
30 صص

ةي◊ا ةÒخذلاب يكيتكت نير“ ىلع فرسشي

يتيشضق يف «ةباشصعلا» ةمكاحم ليجأات
ةلمحلل يفخلا ليومتلاو تارايشسلا بيكرت

50 صصيراجلا يرفيف62 ىلإا ةيباختنلا

8308-2111 NSSI moc.enilnomalasse.www rf.oohay@malasselanruoJ 1441 ةيناثلا ىدامج91ـل قفاوملا0202 يرفيف31صسيمخلا 6662ددعلا Gdãªø: 51Oêةعباسسلا ةنسسلا

هقلطأا يذلا ينطولا راوحلا راطإا يف
دÓبلا ةسسائر هيلوت دعب

دÓبلا جارخإاب ةليفك ةيجيتاÎسسا عسضول
اهسشيعت يتلا ةيداسصتقلا ةمزألا نم

لمعت نيذللا «رارسصلا»و «ةكن◊ا» ـب هون
ايملسس فلŸا اذه ل◊ ايسسامولبد اندÓب امهب

رود زÈي يبوروألا دا–إلا
 ةيبيللا ةمزألاةيوشست ‘ رئاز÷ا

30 صص

نهبلاطم ةيبلتل ةيسصولا ةرازولا ىلع طغسضلل ينطو بارسضإا ‘ لوخدلا نررق

فيطسس ةيلوب روبابلا لابجب نيتلبنقو ةيباهرإلا تاعامجلل نيأابخم ريمدتنيمهتملا حلاسصل ددج نيماحم صسسسأات ةيفلخ ىلع

ةيشضق يف امهتم02 لوثم
رمع نب رمع سصخت داشسف

دمحمأا يديشس ةمكحمب

صضييبتو ةيمومع لاومأا ديدبت مهت مهل تهجو
ةقحتسسم ريغ تازايتما نم ةدافتسسلاو لاومألا

50 صص

صسي˘˘˘ئر ،ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘يز با˘˘˘˘هو˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘عد
لمعلا بابرأاو نييعانسصلا ةيلاردفنوك
م˘سضت ة˘ي˘ثÓ˘ث د˘ق˘ع ىلإا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘برأا ة˘˘م˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘مو ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لا

لجأا ن˘م لا˘جآلا بر˘قأا ي˘ف ،تا˘با˘ق˘ن˘لاو
يذ˘لا يدا˘˘سصت˘˘قلا جذو˘˘م˘˘ن˘˘لا ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م
يو˘ق دا˘سصت˘قا ل˘جأا ن˘م هدا˘م˘ت˘عا ن˘ك˘م˘˘ي
دمتعت ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا ع˘سضوو ،ماد˘ت˘سسمو

تاقاطلاو ةينطولا دراوملا نيمثت ىلع
نم جورخلا ةيغب ةءافكلا تاذ ةيرسشبلا
.ةيداسصتقلا ةمزألا

ةحيرقنشش ءاوّللا
سشيتفتو لمع ةرايز ‘
تشساÔ“ ¤إا مويلا

30 صص

فينسصتو صضيوعتلاب ةبلاطملا ددجت
«ةيناسسنإلا دسض ةميرج» تاريجفتلا هذه

لشصاوت اشسنرف ..  ةنشس06 رورم مغر
اهمئارجب فارتعإلا نم برهتلا

رئازجلا ءارحشص يف ةيوونلا

تانوراب7 ـب ةحاطإلا
نم ديزأا زجحو تاردخم
ةماعنلا يف «ةلطز» ريطانق5

50 صص

لبقملا نينثإلا ةلولا عم ةموكحلل ءاقل لوأا
30 صص0202 ةياهن لبق ةبوتكملا ةفاحسصلا تايقÓخأل ينطو صسلجم ثادحتسسا

لبقتشسي نوبت سسيئرلا
يفرشش دمحم

30 صص

مشضت ةيثÓث دقع ¤إا ةوعدلا
بابرأا ةمظنمو ةموك◊ا
ابيرق تاباقنلاو لمعلا

30 صص

40 صص

تاــيفششتشسŸا نلششي تÓــباقلا
لـــبقŸا عوــبشسألا نم ةـــيادب



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا

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

APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

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

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
يمشسرلا

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ةحفسص تيظح
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ،نو˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا
يمسسر دامتعاب ،«كوب˘سسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

تتاب ثيح ،قرزأ’ا ءاسضفلا ةرادإا لبق نم
دعاسسي ام وهو ،ءاقرزلا ةراسشلاب ةموسسوم
ن˘م ا˘هر˘ي˘غ ن˘ي˘بو ا˘ه˘ن˘ي˘ب ق˘ير˘ف˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لدجلا تهنأا ةوطخ ،ةف˘يز˘م˘لا تا˘ح˘ف˘سصلا
،نوب˘ت هر˘سشن˘ي نا˘ك ا˘م ة˘ح˘سص سصو˘سصخ˘ب

تحسضفو ،ةهج نم اذه ةحفسصلا هذه ىلع
ي˘ت˘لا تا˘ح˘ف˘سصلا ي˘قا˘ب ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
.سسيئرلا ةفسص اهباحسصأا لحتنا

.. «اتشسيفلا وبلاق»
! .. «حيحشص مهجو»

سسلجملا باون نم ديدعلا سسمأا سضفتنا
فلتخ˘م˘ل ن˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
نيوسضنملا اذكو ،ةيسسايسسلا تليكسشتلا
سضع˘ب د˘سض ،رار˘حأ’ا ة˘ل˘ت˘˘ك ف˘˘ن˘˘ك تح˘˘ت
اوهجوو ،دارج زيزعلا دبع ةموكح ءارزو
اوناك مهنأا رابتعا ىلع ةعذ’ تاداقتنا مهل
تا˘ي˘سسا˘ئر م˘ي˘ظ˘ن˘ت د˘سض ق˘با˘سس تقو ي˘˘ف
اوعراسسو ،ا˘هءار˘جإا اود˘ق˘ت˘ناو ل˘ب ،21/21
بل˘قأا» أاد˘ب˘م˘ب م˘ه˘ن˘م ل˘م˘ع ل˘با˘ق˘م˘˘لا ي˘˘ف
.رازوتسسإ’ا ىلإا «اتسسيفلا

! .. اهبعشصأا ام

بع˘سصأا ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
لوسصحلا نكمي يتلا م˘لا˘ع˘لا ي˘ف تار˘ي˘سشأا˘ت˘لا

،اهب رفظلا نم اونكمت نم مه نوليلقف ،اهيلع
ا˘ه˘تاءار˘جإا˘ف ،ةردا˘ن ا˘ه˘ترو˘سص ى˘ت˘ح نأا ل˘ي˘لد˘ب
ةريثك لحارم ربع رمي اهبلاط فلمو ةدقعم
ركفت هيلعو ،اهنم ىلوأ’ا يف طقسسي ام ابلاغ
قل˘طإا ي˘ف يد˘˘ج ل˘˘كسشب مو˘˘ي˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
،ةيرئازجلا «ازيفلا» ىلع لوسصحلل تليهسست
يف ةحايسسلا طيسشن˘ت ا˘هزر˘بأا تارا˘ب˘ت˘عإا ةد˘ع˘ل
 .اندلب

نيدموب ىطخ ىلع نوبت

سسي˘ئر ءا˘ق˘لإا ،ي˘ل˘ح˘م˘لا عرا˘سشلا ن˘سسح˘ت˘سسإا
ريخأ’ا هباطخ ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
داحت’ا تاموكحو لود ءاسسؤورل33 ـلا ةمقلاب
ربعو ،ةيبرعلا ة˘غ˘ل˘لا˘ب ا˘با˘بأا سسيدأا˘ب ي˘ق˘ير˘فإ’ا
،هذه سسيئرلا ةجرخب مهزازتعإا نع نويرئازجلا

لسصاوتلا عقاوم ىلع مهتاقيلعت يف اودكأاو
قبسسأ’ا سسيئر˘لا˘ب م˘ه˘تر˘كذ ا˘ه˘نأا ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
بطاخ˘ي نا˘ك يذ˘لا ،ن˘يد˘مو˘ب يراو˘ه ل˘حار˘لا
ةغلب تايلاعفلاو تابسسانملا فلتخم يف ملاعلا
.داسضلا

qarsana@essalamonline.com
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! .. يدÓب ‘ ثدحي
ا˘˘ن˘˘يد˘˘يأا ن˘˘ي˘˘˘ب ةرو˘˘˘سصلا

د˘˘˘حأا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
يدل˘ب˘ب تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
رهاظ و˘ه ا˘م˘كو ،ة˘ب˘ي˘ب˘ح˘لا
ة˘لا˘ح ي˘˘ف ه˘˘نإا˘˘ف نا˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ل
لكيهلا اذهب قيرح بوسشن
بجي ةوطخ لوأا ،يحسصلا
يذلا سصخسشلا اهب موقي نأا
رانلا ةأافطم نم ابيرق نوكي
لا˘˘˘˘˘˘˘سصت’ا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ه هذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه
هد˘˘ن˘˘ع يذ˘˘˘لا سصخ˘˘˘سشلا˘˘˘ب
نأا ىلإاو ،«ةنداكلا» حاتفم
ن˘˘˘م م˘˘˘ك ل˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ت ل˘˘˘سصي
اذ˘ه ي˘ف كل˘ه˘ي˘سس سصخ˘˘سش
.ىفسشتسسملا نم نكرلا

اهنئابز Úهت «يÒ÷آا ريإا»
سسمأا دد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن

ن˘˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لا

ةيوجل˘ل ة˘ل˘حر ن˘ت˘م
راطم نم ةيرئازجلا
ها˘ج˘تا˘ب ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق
ةناهإ’اب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
اه˘ل او˘سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا

ةرادإا ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘م
تأاجل يتلا ،ةكرسشلا
ن˘˘م م˘˘ه˘˘لاز˘˘˘نإا ى˘˘˘لإا
نا˘ك ي˘ت˘لا ةر˘ئا˘ط˘˘لا

نأا رر˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
م˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘حر ن˘˘م˘˘سضت
ل˘جأا ن˘م ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

تح˘˘˘ت ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضو
ناك يتلا ةرئاطلا باسصأا بطع دعب كلذو ،ةيسسنرفلا زولوت ةنيدم هاجتاب نيرفاسسملا فرسصت
حلاسصم لطعتل مامتها يأا ،«يريجلآا ريإا» ريعت نأا نود ،ةيلودلا ةلحرلا هذهب موقت نأا اررقم
.ةوطخلا هذه ءارج ىلوأ’ا ةلحرلا يرفاسسم

ATGU.. ! ‘ «ةيناه»
ماعلا نيمأ’ا ،ةسشطابل ميلسس نأا ودبي

حجن دق ،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتإلل
لخاد هل نيسضفارلا هموسصخ ءاوتحا يف
مهب هتعمج تاءاقل للخ نم ،ميظنتلا اذه
ملعأا هدحو هللا ةريخأ’ا ةرتفلا يف ىدارف
ةيرسس يف ترج اهنأ’ ارظن اهيف ىرج امب
دعاوقلا اهب تدده تاجاجتحا لف ،ةمات
ةيادب تاعاطقلا فل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘ع˘لا
ةيفلخ ليحرب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا
تا˘بار˘سضإا ’و ،تم˘ت د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا يد˘˘ي˘˘سس
ATGU يف «ةيناه» رومأ’اف ،تدسسج
.نآ’ا ةياغ ىلإا

! .. «جلوكيÈلا» رمتشسيو
ن˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ح ي˘˘˘ف

يذلا «ج’وكري˘ب˘لا» ل˘سسل˘سسم
بعل يف ابعسشو ةموكح انعدبأا
˘مد˘قأا ،زا˘ي˘ت˘ما˘بو ه˘ي˘˘ف ا˘˘نراودأا

يف رهاظ امك راردأا نم لواقم
بسص ىلع ا˘ن˘تزو˘ح˘ب ةرو˘سصلا
قو˘˘ف «نوردو˘˘غ˘˘لا» وأا تفز˘˘لا
د˘ج ة˘ق˘ب˘ط˘بو ةر˘سشا˘ب˘م ل˘مر˘لا

نم يأ’ هتاعارم نود ،ةقيقر
اذه يف اهب لومعملا ريياعملا
هذ˘ه ى˘˘ت˘˘م ى˘˘لإا˘˘ف .. لا˘˘ج˘˘م˘˘لا
.! .. ىرت اي ةيلقعلا



ن˘˘ل˘˘عأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا

سسمأا ا˘˘ه˘˘ب سصخ ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
سشما˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،«مل˘˘˘˘سسلا»
،نا˘م˘لر˘˘ب˘˘لا باو˘˘ن ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م
دبع ةموكح لم˘ع ط˘ط˘خ˘م˘ل
ثادحتسسا ن˘ع ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا

تا˘ي˘قل˘خأ’ ي˘ن˘طو سسل˘˘ج˘˘م
ةياهن لبق ةبوتكملا ةفاحسصلا
هنع قث˘ب˘ن˘ي ،ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا

ةطلسس اهزربأا ،تاطلسس ةدع
ي˘ف˘ح˘سصلا ة˘قا˘ط˘ب˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
ةسصتخم ةطلسسو ،فر˘ت˘ح˘م˘لا
ىر˘خأاو ،بح˘˘سسلا ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ب

.راهسشإ’اب ةسصاخ
ف˘سشك ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف

ةلسسلسس ميظن˘ت ن˘ع ،ا˘ن˘ثد˘ح˘م
˘˘ما˘˘يأ’ا ي˘˘ف تا˘˘سشرو˘˘˘لا ن˘˘˘م
ىلإا فدهت ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

لا˘سصت’ا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ة˘ع˘جار˘م
،نييميداكأاو ءاربخ ةكراسشمب
نيلعافلا فلتخم نع لسضف
ار˘ي˘سشم ،لا˘سصتإ’ا عا˘ط˘ق ي˘ف
نو˘كت˘سس ة˘˘سشرو لوأا نأا ى˘˘لإا

لوح يراجلا يرفيف02 موي
.ةينورتكل’ا عقاوملا

هنأا ،رميحلب رامع زربأا امك
نم ددع يف رظنلا ةداعإا متيسس
تاطاسشنل ةطباسضلا نيناوقلا
رار˘غ ى˘ل˘ع ،لا˘سصتإ’ا عا˘ط˘˘ق
ي˘ف دد˘سشو ،را˘ه˘سشإ’ا نو˘˘نا˘˘ق
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سصلا اذ˘˘ه
يذ˘لا دا˘ج˘لا راو˘˘ح˘˘لا ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت
ءارب˘خ˘لاو ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا ع˘م˘ج˘ي

ة˘با˘ق˘ن اذ˘كو ن˘ي˘ي˘م˘˘يدا˘˘كأ’او
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘جو ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘خأ’ا˘˘ب ي˘˘قر˘˘ل˘˘ل لا˘˘سصتإ’ا

يتلا لكاسشملا نم هريهطتو
ن˘ح˘ن» لا˘قو ،ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘˘ي
’ ة˘ع˘ما˘ج ة˘برا˘ق˘˘م ى˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ن
نع اد˘ي˘ع˘ب فر˘ط يأا ي˘سصق˘ت
.«تاباسسح ةيفسصت

ّنأا ،رميحلب رامع زربأاو اذه

عم قسسنتسس ،ةيرازولا هترئاد
ءاسضقلل ،ةلعاف˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

يف ةطولغ˘م˘لا را˘ب˘خأ’ا ى˘ل˘ع
،يعامتجإ’ا لسصاوت˘لا ع˘قاو˘م
ةرهاظ» ددسصلا اذه يف لاقو
،ةدق˘ع˘م ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لا را˘ب˘خأ’ا

نع تزجع ملاعلا لود ىربك
رارغ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا
ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا
.«ةيكيرمأ’ا

يرفيف31 ةي˘ع˘م˘ج تدد˘ج
،راردأا ة˘ي’و˘ب نا˘˘قر˘˘ب0691
ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سصت ى˘˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘˘تو˘˘˘˘عد
اهترجأا يتلا ةيوونلا تاريجفتلا
ةقطنمب ةيرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا ا˘سسنر˘ف
ةميرج» اماع06 لبق ةيدومح
امل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،«ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا د˘سض
ى˘ل˘ع ةر˘مد˘م را˘ثآا ن˘م ه˘ت˘ف˘ل˘خ
.ةئيبلاو ناسسنإ’ا ةحسص

،ر˘م˘عأا د˘ي˘˘سس ل˘˘ما˘˘ه˘˘لا د˘˘كأا
ىل˘ع ،ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ة˘ي˘ند˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا بل˘˘ط˘˘م
فينسصت يف لثمتملا ةقطنملاب
ةيسسنرفلا ةيوونلا تاري˘ج˘ف˘ت˘لا
دسض ةميرج رئازجلا ءارحسصب
سضفر ن˘ع ا˘بر˘ع˘م ،ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا

ةلطامملاو برهتلا لاكسشأا لك
راسسم يف اسسنرف اهجهتنت يتلا
ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب فار˘˘ت˘˘ع’ا
تبكترا يتلا ةعسشبلا ةيوونلا

يف زربأاو ،ةئيبلاو ناسسنإ’ا دسض
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ـلا ىركذلا ءايحإا ةيسشع ،سسمأا

،ةيوونلا تاريجفتلا هذهل06
ن˘م˘سض ا˘ه˘جاردإا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا
ي˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘لا ج˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ءزجك ةيوبرت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ةر˘كاذ˘˘لا ن˘˘م ما˘˘ه
نأا ى˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘سشأاو ،ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ةمجانلا ةيعاعسشإ’ا تافلخملا

ةيوونلا تاري˘ج˘ف˘ت˘لا كل˘ت ن˘ع
اسسوباك لكسشت لازت ’ ناقرب
ةيموي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا قرؤو˘ي ا˘ب˘عر˘م
.ةقطنملا ناكسسل

دد˘˘سش ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
نأا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا
ةقفاو˘ت˘م تا˘سضيو˘ع˘ت˘لا نو˘كت
ةيعام˘ج˘لا ةا˘نا˘ع˘م˘لا م˘ج˘ح ع˘م

ريفوت للخ نم ةميرجلا هذهل
ةيعون ةيمومع لكايهو قفارم
سضرع˘ت ن˘م د˘ح˘لا ي˘ف م˘ها˘سست
سضار˘مأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل نا˘˘كسسلا
تا˘عا˘˘ع˘˘سشإ’ا ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا
ادكؤوم ،ناقر ةقطنمب ةيوونلا
ريهطتو ةميرجلاب فارتع’ا ّنأا

تافلخم نم ةيدوم˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م
ى˘ق˘ب˘ي ة˘يوو˘ن˘لا تا˘عا˘˘ع˘˘سشإ’ا

ةيامحب ليف˘كلا ل˘ما˘ع˘لا هد˘حو
ءاهنإاو ةقطنملل ةماع˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا

ل˘ظ يذ˘لا فو˘خ˘˘لا ل˘˘سسل˘˘سسم
ةقطنملا ناكسس ةايحب اقسصتلم
ر˘˘˘فو˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘سس’
ة˘ن˘ما˘سضلا تا˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا
.كلذ قيقحتل

ةيوونلا تاÒجفتلا
مئارج اندÓب ‘ ةيسسنرفلا

مداقتلاب طقسست ل
ديعسسوب روتكدلا زربأا هرودب

ةعماجب خ˘يرا˘ت ذا˘ت˘سسأا ،د˘م˘ح˘م
ةيوونلا تاريجفتلا نأاب ،راردأا
ةيدوم˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
تاريجفتلا نم اهريغو ناقرب
رامعتسسإ’ا اهذفن يتلا ةيوونلا
ةفلتخم قطان˘م ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا

مئارج˘لا ن˘م د˘ع˘ت ،ن˘طو˘لا ن˘م
،مدا˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب ط˘˘ق˘˘سست ’ ي˘˘ت˘˘لا

اهلمح يتلا اسسنرف نأا فاسضأاو
يوون حلسس كلتمإ’ اهيعسس
ةجردنملا نادل˘ب˘لا ه˘ب ي˘ها˘سضت

تسساد ،يوونلا يدانلا نمسض
م˘˘ي˘˘ق˘˘لاو فار˘˘عأ’ا ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
فارعأ’او قيثاوملاو ةيناسسنإ’ا
سسانلا قوقح ةيامح لفكت يتلا
نمآا طسسو نمسض ةايحلا يف
.يحاونلا فلتخم نم رقتسسمو

ةنيدم مويلا نسضتحتو اذه
،راردأا بو˘ن˘ج ى˘˘سصقأا˘˘ب نا˘˘قر
لو˘˘˘ح ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘م
ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘يوو˘ن˘لا م˘ئار˘ج˘لا»
‐0691) ر˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘˘سصب
ة˘ي˘ح˘سصلا ا˘ه˘تار˘ي˘ثأا˘تو (6691
هر˘طؤو˘ي˘سس يذ˘لاو ،«ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘˘لاو
و˘ل˘ث˘م˘مو ةذ˘˘تا˘˘سسأاو نو˘˘ث˘˘حا˘˘ب
ةيح˘سصو ة˘ي˘قو˘ق˘ح تا˘م˘ظ˘ن˘م
ط˘ي˘ل˘سست ى˘لإا فد˘ه˘ي ،ة˘ي˘ئ˘ي˘بو
ةيوونلا مئار˘ج˘لا ى˘ل˘ع ءو˘سضلا
هتفلخ امو انئارحسصب ةيسسنرفلا

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع رار˘˘˘سضأا ن˘˘˘م
فيرع˘ت˘لا لل˘خ ن˘م نا˘سسنإ’او
زار˘˘بإاو تار˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه˘˘˘ب

يف اه˘تا˘سسا˘كع˘ناو ا˘ه˘ترو˘ط˘خ
بسسح ،ت’ا˘ج˘م˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
اسضيأا يمري ا˘م˘ك ،ن˘ي˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
تاداهسش قيثوتو ليجسست ىلإا
م˘ه˘ع˘م ن˘ما˘سضت˘لاو ا˘يا˘ح˘˘سضلا

ي˘ف م˘ه˘ت˘ق˘فار˘مو م˘هر˘سسأا ع˘مو
ه˘ي˘جو˘تو م˘ه˘قو˘ق˘ح عا˘جر˘ت˘سسا

فلم ةجلاعمل نيثحابلا دوهج
ةيسسنرفلا ةيوونلا تاري˘ج˘ف˘ت˘لا
ىقتلملا اذه جلاعيو ،رئازجلاب

ق˘ل˘ع˘ت˘ت روا˘ح˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج
ة˘يوو˘ن˘˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ب
دودرو ،ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
كلت تاريثأاتو ،اههاجت لاعفأ’ا
اي˘ح˘سصو ا˘ي˘سسف˘ن تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا

قافآا بنا˘ج ى˘لإا ،ا˘ي˘جو˘لو˘كيإاو
ةيسسنرفلا ةيوونلا مئارجلا فلم
بنا˘ج˘لا لل˘خ ن˘م ر˘ئاز˘ج˘˘لا˘˘ب
ةيحسضلا ةيلا˘كسشإاو ي˘نو˘نا˘ق˘لا

،سضيو˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘لءا˘˘˘سسم˘˘˘لاو
ة˘يدا˘˘م˘˘لا رار˘˘سضأ’ا د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
.ةيونعملاو

ـه.داوج

watan@essalamonline.com
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لبقملا نينثإلا ةلولا عم ةموكحلل ءاقل لوأا
راهششإلا نوناق يف رظنلا ةداعإاب دهعتي لاشصتإلا ريزو

ح.ميلسس

،ةيروهمجلا ةلو عم ةموكحلل ءاقل لوأا نأا ،ةموكحلا مسسإاب يمسسرلا قطانلا ،لاسصتإلا ريزو ،رميحلب رامع فسشك
.ةموكحلا لمع ططخمو ،ةيروهمجلا صسيئر جمانرب ذيفنتل ممألا رسصقب نيمداقلا ءاثÓثلاو نينثإلا يموي نوكيسس

تايريدم ىوتسسم ىلع
يعامتجلا طاسشنلا

تايلولل نماسضتلاو
نع نÓعإلا دعوم اذه
فيظوت ةقباشسم جئاتن
نيشصشصختملا ةذتاشسألا
نماشضتلا عاطق يف
نماسضتلا ةرازو تفسشك
اياسضقو ةرسسألاو ينطولا
ىلع نÓعإلا نأا ،ةأارملا
ةقباسسمل ةيئاهنلا جئاتنلا
صصسصختملا ميلعتلا ةذتاسسأا

يف تيرجأا يتلا يسسيئرلاو
،يسضقنملا يفناج11 ـلا
ةيلمع نم ءاهتنلا روف متيسس
.قيقدتلاو ةبقارملا
اهل غÓب يف ،ةرازولا تحسضوأا
اهتحفسص ىلع هترسشن صسمأا
لسصاوتلا عقومب ةيمسسرلا
ّنأا ،«كوبسسياف» يعامتجلا
ةقباسسملا جئاتن نع نÓعإلا
ىلع متيسس ،ركذلا ةفلاسسلا

طاسشنلا تايريدم ىوتسسم
نماسضتلاو يعامتجلا
ءاهتنلا روف كلذو ،تايلولل
قيقدتلاو ةباقرلا ةيلمع نم
تايسشتفم اهب موقت يتلا
.تايلولل ةيمومعلا ةفيظولا

ح.نيدلا رمق
يذلا ينطولا راوحلا راطإا يف
ةسسائر هيلوت دعب هقلطأا
دÓبلا

لبقتشسي نوبت سسيئرلا
يفرشش دمحم
صسيئر صسمأا لبقتسسا
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

صسيئر ،يفرسش دمحم ،نوبت
ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا
راوحلا راطإا يف ،تاباختنÓل
دعب هقلطأا يذلا ينطولا

يذلاو ،دÓبلا ةسسائر هيلوت
تاءاقللا نم ةلسسلسس يف ءاج

ةينطو تايسصخسش ةدع عم
.ةيسسايسس بازحأا ءاسسؤورو

ـه.داوج

ديع˘سسلا ءاو˘ّل˘لا مو˘ي˘لا مو˘ق˘ي
نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘˘سش
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
سشيتفتو لمع ةرايزب ،ةباينلاب
ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ن˘يأا ،تسسار˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ب ة˘˘سسدا˘˘سسلا
نايب يف ءاج امل اقفو فرسشيسس

،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو˘˘˘ل
،هنم ةخسسن «ملسسلا» تملسست

يكيتكت نير˘م˘ت ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع
ءاقل دقع˘يو ،ة˘ي˘ح˘لا ةر˘ي˘خذ˘لا˘ب
دار˘فأاو تارا˘طإا ع˘م ا˘ي˘ه˘ي˘جو˘ت
.ةيحانلا تادحو

ـه.داوج

ر˘ي˘ف˘سس ،كروروأا نو˘˘ج ّد˘˘كأا
،رئازجلا يف يبوروأ’ا داحت’ا

ة˘يو˘سست ي˘ف ا˘ندل˘ب رود ى˘ل˘˘ع
ـب ا˘هو˘ن˘م ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ع˘سضو˘˘لا
نيذللا «رارسصإ’ا»و «ةكنحلا»
ايسسامولبد رئازجلا امهب لمعت
ةمزلل جرخم داجيإا لجا نم
،كروروأا لا˘˘ق.دل˘ب˘لا اذ˘ه ي˘ف

ع˘م سسمأا ه˘ع˘م˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل لل˘˘خ
ي˘ف مل˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو ي˘ل˘ث˘م˘˘م
ة˘كن˘ح˘لا ىر˘ن ا˘ن˘نإا» ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

امهب لمعت نيذللا رارسصإ’او
لجا نم ا˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد ر˘ئاز˘ج˘لا
ةيبي˘ل˘لا ة˘مزل˘ل جر˘خ˘م دا˘ج˘يإا

.«ديعسصتلا يدافتو
ـه.داوج

ةي◊ا ةÒخذلاب يكيتكت نير“ ىلع فرسشي

سشيتفتو لمع ةرايز ‘ ةحيرقنشش ءاوّللا
تشساÔ“ ¤إا مويلا

اندÓب امهب لمعت نيذللا «رارسصلا»و «ةكن◊ا» ـب هون
ايملسس فلŸا اذه ل◊ ايسسامولبد

رئاز÷ا رود زÈي يبوروألا دا–إلا
 ةيبيللا ةمزألا ةيوشست ‘

،ي˘نا˘يز با˘هو˘لا د˘˘ب˘˘ع ا˘˘عد
نييعانسصلا ةيلاردفنوك سسيئر
ىلإا ،نييرئازجلا لمعلا بابرأاو
ةمو˘كح˘لا م˘سضت ة˘ي˘ثل˘ث د˘ق˘ع
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘برأا ة˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘مو
لا˘جآ’ا بر˘قأا ي˘ف ،تا˘با˘ق˘ن˘لاو
جذو˘م˘ن˘لا ة˘سشقا˘˘ن˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م
ن˘˘˘كم˘˘˘ي يذ˘˘˘لا يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا
يوق داسصتقا لجأا نم هدامتعا

ةيجيتارتسسإا عسضوو ،مادتسسمو
دراوملا ني˘م˘ث˘ت ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
ةيرسشبلا تا˘قا˘ط˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نم جورخلا ةيغب ةءافكلا تاذ
.ةيداسصتق’ا ةمزأ’ا

ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘نا˘˘يز دد˘˘سشو اذ˘˘ه
جذو˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا داد˘˘˘˘عإا ةرور˘˘˘˘سض
،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا
تاءا˘ف˘كلا ى˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب
ربع رورملاب كلذو ،ةيرئازجلا

تاسسسسؤوملا ي˘ف ة˘ق˘ث˘لا ع˘سضو
ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘نا˘˘كمإا˘˘ب
ـب داري˘ت˘سس’ا ةرو˘تا˘ف سصي˘ل˘ق˘ت
ي˘ف زر˘بأا ا˘م˘ك ،ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب05
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
اسضيأا ةقثلا عسضو ةيمهأا ،سسمأا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا ي˘˘ف
لاجم يف طسشنت يتلا ةلوانملا
،ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’او ءا˘ن˘ب˘لا
تاطلسسلا ددسصلا اذه يف ايعاد
نم ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ن˘ي˘كم˘ت ى˘لإا

لا˘˘ج˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سص
نم ىحسضأا» لاقو ،اهسصسصخت
دا˘سصت˘ق’ا ر˘ير˘ح˘ت يرور˘سضلا

