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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ريملا نم يلاولا ماقتنإا

يف هماهم تيهنأا ةي’و يلاو ماقتنا ناك
ديدسش ،ةيروهمجلا ة’ول ةريخأ’ا ةكرحلا
لÓغتسسإا لواح ،ةيدلب ضسيئر نم ةوسسقلا

،يحÓف راقع بهنل ةينوناقلا هتايحÓسص
ةيروتسسدلا هتفسص نأا دقتعا يذلا ريملا

ي˘لاو˘لا ضشط˘ب ن˘م ه˘ي˘م˘ح˘ت˘سس بخ˘ت˘ن˘م˘˘ك
نمثلا عفد هنأ’ ،أاطخ ىلع ناك هتعامجو
.روسصتي ناك امم ىلغأا

رئازجلا تلاسصتإا
! .. يناعُت

ةيمومعلا تاسسسسؤوملا ديدع عم ثدح امك
عقاوم ىل˘ع ار˘خؤو˘م تر˘سشت˘نا ،ة˘سصا˘خ˘لاو
ةفيز˘م تا˘با˘سسح ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
،رئازجلا ت’اسصتإا ة˘سسسسؤو˘م م˘سسإا ل˘م˘ح˘ت
لوح ةطولغم تامولعم رسشنت ،اهراعسشو
تا˘نا˘ي˘ب˘لا ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سستو ل˘˘ب ،ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا
هذ˘ه ل˘ع˘ج ا˘م اذ˘هو ،دار˘فأÓ˘ل ة˘ي˘سصخ˘سشلا
تاحفسصلا هذه رطخ نم رذحت ةسسسسؤوملا
يف دكأاتلا ىلإا نينطاوملا ةيعاد ،ةفيزملا

تا˘˘ح˘˘ف˘˘سص ة˘˘ي˘˘˘قاد˘˘˘سصم ن˘˘˘م ةر˘˘˘م ل˘˘˘ك
عاطقلا تاسسسسؤومل ةعباتلا «كوبسسيافلا»
.ءاقرزلا ةراسشلل اهلمح لÓخ نم

! .. ىتوملا ىتح

ىتح تلاط تاي˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘سضو˘ف نأا ود˘ب˘ي
ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’ا ز˘كر˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘ف ،ى˘˘تو˘˘م˘˘لا
اهنفد ر˘ثإا اراذ˘ت˘عإا تمد˘ق ،نار˘هو˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا
رخآا يفوتم ضضوع أاطخلا قيرط نع ضصخسشل
مجح ى˘لإا كلذ ة˘ع˘جر˘م ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف˘ب
يف تدروأاو ،هسشيعت يذلا بيهرلا طغسضلا
يذلا ديقفلا ةلئاعل راذتعإ’اب مدقتن» اهل نايب
رخآا يفوتم ضضوع أاطخلا قيرط نع هنفد مت
نييفوتملا يت˘ل˘ئا˘ع˘ل مد˘ق˘ت˘نو91 ‐د˘ي˘فو˘كب
ةاسساوملا تارابع ىم˘سسأاو يزا˘ع˘ت˘لا ضصل˘خأا˘ب
.«امهباسصم يف

2495 مقر ةمجمجلا

ديهسشلا ةمج˘م˘ج ي˘ه2495 مقر ةمج˘م˘ج˘لا
يذلا ،هللا همحر يواقردلا ىسسوم يرسصملا
يف نايزوب خيسشلا هذاتسسأا تيب ريجفت يف لتق
يبا˘هرإ’ا لار˘ن˘ج˘لا د˘ي ى˘ل˘ع9481 ربم˘فو˘ن
..nollibreH elimÉى˘˘ل˘˘ع لد نإا اذ˘˘˘هو
ادسسج اوناك برعلا نأا ىلع لدي امنإاف ءيسش
ل˘˘˘كب ّح˘˘˘سصيو ضضر˘˘˘م˘˘˘يو م˘˘˘لأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ،اد˘˘˘˘حاو
ايف ،دحاو هريسصمو ةدحاو هتكرعم..هئاسضعأا
.ةمحللا هذه دوعت تيل

qarsana@essalamonline.com
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 ةديدج ةّلُح
ـلا ىركذلل ةدلخملا ت’افتح’ا ةبسسانمب
ةدايسسلا عاجرتسساو لÓ˘ق˘ت˘سس’ا د˘ي˘ع˘ل85
عا˘˘فد˘˘لا ةرازو ضسمأا تق˘˘ل˘˘طأا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ا˘ه˘ع˘قو˘م˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘خ˘سسن˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ح˘م˘سسي˘سس ثي˘ح ،ي˘م˘سسر˘˘لا ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا
تاد˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ر˘˘˘خآا ى˘˘˘ل˘˘˘ع عÓ˘˘˘ط’ا˘˘˘ب
تانايب لÓخ نم ةيركسسعلا تاطاسشنلاو
ة˘مد˘خ˘لاو د˘ي˘ن˘ج˘ت˘لا تا˘نÓ˘عإاو ة˘ي˘ف˘ح˘سص
،تارو˘˘سشن˘˘مو تا˘˘سصقا˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ةيرسصب ةيع˘م˘سس تا˘ج˘ت˘ن˘م ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
نكمي ،ىر˘خأا تا˘مو˘ل˘ع˘مو د˘ي˘عاو˘م اذ˘كو
يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ربع اهتكراسشم
ةبكاوم لجأ’ كلذو ،ةفلتخم طئاسسو لامعتسسإاب
تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لا تارو˘ط˘˘ت˘˘لا
ن˘م ا˘سصر˘حو ،لا˘سصت’او مÓ˘عإÓ˘ل ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا
.ينآاو لاعفو فداه مÓعإا نامسض ىلع ،ةرازولا

elgooGقتسسإا ديعب لفتحيÓانل

،«elgooG» ثحبلا كرحم جمرب ،عمجأا ملاعلا اهدجمي يتلا ةيخيراتلا ىركذلا هذه ةمظع مكحب
ةيليوج5 ـل فداسصملا85 ـلا بابسشلاو لÓقتسس’ا ديعب اهلافتحا ةبسسانمب رئازجلل اسصاخ اراعسش
اهيلع طغسضلا درجمبو ،يرئازجلا ينطولا ملعلا اهولعي ةسصاخ ةروسص رهظأاو ،ةنسس لك نم
رابخأ’او ةيريرحتلا ةروثلابو رئازجلا لÓقتسسا دي˘ع˘ب فر˘ع˘ت ة˘عو˘ن˘ت˘م ع˘ي˘سضاو˘م ى˘ل˘ع كل˘ي˘ح˘ي
.ينطولا لافتح’ا اذهل ةفداسصملا

 «سشوللا هيف» يلاولا
يف هبتكم باب ةيبرغ ةي’و يلاو قلغا

54 تلسصاوت ةليوط تاسضوافم ةسسلج
،ةيئاذغ داوم درومو  رجات عم ةقيقد
فيظن˘ت تا˘مز˘ل˘ت˘سسم ءا˘ن˘ت˘قا ل˘جأا ن˘م
تايدلبلا ضضعب حلاسصل ةيئاذغ داومو
نم نيتكنم˘لا ضضع˘ب ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘مو
اوعمسس نمم اهيبختنمو ةي’ولا ييرادإا
«حسشاقي» ناك يلاولا نإا اولاق ربخلا
ىل˘ع لو˘سصح˘لا ل˘جأا ن˘م ،ر˘جا˘ت˘لا ي˘ف
علسسلا نأا ةأاجافملا نكل ،رعسس لسضفأا

دقع ددسصب يلاولا ناك لهف ،ةئيدر
.؟.. ةهوبسشم ةقفسص

! .. ةيلو نوريسسي لامعأا لاجر
ةبدتنم ةي’و رييسست نأا ودبي

ةر˘ط˘ي˘سس ن˘ع جر˘خ ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج
يلاو ىتحو بدت˘ن˘م˘لا ي˘لاو˘لا
نأا م˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘ب ،مأ’ا ة˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا
نم ذخت˘ت ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا تارار˘ق˘لا

را˘ب˘ك لا˘م˘عأا لا˘جر5 فر˘˘ط
،ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘فور˘˘ع˘˘م
اهلكاسشم ةمئاق نأا نم مغرلابو
را˘ق˘ع˘لا به˘ن تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ع˘˘م
دحلو هنأا ’إا ،ةليوط يمومعلا
فلم ا˘ه˘ي˘ف ح˘ت˘ف˘ي م˘ل ة˘عا˘سسلا
.! .. دحاو داسسف
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ةءارقب نفدلا مسسارم تلهتسسا
حاورأا ى˘˘ل˘˘ع با˘˘ت˘˘كلا ة˘˘ح˘˘تا˘˘ف
بيطلا اهد˘ع˘ب ي˘ق˘ل˘ي˘ل ءاد˘ه˘سشلا

يوذو نيدهاجملا ريزو ،ينوتيز
اهيف دكأا ،ةينيبأات ةملك ،قوقحلا
ةمواقملا زومر تافرلا ةدوع نأاب
ن˘طو˘˘لا ضضرأا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ام˘سسا˘ح ا˘ي˘خ˘يرا˘ت ا˘ثد˘ح تل˘كسش
محÓملاب زاز˘ت˘ع’ا ه˘ي˘ف د˘سسج˘ي
ةدا˘ق˘لا ا˘ه˘لذ˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا
تا˘ح˘ف˘سص ن˘يد˘ل˘خ˘م ءا˘م˘ظ˘ع˘لا

لاقو ،داجمأ’ا لجسس يف ةقرسشم
ان˘ق˘فو ى˘لا˘ع˘تو ه˘نا˘ح˘ب˘سس ه˘ل˘لا»

ءام˘ظ˘ع˘لا ةدا˘ق˘لا تا˘فر عا˘جرإ’
’و˘لو ،م˘ه˘سضرأا ى˘˘لإا ةر˘˘ها˘˘ط˘˘لا
ادامتعاو انتيسضق ةلادعب ناميإ’ا

انيسضا˘م˘ب ازاز˘ت˘عاو ا˘ن˘ق˘ح ى˘ل˘ع
اندهعب ءافوو انئدابم ىلع اتابثو
ارور˘˘مو ا˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘جاو˘˘˘ب ا˘˘˘ما˘˘˘ي˘˘˘قو
امار˘كإاو ا˘ن˘ئاد˘ه˘سش تا˘ي˘ح˘سضت˘ب

اذه ققحت امل ةرهاطلا مهحاورأ’
دلخيسس يذلا يخيراتلا زاجن’ا
،«ءاع˘م˘ج ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا ل˘ج˘سس ي˘ف
لجسس مو˘ي˘لا خ˘يرا˘ت˘لا» فا˘سضأاو
اذ˘ه ة˘ع˘سصا˘ن˘لا ه˘تا˘ح˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف
ضسي˘˘ئر˘˘ل ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘لا ى˘˘ع˘˘˘سسم˘˘˘لا
اظافحو دهعلل ءافو ةيروهمجلا
فدرأاو ،«اهنوسصو ةمأ’ا ةركاذل
ضشيعت رئازجلا» قايسسلا تاذ يف
اريبعت خيراتلا عم تاظحللا هذه
لاجرلا كئلوأا ةركاذل انئافو نع
يف دا˘ه˘ج˘لا ءاو˘ل او˘ل˘م˘ح ن˘يذ˘لا
ع˘با˘تو ،«ن˘طو˘لاو ه˘ل˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
ة˘ب˘سسا˘ن˘م مو˘ي˘لا» لو˘ق˘ي ر˘يزو˘لا
نافرعلا بجاو اهيف يدؤون لمأاتلل
يتلا رئازجلا لاطبأ’ ديجمتلاو
مÓسسلاو ةيرحلل ةعل˘ق ى˘ق˘ب˘ت˘سس
لوؤوسسملا داجلا راوحلل ءاسضفو
يرا˘سضح˘لا ل˘عا˘ف˘ت˘ل˘ل ا˘˘ب˘˘ط˘˘قو
ةكسسمتم ل˘ظ˘ت˘سسو ي˘نا˘سسنإ’او
ىتسش يف ةعورسشملا ا˘ه˘قو˘ق˘ح˘ب
.«نيدايملا

ملسس ،نفدلا مسسارم ماتخ يفو
˘مÓ˘عأ’ا ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
اهب ةاجسسم تناك يتلا ةينطولا

ىلإا لاطبأ’ا ء’ؤوه تافر تيباوت
،ةمأ’ا لابسشأا ضسرادم نم دارفأا
لسصاوتلا زربت ةيزمر ةراسشإا يف
ليب˘سس ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا لا˘ي˘جأا ن˘ي˘ب

.اهنع عافدلاو اهتيامح
،نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا ع˘˘سضو ا˘˘م˘˘ك

رو˘ب˘ق ما˘مأا رو˘هز˘لا ن˘م Ó˘ي˘ل˘˘كإا
أارقو ةيبعسشلا ةموا˘ق˘م˘لا ءا˘م˘عز
ى˘ل˘ع ا˘م˘حر˘˘ت بتا˘˘كلا ة˘˘ح˘˘تا˘˘ف
.ةرهاطلا مهحاورأا

بكو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا نا˘كو اذ˘ه
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘سصق ن˘م يز˘ئا˘ن˘˘ج˘˘لا
لابقتسسا مت نيأا (ايركز يدفم)
تنا˘˘ك يذ˘˘لا ءاد˘˘ه˘˘˘سشلا ء’ؤو˘˘˘ه
،ةينطولا ةيارلاب ةاجسسم مهتافر
اريدقت ،ةيركسسعلا ىقي˘سسو˘م˘لا˘ب
ا˘˘فار˘˘ت˘˘عاو م˘˘ه˘˘تا˘˘فو ىر˘˘˘كذ˘˘˘ل
ضشيعت نأا لجأا نم مهتايحسضتب
،ةلقتسسم ةرح مهتلت يتلا لايجأ’ا

ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘سصق د˘ع˘ب ةر˘سشا˘˘ب˘˘مو
ى˘ل˘ع ءاد˘ه˘سشلا تا˘فر تع˘˘سضو
دورولاب تنيز ةيركسسع تابرع
ريخأ’ا مهاوثم ىلإا هجوتلا لبق
بناج ىلإا اونفديل ،ةيلاعلا ةربقمب
م˘هدا˘ف˘حأاو م˘ه˘ئا˘ن˘بأاو م˘˘ه˘˘ناو˘˘خإا
ن˘م ن˘˘يد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لاو ءاد˘˘ه˘˘سشلا

مهتمرح نأا دعب ،لايجأ’ا فلتخم
مهقح نم ةيرام˘ع˘ت˘سس’ا ا˘سسنر˘ف
نفدلا يف يناسسنإ’او يعيبطلا

.مأ’ا مهنطو ضضرأا ىلع
ةر˘ب˘ق˘م ى˘لإا لو˘سصو˘لا ل˘ب˘˘قو

يزئانجلا بكوم˘لا ر˘م ،ة˘ي˘لا˘ع˘لا

ضسيئرلا ه˘مد˘ق˘ت يذ˘لا ،بي˘ه˘م˘لا
ضضع˘ب˘ب ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
عراسشب ارورم ،ةمسصاعلا عراوسش
حامسسلل ،ينطولا ريرحتلا ضشيج
حاورأ’ا ىلع محرتلاب نينطاوملل
ثيح ،ءادهسشلا ء’ؤوهل ةرهاطلا
نين˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘سضف
ةيخيراتلا تاظحللا هذه ديلخت
بكو˘˘م˘˘لا ر˘˘يو˘˘سصت لÓ˘˘خ ن˘˘م
،ةلا˘ق˘ن˘لا م˘ه˘ف˘تاو˘ه˘ب يز˘ئا˘ن˘ج˘لا
مهزازتعاو مهر˘خ˘ف ن˘ع ار˘ي˘ب˘ع˘ت
او˘مد˘ق ن˘يذ˘لا لا˘ط˘بأ’ا ء’ؤو˘˘ه˘˘ب

نطولا ريرحت ليبسس يف مهتايح
.يسسنرفلا رامعتسس’ا نم

ءادهسشلا ء’ؤوه مجامج تناكو
ن˘˘˘طو˘˘˘لا ضضرأا ى˘˘˘لإا تد˘˘˘ي˘˘˘˘عأا
ا˘سسنر˘ف ن˘م ي˘سضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا

تاوقلل ةعبات ةرئاط نتم ىلع
يبعسشلا ينطولا ضشيجلل ةيوجلا

ي˘ف ،ة˘ل˘تا˘ق˘م تار˘ئا˘ط˘ب ة˘ق˘فر˘م
اهيلع فر˘سشأا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا م˘سسار˘م
ىلع تمدقو ،ةيروهمجلا ضسيئر
ةيركسسعلا تافيرسشت˘لا م˘ه˘فر˘سش
.ةيعفدم ةقلط12 ـب ةبوحسصم

6 دجوت تافرلا هذه نيب نمو
دسض ةيبعسشلا ةمواقملا نم ةداقل
دمحم مهو يسسنرفلا لÓتح’ا
وعدملا ،كلاملا دبع نب دجمل
ة˘موا˘ق˘م دا˘ق يذ˘لا ،«ة˘ل˘˘غ˘˘بو˘˘ب»
ةر˘جر˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش
،يدا˘م˘ح˘لا ى˘سسي˘عو ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا˘ب
خيسشلاو ،ةلغ˘بو˘ب ف˘ير˘سش ق˘ي˘فر

ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا م˘˘˘ي˘˘˘عز ،نا˘˘˘يزو˘˘˘ب
يف ةركسسب ةقطنم) ةسشطاعزلا

،يواقردلا ىسسومو (9481 ماع
خيسشلاو ،ير˘كسسع˘لا هرا˘سشت˘سسم
نب رامعو˘ب» و˘عد˘م˘لا ةد˘يد˘قو˘ب
رديوق نب راتخم اذكو ،«ةديدق
.يوارطيتلا

ضسيئر ضسمأا محرت ةبسسانملابو
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا ما˘˘ق˘˘م˘˘˘ب
ءاده˘سش حاورأا ى˘ل˘ع ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
كلذو ةديجملا ةيريرحتلا ةروثلا
85 ـلا ىركذلا ءاي˘حإا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
،باب˘سشلاو لÓ˘ق˘ت˘سس’ا يد˘ي˘ع˘ل
مامأا روهزلا نم Óيلكإا عسضوو
ةحتاف أار˘قو يرا˘كذ˘ت˘لا بسصن˘لا
حاورأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘حر˘˘ت با˘˘ت˘˘كلا
.ةيريرحتلا ةروثلا ءادهسش

ةيلاعلإ ةÈقم ‘ ءإدهسشلإ عبرÃ ةبيهم ةزانج ‘ ىÌلإ إويرو

ةيبعسشلا ةمواقŸا ءادهسش تافر قناعت رئاز÷ا سضرأا
يبعسشلا ينطولا سشي÷ا ‘و ةلودلا ‘ ÚلوؤوسسŸا رابكو نوبت سسيئرلا اهرسضح نفدلا مسسارم^

ةمألا لابسشأل ءادهسشلا تافر هب تيّجسس يذلا ملعلا ّملسسي نوبت سسيئرلا^

ر.نوراه

ءإدهسشلإ عبرمب يسسنرفلإ رامعتسسلإ دسض ةيبعسشلإ ةمواقملإ زومر نم42 مجامجو تافر ىرثلإ صسمأإ يروو
صسيئر روسضحب نفدلإ مسسإرم ترج ثيح ،ةبيهم ةيمسسر ةزانج يف ،ةمسصاعلإ رئإزجلاب ةيلاعلإ ةربقمب

.يبعسشلإ ينطولإ صشيجلإ يفو ةلودلإ يف نيلوؤوسسملإ رابكو ،نوبت ديجملإ دبع ،ةيروهمجلإ

ةبسسانمب ةئنهت ةيقرب هل ثعب
يديعل85 ـلإ ىركذلإ
بابسشلإو للقتسسلإ

دكؤوي يبرغملا كلملا
ةناتم نوبت سسيئرلل
يتلا ةوخألا طباور
نيدلبلا يبعسش عمجت
،ةيروهمجلإ صسيئر صسمأإ ىقلت

ةيقرب ،نوبت ديجملإ دبع
يبرغملإ كلملإ نم ةئنهت
ةبسسانمب ،صسداسسلإ دمحم
يديعل85 ـلإ ىركذلإ
اهيف ءاج ،بابسشلإو للقتسسلإ
ىلع ديكأاتلل ةبسسانم اهنإإ»
يتلإ ةوخألإ طبإور ةناتم
يرئإزجلإ نيبعسشلإ عمجت
دمتسست يتلإو ،يبرغملإو
نماسضتلإ مكلذ نم اهتوق
ىكذأإ يذلإ قداسصلإ يوخألإ
لجأإ نم يلوطبلإ امهلاسضن
نم إذكو ،للقتسسلإو ةيرحلإ
ةدحوب خسسإرلإ امهناميإإ
.«كرتسشملإ يبراغملإ ريسصملإ

صسيئرلإ صسمأإ لوأإ ىقلتو إذه
نم ةيفتاه ةملاكم ،نوبت

نب ميمت خيسشلإ ومسسلإ بحاسص
ةلود ريمأإ ،يناث لآإ دمح
ديع ةبسسانمب ،رطق
ىنمت ،بابسشلإو للقتسسلإ

ابعسشو ةدايق رئإزجلل اهيف
راهدزلإو مدقتلإ نم إديزم
ةداعتسسإ كراب امك ،ةيهافرلإو
اهئإدهسش تافرل رئإزجلإ
مهتافر نفدو لاطبألإ
مهقافر عم اهإرث يف ةرهاطلإ
.رايخألإ

ح.نيدلإ رمق

،يخيسش د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ر˘ب˘ت˘عا
،ينطولا فيسشرأÓل ماعلا ريدملا

ةيروهمجلا ةسسائر ىدل راسشتسسم
ي˘ن˘طو˘˘لا ف˘˘ي˘˘سشرأ’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم
عاجرتسسا نأا ،ةي˘ن˘طو˘لا ةر˘كاذ˘لاو
دعب42ـلا راربأ’ا ءادهسشلا تافر
نم اما˘ع071 ن˘م د˘˘يزأا رور˘˘م
برد ىلع ىلوأا ةوطخ ،اسسنرف
ةركاذلاب ةقÓع هل ام لك ةداعتسسا
قباسسلا نم هنأا ادكؤوم ،ةينطولا

ا˘˘ياو˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘كح˘˘لا ه˘˘˘ناوأ’
لوحت ةطقن اهرابتعاو ةيسسنرفلا
ىلإا اسصوسصخ ريغلل اهترظن يف
تاو˘ط˘خ را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘م دد˘ع كا˘˘ن˘˘ه نأا مادا˘˘م ىر˘˘خأا

.نيدلبلا نيب ةقلاعلا تافلملا
ى˘ل˘ع ،ي˘˘خ˘˘ي˘˘سش ى˘˘ن˘˘ثأاو اذ˘˘ه

ن˘م ل˘ك ا˘ه˘ت˘لذ˘ب ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘˘لا
ةرازوو ،ةيجراخلا نوؤوسشلا ةرازو
ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا
كلذ˘كو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تÓ˘ي˘ل˘ح˘ت˘˘لا

يف ينطولا فيسشرأ’ا تامهاسسم
اهم˘يد˘ق˘تو ق˘ئا˘ثو˘لا ن˘ع ثح˘ب˘لا

ه˘جو˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل د˘˘ن˘˘سسك
يتلا  نيدهاجملا ةرازول ركسشلاب
هرا˘ثأا نأا د˘ع˘ب عو˘سضو˘م˘لا ترا˘ثأا
يذ˘لا ،ي˘سضا˘ق˘ل˘ب د˘ير˘ف ثحا˘˘ب˘˘لا
نزخمب مجامجلا دوجو فسشتكا
ايفان ،ضسيراب˘ب نا˘سسنإ’ا ف˘ح˘ت˘م˘ب
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف

م˘˘˘جا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘كت نأا ،ضسمأا
ة˘ق˘ثو˘م ا˘ه˘نأا اد˘كؤو˘م ،ة˘لو˘ه˘˘ج˘˘م
اذه يف افسشاك ،ايملعو ايركسسع
يوحي ناسسنإ’ا فحتم نأا ددسصلا

يلاوح اهنيب نم ةمجمج فلأا81
،نييرئازجل دوعت ة˘م˘ج˘م˘ج ي˘ف˘لأا

رسصتخت فحتملا تاذ نأا فاسضأاو
يتلا ةيرامعتسس’ا ةير˘ظ˘ن˘لا ه˘ي˘ف

هنأاو ،لطاب اهنطابو ملع اهرهاظ
م˘جا˘م˘ج˘لا ع˘م˘ج˘ل ا˘سسا˘سسأا ع˘سضو
ضصئاسصخ زاربإ’ تاسسارد ءارجإ’
تقو يف هقوفتو ضضيبأ’ا ضسنجلا

ةيقرعلا تايرظ˘ن˘لا ه˘ي˘ف تر˘ه˘ظ
ضضعب وم˘سس ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لا
.ىرخأا ضسانجأا ىلع ضسانجأ’ا

ـه.دإوج

ءاو˘ل˘˘لا ضسمأا ر˘˘ج˘˘ف ي˘˘فو˘˘ت
ةيحانلا دئاق ،ةيميÓع ناسسح
،ةلقرو˘ب ة˘ع˘بار˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا

هب ملأا لاسضع ضضرم رثإا ىلع
ي˘˘˘˘˘ف ثو˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘لأا
يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا
ر˘ي˘غ˘˘سص د˘˘م˘˘ح˘˘م» ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
.«ضشاقن

غلبأا ،للجلا باسصملا اذهبو
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ىلعأ’ا دئاقلا ،نوبت ديجملا
ر˘يزو ،ة˘ح˘ل˘˘سسم˘˘لا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل
يزا˘ع˘ت˘لا ،ي˘ن˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا

موحرملا ة˘ل˘ئا˘ع˘ل ةا˘سساو˘م˘لاو
ين˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا دار˘فأا ل˘كو

ى˘˘لإا ا˘˘عر˘˘سضت˘˘م ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشلا
دمغ˘ت˘ي نأا ل˘جو ز˘ع ى˘لو˘م˘لا
نأاو ،هت˘م˘حر ع˘سساو˘ب د˘ي˘ق˘ف˘لا
.هنانج حيسسف هنكسسي

ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘ت ،هرود˘˘˘ب
ضسي˘ئر ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش د˘ي˘ع˘سسلا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا نا˘˘˘كرأا
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ىلإا ةسصلاخلا هيزاعتب ةميلأ’ا
نم لكو هبراقأاو ديقفلا ةرسسأا

يلعلا هل˘لا ن˘م ا˘ي˘جار ،ه˘فر˘ع
هيوذو ه˘ل˘هأا م˘ه˘ل˘ي نأا ر˘يد˘ق˘لا

.ناولسسلاو ربسصلا ليمج
ح.نيدلإ رمق

ايسسور ةرافسس ضسمأا تمدق
ا˘˘ه˘˘ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ىد˘˘˘ل
85 ـلا ىر˘كذ˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
،بابسشلاو لÓقتسس’ا يديعل
ن˘ي˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا نأا تد˘˘كأاو
رابتخا مامأا تدمسص نيدلبلا
.روطتلا يف رمتسستسسو نمزلا

ةرا˘ف˘سسل˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا ،ة˘˘ي˘˘سسور˘˘لا
،2691 ماع يف» ،«مÓسسلا»
نم يتاي˘فو˘سسلا دا˘ح˘ت’ا نا˘ك
او˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘عا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ل˘˘˘ئاوأ’ا
،ةديدج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘مو˘كح˘ب
ن˘م ا˘ًب˘ير˘ق˘ت ر˘ه˘سشأا4 ل˘ب˘˘ق
ي˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘˘˘لا نÓ˘˘˘˘˘˘˘˘عإ’ا
امك» فا˘سضأاو ،«لÓ˘ق˘ت˘سسÓ˘ل
ي˘˘تا˘˘ي˘˘فو˘˘سسلا دا˘˘ح˘˘ت’ا مد˘˘ق
د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف تاد˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسم
لÓق˘ت˘سس’ا د˘ع˘ب ،ت’ا˘ج˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
،نيحلا كلذ ذنمو ،ةيعانسصلا
ا˘ع˘م Ó˘يو˘ط ا˘طو˘سش ا˘ن˘ع˘ط˘˘ق
دكأاو ،«لدابتم نوا˘ع˘ت ق˘ل˘خ˘ل

ن˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن» ،ه˘˘˘˘تاذ رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا
تاقÓعلا هذه نأاب نو˘ع˘ن˘ت˘ق˘م
ي˘ت˘لاو ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘يدو˘لا

نمزلا را˘ب˘ت˘خا ما˘مأا تد˘م˘سص
حورب روطتلا ي˘ف ر˘م˘ت˘سست˘سس
نيب ةيجي˘تار˘ت˘سسإ’ا ة˘كار˘سشلا
.«انيدلب

ئنهي ينيسصلإ Òفسسلإ
ديعب Úيرئإز÷إ

بابسشلإو للقتسسلإ
،يناييل يل هجوت هتهج نم

ىد˘˘ل ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سسلا
ه˘تدروأا ا˘م˘ل ا˘ق˘˘فو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يف ،اندÓب يف نيكب ةرافسس
ا˘ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘سشن˘˘م
،«كوبسسياف˘لا» ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر˘لا
بي˘˘طأاو ي˘˘نا˘˘ه˘˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘جأا˘˘ب
ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ي˘˘نا˘˘مأ’ا
لÓقتسس’ا يدي˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ا˘ن˘ب˘ع˘سشل ى˘ن˘م˘تو ،با˘ب˘سشلاو
.اديعسس اديع

ح.نيدلإ رمق

ةÒخألإ ةÎفلإ ‘ هب ⁄أإ لاسضع صضرم نم ىناع لحإرلإ

نايزعي ةحيرقنسش قيرفلاو نوبت سسيئرلا
ةيÓÁع ناسسح ءاوللا ديقفلا ةلئاع

ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تطا˘˘˘مأا
ن˘ي˘ي˘ع˘ت خ˘يرا˘ت ن˘˘ع ،ما˘˘ث˘˘ل˘˘لا
ي˘ف ن˘˘ي˘˘ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا
ةذتاسسأÓل ةينهملا ة˘ق˘با˘سسم˘لا
،ارخؤوم اهنع نÓعإ’ا مت يتلا

ةيلمع نم ءاهتن’ا دعب كلذو
عورسشلا متيسس يتلا نيوكتلا
لو˘˘خد˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
رر˘ق˘م˘لا ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘سسرد˘م˘لا
ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش
ن˘يو˘كت˘لا د˘ها˘˘ع˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم
بارتلا رب˘ع ة˘عزو˘م˘لا31ـلا
.ينطولا

ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تمز˘˘˘لأا
اهتايريد˘م ،طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م
ةرور˘˘˘سضب ،ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
دد˘˘ج˘˘لا ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسأ’ا عا˘˘˘سضخإا
ة˘ق˘با˘سسم˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا
د˘سصق ن˘يو˘كت˘ل˘ل ،ة˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
يف ةسصاخ مهاوتسسم نيسسحت

،ةينه˘م˘لا ةر˘ب˘خ˘لا ضصق˘ن ل˘ظ
ن˘˘˘يو˘˘˘كت لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذو

ضصسصخ˘ت˘لا بسسح ي˘م˘يدا˘كأا
نيسشتفمو ةذتاسسأا فرط نم
ةياهن ةركذمب ززعتي نأا طرسش
نوكتسس ا˘م˘ك ،ن˘يو˘كت˘لا ةد˘م
اهيف رطسضي ةيبوانت  ةيلمعلا
لÓ˘غ˘ت˘سسا ى˘˘لإا نو˘˘ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا
ةيعوبسسأ’او ةيلسصفلا لطعلا

يف ضسوردلا ريخأات بانتج’
ةسصاخ ،ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا

ةرتفلا لمسشتسس ةيلمعلا نأاو
اذكو فيسصلا ةلطع ةيلاحلا

اذه.ءاتسشلاو فيرخلا يتلطع
ة˘ن˘˘سسلا ة˘˘ياد˘˘ب ع˘˘م م˘˘ت˘˘ي˘˘سسو
ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا
بترلا لكب ضصاخلا نيوكتلل
نو˘˘˘˘˘كت نأا بج˘˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

دهعملا فرط نم ةطوبسضم
ىل˘ع ،ه˘عور˘ف ل˘كب ي˘ن˘طو˘لا

ن˘يو˘كت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ة˘˘لوا˘˘ط
ىنسستي ىتح ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو˘ب
.نيوكتلا ةيلمع يف عورسشلا

ح.نيدلإ رمق

لوخدلإ ةيإدب عم نيوكتلل مهعاسضخإإ ةيمإزلإإ
لبقŸإ يسسردŸإ

ةينهŸا ةقباسسŸا ‘ نوحجانلا ةذتاسسألا
لبقŸا ربوتكأا رهسش مهبسصانÃ نوقحتلي

ةيرئإز÷إ ةركإذلاب ةقلع هل ام لك عاجÎسسل ¤وأإ ةوطخ ءإدهسشلإ تافر ةداعتسسإ Èتعإإ

«رئاز÷ا هاŒ ةيسسنرفلا اياونلاو ةرظنلا لو– ىلع مك◊ا هناوأل قباسسلا نم» : يخيسش

ىركذلاب نييرئإزجلإ ئنهت اندلبب وكسسوم ةرافسس
بابسشلإو للقتسسلإ يديعل85 ـلإ

تدمسص رئازجلا عم اهتاقÓع نأا دكؤوت ايسسور
روطتلا يف رمتسستسسو نمزلا رابتخا مامأا



ـل ةعلطم دج رداسصم ترسسأا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا نأا ،«مÓ˘˘˘سسلا»
قلعتي لوأ’ا ،نيلسصفنم نيفلمب
«ديلdaeL –» ة˘˘كر˘˘˘سشب
قرطب ترف˘ظ ي˘ت˘لا ،ة˘يرو˘سسلا

نم ةلوانم دوقعب ةينوناق ريغ
«كارطانوسس» ةكرسش عم نطابلا

ع˘˘ّم˘˘ج˘˘م  ا˘˘ه˘˘عر˘˘ف لÓ˘˘خ ن˘˘م
˘˘˘‐كار˘˘˘˘طا˘˘˘˘نو˘˘˘˘سس‐ نرا˘˘˘˘سسيإا»
زاجنإا يف لثمتي «كيتلسسورتب
ةقاطلا قÓمع ةدئافل تآاسشنم
كلذ ن˘ع Ó˘سضف ،ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإا ي˘˘ف
ةي˘سضق ا˘سضيأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ل˘م˘سش
«كارطانوسس» ـب تاراطإا نيكمت
ةكرسشلا كاهتنا ىلع ،مهرتسستو
ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘ل هذ˘˘˘ه ة˘˘˘يرو˘˘˘سسلا
اهمادقإا رارغ ىلع ،ةيروهمجلا

نييروسس لام˘ع ل˘ي˘غ˘سشت ى˘ل˘ع
مهلمع ضصخر ةيحÓسص تهتنا

ام نطولا ضضرأا ىلع مهتماقإاو
نيميقم ىلإا نولوحت˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
«ةقارح» وأا ةيعرسش ريغ قرطب
رثكأا ىلإا تبهذو لب ،اندÓب يف
طاقسسإاب تماق امدنع كلذ نم

ةمئاق نم ايئاهن ءامسسأ’ا ضضعب
ع˘قاو˘م˘ب ن˘ي˘طا˘سشن˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
حنمو ،اهيلع ةفر˘سشم˘لا ل˘م˘ع˘لا
ةيسضارتفا ةيسضرم لطع نيرخآا

ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م كلذو ،ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘يز˘˘˘˘مو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نا˘ج˘ل م˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ة˘˘يرازو˘˘لا

تاعامجلاو ةي˘ل˘خاد˘لا ي˘ترازو
لمعلاو ،ميلقإ’ا ةئيهتو ةيلحملا

نا˘˘˘م˘˘˘˘سضلاو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لاو
ةرازو اذ˘˘˘كو ،ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
حÓ˘˘سصإاو نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا
لحت تناك يتلا ،تايفسشتسسملا

لم˘ع ع˘قاو˘م˘ب ي˘ئا˘ج˘ف ل˘كسشب
ةي˘ب˘ن˘جأ’ا تا˘كر˘سشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
فور˘ظو ع˘قاو ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
.لامعلا طاسشن

هلÓخ متف ،يناثلا فلملا امأا
نيقباسس تاراطإا ىلإا عامتسس’ا

ةيعانسصلا ةقطنملا˘ب ن˘ي˘ي˘لا˘حو
ي˘˘ف ي˘˘قار˘˘ب˘˘ب ن˘˘يزر يد˘˘ي˘˘˘سس
ة˘ل˘˘ي˘˘ط اور˘˘ت˘˘سست ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
تازوا˘˘ج˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا تا˘˘كر˘˘˘سش بي˘˘˘سستو
ىل˘ع ا˘هاو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ط˘سشا˘ن

،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا «بي˘ن˘˘كي˘˘ت» رار˘˘غ

لطعت يف ايسسيئر اببسس اوناكو
هذ˘˘ه ل˘˘ي˘˘هأا˘˘˘ت ةدا˘˘˘عإا عور˘˘˘سشم
ريراقت فييزتب كلذو ،ةافسصملا
.لاغسشأ’ا عقاو نع ةيرود

ثدحلا4 5872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ51ـل قفإوملإ0202 ةيليوج6نينثإلإ

watan@essalamonline.com

ةينوناق تاقورخ ىلع إوÎسستو ةينوناق Òغ قرطب نطابلإ نم ةلوانم دوقع نم Úتكرسشلإ ىلع Úمئاقلإ إونكم

ةيسسنرفلا «بينكيت»و ةيروسسلا «ديل» يتكرسش عم ةهوبسشم تÓماعت
Œيلاح تاراطإا رÚ قباسسوÚ قيقحتلا ¤إا «كارطانوسس» ـب

ـه.دإوج

،نطولإ ربع «كإرطانوسس» عمجم تإدحو فلتخمب نييلاحو نيقباسس تإراطإإ إرخؤوم ةينمألإ تاهجلإ تعدتسسإإ
ىلع ،ةيسسنرفلإ «بينكيت»و ،«ةيروسسلإ ديل» يتكرسش عم ةهوبسشم تلماعت يف مهطروت تاهبسش يف مهعم قيقحتلل

.ةينوناق ريغ قرطب نطابلإ نم ةلوانم دوقع نم نيتريخألإ نيكمت رإرغ

ءاقل ةجمرب ىلع هسصرح دكأإ
ةيروهمجلإ صسيئر عم مهيلثممل

دعي ةيروهمجلا طيسسو
يلماح تلاغسشنا ةيوسستب
هاروتكدلاو ريتسسجاملا
ةينطولإ ةيقيسسنتلإ تدكأإ
،هإروتكدلإو ريتسسجاملإ يلماحل

ةيمسسر إدوعو اهيقلت نع
ءاقل جإردإ بلط ىلع ةقفإوملاب
صسيئر نوبت ديجملإ دبع عم
رظنلإ يف عورسشلإو ،ةيروهمجلإ

فيظوتلاب صصاخلإ اهفلم يف
ايلعلإ تاطلسسلإ عم رسشابملإ

اهعمج يذلإ ءاقللإ دعب ،دلبلاب
طيسسو صسنوي ميرك عم
.إرخؤوم ةيروهمجلإ

اهل نايب يف ةيقيسسنتلإ تحسضوأإو
،هنم ةخسسن «ملسسلإ» تملسست
ةيروهمجلإ طيسسو مإزتلإ ،صسمأإ

فيظوتلإ يف اهقح نع عافدلاب
نينإوقلإ راطإ يف رسشابملإ
نم ةيسضقلإ ةعباتمو ،ةيراسسلإ

هيراسشتسسم دحأإ طبر للخ
ةيقيسسنتلإ عم لمعلاب هفلك يذلإ
ةبلطو يلماحل ةينطولإ
ريتسسجاملإو هإروتكدلإ

تايثيح عيمجب مامتهلإو
مإزتلإ نأإ ةفيسضم ،ةيسضقلإ

ايمسسر ةيروهمجلإ طيسسو
يلاعلإ ميلعتلإ ريزو ةلسسإرمب
هغلبإل ،يملعلإ ثحبلإو
ةيقيسسنتلإ لاغسشنإ نومسضمب
رسشابملإ فيظوتلاب قلعتملإ
،هإروتكدلإو ريتسسجاملإ ةلمحل
ىتح بلاطملإ ةسضيرع هغيلبتو
ةينوناقلإ ريبإدتلإ ريزولإ ذختي
نأإ ةزربم ،لكسشملإ لحل ةحاتملإ

فلك ةيروهمجلإ طيسسو
ىلع رهسسلاب ينوناقلإ هراسشتسسم
ةيقيسسنتلإ ءاسضعأل نوعلإ دي دم
ينوناقلإ بناجلاب قلعتي اميف
ةيقيسسنتلإ تإذ تراسشأإو ،ةيسضقلل
مدق ينوناقلإ راسشتسسملإ نأإ ىلإإ

ةقلعتملإ تاظحلملإ صضعب
ةنجللإ فكعتسس يتلإو ،ةيسضقلاب
ىلع ةيقيسسنتلل ةينوناقلإ

رابتعلإ نيعب اهذخإو ،اهتسسإرد
بلاطم ةحئل ةغايسص متي ىتح

برقإ يف طيسسولل اهميدقت متي
هتلسسإرمب اهقافرإل ،لاجآلإ
.عاطقلإ ريزول

،اهتإذ ةيقيسسنتلإ تبلاطو إذه
يف اهعم فوقولل نيلعافلإ عيمج

،ينإديملإ لاسضنلإ ةلسصإوم
يف ديحولإ نماسضلإ هنأإ ةربتعم
قيقحتو دوعولإ ةباقر
.فإدهألإ

ز.لامج

(ERIANNOIGÉL) فيفللإ صضرمب ةباسصإلإ ببسست اهنأإ إودكأإ

ءوسس نم نورذحي نوسصتخمو ءابطأا
ةيئاوهلا تافيكملا لامعتسسا

29411 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ يلامجإإو ءافسش ةلاح113 ليجسست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا144و تايفو6

ل˘ث˘م˘م ي˘ن˘تÓ˘ق˘م ما˘سشه د˘˘كأا
هييليبنوم يف ةيرئازجلا ةيلاجلا
ةيرئازجلا ةيلاج˘لا نأا ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

فارتع’ا ىلإا ةجاحب ملاعلا ربع
ةيسسايسسلا ةايحلا يف اهجمدو اهب
.نطولل ةيداسصتق’او

هل ةلاسسر يف ،ينتÓقم ددعو
ر˘ئاز˘ج˘لا عا˘جر˘ت˘سسا ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ةيبعسشلا ةمواقملا لاطبأا تافرل
اهب نكمي ةقيرط11 ،اسسنرف نم
جراخلا يف نيميقملا نييرئازجلل
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب ة˘م˘ها˘سسم˘˘لا
ةيفاقثلاو ةيسسايسسلاو ةيداسصتق’ا
.اهقيبطتل مزلي ام ريفوت مت اذإا

ة˘˘لود˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘˘تÓ˘˘˘ق˘˘˘م ا˘˘˘عدو
قلعتت ريبادت ذاختا ىلإا ةيرئازجلا
تاذ داوملاو تاجتن˘م˘لا لواد˘ت˘ب
نأا طر˘˘سشب ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأ’ا ل˘˘˘سصأ’ا
دعاوق ع˘م ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ق˘فاو˘ت˘ت
اذهو ،ةيمازلإ’ا ةمÓسسلاو ةدوجلا
داوملا هذه دجاو˘ت ةر˘ت˘ف د˘يد˘م˘ت˘ل

ناك ايأا ةيرئازجلا يسضارأ’ا ىلع
ةيحايسس ضضارغأ’ اهدوجو ببسس
.ةينهم وأا

نم ،ينتÓقم بسسح ،هنأا امك
هذه نأا ىلع ديكأاتلا يرورسضلا
،اهتعيبط نع رظنلا ضضغب داوملا
،ل˘ق˘ن˘لا وأا ة˘ي˘ب˘ط˘لا وأا ة˘ي˘عارز˘˘لا
ةبعسصلا ةلمعلاب ةبيرسضل عسضخت
.رئازجلا يف اهدجاوت ةليط كلذو

هذ˘ه نأا ثد˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا فا˘˘سضأاو
ثادحإاب حمسستسس ،ةيجيتارتسس’ا
زيزعت لÓخ نم يداسصتقا نزاوت
فيفختو ةلمعلل لئاهلا لوخدلا
داريتسس’ا فيلاكتو موسسر ءابعأا

‐ةيناثلا ةوطخلا امأا ،ةلودلا ىلع
ة˘مو˘كح˘لا ل˘ف˘كت ي˘ه ‐ه˘˘ب˘˘سسح
ىتوملا تافر ةداعإا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

د˘قو ،م˘ه˘ن˘طو ى˘لإا جرا˘خ˘لا ي˘˘ف
ذيفن˘ت˘لا ز˘ي˘ح نو˘نا˘ق˘لا اذ˘ه ل˘خد
ةد˘ير˘ج˘لا ي˘˘ف ر˘˘سشنو ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
امأا .0202 ناوج6 يف ةيمسسرلا
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ط˘ق˘˘ن˘˘لا
ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘ج˘لا ع˘ي˘ج˘سشت
نم كلذو ،مئاد وأا تقؤوم لكسشب

،ةقثلاب م˘ع˘ف˘م خا˘ن˘م ق˘ل˘خ لÓ˘خ
م˘˘˘ه˘˘˘˘تادا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشب فار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع’او
،جراخلا يف اه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘م˘لا

رام˘ث˘ت˘سس’ا ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ي˘ج˘سشتو
ن˘م د˘ح˘لا ر˘ب˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘خاد
.تارادإ’ا ضضعب ةيطارقوريب

يف ةيلاجلا ل˘ث˘م˘م را˘سشأا ا˘م˘ك
حن˘م ةرور˘سض ى˘لإا ،ه˘ي˘ي˘ل˘ي˘ب˘نو˘م
ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘ل˘ل ق˘ح˘لا
ةينكسسلا جماربلا نم ةدافتسس’ا

ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ا˘هد˘يد˘سست ة˘ي˘˘نا˘˘كمإاو
فد˘˘ه˘˘ب نا˘˘ك ءاو˘˘سس ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘سصلا
وأا ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا ماد˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
عيج˘سشت ى˘لإا ة˘فا˘سضا ،ي˘حا˘ي˘سسلا
تارادإ’ا فلتخم يف ا˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت
جراخلا يف رئازجلا لثمت يتلا

تارا˘˘ف˘˘سسلا ،تا˘˘ي˘˘ل˘˘سصن˘˘ق˘˘لا˘˘˘ك
نأا ادد˘˘سشم ،ر˘˘˘ف˘˘˘سسلا ت’ا˘˘˘كوو
،جراخلا يف يرئازج كنب ءاسشنإا
هاجت ةماهلا تاوطخلا نم دعي
ىلإا ةفاسضا ،ةيلاجلا ءانبأا جامدإا
يرئازجلا ميلع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن ر˘يو˘ط˘ت
ءا˘˘سشنإا لÓ˘˘خ ن˘˘م جرا˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف
د’وا ضسيردتل تايلكو ضسرادم
ةيفاق˘ث ز˘كار˘م ءا˘سشنإاو ،ة˘ي˘لا˘ج˘لا

جا˘مداو جرا˘خ˘لا ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج
ميظ˘ن˘ت ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا
نم ةفلتخملا ةيفاقثلا تايلاعفلا
،ةيرئازجلا ةفاق˘ث˘لا خ˘ي˘سسر˘ت ل˘جأا

ةبولطملا ةينازيم˘لا ضصي˘سصخ˘تو
لا˘ي˘جأ’ا قا˘م˘عأا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ث˘ت˘˘ل

ف˘ي˘˘ظو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ن˘ي˘ق˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لاو ن˘˘يرا˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
ريدسصت ةمهم نامسضل نييفاقثلا

يف انديلاق˘تو ا˘ن˘تادا˘ع خ˘ي˘سسر˘تو
ثدحتملا حرتقا امك .انتيلاج ءانبأا
ةيملع˘لا ثو˘ح˘ب˘لا ز˘كار˘م ءا˘سشنإا

ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لاو
فدهب رئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘يدا˘سصت˘ق’ا

ع˘ي˘ج˘سشتو ة˘فا˘˘سضم م˘˘ي˘˘ق ق˘˘ل˘˘خ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
،ةحسصلا رارغ ىل˘ع تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ة˘حا˘ي˘سسلاو ة˘عا˘ن˘سصلا ،ة˘عارز˘˘لا

نيناوقلا ىلع تÓيدعت لاخدإاو
ن˘ي˘كم˘ت˘ب ،ة˘ير˘ح˘ب˘لاو ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
نم د˘يد˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا ن˘م ة˘ي˘لا˘ج˘لا
ام ةسضفخنم فيلاكتب تÓحرلا
نيرجاهملا نيب ةقÓعلا دطويسس
نم مهنكميسس امك ،مأ’ا مهدلبو
دا˘سصت˘ق’ ة˘فا˘سضم ة˘م˘ي˘ق ق˘˘ل˘˘خ
.ةحايسسلا عاطق ريوطت ربع دÓبلا

ىلإا ينتÓقم اعد ،ريخأ’ا يفو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ضضر˘˘ف˘˘ي نأا
نيبغارلا بناجأ’ا وأا نييرئازجلا
ليدبت ،رئازجلا ىلإا باهذلا يف
بتكم يف ة˘ي˘ب˘ن˘ج’ا تÓ˘م˘ع˘لا

دلب يف ءاوسس تÓمعلا فرسص
تاراطم˘لا د˘حأا ي˘ف وأا ،م˘ه˘ت˘ما˘قإا
غلبم ناك ول و ىتح) ةيرئازجلا

زيهجت بلطتي اذه نكلو ،(يزمر
بتاكمب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تارا˘ط˘م˘لا

ةتفل يه ايرظن .تÓمعلا فرسص
اه˘ع˘سسو˘ب ا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘كل ة˘ط˘ي˘سسب
ةاعارم عم ،فرسصلا قوسس ظاقيا
تÓ˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ب فر˘˘سصلا ر˘˘ع˘˘سس
، رانيد / ر’ود ، رانيد / وروي)
.(خلإا

ع.للب

ةيفاقثلإو ةيسسايسسلإو ةيداسصتقلإ ةيمنتلإ يف ةوقب ةمهاسسملل اهتحرتقإ ةقيرط11

ةديدجلا رئازجلا عورسشم يف اهجامدإاب بلاطت ةيرئازجلا ةيلاجلا

ةينطولإ ةلمعلإ رإدسصإل لمعلإ بيلاسسأإ ةنرسصعب حمسسي

رئاز÷ا كنبل سضرأا ةعطق حن“ ةموك◊ا
دوقنلا ةعابطل ديدج رقم ءانبل

،نامحرلا دبع نب نميأا دكأا
ةموكحلا ح˘ن˘م ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو
نم رئازجلا كنبل ضضرأا ةعطق
ةعابطل يرسصع رقم ءانب لجأا
رقم نأا ريزولا حسضوأاو ،دوقنلا
قاروأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘˘م˘˘لا
دوعي ثيح اد˘ج م˘يد˘ق ة˘يد˘ق˘ن˘لا
،1091 ةنسس ىلإا هئانب خيرات
د˘يد˘ج˘لا ر˘ق˘م˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
بي˘لا˘سسأا ة˘نر˘سصع˘ب ح˘م˘˘سسي˘˘سس
.ةينطولا ةلمعلا رادسصإ’ لمعلا

ة˘ل˘م˘ع˘لا نأا ،ر˘يزو˘˘لا ح˘˘سضوأا
ةدا˘˘ي˘˘سسلا زو˘˘مر د˘˘حأا ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت
اهتمي˘ق نأا˘بو لود˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،اهداسصتقا رو˘ط˘ت ىد˘م ل˘ث˘م˘ت
يف ىعسست ةموكحلا نأا ادكؤوم
داسصتق’ا عيجسشت ىلإا اهتارارق
ةور˘˘ث˘˘ل˘˘ل قÓ˘˘خ˘˘لا ر˘˘م˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا

ا˘˘م˘˘م ل˘˘˘غ˘˘˘سشلا بسصا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لو
ةل˘م˘ع˘لا ة˘يو˘ق˘ت ي˘ف م˘ها˘سسي˘سس
حÓسصإ’ا نأا افيسضم ،ةينطولا
ةموظنملاو يكنبلاو ي˘ئا˘ب˘ج˘لا

داسصتق’ا ح˘لا˘سصل ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا
مهاسسيسس نيلماعتملاو ينطولا
،يرئازجلا را˘ن˘يد˘لا ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف
ةلمعلا ةميق عجارت نأا اريسشم
يلاحلا يئانثتسس’ا فرظلا يف
لود لك تايداسصتقا ضسم دق
تايداسصتق’ا اهي˘ف ا˘م˘ب م˘لا˘ع˘لا
.ىربكلا

،ة˘˘ل˘˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف و
نأا ،نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘˘ب ف˘˘سشك
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘لو˘ي˘سسلا ضصق˘ن
ضصق˘˘˘ن ى˘˘˘لإا ع˘˘˘جار ةر˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا
ةيلاملاو ةيداسصتق’ا ةي˘كر˘ح˘لا
ضسور˘ي˘˘ف ءا˘˘بو ن˘˘ع ة˘˘ج˘˘تا˘˘ن˘˘لا

داسصتقا نأاو ا˘م˘ي˘سس’ ،ا˘نورو˘ك
عفدلا ىلع د˘م˘ت˘ع˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا
ر˘ي˘فو˘ت بل˘ط˘ت˘ي ا˘م˘م يرو˘ف˘˘لا
نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘لو˘˘ي˘˘سس
ةنم˘قر و˘ح˘ن ي˘سضم˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
ا˘م˘م تÓ˘ما˘ع˘ت˘لاو دا˘˘سصت˘˘ق’ا
ل˘كسشم لÓ˘ح˘م˘سضا˘ب ح˘˘م˘˘سسي
.ةيدقنلا ةلويسسلا

ز.لامج

ةيمومعلا ةحسصلا ءابطأا رذح
تا˘ف˘ي˘كم˘لا˘ب ة˘نا˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ن˘˘م
تا˘˘جرد يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘ه˘˘لا
يف ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ل˘سصف˘لا ةرار˘ح˘لا
ضضفخنت نيأا ،ةيمومعلا نكامأ’ا
ريبادت مدعنتو ة˘يا˘قو˘لا طور˘سش
.ميقعتلاو يعامتج’ا دعابتلا

ف˘ي˘كم˘لا نأا ءا˘ب˘طأ’ا ح˘سضوأا
يف اير˘ي˘ت˘كب˘لا ل˘ق˘ن˘ي ي˘ئاو˘ه˘لا
دادز˘˘تو ،ة˘˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘لا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا

ةحئاج ضشيعن ن˘ح˘نو ه˘ترو˘ط˘خ
يف تديازت دادعأابو «انوروك»
روتكدلا دكأا نيأا ،ةريخأ’ا ةدملا

تاحيرسصت يف ،د˘ي˘ع˘سسلا د˘لا˘خ
ىلع ،ضسمأا اه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘لا ضضر˘˘˘م ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ
(ERIANNOIGÉL) يذ˘˘˘لا
ة˘˘يرد˘˘˘سصلا ضضار˘˘˘مأ’ا ضصخ˘˘˘ي
يتلا ،ةيسساسسح˘لاو ة˘ي˘سسف˘ن˘ت˘لاو
لا˘م˘ع˘˘ت˘˘سسا ءو˘˘سس ن˘˘ع م˘˘ج˘˘ن˘˘ت
نأا افيسضم ،ةيئاوهلا تافيكملا
ضضر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سست˘لا هذ˘ه ل˘سصأا
ف˘ي˘ف˘ل ن˘م ق˘ل˘ي˘ف˘ل دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ةحلسصمل اولتاق ن˘يذ˘لا دو˘ن˘ج˘لا
ةيكير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا
امل ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف
يف برحلا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب او˘ق˘ت˘لا
ةي’و يف بابسشلا رود ىدحإا
لا˘ف˘ت˘˘ح’ا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ضسا˘˘سسكت
ببسسبو ،برحلا ةياهنو رسصنلاب
نا˘كم ي˘ف تا˘ف˘ي˘كم˘لا لا˘ع˘˘سشإا

ةئاملاب08 بيسصأا ،مهنيب قلغم

ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘ت ضضار˘˘مأا˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
ا˘ير˘ي˘ت˘كب˘˘لا بب˘˘سسب ة˘˘يرد˘˘سصو
ي˘ت˘لا ف˘ي˘كم˘لا ن˘م ة˘ث˘ع˘ب˘ن˘م˘لا

لخاد و˘م˘ن˘تو ة˘ع˘م˘ج˘ت˘م تنا˘ك
ي˘ئاو˘˘ه˘˘لا ف˘˘ي˘˘كم˘˘لا ةا˘˘ف˘˘سصم
ام وهو ،ريبك لكسشب رثاكتتو
فيفللاب هتيمسست ىلع حلطسصا
اددسشم ،ةثداحلا هذه نم اقÓطنا

فيكملا ةب˘قار˘م ةرور˘سض ى˘ل˘ع
هذه يدافتل ةيداعلا فورظلا يف
عسضولا نأاو ةسصاخ ،ا˘ير˘ي˘ت˘كب˘لا
لظ يف قدأا مارتحا ىلإا جاتحي
تاذ رذح امك ،انوروك ضسوريف
ةناعت˘سس’ا ر˘ط˘خ ن˘م رو˘ت˘كد˘لا
قفرملا يف يئاوه˘لا ف˘ي˘كم˘لا˘ب
ت’ا˘سصلا ي˘ف ة˘سصا˘خو ما˘˘ع˘˘لا
،لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ا تا˘عا˘قو ىر˘ب˘كلا
طور˘˘سشلا ا˘˘ه˘˘ب مد˘˘ع˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ةبقارملا اهب فعسضتو ةيحسصلا
ة˘ل˘سسل˘˘سس رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
،ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف˘˘ل ىود˘˘ع˘˘لا

ى˘˘لإا ،ه˘˘تاذ رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا را˘˘˘سشأاو
ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘تو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ةرور˘˘سض
ل˘ب˘ق ةرا˘ي˘سسلا ل˘خاد ف˘ي˘˘كم˘˘لا
يف جاجزلا حتف عم ،هلامعتسسا
عانقلا ءادتراب مازتل’او ةيادبلا
ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ي˘˘قاو˘˘لا
ق˘فو تو˘ي˘ب˘لا ي˘ف تا˘ف˘ي˘كم˘˘لا
م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘تو طور˘˘سش
.فيفللا ضضرم ىدافتل ةياقولاو

ز.لامج

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجسس
144و ،تايفو6 ةريخأ’ا ةعاسس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا
اقفو ،ءافسش ةلاح113 ءاسصحإا
روتكدلا ضسمأا هنع فسشك امل

يمسسرلا قطانلا ،راروف لامج
يسشفت ةعبات˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل
ردسصم˘لا ف˘سشك ا˘م˘ك.ءابولا
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإ’ا دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا نأا ،ه˘˘˘˘تاذ

ي˘ف ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘˘ل˘˘ل
ماقرأ’ا ءوسض ىلع غلب اندÓب
ةعاسس42 ـلا لÓخ ةلجسسملا
اميف ،ة˘لا˘ح14951 ،ةر˘ي˘خأ’ا

ى˘لإا تا˘ي˘فو˘لا ي˘لا˘م˘جإا ل˘سصو
ددعلا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،259
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’ا

29411.
ك.اسضر



تف˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘ل˘سست ضسمأا لوأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب
نأا ،ه˘˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘˘سسن «مÓ˘˘˘سسلا»
يداوب ينطولا كردلا رسصانع
ةيمك اوطبسض ،راسشبب ىسسيع
جلاعملا ف˘ي˘كلا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
امك ،امارغوليك782 ـب ردقت
ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم زرا˘˘˘ف˘˘˘م تف˘˘˘قوأا
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل

لكب ةلسصفنم تايلمع لÓخ
،ناسسملت ،ةلسشنخ ،لجيج نم
تاردخم را˘ج˘ت5 ،ة˘يادر˘غو
نم مارغوليك6.74 تزجحو
اسصرق4443و ،ةداملا ضسفن
3 ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ا˘سسو˘ل˘ه˘˘م
رسصانع فقوأا اميف ،تابكرم
ن˘˘م ل˘˘كب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
ةدحو6315 ،ةلقروو يداولا

تا˘بور˘سشم˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
ن˘˘م ةد˘˘˘حو000.485.1و

.ةيرانلا باعلأ’ا
ضشيجلل زرافم تفقوأاو اذه

نم ل˘كب ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
،راتخم يجاب جربو تسسارنمت
6 تز˘˘ج˘˘حو ضصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا8
ع˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر تا˘˘ب˘˘كر˘˘˘م
دو˘قو˘˘لا ن˘˘م ار˘˘ت˘˘ل0621و
ةفاسضإ’اب ،بيرهت˘ل˘ل ه˘جو˘م˘لا

