
زجحو ذوعششم ىلع سضبقلا
مشسÓطو ةشسّندم فحاشصم

ةنتابب رحشسلل لمعتشست
ةيبÎلا ريدم ةنادإا

اذفان اشسبحÚماعب ةدـكيكشسل
50صص
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نمأ’ا ءانب يف لاعفلا اهرود زربي نينشش
ايقيرفإا يف ملشسلاو

بلط Ëدقت قيرط نع
ةيرؤهم÷ا ليكو ¤إا

صصÓختشسا ¤إا يرئاز÷ا بابششلا اعد
ةدلاÿا ةينطؤلا مايأ’ا نم Èعلا

ةينطولا ةركاذلا جمانرـب :يخيشش
ايتابشسانم سسيلو ايناجرهم سسيل

30 صص

صصاخششأا4 نم نؤكتت ةباشصع ككفي رقؤشسلا نمأاةمكحم ةيمنهج ةطخ قفو ءاشسنلا نم هاياحشض جردتشسي
تاردخملا نم ةيمك زجحيو

Òغ تازايتما حنمو ةيمؤمع لاؤمأا ديدبت ةحنجب
ةفيظؤلا لÓغتشسا ءؤشسو ةقحتشسم

50صص

ةد˘ير˘ج˘لا ن˘م74 دد˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف رد˘˘˘شص
8 يف خرؤؤم يذيفنت مؤشسرم ةيمشسرلا
˘مؤ˘شسر˘م˘لا لد˘ع˘يو م˘م˘ت˘ي0202 توأا
1791 ناؤ˘ج3 يف خرؤؤملا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
م˘˘هأاو ،بق˘˘ل˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
مؤشسرملا ىلع تأارط ي˘ت˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

رركم ىلوأا نيتممتم نيتدام ةفاشضإا ؤه
لافطأ’ا يلفاك نانكمت1 رركم ىلوأاو
م˘ه˘با˘ق˘لأا م˘ه˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب بشسن˘˘لا ي˘˘لؤ˘˘ه˘˘ج˘˘م
ىلإا بلط ميدقت ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لا

.ةيرؤهمجلا ليكو

ةقيشضلا تاباشس◊ا ةحفشص يطو ةيلخادلا ةهب÷ا سصرل وعدي نوبت سسيئرلا
30 صصمظعأ’ا رئاز÷ا عما÷ يمشسرلا Úششدتلل ادعؤم لبقŸا Èمفؤن لوأا نلعأا

ةفاشسم ىلع فقت رئازجلا
فلتخم نم ةدحاو
ةيبيللا فارطأ’ا

حنÁ ديدج موشسرم
بشسنلا ›وه‹ لافطأ’ا

ةيلئاع اًباقلأا

30صص

30 صص

مهطاششن فانئتشسا لجأا نم ةعانشصلا ةرازؤل مهتابلط ميدقت نييداشصتق’ا نيلماعتملا ناكمإاب

تانورابب ةحاطإ’ا
ةبارق زجحو جيورتلا
ترايت يف ميتنشس رايلم

ءارجإاو هارؤتكدلا ةبلط تاطاششن ءانثتشساب
جرختلا ةبلطل تاشصشصختلا صضعبو2M تاناحتما

يجوغاديب طاششن يأا عنم
تاعماجلاب يروشضح

ربمتبشس91 موي لبق
30 صص

تامدخ تاشسشسؤؤم قلخ عيجششتل
لظلا قطانم ‘

ةئفلا ‘ رظنلا ةداعإا
ليومتلا فقشسو ةيرمعلا

«جاشسنوأا» زاه÷
40 صص

40 صص

50صص

دارــيتشس’ ةدـــيدج طورــــشش
عونمم «ةدرخلا» عينشصتو تارايشسلا



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟لوؤوشسملا نم

راردأا ةي’وب ثدحي ام بارغتسسÓل ريثم رمأا
دجن ذإا ،ةركم رسصق ليغونف ةرئادب طبسضلابو
0002 ةنسس يف اهدييسشت مت ةيئادتبا ةسسردم
حرسصك ل˘غ˘ت˘سست م˘ل ،ة˘عا˘سسلا د˘ح˘ل ا˘ه˘ن˘كلو
ديعاو˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا م˘ت˘ي ل˘ب ،يو˘بر˘ت
بتا˘كم˘ك ة˘ي˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سس’او
نونطقي نيذلا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا نأا م˘غر ،عار˘ت˘قÓ˘ل
رتموليكلا براق˘ي ا˘م نو˘ع˘ط˘ق˘ي ا˘ه˘تاذا˘ح˘م˘ب
فورظ نيلمحتم ،ىرخأا ةيئادتبا يف ةسساردلل
نع كيهان ،ةيعيبطلا لماوعلا ةوسسقو رحلا
،قير˘ط˘لا ي˘ف م˘ه˘ير˘ت˘ع˘ت د˘ق ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا
تئسشنأا له ةقطنملا هذه ونطاوم لءاسستيل
ي˘ف ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا ي˘عاود˘˘ل ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ن˘مو ؟ط˘ق˘فو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا تا˘قا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سس’ا
نم تئسشنأا اذاملو ؟اهحتف مدع نع لوؤوسسملا
 .؟لغتسست مل نإا صساسسأ’ا

نواهتلا

02و91 يموي نيب42 ـلا تاعاسسلا تدهسش
ءابوب ةديدج ةباسصإا ةلاح65ليجسست ،توأا
رمتسسا يئابو رارقتسسا دعب ،انوروك صسوريف
ىسضرم ددع عومجم عفتريل ،ةلماك  عيباسسا

نم عيباسسأا3 رخآا يف فيطسس ةي’وب انوروك
ةلاح8872 ىلإا ةيليوج13 موي ةلاح5352
يف طقف ةلاح532 ةدايزب توأا91 موي يف
ةلاح21 ـب ردق تاباسصإا طسسوتمب اموي91
ة˘ثÓ˘ث˘لا ع˘ي˘با˘سسأ’ا ما˘يأا بل˘غأا ي˘فو ،ا˘ب˘ير˘ق˘˘ت
يف رفقيل ،ةلاح91و80 نيب حوارت ةيسضاملا

’إا نآ’ا انيلع امو ،ةلماك ةلاح65 ـب ةعاسس42
قلعتي رمأ’ا ناك نإا ديكأاتل ةمداقلا مايأ’ا راظتنا
روهدتلل ة˘ع˘ير˘سس ةدو˘ع˘ب وأا د˘حاو مو˘ي ة˘لا˘ح˘ب
ة˘قÓ˘ع ر˘مأÓ˘ل نا˘ك نإاو ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا
.يحسصلا رجحلا تاءارجإا فيفخت تارارقب

 بارتق’ا عونمم

ةدحتملا ممأ’ا يفظوم دحأا لمع5002 ماع يف
ديدسش فظوملا ،ةتقؤوم ةمهم يف رئازجلا يف
هتقانأاب هابتن’ا بذج ،اينابسسا نم مداقلا ةماسسولا
ة˘سصا˘خ ة˘م˘ه˘م ءا˘ن˘ثأا تا˘ي˘ت˘فو تاد˘ي˘˘سس صضع˘˘ب
فيرسش قبسس’ا ريزولا دهع يف ةئيبلا ةرازول
يف ةدحتملا ممأ’ا ثوعبم هقفار يذلا ،ينامحر
ةعومجم تفتلا كانهو ،راردأا ةي’و ىلإا ةمهم
ىلإا لب هتقياسضم يف نأادبو هلوح تايتفلا نم
تدتماو ،تافظوملا ىدحا نم «صشرحتلا» ةجرد
ه˘ي˘ف م˘ي˘ق˘ي يذ˘لا قد˘ن˘˘ف˘˘لا ى˘˘لإا تا˘˘ق˘˘يا˘˘سضم˘˘لا
قدنفلا ةرادإا نم بلطلا هرطسضا امم ةمسصاعلاب
ريغ ه˘نإا لو˘ق˘لا˘ب ه˘ت˘ل˘با˘ق˘م د˘ير˘ي ن˘م ى˘ل˘ع در˘لا

دودح لك تاقياسضملا تزواجت نأا دعب ،دوجوم
.بدأ’او ةقابللا

يلخ ’و يدأا

ويسساطسص ’و ةيريزيملاو رقفلا» راعسش تحت
ةطحم ةعطا˘ق˘م ة˘ل˘م˘ح ل˘سصاو˘ت˘ت ،«ة˘ير˘سضخأ’ا
فرط نم يناثلا عوبسسأÓل ةيرسضخأ’اب تامدخلا
بحا˘˘سص ماد˘˘قإا بب˘˘سسب تارا˘˘ي˘˘˘سسلا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
دارأا نوبز ىل˘ع يد˘سسج˘لا ءاد˘ت˘ع’ا˘ب ة˘ط˘ح˘م˘لا

صشحا˘ف˘لا عا˘ف˘تر’ا ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ة˘˘لءا˘˘سسم
تحبسصأا يتلا تابورسشملاو ت’وكأاملا راعسسأ’
نم ردحنملا تامدخلا ةطحم بحاسص ،قاطت ’
’او يدا» ةلوقم قبطي حبسصأا نارمع ينب ةيدلب

’إا كي˘ل˘ع ا˘˘م˘˘ف تار˘˘ي˘˘سسف˘˘ت تدرا اذإاو «ي˘˘ل˘˘خ
نم برسضلاو ةرجاسشملاو ةسشوانملل دادعتسس’ا

نئابزلا همسضهي مل يذلا رم’ا ،اهريسسم فرط
دوزتلا ىلع ءاقبإ’او ةطحملا نوعطاقي اوحارو
.طقف  نيزنبلاب

qarsana@essalamonline.com
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ةلاقإ’ا تادرز
˘ما˘ه˘م ءا˘˘ه˘˘نإا صصسصق ه˘˘با˘˘سشت˘˘ت
را˘ب˘كو ءارزو ن˘م دد˘˘ع ة˘˘لا˘˘قإاو
ق˘˘ب˘˘سسأ’ا صسي˘˘ئر˘˘لا يد˘˘˘عا˘˘˘سسم
ي˘ف صصا˘خ ل˘كسشب ة˘ق˘ي˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب

ني˘ب ى˘لوأ’ا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا ه˘تد˘ه˘ع
ةقيلفتوب ،4002و9991 يماع
ءاهنإا تارارق اياحسض وعدي ناك
ه˘ت˘ما˘˘قإا ى˘˘لإا لز˘˘ع˘˘لاو ما˘˘ه˘˘م˘˘لا
مئ’و مهل م˘ظ˘ن˘يو ،ة˘ي˘سصخ˘سشلا

اوأا˘جا˘˘ف˘˘ي ي˘˘كل ،ةر˘˘خا˘˘ف ءا˘˘سشع
،لزعلاو ماه˘م˘لا ءا˘ه˘نإا تارار˘ق˘ب
3 ع˘˘م ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا هذ˘˘ه ترر˘˘˘كت
م˘ه˘تو˘عد تم˘ت ن˘ي˘ق˘با˘سس ءارزو
يف ةيسصخسش ةميلو ىلإا اعيمج
دوهسشملا ةقيلفتوب نأ’ امبر ،دادعتلا جراخ مهسسفنأا اودجوف مهماهم تيهنأا مث ،ةقيلفتوب لآا تيب
.ماهملا ءاهنإاو لزعلا تارارق اياحسض رطاوخ بييطت يف بغري ناك ،ديدسشلا ءاكذلاب هل

باشصعأ’ا ىلع ة’ولا
ع˘م ة˘مو˘كح˘لا ةود˘˘ن لÓ˘˘خ
دوج˘ل˘ب لا˘م˘ك ى˘ق˘ل˘ت ة’و˘لا

لوح ةلئسسأا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو
ي˘ف ة˘كر˘ح ذ˘ي˘ف˘ن˘ت لا˘م˘ت˘˘حا
نكل ،ةيروهمجلا ة’و كلسس
صضع˘ب بسسح ى˘ل˘ع ر˘يزو˘˘لا
هرودب فرعي ’ تابيرسستلا
ةكرح˘لا لو˘ح ل˘ي˘سصا˘ف˘ت يأا
نوسضغ يف اهذيفنت عقوتملا
دحأا ’ ،ما˘يأا ا˘م˘برو ع˘ي˘با˘سسأا
مغرلاب ةباجإ’ا كلمي لعفلاب
ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘كلا نأا ن˘˘˘˘˘م
نأا˘˘ب د˘˘كؤو˘˘˘ت تار˘˘˘سشؤو˘˘˘م˘˘˘لا
يأا ي˘ف ة˘ع˘قو˘ت˘˘م ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
بب˘سسب ر˘خأا˘ت˘ت د˘قو ،ة˘ظ˘ح˘ل
ءادأا نكل ،يحسصلا عسضولا

ىلع صضرفي ة’ولا نم ددع
.رييغتلا تاطلسسلا ىلعأا

 «يجبب«ةبعل رظح
كرا˘˘ع˘˘م تا˘˘حا˘˘سس» ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل ترد˘˘سصت
ًايملاع ةفورعملا «نيلوهجملا نيبعÓلا
حبسصتل ،باعلأ’ا ةحاسس «يجبب» مسساب
اراغسص صسانلا مظعمل لغاسشلا لغسشلا

صسلجملا صسيئر بئان لعج ام ،ارابكو
ىلإا احرت˘ق˘م ع˘فر˘ي ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
ر˘ظ˘ح ى˘لإا ه˘ي˘ف ا˘˘ي˘˘عاد ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا
و «GBUP» ةريهسشلا ةيلاتقلا باعلأ’ا
«eriF eerF»،ةريطخلاب اهايإا افسصاو
تاينهذ ىلع يبلسس ريثأات نم اهل امل

اروعسش مه˘يد˘ل د˘لو˘تو ن˘ي˘غ˘لا˘ب˘لا ر˘ي˘غ
.ةيناودعلاو فنعلاب اديازتم

!نانوك ققحملا
اثيدح نيعم ةيبونج ةي’و يلاو فلك

بل˘ط˘ب تل˘ث˘م˘ت ،ةدد˘ح˘م ة˘م˘ه˘م˘ب ه˘˘سسف˘˘ن
ع˘يرا˘سشم˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا تار˘˘سشع
ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا صصخ˘˘ت تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصو
51 ىلإا اهسضعب خيرات دوعي ،يعانسصلاو
تاعاسسل اهيف قيقدتلا ىلع لمعو ،ةنسس
قلغي حب˘سصأا ي˘لاو˘لا ،ه˘ب˘ت˘كم ي˘ف اد˘ي˘حو
تاعاسس5 ىلإا4 بتكملا يف هسسفن ىلع
ل˘ه˘ف ،جا˘عزإ’ا مد˘ع بل˘ط˘يو ءا˘سسم ل˘˘ك
لسصفم ق˘ي˘ق˘ح˘ت ءار˘جإا ي˘لاو˘لا ن˘م بل˘ط
ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘ف دا˘سسف˘لا ا˘يا˘˘سضق لو˘˘ح
.؟ىسضوفلا نم تاونسس تسشاع



watan@essalamonline.com
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يف ةيروهمجلا صسيئر ركذ
ةبسسانمب صسمأا لوأا هل ةملك
اهاقلأا دهاجملا مويب لافتح’ا
نيدهاجم˘لا ر˘يزو ه˘ن˘ع ة˘با˘ي˘ن
نأا ،ج˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب ي˘˘˘ف
يرذ˘ج˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘لا عور˘˘سشم
ةيوق رئازج دييسشت يف لثمتي
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘لدا˘˘˘˘˘عو
ا˘ه˘ي˘ف صسفا˘ن˘ت˘ي ة˘ي˘طار˘ق˘˘م˘˘يد
ةءافكلا ةدعاق ىل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا

حلاسصلا ةمدخ ي˘ف ي˘نا˘ف˘ت˘لاو
وم˘سسو تاذ˘لا نار˘كنو ما˘ع˘لا
تاطحملا» نإا Óئاق ،قÓخأ’ا
ت’وطب اهيف رسضحتسست يتلا

خيراتلا اوعنسص ءاسسنو لاجر
ينطو لك مامأا لمأات تاظحل
امع صسفنلا ةبسساحمل صصلخم
ام لباقم نطولا اذهل تمدق
لايجأ’ا ر˘ي˘كذ˘تو ه˘ن˘م ه˘تذ˘خأا
يف ا˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم˘ب ةد˘عا˘سصلا
ظافحلاو نطولا نأاسش ءÓعإا

ةيعامجلا ةركاذلاب اءدب ،هيلع
ةقطان ةيح لظت نأا بجي يتلا
قوفو نامز لك يف داجمأ’اب

بار˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش ل˘˘˘˘ك
.«ينطولا

فا˘سضأا قا˘ي˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘فو
يمازتلا رركأا» نوبت صسيئرلا
دادر˘ت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘سصاو˘م˘˘ب
نسضتحت ىتح ءادهسشلا تافر
عيمج تافر ةرها˘ط˘لا ا˘ن˘ت˘بر˘ت
ن˘˘ير˘˘ج˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘ن˘˘˘ئاد˘˘˘ه˘˘˘سش
نيمركم نيززعم نييفنملاو
نيبو لق˘ت˘سسم˘لا م˘ه˘ن˘طو ي˘ف
ى˘ل˘˘ع ا˘˘نإاو ،رار˘˘حأ’ا م˘˘ه˘˘يوذ
نذإاب انييح ام نو˘قا˘ب˘ل د˘ه˘ع˘لا

.«هللا
ن˘˘ل˘˘عأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘˘فو

نأا ،نوبت ديجملا دبع صسيئرلا
ع˘ما˘ج˘ل ي˘م˘سسر˘لا ن˘ي˘سشد˘ت˘لا
يف نوكيسس مظعأ’ا رئازجلا
فاسصملا لبقملا ربمفون لوأا
ع’دن’66 ـلا ىر˘˘˘كذ˘˘˘ل˘˘˘ل
.ةيريرحتلا ةروثلا

لÓ˘خ ،نو˘ب˘ت صسي˘ئر˘لا مد˘ق
يذلا عماجلا ق˘فار˘م˘ل هد˘ق˘ف˘ت

صسأارب ءافتح’ا عم انمازت ءاج
˘مو˘˘ي˘˘لاو ة˘˘ير˘˘ج˘˘ه˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
تاميلعت ،دهاجم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ةرورسضب ةمو˘كح˘لا ءا˘سضعأ’
ىلعأا ىلع ةيملع ةئيه ءاسشنا

بنا˘ج˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ىو˘ت˘˘سسم
تل˘م˘سشو ،ةأا˘سشن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘يد˘˘لا
ةكرسش ءاسشنإا اسضيأا تاميلعتلا

ا˘ه˘ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ذ˘خأا˘ت ةر˘ي˘˘ب˘˘ك
ة˘نا˘ي˘سصو ر˘ي˘ي˘سست ة˘ي˘لوؤو˘سسم
.عماجلا قفارم فلتخم

د˘ق نو˘˘ب˘˘ت صسي˘˘ئر˘˘لا نا˘˘كو
د˘˘ن˘˘ع ه˘˘ترا˘˘˘يز لÓ˘˘˘خ ف˘˘˘قو

ثيح عماجلا تاطحم فلتخم
طير˘سش ة˘ع˘با˘ت˘م د˘ع˘ب ‐ فا˘ط
زاجنا لحارم لوح يحيسضوت
يفاقثلاو ينيدلا مل˘ع˘م˘لا اذ˘ه
نيأا مامإ’ا حانجب ‐ يملعلاو
لز’زلل داسضملا ماظنلا دقفت
اذ˘ه ي˘˘ف هدا˘˘م˘˘ت˘˘عا م˘˘ت يذ˘˘لا
نوب˘ت د˘ق˘ف˘ت ا˘م˘ك ،عور˘سشم˘لا
ىدأا ثي˘˘˘ح ةÓ˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ق
.دجسسملل ةيحت نيتعكر

تاحورسشل نوب˘ت ع˘م˘ت˘سساو
لز’زلل داسضملا ماظنلا لوح
ةب˘سسن ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ب ح˘م˘سسي يذ˘لا
ةي˘سضرأ’ا تاز˘ه˘لا˘ب رو˘ع˘سشلا
ثيحب ة˘ئا˘م˘لا˘ب07 ة˘ب˘سسن˘˘ب
ةدو˘جو˘م˘لا م˘ئا˘عد˘لا صصت˘˘م˘˘ت
ةو˘ق م˘ظ˘ع’ا ع˘ما˘ج˘لا ل˘ف˘سسأا
اذه عتمتيو ،ةيسضرأ’ا ةزهلا
ةيامحل د˘م˘ت˘عا يذ˘لا ما˘ظ˘ن˘لا

يرا˘˘م˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا حر˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه
ثراو˘ك يا ن˘˘م ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو
ىلا لسصي نام˘سضب ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م
بسسح ع˘سضخ˘يو ،ة˘˘ن˘˘سس08

ةبقار˘م ى˘لا ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
ىد˘م د˘ن˘ع فو˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرود
.هتيزهاج

مظعألا رئاز÷ا عما÷ يمسسرلا Úسشدتلل ادعوم لبقŸا Èمفون لوأا نلعأا

ةحفشص يطو ةيلخادلا ةهب÷ا سصرل وعدي نوبت سسيئرلا
ةقيشضلا تاباشس◊ا

خ.ةميسسن

تارابتعلاو ةقيسضلا تاباسسحلاو تافÓخلا ةحفسص يط ىلإا ،ةيروهمجلا ضسيئر نوبت ديجملا دبع اعد
ةيسسايسسلا اهداعبأاب دÓبلا اهيف تعرسش يتلا يرذجلا رييغتلا ةكرعم يف لماكلا طارخنلا لجأا نم ،ةيسصخسشلا
ةهبجلا ضصر ىلإا جاتحتو ايميلقإاو ايلخاد ةيئانثتسسا فورظب رمت اندÓب نأا ادكؤوم ،ةيعامتجلاو ةيداسصتقلاو

.يرذجلا رييغتلا عورسشم زاجنإل راكفألا قفدتو ةقÓخلا تاقاطلا ريجفتو ةيلخادلا

تلواحم نم نييرئازجلا رذح
ةهجاوملا خف ىلإا كارحلا رجل

راوحل وعدي سسافافأ’ا
تÓتكت نع اديعب لماشش
ةلوهجملا ةزهجأ’ا
نيمألا ضشيسشوأا فسسوي زربأا
ىوقلا ةهبجل لوألا ماعلا
جاتحت رئازجلا نأا ،ةيكارتسشإلا
ينطو عامجإا ءانب ةداعإا ىلإا

ةيسسايسس تاسسسسؤوم دييسشت دسصق
تايرئازجلا ايعاد ،ةيقيقح
ىلع ظافحلل نييرئازجلاو
لجأا نم مهتظقيو مهتئبعت
لÓغتسسلا تلواحم لك ضضاهجإا

مسستملا كارحلا رج دسصق
خف ىلإا ةيملسسلاو ةدحولاب
.ةهجاوملا

اهاقلأا ةملك يف ضشيسشوأا اعد
ىركذلا ءايحإا ةباسسنمب
لامسشلا تاموجهل ةجودزملا
،ماموسصلا رمتؤومو ينيطنسسقلا
لك اذكو نييسسايسسلا نيلعافلا

يندملا عمتجملا تامظنم
تارابتعلا لك نع عفرتلل
يقرلا دسصق ةيفرظلاو ةقيسضلا
ةيبعسشلا تاعلطتلا ىوتسسم ىلإا

يرورسض يسسايسس دادتما ءاطعإاو
،يقيقح يطارقميد ليدب ءانبل
تاوم لاز ام تقولا» افيسضم

ءاطعإاو ةقثلا ثعب ةداعإل
.«هقوقح لك يسسايسسلا لمعلا

لذبب هتاذ ثدحتملا دهعتو
لماسش راوح قيقحت دسصق دوهج

تÓتكت» هامسسأا ام نع اديعب
«يعاسسملا ةلوهجملا ةزهجألا

يسسايسس جرخم نع اثحب
ةددعتملا ةمزأÓل يطارقميدو
.اهسشيعن يتلا داعبألا

امب ضسافافألا يف يدايقلا ددنو
دسض ةلجسسملا تازواجتلا هفسصو
قوقح دسضو ةيسساسسألا تايرحلا
حتفب ابلاطم ،نينطاوملا
.يمÓعإلاو يسسايسسلا نيلاجملا

لخدتلا رطاخم نم ريذحت يفو
ماعلا نيمألا لاق ،يبنجألا
ةيكارتسشلا ىوقلا ةهبجل لوألا
يتلا ةيومدلا تاعارسصلا نإا»
نادلبلا نم ديدعلا تسسم
نم ىذغتت ةقيقسشلاو ةرواجملا
فلتخمب ةيبنجألا تÓخدتلا
ةيناكمإا موي لك دعبتسست قرطلا
هذهل ةيسسايسس لولح داجيإا
لقث انيلع يمري امم نادلبلا

.«ةرسشابم تاديدهت
ر.نوراه

ايقيرفإا يف ملسسلاو نمألا ءانب يف لاعفلا اهرود زربي نينسش

ةيبيللا فارطأ’ا فلتخم نمةدحاو ةفاشسم ىلع فقت رئازجلا

ةدلاÿا ةينطولا مايألا نم Èعلا ضصÓختسسا ¤إا يرئاز÷ا بابسشلا اعد

ايناجرهم سسيل ةينطولا ةركاذلا جمانرـب :يخيشش
ايتابشسانم سسيلو

ةيروهم÷ا ليكو ¤إا بلط Ëدقت قيرط نع

ةيلئاع اًباقلأا بشسنلا ›وه‹ لافطأ’ا حنÁ ديدج موشسرم

جرختلا ةبلطل تاسصسصختلا ضضعبو2M تاناحتما ءارجإاو هاروتكدلا ةبلط تاطاسشن ءانثتسساب

تاعماجلاب يروشضح يجوغاديب طاششن يأا عنم
 ربمتبشس91 موي لبق

نم74 دد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف رد˘˘˘سص
يذيفنت موسسرم ةيمسسرلا ةديرجلا

ممتي0202 توأا8 ي˘ف خرؤو˘˘م
خرؤوملا يذيفنتلا موسسرملا لدعيو
رييغتب قلعتملا1791 ناوج3 يف
تأارط يتلا تارييغتلا مهأاو ،بقللا

نيتدام ةفاسضإا وه موسسرملا ىلع
ى˘لوأاو رر˘كم ى˘لوأا ن˘ي˘ت˘م˘˘م˘˘ت˘˘م
لافطأ’ا يلفاك نانكمت1 رركم
مهباقلأا مهحنمب بسسنلا يلوهجم
ىلإا بلط ميدقت قيرط نع ةيلئاعلا

.ةيروهمجلا ليكو
،رركم ىلوأ’ا ةداملا يف ءاجو

ل˘ف˘ك يذ˘لا صصخ˘˘سشل˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي»
نم بسسنلا لوهجم Óفط انوناق
لفطلا اذه مسساب مدقي نأا ،بأ’ا

ةيروهمجلا لي˘كو ى˘لإا ه˘تد˘ئا˘ف˘لو
دÓ˘ي˘م نا˘كم˘ل وأا ه˘ت˘ما˘قإا نا˘كم˘˘ل
يلئاعلا بقللا رييغت بلط ،لفطلا
امك ،«هبقل عم هتقباطمو لفطلل
ا˘مد˘ن˘ع» ةدا˘م˘لا صسف˘˘ن تن˘˘م˘˘سضت
ىلعو ةمو˘ل˘ع˘م ل˘ف˘ط˘لا مأا نو˘كت
قفر˘ي نأا بج˘ي ه˘نّإا˘ف ،ةا˘ي˘ح˘لا د˘ي˘ق
يف ةمدقم˘لا ا˘ه˘ت˘ق˘فاو˘م˘ب بل˘ط˘لا
ة˘لا˘ح ي˘فو ،ي˘م˘سسر د˘ق˘ع ل˘كسش
صسي˘˘˘ئر˘˘˘ل ن˘˘˘كم˘˘˘ي ،كلذ رذ˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةق˘با˘ط˘م˘ب صصخر˘ي نأا ة˘م˘كح˘م˘لا
بقل عم لف˘ط˘ل˘ل ي˘ل˘ئا˘ع˘لا بق˘ل˘لا
ريخأ’ا اذه بلط ىلع ءانب ،لفاكلا

يف ،ايفرسش احيرسصت هب قفري يذلا
،هيف حرسصي ،يمسسر دقع لكسش
يعاسسملا لك نأا ،هتيلوؤوسسم تحت
تيقب مأ’اب لاسصتÓل اهب ماق يتلا
5 ةدا˘˘م˘˘لا صصن˘˘تو ،«ىود˘˘˘ج نود
هنأا ديد˘ج˘لا مو˘سسر˘م˘لا ن˘م رر˘كم
ل˘ف˘ط˘ل˘ل ي˘ل˘ئا˘ع˘لا بق˘ل˘لا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ي
صسيئر نم رمأا بجومب لوفكملا

ناكم وأا ل˘ف˘ط˘لا دÓ˘ي˘م ة˘م˘كح˘م
ىلع ءانب ،لفاكلا صصخسشلا ةماقإا

صسفنل ةيروهمجلا ليكو نم بلط
د˘ن˘ع ه˘ن˘كم˘ي يذ˘لا ،ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
يسضاق يأار عÓطتسسا ءاسضتق’ا
ة˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا صسف˘˘˘ن ىد˘˘˘ل ثاد˘˘˘حأ’ا
لÓ˘خ ر˘مأ’ا رد˘سصيو ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ميدقت خيراتل ةي˘لاو˘م˘لا ا˘مو˘ي03
ليكو نم يعسسب نوكيو ،بلطلا
ةراسشإاو ليجسست لحم ،ةيروهمجلا

دو˘ق˘عو تÓ˘ج˘سس صشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ةيندملا ةلاحلا دقع تاجرختسسمو
اذإاو ،روكذملا لفطلا دÓيم رقمل

ةر˘˘ئاد جرا˘˘خ ر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نا˘˘˘ك
ليكو راطخإاب مو˘ق˘ي ،ه˘سصا˘سصت˘خا
ايم˘ي˘ل˘قإا صصت˘خ˘م˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىلوأا ةداملا يف ءاج اميف .كلذب
رييــغت بلط ميدـقت نكمي» رركم
،ه˘ب ة˘ق˘فر˘م˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لاو بق˘˘ل˘˘لا
.«ينورتكلإ’ا قيرطلاب

