
ةيدويلوه ةينمأا تادراطم
تÓحر» تاباسصع كيكفتل

«يرسسلا راحبإلا

اذفان انجسس تاونسس3
قح يف ةيلام ةمارغو
50صصنيغولوب ةيدلب «ريم»
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ةرسشابم حاقللا ىلع لسصحتتسس رئاز÷ا نأا دكأا
ةحسصلا ةمظنم لبق نم هدامتعا دعب

ىلوألا ةحرملا لمكتسست طوعجاو حلاسصم
ةيناثلا ةعفدلا تافلم ةيوسست يف قلطنتو

ةنسسلا ديدمت ررقت ةيبرتلا ةرازو
توأا رهسش ىلإا ةيسساردلا

فيرخلا يتلطع ءاغلإا وحن
يلاحلا يسساردلا مسسوملل ءاتسشلاو

40صص

ربع يسسايق فرظ يف اهتاططخم تطبحأا
تايلولا ديدع

اسصخسش124 اهيف طروت ةفيظولا لÓغتسسا ءوسس ةمهتب

50صص

نع ،ميعز نب باهولا دبع روتانيسسلا فسشك
جا˘مدإلا دو˘ق˘ع ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سسم ف˘˘لأا22 جا˘˘مدإا
ةيبرتلا عاطق يف ةمئاد بسصانم يف ينهملا
ا˘ه˘تدد˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا طور˘˘سشلا ر˘˘فو˘˘ت˘˘ل
ةخرؤوملا52 ةكرتسشملا ةيرازولا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

قيبطت تايفيكل ةددحملا9102-21-61 يف
يف خرؤوملا633-91 مقر يذيفنتلا موسسرملا

جا˘مدإا ن˘م˘˘سضت˘˘م˘˘لاو9102 ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘سسيد80
ىل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لا يزا˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
بابسشلل يعامتجلا جامدإلاو ينهملا جامدإلا

.تاداهسشلا يلماح

روــتسسدلل جورـــت نــل يفرسش ةــــئيه
30 صصطقف نطاوملا توسص ةيامحب يفتكت

ديفتسسم فلأا22 جامدإا
ينهملا جامدإلا دوقع نم

ةيبرتلا عاطق يف

اوفوت نم كانه :ديزوب نب
ىلع اولجسسو ةيداع ةافو

«انوروك»ـب اوفوت مهنأا

30صص

40 صص

عمتجملاب ةمظنم تاباسصعو تاكبسش عرز لواحتو ةيجراخ تاهج حلاسصل لمعت

جلاعي سسادرموب نمأا
ةيمارجإا ةيسضق652

ربمتبسس رهسش يف

ةيوهجلا تايريدملا لكل تغلُب تاميلعتلا هذه
ةيراقعلا ةيقرتلل ةينطولا ةسسسسؤوملل

نووعدمPPL وبتتكم
يناثلا رطسشلا عفدل

مهتانكسس عقاوم رايتخاو
40 صص

30 صص

50صص

ناسسنإلا قوقح ءاطغ تحت طسشنت «تايبول»
ةميرجلا عقنتسسم يف رئازجلا قارغإل ىعسست

يدسصتلل ةموكحلا وعدت يسساف ةرهز^
  اهتاططخم طابحإاو تامظنملا هذهل



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ةيرابجإا «ةسسيوحت»

صصاخ لقن ة˘ل˘فا˘ح ر˘ب˘ع نور˘فا˘سسم أا˘جا˘ف˘ت
ر˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ط˘خ˘لا˘˘ب ل˘˘غ˘˘ت˘˘سشت
فرسصت نم ،ة˘جر˘م˘لا ة˘لا˘سستو ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ةطحم ىلإا باكرلاب هجوت يذلا قئاسسلا
لعج ام ،دوقولاب هتلفاح ديوزتل نيزنبلا
نم رثكأ’ راظتنÓل نورطسضي نيرفاسسملا
نع ةيرخسس لكب نيربعم ،ةعاسس فسصن
«ة˘سسيو˘ح˘ت» ا˘ه˘نإا لو˘ق˘لا˘ب ف˘قو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
نأا ىلوأ’ا ناكو ،انيلع اهسضرف مت ةيرابجإا
تا˘قوأا جرا˘خ توزا˘م˘لا˘ب ه˘ت˘ب˘كر˘˘م دوز˘˘ي
هتقفارم ىلع نيرفاسسملا ربجي ’و لمعلا

ة˘ظ˘ت˘كم تنا˘˘ك ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح˘˘لا ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’
  .نيفقاولاو نيسسلاجلا باكرلاب

..فيسض نودب جمانرب

˘ما˘يأ’ا هذ˘ه ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو م˘قا˘ط نأا ود˘˘ب˘˘ي
ت’اغسشناو لكاسشمب ،هلماك نع لوغسشم
صصخسش يأا دجوي ’ هنأا ةجردل ،نينطاوملا
اهسسفن ىلوأ’ا ةانقلا تدجو ثيح ،اهلثمي
بايغ دعب كلذو ،هيلع دسسحت ’ فقوم يف
تنا˘ك ة˘سصح˘ل ةرازو˘لا ن˘م فو˘ي˘˘سضلا د˘˘حأا

حنمتسس يتلا صضورقلا نع ثيدحلل ةجمربم
يأا روسضح مدعب تأاجافت اهنأا ’إا ،نيحÓفلل
ا˘ه˘ت’وا˘ح˘م م˘غرو ،ةرازو˘˘لا ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم
.يدانت مل ةايح ’ نكل ،فقوملا ذاقنإ’

ةيلوؤوسسملاب سساسسحإلا بايغ

عم ندملا نم ديدعلا تبرسض يتلا تاناسضيفلا
لعجت مل ،فيرخلا راطمأا تاخز لوأا طقاسست
تاطلسسلا مهيف نمب صسردلا ظفحي صضعبلا
عباتلا ميلقإ’ا ىلع فارسشإ’اب ةفلكملا ةيلحملا
بي˘˘سست˘˘لاو لا˘˘˘م˘˘˘هإ’ا نأا ’إا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘سصو˘˘˘ل
ة’ابم’ نادسسجي ندملا صضعبب نيظحÓملا
قدسصأاو ،تايدلبلا صضعبب ةيلحملا تاطلسسلا

اهل يتلا تاعولابلا لاح وه كلذ ىلع لاثم
،ءاتسشلا راطمأا فرسصو عÓتبا يف ماه رود
ثود˘ح يدا˘ف˘ت˘ل يرور˘سض ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا˘˘ف
ثي˘ح˘ب ل˘سصا˘ح˘لا و˘ه صسكع˘لا ن˘˘كل ثراو˘˘ك
تÓسضفلاو تايا˘ف˘ن˘لا˘ب ئ˘ل˘ت˘م˘ت ي˘هو ر˘ه˘ظ˘ت
ى˘لإا ا˘ه˘سضع˘ب˘ب يدؤو˘ي ا˘م˘م ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا ى˘˘ت˘˘سشب
ثود˘˘ح˘˘ب دد˘˘ه˘˘ي ا˘˘م هرود˘˘˘ب و˘˘˘هو داد˘˘˘سسن’ا
’و يعولاب ىلحت نطاوملا Óف ،تاناسضيف
ناوعأا ريخسستب لكسشملا˘ب تل˘ف˘كت تا˘يد˘ل˘ب˘لا
. !دادسسن’ا كفو تايافنلا عمجل

نييزتلا يف عادبإا

ماق ،مارتح’او عيجسشتلا قحتسست ةردابم يف
ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م ط˘˘سسو ى˘˘سسو˘˘م ي˘˘ح نا˘˘كسس
خاسسوأ’ا نم عراوسشلاو ة˘ف˘سصرأ’ا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
ا˘ق˘نور ي˘ح˘لا داز ا˘مو ،ة˘ما˘م˘ق˘لا تا˘ف˘ل˘˘خ˘˘مو
ي˘ت˘لا ة˘ع˘ئار˘لا تا˘يراد˘ج˘لا كل˘ت ي˘ه ’ا˘م˘˘جو
كسسمت ىدم ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت تا˘مو˘سسر ا˘ه˘ت˘ل˘ل˘خ˘ت
،هديلاقتو هتاداعو هتلاسصأاب يلجيجلا نطاوملا

ةزيمم ةمÓع تحسضأا لامعأ’ا هذه نأا امك
اهنوكل ةقطنملا بابسش ىدل ةخسسار ةفاقثو
ر˘ي˘ها˘ط˘لا ل˘ث˘˘م تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ةد˘˘ع ي˘˘ف ترر˘˘كت
.ةيليملاو ةناوعلاو

qarsana@essalamonline.com
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«يناديعسس»ـل ىرخأا ةحيسضف
ة˘˘كر˘˘سش ي˘˘ف˘˘ظو˘˘˘م را˘˘˘ب˘˘˘ك د˘˘˘حأا ل˘˘˘سسار
ماع يف دوعسسم يسساح يف كارطانوسس
ر˘يزو˘لاو ق˘ب˘سسأ’ا ة˘قا˘ط˘لا ر˘˘يزو8102
عو˘˘قو عو˘˘سضو˘˘م لو˘˘ح ،ق˘˘ب˘˘˘سس’ا لوأ’ا
تاكرسش اهتمربأا تاقفسص يف تازواجت
عور˘ف د˘حأا˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا ط˘˘ف˘˘ن
ى˘˘لإا ىو˘˘كسشلا ترا˘˘سشاو ،كار˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس

قبسسأ’ا ماع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ا˘ه˘سسرا˘م طو˘غ˘سض
،يناديعسس رامع ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل

لجأا نم كارطانوسس تاراطإا صضعب ىلع
ح˘لا˘سصل تا˘ي˘ل˘م˘˘عو تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص ر˘˘ير˘˘م˘˘ت
اهنيب نم ةيطفن تامدخو ةلوانم تاكرسش
يسسا˘ح ي˘ف ةر˘ي˘ه˘سش دا˘ت˘ع ر˘ي˘جأا˘ت ة˘كر˘سش
ناتيرئازج ناتكرسش اهيف تطروت ،دوعسسم
لامعا لجرب اهلك ةطبترم ةيبنجا ةكرسشو
.يناديعسس نم ادج برقم

نييرئازجلا بلق يف نيطسسلف
ه˘سسف˘ن ه˘ل لو˘سست ن˘م ل˘ك ى˘ل˘˘ع يو˘˘ق در ي˘˘ف
ف˘سصنو نو˘ي˘ل˘م˘لا صضرأا ة˘˘ع˘˘م˘˘سسب صسا˘˘سسم˘˘لا
فقوم نيينيطسسلفلا دحأا ايح ،ديهسش نويلملا
بع˘سشل˘ل ا˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘سسمو ا˘˘ه˘˘م˘˘عد˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيبرعلا لودلا لك نإا لاق ثيح ،ينيطسسلفلا
ن˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب ،ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل ا˘ه˘م˘عد تف˘˘قوأا
ريبك ،رينسشو˘ك د˘يرا˘ج ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا يدو˘ه˘ي˘لا

،ه˘ت˘ن˘با جوزو ،ي˘كير˘مأ’ا صسي˘ئر˘لا يد˘˘عا˘˘سسم
ةيبرعلا ةلودلاو ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدارإا ر˘سسكل
ةينيطسسلفلا ةلودلل ’اومأا عفدت يتلا ةديحولا
امو تكسسمت يتلا ،رئازجلا ةلود يه نآ’ا دحل
  .نيينيطسسلفلا ةدعاسسمو معدب كسسمتت لازت

قاروأا Óب قدنف
نيذلا صصاوخلا دحأا ماق ،ةنسس21 وحن لبق
ةي’و يلاو نم اقلطم امعد نيموعدم اوناك
قبسسأ’ا يلاولا ناويد ريدمو قبسسأ’ا ةيادرغ
ة˘ق˘ي˘ثو يأا نود ل˘ما˘كلا˘ب قد˘ن˘ف د˘ي˘ي˘˘سشت˘˘ب
ةيدلبب نئاكلا قدنفلا بحاسص ةأارج ،ابيرقت
ا˘سضيأا ما˘ق ثي˘ح ،ا˘ن˘ه ف˘قو˘ت˘ت م˘˘ل ة˘˘نا˘˘ف˘˘لز
،هقدنف ىلإا برسشلا ءام ةانق راسسم ليوحتب

كلت يف جرفتت ةيلحملا تاطلسسلاو اذه لك
ي˘لاو نأا ة˘جرد˘ل ،كر˘ح˘ت˘˘ت نأا نود ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
صضعب ريسشتو ،انكاسس كرحي نأا نود نأاسشلا اذه يف ىواكسشلا نم اددع ىقلت قبسسأ’ا ةي’ولا
فلم كيرحت متيسس له وه ريثملاو جرحلا لاؤوسسلا نكل ،هباوبأا قلغأا قدنفلا نأا ىلإا رداسصملا
.؟اهكيرحت قباسسلا ةلودلا كÓمأا ريدم صضفر ةميدق ىرخأا تافلم هعمو ،قدنفلا

راردأا خيسشو ةقيلفتوب نيب ثدح ام اذه
ةغ˘لا˘ب˘م تسسي˘ل هذ˘ه
اددع نأ’ ،ةبذك ’و
ن˘˘˘˘˘˘م ار˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ك
ن˘يذ˘˘لا صصا˘˘خ˘˘سشأ’ا
ةعيبط ىلع اوعلطا
صسيئرلا نيب ةقÓعلا
ةيروهمجلل قبسسأ’ا

نيدلا خياسشم دحأاو
راردأا ة˘˘˘˘˘ي’و ن˘˘˘˘˘˘م
صسيئرلا نأا نوفرعي
نمؤو˘ي نا˘ك ق˘ب˘سسأ’ا
نأا ا˘˘خ˘˘سسار ا˘˘نا˘˘م˘˘يإا
نا˘ك ة˘يواز˘لا خ˘ي˘˘سش
ا˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسم هؤوا˘˘˘عد
نا˘˘˘ك ه˘˘˘نا ة˘˘˘جرد˘˘˘˘ل
درط نأا دعب ةطلسسلا ىلإا دوعيسس ةقيلفتوب صسيئرلا نأا9791 ماع يف أابنت يذلا ديحولا

رخآ’او نيحلا نيب بلطي هتحسص لÓتعا لبق ةقيلفتوب ناكو ،نيدموب ةافو بقع اهنم
.هعم ثيدحلاو هئاقلل ،خيسشلا روسضح



watan@essalamonline.com
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ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا نأا ،عارذ ح˘˘˘سضوأا
،تاباختنÓل ةلقتسسملا ةي˘ن˘طو˘لا
جورتسس لب روتسسدلل جورت نل
نحن» لاقو ،ةيباختن’ا ةيلمعلل
باهذلاب نينطاوملا عانقإا لواحن
ربكاو ،ءاتفت˘سس’ا ق˘يدا˘ن˘سص ى˘لإا
يتلا ةكراسشملا ةبسسن وه انل دحت
ةسصاخ ةمرتحم نوكت نأا بجي
اموي فداسصي˘سس ءا˘ت˘ف˘ت˘سس’ا ناو
ة˘ي˘ع˘جر˘م˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
ن˘˘˘م» ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم ،«ر˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
اذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘ن نأا يرور˘˘˘سضلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا حا˘˘ج˘˘نإ’ خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
ةطلسسلا عجرت ىتح ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ة˘ق˘ح˘لا ةدا˘ي˘سسلاو ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
.«بعسشلاو نينطاوملل

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ صسي˘˘ئر ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك
ة˘ئ˘ي˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع لا˘˘سصت’ا

تاحيرسصت يف ،ي˘فر˘سش د˘م˘ح˘م
ددع نأا ،صسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
طيسشنت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا
ةقلع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘لا
يتلا روتسسدلا ىلع ءاتفتسس’اب
03 نيب حوارتت ةطلسسلل تلسصو
تتأا اهلكو عمجت˘ل˘ل ا˘ب˘ل˘ط04و
تايعمجو ةيسسايسس بازحأا نم
نم تايلا˘ع˘فو ة˘فور˘ع˘م ىر˘ب˘ك
Óيثمت كلمت يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

دد˘˘جو اذ˘˘ه.ةي’و52 ي˘˘˘˘ف
ن˘م ل˘ك ّنأا هد˘ي˘كأا˘ت ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا
دسض وأا عم ةلمحب مايقلا ديري
همامأا حوتفم بابلا ناف روتسسدلا

،يلحملا ىوتسسملا ىلع اميسس ’
صسانلا لك» نأاسشلا اذه يف لاقو
وأا روتسسدلل جيورتلا يف رارحأا

ىلإا مدقتلا ’إا مهيلع امو هدسض
ةلثمتملا ةيميظ˘ن˘ت˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
لك ىوتسسم ىلع تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
ة˘سصخر˘لا ه˘ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي’و
ةقفاوملا ىلع ل˘سصح˘ت˘ي ا˘مد˘ع˘ب

ةرادإ’ا فر˘ط ن˘م ة˘عا˘ق˘لا ى˘ل˘˘ع
بي˘˘˘تر˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘عو.«ةيلحملا

ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تÓ˘˘خاد˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا تÓ˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
مÓعإ’ا لئاسسو ي˘ف ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ة˘˘عاذإ’ا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ة˘˘ي˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا

اهنأا ،عارذ يلع زربأا ،نويزفلتلاو
خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘مز بسسح نو˘˘كت˘˘˘سس
ىوتسسم ى˘ل˘ع تا˘ف˘ل˘م˘لا ع˘سضو
،تاباختنÓل ةلقتسسملا ة˘ط˘ل˘سسلا
ي˘ل˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘˘ع ا˘˘مأا
ىلع بجوتيو ،حوتفم لاجملاف
تايبودنملاو ميظنتلا تايريدم
او˘ع˘سضي نأا ة˘ط˘ل˘سسل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
لخادت كانه نوكي ’ يك اماظن
.تاقسصلملا وأا تاعاقلا يف

ة˘ل˘م˘ح˘لا  نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج

عور˘سشم لو˘ح ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا
قداسص يذ˘لا رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت

ه˘ي˘ت˘˘فر˘˘غ˘˘ب نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
يف ءاتفتسس’ا ىلع صضرعيسسو
قلطنت ،لبقملا ر˘ب˘م˘فو˘ن ح˘تا˘ف˘لا
تايعمجلا تعرسش ثيح ،مويلا

تنلعأا يتلا ةيسسايسسلا بازحأ’او
ةيروتسسدلا تÓيدعت˘ل˘ل ا˘ه˘م˘عد
يبا˘خ˘ت˘ن’ا ا˘ه˘ج˘ما˘نر˘ب لا˘سسرإا˘ب
ةل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘ل˘سسل˘ل
.تاباختنÓل

طقف نطاوملا توسص ةيامحب يفتكت

روــتسسدلل جورـــت نــل يـفرسش ةئيه
يروتسسدلا ليدعتلل ةيباختنلا ةلمحلا طيسشنت لجأا نم تابلط اومدق ةيعمجو ابزح04 ^

مويلا ةيئاتفتسسلا ةلمحلا قÓطنا ^

ك.اسضر

ةيسساسسألا ةمهملا ّنأا ،تاباختنÓل ةلقتسسملا ةينطولا ةطلسسلا ىوتسسم ىلع مÓعإلا ةيلخ صسيئر ،عارذ يلع ّدكأا
،ربمفون نم حتافلا موي ءاتفتسسÓل صضورعملا روتسسدلل جيورتلا صسيلو تاباختنلا ةهازن ىلع رهسسلا يه ةطلسسلل

.ةطلسسلا تايبودنم عم قيسسنتلل ةيباختنلا ةلمحلا يف ةكراسشملا يف ةبغارلا تايلاعفلا عيمج ايعاد

ديدمت ررقت ةيبرتلا ةرازو
توأا رهسش ىلإا ةيسساردلا ةنسسلا

يتلطع ءاغلإا وحن
ءاتسشلاو فيرخلا
يلاحلا يسساردلا مسسوملل
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تنلعأا

فيرخلا يتلطع ءاغلإا نع
ةنسسلاب ةسصاخلا ءاتسشلاو
عم ،1202-0202 ةسساردلا

رهسش ىلإا ةيسساردلا ةنسسلا ديدمت
ةرازو نم رداسصم بسسحو.توأا
ءاج ءارجإلا اذه نأا ،ةيبرتلا

لامكتسسا نم نكمتلا دسصق
اهتقو يف ةيسساردلا جماربلا

نم ذيمÓتلا تاف ام يدافتو
ةنسسلل ثلاثلا لسصفلا صسورد
رداسصملا تاذ تفاسضأاو .ةيسضاملا
دبع ةيروهمجلا صسيئر نÓعإا نأا
خيرات نع نوبت ديجملا
امدعب ءاج يسسردملا لوخدلا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تمدق
ةيفيك لوح ةلسصفم ةطيرخ

نم ةذتاسسألاو ذيمÓتلا لابقتسسا
،قيقد يحسص لوكوتورب لÓخ

تيقل ةسساردلا نأا ىلإا ةريسشم
ةنجللا فرط نم ةباجتسسلا
ام وهو اهيلع تقفاو نيأا ةيملعلا

لوخدلا ديدحتل لاجملا حتف
ةرازو لمعت ،ةراسشإÓل.يسسردملا
عم قيسسنتلاب ةينطولا ةيبرتلا

بارتلا ربع ةعزوملا اهتايريدم
ةيلمع ميظنت ىلع ينطولا
روطلا يف يسسردملا لوخدلا
اددع فرعي يذلا يئادتبلا

6 ىلإا لسصي ذيمÓتلا نم اريبك
لÓخ نم اذهو ،ذيملت نييÓم
ماظن حتفو جاوفا ىلإا مهجيوفت
ةنماثلا ةعاسسلا نم يأا نيماودلا
ةعاسسلا نمو ةرسشاعلا ةعاسسلا ىلا
يفو ،21ـلا ةعاسسلا ىلا ةرسشاعلا
ةعاسسلا نم ةيئاسسملا ةرتفلا
نمو51ـلا ةعاسسلا ىلا31ـلا
ةعاسسلا ىلا51 ةعاسسلا
.ةسسماخلا

ك.اسضر

ةنسس02 ىلإا ةبرجتلا ةدمو ةنسس05 ىلإا نسسلا عفر اهمهأا

ةيروتسسدلا ةمكحملاب قاحتلÓل ةديدجلا طورسشلا هذه

عمتجملاب ةمظنم تاباسصعو تاكبسش عرز لواحتو ةيجراخ تاهج حلاسصل لمعت

ةميرجلا عقنتسسم يف رئازجلا قارغإل ىعسست ناسسنإلا قوقح ءاطغ تحت طسشنت «تايبول»
  اهتاططخم طابحإاو تامظنملا هذهل يدسصتلل ةموكحلا وعدت يسساف ةرهز ^

ةسشتفملا يسساف ةرهز تدكأا
ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تاي˘بو˘ل كا˘ن˘ه نأا ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ءاطغ تحت ةيفخ˘ت˘مو ة˘خ˘خ˘ف˘م
،رئازجلاب صصبرتت ناسسنإ’ا قوقح
،ا˘ه˘نوؤو˘سش ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا فد˘˘ه˘˘ب
عرز ءارو فوقولاب اهايإا ةمهتم
،دÓبلا يف اهراسشت˘ناو ة˘م˘ير˘ج˘لا
تامظنملا هذ˘ه تز˘ج˘ع ا˘مد˘ع˘ب
،ةيبرغ لود حلاسصل لمعت يتلا

  .ايركسسع اهيلإا لوسصولا نع
يف ي˘سسا˘ف ةر˘هز تر˘كن˘ت˘سسا

،«مÓ˘سسلا»ـل ير˘˘سصح ح˘˘ير˘˘سصت
تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل ت’وا˘˘ح˘˘م ن˘˘م
ن˘ع ا˘ه˘عا˘فد ي˘عد˘ت ة˘˘ي˘˘قو˘˘ق˘˘ح
ي˘ف ا˘ه˘ل˘خد˘ت ،نا˘˘سسنإ’ا قو˘˘ق˘˘ح
هفتأ’ رئازجلل ةيلخادلا نوؤوسشلا
ة˘لود˘لا نأا تفا˘سضأاو ،با˘˘ب˘˘سسأ’ا
اهتلادو اهنو˘نا˘ق ا˘ه˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
  .ىربكلا اهتدايسسو ةلقتسسملا

ة˘˘ل˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ح˘˘ير˘˘سصت ءا˘˘˘جو
ةدوع ةيناكمإا لوح ،ةيعامتج’ا
،رئازجلا يف مادعإ’ا مكح ذيفنت
نينطاوملا تاحيسص يلاعت دعب
ةرودغملل صصاسصقلاب ةبلاطملل
ةميرجلا ةيفلخ ى˘ل˘ع ،«ءا˘م˘ي˘سش»
يف باسش اهفرتقا يتلا ءاعنسشلا

  .اهقح
نأا ،هتاذ قايسسلا يف تدكأاو

م˘كح ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ا˘ه˘ي˘ف م˘˘ت˘˘ي ر˘˘سصم
نيمه˘ت˘م صصا˘خ˘سشأا ي˘ف ماد˘عإ’ا

لخدتت ملو ،باهرإا اياسضق يف
عنمل ،ةيقوقحلا تامظنملا اهيف
ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ما˘˘كحأ’ا هذ˘˘ه
تا˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا نأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا
لايح انكاسس كرحت مل ،ةيقوقحلا

لت˘ق ن˘م ن˘م˘ي˘لا ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘م
تحت لافطأ’ا ىتحو ن˘ي˘ي˘ن˘م˘ي˘لا
يدو˘ع˘˘سسلا ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ف˘˘سصق
،م˘لا˘ع˘لا ع˘م˘سسمو ىأار˘م ى˘˘ل˘˘عو
دي ىلع نيينيطسسلفلا لتق اذكو
اهنأا نيح يف ،ينويهسصلا نايكلا
ط˘سسبأ’ ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت
  .رومأ’ا

اذامل ‐:ةلئاق يسساف تلءاسستو
يف تامظ˘ن˘م˘لا هذ˘ه ل˘خد˘ت˘ت ’
م˘كح ذ˘ف˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا
عطقب اه˘ي˘ن˘طاو˘م ى˘ل˘ع ماد˘عإ’ا

’ اذاملو ؟أÓملا ىلع مهسسوؤور
نيدلا لاجر لتق فقول لخدتت
كلت ة˘م˘ه˘ت˘م ،؟ة˘لود˘لا كل˘ت ي˘ف
اهيلع تقلطأا يت˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
«ة˘خ˘˘خ˘˘ف˘˘م تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م» م˘˘سسا
مئارجلا ع˘ي˘ج˘سشت ي˘ف طرو˘ت˘لا˘ب
لتق لجأا نم ،دÓبلا يف فنعلاو
..اولتقأا» ة˘لدا˘ع˘م تح˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
تبعسص امدعب ،«مكيم˘ح˘ن ن˘ح˘ن

يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ا˘ير˘كسسع ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ي˘ف ة˘م˘ير˘ج˘لا ا˘ه˘ب˘˘سسح د˘˘ع˘˘سص
  .رئازجلا

،ةيعامتج’ا ة˘ل˘ل˘ح˘م˘لا تعدو
لثم ءارو عاسصنت ’ نأا ةموكحلا

انزو ميقت ’ نأاو ،تامظنملا هذه
  .نييبوروأ’ا ناملربلاو داحتÓل

تز˘ه ي˘ت˘لا ة˘م˘ير˘ج˘˘لا ن˘˘عو
يت˘لاو  ،م˘لا˘ع˘لا ى˘ت˘حو ر˘ئاز˘ج˘لا

نم ءاميسش ةاتفلا اهتيحسض تحار
،اعيبر91 ـلا تاذ ةياغرلا ةيدلب

يف اقرح ةلوتقم اهيلع رثع ثيح
تدكأا ،ةروج˘ه˘م دو˘قو ة˘ط˘ح˘م
يتلا مئارجلا هذه نأا ،يسساف ةرهز
اهباح˘سصأا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف بكتر˘ت
نا˘˘سسنإ’ا قو˘˘ق˘˘ح˘˘ب نور˘˘˘ت˘˘˘غ˘˘˘ي
،نييبوروأ’ا داحت’او ناملربلابو
  .اهباكترا ىلع اوعجسشت كلذل

نأا ،هتاذ قايسسلا يف تفاسضأاو
تحبسصأا ،رئازجلا يف نوجسسلا

ببسس تعجرأاو ،رابكلل ةسضورك
هتلاسض دجي نيجسسلا نأا ىلإا كلذ
.ة˘حارو بر˘سشو ل˘كأا ن˘م ا˘ه˘ي˘˘ف
م˘˘غر مر˘˘ج˘˘م˘˘˘لا نأا تح˘˘˘سضوأاو
’إا ،هفرتقي يذلا مرجلا ةعاظف
قلطي اهدعبو ةرتفل بقاعي هنأا
  .هحارسس

ةات˘ف˘لا ل˘ت˘ق˘م ة˘ي˘سضق تنا˘كو
تزه دق اماع91 ةغلابلا ،ءاميسش
ى˘ت˘حو ،ير˘ئاز˘ج˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا
ىلع روثعلا دعب ةسصاخ يملاعلا

ةميدق دوقو ةطحم لخاد اهتثج
باسصتغÓل اهسضرعت دعب ةينثلاب
 .قرحلاو لتقلاو

 م .يمولد

˘مÓ˘˘عو˘˘ب مÓ˘˘عو˘˘ب ف˘˘سشك
،ةيروهمجلا صسيئر راسشتسسم
عسضو يروتسسدلا ليدعتلا نأا
ل˘˘جأا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘˘ج ا˘˘˘طور˘˘˘سش
ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل’ا
ماكحأÓل ةلمكم ،ةيروتسسدلا
نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘سشم ،ة˘˘م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لا
نمسضتي ناك ميدقلا روتسسدلا
قا˘ح˘ت˘لإ’ا ل˘جأا ن˘م نا˘طر˘˘سش
.يروتسسدلا صسلجملاب

يف ،مÓعوب مÓعوب ددسش
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘سص ح˘˘˘ير˘˘˘سصت

ن˘سسلا ل˘ما˘ع ر˘فو˘˘ت ةرور˘˘سض
ةيمدقأ’او ةنسس04 ـب ددحملا

وأا ي˘سضا˘ق ة˘ف˘سصب ة˘ن˘سس51
ليدعتلا امأا ،ةاما˘ح˘م˘لا ة˘ن˘ه˘م
ىلا نسسلا عفرب ءاجف ديدجلا

