
30 صص

روتشسدلأ ليدعت لوح تأرواششŸأ راطإأ ‘

ةبلط3 ىلع سضبقلإ ءاقلإإ
ةميرج إوبكترإ بط

50 صصنإرهوب ءاعنسش
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ملشسأ’أ قيرطلأ تناك ةيشسائرلأ تاباختن’أ نأأ لاق
دÓبلأ اهتفرع يتلأ ةيشسايشسلأ ةمزأ’أ ةجلاعمل

ةيطغت هبجومب نمشضت قافتأ مأربإ’ اعد
غلكلل جد008 رعشسب ءأرمحلأ موحللاب قوشسلأ

رييشستلأ تاقفن طغت مل
ةئاملاب46 ةبشسنب ’إأ

ةيلورتبلإ ةيابجلإ
جد رايلم766.2 تغلب

40 صص9102 يف

صضأرعأأ يأأ روهظ مدع لاح ‘ لبقŸأ Úنث’أ Úشصلأ نم Úمداقلأ ةبلطلأ ىلع رج◊أ ةدم ءاهتنإأ

ناتيقيرفإأ ناتيعر اهدوقيهتقشش لخأد اقنح هولتقو ذÓفلاب يبط لماعتم أولبك

ةعطق04 نم ديزأإ زجح
لبق ام ىلإإدوعت ةيرثأإ
سسإرهأإ قوسسب خيراتلإ

اهيف ةرجاتملأ نانهتمي اناك نيشصخشش فيقوت
ةيئاشضقلأ ةباقرلأ تحت امهعشضوو

50 صص

ىل˘ع ،ق˘يزر لا˘م˘ك ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو در
،يششأوملأ ةيبرتب ةمتهم˘لأ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ
و˘ح˘ن ه˘جو˘˘ت˘˘لا˘˘ب هرأر˘˘ق تشضرا˘˘ع ي˘˘ت˘˘لأ
نا˘شضمر ر˘ه˘شش لÓ˘خ مو˘ح˘˘ل˘˘لأ دأر˘˘ي˘˘ت˘˘شسأ
ليوم˘ت ىل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق تد˘كأأو ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ
رئأزجلأ» لاقو ،ايلحم ةينطولأ قوشسلأ
صسي˘˘لو صسو˘˘م˘˘ل˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘مؤو˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
.«ةينويزفلتلأ دوعولأ

نوبت سسيئرلإ
زيزعلإ دبع لبقتسسي

هللإ باج و ديعلب
30 صص

ماعلأ قحلأ حلاشصل هتعفأرم ةيفلخ ىلع
يبعششلأ كأرحلأ يلقتعمل ةءأربلأ هشسامتلأو

ددني ةاسضقلإ يدان
ةيروهمجلإ ليكو ءاعدتسساب

دمحمأإ يديسس ةمكحمب

ةيلود ةكبسش كيكفت
ريوزت يف ةسصتخم

راسشبب ةيبنجألإ تÓمعلإ
50 صص

«ابعسص ايداسصتقإ اعسضو سشيعت رئإزجلإ» : لوألإ ريزولإ
30 صصةئاملاب54 غلب يلخأدلأ يمومعلأ نيدلأ ّنأأ فششك

ةسضراعملإ بإون وعدي نينسش
مهطاسشن إودمج نيذلإ

ناملربلل ةدوعلإ ىلإإ

30 صص

ىدحتي ةراجتلإ ريزو
يسشإوملإ يبرم تايعمج

40 صص

40 صص

رئإز÷إ ‘ «انوروك» سسورفيل دوجو ل
اندÓب يف ثدحي دق رطخ يأل يدسصتلل ديدج يلاجعتسسإ ططخم دإدعإإ



م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراصش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإلا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ىوقأإ .. ةيرئإزج
لامعألإ تإديسس

،تا˘سشو˘ه˘ل˘ب دادو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تف˘˘ن˘˘سص
˘‐سشا˘ك» ة˘˘كر˘˘سش ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ةر˘˘يد˘˘م˘˘لا
تاديسس01 ىوقأا نيب ن˘م ،«تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل
،0202 ةنسسل  طسسوأ’ا قرسشلا يف لامعأا

قر˘˘سشلا سسبرو˘˘ف» ة˘˘ل˘˘ج˘˘م تف˘˘سشك ثي˘˘ح
001 ءامسسأا نمسضت ةمئاقلا نأا ،«طسسوأ’ا
ةلود32 نلثمي ،لامعأ’ا تادئار نم ةأارمإا

.ةيبراغم لود3 اهنيب نم

ÚنطإوŸإ ره‹ ت– راجتلإ

فرسصت تحت ،ةراجتلا ةرازو تعسضو
لجأا نم (0201) رسضخأا امقر نينطاوملا
تباثلا فتاهلا قيرط نع ايناجم لاسصت’ا

لك نع غيلبتلل ،نطولا تاي’و لك ربع
نم ةبكترم˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘لاو تازوا˘ج˘ت˘لا

ة˘˘سصا˘˘خ او˘˘تا˘˘ب ن˘˘˘يذ˘˘˘لا را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا فر˘˘˘ط
تحت ادعاسصف مويلا نم مهنم نييزاهتن’ا

˘مو˘ق˘ت نأا ل˘مأا ى˘ل˘ع ،كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ر˘ه˘ج˘˘م
اهيقلت دنع اهرودب ،قيزر ريزولا حلاسصم
امك يديأ’ا ةفوتكم ىقبت ’و ت’اسصت’ا
.ةيسضاملا تاونسسلا يف هيلع اندوعت

هيلع ترج ام سسكع
! .. ةداعلإ

ةيلحملا تاعامجلا ديدعب تاراطإا سضرعت
يف ءاطسشن نع Óسضف ،لامعأاو لام لاجر اذكو
نيذلا نم ،ةماعنلا ةي’و نم ةيوعمجلا ةكرحلا
هذه نم رد˘ح˘ن˘ي يذ˘لا نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا اود˘نا˘سس
،ةيوق ةمدسصل ،ةيباختن’ا ةلمحلا يف ،ةقطنملا
نييعتب ردابي و ةدعاقلا رسسك ريخأ’ا نأا مكحب
ترج امك بسصانملا فلتخم يف هتقطنم ءانبأا

ةيلوؤوسسمل سصخسش يأا يلوت دنع ةداعلا هيلع
.قومرمو يوق بسصنم وأا

! .. Ò÷إ Òب «ةنيزوك»

3 دوعت8102و6102 نيب ام ةرتفلا يف
لامعأا يلجرو ناملرب وسضعو نييذيفنت ءاردم
اهكلمي «Óيف» يف ةيرسس تاءاقل بيترت ىلع
ر˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘ب ي˘ف ة˘ن˘ئا˘ك فور˘ع˘م لا˘م˘عأا ل˘˘جر
ايافخو رارسسأاب نيفراعلا سضعب ،نارهو ةنيدمب
،«ةنيزوكلا» مسسإا «Óيفلا» ىلع اوقلطأا ةي’ولا
تناك اياسضقلاو تارارقلا نم ريثكلا نأا مكحب
ىلع ،راظنأ’ا نع اديعب اهنولاسص يف خبطت

،مÓظلا يف حنمت تناك ةريبك تاقفسص رارغ
هذ˘ه نإا ل˘ب ،م˘سسح˘ي نا˘ك ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م ر˘˘ي˘˘سصمو
يلاو طاقسسإا يف ازراب ارود تبعل ةعومجملا
.نارهو ةي’ول قبسسأا

qarsana@essalamonline.com
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تقولإ عيسضت ⁄ نونح
دعب ةليلق تاعاسس

،نج˘سسلا ا˘ه˘تردا˘غ˘م
ةز˘˘يو˘˘ل ع˘˘ي˘˘سضت م˘˘ل

ة˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا ،نو˘˘˘ن˘˘˘ح
بز˘˘˘ح˘˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
تقو˘˘˘لا ،لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا

لاسصتÓل تعراسسو
ره˘ظ˘ي ا˘م˘ك ا˘ي˘ف˘تا˘ه
ةرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ةدهاجملاب انتزو˘ح˘ب
ف˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ظ ةر˘˘˘˘˘˘هز
اهتر˘كسشو ،طا˘ط˘ي˘ب

اهل اهتدنا˘سسم ى˘ل˘ع
ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘م˘˘˘عدو
.نجسسلا يف تناك

! ..  «تسسابانكلإ» جلث ةرك اهنإإ
دوع˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
يثÓث عاط˘ق˘ل˘ل سسيرد˘ت˘لا
،«تسسا˘˘با˘˘ن˘˘كلا» راو˘˘طأ’ا
تا˘˘˘˘جا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا ى˘˘˘˘˘لإا

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘بار˘˘سضإ’او
،سسراد˘م˘لا ل˘سشت˘سس ي˘ت˘˘لا

دعاوق هب حولت ام كلذو
فلتخم ربع ة˘با˘ق˘ن˘لا هذ˘ه
سسمأا تلسش دقف ،تاي’ولا
م˘˘˘ظ˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا
يف ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا
ة˘ي’و˘ب ة˘ثÓ˘ث˘˘لا راو˘˘طأ’ا
بار˘˘سضإ’ا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
و˘ب˘˘سست˘˘ن˘˘م هر˘˘سشا˘˘ب يذ˘˘لا
نسسحأا» ةيئادتباب (ل.ح) ةذاتسسأ’ا ىلع ذيمÓتلا ءايلوأا دحأا ءادتعا ةثداحب اديدنت ،«تسسابانكلا»
عاطقلا لسشتل ربكت مث ليلقلاب أادبت ةيوقلا ةباقنلا هذه جلث ةرك اهنإا ،ةي’ولا ةمسصاعب «مهاجوب

.9102 ويرانيسس يدافتل دادعتسس’اب بلاطم ، طوعجاو ريزولا .. يسضاملا ماعلا ثدح امك ةيلك

ردقلإ مكح
رهسشأا لبقو ،يبعسشلا كارحلا ةيادب نم ةليلق عيباسسأا لبق

نيب راوح راد ،ةيروتسسدلا ريغ ىوقلا ةباسصع طوقسس نم
لامعأ’ا ل˘جرو ،ه˘ت˘م˘ه˘م ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ترا˘ي˘ت ة˘ي’و ي˘لاو
يف يناثلا بطاخ لوأ’ا ،توكحط نيدلا يحم نيجسسلا

بي˘كر˘ت ع˘ن˘سصم بحا˘˘سص ي˘˘نوا˘˘ع˘˘م را˘˘ب˘˘ك د˘˘حأا ةر˘˘سضح
ةي’ولا هذه رداغا نأا ديرا» Óئاق ،«يادنوه» تارايسسلا
ةيلحاسس ةي’و يف نييعتلا ىلع يتدعاسسم كنكمي لهف
ىلع انم ينرّكف .. ىرنسس»  لوقلاب توكحط درف ،«ةريبك
ءاقل هل نإا قبسسأ’ا يلاولل لوقي نأا ديري ناكو ،«نيتنامسس
حتفيسسو ،اهنيح لوأ’ا ريزولا ،ىيحيوأا عم نيعوبسسأا دعب
ر˘مأ’ا ي˘ه˘ت˘ن˘ي نأا راد˘قأ’ا تءا˘سش ن˘كل ،عو˘سضو˘م˘لا ه˘ع˘م
.’وزعم هتيب يف قباسسلا يلاولابو ،نجسسلا يف توكحطب

! .. «انيف وفوخي»
،ةفلجلا ةي’و رييسست مامز قبسسأا يلاو يلوت ةرتف تفرع

تد˘سصر ي˘ت˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا ة˘ما˘خ˘سض بب˘سسب دا˘سسف˘لا را˘˘سشت˘˘نا˘˘ب
حئاور تأادب ةنسس و˘ح˘ن د˘ع˘بو ،ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘ل
يلاولا اذه داسسفل اياحسضو نوطسشان أادبو حوفت داسسفلا حئاسضف
لوح ايلعلا تاطلسسلل ةلوهجم لئاسسرو ىواكسش ةباتك يف
ةلسس اهريسصم ناك هذه ىواكسشلا نأا ’إا ،ةي’ولاب رييسستلا ءوسس
لوأ’ا ريزولا ،ىيحيوأا نم ادج برقملا يلاولا ،تÓمهملا
عم هل ةطقتلم ةروسص هبتكم رادج يف عسضي ناك ،قبسسأ’ا
ىلعو ،ةرادإÓل ايلعلا ةسسردملا نم ةسساردلا مايأا نم ريخأ’ا
يف هموسصخ فيخي طقف نكي مل قبسسأ’ا يلاولا نإاف بلغأ’ا
ةلماك ةيامح ىلع لسصحي لعفلاب ناك هنإا لب ةروسصلاب ةي’ولا

.نجسسلا يف عباقلا «يدنرأ’ا» ـل قباسسلا ماعلا نيمأ’ا نم



سسمأا هسضرع لÓخ ،دارج لاق
مامأا ،ة˘مو˘كح˘لا ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا باو˘˘˘ن
ةي˘سسا˘سسحو ي˘ب˘جاو» ،ي˘ن˘طو˘لا
مكعÓطا انيلع م˘ت˘ح˘ي فر˘ظ˘لا

ع˘˘˘سضو˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لوأ’ا ي˘˘لا˘˘م˘˘لاو يدا˘˘سصت˘˘˘ق’ا

يف ايعاد ،«سشه يناثلاو بعسص
فدرأاو ،سسأايلا مدع ىلإا لباقملا
زواجت ىلع رداق مويلا ليج»
.«ةمزأ’ا

نأا ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا د˘˘كأاو اذ˘˘ه
وه ةموكحلا تايدحت مهأا دحأا
ة˘ل˘حر˘˘م ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا جار˘˘خإا
«ةجرح» ةيداسصت˘قاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
هيف «داعتسست» ديدج دهع ىلإا
تا˘سسسسؤو˘م ي˘˘ف بع˘˘سشلا ة˘˘ق˘˘ث
ةيسسايسس تاحÓسصإا ربع ،دÓبلا

ةقيمع ةيعامتجاو ة˘يدا˘سصت˘قاو
زوا˘ج˘ت ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘كم˘˘ت
ّنأا زربأاو ،اهتفرع يتلا ةمزأ’ا

لسضفب ىتأاتي˘سس ى˘ع˘سسم˘لا اذ˘ه
يتلا تاءارجإ’او ريبادتلا ذيفنت

’ ،يسسائرلا جمانربلا اهب ءاج
ةداعتسسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لا ا˘م˘ي˘سس
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ةا˘ي˘ح˘لا ة˘ي˘قاد˘سصم
طا˘سشن˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘فو ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘˘خأاو
قراوفلا حيحسصتو يداسصتق’ا
اذ˘ه ي˘ف دد˘سشو ،ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘طإ’ا
ءا˘سسرإا ى˘ل˘ع ةد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘ت˘˘سس
ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سس ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث
ة˘سضفار ما˘ع˘لا نأا˘سشلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست
مارتح’ا ى˘ل˘ع مو˘ق˘ت ءا˘سصقإÓ˘ل
،دوهعلاو تامازت˘ل’ا˘ب ءا˘فو˘لاو
تابراق˘م˘لاو راو˘ح˘لا دا˘م˘ت˘عاو
اذ˘ه ي˘ف فدرأاو ،ة˘˘ي˘˘كرا˘˘سشت˘˘لا
نيدنسس ام وه مارتح’ا» نأاسشلا
ربع يذلا يرئازجلا بعسشلل هب
ن˘ع ة˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سشو ةدا˘˘ي˘˘سس ل˘˘كب

تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ي˘˘ف ه˘˘تارا˘˘˘ي˘˘˘خ
.«ةطرافلا

يف رظنلا ةدأعإا
«يئأشضقلا زأيتم’ا»

يف نيمأشسلا نيلوؤوشسملل
أادبمل أشسيركت ةلودلا
ةلادعلا مأمأا ةاوأشسملا
رظنلا ةداعإا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأا

يذلا «يئاسضقلا زايتم’ا» يف
نيلوؤوسسملا نم ددع هب عتمتي
وحن ىلع ،ةلودلا يف نيماسسلا
˘ما˘مأا «ةاوا˘سسم˘لا أاد˘ب˘م» سسر˘كي
د˘ي˘سسج˘ت ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘لاد˘˘ع˘˘لا
نم يموم˘ع˘لا ءادأ’ا ة˘ي˘فا˘ف˘سش»
ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ي˘˘لآا ع˘˘سضو لÓ˘˘˘خ
ل˘جأا ن˘م ،ة˘ب˘قار˘مـلاو ة˘يا˘قو˘ل˘ل

ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا ة˘˘هاز˘˘ن نا˘˘م˘˘سض
ميلسسلا رييسست˘لاو ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

.«ةلودلا لاومأ’
نيب هيف قراوف ’ عمتجم ءأنب

مهاوتشسم نأك أمهم نييرئازجلا
يعأمتج’ا

مزع ،دارج زيزعلا دبع زربأا
ة˘م˘ها˘سسم˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘مو˘˘كح
ءانبل ديدج دقع ءانب يف ةلاعفلا

بناوج لك لمسشي ةديدج رئازج
،ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘كح˘˘˘˘لا
،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

’ عمتجم ءانب متيسس هنأا ادكؤوم
ن˘˘ي˘˘ب قراو˘˘ف˘˘ل˘˘ل ه˘˘ي˘˘˘ف نا˘˘˘كم
مهاوتسسم ناك امهم نييرئازجلا
ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ل˘ف˘كي ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ماظن فنك يف سصرفلا ؤوفاكت
لÓ˘ق˘ت˘سسا سسر˘كي ي˘طار˘ق˘م˘يد
ة˘ي˘˘عر˘˘سش ن˘˘م˘˘سضيو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
.تاسسسسؤوملا

يف تفرع رئازجلا
ةريخأ’ا تاونشسلا

ةلودلل أيثرأك ارييشست
نأا ،لوأ’ا ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘كأا

ى˘ل˘˘ع ف˘˘كع˘˘ت˘˘سس ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
هفسصو ام ريهطت يف قÓطن’ا
لÓخ نم ،«يثراكلا ثرإ’ا» ـب
ئيهت ةديد˘ج تا˘سسرا˘م˘م ثع˘ب
رييغتلا غولبل سسلسسلا قيرطلا
يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’او ي˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
ه˘ي˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا دو˘˘سشن˘˘م˘˘لا
هذه نأا ازربم ،يرئازجلا بعسشلا
يف رولبتت ة˘ل˘ما˘سشلا ة˘ي˘كر˘ح˘لا
هد˘سسج˘ت يذ˘لا د˘يد˘ج˘لا د˘ق˘ع˘˘لا
،ة˘ير˘سشب˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث
داسصتقاو ،يوقا˘ط˘لا لا˘ق˘ت˘ن’او
امدعب اذه ،ةنم˘قر˘لاو ة˘فر˘ع˘م˘لا
ي˘˘ف تفر˘˘˘ع ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا» لا˘˘˘ق
ار˘˘ي˘˘ي˘˘سست ةر˘˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘سسلا

تا˘سسرا˘م˘مو ة˘لود˘ل˘ل ا˘ي˘˘ثرا˘˘ك
تاورث بهن ىلإا تدأا ةيطلسست
˘مد˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لاو دÓ˘ب˘˘لا

ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل ج˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘م
ءÓيتسس’ا فدهب ا˘هدا˘سصت˘ق’و
نأا ىلإا اريسشم ،«اهتاريخ ىلع
ى˘لإا تسضفأا تا˘سسرا˘م˘م˘لا هذ˘˘ه
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تاءا˘ف˘كلا سشي˘م˘ه˘˘ت
ى˘لإاو ،ة˘ه˘يز˘ن˘لاو ة˘سصل˘˘خ˘˘م˘˘لا

ةدد˘ه˘م ة˘لود˘لا سسسسأا ة˘عز˘˘عز
فدرأاو ،ا˘ه˘ب˘ع˘سش ة˘م˘ح˘ل كلذ˘˘ب
ا˘ن˘ب˘لا˘ط˘ي ير˘ئاز˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا»
ل˘˘ما˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا
يتلا ةيتاسسسسؤوملا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
يف بغري وهف ،نمزلا اهزواجت
ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سس تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م زور˘˘ب
،ةيقيقح ةيطار˘ق˘م˘يدو ة˘م˘ي˘ل˘سس
ة˘˘ما˘˘كح ى˘˘لإا ح˘˘م˘˘ط˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘فا˘ف˘سشو ة˘ير˘سصع ة˘يدا˘سصت˘˘قا
تاسسرامم نع ىأانم يف نوكت
ة˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘سسح˘˘˘م˘˘˘˘لاو دا˘˘˘˘سسف˘˘˘˘لا

 .«ليلسضتلاو

نيشسحتب دهعتي دارج
ةيئارششلا ةردقلا

عفر لÓخ نم نطاوملل
ىندأ’ا ينطولا رجأ’ا

نومشضملا
ةردقلا نيسسحتب ،دارج دهعت

اهميعدتو نطاوم˘ل˘ل ة˘ي˘ئار˘سشلا
ينطولا رجأ’ا عفر لÓخ نم
ءار˘جإا د˘ع˘ب نو˘م˘سضم˘لا ى˘˘ندأ’ا
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م ع˘˘سساو روا˘˘سشت
ءا˘˘˘كر˘˘˘˘سشلاو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ريفوت نأا ازربم ،ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

لكل ميركلا سشيعلا تابلطتم
ربعو ءا˘سصقإا نود ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةنم سسيل نطولا عوبر لماك
ن˘م ةد˘حاو ن˘كلو ة˘لود˘˘لا ن˘˘م
اسضيأا و˘هو ،ة˘ل˘ي˘سصأ’ا ا˘ه˘ما˘ه˘م
مامأا ةموكحلا هب مزتلت نأا دهعت
.«بعسشلا

تأجأيتح’ا يوذ ةيقرت
ةلوفطلاو ةشصأخلا
ةيأمحو نيقهارملاو

نينشسملا
ة˘يا˘م˘ح نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا د˘˘كأا

يوذ سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘˘تو
مهجامدإاو ةسصاخلا تاجايتح’ا
ل˘ظ˘ت˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ئاد ’ا˘˘˘غ˘˘˘سشنا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسل˘˘ل
ة˘ي˘قر˘ت ى˘ل˘ع ا˘سضيأا ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس
اذ˘كو ن˘ي˘ق˘هار˘م˘لاو ة˘لو˘ف˘ط˘˘لا

.نينسسملا سصاخسشأ’ا ةيامح
مأظن ىلع ظأفحلا
يعأمتج’ا نأمشضلا

هزيزعتو دعأقتلاو
نأا ى˘لإا ،لوأ’ا ر˘يزو˘˘لا را˘˘سشأا

نام˘سضلا ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا
هزيزعتو دعاقتلاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
لمع تا˘يو˘لوأا ن˘م˘سض جرد˘ن˘ي
ىلع لمعت˘سس ي˘ت˘لا ة˘مو˘كح˘لا
يف دقاعتلا ةيلمع يف عورسشلا
كارتسش’ا ءاعو عيسسوتو جÓعلا

ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا جا˘˘˘˘˘مدإ’او
ي˘ف ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشأÓ˘˘ل
ءاسشنإا اذكو ،يزاو˘م˘لا عا˘ط˘ق˘لا
ىلع يلي˘م˘كت˘لا د˘عا˘ق˘ت˘لا عر˘ف
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا ىو˘ت˘˘سسم
ينطولا قودن˘سصلاو د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل
ر˘ي˘غ˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘˘م˘˘سضل˘˘ل
.ءارجأ’ا

يليمكت ةيلأم نونأق عورششم
مأكحأا ءأغلإ’0202 ـل

«ةفحجم» ةيئأبج
هجوت ،دارج زيزعلا دبع دكأا

عور˘˘سشم داد˘˘عإ’ ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
0202 ـل يليمكت ةيلام نوناق
ة˘ي˘ئا˘ب˘ج ما˘˘كحأا ءا˘˘غ˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ب
اهب ءاج «ةفحجملا» ـب اهفسصو
،ةيراجلا ةنسسلل ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق
قح سسمت يتلا كلت رارغ ىلع
بو˘ن˘ج˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ءار˘˘جأ’ا

ةرحلا نهملا باحسصأا سضعبو
˘‐ ا˘ه˘ن˘م سضر˘غ˘لا نا˘ك ي˘˘ت˘˘لاو
ةرا˘ثإا» ‐ لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا لو˘˘ق˘˘ي
.«ةلبلبلا

watan@essalamonline.com
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ةئأملأب54 غلب يلخادلا يمومعلا نيدلا ّنأا فششك

«ابعسص ايداسصتقإ اعسضو سشيعت رئإزجلإ» : لوألإ ريزولإ
«ةلودلإ تاسسسسؤوم يف بعسشلإ ةقث هيف داعتسست ديدج دهع ىلإإ ةجرح ةلحرم نم دÓبلإ جإرخإإ ىلع نومزاع»

ر.نورأه

هفشصو أيلأم أعشضو زرفأا ،أبعشص أيدأشصتقا أعشضو سشيعت رئازجلا نأا ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا  دكأا
.ةئأملأب54 غلب يلخادلا يمومعلا نيدلا ّنأا أفششأك ،طفنلل يملأعلا قوشسلأب طبترم هنوك «سشهلا» ـب

حلأشصل هتعفارم ةيفلخ ىلع
ةءاربلا هشسأمتلاو مأعلا قحلا
يبعششلا كارحلا يلقتعمل
ددني ةاسضقلإ يدان
ليكو ءاعدتسساب
ةمكحمب ةيروهمجلإ
دمحمأإ يديسس
ديق ةأشضقلا يدأن سسمأا ددن
ةيششتفملا ءأعدتشسأب ،سسيشسأأتلا
يدأهلب ،لدعلا ةرازول ةمأعلا

ةيروهمجلا ليكو ،دمحم
،دمحمأا يديشس ةمكحمب دعأشسملا

حلأشصل هتعفارم ةيفلخ ىلع
ةءاربلا هشسأمتلاو مأعلا قحلا
دحأ’ا ،يبعششلا كارحلا يلقتعمل
.يشضأملا

يف ،ةأشضقلا يدأن حشضوأاو اذه
ىلع «مÓشسلا» زوحت هل نأيب
ةفلأشسلا ةوطخلا نأا ،هنم ةخشسن
أهيلع تمدقأا يتلا ركذلا
،لدعلا ةرازول ةمأعلا ةيششتفملا

سسيشسأأتلا رأشسم كبرت نأا أهنأأشش نم
ةأشضقلا ددهتو ءأشضقلا لÓقتشس’

يروتشسدلا مهنمأا يف ءأهزنلا
ليكو مأق أم نأا اربتعم ،ينهملاو
ميدقت نم ،دعأشسملا ةيروهمجلا
هجاردإا نكمي ’ ةءاربلأب سسأمتلا

نم06 ةدأملا موهفمب أأطخك
هنأا أمك ،ءأشضقلل يشسأشسأ’ا نونأقلا
يعدتشست يتلا ةقبأشسلأب سسيل
.ةمأعلا ةيششتفملا مأمأا ةلءأشسملا

يدأن فششك ،هتاذ قأيشسلا يف
تازوأجت دهششي هنأا ةأشضقلا

ةبيهر تأطوغشضو ةديدع
ريزولا فرط نم ةدمعتم
فيشضي - أهفده ،هترازو حلأشصمو
ةلوأحم يأا رشسك - هتاذ ردشصملا
ةيلÓقتشس’أب ةبلأطملاو ريبعتلل
ددن أمدعب اذه ،ةماركلاو
ءأفرششلا لأشضن لازتخا ةلوأحمب
بلأطم يف هيلإا نيمتنملا نم
.طقف ةيدأم

ح.نيدلا رمق

سسيئر ،نينسش نا˘م˘ي˘ل˘سس ا˘عد
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا
اودمج نيذلا ةسضراعملا باون
ىلإا قباسس تقو يف مهطاسشن
هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا

مهاكز نيذلا يعيبطلا مهناكم
ّنأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم ،بع˘˘سشلا ه˘˘ي˘˘ف
مكحلا سساسسأا وه راوحلا راسسم
طرخني نأا بجي يذلا دسشارلا
بير˘ق˘ت ة˘ي˘غ˘ب ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
روسصتلا ةدحوو رظنلا تاهجو
قلعتت يتلا لئاسسملا لك يف
.اهلبقتسسمبو دÓبلاب

،نينسش دكأا ،ىرخأا ةهج نم
لÓ˘خ سسمأا ا˘ه˘ل˘قأا ة˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘ف
ططخم سضرع ة˘سسل˘ج حا˘ت˘ت˘فا

تاباختن’ا نأا ،ةموكحلا لمع
قيرطلا تناك ةقباسسلا ةيسسائرلا
ةفلكت لقأ’او برقأ’او ملسسأ’ا
يتلا ةيسسايسسلا ةمزأ’ا ةجلاعمل