ز.لامج

نطولا تاعماج ءاردم كراسش
تحت دعب نع لمع عامتجا يف
ميلعتلا ةرازول ماعلا نيمأ’ا فارسشإا
ءاقللا اذه نع بترت دقو ،يلاعلا
لك فانئ˘ت˘سسا ةرور˘سضب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا
موي نم ًءادتبا ةيرادإ’ا تاطاسشنلا

ةذتاسسأ’ا ءاسضمإا اهيف امب ،توأا32
عم د˘ع˘ب ن˘ع عو˘جر˘لا ر˘سضا˘ح˘م˘ل
ةلخملا عمجتلا رهاظم لك يدافت
ةياقولاو يحسصلا دعابتلا دعاوقب
ىلع ديدسشتلا مت امك ،ءابولا نم
ينطولا لوكوتوربلا ىلع ظافحلا

ةيعما˘ج ة˘سسسسؤو˘م ل˘ك ظا˘ف˘ت˘حاو
ع˘م ،ا˘ه˘ب صصا˘خ˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب
يف لث˘م˘ت˘ي ة˘ما˘نزر˘لا ي˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘ت
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا ل˘˘˘ك فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا

د˘ع˘ب ن˘ع ا˘ير˘سصح ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
يأا ع˘˘ن˘˘˘مو توأا32 ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با
لبق يروسضح يجوغاديب طاسشن
صصلخو .0202 ربمتبسس91 موي
صصي˘˘˘خر˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘لإا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا
،يروسضحلا طاسشنلل يئانثتسس’ا
صضعبل ربمت˘ب˘سس10 ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با
’ يتلا ةيجوغاد˘ي˘ب˘لا تا˘طا˘سشن˘لا
دعاوقب ’Óخإا اهب مايقلا بلطتي
ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو ي˘ح˘سصلا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا
ةبلط تاطا˘سشن˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ءا˘بو˘لا
ةبلط تاناحتما ءارجإاو ،هاروتكدلا

2Mةبلطل تاسصسصختلا صضعبو
دد˘ع زوا˘ج˘ت˘ي ’ ي˘ت˘˘لا جر˘˘خ˘˘ت˘˘لا

 .ابلاط03 اهتبلط
خ.ةميسسن

صسيئر ني˘ن˘سش نا˘م˘ي˘ل˘سس لا˘ق
نإا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘م˘˘لا
ةدحاو ةفاسسم ىلع فقت رئازجلا

ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا فار˘طأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م
داجيإ’ مهتدعاسسم ىل˘ع ل˘م˘ع˘تو
قرطلا˘ب ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزأÓ˘ل لو˘ل˘ح
ف˘ن˘ع˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسلا

ءامدلل ا˘ن˘ق˘ح ي˘ب˘ن˘جأ’ا ل˘خد˘ت˘لاو
ةيبارتلا ايبيل ةدحو ىلع اظافحو
ي˘ف ن˘ي˘ن˘سش زر˘بأا.«ةيعمتجملاو
ةعوم˘ج˘م˘لا م˘سسا˘ب ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك
˘ما˘ت˘خ ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’او ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا
ءاسسؤورل ةسسما˘خ˘لا ة˘م˘ق˘لا لا˘غ˘سشأا
رئازجلل لاعفلا رودلا ،تاناملربلا
ايقيرفإا يف ملسسلاو نم’ا ءانب يف
لحو كرتسشملا لمعلا ةيقرت يفو
يف ةيمل˘سسلا قر˘ط˘لا˘ب تا˘عاز˘ن˘لا

ةدا˘ي˘سسل ل˘ما˘˘كلا مار˘˘ت˘˘ح’ا ل˘˘ظ
ددجو.اهيسضارأا ةمÓسسو لودلا

ينطولا يبعسشلا صسلجملا صسيئر
بع˘سشلا ق˘ح ع˘م ر˘ئاز˘ج˘لا فو˘قو

ه˘ت˘لود ة˘ما˘قإا ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
صسدقلا اه˘ت˘م˘سصا˘عو ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
تارارق˘لا هر˘ق˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م ف˘ير˘سشلا

امك ،ةلسصلا تاذ ةيممأ’ا حئاوللاو
ءانبل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘برا˘ق˘م˘لا لوا˘ن˘ت
ي˘فو م˘لا˘ع˘لا ي˘ف م˘ل˘سسلاو ن˘˘مأ’ا
نماسضتلا قيمعت لÓخ نم ايقيرفإا
ةر˘˘ي˘˘تو ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لاو ي˘˘نا˘˘سسنإ’ا
،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا لود˘لا ي˘ف ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘لا˘كو˘لا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
ردا˘ب ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ا˘ه˘سسي˘سسأا˘ت˘ب
ل˘جأا ن˘م ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر
ءاقسشأ’ا ةدعاسسمل يلودلا نواعتلا
م˘ه˘تارد˘ق˘م ءا˘ن˘ب ى˘ل˘ع ة˘˘قرا˘˘فأ’ا
ا˘م˘ب ار˘كذ˘م ،ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘˘لا
تاد˘عا˘سسم ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ت˘مد˘ق

ددعل ةيو˘م˘ن˘تو ة˘ي˘نا˘سسنإاو ة˘ي˘ب˘ط
ةحئاج ةهباجمل لودلا نم ريبك
.91‐ديفوك

خ.ةميسسن

يخيسش ديجملا دبع ددسش
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سشرأ’ا

صسي˘˘ئر ىد˘˘ل را˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لاو
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ف˘ل˘مو ي˘ن˘طو˘لا ف˘ي˘سشرأ’ا˘ب
ج˘ما˘˘نر˘˘ب نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ةر˘˘كاذ˘˘لا
م˘ت يذ˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ةر˘˘كاذ˘˘لا
ايناجرهم صسيل ارخؤوم هقÓطإا

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘ي˘تا˘ب˘سسا˘˘ن˘˘م صسي˘˘لو
رارغ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ما˘يأ’ا˘ب
ىر˘كذ˘لا˘ب مو˘ي˘˘لا لا˘˘ف˘˘ت˘˘ح’ا
ايعاد ،توأا02 ـل ةجودزملا
ى˘˘لإا ير˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘سشلا
مايأ’ا نم رب˘ع˘لا صصÓ˘خ˘ت˘سسا
 .ةدلاخلا ةينطولا

ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘خ˘ي˘سش لا˘ق
ةيسساسسأ’ا ربعلا نإا ،يفحسص
ا˘ه˘سصل˘خ˘ت˘سسي نأا بج˘ي ي˘ت˘لا
بعسشلا ةماعو مويلا بابسش
ما˘ي˘ق˘لا ع˘ي˘ط˘ت˘سسن ’ ا˘ن˘نأا و˘ه

كانه نوكت نأا نود ام لمعب
نأاو ةكسسامتم ةينطو ةدحو
ئدا˘ب˘م˘لاو م˘ي˘ق˘لا ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ن
تن˘˘كم ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’ا
زواجت نم يرئازجلا بعسشلا

،خ˘يرا˘ت˘لا ر˘ب˘ع ن˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
براقتلا ةيم˘هأا ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م
ءارآ’ا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘كف˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ةبسسنلاب ةسصاخ تا˘ها˘ج˘ت’او
ي˘ه˘ف ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ل˘ئا˘سسم˘ل˘˘ل
’و ع˘م˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو تباو˘˘ث
ءا˘ن˘ب˘ل ن˘ي˘ت˘م صسا˘سسأاو قر˘ف˘˘ت

ن˘˘كم˘˘ي Ó˘˘ف ةد˘˘يد˘˘ج ر˘˘ئاز˘˘ج
يسضاملا ىلإا رظنن نأا هبسسح
نودو رسضاحلا ربتعن نأا نود
ددسشو .لب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ن˘ب˘ن نأا
ىلع ةركاذلا فلمب فلكملا
زاربإا يف مÓعإ’ا لئاسسو رود
م˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو ما˘˘˘˘˘يأ’ا هذ˘˘˘˘˘ه
فلتخم لÓخ نم ةيخيراتلا
اهبرقتو اهقثوت يتلا لامعأ’ا

.نطاوملا نم
رو˘سصت˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘˘لا˘˘بو

يتلا قيرطلا ة˘طرا˘خ˘ل ما˘ع˘لا
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘˘ي˘˘سس
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةر˘كاذ˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
تاعاطقلا فلتخم ةكراسشمب
بل نأا يخيسش زربأا  ،ةلعافلا
ع˘˘ل˘˘ط˘˘ي نأا و˘˘ه عو˘˘سضو˘˘م˘˘لا
هدÓب خ˘يرا˘ت ى˘ل˘ع ن˘طاو˘م˘لا

لÓ˘خ ن˘م ه˘˘ع˘˘م ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘يو
اددسشم ،ةيخ˘يرا˘ت˘لا ة˘فر˘ع˘م˘لا
نأا ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘ف
صسيل ةينطولا ةركاذلا جمانرب
يلاتلابو اينا˘جر˘ه˘م ا˘ج˘ما˘نر˘ب
فوقولا ىلع رسصتقي ’ وهف
ا˘م˘نإا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ما˘˘يأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
لمع˘لا ل˘سصاو˘ت و˘ه صسا˘سسأ’ا

فيظوتو اهنيم˘ث˘ت˘ب هداد˘ت˘ماو
ءا˘ن˘ب˘ل ا˘ه˘ن˘م صصل˘خ˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م
.حلاسص نطاوم

ط.ةراسس



دد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج ا˘˘م بسسح
،ةيمسسرلا ةديرجلا نم ريخأ’ا
نأا بجي زايتم’ا بحاسص نإاف
د˘حاو صصي˘خر˘ت ه˘يد˘˘ل نو˘˘كي
موسسرملا ح˘م˘سسي ا˘م˘ك ،ط˘ق˘ف
ليثمتب لاجملا يف رمثتسسملل

تارايسسلا نم طقف نيتمÓع
،داريتسس’ا د˘ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
رمثتسسملا ىلع هنأا ىلإا ةفاسضإا
يف رامثتسس’ا فلمب مدقتملا

نأا تارايسسلا داري˘ت˘سسا لا˘ج˘م
صصي˘خر˘ت ى˘ل˘ع ’وأا ل˘سصح˘˘ي
ةرازو ن˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘˘سص تقؤو˘˘˘˘˘م
،يئاهن صضيوفت مث ةعانسصلا

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا دد˘˘حو
ةديدجلا تارايسسلا داريتسس’
يذ˘لا ف˘ل˘م˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
ر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع بجو˘ت˘˘سسي
ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سسÓ˘˘ل مد˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا
نمسضت نيأا ،هميدق˘ت لا˘ج˘م˘لا
ق˘ئا˘ثو˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
بلط ي˘هو ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت مزÓ˘لا
،تقؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا صصي˘˘˘˘˘خر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
اذه˘ب ة˘ق˘فر˘م˘لا تا˘ف˘سصاو˘م˘لا
ا˘ه˘˘ع˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لا ،مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا

ة˘سصت˘خ˘م˘لا ةرازو˘لا ح˘لا˘سصم
اهيف كرتسشا يتلا ة˘عا˘ن˘سصلا˘ب
ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،بل˘˘ط˘˘لا مد˘˘ق˘˘م

يسساسسأ’ا ماظنلا نم ةخسسن
طاسشن زمر زاربإا عم ةكرسشلل

وأا د˘˘ق˘˘ع ،زا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا بحا˘˘سص
م˘ها˘ف˘ت تار˘كذ˘م وأا ن˘يد˘˘ق˘˘ع
حناملل ةمزلم زايتم’اب قلعتت
ةدمل ،ايرسصح «نيحناملا» وأا

،ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع تاو˘ن˘سس صسم˘˘خ
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م
اذ˘ه˘بو ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘ق˘فاو˘˘م˘˘لا
نو˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي˘˘سس
يف نوطسشانلا نويداسصتق’ا

تارا˘ي˘سسلا ع˘˘ي˘˘ن˘˘سصت لا˘˘ج˘˘م
مهتابلط ميدقت ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب

ل˘جأا ن˘م ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ةرازو˘˘ل
ثي˘ح ،م˘ه˘طا˘سشن فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا

ف˘ل˘م˘لا ح˘ب˘سصي نأا در˘ج˘˘م˘˘بو
بحاسص ىلع نيعتيسس ازهاج
ةنامأ’ا ىلإا هميد˘ق˘ت زا˘ي˘ت˘م’ا
.ةنجلل ةينفلا

ةعانسصلا ةرازو تحسضوأاو
ى˘ق˘ل˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘لا نأا
،هتداهسشل ايدام اتابثإا لباقملاب
اذ˘ه نإا˘ف9 ةدا˘˘م˘˘˘لا بسسحو
ا˘نذإا هرا˘ب˘ت˘عا ن˘كم˘˘ي ’ نذإ’ا
،ايمسسر داريتسس’ا طاسشن ءدبل
ةروكذملا ةقيثولا دمتعت لب

ةي˘حÓ˘سص خ˘يرا˘ت ى˘ل˘ع هÓ˘عأا
ةحوتفمو ،ةدحاو ةنسسب ددحم
زواجت˘ي ’ ل˘م˘ت˘ح˘م د˘يد˘م˘ت˘ل
.رهسشأا ةتسسل يئاهنلا دعوملا
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ةعانشصلا تاطاششن ةيقرتل
ةيديلقتلا

نيب ةيقافتا عيقوت
ةحايشسلا يترازو
نماشضتلاو

ةحايشسلا ةرازو تنلعأا
ةيديلقتلا ةعانشصلاو
عيقؤت نع ،يلئاعلا لمعلاو
ةيقرتل راطإا ةيقافتا

ةعانشصلا تاطاششن ريؤطتو
عم فرحلاو ةيديلقتلا

ينطؤلا نماشضتلا ةرازوو
.ةأارــملا اـياشضقو ةرـشسأ’او
نايب يف ةرازؤلا تحشضوأاو
قيشسنت راطإا يف هنأا ،اهل
فلتخم نيب دؤهجلا
ةيقرتو تاعاطقلا
لمعلاو ةيفرحلا تاطاششنلا
ءاششنإا عيجششتو يلئاعلا
نإاف ،ةرغشصملا عيراششملا

ريزو ،وديمح دـمحم
ةعانشصلاو ةحايشسلا
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
رثؤك ةقفرب فرششيشس
نماـشضتلا ةريزو ،ؤكيرك
اـياشضقو ةرـشسأ’او ينطؤلا
نم ءادتبا مؤيلا ،ةأارــملا
فشصنلاو ةعشساتلا ةعاشسلا

ةجلاعملا زكرمب احابشص
،جرف يديشسب رحبلا هايمب

ةيقافتا ءاشضمإا مشسارم ىلع
ةحايشسلا ةرازو نيب راطإا

ةيديلقتلا ةعانشصلاو
ةرازوو يلئاعلا لمعلاو
ةرشسأ’او يـنطؤلا نماـشضتلا

.ةأارملا اياشضقو
ةيقافت’ا هذه فدهتو
ريؤطتو ةيقرت ىلإا اشساشسأا
ةعانشصلا تاطاششن
فرحلاو ةيديلقتلا

نع يلئاعلا لمعلا تاطاششنو
نيب كرتششم لمع قيرط

تحت تاشسشسؤؤملاو نيترادإ’ا
.نيترازؤلا ةياشصو

ز.لامج

لظلا قطانم ‘ تامدخ تاشسشسؤؤم قلخ عيجششتل

فقشسو ةيرمعلا ةئفلا ‘ رظنلا ةداعإا
«جاشسنوأا» زاه÷ ليومتلا

زاغلاو طفنلا تاطايتحا ديدŒ لجأا نم

ةلغتشسŸا Òغ لوق◊ا ‘ جاتنإ’ا عيرشستب ةبلاطŸا

يئاهنلا Úششدتلا ةلحرŸ ايلاح Òشضحتلا متي هنإا لاق

Úيرئاز÷ا ÚشسدنهŸا نيوكتل ةششرو ناك مظعأ’ا عما÷ا :يرشصان لامك

ي˘˘ف نو˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا دد˘˘˘سش
دراوملا ريوطت لوح ةسشرو
اهميظنت مت يتلا ،ةيوقاطلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا را˘طإا ي˘˘ف
،يداسصتق’ا صشا˘ع˘نإ’ا لو˘ح
لوخد عيرسست ةرورسض ىلع
زيح ةلغتسسملا ريغ لوقحلا
.جاتن’ا

تا˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
هذه نع ةقث˘ب˘ن˘م˘لا ة˘م˘ه˘م˘لا
تح˘ت تر˘ج ي˘ت˘لا ة˘˘سشرو˘˘لا
،راطع ديجملا دبع فارسشإا

را˘˘˘˘سشأا ،ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘يزو
ة˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘لإا نو˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا
ريغ لوقحلا لوخد عيرسست
اذهو جاتنإ’ا زيح ةلغتسسملا

تاطايت˘حا د˘يد˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م
ىلع ةوÓع ،زا˘غ˘لاو ط˘ف˘ن˘لا
لاجم يف ةلوذبملا دوهجلا
نو˘كرا˘سشم˘لا ا˘عدو ،ثح˘ب˘لا
نوناقلا ذي˘ف˘ن˘ت ل˘ي˘ع˘ف˘ت ى˘لإا
قلعتملا31‐91 د˘يد˘ج˘˘لا
ةداعا لجأا نم تاقورحملاب
ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشأا ثع˘˘˘˘˘ب
ةيطغتل ةهجوملا ةكارسشلاب

رئازجلاب مجانملا عاطق لك
طفنلا تاطا˘ي˘ت˘حا د˘يد˘ج˘تو
يو˘قا˘ط˘˘لا ن˘˘مأ’ا نا˘˘م˘˘سضو
،ديعبلا ىد˘م˘لا ى˘ل˘ع د˘ل˘ب˘ل˘ل
بجي هنأا نوسصتخملا دكأاو
ز˘ي˘كر˘ت˘لا كار˘طا˘نو˘سس ى˘ل˘ع
صصخت ي˘ت˘لا لا˘م˘عأ’ا ى˘ل˘ع
ت’د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘˘ت
قو˘ق˘ح˘لا ى˘ل˘ع عا˘جر˘ت˘سس’ا
،لÓغتسس’ا زيح ةدجاو˘ت˘م˘لا

ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يدد˘˘˘سشم
ةقيرطب ،هي˘جو˘تو لا˘ب˘ق˘ت˘سسا
يف نيرمث˘ت˘سسم˘لا ،ة˘ي˘ئا˘ق˘ل˘ت
لاجمب ةقلعتم˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
تامدخلا

اذإا اذهو ،تايوايميكورتبلاو
جما˘نر˘ب ن˘م اءز˘ج او˘ح˘ب˘سصأا
ني˘م˘ث˘ت˘ب او˘ما˘قو ة˘مو˘كح˘لا
قو˘˘سسلا م˘˘˘عد˘˘˘بو جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا
تادراولا ليلقتبو ةي˘ن˘طو˘لا

يف امأا ،ةيلوأ’ا داوملا نم
ريرقتلا رسصأا ،ريركتلا لاجم
عيرسست ةيمهأا ىلع يئاهنلا
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسارد˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا
قلع˘ت˘ت ي˘ت˘لاو كار˘طا˘نو˘سسل

ىلع ءا˘ق˘بإ’ا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب
ءادتبا نيزنبلا نم دحاو عون
ءاغلإاو1202 ة˘˘˘ن˘˘˘سس ن˘˘˘م
د˘كأاو ،ن˘يز˘˘ن˘˘ب˘˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
ة˘سشرو˘لا ي˘ف نو˘كرا˘˘سشم˘˘لا

ع˘˘˘ير˘˘˘سست ةرور˘˘˘سض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تو˘يز˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م عور˘˘سشم
ىوتسسم ىل˘ع ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا
ةدع قلخب حمسسي امم لاطفن
ةر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سصم تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘م
نيريسشم ،لم˘ع˘لا بسصا˘ن˘مو
عجرتسست ’ رئازجلا نأا ىلإا
يلاوح) ةئام˘لا˘ب02 ىو˘˘سس
تايمكلا نم (نط000.52
.ةنسس لك ةكلهتسسملا

ىلإا نوكراسشملا اعد امك
وأا ة˘˘يرو˘˘ف لا˘˘م˘˘˘عأا قÓ˘˘˘طإا
حمسست يتلا فورظلا ةئيهت
عاطقل قيمع لوحت قÓطإاب
لÓخ نم اميسس ’ ،ةقاطلا
ىلإا د˘ن˘ت˘سسي يو˘قا˘ط لو˘ح˘ت
ةددجتملا تا˘قا˘ط˘لا ر˘يو˘ط˘ت
دا˘سصت˘ق’ا ر˘ي˘باد˘ت ز˘يز˘˘ع˘˘تو
.ةيوقاطلا ةعاجنلاو

ر.نوراه

ريزو ،يرسصان لامك نلعأا
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا
نا˘˘ك م˘˘ظ˘˘عأ’ا ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا نأا

نيسسدنهملا نيوكتل ةسشرو
.نييرئازجلا

بق˘˘ع ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
د˘ب˘˘ع تدا˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘لا
صسي˘˘ئر ،نو˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ع˘ما˘ج ى˘˘لإا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةدايز وه عماجلا نأا ،رئازجلا
ةيملعلا ةيحا˘ن˘لا ن˘م دÓ˘ب˘ل˘ل
افيسضم ،ةينيدلاو ةيفاقثلاو
ا˘ي˘لا˘ح ر˘ي˘سضح˘ت˘لا م˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا
يئاهنلا ني˘سشد˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل
،نيلسصملا لابقتسس’ عماجلل
نأا ى˘˘˘لإا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سشأاو

ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘م˘لا
ي˘˘ف تا˘˘سسارد م˘˘ه˘˘˘ل تنا˘˘˘ك
ى˘ط˘عأا ه˘نأا ا˘˘م˘˘ك ،ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
مهنكمي ن˘ي˘سصت˘خ˘م با˘ب˘سش
ر˘˘˘ب˘˘˘كأا زا˘˘˘ج˘˘˘نإا˘˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا
.ملاعلا يف عيراسشملا

ز.لامج

لوح ةسشرو لاغسشأا تدكأا
ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

يف تم˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ،ة˘ئ˘سشا˘ن˘لاو
لو˘ح ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا را˘˘طإا

يداسصتق’ا صشاعنإ’ا ططخم
ى˘ل˘ع ،د˘يد˘ج دا˘سصت˘قا ثع˘ب˘˘ل

ةئفلا يف رظنلا ةداعإا ةرورسض
،«جاسسنوأا» زا˘ه˘ج˘ل ة˘ير˘م˘ع˘لا
اذكو ةور˘ث˘لا ق˘ل˘خ ع˘ي˘ج˘سشت˘ل
اذ˘ه˘ل ل˘يو˘م˘ت˘لا ف˘ق˘˘سس ع˘˘فر
ع˘م ى˘سشا˘م˘ت˘ي ا˘م˘˘ب زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

صصرفلاو قو˘سسلا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م
.ةحاتملا

ة˘˘سشرو˘˘لا لا˘˘غ˘˘˘سشا تم˘˘˘تو
بدتنملا ريزولا فارسشإا تحت
ةفرع˘م˘لا دا˘سصت˘قا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

،ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
راكفأ’ ةمئاق دادعإاب تهتناو
حا˘برأÓ˘ل ةرد˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘˘لا

ن˘˘˘كم˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،ةور˘˘˘˘ث˘˘˘˘لاو
ىد˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هد˘˘ي˘˘سسج˘˘˘ت
نيلواقملا هيجو˘تو ،ر˘ي˘سصق˘لا
نوكراسشملا ا˘عد ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ي˘لإا
تاسسسسؤوم قلخ عيجسشت ىلا

تاذ لظلا قطانم يف تامدخ
فلتخم ةيبلتل ةنرم ت’اجم
ن˘م ةر˘˘ي˘˘سسم ،تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا

ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه نا˘كسس فر˘˘ط
قلخو ةيمنت˘لا ق˘ق˘ح˘ي˘سس ا˘م˘م
صسف˘˘ن ي˘˘ف ل˘˘غ˘˘سش بسصا˘˘ن˘˘م
عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب كلذو ،تقو˘لا
ةفاسضإا ،ةيلحم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا
ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت ى˘˘˘لإا

،تاطاسشنلل ةرغ˘سصم ق˘طا˘ن˘م
ايل˘ع˘لا با˘سضه˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ

يوأا˘˘ت ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا بو˘˘ن˘˘ج˘˘لاو
يبلتو ةورثلل ةقÓخ تاعاطق

لثم ،ةيلحملا قوسسلا تابلط
،ة˘˘˘يوار˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
،ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا
ة˘˘يد˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا

حر˘˘ت˘˘قا ا˘˘م˘˘ك ،تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لاو
ة˘سصن˘م ثاد˘ح˘ت˘سسا ءار˘ب˘خ˘˘لا

ةفاك لمسشت ،ةد˘حو˘م ة˘ي˘م˘قر
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
،ةر˘غ˘سصم˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط’ا ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

ةدا˘ف˘ت˘˘سس’ا اذ˘˘كو ،ة˘˘يرادإ’او
تاسسسسؤوملا ةفاك تامدخ نم
ع˘ي˘ج˘سشت˘ل كلذو ،ةر˘غ˘سصم˘˘لا

ةيرا˘سشت˘سسا تا˘سسسسؤو˘م ق˘ل˘خ
˘مد˘ق˘ت ،صصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف
ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ
وأا ةأاسشنلا ةثيدح تاسسسسؤوملل
ةفاك يف عيراسشملا يلماحل
كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ت’ا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
.ةينوناقلاو ةيرادإ’ا بناوجلا

كلذ˘ك ة˘سشرو˘لا تسصل˘˘خو
رداسصم ع˘يو˘ن˘ت ةرور˘سض ى˘لا
ة˘ق˘فار˘م ر˘ي˘فو˘تو ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا

تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘˘م بسسح ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
ع˘م ى˘سشا˘م˘ت˘ي ا˘م˘بو ،قو˘˘سسلا
اذ˘كو ة˘ي˘ع˘قاو˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا
ة˘ي˘ل˘ح˘م صضرا˘˘ع˘˘م م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ف˘ير˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘˘ي˘˘لودو
ةر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ع˘ل˘سسلا ق˘يو˘سستو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

.اهمدقت يتلا تامدخلاو
ز.لامج

Úنطاؤملل ةيمؤيلا ةاي◊ا مهت يتلا اياشضقلا ‘ اهيأار ءادبإ’

ابيرق تايعم÷ا ةدئافل ةديدج ةيمقر ةشصنم

جاتنإ’ا يف ةيدودرملا نامشض دشصق

تاينواعت ىلإا مدقتلل نووعدم نوحÓفلا
مهليشصاحم روذب ةجلاعمل بوبحلا

،نا˘سضمر˘˘ب ه˘˘يز˘˘ن ف˘˘سشك
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر را˘سشت˘سسم
ةيوعمجلا ة˘كر˘ح˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

نع ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو
حمسستسس ةيمقر ةسصنم قÓطإا
يف ا˘ه˘يأار ءاد˘بإا˘ب تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ةا˘ي˘ح˘لا م˘ه˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا
ةكراسشملاو نينطاوملل ةيمويلا
.مهت’اغسشناب لفكتلا يف

ءاقل لÓخ ناسضمرب حسضوأاو
ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا˘ب ه˘ع˘م˘ج
ة˘سصن˘م˘لا نأا ،ة˘يد˘م˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ل
يلثممل ةحاتم نوكتسس ةيمقرلا
ةينطو˘لا ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا
ميدقت نم نونكم˘ت˘ي˘سس ثي˘ح˘ب
ن˘ع ر˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا وأا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
وأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘˘سشنا

ن˘˘م عو˘˘ن يأا ى˘˘˘لإا قر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
،ناكسسلا هجاوت يتلا لكاسشملا

ل˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘سسي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘م
.اهنع ربعملا ت’اغسشن’اب

نأا را˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘˘لا فا˘˘˘˘سضأاو
ةيوعمجلا ةكر˘ح˘لا ت’ا˘غ˘سشنا
ايئاقلت صسردُتسس ،اهن˘ع ر˘ب˘ع˘م˘لا

،يلعف لكسشب اهب لفكتلا متيو
ززعتسس ةادأ’ا هذه نأاـب اعباتم
را˘˘˘كفأ’ا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب برا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

اهنع ربع˘ي ي˘ت˘لا تا˘حار˘ت˘ق’او
،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ل˘˘عاو˘˘ف
دعاسستو مهنيب ةلسصلا يوقتو
ةمئاد لاسصتا ةا˘ن˘ق ة˘ما˘قإا ى˘ل˘ع
.ةلودلاو نطاوملا نيب

ـه.داؤج

يرئاز˘ج˘لا ناو˘يد˘لا بلا˘ط
ة˘فا˘ك ،بو˘˘ب˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ةعارز يف نيبغارلا نيحÓفلا
روذب ىلع دامت˘ع’ا˘ب ر˘ي˘ع˘سشلا

ىلإا ،ةسصاخلا مهليسصاحم نم
تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل ىد˘˘ل مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘˘ب˘˘لاو بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا
نا˘م˘سضل كلذو ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل
تحسضوأاو.ةد˘ي˘ج ة˘يدودر˘˘م
ينهملا يرئازجلا ناويدلا ةرادإا
ه˘نأا ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،بو˘ب˘ح˘ل˘˘ل
ن˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف ن˘˘كي˘˘ل
ريع˘سشلا ة˘عارز ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا

ن˘م روذ˘ب ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا˘˘ب
ه˘نا ،ة˘سصا˘خ˘لا م˘ه˘ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ح˘˘م
تاينواعتل ه˘جو˘ت˘لا م˘ه˘نا˘كمإا˘ب
ة˘فا˘ج˘لا لو˘ق˘˘ب˘˘لاو بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا
نا˘م˘سضل كلذو ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل
ناويدلا زربأاو ،ةديج ةيدودرم
نأا ،نوبحلل ينهملا ةيرئازجلا
ةجلاعمب لفكتتسس تاينواعتلا
يز˘مر ر˘ع˘سسب ر˘ي˘ع˘˘سشلا روذ˘˘ب
تاجتنم˘لا ف˘ي˘لا˘كت ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل
.طقف كلذل ةمزÓلا