نأ’ ةنسس04 لدب ةنسس05
يف ل˘ث˘م˘ت˘ت ةد˘يد˘ج˘لا ة˘يؤور˘لا

مهيدل نيذلا ءÓقعلا ةمكحم
لا˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘˘يو˘˘ط ةر˘˘ب˘˘خ
.يروتسسدلا

دد˘˘ع نأا مÓ˘˘عو˘˘ب ف˘˘سشكو
صسلجملل ةيرسشب˘لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت˘لا
ىلإا ةذ˘تا˘سسأا ن˘م يرو˘ت˘سسد˘لا
ريغ ،هلاح ىلع يقب ةاسضقلا
نأا وه ،صصنلا يف ديدجلا نأا

ةيروتسسدلا ةمكح˘م˘لا صسي˘ئر
صسي˘˘ئر ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ن˘˘ّي˘˘ع˘˘م˘˘لا
عتمت˘ي نأا بج˘ي ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
يف ةبولطملا طورسشلا صسفنب
صسي˘˘ئر بسصن˘˘م˘˘ل ح˘˘سشر˘˘ت˘˘˘لا
يذلا نسسلا ادعام ةيروهمجلا
ةدم عفر ىلإا ةفاسضإ’اب ،ريغت
51 لدب ةنسس02 ىلإا ةبرجتلا
.ةنسس

نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
يف ل˘ث˘م˘ت˘ي د˘يد˘ج˘لا طر˘سشلا
لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ىلع بجي ثيح ،يروتسسدلا
ةربخلا ةمكحملا يف وسضعلا
،يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف
قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ى˘˘لا ة˘˘فا˘˘˘سض’ا˘˘˘ب
مدعو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلاو ة˘ي˘ند˘م˘لا
ا˘مأا ،بز˘ح يأا ى˘لإا ءا˘˘م˘˘ت˘˘ن’ا
ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا تا˘˘سصا˘˘سصت˘˘خ’ا
اهسسفن ىلع تيق˘ب صسل˘ج˘م˘ل˘ل
ل˘يد˘ع˘ت˘˘لا ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ا˘˘مأا
ي˘ف ق˘˘ي˘˘قد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘ف
ق˘يد˘سصت˘لا ،تا˘سصا˘˘سصت˘˘خ’ا

نيناوقلا وأا تادهاعملا ىلع
صسي˘˘ئر را˘˘ط˘˘خإا ة˘˘يو˘˘˘سضع˘˘˘لا
ة˘م˘كح˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ا˘بو˘جو ح˘ب˘سصأا ة˘يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
ةيوسضعلا نيناوقل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةفرغل يلخادلا ماظنلا ةقباطم
تحبسصا روتسسدلل نا˘م˘لر˘ب˘لا

تاسصاسصت˘خ’ا ا˘مأا ،ة˘ي˘بو˘جو
تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘لا
ءا˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘سس’او ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا

ا˘ه˘سسف˘ن تي˘ق˘ب تا˘ي˘سسا˘ئر˘لاو
ي˘ه ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا
يتلا نوعطلا يف لسصفت يتلا
صصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ت
نأا ريغ ،ةيباختن’ا تاعزانملا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ةيبلغأاب لواد˘ت˘ت ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا
˘مد˘ع˘ب ع˘˘فد˘˘لا ا˘˘مأا ،ءا˘˘سضعأ’ا
ةيبلغأ’ا ح˘ب˘سصأا ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا
.ةبجاو ةعماجلا

خ.ةميسسن

لبقŸا عوبسسألا نم ةيادب قلطنت

تاءاقل ةلواط ىلع ةيبÎلا عاطق لكاسشم
تاباقنلاو طوعجاو ريزولا Úب ةديدج ةيئانث

دعب ةرسشابم حاقللا ىلع لسصحتتسس رئاز÷ا نأا دكأا
ةحسصلا ةمظنم لبق نم هدامتعا

ةيداع ةافو اوفوت نم كانه :ديزوب نب
«انوروك»ـب اوفوت مهنأا ىلع اولجسسو

ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت
عوبسسأ’ا نم ةيادب ،ةينطولا
ددع عم ةيئانث تاءاقل مداقلا

ةسشقانمل ،ةيبرتلا تاباقن نم
ل˘ب˘ق كلذو عا˘ط˘ق˘لا ل˘كا˘سشم
. لبقملا يسسردملا لوخدلا

ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم ته˘˘˘˘جوو اذ˘˘˘˘ه
اذ˘˘˘˘ه ،طو˘˘˘˘ع˘˘˘˘جاو ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
نم ددع ىلإا تاوعد عوبسسأ’ا
اهب عمتجت مل يتلا تاباقنلا

تاءا˘ق˘ل د˘ق˘ع˘ل كلذو ا˘ق˘با˘˘سس
قرطتلا اهلÓخ نم متي ةيئانث
عاطق لكاسشم فلتخم ثحبو
دعب يتأات ةوطخ يف ،ةيبرتلا
خ˘يرا˘ت˘ل ة˘مو˘كح˘˘لا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت
رو˘ط˘لا) ي˘سسرد˘م˘لا لو˘خد˘˘لا
،يراجلا ربوتكأا12 يئادتب’ا

4 يف يوناث˘لاو ط˘سسو˘ت˘م˘لاو
. (مداقلا ربمفون

ح.نيدلا رمق

ديزوب نب نمحرلا دبع دكأا
كا˘˘˘ن˘˘˘˘ه نأا ،ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يزو
’إا ،ةيداع ةافو اوفوت اسصاخسشأا
م˘ه˘نأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ه˘نا
،«ا˘نورو˘ك» صسور˘ي˘˘ف˘˘ب او˘˘فو˘˘ت
هذه ليجسست ببسس ّنأا افيسضم
    .تاسصوحفلا رّخأات وه ت’احلا

لÓخ صسمأا ديزوب نب حسضوأا
‐ديفوك» ةحلسصم ىلإا هترايز
كانه نأا ،راردأا ىفسشتسسمب «91
صسوريفلل لماح وهو يفوت نم
رثأا يذلا رمأ’ا ،هب اباسصم صسيلو
.تايفولا ماقرأا ىلع هبسسح

ف˘˘˘˘سشك ،قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘˘فو
عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘لا

لسصحتتسس رئازجلا نأا ،ةحسصلا
صسور˘ي˘ف د˘˘سض حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
هدامتعا روف ،دجتسسملا انوروك
ة˘ح˘سصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
دق هترازو نأا Ó˘ئا˘ق ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ةيقافتا ،توأا02 خيراتب تعقو
ىل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل لود ةد˘ع ع˘م
نأامطو .انوروك صسوريف حاقل
تادج˘ت˘سسم˘لا نأا ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لا
ىلع ءاسضق˘لا˘ب ر˘سشب˘ت ة˘ي˘لا˘ح˘لا
ل˘سصاو نإا ا˘ي˘ئا˘ه˘˘ن صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
ريبادت قيبطت اعبط نونطاوملا
.ةياقولا

د.Ëرم



ءاقل يف رازموب ريزولا دهعت
تاسسسسؤوملاب هعمج ،يرواسشت
ةلاكولا ىوتسسم ىلع ةئسشانلا
ر˘ئا˘ظ˘ح˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ثيح ،اهريوطتو ةيجولونكتلا
ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشنا ى˘˘˘لإا ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا هذ˘˘ه با˘˘ح˘˘سصأا
ا˘م˘ب ،ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب ة˘ئ˘سشا˘ن˘˘لا
يف اهتا˘ما˘ه˘سسإا م˘عد˘ب ح˘م˘سسي
ةفسصب عاطقلا ريوطت عيراسشم
ي˘ن˘طو˘لا دا˘سصت˘ق’او ،ة˘سصا˘خ
.ةماع ةفسصب

بنا˘ج ى˘˘لإا ،ر˘˘يزو˘˘لا زر˘˘بأاو
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ق˘˘فار˘˘م
بابسشلا معدب همازتلا ،ةئسشانلا
امي˘سس’ ،ع˘يرا˘سشم˘لا با˘ح˘سصأا
ر˘يو˘ط˘ت صضر˘˘غ˘˘ل م˘˘ه˘˘ب˘˘يرد˘˘ت
بناوجلا عيمج يف مهتاراهم
مهعيراسشم ةرادإا مهل حيتي امب
ىلإا ةفاسضإ’اب ،ة˘ي˘لا˘ع˘ف ر˘ث˘كأا˘ب

ج˘˘˘˘˘يور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘سصقو ،كلذ
ا˘ه˘مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘ئ˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ط˘˘سشا˘˘ّن˘˘لاو
يديسسب ةيجولونكتلا ةريظحلا

ثاد˘ح˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘سس ،ه˘ل˘لا د˘ب˘ع

ن˘م ي˘ت˘لاو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘قر ة˘˘ّسصن˘˘م
هذه طاسشنب فير˘ع˘ّت˘لا ا˘ه˘نأا˘سش
.ا˘˘ه˘˘تا˘˘مد˘˘خو تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
vخ ن˘م راز˘مو˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘تو˘Óل
خا˘ن˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘˘ب ،ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم
غوزب˘ب ح˘م˘سسي يذ˘لا م˘ئÓ˘م˘لا

اذ˘˘كو ،ةر˘˘كت˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘كفأ’ا
يتلا تÓيهسستلاب ة˘م˘ها˘سسم˘لا
هذ˘˘˘ه˘˘˘ل ع˘˘˘ّسسو˘˘˘ت˘˘˘لا ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
.اهحاجنو ةئسشانلا تاسسسسؤوملا
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ةركتبŸا راكفألا غوزبب حمسسي يذلا مئŸÓا خانŸا Òفوتب دهعت

اهعيراسشم معدو ةئسشانلا تاسسسسؤوŸاب لفكتلا دكؤوي رازموب

خ.ةميسسن

ىلع ةئسشانلا تاسسسسؤوملاب هلفكت ،ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا تÓسصاوملاو ديربلا ريزو رازموب ميهاربإا دكأا
ريفوت متيسس ثيح ،اهعيراسشم معدو ،اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا ىوتسسم

عّسسوتلا حيتت يتلا تÓيهسستلاب ةمهاسسملا اذكو ،ةركتبملا راكفألا غوزبب حمسسي يذلا مئÓملا خانملا
.اهحاجنو ةئسشانلا تاسسسسؤوملا هذهل

ةيوهجلا تايريدملا لكل تغلُب تاميلعتلا هذه
ةيراقعلا ةيقرتلل ةينطولا ةسسسسؤوملل

رطسشلا عفدل نووعدمPPL وبتتكم
مهتانكسس عقاوم رايتخاو يناثلا

ةنمقرلل ةينطولا ةيجيتارتسسلا راطإا يف

ةنسسلا ةياهن لبق ةيرازولا رئاودلا فلتخمل ةيعاطقلا ةيلاجعتسسلا لمعلا تاططخم ميلسست

ةيقÎلا تافلم ةسسارد ‘ أادبت ›اعلا ميلعتلا ةرازو

Úيئافسشتسسلا نيدعاسسŸا ةذتاسسألا فيظوت ‘ تاعما÷ا Èع بطلا تايلك عورسش

ةنمقرلا ريزو حارب دلاخ دكأا
متيسس هنا صسمأا ،تايئاسصح’او
ل˘م˘ع˘لا تا˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘سست
ع˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لا تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ي˘˘˘لا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا
،ةنمقرلل ةينطولا ةيجيتارتسس’ا
.0202 ةنسس ةياهن لبق

هلخدت لÓخ ريزولا حسضوأاو
ع˘م ي˘ق˘ي˘سسن˘ت ءا˘ق˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘ب
ىوتسسم ىلع ةنمقرلا يلوؤوسسم
نا ،ة˘يرازو˘لا ر˘ئاود˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
و˘ه عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه ن˘م فد˘ه˘˘لا
لمعلا تاططخم ىلع ةقفاوملا
فلتخمل ةيعاطقلا ةيلاجعتسس’ا
م˘ت˘ي نا ل˘ب˘ق ة˘يرازو˘لا ر˘˘ئاود˘˘لا
رب˘م˘سسيد ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست
م˘ت ه˘نا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو.لبقملا
لجا نم تاعاطقلا لك راعسشإا
ة˘ع˘با˘ت˘لا لا˘م˘عأ’ا ن˘ع نÓ˘˘عإ’ا
راطإا ي˘ف ا˘ه˘سصا˘سصت˘خا عا˘ط˘ق˘ل
ع˘˘˘با˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا تاذ ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا
نا بج˘ي ي˘ت˘لاو ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘˘سس’ا
.ةيراجلا ةنسسلا ةياهن لبق ملسسُت

صضرع ءاقللا اذه لÓخ مت امك
ىو˘ت˘سسم˘ب ة˘˘سصا˘˘خ صسا˘˘ي˘˘ق ةادأا
،ة˘ن˘م˘قر˘لا لا˘ج˘م ي˘˘ف ج˘˘سضن˘˘لا

مييقت ءارجإا دعب» Óئاق حسضوأاو
يتلا ةادأ’ا هذ˘ه ا˘ن˘يد˘ل ،ع˘سضو˘ل˘ل
تامولعملا ن˘م ادد˘ع ع˘م˘ج˘ت˘سس
جسضنلا ىوت˘سسم د˘يد˘ح˘ت د˘سصق
فلتخم يف ةنمقرلا لاجم يف
اهدعب رمأ’ا قلعتيو .«تاعاطقلا
دسصق ةبسسانملا لامعأ’ا ديدحتب
ءار˘˘˘جإاو بسسا˘˘˘كم˘˘˘لا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع تÓ˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت
،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘مو.صصئاقنلا
يرورسضلا نم هنا ريزولا ربتعا
حا˘ج˘ن ن˘م˘˘سضي خا˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
لوحتلل ةينطولا ةيجي˘تار˘ت˘سس’ا
لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘سس ’ ،ي˘˘م˘˘قر˘˘لا
ىلع ةمئاق قيرط ةطراخ قيبطت
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا د˘ي˘حو˘تو م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا

.ايجولونكتلاو
حار˘ب د˘˘لا˘˘خ ر˘˘ي˘˘ن˘˘م فا˘˘سضأاو

لو˘˘ح˘˘ت˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن نإا» لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا بل˘ط˘ت˘˘ي ي˘˘م˘˘قر˘˘لا

ةلكيهٌم ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا ذ˘ي˘ف˘ن˘تو
ىلع ةمئا˘ق ة˘ي˘ئا˘ق˘ل˘تو ة˘ل˘ما˘سشو
ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا بسسا˘˘كم˘˘لا صسسسأا

«اهبنجت بجي يت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لاو
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا هذ˘ه نأا اد˘كؤو˘م
صسسسأ’ا ل˘˘˘˘˘˘˘˘كسشت نا بج˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي

داسصتق’ ة˘سسسسؤو˘م˘لا د˘عاو˘ق˘لاو
هذه فادهأا نعو.يوق يمقر
ءاسشنإا ريزولا ركذ ةيجيتارتسسإ’ا
زور˘ب˘ب حا˘م˘سسلا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك ة˘ئ˘ي˘ب

ةورثلل ة˘ق˘لا˘خ ة˘ي˘م˘قر ة˘عا˘ن˘سص
ةيجولونكت ةيتحت ةينب ءاسشنإاو
لدابت تاسصنم ريوطت عم ةلاعف
ا˘م˘ي˘سس ’ تا˘مد˘خ˘لاو دراو˘م˘˘لا
ي˘مو˘كح ي˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ما˘˘ظ˘˘ن
. تارارقلا ذاخت’ دعاسسم

،ةي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سس’ا هذ˘ه نأا ا˘م˘ك
م˘ي˘م˘˘ع˘˘ت ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت نأا بج˘˘ي
تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘كت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
لماك ربع يم˘قر˘ل˘ل ةرو˘ط˘ت˘م˘لا
تي˘نر˘ت˘نا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ن˘˘طو˘˘لا
يعان˘ط˘سص’ا ءا˘كذ˘لاو ءا˘ي˘سشأ’ا

دا˘ع˘ب’ا ة˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘˘ط˘˘م˘˘لاو
.ي˘م˘قر˘لا م˘ي˘م˘ع˘˘تو را˘˘كت˘˘ب’او
كا˘ن˘ه ه˘نا ى˘لإا ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘تو
ع˘م د˘ق˘ع˘ن˘˘ت˘˘سس ىر˘˘خأا تاءا˘˘ق˘˘ل
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ن˘م˘قر˘لا ي˘لوؤو˘سسم
ءارآ’ا لداب˘ت˘ل ة˘يرازو˘لا ر˘ئاود˘لا

تاءار˘˘جإ’ا لو˘˘ح ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘˘لاو
ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ ي˘ف ة˘جرد˘ن˘م˘لا
.ةرازولا

ر.نوراه

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تنلعأا
عورسش نع ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
يت˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
فيظوت يف بطلا تايلك مسضت
ن˘˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘سسأ’ا
تافلم ةسساردو ،نييئافسشتسس’ا
ذا˘˘ت˘˘سسأا ة˘˘جرد ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘˘لا

ذاتسسأاو ،(أا) يئافسشتسسا رسضاحم
.يئافسشتسسا يلاعلا ميلعتلا

نايب يف ةرازولا تراسشأا امك
دادعإا نم ءاهتن’ا مت هنأا ىلإا اهل
ةثلاثلا ةنسسلل ديدجلا جمانربلا

ا˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت ي˘˘تأا˘˘ي يذ˘˘لاو ،بط

اهب مايقلا يراجلا تاحÓسصإÓل
تا˘يو˘ت˘ح˘م˘لاو ج˘مار˘ب˘لا ى˘ل˘ع
ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ح˘˘سضوأاو .بط˘˘لا صصسصخ˘˘˘ت˘˘˘ب
ةيل˘خ˘لا ع˘با˘ت˘ت ه˘نا نا˘ي˘ب˘لا تاذ
قيسسنتلاب ةعباتم˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا

ةيلح˘م˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا ا˘يÓ˘خ ع˘م
تا˘˘سسسسؤو˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا

صسوردلا ميد˘ق˘ت ،ة˘ي˘تا˘مد˘خ˘لاو
،مييقت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘عو ا˘يرو˘سضح
ةمدقملا تامد˘خ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو

ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘م ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ءاويإا نم ،ةيعماجلا تامدخلا

ير˘ج˘ت ي˘ت˘لاو ،ل˘ق˘نو ما˘ع˘طإاو
امك ،ةلوبقم فورظ يف امومع
ةسصتخ˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا تل˘خد˘ت

ةيزكرملا ةرادإ’ا ىوتسسم ىلع
روف ةبلطلا تاملظت يف رظنلل
لا˘˘سصت’ا˘˘ب اذ˘˘هو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
ىلع ،نيرسشابملا نيلوؤوسسملاب
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
.ةيتامدخلاو ةيجوغاديبلا

ب.ناÁا

ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تعد
نيبت˘ت˘كم˘لا ،ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل
يوقرتلا جمانرب يف ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘لا
نيذلا ،رئازجلا ةي’و˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا
نم لوأ’ا رطّسشلا ديدسستب اوفتكا

برقتلا ىلإا نكسسملا تاقحتسسم
ىل˘ع ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ا˘ه˘ح˘لا˘سصم ن˘م
ديعسسب ةماعلا ةيريدملا ىوتسسم
لجأا نم ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ن˘يد˘م˘ح
اذه.ي˘نا˘ث˘لا ر˘ط˘سشلا د˘˘يد˘˘سست

ي˘ف ،ا˘ه˘تاذ ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا تب˘˘ل˘˘طو
ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع روسشنم
نيبتتكملا نم ،«كوبسسيافلا» يف
برقتلا نطولا تاي’و يقاب يف
برقأا يف ةيوهجلا اهتايريدم نم
د˘سصق اذ˘˘هو ة˘˘ن˘˘كم˘˘م˘˘لا لا˘˘جآ’ا
مهعقاوم را˘ي˘ت˘خا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت
.ةينكسسلا

ح.نيدلا رمق

1202 ةنسس قرولا نم قيزر ريزولا حلاسصمل ةعباتلا تارادإلا صصيلخت
جارختسسل فيرعتلا ةقاطبب ءافتكلا

نيلقنتملا راجتلل يراجتلا لجسسلا
ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك ن˘˘ل˘˘عأا

قئاثولا لك ءاغلإا نع ،ةراجتلا
ة˘قا˘ط˘ب˘ب ءا˘ف˘ت˘ك’او ة˘˘يرادإ’ا
جار˘خ˘ت˘سسا بل˘ط˘ل ف˘ير˘ع˘ت˘˘لا
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘سسلا
.نيلقنتملا راجتلل

ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘قو اذ˘˘˘ه
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت

ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز صشما˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةي’و ىلإا صسمأا هتداق دقفتو
ي˘ف صصل˘خ˘ت˘ن˘سس» ،صسادر˘مو˘ب

ي˘˘˘˘ف قرو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م1202
تحت لغتسشت يتلا تارادإ’ا

.«ةراجتلا ةرازو ةياسصو
ن˘ع ،ق˘˘يزر ثد˘˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ا˘م˘ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا
عمقو ةبا˘قر˘لا ر˘با˘خ˘م صصخ˘ي
ة˘ب˘˘قار˘˘م ر˘˘ب˘˘خ˘˘م ن˘˘م صشغ˘˘لا
حسضوأاو ،ةيئابرهكلا ةزهجأ’ا
ل˘كب نو˘مو˘ق˘ي˘سس را˘ج˘ت˘˘لا نأا
ةقلعتم˘لا ة˘يرادإ’ا تاءار˘جإ’ا
.اينورتكلا مهطاسشن ةسسراممب

ـه.داوج
قلطنتو ىلوألا ةحرملا لمكتسست طوعجاو حلاسصم

ةيناثلا ةعفدلا تافلم ةيوسست يف

دوقع نم ديفتسسم فلأا22 جامدإا وحن
ةيبرتلا عاطق يف ينهملا جامدإلا

باهولا دبع روتانيسسلا فسشك
فلأا22 جا˘مدإا ن˘ع ،م˘ي˘˘عز ن˘˘ب
جا˘مدإ’ا دو˘ق˘ع ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم
يف ةمئاد بسصانم يف ينهملا
طورسشلا رفوت˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق
ةميلعتلا اهتددح يتلا ةينوناقلا
52 ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘لا ة˘˘˘يرازو˘˘˘˘لا
9102‐21‐61 ي˘ف ة˘خرؤو˘˘م˘˘لا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘كل ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لا
‐91 مقر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسر˘م˘لا

ربمسسيد80 يف خرؤوملا633
جا˘مدإا ن˘م˘سضت˘˘م˘˘لاو9102
يزا˘ه˘˘ج ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ينهملا جامدإ’ا ىلع ةدعاسسملا

بابسشل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا جا˘مدإ’او
.تاداهسشلا يلماح

حيرسصت يف ميعز نب حسضوأاو

صصخ˘ي دد˘ع˘لا اذ˘ه نأا ،ي˘ف˘ح˘سص
تلمكتسسا ثيحب ىلوأ’ا ةعفدلا

جامدإا ةيلمع طوعجاو حلاسصم
قلطنت نأا ى˘ل˘ع ى˘لوأ’ا ة˘ع˘فد˘لا
ةيناثلا ةعفدلا تافلم ةيوسست يف
زا˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘سسم˘˘لا ن˘˘م
ينهملا جامدإ’ا ىلع ةدعاسسملا

ةياهن لبق يعامتج’ا جامدإ’او
.ةيراجلا ةنسسلا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه ،ةرا˘سشإÓ˘˘ل
يف تعر˘سش ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
اهتدافإاب ةيبرتلا يريدم ةلسسارم
ة˘سصا˘˘خ˘˘لا جا˘˘مدإ’ا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ب
ا˘ه˘تا˘فاو˘مو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘ع˘˘فد˘˘لا˘˘ب
مهل نيذلا ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ف˘ل˘م˘ب
.تاونسس8و3 نيب ةيمدقأ’ا

خ.ةميسسن
جيورتلا اسسنرف ىدل رئازجلا ريفسس عم ثحابت

جراخلاب ةحايسسلل

ةيديلقتلا ةعانسصلا عاطق :وديمح دمحم
ةروثلل اقÓخ نوكي نأا بجي

ر˘يزو ود˘ي˘م˘˘ح د˘˘م˘˘ح˘˘م لا˘˘ق
ةديد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ة˘حا˘ي˘سسلا
عا˘ط˘ق ا˘ه˘ي˘ف نو˘كي نأا بل˘ط˘ت˘˘ت
ةورثلل اقÓخ فرحلاو ةعانسصلا

نم صصلخت˘ل˘ل ا˘ي˘سسا˘سسأا Ó˘ما˘عو
.ةيعبتلا

لÓخ ةحايسسلا ريزو فاسضأاو
لاغسشأا حاتتفا ىلع صسمأا هفارسشإا
ةينطولا ةفرغلل ةماعلا ةيعمجلا
نأا ،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانسصلل
نم ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا عا˘ط˘ق
جمانرب ي˘ف ة˘ما˘ه˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ثرإا اه˘نأ’ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر
،هيل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا بج˘ي ي˘خ˘يرا˘ت
ارخؤوم ةذختملا ريبادتلا نأا ازربم
،نييفرحلاب لف˘كت˘لا˘ب ح˘م˘سست˘سس

انمثم ،ليومتلاب قلعتي ام ةسصاخ
ةرت˘ف ي˘ف ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا ة˘م˘ها˘سسم
عنسصب قلعت ام ةسصاخ «انوروك»
.اهعيزوتو تامامكلا

ر˘˘يزو ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
،ةرازو˘لا ر˘ق˘م˘ب صسمأا ة˘حا˘˘ي˘˘سسلا

رئازجلا ريفسس دواد رتنع دمحم
يف ءاج ام بسسحبو.اسسنرف ىدل
جردني ءاقللا نإاف ،ةرازولل نايب
لمعلاو دوهجلا فيثكت راطإا يف
ةيحايسسلا ةهجولل جيورتلا ىلع
ة˘عا˘ن˘سصلا ة˘ي˘قر˘تو ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةيسسامولبدلا رئازجلا تايل˘ي˘ث˘م˘ت
.جراخلاب

ر.نوراه

اذه صصخت ةيلمع لوأا يف
بكرمل تاجتنملا نم عونلا
نارهول بلسصلاو ديدحلا

نط فلآا3 ريدسصت
ةيديدحلا كÓسسألا نم
لاغنسسلا ىلإا ةيرئازجلا

بلسصلاو ديدحلا بكرم ماق
،نارهوب ةويطبل «يلايسسوت»
نم نط فلآا3 ريدسصتب
ىلإا ةيديدحلا كÓسسألا
ةيلمع لوأا يف لاغنسسلا

نم عونلا اذه صصخت
امبسسح بكرملل تاجتنملا
ةيلخ ىدل صسمأا ديفتسسأا
.بكرملا تاذل لاسصتلا

ةلومحلا هذه لقن مت دقو
ريدسصتلا ةيلمع نمسض

تاجتنم فلتخمل ةسسداسسلا
يراجلا ماعلا مسسرب بكرملا
نم اقÓطنا نينثلا صسمأا

ءانيم وحن مناغتسسم ءانيم
امك راكاد لاغنسسلا ةمسصاع

.ردسصملا صسفن حسضوأا
عوبسسألا ةياهن عم متيسس امك
نط فلأا81 ريدسصت يراجلا

نط004و ءانبلا ديدح نم
ىلإا ةيديدحلا كÓسسألا  نم
ءانيم نم اقÓطنا ادنك
.هيلإا ريسشأا امك ،مناغتسسم
5 ريدسصت ابيرق بقتريو
كÓسسألا نم نط فلآا
اينامور ىلإا ةيديدحلا

تاذ نم اقÓطنا كلذو
لاسصتلا ةيلخ قفو ءانيملا
بلسصلاو ديدحلا بكرمل
.«يلايسسوت»
بكرم ماق دقف ريكذتلل
ماعلا لÓخ «يلايسسوت»
نم ديزأا ريدسصتب يراجلا

ديدح نم نط فلأا94
ادنكو ايناطيرب ىلإا ءانبلا

ةدحتملا تايلولاو
فلآا3 ءاهزو ةيكيرمألا

ةيديدحلا بيبانألا نم نط
.لوغنأا وحن

ك.اسضر



مÓعإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ح˘سضوأا
لوأ’ا مزÓملا يئ’ولا نمأ’اب
مت هنأا ،مسساقلب ريسشب ةطرسشلل
هذ˘ه ن˘م دار˘فأا ة˘ت˘سس ف˘ي˘قو˘˘ت
د˘˘˘ع˘˘˘ب صسمأا لوأا ة˘˘˘با˘˘˘سصع˘˘˘لا

م˘˘ه˘˘نأا ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ة˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م
ةيدلب ءايحأا دحأاب نورجاسشتي
قرسش ناسضمر كلاملا دبع نب
يسصع لامعت˘سسا˘ب م˘نا˘غ˘ت˘سسم
.يديدح بيسضقو ةيبسشخ

يتلا تاقي˘ق˘ح˘ت˘لا تسضفأاو
ةيئاسضقلا ةيطبسضلا اهترسشاب
اوناك ةباسصعلا هذه دارفأا نأا
ريغ ةر˘ج˘ه ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل نور˘بد˘ي
د˘حأا ن˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
فيسضي ةيدلبلا هذه ئطاوسش
نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘تو ،رد˘˘˘سصم˘˘˘لا تاذ
ن˘˘ي˘˘ب بسشن يذ˘˘˘لا را˘˘˘ج˘˘˘سشلا
بب˘سسب نا˘ك م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

ةعومجم نيبو مهنيب فÓخ
ريغ ةرجهلل ني˘ح˘سشر˘م˘لا ن˘م
بسصن˘لا م˘ت ن˘يذ˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا

م˘ه˘لاو˘مأا م˘ه˘ب˘ل˘سسو م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘با˘˘سصع˘˘لا هذ˘˘ه نأا ة˘˘سصا˘˘خو
ق˘˘با˘˘˘سس تقو ي˘˘˘ف تدا˘˘˘ت˘˘˘عا
عم صصاخسشأا ءاويإاو لابقتسسا
راحبإÓل تايلمع مهل ميظنت
ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘بو .ير˘˘سسلا

ةرجهلا ريبدتو ءايحأا ةباسصع
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ

ءارجإا ف˘ل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت ر˘ح˘ب˘لا
لبق نيفوقوملا دسض يئاسضق
ةيروهمجلا ليكول مهم˘يد˘ق˘ت
’ اميف يلع يديسس ةمكحمب
نع ةلسصاوتم ثاحبأ’ا لازت
امك نيرافلا امهي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
.ردسصملا هيلإا راسشأا

