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ةدـــئافل ةــماه تارارــقةعاسس رخآا
لــبق «جاسسنوأا» يديفتسسم
يراجلا ليرفأا رهسش ةياهن
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تاعسسوتلا ةلازإاو نيكسشك ميدهت
ةروــثلا ةــحاسسب ةسصخرملا ريغ

6 صص علاط

ةينوناقلا ةدملا ءاضقنا دعب اهتاديدهت ذفنت ةبانع ةيدلب حلاصم

ةديلبلا نع لماسشلا يحسصلا رجحلا عفر
تاـــيلو9 يف هـــليدعتو

ناسضمر رهسش لÓخ يحسصلا رجحلا تاءارجإا مارتحل نينطاوملا وعدت ةيندملا ةيامحلا ^

 ةــــلاح73 ىلإا لــــجيجب اــــنوروك سسوريفب تاــــباسصإلا ددــــع عاــــفترإا ^

يدافتلو نئابزلا ريباوطو ماحدز’ا ببسسب
ةبانعب انوروك ءابو ىودع راسشتنا

 ةرـــئادلا سســـيئر
ةيمومعلا ةوقلا رخسسي

عـــيب تÓحم قـــلغل
ةـــيلزنملا يناوألا

 مهعاسضوأا علطتسست ““ةعاسس رخآا““
مهتاناعم ىلع فقتو

مسسقت ةينقتلا ةلاطبلا
ةيرئازجلا ةيلاجلا رهظ

تاراـــــــــــمإلا يف
4 صص علاط

4-3-2 صص علاط

ليسصافتلا لماك حسضوت ةباقنلا

ةيسضقل لولحلا داجيإا
ةيئانثتسسإلا ةلطعلا

راجحلا راديسس بكرم لامعل

6 صص علاط

3 صص علاط

 ضضعبلل ةيباختنا ةيسسايسس ةعفنم ىلإا تلوحت ةحنملا

 ببسسب تاجاجتحا
ةلاقتسساو نويلملا ةحنم

ةلسشنخ ريم بئان
4 صص علاط
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ع˘فر ن˘ع ى˘˘لوألأ ةرأزو˘˘لأ تن˘˘ل˘˘عأأ
نع لماسشلأ يحسصلأ رجحلأ ريبأدت
رهسش لولح ةبسسانمب .ةديلبلأ ةيلو
ءأر˘˘جإلأ أذ˘˘ه سضيو˘˘ع˘˘تو نا˘˘˘سضمر
أأدبي يذلأ يئزجلأ يحسصلأ رجحلاب
ةياغ ىلإأ لأوز ةيناثلأ ةعاسسلأ نم
ليدعت متو.احابسص ةعباسسلأ ةعاسسلأ

9 ي˘ف ي˘ح˘سصلأ ر˘ج˘ح˘لأ تي˘قأو˘م
ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘هو تا˘يلو
،فيطسسو ،ةيدمـلأو ىلفدلأ نيعو
،ةزا˘ب˘˘ي˘˘تو ،وزو يز˘˘ي˘˘تو ،نأر˘˘هوو
نم أأدبيسس ثيح,ناسسملتو ةياجبو
ى˘˘لإأ أءا˘˘سسم ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لأ ة˘˘˘عا˘˘˘سسلأ

.ا˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘سص ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘سسلأ ة˘˘˘عا˘˘˘˘سسلأ

ءاقبإلأ ىلوألأ ةرأزولأ تررق امك

ىلع ةقبطمـلأ رجحلأ تيقأوم ىلع

ة˘عا˘سسلأ ن˘م دÓ˘ب˘لأ تا˘يلو ي˘قا˘˘ب

ة˘˘عا˘˘˘سسلأ ى˘˘˘لإأ ءا˘˘˘سسم ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘سسلأ

حلاسصم تدكأأو.احا˘ب˘سص  ة˘ع˘با˘سسلأ

ءأر˘˘˘جإلأ أذ˘˘˘ه نأأ ى˘˘˘لوألأ ةرأزو˘˘˘لأ

ةيملعلأ ةنجللأ عم رواسشتلأ دعب ءاج

ءابو روطت لوح ةيحسصلأ ةطلسسلأو

رأرق˘ت˘سسأ زر˘بأأ يذ˘لأ،91 دي˘فو˘ك

ريزولأ رداب ثيح ،يحسصلأ عسضولأ

سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فأو˘˘˘˘م د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،لوألأ

ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لأ ى˘لإأ ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لأ

فيفخت نمسضتي يذي˘ف˘ن˘ت مو˘سسر˘م

ينطولأ بأرتلأ ربع رجحلأ تيقأوم
ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف مو˘˘ي لوأأ ن˘˘˘م ءأد˘˘˘ت˘˘˘بأ

˘˘˘مو˘˘˘ي فدا˘˘˘˘سص يذ˘˘˘˘لأو نا˘˘˘˘سضمر
ى˘لوألأ ةرأزو˘لأ تد˘كأأ ا˘˘م˘˘ك.سسمأأ
ررقت ذختملأ ءأرجلأ نأأ اهنايب يف
أو˘ل˘ح˘ت ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ م˘˘عد˘˘ل
قحتسسي أدوهجم أولذ˘بو ة˘ظ˘ق˘ي˘لا˘ب
ل˘كب ،م˘هد˘ي˘ق˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ءا˘˘ن˘˘ث˘˘لأ

ريبأدتب ،ايعامجو ايدرف ،ةيلوؤوسسم
تاطلسسلأ ا˘ه˘تذ˘خ˘تأ ي˘ت˘لأ ة˘يا˘قو˘لأ
ّد˘ح ى˘لإأ ح˘م˘سس ا˘م˘م ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
نم دحلأو ءابو˘لأ ءأو˘ت˘حا˘ب ة˘عا˘سسلأ
ةرأزو˘˘لأ تف˘˘سسأا˘˘ت ا˘˘م˘˘ك.هرا˘˘سشت˘˘˘نأ
مدع تايكولسس سضعب ىلع ىلوألأ
عسضوي نأأ نيعتي يتلأ طابسضنلأ

اهرأرمتسسأ نأأ نم اقÓطنأ ،دح اهل
ىود˘ع˘لأ تلا˘م˘ت˘حأ ن˘م د˘يز˘˘ي د˘˘ق
تأءافسشتسسلأ ددع يلاتلاب روطتيف
دق امم ،ر˘ي˘ط˘خ ل˘كسشب تا˘ي˘فو˘لأو
ىلإأ ةيمو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلا˘ب يدؤو˘ي
تأءأر˘جإلأ هذ˘ه ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لأ ةدا˘˘عإأ
نمأاب قلع˘ت˘ي ر˘مألأ نأل ؛ة˘ف˘ف˘خ˘مـلأ
ددجتل .اهرسسأاب دÓبلأو نينطأومـلأ
ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘˘تأءأد˘˘˘ن  ى˘˘˘لوألأ ةرأزو˘˘˘لأ
يف ءاقبلأ ىلإأ مهوعدتو نينطأومـلأ
ي˘ف ة˘مأر˘سصب رأر˘م˘ت˘سسلأو ة˘ظ˘ق˘˘ي
ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإل لا˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ملأ

يتلأ ةيامحلأو يعامتجلأ دعابتلأو
أذه فحز فقول ّلح بسسنأأ لظت
.لتاقلأ ءابولأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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«91ديفوك» دجتسسملا انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا ةلاح021 ليجسست نع سسمأا تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تنلعأا
ىلإا تايفولل يلامجإلا ددعلا عفتريل ،رئازجلا يف انوروك سسوريفب ةديدج ةافو تلاح8 ليجسست مت امك7213. ىلإا يلامجإلا ددعلا عفتريل

 .ةيلو83 ربع ةعزوم ةافو514

جورخلا مدعو تويبلا يف ءاقبلا لÓخ نم
ىوسصقلا ةرورسضلل لإا

وعدت ةيندملا ةيامحلا
تاءارجإا مارتحل نينطاوملا

ناضضمر رهضش للخ يحضصلا رجحلا
ةرورسض ىلع ،اهل نايب يف ،ةيندملأ ةيامحلأ تدسشان
ناسضمر رهسش لÓخ يلزنملأ يحسصلأ رجحلأ مأرتحأ
مهتويب يف ثوكملأ ىلإأ نينطأوملأ ةيعأد ،ليسضفلأ

ةاعأرم عم روسصقلأ ةرورسضلل لأ اهنم جورخلأ مدعو
سسوريف راسشتنأ نم يقت يتلأ ةيزأرتحلأ تأءأرجلأ

ةيامحلل ةماعلأ ةيريدملأ ،تحسضوأأو.هعسسوتو انوروك
ةيحسصلأ ةمزلأ لظ يف نينطأوملأ ىلع هنأ ،ةيندملأ
ءابو ببسسب ءأوسس دح ىلع ملاعلأو رئأزجلأ اهب رمت يتلأ

رهسش لÓخ يلزنملأ رجحلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لأ ،ا˘نورو˘ك
تعد أذأ لأ تويبلأ نم جورخلأ مدعو ميركلأ ناسضمر
ايرود نيديلأ لسسغب ةفاظنلأ طورسش مأرتحأ عم ةجاحلأ
ةفاسسم كرتو يعامتجلأ دعابتلأ مأرتحأ نايسسن نود
ةسصاخ سصاخسشألأ نيب دحأو رتم يف ةلثمتملأ نامألأ
,ةيمويلأ تايجاحلأ ءانتقأ دنعو ةيراجتلأ تÓحملأ مامأأ
و.نيسصخسش نم رثكأل تاعمجتلأ يدافت ىلإأ ةفاسضإلاب
ةرور˘سض ى˘لأ ،ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم ترا˘˘سشأأ
ةيرورملأ ة˘مÓ˘سسلأو رور˘م˘لأ نو˘نا˘ق د˘عأو˘ق˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لأ
،ةريطخ˘لأ تأزوا˘ج˘ت˘لأ و ة˘طر˘ف˘م˘لأ ة˘عر˘سسلأ يدا˘ف˘ت˘ب
فاك طسسق ذخأأ ىلأ ةفاسضإلاب ،نامألأ ةفاسسم مأرتحأ

مدع و سساعنلأ وأأ بعتلاب سساسسحإلأ دنع ةحأرلأ نم
ةرتفلأ يف هنأ ،تحسضوأأو.ةقايسسلأ ةلسصأومب ةفزاجملأ
ةيرورملأ ثدأوحلأ نم لئاه ددعل ليجسست مت ةريخلأ

هيلعو ،اياحسضلأ نم أربتعم أددع تفلخ نيأ ،ةيلزنملأو
ىلأ نينطأوملأ ةيندملأ ةيامحلل ةماعلأ ةيريدملأ وعدت
فلتخم يداف˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘مألأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأو ح˘ئا˘سصن˘لأ  عا˘ب˘تأ
رهسشلأ لÓخ ،ةريطخلأ ةقايسسلأ رأرغ ىلع ثدأوحلأ
ر˘ج˘ح˘لأ ة˘يأد˘ب ل˘ي˘ب˘ق تا˘ظ˘˘ح˘˘ل ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ل˘˘ي˘˘سضف˘˘لأ
ريبأدتلأ مأرتحأ ىلأ ،ةئيهلأ سسفن ،تعد امك.يلزنملأ
لامعتسساب ةسصاخلأ ةيلز˘ن˘م˘لأ ثدأو˘ح˘لأ ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ

ةيلمعب مايقلل ةريطخ دأوم وأأ فيظنتلأ دأوم فلتخم
عم ،قورحو تاممسستل سضر˘ع˘ت˘لأ يدا˘ف˘ت˘ل ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ

لافطألأ لوانتم ي˘ف ا˘ه˘كر˘ت مد˘ع و ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت ةا˘عأر˘م
مهسضرعي ام اهداجيإأ روف اهلوانت نع نوكفني ل نيذلأ
ىلأ نايحألأ سضعب يف يدؤوي ممسستو ةيلخأد قورحل
.توملأ
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تادوهجم لدبت ةحسصلا ةرازو نأا دكأا
ءابولا ءاوتحإل ةرابج

ةيملاعلا ةحضصلا ةمظنم لثمم
اهتذختا يتلا تاءارجإلاب ديضشي

انوروك ةهجاومل رئازجلا
Óب» رئأزجلاب ةيملاعلأ ة˘ح˘سصلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م ل˘ث˘م˘م ى˘ن˘ثأأ
رئأزجلأ اهتذختأ يتلأ تأءأرجإلاب «نوسسيغن أوسسنأرف
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف ءا˘˘بو را˘˘سشت˘˘نأ ءأو˘˘ت˘˘حأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
هيلأ ءاج امبسسح ،تايوتسسملأ عيمج ىلع دجتسسملأ
و نا˘كسسلأ و ة˘˘ح˘˘سصلأ ةرأزو˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف لوألأ سسمأأ
لثمم˘ل ةدا˘سشلأ هذ˘ه تءا˘جو.تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ حÓ˘سصأ

هب هسصخ يذلأ ءاقللأ لÓخ ةيملاعلأ ةحسصلأ ةمظنم
،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ حÓ˘سصأ و نا˘كسسلأ و ة˘ح˘سصلأ ر˘يزو
قرطتلأ لجأأ نم ديزوب نب نامحرلأ دبع روسسيفوربلأ

91-ديفوك دجتسسملأ انوروك سسوريف ءابو ةيعسضول
مي˘ظ˘ن˘ت و ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘ي˘ع˘سضو˘لأ ا˘م˘ي˘سسل ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف
تأءأرجإلاب «نوسسيغن» هون امك.ةماع ةفسصب هتحفاكم
ةيرئأزجلأ ة˘مو˘كح˘لأو ة˘ح˘سصلأ ةرأزو ا˘ه˘تذ˘خ˘تأ ي˘ت˘لأ

،هتهج ن˘م.تا˘يو˘ت˘سسم˘لأ ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ءا˘بو˘لأ ءأو˘ت˘حل
ةيعسضولأ  ديزوب نب نامحرلأ دبع روسسيفوربلأ سضرع
ةيجيتأرتسسأ و رئأزجلأ يف سسوريفلاب ةقلعتملأ ةيئابولأ
اههجأوت يتلأ تابوعسصلأ ىلأ ةفاسضأ ةدمتعملأ درلأ
ىلع قافتلأ مت ةيرث تاثداحم بقعو.اينأديم رئأزجلأ
نيب مئأدلأ و رمتسسملأ رواسشتلأ و لدابتلأ راطأ زيزعت
ةمظنم ةيلثمم و لاجملأ أذه يف نييرئأزجلأ ءأربخلأ
ءابو روطت ةعباتم ةيغب رئأزجلأ يف ةيملاعلأ ةحسصلأ

تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لأ سسا˘سسأ ى˘ل˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘˘ف «91-ديفوك»
و ي˘م˘ي˘ل˘قلأ و ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘سسم˘لأ ى˘ل˘ع ةر˘فو˘ت˘˘م˘˘لأ
.يملاعلأ
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ءافسش ةلاح35 ليجسست مت و أذه
ي˘لا˘م˘جلأ دد˘ع˘لأ ع˘ف˘تر˘ي˘ل ةد˘يد˘˘ج
ىو˘ت˘سسم˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘ف˘سشلأ تلا˘ح˘ل
يف ةح˘ئا˘ج˘لأ ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ي˘ن˘طو˘لأ

نيح يف ءافسش ةلاح8041 رئأزجلأ
جÓ˘˘ع˘˘لأ لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل ع˘˘˘سضخ˘˘˘ي

نم.ةلاح3345 ن˘ي˘كورو˘ل˘كلا˘ب
،ةدي˘ل˘ب˘لأ ة˘يلو ي˘لأو ن˘ل˘عأأ ه˘ت˘ه˘ج

ه˘نأأ ة˘ع˘م˘ج˘لأ سسمأأ ر˘سصيو˘ن لا˘م˘˘ك

ةطسشنألأ ثعب˘ب سصي˘خر˘ت˘لأ م˘ت˘ي˘سس

ل˘كسشب ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لأ و ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلأ

ي˘˘ف ،ر˘˘سصيو˘˘˘ن لا˘˘˘قو.ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت

ءأر˘جإلأ نأأ ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘˘ير˘˘سصت

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ رأر˘˘ق ع˘˘فر بق˘˘ع ي˘˘˘تأا˘˘˘ي

رهسش رمتسسأ يذلأ لماسشلأ يحسصلأ

-ديفوك» سسوريف يسشفت نم دحلل

ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘سضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت و «91

ررقت هنأأ ي˘لأو˘لأ فا˘سضأأو.ي˘ئز˘ج˘لأ
لماسشلأ يحسصلأ رجحلأ عفر بقع
ثع˘ب˘ب سصي˘خر˘ت˘˘لأ ة˘˘يلو˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأو ة˘ي˘عا˘ن˘سصلأ ة˘ط˘˘سشنألأ
يف يلأولأ راسشأأو.يجيردت لكسشب
ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ نأأ ه˘تأذ قا˘ي˘سسلأ
سصيخأرتلأ حنمب ةفلكملأ ةعسسوملأ

بجأولأ طورسشلأ نم ةلمج تددح
نيلماعت˘م˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ب مأز˘ت˘للأ
يعانسصلأ لاجملأ ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لأ

ةلماعلأ ديلأ قرف نم ليلقتلأ اهمهأأ
تأءأرجإأ قيبطت ىلع سصرحلأ عم
ةفا˘سسم مأر˘ت˘حأ لÓ˘خ ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ
نا˘م˘سض أذ˘كو لا˘م˘ع˘لأ ن˘ي˘ب نا˘مألأ
لقنلأ تÓ˘فا˘ح ق˘ير˘ط ن˘ع م˘ه˘ل˘ق˘ن
رأرقلأ نأ يلأولأ حسضوأأو.يعامجلأ
ع˘ئا˘سضب˘لأ ل˘ق˘ن ة˘كب˘سش ل˘˘م˘˘سشي˘˘سس
ةداعإل ةيرورسضلأ ةيلوألأ دأوملأو
ل˘كسشب ي˘عا˘ن˘سصلأ طا˘سشن˘˘لأ ثع˘˘ب
.يجيردت

ةديدج ءافسش ةلاح35 ليجسست

سسوريفب ةديدج ةباضصإا021 و تايفو8
رـــئازجلا يــف اــنوروك

يعامتجإلا دعابتلاو ةفاظنلا تاءارجإل لاثتمإلا ةرورسض ىلع ددسشت ةموكحلا

تايلولا9 يف هليدعتو ةديلبلا ةيلو نع لماضشلا يحضصلا رجحلا عفر
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يديسس ةمكحم قط˘ن˘ت نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ي

مكحلاب ،لبقملأ ءاعبرألأ ،دمحمأ

ةباينلأ هتبلط يذلأ فانئتسسلأ يف

ماعلأ ني˘مألأ ة˘ي˘سضق ي˘ف ،ة˘ما˘ع˘لأ

،يعيمج دمحم «نÓفألأ» بزحل

نم هتدافتسسأ رأرق يف نعط ثيح
يماحم لاقو .ىوعدلأ هجو ءافتنأ
ريرحتلأ ةهبج بزحل ماعلأ نيمألأ
ي˘˘ف ،ما˘˘ط˘˘ي˘˘ب بي˘˘ج˘˘ن ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ة˘˘سسل˘˘ج نإأ ، ي˘˘مÓ˘˘˘عأ ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
يسضاقلأ ةمكحملأ رأرق فانئتسسأ
دمحم دسض ىوعدلأ هجو ءافتناب

،ةماعلأ ةباينلأ نعط دعب ،يعيمج
يسضاملأ ءاعبرألأ رهظ ترج دق
نأأ ىلع ،دمحمأ يديسس ةمكحمب
عو˘ب˘سسألأ م˘كح˘لا˘ب ق˘ط˘˘ن˘˘لأ م˘˘ت˘˘ي
د˘م˘ح˘م بئا˘ن˘لأ ق˘حÓ˘يو.ل˘ب˘ق˘م˘لأ

ةهب˘ج بز˘ح ما˘ع ن˘ي˘مأأ ،ي˘ع˘ي˘م˘ج
ةكراسشملأ مهتب ،ينطولأ ريرحتلأ

ة˘ي˘م˘سسر تأد˘ن˘˘ت˘˘سسم فÓ˘˘تإأ ي˘˘ف
بنا˘ج ى˘لإأ ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق تا˘˘ف˘˘ل˘˘مو
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب بسسلأو د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لأ
نم ةدرأولأ ةلسسأرملأ قفو ،فتاهلأ

سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ لد˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ةرأزو
ةناسصحلأ عفرل ينطولأ يبعسشلأ
.هنع ةيناملربلأ

ىوعدلا هجو ءافتنا رارق نم دافتسسا امدعب

مداقلا ءاعبرألا موي يعيمج دمحم نلفألل ماعلا نيمألا ةيضضق يف قطنلا
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عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ أذ˘˘ه نأأ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ح˘˘صضوأأو