ي˘عا˘ن˘سصلا عا˘ط˘ق˘لا ا˘م˘˘ي˘˘سس’
.«معدلا تايلآا ةعجارمو

ةيلاردفنوك سسيئر دكأا امك
ل˘م˘ع˘لا با˘برأاو ن˘ي˘ي˘عا˘ن˘سصلا
ىلإا لسصوت˘لا نأا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ميدقت˘ب نو˘هر˘م يو˘ق دا˘سصت˘قا
معدلا ن˘م د˘يز˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
تا˘عا˘ن˘سصلاو تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
رظنلاب ةطسسوتملاو ةر˘ي˘غ˘سصلا
ةريبكلا ةفاسضملا اهتميق ىلإا

ي˘ن˘طو˘لا جا˘مد˘ن’ا را˘سسم ي˘ف
ع˘يرا˘سشم˘لا ي˘ل˘ما˘ح ة˘ق˘فار˘˘مو
بسصانمو ةورثلل ةثدح˘ت˘سسم˘لا
.لمعلا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو
،يداسصتق’ا عاطق˘ل˘ل ر˘ي˘سسم˘لا
ىلع ،ينايز باهولا دبع ددسش

ةت˘با˘ث ن˘ي˘ناو˘ق ع˘سضو ةرور˘سض
رثكأا لامعأا خانم نامسض دسصق
نوكت ،رامثتسسل˘ل ا˘با˘ط˘ق˘ت˘سسا

ةيقي˘ب˘ط˘ت سصو˘سصن˘ب ة˘قو˘فر˘م
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا ع˘ي˘ج˘سشت د˘سصق
،تاءادأ’ا نم ديزملا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

سصو˘سصن م˘ي˘عد˘ت˘ل ع˘فار ا˘م˘˘ك
ةماه˘لا عور˘ف˘لا ي˘ف ن˘ي˘ناو˘ق˘لا

نم بوبحلا عرف رارغ ىلع
دا˘سصت˘قل˘ل ع˘˘فد ءا˘˘ط˘˘عإا ل˘˘جأا
كلذ نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ىلع نيرم˘ث˘ت˘سسم˘لا ع˘ج˘سشي˘سس
فسسأات ،هتاذ قايسسلا يف.لمعلا
دو˘˘جو مد˘˘ع˘˘ل ،ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
سضع˘ب˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت سصو˘˘سصن
عورفلا نم ددع يف نيناوقلا

،ةيحلف˘لا عور˘ف˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
ايقيقح ا˘ق˘ئا˘ع ل˘كسشي ا˘م و˘هو
.نيلماعتملا مامأا

ءاسضيب ةنسس ..9102
ةطسشانلا تاسسسسؤوملا ىلع

تاعاطقلا فلتخم يف
تاسسسسؤوملا نأا ،ينايز دكأا

9102 ةنسس تدهسش ةيرئازجلا
اهرارمتسسا عم «ءاسضيب ةنسس»
،ةيئابجلا اهتاقحتسسم عفد يف
اذه ة˘ه˘جاو˘م˘ل ه˘نأا ى˘لإا را˘سشأاو
ظا˘ف˘ح˘لا ’وأا بج˘ي ل˘كسشم˘لا

ةدوجوم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع
رار˘ق ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سست ا˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘جو
لا˘ج˘م˘لا ي˘˘ف ع˘˘فد˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
ن˘م ن˘كم˘ت˘ت ى˘ت˘ح ي˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
ةكراسشملاو اهع˘سضو ن˘ي˘سسح˘ت
يوق دا˘سصت˘قا ءا˘ن˘ب ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘ف
ةيعبت نم رر˘ح˘ت˘مو ماد˘ت˘سسمو
.تاقورحملا

ـه.داوج

نم دÓبلا جارخإاب ةليفك ةيجيتاÎسسا عسضول
اهسشيعت يتلا ةيداسصتقلا ةمزألا

ةموك◊ا مشضت ةيثÓث دقع ¤إا ةوعدلا
ابيرق تاباقنلاو لمعلا بابرأا ةمظنمو

«ةيناسسنإلا دسض ةميرج» تاريجفتلا هذه فينسصتو صضيوعتلاب ةبلاطملا ددجت
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يف اهتاذ ةباقنلا تحسضوأا
اهتحف˘سص ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل رو˘سشن˘م
،«كوبسسياف˘لا» ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا
ر˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لا دد˘˘˘سصب ا˘˘˘ه˘˘˘نأا

مايأ’ا للخ ينطو بارسضإ’
تلباقلا ةفاك ةيعاد ،ةمداقلا
ةريسشم ،فوفسصلا سصر ىلإا
يمسسر نايب رادسصإا متيسس هنأا
بارسضإاب راعسشإ’ا سصوسصخب

،تل˘˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘سسل ما˘˘˘˘ع
لل˘خ تل˘با˘ق˘لا تسضف˘˘ت˘˘ناو
ةلم˘ج ة˘ع˘فار ة˘ق˘با˘سسلا ما˘يأ’ا

ةيعاد ةيعرسشلا بلاطملا نم
ةباجتسسلل ةيسصولا تاهجلا
يف رظنلا ةداعإا للخ نم ،اهل
طورسشلاو ةيرزملا عاسضوأ’ا
اهفرع˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘ئل˘م ر˘ي˘غ˘لا
يتلا ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
تا˘طو˘غ˘سضلاو ا˘ه˘ب ن˘ل˘م˘˘ع˘˘ي
تاسسرامملاو اهنهجاوي يتلا
˘مد˘ع˘ك ن˘هد˘سض ة˘ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا

لكل سضرعتلاو ةيامحلا رفوت
م˘˘˘˘غر ه˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘لا عاو˘˘˘˘˘نأا
ي˘ت˘لا ةرا˘ب˘ج˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘˘لا
ةأارم˘لا ة˘ق˘فار˘م ي˘ف ا˘ه˘ن˘لذ˘ب˘ي
مادعن’ا مغر اهنينجو لماحلا
فيكي يسساسسأا نو˘نا˘ق˘ل ما˘ت˘لا

نوكيو اهماه˘م ءادأاو ا˘ه˘ل˘م˘ع
مدع لظ يف اهل ةيامح جايسس

معد لئاسسوو زفاوح يأا دوجو
.ةيونعمو ةيدام

مقافتب ،تلباقلا تددن امك
،ف˘سسع˘ت˘لاو ةر˘ق˘ح˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ
ي˘ف ل˘طا˘م˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا
ت’ا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشن’ا ة˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘سست
يتلاو ةينهملاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
جردتلا نم نهنامرح ىلإا تدأا

ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘ه˘م˘لا را˘سسم˘لا ي˘˘ف
ي˘ف حدا˘ف˘لا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘سسأار
ة˘ل˘يآ’ا بتر˘لا ى˘ل˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا
بسصا˘ن˘م˘لا ح˘سش ع˘م ،لاوز˘ل˘˘ل
،ةيقر˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘سس ر˘˘ثأا ا˘˘˘م اذ˘˘˘هو
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

.ديلوتلا حلاسصم
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نهبلاطم ةيبلتل ةيسصولا ةرازولا ىلع طغسضلل ينطو بارسضإا ‘ لوخدلا نررق

لبقŸا عوبشسألا نم ةيادب تايفششتشسŸا نلششي تÓباقلا

ز.لامج

يف تÓباقلا ةفاك ةحسصلا لامعل ةينطولا ةيداحتلا ءاول تحت ةيوسضنملا تÓباقلل ّةينطولا ةباقنلا ،صسمأا تعد
بارسضإا لكسش ىلع ةعسساو ةيجاجتحا ةكرح يف لوخدلا لجأل فوفّسصلا ّصصرو بهأاتلا ىلإا نطولا عوبر ةفاك

.ةعوفرملا بلاطملا ديسسجت يف فيوسستلا ةسسايسس دعب ،ةمداقلا ةليلقلا ماّيألا لÓخ ينطو

ةد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘سص
يرازو رار˘˘˘ق ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘سسر˘˘˘˘لا

ةحلفلا يترازو نيب كرتسشم
دي˘سصلاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ،ير˘ح˘ب˘لا

ي˘سضق˘ي ،ي˘م˘ل˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لاو
ريوط˘ت˘ل ثح˘ب ةد˘حو ءا˘سشنإا˘ب
ىد˘˘ل ة˘˘ع˘˘سساو˘˘لا تا˘˘عارز˘˘˘لا
تاعارز˘ل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا
.ةعسساولا

مت هنا رارقلا نمسض ءاجو
9102 ربم˘فو˘ن91 خيرا˘ت˘ب
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ثح˘ب ةد˘˘حو ءا˘˘سشنإا
ىد˘˘ل ة˘˘ع˘˘سساو˘˘لا تا˘˘عارز˘˘˘لا
تاعارزـلل ي˘نـق˘ت˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا
اـهميظنت د˘يد˘ح˘تو ة˘ع˘سساو˘لا
رارق رودسص مت امك ،يلخادلا

سسف˘ن˘ب ر˘خآا كر˘˘ت˘˘سشم يرازو
ةدحو ءاسشنإاب قلعتم خيراتلا
ن˘ي˘سسح˘˘تو ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل ثح˘˘ب
ةي˘ح˘سصلا ة˘يا˘م˘ح˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت
ىدل لـيسصاح˘مـل˘ل ة˘ي˘تا˘بـنـلا
ةـياـمح˘ل ي˘نـطوـلا دـهـع˘م˘لا
اذ˘ه ي˘ف م˘ت د˘قو ،تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا

ثحبلا ةدحو فيلكت راطإ’ا
ةيمن˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا تا˘طا˘سشن˘ب
ةعسساولا تاعارزلا لاجم يف
ةداملا نيسسحتو ءاسشنإا ماهمب
ةظفاحملاو اهجاتنإاو ةيتابنلا

عجارملا ميمسصت اذكو اهيلع
نم عو˘ن ل˘ك بسسح ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
بسسانتت يتلا تاعارزلا عاونأا

.تائيبلا فلتخم عم
ثح˘ب˘لا ةد˘حو تف˘ل˘ك ا˘م˘ك

،ةعسساولا تاعارزلا ر˘يو˘ط˘ت˘ل
ةثيدحلا لئاسسولا لام˘ع˘ت˘سسا˘ب
دادـعإاو ل˘يـل˘ح˘تو ة˘˘فرـع˘˘م˘˘ل

لجأا نم ةيجيتارتسسا طئارخ
ةجتنملا طاسسوأ’ا تاجايتحا

ةئ˘ي˘ب ة˘فر˘ع˘م ن˘ي˘سسح˘ت اذ˘كو
نع ةعسساولا تاعارزلا جاتنإا

ةيعامتج’ا لي˘لا˘ح˘ت˘لا ق˘ير˘ط
ى˘ل˘ع ةول˘ع ،ة˘يدا˘˘سصت˘˘ق’او
تاراكت˘ب’او فرا˘ع˘م˘لا ل˘ق˘ن
ن˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا ط˘˘سسو ي˘˘ف
ليهأات يذ يرسشب دروم للخ
.ريبك

ز.لامج

›اعلا ميلعتلاو ةحÓفلا يترازو Úب ةكارسش راطإا ‘

ريوطتل ثحب ةدحو ءاششنإا
ةعشساولا تاعارزلا

ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ةرازو تد˘˘كأا
يف لخدتت ’ اهنأا ،مجانملاو
تا˘قل˘ع ر˘ي˘ي˘سستو د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
،نيلماع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب ة˘كار˘سشلا

فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت يأاو
ازوا˘ج˘˘ت د˘˘ع˘˘ي ا˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
اهلوخي يت˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘حل˘سصل
نأا ةدد˘˘سشم ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ل
قلعتت ةلسسار˘م يأا˘ب ا˘هدا˘ف˘يإا
تافلخلاو كيرسشلا رايتخاب
يه ءاكرسشلا نيب تاعازنلاو
اياسضق يف اهماحقإ’ ةلواحم
.اهماهم نم تسسيل

نايب يف ةرازولا تحسضوأا
ى˘˘ل˘˘˘ع سسمأا ه˘˘˘تر˘˘˘سشن ا˘˘˘ه˘˘˘ل

ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سص
د˘كؤو˘ت ا˘ه˘نأا ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘˘لا»
ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘كل
يف نيطسشانلا ،نييداسصتق’ا

عورفلاو تاعاطقلا فلتخم
روهمجلا اذ˘كو ،ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا
ديدحت يف ل˘خد˘ت˘ت ’ ا˘ه˘نأا˘ب
ةكار˘سشلا تا˘قل˘ع ر˘ي˘ي˘سستو
نأا ةزربم ،نيلما˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب
ا˘˘هدد˘˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘˘م
يف اسساسسأا لثم˘ت˘ت ،نو˘نا˘ق˘لا
ةيعانسصلا ةسسايسسلا ريطسست
،ا˘هذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لاو
ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلاو ا˘ه˘ت˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
ريوطت نمسضي امب اهقيبطت
يعانسصلا ج˘ي˘سسن˘لا ة˘يو˘ق˘تو
ىل˘ع ل˘م˘ع˘ت ا˘م˘ك ،ي˘ن˘طو˘لا
رامثتسس’ا ةي˘قر˘تو ع˘ي˘ج˘سشت
ني˘سسح˘ت لل˘خ ن˘م ج˘ت˘ن˘م˘لا

خا˘ن˘مو را˘م˘ث˘ت˘سس’ا ط˘ي˘ح˘م
ةسسفانم نمسضي امب لامعأ’ا

عيمج نيب ةعورسشمو ةلداع
ءاوسس زييمت نود نيلماعتملا

ينونا˘ق˘لا ل˘كسشلا ثي˘ح ن˘م
يذلا يداسصتق’ا عاطقلا وأا

.تاكرسشلا هذه هيف طسشنت
ح˘˘لا˘˘˘سصم تدد˘˘˘سش ا˘˘˘م˘˘˘ك

ي˘ل˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لا
لمتحم لخدت يأا نأا ،مهارب
ي˘ف ا˘ه˘ح˘˘لا˘˘سصم فر˘˘ط ن˘˘م
ءاكرسشلل ةي˘ل˘خاد˘لا نوؤو˘سشلا
ا˘ه˘تا˘ي˘حل˘سصل ازوا˘ج˘ت د˘ع˘ي
،نوناقلا ا˘ه˘ل ا˘ه˘لو˘خ˘ي ي˘ت˘لا

اهتدافإاب ىودج ’ هنأا ةريسشم
اهماحقإا اهسضرغ تلسسارمب
ن˘˘˘م تسسي˘˘˘ل ا˘˘˘يا˘˘˘˘سضق ي˘˘˘˘ف
اهتايحلسص نم ’و اهماهم
ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ
تافلخلاو كيرسشلا رايتخاب
.ءاكرسشلا نيب تاعازنلاو

تم˘ظ˘ن ر˘خآا قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سصلا ةرازو سسمأا

طيطخ˘ت ة˘سشرو ،م˘جا˘ن˘م˘لاو
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ع˘˘م ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
،يلودلا نواعت˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا
كيسشو˘لا قل˘طإل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
ةرازو نيب نواعتلا عورسشمل
ةلثمم م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م ي˘˘ف
ة˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا

نواعتلل ةيناملأ’ا ةيعمجلاو
يف ةريسشم،«ZIG» يلودلا
زو˘˘˘ح˘˘˘ت سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
،هنم ةخسسن ىلع «ملسسلا»
عور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا نأا
«veDonnI«ىمسسملا
نيسسحت ى˘لإا ا˘سسا˘سسأا فد˘ه˘ي
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘ت
،ة˘ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا

ىلع دت˘م˘ي˘سس ّه˘نأا ة˘ح˘سضو˘م
معد فدهب ،تاونسس3 رادم
داسصتق’ا ع˘يو˘ن˘تو را˘كت˘ب’ا
.ينطولا

ز.لامج

ةعباتمو ذيفنتو Òطسست ‘  اهرود ترسصح
ةيمجنŸاو ةيعانسصلا ةسسايسسلا

اهلخدت يفنت ةعانشصلا ةرازو
Úب ةكارششلا تاقÓع Òيشست ‘

Úيداشصتقلا ÚلماعتŸا

عاطق تاراطإا نيوكت
تايجولونكتلا يف ةقاطلا
يف مكحتلل ةثيدحلا
ةيديلقتلا ريغ تاقورحملا

عرششت رئازجلا
اهنوزخم مييقت يف
يرخشصلا زاغلا نم

ريزو ،باقرع دـمحم نلعأا
رئازجلا عورسش نع ،ةقاطلا

نم اهتانوزخم مييقت يف
ةيديلقتلا ريغ تاقورحملا

عم ،يرخسصلا زاغلا اهيف امب
لامعلاو تاراطإلا نيوكت
تايجولونكتلا يف مكحتلل
هذهب ةسصاخلا ةثيدحلا
. ةيروفحألا ريغ دراوملا
يف ،ريزولا حسضوأا

صسمأا ةفاحسصلل تاحيرسصت
ططخم صضرع صشماه ىلع
باون مامأا ةموكحلا لمع

،ينطولا يبعسشلا صسلجملا
رئازجلا نوزخم مييقت نأا

ريغ تاقورحملا لاجم يف
ةسسارد بلطتي ةيديلقتلا

نمسضتت ةلوطمو ةقمعم
ةقلعتملا تاءارجإلا اسضيأا

مكحتلل تاراطإلا نيوكتب
ةثيدحلا تايجولونكتلا يف
اذه يف اهب لومعملا
متيسس هنا احسضوم ،لاجملا

يلثمم عم رواسشتلا كلذ لبق
ءاربخلاو يندملا عمتجملا

ىلثملا ةيفيكلا ىلع
هذه لامعتسسل

ةثيدحلا تايجولونكتلا
ىوسصق ةيامح نمسضت يتلا
.ةئيبلاو ناسسنإÓل
لتحت رئازجلا نا ركذي
ملاعلا يف ةثلاثلا ةبترملا

يف تاطايتحلا ثيح نم
.يرخسصلا زاغلا لاجم

ز.لامج

يحايسسلا عاطقلا صشاعنإل

ةيرئاز÷ا ةÒششأاتلا ىلع لوشصحلل تÓيهشست رارقإا وحن ةموك◊ا
بيرقلا يف ةموكحلا هجتت

تليهسست رار˘قإا ى˘لإا ،ل˘جا˘ع˘لا
بارتلا لوخد ةريسشأات حنم يف
يف نيبغارلا بناجألل ينطولا

،ةحايسسلا سضرغل اندلب ةرايز
اذ˘˘ه˘˘ل م˘˘عد ءا˘˘ط˘˘عإا ل˘˘جأا ن˘˘˘م
ربتعي يذلا سساسسحلا عاطقلا

لود ديد˘ع تادا˘سصت˘قإا ةز˘ي˘كر
،يرو˘مر˘م ن˘سسح د˘كأا.ملاعلا

تا˘عا˘ن˘سصلاو ة˘حا˘ي˘سسلا ر˘˘يزو
سسمأا هل روسشنم يف ،ةيديلقتلا

ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ة˘مو˘كح˘لا نأا ،«كو˘ب˘سسيا˘˘ف˘˘لا»
ط˘ط˘˘خ˘˘م لل˘˘خ ن˘˘م فد˘˘ه˘˘ت

ططخم د˘ي˘سسج˘ت ى˘لإا ا˘ه˘ل˘م˘ع
يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘لا
م˘عد ى˘ل˘ع ا˘سسا˘سسأا د˘م˘ت˘ع˘˘ي˘˘سس
،ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسلا ت’ا˘˘˘˘كو طا˘˘˘˘˘سشن
لو˘سصح˘لا تاءار˘جإا ل˘ي˘ه˘سستو
حايسسلا ةدئافل ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع
رئازجلا ربت˘ع˘تو اذ˘ه.بناجأ’ا

يف ادّدسشت ملاعلا لود رثكأا نم

ى˘لإا بنا˘˘جأ’ا لو˘˘خد تاءار˘˘جإا
ينطاوم يفعت ثيح ،اهيسضارأا
’ ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق لود
يف ،ةلود11 اهدادعت زواجتي

سسنو˘ت ةرا˘ج˘لا ح˘˘م˘˘سست ن˘˘ي˘˘ح
لوح ادلب27 تازاوج يلماحل
،ةريسشأات نود ا˘ه˘ترا˘يز˘ب م˘لا˘ع˘لا

09 ىلإا عفتري يذلا مقرلا وهو
.برغملا ةراجلل ةبسسنلاب ادلب

aك.اسضر
ةحسصلا نم هل صساسسأا لو كربفم لوادتملا ويديفلا نأا دكؤوت كلهتسسملا ةيامح ةمظنم

ةيرئاز÷ا قوشسلا ‘ ةحشصلل ةددهŸا ةينيشصلا ةنوتلا جوتنŸ دوجو ل

انئاسسن نع ةعسشب ةروسص قوسسيو اندÓب ‘ هثادحأا رودت

ةيليئارشسإلا امنيشسلا رود ‘ «نخدأا يك ئبتخأا تلز ام» يرئاز÷ا مليفلا

ةيرئازجلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تد˘كأا
’ ه˘نأا ،كل˘ه˘ت˘سسم˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
ةنوتلا جو˘ت˘ن˘م ة˘مل˘ع˘ل دو˘جو
ي˘ف ن˘ي˘سصلا ن˘˘م درو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
يذ˘˘لا ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا قاو˘˘سسأ’ا
ةنو˘ل˘م ة˘ي˘ج˘ي˘سسن ةدا˘م يو˘ح˘ي
هداقتعاو كلهتسسملا ط˘ي˘ل˘غ˘ت˘ل
نأا ةزر˘ب˘˘م ،تا˘˘ن˘˘ي˘˘تور˘˘ب ا˘˘ه˘˘نأا
’و كربفم لوادت˘م˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا
.ةحسصلا نم هل سساسسأا

ةيا˘م˘ح ة˘م˘ظ˘ن˘م تح˘سضوأاو
ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ر˘ب˘ع ،كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
لسصاوتلا عقوم ىلع ةيمسسرلا
نأا ،كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا ،ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ةدع ى˘ل˘ع لواد˘ت˘م˘لا و˘يد˘ي˘ف˘لا

سصخ˘سش ه˘˘ي˘˘ف حر˘˘سشي ع˘˘قاو˘˘م

ةنوت دوجو ةير˘ئاز˘ج ة˘ج˘ه˘ل˘بو
ةيجيسسن ةدام اهيف نيسصلا نم
كله˘ت˘سسم˘لا ط˘ي˘ل˘غ˘ت˘ل ة˘نو˘ل˘م
’ ،تا˘ن˘ي˘تور˘ب ا˘ه˘نأا هدا˘ق˘ت˘˘عاو
ةفيسضم ،ةسصحلا نم هل سساسسأا
نأا ن˘ي˘ب˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا
سسرام خيراتبو ميد˘ق و˘يد˘ي˘ف˘لا

هر˘˘˘يو˘˘˘˘سصت م˘˘˘˘ت د˘˘˘˘قو ،9102
ثدحت˘ي ه˘ب˘حا˘سصو بر˘غ˘م˘لا˘ب
نيذلا دحأا نأا ’إا ،ةيبرغم ةجهلب
ريبك ددع بلجو هيومتلا دارأا

ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سصل با˘˘˘ج˘˘˘عإ’ا ن˘˘˘م
˘˘ما˘˘ق و ،تو˘˘˘سصلا لد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسا
ويد˘ي˘ف˘لا نأا ةزر˘ب˘م ،ه˘ع˘يزو˘ت˘ب
دو˘جو ’و ،كر˘ب˘ف˘مو طو˘ل˘غ˘م
قو˘سسلا ي˘˘ف ة˘˘مل˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل

.ةيرئازجلا
داور لواد˘ت د˘ق˘ف ةرا˘سشإل˘لو

،يعامتج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
نيسصلا نم ةنوت دوجو ويديف
ة˘نو˘ل˘م ة˘ي˘ج˘ي˘سسن ةدا˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
هداقتعاو كلهتسسملا ط˘ي˘ل˘غ˘ت˘ل
را˘ثأا ا˘˘م˘˘م ،تا˘˘ن˘˘ي˘˘تور˘˘ب ا˘˘ه˘˘نأا
نيبلاطم قاوسسأ’ا يف رافنتسسا
ذاختاو ،جو˘ت˘ن˘م˘لا اذ˘ه بح˘سسب
ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘مزل˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
قيق˘ح˘ت ح˘ت˘ف ع˘م كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
ي˘ف تا˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا د˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ري˘ط˘خ˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا اذ˘ه لا˘خدإا
.ةيرئازجلا قاوسسألل

ع.لÓب

ام» يرئازجلا مليفلا سضرعي
يذ˘لا «ن˘خدأا ي˘ك ئ˘ب˘ت˘خأا تلز
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ثاد˘˘˘حأا رود˘˘˘ت
ن˘˘ع ة˘˘ع˘˘سشب ةرو˘˘سص قو˘˘سستو
ةلخم دهاسشم نم هيف امل انئاسسن
ةعومجمل ةيبان ظافلأاو ءايحلاب
نيقتلإا تايرئازجلا ةوسسنلا نم
ةيرئازجلا هتبحاسصل ،مامح يف
ا˘م˘ن˘˘ي˘˘سسلا رود ي˘˘ف ،ة˘˘نا˘˘ح˘˘ير

عو˘ب˘سسأا لل˘خ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا
،«ط˘سسوأ’ا قر˘˘سشلا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سس»
تفسشك امل اقفو فدهي يذلا

ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ة˘ح˘ف˘سصلا ه˘˘ن˘˘ع
ىلإا ،«ةيبرعلاب ملكتت ليئارسسإا»
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأ’ا ل˘˘˘˘سضفأا را˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ظإا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا
،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا رو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ءاو˘˘˘سضأ’ا ط˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سستو

بوع˘سشو ة˘فا˘ق˘ث˘لاو ةرا˘سضح˘لا
يتلا اياسضقلاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا
ف˘˘ي˘˘سضي ‐ ق˘˘ل˘˘خو ،م˘˘ه˘˘م˘˘ه˘˘ت
ي˘فا˘ق˘ث ر˘سسج ‐ ه˘تاذ رد˘سصم˘لا
ن˘ي˘ب ة˘قل˘ع˘لا ع˘ي˘سسو˘ت فد˘ه˘˘ب
ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ةيطسسوأا قرسشلا تاعمتجملاو
.ةرواجملا

ح.نيدلا رمق



،ينيليسس ديجملا دبع عجرأا
دحأاو ،ةمسصاعلا يماحم بيقن
ةئيه يف نيسسسسأاتملا نيماحملا
يف نيمهتم˘لا ح˘لا˘سصل عا˘فد˘لا
،ركذلا يتف˘لا˘سسلا ن˘ي˘ت˘ي˘سضق˘لا
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ل˘ي˘جأا˘ت ،سسمأا ا˘ه˘˘ب
سسل˘ج˘م˘ب م˘كح˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
سسسسأا˘ت ى˘لإا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضق
ح˘˘˘لا˘˘˘سصل دد˘˘˘ج ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘˘م
.نيمهتملا

ةيناثلا ةمكاحملا هذه يتأاتو
ةباين عفر رثإا ،نيتيسضقلا يف
عافد ةئيه اذكو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
مكحلا يف افانئتسسا ،نيمهتملا
يدي˘سس ة˘م˘كح˘م ن˘ع ردا˘سصلا
ربمسسيد01 مو˘˘ي د˘˘م˘˘˘ح˘˘˘مأا
ه˘ي˘˘ف تسضق ي˘˘ت˘˘لاو ،طرا˘˘ف˘˘لا
،براوسشوب ملسسلا دبع ةنادإاب
02 ـب ،قبسسأ’ا ةعانسصلا ريزو
رادسصإا عم ،اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ة˘ن˘سس
،هد˘سض ي˘لود˘لا سضب˘ق˘لا˘˘ب ر˘˘مأا

ريزولا ،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا ة˘نادإاو
ةنسس51 ـب ،ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا لوأ’ا

لك ةرداسصم عم ،اذفان اسسبح
،ةيليمكت ةبوقعك امهتاكلتمم
،للسس كلاملا دبع ةنادإا اذكو

رخآ’ا وه ،قبسسأ’ا لوأ’ا ريزولا
ىلإا ،اذفا˘ن ا˘سسب˘ح ة˘ن˘سس21 ـ˘ب

سسيئر ،دادح يلع ةنادإا بناج
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءا˘سسؤور ىد˘ت˘ن˘˘م
.اذفان اسسبح تاونسس8 ـب اقباسس

ف˘˘سسو˘˘ي ة˘˘نادإا تم˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ر˘˘يزو ،ي˘˘ف˘˘سسو˘˘˘ي
اسسبح تاونسس01 ـب ،قبسسأ’ا
ريزولا ،ةدب بو˘ج˘ح˘مو ،اذ˘فا˘ن
عم تاقلعلاب فلكملا قبسسأ’ا
اسسبح تاونسس01 ـب ،ناملربلا
،ينوهرز ةني˘م˘ي ة˘يرو˘ن ،اذ˘فا˘ن

5 ـب ،ا˘ق˘با˘سس ة˘حا˘ي˘˘سسلا ةر˘˘يزو
ة˘نادإاو ،اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘˘ن˘˘سس
ـب ،زوزعم دمحأا لامعأ’ا لجر
ع˘م اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح تاو˘˘ن˘˘سس7
لاو˘˘˘مأ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج ةردا˘˘˘˘سصم
.ةزوجحملا

كلذك مت ،هتاذ قايسسلا يف
نا˘˘سسح لا˘˘م˘˘عأ’ا لا˘˘جر ة˘˘نادإا

اسسبح تاونسس6 ـب ،يوابرع
لاو˘˘مأ’ا ةردا˘˘سصم ع˘˘م اذ˘˘فا˘˘˘ن
ـب يريعب دمحمو ،ةزوجحملا

اذكو ،اذفان اسسبح تاونسس3

ل˘˘ج˘˘ن ،لل˘˘سس ف˘˘سسو˘˘ي ة˘˘˘نادإا
3 ـب ،ق˘˘ب˘˘سسأ’ا لوأ’ا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
.اذفان اسسبح تاونسس

ةبوقعلا ىسصقأا تطلسس اميف
نم رافلا ةعانسصلا ريزو ىلع
˘˘˘مل˘˘˘سسلا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،ة˘˘˘˘لاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
8و ،ا˘ما˘ع02 ـب براو˘˘سشو˘˘˘ب
يلع لا˘م˘عأ’ا ل˘جر˘ل تاو˘ن˘سس
ةلمحلا ليومت ةيسضق يف دادح
سسيئرلاب ةسصاخ˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
.ةقيلفتوب ريزعلا دبع قباسسلا

watan@essalamonline.com
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ةرربم ريغ تازايتما حنمو ةيمومع لاومأا ديدبتو ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإا مهت مهل تهجو

ةملاق يف ةحشصلا ةيريدمب تاراطإل ةذفان اشسبح تاونشس7و3
ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تسسم˘˘ت˘˘لا