.اندÓب اهتفرع
ة˘فر˘˘غ˘˘لا سسي˘˘ئر ا˘˘ي˘˘ح ا˘˘م˘˘ك

ىوقلا لك ،نا˘مر˘ب˘ل˘ل ى˘ل˘ف˘سسلا
سسي˘سسأا˘ت˘لا ي˘ف تم˘ها˘سس ي˘ت˘˘لا
ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه˘˘ل
دقنلا اولمحتو ،رئازجلا خيرات
يعو ىلع اونهارو حيرجتلاو
زوا˘ج˘ت ي˘ف ه˘˘ترد˘˘قو بع˘˘سشلا
يف لاقو ،تايدح˘ت˘لاو ن˘ح˘م˘لا

فاسصنإ’ا باب نم» ددسصلا اذه

ي˘ن˘نإا˘ف ،ل˘سضف˘لا˘ب فار˘ت˘˘ع’او
سشيجلا ةسسسسؤوم ركذلاب سصخأا
هل ناك يذلا يبعسشلا ينطولا
م˘ث ى˘لا˘ع˘ت ه˘ل˘لا د˘ع˘ب ل˘˘سضف˘˘لا
م˘سسر ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘˘لا بع˘˘سشلا

بلغو ةد˘يد˘ج ر˘ئاز˘ج˘ل ةرو˘سص
يف ةقثلاو ةيروهمجلا قطنم
.«بعسشلا

ةموكحلا لمع ططخم
يتلا تأيولوأ’ا نمشضتي

بعششلا أهب بلأطي
نأا ،نينسش ناميلسس دكأاو اذه

،ة˘مو˘˘كح˘˘لا ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘لوأ’ا ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي
ى˘ل˘عو بع˘˘سشلا ا˘˘ه˘˘ب بلا˘˘ط˘˘ي
،م˘كح˘لا ط˘م˘ن د˘يد˘ج˘ت ا˘ه˘سسأار
ةقلخأاو ةيفافسشلا ىلع ينبملا
ةقث عاجرتسساو ة˘ما˘ع˘لا ةا˘ي˘ح˘لا
مكحلا تاسسسسؤوم يف نطاوملا

ا˘ي˘عاد ،ة˘لاد˘ع˘لا ة˘ي˘لÓ˘ق˘˘ت˘˘سساو
ن˘ع ي˘ل˘خ˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةيلابلا ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘لا
ةيمنتلا تاردابم تلقرع يتلا
اذ˘ه نأا زر˘بأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘لا
تاحÓسصإا نمسضتي طط˘خ˘م˘لا

نأا ن˘كم˘ي ة˘يدا˘سصت˘قاو ة˘ي˘˘لا˘˘م
سسيلو ةورثلا قلخ يف مهاسست
ةنيزخلا نوزخم نم فازنتسس’ا
.ةيمومعلا

ـه.داوج

ملشسأ’ا قيرطلا تنأك ةيشسأئرلا تأبأختن’ا نأا لأق
دÓبلا أهتفرع يتلا ةيشسأيشسلا ةمزأ’ا ةجلأعمل

نيذلإ ةسضراعملإ بإون وعدي نينسش
ناملربلل ةدوعلإ ىلإإ مهطاسشن إودمج

سسي˘˘˘˘ئر سسمأا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج ن˘˘ع ن˘˘˘يد˘˘˘فو،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
و ةلادعلا ةه˘ب˘ج و ،ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
،نيبزحلا سسيئر ةسسائرب ،ةيمنتلا

دبع و ،ديعلب زيزعلا دبع نم لك
يف ،يلاوتلا ىلع هللا باج هللا
اهيرجي يتلا تارواسشملا راطإا

دÓب˘لا ي˘ف ما˘ع˘لا ع˘سضو˘لا لو˘ح
عم روتسسدلا ليدعت عورسشمو
تادا˘ي˘قو ة˘ي˘ن˘طو تا˘ي˘سصخ˘سش
عمتجملا نم تايعمجو ةيبزح
.يندملا

ةيروهمجلا ةسسائر تحسضوأا
سسي˘ئر نأا ،سسمأا ا˘ه˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
لÓ˘خ ع˘م˘ت˘سسإا ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
تاحارت˘قاو ءارآا ى˘لإا  ن˘ي˘ئا˘ق˘ل˘لا

هللا دبع و ،ديعلب زيزعلا دبع
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ك لو˘˘˘ح ،ه˘˘˘ل˘˘˘لا با˘˘˘ج
ةيروهمجلا ءانب يف ةمهاسسملا
˘˘مار˘˘ت˘˘حا ل˘˘ظ ي˘˘ف،ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
قيبطتو ةيطارقميدلا ةسسرامملا
،ةيعامتج’ا ة˘لاد˘ع˘لاو نو˘نا˘ق˘لا

نا˘˘˘سسنإ’ا قو˘˘˘ق˘˘˘ح نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضو
.هتايرحو

ح.نيدلا رمق

،موداقوب يربسص سسمأا ددج
،ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘سشلا ر˘˘يزو
بع˘˘سشلا نأا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
ديحولا لو˘خ˘م˘لا و˘ه ي˘ب˘ي˘ل˘لا

ا˘ي˘فا˘ن ،ه˘ل˘ث˘م˘ي ن˘م را˘˘ي˘˘ت˘˘خ’
ةموكحلل جاعزنا يأا ليجسست
هئاقل نم ايبيل يف ةيعرسشلا
.رتفح ةفيلخ ريسشملاب ريخأ’ا

ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ر˘يزو˘لا لا˘˘ق
ةسسلج سشماه ىلع ةفاحسصلل

يب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ل˘ع
سضر˘ع˘ل تسصسصخ ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ل˘م˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘مو
ترا˘سس رو˘مأ’ا» ،ة˘مو˘˘كح˘˘لا

ي˘ترا˘يز لÓ˘خ ي˘غ˘ب˘ن˘ي ا˘م˘˘ك
نكي ملو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ى˘لإا ةر˘ي˘خأ’ا

فدرأاو ،«ل˘˘كسشم يأا كا˘˘˘ن˘˘˘ه

فرط يأا نيب قرفن ’ نحن»
يبيللا بعسشلاو نييبيللا نم
،«هلثمي نم راتخي يذلا وه
يأا لي˘ج˘سست ،مودا˘قو˘ب ى˘ف˘نو
ةيعرسشلا ة˘مو˘كح˘ل˘ل جا˘عز˘نا
ار˘خؤو˘م ه˘ئا˘ق˘ل ن˘م ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف
افيسضم ،رتفح ةفيلخ ريسشملاب
ةيجرا˘خ˘لا ر˘يزو˘ب ى˘ق˘ت˘لا ه˘نأا
،ةلايسس رهاطلا دمحم ،يبيللا

هذه ريخأ’ا هيلع حرطي ملو
اذ˘˘ه ي˘˘ف فدرأاو ،ة˘˘لأا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ف˘˘قو˘˘˘م» دد˘˘˘سصلا

ايبيل يف ءاقسشأ’ا هاجت حسضاو
سسل˘بار˘˘ط ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘لو
ديدعلا دوجوب كلذو يزاغنبو
.«يبيللا بعسشلا يلثمم نم

ـه.داوج

روتشسدلا ليدعت لوح تاروأششŸا رأطإا ‘

هللإ باج و ديعلب زيزعلإ دبع لبقتسسي نوبت سسيئرلإ

ديحولا لوخملا وه يبيللا بعششلا نأا ىلع ديكأأتلا ددج
: مودأقوب ،هلثمي نم رأيتخ’

نم جإرسسلإ ةموكحل جاعزنإ يأإ لجسسن مل»
«رتفح ةفيلخ ريسشملاب ريخألإ انئاقل



ي˘ف ،ه˘˘تاذ لوؤو˘˘سسم˘˘لا د˘˘كأا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
9 رورم دعب متي مل هنأا ،سسمأا
ىلع يحسصلا زجحلا نم مايأا
مت نيذلا نييرئازج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا
نا˘هوو ن˘يد˘م ن˘˘م م˘˘هؤوÓ˘˘جإا
سضارعأا يأا ليجسست ،ةينيسصلا
.«انوروك» سسوريفب ةباسصإÓل

ه˘تاذ ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘سشكو
دهعمب ةمظنملا ةودنلا لÓخ
«رايبأ’ا» ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا

نأا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف لو˘˘ح
˘مو˘ي ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘سس ر˘ج˘ح˘لا ةد˘م
اياعرلا نأاو ل˘ب˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ث’ا
مل لاح يف جورخلا مهنكمي
.سضرعأا يأا مهيلع رهظت

ة˘ح˘سصلا ةرازو تف˘˘سشك
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ططخم نع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا

دق رطخ يأ’ يدسصتلل ديدج
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا˘ب ثد˘ح˘˘ي
«ا˘˘نور˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘˘ت
رئازجلا» نأاب ةدكؤوم ،نيسصلاب

يأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘ل ةد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسم
تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو ،«ءىرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط
،يدا˘م˘ح ة˘ي˘ما˘سس ةرو˘ت˘˘كد˘˘لا
سضارمأ’اب ةفلكم ريدم بئان
ةياقولا ةيريدمب ة˘ي˘سسور˘ي˘ف˘لا

،ةرازو˘لا˘ب ة˘ح˘سصلا ة˘˘ي˘˘قر˘˘تو
يمÓعإا ي˘ن˘يو˘كت مو˘ي لÓ˘خ
˘˘مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘ئا˘˘سسو ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل

ديدجلا ططخملا نأا ،ةينطولا
لثمتت رواحم5 ىلع زكتري
ةيحسصلا ةبقارملا زيزعت يف
ميظنت ،ةيسسوريفلاو ةيئابولاو
لفكت˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ل˘كا˘ي˘ه˘لا
زيزعت عم يجÓعلاو يئاقولا
ةيعوتلاو لاسصت’او نيوكتلا

اذ˘˘ه نأا˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م ،مÓ˘˘عإ’او

نم رييغتل عسضاخ ططخملا
تادجتسسملا قفو رخآ’ نيح
جرا˘˘خو ل˘˘خاد ة˘˘˘ل˘˘˘سصا˘˘˘ح˘˘˘لا
.نطولا
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رئإز÷إ ‘ «انوروك» سسورفيل دوجو ل
اندÓب يف ثدحي دق رطخ يأل يدسصتلل ديدج يلاجعتسسإ ططخم دإدعإإ

ز.لامج

دكأاو ،نييرئازجلا ،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازوب ةياقولل ماعلا ريدملا ،راروف لامج نأامط
.اندÓب يف «انوروك» ضسوريفب ةباسصإا يأا نآلا دحل ليجسست مدع ضسمأا

،ديزوب نب نامحرلا دبع رمأا
نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘يزو
سسمأا ،تايف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإاو
نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ءارد˘˘˘˘م
ز˘كار˘م˘ل˘ل نو˘ما˘ع˘˘لا ءارد˘˘م˘˘لاو
تاي’ول ةيعماجلا ةيئافسشتسس’ا
،ي˘قر˘سشلا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لاو قر˘˘سشلا
تاردابملاو ريبادتلا لك ذاختإاب
لوسصح نيسسحت اهنأاسش نم يتلا
تا˘مد˘خ˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
كار˘سشإا ع˘م ة˘ي˘عو˘ن˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
ي˘ل˘ث˘م˘مو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا
ءا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘سشلاو ى˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا
.نييعامتج’ا

اهل نايب يف ةرازولا تحسضوأا
نأا ،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا سسمأا
عام˘ت˘جا لÓ˘خ مد˘ق ،د˘يزو˘ب ن˘ب

،ةيرازولا هترئاد تاراطإاب هعمج
بو˘ن˘˘ج˘˘لاو قر˘˘سشلا تا˘˘ي’و˘˘ب
تايسصوتلا نم ديدعلا ،يقرسشلا
ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ادا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا

ىلإا فدهي يذلا ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا
ىدم˘لا ى˘ل˘ع ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ىلع اسساسسأا موقت يتلاو ريسصقلا
ىلع ىسضرملاب لفكتلا نيسسحت
ةيبطلا ت’امع˘ت˘سس’ا ىو˘ت˘سسم
طور˘سش ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ة˘˘ي˘˘حار˘˘ج˘˘لا
ن˘˘سسح نا˘˘م˘˘˘سضو ة˘˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا
.ديجلا هيجوتلاو لابقتسس’ا

ى˘ل˘ع ،د˘يزو˘ب ن˘ب دد˘سش ا˘م˘˘ك
را˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’ا ةدا˘˘˘˘عإا ةرور˘˘˘˘سض
ةحسصلل ةيمومعلا تاسسسسؤوملل
طغسضلا نم فيفختلل ةيراوجلا

ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ز˘كار˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
ن˘ي˘سسح˘ت كلذ˘كو ،ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
هداجيإاو لماحلا ةأارملاب لفكتلا

ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كا ل˘˘كسشم˘˘˘ل لو˘˘˘ل˘˘˘ح
ءا˘˘˘سسن˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘مأا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم
طور˘سش ن˘ي˘سسح˘تو ،د˘ي˘لو˘˘ت˘˘لاو
ى˘سضر˘م˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت فور˘˘ظو
ةميل˘ع˘ت˘ل˘ل مرا˘سصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا˘ب
.ىسضرملا ليوحتب ةسصاخلا

ز.لامج

ةيعما÷ا ةيئافسشتسسلا زكارŸا ىلع طغسضلا نم فيفختلاو لماو◊اب لثمألا لفكتلا ىلع ددسش

ةيحسصلإ تاسسسسؤوŸإ لكب تامدÿإ Úسسحتب رمأاي ديزوب نب

نووسضنم˘لا ة˘لدا˘ي˘سصلا ن˘م˘ث
ة˘لدا˘ي˘˘سصلا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن ءاو˘˘ل تح˘˘ت
نومسضم ةليمب ،سسمأا سصاوخلا
91/973 يذي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا

عيبو راسسم مي˘ظ˘ن˘ت˘ب سصا˘خ˘لاو
سصئا˘سصخ ا˘˘ه˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يودأ’ا

ردسص يذلاو ،ةيلقع تارثؤومك
حرسشو.9102 ةيليوج رهسش يف
تادجت˘سسم˘لا سسل˘ج˘م˘لا و˘سضع
يذيفنتلا موسسرملا اهب ءاج يتلا

ىل˘ع ة˘با˘قر˘لا د˘يد˘سشت :ا˘ه˘م˘هأاو
اهنم ةدروتسسملا ةيودأ’ا راسسم
ليم˘ح˘ت ،ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ع˘ن˘سصم˘لا وأا
عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
راسسم ةلسسلسس يف نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ع˘ن˘سصم ،درو˘ت˘˘سسم ن˘˘م ءاود˘˘لا

ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ع˘ئا˘ب˘˘لا ط˘˘ي˘˘سسو˘˘لاو
،بي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘لد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلاو
ةباقرلل تايسشتف˘م ثاد˘ح˘ت˘سساو

ةحسصلا ةيريدم ىوتسسم ىلع
تايرودب مايقلا اهماهم نم يتلا
ير˘˘ه˘˘سش در˘˘ج ع˘˘م ،ة˘˘با˘˘قر˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘يودأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ل
هميدقتو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا˘ب
زا˘ج˘˘ناو ،ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل
خسسن ثÓ˘ث ي˘ف ة˘ي˘ب˘ط ة˘ف˘سصو
د˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ناو˘˘لأا˘˘ب
موسسرملا. تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ةيادب يف ذيفنتلا زيح لخديسس
ة˘˘لدا˘˘ي˘˘سصلاو ،ل˘˘˘ير˘˘˘فأا ر˘˘˘ه˘˘˘سش
ةمئاق رادسصإا ليجعتب نوبلاطي
تار˘ثؤو˘م˘ك ة˘ف˘ن˘سصم˘لا ة˘يودأ’ا

ةد˘ير˘ج˘لا ي˘ف ا˘هر˘سشنو ة˘ي˘ل˘ق˘ع
ن˘م م˘ه˘˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
تببسس ام اريثك يتلا لكاسشملا
ن˘ج˘سس ى˘لإا تدأا ل˘كا˘سشم م˘ه˘˘ل
.ةلدايسصلا سضعب

ز.لامج

ل˘ي˘سصح˘ت ح˘م˘˘سس ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
011.3 عمجب ةيداع˘لا ة˘يا˘ب˘ج˘لا

يف ءاج ام بسسح ، جد رايلم
مت يذلا ةموكحلا لمع ططخم
سسل˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع سسمأا ه˘˘سضر˘˘ع
.ينطولا يبعسشلا

ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت˘˘لا غ˘˘˘ل˘˘˘ب كلذ˘˘˘بو
ة˘ن˘سسل˘ل ي˘لا˘م˘˘ج’ا ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
،جد رايلم777.5 ةيسضقنملا

9102 ماعل ةيلاملا نوناق ناكو
ا˘هرد˘ق ة˘يدا˘ع ة˘يا˘ب˘ج ع˘قو˘ت د˘ق
ةياب˘جو جد را˘ي˘ل˘م24,140.3
رايلم74,417.2 ـب ةي˘لور˘ت˘ب
ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م را˘˘˘سشاو ،جد
ل˘ي˘خاد˘م˘لا نأا ى˘˘لإا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ةيداعلا ةيابجلا ن˘م ة˘ل˘سصح˘م˘لا
تا˘ق˘ف˘ن ط˘غ˘ت م˘ل9102 ي˘˘˘ف
،ةئاملاب46 ةبسسنب ’إا رييسستلا

ة˘يا˘ب˘ج˘لا ل˘ي˘خاد˘م تسضف˘خ˘ناو
سسو˘سسح˘م ل˘كسشب ة˘ي˘لور˘ت˘˘ب˘˘لا

ببسسب ةريخأ’ا تاونسسلا لÓخ
،طفنلا ليمرب راعسسأا سضافخنا

ططخم ركذ ،راطإ’ا اذه يفو
ليخادملا هذه نأا ةموكحلا لمع
943,450.4 ـب رد˘˘˘ق˘˘˘ت تنا˘˘˘ك

بسسحو ،2102 يف جد رايلم
ةمظنمل ريخأ’ا يرهسشلا ريرقتلا
ط˘ف˘ن˘˘ل˘˘ل ةرد˘˘سصم˘˘لا ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
طسسوت˘م˘لا ر˘ع˘سسلا نا˘ف ،(كبوا)
(دنÓب ءارحسص) يرئازجلا ماخلل
(7) ة˘ع˘ب˘˘سس ي˘˘لاو˘˘ح ر˘˘سسخ د˘˘ق
رقتسسيل ،9102 يف تار’ود
) ليمربلل ر’ود46,94  دنع
ي˘˘˘˘˘ف ر’ود17,44 ل˘با˘˘ق˘˘م
ؤو˘˘طا˘˘ب˘˘ت بب˘˘˘سسب كلذو (8102
يف لورتبلا ىلع بلطلا ةريتو
عجري يذلاو ةيملاعلا قاوسسأ’ا
ن˘ي˘ب يرا˘ج˘ت˘لا عاز˘ن˘ل˘˘ل هرود˘˘ب
.ةدحتملا تاي’ولاو نيسصلا

نأا كبوأ’ا ريرقت ركذ امك
غلب9102 ةنسس رئازجلا جاتنإا

يا ايموي ليمرب نويلم1,320
ليمرب000.71 ـب ع˘˘جار˘˘˘ت˘˘˘ب
ةنسسل جاتنإ’ا طسسوتمب ةنراقم
ليمرب نويلم81021,040
لد˘ع˘م ط˘سسو˘ت˘م غ˘ل˘بو ،ا˘ي˘مو˘ي
ة˘نرا˘ق˘م را˘ن˘يد˘لا فر˘سص ر˘ع˘˘سس
يف ر’ود/ جد2.911  ر’ودلاب
.9102 ربمتبسس ةياهن

ع.لÓب

لبقŸا ليرفأا رهسش ةيادب ذيفنتلا زيح لخدي

ةيلقعلإ تإرثؤوŸإ لوح ديد÷إ موسسرŸإ نونمثي ةلدايسصلإ

ةئاملاب46 ةبسسنب لإا رييسستلا تاقفن طغت مل

9102 يف جد رايلم766.2 تغلب ةيلورتبلإ ةيابجلإ
جد رايلم766.2 ةيسضاملإ ةنسسلإ اهليسصحت مت يتلإ ةيلورتبلإ ةيابجلإ تغلب

رتم رايلم05 ىلإا54 نيب ام ردسصت
ايونسس بعكم

ةسسفانم هجإوت رئإزجلإ
قوسسلإ يف ةديدج
زاغلل ةيبوروألإ
ضسيئرلا ،راطع ديجملا دبع دافأا
ةكرسشل قباسسلا يذيفنتلا
نيب ام تاقورحملل كارطانوسس
هجاوت رئازجلا نأا ،0002و7991
قوسسلا يف ةديدج ةسسفانم
عيراسشم لÓخ نم ،زاغلل ةيبوروألا
رحبلا قرسش ارخؤوم تميقأا
،زوجعلا ةراقلا وحن طسسوتملا

ىدتنم» ـب فرعي حبسصأا ام قÓطإاو
.«طسسوتملا قرسش زاغ
دروم يناث ايلاح رئازجلا ربتعتو
،ايسسور دعب ابوروأا ىلإا زاغلل
رثكأا يسضاملا ماعلا تغلب تايمكب
بسسح بعكم رتم رايلم63 نم
،«كارطانوسس» ـل ةيمسسر ماقرأا

رايلم02 نم رثكأا رئازجلا تردسصو
،يعيبطلا زاغلا نم بعكم رتم
وحن رئازجلا تارداسص تغلب امنيب
نم بعكم رتم رايلم61 ،ابوروأا
يف»GNL» لاسسملا يعيبطلا زاغلا

031 وحن رئازجلا تجتنأاو ،9102
لÓخ زاغلا نم بعكم رتم رايلم
،«كارطانوسس» تانايب قفو ،9102
رتم رايلم15 قوفي ام اهنم تردسص
طبترتو ،جراخلا وحن بعكم
ةثÓث ربع ابوروأاب رئازجلا
،طسسوتملا رحبلا ربعت بيبانأا
ةريزج ىلإا ضسنوت ربع رمي لوألا

ربع يناثلاو ،ةيلاطيإلا ةيلقسص
،اينابسسإا ىلإا لوسصو برغملا

بونج «ايريملأا» ربع ثلاثلاو
.اينابسسإا

ضسيئرلا لاق قايسسلا اذه يفو
ةكرسشل قباسسلا يذيفنتلا
نيب ام تاقورحملل كارطانوسس
،راطع ديجملا دبع ،0002و7991
نل ابوروأا وحن زاغلا تارداسص نأا

،0302 ىتح لقألا ىلع رثأاتت
وه لوألا ،بابسسأا ةدعل كلذو
رئازجلا نأا ثيح ،جاتنإلا تاردق
اهتقاط ىسصقأاب ايلاح جتنت
54 نيب ام اهتقاط ىسصقأاب ردسصتو
،ايونسس بعكم رتم رايلم05 ىلإا

امب موقت نأا رئازجلا ىلع اددسشم
يف اهسصسصح ىلع ظافحلل يفكي
ىتح ،زاغلل ةيبوروألا قوسسلا

لÓخ نم طقف ضسيل ،0302
نم اسضيأا نكلو ةيسسفانتلا راعسسألا

.تادادمإلا نيمأات لÓخ
ز.لامج

غلكلل جد008 رعسسب ءارمحلا موحللاب قوسسلا ةيطغت هبجومب نمسضت قافتا ماربإل اعد

يسشإوملإ يبرم تايعمج ىدحتي ةراجتلإ ريزو
«ةينويزفلتلإ دوعولإ سسيلو سسوململاب نمؤوت ةديدجلإ رئإزجلإ»

لا˘م˘˘ك ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو در
تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ،ق˘˘˘يزر
يتلا ،يسشاوملا ةيبرتب ةمتهملا

وحن هجو˘ت˘لا˘ب هرار˘ق تسضرا˘ع
ره˘سش لÓ˘خ مو˘ح˘ل˘لا دار˘ي˘ت˘سسا

تد˘˘كأاو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا نا˘˘˘سضمر
قوسسلا ليو˘م˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق
رئازجلا» لاقو ،ايلحم ةينطولا
سسو˘م˘ل˘م˘لا˘ب ن˘مؤو˘ت ةد˘يد˘˘ج˘˘لا

.«ةينويزفلتلا دوعولا سسيلو
ىلع ،قيزرل روسشنم يف ءاج

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سص
مويلا تع˘م˘سس» ،«كو˘ب˘سسي˘ف˘لا»
انل نأا ىلع نو˘م˘ل˘كت˘ي ر˘ي˘ث˘كلا
قو˘سسلا ل˘يو˘م˘ت ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘˘لا
انأاو ،ءارمحلا موحللاب ةينطولا
فوسس تلق يننأ’ كلذب ديعسس

˘˘مد˘˘ع ة˘˘˘لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف درو˘˘˘ت˘˘˘سسن
انتايجاحب ءاف˘يإ’ا ا˘ن˘ت˘عا˘ط˘ت˘سسا

موحللا لدب ،يلحملا محللا نم
هذه وعدا فوسس اذل ،ةدمجملا
انعم قافتا مار˘بإ’ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
يطغ˘ت ا˘ه˘نأا ه˘ب˘جو˘م˘ب د˘ه˘ع˘ت˘ت
ءار˘م˘˘ح˘˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا˘˘ب قو˘˘سسلا

،غ˘ل˘˘كل˘˘ل جد008 ر˘˘ع˘˘˘سسبو
يرئازجلا بعسشلل نيبن فوسسو
˘مأا ةرد˘ق˘لا ا˘ه˘ل ا˘˘ق˘˘ح ي˘˘ه ل˘˘ه
˘˘˘ما˘˘˘مأا ط˘˘˘ق˘˘˘ف سضار˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
:ر˘يزو˘لا ع˘با˘تو ،«تار˘ي˘˘ما˘˘كلا
ةو˘˘˘عد م˘˘˘كل ه˘˘˘جو˘˘˘ت فو˘˘˘سس»
كلذ ىلع قافتا ماربإ’ ةيمسسر
هللا ءاسش نإا مايأا لÓخ ةرازولاب
’و˘ق˘ن˘م قا˘ف˘ت’ا اذ˘˘ه نو˘˘كيو
،ةي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا تاو˘ن˘ق˘لا ى˘ل˘ع

ن˘˘مؤو˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لاو
دو˘عو˘لا سسي˘لو سسو˘م˘˘ل˘˘م˘˘لا˘˘ب
ر˘˘˘يزو رر˘˘˘˘قو.«ةينويزفلتلا
يبرم ىلإا ةوعد هيجوت ةراجتلا
رقم ىلإا رو˘سضح˘ل˘ل ي˘سشاو˘م˘لا

ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو
ةعاسسلا ىلع81�20�0202
قا˘˘ف˘˘تا مار˘˘بإ’ ’اوز ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا
يترازو عم نودهعتت هبجومب
ر˘ه˘سش ي˘ف قو˘˘سسلا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب
ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘˘ل˘˘لا˘˘ب نا˘˘سضمر
ةيامح لباقم جد008 رعسسب
ع˘˘ن˘˘مو م˘˘كل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
عاو˘˘نأا ن˘˘م عو˘˘ن يأا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
امب جراخلا نم ءارمحلا موحللا
.ةدمجملا اهيف

ك.اسضر
نط نييÓم3 ىلإا لسصو جوتنملا يف ضضئاف ليجسست

ميركلإ ناسضمر رهسش لÓخ إرإرقتسسإ فرعتسس ءاسضيبلإ موحللإ راعسسأإ
،يوار˘ط˘ب دـم˘ح˘˘م ف˘˘سشك

ناويدلل ماعلا ريدملا سسيئرلا
˘ما˘ع˘نأ’ا ة˘يذ˘غ˘˘ت˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

سضئاف نع ،نجاودلا ةيبرتو
ءاسضيبلا موحل˘لا جو˘ت˘ن˘م ي˘ف
.نط نييÓم3 ىلإا لسصو

،يوار˘˘ط˘˘ب دـم˘˘ح˘˘م دا˘˘˘فأاو
جمانرب ىلع افيسض لزن يذلا
ةا˘ن˘ق˘ل˘˘ل «حا˘˘ب˘˘سصلا ف˘˘ي˘˘سض»
قو˘سسلا نأا ،ى˘لوأ’ا ة˘ي˘˘عاذإ’ا
فلأا07 ىلإا جاتحت ةينطولا

رفوتت امنيب جاجدلا نم نط
نط نويلم311 ىلع ايلاح
نط نويلم04 ـب ةدايز يأا
ىلإا يدؤوي اذهو قوسسلا يف
را˘˘ع˘˘˘سسأ’ا ي˘˘˘ف سضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نا