7و ايئابره˘ك اد˘لو˘م21 ى˘لإا
لم˘ع˘ت˘سست ة˘ط˘غا˘سض قرا˘ط˘م
ري˘غ بي˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
نيح يف ،بهذلا نع يعرسشلا
بيرهت ت’وا˘ح˘م طا˘ب˘حإا م˘ت
لكب دوقولا نم ارتل8943
قوسسو ة˘سسب˘تو فرا˘ط˘لا ن˘م
ارجاهم41 فيقوتو ،ضسارهأا

تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م ي˘عر˘سش ر˘˘ي˘˘غ
.ناسسملتب ةفلتخم

watan@essalamonline.com

5 5872ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ51ـل قفإوملإ0202 ةيليوج6نينثإلإثدحلا

راسشبب ىسسيع يدإوب جلاعم فيك ريطانق3 ةبإرق زجح

ةيديلقت ةلبنقو ةنتابب ةيباهرإلا تاعامجلل أابخم21 ريمدت
ىلفدلا نيعب عنسصلا

ط.ةراسص

فسشك نم ،ةنتابب راتخم فاك ةقطنمب طيسشمت ةيلمع ءانثأإ ،يبعسشلإ ينطولإ صشيجلإ رسصانع لوألإ صسمأإ نكمت
.ىلفدلإ نيعب صشيتفتو ثحب ةيلمع رثإإ عنسصلإ ةيديلقت ةلبنقو ،ةيباهرإلإ تاعامجلل أابخم21 ريمدتو

ةي’ول نمأ’ا حلاسصم تنكمت
ضصخسش فيقوت ن˘م ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م˘˘˘˘ب جور
دوجو نيبي و˘يد˘ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

زكرملاب ثثجلا ظفحل قيدانسص
ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سس’ا
ثثج اهب نأا امعاز ،ةنيطنسسقل
.ضسمسشلا تحت ةنزخمو

فوقوملا ميدقت مت دقو اذه
ج˘يور˘تو ر˘سشن ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘لاد˘ع˘ل˘ل
ا˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ة˘˘سضر˘˘غ˘˘م را˘˘ب˘˘خأا
ربع يمومعلا نمأ’اب ضساسسملا

،يعا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ة˘سصن˘م
.عاديإا رمأا هقح يف ردسص ثيح

تح˘سضوأا ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ز˘كر˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سس’ا
ضسمأا اهل ناي˘ب ي˘ف ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ل
دعبو هنأا ،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا

نم ضضرغلا نأا ن˘ي˘ب˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ةسسسسؤوملل ةءاسسإ’ا و˘ه و˘يد˘ي˘ف˘لا

مهتملا نأاو ،ماعلا يأارلا طيلغتو
ريوسصتب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ا˘سصي˘سصخ ءا˘ج
ي˘لا˘هأا ر˘˘ج ’وا˘˘ح˘˘م و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

رمذتلا ىلإا نيين˘ع˘م˘لا ي˘ق˘فار˘مو
نأاو ،ةسسسسؤوملا لخاد رهمجتلاو
ةنزخمو ةغراف تناك قيدانسصلا
اهلامعتسس’ ةحلسصملا ةحاسس يف
ةرادإا تماق هيلعو ،ةجاحلا دنع
،يعماجلا يئافسشت˘سس’ا ز˘كر˘م˘لا
ح˘لا˘سصم ىد˘ل ىو˘˘كسش عاد˘˘يإا˘˘ب
ن˘˘ع ف˘˘سشكلا ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘˘مأ’ا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘سسلا ا˘˘˘ياو˘˘˘ن˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا

ةركنتسسم ،ةلادع˘ل˘ل م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو
ىلع اهل ضضرعتت يتلا ةلمحلا

ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘سصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
.«كوبسسياف»

صش.لامك

ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم تز˘˘ج˘˘ح
اغلبم ،يقاوبلا مأا يف ةليلم نيع
«وروأا» ةيبنجأ’ا ةلمعلا نم ايلام
يذلا اهبحاسص فيقوتو ،ةروزم
.اهعيبل ةقفسص دقع ددسصب ناك

دعوت ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه تا˘ي˘ث˘ي˘ح
،اهتاذ ةينمأ’ا ةهجلا يقلت ىلإا

دجاوت اهدافم ةدكؤوم تامولعم
نيع ةنيدم قدانف دحأاب ضصخسش
ة˘يد˘ق˘ن قاروأا ه˘تزو˘ح˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘˘م
ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘˘م ةروز˘˘م
عسضو مت روفلا ىلعو ،«وروأا»
ن˘م م˘ت ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘ي˘ن˘˘مأا ة˘˘ط˘˘خ
دعبو ،ينعملل دسصرتلا اهلÓخ
مت قدنفلا ىلإا هتدوع نم دكأاتلا
ضصخسشب رمأ’ا قلعتيو هفيقوت
ميقم ةنسس23 رمعلا نم غلبي

ىلع هتزوحب رثع ،ةليم ةي’وب
05 ة˘ئ˘ف ن˘م ةروز˘م ة˘˘قرو92
،ةروزم وروأا0541 ةميقب وروأا
ن˘˘م نا˘˘تر˘˘ي˘˘غ˘˘سص نا˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ق
ضصار˘˘قأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ،تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

،«ليرتوفير» عون نم ةسسولهمم
ءاود ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘سسب˘˘˘˘˘ك
ضصئا˘سصخ وذ «ن˘˘ي˘˘لا˘˘با˘˘ق˘˘ير˘˘ب»
يلام غلبم نع Óسضف ،ةسسولهم
.ةينطولا ةلمعلا نم

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
فلم ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا د˘سض ز˘ج˘نأا

قاروأا حرط ةيسضق يف يئازج
ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ةروز˘˘م ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن
ةزايحو ،لوادتلل ةروزم ةيبنجأ’ا
بو˘˘˘ب˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
.ةسسولهملا

موغلسش ماسصع

دهاجم˘لا مو˘حر˘م˘لا م˘سسا ق˘ل˘طأا
ضسمأا ،ح˘لا˘سص د˘يا˘ق د˘م˘حأا ق˘ير˘ف˘لا

ةذتاسسأÓل اي˘ل˘ع˘لا ة˘سسرد˘م˘لا ى˘ل˘ع
انمازت ةيمسستلا تءاجو ،ةداعسسوبب
نوسسمخلاو ةن˘ما˘ث˘لا ىر˘كذ˘لا ع˘م
.بابسشلاو لÓقتسس’ا ديعل

مويب ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا قا˘ي˘سس ي˘فو
فلتخم تجمرب ،ةيليوج ضسماخلا

ة˘ق˘ي˘قد ،ضسمأا ،تا˘ي’و˘لا ح˘لا˘سصم
ءادهسش حاورأا ىلع امحرت ،تمسص
م˘ت ن˘يذ˘لا ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘موا˘˘ق˘˘م˘˘لا
يف ،مهتافرو مهمجا˘م˘ج ةدا˘ع˘ت˘سسا
.احا˘ب˘سص ا˘سس11 ة˘عا˘سسلا ما˘˘م˘˘ت
،ينطولا بارتلا ربع تميقأا ةفقولا

راذنإ’ا تارافسص اهلÓخ تقلطأاو
يتأايو ،ضسواسشأ’ا ءادهسشلل ’Óجإا

42 تافر عييسشت عم انمازت اذه
ع˘بر˘م˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘موا˘ق˘م˘لا ن˘م
زمرت ثيح ،ةيلاعلا ةربقمب ءادهسشلا

لÓقتسس’ا ىركذ يف ةفقولا هذه
اهنانتماو ةمأ’ا نافرع ىلإا ديجملا
ةليطو حلاسصلا فلسسلا تايحسضتل
اممو .مسشاغلا يسسنرفلا لÓتح’ا

ةيليوج نم ضسماخلا نأا هيف كسش ’
ةيروثو ةيموق ةيزمر ةنسس لك نم
’ فيك ،يرئازجلا بعسشلا ىدل
بع˘˘سشلا ه˘˘ي˘˘ف جر˘˘˘خأا مو˘˘˘ي و˘˘˘هو

نم يسسنرفلا رمدتسسملا يرئازجلا
ةيقسسملاو ،ةر˘ها˘ط˘لا ه˘سضرأا ى˘ل˘ع
5 ن˘كل ،رار˘بأ’ا ءاد˘ه˘˘سشلا ءا˘˘مد˘˘ب

ىسسني ’ خيرات وه0202 ةيليوج
فداسصي وهو ،نييرئازجلل ةبسسنلاب

عاجرت˘سسإا اذ˘كو لÓ˘ق˘ت˘سسإ’ا د˘ي˘ع
ا˘ي˘ح˘ت˘ل اد˘ي˘ه˘سش تا˘م ن˘˘م تا˘˘فر
تا˘˘فر عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا˘˘ف ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
يف ييحي نييرئازجلا نيمواقملا
تباغ يتلا ةينطولا حور ضسوفنلا
.بيرقلا ضسمأ’ا يف ريثكلل

ديجملا دبع عسضو ،هتهج نمو
ضسمأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر نو˘˘ب˘˘ت
ديهسشلا ماقم يف روهزلا نم Óيلكإا
د˘ي˘ع ة˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ةحتاف أارق مث ،بابسشلاو لÓقتسس’ا
ةداق حاورأا ى˘ل˘ع م˘حر˘تو با˘ت˘كلا

مهقافرو ةيبعسشلا تاروثلا ءامعز
رخآا يف فرسشُ̆ي˘ل ،ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘سصق˘ب
ىلع ،يخيراتلا مويلا اذهل ةطحم
،ةبيهملا ةيركسسعلا نفدلا مسسارم
مهعّبرُمب زومرلا ءادهسشلا تافرل
رابك روسضحب ،ةيلاعلا ةربقم يف
ءاسضعأاو ةلودلا ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا
ضشيجلا طابسض رابكو ةموكحلا
.ةمأ’ا لابسشأاو يبعسشلا ينطولا

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا ل˘˘سشت˘˘˘نا
يف ماسسب نيع ةيدلبب ةيندملا
قرغ ينير˘سشع ة˘ث˘ج ،ةر˘يو˘ب˘لا
ا˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ،ل˘ح˘كل يداو د˘سسب
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘˘سصم ى˘˘لإا
ي˘ف ،ما˘سسب ن˘ي˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

ةينمأ’ا حلاسصملا تحتف نيح
.ةافولا بابسسأا ةفرعمل اقيقحت

ضسمأا لوأا تلخدت اهتهج نم
ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا تا˘فا˘ع˘سسإا
يف ةلثمتملا ةدكيكسس ةي’ول
يسساطغو ،ءانيملا عاطق ةدحو
ةث˘ج ل˘ق˘ن˘ل ،ة˘ير˘ح˘ب˘لا ةد˘حو˘لا

،يجنط داو ئطاسش يف ،قيرغ
ى˘عد˘ي با˘سشب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
،ةنسس81 رمعلا نم غلبي (أا.ف)
ظف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن م˘ت
.ةدكيكسس ىفسشتسسمب ثثجلا

ينيسسمخ ةثج لاسشتنإإ
يئام صضوح نم

يرسسولإ فاسصفسصب
ةسسبتب

ضسمأا لوأا ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘˘ه
ة˘يو˘نا˘˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
يف رتاعلا رئبب ةيندملا ةيامحلل
ة˘ث˘ج لا˘سشت˘نا ل˘جأا ن˘م ،ة˘سسب˘ت
يلاوح رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘جر
ةدماه ةثج هيلع رثع ،ةنسس75
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘˘ئا˘˘م ضضو˘˘ح ل˘˘خاد

م˘˘˘ت ،ير˘˘˘سسو˘˘˘لا فا˘˘˘سصف˘˘˘˘سص
ةرا˘ي˘سس ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ظفح ةحلسصم ىلإا فاعسسإ’ا
ماده نب» ىف˘سشت˘سسم˘ب ثث˘ج˘لا
اميف ،رتا˘ع˘لا ر˘ئ˘ب˘ب «ي˘ع˘فا˘سشلا
اقيقحت نمأ’ا حلاسصم تحتف
اذ˘˘ه تا˘˘سسبÓ˘˘˘م ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل
.ثداحلا

21 ىلع يتأاي قيرح
راجسشأإ نم إراتكه

نإزيلغب ربونسصلإ
قيرح ضسمأا لوأا ةليل بسش

ةيدلبب ةيلحاكملا ةباغب لوهم
ىلع ىتأا ،نازيلغ يف لسسعلب
راجسشأا ن˘م ارا˘ت˘كه21 ءا˘هز
5و ،ي˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ر˘˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘سصلا

ضشار˘˘˘˘حأ’ا ن˘˘˘˘م تارا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كه
ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب ،ضشئا˘˘˘سشح˘˘˘لاو
ةد˘˘حو˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
يف ةلثمتملا ةيندملا ةيامحلا

تاباغلا قئارح ة˘ح˘فا˘كم ل˘تر
ةرابج تادوهجمب تماق يتلا
اميف ،بهللا ةنسسلأا دامخإا ةيغب
اقيقحت نمأ’ا حلاسصم تحتف
.قيرحلا بابسسأا ةفرعمل

حلاسصم تلخدت اهتهج نم
رمع ةيدلبب ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ق˘ير˘ح دا˘م˘خإ’ ،ةر˘يو˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ن˘ع ر˘ف˘سسأا د’وأا ة˘ير˘ق˘˘ب بسشن
نم تاراتكه4 ةبارق قارتحا

ضشار˘حأاو ة˘فا˘ج˘˘لا ضشئا˘˘سشح˘˘لا
09و نو˘ت˘يز ةر˘˘ج˘˘سش001و
لزانم4 ذاقنإاو ،طولب ةرجسش
نوتيزلا را˘ج˘سشأا ن˘م د˘يد˘ع˘لاو
،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف.طولبلاو
ةد˘˘˘حو˘˘˘لا ضسمأا لوأا تل˘˘˘خد˘˘˘˘ت
ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
،«حود ي˘˘˘نا˘˘˘سشح» د˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سشلا

ة˘˘يرا˘˘كب˘˘ب عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا ةد˘˘˘حوو
ل˘˘تر˘˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘عد˘˘م ،ة˘˘سسب˘˘ت˘˘˘ب
ق˘ئار˘ح ة˘ح˘فا˘كم˘ل كر˘ح˘ت˘م˘˘لا
ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا
بسش قيرح دا˘م˘خ’ ،ة˘ي˘عارز˘لا
،لاونأا لبج ىوتسسم ىلع ةباغب
يف لثمتم داتع ريخسست مت نيأا

فلتخمب ءافطإا تا˘ن˘حا˘سش01
،فاعسسإا تارايسس3 ،ماجحأ’ا

دادعتبو لا˘سصتإا تارا˘ي˘سس3و
نم انو˘ع04 ـب رد˘˘ق ير˘˘˘سشب
تكراسش امك ،بترلا فلتخم
تاباغلا حلاسصم ةي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘ف
ءافطإا ي˘ت˘ن˘حا˘سشل ا˘هر˘ي˘خ˘سست˘ب
نع Óسضف ،لاسصتا يترايسسو
ةيلمعلا تماد ثيح ،لامع01
يف مت˘ي˘ل ،ة˘ل˘ما˘ك تا˘عا˘سس7
ق˘ير˘ح˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘لا ر˘ي˘خأ’ا
01 ي˘لاو˘ح ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘تأا يذ˘˘لا

ي˘ب˘˘ل˘˘ح ر˘˘بو˘˘ن˘˘سص تارا˘˘ت˘˘كه
.ةسسباي باسشعأاو

/ صص.ةÁرك / يوإرمع ميسسر
نوراه يحابسصم

دقعلا يف باسش ضسمأا مدقأا
ةلواحم ىلع رمعلا نم ثلاثلا

لÓخ نم ه˘تا˘ي˘ح˘ل د˘ح ع˘سضو
ر˘ق˘م ى˘ل˘عأا ن˘م ه˘سسف˘˘ن ي˘˘مر
،يقاوبلا مأاب دهاجملا فحتم
عا˘سضوأ’ا ن˘م م˘ئ˘˘سس ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا

،ةليوط ةدم ذنم اهيف طبختي
لا˘ح ءÓ˘ق˘ع˘لا ل˘خد˘ت نأا ر˘ي˘˘غ
.كلذ نود

ن˘˘م ر˘˘فو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو
ىلع ينعملا مدقأا ،تامولعم
ةيفلخ ىلع ،راحتن’ا ةلاحم
ةيلحملا تاطلسسلا ءافو مدع

،هل اه˘ت˘ع˘ط˘ق ي˘ت˘لا ا˘هدو˘عو˘ب
لمع بسصنم ريفوتب ةلئاقلاو
هفاسشتكا ىلع هل ةأافاكمك ،هل
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م ا˘˘ه˘˘ب ةرا˘˘غ˘˘م
3 لبق فراطلا لبجب ءادهسشلا
.تاونسس

ع.رامع

صسمسشلإ ةعسشأإ تحت ةنزخم ثثج اهب قيدانسص دوجو ىعدإإ

زكرملل ءيسسي ويديف جورم فيقوت
ةنيطنسسقب يعماجلا يئافسشتسسلا

ةنيدملإ قدانف دحأاب اهعيبل ةقفسص دقع ددسصب ناك

يقاوبلا مأاب ةروزم وروأا0541 زجحو سصخسش فيقوت

بابسشلإو للقتسسلإ يديعل نوسسمخلإو ةنماثلإ ىركذلإ ةبسسانمب

ىلع حلاسص دياق دمحا قيرفلا مسسا قÓطإا
ةداعسسوبب ةذتاسسأÓل ايلعلا ةسسردملا

اناك نيسصخسش فيقوتو
عيب ةقفسص دقع ددسصب
امهنيب مومسسلإ هذهل

اسصرق0651 زجح
ياد نيسسحب اسسولهم
ةمسصاعلا يف
ةيلو نمأإ حلاسصم تنكمت
0651 زجح نم رئإزجلإ

تفقوأإو ،اسسولهم اسصرق
ةلاح يف امهيف هبتسشم
دقع ددسصب اناك صسبلت

.امهنيب عيب ةقفسص
ةقرف اهتجلاع لاحلإ ةيسضق
نمأل ةيئاسضقلإ ةطرسشلإ
نيسسحل ةيرإدإلإ ةعطاقملإ

ةمولعم دورو رثإإ ،يإد
صصخسش مزع اهدافم ةدكؤوم
مايقلإ ايئاسضق قوبسسم
عيب ةقفسص مإربإاب
صصخسشل ةيلقعلإ تإرثؤوملل
ديج ديدحت عم ،رخآإ

ىلع كلذو ،امهفاسصوأل
دمحم عراسش لخدم ىوتسسم
عسضو مت هيلعو ،دإدزولب

دسصرتلل ةمكحم ةطخ
مت نيأإ امهيف هبتسشملل
قبطنت نيسصخسش ةنياعم

يتلإ فاسصوألإ امهيلع
،ةمولعملإ يف تدرو
اسسيك لمحي امهدحأإ

عاقيإلإ متيل ،ايكيتسسلب
دعبو ،صسبلت ةلاح يف امهب
روثعلإ مت صسيكلإ صشيتفت
بوبحل بلع8 ىلع هلخإدب
عون نم ةسسوهلم
ـب تردق «نيلاباقرب»
.اسصرق065.1
دعبو ،هتإذ قايسسلإ يف
تإءإرجإلإ لك لامكتسسإ
،نأاسشلإ إذه يف ةينوناقلإ

مامأإ فإرطألإ ميدقت مت
ةسصتخملإ ةيئاسضقلإ ةهجلإ
عإديإاب ترمأإ يتلإ ايميلقإإ
نهر امهيف هبتسشملإ
.تقؤوملإ صسبحلإ

ر.رجاه

ةدكيكسسب يجنط دإو ئطاسش ‘ قيرغ ةثج ىلع روثعلإ

ةريوبلا ‘ ماسسب Úعب لحكل داو دسسب قرغ ينيرسشع لاسشتنا

ةيلولاب دهاجملإ فحتم حطسس ىلع نم هسسفن يمر ددسصب ناك

يقاوبلا مأاب باسش راحتنإا ةلواحم
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Óيدنام نوسسلن لحارلا ىدغ دقل
،داهطسض’او هيرحل˘ل ا˘م˘لا˘ع از˘مر
د˘ن˘ع ر˘˘سضح˘˘ت˘˘سس˘˘ُي ه˘˘م˘˘سسا تا˘˘بو
ر˘ب˘سصلاو ةا˘نا˘ع˘م˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا

باغ امنيب  ،يسسايسسلا لاقتع’او
نيينيطسسلفلا ىرسس’ا ملاعلا نع
لÓتح’ا نوجسس يف اوسضما نيذلا
او˘مد˘قو Ó˘يد˘نا˘م ن˘م لو˘طا ةر˘ت˘ف
ام فا˘ع˘سضا م˘ه˘ن˘طوو م˘ه˘ت˘ي˘سضق˘ل
ركذ مهل دجت’ نكل ،Óيدنام همدق
نُسسلا ىلع ’و هيلودلا ربانملا يف
نا˘سسن’ا قو˘ق˘ح را˘˘ع˘˘سش ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح
ينيطسسلف˘لا ر˘ي˘سس’ا .ة˘ي˘نا˘سسن’او
د˘حا (رو˘ن˘لاو˘با) ي˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘˘ن
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا ىر˘˘سس’ا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘سسلا تار˘˘˘سشع او˘˘˘سضما
و˘˘˘ه ل˘˘˘ب ’ ،لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا نو˘˘˘ج˘˘˘سس

ي˘ف لا˘ق˘ت˘عا هر˘ت˘ف لو˘˘طا بحا˘˘سص
وبا ،يليئارسس’ا لÓتح’ا نوجسس
دو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م يد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج رو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
نا ه˘ل˘لا لا˘سساو...ة˘م’او...ن˘طو˘˘لا
’ ناو قح˘لا ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع ا˘ن˘ت˘ب˘ث˘ي
ى˘ل˘ع ي˘سضم˘ي ن’ا ل˘ئا˘نو ن˘˘ت˘˘ف˘˘ي

بسصنو ددرت ’و للك Óب هقيرط
نذاب ققحتيسس يذلا لم’ا هينيع
قيرط ىلع ةم’ا ةدحو يف هللا
ا˘ه˘ل ة˘ما ءا˘ن˘بو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ر˘ير˘ح˘ت
اهقحتسستو اهب قيلت يتلا اهتناكم

ءان˘ب˘ل هدد˘ج˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ها˘سسم ي˘ف
’د˘˘ع ر˘˘ث˘˘كا ه˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘سسنا هرا˘˘˘سضح
مÓسس’ا لدعب...ملظل˘لةر˘سصا˘ح˘مو
ى˘ل˘ع لوا˘ط˘ت˘ي ن˘م ل˘ك ة˘موا˘ق˘مو
ةقار˘سشاو ا˘ه˘تد˘حوو ة˘م’ا ة˘سضه˘ن
نا هللا لاسسن يذلا ددجتملا لم’ا
ل˘˘ئا˘˘ن .ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت نو˘˘كي
يف7591 ماع دولوملا يثوغربلا
لقتعُاو،هللا مار برق ربوك ةدلب
91) ،م8791 ما˘ع ى˘لوأ’ا ةر˘م˘ل˘ل

نجسسلاب هيلع مكُحو ،(اهنيح اًماع
تسضفر دقو ،اًماع (81)و دبؤوملا
ه˘ن˘ع جار˘فإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘˘سس
تاق˘ف˘سص ن˘م د˘يد˘ع˘لا رور˘م م˘غر
يف تمت يتلا تاجارف’او لدابتلا
ي˘ف ى˘سضما ،تا˘سضوا˘ف˘˘م˘˘لا را˘˘طإا
ل˘˘كسشب ،(ا˘˘ًما˘˘˘ع43) ر˘˘˘˘˘˘˘سس’ا

ةقفسص يف ررحت ثيح  ،لسصاوتم
هلا˘ق˘ت˘عا د˘ي˘عُأا م˘ث ،1102 لداب˘ت˘لا

ن˘م تار˘سشع˘لا بنا˘ج ى˘لإا4102
ريسس’ا لوقي .ةقفسصلاب نيررحملا
ر˘˘عا˘˘سشم ن˘˘ع ي˘˘ثو˘˘غر˘˘ب˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ن
ةقفسص نع نÓع’ا دنع ىرسس’ا

ىد˘ل رو˘˘ع˘˘سشلا نا : رار˘˘ح’ا ءا˘˘فو
نم كانه ن’ اعئار ناك عيمجلا
نويعو تلاسس ءامد ةرمث فطقيسس
ح˘ي˘ح˘سصلا ناو˘ن˘ع˘لا ى˘لا ته˘جو˘˘ت
ادي˘ع˘ب ىر˘سس’ا ن˘ع د˘ي˘ق˘لا ر˘سسكل

ام اذهو ضضئارعلاو تاراعسشلا نع
ىر˘سسÓ˘ل لؤوا˘ف˘ت˘لا˘ب Ó˘˘ما ى˘˘ط˘˘عا

م˘˘ت ا˘˘ق˘˘ير˘˘ط كا˘˘ن˘˘ه ن’ م˘˘˘ه˘˘˘يوذو
نيذلا دونجلا لسضف˘ب ا˘ه˘ح˘ي˘سضو˘ت
م˘˘ه˘˘ناو˘˘خا نا˘˘ب ءاد˘˘ه˘˘˘سش او˘˘˘ق˘˘˘ترا
اورهسص نا دعب نودوعيسس ىرسس’ا
...دويقلا لك نم ىوقا احاتفم مهل
يف هررحت بقع يثوغربلا جوزت

نم1102 ما˘ع لدا˘ب˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘˘سص
،«عفان نامأا» ةررح˘م˘لا ة˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
˘˘ما˘˘ع ه˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا د˘˘˘ي˘˘˘عأا نأا ى˘˘˘لإا

هتدم اًمك˘ُح ه˘ق˘ح˘ب رد˘سصو.4102
ةد˘م ه˘ئا˘سضق د˘˘ع˘˘بو ،ًار˘˘ه˘˘سش03
همكُح لÓتح’ا داعأا ه˘ت˘ي˘مو˘كح˘م
،اًماع81و د˘بؤو˘م˘لا و˘هو ق˘با˘سسلا
يررحم نم تارسشعلا بناج ىلإا

ن˘˘يذ˘˘لا «رار˘˘حأ’ا ءا˘˘فو» ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ة˘ق˘با˘سسلا م˘ه˘ما˘كحأا ى˘˘لإا اود˘˘ي˘˘عُأا

ا˘ًما˘كحأا نو˘˘سضق˘˘ي م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غو
لئان ريسسأ’ا نأا .دبؤوملا نجّسسلاب
ة˘فا˘ق˘ثو م˘ل˘ع ه˘يد˘لو م˘ه˘˘ن ءىرا˘˘ق
هقافر نيب  ر˘ه˘ت˘سشا د˘قو .ن˘ي˘ي˘لا˘ع
ةعسساو ةفا˘ق˘ث كل˘م˘ي ه˘نأا ىر˘سسأ’ا

نو˘ج˘سس ةرادإا ع˘ط˘ت˘سست م˘˘لو ،اًد˘˘ج
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ا˘ه˘تاءار˘جإا˘ب لÓ˘ت˘ح’ا

م˘ل˘ع˘ت˘ف ،ي˘فا˘ق˘ث˘لا ه˘˘عاد˘˘با ضسم˘˘ط
لخاد ةيربعلاو ةيزيلكنإ’ا نيتغللا
ًا˘˘ع˘˘جر˘˘م ّد˘˘ع˘˘˘ُي و˘˘˘هو .نو˘˘˘ج˘˘˘سسلا
ي˘˘˘ف او˘˘˘كرا˘˘˘سش يذ˘˘˘لا ىر˘˘˘سسأÓ˘˘˘ل
،ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا لا˘سضن˘لا تا˘ط˘ح˘م
ةياهن ةراجحلا ةسضافتنا نم ًاءدب

انموي ىت˘حو ،تا˘ي˘ن˘ي˘نا˘م˘ث˘لا د˘ق˘ع
’ ةميظعلا حورلا بحاسص نا .اذه
،هلسضت لوقعلا ’و لوقعلا للسضي
قاو˘˘˘سشأ’ا هذ˘˘˘ه ت˘˘˘ّط˘˘˘غ ا˘˘˘م اذإا˘˘˘ف
ى˘لإا تلو˘ح˘ت ،ضسف˘˘ن˘˘لا تا˘˘حا˘˘سسم
را˘كفأ’ا غ˘ب˘سصن˘ت ة˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘طا˘˘ع
،ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘ب˘˘˘سصب بادآ’او قاوذأ’او
نم ىوقأا ىر˘خأا ًة˘ع˘ي˘ب˘ط ح˘ب˘سصتو
.ةعيبط لك
ى˘ف ر˘ي˘سسأا مد˘قأا ى˘ثو˘غر˘ب˘لا ل˘ئا˘˘ن
ملاعلا

لئان ريسسأ’ا لاقتعا ىلع اًماع04
ةد˘ل˘ب ن˘م (ا˘ًما˘˘ع36) يثو˘غر˘ب˘لا

.ربوك
.م8791 ماع ذنم لاقتع’ا هجاو
لÓت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس ه˘ي˘ل˘ع تم˘كح
(81)و دبؤوملا نجّسسلاب هنيح يف
.اًماع
هيدلاو َدقف هلاقتعا تاونسس لÓخ
مهنمو ،هت˘ل˘ئا˘ع م˘ظ˘ع˘م تل˘ق˘ت˘عاو
.يثوغربلا رمع هقيقسش
لسصاوتم لكسشب هلاقتعا رمتسساو
.م1102 ماع ىتح
ءا˘فو» ة˘ق˘ف˘سص ن˘م˘سض ه˘ن˘˘ع جر˘˘فُأا
.م1102 ماع «رارحأ’ا

هلاقتعا لÓتح’ا تاطلسس تداعأاو
ه˘قا˘فر ن˘م تار˘سشع˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا
˘ما˘ع ة˘ق˘˘ف˘˘سصلا ي˘˘ف ن˘˘يرر˘˘ح˘˘م˘˘لا

.م4102
ةد˘م ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘˘ع تم˘˘كحو
تداعأا اهئاسضقنا دعبو ًارهسش (03)
.اًماع (81)و دبؤوملا مكحلا هل
حلاسص دهسشت˘سسا8102 ما˘ع ي˘˘ف
،ه˘ق˘ي˘˘ق˘˘سش ن˘˘با و˘˘هو ي˘˘ثو˘˘غر˘˘ب˘˘لا

،مسصاع رخآ’ا هقيقسش نبا لقتعاو
يثوغر˘ب˘لا ر˘م˘ع ه˘ق˘ي˘ق˘سش كلذ˘كو
،ي˘˘ثو˘˘غر˘˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘ه˘˘سس ه˘˘˘ت˘˘˘جوزو
هتدلب ءانبأا نم ةريبك ةعومجمو
.ربوك
رئب» نجسس يف مويلا عقبي ريسسأ’ا
.عبسسلا