يف ،ةم˘لا˘ق˘ب ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘ب
لوأا ءا˘سسم ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘˘عا˘˘سس
اسسبح تاونسس7 ةبوقع ،سسمأا
ر˘يد˘م˘لا (م.ب) ن˘م ل˘˘كل اذ˘˘فا˘˘ن
نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا
ةيفلخ ىلع ،نجسسلاب دوجوملا
،ةفيظولا للغتسسا ةءاسسإا يتمهت
حنمو ،ةيمو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘تو
لاجم يف ةرربم ريغ تازايتما
(ك.م)و ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا

ريسسم ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘م نو˘م˘م
«درا˘˘˘بو˘˘˘سس لرا˘˘˘˘سس» ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘سش
تازيهجتلا عيب ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لا
يف رخآ’ا وه دجوي يذلا ،ةيبطلا
هتعباتم ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ،ن˘ج˘سسلا
ة˘سسسسؤو˘م ع˘˘م ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص مار˘˘بإا˘˘ب

ةئيهلا ناوعأا ر˘ي˘ثأا˘تو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع
يف هحلاسصل ليدعتلا لجأا نم
.دراوملا ةيعون

ماعلا قحلا لثمم سسمتلا امك
تاونسس30 ،اهتاذ ة˘م˘كح˘م˘ل˘ل

،نيمهت˘م˘لا ي˘قا˘ب˘ل اذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح
ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘ب تارا˘طإا م˘˘هو
ةءا˘˘سسإا م˘˘ه˘˘˘ت ن˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب
ةكراسشملاو ،ةفيظولا للغتسسا
نمو ،ةيمومع لاومأا ديدبت يف
قو˘ط˘ن˘م رد˘سصي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
42 ـلا ي˘ف ،م˘ه˘ق˘ح ي˘ف م˘˘كح˘˘لا
ةي˘سضق˘لا ي˘ف ،يرا˘ج˘لا ير˘ف˘ي˘ف
ةي’وب ماعلا يأارلا تلغسش يتلا
ةحسصلا ريدم عاديإا ذنم ةملاق
عيزوتل ةكرسش بحاسص دروملاو
ي˘ف سسب˘ح˘لا ،ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا
ةيليو˘ج ر˘ه˘سشل لوأ’ا عو˘ب˘سسأ’ا

. ةيسضاملا ةنسسلا نم
ةيسضقلا هذه عئاقو دوعتو اذه

ة˘˘˘سسل˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘ف راد ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسح
˘ما˘ع ط˘سساوأا ى˘لإا ،ة˘م˘كا˘ح˘˘م˘˘لا

حلاسصم ىلإا تدرو نيح ،7102
اهدافم تامولعم ةملاقب نمأ’ا

لل˘غ˘ت˘سسا ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘ب˘˘سش دو˘˘جو
ريغ تازايت˘ما ح˘ن˘مو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

تا˘ق˘ف˘سصلا لا˘ج˘م ي˘˘ف ةرر˘˘ب˘˘م
ر˘ت˘فد ة˘ف˘لا˘خ˘مو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ح˘˘سصلا ر˘˘يد˘˘م ن˘˘م طور˘˘سشلا
،ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ق ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ق˘ف˘˘سص سصو˘˘سصخ˘˘ب
حانج تازيهجتب ةسصاخ ةسصحب
تاسسسسؤوملا ةدئا˘ف˘ل تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ثي˘ح ،ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا
دوجو ةينمأ’ا تاقيقحتلا تتبثأا
اءد˘ب ،تازوا˘ج˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
سضورع˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت ة˘ن˘ج˘ل قر˘خ˘ب
سضرع لوبقو ،طورسشلا رتفدل
ةكر˘سش ر˘ّي˘سسم م˘ه˘ت˘م˘لا دّرو˘م˘لا
˘مد˘ع م˘˘غر ،«درا˘˘بو˘˘سس لرا˘˘سس»
،طور˘سشلا ر˘ت˘فد ع˘م ه˘ت˘ق˘با˘ط˘˘م
عامجإاب ةقفسصلا هحنم مت ثيح
.ةنجللا ءاسضعأا نم

لك ةحسصلا ريدم ركنأا دقو
د˘كأاو ،ه˘ي˘لإا ة˘ه˘جو˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ة˘ف˘لا˘سس ة˘ق˘ف˘˘سصلا سصو˘˘سصخ˘˘ب
6.7 ـب اهتميق ترّدق يتلا ركذلا

تسسر امدعب هنأا ،ميتنسس رايلم
م˘ت ،دّرو˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘سصقا˘˘ن˘˘م˘˘لا
تاسسسسؤوملا ىلع داتعلا عيزوت
هلوسصح دعبو ،ةينعملا ةيحسصلا

نم مل˘ت˘سس’ا ت’و˘سصو ى˘ل˘ع
ريسشأاتلا مت ،ةينعملا تاسسسسؤوملا

دنع هنأاو7102 /20/01 خيراتب
،خيراتلا ىلإا هبت˘ن˘ي م˘ل ع˘ي˘قو˘ت˘لا

،سصئاقن دوجوب رقأا دروملا نأاو
لجأا للخ اهب لفكتلاب دهعتو
اعامتجا د˘ق˘ع ه˘نأا زر˘بأاو ،دد˘ح˘م
ثيح ،نيينع˘م˘لا ن˘ير˘يد˘م˘لا ع˘م
رتفدل قباطم ريغ داتعلا نأا نيبت
ا˘ه˘ت˘قو د˘ه˘ع˘ت يذ˘˘لا ،طور˘˘سشلا

نأا˘ب ،ة˘نو˘م˘م˘لا ة˘كر˘سشلا ر˘ي˘˘سسم
هنأا ريغ ،قباطم داتعب هلدبتسسي
ريدم حرسص املثم كلذب مقي مل
دّروملا ىفن ،هتهج نم.ةحسصلا
احرسصم ،هيلإا ةبو˘سسن˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا
يف كراسش لعف هنأا ةمكحملل
اينقت افل˘م مد˘ق ثي˘ح ،ة˘ق˘ف˘سصلا

نكي مل ه˘نأاو ،رو˘سصلا˘ب ا˘م˘عد˘م
،ينقتلا فلملا همسضي امب ملعي

فر˘ط ن˘˘م ه˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت م˘˘ت ه˘˘نأ’
هعدوأا نم وه سسيل هنأاو ناوعأ’ا

،ةحسصلا ةيريدم ىوتسسم ىلع
عم هعامتجا للخ هنأاب فرتعاو
ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’او ة˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
را˘سضحإا˘ب د˘عو ،ن˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘سصخأ’ا
اموي54 للخ تازيهجتلا يقاب
نيمهتملا يقاب ركنأا مهتهج نم
ىل˘ع م˘ه˘عا˘م˘سس ر˘م˘ت˘سسا ن˘يذ˘لا
ة˘سسل˘ج ي˘ف ل˘ما˘ك مو˘ي داد˘˘ت˘˘ما
مل˘ت˘سسا ،ة˘ل˘يو˘ط˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا
مل مهنأاب نيدكؤوم ،تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
كلت ديرو˘ت˘ب نو˘م˘ل˘ع˘ي او˘نو˘كي
او˘˘ما˘˘ق م˘˘ه˘˘نأاو ،تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
م˘لو بل˘ع ل˘خاد ا˘˘ه˘˘مل˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ةيلمع متت ملو اهتنياعمب اوموقي

.اهدرج
يوافرسش ماسصع

صضييبتو ةيمومع لاومأا ديدبت مهت مهل تهجو
ةقحتسسم ريغ تازايتما نم ةدافتسسلاو لاومألا

سصخت داشسف ةيشضق يف امهتم02 لوثم
دمحمأا يديشس ةمكحمب رمع نب رمع

يف امه˘ت˘م02 سسمأا ل˘˘ث˘˘˘م
ل˘˘جر سصخ˘˘˘ت دا˘˘˘سسف ة˘˘˘ي˘˘˘سضق
ةمكحمب ،رمع نب رمع لامعأ’ا
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب د˘م˘ح˘˘مأا يد˘˘ي˘˘سس
،ر˘م˘ع ن˘˘ب˘˘ل ةو˘˘خإا3 م˘˘هزر˘˘بأا

تهجو ،نييمو˘م˘ع ن˘ي˘ف˘ظو˘مو
،ةيمومع لاومأا ديدبت مهت مهل
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م
سضي˘ي˘ب˘تو فر˘سصلا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
نم ةدافتسس’ا كلذكو ،لاومأ’ا
.ةقحتسسم ريغ تازايتمإا

امهتم02 ـلا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘˘لإا و
يسضاق مامأا سسمأا اولثم نيذلا
ةفرغلاب ثلاثلا قباطلاب قيقحتلا
كانه ،ةمكحملا تاذل ةسسماخلا

يف نيمهتم نيقباسس ءارزو3
رمأ’ا قل˘ع˘ت˘يو ،ا˘ه˘تاذ ة˘ي˘سضق˘لا
،نيقبسسأ’ا ني˘لوأ’ا ن˘ير˘يزو˘لا˘ب

د˘م˘حأاو ،لل˘˘سس كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
،ىسسيعلب ديسشر اذكو ،ىيحيو
رذع˘ت ،ق˘ب˘سسأ’ا ة˘حل˘ف˘لا ر˘يزو
،دمحمأا يديسس ةمكحمل مهبلج
تقولا سسفن يف اولثم مهنوك
ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا ة˘فر˘غ˘لا سسي˘ئر ما˘˘مأا
رئازجلا ءاسضق سسلجمب ىلوأ’ا
بيكرت يتيسضق يف ،ةمسصاعلا
يفخ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لاو ،تارا˘ي˘سسلا
ةسصاخلا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل
سسي˘ئر˘ل˘ل ة˘سسما˘خ˘لا ةد˘ه˘˘ع˘˘لا˘˘ب
.ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباسسلا

ر.رجاه

ثح˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةي’و نمأ’ ةعباتلا يرحتلاو
اهتمهادم دعب ،تنسشومت نيع
ةلمعلا ريوزتل ةيرسس ةسشرول
زجح نم ،ةيبنجأ’او ةينطولا

،ميتنسس نويلم007و رايلم2
28 اذكو ،جد0002 ةئف نم
001 ةئف نم وروأا005و فلأا
غ˘لا˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب ،وروأا

،ريوزتلل ةأايهم ةربتعم ىرخأا
تاد˘ع˘م عا˘جر˘ت˘˘سسا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
نيطروتم3 فيقوتو ريوزتلا

قو˘˘˘˘˘سسلا قار˘˘˘˘˘غإا او˘˘˘˘˘لوا˘˘˘˘˘ح
سسمأا اومدق ،ةروزملا لاومأ’اب
،تامولعم نم رفوت امل اقفو
ىدل ةيروهم˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا

.رجحوب مامح ةمكحم
صش.لامك

ة˘كر˘ت˘˘سشم ةزر˘˘ف˘˘م تف˘˘قوأا
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل
ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
يف ءارفسصلا نيعب ،كرامجلا

راجت7 ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و
ريطانق5 تزجحو ،تاردخم
فيكلا نم تامارغوليك8و
،تابكرم نع لسضف ،جلاعملا
سسار˘˘ح ط˘˘˘ب˘˘˘سض ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
نم امارغول˘ي˘ك27 دود˘ح˘لا
.ناسسملتب ةداملا سسفن

تح˘سضوأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘˘ل˘˘˘سست سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘سسن «مل˘˘˘سسلا»
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘ف˘˘م
،سسمأا لوأا تنكم˘ت ،ي˘ب˘ع˘سشلا
ط˘ي˘سشم˘تو ثح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثإا
ة˘ي’و ي˘ف رو˘˘با˘˘ب˘˘لا لا˘˘ب˘˘ج˘˘ب
ريمدتو ف˘سشك ن˘م ،ف˘ي˘ط˘سس
،ةيباهرإ’ا تاعامجلل نيأابخم
،عنسصلا يتيديلقت ن˘ي˘ت˘ل˘ب˘ن˘قو

ة˘عا˘ن˘˘سص ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت داو˘˘مو
.تارجفتملا

ةزر˘˘˘ف˘˘˘م تط˘˘˘ب˘˘˘سضو اذ˘˘˘˘ه
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘ل˘˘ل
ادلوم21 ،تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘˘ب

،طغسض قراطم6 ،ايئابرهك
،نداعملا نع فسشك يزاهجو
ىر˘خأا ةزر˘ف˘م تط˘ب˘سض ا˘م˘ي˘ف
ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ةبكرم ،سسانمأا نإا˘ب كرا˘م˘ج˘لا

0891ـب ةلمحم عفدلا ةيعابر
فتاه002و ةبقار˘م ار˘ي˘ما˘ك
.لومحم

ط˘ب˘˘حأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ر˘سصا˘ن˘˘عو ل˘˘حاو˘˘سسلا سسر˘˘ح
ت’وا˘ح˘م ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا

92ـل ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ةر˘˘ج˘˘ه
ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك ا˘˘سصخ˘˘سش
لكب عنسصلا ةيديلقت براوق
.ةلاقلاو نارهو نم

ط.ةراسص

لابجب نيتلبنقو ةيباهرإلا تاعامجلل نيأابخم ريمدت
فيطسس ةيلوب روبابلا

زجحو تاردخم تانوراب7 ـب ةحاطإلا
ةماعنلا يف «ةلطز» ريطانق5 نم ديزأا

ةروزم لاومأاب قوسسلا قارغإا اولواح صصاخسشأا3 فيقوت

تنششومت نيعب ةروزم ميتنشس نويلم007و نيرايلم زجح

ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا سسمأا تنادأا
،ةدكيكسس ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا

(رامع.م) ىعدي يراقع يقرم
،ةذفان نيما˘ع ةد˘م˘ل سسب˘ح˘لا˘ب

لايتح’او بسصنلا ةمهت نع
نم ميتنسس رايلم41 بلسسو
ناك مهتملا يقرملا.نيبتتكم
،تاونسس7 ذنم رارف ةلاح يف
عورسشم ةسشرو رداغ نأا دعب

يو˘قر˘ت ن˘كسس002 زا˘ج˘˘نإا
ةمسصاعب نويسسم يحب ،معدم
لاومأا هعمو ،ةدكيكسس ةي’و
اهدع˘ب او˘ما˘ق ،بت˘ت˘كم002
هد˘سض ة˘ي˘ئا˘سضق ىو˘عد ع˘فر˘˘ب
بسصن˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘نو˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ي
ى˘ل˘ع و˘˘ط˘˘سسلاو لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او
.ةيسصخسشلا مهتامهاسسم

لسصيف قارح

تاونسس7 ذنم رارف ةلاح يف ناك مهتملا

لاتحا يراقع يقرمل اذفان اشسبح نيماع
ةدكيكشسب رايلم41 مهبلشسو هنئابز ىلع

نيمهتملا حلاسصل ددج نيماحم صسسسأات ةيفلخ ىلع

تارايشسلا بيكرت يتيشضق يف «ةباشصعلا» ةمكاحم ليجأات
يراجلا يرفيف62 ىلإا ةيباختنلا ةلمحلل يفخلا ليومتلاو

ط.ةراسص

يف فانئتسسلا ةمكاحم ةسسلج ليجأات ،ةمسصاعلا رئازجلا ءاسضق صسلجمب ىلوألا ةيئازجلا ةفرغلا صسيئر صسمأا ررق
.يراجلا يرفيف62 ـلا ىلإا ،9102 ليرفأل ةيباختنلا ةلمحللو بازحأÓل يفخلا ليومتلاو تارايسسلا بيكرت يتيسضق

يف رظنت ماهتلا ةفرغ
يسشكارم نع جارفإلا بلط

فنأاتشست ةباينلا
يف ةءاربلا مكح
يبرعلب ريمشس قح

ةيروهمجلا ليكو فنأاتسسإا
دارم رئب ةمكحم ىدل

مكح ،ةمسصاعلا يف صسيار
قح يف رداسصلا ةءاربلا
ريمسس ،يسسايسسلا  طسشانلا

.يبرعلب
ينغلا دبع يماحملا نلعأا

ةيسضق يف صسسسأاتملا ،يداب
ربع روسشنم يف ،يبرعلب

ىلع هتحفسص
ةباينلا نأا ،«كوبسسيافلا»
قح يف مكحلا تفنأاتسسا

يف ردسص يذلا ،هلكرم
3 موي ةءاربلاب مكح هقح
مهت نم يراجلا يرفيف
ةدحولاب صساسسملا
.ةينطولا

رميسس ّنأا ركذلاب ريدج
يف رهسشأا5 ىسضق ،يبرعلب
.تقؤوملا صسبحلا

لسصفت مل ،ىرخأا ةهج نم
هذه ةباتك ةياغ ىلإا
ماهتلا ةفرغ ،رطسسألا

،ةمسصاعلا ءاسضق صسلجمب
نع جارفإلا بلط يف
ةانق لسسارمو يفحسصلا
،يسشكارم نايفسس نيدايملا
صسبحلا يف دجاوتملا
ربمتبسس72 ذنم تقؤوملا
لاخدإا ةمهتب ،يسضاملا

رسشابملا ثبلا تادعم
نودو صصيخرت نودب

.ةكرمج
ب.نيرسسن
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نع ةيكيرم’ا نرقلا ةطخ تفسشك دقل
يتلا تارماؤوملا ةعيبطو عارسصلا مجح
ةمأ’او ينيطسسلفلا بعسشلا دسض كاحت
م˘ي˘ق˘لا فاد˘ه˘ت˘سسا ل˘جا ن˘م ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

تا˘ي˘لا ع˘سضوو ة˘خ˘سسار˘لا ئدا˘ب˘˘م˘˘لاو
لل˘˘ت˘˘ح’ا جا˘˘ت˘˘نا د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ن˘˘م’ا با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا
ةيبرعلا حلا˘سصم˘لاو ي˘بر˘ع˘لا ي˘مو˘ق˘لا
،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا تا˘قل˘ع˘لاو ة˘كر˘ت˘سشم˘لا

مل تارماؤو˘م˘لا نا˘ف سسي˘يا˘ق˘م˘لا ل˘كبو
مت ام لب بسسحف نيطسسلف فدهتسست

نا كسش نودب تبثي ن’ا ىتحل هفسشك
امو ةيبرعلا لودلا لك وه فدهتسسملا
عم لسصاوتلا نم ةلاح قلخ وه رودي
ةلود ني˘ب ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا
زازتب’ا سضرفو لودلا كلتو للتح’ا
عيبط˘ت˘لا ل˘با˘ق˘م ي˘لا˘م˘لاو ي˘سسا˘ي˘سسلا

يلودلا يكيرم’ا ذوف˘ن˘لا لل˘غ˘ت˘سساو
ة˘سضور˘ف˘˘م˘˘لا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ع˘˘فر ي˘˘ف

كلتل ةيسسايسسلا تاديدهتلا ةسسراممو
للتح’ا ةلودب فارتع’ا لباقم لودلا

عقاو سضر˘فو ا˘ه˘ع˘م تا˘قل˘ع ة˘ما˘قإاو
للتح’ا ةلود نما ىلع ظافحلل ديدج
ةيوهلاو دومسصلا برسضو ا˘ه˘ت˘يا˘م˘حو
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةكرتسشملا ميقلاو ةيبرعلا تاقلعلاو
ر˘ب˘ع ه˘ن˘ع ف˘سشكلا م˘ت ا˘م ءو˘˘سض ي˘˘ف
.ةيكيرم’ا نرقلا ةرماؤوم
بيرغ عقاوو ةلهذم قئاقح ماما اننا

سضوهنلا مزلتسست ة˘سسر˘سش تار˘ماؤو˘مو
ى˘لا ى˘عد˘˘ت˘˘سستو ل˘˘ما˘˘سشلا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ة˘ئرا˘ط ة˘ي˘بر˘ع ة˘˘م˘˘ق د˘˘ق˘˘ع ةرور˘˘سض
هذه سسرادتو رطاخملا هذه ةسشقانمل
تلا ام ءوسض يف ةديدجلا تايطعملا
ةيامح ةرورسضو ةمئاقلا عاسضو’ا هيلا
ىلع ظافحلاو يموقلا يبرعلا نم’ا
ةهبجلا نيسصحتو يعمتجملا جيسسنلا
فقو˘م˘لا ة˘يا˘م˘حو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘مو˘ق˘لا

ةجحب يكيرم’ا قارتخ’ا نم يبرعلا
نوناقلا للغتسساو زازتب’او ةيامحلا
نم يليئارسس’ا للتح’ا معدل يلودلا
. ةيكيرم’ا ةراد’ا لبق
زاز˘˘ت˘˘ب’ا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس رار˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا نا
رما ملاعلل م˘هو˘لا ع˘ي˘بو ة˘ي˘كير˘م’ا

هذ˘ه˘ل يد˘سصت˘˘لا د˘˘ب ’و سضو˘˘فر˘˘م
اهل دح عسضوو ةريطخلا تاسسايسسلا

وه تاسسايسسلا هذه نع ليدبلا ناو
ىلع لمعلاو يلودلا نوناقلا قيبطت

ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح
ني˘ط˘سسل˘ف ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا قو˘ق˘ح˘لاو
يتلا لتقلا مئارجو باهر’ا ةنادإاو
يليئارسس’ا للتح’ا ةلود اهسسرامت
رتسستلاو ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘فو˘ت ن˘م ’د˘ب

بع˘سشل ا˘ه˘ع˘م˘قو ا˘ه˘م˘˘ئار˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
هتيرح لينل ىعسسيو هقوقحب بلاطي
ةيكيرم’ا زازتب’ا ة˘سسا˘ي˘سس ف˘قوو
ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ ل˘كسشت تتا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا

. يلودلا عمتجملاو ملسسلا
ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ة˘ط˘خ˘˘لا ّنإا
نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص م˘سسا˘˘ب ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا
تاكاهتن’ا نم ديدعلا ىلع يوتحت
اهيف امب يلودلا نوناقلل ةخراسصلا
يناسسنإ’ا يلودلا نوناقلل تاكاهتنا

يئانجلا نوناقلاو ناسسنإ’ا قوقحو
يلودلا يفر˘ع˘لا نو˘نا˘ق˘لاو ي˘لود˘لا
ةدحتملا ممأ’ا تارارق ىلإا ةفاسضإا
ةينيطسسلفلا ةيسضقلاب ةلسصلا تاذ
نم فدهت ةطخلا هذه نأاب حسضتيو
يلودلا نوناقلا ماكحأا ةفلاخم للخ
ر˘ي˘مد˘ت ى˘لإا ة˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلاو
ةموظنمو ةدحتملا م˘مأ’ا ة˘مو˘ظ˘ن˘م
نوناقلا مارتحا ىلع ةمئاقلا لودلا
نوناقلا تافلاخم عيرسشتو يلودلا

نع ةرداسصلا تارار˘ق˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘مو
. ةدحتملا ممأ’ا ءاسضعأا
ى˘ل˘ع بر˘ح˘لا ن˘ل˘ع˘˘ت بمار˘˘ت ةرادا نا

برحلا نلعتو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا
زاحنتو ،ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ى˘ل˘ع
ا˘ه˘˘ه˘˘جو ن˘˘ع ف˘˘سشكت˘˘ف لل˘˘ت˘˘حل˘˘ل
ملسسلل ًةيعار تسسيل يهف يقيقحلا

ملسس ىعرت نأاب ةلهؤوم تسسيل يهو
ى˘ل˘ع ن˘هار د˘ق˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘˘هار ن˘˘مو
ل˘ح˘˘لاو مل˘˘سسلا ق˘˘ير˘˘ط ناو ،م˘˘هو˘˘لا
فورعم ةينيطسسلفلا ةيسضق˘ل˘ل لدا˘ع˘لا

ى˘لا د˘ن˘ت˘سسمو ا˘ي˘لود ه˘ي˘ل˘˘ع ق˘˘ف˘˘ت˘˘مو
ةلسصلا تاذ ةيلودلا ةيعرسشلا تارارق
تايعجرملا كلت لادبتسسا نكمي ’و
يتلا بمارت ةرادا ةيعجرمب تارارقلاو
نينطو˘ت˘سسم˘لا ة˘مو˘كح ع˘م تف˘لا˘ح˘ت
نوناقلا كهتنت اهتطخ نإاو ةيللتح’ا
ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشلا در˘ج˘تو ي˘لود˘لا

لسصاوت ىهو ةيخ˘يرا˘ت˘لا ه˘قو˘ق˘ح ن˘م
حن˘م د˘ي˘ع˘تو موؤو˘سشم˘لا رو˘ف˘ل˘ب د˘عو˘ل
لل˘ت˘حل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا سضر’ا
.يليئارسس’ا

نوناقلا كاهتناو يكيرمألا زازتبلاو نرقلا ةقفشص
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر / نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس / ةودقلا يرسس : ملقب

يه ةينيطسسلفلا رير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م نا
بعسشلل د˘ي˘حو˘لاو ي˘عر˘سشلا ل˘ث˘م˘م˘لا
هدجاوت نكاما عيمج يف ينيطسسلفلا

يهو عماجلا ينيطسسلفلا تيبلا يهو
تسسيلو ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ة˘با˘ث˘م˘ب

هيلا تلا ام ءوسض يفو ةلودلاب ابزح
نرقلا ةرماؤوم ةقفسص نلعإاو روم’ا
ةداعا متي نا مهملا نم تاب ةيكيرم’ا
ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ي˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا
ءانب ةداعإاو اهتاسسسسؤومو ةينيطسسلفلا
ةهجاوم تابلطتم عم قفاوتتل اهرطا

ناو ة˘ي˘كير˘م’ا ة˘ي˘ف˘سصت˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم
ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘م˘ح˘ت˘ت
ءانبو ةيمهولا عيراسشملا كلت ةهجاوم
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘ق˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
نم يلودلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ع˘م ل˘سصاو˘ت˘لا

ةر˘˘ئاد˘˘لا رود ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ةدا˘˘˘عا لل˘˘˘خ
د˘حو˘م˘لا مل˘عإ’ا ةر˘ئادو ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ليكسشت ىلع لمعلاو ةمظنملل عباتلا
ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م ن˘˘م ي˘˘لود ق˘˘ير˘˘ف ر˘˘ب˘˘كا

ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘مل˘˘˘عإاو ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘بدو

نع عافد˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘لود ن˘ي˘سصسصخ˘ت˘مو
اقفو ةعورسشملا ةينيطسسلفلا قوقحلا
م˘م’ا تارار˘قو ة˘ي˘لود˘لا ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
. ةدحتملا
ينيطسسلفلا فدهلاو فقوملا ةدحو نا

جورخلاو نرقلا ةقفسص ةهجاومل مهم
د˘سشحو د˘حو˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ف˘قو˘˘م˘˘ب
ةينيطسسلفلا ةيسضقلل ع˘سساو˘لا د˘ي˘يأا˘ت˘لا

ةقفسصل اسضفر ملاعلا لود فلتخم نم
ةيلودلا مسصاوعلاو لفاحملا يف نرقلا
معدلا ديسسجت يلا ىعسسلاو ىربكلا
مدعو ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل ي˘ل˘م˘ع˘لا
بط˘خ˘لاو تا˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ف˘˘ت˘˘ك’ا

ةمجرت ةرورسضو ةتماسصلا فقاوملاو
خسسرت ةيلمع لاعفا يلا فقاوملا هذه
لوحتو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا م˘لا˘ع˘م
فارتع’ا ديسسجت يلا يملاعلا معدلا
اننأاو ،ةلقتسسملا ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا˘ب
ةرورسض يلا ةجاحب ةلحرملا هذه يف
تباو˘ث˘لا˘ب كسسم˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا
ىل˘ع طا˘ق˘ن˘لا ع˘سضوو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ة˘ي˘ف˘سصت ط˘ط˘خ˘م ف˘سشكو بور˘ح˘لا
لا˘ج˘م ل˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
ةيخ˘يرا˘ت˘لا قو˘ق˘ح˘لا ي˘ف ة˘موا˘سسم˘ل˘ل
فر˘ت˘ع˘ي ن˘مو ،سسد˘ق˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘يد˘لاو
لل˘ت˘ح’ا ة˘لود˘ل ة˘م˘سصا˘ع سسد˘ق˘˘لا˘˘ب
بع˘˘سشل˘˘˘ل ي˘˘˘لز’ا ق˘˘˘ح˘˘˘لا ردا˘˘˘سصيو
ه˘ت˘لود ة˘م˘سصا˘ع ي˘ف ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

نيملسسملا نم نييلملا قح رداسصيو
م˘ه˘تا˘سسد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسم˘˘لاو
ماظن سسركيو ،ةيحيسسملاو ةيملسس’ا
للتح’ا معديو يرسصن˘ع˘لا ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا

نع ثيدحلا هل قحي ’ ناطيتسس’او
. ملسسلا
مسسحلا بلطت˘ت ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا نا

نم تايناكمإ’او دوهجلا لك دسشحو
ءانبلاو ريرحتلا ةكرعمو سسدقلا لجا

ة˘˘ما˘˘قإاو لل˘˘ت˘˘ح’ا ن˘˘ع كا˘˘كف˘˘˘ن’او
ةيمهأاو ةينيطسسلفلا ةلودلا تاسسسسؤوم
ءاهنإاو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةد˘حو˘لا ق˘ي˘م˘ع˘ت
ةمواقم˘لا لا˘كسشا ر˘يو˘ط˘تو ما˘سسق˘ن’ا
ةق˘ف˘سص لا˘سشفا ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا

انبعسش دسض تارماؤوملا فلتخمو نرقلا
لمعلاو ،ةلداعلا هتيسضقو ينيطسسلفلا
ةرماؤومو ةقفسص لزعل تاهاجت’ا لكب
ن˘ي˘ت˘حا˘سسلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘كير˘م’ا نر˘˘ق˘˘لا
ىلع نوكت ىتح ةيلودلاو ةيميلقإ’ا

راثا يأا اهل دجوي ’و خيراتلا ةلبزم
م˘ت˘ي نا ن˘كم˘ي ’ اذ˘هو ع˘قاو˘˘لا ي˘˘ل˘˘ع
ينيطسسل˘ف˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ف˘قو˘م˘لا˘ب  ’ا
ةيعرسشلا ةينطولا هتدايق لوح فتلملا

. ةلداعلا هقوقح يف كسسمتملاو
لم˘ع˘لا بل˘ط˘ت ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا نإا
را˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإ’ ي˘˘عا˘˘م˘˘ج ل˘˘كسشب
لل˘خ ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘˘ل˘˘ل
اهرابتعاب ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم
ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘مأ’ا ة˘˘ي˘˘سضق
بمارت ةقفسص لزعل لمعلا ةلسصاومو
ىلع قيرطلا عطقو ًايبرع وهاينتن ‐
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ةيفسصت ططخم
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘م˘سسر˘لا د˘˘سشح˘˘لا ةدا˘˘عإاو
فقو˘م˘ب جور˘خ˘ل˘ل ي˘بر˘ع˘لاو ي˘لود˘لا
ةيبرعو ةيلود ةيؤورو حسضاوو لماسش