ي˘˘˘˘˘˘˘عور˘˘˘˘˘˘˘صشم ة˘˘˘˘˘˘˘صسأردـل سصصصخ

عاطق ناصصخي نييذيف˘ن˘ت ن˘ي˘مو˘صسر˘م

ة˘ي˘ل˘ح˘مـلأ تا˘عا˘م˘˘ج˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ

عورصشم ةصسأرد و ةينأرمعلأ ةئيهتلأو

ةحصصلأ عاطق سصخي يذيفنت موصسرم

.تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ حÓ˘˘صصإأو نا˘˘كصسلأو

نيموصسرمـلأ نيذه اعورصشم فدهيو

ةداملل اقيبطت أذختأ نيذللأ ،نييذيفنتلأ

ديدحت ىلإأ ،ةيدلبلأ نوناق نم631

قاطنلأ أذكو ةيدلبلأ تايبودنملأ ددع

،ليدقو ريجلأ ريب يتيدل˘ب˘ل ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ

نايبلأ هيلإأ راصشأأ املثم نأرهو ةيلوب

رفوتتصس ،سضرغلأ أذهل و هنأاب دافأأ يذلأ

5 سسمخ ىلع ريجلأ ريب ةيدلب نم لك

3 ىلع ليدق ةيدلبو ،ةيدلب تايبودنم

نأأ ركذلاب ريدجو .»ةيد˘ل˘ب تا˘ي˘بود˘ن˘م

تايدلبلل ررقمـلأ يرأدإلأ ميظنتلأ أذه

ةيفأرغميد ةفاثكب زيمتت يتلأ ىربكلأ

ير˘صضحو ي˘فأر˘غ˘ج ن˘يو˘كتو ة˘ي˘لا˘˘ع

لف˘كت˘ب ح˘م˘صسي نأأ ه˘نأا˘صش ن˘م» ،سصا˘خ

،ماعلأ قفرمـلأ نأونعب اهماهمب لصضفأأ

تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘مـل ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘ب ة˘با˘ج˘ت˘˘صسلأو

تع˘م˘ت˘صسأ ا˘م˘ك.ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ

ر˘يزو ه˘مد˘ق سضر˘˘ع ى˘˘لإأ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ

حÓ˘˘˘˘˘صصإأو نا˘˘˘˘˘˘كصسلأو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصلأ

عورصشم ميدقتب قلعتي تايفصشتصسمـلأ

ري˘بأد˘ت˘لأ ن˘م˘صضت˘ي يذ˘ي˘ف˘ن˘ت مو˘صسر˘م

قوصسلأ نيومت ليهصستل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلأ

ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘صصلأ دأو˘˘مـلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ

تأزيهج˘تو ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تا˘مز˘ل˘ت˘صسمـلأو

سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘با˘ج˘مـل ف˘صشكلأ

موصسرمـلأ عورصشم حر˘ت˘ق˘يو .ا˘نورو˘ك
ةليفكلأ ريبأدتلأ نم ةل˘م˘ج يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ
ن˘يو˘م˘ت ة˘كر˘م˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘صسي˘ت˘˘ب
˘مزأو˘ل˘لأو دأو˘مـلا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ قو˘˘صسلأ

نم ةياقولل ةيرورصضلأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأو
نع Ó˘صضف .ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘ئا˘ج
، نهأرلأ يحصصلأ فرظلل أرظنو كلذ
م˘ت˘ي˘صس ه˘نأأ ى˘لإأ ه˘˘تأذ رد˘˘صصم˘˘لأ را˘˘صشأأ
نييداصصتقلأ نيلماعت˘م˘ل˘ل سصي˘خر˘ت˘لأ
ة˘يدر˘ف˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ل˘ئا˘صسو دأر˘ي˘ت˘صسا˘ب

لثم طق˘ف ة˘صصا˘خ˘لأ م˘ه˘تلا˘م˘ع˘ت˘صسل
مزأوللأو دأومـلأ أذكو ،ةيقأولأ ةعنقألأ
امك .لمعلأ نكامأأ ريهطتل ةيرورصضلأ
ىلإأ ،كلذ بقع ،ة˘مو˘كح˘لأ تع˘م˘ت˘صسأ

لو˘ح ةرا˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو ه˘˘مد˘˘ق سضر˘˘ع
ةعباتمب ةصصاخلأ ةيمقر˘لأ ة˘مو˘ظ˘ن˘مـلأ
دأو˘مـلا˘˘ب قو˘˘صسلأ ر˘˘ي˘˘طأا˘˘تو ن˘˘يو˘˘م˘˘ت
ةي˘ح˘صصلأ ة˘مزألأ ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘صسا˘صسألأ

ما˘ظ˘ن˘ب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘ي ثي˘ح ،ة˘ي˘لا˘ح˘لأ
ةعباتم ىلإأ فدهي ي˘م˘قر ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م
دأو˘مـلا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ قو˘˘صسلأ ن˘˘يو˘˘م˘˘ت
ابصسحت ة˘ي˘صسا˘صسأأ د˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ
هذه نمأزتي يذلأ ناصضمر رهصش لولحل
ا˘م˘˘ك.ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ ة˘˘مزألأ ع˘˘م ة˘˘ن˘˘صسلأ
همدق سضرع ىلإأ ةموكحلأ تعمتصسأ

ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘صصلأ تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘مـلأ ر˘˘˘˘يزو
دا˘صصت˘قأو ة˘˘ئ˘˘صشا˘˘ن˘˘لأ تا˘˘صسصسؤو˘˘مـلأو
معد زاهج ثعب ةداعإأ لوح ،ةفرعملأ
ج˘ما˘نر˘ب لÓ˘خ ن˘م با˘ب˘صشلأ ل˘ي˘غ˘صشت
ىلع لوصصحلأ ىلإأ يمأرلأ «تراتصسر»
ع˘يرا˘صشمـلأ ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘ل ل˘˘صضفأأ ة˘˘يؤور
م˘عد ج˘ما˘نر˘ب ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘˘م˘˘عد˘˘مـلأ
نم كلذ و.روكذملأ بابصشلأ ليغصشت

،زا˘ه˘ج˘˘ل˘˘ل مرا˘˘صص سصي˘˘خ˘˘صشت لÓ˘˘خ
ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ،أذ˘كو ه˘ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘صسمـلأو
.ةلجصسمـلأ
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نيرمثتصسمل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ دا˘ح˘تلأ ن˘ل˘عأأ
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ما˘ه تأرأر˘˘ق ن˘˘ع با˘˘ب˘˘صشلأ
ةياهن ل˘ب˘ق ة˘صصا˘خ لوا˘ق˘م˘لأ با˘ب˘صشلأ
ربع سسمأأ افصشاك ،يراجلأ ليرفأأ رهصش

نع كوبصسيافلأ ىلع ةيمصسرلأ هتحفصص
ةلاكو˘لأ ما˘ظ˘ن˘ل يرذ˘ج ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةدا˘عإأ
جاصسنوأأ بابصشلأ ليغصشت معدل ةينطولأ
ةد˘يد˘ج تأرأر˘ق رود˘˘صص لÓ˘˘خ ن˘˘م ،
ريزولأ ناكو .ةليلق مايأأ دعب ةرظتنم
عامتجأ يفو دأرج زيزعلأ دبع لولأ
سضرع ىلأ عمتصسأ  ريخألأ ةموكحلأ

ةريغصصلأ تاصسصسؤوملأ ريزو لبق نم
ةئصشانلأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأو ة˘ط˘صسو˘ت˘م˘لأو
معد زاهج ثعب لوح ةفرعملأ داصصتقإأو
جمانرب قيرط نع بابصشلأ ليغصشتو
لوصصحل فدهي يدلأو  «تراتصسر»
عيراصشملأ ةيعصضول لصضفأأ ةيؤور ىلع
م˘عد ج˘ما˘نر˘ب ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘م˘˘عد˘˘م˘˘لأ

لÓ˘خ ن˘م جا˘صسنوأأ با˘ب˘صشلأ ل˘ي˘غ˘˘صشت

زا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل مرا˘˘˘˘صص سصي˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘صشت

ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ أذ˘كو ه˘ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لأو

ة˘ي˘صسي˘ئر˘لأ ه˘فأد˘هأأ ن˘˘مو ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لأ

و ة˘ل˘ج˘صسم˘لأ تلÓ˘ت˘خإلأ ح˘ي˘˘ح˘˘صصت

ةريغصصلأ تاصسصسؤوملأ عيجصشتو ميعدت

معد زاهج هاجت اهتامأزتلاب تفوأأ يتلأ

كونبلأ وحنو جاصسنوأأ بابصشلأ ليغصشت

نع نيفقوتملأ نيقرملأ ثعب ةداعإأو ،

ي˘ن˘˘طو˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تإلأ نا˘˘كو  .طا˘˘صشن˘˘لأ

نم ةلمج مدق بابصشلأ نيرمثتصسملل

ءاكرصشلأ يقابل ةعوفرملأ تاحرتقملأ

نا˘م˘صضلأ ق˘يدا˘ن˘˘صص مأز˘˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘م

ةيئانثتصسإأ دونبل اهفي˘كت˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

و ةر˘ي˘˘غ˘˘صصلأ تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل

، ي˘لا˘م ما˘ظ˘ن سسي˘صسأا˘ت ي˘˘ف  عأر˘˘صسإلأ

ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل م˘˘˘ئأد ، ي˘˘˘ئا˘˘˘قو ، ي˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ج

ةلاكو ليوحتو ةرغصصملأ تاصسصسؤوملل

حمصسي ام ديدجلأ اهماظن ىلإأ جاصسنوأأ

تافلخم نم سصلختلأ تأءأرجإأ ليعفتب

سسيصسأات يف عأرصسإلأو  ةقباصسلأ اهماغلأأ

عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘قر تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ةد˘˘˘عا˘˘˘ق

عراصصت يتلأ ةرغ˘صصم˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ

اهتي˘لا˘ع˘ف ن˘م م˘غر˘لا˘ب سشما˘ه˘لأ ى˘ل˘ع

يرأزو عاطق لك مأزلإأو ةيداصصتقإلأ

ن˘˘˘يو˘˘˘كتو ط˘˘˘ي˘˘˘˘صشن˘˘˘˘ت ، ءا˘˘˘˘صصحإا˘˘˘˘ب

ةد˘ئا˘ف˘ل ءا˘ب˘عأأ ط˘ط˘خ˘م سصي˘˘صصخ˘˘تو

يف ةطصشانلأ ةر˘غ˘صصم˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ

داحتلأ دك نأأ ردجيو .اينطو هعاطق

با˘ب˘صشلأ ن˘ير˘م˘ث˘ت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

يحصصلأ رجحلأ تأءأرجإأ سصوصصخبو

91 ديفوك انوروك ءابو نم ةياقولل

ع˘صضو˘لأ م˘قا˘ف˘ت ن˘م دأز ءا˘بو˘لأ نأأ د˘˘مأأ

ةيب˘لا˘غ˘ل˘ل يدا˘صصت˘قلأ و ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

هذه نمصض لامعلأو تÓئاعلل ىمظعلأ

نم ة˘م˘عد˘م˘لأ ةر˘غ˘صصم˘لأ تا˘صسصسؤو˘م

ي˘ف تل˘خد ي˘˘ت˘˘لأ و «جا˘˘صسنوأأ» فر˘˘ط

ئجافم فيقوت تزرفأأ ةيرابجإأ ةلاطب

تÓحملل مات قلغ عم لمعلأ تاصشرول

اقيبطت ، لقنتلأ و لقنلأ رصضحب قوفرم

ر˘ي˘غ˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جلأ ة˘ل˘صسل˘صسل

لاق ، أذه لك ءوصض ىلعو . ةيدايتعلأ

˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأÓ˘ل بو˘صسن˘م ق˘با˘صس نا˘ي˘ب

سسمل دق هنإأ » حÓف رونلأ دبع «داحتإÓل

و يداصصتقإأ  رايهنإأ  ىلع  فقو و

ىد˘ل ة˘صصا˘خ  ، ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ

«بابصشلأ ليغصشت معد نم نيديفتصسملأ

نويد ءابعأأ مهقحÓت نيذلأ » جاصسنوأأ

ىلع جاصسنوأأ ةلا˘كو و كن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث

يذ نم رثكأأ ةيرزم دج ةلاحلأ نأأ رابتعإأ
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عيراسشم ةسساردل ضصسصخ ،دعب نع رسضاحتلا ةينقتب ، ةموكحلل اعامتجا ضسيمخلا ضسمأا لوأا دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ضسأارت
ةيسساسسألا داوملاب قوسسلا نيومت ةعباتم لوح ةراجتلا ريزول ضضرع ميدقت و ةحسصلا و ةيلخادلا يعاطق ضصخت ةيذيفنت ميسسارم

 . لوألا ريزولا حلاسصمل نايب بسسح  انوروك ةحئاج لظ يف ليسضفلا رهسشلا لÓخ

«تراتسسر» جمانرب لÓخ نم بابسشلا ليغسشت معد زاهج ثعب ةداعإا ىلإا ةفاسضإلاب

داريتسسإاب نييداسصتقإلا نيلماعتملل ضصيخرتلا
ةسصاخلا مهتلامعتسسل ةيدرفلا ةيامحلا لئاسسو

بايغ ضضيوعتو نينطاوملا نيب يعولا رسشن دسصق
ةعامجلا تاولسص

 ضسوردو ةيسضارتفإا ربانم
دجاسسملاب ةسصاخلا توسصلا تاربكم ربع

رسشنل اسصاخ اجما˘نر˘ب ر˘ي˘ط˘سست˘ب فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا ةرازو تما˘ق
توسصلا تاربكم لامعتسسا قيرط نع ناسضمر رهسش لÓخ ظعاوملاو يعولا

اذ˘ه ءا˘جو.نا˘سضمر ر˘ه˘سش لÓ˘خ ة˘ي˘سضار˘ت˘فا ر˘با˘ن˘م ن˘م ة˘م˘ئألا ن˘˘ي˘˘ك˘˘م˘˘تو
ل˘ك˘سشب نا˘سضمر  ر˘ه˘سش هد˘ه˘سشي˘سس يذ˘لا ضصق˘ن˘لا ا˘م ا˘عو˘ن ضضو˘˘ع˘˘ي˘˘ل ءار˘˘جإلا
ةÓ˘سصو ة˘عا˘م˘ج˘لا ةÓ˘سص ن˘م ا˘سصو˘ق˘ن˘م ءا˘ج ثي˘ح, ما˘ع˘لا اذ˘˘ه يرار˘˘ط˘˘سضا

Óسضفو.«91ديفوك» جت˘سسم˘لا «ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا بب˘سسب ح˘يوار˘ت˘لا
ثبتسس تاهيجوتو ةينيد ضسرودو ظ˘عاو˘م ن˘م ج˘ما˘نر˘ب˘لا ه˘ن˘م˘سضت˘ي˘سس ا˘ّم˘ع
فلتخم ربع يسضارت˘فا ر˘ب˘ن˘م ما˘مإا ل˘ك˘ل ضصسصخ˘ي˘سس ،د˘جا˘سسم˘لا نذآا˘م ر˘ب˘ع
قسسنم «نانسشم ريديا دمحم» هدكأا ام وهو .يعامتجلا لسصاوتلا طئاسسو
ثيح،ةينطولا ةعاذإÓل فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازوب ىوتفلا ةنجل

ل˘سصاو˘ت˘لا ط˘˘ئا˘˘سسو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضار˘˘ت˘˘فا ر˘˘با˘˘ن˘˘م ة˘˘م˘˘ئألا ل˘˘ك˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس» لا˘˘ق
.«ةثيدحلا لسصاوتلا ةينقت ربع ةعاذملا ةداملا ريفوت عم يعامتجلا

ة˘ق˘ي˘قد دود˘ح ي˘ف ىر˘خأا ةدا˘م ر˘ي˘سضح˘ت ن˘ع ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ ف˘سشك ا˘˘م˘˘ك
«كو˘ب˘سسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م تا˘˘ح˘˘ف˘˘سص ر˘˘ب˘˘ع ثب˘˘ت ف˘˘سصنو
،ىوتفلا ةنجل ق˘سسن˘م د˘كأا ا˘م˘ك.ىر˘خألا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ط˘ئا˘سسوو
ينطولا دهجلا ةموظنم عم جامدنلا مامت ةيدجسسملا ةسسسسؤوملا جامدنا

±.S°∏«º.انوروك ءابو ةبراحم ةيغب يعامتجلا لفاكتلا يف

ليسصافتلا لماك حسضوت ةباقنلا

ةيئانثتسسإلا ةلطعلا ةيسضقل لولحلا داجيإا
راجحلا راديسس بكرم لامعل

ةلطعلا ةيسضق هيف تحسضو لام˘ع˘ل˘ل نا˘ي˘ب را˘ج˘ح˘لا راد˘ي˘سس ة˘با˘ق˘ن ترد˘سصأا
ةلواطلا ىلع تسسل˘ج ا˘ه˘نأا تف˘سشك ثي˘ح ر˘جألا ة˘عو˘فد˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
متيل لوطم عوسضوملا اذه ةسشقانم متو ةكراسشملا ةنجل عم تاسضوافملا
نم نوديفتسسيسسف ةيونسسلا لطعلا اوكلهتسسا نيذلا لامعلا نأا ىلع قافتلا

ة˘يو˘ن˘سسلا ة˘ل˘ط˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأا ،ر˘˘جألا ة˘˘عو˘˘فد˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ث˘˘ت˘˘سسا ل˘˘ط˘˘ع

ه˘˘ي˘˘ف فر˘˘سصت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘ح ن˘˘مو بسست˘˘ك˘˘م ق˘˘ح ي˘˘˘ه˘˘˘ف91020202-
موسسرم رودسص ةلاح يفو ،رجألا ةعوفدم ةيونسس ةلطع نم نوديفتسسيو
لامع عتمتيو هريفاذحب قبطي هنأاف ةلودلا فرط نم ديدج يذيفنت
تارايسس نوكلمي نيذلا لامعلاب قلعتي ا˘م˘ي˘فو ،ه˘تازا˘ي˘ت˘ما ل˘ما˘ك˘ب را˘ج˘ح˘لا

اومهاسسو»MUMUNIM ECIVRES» ةمدخلا نم ىندألا دحلا اونمسضو

-NEVNOC» ة˘ح˘ن˘م ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سسف ل˘م˘ع˘لا ىلإا م˘ه˘ئÓ˘˘مز ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ف

«ELUCIHEV TNEMENNOITنوكيو ،تاراطإا اونوكي مل ذإا ىتح

نود»STAUQILER» ةقباسسلا ةمكارتملا لطعلا نم لطعلا كÓهتسسا
تدكأاو ،يعامتجلا كيرسشلا عم اقباسس اهيلع قافتلا مت يتلاب ضساسسملا
رار˘ق˘ت˘سسلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف «ل˘سصو˘لا ةز˘م˘ه» ة˘با˘ث˘م˘ب ىق˘ب˘ت˘سس ا˘ه˘نأا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ببسست انوروك ضسوريف يسشفت نأا تفسشكو ،يلامع بسسكم يأاو يعامتجلا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ر˘ب˘جأاو ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘قلا ي˘ف دو˘كر˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح عو˘˘قو ي˘˘ف
راديسسو اهجاتنا فيقوت ىلع ةيبنجألاو ةسصاخلاو ةيمومعلا تاسسسسؤوملا

نم ةئاملاب58 نم رثكأا حيرسست مت ثيح ءارجإلا اذهب ينعم ناك راجحلا
تز˘ك˘تراو ،ة˘سسسسؤو˘م˘لا ي˘ف ي˘ح˘سص ر˘ظ˘ح ضضر˘ف م˘تو ل˘ط˘ع˘˘لا ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ىل˘ع تا˘سسسسؤو˘م˘لا مز˘ل˘ي يذ˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا ىل˘ع ة˘با˘ق˘ن˘˘لا
نع ةلمتحملا ريبادتلا ديدحتل ضضوافتلاو يعامتجلا راوحلا تاءارجإا

ماع˘لا ن˘ي˘مألا بسصن˘م ا˘ي˘لا˘ح ل˘غ˘سشي˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،روا˘سشت˘لاو راو˘ح˘لا ق˘ير˘ط

 ¢S°∏«ªÉ¿ QaÉS.ياب زيزع راجحلا راديسس ةباقنل

ةيباختنلا ةلمحلا تاباسسحب ةسصاخلا

تافلم يف لسصفي يروتسسدلا ضسلجملا

9102 تاسسائرل ةسسمخلا نيحسشرتملا
ةي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ل˘م˘ح˘لا تا˘با˘سسح تا˘ف˘ل˘م ة˘سسارد يرو˘ت˘سسد˘لا ضسل˘ج˘م˘لا ىه˘نأا