نيطسسلف Óيدنام .. يثوغربلا لئان ريسسألا

ى˘˘لإا فا˘˘سضي د˘˘يد˘˘ج يد˘˘ح˘˘ت ه˘˘نإا
اههجاوي يتلا ةريثكلا تايدحتلا
ه˘ع˘مو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا
ةمواقملا ىوقو ،ةينطولا هتطلسس
ةي˘ب˘ع˘سشلا ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘فو ة˘ح˘ل˘سسم˘لا

ٌر˘ي˘ب˘ك يد˘ح˘˘ت و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لاو
نع ًاريثك فلتخي ’ هنكل ،ٌريطخو
ىر˘خأ’ا وأا ة˘ق˘با˘سسلا تا˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا
ذإا ،نوينيطسسلفلا اه˘ه˘جاو˘ي ي˘ت˘لا

،ةعقاو ىربكلا ةبكنلا نأا املاط
نإاف ،ةلسصاح ىمظعلا ةبيسصملاو
ريغو ٌعقوتم كلذ دعب ٍءيسش يأا

نم ربكأا ة˘م˘ير˘ج Ó˘ف ،ٍبر˘غ˘ت˘سسم
ن˘م أاو˘سسأا ناود˘ع ’و ،لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

بع˘سشلا د˘ير˘سشتو ق˘ح˘˘لا عا˘˘ي˘˘سض
ضسي˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘تو ضضرأ’ا ةردا˘˘˘˘˘سصمو
نم عسشبأا ءادتعا ’و ،تاسسدقملا
نا˘كسسلا عÓ˘˘ت˘˘قاو نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا

ف˘˘˘سسنو ن˘˘˘كا˘˘˘سسم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘مد˘˘˘تو
لت˘ق ن˘م غ˘ل˘بأا م˘ل˘ظ ’و ،تو˘ي˘ب˘لا
لا˘جر˘لا لا˘ق˘ت˘˘عاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ة˘˘سسخ ’و ،لا˘˘ف˘˘طأ’او ءا˘˘˘سسن˘˘˘لاو
هيوسشتو قئاقحلا ريوزت نم رثكأا
ةقرسسو لئ’دلا ضسمطو ،عئاقولا
بطسشو ةيوهلا ري˘ي˘غ˘تو خ˘يرا˘ت˘لا
.ةيسصخسشلا

لÓخ مدقأا يليئارسسإ’ا لÓتح’ا
ىلع ةمرسصنملا ةينامثلا دوقعلا
ي˘ت˘لا م˘ئار˘ج˘لا كل˘ت ل˘ك با˘كترا
تاقبوملا عيمج فرتقاو ،تقبسس
ي˘˘ف فر˘˘˘سصتو ،تف˘˘˘ل˘˘˘سسأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
هنأاك اهلك ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ضضرأ’ا

،ليسصأ’ا اهبحاسصو لوأ’ا اهكلام
،بع˘سش Ó˘ب ٌضضرأا Óً˘ع˘ف ا˘ه˘˘نأا˘˘كو
هتدايسس ضسرامف ،ضضرأا Óب ٍبعسشل
،اه˘تار˘ي˘خ به˘نو ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةو˘ق˘لا˘ب
قزمو ،اهلهأا تا˘كل˘ت˘م˘م ردا˘سصو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تد˘˘˘˘˘حو
قرطلاب اهرثعبو ،تانطوتسسملاب

تار˘˘كسسع˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل’ا
نع ًاحفسص ضضرعأاو ،ةيركسسعلا

بر˘سضو ،ة˘ي˘لود˘لا تارار˘ق˘لا ل˘ك
ةيعرسشلا تارارق طئاحلا ضضرعب
،هد˘سض ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘˘مأ’ا عا˘˘م˘˘جإاو
تا˘ي’و˘لا د˘ي˘يأا˘ت ى˘ل˘ع ًاد˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م
،هتسسا˘ي˘سسل ة˘ي˘كير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا

ن˘م ه˘ت˘يا˘˘م˘˘حو ،ه˘˘ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘عا˘˘فدو
تارار˘قو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا

.هل ةوقلاب ةمزلملا نمأ’ا ضسلجم
ةب˘سسن˘لا˘ب د˘يد˘ج ’ ه˘نأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
نينمؤوملا نيينيطسسلفلا ة˘ي˘ب˘لا˘غ˘ل
بار˘ت˘لا ل˘ما˘˘كو ضضرأ’ا ةد˘˘حو˘˘ب
تارارقب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا
تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘مو ،ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا م˘˘˘سضلا
ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ةرادإ’او لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
وه مهل ةبسسنلاب عقاولاف ،ةديدجلا
اهتاذ ةقيقحلاو ،ريغتي مل هسسفن
،ة˘ل˘ت˘ح˘م م˘ه˘سضرأا˘˘ف ،لد˘˘ب˘˘ت˘˘ت م˘˘ل
وأا نطولا يف ٍئج’ نيب مهبعسشو
ملاعلا عاقب يف ٍدرسشم وأا ،تاتسشلا

ن˘ي˘ب ٍر˘ئا˘ح وأا هدود˘ح ن˘ي˘ب ٍع˘ئا˘سض
ينويه˘سصلا نا˘ي˘كلا˘ف ،ه˘تا˘ي˘سسن˘ج
فرسصتيو ،اهلك نيطسسلف لتحي
ًاطبرو ًاقسشو ًاعطقو Óًسصو اهيف
ًاجارختسساو ًابيقنتو ًارفحو ًارقبو
.ءاسشي امفيك
نوفرتعي ’ نيي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘كل
’و ،ه˘ب مو˘ق˘ي ا˘م ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشب ًاد˘˘بأا
هل موديسس عقاولا اذه نأا نودقتعي
نومواقي مهنإاف اذهلو ،ى˘ق˘ب˘ي˘سسو
ءÓبلا ضساسسأا نوبراحيو ،لسصأ’ا

Ó˘ف ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ة˘˘ب˘˘ي˘˘سصم˘˘لا بب˘˘سسو
ن˘˘م ٍءز˘˘ج ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ب نو˘˘ن˘˘˘مؤو˘˘˘ي
’و ،ه˘˘˘ل˘˘˘سصأا كر˘˘˘تو عور˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
،هسسأار كرتو هليذ عطقب نوركفي
هلك لÓتح’ا ةمواقم نأا نوري لب
،ٌح˘˘سضاو ٌج˘˘ه˘˘ن˘˘˘مو ،ٌتبا˘˘˘ث ٌل˘˘˘سصأا
رر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا لاوز˘˘˘˘ب˘˘˘˘ف

،نا˘˘˘ي˘˘˘كلا لوز˘˘˘يو ،ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف
دوعيو ،تا˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا ككف˘ت˘تو
ىنبتو ،ءوجللا يهتنيو ،بعسشلا
نو˘كيو ،م˘ل˘ع˘لا ع˘˘فر˘˘يو ،ة˘˘لود˘˘لا
ٌة˘يو˘هو ٌن˘طو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘ل˘˘ل
.ٌملعو ٌضشيجو
ينيطسسلفلا قيرفلل ةب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأا
م˘˘˘هاو˘˘˘لا ،مÓ˘˘˘سسلا˘˘˘ب ن˘˘˘مؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
مهافتلا ىلإا ي˘عا˘سسلاو ،قا˘ف˘ت’ا˘ب
هتيعرسشب فار˘ت˘ع’او نا˘ي˘كلا ع˘م
كسسم˘ت˘م˘˘لاو ،هدو˘˘جو˘˘ب رار˘˘قإ’او
را˘˘˘˘سسم ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ناد˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
ةمواقملا ةيمد˘عو ،تا˘سضوا˘ف˘م˘لا

هذ˘ه نإا˘ف ،حÓ˘سسلا ىود˘˘ج مد˘˘عو
طئارخلا هذهو هينعت تاططخملا
ة˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘ه˘ظ˘ت ا˘ه˘نأا ذإا ،ه˘مد˘سصت
،ها˘ياو˘ن ن˘˘ع ف˘˘سشكتو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ضشغيو ،عدخيو بذكي هنأا نيبتو
ي˘˘˘ط˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘نأاو ،رد˘˘˘˘غ˘˘˘˘يو
حنمي نلو ،ًائيسش ني˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
وأا ًاناي˘ك م˘ه˘م˘سسا˘ب ن˘ي˘سضوا˘ف˘م˘لا
،ضضرأ’ا ى˘ل˘ع ًة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ًة˘ط˘˘ل˘˘سس
،ًايتاذ ًامكح مهيطعيسس ام ةياغو
ة˘ط˘ل˘سس ه˘ب˘سشت ،ًة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م ًةرادإا وأا
،ناكسسلا نوؤوسش ريدت ،تايدلبلا

تقولا يف ،مهل تامدخلا مدقتو
،مهيلع ضسسسجتتو مهبقارت يذلا

مهبقاعتو ،مهعمق˘تو م˘ه˘ط˘ب˘سضتو
.مهمكاحتو
يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه نإا ف˘˘سسأÓ˘˘ل
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘يو ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسلا كل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي
ضضفر˘ي نا˘ك نإاو ،تا˘سضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا

ضضرا˘ع˘يو مÓ˘سسل˘ل بمار˘ت ة˘ط˘˘خ
ط˘˘˘ئار˘˘˘خ ضضفر˘˘˘يو ،ه˘˘˘˘عور˘˘˘˘سشم
هنأا ’إا ،اهبراحيو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا

لÓتح’ا تاطط˘خ˘م˘ب م˘ل˘ع˘ي نا˘ك
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا ل˘˘˘ت˘˘˘كلا م˘˘˘سضل
%01 نم رثكأا قاحلإاو ،ىربكلا

ىلإا ةيبرغلا ةفسضلا ةحاسسم نم

هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ل˘˘طا د˘˘قو ،ه˘˘نا˘˘ي˘˘ك
ي˘˘ف ًة˘˘نور˘˘م ىد˘˘بأاو ،ط˘˘ئار˘˘خ˘˘˘لا
ىطعأاو ،اهعم لماعتلاو اهتسسارد
أادبمب ه˘لو˘ب˘ق˘ل ة˘ح˘سضاو ٍتارا˘سشإا
يسضارأ’ا لدابت ةدعاق ىلع مسضلا

نوكت نأا طرسش ،دودحلا ةحازإاو
لعلو ،ردقلاو ةميقلاب ةيواسستم
،رثكأا نييليئارسسإ’ا أارج يذلا اذه
ا˘ن˘سضرأا ي˘ف لا˘˘غ˘˘يإÓ˘˘ل م˘˘ه˘˘ع˘˘فدو
.رثكأا اهيف عمطلاو
نأا نو˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا د˘˘ير˘˘ي ا˘˘م˘˘بر
ردقلا اذهب نيينيطسسلفلا اولغسشي
طئارخلابو ،ليسصافتلا نم ريبكلا
نوملعي مهو ،ةطقرملاو ةدقعملا
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا sل˘˘ُج نأا
ضضرا˘ع˘يو م˘˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘سشم ضضفر˘˘ي
نأا نوديري مهنكلو ،مهتاططخم
نع ينيطسسلفلا بعسشلا اوفرسصي
،ةليسصأ’ا ةياغلاو ضساسسأ’ا فدهلا
،هدرطو لÓتح’ا ةمواقم يهو ’أا

ذإا ،هدوجو ءاهنإاو هنايك كيكفتو
ي˘˘˘ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سسلا و˘˘˘ه اذ˘˘˘ه
ةداع˘ت˘سس’ د˘ي˘حو˘لاو ي˘ق˘ط˘ن˘م˘لاو
ةماقإاو ،انن˘ن˘طو ر˘ير˘ح˘تو ا˘ن˘سضرأا
ةلقتسسملا ةرحلا ةد˘ي˘ت˘ع˘لا ا˘ن˘ت˘لود
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ا˘˘ن˘˘بار˘˘ت ل˘˘ما˘˘˘ك قو˘˘˘ف
ها˘سشخ˘ي ا˘م اذ˘هو ،ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
نأا كردي ذإا ،هل بسسحتيو ودعلا

ىلإا نييني˘ط˘سسل˘ف˘لا تا˘ف˘ت˘لا مد˘ع
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هز˘˘ي˘˘كر˘˘تو ،ه˘˘ع˘˘يرا˘˘سشم
ًامتح دوقيسس ،مهفدهو مهعورسشم
ءا˘˘ه˘˘نإاو م˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ك ة˘˘م˘˘يز˘˘ه ى˘˘لإا

.مهدوجو
ىدل ةقلطملا تاعانقلا هذه مغر
بع˘˘سشلا تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
نأاب ،ةينطولا هاوقو ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

،ىلوأا لÓتح’ا درطو ىقبأا مهقح
ن˘˘˘ح˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع بج˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأا ’إا
مواقن نأا ،ًاعيمج ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

نأاو ،ةر˘ي˘غ˘سصلا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا هذ˘˘ه
يف فقن نأاو ،ةوقلاب اهل ىدسصتن
نأا ذإا ،دانعو ٍةبÓسصب اهتهجاوم
،ةريغسصلا عيراسشملا هذه طاقسسإا

ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا فاد˘˘هأ’ا لا˘˘سشفإاو
،م˘˘هدو˘˘ه˘˘ج طا˘˘ب˘˘حإاو ،ةر˘˘ي˘˘ب˘˘˘كلا

دوقيسس ،م˘ه˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم ضسي˘ئ˘ي˘تو
ر˘ي˘˘ب˘˘كلا را˘˘سصت˘˘ن’ا ى˘˘لإا ًا˘˘م˘˘ت˘˘ح
ي˘˘ت˘˘لا ،ضسا˘˘˘سسأ’ا ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘م˘يز˘ه˘ب ه˘ل˘لا نذإا˘˘ب ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘سس
،ة˘موا˘ق˘م˘لا را˘سصت˘˘ناو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حرو بع˘˘˘˘˘سشلا ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو
.نينطوتسسملا

فادهأ’ا قيقحت عي˘ط˘ت˘سسن ى˘ت˘حو
ل˘˘˘ك طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘سسإاو ،ةدو˘˘˘˘سشن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
لاقتن’او ،ةهوبسشم˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
ةل˘ما˘سشلا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م ى˘لإا

ى˘لإا ً’و˘سصو ،ي˘ل˘كلا ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لاو
بعسشلل ةدوعوملا ةريبكلا لامآ’ا

ٍج˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘ب ’ ،ة˘˘˘˘مأ’او
،ةينيطسسلفلا ىوقلا دحوي ٍعماج
،هتايلاعفو هباطقأا تاتسش عمجيو
ة˘˘ح˘˘سضاو ة˘˘يوؤور˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘˘كت
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘لآ’او ،ة˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘سشو
ة˘قدا˘سص ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لاو ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘كت˘˘مو
ح˘لا˘˘سصم ا˘˘ه˘˘ع˘˘فد˘˘ت ،ة˘˘سصل˘˘خ˘˘مو
قلقتو ،ه˘لا˘مآا ا˘ه˘كر˘ح˘تو بع˘سشلا
اهنيح ،هلجأا نم لمعتو همومهل
،ةماعو ةل˘ما˘سش ة˘موا˘ق˘م˘لا نو˘كت
كار˘˘˘ح˘˘˘لاو ،ةادأا ة˘˘˘سضا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘ن’او
لا˘سضن˘لا لا˘كسشأا ل˘كو ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو
طقف ضسيل ،ةعورسشم ةمواقملاو
نحنو ،مسضلا تاططخم طاقسسإ’
ن˘كلو ،ا˘ه˘ط˘ق˘˘سسن˘˘سس ه˘˘ل˘˘لا نذإا˘˘ب
،ه˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘نإاو لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا بط˘˘˘˘سشل
،اهريهطتو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ةدا˘ع˘ت˘سساو
نور˘˘ي ا˘˘ن˘˘ل˘˘ث˘˘م مو˘˘ي˘˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘لو
نحن ىرن ا˘م˘ك ،ة˘ب˘ير˘ق م˘ه˘ت˘يا˘ه˘ن

.ةديكأا انتدوع

ةيليئإرسسإلإِ مسضلإ ِتاططخمَ مامأإ ٌتابقعو ٌقئإوع

ةينيطسسلفلا ةمواقملا ىوقو ةطلسسلا
يوإدللإ فسسوي ىفطسصم .د :ملقب ^
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 عيزوتلإ يف بذبذت نم نوناعي ايح04 نم رثكأإ

 نينطاوملا نئمطت هايملل ةيرئازجلاو ةزنولا ءايحأا برسضت برسشلا هايم ةمزأا
نم ديدعلإ يناعي ثيح  ،برسشلل ةحلاسصلإ هايملاب دوزتلإ يف ابذبذت مايألإ هذه ةزنولإ ةنيدم ءايحأإ فرعت

اسصوسصخ ،هايملإ ةكبسش عيزوت يف ةرركتملإ تاعاطقنلإ نم ةنيدملاب عزوم يح04 نم رثكأإ ربع نينطإوملإ
.مهتسشيعم صصغنو قرأإ يذلإ رمألإ ،ةمهملإ ةداملإ هذه لامعتسسإ ةدايز عمو فيسصلإ لسصف زع يف نحنو

م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘كأا ثي˘˘˘ح
بر˘˘سشلا ها˘˘˘ي˘˘˘م نأا ،«مÓ˘˘˘سسلا»ـل
رمتسستو بيرغ ل˘كسشب ع˘ط˘ق˘ن˘ت
،رر˘˘ب˘˘˘م نود تا˘˘˘عا˘˘˘سس ةد˘˘˘ع˘˘˘ل
ام و˘هو ًا˘ب˘ع˘سص را˘سص ع˘سضو˘لاو
م˘ه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘ع بل˘˘سسلا˘˘ب ر˘˘ثؤو˘˘ي
نورخآا برعأا نيح يف ،ةيمويلا

هذ˘ه ءازإا د˘يد˘سشلا م˘هر˘مذ˘˘ت ن˘˘ع
مهب عفد ام ةبعسصلا ةيعسضولا
ها˘ي˘˘م˘˘لا ج˘˘يرا˘˘ه˘˘سص ءار˘˘سش ى˘˘لإا
اهتراجت تفرع يتلاو ةلق˘ن˘ت˘م˘لا
هذه ونطاق بلاطو ،اريبك اسشاعتنا
هاي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةرادإا ءا˘ي˘حأ’ا
هذ˘ه ءا˘ه˘نإاو ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘˘لا˘˘ب
،نكمم تقو برقأا يف ةمزأ’ا

ةنا˘ي˘سص ي˘ف عار˘سسإ’ا لÓ˘خ ن˘م
ميدقت عم ،تاونقلاو تاكبسشلا
يف .مظتنم هايم ديوزت جمانرب
هايملل ةيرئازجلا تنأامط ،لباقملا

ًايلاح ىرجي هنأا نينطاوملا ةفاك
ءايحأ’اب برسشلا هايم ةمزأا لح
ق˘فد˘ت ي˘ف ا˘بذ˘بذ˘ت تفر˘ع ي˘ت˘˘لا
دعب اذهو تايفن˘ح˘لا ى˘لإا ها˘ي˘م˘لا
بر˘˘˘سست حÓ˘˘˘سصإا لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسا

تاونقلا ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ل˘سصا˘ح
بذبذتلا اذه نأا ةدكؤوم ،ةيسسئارلا
،لكك ةنيدملاب هايملا ةلق هببسس
نم ايلاح ةلسصاوتم لاغسشأ’ا  نأاو
ةديد˘ج˘لا تا˘كب˘سشلا ع˘سضو ل˘جأا
تعدو اذ˘˘ه ،لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سس’ا د˘˘ي˘˘ق
ددسصلا اذه يف هايملل ةيرئازجلا
ظافحلا ةرورسض ىلإا نينطاوملا

هذ˘ه ر˘يذ˘ب˘ت مد˘عو ها˘ي˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
.ةيويحلا ةداملا

SONSACةسسبت
ةلقنتم كيبابسش صصسصخي

 تايدلبلإ ىوتسسم ىلع
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا ضصسصخ
ءارجأ’ا ريغل يعامتج’ا نامسضلل
ةلقنت˘م كي˘با˘ب˘سش ،ة˘سسب˘ت ة˘لا˘كو
ةي’ولا تا˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

عرف ىلع رفوتت ’ يتلا ةسصاخ
ةمدخلا ليهسست فدهب ،ةقحلم وأا
اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل
را˘سسف˘ت˘˘سس’ ،م˘˘ه˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا

ديدسست لوح ةمولع˘م˘لا م˘يد˘ق˘تو
ليعفتو ة˘يو˘ن˘سسلا تا˘كار˘ت˘سش’ا
جار˘خ˘ت˘سساو ة˘˘ف˘˘سشلا تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب
ثي˘ح .با˘سست˘ن’ا مد˘˘ع ةدا˘˘ه˘˘سش
هريطأات ىلع فرسشي كابسش لقنت
ةيدلب ىلإا ناوعأاو ةباقر ناوعأا
قلعتت تامدخ ميدقتل تامامحلا
ءافسشلا تاقاطبل عيزوت تايلمعب
ةدئا˘ف˘ل ه˘ي˘جو˘ت˘لاو ضسي˘سسح˘ت˘لاو
ر˘ي˘باد˘ت˘لا نأا˘سشب م˘ه˘˘ل ن˘˘مؤو˘˘م˘˘لا
ىلإا لقن˘ت˘لا ءا˘ن˘ع نود ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع ا˘م و˘˘هو ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
طرافلا عوبسسأ’ا لÓخ ناوعأ’ا
مهتاجرخ ىلوأا ميظ˘ن˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘لا˘ب
ط˘سسر˘م ة˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نإا

،ة˘سشير˘ط ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ط˘ب˘سضلا˘بو
تاجرخلا هذ˘ه ر˘م˘ت˘سست نأا ى˘ل˘ع
تايدلبلا يقاب ضسمتل ةيناديملا

يتأاتو .لظلا قطانمو رسشادملاو
تاهيجوتل اقيبطت ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ا˘˘ي˘˘سشا˘˘م˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘لا ةرازو˘˘˘لا

ةحئاج بب˘سسب ن˘هار˘لا ع˘سضو˘لاو
قÓ˘˘طإا˘˘ب ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
يتلاو لقنتملا كابسشلا تاجرخ

ربع رغ˘سصم ق˘ير˘ف ا˘ه˘ن˘م˘سضي˘سس
لجأا نم ،ةي’ولا قطانم فلتخم
نييحتو ليعفتو عيزوتب حامسسلا
يأا يدا˘ف˘تو ءا˘˘ف˘˘سشلا تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب
لمعت امك ،مهل نمؤوملل جاعزإا

ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا ليهسست ىلع
نم مهل نمؤوملا نيكمت لجأا نم
م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طإ’ا
ح˘ير˘سصت˘لا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لاو ة˘˘يرادإ’ا
بحر ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف .يو˘˘ن˘˘سسلا
ةديرفلا ةدابملا هذهب نونطاوملا

مهيلع تلهسس يتلاو اهعون نم
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ق˘سشمو ة˘مد˘خ˘لا
ةلسصاوم ىلا نيعاد ،مأ’ا ةلاكولا
نيحلا نيب كيبابسشلا هذه لقنت
يسشفت لظ يف ةسصاخ  رخآ’او
.91‐ديفوك ضسوريف

عنمي هللإ اطع يتلوم
تلافتحلإ ةماقإإو تاعمجتلإ

 متآاملإو صسإرعألإو
يلاو هل˘لا ا˘ط˘ع ي˘ت’و˘م رد˘سصأا

عنم نمسضتي ارارق ةسسبت ةي’و
ت’افتحإ’ا ةما˘قإاو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
م˘تآا˘م˘لاو ضسار˘عأ’او حار˘فأ’ا ي˘ف
يأا يف تابسسانملا نم اهريغو
ع˘م  ،ضصا˘خ وأا ي˘مو˘م˘˘ع نا˘˘كم
دعاب˘ت˘لاو ة˘ما˘م˘كلا ع˘سضو ماز˘لإا

ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘˘ع يد˘˘سسج˘˘لا
راسشتنا نم ةياقولا لجأا نم كلذو
،91˘‐د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف
نأا ىلإا ةسسبت ةي’و يلاو راسشأاو
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا هذ˘ه˘ل ف˘˘لا˘˘خ˘˘م ل˘˘ك
تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
،ا˘ي˘نو˘نا˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع ضصو˘˘سصن˘˘م˘˘لا
.ةيئاسضقلا ةعبات˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا

ة˘با˘ج˘˘ت˘˘سسا ي˘˘لاو˘˘لا رار˘˘ق ءا˘˘جو
اهفرعت يتلا ةيئابولا ةيعسضولل
،ةقلقم تتاب يتلاو ةسسبت ةي’و
تابا˘سصإ’ا دد˘ع عا˘ف˘ترا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
فيخم لكسشبو ايموي ةدكؤوملا

قدي ي˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘لا ل˘ع˘جا˘م
كارد˘˘ت˘˘سس’ ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا ضسو˘˘قا˘˘˘ن
 .ناوأ’ا تاوف لبق عسضولا

 عمتجملإ دإرفأإ نم ةسشهلإ تاقبطلإو نيجاتحملإ ةدعاسسم اهفده
 لجحلا نيعب رونلا ىرت يريخلا لمعلا يف ةديدج ةيعمج..«ريخلا اولعفاو»
ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا ة˘حا˘˘سسلا تم˘˘عد˘˘ت
ة˘ي’و ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ةديدج ةيلحم ةيعمجب ةليسسملا
يرادإ’ا اه˘م˘قا˘ط ل˘سضف ا˘مد˘ع˘ب
فدهي ،«ريخلا اولعفاو» اهتيمسست
يرادإ’ا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘ئارو ن˘˘˘م
نم ةسشه˘لا تا˘ق˘ب˘ط˘لا ةد˘عا˘سسم
نأا ا˘سصو˘سصخ ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا دار˘˘فأا
اهب˘ت˘كم˘ل ة˘ل˘كسشم˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
ةّد˘ع ي˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس
اذكو ةيلح˘م ة˘ير˘ي˘خ تا˘ي˘ع˘م˘ج
ةربخ اهلÓخ نم اوبسستكا ةيئ’و
تاقÓع اسضيأا اوطبرو رييسستلا

لا˘جر ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘م ةد˘˘ي˘˘طو
نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا لا˘م˘˘عأ’او لا˘˘م˘˘لا
ناديملا م˘ه˘ما˘ح˘ت˘قا ي˘ف م˘ها˘سسي
يتلا مايأ’ا هذه اسصوسصخ ةّوقب
ببسسب ةمزأا دÓبلا اهيف دهسشت
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
ى˘ت˘ح ع˘ي˘م˘ج˘لا دو˘ه˘ج ر˘˘فا˘˘سضت
ن˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ر˘ث˘كأا د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي
ة˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘˘لا تاردا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
،ة˘ي˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا تاد˘˘عا˘˘سسم˘˘لاو
ل˘˘سصف ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘نو ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’
ةقبطلا هيف نوكت يذلا فيسصلا
ة˘˘˘سسا˘˘˘م ة˘˘˘جا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘سشه˘˘˘لا
’ ىتح ةي˘ئاذ˘غ˘لا تاد˘عا˘سسم˘ل˘ل
ي˘ج˘يرد˘ت عا˘ف˘˘ترا ما˘˘مأا ر˘˘ثأا˘˘ت˘˘ت
.ةرارحلل
ذاتسسأ’ا اهسسأارتي يتلا ةيعمجلا
طسشنت ،كوربم يديمح باسشلا
،ينماسضتلاو يريخلا لاجملا يف
اهل ضسيسسأاتلا ميسسارم تّمت ثيح
ةد˘يد˘ج˘لا با˘ب˘˘سشلا راد ة˘˘عا˘˘ق˘˘ب
روسضحب اميدق يفاقثلا زكرملا

ن˘˘م دد˘˘عو ي˘˘ئا˘˘سضق ر˘˘سضح˘˘˘م
ي˘ف فو˘ي˘سضلا ن˘مو ا˘ه˘˘ئا˘˘سضعأا
نم اهل يمسسرلا دامتع’ا راظتنا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ضسيسسأات ءا˘ج د˘قو ،ة˘سصت˘خ˘م˘لاو
اهئاسضعأا فرط نم ةيعمجلا هذه
لمعلاو ةبرجتلا نم تاونسس دعب
يف عقاولا ضضرأا ىلع يناديملا
تايمسست تحت يريخلا لاجملا
ةيري˘خ˘لا ا˘ه˘تا˘مد˘خ نأ’و ،ىر˘خأا

ّر˘˘ط˘˘سضا  ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘مو ةر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
» ـب اه˘ت˘ي˘م˘سست ى˘لإا ا˘هو˘لوؤو˘سسم
ىقبي ’ ى˘ت˘ح «ر˘ي˘خ˘لا او˘ل˘ع˘فاو
يف اروسصح˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘م˘ع
ةيتبسسا˘ن˘م˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ضضع˘ب
اذه ،كلذ ىدعتي وه عقاولا يفو
ريخلا اولعفاو‐ ةيعمج دمتسستو
ن˘يذ˘لا ا˘ه˘ئا˘سضعأا ن˘م ا˘ه˘تو˘ق  ‐
ارظن اهل ضساسسأ’ا رجحلا نولثمي
تارد˘˘ق ن˘˘م ه˘˘نو˘˘كل˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ل
لم˘ع˘لا ي˘ف ة˘عو˘ن˘ت˘م تا˘فا˘ق˘ثو
ة˘ل˘ي˘ط هرو˘سص تل˘ج˘ت ير˘ي˘خ˘˘لا
ةيريخ تايمسسم تحت تاونسس
يف انسسح اعابطنا تكرتو ىرخأا

يتلا فادهأ’ا نمو ،لجحلا نيع
اهقيقحت ىلع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا لو˘ع˘ت
دا˘ي˘عأ’ا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا ،Ó˘ب˘ق˘ت˘˘سسم
˘ما˘ي˘ق˘لا ،ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،ةيوبرتو ةيسسي˘سسح˘ت تÓ˘م˘ح˘ب
رهسش ةليط ةمحرلا معاطم حتف
تا˘م˘ي˘خ˘˘م م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ،نا˘˘سضمر
نيجات˘ح˘م˘لاو ما˘ت˘يأÓ˘ل ة˘ي˘ف˘ي˘سص
ءايحأÓل فيظنت تÓمح كلذكو
تايلمع ،ر˘با˘ق˘م˘لاو د˘جا˘سسم˘لاو
ع˘يزو˘تو ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا نا˘˘ت˘˘خ˘˘لا
ةرايز ،نيزوعملا ىلع يحاسضأ’ا
ة˘˘م˘˘حر˘˘˘لا را˘˘˘يدو ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا

تÓمحو ةيسسردملا ةظفحملاو
لامعأ’ا نم اهريغو مدلاب عربتلا
.ةيريخلا

فسسوي نب . رسضخل . أإ

ةيفيرلإ ةيمنتلإ جمإرب لك نم ءاسصقإلإو صشيمهتلإ نوناعي نولإزي ل
قيرطلا ديبعتب نوبلاطي ةعمجوب دلوأا راود ناكسس

تليسسمسسيت يف يتسسيمخب مهنع ةلزعلا كفو
تÓئاع˘لا ن˘م تار˘سشع˘لا بلا˘ط
ة˘ع˘م˘جو˘ب د’وأاراود˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘˘لا
قرسش مك71 يتسسيمخ ةيدلبب

،تليسسمسسي˘ت ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع
ظوفحم ةفيركز ةي’ولا يلاو
كفل يروفلا لخدتلا ةرورسضب
ةقطنملا هذه ينطاق نع ةلزعلا
لازت ’ يتلاو ةيسسنملا ةيفيرلا
نم ءاسصقإ’او ضشيمهتلا يناعت

نيأا ،ةيفيرلا ةيمنتلا جمارب لك
ةيسصولا تا˘ه˘ج˘لا ء’ؤو˘ه د˘سشا˘ن
لاسشتنا لجأا نم ةرم نم رثكأا يف
ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘م نا˘˘كسسلا
كل˘سسم˘لا د˘ي˘ب˘ع˘˘تو يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا د˘ي˘حو˘لا ي˘˘بار˘˘ت˘˘لا
ةرواجملا قطانملا يقابو راودلا

نود ةيدلبلا رقم ىلإا يدؤوملاو
تاطلسسلا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘تا˘ف˘ت˘لا يأا
ترادأا مه˘ب˘سسح ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

بسسحو اذ˘˘ه. م˘˘˘ه˘˘˘ل ا˘˘˘هر˘˘˘ه˘˘˘ظ
دقف ةقطنملا يلاهأا تاحيرسصت
مهسضاعتما نع ء’ؤوه انل برعأا
ضشي˘م˘ه˘ت˘لا ة˘سسا˘˘ي˘˘سسل د˘˘يد˘˘سشلا

ضسرام˘م˘لا يو˘م˘ن˘ت˘لا ءا˘سصقإ’او
ةلوزعملا ةقطنملا هذه قح يف
ق˘ير˘ط˘لا ة˘لا˘ح رو˘هد˘ت ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب
ي˘قا˘˘بو راود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
رمأ’ا وهو ،ةرواجم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ى˘لإا نا˘كسسلا ةا˘ي˘˘ح لو˘˘ح يذ˘˘لا

ر˘ج˘ه نأا د˘ع˘ب قا˘ط˘ي ’ م˘ي˘˘ح˘˘ج
ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسسلا ف˘˘سصن
ميركلا ضشيعلا نع اثحب ندملا

ل˘ك راود˘لا اذ˘˘ه˘˘ب مد˘˘ع˘˘ن˘˘ي ن˘˘يأا
نم ةميركلا ةاي˘ح˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
ى˘سشا˘˘م˘˘ت˘˘ت ة˘˘يرور˘˘سض ق˘˘فار˘˘م
بسسحو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ةا˘ي˘ح˘لاو
بلاط دقف ناكسسلا تاحيرسصت
نييلحملا نيلوؤوسسملا نم ء’ؤوه
طبارلا قيرطلا ديبعت ةرورسضب
ةرواجملا تايدلبلاو راودلا نيب
لقنتلا ةيلمع ليهسست لجأا نم
،ةيوتسشلا ةلحرملا يف اسصوسصخ
ىلإا ةديحولا قيرطلا لوحتت نيأا
وهو ،اهيف لقنتلا بعسصي لاحوأا
ضضفر˘˘لا˘˘ب ل˘˘بو˘˘ق يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا
ةرركتملا تاءادن˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب
بتاكم ىلإا اهادسص تلسصو يتلا
يف نيلئاسستم ةينعملا تاهجلا
يقيقحلا ببسسلا نع تقولا تاذ
اذه ضشيمهت ءارو نمكي يذلا
ر˘˘يواود با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘˘ع راود˘˘˘لا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسا ىر˘˘خأا
ة˘تا˘ف˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
لاسشتناو طبرلاو لحلا باحسصأا
ضشي˘م˘ه˘ت˘˘لا ةر˘˘ئاد ن˘˘م نا˘˘كسسلا

هذ˘ه ح˘˘ن˘˘مو يرادإ’ا ءا˘˘سصقإ’او
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ي˘ف ا˘ه˘ق˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ةلودلا هيلع تنهار يتلا ةيفيرلا
ل˘مأا ى˘ق˘ب˘ي˘ل ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف
ي˘˘لاو ىد˘˘ل ا˘˘نو˘˘هر˘˘م نا˘˘˘كسسلا
ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا

برقأا يف اهب لفكتلاو مهبلاطم
.نكمم تقو

ز.دمحأإ

يحابسصم نوراه

ةايح نم مهلاسشتنإ اهنأاسش نم
يتلإ نامرحلإو صسؤوبلإ

مهنع ةلزعلإ كفو اهنوسشعي
ةماه ةيومنت عيراسشم

لظ ةقطنم322 ـل
يقاوبلا مأا يف

ةيلحملإ تا˘ط˘ل˘سسلإ إر˘خؤو˘م تسصحأإ
322و˘˘˘ح˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘قإو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لإ مأإ ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ل
ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لإ م˘ت ،ل˘ظ ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
تإرايزلإ للخ نم اهنع فسشكلإو
لوؤوسسملإ اهب ماق ي˘ت˘لإ ة˘ي˘نإد˘ي˘م˘لإ
يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘˘لإ زا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لإ ىل˘˘˘ع لوألإ
صسأإر ىل˘ع ه˘ب˘ي˘سصن˘ت ذ˘ن˘م ة˘يلو˘ل˘˘ل

ةفلغأإ تسصسصخ دقو ،ةيلولإ هذه
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت را˘˘طإإ ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م
نامسضل ينطولإ قودنسصو ةيلحملإ

نم يعاط˘ق˘لإ ج˘ما˘نر˘ب وأإ ن˘ما˘سضتو
ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم زا˘˘˘˘˘جأإ ل˘˘˘˘˘جأإ

ها˘˘ي˘˘م˘˘لإو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لإ ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘ب
ىلإإ ة˘فا˘سضإلا˘ب ،بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘˘سصلإ

جإرخإإ اهنم ةياغلإ ىرخأإ عيراسشم
ةا˘ي˘ح ن˘م ق˘طا˘ن˘˘م˘˘لإ ه˘˘تا˘˘ه نا˘˘ك˘˘سس
ا˘ه˘نو˘سشع˘ي ي˘ت˘لإ نا˘مر˘ح˘لإو صسؤو˘ب˘˘لإ

ءا˘˘هز ن˘˘˘ع ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لإ كف م˘˘˘ث ن˘˘˘مو
ةدع ىلع نيعزوم نكاسس فلإ781
تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ع˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘تا˘˘˘سشمو ىر˘˘˘ق
ة˘˘˘˘لل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لإ رإر˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لإ
،يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلإ رإر˘˘˘غو˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘يزا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ
قرز˘˘˘لإ ،يإوز دلوأإ ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘مر˘˘˘ح˘˘˘˘لإ

دعت تايدلب يهو ينغموترسشنهو
نامرحلإ نو˘نا˘ع˘ي ا˘ه˘نا˘ك˘سسو ر˘ق˘فألإ

ة˘˘كر˘˘ح با˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ف صشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لإو
د˘ي˘لإ صصت˘˘م˘˘ت ع˘˘نا˘˘سصم وأإ ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت
تايدلبلإ يقاب˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘لا˘ط˘ب˘لإ
ع˘جإر˘م بسسحو ،ىر˘خألإ ة˘يلو˘˘لإ
ة˘م˘ئا˘ق˘لإ تا˘ط˘ل˘˘سسلإ نإا˘˘ف «مل˘˘سسلإ»

د˘ق  ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م نوؤو˘˘سش ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست ىل˘˘ع
وأإ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع74 ي˘˘˘˘لإو˘˘˘˘ح تج˘˘˘˘مر˘˘˘˘ب
ىدملإ ىلع هزاجنإ متيسس اعورسشم
نيسسحت فدهب طسسوتملإو بيرقلإ
ق˘طا˘ن˘م نا˘ك˘سسل ي˘سشي˘ع˘م˘˘لإ را˘˘طإلإ
 .92 ةيلولإ تايدلب ربع لظلإ

   ع.رامع

يلاو يرومرم نمومأا فرسشأا
نيمويلا لÓخ ناسسملت ةي’و
ةنجللا لاغسشأا ىلع ،نيطرافلا
ةحفا˘كمو ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
ديفوك) انوروك ضسوريف يسشفت
ةيحسصلا ةمزأ’ا لظ يف ،(91
اذ˘هو ،ة˘ي’و˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا
تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘ي˘م˘˘ج رو˘˘سضح˘˘ب
ي˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
يلاحلا عسضولا لوح تروحمت
ءار˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘لا ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا
ددع عافتراو ءابولا اذه راسشتنا
هبتسشملاو نيباسصملا ىسضرملا
لÓخ نم يلاولا جرعو .مهب
ةزيجو ةفسصب ةيحاتتفا ةلخادم
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا عا˘˘سضوأ’ا ن˘˘ع
قايسسلا تاذ يف ًازربم ،ةي’ولا
ةجلاعم ضصخت يتلا بناوجلا

ريدم مدقت اهدعب ،ىودعلا هذه
ة˘˘ي’و˘˘ل نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ضصخ˘ي لا˘ح ضضر˘ع˘ب نا˘سسم˘ل˘ت
ي˘ناد˘ي˘م˘لاو ي˘لا˘ح˘لا ع˘˘سضو˘˘لا

ًازربم ناسسملت ةي’و زيمي يذلا
با˘˘ب˘˘سسأ’ا تقو˘˘لا ضسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف
ءارو ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘هو˘˘ج˘˘˘لا
عا˘˘˘ف˘˘˘تر’ا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سست
.ظوحلملا

تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا ءو˘˘سض ى˘˘ل˘˘عو
لÓخ اهميدقت مت يتلا ةيمقرلا

نم ةلسسلسس ذاختا مت ءاقللا اذه
اهبجومب متي يتلاو تاءارجإ’ا
اذه راسشتنا حبك يف ةمهاسسملا
لوح ترو˘ح˘م˘ت ثي˘ح ،ءا˘بو˘لا
ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت تÓ˘م˘ح م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
˘ما˘ي˘ق˘لا ،ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ها˘˘ج˘˘تا
راجتلا هاجتا ةلثامم تÓمحب
نم ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘سسو با˘ح˘سصأاو
ةرور˘سض ى˘ل˘ع م˘هرا˘ب˘˘جإا ل˘˘جأا
،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب د˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا
ةنوكتم ةطلتخم قرف ليكسشت
ةيريدمل نيعبات ن˘ي˘سشت˘ف˘م ن˘م
مايقلل نمأ’ا حلاسصمو ةراجتلا
ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لا ما˘ه˘م˘ب
قاوسسأ’او ةيراجتلا تÓحملا

هذ˘ه ماز˘ت˘˘لا ىد˘˘م ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل
،ة˘يا˘قو˘لا د˘عاو˘ق˘ب تÓ˘ح˘˘م˘˘لا
ىلإا فدهي يئ’و رارق ذاختا

ناتخ˘لاو ضسار˘عأ’ا ة˘ما˘قإا ع˘ن˘م
ةيلئاعلا تاعمجتلا نم اهريغو
ى˘لإا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ءا˘˘ط˘˘عإا ع˘˘م
نم ةينمأ’او ةيرادإ’ا حلاسصملا
ق˘ل˘غ ،رار˘ق˘لا اذ˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘جأا
قاو˘سسأ’او ة˘ي˘˘سشا˘˘م˘˘لا قاو˘˘سسأا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأ’ا

ل˘ي˘ع˘ف˘ت ،تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
لÓخ ن˘م ة˘ي˘عدر˘لا تاءار˘جإ’ا
اهتددح يتلا تابوقعلا ضضرف
امب ءاوسس لوأ’ا ريزولا ةميلعت
نيلقانلاو راجتلا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت
ضصخرملا ةطسشنأ’ا باحسصأاو
دار˘فأ’ا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف وأا ا˘˘ه˘˘ب
نوسضفر˘ي ن˘يذ˘لا ن˘يرو˘ه˘ت˘م˘لا
ةيامح˘لا د˘عاو˘ق ى˘لإا لا˘ث˘ت˘مإ’ا

ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح كلذو
.نينطاوملا ةحسصو

صشاتيلتوب .ع

تايدلبلإ عيمج ىوتسسم ىلع ةيعوبسسألإ قإوسسألإو ةيسشاملإ قإوسسأإ قلغ
 «انوروك» ةهجاوم يف ةيئاقولا تاءارجإلا ددسشت ناسسملتب ةيئلولا تاطلسسلا
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ريخسستو داتعلإو تلحملإ ءإرك ءإرج ةريبك رئاسسخ إودبكت نيذلإ فيفخلإ لكألإو معاطملإ باحسصأإ ةسصاخو
مهلعج ام وهو نيفاطسصملإ نم امامت ةيلاخ ئطإوسشلإ نيح يف ،ةيمويلإ تايرتسشملإ ىلإ ةفاسضإلاب لامعلإ

.نآلإ ىتح يئلولإ رإرقلإ نايرسس لظ يف نييلملإ تائمب رئاسسخ نودبكتي

ىلع نمثلإ ظهاب ءإركلإ
ةلابقو ئطإوسشلإ

ةيرحبلإ تاهجإولإ
تÓحملا لك ىلع فورعملا
ةهجاولا نم برقلاب ةدجاوتملا
نمث نأا ،ئطاو˘سشلاو ة˘ير˘ح˘ب˘لا
ن˘م˘ث˘لا ظ˘˘ها˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ءار˘˘كلا
طار˘˘˘ت˘˘˘سشا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
لوسصحلا تÓحم˘لا با˘ح˘سصأا

انايحأا ل˘سصت تا˘ق˘ي˘ب˘سست ى˘ل˘ع
ثي˘ح ،ن˘ي˘ما˘ع˘لاو ما˘ع˘لا ةد˘م˘ل
لبا˘ق˘م م˘ع˘ط˘م بحا˘سص لو˘ق˘ي
ة˘ي’و بر˘غ ضسي˘ت˘˘فأا ئ˘˘طا˘˘سش
ةريبك رئاسسخ دبكت هنأا لجيج
ثيح ءاركلا نمث يف ةلثمتم
هنم بلط لزنملا بحاسص نأا
غل˘ب ثي˘ح ،ما˘ع ةد˘م˘ل ق˘ي˘ب˘سست
نويلم053 طقف ءاركلا نمث
ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘سسلا ي˘˘ف
،خ˘ب˘ط˘م˘لا تاودأاو تا˘جÓ˘ث˘˘لا

ىر˘˘˘˘خأ’ا تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لاو
خابطلا ريخسست ىلإا ةفاسضإ’اب
م˘ه˘ب˘تاور ع˘˘فدو ه˘˘يد˘˘عا˘˘سسمو
هعم لمعلا اوداتعا مهنأا لعفب
بهذ اذه لك ،مهلمع يف قثيو
نأا لو˘ق˘ي ثي˘ح ،ارو˘ث˘ن˘م ءا˘ب˘ه
يلاولا ردسصي نأا ديحولا هلمأا
قبطيو ئطاوسشلا حتفب ارارق
ئطاوسشلا يف ةياقولا تاءارجإا

ضضعب كرادت مهل ىنسستي ىتح
.نآ’ا ىتح هورسسخ ام

رجحلإ يف فيفختلإ
نإوج فسصتنم يحسصلإ
ةعرج مهاطعأإ يسضاملإ

ةفئإز لمأإ
با˘ح˘سصأا ا˘م˘ئاد د˘كأا ا˘م˘˘ك

رجحلا فيفخت نأا ،تÓحملا
ر˘يزو˘لا هر˘قأا يذ˘لا ي˘ح˘سصلا
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لوأ’ا
ر˘ج˘ح˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإاو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ل˘ج˘ي˘ج ة˘˘ي’و ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ل˘˘ك
ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ئاز Ó˘˘˘˘مأا م˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘عأا

تدا˘˘˘ع ا˘˘˘م نا˘˘˘عر˘˘˘سس ه˘˘˘˘نأ’
عا˘˘ف˘˘تر’ا ي˘˘ف تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا
م˘ت ه˘ي˘˘ل˘˘عو ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب
ئ˘˘طاو˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘بإ’ا

او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا م˘هو ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م
حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ى˘˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘لو˘˘˘ع˘˘˘ي
ى˘ل˘ع فا˘˘ي˘˘ط˘˘سصإ’ا م˘˘سسو˘˘م
ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘˘قأ’ا

نأا اود˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘كل ،ناو˘˘˘˘˘ج
،ر˘˘ث˘˘˘كأا لو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سس رو˘˘˘مأ’ا
تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘ل ه˘نأا ر˘ها˘ظ˘لاو ةر˘فو˘ت˘م˘لا
م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م كلا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘˘كي
ة˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه فا˘˘ي˘˘ط˘˘سصÓ˘˘ل
اورسسخ دقف يلاتلابو ةرملاب

.طخلا ىلع

دوقع ديدمتب بلاطم
نع مهسضيوعتو مهتلحم
 اهولغتسسي مل يتلإ ةرتفلإ
باحسصأاو راج˘ت˘لا د˘سشا˘ن ا˘م˘ك
اهئاركب اوماق نيذلا تÓحملا

تا˘ط˘ل˘سسلا ،ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأا ن˘˘ع
مهو ،مهل لح داجيإاب ةيئ’ولا
نأا نود ريثكلا اورسسخ نيذلا
ثيح ،دحاو مويل ولو اولغتسشي

ةيئ’ولا تاطلسسلا نم اوبلاط
باح˘سصأا د˘ن˘ع م˘ه˘ل ط˘سسو˘ت˘لا
دا˘˘ج˘˘يإا ل˘˘جأا ن˘˘م تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا

مه˘ل ح˘م˘سست ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘غ˘ي˘سص
ءار˘˘˘˘كلا لا˘˘˘˘جآا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب
مل يتلا ةرتفلا نع مهسضيوعتو
نأا لق˘ع˘ي ’ ه˘نأ’ ،ا˘هو˘ل˘غ˘ت˘سشي
ميتت˘سس نو˘ي˘ل˘م053 ع˘˘فد˘˘ت
هب ل˘غ˘ت˘سشت ’و م˘ع˘ط˘م ءار˘كل
ةرهاق ةوق ببسسب ،ادحاو اموي

وهو ،عيمجلا قاطن نع ةجراخ
تقولا يف م˘ه˘ل ل˘ث˘مأ’ا ل˘ح˘لا

ة˘ي˘لا˘ح˘لا فور˘˘ظ˘˘لاو ن˘˘هار˘˘لا
يف حولي لمأا ’ هنأاو ةسصاخ
ىلع ةحئاجلا هذه لاوزب قفأ’ا
.ريسصقلا ىدملا ىلع لقأ’ا

ةي’و يلاو يديزوب يلع ىهنأا
ىفسشتسسم ريدم ماهم ،ةلسشنخ
ن˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ح˘˘سسو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع
لفكتلل يجذومن ىفسشتسسمك
انوروك ضسوريفب ني˘با˘سصم˘لا˘ب
.ةحئاجلا ةيادب ذنم
رداسصم هب تدافأا ام بسسحو
با˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا نإا˘˘˘ف ،«مÓ˘˘˘سسلا»ـل
ر˘يد˘م ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا

ة˘با˘ح˘سسو˘ب ي˘ل˘ع ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
قلغ لظ يف ،ةلوهجم ىقبت

ةمولعملا ميدقتل باوبأ’ا لك
.مÓعإ’ا لئا˘سسو˘ل ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا

ريدملا ضضرعت دقف ،ةراسشإÓلو
ه˘ما˘˘ه˘˘م ا˘˘ه˘˘نإا ن˘˘م مو˘˘ي ل˘˘ب˘˘ق
ةلئاع دارفأا لبق نم ءادتعÓل
ىفسشتسسملاب تايفوتملا ىدحإا

«91 ديفوك» ضسوريفب ةباسصم
ىفسشتسسملا لامع مارتحا مدعل
ريغ فورظ يف هجارخإاو تيملا

ىفسشتسسملا ده˘سش ا˘م˘ك ،ة˘ق˘ئ’
د˘يد˘ع˘لا ردا˘سصم˘لا تاذ بسسح

فر˘ط ن˘م تا˘جا˘ج˘ت˘˘ح’ا ن˘˘م
تازيهجت ريفوت مدعل اهلامع
ةيبطلا مقاوطلل نمأ’او ةياقولا

ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘˘م دد˘˘ع ماد˘˘قا م˘˘غر
تا˘˘سسسسؤو˘˘مو ن˘˘ي˘˘ن˘˘سسح˘˘˘م˘˘˘لا
نييفرحلاو ين˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

تا˘ما˘م˘كلا ف’آا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ن˘˘م
ت’آاو ة˘˘˘ي˘˘˘قاو˘˘˘لا ة˘˘˘سسب˘˘˘لأ’او
بلاط ىرخأا ةهج نم .ميقعتلا
ميدق˘ت˘ب ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و نا˘كسس
نيباسصملل ةق˘ي˘قد تا˘ي˘ئا˘سصحا

مهل نكم˘ي ى˘ت˘ح ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لاو
ريباد˘ت˘لاو تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ذا˘خ˘تا
ءابولا يسشفت نم دحلل ةيئاقولا

تد˘كأا ا˘م˘˘ك .نا˘˘كسسلا ط˘˘سسو
ر˘ب˘خ˘م˘لا نأا ة˘ع˘ل˘ط˘˘م ردا˘˘سصم
دوعلا د˘عا˘سس د˘ي˘سسل˘ل ضصا˘خ˘لا
هعم تدقاعت يتلا ةنتاب ةي’وب
جئاتن مدقي مل ةحسصلا ةيريدم
ذنم هل تلسسرأا يتلا تانيعلا
ةنيع461 اهددعو نيعوبسسأا
رداسصملا تاذ تفاسضأاو ،طقف

ةيوسست رخأاتل دوعي ببسسلا نأا
نيب ةمربم˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ق˘ئا˘ثو
ثادحأ’ا روطت دعبو نيفرطلا

ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ي˘سشف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘لو
ىلع فوقولاو ناكسسلا طسسو
،ةلسشنخب ةيقيقح˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا

ضصا˘سصت˘خ’ا با˘ح˘سصأا بلا˘ط
نيينقتو  ءابطأاو ةلدايسص نم
ةي’ولا يلاو نم ةحسصلا يف
هل نم لكل ينقت ءاقل ميظنت

ة˘ح˘سصلا ع˘م ةر˘سشا˘ب˘م ة˘˘قÓ˘˘ع
لولح ميدقتو عسضولا ةسساردل
ةيسسيسسحت تÓمح لÓخ نم
ع˘˘˘م ر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘سصت’او
مهبجاوب ماي˘ق˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
يسشفت ىل˘ع ءا˘سضق˘لاو د˘ح˘ل˘ل
يف ريد˘م˘لا نأا م˘ل˘ع˘ل˘ل .ءا˘بو˘لا
مت يسضاملا يام رهسش رخاوأا
لامع ضضعب لبق نم هميركت
م˘ه˘ي˘ل˘˘ث˘˘م˘˘مو ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
.ةيباقنلا عورفلل

يداعسس .يون

لفكتلاو ءاسصرعلا يح نم ةلئاع003 ناكسسإا ةداعإا وحن
مناغتسسمب نكسسم251و تيدجيت  ييح ينطاق تلاغسشناب
نوديعسس عيمسسلا دبع نأامط
بق˘˘˘ع ،م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘لاو
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل ه˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

طسسوب ءاسصرعلا يح يلثمم
ي˘˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘كسس ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ةديدج تانكسس ىلإا مهليحرتب

ىلع لوؤوسسملا تاذ دكأا ثيح
ناكسسإا ةداعإ’ عورسشم دوجو
003 نم نوكتي يحلا ينطاق
ىلع فرسشيسس ةينكسس ةدحو
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا ناو˘˘يد ا˘˘˘هزا˘˘˘ج˘˘˘نإا

بطقلاب يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
يذ˘˘لاو ،م˘˘سشح˘˘لا ير˘˘سضح˘˘˘لا
رو˘ف لا˘غ˘سشأ’ا ه˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘˘ت˘˘سس
تاءار˘˘˘ج’ا ن˘˘˘م ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا

،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا لا˘جآ’او
هزا˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف عر˘˘سشت˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
ره˘سش ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ن˘ي˘ت˘لوا˘ق˘م
.يراجلا ةيليوج
ة˘ح˘ف˘سصلا ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ب˘˘سسحو
لوأ’ا لوؤوسسملا نأا ،ةيمسسرلا
يريدم نم لك بلاط ةي’ولاب
ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘ت˘˘˘لا ناو˘˘˘يدو ن˘˘˘كسسلا

بوجوب يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو
ل˘كب ي˘ح˘لا ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م عÓ˘˘طإا
مدق˘ت˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا
با˘˘ح˘˘ط˘˘سصا ع˘˘م عور˘˘سشم˘˘˘لا

زاجنإ’ا تاسشرو ىلإا مهيلثمم
ةقباسس يهو ،لاغسشأ’ا ةنياعمل
نم مناغتسسمب ثدحت مل ىلوأا
.لبق
نأا ءاقللا لÓخ يلاولا ركذو
ةحوتف˘م ى˘ق˘ب˘ت ةرادإ’ا باو˘بأا
ت’ا˘˘غ˘˘˘سشن’ عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل
بارت لماك رب˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
دا˘ج˘يإ’ ي˘ع˘سسلا ع˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا
لاغسشنا لكل ةبسسانملا لولحلا

ءاقل يلاولل ناك امك ،ئراط
ينطاق يلثمم عم هعمج رخآا

ي˘ح˘˘ب ن˘˘كسسم692 ي˘˘˘˘˘ح
عام˘ت˘سسÓ˘ل ،ق˘ي˘ت˘ع˘لا تيد˘ج˘ت

تروحمت يتلا م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشن’
تارامعلا ةيبقأا ةيعسضو لوح
ريفوت اذكو اهتاهجاو ميمرتو
بنا˘ح ى˘لإا ،بع˘˘ل˘˘ل تاءا˘˘سضف
يذلا يئاملا نازخلا ةيعسضو
ثي˘ح ،ة˘مد˘خ˘لا جرا˘خ ح˘ب˘سصأا

لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘عأا
عورسشلل تام˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ي’و˘لا˘ب
ة˘ل˘ما˘سش ة˘ي˘ئ’و ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
ربع تارامعلا ةيبقأا ةنايسصل
ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت ع˘˘م ،ة˘˘ي’و˘˘لا بار˘˘ت
داد˘˘˘˘˘عإ’ تا˘˘˘˘˘سسارد بت˘˘˘˘˘˘كم
،يحلا تارامع ميمرت ةسسارد
ةبقارم ةئيه فيلكت بناج ىلإا
تارامعلا ةنيا˘ع˘م˘ب تا˘يا˘ن˘ب˘لا
مت ا˘م˘ك ،ة˘سسارد˘لا داد˘عإا ل˘ب˘ق
يراوج بعل˘م زا˘ج˘نإا ة˘ج˘مر˘ب
يحلا لا˘ف˘طأاو نا˘كسس ةد˘ئا˘ف˘ل
،يرا˘ق˘ع˘لا ءا˘عو˘لا ر˘فو˘ت رو˘˘ف
ةيئ’و ةنجل دافيا بلاط امك
ةيع˘سضو ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ة˘ط˘ل˘ت˘خ˘م
ةمدخلا جراخ يئاملا نازخلا
ة˘ي˘غ˘˘سضو د˘˘ق˘˘ف˘˘ت بنا˘˘ج ى˘˘لإا
اذ˘كو تارا˘م˘ع˘لا˘ب د˘عا˘سصم˘لا
لجأا ن˘م ة˘ير˘سضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
دودح يف ل˘خد˘ت˘لاو ة˘سسارد˘لا
ناكسس .ةحا˘ت˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإ’ا

ةن˘يد˘م˘ب ن˘كسسم251 ي˘˘˘˘ح
لثامم ءاقل مهل ناك مناغتسسم
،مهت’اغسشنا حرطل يلاولا عم
تاذ ىطعأا ددسصلا اذه يفو
ةرايز˘ب تا˘ه˘ي˘جو˘ت لوؤو˘سسم˘لا

ةداعإ’ رورملا ةنجلل ةيناديم
ةقطنملاب رورملا ةكرح ميظنت
ةئيبلا ةنجل فيلكت بناج ىلإا
يحلل ةنياعم ةرا˘يز˘ب ة˘ي’و˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘˘ع عÓ˘˘˘طإÓ˘˘˘ل
م˘يد˘ق˘تو ة˘ير˘سضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
ميظنت عم ،لخدتلل تاحارتقا

برقأا يف يحلل فيظنت ةلمح
م˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م.لاجآ’ا
مناغتسسم ةيدلب ضسيئر فيلكت
بعلملا ةئيهتل ةسسارد دادعإاب
بنا˘˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘˘لإا يراو˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا
ةداعإ’ يلام فÓغ ضصيسصخت
.لافطأÓل بعللا ءاسضف ةئيهت
تارامعلا ةه˘جاو ن˘ي˘سسح˘ت˘لو
ي˘لاو˘لا ى˘ط˘˘عأا ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
ةيلمعلاب ل˘ف˘كت˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
نييعت دعب ىرخأ’ا لاغسش’او
داد˘˘˘˘˘عإ’ تا˘˘˘˘˘سسارد بت˘˘˘˘˘˘كم
.ةينقتلا ةقاطبلا

نيدلإرون.ب

ةحيحسصلإ ةمولعملإ ميدقتل بإوبألإ لك قلغو ةيبطلإ مقإوطلل تاجاجتحإ
ةلسشنخب ةباحسسوب يلع ىفسشتسسم ريدم ماهم يهني ةيلولا يلاو

نيرهسشلإ ةبإرق ذنم إريبك اظاظتكإ فرعت ةيلولاب ديربلإ زكإرم
نوؤواتسسم نئابزلاو ناسسملتب لسصاوتت ةلويسسلا سصقن ةمزأا

ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا عا˘˘˘ف˘˘˘تر’ا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ة˘ح˘ئا˘ج˘ب ة˘با˘سصإÓ˘ل تف˘˘ل˘˘م˘˘لاو
نيسصتخملا ديكأاتو91 ديفوك
ذاختا ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘يد˘سشت˘لاو
اميسس ’ ،ةياقولل ةمزÓلا ريبادتلا
نأا ظحÓن  يعامتج’ا دعابتلا