لما˘ع˘ت˘لاو ة˘ق˘ف˘سصلا سضفرو ةد˘حو˘م
ىدحا وا ةي˘ع˘جر˘م ا˘هرا˘ب˘ت˘عاو ا˘ه˘ع˘م
ي˘˘ف تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م ة˘˘يا تا˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘˘م
قيم˘ع˘ت˘ل ا˘سضيا ل˘م˘ع˘لاو ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
ام سضفرل ينطولا قافولا ةلاح ةيمها
د˘˘ي˘˘حو˘˘تو نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ى˘˘م˘˘سسي
اهيلع درلا يف ةينيطسسلفلا تاوطخلا

ةدحو˘لا ة˘لا˘ح ز˘يز˘ع˘ت ها˘ج˘تا˘ب ع˘فد˘لاو
. ماسسقن’ا ءاهنإاو ةينطولا
بع˘سشو ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا نا
ىلع لمع˘لا نو˘ل˘سصاو˘ي˘سس ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ةدحت˘م˘لا م˘م’ا ي˘فو ةد˘ع˘سص’ا ة˘فا˘ك
ادح عسضت ىتح ةيلودلا لفاحملا لكو
لمعتسسو م˘لا˘ع˘لا ي˘ف لل˘ت˘حا لو˘طأ’
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘˘لا ة˘˘ما˘˘قا ي˘˘ل˘˘ع
ن˘˘م تا˘˘بو سسد˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘عو
تارار˘˘ق ل˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت ن’ا يرور˘˘˘سضلا
يف ينيطسسلف˘لا يز˘كر˘م˘لا سسل˘ج˘م˘لا

قوقحل ركنتلاو فرطتلا اذه ةهجاوم
ريرقتو ةيرحلا يف ينيطسسلفلا انبعسش
.ريسصملا

نرقلا ةقفشص ةهجاوم يف ةينيطشسلفلا ريرحتلا ةمظنم
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نم ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ةيرح ديقت يتلا تابجاولا ىدحا  نيب
طباوسض اهل عسضتو ةعامجلاو درفلا

ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ط˘˘ن˘˘لا ةدود˘˘ح˘˘م
نوؤوسشل ةمظنملا ةيناسسنإ’ا تاقلعلا

يهف ، دحاو˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا دار˘فا ةا˘ي˘حو
اهناكم يف ءايسشأ’ا عسضو ىلا فدهت
راكفأ’ا يف لدابتو ةقلعو كولسس نم
قفو رومأ’ا  مهف  يف ىتحو ىؤورلاو
يتلا تل˘ما˘ع˘م˘لا ّل˘ج ا˘ه˘ي˘سضت˘ق˘ت ا˘م
يعامتج’ا ءانبلا  قاطن يف يرسست

راطا يف هقيقحت نكمي ام ءوسض ىلع
و˘ي˘سسو˘سسلا ت’و˘لد˘م˘لاو م˘ي˘ها˘ف˘˘م˘˘لا
لك لمع  قاطن ددحت يتلا ةيعامتجا
يلاتلابو ءاوسس دح ىلع ةعامج وا درف
ى˘ع˘سسي ل˘عا˘ف ل˘كل ة˘يؤور˘لا  ح˘˘سضت˘˘ت
ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ه˘ب طو˘ن˘م˘لا هرود  ة˘يدأا˘ت˘ل
نأا يغبني نأاسشلا اذه يفو ، ..و اينهمو
ح˘˘ل˘˘ط˘˘سصم˘˘لا  اذ˘˘ه˘˘ل ةءار˘˘ق˘˘لا نو˘˘كت
ي˘ف د˘ق˘ع˘م˘لاو ه˘حر˘ط ي˘ف ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لا

هنأا  نوك ، ملاعملا ةحسضاو  هنومسضم
فيلكتلا قاطن يف اهرسصح يغبني ’
وا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ع˘با˘ط˘لا تاذ ي˘ند˘م˘لا
ينيدلا عباطلا تاذ يدئاقعلا فيلكتلا

فارعأ’ا راطا يف لخدي يذلا ىتح وأا
، ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا د˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
هاري امك ايرايت˘خا د˘ع˘ي م˘ل ف˘ي˘ل˘كت˘لا˘ف
كلذ نو˘كي نا بج˘˘ي ل˘˘ب نور˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
قفتملا فراعملا نم ةعومجمل ةمجرت

ع˘سضو ى˘لا فد˘ه˘ت  ا˘ي˘ن˘م˘سض ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
هل ام لك ىنب˘ت˘ت ة˘م˘كح˘م  ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م
، ةفلتخملا ةيناسسنإ’ا تاقلعلاب ةقلع
مئاعد ىدحا لّكسشت اهتاذ دحب يهف
روسصتلا موهفملاب يعامتج’ا نايكلا
رو˘ط˘ت˘˘لا نأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ، يرا˘˘سضح˘˘لا
تأادب ةيراسضحلا مي˘ها˘ف˘م˘ل˘ل ي˘م˘ل˘ع˘لا
ةفلتخملا تاريسسفتلا كلاسسم حسضوت
يتلا رومأ’ا كلت مظنت اهنأاسش نميتلا
هتانوكم لكب عمتجملا اهيلإا ىعسسي
ةجسضانلا هتائفو ةف˘ق˘ث˘م˘لا هر˘سصا˘ن˘عو
امهم ةيلوؤوسسملا نأا ىلع قافت’ا ىلإا

ةجردلاب يهف   تناك امفيكو تناك
، انومسضمو لكسش ةيعامتجا ىلوأ’ا

امهم درفلا نأا سساسسأا ىلع اذه يتأايو
سشيعي يذلا عمتجملا يف هتجرد تناك
هتقلعبو هعبطب يعا˘م˘ت˘جا و˘ه˘ف ه˘ي˘ف
اذه ءوسض ىلعو ، ةيرطفلا  ةيناسسنإ’ا
ةيعامتج’ا ةيلوؤوسسملا نأا نيبن  ةيؤورلا

تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا مأا ل˘˘سصأ’ا ي˘˘ف ي˘˘˘ه
ةقيقح كردي ءرملا ناك اذإاف ن اهمهأاو
ةيوق ةراسشإا يطعي هنإاف ، ةءارقلا  هذه
كرديو  عمتجملا يف لعاف رسصنع هنأاب

عم ىتحو نيرخأ’ا عم هتلماعم دودح
ى˘ن˘ع˘م˘لا˘ب  ط˘باو˘سضلا هذ˘ه˘ف، ه˘˘سسف˘˘ن
در˘ف˘لا ة˘ير˘ح˘ل ةد˘ي˘ق˘م ي˘ه˘ف  ق˘ي˘˘سضلا

نم نيرخأ’اب اطابسضنا رثكأا هلعجتو
ة˘ي˘تاذ˘لا ة˘ي˘جو˘لو˘كي˘سسلا ر˘ظ˘ن˘لا ه˘جو
نم ىغتبملا وهو ، ةيعامتجا ويوسسلاو
يف ثحبت يتلا ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا تا˘سسارد˘لا
ةمظنملا ةيناسسنإ’ا تاقلعلا تايدجبأا
يتلا ةيلوؤوسسملا هذهف ، ةيرسشبلا ةايحلل
يفو فيلكتلا ىرجم ذخأات اهنأا ينعت
نأاب ّيلج عابطنا يطعت تقولا سسفن
را˘ط’ا ن˘˘م˘˘سض ل˘˘خ˘˘ي ا˘˘ه˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا
ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا تا˘˘ب˘˘جاو˘˘لا˘˘ب رو˘˘˘ع˘˘˘سشلا˘˘˘ب
تامزلتسسم نم ىقبت  يتلا ةيعامجلاو
ةحاتم ةيؤورلا هذهف ، ةيعامتج’ا ةايحلا

نيذلا ةجسضانلا لوقعلا  يذل ايرسصح
يفرعملا حرطلا اذه   ةيمهأا نوكردي
يتلا ةيراسضحلا ميها˘ف˘م˘لا قا˘ي˘سس ي˘ف
مويلا  انملاع يف  رارمتسساب ثدحتسست
، را˘ه˘ن˘لاو ل˘ي˘ل˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘م˘˘لا

، ةنهملا تايمازلإا ، ةيلئاعلا  تابجاولاف
ريغلا ةيرحب ديقتلاو نيرخآ’ا مارتحا
ي˘ف ل˘خد˘ت ا˘ه˘ل˘ك  .. ل˘كسشو ا˘كو˘ل˘سس
،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا را˘˘م˘˘سضم
لكسشي كلذ نأ’ هب طونم عيمجلاف
ىلإا ةيمارلا ةيرهو˘ج˘لا ز˘ئا˘كر˘لا ىد˘حأا

نيب يسشيعملا ل˘ما˘كت˘لا رو˘سسج ق˘ل˘خ
،عمتجملا تانوكمو دار˘فأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
دمتعي لاجملا اذه يف امدق يسضملاو
سسي˘سسح˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘سسا˘˘سسأا

نيرخآ’ا لعج ىلع ل˘م˘ع˘لا ة˘لوا˘ح˘مو
هذهل يقيقحلا كارد’ا بتارم نوغلبي
يف اه˘جا˘مدإا و ة˘ل˘ي˘ل˘ج˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
، فدا˘ه˘لا يو˘بر˘ت˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا ءا˘سضف˘لا

ةقيقح يعن نأا نكمي ’ ،كلذ نودبو
ةيدرفلا انتا˘ي˘ح˘ل ه˘مد˘ق˘ن نا ن˘كم˘ي ا˘م
نا ءرملل  ىلع ليحتسسيف ، ةيعامجلاو
يذ˘لا م˘لا˘ع˘لا ن˘ع لز˘ع˘م ي˘ف سشي˘˘ع˘˘ي
، هب رثأاتيو هيف رثؤوي يذلاو هب طيحي
فلت˘خ˘م ن˘ي˘ب ما˘ج˘سسن’او ل˘ما˘كت˘لا˘ف
يرورسض حبسصا عم˘ت˘ج˘م˘لا تا˘نو˘كم
ةيلوؤوسسملا موهفم كاردا نا امك ةياغل
رو˘مأ’ا ن˘ي˘ب ن˘م و˘˘ه نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
لمعلا اهيلع زكتر˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرو˘ح˘م˘لا

ةع˘ي˘ب˘ط˘لا ها˘ج˘ت  ي˘نا˘سسنإ’ا كو˘ل˘سسلاو
يتلا  ةيرسشبلا هترطف هيلمت ام قفوو
ي˘نا˘كم˘لا ي˘سشي˘ع˘م˘لا هرا˘˘سسم د˘˘ي˘˘ق˘˘ت
انملعي يرسشبلا خ˘يرا˘ت˘لا˘ف ، ي˘نا˘مز˘لاو
امهف ةايحلاو دوجولا ةقيقح مهفن  نأ’
نا˘م˘غا˘ن˘ت˘˘مو نا˘˘مزل˘˘ت˘˘م نار˘˘سصن˘˘ع
ةايحلا أاسشن˘ي دو˘جو˘لاو دو˘جو ةا˘ي˘ح˘لا˘ف
ن˘كل ، ة˘ير˘سشب˘لا سسف˘ن˘لا  م˘ئل˘ت ي˘ت˘لا
يف لغلغتم هسسفن  ثحابلا  دجي  انايحأا
ءوسض ىلع هدعاسست دق ةيفسسلف رومأا

ةقيقحلا كلت  طابنتسسا نم اهميهافم
بجوتسست يتلاو ناسسن’ا نع  ةيفخملا

نم ةدودحم ريغ ةريسسمو ليوط نمز
نكمي ىلا لو˘سصو˘ل˘ل ثح˘ب˘لاو م˘ل˘ع˘لا
رو˘ط˘ت˘لا م˘سضخ ي˘ف ه˘ي˘لا   لو˘˘سصو˘˘لا
يف لخدت يتلا يملعلاو يجولونكتلا
ر˘ي˘فو˘تو ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا را˘˘كت˘˘ب’ا قا˘˘ي˘˘سس
ناسسنإلل ةيهافرلا ققحت يتلا لئاسسولا

ةيعامتجا  ةيلوؤوسسم يهف ريخأ’ا يفو
د˘ح’ ن˘˘كم˘˘ي ’و ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب
ىلع ةمعن  تناك نإاف ،  كلذ  لهاجت
نأا ةمقن ىلإا لوحتت دق  ةيرسشبلا ةايحلا
ي˘ت˘لا ط˘باو˘سضلا كل˘ت مار˘ت˘حا م˘ت˘ي م˘ل
 . ةيرهوجلا ةيلوؤوسسملا كلت اهددحت

يراشضح كولشسو ةيناشسنإا ةفاقث ةيعامتجلا ةيلوؤوشسملا
ميرك تميملقت . أا : ملقب
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ناڤرب ةيوونلا تاريجفتلا ىلع ءوشضلا نوطلشسي نويمÓعإاو نوثحابو باتك
ناقرب ةيدومح ةقطنمب اهب مايقلا ىلع ةيرامعتسسلا اسسنرف تلبقأا يتلا ةيوونلا ةميرجلا ةعاسشب ىدم ،ملك051 وحن راردأا ةيلو بونج ناقر ةقطنم ناكسس ركذتي ةنسس لكك
ةحسصو ةئيبلاب صساسسملا نع مجنت يتلا راثآلاب ثرتكت ملو ،ةيناسسنإلا ميقلاب هيف لابت مل يوون ريجفتل ابطق ةعسساسشلا ةبسصخلا اهتعيبط نمو براجت نارئف اهلهأا نم تلعجو
لازتل يتلا ملآلاو ةاناعملا مجح ىلع ءوسضلا طيلسست نيثحابلاو مÓعإلا ةلسصاوم لجأا نمو ،ءيسش لك طئاحلا صضرع برسضب ةبرجتلا حاجن يف تركف اهنأا ردقب ةقطنملا لهأا

يتلا راثآلا لوح تاداهسش لقنو فوقولل ناقر ةقطنم يلإا ةديرجلا تلقنت ثيح ةيناطرسسلا تاباسصإلاو ةيوونلا تاعاعسشإلا راسشتنا ءارج ديازت يف يهو ،مويلا ىلإا ةمئاق
.0691 ةنسس رياربف31 خيراتب يوون ريجفت ربكأا ىلع موؤوسشملا مويلا كلذ يف ةقطنملا ناكسس ظقيتسسا نيأا ،ناقرب ةسسنرفلا ةيوونلا تاريجفتلا اهتفلخ

ةي’وب ناقر ةيدلب ناكسس نم ددع مدق
راثآ’ا كلت لوح ةنيزح تاداهسش راردأا
ة˘يوو˘ن˘لا تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا ن˘ع ة˘م˘جا˘˘ن˘˘لا
ةلسصاوتم اهراثآا لازت ’ يتلا ةيسسنرفلا

نم مغرلا ىلع  اذه انموي ىلإا دتمتو
ناكسسف ،اهريجفت نم ةنسس06 رورم
وهامو ثدح ا˘م او˘سسن˘ي م˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

ى˘ف ن˘ي˘ل˘ئا˘ق ،م˘ه˘˘ع˘˘م مو˘˘ي˘˘لا سشا˘˘ع˘˘م
يف تاريجفتلا هذه راثآا نأاب مهتاداهسش
ف˘حز ة˘ج˘ي˘ت˘ن  ع˘سساو ل˘˘كسشب د˘˘ياز˘˘ت
ىلع اهر˘ط˘خو ة˘يوو˘ن˘لا تا˘عا˘ع˘سشإ’ا
سضار˘مأا ةد˘ع رو˘˘ه˘˘ظ ءار˘˘ج ة˘˘ح˘˘سصلا
ىلع اه˘تار˘ي˘ثأا˘ت بنا˘ج ى˘لإا ة˘ي˘نا˘طر˘سس
  .ةئيبلا

ىلإا مهبلاطم ناقر ةقطنم يلاهأا ددجو
ةرور˘˘سضب ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا
مهب قحل ام لك نع يداملا سضيوعتلا

ىلإا تاريجفتلا هذه ةجيتن رارسضأا نم
جل˘ع˘ل تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم زا˘˘ج˘˘نا بنا˘˘ج
ةي˘نا˘طر˘سس سضار˘مأا ي˘ف ن˘يرر˘سضت˘م˘لا

امهم هنأاب ء’ؤوه دكؤوي امك ،ةديازتم
ريغ ىقبت اهنإاف تاسضيوعتلا مجح ناك
رارسضأ’ا لك نع مهسضوعت نلو ةيفاك
نيب لقان˘ت˘ت ي˘ت˘لاو م˘ه˘ب تق˘ح˘ل ي˘ت˘لا
نيأا ،ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘سصا˘خ لا˘ي˘جأ’ا
تاهو˘سشت˘ب ن˘يدو˘لو˘م لا˘ف˘طأا ظ˘حو˘ل

ن˘م ءا˘ب˘طأ’ا سضع˘ب بسسح˘بو ة˘ي˘ق˘ل˘خ
يلإا دوعي ببسسلا نأا ناقر يفسشتسسم
ىلع رثأا يذلا يوونلا عاعسشإ’ا راسشتنا
.تانيجلا

ةديدع تاونسس رورم نم مغرلا ىلعو
ناكسسلا نأا ’إا ،تاريجفتلا هذه ىلع
هذه نع نوثدحتي لوهكو بابسش نم
مهنأا˘كو ا˘سسنر˘ف م˘ئار˘جو تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا

ةرمدملا راثآ’ا هذ˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘هو˘سشيا˘ع
م˘ئار˘ج ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ها˘˘سش لاز˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لا
.اذه انموي ىلإا نييسسنرفلا

نوكي باسش قايسسلا اذه يف ركذيو
نأاب ميهاربإا وعدملا ثلاثلا هدقع يف
تلوح ةيسسنرفلا ةيوونلا تاريجفتلا

،ميح˘ج ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘تا˘ي˘ح
ةليوط ةرتف رورم نم مغرلا ىلعو
اهراثآا ن˘كل ،تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
،ةدعاسصلا لاي˘جأ’ا ى˘ل˘ع ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
ديازت نع ثد˘ح˘ت˘م˘لا سسف˘ن ف˘سشكو
،نيريخأ’ا نيدقعلا يف سضارمأ’ا ددع
د˘˘ع˘˘ب نا˘˘˘قر نا˘˘˘كسس نأا نأا اد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘م
نكامأا ىلإا نولقنتي اوناك للقتسس’ا
حئافسصو ديدحلا لق˘ن˘ل تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا
فقسسأا ةيطغت يف اهلامعتسس’ كنزلا
ى˘ل˘ع نا˘كسسلا ن˘كي م˘لو ،لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
تناك يتلا داوملا هذه رطخب ةيارد
افيسضم ،ةيوونلا تاعاعسشإ’ا لمحت
نم دعي ةقطنملاب تبارعات رسصق نأا
هذ˘˘ه˘˘ب ارر˘˘سضت ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
رسصقلا اذه نأا ىلإا اريسشم ،تاريجفتلا
مت طقف تلئاعلا تائم مسضي يذلا
مكبلا مسصلاب ةقاعإا05 هب ءاسصحإا
ىر˘˘خأا تا˘˘با˘˘سصإا ةد˘˘˘ع بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
ة˘ي˘ق˘ل˘خ˘لا تا˘هو˘سشت˘لاو نا˘طر˘سسلا˘˘ب
سسف˘ن ف˘ي˘سضيو ،ر˘˘سصب˘˘لا ف˘˘ع˘˘سضو
نيذلا ناكسسلا سضعب نأاب ثدحتملا
تاعاعسشإ’ا هذه تار˘ي˘ثأا˘ت نو˘ل˘ه˘ج˘ي
نولازي ’ ديدحلا ةدام يف ةدوجوملا
ىلإا لزانملا فقسسأا يف اهنولمعتسسي
.اذه انموي

رسصبلا فعسضو ناطرسسلا
رثكأا ةيقلخلا تاهوسشتلاو

ةقطنملاب صضارمألا
ي˘ف ارا˘سشت˘نا ر˘ث˘˘كأ’ا سضار˘˘مأ’ا ن˘˘عو
ماع بيبط ثدحتي ناكسسلا فوفسص
ناطرسسلا نع ناقر يفسشتسسمب لمعي
را˘سشت˘˘ناو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘خ˘˘لا تا˘˘هو˘˘سشت˘˘لاو
م˘˘كب˘˘˘لا م˘˘˘سصلا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ تا˘˘˘قا˘˘˘عإ’ا

طوقسس ةينهذلاو ةيكرحلا تاقاعإ’او
راثآا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ه˘ب˘سسح ا˘ه˘ل˘كو ،ن˘ي˘ن˘ج˘لا
اسضيأا فاسضأا امك  ،ةيوونلا تاعاعسشإ’ا

ةفورعم ريغ ةردان ةديدج سضارمأا نع
را˘ثآا ن˘م نو˘كت ا˘ه˘نأا ح˘جر˘ي ل˘ب˘ق ن˘˘م
دادزت تأادب يتلا ةيوونلا تاعاعسشإ’ا
.ةريخأ’ا دوقعلا يف
ن˘م دد˘ع ثد˘ح˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘فو
راثآا لوح مهتاداهسش يف ناقر ينطاوم
سضارمأا راسشتنا نع ةيوونلا تاريجفتلا

’ رمأ’ا نأاب نيدكؤوم ،رسصبلا فعسض
ىتح ل˘ب  ط˘ق˘ف ن˘سسلا را˘ب˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ةجيتن سضرملا اذهب اوبيسصأا لافطأ’ا
ام وهو ،ةيوونلا تاعاعسشإ’ا تاريثأات
هذ˘˘ه را˘˘ثآا داد˘˘ت˘˘ما م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح د˘˘˘كؤو˘˘˘ي
تاونسسلا للخ اهديازتو تاعاعسشإ’ا
.ةريخأ’ا

راتخا يذلا تقولا يفو رخآا بناج نم
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لاو دو˘م˘سصلا نا˘كسسلا بل˘غأا

ةمجانلا راطخأ’ا هذه ةهجاومو ناقر
نورخآا راتخا ،ةيوونلا تاريجفتلا نع
ىرخأ’ا قطانملا ىلإا هجوتلاو ليحرلا

ميحج نم ا˘بور˘ه تسسار˘ن˘م˘تو راردأا˘ك
ن˘ع ثح˘ب˘لاو تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا هذ˘ه را˘ثآاو
تاعاعسشإ’ا راثآا هلسصت ’ نمآا ناكم
.تاريجفتلا هذهل ةيوونلا
تلوحت ةيحÓف ةعسساسش يسضارأا

ةلحاق باطقأا ىلإا
تار˘ي˘ثأا˘ت˘لا ن˘ع نا˘قر نا˘كسس ثد˘ح˘˘ت
ىلع ة˘يوو˘ن˘لا تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا
ديدعلا دكؤويو ،ةئيبلاو ةحلفلا يعاطق
ي˘سضارأ’ا نأا˘ب م˘ه˘تادا˘ه˘سش ي˘ف م˘ه˘ن˘˘م
ى˘لإا تلو˘ح˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘˘حل˘˘ف˘˘لا
ا˘˘ن˘˘ف˘˘قوو ،ءادر˘˘جو ة˘˘ل˘˘حا˘˘˘ق ي˘˘˘سضارأا
رسصقل ةرواجم يسضارأا ىلع ةقطنملاب
تابن يأا نم ةيلاخ اهاندجوو   يناقرلا
يسضرأ’ا نم تناك نأا دعب  رجسش وأا

دحأا راطإ’ا اذه يف ركذيو  ةجتنملا
ناقر نأاب دمحم وعدملا رسصقلا ناكسس
ردسصت تناك تاينامثلا تاونسس يف
مويلا ني˘ح ي˘ف ا˘بوروأا ى˘لإا م˘طا˘م˘ط˘لا
ديازت ةجيتن ريبك لكسشب جاتنإ’ا عجارت
ع˘جار˘ت ا˘م˘ك ،ة˘يوو˘ن˘˘لا تا˘˘عا˘˘ع˘˘سشإ’ا
بوبحلاو حمق˘لا جا˘ت˘نإا ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب
ارفاو لوسصحملا دعي م˘لو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

ترثأات امك ،لبق نم هيلع ناك امك
ىر˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘ه ل˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘لا را˘˘˘ج˘˘˘˘سشأا
د˘حأا ا˘ن˘لدو ،ة˘يوو˘ن˘لا تار˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘لا˘˘ب
اندجاوت ءانثأا ةحلفلاب متهم خويسشلا
ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘قر˘لا ر˘˘سصق˘˘ب
يتلا ليخنلا راج˘سشأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع تح˘ب˘سصأا
هذه ةجيتن تطقاسستو اهناسصغأا تلبذ
ةرمثم دعت م˘ل ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا

ةحلفلا عاطقل ريب˘كلا ر˘ثأا˘ت˘ل˘ل ار˘ظ˘نو
تاحاسسم لوحتو ةيوونلا تاريجفتلاب

’ ءادر˘ج ة˘ل˘حا˘ق با˘ط˘قأا ى˘لإا ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
ناكسس  دجي مل ،طاسشن يأ’  حلسصت
ىدل ىوسس لمعلل لاجم نم ةقطنملا
ىد˘ل نو˘ف˘ظو˘م م˘ه˘ب˘ل˘غأاو تا˘كر˘سشلا
تح˘ت م˘هو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا

تا˘˘عا˘˘ع˘˘سشإ’ا ن˘˘م فو˘˘خو ة˘˘˘مد˘˘˘سص
.مهتحسصب سصبرتت يتلا ةيوونلا

ةمئاق صضيوعتلا بلاطم
يرسسلا فلملا نع فسشكلاو

نم ةقطنملا ريهطتل
تاعاعسشإلا

ناقر ةقطنم ناكسس ىرخأا ةرم ددجي
ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا تا˘ط˘ل˘سسل˘˘ل م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
تاريجفتلا ءارج مهسضيوعتب ةلثمتملاو
نا˘كسس ا˘ه˘ي˘ف تلو˘ح ي˘ت˘˘لا ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لا
ق˘ح برا˘ج˘ت نار˘ئ˘ف ى˘لإا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

يف ةيلودلا فارعأ’ا بسسح ،بسستكم
ةر˘˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا بور˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘ئار˘˘˘˘ج
هتئيبو ناسسنإ’ا˘ب ة˘سسا˘م˘لا ا˘سصو˘سصخو
،نمزلا لاط امهم هنع اولزانتي نلو
ةميق تناك امهم هنأاب ء’ؤوه عمجيو
اهمد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘سضيو˘ع˘ت˘لا
ريغ ىقبت اهنإاف ةي˘سسنر˘ف˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ا˘مو م˘ه˘م’آا لل˘غ ي˘ف˘سشت’و ة˘ي˘فا˘ك
يف مهيسسنت نلو رئاسسخ نم نودبكتي

امك  ،لايجأ’ا اهلقانتت يتلا اهمئارج
تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘˘كسس بلا˘˘ط
زكارمو تايفسشتسسم ءا˘ن˘ب  ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

ىسضرملا جلعل ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سص
امك ،تاريجفتلا هذه نم نيررسضتملاو
اهيف تذفن يتلا ىرخأا لود عم هتلعف
.مئارج اهيف تبكتراو تاريجفت
نور˘ط˘سضي م˘ه˘˘نأا˘˘ب نا˘˘كسسلا ر˘˘كذ˘˘يو
هذ˘˘ه ن˘˘˘م ن˘˘˘يرر˘˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘لا جل˘˘˘ع˘˘˘ل
تايفسشتسسملا وحن هجوتلاب تاريجفتلا
،ةرواجملا تاي’ولاو راردأاب ىربكلا
ةيفاك ةيحسص قفارم بايغ لظ يف
جل˘ع نأا˘ب نو˘ع˘م˘ج˘يو ،ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةيلوؤوسسم ن˘م ا˘سضيأا ى˘ق˘ب˘ي ا˘يا˘ح˘سضلا
بجو˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

اذ˘ه ل˘ك ءار˘جو م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ن˘ع ف˘˘سشكلا بل˘˘ط˘˘م ا˘˘سضيأا ح˘˘ب˘˘سصأا
ةقطنملا ريهطت ةيغب يرسسلا فلملا

يتلا ةيوونلا تاعاعسشإ’ا راسشتنا نم
نا˘˘كسس ة˘˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثأا˘˘ت لاز˘˘تا˘˘م
ةدع تقلطأا امك ،مه˘ت˘ئ˘ي˘بو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

سسي˘ئر بسسح˘ب ة˘سسي˘سسح˘˘ت تل˘˘م˘˘ح
رمع نب ل˘ما˘ه˘لا ر˘يار˘ب˘ف31 ةيع˘م˘ج
بارتق’ا نم نينطاوملا عنمل ناقرب
06 وحن ةيدومحب راجفن’ا ناكم نم
يأا بلج مدعو ناقر ةيدلب نع ملك
ةلمحم اه˘نأ’ ا˘هر˘ي˘غ وأا ة˘يد˘يد˘ح ةدا˘م
سصيلخت بجو اذكو ةيوونلا ةعسشأ’اب
نم اهبلج مت يتلا داوملا نم ناكسسلا
ا˘م˘ك ،دو˘سسأ’ا نا˘كم˘لا كلذ ن˘م ل˘˘ب˘˘ق

ةلسصاومب نييملعإ’او نيثحابلا بلاط
نم ةقطنملا ناكسس ةاناعم مجح فسشك
.يوونلا ريجفتلا اهفلخ يتلا راثآ’ا كلت

نمحرلا دبع ثحابلا ذاتسسألا
هناونع اباتك فلؤوي يزرحمل
«ةايحلاو توملا عارسص ناقر»

ثوحبلل ةيميداكأ’ا ةبتكملا تمعدت
ارخؤوم ردسص ديدج فلؤومب ةيرئازجلا
يزرحمل نمحرلا دبع ثحابلا ذاتسسألل
ةايحلاو توملا عارسص ناقر» ناونعب

فلؤوملا لوانتو ،«ةيوونلا اسسنرف مئارج
ة˘˘ي˘˘˘سضق ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءو˘˘˘سضلا ط˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست
ةقطنمب ةيسسنرفلا ةيوونلا تاريجفتلا

ىلإا قيرطلاـب اهامسس راردأا بونج ناقر
ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا م’آ’ا˘˘˘ب ار˘˘˘كذ˘˘˘م نا˘˘˘˘قر
ةيسسايسسلا اهتاسساكعناو ةل˘سصاو˘ت˘م˘لاو
202 يوتح˘ي با˘ت˘كلا اذ˘ه ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو
نيثحابلل ةيميداكأا ةدام مدقي ةحفسص
بناوجلا فلت˘خ˘م لو˘ح ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لاو

