنع هبصستحن مهللا ،موؤور نونح بأل أنينحو أغارف أنبولق
نم ةنصس رمت مويلا أهو ،هعئادو عيصضت ل يذلا تنأاو كتنأمأا كعدوتصسنو
أنكÓم لظيصسو أحور لحري ملو ادصسج لحر سسأنلا ىلغأل ءأفولاو قوصشلا
ة˘ي˘ن˘يد˘لا تأ˘ب˘صسأ˘ن˘م˘لا ل˘ك ي˘ف ر˘بأ˘ن˘م˘ل˘ل أ˘ك˘ل˘م تن˘ك ...اد˘بأاو أ˘م˘ئاد سسرأ˘˘ح˘˘لا

مل خيرأتلا مويلا أهو تاو˘مألاو ءاد˘ه˘صشلا ىل˘ع أ˘م˘حر˘ت˘م ار˘كذ˘ت˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لاو
““Óمع نصسحأا نم رجأا عيصضي ل هللا نإأف““ كاركذ مأيألا حمت ملو كصسني

رثوكلاو ه˘بأ˘ب نأ˘ير˘لا ل˘ع˘جا م˘ه˘ل˘لا ...نأ˘م˘يإلاو د˘ي˘حو˘ت˘لا ىل˘ع تمو تصشع
لو هدعب أنلصضت ل مهللا ،هباوث ىلعألا سسودرفلاو هبأيث قربتصسإلاو هبارصش

 ...أنديقف ىلع محرتو أنئأعد ىلع نمأاو أناركذ أارق نم لكل اركصشو هرجأا أنمرحت
ىصسيع لهأج نبلا: ةلئأعلا نع

Pc`````````ôi hJôM`````````º

 ةيئأصضقلا ةبأقرلا تحت نيرخآا11 عصضو أميف

سسارهأا قوصسب تقؤوملا سسبحلا رئازجلا ت’اصصتاب نينثا نيفظوم عاديإا
ةيتأيلمعلا ةيريدملأب نيفظوم عاديإأب ي˘صضأ˘م˘لا عو˘ب˘صسألا ة˘يأ˘ه˘ن سسار˘هأا قو˘صس ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضأ˘ق ر˘مأا

حلأصصمب ردصصم بصسح ةيئأصضقلا ةبأقرلا تحت نيرخآا11 عصضوو تقؤوملا سسبحلا ةيلولا تاذب رئازجلا تلأصصتل
دورو ىلع ءأنب هنإأف .يصسادرم ميرك دمحم ةطرصشلا ظفأحم يئلولا نمألأب لأصصتلأب فلكملا بصسحو. ةيلولا نمأا

دوجوب ديفت ةيلولا نمأأب ةيئأصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصملأب ةيلأملاو ةيدأصصتقلا ةقرفلا رصصأنعل تأمولعم
أهب ةصصأخ تلوصصو دوجو عم ةيريدملا تاذل يئلولا نزخملأب ةدوجوملا ةيصسأحنلا تÓبأكلا تأيمك يف سصقن
حلأصصم ءأصسؤور عم نيئطاوتملا نيفظوملا نم ةعومجم ةيوه ديدحت نم تنكم يتلا قيقحتلا تأيلمع ةرصشأبم تمت
يف ريوزتلأب يلأملا زجعلاو للخلا اذه نع رتصستلاو تأميظنتلاو نيناوقلا ةفلأخمب نوموقي““ ثيح ةيريدملا تاذب
عيمج لأمكتصسأبو. ميتنصس رأيلم2 لدأعت سصقنلا اذهل ةيلأملا ةميقلا نأأب يصسادرم ديصسلا فأصضأاو, ““ةيمصسر تاررحم
““تأبأصسحلا ذيفنت يف سشغلا““ مرج نع مهيف أهبتصشم أفظوم31 قح يف يئأصضق فلم زأجنإا مت ةينونأقلا تاءارجإلا

م˘ئار˘ج ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع»و ““ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ةءأ˘˘صسإا»و ““أ˘˘ه˘˘لأ˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو ة˘˘يرادإا ق˘˘ئأ˘˘ثو ي˘˘ف ر˘˘يوز˘˘ت˘˘لا»و
مهلأحأا يذلا سسارهأا قوصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مأمأا هبجومب اومدق ““ةيمومع لاومأا سسÓتخا»و ““دأصسفلا

ةبأقرلا تحت نيرخآا11 عصضو و تقؤوملا سسبحلا مهنم نينثا عاديإأب ارمأا ردصصأا يذلا قيقحتلا يصضأق ىلع هرودب
 .ةيئأصضقلا

سش.أا

0 ةبأنع دأحتا2 ةيدملا يبملوأا

ةيدملا يف فقوتي ““ةنوب““ راطق
ءأصسم قيرفلا أهل دأقنا يتلا ةرأصسخلا دعب كلذو ،ةيبأجيإلا هجئأتن ةصسلصس ىلع ظأفحلا نع ةبأنع دأحتا زجع
““ةنوب““ ـب هتعمج يتلا ةهجاوملا مصسح نم ريخألا اذه نكمت ثيح ،يلحملا يبملوألا مأمأا ةيدملا يف سسمأا موي
ةليكصشتلا ىلع نوكيصسو ،در نود نيفده ةجيتنبو هحلأصصل ،ةينأثلا ةفرتحملا ةطبارلا نم71 ةلوجلا بأصسحل
بردملا لأبصشأا أهيف فيصضتصسيصس يتلا ةمدأقلا ةهجاوملا يف ريكفتلاو أعيرصس ةيدملا ةارأبم ةحفصص يط ةيبأنعلا

ةمدقملا وحن فحزلا ةلصصاومو دازلا لمأك دصصح ةلوأحم لجأا نم كلذو ،ءأعبرألا لمأا فيصضلا ةصساوم لأمك
سش.م.ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا ىلإا دوعصصلا ةريصشأأت كأكتفاو

 ”كيرتاه“ لجسي ةمحر نب
يتيس لاه ـب ةحاطقل دروفتنيرب دوقيو

مأمأا فده لبأقم ةيصسأمخب زوفلل هدأقو دروفتنيرب هقيرف عم هقلأأت ، يرئازجلا يلودلا  ةمحر نب ديعصس لصصاو
عقو ثيح ،تبصسلا سسمأا ةيزيلجنإلا ىلوألا ةجردلا يرود  يف03 ةلوجلا تأصسفأنم نمصض ،يتيصس لأه هفيصضم
لÓخ لوألا هفده ةمحر نب ىدهأاو  ،يلاوتلا ىلع58و21،36 قئأقدلا يف هفادهأا تءأجو ةيثÓث ةمحر نب
.فادهأا ةينأمث ىلإا ““كيرتأهلا““ اذه لصضفب هديصصر عفر ةمحر نب نأا ىلإا رأصشي ،هدلاو ىركذل سسمأا ءأقل

ر.ع



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 

 

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