ضضرع اهب برسضي ريبادتلا هذه
ناسسملت ةي’و تايدلبب طئاحلا
ةيديرب˘لا ا˘هز˘كار˘م فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا

اظاظت˘كا ن˘ير˘ه˘سشلا ة˘بار˘ق ذ˘ن˘م
يف نينطاوملا نيب اريبك ابراقتو
تحبسصأا يتلا ةليوطلا ريباوطلا

ةسصاخ ةي’ولا˘ب ة˘ي˘ب˘ل˘سس ةر˘ها˘ظ
ط˘سسو˘ب ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ة˘سضا˘ب˘ق˘لا˘˘ب
ز˘˘كر˘˘مو نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
،مهر˘ي˘غو ود˘ب˘سسو ة˘ي˘ن˘غ˘مد˘ير˘ب

نيب ي˘عا˘م˘ت˘جا  د˘عا˘ب˘ت ’ ثي˘ح
نودفاوت˘ي ن˘يذ˘لا د˘ير˘ب˘لا ن˘ئا˘بز
لجأا نم زكارملا هذه ىلع ايموي
ثحب ةلحر يف مهلاومأا بحسس
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا ة˘قا˘˘سش
ةي’ولا يف اريبك اسصقن لجسست
.نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘˘سش ر˘˘˘خاوأا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ةيلاملا ةلويسسلل حدافلا ضصقنلا

نايحأ’ا ضضعب يف لسصي يذلاو
يف هدمأا لاط ةيلك اهمادعنا ىلإا

نينطاوملا ىدل ريبك ءايتسسا لظ
نونطاوملا عمتجي حبسصأا ثيحب
ط˘سسو˘ب ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ة˘سضا˘ب˘ق˘لا˘˘ب
ىلوأ’ا تاعا˘سسلا ذ˘ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘لا

ريباوط ني˘ل˘كسشم ،حا˘ب˘سصلا ن˘م
يد˘ير˘ب˘لا ز˘كر˘م˘لا ما˘مأا م˘حاز˘تو
هذه ةيديربلا زكارملا تحبسصأاو
رطخ يف ديزت ءادوسس طاقن مايأ’ا

ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ي˘سشف˘˘ت˘˘ل ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م
نم رثكأا لجسست يتلا ةي’ولاب
،د˘ي˘فو˘كلا˘ب ةد˘كؤو˘م ة˘˘لا˘˘ح061
يعو مدع انظح’ اننأاو ةسصاخ
قلعتي ام˘ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ضضع˘ب
 .ةمامكلا ءادتراب
«مÓسسلا»ـل قب˘سس د˘ق˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل
ل˘˘كسشم˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل تقر˘˘ط˘˘˘ت نأاو
لخد˘ت بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا ضصيو˘ع˘لا
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘˘لا
دقامو نئابزلل يمويلا ظاظتك’ا
ةيحسص لكاسشم نم هنع مجني
 .رحلا ضصفو انمازت

صشاتيلتوب .ع

قطانملإ ربكأإ نم دعت
ةيلولاب ةروهسشملإ

نامرلإو نيتلل اهجاتنإاب
ةبيبرلا ةقطنم ناكسس

نوبلاطي ةملاقب ةراوهدلاب
 ةيمنتلا يف مهقحب

ة˘ب˘˘ي˘˘بر˘˘لإ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م نا˘˘ك˘˘سس د˘˘سشا˘˘ن
،ة˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ب ةرإو˘˘˘هد˘˘˘لإ ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لإ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلإ

ي˘ت˘لإو ة˘ب˘ي˘بر˘لإ ي˘˘لا˘˘هأإ لا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب
صضرتعت لكاسشم ةدع يف اهوسصخل

ا˘ه˘سسأإر ىل˘˘عو ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لإ م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
لسصف ءانثأإ يدإولإ ناسضيف لكسشم
نأإ ناكسسلإ هنع لاق يذلإ ءاتسشلإ
يطغت تح˘ب˘سصأإ ،ة˘فرا˘ج˘لإ ه˘لو˘ي˘سس
مهطبري يذلإ قيرطلإو نيتاسسبلإ

،ةرإوهدلإو لئابنلإ مامح ةيدلبب
فل˘˘˘˘˘تإ ي˘˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘˘هو
رخزت يتلإ ةيحلفلإ مهليسصاحم
ربكأإ نم دع˘ت ي˘ت˘لإ  ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لإ ا˘ه˘ب
ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب ةرو˘˘ه˘˘سشم˘˘لإ ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ
اهجاتنإاب ةملاق ة˘يلو˘ل ة˘ي˘قر˘سشلإ
ةديسس ةباثمب يهف نامرلإو نيتلل

لك اهدسصقي ثيح ،ةهكافلإ هذه
نم راجتلإ لوسصحملإ ينج مسسوم
تداج ام ءإرسشل بوسصو بدح لك
تإر˘ي˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لإ هذ˘˘ه ه˘˘ب
،ىر˘˘خألإ تا˘˘يلو˘˘لإ ي˘˘ف ه˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل

نأإ لإإ ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘حا˘˘˘سسم ر˘˘˘غ˘˘˘سص م˘˘˘غر˘˘˘ف
إو˘˘˘لإز˘˘˘ي ل ن˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘سسب˘˘˘˘لإ با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصإ

م˘ه˘ئا˘˘بإ ة˘˘فر˘˘ح ىل˘˘ع نو˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ي
صسر˘غ ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لإ م˘˘هدإد˘˘جأإو
نإدعت ناتللإ نامرلإو نيتلإ راجسشأإ

ىو˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع ه˘˘كإو˘˘ف˘˘لإ دو˘˘جأإ ن˘˘م
ةقطنم ي˘لا˘هأإ ،ير˘ئإز˘ج˘لإ قر˘سشلإ
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلإ نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘لإ
يدإو˘لإ ىر˘ج˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لإ

تو˘قو م˘ه˘تو˘ق ىل˘ع ي˘تأا˘ي ل ىت˘˘ح
ةتسشم ناكسس بلاط امك ،مهتلئاع
حاترملاب ةفورعملإ ةرقوب ناخد
ة˘˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘˘لإ كف˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلإ ن˘˘˘˘م

ل˘˘جإ ن˘˘م كلا˘˘سسم ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘˘ع
ة˘˘ت˘˘سشم˘˘لإ نا˘˘ك˘˘سس ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست
ة˘يد˘ل˘ب ىلإ ةروا˘ج˘م˘لإ ي˘تا˘سشم˘لإو

يذ˘لإ ق˘ير˘ط˘لإ وأإ ل˘يا˘ب˘ن˘لإ ما˘م˘ح
ةرإو˘هد˘˘لإ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ي

ن˘˘يأإ ءا˘˘˘ت˘˘˘سشلإ ل˘˘˘سصف ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ي˘˘˘ف ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص ي˘˘˘لا˘˘˘هألإ إود˘˘˘ج˘˘˘˘ي
ةبعسصلإ صسيراسضتلل إرظن لقنتلإ
.ةقطنملإ هذهل

م.م

ميهإرب.ع
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مسض بلطي يتنوك

يسسليسشت عفادم
نع ،ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
عم تاسضوافم يف نÓيم رتنإا لوخد
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ،ي˘سسل˘˘ي˘˘سشت ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م د˘˘حأا

،لبقملا مسسوملل اداد˘ع˘ت˘سسا ،ه˘فو˘ف˘سص
ترو˘ب˘˘سس يا˘˘كسس» ة˘˘كب˘˘سش تر˘˘كذو
يدا˘ن˘لا د˘قا˘ع˘ت د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نأا ،«ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
،يميكح فرسشأا عم ايمسسر يلاطيإ’ا
بلط ،ديرد˘م لا˘ير˘ل ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا

و˘ي˘نو˘ط˘˘نأا ،«يروز˘˘تار˘˘ي˘˘ن˘˘لا» برد˘˘م
،ير˘ي˘م˘لا˘ب نو˘سسر˘م˘يإا م˘سض ،ي˘ت˘نو˘˘ك
نأا تفاسضأاو ،ي˘سسل˘ي˘سشت ر˘سسيأا ر˘ي˘ه˘ظ
ةيلوأا تاسضوافم ءارجإا يف أادب يدانلا

،نوسسرميإا نأاسشب لعفلاب يسسليسشت عم
يف طقف ةارابم35 يريملاب بعلو
يسسليسشت ضصيمقب فسصنو نيمسسوم
8102 ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف ه˘ما˘˘م˘˘سضنا ذ˘˘ن˘˘م
لسشف هنكل ،وروأا نويلم02 لباقم
ن˘˘م و˘˘سسنو˘˘لأا ضسو˘˘كرا˘˘م ة˘˘حازإا ي˘˘ف
رتنإا نأا ركذلاب ريدج ىرسسيلا ةهبجلا
ةقفسص يف اًيئاهن يميكح مسض نلعأا
وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م04 ا˘ه˘ت˘م˘ي˘˘ق تغ˘˘ل˘˘ب
 .تاريغتمك نييÓم5 ىلإا ةفاسضإ’اب

وراتول ةقفسص دقعي Îنإا
ةنولسشرب ىلع

روطت نع ينابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
رواتو’ ينيتنجرأ’ا طابترا نأاسشب ديدج
لاقتن’اب ،نÓيم رتنإا مجا˘ه˘م ،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
،لبقم˘لا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ى˘لإا

،ةنولسشرب ريهظ ،و˘بر˘ي˘ف رو˘ي˘نو˘ج نا˘كو
لخاد هنيمسضتب همسسا طبترا نم رثكأا

طرسشلا ةميق لي˘ل˘ق˘ت˘ل ،ورا˘تو’ ة˘ق˘ف˘سص
اًقفوو وروأا نويلم111 غلابلا يئازجلا
نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا «ترو˘ب˘سس» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل
نأا تدكأا نÓيم رتنإا نم ةبيرق رداسصم
نمسض وبريف مسضب اًمتهم دعي مل يدانلا

ىلإا ةفيحسصلا تراسشأاو ،وراتو’ ةقفسص
دقاعتلا قابسس اًيلاح ردسصتي نم يلوبان نأا

يك ،لبقم˘لا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ و˘بر˘ي˘ف ع˘م
نأا ر˘كذ˘ي ،يور و˘يرا˘م˘˘ل ا˘ً̆ل˘˘يد˘˘ب نو˘˘كي
رتنإا عم وراتو’ دقع يف يئازجلا طرسشلا

،يراجلا ةيليو˘ج7 موي يه˘ت˘ن˘ي نÓ˘ي˘م
ةردق مدع رداسصم ةدع تدكأا نأا قبسسو
.وروأا نويلم111 عفد ىلع ةنولسشرب

لهاجتي نامريج ناسس
رامينل ديدجتلا فلم

نع يسسنرف ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ف˘قو˘م تاد˘ج˘ت˘سسم ر˘خآا
ضسيراب هقير˘ف ع˘م ،ا˘ف˘ل˘ي˘سس اد را˘م˘ي˘ن
82) رام˘ي˘ن ط˘ب˘تر˘يو ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
ىتح نامر˘ي˘ج نا˘سس ع˘م د˘ق˘ع˘ب (ا˘ًما˘ع
ريبك مامتهاب ىظحيو ،2202 فيسص
ىلإا اًددجم هتداعإ’ ةنولسشرب لبق نم
ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو ،و˘˘˘ن بما˘˘˘ك
ناسس ضسيراب نإاف ،ةيسسنرفلا «بيكيل»
ي˘ف ة˘ي˘ن يأا ه˘يد˘˘ل تسسي˘˘ل نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج
ف˘ل˘م ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
هليحر ةيناكمإا نم هقلق مغر ،رامين
را˘˘˘سشأاو ،2202 ف˘ي˘سص ي˘ف ا˘˘ًنا˘˘ج˘˘م
،ودرانويل يليزاربلا نأا ىلإا ريرقتلا
ضسيل ،نامريج ناسسل يسضايرلا ريدملا
رامين عم ضضوافتلل ططخ يأا هيدل

تدكأاو ،ايلا˘ح هد˘قا˘ع˘ت د˘يد˘ج˘ت لو˘ح
ضسيراب ىدل ةيولوأ’ا نأا ةفيحسصلا
د˘يد˘ج˘ت˘لا ي˘ه ،ا˘ًي˘لا˘ح نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
يذ˘لاو ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘سسنر˘ف˘ل˘˘ل
د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ا˘م˘ه˘م ا˘ًفد˘ه ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
،رامينل ةبسسنلاب امأا ،لبقملا فيسصلا
هعانقإ’ تقولا مهمامأا نأا نودقتعيف
’و ،ءارمأ’ا ةقيدح يف رارمتسس’اب
.اًناجم لحري هكرتل ةين يأا دجوي

درازاه ةلاحب طيحي سضومغلا

نأا ينابسسإا يف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘كأا
ةلاح لوح ضضومغلا ضضعب كانه
مج˘ن درازا˘ه ن˘يد˘يإا ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا

ةف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو ،د˘يرد˘م لا˘ير
رداسصم نإاف ،ةينابسسإ’ا «اكرام»
درازاه نإا تلاق يكلملا يدانلاب

يفاتيخ مامأا ةحار ىلع لسصح
عقوت اذ˘ل ،ط˘ق˘ف ي˘ئا˘قو ءار˘جإا˘ك
ازهاج بعÓلا نوكي نأا عيمجلا
ةلوجلا يف وابليب كيتلتأا ةرايزل
ىلإا تراسشأاو ،«اغيللا» نم43ـلا
ةارا˘ب˘م˘ل اًز˘ها˘ج ضسي˘ل درازا˘˘ه نأا

يف جاعزناب رعسشي لازي ’ هنأ’
ى˘ق˘ل˘ت نأا د˘ع˘ب ،ن˘م˘يأ’ا ه˘ل˘˘حا˘˘ك
لو˘ي˘نا˘ب˘سسإا ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف ة˘˘بر˘˘سض
ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ضسف˘ن˘ب
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ن˘ي˘ت˘با˘سصإ’ ا˘ه˘ي˘ف
تحسضوأاو ،ةحارجل اهب عسضخو
ديردم يف دحأا ’ هنأا ةفيحسصلا
بايغ تقوب نهكتلا ىلع ؤورجي
لوق مغر ،بعÓملا نع درازاه
ي˘ف˘ح˘سصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا ي˘ف ناد˘يز
ةدعل نيديإا بايغ نوكي نأا لمآا»
درازاه نأا تركذو ،«طقف مايأا

تايرابملل دوعيسس بلغأ’ا ىلع
.يلاحلا مسسوملا ةياهن لبق

يلاطيإلا يرودلا يف ينيدلام مقر ىطخت

«يندواري لاز ام لاطبألا يرود ملح» :نوفوب

،اوتروك وب˘ي˘ت ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ثد˘ح˘ت
ن˘ع د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ى˘˘مر˘˘م ضسرا˘˘ح
ة˘˘مزأا د˘˘ع˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك فÓ˘˘ت˘˘˘خا
نأا ى˘لإا اًر˘ي˘سشم ،ا˘نورو˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف
ن˘˘˘˘˘م %001 نو˘مد˘ق˘ي ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

فد˘˘ه˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ،م˘˘هاو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ا˘ًنا˘ي˘ب او˘ترو˘˘ك ر˘˘سشنو ،دو˘˘سشن˘˘م˘˘لا

ىلع يسصخسشلا هباسسح ربع اًيمسسر
فانئتسسا دع˘ب» :ه˘ي˘ف لا˘ق ،«ر˘ت˘يو˘ت»
ا˘ًب˘ير˘غ ود˘ب˘˘ي ر˘˘مأ’ا ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا

،اًقباسس ناك امك امع اًليلق اًفلتخمو
ي˘ف ضسفا˘ن˘ت˘لا نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘سصح ه˘نأا˘كو ود˘ب˘ي غرا˘˘ف بع˘˘ل˘˘م
،«ةارابم ه˘نو˘ك ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت
نأا مكل دكؤوأا نأا يننكمي» :فاسضأاو
ق˘ير˘˘ف˘˘لا ىرأا ،كلذ˘˘ك ضسي˘˘ل ر˘˘مأ’ا
مدقيو ،هدهج ىراسصق لذبي هلمكأاب
يف بع’ لك فرعي ،اًقح 001%
اذ˘هو ،ه˘ل˘جأا ن˘م بع˘ل˘ن ا˘م ا˘ن˘ق˘ير˘ف
:عباتو ،«بعلملا يف ةوقلا انحنمي
اننكمي هنأا وه نآ’ا فلتخملا رمأ’ا»
،ةارابملا نم ءاهتن’ا دعب يسشملا

تادادعتسس’اب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ن˘كلو
وه امك ءيسش لك يقب دقف ،ىرخأ’ا
ة˘فر˘غ ي˘ف ءاو˘جأ’ا ،ر˘ي˘ب˘ك ٍد˘ح ى˘لإا
ةرثك عبطلابو ،ريسضحتلا ،ضسبÓملا

انزيكر˘ت ح˘ب˘سصأا ،ءا˘م˘حإ’ا تا˘سسل˘ج
ىلع ىسضم تقو يأا نم رثكأا نآ’ا
’ نكل» :لسصاوو ،«طقف ةارابملا
بعلم يف بعلن نأا بيرغلا نم لازي
،انبناجب ريها˘م˘ج نود˘بو ف˘ل˘ت˘خ˘م
،نآ’ا ن˘كم˘˘م ر˘˘ي˘˘غ اذ˘˘ه نأا كرد˘˘ن
روهمجلا اندعاسسي ،مهدقتفن اننكل
تا˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
،«ز˘فا˘ح˘لا ا˘˘ن˘˘ل مد˘˘ق˘˘يو ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا

دجوي ’ ،ىرخأا ةيحان نم» :لمكأاو
يف ضسفانم˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل نو˘ع˘ج˘سشم

جرا˘خ ا˘ه˘ب˘ع˘ل˘ن ي˘ت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا
ناقيرفلا نوكي امدنع اًسضيأا انبعلم
لعجي اذهف ،بعلملا يف امهدرفمب
:متأاو ،«ةفلتخم ةبرجت ةارابملا نم
نيع˘ج˘سشم˘لا نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع»
اننومعديو ا˘ن˘نود˘ها˘سشي او˘ح˘ب˘سصأا

يف اونوكي نأا نم اًلدب لزنملا نم
ر˘ع˘سشن لاز˘ن ا˘م ا˘ن˘ن˘كل ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ن نأا ل˘˘مأا˘˘نو ،م˘˘ه˘˘م˘˘عد˘˘ب
يف زوفلل انتبغربو ،انب نيروخف
.«بقللا وحن ةارابم لك

«ةيبيردت سصسصحك ودبت تايرابملاو ..انريهامج دقتفن» :اوتروك

م˘ج˘ن ود˘لا˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك دا˘˘ق
يف ريبك زوفل هقيرف ،ضسوتنفوج
‐4) ةجيتنب ،ونيروت مامأا يبريدلا

يرودلا ن˘م03 ة˘لو˘ج˘لا ي˘˘ف ،(1
فدهلا ودلانور لجسسو ،يلاطيإ’ا
هفده ىلإا ل˘سصي˘ل ،ه˘ق˘ير˘ف˘ل ثلا˘ث˘لا

،ويسشتلاكلاب مسسوملا اذه52 مقر
عم فادهأا4 ىلإا قرافلا ضصلقيو
،و˘يز’ م˘جا˘ه˘م ي˘ل˘ي˘بو˘م˘يإا ور˘ي˘˘سش
.نآ’ا ىتح اًفده92 لجسس يذلاو
«ا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘بوأا» ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘˘بو
لوأا وه ودلانور نإاف ،تايئاسصحإÓل

ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ن˘˘م بع’
دحاو مسسوم يف افده52 ليجسست
ر˘م˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا˘˘ب

يف اًفده52 لجسس يذلا يروفيسس
را˘˘˘˘˘˘˘سشأاو ،1691ـ0691 م˘˘˘سسو˘˘˘˘م
يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ي˘˘˘م˘˘˘˘سسر˘˘˘˘لا با˘˘˘˘سسح˘˘˘˘لا

نأا ىلإا ،«رتيوت» عقومب ،ضسوتنفوج
ي˘˘ف بع’ ضسدا˘˘سس و˘˘˘ه ود˘˘˘لا˘˘˘نور
،م˘قر˘لا اذ˘ه ل˘ج˘سسي يدا˘ن˘لا خ˘يرا˘ت
نكمت ونايتسسيرك نأا اتبوأا تدكأاو
ةر˘ير˘م˘ت م˘يد˘˘ق˘˘ت وأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ن˘˘م
ةريخأ’ا61ـلا هتايرابم يف ةمسساح
،و˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘كلا˘˘ب ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ع˘˘م
مدقو اًفده02 لجسس هنأا ةحسضوم
.ةمسساح تاريرمت4

اًماع06 ذنم ابئاغ امقر لداعي ودلانور

ةروطسسأا ،نوفوب يجيو˘ل˘نا˘ي˘ج د˘كأا
ةسسرامم يف هرارمتسسا ضسوتنفوج
نم غل˘ب˘ي ا˘مد˘ن˘ع ى˘ت˘ح مد˘ق˘لا ةر˘ك
لازي ’ هنأا اًحسضوم ،اًماع34 رمعلا
لا˘ط˘بأا يرود˘ب زو˘ف˘˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ي
بق˘ع كلذ نو˘فو˘ب ن˘ل˘عأاو ،ا˘بوروأا

و˘˘ن˘˘يرو˘˘تو ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
تهتنا يتلاو ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا˘ب
،(1‐4) ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘ب ي˘˘فو˘˘ي˘˘لا زو˘˘ف˘˘ب
ضسرا˘˘ح˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت تد˘˘˘ه˘˘˘سشو
تابو ،اًيخ˘يرا˘ت ا˘ًم˘قر يرو˘ط˘سسأ’ا
ي˘ف ة˘كرا˘سشم بع’ ر˘ث˘كأا نو˘فو˘˘ب
د˘ع˘ب ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت

اًيطختم846 مقر هتارابم هسضوخ
ةرو˘ط˘سسأا ،ي˘ن˘يد˘لا˘م و˘لوا˘ب كلذ˘˘ب
ي˘ف نو˘فو˘ب لا˘قو ،ق˘با˘سسلا نÓ˘ي˘˘م
يا˘˘كسس» ة˘˘كب˘˘˘سشل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
ام لاط˘بأ’ا يرود م˘ل˘ح» :«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا

ةدع هنم انبرتقا دقل ،يندواري لاز
يف نكل ،هب زوفلا ققحن ملو تارم
رومأ’ا نم ريث˘كلا˘ب ي˘تا˘نا˘ع˘م ل˘ظ
مدع ىل˘ع ةو˘ق˘لا تد˘جو ة˘ن˘يز˘ح˘لا
بعلن نحن» :فاسضأاو ،«مÓسستسس’ا

ن˘م ة˘سسا˘سسح ة˘ظ˘ح˘ل ا˘ه˘نإا ،اًر˘ي˘ث˘˘ك
هب ترعسش يذلا رتوتلاو ،مسسوملا

ى˘ل˘ع نا˘هر˘لا ،ّي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سسي نا˘˘ك
اًمهم ناك مويلا ةارابم يف زوفلا
م˘˘قر˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘كفأا م˘˘لو ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل

ى˘ل˘ع نو˘فو˘ب تا˘بو ،«ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
وهو ،ديدج يسسايق مقر عم دعوم
يف ةكراسشم بع’ رثكأا حبسصي نأا
كلذ لمحي ثيح ،ضسوتنفوج خيرات
ل˘يد ود˘نا˘سسي˘لأا ،ي˘سسا˘ي˘ق˘˘لا م˘˘قر˘˘لا
دكأاو ،ةاراب˘م407 ديسصرب ور˘ي˘ي˘ب
اذ˘˘˘ه ى˘˘˘لإا تل˘˘˘سصو اذإا» :نو˘˘˘˘فو˘˘˘˘ب

ن˘كأا م˘ل ي˘ن˘نأ’ اذ˘ه˘ف ،ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
نكل ،ديزملل ىعسسأاو اًدبأا اًيسضار
دحأا ضسيل ورييب ليد ىلع بلغتلا
يد˘˘ل نا˘˘ك اذإا» :ع˘˘با˘˘تو ،«ي˘˘فاد˘˘هأا
ميدقت يننكمي ،ةحيحسصلا عفاودلا
،ىوتسسملا ةيلاع تايرابملا ضضعب
تايوتسسم ميدقتو ةلكسشم يأا نود

ىتح لقأ’ا ى˘ل˘ع» :م˘تأاو ،«ةزا˘ت˘م˘م
امدعب نكلو ،بعلأاسس اًماع34 نسس
ةداع ركفأا تحبسصأا اًماع04 تغلب
كانه ناك املاطو ،رهسش دعب رهسش
نأا يندعسسي بعلأا ينلعجت بابسسأا
ا˘˘م ع˘˘ي˘˘سضأا نأا د˘˘يرأا ’و ،ر˘˘م˘˘ت˘˘˘سسأا
.«ةعيبطلا هايإا ينتطعأا



يف دعاسصلا ارتلجنإا مجن
دنومترودل قيرطلا

ةفيحسصل ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ع˘قو˘م˘لا لا˘قو
لعفلاب مت قافت’ا نإا ،ةيناملأ’ا «دليب»
ىتح دتمي دقعب ماهغنيليب لاقتنا ىلع
لباقملا نأا ددرتو ،5202 ناوج03
،وروأا نويلم32 غلبي ةقفسصلل يلاملا

د˘˘عاو˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا بعÓ˘˘لا أاد˘˘بو
،نيفرتحملا ىوتسسم ىلع هتاكراسشم
61 هرمع ناك امدنع ،9102 توآا يف
ثÓث ل˘ب˘قو ،ط˘ق˘ف ا˘مو˘ي83و ا˘ما˘ع
بعÓلا عم دنومترود دقاعت ،تاونسس
،وسشنا˘سس نودا˘غ ،با˘سشلا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

يف ناك امدنع ،يتيسس رتسسسشنام نم
ج˘سضن˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،هر˘˘م˘˘ع ن˘˘م71ـلا

يدا˘ن˘لا فو˘ف˘سص ي˘ف ا˘م˘ج˘ن ر˘˘ي˘˘سصيو
ناك اذإا ام دعب ددحتي ملو ،يناملأ’ا
ىتح دنومترود عم لظيسس ،وسشناسس
،2202 ناوج يف ،يلاحلا هدقع ةياهن
ةيدنأ’ا دحأا ىلإا اهلبق لقتنيسس هنأا مأا
.هعم دقاعتلا يف ةبغارلا

ديسستي يكسسفودنافيل
ابوروأاو ايناملأا يفاده

تر˘بور فاد˘هأا ة˘ن˘ي˘كا˘م ف˘قو˘ت˘˘ت م˘˘ل
،خنويم نرياب مجاهم ،يكسسفودنافيل
رياب كابسش زه ثيح ،ايناملأا ضسأاك يف
ةيئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ نزو˘كر˘ف˘ي˘ل

ةمسصاع˘لا˘ب ي˘ب˘م˘لوأ’ا بع˘ل˘م˘لا ى˘ل˘ع
ثلا˘ث˘لا ن˘ي˘فد˘ه˘˘لا Ó˘˘ج˘˘سسم ،ن˘˘ي˘˘لر˘˘ب
ر˘سشت˘ي˘ل˘ب» ة˘كب˘سش ترا˘سشأاو ،ع˘بار˘˘لاو
13ـلا بحاسص لوسصو ىلإا «تروبير
فلتخمب15ـلا ه˘˘˘فد˘˘˘ه˘˘˘ل ،ا˘˘˘ًما˘˘˘˘ع
،يراجلا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ ،ت’و˘ط˘ب˘لا
«ا˘˘كاو˘˘كسس» ة˘˘كب˘˘سش تدا˘˘فأا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
تاب يكسسفودنافيل نأاب ،تايئاسصحإÓل
اهيف ضسفان يتلا ،3ـلا ت’وطبلل اًفاده
هفدهل هلوسصوب ،م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه نر˘يا˘ب
قوفتي ’و ،ايناملأا ضسأاك يف ضسداسسلا

،رخآا بع’ يأا يدنلوبلا مجاهملا ىلع
ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا فاد˘هأ’ا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
يرود˘لا ي˘ف لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك ،ضسأا˘كلا
ىهنأاو ،ابوروأا لاطبأا يرودو يناملأ’ا
ءÓتعاب اغيلسسدنوبلا ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل

،اًفده43 ديسصرب ،نيفادهلا ةرادسص
يرود يفاده ةمقب هدارفن’ ةفاسضإ’اب
.اًفده11ـب ،نآ’ا ىتح لاطبأ’ا

موجن مزهي نيورب يد
ثيدحلا رسصعلا
«غيلريميربلا»ـل

،نيورب يد نف˘ي˘ك ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا ق˘ق˘ح
ةزيمم اًماقرأا ،يتيسس رتسسسشنام مجن
ذنم زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا يف
،«نزيتيسسلا» ضصيمقب ىلوأ’ا هتارابم
ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا با˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ًق˘˘˘˘فوو
لسصاوتلا عقوم ىلع «غيلريميربلا»ـل
نيورب يد نإاف ،«رتيوت» يعامتج’ا

ةريرمت26 مدقو ةسصرف234 عنسص
لوأا ذنم «غيلريميربلا» يف ةمسساح
ربمتبسس يف يتيسس ضصيمقب هل ءاقل
ن˘˘يور˘˘ب يد نأا ى˘˘˘لإا را˘˘˘سشأاو ،5102
ي˘˘ف ر˘˘خآا بع’ يأا ى˘˘ل˘˘ع قو˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ي
ةعانسص ضصخي اميف ،«غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا»
ةمسساحلا تاريرمتلا ميدقتو ضصرفلا

نيورب يد ناكو ،5102 ربمتبسس ذنم
ة˘م˘سسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت مد˘قو ا˘ًفد˘˘ه زر˘˘حأا

