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صسيئر تاميلعت بلغأا نأا دكأا
ذفنت ⁄ ةيروهم÷ا

زاغ ىلإا ةرايسس فلأا002 ليوحت
1202 ةنسس يف عيمملا لورتبلا

ةكرسشلا ةلكيهو ميظنت ةعجارم
قيمع لكسشب

ةيعرف تاكرسش عبرأا جامدإا
«زاغلنوسس» عمجÃ اهقا◊إل

40 صص

لك فرط نم نلعيسس ايروسضح صسوردلاب قاحتل’اوزو يزيت يف فيقوت رمأا41 هقح يف ردسص رخآاب ةحاطإ’ا
ةيعماج ةسسسسؤوم

‘ ةجتنŸا لوسصأ’ا ءاسصحإا ‘ عرسشت ةموك◊ا
داÒتسس’ا نم صصلختلل صصاÿاو ماعلا Úعاطقلا

40صص

ر˘˘˘يزو ،رو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سش ن˘˘˘يد˘˘˘˘لا صسم˘˘˘˘سش لا˘˘˘˘ق
تا˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لاو يو˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’ا
ينويلم يلاوح دروتسسن اننإا ،ةددجتملا

ل˘ق˘ن˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘˘ح’ دو˘˘قو˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ط
،ر’ود يرا˘ي˘ل˘˘م و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ن˘˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ر˘ظ˘ح ،صصو˘سصخ˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا كل˘ه˘ت˘سست ي˘ت˘˘لا تارا˘˘ي˘˘سسلا
.دوقولا

لبقملا ربمتبسس71 لبق «مايبلا»و «كابلا» ةلئسسأا ءاهنإل نمزلا عم قابسس يف ةذتاسسأاو نوسشتفم
40 صصةماتلا ةيرسسلاب مازتل’او ةيلوؤوسسملا حورب يلحتلاب اموي63 رادم ىلع نوبلاطم

نويطارقوÒب» :دارج
جمانرب راسسم نولقرعي

«ةموك◊او نوبت شسيئرلا

نم دوقولا دروتسست رئازجلا
تارلودلا تارايلمب جراخلا

لقنلا تاجايتحا ةهجاومل

30صص

40 صص

هنم7102 يفناج حتافلا لبق مهتافلم اوعدوأا نيذلا نيكمت

موي يعماجلا لوخدلا
يراجلا توأا32

‘ اندÓب رودب ديسشي يŸاعلا ءاذغلا جمانرب
Úيوارحسصلل ةيناسسنإ’ا تادعاسسŸا Ëدقت

لودلا لك» :بوجرلا ليÈج
›اŸامعدلا تفقوأا ةيبرعلا

«رئاز÷ا ءانثتسساب Úطسسلفل
30 صص

ةيعامتج’او ةيبطلا مهت’اغسشنا ةسسارد صضرغب
ةئف لكل ةبسسانŸا لول◊ا نع ثحبلاو

ًءاقل دقعت عافدلا ةرازو
يبوطعمو يدعاقتم عم

عوبسسألا اذه رحب ششي÷ا
30 صص

30 صص

40صص

قــبسسملا دــعاقتلا ةدوــع
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ثيغتسست يليلتم
؟ ..  «لجنملا»

يليلتم ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف نور˘ي˘ث˘كلا لءا˘سست˘ي
ف˘ل˘م ح˘ت˘ف ر˘خأا˘ت بب˘سس لو˘ح ة˘يادر˘˘غ˘˘ب
هذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘حÓ˘ف˘لا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ه˘ي˘ف طرو˘ت˘م˘لاو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘م˘ج˘˘لا

لاجر اذ˘كو ر˘ث˘ك نو˘ي˘ل˘ح˘م نو˘لوؤو˘سسم
سضارأا بهن مت ثيح ،نيلواقمو لامعأا

رئب عورسشمب بعÓ˘ت˘لاو ،ة˘لود˘ل˘ل كل˘م
ة˘يد˘ل˘ب ة˘لواد˘م ر˘ير˘م˘ت اذ˘كو ،يزاو˘ترإا

سضارأا ىلع نوذفان  اهبجومب لسصح
.يجيتارتسسا عقوم يف ةيحÓف

يروف لفكت

اهسشيعت يتلا ةيئانثتسس’ا فورظلا لظ يف
ىلإا ةفاسضإا انوروك سسوريف ءارج ،دÓبلا
ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا ئرا˘ط˘لا سصا˘خ˘˘لا فر˘˘ظ˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأ’ا ةز˘˘ه˘˘لا بب˘˘سسب ة˘˘ي’و˘˘لا

ةيلارد˘ف˘لا تق˘ل˘طأا ،ار˘خؤو˘م ة˘ل˘ي˘م تبر˘سض
ةردابم ة˘ل˘ي˘م ءا˘ي˘حأا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
يف ءابطأ’ سصسصح عم معد سسورد ميدقت
نيلبقملا ةبلطلا ةدئا˘ف˘ل ي˘سسف˘ن˘لا بنا˘ج˘لا

ايرولاكبلا ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘مإا زا˘ي˘ت˘جإا ى˘ل˘ع
تÓئاعلاب ةسصاخلاو0202 ربمتبسس ةرود
ة˘ع˘م˘ج˘لا لاز˘لز ا˘ه˘سسم ي˘ت˘لا ة˘بو˘كن˘˘م˘˘لا
،ةبرخلا يحب نينطاقلا اميسس’ مرسصنملا

ءا˘˘ي˘˘˘حأ’ا ن˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غو ل˘˘˘مأ’ا ي˘˘˘ح
ةذتاسسأا اهيلع فرسشي سسوردلا ،ةررسضتملا

ع˘˘م يو˘˘نا˘˘ث˘˘لا رو˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘سصت˘˘خ˘˘˘م
لجأا نم نييناسسفن نييئاسصخإاب مهتقفارم
.ايسسفن مهب لفكتلاو  مهتدعاسسم

! .. رايمألا ركم

ةبيرغ ةرهاظ ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف ترسشتنإا
تا˘عا˘م˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م را˘˘ي˘˘مأا ط˘˘سسو اد˘˘ج
فدهبو مهنم ريثكلا ،نطولا ربع ةيلحملا
ـب مهتباسصإا نوعدي ةيلوؤوسسملا نم برهتلا
م˘˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م نو˘˘˘ع˘˘˘طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘يو «ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ء’ؤو˘ه ّنأا ر˘مأ’او ى˘هدأ’ا ،م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسمو
مهسسفنأا اوبذكو مهسسفنأا اوحسضف رايمأ’ا
مهئاقدسصأا عم انايحأاو مهتÓئاعو مهلقنتب
هزنتلل ةيلبج قطانمو ةيلحاسس تاي’و ىلإا
رمأ’ا هيسضتقي امك رجحلاب مازتل’ا نم ’دب
.«91‐ديفوك» ـب نيباسصملل ةبسسنلاب

ةودقلا

يعولا يف ا˘سسورد م˘يد˘ق˘ت ا˘ن˘با˘ب˘سش ل˘سصاو˘ي
ي˘ف م˘ه˘ن˘م سضع˘ب˘لا مد˘قأا ثي˘ح ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لاو
،ىلفدلا نيع ةي’وب ةنا˘ي˘ل˘م سسي˘م˘خ ة˘ن˘يد˘م
اراكوأا تناك ةهوبسشم نكامأا ليوحت ىلع
ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب تارد˘خ˘م˘لا ي˘طا˘ع˘تو ةرا˘عد˘˘ل˘˘ل
مامجتسسÓل ءارسضخ تاحاسسم ىلإا ةيخيراتلا

اورداب ثيح ،تÓئاعلاو لافطأÓل اسسفنتمو
ةردا˘ن˘لا را˘ج˘˘سشأ’ا ن˘˘م عاو˘˘نأا ةد˘˘ع سسر˘˘غ˘˘ب
ةدمعأاو ،سسارك نم تابلطتملا لج اورفوو
.خلإا .. ءابرهك

qarsana@essalamonline.com
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 تاراسض◊ا دهم .. رئاز÷ا
مخسض يونعم يخيرات زنك
نينسسلا تا˘ئ˘م˘ل أا˘ب˘خ˘م نا˘ك
،ةرهاطلا اندÓب سضرأا تحت
نحن ،هنع فسشك ةليم لازلز
ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا دد˘˘سصب ا˘˘ن˘˘ه
ةديدج ةير˘ثأا ع˘قاو˘م رو˘ه˘ظ
سضر˘ع˘ت يذ˘لا ل˘مأ’ا ي˘˘ح˘˘ب
بقع ةربتعم ةيدام رئاسسخل
نيتللا نيتيسضرأ’ا ني˘تز˘ه˘لا

،ار˘˘خؤو˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا ا˘˘ت˘˘بر˘˘سض
نأا تفسشك ةيلوأ’ا ةنياعملا
ةعرزمل اياقبب قلعتي رمأ’ا

ةرو˘م˘غ˘م تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘نا˘˘مور
لحتسس ثيح ،سضرأ’ا تحت
يتلا راثآ’ا هذه ةيامح لجأا نم ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاخت’ عقوملا ةنياعمل ةليمب ةسصتخم ةقرف
.روسصعلا رم ىلع ةفلتخم تاراسضحلل ادهم تناك اندÓب نأا ىرخأا ةرم دكؤوت

فايسضوب ركذتسسي دارج
اههجو ةينمسض ةلاسسر يف
نيلوؤوسسملا لك ىلإا ةرسشابم
مهثحي مهتايوتسسم فلتخمب
يلح˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م
ةرها˘ظ يدا˘ف˘تو ر˘ي˘م˘سضلا˘ب
ةلودلا دبكت ي˘ت˘لا ر˘يذ˘ب˘ت˘لا

ركذتسسا ،رييÓملاب ةرئاسسخ
زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا

،لحارلا سسيئرلل افقوم ،دارج
ل˘خاد ،فا˘ي˘سضو˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م
لÓخ ىورو ،ةسسائرلا رسصق
ة’ولا عم ةموكحلا عامتجا
سسيئرلا لخد نيح» Óئاق
فاي˘سضو˘ب د˘م˘ح˘م ل˘حر˘لا
دجو ،ةسسائرلا رسصق ىلإا
ز˘ع ي˘ف ة˘ل˘غ˘˘سشم راو˘˘نأ’ا
ا˘ه˘ئا˘ف˘طإا˘ب ما˘ق˘ف ،را˘ه˘˘ن˘˘لا

.«ىرخأ’ا ولت ةدحاو

 رظتنملا مويلا
تبسسلا مويلا نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘كي˘سس
ة˘˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لاو ة˘˘حر˘˘ف˘˘ل˘˘ل د˘˘عو˘˘م ع˘˘˘م
ئطاوسشلا حت˘ف˘ت˘سس ثي˘ح ،رور˘سسلاو
.. هيفرتلا تاءا˘سضفو ،تا˘هز˘ت˘ن˘م˘لاو
تيبلا يف ثوكملا نم رهسشأا دعب
ةرور˘سضل˘ل ّ’إا تا˘جر˘خ˘لا ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘تو
ةيمارلا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا بب˘سسب
،«ا˘نورو˘ك» ي˘سشف˘ت ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا ى˘˘لإا
ىلإا ايجيردت نودوعيسس نويرئازجلا

نأا ل˘مأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
’ ىتح ةياقولا˘ب ماز˘ت˘ل’ا او˘ل˘سصاو˘ي
.ةمقن ىلإا ةمعنلا هذه لوحتت

 ةرورسضلا
ح˘ت˘ف مو˘ي˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأا م˘˘غر
تلظ يتلا ،هيفرتلا تاءاسضفو ئطاوسشلا

ةيادب ذن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ه˘جو ي˘ف ةد˘سصو˘م
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا نأا ّ’إا ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج
يف رارمتسسإ’ا تلسضف ةيرئازجلا تÓئاعلا
تاءارجإ’ا لكب مازتل’او طÓتخ’ا يدافت
نم مهلافطأا نامرح مدعلو هيلعو ،ةيئاقولا
،ةفئاسص لك اهي˘ل˘ع اودو˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ع˘ت˘م˘لا
ةيكيتسسÓبلا حباسسملا ءانتقإا ىلع ءابآا مدقأا

اذه نأا املع ،لزنملا يف ةحابسسلا لجأا نم
ذنم ريظنلا عطق˘ن˘م ا˘ب˘ل˘ط فر˘ع جو˘ت˘ن˘م˘لا
.اذه انموي ةياغ ىلإا ةفئاسصلا ةيادب
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قافت’ا دعب ،بوجرلا لاق
سسمأا لوأا ،هعيقوت مت يذلا
،يلي˘ئار˘سسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا ن˘ي˘ب
،ةيكيرمأا ةياعرب ،تارامإ’او
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘˘قÓ˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه نأا
،ةينيطسسلفلا ةدا˘ي˘ق˘لا ط˘بر˘ت
نأا ى˘˘لإا ًا˘˘ت˘˘ف’ ،تارا˘˘˘مإ’ا˘˘˘ب
تسسيل ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘قرو˘لا

لاقو ،عيبطتلل توتلا ةقرو
تفقوأا ةيبر˘ع˘لا لود˘لا ل˘ك»
،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل ي˘لا˘م˘لا م˘عد˘لا
.«رئازجلا ءانثتسساب

ر˘˘سس ن˘˘ي˘˘مأا ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك
ةكر˘ح˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ربع ءاقل ي˘ف ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
،(ةيئاسضفلا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف) ةا˘ن˘ق
نأا ،سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم
سسي˘ئر ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا
ةكرحل ي˘سسا˘ي˘سسلا بت˘كم˘لا
تحت هسسفن عسضو ،(سسامح)
ةينيطسسلفلا ةدارإ’ا فرسصت
يتارامإ’ا قافتÓل ةسضفارلا
نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ي˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سصلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘هار˘˘˘ي لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
˘˘˘˘ما˘˘˘˘سسق˘˘˘˘ن’ا رار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا
ىل˘ع ًادد˘سشم ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ةد˘حو˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ةرور˘˘سض
.ةينطولا

دا˘˘سشأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
،ي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘يذ˘غأ’ا ج˘ما˘نر˘ب
يف «ري˘ب˘كلا«ر˘ئاز˘ج˘لا رود˘ب
ةد˘ي˘˘ج˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا ل˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘تو
ع˘يزو˘تو ل˘ق˘ن˘ل ة˘˘يرور˘˘سضلا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإ’ا تاد˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا
،ن˘ي˘يوار˘ح˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘ل
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘سضوأاو
هتلقن اهل نايب يف ،ةيممأ’ا
ءا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘نأ’ا ة˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘كو سسمأا

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب نأا ،ة˘˘يوار˘˘ح˘˘˘سصلا
هدر يف دكأا يملاعلا ةيذغأ’ا

ري˘ف˘سسل تار˘كذ˘م3 ى˘˘ل˘˘ع
ممأ’ا ت’اكو ىدل برغملا
ةموكحلا نإا ،امورب ةدحتملا
فيسضملا دل˘ب˘لا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،ن˘ي˘يوار˘ح˘˘سصلا ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘ل
اذه يف ريبك لكسشب مهاسست
لÓخ ن˘م ي˘نا˘سسنإ’ا ل˘م˘ع˘لا
سصيلختلا تايلم˘ع ل˘ي˘ه˘سست
لقنو ئناوملا يف يكرمجلا

.تاميخملا وحن تادادمإ’ا

Úيوأرحسصلل ةيناسسنإ’أ تأدعاسسŸأ Ëدقت ‘ اندÓب رودب ديسشي يŸاعلأ ءأذغلأ جمانرب

معدلا تفقوأا ةيبرعلا لودلا لك» :بوجرلا ليÈج
«رئاز÷ا ءانثتسساب Úطسسلفل ›اŸا

ـه.دأوج

،ةيبرعلأ لودلأ لك ّنأأ ،ينيطسسلفلأ ينطولأ ريرحتلأ ةكر◊ ةيزكرŸأ ةنجللأ رسس Úمأأ ،بوجرلأ ليÈج ّدكأأ
.رئأز÷أ ءانثتسساب ،Úطسسلفل ›اŸأ معدلأ تفقوأأ

ةسساسسحلأ فورظلأ نأأ دكأأ
بلطتت رئأزجلأ اهسشيعت يتلأ

ةيرسشبلأ تاقاطلأ لك ةئبعت

ءاسسرإل وعدي ةلودلا شسلجم
قفاوتت ةلقتسسم ةلادع
ةديدجلا تايدحتلا عم
ةلادعلا هجاوت يتلا

،ىيحي نب ةديرف تددج
،ةلودلأ سسلجم ةسسيئر
ءاسسرإأ ةرورسض ىلع اهديكأات

لجأأ نم ةلقتسسم ةلأدع
تايدحتلأ عم قفأوتلأ
،ةلأدعلأ هجأوت يتلأ ةديدجلأ

فورظلأ هذه يف اميسس ’
اهسشيعت يتلأ ةسساسسحلأ
ةئبعت بلطتت يتلأو رئأزجلأ

.ةيرسشبلأ تاقاطلأ لك
سسلجم ةسسيئر تحسضوأأ
لÓخ اهل ةملك يف ،ةلودلأ

ةسسيئرلأ بيسصنت مسسأرم
ءاسضق سسلجمل ةديدجلأ
،ةيروح يدب’ز ةريوبلأ

داعج ديدجلأ ماعلأ بئانلأو
راطإأ يف نينيعملأ ،فيرسش
سسيئر اهرقأأ يتلأ ةكرحلأ
يتلأ ةكرحلأ نأأ ،ةيروهمجلأ

نوبت ديجملأ دبع اهب ماق
كلسس يف ةيروهمجلأ سسيئر
حور ثب ىلإأ فدهت ،ةاسضقلأ

يئاسضقلأ لمعلأ يف ةديدج
ةيمومعلأ ةمدخلأ نيسسحتو
ىلإأ ةريسشم ،ةلأدعلأ عاطق يف
هذه اهيسستكت يتلأ ةيمهأ’أ
ريوطتو ةيقرت يف تأرييغتلأ
.يئاسضقلأ طاسشنلأ

،ىيحي نب ةديرف تزربأأ امك
اهرقأأ يتلأ ةكرحلأ هذه نأأ
،نوبت ديجملأ دبع سسيئرلأ

حور ءاطعإأ ىلإأ فدهت
يئاسضقلأ لمعلل ةديدج
ةيمومعلأ ةمدخلأ نيسسحتو
اهنأأ امك ،ةلأدعلأ عاطق يف
ديسسجت قايسس يف جردنت
ةلأدع ءاسسرإاب هتامأزتلأ

كلذو ،ةزاحنم ريغو ةلعاف
تاحومطلل ةباجتسسأ
.نينطأوملل ةعورسشملأ

خ.ةيمسسن

،ةيركسسعلا ةسسسسؤوملا تنلعأا
عوبسسأ’ا اذه رحب ءاقل دقع نع
ةلثمملا تائ˘ف˘لاو ح˘ئار˘سشلا ع˘م
ين˘طو˘لا سشي˘ج˘لا يد˘عا˘ق˘ت˘م˘ل
ى˘˘˘˘حر˘˘˘˘ج˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سشلا

ةسسارد سضرغب ،ني˘بو˘ط˘ع˘م˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘˘ت’ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشنا

ن˘ع ثح˘ب˘لاو ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
.ةئف لكل ةبسسانملا لولحلا

عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘˘سضوأا
سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
،هنم ةخسسن «مÓسسلا» تملسست

نع نيلثم˘م ةو˘عد م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا˘ب
روسضحل افنآا ةروكذملا تائفلا

هن˘سضت˘ح˘ي˘سس يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه
يف سسوسسم ينبب سشيجلا قدنف
هذه نأا ىلإا تراسشأاو ،ةمسصاعلا
اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ي˘˘تأا˘˘ت ي˘˘˘عا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا تا˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصير˘˘ح˘˘لا ،سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
سشيجلا ءانبأا˘ب ل˘ث˘مأ’ا ل˘ف˘كت˘لا
اوهنأا نيذلا ،يبع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا

.فوفسصلا يف مهتمدخ ةدم
ح.نيدلأ رمق

ةئف لكل ةبسسانŸأ لول◊أ نع ثحبلأو ةيعامتج’أو ةيبطلأ مهت’اغسشنأ ةسسأرد سضرغب

يدعاقتم عم ًءاقل دقعت عافدلا ةرازو
عوبسسألا اذه رحب ششي÷ا يبوطعمو

هنم7102 يفناج حتافلأ لبق مهتافلم أوعدوأأ نيذلأ نيكمت

قبسسملا دعاقتلا ةدوع

ةسسايسس لا‹ ‘ ةينطولأ فأدهأ’أ غولب ىلع ددسش
:ةحيرقنسش قيرفلأ ،ينطولأ عافدلأ

اهيف مدختسست ةلماسش ةيجيتاÎسسا ينبت بجي»
«ةيركسسعلا Òغو ةيركسسعلا تاردقلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا رر˘˘ق
ي˘ب˘سست˘ن˘م ن˘ي˘كم˘ت ،د˘عا˘ق˘ت˘ل˘˘ل
ن˘يذ˘لا ،ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا
حتا˘ف˘لا ل˘ب˘ق م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م او˘عدوأا

نم7102 ة˘ن˘سس ن˘م ي˘ف˘نا˘˘ج
ةيريدم تقربأا.يبسسنلا دعاقتلا
ءا˘سسؤور ،ي˘مو˘م˘ع˘لا ف˘ي˘˘ظو˘˘لا

ةدراو ة˘ل˘سسار˘م˘ب ،ا˘ه˘تا˘ي˘سشت˘ف˘م
قودنسص ةيريدم فرط نم اهيلإا
ىلع «مÓسسلا» زوحت ،دعاقتلا
اهلÓخ نم مهملعت ،اهنم ةخسسن
جور˘خ˘لا تا˘ب˘ل˘ط تا˘ف˘ل˘م نأا˘ب
لبق ةعدوملا ،يبسسنلا دعاقتلل
اهلوبق متيسس7102 يفناج1
نا˘م˘ي˘ل˘˘سس نا˘˘كو اذ˘˘ه.ايئاقلت
قودنسصلل ماعلا ريدملا ،ةكولم

ةيادب دكأا دق ،دعاقتلل ينطولا
ةدوعلا ةلاحتسسا ة˘ف˘ئا˘سصلا هذ˘ه
،ق˘ب˘سسم˘لا د˘عا˘ق˘ت˘لا ما˘ظ˘ن ى˘˘لإا

د˘يد˘˘ج˘˘لا مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا نأا د˘˘كأاو
نسسلا دا˘عأا د˘عا˘ق˘ت˘لا˘ب سصا˘خ˘لا
،دعا˘ق˘ت˘ل˘ل ا˘ي˘لود ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

د˘عا˘ق˘ت˘لا˘ب فر˘ع˘ي ا˘م نأا زر˘˘بأاو
طرسش نود دعاقتلا وأا يبسسنلا
يف7991 ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج ن˘˘˘˘سسلا

نأا افيسضم ،ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا فور˘ظ
سصن ،د˘يد˘ج˘لا0202 نو˘نا˘˘ق
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘ل حا˘م˘سسلا ى˘ل˘ع
ىلإا مهبسصان˘م ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’ا
يطخ بلطب ءافتك’اب56 نسس
.رهسشأا3 لبق

ح.نيدلأ رمق

،ةحيرقنسش ديعسس قيرفلا دكأا
ينطولا سشيجلا ناكرأا سسيئر
فاد˘هأ’ا غو˘˘ل˘˘ب نأا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ة˘سسا˘ي˘سس لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ينبت سضرفي ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا

نوكت ،ةينطو ةين˘مأا تا˘برا˘ق˘م
بيلاسسأ’ اباعيتسساو احاتفنا رثكأا

ةفاك لمسشتل ،ةد˘يد˘ج ة˘ه˘جاو˘م
كلذو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا تارد˘˘˘ق˘˘˘لا
تارد˘ق˘لا ع˘م ق˘ي˘ثو ما˘ج˘سسنا˘ب
.ةيركسسعلا

لÓ˘خ ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك لÓ˘خو
ـلا ةعفدلا جرخت لفح مسسارم
،ةيبرحلا ايلعلا ةسسردملاب31
سشي˘ج˘لا نا˘كرأا سسي˘ئر ح˘˘سضوأا
غو˘ل˘ب نأا ،ي˘ب˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا فاد˘˘هأ’ا
سضرفي ،ينطولا عافدلا ةسسايسس
،ةينطو ةين˘مأا تا˘برا˘ق˘م ي˘ن˘ب˘ت
اباعيتسساو احات˘ف˘نا ر˘ث˘كأا نو˘كت

،ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م بي˘˘لا˘˘سسأ’
،ةينطولا تاردقلا ةفاك لمسشتل
،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا ،ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ةيمÓعإ’ا ،ةينمأ’ا ،ةيعامتج’ا

قيثو ماجسسناب كلذو ،اهريغو
لاقو ،ةيركسسعلا تاردقلا عم
ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو»
بلط˘ت˘ت ،ع˘سسو˘م˘لا ه˘مو˘ه˘ف˘م˘ب
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘سسا ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت ،ه˘˘ترادإا
قيسسنتو ءان˘ب˘ب ى˘ن˘ع˘ت ،ة˘ل˘ما˘سش
تارد˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘ك ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
ة˘ير˘كسسع˘لا ر˘ي˘غو ة˘ير˘كسسع˘لا
فادهأ’ا قيقحت لجأا نم ،ةمأÓل
دÓ˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصمو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
اريسشم ،«ةيجتارتسسإ’او ةيويحلا

سشيجلل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا نأا ى˘لإا
تجمرب دق ،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ع˘˘ي˘˘فر ا˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت

لاجم يف ،ةيما˘سسلا ا˘ه˘تارا˘طإ’
سضرغب ،ايلع˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا
تار˘ب˘خو فرا˘ع˘˘م م˘˘ه˘˘با˘˘سسكإا

ةيسساي˘سسلا تا˘ي˘لآ’ا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م
ق˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ،ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لاو
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م راودأا با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘˘سسا
عا˘فد˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘˘ف˘˘لا
ة˘˘يدأا˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كو ،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ءانثأا ،قيثو قسسانتب ،مهتاطاسشن
،مهيلإا ةلكوم˘لا ما˘ه˘م˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
م˘˘ه˘˘تارا˘˘ه˘˘م ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت اذ˘˘˘كو
م˘ه˘ل˘هؤو˘ت ي˘ت˘˘لا ،م˘˘ه˘˘تاءا˘˘ف˘˘كو
،تا˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ر˘ب˘كأا ل˘م˘ح˘ت˘ل

.ةيدايقلا ةلسسلسسلا مره ىلع
رو˘ن ءاو˘ل˘لا هو˘ن ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م

ةسسردملا ر˘يد˘م ،يو˘ل˘خ ن˘يد˘لا
دوهجو لاسضفأاب ،ةيبرحلا ايلعلا
غولب يف اومهاسس نيذلا كئلوأا

ىوتسسملاو ريبكلا زاجنإ’ا اذه
اورخدي مل ذإا ،جسضنلا نم ريبكلا
ر˘يو˘ط˘ت ل˘ي˘ب˘سس ي˘˘ف د˘˘ه˘˘ج يأا
ركف نيوكت فدهب ،ةسسردملا

لا˘ي˘جأ’ا ىد˘ل عد˘ب˘˘م ير˘˘سصع
بخ˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
تم˘ت ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘ل ،ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
ديهسشلا مسسا˘ب ة˘ع˘فد˘لا ة˘ي˘م˘سست
˘ما˘ت˘خ ي˘فو ،يو˘ل˘ع˘لا يو˘ل˘ع˘لا

ق˘ير˘ف˘˘لا ما˘˘ق جر˘˘خ˘˘ت˘˘لا ل˘˘ف˘˘ح
ة˘ل˘ئا˘ع م˘ير˘كت˘˘ب ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
لجسسلا ىلع عيقوتلاو ديهسشلا
.ةسسردملل يبهذلا

ز.لامج

دبع ،لوأ’ا ريزولا فسشك
دو˘˘جو ن˘˘ع ،دار˘˘ج ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا
راسسم نولقرعي نييطارقوريب
،ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر ج˘ما˘نر˘ب

جمانربو ،نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ًءانبو هنأا ا˘ف˘سشا˘ك ،ة˘مو˘كح˘لا

هل تمدق يتلا ماقرأ’ا ىلع
ةئاملاب02 ى˘لإا01 ن˘˘˘م نأا
سسيئرلا تاهيجوت نم طقف
.تذفن

ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع دد˘˘˘˘سش نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘كم ةرور˘˘˘˘˘˘˘سض
يف ،دارج دكأا ،ةيطارقوريبلا

ي˘ف سسمأا لوأا ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘˘ل˘˘ك
،ة’ولاب ةموكحلا ءاقل ماتخ
نم ةربتعم ةبسسن غولب ىلع
سسي˘˘ئر ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

نيسسعاقتملا دعوتو ،0202
ىلإا لسصت ةي˘سسا˘ق تا˘بو˘ق˘ع˘ب
ثد˘ح ا˘م˘˘ك ،ما˘˘ه˘˘م˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا

ر˘˘ئاود ءا˘˘سسؤور ع˘˘˘م ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
عوبر ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع را˘ي˘مأاو
.نطولا

قطانم هجو رييغت
ةنسسلأ ةياهن لبق لظلأ

،لوأ’ا ر˘˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘˘˘ّجو
ة’و˘ل˘ل ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
،ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لاو
عيراسشملا ذيفنت ىلع لمعلل
قطانم يف ةررقملا ةيومنتلا
دسصق لجعتسسم لكسشب لظلا

قطان˘م˘لا هذ˘ه ه˘جو ن˘ي˘سسح˘ت
،ةيراج˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق
ج˘˘˘˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘لا نأا زر˘˘˘˘˘˘˘˘بأاو
ىلع ةيمن˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘كارد˘ت˘سس’ا

ربتعت قطانملا هذه ىوتسسم
سسي˘ئر ج˘ما˘نر˘˘ب ةد˘˘م˘˘عأا ن˘˘م
دهسشت اهنأا ريغ ،ةيروهمجلا
.اهذيفنت يف اظوحلم ارخأات

عم رأوح حتفب ة’ولل رمأوأأ
روسصت يأأ سضرف لبق نينطأوملأ

ةحورطملأ اياسضقلأ لح يف
ة’و ،دارج زيزعلا دبع اعد

حتف ةرورسض ىلإا ،ةيروهمجلا
ل˘ب˘ق ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ع˘˘م راو˘˘ح
ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل رو˘˘˘˘سصت يأا سضر˘˘˘˘ف
ي˘ف ة˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا
ةرورسض ىلع اددسشم ،ناديملا
ت’ا˘غ˘سشناو ل˘كا˘سشم م˘ه˘ف˘˘ت
نيعب اهذ˘خأا ع˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيطارقميدلا لظ يف رابتع’ا
ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘كرا˘˘سشت˘˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا كل˘˘˘˘ت سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘لا
.لظلا قطانم ونطاق اهحرطي