ة˘سصا˘خ˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘سصف ثي˘˘ح9102 , ر˘ب˘م˘˘سسيد21 تا˘سسا˘ئر˘˘ل
ضسيلف نب يلعو ةنيرق نب رداقلا دبعو يبوهيم نيدلا زع نيحسشرتملاب
ةسسائرب ءاعبرألاو ءاثÓثلاو نينثإلا مايأا تاعامتجا هدقع دعب كلذو
اهل نايب يف ةئيهلا تاذ هتدكأا ام بسسح ,ضسلجملا ضسيئر ,ضشينف لامك
ةلمحلا باسسح يفلم يف لسصفلا هل قبسس هنأاب ضسلجملا ركذو.لوألا ضسمأا
زيزعلا دبعو نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا˘ب ن˘ي˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا

22 و12 و02 مايأا يروتسسدلا ضسلجملا عمتجا«:نايبلا يف ءاجو.ديعلب

ةسسارد ةلسصاومل ,يروتسسدلا ضسلجملا ضسيئر ,ضشينف لامك ةسسائرب ليرفأا
نيحسشرتملاب ةسصاخلا ةيباختنلا ة˘ل˘م˘ح˘لا تا˘با˘سسح تا˘ف˘ل˘م ي˘ف ل˘سصف˘لاو

كلذو9102, ربمسسيد21 موي ىرج يذلا ,ةيروهمجلا ضسيئر باختنل
ماظنلاو ,تابا˘خ˘ت˘نلا ما˘ظ˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا يو˘سضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا ما˘ك˘حأا˘ب Ó˘م˘ع

نايبلا فاسضأاو.»ةلسصلا تاذ ,يروتسسدلا ضسل˘ج˘م˘لا ل˘م˘ع د˘عاو˘ق˘ل دد˘ح˘م˘لا
ة˘ل˘م˘ح˘لا تا˘با˘سسح تا˘ف˘ل˘م ة˘سسارد ,تا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ تم˘˘ت» ه˘˘نأا
نب رداقلا دبعو يبوهيم نيدلا ز˘ع ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا

ضسلجملل قبسس دق» هنأا اركذم ,«اهيف لسصفلاو ,ضسيلف نب يلعو ةنيرق
تاباسسحب ةسصاخلا ةسسمخلا تافلملا نيب نم يفلم يف لسصفلا يروتسسدلا
ةباتك ىدل ةعدوملاو باختنلا تاذل نيحسشرت˘م˘ل˘ل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا ة˘ل˘م˘ح˘لا

دبع حسشرتملاب ضصاخلا ةيباختنلا ةلمحلا باسسحب رملا قلعتيو.هطبسض
ةديرجلا يف هرسشن مت يذلاو ةيروهمجلل اسسيئر بختنملا نوبت ديجملا

يوسضعلا نوناقلا نم3 ةرقفلا691 ةداملل اقبط ةيروهمجلل ةيمسسرلا
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ح˘سشر˘ت˘م˘لا با˘سسح˘ب اذ˘˘كو تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘ياد˘ب ي˘˘ف يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘سضعأاو ضسي˘˘ئر ن˘˘م˘˘ث د˘˘قو.»د˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ضسيئر لبق نم ةرفو˘م˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘ملاو ةذ˘خ˘ت˘م˘لا تاءار˘جإلا˘ب عا˘م˘ت˘جلا
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

اذه راسشتنا نم دحلا ىلا ةيمارلا ةينطولا دوهجلا اونمث امك ,اهتبراحمو
فوفسصلا يف ةدجاوتملا تاهجلا ة˘سصا˘خو ة˘مو˘ك˘ح˘لا ا˘ه˘لذ˘ب˘ت يذ˘لا ءا˘بو˘لا
ةينطولا ةينماسضتلا ةبهلاب اسضيأا اوداسشاو.ءابولا اذه ةهجاومل ةيماملا
ملاعلاو دÓبلا حاتجت يتلا ةيحسصلا ةمزلا هذه تايعادت نم فيفختلل
.ءافسشلاب ىسضرمللو ةرفغملاو ةمحرلاب نيفوتملل نيعاد ,هرسساب
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 بابسشلا نيرمثتسسملل ينطولا داحتإلا بسسح

يراجلا ليرفأا رهسش ةياهن لبق «جاسسنوأا» يديفتسسم ةدئافل ةماه تارارق
 ديدج نم زاهجلا ثعبل ضضوهنلل «تراتسسر» جمانرب ^
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«ةعاصس رخأأ »ل ةيباقن رداصصم تدكأأ
ةيبرتلأ عاطق لامع تاباقن نأأ سسمأأ

نودقعيصس » طأوعجأأ دمحم «ريزولأو
ةرأزولأ رقمب عامتجأ لبقملأ ءاثÓثلأ
ةنصسلأ ةياهن لامعأأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘صشقا˘ن˘م˘ل
تا˘نا˘ح˘ت˘مإلأو ة˘يرا˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ي˘˘صسأرد˘˘لأ
رجحلأ د˘يد˘م˘ت˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ،ة˘ي˘صسرد˘م˘لأ
تفصشك ام بصسحب ،هعفر وأأ يحصصلأ

بصسحو .تصسا˘˘با˘˘ن˘˘كلأ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن ه˘˘ن˘˘˘ع
عامتجلأ لÓخ متيصس نإاف ،انرداصصم
ةيبرت˘لأ تا˘با˘ق˘ن تا˘حأر˘ت˘ق ، ة˘صشقا˘ن˘م
ي˘صسأرد˘لأ ما˘˘ع˘˘لأ ءا˘˘ه˘˘نإأ سصو˘˘صصخ˘˘ب
قافتلأ لبق ةي˘م˘صسر˘لأ تا˘نا˘ح˘ت˘مإلأو

نم92لأ لبق يئاهنلل رأرقلأ ىلع
ه˘ن˘ب˘ت˘ت˘˘صس يذ˘˘لأ و يرا˘˘ج˘˘لأ ر˘˘ه˘˘صشلأ

دأرج زيزعلأ دبع لولأ ريزولأ ةموكح
ايرولاكبلأ ةداهصش ناحتمأأ رأرغ ىلع
كوكصشو ةلئصسأأ ديأزت لظ يف ةصصاخ
ة˘ب˘ل˘ط ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ دوأر˘˘ُت فوا˘˘خ˘˘مو
تقولأ أذه يفو ةنصسلأ هذه ايرولاكبلأ
ةنصسلأ سسجاه نم ىصشخي أذهف تأذلاب
مامأأ أرئاح اهئاتُ فقي كأذو  ءاصضيبلأ

اهمدع نم ايرولاكبلأ لي˘جأا˘ت ة˘ق˘ي˘ق˘ح
ريثكلأ عيصض دق هأرت مهنم رخآأ فنصصو
ع˘ي˘ط˘ت˘صسي م˘ل ه˘نأأ ة˘ج˘˘ُح˘˘ب ما˘˘يألأ ن˘˘م
ظفحلأ يف هيلع ريصسي جمانرب ريطصست
يف تلخد ةرأزولأ تناك و .ةعجأرملأو
ءا˘بو لو˘خد ذ˘ن˘م ن˘مز˘لأ د˘صض قا˘ب˘˘صس
،ةصسأردلأ ف˘ي˘قو˘تو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

مصسوملأ نم هذاقنإأ نكمي ام ذاقنإأ لجأل
تجو˘ت ثي˘˘ح˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لأ ي˘˘صسأرد˘˘لأ
يف عرصش يتلأ ةينوطأراملأ تأءاقللأ

ةطخ زاجنإاب ةمزألأ ءدب ذنم اهدقع
ع˘يزو˘ت ةدا˘عإأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأل ة˘˘ل˘˘يد˘˘ب
ثيدح طصسو ةيصسأردلأ ةنصسلأ ميظنتو
يصسردملأ لوخدلأ دوعوم ليجأات نع

طوطخلأ هذه و2202/1202 مداقلأ
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط˘˘صضإأ م˘˘ت ة˘˘صضير˘˘ع˘˘لأ
ةموكحلأو دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلصسلأ
تاباقنل˘ل ءا˘ثÓ˘ث˘لأ أذ˘ه ا˘ه˘غÓ˘بأ ل˘ب˘ق
ع˘م ا˘ي˘صشا˘م˘ت ا˘هءأر˘ثأو ا˘ه˘ت˘˘صشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل
. ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ءا˘كر˘صشلأ تا˘حأر˘ت˘قأ

تناك ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو نأأ ركذيو
لئا˘صسو˘لأ ى˘ل˘ع ر˘صشن˘ي ا˘م ل˘ك تد˘ن˘ف
ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘لأ تا˘˘صصن˘˘مو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلأ
ميظنت ةداعإأ سصو˘صصخ˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

تاناحتمإلأو ةيلاحلأ ةيصسأردلأ ةنصسلأ
ةرأزولأ تركذو .ةينطولأ ةيصسردملأ
ريزو هب مزتلأ امب قباصس اهل نايب يف
ةعومجملأ دأرفأل هتلاصسر يف ةيبرتلأ

يراجلأ لير˘فأأ4لأ خيراتب ةيو˘بر˘ت˘لأ
دق ةرأزولأ نأأ ىلإأ اهيف راصشأأ يتلأو
ن˘˘م˘˘صضت˘˘ت ةدو˘˘صسم عور˘˘صشم تد˘˘˘عأأ

لاح يف ةدرأولأ تلامتحلأ فلتخم
فذهب هعفر وأ يحصصلأ رجحلأ ديدمت
كلت اميصس ل ةمئÓملأ لولحلأ داجيأ
ةيصسردملأ تا˘نا˘ح˘ت˘ملا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
نل ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو نأأ ةدكؤوم.
كأر˘صشإأ نود ي˘ئا˘ه˘˘ن رأر˘˘ق يأأ د˘˘خ˘˘ت˘˘ت
ايأو نييعام˘ت˘جلأ ءا˘كر˘صشلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
هذه سصخي امب دختملأ ءأرجلأ ناك
نو˘كي ن˘ل ه˘نا˘ف ة˘صسا˘صسح˘لأ ة˘لأا˘صسم˘˘لأ
يف مهاصسي ايقفأوت نوكيصس لب ايدأرفنأ
ر˘يد˘ج˘لأو .ءا˘كر˘صشلأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج هدا˘˘خ˘˘تأ
ةلمجب تمدقت تاباقنلأ نأأ ةراصشإلاب
ةي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو ى˘لأ تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لأ ن˘م
م˘صسو˘˘م˘˘لأ ر˘˘ي˘˘صصم لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
بب˘صسب ف˘قو˘ت˘م˘لأ ي˘لا˘ح˘لأ ي˘صسأرد˘لأ
رأرغ ىل˘ع. ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت
يتلأ ةيبرتلأ لامعل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ

ا˘ه˘˘لا˘˘صصتأ د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘نأ تد˘˘كأ تنا˘˘ك
اميف نطولأ ربع اهي˘ل˘ث˘م˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ما˘صسقÓ˘ل ةز˘ف˘ل˘ت˘م˘لأ سسورد˘لأ سصخ˘ي
ربع ة˘مد˘ق˘م˘لأ سصصصح˘لأو ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ

تأونصسلأ فلتخ˘م˘ل بو˘تو˘ي˘لأ ع˘قأو˘م
(يوناث ،طصسوتم ،يئأدتبأ )ةيصسأردلأ

نأأ ن˘كم˘م˘لأ ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م ه˘˘نأ أو˘˘ظ˘˘حل
لصصفلأ سسورد سصصصحلأ هذه سضوعت
˘ما˘ق˘م مو˘ق˘ت نأأ ا˘ه˘ن˘كم˘ي لو ثلا˘˘ث˘˘لأ
ةمدقملأو مصسقلأ يف ةزجنملأ سسوردلأ

ةد˘ع˘ل أذ˘ه˘˘لو . ةذ˘˘تا˘˘صسلأ فر˘˘ط ن˘˘م
هذه يفو ذيمÓتلأ نأ اهمهأ بابصسأ
نودعتصسم ر˘ي˘غ ة˘صسا˘صسح˘لأ فور˘ظ˘لأ
ط˘غ˘صضلأ بب˘˘صسب سسورد˘˘لأ ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ل
مهتÓئاع عم هنيصشيعي يذلأ يصسفنلأ
و ءابولأ أذه˘ب لو˘غ˘صشم ا˘م˘ئأد م˘ه˘لا˘ب˘ف
تي˘ب˘لأ ي˘ف ظا˘ظ˘ت˘˘كلأو ى˘˘صضو˘˘ف˘˘لأ
دو˘جو ع˘م ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘˘ح˘˘لأ بب˘˘صسب

تويبلأ بلغأ يف دحأو زافلت زاهج
ي˘ف ةدا˘ع ع˘صضو˘ي يذ˘لأو ة˘ير˘ئأز˘ج˘˘لأ
ةرصسلأ دأرفأ اهيف عمتجي يتلأ ةفرغلأ
كل˘م˘ت ل تÓ˘ئا˘ع دو˘جوو ،ةد˘˘حأو˘˘لأ
أذل .بوصساح زاهج ىتح لو تانرتنأ
سصصصح درج˘م سسورد˘لأ هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت
.طقف كأردتصسأ سصصصح وأ ةيميعدت

ةدراو تلامتحلا لكو يسساردلا مسسوملا ذاقنإل

لبقملا ءاثÓثلا تاباقنلاو ةيبرتلا ريزو نيب مسساحو بقترم ءاقل
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ةملاق

ةديدج ةباسصإا ليجسست
ددع حبسصيل انوروك سسوريفب

 ةلاح61 ةدكؤوملا تلاحلا
،سسما لوأا ،ةملاق ةي’وب ةيحسصلا حلاسصملا تلجسس

انوروك سسوريف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصا ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصا

رمعلا نم غلبي سصخسشب رمأ’ا قلعتيو،91 ديفوك

ةيحسضلا نإا˘ف ،ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘سصم بسسحو ،ة˘ن˘سس06

عسضو ثيح ،ةملاق ةي’وب فوقسشوب ةيدلب نم ردحني

سضعب روهظ دعب يحسصلا رجحلا يف نيموي لبق

هتباسصا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا تب˘ث˘ت نا ل˘ب˘ق ،ه˘ي˘ل˘ع سضار˘عأ’ا

ددع حبسصيل ،ةيباجيا اهجئاتن تءاج نا دعب ىودعلاب

61 ةملاق ةي’وب انوروك سسويفب ةدكؤوملا ت’احلا

ءافسشلل تلثامت ت’اح40 و ،ةافو ةلاح اهنم .ةلاح

اهتهج نم ،يسضلاملا عوبسسأ’ا ىفسشتسسملا ترداغو

قيقحت حتفب   ةينعملا ةيحسصلا حلاسصملا ترسشاب

نيذلا سصاخسشأ’ا لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل يئابو

.باسصملا عم لاسصتاب اوناك

نيدلازع.ل

ةيصسايصس ةعفنم ىلإإ تلوحت ةحنملإ

 سضعبلل ةيباختنإ

 تاــــــــــــــجاجتحا
نويلملا ةحنم ببسسب

ةلسشنخ ريم بئان ةلاقتسساو
باون دحأا نأا ةقباطتم رداسصم نم ةعاسس رخآا تملع

ةئيهلا نم هتلاقتسسا مدق دق ةلسشنخ ةيدلب سسيئر

سسيئر عم ا˘ن˘ما˘سضت يد˘ل˘ب˘لا سسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

هتفيظو نم هتلاقتسسا رخآ’اوه مدق يذلا ةريظحلا

.ةلوهجم لازت ’ بابسسأ’

ةيدلبلا ةريظح سسيئر نأا ةعاسس رخآا ردسصم ركذو

يف هتمدخل دح عسضو يف هرارقب تاطلسسلا أاجاف

اهعجرأا بابسسأ’ ناسضمر رهسش لولح ةيسشع ةيدلبلا

يدلبلا سسلجملا اهسشيعي ةيلخاد لكاسشم ىلإا سضعبلا

ي˘ف ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘سسو با˘ي˘غو تا˘ي˘نا˘كمإ’ا سصق˘˘نو

سسيئر رارق ىدأا دقو ،ةينهملا مهتاطاسشن ةسسرامم

عم انماسضت سسيئرلا باون دحأا ةلاقتسسا ىلإا ةريظحلا

مهباحسسنا رارق ء’ؤوه رسشن دقو ،ةريظحلا سسيئر

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘كب˘سشب م˘ه˘تا˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع

.كوبسسياف

نع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ب˘ع ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م

ءاسسؤورو ةيدلب˘لا ن˘م ةد˘ع˘م˘لا م˘ئاو˘ق˘لا ن˘م م˘هر˘مذ˘ت

ثيح ،ميتنسس نويلم ةحنم نم ةدافتسسإÓل ءايحأ’ا

يف بعÓتلاب ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا نو˘ن˘طاو˘م م˘ه˘تا

ةحنم اهلعجو نيلاوملاو براقأÓل اهحنمو مئاوقلا

.ةيباختنا ةيسسايسس ةعفنم تاذ

 ب .نارمع

¯ hd«ó gô…

يرئازج عم ““ةعاسس رخآا““ تلسصاوت
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘حأا ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي
همسسا نع فسشكلا سضفر تارامإ’اب

ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دار˘فأا ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ق˘ي ’ ى˘ت˘ح
ى˘˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م كلذو
يف ةيلاجلا اهسشيعت يتلا ةيعسضولا

اسصوسصخو ةي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لا ة˘لود˘لا هذ˘ه
ددع اهب لمعي يتلا يبد ةرامإا يف
دكأا ثيح ،ني˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م
ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا
ةرا˘مإ’ا ي˘ف تق˘ل˘˘غأا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ه˘تاذ ر˘˘مأ’او ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا
كلذو ىرخأ’ا نكامأ’ا نم ديدعلل
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا بب˘˘سسب
سسوريف نم ةياقولل ةلودلا اهتذختا

ىلإاف ،هرا˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘لاو ا˘نورو˘ك

تلجسس يراجلا ليرفأا32 موي ةياغ

ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح6578 تارامإ’ا
ع˘˘فد ا˘˘مو˘˘هو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب
تاءار˘جإا د˘يد˘سشت ى˘لإا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ق˘يو˘ط˘ت فد˘ه˘ب ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
اهل ناك تاءارجإ’ا هذه نكل ،ءابولا
يف نيلماعلا ىلع يبلسس سساكعنا
يف نولم˘ع˘ي ن˘م ا˘سصو˘سصخ ة˘لود˘لا
د˘كؤو˘˘ي ثي˘˘ح ،يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
رخآا““ هعم تلسصاوت يذلا يرئازجلا
ذنم لمعلا نع فقوتم هنأا ““ةعاسس
مت““ :لاق ثيح ،فسصنو رهسشلا ةبارق
ةرادإا لبق نم ةيادبلا يف يمÓعإا
يننأا ا˘ه˘ي˘ف ل˘م˘عأا ي˘ت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ي˘ف ى˘ق˘بأاو ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ف˘قو˘˘تأا˘˘سس
اهنكل ،طقف عو˘ب˘سسأا ةد˘م˘ل لز˘ن˘م˘لا
ن˘م ر˘ث˘كأا ةد˘م˘لا د˘يد˘م˘ت م˘ت ا˘هد˘ع˘˘ب
نأاو˘ه ل˘كسشم˘لا““ :فا˘˘سضأاو ،““ةر˘˘م
فيقوت هبحاسص لمعلا نع فقوتلا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ،ة˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سشلا ةر˘˘˘جأ’ا

ها˘ج˘ت ة˘ل˘سسل˘سس ن˘كت م˘ل تا˘كر˘˘سشلا
ءاقبإ’ا لÓخ نم اهيفظومو اهلامع
.““اهسضيفخت ىتحوأا مهروجأا ىلع

مصسقت ةقصشلإ راجيإإ ةفلكت»
ةدوعلإ يف ركفي انبلغأإو رهظلإ

 ””رئإزجلل

ح˘˘˘سضوأا ،ة˘˘˘ل˘˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘˘ف
ر˘خآا““ ـل ي˘بد˘ب م˘ي˘ق˘م˘لا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘كي م˘ل لا˘ح ي˘ف““ ه˘˘نأا˘˘ب ““ة˘˘عا˘˘سس
’ ه˘نإا˘ف را˘ق ير˘ه˘سش لو˘خد˘م كيد˘ل
نأ’ ،ي˘˘بد ي˘˘˘ف سشي˘˘˘ع˘˘˘لا كن˘˘˘كم˘˘˘ي
نمثلا ةظها˘بو ةر˘ي˘ث˘ك ف˘يرا˘سصم˘لا