رانيد021 ى˘˘˘˘لإا تل˘˘˘˘˘سصو
ام وهو دحاو˘لا مار˘غو˘ل˘ي˘كل˘ل

جتنملل ةريبك ةراسسخ ببسسي
/ جد06 دود˘ح ى˘˘لإا ل˘˘سصت

نأا ار˘˘ي˘˘سشم ،د˘˘˘حاو˘˘˘لا غ˘˘˘ل˘˘˘ك
سسلجملا عم ىسضمأا ناويدلا
ةبعسشل نهملا ددعتم ينطولا
ةقفارمل راطإا ةيقافتا نجاودلا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل كلذ˘كو ن˘ي˘بر˘˘م˘˘لا
جاجدلا رعسس نوكيل قوسسلا

امب ماعلا رادم ىلع ارقتسسم
ل˘ب˘ق˘م˘لا نا˘سضمر ر˘ه˘سش ه˘ي˘ف
راعسسأا هلÓخ دهسشتسس يذلا
،ارارقت˘سسا ءا˘سضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا

ىلإا ثدحتملا تاذ راسشأا امك
ريدسصت يف عورسشلا مت هنا

ايبيل ىلإا نجاودلا ةبعسش داوم
لود سضع˘˘بو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘مو
ت’ا˘˘سصت’ا نأاو ج˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا

لودلا سضعب عم نآ’ا ةيراج

سضئافلا ريدسصت˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا
قيقحت لجا نم نجاودلا نم
.ةيلحملا قوسسلا يف نزاوتلا

نأا يوار˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘سضوأاو
يف رامثتسس’ا أادبيسس ناويدلا

بو˘ن˘ج˘لا˘ب فÓ˘˘عأ’ا لا˘˘ج˘˘م
ةروتاف سصلقيسس ام يرئازجلا
دودح ىلإا ةداملا هذه داريتسسا

،ا˘يو˘ن˘سس ر’ود نو˘ي˘ل˘˘م82
عسضخ˘ي جو˘ت˘ن˘م˘لا نأا اد˘كؤو˘م
ةدا˘ه˘سشب ة˘ي˘ح˘سص ر˘ي˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل
08 نأاو ،ير˘ط˘ي˘ب˘لا بي˘ب˘ط˘لا
رطيسسي قو˘سسلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

291 لمسشتو سصاوخلا اهيلع
ةي˘ناو˘ي˘ح ةور˘ث˘ب ،ي˘بر˘م ف˘لأا
منغ سسار نويلم82 ـب ردقت
.رقب سسأار نويلم2,5و

ز.لامج



ق˘˘يد˘˘سص ذا˘˘ت˘˘سسأ’ا ح˘˘سضوأا
ي˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م د˘˘حأا ،سسو˘˘حو˘˘˘م
ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا نأا ،عا˘فد˘لا
غيلبتلا مدعب قلع˘ت˘ت ،نو˘ن˘ح˘ل

اميف ،هوبسشملا عامتج’ا نع
نم رمآاتلا ةمهت اهنع تطقسس
سشيجلا ةطلسسب سساسسملا لجأا

،ةلودلا ةطل˘سس د˘سض ر˘مآا˘ت˘لاو
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘ف ازر˘˘˘ب˘˘˘م
لوأا ءاسسم اهب ىلدأا ةيفحسص
ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا ل˘˘˘ب˘˘˘قو ه˘˘˘نأا ،سسمأا
ة˘فر˘غ ل˘ي˘كسشت م˘ت ة˘سسل˘ج˘˘لا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ةرو˘˘˘سشم˘˘˘لا
ةيسضقلا نأ’ نونح ةمهتملاب

ءاسضعأا ةباجإا تءاجو ،ةيئانج
«’» ـب ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘غأ’ا˘˘ب ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
ةميرجل اه˘با˘كتر’ ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
،ةلودلاو سشيجلا دسض رمآاتلا

مدع ةمهتل ةبسسنلاب «معن» ـبو
عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ن˘˘ع غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا
ةباجإ’ا تءاج امك ،هوبسشملا
له» لاؤوسسل ةبسسنلاب «معن» ـب
فورظ نم ةمهتملا ديفتسست
لاقو ،هئاغلإا وأا مكحلا ليدعت
نأا ا˘˘م˘˘˘ب » دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف

رهسشأا9 ةدم تسضق ةمهتملا
ةديلبلاب ةيباقعلا ةسسسسؤو˘م˘لا˘ب
.«روفلا ىلع اهحارسس قلطأا

تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت لوأا ي˘˘˘˘فو
جار˘فإ’ا بق˘ع ا˘ه˘ل ة˘ي˘ف˘ح˘سص
نم لك ،نونح تركسش اهنع
ه˘˘˘جوأا» تلا˘˘˘قو ،ا˘˘˘هد˘˘˘˘نا˘˘˘˘سس
ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘˘لإا ير˘˘˘˘˘˘كسش
اوعقو نم لك ىلإا ،ينودناسس
نم لك ىلإا ،سضئارعلا ىلع
لأاسسي يتلئاعب وأا يب لسصتإا

ى˘لإا ار˘كسش» تفدرأاو ،«ي˘ن˘˘ع
هئاسضعأاو بزحلا تادايق لك
ل˘˘˘˘كو ،ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا

باز˘˘حأ’ا ،ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلاو
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلاو
تسصخ ا˘م˘ك ،«ن˘ي˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
،ركسشلاب لامعلا بزح ةميعز
.فيرظ ةرهز ةدهاجملا

نأا ،هتاذ يماحملا ركذ امك
،يركسسعلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر

51 مكح دييأاتب ارارق ردسصأا
نيمهت˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘ن˘ج˘سس
ىلإا راسشأاو ،نيرخآ’ا ةثÓثلا
ع˘م˘ت˘ج˘ت˘سس عا˘فد˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه نأا

سصو˘˘سصخ˘˘˘ب رار˘˘˘ق ذا˘˘˘خ˘˘˘تإ’
˘˘ما˘˘مأا سضق˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا
نوسضغ يف ايلعلا ةمكحملا

ه˘ي˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ما˘˘يأا8
.نوناقلا

watan@essalamonline.com
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مومشسلأ هذه عيب تأدئاعب ةشصاخ ةيلام غلابم زجحو صصاخششأأ3 فيقوت

فراطلإو ةنتابب اسسولهم اسصرق2242 زجح
نيتقرفتم نيتيلمع يف مت

زجح فراطلاو ةنتاب نم لكب
اسصرق2242 ه˘عو˘م˘ج˘م ا˘˘م
،عاونأ’ا فلتخم نم اسسولهم
عيب تادئاع نم ةيلام غلابمو
.مومسسلا هذه

ا˘ه˘ب ما˘ق ى˘لوأ’ا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
لخدتلاو ثحبلا ةقرف رسصانع
نكسس006و051 ي˘ي˘ح˘ب
»3 ةلمح» ينارمعلا بطقلاب
ي˘ف ة˘ب˘ع˘˘سشلا يداو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
دورو د˘˘˘ع˘˘˘ب تم˘˘˘ت ،ة˘˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘˘ب
دو˘جو˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م

رمعلا نم ناغ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش
نا˘جور˘ي ة˘ن˘˘سس84و82
د˘ع˘بو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
سشي˘˘ت˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ب نذإا راد˘˘˘سصت˘˘˘سسا

ىلع روثع˘لا م˘ت ا˘م˘ه˘ي˘ن˘كسسم
غلبمو اسسولهم اسصرق2201
رانيد نويلم5.7 هردق يلام
هذ˘˘ه ج˘˘يور˘˘ت تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘م
ف˘ي˘قو˘ت م˘˘تو اذ˘˘ه ،مو˘˘م˘˘سسلا
مامأا ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو نا˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
ءافيتسسا دعب ةيلحم˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
.قيقحتلا تاءارجإا

مت ،ةي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘فو

0041 ه˘عو˘م˘˘ج˘˘م ا˘˘م ز˘˘ج˘˘ح
فر˘ط ن˘˘م سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م سصر˘˘ق
ز˘كر˘م˘لا˘ب كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘سصم
عبا˘ت˘لا لو˘ب˘ط˘لا مأا يدود˘ح˘لا
ة˘ي’و ي˘ف ة˘˘لا˘˘ق˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
ماكحإاب ةأابخم تناك ،فراطلا
ةرخاف ةبكرم ةدايق ةحول يف

ناك يذلا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا د˘حأ’
تاءارجإ’ا لامكتسس’ بهأاتي
بارتلا ىلإا لوخدلل ةيكرمجلا
.ينطولا

لأوط ماهشس / صش.لامك
ناتيقيرفإأ ناتيعر اهدوقي

راسشبب ةيبنجألإ تÓمعلإ ريوزت يف ةسصتخم ةيلود ةكبسش كيكفت
ةرئاد ن˘مأا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ،ة˘˘سسدا˘˘ن˘˘ق˘˘لا
ن˘مأ’ ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا

كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ،را˘˘˘سشب ة˘˘˘ي’و
يروز˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لود ة˘˘˘كب˘˘˘سش
4 نم نوكتت ةيبنجأا تÓمع
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإا ،دار˘˘˘فأا

.ةيقيرفإا تايسسنج
دوعت ةيلمعلا هذه ليسصافت

ى˘لإا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو ى˘˘لإا
،ةسسدانقلا ةرئاد نمأا رسصانع
قاروأا ع˘ي˘بو ع˘يزو˘ت˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
لبق نم اهيف كوكسشم ةيكنب
سضبقلا ءاقلإا مت ةيقيرفإا ةيعر
8 هتزوح˘ب تط˘ب˘سضو ،ه˘ي˘ل˘ع
،ةروز˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كن˘˘˘˘˘ب قاروأا

05 م˘ج˘ح ن˘˘م تا˘˘سصا˘˘سصقو

.وروأا
تا˘ير˘ح˘ت˘لا تح˘م˘سسو اذ˘ه

تحت ةطرسشلا اهترسشاب يتلا
كلذ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا فار˘˘سشإا
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب
ةيرئازج ةيسسنج نم هئاكرسش
تناك ةيحايسس ةرايسس زجحو
طا˘سشن˘لا اذ˘ه ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘˘سست
قلعت ام اسصوسصخ يمارجإ’ا
سصخ˘˘˘سشلا سسف˘˘˘ن د˘˘˘يوز˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ةروز˘م˘لا ة˘يد˘ق˘ن˘˘لا قاروأ’ا˘˘ب
قو˘˘سسلا ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ل
.ةيلحملا

ل˘ح˘م سشي˘ت˘ف˘ت ن˘كم ا˘م˘˘ك
نم ةيق˘ير˘فإ’ا ة˘ي˘عر˘لا ة˘ما˘قإا
ةيسسنج نم هتكيرسش فيقوت
قئاثو زج˘حو ا˘سضيأا ة˘ي˘ق˘ير˘فإا

ةسصاخ لثمتت ةروزم ةيمسسر
ة˘˘خ˘˘سسنو ،ر˘˘ف˘˘سس زاو˘˘ج ي˘˘˘ف
ن˘م ن˘يد˘ل˘ب˘ل ر˘ف˘سس يزاو˘ج˘˘ل
ىلإا ةفاسضإ’اب ايسسآاو ايقيرفإا
.ةيكنب ةقاطب

هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
ةعبرأ’ا ني˘فو˘قو˘م˘ل˘ل ته˘جو
ةيعمج نيوكت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت
ةزايحو ةعابط سضرغب رارسشأا

ةلمع˘لا˘ب ة˘ي˘كن˘ب قاروأا ع˘ي˘بو
يسضاق رمأا هي˘ل˘عو ،ة˘ب˘ع˘سصلا
ن˘هر م˘ه˘ع˘سضو˘ب ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
راظتنا ي˘ف تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا

ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘لو˘˘ث˘˘م
.ةسصتخملا

يلأوشص صسابع

اهيف ةرجاتملأ نانهتمي اناك نيشصخشش فيقوت
ةيئاشضقلأ ةباقرلأ تحت امهعشضوو

دوعت ةيرثأإ ةعطق04 نم ديزأإ زجح
سسإرهأإ قوسسب خيراتلإ لبق ام ىلإإ

ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
عر˘ف ،ة˘ي˘لا˘م˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

ثار˘ت˘لا˘ب سسا˘سسم˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ةيئ’ولا ةحل˘سصم˘لا˘ب ،ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ةي’و نمأ’ ةيئاسضقلا ةطرسشلل
04 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ،سسار˘˘هأا قو˘˘سس
لبق ام ىلإا دوعت ةيرثأا ةعطق
نيسصخسش فيقوت عم ،خيراتلا

.اهيف ةرجاتملا نانهتمي اناك
دورو د˘ع˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تم˘˘ت

،ةقرفلا تاذ رسصانعل تامولعم
ةرجاتملاب نيسصخسش مايق اهدافم
ة˘ير˘ثأا ع˘ط˘˘ق ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو ع˘˘ي˘˘بو
لبق ام ىلإا دوعت (ةنيمث ةراجح)
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع كلذو خ˘يرا˘ت˘˘لا

ًءا˘ن˘ب م˘˘ت ،سسار˘˘هأا قو˘˘سس ة˘˘ي’و
امهيف هبتسشملا ةمهاد˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع
عيبل ةقفسص دقع ددسصب امهو
م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘˘ير˘˘˘ثأ’ا ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
امهتزوحبو نيسسبلتم امهفيقوت

لبق ةنيمثلا ةراجحلا نم ةيمك
ر˘ق˘م ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نأا
.ةطرسشلا

نذإا ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘لا د˘˘ع˘˘بو
ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘ع ردا˘˘سص سشي˘˘ت˘˘ف˘˘˘ت
قوسس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
ي˘ن˘كسسم سشي˘ت˘ف˘ت م˘˘ت ،سسار˘˘هأا
روثعلا مت ثيح امهيف هبتسشملا
ةعطق04 ىلع امهدحأا لخادب
ىلإا اهليوحتو اهزجح متيل ةيرثأا

قيسسنتلا˘ب كلذو ة˘طر˘سشلا ر˘ق˘م

قوسس ةي’ول ةفاقثلا ةيريدم عم
ع˘ط˘ق˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،سسار˘˘هأا
ثار˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م ةزو˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
.انوناق يمحملا يجولويجلا

تازوجحم˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م د˘ع˘بو
ءار˘˘ب˘˘خ ن˘˘˘م دد˘˘˘ع فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
يمو˘م˘ع˘لا ي˘ن˘طو˘لا ف˘ح˘ت˘م˘لا
مهدافيإا مت ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق (ا˘تر˘ي˘سس)
هذه نأا نيبت ،ناكملا نيع ىلإا
ن˘م دد˘˘ع ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت را˘˘ثآ’ا
ةعونسصملا ة˘ير˘ج˘ح˘لا تاودأ’ا

ىلإا اهلك دوعت ناوسصلا ةدام نم
راثآا يهو خيراتلا لبق ام ةرتف
ثارتلا نوناق بجوم˘ب ة˘ي˘م˘ح˘م
ىلإا ةفاسضإ’اب ،40/89 يفاقثلا

نم اياظسشو ةيعيبط راجحأا ةدع
بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا ،ناو˘˘˘˘سصلا ةدا˘˘˘˘م
تاذ تارول˘ب˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
.ةفلتخملا ناولأ’ا

تاءارجإ’ا عيمج لامكتسسابو
يئاسضق فلم زاجنإا مت ةينوناقلا
نع ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ق˘ح ي˘ف
ءا˘˘ف˘˘خإ’او ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا» ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ج
ة˘ف˘ن˘سصم ة˘ي˘فا˘ق˘ث تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل
ا˘مد˘ق ،«بير˘ه˘ت˘لاو ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسمو
ةيروهمجلا ليكو مامأا هبجومب
،سسار˘هأا قو˘سس ة˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل
ةسسلج ىلع هرودب امهلاحأا يذلا
رمأا رادسصإا متيل يروفلا لوثملا
ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تح˘˘ت ا˘˘م˘˘ه˘˘ع˘˘سضو˘˘ب
.ةيئاسضقلا

ب.لشصيف

ةسسداسسلا ةعاسسلا دنع بسش
لوهم قيرح سسمأا حابسص نم
انكسسم23 ي˘ح ي˘ف لز˘ن˘م˘˘ب
ةيبط ةدايعو ةنق˘ت˘م˘لا راو˘ج˘ب

نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
نيتخأا ةافو فلخ ،راردأا ةي’وب
،ةنسس81و7 رمعلا نم ناغلبت
دار˘فأا ن˘م ن˘ير˘خآا6 ة˘با˘سصإاو
˘مأ’او بأ’ا م˘ه˘ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
،ةروطخ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م قور˘ح˘ب

رسصانعو ناريجلا لخدت لاح
تقولا يف ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

م˘ه م˘ه˘تا˘˘فو نود بسسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
م˘ه˘تر˘سصا˘ح ا˘مد˘ع˘ب ن˘ير˘˘خآ’ا
.بهللا ةنسسلأا

رسصانع تحتف ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’ا
ةيقيقح˘لا با˘ب˘سسأ’ا ة˘فر˘ع˘م˘ل
حجري يذلا ،قيرحلا اذه ءارو
تامولعم نم رفوت امل اقفو
ةرار˘˘˘˘سش نو˘˘˘˘كت نأا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوأا

.ةيئابرهك
مشساقلب يفيرششوب

ةروطخلأ ةتوافتم قورحب نيرخآأ صصاخششأأ6 ةباشصإأ فلخ

رإردأإ يف نوميميتب لزنم قإرتحإ يف نيلفط ةافو

مهفت˘ح ا˘سصخ˘سش52 ي˘ق˘˘ل
ي˘ف ن˘ير˘˘خآا8131 حر˘˘˘˘جو
ل˘ج˘سس رور˘˘م ثدا˘˘ح6311
2 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
ر˘ب˘ع يرا˘ج˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف8و
،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘˘لا تل˘˘ج˘˘سسو
ةليسصح لقثأا ،ةيندملا ةيامحلل
ةافوب سسارهأا قوسس ةي’و يف
نيرخآا23 حرجو سصاخسشأا7
.ةيرورم ثداوح9 رثإا ىلع

ب.نيرشسن

ةروطخلأ ةتوافتم حورجل نيرخآأ8131 صضرعت يف ببشست

عوبسسأإ لÓخ اسصخسش52 لتقي تاقرطلإ باهرإإ

ةحفاكم ةقرف رسصانع ىقلأا
ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا تا˘ب˘كر˘م˘لا ة˘˘قر˘˘سس
ةي’و نمأ’ ةيئاسضقلا ةكرسشلل
ةبلط3 ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ،نار˘هو
تحوارت بطلا ةيلكب نييعماج
ةنسس42و22 نيب ام مهرامعأا

ةعسشب لتق ةميرج يف اوعلسض
لغسشي ينيعبرأا اهتيحسض حار
هيلع رثع يبط لماعتم بسصنم
قونخمو ذÓفلاب نيديلا لبكم

ع˘م˘ج˘م˘لا ي˘ح˘ب ه˘ت˘˘ق˘˘سش ل˘˘خاد
يحب «PPL«يوقرتلا ينكسسلا

اذه.نارهو طسسو ي˘سسنا˘ج˘ير
ةرا˘˘ي˘˘سس نو˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا قر˘˘سسو
،«سسديسسرم» عون نم ةيحسضلا

هاجتاب اهنتم ىلع رارفلاب اوذ’و
مهيلع سضبقلا مت نيأا ،ةمسصاعلا

مهتلاحإاو نارهو ىلإا مهليوحتو
.يئانجلا قيقحتلا ىلع

ب.دلاخ

هتقشش لخأد اقنح هولتقو ذÓفلاب يبط لماعتم أولبك

نإرهوب ءاعنسش ةميرج إوبكترإ بط ةبلط3 ىلع سضبقلإ ءاقلإإ

ةذفان رهششأأ9 اهنم تأونشس3 ـب اهتنأدإأ دعب نجشسلأ رداغت نونح ةزيول

قاطرطو قيفوت لإرنجلإ ةقيلفتوب ديعسسلإ قح يف ةذفان انجسس ةنسس51
مايأإ8 نوسضغ يف ايلعلإ ةمكحملإ مامأإ سضقنلاب نعطلإ سصوسصخب رإرق ذاختإل عافدلإ ةئيهل بقترم عامتجإإ

ط.ةراشص

،ةقيلفتوب ديعشسلأ نم لك قح يف ةرداشصلأ ماكحأ’أ ،ةديلبلاب يركشسعلأ فانئتشس’أ صسلجم ،صسمأأ لوأأ ءاشسم ديأأ
أذكو ،«قيفوت لأرنجلأ» وعدملأ ،نيدم دمحم دعاقتملأ قيرفلأ ،هراششتشسمو ،قبشسأ’أ ةيروهمجلأ صسيئر قيقشش
3 ـب مكح نيح يف ،ةذفان انجشس ةنشس51 ـب ،قباشسلأ ةينمأ’أ ةزهجأ’أ قشسنم ،نامثع قاطرط دعاقتملأ لأرنجلأ

لجأأ نم رمآاتلأ ةيشضق راطإأ يف ،لامعلأ بزحل ةماعلأ ةنيمأ’أ ،نونح ةزيول قح يف ةذفان رهششأأ9 اهنم تأونشس
.اهتبوقع ذافنتشسإأ دعب نجشسلأ نم تجرخ نونح نأأ املع ،ةلودلأ ةطلشس دشض رمآاتلأو صشيجلأ ةطلشسب صساشسملأ

ةنيطنشسق نم اهلقن مت
ةيحشص ريغ ةقيرطب

871 نم ديزأإ زجح
جاجدلإ نم غلك
ةليمب دسسافلإ
رورملأ ةطرشش رشصانع نكمت
ةرايشس فيقوت نم ةليمب
ةي’ولأ ةمشصاعب ةيحايشس
جاجدلأ نم ةيمكب ةأابعم
كÓهتشسÓل هجوملأ دشسافلأ
871 اهنزو قوفي يرششبلأ

دوعت ةيشضقلأ ليشصافت.غلك
ثيح ،صسمأأ لوأأ موي ىلإأ

ةطرششلأ دأرفأأ دحأأ نطفت
ةكرح ميظنتب نيفلكملأ
ةبقأرملأ لÓخ رورملأ
ىلإأ تابكرملل ةينيتورلأ
ىلع يوتحت ةيحايشس ةرايشس

نم مغرلاب ةدئأز ةلومح
صصخشش يأأ دجأوت مدع
دعبو ،قئاشسلأ ىوشس اهلخأدب
رثع اهششيتفتو اهفيقوت
دعاقملأو اهقودنشص لخأدب
ةجاجد19 ىلع ةيفلخلأ

ـب ردقُي يلامجإأ نزوب
قئاشسلأ ناك غلك52.871
ريغ ةقيرطب اهلقن ددشصب

ةنيطنشسق ةي’و نم ةيحشص
مت هيلعو ،ةليم ةي’و ىلإأ

صصخششلأو ةبكرملأ ليوحت
نمأأ رقم ىلإأ فوقوملأ
يف قيقحت حتفو ةي’ولأ
حلاشصملأ راطخإأ عم ةيشضقلأ
ةيدلبلأ نم ةشصتخملأ

متيل ،ةراجتلأ ةيريدمو
دشسافلأ جاجدلأ ةيمك فÓتإأ

ىلإأ ةيشضقلأ فلم ليوحت عم
.ةلأدعلأ

صس.رثوك
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نوؤوسشل داهج وبأا زكرم لسصاوي
ة˘ع˘ما˘ج ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘سسأ’ا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
،ىر˘سسأ’ا برا˘ج˘ت ر˘˘سشن سسد˘˘ق˘˘لا

عوبسسأ’ا اذه ةقلحب رسشني ثيح
د˘ما˘سص رر˘ح˘م˘لا ر˘ي˘سسأ’ا ة˘بر˘ج˘ت

يتلاو بورعلا ميخم نم هرباوج
. زكرملل اهاور

 هربأوج دماشص
 ةريشسمو ةريشس

فيطللا د˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م د˘ما˘سص ا˘نأا
دماسص »  مسساب فورعملا ، نيربج
11/9/9891 ديلاوم نم » هرباوج
يذلا بور˘ع˘لا م˘ي˘خ˘م نا˘كسس ن˘م
8491 ماع يترسسأا هيلإا ترجاه
ءاسضق  ة˘ي˘سشن˘م˘لا قار˘ع ةد˘ل˘ب ن˘م
ماع لÓتح’ا ةيادب ذنم ، ليلخلا

دارفأا نم د˘يد˘ع˘لا سضر˘ع˘ت7691
ةيادبلا تناكو لاق˘ت˘عÓ˘ل ي˘تر˘سسأا

ماع يف˘ف تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘سسلا ة˘ياد˘ب ع˘م
قيقح˘ت˘ل˘ل يد˘لاو ل˘ق˘ت˘عا2791
ي˘ف ر˘ق˘ت˘سساو ندرأ’ا ى˘˘لإا د˘˘ع˘˘باو
داع تاونسس ةسسمخ ةدمل قارعلا
تمدقت نأا دعب نطولا ىلإا اهدعب
ديعأاو ، لمسش مل بلطب هل يتدلاو
ي˘ف ىر˘خأا ةر˘˘م ا˘˘يرادإا ه˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا
8891 ما˘ع ى˘لوأ’ا ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘ن’ا
هلاقتعا ديعأاو روهسش ةتسس ةدمل
م˘ل ة˘ن˘كل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل˘˘ل ىر˘˘خأا ةر˘˘م
مظعم سضرعت دقل .  Óيوط ثكمي
لقتعا  دقف ، لاقتعÓل يتوخإا نم
ة˘سسم˘خ ةد˘م˘ل د˘ئار ر˘˘ب˘˘كأ’ا ي˘˘خأا
، تانيع˘سست˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف تاو˘ن˘سس
ةدمل دمحا يتوخإا نم لك كلذكو
ة˘سسم˘خ را˘م˘عو  تاو˘ن˘˘سس ة˘˘ثÓ˘˘ث
ثÓ˘ث د˘ي˘ج˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘عو تاو˘˘ن˘˘سس
يخأاو ت’اقتعا ةدع يف تاونسس
د˘ه˘سشت˘سسا يذ˘لا د˘˘لا˘˘خ ر˘˘غ˘˘سصأ’ا
د˘ق نا˘˘ك62/21/5102 خ˘يرا˘ت˘ب
ةدم اهرخآا ناك تارم ةدع لقتعا

ي˘˘ف هدا˘˘ه˘˘سشت˘˘سسا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘ع
ىلع لÓتح’ا سشيج عم تاهجاوم
لواحي وهو بورعلا ميخم لخدم
دونجلا ىل˘ع ة˘قرا˘ح ة˘ل˘ب˘ن˘ق ءا˘ق˘لإا
ةبقارم˘ل˘ل جر˘ب ي˘ف ن˘يز˘كر˘م˘ت˘م˘لا

دقف انأا امأا . ميخملا لخدم ىلع
ن˘م تأاد˘ت˘با تار˘م تسس تل˘ق˘ت˘عا

،6102 ما˘ع ى˘ت˘حو4002 ما˘ع
ةبر˘ج˘ت˘لاو لوأ’ا لا˘ق˘ت˘ع’ا نا˘كو
مل ثي˘ح4002 ما˘ع ي˘ف ى˘˘لوأ’ا
ة˘ث˘لا˘ث˘لا ن˘سس تزوا˘˘ج˘˘ت د˘˘ق ن˘˘كأا

ادرا˘ط˘م را˘م˘ع ي˘خأا نا˘كو ةر˘سشع
ا˘مد˘ن˘عو ، لا˘ق˘ت˘عÓ˘ل ا˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘مو
Óيل ان˘ت˘ي˘ب ة˘ير˘كسسع ةو˘ق تم˘هاد

ي˘ف ادو˘جو˘م ن˘كي م˘لو ه˘لا˘ق˘ت˘ع’
ىلع طغسضلل يلاقتعا مت تيبلا
لجا نم رامع يخأا ىلعو يترسسأا
لاقتع’ا يف تثكم ، هسسفن ميلسست
يحارسس قلطأا  اهدعب اموي54 ةدم
لاقتعا نم سشيجلا نكمتي نأا لبق
ةيلع سضبقلا مت يذلاو رامع يخأا

ةهبجلل هئامتنا ةم˘ه˘ت˘ب ه˘لا˘ق˘ت˘عاو
دعبو . نيطسسلف ريرحتل ةيبعسشلا

خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ب ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع
ةرم يلاقتعا ديعأا ،71/4/6002
نم ةعومجمو تمق نأا دعب ىرخأا
ى˘ل˘ع ةرا˘ج˘ح˘لا ءا˘ق˘لإا˘ب ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ارسصاق تلز ام تنك ثيح دونجلا

ة˘˘سسدا˘˘سسلا تغ˘˘ل˘˘ب د˘˘ق ن˘˘كأا م˘˘˘لو
ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا تم˘˘كح د˘˘قو ةر˘˘سشع
ة˘ت˘سسب ي˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘ح ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضمأا رو˘˘ه˘˘سش
يف يدوجو مهسسأا دقل . لاقتع’ا