تسس يفو ،ةيوونلا ةلبنقلاب ةقلعتملا
ةيسسايسسلا فادهأ’ا سضرعتسسي لوسصف
دقو ةي˘ح˘سصلاو ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا تار˘ي˘ثأا˘ت˘لاو
ير˘ظ˘ن˘لا ل˘م˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘ب بتا˘˘كلا جواز
ع˘م تادا˘ه˘سش لل˘خ ن˘م ي˘ناد˘ي˘˘م˘˘لاو
اياح˘سضلاو ة˘يوو˘ن˘لا ةأا˘سشن˘م˘لا˘ب لا˘م˘ع
ىر˘كذ˘لاو ا˘ن˘ماز˘ت˘م راد˘سصإ’ا ي˘˘تأا˘˘يو
ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لا تار˘˘ي˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا
.0691 رياربف31يف
ربتعي يزرحمل نمحرلا دبع ذاتسسأ’ا

ةقطنم˘لا ي˘ف ل˘ئل˘ق˘لا ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا ن˘م
بتك ةدع هلو رئازجلا خيراتب متهملا
خيرات نم لحارم ةدع ىلإا اهيف قرطت
را˘م˘ع˘ت˘سس’ا ة˘موا˘ق˘م ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا
دهاجملا فح˘ت˘م ر˘يد˘م و˘ه ي˘سسنر˘ف˘لا
يف ثحبلا بلطت نيأا ،راردأا ةي’ول
ايلاح دعتسسيو اماع32 ةقطنملا خيرات
خيراتلا يف هاروتكد ةلاسسر ةسشقانمل
ىلإا هقرطت نأاب دكأا نيأا راردأا ةعماجب
ةقطنمب ةيسسنرفلا تاريجفتلا ةيسضق
ةقيمع ةخرسصبو اهلاسصيإا ةيغب ناقر
ةمئاقلا ةا˘نا˘ع˘م˘لا ءار˘ج ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ي˘لإا

انلهأا ىلع ةيوونلا ةلبنقلا اهتفلخ يتلاو
ابلاطم ،مويلا ىلإا ةسشا˘ع˘م˘لا م˘ه˘ت˘ئ˘ي˘بو
تاعاعسشإ’ا نأ’ رثكأا ءوسضلا طيلسستب
اذهو ،حاورأ’ا دسصحت لازتام ةيوونلا

ةيناطرسسلا سضارمأ’ا مجح نم حسضاو
.ناقرب ةنسس لك لجسست يتلا

ايعماج اثحابو اذاتسسأا61
تاريجفتلا لوح اباتك نوفلؤوي

ءارحسصلا يف ةيوونلا
ةيرئازجلا

نم ةعومجم ارخؤوم ردسصأا اسضيأا امك
نم نييعما˘ج˘لا ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لاو ةذا˘ت˘سسأ’ا

عم نواعتلاب نطولا تاعماج فلتخم
م˘ي˘قر˘ت وذ ف˘لؤو˘م لوأا ،راردأا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ة˘غ˘لا˘ب ت’ا˘ق˘˘م لوا˘˘ن˘˘ت ثي˘˘ح ي˘˘لود
ةذتاسسأا فرط نم ةيسسنرفلاو ةيبرعلا

،نطولا تاعماج فلتخم نم نيثحابو
ةيوونلا تار˘ي˘ج˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘سضق تلوا˘ن˘ت
ريجفتلا ا˘ه˘ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ءار˘ح˘سصلا˘ب
بونج ناقرب ةيدومح ةقطنمب يوونلا

ةي’وب ركنيا ةقطنم اذكو راردأا ةي’و
رمع˘ت˘سسم˘لا ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا تسسار˘ن˘م˘ت
لوح اغيلب ارثأا تكرت يتلاو ،يسسنرفلا

مويلا ةياغ ىلإا مهتحسصو دارفأ’ا ةايح
امك ،ةئيبلاب اسضيأا قحل يذلا ررسضلاو
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج ى˘˘لإا ةذا˘˘ت˘˘سسأ’ا قر˘˘˘ط˘˘˘ت
لوح ءوسضلا طيلسست ةيغب عيسضاوملا
ءارحسصلاب ةيوونلا تاريجفتلا ةيسضق
˘مو˘ي˘لا ى˘لإا لاز ’ ي˘ت˘لاو ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
راسشتنا نم ةقطنملا ناكسس اهنم يناعي
ىلإا ةفا˘سضإ’ا˘ب  ة˘يوو˘ن˘لا تا˘عا˘ع˘سشإ’ا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘طأ’ا با˘ت˘كلا اذ˘ه لوا˘ن˘ت
،ةيئايزي˘ف˘لاو ة˘ي˘سسف˘ن˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو
ءارقلا مامأا ةرم لوأ’ سضرعي  يذلاو
ىر˘كذ˘لا ي˘ف  ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لاو ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لاو
0202 ير˘ف˘ي˘ف31 مو˘ي ة˘˘يو˘˘ن˘˘سسلا
هذهب عيمجلا ملي ىتح راردأا ةعماجب
ةعوفرمو ةكئاسش يقبت يتلا ةيسضقلا
ة˘ي˘غ˘ب ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ما˘˘مأا
را˘كن˘ت˘سس’او د˘˘يد˘˘ن˘˘ت˘˘لاو فار˘˘ت˘˘ع’ا

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ع˘م ا˘يا˘ح˘سضلا سضيو˘˘ع˘˘تو
ف˘ي˘سشرأ’او ير˘سسلا ف˘ل˘م˘˘لا ف˘˘سشكب

ر˘ي˘ه˘ط˘ت فد˘ه˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا هذ˘ه لو˘˘ح
ة˘يوو˘ن˘لا تا˘عا˘ع˘سشإ’ا ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

.يسضرملا ةجلاعمو
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666209ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج91ـل قفاوملا0202 يرفيف31صسيمخلايلحم
نطولا قطانم فلتخمب يدامÓلاو يداملا ثارتلا ةيقرت لÓخ نم

ةيادرغب ةيديلقتلا ةعانشصلل ةديدج ةيكرح ءاطعإا ىلإا ةوعدلا
تاهيلاسشلا ينطاق ةدئافل

ةينكشس ةدحو0009 نم رثكأا عيزوت وحن
سسادرموبب ةيراجلا ةنشسلا لÓخ

ةديدج ةيكرح ءاطعإا ةرورسض ىلإا ةيادرغب ،نيطرافلا نيمويلا لÓخ تمظن تاءاقل يف راجتو نويفرح اعد
.نطولا قطانم فلتخمب يدامÓلاو يداملا ثارتلا ةيقرت لÓخ نم ةيديلقتلا ةعانسصلا عاطقل

ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا لل˘خ م˘ت˘ي˘سس
ةدحو0009 نم رثكأا عيزوت
يعامتج’ا ةغيسص نم ةينكسس
هجويسس اه˘ن˘م ءز˘ج ،يرا˘ج˘يإ’ا
تا˘ه˘ي˘لا˘سشلا ي˘ن˘طا˘ق ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل
نا˘سضمر ر˘ه˘˘سش ل˘˘ب˘˘ق عزو˘˘يو
ي˘لاو ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح ،مدا˘ق˘˘لا
يف نتايحي يحي لاقو.ةي’ولا
ةرايز سشماه ىلع هل حيرسصت
ددع ىلإا هتداق ةنياعم و دقفت
ربع ةيو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ن˘م
هنأا (اقرسش) سسلد ةرئاد تايدلب
ر˘ه˘سش لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق عر˘˘سشي˘˘سس»
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف مدا˘˘ق˘˘لا نا˘˘سضمر
يتلا تاهيلاسشلا ينطاق ليحرت
ويام12 لازلز ةادغ تبسصن
نم اقلطنإا اهبارت ربع3002
ىقبت ام مث «سسلد ةرئاد تايدلب
تايدلب ر˘ب˘ع تا˘ه˘ي˘لا˘سشلا ن˘م
«اد˘ج ل˘ئا˘˘ف˘˘ت˘˘م ا˘˘نأا» .ة˘˘ي’و˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع تف˘قو ا˘م ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب
زاهجلا لوؤوسسم دكؤوي ،ايناديم
نأا˘˘ب  ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا
اهعيزوت ج˘مر˘ب˘م˘لا تا˘ن˘كسسلا
اهب لاغسشأ’ا ءاهتنإا ىلع فرسشت
، ةيجراخلا ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
.«ابيرق ملسست»و
ح˘لا˘سصم نأا ن˘تا˘ي˘ح˘ي ف˘˘سشكو
يف «تعسضو و تغلبأا» نكسسلا

ة˘ي’و˘لا ر˘ئاود نا˘ج˘ل لوا˘ن˘ت˘˘م
ع˘˘يزو˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
0009 ن˘ع د˘يز˘˘ي ا˘˘م ن˘˘كسسلا

ا˘ه˘˘ت˘˘سسارد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو
.اهيقحتسسم ىلع اهعيزوتو
عا˘˘ط˘˘ق نأا˘˘ب ي˘˘لاو˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
تايلمع عم يزاوتلابو ،نكسسلا

ددسصب» ،تا˘ف˘ل˘م˘لا هذ˘ه ة˘سسارد
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ل˘ك ل˘ح
ةيجراخلا ةئيهتلا لاغسشأا زاجنإاب
ةينكسسلا عيرا˘سشم˘لا ل˘م˘ج˘م˘ل»
تفرع يتلاو اهعيزوت جمربملا
ي˘ف «ر˘خأا˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب» ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
ةيلاملا ة˘مزأ’ا بب˘سسب ل˘ف˘كت˘لا
ردجت.دلبلا اهب رمت تناك يتلا
ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘ي ه˘نأا ى˘لإا ةرا˘سشإ’ا
نع لقي ’ ام ةي’ولا ربع زاجنإا

ي˘ف ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘˘حو000.71
يعامتج’ا يمومعلا يت˘غ˘ي˘سص
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘˘لاو يرا˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا
اهملسست يرجي ،سشهلا نكسسلا
تايدلب رب˘ع ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ف˘سصب
هذ˘˘˘ه جرد˘˘˘ن˘˘˘تو.ةفلتخم
ج˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘سض ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
مسضي ةغيسصلا سسفن يف يلامجإا
ةينكسس ةد˘حو000.05 ةبار˘ق
نمسض ة˘ي’و˘لا ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسإا
/0102 يسسامخلا طط˘خ˘م˘لا

هل˘م˘ج˘م ن˘م م˘ل˘ت˘سسأاو4102
000.42 و˘ح˘ن مو˘ي˘لا د˘˘ح ى˘˘لإا

.ةينكسس ةدحو
ةينكسسلا ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا تع˘ف˘تراو
عيرا˘سشم˘لا هذ˘ه ءار˘ج ة˘ي’و˘ل˘ل
ةينكسس ةدحو005.481 ىلإا

ةين˘كسسلا ج˘مار˘ب˘لا) تم˘ها˘سسو
سضف˘خ ي˘ف كلذ˘ب (ةز˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا
ثيح تا˘ن˘كسسلا ل˘غ˘سش ة˘ب˘سسن
يف سصخسش06،6 نم تلقتنا
9991 ةن˘سس د˘حاو˘لا ن˘كسسم˘لا
9002 ة˘˘ن˘˘سس31،6 ى˘˘˘˘لإا

ةبسسن˘لا سضف˘خ˘ن˘ت نأا بق˘تر˘يو
.لبقتسسم5 ،02 ىلإا

ج.دمحم
ةريوبلا حرسسم بعسشلا ةماسستبا ةقرف جاتنإا نم
يديموك بلاق يف نامآاب سشياعتلاو حلاشصتلل ةوعد «اكيموكأا» ةيحرشسم
ةنتابب عبارلا نفلا روهمج عبات
ا˘˘˘سضر˘˘˘ع ،ف˘˘˘غ˘˘˘سشب ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
«ايكيموكأا» ناونع˘ب ا˘ي˘حر˘سسم
ة˘˘ما˘˘سست˘˘با ة˘˘قر˘˘ف جا˘˘ت˘˘نإا ن˘˘م
.ةريوبلا حرسسم بعسشلا

يتلا ةيحرسسملا ثادحأا رودتو
اهسصن بتكو ردإا نيمأا اهجرخا
نيقيدسص ن˘ي˘ب د˘ير˘ق˘ب ق˘ي˘فر˘ل
كلم ىد˘ل نل˘م˘ع˘ي ن˘ي˘بر˘ق˘م
ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسي م˘˘لا˘˘ظو د˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسم
ءار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تادو˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
ثيح ،هحلاسصل نيجا˘ت˘ح˘م˘لاو
ةبرغلا رايد نم «ديرف» دوعي
نيقيدسصلا ررحي نأا لواحيو
ةسضبق نم «واوزأاو روسشاع»
ةسضافتنلل دادبتسس’او ملظلا

عوسضخلا مدعو كلملا ىلع
ل˘غ˘ت˘سسي كلا˘˘م˘˘لا ن˘˘كلو ،ه˘˘ل
نيب ةنتفلا عرز لواحيو رمأ’ا
بناجلا للخ نم نيقيدسصلا
ملسسم امهدحأا رابتعاب ينيدلا

امهقرف˘ي˘ل ي˘ح˘ي˘سسم ي˘نا˘ث˘لاو
قا˘˘ق˘˘سشلا ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب عرز˘˘˘يو
ن˘م ن˘يد ي˘ل˘جر ماد˘خ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ن˘ط˘ف˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘ب˘نا˘˘ج˘˘لا
اسصلختيو ةرماؤوملل ناقيدسصلا

لك نع ادعتبيو نيلجرلا نم
بسصع˘ت˘لاو فر˘ط˘ت˘لا لا˘كسشأا
زييمتلاو ةقرفتلل يدؤوت يتلا
ةيار عفرب ينيدلاو يرسصنعلا

اهراعسش نيتهجلا لكل ةدحوم
رار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سس’او مل˘˘˘˘˘˘سسلا

ة˘˘لا˘˘سسر ي˘˘هو ،سشيا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
بع˘˘سشلا كسسم˘˘ت˘˘ب ة˘˘ح˘˘˘سضاو

تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘˘م ه˘˘˘تا˘˘˘قل˘˘˘ع˘˘˘ب
يهو مهقرفت يتلا تافلتخ’ا
يف سشياعتلاو حلاسصتلل ةوعد
روهم˘ج˘لا ع˘با˘ت ا˘م˘كو.نامأا
سضرعلا ةعاق ىلإا رسضح يذلا
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب حر˘˘سسم˘˘˘ب
نم «اسسيليت» ناونعب ةيحرسسم
يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا حر˘˘سسم˘˘لا جا˘˘ت˘˘˘نا
زيزعلا د˘ب˘ع جار˘خإاو ،ة˘يا˘ج˘ب˘ل

ةرابج تيآا لي˘ث˘م˘تو ي˘سشا˘م˘ح
ريقفل ،دعاسس يديعسس ،ةنيسسح
دادح ،ناميران حا˘بر˘ي ،د˘م˘ح˘م
ةيحرسسم يهو ،سضاير دمحم
سشيعت ةلئاع يف اهثادحأا رودت
ةرايز ىقلتت نأا لبق ءوده يف
ىلإا نودمع˘ي ن˘ي˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘ل
لوح ةيملاع ةودن رارق قيبطت
يف يه ةنيعم دودح سسيسسأات
رثكأا ةيسسف˘ن دود˘ح ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

دود˘ح˘لا هذ˘هو ،ة˘يدا˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
يه ةيحر˘سسم˘لا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا

،نيمسسقل لزنملا مسسقي طخ
موقي فيك اهللخ نم سسكعت
ه˘ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ا˘م ل˘كب نا˘سسن’ا
ءاسضقلاو دودحلا كلت رسسكل

راثآ’ا زاربا بناج ىلإا اهيلع
هذ˘ه م˘سسر ن˘ع ج˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
دعب رسسكنتسس يتلا تابقعلا
نم ريثكلا ثدحت نكلو كلذ
ريغتت ي˘ت˘لا ءا˘ي˘سشأ’او رو˘مأ’ا
نأا دا˘ك يذ˘لا نا˘سسنإ’ا ر˘ي˘غ˘ت˘ب
اهراسسكنا ’ول ا˘ه˘ل م˘ل˘سست˘سسي
.ديدج نم اهرايهناو

أا.يئامهم

كل˘ت لل˘خ نو˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘م زر˘˘بأاو
ةردابمب تمظن يتلا تاءاقللا

راجتلل ةينطولا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ن˘م
فلتخم ةكرا˘سشم˘ب ن˘ي˘فر˘ح˘لاو
ةعانسصلا لاجم ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا
كلذو بازيم يداوب ةيديلقتلا
ةينهم ةي˘ن˘طو ة˘ل˘فا˘ق را˘طإا ي˘ف
قا˘فآا لو˘ح ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ة˘ي˘˘مل˘˘عإا
عاطق ةيم˘هأا بو˘ن˘ج˘لا ر˘يو˘ط˘ت
فرحلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
يدا˘˘سصت˘˘˘قإ’ا ج˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘لا ي˘˘˘ف
سصرف ريفوت للخ نم ينطولا

.نهملا فلتخم يف لمع
نو˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا بلا˘˘˘˘ط ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
عيجسشتب عاطقلاب نويداسصتقإ’ا
نيفرحلا نيب راكتبإ’او عادبإ’ا

لئاسسولا مهلوانتم يف عسضوو
عا˘˘ط˘˘ق ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل ة˘˘يرور˘˘سضلا
هرابتعاب ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا

.ةيمنتلا حاتفم
مدقت˘لا ن˘ي˘فر˘ح˘لا د˘يد˘ع زر˘بأاو
ة˘عا˘ن˘سصلا عا˘ط˘ق˘ب ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
نم مغرلاب ةينطولا ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
اههجاوت يتلا تايدحتلا سضعب
و ما˘خ˘لا داو˘م˘لا ةرد˘˘ن ا˘˘م˘˘ي˘˘سس

ةيفرحلا ةفرع˘م˘لا ل˘ق˘ن نا˘م˘سض
ة˘˘مل˘˘ع˘˘لا ةرو˘˘سص ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو
ة˘يود˘ي˘لا فر˘ح˘ل˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
مدعو يبارزلا اميسس ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘سس ج˘˘˘يور˘˘˘ت
.يلودلاو ينطولا نيديعسصلا

عفر ةرورسض ىلع اسضيأا اوثحو
و جا˘ت˘نإ’ا تا˘ي˘ل˘م˘ع ىو˘˘ت˘˘سسم
 نيوكتو ماخلا داوملا ريفوت
جيسسنلا ىلإا رظنلا و نيفرحلا
يدام يثارت جوتنمك يفرحلا
ءاسشنإاو ،هيلع ظافحلا بجوتي
تاجتنملا ق˘يو˘سست˘ل تا˘حا˘سسم
لل˘غ˘ت˘˘سسا ع˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا
.مهل ءاطسسولا

ةينطولا ةيعمجلا سسيئر راسشأاو
ر˘ها˘ط ن˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘لا و را˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تاءاقل˘لا هذ˘ه نأا ى˘لا راو˘ن˘لو˘ب
ة˘˘برا˘˘ق˘˘م˘˘لا» ن˘˘م˘˘سض جرد˘˘ن˘˘˘ت
دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م«ة˘˘ي˘˘كرا˘˘سشت˘˘لا

ةيناد˘ي˘م˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘ل˘ل لو˘ل˘ح˘لا
ن˘ي˘ل˘عا˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ي ى˘˘ت˘˘لا
و ن˘ي˘فر˘ح˘لا و ن˘ي˘˘يدا˘˘سصت˘˘قإ’ا
ع˘يرا˘سشم˘لا ي˘ل˘˘ما˘˘ح با˘˘ب˘˘سشلا

.نيرمثتسسملاو
تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نأا حر˘˘˘˘سصو
ءاق˘ل د˘ع˘ب ي˘تأا˘ت ي˘ت˘لا ة˘يادر˘غ˘ب
يذ˘لاو ةر˘كسسب˘ب م˘ظ˘ن ي˘˘ن˘˘طو
 سسرك
بونج˘لا˘ب را˘م˘ث˘ت˘سسإ’ا سصر˘ف˘ل
عا˘˘ط˘˘ق ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت ى˘˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘ت
بونجلاب ةيديل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا

نيب لدابتلاو لسصاوتلا زيزعتو
لاجملا يف نيلعا˘ف˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م ع˘˘سضو ل˘˘جأا ن˘˘م
ريوطتلا ىلإا فدهت تاردابمو
عاط˘ق˘لا اذ˘ه ة˘ي˘قر˘تو ي˘عو˘ن˘لا

.لمعلا سصرف ثادحتسس’
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘سضيأا ح˘˘˘لأاو
تاي˘نا˘كمإ’ا ع˘ي˘م˘ج لل˘غ˘ت˘سسا

ق˘طا˘ن˘م˘ب ة˘حا˘ت˘م˘لا تارد˘ق˘لاو
جاتنإا نيسسحت لجأا نم بونجلا
نم مهتاراهم زيزعتو نيفرحلا

نم مهنيكمتو نيوكتلا للخ
ة˘مزل˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا با˘سست˘˘كا
.مهتاجتنم ةدوج نيسسحتل
تاذ ي˘˘˘ف راو˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘˘ب  تف˘˘˘˘لو
مادخ˘ت˘سسا ة˘ي˘م˘هأا ى˘لإا قا˘ي˘سسلا

تاردقلاو تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ع˘ي˘م˘ج

ةيبونجلا قطانملا يف ةحاتملا
جا˘˘˘ت˘˘˘نإا ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
مهتاراهم زيز˘ع˘تو ،ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا

مهنيكمتو بيردتلا للخ نم
ةمزللا تاينقتلا باسستكا نم
.هتاجتنم ةدوج نيسسحتل
ن˘˘˘م تا˘˘˘ب ه˘˘˘˘نأا ا˘˘˘˘سضيأا د˘˘˘˘كأاو
تا˘˘حا˘˘سسم ءا˘˘سشنإا يرور˘˘˘سضلا
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا م˘عدو ة˘ي˘˘ق˘˘يو˘˘سست
و بابسشلا ن˘ي˘فر˘ح˘لا ة˘ق˘فار˘مو
يف جامدنإ’ا ىلع م˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشت
.ةيلمعلا ةايحلا

ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تاذ سسي˘˘ئر ا˘˘عدو
سصر˘ف˘لا ما˘ن˘ت˘غا ى˘لإا با˘ب˘˘سشلا
ي˘ت˘لا را˘م˘ث˘ت˘˘سسإل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
«ر˘سضخأ’ا دا˘سصت˘قإ’ا» ا˘هر˘فو˘˘ي
ةلكسسرلا ةداعإا بيلاسسأا اميسس
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا سضع˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘تو
تاينتقم ىلإا اهليوحتو ةبلسصلا

روكيدلل ةبسسنلاب ةسصاخ ةديفم
.تاسشورفملاو
اسضيأا ر˘يود˘ت˘لا ةدا˘عإا ح˘ي˘ت˘تو
لقأا ماخ ةدام ىلإا لوسصولا
نم ريبك ددعل حمسستو ةفلكت
مهلاي˘خ ماد˘خ˘ت˘سسا ن˘ي˘فر˘ح˘لا
تم˘˘ت ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م، عاد˘˘بإ’ا ي˘˘˘ف
.هيلإا ةراسشإ’ا

للخ نولخدتملا لسصوت دقو
تفر˘ع ي˘ت˘لا تاءا˘ق˘˘ل˘˘لا كل˘˘ت

ة˘˘˘فر˘˘˘غ ءا˘˘˘˘سضعأا ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم
فرحلاو ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
نيي˘ن˘ه˘مو ن˘ي˘فر˘حو ة˘يادر˘غ˘ب
ى˘لإا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ن˘˘م را˘˘ج˘˘تو
تا˘˘˘كب˘˘˘˘سش ءا˘˘˘˘سشنإا ةرور˘˘˘˘سض
ة˘عا˘ن˘سصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م ة˘ي˘قر˘ت˘ل
ج˘يور˘ت˘لا كلذ˘كو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
عيجسشتل ةيحا˘ي˘سسلا ع˘قاو˘م˘ل˘ل
 .ةيلخادلا ةحايسسلا

صس.مدأا

لغسش بسصانم قلخل
فورظلا نيسسحتو
ناكسسلل ةيسشيعملا
ءاششنإا ىلع لمعلا
رامثتشسإÓل اطيحم11

ناشسملتب يباغلا
ة˘ي˘ما˘سسلا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا تعر˘˘سش
نا˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب تا˘˘با˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘ف ة˘يدود˘ح˘لا

ق˘ل˘خ ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ة˘˘سسارد ى˘˘ل˘˘ع
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘با˘˘غ تا˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘˘م
ىلإا لوسصولل ةيلبجلا قطانملاب

يف رامثتسسإ’ا نم ربتعم مجح
ل˘غ˘سش بسصا˘ن˘م ق˘ل˘خو ة˘با˘غ˘لا

ةيسشيعملا فور˘ظ˘لا ن˘ي˘سسح˘تو
ةي’ولا نوكل رظنلاب ،نينطاقلل
ةعسساسش تاحاسسم ىلع رفوتت
تحرت˘قاو ،ة˘ي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘لا ن˘م
اطيحم11 ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا

ةيوباغلا يسضارأ’ا حلسصتسس’
للغتسسإ’ا لوانتم يف اهلعجو
نم ع˘سسو˘ت˘ي˘سس يذ˘لا ي˘عارز˘لا

ي˘ت˘لا تا˘ط˘ي˘ح˘م˘لا تاذ لل˘˘خ
ةقلعتملا ةسساردلا يف تحرتقا
يحاونب عقت ةيلحم ةعامج21ـب

.ةي’ولا قرسشو بونجو برغ
اهقلخ مت يتلا تاطيحملا هذه
ة˘˘فا˘˘ك ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت˘˘ل ه˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘سس
اهتقلعو ةي˘ف˘ير˘لا تا˘طا˘سشن˘لا
كلذ يف امب يوباغلا لاجملاب

بور˘خ˘˘لا˘˘ك را˘˘ج˘˘سشأ’ا سسر˘˘غ
زو˘˘˘ل˘˘˘لا ى˘˘˘ت˘˘˘حو نو˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لاو
،ةيب˘ط˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘لا لل˘غ˘ت˘سساو
ةيامح ىلع ةظفاحملا لمعتو
تازواجتلا نم ةيباغلا كلمأ’ا
حلاسصم˘لا ترر˘حو ة˘ل˘ج˘سسم˘لا
يئاسضق رسضحم981 ةينعملا

اذ˘كو را˘ج˘سشأ’ا ع˘ط˘ق˘˘ب سصا˘˘خ
 .يعرلاو يئاوسشعلا ثرحلا

صشاتيلتوب.ع

«روطن ىفطسصم» ةيمومعلا ةعلاطملل ةيسسيئرلا ةبتكملاب ءادهإلاب عيب ةسسلج لÓخ

ةنيطنشسقب «0691‐2591 رئازجلا انه» ديدجلا هلمع ىلع عقوي يدامح هللا دبع
هللا دبع ذاتسسأ’ا يعماجلا مدق
ه˘ل˘م˘ع ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘ب يدا˘˘م˘˘ح
‐2591 رئاز˘ج˘لا ا˘ن˘ه» د˘يد˘ج˘لا

عيب ةسسلج للخ كلذو ،«0691
ةيسسي˘ئر˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا˘ب ءاد˘هإ’ا˘ب
ىفطسصم ةيمومعلا ةعلاط˘م˘ل˘ل
.روطن
نع رداسصلا باتكلا اذه مسضيو
ةحفسص294 يف «ءاهبلا راد»
ترسشن يتلا سصوسصنلا عيمج
ا˘ن˘ه» ة˘ير˘ه˘سشلا ة˘˘ل˘˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ن˘ي˘ب ا˘م ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف «ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نيفقثم ملقأاب0691و2591
.نييرئازج نييفحسصو
ى˘ل˘ع يدا˘˘م˘˘ح ذا˘˘ت˘˘سس’ا د˘˘كأاو
ءاد˘هإ’ا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ة˘سسل˘ج سشما˘˘ه
لمعلا» اذه نأاب ديدجلا هباتكل
ىلع ءوسضلا طيلسست ىلإا فدهي

ة˘ير˘ئاز˘ج سصو˘سصن و تا˘با˘ت˘˘ك

ىد˘˘ل ة˘˘فور˘˘˘ع˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ تل˘˘˘ظ
بدأاو سضير˘˘ع˘˘لا رو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

جلا˘ع يذ˘لا كلذ ر˘ي˘غ ير˘ئاز˘ج
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا بر˘˘˘ح
˘˘‐ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا فور˘˘˘ظ˘˘˘لاو
ةدئاسس تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
«.ةيرامعتسس’ا ةرتفلا نابإا

ى˘لإا قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘ف قر˘ط˘˘تو
ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصلا ف˘ي˘ظو˘ت ل˘ماو˘ع
 ريرحتلا برح للخ نيملسسملا
ل˘ئا˘سسو فر˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا كل˘˘˘ت ي˘˘˘ف مل˘˘˘عإ’ا

ا˘ن˘ه» ة˘ل˘ج˘م نأا˘˘سشب ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
للتح’ا تاطلسس نأا «رئازجلا
ي˘ق˘ت˘˘ن˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘بو ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ىدم نم دكأا˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصلا

ى˘ل˘ع د˘ير˘˘ت تنا˘˘ك م˘˘ه˘˘ت’او˘˘م
ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا سصو˘˘سصخ˘˘˘لا

باطقتسس’ ةيوغل˘لا م˘ه˘تاءا˘ف˘ك

اذ˘ه سضر˘ع˘يو.ن˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘م ءار˘˘ق
ناك ا˘م˘ل ا˘ع˘سساو اءز˘ج با˘ت˘كلا
ةيرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا ة˘يا˘عد˘لا ل˘ث˘م˘ي
هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
ا˘ه˘نأا ا˘سسنر˘ف مد˘ق˘ت˘˘ل ة˘˘ل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةدئافل ل˘م˘ع˘ت ا˘ه˘نأا و ة˘يرا˘سضح
.زييمت نود ةيناسسنإ’ا

رعاسشلا و ثحابلا لسصحت دق و
يدا˘م˘ح ه˘ل˘لا د˘ب˘ع م˘جر˘ت˘م˘لا و
يسسنتو˘ل˘ب˘مو˘ك ة˘ع˘ما˘ج ج˘ير˘خ
ديدع ىل˘ع (ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا) د˘يرد˘م˘ب
هتريسس ة˘ل˘ي˘ط ة˘ي˘بدأ’ا ز˘ئاو˘ج˘لا
كل˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عاد˘˘بإ’ا
ير˘ع˘سشلا عاد˘بإ’ا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
دوعسس زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع ة˘سسسسؤو˘م˘ل
هللا دبع ديسصر يفو ،نيطبابلا