سصاخ قودنسص ءاسشنإأ
لظلأ قطانم ةيمنتب
ءاقل يف نوكراسشملا حرتقا

ماتخ ي˘ف ،ة’و˘لا˘ب ة˘مو˘كح˘لا
قود˘˘ن˘˘سص ءا˘˘سشنإا ،لا˘˘غ˘˘سشأ’ا

لظلا قطانم ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ب سصا˘خ
ءارد˘˘م˘˘ل˘˘ل سضيو˘˘ف˘˘ت ح˘˘ن˘˘˘مو
ديسسجتل تاي’ولل نييذيفنتلا

داد˘سسنا لا˘ح ي˘ف ع˘يرا˘سشم˘˘لا
،ةبختنملا ةيدلب˘لا سسلا˘ج˘م˘لا

نييحت ىلإا ةوعدلا تمت امك
ةينطولا ةي˘قا˘ط˘ب˘لا ثيد˘ح˘تو
د˘يد˘ح˘˘تو ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل
اذكو ،ةلجعتسسملا عيراسشملا
بسسح عيراسشملا هذه فييكت

ءاسشنإاو ةق˘ط˘ن˘م ل˘ك ة˘ع˘ي˘ب˘ط
ي˘لاو˘لا ة˘ط˘˘ل˘˘سس تح˘˘ت ة˘˘ي˘˘لآا
،عيراسشملا هذه ذيفنت ةعباتمل
ةيجيتارتسسا عسضو بناج ىلإا
نمسض قطانملا هذهل ةيومنت
ةفاكل ةينطولا ةيجيتارتسس’ا
.تاعاطقلا

ذيمÓتلأ نئمطي دأرج
سصوسصخب ءايلوأ’أو
يسسردملأ لوخدلأ
،لوأ’ا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘م˘˘˘˘ط

د˘كأاو ،ءا˘ي˘لوأ’او ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
ي˘ح˘سص لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب ع˘˘سضو
«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘قو
ةيوبرتلا تاسسسسؤوم˘لا ة˘فا˘كب
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لاو
ابسسحت نيين˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
،مداقلا يعا˘م˘ت˘ج’ا لو˘خد˘ل˘ل
ميظنتلا ةرورسض ىلع ددسشو
تاناحتمÓل مكحملاو ديجلا
يتداه˘سش) ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ط˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

.(ايرولاكابلاو
ر.نوراه

ذفنت ⁄ ةيروهم÷أ سسيئر تاميلعت بلغأأ نأأ دكأأ
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ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘سضوأاو
ماتتخا بقع يفحسص حيرسصت
نأا ،ة’ولاب ةموكحلا عامتجا
ىدملا ىلع رطسسملا فدهلا
لعج وه طسسوتملاو بيرقلا

داوم لبق˘ت˘سست دÓ˘ب˘لا ئ˘ناو˘م
داو˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا ما˘˘˘˘خ
نأا ى˘˘لإا ا˘˘ت˘˘ف’ ،ة˘˘ع˘˘ن˘˘سصم˘˘˘لا
ةقرافم نآ’ا سشي˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا

داوم˘لا رد˘سصت ثي˘ح ،ة˘ب˘ير˘غ
ة˘ير˘سشب˘لا تاءا˘ف˘كلاو ما˘خ˘˘لا

كلذ ل˘با˘ق˘˘م ي˘˘ف درو˘˘ت˘˘سستو
.لماك لكسشب ةعنسصم داوم
ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘سسم˘لا ن˘ل˘عأاو
عورسشلا ىلع ةعانسصلا عاطق
ةجتنملا لوسصأ’ا ءاسصحإا يف
سصاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف
ى˘ل˘ع فو˘قو˘˘ل˘˘ل دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ة˘فا˘سضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ىو˘ت˘˘سسم
دا˘سصت˘قÓ˘ل ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

هذه نأا ىلإا اريسشم ،ينطولا
ةفر˘ع˘م˘ب ح˘م˘سست˘سس ة˘سسارد˘لا

ةيجاتنإ’ا بعسشلا عبسشت ىدم
ةيليوحتلا ا˘ه˘تارد˘ق ة˘فر˘ع˘مو
ن˘م ه˘نإا Ó˘ئا˘ق ،ق˘ي˘قد ل˘كسشب

نيب يوسسن نأا لوقعملا ريغ
يلك ليو˘ح˘ت˘ب مو˘ق˘ي ع˘ن˘سصم
رخآا نيبو ايلحم ماخلا داوملل

جتنت داوم بيلعتب طقف موقي
تيآا دكأا امك .نطولا جراخ
ديحولا لحلا نأا مهارب يلع
اهي˘ف ا˘م˘ب تا˘ج˘ت˘ن˘م ر˘ي˘فو˘ت˘ل
ي˘˘ف را˘˘˘ع˘˘˘سسأا˘˘˘ب تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

يف نمكي ،ع˘ي˘م˘ج˘لا لوا˘ن˘ت˘م
حمسسي امب ة˘عا˘ن˘سصلا سشا˘ع˘نإا
ةرد˘˘˘ق˘˘˘˘لاو رو˘˘˘˘جأ’ا ع˘˘˘˘فر˘˘˘˘ب

.ةيئارسشلا
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داÒتضس’ا نم سصلختلل سصاÿاو ماعلا Úعاطقلا ‘ ةجتنŸا لوضصأ’ا ءاضصحإا ‘ عرضشت ةموك◊ا

جراخلل اهتيعبت رسسكو تادراولا ميجحتل عينسصتلا ناهر مامأا رئاز÷ا

خ.ةميضسن

عينضصتلا لاجم لوخد وهو ،يجيتارتضسا رايخ مامأا فقت رئازجلا نأا ،ةعانضصلا ريزو مهارب يلع تيآا تاحرف دكأا
.دضسجتيل اتقو بلطتي رايخلا اذه نأا ىلإا اريضشم ،ةيكلهتضس’ا ةيلامكلا داوملا داريتضسا نع امامت يلختلاو يقيقحلا

حورب يلحتلاب اموي63 رادم ىلع نوبلاطم
ةماتلا ةيرضسلاب مازتل’او ةيلوؤوضسملا

قابسس يف ةذتاسسأاو نوسشتفم
ةلئسسأا ءاهنإل نمزلا عم
لبق «مايبلا»و «كابلا»
لبقملا ربمتبسس71

ةيبرتلا ريزو ،طوعجاو دمحم ىطعأا
ةذتاضسألل ةمراضص تاميلعت ،ةينطولا

ىلع نورهضسي يذلا نيضشتفملاو
عبطو دادعإاو ميمضصت ةيلمع

تاناحتماب ةضصاخلا عيضضاوملا
،طضسوتملا ميلعتلا ةداهضشو ايرولاكبلا

يلحتلاو ةماتلا ةيرضسلاب مازتل’اب
طابضضن’او ةيلوؤوضسملا حورب
زيكرتلاو ةبظاوملاو ةيدجلاو
يلخادلا ماظنلا قيبطتب رمتضسملا
زجحلا زكرم رييضستب سصاخلا

تاناحتملل ينطولا ناويدلاب
،ريزولا فضشكو اذه.تاقباضسملاو

يضشتفم قيرفل هتنياعم للخ
ةذتاضسأاو تاراطإاو ةينطولا ةيبرتلا

ينطولا ناويدلا لامعو يفظومو
نأا ،ةبقلاب تاقباضسملاو تاناحتملل
ةعاضس21 غلبي لمعلا تاعاضس طضسوتم
ةياغل اذهو ،اموي63 رادم ىلع ايموي
يف لبقملا ربمتبضس71 سسيمخلا موي

ملاعلا نع ةمات ةلزعو قلغم وج
داضشأا ،قايضسلا سسفن يفو .يجراخلا
فرط نم لذبت يتلا دوهجلاب ريزولا
سصخت ةطحم لك يف عيمجلا
اهونم ،ةيمضسرلا تاناحتملل ريضضحتلا

يف ةمدقملا ةميضسجلا تايحضضتلاب
ادكؤوم ،ةيلمعلا هذه حاجنإا ليبضس
لظ يف ةمهملا ةيضساضسح ةبضسانملاب
ءارج ةنهارلا ةيئانثتضس’ا فورظلا
اندلب هضشيعت يذلا يحضصلا عضضولا

هذه نأا اربتعم ،ملاعلا لود رارغ ىلع
يف اينطو ابجاو ’إا ودعت ’ ةيحضضتلا
نامضضو انتضسردم ةمدخ ليبضس
مغر تاناحتم’ا هذه ةيقادضصم
لاطيضس يذلا رجحلاو لزعلا ةقضشم
عيضضاوملا دادعإا ىلع فرضشملا مقاطلا

ةرايزلا تناك ،ةراضشإلل.اهعبطو
ةلاضسر ريزولا اهللخ نم هجو ةضصرف
ىلع نيلبقملا ذيملتلا ةنأامطل
،مهئايلوأ’ اذكو نيناحتم’ا زايتجا

عيمج ذاختا مت دق هنأاب اركذم
نم ةيحضصلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا

دعأا مراضص يحضص لوكوتورب للخ
ةياعر نامضضل سضرغلا اذهل اضصيضصخ
عيمجلو مهتملضسو مهتحضص

نيلوؤوضسملاو نيفرضشملاو نيرطؤوملا
ىلع رهضسي نم لكو لامعلاو ةذتاضسأ’او
يوبرتلا دعوملا اذه حاجن نامضض

دوهجمب لوؤوضسملا تاذ هون امك .ماهلا
تامزلتضسملا لك ريفوت فدهب ةلودلا
ةيدعبلاو ةيلبقلا تايلمعلا حاجنل
نيناحتم’ا ريضسو ريضضحتب ةقلعتملا

يف اركذم ،ةلضصلا تاذ تايلمعلا ةفاكو
هذه ةيقادضصم نامضض نأاب قايضسلا اذه

فرط نم مامتها لحم يه تاناحتم’ا
فلتخمب ةيمومعلا تاطلضسلا
ةداهضش ناحتما نأا ركذي.اهتزهجأا
نينث’ا نم ىرجيضس طضسوتملا ميلعتلا

امأا ،0202 ربمتبضس9 ءاعبرأ’ا ىلإا7
ددح دقف ايرولاكبلا ةداهضش ناحتما

ىلإا31 دحأ’ا نم هؤوارجإا خيرات
.0202 ربمتبضس71 سسيمخلا

خ.ةيمضسن

قيمع لكضشب ةكرضشلا ةلكيهو ميظنت ةعجارم

«زاغلنوسس» عمجÃ اهقا◊إل ةيعرف تاكرسش عبرأا جامدإا

1202 ةنضس يف عيمملا لورتبلا زاغ ىلإا ةرايضس فلأا002 ليوحت
لقنلا تاجايتحا ةهجاومل تارلودلا تارايلمب جراخلا نم دوقولا دروتسست رئازجلا

80362 ىلإا لضصي نيفاعتملا يلامجإاو ءافضش ةلاح403 ليجضست
رئازجلا يف «انوروك» ـب ةديدج ةباسصإا774و تايفو01

،روت˘ي˘سش ن˘يد˘لا سسم˘سش لا˘ق
يو˘˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا ر˘˘˘يزو
ا˘ن˘نإا ،ةدد˘ج˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘قا˘˘ط˘˘لاو
نط ينويل˘م ي˘لاو˘ح درو˘ت˘سسن
لقنلا تاجاي˘ت˘ح’ دو˘قو˘لا ن˘م
يراي˘ل˘م و˘ح˘ن ا˘ن˘ف˘ل˘كت ي˘ت˘لاو
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ا˘˘˘حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م ،ر’ود
تارايسسلا ر˘ظ˘ح ،سصو˘سصخ˘لا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا كل˘ه˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا
.دوقولا

عم ءاقل لÓخ ،ريزولا راسشأاو
ر˘ق˘م˘ب ة˘يو˘ع˘م˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
يف كلهتسسن اننأا ىلإا ةرازولا
001 لكل تارتل7 طسسوتملا

لكل تارتل5 لباقم رتموليك
،ا˘بوروأا ي˘ف ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك001
ر˘ظ˘ح رار˘˘ق نأا ى˘˘ل˘˘ع اد˘˘كؤو˘˘م
اريثك كلهتسست يتلا تارايسسلا

ام دÓبل˘ل ر˘فو˘ي˘سس دو˘قو˘لا ن˘م
،دوقولا نم ةئاملاب02 لداعي
.ر’ود يرايلم وأا

ن˘˘يد˘˘لا سسم˘˘سش ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘˘ك
يف حمطت رئازجلا نأا ،روتيسش
ليوحت ىلإا ةيلاقتن’ا اهتطخ
زا˘غ ى˘˘لإا ةرا˘˘ي˘˘سس ف˘˘لأا002
˘ما˘ع ي˘˘ف لا˘˘سسم˘˘لا لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا

فلأا002 لثمي ام وهو ،1202
ي˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا ن˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ط
ى˘لإا ا˘ي˘عاد ،دو˘قو˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسا

يف نآ’ا ذنم ريكفتلا ةرورسض
ةيئابرهكلا تاكر˘ح˘م˘لا جا˘مدإا

.ماعلا لقنلا لاجم يف ةسصاخ
لوأ’ا لوؤوسسملا ددسشو اذه

ةددجتملا تاقاطلا عاطق ىلع
ةرور˘سضلا ى˘ل˘˘ع ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف

رداسصم ديدحتل دÓبلل ةحلملا
نأا نكمي يتلا ة˘قا˘ط˘لا ر˘ي˘فو˘ت
لاقتنا لجأا نم اهي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت

د˘˘ي˘˘سشر˘˘تو ،ح˘˘جا˘˘˘ن يو˘˘˘قا˘˘˘ط
يف ةسصاخ ،ةقا˘ط˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسا
نم ل˘ق˘ن˘لاو ن˘كسسلا ي˘عا˘ط˘ق
ي˘ج˘يرد˘ت˘لا سصي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا

ىلع ري˘ب˘كلا ة˘لود˘لا دا˘م˘ت˘ع’
نأا ادكؤوم ،ةيروفحأ’ا تاقاطلا
تامدخلاو ن˘كسسلا تا˘عا˘ط˘ق
08 ا˘هد˘˘حو ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
تا˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،ة˘كل˘ه˘ت˘سسم˘˘لا
رمأ’ا نأا اسصوسصخ مخسض كلذ

.ةجتنم تاعاطقب قلعتي ’
اذ˘ه ي˘ف ،رو˘ت˘ي˘˘سش فا˘˘سضأاو

كلهتسست ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،قا˘ي˘سسلا
ل˘كل ط˘ف˘ن˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ط و˘˘ح˘˘ن
نويلم01 لداعي ام وأا نكسسم
.ن˘كسسم ف’آا01 ل˘كل ن˘˘ط
ةيسسمسشلا ةقاطلا ةطخ لوحو
حسضوأا ،ةموكحلا اهتنبت يتلا
ءاسشنإا نم ف˘لأا˘ت˘ت ا˘ه˘نإا ر˘يزو˘لا

د˘ي˘لو˘ت˘ل ةر˘ي˘غ˘˘سص تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
05 ى˘˘˘˘لإا01 ن˘˘م ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

بل˘˘˘˘ط بسسح طاوا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م
ةحÓفلا لثم ةنيعم تاعاطق
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلاو
ديرت رئازجلا نأا ازربم ،ةيلحملا
يف يوقاط˘لا ا˘ه˘لو˘ح˘ت حا˘ج˘نإا

نأا انلعم ،تاونسس01 نوسضغ
رودلا ى˘ل˘ع لو˘ع˘ت ة˘مو˘كح˘لا
يتلا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل يرو˘ح˘م˘لا
حي˘سضو˘ت ة˘ي˘لوؤو˘سسم ل˘م˘ح˘ت˘ت
لاقتنÓل ةيسسيئرلا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

اذ˘كو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل يو˘قا˘ط˘لا
لا˘قو .ة˘ماد˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ي˘ل˘ث˘م˘م ما˘مأا ه˘تاذ لوؤو˘سسم˘˘لا
اذه يف ةكراسشملا تايعمجلا
حا˘ج˘˘نإا ل˘˘جا ن˘˘م ه˘˘نا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
دح عسضوو يوقاطلا لاقتن’ا

يذلا ،يلا˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘لا راد˘هإ’
ىلإا ةئاملاب01 يلاوحب ردقي
ىلإا باهذلا بجي ،ةئاملاب51
،ةبوسسحم تاوطخب اعم كلذ
هنأا ةبسسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ا˘ح˘سضو˘م
ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ب ،د˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي
عمتجملا يف ةلعافلا تاهجلا
يدحت ىلع بل˘غ˘ت˘لا ،ي˘ند˘م˘لا
ر˘ي˘فو˘تو يو˘قا˘ط˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

ـل «م˘ير˘ك» ي˘سشي˘ع˘م ىو˘ت˘سسم
ماع لولحب ةمسسن نويلم55
يف ثدحتملا حلأا امك ،0302
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه
نم ةيوقاطو ةيئيب ةلادع ةماقإا
قطانم عيمج د˘ي˘ف˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘سش
ير˘ئاز˘ج˘لا نأا اد˘كؤو˘م ،دÓ˘˘ب˘˘لا
نم طاو وليك0031 كلهتسسي
نكل ،ايونسس درف لكل ةقاطلا

بسسح‐ ،«يبسسن» لدعملا اذه
ارسسأا كانه نأا احسضوم ‐ريزولا
امن˘ي˘ب ر˘ي˘ث˘كب ر˘ث˘كأا كل˘ه˘ت˘سست
0» ر˘خآ’ا سضع˘ب˘لا كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسي

كئ˘لوأا ة˘سصا˘˘خ ،«طاو و˘˘ل˘˘ي˘˘ك
ق˘طا˘ن˘م ي˘ف نو˘سشي˘ع˘ي ن˘يذ˘لا
’ نا˘كسس كا˘ن˘ه ثي˘ح ،ل˘˘ظ˘˘لا

’و بر˘˘سش ها˘˘˘ي˘˘˘م Ó˘˘˘ب او˘˘˘لاز
.ءابرهك

خ.ةيمضسن

ـلا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘˘ج˘˘سس
،تايفو01 ةريخأ’ا ةعاسس42
ـب ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘سصإا774و
403 ءا˘سصحإا ع˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
فسشك ام˘ل ا˘ق˘فو ،ءا˘ف˘سش ة˘لا˘ح
لا˘م˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا سسمأا ه˘˘ن˘˘ع

ةنجلل يمسسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يسشفت ةعباتمو دسصر
نأا ،هتاذ ردسصملا فسشك امك
اذهب نيباسصملل لامجإ’ا ددعلا
ى˘ل˘ع غ˘ل˘ب ا˘ندÓ˘ب ي˘ف ءا˘˘بو˘˘لا

لÓخ ةلجسسملا ماقرأ’ا ءوسض

46673 ،ةريخأ’ا ةعاسس42 ـلا
ي˘لا˘م˘جإا ل˘سصو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح
ي˘˘˘˘ف ،1531 ى˘˘لإا تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا
يلامجإ’ا ددعلا زف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا
.80362 ىلإا نيفاعتملل

ـه.داوج

،سصار˘˘خ˘˘لو˘˘ب ر˘˘ها˘˘˘سش ع˘˘˘قو
عمجمل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا
جا˘˘مدإا دو˘˘ق˘˘ع ،«زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘˘سس»
ةيعر˘ف تا˘كر˘سش ع˘برأا ل˘ت˘كتو
ا˘ه˘قا˘ح˘لإ’ ع˘م˘ج˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت
فد˘ه˘˘ب كلذو ،مأ’ا ة˘˘كر˘˘سشلا˘˘ب
ةدا˘عإاو ا˘ه˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
ةيلاملا ةمزأ’ا لظ يف اهتلكيه
.ةيحسصلاو

نأا ،سصار˘خ˘لو˘ب ر˘˘ها˘˘سش د˘˘كأا
ةكرسش ن˘م ل˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مأ’ا
تارا˘˘سشت˘˘سس’او ة˘˘ع˘˘جار˘˘˘م˘˘˘لا
زكر˘مو (GESAC) ةينوناق˘لا
ءا˘بر˘ه˘˘كلا ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ثح˘˘ب˘˘لا

ةكرسشو (GEDERC) زاغلاو
ةكرسشلاو (TMS) لمعلا بط
لاسصت’ا تاين˘ق˘ت˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
(ofnI-taS)، نأا ا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سضم

يتلا لتكتلاو جامدإ’ا تايلمع
سصيلقت˘ل˘ل ة˘كر˘سشلا ا˘ه˘ب تما˘ق
ع˘ب˘ت˘˘ت˘˘سس ا˘˘ه˘˘عور˘˘ف دد˘˘ع ن˘˘م
راسشأاو ،ةلثامم ىرخأا تايلمعب
ـل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ى˘لإا ،«زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس»
ل˘يد˘ع˘تو ج˘ها˘ن˘م˘˘لا سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
تايلم˘ع ل˘ي˘ه˘سست˘ل تاءار˘جإ’ا
اذ˘كو ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا جا˘˘مدإ’ا
ةفاسضإا ،ةينمزلا لهملا ريسصقت
تاسسسسؤوملا جامدإا تايلمع ىلإا
،اب˘ير˘ق ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سس ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لا

«زاغل˘نو˘سس» ة˘كر˘سش نا اد˘كؤو˘م
ةدا˘˘عإا رو˘˘ط ي˘˘˘ف نآ’ا د˘˘˘جو˘˘˘ت
لوح اهلئاسسوو اهدراوم زيكرت
سسفن ي˘فو ،ة˘يد˘عا˘ق˘لا ا˘ه˘ن˘ه˘م
هيجوتلا يف اهماهم زربت تقولا

اهزيزعت ق˘ير˘ط ن˘ع م˘كح˘ت˘لاو
تا˘˘ير˘˘يد˘˘م ءا˘˘سشنإا لÓ˘˘خ ن˘˘م
.ةديدج

˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ح˘سضوأاو اذ˘ه
ع˘˘سضو˘˘لا نا ،«زا˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘نو˘˘˘سس»ـل
ن˘م بل˘ط˘ت˘ي ي˘لا˘ح˘لا بع˘سصلا
رار˘غ ى˘ل˘ع زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘كر˘سش
ة˘ع˘با˘ت˘لا ىر˘˘ب˘˘كلا تا˘˘كر˘˘سشلا
اهميظنت ةعجارم ،ماعلا عاطقلل
،ةقيمع ةفسصب اهتلكيه ةداعإاو
تناك زاغلنوسس ةكرسش نا ازربم
نوناقلا ءوسض ىلع تعرفت دق
0202 يرفيف5 يف خرؤوملا
عيزو˘تو ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
،تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب زا˘˘غ˘˘لا

اذه نأا لوؤوسسملا تاذ فاسضأاو
قاي˘سسل˘ل ا˘ب˘كاو˘م نا˘ك عر˘ف˘ت˘لا
تمسستا يتلا ةبقحلا كلتل ماعلا
تا˘كر˘سشلا ن˘م د˘يز˘م˘لا ق˘ل˘خ˘ب
.تاورثلاو لمعلا سصرفو

نأا ىلإا ،سصارخلوب راسشأا امك
اهعور˘فو «زا˘غ˘ل˘نو˘سس» ة˘كر˘سش
تابلطت˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
ل˘سضفأا ى˘ل˘ع ة˘ما˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘˘لا

اهتمهم يف بسصت يتلاو ،هجو
بلطلا ةيبلت يهو ’أا ةيسسيئرلا
ة˘قا˘ط˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت سصو˘˘سصخ˘˘ب
د˘سصق ،ة˘يزا˘غ˘لاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

،نينطاومل˘ل ة˘ي˘ها˘فر˘لا نا˘م˘سض
حمسسيسس جهنلا اذه نأا افيسضم
عاطقلا ي˘ف تاردا˘ب˘م رو˘ه˘ظ˘ب
ءا˘˘˘سشنإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م سصا˘˘˘خ˘˘˘˘لا
تاعاطق فلتخم يف تاكرسش
ققحت نأا يغبني يتلاو طاسشنلا
ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

.دÓبلل ةيعامتج’او
جد رايلم07

ريغ ريتاوفلا ةميق
«زاغلنوضس»ـل ةددضسملا
،سصار˘خ˘لو˘ب ر˘˘ها˘˘سش ف˘˘سشك

عمجمل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا
ري˘تاو˘ف ة˘م˘ي˘ق نأا ،«زا˘غ˘ل˘نو˘سس»
ةددسسملا ريغ ءابرهكلاو زاغلا

تغلب زاغلنوسس نئابز لبق نم
يلاوح0202 ةنسس ةيادب ذنم
يف تغلب اميف ،جد رايلم07
9102 ة˘ن˘سس ن˘م ةر˘ت˘˘ف˘˘لا تاذ
نأا افيسضم ،جد رايلم35 ةبارق
تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا ة˘م˘ي˘ق عا˘˘ف˘˘ترا
زا˘غ˘لا ر˘ي˘تاو˘˘ف˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ى˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ءا˘˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘كلاو
ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزأ’ا تا˘سسا˘كع˘˘نا
اهنم وجن˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
لوؤوسسملا تاذ راسشأاو ،رئازجلا
تد˘م˘ج «زا˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس» نأا ى˘˘لإا
يئابرهكلا رايتلا عطق تارارق
كلذو ،ءابولا ةرتف لÓخ زاغلاو
متي نا ىلإاو نطاوملا ةمدخل
ادكؤوم ةنحملا هذه نم جورخلا
فو˘سس ءا˘بو˘لا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘˘ب ه˘˘نأا
ديدسست ىلع زا˘غ˘ل˘نو˘سس ر˘ه˘سست
،اهنئابز فرط نم اهتاقحتسسم
ي˘سسا˘سسأ’ا فد˘ه˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
تاطلسسلا ةقفارم وه ةكرسشلل
،ءابولا اذه ةحفاكمل ةيمومعلا

ةمدخلا ةيعو˘ن ن˘ي˘سسح˘ت اذ˘كو
اذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

راسشاو.ةيحÓفلا تارمثتسسملاو
ع˘˘م˘˘ج˘˘م نا ى˘˘لإا سصار˘˘خ˘˘لو˘˘ب
ة˘ق˘فاو˘م د˘ع˘ب رر˘ق زا˘غ˘ل˘˘نو˘˘سس
ةبسسنب سصيل˘ق˘ت ه˘ترادإا سسل˘ج˘م
ه˘ج˘مار˘ب ن˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب03
01 نم رثكأا اذك ،ةيرامثتسس’ا
لÓغتسس’ا فيلاكت نم ةئاملاب
،ةيلوأا ةفسصب كلذو ،ةنايسصلاو
اذه ذختا عمجملا نأا احسضوم
دوهجلا ةق˘فار˘م فد˘ه˘ب رار˘ق˘لا
تاقفنلا سصيلقت ةيغب ةينطولا

تفرع يتلا ةنسسلا هذه لÓخ
.ةيحسصلا ةمزأ’ا هذه

ز.لامج
ةيعماج ةضسضسؤوم لك فرط نم نلعيضس ايروضضح سسوردلاب قاحتل’ا

يراجلا توأا32 موي يعماجلا لوخدلا
،نايز نب يقابلا دبع فسشك

ثحبلاو يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو
لو˘خد˘لا خ˘˘يرا˘˘ت نأا ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ةلسصاومو يم˘سسر˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا
32 موي ددح دعب نع ميلعتلا
ي˘˘˘˘ف بت˘˘˘˘كو ،يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا توأا

يمسسرلا هبا˘سسح ى˘ل˘ع رو˘سشن˘م
ا˘ن˘ت˘ب˘ل˘ط» ،«كو˘ب˘سسيا˘˘ف˘˘لا» ي˘˘ف
ةرسسأ’ا تانوكم لكو ءازعأ’ا
م˘كت˘يا˘ن˘ع تف˘ل˘ن ،ة˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
توأا32 موي نأا ىلإا ةميركلا

لو˘˘خد˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت و˘˘ه0202

نع ميلعتلا ةلسصاومو يمسسرلا
قا˘ح˘ت˘ل’ا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،«د˘˘ع˘˘ب
هنع نلعيسس ايروسضح سسوردلاب
،ةيعماج ةسسسسؤوم لك فرط نم
روطت بسسح ،قح’ خيرات يف
ل˘ك ي˘ف ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا

ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا د˘ب˘ع را˘سشأاو ،ة˘ي’و
و˘˘ه ةرازو˘˘لا م˘˘ه نأا ى˘˘لإا ،نا˘˘يز
ل˘˘ك ة˘˘مÓ˘˘˘سسو ن˘˘˘مأا نا˘˘˘م˘˘˘سض
،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘سسأ’ا تا˘˘نو˘˘كم
.نيريسسمو ’امعو ةذتاسسأا

ز.لامج



ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن تسضفأا د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه
يف ةيئاسضق˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

تناك يتلا ىلوأ’ا اهتلحرم
عام˘سس ر˘سضا˘ح˘م˘ب ة˘قو˘فر˘م
يتلا ةيئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا

ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا نأا˘˘سشب ترر˘˘ح
ىلإا (ةاتفو نا˘با˘سش) ة˘ثÓ˘ث˘لا

د˘كؤو˘ت تا˘ب˘ثإا ن˘ئار˘ق دو˘جو
ل˘˘ت˘˘ق ة˘˘م˘˘ير˘˘ج م˘˘ه˘˘با˘˘˘كترا
ةادأاك فيسسلا اهيف لمعتسسا
ىلإا ادانتسساو ،لتق˘لا ل˘ع˘ف˘ل

ته˘جو ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘˘ي˘˘ح
ةم˘ه˘ت ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
ق˘ب˘سس ع˘م يد˘م˘ع˘لا ل˘ت˘˘ق˘˘لا
مهتملل دسصر˘ت˘لاو رار˘سصإ’ا

ةادأا لمعتسسا يذلا يسسيئرلا
ة˘م˘ه˘ت˘ب ةا˘ت˘ف˘لاو «ف˘ي˘˘سسلا»
ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا

ته˘˘جو ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،يد˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
مهتملا) ة˘عرز˘م˘لا بحا˘سصل
طسسو تعقو يتلا (ثلاثلا

ة˘م˘ه˘ت ة˘م˘ير˘ج˘لا ا˘˘هراو˘˘سسأا
ي˘ف سصخ˘سش ةد˘عا˘سسم مد˘ع
 .رطخ ةلاح

watan@essalamonline.com
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ةميرجلا اهيف تبكترا يتلا ةعرزملا بحاسصو هتدعاسس ةاتفو يناجلاب قلعتي رمأ’ا