ى˘ل˘ع ع˘ق˘ي يذ˘لا بور˘ع˘لا م˘ي˘خ˘˘م
هنم رمي يذلاو يسسيئرلا عراسشلا
نم مويلا رادم ىلع نونطوتسسملا
سشي˘ج˘لا ع˘م ي˘مو˘˘ي˘˘لا كا˘˘كت˘˘ح’ا
ى˘ل˘ع م˘ئاد ل˘˘كسشب ط˘˘بار˘˘ي يذ˘˘لا

سسرامي يذلاو ، م˘ي˘خ˘م˘لا ل˘خاد˘م
قحب يمويلا ليكنتلاو زازفتسس’ا
بابسشلاب عفدي يذلاو ، نينطاوملا
ءا˘ق˘لإاو م˘ئاد ل˘كسشب ه˘˘ت˘˘موا˘˘ق˘˘م˘˘ل
ة˘قرا˘ح˘لا تا˘جا˘جز˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ماع نم طابسش رهسش يفو ، هيلع
ىرخأا ةرم يلا˘ق˘ت˘عا د˘ي˘عأا7002
لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب
د˘سض تا˘طا˘سشن ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘لاو
ماهت’ا ةحئ’ بسسح ماعلا ماظنلا
يلع مكح دقو يل تهجو يتلا
دقو فسصنو نيماع ةدم نجسسلاب
نيرسشعو ة˘ي˘نا˘م˘ث ا˘ه˘ن˘م تي˘سضمأا
نيرهسش سضيفخت مت نأا دعب ارهسش
) لÓتح’ا نيناوق يف ىمسست يتلا
ن˘م ي˘جور˘خ د˘ع˘˘ب .( ي˘˘ل˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لا
تملع ةريسصق ةرتف دعب لاقتع’ا
سضع˘˘ب ن˘˘م تا˘˘فار˘˘ت˘˘عا ي˘˘ل˘˘ع نأا
ابنجتو ، نيلقتعملا ميخملا بابسش

جور˘خ˘لا ترر˘ق ي˘لا˘ق˘ت˘عا ةدا˘عإ’
ي˘تو˘خإا˘ب قا˘ح˘ت˘˘لÓ˘˘ل ندرأ’ا ى˘˘لإا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا ي˘ف ل˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةلواحم درجم تناكو ، ةيدوعسسلا
يجورخ دنع يلاقتعا تعقوت ذإا

’إا ( ةماركلا ربعم ) رسسجلا نع
تثكم ،  رورملا نم تنكمت ينإا
تلسصح نأا ىلإا ندرأ’ا يف ةرتف
ى˘˘لإا تر˘˘فا˘˘سس  م˘˘ث  از˘˘ي˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع
يب لطي م˘ل ، ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘يدو˘ع˘سسلا
رفوت مدعل ةيدوعسسلا يف ماقملا

ىلإا ةدوعلا تررقو بسسانم لمع
82/2/0102 موي يفو ، نطولا
ربع˘م ر˘ب˘ع ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ى˘لإا تل˘خد
، يلاق˘ت˘عا م˘تو (ر˘سسج˘لا)ة˘مار˘كلا

’إا ف˘ث˘كم باو˘ج˘ت˘سس’ تع˘˘سضخ
متو ، تافارتعا يأاب لدأا مل يننأا
ىلإا ادانتسسا ةم˘كح˘م˘ل˘ل ي˘م˘يد˘ق˘ت
نوناق ىلع ءانبو ةقباسس تافارتعا
ةداهسشب مهتملا نيدي يذلا ريمات
دو˘جو مد˘ع م˘غرو د˘حاو سصخ˘˘سش
ةمكحملا نأا ’إا يدل تافارتعا يأا
ةمارغ˘ب ي˘ل˘ع تم˘كح ة˘ير˘كسسع˘لا
ءا˘ف˘ت˘ك’او ل˘˘كي˘˘سش ف’أا ة˘˘ع˘˘سست
رسشع دحا ةغلابلا فيقوتلا ةدمب
دعبو لقتعملا نم تجرخ . ارهسش

ي˘ف يد˘لاو ي˘فو˘ت ةر˘ي˘سصق ةر˘˘ت˘˘ف
سضرأ’ا ي˘ف ي˘نا˘ث نو˘˘نا˘˘ك ر˘˘ه˘˘سش
، لمعلا ءانثإا8491 ماع ةلتحملا

ديهسشلا يخأا ةرتفلا كلت يف ناكو
ناكو لاقتع’ا نهر ةرباوج دلاخ
ن˘ي˘ما˘ع ن˘ج˘سسلا˘ب ا˘م˘كح ي˘سضق˘ي

د˘˘سض تا˘˘طا˘˘سشن ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هنا ركذلاب ريدجلا نمو لÓتح’ا

ة˘ه˘ب˘ج˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ا˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘م نا˘˘ك
دعبو ، نيطسسلف ريرحتل ةيبعسشلا

خيرا˘ت˘ب ما˘يأا ةر˘سشع˘ب يد˘لاو ةا˘فو
انأا ي˘لا˘ق˘ت˘عا د˘ي˘عأا32/1/3102
ةثÓث حبسصنل ديجملا دبع يخأاو
ة˘م˘ه˘ت˘˘ب ، لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا ن˘˘هر ةو˘˘خإا
ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا د˘˘˘سض تا˘˘˘طا˘˘˘سشن
يخأا نع جارفإ’ا مت دقو ، ميخملا

ني˘ما˘ع ه˘م˘كح ى˘ه˘نأا يذ˘لا د˘لا˘خ
نيرسشعب ينع جارفإ’ا متي نأا لبق
سضرتفملا نم ناكو ، ابيرقت موي
ي˘خأا ن˘عو ي˘ن˘ع جار˘فإ’ا م˘˘ت˘˘ي نأا

ةدمب ةمكحملا تفتكا يذلا دلاخ
ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ي˘هو ا˘ن˘ل ف˘ي˘قو˘ت˘لا
د˘قو ،ا˘ن˘ت˘نادإ’ ة˘لدأا دو˘˘جو مد˘˘ع˘˘ل
سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا مو˘˘˘ي ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع جر˘˘˘˘فأا

موي يلاق˘ت˘عا د˘ي˘عأاو9/4/3102
نم لقا دعب11/4/3102 تبسسلا
تي˘˘ق˘˘بو جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
يخأا ىلع ة˘ظ˘ف˘ح˘ت˘م تار˘با˘خ˘م˘لا

تع˘˘ن˘˘ت˘˘ما يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
قÓطإا نع ةيليئارسسإ’ا تاطلسسلا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا رار˘˘ق م˘˘غر ه˘˘حار˘˘سس
. هنع جارفإ’اب

: قيقحتلأ
قيقحت ةرتف ةلحرملا هذه تلخد

قيقحتلا ةرتفل ’امكتسسا ةليوط
لا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘سضخ ي˘˘ت˘˘لا
ةرملا هذه زيكرتلا تناكو قباسسلا
ةحلسسأا ةزايح ىلع قيقحتلا يف
يركسسع طاسشنب مايقلاب يماهتاو
ي˘ف ي˘ت˘ي˘ب ن˘م ي˘لا˘ق˘ت˘عا رو˘˘فو ،
سشيتفت ءارجإا دعبو بورعلا ميخم
نم ةيواز لك يف لوطمو قيقد
ة˘ع˘برأا ن˘م نو˘كم˘لا ا˘ن˘ت˘ي˘ب ا˘ياوز
مظ˘ع˘م ه˘ي˘ف م˘ي˘ق˘ي يذ˘لاو ق˘باو˘ط
ىلإا يدايتقا مت مهرسسأاو يتوخإا

ءانثأاو ، نÓق˘سسع ق˘ي˘ق˘ح˘ت ز˘كر˘م
لبق ي˘ن˘ي˘تور˘لا ي˘ب˘ط˘لا سصح˘ف˘لا
دو˘جو ن˘ي˘ب˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل لو˘خد˘لا
متو يم˘سسج ي˘ف ة˘ي˘ند˘ع˘م ة˘ع˘ط˘ق

ةيظسش اهنأا ىلع ي˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تركنأا يننأا ’إا يران قلط نم
ديدحلا نم ةعطق اهنأا ىلع كلذ
، ل˘م˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا ي˘˘م˘˘سسج تل˘˘خد
ة˘سسم˘خ ي˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ر˘م˘ت˘˘سسا

ىلإا ازكتر˘م نا˘ك ا˘مو˘ي ن˘ي˘ع˘برأاو
، يد˘˘سسج˘˘لاو سسف˘˘ن˘˘لا ط˘˘غ˘˘سضلا

ن˘م نا˘مر˘ح˘لا ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا˘بو
تمرح قيقحتلا ةيادب يفو ، مونلا

نيع˘ب˘سسلا برا˘ق˘ي ا˘م˘ل مو˘ن˘لا ن˘م
سضم˘غ˘ت تنا˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو ة˘˘عا˘˘سس
تنك قيقحتلا ءانثأا مونلل ينيع
، ءاملاب قسشرلاو برسضلل سضرعتأا
دقف يدسسج˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘ع ا˘مأا

ىلع ةليوط تاعاسسل طبرا تنك
ن˘يد˘ي˘لا ل˘ب˘كم ي˘ند˘ع˘م ي˘˘سسر˘˘ك
ةيديدح ل˘سسÓ˘سس ةد˘ع˘ب ل˘جرأ’او
نود لوحت يسسركلا ىلإا ةلسصتم
يسسركلا ىل˘ع ة˘كر˘ح˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا
ةحارإ’ سسولجلا ةي˘ع˘سضو ر˘ي˘غ˘ت˘ل
قيقحتلا يف كرتسشا دقو ، مسسجلا

نيذلا طابسضلا نم ةعومجم يعم
ةراعتسسم ءامسسأاب مهسسفنأا اوفرع
، قيفوت ،يران ، يداو وبا » لثم
ديدمت متي ناكو ،» ةليدج وبأاو
نود قيقحتلا زكرم يف لاقتع’ا

. ةمكحملا ىلإا يبلج
: ةمكحملأ

ةدع نم  ماهتا ةحئ’ يل تهجو
حÓ˘سس ةزا˘ي˘ح ا˘هزر˘بأا نا˘˘ك م˘˘ه˘˘ت
ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘ه˘ب˘˘ج˘˘ل˘˘ل ءا˘˘م˘˘ت˘˘ن’او
م˘ي˘ظ˘ن˘تو ، ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ل
سصا˘ب قر˘ح˘ب تما˘ق تا˘عو˘م˘ج˘˘م
تاجا˘جز ءا˘ق˘لإاو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘ل˘ل

لخدم ىلع دون˘ج˘لا ى˘ل˘ع ة˘قرا˘ح
نم نينثا بيسصأا بورعلا ميخم
نم قرحب بيسصأا امهدحا دونجلا
ة˘ح˘ئ’ بسسح ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘˘لا تم˘˘˘كح . ما˘˘˘ه˘˘˘ت’ا
يلع رفوع لقتعم يف ةيركسسعلا
ادانتسسا فسصنو نيماع نجسسلاب
اذه نسس مت دقو ، ريمات نوناق ىلإا
دومسص لوع˘ف˘م لا˘ط˘بإ’ نو˘نا˘ق˘لا
يف نيين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ل˘سضا˘ن˘م˘لا
مهتملا ةنادإا متي ثيحب قيقحتلا
لدي مل ول ىتح ةهجوملا مهتلاب
ةمكاحملا د˘ع˘ب . تا˘فار˘ت˘عا ة˘يأا˘ب
ي˘ف ل˘سشيا ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م ى˘˘لإا تل˘˘ق˘˘ن
ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ف تكرا˘˘سش د˘˘قو ع˘˘ب˘˘سسلا

انماسضت مايأا ةرسشع ةدمل بارسضإا
برسضم  يرادإا لقتعم رغسصا عم
قارسشإا دمحا همسساو ماعطلا نع
اسضيأا هدلاو ناك يذلا ، يواميرلا

ه˘ي˘ل˘ع مو˘كح˘مو لا˘ق˘ت˘ع’ا ن˘˘هر
هدلاو نكي ملو اماع رسشع ةينامث
نم هنامرحل هتيؤور يف نكمت دق
، ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ي˘ف ’إا ل˘˘هأ’ا ةرا˘˘يز
اذ˘˘ه نأا رد˘˘ق˘˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م ن˘˘˘مو
جارفإ’ا دعب هفتح يقل دق لبسشلا

نم هطوقسس رثا رهسش يلاوحب هنع
امÓيإا دهاسشملا رثكأا نم نإا .  ولع
د˘حا دا˘ه˘سشت˘سسا ة˘لا˘˘ح سشي˘˘ع˘˘ت نأا
تسشع دقل ، لقتعملا يف ىرسسأ’ا
ةرسسيم ريسسأ’ا داهسشتسسا ةبرجت
نم يناعي ناك يذلا ةيدمح وبا

يذلاو ةرج˘ن˘ح˘لا نا˘طر˘سس سضر˘م
لÓتح’ا ةمواقم يف هتلحر أادب
ثي˘ح تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سسلا ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م
ى˘لإا ي˘ف˘˘نو تار˘˘م ةد˘˘ع ل˘˘ق˘˘ت˘˘عا
ن˘˘مأ’ا تاو˘˘ق ع˘˘م دا˘˘عو ، ندرأ’ا
ع˘مو ، ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘˘سضا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘نا ةرار˘˘˘سش ة˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
بئاتك ءاول ةرسسيم لمح ىسصقأ’ا
ة˘ظ˘فا˘ح˘م ي˘ف ى˘˘سصقأ’ا ءاد˘˘ه˘˘سش
تاطلسس ةيلع تمكح دقو ليلخلا
ريدجلا نمو ، دبؤوملاب لÓتح’ا
زر˘˘˘با ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ه˘˘˘نا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
نيلقتعم لاسصفن’ ن˘ي˘سضرا˘ع˘م˘لا

ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘ع سسا˘˘˘م˘˘˘ح
يف ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنمو
ه˘بر ي˘ق˘ل د˘قو ، ةدر˘ف˘˘ن˘˘م ما˘˘سسقأا
ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ة˘ح˘ي˘ب˘سص اد˘˘ي˘˘ه˘˘سش
ة˘يا˘ن˘ع˘لا م˘˘سسق ي˘˘ف2/4/3102
اكوروسس ىفسشتسسم يف ةفثكملا
نم ةليوط ةاناعم دعب يليئارسسإ’ا

لامهإÓل ةجيتنو ناطرسسلا سضرم
نزحلا مع دقو ، دمعتملا يبطلا
ن˘ع بار˘سضإ’ا ن˘ل˘عأاو ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
. مايأا  ةثÓث ةدم ماعطلا

ةي˘نا˘م˘ث ءا˘سضق د˘ع˘ب ي˘ن˘ع جر˘فأا
نم يلاقتعا متيل ارهسش نيرسشعو
داهسشتسسا دعب ايرادإا ماعلا سسفن
6102 ماع علطم يف  دلاخ يخأا

روهسش ةعبرأا يلاوتلا ىلع نيترم
ة˘ثÓ˘ث˘ل لا˘ق˘ت˘ع’ا د˘يد˘م˘ت م˘˘ت م˘˘ث
،ينع جرفأا نأا ىلإا ىرخأا رهسشأا

ة˘ت˘سس تي˘سضمأا د˘ق نو˘˘كأا اذ˘˘ه˘˘بو
تÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف تاو˘˘˘ن˘˘˘˘سس
. ةيليئارسسإ’ا

 ةيلاسضن ةبرجت هربإوج دماسص ررحملإ ريسسألإ
نيررحملأو ىرشسأ’أ نوؤوشش ةئيه ^
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ع˘˘برأا ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ت
نيب ةديدج نواعت تايقافتا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا عا˘ط˘˘ق
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘مو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ن˘˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘قا

سشماه ىلع ةبانعب سصاوخو
يئ’ولا نولا˘سصلا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
يذلا ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘ل˘ل
يملعلا هيفرتلا زكرمب حتتفا
.ةبانع ةنيدمب
،تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘تو
زا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘ئر بسسح
لام˘ج ،ي˘ل˘ح˘م˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
را˘طإا ي˘ف» ،ى˘م˘˘ير˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا
ليعف˘ت˘ل ة˘لوذ˘ب˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا
تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا رود
ديلا نيوكت يف ةيداسصتق’ا
عيجسشتو ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘لا
با˘˘سست˘˘كا ى˘˘ل˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا تارا˘˘ه˘˘م˘˘لا
م˘لا˘ع ما˘ح˘ت˘قا ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘ت
   .«تاطاسشنلا قلخو لغسشلا

نيب تايقافت’ا هذه ماربإا متو
ميلعتلا و ن˘يو˘كت˘لا ة˘ير˘يد˘م
عمجملا نم لكو نيينهملا
ة˘با˘ن˘ع˘ب راد˘ي˘سس ي˘عا˘˘ن˘˘سصلا
و نيتنثا نيتيقافتا عومجمب
ةنايسصلل د˘ي˘مو˘سص ة˘سسسسؤو˘م
قدنف ىلإا ةفاسضإا ةيعانسصلا
.ةبانع نوطاريسش
ةبانع راديسس عمجم ربتعيو
عا˘˘˘ط˘˘˘ق ءا˘˘˘كر˘˘˘سش م˘˘˘هأا ن˘˘˘م
نيينهملا ميلعتلاو ن˘يو˘كت˘لا
نيوكتو نيهمتلا لاجم يف
ي˘ف ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لا
ة˘ط˘ب˘تر˘م˘˘لا تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لا

امبسسح ،ةيعانسصلا ةنايسصلاب
ةبسسانملاب هيلا ةراسش’ا تمت
005 عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب كلذو
عورفلا فلتخم يف سصبرتم
.عمجملل ةيعانسصلا

ي˘ئ’و˘لا نو˘لا˘سصلا م˘ظ˘˘ن˘˘يو
ابسسحت نيهمت˘لاو ن˘يو˘كت˘ل˘ل
ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ن˘ه˘م˘لا لو˘خد˘ل˘˘ل
يذلا »0202 رياربف ةرود»
هعومجم ام حتف هلÓخ متيسس
ي˘ن˘يو˘كت بسصن˘˘م0626
.هحاسضيإا مت ام بسسح ،ديدج
،ةرود˘˘˘لا هذ˘˘˘ه د˘˘˘ه˘˘˘سشت˘˘˘سسو
ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا حور˘˘˘سشلا بسسح
جاردإا ،نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
لم˘سشت ةد˘يد˘ج تا˘سصسصخ˘ت

ةنايسصو تارا˘ي˘سسلا ءا˘بر˘ه˘ك
ةنايسصو بيكرتو تابكرملا
ة˘فا˘سضإا ة˘ي˘سسم˘˘سشلا حاو˘˘لأ’ا
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا تا˘˘كب˘˘سش د˘˘م ى˘˘˘لإا

زر˘˘فو ي˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلاو
.تاقرطلا ةنايسصو تايافنلا

ف˘˘˘ير˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإاو
تا˘سصسصخ˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
نيهمتلاو نيوكتلل ة˘حا˘ت˘م˘لا
هراوز˘˘ل نو˘˘لا˘˘سصلا سضر˘˘ع˘˘ي
رادم ىلع بابسشلا ةسصاخو
تاسسسسؤو˘م برا˘ج˘ت عو˘ب˘سسأا
ي˘ف ا˘ه˘ثاد˘ح˘ت˘سسا م˘ت ة˘ئ˘سشا˘ن
لي˘غ˘سشت˘لا م˘عد ةز˘ه˘جأا را˘طإا

ن˘˘ي˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا سصر˘˘˘ف اذ˘˘˘كو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةطبترملا نهملا يف ةي’ولا
لÓغت˘سساو ها˘ي˘م˘لا دا˘سصت˘قا˘ب
ىلإا ةفاسضإا ةيسسمسشلا ةقاطلا
 .ليمجتلا

ك.لامك

ةيداشصتق’أ تاشسشسؤوملأ رود ليعفتل
 ةلهؤوملأ ةلماعلأ ديلأ نيوكت يف

نيوكتلإ نيب نواعت تايقافتإ4 ىلع عيقوتلإ
ةبانعب نييداسصتقإ نيلماعتمو ينهملإ

جولو زاه˘ج04 لي˘غ˘سشت م˘ت
تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل
ة˘ي’و˘ب تي˘نر˘ت˘نإ’او ف˘تا˘ه˘لا
ةيراجلا ةنسسلا ةيادب عم ةنتاب

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ه˘˘ب تدا˘˘فأا ا˘˘م بسسح
ت’اسصت’ ةيلحملا لاسصت’ا
ف˘ل˘كم˘لا ح˘سضوأا و.رئازجلا
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب لا˘˘˘سصت’ا˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

˘ما˘سشه ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ت’ا˘˘سصت’
ايجولونكتلا هذه نأاب ،يدايعلا
ةدع ناكسس تنكم دق ةيلاعلا

تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
،ةيئان ىرخأاو ةديدج ةيناكسس
تا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ن˘˘م
يد أا موديإا»و «تباثلا موديإا»
قايسسلا اذه يف متو.«لأا سسأا

62 ـل ة˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح ع˘˘سضو
ريوطت راطإا يف جولو زاهج
ـب رد˘ق˘ت ة˘قا˘ط˘ب ،تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

قطانم ةدع ربع ذفنم867.6
بو˘˘سشب˘˘سش قدا˘˘سصلا ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م
ديسصلا ةموركو ةنتاب ةنيدمب
نيرقلو ةقاطلا يداوب ويابو
و م˘ي˘نا˘غوأا و ل˘˘سضا˘˘ف د’وأا˘˘ب
هركذ ام قفو ،راغرغيتب ةقرو
.ثدحتملا

مت ،ة˘نر˘سصع˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
جو˘لو زا˘ه˘˘ج41 ل˘ي˘غ˘˘سشت
443.5 ـب ردقت ةيلامجإا ةقاطب

نا˘كر˘ب ءا˘˘ي˘˘حأا ر˘˘ب˘˘ع ،ذ˘˘ف˘˘ن˘˘م
نكسسم0001و تلوزا˘˘ت˘˘ب
نيعب3 ةيسشاوكلاو ة˘كير˘ب˘ب
سسأار˘˘ب تا˘˘ب˘˘حر˘˘لاو تو˘˘قا˘˘˘ي
ق˘ير˘ط ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو نو˘˘ي˘˘ع˘˘لا
.سسواقنب تنÓسسكات
يتلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تل˘م˘سشو
يذلا جمانربلا راطإا يف لخدت
ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا ه˘˘تد˘˘عأا

ا˘م˘˘ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ت’ا˘˘سصت’
ثيد˘˘ح˘˘تو ر˘˘يو˘˘ط˘˘˘ت سصخ˘˘˘ي
تينرتنإ’او فتا˘ه˘لا تا˘كب˘سش
ز˘˘ي˘˘ح ع˘˘سضو ،ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ب˘˘˘ع
ة˘ن˘سس ة˘ياد˘ب ع˘˘م ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لا

211.21 ـل ة˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ب0202
سسف˘˘ن ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك ،ذ˘˘ف˘˘ن˘˘م
زيح عسضو يتأايو.ردسصملا
يتلا تازيهجتلا هذهل ةمدخلا
ىلإا فاسضتل04 ـلا اهددع قاف
م˘ت Ó˘ثا˘م˘م از˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت242
ددع ربع نآ’ا دح ىلإا هليغسشت
،ةي’ولا تايدلبو قطانم نم
نينطاوملا تاجايتح’ ةي˘ب˘ل˘ت
ف˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘لا ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
يعاسسم˘لا اذ˘كو تي˘نر˘ت˘نإ’او
تامدخلا نيسسحتل ةلوذبملا
يف ةسسسسؤوملا نئابزل ةمدقملا

تاذ˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،لا˘˘ج˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
.لوؤوسسملا

ط.ةراشس

رئأزجلأ ت’اشصت’ تامدخلأ ريوطت راطإأ يف
 ةدافتسسÓل جولو زاهج04 ليغسشت

ةنتابب تينرتنإلإو فتاهلإ تامدخ نم

،فراطلأ ةي’ول ةعبات ةيدلب42 لشصأأ نم ةيئانو ةيفير ةيدلب81 ةدئافل يشسردملأ لقنلل ةلفاح02 عيزوت مت
.راعرع نب صشوفرح ،يلحملأ يذيفنتلأ زاهجلأ صسيئر نم ملع ام بشسح

نأا˘ب لوؤو˘سسم˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو
ةردابملا تمت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ةيلخادلا ةرازو فرط نم اهيلإا

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
يتيدلب تفدهتسسا ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا

نيتللا راج˘حو˘بو ة˘مر˘ك ن˘ي˘ع
د˘˘˘سسأ’ا ة˘˘˘سصح˘˘˘ب ا˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ح
امهنم ةدحاو لكل ني˘ت˘ل˘فا˘ح˘ب
ىرخأا ةيدل˘ب61 ى˘لإا ة˘فا˘سضإا

ل˘سسع˘لا ن˘ي˘عو فرا˘ط˘لا ي˘˘ه
سسا˘˘˘ب˘˘˘˘سسب˘˘˘˘لاو رو˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصعو
ةيفاسشلاو ةجلثو˘بو سسو˘قو˘بو
˘ما˘م˘حو ط˘سشلاو ي˘نا˘ح˘ي˘˘سشو
ةريحبو خراوسسلاو حلاسص ينب
لمرو نوتيز يداوو رويطلا
.ةنوتيزلاو زريرزو قوسسلا

ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
نم ةلوذبملا دوهجلل اجيوتت

نيسسحت راطإا يف ةلودلا فرط
ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لا سسرد˘˘م˘˘ت فور˘˘ظ
ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م ن˘يرد˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘لاو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ي˘˘˘˘سسرد˘˘˘˘م دودر˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘سضفأا

،يسسردملا برسستلا ةحفاكمو
تاذ ه˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘سضأا ا˘˘˘˘˘˘˘م بسسح
.لوؤوسسملا

تايدلب˘لا ي˘قا˘ب د˘ي˘ف˘ت˘سست˘سسو
يدي˘ه˘م ن˘باو نا˘عرذ˘لا ي˘هو

نو˘ي˘ع˘لاو را˘ت˘خ˘م ة˘ط˘ي˘˘ب˘˘سشو
تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح ن˘˘˘م نا˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘بو
راطإا يف «Óبقتسسم» ةيسسردم
هفاسضأا ام بسسح ىرخأا ةلحرم
م˘سسار˘م سشما˘ه ى˘ل˘ع ي˘لاو˘˘لا
رقم اهنسضت˘حا ي˘ت˘لا ع˘يزو˘ت˘لا
ءارد˘˘˘م رو˘˘˘سضح˘˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
سسلجم سسيئر42و نييذيفنت
ة˘ي’و˘لا هذ˘ه˘ب يد˘ل˘ب ي˘ب˘ع˘˘سش
.ةيدودحلا

ىلع ءوسضلا طيلسست مت امك
حمسستسس يتلا ةيلمعلا هذه رثإا

يتلا تابوعسصلل دح عسضوب
نونطاقلا ذيمÓ˘ت˘لا ا˘ه˘ه˘جاو˘ي
ام بسسح ،ةيلبجلا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
.هحاسضيإا مت
لÓ˘خ ق˘با˘سس تقو ي˘˘ف م˘˘تو
لوا˘˘ن˘˘˘ت ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘م
ت’ا˘غ˘سشن’ا ن˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تاري˘سضح˘ت˘لا˘ب سصو˘سصخ˘لا
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
ر˘سسأ’ا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ ة˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

م˘سسو˘مو ل˘ب˘ق˘م˘˘لا نا˘˘سضمر
0202 ة˘ن˘سسل فا˘˘ي˘˘ط˘˘سص’ا

باب˘سشلاو ند˘م˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘تو
 .ةسضايرلاو

ج.دمحم

0202 جمانرب نمشض
ةيسسمسش حإولأإ عيزوت
ةنطاق تÓئاع ةدئافل

طإوغألاب ةيفير قطانمب
ةدئا˘ف˘ل ة˘ي˘سسم˘سش حاو˘لأا تعزو
ةيفير قطانمب ةنطاق تÓئاع
ن˘م˘˘سض طاو˘˘غأ’ا ة˘˘ي’و ر˘˘ب˘˘ع
نيسسحت راطإا يف0202 جمانرب
هذهل ةيسشيعملا ةايحلا طورسش
ملع امبسسح ،عمتجملا نم ةئفلا

.تاباغلا ةظفاحم حلاسصم نم
نم˘سض ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه جرد˘ن˘تو
بونجلا قطانم ةيمنت قودنسص
كف بنا˘ج˘ب ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘˘ي˘˘ف
ةنطاقلا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘ع ة˘لز˘ع˘لا
تايدلب˘لا ر˘ب˘ع ة˘لوز˘ع˘م ىر˘ق˘ب
ةيبرتو ةحÓفلا سسرامت يتلاو
ةيسصوسصخلا مكح˘ب ي˘سشاو˘م˘لا
تاذ قفو ،ةقط˘ن˘م˘ل˘ل ة˘يو˘عر˘لا
.حلاسصملا