ط.ةراشس



دعب دوعت ةيسضقلا ليسصافت
تاذ˘˘˘ل تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م دورو
صصخسش مايق اهدافم ،حلاسصملا
ر˘ح˘سسلا صسو˘ق˘ط ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ب
ه˘˘ن˘˘كسسم ل˘˘˘خاد ةذو˘˘˘ع˘˘˘سشلاو
ةنيدم طسسوب نئاكلا يلئاعلا
ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘كير˘˘ب
راد˘سصت˘سسا م˘ت تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

قيسسنتلا دع˘ب صشي˘ت˘ف˘ت ةر˘كذ˘م
نكسسملا ةمهادمو ،ةباينلا عم
نم خسسن3 ىلع روثعلا مت نيأا
تسضرعت فيرسشلا ف˘ح˘سصم˘لا

،قرحلاو صسي˘ند˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ن˘م2
ىرخأا صضار˘غأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ىلع متيل رحسسلا يف لمعتسست
ىلإا هيف هبتسشملا ليوحت اهرثا

داد˘عإا ة˘م˘ث ن˘مو ن˘˘مأ’ا ر˘˘ق˘˘م
˘˘مد˘˘ق هد˘˘سض ي˘˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘˘م
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا ه˘˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘ب
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

ةيرشس ةششرو فاششتكا..
تاجلثملا ةعانشصل
تنكمت ،رياغم قايسس يفو

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘˘ف˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم

ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشل˘ل
ة˘سشرو فا˘سشت˘كا ن˘م ،ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
اهبحاسص اهلغتسسي ناك ةيرسس
ةقيرطب تاجلثملا ةعانسص يف
ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘مو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ي˘˘˘غ
.ةيحسصلا طورسشلل

عم قيسسنتلاب تمت ةيلمعلا
تءاج ةراجتلا ةيريدم حلاسصم
تامولعم لÓغتسسا ىلع ءانب
نم غلبي صصخسش مايق اهدافم
لÓغتسسا˘ب ة˘ن˘سس04 ر˘م˘ع˘لا

دحأاب ه˘ن˘كسسم˘ب ة˘ير˘سس ة˘سشرو
ةعانسصل ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا
نودب تاجلثملاو تا˘ب˘طر˘م˘لا

طورسشل ةقباطم ريغو ةسصخر
م˘ت ثي˘ح ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ة˘ح˘˘سصلا

نيأا ،ناكملا ةمهادم اهرثإا ىلع
ةريبك تايمك ىلع روثعلا مت
معد˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا صسا˘ي˘كأا ن˘م
،ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا صضع˘˘˘˘بو
صضم˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ تا˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘م
صضعبو جيراهسص ،كير˘ت˘ي˘سسلا

ناكملا ةنياعم مت امك ةيعوأ’ا
طور˘˘سش ه˘˘ي˘˘ف مد˘˘ع˘˘ن˘˘ت يذ˘˘˘لا
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ه˘ي˘ل˘عو .ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
يئاسضق ءارجإا ريرحتو ينعملا

˘ما˘مأا ه˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب ل˘˘ي˘˘حأا هد˘˘سض
.ةلادعلا

watan@essalamonline.com
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ةمك� ةيمنهج ةطخ قفو ءاشسنلا نم هاياحشض جردتشسي

مشسÓطو ةشسّندم فحاشصم زجحو ذوعششم ىلع سضبقلا
ةنتابب رحشسلل لمعتشست

أا.يئامهم

رمعلا نم صسداشسلا هدقع يف صصخشش طاششنل دح عشضو نم ،ةكيرب ةرئاد نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلا حلاشصم تنكمت
.ةمكحم ةيمنهج ةطخ قفو ءاشسنلا نم هاياحشض تارهؤجمو لاؤمأا بلشس لجأا نم ،ةذؤعششلاو رحشسلا ةشسرامم نهتمي

لتقب رسصاق صسما لوأا ةليل ماق
ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ةر˘˘سسأا بر
ةق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ل˘تا˘ق ر˘ج˘ن˘خ ة˘بر˘سض
ةيدلب ىلإا ايرادإا ةعباتلا ةبمناغ
.ةدكيكسسب روعسشلاوب حلاسص

ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘م بسسحو
ه˘جو ي˘نا˘ج˘لا نإا˘ف ،تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م
رد˘˘سص ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘˘كسسب ة˘˘˘بر˘˘˘سض
يذلا »ب .م» ىمسسملا ةيحسضلا
اسضرأا هتطقسسأا هبراقأا دحأا دعي

نيأا ،ىفسشتسسملا ىلإا هلقن متيل
يذلا حرجلاب ارثأاتم ةايحلا قراف
اهتهج نم .رجنخلا ةبرسض هتفلخ
ينطولا كردلا حلاسصم ترسشاب
ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘˘م˘˘لا
يتلا ة˘ثدا˘ح˘لا با˘ب˘سسأا د˘يد˘ح˘ت˘ل

ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘˘سصم بسسح تءا˘˘ج
ىلإا لوحت طيسسب فÓخ ببسسب
.لتق ةميرجب ىهتنا راجسش

ع.ىيحي

«ةرداغ» رجنخ ةبرشض هيقلت دعب ةرشسأا بر اهتيحشض حار

ةدكيكشسب رشصاق اهبكترا ةعورم لتق ةÁرج

،ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تماق
ئ˘طا˘سشب ق˘ير˘غ ة˘˘ث˘˘ج لا˘˘سشت˘˘نا˘˘ب
ةيدلبب صسورحملا ريغ «توياب’»
.ةزابيت يف ليعامسساوب

،حلاسصملا تاذل نايب بسسحو
52 رمعلا نم غلبي ةيحسضلا نإاف
ءاج ،ةنتاب ةي’و نم ردحني ،ةنسس
ة˘˘حا˘˘ب˘˘سسل˘˘ل ه˘˘ل ءا˘˘قد˘˘سصأا ة˘˘ق˘˘فر
تاد˘حو ل˘خد˘ت˘ت˘ل ،ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
صسمأا لوأا ءاسسم ةيندملا ةيامحلا

ي˘ف ق˘ير˘غ ة˘ث˘ج ءÓ˘˘جإا ل˘˘جأا ن˘˘م
ريغ «توياب’» ىمسسملا ناكملا
ىلإا ةثجلا لق˘ن م˘ت˘ي˘ل ،صسور˘ح˘م˘لا
عور˘˘ف˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا
صسمأا تنكم˘ت ا˘م˘ك.ليعامسساوبب
ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ق˘ير˘غ ة˘ث˘ج لا˘سشت˘˘نا
.ةدكيكسسب «يبيب داو» ةيرخسصلا

نإاف ،ةيندملا ةيامحلل نايب بسسحو
ة˘عا˘سسلا ى˘ل˘ع تن˘كم˘˘ت ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
صسمأا ةحيب˘سص ق˘ئا˘قد5و ةنماث˘لا

نيع ةيدلبب قيرغ ةثج لاسشتنا نم
داو» ةيرخسصلا ةقطنملا ،تيوزلا
حلاسصملا تاذ ترخسسو ،«يبيب

نينثا نيسساط˘غو فا˘ع˘سسا ةرا˘ي˘سس
.قيرغلا لاسشتنا لجا نم قروزو

باششل ةثج ىلع رؤثعلا
ةينارمعلا ةقطنملا جراخ

ةلششنخب
ينطولا كردلا حلاسصم ترثع

ةثج ىلع ،ةلسشنخب لÓج ةيدلبل
،رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف باسشل

دعبو ،ةينارمعلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا جرا˘خ
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو را˘˘ط˘˘˘خا
ةثجلا ليوحت مت راسشسش ةمكحمب
ثث˘˘ج˘˘˘لا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘ل
ر˘˘م˘˘ع˘˘م يد˘˘ع˘˘سس ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ل
يعرسشلا بيبطلا ىلع ا˘ه˘سضر˘ع˘ل
د˘ع˘بو ةا˘فو˘لا با˘ب˘˘سسأا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل
م˘ت ي˘لوأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘˘ج˘˘م
يهو ةثجلا بحاسص ىلع فرعتلا
ينطاق نم (ق .ناوسضر) باسشلل
نم دافتسسا ريخأ’ا اذه ،لÓج ةيدلب
01 لبق ايناطيربب ةيسسارد ةحنم
طقسسمل اهد˘ع˘ب دو˘ع˘ي˘ل ،تاو˘ن˘سس
  .يلقع صضرمب بيسصا نيأا هسسأار

يداعشس .يؤن /ع.يفطل

ح˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ،تسضق
اسسبح نيتنسس ةبوقعب ،ةدكيكسسب
ةي’ول ةيبرتلا ريدم قح يف اذفان
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم صسي˘˘ئرو ،ةد˘˘كي˘˘˘كسس
هن˘باو تاو˘ن˘سس30 ـب ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا
ة˘يذ˘غ˘˘ت˘˘لا صشت˘˘ف˘˘مو ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سسب
يف ذفان ريغ اسسبح ماعو ،نيتنسسب

يمزراوخلا ةيلامكإا ةدسصتقم قح
تردسصأا ام˘ك ،ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو˘ب
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘م˘كح˘م˘لا

01 ني˘ب حوار˘ت˘ت ة˘ي˘لا˘م تا˘مار˘غ
  .ميتنسس نويلم001و

ةرفوت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسح
تم˘˘˘ت ه˘˘˘نإا˘˘˘˘ف ،«مÓ˘˘˘˘سسلا» ىد˘˘˘˘ل
لاومأا ديدبت ة˘ح˘ن˘ج˘ب م˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م
ريغ تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘مو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ءو˘˘سسو ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘سسم
ىلإا دوعت ريتاوف ديدسستو ةفيظولا
بحاسصل8102/9102 ي˘ت˘ن˘سس
نبا وه يذلا ديدجلا ليجلا ةبتكم
ناك يذلا ةيلاملا ةحلسصم صسيئر
هنأا ةجحب ريخ’ا اذه ةبتكم ريسسي
ةبرجتلا صصقنل ارظن هنبا دعاسسي
نأا دكأا هنبا نأا ريغ ،ناديملا يف
.ر˘ي˘تاو˘ف˘لا رر˘ح˘ي نا˘ك ن˘م هد˘˘لاو
ام لك ىفن هتهج نم ةيبرتلا ريدم
عم ،ةمكاحملا لÓخ هيلإا بسسن
صسي˘˘ئر نأا ل˘˘ه˘˘ج˘˘ي ه˘˘نا هد˘˘ي˘˘كأا˘˘ت
ةبتكم بحاسص وه هنبا ةحلسصملا
’إا ءيسشب ملعي ملو  ديدجلا ليجلا
،ةطرسشلا لبق نم يعدتسسا امدعب
ى˘ل˘ع ر˘ي˘سشأا˘ت˘لا˘ب ما˘ق ه˘نا اد˘˘كؤو˘˘م

ةرابع ةراسشإا لمحت اهنأ’ ريتاوفلا
حسضوأا هبناج ن˘مو ،ز˘ج˘ن˘م ل˘م˘ع
ة˘سسل˘ج ءا˘ن˘ثأا ،ة˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘لا صشت˘˘ف˘˘م
نم وه ةيبرتلا ريدم نأا ةمكاحملا

صسي˘˘ئر˘˘ب لا˘˘سصت’ا ه˘˘˘ن˘˘˘م بل˘˘˘ط
ءارسش لجا نم ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم
ن˘با نا˘ب م˘ل˘ع ى˘ل˘ع و˘˘هو ،مزاو˘˘ل
،ةبتكم هل ةيلاملا ةحلسصم صسيئر
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘م ها˘ف˘ن يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
اهنأا حرسص يتلا علسسلا صصوسصخب
امأا ،نيتلحرم ىلع نزخملا تلخد
يف دجاوتملا يسسيئرلا مهتملا نبا
،ةيلاملا ةحلسصم صسيئر نجسسلا
نم هدلاو نا يسضاقلا مامأا دكأا دقف
’ هنوكل ريتاوفلا ر˘ير˘ح˘ت˘ب مو˘ق˘ي
.ناد˘ي˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ئ˘ي˘˘سش ه˘˘ق˘˘ف˘˘ي
اهنأا تدكأا اهتهج نم ةدسصتقملا
تا˘˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘سض ى˘˘˘لإا تسضر˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ى˘ل˘ع ا˘فو˘خ ر˘ي˘تاو˘˘ف˘˘لا تدد˘˘سسو
ديدسست مدع ةلاح ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘قا˘ع˘م
ي˘ف ا˘ه˘ل تل˘سسرأا ي˘ت˘لا ،ر˘ي˘تاو˘ف˘لا

ةملاكم ىلإا ةفاسضإا ،قلغم فرظ
ةيلاملا ةحلسصم صسيئر نم ةيفتاه
ةروتاف ريرح˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘ف د˘كؤو˘ي
ناكو ،هنبا مسساب د˘يد˘ج˘لا ل˘ي˘ج˘لا
تراد ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ق
صسم˘ت˘لا د˘ق ي˘سضا˘م˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
هنباو ةي˘لا˘م˘لا ة˘ح˘لا˘سصم صسي˘ئر˘ل

ريدملو انجسس تاونسس5 ةبوقع
تاونسس3 ةدسصتقم˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا

.تاونسس4 ـب ةيذغتلا صشتفمو
ع .يفطل

ةدكيكشسب «يبيب داو» ةيرخشصلا ةقطنŸاب ةثج لاششتنا

ةزابيت ‘ ليعامشساوبب «توياب’» ئطاششب باشش قرغ

Òغ تازايتما حنمو ةيمؤمع لاؤمأا ديدبت ةحنجب
ةفيظؤلا لÓغتشسا ءؤشسو ةقحتشسم

اذفان اشسبح Úماعب ةدكيكشسل ةيبÎلا ريدم ةنادإا

نازيلغب نينطاؤملا ىلع ءادتع’ا فرتحت رارششأا ةيعمج كيكفت

ةماعنلاب بهذلا نم مارغوليك1 ةبارق زجحو سصاخششأا4 فيقوت

ةنيطنشسق نمأا ةشضبق ‘ نايزوب ةماحب ايئاشضق ناقوبشسم..

ةرئاد نمأا رسصانع تنكمت
ن˘م ،ة˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ير˘˘سشم˘˘لا
صصاخسشأا40 ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
وطسس ةيلمع ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م
.تارهوجملا عيب لحم ىلع

ن˘˘م تن˘˘كم ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
بهذلا نم ة˘ي˘م˘ك عا˘جر˘ت˘سسا
1 ي˘لاو˘ح برا˘ق˘ت صصلا˘خ˘˘لا

ةباغ ي˘ف ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك غ˘ل˘ك
يلاوحب دعب˘ت ي˘ت˘لا ةزا˘ب˘خ˘لا

.ةيرسشملا ةيدلب نع ملك02
تنكمت ،ىرخأا ةهج نمو

ةيئاسضق˘لا ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
ن˘ما˘ث˘لا ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا˘˘ب
ن˘م ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب
فرتحت رارسشأا ةيعمج فيقوت
.نينطاوملا ىلع ءادتع’ا

نم ءادن رثإا تءاج ةيسضقلا
ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م لا˘˘˘سسرإ’ا ة˘˘˘عا˘˘˘ق
ة˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصم لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا
دمحم يلحملا ىفسشتسسملاب
ةيحسضل نازي˘ل˘غ˘ب فا˘ي˘سضو˘ب
ة˘ح˘ل˘˘سسأا ة˘˘ط˘˘سساو˘˘ب ءاد˘˘ت˘˘عا
ف˘˘ي˘˘ث˘˘˘كت د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ءا˘˘˘سضي˘˘˘ب
مت مهتيوه ديدحتو ثاحبأ’ا
يف تنكم˘ت ا˘م˘ك ،م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

قرفلا فلتخم قايسسلا صسفن
دعب ،ةي’ولا نمأاب ةيتايلمعلا
ي˘ناد˘ي˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
،مئارجلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘برا˘ح˘م˘ل
لحم اسصخسش81 فيقوت نم
ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ثح˘˘˘ب
.ةفلتخم اياسضق يف مهطروتل

مهتزوحب نابسش3 طبسض
ةيلق˘ع تار˘ثؤو˘مو ن˘ي˘يا˘كو˘ك
يقاوبلا مأاب

عوب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن تف˘قوأا
ن˘مأ’ا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ةي’و يف ةليلم نيع ةرئادب
صصاخسشأا ة˘ثÓ˘ث ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا
81 ن˘ي˘ب م˘هرا˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
.ةنسس62و

بقع ،ةثداحلا عئاقو دوعت
ةدكؤوم تامولع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا
ةطر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘ت˘سسا

صضع˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘هدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م
ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب صصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشأ’ا
تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لاو تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا
دحأا ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
نع ةنيدمب ةق˘ير˘ع˘لا ءا˘ي˘حأ’ا

عسضو مت روفلا ىلع ةليلم
تنكم ةمكح˘م ة˘ي˘ن˘ما ة˘ط˘خ
ثيح ،نابسش ةثÓث فيقوت نم

ىلع لوأ’ا ةزوحب روثعلا مت
ـب ردقت تاردخملا نم ةيمك
ف˘˘˘ي˘˘˘كلا ن˘˘˘م غ01.001
عيمج ما˘م˘تإا د˘ع˘بو ج˘لا˘ع˘م˘لا
ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
م˘ت ثي˘ح ه˘لز˘ن˘م صشي˘ت˘ف˘ت م˘ت
ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا
ة˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصلا تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
، غ57.2 ردقت (نيياكوك)
مهتملا ةزوحب روثعلا مت اميف
نم ةلوسسبك92 ىلع يناثلا
غلم003 ني˘لا˘با˘غ˘ير˘ب ءاود
عو˘˘˘ن ن˘˘˘م صضي˘˘˘بأا حÓ˘˘˘˘سسو
نيح يف ،موجن30 نيكسس
ثلا˘ث˘لا با˘سشلا ةزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع
يتروراقو صصارقأا50 ىلع
ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإا صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م ءاود
نيكسس عون نم صضيبأا حÓسس
مهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا مو˘ج˘ن30
م˘˘هد˘˘سض ترر˘˘˘ح ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

او˘˘مد˘˘ق ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘˘ج تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م
ةمكحم ةباين مامأا اهبجومب

مهتلا يف تبل˘ل ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
.مهيلإا ةهجوملا

أا.يئامهم

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سضلا تف˘˘˘˘˘قوأا
ةماح ةرئاد نمأ’ ةيئاسضقلا
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ن˘مأا˘˘ب نا˘˘يزو˘˘ب
قوبسسم ام˘هد˘حأا ن˘ي˘سصخ˘سش
02 رمعلا نم ناغلبي ايئاسضق
يف ن˘ي˘طرو˘ت˘م ة˘ن˘سس32و
ة˘قر˘˘سسلا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق
صضي˘با حÓ˘سس لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

ةيسضقلا تاي˘ث˘ي˘ح ،رو˘ظ˘ح˘م
،ةيفتا˘ه ة˘م˘لا˘كم ى˘لإا دو˘ع˘ت
صصوسصخب ةيحسض لبق نم
ةلواحم˘ل ا˘ه˘ن˘كسسم صضر˘ع˘ت
نيسصخسش فرط نم ةقرسسلا

لامعتسساب نيمثلم نيلوهجم
صضبقلا متيل ،ءاسضيب ةحلسسأا

نم امهيف هبتسشملا دحأا ىلع

ل˘خد˘ت د˘ع˘ب ،نار˘ي˘ج˘لا ل˘˘ب˘˘ق
ز˘˘˘ج˘˘˘حو ،ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا تاو˘˘˘ق
ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب صضي˘˘˘با حÓ˘˘˘˘سس
م˘ت˘ي˘ل ،ما˘ث˘ل ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
ةرئادلا نما رقم ىلإا هليوحت

تاءار˘˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘كت˘˘˘˘سس’
.ةمزÓلا ةينوناقلا

نؤلشسارم:اهعمج

ةباشصع ككفي رقؤشسلا نمأا
زجحيو صصاخششأا4 نم نؤكتت
تاردخملا نم ةيمك

تانورابب ةحاطإ’ا
ةبارق زجحو جيورتلا
ترايت يف ميتنشس رايلم
ةقرفلا رشصانع نكمت

ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا
،ترايتب رقؤشسلا ةرئاد نمأاب
نؤكتت ةباشصع كيكفت نم
زجح عم صصاخششأا4 نم
تاردخملا نم ةربتعم ةيمك
نم ميتنشس نؤيلم029و

.جيورتلا تادئاع
ةباشصعلاب ةحاط’ا ةيلمع

نيب مهرامعا حوارتت نيذلا
رثا تمت ةنشس83و82
تاذ ىلا تدرو تامؤلعم
نيشصخشش مايق نع حلاشصملا

تاردخملا نم ةيمك لقنب
ةيحايشس ةرايشس نتم ىلع

ةنيدم يف اهجيورتل
دشصرتلا مت ثيح ،رقؤشسلا
يبرغلا لخدملا دنع اهل
اهفيقؤت دعبو ةنيدملل
ىلع اهلخادب رثع اهششيتفتو
نم مارغ048و غلك80
ارارمتشساو ،جلاعملا فيكلا
فششكلا مت قيقحتلل
نيشصخشش ىلإا لشصؤتلاو
ةيشضقلا يف امهيف هبتششم
نارخآ’ا امه اهفيقؤت متيل
2,69 ىلع امهتزؤحب ارثعو

غلبمو تاردخملا نم مارغ
نؤيلم029 هردق يلام
،جيورتلا تادئاع نم ميتنشس

ةيمكلا تردق ثيح
نم ةزؤجحملا ةيلامجإ’ا
و غلك80 ـب تاردخملا

مامتإا دعب .مارغ2,639
مدق ةينؤناقلا تاءارجإ’ا
مامأا ةعبرأ’ا مهيف هبتششملا

ىدل ةيرؤهمجلا ليكو
عدوأا يذلا ،رقؤشسلا ةمكحم
يطايتح’ا صسبحلا نينثا

تحت نارخ’ا اعشضوو
.ةيئاشضق ةباقرلا

ج.كلام
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يناطيتشس’ا هناودع نم دعشصي لÓتح’ا

لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس تد˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ط˘م˘ن ر˘ي˘˘غ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا

ديزملا عÓ˘ت˘باو م˘سضلا تا˘ط˘ط˘خ˘م
ا˘ق˘فو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضار’ا ن˘م
ذيفنت لسصاوتو ةيكير˘م’ا ة˘ط˘خ˘ل˘ل
بيترتو اهترطيسس ماكحإ’ اهططخم
امب ةيكيرم’ا مسضلا طئارخ عسضو
عقاولا صضرا ىلع ا˘ي˘ل˘م˘ع بسسا˘ن˘ت˘ي
هذ˘ه نا˘ف ة˘ي˘ئار˘ج’ا ة˘ي˘حا˘ن˘˘لا ن˘˘مو
ةرطيسسل عسضخت اهعيمج يسضار’ا
ةلتحم يسضارا دعت اهنإاو لÓتح’ا

م˘˘غرو لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس ناو
اهنا ’ا مسضلا ديمجت رارق اهنÓعا

ل˘˘كسشب هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةرداسصم متي ثيح ديدج بولسساو
ديزملا ءانبو يسضارا نم ىقبت ام
ةديدجلا ةيناطيتسس’ا تادحولا نم
ي˘ت˘لا م˘سضلا ط˘ط˘خ ع˘م ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ي˘˘ل
قيسسنتو يكيرما فارسشإاب تعسضو

. ةيكيرم’ا ةراد’ا عم رسشابم
بولسسأ’او بسصاغلا ناودعلا اذه نا
قيوسستل وه ايلا˘ح ع˘ب˘ت˘م˘لا د˘يد˘ج˘لا
ملاعلا ما˘ما ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا ف˘قاو˘م˘لا
ي˘˘لود˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ج’ا د˘˘˘ع˘˘˘ب ع˘˘˘م˘˘˘جا

نرقلا ة˘ق˘ف˘سصل صضفار˘لا ف˘قو˘م˘لاو
تاءار˘جا ن˘م ىر˘ج˘ي ا˘م ة˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘طو
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘كير˘م’ا تا˘با˘خ˘ت˘˘ن’او
فورظلا ةئيهت رم’ا بلطتي ثيح
مسضلا عوسضوم ريثأات مدع نامسضل
تاباختن’ا ل˘م˘ج˘م ى˘ل˘ع هذ˘ي˘ف˘ن˘تو
اسضيا ةفاسضإ’اب ةمداقلا ةيكيرم’ا
ةي˘سسا˘ي˘سسلا ي˘ف م˘ئا˘ق˘لا ر˘تو˘ت˘لا ى˘لا
.ةيليئارسس’ا ةيلخادلا
تسسرا˘˘م لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘مو˘˘˘كح نإا
ل˘ي˘ل˘سضت ي˘ف ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسمو بذ˘˘كلا
ىلع لم˘ع˘تو ي˘لود˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا
ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا ن˘م ل˘ي˘ن˘لا
ةسسرامم يف رمتسستو ةعورسشملا

ي˘سضار’ا ردا˘سصتو نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا
اهبهن ىلع لم˘ع˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ذي˘ف˘ن˘ت˘ل ي˘مو˘ي ل˘كسشب ا˘ه˘ت˘قر˘سسو
ى˘م˘˘سسي ا˘˘مو م˘˘سضلا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
ا˘ق˘فو ة˘ي˘كير˘م’ا نر˘ق˘لا ة˘ق˘˘ف˘˘سصب
يف رمتسستو ةيكير˘م’ا ط˘ئار˘خ˘ل˘ل
بيذاكأ’او ةيهاولا ججح˘لا ق˘ي˘ف˘ل˘ت
يف رمتسست نا طقف اهنأاسش نم يتلا

بعسشلا ن˘م ل˘ي˘ن˘لاو م˘لا˘ع˘لا عاد˘خ
ةعورسشملا هقوقحو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ينع˘ي ا˘م˘م ا˘ي˘لود ا˘ه˘ب فر˘ت˘ع˘م˘لاو
ي˘˘سضارأÓ˘˘ل لÓ˘˘ت˘˘ح’ا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا
ة˘ق˘ي˘ق˘ح ى˘ق˘ب˘تو ،ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ثيح صضر’ا ىلع ةمئاق عارسصلا
اذ˘ه˘ل ن˘كم˘˘ي ’و م˘˘ئا˘˘ق لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ن˘م لا˘ح يأا˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘ي نأا عار˘˘سصلا
ناودعلا رارمتسسا لظ يف لاوحأ’ا

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا صضرأ’ا لÓ˘˘ت˘˘حاو
ي˘سضارأ’ا ةردا˘˘سصمو با˘˘سصت˘˘غاو

ر˘م˘ت˘سسي نأا ن˘كم˘ي ’ ل˘با˘ق˘م˘˘لا˘˘بو
م˘يد˘ق˘تو م˘لا˘ع˘لا عاد˘خ˘ب لÓ˘ت˘˘ح’ا

رار˘م˘ت˘سسا ل˘ظ ي˘فو ة˘بذا˘ك ة˘˘ياور
بع˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘لا˘˘ظ˘˘لا ه˘˘ناود˘˘˘ع
لوا˘ط˘ت˘لا اذ˘ه ثي˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةينيطسسلفلا قوقحلا ىلع حسضاولا

يلودلا عمتجملا عادخ رارمتسساو
ةيلي˘ئار˘سس’ا ة˘مو˘كح˘لا ة˘لوا˘ح˘مو
يسضار’ا مسضب اه˘عور˘سشم ر˘ير˘م˘ت
غار˘فإا ى˘لإا فدا˘ه˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
اهاوتحم نم ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق ج˘ه˘ن ن˘م˘سض ي˘ن˘˘طو˘˘لا
. ناودعلا ةسسراممو ةيرسصنعلا

ديدحت نم دب ’ عقاولا اذه مامأاو
تابلطتمل اقفو ةهجاوملا تايولوا
ةيمها عم ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لاسضنلا ةريسسم ميعدت ىلع لمعلا
ظاف˘ح˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا

ة˘ي˘لا˘سضن˘˘لا تا˘˘ب˘˘سست˘˘كم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

دو˘م˘سصلا ز˘يز˘ع˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
لو˘˘غ ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
لاز ا˘م ثي˘ح م˘ئا˘ق˘لا نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’ا
برح صضوخيو صسرامي لÓتح’ا

ينيطسسلفلا بعسشلا د˘سض ة˘م˘ظ˘ن˘م
يفو ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنمو
ن˘م تا˘ب تا˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ظ
ل˘ب˘ق ن˘م ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا م˘ه˘م˘لا
ناو’ا تاوف لبق يلودلا عمتجملا

ةلاح جي˘جأا˘تو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا را˘ج˘ف˘ناو
تاءاد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عا ف˘˘˘˘˘˘قوو عار˘˘˘˘˘˘سصلا
ى˘سضو˘ف˘لا ة˘لا˘حو ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘˘لا

لÓ˘˘ت˘˘ح’ا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م ح˘˘˘سضفو
طط˘خ ن˘ع ف˘سشكلاو ة˘ي˘ناود˘ع˘لا
ا˘مو ا˘ه˘فاد˘هأاو ة˘ي˘كير˘م’ا م˘سضلا
تدأا ةرطخ ءاوجأا نم اهنع جتن
مÓسسلا ةيلمع فقوتو ريمدت ىلإا

ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لا تا˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م ءار˘˘˘ج
. يليئارسس’ا لÓتح’ا

ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلا مÓعإ’ا ريفشس / ةودقلا يرشس : ملقب

لقتشسملا ينيطشسلفلا ينطولا رارقلا

نا كرد˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا نا˘ك ا˘م˘˘ئاد
ثيح اموي ققحتسس ةينطولا همÓحا

ا˘ف˘سص ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ف˘قو
ةيخيراتلا هقوقح نع اعفادم ادحاو
هذه بهذت ن˘لو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘ت˘باو˘ثو
نوكسسمتم اننأ’و ،ءابه تايحسضتلا
ق˘ير˘˘ط ي˘˘ف نو˘˘سضا˘˘مو تباو˘˘ث˘˘لا˘˘ب
انفادها قيقحت ى˘ت˘ح ا˘ه˘تاذ ة˘ير˘ح˘لا
مويلا انك اذإاو ةلماكت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ا˘ن˘˘حا˘˘ف˘˘ك ل˘˘حار˘˘م بع˘˘سصأا˘˘ب ر˘˘م˘˘ن
تايدحتلا رط˘خأا ه˘جاو˘نو ،ي˘ن˘طو˘لا