تنكمت ،قايسسلا صسفن يفو
ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم ر˘سصا˘ن˘˘ع
فيقوت نم فراطلاب ناعرذلا
ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘ل ن˘ي˘بر˘ه˘م ة˘ثÓ˘ث
ربع ةي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘ل˘ل
.رحبلا

ةطرسشلا ظ˘فا˘ح˘م ح˘سضوأاو
م˘˘ير˘˘ك د˘˘م˘˘ح˘˘م ،ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘˘لا
ىوكسش ىلع ءانب هنأا ،يديبعل

لا˘ق˘ن ف˘تا˘˘ه ة˘˘قر˘˘سسب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
،رئازجلا ةي’وب ميقي صصخسشل
ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تح˘˘˘ت˘˘˘ف
دح عسضو نع رفسسأا اقيقحت
ة˘سصسصخ˘ت˘م ة˘كب˘سش طا˘سشن˘ل
ريغ راحبإÓل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا ي˘ف
ردسصم˘لا ح˘سضوأاو ،ي˘عر˘سشلا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘˘مأ’ا نأا ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا
ن˘م نارد˘ح˘˘ن˘˘ي ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشب
،ة˘˘˘م˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

يذ˘لا ثلا˘˘ث˘˘لا ا˘˘م˘˘ه˘˘كير˘˘سشو
نم ردحني «ريطخلا»ـب فسصو
مت دقو ،ةيدودحلا ةلاقلا ةيدلب
ن˘˘˘ي˘˘˘طرو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
ة˘لا˘ق˘ن ف˘تاو˘ه م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘بو
مهتاطاسشن راطإا يف لمعتسست

ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘هو˘ب˘˘سشم˘˘لا
اهيلع اولسصحت جد فلأا003
ةرجهلل ني˘ح˘سشر˘م فر˘ط ن˘م
.ةيعرسشلا ريغ

دقف ،ردسصملا تاذ بسسحو
ةثÓثلا ني˘بر˘ه˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت م˘ت
ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق ما˘مأا

م˘ه˘ت ن˘˘ع ة˘˘لا˘˘ق˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ةقيرطب راحبإÓل طي˘ط˘خ˘ت˘لا»
.«ةيعرسش ريغ

مامأا يروفلا لوثملا دعبو
ردسص صصا˘سصت˘خ’ا ة˘م˘كح˘م
يف ةذفان انجسس نيتنسسب مكح
.ةثÓثلا نيينعملا قح

watan@essalamonline.com
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تايلولا ديدع ربع يسسايق فرظ يف اهتاططخم تطبحأا

«يرسسلا راحبإلا تÓحر» تاباسصع كيكفتل ةيدويلوه ةينمأا تادراطم

م.ةزمح

ءايحأا ةباسصعب ةحاطإلا نم ،مناغتسسم يف ناسضمر كلاملا دبع نبل يجراخلا نمأÓل ةيئاسضقلا ةطرسشلا تنكمت
.رحبلا قيرط نع ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا ريبدتب موقت صصاخسشأا8 نم ةنوكتم

ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
ة˘˘ي’و ن˘˘˘مأ’ ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا
ر˘˘˘ه˘˘˘سش لÓ˘˘˘˘خ ،صسادر˘˘˘˘مو˘˘˘˘ب
ن˘م ،مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
،ةيمارجإا ةيسضق652 ةجلاعم
صساسسملا ا˘يا˘سضق ي˘ف تل˘ث˘م˘ت
صسا˘˘˘سسم˘˘˘لا ،صصا˘˘˘خ˘˘˘˘سشأ’ا˘˘˘˘ب
اياسضق ،تاكلتمملاو لاومأ’اب
ثي˘ح ،ا˘هر˘ي˘غو ،تارد˘خ˘˘م˘˘لا
.اسصخسش124 اهيف طروت

ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب دا˘˘˘˘فأاو
ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م نأا ،صسادر˘˘˘مو˘˘˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘طر˘سشلا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ب تما˘ق
ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأ’ ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘˘لا
لÓ˘خ تن˘كم د˘ق ،صسادر˘˘مو˘˘ب
نم ،مرسصنملا ربمتبسس رهسش
،ةيمارجإا ةيسضق652 ةجلاعم
،اسصخسش124 ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت
مت ي˘ت˘لا ة˘ي˘مار˘جإ’ا ا˘يا˘سضق˘لا

ةيسضق34 يف تلثمت ،اهلح
ءي˘˘سشلا م˘˘ئار˘˘ج˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م
ةيسضق041 ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

صسا˘سسم˘لا م˘ئار˘ج˘ب ة˘ط˘ب˘˘تر˘˘م

ن˘م ا˘يا˘سضق6 ،صصا˘خ˘سشأ’ا˘ب
مت اميف ،ةيداسصتق’ا مئارجلا

ة˘ل˘سص ا˘ه˘ل ة˘ي˘سضق34 ل˘˘˘ح
لاو˘مأ’ا˘ب صسا˘سسم˘لا م˘˘ئار˘˘ج˘˘ب
4 ىلإا ةفاسضإا ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو
م˘ئار˘ج˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م ا˘˘يا˘˘سضق
ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا ،بادآ’ا˘˘ب ة˘˘سسا˘˘م˘˘لا
ةيتامولع˘م˘لا م˘ئار˘ج˘لا صصخ˘ي
لخدت اياسضق4 لح مت دقف
.راطإ’ا اذه يف

حلاسصملا تاذ تجلاع امك
ةيسضق71 ،ةرتفلا صسفن لÓخ
عم ،تاردخملا جيورتو ةزايح
غلك213.0 هرادقم ام زجح
فيك عون نم تاردخملا نم
005و ،يدنهلا بنقلا ،جلاعم
.ردخمك فنسصم ءاود صصرق

ة˘˘فا˘˘ك لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا د˘˘ع˘˘˘بو
ةمزÓلا ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
مامأا مهيف هبتسشملا ميدقت مت
ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا
ةبوسسنملا اياسضقلا يف رظنلل
.مهيلإا

ح.ةÒسصن

ةرئاد ن˘مأا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
ةمهادم لÓ˘خ ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ة˘كير˘ب
راكوأاو ة˘هو˘ب˘سشم˘لا ن˘كا˘مأÓ˘ل
ةعب˘سس ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘م˘ير˘ج˘لا
ءاسضيب ةحلسسأا زجحو صصاخسشأا

صصار˘˘˘قأ’ا ن˘˘˘م تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘كو
تا˘بور˘سشم˘˘لاو ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا
بسسحو. ة˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘˘كلا
ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
يتلا ةمهادملا نإاف ،«مÓسسلا»ـل
فد˘ه˘ب ن˘مأ’ا تاو˘ق ا˘ه˘تذ˘˘ف˘˘ن
ةميرجلا لاكسشأا ةفاك ةبراحم
تنكم ،نطاوملا نمأا نامسضو
صصحفو تابكرم8 طيقنت نم
4 مهنيب نم صصخسش42 ةيوه
ر˘ماوأا ل˘ح˘م م˘ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘˘م
ف˘ي˘قو˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،صضب˘˘ق˘˘لا˘˘ب
امهنكسسم لخاد رثع نيقيقسش

نم اط˘سشم42 ىلع يل˘ئا˘ع˘لا
غلم003 ن˘ي˘ل˘با˘˘ق˘˘ير˘˘ب ءاود
اسصرق653 عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
4 ،امارغ02 نزوب تاردخملا
،يزات˘سسكا ة˘سسو˘ل˘ه˘م صصار˘قأا
،ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘˘لا ن˘˘م ف˘˘ي˘˘سس

ترفسسأا امك ،يئابرهك قعاسص
صصخسش نكسسم صشيتفت ةيلمع
،ةنسس44 رمعلا نم غلبي رخآا

ن˘م ةد˘˘حو043 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘ع
ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘˘لا

،ما˘ج˘حأ’او عاو˘نأ’ا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
5 يف ةل˘ث˘م˘م ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا

،موج˘ن ثÓ˘ث ر˘ج˘ن˘خ ،ل˘جا˘ن˘م
.ةيندعم تايرك ،عÓقم

أا.يئامهم

ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ةد˘˘حو تل˘˘سشت˘˘نا
يف ةندامحلا ةيد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا

نم غل˘ب˘ي ل˘ف˘ط ة˘ث˘ج ،ناز˘ي˘ل˘غ
قرغ دق ناك تاونسس6 رمعلا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ي˘˘ئا˘˘م صضو˘˘ح ي˘˘ف
.ةندامحلا

صضوحلا نأا ،رداسصم تدافأاو
،ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا ير˘˘ل˘˘ل صصسصخ˘˘م
ةثÓ˘ث ى˘ت˘ح ه˘بو˘سسن˘م ل˘سصيو
لفطلا ةثج تلقن دقو ،راتمأا
.ةندامحلا ةيدلب ةدايع وحن

صس.بويأا

حورجب اسصخسش21 بيسصأا
يف ،ةريطخ ة˘لا˘ح م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
لوأا ءاسسم عقو رورم ثداح
ي˘˘سسا˘˘ح ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب صسمأا
بو˘ن˘ج م˘ل˘˘ك011 ل˘ح˘˘ف˘˘ل

.ةيادرغ
ىد˘˘˘˘ل م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘م بسسحو

،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘˘سصم
ى˘ل˘ع ع˘˘قو ثدا˘˘ح˘˘لا نأا صسمأا
جر˘خ˘م˘لا ن˘م م˘ل˘ك01 د˘ع˘˘ب
،لحفل يسساح ةدلبل يلامسشلا
ن˘ي˘˘ب ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع ماد˘˘ط˘˘سصا ر˘˘ثإا
ىدأا امم نيتيحايسس نيترايسس
،اسصخسش21 ة˘˘˘با˘˘˘سصإا ى˘˘˘لإا

41 ن˘ي˘ب م˘˘هرا˘˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
تامدسصب ،ةن˘سس45و اره˘سش
مهني˘ب ن˘م د˘جو˘يو ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
يف تا˘ب˘كر˘م˘لا ىد˘حإا ق˘ئا˘سس
تاذ ق˘˘فو ،ةر˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ ة˘˘˘لا˘˘˘ح
جÓعب لفكتلا متو .حلاسصملا
ثداحلا عقومب اياحسض ةتسس
ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
نورخآا ةتسس لقن اميف ،ةيندملا
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘لا
.لحفل يسساحب تامدخلا

كردلا حلاسصم تحتف دقو
نع فسشكلل اقيقحت ينطولا

.ثداحلا اذه تاسسبÓم
ح.ةÒسصن

نيتيحايسس نيترايسس نيب فينع مادطسصا رثإا

ةيادرغب رورم ثداح يف احيرج21 ةباسصإا

اسصخسش124 اهيف طروت

ربمتبسس رهسش يف ةيمارجإا ةيسضق652 جلاعي سسادرموب نمأا

ةميرجلا راكوأاو ةهوبسشملا نكامأÓل ةمهادم لÓخ

رومخ زجحو سصاخسشأا9 فيقوت
ةنتابب تاسسولهمو

ةندام◊ا ةقطنم نم ردحني ةيحسضلا

نازيلغب يئام سضوح نم لفط ةثج لاسشتنا

فراطلاب ميتنسس نويلم002 غلبم ةقرسس يف طروت ايئاسضق قوبسسم فيقوت

ةريودلاب ةقورسسم ةرايسس عاجرتسساو رارسشأا ةيعمج كيكفت

يلام غلبم ىلإا ةفاسضإا صسولهم صصرق202 امهتزوحب طبسض

فلسشلاب ةيلقعلا تارثؤوملاب ةرجاتملا ةمهتب نيسصخسش فيقوت

لÓغتسسا ءوسس ةمهتب
ةفيظولا

اذفان انجسس تاونسس3
قح يف ةيلام ةمارغو
نيغولوب ةيدلب «ريم»
يديسس ةمكحم تردسصأا
يسضقي امكح ،صسمأا دمحمأا

اذفان اسسبح تاونسس3 ةبوقعب
003 ةميقب ةيلام ةمارغو
صسيئر قح يف جد فلأا

وعدملا نيغولوب ةيدلب
هتعباتم دعب قيفوت لاكول
لÓغتسسا ءوسس ةحنجب
.ةفيظولا

Óيفب قلعتت ةيسضقلا عئاقو
عراسشب مهتملل كلم
يلاولا ردسصأا ثيح ،يباطخلا
رداقلا دبع خوز قبسسألا

تايانبلا عيمج مدهب ارارق
طوقسسلل ةيلآلا ةسشهلا
ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا
صسيئر ذفن نيأا ،عراسشلا
عيمج ىلع رارقلا ةيدلبلا
،هتليف ءانثتسساب تايانبلا

يلاولا لعج يذلا رمألا وهو
ةمهتب هدسض ىوكسش عفري
.ةفيظولا لÓغتسسا ءوسس
مامأا هلوثم لÓخو مهتملا

عوبسسألا ةمكحملا ةئيه
ةمهتلا ركنأا يسضاملا
نأا دكأاو هيلإا ةبوسسنملا
نم اهل صساسسأا ل ىوكسشلا
.هتءاربب اكسسمتم ةحسصلا

يماحملا حرسص هتهج نم
لÓخ ،هقح يف صسسسأاتملا

هلكوم نأا ىلع هتعفارم
مدقت هنأا ليلدب ءيرب
اهتقو خوز يلاولا ىلإا بلطب
ةسصخر هئاطعإا لجأا نم
.هتليف ميمرتل

ط.ةراسس

ةيميلق’ا ةقرف˘لا تع˘جر˘ت˘سسا
ىوتسسم ىلع ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ةرا˘ي˘سس ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘˘ب ةر˘˘يود˘˘لا

ةعاسس42 دعب كلذو ةقورسسم
اميف ،ىوكسشلا عاديإا خيرات نم
نيطروتملا نيسصخسشلا تفقوأا
 .ةقرسسلا ةيلمع يف

دعب ،ةيلمعلا تايثيح دوعتو
ة˘قر˘سسب صصا˘خ˘سشأ’ا د˘حأا ما˘˘ي˘˘ق
نم ،ليل˘لا ي˘ف ةرا˘ي˘سس ح˘ي˘تا˘ف˘م
دحأا ةدعاسسم˘ب ة˘ي˘ح˘سضلا لز˘ن˘م
بحاسص اهدعب أاجافتيل ،هئاقدسصأا
حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصلا لÓ˘˘˘˘خ ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
تاي˘ل˘م˘ع د˘ع˘بو .اه˘ئا˘ف˘ت˘خا˘ب
بنا˘˘ج ى˘˘لا ثح˘˘بو ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت
،مÓ˘ع˘ت˘سس’ا ر˘سصن˘ع ط˘ي˘˘سشن˘˘ت
كرد˘˘˘لا تاو˘˘˘ق تع˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
،ة˘قور˘سسم˘لا ةرا˘ي˘سسلا ي˘ن˘طو˘لا
يف نيطروتملا فيقوت مت اميف
،ءاسضقلل  امهميدق˘تو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت˘ب ا˘م˘ه˘ما˘ه˘ت’
ةيانج˘ل داد˘عإ’ا صضر˘غ˘ل رار˘سشأا

،ةي˘ل˘ي˘ل˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ع˘م
كا˘ه˘ت˘˘ناو ر˘˘سسكلاو ق˘˘ل˘˘سست˘˘لاو

ةقرفلا تفقوأا امك .لزنم ةمرح
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
نيسصخسش ةب˘يا˘ع˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
علهلاو بعرلا امهتراثإ’ ،نينثا

فر˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح ،ي˘˘ح˘˘˘لا ط˘˘˘سسو
ناكسسلا ىلع ءاد˘ت˘ع’ا ا˘م˘ه˘ن˘ع
،صضي˘ب˘لا حÓ˘سسلا لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا˘˘ب
ةمهتب ،ايئاسضق اعبا˘ت˘م ا˘م˘هد˘حأا
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يرا˘ن ة˘جارد ة˘قر˘˘سس
ا˘نا˘ك ناذ˘ل˘˘لا نا˘˘ف˘˘ي˘˘سسلا ز˘˘ج˘˘ح
م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘تو .ا˘م˘ه˘تزو˘˘ح˘˘ب
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘˘سشلا
ةمهت˘ب ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

رارسشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘يا˘ن˘ج
يد˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ت˘˘ق˘˘لا ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
اذكو ،صضيبأ’ا حÓسسلا ةطسساوب

ن˘˘م ءا˘˘سضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا ةزا˘˘ي˘˘ح
رر˘ب˘م نود صسدا˘˘سسلا ف˘˘ن˘˘سصلا
،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘مو .ي˘عر˘˘سش
،فراطلا نمأا حلاسصم تنكمت
ا˘ي˘ئا˘سضق قو˘ب˘سسم ف˘ي˘قو˘ت ن˘م
ة˘˘قر˘˘˘سس ة˘˘˘ي˘˘˘سضق ي˘˘˘ف طرو˘˘˘ت
قبسس عم ة˘ب˘كر˘م را˘سضح˘ت˘سسا˘ب
بسسحو.د˘سصر˘ت˘لاو رار˘سصإ’ا

،ةينمأ’ا ةحل˘سصم˘لا تاذ˘ل نا˘ي˘ب
يلام غلبم ةقرسسب ينعملا ماق
نويلم002 ـب رد˘˘ق ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
،هيف هبتسشملا نأا افيسضم ،ميتنسس
دحأا تفدهتسسا ةقرسسلا لعفب ماق
هتبكرم ل˘خاد ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةنيدم ىوتسسم ىلع ،ةسصاخلا
ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع مو˘ق˘ت˘ل ،ط˘˘سشلا
ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘˘سشلا
نمو ،ناكملا نيع ىلإا يروفلا

ةلدأ’او تانايبتسس’ا لك لÓخ
حر˘سسم ن˘م ا˘ه˘˘ع˘˘فر م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘˘ت م˘˘ت ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
د˘حأا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو .ل˘عا˘ف˘˘لا
فورعمو ايئاسضق ني˘قو˘ب˘سسم˘لا
يذلاو ،طسشلا نمأا حلاسصم ىدل
نم زيجو فرظ دعب هفيقوت مت

ءافيتسسا د˘ع˘بو.ةقرسسلا ةيل˘م˘ع
مدق ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك
ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا ينعملا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
رمأا هقح يف ردسص نيأا ،ناعرذلا
.عاديا

 م.يمولد

ة˘قر˘ف˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
ن˘م ،ف˘ل˘سشلا ي˘ف ر˘˘يدا˘˘قو˘˘ب˘˘ب
حوار˘ت˘ت ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘˘قو˘˘ت
ةنسس36و52 نيب امهرامعأا
ج˘˘يور˘˘تو ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ب نا˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي
ي˘ف ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا صصار˘˘قأ’ا

202 زجح اهلÓخ مت ةيلمع
.صسولهم صصرق

دعب تءاج فيقوتلا ةيلمع
دوجو اهدافم تامولعم دورو
صصارقأا امهتزوحب نيسصخسش
نيب اهجيورت ددسصب ةسسولهم
فيقوت لبق بابسشلا طاسسوأا

ةيمك  طبسضو امهيف هبتسشملا
ردقت ةسسولهملا صصارقأ’ا نم
ىلإا ةفاسضإ’اب صصرق202 ـب
ـب ي˘لاو˘ح رد˘ق˘ي ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م
ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي جد00331
.جيورتلاو عيبلا تادئاع

ل.ايرام
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يجيتارتسسا رايخ ةينيطسسلفلا ةينطولا ةحلاسصملا

ةن˘ج˘ل˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا تدد˘ج
عامتج’ا لÓخ ح˘ت˘ف ة˘كر˘ح˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا
ةنجل˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ار˘خؤو˘م د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا
ينيط˘سسل˘ف˘لا ف˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘يز˘كر˘م˘لا
ل˘˘˘كل صضفار˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘سضاو˘˘˘˘لاو تبا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ةيفسصتل ةفداهلا تارماؤوملاو تاططخملا
ىمسسي ام اهتمدقم يفو ،ةينطولا انتيسضق

م˘˘سضلا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘مو نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
تدكأا دقلو ،اهنع ةقثبنم˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا
ف˘قو˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
باطخب  قلعتي امب حسضاولا ينيطسسلفلا
مامأا هاق˘لأا يذ˘لا صسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م صسي˘ئر˘لا
ةماعلا ةيعمجلا تاعامتج’57ـلا ةرودلا
ى˘ل˘ع ه˘ي˘ف د˘كأا يذ˘لاو ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأÓ˘ل
ام هجو يف ينيطسسلفلا تابثلاو دومسصلا
نم ةينيطسسلف˘لا ا˘ن˘ت˘ي˘سضق ا˘ه˘ل صضر˘ع˘ت˘ت
عور˘سشم˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل ت’وا˘˘ح˘˘م
ةماقإاب لث˘م˘ت˘م˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا
اهتمسصاعو ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا انتلود

.7691 ماعلا دودح ىلع ةيقرسشلا صسدقلا
ينيطسسلفلا بعسشلا ر˘ي˘ها˘م˘ج دو˘م˘سص نا
فلخ اهفوقوو ةيسسايسسلا اهتانوكم لكب
ديحولا نماسضلا وه ةينيطسسلفلا ةدايقلا

تاططخم˘لا ل˘ك ل˘سشفا ي˘ف ي˘سسا˘سسأ’او
اهسضرف لÓت˘ح’ا ة˘مو˘كح لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا
معدب اهتقرسسو ةينيطسسلفلا صضر’ا مسضل
رسصت يتلا ةيكيرمأ’ا ةرادإ’ا نم رسشابم
ةيلودلا ةيعرسشلا تارار˘ق ة˘ف˘لا˘خ˘م ى˘ل˘ع
يفو ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلاب ةقلعتملا ةفاك
نأا ىلع ديكأاتلا نم دب ’ قايسسلا صسفن
طقف رمي لماسشلاو لداعلا مÓسسلا قيقحت

ةيعرسشلاو يلودلا نوناقلل لاثتم’ا ربع
ةردا˘ب˘م˘ل ل˘ما˘كلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لاو ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
حوسضو لكب صصنت يتلا ةيبرعلا مÓسسلا

ةلودلا ةماقإاو لÓتح’ا ءاهنإا بوجو ىلع
تاقÓعلا عيبطتب مايقلا لبق ةينيطسسلفلا

.لÓتح’ا ةلود عم
ى˘لإا ة˘ي˘˘مار˘˘لا ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نإا

ةيبرعلا مÓ˘سسلا ةردا˘ب˘م ى˘ل˘ع فا˘ف˘ت˘ل’ا
م˘م˘ق˘لا تارار˘ق˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘مو ،ة˘سضو˘فر˘م
مÓسسلا ةردابملو ةي˘مÓ˘سسإ’او ة˘ي˘بر˘ع˘لا
ام وه ينيطسسلفلا فقوملا ناو ،ةيبرعلا
ةلثمم ةينيط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ه˘ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت
لثمملا ةينيطسسلفلا رير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ب
،ينيطسسلفلا انبعسشل ديحولاو يعرسشلا

مسساب ملكتلل دحأ’ نذإ’ا طعت مل يتلاو
ةرداق يهو ،هتدايقو ينيطسسلفلا بعسشلا

عور˘سشم˘لا ن˘ع ةو˘ق ل˘كب عا˘فد˘لا ى˘ل˘˘ع
ى˘ح˘سض يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
انيلسضانمو اناحرجو انئادهسش نم ف’’ا
نم دب ’و ،هقيقحت ليبسس يف مهئامدب
ةيبرعلا لودلا نم اددجم ديكأاتلا ةداعا
ةردابملاب كسسمتلا ةرورسض ىلإا ةقيقسشلا
ةكلمملا اهتقلطأا يتلاو مÓسسلل ةيبرعلا
اهنأا ثيح ،2002 ماع ةيدوعسسلا ةيبرعلا
˘مÓ˘سسلا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘˘ع ا˘˘سسا˘˘سسأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ىلع ظافحلاو ةقطنملا يف رارقتسس’او

. ينيطسسلفلا بعسشلا قوقح
ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا نإا
رامعتسس’ا ىلع ةمئاقلا هتسسايسس قيبطتب
بÓقن’ا صسكعي يعسسوتلا يناطيتسس’ا
ىلع جهنم˘م˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ي˘كر˘ي˘مأ’ا
ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلاو ي˘لود˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘˘لا تاز˘˘كتر˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘تارار˘˘قو
رار˘م˘ت˘سسا ل˘ظ ي˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘مر˘˘ب ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
حنمي ام وهو بيرملا يلودلا تمسصلا
ذيف˘ن˘ت˘ب ي˘ف ر˘سضخأ’ا ءو˘سضلا لÓ˘ت˘ح’ا

ة˘ي˘كير˘مأ’ا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص تا˘ط˘ط˘خ˘م
يف ةسصاخو دحاو فرط نم اهقيبطتو
نم يلود فقومو عدار دوجو مدع لظ
ةيناطيتسس’ا ةيرسصنعلا تاسسايسسلا هذه
ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ناود˘˘ع˘˘لاو
. ينيطسسلفلا بعسشلل ةعورسشملا

ةيمهأا ىلع اددجم ديكأاتلا نم دب ’ انهو
ديعسص ىلع تباثلا ينيطسسلفلا فقوملا
رايخك ةينيطسسلفلا ةينطو˘لا ة˘ح˘لا˘سصم˘لا

رايخ ناو هنع دايح ’ تباث يجيتارتسسا
،هنع ة˘ع˘جر ’ را˘ي˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كار˘سشلا

يتلا ةبعسصلا فورظلا هذه يف ةسصاخو
ةيمهأاو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت
ةقفسص ةهجاوم ي˘ف ة˘ي˘لا˘سضن˘لا ة˘كار˘سشلا
لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ط˘خ˘مو م˘˘سضلاو نر˘˘ق˘˘لا
ة˘موا˘ق˘م˘لا د˘ي˘ع˘سصت ةرور˘سضو ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا
لاكسشأا ريوط˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا
ءا˘ن˘بو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا لا˘˘سضن˘˘لا
ةدحو راطإا يف ةينيطسسلفلا تاسسسسؤوملا
ىلع ةينبملا ةينطولا ةكارسشلاو فقوملا
ةمظن˘م م˘عدو ة˘ح˘سضاوو ة˘م˘ي˘ل˘سس صسسسأا
يعرسشلا لثمملا ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

لÓخ نم ينيطسسلفلا ا˘ن˘ب˘ع˘سشل د˘ي˘حو˘لاو
ةلع ة˘ه˘يز˘ن˘لاو ةر˘ح˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ءار˘جإا
لك يف لماكلا يبسسنلا ليثمتلا ةدعاق
صسدقلا  ةسصاخو ةينيطسسلفلا يسضارأ’ا
ة˘لود˘لا ة˘˘ما˘˘قإا ى˘˘لا ’و˘˘سصو ،ة˘˘ي˘˘قر˘˘سشلا
.صسدقلا اهتمسصاعو ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر - نيطسسلف يف يبرعلا مÓعلا ريفسس / ةودقلا يرسس  : ملقب

ةيلاخ جورسس يعوÓّلا نسسح .. نوجسسلا بدأا

ي˘كي˘سسÓ˘كلا نو˘˘ج˘˘سسلا بدأا ى˘˘ن˘˘ع˘˘ُي
نا˘ب˘سضق˘لا ف˘˘ل˘˘خ ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ر˘˘يو˘˘سصت˘˘ب
يذ˘لا م˘ل˘ظ˘لا صشقا˘ن˘ي ا˘م˘ك ،ا˘ه˘جرا˘˘خو
يتلا بابسسأ’او ،ءانجسسلا هل صضّرعتي
˘مو˘ق˘ي ثي˘ح ،ن˘ج˘سسلا ى˘لإا م˘ه˘˘ب تدوأا
مهتاّيموي ن˘يود˘ت˘ب م˘ه˘سسف˘نأا ءا˘ن˘ج˘سسلا

ثاد˘حأا ن˘م ه˘ب اوّر˘م ا˘م ل˘ك ق˘ي˘˘ثو˘˘تو
ّح˘سص نإا و˘ه˘ف ،ن˘ج˘سسلا ل˘˘خاد ة˘˘ع˘˘سشب
متهي ،«ةّيتاذلا ةريسسلا ةياور» ،ريبعتلا
ةاناعم˘لاو بيذ˘ع˘ت˘لا ق˘ي˘ثو˘تو ف˘سصو˘ب
بعرو ةد˘حو ن˘م ة˘˘عا˘˘سشب˘˘لا ف˘˘سشكو
بيذعتو ،ة˘سشحو˘م ة˘ّيدار˘ف˘نا ن˘يزا˘نزو
.اهريغو ّيدسسجو ّيسسفن

اوعّرسشيل نوّي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ا˘نار˘سسأا ءا˘ج
نوجسسلا بدأا حبسصيل فيرعتلاو بابلا
يذ˘لا ل˘ي˘م˘ج˘˘لا بدأ’ا و˘˘ه ّي˘˘ثاد˘˘ح˘˘لا
نع رظنلا ّصضغب نابسضقلا فلخ بَتكُي
ع˘م ق˘ف˘تأا !ه˘ن˘ي˘ما˘سضمو ه˘تا˘عو˘˘سضو˘˘م
:رور˘سس و˘بأا ر˘سصا˘ن ر˘ي˘سسأ’ا ي˘ق˘˘يد˘˘سص
،«يسسايسسلا نم رثكأا صشيعي بيدأ’ا»
ة˘سسا˘ي˘سسلا ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا ر˘˘ّم˘˘ع˘˘ُي بدأ’ا˘˘ف
ا˘م˘ن˘ي˘ب ه˘ل˘قا˘ن˘ت˘تو لا˘ي˘جأ’ا ه˘ظ˘ف˘˘ح˘˘تو
ع˘م بلا˘غ˘لا ى˘ل˘ع تو˘م˘˘ت ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا

ا˘نار˘سسأا تا˘م˘ل˘ك ى˘ق˘ب˘˘تو ،ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘سص
اًحوتفم لاؤوسسلا ىقبي .ةّيدبأا مهتاباتكو
وه له ‐ نوجسسلا بدأا فيرعت لوح
مأا ؟ءانجسس هلاطبأا مأا ؟ءانجسس هبتك بدأا