اهرطسش يف ةي˘ل˘م˘ع˘لا تل˘م˘سشو
ينا˘م˘ث بي˘كر˘تو ع˘يزو˘ت لوأ’ا
حاو˘˘˘˘˘لأ’ا ن˘˘˘˘˘˘م تاد˘˘˘˘˘˘حو (8)
لامعتسسÓل ةهجوم ة˘ي˘سسم˘سشلا
ميلقإاب ةنطاق تÓئاعل يلزنملا
نيتنثا نيتدحوو تومجات ةيدلب

ةنورجات ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب ىر˘خأ’
ةيلمعلا يقاب لمكتسست نأا ىلع
.رياربف رهسش لÓخ
هذ˘˘ه د˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سشو
تاباغلا ةظفاحم ناوعأا ةيلمعلا

سصسصخ˘ت˘م تا˘سسارد بت˘˘كمو
مدق يذلا ةيسسمسشلا ةقاطلا يف
نم نيديفتسسملل ةماع حئاسصن
ة˘قا˘ط˘˘ل˘˘ل تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه
و ا˘ه˘ل˘ي˘غ˘سشت لو˘ح ةدد˘ج˘ت˘˘م˘˘لا

اذكو اه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘ق˘ير˘ط
.ةيئاقولا ريبادتلا

يهو ،ءافو تاحرف نب تركذو
ة˘قا˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘لود سسد˘˘ن˘˘ه˘˘م
تاد˘˘˘حو˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسم˘˘˘˘سشلا
عاونأ’ا دوجأا نم يه ةحونمملا
ي˘ت˘لا و ا˘ي˘لا˘ح ة˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةيئابرهك ةقاط ر˘ي˘فو˘ت ن˘م˘سضت

.هلماكب لزنم نيومتل ةيفاك
م .ح

نييفرحلأو راجتلل ةينطولأ ةيعمجلأ اهمظنت

ةركسسبب بونجلإ ةيمنت قافآإ لوح ةيمÓعإلإو ةينهملإ ةينطولإ ةلفاقلإ قÓطنإ
ة˘ل˘فا˘ق˘لا ةر˘كسسب ن˘˘م تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
ةيمÓ˘عإ’او ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

يتلا بونجلا ةيمنت قافآا لوح
راجتلل ةينطولا ةيعمجلا اهمظنت
ةينهملا» راعسش تحت نييفرحلاو
بونج˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م
.«يرئازجلا

سشما˘ه ى˘ل˘ع ،ه˘ل ح˘ير˘سصت ي˘˘فو
رو˘سضح˘ب ة˘ل˘فا˘ق˘˘لا هذ˘˘ه قÓ˘˘طإا
ح˘سضوأا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا هذ˘ه˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘مأ’ا
ة˘ل˘فا˘ق˘لا نأا˘ب ،راو˘ن˘لو˘ب ر˘ها˘˘ط˘˘لا
اينهم02 ة˘˘كرا˘˘سشم د˘˘˘ه˘˘˘سشت
راجتلل ةينطولا ةيعمجلل ابسستنم
يلقح يف نوطسشني نييفرحلاو
نم نوردحنيو فرحلاو ةراجتلا

بناج ىلإا ،نطولا تاي’و ديدع
د˘يد˘ع نو˘ل˘ث˘م˘ي ا˘ي˘ف˘ح˘سص03
فاسضأاو.ةيمÓعإ’ا تاسسسسؤوملا

قطانم بوجتسس يتلا ةلفاقلا نأاب
ةيادرغو ةركسسب تاي’وب ةديدع
فلتخ˘م ى˘ل˘ع ع˘ل˘ط˘ت˘سس» راردأاو
يعانسصلا لاج˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سسا

هذ˘˘ه˘˘ب يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ي˘˘فر˘˘ح˘˘لاو
داجيإا ىلع لم˘ع˘ت˘سسو تا˘ي’و˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل ةد˘˘يد˘˘ج قا˘˘فآا
نم اماه اءزج اهرابتعاب بونجلا
لÓخ نم كلذو ةينطولا ةيمنتلا
يتلا ةماهلا تÓهؤوملاب فيرعتلا
نم قطانملا هذ˘ه ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت

رفوتو ةحا˘سسم˘لا ة˘عا˘سسسش ثي˘ح
«.ةيداملاو ةيرسشبلا تاقاطلا

ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه» نأا˘ب زر˘بأا ا˘˘م˘˘ك
ط˘ي˘سشن˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
اهرابت˘عا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا

جردنت ،ةيمنتلا نم اماه اءزج
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘˘ف
جوتنملا عيجسشت يف ةيعمجلا

نوكيسس» هنأاب افدرم ،«ينطولا
ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا نا˘˘كمإا˘˘ب
بو˘ن˘ج˘˘لا ى˘˘لإا نو˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ن˘كم˘ي ة˘˘ي˘˘لوأا داو˘˘م فا˘˘سشت˘˘كا
جات˘نإ’ا ي˘ف ل˘خد˘ت˘ل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
نع ليدبك ينطولا يعانسصلا
«.ةدروتسسملا كلت
ةلفاقلا هذه نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت
ةيمÓعإ’او ةين˘ه˘م˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا

يتلا بونجلا ةيمنت قافآا لوح
رياربف51 ةيا˘غ ى˘لإا ر˘م˘ت˘سست˘سس
اهموي لÓخ اهللختيسس يراجلا
نم ةيداسصتقا ةودن ميظنت لوأ’ا
لاجرو نيينهمو ةذتاسسأا طيسشنت
ةيمنتلا معد تايلآا» لوح نوناق
ةوÓع ،«يرئازجلا بونجلا يف
تآاسشن˘م˘لا سضع˘ب ة˘ن˘يا˘ع˘م ى˘ل˘ع
 .ةركسسب ةي’وب ةيعانسصلا

ك.مركأأ

ةيومنتلأ ةي’ولأ تاجايتحأ صصيخششتل
Úيذيفنتلإ هئإردم عم تاعامتجلإ نم ةسسلسس دقعي رإردأإ ›إو

يبرعلا لولهب راردأا يلاو دقع
ةي’ولا سسأار ىلع هبيسصنت دعب
ع˘م تا˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
نم مهريغو نييذيفنتلا ءاردملا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘قÓ˘ع م˘ه˘يد˘ل ن˘˘يذ˘˘لا
فرعتلا سضرغب ،ةي’ولاب ةيمنتلا

روط يف ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ى˘ل˘ع
تدا˘ف˘ت˘سسا ي˘ت˘لا كل˘تو زا˘ج˘ن’ا

دح ىلإا قلطنت ملو ةي’ولا اهنم
سصي˘˘خ˘˘سشت ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضا ،نآ’ا
بل˘غ˘ت˘ل˘ل ا˘هر˘˘سصحو سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

تاجايتحا ةفرعم ةمث نمو اهيلع
سضوهنلل ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي’و˘لا

لا˘˘ج˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
بسسح كلذو ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ت’ا˘ج˘م
حلاسص يف بسصت يتلا ةيولوأ’ا

ام اذهو ،نطاوملاو نطولا ةمدخ
نولءافتي نينطاوملا بلغأا لعج
،اريخ ةي’ولا سسأار ىلع هبيسصنتب
سضع˘ب˘لا با˘ت˘ن˘˘ي لاز˘˘ي ’ ه˘˘نأا ’إا

يلاولا دجي نأا نم افوخ مهنم
نيذلا فرط نم همامأا ليقارعلا

م˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘˘سصم ’إا م˘˘˘ه˘˘˘ل  م˘˘˘ه ’
قوف اهنولعجي يتلا ةيسصخسشلا

ي˘لاو˘لا ع˘ن˘م˘ت م˘لو ،را˘ب˘ت˘عا ل˘ك
روسضح نم ةفثكملا هتاعامتجا

يف دقعت يتلا تاطاسشنلا سضعب
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م نا˘ك ي˘ت˘لاو ة˘ي’و˘˘لا
˘مو˘ي˘لا قÓ˘ط˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فار˘˘سشإا
بت˘كم ه˘م˘ظ˘ن يذ˘لا ي˘˘سسارد˘˘لا
ةلدايسصلل ةينطولا ةباقنلل راردأا
ى˘ل˘ع ه˘فار˘سشإا اذ˘كو ،سصاو˘˘خ˘˘لا
ةنماثلا ةي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا حا˘ت˘ت˘فا

يديسس خيسشلا ةافو ىركذل رسشع
ةفاق˘ث˘لا ر˘سصق˘ب ر˘ي˘ب˘كل˘ب د˘م˘ح˘م
بدتنملا ريزولا ةق˘فر ،نÓ˘ي˘ل˘ي˘ت
سسيئر ةيعمب ةيوارحسصلا ةئيبلل
.يئ’ولا سسلجملا

نمحرلأدبع يفأولب
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رابتعإلا ةداعإاو ةئيهتلا لاغصشأا ءاهتنإا دعب

مداقلإ يسسردملإ لوخدلإ عم طاسشنلإ ىلإإ سسلدب «ةفرحلإ رإد» ةميدقلإ ةيوناثلإ ةدوع
ةيلولل ةيلامصشلا ةهجلاب

ةسصاخلإ ةسسإردلإ زاجنإل رانيد نويلم05
 ةليمب يقسسلل ديدج طيحم ءاسشنإاب

ىلإا شسادرموب قرصش ىلفصسلا شسلد ةبصصقب «ةفرحلا راد»ب ةروهصشملا ةميدقلا «يديهم نب يبرعلا» ةيوناث دوعتصس
ويلوي ذنم اهل عصضخت يتلا رابتعإلا ةداعإاو ةئيهتلا لاغصشأا ءاهتنإا دعب ،مداقلا يصسردملا لوخدلا عم دوهعملا اهطاصشن

.ةيلولاب ةيمومعلا تازيهجتلا ةريدم هب تدافأا امبصسح ،يصضاملا

ي˘لا˘م فÓ˘˘غ سصي˘˘سصخ˘˘ت م˘˘ت
زاجنإ’ ج.د نويلم05ـب ردقي
ءا˘˘سشنإا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘سسارد˘˘لا

ةهجلاب يقسسلل د˘يد˘ج ط˘ي˘ح˘م
بسسح ،ةليم ةي’ول ةيلامسشلا

يل˘ح˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا ن˘م م˘ل˘ع ا˘م
رون˘لا د˘ب˘ع ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘ل˘ل
.مÓسس
ه˘˘نأا لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو
طيحملا اذه دتمي نأا رظتني»
ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م ة˘˘حا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ع˘قاو˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘˘سضارأ’ا
ةليم ةي’ول ةيلامسشلا ةهجلاب
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘˘ب دد˘˘ح˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو
هنأاب اديفم ،«ةزجنملا ةسساردلا
ةقاطبلا دادعإا نم ءاهتن’ا مت»
.«ةسساردلاب ةسصاخلا ةينقتلا

اذه نيومت» نأاب مÓسس فاسضأاو
نوكيسس يقسسلا هايمب طيحملا
نوراه ي˘ن˘ب د˘سس ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا

ىل˘ع ة˘ج˘لا˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا اذ˘كو
تاطحم (5) ةسسمخ ىوتسسم
ةلمع˘ت˘سسم˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ف˘سصت˘ل
نم لك تايد˘ل˘ب ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م
و ءاجنلا يداوو سسارأا ةريمع
يد˘ي˘سسو د˘سشاور˘لا و ةو˘ي˘جر˘ف
هذ˘˘ه ر˘˘فو˘˘ت˘˘˘سسو.«ناورم

هاي˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك تا˘ط˘ح˘م˘لا
ي˘سضارأ’ا ي˘ق˘سسل ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
بسسح‐ ردقت طيحملل ةعباتلا
نويلم63ب ‐ لوؤوسسملا تاذ
ا˘˘م˘˘م ا˘˘يو˘˘ن˘˘سس بع˘˘كم ر˘˘˘ت˘˘˘م
ةي˘ط˘غ˘ت˘ب ‐ه˘ب˘سسح‐ ح˘م˘سسي˘سس
راتكه008 ىلإا لسصت ةحاسسم
.ةيحÓفلا يسضارأ’ا نم
ة˘ير˘يد˘م˘لا ح˘˘لا˘˘سصم فد˘˘ه˘˘تو
ةليمب ةيئاملا دراوملل ةيلحملا

ي˘ق˘سسل˘ل ط˘˘ي˘˘ح˘˘م ءا˘˘سشنإا ن˘˘م
م˘ي˘عد˘ت» ى˘لإا ة˘ي’و˘لا لا˘م˘˘سشب
امومع ةي’ولاب يحÓفلا يرلا
ليسصاحم˘لا ن˘ي˘مأا˘ت بنا˘ج ى˘لإا
بو˘ب˘ح˘لا ن˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا

فÓعأ’او ةرمثم˘لا را˘ج˘سشأ’او
ةيلامسشلا تايدلبلاب ةعورزملا
ة˘ب˘سصخ سضارأا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘˘لا

ح˘سش لا˘˘ح ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ج دودر˘˘مو
ةناعتسس’ا لÓ˘خ ن˘م را˘ط˘م’ا
ليسصاحملل يلي˘م˘كت˘لا ير˘لا˘ب
ىلع ةوÓع اه˘عا˘ي˘سضل ا˘يدا˘ف˘ت
تا˘˘ط˘˘ح˘˘م ها˘˘ي˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسا
ة˘˘ط˘˘سشنأ’ا ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت˘˘˘لا
ر˘يد˘˘م˘˘لا بسسح ،«ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
.ةيئاملا داوملل يلحملا

ج.دمحم

ايموي رتل فلأا005و فلأا004 نيب ام حوارتي لدعمب
ÎسسبŸإ بيل◊إ نم يمويلإ اهجاتنإإ عفرت ةيمومعلإ سسإدرموبب وإودوب ةنبلم
واودوب ةنبجمو ة˘ن˘ب˘ل˘م تع˘فر
اهجاتنإا نم (سسادرموب لامسش)
رتسسبملا بيلح˘لا ن˘م ي˘مو˘ي˘لا

يسضقنم˘لا ر˘يا˘ن˘ي ر˘ه˘سش لÓ˘خ
ايره˘سش ر˘ت˘ل نو˘ي˘ل˘م51 ى˘˘˘لإا
ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م حوار˘˘ت˘˘˘ي لد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ب
رتل000.005و000.004
دح عسضو لجأا نم كلذو ،ايموي
يذ˘لا سضر˘ع˘لا ي˘ف بذ˘بذ˘ت˘ل˘˘ل
م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،قو˘سسلا ه˘فر˘ع˘ت
.ةراجتلل ةيلحملا ةيريدملا ىدل
راطإا ،ي˘نا˘ب˘ي˘سش ح˘بار ح˘سضوأاو
حير˘سصت ي˘ف ة˘ير˘يد˘م˘لا تاذ˘ب

نم جاتنإ’ا ةيمك نأاب ،يفحسص
ةمعدملا ةي˘ئاذ˘غ˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه
نييÓم5 وحنب ةدايز تفرع
يسضاملا رياني رهسش لÓخ رتل
،ه˘ل˘ب˘ق يذ˘لا ر˘ه˘سشلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م
ةدايز) ةيل˘م˘ع˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
ره˘سش ع˘م ة˘ل˘سصاو˘ت˘م (جا˘ت˘نإ’ا
كلذل ةجيتنو.يرا˘ج˘لا ر˘يار˘ب˘ف
بيلحلا ةر˘ب˘غ ة˘ي˘م˘ك تع˘ف˘ترا
هذ˘ه فر˘ط ن˘م ة˘كل˘ه˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةيمكلا هذه جاتنإ’ ةسسسسؤوملا

ادانتسسإا ‐ رتسسبملا بيلحلا نم
ءاهز نم ‐ردسصملا سسفن ىلإا

ديزي ام ىلإا ايرهسش نط0041
ايرهسش نط0061 نع Óيلق
نط002 وحن ىلإا لسصت ةدايزب
.ةداملا هذه نم
تا˘˘ي˘˘م˘˘ك كلذ ى˘˘لإا فا˘˘˘سضيو
041 نع اهمجح ديزي ىرخأا

رياني رهسش يف تكلهتسسا نط
ة˘ع˘برأا فر˘ط ن˘˘م مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا

عاطق˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت جا˘ت˘نإا تاد˘حو
تايدلب ربع ةرسشت˘ن˘م سصا˘خ˘لا
واودوب و يدامحو ليانم جرب
.ةنسشخلا سسيمخو
جاتنإ’ا يف ةدايزلا هذه مغرو
تÓ˘ح˘م ما˘مأا ر˘ي˘باو˘ط˘لا نأا ’إا
لازت ’ رتسسبملا بيلحلا عيب

ند˘م˘لا ر˘ب˘ع نا˘ي˘ع˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ها˘˘ظ

رارغ ىلع ىربكلا اهنم ةسصاخ
ةنسشخلا سسي˘م˘خو ل˘يا˘ن˘م جر˘ب
ةمسصاعو واودوب و ةيرسصانلاو
. سسادرموب ةي’ولا

هذ˘ه ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘ي˘˘سش  ع˘˘جر˘˘ي م˘˘لو
جاتنإ’ا يف سصقن ىلإا ةيعسضولا

ى˘لإا ا˘م˘˘نإاو بل˘˘ط˘˘لا عا˘˘ف˘˘تراو
يف اهمهأا لثمتت ،ىرخأا لماوع
نيعزو˘م˘لا سضع˘ب ماز˘ت˘لا مد˘ع
ميظنتلا قفو نئابز˘لا ن˘يو˘م˘ت˘ب
ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘تو ،ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

فقوت دعب ةسصاخ ىرخأا قطانم
ةدخ نب عارذ ة˘ن˘ب˘ل˘م˘ب جا˘ت˘نإ’ا
امم ،ارخؤوم وزو يزيت ةي’وب
سضر˘˘ع˘˘لا سصق˘˘ن ي˘˘˘ف بب˘˘˘سست
ه˘ن˘ع م˘ج˘ن ق˘طا˘ن˘م˘لا سضع˘˘ب˘˘ب
هذه ءانتقا ىلع نئابزلا تفاهت
ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا ةد˘˘م˘˘لا
.ةرم لك يف ةريبك تايمكب
،عاسضوأ’ا هذه كرادت لجأا نمو
مت هنأاب ثدحتملا تاذ حسضوأا

ي˘عزو˘م ع˘م قا˘ف˘ت’ا ار˘˘خؤو˘˘م
نم ةسصاخ ريبادت ىلع بيلحلا
تايلمعو قوسسلا ميظنت لجأا
ةقرو» مهحنم مت ثيح عيزوتلا

ن˘كا˘˘مأا م˘˘ه˘˘ل دد˘˘ح˘˘ت «ق˘˘ير˘˘ط
ةسصسصخملا ةيمكلاو عيزوتلا
د˘يد˘سشت ع˘م م˘ه˘ن˘م د˘حاو ل˘كل
ة˘ب˘قا˘ع˘مو م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘با˘˘قر˘˘لا
.كلذل نيفلاخملا
واودوب ةنبجمو ةنبلم نأا ركذي
جاتنإاب زيمتت يت˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن يذ بي˘˘ل˘˘˘ح
فر˘ط ن˘م ةر˘ث˘كب بو˘ل˘˘ط˘˘مو
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ت ،ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘˘لا
مهددع قوفي نيعزوم ةكبسش
بارت لك ابيرقت نوطغي04 لأا
نم رخأا ددع ىلإا ةفاسضإا ةي’ولا
نم ءز˘ج نو˘ط˘غ˘ي ن˘ي˘عزو˘م˘لا

ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا تا˘˘ي’و
.وزو يزيتو ةديلبلاو ةريوبلاو

شس.مدأا

يف ةيانه نب ةحيلسص تحسضوأاو
ةرايز سشماه ىلع ،اهل حيرسصت
،ةي’ولا ي˘لاو˘ل د˘ق˘ف˘تو ة˘ن˘يا˘ع˘م
ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ل ،ن˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘˘ي ي˘˘˘ح˘˘˘ي
تايدلب ربع ةيومنتلا عيراسشملا
ةدا˘عإا ة˘ي˘ل˘م˘ع» نأا˘ب ،سسلد ةر˘˘ئاد
ملعملا اذهل م˘ي˘مر˘ت˘لاو ل˘ي˘هأا˘ت˘لا
دوعي يذلا ،يخيرا˘ت˘لا يو˘بر˘ت˘لا
81 لأا نرقلا ةياهن ىلإا هدييسشت
،ةز˘ي˘م˘م ة˘ي˘بوروأا ة˘سسد˘ن˘ه ق˘فو
هتايانب ةلاحل ار˘ظ˘ن اد˘ج ة˘ب˘ع˘سص
ةرا˘ه˘م بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا

.«ةربخ
ثير˘˘ت˘˘لا» م˘˘ت سضر˘˘غ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘˘لو
تاسسسسؤومل «قيقد˘لا را˘ي˘ت˘خ’او
ةلوؤوسسملا تاذ دكؤوت ‐ زاجنإ’ا
دانسسإا مت هنأا ىلإا تراسشأا يتلا

ةدا˘عإاو م˘ي˘مر˘ت˘لا) ة˘م˘ه˘م˘لا هذ˘˘ه
ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘لوا˘˘˘ق˘˘˘م» ى˘˘˘لإا (ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا

لا˘ج˘م˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ت˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م
تاسسارد بت˘كم ن˘م ة˘ق˘فار˘م˘بو
مهده˘ع˘ت ةد˘كؤو˘م  ،«سصسصخ˘ت˘م
ةيا˘ن˘ب˘لا هذ˘ه باو˘بأا ح˘ت˘ف ةدا˘عإا˘ب
يسسردملا لوخدلا ع˘م ة˘م˘يد˘ق˘لا
.«مداقلا

لا˘غ˘سشأ’ا هذ˘ه زا˘˘ج˘˘نإ’ د˘˘سصرو
ترو˘هد˘ت ي˘ت˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘لا هذ˘ه˘ب

ن˘مز˘لا ل˘ماو˘ع ل˘ع˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘˘لا˘˘ح
اهفلخ يتلا رارسضأ’او ناسسنإ’او
افÓ˘غ ،3002 يا˘م12 لاز˘لز
نويلم041 زواجتي ايعاطق ايلام
.ردسصملا سسفن ىلإا ادانتسسإا ،جد
عسضخت يتلا لاغ˘سشأ’ا ل˘ث˘م˘ت˘تو
ةروهسشملا ،ةسسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه ا˘ه˘ل
د˘يد˘ع ا˘ه˘ن˘˘م جر˘˘خ˘˘تو ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو
زا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف ،ة˘˘˘لود˘˘˘لا تارا˘˘˘طإا
ةأاسشنملا˘ب ىر˘ب˘كلا تا˘م˘ي˘مر˘ت˘لا

ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ةد˘˘م˘˘عأ’ا ة˘˘يو˘˘ق˘˘تو
ةيجوغاديبلا ينابملاو قفارملاو
ل˘ف˘˘كت˘˘لاو ى˘˘ن˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاوو

ى˘لإا ة˘فا˘سضإا يرادإ’ا ع˘م˘ج˘م˘لا˘ب
طئاح زاجنإاو تاسشرو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
ق’زنإ’ دح عسضوو ةيامحل دسس
.لكك ةأاسشنملا ددهت يتلا ةبرتلا
ملعملا اذه لوخد خيرات نأا ركذي
ةمدخلا زيح يخيراتلا يوبرتلا
بسس˘ح ،0881 ة˘ن˘سس ى˘لإا دو˘ع˘ي
يتلا ةيخيراتلا رداسصملا سضعب
ىلوأ’ا هتيمسست نأا ىلإا تراسشأا

ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ة˘سسرد˘˘م˘˘لا» تنا˘˘ك
5091 ةنسس يفو ،«ن˘ير˘م˘ع˘م˘ل˘ل

ةينهملا ةسسردملا» ةيمسست لمح
ىلإا اهدعب لوحتيل «نير˘م˘ع˘م˘ل˘ل
«ةعا˘ن˘سصلا و نو˘ن˘ف˘لا ة˘سسرد˘م»
.2191 ةنسس لÓخ
ةيمسست تلمح9491 ةنسس يفو
«ن˘ه˘˘م˘˘لاو نو˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘سسرد˘˘م»
ىلإا تلوحت1691 يف اهدعبو
ةداهسش ريسضحتل ةيوناث ةسسردم
ةنسس نم ويام01 خيراتبو .ينقت
ةيوناث ةيمسست اهيلع قلطأا6791
.«يديهم نب يبرعلا»
لبق ،يميلعتلا حرسصلا اذه ناكو
ىلإا5002 ةنسس هليوحت متي نأا

يماقإا نيوكت رفوي ،ةيداع ةيوناث
ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ف’آ’
ن˘مو ن˘طو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م
تاسصسصختلا ديدع يف هجراخ
رارغ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ةعانسصلاو ةينقت˘لا تا˘ي˘سضا˘ير˘لا
ةينقتلا ءابرهكلاو ةيكي˘نا˘كي˘م˘لا

ةغللاب سسردت ا˘ه˘ل˘كو د˘ير˘ب˘ت˘لاو
.ةيزيلجنإ’ا
لÓخ يلاولا نياع دقف ،ةراسشإÓل
ى˘لإا ه˘تدا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه
،ريفعأاو دوسش نبو سسلد تايدلب

ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ن˘م دد˘ع
حتفو قرطلا ديبعت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
و ىرقلا نع ةيلبجلا كلاسسملا
ةيئادتبإا زاجنإاو ميمرت و رسشادملا

قلعتت ىرخأاو ةيسسردم معاطمو
هايملاب دوز˘ت˘لا تا˘كب˘سش زا˘ج˘نإا˘ب
ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م دد˘˘ع˘˘ب بور˘˘سشلا
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘لوز˘˘ع˘˘م˘˘لا
.ةروكذملا

هذ˘ه لÓ˘خ ي˘لاو˘لا ف˘قو˘ت ا˘م˘˘ك
ىرخأا ةيومنت عيراسشمب ةرايزلا
ةنكاسسلا ديوزت˘ب ا˘ه˘م˘هأا ق˘ل˘ع˘ت˘ت

ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سشب
يراج˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا ع˘يرا˘سشم˘لاو
امب غيسصلا فلتخم يف اهزاجنإا
ىلإا ةفاسضإا يف˘ير˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ع˘يرا˘سشم˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م
ةعباتلا ةيرامثت˘سس’او ة˘ي˘ح˘سصلا
ى˘ت˘سش ي˘ف سصا˘˘خ˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
 .ت’اجملا

ح.Úمأا

نوخرؤومو نوثحاب هيف كراصش لمعلا
ينعملا ةلئاع ىلإا ةفاصضإا نوفقثمو

ةايح لوح يقئاثو مليف سضرع
ابيرق ةنيطنسسقب وحوح اسضر دمحأإ
ي˘˘ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو م˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف شضر˘˘˘ع م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس
وحوح اصضر دمحأا ةايحل شصصصخم
81 مو˘˘˘ي ة˘˘˘ي˘˘˘بدألا ه˘˘˘تا˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسم و
،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘ب يرا˘˘ج˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف

اذه ةجرخم هنع تفصشك ام بصسح
ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘˘لا م˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا

.رومع ةيروصص
رو˘م˘ع تح˘صضوأا ،ا˘ه˘ل ح˘ير˘صصت ي˘˘فو
ل˘م˘ع˘لا اذ˘˘ه م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا˘˘ب
ينطو ىقتل˘م ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
ل˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘لا كلذ را˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘ل شصصصخ˘˘˘˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ل˘˘˘صضا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو
قلعتي رمألا نأاب ةفدرم ،ةينطولا

نو˘ث˘حا˘ب ه˘ي˘ف كرا˘صش ثح˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
ىلإا ة˘فا˘صضإا ،نو˘ف˘ق˘ث˘مو نو˘˘خرؤو˘˘مو
.ينعملا ةلئاع نم دارفأا

م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا˘˘ب رو˘˘م˘˘ع تفا˘˘صضأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
لو˘ح ة˘م˘ي˘ق تادا˘ه˘صش ن˘ع ف˘˘صشك˘˘لا

ةني˘ط˘ن˘صسق ن˘با و˘حو˘ح ا˘صضر را˘صسم
م˘˘ل˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م˘˘˘صض ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘با˘ث˘م˘ب نو˘ك˘ي˘صس يذ˘لا ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا

ر˘ئا˘ث˘لاو ف˘˘ق˘˘ث˘˘م˘˘لا كلذ˘˘ل م˘˘ير˘˘ك˘˘ت
ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح شسر˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘˘لا

،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘ل˘˘ل ه˘˘ت˘˘ب˘˘هو˘˘مو
ي˘ف خ˘يرا˘ت˘لا ة˘ي˘˘م˘˘هأا ىل˘˘ع ةدد˘˘صشم
   .لصضفأا لبقتصسم عنصص
يليمكتلا ءزجلا» فصشك متيصس امك
ءافتخلاب شصا˘خ˘لا «ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م
ا˘˘صضر د˘˘م˘˘˘حأا بتا˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ل «شضما˘˘˘غ˘˘˘لا»