نم لينلا لواحت يتلا تارماؤوملاو
ةيعر˘سشلا ن˘مو ا˘ن˘ب˘ع˘سش تا˘يو˘ن˘ع˘م
ةيروتسسدلاو ةينطولا ،ةينيطسسلفلا

نيم˘ي˘لا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘ب ،ة˘ي˘لا˘سضن˘لاو
كل˘˘تو فر˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘سسإ’ا
ةقفسص قيبطتل ةفداهلا تارماؤوملا
هذ˘˘ه ل˘˘ك نأاو ة˘˘ي˘˘كير˘˘م’ا نر˘˘ق˘˘˘لا
نل تارماؤوم˘لا هذ˘هو تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا
بعسشلا دومسص نم لانت نلو رمت

. ةميظعلا هتايحسضتو ينيطسسلفلا
ةينيط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م نا
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ما˘ه تارار˘˘ق تذ˘˘خ˘˘تا

ثر’ا ىلع ظافحلاو نرقلا ةقفسص
ينيطسسلفلا يخ˘يرا˘ت˘لاو ي˘حا˘ف˘كلا

ن˘˘˘م ل˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف  ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نا ترا˘˘˘˘سشأاو
اهتعقو يتلا تامهافتلاو تايقافت’ا

ةرادإ’او لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا ة˘˘˘مو˘˘˘كح ع˘˘˘م
ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع بتر˘ت ا˘مو ة˘ي˘كر˘ي˘˘مأ’ا
نرقلا ةق˘ف˘سص ءو˘سض ي˘ف تا˘ماز˘ت˘لا

كسسم˘ت˘لا ن˘يد˘كؤو˘˘م ،م˘˘سضلا رار˘˘قو
قح نم ًاءدب ريرحتلا ةمظنم تباوثب
ر˘ير˘ق˘ت ق˘حو ةدو˘ع˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ئ˘˘جÓ˘˘لا
ةينيطسسلفلا ةلودلا ةماقإاو ريسصملا
ةدا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘ك ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

. صسدقلا اهتمسصاعو
خيرات ربع ةيبرعلا لودلا نكت مل
ةلحرم ينيطسسلفلا ينطولا لمعلا

م˘عاد˘لا ق˘م˘ع˘لا تل˘كسش ل˘ب  ةر˘با˘˘ع
ينيطسسلفلا لمعلل امئاد دناسسملاو

يسضمنل برقأا نيطسسلف ىرنل ًاقفُأاو
اهنع دحن مل يتلا قيرطلا تاذ ىلع
ينيطسسلفلا ينطو˘لا ا˘نرار˘ق˘ب ا˘مو˘ي
،ينطولا حافكلا قيرطو لقتسسملا

تر˘فو لا˘سضن˘لا ل˘حار˘م ل˘˘ك ي˘˘فو
ةمعادلا تاجايتح’ا ةيبرعلا لودلا

اهب صسفنتت يتلا ةئرلا ةباثمب تناكو
ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةم˘ظ˘ن˘م ةدا˘ي˘ق
قفوو ةيبرعلا لودلا تسصرح ثيح
ري˘فو˘ت ى˘ل˘ع ة˘حا˘ت˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘كما
ةسصاخلا تابلطتم˘لاو تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
مارتحا لكب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ع˘قاو˘لا˘ب
لكلو ينيطسسلف رارق يأ’ ريدقتو
ترفو ا˘م˘ك ن˘طو˘لا ها˘ج˘تا˘ب ةو˘ط˘خ
يأا نود ةمزÓلا ة˘ن˘سضا˘ح˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
ر˘ب˘ع˘˘ت˘˘ل ر˘˘ي˘˘سصق˘˘ت ى˘˘ندأا وأا ل˘˘خد˘˘ت
اهرارقو ةرحلا اهتدارإا نع نيطسسلف
ح˘لا˘سصم˘لا مد˘خ˘ي يذ˘لا ل˘ق˘ت˘سسم˘˘لا
لبقتسسملاو دغ˘ل˘ل صسسسؤو˘يو ا˘ي˘ل˘ع˘لا
هر˘ق˘يو هار˘ي ا˘م ق˘فو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا

د˘ع˘ب م˘ه˘سسف˘نأ’ نو˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
لا˘˘سضن˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
لخدتلا ت’وا˘ح˘م د˘سض دو˘م˘سصلاو
. رارقلا ةرداسصمو ءاوتح’او
ة˘ي˘سضا˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا نا
رار˘˘ق˘˘لا˘˘بو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
دقفت نلو لق˘ت˘سسم˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نع د˘ع˘ب˘لا ل˘ك ةد˘ي˘ع˘بو ة˘ل˘سصو˘ب˘لا
بع˘˘˘˘سشلا تارد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ثب˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
ةقفسص تاططخم نإا ،ينيطسسلفلا
ا˘سضور˘ع ى˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘كير˘م’ا نر˘ق˘˘لا

بع˘سشلا تا˘ي˘جا˘ح ي˘ب˘ل˘ت ’ ة˘˘ي˘˘هاو
يلاسضنلا هحومط ’و ينيطسسلفلا

تارماؤوم نم ىرجي امو ينطولاو
فلخ يليئارسس’ا داسسوملا اهعنسصي
’ ءزج ’ا يه ام ةقلغملا باوب’ا
ة˘ي˘ف˘سصت˘لا تار˘˘ماؤو˘˘م ن˘˘م أاز˘˘ج˘˘ت˘˘ي
عم ةسصاخو ةينيطسسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘ل˘ل
اهبرهتو لÓتح’ا ةموكح ةلسصاوم
ةيلمع تاقاقحتسسا نم قرطلا لكب

نأا ادد˘ج˘م د˘كؤو˘تو ن˘ل˘ع˘ت˘ل مÓ˘˘سسلا
ن˘م تا˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لاو نا˘ط˘ي˘˘ت˘˘سس’ا
لب˘ق˘ت ’ ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘سس’ا ا˘ه˘ت˘باو˘ث
صضرف ىلع لمعتو اهلوح صضوافتلا
ر˘م’ا ة˘سسا˘ي˘سسو د˘يا˘ه˘تر˘بأ’ا ما˘ظ˘˘ن
. ةيليئارسس’ا عقاولا
دينجت ةرورسض بل˘ط˘ت˘ت ة˘ل˘حر˘م˘لا نا

د˘يز˘م ي˘لا ة˘م˘عاد˘لا ف˘˘قاو˘˘م˘˘لا ل˘˘ك
ي˘بر˘ع˘لا ف˘قو˘م˘لا ي˘ف ةد˘حو˘˘لا  ن˘˘م
دينجت ةيمهأاو ىوسصقلا اهِترورسضو
ةمعادلاو ةدناسسملا تايناكم’ا لك
كرتسشملا لمعلاو ينيطسسلفلا قحلل
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ما˘سسق˘ن’ا ة˘ه˘˘جاو˘˘مو
حيبقلا ماسسقن’ا ءاهنإا ىلع لمعلاو
ةد˘حو ة˘˘مو˘˘كح ل˘˘ي˘˘كسشت ر˘˘ب˘˘ع ’وأا

ع˘˘قاو˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘هأاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
ةمظنم نا ىلع ديكأاتلاو ينيطسسلفلا
لثمملا يه ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
بع˘˘˘سشل˘˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘سشلا
. ينيطسسلفلا
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ةينيطشسلفلا ةلودلا مايقب كشسمتلاو ينطولا عورششملا ةيامح

يليئارسس’ا لÓتح’ا ةموكح نا
ةي˘مÓ˘ع’ا ا˘ه˘ت˘ن˘كا˘م لÓ˘خ ن˘مو
ةرو˘سصلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
ي˘ه ا˘ه˘نأا˘ب م˘لا˘ع˘ل˘ل ة˘سسو˘كع˘˘م˘˘لا
ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشلاو ة˘ي˘ح˘سضلا

عم مغانتي كلذ لكو مرجملا وه
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘سسا ل˘˘˘˘سسل˘˘˘˘سسم
صضرف يلا يعسسلاو ةينيطسسلفلا
ةيعرسشلا نع ةل˘يد˘ب تا˘ي˘سصخ˘سش
تب˘سست˘كا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةر˘˘ي˘˘سسم ر˘˘ب˘˘ع تا˘˘ي˘˘ح˘˘˘سضت˘˘˘لا˘˘˘ب

حا˘ف˘كلاو لا˘سضن˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصح˘˘˘˘م˘˘˘˘بو ىرر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ت˘ع˘˘ن˘˘سص ي˘˘ت˘˘لا تارا˘˘سصت˘˘ن’ا
لÓخ ن˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘لا
نيلقتعملاو ى˘حر˘ج˘لاو ءاد˘ه˘سشلا
طا˘ب˘حإ’ ة˘˘ل˘˘سشا˘˘ف ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف
ينيطسسلفلا يسسايسسلا عورسشملا

ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م طا˘˘ق˘˘سسإاو
. ةينيطسسلفلا

ف˘قو˘م˘˘لا نو˘˘كي نا د˘˘ب ’ ا˘˘ن˘˘هو
لثمتملاو اح˘سضاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م لو˘˘ح فا˘˘ف˘˘ت˘˘ل’ا ي˘˘˘ف
كسسمتلاو ةينيطسسلف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف

ي˘ن˘طو˘لا عور˘سشم˘˘لاو  ة˘˘ت˘˘با˘˘ث˘˘لا
عم عيبطتلا لاكسشا لك صضفرو
لا˘˘سشفإاو يد˘˘سصت˘˘لاو لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

ن˘ع ة˘ل˘يد˘ب ةدا˘ي˘ق ق˘ل˘˘خ ةر˘˘ماؤو˘˘م
امو ،ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم
ةموكح ططخمو ةيرسصنعلا كلت
ل˘ق˘نو راو˘˘غأ’ا م˘˘سضل لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
ي˘سضارأ’ا ى˘لإا ن˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
حسضاو ءاد˘ت˘عا ’ا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ةيعرسشلاو يلودلا نوناقلا ىلع
ة˘مو˘كح ر˘م˘ت˘سست ا˘م˘ك ،ة˘ي˘لود˘˘لا
يدا˘ع˘م˘لا ا˘ه˘ج˘ه˘ن ي˘ف لÓ˘ت˘˘ح’ا
ةلواحمو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشل˘ل
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘عز˘˘˘˘عز
رود نع ثح˘ب˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
قواسستت يتلاو صسماخلا روباطلا

ةيسضقلا ةيفسصتل بمارت ةرادإا عم
عور˘سشم ر˘ي˘مد˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نم طسسو’ا قرسشلا يف مÓسسلا

ةقف˘سص تا˘ط˘ط˘خ˘م صضر˘ف لÓ˘خ
’ ا˘ع˘قاو ار˘ما ا˘هرا˘ب˘ت˘عاو نر˘ق˘لا
. صضوافتلل عسضخي
تدامت امهمو فقاوملا كلت نا
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘˘سس
عقاو˘لا ر˘ي˘غ˘ت نا ن˘كم˘ي ’ ا˘ه˘نإا˘ف

ةيركسسعلا ةوقلاو ةنميهلاب مئاقلا
تانطوتسسملا كلتو ة˘سسر˘ط˘غ˘لاو
ريغلا لÓتحÓل جاتن يه ةمئاقلا
اعيم˘ج ا˘ه˘ت˘لازإا بج˘يو ي˘عر˘سشلا

بسسح لÓ˘˘ت˘˘ح’ا دو˘˘جو ءا˘˘ه˘˘نإاو
تارار˘˘˘قو ي˘˘˘لود˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع لد˘تو ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا
و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن ة˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسل ل˘˘˘سشف˘˘˘لا

ىعسست يتلا ةفرطتملا هتموكحو
صضع˘ب ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لا ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل
كرحت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا

زز˘ع˘تو ه˘ترادإاو دا˘سسو˘م˘لا زا˘ه˘ج
امم ناطيتسس’او لÓتح’ا عقاو
ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ي˘˘ط˘˘خ ا˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت ل˘˘˘كسشي
. ةينيطسسلفلا قوقحلا
ىلع لÓتح’ا ةموكح رارسصإا نإا
نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا ة˘سسا˘ي˘سس رار˘م˘˘ت˘˘سسا

تا˘ما˘ح˘ت˘ق’او را˘مد˘لاو ل˘ت˘ق˘˘لاو
ن˘مأ’ا بل˘ج˘ي ن˘ل ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’او
ةقط˘ن˘م˘لا ي˘ف د˘حأ’ رار˘ق˘ت˘سس’او
لدا˘˘ع˘˘لا مÓ˘˘سسلا نأاو ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘مر˘˘˘ب
تارارق لوب˘ق بل˘ط˘ت˘ي ل˘ما˘سشلاو
ةيسضقلا لحل ةي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا
ة˘لود˘لا ة˘ما˘قإاو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا

دودح ىلع صسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘سصا˘عو
.7691 ماعلا
ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج لÓ˘ت˘ح’ا تاو˘˘ط˘˘خ نا
ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
ي˘ت˘لا نر˘ق˘لا ة˘ق˘˘ف˘˘سص  ط˘˘ط˘˘خ˘˘م
ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت ةدا˘˘˘عا ي˘˘˘˘لا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت
ه˘˘تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سسل ة˘˘مد˘˘خ لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

ه˘˘˘تا˘˘˘ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘مو ه˘˘˘ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصمو
ي˘ف ة˘يد˘يو˘ه˘ت˘لا ة˘يرا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
اهيف امب ةلتحملا ةيبرغلا ةفسضلا
ل˘˘˘كسشبو  ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘سشلا صسد˘˘˘ق˘˘˘لا

ةي˘عر˘سشلا تارار˘ق ل˘كل ف˘لا˘خ˘م
بمار˘ت ةرادإا ل˘م˘ح˘ت˘تو ة˘ي˘لود˘˘لا
هذ˘ه ن˘ع ة˘ل˘ما˘كلا ة˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
اذهو اهيلع بترتي امو فقاوملا
ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘سصت˘˘لا
بعسشلا د˘سض لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس
ا˘ه˘م˘عد لÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
م˘˘ئار˘˘ج˘˘ل ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘˘لاو ح˘˘˘ير˘˘˘سصلا
نينطاو˘م˘لا د˘سض ن˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم˘لا
م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

درلا ناو ،مهتاسسدقمو مهلزانمو
لثمتي مئارجلا هذه ىلع يلمعلا
تافلم ميدقتل امدق يسضملا يف
ة˘م˘كح˘م ما˘مأا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا م˘˘ئار˘˘ج

ىلع لمعلاو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
ىل˘ع ي˘كير˘م’ا ف˘قو˘م˘لا ح˘سضف
. يلودلا ىوتسسملا
ةدايقلا اهذختت يتلا فقاوملا نا
ةوقو باوسص دكؤوت ةينيطسسلفلا
ي˘ت˘لاو ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا

ةقفسصلا هذه ةيادبلا ذنم تسضفر
ن˘˘˘˘م ترذ˘˘˘˘حو ة˘˘˘˘هو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا

ةيلمعلا ىلع ةميسسجلا اهرطاخم
ةيبرعلا ةقطنملا ي˘ف ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

يذلا يلودلا نوناقلل اهتفلاخمو
ا˘ه˘نأا˘ب ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا ةرادإ’ا ي˘عد˘ت

ي˘ف تا˘ير˘ح˘لاو نو˘نا˘ق˘لا ة˘ي˘ما˘˘ح
معدت ةقي˘ق˘ح˘لا ي˘ف ى˘هو م˘لا˘ع˘لا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ع˘˘˘ج˘˘˘سشتو با˘˘˘˘هر’ا
عيمج نم دب ’ هنإاو يرسصنعلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘سصف˘˘˘لا

يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘سسسسؤو˘مو
ةدحولا ىلع ديكأاتلا ينيطسسلفلا

ة˘يا˘م˘˘حو ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لاو صصر˘˘ح˘˘لاو
ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
نم ينيطسسل˘ف˘لا بع˘سشلا تو˘سص
بع˘˘˘˘˘سشل˘˘˘˘˘ل را˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ن’ا ل˘˘˘˘˘˘جا
هعورسشم ةيا˘م˘حو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
. يررحتلا ينطولا

ةينيطشسلفلا حابشصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطشسلف يف يبرعلا مÓعإ’ا ريفشس / ةودقلا يرشس : ملقب
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يعاشسمو دؤهج راطإا يف جردنت ةردابملا

انورؤك ةحئاج لظ يف نماشضتلا
تادعاشسم حنمي ةيت’واقملاو بابششلا ىدتنم

ةليشسملاب يوارهزلا ىفششتشسمل
ي˘˘ئ’و˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘طأا
بابسشلل يرئازجلا ىدتنملل
،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘˘لاو
ةدعاسسمل ةين˘ما˘سضت ةردا˘ب˘م
ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘م ةرر˘˘سضت˘˘˘م˘˘˘لا

هذ˘ه زوا˘ج˘ت ى˘ل˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
لÓخ نم ،ةيحسصلا ةمزأ’ا
ن˘م تا˘ب˘ه˘لا صضع˘ب م˘يد˘˘ق˘˘ت
اهريغو ة˘ي˘ب˘ط تا˘مز˘ل˘ت˘سسم
صشيجلا دونج تاجايتحا نم
ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘˘كو صضي˘˘˘بأ’ا
يوار˘˘هز˘˘لا ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ب
.ةي’ولا ةمسصاعب
ي˘ف جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘˘لا
ي˘˘˘عا˘˘˘سسمو دو˘˘˘ه˘˘˘˘ج را˘˘˘˘طإا
ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ظ ي˘ف ن˘ما˘سضت˘˘لا

ءا˘سضعأا ا˘˘ه˘˘ل دارأا ،ا˘˘نورو˘˘ك
نم لكسشتي يذلا ىدتنملا

نم با˘ب˘سشلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م
نيذلا ةن˘سضح˘لا ءا˘ن˘بأا ةر˘ي˘خ
ةيت’واقملا لاجم او˘م˘ح˘ت˘قا

ةئسشانلا تاسسسسؤوملا ءاسشنإاو
ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأ’ا ل˘م˘˘سشت نأا

نيدجاوتملا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشو
ى˘˘˘˘لوأ’ا فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصلا ي˘˘˘˘˘ف
لÓخ ن˘م ءا˘بو˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل
ةفق05 ي˘˘لاو˘˘ح م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت
˘˘مزاو˘˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت

ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو
ةي˘قاو ة˘سسب˘لأا ن˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لاو
ة˘م˘ق˘ع˘م ة˘ي˘ب˘ط تا˘ما˘˘م˘˘كو
تارا˘ظ˘نو ة˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأاو
داو˘˘مو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ل˘˘˘ئاو˘˘˘سسو
ادانتسساو .ميقعتلاو فيظنتلا
يئ’ولا بتكملا صسيئر ىلإا
هذ˘˘˘ه نإا˘˘˘ف ىد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةرسشابم تملسس تادعاسسملا
ن˘م اذ˘هو ،ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل˘˘ل
ي˘˘ف ل˘˘مأ’ا حور ثع˘˘ب ل˘˘جأا
عيمج ىلإا ةلاسسرو مهسسوفن
يند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه
ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه م˘عد ة˘ل˘سصاو˘م˘ل
ف˘˘سصلا ي˘˘ف ه˘˘جاو˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
صسرام ذن˘م ءا˘بو˘لا ي˘ما˘مأ’ا
تÓئاعلا نع اديعب طرافلا

ام لقأا اذهو ءانبأ’او لهأ’او
نم ء’ؤوهل مدقي نأا نكمي
ل˘ي˘م˘ج˘لا˘˘ب فار˘˘ت˘˘ع’ا با˘˘ب
،مهبناج ىلا انفوقو ديكأاتو
عسسوتتسس ةيلمعلا نأا ادكؤوم
لمسشتل ةلبقملا مايأ’ا لÓخ
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
ى˘ل˘ع ة˘ي’و˘لا˘ب ةرر˘سضت˘م˘˘لا

ىسسيع يديسسو ةرقم رارغ
نبو حلملا نيعو ةداعسسوبو
.رورسس

ع. دلاخ

ةديدشش رح ةجؤم مايأ’ا هذه دهششت ةي’ؤلا
 مهغارف تاقوأا نوشضقي بابششلا نم تارششعلا
تليشسمشسيت يف نايدولا يف نوحبشسيو يهاقملا يف

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تلو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ةي’ولا ةمسصاعو تايدلبلا
ةقط˘ن˘م ى˘لإا ،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت
ه˘ل˘م˘ح˘ت ا˘م ل˘كب ة˘بو˘˘كن˘˘م
ت’’دو ناعم نم ةرابعلا
˘˘ما˘˘ت˘˘لا ماد˘˘ع˘˘ن’ا ل˘˘ظ ي˘˘˘ف
نم يتلا ةيهيفرتلا قفارملل
غار˘˘ف صصت˘˘م˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘˘سش
نمم بابسشلا نم تارسشعلا
يهاقملا نوداتري او˘ح˘ب˘سصأا
بورهلا لجأا نم اهحتف دعب
،صسم˘˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سشأا ن˘˘˘˘˘م
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا نأاو ا˘˘سصو˘˘سصخ
رح ةجوم مايأ’ا هذه دهسشت
ل˘سضف˘ي ن˘ي˘ح ي˘˘ف ةد˘˘يد˘˘سش
يف ةحابسسلا رخآ’ا صضعبلا
ي˘ف تارو˘فا˘ن˘˘لاو نا˘˘يدو˘˘لا

يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ر˘ط˘خ˘لا ل˘˘ظ
ىل˘ع نا˘يدو˘لا هذ˘ه ه˘ل˘كسشت
اذه .لافطأ’ا نم اهيداترم
نم تار˘سشع˘لا ل˘ئا˘سست د˘قو
رود˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ع با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سشلا
ه˘ب˘ع˘ل˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا

مل نيذلا ةي’ولا ولوؤوسسم
ل˘جأا ن˘م ا˘ن˘كا˘سس او˘كر˘˘ح˘˘ي
هذه بلاطمب ماتلا لفكتلا
ن˘˘م ة˘˘مور˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا
ةسصاخ ،ةيهيفرت˘لا ق˘فار˘م˘لا
لاز˘ي ’ ه˘نأا ا˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م اذإا

حباسسم50 زاجنإا عورسشم
ارخأات د˘ه˘سشي ة˘ي’و˘لا هذ˘ه˘ب

ع˘جر˘ي زا˘ج˘نإ’ا ي˘ف ار˘ي˘˘ب˘˘ك
3002 ة˘ن˘سس ى˘لإا ا˘ه˘˘سضع˘˘ب

يد˘ل˘ب˘لا ح˘˘ب˘˘سسم˘˘لا لا˘˘ح˘˘ك
يذلاو ةماعنوب جرب ةيدلبب

مغرلاب زاجن’ا ديق لازي ’
ن˘م ة˘ن˘سس31 رور˘˘˘م ن˘˘˘م
نأا دعب هب لاغسشأ’ا قÓطنا

ي˘˘ف نو˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا ل˘˘˘سشف
ةنسس يف هدانسسإا متو هزاجنإا

بابسشلا ةيريدم ىلإا1102
ر˘ي م˘ل ه˘نأا ر˘ي˘غ ة˘سضا˘ير˘لاو
صسف˘˘ن و˘˘˘هو د˘˘˘ع˘˘˘ب رو˘˘˘ن˘˘˘لا
لاز˘˘˘ي ’ يذ˘˘˘لا ل˘˘˘كسشم˘˘˘˘لا
ةينث ةيد˘ل˘ب ح˘ب˘سسم ه˘ي˘نا˘ع˘ي
ن˘م˘سض ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لاو د˘˘ح˘˘لا
يذلاو يعاطق˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا
ذ˘ن˘م لا˘غ˘سشأ’ا ه˘ب تق˘ل˘ط˘نا
حبسسملا اذكو7002 ةنسس
يذلا نويعلا ةيدلبب يدلبلا
ببسسب لاغسشأ’ا هب تفقوت
يذ˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإ’ا ي˘˘ف صشغ˘˘لا

ةحل˘سسم˘لا ة˘نا˘سسر˘خ˘لا صسم
ل˘˘˘كي˘˘˘ه˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأ’
01 دعب ة˘يا˘ن˘ب˘ل˘ل ل˘كسشم˘لا
قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘م تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس
ن˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘سشأ’ا
ة˘يد˘ل˘ب˘ب يد˘ل˘ب˘لا ح˘ب˘˘سسم˘˘لا
م˘˘ه˘˘ت˘˘لا يذ˘˘˘لا ما˘˘˘سسب د’وأا
صضع˘˘ب ة˘˘ق˘˘فر ر˘˘ي˘˘˘يÓ˘˘˘م˘˘˘لا
لوحتو ةيراو˘ج˘لا بعÓ˘م˘لا
،تاروذاقلا يمرل ناكم ىلإا

نا˘ك ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا ي˘˘هو
اهيلع نونبي ةيدلبلا بابسش
لامآ’ا هذه ر˘خ˘ب˘ت˘ت˘ل م˘ه˘لا˘مآا
ن˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا تم˘˘سص ما˘˘مأا
مام˘ت˘ه’ا مد˘عو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ن˘يذ˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا بلا˘˘ط˘˘م˘˘ب
وأا ن˘ي˘سسو˘ق با˘ق او˘ح˘˘ب˘˘سصأا
تافآ’ا وحن هجوتلا نم ىندأا
مادعنا لظ ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ةيسضا˘ير وأا ة˘ي˘نا˘ب˘سش ق˘فار˘م
ةيطغتب موقت نأا اهنأاسش نم
هذ˘ه ي˘ف ل˘سصا˘ح˘لا ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا
.ةي’ولا

ز.دمحأا

ةي’ؤلا اهب رمت يتلا ةيحشصلا فورظلا ةهباجمل

سسادرموبب ةحشصلا عاطقل رانيد نويلم021 سصيشصخت
يبعششلا صسلجملا صسيئر ةشسائر تحت يئ’ؤلا يبعششلا صسلجملل0202 ةنشسل ىلو’ا ةيداعلا ةرودلا لاغششأا تدقعُنا

يبعششلا صسلجملا ءاشضعأاو ،ةي’ؤلل ماعلا نيمأ’او صسادرمؤب ةي’و يلاو رؤشضحب ةناق نيدلا زع ،يئ’ؤلا
.رئاودلا ءاشسؤورو نييذيفنت ءاردم نم ةي’ؤلل يذيفنتلا صسلجملاو ،يئ’ؤلا

اهمÓتشسا نم نيماع دعب تاققششت مهلزانم ىلع ترهظ

سسابعلب يديشس يف قيقحت ةنجلب نوبلاطي «يششورلاب» نكشسم672 يح ناكشس
نكسسم672 يح ناكسس هجو
ي˘˘ح˘˘ب ي˘˘م˘˘ها˘˘سست ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
،صسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسب «ي˘سشور˘˘لا»

نم ةي’ولا يلاول ةلجاع ةخرسص
بقع قي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا ل˘جا
ىلع تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لا تا˘ق˘ق˘سشت˘لا

ىلع رمي مل يتلا مهلزانم ناردج
هودسشان امك ،نيتنسسلا اهمÓتسسا
دوقع مهميلسستل ل˘خد˘ت˘ل˘ل ا˘سضيأا
اذه ببسست ذإا ،ةيئاهنلا ةيكلملا
نم مهنامرح يف لجسسملا رخأاتلا
ةيفاسضإ’ا ةناعإ’ا نم ةدافتسس’ا
ة˘لدا˘ع˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصل˘˘ل
.ةيعامتج’ا تامدخلا

ين˘كسسلا ع˘م˘ج˘ت˘لا و˘ن˘طا˘ق ع˘فر
ى˘لإا ة˘ه˘جو˘م ىو˘كسش ة˘سضير˘˘ع
عسضولاب اهلÓخ نم اوددن يلاولا
رمي مل يذلا مهيح لخاد يرزملا

هراقتف’ نيتنسسلا هدييسشت ىلع
ن˘م ة˘يرور˘سضلا طور˘سشلا م˘˘هأ’
ى˘˘ت˘˘حو ق˘˘فار˘˘مو تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
ن˘ع كي˘ها˘ن ،ءار˘سضخ تا˘حا˘سسم
ى˘ل˘ع تر˘ه˘ظ ي˘ت˘˘لا بو˘˘ي˘˘ع˘˘لا
تا˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘سشت˘˘˘لا˘˘˘˘ك نارد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

بناجلا يف اميسس تاعدسصتلاو
ئبني ا˘م˘م تارا˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ت˘ح˘ت˘لا
تاذ ي˘˘ف˘˘ف .ة˘˘ثرا˘˘ك ثود˘˘˘ح˘˘˘ب
ةلا˘كو˘لا نا˘كسسلا م˘ه˘تا قا˘ي˘سسلا
لاغسشأا ة˘ب˘قار˘م مد˘ع˘ب ة˘يرا˘ق˘ع˘لا

اهلامعتسساو ينكسسلا مهعورسشم
ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ءا˘˘ن˘˘ب داو˘˘˘م˘˘˘ل
صسكع ىلع اذهو ،تافسصاوملل
طور˘˘سشلا ر˘˘ت˘˘فد ه˘˘ن˘˘م˘˘˘سضت ا˘˘˘م

،ينكسسلا مه˘عور˘سشم˘ب صصا˘خ˘لا
ةنجل دافيإا مزلتسسي يذلا رمأ’ا
تاقورخلا ىلع فوقولل قيقحت
مهتايح تعسضو يتلا ةي˘نو˘نا˘ق˘لا
مهلزانم تحسضأا امدعب رطخ يف
نم نيتنسس دعب رايهن’اب ةددهم
ا˘سضيأا قر˘ط˘ت ا˘م˘ك ،ا˘ه˘مÓ˘˘ت˘˘سسا
صضفر ةيلاكسشإا ىلإا نوكتسشملا
دوقع مهحنم ةيراق˘ع˘لا ة˘لا˘كو˘لا
ىلع مهتانكسسل ةيئاهنلا ةيكلملا

نونا˘ق˘لا ه˘ي˘ل˘ع صصن˘ي ا˘م صسكع
ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي يذ˘˘˘لا
6 دعب مهدوقع ىلع لوسصحلا
،تانكسسلل مهمÓتسسا نم رهسشأا
نأا لوقعملا ريغ نم هنأاب نيلئاق
ىلع ادوقع م˘ه˘ح˘ن˘م ا˘ي˘لا˘ح م˘ت˘ي
ن˘˘م نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘سصت˘˘˘لا
اهيل˘ع او˘ل˘سصح˘ي نأا صضور˘ف˘م˘لا