يداولا يف فيسس لامعتسساب يدمعلا لتقلا ةمهتب تقؤوملا شسبحلا شصاخسشأا3 عاديإا

ج.صسابع

يدمعلا لتقلا ةمهتب ،تقؤوملا صسبحلا صصاخسشأا3 عاديإاب يداولا ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق ،صسمأا لوأا ءاسسم رمأا
.ةدنلعلا يداو ةيدلب ميلقإاب ةعقاولا عرازملا ىدحإاب لمعي صصخسشل دسصرتلاو رارسصإ’ا قبسس عم

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘˘كم˘˘ت
ي˘ل˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
ةي’و نمأ’ ةعبات˘لا ي˘ل˘ج˘ن˘م
ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
62 رمعلا نم غلبي سصخسش
ي˘˘˘لود ر˘˘˘مأا ل˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
تا˘ي˘ل˘م˘˘ع كلذو ،سضب˘˘ق˘˘لا˘˘ب
اهترسشابم تمت يرحتو ثحب

تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسإا بق˘ع
ن˘ع تر˘˘ف˘˘سسأا ه˘˘سصو˘˘سصخ˘˘ب
.هدجاوت ناكم ديدحت
ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘تو اذ˘˘ه
نارود رو˘ح˘˘م ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ي˘ل˘ع˘˘ب ياو˘˘مار˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
ه˘˘˘عا˘˘˘سضخإا˘˘˘بو ،ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ةينوناقلا ةيدسسجلا ةسسمÓملل

نم عطق4 ىلع هتزوحب رثع
«ج˘لا˘ع˘م ف˘ي˘ك» تارد˘خ˘˘م˘˘لا

ر˘ئا˘ج˘سس ة˘ب˘ل˘ع ل˘خاد ةأا˘ب˘˘خ˘˘م
ىلإا ةفاسضإا جيور˘ت˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘مو
غلبمو تاسسولهملا نم ةيمك
.جيورتلا تادئاع نم يلام
سصخسشلا عم قيقحتلا نيبو
يلود رمأا لحم هنأا فوقوملا
ةيسضق سصو˘سصخ˘ب سضب˘ق˘لا˘ب
ةيلقعلا تارثؤوملاب ةرجا˘ت˘م˘لا

ة˘ي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف
لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘بو ،ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
تاءار˘˘جإا ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘˘نإا م˘˘˘ت

نع ينعملا قح يف ةيئازج
تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح مر˘˘˘ج
سضرغل ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
هبجومب هميدقت مت ،ةرجاتملا
.ةيلحملا ةباينلا مامأا

ة˘˘قر˘˘ف تف˘˘قوأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةعباتلا ةيئاسضقلا تاسضيوفتلا
ةطرسشلل ةيئ’ولا ةح˘ل˘سصم˘ل˘ل
،وزو يزيت ةي’ول ةيئاسضقلا
83 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘سش
علقم ةر˘ئاد ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ة˘ن˘سس
ةرداسص سضبقلاب رمأا41 لحم
تاي’ولا فلتخمب مكاحم نع
لا˘م˘ع˘ت˘سساو ر˘يوز˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
لا˘ي˘ت˘ح’او بسصن˘لا ،روز˘م˘˘لا

نود تا˘˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘˘سش راد˘˘˘˘˘˘سصإاو
ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تا د˘ع˘بو ،د˘ي˘˘سصر
ةمزÓلا ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

ليكو مامأا ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت هد˘سض
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
.وزو يزيت

يرسصاون لامك / صسوÈع ماهسس

ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘سصف ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘قوأا
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا بادآ’ا˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘˘لا
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
مهنيب نم سصاخسشأا4 ،فلسشلا

نيب مهرامعأا حوارتت ةوسسن3
ءاسشنإا ةمهتب ،ةنسس83و72
ع˘م ةرا˘عد˘لاو ق˘سسف˘ل˘ل ل˘ح˘م
.ءارغإ’او جاردتسس’ا

دوعت لا˘ح˘لا ة˘ي˘سضق تا˘ي˘ث˘ي˘ح
اهتقلت ةق˘ي˘قد تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘لإا

مايق اهدافم ةطرسشلا حلاسصم
نهققسش لÓغ˘ت˘سسا˘ب ةو˘سسن3

ركوك ،فلسشلا ةنيدمب ةنئاكلا
د˘˘ع˘˘بو ،ةرا˘˘عد˘˘لاو ق˘˘سسف˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيسضقلا يف قيقحتلل لخدتلا
ىلع نهيف هبتسشملا فيقوت مت
لجر ةقفر نه˘ق˘ق˘سش ىو˘ت˘سسم
ىلإا مهليوح˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع م˘ت
لا˘م˘كت˘سس’ ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ر˘ق˘˘م
فلم زاجنإاو قيقحتلا تاءارجإا

مه˘ت˘لا˘حإاو م˘ه˘ق˘ح ي˘ف ي˘ئاز˘ج
ىدل ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو ى˘ل˘ع
.فلسشلا ةمكحم

ل.حلاسص

ثاحبأ’ا ةليسصف دارفأا نكمت
نم ،فيطسسب ينطولا كردلل
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو ة˘˘˘كب˘˘˘سش كي˘˘˘كف˘˘˘ت
ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م
را˘م˘عأا حوار˘ت˘ت تارد˘خ˘م˘لا˘˘ب
،ةنسس04و72 ن˘ي˘ب ا˘هدار˘فأا

غلك4 نع لقي ’ ام زجحو
ةبكرمو ،جلاعملا فيكلا نم
يف لمعت˘سست تنا˘ك ة˘ي˘حا˘ي˘سس
.مهطاسشن
ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘سضوأا
كل˘˘سسلا تاذ˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإ’ا
اهل نايب يف ،ةي’ولاب يماظنلا
،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا سسمأا
ءاج ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه د˘ي˘سسج˘ت نأا

تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب
ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘سصف دار˘˘˘فأا ى˘˘˘لإا تدرو
ة˘لوا˘ح˘˘م ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ثا˘˘ح˘˘بأ’ا
ةيمك ريرمت سصاخسشأ’ا سضعب
متيل ،تاردخملا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
تنكم ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ ع˘سضو
فيقوت نم ةينمأ’ا ةهجلا تاذ
روثعلاو اهب هبتسشملا ةبكرملا
ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع سشي˘ت˘ف˘ت˘لا د˘˘ع˘˘ب
،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا تارد˘خ˘م˘لا

ىلإا مهب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا لو˘ح ا˘م˘ك
كردلل ثاحبأ’ا ةليسصف رقم
ة˘ع˘با˘ت˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

.قيقحتلا تايرجم
خ.رسصان

ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف
فاسشتكا دعب اقيقحت ةسصتخملا

يحب ذوعسشم تيبل ن˘ي˘ن˘طاو˘م
ط˘˘˘سسو سساو˘˘˘قأ’ا تارا˘˘˘م˘˘˘˘ع
ى˘ل˘ع ه˘ب ر˘ث˘ع ،ة˘سسب˘ت ة˘ن˘˘يد˘˘م
رو˘سص ن˘م ،ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك م˘˘سسÓ˘˘ط
لك نم ني˘فور˘ع˘م سصا˘خ˘سشأ’
،ن˘˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا ن˘˘مو را˘˘˘م˘˘˘عأ’ا

لا˘ف˘قأا ا˘ه˘ن˘م ىر˘˘خأا سضار˘˘غأاو
ي˘ناوأا ،سشا˘˘م˘˘ق ع˘˘ط˘˘ق ،باو˘˘بأا

سسبÓ˘˘˘م اذ˘˘˘كو ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘لز˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
تارابع اهيلع تبتك ةيسصخسش
مت ةطرسشلا غيلبت روفو ،ةبيرغ
دعب ،ذو˘ع˘سشم˘لا ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا

ثي˘ح ،ة˘ل˘سشا˘ف رار˘ف ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ىلع عام˘ت˘سسا ة˘سسل˘ج˘ل ع˘سضخ
ةيئاسضقلا ةيط˘ب˘سضلا ىو˘ت˘سسم
˘˘ما˘˘مأا ه˘˘لو˘˘ث˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف
.ةيروهمجلا ليكو

صش.رماع

وزو يزيت يف فيقوت رمأا41 هقح يف ردسص رخآاب ةحاطإ’ا
ةنيطنسسق يف يلودلا شضبقلاب رمأا لحم شصخسش فيقوت

 جلاعملا فيكلا نم غلك4 زجح
فيطسس يف تاردخملاب ةرجاتملا فرتحت ةينطو ةكبسش كيكفت

مهتاكلتمم بلسسو ةيراجتلا تÓحملا باحسصأاو ةراملا ىلع ةرركتم تاءادتعا
شسابعلب يديسس يف ةدومح نب يحب رارسشأا ةباسصع رطخأل دح عسضو

 ةوسسن3 مهنيب نم صصاخسشأا4 فيقوت
فلسشلا يف ةراعدو قسسف ةكبسشب ةحاطإلا

نمأ’ا حلاسصمل ىوكسش اومدقو هطاسشن اوفسشك نونطاوملا
شساوقألا تارامع يحب ذوعسشم تيب فاسشتكا دعب اقيقحت حتفي ةسسبت نمأا

ةينابسسإ’ا لحاوسسلا ىلإا «توملا» تÓحر ميظنت يف ةسصتخم ةكبسش ككفي ةي’ولا نمأا
فلسشلا يف ىسسرملا لحاوسسب نيدوقفملا ةعبرألا «ةڤارحلا» ثثج ىلع روثعلا
3 ى˘ل˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا سسمأا لوأا م˘˘ت

ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ثث˘˘ج
نيذلا «ةقارحلا» ـل دوعت نفعتلا

رثإا نيدوقفملا دادع يف اوناك
مهلقي ناك يذلا براقلا بÓقنا
تبسسلا ةليل ىسسرملا لحاوسسب
.طرافلا

نوعوط˘ت˘م با˘ب˘سش ق˘فارو اذ˘ه
نيدوق˘ف˘م˘لا ي˘لا˘هأا ،نودا˘ي˘سصو
ى˘لإا تد˘ت˘ما ثح˘˘ب ة˘˘ل˘˘حر ي˘˘ف
ةليل مت نيأا م˘نا˘غ˘ت˘سسم ل˘حاو˘سس
ة˘ث˘ج ى˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا سسمأا لوأا
ي˘ل˘سسر˘م) و˘عد˘م˘لا دو˘˘ق˘˘ف˘˘م˘˘لا
ةيدلب نم ردحني يذلا (رمعمأا
ثحبلا ةلسصاوم دعبو ،ةفنارهلا
نيقيقسشلا يتثج ىلع روثعلا مت
ن˘˘ب)و (ر˘˘ي˘˘بوز رو˘˘سصن˘˘˘م ن˘˘˘ب)

ناردحني ناذللا (رمعمأا روسصنم
مت امك ،اسضيأا ةفنارهلا ةيدلب نم
عبارلا دوقفملا ةثج ىلع روثعلا
يذلا (نميأا يمسشاهلب) وعدملا
.ىسسرملا ةيدلب نم ردحني
تنكمت ةلسص يذ قايسس يفو
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
نمأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
نم سسمأا ،فلسشلا ةي’و ةرئاد
نمسض نوط˘سشن˘ي40 في˘قو˘ت
مهرامعأا حوارتت ةيمارجإا ةكبسش
اوناك ة˘ن˘سس03و42 ن˘ي˘ب ا˘˘م
داد˘˘عإ’او ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا دد˘˘˘سصب
.ةيعرسشلا ريغ ةرجهلل
نأا ،«مÓسسلا»ـل رداسصم ترسسأاو
ةطرسشلا رسصانع اهب ماق ةيلمعلا
اهدافم تاـمو˘ل˘ع˘م˘ل ’Ó˘غ˘ت˘سسا

با˘ب˘سشلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م دو˘جو
ري˘بد˘ت˘لا سضر˘غ˘ل لاو˘مأا ع˘م˘ج˘ب
ريغ ةقيرطب ةر˘ج˘ه˘ل˘ل داد˘عإ’او
ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تا د˘ع˘بو ،ة˘ي˘˘عر˘˘سش
فيقوت مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا
براق زجح عم مهيف هبتسشملا

ىد˘ل ط˘ب˘سض يذ˘لاو ي˘طا˘˘ط˘˘م
متيل .ةيلمعلل يسسي˘ئر˘لا ر˘بد˘م˘لا
ىلإا ةعبرأ’ا نيفوقوملا ليوحت
م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م زا˘ج˘نإ’ ة˘ح˘ل˘سصم˘˘لا
˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
ةمكحم ىدل ةيئاسضقلا تاهجلا
ة˘ح˘ن˘ج ة˘ي˘˘سضق ن˘˘ع ر˘˘يدا˘˘قو˘˘ب
نم نيرجاهملا بيرهت ةلواحم
ة˘ع˘ف˘ن˘م ى˘ل˘ع لو˘سصح˘˘لا ل˘˘جأا

 .ةيلام
ل.حلاسص

بيقنتلاو ثحبلا ةيلمع
داجيإ’ ةرمتسسم لازت ’

فارطأ’ا ةيقب
ءازجأا ىلع روثعلا

يمظع لكيه نم
ةديدجلا ةنيدملاب

ةملاڤب
ةيامحلا حلاسصم تلخدت
لاسشتن’ ،ةملاقب ةيندملا

مت يرسشب يمظع لكيه
دحأا فرط نم هيلع روثعلا
ةديدجلا ةنيدملاب ناكسسلا
ةنيدم يلاعأاب «ةبوركسش»
.ةملاق
،«مÓسسلا»ـل رداسصم بسسح
مت ةمجمجلا هذه نإاف
بناجب ةيمرم اهيلع روثعلا
ةيمومعلا غرافملا ىدحإا
نولواقملا اهلمعتسسي يتلا
،مهلاغسشأا اياقب يمر يف
نينطاوملا دحأا ماق نيأا
ةينمأ’ا حلاسصملا راطخإاب
اهيقلت روف تلقنت يتلا
حلاسصم ةقفر غÓبلا
نيع ىلإا ةيندملا ةيامحلا
اورسشاب نيأا  ،ناكملا

بيقنتلاو ثحبلا ةيلمع
لكيهلا ءازجأا يقاب نع
ةيلمع نأا ’إا ،يمظعلا
’إا للكت مل ثحبلا
ماظع ةعبرأا ىلع روثعلاب
لازت ’ ثيح ،ةمجمجو
بيقنتلاو ثحبلا ةيلمع
تماق نأا دعب ،ةرمتسسم
قرطلا لاغسشأا حلاسصم
ت’آا نم ديدعلا ريخسستب
عفرل تانحاسشلاو رفحلا
مهلع ،ةمكارتملا ةبرتأ’ا
نم ىقبت ام نودجي
يف ،يمظعلا لكيهلا
هيف ترسشاب يذلا تقولا
حتف ةينمأ’ا حلاسصملا
ديدحتل ةيسضقلا يف قيقحت
لكيهلا بحاسص ةيوه
هليلحت دعب يمظعلا
يذلاو ،سصتخملا ربخملاب
ةرتف هلÓخ ررقي فوسس
.هبحاسص ةيوهو

دوعسسم.م

،سسابعلب يديسس ةطرسش تعسضو
رار˘˘سشأا ة˘˘با˘˘سصع طا˘˘سشن˘˘ل اد˘˘ح
يف بعرلا عرز تلواح ةريطخ
قيرط نع ني˘ن˘طاو˘م˘لا طا˘سسوأا
باحسصأاو ةراملا ىلع ءادتع’ا
بلسس عم ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا

لاومأا نم ةسصاخلا مهتاكلتمم
،ةنيمث سضارغأاو ةلاقن فتاوهو
ن˘م تن˘˘كم˘˘ت ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق
رو˘ف ة˘با˘سصع˘˘لا دار˘˘فأا كي˘˘كف˘˘ت
اياحسضلا دحأا نم ىوكسش اهيقلت
ةحلسسأا زجح ى˘لإا ا˘ه˘ل˘سصو˘ت ع˘م
ر˘ي˘ب˘كلا م˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘سضي˘˘ب
.ةقورسسم لاومأاو
ىلإا دو˘ع˘ت ،ة˘ي˘سضق˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
ن˘يأا ،يرا˘ج˘˘لا توأا90 خ˘يرا˘ت
نيل˘ما˘ح سصا˘خ˘سشأا30 ل˘˘˘˘خد
ريبكلا مجحلا نم ءاسضيب ةحلسسأا
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا د˘حأا ى˘˘لإا
با˘ع˘لأا ع˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةدو˘˘م˘˘ح ن˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا

،ن˘ئا˘بز سسا˘سسأا ى˘ل˘ع ن˘ي˘هو˘م˘م
اورهسشأا لحملا م˘ه˘لو˘خد د˘ن˘عو
م˘ج˘ح˘لا ن˘م ءا˘˘سضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا
لحملا بحاسص نيددهم ،ريبكلا
ءÓيتسس’اب اوموق˘ي˘ل ،يرا˘ج˘ت˘لا

اوذ’ هتمواقم دعبو ،هلاومأا ىلع
نم ةلوهجم ةهجو وحن رارفلاب
بحا˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘˘ع’ا نود

ىوكسشلا يق˘ل˘ت رو˘فو ،ل˘ح˘م˘لا
ن˘˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم تعرا˘˘˘˘˘سس
ىلع ءانب رسشع عبارلا يرسضحلا
ةي’و˘لا ن˘مأا سسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ةرور˘˘سضب ر˘˘˘مأا يذ˘˘˘لا
تقو عر˘سسأا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘مر˘˘ج˘˘م˘˘لا

ديدحتل ةطخ ري˘ط˘سست˘ب ،ن˘كم˘م
دارفأا ةربخل ارظنو نيلعافلا ةيوه
ةد˘ي˘ج˘لا م˘ه˘ت˘فر˘ع˘˘مو ة˘˘طر˘˘سشلا
ديدحت نم اونكمت ن˘ي˘مر˘ج˘م˘ل˘ل
ولت دحاولا مهفيقوت متيل ،مهتيوه
ةحلسسأا زجح ىلإا ةفاسضإ’اب رخآ’ا
لاومأاو ريبكلا مجحلا نم ءاسضيب
د˘ع˘بو ،ا˘يا˘ح˘سضلا ن˘م ة˘قور˘˘سسم
مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتسسا
.ةلادعلا مامأا نيلعافلا ميدقت

بيرهت ةلواحم طابحإا
جلاعملا فيكلا نم غلك30

صسابعلب يديسسب
ن˘مأا˘ب ة˘طر˘سشلا تاو˘ق تع˘سضو
اد˘ح ،سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘ي’و
ةنوكتم ةيمارجإا ةكبسش طاسشنل
يف تطروت سصاخسشأا60 نم
دسصق تاردخملا ىلع ةزايحلا
زجح مت ثي˘ح ،ا˘ه˘ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لا

ردق جلاعملا فيكلا نم ةيمك
ةهجوم تناك غلك30ـب اهنزو
سسابعلب يديسس ةنيدمب جيورتلل

برغ تاي’و ىدحإا نم اقÓطنا
ىلإا دوعت ةيسضقلا راوطأا.نطولا
ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘˘ق لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا
دو˘جو ا˘هدا˘˘ف˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
ى˘˘ل˘˘˘ع نوزو˘˘˘ح˘˘˘ي سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأا
اهجيورت ددسصب مهو تاردخملا
اقÓطنا سسابعلب يديسس ةنيدمب
نطولا برغ تاي’و ىدحإا نم
هذه رثإا ىلع ،ةبكرم لامعتسساب
تاءارجإ’ا ذاختا مت تايطعملا
تا˘كر˘ح˘˘ت د˘˘سصر˘˘تو ة˘˘مزÓ˘˘لا
مهفيقوت متي˘ل ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
ةيمك زجحو رخآ’ا ولت دحاولا

ـب اهنزو ردق جلاعملا فيكلا نم
حئاف˘سص ل˘كسش ى˘ل˘ع غ˘ل˘ك30
غلابم ىلإا ةفاسضإ’اب عيبلل ةأايهم
جيورت تادئاع نم ربتعت ةيلام
ز˘ج˘ح م˘ت ا˘˘م˘˘ك ،مو˘˘م˘˘سسلا هذ˘˘ه
ياد˘نو˘ي˘ه» عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ب˘˘كر˘˘م
ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست تنا˘ك «تن˘سسكأا
دعبو ،تاردخملا جيورتو لقن
تاءار˘جإ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
مهيف هبتسشملا ميدقت مت ةينوناقلا
ةزاي˘ح ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا

سضرغل تاردخملا لقنو ءافخإاو
هبجومب اومدق ،اه˘ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لا
ي˘ف ترد˘سص ن˘يأا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘˘مأا

  .عاديإا رماوأا مهقح
ودبع.صص
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ةينيطسسلفلا ةدايقلا دسض فرطتلاو باهرإلا ةسسرامم

باهر’ا ةسسرامم دهسشم لمتكيو
د˘سض ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا ع˘م˘ق˘لاو ير˘كف˘لا
ةداي˘ق˘لاو سسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م سسي˘ئر˘لا
ةوق لكب اوفقو نيذلا ةينيطسسلفلا

ق˘˘ح ة˘˘م˘˘ل˘˘ك او˘˘لو˘˘ق˘˘ي˘˘˘ل رار˘˘˘سصإاو
فقاوملا ىل˘ع ة˘ت˘با˘ث ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ط˘ط˘خ˘م˘ل ن˘يد˘سصت˘مو ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘˘لا

’ اولوقيل ةيكيرم’ا نرقلا ةقفسص
قوقح˘لا ةو˘ق˘بو ا˘ي˘كير˘م’ ةر˘ي˘ب˘ك
روطتيل ةبسصتغم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ديدج لكسش ى˘لا ل˘سصي˘ل د˘ه˘سشم˘لا

با˘˘هرإ’او ع˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا لا˘˘˘كسشا ن˘˘˘م
تاد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو ير˘˘˘˘كف˘˘˘˘لا
لتقب مهت˘ب˘لا˘ط˘مو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا
سضعب انيلع لطي سسابع سسيئرلا

فرطتملا ينيميلا لتكتلا سسوؤور
سضع˘ب بلا˘ط˘ي ثي˘˘ح ا˘˘كير˘˘ما ي˘˘ف
يكيرمأ’ا باونلا سسلجمب ءاسضعأا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘سصخ˘سش تا˘بو˘ق˘˘ع سضر˘˘ف
تادايقو سسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م سسي˘ئر˘لا
نوربم’ ه˘جوو ثي˘ح ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
تعرا˘˘سس ه˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ق˘˘˘فو
ةيليئارسسا ةيرسصنع مÓعا لئاسسو

بمارت سسيئرلا ىلإا هتلاسسر رسشنب
هثحي دادبتسس’او ة˘ير˘سصن˘ع˘لا ز˘مر
تابوقع˘لا كل˘ت سضر˘ف ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف
تادايقو سسابع سسيئرلا نأا ةجحب
ع˘فد نو˘ل˘سصاو˘ي او˘لاز ’ ة˘ط˘ل˘سسلا
ءادهسشلا لئاوعو ىرسسأÓل لاومأ’ا
باهرإ’ا ىلع عجسشي كلذ نأا معزب
دح ىلع هل ليومت ةباثمب ربتعيو
تا˘كا˘ه˘ت˘نا نا ن˘ي˘سسا˘ن˘ت˘م هر˘ي˘ب˘ع˘ت
يل˘ي˘ئار˘سس’ا لÓ˘ت˘ح’ا رار˘م˘ت˘سساو
وهو مظنملا باهر’ا ردسصم دعي
ع˘˘ج˘˘سشيو ف˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘لو˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
دسض هناودع يف لÓتح’ا رارمتسسا
. ينيطسسلفلا بعسشلا
هذ˘˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘مأ’ا ةرادإ’ا نإا
طغسضلا ديرت ةيرسصنعلا ةسسايسسلا

هزاز˘˘ت˘˘ب’ سسا˘˘ب˘˘ع سسي˘˘ئر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘ع ه˘ي˘ن˘ثو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ف˘˘قاو˘˘م˘˘ب
يذلا تقولا يف ةت˘با˘ث˘لا ف˘قاو˘م˘لا
را˘مد˘لا اذ˘ه ل˘ك ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش ه˘˘جاو˘˘ي
ناو مظنملا يليئارسس’ا ناودعلاو
نأا ةقث ىلع ينيطسسلفلا بعسشلا

طو˘غ˘سضلاو ت’وا˘ح˘م˘لا هذ˘ه ل˘ك

نم لانت نلو حجنت نل ةيكيرمأ’ا
ة˘ل˘سصاو˘م ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا رار˘˘سصا

لا˘كسشا ل˘كل ة˘سضفار˘لا ا˘ه˘تر˘ي˘سسم
عمقلاو يركفلا باهر’ا ةسسرامم
بعسشلا ىلع ناودعلاو يكيرم’ا
ةر˘م˘لا سسي˘ل ي˘هو ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
سسرام تاونسس ثÓث لبقف يلو’ا
هذ˘˘ه سسف˘˘ن ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا ل˘˘ت˘˘كت˘˘لا
بازح’ا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب بي˘لا˘سس’ا
اوذ˘ف˘نو ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا ة˘ير˘سصن˘ع˘لا

ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا د˘˘سض ة˘˘ح˘˘سضاو ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح
سسيئرلا اهسسأار ىلعو ةينيطسسلفلا

هليحرب ني˘ب˘لا˘ط˘م سسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م
ن˘م˘˘سض م˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا اذ˘˘هو ه˘˘ل˘˘ت˘˘قو
مهنم ةلواحمو ةسسوردملا برحلا
ةرماؤوملاو نرق˘لا ة˘ق˘ف˘سص ر˘ير˘م˘ت˘ل

لينلاو ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشلا ى˘ل˘ع
 . ةيخيراتلا هقوقح نم
ةنجللاو سسابع سسيئرلا فقاوم نإا
ةحسضاوو اهيف سسبل ’ ةيذيفنتلا
تاعلطتو يناما نع تربعو امامت
ةو˘ق ل˘كب ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا

لك يف تابثب فقي وهو رارسصإاو

ةدار’ا ن˘ع ر˘ب˘ع˘ي˘ل تا˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ينيطسسلفلا قحلاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ة˘ما˘˘قا ي˘˘ف
ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘ع سسد˘ق˘لاو ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘˘لا

ةسسارسش تارماؤوملا تدتسشا امهمو
نم لانت ن˘ل˘ف بي˘لا˘سس’ا تعو˘ن˘تو
ه˘ت˘م˘يز˘عو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف بع˘˘سش ةدارا
لاط امهم ر˘سصت˘ن˘ت˘سس ي˘ت˘لا ةر˘ح˘لا
تاد˘يد˘ه˘ت˘لا هذ˘ه ل˘˘ك ناو ن˘˘مز˘˘لا
ةد˘˘حو ن˘˘م لا˘˘ن˘˘ت ن˘˘لو ل˘˘سشف˘˘ت˘˘سس
ه˘˘تدارإاو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا

يتلا ةيسساي˘سسلا ه˘ف˘قاو˘م ة˘بÓ˘سصو
بعسشلا تاعلطتو يناما نع ربعت
لكب يقبتسسو تناك ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

يررحتلا ينطولا لاسضنلا لحارم
. ينيطسسلفلا
ل˘م˘ح سسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م سسي˘ئر˘لا نإا
ة˘˘عا˘˘ج˘˘سش ل˘˘˘كب ف˘˘˘قوو ة˘˘˘نا˘˘˘م’ا

د˘ع˘ب ةر˘ي˘سسم˘لا ل˘˘م˘˘كي˘˘ل راد˘˘ت˘˘قاو
ر˘سسا˘ي سسي˘˘ئر˘˘لا د˘˘ي˘˘ه˘˘سشلا ل˘˘ي˘˘حر
ن˘ع ع˘فاد ن˘م ر˘ي˘خ نا˘كو تا˘فر˘˘ع
انقوقح نعو ينيطسسلفلا بعسشلا
هفقاوم تناكف ةعورسشملا ةينطولا

ة˘ي˘سضق˘لاو مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ها˘˘ج˘˘ت
ة˘ح˘سضاو ف˘قاو˘م ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

نعو هبعسش ةيؤور نع ربعتو ةتباثو
بلاطي ن˘م و˘هو ه˘ل˘ئا˘سصف ف˘قاو˘م
يف سسيل لماسشلاو لداعلا مÓسسلاب
ةقط˘ن˘م˘لا˘ب ل˘ب بسسح˘ف ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
بع˘سشلا ح˘ن˘م سسا˘سسا ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ل˘˘ك
ريياعملل اقفو هقوقح ينيطسسلفلا
ةينيطسسلفلا ةلودلا ةماقإاو ةيلودلا
ةحسضاو ةقيقحلا نكلو ةلقتسسملا
هءÓمعو يليئارسسإ’ا لÓتح’ا ناب
سسي˘ئر ف˘ق˘يو مÓ˘˘سسلا نو˘˘سضفر˘˘ي
معدبو يليئارسسإ’ا لÓتح’ا ءارزو
ي˘ج˘م˘ه ف˘قو˘م ق˘ل˘˘ط˘˘م ي˘˘كير˘˘ما

تاقاقحتسسا˘ب فار˘ت˘ع’ا ن˘ي˘سضفار
ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘م˘˘سست˘˘مو مÓ˘˘˘سسلا
ن˘˘˘يردا˘˘˘سصمو تا˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا
نيكه˘ت˘ن˘مو ن˘ي˘ع˘ما˘قو ي˘سضارأÓ˘ل
ةلواحم يف ةينيطسسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا

مسضلا تا˘ط˘ط˘خ˘م ر˘ير˘م˘ت˘ل م˘ه˘ن˘م
. ةيكيرم’ا نرقلا ةقفسصو

‘ يبرعلا مÓعإ’ا Òفسس
ةديرج رير– صسيئر ‐Úطسسلف

ةينيطسسلفلا حابسصلا

07
 ةودقلا يرسس  :  ملقب

بائذلا اهسشرع ىلع ّعبرتي ةباغ ةيليئارسسإلا مكاحملا

ايلعلا لد˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م ى˘ّم˘سست ي˘ت˘لا ترر˘ق
ت’وادملا نم تاونسس تسس دعب ةيليئارسسإ’ا

رارحأ’ا ءافو ةقفسص ىرسسأا يف رظنت يتلاو
لكسشب مهل رظنلا مدع مهلاقتعا ديعأا نيذلا

رظنلا لوأاو ،يدرف لكسشب رظنلاو يعامج
ميهاربإا مكح ةداعإاب رارقلا ناك اذه يدرفلا
ه˘ب ا˘مو˘كح˘م نا˘ك ثي˘ح د˘بؤو˘م˘لا ير˘˘سصم˘˘لا
ا˘ه˘تد˘ه˘سش ة˘ل˘يو˘ط ة˘يو˘ت˘ل˘م ق˘ير˘ط .ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
مهو تاونسس تسس ّرم ىلع ةديدع تاسسلج
مهو ةقيحسسلا مهفÓسسأا ت’داجم تناك امك
مهيبن عم ةرق˘ب˘لا تا˘ف˘سصاو˘م ي˘ف نو˘ل˘ّسصف˘ي
مويلا مه ليسصافتلا ليسصافت يف قيقدتلاو
مÓك يف نوقرغيو ءادوسسلا مهقاروأا نوبّلقي