ير˘ه˘سشلا را˘ج˘يإ’ا ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو
اموهو هلمحت بعسصي يذلا ةقسشلل
ى˘لإا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘˘فد
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لاو تارا˘˘مإ’ا ةردا˘˘˘غ˘˘˘م
يتلا ةسصاخلا تÓحرلا ربع رئازجلا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ب تردا˘˘ب

لوقي ““تارامإ’ا نم اهاياعر ءÓجإ’
ديدعلا““ :اسضيأا حسضوأا يذلا انثدحم
م˘ه˘فر˘عأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
ىلإا ةدوعلا يف ايدج يف نوركفي
ة˘ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘عا˘˘سضوأا نأ’ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لاز ام ايسصخسش انأا ،اريثك تروهدت
ةدمل نكلو Óيلق لامتح’ا يناكمإاب

،رخآا فسصنو رهسشوأا رهسش ىدعتت ’
تداعو رومأ’ا نسسحتت مل لاح يفف
ديدج نم اهباوبأا حتفل تاسسسسؤوملا
.““رئازجلا ىلإا دوعأاسسف لامعلل

يف عوجي نم دجوي ل»
””...نكلو تإرامإلإ

ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا سصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘˘مأا
يبد ةرامإا يف تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا
نيذلا لامعلا نع طغسضلا فيفختل
ةي˘ن˘ق˘ت ة˘لا˘ط˘ب ي˘ف م˘ه˘سسف˘نأا اود˘جو
يعامتج’ا نا˘م˘سضلا ما˘ظ˘ن““ :لا˘ق˘ف
ةريبك تازايتما حنمي تارامإ’ا يف
نينطاوملا ريغ امأا ،ةلودلا ينطاومل

ىلع دامتع’اب مهرمأا ربدت مهيلعف
راجيإ’ا لدب عفدل ةيرهسشلا مهترجأا

ي˘ف““ :فا˘سضأاو ،““ر˘ي˘تاو˘ف˘لا ي˘قا˘بو
لكأ’ا ،عوجي نم دجوي ’ تارامإ’ا

سسيل نم ىتح ،هلل دمحلاو رفوتم
ه˘ل˘كأا ن˘ي˘مأا˘ت ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب لا˘˘م ه˘˘يد˘˘ل
ىرخأ’ا ف˘يرا˘سصم˘لا ن˘كل ،ه˘بر˘سشو
ديرأا نأا امك ،اهنيمأات بعسصلا نم
يرجؤوم نم ددع نأا ىلإا انه ةراسشإ’ا
ةيعسضو اومه˘ف˘ت ة˘ي˘ن˘كسسلا ق˘ق˘سشلا
لدب ليسصحت اورخأاو نير˘جأا˘ت˘سسم˘لا
ءابو ةمزأا ءاهتنا ةياغ ىلإا راجيإ’ا

ةا˘ج˘ن قو˘ط ل˘كسش ا˘مو˘هو ا˘نورو˘ك
ا˘م˘ك ،““ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نب دمحم نأا ىلإا ردسصملا حسضوأا

˘ما˘يأا ل˘ب˘ق ق˘ل˘طأا مو˘˘ت˘˘كم لآا د˘˘سشار
لكل روطف ريفوت لجأا نم ةردابم
هلاسصيإاو ةرامإ’ا يف ميقموأا نطاوم
يفكي ثيح ،هلزنم باب ةياغ ىلإا
ةدافتسس’ا ديري نم لك ىلع طقف
ر˘ب˘ع لا˘سصت’ا ةد˘عا˘سسم˘لا هذ˘ه ن˘˘م
.همسسا ليجسستو فتاهلا

تايلاجلإو انع لختت مل انتلود»
نيمأات ىلع انتدصسح ةيبرعلإ

””اناجم اندلب ىلإإ انتدوع

انثدحم انلأاسس ،ةلسص يذ قايسس يف
دارفأا نمسض هتدوع مدع ببسس نع
تما˘ق ن˘يذ˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لا
مهتداعإا دÓبلا يف ايلعلا تاطلسسلا
ر˘˘ب˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘م ن˘˘˘طو˘˘˘لا سضرأا ى˘˘˘لإا

هنأا˘ب ح˘سضوأا ثي˘ح ،ة˘سصا˘خ تÓ˘حر
لاز ام هنأ’ ىرخأا ةرتفل ءاقبلا لسضف
عيباسسأا ة˘ع˘سضب˘ل ل˘م˘ح˘ت˘لا ه˘نا˘كمإا˘ب
رومأ’ا نسسحتت نأا لمأا ىلع ىرخأا

ثيح ،اهتعي˘ب˘ط ى˘لإا ةا˘ي˘ح˘لا دو˘ع˘تو
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا““ :سصا˘˘خ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب لا˘˘˘ق
ةيناجمو ةسصاخ تÓحر تسصسصخ
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةدا˘عإ’

،رئازج˘لا ى˘لإا تارا˘مإ’ا ن˘م ةدو˘ع˘لا
ر˘مأ’ا اذ˘هو ا˘ن˘ع ل˘خ˘ت˘ت م˘ل ة˘˘لود˘˘لا

ةيبرعلا ةيلاجلا بلغأا هيلع انتدسسح
م˘ه˘لود نأ’ ،ي˘بد ي˘˘ف ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
م˘ه˘تدا˘عإ’ ع˘فد˘لا م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع تسضر˘˘ف
ي˘ف م˘ه˘ع˘سضو ر˘ي˘ظ˘ن ا˘سضيأا ع˘فد˘لاو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
:فاسضأاو ،““ةيقد˘ن˘ف˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ة˘ير˘سصم ةد˘ي˘˘سس ،’ا˘˘ث˘˘م كي˘˘ط˘˘عأا““

ىلع ه˘لواد˘ت م˘تو˘يد˘ي˘ف ي˘ف تر˘ه˘ظ
اهدÓب سسيئر ىجرتت عسساو قاطن
ىلإا ةيناجم ةدوع اهل ريفوتل لخدتلل
يف ا˘هءا˘ن˘بأاو ا˘ه˘جوزو ا˘ه˘نأ’ ر˘سصم
ع˘ي˘ط˘ت˘سست ’و ة˘ب˘ع˘سص ة˘يدا˘م ة˘لا˘ح
ر˘كاذ˘ت ءار˘سش ف˘يرا˘سصم˘ب ل˘ف˘˘كت˘˘لا
.““ناريطلا

برق نع لمأإ ردإوب روهظ
ةدع حتف ةداعإإو ةمزألإ جإرفنإ

تاعاطق

جار˘˘ف˘˘نا بر˘˘ق ن˘˘ع رداو˘˘ب تر˘˘ه˘˘ظ
دد˘ع ن˘ع ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لا ع˘˘فرو ة˘˘مزأ’ا

ي˘ف بنا˘جأ’ا لا˘م˘ع˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م
ا˘ه˘ت˘ئراد تن˘ل˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘بد ةرا˘˘مإا
سسيمخلا موي ةيداسصتق’ا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل

يف قاوسسأ’ا حتف ةداعإ’ ةطخ نع
ثيح ،لحارم ىلع قبطتسس ةرامإ’ا
مايأا لÓخ ىلوأ’ا ةلحرملا قبطتسس
تاعاطق ةدع حتف ةداعإا يف لثمتتو
،قوسستلا زكارم اهنيب نم ةيداسصتقا

زكارم ،تÓسصاوملاو لقنلا لئاسسو
ة˘˘˘يرادإ’ا تار˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأ’ا
لمعلاب اهل حمسسيسس ذإا ،تاكرسشلل

’أا ىلع ،ايموي تاعاسس01 ةدمل
لخاد نيكلهتسسملا دجاوت ةدم ديزت

قيبطت عم تاعاسس3 نع ةأاسشنملا
ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا نم ةعومجم
يعامتج’ا دعاب˘ت˘لا ن˘م˘سضت˘ت ي˘ت˘لا

.لزعلل فرغ سصيسصختو ميقعتلاو
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دد˘˘ع ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج عا˘˘ف˘˘ترا ل˘˘˘ج˘˘˘سس
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘سصإ’ا

لجيج ةي’و ىوتسسم ىلع انوروك
ثيح عوبسسأ’ا ةيا˘ه˘ن ة˘ل˘ط˘ع لÓ˘خ
م˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإ’ا د˘˘ع تفرا˘˘سش
دعب كلذو ن˘ي˘ع˘برأ’ا ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا
ت’ا˘˘ح˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
تايفسشتسسم ىوتسسم ىلع ةدكؤوملا

.ةيليملاو ريهاطلا ،لجيج
ةد˘كؤو˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘سصإ’ا دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘بو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف˘˘ب
سسمأا دود˘˘ح ى˘˘لا ل˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘ي’و

دعب ةباسصا73 نع لقي’ام ةعمجلا
ىلع ةديدج ت’اح ثÓث ليجسست
تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ن˘˘م ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم
تل˘˘سصاو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘˘لا
يتلاو ةهوبسشملا ت’احلا لابقتسسا

ة˘سصا˘خ˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تءا˘˘ج
لا˘ح˘لاو˘ه ا˘م˘ك ة˘ي˘با˘ج˘يا ا˘ه˘سضع˘ب˘ب
نيردحنملا ن˘ي˘سصخ˘سشل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
اذكو ريهاطلاو رانق˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘م
ةيدلب نم ردحنت يتلا لماحلا ةأارملا
ر˘سشؤو˘م ل˘سصاو ا˘م˘˘ي˘˘فو .ةرا˘˘ط˘˘سسلا
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘سصإ’ا

هدو˘ع˘سص ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
ى˘ل˘ع ي˘نا˘˘ث˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأÓ˘˘ل تفÓ˘˘لا
تابا˘سصإ’ا ر˘سشؤو˘م ل˘ج˘سس ي˘لاو˘ت˘لا
لÓخ نم هدوعسص هرودب ةهوبسشملا
ةر˘سشع ن˘م ر˘ث˘كأا ى˘ل˘˘ع ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لا
رج˘ح˘لا ن˘هر م˘ه˘ع˘سضوو سصا˘خ˘سشأا
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ي˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ن˘˘˘م ل˘˘˘كب
ي˘ف ها˘ب˘ت˘سشإ’ا ل˘ظ ي˘ف ر˘ي˘ها˘˘ط˘˘لاو
تل˘سسرأا ثي˘ح ،سسور˘ي˘ف˘ل˘ل م˘ه˘ل˘م˘ح

ىلا نيينعم˘لا تازر˘فا ن˘م تا˘ن˘ي˘ع
لجأا نم ةنيطنسسقب روتسساب ربخم
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘عا˘˘سضخا
ةمئاق يقبياموهو ةيئاهن˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘سصإ’ا

لجيج ةي’و ىوتسسم ىلع انوروك
ط˘سسو ر˘خآا را˘ع˘سشا ى˘لا ة˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
لد˘˘ع˘˘م فر˘˘˘ع˘˘˘ي نأا ن˘˘˘م فوا˘˘˘خ˘˘˘م
قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ادو˘ع˘سص تا˘با˘˘سصإ’ا

رسسك لظ يف ةلبقملا مايأ’ا لÓخ
رجح˘ل˘ل ة˘ي’و˘لا نا˘كسس ن˘م ف’آ’ا
ل˘كسش ي˘ف م˘ه˘˘جور˘˘خو ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا

قاوسسأ’او تÓحملا ىلا تاعامج
داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ءا˘ن˘˘ت˘˘قا ل˘˘جأا ن˘˘م
ناسضمر رهسش ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
دعاوقو طورسش ىندأا ةاعارم نود
يف ببسستي دق يذلا رمأ’ا ةياقولا
.ء’ؤوه طسسو ىودعلل ريبك راسشتنا
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ةراطسسلاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب ثيد˘ح’

ةريخأ’ا تاعاسسلا لÓخ لجيج ةي’وب

دكأاتلا مت يتلا لماحلا ةأارملا نع ىوسس

ثيح ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصا ن˘م

ةينعملا لقن لامتحا نع ثيدحلا رودي

ةد˘ع ى˘لا ل˘تا˘˘ق˘˘لا سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ىود˘˘ع˘˘ل

ا˘ه˘ت˘سضق ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ سصا˘خ˘˘سشأا

ىلا اهليوحت لبق ةي˘ل˘ي˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

ن˘م د˘كأا˘ت˘لا م˘ت ن˘يأا ل˘ج˘ي˘ج ى˘ف˘سشت˘سسم

.سسوريفلاب اهتباسصا

ن˘م ة˘غ˘لا˘ب˘لا ةرو˘كذ˘م˘لا ةأار˘م˘لا تنا˘كو

ىفسشتسسم ىلا تلقن دق ةنسس83 رمعلا

نم ةد’ولا مسسق ىلا اديدحتو ةيليملا

مايأا ةدع تسضق ثيحاهدولوم عسضو لجأا

ىفسشتسسم ىلا اهيوحت متي نأا لبق كانه

لجأا ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘سصلا

رذعت امدعب ةيرسصيق ةيلمعل اهعاسضخا

ةيداع ةقير˘ط˘ب ا˘هدو˘لو˘م ع˘سضو ا˘ه˘ي˘ل˘ع

تت˘ب˘ثأا كا˘ن˘هو ،ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب

انوروك سسوري˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

طسسو ربخلا راسشتنا دعب ةمايقلا موقتل

ةيليملا ىفسشتسسمب يبطلا مقاطلا لامع

ىوتسسم ىلع نÓمعت ناتبيبط عسضوو

افوخ يحسصلا رجحلا نهر ريخأ’ا اذه

ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا لا˘ق˘ت˘نا لا˘م˘ت˘حا ن˘˘م
بيبطت ىلع ا˘م˘ه˘فار˘سشا م˘كح˘ب ا˘م˘ه˘ي˘لا
اهدجاو˘ت ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ةرو˘كذ˘م˘لا ةأار˘م˘لا
اذه ببسستو ،يروتنم ريسشب ىفسشتسسمب
نم ددع طسسو ريبك بسضغ يف رارقلا
عم نهرودب نل˘ما˘ع˘ت ي˘ئÓ˘لا تÓ˘با˘ق˘لا
ةجرخ يفو نمدقأا ثيح ةروكذملا ةأارملا

ةيعامجلا نهتلاقتسسا ميدقت ىلع ةئجافم
دعب هل نسضرعت يذلا لامهإ’ا ىوعدب
˘˘˘مد˘˘˘عو ةأار˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ر˘˘˘مأا فا˘˘˘سشت˘˘˘كا
كر˘ح˘ت مد˘عو ل˘ب ر˘ج˘ح˘ل˘ل ن˘ه˘˘عا˘˘سضخا
نم تبثتلا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
نأا˘كو سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ن˘ه˘ت˘با˘سصا ة˘ي˘نا˘كما

ةايح نم ةميق لقأا ن˘ل˘ق˘ي ا˘م˘ك ن˘ه˘تا˘ي˘ح

عم لماعت يذلا يبطلا مقاطلا دارفأا ةيقب

رئاودلا تحتف اهتهج نم .ةسضيرملا هذه

ايئابو اقيقحت لجيجو ةيليملاب ةيحسصلا

ةأار˘˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘قا ر˘˘ق˘˘م ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ةيحسصلا تاءاسضف˘لا˘ب اذ˘كو ةرو˘كذ˘م˘لا

اهتباسصا ديكأات لبق اهيلع تددرت يتلا

ى˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘طإ’ا ل˘جأا ن˘م سسور˘ي˘ف˘لا˘ب

هذه عم اولماعت نيذلا سصاخسشأ’ا ةحسص

ا˘˘هر˘˘سشن مد˘˘ع ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا

عم ثدح املثم مهنيب لتاقلا سسوريفلل

تببسست يتلا ةقباسسلا ت’احلا نم ددع

نم ريبك ددع نيب ىودعلا راسشتنا يف

.سصاخسشأ’ا

يلزنملإ رجحلإ قرخ لعفب تاباصصإلإ ددع يف قوبصسم ريغ عافترإ نم فواخم

 ةلاح73 ىلإا لجيجب انوروك سسوريفب تاباسصإلا ددع عافترإا

انوروك سسوريفب اهتباصصإإ دكأات امدعب

ةلاقتسسإلا ىلإا تÓباق ةدع عفدتو لجيجب ةيليملا ىفسشتسسمب ئراوط ثدحت لماح
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علشسلا زجحو قئاشسلا فيقوت مت اهرثإا ىلع
تازوجحملا سضرع دعبو ،هÓعأا ةروكذملا

اهتيحÓشص مدع نيبت يرطيبلا بيبطلا ىلع
سسفن يف مت امك ، اهفÓتإا ررقتو كÓهتشسÓل
ةيمومعلا ة˘ح˘شصلا ة˘يا˘م˘ح را˘طإا ي˘فو ،مو˘ي˘لا

دودح ي˘ف عور˘ششم˘لا ر˘ي˘غ ح˘بذ˘لا ة˘ح˘فا˘كمو

زجحب ، اءاشسم51:61  عبرلاو ةعبارلا ةعاشسلا
ةرششعب ةردقملاو ءارمحلا موحللا نم ةيمك

(70) ة˘ع˘ب˘شس ، جزا˘ط م˘ن˘غ م˘ح˘ل ح˘˘ئا˘˘بذ (01)
ةقيرطب ،منغلا ءاششحأا اهب  ةيكيتشسÓب  سسايكأا

نتم ىلع ، كÓهتشسÓل هجوملاو ةيعرشش ريغ
ةمزÓلا ةيحشصلا طورششلا ةاعارم نود ةبكرم
ةعلشسلا زجحو قئاشسلا فيقوت مت اهرثإا ىلع ،
ريبادت ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘طإا ي˘فو .هÓ˘عأا ةرو˘كذ˘م˘لا

(91ديفوك) انوروك ةحئاج راششتنا نم ةياقولا

ةيميلقإ’ا ةعومجملا تادحو اشضيأا تماق،
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘˘ششن˘˘˘خ˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘ل˘˘˘ل

فشصت˘ن˘م ة˘عا˘شسلا ى˘ل˘ع،0202/40/22

ىلع،CAJ عون ةنيحشش فيقوت مت  ،راهنلا

رتل5.5 ةعشس يندعم ءام ةروراق09  اهنتم

يندعم ءام ةروراق801 ، ةرجرج عون نم

ءام ةروراق42 ، يرفا عون نم رتل5.1 ةعشس

681 ، يلشسين عون نم رتل50 ةعشس يندعم

عون نم رتل5.1 ةعشس يندعم ءام ةروراق

نود ( جد00081) ةيلاملا اهتميق يلشسين

نيأا ، يراجتلا لجشسلاو ةروتافلا ىلع هتزايح
دشض تعفرو ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘عا˘شضب˘لا ز˘ج˘ح م˘ت
مادعنا ةحنجو ةروتافلا مادعنا ةحنج ينعملا
. لجشسلا

ةشسبت

موحللإ نم راطنق82 نم ديزأإ زجح
 ةدشساف جاجد ءاششحأإ نم راطنقو ءاشضيبلإ

لوأا ،ةشسبتب ةعيرششلا ةرئاد نمأ’ ةعباتلا ةطرششلا تاوق تنكمت
نم ةربتعم ةيمك زجح نم نيتلشصفنم نيتيلمع لÓخ ، سسمأا
ة˘ح˘لا˘شص ر˘ي˘غو ةد˘شسا˘ف˘لا جا˘جد˘لا ءا˘ششحاو ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا

نم غلك09و راطنق82ـب اهنزو ردقم يرششبلا كÓهتشسÓل

،  جاجدلا ءاششحا نم غلك01و راطنق10و ءاشضيبلا موحللا
يف ةحلشصملا تاذ اهب تماق تايرود ىلع ءانب اتءاج نيتيلمعلا
مههابتنا تفل ثيح، ةينيتورلا سسيشسحتلاو ةباقرلا تايلمع راطا
موحللاب ةلمحم  ديربت ةنحاشش دوجو ةيناديملا تاجرخلا دحا يف
ةيناثلا ةنحاششلا اما، قيرطلا ةفاح ىلع عيبلل ةشضورعم ءاشضيبلا
يتلاو ةنيدملا طشسو يف  ةبقارم تايرود ءانثا اهفيقوت مت دقف
دعب ثيح ، ءاشضيبلا موحللاب نم ةربتعم ةيمكب ةلمحم تناك
نيتلومحلا نا نيبت ةر˘ئاد˘لا ن˘ما ر˘ق˘م ى˘لا ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت
هنمو يرششبلا كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ اهناو ردشصملا ةلوهجم
دعب ةنيدملاب  ينقتلا مدرلا زكرم ىوتشسم ىلع اهفÓتا ررقت
ةيدلبل ةعباتلا ةياقولاو ةحشصلا ظفح ةنجل فرط نم اهتنياعم
ةيئازج تافلم زاجنإا مت هيلعو، يرطيبلا بيبطلا اذكو ةعيرششلا