ه˘عو˘سضو˘مو هرو˘ح˘˘م ن˘˘ج˘˘سسلا م˘˘لا˘˘ع
بات˘ك ن˘م ة˘خ˘سسن ي˘ن˘ت˘ل˘سصو؟ه˘تّدا˘مو
«ة˘˘ي˘˘لا˘˘خ جور˘˘˘سس ي˘˘˘عوÓ˘˘˘ّلا ن˘˘˘سسح»
ي˘˘بارا˘˘ف˘˘لا راد ن˘˘ع رد˘˘سص با˘˘˘ت˘˘˘كلا)
،ةحفسص523 ي˘ف ع˘ق˘يو ة˘ّي˘نا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لا
،(يفا˘سص ىذ˘سش م˘ي˘م˘سصت ن˘م فÓ˘غ˘لا
؛ناسضمر ليعا˘م˘سسإا رّر˘ح˘م˘لا ر˘ي˘سسأÓ˘ل
رّو˘سصي ،ة˘ّي˘سصنر˘ي˘سس ن˘ع ةرا˘ب˘ع و˘˘هو
ّرم امو ةّيلاقتعإ’او ةّيلاسضنلا هتبرجت
قّلحي .نينسسلا تارسشع هبرد قافرو هب
نبا ؛يواّللا نسسح باتكلا ءاسضف يف
9391 ما˘ع ل˘ق˘ت˘عا ،د˘ب˘ل˘لا ر˘ف˘ك ة˘ير˘ق
ىعدُي يناط˘ير˘ب ط˘با˘سض ل˘ت˘ق ة˘م˘ه˘ت˘ب
دجسسملا ةمرح كاهتنا لواح تراويتسس
يف نجُسس ،راّوثلا نع اًثحب ىسصقأ’ا
ه˘˘ثروو تي˘˘سصلا ئ˘˘ي˘˘سس ا˘˘ّكع ن˘˘ج˘˘سس
ّلك اًلوز˘ع˘م نا˘ك ،ة˘ب˘كن˘لا ع˘م نا˘ي˘كلا
هتنازنز يف اًيدارفنا اًلزع هسسبح ةرتف
هحارسس قلطُأاو ةزجعلل زكرم ىلإا لقُنو
ندرأ’ا ى˘لإا هدا˘˘ع˘˘بإا ّم˘˘تو3891 ما˘˘ع
هلوسصو نم رهسشأا ةثÓث دعب ىّفوتو
بتاكلا وه اهو ،اًيسسنم نفُدو كانه ىلإا

ةربع نوكي هّلع ،هّقح نم اًسضعب هيطعي
فلخ نوحزري نيذلا ىرسسأ’ا تارسشعل
نيّيسسنم ،ني˘ن˘سسلا تار˘سشع نا˘ب˘سضق˘لا

.نطو˘لا ة˘مد˘خ ي˘ف م˘ه˘تا˘ي˘ح˘سضت م˘غر
ا˘˘ًحر˘˘سسم ة˘˘سشي˘˘هد˘˘لا م˘˘ّي˘˘خ˘˘م ل˘˘˘ّكسشي
ر˘ثإا ن˘ير˘ّج˘ه˘م˘لا ه˘ي˘˘لا˘˘هأاو ،ثاد˘˘حأÓ˘˘ل
اًقح’و ،هدونجو ودعلاو ،هلاطبأا ةبكنلا

رسشب˘لا˘ب اًرا˘مد نو˘ث˘ي˘ع˘ي ،ه˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم
،هلهأا ىلع قانخلا نوقّيسضيو رجحلاو
نوموا˘ق˘ي ن˘ي˘ل˘سضا˘ن˘م م˘ه˘ن˘م ع˘ن˘سصي˘ل
ة˘˘˘ّير˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ح لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا

رّو˘˘˘سصي .ا˘˘˘م ا˘˘˘ًمو˘˘˘ي ..لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’او
ا˘ّن˘ك» لّوأ’ا ه˘لا˘ق˘ت˘عا ةّذ˘ل ل˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا

ّنأاكو ،اًحرفو ًةجهب رثكأاو ّنّسسلا راغسص
دعب ن˘ح˘ن...حر˘ف˘لا˘ب ا˘نأÓ˘م د˘ق ا˘م اًد˘حأا
ناجيت لمحنف هلبق امك صسيل لاقتع’ا
انلجرأاو ،نيحرف اّنك .زازتع’او رخفلا
نحنو انيسشم ،صضرأ’ا صسمÓت ’ داكت
انّنأا ءادعسسو ،نجسسلا ةرداغمب ءادعسس
ت’اقتعا ن˘م هÓ˘ت ا˘مو «ءا˘ن˘ج˘سس ا˘ّن˘ك
ةّيباّلطلا ةكرحلا طاسشن ،تاّيموكحمو
ه˘ت˘سشير˘ب م˘سسر˘˘ي ،ّي˘˘لا˘˘سضن˘˘لا ا˘˘هرودو
قافرو هلاطبأا مسسويو لاسضنلا ةطيرخ
دو˘م˘ح˘م ،يرو˘ّف˘ع˘لا ز˘يا˘ف ردا˘˘ن ؛ه˘˘برد
رمع ،ريطم يماسس ،يلع وبأا دايإا ،نوّنف
تادعسس دمحأا ،حوبذملا لداع ،فياّنلا

رود ى˘ل˘ع نا˘سضمر ز˘ّكر˘˘ي) م˘˘هر˘˘ي˘˘غو
اvيرح ناك ؛اهيلسضانمو ةّيبعسشلا ةهبجلا ،ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ل˘سضا˘ن˘م˘ل قّر˘˘ط˘˘ت˘˘ي نأا ه˘˘ب
ّلك نم هنول ريغ رخآا اًنول نولمحي
رّوسصي ،(ّينيطسسلف˘لا لا˘سضن˘لا فا˘ي˘طأا
طّلسسي .رسسأ’ا يف ةاناعملاو بيذعتلا
قا˘فر ت’و˘ط˘ب ى˘ل˘ع ءو˘سضلا بتا˘كلا
ّصصخيو ،مهّقح نم اًسضعب مهيفيل هبرد ةينغأا ركذيو ةّيلوط˘ب˘لا ه˘تر˘ي˘سسو ردا˘ن
مدب لتًق) يعاّرلا ميهاربإا ريسسأ’ا اهبتك
ةسشاّمكب»  (ق˘ي˘ق˘ح˘ّت˘لا ة˘ي˘ب˘قأا ي˘ف درا˘ب

رياجّسسلا ّيكبو هتام˘ل˘ح او˘ع˘ل˘خ د˘يد˘ح
اوّلسش ةنياهسصلا ام˘ه˘م ه˘تا˘م˘ح˘ل اوو˘سش
ا˘نا˘كر˘ب ر˘ّج˘ف هدو˘م˘سصب ردا˘ن ه˘تا˘كر˘˘ح
هللاو يديز كلاطبأاب ةهبج اي يديز
تد˘جو ن˘كلو«د˘ي˘ي˘ح˘ت ا˘˘م كبرد ن˘˘ع
نم مسسقل «هيلأاتلاو صسيدقتلا» صضعب
دومحم ،ردا˘ن لا˘ث˘مأا ،زو˘مر˘لا ىر˘سسأ’ا

اذه لثم يف هانع ىنغب ناكو دمحأاو
وأا ناسضمر ،بتكي ول اذّبحو باتكلا

اهنوّقحتسسي مهف ،مهنم ّلك ةريسس ،هريغ
نا˘˘˘˘˘سضمر رّو˘˘˘˘˘سصي .كسش ى˘˘˘˘˘˘ندأا نود
ّرم ىلع اهت’اسضنو ةريسسأ’ا ةكرحلا

،ىرسسأ’اب يموي˘لا ل˘ي˘كن˘ت˘لا ،ن˘ي˘ن˘سسلا
نوجسسلا نيب مهلقن ،بيذعتلا لئاسسو
ىسضرملا ىرسسأ’ا دي˘ي˘ق˘ت ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

ءانثأا ريرسسلا ديدح ىلإا مهناقيسس طبرو
لز˘˘ع˘˘لا ،ي˘˘ّب˘˘ط˘˘لا لا˘˘م˘˘هإ’ا ،جÓ˘˘ع˘˘˘لا
ةا˘نا˘ع˘م ،ىر˘سسأ’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ،يدار˘˘ف˘˘ن’ا
، ةّيروسصلا ةّيلÓتح’ا مكاحملا ، لهأ’ا
، نيعفتنم˘لا «م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا» ي˘ما˘ح˘م رود
تا˘ّي˘ل˘م˘ع ،ما˘ع˘ط˘˘لا ن˘˘ع تا˘˘بار˘˘سضإ’ا
!بلق Óب نجسسلاف ، اهريغو لدابتلا
ةرا˘ج˘ح˘لا ة˘سضا˘ف˘ت˘نا بتا˘كلا لوا˘ن˘˘ت˘˘ي
لكل ةلاّعف˘لا ة˘كرا˘سشم˘لا ،ا˘ه˘ت˘ّي˘سسد˘قو
راسصح˘لاو لّو˘ج˘ت˘لا ع˘ن˘م ،تا˘عا˘ط˘ق˘لا
ةمئاد ة˘ّي˘مو˘ي ة˘لا˘ح ا˘ه˘نو˘ك ،ّي˘سشحو˘لا

تاعاطق ّلك لمسش ةايح جهن ،ةمراعو
اّمم هفايطأا ّلكب ّينيطسسلفلا بعسشلا
لبق بعسشلا ةاسسأامل ملاعلا راظنأا تفل
تناك» نامثأ’ا صسخبأا لباقم اهسضاهجإا

ن˘ي˘ّي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ى˘ل˘ع صضور˘ع كا˘ن˘ه
؛ول˘سسوأا ي˘ف ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ّم˘ت ا˘م فا˘ع˘سضأا

فقو لباقم تاسضوافم نودب صضورع
ةدحاو ة˘با˘جإا م˘يد˘ق˘ت ّم˘تو ،ة˘سضا˘ف˘ت˘ن’ا
ّنأا يهو .تاحرتقملا ىلإا رظّنلا نود
ديحولا لّوخملا يه رير˘ح˘ّت˘لا ة˘م˘ّظ˘ن˘م
(071 .صص)«ةباجإا ميدقتب
انتلاح هيلإا تلآا اّمم ليعامسسإا صضعتمي

مار ةّيروطاربمإا هتريماكب رّوسصي نيح
،ةنهاولا ةّيوطل˘سسلا ة˘ّي˘حر˘سسم˘لاو ه˘ل˘لا

ةّيوادوسس ةيرخسسب ،توبكنعلا تيبك
،بتُر ،دارفأا ،تاراعسش ،ميسسارم ؛ةلتاق
رخسسيو ،ةداقو ،تادعُم ،ةّدع ،بتاوَر
ةرطسسأ’او ةّيمسسوملا تاناجرهملا نم
خ˘يرا˘ت نو˘غ˘سضم˘ي» ن˘ّم˘مو ة˘˘ه˘˘فا˘˘ت˘˘لا
اًد˘غ م˘ه˘ّنأا˘كو م˘هرار˘سسأاو م˘˘ه˘˘ئاد˘˘ه˘˘سش
«م˘˘ه˘˘نو˘˘ج˘˘سس باو˘˘بأا ن˘˘م نو˘˘جر˘˘خ˘˘˘ي
نيّيمسسوملا نيدياز˘م˘لا ّل˘ك بطا˘خ˘يو
ي˘ف م˘كسسف˘نأا اود˘˘ها˘˘سشت نأا م˘˘كي˘˘ل˘˘ع»
.ةآارم لسضفأا ثدحلاو خيراّتلاو ،ةآارملا
لحف امك لسشفلاو زجعلا مكتروسصف
هلعفو هقسشع تاعاسسب ىّنغتي ّيسصخم
،ةموعزم ة˘لو˘ط˘ب˘ب ى˘ّن˘غ˘ت˘يو ،ق˘با˘ّسسلا
ءامد اًركذتسسم اهنلعيو اvرسس اهمواقي
(301 .صص).«ىر˘˘˘˘سسأا م’آاو ءاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سش
تلدبتسسا اهّنإا» حتف ت’اجر نم رخسسي
دجوي ’و ةلود انيدلف ،نطولاب ةلودلا
.«صضرأا وأا نطو انل
ن˘˘˘م نا˘˘˘سضمر صضع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘يو ر˘˘˘خ˘˘˘سسي

ه˘نا˘سسر˘فو لÓ˘ت˘ح’ا ي˘ّيرودار˘˘ب˘˘مو˘˘ك
تاملك مادختسسا مهل ولحي ناك» نيذلا

ا˘ًقّو˘ف˘ت م˘ه˘ي˘ط˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘ّنأا˘˘كو ،ة˘˘ّير˘˘ب˘˘ع
،ّيلخاّدلا م˘ه˘غار˘ف اوأÓ˘م˘ي˘ل...اًزا˘ي˘ت˘ماو
،م˘ه˘بو˘ي˘ج ع˘سشجو ،م˘ه˘˘سسو˘˘ف˘˘ن ر˘˘ق˘˘فو
وأا م˘ه˘سسبÓ˘م صضع˘ب˘ب م˘ه˘نأا ءا˘عدÓ˘˘لو
نوّنف نم لسضفأا ة˘ّسصا˘خ˘لا م˘ه˘تارا˘ّي˘سس
رودو ةلودلا مهو ،«رّكفملاو لسضانملا
اًعبا˘تو ا˘ًل˘يذ ترا˘سص ي˘ت˘لا «ة˘ط˘ل˘ّسسلا»
ة˘ح˘نا˘م˘لا لود˘لا ة˘يا˘سصو˘ب ،لÓ˘ت˘حÓ˘ل
يذلا ولسسوأا «دعو» ذّف˘ن˘ت˘ل ا˘ه˘ت˘يا˘عرو
ي˘عو˘لا ق˘ير˘ف˘ت˘ل رو˘ف˘ل˘ب د˘عو ل˘˘ّم˘˘كي
ي˘ن˘طو˘لا هّو˘م˘ن ن˘ع ه˘لز˘عو ّي˘ن˘˘طو˘˘لا
ع˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ّي˘ل˘م˘ع ي˘ف ه˘ع˘م صشيا˘ع˘ت˘˘ت˘˘ل
تراسص .ة˘ت˘ي˘م˘مو ةّر˘م˘ت˘سسم ن˘ي˘جد˘تو
’ ثيح نم لّوأ’ا عّبطملا «ةطلّسسلا»
ن˘م ة˘عذ’ ة˘˘ير˘˘ح˘˘سس ر˘˘ح˘˘سسي ،يرد˘˘ت
رخآا ء’ؤوه» نيّيزاهتن’او نيّيلوسصأ’ا

.«صضبقي نم لّوأاو عفدي نم
تاسس˘ّسسؤو˘م˘لا ةر˘ها˘ظ نا˘سضمر د˘ق˘ت˘ن˘ي
ةمدخ يف برغلا نم ةموعدملا ةّيلهأ’ا
اًرادج لّكسشت تتابو هتيامحو لÓتح’ا

اهحلا˘سصمو ل˘ي˘ئار˘سسإا ة˘ل˘م˘ح˘ل ا˘ًع˘ي˘ن˘م
اهيل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا ع˘ن˘مو ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا

صسير˘كت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘موا˘˘ق˘˘مو
ةّيمويلا ةايحلا يف هلغلغتو لÓتح’ا
ّير˘سصن˘ع˘لا ّل˘سصف˘لا راد˘ج˘ك ح˘ب˘سصت˘ل
يف ءاجو ،أاوسسأا لب ،نايكلا هانب يذلا

طق˘ف و˘ه ا˘هدو˘جو»4‐322 ةح˘ف˘سص
عم عارّسصلا فيلغتو ليئارسسإا ةيامحل
ىلإا ةوعّدلاو ،ةمعان تازاّفقب ليئارسسإا
.«ليئارسسإا ّلتحن انّنأاكو صشياعّتلا

لوأ’ا ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ه˘˘ف˘˘سصو تأار˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح
هب يئاقل ينءاج تادعسس دمحأا ريسسأ’اب
لّوأ’ا ءاقللا ناك)9102 وينوي3 موي

ىرسسأا عم ّيلسصاوتلا يعورسشم نمسض
ّيوارحسصلا نومير نجسس يف (نوبتكي
يف ترظتنا» :يتحفسص ىلع تبتكو
،ةماقلا بسصتنم ّلطأاف نيماحملا ةفرغ
ا˘vيرو˘ع˘سش ’ ،ى˘لوأ’ا ةّر˘م˘ل˘ل ه˘ت˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘ّن˘كل ه˘قا˘ن˘عو ه˘ت˘ح˘˘فا˘˘سصم˘˘ل تف˘˘قو
ّيجاجزلا زجاحلا ةدوربب ةأاجف ترعسش
ناكو ،ّيوارحسصلا ّرحلا مغر ،لسصافلا

ةّيديدحلا فتاهلا ةعاّمسس ربع انثيدح
ثيدحلا فارطأا انلدابت .ةّفاجلا ءاّمسصلا
هتÓيلحت ،دودحلا دع˘بأ’ ا˘ًف˘ّق˘ث˘م ءا˘ج˘ف
ةدراسش ّلكب ّملم ،ةّيقطنمو ةسسوردم
ة˘˘ّي˘˘تارا˘˘ع˘˘سشلا ن˘˘˘ع ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ،ةدراوو
انثّدحت .ريرملا انعقاو صضرأاب ةرّذجتمو
ريسسأ’ا ،ناب˘سضق˘لا ف˘ل˘خ ة˘با˘ت˘كلا ن˘ع
قوت˘يو ه˘سسي˘سسا˘حأاو هر˘عا˘سشم˘ب بت˘كي

صضرأا ى˘ل˘ع ه˘تا˘م˘ل˘ك ىد˘˘سص عا˘˘م˘˘سسل
ةرورسضو ةّيددعتلا ةّيمهأا نع ،عقاولا
ماسسقن’ا نع ،ه˘ّجو˘م˘لاو ءا˘ّن˘ب˘لا د˘ق˘ن˘لا
رومأاو ينيطسسلفلا عراسشلا يف تيقملا
تاّيونعمو خومسش ،ةقثب ينمّلك .ىرخأا

ي˘ّن˘ع تلازأاو يرد˘سص تج˘ل˘ثأا ة˘ي˘لا˘˘ع
ة˘˘فÓ˘˘جو ...ر˘˘ف˘˘سسلا ة˘˘˘ّق˘˘˘سشمو ءا˘˘˘ن˘˘˘ع
ةّيئاقلتب هلامعتسسا يل قار.(ناّجسسلا

،مقمقلا ،ةروفلا : «ةريسسأا» تاحلطسصم
لوهرفأا ،رابع˘م˘لا ،ة˘ط˘سسو˘ب˘لا ،رد˘ي˘سسب
ءاطخأ’ا صضع˘ب كا˘ن˘ه ن˘كلو ،ا˘هر˘ي˘غو
ىف˘سشت˘سسم ؛با˘ت˘كلا ي˘ف تدرو ي˘ت˘لا
وأا «ة˘َف˘سصه» صسي˘˘لو ه˘˘ي˘˘فور˘˘ه فا˘˘سسأا
ن˘م تاد˘ع˘سس فا˘ط˘ت˘خا م˘ت ، «ها˘˘ف˘˘َسص»
6102 صسيلو6002 ماع احيرأا نجسس
صسي˘لو «ي˘ب˘ن˘ل˘لا» ر˘ب˘ع˘م ،(001 .صص)
«غل˘ي˘ب ارا˘م˘ت» ،(331 .صص) «ي˘ب˘م˘ل˘لا»
ة˘˘مو˘˘كح ،(222.صص) غ˘ن˘˘ل˘˘ي˘˘ب صسي˘˘لو
تناك ة˘ّي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ة˘ّي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
صسريب نوعمسشو ريماسش قحسسإا ةسسائرب
،(782.صص) ن˘˘˘ي˘˘˘بار ق˘˘˘ح˘˘˘سسإا صسي˘˘˘لو
صسي˘˘˘˘لو «ا˘˘˘˘˘كيور˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسير˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا»
.اهريغو (492.صص) اكيروتسسوربلا

صضع˘ب تد˘جو ؛ا˘ه˘ن˘م ّد˘ب ’ ة˘ظ˘حÓ˘˘م
زاج نإا «ةليخدلا» ةّيوعوتلا لوسصفلا
˘مÓ˘حأا» نَو˘ن˘ع˘م˘لا ل˘سصف˘لا ،ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘˘لا
صضعبلا توميأا» ،(511 .صص)«نيجسس
تو˘م˘لا» ،(811 .صص)«صضعب˘لا ا˘ي˘ح˘ي˘ل
(932.صض)«ةايحلا يف

ن˘˘م ه˘˘برد قا˘˘فر بتا˘˘˘كلا ى˘˘˘سسن˘˘˘ي ’
ّيروثلا صضوهّنلا ةلحرم يف» :ىرسسأ’ا
ىلعو ،ىرسسأا نوكي نأا بجي ’ مداقلا

ْنأا ةمواقملا يف طارخنÓل مهوعدي نَم
َلبق مهنع جارفإ’ا تاودأاو لبُسس نّمؤوُي
ىر˘سسأ’ا˘ف ،ل˘م˘ع˘˘لا نو˘˘تأا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘uجز
اهيلع أاّفدتي ةقرحم يف اًبطح اوسسيل
.«بتكم يف ٌرئاث

،ةّسصق ر˘ي˘سسأا ّل˘كل ؛ا˘ه˘ن˘م ّد˘ب ’ ة˘م˘ل˘ك
،دعب ىكحُت م˘ل ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لا صصسصق˘لاو
صصسصق قيثوتل ةّحلم ةرورسض كانهو
ةنب˘ل ˘ّما˘ه˘لا با˘ت˘كلا ل˘ّكسشيو ،ا˘نار˘سسأا

.لمتكي مل ءاسسفيسسف يف ةّيرورسض
ةّيحت» :ءادهإ’ا يف يل بتك ،اًريخأاو
قير˘ط ن˘ع ،ا˘ه˘ي˘لإا ةدو˘ع˘لاو ا˘ف˘ي˘ح ى˘لإا
هلثم لاجر˘ف يدا˘ب˘ع ن˘سسح ل˘سضا˘ن˘م˘لا

ي˘ف و˘ه˘ف ،ةدو˘˘ع˘˘لا رو˘˘سسج ن˘˘م ر˘˘سسج
اًرسسج لمعي ىرسسأ’ا ةباتكب همامتها
ة˘ّيد˘ه .«اذ˘ه ي˘با˘ت˘ك كيد˘هأا .ة˘ّير˘ح˘ل˘˘ل
.امهب ّزتعأا ءادهإاو

يدابع نسسح :ملقب
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انوروك ةحئاج لعفب تاعيبملا يف ريبكلا سصقنلا ببسسب

ةيذحألاو سسبÓملا ةراجت هفرعت ريبك دوكر
 سسÓفإلا ةفاح ىلع راجتلاو لجيجب

را˘˘ج˘˘ت ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘كت˘˘˘ششي
ةي’وب ة˘يذ˘حأ’اؤ سسبÓ˘م˘لا

ر˘ي˘ب˘ك دو˘كر ن˘˘م ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
ةيادب ذنم مهترا˘ج˘ت ه˘فر˘ع˘ت

مهلعج امم ،انؤروك ةحئاج
ءار˘ج سسÓ˘فإ’ا ة˘فا˘ح ى˘ل˘˘ع
هب˘شش ة˘ف˘شصب ع˘ي˘ب˘لا ماد˘ع˘نإا

يف لوجتملا نأا ثيح ،ةيلك
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م عراو˘˘˘شش
نم ديدعلا ق˘ل˘غ ظ˘حÓ˘ي˘شس
ة˘˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ؤأا ةيلاجرلا ءاوشس ةشسبلأ’اب
نيزت تناك يتلاؤ ةيئاشسنلا

تاروكيدب ةنيدملا ةهجاؤ
˘˘˘ما˘˘˘مأا سسبÓ˘˘˘م˘˘˘لا سضر˘˘˘˘ع
ترا˘شص ثي˘˘ح ،تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةقلغ˘م تÓ˘ح˘م˘لا هذ˘ه نآ’ا

ا˘ه˘م˘شسر˘ي ر˘ظ˘ن˘م ي˘ف ا˘ي˘ل˘ك
ا˘هر˘ج˘ه حا˘ب˘ششأا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ك
نا˘كم ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ا˘ه˘˘نا˘˘كشس
ىلإا ةفاشضإ’اب  ،انمأا رثكأا

اهيلع قلعم ىرخأا تÓحم
راعشسأ’ا سضي˘ف˘خ˘ت تا˘ت˘ف’
ةلؤاحم يف لحملا غيرفتؤ
نم سصلختلل اهباحشصأا نم
نؤدب ىتح ة˘ي˘قا˘ب˘لا ع˘ل˘شسلا

و˘˘˘˘˘˘ه م˘˘˘˘˘˘هأ’ا ،لا˘˘˘˘˘˘˘م سسأار
،رار˘شضأ’ا ف˘خأا˘ب جؤر˘˘خ˘˘لا
ىر˘خأا تÓ˘ح˘م ن˘ع كي˘ها˘ن

فرح ى˘لإا ا˘ه˘طا˘ششن تر˘ي˘غ
قازر˘ت˘شسإ’ا ن˘˘كم˘˘ي ىر˘˘خأا

ةديرجل ثيد˘ح ي˘ف˘ف ،ا˘ه˘ن˘م
سضعب باحشصأا عم مÓشسلا
’ م˘ه˘نأا˘ب او˘لا˘ق تÓ˘ح˘˘م˘˘لا
فيراشصم ى˘ت˘ح نو˘ل˘شصح˘ي
،ءا˘بر˘ه˘كلاؤ ءا˘م˘لاؤ ءار˘كلا

عوبشسأا مهيلع رمي دق ثيح
ءيشش ’ؤ عيب نؤد لماكلاب
مه˘ع˘م ثد˘ح˘ي م˘ل ر˘مأا و˘هؤ

هذ˘ه م˘لا˘˘ع او˘˘ل˘˘خد نأا ذ˘˘ن˘˘م
ا˘ن˘ل ر˘ب˘˘ع ثي˘˘ح  ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ل ل˘˘ح˘˘م بحا˘˘شص
او˘˘نا˘˘ك م˘˘ه˘˘نأا˘˘˘ب سسئار˘˘˘ع˘˘˘لا
مهتراجت سشاعتنإا˘ب نو˘ل˘مأا˘ي
جاؤز˘˘لا دو˘˘ق˘˘ع ح˘˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘ب
دقعب حامشسلاب سصيخرتلاؤ
’ ن˘˘كل  ،ن˘˘ي˘˘جؤز˘˘لا نار˘˘˘ق
ثيح ثدح كلذ نم  ءيشش
حؤار˘˘˘˘˘ت رو˘˘˘˘˘مأ’ا تي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب
ىلإا ببشسلا احجرم ،اهناكم
انؤروك ةحئاج تا˘شسا˘كع˘نا
ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع تر˘ثأا ي˘ت˘لا
ح˘ب˘شصأا ن˘يأا ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘شسا نؤد
’إا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي ’ ل˘˘˘˘˘كلا
ع˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘م تا˘˘يرؤر˘˘شضلا
يدا˘˘م˘˘لا ف˘˘ع˘˘شضلا بب˘˘˘شسب
ىلع دوكرلا اذه هفلخ يذلا

ةد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘شصأ’ا ع˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج
هنأا ىلإا اريششم ،ت’اجملاؤ
د˘ق˘ع ل˘م˘كي˘ل ط˘ق˘˘ف ي˘˘قا˘˘ب
ق˘ل˘غ˘˘ي˘˘شس م˘˘ث ن˘˘مؤ ءار˘˘كلا

ىلع ه˘نأ’ ة˘لا˘ح˘م ’ ه˘ل˘ح˘م
لا˘ح و˘هؤ سسÓ˘فإ’ا ة˘˘ب˘˘ت˘˘ع
تناك ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ب
ثيد˘˘ح مÓ˘˘شسلا ةد˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ل
،عوشضوملا اذ˘ه ي˘ف م˘ه˘ع˘م
ة˘تا˘ف˘ت˘لإا نأا ى˘لإا ن˘ير˘˘ي˘˘ششم
ةب˘ي˘ط ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
يلام غلبم سصيشصختب ادج
هذ˘˘ه ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘شضت˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ريغ ىق˘ب˘ي ه˘ن˘كل ة˘ح˘ئا˘ج˘لا

ر˘ئا˘شسخ˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب ي˘˘فا˘˘ك
ةليط اهؤدبكت يتلا ةريبكلا

عفدي دق ام وهؤ ،ةرتفلا هذه
ةفششنملا يمر ىلإا مهبلغأاب
ق˘˘ل˘˘˘غؤ سسÓ˘˘˘فإ’ا نÓ˘˘˘عإاؤ
.ةيئاهن ةفشصب مهتÓحم

ميهارب.ع

 يوعرلاو يحÓفلا دودرملا ىلع بلسسلاب عجر اهمادعنا
نوبلاطي «ةحطسسلا» لظلا ةقطنم وحÓف

ةسسبت يف نيرقنب ةيفيرلا ءابرهكلا ريفوتب
ةحطشسلا ةقطنم وحÓف ربع
،ةشسبت ةي’ؤ نيرقن ةيدلبب

م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شساؤ م˘هر˘˘مذ˘˘ت ن˘˘ع
˘ماد˘˘ع˘˘نا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن د˘˘يد˘˘ششلا
˘مد˘عؤ ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘˘كلا
د˘يؤز˘˘ت ع˘˘يرا˘˘ششم ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب
ةيفيرلا ءابرهكلاب ةقطنملا

ذإا مهلمع ليهشست لجأا نم
هذ˘˘ه تار˘˘م˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘شسم تل˘˘˘ظ
مادعنا نم يناعت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

دوقعل ةيوقاطلا ةداملا هذه
تحبشصأا ي˘ت˘لاؤ ن˘مز˘لا ن˘م
ن˘˘م ن˘˘هار˘˘˘لا ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قؤ ي˘˘˘ف
يحÓفلا طاششنلا تايشساشسأا

نم ديدعلا دكأاؤ .يوعرلاؤ
ىلع ةقط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ي˘حÓ˘ف
ءا˘بر˘ه˘˘كلا ة˘˘كب˘˘شش ماد˘˘ع˘˘نإا
هر˘˘ثأا ه˘˘ل نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
دؤدر˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘شسلا
،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

نهتمي مهبلغأا نأاؤ اميشس’
ةيعارزلا ليشصاحملا طاششن
ا˘˘˘ه˘˘˘تو˘˘˘ي˘˘˘˘ب بل˘˘˘˘غأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىلإا جا˘ت˘ح˘ت ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لا
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت اذ˘˘كؤ ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘˘كلا
ل˘˘ج ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ثي˘˘ح ،ةرا˘˘نإ’ا

ريفوت عم ىششامت˘ي م˘ه˘ل˘م˘ع
ي˘ف ن˘˘ير˘˘ي˘˘ششم ،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
نأا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح قا˘˘ي˘˘˘شس