ر˘ه˘صش ة˘يا˘ه˘ن ه˘˘لا˘˘ي˘˘ت˘˘غا م˘˘ث و˘˘حو˘˘ح
باق˘عأا ي˘ف6591 ة˘ن˘صس ن˘˘م شسرا˘˘م
ة˘˘طر˘˘˘صشلا ط˘˘˘با˘˘˘صض ىل˘˘˘ع مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا
طصسوب فوصصلا ةبحرب يليصسراماصس
ي˘ل ة˘˘حا˘˘صس) ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
م˘ل˘ي˘ف˘لا اذ˘ه م˘صسر˘ب (ا˘ق˘با˘صس تي˘لا˘ق
.رومع  بصسح ،يخيراتلا يقئاثولا

ةرورصض ىلع ةجرخملا تددصش امك
ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو ءو˘˘˘˘˘صضلا ط˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘صست
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صضت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
لجأا نم تايرئازجلاو نويرئازجلا
مدقأا نأا ىلإا ةراصشإلا ردجت.نطولا

ة˘ن˘صس ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘ه˘ح˘ت˘ف م˘ت ة˘يو˘نا˘˘ث
قيتعلا رخصصلا ةنيدمب تناك3881
ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا م˘˘صسا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ح تل˘˘˘م˘˘˘حو
اهيلع قلطيل ةني˘ط˘ن˘صسق˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

لاموأا ة˘يو˘نا˘ث م˘صسا2491 ة˘ن˘صس ي˘˘ف
لÓ˘ق˘ت˘صسلا بق˘ع ا˘ه˘ت˘ي˘م˘˘صست دا˘˘ع˘˘ت˘˘ل
.وحوح اصضر دمحأا ديهصشلا مصساب

ط.ةراصس

ةيراجلا ةنصسلا ةليط اهطاصشن رمتصسي
ةماعنلاب زبخلإ ريذبت ةحفاكمل ةيسسيسسحت ةلفاق قÓطإإ

ةي’ول ةراجتلا ةيريدم تقلطأا
ةيسسيسسحت ةلفاق ارخؤوم ةماعنلا
ي˘مر˘لاو ر˘يذ˘ب˘ت˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
ي˘ف ز˘ب˘خ˘لا ةدا˘م˘ل ي˘˘ئاو˘˘سشع˘˘لا
تاءا˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘˘لا و ن˘˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘˘مأ’ا
ةريدم هب تدافأا امك ،ةيمومعلا
.يميمت ىنم عاطقلا

يت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا هذ˘ه بو˘ج˘ت˘سسو
ةنسسلا ةل˘ي˘ط ا˘ه˘طا˘سشن ر˘م˘ت˘سسي
ةي’ولل21ـلا تايدلبلا ةيراجلا
زر˘˘ف˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ر˘˘˘سشن فد˘˘˘ه˘˘˘ب
اهيمر متي يتلا داوملل يئاقتن’ا

اهعاجر˘ت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘سستو
زبخلا ريذ˘ب˘ت ةر˘ها˘ظ ة˘برا˘ح˘مو
ن˘م ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب» ا˘ه˘ن˘م د˘ح˘˘لاو
ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘خد˘˘لا تا˘˘كو˘˘ل˘˘سسلا
ا˘م˘ك ،«ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
.ةلوؤوسسملا تاذ تحسضوأا

مظنت يتلا ةل˘م˘ح˘لا ل˘م˘سشت˘سسو
نم ،تاير˘يد˘م ةد˘ع ة˘كرا˘سشم˘ب
نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلاو
ة˘ي˘بر˘ت˘لاو ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ةرادإ’او
بناج ىلإا ةيعماجلا تاماقإ’او

ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
يئ’و˘لا دا˘ح˘ت’او كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
ع˘يزو˘ت ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو را˘ج˘ت˘˘ل˘˘ل
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع تا˘˘يو˘˘ط˘˘م
ريذبت بنجت لجأا نم مهتيعوتل
نكامأا ي˘ف ه˘ي˘مر مد˘عو ز˘ب˘خ˘لا

عم ةيئاوسشع ةقيرطب ةيمومع
تÓ˘سسو تا˘يوا˘ح سصي˘˘سصخ˘˘ت
ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ا˘˘يا˘˘˘ق˘˘˘ب ع˘˘˘سضو˘˘˘ل
˘مد˘عو ا˘هزر˘فو ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’ا

تايوا˘ح ي˘ف ا˘ه˘ي˘مرو ا˘ه˘ط˘ل˘خ
.ردسصملا فاسضأا امك ،ةمامقلا

تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م˘˘سضت˘˘تو
ى˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا
لكسشب ةرهاظلا ن˘م سصي˘ل˘ق˘ت˘لا

هذ˘ه ى˘˘لإا قر˘˘ط˘˘ت˘˘لا سسو˘˘م˘˘ل˘˘م
عم ىفان˘ت˘ت ي˘ت˘لا» تا˘كو˘ل˘سسلا
يمÓسس’ا نيدلاو عمتجملا ميق
ةعمجلا موي بطخ يف «فينحلا

م˘ي˘ظ˘ن˘تو تا˘˘ق˘˘سصل˘˘م ع˘˘سضوو
لوح مسسر تاقباسسمو سضراعم
ةر˘يد˘م ف˘˘ي˘˘سضت ،عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا
.ةراجتلا

عر˘˘سش ،كلذ ع˘˘م ةازاو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو

ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘جر˘خ ي˘ف ار˘˘خؤو˘˘م
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لاو ة˘ي˘سسرد˘م˘لاو
ىلع ظافحلا ةيمهأاب سسيسسحتلل
كار˘سشإا ير˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘ك .ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا
نم ةلمحلا هذه يف نيزابخلا

ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ث˘˘ح لÓ˘˘˘خ
،ةدوج رثكأا جوت˘ن˘م˘ل م˘هر˘ي˘فو˘ت
.يميمت ةديسسلل اقفو
بت˘كم˘لا ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م ج˘˘مر˘˘بو
ة˘يا˘م˘ح ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا
تاءاقل ةماعن˘لا˘ب كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
و قاوسسأ’ا ربع ةيراوج ةيرود
ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘سضف˘˘˘˘لا

ميدقتو ة˘ي˘عو˘ت˘ل˘ل تا˘طا˘سشنو
ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘سسم˘ل˘ل تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
طمن رييغتو ديسشرت ةرورسضب
هذه ن˘م ي˘مو˘ي˘لا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
ى˘˘لإا ها˘˘ب˘˘ت˘˘ن’ا تف˘˘لو ةدا˘˘م˘˘لا
لامع˘ت˘سس’ ة˘م˘ي˘ل˘سسلا قر˘ط˘لا
و˘˘˘˘سضع بسسح ،ا˘˘˘˘ها˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب
.نامثع يرهاط ةيعمجلاب

شس.مدأا
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 سشتينايب ءإدأإ طوبه
سسوتنفوي لخإد قلقلإ Òثي
ةر˘ت˘ف سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ط˘سسو ط˘˘خ سشي˘˘ع˘˘ي
ويزيروام ةدايق تح˘ت ةد˘ي˘ج˘لا˘ب تسسي˘ل
.يلاحلا مسسوملا ةيادب ذنم يراسس
’‘‘ ةفيحسص ريراقت هترسشن امل ًاقفوو
نكمت دق˘ف ،‘‘ترو˘ب˘سس و˘ل˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ
ل˘ي˘ج˘سست ن˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ط˘˘سسو ط˘˘خ
فده44 لسصأا نم طقف فادهأا ةعبرأا
يرود˘˘لا ي˘˘ف سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ج˘˘سس
يف سشت˘ي˘نا˘ي˘ب ل˘ج˘سس ثي˘ح ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا
نورأا ل˘ج˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب تا˘ب˘سسا˘ن˘م ثÓ˘˘ث
.طقف ةدحاو ةرم يزمار
يف طسسولا طخ وبع’ لسشف نيح يف
91 موي ذنم ليجسستلا يف سسوتنفوي
ريثي ام وهو9102 ربوتكأا رهسش نم
ةد˘˘ي˘˘سسلا نارد˘˘˘ج ل˘˘˘خاد ت’ؤوا˘˘˘سست˘˘˘لا
يذ˘لا ف˘ي˘ع˘˘سضلا ءادأ’ا ن˘˘ع زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ ه˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ي
يذلا تقولا يف فادهأ’ا يف ةمهاسسملا
يف قيرفلا عافد طخ وبع’ هب حجن
.تابسسانم ةينامث لÓخ ليجسستلا

سشت˘ي˘نا˘ي˘˘ب لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا يرا˘˘سس لوا˘˘حو
نم طسسولا طخ يف زاكترا بعÓك
،ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه ى˘لإا نزاو˘ت˘لا لا˘خدإا ل˘جأا

سسمل سشتينايب نأا ىلإا ةفاسضإ’اب نكلو
مامأا ةريخأ’ا سسوتنفوي ةارابم يف ةركلا
ءادأا بعÓلا مدقي طقف ةرم85 انوريف
رثأا امم ،زكرملا اذه يف ةياغلل ريقف
.لكك قيرفلا ءادأا ىلع يبلسس ٍلكسشب
عسضاوت˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
،يز˘مارو و˘ي˘بار ن˘م ل˘ك ه˘مد˘ق˘ي يذ˘لا

يتلا ةديدجلا تاقفسصلا نمسض امهو
ت’اقتنإ’ا ةرتف لÓخ ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘م˘سض
امهنم رظتني ناكو ةيسضاملا ةيفيسصلا
طخ يف لسضفأ’ا لولحلا ميدقت يراسس
ل˘سشف ا˘م و˘هو ،ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا ط˘سسو
.هقيقحت يف يئانثلا

فدهتسسي نÓيم
يرغيلأإ ةدوع

نÓ˘˘ي˘˘م ي˘˘˘سس ه˘˘˘يا و˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم بغر˘˘˘ي
،يرغيلأا ونايلميسسام ةدوع يف يلاطيإ’ا
يلوتل ،قيرفلل ق˘با˘سسلا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا

ةقفر˘ب ىر˘خأا ةر˘م بيرد˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم
.يدرابموللا يدانلا

’‘‘ ةفيحسص ريراقت هترسشن امل ًاقفوو
نÓيم ديري ’ ،‘‘تروبسس ولليد اتيزاغ
ةرتفل ابوروأا لاطبأا يرود نع داعتبإ’ا
ةيداملا ةدافتسسإ’ا ىلع لوسصحلل ىرخأا

،لاطبأ’ا يرود يف دجاوتلا نم ةينفلاو
لمع يف نÓيم بغري ببسسلا اذهلو
ثيح نم قيرفلا لخاد تارييغتلا سضعب

قيرفلا ميعدت˘ل ةد˘يد˘ج تا˘ق˘ف˘سص بل˘ج
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ
.يلويب ونافيتسس بردملا رييغت
يف ةراسسخلا دعب ةبغرلا هذه يتأات ’و
نم مغرلا˘بو ط˘ق˘ف ر˘ت˘نإا ما˘مأا ي˘بر˘يد˘لا

سسأاك يئاهن فسصن ىلإا نÓيم لوسصو
زكرملا نع دعتبا قيرفلا نأا ’إا ايلاطيإا
دعُب ىلع ناك يذلا يرودلا يف عبارلا
ةيادب يف نÓيم نم طقف طاقن ةعبرأا
.قيرفلا بيردت يلويب يلوت
نكمملا نم ايلاطيإا سسأاكب زوفلا امنيب
ىلإا لهأاتلا يف ةسصرف نÓيم حنمي نأا
،مدا˘ق˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘بوروأ’ا يرود˘˘لا

و˘ه لوأ’ا نÓ˘˘ي˘˘م فد˘˘ه ل˘˘ظ˘˘ي ن˘˘كلو
.ابوروأا لاطبأا يرود ىلإا لوسصولا

ءامسسأ’ا نم ديدعلا نع نÓيم ثحبيو
ةدايق يلوتل بيردتلا ملاع يف ةيوقلا
ربتعيو ،مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا
ة˘ّم˘ه˘ُم˘لا كل˘ت˘ل بر˘قأ’ا و˘ه ير˘غ˘˘ي˘˘لأا

يتلا ةريبكلا ةربخلا لظ يف ًةسصاخ
يرود˘˘لا ي˘˘ف برد˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘كل˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي
ق˘با˘سس ي˘ف نÓ˘ي˘م ة˘ق˘فر˘ب ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا

.سسوتنفوي ةقفرب وأا هدهع
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نأا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘˘سص ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت تد˘˘˘كأا
د˘ع˘ت˘˘سسي ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي

ينفلا هريدم ىلع ءيرج بÓقن’
عا˘ن˘قإا لا˘ح ي˘ف يرا˘سس و˘يز˘يروا˘م
ةرداغمب ’ويدراوغ بيب ينابسسإ’ا

ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لاو ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘˘م
قيرف بيردت يلوتل زنايلأا بعلم
.زوجعلا ةديسسلا

‘‘ن˘˘سص اذ‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ترا˘˘سشأاو
نيذلا نييلاطيإ’ا نأا ىلإا ةيناطيربلا
نودعتسسي ةر˘ي˘ب˘ك ا˘ًلاو˘مأا نو˘ق˘ف˘ن˘ي

ونيروت ىلإا  ’ويدراوغ مادقتسس’
يف هل ةوزغ لوأا ينابسسإ’ا ميدقتو
.يلاطيإ’ا ىلوأ’ا ةجردلا يرود
ع˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘ي د˘قا˘ع˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
مهنكل ،فيسصلا يف طقف يراسس
ىوتسسملا ىلع نوظفحتي لعفلاب
،هتدايق تحت قيرفلا همدقي يذلا

ةروسصلا وه ’ويدراوغ نأا نوريو
لÓ˘˘خ ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل م˘˘هأ’او ر˘˘ب˘˘˘كأ’ا
.ةلبقملا ةلحرملا

سسي˘˘ئر نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تفا˘˘سضأاو
نأاب عنتقم يليينأا ايردنأا سسوتنفوي

ةدوقفم˘لا ة˘ق˘ل˘ح˘لا و˘ه ’و˘يدراو˘غ
ةفاك ىلع هقيرف ةنميه ةداعتسس’
.ت’وطبلا
سسوتنفوي لتحي ،يلاحلا تقولا يف
ةجردلا يرود يف يناثلا زكرملا
،فادهأ’ا قرافب يلاطيإ’ا ىلوأ’ا

.نÓيم رتنإا ميدقلا هسسفانم فلخ
يتنوك وينوطنأا ةدايقب ،رتنإا قفنأاو
غلابم ،ق˘با˘سسلا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي برد˘م

ةدوعلا ىلع مز˘ع˘لا د˘ق˘ع˘يو ةر˘ي˘ب˘ك
مدقلا ةرك يف ة˘ب˘خ˘ن˘لا ة˘يد˘نأا ن˘ي˘ب
.ةيبوروأ’ا
هنو˘ك ر˘ط˘خ يرا˘سس ه˘جاو˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
زوفلا نع لوؤوسسملا ينفلا ريدملا
ةر˘م˘ل˘ل ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘˘لا بق˘˘ل˘˘ب
ثي˘ح ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا
لاو˘ط بق˘ل˘لا˘ب ق˘ير˘˘ف˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ت˘˘حا
.ةريخأ’ا ةينامثلا مسساوملا

هدقع يف ’ويدراوغ بتار لسصي و
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ع˘˘م ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ينيلرتسسإا هينج نويلم51 يلاوحل
هقيرف نأا نم مغرلا ىلع ،اًيونسس
˘ما˘مأا قا˘ب˘سسلا ر˘سسخ م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه

.لوبرفيل هسسفانم
ةداي˘ق˘ب زد˘ير˘لا ق˘ير˘ف ر˘ي˘سسي ا˘م˘ي˘ف
بقللا وحن بولك نغروي يناملأ’ا

ةمق يف ةطقن22 قرافب مدقتيو
اًكرات ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا

لود˘˘ج ة˘˘فا˘˘سصو ي˘˘ف ’و˘˘يدراو˘˘غ
.بيترتلا

زو˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ،8102 يا˘˘˘م ي˘˘˘˘فو
رسصأا ،يتيسس رتسسسشنام عم بقللاب

ىلإا بهذي نل هنأا ىلع ’ويدراوغ
مامتها نم مغرلا ىلع ناكم يأا
.اًسضيأا سسوتنفوي
سسو˘ت˘ن˘فو˘ي نأا ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا تر˘˘كذو
’و˘يدراو˘غ˘ل حا˘م˘˘سسلا ي˘˘ف بغر˘˘ي

نم ةسصاخلا هطورسش نع نÓعإ’اب
.دقع عيقوت لجأا
نيحلا كلذ ذنم ينابسسإ’ا فرتعا
ةريبك بحسس ةوق هيدل يتيسس نأاب
نأا ن˘كم˘˘يو ،ه˘˘نود˘˘ب ي˘˘ف˘˘كي ا˘˘م˘˘ب
ةهجاوم ىلإا اًعيرسس رومأ’ا لوحتت
.قفأ’ا يف ديردم لاير عم
يناب˘سسإ’ا يرود˘لا ةر˘با˘ب˘ج ف˘ق˘يو
يف ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ق˘ير˘ط ي˘ف
،اًماع61 رخآا ابوروأا لاطبأا يرود
ةدع يف ’ويدراوغ فرتعا ثيح
ةي˘بوروأ’ا سسأا˘كلا نأا˘ب تا˘ب˘سسا˘ن˘م
بغر˘ي ي˘ت˘لا ت’و˘ط˘ب˘لا د˘حأا ي˘˘ه
.اهب رفظلا يف هقيرف
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ن˘يد˘يإا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا م˘ج˘ن˘لا ى˘ق˘ل˘˘ت
راسس ربخ ديردم لاير مجن درازاه
نيز يسسنرفلا هبرد˘م ن˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل
هتدوع دعوم نأاسشب ناديز نيدلا
.تايرابملا يف ةكراسشملل
ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
ن˘م تا˘ب ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ‘‘ا˘˘كرا˘˘م‘‘
يف درازاه نيديإا جاردإا عقوتملا
ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ةلوطب يف وغيف اتل˘ي˘سس ة˘ه˘جاو˘م˘ل
لاير نع درازاه باغ دقو .اغيللا

ببسسب ربم˘فو˘ن62 ذ˘ن˘م د˘يرد˘˘م
ةهجاوم لÓخ لحاكلا يف هتباسصإا
ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب
دعب ،نآ’او ،ابوروأا لاطبأا يرودب
اًر˘ي˘خأا ه˘ن˘كم˘ي ،ف˘سصنو ن˘ير˘˘ه˘˘سش
.بعÓملا ىلإا ةدوعلا

ى˘لإا ه˘تدو˘ع درازا˘ه ل˘ه˘˘ت˘˘سسي˘˘سسو
سضعب ىلع لو˘سصح˘لا˘ب بعÓ˘م˘لا
و˘غا˘ي˘ت˘نا˘سس بع˘ل˘م ي˘˘ف ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا
اغيللاب ةلبقملا ةارابملا يف ويبانرب

ر˘ي˘غ ن˘كلو ،و˘غ˘ي˘ف ا˘ت˘ل˘˘ي˘˘سس د˘˘سض
أادبيسس ناك اذإا ام نآ’ا ىتح فورعم
يف كراسشيسس مأا يسساسسأاك ةارابملا
طو˘˘سشلا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ق˘˘ئا˘˘˘قد˘˘˘لا

تابيردت ىلإا درازاه داعو .يناثلا
03 مو˘ي ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا د˘يرد˘م لا˘ير
نكمملا نم ناكو يسضاملا يفناج
ن˘كل ،ا˘نو˘سسا˘سسوأا د˘سض بع˘˘ل˘˘ي نأا

ه˘ب ةر˘طا˘خ˘م˘لا مد˘ع ل˘ّسضف ناد˘يز
ببسسب ةسساكتن’ هسضرعت يدافتل

بب˘سسلا و˘ه اذ˘˘هو بيرد˘˘ت˘˘لا ءبع
.هتدوع ليجأاتب وزيز رارق ءارو
درازا˘ه نو˘كي نأا ناد˘˘يز د˘˘ير˘˘يو

ر˘ت˘سسسشنا˘م ءا˘ق˘ل˘ل ا˘ًما˘م˘ت اًز˘˘ها˘˘ج
كلذكو ،يرفيف62 موي يتيسس
د˘˘سض و˘˘كي˘˘سسÓ˘˘كلا ة˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ل
،كلذلو .سسرام1 موي ةنولسشرب
درازا˘ه كرا˘سشي نأا ح˘جر˘م˘˘لا ن˘˘م
يف يتنافيلو وغ˘ي˘ف ا˘ت˘ل˘ي˘سس د˘سض
متر ىلع دوعتلا لجأا نم يرودلا
اًمامت ىفاعت نأا د˘ع˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لا

.لحاكلا يف هتباسصإا نم

يذيفنتلا ريدملا ،اديارب وديرأا دقتعي
ةرو˘ط˘سسأا نأا ،ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا
،يسسيم لينويل يني˘ت˘ن˘جرأ’ا ،يدا˘ن˘لا

يلاغترب˘لا ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ي˘ف هر˘ي˘ظ˘نو
ا˘م˘ه˘نا˘كمإا˘ب ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘˘ك
.ديج بردم دجاوت لاح اًعم بعللا

يف اريدام خوراسصو اغلوبلا نع لاقو
ودنوم) ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت
،ناديج نابع’ امه˘نإا‘‘ :(و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ا˘م˘ه˘ن˘كم˘ي د˘ي˘ج برد˘م دو˘جو ع˘مو
.‘‘اًعم بعللاو لمعلا

هنإا‘‘ :يسسيم نأاسشب هثيدح لسصاوو
يف ةياغلل ديجو يداع ريغ بع’
ناك نأا ذنم كانه دوجوم هنإا ،ةنولسشرب

.‘‘هترسسأا عم سشيعيو اًماع31 هرمع
همسصخ نم ة˘نو˘ل˘سشر˘ب اد˘يار˘ب رذ˘حو
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث رود˘لا ي˘ف ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
يلوبان ،ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطبل
ه˘يد˘ل نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي يذ˘لاو ،ي˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
ينولاتاكلا يدانلا ىلع زوفلل ةسصرف
.(ولواب ناسس) هلقعم يف لقأ’ا ىلع
ةعئار ةسصرف يلوبان ىدل‘‘ :فاسضأاو

رمأ’ا نوكي نل ،ولواب ناسس يف زوفلل
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ه˘جاو˘ي ي˘يأار ي˘ف ،اً̆ل˘ه˘˘سس
يف ةسصاخ ،تÓكسشملا نم ديدعلا
 ‘‘.يعافدلا قسشلا

نأا ةفدسصلا ليبق نم سسيل‘‘ :ىهنأاو
اذه تا˘يرا˘ب˘م ةد˘ع ر˘سسخ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.‘‘مسسوملا
هجاويسس يلوبان نأا ركذلاب ريدجلا
باسسحل يرفيف52 موي ةنولسشرب
لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘˘هذ
.ابوروأا

ةنولسشÈل مداسص Èخ
يسسيم نأاسشب

ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب يدا˘˘ن قا˘˘سشع ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
مهمجن نأاسشب مداسص ربخ ينابسسإ’ا
.يسسيم لينويل ينيتنجرأ’ا ،لوأ’ا

انيداك‘‘ ةعاذإا تامو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو
ثوغربلا نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ‘‘ر˘ي˘سس
دئاق يسسيم لينو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
ةريخأ’ا تايرابملا بعل ةنولسشرب
يل˘سضع جا˘عز˘نا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي و˘هو
.ىرسسيلا قاسسلا يف فيفط
ي˘ف سسبÓ˘م˘لا ل˘يد˘ب˘ت ة˘فر˘˘غ ي˘˘ف
˘ما˘م˘ت˘ها يأا د˘جو˘ي ’ ،ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
ربتعي هنأا ثيح ،يسسيم ويل عسضوب
يف ةيع˘ي˘ب˘ط تا˘جا˘عز˘ن’ا هذ˘ه نأا

.مسسوملا نم ةلحرملا هذه
ةينابسسإ’ا ةعاذإ’ا ريسشت ،كلذ عمو
بعلي ’ يسسيم ويل نأا ةريهسشلا
.هتاناكمإا نم ةئملا يف ةئم ةبسسنب
ل˘ع˘ف˘لا˘ب يد˘تري ي˘˘˘˘˘سسي˘˘م نا˘˘˘كو
ةاراب˘م ءا˘ن˘ثأا هذ˘خ˘ف ى˘ل˘ع ةدا˘م˘سض
جاعزنا نم يناعي  وه و ،ةطانرغ
.ةليوط ةرتف ذنم يلسضع
فادهأا ةثÓث عنسص يسسيم نأا ركذي
لا˘˘˘ير د˘˘˘سض سسمأ’ا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف
تا˘يرا˘˘ب˘˘م ل˘˘ك بع˘˘لو ،سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب
ا˘ي˘سسن˘لا˘ف د˘سض ةر˘ي˘خآ’ا ا˘سصرا˘ب˘˘لا

،اغيللا يف سسيتيب لايرو يتنافيلو
وابليب كتيت˘ل˘تأاو سسي˘نا˘غ˘ي˘ل د˘سضو
.كلملا سسأاكب
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نأا ‘‘تروبسس01 ول‘‘ عقوم دكأا
ناسس سسيراب نيب ةكرعم كانه
ل˘جأا ن˘م لو˘بر˘ف˘ي˘˘لو نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
يزيلجنإ’ا بعÓلا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

ق˘ير˘˘ف حا˘˘ن˘˘ج و˘˘سشنا˘˘سس نودا˘˘ج
.يناملأ’ا دنومترود ايسسورب
ق˘ير˘ف نأا ى˘˘لإا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا را˘˘سشأاو
لوسصح˘لا بل˘ط˘ي˘سس د˘نو˘م˘ترود
همجا˘ه˘م˘ل نو˘ن˘ج˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع
ام وهو ،ةسسفانملا كلت ببسسب
هجتي نأا بولك نغروي ربجي دق
.رخآا راسسمل
ه˘نأا ع˘قو˘م˘لا ح˘˘سضوأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
بولك نغروي ىسسني نأا نكمي
و˘سشنا˘سس نودا˘˘ج ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

يناملأ’ا مجاهملا ىلإا لوحتيو
.غيزبي’ يب رآا بع’ رنريف وميت
اًر˘ي˘ب˘ك ا˘ًحا˘ج˘ن و˘سشنا˘سس ق˘˘ق˘˘حو
ع˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
تفل دقو ،دنومترود ايسسوروب
قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ها˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘نا
سسيراب كلذ يف امب ،ةيبوروأ’ا
.لوبرفيلو نامريج ناسس
نأا ةيفحسص ريراقت تراسشأا امنيب
ن˘ل د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسور˘ب ق˘˘ير˘˘ف

وروي نويلم711 نم لقأا بلطي
وهو ،جورخلاب وسشناسسل حامسسلل
زديرلا دعبي نأا هنأاسش نم غلبم
.بعÓلا مسض ىلع قابسسلا نم

لوبرفيل نأا ريراقتلا تفاسضأاو
نع د˘ع˘ت˘ب˘يو هرا˘سسم ر˘ي˘غ˘ي د˘ق
لو˘ح˘ت˘يو يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا بعÓ˘لا
ثيح رنريف ومي˘ت ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل

دقاعتلا بولك نغروي لسضفي
بب˘سسب غ˘يز˘˘ب˘˘ي’ م˘˘جا˘˘ه˘˘م ع˘˘م
ي˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ي˘سس يذ˘˘لاو ،هر˘˘ع˘˘سس
.ديلا لوانتم

ةنولسشرب رايخ ةيوه ديدحت
يليبميد سضيوعتل لوألإ

ةنولسشرب راي˘خ نأا (ا˘كرا˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘كذ
وه يليبميد نامثع يسسنرفلا سضيوعتل لوأ’ا

يليزاربلا ينابسسإ’ا ،داديسسوسس لاير مجاهم
.هيسسوخ نايليو
يف ةيحارج ةيلمع ءارجإ’ يليبميد دعتسساو
امدعب نميأ’ا هذخف يف ءاثÓثلا سسما ادنلنف
نأا عقوت˘يو ،ل˘ما˘ك ي˘ل˘سضع قز˘م˘ت˘ل سضر˘ع˘ت
لوبقل ةيفاك ةرتف يهو ،رهسشأا5 ةدمل بيغي
نأاسشب ا˘سصرا˘ب˘لا سسا˘م˘ت˘لا ي˘نا˘ب˘سسإ’ا دا˘ح˘ت’ا
دقاعتلا هل حيتُي يبط حيرسصت ىلع لوسصحلا

.هليدب عم
يف بغري ةنولسشرب نأا اكرام تدروأا نيح يف

اًرظن ةياغلل ةدقعُم ةيلمعلا نكل ،هيسسوخ مسض
ةميق ىلع لوسصحلا ديري داديسسوسس لاير نأ’
07 ةردقُم˘لاو ،ه˘م˘جا˘ه˘م˘ل ي˘ئاز˘ج˘لا طر˘سشلا