’و نايعلل حسضاو رم’ا نا مغر ،هل ةياهن ’
ء’ؤوه ،ايسسفن ءاح˘سصأا نا˘ن˘ثا ه˘ي˘ل˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘ي
ةدقعملا ةيسسفنلا تاب˘كر˘م˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
مكا˘ح˘م˘لا نو˘ن˘ف   !ةا˘سضق م˘ه˘سسف˘نأا نو˘ّم˘سسي
بج˘عأا ن˘م ا˘ن˘ع˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ة˘ير˘كسسع˘لا
قوبسسم ريغ لكسشب عدبتو قلتخت ،بئاجعلا
درت مل تايمسسمو ناولأاب اهملظ نيولت يف
اهل لسصت نلو ملاعلا يف ةمكحم ةيأا يف
نم رسصع ّيأا يف ةريرسشلا مكاحملا ىتعأا

براسشملا يأا نمو نوركفي فيك ،روسصعلا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق ع˘جار˘م ة˘يأ’و نو˘بر˘سشي ة˘ير˘˘كف˘˘لا
مكاحملا هذه ناسشل عباتملا دجي !؟نومكتحي
،بائذ˘لا ا˘ه˘سشر˘ع ى˘ل˘ع ع˘ّبر˘ت د˘ق ة˘با˘غ ا˘ه˘نأا
’ ةّسشحوتملا بائذلا نم ةعومجم ةاسضقلا
تاءارجإ’ا ليك ’إا اهرودسص ايانح يف ءيسش
هيفرطب كسسمت نازيم ىلع ماكح’او مهتلاو
ةقفسص ىرسسأا .ةّسشحوتملا بلاخملاو باين’ا

ديعأا هنأا هيف سسبل ’ امب حسضاو رارح’ا ءافو
ةلادعلا نيع اهيف تباغ ةليل يف مهلاقتعا

رسشبلا هيلع فراعت يذلا ينوناقلا قطنملاو
ة˘ع˘ير˘سش ئدا˘ب˘م ى˘ل˘عو ة˘ي˘سسا˘ي˘سس فاد˘هأ’و
جارف’ا ةيقافتا ىلع سضاسضقن’ا مت باغلا

ةيرسصم ةياعر˘ب ة˘مر˘ب˘م˘لا ة˘ق˘ف˘سصلاو م˘ه˘ن˘ع
نجسسلا يف مهّجزو مهفاطتخا  ىلع مادق’او
نم رارقب مهسشيج ذّفن نأا دعبو ،ديدج نم
مهمكاحم مهب تقحل ،يسسايسسلا ىوتسسملا
ةفسص مث’ا ناودعلاو ةسسرطغلا هذه يطعتل
هذه هتلعف ام ةفيخسس قرطب رّربتلو ةينوناق
ديعسص ىلع لسصحي اذه لثم.ةمث’ا يدي’ا
لا˘ق˘ت˘ع’ا م˘كا˘ح˘م ي˘ف ر˘سصح˘˘لا ’ لا˘˘ث˘˘م˘˘لا
طباسض (مهريبعت ّدح ىلع) زّرطي ،يرادإ’ا

يف اّرسس ىقبي ،نلعم ريغ اريرقت تارباخم
ىوسس ناج ’و سسنإا هيلع علطي ’ ةمكحملا
هئوسض ىلع ردسصيو هدمتعي يذلا يسضاقلا
يف ،ىرخأ’ا ولت ةّرملا رارقلا ديدجتو ،رارقلا

ةمكحم اهنم تايّمسسم نوعدتبي ةباغلا هذه
يسضاقلا اهيف يتأاي تيبثتلا ةمكحم ىّمسست
كليكو هللا ،تارباخملا هب تسضق ام تبثيل
يّرسسلا ّفلملا ىلع عÓط’ا يسضاقلا رود
مث ريرقتلا اذه بتاك هب ىسصوأا ام ةوÓتو
فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سس’ا نا˘˘كمإ’ا˘˘ب م˘˘ث ،هرود ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي
ىلع سصرحلا دادزي ثيح ايلعلا ىلا باهذلاو
ه˘ل ة˘سساد˘˘ق˘˘لا دادز˘˘تو يّر˘˘سسلا ّف˘˘ل˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
عفتري كانه ،ليجب˘ت˘لاو ةوا˘ف˘ح˘لا˘ب ى˘ظ˘ح˘يو
ةدعا˘ق˘لا ى˘لا ل˘سصت˘ل يّر˘سسلا ر˘ير˘ق˘ت˘لا نا˘سش
» :نويراد’ا نولقت˘ع˘م˘لا ا˘ه˘ي˘لا ل˘سصو ي˘ت˘لا

. «تسشّحوتو تلفسس مه˘م˘كا˘ح˘م تل˘ع ا˘م˘ّل˘ك
ىلع رّرميو تاونسس ةدع لقتعملا يسضقي

يرد˘ي نأا نود ة˘ي˘ب˘ئذ˘لا م˘كا˘ح˘م˘˘لا تار˘˘سشع
.نجسسلا يف وه امل وأا ريرقتلا اذه نومسضم
فيك ،جرح ’و ثّدح لافطأ’ا ةمكاحم نعو
Ó˘ف˘ط م˘كح˘˘ي نأا ه˘˘سسف˘˘ن˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ق ح˘˘م˘˘سسي
Óفط دّدمي نأا هسسفنل حمسسي فيك ؟دبؤوملاب

ةنازنز يف اهاسضق اموي نيعبسس نع ديزي ام
حمسسي فيك ؟قيقحتلا نم ديزملل ةيدارفنا
تاقيقحتو ةيعمق تاءارجإا كرابي نأا هسسفنل

را˘ثآا ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا د˘سسج ى˘ل˘ع ىر˘ي ة˘ير˘˘كسسع
تعّرسش مهمكاحم ؟نايعلل ةحسضاو بيذعتلا

ف’’ يد˘سسج˘لا بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘نذإا تط˘˘عأاو
د˘ي˘بر˘ع˘لا ر˘ما˘سس م˘هر˘خآا ن˘م نا˘ك ا˘يا˘ح˘˘سضلا

ى˘ق˘ب˘ي نا نا˘كمإ’ا˘ب نا˘ك ،ة˘سشتا˘ن˘˘ح د˘˘ي˘˘لوو
م˘˘هد˘˘ن˘˘ع ن˘˘م’ا تاو˘˘ق˘˘ل ع˘˘˘ب˘˘˘ت بيذ˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

تارارق ق˘فو ي˘تأا˘ت نأا ن˘كلو ،تار˘با˘خ˘م˘لاو
فلخ ةنهملا مسسق نوقلي ةاسضق نم ةقّثوم
ءادوسس ةراظن نم رمأÓل نورظنيو مهروهظ
بي˘ع˘م ءي˘سش اذ˘ه˘ف م˘ه˘بو˘ل˘ق لا˘ح و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك
داوسسلا اذهب ةلفاحلا مهتÓجسس يف ّلجسسي
ةينهم ةيأا نع دعبلا ّلك مهدعب دّكؤوي يذلاو
ملاع اهنع ثدحتي ةيفافسش ةيأا وأا ةينوناق
م˘ه˘م˘كا˘ح˘م نو˘ن˘ف˘ل ق˘ي˘سضي لا˘ج˘م˘لا .مو˘ي˘لا

نأا د˘كؤو˘ي د˘هاو˘سشلا هذ˘ه ةر˘ث˘ك ن˘م تبا˘ث˘˘لاو
هذ˘ه نأاو با˘غ˘لا ة˘ع˘ير˘سش ي˘˘ه م˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘ير˘˘سش
اهيف ولعي توسص ’ ةباغ ’ا يه ام مكاحملا
رهقل ةسشطعتم˘لا ة˘ع˘ئا˘ج˘لا با˘ئذ˘لا ءاو˘ع ’ا
      .دابعلا

ررحملا ريسسأ’ا بيدأ’ا ‐ىلدوهلا ديلو : ملقب

«انوروك» ةحئاج تايعادت يف يلّمأات باتك .. «ىودعلا يف»

عورسشم» َردسصأا ةمجرتلا جمانرب راطإا يف
ةيلاطيإ’ا نع ةديدجةمجرت˘ي˘تارا˘مإ’ا «ة˘م˘ل˘ك
ولواب يلاطيإ’ا بتاكلل«ىودعلا يف» :ناونعب

يجان يرسصملا مجرتملا ةمجرتبو ونادروج
نيدلازع ي˘سسنو˘ت˘لا ذا˘ت˘سسأ’ا ة˘ع˘جار˘مو قزر
دعومو باتكلا ناو˘ن˘ع ي˘حو˘ي ا˘م˘كو.ة˘يا˘ن˘ع
يتلا ةحئاجلا ةلاح نع انثّدحي وهف،هرادسصإا
تبّترت امو ،ا˘ب˘ير˘ق˘ت ه˘ل˘م˘كأا˘ب م˘لا˘ع˘لا تل˘م˘سش
فيسض اهسضرفعاسضوأا يهو.ىودع نم اهيلع
لامتحا انلهاجت امبر وأا ،ر˘ظ˘ت˘ن˘م ر˘ي˘غ ل˘ي˘ق˘ث
دقف .ثي˘ب˘خ˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ه˘نإا ،ه˘ترا˘يز
ى˘لوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا لÓ˘خ با˘ت˘˘كلا اذ˘˘هرد˘˘سص
يعيبطلا نمو ،ايلاطيإا ىلع سسوريفلا موجهل
نإا ،ةأاجافملا هتسضرف اعقاو لمعلا سسكعي نأا

تاظح˘ل ق˘فار ا˘مو ،ةأا˘جا˘ف˘م ا˘هرا˘ب˘ت˘عا ّح˘سص
،لوهذو ،فوخو ،طّبخت نم ىلوأ’ا ةأاجافملا

ن˘م «ىود˘ع˘لا ي˘ف» با˘ت˘ك ف˘ّلأا˘ت˘ي.سضقا˘ن˘تو
تÓ˘˘ّمأا˘˘ت ىر˘˘حأ’ا˘˘ب ي˘˘ه ،ةر˘˘ي˘˘˘سصق لو˘˘˘سصف
حرطت .هر˘ي˘غ ى˘لإا ا˘ه˘ن˘م˘ّل˘ك دو˘ق˘ي ة˘ب˘سضت˘ق˘م

ا˘˘ّلأا و˘˘نادرو˘˘ج و˘˘لوا˘˘ب ا˘˘˘نو˘˘˘عد˘˘˘ي ت’ؤوا˘˘˘سست
انت’زانتو انتايحسضت بهذت ’ يك ،اهلهاجتن
 .ىًدسسءابولا لÓخ انرئاسسخو
ة˘ق˘ّل˘ع˘ت˘م تÓ˘ّمأا˘ت با˘ت˘كلا ن˘˘ّم˘˘سضت˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
لوح ،ىودعلا لوح ،ثدحي اّمع انتيلوؤوسسمب
اميف ءاربخ˘لا ط˘ّب˘خ˘ت ع˘م ة˘سصا˘خ ،سسور˘ي˘ف˘لا
.نولوقي
اذه ّلك لقني ونادروج ولواب بتاكلا ّنأا مغرو
نأا راتخا هّنأا اّلإا،هريغ لثم هسشيعي يذلا عقاولا
ىد˘ل˘ف .د˘يد˘˘ج˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف َل˘˘ّمأا˘˘ت˘˘ي
مغر ءايسشأ’ا روغ ىلإا رظنلا يف ةردقفّلؤوملا
تا˘˘ب˘˘غر˘˘˘لاو را˘˘˘كفأ’او ءارآ’او ر˘˘˘عا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ريسصم فنتكي ام مغر كلذكو ،ةبراسضتملا
دقف .ةحئاجلا هذه ءارج سضومغ نم ملاعلا
فرعُي ’ ةفقو عيمجلا ىلع سسوريفلا سضرف
ّنأا ى˘لإا ر˘ي˘سشنءا˘ن˘ثأ’ا ي˘ف.ّر˘م˘ت˘سست ا˘˘ًت˘˘قو م˘˘ك
،هلمعل اًناونع «ىودعلا» ةملك بتاكلا رايتخا
رسشبلا نيب لسصاوتو طبارت نم كلذ يف امِل
دود˘ح˘لا تل˘َعو تاءا˘سضف˘لا تد˘عا˘ب˘ت ا˘م˘ْه˘˘َم

ءابولاف.تاعمت˘ج˘م˘لاو لود˘لا ن˘ي˘ب ة˘ل˘سصا˘ف˘لا
ىلإا سصخسش نم ،لقتنتف ىودعلا اّمأا ،رسشتني
عم ةلدابتم ةقÓع يف انلعجي ام وهو .رخآا
.ىنعم نم كلذ يف ام لكب ةئيبلا
يذلا ملاعلا دtقعَت نع سسوريفلا انل فسشكي ذإا
ه˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح د˘˘˘˘˘˘tق˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘َت ،ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘كسسن
اسضيأاو ،ةيداسصتق’اوةيسسايسسلاوةيعا˘م˘ت˘ج’ا
ةيوهلا قوف عباط هل هب tرمن امف .ةيسسفنلا

 .ةفاقثلاو
هب مايقلا داتعن ’ xيلايخ ٍدهجلذب ىلع انربجي
ا˘ن˘سسف˘نأا ىر˘ن نأا :ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا عا˘˘سضوأ’ا ي˘˘ف
نأاو ،ٍلسصفنم ريغ ٍلكسشب نيرخآ’اب نيطبترم
انتارايتخا يف مهدوجو رابتع’ا ِنيعب َذُخأان
 .ةّيدرفلا
نوكنل دو˘ع˘ن ،ٌد˘حاو ٌن˘ئا˘كن˘ح˘ن ىود˘ع˘لا ي˘ف
لبق وه نماسضتلا بايغ ىودعلا يف.ًةعامج
.لّيختلا يف ٌبيع ءيسش ّلك
فسسلفتلا نمقÓطن’ا مدع فلؤوملا راتخا دقل
سسوري˘ف˘لا عو˘سضو˘م˘ل قّر˘ط˘ت˘لا ي˘ف دّر˘ج˘م˘لا

ق˘ط˘ن˘م˘لا كلذ ي˘ف هد˘˘عا˘˘سس د˘˘قو،ىود˘˘ع˘˘لاو
ريدجو .هيلإا دنتسسا يذلا دياحملا يسضايرلا
ولواب نأا ىلإا ريسشن نأا ماقملا اذه يف ركذلاب

لاغتسش’او نيو˘كت˘لا ي˘ئا˘يز˘ي˘ف و˘ه و˘نادرو˘ج
ىلع ىفسضأا ام وهو ،ابتاك هنوك بناج ىلإا
نم ونادرو˘ج و˘لوا˘ب.ة˘سصا˘خ ة˘ح˘سسم با˘ت˘كلا

يف و˘ن˘يرو˘ت ة˘ن˘يد˘م ي˘ف2891 ما˘ع د˘ي˘لاو˘˘م
 .ايلاطيإا لامسش
«ا˘غ˘ير˘ت˘سس» ةز˘ئا˘˘ج˘˘ب زا˘˘ف نأا ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس د˘˘قو
ماقرأ’ا ةلزع» ةياور نع ةقومرملا ةيلاطيإ’ا
يروداد˘˘˘نو˘˘˘م راد ن˘˘˘ع ةردا˘˘˘سصلا ،«ى˘˘˘لوأ’ا

˘ما˘ه˘ِت˘لِا» ة˘ياور ه˘تاراد˘˘سصإا ر˘˘خآا ّنأاو ،8002
.9102 يدوانإا راد نع «ءامسسلا
ىودعلا يف :باتكلا
ونادروج ولواب:فيلأات
يبظوبأا ‐ ةملك عورسشم :رسشانلا
0202 :رسشنلا ةنسس
.سص17:تاحفسصلا ددع

ايلاطيإا ‐ امور ةعماجب ذاتسسأا ‐
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 صسانلا بولق يف هكرت يذلا رثأ’ا ًاقراف تثدحأا ىتلا هتامسصبو هتريسسو هلمع ىقبي

«ةيلع ديعسسلا يمع»ّ يجطسسوبلا عّدوت لجحلا نيع
ىتلا هتامسصبو صسانلا بولق يف هكرت يذلا رثأ’او هتريسسو هلمع ىقبيو ناسسنإ’اب قلعتي ءيسش لك بهذي ،ليحرلا نوكي نيح

هتايح ةريسس ىلع تسسكعنا ةلماكتم ميق ةموظنم قÓخأ’ا نم كلتماو عيمجلل عسستا بلق بحاسص نع بتكن امدنعو ،ًاقراف تثدحأا
.ثادحأا وأا خيراوت ةروسص ىلع بتكت نأا نكمي ’ رعاسشم درسس نع ًازجاع ملقلا فقي ،ةميقلا لامعأ’او فقاوملاو ثادحأ’اب ةئيلملا

ةليسسملا ةي’وب لجحلا نيع ةنيدم تعجف
ديعسس يّمع ليمجلا ناسسنإ’ا ةافوب ،ارخؤوم
نم ةميغ..» ّيجطسسوبلا » ديربلا عزوم ،ةيلع
دقو ديقفلا فرع نم لك ىلع تميخ نزحلا

د˘ي˘ق˘ف˘ل ءا˘ثر˘لاو نز˘ح˘لا تا˘م˘ل˘ك غ˘ل˘بأا تب˘ت˘ك
لعتسشت ةقيمع رعاسشمب مويلا فقن ،ةليجح
ةيلع ديعسس انّمع ليحرب ملأ’او ةرسسحلا اهيف

سشوسشبلا لجرلا ،ةمئادلا ةماسستب’ا بحاسص
،ةيبوسسحم نود لكلا مداخو ،عيمجلا قيدسص
ة˘ي˘لا˘ع˘لا قÓ˘خأ’ا وذ مود˘خ˘˘لا ل˘˘جر˘˘لا ل˘˘حر
’ نمو فرعي نم عم يئانثتسس’ا لماعتلاو
نم لكل ةيلاغ ىركذ هليحرب كرتو ،فرعي

نم ءانثلا قحتسسا ،هبقانم نع عمسس وأا هفرع
ن˘ي˘ل˘سضا˘ف˘لا لا˘جر˘لا ن˘م نا˘ك د˘ق˘ف ،ع˘ي˘م˘ج˘لا
ةدعاسسمل للك نود ىعسسي ،ريخلل نيعاسسلا

.ددرت نود ةدعاسسملا قحتسسي نم
مرسضخملا «ّيجطسسوبلا » ديربلا يعاسس لحر
لكو ،هفرع نم لك هتبحم ىلع قفتا يذلا ،
يف كرتو اًركب˘م ل˘حر ،هد˘ق˘ت˘ف˘ي˘سس ه˘ب˘حأا ن˘م
هحمÓم تناك ،اًقيمع اًملأاو اًريبك اًنزح بولق
ه˘جوو ةذا˘خأا ة˘ما˘سست˘با اذ نا˘ك د˘ق˘ف ،ةز˘˘ي˘˘م˘˘م
،ةلجلجم ةكحسضب هيبحم لباقي ناك ،سشوسشب
هبلق لحارلا فسصو يف مهأ’ا ةفسصلا نكلو
،ةنيغسضلا ’و بسضغلا فرعي مل يذلا ،ريبكلا
ل˘حر ،ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا Ó˘ب ل˘كل˘˘ل ع˘˘سست˘˘ي نا˘˘ك ل˘˘ب

لكل مسسبت يذلا ةقرسشملا ةماسستب’ا بحاسص
˘م’آا ن˘م ه˘ت˘ل˘م˘ح ا˘م ل˘كب ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف ءي˘˘سش
بحم .. ًامود لئافتم .. تايدحتو بعاسصمو
نيح ناكو .. ًاريخ لاق ملكت اذإا ناك .. عيمجلل
نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلا نم بسضغلا
فقاوملا بحا˘سص ا˘ي ن˘ي˘ع˘لا ر˘ير˘ق م˘ن ،سسا˘ن˘لا
وأا دعت نأا نكمي ’ ةميركلا كلاسصخف ةليبنلا
تنك دقف ،ملق اهبتكي نأا نكمي ’و ىسصحت
امو لجحلا نيع خيرات تءاسضأا ةميظع ةميق
ىلع ةركاذلاو بلقلا يف كاركذ ىقبتسسو ،هيف
تهابت يتلا ةغللا فقت ،نينسسلا ركو مايأ’ا رم
يف اهقح هراثآا ءافيإا نع ةزجاع اهتبوسصخب
بلقلا يف سشيجي ام ةيدأات وأا ،فسصولا ناديم
باحسصأا نم تنك دقف ،ءانثلاو ريدقتلا نم
نأا دعب ’ نو˘ل˘حر˘ي ’ ن˘يذ˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘لا م˘م˘ه˘لا
راجسشأ’ا تومت ،بولقلا يف مهتبحم رقتسست
يتلا ميقلاب ًافقاو ديعسسلا يّمع تامو  ةفقاو
.ًامود ىقبتسس يتلا هفقاوم هعمو ،اهنع ربع

لاسضنو .. ءاطعلاب ةلفاح ةايح
رمعلا ةيادب ذنم أادب

ربوتكا22 ديلاوم نم ة˘ي˘ل˘ع د˘ي˘ع˘سسلا ي˘ّم˘ع
ا˘م˘ك وأا د˘ير˘ب˘لا ي˘عا˘سس ،ةدا˘ع˘سسو˘ب˘˘ب5491
.. ءاطعلاب ةلفاح ةايح » يجطسسوبلا » هيّمسسن
‐5791 ةنسس ‐ رمعلا ةيادب ذنم أادب لاسضنو
،ءاطعلا كلذ هعم عطقني ملو ىسضقنا يذلا

ل˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو خأ’او ق˘˘˘˘يد˘˘˘˘سصلاو بأ’ا نا˘˘˘˘ك
لكب ناسسنإ’ا ناك ..ةيلاثم لكب فظوملاو
قر˘سشم˘لاو ل˘ي˘م˘ج˘˘لا ه˘˘جو˘˘لا نا˘˘ك .. راد˘˘ت˘˘قا
يذلا ةقرسشملا ةماسستب’ا بحاسص ...ناسسنإÓل
نم هتلمح ام لكب ةايحلا يف ءيسش لكل مسسبت
.. ًامود ل˘ئا˘ف˘ت˘م ..تا˘يد˘ح˘تو بعا˘سصمو م’آا

.. ًاريخ لاق ملكت اذإا ناك .. عيمجلل بحم
ظيغ˘لا ن˘ي˘م˘ظا˘كلا ن˘م بسضغ˘لا ن˘ي˘ح نا˘كو
  سسانلا نع نيفاعلاو
بيرقلاو ريبكلاو لفطلا .. سسانلا عيمج بحأا

رسصق وأا أاطخأا نمل رذعلا سسمتلاو .. ديعبلاو
..تابسسانملاو فقاوملا لك يف اقابسس ناك ..

يفسضي تاسسمل يف ىسسنت ’ ةمسصب بحاسص
عيمج يفو نيرخآ’ا عم هتÓماعت لك ىلع اهب
يف هزيمت تاتفل هل .تافرسصتلاو فقاوملا
،تابسسانملا فلتخم يف عيمجلا عم لماعتلا
هتياعرو همامتهاب رعسشي هروسضح يف عيمجلا

يذلا لجحلا نيع نبا .نيرخآ’ا نع هزيمتو
خيراتلا اذه قبع لكسشو اهخيرات يف سسمغنا

ناك يذلا لجرلا اذه ،ناكملا ثارتو ةلاسصأاو
.. ىنعم نم ةملكلا هلمحت ام لكب عيمجلل ًابأا

ل˘ك ي˘ف د˘عا˘سسم˘لاو م˘ير˘˘كلا نو˘˘ن˘˘ح˘˘لا نا˘˘ك
يف بحملا سصيرحلاو ةودقلا ناك ،رومأ’ا

قÓخأ’او ميقلاب ينغلا  .. ةايحلا رومأا عيمج
انل كرتو ةعجر ريغ نم لحر .. ئدابملاو
رانأا دقو .. هل سسانلا بحو قÓخأ’ا نم ةكرت
ىلإا لجحلا نيعب ت’اسصت’او ديربلا زكرم
مل هنكل دعاقتلا ىلع هتلاحإا ةنسس5002 ةياغ
ةياغ ىلإا اّرح هيف لمعلا لسصاوو هناكم كرتي
نأا ى˘بأا˘ي رو˘ن˘بو دا˘ه˘ت˘جاو ّد˘ج ل˘˘كب ة˘˘ل˘˘ي˘˘حر
ه˘تا˘ي˘ح ءا˘ن˘فإا˘ب هءا˘سضأا ه˘نأ’ ه˘با˘ي˘غ˘ب ئ˘ف˘ط˘ن˘˘ي
لحر .عيمجلا بولق يف ًايح لظيل نيرخآÓل
،ةكئÓملاو نجلا ةنيدمب لمع يذلا لجرلا

ا˘م ةر˘ت˘ف ي˘ف را˘ح˘ب˘لا ءارو ا˘˘م Ó˘˘ي˘˘غ˘˘سش نا˘˘ك
لكب قداسص هنأ’و ،سشامقلل عنسصمب اديدحتو
ندل نم ةيرسصن˘ع˘ل˘ل سضر˘ع˘ت ة˘ب˘ح˘مو قد˘سص
هنأاسشو هكرتي ’ يسسنرفلا عنسصملا بحاسص
هعنسصم يف لمعلا نم نامرحلاب هل سضرعتيو
يبرعلا وه ديعسسلا يّمع نأا ةنيعللا هتجحو
ميلاعتلاب مزتلم برعلا لك نيب نم ديحولا
Óً˘جر نا˘ك ،نا˘سضمر ر˘ه˘سش ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سس’ا

ناسسنإ’ا لحر ..هتعمسسو هفقاوم يف ًاقداسص
ر˘خدا ’و ة˘مد˘قو ’إا ا˘ئ˘ي˘˘سش كر˘˘ت˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا

.اهيف فرسسأا ام ’إا رعاسشم
يف اردقم ادعوم ناك ليحرلا نأا نم مغرلاب
’إا .. ماعلاو رهسشلاو مويلا كلذو ةعاسسلا كلت
لبق ءاج لج˘ح˘لا ن˘ي˘ع نا˘كسسل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ه˘نأا
يفو موي لك هنوسسمليسس هبايغف ،ريثكب هناوأا

ةي˘سصخ˘سشل˘ل ً’ا˘ث˘م نا˘ك ،نا˘كمو ف˘قو˘م ل˘ك
لب ..ةرباثملا ةروبسصلا ةحماسست˘م˘لا ة˘نز˘ّت˘م˘لا
ىقبيسسو ةديمحلا قÓخأ’ا نم ًاكنب ناك دقل
لظتسسو هتامسصب تلاز ام يذلا لجرلا كلذ
،عمتجملا اذهل همدق امل ةرسضاح لايجأ’ا ربع
نم ديحوو ديرف و˘ه˘ف ،ه˘ف˘قاو˘م˘ب ه˘ل دو˘ه˘سشم
هقح هيفن نل لجرلا اذه نع انلق امهمو هعون
هتحلاسصم ىلع ًاسصيرح ناك دقل ،ءافولا نم
لق ًادج ةيلاع قÓخأاب عتمتي ناكو سسانلا نيب
هللا همحر عتمتي ناك ،هريغ يف اهدجن نأا
اهدعن نأا عيطت˘سسن ’ بقا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب
بحي ناك هنأا بقانملا هذه مهأا نم اهيسصحنو
.ًاعيمج سسانلا

ه˘ت˘لد˘ب˘ب مو˘ي ل˘ك حا˘ب˘سص هار˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘˘ك
ءادوّسسلا هتظفحمو ةزيمملا هتعبقو ةنكادلا
ام لوأاو ،ماودلا ىلع اهمف ةحتافلا ةريبكلا
هانيع قلعتتو ،اعسشاخ فقي هيلع هنيع عقت
:لئاسسرلا تارسشع اهنم لطت يتلا هتظفحمب
ه˘ب˘قار˘ي ..ةر˘ي˘ب˘كو ةر˘ي˘غ˘سص ،ة˘ي˘ن˘˘بو ءا˘˘سضي˘˘ب
تاوط˘خ˘ب ي˘سشم˘ي ف˘ي˘ك د˘ي˘ع˘ب ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا
كل˘ت ن˘م ة˘مز˘ح ه˘يد˘ي ن˘ي˘ب ل˘م˘ح˘˘ي ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ط˘˘ب
اهمّلسسيل اهميظنتو اهب˘ي˘تر˘ت د˘ي˘ع˘ي ل˘ئا˘سسر˘لا

ةنيدم˘لا ءا˘ح˘نأا ي˘ف ن˘ير˘ث˘ع˘ب˘م˘لا ا˘ه˘با˘ح˘سصأ’
اهيهاقمو اهتÓحم يف نيعباقلا وأا ،ةريغسصلا

قرافت ةماسستب’ا نكت مل ،ةفلتخملا اهرودو
ادحأا يطعي ’ وهف ،» ديعسسلا يّمع» ايحم
،ة˘قر˘سشم ة˘ما˘سست˘با˘ب ا˘ه˘˘ع˘˘ّي˘˘سشيو ’إا ة˘˘لا˘˘سسر
رسشبتسسيو ،يقلتملا ةحرف كلذب فعاسضتتف
باطخلا عوسضوم فرعي نأا لبق ىتح اريخ
.هلسصو يذلا

ديعسسلا يّم˘ع رور˘م نو˘ب˘قر˘ت˘ي نا˘كسسلا نا˘ك
اريثكف ،تاحابسصلا تامسسن عم ّيجطسسوبلا

،ثيدحلا فارطأا نوبذاجتي نيسسلاج مهدجت ام
ةداحلا تاسشاقنلا نم ىرخأا ملاوع يف نيقراغ
ثعبنت يتلا تاكحسضلاو ةبراسضتملا ءارآ’او
تارا˘ج˘سشلا سضع˘ب ى˘ت˘ح وأا ،كا˘ن˘هو ا˘ن˘ه ن˘م
نإا ام ن˘كل ،ن˘ي˘ح˘لاو ن˘ي˘ح˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘مÓ˘كلا
نم » ديعسسلا يمع » ديربلا يعاسس رهظي
هتاوطخو ،لوطلا ةطسسو˘ت˘م˘لا ه˘ت˘ما˘ق˘ب د˘ي˘ع˘ب

نع فكت ’ يتلا هلمانأاو ،ةميقتسسملا ةتباثلا
تمسصي ىتح ةمكارتملا لئاسسرلا مزح زرف
نيرظتنم هي˘لإا را˘سصبأ’ا سصخ˘سشتو ،ع˘ي˘م˘ج˘لا