تببسست ةيعسضو ،باتتك’ا دنع
ن˘م م˘ه˘˘نا˘˘مر˘˘ح ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح
ة˘˘˘نا˘˘˘عإ’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘سصح˘˘˘˘لا
قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘فو ،ة˘ي˘˘فا˘˘سضإ’ا
مهأا ىوكسشلا ةسضيرع تنمسضت
،ناكسسلا اهيناعي يتلا لكاسشملا

حداف˘لا صصق˘ن˘لا ا˘هرد˘سصت ثي˘ح
رارغ ىلع ةينارمعلا ةئيهتلا يف
،يحلاب ةيمومعلا ةرانإ’ا بايغ
تاحاسسم ىلإا ريخأ’ا اذه مادعنا

تاءا˘˘˘سضف ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح وأا ءار˘˘˘˘سضخ
ىلإا ةدايز ،ه˘ي˘فر˘ت˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م
نازخ لÓ˘غ˘ت˘سسا مد˘ع ة˘ي˘لا˘كسشإا
فلتخمب هز˘ي˘ه˘ج˘ت مد˘ع˘ل ها˘ي˘م˘لا
صشطعلا ةمزأا مغر تامزلتسسملا

يحلا ناكسس اهن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا
،ايلع˘لا ق˘باو˘ط˘لا نا˘كسس ة˘سصا˘خ
ةر˘يد˘م تح˘سضوأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘مو
يد˘ي˘سسل ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
تدعأا اهح˘لا˘سصم نأا˘ب صسا˘ب˘ع˘ل˘ب

ةينقت ةقاطب07 ىلوأا ةلحرمك
لجا نم قثوملا ىلإا اهميلسست مت
مي˘ما˘سصت˘لا ى˘ل˘ع دو˘ق˘ع راد˘سصإا
تانكسس نم نيديفتسسملا ةدئافل
مل اه˘نأا˘ب ة˘ف˘ي˘سضم ،ةد˘حو672
ةدا˘ه˘سش ى˘ل˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ل˘˘سصح˘˘ت˘˘ت
دوقعلا دادعإا لجا نم ةقباطملا
عيزوتب نآ’ا يفتكتسسو ةيئاهنلا
،م˘˘ي˘˘ما˘˘سصت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع دو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا

ن˘م˘ث ة˘ف˘˘عا˘˘سضم صصو˘˘سصخ˘˘بو
هذه صصوسصخب تحرسص نكسسلا
هديدحت م˘ت ر˘ع˘سسلا نا˘ب ة˘ط˘ق˘ن˘لا
ة˘ي˘ئ’و˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
نيذلا كاذنآا نيبتتكملا ةقفاومبو
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح صضفر يأا اود˘˘ب˘˘˘ي م˘˘˘ل
ةفدرم ،ايلاح مهفقوم ةبرغتسسم
داجيإا تلواح اذه نم مغرلاب اهنأاب

ي˘ن˘طو˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلا ع˘˘م ل˘˘ح
ح˘م˘سس ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘لدا˘ع˘م˘ل˘˘ل
م˘ت˘ي˘سس ةد˘يد˘ج ةدا˘ه˘سش ر˘ير˘ح˘ت˘ب
ناو ىتحو ،ةسصلاخملا اهبجومب

حمسست ’ عورسشملا ةعيبط نناك
نم ةدافتسس’ا ن˘م ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘ل˘ل
نأا نوك ة˘ي˘فا˘سضإ’ا ة˘نا˘عإ’ا هذ˘ه
نكسسلا ي˘ف ل˘ج˘سسم عور˘سشم˘لا
صسيلو يم˘ها˘سست˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
.يمومعلا يوقرتلا

ودبع.صص

هذه لامعأا لودج نّمسضت دقو
باسسحلا ،رواحم ةدع ةرودلا
ةينازيملاو9102 يرادإ’ا
ةل˘ي˘سصح˘لا ،0202 ة˘ي˘فا˘سضإ’ا
ر˘ي˘غ˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘يو˘ن˘سسلا

0202 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسل ةز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م
با˘سسح˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘لا،
9102 ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسل يرادإ’ا

ةي’ولل ةيفاسضإ’ا ةي˘ناز˘ي˘م˘لاو
ةدع لوانت عم ،0202 ةنسسل
.تاقرفتم ىرخأا طاقن
ى˘ق˘لأا لا˘˘غ˘˘سشأ’ا ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘فو
ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر
تنمسضت ىتلا هتملك يئ’ولا

يذ˘˘لا ع˘˘قاو لو˘˘ح ة˘˘ل˘˘سصو˘˘˘ح
تا˘يد˘ح˘ت˘لاو دÓ˘ب˘لا ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت
صضو˘ه˘ن˘لا ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘هار˘˘لا
لهتسسا نيا ،ةيلحملا ةيمنتلاب
هذ˘ه نأا ى˘لإا ةرا˘سشإ’ا˘ب ه˘ل˘خد˘ت
فر˘ظ˘لا ي˘ف تد˘ق˘ع˘نا ةرود˘لا
ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا ،ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسإ’ا
لود ي˘قا˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع دÓ˘ب˘˘لا
هريدقتو هركسش اهجوم ،ملاعلا
ةيبطلا هبسشو ةيبطلا مقطأÓل
يف ناوعأ’ا ةفاكو ةيرادإ’او
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
فو˘˘ف˘˘سصلا ي˘˘ف نود˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي
صسور˘ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ى˘˘لوأ’ا

ىلع91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ا˘˘نورو˘˘ك
ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ديقتلا ةرورسض ىلإا نينطاوملا

ةمزÓلا ةيزارتح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
.ةحئاجلا هذه راسشتنا نم دحلل
ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘˘لاو ا˘˘˘مأا
هلخدت لÓخ زكر دقف نتايحي

جماربلا ذيفنت ةرورسض ىلع
ن˘طاو˘م˘لا ة˘مد˘خ˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا

رارغ ىلع هتايجاح ةيطغتو
ي˘سشي˘ع˘م˘لا ع˘قاو˘لا ن˘ي˘سسح˘˘ت
ها˘ي˘م˘لاو ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
فلتخمو برسشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا
م˘˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘سشلا
،يسسردملا لقنلا ،ةيسسردملا

ةا˘ي˘ح˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ل˘˘كو
دكأا امك نطاو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘ي˘لا

ر˘فا˘سضت˘˘ت نأا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع

ة˘˘مد˘˘خ˘˘ل ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا دو˘˘ه˘˘˘ج
صساسسأا ربتعي يذلا نطاوملا
ناك امك،ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ءاسسؤورو نييذيفنتلا ءاردملل
ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع در˘˘˘لا ر˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘لا
ا˘ه˘حر˘ط ي˘ت˘˘لا ت’ا˘˘غ˘˘سشن’ا
نيمأ’ا قرطت امك .ءاسضعأ’ا
ل˘˘ظ˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘ن ى˘˘˘لإا ما˘˘˘ع˘˘˘لا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘سصح˘˘م˘˘لا
ةقطنم283 اهددعو ةي’ولا
ىلع ةي’ولا ح˘لا˘سصم ل˘م˘ع˘ت
ج˘مار˘ب˘لا ة˘فا˘كب ا˘ه˘ت˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
فر˘ظ˘ل˘ل ر˘ظ˘نو ،ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
دÓبلا اهب رمت يتلا  ةيحسصلا
دا˘سصت˘ق’او ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

عاطقلل يلام غلبم صصسصخت
ةمزأ’ا  ةهبا˘ج˘م˘ل˘ل  ة˘ح˘سصلا
ببسسب دÓب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا

م˘ت ثي˘ح˘ب ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
متينسس رايلم21 صصيسصخت
تا˘نا˘عإا˘ك ة˘ح˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل

ة˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘ل ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا صضع˘ب ءا˘ن˘ت˘ق’
ا˘ه˘ن˘م ،ة˘يرور˘˘سضلا داو˘˘م˘˘لاو
ن˘ع ف˘سشكلا ةز˘ه˘جأا  ءا˘ن˘ت˘˘قا
ءانتقا ،91 ديفوكلا صسوريف
،ةيعانطسص’ا  صسفنتلا ةزهجأا
.نيجسسكوأ’ا نازخ ءانتقا

  نيمأا ةريشصن

فقت ناشسملتل ةيئ’ولا ةنجللا
زاجنإا ةريتو مدقت ىدم ىلع

 نوميملا د’وأاب ةيومنتلا عيراششملا
ناسسملت ةي’و ميلقإاب لسصاوتت
ةيناديملا تاجرخلا ةيدودحلا
ةريتو ةبقارم ىلإا ةفداهلا
عيراسشملا زاجنإا لاغسشأا
راطإ’ا اذه يفو ،ةينكسسلا
ةجرخب ةيئ’ولا ةنجللا تماق
د’وأا ةيدلب ىلإا ةيناديم
عيراسشملا ةعباتمل نوميم
ةسصاخ ،زاجنإ’ا ديق ةينكسسلا

نكسس001/007 عورسشم
اذكو يراجيإا يمومع
ةغيسصب نكسس003 عورسشم
مت ثيح «لدع «راجيإ’اب عيبلا
ةبسسن يف مدقت ليجسست
اهل تناك امك ،لاغسشأ’ا
ةرايزل ةيتاوم ةسصرفلا

ةينكسس ةدحو051 عورسشم
فرعت يذلا ةدوبت ةقطنمب
لاغسشأ’ا يف اظوحلم امدقت
ةينارمعلا ةئيهتلا لاغسشأا اذكو
.زاجنإ’ا روط يف يه يتلا
لجأا نم ةنياعملا هذه يتأات
ةريتو مدقت ىدم ةفرعم
تانكسسلا هذه ءاهنإ’ لاغسشأ’ا

فرسصت تحت اهلعجو
نمو اذه ،اهب نيديفتسسملا
رخآا بسسح رظتنملا
نم ةاقتسسملا تامولعملا
تايلمع ةيئ’ولا تاطلسسلا
ديدعل ةرمتسسملا ةبقارملا
اسصوسصخ ةيئامنإ’ا عيراسشملا
ةرسشتنملا لظلا قطانمب
.ةي’ولاب

صشاتيلتؤب .ع
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 نيدعاقتملاو لامعلاو نيفظؤملا قرؤؤي اشسجاه ىحشضأا ةلؤيشسلا بايغ
ةدكيكشس يف ديربلا بتاكمب ريباوطو ظاظتكا
ديرب نئابز يكتسشي لازي ’
با˘ي˘غ ،ةد˘كي˘كسسب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ديدعلا يف ةيدقن˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا

ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم ن˘˘˘م
،تايدلبلا فلتخم ىوتسسملا
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج يذ˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘م’ا
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه نور˘كن˘ت˘سسي
نم رثكأا ذنم مهتمز’ يتلا
نم ددع حسضوأا ثيح ،رهسشلا
نودسصقي م˘ه˘نأا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةي˘غ˘ب د˘ير˘ب˘لا بتا˘كم ا˘ي˘مو˘ي
مهتدسصرأا نم مهلاومأا بحسس
،ىود˘ج نود ن˘كل ة˘يد˘ير˘ب˘˘لا

˘ماد˘ع˘نا˘ب نو˘مد˘ط˘˘سصي ثي˘˘ح
ز˘˘كار˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘لا
ةغراف تحسضأا يتلا ةيديربلا
،رو˘كذ˘م˘لا ع˘سضو˘لا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
بو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشن ءارو تنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو
نئابز ني˘ب ة˘ي˘مو˘ي تارا˘ج˘سش
ا˘ه˘ي˘ف˘ظو˘مو ر˘ئاز˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب
.نئابزلا جاجتحا ببسسب
وأا صصق˘˘ن ةر˘˘ها˘˘ظ تلو˘˘ح˘˘تو
يف ةيدقنلا ة˘لو˘ي˘سسلا ماد˘ع˘نا

ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ةد˘˘˘كي˘˘˘كسس ة˘˘˘ي’و
،ةيلاتتم رهسشأا30 ترمتسسا
نيفظوملا قرؤوي صسجاه ىلإا

ن˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لاو لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو
نم ريثكلا حبسصأاو ،ةي’ولاب
ةريخأ’ا ةدملا يف نيفظوملا
قرسشلا تاي’و لك نوبوجي
يد˘˘ير˘˘ب ز˘˘كر˘˘م ن˘˘ع ا˘˘ث˘˘ح˘˘˘ب
م˘غرو ،م˘ه˘فور˘˘سصم بح˘˘سسل

اه˘ق˘ل˘ط˘ت ي˘ت˘لا تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت˘لا
ى˘لإا ن˘ي˘ح ن˘م د˘ير˘ب˘˘لا ةرازو
تي˘˘˘ق˘˘˘ب ة˘˘˘مزأ’ا نأا ’إا ،ر˘˘˘˘خآا

.اذه انموي ىلإا ةرمتسسم
ديرب˘لا صضا˘ب˘ق صضع˘ب ع˘جرأاو
صصق˘˘˘˘ن ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘مزأ’ا هذ˘˘˘˘˘ه
رئاز˘ج˘لا كن˘ب ىد˘ل ة˘لو˘ي˘سسلا

،ليومتلا تايلم˘ع˘ل ه˘سضف˘خو
ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘سسأا تتا˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا

د˘ع˘˘ب ،ةدود˘˘ح˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘كبو
ل˘يو˘ح˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ع˘˘جار˘˘ت
را˘ج˘ت˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ير˘˘˘ي˘˘˘˘سسمو
تابا˘سسح˘لا ي˘ف ة˘يدا˘سصت˘ق’ا
ببسسب ،ة˘ي˘كن˘ب˘لاو ة˘يد˘ير˘ب˘لا
ةيراجت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ف˘قو˘ت
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ر˘˘ثإا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’او
،ر˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م.انوروك
لكل ةيباقنلا عورفلا تبلاط
توأا02 ةعماج ةذتاسسأا نم
ناو˘عأ’او ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لاو ،55
تحت ةيو˘سضن˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ا ءاو˘˘ل
بت˘كم د˘يوز˘ت ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ة˘لو˘ي˘سسلا˘ب ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب
،ريخأ’ا اذه ليعفتو ،ةيدقنلا

نود احو˘ت˘ف˘م ى˘ق˘ب˘ي ’ ى˘ت˘ح
اذكو ،ةيلام ةمدخ ةيا ميدقت
عزوملا د˘يوز˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
هنوك ،ةمظتنم ةقيرطب يلآ’ا

.ارذان ’إا ةمدخ ةيا مدقي ’
ع.يفطل

ةيدلبلا عم قيشسنتلاب
ةلمح مظنت راردأاب دحاولادبع ي’وم رشصق ةيعمج

نيتاشسبلل برششلا هايمل ةيئاوششعلا تÓيشصوتلا عطقل
ي’وم رسصق ةيعمج تمظن

،ي˘لا˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب د˘حاو˘لاد˘ب˘˘ع
ةلمح ةيدلبلا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
تÓيسصوتلل ع˘ط˘ق˘ل ر˘ي˘ه˘ط˘ت
ةحلاسصلا هايم˘ل˘ل ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لا
كراسشو ،ن˘ي˘تا˘سسب˘ل˘ل بر˘سشلا
رسصقلا نم بابسش ةلمحلا يف
تناكو اذه ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا لا˘م˘عو
رسصقل يفيرلا زكرملا ةيعمج
تهبن دق دحاولادبع ي’وم
هذ˘˘ه ى˘˘لإا ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو ي˘˘˘ف
ة˘ي˘ئاو˘سشع˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لا

ةن˘كا˘سس ا˘ه˘ن˘م رر˘سضت ي˘ت˘لاو
نينطاوملا تبلاطو ةقطنملا
،تÓيسصوتلا هذه نع فكلاب
نإا ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس رد˘˘˘˘سصم لا˘˘˘˘˘قو
ة˘ي˘ئاو˘سشع˘˘لا تÓ˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لا
ةحلاسصلا هايملا˘ب ن˘ي˘تا˘سسب˘ل˘ل
ةق˘نا˘خ ة˘مزأا ق˘ل˘خ˘ت بر˘سشل˘ل
،د˘حاو˘لا د˘ب˘ع ي’و˘م ر˘سصق˘ب
اهببسسب نونطاو˘م˘لا ي˘نا˘ع˘يو
ةح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا با˘ي˘غ ن˘م
تا˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ح˘˘لا ن˘˘م بر˘˘سشل˘˘˘ل
با˘˘ط˘˘عأا بب˘˘سسب ا˘˘˘ه˘˘˘سضع˘˘˘ب
) ةكب˘سشلا ا˘ه˘فر˘ع˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘تور
ر˘˘˘خأ’ا ا˘˘˘ه˘˘˘سضع˘˘˘بو ( نا˘˘˘˘ف’
يرسشبلا لماعلا هيف ببسستي

ه˘˘نا˘˘ت˘˘سسب ط˘˘بر ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘˘ب

ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع
هر˘˘ي˘˘غ ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ن˘˘ير˘˘خآ’ا
يرجت ءام ةرطق ىلإا قاتسشي
’إا اهيلإا لسصت’و هتيفنح يف
تسصحأاو ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصب
تقو ي˘˘ف تا˘˘ه˘˘ج˘˘˘لا صضع˘˘˘ب
ايئاو˘سشع ا˘ط˘بر53 ،ق˘با˘˘سس
ناكو ،رسصقلا ىوتسسم ىلع
ي˘ن˘طو˘لا ر˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا لاز˘˘ي ’و

ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل با˘˘ب˘˘سشلا تو˘˘سصل
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ب بلا˘˘ط˘˘ي ي˘˘لا˘˘سس
ةيعدر نيناوق نسسو ةرهاظلا

ةداملا هذهب نيبعÓتملا دسض
ي˘˘ف ة˘˘يرور˘˘سضلا ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا
ربتعتو ،راحلا فيسصلا لسصف
تا˘فر˘سصت تا˘فر˘سصت˘˘لا هذ˘˘ه
نينطاوم˘لا صضع˘ب˘ل ة˘لوز˘ع˘م
هايملا ةفلكت نولغتسسي نيذلا
مهنيتاسسب يقسس يف ةديهزلا
يف ببسستي ام وهو ،ةيعارزلا
نازخلا نم هايملا ةيمك دافن
هايملا لوسصو مدعو ةعرسسب
موقي ام˘ي˘ف ،ة˘ط˘ق˘ن د˘ع˘بأا ى˘لإا
بوبنأا ي˘مر˘ب م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا
يف اراهنو Óيل احوتفم ءاملا
ةاناعمب ثرتكم ريغ ناتسسبلا
بابسشلا ربنم لمعيو ،هناوخإا

ةرها˘ظ˘لا هذ˘ه ة˘برا˘ح˘م ى˘ل˘ع
قرطلاو لئاسسو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
ة˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
عانقإاو قيسسنتلل تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
تادادعلا بيكارت˘ب ة˘ن˘كا˘سسلا
تافرسصتلا اذ˘ه˘ل د˘ح ع˘سضو˘ل
ة˘˘لوز˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سشم˘˘˘لا

د˘˘يد˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هرا˘˘˘ب˘˘˘جإاو
كÓه˘ت˘سس’ا بسسح ر˘ي˘تاو˘ف˘لا

تÓ˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘بو
،نيتاسسب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لا

مظ˘ن˘ت نأا ة˘ن˘كا˘سسلا ى˘ن˘م˘ت˘يو
ىوتسسم ىلع ري˘ه˘ط˘ت ة˘ل˘م˘ح
ءا˘سضق˘ل˘ل ،ىر˘خأ’ا رو˘˘سصق˘˘لا

ةحلاسصلا هايملا ليسصوت ىلع
امك ،نيتا˘سسب˘لا ى˘لإا بر˘سشل˘ل
ي’و˘˘˘م ر˘˘˘سصق ا˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن

 .دحاولادبع
نمحرلادبع يفاؤلب

:«مÓشسلا»ـل» نايزؤب ةشسينأا » ةدعاؤلاو ةّباششلا ةبتاكلا

عمتجملا يف قافنلا ةيشضق جلاعت سصوشصنلا نم ةعومجم نع ةرابع «نيقفانملا ةّنج»
يرئازجلا لطبلا يرؤثلا دئاقلا ةنيدم ةنبا ‐ «نايزؤب ةشسينأا» ةدعاشصلا ةبتاكلا دؤقت ،ةنّكمتم ةرحاشس لثم

اريشس ،ةيعادبإ’ا اهشصؤشصن نم ةياور لك يف ئراقلا ‐ نايزؤب خيششلا مواقملا ةلئاعل يمتنتو ،رداقلا دبع ريمأ’ا
،اماهتلا تاملكلا مهتلنو ،ةريحلاو لؤشضفلا ةفهلب ثادحأ’او تاملكلا عباتن ،نايحأ’ا نم ريثكلا يف اشضكرو ًانيح

.اهدرشس ةنتف نم برهلل ةشصرف كلمن ’ مث نمو

ا˘ه˘ّسصن ‐ ي˘ف ة˘ل˘م˘ج لّوأا ذ˘ن˘م
يف ةطقن رخآا ىتح ‐يدرسسلا
نأا ع˘ي˘ط˘ت˘سسن ’ ،ة˘ح˘ف˘سص ر˘خآا
ا˘ه˘تا˘يا˘كح ة˘ن˘ت˘ف ن˘˘م بر˘˘ه˘˘ن
ةغللا لوحتت ثيح ،ةلخادتملا
ح˘˘˘ب˘˘˘سصتو ،ةادأا در˘˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘˘لإا
وأا ،تاّحنلا ليمزإا لثم يلاتلاب
نو˘˘كت ’و ،ما˘˘سسر˘˘لا ةا˘˘سشر˘˘˘ف
لثم ةيعادبإ’ا ة˘حو˘ل˘لا رو˘ح˘م
باتكلا صضعب نم اندّوعت ام
ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب نو˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘سشكرزو
Óثم ةياورلا ثادحأاو ةياكحلا
در˘سسلا وأا ر˘˘ث˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ءاو˘˘سس .
‐ ةعدبملا لامعأا انل فسشكت

ة˘ث˘لا˘ث ة˘ن˘سس ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘ب˘˘ل˘˘ط
،ة˘ف˘سسل˘ف صص˘ّسصخ˘ت صسنا˘سسي˘ل
ة˘سسي˘نأا ر˘كسسع˘م ة˘ن˘يد˘م ة˘ن˘˘با
ىلع اهتردق ىدم نع ،نايزوب
ةيبدأ’ا اهفراع˘م ن˘م عا˘ف˘ت˘ن’ا

نأا نود ،ةيركف˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو
تاذ ة˘˘ي˘˘سسجر˘˘ن ي˘˘ف ط˘˘ق˘˘˘سست
ّل˘ك ر˘م˘ث˘ت˘سست ا˘م˘نإاو ،بتا˘˘كلا
صسنجلا دودح ةيعارم اهرئاخذ
ّصسحلا ىلع ةظفاحمو ،يبدأ’ا لمعلل يّنفلا رثأ’او ،يلامجلا
ةّبحم ،ةطيسسب ةناسسنإا .يبدأ’ا
،يباجيإ’ا صشيع˘لاو ،ة˘م˘كح˘ل˘ل
بح˘˘تو ،ة˘˘˘عا˘˘˘ج˘˘˘سشب صضفر˘˘˘ت
اهل ،ةماركب صشيع˘تو ،ة˘عا˘ن˘ق˘ب
ىلإا جاتحت ’ هللا دعبو هللا
،ةذف ةّي˘سصخ˘سش كل˘ت˘م˘ت... د˘حأا
ةد˘˘ق˘˘ّت˘˘م ،قÓ˘˘خأ’ا ي˘˘ف ة˘˘م˘˘˘ق
،ةفهرم صسيسسا˘حأا ا˘ه˘ل ،ر˘كف˘لا

ّبحلاب صضبنت ةفاّفسش رعاسشمو
ىلع اهفورحب مسسرت ،عيمجلل
 .حرفلا ءاكبلا صسيراسضت

كتبهؤ˘م تف˘ششت˘كا ف˘ي˘ك ^
ءارو ناك نمو ةباتكلا يف
 ؟كلذ
ل˘ث˘م ة˘ب˘هو˘˘م˘˘لا فا˘˘سشت˘˘كا نإا
يذلا نوفدملا زنكلا فاسشتكا
دهج دعب اّلإا ةلوهسسب رثعن نل
بي˘ق˘ن˘تو تا˘ي˘ح˘سضتو ن˘˘سضم
تايجي˘تار˘ت˘سسا ق˘ل˘خو ق˘ي˘م˘ع
عم لسصاوتلل ة˘نر˘مو ة˘م˘ي˘كح
ةقناعمب ن˘ير˘خآ’ا ع˘مو ا˘ن˘تاوذ
ا˘ه˘كر˘تو تا˘ي˘ن˘مأ’او مÓ˘˘حأ’ا
نم صصÓخ ةباتكلا يفف ،رهزت
ير˘كف˘لا دو˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘با˘˘تر˘˘لا

ينتملع ،يق˘ل˘خ˘لا لÓ˘ح˘ن’او
بحو يحورلا ريهطّتلا ةباتكلا
ةراب˘ع نا˘ك ع˘فاد˘لا ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا

ن˘م بكر˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ع
ع˘م˘سسأا ي˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج ،ع˘˘فاود˘˘لا

ه˘˘ب ن˘˘مؤوأاو ي˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع تو˘˘˘سص
ةروهقملا ةئفلا توسص نوكأ’
. ملاعلا اذه يف
 ؟ةيادبلا تناك فيك ^
لب ةدحاو ةعفد يتأات ’ ةيادبلا
يتلا تامكارتلا ةجيتن نوكت

،رّوطتلاو لّوحتلل يدؤوت امتح
ة˘˘˘ظ˘˘˘ح˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘ياد˘˘˘ب تنا˘˘˘كف
اهل˘ب˘ق˘تو ي˘تاذ ع˘م ي˘ح˘لا˘سصت
ينيقيو ،اهتازيممو اهسصئاقنب
ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصت ةدارإ’ا نأا ما˘˘˘˘˘ّت˘˘˘˘˘لا
دو˘جو˘لا اذ˘ه نأاو تاز˘ج˘ع˘م˘˘لا

ن˘لو م˘˘ل د˘˘ه˘˘سشم ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع
ا˘ّن˘م در˘ف ل˘كل ماد ا˘م ل˘م˘ت˘كي
نوكت دقو ،هب ةسصاخلا هترظن
،لامآا دÓيمو م’آا ةياهن ةيادبلا

ايدترم بذكلا نوكي دق امك
،اننيب لوجتيو ةقي˘ق˘ح˘لا بو˘ث
ىلإا ةجاحلا صسمأاب نحن كلذل
ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘لاو ر˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.ريسصقتلا

تزوا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك  ^
؟تابؤعشصلا
نا˘˘م˘˘يإ’ا دو˘˘قو˘˘ب ع˘˘ب˘˘سشت ن˘˘م
نا˘سسحإ’او م˘ل˘ح˘لاو لؤوا˘ف˘ت˘لاو
ثدحيو تامزأ’ا ّلك زواجتي
ن˘م ه˘ل˘ق˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تاز˘˘ف˘˘ق˘˘لا
صضايب ى˘لإا ع˘سضو˘لا ة˘يوادو˘سس
ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘ف˘˘غ˘˘لا ن˘˘مو ،ع˘˘سصا˘˘ن
ى˘لإا ع˘ّقر˘م˘لا ن˘مو ،ةو˘ح˘˘سصلا
را˘˘˘ب˘˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو ،ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصأ’ا

ن˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘با˘˘ب˘˘˘سضلاو
.ةيلوقعملاو
 ؟دنشسلاو معدلا ناك نم  ^
اسضر مث هللا وه لوأ’ا معدلا
مهنو˘ف˘سصت«ن˘م م˘ث ن˘يد˘لاو˘لا
ا˘˘نأا ا˘˘ّمأا ،«حا˘˘ج˘˘ن˘˘˘لا ءاد˘˘˘عأا˘˘˘ب
حا˘ج˘ن˘˘لا با˘˘ب˘˘حأا م˘˘هر˘˘ب˘˘ت˘˘عأا

ّبحملا نأا يف نمكي ببسسلاو
نكسسي ّودعلاو ،بلقلا نكسسي
ى˘قرأا ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع ا˘˘نأاو ،ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا

!ّودع هنكسسي نأا نم فظنأاو
نم لقاعلا ذقنمو زفاح دقنلاو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘˘غد˘˘˘لا و بسصع˘˘˘ت˘˘˘لا

ركسشلاو ،فيوسستلاو ةباترلاو
ةر˘˘˘˘سسأ’ا ل˘˘˘˘كل لو˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘م
،ركسسعم ةعماجب ة˘ي˘ف˘سسل˘ف˘لا
ةر˘سسأ’ ي˘˘ئا˘˘م˘˘ت˘˘نا˘˘ب ةرو˘˘خ˘˘ف
نم ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ف˘سسل˘ف˘لا
،عاد˘بإÓ˘ل ا˘جذو˘˘م˘˘نأا بلا˘˘ط˘˘لا
ارو˘سضح تسسي˘ل ة˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا˘˘ف
،راكفأÓل ىقتلم يه لب ،ابئاغ
تارد˘ق˘لا ع˘ي˘ج˘سشت˘ل ة˘حا˘˘سسو
ل˘˘كسش ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
ارؤوب لث˘م˘ت ة˘ي˘عاو تا˘ج˘ت˘ن˘م
اركسش ،عمتجملا يف ةيريونت
ةفسسلفلا مسسقب ةذتاسسأ’ا لكل

مهتادوهجمو مهعسضاوت ىلع
دازلل ةفاسضإ’اب ،مه˘ت˘ي˘نا˘سسنإاو
ل˘كلو ..زا˘ت˘م˘م˘لا ي˘فر˘ع˘˘م˘˘لا

تاذ يل تلاقو يب تنمآا حور
.ةبيط ةملك موي

ف˘لؤؤ˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ي˘˘ثد˘˘ح  ^
؟ناؤنعلاو
«ن˘ي˘ق˘فا˘ن˘م˘لا ة˘ّن˘ج» ف˘لؤو˘˘م˘˘لا

ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع
ر˘طاو˘خ ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ،صصو˘˘سصن˘˘لا
قا˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ت

ار˘ظ˘˘ن ير˘˘هو˘˘ج عو˘˘سضو˘˘م˘˘ك
ي˘ت˘لا تا˘˘ق˘˘فار˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘ل

دجت ذإا ،ان˘ع˘قاو ي˘ف ا˘ه˘ت˘ظ˘ح’
مهلامعأاو ةيكئÓم مهتا˘با˘ط˘خ
يقرو˘لا راد˘سص’ا ،ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘سش
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ن˘ي˘ت˘غ˘ل˘لا˘ب بو˘ت˘كم
ةبتكمب هرسشن متو ةيزيلجنإ’او
نّكمتي ىتح ةينورتكلإ’ا رون
،ناجملاب هليمحت نم عيمجلا
ة˘˘ن˘˘˘ج» :ناو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا تر˘˘˘ت˘˘˘خا
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘˘نا «ن˘˘ي˘˘ق˘˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ينعي يذلاو قافنلا ردسصملا
ِءْر˘َم˘ْلا ُرا˘َه˘ْظِإا صسي˘ماو˘ق˘لا ي˘ف
قاف˘ن˘لا نأ’ ،ُن˘ِط˘ْب˘ُي ا˘َم َفÓَ˘ِخ
انملاع يف ةجئار ةلمع حبسصأا

رورسشلاو م’آ’ا ردسصم وهو
ةيمتح قافنلا ةفسص تحسضأاو
ّيوقلا دوجولا تابثإ’ ةيزمر
:هت’ولدم ،ءافعسضلا صضرأا يف
ن˘ي˘كر˘ب˘ف˘˘م ن˘˘ي˘˘ق˘˘فا˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا

ةيناسسنإ’او ّدو˘لا نو˘ع˘ن˘سصت˘يو
اثبخ اهتاي˘ط ي˘ف ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا

م˘ه˘تا˘با˘ط˘خ ،ي˘ه˘ت˘ن˘ي ’ اّر˘سشو
اي ةيناطيسش مهلامعأاو ةيكئÓم
نو˘سشي˘ع˘ي ،!ة˘قرا˘ف˘م ن˘م ا˘˘ه˘˘ل
ناذآاو ه˘جوأ’ا دّد˘ع˘ت˘م د˘˘سسج˘˘ب
نو˘˘ي˘˘عو كر˘˘ّسشل˘˘ل ة˘˘˘قوذ˘˘˘ت˘˘˘م
،ةد˘سسا˘˘حو ةد˘˘قا˘˘ح تار˘˘ظ˘˘ن˘˘ب
،هللا مهنا˘عأا ة˘سضير˘م بو˘ل˘قو
اد˘ج ة˘ل˘يو˘ط ة˘فا˘سسم كلا˘ن˘ه˘ف
.ةحارلا نيبو مهنيب

ةباتكلا جهن تجهن اذامل ^
ر˘طاؤ˘˘خ˘˘لاو صصؤ˘˘شصن˘˘لا ي˘˘ف
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأا ّنأا ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
نؤ˘ه˘ج˘ت˘ي عد˘ب˘م˘لا با˘ب˘˘ششلا
 ؟ةياورلا ؤحن
،اّد˘ج ق˘ي˘م˘عو م˘ّي˘ق لاؤو˘سس اذ˘ه
يل ةبرجت لّوأا نوكت نأا تدرأا

ةّيريونت ةّيوعوت ةلاسسرل ةلماح
ة˘ط˘ي˘سسب صصو˘سصن بو˘ل˘˘سسأا˘˘ب
حسسفت ،ىنعملا ةقيمع ،ينبملا
ر˘ي˘كف˘ت˘ل˘ل ئرا˘ق˘ل˘˘ل لا˘˘ج˘˘م˘˘لا

نع ثحبلا ةلحر يف صصوغلاو
عم قفاوت˘ي ا˘م ق˘فو ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

ن˘ع ا˘مأا ،ة˘ير˘هو˘ج˘لا ه˘˘ت˘˘كل˘˘م
صصو˘سصن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ةنراقملا ّبحأا ’ انأا ةياورلاو
ينثتسسأاو ،ةع˘ت˘م˘لا ّصصل ا˘ه˘نأ’
هتاعانقو صصخسش ّلكف ،يسسفن
.هب درفنملا هقوذو ةّسصاخلا

كار˘˘˘˘ن نأا ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘˘ه ^
ةيبدأا صسانجأا يف نيبتكت
 ؟ىرخأا
ةياور ىلع ل˘غ˘ت˘سشأا ا˘ي˘لا˘ح ا˘نأا

ن˘ع ثح˘ب˘لا دد˘سصبو ،ةد˘˘يد˘˘ج
ام يتلا ا˘يا˘سضق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

نأا ىّنمتأاو ،اهربسس دسشنأا تلز
ونب هنم ديفتسسي ابيط ارثأا كرتأا

. يليج
 ؟كتاحؤمط يهام ^
ةريثك رويط » : لثملا لوقي
ي˘ف ةر˘ي˘ث˘ك دو˘ي˘ق ،ي˘سسأار ي˘ف
حمطأا ينّنأا اهنيب نم .«يلجر
ير˘يو˘ن˘ت عور˘سشم صسي˘˘سسأا˘˘ت˘˘ل
ي˘˘ف ة˘˘ّيو˘˘عو˘˘ت ةرؤو˘˘ب ل˘˘ّث˘˘م˘˘˘ي
دا˘سسف˘لا برا˘ح˘يو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

لÓحن’او يركفلا عاّيسضلاو
نو˘كأ’ ح˘م˘طأا ا˘م˘ك ،ي˘ق˘ل˘خ˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ف˘سسل˘ف ةذا˘ت˘سسأا
ةسسرد˘م ح˘ت˘ف ’ م˘لو ،ي˘لا˘ع˘لا

صسورد˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ل ي˘ب ة˘سصا˘خ
يف حئاسصنلاو ،ة˘ي˘سصو˘سصخ˘لا
ر˘يو˘ط˘تو ة˘ير˘سشب˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت˘˘لا
 .تاّذلا

مكدعأا ، ةباتكلا ىوتسسم ىلع
لاجم˘لا اذ˘ه ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’ا˘ب

يسصخسش ةروسص دجأا ’ يننأ’
تا˘˘ح˘˘ف˘˘سص نا˘˘سضحأا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ّلإا
امك ،ةيسسنملاو ،ةئفادلا يرتفد
اهب انلّسضف يتلا لقعلا ةزيم ّنأا
ر˘˘ئا˘˘سس ن˘˘ع ل˘˘˘جو ز˘˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘لا

يف رّخسست نأاو ّدب ’ هتاقولخم
انلب˘ق˘ت ن˘ل˘ف ،ر˘ّبد˘ت˘لاو ل˘مأا˘ت˘لا
اهيلإا صسلجن نحنو ةيناسسنإ’ا
.ةركاذلا نم ةغراف ديأاب

ءار˘˘ق˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘˘خأا ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ^
 ةديرجلاو
لو˘˘˘قأا ما˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا كسسم ي˘˘˘˘ف
ل˘˘كب ،ئرا˘˘ق˘˘لاو ةد˘˘ير˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
يفحسصلا ر˘كسشأا ة˘ي˘عو˘سضو˘م
ف˘سسو˘ي ن˘ب ر˘سضخ˘ل ق˘لأا˘ت˘م˘˘لا

ه˘ت˘ي˘نا˘سسنإاو ه˘ع˘˘سضاو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةرظن ةباسشلا بهاوملل هترظنو
هنازتاو ،ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ع˘يرا˘سشم
يفرعملا نيدازلا نم ّلك نيب
ةديرجلا ركسشأا و ،ينادجولاو
اهعيجسشتو ةفاسضت˘سس’ا ى˘ل˘ع
حور عرز ة˘ي˘غ˘ب ن˘ي˘ف˘ق˘ث˘م˘˘ل˘˘ل
حور ّلك يف ريدقّتلاو ،لمعلا

،نا˘هذأ’ا ر˘ي˘ط˘ت˘ل ة˘˘سشط˘˘ع˘˘ت˘˘م
ر˘يو˘˘ن˘˘تو ،نا˘˘طوأ’ا حÓ˘˘سصإاو
: ءارقلل يتملكو ،تاعمتجملا
يرد˘تأا ،ءي˘سش ّل˘ك م˘ت˘˘نأا و ا˘˘نأا
يف هللا ةفÓخ اننأ’ ؟اذامل
لاجم يف انمد امو صضرأ’ا
ثحبلاو ة˘ع˘لا˘ط˘م˘لاو م˘ل˘ع˘لا
ن˘ئ˘م˘ط˘ي اذ˘ه˘ف ،ر˘˘م˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ط˘سسو ة˘م˘ي˘ل˘سسلا ا˘ن˘ت˘ي˘مدآا˘˘ب
،ةميظعلا لو˘ق˘ع˘لا با˘ح˘سصأا

لو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘˘˘ت صسكع
صضفر˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ّسصلا
ا˘ه˘نأ’ قد˘˘ّسصلا˘˘ب فار˘˘ت˘˘ع’ا
.ةلماجملا قسشعت
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ءامشسأا نع نلعي ةنولششرب
ناموك يدعاشسم

عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن ن˘ل˘عأا
،ناموك دلا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘ل˘ل ن˘يد˘عا˘سسم
نلعأاو ،اسصرابلل ديد˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
،يمسسرلا هعقوم ىلع نايب ربع ،ةنولسشرب

نوسسر’ كيرنه عم قافت’ لسصوتلا نع
زاهجلا ىلإا مامسضنÓل ،ردورسش ديرفلأاو
نايبلا راسشأاو ،ناموكل نيدعاسسمك ينفلا
ىلع اعقو نيدعاسسملا نأا ىلإا يمسسرلا

ناوج03 ى˘ت˘ح ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘˘م دو˘˘ق˘˘ع
لثم نأا قبسس نوسسر’ نأا ركذي ،2202
،6002 ى˘ت˘˘حو4002 ن˘م ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب
يرود˘لا˘ب ه˘ع˘م ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘نو
يلحملا ربوسسلا صسأاكو ،نيترم ينابسسإ’ا

.ةديحو ةرم ابوروأا لاطبأا يرودو
سسفاني دتيانوي رتشسششنام
وتاكريملا يف ديردم لاير
قابسس يف دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ل˘خد
ةقفسص ىلع ،ديردم لاير عم نخاسس
يفيسصلا وتا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ،ةز˘ي˘م˘م
،«نسص اذ» ةفيحسصل اًقفوو ،يراجلا
ع˘با˘ت˘˘ي د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م نإا˘˘ف
عفادم ،وناكيمابوأا توياد يسسنرفلا

اذ˘ه ه˘م˘سض ي˘˘ف بغر˘˘يو ،غ˘˘يز˘˘ب˘˘ي’
دق ةينابسسإا ريراقت تناكو ،فيسصلا

را˘˘ت˘˘˘خا ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير نأا تم˘˘˘عز
ويجريسس ةفيلخ نوكيل ،وناكيمابوأا

ترا˘˘سشأاو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق صسو˘˘مار
نأا ى˘لإا ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
غيزبي’ ن˘ع ل˘حر˘ي ن˘ل و˘نا˘كي˘ما˘بوأا
،ينيلرتسسإا هينج نويلم05 نم لقأاب
عنامي نل دتيانوي ناملا نأا تدكأاو
بقع اميسس ’ ،مقرلا اذه عفد يف
مج˘ن و˘سشنا˘سس نودا˘ج ة˘ق˘ف˘سص ل˘سشف
تناك يتلاو ،د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب
هينج ن˘ي˘يÓ˘م801 اهت˘م˘ي˘ق غ˘ل˘ب˘ت
اًسضيأا لانسسرآا نأا ركذي ،ينيلرتسسإا

،ةرتفل مامتهاب وناكيمابوأا عباتي لظ
ي˘م˘سسر صضر˘ع˘ب مد˘ق˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأا ’إا
.نآ’ا ىتح همسضل

 ديردم وكيتلتأا
اتشسوك ليدب ىلع رثعي

رايتخا ىلع ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ر˘ق˘ت˘سسا
مسسوملا لÓخ ،قيرفلل ديدجلا مجاهملا
،اتسسوك وغييد ينابسسإÓل اًفلخ ،لبقملا

تمعز دق ،ريراقتلا نم ديدعلا تناكو
وكيتلتأا ةرداغمل هقيرط يف اتسسوك نأا

ي˘˘ف ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا صضع˘˘ب بب˘˘سسب ،د˘˘يرد˘˘م
و˘ج˘ي˘يد ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘م ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘ع
ودنوم» ةفيحسصل ا˘ًق˘فوو ،ي˘نو˘ي˘م˘ي˘سس
ريدملا نيرام لي˘ج نإا˘ف ،«و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
عم ثدحت ،ديردم وكيتلتأ’ يذيفنتلا
اتسسوك ليحر ةيسضرف لوح ،ينويميسس
هلادبت˘سساو ،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع
،ز˘يراو˘سس صسيو˘ل ي˘ب˘مو˘˘لو˘˘كلا م˘˘سضب
ىلإا راعملا يزيلجنإ’ا دروفتاو مجاهم
نأا ىلإا تراسشو ،ينابسسإ’ا ةطسسقرسس
نم صصلخت˘ل˘ل ا˘ًسضيأا ى˘ع˘سسي درو˘ف˘تاو
يرودل طوبهلا بقع ،هموجن صضعب
نأا ركذي ،ارتلجنإا يف ىلوأ’ا ةجردلا

ديردم وكيتلتأا عم اتسسوك وغييد دقع
.لبقملا ماعلا فيسص يف يهتني

ليحر عنامي ’ غيزبي’
وتاكريملا يف هعفادم

صسيئرلا ،ف’زت˘ن˘ي˘م ر˘ف˘ي˘لوأا لا˘ق
دق هنإا ،غيزبي’ يدانل يذيفنتلا
ل˘˘ث˘˘م ةزرا˘˘ب ءا˘˘م˘˘˘سسأ’ ح˘˘˘م˘˘˘سسي
،و˘نا˘كي˘ما˘˘بوأا تو˘˘ياد ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا
يف قيرفلا فوفسص نع ليحرلاب

،ةر˘ي˘ب˘˘ك صضور˘˘ع ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح
ي˘˘˘˘ف ف’ز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م فا˘˘˘˘˘سضأاو
رغيزبي’ ةف˘ي˘ح˘سصل تا˘ح˘ير˘سصت
تلسصو اذإا» غنوتياسست صسكلوف
ركفن نأا انيلع ،ةينونج صضورع
هذه لثم نأا صضرتفن اننكل .اهيف
هذه لظ يف يتأات نل صضورعلا
ل˘سصوو ،«ة˘˘ب˘˘ي˘˘سصع˘˘لا تا˘˘قوأ’ا

يئاهنلا لبق رودلا ىلإا غيزبي’
بذ˘˘جو ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ب
،وناكيما˘بوأا ي˘سسنر˘ف˘لا ع˘فاد˘م˘لا
ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا
د˘ح˘ت نأا ح˘جر˘م˘لا ن˘˘مو ،ا˘˘بوروأا
ن˘م ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج تا˘ي˘عاد˘˘ت
ت’اقتنا قوسس يف ةيدنأ’ا قافنإا
هنإا ف’ز˘ت˘ن˘ي˘م لا˘قو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ريبك صضرع ىلع لوسصحلا لاح
نايلوج ينفلا ريدملا عم دقاعتلل
عم لماعت˘لا م˘ت˘ي˘سس ،نا˘م˘سسل˘جا˘ن
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ك ر˘مأ’ا
م˘˘ل» فا˘˘سضأا ه˘˘ن˘˘كل ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل
راو˘سشم ن˘م نا˘م˘سسل˘˘غا˘˘ن ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي

يف نحن .جيزبي’ يف انه ليوط
هيف روطتلا نايلوجل نكمي دان
.«ربكأا لكسشب
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ماهنتوت عم دادعإ’ا ةيادب نم نيك مرحي لزعلا

يرا˘ه يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا م˘ج˘ن˘لا با˘˘غ
اهنتوت دادعإا ةرتف ةيادب نع نيك
رب˘جأا ا˘مد˘ع˘ب ،د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل

نأا دعب كلذو ،هسسفن لزع ىلع
ءا˘سضق˘ل صسودا˘برا˘˘ب ى˘˘لإا ر˘˘فا˘˘سس
ةر˘ي˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا د˘ع˘ب ه˘ت˘ل˘˘ط˘˘ع
62 مو˘ي يرود˘˘لا ي˘˘ف زر˘˘ي˘˘ب˘˘سسل

ن˘كت م˘لو ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
تاهجلا نم ةيب˘يرا˘كلا ةر˘يز˘ج˘لا

ى˘سشف˘ت نأا˘سشب ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘˘ع
رفاسس امدنع اهب انوروك صسوريف
ر˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ن˘˘ي˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
دد˘ع عا˘ف˘ترا˘˘ب ا˘˘ًق˘˘ح’ فور˘˘ظ˘˘لا
ةفيحسص بسسحب ،اهيف تاباسصإ’ا
عمو ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «ل˘ي˘م ي˘ل˘يد»
صسودابراب عسضو مت ،ةدايزلا كلت
يلاتلابو ،ةنمآ’ا ريغ ةمئاقلا يف
تاب ارتلجنإا ىلإا اهنم يتأاي نم
،اًموي41 ةد˘م˘ل لز˘ع˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘ب
ي˘قا˘ب˘ب ن˘ي˘ك ق˘ح˘ت˘ل˘ي م˘ل كلذ˘لو
دا˘˘عو ،ه˘˘تدو˘˘˘ع د˘˘˘ن˘˘˘ع ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز

عوب˘سسأ’ا تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ما˘ه˘ن˘تو˘ت
نأا رظتنم˘لا ن˘م ا˘م˘ن˘ي˘ب ،يرا˘ج˘لا

عوبسسأ’ا تابيردتلل نيك مسضني
ديدجلا مسسوملا قلطنيو ،لبقملا

21 مو˘ي يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘ل˘˘ل
.لبقملا ربمتبسس

ر .ق ^

ل˘ي˘كو˘لا ،ور˘˘ي˘˘ب˘˘ير ر˘˘ن˘˘غا˘˘ف ق˘˘ل˘˘ع
اد رامين نم برق˘م˘لاو ،ي˘ل˘يزار˘ب˘لا
،نامريج ناسس صسيراب مجن ،افليسس
ةقيدح» يف بعÓلا لبقتسسم ىلع
ي˘˘˘ف ،ور˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ير لا˘˘˘˘قو ،«ءار˘˘˘˘مأ’ا
ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘تزر˘˘بأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
كرتي اذامل» :ةينابسسإ’ا «تروبسس»
،«؟مويلا نامريج ناسس صسيراب رامين
ا˘ًت˘قو را˘م˘ي˘ن صشا˘ع د˘ق˘ل» :فا˘˘سضأاو
كلذل ،تاباسصإ’ا ببسسب كانه اًنيزح
ةدو˘ع˘لاو ةردا˘غ˘م˘ل˘ل اًد˘ع˘ت˘سسم نا˘ك
،ديردم لايرل لاقتن’ا وأا ةنولسشربل
ا˘ن˘نأ’ ،نآ’ا ثد˘˘ح˘˘ي ن˘˘ل اذ˘˘ه ن˘˘كل
،«ه˘تدا˘ع˘سس ىد˘م ة˘يؤور ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسن
صشيعي هنإا لوقب هعم حزمأا» :عباتو
بغر˘ي ثي˘˘ح ،رو˘˘ن˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف
كا˘˘ن˘˘ه با˘˘˘هذ˘˘˘لا ي˘˘˘ف ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

،يسسنرفلا خب˘ط˘م˘لا˘ب عا˘ت˘م˘ت˘سس’او
ل˘ي˘م˘ج لز˘ن˘م ي˘ف صشي˘ع˘ي ه˘نأا ا˘م˘ك
لسضفأا دحأا يف بعليو ،هتلئاع ةقفر
،«ءيسش لك هيدلو ،ملاعلاب ةيدنأ’ا

ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو د˘ي˘ع˘سس را˘م˘ي˘ن» :م˘˘تأاو
ةد˘م˘ل نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ي˘ف نو˘كي˘˘سس
مو˘ي˘لا .ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ما˘ع

يسسيم لاقتنا نأا كسش كانه صسيل
رامين ةدوع نم لهسسأا صسيراب ىلإا
.«ةنولسشرب ىلإا

لهشسأا سسيرابل يشسيم لاقتناو ..لحري نل رامين

ر˘يد˘م˘لا ،درار˘ي˘ج ن˘ف˘ي˘ت˘سس ن˘˘ل˘˘عأا
زر˘˘ج˘˘ن˘˘ير و˘˘ج˘˘سسÓ˘˘ج˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘˘لا
صضفر يدا˘ن˘لا نأا ،يد˘ن˘ل˘˘ت˘˘كسس’ا

مسضل دتيانوي زديل هب مدقت اسضرع
را˘˘˘˘سشأاو ،تن˘˘˘˘ك نا˘˘˘˘˘ير بعÓ˘˘˘˘˘لا

اهترسشن تاح˘ير˘سصت ي˘ف ،درار˘ي˘ج
نأا ،صسترو˘˘ب˘˘سس يا˘˘˘كسس ة˘˘˘كب˘˘˘سش
يذلاو ،زديل نم مدقملا صضرعلا
لكسشب ديعب ،هتميق نع نلعي مل

يدا˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت ن˘˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
نكل ،بعÓلا ةميقل يدنلتكسس’ا

هسسفن تقولا يف فرتعا دراريج

يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا نأاـب
اميف ةريبك تاردقب عتمتت زاتمملا
ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘نا تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ةردقلا دقفي امبر هنأاو ،نيبعÓلا

فوفسص نمسض بعÓلا ءاقبإا ىلع
فا˘سضأاو ،يد˘ن˘ل˘ت˘كسس’ا ق˘ير˘˘ف˘˘لا

اريثك هردقن بع’ ناير» دراريج
ريبك لكسشب هروطت اندهاسش ...انه
مث ،ةليوط ةرتف لÓخ لوبرفيل يف
انرهظأا ،ا˘ن˘ي˘لإا ه˘م˘سض ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن
ه˘نأا ا˘م˘ك ،ه˘ب ة˘ق˘ث˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
.«عيرسس لكسشب روطتي

زديل سضرع سضفر نلعي دراريج

لاير صسيئر ،زيريب ونيتنرولف رقتسسا
قيرفلل لبقملا بردملا ىلع ،ديردم
يسسنرفلا ل˘ي˘حر˘ل ا˘ًب˘سسح˘ت ،ي˘كل˘م˘لا

ة˘كب˘سشل ا˘ًق˘فوو ،ناد˘يز ن˘يد˘˘لا ن˘˘يز
نإاف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا «لار˘ت˘ن˘سس ا˘سسن˘ف˘يد»
ناديز لمع نم ةياغلل نتمم زيريب
مسسوملا لÓخ ي˘كل˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م
دعو زيريب نأا ىلإا تراسشأاو ،يلاحلا
املاط ،ديردم لاير يف ناديز كرتب
نكل ،ءاقبلا يف بغري يسسنرفلا نأا

هنكمي وزيز نأا عنتقم يكلملا صسيئر

،ىرخأا ةرم يدانلا نع ةأاجف ليحرلا
نارد˘ج ن˘ع ناد˘يز ل˘حر نأا ق˘˘ب˘˘سسو
يرود بقلب زوفلا بقع ،ديردم لاير
تحسضوأاو ،8102 ماع ابوروأا لاطبأا
اذل ،ةظحللا هذ˘ه˘ل د˘ع˘ت˘سسي ز˘ير˘ي˘ب نأا
صسي˘لاز˘نو˘غ لوؤوار ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت يو˘˘ن˘˘ي
ديردم لايرل فيدرلا قيرفلا بردم
ر˘ي˘خأ’ا رر˘ق˘ي ا˘مد˘ن˘ع ،ناد˘يز˘ل ا˘ًف˘ل˘خ
ن˘يد˘لا ن˘يز د˘ق˘ع نأا ر˘كذ˘ي ،ل˘ي˘حر˘لا

ىت˘ح د˘ت˘م˘ي د˘يرد˘م لا˘ير ع˘م ناد˘يز
.2202 فيسص

ناديز تآاجافم نم ديردم لاير نشصحُي زيريب
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يبابم نم هئÓمز رذحي ناموك
ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا رذ˘˘˘ح
،ناموك يلسسغن˘ي˘ك
خنويم نرياب بع’
ن˘˘˘م ،ي˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ’ا

ه˘ن˘طاو˘˘م ةرو˘˘ط˘˘خ
مجن يبابم نايليك
نا˘˘˘˘˘˘˘˘سس صسيرا˘˘˘˘˘˘˘˘ب

ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج
ةبقترملا ةهجاوم˘لا
،ن˘ي˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ي˘ف ، د˘ح’ا مو˘˘ي˘˘لا
لاطبأا يرود يئاهن
«دل˘ي˘ب ترو˘ب˘سس» ة˘ف˘ي˘ح˘سص تزر˘بأاو ،ا˘بوروأا
:لا˘ق يذ˘لا ،ي˘سسنر˘ف˘لا حا˘ن˘ج˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
علطأاسس اذل ،ةديدع تارم يبابم عم تبعل»
ردق حئاسصنلاو رارسسأ’ا صضعب ىلع يئÓمز
،هتهجاوم ةيفيك ىل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ،عا˘ط˘ت˘سسم˘لا

تح˘˘ت ه˘˘ع˘˘سضو لوا˘˘ح˘˘ن نأا بج˘˘ي» :فا˘˘˘سضأاو
كÓتما هنكمي ’ ىتح ،نكمأا املك طغسض
.«اًريثك ةركلا

ى˘لإا نا˘مو˘ك را˘سشأا ،ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ما˘˘ت˘˘خ ي˘˘فو
ىلإا ةفاسضإ’اب ،اًريطخ اًموجه صسيراب كÓتما
ةبعسص نوكتسس ةارابملا نأا اًدكؤوم ،يوق عافد
اًريثك ناموك بعلو ،ةريزغ اًفادهأا دهسشتسسو
تاونسسلا يف اسسنرف بختنم عم يبابم ةقفر
فرعتلا ةسصرف هل حيتي امم ،ةيسضاملا ةليلقلا

.برق نع هفعسضو هتوق نطاوم ىلع
ديدج خفب لوبرفيل ددهي انوروك

ددهم لوبرفيل نأا يناطيرب يفحسص ريرقت دكأا
انوروك صسوري˘ف بب˘سسب د˘يد˘ج خ˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘ب
تمعز دق ةيفحسص ريراقت تناكو ،دجتسسملا
لÓخ انوروكب باسصم لوبرفيل يبع’ دحأا نأا

ة˘كب˘سشل ا˘ًق˘فوو ،ا˘سسم˘ن˘لا˘ب داد˘˘عإ’ا ر˘˘كسسع˘˘م
اسسمنلا ةفاسضإا متتسس هنإاف ،«صستروبسس ياكسس»
اهنم نومداقلا رطسضيسس يتلا نادلبلا ةمئاقل
اًموي41 ةدمل يحسص رجح لوخد ،ارتلجنإا ىلإا

ة˘قÓ˘ط˘نا ،ر˘مأ’ا اذ˘ه دد˘ه˘يو لو˘سصو˘˘لا د˘˘ن˘˘ع
،جيلريميربلاب ديدجلا مسسو˘م˘لا ي˘ف لو˘بر˘ف˘ي˘ل
ةفاسضإ’اب ،لبقملاربمتبسس21 موي أادبي يذلاو
لانسسرآا دسض يريخلا عردلا يف ةكراسشملل
دوجو ىلإا تراسشأاو ،يراجلا توأا92 موي
يف رجحلا دعاوقب لوبرفيل رثأاتي ’أاب ةيلامتحا
نأ’ ،ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا ه˘ح˘ن˘م م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،ار˘ت˘ل˘ج˘˘نإا
نكل،اسسمنلا يف تايراب˘م صضو˘خ˘ي لو˘بر˘ف˘ي˘ل
لÓخ نم بلطب مدقتلا ،زديرلا ىلع بجي
ىلع لوسصحلل ،مدقلا ةركل يزيلجنإ’ا داحت’ا
اذه نأا «صستروبسس ياكسس» دقتعتو ،ءانثتسسا
اذإا» ةكبسشلا تركذو ،اًيلاح ذيفنتلا ديق رمأ’ا

،ةتحب ةيبيردت صضارغأ’ لوبرفيل ةلحر تناك
دنع يحسص رجحل قيرفلا صضرعت ةبسسن نإاف
هنإا تلاقو ،«ةريبك نوكتسس ،ارتلجنإ’ ةدوعلا
برد˘م˘لا ق˘ير˘ف دو˘ع˘ي˘سس ى˘ت˘م ا˘ًح˘سضاو صسي˘ل
دق هنكل ،نآ’ا ىتح ارتلجنإ’ بولك نغروي
هجاوي ا˘مد˘ع˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا بق˘ع دو˘ع˘ي
.غروبزلاسس

تاشضوافŸا لششفب رذنت ةبقع
ديردم لايرو نÓيم Úب

دحأا مسض ةسصرف ةراسسخب اًددهم نÓيم تاب
،ديردم لاير فوفسص يف نيدعاولا نيبعÓلا

اًقفوو ،يرا˘ج˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ
ىعسسي نÓيم نإاف ،«وتاكريم ويسشتلاك» عقومل
،ديردم لاير بع’ ،زيجيردور راكسسوأا مسضل
.هليحر يف ،يكلملا قيرفلا عنامي ’ يذلا

ناكاهل ل˘يد˘ب ن˘ع ثح˘ب˘ي نÓ˘ي˘م ى˘لإا را˘سشأاو
بعÓ˘لا ز˘ي˘ج˘يردور ىر˘يو ،و˘ل˘جو˘نا˘˘ه˘˘لا˘˘سشت
حانجك بعللا وأا رودلا اذه ءادإ’ بسسانملا
لاير نأا حسضوأاو ،موجهلا يف نميأا وأا رسسيأا

حوارتي لباقم ىلع لوسصحلا طرتسشي ديردم
ىلع ةقفاوم˘ل˘ل ،وروأا نو˘ي˘ل˘م02و51 ني˘ب
يغنر˘ي˘م˘لا كسسم˘ت˘ي ا˘م˘ك ،ز˘ي˘غ˘يردور ل˘ي˘حر
،زيغيردور دقع يف ءارسش ةداعإا دنب عسضوب
ةبقع لثميو ،نÓيم هسضفري رمأ’ا اذه نكل