ى˘ل˘ع ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م زو˘ف لÓ˘خ
بق˘˘˘ل˘˘˘ب جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ،لو˘˘˘˘بر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
لتحيو ،0‐4 ةجيتنب ،«غيلريميربلا»
يف يناثلا زكرملا يتيسس رتسسسشنام
ديسصرب غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا بي˘تر˘ت لود˘ج
ردسصتملا لوبرفيل فلخ ،ةطقن66
.ةطقن02 قرافب
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لانسسرآا بردم ،اتيترأا ليكيم لاق
نم «ةانا˘ع˘م˘ل˘ل» ه˘يدا˘ن داد˘ع˘ت˘سسا نإا
تا˘˘قوأ’ا د˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘سس ،زو˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘جأا
يرودلاب يندنللا قيرفلل ةديعسسلا
لانسسرآا زافو ،زاتم˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
،قلأاتملا نوتبماهرفلوو ىلع (0‐2)
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘˘سضفأا ي˘˘ف ،تب˘˘سسلا ضسمأا
نم ’دب اتيترأا نيي˘ع˘ت ذ˘ن˘م ا˘ب˘ير˘ق˘ت
مدقتيل رب˘م˘سسيد ي˘ف ير˘م˘يإا يا˘نوأا
يرود˘لا ي˘ف ع˘با˘سسلا ز˘كر˘م˘لا ى˘˘لإا
ثلا˘ث˘لا را˘سصت˘ن’ا اذ˘هو ،زا˘ت˘م˘˘م˘˘لا

ظفتح˘ي˘ل لا˘ن˘سسرآ’ ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ة˘لو˘ط˘ب ى˘لإا ل˘هأا˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘لا˘˘مآا˘˘ب
مدقتو ،لب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘ي˘بوروأا
ركبم فدهب اكاسس وياكوب باسشلا

رد˘˘˘ن˘˘˘سسكلأا فا˘˘˘˘سضأاو لا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسرآ’
بر˘˘ق ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا فد˘˘ه˘˘˘لا تيزا˘˘˘ك’
وه راظنأ’ا فطخ ام نكل ،ةياهنلا
ا˘˘˘م و˘˘˘هو ءادأ’ا ي˘˘˘ف طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضن’ا
يف لاحلا هيلع ناك امع ضضقانتي
ا˘نأا» ا˘ت˘ي˘ترآا لا˘قو ،م˘سسو˘م˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
ءادأا يف ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا˘بو ءادأ’ا˘ب د˘ي˘ع˘سس
انبعل يتلا ةقاطلا هذهبو نيبعÓلا
ضسملت ةرك لك ىلع لاتقلابو اهب
ىتحو ىلوأ’ا ةقيقدلا ذنم بسشعلا

ديق ىلع قيرفلا» فاسضأاو ،«ةريخأ’ا
ا˘مد˘ن˘ع ،كلذ˘ك ى˘ق˘ب˘ي˘سسو ةا˘ي˘˘ح˘˘لا
ارداق ناك اذإا .اعم ةاناعملاب عتمتسسي

تا˘˘˘قوأ’ا ي˘˘˘تأا˘˘˘ت˘˘˘˘سس كلذ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
6ـب لا˘ن˘سسرآا ر˘خأا˘ت˘˘يو ،«ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا
ضسماخ دتيانوي رتسسسشنام نع طاقن
نو˘كي نأا ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘˘م ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا
ل˘هأا˘ت˘ل˘ل ا˘ي˘فا˘ك ضسما˘خ˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا
يف م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه لا˘ط˘بأ’ا يرود˘ل

ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ضضر˘˘ع˘˘ت ل˘˘ظ
،ة˘بو˘ق˘ع˘ل ي˘نا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا بحا˘سص

بيترتلا عبار يسسليسشت مدقتي امنيب
،اتيترآا ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن ي˘نا˘م˘ث˘ب
ةاراب˘م ل˘ك» زر˘نا˘غ˘لا برد˘م لا˘قو
أاط˘خ˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ف لا˘ج˘م ’ ا˘ه˘سضو˘خ˘ن
لكب زوفلا لواحن اننأا كردن نحنو
ةارابمب زوفلا انفده» متخو ،«ةارابم
ا˘˘م ىر˘˘ن˘˘سسو ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل
.قيرفك نسسحتلا لواحن .ثدحيسس
ببسسب تاراسصتن’ا لسضفأا نم اذه
ببسسبو تايرابملا لودج ةبوعسص
.«هلمكأاب مسسوملا رادم ىلع  قلأات

001ـلا هفده نود يزيلجن’ا بختنملا مجن
مئاد ماهلإا ردسصم «يئانثتسسلا» يدراف ةسصق :زرجدور

«ةديعسسلا تاقوألا ديعنسسو ..ةايحلا ديق ىلع ىقبيسس لانسسرآا»:اتيترآا

ةطبار ضسيئر ترفيسش نايتسسيرك دكأا
ضسمأا مدقلا ةركل يناملأ’ا يرودلا
عم بثك نع لمعت ةطبارلا نأا دحأ’ا

ةداعإا لجأا نم ةيلحملا ةحسصلا ةرازو
ترفيسش لاقو ،تايرابملل ريهامجلا
هن˘ي˘م˘ج˘لا ر˘ترو˘ف˘كنار˘ف» ة˘ف˘ي˘ح˘سصل
د˘حأ’ا ضسمأا «غ˘نو˘˘ت˘˘ي˘˘سست غا˘˘ت˘˘نو˘˘سس
نوكيسس ةيدايتع’ا لامعأ’ا خيسسرت»
ءاهتن’ا دعب ،«لبقملا ريبكلا يدحتلا

طسسو0202 ـ9102 م˘سسو˘م ن˘م
نودو دد˘˘سشم ي˘˘ح˘˘سص لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب

ةمزأا مقافت بقع ريهامجلا روسضح

رظحتو ،دجتسسملا انوروك ضسوريف
ىتح ةريبك دادعأاب تاعمجتلا ايناملأا

لك عبتت مت اذإا ’إا ،لبقملا ربوتكأا13
لا˘ق ،كلذ ى˘ل˘ع ءا˘ن˘بو ،ن˘ير˘سضا˘ح˘˘لا
نم لذبت ادوهج كانه نإا ترفيسش
نأاو ةسصاخ ، ريهامجلا ةدوع لجأا
يرود˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
فسصت˘ن˘م ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘سس ي˘نا˘م˘لأ’ا
ىلع لمعن» دازو ،لبقملا ربمتبسس
هذه ،ةيهيجوت˘لا ئدا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘˘لوأ’ا را˘˘˘كفأ’ا ي˘˘˘ه
،«ةحسصلا ةرازو عم اهنأاسشب ثحابتلا

راسضحإا نيب قرف كانه ضسيل» راسشأاو
ةسسمخ وأا حرسسم يف ضصخسش002
دا˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ضصخ˘˘˘˘˘˘˘˘سش ف’آا
نأا امئاد انيلع» دكأاو ،««دنومترود
ةينبلا  ىلإا دنتسست ،ةيدرف ’ولح دجن
ءابولا ةيعسضو ىلإا امبرو ةيسساسسأ’ا
ترفيسش متخو ،«اسضيأا ةقطنملا يف
جاردإا ةيفيك ملعتن نأا انيلع» لوقلاب
نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،ا˘ن˘تا˘با˘سسح ي˘ف كو˘كسشلا
،نامأ’ا مدع˘ب رو˘ع˘سشلا ن˘ع ف˘قو˘ت˘ن
عا˘˘سضوأ’ا نو˘˘كت˘˘سس كلذ فÓ˘˘خ˘˘˘ب

.«ايناملأا يف ةبعسص

تاجردملا ىلإا ريهامجلا ةداعإل كرحتت ايناملأا

رتسسيل بردم زرجدور نادنيرب داسشأا
يذلا «يئانثتسس’ا زاجنإ’اب» يتيسس
نأا دعب يدراف يميج هبع’ هققح
مرسضخملا يزيلجن’ا مجاهملا زرحأا

«غيلريميربلا» يف001 مقر هفده
ه˘ف˘ي˘سض ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف زو˘˘ف لÓ˘˘خ
ل˘سضف˘بو ،0 ‐3 ضس’ا˘ب لا˘ت˘سسير˘ك
ح˘ب˘سصأا ضس’ا˘ب كا˘ب˘سش ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘فد˘˘ه
حجني يذلا92 مقر بعÓلا يدراف
يرود ي˘˘ف فد˘˘ه001 زار˘˘حإا ي˘˘ف
يدراف زرحأاو ،يزيلجنإ’ا ءاوسضأ’ا

ذنم تايرابم602 لÓخ فده101
ي˘ف ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف لوأ’ا هرو˘˘ه˘˘ظ
ناك امد˘ن˘ع5102‐4102 م˘سسو˘م
زر˘جدور لا˘˘قو ،ا˘˘ما˘˘ع72 هر˘م˘˘ع
يئانثتسسا زاجنإا اذه» :ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصل˘ل
يرود˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت ه˘˘نأ’ ار˘˘˘ظ˘˘˘ن
ة˘ل˘حر˘م ي˘ف زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا

ه˘˘ترد˘˘ق˘˘ل ار˘˘ظ˘˘نو اذ˘˘كه ةر˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ي˘˘ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
ي˘ند˘ع˘سسي .ل˘كسشلا اذ˘˘ه˘˘ب ةر˘˘ي˘˘سصق
لوأ’ا زارطلا نم مجاهم عم لمعلا

ه˘ت˘سصق» برد˘م˘لا فا˘˘سضأاو ،ه˘˘ل˘˘ث˘˘م
ى˘لإا تر˘ظ˘ن اذإا ا˘ه˘عو˘ن ن˘˘م ةد˘˘ير˘˘ف
 .هب ماق امو هتازاجنإا

ردسصم ةرمتسسملا هتسصق لظتسسو
تف˘قو˘تو ،«ن˘ير˘˘خآÓ˘˘ل م˘˘ئاد ما˘˘ه˘˘لإا

ذنم افده99 دنع يدراف ةليسصح
نوتسسأا ىلع رتسسيل زوف يف هيفده

لبق يسضاملا ضسرام يفÓ 4‐ 0يف
ة˘مزأ’ا بب˘˘سسب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت
ضسور˘ي˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
،ىود˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘سس «91‐ديفوك»
001 م˘˘قر ه˘˘فد˘˘˘ه يدرا˘˘˘ف زر˘˘˘حأاو
زنراب يفراه هليمز هيلإا ررم امدنع

ةاراب˘م ي˘ف77 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ةر˘ك
يناثلا هفده فيسضي نأا لبق ضسمأ’ا
تقو˘لا ي˘ف ع˘ئار يدر˘ف دو˘ه˘˘ج˘˘م˘˘ب
لا˘˘قو ،ع˘˘ئا˘˘سضلا لد˘˘ب بسست˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘ب˘ع˘˘سص تنا˘˘ك رو˘˘مأ’ا» :زر˘˘جدور
ر˘فو˘ت مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ار˘خؤو˘م ه˘ي˘ل˘˘ع

تثدحتو همامأا ضصرفلا نم ريثكلا
هئادأا ىوتسسم» :دازو ،«ضسمأا هيلإا انأا

ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘لا م˘حر˘ي ’ و˘˘هو .ل˘˘ئا˘˘ه
ا˘نأاو ..اد˘بأا م˘ل˘سست˘˘سسي ’و ا˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘م
ن˘كل ا˘ن˘ه هدو˘جو˘ب اد˘ج ظو˘ظ˘˘ح˘˘م
«.مويلا امامت ايعامج ناك لمعلا

ر .ق ^

ةعيبط فسشكي يسسليسشت
يتناك ةباسصإا

يزيل˘ج˘نإ’ا ي˘سسل˘ي˘سشت يدا˘ن ن˘ل˘عأا
يسسنرفلا هطسسو بع’ ةباسصإا نع
ح˘سضوأاو ،ي˘ت˘نا˘ك و˘لو˘غ˘ن ي˘˘لود˘˘لا
ةطبرأا يف بيسصأا يتناك نأا يدانلا
ةقاحل نأاسشب كوكسش كانهو قاسسلا
˘ما˘مأا ة˘مدا˘˘ق˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ب

ةبا˘سصإا تءا˘جو ،ضس’ا˘ب لا˘ت˘سسير˘ك
اهيف زاف يتلا ةارابملا لÓخ يتناك
درو˘ف˘تاو ه˘ف˘ي˘سض ى˘ل˘ع ي˘سسل˘ي˘˘سشت
زوفلا وهو در نود فادهأا ةثÓثب
عبارلا زكر˘م˘ل˘ل ق˘ير˘ف˘لا دا˘عأا يذ˘لا
يزيلجنإ’ا يرودلا بيترت لودجب
ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ز˘كار˘م˘لا ر˘خآا ،زا˘ت˘م˘˘م˘˘لا
يتناك رداغو ،ابوروأا لاطبأا يرودل
ةياهن نم ةقيقد21 لبق بعلملا
تل˘ق˘نو ،ة˘با˘سصإ’ا ل˘ع˘ف˘ب ةارا˘ب˘م˘لا
ن˘ع «ضسترو˘ب˘سس يا˘˘كسس» ة˘˘كب˘˘سش
ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا درا˘˘ب˘˘م’ كنار˘˘ف
نم يناعي ولوغن» :هلوق يسسليسشتل
، ة˘ط˘˘برأ’ا ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘ي˘˘سسب ة˘˘با˘˘سصإا
ضصو˘ح˘ف˘ل ا˘هر˘ثإا ى˘ل˘ع ع˘سضخ˘˘ي˘˘سس

دا˘˘˘˘ع˘˘˘˘بأا ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط
ىنمتن» درابم’ فاسضأاو،«ةباسصإ’ا
ة˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘˘سسب ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإ’ا نو˘˘˘˘كت نأا
،رمأ’ا حسضوتسس ةيبطلا ضصوحفلا
ىل˘ع ر˘ثؤو˘ت د˘ق ا˘ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ي˘ن˘كل
مامأا ءاثÓثلا ةارابم يف هتكراسشم
.«ضس’اب لاتسسيرك
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فيطسس قافو قاسشع لعافت
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ع˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك
دكأا يذلاو يوارق بعÓلا
يدانلا يف دجاوتلاب هتداعسس
ن˘يد˘ي ه˘نو˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
يدانلا تيب يف ةلئاط غلابمب
د˘كؤو˘ي˘ل ي˘ن˘ع˘م˘لا حارو اذ˘ه
نع لزانتلل دعتسسم هنا ىلع
نم ةيرهسشلا روجأ’ا ضضعب
مسسومل ديدجتلاو ءاقبلا لجا
هنأاو ةسصاخ قيرفلا عم رخآا
ى˘ل˘ع ردا˘ق ه˘نو˘˘كب ر˘˘ع˘˘سشي
لاونملا ضسفن يف ةلسصاوملا

ق˘ير˘ف˘ل˘ل ل˘سضفأ’ا م˘يد˘ق˘˘تو
باو˘˘˘˘بأا ه˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف يذ˘˘˘˘لا
.ةيبابلا ةقفرب ةيموجنلا

هدإدعتسسإ دكأإ ينعملإ
يف ةلسصإوملل

قافولإ عم بيردتلإ
قر˘ط˘˘ت ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
د˘ير˘ي ه˘نو˘ك ى˘لا ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا
نم قافولا عم هتبرجت ءاهنإا

بسصانملا دحا دلقت لÓخ
يف دعاسسمك ءاوسس ةينفلا

ى˘ت˘˘ح وا ر˘˘با˘˘ك’ا ف˘˘ن˘˘سص
تا˘˘ئ˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف برد˘˘˘م˘˘˘ك
ل˘م˘ع˘ي ه˘نا ا˘م˘ب ة˘ي˘نا˘ب˘سشلا

ن˘م ه˘سسف˘ن ن˘يو˘˘كت ى˘˘ل˘˘ع
ةيبيردتلا تاداهسشلا ثيح
ىلع ه˘ب˘سسح مواد˘ي ي˘ت˘لاو
ديدجلا ةعباتمو ةعلاطملا

هلعجتسس هبسسح رومأا يهو

وا م˘˘˘سسو˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب ز˘˘˘ها˘˘˘ج
لوخدلل ن’ا نم نيمسسوم
بيردت˘لا م˘لا˘ع لا˘ج˘م ي˘ف
هل ةبسسن˘لا˘ب ى˘ق˘ب˘ي يذ˘لاو
.املح
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ة˘˘˘يدو˘˘˘˘لو˘˘˘˘م ةرادإا تبذ˘˘˘˘ك
رابخأ’او تاعئاسشلا رئازجلا
ضضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘لواد˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ع˘قاو˘م م˘ظ˘ع˘مو ف˘ح˘˘سصلا
يتلا يعامتج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا
ع˘م ق˘ف˘تا ق˘ير˘ف˘لا نأا تلا˘ق
ة˘ب˘ي˘ب˘سش بع’ داد˘ح ذا˘ع˘˘م
.ةدكيكسس

ة˘يدو˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف لا˘˘قو
ربع هرسشن نايب يف رئازجلا

ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘با˘˘سسح
وه ام لك » :«كوب ضسيافلا»
بعÓلا ضصوسصخب لوادتم
،ح˘ي˘ح˘سص ر˘ي˘غ داد˘ح ذا˘ع˘˘م
ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ل نأا د˘˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘˘نو
ي˘ف ل˘م˘ع˘ت تا˘ماد˘ق˘ت˘سسإ’ا
يأ’ اري˘سضح˘ت ة˘ما˘ت ة˘ير˘سس
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سسا ضصخ˘˘˘ي رار˘˘˘ق
قÓطنا وأا يلاحلا مسسوملا
.«لبقملا مسسوملا

بغري نم لكل » :فاسضأاو
ي˘سضا˘ير˘لا رو˘ه˘م˘ج˘˘لا ن˘˘م

د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘سصنأاو ة˘˘ما˘˘ع
عÓ˘ط˘˘ت˘˘سسإ’ا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘خأا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ر˘˘˘ب˘˘˘ع كلذ نود˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسف
ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا تا˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا
ةرادإ’ا تب˘لا˘طو.«يدانلل
مÓعإ’ا لئاسسو ريخأ’ا يف

’ ءا˘م˘سسأ’ ج˘يور˘ت˘لا مد˘ع˘ب
قيرفلا ةدنجأا يف اهل ناكم
اننأا ةيمÓعإ’ا ةرسسأ’ا دعنو
ربخلا يف اه˘ق˘ح ظ˘ف˘ح˘ن˘سس
ي˘ف د˘كؤو˘˘م˘˘لاو قو˘˘ثو˘˘م˘˘لا
.بسسانملا تقولا

صس.اسضر

راسصنأ’ يناهتلاب ةمسصاعلا داحتإا يدانل يسضايرلا ريدملا ىيحي رتنع ثعب
.لÓقتسسإ’ا ديعل ةفداسصملاو هسسيسسأاتل38 ىركذلا ةبسسانمب قيرفلا

يدانلل يمسسرلا عقوملل هتاحيرسصت يف قباسسلا يلودلا عفادملا ناوتي ملو
ديع ةبسسانمب»:هريهامج عم يمسصاعلا يدانلا دÓيم ةيلافتحا ةحرف مسساقت
»:افيسضم ،«هللا ءاسش نإا حاجنلا ريهامجللو انل ىنمتن ،ةمسصاعلا داحتإا دÓيم
نود ،ضضعب عم اهتباتك ديرن يتلا ،ةديدجلا ةحفسصلا هذه يف انقفوي يبر
.«ةمسصاعلا داحتإا خيرات تبتك يتلا ضسانلا ىسسنن نأا

«ةيملاعلل لوسصولل حمطنو.. داحتإلإ داجمأإ ديعنسس» :يداه
هيناهت ةمسصاعلا داحتإ’ ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا يدا˘ه ي˘نا˘غ˘لا د˘ب˘ع مد˘ق ا˘م˘ك
،يدانلل ةيسسيسسأاتلا ير˘كذ˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ح˘مو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل
اهسشاع يتلا تاظحللا لمجأاو داجمأا ركذتل ةسصرف اهنأا دكأا يتلاو
.«ةراطسسوسس» قاسشع
يمسسرلا عقوملل هتاحيرسصت لÓخ يدانلا يف لوأ’ا لجرلا دكأاو
نأا بجي مويلا اذه لثم يف »:Óئاق ةبسسانملا هذه ضشماه ىلع قيرفلل
،«هسسيسسأاتل38 ـلا ىركذلاب مويلا لفتحي قيرفلاف ،ةفقو كانه نوكت
،ةراسسخ مايأاو تاجيوتت مايأا ،ةرم مايأاو ةولح مايأاب رم قيرفلا »: عباتو
،«هتاجيوتتبو ،هلاجرب ر˘ي˘ب˘كلا ق˘ير˘ف˘لا خ˘يرا˘ت ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ن ’ مو˘ي˘لا
ا˘ن˘يد˘ل ،اد˘غ دا˘ح˘تإاو مو˘ي˘لا دا˘˘ح˘˘تإا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا تدرأا »:ف˘˘ي˘˘سضي˘˘ل
نأا ل˘جأا ن˘م ةد˘حاو اد˘ي نو˘كن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،ا˘هد˘ي˘سسج˘ت دو˘ن ع˘يرا˘˘سشم
تاناهر كانه مويلا »: هثيدح متتخيل ،«ةيملاعلا ىلإا قيرفلا لسصون
قيرفلل ةيهازلا مايأ’ا دوعت نأا ىنمتنو ،ةديدج ةحفسص حتفن نأا انيلعو
لواحن هللا ءاسش ناو قيرفلا يف نآ’ا لمعت يتلا ضسانلا فده وه اذهو
.«عيراسشملا هذه ديسسجت

طيمز.ع

يدانلل قباسسلا ضسراحلا فلم يف مويلا ةيسشع تاعزانملا ةنجل رظنت
ديعسس ةرادإ’ا ضسلجم ضسيئر نوكيسس ثيح نايزم ينيطنسسقلا يسضايرلا
عامتج’ا يف هئاعدتسسا تررق ةنجللا نا امب هروسضح ارظتنم يروان
ريدملا هب ماق يذلا عيقوتلا ةيعرسش ريسصم يف لسصفلا متيسسو اذه ريخأ’ا
يف رظنلا متي ىتح كلذو ةرادإÓل ةبسسنلاب همدع نم جارجر ديسشر ماعلا
يتلاو قباسسلا يف اهب بلاط يتلا ةيلاملا هتاقحتسسم ضسراحلا حنم ةيناكمإا
.نيفرطلا تعمج ةدوسسم يف اهيلع عيقوتلا مت

 ةجيتنلإ هيلإإ لوؤوتسس ام ةفرعمل ريبك بقرتلإ
ةقبسسملإ ةراسسخلاب اهملع مغر

فخاب ةيسضقلاب جورخلا يسس ضسا يسسلا قاسشع ىنمتي هتاذ قايسسلا يف
لسصت ةميقلا لعج يفاسضإا غلبمب ينعملا ضضيوعت ناو ةسصاخ رارسض’ا
تاقفنلا نم ديدعلا يطغتل تناك ةميق يهو نويلم006و رييÓم4 ىلا
قوقح لÓغتسسا اوعنم دق اوناك نيلوؤوسسملا نا ركذي قيرفلاب ةسصاخلا
هلÓغتسس’ ضسيلو قيرفلا قوقح نم قح هنا ىلع نيدكؤوم يزفلتلا ثبلا
متيسس امو عامتج’ا ريسصم رظتني عيمجلا ىقبيل هذه لثم فورظ يف
.ةياهنلا يف هيلا لوسصولا
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ةدكيكسس بعل دادح عم اهدقاعت دنفت ديمعلا ةرادإا

رئإزجلإ ةيدولوم
يدانلل ةيمسسرلإ تاسصنملإ ربع هنودجت قيرفلإ رابخأإو ديدج نأإ تدكأإ

تد˘كا ا˘ع˘قو˘ت˘م نا˘ك ا˘˘م˘˘ك
ا˘˘ه˘˘نأا جر˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘هأا ةرادإا
يف نيبعÓلا ىلع حرتقتسس
فسصتنم عسسوملا عامتج’ا
ي˘لا˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش
ةير˘ه˘سشلا رو˘جأ’ا ة˘ع˘جار˘م
ىلع ةئا˘م˘لا˘ب05 ة˘ب˘سسن˘ب
تا˘بو˘ع˘سصل˘ل ار˘ظ˘˘ن ل˘˘قأ’ا
يناعي يتلا ةريبكلا ةيلاملا

ق˘ي˘ل˘ع˘ت ذ˘ن˘م يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ن˘م
ي˘˘˘ف ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘˘لا طا˘˘˘˘سشن
ضسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش ف˘˘سصت˘˘ن˘˘˘م
ضضع˘˘ب بسسحو ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ةراد’ا نا˘ف تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
هذ˘˘ه م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل تر˘˘ط˘˘˘سضا

ريب˘ع˘ت د˘ع˘ب تا˘ح˘ي˘سضو˘ت˘لا
ن˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ضضع˘˘˘ب
رو˘˘جأ’ا ضضف˘˘خ م˘˘ه˘˘˘سضفر
ىلع نيدكؤوم ةبسسنلا كلتب
جرخي امب نكلو ضضيفخت

.نيفرطلا ىلع
عجإرت يدامح نب
حيرسستلإ ةركف نع

اتقؤوم
جر˘ب˘لا ةرادإا تع˘جار˘تو اذ˘ه
ضضع˘ب ح˘ير˘˘سست ةر˘˘كف ن˘˘ع
رارق دعب ةسصاخ نيبعÓلا
ري˘خأ’ا ي˘لارد˘ف˘لا بت˘كم˘لا

ن˘˘ب ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا نا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح

تقو يف نلعا دق يدامح
ينقتلا رارق قي˘ب˘ط˘ت ق˘با˘سس
ن˘˘˘م كلذو لÓ˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘يزد
ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ ح˘˘ير˘˘˘سست لÓ˘˘˘خ
نوسضاقتي ن˘م˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ةئام قوفت ةيرهسش بتاور
ةسسايسس نأ’ ميتنسس نويلم
مسسوم˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب يدا˘ن˘لا
ميعدت ىلع دمتعتسس مداقلا
نابسش ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب فو˘ف˘سصلا
م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يردا˘˘˘ق
ل˘با˘ق˘م ةد˘ي˘ج تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
ة˘˘لو˘˘ق˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م ما˘˘˘قرأا
.اهيلع نولسصحي
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مهروجأا نم ةئاملاب05 سضيفخت ىلع ةقفاوملل نيبعÓلا جردتسست جربلا ةرادإا

جربلإ يلهأإ
ديدجلإ مسسوملإ نم ةيإدب مإدقتسسلإ ةسسايسس رييغت وحن

يوارق مÓك عم اولعافت ةيفياطسسلا
فيطسس قافو

 «ةراطسسوسس» ريهامج ئنهي ىيحي رتنع
ةديدج ةقÓطناب دعيو

ةمسصاعلإ داحتإ
داحتلإ داجمأإ ةداعإاب دعي ماعلإ ريدملإ يداهلإ

اودجي مل مهناو ةسصاخ قيرفلا لاحل ةليلم نيع ةيعمج وبع’ فسسأات
ةيار تعفر ةرادإ’ا ناو ةسصاخ رطسس’ا هذه ةباتك دحل ةيغاسص اناذا
تقو˘لا ي˘ف لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق˘م مد˘ع تد˘كاو مÓ˘سست˘˘سس’ا
ةيئ’ولا تا˘ط˘ل˘سسلا ىد˘ل ة˘سصا˘خ ف˘قو˘ت˘م ءي˘سش ل˘ك نا ا˘م˘ب ن˘هار˘لا

حيحسصتل ريهامجلا نم تاءادنلا ةرثك مغر انكاسس كرحت مل يتلاو
7 نم رثكأاب نونيدي نيبعÓلا تلعج يتلاو ةيلاملا يدانلا ةيعسضو
.مسسوملا اذهل رهسشأا

لحلإ داجيإإ نع ةزجاع ةرإدإلإ
تاعزانملإ ةنجل ىلإإ لكلاب يدؤويسس اهتمسصو

ةنجل ىلا باهذلا رارق ذاختا ىلا نيبعÓلا ةثداحلا ترج دقو اذه
ةيلاملا ةمز’ا ناو ةسصاخ قوقحلا عاجرتسسا لجا نم تاعزانملا

تايجاح فلتخم ديدسستل ىلثملا ةقيرطلا دجي مل نم كانهو مهتسسم
عسضو ىعدتسسا يذلا رم’ا وهو ةيرورسضلا ريغو ةيرورسضلا ةايحلا
ةيلاملا مهتاقحتسسم ىلع مهلوسصح مدع تبثت يتلا قئاثولا ضضعب
.يزفلتلا ثبلا قوقح نم باوبأ’ا حتفت ىسسعو لعل ةدم ذنم
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... نكلو باوبألا لك اوقرط «ماسصل» وبعل

ةليلم نيع ةيعمج
تاعزانملإ ةنجل وحن هجتي دإدعتلإ

نايزم عم تاعازنلا ةسسلج يف قيرفلا لثميسس يروان

ةنيطنسسق بابسش
رإرسضألإ لقأاب جورخلإ نع ثحبت ةرإدإلإ

ةرڤم مجن
ىعسسي رسصان نب

قيرفلا راسسم حيحسصتل
ةماع ةيعمج دقعب

دقع يف ةرقم مجن ةرادإا لمأات
دعب ةرسشاب˘م ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج
لجأا نم يحسصلا رجحلا عفر
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ع˘˘م ف˘˘ي˘˘˘كت˘˘˘لا
لءاسست ام˘ي˘ف ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
قيرفلا لبقتسسم ىلع دارسش
ةب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘لا ل˘ظ ي˘ف
فافلا نÓعإاو اهب رمي يتلا

ة˘سسفا˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ن˘˘ع
ضصوسصخلا اذه يف اريسشم
ةر˘ما˘غ˘م˘لا ضضفر˘˘ي ه˘˘نأا ى˘˘لإا
تقولا يف نيبعÓلا ةحسصب
داعتب’ا ناو اميسس’ نهارلا

لاوط ةداجلا ن˘يرا˘م˘ت˘لا ن˘ع
هنأاسش نم ةلماك رهسشا ةعبرا
دقو ةدوعلا مثير رسسكي نا
ددهت تا˘با˘سصإا ى˘لا م˘هر˘ج˘ي
.يوركلا مهراسسم

لك ىلع فقي دإرسش
ةريغسصو ةريبك

نابسشلإ صصوسصخب
زا˘ه˘ج˘لا ر˘ي˘كف˘˘ت نا ر˘˘كذ˘˘ي
ىل˘ع ر˘ث˘كأا بسصن˘م ي˘ن˘ف˘لا
هبلطتي امو لبقملا مسسوملا

ا˘˘˘م و˘˘˘هو ير˘˘˘سشب داز ن˘˘˘م
يتلا عيقوتلا ةيلمع هسسكعت
نامسضل ةرادإ’ا اهيف تعرسش
يتلاو يدانلا نابسش تامدخ
ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف تعر˘˘˘سش
ن˘ي˘مو˘ي˘لا ي˘ف م˘ه˘تا˘مد˘˘خ˘˘ل
نامسض لما ىلع نيريخأ’ا

نا ركذي لبقتسسملل زئاكر
ةرادإ’ا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
قيرفل ينفلا مقاطلا ةقفرب
بردم˘لا ة˘ي˘ع˘م˘بو ف˘يدر˘لا
دار˘سش ي˘لا˘˘ح˘˘لا ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا

ط˘˘ب˘˘سضي ن˘˘م و˘˘˘ه يذ˘˘˘لاو
ا˘هد˘ير˘ي ي˘ت˘˘لا بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
. لبقملا مسسوملل ابسسحت
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بونجلإ يدان عم نيرخآإ نيمسسومل دتمي هدقع

«مهألا وه اذهو وزوتاغ ةقثب ىظحأا انأا»: مÓغ
ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن ر˘سسيأا ر˘ي˘ه˘ظ ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا مÓ˘غ يزو˘ف دد˘ج

نم ةيوقلا ةدوعلا دعب بونجلا يدان عم ءاقبلاب هكسسمت ،يلاطيإ’ا
ياكسس» ةكبسشل هحيرسصت يف مÓغ لاقو.Óيوط تماد يتلا ةباسصإ’ا
يأا ينمهي ’و وزوتاغ بردملا ةقثب ىظحأا يننأا فرعأا» :«تروبسس
ةداعتسساو يتقايل ىلع ظافحلا وه يلاحلا تقولا يف يفدهو ،رخآا ءيسش
.«ةسسفانملا نع ليوطلا يبايغ دعب ةيندبلا يتيزهاجو يتاردق

يدان عم اطبترم لازأا ’» :Óئاق هلبقتسسم نع ريخأ’ا يف فسشكو
ينطولا بختنملا عفادم مÓغ يزوف باغو.«نيرخآا نيمسسومل يلوبان
ةيلاتتملا تاباسصإ’ا ببسسب رهسشأا7 براقت ةدمل ةسسفانملا نع قباسسلا
.اهل ضضرعت يتلا

صس.اسضر
ريبك قرافب حلسص ىلع قوفت

خيراتلا يف برعلا نيبعÓلا ىلغأا زرحم
رتسسسشنام يدان مجن ينطولا بختنملا دئاق زرحم ضضاير لسصاو

ضشرع ىلع عبرت امدعب اددجم راظنأ’ا فطخ يف يزيلجن’ا يتيسس
زرحم نأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.خيراتلا يف برعلا نيبعÓلا ىلغأا
تغلب امدعب نيبعÓلا ىلغأا ضشرع ىلع هناكمب ظافتح’ا نم نكمت

6102 ةنسس يتيسس رتسسيل نم امداق يتيسس رتسسسشنام ىلإا هلاقتنا ةقفسص
يذلا حÓسص دمحم يرسصملا ىلع كلذب قوفتيل ،وروأا نويلم86ـلا
فرسشأا يبرغملا لتحاو ،وروأا نويلم24ـب لوبرفيل ىلإا امور نم لقتنا

ايسسيروب نم ةيسضاملا تاعاسسلا يف لقتنا امدعب3ـلا فسصلا يميكح
جوتملا زرحم ضضاير نأا ركذلاب ريدجلاو.وروأا نويلم04ـب رتنإ’ا وحن
يبرعلا بعÓلا دعي ينطولا بختنملا عم9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاكب
.وروأا نويلم05ـلا ةبتع هتقفسص تطخت يذلا ديحولا

ب.م.يرسسيإإ
رسضخلل صضبانلإ بلقلإ بلج ءإرو ناك نابوب

يلاطيلا مÓعإلا ةداسشإا ىقلتيو سضفتني رسصان نب
يلاطيإ’ا نÓيم بع’و يرئازجلا يلودلا رسصان نب ليعامسسإا ىقلت

ةدوع يف ةريبكلا هتمهاسسم دعب يلاطيإ’ا مÓعإ’ا لبق نم ةعسساو ةداسشإا
ةيلاطيإ’ا فحسصلا تقفتاو.هبعلم ىلع ويز’ مامأا نيمث زوفب هقيرف
بناج نم رسصانعلا نسسحأا نيب نم ناك قباسسلا يلوبمأا مجن نأا ىلع
ةارابملا يف بع’ لسضفأا يناثك ريتخا يذلاو ءاقللا يف «يرينوسسورلا»
5.6 ةمÓع هتحنم يتلاو تاءاسصحإ’ا يف ضصسصختملا عقوملا لبق نم
ضسمل ثيح ةقيقد209ـلا يف رسضخلا ناديم طسسو كراسشو ،01 نم
ةغوارمب ماق امك ،ةحيحسص اهنم %48 ةريرمت75ـب ماقو ،ةرم68 ةركلا
.ةيئانث تاعارسص3ـب زافو تارك7 داعتسسا نيح يف ةحجان

هتايوتسسم ميدقتل داع رسصان نب نأا «زوين نÓيم» عقوم دكأا امك
ويز’ ةهجاوم يف ضضفتنيل لامآÓل نيتبيخم نيتارابم دعب ةداتعملا

مامأاو دعاوقلا جراخ يلاغ راسصتنا قيقحت يف لاعف لكسشب مهاسسيو
.«ويسشتلاكلا» يف يناثلا زكرملا بحاسص

لدب ينميلا ةهجلا ىلع بعل دق ناك لانسسرأا جيرخ نأا ةراسشإ’ا ردجت
رييغتلا وهو ،يلويب بردملا اهثدحأا يتلا تاريغتلا دعب ناديملا طسسو
.ضسيياقملا لكب احجان ناك يذلا

رسصان نب هبلجب ناهر بسسك نابوب
مجن قباسسلا يتاوركلا يلودلا بعÓلا نابوب ناك ،رخآا بناج نم

نب ليعامسسإا بلج ءارو يسضاملا نرقلا تاينيعسست يف نÓيم يدان
لÓخ نمو ،ةيسضاملا ةيفيسصلا تÓيوحتلا قوسس يف نÓيم ىلإا رسصان
ةرادإا رداغ هنأا مغر ناهرلا بسسك يتاوركلا بعÓلا نإاف مدقملا ءادأ’ا
.ةيسضاملا ةرتفلا يف نÓيم يدان

ةقناخ ةيلام ةمزأا يناعي يسسنوتلا يدانلا
مودرز لاومأا ضصوسصخب ةيرسصنلا ةرادإا نئمطي يلحاسسلا مجنلا

رسصن قيرف يف اهتريظن يسسنوتلا يلحاسسلا مجنلا يدان ةرادإا تنأامط
ناوسضر بعÓلا ةقفسصب ةقلعتملا نويدلا ةيسضق لوح ياد نيسسح
عقوم ىلع يمسسرلا هباسسح ربع يلحاسسلا مجنلا يدان رسشنو.مودرز
ةيقب لثم ةبعسص ةيلاملا انتيعسضو»:«كوب ضسياف» يعامتج’ا لسصاوتلا
ضسوريف يسشفت بب˘سسب ثد˘ح يذ˘لا ف˘قو˘ت˘لا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا

يف اهتيوسست ىلإا نيدهاج ىعسسنسس ةيدنأا ةدع هاجتا انويد انيدل ،انوروك
ةراسشإÓل.مدقلا ةركل ةيلودلا ةيداحت’ا تابوقع يدافتل لاجآ’ا برقأا
هطبريو ،يسضاملا يفناج يف يلحاسسلا مجنلا يدان ىلإا لقتنا مودرز نإاف
.فسصنو تاونسس ثÓثل دتمي دقع هب

ديعسس اسضر
ةباسش بهإوم8 دجإوت للخ نم

يبعل لسضفأا ةمئاق يف ةيرئازج ةرطيسس
0202 ايقيرفإا لامسش

0202 ايقيرفإا لامسش ت’وطب يف نيبعÓلا لسضفأا ةمئاق تدهسش
تلمسش يتلا ةمئاقلا يف ءامسسأا ةينامثب ةيرئازجلا بهاوملل ايوق اروسضح
12 تمسض يتلا ةمئاقلا تفرعو.برغملاو رئازجلا ،ضسنوت ت’وطب

دادزولب بابسش ضسراح حابرم اياغ ؛مهو نييرئازج8 دجاوت ايبراغم ابع’
كيتلتأا يدان يعابر ةفاسضإ’اب ةمسصاعلا داحتإا مجن ةرمح ميحرلا دبعو
،قوزوب يرسسيو يرداق راهقلا دبع ،يلاوم ةزمح ،ناقرز مدأا وداراب
يدانلا مجن ريكب دمحم مÓسسإاو يسسنوتلا يجرتلا بع’ يتسش ضسايلإا
.يسسقافسصلا

طيمز.ع

587213ددعلإ ^1441 ةدعقلإ يذ51ـل قفإوملإ0202 ةيليوج6نينثإلإةصضايرلا
ناغيو مامأإ كيرتاهل هعيقوت دعب

رمتسسم عافترا ‘ ةيقيوسستلا هتميقو ...قلأاتلا لسصاوي ةمحر نب

«لإول» مامأإ ةياغلل إزي‡ ءإدأإ مدق يوإدوب

ديدج نم ةسسفانملا ىلإا دوعي لاطع

يراجلإ ةيليوج42ـلإ يف ةسسفانملإ فانئتسسل ابسسحت

ايدو رذيعملاو لÓسص مأا ةهجاوم عم دعوم ىلع حاجنوب

فعاسضتي رسضخألإ يدانلإ نع هليحر

نايتإا تناسس عم ةبعسص ةيعسضو ‘ زوبدوب

ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس لاز˘˘ي ا˘˘م
م˘˘ج˘˘نو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
عنسصي يزيلجنإ’ا دروف˘ت˘ن˘ير˘ب
تا˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
داق نأا دعب ،«بيسشنيبموسشلا»
يف ريبك زوف قيقحتل هقيرف
تاهجاوم نم˘سض نا˘غ˘يو ءا˘ق˘ل
ةجردلا يرود نم33 ةلوجلا
ليجسستب لفكت نأا دعب ،ىلوأ’ا
.هدرفمب ةيثÓثلا

قباسسلا ضسي˘ن م˘جا˘ه˘م نا˘كو
نأا دعب عزانم نودب ءاقللا مجن
هقيرف ةيثÓث ليجسست يف حجن
91 قئاقدلا يف اهاسضمأا يتلا

ديسصر عفتريل ،66ـلاو75ـلاو
زو˘ف˘لا اذ˘ه د˘ع˘ب درو˘ف˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب
بيترتلا ثلاث يف27 ةطقنلل

ن˘ع طا˘˘ق˘˘ن6 د˘˘ع˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع
د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي زد˘˘ي˘˘ل رد˘˘سصت˘˘م˘˘لا

ملح قيقحت نم رثكأا برتقيلو
زا˘ت˘م˘م˘لا يرود˘ل˘˘ل دو˘˘ع˘˘سصلا
.لبقملا مسسوملا

تاب رسضÿإ حانج
مقر ميط– نم ابيرق

وريوغأإ

بحا˘˘˘سص فا˘˘˘سضأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ا˘م˘قر ة˘ير˘ح˘سسلا تا˘غوار˘م˘˘لا

حجن نأا دعب هديسصر يف اديدج
ذنم هل كيرتاه ثلاث عيقوت يف
يزيلجنإ’ا يدا˘ن˘ل˘ل ه˘ما˘م˘سضنا

ىتحو9102‐8102 م˘سسو˘م
ابيرق حبسصأا يذلا وهو ،نآ’ا

ويجر˘ي˘سس م˘قر˘ل لو˘سصو˘لا ن˘م
يتيسس رتسسسشنام مجن وريوغأا
ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ي˘˘˘ف ح˘˘˘ج˘˘˘ن يذ˘˘˘˘لا
ع˘˘˘برأا لÓ˘˘˘خ «كير˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا»
.نيمسسوم رخآا يف تاهجاوم

ن˘م ت’و˘ج8 ءا˘ق˘˘ب ع˘˘مو
لظ يفو يزيلجن’ا يرودلا
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘با˘˘سصإ’ا
،وريوغأا ويجريسس ينيتنجرأ’ا
يف رسضخلا مجن ظوظح نإاف

ةمئاق يسسايقلا مقرلا م˘ي˘ط˘ح˘ت
ىو˘ت˘سسم مد˘ق˘ي ه˘نأاو ا˘م˘ي˘˘سس’
فانئ˘ت˘سسا ذ˘ن˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل ز˘ي˘م˘م
.ةسسفانملا

ن˘˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لاو
هيدان عم افده41 لجسس ةمحر
ل˘سضفأا ن˘ي˘ب ن˘م ه˘˘نا د˘˘كؤو˘˘ي˘˘ل
ةجرد˘لا يرود ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
.ىلوأ’ا

ÊاطيÈلإ ملعإلإ
ءانثلاب ةمحر نب قدغي

حيدŸإو
تدا˘˘سشأا ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘˘م

قلأاتلاب ةيز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا ف˘ح˘سصلا
،«د˘يد˘ج˘لا زر˘ح˘م»ـل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

تا˘ب ة˘م˘حر ن˘ب نأا ة˘ح˘سضو˘˘م
˘˘مو˘˘ج˘˘ن زر˘˘بأا ن˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
م˘سسو˘م˘ل˘ل «بي˘سشن˘ي˘ب˘مو˘˘سشلا»
يف هرارمتسسا لظ يف يلاحلا
نم ةزيم˘م تا˘يو˘ت˘سسم م˘يد˘ق˘ت
يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ،ىر˘˘خأ’ ةارا˘˘ب˘˘م
يف بغرت قرفلا ديدع لعج
يدا˘ن نأا م˘غر ،ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا
د˘ع˘ي يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
قو˘سس ي˘ف ه˘ف˘˘ط˘˘خ˘˘ل بر˘˘قأ’ا
ضضرعب ة˘مدا˘ق˘لا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا
نويلم52ـلا ف˘˘ق˘˘سس ل˘˘˘سصي
حانج همدقي ام نأا ’إا ،وروأا
لعجي دق ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
دقاعتلا يف بغرت ىرخأا قرف
ةيقوسسلا هتميق عف˘تر˘ت˘ل ،ه˘ع˘م
.رثكأاف رثكأا

يلود˘لا لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي دا˘ع
ضسي˘ن يدا˘ن بع’و ير˘ئاز˘ج˘˘لا
يف هقيرف ةليكسشتل يسسنرفلا
اهسضاخ ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

ماد بايغ دعب نويل يدان دسض
.ةباسصإ’ا ببسسب رهسشأا ةدعل

ي˘ف لا˘ط˘ع ف˘˘سسو˘˘ي ل˘˘خدو
هقيرفل ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا
يف نويل يدان ةهجاومل ضسين
ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘˘لا
ةلحرم˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘ك نا˘ق˘ير˘ف˘لا
يف يسسنرفلا يرودلا فانئتسسا

كراسشو ،ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا
يف وداراب كيتيلتأا يدان جيرخ
لوأ’ا طو˘سشلا تا˘ير˘˘ج˘˘م ل˘˘ك
هلادبتسساب هبردم موقي نأا لبق
.ةارابملا نم ةيناثلا ةلحرملا يف

ىلوأ’ا ةارابملا هذه ربتعتو
عم فسسوي اهيف كراسشي يتلا
دعب0202 ةنسسل ضسين هقيرف
يف اهل ضضرعت يتلا  ةباسصإ’ا
يتلاو يرودلا نم71 ةلوجلا
بعÓملا ن˘ع ا˘هرود˘ب ه˘تد˘ع˘بأا

.رهسشأا7 نم رثكأ’

ماسشه كراسش رخآا قايسس يفو
يذلا يرئازجلا يلودلا يوادوب
ضسين قيرف يف رخآ’ا وه طسشني
.ةيدولا ةارابملا هذه يف ايسساسسأا

ةبرسض هل نلعأا دق مكحلا ناكو
هرارق نع عجارتي نأا لبق ءازج
.ريخأ’ا يف

دعت يتلا ةارابملا نإاف ملعللو
تاريسضحتلا ةلحرم نم ىلوأ’ا
قيرف حلاسصل تهتنا دق ةيناثلا
.لباقم نود فدهب نويل

صس.اسضر

حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب داد˘˘غ˘˘ب نو˘˘كي˘˘سس
مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا
دعوم ىلع يرطقلا دسسلا يدان
ني˘ت˘يدو ن˘ي˘تارا˘ب˘م ضضو˘خ ع˘م
42ـلا يف ةلوطبلا فانئتسسا لبق
.يراجلا ةيليوج

ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
بع’ ايقير˘فإا ل˘ط˘ب نأا ة˘ير˘ط˘ق
مأا يدان يقÓيسس يرطقلا دسسلا

،مداقلا ةيليوج01ـلا يف لÓسص
رذ˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘قÓ˘˘ي نأا  ى˘˘ل˘˘˘ع
ةيناث˘لا ة˘جرد˘لا ى˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا
ضسف˘ن ن˘م61ـلا يف ة˘ير˘ط˘ق˘لا
ىلع فوقولا لجأا نم ،رهسشلا

ةدوعلل ابسسحت قير˘ف˘لا ة˘يز˘ها˘ج
ذنم ةف˘قو˘ت˘م˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ى˘لإا
ببسسب ي˘سضا˘م˘لا ضسرا˘م ر˘ه˘سش
دادغب ضصلختو.«انوروك» ءابو

ام اهنم ىناع يتلا ةباسصإ’ا نم
يف ةكراسشملل ازهاج هلعجيسس
فوقولل نيتيدولا نيته˘جاو˘م˘لا

ةيندبلاو ةينفلا ه˘ت˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع
هنيعو ةسسفانملا ىلإا ةدوعلا لبق
ةدايقل ةديج جئاتن دسصح ىلع
ن˘م ةراد˘سصلا ف˘ط˘خ˘ل يدا˘ن˘˘لا
.يرطقلا ليحدلا

ب.م.يرسسيإا

زو˘بدو˘ب ضضا˘˘ير ضشي˘˘ع˘˘ي
ق˘ب˘سسأ’ا ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘˘سضو
امدعب يسسنر˘ف˘لا نا˘ي˘تإا تنا˘سس
.هتفيلخ عم ةرادإ’ا تقفتا

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘˘ق˘˘ت بسسحو
نايتإا تناسس يدان نإاف ةيسسنرف
ة˘ق˘ف˘سص م˘سسح ن˘م ن˘كم˘ت د˘˘ق

و˘˘كنار˘˘ف˘˘˘لا ضشسشيو˘˘˘ع لدا˘˘˘ع
ناسس ضسيراب قيرف نم يرئازج
ايمسسر عقويسس هنأاو ،نامريج
.لبقملا عوبسسأ’ا يف قيرفلل
مدع ىلع ةقفسصلا هذه دكؤوتو
برد˘م لا˘يو˘ب دو˘ل˘ك ما˘م˘˘ت˘˘ها
بحاسص تامدخب نايتإا تناسس
ديريو ة˘ير˘ح˘سسلا تا˘غوار˘م˘لا

مسسوملا ةياد˘ب ل˘ب˘ق ه˘ح˘ير˘سست
ضشسشيوع نأاو ةسصاخ .ديدجلا
ضضا˘˘ير بسصن˘˘م ي˘˘ف بع˘˘˘ل˘˘˘ي
اذ˘ه ر˘مأا ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ط˘ب˘سضلا˘ب
ةراسشإÓلو.اديقعت رثكأا ريخأ’ا
ع˘م زو˘بدو˘ب ضضا˘ير د˘ق˘ع نإا˘ف
ىلإا د˘ت˘م˘ي نا˘ي˘تإا تنا˘سس ه˘يدا˘ن
.(2202‐1202) مسسوم ةياهن

طيمز.ع

sport@essalamonline.com

نكمم ءيسش لك نأإ دكأإ
مدقلإ ةرك يف

دعب :ينيعبسس نب
سسأاكب جيوتتلا

رسضخلا عم ايقيرفإا
ملاعلا سسأاكب ملحأا

،ين˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘مار د˘كأا
،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا

خابدÓغسشنوم ايسسيروب بع’
ـب جيوتتلاب ملحي هنأا يناملأ’ا
،ر˘سضخ˘لا ة˘ق˘˘فر لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لا

نكمم ءيسش لك نأا احسضوم
ريهظ حسضوأاو.مدقلا ةرك يف
ضصخ ’وطم راوح يف رسضخلا
ى˘ل˘˘ع «تو˘˘ف ما˘˘سس» ةا˘˘ن˘˘ق ه˘˘ب
م˘˘ل˘˘حأا»:Ó˘˘ئا˘˘ق ،«بو˘˘تو˘˘˘ي˘˘˘لا»
عم ملاعلا ضسأاك بقلب جيوتتلاب
لي˘ح˘ت˘سسم ءي˘سش ’ ..ر˘سضخ˘لا
ددسش امك ،«مدقلا ةرك ملاع يف
يرودلا يف حاترم هنأا يمار
د˘ق˘ل »:در˘ط˘ت˘˘سساو ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا
ىلع انأاو ،ديج لكسشب تملقأات

ام ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘م ةد˘ي˘ج ة˘قÓ˘ع
قو˘ف اد˘ي˘ج ءادأا مد˘قأا ي˘ن˘ل˘ع˘˘ج
هدر ي˘˘فو.«بعلملا ة˘ي˘سضرأا

ةقاطب مسسح لوح لاؤوسس ىلع
ابوروأا لاطبأا ةطبار ىلإا لهأاتلا
نبا ربع ،ديدجلا مسسوملا يف
هتداعسس نع ةنيطنسسق ةنيدم
ةدايق يف مهاسس امدعب ،ةريبكلا
ةقباسسملا يف ةكراسشملل هيدان
نولهأاتم نحن »: لاقو ،ةيراقلا
امسسوم انمدق..لاطبأ’ا يرودل
.«اذه عقوتأا نكأا ملو اعئار

ل˘ط˘ب فر˘ت˘عا ،ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو
يف بغري نكي مل هنأا ايقيرفإا
ةيسضرأا ىل˘ع ه˘ب˘سصن˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت
ي˘˘ف نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع بع˘˘ل˘˘م˘˘˘لا

هتحار دجو ه˘نأا ’ا ،ه˘ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م
ن˘م ىر˘سسي˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.عافدلا

ب.م.يرسسيإإ



ي◊وبم طورسش
ضسرا˘˘˘˘ح ضضفر ل˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘سسم لاز ا˘˘˘˘˘م
با˘هو ضسيار ير˘ئاز˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

اذ˘ه ضضفر د˘ع˘ب ار˘م˘ت˘سسم ي˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م
ةيدو˘ع˘سسلا ة˘كل˘م˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا ر˘ي˘خأ’ا

قافت’ا هقيرف تاريسضحت فانئتسساو
،يرودلا ةسسفان˘م˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا

رار˘ق˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘لا بب˘˘سسلا نأا ود˘˘ب˘˘يو
قيرفلا ةرادإ’ احسضاو حبسصأا «ضسيارلا»
مسصخ يرئازجلا يلودلا ضضفر نأا دعب

ةحئاج ببسسب نيرهسش بتار نم ءزج
ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لاو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
متي ىتح يدانلا يلوؤوسسم ت’اسصتا
لبق ةلماك ةيلاملا هتاقحتسسم ةيوسست
.قيرفلا فوفسصل ةدوعلا

ابيرق هتداعإاب يفولخم دعي يدلاخ
ءاد˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
قيفوت يرئازجلا يلودلا

بتاع ي˘ت˘لاو ي˘فو˘ل˘خ˘م
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
كرحتلا مدعب ةيرئازجلا

بو˘˘˘ن˘˘˘ج ن˘˘˘م هءÓ˘˘˘جإاو
يل˘ع د˘ي˘سس در ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

با˘ب˘سشلا ر˘يزو يد˘˘لا˘˘خ
هباسسح ر˘ب˘ع ة˘سضا˘ير˘لاو
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘˘ع
«كوبسسيف «ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

لسصاوت ىلع هنأا ادكؤوم
ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا ع˘˘˘م م˘˘˘ئاد
نأا ا˘ف˘ي˘سضم ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةدهاج لمع˘ت ه˘ح˘لا˘سصم
يف هئÓجإاو لح داجيإ’
.لاجآ’ا برقا

دÓبلا وبحي

لفتحا لÓقتسس’ا ديعل85 ىركذلا يف
امهتقيرطب ينادوسس لÓهو يوادوب ماسشه
يسسنرفلا ضسين يدان بع’ ماقو ةسصاخلا
بختنملا ناولأاب ةيسصخسشلا هتروسص رسشنب
دو˘ل˘خ˘لاو د˘ج˘م˘لا ناو˘ن˘ع تح˘ت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ضسوكايبملوأ’ا مجاهم امأا ،راربأ’ا انئادهسشل
رئازجلا ملعو راغسص لافطأ’ ةروسص رسشنف
نيح يف ،بعسشلا دحاو لطب اهيلع اقلعم
رسضخلا عافد ةرخسص يرمعلب لامج عنسص
ءاقلإ’ ةفاقثلا رسصق ىلإا لقنت امدعب ثدحلا
.ءادهسشلا تافر ىلع ةريخأا ةرظن

ةدوع لجعتسسي يكوكلا
سسنوتل هيدعاسسم

ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا لاز˘˘ي ’
ةدوعلاو ضسنوت ىلا هليحر ةسصرف رظتني
مل رهسشا4 ءاقبلا ناو ةسصاخ رايدلا ىلا
دعب قلطنت مل ةلوطبلا نا امب اعفن دجي
خ˘يرا˘ت ع˘˘سضي م˘˘ل ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لاو
ليحرلا ةركفف يلاتلابو ةلوطبلا قÓطنا

بلاط يذلا يسسيئرلا بردملا نم تءاج
ةيرئازجلا ةلودلا عم لولحلا لاجعتسساب
امب مهرايد وحن هيدعاسسم ةرداغم دسصق
ي˘ف ةد˘ئا˘ف نود ن˘م ار˘ي˘ث˘ك او˘سسل˘ج م˘ه˘˘نا
.ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف فيطسس

دوجولا نم ةنسس38

يرئازجلا بعسشلا دحأ’ا ضسمأا لفتحا امدعب
دا˘˘ح˘˘تإا را˘˘سصنأا نا˘˘ك ،لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ا د˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب
ضسيسسأاتل38 ىركذب نولفتح˘ي ة˘م˘سصا˘ع˘لا
رسشنو ،7391 ةليوج5 قفاوي يذلا يدانلا
ي˘م˘سصا˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘م˘˘سسر˘˘لا با˘˘سسح˘˘لا
ديع ىنمتن يدانلا ضسيسسأات ىركذ ةبسسانمب
ةرادإا مدقتت امك يلاغلا انقيرفل ديعسس دÓيم
ىلع محرتو ،انراسصنأ’ يناهتلا رحأاب يدانلا
.رارحأ’ا انئادهسش

 موقي دايز
ىلوألا ةوطخلاب

نيع ةيعمج بع’ ىكتسشا اعقوتم ناك امك
تاعزانملا ةنجل ىدل هقيرفب دايز ةزمح ةليلم
ةباوب نوكي كلذبو قباسسلا يف هب دده املثم
مهدحا عابتا رظتني ناك لكلا نا ثيح هئÓمزل
ثيح هجهن ىلع عيمجلا ريسسي ىتح ةوطخلا

ديدعف اهاني˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو
دجاوتلل ادغو مويلا ةوقبو نيحسشرم نيبعÓلا
ىتح اذهو مهاوكسش عسضول تاعازنلا رقم يف
برقا يف اهيلع اولسصحتيو مهقوقح اونمسضي
.نكمم تقو

qarsana@essalamonline.com

ةرڤم عورسشم
ةركف ىلا ةرقم مجن ةرادإا تأاجل
ن˘˘م كلذو ا˘˘ه˘˘ب˘˘سسح «باو˘˘سصلا»
ةردا˘ن˘لا ر˘ي˘فا˘سصع˘لا ثح˘˘ب لÓ˘˘خ
يتلاو ا˘ه˘ناز˘خ ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت ي˘ت˘لا

مسساوملا يف اهتمدقتسسا دق تناك
بسسحو ثي˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
يف تعرسش دوقعلاف تامولعملا
نيريخأ’ا نيمو˘ي˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘قو˘ت

لÓغتسسا تفدهتسست اهناو اميسس’
م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت يدا˘ن˘لا نا˘ب˘سش
ىلا ددعلا لسصو دقو اذه لبقملا

ابيرقت مهلك نيبع’01 يلاوح
ديحولا مهمه ةي’ولا جراخ نم
بردملا ةقفرب مهتاناكما ريجفت
.لبقملا مسسوملا دارسش

ةوقب دري ةديره
ىلع ةوقب ةديره بعÓلا در
«ي˘˘˘˘˘سس ضسا ي˘˘˘˘˘˘سسلا» ةرادإا

ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأا دد˘˘سش ثي˘˘ح
ل˘ما˘ع˘ي م˘ل ه˘نا ا˘م˘ك هرو˘˘جأا
ه˘˘نا ضسا˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘قÓ˘˘طإا

اسضرعتم قيرفلا يف بع’
ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘جو ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل
تبيخ يتلا هبسسح تابيخلا

ضضفري مل هنا ادكؤوم هنظ
لوكوتوربلا ىل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا
هروا˘˘سشت م˘˘˘ل ةرادإ’ا نأا ل˘˘˘ب
ماظنل تأاجل اهنا امب اقÓطا
دقو اذه طقفو ةعومجملا

ه˘تا˘ي˘ن˘م˘ت˘ب ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘ت˘˘خ
.قيفوتلاب قيرفلل

ةــــنصصرق14
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ةÓسصلا تيقاوم

ايدو رذيعملاو لÓسص مأا ةهجاوم عم دعوم ىلع حاجنوب^
 نايتإا تناسس عم ةبعسص ةيعسضو يف زوبدوب^

جيوتتلا دعب :ينيعبسس نب
رسضخلا عم ايقيرفإا سسأاكب

ملاعلا سسأاكب ملحأا

رإرسضألإ لقأاب جورÿإ نع ثحبت ةرإدإلإ

‘ قيرفلا لثميسس يروان
نايزم عم تاعازنلا ةسسلج

مدقلإ ةرك ‘ نك‡ ءيسش لك نأإ دكأإ
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ناغيو مامأإ كيرتاهل هعيقوت دعب

رمتسسم عافترا ‘ ةيقيوسستلا هتميقو...قلأاتلا لسصاوي ةمحر نب

وريوغأا مقر ميطحت نم ابيرق تاب رسضخلا حانج
حيدملاو ءانثلاب ةمحر نب قدغي يناطيربلا مÓعإلا

ةمسصاعلإ دا–إةنيطنسسق بابسش جÈلإ يلهأإ

دا–لإ دا‹أإ ةداعإاب دعي ماعلإ ريدŸإ يداهلإ

Òهامج ئنهي ىيحي Îنع
ةديدج ةقÓطناب دعيو «ةراطسسوسس»

ديد÷إ مسسوŸإ نم ةيإدب مإدقتسسلإ ةسسايسس Òيغت وحن

نيبعÓلا جردتسست جربلا ةرادإا
05 سضيفخت ىلع ةقفاوملل

مهروجأا نم ةئاملاب
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