مهيشضارأا ةرجه يف ريكفتلا
ىرخأا ةيرشضح قطانم ىلإا
م˘ه˘˘شسف˘˘نأا ج˘˘لا˘˘خ˘˘ي ح˘˘ب˘˘شصأا
حيرملا سشيعلا بلط فدهب
يف سسأايلا sبد نأا دعب اذهؤ
ل˘ها˘ج˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ،م˘ه˘شسو˘ف˘ن
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا
ا˘ه˘نؤر˘ي ي˘ت˘لا م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل
ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب ،ة˘˘˘عؤر˘˘˘ششم
ةدعل ةيدلبلا حلاشصم ةجمرب
نأا ر˘ي˘غ ،ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘ششم
را˘ي˘ت˘لا ف˘˘ع˘˘شض ة˘˘ي˘˘لا˘˘كششإا
مامأا قئاعلا ىقبت ءابرهكلا

نع كيهان ،نيحÓفلا ء’ؤوه
ةرثكؤ بؤرششلا هايملا ةلق
مدعؤ ة˘ئر˘ه˘ت˘م˘لا كلا˘شسم˘لا

تابكرملا ريشسل اهتيحÓشص
اذ˘˘ه .ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘جار˘˘˘لا ى˘˘˘ت˘˘˘حؤ
ة˘ق˘ط˘ن˘م و˘حÓ˘ف ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يؤ
نم ةداج ةتا˘ف˘ت˘لا ة˘ح˘ط˘شسلا

نم ةينعملا تاهجلا فرط
ع˘˘يرا˘˘ششم ة˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب لÓ˘˘˘خ
ريفوت دشصق ةيد˘ج ة˘يو˘م˘ن˘ت
اهطبرؤ ةي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا

م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شصا˘˘˘ح˘˘˘م ذا˘˘˘ق˘˘˘نإ’
فا˘ف˘ج˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ي˘˘شضارأاؤ
هذه نم مهشصيلختؤ ةشصاخ
.اهدمأا لاط يتلا مهتاناعم

 نوراه يحابسصم

:«مÓسسلا»ـل  «ةناسشخ ةميرك» ةبّردملا ةبتاكلا

 يرئازج لفط لكل ةيده  يلمع يراهم باتك ..«ءÓمإلاو ةءارقلا يرقبع»

ل˘ق˘ع˘لا تارا˘ه˘م ي˘˘ف ة˘˘بّرد˘˘م
برا˘˘ج˘˘ت تشضا˘˘خ ،ةر˘˘كاذ˘˘˘لاؤ
بيردت نم لاجملا يف ةريثك
داو˘م ي˘ف ا˘يرو˘لا˘كب˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط
،لافطأ’ا ميلعت اذكؤ ظيفحّتلا
ىلإا ميلعتلا تاراهم  تاهمأ’ا
ير˘ق˘ب˘˘ع » با˘˘ت˘˘ك تجر˘˘خأا نأا
ّلك دعاشسيل  ءÓمإ’اؤ ةءارقلا

يرا˘ه˘˘م با˘˘ت˘˘ك و˘˘هؤ ،ل˘˘ف˘˘ط
ة˘ج˘ير˘خ ي˘ه  ا˘شضيأاؤ  ي˘ل˘م˘˘ع
.ءايزيف رتشسام ةلقرؤ ةعماج
ة˘˘م˘˘ير˘˘ك ترا˘˘ت˘˘خا اذا˘˘م˘˘˘ل ^
ىتم ذنمو طبسضلاب ةباتكلا

؟ ةباتكلاب ةعلوم تنأاو
،ةباتكلاب ةعلوم سسيل ةحارشصب
تاراهملا ميلعتب ةعلوم نكل
نمؤؤأا ينأ’ لافطأÓ˘ل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
،ةمولعملا نم مهأا ةراهملا نأاب
م˘˘ّل˘˘ع˘˘يؤ ي˘˘م˘˘يدا˘˘كأا با˘˘ت˘˘˘كلا

نم لفط لك اهجاتحي تاراهم
هميلعت ىلإا فؤرحل˘ل ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

انه باتكلا ،ةءارقلا لحارم ّلك
هذه ر˘ششن˘ل اد˘ج ةد˘ي˘ج ة˘ل˘ي˘شسؤ
.لافطأ’ا ةدعاشسمؤ تاراهملا

لوأا ،ةءار˘˘˘ق˘˘˘لا ير˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘˘ع ^
ةركف تتأا فيك ،كل رادسصإا

سسم˘ي يذ˘لا ،راد˘˘سصإ’ا اذ˘˘ه
انئانبأا ةايح يف امهم ًابناج

د˘˘˘سصر˘˘˘يو ،ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ةءار˘ق˘لا م˘ل˘ع˘ت تا˘˘يد˘˘ج˘˘بأ’
؟ءÓمإ’ا دعاوقو
ير˘˘ق˘˘ب˘˘ع راد˘˘˘شصإا ةر˘˘˘كف تتأا
ام نأا تفششتكا نأا دعب ةءارقلا
،ريشسي لهشس ل˘ف˘ط˘لا ه˘جا˘ت˘ح˘ي
ردقب جمارب ةرثك جاتحي ’ وهف
ا˘ن˘ي˘ع˘˘م از˘˘ي˘˘كر˘˘ت جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ا˘˘م
فؤر˘ح˘˘لا ةرا˘˘ه˘˘م با˘˘شست˘˘ك’
عجري لماك جمانربك ةءارقلاؤ
.هيلإا

ةيركف˘لا تا˘ي˘ع˘جر˘م˘لا ا˘م ^
يتلا ةيلمعلاو ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
؟زجنملا اذه ةيفلخ لكسشت
ةركف نم تءاج باتكلا ةيفلخ
ةجمربلاؤ ةمظنأ’ا

تاراهم لاجم يف ةبردم ^
ام ةبتاكو ةركاذلاو لقعلا
كم˘˘ل˘˘˘ق ق˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل ط˘˘˘بار˘˘˘لا

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘ت˘˘ف ا˘˘م˘˘ها˘˘˘يإاو
؟نيتلاحلا

ةر˘كاذ˘˘لا تارا˘˘ه˘˘م ة˘˘برد˘˘م˘˘ك
ط˘˘ب˘˘شضلا˘˘ب فر˘˘عأا ل˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لاؤ
للخ هيدل اذامل لفطلا ةلكششم
فؤر˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م ةءار˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
لهؤ ةءارقلا لحارمؤ ةركاذلاب
لفطلا جمانرب يف للخ كانه
ل˘حار˘م ل˘شسل˘˘شست˘˘ل ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
. ةءارقلا

ةئ˘ف˘ل ه˘ّجو˘م با˘ت˘ك˘لا ل˘ه ^
سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشأ’ وأا ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع
؟نينّيعم
،تائ˘ف˘لا ل˘كل ه˘جو˘م با˘ت˘كلا
ىلإا تاو˘ن˘شس3 ن˘م لا˘ف˘˘طأ’ا
و˘ح˘م ،را˘ب˘كلا ى˘ت˘حؤ غو˘ل˘ب˘لا
م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘˘ت˘˘˘حؤ ،ة˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا
ةرا˘ه˘م نا˘ق˘تإا ن˘˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي
ا˘˘˘˘شضيأا ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘مؤ ،ةءار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
اوفرعيل تايّبرملا تام˘ل˘ع˘م˘ل˘ل
ةعيرشسلا ةحيح˘شصلا ل˘حار˘م˘لا

لفطلا لكاششم ةفرعمل ةنّنقملا
نامشضؤ ةعرشس ناقتإاب اهّلحؤ
.جئاتن

اذه ىلإا مويلا جاتحن له ^
ي˘˘ف تاراد˘˘سصإ’ا ن˘˘م عو˘˘ّن˘˘لا

ةد˘يد˘ج تا˘˘ي˘˘لآا ر˘˘فو˘˘ت ّل˘˘ظ
رو˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘تو ةر˘˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘مو
؟ايجولونكتلا
ه˘نأ’ عو˘ن˘لا اد˘ه جا˘ت˘ح˘˘ن م˘˘ع˘˘ن
،ىراهم يل˘م˘ع با˘ت˘ك ر˘ب˘ت˘ع˘ي
’ؤ ةرا˘ه˘م˘لا ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا بشسكي
ؤأا تاقيبطتلا ّلحت نأا نكمي
ؤأا ملعملا لم˘ع ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
باشستكا نأ’ ةراهملا باشستكا
.ةعباتم جاتحيؤ ننقم ةراهملا

ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا رو˘˘مأ’ا ي˘˘ه ا˘˘م ^
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لا

؟ ةمعاد ةيوبرتو ةيميلعت
ةئيب قل˘خ˘ل ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا رو˘مأ’ا
ؤأا ذيملتلا ءاطعإا يه ةيميلعت
ة˘م˘ي˘ق˘˘لا بلا˘˘ط˘˘لا ؤأا ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا

ّمث نمؤ ،ميلعتلا نم فدهلاؤ
ةي˘ل˘م˘ع˘لا تارا˘ه˘م˘لا ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ي˘ف رّو˘ط˘˘ت˘˘ي نأا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘شسي˘˘ل
.لبقتشسملا

م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف كيأار ا˘˘˘˘م ^
ن˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ي ف˘˘˘ي˘˘˘كو ،ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
هاوتسسمب سضهني نأا ملعملل
؟رسصعلا اذه ةبكاومل
ع˘م د˘ها˘ج˘ي ي˘لا˘ح˘لا م˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
،ةبلط˘لاؤ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لاؤ لا˘ف˘طأ’ا

يفكي ’ نكل ،ادج ليمج اذه
رشصتخم قيرط امئاد كانهف اذه
مّلعملا ىلعف ،ةيل˘م˘ع˘لا ل˘ه˘شسي
تاراهم اومّلعتي نأا ةملعملا ؤأا
.ةءارقلا ميلعت ةشصاخ ميلعتلا

فلتخم يف لخدت ةغللا ^
كلذف ةيوبرت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأا ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي
ي˘˘ق˘˘ط˘˘ن بنا˘˘ج ؛ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج
نكم˘ي ل˘ه .ي˘ع˘م˘سس بنا˘جو
ي˘˘˘ف تق˘˘˘˘فو كنأا لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن نأا

ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘فر˘˘ط ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ن˘م ا˘ه˘ل د˘ب’ ي˘ت˘لا م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘م˘˘˘ه  ن˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ط
؟ملعتملاو
ةغللا بناوجل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب م˘ع˘ن
باتكلاف «ىقطنلاؤ ىعمشسلا
غامدلا يقشش تاراهمب لمعي
ر˘˘شسيأ’اؤ  ر˘˘شسيأ’اؤ ن˘˘م˘˘يأ’ا
اذكؤ طقنلا ةراهم ىلع زكري
قّق˘ح با˘ت˘كلا Ó˘ع˘ف ،ع˘م˘شسلا

.فدهلا اده
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘ب ’ ^
ىلع زيكرتلا نم ةيوبرتلا
؛ه˘ي˘لإا جا˘ت˘ح˘ي ا˘مو م˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ن˘˘م ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف˘˘˘ف
نو˘˘˘ك˘˘˘ي م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘حار˘˘˘˘م
يف ءايسشأا ةدع نم ًاسصوقنم
تزكر له ،يوغللا بناجلا

فورحلا ظفل ة˘ي˘ف˘ي˘ك ىل˘ع
تا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘لاو ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

نيب ةقÓعلا نأ’ تارابعلاو
ىنـ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ُب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو ظا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ’ا

ملعتملا لعجت ا˘ه˘ت’و˘لد˘مو
هذه يف مكحتلا يف عرسسي
؟ةبيجع ةيفيكب ةغللا
هجات˘ح˘ي ا˘م ى˘ل˘ع تز˘كر م˘ع˘ن

،عاقيإ’اب اميلعت لمعتشسن اننأ’
فؤر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كف
يف ة˘ي˘ل˘ج ر˘ه˘ظ˘ت ة˘ح˘ي˘ح˘شصلا
ذيمÓتلا ّلك ىطعتل  باتكلا

ةءارق ةغللا ناقتإ’ هنوجاتحي ام
.مهتايح يفؤ
ةيسسف˘ن˘لا بناو˘ج˘لا ي˘ها˘م ^
ةيوبر˘ت˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
تز˘كر ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لاو

؟كباتك ميدقت يف  اهيلع
،يراهملا بناجلا وه بناج مهأا
لفطلا نقتي سسرد لؤأا دعبف
جرا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘˘م تاو˘˘˘˘شصأ’ا
.فؤرحلا بيكرتؤ ةحيحشصلا

كنأا فور˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘م ^
لاجم يف ةرب˘خ ن˘ي˘ك˘ل˘ت˘م˘ت
،ةر˘كاذ˘لاو ل˘ق˘ع˘˘لا تارا˘˘ه˘˘م
ن˘ع ا˘˘ن˘˘ي˘˘ثsد˘˘ح˘˘ت نأا كل ل˘˘ه

اهتمدق يتلا حئاسصنلا مهأا
كباتك نتم يف اهنيمدقت وأا
نم نيملعتملاو ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘ل˘ل
؟ديدجلا ليجلا
ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لا ة˘ح˘ي˘˘شصن م˘˘هأا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ةرا˘ه˘م˘˘لا با˘˘شست˘˘كا
. ةننقملا
ل˘ق˘ع˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ي˘ح˘ئا˘˘شصن
اهلثم هللا نم ةمعن ةركاذلاؤ
حرششلل لاثم˘ك ،ةرا˘ي˘شسلا ل˘ث˘م
ةرايشس كلمت كنأا ليخت طقف
م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت نأا نؤد˘˘ب ا˘˘هدو˘˘ق˘˘˘تؤ
نآ’ا لشصح˘ي ا˘م اذ˘ه ،ا˘ه˘تدا˘ي˘ق
ه˘يد˘ل ل˘ق˘ع˘لا نأا فر˘ع˘˘ي ل˘˘كلا
د˘˘حأا ’ؤ ة˘˘قرا˘˘خ تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كما
ا˘ن˘ه ن˘م ل˘م˘ع˘ي ف˘ي˘ك فر˘˘ع˘˘ي
ل˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع م˘ّل˘ع˘ت˘لا˘ب ح˘شصنا

.ةركاذلاؤ

كقا˘˘˘˘˘˘فآاو كتا˘˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ط
؟ ةيلبقتسسملا

لخدأا نأا ،اّدج ريبك يحومط
ّل˘˘ك ي˘˘ف تارا˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘لا˘˘ع
فر˘ع˘ت ا˘مد˘ن˘ع˘ف  ت’ا˘ج˘م˘لا
فرع˘ت˘شس ل˘ق˘ع˘لا تا˘ي˘نا˘كما
اذاملؤ نوحجانلا حجن ادامل
بشسك هنأ’ ،لطب  ّيأا قّوفت
تارد˘˘ق فر˘˘ع ا˘˘ّم˘˘ل ةرا˘˘ه˘˘م
.هلقع

ءار˘˘ق˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأا ة˘˘م˘˘ل˘˘˘ك
ةديرجلاو
يرقبع»  يباتك أارق نم لكل
لفط لكل ةيده وهف » ةءارقلا

ةءار˘ق˘لا ه˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل ،ير˘˘ئاز˘˘ج
،ةنن˘ق˘مؤ ة˘ح˘ي˘ح˘شص ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ب
ه˘ن˘م اؤد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شست نأا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا

ار˘كشش ،ه˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا اؤد˘ي˘ف˘˘تؤ
ةشصرف اهتحاتإا ىلع مكتديرجل
مكل ىنمتأاؤ يبتك لؤأا ميدقت

.قيفوتلا ّلك

فسسوي نب . رسضخل . أا : اهرواح

نيمئاقلا دوهج كرابنو لاقعلا اهل عفرنو اًريدقتو ً’Óجإا اهل فقن ةحومطلا ةيوبرتلا ةيميلعتلا عيراسشملا نإا
ةريسسم لجأا نم ،لبقتسسملا لجأا نم ،رئازجلا لجأا نم ،قيرطلا اهل حسسفن نأا انيلعو  اهيف نيمهاسسملا وأا اهيلع

. «ةناسشخ ةميرك » ةبردملا دجن ةقاّلخلا عيراسشملا هذه باحسصأا نمسض نم  ،اهدهسشن يتلا ةيمنتلا

ةيباغلا تاحاسسملا سسمت
قئارحلا لعفب ةررسضتملا

 رئاجلا يعرلاو فافجلاو
ةيلمع يف عورسشلا
073 ريجسشت ةداعإا
تاحاسسملا نم راتكه
ةررسضتملا ةيباغلا

يقاوبلا مأاب
ةظفاحم حلاشصم تعرشش
يف يقاوبلا مأا ةي’وب تاباغلا

073 ريجششت ةداعإا ةيلمع
ةيباغلا تاحاشسملا نم اراتكه
تاونشسلا لÓخ ةررشضتملا
نم ملع ام بشسح ،ةريخأ’ا
ةظفاحملاب مÓعإ’اب فلكملا
فؤؤؤرلا دبع ،تاباغلل ةيلحملا

حشضؤأا ،هل حيرشصت يفؤ.رمع
ةيلمعلا هذه نأاب ردشصملا تاذ
تاحاشسملا سسمتشس يتلا
لعفب ةررشضتملا ةيباغلا
يعرلاؤ فافجلاؤ قئارحلا
يعرششلا ريغ عطقلاؤ رئاجلا
نم اهريغؤ راجششأÓل
نمشض جردنت بابشسأ’ا
يف ريجششتلل ينطولا جمانربلا
ةيريدملا نيب ةيقافتا راطإا
عمجمؤ تاباغلل ةماعلا
عزوتتؤ.ةيفيرلا ةشسدنهلا
يتلا ةيباغلا تاحاشسملا
ةداعإا ةيلمع اهشسمتشس
يقاوبلا مأا ةي’وب ريجششتلا
نيعؤ ةيزاجلا تايدلب نيب
د’ؤأاؤ ةليلم نيعؤ سسيدلا

ىلإا ةفاشضإ’اب سسوقيشسؤ ةلمح
،يحيبشصلا رشصقؤ ةيلمرحلا

.ردشصملا تاذل اقفؤ
راجششأ’ا عاونأا نأاب رمع فاشضأاؤ
هذه ربع اهتشسارغ متتشس يتلا
ربونشصلا يه ةيباغلا قطانملا
اتف’ رادردلاؤ ؤرشسلاؤ يبلحلا
اهربع ةشسارغلا ةفاثك نأا ىلإا
يف ةريجشش0001 ىلإا لشصتشس
.دحاولا راتكهلا

ل.ايرام
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لمعلا نع نوفقوتي ةياجبب روزيمأا ةيدلب لامع
 ةيرهسشلا مهبتاور رخأات ىلع اجاجتحا

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ع ف˘˘˘قو˘˘˘ت
،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع روز˘˘˘ي˘˘˘مأا
ر˘خأا˘ت ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
ةثÓث ذنم مهبتاور ملسست
ةحنم ىلإا ةفاسضإا ،رهسشا
نو˘ب˘لا˘ط˘يو ،ة˘يدودر˘م˘لا
ىلع ةيلحملا تاطلسسلا

ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ة˘˘يو˘˘سست˘˘ب ل˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

يف ةيلاملا مهتاقحتسسم
،ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘م تقو بر˘˘˘˘˘قأا

لا˘م˘ع˘لا ل˘ث˘م˘م لو˘˘ق˘˘يو
نأا ديع˘سس ى˘سسو˘م ة˘ما˘ح
ةيعا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
ةبعسص مهب طيحت يتلا
تÓئاع مهيدلو ،ةياغلل
ةيعسضولا هذهو ،د’وأاو
م˘˘ه˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘فد ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ه
ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
مهتاناعم ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لاو
م˘ه˘ل˘ها˘˘ك ل˘˘ق˘˘ث˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت نأا نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘يو
بير˘ق˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘˘يو˘˘سست
 .لجاعلا

727 تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ىر˘ق ي˘ف ن˘ط˘ق˘ت ة˘ل˘ئا˘ع
يرارد ،ةماحلا ،وارموب
ةعبات˘لا ة˘ح˘ي˘سشن ل˘ي˘غإاو
زا˘غ˘ب روز˘ي˘مأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
.ةنيدملا

هذ˘˘ه د˘˘يوز˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
اهيلع فر˘سشأا تÓ˘ئا˘ع˘لا
،ةياجب يلاو دباعم دمحأا
ةلسصاوم ىلع دكأا يذلا

ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت عور˘˘سشم
ىر˘˘ق ن˘˘˘م ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

،ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ˘ب فا˘يرأاو
نم ةديفتسسملا تÓئاعلا
اهتحرف نع تربع زاغلا
،ما˘˘ه˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإ’ا اذ˘˘ه˘˘˘ل

ن˘م ر˘ي˘غ˘ي فو˘سس ه˘نو˘˘ك
د˘ع˘ب ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘˘ي˘˘ح
تاظحل  ،ةليوط ةاناعم
ىد˘ل ةدا˘ع˘سسلا˘ب تم˘سستا
ىرقلا هذه ناكسس دارفأا
ممعت نأا نو˘ل˘مأا˘ي ن˘يذ˘لا
ة˘فا˘ك ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
 .ةي’ولا بارتلا

قيرطلا قلغ
22 مقر يئلولا

 نيب طبارلا
 روزيمأاو نوعمسس

ناولسس ةيرق ناكسس مدقأا
˘مو˘ي˘ل˘ل روز˘ي˘مأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
قيرطلا قلغ ىلع يناثلا
طبارلا22 مقر يئ’ولا
،روزيمأاو نو˘ع˘م˘سس ن˘ي˘ب
ةقل˘ع˘ت˘م با˘ب˘سسأ’ كلذو
،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نيجتح˘م˘لا د˘حأا بسسحو
روهدتب قلعتي رمأ’ا نإاف
بايغ ،تاقرطلا ةكبسش
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘ن’ا
عمج يف رخأات ،(ةيفيرلا)
،ة˘ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
هايملا عيزوت يف بذبذت
ع˘م بر˘سشل˘ل ة˘ح˘˘لا˘˘سصلا
حÓ˘˘سصإا˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘˘سسج˘˘˘لا
ر˘˘ّب˘˘ع د˘˘˘قو ،م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ق
ن˘˘˘˘ع نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب م˘˘ه˘˘كسسم˘˘ت
ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل
ة˘ج˘لا˘ع˘مو ،ة˘حور˘ط˘م˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا صصئا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ك
نا˘كسس ا˘˘ه˘˘ن˘˘م  ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
تح˘سضأا ي˘ت˘لاو ة˘ير˘˘ق˘˘لا
.ايموي مهتايح صصغنت

ميرك.ت

ءادوسسلا طاقنلا تّسسم ةيلمعلا
 ةيئاوسشعلا تاغرفملاو

ةيلزنملا تايافنلا نم نط0052 نم ديزأا عفر
 ةسسبت يف سضيبألا ءاملا ةيدلبب ةبلسصلاو

ءاملا ةيدلب حلاسصم تقلطأا
ملك82 ةع˘قاو˘لا صضي˘بأ’ا

،ةسسبت ةي’و قرسش بونج
ىر˘ب˘ك ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
ينارمعلا طيحملا نييزتو
ةلاح» راعسش تحت ةنيدملل
، » ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ن˘يد˘م ،ي˘˘عو
ي˘ت˘لا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا فد˘˘ه˘˘تو
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ت˘˘˘ّسسم
تا˘˘غر˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لاو ءادو˘˘˘سسلا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا ة˘ي˘ئاو˘˘سشع˘˘لا

يحسصو ميلسس يئيب عسضو
ءايحأا تلمسش ثيح نزاوتم
ةن˘يد˘م عراو˘سشو ل˘خاد˘مو
.صضيبأ’ا ءاملا

ع˘فر ى˘ل˘ع تر˘ف˘سسأاو اذ˘ه
نم نط0052 نم ديزأا
ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا

دق ناكو ةيلمعلا ةبلسصلاو
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سس
نينطاوملا ن˘م تار˘سشع˘لا
ة˘كرا˘سشم˘ب ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قاو
عن˘سصم ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح
،بيبانأا عنسصم ،تنمسس’ا

،راد˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ك ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
لاغسشأÓل يعر˘ف˘لا م˘سسق˘لا
ةد˘˘˘حو ،ة˘˘˘˘ّي˘˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
م˘سسق ،ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،ريهطتلل ينطولا ناويدلا
عا˘ط˘ق ،تا˘با˘˘غ˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
ة˘ّيد˘ل˘ب ،ة˘ّي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ّسشلا
˘ّمأا ة˘ّيد˘ل˘ب ،تا˘ب˘ج˘يو˘˘ح˘˘لا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘˘عأاو ،ي˘˘ل˘˘ع
يف تمهاسس امك ةّيندملا
ةيعمج42 ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

طيحم نييزت يف ،ةيلحم
راجسشأ’ا صسرغب ة˘ن˘يد˘م˘لا

ءانتع’او ةفسصرأ’ا نهدو
،ءار˘سضخ˘لا تا˘حا˘سسم˘˘لا˘˘ب

هذ˘˘ه نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج
تءا˘ج ة˘ب˘ي˘ط˘لا ةردا˘ب˘م˘˘لا
يلاو تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘ت
د˘م˘ح˘م د˘يد˘ج˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا
لخدت يت˘لاو جا˘حد ة˘كر˘ب
ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
يلام˘ج˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا ى˘ل˘ع
تاهجاولا اميسس’ ةي’ولل
ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
.ةي’ولا ةمسصاعل

 يحابسصمنوراه

 ةيبابسش قفارم لو زاغ لو ءام ل

نكسس02 ةرامعب ةيعامتجلا تانكسسلا نم نوديفتسسملا
ةئيهتلاب نوبلاطي فراطلاب راتخم ةطيبسشب راطقلا يح

ىلعو ةينعملا تاطلسسلا راتخم ةطيبسش ةيدلبب راطقلا يح02 ةرامعب ةيعامتجلا تانكسسلا نم نوديفتسسملا ،دسشان
بسسحو ،يسضاملا  توا رهسش لÓخ اهوملتسسا يتلا تانكسسلا ةلاح ىلع فوقولاو لخدتلا ةرورسضب ،فراطلا يلاو مهسسأار
فوقولاو قيقحت ةنجلب اهباحسصأا بلاط دقف تانكسسلا ةلاح ىلع اهفوقو ءانثأا «مÓسسلا» ةديرج اهتلجسس يتلا ءادسصلا

تاهجلا نم نوبلاطي ثيح ،ةديدع تاعدسصتو تاققسشت نع راطقلا يح ناكسس فسشك ثيح ،لاغسشألا ةيعون ىلع
يف ببسست امم مهتانكسسب زاغلا دوجو مدعب اوأاجافت ثيح ،ةنيدملا زاغب مهتانكسس طبر يف عارسسإلا ةلوؤوسسملا

.ةيولعلا قباوطلاب ةسصاخ مهتانكسس ىلإا ناتوبلا زاغ ةروراق لقن عم مهبعاتم

مادعنا نم ناكسسلا يناعي امك
ةبرتأ’ا اياقبك ةيجراخلا ةئيهتلا

،ةرامعلا مامأا مكارتملا روجأ’او
وه ناكسسلا فوخت نم داز امو
ةرواجملا ةرا˘م˘ع˘ل˘ل ر˘ف˘ح دو˘جو
ةقلعم اهب لاغسشأ’ا تيقب يتلا

ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،تاو˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م
،رهسشلا يلاوح ذنم هايملا مادعنا

»: نا˘˘كسسلا د˘˘˘حأا حر˘˘˘سص ثي˘˘˘ح
ناريجلا دنع نم ءا˘م˘لا او˘ب˘ل˘ط˘ن
ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا ي˘˘˘˘ف
انبعت انار ،انيدي ىلع اهولمحنو
ا˘م˘ك «صشت˘ل˘م˘˘ك ا˘˘م ا˘˘ن˘˘ت˘˘حر˘˘فو
ىلإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب ر˘ط˘سضي
ايموي ةيويحلا ةداملا هذه ءارسش
،ة˘ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا ج˘˘يرا˘˘ه˘˘سصلا ن˘˘م
قفار˘م˘لا با˘ي˘غ ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ءارسضخلا تاحاسسملاو ةينابسشلا
مهلعج ام لافطأÓل ةسصسصخملا
ريغو ةبعسص ةيعسضو نوسشيعي
.ةحيرم
يحلا ناكسس قلطأا دقف هيلعو
تا˘ط˘ل˘سسلا ى˘لإا ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا ءاد˘˘ن
ي˘لاو ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
يروفلا لخد˘ت˘لا د˘سصق ة˘ي’و˘لا

تانكسسلا ةلاح ىلع فوقولاو
.ايجراخو ايلخاد

يديهم نب ةيدلب ناكسس
ةمامقلا مكارت نم نوناعي

ةيومنت عيراسشÃ نوبلاطيو
يسساق يديسس ةيرق ناكسس مدقأا
عطق ىلع ،يدي˘ه˘م ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب

أا44 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
نا˘˘سصغأاو ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘˘سضو˘˘˘ب
ةيطاطملا تÓجعلاو راجسشأ’ا
،نار˘ي˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف او˘مر˘سضأا ي˘˘ت˘˘لا
ةيرزملا عاسضوأ’ا ىلع اجاجتحا
بايغ ىلع اجاجتحإاو ،مهتيرقب
ىلإا نيريسشم ،ةيرسضحلا ةئيهتلا
ن˘م م˘ه˘ت˘ير˘ق ة˘ي˘ع˘سضو رو˘˘هد˘˘ت

ءار˘˘ت˘˘هإا˘˘ك بناو˘˘ج˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ءايحأ’ا نيب ةيل˘خاد˘لا تا˘قر˘ط˘لا
هايملا نم كرب ىلإا لوحتت يتلا

بعسصي ام راطمأ’ا طقاسست عم
مهتاجاح ءاسضقل لقنت˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع
ى˘˘˘كت˘˘˘سشا ا˘˘˘م˘˘˘ك. ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا
يف ةمامقلا مكار˘ت نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ه˘˘˘جو هو˘˘˘سشت ة˘˘˘يرز˘˘˘م ةرو˘˘˘سص
ةيمرم اه˘نأاو ة˘سصا˘خ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

قيرطلا بناجب يئاوسشع لكسشب
ن˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ،أا44 ي˘ن˘طو˘˘لا
تجعزأا يتلا ةهيركلا حئاورلا
راوزو تارا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘كسس
راقبأ’ا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةقطنملا
ةمامقلا هتاه نم تذختا يتلا

طسسو لقنتت يتلاو اهل اعترم
ي˘ف بب˘˘سست˘˘ت د˘˘ق ا˘˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