وأا ،ةراسس ىرسشب مهل لمحي هاسسع هلوسصو
مه˘ي˘ل˘ع أÓ˘م˘ي اد˘يد˘ج ا˘ئ˘ي˘سش وأا ،ا˘حر˘ف˘م ار˘ب˘خ
ربسصي ’ نم مهنمو ةغرافلا ةبيترلا مهتايح
عرهيو ،سضوهنلاب عراسسيف ،هيلإا لسصي ىتح
ذنم هري مل هنأاك ةسصلاخ ةيحت هيّيحيف هيلإا

لك ةقارسشإا عم هيلع ّرمي هنأا عم ةليوط ةدم
˘مÓ˘سسلا تا˘م˘ل˘ك ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت نإا ا˘˘مو ،حا˘˘ب˘˘سص
نم ةكرحب هردابي ىتح لاوحأ’ا نع لاؤوسسلاو
ةئلتمملا ةبيقحلا هذه تناك اذإا اّمع هسسأار
باسش ةقفرب امئاد وهف هل ائيسش لمحت امود
زو˘ج˘ع ةأار˘ما وأا ،ر˘سسف˘ت˘سسي خ˘ي˘˘سش وأا ،لأا˘˘سسي
ام اهل حرسشيو ،اهتلاسسر أارقي نأا هنم بلطت
رمأا سساّنلا ةدعاسسمف ، اهمهف ىلع ىسصعتسسا

قرا˘ف˘ت ’ ة˘ما˘سست˘ب’ا˘ف كلذ˘˘ل،هيدل بّب˘ح˘م
  ...هيتفسش

هلمع يف طبارملا بوؤودلا لماعلاو فظوملا

ناسسن’ا » ةيلع ديعسس » لجحلا نيع ليسصأا
ه˘كو˘ل˘سسو ه˘قÓ˘خأا مر˘كب سسا˘ن˘لا ه˘فر˘ع يذ˘لا
هتادوهجمو سسانلل ةبيطلا هتلماعمو يقارلا
تا˘ي˘سصخ˘سشلا ن˘م ..ها˘ج˘تا ل˘ك ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خ˘˘لا
قلخلا ةثامدو ةطاسسبلاب زاتمت يتلا لئÓقلا

ردسصب فورظلا لك عم لماعت ،سسانلا لك عم
فقاوم˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ي يذ˘لا م˘ي˘ل˘ح˘لا ل˘جر˘لا
مهلا عم هلماعتو ،لاجرلا فقاوم يف ةديدسشلا
ناك ، ًاميكحو Óًقاع Óًماعت ناك يعمتجملا

يقتلي هنأا هنع فرعي هفرع نم لك هللا همحر
هل تدجوأا ةوافحو ةماسستباب هلباقي نم لك
هفرع نم لك سسوفن يف ًابح
نأا ناسسن’ا عيطتسسي ’ فقوملا اذه لثم يف
زيزع نادقف ءازا ةيقيقحلا هرعاسشم لجسسي
،هتقطنم ءانبأاو هعمت˘ج˘م ى˘ل˘عو ه˘ي˘ل˘ع ٍلا˘غو
ا˘م˘م ر˘ث˘كأا ق˘ي˘م˘ع˘لا م˘˘لأ’ا سسف˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف كر˘˘ت
هد˘ل˘خ ي˘ف ًا˘ق˘م˘ع د˘ع˘بأاو نا˘سسنا يأا هرو˘سصت˘ي
ةديمح تافسصو ’اسصخ عمج لجر ..هروعسشو
ة˘م˘ي˘ظ˘ع ف˘قاو˘مو مر˘كو ل˘ب˘˘نو قÓ˘˘خأا ن˘˘م
ناك دقف ،ً’اثم لجرلا اذه ناك دقل ..ةخسسار
ًابوبحم ،عفرتلاو خو˘م˘سشلاو قÓ˘خأ’ا ي˘لا˘ث˘م
..هفرع نم لك دنعو هئÓمزو هباحسصأا دنع
.. ه˘با˘ح˘˘سصأاو ه˘˘ناو˘˘خإ’ بح˘˘م˘˘لاو ر˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘لا
،هلمع يف طبارملا بوؤودلا لماعلاو فظوملا
،هتنيدم ءانبأا ةمدخ لجأا نم هتايح لك رخسس
ة˘يآ’ا˘ب ًا˘يد˘ت˘ق˘م ًا˘قو˘ل˘خ ًا˘ع˘سضاو˘ت˘˘م نا˘˘ك ل˘˘ب
دقو ..(4)ٍ ميِظَع ٍقُلُخ ىلَعَل َكsنِإاَو :ةميركلا

.Óًمعو ً’وق ةيآ’ا هذه نومسضمب لمعي ناك
..تافسصلا ديمح قÓخأ’ا ميرك ميظع لجر

بو˘ع˘سشلاو م˘مأ’ا ةا˘ي˘ح ي˘ف خ˘يرا˘ت˘لا د˘ه˘˘سشي
دق ام ى˘م˘سسأا لا˘جر˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘ف ل˘ج˘سس˘ُي ل˘حار˘م
مظعأا نم مهتايح ةريسسم يف رسشبلا هكرتي

ئدابملا ةمدخ يف ينافتلاو ،ءاطعلا ت’اح
لجسس املاطلو ، ةميظعلا ةيناسسنإ’ا ميقلاو
،اوسضم لاجر ءامسسأا ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع˘ل خ˘يرا˘ت˘لا

ةنسسح ةريسسب Óًفاحو ًامعفم Óًجسس اوكرتو
˘˘مو˘˘ي˘˘لاو ،ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإا ا˘˘ثرإاو ،ةر˘˘˘ط˘˘˘ع
لثمي يذلا ديعسسلا يّمع نوعني نويليجحلا
‐  أادسصت ’ يتلا اهتآارمو لجحلا نيع ةركاذ
كرت دق لحارلا نأا نوملعي مهنإاف ‐هللا همحر
اوطعأا لاجرل ىوسس ىقبي ’ Óًجسس هدعب نم
يف اونافتو ،ًاريبك ءاطع مهتايح ةلحر ةليط
ناك د˘ق˘ل ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو دار˘فأ’ا ة˘مد˘خ ل˘ي˘ب˘سس
ةنامأ’ا او˘ل˘م˘ح ن˘يذ˘لا لا˘جر˘ل˘ل ةود˘ق ل˘حار˘لا
ةا˘ي˘ح ل˘سصا˘ف˘م ي˘ف اور˘sثأاو ،ر˘ي˘ب˘ك سصÓ˘خإا˘˘ب
نق˘يأا د˘ق˘ل ،قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ل˘كسشب ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
هذه كتنهم نأا مهنع تبغ ذنم مويلا عيمجلا
ا˘م سصخ˘سش نو˘كي ى˘ت˘حو ،نو˘ن˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ف
لئاسسرلا رّدقي نأا دـب’ ًاحجان ديرب يعاسس

ي˘ف ه˘كر˘ت˘ت يذ˘لا ر˘ثأ’ا كرد˘يو ،ا˘ه˘مر˘ت˘ح˘˘يو
ربتعت سسانلا عئادو لك نيب نمو ،اهباحسصأا
رثكأا ي˘ه˘ف ،قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘ع ا˘ه˘م˘هأا ل˘ئاـسسر˘لا
زونكب رّدق˘ت ’ ا˘ه˘ت˘م˘ي˘قو ،ة˘سساد˘ق تا˘نا˘مأ’ا
ى˘ل˘ث˘م˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا نأا ى˘ل˘ع كي˘ها˘˘ن ،ا˘˘ي˘˘نّد˘˘لا

امأا ،قولخم ّيأا اهنسسحي ’ ديربلا لاسصيإ’
ن˘سسح˘تو ،اد˘ي˘ج ن˘ف˘لا اذ˘ه ن˘ق˘˘ت˘˘ت كنإا˘˘ف تنأا
تاو˘ن˘سس لÓ˘خ˘ف ..ة˘ق˘ير˘ط˘لا كل˘ت لا˘م˘ع˘ت˘سسا

،ل˘ئا˘سسر˘لا ى˘ل˘ع كن˘م سصر˘حأا ر˘ن م˘ل ة˘ل˘يو˘ط
بوجي ىرخأاو ةرتف نيب هاري نأا عيمجلا داتعا
اهتاسسسسؤومو اهتÓحمو ةرات ةنيدملا عراوسش
يعاسس هنإا ،ىرخأا ةرات اهب ةطيحملا ةقزأ’او
هيز يدتري ،ةيلع ديعسس يمع دعاقتملا ديربلا
يعزومب ة˘سصا˘خ˘لا ه˘ت˘ع˘ب˘ق ر˘م˘ت˘ع˘يو م˘يد˘ق˘لا
ةيدلجلا هتبيقح هراسسي ىلع لمحيو ديربلا
لا˘سصيإا ى˘ل˘ع ر˘سصي ،ل˘ئا˘سسر˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
ليسصوتلا طاقنو هنئابز ىلإا هسسفنب لئاسسرلا
دورطلاو لئاسسرلا ىلع ا˘ه˘ن˘يوا˘ن˘ع ل˘ج˘سسم˘لا
ةقيثولا ةيناسسنإ’ا هتاقÓعل هنم ريدقت لكب
،ريبك زازتعاو مارتحا نع منت يتلا ةميمحلا

راسص هيف لاوط تاونسس ىسضمأا يذلا هلمع
لغاسشلا هلغسش راسصو ةيمويلا هتايح نم اءزج
هدجأا يلعلو ،هنع ءانغتسس’ا عيطتسسي ’ يذلا

عزوم مدقأا دعي لازام هنأا اميسس’ كلذب اقحم
عراو˘سش بو˘ج˘ي ،ل˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف د˘˘ير˘˘ب
لا˘سصيإ’ ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ع ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م تÓ˘˘ح˘˘مو
طا˘ق˘ن˘لا كل˘ت ة˘ن˘كا˘سسل د˘˘ير˘˘ب˘˘لاو ل˘˘ئا˘˘سسر˘˘لا

نم ريثكلاب ظفتحت ه˘تر˘كاذ˘ف ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
ثادحأ’او تايركذلاو تاياكحلاو فقاوملا
يمويلا هلمع لÓخ هب ترمو هتفداسص يتلا

زتعي ناك وهف اهيلع ليوط نمز رورم مغر
رباثملا لجرلا اذه  ،ةديرفلا تاظحللا كلتب
عمتجملاو ةلود˘لا او˘مد˘خ ن˘م˘م ه˘لا˘ث˘مأا ن˘مو
ءا˘ط˘ع˘لاو لذ˘ب˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا او˘مد˘˘ق ن˘˘م˘˘مو
مهدلبل مهسصÓخإاو مه˘ب˘ح كلذ˘ب ن˘ي˘م˘سسو˘ت˘م
مهتاءامتناب قيمع˘لا م˘ه˘نا˘م˘يإا كلذ˘ل م˘ه˘ع˘فد˘ي
.ةليسصأ’ا
ثيح ،ينيعبسسلا معلا ةيلع ديعسس يمع ةسصق
ةنيدمب ت’اسصت’او ديربلا زكرمب لمع هنإا

نود ابيرقت دوقع ةثÓث نم رثكأ’ لجحلا نيع
د˘ير˘ب˘لا ةأا˘سشن˘ل لوأ’ا ن˘مز˘لا ر˘˘سصا˘˘ع ،ر˘˘مذ˘˘ت
نم رثكأا هل˘م˘ع ة˘بر˘ج˘ت ،مو˘ي˘لا ى˘ت˘ح لازا˘مو
ةديدجلا فورظلا عم تردحنا اهنكل ،ةعئار
سشوسشت اهنأاكو تدب ءابعأا هلهاك ىلع يمرتل
جرخي ،نينطاوملا عم ءاقّللا تاظحل لمجأا
كودلا يحب ن˘ئا˘كلا ه˘لز˘ن˘م ن˘م د˘ي˘ع˘سس م˘ع˘لا
،ركابلا حابسصلا يف هلمع رقم ىلإا قيرعلا
يف وهو امامت دعوملا يف هلمع ىلإا لسصي

ةسسسسؤوم) ديربلا رقمب قحتلا ،عباسسلا هدقع
يجطسسوب ديرب عزوم لمعيل (ةلودلل ةعبات
ة˘عر˘سسب تر˘م تاو˘ن˘˘سس ،9791 ة˘ن˘سس ذ˘ن˘م
لمعلاف ،ةرتفلا كلت لاوط هلمعب ديعسس ،قربلا
عيمجلا ةداهسش هلوق بسسح «رامعأ’ا ليطي
يف هينافتو ديعسس سصÓخإاب ةنورقم هقح يف
هفسصو اذكه ، طيسشنو بوؤود وهف ،هلمع
ن˘م ه˘فر˘ع ن˘م ل˘كو د˘ير˘ب˘لا ة˘سسسسؤو˘م م˘قا˘ط
ع˘ي˘م˘ج ىد˘ل بو˘ب˘ح˘م و˘هو ،د˘ي˘ع˘˘ب وأا بير˘˘ق
نو˘تأا˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نأا ى˘ت˘ح ،ه˘ئÓ˘مز
م˘ع˘لا نو˘فر˘ع˘ي ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ا˘م نأا˘سش ءا˘سضق˘ل
 .ةتكن بحاسصو ةماسستب’ا مئاد وهف ديعسس
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تليسسمسسيت يف ةيدعرلا راطمألا ببسسب رايهنلاب ةددهم تانكسس
تÓئاعلا نم تارسشعلا هجاوي
ةعقاو˘لا ة˘با˘ب˘ك ي˘ح˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘بر˘غ˘˘لا جر˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
را˘ي˘ه˘˘نا ر˘˘ط˘˘خ تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت
را˘ط˘مأ’ا ل˘ع˘ف˘˘ب ،م˘˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘سسم
ميلقإا ىلع ةطقاسستملا ةيدعرلا
بلا˘ط ثي˘ح ،ةر˘م ل˘ك ة˘ي’و˘˘لا

ىلإا مه˘ل˘ي˘حر˘ت ةرور˘سضب ء’ؤو˘ه
يف ةقئ’ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘ن˘كسس

لازي ’ يذلا ريبكلا رطخلا لظ
ء’ؤوه لئاسست دقو اذه.مهددهي

ةيمنتلا نم مهبارعإا لحم نع
يحلا اذهب ة˘ب˘ي˘غ˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يأا يف هنكاسسم طوقسسب ددهملا
تاط˘ل˘سسلا ن˘يد˘سشا˘ن˘م ،ة˘ظ˘ح˘ل
ي˘لاو ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘˘سضب ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ةرئاد نم يحلا لاسشتن’ لجاعلا
يومنت˘لا ءا˘سصقإ’او سشي˘م˘ه˘ت˘لا
هذ˘˘˘ه ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف سسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
’ يتلا ةي˘نا˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
ةيمنتلا نم اه˘ق˘ح ر˘ظ˘ت˘ن˘ت لاز˘ت
مل بابسسأ’ ةبي˘غ˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
،ني˘ن˘طاو˘م˘لا ء’ؤو˘ه ا˘ه˘م˘سضه˘ي
يلاو تقولا تاذ يف نيبلاطم
هذه لاح ىلإا تافتل’اب ةي’ولا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نار˘م˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيئانلا ىرقلا نم دعت تحبسصأا
تابلطت˘م ل˘ك ماد˘ع˘نا ل˘ظ ي˘ف
د˘سشا˘ن ن˘يأا ،ة˘م˘˘ير˘˘كلا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
يدؤوملا قيرطلا ديبعت ةرورسضب
’ تحبسصأا ي˘ت˘لاو ة˘ير˘ق˘لا ى˘لإا
املك لوحتت ثيح ريسسلل حلسصت

لا˘حوأا ى˘لإا را˘ط˘مأ’ا تط˘قا˘سست
افيسصو اهلخادب لقنتلا بعسصي
يذلا رابغلاو ةبرتأ’ا اهب رياطتت
ايقيق˘ح ا˘سسجا˘ه ل˘كسشي ح˘ب˘سصأا
مادعنا نع كيهان ،ناكسسلا ىدل
’ نيأا برسشلل ةحلاسصلا هايملا
ةنطاقلا تÓئاع˘لا م˘ظ˘ع˘م لاز˘ت
بلج ىلع د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ح˘لا اذ˘ه˘ب
يف ةديعب نكامأا نم ءاملا ةرطق
سشيمهتلا سسركي يئادب دهسشم
سضورفملا يومن˘ت˘لا ءا˘سصقإ’او
يسسنملا يحلا اذه ينطاق يلع
نور˘˘خآا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف
لجأا نم ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ج˘يرا˘ه˘سصلا
،ةماهلا ةيويحلا ةداملا هذه ءارسش
مادعنا نم ناكسسلا ىكتسشا امك
امم ،يحسصلا فرسصلا تاونق
ريماطم رفح ىلع ناكسسلا ربجأا
مه˘تا˘نا˘ع˘م ن˘م تداز ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت
سضار˘˘مأا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ناو ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا
ح˘ئاور˘لا بب˘˘سسب ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسح˘˘لا
رودلا نع نيلئاسستم ،ةهيركلا
نوبختنملا هبعلي يذلا يقيقحلا
ت’اغسشنا˘ب ما˘ت˘لا ل˘ف˘كت˘لا ي˘ف
لوز˘ع˘م˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كسس
طو˘ق˘سسب دد˘˘ه˘˘م˘˘لاو ا˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت
هنيطاق سسوؤور ىلع تانكسسلا
عبطت ةيسساقلا فورظلا ىقبتل
را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف نا˘كسسلا تا˘ي˘مو˘ي
نبغلا عفرو ةي’ولا يلاو لخدت
مهي˘ل˘ع ط˘ل˘سسم˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

برقأا يف مهبلا˘ط˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لاو
.نكمم تقو

ز.دمحأا

 ثلاثلا لسصفلل ةيلاملا مهتاقحتسسم بسص مدع ببسسب
نوفلختسسملاو نودقاعتملا ةذتاسسألا

شسابعلب يديسسب ةيبرتلا ةيردم مامأا نوجتحي
عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن م˘˘˘سصت˘˘˘عا
نود˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘سسأ’ا

ةير˘يد˘م ما˘مأا نو˘ف˘ل˘خ˘ت˘سسم˘لاو
،سسابعلب يديسس ةي’وب ةيبرتلا
بسص  مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
لسصفلل ةيلام˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا
رسضاح˘م˘ل م˘ه˘م˘ي˘ل˘سستو ثلا˘ث˘لا
اود˘˘سشا˘˘˘ن ثي˘˘˘ح ،بي˘˘˘سصن˘˘˘ت˘˘˘لا
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا  ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘˘لا
دادر˘ت˘سسا ى˘ل˘ع م˘ه˘تد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل

لبق نم ةمومسضم˘لا م˘ه˘قو˘ق˘ح
ن˘ع ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا
نوجتحملا دقتنا دقو .عاطقلا

ةينعملا ةيريدملا لماعت ةقيرط
رارسصإا بقع اميسس ،مهتافلم عم
ا˘ه˘˘سضفر ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه
ةيلام˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ة˘يو˘سست
ىلإا ليرفا رهسش ذنم ةرخأاتملا
ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ئا˘˘سضمإا م˘˘غر مو˘˘ي˘˘لا

نيحسضوم ،بيسصنتلا  رسضاحم
ن˘ع ن˘ي˘لوؤو˘سسم او˘سسي˘ل م˘ه˘نأا˘˘ب
ةحئاج ل˘ع˘ف˘ب ة˘سسارد˘لا ف˘قو˘ت

ةيبرتلا ةيريدم ىلعو انوروك
ةمربملا دوقعلا دو˘ن˘ب˘ب ماز˘ت˘ل’ا
ناب نوجتحملا فاسضأاو .امهنيب
ةذ˘تا˘سسأ’ا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا كا˘˘ن˘˘ه
ة˘يدا˘سصت˘قا ا˘فور˘ظ نو˘˘سشي˘˘ع˘˘ي

مهبتاور فقو دعب اميسس ةبعسص
نود لا˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘م بب˘˘˘˘سس يأا نود
،م˘هر˘سسأا تا˘ق˘˘ف˘˘ن˘˘ب م˘˘ه˘˘ل˘˘ف˘˘كت
ةفقولا نورهمجتم˘لا ل˘غ˘ت˘سساو
ةبلاطملا لجأا نم ةيجاجتح’ا
لغسش بسصا˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإا˘ب
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةدا˘˘عإا مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘ئاد
ثي˘ح ،ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ة˘م˘ئا˘ق˘لا˘˘ب

در˘˘ل ناوآ’ا نآا ه˘˘نأا˘˘ب او˘˘˘حر˘˘˘سص
ةرسشابم مهفيظوتب مهل رابتع’ا
ددجتت يتلا ةتقؤوملا دوقعلا لدب
ا˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘ع اذ˘˘˘˘˘˘هو ،ا˘˘˘˘˘˘يرود
ةئسشانلا ميلعت يف مهتادوهجمب

ة˘ن˘ه˘م نو˘لواز˘ي م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا نأ’
01 ن˘م ر˘ث˘كأا ذ˘˘ن˘˘م سسيرد˘˘ت˘˘لا
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
راو˘˘طأ’ا ي˘˘ف تا˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
قرطت امك ،ثÓثلا ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةلكسشم ىلإا نوج˘ت˘ح˘م˘لا ا˘سضيأا
سضا˘ف˘خ˘نا˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ىر˘˘خأا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا بتاور˘˘˘˘لا
يتلا كلت لبا˘ق˘م ا˘ه˘نو˘سضا˘ق˘ت˘ي
،نومسسرملا ةذتاسسأ’ا اهاسضاقتي
ةيمويلا مهتاقفن عافترا لظ يف
ةنهملا نولوازي مهبلغا نأا نوك
.ةيئانلا ىر˘ق˘لاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا ي˘ف
ةحلسصم سسيئر لاق هتهج نمو
ةيبرتلا ةيريدمب نيمد˘خ˘ت˘سسم˘لا
هذه نأاب سسابعلب يديسس ةي’ول
د˘يد˘سست ن˘ع تف˘قو˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

نيد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ا بتاور
ءاهتنا بب˘سسب ن˘ي˘ف˘ل˘خ˘ت˘سسم˘لاو
هتحلسصم نأاب احسضوم ،مهدوقع
رهسشأا ةثÓث لك دوقعلا ددجت
نيفرط˘لا ن˘ي˘ب نا˘ك د˘ق˘ع ر˘خأاو
،يسضاملا سسرام91 يف ىهتنا

ءارج  ةسساردلا فقوت ببسسبو
م˘ت˘ي م˘ل كلذ˘ل ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
’ ي˘لا˘ت˘لا˘بودو˘ق˘ع˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت
لوسصحلا يف ق˘ح˘لا م˘ه˘ي˘ط˘ع˘ي

ة˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سشلا بتاور˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ثلاثلا لسصفلل

ودبع.صص

انوروك صسوريفب صصاخلا يئاقولا لوكوتوربلا قيبطت ىلع صصرحلا

 لجيجب نيفاطسصملا نيمأاتو ةيامحل يطرسش0531 ريخسست
يكيتسسيجوللاو يداملا داتعلا ةفاكب نيمعدم يطرسش0531 ريخسست ينطولا نمأÓل ةيئ’ولا ةيريدملا تررق

ةياقولل يحسصلا لوكوتوربلا قيبطت ىدم ىلع ديدسشلا صصرحلاو اهميلقإا صصاسصتخإ’ ةعباتلا ئطاوسشلا نيمأاتل
.تامامكلا ءادترإاو يدرفلا دعابتلا تاءارجإا مارتحإاك ، انوروك صسوريف نم

ةعباسسلا ءاقل نمسض نطولا ربع ةيركفو ةيفاقث تاطاسشن
انوروك ةحئاج ىدحتت ةدكيكسسب ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم

ءا˘ق˘ل ن˘م˘سض ز˘ي˘م˘ت˘لا ر˘م˘ت˘˘سسي
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘سسلا
هيلع فرسشت يذلا يسضارتف’ا

ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ه˘مد˘ق˘يو هد˘ع˘˘يو ،ةد˘˘كي˘˘كسسب
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإ’ا ر˘˘يد˘˘م
.70مقر قئادحلا
تامدخلا ةيريد˘م تعا˘ط˘ت˘سسا
نأا ،ةد˘˘كي˘˘كسس ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
يتلا ،انوروك ةحئاج ىدحتت

تلطعف هرسسأاب ملاعلا تبرسض
ة˘˘˘ط˘˘˘سشنأ’ا ل˘˘˘˘ك تد˘˘˘˘م˘˘˘˘جو
ةيفاقثلاو ةيملاعلا ةيداسصتق’ا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
اهريغك رئازجلاو ،تايوتسسملا

ترر˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لا لود˘˘˘لا ن˘˘˘م
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
،ةيرئازجلا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘سصا˘خو
طا˘˘˘سشن˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذو
يركفلا يفاقث˘لا ي˘سضار˘ت˘ف’ا
،ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ه˘ب مو˘ق˘ت يذ˘˘لا
ةذ˘تا˘سسأ’ا را˘ب˘ك ة˘فا˘سضت˘˘سسا˘˘ب
لÓخ نم نيثحابلاو ةرتاكدلاو
ة˘˘ي˘˘˘سضار˘˘˘ت˘˘˘فا تار˘˘˘سضا˘˘˘ح˘˘˘م
ءا˘ق˘ل» م˘سسا تح˘ت ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘بو
ةيملعلا هعيسضاومب «ة˘ع˘با˘سسلا

يت˘لا ة˘ير˘كف˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ع˘ي˘سضاو˘م تج˘لا˘˘ع
ءا˘م˘سسأ’ا ن˘ي˘ب ن˘مو ،ن˘طو˘لاو
جمانرب˘لا اذ˘ه˘ب تكرا˘سش ي˘ت˘لا

يلع ،يناسسيع رهاطلا دمحم)
،مو˘ع˘ج˘˘ن ف˘˘سسو˘˘ي ،غ˘˘لاوزو˘˘ب
ة˘˘سسبز ،فا˘˘ي˘˘سض ن˘˘يد˘˘˘لارو˘˘˘ن
،ىو˘ل˘سس م˘غÓ˘سشبو ،ة˘ح˘˘ي˘˘ت˘˘ف
نم اهريغو ( سشواسش فسسوي
نا˘˘˘ك دد˘˘˘ع ر˘˘˘خآاو ،ءا˘˘˘م˘˘˘سسأ’ا

ميلعتلا ريزو ةرايزل سصسصخم
دبع يملعلا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا
ةد˘كي˘كسسل نا˘يز ن˘ب ي˘˘قا˘˘ب˘˘لا

ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ما˘قإ’ا ن˘ي˘سشد˘تو
. ةعبسس قئادحلا ريرسس0002
ر˘يد˘م ةرا˘ق ن˘ب د˘˘لا˘˘خ ح˘˘سضوأا
،ةدكيكسس ةيعماجلا تامدخلا
اجاور يقل يذلا جمانربلا نأا»
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘حا˘سسلا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك
دو˘م˘ج˘لا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
تاسسسسؤوملا زيم يذلا يفاقثلا
ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ةفسصب يلاعلا ميلعتلا عاطقو
تاذ ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عاو ،» ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
وه ةعباسسلا ءاقل نا لوؤوسسملا
نم سضخمت ريبك دوهجم جاتن
تامد˘خ˘لا عا˘ط˘ق ن˘ع ةر˘ي˘غ˘لا
يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا

يذ˘˘لا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا بلا˘˘ط˘˘لاو
تاسصنملا هذه لثمل سشطعتي
ا˘ن˘تر˘ي˘غو ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ير˘كف˘˘لا
ي˘لا˘غ˘لا ن˘طو˘لا ن˘ع ةر˘ي˘ب˘كلا
ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ه˘ت˘با˘سصأا يذ˘لا
فاسضأاو ،91» ديفوك ةيملاعلا

اسضيأا وه ءامسسأ’ا رايتخا» نا
لجأا نم لسصاوتم لمع جاتن

ى˘˘قر˘˘ت ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج تا˘˘˘مد˘˘˘خ
بلا˘ط˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت ىو˘ت˘سسم˘ل
لمحت ةديدج رئازجب يعماجلا
˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو مÓ˘˘سسلاو ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا
همدقن ام ريخف ،يلاغلا اننطول
ةيملاعلا اهتمزأا زع يف اننطول
مدخي يذلا يقارلا ركفلا وه
.» نطولاو ناسسنإ’ا
بسسح ةعباسسلا ءاقل ربتعي ذإا

،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ر˘يد˘˘م
هدد˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ قر˘˘˘ط˘˘˘ت يذ˘˘˘لا
ر˘يزو ةرا˘يز˘ل ر˘˘سشع ع˘˘سسا˘˘ت˘˘لا
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ددعلا قرطتي امن˘ي˘ب ،ي˘م˘ل˘ع˘لا
يعماجلا ذا˘ت˘سسأÓ˘ل نور˘سشع˘لا

م˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ك ن˘م ر˘كبو˘ب ما˘سشه
توأا02 ةعما˘ج˘ب عا˘م˘ت˘ج’ا

ة˘م˘ي˘ق ح˘˘ئا˘˘سصن ى˘˘لإا5591
حلسستي يذلا يعماجلا بلاطلل
نطولا بحو ةفرعملاو ملعلاب
اذه ىلع مئاقلا رسضحي امك.
ة˘˘ما˘˘قإ’ا ر˘˘يد˘˘م ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘ع˘ب˘سس ق˘ئاد˘ح˘لا ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
دادعا ىلإا يراق دمحم رعاسشلا

ةمدخ ديدجلاب دع˘يو ةز˘ي˘م˘ت˘م
عاط˘ق˘لاو ي˘ع˘ما˘ج˘لا بلا˘ط˘ل˘ل
. ليمجلا نطولاو

ع.يفطل

ن˘ي˘˘مأا˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا نأا ا˘˘م˘˘ك
ي˘ف جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘مÓ˘˘سسلاو
ةيرا˘ج˘لا تار˘ي˘سضح˘ت˘لا را˘طإا

فاي˘ط˘سصإ’ا م˘سسو˘م حا˘ت˘ت˘فإ’
ل˘جأا ن˘˘مو ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و˘˘ب

ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسو ن˘˘˘˘مأا نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سض
راوزو حاوسسلاو نيفاطسصملا
ى˘لإا ًا˘سضيأا د˘ت˘م˘ت˘سس ،ة˘ي’و˘˘لا
ل˘ي˘ه˘سست ل˘جأا ن˘م تا˘قر˘ط˘˘لا

يدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل رور˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح
ة˘˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م اذ˘˘˘كو ما˘˘˘˘حدزإ’ا
رهظت يتلا ةيليفطلا رهاوظلا
فا˘ي˘ط˘˘سصإا م˘˘سسو˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
لبق نم ة˘ق˘سصرأ’ا لÓ˘ت˘حإا˘ك
ى˘ل˘ع تا˘حا˘سسم˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ب˘˘لا
سضع˘ب ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ئ˘˘طاو˘˘سشلا
اهنودخت˘ي ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا

اذ˘˘كو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘ك
رئاسضحلل يئاوسشعلا راسشتنإ’ا

ل˘˘كا˘˘سشم ن˘˘م ه˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘ي ا˘˘مو
لجأا نمو ، ةيموي تارجاسشمو
قر˘ف سصي˘سصخ˘ت م˘ت اذ˘ه ل˘˘ك
ىلع ةلجارو ةبكار ةسصتخم
ي˘˘˘˘˘فو ئ˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘سشلا لو˘˘˘˘˘˘ط
لجأا نم ةيمومعلا تاحاسسملا

نامسضو نيفاطسصملا ةقفارم
م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘حار
اذ˘˘ه ل˘˘˘ك ع˘˘˘م ةازاو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو
تÓ˘˘م˘˘ح كلا˘˘ن˘˘ه نو˘˘˘كت˘˘˘سس
دار˘فأا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
م˘˘ه˘˘ث˘˘ح ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا

˘مار˘ت˘حإا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘عو˘˘تو
ن˘م ي˘ئا˘قو˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
91 دي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

يف ةباسصإا رفسص راعسش تحت
ا˘م˘ك ، فا˘˘ي˘˘ط˘˘سصإ’ا م˘˘سسو˘˘م
ى˘ل˘ع ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم ى˘ق˘˘ب˘˘ت
ل˘خد˘ت˘ل˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسإ’ا ة˘˘ب˘˘هأا

نينطاوملا يوا˘كسش عا˘م˘سسو
. ءارسضخلا اهماقرأا لك ىلع
ةي’و يلاو تاميلعتل اديفنتو
،لا˘كل˘ك ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ل˘ج˘ي˘ج
داد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسإ’ا را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘فو
م˘˘سسو˘˘م حا˘˘ت˘˘ت˘˘˘فا نÓ˘˘˘عإÓ˘˘˘ل
ق˘فو ة˘ي’و˘لا˘ب فا˘˘ي˘˘ط˘˘سصإ’ا
ق˘˘فوو سصا˘˘˘خ لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب
سسوريف نم ةياقولا تاءارجإا

ميظنت مت ،91 ديفوك انوروك
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘م ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ
يلاولا اهلكسش يتلا ةيئ’ولا
يتلاو ،ددسصلا اذه راطإا يف
ةي’ولل ماعلا سشت˘ف˘م˘لا م˘سضت

حلاسصمو ن˘مأ’ا ن˘ع ل˘ث˘م˘مو
لثمم ًاسضيأاو ةيندملا ةيامحلا

با˘˘˘ب˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع
ن˘ع ل˘ث˘م˘م اذ˘كو ة˘سضا˘ير˘لاو
تلقنت ثيح ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘ير˘يد˘م
ئطاوسشلا لك ىلإا ةنجللا هذه
ح˘ت˘ف˘ل˘ل ا˘هؤوا˘˘سصحإا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
تاءارجإ’ا ىدم نع فوقولل
ا˘هدا˘خ˘تإا م˘ت ي˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
مسسوم نم ى˘ق˘ب˘ت ا˘م حا˘ج˘نإ’
قلعت ا˘م ة˘سصا˘خ فا˘ي˘ط˘سصإ’ا
حتف اذكو ئطاوسشلا ةفاظنب
كلا˘سسم˘لا سضع˘بو تا˘قر˘ط˘لا
مت نأا دعب ئطاوسشلا هذه وحن
لوخد عن˘م˘ل ا˘ق˘با˘سس ا˘ه˘قÓ˘غإا
بب˘سسب ا˘ه˘ي˘لإا ن˘ي˘فا˘ط˘˘سصم˘˘لا
فيظنتو ميمرت مت امك ،ءابولا

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لا تار˘˘ق˘˘م

ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘سصمو
ئطاوسشلا لك ىوتسسم ىلع
ة˘˘˘˘حار نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سض ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م
.عيمجلا ةمÓسسو

ميهارب .ع

موي ةبسسانمب مهنفد ةداعإ’
توأا02 ـل فداسصملا دهاجملا

ءادهسشل تافر4 لقن
ةلازغ لبج نم

ترايتب افسصلا عرسشمب
ةي’ول ةيئ’ولا تاطلسسلا تماق
نم ءادهسش4 تافر لقنب ،ترايت
ةداعا راظتنا يف ةيلبج ةقطنم
دهاجملا موي ةبسسانمب مهنفد
نم ملعو .توأا02 ـل فداسصملا

تافرلا نأا ،ةلوؤوسسم رداسصم
ةقطنم نم مهليوحت مت ةعبرأ’ا
ةعباتلا ةلازغ لبجب ةنفافعلا
نيذلا افسصلا عرسشم ةيدلبل
،8591 ةنسس اعيمج اودهسشتسسا

صشوكب  ديهسشلا ـب رمأ’ا قلعتيو
72 هرمعو دهسشتسسا يذلا نسسحلب
روسصنم ينوميم ديهسشلاو ةنسس
ةنسس93 هرمعو دهسشتسسا يذلا

يذلا بيبح نارمع ديهسشلاو
امأا ،ةنسس62 هرمعو دهسشتسسا
’وهجم يقب عبارلا ديهسشلا

دقو ،نطولا ديهسش هيلع قلطأاو
ولثمم ةافرلا لقن ةيلمع رسضح

ةيركسسعلاو ةيندملا تاطلسسلا
ةيروثلا ةرسسأ’او ةينمأ’او
،ةيندملا ةيامحلا ناوعأاو
ء،ادهسشلا براقا ىلإا ةفاسضإ’اب
ةداعا متي نا رظتنملا نمو
دهاجملا موي ةبسسانمب مهنفد
.توأا02 ـل فداسصملا

ج كلام

 نلعت شسادرموب ةيلو
نسسحأا رايتخل ةقباسسم نع
يراجت لحمو ةيعمجو يح

صسادرموب ةي’و تثدحتسسا
،يح نسسحأا رايتخ’ ةقباسسم
لحم نسسحأا اذكو ةيعمج نسسحأا

اعيجسشت كلذو ،يراجت
فرط نم ةلوذبملا تادوهجملل
لمعلا يف تايعمجلاو ءايحأ’ا
عيجسشت بناج ىلإا ينماسضتلا
يف ،ةيراجتلا  تÓحملا باحسصأا
ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا
كلذو ،انوروك صسوريف ةحفاكمل

ةيمومعلا ةحسصلا ىلع اظافح
ةسصرفلا ةحاتإا عم ،عيمجلل
تايعمجلاو ءايحأ’ا ةفاكل
ةيراجتلا تÓحملا باحسصأاو

لاجم يف مهتاطاسشن تابثإ’
ريبادتلا  قيبطت يف  ةمهاسسملا
يسشفت  ةهباجمل  ةيئاقولا

.انوروك صسوريف
 نيمأا.ةريسصن
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ةدقعم ةمهم مامأا انوريف
اروتنيفانوب عم دقاعتلل

نأا ةيلاطيإ’ا ةيفاحسصلا ريراقتلا تدكأا
دقاعتلا فدهتسسي انوريف سسÓيه يدان
فيسصلا يف اروتنيفانو˘ب و˘مو˘كا˘ي˘ج ع˘م
.قيرفلا ميعدتل يراجلا

’’42 زوين ويسشتلاك’’ ةكبسش تراسشأاو
نم ةقاسش تاسضوافم سضوخي انوريف نإاب
نع لحر يذلا بعÓلا عم دقاعتلا لجأا

.مسسوملا ةياهنب هقيرف فوفسص
هتايرابم رخآا سضاخ دق اروتنيفانوب ناكو
يرايلا˘ك د˘سض ير˘ي˘نو˘سسور˘لا سصي˘م˘ق˘ب

ديدج ٍدحت نع ثحبلا ةلحر أادب ثيح
.لبقملا مسسوملا لبق
ةيلاطيإ’ا ةيفاحسصلا رداسصملا تدافأاو
عم دقاعتلا يف بغري انوريف سسÓيه نأاب

تاسضوافملا نكل طسسولا زكرمب بع’
.ةليحتسسملاب هبسشأا ةيلاحلا ةرتفلا يف
˘مد˘عو را˘ظ˘ت˘ن’ا ي˘ف بعÓ˘˘لا بغر˘˘يو
نع اًثحب ةلبقملا هتوطخ يف لاجعتسس’ا

ىري نأا ديري ثيح ةيرغم ىرخأا تاهجو
ت’اقتن’ا قوسس يف ةرفوتملا تارايخلا
سصخي اميف يئاهنلا هرارق ذختي نأا لبق
اروتنيفا˘نو˘ب د˘ق˘ع ى˘ه˘ت˘ناو .ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ثيح مسسوملا ةياهنب نÓيم عم اًيمسسر
ديدجت مدع يرينوسسورلا ةرادإا تنلعأا
لاوط بعÓلا همدق امب ءافتك’او دقعلا

ام وهو قيرفلا سصيمقب ةليوطلا هتريسسم
.ةيدنأ’ا نم ديدعلل اًريبك اًءارغإا لثمي

 هجاوُنسس : وملوأا
نامريج ناسس شسيراب

ةداتعملا انتقيرطب

غ˘˘يز˘˘ب˘˘ي’ بع’ و˘˘م˘˘لوأا ي˘˘ناد ثد˘˘ح˘˘˘ت
وكيتلتأا ىلع زوفلا بابسسأا نع ،يناملأ’ا

.لاطبأ’ا يرود يئاهن عبر يف ،ديردم
يئاهنلا فسصن رودلا يلإا لهأات غيزبي’
ةرك ي˘ف ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ة˘ق˘با˘سسم˘ل
كلذو ،هخيرات يف ىلوأ’ا ةرملل مدقلا

وكيتلتأا ىلع سسيمخلا ءاسسم هزوف بقع
بع˘ل˘م ى˘ل˘ع1‐2 ي˘نا˘ب˘˘سسإ’ا د˘˘يرد˘˘م
.ةنوبسشل يف «يد’افلأا هيزوج»
بقع هتاحيرسصت يف وملوأا يناد لاقو
ديردم وكيتلتأا ةهجاومل انيعسس »: ةارابملا
انب سصاخلا موجهلا بولسسأاو ،انتقيرطب
، نيفد˘ه ل˘ي˘ج˘سست˘ب ا˘ن˘ل ح˘م˘سس يذ˘لا و˘ه
،لوأ’ا فد˘ه˘لا ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأا
سسفانم˘لا نا˘كو ، ي˘سشلا سضع˘ب ا˘ن˘ع˘جار˘ت
.» تقولا كلذ يف انم لسضفأا
نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب ة˘ه˘جاو˘م »: ع˘با˘˘ت
انسسفنأا ىلع زكرن اننكلو ةبعسص نوكتسس
لجأا نم ةقث لكب ةارابملا سضوخنسسو ،
.» لهأاتلاو زوفلا قيقحت
ام لك مدقنسسو انبولسسأاب بعلنسس »: متأا
.«ةمداقلا ةارابملا يف انيدل
4 يف رسشابم لكسشب مهاسس دق ناك وملوأا
يرود يف هل تايرابم5 رخأا يف فادهأا
فادهأا3 ل˘ج˘˘سس ثي˘˘ح ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا

لوأا يف هل فده لوأا وهو ،فده عنسصو
زنويبماسشلا يف غيزبي’ سصيمقب ةارابم
ىلإا نيلهأاتملا ينا˘ث ح˘ب˘سصأا غ˘يز˘ب˘ي’.غ˘ي˘ل
لا˘ط˘بأا يرود˘ب ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘سصن رود˘˘لا
نامريج ناسس سسيراب هجاويسسو ، ابوروأا
عدو امنيب ،لبقملا ءاثÓثلا موي يسسنرفلا
 .ةلوطبلا ديردم وكيتلتأا

 غيزبيل :يكوك
 ..زوفلا قحتسسا

ةداعلاك شضهنن نأا انيلعو

يكوك د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا د˘ئا˘ق د˘كأا
زوفلا قيق˘ح˘ت ي˘ف غ˘يز˘ب˘ي’ ة˘ي˘ق˘حأا

‐2 ةجيتنب سسوكنÓب يخورلا ىلع
يئاهن ف˘سصن رود˘ل˘ل دو˘ع˘سصلاو1
.ابوروأا لاطبأا يرودب
يتلا هتاحيرسصت يف يكوك لاقو
’’ا˘˘كرا˘˘م’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
،زوفلا اوقحتسسا د˘ق˘ل’’ :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا

عيمج يف انم لسضفأا ناك غيزبي’
ذاو˘ح˘ت˘سسا م˘ه˘يد˘ل نا˘كو ،تا˘˘قوأ’ا
عر˘˘سسأاو ل˘˘سضفأا او˘˘˘نا˘˘˘كو ،ل˘˘˘سضفأا

بجيو مهتئنهت انيلع ،ةفاثك رثكأاو
انك امدنع ،ةارابملا هذه يف ركفن نأا
.’’مهفده ءاج لسضفأا

واو˘˘ج ا˘˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘ل’’ :فا˘˘˘سضأاو
روف ةدوجلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا سسكي˘ل˘ي˘ف
ان˘ك ا˘ن˘ن˘كلو ،فد˘ه ل˘ج˘سسو ه˘لوز˘ن
فدهلا لا˘ب˘ق˘ت˘سس’ ظ˘ح˘لا ن˘ي˘ئ˘ي˘سس
ا˘ن˘ك ،مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ه هذ˘ه ،ي˘نا˘ث˘˘لا

لاطبأا يرودل ةيا˘غ˘ل˘ل ن˘ي˘سسم˘ح˘ت˘م
سضوهنلا ا˘ن˘ي˘ل˘ع نآ’ا ن˘كل ،ا˘بوروأا

.’’اًمئاد لعفن امك
،ا˘ن˘سسف˘نأا د˘ق˘ت˘ن˘ن نأا بج˘ي’’ :ع˘با˘˘تو
ةئيسس ىرخأاو ةديج تاظحل كانه
ةارابملا للحن امدنع ،ةارابملا لÓخ
امو ،هيف ا˘ن˘ل˘سشف ا˘م ىر˘ن˘سس ءود˘ه˘ب
تقو عرسسأا يف سضهننل ،هيلإا رقتفن
يف ىرخأا ةرم ةلواحملاو ،نكمم
.’’لبقملا مسسوملا

رسسخت امدنع’’ :هلوقب يكوك متخو
ةسسفانم اهنإا ،نزحلاو ملأ’اب رعسشت
ثÓ˘˘ث ي˘˘ف ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘ل .ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
زو˘ف˘لا ا˘ن˘نا˘˘كمإا˘˘ب نا˘˘ك تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
نكمي ’ اذهو ابوروأا لاطبأا يرودب
.’’نوكي نأا
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ماهنتوت مجنل اًئجافم اًسضرع زّهجُي يتيسس رتسسسشنام

ةيزيلجنإا ةيفاحسص ريراقت تفسشك
ينفلا ريدملا ’ويدراوغ بيب نأا
نم بلط يتيسس رتسسسشنام قيرفل
ةئجافم ةوطخب مايقلا هيدان ةرادإا

سسكن˘يو يرا˘ه˘ل سضر˘ع م˘يد˘˘ق˘˘تو
.ريبسستوه ماهنتوت طسسو بع’
ط˘˘˘سسو˘˘˘لا ط˘˘˘خ بع’ ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘يو
تحت اًسضماغ اًلبقتسسم يزيلجنإ’ا
ي˘˘ف و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م ه˘˘يزو˘˘˘ج ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق
م˘يد˘ق˘لا ه˘سسفا˘ن˘م ن˘كل ،ما˘ه˘ن˘تو˘˘ت

.بعÓلاب ةدسشب بجعم ’ويدراوغ
اًدقع ،ا˘ًما˘ع42 ،سسكن˘˘يو ع˘˘قوو
ع˘م تاو˘ن˘سس سسم˘خ ه˘تد˘م اًد˘يد˘˘ج
طقف يسضام˘لا ف˘ي˘سصلا ما˘ه˘ن˘تو˘ت
ق˘˘با˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘˘ق تح˘˘˘ت
.ونيتيكوب ويسسيروام
جريبغوه ليمإا رييب لوسصو نكل
نأا حجرملا نم ،نوتبماهثواسس نم
سسكنيو دجاوت سصرف نم فعسضي
.لبقملا مسسوملا ليكسشت يف
عيب نع اًمئاد ماه˘ن˘تو˘ت ظ˘ف˘ح˘ت˘يو
ةتسسلا نم هيسسفانم دحأ’ هيبع’

يف بغري وينيروم نكل ،رابكلا
،تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا بل˘˘ج
نم عيبلا ىلإا ةجاحب هنأا فرعيو
.كلذ لجأا

لوسصأ’ا دحأا سسكنيو نأا دقتعُيو
اهل حامسسلا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا
ىلع ماهنتوت لسصح اذإا ،باهذلاب

هينج نويلم04 نع ديزي اًسضرع

.ينيلرتسسإا
وينيروم لكاسشم نم مغرلا ىلعو
مقرب يليبمودن يغنات عيقوتلا نم
نويلم65 غلبي يدا˘ن˘ل˘ل ي˘سسا˘ي˘ق
حجرملا ريغ نمف ،ينيلرتسسإا هينج
غلبمل اًسضرع يسسنرفلا بذتجي نأا
.اذه نم برتقي
بع’ هنأا ىلع هيلإا رظنُي سسكنيو
،ينابسسإ’ا زارطلا نم طسسو طخ
ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ذاو˘ح˘ت˘سس’ا ي˘ف زا˘ت˘م˘م
سسيلو ريبك دح ىلإا بيب بع’’’

.’’هيزوج بع’
يف ةديج تارايخ ’ويدراوغ ىدل
ه˘نإا لا˘ق˘ي ن˘كلو ،بع˘ل˘م˘لا ط˘سسو
سسكن˘˘˘يو ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘ي

.هتايناكمإاب هعانتقإ’
ماهنتوت عم ًايسساسسأا سسكنيو ناك
،مسسوملا نم ةريخأ’ا لحارملا يف
ل˘˘جأا ن˘˘م ح˘˘˘فا˘˘˘ك يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘كل
ى˘ل˘ع ،جر˘ي˘ب˘غو˘ه ى˘لإا لو˘˘سصو˘˘لا
نم ةديدسشلا ةسسفانملا نم مغرلا
بعلي نأا عقوتملا نمو ،نوترفيإا
ط˘سسو˘لا ط˘˘خ رود ي˘˘كرا˘˘م˘˘ند˘˘لا
.سسكنيو هبعل يذلا يزكرملا

ر .ق ^

سسيئر يتاروم وم˘ي˘سسا˘م ثد˘ح˘ت
ءا˘ب˘نأ’ا ن˘ع ق˘با˘سسلا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا
ةيناكمإا سصخي ا˘م˘ي˘ف ة˘لواد˘ت˘م˘لا
ةروطسسأا يسسيم لينويل مامسضنا
اًدكؤوم يروز˘تار˘ي˘ن˘ل˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
˘مÓ˘حأ’ا نا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب ي˘ف ه˘˘نأا
.ةقيقح حبسصت
د˘ق ة˘ي˘فا˘ح˘سصلا ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا تنا˘˘كو
ىرتسشا دق يسسيم دلاو نأاب تدكأا

تطبرو ونÓ˘ي˘م ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ’ًز˘ن˘م
مجنلا لاقتنا ةيناكمإاب كلذ ريراقتلا
نكلو يروزتار˘ي˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا
.رمأ’ا نوريثكلا ىفن
قباسسلا يروزتارينلا سسيئر رسصيو
ةيلمعلا نأاب ةمات ةعانق ىلع هنأاب
لاي˘خ˘لا برد ن˘م تسسي˘لو ة˘ن˘كم˘م
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت لÓ˘˘˘خ د˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘ح
تروبسس’’ ةكبسش اهتلقن ةيفاحسص
غنينوسس ةعومجم نأا ’’تيسسايديم
نم اهنكمت يتلا دراوملا لك اهيدل
.يسسيم لينويل عم دقاعتلا

ءا˘سصقإا ن˘ع ي˘تارو˘م ثد˘ح˘ت ا˘˘م˘˘ك

ابوروأا لاطبأا يرود نم سسوتنفوي
جورخ دقت˘نا ثي˘ح ا˘ت˘نÓ˘تأا كلذ˘كو
ل˘ت˘ح˘ي ق˘ير˘ف ما˘مأا ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا
بي˘تر˘ت لود˘ج˘ب ع˘با˘˘سسلا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
.هدÓب يرود
تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘خ ي˘تارو˘˘م لا˘˘قو

رت˘نإ’ ي˘سسي˘م لا˘ق˘ت˘نا’’ :ة˘ي˘فا˘ح˘سص
سسيلو لايخلا برد نم سسيل نÓيم
م˘سض بع˘سصلا ن˘˘م ه˘˘نأا ا˘˘ًح˘˘ي˘˘ح˘˘سص
امكو،يروزتاري˘ن˘لا ى˘لإا ثو˘غر˘ب˘لا
راسشتنا بقع يتنوك وينوطنأا لاق

ة˘ي˘ئارد˘تا˘ك ى˘ل˘˘ع بعÓ˘˘لا ةرو˘˘سص
ةيعامتج’ا تاكبسشلا ىلع ونÓيم
لقت Óف كلذ قدسصأا ’ تنك اذإاف
.’’؟ةينيسصلاب اهبتكت فيك اًدبأا

ةيدنأ’ا ءاسصقإا ىلع يتاروم قلعو
ابوروأا لاطبأا يرود نم ةيلاطيإ’ا

يلاطيإا ٍدانل سسيئر رخآا ناك ثيح
.رننإ’ا عم ةلوطبلاب جوتي
فسسأ’ا˘ب تر˘ع˘سش’’ :ي˘تارو˘م لا˘قو
م˘لأا ي˘ف بب˘سست جور˘خ˘لا ،ا˘ت˘ن’ا˘تأ’
اًسضورع مدق ينيربسساغ نكل ديدسش
.’’ةيئانثتسسا

ناسس سسيراب مامأا جورخلا’’ :عباتو
ءاسصقإ’ا نع اًمامت فلتخم نامريج
انرظتنا نÓيم رتنإا يف ،نويل مامأا

ة˘لو˘ط˘ب˘لا ةدا˘ع˘˘ت˘˘سس’ ا˘˘ًما˘˘ع54
.’’بقللاب ملحي لاز ام سسوتنفويو

’’Óًيحتسسم شسيل نÓيم رتنإل يسسيم مامسضنا’’ :يتاروم

نأا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا تد˘˘˘كأا
هدادعتسسا ىدبأا ي˘لا˘ط˘يإ’ا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
لجأا نم ’ابيد ولواب همجنب ةيحسضتلاب
طسسو بع’ ابغوب لوب عم دقاعتلا

.يزيلجنإ’ا دتيانوي رتسسسشنام
دد˘ح و˘لر˘ي˘ب نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا ترا˘˘سشأاو
ةيفيسصلا سسوتنفوي تاقفسص حمÓم
يف سسيمخلا موي مظعم ىسضمأا ثيح
يليينأا ا˘يرد˘نأا سسي˘ئر˘لا ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م
يسضايرلا ريدملاو ديفدين ليفاب هبئانو
.يسشتيتاراب ويباف
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘˘تدروأا ا˘˘˘م بسسح˘˘˘بو
ةدمل رمتسسا عامتج’ا نإاف فحسصلا
ىلع ةياهنلا يف رفسسأاو تاعاسس تسس
مغرلا ىلع ودلانور ونايتسسيرك ءاقب
.لمتحملا هليحر تاعئاسش نم
هنكمي سسوتنفوي نأا ريراقتلا تدافأاو
ع˘م˘ج ل˘جأا ن˘م ’ا˘ب˘يد˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘لا
ركبملا قيرفلا ءاسصقإا دعب نم لاومأ’ا

.ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطب نم
ركفي سسوتنفوي نأاب ريراقتلا تدكأاو
عم ةيلدابت ةقفسصب ’ابيد جاردإا يف
لوب مسض لجأا نم دتيانوي رتسسسشنام
طسسو يف ميدقلا ولريب ليمز ابغوب

.يرينوكنايبلا بعلم
لعفلاب سضفر دق ’ابيد نإاف كلذ عمو
ريبسستوه ماهنتوتل لاقتن’ا لبق نم
نأا حجرملا ريغ نمو يسضاملا فيسصلا
ليحرلا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ه˘يأار ن˘ع لد˘ع˘ي
بق˘ع ةً̆سصا˘خ د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م˘˘ل
يف اهمدق يتلا ةع˘ئار˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا
ولريب قرطت امك .يسضقنملا مسسوملا
مجاهملا نع ةرادإ’ا عم هتسسلج يف
.لئادبلا نم ديدعلا ددح ثيح ديدجلا

جر˘خأا و˘لر˘ي˘ب نأا˘ب ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا تد˘˘كأاو
ي˘لو˘با˘ن م˘جا˘ه˘م كي˘ل˘ي˘م سشو˘يدا˘˘كرأا

بردم يرا˘سس ل˘ب˘ق ن˘م بو˘ل˘ط˘م˘لاو
.هتاباسسح نم قباسسلا قيرفلا

وه اتن’اتأا مجاهم اتاباز نافود دعيو
هق˘ير˘ف تا˘ع˘ل˘ط˘ت ن˘كل لوأ’ا را˘ي˘خ˘لا
كسسمت ببسسب ةوطخلا كلت نم هعنمت
.هب وماغرب ريبك يلوؤوسسم
لوؤوار و˘˘هو ر˘˘خآا ا˘˘ًح˘˘سشر˘˘م كا˘˘˘ن˘˘˘هو
نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو م˘جا˘ه˘م ز˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘˘خ
امك ةرتف ذنم سسوتنفويب طبترملاو
وكيجد مسض را˘ي˘خ ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا م˘ت˘ي˘سس
مغرلا ىلع هليحر لاح يف امور فاده
.اًسضيأا نÓيم رتنإاب هطابترا نم

دتيانوي Îسسسشنام عم ةÒثم ةيلدابت ةقفسصل ططخي شسوتنفوي
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 ةيزيلجنإلا ريهامجلا

لبقملا رهسشلا تاجردملل دوعت
ريهامجلا نأا ،ةيزيلجنإ’ا ’’نسص’’ ةفيحسص تلاق
رهسشلا بعÓملا ىلإا ةدوعلا نم اًريخأا نكمتتسس
،ءا˘ن˘غ˘لا˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘سس˘˘ُي ’ د˘˘ق ن˘˘كل ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

لثم موجن ةيؤور نم ةركلا قاسشع نكمتيسسو
ةدو˘ع ع˘م بعÓ˘م˘لا ي˘ف م˘هر˘ي˘غو ن˘ي˘ك يرا˘ه
قيفخت ةموكحلا ةطخ راطإا يف ،ديدجلا مسسوملا
ن˘م دد˘ع نا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تر˘˘كذ.قÓغإ’ا
ريهامجلا لوخدب ا˘ه˘ل حا˘م˘سسلا م˘ت˘ي˘سس با˘ع˘لأ’ا

لÓ˘خ تا˘قا˘ب˘سسلاو ي˘ب˘جر˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
نو˘كت˘سس ة˘ع˘سسلا ن˘كلو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأ’ا

ع˘ي˘م˘ج ثح م˘ت˘ي نأا ح˘˘جر˘˘م˘˘لا ن˘˘مو ،ةدود˘˘ح˘˘م
افوخ خارسصلا وأا فاتهلا مدع ىلع نيعجسشملا

نم ديدجلا مسسوملا أادبيو.سسوريفلا راسشتنا نم
ربمتبسس21 يف زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
سضعبل حامسسلا براجت رابتخا متيسس.لبقملا
تقو يف بعÓ˘م˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لا

لماكلا ليغسشتلا ءدب لبق رهسشلا كلذ نم قح’
ثح م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك.ربو˘ت˘كأا ي˘ف ه˘ل ط˘ط˘خ˘م˘لا
كولسس ةنودم يف كارتسش’ا ى˘ل˘ع ن˘ي˘جر˘ف˘ت˘م˘لا

ةلماكلا ةيلوؤوسسملا نولمحتي مهلعجت ،ةديدج
روسضحلا مدع لÓخ نم نيرخآ’او مهسسفنأا نع
اوطلاخ وأا انوروك سضارعأا نم نوناعي اوناك اذإا

ططخ ذيفنت متيسسو.اهب باسصم سصخسش يأ’
لÓخ ن˘م ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘تو ةرادإ’ ة˘مرا˘سص
تا˘قوأاو د˘حاو ها˘ج˘تا ي˘˘ف جور˘˘خ˘˘لاو لو˘˘خد˘˘لا
دعابت كانه نوكيسسو ،لحارم ىلع لوسصولا
تاطحم ءاسشنإا متيسسو ،سسولجلا دنع يعامتجا
نوسسنوج سسيروب لاقو.ميقعتلاو نيديلا لسسغل
لك يف تل˘ق’’ :ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا ة˘مو˘كح˘لا سسي˘ئر
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘˘عإ’ ا˘˘ن˘˘ت˘˘ط˘˘خ نإا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
.’’ةطورسشم داسصتق’او
نع نÓعإ’ا ىلع نورداق نحن مويلا’’ :فاسضأا
ديزمل حمسستسس يتلا ةيفاسضإ’ا تارييغتلا سضعب
ةما˘ع˘لاو ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا˘ب سصا˘خ˘سشأ’ا ن˘م
.’’مهتتاف يتلا ءايسشأ’ا نم ديزملا ىلإا ةدوعلل
فسصتنم ذنم مدقلا ةرك ةدوع تناك’’ :عبات
يف سصقن دوجو مدع عم ،ةقلطم ةعتم وينوي
ناك ام اًئيسش نكل ،بعلملا سضرأا ىلع ةراثإ’ا

.’’ريهامجلا وه ءيسشلا اذه ،ديكأاتلاب اًدوقفم
ةايح˘لا نا˘ير˘سش م˘ه نو˘ع˘ج˘سشم˘لا’’ :ل˘سصاوو
دهسشت دق بعÓملا نأا ديجلا نمف اذل ،ةبعلل

ناك نإاو ،ديدجلا مسسوملل نيعجسشملا ةدوع
.’’ةعسسلا عبرب كلذ

نامسسلغان عباتي ديردم لاير

نيب ،ةعمجلا سسما ،ينابسسإا يمÓعإا ريرقت طبر
ينفلا ريدملا نامسسلغان نايلوجو ،ديردم لاير
.غيزبي’ يدانل
ىلإا غيزبي’ ةدايق يف حجن دق نامسسلغان ناكو
بلغتلا بقع ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن فسصن