ةلواحم ةحنج لوح ةلادعلا ماما امهميدقت ةياغ ىلا ناينعملا دشض
ةر˘شضم (ءا˘شضي˘ب مو˘ح˘ل) ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م ع˘ي˘بو كل˘ه˘ت˘شسم˘لا عاد˘˘خ
¿GdëªõI S°Ø«É.ةحشصلاب

ريغ جاجدلإ نم ريطانق4.5 زجح
ةنتابب كÓهتشسÓل حلاشصلإ

ةيمك زجح نم ةنتاب ةي’وب رازجلا ةرئاد نمأا حلاشصم تنكمت
،يرششبلا كÓهتشسÓل ةحلاشصلا ريغ ةدشسافلا موحللا نم ةربتعم

ناك ةنشس22 رمعلا نم غلبي سصخشش فيقوت ةيفلخ ىلع كلذو

راطنق4.5 ـب ردقت ةيمكب ةلمحم تناك ةيعفن ةبكرم نتم ىلع
زعاملا محل نم ةدحاو ةحيبذ ىلإا ةفاشض’اب ءاشضيبلا موحللا نم

بيبطلا ىلع اهشضرع دعب نيبت ةزوجحملا ةيمكلا ،غلك02 نزوب
ةقفر اهفÓتا مت نيأا كÓ˘ه˘ت˘شسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘شص ر˘ي˘غ ا˘ه˘نا ير˘ط˘ي˘ب˘لا

يتلا ةيمكلا يهو ،ةنتاب ةي’ول ةيحÓفلا حلاشصملا نع نيلثمم
رهششلاو انمازت نينطاوملا فرط نم اهكÓهتشساو اهعيب تبنج
T°ƒT°É¿.ì    .موحللا كÓهتشسا هيف عفتري يذلا ليشضفلا

 :ةدكيكشس

صشيغزم يديشسب نييÓم01 قراشس ىلع صضبقلإ
لكب نيتلشصفنم ناتيلمع يف ةدكيكشس ةي’و نمأا حلاشصم تماق
نع نيشصخشش فيقوتب سشيغزم يديشسو ةدكيكشس ةنيدم نم
تطبحأا ةدكي˘كشس ة˘ن˘يد˘م˘ب˘ف ة˘ب˘كر˘م ل˘خاد ن˘م ة˘قر˘شسلا ة˘ي˘شضق
ةلاح يف يمومعلا قيرطلا يف ةقرشسلاب قلعتت ةميرج ةطرششلا
ةحلشصملل ةعبا˘ت˘لا مار˘جإ’ا ع˘م˘ق ة˘قر˘ف˘ل تا˘يرود ءا˘ن˘ثأا˘ف، سسب˘ل˘ت
يشسيئرلا عراششلا ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا

لخاد سصخشش مههابت˘نإا تف˘ل ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘شسو˘ب ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه
تاوق هنم تبرتقا نيا ، عراششلا يف ةنوكرملا تابكرملا ىدحإا
نأا قيقحتلا تايرجم تنيبو ،سسبلت ةلاح يف  هتفقوأا و ةطرششلا

بحاشصل دشصرتي ناك ، ةنشس12 رمعلا نم غلابلا هيف هبتششملا
هلغتشسا ام وهو رداغ و ةحوتفم ةبكرملا باوبا كرت يذلا ةرايشسلا
نم تنكمت ةطرششلا تاوق نا ريغ ،  ةرايشسل لوخدل هيف هبتششملا
ىوكشش نطاوم مدق سشيغزم يديشس  يف و.اهنيح يف هفيقوت
يلام غلبم  نوـلعافلا فذهتشسإا ثيح ، ةقرشسل هشضرعت سصوشصخب

ةأابخم ةبيق˘ح ل˘خاد تنا˘ك م˘ي˘ت˘ن˘شس ن˘ي˘يÓ˘م01 يلاوحب رد˘ق˘ي
سشيغز˘م يد˘ي˘شس ةر˘ئاد ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا. ه˘ت˘ن˘حا˘ششب
يشسيئرلا هيف هبتششملا فيقوت نم تنكمت تايرحتلا فيثكتبو
 Ó.M«ÉI HƒOjæÉQماك قورشسملا غلبملا عاجرتشسإاو

حÓشسو ةيرثأإ ةعطق0912 عاجرتشسإ
ةنتابب يران

ةنتاب ةي’و نمأاب10 ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت

رثع ةنشس53 و62 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخششا50 فيقوت نم

ةيدقن تاكوكشسم لكشش ىلع ةيرثا ةعطق0912 ىلع مهتزوحب
عنشصلا يديلقت يران حÓشس اذكو ،ةرباغ ةينمز بقح ىلا دوعت

ثحبلا ةقرف رشصانع تماق اهتهج نم .ديشص ةيقدنب نع ةرابع

و32 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخششا30 فيقوتبIRB لخدتلاو

تاردخملا نم ةيمك زجح مت نيأا ةنتابب مادز سضرأاب ةنشس03

ىلا ةفاشض’اب ،مارغوليك952.1 ـب  ردقت جلاعم فيك يف تلثمت

فلا004 و نويلم45 ـب ردقي يلام غلبم اذكو ءاشضيب ةحلشسأا
يف نيفوقوملا نأاشش يف ةيئاشضق تافلم زاجنا مت ثيح .ميتنشس

T°ƒT°É¿.ì               .ةيئاشضقلا تاهجلا ماما ميدقتلا راظتنا

يرئازجلا قرششلا ةديرج5

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

9695ددعلا0202 ليرفأا52 تبسسلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

لوأا  ،ةلششنخب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تادحو تماق نجاودلل عورششملا ريغلا حبذلا ةحفاكمو ةيمومعلا ةحشصلا ةيامح راطإا يف
كيد غلك032 و جاجدلا نم غلك047 اهنتم ىلع رثع001H يادنويه عون ةريغشص ةنحاشش فيقوتب00:70 احابشص ةعباشسلا ةعاشسلا ىلع و ، سسمأا
ةعشست و يتئام ـــــــــب ردقت ةيلامجإا ةيلام ةميقب يمورلا كيدلا ءاششحأا و جاجدلا ءاششحأا غلك81 + يمورلا كيدلا دبك و جاجدلا دبك غلك71 ،يمور

ةاعارم نود ةريغشصلا ةنحاششلل يفلخلا قودنشصلا يف ةيكيتشسÓب قيدانشص يف ةلمحم  (جد009.922 ) يرئازج رانيد ةئام عشست و فلأا نورششع و
.اهكلام حيرشصت بشسح سشاششر دلوأا ةيدلبب نجاودلا و موحللا عيب تÓحمل اهعيب و اهعيزوتل  ةفاظنلا و ةمÓشسلا طورشش ىشصقأا

ةروتاف وأا يراجت لجشس نود ةيندعم هايمب ةلمحم ةنحاشش زجح ىلإا ةفاشضإلاب

 ةدشسافلإ ءإرمحلإو ءاشضيبلإ موحللإ نم ريطانق01 يلإوح زجحي ةلششنخ كرد
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ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ط˘شسم˘لا ط˘ط˘خ˘م˘ل˘ل اد˘ي˘˘شسج˘˘ت
ةحفاكم يف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘ي’و ن˘ما ح˘لا˘شصم
ةقلعتملا اميشس’ اهلاكششأا فلتخمب ةميرجلا
و تاكلتمملا و سصاخششأ’ا ىلع ةظفاحملاب

ةقرفلا تنكمت ،ةماعلا ةنيكشسلاو ماظنلا اذك
ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ةطرششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘ب تارد˘خ˘م˘لا
د˘ع˘ب ، ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘ي’و ن˘مأا˘ب  ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

ط˘شسو عراو˘˘شش تشسم ة˘˘م˘˘هاد˘˘م تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

حوارتت سصاخ˘ششأا60 فيقوت ن˘م ،ة˘ن˘يد˘م˘لا

يف نيطروتم ةنشس55 و32 نيب مهرامعأا

ةزايح اذك و ةشصخر نود ةريظح ءاششنإا اياشضق
نود ةي˘ن’د˘ي˘شصلا داو˘م˘لا اذ˘ك و تارد˘خ˘م˘لا

ةدراو تامولعم دوعت ةيشضقلا عئاقو.ةشصخر
نمأ’ »كوبشسياف» ة˘ي˘م˘شسر˘لا ة˘ح˘ف˘شصلا ى˘ل˘ع
ةعومجم مايق سصوشصخب ، ةنيطنشسق ةي’و
غلابم ذخأا و سسانلا زازتباب سصاخششأ’ا نم

ةشصاخ م˘ه˘ن˘م جد004 و002 نيب ةيلا˘م
ءادتع’ا اذك و ةي’ولا جراخ نم نيدفاولا

ةمهادم ةيلمع ةجمرب مت روفلا ىلع ، مهيلع
تشسم يتلا و ةنيدملا طشسو ىوتشسم ىلع
ةحاشس ، يديهم نب يبرعلا عراشش نم لك
،راوكشسلا ةقيدح ، ويرجوب عراشش ،رامشسلا

نع سصاخششأا40 فيقوت نم تنكم تايلمعلا

ةفاشضإ’اب ةشصخر نود ةريظح ءاششنإا ةيشضق

، تاردخملا ةزايح ةيشضق نع سصخشش ىلإا

ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا ر˘ق˘م ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘˘ل

تافل˘م م˘هد˘شض تز˘ج˘نأا ن˘يأا ر˘ششع سسما˘خ˘لا

نم تايلمع˘لا تن˘كم ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا

ىلإا هعاشضخإاب ريخأ’ا اذه رخآا هبتششم فيقوت

هتزوحب طبشض مت ةينوناقلا سشيتفتلا ةيلمع

غلم051 نيلباغيرب ءاود نم ةلوشسبك84

ةقرف لبق نم هليوحت متيل ، جيورتلل ةأايهم

زاجنا و ةي’ولا نمأا رقمب تاردخملا ةحفاكم

هبجومب مدق هقح يف ةيئازج تاءارجإا فلم

.ةيلحملا ةباينلا مامأا

نينطاوملا زازتباو ةينوناق ريغ رئاظح ءاششنإاب مهمايق دعب

ةنيطنشسقب تاشسولهم زجحو ةنيدملإ طشسوب صصاخششأإ6 فيقوت
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نم ةلوذبملا دوهجلل ةلشصاوم
ةنيطنشسق ةي’و نمأا حلاشصم لبق
كيكفت و ةميرجلل يدشصتلا يف
جيورت يف ةشصتخملا تاكبششلا
ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا
تنكمت ،ير˘شضح˘لا ط˘شسو˘لا ي˘ف
ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ا˘م˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
ة˘كب˘شش كي˘كف˘ت ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسق

سصاخششأا30 نم نوكتت  ةيمارجإا
حوارتت ايئا˘شضق قو˘ب˘شسم م˘هد˘حأا

،72 و32 ن˘ي˘ب م˘هرا˘˘م˘˘عأا

ةشسرامملا ةيشضق يف نيطروتم
ةح˘شصلا ة˘ن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ˘لا
ة˘يودأا ع˘يزو˘ت و ل˘ق˘˘ن ، ةزا˘˘ي˘˘ح˘˘ب

كÓهتشسÓل ةه˘جو˘م ة˘ي˘ن’د˘ي˘شص
را˘طإا ي˘ف ة˘شصخر نود ير˘˘ششب˘˘لا

عئاقو  .ةمظنم ةيمارجإا ةعامج
دورو ى˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا

مايق اهدا˘ف˘م ة˘قر˘ف˘ل˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م
نو˘مو˘ق˘ي ن˘ي˘هو˘ب˘ششم سصا˘خ˘˘ششأا
ة˘يودأ’ا ج˘يور˘ت و ع˘يزو˘ت ل˘ق˘˘ن˘˘ب
ن˘م با˘يإا و ا˘با˘هذ ة˘ي˘ن’د˘˘ي˘˘شصلا

ة˘يا˘غ ى˘لإا ةرا˘م˘شسا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م
، ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘ب ي˘بر˘غ˘لا ل˘خد˘م˘لا
رشصانع اهترششاب يتلا تايرحتلا

و ثا˘ح˘بأ’ا ف˘ي˘ث˘كت˘ب و ة˘قر˘ف˘˘لا

تامولعم˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا لÓ˘غ˘ت˘شس’ا

ةيوه ديدحت مت اهيلع لشصحتملا

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ل˘غ˘ت˘شسم˘لا  ة˘ب˘كر˘م˘˘لا

ع˘شضو م˘ت˘ي˘ل ، ة˘كب˘ششلا ر˘شصا˘ن˘˘ع

لخدم ىوتشسم ىلع ةبقارم ةطقن

يتلا و املاب ةيعانشصلا ةقطنملا

30 اهنتم ىلع و اهفيقوتب ترمثأا

د˘ع˘ب ا˘ه˘عا˘شضخإا د˘ع˘ب ،سصا˘خ˘˘ششأا

ىلع اهب ر˘ث˘ع ق˘ي˘قد˘لا سشي˘ت˘ف˘ت˘لا

نم ةبلع91 هب يكيتشسÓب سسيك

لك يف غلم051 نيلباغيرب ءاود

ةأابخم ةلوشسبك03 يوحت ةبلع

مت امك ،اهل ي˘ف˘ل˘خ˘لا ي˘شسر˘كلا˘ب

يلام غلبم مهدحأا  ةزوحب روثعلا

م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ، جد00001 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ي

ةقفر ةقرفلا رقم ى˘لإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت

تاءارجإ’ا لام˘كت˘شس’ ة˘ب˘كر˘م˘لا

يتلا ةيلم˘ع˘لا ،مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ةطرششلل ةلقنتملا ةقر˘ف˘لا ا˘ه˘تدا˘ق

زجح نم تنكم املاب ةيئاشضقلا

ىلإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب  ة˘لو˘شسب˘ك075

دعب ،جيورتلا تادئاع نم غلبم

تاءارجإا فلم زاجنا نم ءاهتن’ا

م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘˘ئاز˘˘ج

.ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت

ةنيطنشسق

«املاب» ةيعانشصلإ ةقطنملاب ةريطخ ةيمإرجإإ ةعومجم كيكفت

كوبشسيافلا  ربع ةيباهرإلا تاميظنتلاب ةداششإلا ةمهتب

  ةشسبتب نجشسلإ باشش عإديإإ
نم، سسمأا لوأا ةشسبت ةي’و نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملاب ةيتامولعملا ةميرجلا ةبراحم ةقرفل ةعباتلا ةطرششلا تاوق تنكمت

اهلÓخ نم ديششي كوبشسياف يعامتج’ا لشصاوتلا عقوم ربع ويديف عطاقم و روشص رششن يف هطروت قيقحتلا ءانثا تبث  ةنشس82 سصخشش فيقوت
دشصر ىلا ةيشضقلا هذه عئاقو دوعت ثيح ،  ملاعلا ربع و رئازجلاب ةيباهرإ’ا تاميظنتلا فلتخمل ةعباتلا رشصانعلاو ةيباهرإ’ا لامعأ’اب
يف نادلب ةدع ربع ةيباهرإ’ا لامعأ’اب ديششت و داهجلا ىلع سضرحت تارابع ىلع يوتحت كوبشسيافلا تاحفشص دحا ربع روشصو تاروششنم
ةيوه ديدحت ىلا تدأا يتلاو ةشصاخلا ةينقتلا لئاشسولا فلتخم لامعتشساب ةيشضقلا يف قيقحت حتف كلذ ىلع ءانب متيل ،رئازجلا اهيف امب ملاعلا

¿GdëªõI S°Ø«É    .عادي’اب يشضقي هدشض ارما تردشصأا يتلا ةلادعلا ماما هميدقتو هفيقوت ىلا اهنمو هيف هبتششملا
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تاراذعا تهجو ناو قبشس ثيح
ادكو تاءانبلا ةلازإاو نيفلاخملا
نودب تلجشس يت˘لا تا˘ع˘شسو˘ت˘لا

تا˘˘ع˘˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘لا اد˘˘˘كو ة˘˘˘شصخر
عقوملا طورششلا رتفدل ةفلاخملا
لÓغتشس’ا ةشصخر بحاشص نيب
سضعبلا دمع ثيح ةبانع ةيدلبو
ءا˘ن˘ب ي˘ت˘حو تا˘ع˘شسو˘ت ع˘شضو˘˘ل
ا˘˘ه˘˘ت˘˘لازا م˘˘ت ة˘˘يزاو˘˘˘م كا˘˘˘ششكا

لÓ˘غ˘ت˘شس’ا ة˘حا˘شسم د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
م˘ت ا˘م˘ي˘ف كششك ل˘كل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘كششك با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصا راذ˘˘˘˘عا
نو˘ل˘غ˘ت˘شسي م˘ه˘نو˘ك م˘يد˘ه˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيعر˘شش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘حا˘شسم

م˘˘ل م˘˘ه˘˘نا ’ا ق˘˘ح ه˘˘جو نود˘˘بو

ي˘ت˘لا تاراذ˘عÓ˘ل او˘ب˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘شسي

حلاشصم فرط نم مهمل تهجو

تاذ ل˘ع˘ج ا˘م˘م ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

تاءار˘˘ج’ا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا

سصخر˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا

ن˘كا˘مأ’او كا˘ششك’ا لÓ˘غ˘˘ت˘˘شسا

تمد˘قا ةرو˘ث˘لا ة˘حا˘شس ط˘˘شسو˘˘ب

يلا نيكششك ةلازا يلع اهلÓخ

ي˘ل˘ع تا˘ع˘شسو˘ت˘لا ة˘˘لازا بنا˘˘ج

عيمج زجحو رخآا كششك يوتشسم

ع˘˘شضو د˘˘ق نا˘˘ك يذ˘˘لا دا˘˘ت˘˘ع˘˘˘لا

كاششك’ا كلت كلمت ’ قطانمب

روشضح˘ب ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شس’ ة˘شصخر

تن˘˘مآا ي˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم

تا˘ط˘ل˘شسلا رو˘شضح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

ربكا يف ةبانع ةيدلبل ةيلحملا

رو˘كلا ط˘شسو˘ب م˘يد˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘˘شصم تنا˘˘كو

دق ةطرافلا تاونشسلا رادم يلع

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘˘لازا ي˘˘˘ل˘˘˘ع تل˘˘˘م˘˘˘ع

ا˘ه˘ي˘لإا د˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لا تا˘ع˘شسو˘ت˘لا

ة˘˘˘حا˘˘˘شسب كا˘˘˘ششك’ا با˘˘˘ح˘˘˘شصا

تاراذ˘ع’ا ق˘ير˘ط ن˘ع  ةرو˘ث˘˘لا

ةيمومعلا ةو˘ق˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لا ل˘ب˘ق

تاراذعا تهجو دق تناك اميف

ري˘غ˘لا كا˘ششك’ا ة˘لازإاو مد˘ه˘لا˘ب

عارشص اهنع م˘ج˘ن ا˘م˘م ة˘ي˘عر˘شش

ةيدلبلا حلاشصمو اهباحشصا نيب

مكاحملا قاور اهرثا يلع تلخد

ةيد˘ل˘ب ح˘لا˘شصل م˘كح˘لا رد˘شصي˘ل

كل˘˘ت ة˘˘ي˘˘عر˘˘شش مد˘˘عو ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع

قو˘˘ف تم˘˘ي˘˘قا ي˘˘ت˘˘لا كا˘˘˘ششك’ا

لغتشستو ةيدلبلا كلم تاحاشسم

ح˘لا˘˘شصم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘شصخر نود˘˘ب

نا يلا ةراشش’ا ردجتو ةينعملا

ترطخا دق تناك ةبانع ةيدلب

رشضحم قيرط ن˘ع ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا

ذيفن˘ت˘ل ةد˘م م˘ه˘ح˘ن˘مو يءا˘شضق

با˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصا نا ’ا تارار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا

ام قيبطت نع اوعنتما كاششك’ا

ر˘م’ا تاراذ˘ع’ا ه˘ي˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ت

نيناوقلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت بجو˘ت˘ي يذ˘لا

هد˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ا˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

 .ت’احلا

تاعصسوتو تاءانب ةلازا بناج يلا ةروثلا ةحاصس طصسوب ةيعرصش ريغ ةقيرطب امهءانب مت نيكصشك ميدهت يلع ةبانع ةيدلب حلاصصم تمدقأا
حابصص يتح ترمتصساو ضسيمخلا .موي حابصص تاعصسوتلا ةلازاو مدهلا رارق ذيفنتل ةيمومعلا ةوقلا ريخصست مت ثيح رخآا كصشك يوتصسم يلع تلجصس