.نييدانلا نيب تاسضوافملا يف ةريبك

كوكششلا Òثُي اÁزنب
سسوتنفوج راعششب

مجاهم اميزنب ميرك يسسنرفلا راثأا
لو˘˘ح كو˘˘˘كسشلا ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
لظ يف ،يجنريملا عم هلبقتسسم
هليحر ةيناكمإا لوح ةريخأ’ا ءابنأ’ا

ربع ،اميز˘ن˘ب ر˘سشنو ،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلا ه˘˘˘˘با˘˘˘˘سسح
وهو ،ويد˘ي˘ف ع˘ط˘ق˘م «مار˘غ˘ت˘سسنإا»
ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت يدؤو˘˘˘ي
يدان راعسش اهيلع ةرك مادختسساب

فرسصتلا اذه ببسستو ،صسوتنفوج
ةدا˘يز ي˘ف ،ا˘م˘يز˘ن˘ب ن˘˘م بير˘˘غ˘˘لا
ىلع نيق˘ير˘ف˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج كو˘كسش
لوح يعامتج’ا لسصاوتلا لئاسسو
ا˘م˘يز˘ن˘ب ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ةدو˘ع ة˘ي˘نا˘˘كمإا

م˘ج˘˘ن ود˘˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘كو
،اًدد˘ج˘ُم ا˘ًع˘م بع˘ل˘ل صسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي

ثحبي ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا نأا ة˘سصا˘خ
نم ’دب ديدج مجاهم نع ةيدجب

ل˘ماز˘˘تو ،ن˘˘ياو˘˘غ˘˘ي˘˘ه و˘˘لاز˘˘نو˘˘غ
ديردم لاير يف اميزنبو ودلانور
،8102 ى˘˘˘ت˘˘˘حو9002 ن˘˘˘˘˘˘م
ةبغر لوح ءابنأ’ا صضعب تددرتو
مجا˘ه˘م˘لا بل˘ج ي˘ف و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
.زوجعلا ةديسسلا ىلإا يسسنرفلا

ببشسلا اذهل ابوروأا لاطبأا يرودب نامريج ناشس سسيراب زوف ىنمتي ديردم لاير

خينويم نرياب مامأا ةميزهلا بقع
يسسيم لينويل لب˘ق˘ت˘سسم ح˘ب˘سصأا
ر˘ي˘غ ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م˘ج˘ن
ىسضم تقو يأا نم رثكأا دكؤوم
دلانورل يني˘ت˘ن˘جرأ’ا لا˘ق ا˘م˘ن˘ي˘ب

هتبغر نأاب قيرفلا بردم ناموك
،قيرفلا فوفسص نع ليحرلا يه
ةرتفلا يف تاعئاسشلا ترثاكتو
بعÓلا لبقتسسم لوح ةيسضاملا

بعÓلا ليحر ةسشقانم متي ثيح

نامريج ناسس صسيراب ىدبأا نكلو
ةرتفلا يف همسضب اًريبك اًمامتها
ة˘م˘ه˘م ل˘ث˘م˘ت˘ت نآ’او ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا

يف قيرفلا بردم ناموك دلانور
ةميزهلا بقع قيرفلا ءانب ةداعإا
نكلو ابوروأا لاطبأا يرود مامأا

بعÓ˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم لاز ا˘˘˘˘م
ل˘ه˘ف ’ًو˘˘ه˘˘ج˘˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا
انارغوÓبلا عم ي˘سسي˘م ى˘ق˘ب˘ي˘سس
ىلع ةوÓعو ،؟لبق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا

نع برعأا دق يسسيم نإاف كلذ
ي˘˘ف ر˘˘خآا نا˘˘كم ي˘˘˘ف ه˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘غر
نأا ن˘كم˘يو و˘ن بما˘ك ي˘˘حاو˘˘سض
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف أاو˘˘سسأ’ا ى˘˘سشخ˘˘ن
عم يروط˘سسأ’ا بعÓ˘لا ل˘ي˘حر˘ب
ةريخأ’ا عيباسسأ’ا يفو ،ةنولسشرب
ن˘ع ة˘ب˘ئا˘غ تا˘ع˘ئا˘سشلا ن˘كت م˘˘ل
مت عقاولا يفو يسسيم لبقتسسم
رم˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا بعÓ˘لا ط˘بر
. نÓيم رتنإ’ لاقتن’اب اًماع33

يشسيم مشضل ةمخشض ةيلمع رشضحي نامريج ناشس سسيراب

دراريج نإا يفحسص ريرقت لاق
بولطم ةنولسشرب عفادم هيكيب
اذ˘ه يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘˘بو ،ف˘˘ي˘˘سصلا
نإاف ،ةيناط˘ير˘ب˘لا «ل˘ي˘م ي˘ل˘يد»
ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ط˘ط˘خ˘ي ما˘ه˘لو˘ف
،ةنولسشرب عفادم ،هيكيب دراريج
قيلي ا˘م˘ب ه˘عا˘فد ط˘خ م˘ي˘عد˘ت˘ل
،غيلريم˘ير˘ب˘لا ي˘ف ة˘سسفا˘ن˘م˘لا˘ب
نأا ،ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تح˘˘˘˘سضوأاو
،نا˘مو˘ك د˘˘لا˘˘نور يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘لا
،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ءار˘˘جإ’ ى˘˘ع˘˘˘سسي
ة˘ل˘ي˘كسشت ى˘˘ل˘˘ع تار˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
اًسصوسصخ ،فيسصلا اذه اسسرابلا
نرياب مامأا ةلذملا ةراسسخلا دعب
ع˘بر ي˘ف2‐8 ةجيتن˘ب خ˘نو˘ي˘م
،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
لوهذلاب هيكيب دراريج بيسصُأاو
يرود نم ةنولسشرب جورخ دعب
نأا˘ب فر˘˘ت˘˘عاو ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا

لبق ،عاقلا ىلإا لسصو قيرفلا
ةردا˘غ˘م˘ل هداد˘ع˘ت˘سسا يد˘˘ب˘˘ي نأا
ءا˘ن˘ب ةدا˘˘عإا ل˘˘جأا ن˘˘م ،يدا˘˘ن˘˘لا
هيكيب نأا ريرقتلا دكأاو ،قيرفلا
هينج فلأا022 ىسضاقتي يذلا
ز˘ها˘ج ،ا˘ًي˘عو˘ب˘سسأا ي˘ن˘ي˘لر˘˘ت˘˘سسإا

،يزيلجنإ’ا يرودلا ىلإا ةدوعلل
اذ˘ه ما˘ه˘˘لو˘˘ف ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’او
هيكيب نأا ركذلاب ريدج ،فيسصلا
،غيلريميربلا يف لبق نم بعل
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م صصي˘˘م˘˘ق˘˘ب ن˘˘˘كلو
.دتيانوي

يزيلجنإ’ا يرودلا يف بولطم هيكيب

ةينابسسإ’ا ’’صسآا’’ ةفيحسص تدكأا
نامريج ناسس صسيراب يدان زوف نأا
ابوروأا لاط˘بأا يرود˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا
يباجيإ’ا ءيسشلا ةباثمب نوكيسس
لعجي فوسس هنأ’ ديردم لايرل
ر˘˘ث˘˘كأا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا

نا˘ي˘ل˘ك ع˘ي˘ب ة˘ي˘سضق ي˘ف ة˘˘نور˘˘م
.يكلملل يبابم
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير را˘˘ظ˘˘نأا ه˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘تو
رو˘ن˘لا بع˘ل˘م ى˘˘لإا ه˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسمو
ةنوبسشل ةيلا˘غ˘تر˘ب˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب

نامريج ناسس صسيراب هجاوي امنيح
يئاهن يف خينويم نرياب هريظن
م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
م˘ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م يرا˘ج˘˘لا
مجاهم يبابم نايلك عم دقاعتلا
.يسسنرفلا يدانلا

ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا ي˘لوؤو˘˘سسم ر˘˘ظ˘˘ن˘˘يو
ى˘˘˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘يإا ل˘˘˘˘˘˘˘كسشب
رمأ’ا ةلوطبلاب ني˘ي˘سسيرا˘ب˘لازو˘ف
ر˘˘˘سصا˘˘˘ن د˘˘˘ع˘˘˘سسي فو˘˘˘سس يذ˘˘˘˘لا
ط˘ط˘خ˘م و˘ه ا˘م˘كو ي˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لا
قلعتي اميف ةنورم رثكأا هلعجيسس
يف قباسسلا وكانوم بع’ عيبب

.1202 ماع
ماق دق نامريج ناسس صسيراب ناكو
ماع يف وكانوم نم يبابم مسضب
وروي نويلم081 لباقم7102
ج˘يو˘ت˘ت˘لا فد˘ه˘ت˘˘سسي نا˘˘ك ثي˘˘ح
.ابوروأا لاطبأا يرودب
يتلا يفيلخلا ةسسائر لظ يفو
ام قافنإا مت1102 ماع يف تأادب
ورو˘ي را˘ي˘ل˘م982.1 برا˘˘ق˘˘ي
قيرفلا هيلع وه ام ىلإا لوسصولل
.نآ’ا

ة˘لو˘˘ط˘˘ب نو˘˘ي˘˘سسيرا˘˘ب˘˘لا ق˘˘ق˘˘حو
ةطبارلا صسأاكو صسأاكلاو يرودلا

م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ما˘˘ت˘˘خ فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسيو

ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع ل˘˘ث˘˘مأ’ا ةرو˘˘سصلا˘˘ب
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘˘لا

.يدانلا ققحي مل يذلا بقللا وهو
ءا˘ن˘ب و˘ه ي˘ل˘سصأ’ا فد˘ه˘لا نا˘كو
قيقحتل ىلثملا ةروسصلاب قيرفلا
كا˘˘ن˘˘ه تنا˘˘ك ثي˘˘ح ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
ةرادإا ن˘م ةر˘م˘˘ت˘˘سسم تا˘˘حار˘˘ت˘˘قا
دكأاو يبابم دقع ديدجتل قيرفلا
ة˘ع˘ل˘ق ي˘ف د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ه˘˘نأا بعÓ˘˘لا

رامين د˘ع˘ي ا˘م˘ك.ءارمأ’ا ةق˘يد˘ح
ىلإا ءاقدسصأ’ا برقأا نم روينوج
وه ةلوفطلا ذنم هملح نكلو هبلق
لا˘ير فو˘ف˘سصب ا˘ًب˘˘ع’ نو˘˘كي نأا

ه˘˘˘برد˘˘˘م نأاو ة˘˘˘ًسصا˘˘˘خ د˘˘˘يرد˘˘˘م
لسضفملا مجنلا ناديز ةروطسسأ’ا
ديردم لاير ولوؤوسسم بقرتيو.هل
عم هدقع ديدجت نم يبابم فقوم

لوا˘ح˘ي ثي˘ح بث˘ك ن˘ع ق˘ير˘ف˘˘لا
تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ر˘ث˘ع˘ت لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا

.همسضو
رارمت˘سسا ي˘ف ي˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا بغر˘يو
هنكل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا˘ب بعÓ˘لا
وهو ت’ا˘م˘ت˘ح’ا ع˘ي˘م˘ج بقار˘ي
ي˘˘ف اود˘˘كأا م˘˘˘ه˘˘˘نأا ي˘˘˘ف بب˘˘˘سسلا
لاطبأا يرود قيقحت نأاب ويبانربلا
ن˘م ط˘غ˘سضلا ف˘ف˘ح˘ي˘سس ا˘˘بوروأا

نوكي دقو يفيلخلا لهاك ىلع
فيسصلا يف بعÓلا عيبل اًحتفنم
يف اًناجم لحري ’ ىتح لبقملا

وه كلذ نم رثكأ’او2202 ماع
ي˘ف صسأا˘ي يذ˘لاو را˘˘م˘˘ي˘˘ن ع˘˘سضو
.هيدان ة’اغم ببسسب ليحرلا

ويرانيسسلا نأا ديردم لاير ىريو
ناسس صسيراب جيوتت وه يلاثملا

ىلوأ’ا ةرملل ةلوطب˘لا˘ب نا˘مر˘ي˘ج
ملاعلا يف رهسشأ’ا ةقباسسملا يهو
فو˘˘سس اذ˘˘ه نإا˘˘ف كلذ ل˘˘ع˘˘ف اذإاو
،همسض مل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف م˘ها˘سسي
ةلوطبلا قيقحت˘ب ي˘با˘ب˘م م˘ل˘ح˘يو
نوكتسسو طقف اًماع12 رمع يف
يف نيت˘لو˘ط˘ب ر˘ب˘كأا ه˘ت˘ب˘ع˘ج ي˘ف
يرودو ملاعلا صسأاك امهو ملاعلا
.ابوروأا لاطبأا

ة˘ي˘سضا˘م˘لا خ˘سسن ثÓ˘ث˘لا ي˘فو
قيفوتلا ءوسس نم يبابم ىناع
صسيرا˘ب وأا و˘كا˘نو˘م ع˘˘م ءاو˘˘سس
ل˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف˘ف نا˘مر˘ي˘ج نا˘˘سس
ةلوطبلاب ةارابم43 يف كراسش
عنسصو اًفده91 اهلÓخ لجسس
هتاناعم ءاه˘نإا فد˘ه˘ت˘سسيو41
.ةيلاحلا ةخسسنلا يف



نؤيل م‚ مشضل ةشسفانŸا لخدي لايرلا

ناديز مامتها ةرئاد نمشض لخدي راوع
«‘ويلا» عم هرظتنم ةيوق ةشسفانمو

راو˘˘˘˘ع ما˘˘˘˘سسح ل˘˘˘˘خد
يرئازجوكنارف˘لا م˘ج˘ن˘لا
نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوأا يدا˘˘ن˘˘ل
ن˘˘˘م˘˘˘˘سض ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
قÓ˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
د˘يرد˘م لا˘ير ي˘نا˘ب˘سسإ’ا
لÓخ هفطخ ديري يذلا
و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف
.يفيسصلا

تف˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘بو
ةينابسسإ’ا فحسصلا هنع
ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘يز نأا

ىدبأا «يكل˘م˘لا» برد˘م
ناديم طسسوتمب هباجعإا
تركذ امل اًقفو «لاول»

ود˘˘˘نو˘˘˘م» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص
،ةينابسسإ’ا «وف˘ي˘ترو˘ب˘يد
رد˘سصم˘لا تاذ فا˘˘سضأاو
ي˘سسنر˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا نأا
ةبهوملا  مامتها˘ب ع˘با˘ت˘ي

ةسسرسش ةسسفانم دجيسس هنأا ديكأ’ا نم هنأا ريغ ،ةرتف ذنم راوع
يلاطيإ’ا صسوتنفوج فرط نم «نويل» ةرهوج تامدخ ىلع
«زوجعلا ةديسسلا» فوفسصل همسض ديريو رخآ’ا وه هعباتي يذلا
ةينابسسإ’ا ةفيحسصلا تد˘كأاو اذ˘ه ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
«لاول» ةرادإا نأا ةيرئازجلا لوسصأ’ا وذ بعÓلا نأا ةروهسشملا
.وروأا نويلم06 نم لقأاب اهمجن ليحرب حمسست نل

صصو˘سصخ˘ب هرار˘ق ي˘ف راو˘ع ل˘˘سصف˘˘ي م˘˘ل ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
ىقلتي نأا رظتنملا نم ثيح Óبقتسسم هلثميسس يذلا بختنملا
يذلا صصاخلا صصبرتلا روسضحل «ةكيدلا» بختنم نم ةوعد
ىلع رثكأا طغسضلا ديزيسس ام ابوروأا ممأا يرود يترابم قبسسي
د˘حأا را˘ي˘ت˘خ’ م˘˘سسا˘˘ح ف˘˘قو˘˘م ما˘˘مأا نو˘˘كي˘˘سس يذ˘˘لا بعÓ˘˘لا
 .هناولأا لمحل يسسنرفلا وأا يرئازجلا نيبختنملا

 طيمز.ع
هدقع ءارشش ودرؤب صضفر دعب

ةباوب نم ›اغتÈلا يرودلل لقتني فشساخ
Óيدنوت يدان

ة˘م˘سصا˘ع˘ل˘ل لا˘حر˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ف˘سسا˘خ ل˘فو˘ن د˘سش
Óيدنوت قيرفل هلاقتنا ةقفسص مامتإا لجأا نم ةنوبسشل ةيلاغتربلا
.يلاغتربلا

يف مايأا ذ˘ن˘م ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن˘ل ق˘با˘سسلا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا د˘جاو˘ت˘ي
صضفر دعب اذهو ديدجلا ه˘يدا˘ن˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا م˘ي˘سسر˘ت˘ل لا˘غ˘تر˘ب˘لا

هل بعل يذلا بعÓلا دقع ءارسش يسسنرفلا ودروب يدان يريسسم
يتلا ةيلاملا ةمزأ’ا ببسسب طرافلا مسسوملا ةراعإا لكسش ىلع
لاقتنÓل يرئازجلا رسسيأ’ا ريهظلا عفد ام ،يدانلا اهب رمي
.هل عيقوتلاو يلاغتربلا يدانلل

تابوعسصلا نم ديدعلا هجاو ةبقلا نبإا نأا ركذلاب ريدجلا
ىلع هلاقتنا ذنم ،يسسنرفلا يدانلا عم اريثك كراسشي مل يذلاو
مسسوملا ياد نيسسح رسصن نم امداق ودروب قيرفل ةراعإا لكسش
.يسضاملا

 طيمز.ع
رفاهؤل يدان صسيئر ديكأات دعب

يدوعشسلا يرودلا نم بÎقي لحكل
رفاهول بع’و يرئازجلا ي˘لود˘لا ل˘ح˘كل رو˘ت˘كي˘ف بر˘ت˘ق˘ي

يدوعسسلا يرودلا وحن هقيرف تيب نع ليحرلا نم يسسنرفلا
 .ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ

ل˘ئا˘سسو˘ل ر˘فا˘هو˘ل يدا˘ن صسي˘ئر «ي˘ب˘لو˘ف تن˘ي˘سسن˘ي˘ف» د˘كأاو
يف لحكل رداغي نأا عقوتملا نم»  Óئاق رمأ’ا ةيسسنرفلا مÓعإ’ا
كانهو ،يسسنرفلا ةيناثلا ةجردلا يرود ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا
 .«ةيدوعسسلا ةكلمملا ىلإا باهذلل ريبك لامتحا

ةيناثلا ةجردلا يف طسشني يذلا رفاهول يدان صسيئر فاسضأاو
ليحر لوح تاراسشإ’ا نأا لوقأا نأا ىتح يننكمي ،«ةيسسنرفلا
نأا انيلع اذهل ،ةيباجيا تحبسصأا يدوعسسلا يرودلا ىلإا روتكيف
 .«ديدجلا مسسوملا  قÓطنا لبق هل ليدب داجيإا ىلع صصرحن

ءاوجأ’ا رييغت نع يرئازجلا يلودلا لحكل روتكيف ثحبيو
يف رفاهول يدان قافخإا دعب ىلوأ’ا ةجردلا ةلوطب يف بعلل
نم ةيرغم صضورع هيقلتو ،1 غيللا ىلا مسسوملا اذه دوعسصلا

لÓخ هزيكرت دقفي ريخأ’ا لعج ام ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف ةيدنأا ةدع
بردملا بسضغ راثأا ام  ،رفاهول يدانل ةيبيردتلا صصسصحلا
لوح ةعرسسب هتارارق ذاختا بعÓلا نم بلط يذلا ناوغول لوب
.قيرفلا نع ليحرلا وأا هتليكسشت عم راوسشملا ةلسصاوم
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ينطؤلا بختنملا ؤحن ةريبك ةؤطخب مؤقي يلؤبان عفادم

13

ة˘˘كدادز م˘˘ير˘˘˘ك ل˘˘˘سصح˘˘˘ت
بع’و ير˘ئاز˘˘ج و˘˘كنار˘˘ف˘˘لا

ىلع يلاطيإ’ا يلوبان فيدر
اديهم˘ت ير˘ئاز˘ج ر˘ف˘سس زاو˘ج
فو˘˘ف˘˘سص ى˘˘لإا ه˘˘ما˘˘م˘˘˘سضن’
ي˘ف ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
 .بيرقلا لبقتسسملا

يدان عفادم ةكدادز رسشنو
ةنسس91 نم لقأا ةئفل يلوبان

ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع
يعامتج’ا لسصاوتلا ةكبسشب
و˘هو ه˘ترو˘سص «مار˘˘غ˘˘ت˘˘سسنا»
ير˘ئاز˘ج ر˘ف˘سس زاو˘ج ل˘م˘ح˘ي
 .ةيلاطيإ’ا ةنيدملاب

م˘˘سسح د˘˘ق ة˘˘كدادز  نا˘˘˘كو
نيب ام يوركلا هرايخ اركبم
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

لسضفي هنأا دكأاو ،يسسنرفلاو
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل بع˘ل˘˘لا
يف ىناو˘ت˘ي ن˘لو ،ير˘ئاز˘ج˘لا
يسضاملب لام˘ج ةو˘عد ة˘ي˘ب˘ل˘ت

مت ام ةلاح يف رسضخلا بردم
ناو˘˘لأا ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ل هرا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا

بق˘عو ،ءار˘ح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م
بحاسص ةكدادز ميرك دعي اذه
ةأارجو ةعاجسش رثكأا اماع91
ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’ ةد˘˘ع ن˘˘˘م
او˘لاز ’ ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج و˘كنار˘ف

ةي˘سشخ ،م˘ه˘تا˘ه˘جو˘ت نو˘ف˘خ˘ي
م˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ى˘ل˘˘ع كلذ ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ق˘يو˘سست˘˘لا
نأا˘˘ب دا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع’او ،ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ما˘˘˘م˘˘˘˘سضن’ا
مهنأاسش نم عفريسس يسسنرفلا

بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل بع˘ل˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م

نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘لو .ي˘ن˘طو˘لا
8102 ة˘ن˘سس ق˘ح˘ت˘لا ة˘كدادز
امداق يلوبان يدان فوفسصب
نآ’ا وهو ،يسسنرفلا صسين نم
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘ع˘با˘ت˘˘م ل˘˘ح˘˘م
ىلإا همسض ديرت يتلا  ةيدنأ’ا

.Óبقتسسم اهفوفسص

ينطولا بختنملا نوكيسس
ةكراسشملا تابختنملا ةقفرب
م˘˘مأا صسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘سصت ي˘˘˘ف
ىلع م˘لا˘ع˘لا صسأا˘كو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

م˘˘حدز˘˘م لود˘˘ج ع˘˘م د˘˘عو˘˘˘م
.0202 ربم˘فو˘ن ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا
دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ف˘˘˘سشك ا˘˘˘مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
«فاك» مدقلا ةركل يقيرفإ’ا

رود قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا د˘˘˘عو˘˘˘م ن˘˘˘ع
تايفسصتلا يف تاعومجملا
تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘لا
 .نيترهاظتلا

ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تإ’ا ن˘ل˘عأاو
ي˘ف ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘برأ’ا مو˘˘ي
نأاب يمسسرلا هعقوم ىلع نايب

صسأاك تايفسصت نارود ةلجع
1202 نوريماكلا ايقيرفإا ممأا
ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘سش ي˘ف دو˘ع˘ت˘˘سس
تاعومجملا رود نأاو .مداقلا
قلطنيسس رطق م˘لا˘ع˘لا صسأا˘كل
.1202 يام رهسش يف

صسف˘˘ن ي˘˘ف فا˘˘كلا تلا˘˘˘قو
تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
نيترها˘ظ˘ت˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا
ع˘م د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كت˘˘سس
ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا م˘˘حدز˘˘م لود˘˘ج
صسفن ةياغ ىلإا0202 ربمفون

ي˘ف ،1202 ما˘ع ن˘م ر˘ه˘˘سشلا
دعاقم˘لا ز˘ج˘ح و˘ح˘ن قا˘ب˘سسلا
 .نيتلوطبلا تايئاهنل ةحاتملا

نإاف ردسصملا تاذ بسسحو
ةيقيرفإ’ا ممأ’ا صسأاك ةلوطب
م˘ت˘˘ي˘˘سس ،1202 نور˘ي˘˘ما˘˘كلا
ي˘ف ا˘ه˘تا˘ي˘ف˘سصت فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
ربمفون71 ىلإا9 نم ةرتفلا
تا˘يرا˘ب˘م ة˘ما˘قإا˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةعبارلاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا
اميف ،تاعوم˘ج˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل
ةريخأ’ا لب˘ق نا˘ت˘لو˘ج˘لا ما˘ق˘ت
22 نم ةرتفلا يف ةريخأ’او
 .1202 صسرام03 ىلإا

لا˘يد˘نو˘م صصخ˘ي ا˘˘م ي˘˘فو
04 صسفا˘˘ن˘˘ت˘˘˘ي ،2202 ر˘ط˘˘ق
تا˘قا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م
،تايئاهنلل ةلهؤوم˘لا صسم˘خ˘لا

ةرتفلا يف ةلحرلا قلطنتسسو
ناوج51و يام13 نيب ام
تا˘يرا˘ب˘م ة˘ما˘قإا˘˘ب1202
ةي˘نا˘ث˘لاو ى˘لوأ’ا ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘لا
 .تاعومجملا ةلحرمل

ة˘ث˘لا˘ث˘لا نا˘ت˘لو˘ج˘لا ما˘ق˘˘تو
03 نيب ام ةرتفلا يف ةعبارلاو
اميف1202 ربمتبسس7و توأا
ىلإا4 نم ةرتفلا ديدحت مت

تايرابمل1202 ربوتكأا21
ة˘˘˘سسما˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا

نو˘كت˘سس ا˘م˘ي˘˘ف .ة˘˘سسدا˘˘سسلاو
ربمفون61و8 نيب ام ةرتفلا

تا˘يرا˘ب˘م ة˘˘ما˘˘قإ’1202
.ةرتفلا يف قحلملا ةلحرم

ة˘يور˘كلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تر˘كذو
فقوملا ع˘با˘ت˘ت ا˘ه˘نأا ة˘يرا˘ق˘لا

نواعتلا˘ب ل˘م˘ع˘تو ،بث˘ك ن˘ع
ام يف ةسصتخملا تاهجلا عم
،تايرابملا ةفاسضتسسا صصخي
˘˘مو˘˘ق˘˘ت˘˘سس ا˘˘ه˘˘نأا ة˘˘ح˘˘سضو˘˘˘م
تارو˘˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’ا˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ثاد˘˘حأ’ا
ا˘˘ه˘˘نأاو تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘˘قإا
بعÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سس
تقولا ي˘ف ا˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
نإا˘ف ةرا˘سشإÓ˘˘ل .بسسا˘ن˘م˘˘لا
تايفسصتلا نم يناثلا رودلا
رطق لايد˘نو˘م ى˘لإا ة˘ل˘هؤو˘م˘لا

رر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ،2202
ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش ي˘˘ف ا˘˘هؤوار˘˘جإا
اهليجأات متي نأا لبق ،لبقملا
رار˘م˘ت˘سسا د˘ع˘ب ق˘˘ح’ تقو˘˘ل
راسشتن’ا يف انوروك صسوريف
.ةعاسسلا دحل

جاحلب اشضر

يلودلا بلاط نب ليبن لجسس
ناد˘ي˘م ط˘سسو˘ت˘مو ير˘ئاز˘ج˘˘لا
هتدوع ينا˘م˘لأ’ا40 ه˘كلا˘سش
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل
ي˘نا˘م˘لأ’ا ه˘يدا˘ن˘ل ة˘ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا

تاريسضحت نمسض لخدت يتلاو
.ديدجلا مسسوملل ابسسحت يدانلا

˘ما˘ه˘ن˘تو˘˘ت ج˘˘ير˘˘خ د˘˘جاو˘˘تو
ابع’82 ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘˘م˘˘˘سض
يريسضحتلا صصبرتلاب نيينعملا
ةرت˘ف˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘نا˘ث˘لا
ة˘ياد˘ب ق˘ب˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
رهسش نم ةيادب ديدجلا مسسوملا
مغر اذ˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
يرئازجلا بعÓل ةرادإ’ا غيلبت

كلذو رخآا دان داجيإا ةرورسضب
ةراعإ’ا ةرتف ةياهن دعب ةرسشابم
،يزيلجنإ’ا لسساكوين يدان نم
تث˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ت ةرادإ’ا نأا ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘غ
طسسوتم لبقت˘سسم صصو˘سصخ˘ب
ل˘مأا ى˘ل˘ع «ر˘سضخ˘˘لا» ناد˘˘ي˘˘م
ءارسشل يمسسر صضرع لوسصو
دعي مل هنأاو اسصوسصخ بعÓلا

قرزأ’ا» راوسسأا يف هب ابحرم
ن˘م ه˘جور˘خ د˘˘ع˘˘ب «ي˘˘كل˘˘م˘˘لا

صضفر يذ˘لا ه˘برد˘م تا˘با˘سسح
اذه ،قير˘ف˘لا فو˘ف˘سصل ه˘تدو˘ع
هنم صصلخ˘ت˘ل˘ل ى˘ع˘سسي ر˘ي˘خأ’ا
وأا هدقع عيبب ءاوسس هقيرط يأاب
نم ا˘يدا˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’او ه˘ترا˘عإا

نأا ةرا˘سشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لا .ك˘˘لذ
لاز˘ي ا˘م ا˘ع˘ي˘˘بر52 بحا˘˘˘سص
لسساكو˘ي˘ن تا˘ما˘م˘ت˘ها ن˘م˘سض
ميدقت مزتعي يذلا يزيلجنإ’ا

بعÓلا ءارسشل يمسسر صضرع
هل بعل يذلاو يئاهن لكسشب

فسصنلا يف ةراعإا لكسش ىلع
نم ،طرافلا مسسوملا نم يناثلا

كلا˘˘سش ةرادإا نإا˘˘˘ف ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج
د˘ق˘ع ع˘ي˘ب˘ل ا˘هداد˘ع˘ت˘سسا تد˘بأا
لÓ˘˘خ «ءار˘˘ح˘˘سصلا برا˘˘ح˘˘م»
،يراجلا يفي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
نم ديج صضرعل اهيقلت لاح يف
 .هتامدخب ةمتهملا ةيدنأ’ا دحأا
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رشضÿا ليثمتل ادادعتشسا يرئازج رفشس زاوج ىلع لشصحتي ةكدادز