ىلإا نير˘ي˘سشم ،ةر˘ي˘ط˘خ ثداو˘ح
تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت صضر˘˘˘ف ةرور˘˘˘سض
راقبأ’ا عنم ةرورسضب اهباحسصأ’
ط˘˘سسو ة˘˘ب˘˘ئا˘˘سس ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ةرانإ’ا بايغ بناج ىلإا ،قيرطلا
ءا˘ي˘حأ’ا بل˘غأا ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
بلا˘ط ا˘م˘ك ،ة˘ير˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘سصح˘˘˘ب نو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
. ةيفيرلا تانكسسلا

يف قيرطلا عطق ببسست دقو
˘ما˘مأا رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
ة˘كر˘ح˘لا ةر˘ث˘˘كب  فور˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي’و ن˘˘ي˘˘ب ه˘˘ط˘˘بر ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
را˘˘ثأا ا˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘˘عو فرا˘˘˘ط˘˘˘لا
لامعلاو ن˘ير˘فا˘سسم˘لا جا˘عز˘نا

لطعت ةجيتن ءاوسس دح ىلع
. مهحلاسصم

صسراف وب

مامأا ةرذقلا هايملل ةكرب
راتخم كرابمح ةسسردم

نكسسم007 يح ناكسس
ةدكيكسس ةنيدم طسسوب

روهدت نم نوناعي
يحلا طيحم

نكسسم007 يح ناكسس يكتسشي
نم ،ةدكيكسس ةنيدم طسسوب
نمو  ،يحلا طيحم روهدت

مامأا ةرذقلا هايملا عمجت ةروطخ
راتخم ةيئادتبلا ةسسردملا

ةروطخلا نمكتو  ،كرابمح
مهب تقتلا نيذلا ناكسسلا بسسح

لوخدلا دعوم برق «مÓسسلا»
ةيعسضولا هذه ثيح ،يسسردملا
لوسصولل ذيمÓتلا قيعت ةرطخلا
ىلع ةدايزف ،ةسسردملا ماسسقأا ىلإا
هايملا تلوحت ،ةبئاغلا ةئيهتلا
لخدم مامأا ةريحب ىلإا ةرذقلا
.ةسسردملا
هذهل اوفسسأات يحلا ناكسس
مهتايح تلوح يتلا ،ةيعسضولا
حئاورلا لعفب ،ميحج ىلإا
صسومانلا بارسسأا رثاكتو ،ةهيركلا

يتلا ،تارسشحلا عاونأا فلتخمو
،كلذل ةمئÓملا ةئيبلا تدجو
نم بارتقلا نم مهمرح امم
رثاو ،عراسشلل ةلباقملا تويبلا

،لافطألاو نسسلا رابك ىلع اريثك
.مهنم ىسضرملا ةسصاخ
هذه نأا ،ناكسسلا حسضوأاو
مايق دعب رثكأا تروهدت ةيعسضولا

لاغسشأاب نينطاوملا صضعب
ةانق ىوتسسم ىلع ،ةيئاوسشع
امم ،ةرذقلا هايملا فيرسصت

،عراسشلا يف ةرسشابم بسصت اهلعج
،تاروذاقلا نم ةريحب ةلكسشم
،ةسصتخملا تاطلسسلا لخدت نود
نم ةرركتملا تابلطلا مغر
.يحلا ناكسس

ةفيعلا دلاخ

ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سس بل˘˘غأا صضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘جارد˘˘˘˘˘˘لا

ريثكلل ةيئاوه˘لا تا˘جارد˘لاو
ةي’و ميلقإا ربع ثداوحلا نم
اراسشتنا فرعت يتلا ،ةديلبلا

ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘ك ءو˘˘ج˘˘ل˘˘ب ا˘˘ب˘˘ي˘˘هر
اهلامعتسسإ’ يديلبلا بابسشلا

ةر˘ها˘ظ˘لا لا˘ح˘ف˘ت˘˘سسإا ط˘˘سسو
لكسشت تتا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب

بابسشلا لبق نم ةمقنو ارطخ
«وطو˘م˘لا«ي˘ف اود˘جو ن˘يذ˘لا

نورماغي˘ف ه˘ي˘فر˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘سسو
ن˘ي˘سضر˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
نود نم مهتاراهمو مهتاردق
ن˘م م˘هر˘˘ي˘˘غ˘˘ب ة’ا˘˘ب˘˘م ى˘˘ندأا
تارا˘ي˘سسلا ي˘ق˘ئا˘سسو ةرا˘م˘لا
قيرطلا م˘ه˘نو˘كرا˘سشي ن˘يذ˘لا
ةيراجلا ةنسسلا لÓخ دسصحتل
.ىلتق40و احيرج51
ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م تل˘˘sج˘˘سس
ةنسسلا لÓخ ةديلبلاب ةيندملا
رور˘م ثدا˘˘ح51 ة˘يرا˘ج˘لا

فار˘ح˘نإا ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘جارد˘˘˘˘˘˘لا

تارا˘ي˘سسلا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ماد˘˘ط˘˘سصاو

ىلتق40 تف˘sل˘خ ةرا˘م˘لا˘˘بو
احيرج51و نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب
ةر˘ي˘ط˘خ تا˘با˘سصإا˘ب او˘ب˘ي˘سصأا
ا˘يا˘ح˘سضلا صضر˘ع˘ت ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا

ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’
ة˘˘ب˘˘قر˘˘لاو صسأار˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم
يدؤوت د˘ق ير˘ق˘ف˘لا دو˘م˘ع˘لاو
ةنسسلاب ةنراقمو ؛ةافولا ىلإا
تايئاسصحإ’ا ىقبت ةيسضاملا
ه˘تا˘ه ل˘ك ؛ا˘ه˘سسف˘ن ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘م˘لؤو˘˘م˘˘لا ثاد˘˘حأ’ا
تا˘جارد˘لا با˘ح˘˘سصأا رو˘˘ه˘˘ت
˘مد˘ع˘ب م˘ه˘ي˘ق˘فار˘مو ة˘يرا˘ن˘˘لا
تا˘ي˘قاو˘˘لاو ةذو˘˘خ˘˘لا ءاد˘˘ترإا
تاروا˘ن˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا
˘مد˘عو تا˘جارد˘لا با˘˘ح˘˘سصأا
رور˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حإا

مدعو ةي˘ئو˘سضلا تارا˘سشإ’او
ط˘خ ة˘يا˘ه˘˘ن د˘˘ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا
رود˘˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نإا وأا ر˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ةطرفملا ةعرسسلا نع كيهان
ءا˘ن˘ثأا ف˘تا˘ه˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسإاو
تاربكم لامعت˘سسإاو ةدا˘ي˘ق˘لا
نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه ي˘˘فو ؛تو˘˘سصلا

ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تق˘˘ل˘˘طأا
نم ةيوعو˘ت ة˘ل˘م˘ح ة˘ي˘ند˘م˘لا

تاجارد˘لا ةدا˘ي˘ق ءو˘سس ر˘ط˘خ
يف اهلمعتسسن نف ربتعت يتلا

ن˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘خآ’ا ق˘˘˘˘˘˘˘ح دود˘˘˘˘˘˘˘ح
ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘ل
ءار˘˘ج فار˘˘ح˘˘نإ’او ق’ز˘˘˘نإ’ا
ي˘ت˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
مادطسصإ’ا يف ابلاغ ببسستت
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا

وأا ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘حا˘˘˘سص طو˘˘˘˘ق˘˘˘˘سسو
صصا˘˘خ˘˘˘سشأ’ا˘˘˘ب ماد˘˘˘ط˘˘˘سصإ’ا
هذ˘ه ن˘ع ر˘ج˘˘ن˘˘تو ن˘˘يرا˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع را˘ط˘خأا ةد˘ع با˘ب˘سسأ’ا
ةجردلاب تاجاردلا باحسصأا
ةجردلاب مهايا˘ح˘سضو ى˘لوأ’ا
ن˘ي˘ل˘جار˘لا ة˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
نا˘˘˘˘كم ي˘˘˘˘ف ةا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لإا
ي˘ل˘كلا ل˘˘ل˘˘سشلا وأا ثدا˘˘ح˘˘لا
د˘˘˘حأا ر˘˘˘ت˘˘˘ب وأا ي˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘˘لا وأا
ف˘˘يز˘˘ن ثود˘˘ح وأا ءا˘˘سضعأ’ا

وأا دا˘˘ح ي˘˘ل˘˘خاد وأا ي˘˘˘جرا˘˘˘خ
فلتخ˘م ي˘ف ةر˘ي˘ط˘خ رو˘سسك
.مسسجلا

بوبق داعسس

ربمتبسس ةياغل يفناج نم ةدتمملا ةرتفلا يف احيرج51و ىلتق40
ةديلبلا يف ايونسس بابسشلا حاورأا نم تارسشعلا دسصحت ةيرانلا تاجاردلا
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هنكمي ماهنتوت :باندير
«غيلريميربلا»ـب زوفلا

ماهنتوت بردم باندير يراه لاق
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نإا ق˘˘با˘˘سسلا ر˘˘ي˘˘ب˘˘˘سستو˘˘˘ه
يزي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا ي˘ف صسفا˘ن˘م˘لا
ارطخ لكسشيسس مدقلا ةركل زاتمملا

نإاو م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه دا˘˘˘ن يأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هلعجت ايلاح اهكلمي يتلا ةليكسشتلا

.بقللا ىلع ايقيقح اسسفانم
بقل لان يذلا ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت دا˘ع˘ت˘سساو
م˘˘سسو˘˘م ي˘˘˘ف ةر˘˘˘م ر˘˘˘خآ’ يرود˘˘˘لا

بق˘ل يأا˘ب ز˘ف˘ي م˘لو1691‐0691
صسأا˘كل Ó˘ط˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘ت ذ˘ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك
يف ةيزيلجنإ’ا نيفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار
ىلع ليب ثيراغ مجاهملا ،8002
ه˘ت˘ل˘ي˘كسشت زز˘عو ةرا˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
تا˘مو نو˘ل˘ي˘غ˘ير و˘ي˘جر˘ي˘˘سس م˘˘سضب
غري˘ب˘يو˘ه ل˘ي˘مإا‐ر˘ي˘ي˘بو ي˘تر˘ي˘هود
.صسويسسينيف صسولراكو
نم ماهنتوت داق يذلا ،باندير غلبأاو
ياكسس» ةكبسش  ،2102 ىلإا8002
˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت نأا د˘ق˘˘ت˘˘عأا» :«صسترو˘˘ب˘˘سس
ىتح هنكمي ..يبهذلا عبرملا لخديسس
.«ماعلا اذه يرودلاب زوفلا

ل˘˘ك ي˘˘ف ةر˘˘فو ه˘˘˘يد˘˘˘ل» :فا˘˘˘سضأاو
نو˘سس م˘سضي مو˘ج˘˘ه˘˘لا ..ز˘˘كار˘˘م˘˘لا

ثيراغو نيك يراهو نيم‐جنويه
.ةليكسشتلا قمع ىلإا اورظنا ،ليب
.طسسولا يبعÓب ةئيلم هتليكسشت

كل˘م˘ي ي˘عا˘فد˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
نير˘ي˘ه˘ظو ن˘ي˘م˘ي˘لا ي˘ف ن˘ير˘ي˘ه˘ظ
.«لامسشلا يف
قيرف يأا ىلع رطخ ماهنتوت» عباتو
.«ماعلا اذه يرودلا يف
ق˘˘ح˘˘سس يذ˘˘لا ،ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘˘ت دو˘˘˘ع˘˘˘يو
،دحأ’ا موي1‐6 دتيانوي رتسسسشنام
هجاو˘ي˘ل ي˘لود˘لا ف˘قو˘ت˘لا ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب
يف هبعلم ىلع دتيانوي ماه تسسو
.ربوتكأا81

 مسضني اينيفار
اناجم نامريج ناسسل

يدا˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عأا
ليحر ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ بع’
طسسولا
اينيفار يليزاربلا
ى˘˘لإا ارا˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘كلأا

صسيرا˘ب فو˘˘ف˘˘سص
نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘سس
لÓ˘خ ،ي˘سسنر˘ف˘لا
ت’اقتن’ا
ينورتكلإ’ا عقوملا لاقو.ةيفيسصلا
:ي˘˘˘م˘˘˘سسر نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ،يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
،نامريج ناسس صسيرابو ةنولسشرب»
.«اينيفار لقنل قافت’ Óسصوت
يدا˘˘ن بر˘˘ع˘˘˘ُي» :نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
همازتل’ اينيفارل هنانتما نع ةنولسشرب
حاجنلاو قيفوتلا هل ىنمتيو ،هينافتو
.«لبقتسسملا يف
ةم˘ي˘ق˘لا ن˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ح˘سصف˘ُي م˘لو
ر˘يرا˘ق˘ت نأا م˘غر ،ة˘ق˘ف˘سصل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا

نأا اًرخؤوم تدافأا دق ،ةينابسسإا ةيفحسص
،اًناجم يج صسإا يبلل مسضنا اينيفار
نييÓم3 ىلع ةنولسشرب لسصحيسسو
.بعÓلا ءادأ’ اًقفو تاريغتمك وروأا
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تاونسس5 ـل يرتسسيليب عم دقاعتلا دعب

يتيسسلاو ديردم لاير قبسسي دتيانوي رتسسسشنام

ي˘ف ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘˘م قو˘˘ف˘˘ت
ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خأ’ا مو˘˘ي˘˘لا
ةيدنأ’ا نم ديدعلا ىلع ،ةيفيسصلا
،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ل˘˘ث˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا

زو˘ف˘لا ي˘ف ي˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘مو
يدانلا نلعأا دقف.ةمهم ةقفسصب
ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإ’ا ءا˘˘˘سسم ،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا
حا˘ن˘ج˘لا ع˘م هد˘قا˘˘ع˘˘ت ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ودنوكاف با˘سشلا ي˘نا˘ياو˘غوروأ’ا
و˘كي˘ت˘ل˘تأا ن˘م ا˘ًمدا˘ق ،ير˘ت˘سسي˘ل˘ي˘ب
.ماوعأا5ـل دتمي دقعب لوراينب
اًماع81ـلا بحاسص دقع نمسضتيو
حيتي اًدنب «رمحلا نيطايسشلا» عم
م˘سضناو .ي˘فا˘سضإا ما˘ع˘˘ل هد˘˘يد˘˘م˘˘ت
نا˘م˘لا فو˘ف˘سصل با˘˘سشلا بعÓ˘˘لا
ةارابم73 صضاخ نأا دعب دتيانوي
.قباسسلا هيدان عم
ي˘˘˘ف ير˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘سضوأاو
ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘ل˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
خيراتب دان˘ل ي˘ما˘م˘سضنا» :يدا˘ن˘ل˘ل

تاب اًملح ربتعي دتيانوي رتسسسشنام
ريثكلا تملعت .يل ةبسسنلاب ةقيقح
مهركسشأا نأا ديرأاو ،لوراينب يف

.ي˘˘˘˘ل هو˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
رمأا بردملا ةقث ىلع لوسصحلا
اًرمأا نوكيسس هعم لمعلاو ،عئار

.«يروطتل اًيلاثم
ءي˘˘ل˘˘˘م دا˘˘˘ن˘˘˘ل م˘˘˘سضنأا» :فا˘˘˘سضأاو
يف مهنم ملعتأاسس رابك نيبعÓب

دتيانوي نأا ملعي عيمجلا .موي لك
ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ح˘ن˘م˘ي ق˘ير˘˘ف
،ل˘م˘ع˘ل˘ل د˘ع˘ت˘سسم ا˘نأاو ،با˘˘ب˘˘سشلا

.«صصرفلا هذهب كسسمتلاو
نم بع’ يناث يرتسسيليب دعيو
يدا˘ن˘لا ن˘ل˘ع˘ي ي˘ي˘ن˘ي˘تÓ˘لا د˘ل˘˘ب˘˘لا
مجنلا دعب ه˘ما˘م˘سضنا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
،ي˘نا˘فا˘ك نو˘˘سسن˘˘يدإا مر˘˘سضخ˘˘م˘˘لا
ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف صسمأا م˘˘˘سضنا يذ˘˘˘لا
عم هدقع ءاه˘ت˘نا د˘ع˘ب ،ر˘ح لا˘ق˘ت˘نا
.نامريج ناسس صسيراب
ا˘˘ق˘˘فو ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي قو˘˘ف˘˘ت كلذ˘˘بو
لÓ˘خ ة˘ق˘با˘سس ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت˘ل
ةيدنأ’ا ديدع ىلع ،يراجلا ماعلا
بعÓ˘˘˘˘لا بقار˘˘˘˘ت تنا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ن˘ي˘فا˘سشكلا تل˘سسرأاو بو˘˘هو˘˘م˘˘لا
لا˘ير ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ،ه˘ت˘ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘˘مو ،د˘˘˘يرد˘˘˘م
.اتن’اتأاو ،نوتبماهرفلوو ،يلوبانو

ر .ق ^

،ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘˘سشك
يف ئجافم رمأا نع ،ءاثÓثلا مويلا
وتاكري˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا
.ديردم لايرل يفيسصلا

يف ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا نا˘كو
ا˘˘بوروأا˘˘ب ىر˘˘ب˘˘˘كلا تا˘˘˘يرود˘˘˘لا
ملو ،ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثإ’ا ،ى˘ه˘ت˘نا
بع’ يأا د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير م˘˘˘سضي

.هفوفسص ىلإا ديدج

«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘سشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
نم لك صضرع مت هنإاف ،ينابسسإ’ا
غنايمابوأا كيريميإا ريي˘ب ي˘نو˘با˘ج˘لا

نيدإا ينسسو˘ب˘لاو ،لا˘ن˘سسرآا م˘جا˘ه˘م
ديردم لاير ىلع امور مجن وكيجد
.وتاكريملا نم ريخأ’ا مويلا لÓخ
نأا ىلإا ينابسسإ’ا جمانربلا راسشأاو
اوثرتكي مل ديردم لاير يلوؤوسسم
.رمأ’ا اذهب

لÓخ هدق˘ع دد˘ج غ˘نا˘ي˘ما˘بوأا نا˘كو
نكل ،لانسسرآا عم يلاحلا فيسصلا
يف ظوحلم لكسشب هاوتسسم عجارت
.مسسوملل ىلوأ’ا تايرابملا
با˘ت˘عأا ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘كف و˘˘كي˘˘جد ا˘˘مأا
نأا لبق ،صسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا
حاجن مدع ببسسب ةقفسصلا لسشفت
زو˘يدا˘كرأا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف ا˘˘مور
.يلوبان نم كيليم

،ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘˘سشك
نيب ةقÓعلا رايهنا رسس نع ،صسمأا
،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب د˘ئا˘ق ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘˘ل
.هيكيب دراريج هليمزو
يف نيبعÓلا برقأا نم هيكيب ناكو
لÓ˘خ ثو˘غر˘ب˘لا ى˘لإا ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
.ةريخأ’ا تاونسسلا

«و˘ت˘ي˘غ˘نر˘ي˘سشلا» ج˘ما˘نر˘ب˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
نيب تراهنا ةقÓعلا نإاف ،ينابسسإ’ا
نأا يسسيم روعسش ببسسب ،نيبعÓلا

يف هتمزأا لÓخ همعدي مل هيكيب
.يلاحلا فيسصلا

ةرادإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘م بل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ناو
بل˘طو ،ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ،ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
نم ينولاتكلا يدانلا نع ليحرلا

.يمسسر صسكاف لÓخ
ةرتف ةياد˘ب ن˘ع ثو˘غر˘ب˘لا بي˘غ˘تو
ريغي نأا لبق ،ةنولسشرب عم دادعإ’ا

مسسوملا لامكتسسا رر˘ق˘يو ،ه˘ف˘قو˘م
.«ون بماك» لخاد هدقع يف ريخأ’ا

هيكيبو يسسيم نيب ةقÓعلا رايهنا رسس

ط˘سسو بع’ ر˘˘ي˘˘سشل˘˘يو كا˘˘ج لا˘˘ق
ةسصرف ىلع لسصحي مل هنإا ارتلجنإا
˘ما˘ه تسسو ي˘ف ما˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘ب بع˘˘ل˘˘لا
هنكل ةيندبلا هتيزهاج مغر دتيانوي
ة˘ل˘سصاو˘م ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ه˘نأا ي˘ف ق˘˘ث˘˘ي
يف تايوتسسملا ىلعأا ىلع بعللا
82) ريسشل˘يو م˘سضناو .ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

ن˘م ا˘مدا˘˘ق ما˘˘ه تسسو ى˘˘لإا (ا˘˘ما˘˘ع
يف تاونسس ثÓثل دقعب لانسسرآا

بع˘ل˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘ي نا˘˘كو8102
تاباسصإ’ا تببسست امدع˘ب ما˘ظ˘ت˘نا˘ب
ه˘نإا لا˘ق ه˘ن˘كل Ó˘يو˘ط ه˘با˘ي˘˘غ ي˘˘ف
هد˘قا˘ع˘ت خ˘˘سسف˘˘ب قا˘˘ف˘˘ت’ ل˘˘سصو˘˘ت
ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م ي˘سضار˘ت˘لا˘ب
ةركل زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلل
صضاخ يذلا ،ريسشليو لاقو .مدقلا

جو˘تو لا˘ن˘سسرآا ع˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م791
يف يزيلجنإ’ا داحت’ا صسأاك بقلب
ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘˘ي ه˘˘˘نإا ،5102و4102
يف ةلبق˘م˘لا ه˘تو˘ط˘خ ن˘ع نÓ˘عإ’ا
ريسشليو كرا˘سشو .ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا
يف ماه تسسو عم ةارابم91 يف
ببسسب اسضيأا باغو تاقباسسملا لك
ذ˘˘خ˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا صضع˘˘˘ب
يذ˘لا ،ر˘ي˘سشل˘يو بت˘كو .ل˘حا˘˘كلاو

رتيوت ىلع ،ةيلود ةارابم43 صضاخ
نكت مل ،اياونلاو دوهجلا لك مغر»:
.«تعقوت امك رومأ’ا

تار˘˘ت˘˘ف˘˘˘ل از˘˘˘ها˘˘˘ج تن˘˘˘ك» :دازو
ر˘خآا ا˘ه˘ن˘م ،يدا˘ن˘لا ي˘ف ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
برد˘تأا تن˘كو ،ر˘ه˘سشأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث
م˘ل ظ˘˘ح˘˘لا ءو˘˘سسل ن˘˘كل ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي

.«بعللا ةسصرف ىلع لسصحأا
ديكأات لكب يطابحإا مغر» :فاسضأاو
ا˘م را˘ه˘ظإا ي˘ع˘سسو˘ب ن˘كي م˘ل ه˘˘نأ’
،ماه تسسو ىلإا هم˘يد˘ق˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘سسأا
يع˘سسو˘ب نأا ا˘ع˘ن˘ت˘ق˘م لازأا ’ ي˘نإا˘ف
ى˘˘ل˘˘عأا ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘لا ة˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘م
.«ةبعللا يف تايوتسسملا

ماه تسسو ةرداغم دعب مÓسستسسلا سضفري Òسشليو

يتراب دقع رسسكي لانسسرآا
ديردم وكيتلتأا عم

ليحر ديردم وكيتلتأا يدان نلعأا
ي˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘لا ط˘˘˘سسو˘˘˘لا ط˘˘˘خ بع’
يف هفوفسص نع ،يتراب صساموت
قوسس ةياهن لبق ةريخأ’ا قئاقدلا
لاقو.ةي˘ف˘ي˘سصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا
تغلبأا» :يدانلل يمسسرلا عقوملا

د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ا˘غ˘ي˘ل˘لا ة˘ط˘بار
يلثمم نأا ،ًءاسسم82:11 ةعاسسلا
ر˘ق˘م ى˘لإا اور˘˘سضح د˘˘ق لا˘˘ن˘˘سسرآا
طر˘سشلا ع˘فد ل˘جأا ن˘م ؛ة˘ط˘بار˘˘لا
صساموت بعÓلا دقع يف يئازجلا
هذهب» :ناي˘ب˘لا فا˘سضأاو.«يتراب
ىهتنا دق بعÓلا نوكي ةقيرطلا

ناك يذلاو ،دحاو بناج نم هدقع
ناوج03 ىتح انيدان عم هب اًمزلم
ي˘ترا˘ب م˘سسا ط˘ب˘˘تراو.«3202
لاو˘ط لا˘ن˘سسرآا ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب
لثمو ،يراجلا ت’اقتن’ا قوسس
غلابلا هدقع يف يئازجلا طرسشلا

ةلكسشم يني˘لر˘ت˘سسإا نو˘ي˘ل˘م54
يهن˘ُي نأا ل˘ب˘ق ،«ة˘ي˘ج˘ع˘فد˘م˘لا»ـل
ر˘ي˘فو˘ت˘ل تا˘ق˘ف˘سص ةد˘˘ع يدا˘˘ن˘˘لا
رسسك ةوطخ ذاختا لبق لاومأ’ا

.بعÓلا دقع

وتاكريملا نم ةريخألا تاظحللا يف نيتقفسص سضفري ديردم لاير
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ي˘سشكا˘كب بعÓ˘لا ع˘سضخ
صسمأا ةيسشع تافوسشك ىلإا
ي˘ف ه˘ي˘نا˘ع˘ي ا˘م ر˘ه˘ظ˘ت˘˘سس
ةسصاخ ةمدا˘ق˘لا تا˘عا˘سسلا

تابيردتلا نع بئاغ هناو
ن˘˘˘مو اذ˘˘˘ه م’آ’ا بب˘˘˘˘سسب
ةرادإ’ا لمعت نأا رظتنملا

عفادم مادقتسسا ثحب ىلع
ةبيتكلا نمسض نوكي رخآا

ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ناو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
عم د˘عو˘م ى˘ل˘ع نو˘كي˘سس
ركذي اسضيأا ةيراق ةكراسشم
ةقفسص تعيسض ةرادإ’ا نا

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ع˘˘فاد˘˘˘م م˘˘˘سض
وهو وكارابي˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لا

لولح نع ثحبت اهلعج ام
ي˘ع˘سس ن˘م م˘غر˘لا˘ب ىر˘خأا
يكوكلا يسسنوتلا ينقتلا
. زايب ةيقرت ىلا

مويلا رظتنم يريخ
تابيردتلا يف

ىر˘˘جا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ير˘˘ي˘˘خ ير˘˘كب صسرا˘˘ح˘˘لا
ءابوب ةسصاخلا تافوسشكلا

اهروهظ لما ىلع انوروك
حمسسي ىتح يبلسس لكسشب
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘لواز˘˘م˘˘ب ه˘˘ل
قيرف˘لا ناو ة˘سصا˘خ مو˘ي˘لا

لك عيمجت ىلا ةجاح يف
لمعلا لجا ن˘م ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
ينقتلا كرديو اذه يدجلا
صسارح ةثÓث دجاوت ةيمهأا

ر˘˘مأ’ا ةد˘˘حاو ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘م
صسفا˘ن˘ت˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس يذ˘لا

دوعيسس ام وهو هدسشا غلبي
يدا˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘لا˘˘ب
كانه ناو ةسصاخ Óبقتسسم
هيرجيسس ءاقل54 نم رثكا
م˘سسو˘م˘لا لاو˘ط داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
. يوركلا

صشامر ماسشه

وكارابيم تامدخب رفظلا يف حجني «يسس.سسا.يسسلا»
ةنيطنسسق بابسش

مويلا جمدني يريخ

ةيبطلا تافوسشكلا ىرجأا يسشكاكب

فيطسس قافو

ىلفسسلا ماسسقألا نم تامادقتسسلا
يف نيبعÓلا زوف ببسسب اريبك اطغسض سشيعي دانزوب

تاعزانملا ةنجل يف مهتيسضق

جربلا يلهأا

ةدجكيت صصبرت حاجنإا ىلع رسصي

ةبيتكلا زيهجت يف عرسشي ناسسيتفا

ةدكيكسس ةبيبسش

مت نيذلا نيعفادملا دحا حيرسست ىلع قيرفلا ةرادإا لمعت نا رظتنملا نم
هتايوتسسم يند˘ت بب˘سسب كلذو ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا ي˘ف م˘ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

هتامدخب لءافتي لكلا لعج اهتقو هبلج ناو ةسصاخ هنع ليق امب ةنراقم
ةيعمج قيرف نم يدياز بعÓلا حلاسصل عيقوتلاب ةرادإ’ا تماق دقو اذه
صشتوكلا لسصفيسسو اذه ةوجرملا ةفاسضإ’ا هميدقت لما ىلع نارهو
ماتخ لبق يقيبطتلا ءاقللا يف لوأ’ا همدقيسس ام ءوسض ىلع ادغ وا مويلا
. يريسضحتلا صصبرتلا
ةيعامجلا تابيردتلا يف مهيلع لوعملا فانئتسسا رظتني ينفلا مقاطلا
يف رخأاتملا يثÓثلا جامدنا ىلع ينفلا مقاطلا لوعي ىرخأا ةهج نم
ن˘م˘سض ا˘م˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا ل˘جا ن˘م نا˘مدو صشا˘قو˘بو نا˘مد تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
نا ركذي اهب ناعتمتي يتلا ةريبكلا ةربخلا ىلا رظنلاب كلذو ةليكسشتلا
نيب مغانتلا قيقحت دسصق مويلا يف نيتسصح لدعمب ةيراج تابيردتلا
اريبك امامتها يلوي اسشاب بردملا ناو ةسصاخ يندبلاو ينفلا نيبناجلا
يذلا يناثلا صصبرت˘لا قÓ˘ط˘ن’ ا˘ب˘سسح˘ت ة˘قا˘ي˘ل˘لا ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا نو˘كي˘ل
. ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ نوكيسس

صشامر ماسشه

ي˘˘ل˘˘ها صسي˘˘˘ئر ى˘˘˘ع˘˘˘سسي
ى˘˘˘لا دا˘˘˘نزو˘˘˘˘ب جر˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ة˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا

ل˘يو˘ح˘ت ر˘ي˘ظ˘˘ن ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ي˘˘˘˘˘نادو˘˘˘˘˘سسلا بعÓ˘˘˘˘˘لا
فو˘ف˘سص ى˘˘لا لا˘˘بر˘˘غ˘˘لا

نيا ةمسصاع˘لا ة˘يدو˘لو˘م
اذه بعللا بعÓلا ديري
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بسسحو
ةراد’اف اهانيقتسسا يتلا

ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم تب˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط
ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م˘ب ة˘يدو˘لو˘م˘لا

ىلع نويلم005و رايلم
صسا˘م˘لا ةرادإا ل˘م˘˘ع˘˘ت نا

رو˘˘˘جأا د˘˘˘يد˘˘˘سست ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هيلع درت نا حسشرملا نم يذلا فقوملا وهو اهب نيدي يتلا بعÓلا