.ةبانع ةنيدم بلقب اهعون نم  عيباصسأا لبق ةيدلبلا حلاصصم اهب تماق يتلا ةيلمعلل ةلمكت و ةيناث ةيلمع يف ةعمجلا ضسمأا
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ق˘ل˘غ سسي˘م˘خ˘لا سسمأا لوأا  ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘شص م˘˘ت
ربع ةعزوملا ةيلزنملا  يناوأ’ا عيب تÓحم
طشسو رارغ ىلع ةبانع ةنيدم ءايحأا فلتخم
نم  برقلابو اطيبموق  ير’ و  ةنيدملا

عراو˘˘˘ششلاو با˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘لا نارود˘˘˘لا رو˘˘˘ح˘˘˘م
ةيدلب ءايحأا يقابب ةدجاوتملا ادكو ةيشسيئرلا

اءانب كلدو  نمأ’ا حلاشصم فرط نم  ةبانع
يدافت فدهب  ةبانع ةرئاد سسيئر رارق ىلع
نينطاوملا طشسو انوروكلا سسوريف راششتنا

لابقإا تفرع دق تÓحملا هده نأا ةشصاخو
سصخأ’ا˘ب و ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

ي˘ناوأ’ا ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح ءار˘˘ششل ةو˘˘شسن˘˘لا
تاردقلاو ةÓقم˘لاو نو˘ح˘شصلا˘ك ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا

نا˘شضمر ر˘ه˘شش ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت كلدو ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
تحتف دق تÓحملا كلت نأا ثيح ليشضفلا
اهنئابز مامأا طقف عوبشسأ’ا ةيادب عم اهباوبأا
ببشسب نكلو مهتايجاح ءانتقا نم مهنيكمتل

دادعأا دفاوتو ةياقولا طورششلا مارتح’ا مدع
ثودح يف ببشست امم دحاو تقو يف ةلئاه
لجا نم  تÓحملا طشسو ىشضوفو ماحدزا
ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ي˘ناوأ’ا ن˘م تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح˘˘لا ءار˘˘شش
ءانتقاب موق˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لا م˘ظ˘ع˘م نا ة˘شصا˘خو
نا˘˘شضمر ر˘˘ه˘˘ششل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت  ةد˘˘يد˘˘ج ي˘˘ناوأا
ديلاقتلاو تاداعلا نم ربتعت يتلاو  ليشضفلا

و مايشصلا رهشش مودقب ةحرفلا نع ريبعتل
اده لÓخ يناوأ’ا نم ديدج ئششب كاربتشس’ا
باحشصأا ررق تقولا اده يفو ميركلا رهششلا
دامتعا ةيلزن˘م˘لا ي˘ناوأ’ا را˘ج˘تو تÓ˘ح˘م˘لا
ليشصوتو دنومكلا قيرط نع عيبلا ةشسايشس
ني˘ن˘طاو˘م˘لاو ن˘ئا˘بز˘لا لزا˘ن˘م ى˘لا ة˘ع˘ل˘شسلا
نم  جوتنملا وأا ةعلشسلا زجحب اوماق نيدلا

ي˘ت˘لا ف˘تاو˘˘ه˘˘لا ما˘˘قرأ’ا˘˘ب لا˘˘شصت’ا لÓ˘˘خ
لشصاوتلا عقومب مهتاحفشص ىلع اهوعشضو
لاشسرإا لÓ˘خ ن˘م كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

مقر عم اهرايتخا مت يتلا جوتنملا ةروشص
ةعل˘شسلا ل˘ي˘شصو˘ت م˘ت˘يو ناو˘ن˘ع˘لاو ف˘تا˘ه˘لا

.اناجم

انوروك ءابو ىودع راصشتنا يدافتلو نئابزلا ريباوطو ماحدزلا ببصسب

ةيلزنملا يناوأ’ا عيب تÓحم قلغل  ةيمومعلا ةوقلا  رخضسيةرئادلا صسيئر

¯YÉO∫ GCe«ø

عمقو ةبا˘قر˘لا ح˘لا˘شصم تما˘ق
تا˘شسرا˘م˘م˘لا ة˘ب˘˘قار˘˘مو سشغ˘˘لا
ة˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
سسمأا لوأا ةبانع ةي’ول ةراجتلا
رشصانع عم قيشسنتلاب سسيمخلا
ةكرتششم ةيرودب ينطولا كردلا
هكاوفلاو رشضخلل ةلمجلا قوشسل
كلذو ينوبلا ةيدلبب لورشصلاب
لولح ةيششع را˘ع˘شسأ’ا ة˘ب˘قار˘م˘ل
ىل˘ع فو˘قو˘ل˘لو نا˘شضمر ر˘ه˘شش
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب را˘ج˘ت˘لا ماز˘ت˘لا ىد˘م
راعشسأا في˘ق˘شست˘ب را˘ج˘ت˘لا ةرازو
تاجت˘ن˘م˘ل ف˘ل˘ت˘خ˘مو ا˘طا˘ط˘ب˘لا
كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شس’ا تاذ ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا
رارغ ىلع ناشضمر يف عشساولا
مت يتلاو ثفللاو سسخلاو رزجلا
ة˘ل˘م˘ج˘لا˘˘ب ا˘˘هرا˘˘ع˘˘شسأا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت

بشسحو .غ˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘كل˘˘˘˘˘˘ل جد05ب

ناو˘˘عأا ل˘˘م˘˘ع نإا˘˘˘ف ا˘˘˘نردا˘˘˘شصم

ة˘ي˘عو˘ت˘لا ي˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ة˘˘با˘˘قر˘˘لا

راج˘ت طا˘شسوأا ي˘ف سسي˘شسح˘ت˘لاو

» راجتلا لثمم روشضحب ةلمجلا

م˘ت ن˘يأا »سشو˘ل˘عو˘˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘جو˘˘ب

ةرور˘˘شضب را˘˘ج˘˘ت˘˘لا سسي˘˘˘شسح˘˘˘ت

يتلا ري˘باد˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب ماز˘ت˘لإ’ا

را˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع تن˘˘ل˘˘عأا

ةيئارششلا ةردفلا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل

ناشضمر رهشش ةبشسانمب نطاوملا

ددعل راعشسأ’ا فيقشست لÓخ نم

ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م

ام اهرعشس حاورت يتلا اطاطبلاك

ن˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا كل˘˘ت˘˘ل جد52نيب

يتلا جد53و ةملاق ةي’و عرازم

دÓبلا بر˘غ ق˘طا˘ن˘م ى˘لا دو˘ع˘ت

را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت ن˘˘˘ع Ó˘˘˘شضف

تاءار˘ج’ا˘ب د˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘شضب
سسوريف نم ةياقولل ةيزارتح’ا

ميقعتلا ةيمهأا ثيح نم انوروك
يفو .عمج˘ت˘لا مد˘عو د˘عا˘ب˘ت˘لاو
را˘ع˘شسأا تفر˘ع ل˘شصت˘˘م قا˘˘ي˘˘شس
ة˘˘ي˘˘ششع ه˘˘كاو˘˘˘ف˘˘˘لاو ر˘˘˘شضخ˘˘˘لا

راجت دنع اريبك اعافترا ناشضمر
دفاوتو لابق’ا بب˘شسب ة˘ئز˘ج˘ت˘لا
قاو˘˘شسأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةنشس لككو ةيزاوملاو ةيماظنلا

ةينيدلا هبشسانملا هذه لولح عم
حاورتت بشسنب راعشسأ’ا بهتلت

ةشصاخ ةئام˘لا˘ب001و05لا ن˘ي˘ب
سسخ˘˘˘لا˘˘˘ك تاور˘˘˘شضخ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
يف مطامطلاو رزجلاو هنابلجلاو
ة˘ل˘م˘ج˘لا قو˘شس فر˘ع ل˘با˘ق˘م˘˘لا
لك يف ةريبك ةرفو لورشصلاب
عم ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘شضخ˘لا فا˘ن˘شصأا
راعشسأ’ا يف رار˘ق˘ت˘شسإا ل˘ي˘ج˘شست

ة˘ئز˘ج˘ت˘لا قاو˘˘شسأا سسكع ى˘˘ل˘˘ع

نإاف قوشسلا نم رداشصم بشسحو.

اظافخنا فرعتشس ةلمجلا راعشسأا

ريثكلا يف مداقلا عوبشسأ’ا يف

يفو .ة˘ي˘م˘شسو˘م˘لا ر˘شضخ˘لا ن˘م

عيبلا ةطقن تفرع قايشسلا سسفن

ىلع نينطاوملل ةلمجلا راعشسأاب

عارذ ةديدجلا ةنيدملا ىوتشسم

ل˘ب˘ق ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘˘ب˘˘قإا سشير˘˘لا

يقل يدلا رمأ’ا ةهجلا ناكشس

يف ةشصاخ عي˘م˘ج˘لا نا˘شسح˘ت˘شسا

تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ر˘˘فو˘˘ت ل˘˘ظ

ي˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

مدعو اهءاقبب نينطاوملل بلاطي

ة˘ي˘م˘شسو˘م وا ة˘ت˘قؤو˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج

ةطقنلو اهل ةجاح يف مهنوكل

د˘ح ى˘ل˘ع ق˘ي˘قد˘لاو ز˘ب˘خ˘لا ع˘ي˘ب

.مهريبعت

ةئزجتلا قاوصسأا يف راعصسألا تلعصشأا «ةفهللا » اميف

هكاوفلاو رضضخلل ةلمجلا قوضسب كردلاو ةباقرلا ناوعأ’ ةكرتضشم تايرود

ثداوح ةبصسن ضضافخناو ةميرجلا لدعم عجارت ببصسب
 رورملا

نيباضصملاوىضضرملا ت’اح ددع عجارت

ةئملب08 ـب ت’اجعتضسإ’ا حلاضصمب
تادايعلاو تايفششتشسم فلتخمب ةيبطلا ت’اجعتشس’ا حلاشصم تدهشش
تناك يت˘لا ت’ا˘ح˘لاو ي˘شضر˘م˘لا دد˘ع ي˘ف ا˘ع˘جار˘ت ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘يراو˘ج˘لا

ليرفا02 ةياغ يلا سسرام51 نم ةدتمملا ةدملا لÓخ لبق نم اهلبقتشست

ةعلطم ةيبط رداشصم هتفششك ام بشسح ةئملاب08 تدعت ةبشسنب يراجلا
ديفوك انوروك سسوريف راششتنا وا روهظ عم انمازت ةعاشس رخآا ةديرجل

تل˘ج˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نا˘˘ف ردا˘˘شصم˘˘لا تاد بشسحو91
وا دششر نبا يعما˘ج˘لا ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب ءاو˘شس ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا˘ب
ةددعتملا تادايعلابو راجحلا ي˘ف˘ششت˘شسم اد˘كو ءا˘ن˘ي˘شس ن˘با ي˘ف˘ششت˘شسم
تاباشصاو ةنمزم سضارمأا يناعت ت’اح اهلك ةي’ولا بارت ربع تامدخلا

يدلا عشضولا روطت يدافتل اهفاعشساو يبطلا لخدتلا يدتشست ةلجعتشسم
يركشسلاو وبرلا يشضرمل ةبشسنلاب ةشصاخ سضيرملا نادقفل يدؤوي دق
اوناك نيدلا ةي˘م˘هو˘لا ت’ا˘ح˘لا با˘ح˘شصا ي˘ف˘ت˘خا ا˘م˘ي˘ف مد˘لا ط˘غ˘شضو
مهياشسحا درجمل ةبانعب ةيبطلا ت’اجعتشس’ا فلتخم يلع نودفاوتي

04 يلاوح نولثمي وناك نيدلاو نولوكلا سضارعا وا ةدعملاب ك’اب
دعب ةيلاجعتشس’ا حلاشصملا رداغتو اهتنياعم متت يتلا ت’احلا نم ةئملاب

تدهشش لباقملاب اده ةينيتورلا ةيبطلا تاشصوحفلا سضعبل اهعوشضخ
كراعملا ءارج يحرجلا ت’اح ددع يف اريبك اعجارت حلاشصملا تاد
تاءارجا ببشسب Óيل ةشصاخ ءايح’ا فلتخمب لجشست تناك يتلا ةيمادلا
لدعم يف ريبك سضافخن’ يدا امم Óيل لوجتلا رشضحو يحشصلا رجحلا
يدمعلا حر˘ج˘لاو بر˘شضلاو ل˘ت˘ق˘لا م˘ئار˘ج ة˘شصا˘خ ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا
مئارجلا يوتشسمل لشصت ’ يتلا ءايح’ا لخاد تاششوانملا سضعب ءانثتشساب
يف ريبكلا عجارتلا بناج يلا اذه لبق نم تلجشس يتلا ةيمادلا كراعملا

نوقرافي مهشضعب يلتق يتحو يحرج فلخت تناك يتلا رورملا ثداوح
دعب وأا ةرششابم مهلوشصو دعب ءاوشس ت’اجعتشس’ا ةحلشصمب ةايحلا
حلاشصم فلتخم نا املع ةيز˘كر˘م˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا˘ب م˘هءا˘ق˘ب ن˘م ما˘يا ة˘ع˘شضب
لكششب رورملا ثداوح اباحشض لبقتشست تناك ةيبطلا ت’اجعتشس’ا
ةعشضبل ددعلا  سضفخنيل رءازجلاب انوروك سسوريف روهظ لبق يموي

لبقتشست مل نيح يف هÓعا ةروكدملا ةدملا سسفن لÓخ طقف ت’اح
سضعب نا يلا ةراشش’ا ردجتو ةدملا تاد لÓخ ةلاح يا حلاشصملا سضعب
ازنولفنا سضارعا نم يناعت يتلا ت’احلا سضعب دفاوت دهششت حلاشصملا

مههيجوت متي نيأا انوروك سسوريفب مهتباشصا يف اهباحشصا كششي ةداح
مهتباشص’ ريششت سضارع’ا تناك لاح يف ةشصتخملا ةيبطلا حلاشصملا
سضعب تيبلا ةيقبلا هجوي اميف مهتباشصا يف كششلا وا سسوريفلاب Óعف
درجم سضارع’ا تناك ةلاح يف بوانملا بيبطلا فرط نم مهشصحف

 Qjº.Ω .ةيداع ةيمشسوم ازناونفلا

يحصصلا رجحلا تاءارجإا ةفلاخم ببصسبو  عوبصسأا فرظ يف

ةبكرم75 عضضوو صصخضش633 فيقوت
رضشحملا يف

71/40/0202 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةبانع ةي’و نمأا حلاشصم تماق

75 رششح˘م˘لا˘ب ع˘شضوو ،سصخ˘شش633 فيقوت˘ب،32/40/0202 ىلإا

ةيزارتح’ا ريبادتلاو تارارقلا ةفلاخمل اذهو ،ةيران ةجارد921 و ةبكرم
تاءارجإ’ا ةفاك ذاختإا عم ، انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل ةذختملا
ةفلاشسلا ةرتفلا لÓخ هنأا ةراششإÓل   نيفلاخملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا
عم ةنراقملاب ،نيفلاخملا ددع يف سسوشسحم سضافخنا  ليجشست مت ركذلا
لكل كرابم ناشضمر ىنمتت ةبانع ةي’و نمأا حلاشصم .طرافلا عوبشسأ’ا
ةيزارتح’ا ريبادتلاو تاءار˘جإ’ا˘ب ماز˘ت˘ل’ا ى˘لإا م˘هو˘عد˘تو ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةحشصو مهتحشص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح اذ˘هو ،تا˘ط˘ل˘شسلا فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

«h.S°Ñà   .انوروك سسوريف نم مهتياقوو مهتÓئاع

 تاراذخملا ةزايح لجأا نم صصخضش68 فيقوت
نم ةدتمم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘شصم ف˘ل˘ت˘خ˘م تما˘ق

ةيطرشش ةيلمع869 ــب،02/40/0202 ةياغ ىلإا11/40/0202

،ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأا ةزايح لجأا نم سصخشش68 فيقوت ىلإا تشضفأا

،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا ةزايح لجأا نم سصخشش852 فيقوت

فيقوت ،ةيئاشضقلا تاهجلا فرط نم ثحب لحم سصخشش03 فيقوت

ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاختا متو ةفلتخم مئارج يف نيطروتم سصخشش447

«h.S°Ñà.نيفوقوملا قح يف

     دضسافلا جاجدلا نم راطنق61 زجح
نمأ’ا عم قيشسن˘ت˘لا˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘لا تن˘كم˘ت

و جاجدلا نم راطنق61 زجح نم ،ةراجتلا ةيريدم و ثلاثلا يرشضحلا

عم ،ةيرطيبلا ةحشصلا ةداهشش مادعنإ’ اذه و  جاجدلا ءاششحأا نم غلك57
رمعلا نم غلابلا فلاخملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا

«h.S°Ñà.ةنشس13
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ةروراق فلآإ01 و ةيلوألإ دإوملإ نم رتل009 زجح مت اميف

ينوبلاب ةدلقملا فيظنتلا داوم ةعانسصل نيتيرسس نيتسشرو فاسشتكإا

لسصإوتم ىقبي ةمقعملإ دإوملاب ديوزتلإ

نيديلل مقعم0023 يلاوحب تايفسشتسسملا دوزيmrahPilaG يملعلا يدانلا

تاعومجملإو تايعمجلإو ءايحألإ ناجل نم ةردابمب

ديربلا زكارم يف مهتاسشعمل نيدعاقتملا بحسس ميظنت لجأا نم عوطتلا

ةيويحلإ ةداملاب تايفسشتسسملإ ديوزت لجأإ نم

سسيدلا رجحو رامع يديسس يف مدلاب عربتلل ةلمح

نينطإوملإ ةمÓسسو ةحسص ىلع إرطخ لكسشت تتاب

عوبسسأا نم ديزأل رامع يديسس ءايحأا نع ةبئاغ ةمامقلا عفر ةيلمع

فاسشتكإإ نم نيمرسصنملإ نيمويلإ يف  ةبانعب ةراجتلإ ةيريدم عم قيسسنتلاب ءاقرزلإ ةكربلاب ينطولإ كردلإرسصانع نكمت
.ينوبلإ ةيدلبب ليعامسسإإ براسشوب يحب ةدلقملإ فيظنتلإ دإوم ةعانسصل نيتيرسس نيتسشرو
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ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘سصأو

mrahPilaGفأر˘˘سشإأ تح˘˘ت

ذاتسسألأ مه˘سسأأر ى˘ل˘عو ةذ˘تا˘سسألأ

ةيلكل ةلديسصلأ مسسق سسيئر فداه

ةبانع راتخم يجاب ةعماجل بطلأ

نيديلل مقعم˘لأ »لا˘ج˘لأ» ة˘عا˘ن˘سص

«euqilooclaordyhleG«و
ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘بأر˘˘˘لأ عو˘˘˘ب˘˘˘سسأÓ˘˘˘ل كلذ
ام عنسص نم أونكمتو  .يلأوتلأ

لم06 ةعسس ةوبع0023 براقي

لم001 ةع˘سس ةو˘ب˘ع0001 و
ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘˘ت˘˘ب أو˘˘ما˘˘قو
ةيلولل ةيئا˘ف˘سشت˘سسإلأ ح˘لا˘سصم˘لأ
ةيامحلأ حلاسصم سضعبل ةفاسضإلاب

رمت˘سسي˘سسو ،ة˘طر˘سشلأ و ة˘ي˘ند˘م˘لأ
لجأأ نم لمعلأ يف يملعلأ يدانلأ
ةدا˘م˘لأ ةذ˘ه˘ب ر˘م˘ت˘سسم˘لأ د˘يوز˘ت˘لأ
سسوريف أذه ةياهن ىتح ةمقعملأ

يدا˘ن˘لأ ءا˘سضعأأ ه˘˘جوو ،ا˘˘نورو˘˘ك

ةلاسسر»mrahPilaG » يملعلأ
ةرورسضب مهوب˘لا˘طو ن˘ي˘ي˘با˘ن˘ع˘ل˘ل
و ي˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب مأز˘˘ت˘˘لإلأ

عسضولأ ةروطخل يعوب فرسصتلأ
و ءا˘˘بو˘˘لأ را˘˘سشت˘˘نإأ ن˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘لأ و
هذه يف ةمزألأ هذه نم جورخلأ
مدع نأأ أوربتعأو ةبعسصلأ ةرتفلأ
ر˘ج˘ح˘لأ مأر˘ت˘حأ مد˘˘عو ةلا˘˘ب˘˘م˘˘لأ
عسضولأ مقافت ىلإأ يدؤوي يحسصلأ

و ة˘˘مزألأ زوا˘˘ج˘˘˘ت ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص و
.ءابولأ راسشتنإأ نم دحلأ ةلاحتسسأ

¯  eÉRhR.Ü
رداسصم بسسح ةيلمعلأ تتأأ ثيح
دورو رــثإأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘عا˘˘˘سس ر˘˘˘خآأ