نيثلث براقي ام كلذك يدامح
.ايبدأا لمع

ك.لامك
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يدنيمل ةراشس ةأاجافم
ديردم لاير عم هقلأات دعب

مجنلا نع ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
ي˘˘˘ف ةأا˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا يد˘˘˘يرد˘˘˘م˘˘˘لا

يف0202 ة˘˘ي˘˘بوروألا م˘˘مألا صسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب
.لبقملا فيسصلا

نأا ،ينابسسإلا ‘‘لارت˘ن˘سس ا˘سسن˘ف˘يد‘‘ ع˘قو˘م ر˘كذو
يد˘ن˘ي˘م د˘نلر˘ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا ر˘سسيألا ر˘ي˘ه˘ظ˘˘لا
م˘مألا صسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب تآا˘جا˘ف˘م ىد˘حإا نو˘ك˘ي˘˘سس
ه˘˘˘ي˘˘˘˘يد˘˘˘˘يد ددر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘لو ،0202 ة˘˘˘ي˘˘˘˘بوروألا

كو˘يد˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘ل ه˘˘ئا˘˘عد˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف بما˘˘سشيد
ة˘ل˘ي˘ك˘سشت ي˘ف ع˘ئار˘˘لا ه˘˘ئادأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
.ناديز نيدلا نيز بردملا

دحأا يدنيم دنلريف نوكي نأا صضرتفملا نمو
اسسنرف بختنم بردم بماسشيد هييديد ةحلسسأا

اذ˘˘ه د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ه˘˘ئادأا ل˘˘سضف˘˘ب0202 ورو˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘˘ف
ي˘˘ف ا˘˘ًي˘˘سسي˘˘ئر ا˘˘ًنا˘˘ك˘˘م ز˘˘ج˘˘ح نأا د˘˘ع˘˘ب ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

ثيح ،ناديز ةدايق تحت ديردم لاير ةليكسشت
ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه ة˘م˘لا˘ك˘˘م ر˘˘سسيألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ىق˘˘ل˘˘ت
بردملا هل دكأاو ،ةريخآلا مايألا يف بماسشيد
ىو˘ت˘سسم˘لا اذ˘˘ه ىل˘˘ع هرار˘˘م˘˘ت˘˘سسا لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘نأا
ا˘سسنر˘ف ة˘ل˘ي˘ك˘سشت ي˘ف ا˘ًي˘سسا˘سسأا ا˘˘ًنا˘˘ك˘˘م ز˘˘ج˘˘ح˘˘ي˘˘سس
.ورويلاب
لاير بعÓك لوألا همسسوم يف يدنيم حجنو
ن˘م ة˘ي˘م˘هأا ر˘ث˘كأا رود ه˘ل نو˘ك˘ي نأا ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ة˘ي˘م˘هأا م˘˘غر ،و˘˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م
،اًيعافدو اًيموجه هتاناكمإا لسضفب نكل ،وزيزل
ىتحو ،ديج ر˘يد˘ق˘ت˘ب ه˘سضور˘ع ع˘ي˘م˘ج ته˘ت˘نا
.هنأاسشب ىواكسش كانه صسيل نآلا

وليسسرام عم ديردم لاير كابسش تلبقتسسا دقف
،مسسوملا اذه تاقباسسملا عيمج يف اًفده91
نم ادب كانه نمو ،طقف فادهأا8 يدنيم عمو
وليسسرام ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘ب ل˘سضفأا يد˘ن˘ي˘م نأا ح˘سضاو˘لا

،ةيفلخلا ةيط˘غ˘ت˘لاو ي˘عا˘فد˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ىل˘ع
ل˘ع˘ف˘ي ا˘م˘˘ك تا˘˘حا˘˘سسم ه˘˘ف˘˘ل˘˘خ كر˘˘ت˘˘ي ل ثي˘˘ح

وكسسيإا رظتنيسس ،رخآا ديعسص ىلعو.يليزاربلا
برد˘م ة˘م˘لا˘˘ك˘˘م د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير بعل نو˘˘كرلأا

ةكراسشملل اًسضيأا يكيرنإا صسيول اينابسسإا بختنم
ةنوآلا يف هقيرب داعتسسا امدعب0202 وروي يف
.ناديز عم ةريخآلا

يزيلجنإلا داحتلا ..اًيمشسر
ةارابم دعوم ددحي

ماه تشسوو يتيشس رتشسششنام
د˘عو˘م ا˘˘ًي˘˘م˘˘سسر يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا دا˘˘ح˘˘تلا ن˘˘ل˘˘عأا

،دتيانوي ماه تسسوو يتيسس رتسسسشنام ةارابم
ر˘˘م˘˘ع ن˘˘˘م62ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘جؤو˘˘˘م˘˘˘لا
.غيلريميربلا

لي˘جأا˘ت˘ب ما˘ق د˘ق يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘تلا نا˘كو
بع˘˘ل˘˘˘م ىل˘˘˘ع ما˘˘˘ه تسسوو ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
موي اهتماقإا ررقملا نم ناك يتلاو ،داحتلا
لوطه دعب ةينمأا بابسسأل ،يسضاملا دحألا
تبر˘سض ةد˘يد˘˘سش ر˘˘ي˘˘سصا˘˘عأاو ةر˘˘يز˘˘غ را˘˘ط˘˘مأا
.ارتلجنإا

نا˘م ةارا˘ب˘م نأا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘˘ح˘˘تلا ن˘˘ل˘˘عأاو
91 قفاوملا ءاعبرألا موي ماه تسسوو يتيسس
نا˘يدا˘ن˘لا نأا ي˘نا˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘م ،يرا˘˘ج˘˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف
Óسصح يتلا ةحارلا ةر˘ت˘ف ع˘ط˘ق˘ب نا˘مو˘ق˘ي˘سس

يف لعفلاب يتي˘سس و˘ب˘عل د˘جاو˘ت˘يو.اهيلع
ريدملا ،يسسوم ديفيد حنم امنيب ،مهتازاجإا
ة˘حار˘ت˘سسا ةر˘ت˘ف ه˘ي˘ب˘عل ،زر˘ما˘ه˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
نأا ررقملا نم ناك نكلو ،مايأا ةسسمخ ةدمل
تب˘سسلا مو˘ي تا˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل نا˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا دو˘˘ع˘˘ي
رمأا ديدجلا ةارابملا داعيم ربتعيو.لبقملا

ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،لو˘˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب˘˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘ج
ةدع صضوخل رطسضيسس ناك يذلا ،زنزيتيسسلل
قيرفلا كلميو ،ةريسصق ةرتف يف تايرابم
لبقملا صسرا˘م1 موي لا˘ن˘سسرأا ما˘مأا ة˘ه˘جاو˘م
،هليجأات متيسس نكلو يزيلجنإلا يرودلا يف
ي˘ف Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأا د˘سض ي˘ت˘ي˘سس ةارا˘˘ب˘˘م بب˘˘سسب
.مويلا صسفن يف واباراك صسأاك يئاهن
ىو˘˘سس يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا دا˘˘ح˘˘تلا ما˘˘مأا ن˘˘ك˘˘ي م˘˘لو
ة˘كرا˘سشم بب˘سسب ،ة˘حا˘ت˘م ةدود˘ح˘م د˘ي˘عاو˘˘م
دا˘˘ح˘˘تلا صسأا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب ي˘˘˘ف ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس نا˘˘˘م
.ابوروأا لاطبأا يرودو يزيلجنإلا

Óكل ةحار حنم يزيلجنإلا داحتلا لواحو
هنأا اًقباسس هنÓعإا نم مغرلا ىلع ،نييدانلا

تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م صضو˘˘خ ة˘˘˘يد˘˘˘نألا ن˘˘˘م ع˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ي ل
.ةيوتسشلا ةلطعلا لÓخ ةيدو وأا ةيمسسر
نا˘م ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘˘ح˘˘تلا ن˘˘م ل˘˘ك ر˘˘ط˘˘سضاو
91 دعوم ديدحتل صستروبسس ياكسسو يتيسس
ةعباسسلا مامت يف ةارابملا قÓطناو ،يرفيف
.ارتلجنإا تيقوتب فسصنلاو
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا ي˘˘م˘˘˘ح˘˘˘يو
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود د˘ي˘عاو˘م صصا˘خ ل˘ك˘˘سشب
ةلوطب˘لا تا˘يرا˘ب˘م ة˘ما˘قإا˘ب ةدا˘ع ح˘م˘سسي لو
تا˘يرا˘ب˘م ه˘ي˘ف ما˘ق˘ت يذ˘لا تقو˘˘لا صسف˘˘ن ي˘˘ف
.ةيبوروألا تايرودلاب
نو˘ح˘م˘˘سسي ةردا˘˘ن˘˘لا تا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘فو
،ةيبوروألا تايرود˘لا ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م ة˘ما˘قإا˘ب
ثب˘˘ب حا˘˘م˘˘سسلا نو˘˘سضفر˘˘ي ا˘˘م ةدا˘˘ع م˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘لو
ةسشاسش ىلع ةر˘سشا˘ب˘م ءاو˘ه˘لا ىل˘ع تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.نويزفلتلا

،ي˘لوألا ل˘ي˘جأا˘ت˘لا فور˘ظ˘ل اًر˘˘ظ˘˘ن كلذ ع˘˘مو
ثب ىل˘˘˘ع ي˘˘˘˘بوروألا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا ق˘˘˘˘فاو د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
يا˘˘˘ك˘˘˘سس تاو˘˘˘ن˘˘˘ق ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘سش ر˘˘˘ب˘˘˘ع ،ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.صستروبسس
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ةيفيشصلا تلاقتنلا يف لوألا ةنولششرب فده وراتول
11

(وفيتروبيد ودنوم) ةفيحسص تدكأا
نأ’ علطتي ينابسسإ’ا ةنولسشرب نأا
،نل˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإا م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م نو˘˘˘كي
لوأا ،زينيترام وراتو’ ينيتنجرأ’ا
ت’اقتن’ا يف يدانلا همربُي دقاعت
.ةيفيسصلا

نأا ةينابسسإ’ا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تفا˘سضأاو
ىوسس ركفُي ’ ينولاتاكلا يدانلا
م˘˘˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘م نو˘˘˘˘˘˘˘كي نأا ي˘˘˘˘˘˘˘ف
مقرلا وه يلودلا يتسسيليسسيبلأ’ا

ي˘نا˘ياو˘غوروأ’ا سضو˘ع˘ُي يذ˘˘لا ،9
ىد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ز˘˘يراو˘˘˘سس سسيو˘˘˘ل
.ليوطلا
وفيتروبيد ودنوم تراسشأا نيح يف
ةنولسشرب نأا نم مغرلا ىلع هنأا ىلإا
يف بع’ عم دقاعتلا يف بغري
سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘لا
نامثع ي˘سسنر˘ف˘لاو ور˘ي˘لو˘ت˘سسي˘ب˘لا
ه˘نأا ’إا ،ن˘ي˘با˘˘سصم˘˘لا ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘يد
مجا˘ه˘م˘لا كلذ نو˘كي نأ’ ط˘ط˘خ˘ُي
بعللا هنكمي ،ةعونتم سصئاسصخب

9 م˘˘˘قر سسي˘˘˘لو ،فار˘˘˘طأ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.يكيسسلك
نأا ى˘لإا ا˘˘سصرا˘˘ب˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت دو˘˘ع˘˘يو
رثكأا قيرطلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت د˘ير˘ُي يدا˘ن˘لا
(ون بماك) ىلإا وراتو’ لوسصول
.لبقملا فيسصلا يف

عفد ىلإا ةنولسشرب جاتحيسس امنيب
عم د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م111
ةمي˘ق ي˘هو ،ا˘ًما˘ع22ـلا بحا˘˘سص
رتنإا عم هدقع يف يئازجلا طرسشلا

يف اهرسسك ن˘كم˘ي ي˘ت˘لاو ،نل˘ي˘م
. ةيليوج رهسش نم موي51 لوأا

يسسنرفلا نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو
ي˘ن˘ف˘لا ر˘ي˘تر˘كسسلا ،لاد˘ي˘بأا كير˘˘يإا

لمعيسس هنأا ِف˘خ˘ُي م˘ل ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
نا˘سس سسيرا˘ب م˘جا˘ه˘م ةدا˘عإا ى˘˘ل˘˘ع
روينوج رامين يليزاربلا ،نامريج
.انارغولبلا ىلإا ،افليسس اد
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يبابمب ونيمريف لادبتشساب بولك حشصني يفريم

نوشسيدامو سشيليرغ مشضل ينيلرتشسإا هينج نويلم061 دشصري دتيانويلا

،ق˘با˘سسلا لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل بع’ ح˘˘سصن
نغرو˘ي ي˘نا˘م˘لأ’ا ،ي˘فر˘ي˘م ي˘ناد
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا بو˘˘ل˘˘ك
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ه˘م˘جا˘ه˘م لاد˘ب˘ت˘سسا˘ب
يسسنرفلا هريظنب ونيمريف وتربور
سسيراب مجن نيتول يبابم نايليك
م˘ه˘ط˘خ ل˘ع˘ج˘˘ل ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس
ا˘˘ًق˘˘فو ،ا˘˘ًب˘˘˘عر ر˘˘˘ث˘˘˘كأا ي˘˘˘ما˘˘˘مأ’ا
كو˘˘ت’’ ة˘˘كب˘˘سشل ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ل
.’’تروبسس
نيتطقن بولك نغروي قيرف دقف
يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘˘لا ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘ف
مسسوملا اذ˘ه نآ’ا ى˘ت˘ح زا˘ت˘م˘م˘لا

22 قرا˘˘ف˘˘ب لود˘˘ج˘˘لا رد˘˘سصت˘˘يو
ي˘ف ه˘ي˘سسفا˘ن˘م بر˘قأا ن˘ع ة˘ط˘ق˘˘ن
.بيترتلا

نم61ـلا رودل اسضيأا لهأات امك
يف رمتسسيو ابوروأا لاطبأا يرود
هب جوت يذلا بقللا نع عافدلا
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سسدا˘˘سسلا ةر˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
مهلاقتنا ىلا ةفاسضإ’اب يسضاملا
سسأا˘ك ن˘م سسما˘˘خ˘˘لا رود˘˘لا ى˘˘لإا
نم مغرلا ىلع يزيلجنإ’ا داحت’ا

ةنسس32 تح˘ت ق˘ير˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم
،ونيمريف ناكو.يربزورسش دسض
حاجن نم اًيسساسسأا ًءزج ،اًماع82

ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح ثي˘˘ح ،لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
راو˘˘ج˘˘ب ه˘˘ن˘˘م ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ل˘˘˘سضفأا
حل˘˘˘سص د˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ير˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا

.ينام ويداسس يلاغنسسلاو
ي˘ل˘يزار˘ب˘˘لا ط˘˘بر م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
يف خينويم نرياب ىلإا لاقتن’اب
نأا ي˘فرو˘م د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘يو ،ف˘˘ي˘˘سصلا
موجه لعجيسس يبابمب هلادبتسسا

.ةوق رثكأا زدير
ق˘با˘سسلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل بع’ با˘˘جأاو
لسصحت نأا نكمي له لاؤوسس ىلع
ىل˘ع ل˘سصح˘ي ر˘خآا م˘جا˘ه˘م ى˘ل˘ع
؟ونيمريف لثم فادهأ’ا نم ديدعلا
.’’معن’’ :اًلئاق
نم عون وه ونيمريف’’ :فاسضأاو
لوبرفيل ماظنل ليمجلا لمكملا

ا˘˘ه˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لاو
،نيعئار م˘ه ي˘ثل˘ث˘ك ،نا˘حا˘ن˘ج˘لا

هبسشي دحأا ’ لوقت تنك اذإا نكلو
   ديرفو ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ه˘نإا˘ف و˘ن˘ي˘مر˘ي˘ف
ىلإا هبسشي هنإا ،عئار بع’و ةياغلل

؛ناغيك نيفيك رداغ امدنع ام دح
كلذ˘كو ،سشي˘ل˘غ˘لاد ي˘˘ن˘˘ي˘˘ك ءا˘˘ج
انلقو زيراوسس سسيول رداغ امدنع
مث ؟هل˘ح˘م ل˘ح˘ي˘سس ن˘م ،ي˘ه˘لإا ا˘ي
دمحم ،ينام ويداسس كيدل حبسصأا

.’’نآ’ا ونيمريف وتربورو حلسص
امك ،بوبح˘م و˘ن˘ي˘مر˘ي˘ف’ :ع˘با˘تو
ةريثك اًفادهأا لجسسو زيراوسس ناك
’’ةعئار
لوبرفيل ناك اذإا’’ :يفريم لاقو
بهذ˘˘يو و˘˘ن˘˘ي˘˘مر˘˘ي˘˘ف ر˘˘سسخ˘˘ي˘˘˘سس
،ي˘با˘ب˘م دو˘ه˘ج ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘يو
.’’فيخم يثلث اهتقو كلميسسف
يبابم ناك اذإا هنأا دقتعأا’’ :عباتو
ي˘نا˘م ع˘م ة˘مد˘ق˘م˘˘لا ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ي
اًف˘ي˘خ˘م كلذ نو˘كي˘سسف ،حل˘سصو
حل˘سصو و˘˘ن˘˘ي˘˘مر˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

.’’ينامو
هلعف امب فختسسأا ’ انأا’’ :متتخاو
˘مد˘ق ةر˘ك بع’ ه˘نإا ،و˘ن˘˘ي˘˘مر˘˘ي˘˘ف
.’’عئار

ريدملا رياسشلوسس رانوج يلوأا نأا ريراقتلا تدافأا
ىلإا علطتي د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا
سسميجو ليف نوتسسأا بع’ سشيليرغ كاج عيقوت
061 لباقم فيسصلا اذه رتسسيل بع’ نوسسيدام
.ينيلرتسسإا هينج نويلم
تارايخ نع دتيانوي رتسسسشنام بردم ثحبيو
اًيلاح دعتبيو بعسص مسسوم دعب ةديدج موجه
ز˘كار˘م˘لا ن˘ع طا˘ق˘ن تسس ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘سشلا
.زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا يف ىلوأ’ا ةعبرأ’ا

نأا ’’نسص اذ’’ ةفيحسص تدكأا ،كلذل ةجيتنو
سشيليرغ عم د˘قا˘ع˘ت˘لا فد˘ه˘ت˘سسي˘سس ر˘يا˘سشلو˘سس
ةقيثولا ةقلعلا لمعت نأا يف لمأايو نوسسيدامو
.هحلاسصل نييدانلاو رتسسسشنام نيب
اوعفدي نأا رمحلا ن˘ي˘طا˘ي˘سشل˘ل ن˘كم˘ُي ن˘ي˘ح ي˘ف
ع˘ي˘ب لا˘ح ي˘ف ة˘سصا˘خ ي˘ئا˘ن˘ث˘لا بل˘ج˘ل دو˘ق˘˘ن˘˘لا

ذ˘ن˘م بع˘ل˘ي م˘ل يذ˘لا ،ا˘ب˘غو˘˘ب لو˘˘ب ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
.ةباسصإ’ا ببسسب ربمسسيد
حنم متيسسف ،ملاعلا سسأاكب زئافلا عيب مت اذإاو
ن˘م ل˘ك ءار˘˘سشل ر˘˘سضخأ’ا ءو˘˘سضلا ر˘˘يا˘˘سشلو˘˘سس
.نوسسيداموسشيليرغ
نب بناج ىلإا ،اًرخؤوم يبد يف يئانثلا ناك امنيب
ثيح ،رتسسيل قيرفل رسسيأ’ا ريهظلا ليوليسشت

ةقط˘ن˘م˘ل ءي˘فاد˘لا سسق˘ط˘لا˘ب نا˘ع˘ت˘م˘ت˘سسي ا˘نا˘ك
.ءاتسشلا ةلطع يف طسسوأ’ا قرسشلا

،اًماع42 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘˘ب˘˘لا ،سشيليرغ نا˘˘كو
ثي˘ح ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ل˘ي˘ف˘˘ل ا˘˘ًي˘˘سسي˘˘ئر اًرو˘˘ح˘˘م
.طوبهلا بنجتل نولسضاني
هغولب ذنم همعدي يذلا يدانلا يف ناك دقل
ىلإا جا˘ت˘ح˘ي د˘ق ه˘ن˘كل ،هر˘م˘ع ن˘م ة˘سسدا˘سسلا
ي˘ف ه˘ئا˘ق˘ب نا˘م˘سض ل˘جأا ن˘م ا˘ًمد˘ق ي˘˘سضم˘˘لا

ماظتناب مدقتللو زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا
.ارتلجنإا بختنم ىلإا
يف رتسسيل عم نوسسيدام رهدزا ،هسسفن تقولا يف
فيسص يف سشتيرون نم هلاقتنا ذنم غيل ريميربلا

.8102 ماع
اًيسساسسأا اًرود اًماع32 رمعلا نم غلابلا بعليو
لجسس ثيح ،نآ’ا ىتح عئارلا رتسسيل مسسوم يف
ىلإا اًبنج لمعو زاتمملا يرودلا يف فادهأا ةتسس
يرود˘˘لا فاد˘˘ه ،يدرا˘˘˘ف ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ج ع˘˘˘م بن˘˘˘ج
.زاتمملا يزيلجنإ’ا

، يفناج يف هطسسو طخ ىلإا رياسشلوسس فاسضأاو
لاط يذلا زيدنانريف ونورب يلاغتربلا بعللا
ءاتسشلا ي˘ف ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس ن˘م هرا˘ظ˘ت˘نا

ىلإا عفترت دق ينيلرتسسا هينج نويلم74 لباقم
.تافاسضإ’ا عم ينيلرتسسإا هينج نويلم86
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ولليد اتيزاغ ’’’ ةفيحسص تدكأا
يدا˘ن نأا ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا ’’ترو˘˘ب˘˘سس
ع˘˘م عار˘˘سصلا ل˘˘خد لو˘˘بر˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
زوفلا لجأا نم دتيانوي رتسسسشنام
سشارام ينابلأ’ا بعللا تامدخب

ا˘نور˘ي˘ف ق˘ير˘ف ع˘فاد˘م ’و˘ب˘مو˘˘ك
.ةلبقملا ةرتفلا للخ
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعل˘˘لا ءادأا بذ˘˘جو
يرود˘لا ي˘˘ف ا˘˘ًما˘˘ع02 ر˘م˘ع˘لا
نم ديدعلا مسسوملا اذه يلاطيإ’ا
متو ،ىرب˘ُكلا ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘يد˘نأ’ا
هينج نويلم52 يلاوحب همييقت
ت’اقتن’ا ةرتف لبق ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
نإا اًسضيأا لاقي نيح يف.ةيفيسصلا

م˘˘ت˘˘ه˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ر˘˘˘ت˘˘˘سسسشنا˘˘˘م
ا˘ي˘سسورو˘ب هد˘ها˘سشو ،’و˘ب˘مو˘˘كب
اذ˘˘˘ه تار˘˘˘م ةد˘˘˘ع د˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ترود
.لمتحم كرحت يأا لبق مسسوملا

ةيلاطيإ’ا ةف˘ي˘ح˘سصلا م˘عز˘ت ا˘م˘ك
ةيدنأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا نأا ةر˘ي˘ه˘سشلا
ع˘با˘˘ت˘˘ت ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإا ي˘˘ف ىر˘˘ب˘˘كلا

عا˘فد˘لا بل˘ق بع’ تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
ركفي نأا حجرملا نمو.بوهوملا
ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘˘ي يذ˘˘لا ،ا˘˘نور˘˘ي˘˘ف
ع˘ي˘ب ي˘ف ،لود˘ج˘لا ي˘ف سسدا˘˘سسلا

ثيح مسسوملا ةياهن يف ’وبموك
معد ىلع لوسصحلا ىلإا نوعلطتي
.هيلإا ةجاحلا دسشأا يف مه يلام

81 يلودلا ينابلأ’ا بعل امنيب
اذه تاقباسسملا عيمج يف ةارابم
عم هل ةارابم لوأاب زافو مسسوملا

.ربوتكأا رهسش يف هدلب بختنم
سسيل لوبرفيل نأا نم مغرلا ىلع
ع˘˘فاد˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘˘م قو˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
اذه ىلوأ’ا ةجردلا نم يزكرم
ربتع˘ي ’و˘ب˘مو˘ك نأا ’إا ،ف˘ي˘سصلا

.لبقتسسملل اًدحاو
ر˘يا˘˘سشلو˘˘سس را˘˘ن˘˘لو˘˘ج ي˘˘لوأا ا˘˘مأا
دتيانوي رتسسسشنامل ينفلا ريدملا

نيبع’ مسضل قوسسلا يف دوجوم
وهو مسسوملا يهتني امدنع ددج
باقعأا يف هقيرف زيزعت لواحي
.لامآلل بيخم رخآا مسسوم
ثحبي ،هسسفن تقولا يف ،يتيسس

مزع عم ،لقأ’ا ىلع نيعفادم نع
طخ ديدجت ىلع ’ويدراوغ بيب
.هلمكأاب رهظلا
كناد سسيول ،سسيروت واب نأا ركذي
يف نوجردم راينيركسس نليمو
دوجو عم ،ي˘ت˘ي˘سس فاد˘هأا ة˘م˘ئا˘ق
نو˘ج ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم لو˘˘ح د˘˘يد˘˘ه˘˘ت
.قيرفلا عم زنوتسس

عراوشش يف ةمدشصلا زربُي سسويابيشس
سسيير ةافو دعب ةيليبششإا

،ديردم لاير نم راعُملا لانسسرأا بع’ عجرتسسا
ةمدسصلا د˘ه˘سشم ،سسو˘يا˘ب˘ي˘سس ي˘ناد ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
ةا˘فو ر˘ب˘خ عا˘م˘سس د˘ع˘˘ب سسا˘˘ن˘˘لا با˘˘سصأا يذ˘˘لا

سسوياب˘ي˘سس د˘لُوو.سسيير و˘ي˘نو˘ط˘نأا ه˘ي˘سسو˘خ
،ةيليبسشإا ةنيدم يف ةقطنملا سسفن يف سسييرو
لاير لّثم لوأ’ا نأا نم مغرلا ىلعو ،اريرتوأا
ةقلع امهع˘م˘ج˘ي نا˘ك ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نأا ’إا سسي˘ت˘ي˘ب

لاقو.اًسضيأا ةيرسسأا طباورو اًدج ةديج ةقادسص
(ا˘كرا˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘سصل سسي˘ير ن˘˘ع سسو˘˘يا˘˘ب˘˘ي˘˘سس
،هعم اًدج ةديج ةقلع ّىدل تناك’’ :ةينابسسإ’ا

ءاقدسصأا اوناك ،ي˘تد˘جو ،ي˘ما˘م˘عأاو ،ي˘ت˘ل˘ئا˘عو
.’’ي˘ل ا˘ًق˘˘يد˘˘سص ا˘˘ًسضيأا نا˘˘كو ،ه˘˘ل نو˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ح
،ةاسسأاملا هيف تعقو يذلا مويلا ركذتأا’’ :عباتو
،ر˘مأ’ا˘ب ي˘نور˘ب˘خأاو ي˘تد˘جو يد˘ج ي˘ب ل˘سصتا

نأا يناربخأاو عراسشلا يف اناك يتقيدسصو يدلاو
مل مهنأ’ هسسأار ىلع هيدي عسضو سصخسش لك
سسانلا بح ىلع لدي اذهو ،ثدح اذام اوقدسصي
تقو هيدل نوكي نأا درجمب’’ :فسشكو.’’هل
اًبوبحم ناكو ،يلثم اريرتوأا ىلإا يتأاي ناك غارف
ناك امدنع نآ’ا فسسأللو ،عيمجلا لبِق نم اًدج
تهتنا هلاف˘طأاو ه˘تر˘سسأا˘ب عا˘ت˘م˘ت˘سس’ا ه˘نا˘كمإا˘ب

ةرك يف هتايح لك سشاع نأا دعب ،ةأاجف هتايح
نأا ديرأا’’ :ىهنأاو.’’ةميظع ءايسشأا لعفو ،مدقلا
.اًحرم اًسصخسش ناك دقل ،هركذتأا

سصلختلل ططخُي ديردم لاير
فيشصلا يف هبعل نم

ينابسسإ’ا ديردم لاير نأا (لوغ) عقوم ركذ
سسيماخ يبمولوكلا ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل ط˘ط˘خ˘ُي
ةيف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةذ˘فا˘ن ي˘ف ز˘ي˘غ˘يردور
عناسص نأا ريهسشلا عقوملا حسضوأاو.ةمداقلا
ريدملا ع˘ن˘ق˘ُي م˘ل سسور˘ي˘ت˘ي˘فا˘ك سسو˘ل با˘ع˘لأا
نيدلا نيز يسسنرفلا ،يكلملا يدانلل ينفلا

ف˘ي˘سصلا ي˘ف ه˘˘تدو˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ةرادإ’او ،ناد˘˘يز
خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ي˘ف ةرا˘عإ’ا ن˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
دّقع ام نأا » لوغ » فاسضأا نيح يف.يناملأ’ا
و˘غا˘ي˘ت˘نا˘سس) ي˘˘ف سسي˘˘ما˘˘خ رو˘˘مأا ن˘˘م ا˘˘ًسضيأا
يف اهل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘با˘سصإ’ا (و˘ي˘با˘نر˘ي˘ب
نأاب ملعلا دنع كلذ رّسسفُيو.مسسوملا ةيادب

7 ىو˘˘سس بع˘˘ل˘˘ي م˘˘ل ا˘˘ًما˘˘˘ع82ـلا بحا˘˘˘سص
يرود˘˘لا ي˘˘ف د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
راسشأاو.م˘سسو˘م˘لا قل˘ط˘نا ذ˘ن˘م ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
عيب لسضفُي يغنيريملا نأا ىلإا اًسضيأا عقوملا

لاومأا رامثتسسا ةداعإاو فيسصلا يف سسيماخ
.ناديز ةليكسشت زيزعت يف هتقفسص
ةقفشص يف زيدنيم ةلومع عافترا

ةنولششرب ىلإا واكنيرت لاقتنا
ةميق نع ةينابسسإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
ليكو ىلع لسصحيسس يتلا ةمخسضلا ةلومعلا
زيدنيم ي˘خرو˘خ ر˘ي˘ه˘سشلا ن˘ي˘ب˘عل˘لا لا˘م˘عأا
و˘كسسي˘سسنار˘ف لا˘ق˘ت˘نا ة˘ي˘ل˘م˘ع حا˘ج˘ن ر˘ي˘ظ˘˘ن
.ةنولسشرب ىلإا اغارب غنيتروبسس نم واكنيرت
بعل˘لا ع˘م ا˘ًي˘˘م˘˘سسر ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب د˘˘قا˘˘ع˘˘تو
،واكن˘ير˘ت و˘كسسي˘سسنار˘ف با˘سشلا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ةياهن يف ينولاتاكلا قيرفلل لسصيسس هنكل
،0202 ةيليوج1 نم ًءادتبا ،يلاحلا مسسوملا
يف تاونسس سسمخ هتدم دقع ىلع عقو امدعب