.سسيمخلا ،1‐2 ةجيتنب ديردم وكيتلتأا ىلع
يف نيلوؤوسسملا نإاف » وتيغنرسشلا » جمانربل اًقفوو
امو ،ةرتف ذنم نامسسلغان نوعباتي ،ديردم لاير
.مهئجافي مل ،لاطبأ’ا يرود يف ثدح
نع ثدحتت تناك ريراقتلا نم ديدعلا نأا ركذي
لÓخ ديردم لاير ةدايق نم ناديز نيدلا نيز ةلاقإا
رثكأا بقع ،يلاحلا مسسوملا نم ىلوأ’ا رهسشأ’ا

 .لاطبأ’ا يرودو اغيللا يف رثعت نم
،قÓطإ’ا ىلع بردم رغسصأا ،نامسسلغان تابو
،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ف˘سصن ى˘لإا ل˘˘سصي
.اًموي12و اًماع33 رمعب كلذو

دنو“رود ايسسوروب
شسيور ليدب زهجي

رفا˘ف نا˘ي˘سسو˘ل ير˘سسيو˘سسلا ىر˘ي
د˘نو˘˘م˘˘ترود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب برد˘˘م
،دعاسصلا يكيرمأ’ا نأا ،يناملأ’ا

سضيوعت هنكمي ،ا˘ن˘ير ي˘نا˘فو˘ي˘ج
، سسيور و˘كرا˘م بعÓ˘لا با˘ي˘˘غ
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ
ًاماع13 رمعلا نم غلابلا سسيور
، ذ˘خ˘ف˘لا را˘توأا با˘ه˘ت˘لا˘ب بي˘سصأا

ع˘م ة˘كرا˘سشم˘لا ن˘ع بي˘˘غ˘˘ي˘˘سسو
.ةليوط ةرتفل ايلافتسسيفلا دوسسا

˘˘مو˘˘ج˘˘ن˘˘لا زر˘˘بأا د˘˘حأا و˘˘ه ا˘˘˘ن˘˘˘ير
،يناملأ’ا ىرودلا ىف نيدعاسصلا

ىف ةارابم أادبي بع’ رغسصأا دعيو
م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ى˘نا˘م˘لأ’ا ىرود˘لا

ىف كراسشي ثيح ،0202‐9102
اًماع71 مويلا هرمعو هكلاسش ءاقل
انير دكأا هبناج نم.اًموي581و
ةكراسشملل ديدسشلا هسسامح ىلع
ديدجلا مسسو˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘م
ةفيحسصل ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف Ó˘ئا˘ق
بعلأا نأا يننكمي  »: ةيناملأ’ا دليب
نأا اسضيأا ينن˘كم˘يو ،حا˘ن˘ج˘لا ي˘ف
مقرلا نكل ،يمهو مجاهمك بعلأا

.«يدل زكرم لسضفأا وه01
يف يقيرط قسشأا نأا ديرأا» »: عبات
نكمم ددع ربكأا بعلأاو قيرفلا

ل˘ي˘ج˘سست د˘يرأا ،تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا ن˘˘م
نأا ديرأا ،ًاسضيأا اهتعانسصو فادهأ’ا
ا˘ي˘سسورو˘ب ع˘م ا˘ًم˘ه˘م اًرود بع˘˘لأا
دقل ، وسشناسس »: متأا.«دنومترود
يأا نم رثكأا امبر ،اًريثك يندعاسس
هينعي ام فرعي هنإا ،رخآا سصخسش
ريغسص بعÓك انه ىلإا لوسصولا

د˘نو˘م˘ترود ل˘ه˘ت˘˘سسيو.«اًدج
‐0202 م˘˘˘سسو˘˘˘م ي˘˘˘ف هراو˘˘˘سشم
يف غروبسسيد ةه˘جاو˘م˘ب1202
.ايناملأا سسأاك نم ىلوأ’ا ةلوجلا

لابيد عم ديردم لاير دقاعت مدع ببسس رÈُي زيÒب

نا˘˘˘سس سسيرا˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن ح˘˘˘˘سضوأا
فقوم ،ةعمجلا سسما ،نامريج
ن˘˘م ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا
،غ˘˘يز˘˘ب˘˘˘ي’ ما˘˘˘مأا ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ف˘سصن ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
نا˘ي˘ب ي˘ف ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس لا˘˘قو
سسافا˘ن رو˘ل˘ي˘ك ردا˘غ» :ي˘م˘سسر
ر˘ع˘سش نأا د˘ع˘ب ،ا˘ت˘ن’ا˘تأا ةارا˘ب˘˘م
ةبكرلا راتوأا يف ملأ’ا سضعبب
ىد˘حإ’ هدا˘ع˘بإا بق˘ع ى˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘لا
.«تاركلا

تاسصو˘ح˘ف˘لا تد˘كأا» :فا˘سضأاو
ثودح يسسيطان˘غ˘م˘لا ن˘ي˘نر˘لاو
تاذ ة˘˘˘ل˘˘˘سضع˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف قز˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
م˘ت˘ي˘سسو ،ة˘يذ˘خ˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسأار˘˘لا
مويلا ىرخأا ةرم هتلاح سصحف
ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم ن˘˘كل تب˘˘سسلا

،«ةدكؤو˘م ر˘ي˘غ ءا˘ثÓ˘ث˘لا ةارا˘ب˘م
دوهج قيرفلا طقفي دق يلاتلابو

ريبك رود هل ناك يذلا هعرد
ف˘سصن˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا دو˘˘ع˘˘سص ي˘˘ف
.لاطبأ’ا يئاهن
ا˘ف˘ل˘ي˘سس و˘غا˘ي˘ت ى˘ه˘نأا» :ع˘˘با˘˘تو
راتوأا يف ةباسصإاب اتن’اتأا ةارابم
تد˘˘كأاو ،ى˘˘ن˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘لا
نينر˘لاو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا
قز˘م˘ت ثود˘ح ي˘سسي˘طا˘ن˘غ˘˘م˘˘لا

نأا˘سشب لؤوا˘ف˘ت كا˘ن˘هو ،ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ
.«ءاثÓثلا موي هتكراسشم
و˘˘كرا˘˘˘م ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي» :ل˘˘˘م˘˘˘كأاو
ي˘ف ي˘مو˘ي˘˘لا ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘تار˘˘ي˘˘ف
ة˘˘˘˘جارد ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا
ةلاح مييقت داعيسسو ،تابيردتلا
˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا بعÓ˘˘˘لا
.«تبسسلا

اوازروك نيفيل لسصاوي» :متأاو
يف هب ةسصاخلا يفاعتلا جمانرب
سضرأا ىلعو ةيسضايرلا ةلاسصلا
.«بعلملا

غيزبيل مامأا هعرد نادقفب ددهم نامريج ناسس

ايردنأا نأا ةيفحسص ريراقت تفسشك
د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا و˘˘لر˘˘ي˘˘ب
يرود˘˘لا ل˘˘ط˘˘ب سسو˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ي˘˘˘ل
يلاغتربلا مجنلا عسضي ،يلاطيإ’ا

ن˘م˘سض ود˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ه˘ط˘ط˘˘خ
.اعقوتم ناك ام سسكعب ،ةلبقملا

«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا لو˘ب˘تو˘ف» ع˘قو˘م لا˘قو
˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ي˘˘ف سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
اعامتجا ىرجأا ولريب نإا ،ةيلاطيإ’ا
ةر˘ه˘سس ،تا˘˘عا˘˘سس6 ر˘˘م˘˘ت˘˘سسا
ايردنأا يدانلا سسيئر عم ،سسيمخلا
ريدملاو دفدن لفاب هبئانو يلينأا
نأاسشب ،يسشيتاراب ويباف يسضايرلا

.ةيلبقتسسملا قيرفلا ططخ
قف˘تا ي˘عا˘بر˘لا نأا ع˘قو˘م˘لا د˘كأاو
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا ة˘˘ط˘˘خ م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع
ام لك مغر ،(اماع53) ودلانور
ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر لا˘م˘ت˘حا ن˘ع ع˘˘ي˘˘سشأا
.«زوجعلا ةديسسلا»
نع تثدحت ةقباسس ريراقت تناكو
ةرداغم يف ةوقب ركفي ودلانور نأا
ة˘بر˘ج˘ت د˘ع˘ب ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘˘لا

لاقت˘ن’او ،ن˘ي˘م˘سسو˘م تر˘م˘ت˘سسا
نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘سس سسيرا˘˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘˘لإا
ف˘˘˘سصو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
لبق ثدح امب هيبسش «بÓقنا»ـب

.ينابسسإ’ا ديردم لاير يف نيماع
م˘جا˘ه˘م˘لا نأا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تف˘سشكو
د˘ع˘ب «طا˘ب˘حإ’ا˘˘ب بي˘˘سصأا» ذ˘˘ف˘˘لا

61ـلا رود ن˘˘م ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف جور˘˘˘خ
˘ما˘يأا ل˘ب˘ق ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل

،يسسنرفلا نويل كيبملوأا دي ىلع
دق ،ديدج دحت سضوخ يف ركفيو
’ ،ه˘تر˘ي˘سسم ي˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا نو˘˘كي
رداغي يتلا ةيناثلا ةرملا اهنأا اميسس
ةلسضفملا ةلوطب˘لا ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ماعلا ىلوأ’ا دعب ،لوأ’ا همجنل
سسكا˘˘يأا د˘˘˘ي ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
.يدنلوهلا مادرتسسمأا

ع˘˘م ود˘˘لا˘˘نور د˘˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘يو
امد˘ن˘عو ،2202 يف سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
لبقتسسم نع ارخؤوم يلينأا لئسس
ىقبيسس» ودلانور نإا لاق هفاده
عم بعليسس هنأا دكأاتم انأا .انعم
.اسضيأا لبقملا مسسوملا سسوتنفوي

.«قيرفلا اذه ةدمعأا دحأا هنإا
ح˘˘˘سضوأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
دعتسسي سسوت˘ن˘فو˘ي نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا
’ابيد ولواب همجن نع يلختلل
قباسسلا هبع’ ةداعتسسا لجأا نم
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ن˘˘م ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب لو˘˘ب
.يزيلجنإ’ا دتيانوي
نع «ا˘ي˘لا˘ط˘يإا لو˘ب˘تو˘ف» ل˘ق˘نو
«ترو˘˘ب˘˘سسو˘˘تو˘˘ت» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص
نم هنأا ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
ةرادإا سضر˘˘˘ع˘˘˘ت نأا ن˘˘˘كم˘˘˘م˘˘˘˘لا
عم ةيلدابت ة˘ق˘ف˘سص سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
ةداعت˘سس’ د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
ى˘لإا ’ا˘ب˘يد ل˘ي˘حر ع˘م ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب
.فيسصلا اذه «دروفارت دلوأا»
ار˘خؤو˘م جو˘ت˘م˘لا ،’ا˘ب˘يد نا˘˘كو
يرودلا يف بع’ لسضفأا بقلب
قباسس تقو يف دكأا ،يلاطيإ’ا

يرود˘لا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا ه˘˘سضفر
ماهنتوت ةباوب رب˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

حجرم˘لا ر˘ي˘غ ن˘مو ،ر˘ي˘ب˘سستو˘ه
ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘يأار ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي نأا

.دتيانوي رتسسسشنام

«تاعاسس6 يف» ودلانور ريسصم مسسحي ولريب

ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
زير˘ي˘ب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف ل˘ع˘ف در ن˘ع
ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير سسي˘˘˘˘ئر
و˘لوا˘ب تط˘بر ي˘ت˘لا تا˘ع˘˘ئا˘˘سشلا
لاقتن’اب سسوتنفوي مجاهم ’ابيد
.فيسصلا اذه يكلملا قيرفلل
يف ةسصاخو ،ةريخأ’ا مايأ’ا يف
تر˘سشت˘نا ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا ة˘فا˘ح˘سصلا
ي˘ت˘لا ما˘م˘ت˘هÓ˘ل ةر˘ي˘ث˘م ة˘ع˘ئا˘˘سش
ديردم لاير يف ’ابيد تعسضو
،يغنيريملا بع’ وكسسيإا لباقم
برد˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب ه˘˘ب دا˘˘سشأا يذ˘˘لا
ا˘يرد˘نأا د˘يد˘ج˘لا ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘˘لا
.ةبسسانم نم رثكأا يف ولريب
بعÓ˘لا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘با˘˘ت˘˘يو
،لعفلاب ’ابيد ولواب ينيتنجرأ’ا

يف نيزيمملا نيبعÓلا دحأا هنوك
اذه ،كلذ عمو ،يلاطيإ’ا يرودلا

نم هنأا وأا عقويسس هنأا ينعي ’
اذ˘ه كلذ˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
.فيسصلا

’’لارتنسس اسسنفيد’’ عقوم ملعو
زيريب وني˘ت˘نرو˘ل˘ف نأا ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا

يأا هيدل سسيل ديردم لاير سسيئر
قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف قÓ˘طإ’ا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن

زيريب غلبأاو.’ابيد ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب
مسض ةلأاسسم نأاسشب هنم نيبرقملا
’ابيد نأا حيحسص’’ :لايرلل ’ابيد

يذ˘˘لا ن˘˘م ن˘˘كل ،ا˘˘ًع˘˘ئار ا˘˘ًب˘˘˘ع’
لسضفأا لعفلا˘ب ا˘ن˘يد˘ل ؟ه˘ع˘ي˘ب˘ن˘سس

ةميزنب ،ملاع˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا
سسويسسينيفو ويسسنيسسأاو درازاهو
دجو˘ي ’ ،سشت˘ي˘فو˘يو و˘غ˘يردورو
.’’رغاسش ناكم
قوسس تاقوأا يف داتعم وه امك

اذه كلذ نم رثكأاو ،ت’اقتن’ا
ديردم لاير ءاسصقإا عم ماعلا

نإاف ،ابوروأا لاطبأا يرود نم
يكلملا يدانلا لوح تاعئاسشلا

.فقوتت ’



«افيفلا» صسيئر ةكراسشم فرع عامتج’ا

ةذختŸا تارارقلا زربأا حسضوي يسشطز
 «فاكلا» عامتجا ‘

ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر يسشطز نيدلا ريخ كراسش
ونيتنافنأا ينايج روسضحب ناك يذلاو فاكلا عامتجا يف مدقلا

و˘يز˘ي˘ف˘لا» ة˘ي˘سصا˘خ ق˘ير˘ط ن˘ع ىر˘ج يذ˘لاو ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر
 .«سسنوريفنوك

مدقلا ةرك ةيعسضول عامتج’ا اذه لÓخ قرطتلا مت دقو
مت امك انوروك سسوري˘ف را˘سشت˘نا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

امب ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ةسسفانملل ةدوعلا تاريسضحت ةسشقانم
اهئاغلإا وأا اهليجأاتب ءاوسس ةيلودلا تاسسفانملا خيراوت كلذ يف
 .ايئاهن

ريخ حسضوأا عامتج’ا اذه لÓخ «فافلا» سسيئر لخدت يفو
لظ يف ةيرئازجلا مدقلا ةركل ةيلاحلا ةيعسضولا يسشطز نيدلا
اذه يف اهذاختا مت يتلا تارارقلا مهأا ازربم ،ةيحسصلا ةمزأ’ا
ليجأاتو ةلوطبلا ةسسفانم فيقوت رارغ ىلع يئانثتسس’ا فرظلا

 .ةيروهمجلا سسأاك تايرابم
دقع ررقملا نم ه˘نأا فا˘ف˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا فا˘سضأا ا˘م˘ك

يف عاسضوأ’ا روطت ةسساردل ،«فاكلا» سسيئر عم رخآا عامتجا
هذهل معدك اهميدقت متيسس يتلا تادعاسسملاو ءاسضعأ’ا نادلبلا
 .لودلا

 طيمز.ع
ةمدقتم ةلحرŸ تاسضوافŸا تلسصو نأا دعب

لاقتنلا باتعأا ىلع شسراف
›اطيإلا ويزل ¤إا
ع˘فاد˘م سسرا˘ف د˘م˘ح˘م بر˘ت˘ق˘˘ي

لابسس يدانو يرئازجلا بختنملا
سضوخو يلاحلا ةيدان ةرداغم نم
ة˘يد˘نأ’ا د˘حأا ي˘ف ةد˘يد˘ج ة˘بر˘˘ج˘˘ت
،»آا ير˘˘ي˘˘سسلا» ي˘˘˘ف ة˘˘˘ط˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا

ىلإا لابسس طوقسس دعب اسصوسصخ
نأا دعب ةيلاطيإ’ا ةيناثلا ةجردلا
بيترتلا يف ريخأ’ا زكرملا لتحا
 .مسسوملا اذه ماعلا

ليكو نأا ةيلاطيإا ةيمÓعإا لئاسسو هنع تفسشك ام بسسحبو
ةمسصاعلا يف دجاوتم ’ويار ونيم يرئازجلا يلودلا لامعأا

ويز’ فوفسصل «رسضخلا» مجن ةقفسص مامتإا لجأا نم امور
ميسسرتل هجتي ريهسشلا ريجانملا نأا رداسصملا تاذ تدكأاو ،امور
نم ،ةمداقلا تاعاسسلا يف ويز’ ىلإا هلكوم لاقتنا ةقفسص
تامدخ ىلع لوسصحلا لواحت ونيروت ةرادإا لازت ام رخآا بناج
نم «يلايزÓلا» بارتقا مغر انوريف سسÓيهل قبسسأ’ا عفادملا
اطبترُم ايقيرفإا لطب لازي امو اذه يئاهن لكسشب ةقفسصلا مامتإا

قفاويسسو هدقع عيب سضراعي ’ ريخأ’ا اذه نأا ريغ ،«لابسس» عم
 ..همجن نع يلختلل ةميق ىلعأ’ا حرتقُملا ىلع

لاقتن’ا نم ابيرق ناك اعيبر42 بحاسص نأا ركذلاب ريدجلا
ةنسسلا ةيوتسشلا تÓيوحتلا ةرتف يف نÓيم رتنأا فوفسص ىلإا
تلعج سسراف ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘سصإ’ا نأا ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
 .ءارحسصلا براحم نع رظنلا فرسصي يلاطيإ’ا قÓمعلا

 طيمز.ع
لقأا ةميقب بعÓلا مسض لجأا نم ةيكذ ةلي◊ تأا÷

لوسصحلل هكلاسش غوارت لسساكوين
بلاط نب تامدخ ىلع

نب ليبن مسضب امتهم يزيلجنإ’ا لسساكوين يدان لازي ام
يذلا يناملأ’ا40 هكلاسش بع’و يرئازجلا يلودلا بلاط
نم يناثلا فسصنلا يف ةراعإا لكسش ىلع هفوفسص يف بعل
«زيبكاملا» ةليكسشتل ةفاسضإ’ا حنم نأا دعب ،يسضقنملا مسسوملا

ماهنتوت جيرخ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف ر˘كف˘ت ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا ل˘ع˘ج ا˘م
لجسس ثيح ةلطع يف ايلاح بلاط نب دجاوتيو .يئاهن لكسشب

ه˘ترا˘˘عإا ةر˘˘ت˘˘ف ءا˘˘سضق˘˘نا د˘˘ع˘˘ب «ي˘˘كل˘˘م˘˘لا قرزأ’ا»ـل ه˘˘تدو˘˘ع
نأا ةيناملأ’ا فحسصلا هنع تفسشك ام بسسحبو ،لسساكوينل
اهفوفسصل يرئازجلا ي˘لود˘لا م˘سضل ى˘ع˘سست «ز˘ي˘ب˘كا˘م˘لا» ةرادإا
يدانلا يريسسم نأا رداسصملا سسفن تفاسضأاو ،يئاهن لكسشب
براحم مسض لجأا نم ةسصاخ ةليح عابتإا نوديري يزيلجنإ’ا
تسضفر لسساكوين ةرادإا نأا ثيح ،لقأا ةيلام ةميقب ءارحسصلا
01 ـب ردقملاو «رسضخلا» ناديم طسسو دقع ءارسش دنب ليعفت
ةميقب هءارسشو هتراعإا ةياهن دعب هحيرسست ةلسضفم وروأا نييÓم
 .وروأا نويلم6 زواجتت نل يتلاو لقأا ةيلام

يف هب ابوغرم دعي مل ةنسس52 بحاسص نأا مولعملا نمو
ةرادإاو بعÓلا نيب تثدح يتلا لكاسشملا دعب يناملأ’ا يدانلا
ام وهو هع˘ي˘ب˘ب ه˘ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ى˘ع˘سستو يدا˘ن˘لا
برا˘ح˘م» لاز˘ي ا˘مو اذ˘ه ،ل˘سسا˘كو˘˘ي˘˘ن ح˘˘لا˘˘سص ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘سس
 .1202 ناوج ىتح هكلاسش عم اطبترم  «ءارحسصلا

 طيمز.ع
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يرئازجلا م˘جا˘ه˘م˘لا ثد˘ح˘ت
ديدجلا دفاولا ة˘ي˘ح˘لو˘ب ا˘ير˘كز
و˘كي˘ت˘ل˘تأا ع˘م ه˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت لو˘˘ح
ه˘˘ما˘˘م˘˘سضنا كلذ˘˘كو د˘˘يرد˘˘˘م
ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل
ى˘لإا ه˘ت˘ع˘فد ي˘ت˘لا با˘˘ب˘˘سسأ’او
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا
لك تنا˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘ح ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
مجاهم زوربل ريسشت تارسشؤوملا

 .لبقتسسملا يف ريبك
نأا ةدعاسصلا ةبهوملا دكأاو

«سسوكنÓبيخورلا» يف هتبرجت
هتريسسم يف ةقراف ةرتف تناك
نمسض ناك نأا دعب ةيسضايرلا
يف وهو ن˘يد˘عاو˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ةمسصاع˘لا يدا˘ن ي˘ف81 ن˘سس
ل˘˘كسشم˘˘لا ’و˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
4 ةبارقل هدعبأا يذلا يحسصلا
،سضرملا نم يفاعتلا لبق رهسشأا
و˘كي˘ت˘ي˘ل˘˘تأ’ا راو˘˘سسأا ردا˘˘غ˘˘ي˘˘ل
م˘ث ي˘ت˘نا˘ف˘ي˘ل ق˘ير˘ف˘ل م˘سضن˘˘يو
يتيسسا˘ب˘لأاو ا˘ي˘سسرو˘مو ا˘هد˘ع˘ب
نود˘ب كلذ د˘ع˘ب ه˘سسف˘ن د˘ج˘ي˘˘ل
رئازجلا يف بعللا ررقيل ،قيرف
.لئابقلا ةبيبسش ةباوب نم

تحت بعللا» :ةيحلوب
’ رمأا ينويميسس ةدايق

«قدسصي
ثدحتلل ة˘ي˘ح˘لو˘ب دا˘ع ا˘م˘ك

ي˘ف ا˘ها˘سضق ي˘ت˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ن˘ع
نوكت »:Óئاق ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا

ل˘˘ث˘˘˘م قÓ˘˘˘م˘˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘م

بردم ةدايق تح˘ت و˘كي˘ت˘ل˘ت’ا
’ اًر˘مأا نا˘ك ي˘نو˘ي˘م˘سس ه˘م˘سسا
ءايسشأا ملعتت موي لك قدسصي

كسسفن نيسسحتب مو˘ق˘ت ةد˘يد˘ج
ىسصقأا ىلإا كسسفن حنمت ،اًيموي

ل˘سضفأا ع˘م برد˘ت˘˘ت كنأ’ د˘˘ح
:ف˘ي˘سضي˘˘ل ،«م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع’
م˘لا˘ع˘لا مو˘ج˘ن ىر˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع»
،لوا˘سس ، نا˘˘مز˘˘ير˘˘غ ،سسيرو˘˘ت
’ ا˘ًت˘قو نا˘ك ي˘كو˘˘ك ،كÓ˘˘بوأا
،«م˘˘ه˘˘ع˘˘م نو˘˘˘كت نأا ى˘˘˘سسن˘˘˘ي
دعتبأا ي˘نأا نآ’ا ر˘ع˘سشأا»:ع˘با˘ت˘ي˘ل

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا يد˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع
عم او˘لاز ا˘م ن˘يذ˘لا ءا˘قد˘سصأ’ا
هلوق يننكمي ام لك وكيتلتأا

ي˘˘ف ا˘˘نأا نآ’ا ،«بو˘˘ت˘˘كم» و˘˘ه
.«انه ديعسس Óعف انأاو رئازجلا

ترتخا» :ةيحلوب
اهنأ’ لئابقلا ةبيبسش

ىلع بعليو ريبك قيرف
«باقلأ’ا

ع˘م هد˘قا˘ع˘ت سصو˘سصخ˘ب ا˘مأا

ةيحلوب دكأا دقف لئابقلا ةبيبسش
هراو˘سشم ثع˘ب ن˘ع ثح˘ب˘ي ه˘˘نأا
ةبرجت سضوخ لÓخ نم ةيناث

نأا دعب كلذ هل ناكو ةديدج
نم سضورعلا نم ديدعلا ىقلت
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ط˘˘سشن˘˘ت ة˘˘يد˘˘نأا
قا˘فو ؛رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ريغ رئازجلا ةيدولوم ،فيطسس
سضر˘˘ع را˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا ل˘˘˘سضف ه˘˘˘نأا
قيرف هنأا دكأا يذلا «يرانكلا»
ى˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ئاد بع˘˘ل˘˘يو ق˘˘ير˘˘ع
رث˘كأا هز˘ف˘ح˘ي ا˘م و˘هو با˘ق˘لأ’ا

ع˘فرو ل˘سضفأ’ا م˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
قر˘˘ف˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،هاو˘˘ت˘˘˘سسم
نيب ةنراقملل لاجم ’و عسساسش
يرود˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘˘لا ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا
ملا˘ع˘لا ي˘ف ت’و˘ط˘ب˘لا ل˘سضفأا

ىو˘˘ت˘˘˘سسم نأا د˘˘˘كأا ه˘˘˘نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
.اديج ىقبي ةفرتحملا ةلوطبلا

فافلا نم ةوعد تيقلت»
نم ينعنم وكتيلتأا نكل

«باهذلا
يرئازجلا مجاهملا داع امك

ي˘ت˘لا ةو˘عد˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل
يرئازجلا دا˘ح˘ت’ا ن˘م ا˘ها˘ق˘ل˘ت
بختنملا سصبر˘ت˘ل ما˘م˘سضنÓ˘ل
ريغ ةنسس32 نم لقأ’ ينطولا
حر˘˘سص ثي˘˘ح م˘˘سضن˘˘ي م˘˘ل ه˘˘˘نأا
مت ا˘مد˘ن˘ع» :ر˘مأ’ا سصو˘سصخ˘ب
دا˘ح˘ت’ا ل˘ب˘ق ن˘م ي˘ئا˘عد˘ت˘سسا
و˘كي˘ت˘ل˘تأا ع˘م تن˘ك ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ل ح˘م˘˘سسي م˘˘ل يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘كل
نا˘ك ،ظ˘ح˘لا ءو˘سسل ل˘ي˘حر˘لا˘˘ب
خ˘˘يراو˘˘ت جرا˘˘خ ءا˘˘عد˘˘ت˘˘˘سس’ا
متي مل يدانلا سضفرو «افيفلا»
هنأا ادكؤوم ،«دعب ءيسش يأا ريرقت
ناو˘لأا ل˘م˘ح˘ب م˘ل˘ح˘˘ي لاز˘˘ي ا˘˘م
ةكراسشملاو ينطولا بختنملا

ةمداقلا تاقاقحتسس’ا يف هعم
ةدا˘ع˘ت˘سس’ اد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘˘ي˘˘سسو
لو˘سصح˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م هاو˘˘ت˘˘سسم
ع˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘سصر˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع
 .«رسضخلا»

ةنيطنسسق بابسش يدان عقو
لÓخ ثلاثلا ه˘ماد˘ق˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
عم ةي˘لا˘ح˘لا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف
با˘˘ب˘˘سش بع’ نار˘˘م˘˘ع ق˘˘يا˘˘ف
ة˘يا˘غ ى˘لإا د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب

كلذب لسصاويل ،3202 فيسص
 .ديدجلا مسسوملل هتاريسضحت

نأا ةيفحسص ريراقت تفسشكو
دق ،ةنتاب بابسش مجاهم نارمع
يسضاملا سسيمخلا موي ىسضمأا
بابسش عم مسساوم ةثÓث ةدمل
ةطبارلا يف طسشانلا ،ةنيطنسسق
ىلوأ’ا ةير˘ئاز˘ج˘لا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
ثلا˘ث ح˘ب˘˘سصي˘˘ل .مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل

ي˘ف «ر˘فا˘ن˘سسل˘ل» د˘˘يد˘˘ج بع’
لك دعب يف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا

نم يرمعم دمحأا عفادملا نم

لو˘ل˘غ˘ب ن˘ي˘مأاو كيرا˘فو˘˘ب دادو
نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج ناد˘ي˘م ط˘سسو
ادقع امهرودب ا˘ي˘سضمأا ن˘يذ˘ل˘لا
 .مسساوم ةثÓثل دتمي

32) نارمع بعÓلا لجسسو
ع˘م ي˘سضا˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا (ة˘ن˘سس
42 يف فادهأا8 ةنتاب بابسش
ناولأا لمح نأا هل قبسسو ،ةارابم
نم لك رارغ ىلع ةيدنأا ةدع
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ،ة˘˘يوا˘˘سشلا دا˘˘˘ح˘˘˘تا
 .ةناورم لمأاو ةنيطنسسق

تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘بو
يدا˘ن ل˘ج˘سس ،هذ˘ه ماد˘ق˘ت˘˘سس’ا
لÓ˘˘˘خ ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘سشلا
ديزي نييعت يسضاملا عوبسسأ’ا
سسل˘˘ج˘˘م سسأار ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع˘˘˘ل
يروا˘ن د˘ي˘ع˘سسل ا˘ف˘ل˘˘خ ،ةرادإ’ا

را˘طإا د˘يد˘ج˘لا سسي˘ئر˘لا د˘˘ع˘˘يو
ةينطولا ةكرسشلا نمسض ريسسم
ةيبلغأا ةبحاسص ،رابآ’ا لاغسشأ’
يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سسأ’ا
نإا˘ف ،ةرا˘سشإÓ˘ل .ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘˘لا
ىل˘ع ع˘قو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش
رداقلا دبع قباسسلا هبردم ةدوع
.نيمسسومل دتمي دقعب ينارمع
با˘ب˘سشلا دا˘ق د˘ق ر˘ي˘خأ’ا نا˘كو
ةينطولا ةلوطبلا بقلب جيوتتلل

يور˘˘˘كلا م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
لقتني نأا لبق .8102‐7102
هعم جوتيو ،دادزولب بابسش ىلإا
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا سسأا˘˘˘كب
 .يسضاملا
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يلودلا ديبع يدهم بيسصأا
تنا˘˘˘ن بع’و ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا
يف هعسضو مت ثيح دجتسسملا
ا˘م˘ب˘سسح ،ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ةفيحسص ةعمجلا سسمأا هتدروأا
.ة˘˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا «بي˘˘˘˘كي˘˘˘˘ل»
ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
ةمئاقل مسضنا ديبع نأا ةيسسنرف
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سصم˘˘˘لا