.هنع لزانتلل ،وروي نويلم
نأا ىلإا كلذ مغر ةينابسسإ’ا ةفيحسصلا ريسشُتو
نأاسشب دعب م˘ل˘سست˘سسي م˘ل ي˘نو˘لا˘تا˘كلا يدا˘ن˘لا
(ون بماك) ىلإا اًماع82ـلا بحاسص راسضحإا

.رمأ’ا اذه قيقحتل سضوافتلا لسصاويسسو
قÓغإا ديري ةنولسشرب نأا اًسضيأا تفاسضأا امنيب

ةياهن لبق يليبميد ليدب عم دقاعتلا ةيلمع
ىلإا اًيبط اًريرقت يدانلا لسسريسسو ،عوبسسأ’ا
نأا ريخأ’ا ىلع نيعتيسسو ،ينابسسإ’ا داحت’ا
انارغوÓبلا ناك اذإا ام ةعاسس84 لÓخ ررقُي
.’ مأا ديدج بع’ عم عيقوتلا مهناكمإاب
هنيع عسضي ةنولسشرب نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو
وفيتروبيدو سسيتيب لاير ّيمجاهم ىلع اًسضيأا
سساكولو نوروم نيرول نيينابسسإ’ا ،سسيف’أا
ةنامأ’ا د˘ع˘ب˘ت˘سست م˘لو ،ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ز˘ير˘ي˘ب
نم يليبميدل ليدب عم دقاعتلا يدانلل ةينفلا

.ةروكذملا نيبعÓلا ةمئاق جراخ

ةيلبقتسسملإ هططخ فسشكي وينيتوك
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘˘سشك
ن˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
ططخلا
مجنلل ةيلبقتسسم˘لا
بيلي˘ف ي˘ل˘يزار˘ب˘لا

بع’ و˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تو˘˘ك
خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب
ةياهن عم يناملأ’ا
.يلاحلا مسسوملا

،‘‘اينولاتاك ويدار‘‘ ةعاذإا تامولعم بسسحبو
يف نيلوؤوسسملا غ˘ل˘بأا و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف نإا˘ف
نأاسشب هتينب خينويم نريابو ةنولسشرب ييدان
ةدوعلا مدعو ،يرافابلا قيرفلا عم رارمتسس’ا
.مسسوملا ةياهنب ون بماك بعلمل
ىلع خينويم نريا˘ب˘ل م˘سضنا و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك نا˘كو
03 ىتح يسضاملا فيسصلا يف ةراعإ’ا ليبسس
،وروي نوي˘ل˘م5.8 لبا˘ق˘م0202 ةيل˘يو˘ج
قيرفلل ءارسشلا را˘ي˘خ د˘ن˘ب دو˘جو˘ل ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
.وروي نويلم021 لباقم يرافابلا

‘‘د˘ل˘ي˘ب ترو˘ب˘سس‘‘ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص تف˘˘سشك د˘˘قو
خينويم نرياب نأا عيباسسأا ةعسضب لبق ةيناملأ’ا

نأا ’إا ،وينيتوك ءارسش رايخ ليعفت يوني ’
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب نأا ف˘سشكت ا˘ه˘سسف˘ن تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
امع هنم رسسف˘ت˘سساو خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب˘ب ل˘سصتا
ناكو ،يئاهن لكسشب وي˘ن˘ي˘تو˘ك ءار˘سش مز˘ت˘ع˘ي
يأا اوذختي مل مهنأا خينويم نرياب نم درلا
.ةلأاسسملا هذه نأاسشب نآ’ا ىتح اًرارق
ءاقبلا يف هتبغرب وينيتوك كسسمت لاح يفو
ةنولسشرب ىلع نيعتي˘سس ،خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ع˘م
021 غ˘لا˘ب˘لا هر˘ع˘سس نأا˘سشب سضوا˘ف˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا

ىلإا هرعسس سضفخني نأا نكميو ،وروي نويلم
ىلع خينويم نرياب قفاويل وروي نويلم08
.يئاهن لكسشب هئارسش رايخ ليعفت
فادهأا7 لجسسو ةارابم72 وينيتوك بعلو
ثيح ،مسسوملا اذه يرافابلا يدانلا سصيمقب
لجسسو ةارابم91 يناملأ’ا يرودلا يف بعل
دقف ابوروأا لاطبأا يرود يف امأا ،فادهأا ةتسس
يف بعل امنيب ،اًفده لجسسو تايرابم6 بعل

.فده يأا لجسسي ملو نيتارابم ايناملأا سسأاك

مهتُم اكرويام لاير بردم
وبوك هاŒ ةيرسصنعلاب

(ل˘ي˘م ي˘ل˘يد) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تدا˘˘فأا
،روت˘سسا˘ب ي˘ناد نأا ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا

لاير يف ةيندبلا ةقايللا بردم
ع˘با˘سصأا ه˘˘ل ه˘˘جو˘˘م ،ا˘˘كرو˘˘يا˘˘م
ة˘ت˘ف˘ل˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لا نأا˘˘سشب ما˘˘ه˘˘ت’ا

ق˘ير˘ف˘لا بع’ ها˘ج˘ت ة˘ير˘سصن˘ع
،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ن˘˘م را˘˘ع˘˘ُم˘˘˘لاو
.وبوك اسسوفيكات ينابايلا

لاير بع’ ،ايفيسس افلاسس ناكو
ةبا˘سصإ’ سضر˘ع˘ت د˘ق ،ا˘كرو˘يا˘م
˘مو˘ي لو˘ي˘نا˘ب˘سسإا ة˘ه˘جاو˘˘م ي˘˘ف
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م با˘˘˘سسح˘˘˘ل د˘˘˘حأ’ا
عطتسسي ملو ،ينابسسإ’ا يرودلا
بردم راتخاو ،ةارابملا لامكإا

.هسضيوعتل ،وبوك ،اكرويام
ر˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا˘˘ب رو˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ما˘˘˘قو
نا˘ك يذ˘لا ،و˘بو˘ك ءا˘˘عد˘˘ت˘˘سس’
مل هنكل ،ءامحإ’ا ةيلمع يرجي
دعب أاجلو ،هرظن تفل عطتسسي
هدي عسضول ةقايللا بردم كلذ
هلعجت ةكرحب مايقلل هنيع ىلع
ل˘جأا ن˘م ،ن˘ي˘ي˘نا˘با˘ي˘ل˘ل ا˘ًه˘ي˘ب˘سش
بحاسصل رمأ’ا لاسصيإا ةلواحم
را˘ت˘خ˘م˘لا ه˘نأا˘ب ا˘ًما˘ع81 ـ˘˘˘˘لا
.ايفيسس سضيوعتل
ي˘ف ا˘ي˘ف˘ي˘سس ل˘ح˘م و˘بو˘ك ل˘حو
نم نكمتي مل هنكل56 ةقيقدلا

˘ما˘مأا ا˘˘كرو˘˘يا˘˘م ةرا˘˘سسخ ع˘˘ن˘˘م
.(0‐1) لوينابسسإا
بعل وبو˘ك نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا

ذ˘ن˘م ا˘كرو˘يا˘م ع˘م ةارا˘ب˘م12
عيمج باسسحل مسسوملا قÓطنا
م˘ه˘لÓ˘خ ل˘ج˘سسو تا˘ق˘با˘سسم˘لا

ن˘ي˘تر˘ير˘م˘ت مد˘قو اًد˘حاو ا˘ًفد˘˘ه
.هئÓمزل نيتمسساح

م˘جا˘ه˘م و˘ن˘يرا˘كسسا˘ك ي˘نو˘ت د˘˘كأا
يسسمار نورآا نأا قباسسلا يسسليسشت
اذإا دتيانوي رتسسسشنامل بسسنأ’ا وه
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ار˘ت˘ل˘˘ج˘˘نإا ى˘˘لإا دا˘˘ع
اسضيأا طبترا دق لانسسرأا.ةلبقملا

سسوتنفوي طسسو طخ بع’ عم
ثيح ابيرقت رهسش ذنم أادبي مل يذلا
دق يسسمار نأا ىلإا ريراقتلا ريسشت
ةياهن ي˘ف زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘سسلا كر˘ت˘ي
يذلا يدانلا ةبغرل اًقفو مسسوملا
ىلع عيرسس حبر قيقحتل ططخي
دعب جور˘خ˘لا ي˘تأا˘ي˘سسو.يزليولا
ى˘لإا ه˘ما˘م˘سضنا ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ر˘ه˘سشأا
لا˘ق˘ت˘نا ق˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
004 ىلع لسصحي ثيح ،ةيناجم
اًي˘عو˘ب˘سسأا ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا
˘ما˘ع ى˘ت˘ح د˘ت˘م˘ي د˘˘ق˘˘ع بجو˘˘م˘˘ب
ونيراكسساك راسشأا نيح يف.3202
اذ‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سصل تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
بعÓ˘لا و˘ه ي˘سسمار نأا ‘‘ز˘˘م˘˘يا˘˘ت
لÓخ ةدسشب دتيا˘نو˘ي هد˘ق˘ف˘ي يذ˘لا
بسساني هبولسسأا نأاو ةيلاحلا ةرتفلا
مجن بتكو.ةريبك ةقيرطب قيرفلا
رمعلا نم غلابلا ،قباسسلا يسسليسشت
يدانلا يرتسشي امدنع‘‘ :اًماع75
،ةيناجم لقن ة˘مد˘خ ل˘با˘ق˘م ا˘ًب˘ع’
ةنمآاو ةمخسض روجأا عفد هنكميف
،كلذ ح˘ج˘ن˘ي م˘ل اذإا ه˘نأا م˘ل˘ع˘˘لا ع˘˘م
بجيو اًركبم بعÓلا عيب نكميف
˘مو˘سسر سضيو˘˘ع˘˘ت يدا˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

هارنسس ام اذه نأا دقتعأاو ،ليجسستلا
.‘‘يسسمار نورآا عم
ي˘˘ف ي˘˘سسمار بع˘˘ل‘‘ :فا˘˘سضأا م˘˘˘ث
مامأا هسضرأا جراخ سسوتنفوي ةميزه
نا˘ك ه˘ن˘كل ،تب˘سسلا مو˘ي ا˘˘نور˘˘ي˘˘ف
همسسوم يف ام ٍدح ىلإا اًيجذومن
اًليدب بعل ثيح ايلاطيإا يف لوأ’ا

.‘‘ةبعللا ىلع ريثأات هل نكي ملو
بع’ ىرأا نأا ع˘ي˘ط˘ت˘سسأا‘‘ :ع˘با˘˘تو
يرود˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘با˘˘˘سسلا لا˘˘˘ن˘˘˘سسرأا
دعت ثيح لبقملا مسسوملا زاتمملا
رتسسسشنامب هطبر˘ت ي˘ت˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
نم هنأ’ ةياغلل ةي˘ق˘ط˘ن˘م د˘ت˘يا˘نو˘ي
طخ بع’ هنإا ،هجاتحي يذلا عونلا

ليجسست يف هتبسسن تتبثأا طسسو
يرودلا ةربخ نم ريثكو فادهأ’ا

.‘‘زاتمملا يزيلجنإ’ا
ن˘ل ،ه˘ت˘يأار د˘ق˘ل‘‘ :ل˘سصاو ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
دق ثيح ،مزÓلا نم رثكأا فلكي
لباقم هعيب ىلع سسوتنفوي رقتسسي
نأ’ ينيلرتسسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م02
ى˘لإا م˘هد˘ي˘ع˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م كلذ
دت˘يا˘نو˘ي ل˘خدو.‘‘د˘˘ح ى˘˘سصقأا
ماعلا اذه ت’اقتن’ا قوسس لعفلاب

نم زيدنانرف ونورب ىرتسشا ثيح
رود لغسشل ةنو˘ب˘سشل غ˘ن˘ترو˘ب˘سس

ع˘˘م ن˘˘˘كلو با˘˘˘ع˘˘˘لأ’ا ع˘˘˘نا˘˘˘سص
ا˘ب˘غو˘ب لو˘˘ب ةردا˘˘غ˘˘م لا˘˘م˘˘ت˘˘حا

رياسشلوسس رانلوج يلوأا يعسسو
كسش Óف ،نيدنجملا نم ديزمل
سضع˘˘ب لو˘˘˘ح تا˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘كت˘˘˘لا نأا
.رمتسست فوسس نيبعÓلا

رنريفل هجتيو وسشناسس ىلع قابسسلإ نم بحسسني لوبرفيل

’’دتيانوي رتسسسشنامل بسسنألإ ةقفسصلإ يسسمإر’’ :ونيراكسساك

نأا ة˘ي˘فا˘ح˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
ي˘لا˘ط˘يإ’ا سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي ّي˘˘يدا˘˘ن
يزيلج˘نإ’ا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘مو
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب˘ل ا˘م˘سضنا
عم دقاعتلا عارسص يف يسسنرفلا
طخ بع’ وليم رثرآا يليزاربلا

لÓخ ينابسسإ’ا ةنولسشرب طسسو
ة˘ي˘ف˘˘ي˘˘سصلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف
.ةلبقملا

و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘ك‘‘ ع˘˘قو˘˘م بسسح˘˘بو
نإا˘˘ف ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ‘‘و˘˘تا˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م
ر˘˘يد˘˘م˘˘˘لا و˘˘˘غاورأا ودرا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل
نامريج ناسس سسيرابل يسضايرلا

رثرآا مسضب متهملا ديحولا سسيل
ةسسفا˘ن˘م ه˘جاو˘ي˘سس ثي˘ح ،و˘ل˘ي˘م
سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘ي ع˘˘˘م اًد˘˘˘ج ة˘˘˘يو˘˘˘ق
وتاكريملا يف يتيسس رتسسسشنامو
عي˘قو˘ت ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل مدا˘ق˘لا

.ةنولسشرب بع’
زيزعت ودرانوي˘ل د˘ير˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف
نامريج ناسس سسيراب طسسو طخ
اسسيردإاو اريريه ريدنأا مسض دعب

،يسضاملا فيسصلا يف ياغ اناغ
و˘ل˘ي˘م ر˘ثرآا ى˘ل˘ع ه˘ن˘ي˘˘ع ع˘˘ق˘˘تو
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصك
ل˘˘ي˘˘خو˘˘ت سسا˘˘مو˘˘ت برد˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

.لبقملا مسسوملاب
ةبعسصلا ةرتفلا نم مغرلا ىلعو
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘ت˘لا

طسسولا طخ بع’ لاز ام ،اًيلاح
لكسشب هيف ا˘ًبو˘غر˘م و˘ل˘ي˘م ر˘ثرآا

ّي˘يدا˘ن ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ،ح˘˘سضاو
يتي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘مو سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
ي˘ف ا˘ًسضيأا ه˘ل˘جأا ن˘م كر˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
يف اببسستي نأا نكميو ،فيسصلا

نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ،هر˘˘˘ع˘˘˘سس ةدا˘˘˘يز
ىلع لوسصحلا عقوتي ةنولسشرب
ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ورو˘ي نو˘ي˘ل˘˘م04
.هعيب لباقم

رثرآإ فطخ عإرسصل نامسضني يتيسس رتسسسشنامو سسوتنفوي



ينإدوسس نومعدي رسضخلإ موجن
هتنحم يف

يدان حانجو يلودلا بعÓلا ينادوسس لÓه يبرعلا ىقلت
تاعاسسلا يف ةباسصإ’ سضرعت يذ˘لا ،ي˘نا˘نو˘ي˘لا سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا
بيغي هلعجي ام ةبكرلا ةطبرأا ىوتسسم ىلع ،ةيسضاملا ةليلقلا
ينطولا بختنملا وبع’ نماسضتو ،ريدقت لقأا ىلع رهسشأا6ـل
نيح يف ،«لÓه اي كيفاسشي هللا» :يلوغيف بتكو ،هليمز عم
عفادم تارهاط ،نويسس يدان بع’ يوÓلا دبع نم لك راسس
اونمت رسضخلا موجن نم مهر˘ي˘غو و˘ل˘ن˘ي˘ف م˘جا˘ه˘م و˘ل˘فرد ،ا˘ه˘بأا
.قباسسلا فلسشلا ةيعمج بعÓل لجاعلا ءافسشلا

ينانويلا سسوكايبملوأا قيرفلل يمسسرلا باسسحلا رسشن امك
راظتنا يف نحن ..لجاعلا ءافسشلا كل ىنمتن» :اهيف بتك ةديرغت

ينطولا بختنم˘لا م˘جا˘ه˘م بت˘ك ه˘ب˘نا˘ج ن˘م ،«ة˘يو˘ق˘لا كتدو˘ع
ناميإ’ا نع فقو˘ت˘ت ’ ،ة˘لوا˘ح˘م˘لا ن˘ع اد˘بأا ف˘قو˘ت˘ت ’»:Ó˘ئا˘ق
.«ةلاحم ’ يتأايسس كموي ..ادبأا ملسستسست ’ ،كسسفنب

ب.م.يرشسيإأ
نيدايملأ ىلإأ ةدوعلأ نم برتقأ

ةعاقلإ لخإد بيردتلإ يف عرسشي يلÓم
ي˘ج˘نا يدا˘ن بع’و ر˘سضخ˘لا م˘جا˘ه˘م د˘ير˘ف ي˘لÓ˘م عر˘˘سش

يتلا ةباسصإ’ا نم سصلخت امدعب اددجم بردتلا يف يسسنرفلا
.ةبكرلا ىوتسسم ىلع ىسضم تقو يف اهل سضرعت

ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ي˘ج˘نا يدا˘ن˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصلا تر˘˘سشنو
،ةعاقلا لخاد ،يلÓمل ةروسص «رتيوت» يعامتج’ا لسصاوتلا

ةيوقلا ةباسصإ’ا نم سصلخت امدعب ،ةديج لاح يف هنا ريسشي وهو
.اهل سضرعت يتلا

ثيح ،ةدوعلا نم ابيرق تاب وداراب ةسسردم جيرخ نأا ركذي
بيغيسس هنا ةبا˘سصإ’ا بق˘ع ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا تد˘كأا
.فسصنو ارهسش

ب.نمؤوملأ دبع
ةريبك تايناكمإأ كلمي رشضخلأ مجن نأأ دكأأ

رسصان نب إوكرت رتنلإ وبعل : يموغريب
قيرف يأل راحتنإ إذهو إرح

ليعامسسإا ،رتن’ا يدان ةروطسسأا يموغريب يبيسسويج قدغأا
نÓيم يدان يف طسشانلاو يرئازجلا يلودلا مجنلا رسصان نب
بع’ همدق يذلا زيمملا ءادأ’ا بقع ،حيدملاو ءانثلاب يلاطي’ا
«يروزتارينلا» دئاق حسضوأاو.بسضغلا يبراد يف قباسسلا يلوبمإا
كل˘م˘ي ر˘سصا˘ن ن˘ب» :Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ق˘ب˘سسأ’ا

راحتنا اذهو اقيلط ارُح هوكرت ،رتنإ’ا وبع’و ،ةريبك تÓهؤوم
تايناكمإا كلمي نÓيم بع’» :فاسضأاو ،«مهل ةبسسنلاب يقيقح
.«ةيحيرأا لكب بعللا ميظنتو ةركلا عسضو نم هنكمت ةريبك

ب.نمؤوملا دبع
هناكم ةداعتشسأ لجأ نم ةوقب لمعي هنأأ دكأأ

ّيف رثأإ «ناكلإ» نع يبايغ :لإزغ
يراقلإ بقللاب رسضخلإ جيوتتل ديعسسو

ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف يدا˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا لاز˘غ د˘ي˘سشر ر˘ب˘ع
ينطولا بختنملا نع هبايغ ببسسب ريبكلا هرثأات نع ،يلاطي’ا
اهتنسضتحا يتلا ةيسضاملا ةيقيرفإ’ا ممأ’ا سسأاك تايئاهن يف
.«ءارمسسلا» ةراقلل لاطبأا رسضخلا اهب جوت يتلا ،رسصم

ن˘ي˘ب» ةا˘ن˘ق ي˘ف ا˘ف˘ي˘سض ه˘لو˘ل˘ح د˘ن˘ع ر˘سضخ˘لا م˘ج˘ن حر˘˘سصو
ناكلا يف يتكراسشم مدع لاحلا ةعيبطب»:ةيرطقلا «تروبسس
قيقحت نم يئÓمز نكمتل ادج ديعسس ينكل ،اريثك ينملأا
يتيعسضو ’ول كانه دجاوتلا ىلع ارداق تنكو ،رسصم يف بقللا
لمعي هنا قباسسلا يتيسس رتسسيل حانج دكأاو.«اهنيح ةبعسصلا
ىلإا ةدوعلاو ،ةعرسسب هاوتسسم عاجرتسسا لجا نم هتقاط لكب

يبراح˘م ع˘م ة˘كرا˘سشم˘لاو ى˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك
.ةمداقلا تاقاقحتسس’ا يف ءارحسصلا

ز.صس
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وروأأ نويلم06 تغلب ةيقوشسلأ هتميق

ملاعلإ يف نميأإ حانج ىلغأإ عسسات زرحم

هيف رثؤوت نل اهيلع لشصح يتلأ صضورعلأو هقيرف عم زكري هنأ دكأأ

إركبم لإزام يلبقتسسم نع ثيدحلإو «غيل رميربلإ» ىلإإ دوعسصلإ يفده :ةمحر نب

13

د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘ير ن˘كم˘˘ت
يتيسس رتسسسشنام مجنو رسضخلا
يف ناكم زجح نم يزيلجن’ا
نيبع’01 ى˘˘ل˘˘غأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق
.نميأ’ا قاورلا يف نوطسشني

لطب زر˘ح˘م سضا˘ير ل˘ت˘حاو
ازيمم ءادأا مدقي يذلاو ايقيرفإا

يتيسس ر˘ت˘سسسشنا˘م ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر
يف9ـلا زكر˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
ي˘ف ة˘ح˘ن˘جأ’ا ل˘˘سضفأا بي˘˘تر˘˘ت
تغلب ةي˘قو˘سس ة˘م˘ي˘ق˘ب ،م˘لا˘ع˘لا
،وروأا نو˘ي˘ل˘˘م06ـلا ف˘˘ق˘˘سس
ع˘˘قو˘˘م هر˘˘سشن ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت بسسح
«تي˘˘˘كرا˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسنار˘˘˘˘ت»
تاءاسصحإ’ا يف سصسصخ˘ت˘م˘لا
.ةيسضايرلا

ن˘م سضا˘ير ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م م˘˘غرو
اهثدحي يتلا ةريثكلا تارييغتلا
نم هيدان ىلع ’ويدراوغ بيب
بع’ لسضفأا نأا ’إا ،رخآ’ ءاقل
زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا يف
دجاوتلا نم نكمت6102 ةنسس
ءامسسأا تمسض يتلا ةمئاقلا يف
ة˘ل˘كا˘سش ي˘ف ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث
يذلا حÓسص دمحم يرسصملا

ةيقوسس ةميقب ةرادسصلا يف ءاج
يف ،وروأا نويلم051 تغلب

ي˘˘ف ي˘˘سسي˘˘م و˘˘ي˘˘ل ءا˘˘ج ن˘˘ي˘˘ح
،وروأا نويلم041ـب ةفاسصولا
افليسس ودرانريب لسصح نيح يف
سضاير ليمز يلاغتربلا يلودلا

ي˘˘ف نا˘˘كم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘سسفا˘˘ن˘˘مو
قرزأ’ا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كسشت
3ـلا ز˘كر˘م˘لا ى˘ل˘ع يوا˘˘م˘˘سسلا

001 تغ˘ل˘ب ة˘ي˘قو˘سس ة˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب
زجح لÓخ نمو.وروأا نويلم
01 ى˘ل˘غأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ي˘˘ف نا˘˘كم
يف ىنميلا ةهجلا ىلع ةحنجأا
بختنم˘لا د˘ئا˘ق ل˘سصاو م˘لا˘ع˘لا
ةرفسشم لئا˘سسر ثع˘ب ي˘ن˘طو˘لا
بي˘˘ب ي˘˘نا˘˘ب˘˘سس’ا برد˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ةناكم قحتسسي هنا ’ويداروغ
«نز˘ي˘ت˘ي˘˘سسلا» ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا

ازيمم ءادأا مدقي هناو اسصوسصخ
،اهيلع اهيف دمتعا ةرم لك يف
«ر˘ت˘ي˘مورا˘˘ب» تا˘˘ب ه˘˘نا ى˘˘ت˘˘ح
زوفي ’ قيرفلا نأا امب ،يتيسسلا
،سضاير ةكراسشم مدع لاح يف
ن˘يرا˘ب˘لا برد˘˘م تن˘˘ع˘˘ت نأا ’إا
رسسخ˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج ق˘با˘سسلا

بق˘ل ع˘ي˘سضيو طا˘ق˘ن˘لا د˘˘يد˘˘ع
.ةلوطبلا

يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعسس دكأا
هنا ،يزيلجن’ا دروف˘ت˘ن˘ير˘ب يدا˘ن م˘ج˘نو
ةقاط˘ب د˘سصح ل˘جا ن˘م ه˘يدا˘ن ع˘م ز˘كر˘ي
يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن دو˘˘ع˘˘˘سصلا
سضورعلا نأا ادد˘سشم ،«غ˘ي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»ـل
.هيلع رثؤوت نل وتاكريملا يف اهاقلت يتلا

سسين يدان بع’ ةمحر نب حسضوأاو
ةعاذإا اهب سصخ تاحيرسصت يف قباسسلا
يلاحلا تقولا يف »:Óئاق  «يسس.يب.يب‘‘
ا˘˘م ىرأا˘˘سس ،درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كرأا
تقولا يف نكل فيسصلا يف ثدحيسس
انأاو..يقيرف عم ةدسشب زكرأا انأا يلاحلا
اذه ،زوفأاو ل˘ج˘سسأاو بع˘لا ا˘نا˘ف ،د˘ي˘ع˘سس
.«يل ةبسسنلاب ديج عسضو

غيل ريميربلأ يف بعللاب ملحأأ»
دروفتنريب عم ءأوشس

«رخآأ دان عم وأأ
بختنملل رئاطلا حا˘ن˘ج˘لا جر˘ع ا˘م˘ك

يتلا ةريث˘كلا سضور˘ع˘لا ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا

هنا احسضوم ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف اهاقلت
يزيلج˘ن’ا يرود˘لا ي˘ف بع˘ل˘لا˘ب م˘ل˘ح˘ي
،رخآا قيرف عم وأا هيدان عم ءاوسس زاتمملا

» :درطتسساو
يرود˘˘لا ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لا و˘˘ه ي˘˘حو˘˘م˘˘ط

رمتسسأاسس مث ىلوأ’ا ةوطخلا اهنإا ،زاتمملا
دروفتنيرب عم هللا ءاسش نإا ،مدقتلا يف
يرودلا وه يحومط نكل ،فرعأا ’..وأا
.«زاتمملا

زرحم ىطخ ىلع ريشسلل ىعشسأأ»
ةرم لك يف ديعشس انأأو حاجنوبو

«ةوعدلأ ىقلتأأ
ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب دا˘˘˘سشأا ،ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘فو

نيب˘عÓ˘لاو ة˘ما˘ع ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا˘ب
هنا ادكؤوم ،سصاخ لكسشب مهكلمي نيذلا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ط˘خ ى˘ل˘ع ر˘ي˘سسل˘ل ى˘ع˘سسي
ي˘ف زر˘ح˘م سضا˘ير رار˘غ ى˘ل˘˘ع را˘˘ب˘˘كلا

يف حاجنوب داد˘غ˘بو ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
انأا»:ددسصلا اذهب حرسصو ،يرطقلا دسسلا

يف اديعسس نوكأاو ،مدقتلل امئاد ىعسسأا
يف ةكراسشملا ةوعد اهيف ىقلتأا ةرم لك
كلمن اننأ’ ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا سصبر˘ت

نيذلا حاجنوبو زرحم لثم رابك نيبع’
ةلسصاومل مها˘ط˘خ ى˘ل˘ع ر˘ي˘سسل˘ل ى˘ع˘سسأا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لاو مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
.«تايوتسسملا

نع باغ ةمحر نب نأا ركذلاب ريدجلاو
ايقيرفإا سساك يف «ءارحسصلا يبراحم»
اهب جوت يتلاو رسصم يف تميقأا يتلا
ةلاحلا نأا ’إا ،ةباسصإ’ا ببسسب رسضخلا
ن˘ي˘ب ن˘م اد˘حاو ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ج˘˘لا
ة˘جرد˘لا يرود ي˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘سضفأا
قوف احسشرم هلعجي ،ةيزيلجن’ا ةيناثلا
بختنملا دادعت يف ةناكمب رفظلل ةداعلا
هنأا امب ،مداقلا سسرام رهسش يف ينطولا
ةمسساح تاريرمت5 مدقو فادهأا8 نود
.مسسوملا اذه ةارابم52 يف