. بعÓلا ليحر ةيناكمإا نم ززعيسس ام وهو مويلا ةحيبسص
ىلفسسلا ماسسقألا نم نوكتسس تامادقتسسلا

تاعفسصلا ديدع تقلت دق جربلا يلهأا ةرادإا نوكت هتاذ قايسسلا يف
نم صسابعلب يف راتخملب عيقوت دعبف نيرداغملاب ةسصاخلاو صسما
ةدعو يسسورعو يري˘م˘ع˘ل˘بو يرا˘مو˘غ˘لا ن˘م ل˘ك ردا˘غ˘ي نا ح˘سشر˘م˘لا

يذلا رم’ا ق˘ير˘ف˘لا ها˘ج˘ت ا˘ها˘يا˘سضق˘ب صسما تزا˘ف د˘ق تنا˘ك ر˘سصا˘ن˘ع
ركذي ةديدج تامادقتسسا نع ثحبلا ةرورسضب ةبلاطم ةرادإ’ا لعجيسس
ةبيبسش عفادم رودم عم يلهأ’ا دقاعت نع نلعا دانزوب ماعلا ريدملا نا
. صشورابو صصاسصق فيطسس داحتا يئانث عمو ةياجب

صشامر ماسشه

ةيلاملا ةلويسسلا ببسسب «ماسصل» تيب يف تفقوت تامادقتسسلا ةلجع
ةليلم Úع ةيعمج

كلذو ةريخأ’ا تاعاسسلا يف ةليلم نيع ةيعمج قيرف تامادقتسسا تفقوت
ةيؤور يف اهبادتنا يف ةرادإ’ا بغرت يتلا رسصانعلا صضعب بلاطم ببسسب
يتلا ةلويسسلا ثحب لجا نم نمزلا عراسست ةرادإ’ا لعج ام وهو صسوململا
ىرخأا ةرم رخأاتتسس قيرفلا ةقÓطنا نا ركذي قيرفلا وتاكريم ذاقنا اهناكمإاب
صضعب رومأا دعب طبسضي مل يدانلا ناو اميسس’ دادسش صسيئرلا نم بلطب
قيرفلا لعجيسس ايلام ةلبقملا ةلحرملا رييسستف يلاتلابو ىمادقلا نيبعÓلا
. وتاكريملا ىلا ايجيردت دوعي

تابيردتلا ةرسشابÃ ىمادقلا عانقإا نع ثحبت ةرادإلا
لاومألا نع ثيد◊ا اهدعبو

ةراد’ا˘ف ا˘ها˘ن˘ي˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
ةيسضرأا داجيإا لجا نم يسضاملا مسسوملا نم رسصانع ةدع عم تلسصاوت
حيحسصت لما ىلع اهب نونيدي يتلا مهتاقحتسسم صصوسصخب قافتا
ةدو˘ع˘لا ةرور˘سضب بلا˘˘ط˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ع˘˘ير˘˘سس را˘˘سسم˘˘لا
ينقتلا ناو ةسصاخ تاريسضحتلا يف يدجلا لمعلا ءاوجأا ىلا ةعيرسسلا
ريغ يف تقولا ناو ةسصاخ لمعلا ةرسشابم يف عارسسإ’ا ديري صشيعي

. » ماسص’» حلاسص
صشامر ماسشه

ايقيبطت ءاقل جمرب ينفلا مقاطلا
ينفلا مقاطلا فرط نم يروحم عفادم حيرسست وحن

ةرڤم مجن

ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ع˘˘فاد˘˘م نو˘˘كي
يسس صسا يسسلا دفوب قحتلا دق وكارابيم
ةسصاخ ناسسملت يف صسمأا ذنم دجاوتملا

ع˘م ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع ق˘ف˘تا ه˘ناو
هعنقا يذلا ينارمع رداقلا دبع بردملا
،ديمعلا فوفسص يف عيقوتلا ةرورسضب
ةميقب عيقوتلاب عنتقا ينعملا نا ركذي
دع˘سسا ا˘م و˘هو نو˘ي˘ل˘م002 ن˘˘م ل˘˘قا

ىلا ن˘ي˘عاد˘لا يدا˘ن˘لا ة˘كر˘سش ي˘لوؤو˘سسم
اذ˘ه ف˘يرا˘سصم ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
زكرمل اديج دادعتسس’ا متي ىتح مسسوملا
صسما ترظتنا ةرادإ’ا نا ركذي نيوكتلا

ةلاتيح نارهو ة˘ي˘ع˘م˘ج م˘جا˘ه˘م لو˘سصح
. هعم دقاعتلا دسصق هحيرسست قئاثو ىلع
ةدعاسسم تمدق ةينادوسسلا ةيداحتلا

رئازجلاب هلولح دسصق بوبيسشل

بعÓلا صصوسصخبو هتاذ قايسسلا يف
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ف بو˘˘ب˘˘ي˘˘سش ي˘˘نادو˘˘سسلا
يف هئاعدتسسا مدع اوظح’ رفانسسلا
اهن˘ع ن˘ل˘عا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا
كلذ نم مغرلاب نكلو دوليف بردملا
فو˘ف˘سص ي˘ف ق˘با˘˘سسلا بعÓ˘˘لا نا ’ا
صسنوتب ل˘ح˘ي˘سس ي˘ناز˘نا˘ت˘لا ا˘ب˘م˘ي˘سس
نم ليه˘سست˘ب كلذو داد˘ع˘ت˘لا ة˘ق˘فر˘ب
لم˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نادو˘سسلا ة˘يدا˘ح˘ت’ا

هقاحتلا ليهسست لجا نم هلقن ىلع
وهو صسنوت ر˘ب˘ع د˘ي˘م˘ع˘لا فو˘ف˘سصب
لاجعتسساب حمسسيسس يذلا فقوملا
ةكر˘سش ناو ة˘سصا˘خ ي˘ن˘ع˘م˘لا لو˘خد
ترسشاب دق نوكت يسس صسا يسسلا
ل˘ي˘ه˘سست˘ب ةرازو˘لا عا˘˘ن˘˘قا تاءار˘˘جإا
. ةيرئازجلا يسضارأÓل هلوخد

صشامر ماسشه

ةدكيكسس ةبيب˘سش ة˘ل˘ي˘كسشت تر˘سشا˘ب
ةلوطبلا دعومل ةيدجلا اهتادادعتسسا
ر˘سصي ثي˘ح ةد˘ج˘كي˘ت ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا
عيمجلا لوخد ىلع ناسسيتفا بردملا
ةديج ةيزهاج قيقحت لجا نم فسصلا
يف حجن يراطيق صسيئرلا نا ركذي

تيقل اهب صسأاب ’ ةعومجم نامسض
عرا˘سشلا فر˘˘ط ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةدا˘˘سشا
ة˘ل˘سصاو˘م را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف يد˘كي˘˘كسسلا
ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ةرادإ’ا

رثكا يدانلا ديفت ةيفاسضإا تاقفسص
ثحبلا فدهتسسي قيرفلا ناو ةسصاخ
. ىلوأ’ا راودأ’ا بعل نع

 مويلا لسصفتسس ةرادإلا
تاقفسصلا يقاب يف

صسما ةرادإ’ا تقلت ىرخأا ةهج نم
ن˘ي˘ب˘ع’ صصخ˘ت ة˘ي˘˘تاذ ر˘˘ي˘˘سس ةد˘˘ع
نم مهحيرسست قئاثو ىلع اولسصحت
ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل

بردملا عم صسولجلا ررقت ةرادإ’ا
نم ةحيب˘سصلا ي˘ف مو˘ي˘لا نا˘سسي˘ت˘فا
قاروأ’ا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘˘سسارد ل˘˘˘˘˘˘جا
ل˘جا ن˘م تي˘ب˘لا ي˘˘ف ة˘˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا

نيرداق مه نم طبسضو اهتجلاعم

ةو˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا ح˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ةجاحب قيرفلا ناو ةسصاخ ةبيبسشلل
يدانلا لعجتسس ىرخأا رسصانع ىلا
. رثكا هتيفاع ديعتسسي

صشامر ماسشه
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دعاسسم صشوباب اسضر ىدبا
ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ي˘˘˘˘ف برد˘˘˘˘م
ى˘ل˘ع ها˘سضر ن˘ع ر˘ئاز˘ج˘˘لا
م˘ه˘ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
مهل هجوت يتلا تاميلعتلل
مدقتلا ىلع دعاسس يذلاو
.تاريسضحتلا يف
يمسسرلا ع˘قو˘م˘لا ف˘سشكو
ن˘ع ي˘م˘سصا˘ع˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
بقع صشو˘با˘ب تا˘ح˘ير˘سصت
˘مو˘ي˘ل ة˘ب˘يرد˘ت ة˘سصح ر˘˘خا
» :ريخأ’ا لاق نيا نينثإ’ا
ثÓ˘ث مو˘ي˘لا ا˘ن˘ير˘جا د˘˘ق˘˘ل

،ةفلتخم ةيبيردت صصسصح
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘سصح˘˘˘لا تز˘˘˘كر
ل˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
ة˘سصح˘لا تنا˘كو ،ي˘ند˘˘ب˘˘لا
بنا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘خأ’ا
.«يكيتكتلا

3 ىلإا انلسصو دقل» :عباتو
اذ˘هو ،مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف صصسصح
نيب˘عÓ˘لا بوا˘ج˘ت ل˘سضف˘ب
تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘تو
لÓ˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ي˘˘˘˘فاذ˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب
مهر˘كسشأا ا˘ناو ،تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

نأاو ةسصاخ ،اذه ىلع اريثك
ن˘م ة˘بر˘ق˘م ى˘ل˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

يذلا ،ديدجلا مسسوملا ةيادب
ةيدو˘لو˘م˘لا ه˘ي˘ف كرا˘سشت˘سس
تاسسفانملا نم ديدعلا يف
،ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك ي˘˘هو
ى˘لا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،صسأا˘˘كلاو
امبرو ،ايقيرفإا لاطبا ةطبار
اذهل ،اسضيا ةيبرعلا صسأاكلا
بنا˘ج˘ل˘ل ي˘ط˘˘ع˘˘ن نا بج˘˘ي
لÓ˘خ د˘سسأ’ا ة˘سصح يد˘ب˘لا

.تاريسضحتلا ةلحرم
د˘ي˘م˘ع˘لا ع˘فاد˘˘م ثد˘˘ح˘˘تو
يلئاعلا وج˘لا ن˘ع ق˘با˘سسلا
لÓخ قيرفلا هسشيعي يذلا

دكأاو ،ةيراجلا تاسصبرتلا
ينفلاو يرادإ’ا مقاطلا نا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘لا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
م˘يد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م نو˘ل˘م˘ع˘ي
ة˘يو˘ئ˘م˘لا˘ب ق˘ي˘˘ل˘˘ي م˘˘سسو˘˘م
اذه لÓخ راسصنأ’ا داعسسإاو
.مسسوملا

ىلا ةلو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘خأا˘ت ن˘عو
حسضوا يراجلا ربمفون82
نأا ي˘نا˘ث˘لا ز˘ي˘غ˘˘ن د˘˘عا˘˘سسم
ن˘م اد˘كأا˘ت˘م نا˘˘ك ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
وا عوبسس’ ريخأات ثودح
رثؤوي نل اذ˘هو ،ن˘ي˘عو˘ب˘سسا

مقاطلا لمع جمانرب ىلع
.ينفلا

ر˘˘˘ما ىر˘˘˘خا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘˘مو
ه˘ي˘ب˘˘ع’ ز˘˘ي˘˘غ˘˘ن برد˘˘م˘˘لا
ةحي˘ب˘سص م˘ه˘نازوا صسا˘ي˘ق˘ب
ةفرعم دسصق ،ءاثÓثلا صسما

ةيحانلا ن˘م رو˘ط˘ت˘لا ىد˘م
عيباسسأ’اب ةنراقم ة˘ي˘ند˘ب˘لا
يذلا رمأ’ا وهو ،ةيسضاملا
ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘سسح˘ت˘سسا ي˘ق˘ل
ة˘ي˘سضر˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا د˘˘ع˘˘ب

ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘˘سشك ا˘˘˘˘م بسسح
 .يمسسرلا عقوملا

جاحلب اسضر

ةنجل ءاثÓث˘لا صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ته˘جو˘ت
نب بعل˘م ى˘لا بعÓ˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا

ءو˘سضلا ح˘ن˘م ل˘ب˘ق ه˘ت˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل داد˘˘ح
،تا˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لواز˘˘˘م˘˘˘ل ر˘˘˘سضخ’ا

طور˘˘سش ق˘˘˘فو ه˘˘˘ي˘˘˘ف لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسإ’او
.هب لومعملا يحسصلا لوكوتربلا

نم لك روسضح ةرايزلا هذه تفرعو
،ةسضاير˘لاو با˘ب˘سشلا ة˘ير˘يد˘م ي˘ل˘ث˘م˘م
ى˘لا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لاو
،بعلملا ةنياعم˘ل ،ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
.تابيردتلا يف قÓطنإ’ا لبق

ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو ة˘طر˘سشلا تط˘عأاو
صضعب نا ’إا ،بعلملا لوح اديج اعابطنا
ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدم نم دارف’ا

هذه ليط˘ع˘ت˘ل تار˘غ˘ث˘لا دا˘ج˘يا او˘لوا˘ح
صسيئر بئان موديقلب لعج ام ،ةوطخلا
يف فقيو ،لخدتي ةفر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا

يف اسضيأا ةرايزلا تناكو.ءاسضع’ا هجو
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ثع˘ب ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا را˘˘طإا
نم بلطب ةميدقلاو ةديدجلا تاجردملا

.ةمسصاعلا رئازجلا يلاو
جاحلب اسضر

قيرف يف راوتكيريدلا وسضع حرسص
ةانقل يناميلسسوب رفعج صشارحلا داحتا
لاز˘˘ت ’ تا˘˘سضوا˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا نأا مÓ˘˘˘سسلا

ر˘يد˘ي˘سس يذ˘لا برد˘م˘لا ع˘م ةر˘م˘ت˘سسم
د˘ع˘ب˘ف ،ءار˘ف˘سصل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘˘ع˘˘لا
لاق ،صسابع زيزعو عبسس نع ثيدحلا
نوكيسس دان˘م لا˘م˘ج نإا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سسو˘ب
ةريبك ةبسسن˘ب صشار˘ح˘لا دا˘ح˘ت’ ا˘برد˘م
هعم ترا˘سس ي˘ت˘لا تا˘سضوا˘ف˘م˘لا د˘ع˘ب
دعوم نأا اسضيأا حسضوأاو اذه ،ارخؤوم
نو˘هر˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةدو˘˘ع
بسسحو يذلا بردملا بادتنا ةيسضقب
ةعاسس84 يف هئيجم د˘كأا˘ت˘ي˘سس ه˘لو˘ق
فاك تقو كانه نوكيسس ثيح ةمداقلا
مسسوملل ريسضحتلل د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘ل˘ل
ةدوع دعوم ديدحت مت نأا دعب يلاحلا
ربمسسيد12 يف يناثلا مسسقلا ةلوطب
نأا يناميلسسوب فاسضأاو اذه .مداقلا
نيدهاج نولواحي راوتكيريدلا ءاسضعأا
يسضقت نأا اهنأاسش نم لولح نع ثحبلا

هلوق بسسح يذلا نويدلا لكسشم ىلع
نويلم005و رايلم4 زجاح تلسصو
هذ˘ه لو˘خد اورر˘ق م˘ه˘ن˘˘كل  م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
يتلا ةمزأ’ا نم يدانلا ذاقنإ’ ةرماغملا

بقاعم قيرفلا نأاو ةسصاخ اهيف عقو

˘مد˘ع˘ب تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل فر˘ط ن˘˘م
.يلاحلا وتاكريملا يف بادتن’ا

لا˘ق لا˘ط˘ف˘ن ة˘˘ي˘˘سضق صصو˘˘سصخ˘˘بو
مل راوتكريدلا ءاسضعأا نإا يناميلسسوب
لاطفن ةكرسش يلوؤوسسمب دعب اوعمتجي
لسصاوتلا عقاوم يف لاقي ام لك نأاو
’ تا˘عا˘سشإا ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا

نأاو ة˘سصا˘خ ة˘ح˘سصلا ن˘م ا˘ه˘ل لا˘˘ج˘˘م
يذلا ديحولا لوخملا وه راوتكريدلا

 .تاسضوافملا نع ملكتي نأا هنأاسش نم
راوتكريد يف اوسضع تسسل : يدادغب

طقف مهاسسم انأاو صشارحلا داحتا
م˘ها˘سسم يداد˘غ˘ب ن˘يد˘لار˘سصن جر˘خ

قباسسلا صسيئرلاو صشارحلا داحتا ةكرسش
ةديرجب صصاخ حيرسصتب ءاعبرأ’ا لمأ’
يف اوسضع صسيل هنأا هيف لاق مÓسسلا
لكسش يذلا صشارحلا داحتا راوتكريد
: فاسضأاو يسضاملا ربمتبسس62 يف
م˘ه ير˘با˘كو ود˘ع˘سس ،ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سسو˘˘ب
يننأا ملعي عيمجلاو راوتكريدلا ءاسضعأا
ةمسصا˘ع˘لا دا˘ح˘تاو ءا˘ع˘برأ’ا ل˘مأا بحأا
داحتا قيرف ري˘ي˘سست ع˘ي˘ط˘ت˘سسأا ’ اذ˘ه˘ل
يل صسيلو طقف مهاسسم انأاو صشارحلا
                                                                                          . راوتكريدلا لمع يف لخد يأا

ب.ع

ةبقلا دئار

دادح نب بعلمل ةرايز يف بعÓملا ةئيهت ةداعإا ةنجل

لئابقلا ةبيبسش
يفيسصلا وتاكريملا يف مدقتسسملا6ـلا بعÓلا تاب

مسساوم3 «يرانكلا» يف عقوي رودق فيرسش مجاهملا

دادزولب بابسش
«انوروك» صسوريفب راسشوب عفادملا ةباسصإا دعب

يريسضحتلا سصبرتلا ىلع راتسسلا لدسست «ةبيقعلا»
ةيناث تاسصوحف ءارجإا ررقتو هئاهتنا لبق
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رودق فيرسش مجاهملا عقو
يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع ر˘كا˘سش
ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘˘ب ه˘˘ط˘˘بر˘˘ي
امداق تاونسس3 ـل لئابقلا

.فلسشلا ةيعمج قيرف نم
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصلا تف˘˘˘˘˘سشكو
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا

ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م
ل˘سصو˘ت ن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
صسي˘˘˘ئر لÓ˘˘˘˘م ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘سش
قافتا ةيسضرأا ىلإا قيرفلا

ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا بعÓ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م

ل˘ب˘ق ف˘ل˘سشلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل
يذلا دقعلا ىلع عيقوتلا
.يدانلا عم هطبري
رودق فيرسش نوكي اذهبو
ي˘ف ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘سسم˘لا صسدا˘سس
يعاسسلا لئابقلا ةبيبسش قيرف
لÓخ ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن د˘سصح˘ل
ةسسفا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
.باقلأ’ا ىلع ةوقب

عفري ينفلا مقاطلا
لمعلا ةÒتو

ىلع ينف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘م˘ع
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سصح ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘مر˘˘˘˘ب
نم عفرل ،صسمأا نيتيبيردت
ثيح تاريسضح˘ت˘لا ةر˘ي˘تو
ة˘˘سصح˘˘ب ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا تنا˘˘˘ك
نيح يف بعلملاب ةيحابسص
يف ةيناثلا ةسصحلا تناك
اهيف لم˘ع ي˘ت˘لاو ءا˘سسم˘لا
ن˘˘ح˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع برد˘˘˘م˘˘˘لا
لمعلا فيثكتو نيبعÓلا
.ةركلاب ينقتلا

ب.م.يرسسيإا

با˘ب˘سش ق˘ير˘ف ةرادإا ترر˘˘ق
مقاطلا عم قافت’اب دادزولب
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
كنارف ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا
صصبر˘˘˘ت˘˘˘لا فا˘˘˘ق˘˘˘يإا ،ا˘˘˘مود
ه˘ل˘خد يذ˘لا ير˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
ةيسضاملا مايأ’ا يف يدانلا
ةيلحاسسلا مناغتسسم ةنيدمب
مسسوملا ةقÓطن’ اريسضحت
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لاو
.صسمأا ةمسصاعلا

ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سصلا تف˘˘˘˘˘سشكو
ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا

يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
ع˘˘˘˘فاد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سصإا نأا
راسشوب نا˘ي˘ف˘سس يرو˘ح˘م˘لا
ي˘ف «ا˘نورو˘˘ك» صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

ةيسضاملا ةليلقلا تاعاسسلا
ل˘ع˘جو تا˘با˘سسح˘لا ط˘ل˘˘خأا
يرادإ’او ي˘ن˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘ي
ةدوع˘لاو ي˘لا˘ح˘لا صصبر˘ت˘لا
ل˘جا ن˘م ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا

ة˘ي˘ب˘ط تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف ءار˘˘جإا
م˘قا˘ط˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘˘كل
ءابولا رسشنل ا˘يدا˘ف˘ت ي˘ن˘ف˘لا
.نيبعÓلا نيب
با˘˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘سسو
هب˘ع’ صضر˘ع˘ت نأا دادزو˘ل˘ب
ط˘سسو˘ت˘م دو˘ب˘ي˘ع ر˘ي˘˘م˘˘سس
،انوروك ءابو ىلإا ناديملا
لوخد˘لا ل˘ب˘ق ي˘ف˘سش ه˘ن˘كل
يري˘سضح˘ت˘لا صصبر˘ت˘لا ي˘ف
نأا ’إا ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘ن˘يد˘م˘˘ب
ة˘با˘سصإÓ˘ل را˘سشو˘ب صضر˘ع˘ت
نو˘˘كي˘˘سس صصبر˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا

عم اميسس’ ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ب˘ع˘سص
ن˘ي˘ب˘ع’ صضر˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘˘كمإا
.ءابولل نيرخآا

ب.م.يرسسيإا
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ديمعلل يناثلا صصبرتلا يف لمعلا ةريتو عفر

«اهب نوموقي يتلا تادوهجملا نع نيبعÓلا ركسشأا»: سشوباب

ناسسملت دادو
نيبعÓلاب اعمتجا يرادإلاو ينفلا مقاطلا

ديدجلا مسسوملل تاريسضحتلا يف عرسشي دادولا

قيبطت نمسض لخدت
مراسصلا يحسصلا لوكوتÈلا

ةثÓث ويسضاير
نورجي تاسصسصخت
 «رأا يسس يب» سصحف

ثÓ˘ث و˘ي˘سضا˘ير نو˘˘كي˘˘سس
عم دعو˘م ى˘ل˘ع تا˘يدا˘ح˘تا
«رأا يسس يب» صصحف ءارجإا

ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ريسضحتو عمجت˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ةيسضا˘ير˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا بهاو˘م
فارسشإاب كلذو ةيناديوسسلاب
بط˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ا˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘˘لا
ي˘ح˘˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل
ةرازو هترقأا يذلا مراسصلا
.ةسضايرلاو بابسشلا

يتلا ةيلمعلا هذه لخدتو
تاريسضحتلا قÓطنا قبسست
ةرازو تاهيجوت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
يتلاو ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا
تايدا˘ح˘ت’ا ع˘ي˘م˘ج تمز˘لأا
تاءار˘جإ’ا عا˘ب˘تإا ةرور˘سضب
ايدافت ةمارسص لكب ةيئاقولا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا صضر˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل

لجا نم ،ىودعلاب ةباسصإ’
ابسسحت تا˘سصبر˘ت˘لا صضو˘خ
.ةمداقلا تاقاقحتسسÓل
اذ˘˘ه نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘سشي˘˘˘˘سس صصح˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
ن˘يو˘سضن˘م˘لا ن˘ي˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ةيلاتلا تايداحت’ا ءاول تحت
ةيرئازج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا :ي˘هو
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ،ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأ’
ة˘عرا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’او ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
.ةلسسلا ةركل ةيرئازجلا

طيمز.ع

ى˘لإا د˘ئا˘ع˘لا نا˘سسم˘ل˘ت دادو ق˘ير˘˘ف صصق
لوأا ةيسشع فرتحم لوأ’ا مسسقلا ةريظح
تاب˘يرد˘ت˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ط˘ير˘سش ،صسمأا
ة˘سصح لوأا نو˘ب˘عÓ˘˘لا صضا˘˘خ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
.يفطل ديقعلا بعلمب ةيبيردت
32 رو˘سضح ى˘لوأ’ا ة˘سصح˘˘لا تفر˘˘عو
دعوم ىلع اوناك نيذلاو بعلملاب ابع’
يرادإ’ا مقاطلا عم لوأا عامتجا دقع عم
صسا˘ب˘ع ز˘يز˘ع ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو

ةقيرطو ةيلا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
ا˘ب˘سسح˘ت تار˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

.ديدجلا مسسوملا قÓطن’
صضعب نم ناسسملت دادو قيرف يناعيو
ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ة˘ي˘لا˘م˘لا ل˘كا˘سشم˘˘لا
فرعت مسسوملا ةقÓطن’ تاريسضحتلا
مقاطلا لواحيسس يذلاو ،رخأاتلا صضعب
ةريتو نم عفرلا لÓخ نم هكرادت ينفلا
.مداق وه ام ىلع ةوقب زيكرتلاو لمعلا

ب.م.يرسسيإا

نونكع نب مجن
يحسصلا لوكوتوربلا مارتحا ىلع تددسشو دادعتلاب تعمتجا ةرادإلا

«انوروك» تاسصوحفل اوعسضخ مجنلا وبعل
تاريسضحتلا قÓطنا دعوم ديدحت راظتنا يف

بردملاب طبترم تابيردتلا ةدوع دعوم نإا لاق

  سشارحلا داحتل ابردم ةريبك ةبسسنب دانم :يناميلسسوب

يوركلا مسسوملا قÓ˘ط˘ن’ ار˘ي˘سضح˘ت
نونكع نب مجن ةرادإا تدقع ،ديدجلا
ي˘نا˘ث˘لا م˘سسق˘لا ى˘لإا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘فاو˘˘لا

مقاطلاو نيبعÓلا عم اعامتجا فرتحم
لو˘كو˘تر˘ب˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
لÓخ ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت بجو يذ˘لا ي˘ح˘سصلا
.تاريسضحتلا ةرتف
يدانلل ةي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تف˘سشكو
نأا يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ىلع
فورحلا ىلع طاقنلا تعسضو ةرادإ’ا

مت امك ،ةباسصإا يأا يدافتل نيبعÓلا عم
ةيسضايرلا ةأاسشنملا حتف ةداعإ’ قرطتلا

م˘سسو˘م˘ل˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لا ي˘˘ف عور˘˘سشل˘˘ل
نأا ه˘˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا فا˘˘˘سضأاو.ديدجلا
تا˘سصو˘ح˘ف˘ل او˘ع˘سضخ د˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
عورسشلا لبق «رأا.يسس.يبلا» «انوروك»
دعب ديدجلا مسسوملل تاريسضحتلا يف
نم ر˘سضخأ’ا ءو˘سضلا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
خيرات يف دÓبلل ايلعلا تاطلسسلا لبق
يتلا ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا

لوأ’ا مسسقلا فانئ˘ت˘سسا خ˘يرا˘ت تح˘ن˘م
قÓط˘نا خ˘يرا˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف فر˘ت˘ح˘م
.فرتحم يناثلا مسسقلا ةلوطبلا

ب.م.يرسسيإا
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ي˘˘لود˘˘لا صسا˘˘نو مدأا ع˘˘قو
يدا˘ن ي˘ف ا˘ي˘م˘سسر ير˘ئاز˘ج˘لا

ةرا˘عإا ل˘كسش ى˘ل˘ع يرا˘ي˘لا˘˘ك
يلا˘ط˘ي’ا ي˘لو˘با˘ن ن˘م ا˘مدا˘ق
ءاسضقنا نم ةليلق قئاقد لبق
يف ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف
يأا ه˘ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع د˘˘ع˘˘ب ا˘˘بوروأا

ةلوطبلا ةيدنأا نم مهم صضرع
عيقوتلل هرطسضأا ام ةيسسنرفلا

.يلاطي’ا يدانلا عم
انوريف صسÓ˘ي˘ه م˘ج˘ن نا˘كو

صضيبأا مسسومب اددهم قباسسلا
جر˘خ نأا د˘ع˘ب ي˘لو˘با˘˘ن ة˘˘ق˘˘فر
ه˘˘برد˘˘م ط˘˘ط˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ما˘˘م˘˘ت

لبقي هلعج ام وزوتاغ ورانيج
ةر˘يز˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا˘˘ب
هراوسشم ثعب ةداعإاو اينيدرسس
،«و˘˘˘˘ل˘˘˘˘بوزور» ة˘˘˘˘باو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م
ىو˘ت˘سسم˘لا د˘ع˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخو
ه˘ب ر˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا ع˘˘سضاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

صسين ناولأاب يسضاملا مسسوملا
ارب˘ج˘م ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ي˘سسنر˘ف˘لا

لجأا نم يوق ءادأا ميدقت ىلع
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف ه˘سسف˘ن صضر˘ف
.ةيسساسسأ’ا

ج˘ير˘خ نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لا
˘ما˘م˘ت˘ها ن˘˘م˘˘سض نا˘˘ك ودرو˘˘ب
تناك يتلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا
ةروسص يف همسض يف بغرت
تسسيوو ي˘لا˘ط˘ي’ا و˘لو˘سسا˘سس

صضرع نأا ريغ يزيلجن’ا ماه
ل˘˘˘سضفأ’ا نا˘˘˘˘ك يرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ك
«يبوناثرب˘لا» ةرادإ’ ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
م˘˘ج˘˘ن م˘˘سض ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن يذ˘˘˘لا
.«رسضخلا»

طيمز.ع

لسصت ةراسس رابخأا
«رسضÿا» مجاهم

لسصحتي حا‚وب
ةÒسشأاتلا ىلع

قاحتلÓل
ينطولا بختنŸاب

حا˘ج˘نو˘˘ب داد˘˘غ˘˘ب ل˘˘سصح˘˘ت
م˘جا˘ه˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
ى˘ل˘ع ير˘ط˘˘ق˘˘لا د˘˘سسلا يدا˘˘ن
يسضارأ’ا ىلإا لوخدلا ةريسشأات
مامسضن’ا لجأا نم ةيدنلوهلا
ي˘ف ي˘سضا˘م˘ل˘ب ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك ى˘˘لإا
يتلاو ةيناثلا ةيدولا ةارابملا
نيبراحم˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك ع˘م˘ج˘ت˘سس
.كيسسكملاب