دوجوب د˘ي˘ف˘ت ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
ام˘ه˘ي˘ف  م˘ت˘ي ن˘ي˘ت˘ير˘سس ن˘ي˘ت˘سشرو
لامعتسسإاب فيظنتلأ دأوـم ةعانسص
ديلقتبو ردسصملأ ة˘لو˘ه˘ج˘م دأو˘م
م˘ت ن˘يأأ ،ة˘يرا˘ج˘˘ت تا˘˘مÓ˘˘ع ةد˘˘ع
هبتسشملأ فيقوتو ناكملأ ةمهأدم
نم ةغلابلأ ةسشرولأ ةبحاسص اهيف

تا˘ن˘ي˘ع ذ˘خأأو ،ة˘˘ن˘˘سس44رمعلأ
كردلل ة˘لدألأ د˘ه˘ع˘م˘ل ا˘ه˘لا˘سسرإأو
ليلاحتلأ ءأرجإل رئأزجلاب ينطولأ
اهررسض ىدم ةفرعمل ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لأ

ةلا˘ح ي˘ف ن˘طأو˘م˘لأ ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع

عدو˘˘˘ت˘˘˘سس ثي˘˘˘ح ،كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘سسلأ

ةيئاسضقلأ تاهجلأ مامأأ ةفوقوملأ

تا˘˘ير˘˘ج˘˘م ن˘˘م  ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلأ رو˘˘˘ف

تأذ هت˘ف˘سشكا˘م بسسح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

ةيريدم لثمم هتهج نم ،رداسصملأ

لÓ˘خ ه˘نأأ لا˘ق ة˘با˘ن˘ع˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

نم ر˘ت˘ل009 زجح م˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ليفاج رأرغ ىلع ةيلوألأ دأوملأ

،هريغو تأرطعمو ،لوناثيأ ،زكرم

ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لأ

تأورأراق00001 و ع˘ي˘ن˘سصت˘لأ

هذ ه ةئبع˘ت ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست ة˘غرا˘ف

هذ˘ه ل˘ث˘م نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل ،دأو˘˘م˘˘لأ

ريغ ةراجتلأ راطإأ يف تايلمعلأ

 .كلهتسسملأ  ةيامحو ةيعرسش

¯  S°∏«ªÉ¿.mQ  

نوردابملأو نوعوطتم˘لأ كر˘ح˘ت
ءايحأأ نم ديدعلأ يف ريخلأ لعفل
ةدعاسسم لجأأ نم ةبانع ةنيدم
بح˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘˘لأ

د˘ير˘ب˘لأ ز˘كأر˘م ي˘ف م˘ه˘تا˘سشا˘ع˘م
ة˘جأرد˘لأ ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج تما˘˘ق ثي˘˘ح
ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ءأر˘˘˘سضخ˘˘˘لأ

»ي˘ق˘تر˘ن ر˘ي˘خ˘لا˘ب» ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ميظنتب «ريخلأ تان˘ب» ة˘ي˘ع˘م˘جو

يف تاقسصلم عسضوو ريبأوطلأ

نير˘غ» ا˘ه˘ي˘ل˘ع أو˘ق˘ل˘طأأ سضرألأ

لمعتسست نأأ نكمي يتلأو »نيل

دد˘ع ه˘ي˘ف د˘جو˘ي نا˘كم ل˘ك ي˘ف

،ريبأوط وأأ سصاخسشألأ نم ريبك

ة˘˘˘م˘˘˘قر˘˘˘م قأروأأ ع˘˘˘يزو˘˘˘ت م˘˘˘تو

لو˘˘خد ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘تو

ـب ديرب زكرم ى˘لإأ ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ

ما˘قو ،ي˘نو˘ب˘لأ ي˘ف «ق˘ي˘لÓ˘ع˘لأ»

ا˘˘سضيأأ حÓ˘˘سصإلأ ل˘˘بأو با˘˘ب˘˘سش

ى˘ل˘ع ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ ةد˘عا˘سسم˘˘ب

ديرب زكرم يف مهتاسشاعم بحسس

ةيناثلأ ةرملأ يهو رامع يديسس

اهب نوموقي يتلأ يلأوتلأ ىلع

ةياهن يف لبق نم هومظن نأأ دعب

رسشتنت نأأ أونمتو سسرام رهسش

،Óعف ثدح ا˘م و˘هو م˘ه˘تردا˘ب˘م

ةيعمج  ءاسضعأأ ماق اهتهج نمو

5/4vuو را˘م˘ع يد˘ي˘سس ي˘ح˘ب

ة˘فا˘سشكل˘ل را˘ت˘خ˘م ي˘˘جا˘˘ب جو˘˘ف

رأدم ىلع ةيمÓسسإلأ ةيرئأزجلأ

ديدسست ميظن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ن˘ي˘مو˘ي

ديربلأ يف نيدعاقتملأ تاسشاعم

يديسس ةيدلب رقم مامأأ لقنتملأ

ي˘سسأر˘ك ع˘سضو م˘ت ثي˘ح را˘م˘˘ع

رفوت ىلع رهسسلأو ني˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل

لجأأ ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘ب نا˘مألأ ة˘فا˘سسم

،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لأ

ناسسحتسسأ ةردابملأ هذه تلانو

  .نينطأوملأ

¯  S°∏«ªÉ¿.mQ  
ةلمح عوبسسألأ ةياهن ميظنت مت
رامع يديسس يف مدلاب عربتلل
لافج يحل يسسيئرلأ قيرطلأ يف
راطقلأ ةطحم نم برقلاب رامع

vu يح ةيعمج ءاسضعأأ ماق ثيح

جوف ءاسضعأأو رامع يديسس5/4
ةفاسشكلل ناسضمر نابع ديهسشلأ

ر˘ي˘طأا˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلأ

˘ما˘حدزلأ يدا˘ف˘ت˘ل م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأو

نينطأوملأ نيب دعابتلأ نامسضو

هذه ربتعتو ،مدلاب مهعربت دنع

اهيف لقنتت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ةر˘م˘لأ

يديسس ىلإأ مدلاب عربتلأ ةنحاسش

نع نيعوبسسأأ رورم دعب رامع

يف ناميإلأ دجسسم ىلإأ اهومدق

ميظ˘ن˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،«سسي˘ن˘ي˘مر˘ت˘لأ»

سسمأأ اسضيأأ مدلاب عربتلل ةلمح

ر˘ج˘˘ح ي˘˘ح˘˘ب با˘˘ب˘˘سشلأ رأد ي˘˘ف

ةيدا˘ح˘تلأ تم˘ظ˘ن د˘قو ،سسيد˘لأ

ةيلول مدلاب عربتل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

تÓ˘م˘ح˘لأ ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس ة˘با˘ن˘ع

ءايحأأ نم ديد˘ع˘لأ ي˘ف ة˘ل˘ثا˘م˘م˘لأ

ديوزت لجأأ نم ةبانع تايدلبو

ةيويحلأ ةداملاب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ

زكرم ةنحاسش تلقنت ترج ثيح

،ةفرسشلأ نم لك ىلإأ مدلأ نقح

قطانملأ نم ديدعلأو يبياطسش

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ءأر˘˘جإأ م˘˘ت˘˘يو ،ىر˘˘خآلأ

ةيلمع يف ءد˘ب˘لأ ل˘ب˘ق م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ

ر˘ي˘بأد˘ت ذا˘خ˘تأ م˘ت˘يو تا˘عر˘ب˘ت˘لأ

.ةيئاقو

¯  U°Édí. Ü

ةيدلبب ءايحأ ةدع ناكسس يكتسشي
ةمامقلأ سسدكت نم رامع يديسس
رأديسس يني˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘سصا˘خ
نونطأوملأ ربع نيأأ سسيدلأ رجح
ماظتنأ مد˘ع ن˘م م˘ه˘ط˘خ˘سس ن˘ع
سسف˘ن، ة˘ما˘م˘ق˘لأ ة˘ن˘حا˘سش رور˘˘م

يحو42 يفوأأ يحب لكسشملأ

تانحاسش نأ ثيح نكسسم805
نم ديزأ نم رمت مل ةمامقلأ عفر
ي˘˘ف بب˘˘سست˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘م ،عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ

اهلعجي و لزانملأ لخأد اهمكأرت
ةرا˘˘سضلأ تأر˘˘˘سشح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق
وهو،ةهيركلأ حئأورلل أردسصمو
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ع˘فد ا˘˘م
ةيلولأ يلأو و ةينعملأ تاهجلأ

أذهل لح داجيأو لخدتلأ ةرورسض
د˘˘˘ج˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘كسشم˘˘˘˘لأ
عم هل Óح ةيل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ

ةسسدكملأ ةمامقلأ عفر ةرورسض
ى˘لإأ لو˘ح˘ت˘ت نأ ل˘ب˘ق ءا˘˘ي˘˘حألا˘˘ب

ديدعلأ نأ ةسصا˘خ.ة˘ي˘ئ˘ي˘ب ة˘ثرا˘ك
ي˘ن˘ي˘ج ي˘ح˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘م

مهتابكرم نولغتسسي أوتاب رأديسس
ةمامقلأ يمرو لقنتلأ لجأأ نم
ة˘عو˘سضو˘˘م˘˘لأ تا˘˘يوا˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف
رأر˘غ ى˘ل˘˘ع ىر˘˘خألأ ءا˘˘ي˘˘حألا˘˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ل˘ي˘عا˘˘م˘˘سسأ برا˘˘سشو˘˘ب
ةفرسشلاب دمحأ يزيزع و ينوبلأ
ل اهلمكأاب ةقطنملأ نأأ ةسصاخ،
رمألأ ةمامق ةيواح اهب دجأوتت
ةسصاخ أءوسس عاسضولأ دأز يذلأ
مهيدل سسيل ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘سشأÓ˘ل
نوناعي مهلعج ام وهو .تابكرم
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ن˘˘˘ير˘˘˘˘مألأ

راسشتنأ فر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘سسا˘سسح˘لأ

د˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

كيهان ةفا˘ظ˘ن˘لأ بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لأو

،ميركلأ ناسضمر رهسش لولح نع

هذه لثم نإاف ناكسسلأ بسسح و

اهيف نوطبختي ي˘ت˘لأ ل˘كا˘سشم˘لأ

ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘˘ت د˘˘ق ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لأ ع˘˘م

م˘ه˘ئا˘ن˘بأ ة˘˘مÓ˘˘سسو م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘سص

يف مهيلع يقيقح رطخ لكسشتو

وهام ىلع عسضولأ لظ ام لاح

 .هيلع

ةناطلسس و ةسشيرحلإ، ديسصلإ نيع ءايحأإ تلمسش

ةدرابلا نيع ةيدلبب ةعسساو ميقعتو فيظنت ةلمح
ةيميلقالأ ةعومجملأ عم قيسسنتلاب ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم تماق
ةيدلب ىوتسسم ىلع ةعسسأو ريهطتو ميقعت ةلمحب ينطولأ كردلل

تÓمحل رأرمتسسأ ربتعت يتلأ ةلمحلأ تلمسش ثيح ةدرابلأ نيع

91 ديفوك ةحئاج يسشفت ذنم اهب موقت يتلأ ريهطتلأو ميقعتلأ

و ةسشيرحلأ و سسوريفلل ةرؤوبك تلجسس يتلأ ديسصلأ نيع ةقطنم
ينطولأ نأويدلأ تاباغلأ ةظفاحم نم لك ةكراسشمب أذهو ةناطلسس
ةيامحلل رامع يديسس ةدحو اهتهج نم.ةدرابلأ نيع ةيدلب ريهطتلل
سسوريف نم  سسيسسحتو ةيعوتو م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب تما˘ق ة˘ي˘ند˘م˘لأ

و زكرم رامع يديسس ةيرسضحلأ ةقطنملأ ىوتسسم ىلع انوروك
ةيمومعلأ قفأرملأ ةفاك  أذك و سسيدلأ رجح و مجر يجأرد ةقطنم
ةلسصأوم و انورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم را˘طأ ي˘ف و.ن˘ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل
ةرئأدل تاباغلأ ةعطاقم نأوعأأ ماق ريهطت˘لأو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ة˘ي˘مÓ˘سسإلأ ة˘فا˘سشكلأ ءا˘مد˘ق˘ل ل˘مألأ جو˘ف ة˘كرا˘سشم˘ب ي˘ب˘يا˘ط˘سش
بتكم يرئأزجلأ ر˘م˘حألأ لÓ˘ه˘لأ و ي˘ب˘يا˘ط˘سش ة˘يد˘ل˘ب ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
سشيغزم عرا˘سشو ن˘ي˘ترا˘م ي˘ح تسسم م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ل˘م˘ح˘ب ي˘ب˘يا˘ط˘سش
U°Édí. Ü.ةيدلبلأ رقم و ديربلأ بتكم،نيسسح

91 ديفوك ةحفاكم تإءإرجإ راطإإ يف

 يبياطسش ةيدلبب ةيمومعلا قفارملا قلغ
ناكم ربتعت يتلأ ةيمومعلأ قفأرملأ قÓغإاب يبياطسش ةيدلب تماق
ةح˘ئا˘ج را˘سشت˘نإأ ة˘ح˘فا˘كم تأءأر˘جأ را˘طأ ي˘ف أذ˘هو ،تا˘ع˘م˘ج˘ت˘ل˘ل

تبلاط ا˘م˘ك، ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ح˘سصلأ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأو سسور˘ي˘ف ا˘نورو˘ك
مأزتللأو،ةيلوؤوسسملأ حورب يلحتلأ نين˘طأو˘م˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ح˘لا˘سصم
لإأ جورخلأ مدعو لزانملأ يف ءاقبلأ لÓخ نم ةياقولأ تأءأرجلاب
هذه تقل قايسسلأ تأذ يف،نامألأ ةفاسسم مأرتحأ عم ةرورسضلل
ةيدلب ينطأوم ناسسحتسسأ ميقعتلأو ريهطتلأ تايلمعو ةوطخلأ
ةحفاكم و تاعمجتلأ عنمل ةيباجيأ ةوطخ اهوربتعأ امك يبياطسش

91U°Édí. Ü. ديفوك

نوعوطتم هيف كراسش فيظنت ةلمح لÓخ

 ةزارخ يحب تايافنلا نم ةربتعم تايمك عفر
موي ةبانع ةيلوب بنعلأ دأو ةيدلبل يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأ رداب
يكتسشي يذلأ ةزأرخ يح ىوتسسم ىلع ريهطت ةلمحب سسيمخلأ
ةيلمعلأ تمت ثيح ،تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ي˘ئأو˘سشع˘لأ را˘سشت˘نلأ ن˘م ه˘نا˘كسس
ةفيلخ يح نم لك يبودنم أذكو ةزأرخ يح بودنم عم قيسسنتلاب

مت ثيح لاغسشألاب فلكملأ بئانلأو رامع بياعو ةحطسسلأ ،يلع
لاغ˘سشألأ لا˘م˘عو بن˘ع˘لأ يدأو ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ لا˘م˘ع ر˘ي˘خ˘سست
داتع ريفوتب نيروكسشم سصأوخلأ سضعب عوطت امك ،ةيمومعلأ

ثيح ةيدلبلأ داتعأ ةفاسضإلاب تانحاسشو رجو عفر تلآأ نم نوكتم
تايافنلل ي˘ئأو˘سشع˘لأ ي˘مر˘ل˘ل ءأدو˘سسلأ طا˘ق˘ن˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لأ م˘ت
عمجتلأ طسسوو يحلأ ةهجأوب ةدجأوتملأ ةسصاخ ةبلسصلأو ةيلزنملأ
نم ةربتعم تايمك عفرب ةيلمعلأ هذه تحمسس ثيح ،يناكسسلأ

«hM«ó gÉf.تايافنلأ

 ناسضمر رهسش لÓخ إءانثتسسإ متتسس ةيلمعلإ

ةيلزنملا تايافنلا عفر تيقاوم ليدعت
لاحربو بنعلا داوب

سسمأأ لوأأ ةبانع ةيلول ينقتلأ مدرلأ زكأرم رييسست ةسسسسؤوم تنلعأأ
عفر تيقأوم ليدعتب تماق ميركلأ ناسضمر رهسش ةبسسانمبو اهنأأ
رهسشلأ لÓخ ءانثتسسأ ةيلم˘ع˘لأ م˘ت˘ت˘سس ثي˘ح ،ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لأ تا˘يا˘ف˘ن˘لأ
ةيناثلأ ةعاسسلأ ةياغ ىلإأ احابسص ةرسشاعلأ ةعاسسلأ نم روكذملأ

ىلع دجأوتملأ ةسسوتيلاكلأ يرسضحلأ عاطقلل ةبسسنلاب كلذو لأوز
ةزأرخ يحو سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملأو لاحرب ةيدلب ىوتسسم
«hM«ó gÉf.بنعلأ دأو ةيدلبب

  إزيريت ةسسيدقلإ ىفسشتسسم ىلإإ تلقن

6591 يام91 يحب ةلفط قانتخا يف بـبسستي دقوم
يام91 يح يف لزنمب دقوم نم ثعبنملأ نوبركلأ ديسسكأأ لوأأ زاغ ببسست

اهفاعسسإأ ىعدتسسأ يذلأ رمألأ ،ةلفط قانتخأ يف سسمأأ لوأأ ةبانع ةيدلبب6591
.مزÓلأ جÓعلأ يقلتل أزيريت  ةسسيدقلأ ىفسشتسسم ىلإأ اهلقنو ناكملأ نيع يف
ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم هـتلــقنام بسسح سسمأأ لوأأ ةليل تعقو ةثداحلأ
فلاسسلأ نأونعلاب زاغلاب قانتخأ ةلاح دوجو هدافم ءأدن تقلت نيأأ «ةعاسس رخآأ» ـل
نأأ نيبت ةنياعملأو لوسصولأ دعبو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع ركذلأ

يف ةبوعسصب  تبيسصأأ تأونسس01 رمعلأ نم غلبت ةغلاب ةلفطب قلعتب رمألأ
نم ثعبنملأ نوبركلأ ديسسكأأ لوأأ زاغ نم ةيمك اهقاسشنتسسإل ةجيتن سسفنتلأ

ي˘ف ة˘ي˘لوألأ تا˘فا˘ع˘سسإلأ ا˘ه˘ل تمد˘ق رو˘ف˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع، لز˘˘ن˘˘م˘˘لأ ل˘˘خأد د˘˘قو˘˘م
،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل أزيريت ةسسيدقلأ ىفسشتسسم ىلإأ تلقن مث ناكملأ نيع
دنع رذحلأو ةطيحلأ ذخأ تÓئاـعلأ ىلع بجوتسسي هنأ ىلإأ ةراسشإلأ ردجتو
ديسسكأأ لوأأ زاغ اهنم برسستي دق يتلأ نيخسستلأو ةئفدتلأ ةزهجأأ لامعتسسأ

eÉRhR HƒY«û°á.لتاقلأ نوبركلأ



ةربتعم ةيمك لوأ’ا سسمأا ءاصسم رحبلا جاومأا تظفل

ةفوفلم تناك امارغوليك03 ـب تردق تاردخملا نم
نم اهتيامح فدهب ةيكيتصسÓب سسايكأا لخاد ماكحاب
ي˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ة˘قر˘ف غÓ˘با م˘˘ت ارو˘˘فو.ءا˘˘م˘˘لا
ةفرعمل اقيقح˘ت تح˘ت˘فو تارد˘خ˘م˘لا ي˘ل˘ع تظ˘ف˘ح˘ت
ةياهن روثعلا مت هنأا يلا راصشي ،اهباحصصأاو اهردصصم

نم امار˘غو˘ل˘ي˘ك04 ى˘ل˘ع ي˘صضا˘م˘˘لا سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش
دعب قÓغإ’ا مكحم درط يف ةأابخم تناك تاردخملا
فيارخل ئطاصش ىوتصسم ىلع رحبلا جاومأا اهتظفل نأا
ةرئاد ،نويام قانخ ةيدلبب تانيوع˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل ع˘با˘ت˘لا
ن˘م رد˘صصم ح˘صضوأاو.ةد˘كي˘كصس بر˘غ ة˘˘ي˘˘ط˘˘ع د’وأا
اورثع نيدايصصلا نم ةعومجم نأاب ،ينطولا كردلا

مهرود˘ب او˘ما˘قو تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘كلا هذ˘ه ى˘ل˘ع
ايميلقإا ةلوخملاو ةينعملا حلاصصملا تماقو مهراطخإاب
حجري يتلا ةيمكلا هذه ردصصم ةفرعمل قيقحت حتفب
امأا.رخاوبلا ىدحإا نم اهنم سصلختلا مت دق نوكي نأا
ةيادب رحبلا جاومأا ا˘ه˘ت˘ظ˘ف˘ل˘ف تارد˘خ˘م ة˘ي˘م˘ك ر˘ب˘كأا
ةدكيكصس يف لحاوصسلا رفخ رثع نيح ةيصضاملا ةنصسلا