يشضاملب ةبيتك راظتنا ‘ محدزم لودج

رطق لايدنوŸ ةلهؤوŸا تايفشصتلا قÓطنا دعوم ددحي «فاكلا»
ايقيرفإا ∙أا سسأاكو

هشصؤشصخب صضرع لؤشصو رظتنت ةرادإ’ا

40 هكلاشش هقفر تابيردتلا سضوخي بلاط نب

نع امهفلخت دعب
 ةرئاطلاب قاحتل’ا

امهل ةسصسصخملا ةسصاخلا

يرمعلا نب
ناددهم يليÓبو
ةيشساق تابوقعب
ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘˘ي نأا ود˘˘ب˘˘ي

نا˘ي˘لود˘لا ير˘م˘ع˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘جو
ي˘ل˘هأ’ا ا˘ب˘ع’و نا˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ا˘ي˘لاو˘ت يدو˘ع˘سسلا با˘ب˘˘سشلاو
ةسصاخ˘لا ة˘ل˘حر˘لا ن˘ع ا˘ف˘ل˘خ˘ت
نم امهراظتنا يف تناك يتلا
ناك امك ةكلمملل امهلقن لجأا

.هل اططخم
رورم ةثداحلا هذه رمت ملو

ن˘ي˘يدا˘ن˘لا ةرادإا ى˘ل˘˘ع مار˘˘كلا
ا˘ت˘ما˘ق نا˘ت˘ل˘لاو ن˘ي˘يدو˘ع˘˘سسلا
نم ةمزÓلا تاءارجإ’ا عيمجب
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘عإا ل˘˘˘˘جأا
نأا دعب ةيدوعسسلا يسضارأÓل
ةسصاخ ةر˘ئا˘ط لا˘سسرإا˘ب تما˘ق
نم لك تدعوتو ،امهنم لكل
با˘˘ب˘˘سشلاو ي˘˘˘ل˘˘˘هأ’ا ي˘˘˘ترادإا
ا˘˘م˘˘ه˘˘نأا «ر˘˘سضخ˘˘لا» ي˘˘م˘˘ج˘˘ن
تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ناذ˘خ˘ت˘ت˘˘سس
ة˘ي˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘طا˘˘ب˘˘سضن’ا
لÓخ ني˘ب˘عÓ˘لا ع˘م ة˘مزÓ˘لا
طيلسستب كلذو ةلبقملا مايأ’ا
ام ق˘فو ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع تا˘بو˘ق˘ع˘لا
ناتربتعم حئاوللا هيلع صصنت
لوبقم ريغ فرسصتلا اذه نأا

امهع˘سضي ا˘م ي˘فار˘ت˘حإا ر˘ي˘غو
يتلاو تابو˘ق˘ع ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت
 .ةيلام نوكتسس

نم لك نأا ركذلاب ريدجلا
نارمي ير˘م˘ع˘لا ن˘بو ي˘ل˘يÓ˘ب
امهيدان يترادإا ع˘م ل˘كا˘سشم˘ب
بعÓلا ربعو اذه ،ةرتف ذنم
يف يسسنوتلا يجرتلل قباسسلا
نع تاب˘سسا˘ن˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

وهو ،ءاوجأ’ا رييغت يف هتبغر
داحتإا عفادم عم ءيسشلا صسفن
ودب˘ي يذ˘لا ق˘با˘سسلا صشار˘ح˘لا
هترماغم ةلسصاوم ديري ’ هنأا

 .يدوعسسلا بابسشلا عم
طيمز.ع
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ي˘ح˘لا˘سص بعÓ˘لا ع˘ن˘ت˘قا
عيقو˘ت˘لا ةرور˘سضب ار˘ي˘خأا

نيرخآا نيمسسومل ءاقبلاو
ي˘ف ر˘كف˘˘ي نا˘˘ك نأا د˘˘ع˘˘ب
ام˘ي˘سس’ ق˘ير˘ف˘لا ةردا˘غ˘م
و˘لوؤو˘سسم صضفر نأا د˘ع˘˘ب
نم عفرلا يسس صسا يسسلا
د˘ير˘ي نا˘˘ك ثي˘˘ح ه˘˘تر˘˘جأا
دقو اذه Óيلق ولو ةدايزلا
رداقلا دبع ين˘ق˘ت˘لا ح˘ج˘ن

لك ط˘ب˘سض ي˘ف ي˘نار˘م˘ع
لجا ن˘م ه˘ع˘م تا˘ب˘ي˘تر˘لا
هيف حجن ام وهو ديدجتلا

ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نو˘˘كي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘نÓ˘˘˘عزو داد˘˘˘ح
ديد˘ج˘ت˘لا ع˘م ر˘خآا د˘عو˘م
ىلع مداقلا ءاثÓثلا لبق
ة˘˘سصا˘˘خ ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘سصقأا

ة˘ق˘فاو˘م˘لا ا˘ح˘ن˘م ا˘م˘ه˘نأاو
راظتنا يف ءاقبلل ةيئاهنلا
ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع ن˘˘˘ب ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا

.يمسساقلبو
عشضو Êارمع

ةمك� ةيŒاÎشسا
يشسلا ؤتاكÒم طبشضل

يشس صسا
ةرادإ’ا تح˘˘ج˘˘ن د˘˘˘قو اذ˘˘˘ه
ي˘ف صسي˘م˘˘خ˘˘لا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص
دادو بع’ ةقفسص نامسض
يذلاو مدقم ريديا كيرافوب
اذكو رو˘ح˘م˘لا ي˘ف ط˘سشن˘ي
ثي˘ح ناد˘ي˘م˘لا ط˘˘سسو ي˘˘ف
نو˘كي˘سس ءاد˘˘سصأ’ا بسسحو

دعاسست ةزي˘م˘م ة˘ي˘ن˘ف ة˘م˘ي˘ق
ركذي قيرفلل يفلخلا طخلا
ل˘خد ي˘نار˘م˘ع برد˘م˘لا نأا
ع˘م ةدا˘ج تا˘سضوا˘˘ف˘˘م ي˘˘ف

بر˘˘ت˘˘غ˘˘م با˘˘ع˘˘لا ع˘˘نا˘˘˘سص
جوجم نيدلا رسصن لمعيسس
يف عيقوت˘لا˘ب ه˘عا˘ن˘قإا ى˘ل˘ع
بجو امك يسس صسا يسسلا
دق بردملا نأا ىلع ديكأاتلا

صصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ه˘˘˘يأار ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
ثي˘˘ح ي˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأ’ا بعÓ˘˘˘لا

نا˘˘˘˘˘˘˘ف ءاد˘˘˘˘˘˘˘˘سصأ’ا بسسحو
ي˘˘˘ف هد˘˘˘ير˘˘˘ي ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ي˘˘ف صسي˘˘لو عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سس’ا

ه˘نا ا˘م˘˘ب بع˘˘ل˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص
تارا˘˘ي˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا

.بعللا ةعانسص

معدت «يشسايشسلا»
عفادÃ ةليكششتلا

...ديدج
با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سش ةرادإا تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا
صسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ة˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق
ةقفسص اهماربإا نع يسضاملا

و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ن˘م˘سض ةد˘يد˘ج
دعب اذهو ،يراجلا يفيسصلا
ريديإا عفادملا ع˘م ا˘هد˘قا˘ع˘ت
دادو ن˘˘˘م ا˘˘˘مدا˘˘˘˘ق مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
.كيرافوب
عم بعÓلا قفتإا نأا دعبو
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ةرادإا
بعÓلا ىسضمأا ليسصا˘ف˘ت˘لا

عم ديدجلا هدقع ىلع مدقم
د˘ت˘م˘ي يذ˘لاو «ي˘سسا˘ي˘سسلا»

ناو˘ج ى˘ت˘˘ح ن˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م˘˘ل
ر˘˘˘˘خآا بنا˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م ،2202
يدا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لا ةرادإا تمد˘˘˘˘˘˘˘ق
ديدجلا اهبع’ ينيطنسسقلا
كلذو مÓ˘˘عإ’ا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘ل
ديدج˘لا برد˘م˘لا رو˘سضح˘ب
.ينارمع رداقلا دبع قيرفلل
ةقف˘سص نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا

عبار د˘ع˘ت كيرا˘فو˘ب ع˘فاد˘م
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا ت’ا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
قياف نم لك دعب ،ةيلاحلا

،ةنتاب بابسش بع’ نارمع
ن˘م ير˘م˘ع˘م م˘ير˘كلا د˘ب˘˘ع
ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب كيرا˘˘فو˘˘ب دادو
.يوادغب نيمأ’ا دمحم

صشامر ماششه

رظتنت فيطسس قافو ةرادإا لازت ’
ي˘ن˘ق˘ت˘لا فر˘ط ن˘م ي˘م˘سسر˘لا در˘˘لا
يذ˘لاو ي˘كو˘كلا ل˘ي˘ب˘ن ي˘سسنو˘ت˘˘لا

تسضفر ةرادإ’ا تامولعملا بسسح
نأا ى˘ت˘ح ا˘ه˘ي˘ف غ˘لا˘ب˘م˘˘لا ه˘˘طور˘˘سش
مل يلحاسسلا مجنلا ةقرول هلامعتسسا
نأاو ةسصاخ قافولا ةرادإا ىلع وطنت
Óيسصفتو ةلمج تفن مجنلا ةرادإا
نأا ركذي يسسنوتلا ينقتلاب اهلاسصتا
م˘ه˘˘ط˘˘خ˘˘سس ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع را˘˘سصنأ’ا
ي˘ت˘لا تا˘طو˘˘غ˘˘سضلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
ة˘سصا˘خ برد˘م˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ف˘˘ي
ه˘˘ل ع˘˘ن˘˘سص ن˘˘˘م و˘˘˘ه قا˘˘˘فو˘˘˘لا ناو
.ارخؤوم امسسا

 نمزلا عراشست ةرادإ’ا
اهتاقفشص دقعل

ةرادإ’ا بر˘ت˘ق˘ت ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف

نم نايزوب بعÓلا دقع ءارسش نم
رظتنت اهنا امك ءاعبرأ’ا لما قيرف
ة˘˘جرارد بعÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق د˘˘يد˘˘˘ج
ردا˘˘سصم˘˘لا صضع˘˘˘ب بسسح يذ˘˘˘لاو
ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم نا ا˘˘˘م˘˘˘ب ردا˘˘˘غ˘˘˘ي د˘˘˘ق
ةرور˘سض ى˘ل˘ع نور˘سصي ةوا˘ن˘˘سشلا
بعÓلا نا ركذي هبتار صضيفخت
ديريو راظ˘ت˘ن’ا ن˘م ل˘م ي˘نا˘حر˘ف
ه˘نا ى˘ت˘ح هر˘˘ي˘˘سصم ي˘˘ف ل˘˘سصف˘˘لا
نيلوؤوسسملا بلاطو صسمأا لسصاوت
وأا ه˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق جÓ˘˘˘˘ع ةرور˘˘˘˘سضب
صضورعلا نأاو ةسصاخ لحري هكرت

.هسصقنت ’
صشامر ماششه

ةي’ولا فرط نم ةمزأ’ا جارفنا ةليلم نيع ةيعمج قاسشع رظتني
ةيوسست˘ب يدا˘ن˘لا ي˘لوؤو˘سسم تد˘عو د˘ق تنا˘ك تا˘ط˘ل˘سسلا نأاو ة˘سصا˘خ
نأاو ةسصاخ قيرفلا رومأا طبسض لجا نم رييÓم7 هتميق امل ةلجاع
ام نع اثدحت دق اناك قباسسلا امهعامتجا يف ديسص نبو ينارمعلا
صضعب ةيوسست ىلع لمعلاو ةديج ةقÓطنا قيقحتل رييÓم01 هتميق
لاح يف رييÓم ةثÓث صضارتقا ررق يئانثلا نأا ركذي ،ةعومجملا روجأا
.ةي’ولا نم رييÓم7 هتميق امل ةعيرسس ةيوسست

يشس صسا يشسلا ؤحن قيرفلا ةرداغمل هجتي بيد
بيد بعÓلاف اهانيقتسسا يتلا تامولعملا بسسحو ىرخأا ةهج نم
ي˘سضر˘ي ل˘ح دا˘ج˘يإا ل˘جا ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا صسمأا ه˘جو˘ت م˘ي˘˘هار˘˘بإا
يدانلا ىلا لاقتن’ا ديري هناو ةسصاخ ةرداغملاب هل حامسسلاو نيفرطلا
دبع ينق˘ت˘لا ن˘م ها˘ق˘ل˘ت يذ˘لا صضر˘ع˘لا د˘ع˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا
نبا ناف قافتا ىلا ينعملا لسصي مل لاح يفو اذه ينارمع رداقلا
هتميق امب نيدي هنا امب تاعزانملا ةنجل ىلا ءوجللا ررقيسس بورخلا

        .رهسشا01
صشامر ماششه

هل ليدب نع ثحبلاب نوبلاطي ةيفياطشسلاو لطامي يكوكلا ليبن
فيطشس قافو

ثحبت ةركسسب داحتا ةرادإا لازت ’
يذ˘˘لاو را˘˘ج˘˘ح برد˘˘م˘˘لا در ن˘˘˘ع
ةسضراعلا صسأار ىلع ةرادإ’ا هديرت
م˘سسو˘م˘لا يدا˘ن˘لا دو˘ق˘ي˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
يتلا جئاتن˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ل˘ب˘ق˘م˘لا

م˘سساو˘م˘لا ي˘ف ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح
يذلا ينقتلا ةميق دكؤوت ةريخأ’ا

نيعو ةيدملا ةقفرب دوعسصلا ققح
نوكيل هحسشر ام وهو اقباسس ةليلم
ةرادإ’ا نأا ر˘كذ˘ي ،دا˘ح˘تÓ˘ل ا˘برد˘م
رظتنتو يمسسر˘لا ا˘ه˘سضر˘ع تمد˘ق
و˘ه ثح˘ب˘ي يذ˘لا ي˘ن˘ع˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘جإا
ي˘˘˘ف ثد˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سس ا˘˘˘م ن˘˘˘ع ر˘˘˘خآ’ا
.ةيدملا تيب يف ةمداقلا تاعاسسلا

رؤمأا ةيؤشست ىلع لمعي
يلاحلا مشسؤملا يبع’

ليسصافت لك ءاهنإا ىسسيع نب ديريو اذه
نأاو ةسصاخ نييلاح˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا دو˘ق˘ع
ة˘فر˘ع˘م نور˘ظ˘ت˘ن˘ي طو˘˘ب˘˘ع˘˘ج ءا˘˘ق˘˘فر
بايغ ل˘ظ ي˘ف دا˘ح˘ت’ا ع˘م م˘هر˘ي˘سصم
بسسحو اذ˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘سسلا
رظت˘ن˘ت ةرادإ’ا نا˘ف ا˘م˘ئاد تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا
ءزج ةيوسست لجا نم تاطلسسلا تاناعإا

لظ يف ةسصاخ نيبعÓلا دوقع نم ماه
ة˘ن˘ج˘ل ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت
ةبلاطملل ةمداقلا ةرتفلا يف تاعزانملا
.هسسفن تقولا يف مهحيرسستو مهقوقحب

صشامر ماششه

ةينفلا ةشضراعلا ريشصم يف لشصفلل راجح در رظتني ىشسيع نب
ةركشسب دا–ا

ةروشضخلا يف ءاقبلل دادحو ينÓعزل قيرطلا دهميو ددجي يحلاشص
ةنيطنشسق بابشش

ةليلم نيع ةيعمج

تاعاسسلا يف ةرداغ˘م˘لا رار˘ق ذا˘خ˘تا ى˘لإا جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا و˘ب˘ع’ ه˘ج˘ت˘ي
ةيوسست يف يلهأ’ا هسشيعي يذلا ريبكلا رخأاتلا لظ يف كلذو ةمداقلا

طبسضت ر˘سصا˘ن˘ع˘لا صضع˘ب ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ة˘يرادإ’ا ه˘ل˘كا˘سشم
ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو ثي˘ح ىر˘خأا ة˘يد˘˘نأا بو˘˘سص ا˘˘ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م
يعيبسس ى˘ت˘حو نو˘ق˘ع ه˘ل˘ي˘مزو را˘ت˘خ˘م˘ل˘ب بعÓ˘لا نا˘ف ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘سسا
ىلع رسصي يذلا ياد نيسسح رسصن وحن ةرداغملا رارق ذاخت’ نوهجتي

.نيرخآ’ا ليحر راظتنا يف يثÓثلا تامدخ
افيفلا ¤إا اوأا÷ ÚبعÓلا صضعب

ن˘م ل˘ك ةرو˘سص ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ صضع˘ب رر˘ق ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ةيلودلا ةيداحت’ا باوبأا قرط ةسشادق ىتحو يريمعلبو كيرديسس
مهلوسصح مدع نمسضتت يلهأ’ا دسض ىوكسش عفر لجا نم مدقلا ةركل

يف ةسصاخ ةيقيقح ةطرو يف قيرفلا عسضيسس ام وهو رهسشأا01 ىلع
نيبعÓلاب ةسصاخلا لكاسشملا لح اهثحب مدعو ةرادإ’ا تمسص لظ
دار˘ج˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ي˘ل˘هأ’ا تي˘ب ي˘ف ة˘مزأ’ا د˘يز˘ي˘سس ا˘م و˘هو
.جاجتحÓل مويلا ةي’ولل هجوتلا نوررقيو نوروثي رفسصأ’ا

صشامر ماششه

جربلا يلهأا
يرادإا در بايغ لظ يف نيبعÓل ةيعامج ةرجه

ةيئ’ولا تاطلشسلا نم ةيلعف ’ولح نورظتني «ماشص’» ءانبأا

مسسا قÓطإا ىلع يسضاملا عوبسسأ’ا ةياهن ةسضايرلاو بابسشلا ريزو فرسشأا
هتفاو يذلا ةرامع ديعسس ينطولا ريرحتلا ةهبج قيرفل قباسسلا بعÓلا
بعلم ىلع ،لاسضع صضرم دعب ةنسس78 زهاني رمع نع توأا2 موي ةينملا

ىلع ديقفلا مسسا قÓطإا متو ،ةديعسس ةي’ول8591 ليرفأا31 مدقلا ةرك
يلع ديسس ريزولا فارسشإا تحت يسضاملا صسيمخلا مظن لفح لÓخ بعلملا

ءاقفر دحأا صشوعم دمحم اسضيأاو دويسص ديعسس ةديعسس يلاوب اقوفرم يدلاخ
يلاردفلا بتكملا يف وسضعو ينطولا ريرحتلا ةهبج قيرف يف لحارلا
ةرامع ديعسس دلو ،ردسصملا تاذ دكا امبسسح ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل
ثيغ يدانب بعÓك هراوسشم أادبو ةديعسس ةنيدمب3391 صسرام11 موي
صسابعلبل يسضايرلا يدانلاب قحتلي نا لبق ،3591‐1591 نيب ةديعسسل
غروبزارتسس يدان يف قباسسلا ناديملا طسسو فرُعو ،6591‐3591 يتنسس
ييزيب قيرف ىلا اهدعب هليوحت متو ،7591‐6591 مسسوم لÓخ يسسنرفلا

يتلا ةنسسلا يهو0691 ةنسس ةياغ ىلا هب ىقبيل يلاوملاlصسوملا لÓخ
داحتÓل اسسيئر ديقفلا ناكو ،ينطولا ريرحتلا ةهبج قيرفب اهيف قحتلا
2791 يتنسس نيب نيترمل ينطولا قيرفلل ابردمو مدقلا ةركل يرئازجلا

.بردمك هراوسشمل دح عسضو ررق9991 ةنسس يفو ،4791و
طيمز.ع

دهاجملا مؤي ةبشسانمب

ةرامع ديعشس لحارلا مشسا ىلع ةديعشس ةي’و بعلم  ةيمشست



ةــــنصصرق

ةديعشس نم دهاجملا ىركذ ييحي يدلاخ
بابسشلا ريزو يدلاخ يلع ديسس توفي مل
02» دهاجملا موي ىركذ ءايحإا ةسضايرلاو
ةديعسس ةي’وب ءادهسشلا ةربقم نم «توأا

بعÓ˘لا˘ب ،ةرا˘يز˘لا هذ˘ه ي˘ف ا˘قو˘فر˘م نا˘ك
دمحم ينطولا رير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘ل ق˘با˘سسلا

ماقو ،ةزرابلا هوجولا نم ديدعلاو صشوعم
امحرت دورولا نم ليلكإا عسضوب ريزولا

ةحتاف أارقي نأا لبق ،نطولا ءادهسش ىلع
رسشن امك ،ةرهاطلا مهحور ىلع باتكلا

ر˘ب˘ع ة˘م˘ل˘ك ،ة˘سضا˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ر˘˘يزو
زربأا ،«كوب صسياف» ىلع صصاخلا هباسسح
02» خ˘يرا˘ت ة˘م˘ي˘هأاو ة˘م˘ي˘ق ا˘ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
.نييرئازجلاو رئازجلل ةبسسنلاب ،«توأا

12 نرقلا يف يقيرفإا بختنم لشضفأا رئازجلا

بختنم لسضفأ’ «كوبسسيفلا» يف ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع «فاكلا» هتقلطأا يذلا ءارأ’ا ربسس يف
9102 ايقيرفإا ممأا صسأاكب جوتملا يرئازجلا ينطولا بختنملا قوفت ،12 نرقلا يف يقيرفإا
ناك يذلا ينوريماكلا بختنملل يبهذلا ليجلا ىلع رسصمب ترج يتلا يسضاملب لامج ةدايقب
.2002و0002 يماع نيب غنوسسل ةفاسضإ’اب اموبمو وتيإا نم Óك مسضي

لشضفت ىشسيع نب ةرادإا
تامادقتشس’ا ىلع رتشستلا

اهعايشض يدافتل

ة˘ب˘غر ما˘مأاو ة˘ن˘هار˘˘لا عا˘˘سضوأ’ا ل˘˘ظ ي˘˘ف
دقف نيبعÓلا نم ددع حيرسست يف ةرادإ’ا

ىلع تابادتن’اب ةفلكملا ةنجللا تسصرح
ءامسسأ’ا نم ةعومجمب اهت’اسصتا فيثكت
ةسسارح ةسصاخ طوطخلا فلت˘خ˘م م˘ي˘عد˘ت˘ل
صشور˘كل˘ب ي˘ثÓ˘ث˘لا ح˘ير˘سست د˘ع˘ب ى˘مر˘م˘لا

حا˘ج˘ن ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘حو .ير˘ما˘عو رد˘سسو˘بو
نب صسراف يدانلا صسيئر لسضف دقف ةيلمعلا

اهديري يتلا ءا˘م˘سسأ’ا ن˘ع م˘ت˘كت˘لا ى˘سسي˘ع
ي˘ت˘لا ءا˘م˘سسأ’ا صضع˘ب ع˘ي˘سض ه˘نأاو ة˘سصا˘˘خ
.ةفدهتسسم تناك

تارارق رظتني ينارمع
لشصفلل تاعزانملا ةنجل

نيفدهتشسملا عم

ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا برد˘˘˘م ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
غرافب ينارمع رداقلا د˘ب˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
تاعزانملا ةنجل يف ةمزأ’ا جارفنا ربسصلا

يوا˘كسشلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا صسرد˘ت˘سس ي˘˘ت˘˘لاو
نيذلا نيبعÓلا صضعب فرط نم ةمدقملا
دقاعتلا دسصق ه˘فر˘ط ن˘م م˘ه˘فاد˘ه˘ت˘سسا م˘ت
قفتا هنأا ىلإا تايطعملا ريسشت ثيح مهعم
طقف مهحير˘سست ر˘ظ˘ت˘ن˘يو م˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ ع˘م
وهو يسس صسا يسسلا يف مهل عيقوتلا دسصق
ميعدت لجأا نم رفانسسلا هرظتني يذلا رمأ’ا
راودأ’ا بع˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘˘ل ن˘˘سسحأا
.لبقملا مسسوملا ىلوأ’ا

سسينل ديدجلا سصيمقلاب لاطع

صسين ةرادإا اهتجمرب يتلا ريوسصتلا ةسسلج يف
،ديدجلا اهسصيمق صضرعل ،صسيمخلا صسمأا لوأا
1202‐0202 يور˘كلا م˘سسو˘م˘˘لا˘˘ب صصا˘˘خ˘˘لا
مجنو ،يرئازجلا يلودلا لاطع فسسوي كراسش
ديدجلا صصيمقلا صضرع يف يسسنرفلا قيرفلا
.لبقملا يوركلا م˘سسو˘م˘لا˘ب صصا˘خ˘لا ،يدا˘ن˘ل˘ل
ةسسلج لÓخ ،ينطولا بختنملا ريهظ رهظو
نيطخ اهطسسوتي ،ءاسضيبلا ةلدبلاب ،ريوسصتلا
،صسين يدان ناولأا لثمت يتلاو ،دوسسأاو رمحأا
.يدانلا راعسشل ةفاسضإ’اب

تاناعإ’ا حشش» :بيذ
ةقباشسلا نويدلا ةرثكو

«نويدلا ةجلاعمب يفتكا ينتلعج

نع بيذ رمعم بورخلا ةيعمج صسيئر دكأا
قيرفلا يف ةمهبم تلظ يذلا طاقنلا ديدع
تا˘نا˘عإ’ا ة˘ي˘سضق صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
اذه ةيلاملا ةقئاسضلا نم ةيعمجلا ةاناعمو
م˘ه˘ف˘تأا» :لا˘ق دد˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

‐ ا˘كسسي’ ‐ ة˘ي˘ع˘سضو ن˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا ثيد˘ح
نسسحأا ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ق˘ير˘ف˘لا نأا˘بو ة˘ي˘لا˘م˘لا
يناعت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ف ف˘سسأÓ˘ل ن˘كلو ه˘لاو˘حأا

يسصوسصخبف هبسسح بناجلا اذه نم اريثك
71 ةميقب قيرفلل نيدأا يننأا دكؤوأا» :لوقي
نآ’ا دح ىلإا اهعجرتسسا ملو ميتنسس رايلم
ى˘ت˘حو ن˘ي˘ن˘ئاد˘لا ع˘سضأا ا˘˘م˘˘ئاد تن˘˘ك ثي˘˘ح
ح˘سش ع˘مو لوأ’ا ما˘ق˘م˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘نو˘˘م˘˘م˘˘لا
.«دعب يلاومأا درتسسأا مل تاناعإ’ا

qarsana@essalamonline.com
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غيلزنيبماششلا يف بع’ لشضفأا
يرود˘ل ي˘م˘سسر˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ف˘˘سشك
صسمأا لوأا ،مدقلا ةركل ابوروأا لاطبأا
ةعبرأ’ا ني˘ح˘سشر˘م˘لا ن˘ع ،صسي˘م˘خ˘لا
ن˘م˘سض بع’ ل˘سضفأا ةز˘˘ئا˘˘ج ل˘˘ي˘˘ن˘˘ل
ةقباسسملا نم يئاهنلا فسصن رودلا
Óك ةمئاقلا تمسضو ،ةقيرعلا ةيراقلا

ايرام يد ليخنأاو رامين يليزاربلا نم
،يسسنرفلا نامريج ناسس صسيراب امجن
يجريسسو يكسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل تر˘بورو
يناملأ’ا خينويم نرياب امجن يربانغ
لجسس اميف ،نيفده يربانغ لجسسو
د˘سض ا˘فد˘ه ي˘كسسفود˘نا˘ف˘ي˘ل ه˘ل˘˘ي˘˘مز
يد ليخ˘نأا ع˘قو ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،نو˘ي˘ل
عنسصو ،ني˘فد˘ه ع˘ن˘سصو ا˘فد˘ه ا˘يرا˘م
.غيزبي’ دسض افده رامين

15

يلاولا دوعو ديشسجت نورظتني «ماشص’» راشصنأا
˘˘مأا ة˘˘ي’و ي˘˘لاو د˘˘˘عو
ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘˘قاو˘˘ب˘˘لا
ن˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘ت
يبرعلا ة˘كر˘سش صسي˘ئر
كي˘˘ل˘˘م يد˘˘ي˘˘ه˘˘م ن˘˘˘ب

برد˘˘م˘˘لاو ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
هنأاب ةرارغو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘لا
صسيئر˘ب ل˘سصت˘ي فو˘سس
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا صسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
نيع ة˘ن˘يد˘م˘ل يد˘ل˘ب˘لا

حنمي نأا لجأا نم ةليلم
ر˘˘سضخأ’ا ءو˘˘˘سضلا ه˘˘˘ل
ن˘˘م ف˘˘عا˘˘˘سضي ي˘˘˘كل
لعج ام وهو ةمئاد ةروسصب ةيلاملا رومأ’اب قيرفلا رثأاتي ’ يكل اذهو قيرفلل ةيدلبلا ةدعاسسم
.«ماسص’» حلاسص يف صسيل تقولا نأاو ةسصاخ ةمداقلا تاوطخلا نوبقرتي راسصنأ’ا
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ةÓشصلا تيقاوم

«يفويلا» عم ةرظتنم ةيوق ةشسفانمو ناديز مامتها ةرئاد نمشض لخدي راوع ^
ةيشساق تابوقعب ناددهم يليÓبو يرمعلا نب

ددحي «فاكلا»
قÓطنا دعوم

ةلهؤوŸا تايفشصتلا
Ÿرطق لايدنو

ايقيرفإا ∙أا سسأاكو

لطاÁ يكوكلا ليبن
نوبلاطي ةيفياطشسلاو
هل ليدب نع ثحبلاب

زيغن نع عفادي سساملأا
ةيعون تامادقتشساب دعيو

راظتنا ‘ محدزم لودج
يشضاملب ةبيتك
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ينطؤلا بختنملا ؤحن ةريبك ةؤطخب مؤقي يلؤبان عفادم

يرئازج رـــفشس زاوـج جرــختشسي ةـــكدادز
رـــشضÿا لــــيثمتل ادادــــعتشسا

فيطشس قافو ةنيطنشسق بابششرئاز÷ا ةيدؤلؤم

دهÁو ددجي ي◊اشص
دادحو ÓÊعزل قيرطلا

ةروشضÿا ‘ ءاقبلل