 ز.صس

ب.م.يرشسيإأ
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«وشسوشس»ـب ةداششإ’أ لشصأوي يكÎلأ مÓعإ’أ

يإرسس ةطلغ لامأإ لمحي ›وغيف
بقللاب جيوتتلل

بع’و ينطولا بختنملا مجن يلوغيف نايفسس لمحي
رفظلل يعاسسلا ،هيدان مÓحأا يكرتلا يارسس ةطلغ يدان
ةسسفانملا نع رظنلا سضغب ،مسسوملا اذه ةلوطبلا بقلب
.بيترتلا ةمدقم اهفرعت يتلا ةيوقلا

يف ،ةدوعلا ةلحرم قÓطنا ذنم ازيمم ءادأا يلوغيف مدقيو
،ايقيرفإا لطب قلأات ةلسصاوم يف لمأاي عيمجلا لعج ام ايكرت
مسسوملا يف ثدح امك مسسوملا نم يناثلا فسصنلا يف
.مسسوملا اذه بقللاب رفظلل يارسس ةدايقل يسضقنملا

ىوتسسملا ىلإا ةيكرتلا «كيتاناف» ةفيحسص تقرطتو اذه
ملحي تاب عيمجلا نأا ةحسضوم نيبراحملا مجن همدقي يذلا
.هيدانو «وسسوسس»ـل ةيوقلا ةدوعلا لظ يف بقللاب جيوتتلاب

يارسس ةطلغ بردم ،ميرت حتاف لابسشأا نأا ركذلاب ريدجلا
ام ،طقف طاقن3ـب روبسس سسافيسس ردسصتملا نع نودعتبي
مسسوملا ةياهن بقللاب جيوتتلا يف قيرفلا ظوظح لعجي

.ةيلاع
ب.م.يرشسيإأ

يبابم نايلكل ةديرغت رششن ةداعإأ لÓخ نم

رئإز÷إ ليث“ نع دعتبي يقرسش
«ةكيدلإ» رايتخل حمليو

مجا˘ه˘م ي˘قر˘سش نا˘ير ح˘ن˘م
،باسشلا يسسنر˘ف˘لا نو˘ي˘ل يدا˘ن
بختنملا نع ةريبك تاحيملت
مدقيو ،Óبقتسسم هلثميسس يذلا
ىوتسسم اعيبر61 وذ بعÓلا

ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘ج
نو˘ي˘ل ه˘يدا˘ن ا˘ه˘ي˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘سسي
ام لوأ’ا قيرفلا يف هتامدخب

د˘يد˘ع عا˘˘م˘˘طأا ل˘˘ح˘˘م ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
.زوجعلا ةراقلا يف ةيدنأ’ا

ىلع ةردقلا يقرسش كلميو
هرايتخاب ةيسضاملا تاعاسسلا يف حمل هنا ’إا ،اسسنرفو رئازجلا ليثمت
مجن عسضو امدعب «ءارحسصلا يبراحم باسسح ىلع «ةكيدلا» ليثمت
هفسصو يذلاو ،يبابم نايلكب ةسصاخ «يروتسس» ،دعاسصلا نويل يدان
ةيرحسسلا تاغوارملا بحاسص كرتيل ،«ةيسسنرفلا مدقلا ةرك لبقتسسُم»ـب
.ةلاحم ’ «ةكيدلا» لثمُيسس هنأا عيمجلا ىدل اعابطنا

ب.م.يرشسيإأ
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قا˘سشع هاد˘با ر˘ي˘˘ب˘˘ك بقر˘˘ت
دغ˘لا ة˘م˘ق˘ل ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو
ماما يدانلا عمجتسس يتلاو
را˘˘طا ي˘˘ف ي˘˘سس سسا ي˘˘سسلا

ثي˘ح ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘ك
ي˘كو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘لو˘˘ي
ة˘ل˘با˘ق˘م˘ل˘ل ىو˘سصق ة˘ي˘م˘˘هأا

ىد˘م كرد˘ي ه˘ناو ا˘م˘˘ي˘˘سس’
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘غر
ةسسفانملا يف اديعب باهذلا
ةدح نم ديزيسس يذلا رم’ا
سسفانملا ناو ةسصاخ ءاقللا

ت’و˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب دا˘˘ع

ةبيط جئاتن لجسسو ةريخأ’ا
ي˘ب˘ير˘ع ءا˘ق˘فر ل˘ث˘م ه˘ل˘ث˘˘م
ناب دكا سشتوكلا نا ركذي
ةسصرف نوكت˘سس ة˘ه˘جاو˘م˘لا
. قافولا ةوق ديكأاتل

ةداعتشسأ ىلع رأرشصإأ
يوأرق تامدخ

ةفسصبو دكأات ىرخأا ةهج نم
نم لك ةيزهاج مدع ةيمسسر
ةمقلل ةنوملقو˘بو ي˘ناو˘سضر
نبو يناحرف يئانثلا ىتحو
ةقفر˘ب ا˘كرا˘سش ناذ˘ل˘لا ي˘ح˘ي

ة˘لو˘ط˘ب˘لا ءا˘ق˘ل ي˘ف ف˘يدر˘˘لا
ا˘˘م و˘˘هو سسما جر˘˘ب˘˘لا ما˘˘˘مأا
سسفنب رسضحت ةبيتكلا لعجي
ل˘ما ى˘ل˘ع ا˘ب˘ير˘ق˘ت داد˘ع˘˘ت˘˘لا
ط˘˘سسو˘˘لا بع’ ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
هرود نوكيسس يذلاو يوارق
ثي˘ح ناد˘ي˘م˘˘لا ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘سصا˘خ˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا نو˘˘كت
تر˘ه˘ظأا د˘˘ق تا˘˘فو˘˘سشكلا˘˘ب
هتبيغ ةباسصإ’ا نا امب هيفاعت

ةوار˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م ن˘˘˘ع
. ةيسضاملا
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ةنيطنسسق بابسش قيرف كردي
سسا يسسلا قاسشع ةبغر ىدم
ىلإا ىرخأا ةرم مدقتلا يف يسس
ثيح سسأاكلا يف ةمدقتم راودأا
ىلع ةريسشأاتلا قيقحت نولمأاي

اميسس’ فيطسس قافو باسسح
لكو ةي˘لا˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘م˘لا نأاو
كلذ لجا نم ةأايهم فورظلا

ةدايع نب ءاقفر ثحبي ثيح
سسفانملا ةتغا˘ب˘م ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع
يذ˘لا ط˘˘غ˘˘سضلا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سساو
نا امب قافولا ىلع سضرفيسس
رورملا فيطسس يف ديري لكلا
يذلا رم’ا لبقملا رودلا ىلا
ةروسضخلا رسصان˘ع د˘عا˘سسي˘سس
ةربخ ةيفياط˘سسلا قو˘ف˘ت ي˘ت˘لا

. دادعتلا ثيح نم
ديعتشست ةليكششتلأ

يف بغرتو نيباشصملأ
قافولأ ةتغابم

ل˘سصاو˘˘ت ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ي˘˘سس سسا ي˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت

دعوملل ةيدجلا اهتار˘ي˘سضح˘ت
ةرو˘˘˘سضخ˘˘˘لا ناو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘سس’
ن˘م ل˘ك تا˘مد˘خ تدا˘ع˘ت˘˘سسا

يذلا رم’ا ةدوبدبو يحلاسص
تارا˘ي˘خ سشتو˘كل˘ل ح˘ي˘ت˘˘ي˘˘سس

ةهجلاو روحملا يف ةيفاسضإا
ط˘˘˘سسو ى˘˘˘ت˘˘˘˘حو ىر˘˘˘˘سسي˘˘˘˘لا
ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
و˘ح˘ن ر˘ث˘˘كا ع˘˘فد˘˘ن˘˘ي يدا˘˘ن˘˘لا
قراو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل مو˘ج˘ه˘˘لا

ةريسشأات يدانلا بسسكت يتلا
اميسس’ ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ل˘هأا˘ت˘لا

ةبغر اهوذحت ةعومجملا ناو
رفانسسلا ءادها لجا نم ةريبك
. لهأاتلا ةريسشأات

صشامر ماششه

«يسس.سسإ.يسسلإ» ةمق نوبقÎي ةيفياطسسلإ
ةÒسشأاتلإ بسسك ىلع نورسصيو

 ةÒسشأاتلإ بسسكل نوحمطيو رفانسسلل ةبسسنلاب سسأاكلإ ةميق نوكردي نوبعÓلإو ةدوخ

ةنيطنسسق بابسش
«يشس.صسأأ.يشسلأ» ةوق نم ديزي نيباشصملأ ةدوع

نم لك ةروسص يف ةمسصاعلا ةيدولومل ينفلا مقاطلا عرسش
ثيح ةعومجملا عم ةيدجلا رومأ’ا يف سشوبابو يرفعل
طبسض ىلع زيغن بردملا ةدعاسسم لجا نم امهتمهم ارسشاب
ارخؤوم اهدق˘ت˘فا ي˘ت˘لا ه˘حور ةدا˘ع˘ت˘سساو ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا نزاو˘ت
ط˘سسو سسف˘ن˘لا˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا عرز ى˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا ى˘˘ع˘˘سسي˘˘سسو
يدانلا ءانبأا نمو نيقباسس نيبع’ امهناو ةسصاخ ةعومجملا

حيحسصت لجا نم ةبيتكلا ىلا رثكا برقتلا امهناكمابو
نم ديعتسسي بسسانم لمع وج قلخ ىلع لمعلاو اهراسسم
. رومأ’ا مامز دوسشح ءاقفر هلÓخ

 مويلأ تافوششكلأ يرجي لاعشش
لأوط ىلع ينثي طيرششو

لاعسش سسراحلا يرجي نا رظتنملا نم هتاذ قايسسلا يف
ام سصوسصخب رثكا دكأاتلا لجا نم مويلا ةحيبسص تافوسشك
ىلع ريسست رومأ’ا لك نا دكا ينعملا ناو اميسس’ هيناعي
بردم نأامط دقو اذه تلاز م’’ا نا امب ماري ام نسسحا
يف ةقاطوب اذكو لاوط سسراحلا ةردقمب ةوانسشلا سسارحلا
سسفانتلا لعجيسس يذلا رم’ا وهو ديج لكسشب هسضيوعت
مدقتسسملا ةلياسص بعÓلا نا ركذي ةسسارحلا يف هدسشا غلبي
لكسشب ةمقلا سضاخ هنوك ةريبك ةداسشا يقل ةملعلا نم
. يناورمو وكارابيم يئانثلا ةقفرب زيمم

صشامر ماششه

رئأزجلأ ةيدولوم

سسأاكلإ يف جربلإ ةمقل ابسسحت ةروسصلإ يف هيبعل عسضو ةرإرغوب
ةليلم نيع ةيعمج

ن˘˘ي˘˘ما˘˘ي˘˘˘ل برد˘˘˘م˘˘˘لا عر˘˘˘سش
ةيدج˘لا رو˘مأ’ا ي˘ف ةرار˘غو˘ب
جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها ة˘م˘ق˘ل ا˘ب˘˘سسح˘˘ت
ثيح سسيمخلا اذه ةرظتنملا
بسسك يف نوب˘عÓ˘لا ح˘م˘ط˘ي
رودلا ىلا رورملاو ةريسشأاتلا
نم لهأاتملا ةهجاومل لبقملا
˘ما˘˘ما ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ءا˘˘ق˘˘ل
كرديو اذه ةنيطنسسق بابسش
ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص ىد˘˘˘م سشتو˘˘˘كلا
سسفانملا ناو اميسس’ ةمهملا

نع ثحبيو لكاسشملاب عبسشم
˘مو˘م˘ه˘لا كل˘ت ر˘سسك ة˘ي˘ف˘ي˘˘ك
سسأاكلا ةه˘جاو˘م ي˘ف زو˘ف˘لا˘ب
ن˘ي˘ما˘ي˘˘ل ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘م’ا
اريثك هيبع’ رذحي ةرارغوب
. نواهتلا ةبغم نم

نم بشضاغ ديشص نب
دكؤويو هتبوقع

هجاجتحأ رأرمتشسأ
يدانلأ قح عاجÎشس’

ديسص نب سسيئرلا لسصاوو اذه

ةطبارلا تارارق ىلع همجهت
رهسشأا ثÓثب ه˘ت˘ب˘قا˘ع ي˘ت˘لاو
ناب دكؤو˘ي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا
ام ناو قح ىلع ناك هجاجتحا
يف ىرخأا ةرم هديعيسس هب ماق
ءاطخأ’ا سسفن راركت مت لاح
يذلا رم’ا ماكحلا فرط نم
ن˘م نأا˘ب د˘كؤو˘يو دد˘ن˘ي ه˘ل˘ع˘ج

و˘لوؤو˘سسم لوا˘ح˘˘ي ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي
ر˘م’ا و˘هو ه˘فا˘ق˘يإا ة˘ط˘˘بار˘˘لا
’ فيك اريثك انرسضيسس يذلا

بقاعيسس قحلا ملكتي نم ناو
نا ى˘ل˘ع سسي˘ئر˘˘لا د˘˘كاو اذ˘˘ه
بسسك ى˘ل˘ع سصر˘ح˘ي ه˘ق˘ير˘ف
. سسأاكلا يف لهأاتلا ةريسشأات
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فيطشس قافو

رإرسصإإو هلمع يف عرسشي ينفلإ مقاطلإ
نامألإ ربل ديمعلإ ةدايق يف حاجنلإ ىلع

ريسس» عمجم عم قافتا ةيسضرأا ىلإا ةمسصاعلا داحتا ةرادإا تلسصوت
يتلا يدانلا مهسسأا ةيبلاغ ءانتقا لجا نم ،ئناوملا ريسستل «تروب
ةيلام ةمزأا نم ةمسصاعلا داحتا قيرف ىناعو.دادح عمجم اهكلتمي

جئاتن لعج ام ،نجسسلا دادح يلع لامعأ’ا لجرب جزلا ذنم ةقناخ
قيرفلا مهسسأا ءارسش ئناوملا ريسست ةكرسش ررقتل ،عجارتت يدانلا
ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشك ثيح ،ةيلاملا ةمزأ’ا حبسش ىلع ءاسضقلل
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع رو˘سشن˘م ي˘ف ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
سسلجم سسيئر يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا «ةرا˘ط˘سسو˘سس» ةرادإا نأا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
عمجمل ماعلا ريدملا سسيئرلا عم ،سسمأا ةحيبسص تعمتجا ةرادإ’ا
ةيروهمجلا سسيئر نوبت ديجملا دبع ةياعر تحت ،«تروب ريسس»
.ةمسصاعلا داحتإا ةيسضايرلا ةكرسشلا ءارسشل

 ةلاقتشس’أ نع عجأÎلأ ررقي يريزد
تارارقل ة˘با˘ج˘ت˘سس’ا ير˘يزد لÓ˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا برد˘م رر˘ق
قيرفلا نم هتلاقتسساو هليحر ةركف اوسضفر نيذلاو قيرفلا يلوؤوسسم
يدحتلا عفر ةلسصاوم ةرورسضب ها˘يإا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م Ó˘ي˘سصف˘تو ة˘ل˘م˘ج
رظنلاب ءاقبلا ةرورسضب هوبلاط زئاكرلاو نيبعÓلا لج ناو اميسس’
لكاسشملا نم مغرلاب يدانلا هاجت هب ماق يذلا ريبكلا لمعلا ىلا
هحومط تلعجو يدانلا راسسم ىلع اريثك ترثا يتلا ةقلاعلا ةيلاملا
. ةيقيرف’ا ةسسفانملا يف ءاسصق’ا دعب ةسصاخ ارخؤوم رسسكني

صشامر ماششه

سشورمع دعاسسملا بردملا دجاوتي مل ارظتنم ناك امك
ام وهو سسما دادزولب بابسش قيرف تابيردت يف يفطل
رارقلا دعب قيرفلا عم يمسسر لكسشب هماهم ءاهنإا دكؤوي
يذلاو امود كنارف يسسنرفلا بردملا فرط نم ذختملا
ي˘ف ه˘ب˘سسح م˘ها˘سسي ه˘نو˘كل ىو˘سس ءي˘سشل ’ ه˘ت˘ي˘ح˘ن˘ت رر˘ق
ءاقبا ىلع دكا امود بردملا نا ركذي يدانلا وج ريكعت
يذلا يدجلا لمعلا ةلسصاوم لجا نم هتقفرب يتخبو وحر
. هل باقلأ’ا بلجو يدانلا ةمدخل ابسسحت هيلع قافت’ا مت

 امود حيرت رأرجو راششوب ةدوع
فيدرلأ عم بعليشس دوبيعو

تابيردت يف ةيداع ةفسصب رارجو راسشوب يئانثلا دجاوتو اذه
يف امهتكراسشم لعجي ام وهو نيريخأ’ا نيمويلا يف بابسشلا
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ناو ة˘سصا˘خ ة˘يدا˘ع سسي˘م˘خ˘˘لا اد˘˘غ ةر˘˘كسسب ة˘˘م˘˘ق
ةدوع نا ركذي ةريخأ’ا ةرق˘م ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ا˘م˘ه˘تد˘ق˘ت˘فا
ةفÓخ ةباوب نم نو˘كت˘سس ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ى˘لا را˘سشو˘ب
نيح يف جاجتحا راذنا ىقلت يذلاو دادك ةمقلا نع بئاغلا
دوبيع كراسشي نا ىلع هبسصنمل دوعيسسو ايسساسسأا رارج بعليسس
. ةلوطبلا يف مويلا فيدرلا ةليكسشت عم
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ةمشصاعلأ داحتأ

 «ةراطسسوسس»ـل إديدج اكلام «تروب Òسس» عم‹

دأدزولب بابشش

امودو ايمسسر سشورمع ماهم يهنت ةرإدإلإ
طقف يتخبو وحر ىلع ءاقبإلإ ررقي

صسابعلب داحتأ
نع عجإرتي سشيعي

قفتيو ةلاقتسسلإ
ةلسصإوملإ ىلع

ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع ،سسمأا رر˘˘˘ق
ن˘˘˘ع ع˘˘˘جار˘˘˘ت˘˘˘لا سشي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
سسأار ىل˘ع ن˘م ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا
ق˘ير˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا
دنع ’وزن ،سسابعلب داحتا

راسصنأ’او نيريسسملا ةبغر
د˘˘˘عو˘˘˘م بار˘˘˘ت˘˘˘ق’ اذ˘˘˘كو
يئاهنلا نمث رودلا ةارابم
ررقملا ،ةيروهمجلا سسأاكل

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا ما˘˘مأا اد˘˘˘غ
6591 يرفيف42 بعلمب
.سسابعلب يديسسب
ي˘˘˘˘˘˘ف سشي˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ي لا˘˘˘˘˘˘˘قو
:ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
،ةبعسص ةيعسضو يف نحن»
ءا˘ق˘ل د˘عو˘م بار˘ت˘قا ع˘˘مو
،ءا˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا ترر˘˘˘ق سسأا˘˘˘كلا

ل˘هأا˘ت˘لا ا˘ن˘فد˘ه نو˘كي˘˘سسو
ن˘˘˘˘˘م مدا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا رود˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
.«ةقباسسملا

رمي ام نأا سشيعي دكأاو اذه
ىلع ،يداع رمأا يدانلا هب

تا˘˘˘بار˘˘˘سضإ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ
ىلع ،نيب˘عÓ˘ل ةرر˘كت˘م˘لا

م˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت مد˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
.ةيلاملا مهتاقحتسسم

ب.م.يرشسيإأ



ةــــنصصرق

«إرايك» راسصعإإ نم بره زرحم
د˘˘˘ئا˘˘˘ق زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير رر˘˘˘˘ق
م˘ج˘˘نو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

نم سصلختلا يتيسس رتسسسشنام
ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘˘لا بع˘˘˘ت˘˘˘لا
ليجأات بقع ،ةسصاخلا هتقيرطب
˘˘ما˘˘ه تسساو ع˘˘م ه˘˘يدا˘˘ن ءا˘˘ق˘˘˘ل
را˘˘˘سصعا بب˘˘˘سسب ،د˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي
رسضخلا مجن ررق ثيح ،«ارايك»
،ي˘بد ي˘ف ة˘حار˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘˘سضق
ةرامإاب سسقطلا ةرارح Óغتسسم
ل˘ط˘˘ب ر˘˘سشنو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ي˘˘بد
ة˘كب˘سش ى˘ل˘ع و˘يد˘ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
مامأا هلÓخ نم رهظي ،مارغتسسنأا
.يبد ةرامإاب هتماقإا قدنف

ةيده لمجأإ
يميهارب نيسسا˘ي ل˘سصح˘ت
م˘ج˘˘نو ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
،ير˘ط˘ق˘˘لا نا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن

ةزيممو ةسصاخ ةيده ىلع
بن˘˘˘سش و˘˘˘بأا دا˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘مÓ˘عإ’ا
ترو˘ب˘سس ن˘ي˘ب» تاو˘ن˘ق˘ب
يف ةلثمت˘م˘لا ،«ة˘ير˘ط˘ق˘لا
يئادفلا بخت˘ن˘م سصي˘م˘ق
وتروب يدان مجن در امنيب
ءاد˘هإا˘ب ة˘يد˘ه˘˘لا ق˘˘با˘˘سسلا
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘مÓ˘عإ’ا
نايرلا يدان عم هسصيمق
يئانثلا دكؤو˘ي˘ل ،ير˘ط˘ق˘لا
نيبعسشلا نيب ةقÓعلا نأا
ينيطسسل˘ف˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا

.اهل ليثم ’

فدهب هتدوع نسشدي يناحرف

يراو˘˘ه ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس قا˘˘˘فو بع’ ن˘˘˘سشد
ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ى˘˘لا ه˘˘تدو˘˘ع ي˘˘نا˘˘حر˘˘ف
ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف ع˘م ة˘ي˘م˘سسر˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا
ي˘ف جر˘ب˘˘لا ي˘˘ل˘˘ها ما˘˘ما ل˘˘ج˘˘سس فد˘˘ه˘˘ب
ينعملا ةبغر دكؤوي ام وهو ءاقللا ةيادب
ه˘ل ح˘م˘˘سست ة˘˘يو˘˘ق ةدو˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ي˘˘ف
˘مدا˘ق˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ة˘مرو˘ف˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا˘ب
اهيف كردي ي˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘سسر˘لا د˘ي˘عاو˘م˘لا
بسسك ى˘ل˘ع قا˘فو˘لا ةد˘عا˘سسم ي˘ف ه˘ل˘ما
عيسض هناو ةسصاخ ةنكمملا باقلأ’ا دحا

يف كوكسش ببسسب ةلماك باهذلا ةلحرم
.بلقلا سضرم

 «ماسصل»  وبعل
بإرسضإإ يف

ةهجاوم ةليلم نيع ةيعمج وبع’ رظتني
نامسض لجا نم ربسصلا غرافب جربلا يلها
يف اهدع˘ب م˘ه˘ت˘سصم˘قا ع˘سضوو ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا

ىلع جاجتح’ا ةلسصاومل ناديملا طسسو
ةر˘جا ي˘ق˘ل˘ت ناو ة˘سصا˘خ م˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم
تاطلسسلا نا امب مهبسسح يفكي ’ ةيرهسش
ل˘خد˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

تاطحملا زواجت ىلع يدانلا ةدعاسسمو
مهحلاسص يف جئاتنلا ناو ةسصاخ ةيسضاملا

ة˘ق˘فر˘ب د˘ي˘سص ن˘ب سسي˘ئر˘˘لا لاز˘˘ي ’و اذ˘˘ه
. اسضيأا ليحرلا ىلع نارسصي ينارمعلا

فإدهلإ ئنهي فاكلإ
رسضخلل يخيراتلإ

يقيرفإ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ل˘ف˘ت˘حا
بختنملا ةروطسسأا دÓيم ديعب ،سسمأا «فاكلا»
فاد˘ه˘لا توا˘ف˘سست ظ˘ي˘ف˘ح˘لا د˘ب˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
رسشنو ،ةنسس15 غلب يذلا ،رسضخلل يخيراتلا
،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحتÓل يمسسرلا عقوملا
ىلع ينطولا بختنملا مجن همدق امل ويديف

ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘˘سص
ديعسس دÓيم ديع »:درغو ،«رتيوت» يعامتج’ا

ديع م˘تأا يذ˘لا ،توا˘ف˘سست ر˘ئاز˘ج˘لا ةرو˘ط˘سسأ’
ر˘ث˘كأ’ا ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا فاد˘˘ه˘˘لا ،15ـلا هدÓ˘˘ي˘˘م
.«ءارحسصلا يبراحمل فادهأÓل Óيجسست

فإرطأإ كانه» :رسصان نب
«انطاقسسأل ىعسست

هتمسص نع رسصان نب ةرقم مجن سسيئر جرخ
ةيميكحتلا ءاطخأ’ا نا ىلع ديكأاتلا ’واحم
ام اهرخا لعل اهنم يناعي قيرفلا ىحسضا يتلا

فده سضفر مت نيح دادزولب بابسش ماما ثدح
ةيسضقلا يف حار ثيح ينايز مجاهملل يعرسش
رسسكل ىعسست تاهجلا سضعب ناب دكاو اديعب
فدهلاو اهحلاسصم لجا نم هلتقرعو قيرفلا
سضعب ءاقبإا ع˘م م˘ج˘ن˘لا طا˘ق˘سسا ه˘ب˘سسح ى˘ق˘ب˘ي
نا هنأاسش نم يذلا حيرسصلا ماهت’ا وهو ةيدنأ’ا
ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت˘˘ل طا˘˘ب˘˘سضن’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ى˘˘لا هر˘˘ج˘˘ي
.رثكا هتاحيرسصت

qarsana@essalamonline.com
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ةديدج ةلحب عرسشلإ رإد فرغ
ظ˘˘ف˘˘ح فر˘˘غ تسست˘˘˘كا
بع˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ب سسبÓ˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لو’ا بكر˘˘˘م˘˘˘لا

ةل˘ح فا˘ي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م
تن˘يز ا˘مد˘ع˘˘ب ،ةد˘˘يد˘˘ج
ر˘˘سضخأ’ا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘ب
سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ،ر˘˘˘˘م˘˘˘˘حأ’او
ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمعب
نم د˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس يذ˘لاو
دقعلا بجومب بكرملا
ةرادإا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ،مر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
بكرملا ةرادإاو قيرفلا
،تاونسس01 ةد˘˘˘م˘˘˘ل
رايلم011 ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م
.ميتنسس

15

«ةراطسسوسس» ةمزأإ جإرفنإ وحن
ىعسست
ىلاtropres ةكرسش
ة˘˘كر˘˘سش م˘˘ه˘˘سسا ءار˘˘˘سش
كلذو ةمسصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
ة˘˘سسا˘˘˘ئر ن˘˘˘م بل˘˘˘ط˘˘˘ب
ثي˘˘ح ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو
سسما عامتجا دقعنا دقف
هذ˘˘˘ه لوؤو˘˘˘˘سسم ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
سسي˘˘˘˘˘ئرو ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘سشلا

ةرادإا سسل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ثيد˘ح˘ل˘ل ةرا˘ط˘سسو˘˘سس
ة˘ي˘˘سضق˘˘لا لو˘˘ح ر˘˘ث˘˘كا

لولحلا داجي’ نوعسسي مهلعج يذلا رم’ا ةريبك ىقبت داحت’ا يبع’ ةاناعم ناو اميسس’
.يدانلا ىلا لوسصولا يلاتلابو مهسسأ’ا ءارسشو نويدلا ديدسست لÓخ نم ةسصاخ
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ةÓسصلإ تيقإوم

إركبم لإزام يلبقتسسم نع ثيد◊إو «غيل رÈÁلإ» ¤إإ دوعسصلإ ‘ده :ةمحر نب^
قيرف يأل راحتنإ إذهو إرح رسصان نب إوكرت Îنلإ وبعل : يموغÒب^

دعتبي يقرسش
رئإز÷إ ليث“ نع

هرايتخل حمليو
«ةكيدلإ»

سشورمع ماهم يهنت ةرإدإلإ
ءاقبإلإ ررقي امودو ايمسسر

طقف يتخبو وحر ىلع

 رئأز÷أ ةيدولوم دأدزولب بابشش ةمشصاعلأ دا–إأ

اكلام «تروب Òسس» عم‹
«ةراطسسوسس»ـل إديدج

هلمع ‘ عرسشي ينفلإ مقاطلإ
ةدايق ‘ حاجنلإ ىلع رإرسصإإو

نامألإ Èل ديمعلإ

 يبابم نايلكل ةديرغت رششن ةداعإأ لÓخ نم
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 وروأأ نويلم06 تغلب ةيقوشسلأ هتميق

ملاعلإ يف نميأإ حانج ىلغأإ عسسات زرحم

ةوــــــقب در
لويدرإوغ ىلع

هــــــنأإ دكأإو
ةناكم قحتسسي

 ةــــــيسساسسأإ