ةيفح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ينطولا بختنم˘لا م˘جا˘ه˘م نأا
ةر˘ي˘سشأا˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت د˘˘ق
ن˘˘يأا اد˘˘ن˘˘لو˘˘ه ى˘˘لإا لو˘˘خد˘˘˘لا
ينطولا بختنم˘لا ي˘سضم˘ي˘سس
نأا دكؤو˘ي ا˘م ،ي˘نا˘ث˘لا ه˘سصبر˘ت
هئÓمز ةيقبب قحتليسس ريخأ’ا
.كيسسكملا ةارابم لبق

م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م ف˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘تو اذ˘˘˘ه
نيدلا ز˘عو ،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م
د˘˘ئار˘˘لا يدا˘˘ن صسرا˘˘ح ،ة˘˘خود
ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘ع يدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسلا
لوأ’ا يداد˘˘عإ’ا ر˘˘كسسع˘˘م˘˘لا
يذ˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’ا صسمأا لوأا ق˘˘ل˘˘ط˘˘˘نا
ةهجاو˘م˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ،ا˘سسم˘ن˘لا˘ب
موي ايدو كيسسكملاو ايريجين
ىلع يراجلا ربوتكأا31و9
.بيترتلا

حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
صضع˘˘˘˘˘˘˘ب اد˘˘˘˘˘˘˘جو ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘خودو
ن˘م ر˘ف˘سسلا ي˘ف تا˘بو˘ع˘˘سصلا
،ابوروأا ىلإا ةيدوعسسلاو رطق
اهتسضرف يتلا دو˘ي˘ق˘لا بب˘سسب

تÓحرلا ىلع انوروك ةحئاج
.ةيوجلا

جاحلب اسضر

›وبان ميحج نم وجنيو يرايلاك ‘ ايمسسر عقوي سسانو
رسضخلا عم هناكم عاجرتسسل ةبعسص تتاب ةمهملاصضيبأا مسسومب اددهم ناك «رسضخلا» مجن

فنأاتسسيو ةباسصإلا نم سصلختي يوادوب
سسين عم تابيردتلا

ط˘سسو ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا يوادو˘ب ما˘سشه صصل˘خ˘˘ت
اهنم ىناع يتلا ةباسصإ’ا نم ايمسسر يسسنرفلا صسين يدان ناديم
ذنم هيدان عم ةكراسشملا نم هتمرح يتلاو ىسضم تقو يف
نأا ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.يراجلا مسسوملا ةقÓطنا

اهنم ىناع يتلا ةباسصإ’ا نم صصلخت قباسسلا وداراب كيتلتأا بع’
ةيدولا ةهجاوملا لÓخ ،ةبكرلا ىوتسسم ىلع ،ىسضم تقو يف
ركسسعم لÓخ ينيفولسسلا كيد يسس فأا قيرفب هيدان تعمج يتلا
.ةيسضاملا ةرتفلا نع بيغي هلعج ام ،اسسمنلاب صسين يدان

لجأا نم صصاخ لمعل يوادوب عسضخي نأا رظتنملا نمو اذه
نم يسسنرفلا يدانلا عم ةوقب نيدايملا ىلإا ةدوعلل اديج ريسضحتلا

.رسضخلا دادعت يف ىرخأا ةرم ناكم زجحلو ةهج
ب.م.يرسسيإا

رسضخلا صصبرت قÓطنا عم انمازت

ويديفلا ةينقت ربع مويلا ةيفحسص ةودن دقعي يسضاملب
ةحيبسص دعوم ىلع يرئازجلا بخانلا يسضاملب لامج نوكيسس

دجاوت لظ يف ،ويديفلا ةينقت ربع ،ةيفحسص ةودن دقع عم مويلا
.اسسمنلا يف ينطولا بختنملا

،مدقلا ةركل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ف˘سشكو
ثيدحلا لجأا نم ةيفحسص ةودن ينطولا بخانلا دقع نع «فافلا»
اهنيب نم ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘لا صضخ˘ت ي˘ت˘لا ا˘يا˘سضق˘لا د˘يد˘ع ن˘ع
امهبعليسس نيتللا نيتيدولا نيته˘جاو˘م˘لاو ةا˘عد˘ت˘سسم˘لا ءا˘م˘سسأ’ا

موي ايريجين نم لك مامأا هؤوÓمزو رسضخلا دئاق زرحم صضاير
.يراجلا ربوتكأا رهسش نم41ـلا يف كيسسكملاو مداقلا ةعمجلا

ب.م.يرسسيإا
يسضاملب لابسشأل زيفحت ةلاسسر ثعبي ءارحسصلا براحم

«ناديملا ةيسضرأا قوف نوكيسس مÓكلا»:يرمعلا نب
ةغلابلا هتداعسس نع يرئازجلا يلودلا يرمعلا نب لامج ربع

ام لك مدقيسس هنأا ادكؤوم يسسنرفلا نويل يدان ىلإا همامسضنا دعب
مزع هلكو ديدجلا هقيرف ةقفر يوق مسسوم ميدقت لجأا نم هيدل

.يسسنرفلا يرودلا يف حاجنلا ىلع
يدانل يمسسرلا عقوملل ينطولا بختنملا عافد ةرخسص لاقو

بعل ناو قبسس ريبك دان ىلإا يمامسضناب ديعسس دج انأا» نويل
نآ’او» ،«ةريخأ’ا هتخسسن يف ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن فسصن
مÓكلاو ،يسسنرفلا يرودلا يف حاجنلا لجا نم ادهاج لمعأاسس
.«ناديملا ةيسضرأا قوف نوكيسس

حومط هل نوكي نأا مدق ةرك بع’ لك ىلع بجي» :فاسضأاو
.«ريبك

قباسسلا يدوعسسلا بابسشلا بع’ ثعب دقعلا اذه عيقوت دعبو
نيتارابم ىلع لبقملا ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ى˘لإا ز˘ي˘ف˘ح˘ت ة˘لا˘سسر
.ًاعيمج مكيلع مÓسسلا»:Óئاق ،كيسسكملاو ايريجين دسض نيتيدو
مل نيذلا كئلوأا ىتح .يلع مهقلق ىلع عيمجلا ركسشا نأا ديرأا
ىنمتأاو اريثك مكدقتفا .يب نوركفي اوناك مهنأا ملعأا ،ينولسساري
.نيتهجاوملا اتلك يف هللا ءاسش نإا زوفن فوسس .مكعم تنك ول
ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا صسي˘برو˘ك ن’ور دا˘سشأا قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘فو
ةيسسنرفلا مÓعإ’ا لئاسسول هتاحيرسصت لÓخ ءارحسصلا براحمب
هنا دكأاتم انأاو ،ناديملا يف لهذم روسضح هيدل يرمعلا نب»
يروحم ةقفر بعللا ىلع رداق عفادم وه ،«1غيللا» يف حجنيسس
يدور ةليكسشتل  ةفاسضإ’ا مدقُيسس ،ةطخلا بسسح نييروحم وأا

.«ايسسراغ
ةياغ ىلا دتمي دقع ىلع عقو اماع03 بحاسص نإاف ةراسشإÓلو

يف لخدي نأا ادج نكمملا نمو ،يسسنرفلا قيرفلا عم ،2202
.ةلبقملا ةليلقلا تاعاسسلا يف ددجلا هئÓمز عم بردتلا

جاحلب اسضر
هتريسسم يف يفارتحا دقع لوأا عقو باسشلا بعÓلا

دحاو مسسومل ةراعإا لكسش ىلع «يزيفاك »ـب قحتلي ةكدادز
طسشانلا يزيفاك يدانل ةيرئازجلا ةبهوملا ةكدادز ميرك عقو

مسسومل ةراعإ’ا ليبسس ىلع يلاطي’ا ةثلاثلا ةجردلا يرود يف
كلذب نوكيل ،يلوبان يدان نم امداق ءارسشلا رايخ نود دحاو
.«يسس يريسسلا» ةباوب نم ةديدج ةبرجت صضوخ ىلع Óبقم

جراخ هراوسشم ءدب ديري اعيبر02 بحاسص نأا دكؤوملا نمو
يف بعلي يدان يف بعللا هرايتخا عجريو «يبونيثرابلا» راوسسأا
باسستكاو رثكأا تقول بعللا يف ريخأ’ا اذه ةبغرل ةثلاثلا ةجردلا
هقيرفل ةوقب  ةدوعلا لجأا نم هئادأا نيسسحتو ةربخلا نم ديزملا
.لبقملا فيسصلا يلوبان

ـل لقتنا دق ناك بسصانملا ددعتم بعÓلا نأا مولعملا نمو
مسضنيل8102 مسسوم يسسنرفلا صسين نم امداق يلاطي’ا يلوبان
نمسض نم دعي يذلاو ،ايلاطيا بونج يدانل91 نم لقأا قيرفل
.Óبقتسسم يدانلا ةرادإا اهيلع لوعت يتلا بهاوملا
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صسمأا لوأا يفيسصلا وتاكŸÒا قÓغإا دعب

   ةÒخألا ةسصرفلا ›اغتÈلا يرودلاو سضيبأا مسسوÃ ددهم Êاميلسس

ةركسسب دا–ا صسيئر اهقلطأا يتلا تاماهتلا بقع

   دري Òخألاو ىسسيع نب دسض ىوعد عفرت «فافلا»

مÓسسإا ةيع˘سضو تد˘ق˘ع˘ت
بخ˘ت˘ن˘م˘لا فاد˘ه ي˘نا˘م˘ي˘˘ل˘˘سس
ءاسضقنا د˘ع˘ب ر˘ث˘كأا ير˘ئاز˘ج˘لا
يف يفيسصلا وتاكر˘ي˘م˘لا ةر˘ت˘ف
اذه ،نينث’ا صسمأا لوأا ابوروأا
لاقتن’ا نم ابيرق ناك ريخأ’ا
يف يسسنرفلا نويل يدان ىلإا
ع˘جار˘ت ل˘ب˘ق تا˘ظ˘ح˘˘ل˘˘لا ر˘˘خآا
.ةقفسصلا مامتإا نع ريخأ’ا

ىلع «ميلسس ربوسسلا» ناكو
ع˘ي˘قو˘ت˘لا ن˘م تاو˘ط˘˘خ بر˘˘ق
نأا ريغ يسسنرفلا نويل يدانل
طر˘˘سشب ا˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م نا˘˘˘ك كلذ
مجنلا يابيد صسي˘ف˘م˘م لا˘ق˘ت˘نا
لجأا نم «اسصربلا»ـل يدنلوهلا

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘˘سض
نأا ريغ ،«زينوغ يل» فوفسصل

يلودلا ة˘ق˘ف˘سص لا˘ق˘ت˘نا ر˘ث˘ع˘ت
«نويل» ةرادإا تلعج يدنلوهلا
عم دقاعتلا ةركف نع ىلختت
ةنو˘ب˘سشي˘ل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس فاد˘ه
قا˘ي˘˘سسلا صسف˘˘ن ي˘˘ف.قبسسأ’ا

يف يتيسس رتسسيل ةرادإا تناك
يدان عم ةمدقتم تاسضوافم
مجن لو˘ح ي˘لا˘ط˘ي’ا و˘ن˘يرو˘ت
ن˘م ة˘لوا˘ح˘م ي˘˘ف «ر˘˘سضخ˘˘لا»
بعÓلا ليوحتل «صسسسكوفلا»
ةرادإ’ا يعسسل اذهو يرئازجلا
تاب يذلا ريخأ’ا نم صصلختلل

ذنم هبردم تا˘ط˘ط˘خ˘م جرا˘خ
نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ،ة˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
قيرطل تلسصو تا˘سضوا˘ف˘م˘لا

بلاطملا ةيفلخ ىلع دودسسم
ام يزيلجن’ا يدانل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا

«و˘ن˘يرو˘˘ت» ى˘˘لوؤو˘˘سسم ل˘˘ع˘˘ج
ةقفسصلا نع رظنلا نوفرسصي
ر˘خآا بسسح˘بو.يئاه˘ن ل˘كسشب
غنيتروب˘سس يدا˘ن نا˘ف را˘ب˘خأ’ا
ه˘فاد˘ه م˘سض د˘ير˘ي ة˘نو˘˘ب˘˘سشي˘˘ل
ل˘˘ح˘˘لا تا˘˘ب يذ˘˘لاو ق˘˘با˘˘سسلا
ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ذا˘˘ق˘˘نإ’ ر˘˘ي˘˘خأ’ا

يف قيرف نود هدجاوت يدافتو
قلغ دعب ةيسضاملا رهسشأا6ـلا
يرود˘˘لا ي˘˘ف و˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
اذ˘كو زا˘ت˘م˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا
ناف هيلعو ،يسسنرفلا يرودلا
نو˘كي˘˘سس د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ذ˘˘ف˘˘ن˘˘م˘˘لا
يلاغتربلا يرودلا يف عيقوتلا
ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح وأا
  .ةيزيلجن’ا
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تفسشك اهل يمسسر نايب يف
ىو˘˘عد تع˘˘فر ا˘˘ه˘˘نأا فا˘˘˘ف˘˘˘لا
د˘سض ءا˘ثÓ˘ث˘لا صسمأا ة˘ي˘ئا˘˘سضق
ةر˘˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا يدا˘˘ن صسي˘˘ئر
ةيفلخ ىلع ،ىسسيع نب صسراف
ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خأ’ا تا˘ح˘ير˘˘سصت˘˘لا
عامتجا دعب ةرسشابم اهب ىلدأا
صصوسصخب يلاردفلا بتكملا

يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه
صسأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشي
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘كلا
ةيداحت’ا تبذ˘كو  .لب˘ق˘م˘لا
ع˘˘ي˘˘سشأا ا˘˘م ل˘˘ك نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
وأا تانامسض يأا هميدقت  نع
:ة˘ل˘ئا˘ق نا˘ك ق˘ير˘ف يأ’ دو˘عو
تا˘ح˘ير˘سصت˘لا فا˘ف˘لا ي˘ف˘ن˘˘ت»
صسيئرل ةيريهسشتلاو ةسضرغملا
م˘˘˘ل يذ˘˘˘لا ،ةر˘˘˘˘كسسب دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تا
بتكملا لبق نم اًدبأا لبقتسسي
دوعو يأا قلتي ملو ،يلارديفلا
صسأا˘ك ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ة˘كرا˘˘سشم˘˘ب
فا˘˘سضأاو ،«ة˘˘ي˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘نو˘˘˘كلا
،ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ا˘˘عد» :نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا

صسأا˘ك ة˘ن˘ج˘ل ءا˘سضعأا كلذ˘˘كو
ة˘ي˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،صسأاكلا يئاهن عبرل ةلهأاتملا

اذه مهتآافاكم عفرب مه˘م˘ل˘ع˘ي˘ل
ةو˘عد تم˘تو ،ط˘ق˘ف م˘سسو˘م˘˘لا
اذ˘ه ي˘˘ف ةر˘˘سضا˘˘ح˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا
،صسابعلب داحتا يهو ،عامتج’ا

،كيرا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ب دادو ،ودارا˘˘˘˘˘˘بو
نع ريبعت˘ل˘ل نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘جو
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا نأا˘˘سشب ا˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘م
صسأا˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘لا
ل˘ب˘ق اذ˘هو ،ة˘ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘نو˘˘كلا
لبق نم يئاهنلا رارقلا ذاختا
.«يلارديفلا بتكملا

»:ا˘˘سضيأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘جو
ي˘˘فو ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا
ل˘ع˘ف ا˘م˘ك ،ة˘ما˘ت ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سسا
يف رئازجلا يلثمم راتخا ،اًمئاد
ةبيبسش امهو ،ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘كلا
اًديعب ،فيطسس قافوو ،لئابقلا

لا˘˘˘كسشأا ن˘˘˘م ل˘˘˘كسش يأا ن˘˘˘ع
»:ـب نا˘ي˘ب˘لا م˘ت˘خ˘ي˘ل ،ط˘غ˘سضلا

ررق ،هلوادت مت ام لك دعبو
مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا

˘ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق ىو˘˘عد ع˘˘فر
د˘سض ،ة˘سصت˘خ˘م˘لا م˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لا

يذ˘لا ،ةر˘كسسب دا˘˘ح˘˘تا صسي˘˘ئر
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت رر˘˘ب˘˘ي نأا بج˘˘ي
رخاتي ملو.«ريهسشتلاو فذقلا

داحتإا صسيئر ىسسيع نب صسراف
ر˘ي˘خ ى˘ل˘˘ع در˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘كسسب
صسي˘˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘˘سشطز ن˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘لا
را˘ي˘ت˘خا مد˘˘ع بب˘˘سسب  فا˘˘ف˘˘لا
صسأاك يف ة˘كرا˘سش˘ُم˘ل˘ل ه˘ق˘ير˘ف
لو˘˘˘قأا »: لا˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح فا˘˘˘˘كلا
تناك يت˘لا ة˘لاد˘ع˘لا ي˘سشطز˘ل

،«تبهذ ةباسصعلا تقو كدنع
مل مهنأاب نولوقي مه»:فاسضأاو
نو˘ه˘جو˘ت˘ي˘سسو ،ا˘ن˘ب او˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي
قثن انتهج نم نحنو ،ةلادعلل
كلتمي نمو ،اندÓب ةلادع يف
لثمأا انأا »:عباتو ،«هذخأايسس اقح
عفادأاسسو ،ءار˘ح˘سصلاو ةر˘كسسب

افيف˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘ن˘سسو ا˘ن˘ق˘ح ن˘ع
دكأاو ،«انم عاسض ام عاجرتسسإ’
نم ادعو ىقلت هنأاب ىسسيع نب
ةكراسشُملل يلارديفلا بتكملا
ل˘ب˘ق ة˘يرا˘ق˘لا ة˘سسفا˘ن˘ُم˘لا ي˘˘ف
رومأ’ا ريغتت نأا لبق عيباسسأا
نأا اريسشم ،هلوق بسسح امامت
ةيوهجل˘ل ة˘ي˘ح˘سض بهذ ه˘يدا˘ن

نم مرُح»و هرظن ةهجو بسسح
ة˘ب˘ي˘ب˘˘سشل ح˘˘ن˘˘ُم يذ˘˘لا «ه˘˘ق˘˘ح
.لئابقلا

طيمز.ع



ةــــنصصرق

؟يدانلا ناولأا يه نيأا

D1 يÜر©= ةو Hí§ةراد)ا تر©= ةم IÇÑ0 رÄÑ©لا يدا°لا ناول&ا ياد نw8اÑل&’ا+ ةgÄÑلا ةk0 يÇÑل
<õ©§لا اíرMñ Fام -â§لا هرÇÑلا ةروkا ن©+ ي&MدM°لا ر§; ث©0 ،اkåداد D8 يÑة©>ام/ ةرو KJم
Mد-رKلا نõوI©6&’ا نÑدو K8&’اÑíر D6&’ا ناول&’ا ن&ا ن©0 يÑ6اÑ©ل ةõ°يدا J8&’ا يÑíر Kرم0&’ا.

ينارمع نم «مسشح» وكارابيم
Mòÿلا نوÿœ<ب Hÿ©ÿgÿاراFو
Eÿÿÿÿÿÿد K8Ñÿÿÿÿÿا لHÄلا صÿÿÿÿÿى
-ÿõÿمÄÑÿنا Hÿا ن/ÿل -ÿوEÿ©ع

<ïهد Hلا عÄÑ6 ص6ا يÑي
^0ÅÑةم] Hردملا نi <gد
ناK ة8Ñا1 يIارم> رداïلا
وKJ تاو°H°{ 6Ñ ي°kïلا
MرMهد -tت E©ه-دا KJو Hا
صÿÿÿåÉ+ ب0ÄÑ ر9ÑÿÿÿÿÜÿÿÿÿا
ةMاq+ ن+ا نH ن©+رïملا
ع©Eوkلا را©1 3اw-ا ىل)ا
Dÿÿلا يÿÿwÉÑÿةرو +ÿلاÿر=ÿم
Hÿن FÿوIÿه -ÿõÿïÿلا ىÿåدMد
Hÿÿلا نÿåÿرK9لا صÿمÿèÿرMÿة
Kلاkي K8Ñõل تtدKـلا د
052Hõ©نو.

ةطرو يف دانزوب

Må©Åص DرMñ ا&Jõلا يgجر Jqة©>ام/ ةر
Hلا نkå9&ا ث©0 دادÑtلا ىíرMñ +å©اد
ة©م6Ñرلا ةkÅÑò©õلا يD ه©g>’ $اï+)ا ن>
تا>5ا°ملا ة°qل نا ام+ لïgملا م6Ñومõل
DÇÑÿÿÿõت Dÿÿي <ÿÿدMÿÿلا دÿÿïÉÑÿÿاMÿÿا Kلاÿÿkÿÿي
6ÑkÉÑا ع’&Jõي Dي K0 ة:رï©ï©ام+ ة
ثgtلا ةرKرÉÑ+ ةÿgلاHÿÜÿ نو6Ñÿkòÿ اIÿ§ÿا

<ÿ6 نÑÿ©ÿلوÿة Hÿلاÿ©ÿل ةÿkÄÑدMد HÄÑktïتا
اH وKJ ةHداïلا تا>اÄÑلا يD ن©œ<gلا

/ÿÿåÿÿل +ÿÿ5وIÿÿدا Dÿي K9Ñÿع Hÿtÿجر -ÿqÿها
. ر8Ñí&’ا دارqلا

بيغي رسصان نب

ن+ ل©>ام6Ñ)ا¨نÿ©ÿœمÿلا مi Iÿqÿاÿ©ÿ= راÿ.&ا
Iÿÿÿ8اÑÿÿÿر <ÿÿÿلا نÿÿ©ÿÿا †و’&Kù Hÿÿن -ÿÿر+Çص
ن&ا لEg ت’'KاkÄÑلا نH ر©ثòلا [رwÉÑلا^
-ÿÿÿو'Fÿÿÿد HÇÑÿÿ6ر رداÑÿÿمÿÿ©ÿÿلا ن&ا ةÿÿدKلÿÿي
ب1ا°لا نH $اí>)ا ىõ> لtÇÑ-¨ير(ا~qلا
نÿ> ر1ÿ&اÿõÿkÿل ي9Ñÿاÿمù +ÿõÿاÿمÿ/ يÿ°ÿ:وÿلا
،Kù&’ا هدولوHÿ راIÿkÿâÿا بÄÑÿg+ صÇ+رÿkÿلا

Kي}لا Hملا ن°kâن&ا ر Mõktñ +kر+Çص
اMر©I©q بHÿ°kw ةÿ§ÿ/اوHÿ لEÿgÿ رÿwÉÑÿلا
.يراqلا ر+وFk&ا9 †وM اK'Jار/)ا عH~ملا

ىسسيع نب موجه

Jÿÿا/ÿÿر م)ÿÿ©Äا ص-ÿÿtÿÿدا +ÄÑòÿÿةر +ÿÿن <ÿ©ÄÑÿى
HÄÑو'Kلا يلòلا ةرq~ر(اMة Kم§م§-ا +wدHة
يJõ&اK ةرÄÑò+ داt-ا iا0ÄÑ ىõ> يرا°òلا
مل ةÿõÅÑÿgÿ©gل مJÿرا1ÿkÿ©ÿا ن&اK ة8Ñÿا1ÿ جرÿgÿلا
Mòن KDñ 6Ñ°د EاIوIي K9اÑح Hو'Fاد <õى
قرMñ K6Ñ©Üرíلا 0ñ ىõ> تMÄÑò نل هI&ا

رM{F ،ه0ï دادر6Ñkا ل/ا نi Hاو+&’ا ع©م/
ةDÿÿïÿاوHÿÿ ىù <ÿÿõÿÿوMÿÿåÿÿ ناFÿÿ يÿÿåÿÿ°ÿÿمÿÿلا ن&ا
ا}KFÿÿ ةرÿÿÿgÄÑòÿÿ+ ةÿÿÿ©ÿÿÿ(’وÿÿÿلا تاÄÑÿÿÿõÿÿÿÜÿÿÿلا
بFرH ةراد)ا ا§ÿ+ تHاEÿ يÿkÿلا تاÿkÿtÄÑÿ©ÿ°ÿلا
بFÄÑ لÿ/&ا نHÿ ة9Ñÿ©ÿر&’ا ىÿÿõÿ> ةÿÿ©ÿÿلاÿÿåÿÿلا

HاوDïة K-ا&M©ملا دòkلا بíيلارد.
«ماسصل» يرسصانم ةداعسس

<gر <ÅÑم/ قاå©ن©> ة Hõ©õا ن> ة(<qم§+ا
هÿ+ †وMÿïÿ ي}ÿلا رòÿgÿ©ÿلا لÿمÿÿåÿلاÿÿ+ رòÿÿgÿÿ©ÿÿلا

HÄÑÿو'Kلÿو HÿرFلا بÿwÿõÿ©ÿíÿي Hن -tÄÑ©°تا
<õ9ر&ا ىÑ©ناد©ملا ة Kلاk9&ا يÑtت -ÄÑر
ة©9Ñر&’ا دMدq- ة©õم> ن&ا رM{F ،نMر;ا°لا
-ÿÿتم Dÿ7&’ا يÑÿ§ÿ1&’ا رÿ©ÿةر KJÿو Hÿ6 اÑÿمÿح
ةر©1&’ا تا>اÄÑلا يD ا§DاFkÅÑاÿ+ عÿ©ÿمÿõÿqÿل

0ÿÿÿ©ث ;ÿÿ§ÿÿتر +ÿÿtÿÿõÿÿة /ÿÿدMÿÿةد، Mÿÿ{Fÿÿن&ا ر
HÄÑÿÿو'Kلÿÿلا يÿÿمÿÿرFب Mÿåÿمÿõÿنو Dÿلا يÿوEت
. ة7Ñíاòلا $او9Ñ&’ا ¨عK9Ñ ىõ> نJارلا

qarsana@essalamonline.com
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ناطلسسلا لفتحي امدنع
Dد©> ي H©œ93 هد
صD©kÅوم©Jار+ا LدJ&ا
يدMÿوÄÑÿÿلا يÿÿلKدÿÿلا

KIÿÿqÿÿ6&ا مÑÿي Hÿ©ÿœن
هIÿÿíÄÑÿÿ ،يÿÿلاMÿÿÿÜÿÿ)’ا
6Ñÿÿÿÿÿ©ÿÿÿÿÿةرا ^+ÿÿÿÿص7رو
J©رMkص6&ا119 جا]،
Dÿÿ1 يÿÿر/ÿÿة Hÿÿثÿÿ©ÿÿةر
رù، KIÅÑÿÿÿÿدÿÿÿÿõÿÿÿÿqÿÿÿÿل
رو8Ñÿÿÿ ناÄÑÿÿÿÿõÿÿÿÜÿÿÿلا
ةJÿراÿíÿلا هÿÿ-راÄÑÿÿ©ÿÿل

<õى HوEلا عk8اوÑل
يدMوÄÑلا ةرا©6Ñ دå- ،[ار+ا د©6Ñÿåÿ دHÿ©ÿœ دÿ©ÿ>^ ةراÿåÿgÿ+ اDÿïÿ§ÿر&ا ،†ارIÄÑÿkÿèÿا يÿ>اÿمÿkÿ/’ا
تõï:&ا ص7رو+ ةFر7Ñ ن&ا مåõلا عH ،تا~©مملاK ¨نوõلا ث©0 ن119H ة6ÑõÄÑõ يD لDÉÑ&’ا
.ملاåلا $اIt&ا Hwkõì ىé <õو°لا ا}J نDïá H تارا©6Ñ ع+ر&ا

15

ةسصاخ ةلحر
Dÿÿ0ر يÿÿõÿÿ1 ةÿÿ8اÑÿÿة Hÿÿع
5Hÿÿÿ©ÿÿÿõÿÿÿلا هÄÑÿÿا+ÿÿñ لÿÿ©ÿÿو
Hÿÿ©ÄÑÿÿا ،يIÿÿkÿÿïÿÿل لÿوMÄص
6ÑÿراوMÿ~ لاÿœ<لا بqدMد
دMردH وÿõÿ©ÿk©ò-&ا Mÿñرÿíÿل
يDÿ وMÿدIÿÿkÿÿ©ÿíÿ©ÿوHÿÿ ىÿÿل)ا

يñ D+اÄÑلا ه5H©õ ةر(ا:
+ÿ7رÑÿõÿوIث©ل ،ةgي(ا°ثلا ت
رFÿgÿ&ا اÿمÿÿÜÿÿ§ÿÿ+رMÿÿ اHÿÿ ن&ا
+òر©ث Hن Fلا ةرïد†، Kنا
ام§åمq- يkلا ةEادÇÑلا

’ -ÿÿÿ~اù Eÿÿÿا)ÿÿمÿÿة +ÿÿèÉص
ب>œلا ر©©è- ن> رâ°لا
يD يدا°لا يIÿاMÿوÿ=رK&’ا
.يïÉÑ°ملا و-اFر©ملا
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رسصعلا

05:13

رهظـلارجفلا

12:3615:54

برغŸا

18:25

ءاسشعلا

19:48

ةÓسصلا تيقاوم

سسين عم تابيردتلا فنأاتسسيو ةباسصإلا نم سصلختي يوادوب ^
 ›وبان ميحج نم وجنيو يرايلاك ‘ ايمسسر عقوي سسانو^

مÓكلا»:يرمعلا نب
قوـــف نوــكيسس
 «نادــيŸا ةيسضرأا

 «انوروك» صسوريفب راسشوب عفادملا ةباسصإا دعب

ىلع راتسسلا لدسست «ةبيقعلا»
هئاهتنا لبق يريسضحتلا سصبرتلا

ةيناث تاسصوحف ءارجإا ررقتو

 ديمعلل يناثلا صصبرتلا يف لمعلا ةريتو عفر

ىلع نيبعÓلا ركسشأا »: سشوباب
«اهب نوموقي يتلا تادوهجملا

 يحسصلا لوكوتوÈلا ماÎحا ىلع تددسشو دادعتلاب تعمتجا ةرادإلا

تاسصوحفل اوعسضخ مجنلا وبعل
دعوم ديد– راظتنا ‘ «انوروك»

تاÒسضحتلا قÓطنا

ةلاسسر ثعبي ءارحسصلا براحم
يسضاملب لابسشأل زيفحت
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صسمأا لوأا يفيسصلا وتاكريملا قÓغإا دعب

مسسوÃ ددهم Êاميلسس
›اغتÈلا يرودلاو سضيبأا

   ةرـــيخألا ةـــسصرفلا

 رئاز÷ا ةيدولوم دادزولب بابسش نونكع نب م‚