ب ترد˘ق ن˘ي˘يا˘˘كو˘˘كلا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع

جاومأا اهتظفل سسايكأا لخاد ةعوصضوم ،مارغوليك003
بصسحو ةيلورتبلا ةدعاقلل لباقملا ئطاصشلا ىلإا رحبلا

ثثج اهنأا ةيادب اودقتعا لحاوصسلا رفخ نإاف تامولعم
ملع اهيلع موصسرم سسايكأا اهنأا حصضتي نأا لبق ةڤارح
ة˘عا˘صس ر˘خآا ةد˘ير˘ج˘ل ردا˘صصم تر˘كذو ،ا˘ي˘صسور ة˘لود
ذنم تيقلأا تاردخملا نأا تدكأا تامولعم نأا اهنيح
بصسحي ملو ،اقح’ اهجارخإا لمأا ىلع رحبلا يف ةدم
راطمأ’ا ببصسب رح˘ب˘لا بار˘ط˘صضإا با˘صسح ا˘ه˘با˘ح˘صصأا

ام راتمأا7 ىلإا جاومأ’ا ولع لوصصو ةجردل ةريزغلا

ا˘ه˘ن˘ي˘ب ءا˘ي˘صشأا ن˘م ه˘ل˘خاد˘ب ا˘م جر˘خ˘ي ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ة˘قر˘ف تل˘خد˘ت ارو˘˘فو ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

تاصسبÓم ديدحت لجأا نم اع˘صسو˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘فو
ىلع روثعلا دصصق ةعصساو ثحب ةيلمع ءدبو ةيصضقلا

قيقحتلاب ةقÓع ىلع لوؤوصسم حرصصو ىرخأا تايمك
ةنزخمو كيتصسÓب˘لا˘ب ة˘فو˘ف˘ل˘م تنا˘ك تارد˘خ˘م˘لا نأا
عاذ دقلو ،هقارتخا نم ءاملا عنمي يفارتحا لكصشب

ريغ اهتيقوت نأا ةصصاخ ايملاع ةيصضقلا هذه تيصص
ةحيصضف يهو فÓتخا مغر ةلثامم ةيصضق نع ديعب
رمآ’ا قلع˘ت˘يو ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لا « ي˘صشو˘ب˘لا » يأار˘لا تز˘ه

8102 ةنصس نم يام رهصش يرئازجلا ماعلا ةيصضقب

نيياكوكلا نم ريطانق7 لاخدإا ةلواحم لاصشفإا بقع
موحل ةنيفصس ىلع ةلمحم تناك ،نارهو ءانيم نم
ةي’و نأا ثيح ،سشيجلا دارفأا ىلإا ةهجوم ةدروتصسم
نأا مغر تاردخملا تانورابل ةباوبل لوحتت ةدكيكصس
سسمأا ةليل ةدكيكصس رحب اهظفل يتلا تاردخملا ةيمك

’إا ،ةي’ولاب ةقوبصسم ريغ ريطانق3 ب ةردقملا لوأ’ا
ةريخأ’ا تاونصسلا لÓ˘خ تد˘ه˘صش ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا را˘ح˘ب نأا

سسايكأا ىلع تارم ةدع يف رثع ثيح ةلثامم تايلمع
أابخت تناك تاردخملا نم ةربتعم تايمكب ةلمحم
فرط نم روخصصلا طصسو وأا ئطاصشلا نم برقلاب

ىلع لحاوصسلا رفخل اهتيؤور درجمب اهيمرت تاباصصع
رحبلا ناك اهتي˘ب˘لا˘غ ن˘كل ادد˘ج˘م ا˘ه˘ي˘لإا ةدو˘ع˘لا ل˘مأا
.اهيلع ذاوحتصس’ا نم لحاوصسلا رفخ نكمتيو اهظفلي
نم فواخم ترصشت˘نا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘م˘كلا رو˘ه˘ظ ع˘مو
نيذلا تاردخملا تانورابل ةباو˘ب˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا لو˘ح˘ت
.تاردخملاب ةينطولا قوصسلا قارغإ’ نوعصسي

رانيدوب ةايح
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 نيمهتم8 فيقوت مت اميف

 ةبانعب تأرأدخملأو تاسسولهملأ نم ةيمك زجح
ةحلسصملأو يمومعلأ نمأÓل ةيئ’ولأ ةحلسصملأ عم قيسسنتلاب ،عبأرلأ يرسضحلأ نمأÓل ةطرسشلأ تأوق تحجن
ةزايح لجأأ نم سصاخسشأأ60 ميدقتو فيقوت نم ةريخأ’أ ةعاسس27 ـلأ لÓخ ةماعلأ تامÓعتسسإÓل ،ةيئ’ولأ
سضرغب تأردخملأ ةزايح ،ةيعرسش ريغ ةقيرطب ةحسصلأ نهم نم ةمظنم ةنهم ةسسرامم عم ةين’ديسص ةيودأأ
غلابمو ينورتكلإأ نأزيم ،غ094 نزوب ،جلاعملأ فيكلأ نم حئافسص5و سسولهم سصرق75 زجح عم ،ةرجاتملأ

ةطرسشلل ةيئ’ولأ ةحلسصملاب تأردخملأ ةحفاكم ةقرف تنكمت قايسسلأ سسفن يف .جيورتلأ تأدئاع نم ةيلام

يتيسضق يف امهيف هبتسشم ،ةنسس54و62 رمعلأ نم ناغلبي ،ايئاسضق نيقوبسسم ،نيسصخسش فيقوت نم ،ةيئاسضقلأ
،روظحم سضيبأأ حÓسس لمح عم ،جيورتلأ سضرغب ةعورسشم ريغ ةقيرطب ةيلقعلأ تأرثؤوملل نيزختو ةزايح

تأدئاع نم يلام غلبمو سسولهم سصرق853 ـب ردقت ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةربتعم ةيمك زجح ىلإأ ةفاسضإأ
 يتبسس ديلو .جيورتلأ

0202 ةيناسضمرلأ ةيجيورتلأ سضورعلأ

orPXxiP 0001 ضرع عم»
”رثكأ ىلع اًمتح نولصحتتس

يجيورت˘لأ سضر˘ع˘لأ قÓ˘طإا˘ب تا˘سسسسؤو˘م˘لأو ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ه˘ن˘ئا˘بز ع˘م نا˘سضمر ر˘ه˘سش مود˘ق˘ب ي˘ف˘ت˘ح˘ي سسي˘ل˘ي˘بو˘م
0001 orPXxiPنم موي رخأأ ةياغ ىلإأو موي لوأأ نم أًءأدتبإأ.““ىرتسشم سضرع لكل ىدهم سضرع““ راعسش تحت
نمorPXxiP سضرع يف نوكرتسشملأ تاسسسسؤوملأو راجتلأ ،نييفر˘ح˘لأ ن˘ئا˘بز˘لأ د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس ،ل˘ي˘سضف˘لأ ر˘ه˘سشلأ

ةمئاقلأ لامع˘ت˘سسأ لÓ˘خ ن˘م ،ه˘ي˘ل˘عوorPXxiP 0001. سضرع لي˘غ˘سشت د˘ن˘ع ،ي˘نا˘ج˘م ل˘ثا˘م˘م ي˘فا˘سضإأ سضر˘ع
نم ،ينهملأ عمت˘ج˘م˘ل˘لorPXxiP 0001 ي˘ج˘يور˘ت˘لأ سضر˘ع˘لأ ح˘م˘سسي˘سس ،ط˘ق˘ف جد0001 لبا˘ق˘مو،006*#
 :تنرتن’أو ةريسصقلأ لئاسسرلأ ،تاملاكملأ نم ةّيخسس تأزايتمأ ةدع نم ةدافتسسإ’أ

ةينطولأ تاكبسشلأ عيمجوحن ةحلاسص تاملاكم جد0004 - تنرتنإأ اغيج03 -
.سسيليبوموحن ةدودحم ريغو ةيناجم ةريسصق لئاسسرو تاملاكم -
.ناسضمر رهسش ةياهن عم يهتني ،ىدهملأ سضرعلأ ةيحÓسص نأأ ،سسيليبوم ملعي
مكناسضمر ةحسص !أوعتمتسسإأ

ميتنس رايلم01 نم رثكأ رخست يزاج
ةجاتحملا تقئاعلا ةدعاسمو انوروك ةبراحمل

لسصي كلذبو ،ميتنسس رايلم8.5 ةميقب يفاسضإأ يلام غلبم ريخسست نع أونلعي نأأ اهيفظومو يزاج ةكرسش رسسي
تائفلأ عم انماسضت ميتنسس تأرايلم01 ىلإأ انوروك ءابو ةبراحمل ةينطولأ ةئبعتلأ دوهج يف ةسسسسؤوملأ ماهسسإأ
عم نمأزتت يتلأ ةديدجلأ ةردابملأ هذه.دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةبعسصلأ فورظلأ هذه يف اًنامرح رثكأ’أ

عيزوت لÓخ نم تايعمجلأ نم ديدعلأ عم ةكأرسشلاب اهليعفت متيسس كرابملأ ناسضمر رهسش ةيأدب
تاعبت نم ةررسضتملأ تÓئاعلأ كلذكو اًنامرح رثكأ’أ تائفلأ ىلع ةيئأذغلأ دأوملل ففق
يناف˘لا˘جو˘ي˘تا˘م حر˘سص ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘ب.م˘ير˘ك˘لأ ر˘ه˘سشلأ لأو˘ط أذ˘هو ا˘نورو˘ك ءا˘بو
رايلم01 غلبم ريخسستب اهوفظومو يزاج رخفت““ :ةكرسشلل ماعلأ ريدملأ
ل˘˘فا˘˘ك˘˘ت˘˘لأو ير˘˘ي˘˘خ˘˘لأ ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م م˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘سس
ا˘نو˘ف˘ظو˘م ر˘ه˘ظأأ ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ ه˘ه ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م˘ف .ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

نم .ةيئان˘ث˘ت˘سسأ ة˘ي˘عأد˘بإأ ة˘قا˘طو ة˘ي˘عا˘م˘ج ة˘ئ˘ب˘ع˘ت
ةيحسص ةيجاجز لزأوع جاتنإأ لثم راكفأأ لÓخ

نموأأ انرجاتم زيهجتل ةيلحملأ تاكرسشلأ لبق نم
ريخسست ىتحوأأ ةيمÓعأ ةينماسضت تأردابم لÓخ

اًسساسسحإأ يزاج وفظوم رهظُأأ ثيح .ةريبك ةيلام درأوم
ةفاقث نمو مهعبط نم أًءزج دعي يذلأ عأدبإ’أو نماسضتلاب ًايلاع

يأأ نود لوذبملأ ينطولأ دهجلأ يف لاعف لكسشب ماهسس’أ يف ةكرسشلأ
يعامج لكسشب اهرسشنن يتلأ ةقاطلأ هذه نإأ““ :Óئاق فاسضأأو ““لباقموأأ زايتمأ

لمأ’أو ةكراسشملل يقيقح يباجيإأ عفأد هنإأ .نينطأومو ةكرسشك انميق ةعيبط دكؤوت
ةكرسش نإاف ،ميتن˘سس را˘ي˘ل˘م8.5 ةميقب ديدجلأ عربتلأ أذه لسضفبو.““ ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا˘ب لؤوا˘ف˘ت˘لأو

ةحفاكم ىلع لمعلأ يف اهدوهج نم ءزجك وهو ميتنسس تأرايلم01 نم رثكأاب تمهاسس دق نوكت يزاج
رايلم2.4 ةميقب ةينأزيم ةكرسشلأ تسصسصخ ،يسضاملأ سسرام رهسش يف هنأأ ثيح .رئأزجلأ يف سسوريفلأ راسشتنأ
مت يتلأ ةيعوتلأ ةلمح ىلإأ ةفاسضإ’اب .ةحسصلأ ةرأزو عم ةكأرسشلاب تايفسشتسسملل ةيبط تأدعم ءأرسشل ميتنسس
لوخدلأ ريفوتب اًسضيأأ يزاج تمهاسس ،انوروك سسوريف دسض ةيئاقولأ ريبأدتلاب نينطأوملأ مÓعإ’ اهقÓطإأ
ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأو ةينطولأ ةيبرتلأ يترأزول ةعباتلأ دعب نع ميلعتلأ تاسصنم ىلإأ اهتكبسش ىلع يناجملأ
ىلع ءاقبلأو سسوردلأ ةعباتمب تاعماجلأ ةبلط كلذكو رأوط’أ فلتخم نم ذيمÓتلل حامسسلأ لجأ نم يملعلأ
.ءابولأ ةياهن دعب ةيعماجلأو ةيوبرتلأ مهجمأرب ةلسصأومل دأدعتسسأ

وطيرام يحب لزنمل ةينمأأ ةمهأدم يف

 ةسسولهملأ صصأرقألأ جوري صصخسشب ةحاطإلأ
ةلسشنخ ةنيدمب ةريخذلأ يف ةرجاتملأو

ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب تاردخملاب عورصشملا ريغ راجت’ا ةحفاكم ةقرف رصصانع نكمت
ةريخذ ةزايحو ةيلقع تارثؤوم عيبلا دصصق سضرعو ةزايح ةيصضق يف سصخصش فيقوت نم ،سسمأا لوأا ،ةلصشنخب ةلصشنخ
رصصانعل تامولعم دورو رثا ىلع ،دوعت ةيصضقلا  .انوناق ةلهؤوملا ةطلصسلا نم ةصصخر نود سسماخلا فنصصلا نم
ةيلقع تارثؤوم نيزختو عيبب ةلصشنخ ةي’و نم ردحني رمعلا نم يناثلا دقعلا يف هيف هبتصشملا مايق اهدافم ،ةقرفلا

نذإا رادصصتصسا مت ةقرفلا رصصانع لبق نم تامولعملا هذهل ’Óغتصسا ةلصشنخ قئادحلا يحب هتماقإا رقم ىوتصسم ىلع
مت سشيتفتلا ةيلمع ةرصشابم دنع ،ةلصشنخ ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو نع رداصص هيف هبتصشملا نكصسم سشيتفتب

فرغ ىدحإاب طبصض امك ،جيورتلا تادئاع لثمت هيف هبتصشملا ةزوحب تناك جد005,83 ـب ردقي يلام غلبم طبصض

ىلع لابقتصس’ا ةفرغب اصضيأا رثع امك ،غلم02 ليرتوفير عون نم يلقع رثؤومك فنصصم ءاود نم سصارقأا ىلع لزنملا

ةطوبصضملا ءايصش’ا زجح متيل ،مارغ081 نزوب نوللا دوصسا دورابلا ةردوب قوحصسم ىلع يوتحت ةيكيتصسÓب ةبلع
.قيقحتلا تاءارجا لامكتصس’ ةقرفلا رقمل هيف هبتصشملا ليوحتو

تاسشوهلب نأرمع

... ىفسشتسسملأ ىلإأ هلقن نم تاظحل دعب يفوت ةيحسضلأ

  لجيجب خيسش ةايح يهني عئاسضبلأ راطق
نم هسسهد دعب كلذو لجيجب سسماخلأ رتموليكلأ ةقطنمب ةريخأ’أ هسسافنأأ رمعلأ نم عباسسلأ دقعلأ يف خيسش ظفل

. ةينكسسلأ ةقطنملأ هذهل رباعلأ ةيديدحلأ ةكسسلأ طخ قوف هراقبأأ ريرمت ددسصب وهو عئاسضبلأ لقنل راطق لبق

نم اقÓطنأ مهتÓبطسسأ ىلأ هراقبأأ ةداعأ ددسصب ناك ةنسس17 رمعلأ نم غلابلأ ةيحسضلأ ناف ةيلحم رداسصم بسسحو
أذه باسصأأ ثيح ةيديدحلأ ةكسسلأ هطقب مهي وهو هثغاب عئاسضبلأ لقنل راطق نأأ ريغ ةبيرقلأ يعأرملأ دحأأ
قطانم ىوتسسم ىلع  ةروطخلأ ةغلاب حورجب بيسصأأ يذلأ اهبحاسص سسأد امك اهلتقف ةيحسضلأ راقبأأ ىدحأ ريخأ’أ

جÓعلأ يقلت لجأأ نم ىيحي نب قيدسصلأ ىفسشتسسم ىلأ ةعرسسلأ حانج ىلع ةيحسضلأ لقن مغرو ، مسسجلأ نم ةقرفتم
ةسصتخملأ نمأ’أ حلاسصم نأأو املع  ةرئاغلأ هحورجب أرثأاتم ليللأ نم ةرخأاتم ةعاسس يف ةايحلأ قرافام ناعرسس هنأأ ’أ

يككسسلأ طخلأ أذه اهفرع يتلأ ةعّورملأ ثدأوحلأ ةلسسلسس ناهذأ’أ ىلأ داعأأ يذلأ ثداحلأ أذه يف اقيقحت تحتف
تلأز’  نيذلأو ابيرقت ناكملأ سسفنب تأونسس لبق أوديبأأ نأأو قبسس ءاقسشأأ ةثÓث مهنمو نيريثكلأ ةايحب تدوأأ يتلأو
دوعسسم .م. ةلجأوجلأ لك ناهذأاب ةقلاع مهتسصق

ةلسشنخ

تنايزواتب ةرايسس بÓقنأ ثداح يف نيرخآأ حرجو ةاتف عرسصم
.نيرخآأ حرجو ةاتف لتقم نع ةلسشنخ ةي’وب تنايزوات ةيدلبب ةيدلب قيرطب ةيحايسس ةرايسس بÓقنأ ثداح رفسسأأ

تبلقنأ نيأأ ،تنايزواتب ةيدلبلأ قرطلأ ىدحإاب عقو تيمملأ ثداحلأ نإاف ،ةيندملأ ةيامحلأ نم ردسصم بسسحو

ةتوافتم حورجب نيرخآأ حرجو ةاتف ةافو ىلإأ بÓقن’أ ىدأأ دقو ،سصاخسشأأ3 اهنتم ىلع ناك ةيحايسس ةبكرم
. هعوقول ةيقيقحلأ بابسسأ’أ فسشكل ثداحلأ يف قيقحتلأ ترسشاب تنايزواتب ينطولأ كردلأ ةقرف .ةروطخلأ

  ب .نأرمع

ةملاقب ةرايسسب ةيران ةجأرد مأدطسصأ ثداح يف باسش ةافو
12 مقر ينطولأ قيرطلاب ،سسمأأ لومأأ ءاسسم ،ةملاقب ةيسسيئرلأ ةدحولل ةعباتلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تلخدت

لثمت ريطخ رورم ثداح رثإأ كلذ و ،ةيامسشنلأ ةيدلب جرخم دنع طبسضلاب و ،ةبانع و ةملاق يتي’و نيب طبأرلأ

هذه قئاسس ةافو ىلأ ىدأأ امم ،““أدنوه““ عون نم ،ةيران ةجأردب ““702 وجيب““ عون نم ةيحايسس ةرايسس مأدطسصأ يف

ظفح ةحلسصم ىلإأ هتثج ليوحت مت ثيح .ةنسس73 رمعلأ نم غلبي و (ب أ) ىعدي ةيحسضلأ ،ناكملأ نيعب ةريخأ’أ
أذه ليسصافت ةفرعمل اهتاقيقحت ةسصتخملأ نمأ’أ حلاسصم ترسشاب اميف ،ةملاقب يبقع ميكحلأ ىفسشتسسمب ثثجلأ
نيدلأزع.ل..ميلأ’أ ثداحلأ

ةدكيكسسب كرأد ناجب تأردخم غلك03 ظفلت رحبلأ جأومأأ

ةلشنخب اهلزنمب اقنش ةأرما راحتنا
ىدحإاب اهلزنم لخأد اقنسش راحتن’أ ىلع رمعلأ نم تانيسسمخلأ يف ةديسس سسيمخلأ سسمأأ لوأأ ءاسسم تمدقأأ
كردلأ ةقرف و ةيندملأ ةيامحلأ رسصانع لخدت مت دقو . ةلسشنخب سشاسشر د’وأأ ةيدلبب ةيفيرلأ قطانملأ
،ةقطنملأ ىفسشتسسم ىلإأ ةثجلأ لقن متيل ،ةيسضقلاب ةماعلأ ةباينلأ راعسشإأ مت نيأأ ، ةثداحلأ ناكمب ينطولأ

اهرودب ترسشاب ينطولأ كردلأ حلاسصم .ةافولل ةيقيقحلأ بابسسأ’أ فسشكل يبطلأ حيرسشتلأ ىلع ةثجلأ سضرعو
. ةثداحلأ يف ىلوأ’أ قيقحتلأ

 ب / نأرمع



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/