تنا˘ن ق˘ير˘ف ي˘ف د˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
مهو نيبع’5 مسضت يتلاو
،و˘كو˘ك سسو˘˘كرا˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك
نا˘ج ،ي˘ناو˘˘م و˘˘لو˘˘ك لاد˘˘نار
سشتيفودولو وتيلتسساك لراسش
ي˘لود˘ل˘ل ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب سسÓ˘˘ب
تءا˘˘˘ج يذ˘˘˘لا  ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
عسضو متو ،ةيباجيإا هتارابتخا

ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘سسو˘˘ت˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع
روفلا ىلع ينطولا بختنملا

ةد˘م˘ل ي˘˘ح˘˘سص ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
املثم لقأ’ا ىل˘ع ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا
.ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع سصن˘˘˘ت
ديب˘ع يد˘ه˘م نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو
ةارابم˘لا ن˘ع ا˘ب˘ئا˘غ نو˘كي˘سس
يوركلا مسسوملل ةيحا˘ت˘ت˘ف’ا

موي ةررق˘م˘لا1202‐0202
ودروب مامأا توأا22 تبسسلا
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لبقŸا مسسوŸا ةيوق ةقÓطنا ىلع لوعي

ةنيطنسسق بابسشل يفيسصلا وتاكŸÒا ‘ مدقتسسم ثلاث نارمع

انوروكب باسصي يرئازج بع’ لوأا

تنان فوفسص ‘ باسصم شسماخ ديبع

ءارحسصلا ابراحم
ةزئاج ىلع ناسسفانتي
يرطقلا يرودلا فاده

لجسسي حاجنوب
زوفل دسسلا دوقيو

رطق ىلع نيمث
يلود˘لا حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب دا˘ق

د˘سسلا يدا˘ن ه˘ق˘ير˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
لسضفب رطق يدان ىلع زوفلل
يف هلجسس يذلا ديحولا فدهلا
امهني˘ب تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

يف ،يسضاملا سسيمخلا ءاسسم
يرود ن˘˘م12 ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا
 .9102/0202 رطق موجن

مجاهم حا˘ج˘نو˘ب فد˘ه ءا˘جو
دسسلا حلاسصل ينطولا بختنملا
تقولا نم ةريخأ’ا ةقيقدلا يف
ىلع لسصح امدعب عئاسضلا لدب
ا˘ه˘ن˘كسسأا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كر˘˘لا
كابسشلا لخاد ةيسسأارب حاجنوب
رمع ن˘م Ó˘تا˘ق ا˘فد˘ه Ó˘ج˘سسم
ىلع دسسلا ل˘سصح˘ي˘ل ةارا˘ب˘م˘لا
هد˘ي˘سصر ع˘فر˘يو ،طا˘ق˘ن ثÓ˘ث
زكر˘م˘لا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن44 ى˘˘˘لإا
رطق ديسصر دمجت امنيب ،ثلاثلا

ةبترم˘لا ي˘ف ة˘ط˘ق˘ن91 د˘ن˘ع
دادغب نإاف ةراسشإÓل .ةعسساتلا
نارهو ةيدولوم بع’ حاجنوب
يناثلا زكرملا مسساقتي قبسسأ’ا
يرود˘لا ي˘فاد˘˘ه بي˘˘تر˘˘ت ي˘˘ف
نيسسا˘ي ه˘ن˘طاو˘م ع˘م ير˘ط˘ق˘لا
31 ـب ناير˘لا م˘ج˘نو ي˘م˘ي˘هار˘ب
نع دحاو فده قرافبو ،افده
 .فيفع مركأا ردسصتملا
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سسل˘ج˘˘م سسي˘˘ئر نو˘˘كي˘˘سس
ةكرسش يف ديدجلا ةرادإ’ا
د˘يز˘ي ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق با˘˘ب˘˘سش
ةرور˘سضب ا˘ب˘لا˘ط˘م ى˘˘ل˘˘ع˘˘ل
يسسيئرلا راسسملا حيسضوت
ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘كر˘سشل˘ل
ـلا ع˘سضو ى˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا

ةرجأا ىلعأاك نو˘ي˘ل˘م051
يذ˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
سشتو˘˘˘˘كلا ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سضي˘˘˘˘˘سس
ماعلا ريدملا ةيعمب ينارمع
جو˘˘˘ج˘˘˘˘م ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘سصن
لمعلا ةرورسضب ني˘ب˘لا˘ط˘م
نأا ركذي ،روجأ’ا هذه قفو
نارمع ةنتاب بابسش بع’
تاونسس ثÓثل دقعب مسضنا
ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘سص ثلا˘˘˘ث نو˘˘˘كي˘˘˘ل
دادو عفادم دعب ةروسضخلل
مجاهمو يرم˘ع˘م كيرا˘فو˘ب

.يوادغب نارهو ةيعمج
نامسض ىلع رسصي Êارمع

لبق مهل ديدجتلاو زئاكرلا

ديدج نم قرطتلا
تامادقتسسÓل

ينارمع بردملا نأا ركذي
عو˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا سصسصخ˘˘˘ي˘˘˘سس
ةسشقان˘م ل˘جا ن˘م ي˘لا˘ح˘لا

ىمادقلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دو˘ق˘ع
ينÓعزو دادح ةروسص يف
سضع˘˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصو

كلذو ىر˘خأ’ا ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘لا
نمو اهل عيقوتلا متي ىتح
ي˘˘قا˘˘ب ى˘˘لإا قر˘˘ط˘˘ت˘˘لا م˘˘˘ث
م˘ت˘ي˘سس ثي˘˘ح تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
دجاوتتو اذه ايؤورلا حاسضتا

ةلواط ىل˘ع ر˘سصا˘ن˘ع ةد˘ع
ل˘سصف˘لا م˘ت˘ي˘˘سس سشتو˘˘كلا
ةمداقلا تاعاسسلا يف اهيف
نم بيد ءامسسأا مسضت ثيح

ن˘م ي˘جاردو ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
يزر˘˘ح˘˘م ى˘˘ت˘˘˘حو ةر˘˘˘ق˘˘˘م
ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘م براو˘سشو˘˘بو
بعل عانسص دحاو بورخلا
ريدج لئابقلا ةبيبسش قيرف
ه˘˘يد˘˘ل سشتو˘˘كلا نأا هر˘˘˘كذ
’ ادناور نم ةيبنجأا ةقرو
متي ىتح هعم دقاعتلا ديري
.نييلحملا عم لمعلا

صشامر ماسشه

ه˘ن˘ع بر˘عأا ر˘ي˘ب˘ك لؤوا˘ف˘˘ت
ىسسيع نب قيرفلا سسيئر
ينقتلا دكأا نأا دعب ةسصاخ
˘مد˘ع يوا˘ن˘كل ي˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘لا

ىو˘كسش ع˘فر ي˘ف ه˘ت˘ب˘˘غر
ه˘نا اد˘كؤو˘م ق˘ير˘ف˘لا ى˘ل˘˘ع
ةرادإ’ا نم ’اسصتا رظتني

قا˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘ت’ا ثاد˘˘˘˘˘˘˘˘حإ’
ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘˘سسم سصو˘˘سصخ˘˘ب
لÓخ نم اهب نيدي يتلا
سضع˘˘ب˘˘لا ن˘˘˘ع لزا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا

سضع˘ب˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لاو
ةو˘ط˘خ˘لا نأا ر˘كذ˘ي ،ر˘˘خآ’ا

سضعب تدكأا نأا دعب تءاج
ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لا نأا فار˘˘˘˘طأ’ا
ةنجل ىلإا قيرفلا ىكتسشا
هلعج ام وهو تاعزانملا
ارخؤو˘م جار ا˘م ل˘ك ي˘ف˘ن˘ي
ن˘يد˘ي يوا˘ن˘˘كل نأا ر˘˘كذ˘˘ي
.ارهسش11 نم رثكأاب

ءاقبإ’ Òبك يعسس
يواكم .. يانبو ةيفاعوب

تاقفسصلا ¤وأا نوكي دق
لسصاو˘ت ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف

نا˘م˘سضل ا˘ه˘˘ي˘˘ع˘˘سس ةرادإ’ا
ةروسص يف زئاكرلا سضعب

يا˘ن˘ب با˘ع˘˘لأ’ا ي˘˘ع˘˘نا˘˘سص
نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘فا˘˘عو˘˘˘بو
تد˘˘˘˘كأا قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘˘ب
ىلع لوسصحلا يف اهتبغر
يذلا رمأ’ا وهو امهتامدخ
لسصاوتي ىسسيع نب لعج
لجا نم امه˘ع˘م ا˘ي˘سصخ˘سش
ط˘ب˘سضب هد˘˘ه˘˘ع˘˘ت د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘هرو˘˘˘مأا

ا˘م˘ك ة˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا
ةرور˘˘˘سضب م˘˘˘ها˘˘˘يإا بلا˘˘˘˘ط
نأا ركذي قيرفلا عم ءاقبلا
اهت’ا˘سصتا تر˘سشا˘ب ةرادإ’ا
ي˘ت˘لا ر˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ب
نوكت ىتح ةربخلا كلتمت
بسسحو يدانلل ةيوق ةفاسضإا
ع˘˘فاد˘˘م˘˘ف تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
نوكي دق يواكم ةوارمحلا
.قيرفلا تاقفسص ىلوأا
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با˘˘˘ب˘˘˘˘سش ةرادإا تن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
د˘˘˘عا˘˘˘سصلا تن˘˘˘سشو˘˘˘م˘˘˘˘ت
ة˘ط˘˘بار˘˘لا ى˘˘لإا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا
بردملا «برغ_طسسو»
سسأار ى˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘م جا˘˘ح
اهقيرفل ةينفلا ةسضراعلا
م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت لوأ’ا
.لبقملا

ن˘˘ير˘˘م جا˘˘ح ف˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘يو
قبسسأ’ا يلودلا ع˘فاد˘م˘لا

ءاسضق دعب يوطعلب رمع
عم لماك مسسومل ريخأ’ا
ه˘لÓ˘خ ن˘كم˘ت ،با˘ب˘˘سشلا

ةلوطبلا ىهنأا ثيح ةاوهلا مسسقل ةيبرغلا ةعومجملا ىلع ةرطيسسلا نم
ةبترملا يف ،انوروك سسوريف ةحئاج ببسسب طرافلا سسرام يف تفقوت يتلا
.ةمركلا داحتا قحÓملا نع ةلماك طاقن عسست قرافبو ةطقن94ـب ىلوأ’ا

ةيادب يف فرسشأا تنسشومت بابسشل ديدجلا بردملا نأا ركذلاب ريدج
يف ري˘خأÓ˘ل م˘سسو˘م لوأا ي˘ف و˘يزرأا ي˘ب˘م˘لوأا ى˘ل˘ع طرا˘ف˘لا م˘سسو˘م˘لا
ىرخأ’ا يه تبعل يتلا ةرقم مجن وحن هرداغي نأا لبق ةيناثلا ةطبارلا

لاقتسسا هنكل ،ىلوأ’ا ةطبارلا يف يدانلا خيرات يف لوأ’ا اهمسسوم
تا˘طا˘سشن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ف˘قو˘ت ن˘ع ت’و˘ج ع˘سضب ل˘ب˘ق ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م ن˘˘م
.ةيحسصلا ةمزأ’ا ةيفلخ ىلع ةيسضايرلا

طيمز.ع

ةوعد مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتÓل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تق˘ل˘ت
متيسس توأا02 موي دعب نع يئرملا لسصاوتلا ربع عامتجا يف ةكراسشملل
نمسض ،«افيف» ةبعلل يلود˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘سسق˘لا فر˘ط ن˘م ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
،«مدقلا ةركل يئيبلا ماظنلا ليلحت بهاوملا ريوطت» يجذومنلا عورسشملا

.يمسسرلا اهعقوم ربع ةيلارديفلا ةئيهلا هترسشن امبسسح
ةعجارمو ةمزÓلا تاحورسشلا ميدقت ىلإا عامتج’ا اذه سصيسصخت متيسسو
.ردسصملا سسفن قفو يلودلا داحت’ا ىلإا هلاسسرإا لبق باوجتسس’ا

يسشطز نيدلا ريخ سسيئرلا نأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ر˘كذ˘تو
عوسضوم لوح لمع ةسسلجب اماق رماع قيفسش ،ينطولا ينفلا ريدملاو
هب موقي يذلا لمعلا ةيداحت’ا سسيئر هلÓخ نم أانه ثيح ،فلملا اذه
ةدافتسس’اب رئازجلل حمسس ام وهو ،هلمع قيرفو ينطولا ينفلا ريدملا

.«لثامم عورسشم نم
نم ددع تافلم سضعب ،مدقلا ةركل يلودلا داحتÓل ينفلا مسسقلا راتخاو
،«فافلا» اهنيب نم ،ةيلودلا ةئيهلا ءاول تحت ةطرخنملا ةوسضعلا تايعمجلا

.ةينطولا ةينفلا ةيريدملا فرط نم مدقملا فلملا سساسسأا ىلع
تحت هعورسشم ماعلا اذه لÓخ ،ينفلا هعرف قيرط نع «افيفلا» قلطأاو
يذلاو «مدقلا ةركل ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘تو بهاو˘م˘لا ر˘يو˘ط˘ت» ناو˘ن˘ع
.1202 ةنسس يف ررقم يلاع ىوتسسم وذ جمانربل ةدعاق لكسشيسس
ءاسشنإا ررقت ،ئدابملا هذه نم اقÓطنا» :ةلئاق اهنايب «فافلا» متختو
نم بناجلا اذه نأاو ةسصاخ ،ةاوهلاب ةسصاخلا مدقلا ةرك ريوطتل جمانرب
تايعمجلا لخاد ة˘ي˘سسا˘سسأا ة˘نا˘كم ل˘ت˘ح˘ي مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ئ˘ي˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا
ناك امهم مدقلا ةرك ةسسراممب سصخسش لكل حمسسي ثيح ،ةوسضعلا

.«هطيحمو هتنايدو هنسسو هاوتسسم
طيمز.ع

هتاقحتسسم ةلكسشم لحب دعي ىسسيع نبو يركسسبلا عراسشلا حيري يوانكل
ةركسسب داحتا

يف ةرقم مجن ةرادإا تحجن
يف نيتزيمم نيتقفسص دقع
عنقا ثيح ة˘ي˘ما˘مأ’ا ةر˘طا˘ق˘لا
ن˘م ل˘ك ر˘سصا˘ن ن˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا

ع˘نا˘˘سص قوزر˘˘م ن˘˘ب بي˘˘ن˘˘م
˘مو˘غ˘ل˘سش ل˘مأا ق˘ير˘ف با˘˘ع˘˘لا
ةيدولو˘م فاد˘ه اذ˘كو د˘ي˘ع˘لا
عيقوت˘لا˘ب ي˘غ˘ير ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
اذ˘ه م˘ج˘ن˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘سسو˘م˘˘ل
حنمي نأا يف سسيئرلا لمأايو
ةو˘جر˘م˘لا ة˘فا˘سضإ’ا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
ريدج لبقملا مسسوملا قيرفلل
لاز˘˘˘ي ’ سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا نأا هر˘˘˘˘كذ
يف رثكأا رامث˘ت˘سسÓ˘ل ى˘ع˘سسي

بدتنا ثي˘ح ف˘يدر˘لا ف˘ن˘سص
ةريخأ’ا تاعاسسلا يف قيرفلا

لي˘ق سسادر˘مو˘ب ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’
.ريثكلا امهنع

يثÓث ىلع رسصي
ىلع نهاريو بورخلا

مهريجانم عانقإا
ل˘˘مأا˘˘ي ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
حاجنإا يف رسصان نب سسيئرلا
ةيعم˘ج ي˘ثÓ˘ث ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا
ط˘˘سسو˘˘˘لا بع’ بور˘˘˘خ˘˘˘لا

ع˘˘فاد˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘كو دو˘˘˘كر˘˘˘ك
ىت˘حو يزر˘ح˘م يرو˘ح˘م˘لا

فاد˘هو با˘˘سشلا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
م˘سسق˘لا ي˘ف ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘˘م
ثي˘ح ،براو˘˘سشو˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ل˘سصاو˘ت˘ي سسي˘ئر˘لا ى˘ح˘˘سضأا
ر˘ي˘جا˘ن˘م ع˘م ي˘مو˘ي ل˘˘كسشب
مهل عيقوت˘لا د˘سصق ي˘ثÓ˘ث˘لا

ة˘مدا˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا لÓ˘˘خ
نا اديج كردي هناو ةسصاخ
تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا هذ˘˘ه˘˘ب زو˘˘ف˘˘˘لا
رارقتسسا نامسضب هل حمسسيسس
لوعي يتلا ةليكسشتلل يبسسن

نم لبقملا مسسو˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
. ةديدج ءامد خسض لجا
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يغيرو قوزرم نب يتقفسص ناهر بسسك يف حجني رسصان نب
ةرڤم م‚

ينارمع قيعيسس نويلم051 ـلا فقسس ديدحتو قيرفلا ةيجتارتسسا حيسضوتب بلاطم ىلعل
ةنيطنسسق بابسش

 ةينطولا ةينفلا ةيريدملا ةوعد
يلودلا داحتلا همظني عامتجا يف ةكراسشملل

ةاوهلا دنع مدقلا ةرك ريوطتل «افيفلا» ططخم نمسض لخدت

كلذو قيرفلا يف هطاسشن يدامح نب سسينا جربلا يلها قيرف سسيئر فقوأا
يدانلا ءاسضعأا فرط نم هقح يف ‐هبسسح‐ ةسسرامملا قئاوعلا ببسسب
ةاقتسسملا تامولعملا بسسحو ثيح سساوحلا سشامر سسيئرلا ةدايقب يواهلا
نم ةلمج نع ثيدحلل يواهلا يدانلا ءاسضعأا ةلباقم رظتني سسيئرلاف
ةسصاخ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘نا˘عإ’ا ي˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا ل˘كا˘سشم
جئاتن ىلع اقلعم نوكيسس هتدوع رارقف يلاتلابو ةيلحملا تاطلسسلاب
.ةمداقلا مايأ’ا يف بقترملا عامتج’ا

ةيدولوملا ىلإا لقتنيو يلهأ’ا عم هتلكسشم يهني Óسسيا
Óسسيا بعÓلا نيب حلسص دقع يف فارطأ’ا سضعب تحجن هتاذ قايسسلا يف
نكلو «سساتلا» باوبأا قرطيسس ناك ينعملا ناو ةسصاخ يلهأ’ا ةرادإا اذكو
ىوكسش ع˘فر يدا˘ف˘ت˘ب بعÓ˘لا نو˘ع˘ن˘ق˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ءÓ˘ق˘ع˘لا سضع˘ب ل˘خد˘ت
دقعلا خسسفو ا˘ه˘ب ن˘يد˘ي ي˘ت˘لا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب ءا˘ف˘ت˘ك’او
لكاسشم يأا ثادحا نود نم ةيدولوملا ىلا اهدعب لاقتن’او يسضارتلاب
.ةيدولوملا يف سسما لوا عقو يذلا يراوفي’ا هب ماق يتلا ةوطخلا يهو
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فيطسس قافو
يف حجنت قافولا ةرادإا

ديدجتب «اكيج» عانقإا
نيرخآا نيمسسومل دقعلا
ةرادإا لمعت نأا رظتنملا نم
عيقوت ىل˘ع ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو
نم اهطبر˘ي˘سس يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا

«ا˘كي˘ج» ة˘كر˘سش ع˘م د˘يد˘˘ج
نيمسسومل دتمي تن˘م˘سسÓ˘ل

تامو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو ثي˘ح
ةرادإ’ا˘ف ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘˘لا

يسضقي قا˘ف˘تا ى˘لإا تل˘سصو
ليومت ةكر˘سشلا ة˘ل˘سصاو˘م˘ب
سضع˘ب نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ة˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا ن˘˘˘˘م فار˘˘˘˘طأ’ا
هذه نوكت نأا يف نوبغري
ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘عار ة˘˘كر˘˘سشلا

بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م نأاو ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ
نو˘كت نأا ي˘ف ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا
قيرفلا لومت ةينطو ةكرسش
را˘سسم ح˘ي˘ح˘سصت˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘˘˘مزأ’ا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإاو يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا
.قيرفلل ةيلاملا

ةميدقلا رييÓم8 ـلا
نم ريثكلا لحتسس

تيبلا لخاد ةمزأ’ا
بسسحو ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ةرادإ’ا ناف امئاد تامولعملا
يلوؤوسسم عانقإا يف تحجن
8 ـلا ا˘ه˘ح˘ن˘م ي˘ف «ا˘˘كي˘˘ج»
دقعلا نم ةيقبت˘م˘لا ر˘ي˘يÓ˘م
يقلت متي نا ىلع يسضاملا

لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ما˘˘˘ه ءز˘˘˘ج
نا ا˘م˘ب ة˘مدا˘ق˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا
ا˘ه˘ل˘ع˘ج ي˘˘ف بغر˘˘ت ةرادإ’ا
تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصل
نو˘ن˘يد˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
هذهبو ره˘سشأا6 نم ر˘ث˘كأا˘ب
Ó˘ي˘ل˘ق جر˘ف˘ن˘ت˘سس ةو˘ط˘خ˘˘لا
بار˘عأا نأاو ة˘سصا˘˘خ ة˘˘مزأ’ا
اهيطب قباسس تقو يف دهعت
.قيرفلا نع اهدعب داعتب’او
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جربلا يلهأا
يلهألا لكاسشم لحل يواهلا شسيئر ءاقل رظتني يدامح نب

 يوطعلب فلخي نيرم جاح
تنسشومت بابسشل ةينفلا ةسضراعلا شسأار ىلع



ةــــنصصرق

اغلام يف ةسسامخ نب ددهي انوروك
قيرف ةو˘ق˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بر˘سض
يف طسشني يذ˘لاو ي˘نا˘ب˘سس’ا ا˘غ’ا˘م
،ةسسامخ نب دمحم يرئازجلا هفوفسص
ن˘˘˘ع يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا تف˘˘˘سشكو اذ˘˘˘˘ه
سسوري˘ف˘لا˘ب تا˘با˘سصإا5 ل˘ي˘˘ج˘˘سست
ة˘ل˘ي˘كسشت فو˘ف˘سص ي˘ف د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ءار˘˘جإا د˘˘ع˘˘ب ي˘˘˘سسلد˘˘˘نأ’ا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ي˘با˘ج˘يإا تءا˘ج ي˘ت˘لا تا˘سصو˘ح˘ف˘لا

ترهظ نيباسصملا نأا ةرادإ’ا تدكأاو
،ةديج مهتلاح نكل سضارعأ’ا مهيلع
رجحلل نوعسضخ˘ي˘سس م˘ه˘نأا ف˘ي˘سضت˘ل
ا˘˘ق˘˘فو ما˘˘يأا01 ةد˘˘˘م˘˘˘ل ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
.«اغيللا» يف هب لومعملا لوكوتوربلل

نيغولوب بعلم مقعي ةمسصاعلا داحتإا

رمع بعلم قفارم عيمج ميقعت ةيلمع قÓطنا عم دعوم ىلع ةمسصاعلا داحتإا ةرادإا تناك
،ديدجلا يوركلا مسسوملل يدانلا تادادعتسسا نمسض لخدي يذلاو نيغولوبب يدامح
سسوريف راسشتنا ةيفلخ ىلع يسضاملا سسرام ذنم تقلغأا دق بعلملا باوبأا تناكو
يسضايرلا طاسشنلا ةدوع نع يرئازجلا داحتإ’ا نلعي نأا رظتنملا نمو دجتسسملا انوروك
.ةيئاهن ةفسصب يحسصلا رجحلا عفر ةلاح يف

يلهأÓل نوقباسسلا نوبعÓلا
 يلاولا ةاقÓم نوبلطي

قيرفلا لكاسشم لحل

نيبعÓلاو جرب˘لا ي˘ل˘هأا ق˘ير˘ف ءا˘ن˘بأا بغر˘ي
عوبسسأ’ا اذه عامتج’ا ثحب ىلإا نيقباسسلا

قيرفلا فورظ ةسشقانم لجا نم يلاولا عم
ةبعسص ةلحرم سشيعي يلهأ’ا نأاو اميسس’
يدانلاو ة˘كر˘سشلا ن˘ي˘ب ة˘ب˘ي˘سصع ل˘كا˘سشمو
ءيسش لك تلعج يتلا رومأ’ا يهو يواهلا

ررق يدامح نب سسيئرلا نأا ركذي فقوتم
ع˘م ثيد˘ح˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ه˘ما˘˘ه˘˘م ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ىلإا ا˘هد˘ع˘ب لو˘سصو˘لاو يوا˘ه˘لا ي˘لوؤو˘سسم
ام وهو ىلوأ’ا ةجردلاب قيرفلا مدخت لولح
فرط نم هاجت’ا اذه يف تاكرحتلا لعج
.نيقباسسلا نيبعÓلا

ةسسائر ىلع ريبك شسفانت
ةنتاب بابسش

رتوتلا نم ةلاح ةنتاب بابسش قيرف سشيعي
سضعب ةبغر ببسسب كلذو ةريخأ’ا مايأ’ا يف
مغرلاب يدانلا ةسسائرل حسشرتلا يف فارطأ’ا

سسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا يوا˘كسشلا ن˘م
اهسصخل يتلاو ةريخأ’ا تاعاسسلا يف ةنيغز
ر˘ه˘ظا د˘قو اذ˘ه ي˘لا˘م˘لا م˘عد˘لا با˘ي˘غ ي˘ف
يلوت ي˘ف م˘ه˘ت˘ب˘غر لا˘م˘عأ’ا لا˘جر سضع˘ب
ةنيغز لعج يذلا رمأ’ا وهو باكلا ةسسائر
يف هتبغر دكؤو˘يو ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا ن˘ع ع˘جار˘ت˘ي
.معدلا دجاوت ةطيرسش راوسشملا ةلسصاوم

 «لوكوتوربلا» ةمزأا
قافولا ةرادإا قرؤوت

ةمزأ’ا ءاهنإا دعوم فيطسس قافو قاسشع رظتني
ه˘ت˘طر˘ت˘سشا يذ˘لاو لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
هب تماق يذلاو مدقلا ةركل ةيلودلا ةيداحت’ا

يتلا قافولا ةرادإا ادع ام ةلوطبلا قرف ةيبلاغ
بسسحو ثي˘˘ح ر˘˘مأ’ا ي˘˘ف د˘˘ع˘˘˘ب ل˘˘˘سصف˘˘˘ت م˘˘˘ل
05 ـب سضيفخت بق˘تر˘ت ةرادإ’ا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
كسش نود نم هسضفرت يذلا رمأ’ا وهو ةئاملاب
ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
نأاو ا˘م˘ي˘سس’ م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ةردا˘غ˘م˘لا˘ب
يتلا مهبتاور لي˘سصح˘ت ي˘ف ى˘ق˘ب˘ي م˘هر˘ي˘كف˘ت
.قباسسلا يف اهب نونيدي

«دودح Óب»
ةينطو ةكرسشب نوبلاطي

ةدكيكسس ةبيبسشل

عراسشلا ىلإا ةدكيكسس ةبيبسش راسصنأا جرخ
ةرور˘سضب ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا ءاهنإا لجا نم لخدتلا
او˘ب˘لا˘ط د˘قو ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ع˘قو ى˘ل˘˘ع سشي˘˘ع˘˘ي
ةينطو ةكرسش مهقيرفل نوكت نأا ةرورسضب
لومعم وه املثم قيرفلا ليومت ىلع لمعت
راسصنأ’ا زكر دقو اذه قرفلا سضعب يف هب
ليومتلا مهيدان قاقحتسسا ىلع مهبلطم يف
نم ديدعلا كلتمت ةنيدملا نأا امب ةكرسش نم
.ةيداسصتق’ا تاسسسسؤوملا

qarsana@essalamonline.com
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يسسيم مقر لداعي رامين

،يلاطيإ’ا اتن’اتأا هريظن دسض يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب يدان اهسضاخ يتلا ةارابملا يف
ةغوارم61 لجسسي نأا عاطتسسا امدعب ،ادج ازيمم امقر يليزاربلا يلودلا افليسس اد رامين ققح
لينويلل قبسس ثيح8002 ةنسس ذنم مقرلا اذهل لسصي بع’ لوأا حبسصيل ،ةدحاو ةارابم يف
نكمتي ملو ،دتيانوي رتسسسشنام ةارابم يف ةغوارم61ـب ماق نأا ةنولسشرب مجن يسسيم
.ابماسسلا سصقار ادعام كلذ قيقحت نم بع’ يأا اهدعب

15

اتنلاتا قيرفل شصاخ لابقتسسا
سضرعت يتلا ةميزهلا دعب
يلاطيإ’ا اتن’اتا يدان اهل
نا˘سس سسيرا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ما˘˘مأا

1ـ2ـب يسسنرفلا نا˘مر˘ي˘ج
ة˘سسفا˘ن˘م ا˘هد˘˘ع˘˘ب عدو˘˘ي˘˘ل
ن˘م ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر˘˘لا رود˘˘لا

عمجت  دجو ،هتدوع بقعو
ري˘ها˘م˘ج˘لا ن˘م تار˘سشع˘لا

امدعب نيبعÓلا لابقتسس’
يف ار˘ي˘ب˘ك ازا˘ج˘نا او˘ق˘ق˘ح
،ة˘˘˘˘˘سسفا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه
رودلا اذه ىلإا لوسصولاب
يف هل ةكراسشم لوأا يف
.ةيلودلا ةقباسسملا
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ةÓسصلا تيقاوم

›اطيإلا ويزل ¤إا لاقتنلا باتعأا ىلع شسراف ^
بلاط نب تامدخ ىلع لوسصحلل هكلاسش غوارت لسساكوين ^

لجسسي حا‚وب
دسسلا دوقيو

Úمث زوفل
رطق ىلع

رظتني يدامح نب
ل◊ يواهلا شسيئر ءاقل

يلهألا لكاسشم

«افيفلا» صسيئر ةكراسشم فرع عامتج’ا

حسضوي يسشطز
ةذختŸا تارارقلا زربأا

 «فاكلا» عامتجا ‘

نع ناسسفانتي ءارحسصلا ابراحم
يرطقلا يرودلا فاده ةزئاج
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«رسضÿا» صصيمق لمحب ملحي ديردم وكيتيلتأا مجاهم

«يرانكلا» ةباوب نم هاوتسسم ةداعتسسل فدهي ةي◊وب ايركز

ةركسسب دا–اجÈلا يلهأا

عراسشلا حيري يوانكل
دعي ىسسيع نبو يركسسبلا

هتاقحتسسم ةلكسشم لحب