نويلم005 ةميقب يئازج طرسش عم ون بماك
وريمور دراري˘ج ي˘ف˘ح˘سصلا بسسح˘بو.وروي
ي˘خرو˘خ نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا ’’1كار’’ ة˘عاذإا˘˘ب
3.9 اهردق ةلومع ىل˘ع ل˘سصح˘ي˘سس ز˘يد˘ن˘ي˘م
واكنيرت عم ةنولسشرب ع˘ي˘قو˘ت˘ل ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م
.اغارب غنيتروبسس بع’
ن˘ي˘ب ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا كا˘˘ن˘˘ه نأا ور˘˘ي˘˘مور ح˘˘سضوأاو
نيبعللا لا˘م˘عأا ل˘ي˘كوو ا˘غار˘ب غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس
ىلع ريخآ’ا اذه لسصحي نأاب زيدنيم يخروخ
،تاعيبملا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع %02 اهردق ة˘لو˘م˘ع
عقو يذلا وكانيرت ةلاح يف ،ةرملا هذه نكل
غلبت ثيح ،%03 ىلإا ةلومعلا عفترت ،اسصرابلل
وروي نويلم13 ةقفسصلل ةيلامج’ا ةفلكتلا

.اغاربل ةنولسشرب اهعفد يتلا يهو

حششÎلا ررقُي سسايشساك
Êابشسإلا دا–لا ةشسائرل

نأا (ر˘ي˘سس ا˘ن˘يدا˘ك) ة˘عاذإا تدا˘فأا
ةرو˘˘ط˘˘سسأا  سسا˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ك ر˘˘˘كيإا

لا˘˘ير ي˘˘ف ى˘˘مر˘˘م˘˘لا ة˘˘˘سسار˘˘˘ح
ةسسا˘ئر˘ل ح˘سشر˘ت˘لا رر˘ق ،د˘يرد˘م
مدقلا ةر˘كل ي˘نا˘ب˘سسإ’ا دا˘ح˘ت’ا
اهدقع ررقُملا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ي˘ف
.0202 ماع
نأا ةينابسسإ’ا ةعاذإ’ا تفاسضأاو
غ˘ل˘بأا ا˘ًما˘ع83 ـلا بحا˘˘˘˘˘˘˘˘سص
ة˘سضا˘ير˘ل˘ل ى˘ل˘˘عأ’ا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
.حسشرتلا نأاسشب هططخب
نأا ري˘سس ا˘ن˘يدا˘ك ة˘عاذإا تر˘كذو
،سسي˘˘لا˘˘ي˘˘بور ل˘˘يو˘˘نا˘˘م سسيو˘˘ل
ق˘ل˘ق ،ي˘لا˘ح˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ا سسي˘˘ئر
،سسايسساك عم ةسسفانملا نأاسشب
دايعأا لبق هب ريخأ’ا ربخُأا ام وهو
ه˘˘ع˘˘فد يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،دل˘˘ي˘˘م˘˘˘لا
.حسشرتلاو مدقتلل
ىلإا ةريهسشلا ةعاذإ’ا تراسشأاو
ه˘جاو˘ي نأا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ُم˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نأا

ي˘ف ا˘ًيو˘ق ا˘ًم˘˘سصخ سسي˘˘لا˘˘ي˘˘بور
هب عتمتي امل اًرظن تاباختن’ا

ةرك يف ريبك لقث نم سسايسساك
.ةينابسسإ’ا مدقلا
هلّثم يدان رخأا نأا ركذلاب ريدجلا

يلاغتربلا وتروب ناك سسايسساك
لخاد اًماع91 ىسضق نأا دعب
.ديردم لاير راوسسأا
لمح سسيير نأا ركذلاب ريدجلا
د˘يرد˘م لا˘ير ّى˘سصي˘˘م˘˘ق ا˘˘ًسضيأا

.لانسسرأاو

يزيلجنإ’ا لوبرفيل يدان دعتسسي
يدنلوهلا هعفادم لبقتسسم نيمأاتل
ميدقت للخ نم كياد ناف ليجريف
نويلم05 ةمي˘ق˘ب ه˘ل د˘يد˘ج د˘ق˘ع
.ينيلرتسسإا هينج
’’ليم يليد’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ترا˘سشأاو
لوبرفيل يدان نأا ىلا ةيناطيربلا

عفادملا لبقتسسم نيمأا˘ت˘ل د˘ع˘ت˘سسم
نم8102 يفناج يف هيلإا مسضنملا
ةدمل هفوف˘سص ن˘ي˘ب نو˘ت˘ب˘ما˘ثوا˘سس
هيلع اًفوخ ةيفاسضإا تاونسس سسمخ
.ىرخأ’ا ةيدنأ’ا عامطأا نم
عفر م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا تفا˘سضأا ن˘ي˘ح ي˘ف
000,521 غلبي يذلا يلاحلا هبتار
ى˘لإا ا˘ًي˘عو˘ب˘سسأا ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج
،ينيلرتسسإا هينج000,051 يلاوح
عافد زاكترا ةطقن نيمأات متيسسو
ىدملا ىلع يفاسضإا لكسشب زدير
نأا دقت˘ع˘ُيو.دليف˘نأا ي˘ف ل˘يو˘ط˘لا
كياد نافل ةد˘يد˘ج ة˘ق˘ف˘سص م˘يد˘ق˘ت
باحسصأا بناج نم ةيولوأا ربتعت
لئاهلا ريثأاتلا ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب يدا˘ن˘لا
هلوسصو ذنم يدنلوهلا همدق يذلا
همسسوم دهسش ام˘ن˘ي˘ب.نيماع لب˘ق
ي˘ف عا˘م˘جإ’ا˘ب هرو˘ه˘ظ ي˘سضا˘م˘لا
بع’ لسضفأا ةزئاج ىلع لوسصحلا
رمتسسا امنيب ،مدقلا ةركل ملاعلا يف
ى˘ل˘ع ة˘ن˘م˘˘ي˘˘ه˘˘لا ي˘˘ف لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
ابوروأا يفو يلح˘م˘لا ن˘يد˘ي˘ع˘سصلا

لك كياد ناف بعلو.هلوسصو ذنم

ثيح02‐9102 مسسوم نم ةقيقد
قيرط يف ريسسي يدانلا نأا ودبي
لوأاب زوفلل يسسايقلا مقرلا ميطحت
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا ي˘˘ف بق˘˘ل
بقللاو ،ةديدجلا هتخسسنب زاتمملا
03 ذنم اهسسفن ةلوطبلا يف لوأ’ا

ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا ف˘سشك ا˘م˘˘ي˘˘ف.اًماع
ع˘ي˘˘م˘˘ج نأا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
يرودلا يف اوبعل نيذلا نيبعللا
مسسوملا اذه زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
ىلع لوسصحلل نيلهؤوم نونوكيسس
هينج ني˘يل˘م4 ا˘هرد˘ق ةأا˘فا˘˘كم
،بقللاب مهزوف ةلاح يف ينيلرتسسإا

قاطن ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘فد م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لاو
.روهظلا تارم ددع هددحي قلزنم
ي˘سسا˘سسأ’ا ل˘ي˘كسشت˘لا ق˘ق˘ح˘ي˘˘سسو

ام ،كياد ناف لثم ،لوأ’ا قيرفلل
هينج000.051 ن˘˘˘م بر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
تآافاكم ىل˘ع ةول˘ع ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
نولسصحي يت˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘ق˘لا زو˘ف˘لا

.مسسوملا للخ اهيلع
نجروي لوبرفيل بردم ىسشامتيو
،ةري˘ب˘ك ةأا˘فا˘كم ع˘م ا˘ًسضيأا بو˘ل˘ك
ةديدجلا ةق˘ف˘سصلا تن˘م˘سضت ثي˘ح
فسصنو ماوعأا ةعبرأا اهتدم يتلا
ديدعلا يسضاملا ربمسسيد يف ماعلا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ءادأ’ا ز˘فاو˘˘ح ن˘˘م
هينج نو˘ي˘ل˘م51 غ˘لا˘ب˘لا ه˘˘ب˘˘تار
ق˘ير˘ف نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب.ينيلرتسسإا
هينج نويلم7  ىقلت دق لوبرفيل
لاطبأا يرود˘ب هزو˘ف˘ل ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
.يسضاملا مسسوملا ابوروأا

انوريف عفادم فطخ ىلع يزيلجنإا يثÓث عارشص

هدقع ديدجتل ينيلرتشسإا نويلم05ـب كياد ناف يرغي لوبرفيل

يلاطيإ’ا سسوت˘ن˘فو˘ي يدا˘ن م˘سضنا
يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب ىلإا
طخ مجن عم دقاعتلا عارسص يف
لل˘خ راو˘ع ما˘سسح نو˘ي˘˘ل ط˘˘سسو
.ةلبقملا ةيفيسصلا ت’اقتت’ا ةرتف
’’تروبسس01و˘˘ل’’ ع˘˘قو˘˘م نا˘˘كو
يفناج01 يف فسشك دق يسسنرفلا
نامريج ناسس سسيراب نأا يسضاملا
نو˘ي˘ل بع’ راو˘˘ع ما˘˘سسح ع˘˘سضي

زيزعتل ه˘فاد˘هأا ة˘م˘ئا˘ق سسأار ى˘ل˘ع

لبقملا مسسوملا يف طسسولا طخ
.يفيسصلا وتاكريملا لولحب
نامريج ناسس سسيراب نأا ودبي نكل
م˘ت˘ه˘م˘لا د˘ي˘حو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ل
ه˘جاو˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح ،راو˘˘ع ما˘˘سسح˘˘ب
ةسسرسش ةسسفانم يسسيرابلا قيرفلا
.يلاطيإ’ا سسوتنفوي عم ةياغلل
و˘˘تو˘˘˘ت’’ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تف˘˘˘سشكو
اهتدمعأا يف ةيلاطيإ’ا ’’تروبسس
سسوتنفوي ةرادإا نأا مويلا ةيسسيئرلا

نم نويل ىلع اهطغسض لسصاوتسس
فيسصلا يف راوع ماسسح مسض لجأا
نوب˘ع˘سصي˘سس ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

.همسض يف سسيراب ةمهم
دقع بجومب راوع ماسسح طبتريو
،.3202 و˘ي˘نو˘ي ى˘ت˘ح نو˘˘ي˘˘ل ع˘˘م
ي˘˘ف ا˘˘ًح˘˘سضاو ا˘˘ًفد˘˘ه نو˘˘كي˘˘˘سسو
ىقبيو ،لبقملا يفيسصلا قوسسلا
قابسسلا اذهب زوفيسس نم ىرن نأا
.سسوتنفوي مأا نامريج ناسس سسيراب

نويل مجن مشض قابشس يف نامريج ناشسل مشضني سسوتنفوي



 رسضخلل قيفوتلا ىنمتو ةرثؤوم ةلاسسر رسشن

 ايلود بعللا لزتعي يناجم
د˘ح ع˘سضو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعل˘لا ي˘نا˘ج˘م لرا˘˘ك ،سسمأا رر˘˘ق

ةبيتكل قيفوتلا تقولا تاذ يف اينمتم ،رسضخلا عم يوركلا هراوسشمل
ربع ،يناجم لراك رسشنو.ةمداقلا تاقاقحتسس’ا يف ءارحسصلا يبراحم
سصيمق تلمح دقل» :اهيف لاق هلازتعا ةلاسسر ،«مارغتسسنا» ىلع هباسسح
بختنملا يل مدق دقل» :عباتو ،«يل رخف اذهو ،ةبسسانم26 يف رسضخلا
متنك..يل رمتسسملا همعد ىلع يرئازجلا بعسشلا لك ركسشأاو ،ريثكلا
ركسشلا ديدجلا زليسس يدان بع’ هجوو اذه ،«ملاعلا يف راسصنأا لسضفأا
اتاقوأا تيسضق دقل» :درطتسساو ،قيفوتلا مهل ىنمتو بختنملا يف هئلمزل
ارمأا ىقبي ا˘ي˘ق˘ير˘فإا سسأا˘كب بخ˘ت˘ن˘م˘لا ج˘يو˘ت˘ت..ي˘ئل˘مز ر˘كسشأاو ة˘ع˘ئار
نكتلو ،ملحن انولعجا ،قيفوتلا م˘كل ى˘ن˘م˘تأا» :ه˘مل˘ك م˘ت˘خو ،«ا˘م˘ي˘ظ˘ع
.«ملاعلا سسأاك نم ةقلطنا

ب.نمؤوملا دبع
 يبرغملا يلودلا بعÓلاب داسشأا

 «ورب افيوي» بيردت ةداهشش لينل وداو معدنشس :يشضاملب
ريبكلا طغللاو سسبلل ادح ينطولا بخانلا يسضاملب لامج عسضو

بعللا مامسضنا سصوسصخب ،ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا يف ريثأا يذلا
رهسش نم ةيادب ،ايقيرفإا لاطبأ’ ينفلا مقاطلل قباسسلا يبرغملا يلودلا

تاحيرسصت يف ءارمسسلا ةراقلا يف بردم لسضفأا حسضوأاو ،مداقلا سسرام
،بختنملل ينفلا مقاطلا يف نوكيسس وداو» :لئاق ،«فافلا» ةانق اهب سصخ
:عباتو ،«ورب افيوي ةداهسش لينل هنيوكت ةلسصاومل ،سسرام رهسش نم ةيادب
وه ،ايوخل يف هتبرد دقل..ةيرث ةيتاذ ةريسس كلمي وهو ريبك بع’ وداو»
ه˘ل ا˘ح˘م˘سس د˘يد˘سش طا˘ب˘سضنا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ي ا˘م˘ك ةر˘ي˘ب˘ك ةدارإا ه˘يد˘ل سصخ˘سش
لك وداو دجي نأا ىنمتأاو ةيبيردتلا تاداهسشلا نم ديدعلا ىلع لوسصحلاب
.«اديعب باهذلل معدلا

ب.نمؤوملا دبع
 «ةركملا» برسضت يتلا ةيلاملا ةمزألا نع اثدحت

ىلع ناقفتي سسابعلب يديشس يلاوو يششطز
 «فافلا» ةيميداكأا قÓطإا

نيدلا ريخ سسابعلب يديسس ةي’و يلاو يناميل ىفطسصم لبقتسسا
ءاسضعأا سضعب ةقفر مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر يسشطز
زكرم اهزربأا اياسضقلا نم ددع نع ثيدحلا لجا نم ،يلاردفلا بتكملا
نايب ربع يرئازجلا داحتلل يمسسرلا عقوملا فسشكو.سسابعلبب نيوكتلا
ةدعاسسمل يحاونلا لك نم ازهاج ادب سسابعلب يديسس يلاو نأا ،سسمأا رسشن
مت امك ،سسابعل˘ب يد˘ي˘سس ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘م˘يدا˘كأا عور˘سشم قل˘طإ’ «فا˘ف˘لا»
ذنم ،يلحملا داحتإ’ا اهنم يناعي يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا نع ثيدحلا
لجا نم ةحودلا ىلإا ريطيسس «فافلا» سسيئر نإاف ،ريكذتلل.مسسوملا ةيادب

هريظنب يرسصملا كلامزلا عمجي يذلا يقيرفإ’ا ربوسسلا يئاهن روسضح
 .ةعمجلا دغ موي يسسنوتلا يجرتلا

ز.صس
 جربلا يلهأا ‐ ةليلم نيع ةيعمج

يوق عرشص يف «اباكلا»و «ماشصل
 يئاهن عبر ةقاطب ىلع

ةهجاوم يف جربلا يلهأا قيرف ةليلم نيع ةيعمج قيرف فيسضتسسي
ثيح ريهامجلا ةقث بسسكو راسصتن’ا ةين˘ب نا˘يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ب˘ع˘ل˘ي˘سس ة˘ق˘ي˘سش
«ماسص’» نأا ديكأاتلا ةلسصاوم لجا نم ةمقلا يلحملا قيرفلا لخديسس
لاح يف سسأاكلاو ةلوطبلا يف ىلوأ’ا راودأ’ا بعل ىلع رداقو ريبك قيرف
نأاسش وه املثم ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م مزل˘لا م˘عد˘لا ى˘ل˘ع ه˘لو˘سصح
ةدوع ذنم ديج ىوتسسم مدقي يدانلا ناو اسصوسصخ ،قرفلا فلتخم
نم مويلا ةهجاوم يف ةيلسضفأ’ا سضعب هحنمي ام ةرارغوب بردملا

ىلع ققحملا ريخأ’ا زوفلا ديكأات لجا نم جربلا دادعت بعليسس ،هبناج
لابسشأا نأاو اميسس’ سسأاكلا يف اديعب باهذلا املو ،ةلوطبلا يف سسابعلب
ينقتلا رسصي امك ،ةديج جئاتن دسصحل تايناكمإ’ا لك نوكلمي زاكعوب
ةبيبسش داق امدعب ايلاوت يناثلا مسسوملل ةمدقتم راودأا غولب ىلع يسسنوتلا
يذلا دادزوبلب بابسش مامأا يئاهنلا سضوخل يسضقنملا مسسوملا يف ةياجب
.بقللاب جوت

 رئازجلا ةيدولوم

زكرملا يف مشسوملا ءاهنإا فدهتشسن :سساملأا
 ينزواك ةيشضق ءاهنإا ترخأا ةيرادإا رومأاو3ـلا
رئازجلا ةيدولوم قيرف ةرادإا سسلجم سسيئر ،سساملأا رسصانلا دبع دكأا

رظتني قيرفلا نا احسضوم زيغن ليبن ديمعلل ديدجلا بردملا يف قثي هنأا
.كانه لابقتسس’ا لجأا نم ةيليوج5 بعلم ةئيهت ةداعإا لاغسشأا ءاهتنا

مسسوملا ءاهنإا فدهتسسن’’ :ةيفحسص تاحيرسصت يف سساملأا حسضوأاو
،ديدجلا مسسوملا يف ةيجراخ ةكراسشم نامسضل ،ىلوأ’ا3ـلا زكارملا يف
امك ،«طاقنلا نم ددع ربكأا دسصح ةينب ةمداقلا ةارابم11ـلا بعلنسسو
ادكؤوم بعلملا ةيسضق نع ديمعلا ةرادإا سسأار ىلع لوأ’ا لجرلا ثدحت
نحن » :درطتسساو ،ةيليوج5 حرسسمل ةدوعلل لاغسشأ’ا ءاهتنا رظتني هنا
نكل ،ميمرت ةيلمعل سضخي ةيليوج5 انبعلم نأا امب نيغولوب يف بعلن
ةرادإ’ا سسلجم سسيئر قرطت ريخأ’ا يفو.«انلقعمل دوعنسس ءاهتن’ا روف
ينوزاك درانريب يسسنرفلا بردملا ةيسضق ةيوسستب ةسصاخلا لاومأ’ا نأا

ةيوسست رظتنن» :لاقو ةيلمعلا تلطع ةيرادإا ارومأا نأا احسضوم دوجوم
نم اذهو ،ينوزاك ةيسضق ةيوسست لجا نم كنبلا عم ةيرادإ’ا رومأ’ا دعب
 .«ء’دبلا ةكد ىلع سسولجلاب زيغنل لاجملا حسسف لجا

ب.م.يرسسيإا

6662ددعلا ^1441 ةيناثلا ىدامج91ـل قفاوملا0202 يرفيف31صسيمخلاةصضايرلا

 يفناج رهسشل بعل لسضفأا ةزئاج دسصحل احسشرم تابو ةوقب داع

 رشضÿا ناديم طشسو ‘ يشضاملبل ةيفاشضإا لولح حنÁ لحكل

 ةطقن45 ديسصرب4ـلا زكرملا يف دروفتنيرب

0202 ةقÓطنا ذنم «بيشش نيبماششلا» فاده ةمحر نب

 ةنيطنسسق بابسش ‐ فيطسس قافو

54:81ـلا نم ةيادب مويلا ةيروهمجلا سسأاك يئاهن نمث
 ىلوألاب نوملحي «رفانشسلا»و9ـلا وحن قيرطلا ديهمتل «دوشسألا رشسنلا»
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طسسو لحكل روتكيف حنم
،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م
’ولح رفاهول يدان بع’و
يسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج˘ل ة˘ي˘فا˘سضإا
طسسو يف ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
ىوتسسملا ل˘ظ ي˘ف ناد˘ي˘م˘لا
،هيدان عم همدقي يذلا ديجلا

جيوتت˘ل˘ل ا˘ح˘سشر˘م ه˘ل˘ع˘ج ا˘م
رهسشل بع’ لسضفأا ةزئاجب

ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
.ةيسسنرفلا

يطخت نم لحكل نكمتو
ىناع يتلا ة˘يو˘ق˘لا ة˘با˘سصإ’ا

،ةبكرلا ىوتسسم ىلع اهنم
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف ،ةو˘˘ق˘˘ب دو˘˘ع˘˘ي˘˘ل
تا˘يو˘ت˘سسم مد˘ق˘يو ةر˘ي˘˘خأ’ا

ةعطق تابو ،هيدان عم ةزيمم
ام هقيرف ةبيكرت يف ةيسساسسأا

د˘˘سصح˘˘ل ا˘˘ح˘˘سشر˘˘م ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج
.ةزئاجلا

نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لاو
سضرعت ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
تايلاعف لب˘ق ة˘يو˘ق ة˘بر˘سضل

يف ،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك
ةماسسأا يئان˘ث˘لا سضر˘ع˘ت ل˘ظ

ل˘ح˘كل رو˘˘ت˘˘كي˘˘فو ة˘˘ت˘˘ي˘˘سش
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘سصإ’
،ةقباسسملا نع ابيغيل ،ةبكرلا
ةرويدقب يسضاملب دجنتسسيل
مدق يذلا مرسضخملا بعللا
عارسصلا نأا ’إا ،ايملاع ءادأا
ناكم ىلع ادج ايوق نوكيسس
ي˘ف ر˘سضخ˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت ي˘˘ف
 .ةمداقلا تاقاقحتسس’ا

روهمج نم بلط
همعد يدانلا

 هيلع تيوسصتلاو
ناديم طسسو لحكل هجو

ة˘˘˘يو˘˘˘ق ة˘˘˘لا˘˘˘سسر ،ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا
بل˘ط ثي˘ح ،ه˘يدا˘˘ن را˘˘سصنأ’
تيو˘سصت˘لاو ه˘˘م˘˘عد م˘˘ه˘˘ن˘˘م
بع’ ةزئاجب ر˘ف˘ظ˘ل˘ل ه˘ي˘ل˘ع

ره˘سشل «2غيللا» ي˘ف ر˘ه˘سشلا
ر˘سشنو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
سسأا˘ك ن˘ع بئا˘˘غ˘˘لا بعل˘˘لا
ةديرغ˘ت ،9102 ايق˘ير˘فإا م˘مأا

ى˘ل˘ع سصا˘خ˘لا ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع
يننأا تلق» : لاقو ،«رتيوت»
يف ا˘نأاو ،ةو˘ق˘ب ةدو˘ع˘لا د˘يرأا
’ ،كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
 .«تيوسصتلا يف وددرتت

حانج ةمحر نب ديعسس مهاسس
يدا˘˘˘˘˘˘˘ن بع’و ر˘˘˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘˘˘لا
ي˘ف ،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘˘ب
مامأا هيدان هققح يذلا لداعتلا
فدهب ،دتيانوي زديل فيسضملا
23ـلا ةلوجلا را˘طإا ي˘ف ه˘ل˘ث˘م˘ل
ةجردلا يزيلجن’ا يرودلا نم
فده ةمحر نب لجسسو ،ىلوأ’ا
ظافحلل هدوقي˘ل د˘ي˘حو˘لا ه˘يدا˘ن

يف4ـلا زكرملا يف هناكم ىلع
.ماعلا بيترتلا

قيقحت نم ةمحر نب نكمتو
ةنسسلا للخ ة˘ي˘لا˘ث˘م ة˘قل˘ط˘نا
فادهأا6 نود ثي˘ح ةد˘يد˘ج˘˘لا

عبرتيل ،0202 ةنسس ةيادب ذنم

يف نيفادهلا لسضفأا سشرع ىلع
ى˘˘˘˘˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘˘˘لا يرود
،سسمأا نود نيح يف ،ةيزيلجن’ا

ني˘ب˘ما˘سشلا» ي˘ف9ـلا ه˘˘فد˘˘ه
يئانثلا ى˘ل˘ع ا˘قو˘ف˘ت˘م ،«بي˘سش
لوسستيرب بع’ سسلاو يكحان
5 انود ناذللا سسنيكتاو يلوأا
ةنسسلا يف امهنم لكل فادهأا
.ديدجلا

م˘ها˘سس ة˘م˘حر ن˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ي
هيدان مد˘ق˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ط˘سسق˘ب
قر˘ف˘لا ة˘ب˘كو˘ك ع˘م د˘جاو˘ت˘لاو
ة˘˘قرو ى˘˘ل˘˘ع عرا˘˘˘سصت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
فادهأا9 نود ثي˘ح دو˘ع˘˘سصلا

 .ةمسساح تاريرمت6 حنمو

ةطقنب اندع :ةمحر نب
لجأا نم ةكرعملاو ةنيمث

 ةلسصاوتم دوعسصلا ةقرو
مجاهم ةمحر نب ديعسس دكأا

ةكرعملا نأا ،درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب يدا˘ن
لاز˘˘ت ’ دو˘˘˘ع˘˘˘سصلا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
روسشنم يف حسضوأاو ،ةلسصاوتم
ي˘ف ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘˘سسح  ى˘˘ل˘˘ع
ةطق˘ن ا˘ن˘ق˘ق˘ح» :«مار˘غ˘ت˘سسن’ا»
ةكرعملا..بعسص ءاقل نم ةنيمث
.«ةلسصاوتم

ب.م.يرسسيإا

ب.م.يرسسيإا
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مجن لقنب ةليفك وروأا نويلم52
 «غيل ريميربلا» ـل رسضخلا

ددجي وينيروم
ميعدتل لاطعب همامتها

 «زريبشسلا» عافد
يلودلا لاطع فسسوي لخد

سسي˘˘˘˘˘ن بع’ ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ط˘ط˘خ˘م ن˘˘م˘˘سض ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

برد˘˘م و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م ه˘˘˘يزو˘˘˘ج
،يزيلجنإ’ا ريبسستوه ماهنتوت
ةعبرأا عم دقاعتلا مزتعي يذلا

وتاكريملا ي˘ف دد˘ج ن˘ي˘ع˘فاد˘م
.لبقملا يفيسصلا

ة˘ي˘مل˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشك
مجن مسسا نأا ،سسمأا ةيناطيرب
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت ر˘سضخ˘˘لا
ا˘˘هدد˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
فدهي يتلاو «ناو لسشيبسسلا»
ت’اقتن’ا ةر˘ت˘ف ي˘ف ا˘ه˘م˘سضل
تن˘م˘سضت ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا
سسا˘يد ن˘بور  ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘سضيأا
،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لا ا˘˘كي˘˘ف˘˘ن˘˘ب م˘˘ج˘˘ن
عفادم يكآا ناثان يدنلوهلاو
ثو˘˘˘م˘˘˘نرو˘˘˘ب˘˘˘˘ل رو˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

سشتيرون بع’ سسنورأا سسكام
لجا نمو ،يزيل˘ج˘نإ’ا ي˘ت˘ي˘سس
بردم رسضح هتاقفسصب مايقلا
هينج نويلم021 «زريبسسلا»
نويلم52 اهن˘م ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
تامدخ ىلع لوسصحلل وروأا
  .«ءارحسصلا براحم»

رعسس عفترا ،رخآا قايسس يف
يسضقنملا مسسوملا يف لاطع
عقو˘م ف˘سشكو ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب
يف سصسصختملا «دروكسسوه»
ةميقلا نأا  طيقنتلاو ءاسصحإ’ا
5 تنا˘ك لا˘˘ط˘˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘قو˘˘سسلا

ةنسسلا ةيادب يف وروأا نييلم
نويلم52 غل˘ب˘ت˘ل ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘˘سش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن وروأا
 .طرافلا

ز.صس

ةر˘˘˘كلا قا˘˘˘˘سشع نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘سس
يوق دعو˘م ى˘ل˘ع ةر˘يد˘ت˘سسم˘لا
ما˘مأا ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ع˘م˘ج˘ي˘سس
يف ةنيطنسسق بابسش فيسضلا
نمثلا رودلا نمسض جردني ءاقل
ةيروهمجلا سسأاك نم يئاهنلا
بسسك ىلإا قيرف لك حمطي نيأا
اميسس’ ةيا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا

نو˘˘˘كت˘˘˘سس باو˘˘˘بأ’ا ل˘˘˘˘ك نأاو
اذه بقللا لين لجا نم ةحوتفم
قافولل ينفلا مقاطلا لمع دقو
نأاو ةسصاخ ةبيتكلا زيهجت ىلع
اديعب باهذلا يف ةحلم ةبغرلا
سسفن وهو ة˘سسفا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف
لا˘ب˘سشأا ه˘ب ما˘˘ق يذ˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نوحمطي نيذلا ةذوخ بردملا
 .4102 ويرانيسس راركتل

ءاقللا ةبوعسص» : يكوكلا
جئاتنلا ‘ نمكت

Úيدانلا Óكل ةيباجيإلا
 » ةÒسشأاتلا بسسكل حمطنو

يسسنوتلا بردملا قلع دقو

ة˘م˘ق˘لا سصو˘˘سصخ˘˘ب ي˘˘كو˘˘كلا
هقيرف فده ناب دكأاو ةرظتنملا
ةققحملا ةقافتسس’ا ديكأات ىقبي
ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘خأ’ا ت’و˘ج˘لا ي˘ف
ىلإا برقتلا˘ب يدا˘ن˘ل˘ل تح˘م˘سس

حر˘سص د˘قو مو˘يدو˘ب˘˘لا عار˘˘سص
» : لاقو ةهجاوملا سصوسصخب
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘غر˘لا نأا د˘ق˘ت˘˘عا

ىلإا انلهؤوي ديدج راسصتنا بسسك
يف نحن يئاهنلا عبرلا رودلا

بسسك ى˘˘˘لا ة˘˘˘سسا˘˘˘˘م ة˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح
مكي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي ل˘ف ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا

انلعجت ارخؤو˘م ة˘يو˘ق˘لا ا˘ن˘تدو˘ع
لكب ةهجاوملا لوخدل ىعسسن
لهأاتلا نامسضل ةوق نم انيتوا ام
ةبوع˘سصب ا˘ن˘ن˘ي˘ق˘ي ن˘م م˘غر˘لا˘ب
وه ثحبي سسفانم مامأا ةمهملا
 . «لهأاتلا نع رخآ’ا

نوزهاج » : ةذوخ
 » رفانسسلا داعسسإل

ميرك برتغملا دكأاو اذه
ىلع ةروسضخلا بردم ةذوخ

ققحملا ريخأ’ا راسصتن’ا نا
ةرا˘ط˘˘سسو˘˘سس با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ع˘سست ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ل˘ع˘ج˘ي˘˘سس
ةقافتسس’ا ديكأا˘ت ة˘ل˘سصاو˘م˘ل

ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ
تاءاقل ميدقت ىلع تدوعت
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضرأ’ا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ق
فد˘ه˘لا و˘هو ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘سص’ا
ةدايع ن˘ب ءا˘ق˘فر د˘ير˘ي يذ˘لا
لاق سشتوكلا نا ركذي هغولب
ي˘˘ف قو˘˘˘ثو˘˘˘لا ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع » :
يد˘ح˘ت˘لا ع˘فرو ا˘˘ن˘˘تا˘˘نا˘˘كما

ثح˘˘ب ع˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘تر˘˘˘ك بع˘˘˘لو
يف سسفانملا ىلع طغسضلا

وهو هكابرا لجا نم هقطانم
عم نسسحا نوكن انلعجيسس ام
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ق˘˘ئا˘˘˘قد رور˘˘˘م
نو˘˘كت نا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
دعسسنو انل ةد˘ي˘ع˘سس ة˘يا˘ه˘ن˘لا
. «انريهامج كلذب

صشامر ماسشه
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نارهو ةيعمج اقيرف نوكيسس
عم دعو˘م ى˘ل˘ع ةرا˘ط˘سسو˘سسو
نمثلا ىلإا لهأاتلا ةريسشأات ثحب
ر˘خأا˘ت˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
ثيح لقعوب بعلمب ىرجيسس
بسسك ي˘˘ف نا˘˘يدا˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘مأا˘˘˘ي
راوسشملا ةلسصاومو ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا

يف بغري لكلا نأاو اميسس’
ة˘مد˘ق˘ت˘م راودأا ى˘لإا لو˘سصو˘لا
تابيخلا نايسسنب امهل حمسست
اذ˘ه ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ير˘˘يزد لا˘˘ب˘˘سشأا ل˘˘˘خد˘˘˘ي˘˘˘سسو
عم ةسصاخ ةي˘لا˘ع تا˘يو˘ن˘ع˘م˘ب
دعب ةيلاملا ةمزأ’ا ءاهنإا برق

ةكرسش عم رومأ’ا طبسض مت نأا
.«روب رسس»

نوزهاج» :ةلمرب
ىعسسنو انتقث ةداعتسسل

«سسأاكلأ يف أديعب باهذلل
بي˘ط˘لا د˘ئا˘ق˘ل˘ل ق˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘˘فو
ةبيتكلا تادوهجم نمث ةلمرب
ةر˘ي˘سشأا˘ت ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ثح˘˘ب ي˘˘ف
ل˘˘كلا نأا د˘˘كأا ثي˘˘ح ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا

ة˘˘حا˘˘طإ’ا ل˘˘جا ن˘˘م د˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘م
ل˘كا˘سشم˘لا م˘غر ةرا˘ط˘سسو˘سسب
دقو يدانلا اهيف طبختي يتلا

’» :لئاق ددسصلا اذه يف قلع

ةريخأ’ا ةراسسخلا نايسسن نم دب
ي˘ف ة˘ق˘لا˘ع˘لا ل˘كا˘سشم˘لا اذ˘كو
هذه ل˘ث˘م نأاو ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا
ا˘م˘ئاد بع˘ل˘˘ت ’ تل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا

انبعلم يف ةه˘جاو˘م˘لا ا˘مو˘م˘ع
انلعجي ام وهو انريهامج مامأاو
. «راسصتن’ا قيقحتل ىعسسن

حيحسصت ديرن» : يريزد
لكو سسأاكلاب انتيعسضو

قيقحتل ةأايهم فورظلأ
«راسصتنلأ

يريزد دكأا هتاذ قايسسلا يف
ةريسشأاتب رفظلا يف هيبع’ ةين

رودلا ىلإا لو˘سصو˘لاو ل˘هأا˘ت˘لا
نأاو ة˘سصا˘خ ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘˘ث˘˘لا
ار˘خؤو˘م تثد˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘مأ’ا

سسف˘ن˘ت˘ت ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تل˘˘ع˘˘ج
لا˘˘˘˘ق د˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘ه ءاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘سصلا
ق˘ير˘ف˘لا نأا كرد˘ن» : سشتو˘˘كلا
ارخؤوم جئاتنلا ثيح نم عجارت
ديدسشلا قاهرإلل عجار كلذو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘ل˘˘لو
ىلع اريث˘ك ا˘نراو˘سشم تم˘ط˘ح
ة˘ي˘عاو ة˘˘عو˘˘ج˘˘م˘˘لا مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةريسشأاتلاب ر˘ف˘ظ˘لا ي˘ف بغر˘تو
.«ةياهنلا يف انريهامج داعسسإاو

سشامر ماسشه

ةركسسب دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ىرا˘ب˘ت˘ي
با˘ب˘سش ما˘˘مأا ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
سسأا˘˘ك بق˘˘ل ل˘˘ما˘˘ح دادزو˘˘ل˘˘ب
نوكيسس فدهلاو ةيروهمجلا
ةريسشأاتلا قيقحتو هب ةحاطإ’ا
ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف بغر˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘سسح˘ت ل˘جا ن˘م نو˘ب˘عل˘لا

نأاو ةسصاخ ةيسسفنلا مهبناوج
ماسشه ءاقفر ل˘ع˘ج˘ي˘سس زو˘ف˘لا

ي˘ف ر˘ث˘˘كأا نو˘˘ل˘˘مأا˘˘ي را˘˘ت˘˘خ˘˘م
نم اهللغتسساو اديعب باهذلا
ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘ف ا˘˘م كراد˘˘ت ل˘˘˘جا
ةبيقعل ءانبأا نأا ركذي ةلوطبلا

د˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل اد˘˘˘ي˘˘˘ج اور˘˘˘سضح
بسسك ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع نور˘˘˘˘˘˘˘سصيو
عبرلا ىلإا رورم˘لاو ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا
سضع˘ب ن˘م م˘غر˘لا˘ب ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا
ةروسص يف ةلجسسملا تابايغلا

. اياغ سسراحلاو دوبيعو دادك
زوفلأ ديرن»:يوانكل

بنأو÷أ Úسسحتل
عاجÎسسأو ةيسسفنلأ

«ةقثلأ
ع˘˘˘م ثيد˘˘˘ح ا˘˘˘ن˘˘˘ل نا˘˘˘ك د˘˘˘˘قو
دكأا يذ˘لاو يوا˘ن˘كل برد˘م˘لا
ة˘ب˘ع˘سص نو˘كت˘سس ة˘م˘ق˘˘لا نا˘˘ب

تا˘بو˘ع˘سصلا ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘˘خ
ةنوآ’ا يف قيرفلا اهدجو يتلا

سسفانملا ةميق نأا امك ةريخأ’ا
ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ت
حر˘˘سص د˘˘قو اذ˘˘ه ة˘˘بو˘˘ع˘˘˘سصلا
» : لاق ثيح كلذ سصوسصخب
نم لحيسس سسفانملا نأا كردن
هظوظح ةفاك نع عافدلا لجا
سسأاكلا بقل لماح وه هنا امب
انفده نكلو يسضاملا مسسوملا
ثي˘ح ر˘ي˘غ ’ زو˘ف˘لا نو˘كي˘سس
ىلع بعليسس ءاقللا نأا كردن
.«ةريغسص ليسصافت

ةيسضرألأ ةبوعسص» : امود
Œىلع بعلي ءاقللأ لع

ةÒغسص تايئزج
«انم تلفي نل لهأاتلأو

كنارف بردملا دكأا هتهج نم
بعلتسس ةهجاوملا نأا ىلع امود
ادكؤوم ةريغسص لي˘سصا˘ف˘ت ى˘ل˘ع
ةدو˘ع˘لا˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘˘كلا ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث
نأاو ة˘سصا˘خ ل˘هأا˘ت˘لا ةر˘ي˘˘سشأا˘˘ت˘˘ب
اهرظتني امب ةيعاو ةعومجملا

هر˘˘يذ˘˘ح˘˘ت سشتو˘˘كلا د˘˘كأاو اذ˘˘ه
نم اذكو سسفانملا نم هرسصانعل
ةيسضرأ’ا» : لاق ثيح ةيسضرأ’ا
نيبعللا ىلع ة˘ل˘ي˘ق˘ث نو˘كت˘سس
ةركلا ريودت ىل˘ع ن˘يدو˘ع˘ت˘م˘لا
انيسصوأا امومع ةد˘ي˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘ب
رذ˘ح˘لا ةرور˘سضب ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا

بسسك لجا نم اديج زيكرتلاو
ظوظح ىلع ظافحلاو ناهرلا
بقل ىلع ظافحلا يف قيرفلا

.«ةيروهمجلا سسأاك
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ةلوطبلا تابيخ وحمل «ةراطشسوشس»و «ومزل»

ةÒششأاتلا بشسك ىلع مهنيعو «ةبيقعلا»ـب نومدطشصي «نابيزلا ءانبأا»

دادزولب بابشش ‐ ةركشسب داحتا
سسأاكلأ ةديسسلل يئاهن نمثلأ رودلأ

كيرافوب دأدو يقيرف عمجيسس أد˘ج م˘ه˘م ءا˘ق˘ل ةر˘يد˘ت˘سسم˘لأ قا˘سشع ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ثحبي ثيح ةيدنلأ عباط يسستكت ةهجأوم يف نأرهو ةيدولوم فيسضلاب
عم لبقملأ رودلأ ىلأ لهأاتلأو ةيدولوملأ ويرانيسس رأركت نع راجت ءاقفر
ل˘ع˘ج يذ˘لأ ر˘ملأ و˘هو ز˘ئا˘كر˘لأ ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل ةوأر˘م˘ح˘لأ تا˘با˘ي˘غ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ
يدافتو زيكرتلأ ةرورسضب هرسصا˘ن˘ع بلا˘ط˘ي ي˘نأزو˘لأ ف˘ير˘سش ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ
. ةمدقتم رأودأأ ىلأ لوسصولأ يف ةحلم ةبغرلأ نأو ةسصاخ راسسكنلأ

«ىرخألأ ةيدولوملاب ةحاطإÓل حمطن انلعجي ةيدولوملأ ءاسصقإأ» :راجت
حيحسص ةهجأوملأ يف أديج زيكرتلأ انيلع » : لوقي راجت دعسس دئاقلأ ثدحت دقو
لكسشب لوخدلأ انيلع فلتخت تأءاقللأ نكلو يسضاملأ رودلأ يف ةيدولوملأ انيسصقأأ

يف انحيري فده ليجسست لجأ نم يباجيإلأ انريهامج طغسض لÓغتسسأو ديج
دسصق اهيلع بع˘ل˘ل ىع˘سسن˘سسو ةوأر˘م˘ح˘لأ سصئا˘ق˘ن كرد˘ن ا˘مو˘م˘ع ة˘ل˘با˘ق˘م˘لأ ر˘ي˘ي˘سست
. «انبيسصن نم نوكت نأ اهانمتن يتلأ ةريسشأاتلأ نم ةياهنلأ يف ةدافتسسلأ

«ةريسشأاتلأ بسسكو راسصتنلأ نوكيسس انفدهو انيف رثؤوت نل تابايغلأ» :تايره
نأ م˘ل˘ع˘ن » : لا˘ق ثي˘ح ة˘ه˘جأو˘م˘لأ ة˘بو˘ع˘سص تا˘ير˘ه بعÓ˘لأ د˘كأ ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ام و˘هو ي˘سضا˘م˘لأ رود˘لأ ي˘ف ة˘يدو˘لو˘م˘لأ با˘سسح ىل˘ع ل˘هأا˘ت ق˘ق˘ح سسفا˘ن˘م˘لأ

ىلأ ىعسسنسس ثيح ةدايز نود نم ةيلعفلأ هتميق سسفانملأ حنمن انلعجي
لهأاتلأ ءأوهأ نع أديعب سسفانملأ عسضن ىتح ىلوألأ ةلهولأ ذنم طغسضلأ

ريغ ل راسصتنلأ نو˘ك˘ي˘سس ا˘ن˘فد˘هو ة˘ه˘جأو˘م˘لأ ىل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ا˘نز˘ي˘كر˘ت ا˘مو˘م˘ع
.«كلذ انم نورظتني راسصنألأ نأو ةسصاخ
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نأرهو ةيدولوم – كيرافوب دأدو

ويرانيشسلا راركتل سضيبلاو ايشضاير رأاثلل «كابلا»

سضيبلا ةيدولوم ‐ وداراب يدان
رئأزجلأ سسأاك نم61ـلأ رودلأ نع رخأاتم ءاقل

رئأزجلأ سسأاك نم61ـلأ رودلأ نع رخأاتم ءاقل

وداراب يدا˘ن ق˘ير˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسي
يف سضيبلا ةيدو˘لو˘م ه˘ف˘ي˘سض
رودلا ن˘ع ةر˘خأا˘ت˘م ة˘ه˘جاو˘م
ثح˘ب˘ي ثي˘ح ر˘سشع سسدا˘˘سسلا
ة˘ل˘سصاو˘م ى˘لإا و˘لا˘سش لا˘ب˘سشأا
بكر˘ب قا˘˘ح˘˘ل˘˘لاو راو˘˘سشم˘˘لا
راودأ’ا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘هأا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
نأاو ة˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
نأا ا˘م˘ب ة˘ي˘عاو ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةرورسض ىلع رسصأا سشتوكلا
ح˘˘ن˘˘˘مو نوا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا يدا˘˘˘ف˘˘˘ت
ه˘م˘ج˘ح ن˘م ر˘ث˘كأا سسفا˘ن˘م˘˘لا

قيقحتو يدحتلا عفرب ابلاطم
اذه ىلوأ’ا ةلهولا ذنم زوفلا

ىلإا بو˘ن˘ج˘لا ءا˘ن˘بأا ى˘ع˘سسيو

ام لكب يمرلاو خيراتلا ةباتك
رار˘كت ’ ا˘˘م˘˘لو نو˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘ي
. يسضاملا مسسوملا ويرانيسس

ترذح» :ولاسش
نواهتلأ نم نيبعÓلأ

«يرورسض زوفلأو
ثد˘˘ح˘˘ت ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ة˘م˘ق˘لا ن˘ع و˘لا˘˘سش برد˘˘م˘˘لا

بعسصتسس ةهجاوملا نأا دكأاو
ناقرز ءاقفر نواهت لاح يف
دكؤوي هلعج يذلا رمأ’ا وهو
لكسشب لوخدلا ةرورسض ىلع
يف لاق دقو ءاقللا يف ديج
˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا » : دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه

ن˘م مد˘ق˘لا ةر˘ك تا˘يد˘˘ج˘˘بأا˘˘ب
ىقبي سسفانملا مارتحا للخ
ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا بسسكل يرور˘˘سض
بعلتسس ةهجاوملا نأاو ةسصاخ
اموم˘ع ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘م ة˘ي˘سضرأا ي˘ف
كرا˘˘سشي ن˘˘مو ز˘˘ها˘˘˘ج ل˘˘˘كلا
ةجيتنلا بسسك ىلإا ىعسسيسس
راودأ’ا ى˘˘لإا ا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا
. ةمدقتملا

نع ثحبن» : يلÓع
ةرملأ ويرانيسس رأركت

لهأاتلأ ديرنو ةيسضاملأ
«نيغولوب نم

ق˘ير˘ف˘لا د˘˘ئا˘˘ق ثد˘˘ح˘˘تو اذ˘˘ه

تايطعم سصو˘سصخ˘ب ي˘لل˘ع
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف نا˘˘ب د˘˘كأاو ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
ةأا˘جا˘ف˘م˘لا ع˘ن˘سصل ى˘ع˘˘سسي˘˘سس
هذه رظتني لكلا نأاو ةسصاخ
انرظتنا » : لاق دقو ةلباقملا

ي˘ف ار˘ي˘˘ث˘˘ك ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
تناك ثيح ةيسضاملا عيباسسأ’ا
ن˘كلو ل˘˘جؤو˘˘ت ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
ىرجتسس ةرملا هذه نأا دقتعا
لمأان ثيح ةديج فورظ يف
ىر˘خأا ةر˘م خ˘يرا˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك
ىلع يناث ةرم لهأات قيقحتو
ا˘م˘ل˘ث˘م ودارا˘˘ب يدا˘˘ن با˘˘سسح
.«يسضاملا مسسوملا يف هانلعف
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ةمشصاعلا داحتا ‐ نارهو ةيعمج

«ةيدولوملا» مشسا يف قششعت كيرافوب
راوششملا ةلشصاومل نوحمطي ةوارمحلاو

داحتا يناثلا مسسقلا ةريظح نم هفيسض سسابعلب داحتا قيرف فيسضتسسي
يف ةلسصاحلا لكاسشملا زواجتو ةريسشأاتلا بسسك ىلع هنيعو ةبانع
ةريسشأاتلل هيعسس نكلو رخآ’ا وه يناعي ةبانع داحتا نأا ركذي تيبلا
دوعسصلا فده نأاو ةسصاخ راوسشملا ةلسصاوم لجا نم اريبك نوكيسس

. طقفو مسسوملا لامكإا لجا نم سسفاني ىحسضأا قيرفلاو عاسض
يمرن انلعجت ةريخألأ لكاسشملأو تأزهلأ» : يبرغ

«لهأاتلأ قيقحت لجأأ نم انلقث لكب
يتلاو ةرظتنملا ةمقلا سصوسصخب لوقي يبرغ بعللا ثدحت دقو
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لاو سضرأ’ا ي˘ف ل˘جرأ’ا ع˘سضو ه˘ب˘سسح بجو
ةينفو ةيرادإا لكاسشم يناعن اننأا حيحسص » : لاق دقو ةبانعب ةحاطإ’ا
ىلإا ىعسسنسس ايناديم نكلو سسيئرلاو بردملا ةلاقتسسا ببسسب
نوقلعي انراسصنأا نأاو ةسصاخ ةريسشأاتلا قيقحتو اندوقع فيرسشت
. «راوسشم ىلحأا ةلسصاوم لجأا نم انيلع ةريبك ’امآا

ةركملأ ءانبأأ ةتغابم ىلع نورداق » : ةزيعم
«سسأاكلأ يف أديعب باهذلأ انفدهو

دكأا ثيح انيلإا ثيدح ةزيعم لداع عفادملل ناك هتاذ قايسسلا يف
ىلإا رظنلاب ةسسفانملا هذه يف اديعب باهذلل حمطي قيرفلا نأا

لاق دقو ةلوطبلا يف راوسشملا كرادتل سسفنتم ىلإا يدانلا ةجاح
ىعسسنسس نحنو ةسسفانملا هذهب ةرثكب نوقلعتم انراسصنأا» :
ةريسشأاتلا قيقحتو اندوقع فيرسشت لجا نم انيدل ام لك عسضول
. «ةلوطبلا راوسشم يف اريثك اندعاسستسس كسش نود نم يتلا
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نمثلا رودلا ةمقل احرسسم را˘ت˘خ˘م ف˘ي˘ط˘ل˘لا د˘ب˘ع بع˘ل˘م نو˘كي˘سس
لما قيرف عمجيسس ثيح ةينا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا قر˘ف˘ب سصا˘خ˘لا ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
روسصو تاحول ميدقت لما ىلع ءاعبرأ’ا لما فيسضلاب ةداعسسوب

نم خيراتلا ىلا لوخدلا ةيداعسسوبلا لمأايو اذه ةمقلاب قيلت ةليمج
امب ةيتاوم ةسصرفلا ناو اميسس’ راودأ’ا يف رثكا مدقتلا ثحب للخ
ىلا لحيسس سسفانملا نا ركذي مهناديم يف بعلتسس ةهجاوملا نا
. راوسشم ىلحا ةلسصاومو نييلحملا ةتغابم ىلع هنيعو ةداعسسوب

«ةريسشأاتلأ بسسكل روهمجلأو بعلملأ ةيلسضفأأ لÓغتسسل ىعسسن» :ةرانفوب
ثيح ةهجاوملا سصوسصخب ةرانفوب بردملا قلع هتاذ قايسسلا يف
ةريخأ’ا ةلوجلا يف ناسسملت دادو باسسح ىلع ققحملا زوفلا نا لاق
ىلع ظافحلاو راسصتن’ا ةينب مويلا ءاقل نولخدي هيبع’ لعجيسس
رثكاف رثكا مدقتلا يف لمأاي قيرفلا لعج يذلا كيلكيدلا سسفن
يف انراسصنا ةبغر كردن » : لاق دقو ديج لكسشب هجئاتن نيسسحتو
ةهجاوملا يف ديج لكسشب لوخدلا انيلع متحي ام وهو اديعب باهذلا

. ةريسشأاتلاو زوفلاب ةياهنلا يف رفظلا لجا نم
«اهب انريهامج داعسسإأ ديرنو انفده سسأاكلأ» :ينايزوب

عيمجلا هل أابنتي يذلاو ينايزوب ورتسسياملا عم ثيدح يفو
زوفلا نع ثحبلا نوكتسس هئلمز ةين نا دكا ريبك لبقتسسمب
: لوقي قلع دقو ةمهملا ةبوعسصب هناقيا نم مغرلاب ةريسشأاتلاو
تايئزج ى˘ل˘ع بع˘ل˘ت˘سس ن˘كلو ة˘ب˘ع˘سص ة˘ه˘جاو˘م˘لا نا كرد˘ن »

ىلع اهدعب زيكرتلاو ليجسستلا يف سسفنلا ينمن نحن ةريغسص
ناو اميسس’ ىغتبملا ققحنسس ىلوملا نذابو ةلباقملا رييسست
. لبقملا رودلا ىلا نيلهأاتملا بكرب انقاحتلا نورظتني انراسصنا
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ةبانع داحتأ – سسابعلب داحتأ
نزاوتلا ةداعتشسل «ةنوب»و راوششم ىلحأا ةلشصاوم لجأا نم «ةركملا»

ءاعبرألأ لمأأ – ةداعسسوب لمأأ
لبقملا رودلا غولبل نيفرطلل ةريبك ةبغرلاو ةنومشضم ةراثإلا



ةــــنصصرق

نيغولوب يف اوطرفي نل

،ةمسصاعلا داحت’ ديدجلا كلاملا «troPreS» ةكرسشل ماعلا ريدملا لولج روسشاع ددسش
نم لقعم ربتعي هنأ’ ثدح امهم ،نيغولوبب يدامح رمع بعلم يف طيرفتلا مدع ىلع
زكرم ءانبل ىعسسي هنا اهطسشن يتلا ةيفحسصلا ةودنلا للخ هديكأات مغر ،قيرفلا لقاعم
.«ةراطسسوسس»ـك قيرع قيرفب قيلي بعلم نامسضو نيوكت

ةمقلا جراخ يرمعلا
ي˘ت˘لا كل˘ت ة˘ع˘˘جو˘˘م ة˘˘بر˘˘سض
ةذوخ مير˘ك برد˘م˘لا ا˘ها˘ق˘ل˘ت
ي˘ل˘ع د˘ي˘سس د˘ئا˘ق˘˘لا با˘˘ي˘˘غ˘˘ب
ةرظتنملا ةمقلا نع يرمعلا
ثيح فيطسس قافو ماما مويلا
ةيزهاجب هسسفن عيمجلا ينمي
يذلا يحلاسص عفادملل ىلثم
يف ةريبك ةبسسنب هسضوعيسس
ة˘كرا˘سشم ل˘سصاو˘ت˘ي˘سس ن˘ي˘˘ح
طسسو يف دوعسسملب بعللا
رفانسسلا لمأايو اذه ناديملا
ى˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘لد˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف
ةد˘عا˘سسم ل˘جا ن˘م ف˘ي˘ط˘سس
ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
يدحتلا ناو ةسصاخ ةيسسفنلا
نم اريثك رفا˘ن˘سسلا هر˘ظ˘ت˘ن˘ي
. ةريسشأاتلا بسسك لجا

 لماع ةيافلح
لثملاب «رفانشسلا»

ةلماعم ىلإا فيطسس قافو ةرادإا تعراسس
ةلماعم مت املثم يسس سسا يسسلا راسصنأا
ن˘سسح˘ت˘سسا ثي˘ح يول˘م˘ح˘ب ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘˘سسلا
ة˘يا˘ف˘ل˘ح ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا ة˘جر˘خ˘لا ر˘فا˘ن˘˘سسلا
عم ةددحملا ةميقلل ةركذت004 ةفاسضإاب
راظتنا يف هيف ةدايزلا نود نم نمثلا ءاقبإا
ءاوسس بعلملا لخاد رثكا ةلماعملا نسسحت
راسصنأاك ىتح وا ريهام˘ج˘ك م˘ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
هيلع ينثي عيمجلا لعج يذلا فقوملا وهو
ةيسضاملا تارملا سسكع ىلع ةنيطنسسقب
.زيمم ريغ هيف لابقتسس’ا ناك يتلا

رشسحتي رشصان نب

لمعيسس هنا ىلع رسصان نب سسيئرلا دكا
ءاقبلا نامسض لجا نم هعسسو يف ام لك
ه˘ل نو˘كي نا ى˘ل˘ع م˘ج˘ن˘ل˘ل م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه
عم ةسصاخ ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ر˘خا ثيد˘ح
مسسوملا هيف لابقت˘سس’او بع˘ل˘م˘لا زا˘ج˘نا
عقوم ىلع هل ثيدح يف دكا ثيح لبقملا
مسسوملا هل ةدوع انل يعامتج’ا لسصاوتلا
ةبوعسص ىلا ةراسشإا يف ةوق رثكا لبقملا
ةرادإا نا امب مسسوملا اذه هيف لابقتسس’ا
لبقتسسي دق مجنلا نا ىلع تدكا بعلملا
. نيتريخا نيتلوجل هيف

 اشسيئر سسايشساك
!ينابشسلا داحتÓل

ي˘˘لود˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا سسا˘˘ي˘˘سسا˘˘ك ر˘˘كيا رر˘˘ق
ةسسائرقا˘ب˘سس لو˘خد ،ق˘با˘سسلا ي˘نا˘ب˘˘سس’ا
تف˘سشكو ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘نا˘ب˘سسإ’ا دا˘ح˘˘تإ’ا
نأا ،سسمأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسا ة˘˘ي˘˘˘مل˘˘˘عإا ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت
هتين نع نيقباسسلا هئلمز ربخأا «سسيدقلا»
هيلعو ،مهمعد لين لجأا نم حسشرتلا يف
عارسص يف قباسسلا «اخور’» مجن نوكيسس
يذلا سسيلايبور يلاحلا سسيئرلا عم يوق
.رخآ’ا وه ةديدج ةدهعل حسشرتيسس هنأا دكأا

ةطرو يف لÓم

ةبيبسش قيرف ةرادإا سسلجم ءاسضعأا ديدجت مغر
،للم فيرسش يدانلا سسيئر يف ةقثلا لئابقلا
بسسب ةريبك ةطرو يف دجاوتي ريخأ’ا نأا ’إا

د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا ل˘ي˘هأا˘ت ى˘ل˘ع ه˘˘ترد˘˘ق مد˘˘ع
هكلتما مدع ةيفلخ ىلع ينافلزلا يسسنوتلا
كف نكمي ’ هنا امك ،»أا فاك» بيردت ةداهسش
.سضيوعت ىلع يسسنوتلا لوسصحب ’إا طابتر’ا

qarsana@essalamonline.com
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ةيليوج5 نيششدتل يبرادلا
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘لا ترر˘˘˘˘˘ق
ءاقل ةج˘مر˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نم81ـلا ةلوجلا ةمق
،فرتحم لوأ’ا مسسقلا
دادعت هيف يقلي يذلا
راجلا دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش
،يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا م˘ير˘˘غ˘˘لاو
ىلع ،ياد نيسسح رسصن
ةيليوج5 بع˘˘˘ل˘˘˘˘م
ثي˘˘˘˘ح ،ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لوأ’ا
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا نو˘˘كت˘˘ي˘˘سس
يذلا بعلملا نيسشدتك
تسسيل ةد˘م ذ˘ن˘م ق˘ل˘غ
ل˘جأا ن˘م ةر˘˘ي˘˘سصق˘˘لا˘˘ب
.بعلملا ةئيهت ةداعإا
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ةلجد بيردتل حششرم يبورخلا

،يدانلا تايميداكأا بردم يبورخلا ىفطسصم يرئازجلا نييعتل ،يرسصملا ةلجد يداو قيرف هجتي
نوكيسس يبورخلا نا ةيملعا ريراقت تفسشكو ،سساينوج سسيكات ينانويلل افلخ يدانلل ينف ريدمك
.قباسسلا بردملا دقع يسضارتلاب تخسسف امدعب ،يراجلا مسسوملا ةياهنل يرسصملا يدانلل ابردم
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اــــــيلود بـــعللا لزـــــتعـي يـــــناجم^
0202 ةقÓطنا ذنم «بيشش نيبماششلا» فاده ةمحر نب^

›اوو يششطز
ناقفتي سسابعلب

قÓطإا ىلع
«فافلا» ةيÁداكأا

عرشص ‘ «اباكلا»و «ماشصل
يئاهن عبر ةقاطب ىلع يوق

 دادزولب بابصش – ةركصسب دا–ا جÈلا يلهأا – ةليلم Úع ةيعمج ةنيطنصسق بابصش – فيطصس قافو
54:81ـلا نم ةيادب مويلا ةيروهمجلا سسأاك يئاهن نمث

ديهمتل «دوشسألا رشسنلا»
9ـلا سسأاكلا وحن قيرطلا
ىلوألاب نوملحي «رفانشسلا»و

 سسأاكلا ةديصسلا يئاهن نمثلا رودلا

«ةبيقعلا»ـب نومدطشصي «نابيزلا ءانبأا»
ةÒششأاتلا بشسك ىلع مهنيعو

 «ةركملا» برصضت يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا نع اثدحت
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 يفناج رهصشل بع’ لصضفأا ةزئاج دصصحل احصشرم تابو ةوقب داع

رشضÿا ناديم طشسو ‘ يشضاملب ـل ةيفاشضإا لولح حنÁ لحكل

هيلع تيوشصتلاو همعد يدانلا روهمج نم بلط^
ةتيششو ةرويدق عم يوق عارشص ‘ رفاهول بعل^


