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ةــــنصصرق2
ايلع ةردهلا»

«يراج ىلع ىنعملاو

يف يمومع لقن ةلفاح باكر برغتشسا
،يلافوششو ةبقلا ةيدلب نيب طبارلا طخلا
ثيد˘ح ي˘ف سضبا˘ق˘لاو ق˘ئا˘شسلا قار˘غ˘ت˘˘شسا

ي˘ششف˘تو تÓ˘ما˘ع˘لا ءا˘شسن˘لا لو˘ح بير˘˘غ
،ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘شسن˘˘لا ل˘˘م˘˘ع ةر˘˘ها˘˘ظ
نع ثيدحلا يف باكرلا كارششإا مهدمعتو
توشصب عوشضو˘م˘لا ي˘ف سشقا˘ن˘ت˘لا ق˘ير˘ط
يبلشس لكششب ثيدحلا اودمعت امك ،لاع
زاز˘ف˘ت˘شس’ كلذو تÓ˘ما˘ع˘لا ءا˘شسن˘لا ن˘˘ع
نهتفيظو رقم ىلإا تاهجوتملا تابكارلا

مازتلاب مه˘ل ق˘ق˘ح˘ت˘ي م˘ل ا˘م و˘هو ،ا˘حا˘ب˘شص
اذه بارغتشساب مهئافتكاو تمشصلا عيمجلا
تفتكاو ،جعز˘م˘لا ي˘حا˘ب˘شصلا زاز˘ف˘ت˘شس’ا
عوشضوملا ىلع قيلعتلاب تابكارلا ىدحا
ايلع ةردهلا » :ةطحملا يف اهلوزن ىدل
  .«يراج ىلع ىنعملاو

«دارج»ـل ىوكسش

عا˘م˘ت˘جا ي˘ف ة˘ي˘بر˘غ ة˘˘ي’و ي˘˘لاو ف˘˘ششك
ةيمومع ةكرشش ريدم نأا هيريدمل يذيفنت

ةدوجوم عيراششمب قلعتي اميف هيلع بذك
نإا فر˘ح˘لا˘ب ي˘˘لاو˘˘لا لا˘˘قو ،ة˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘ف
هجويشس هنأا افيشضم ،«انيب رخشسمت» ريدملا
لوأ’ا ريزولل عشضولا لوح Óشصفم اريرقت
.ةيشصولا ةرازولاو

بهنلا تاونسس

نم نونطاوم اههجو ةميدق ىوكشش تفششك
ريملا ءÓيتشسا نع ،نارهو ةي’وب ةمهم ةيدلب
سضارأا عطق3 ىلع يوقلاب فنشصي ناك يذلا
ي˘ف ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإا ع˘قاو˘م ي˘فو ةد˘حاو ة˘ع˘˘فد
تاهجاو3 ـب سضرا ةعطق اهنيب نم ،ةيدلبلا

نم2 ةيعشضو ةيوشستب اقح’ ماق ريملا ،ةلماك
يف اهي˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘شس’ا م˘ت ي˘ت˘لا سضرأ’ا ع˘ط˘ق
.بهنلا  تاونشس

«ةدــــــــــــعولا»

راطمأ’ا طوقشسب اريخ نوحÓفلا رششبتشسا
ن˘م دد˘˘ع ي˘˘ف جو˘˘ل˘˘ث˘˘لا ل˘˘طا˘˘ه˘˘تو ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
فافجلا نم رهششأا ةدع دعب كلذو ،تاي’ولا
اميشس’ ،سسوفنلا يف اشسأايو اطونق فلخ يذلا
ثيح ،’وقحو اعرازم نوكلتمي نيذلا ىدل
فوختي ناك هنا ةياجب يف نيحÓفلا دحا دكا

ببشسب همامأا اجشضان هعرز ام ةيؤور مدع نم
،يحÓفلا يقشسلا دراوم ةلقو راطمأ’ا بايغ
هرد˘˘شص تج˘˘ل˘˘ثا را˘˘˘ط˘˘˘م’ا ةدو˘˘˘ع نا ر˘˘˘ي˘˘˘غ
ناك امف ،ديدج نم ة˘ن˘ي˘نا˘م˘ط˘لا ه˘ي˘ف تث˘ع˘بو
هتقيرطب هللا ركششي نا ’ا حÓفلا اذه ىلع
م˘ح˘ل˘لاو ي˘شسكشسكلا˘ب «ةد˘عو» ة˘ما˘˘قا ي˘˘هو
.هتدلب ءارقف ىلع هعيزوتو

qarsana@essalamonline.com
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رييÓم5ـب نيد
نارهو ةي’و نم لامعأا لجر يعدي
هل نيدم ةي’ولا نم ناملرب وشضع نأا
،ميتنشس رايلم5 نع لقي ’ غلبمب
ناملربلا وشضع دده لامعأ’ا لجر
مدع ةلاح يف ةيئاشضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا˘ب
تامولعم ريششت امنيب ،نيدلا ديدشست
هيبرقمل ناملربلا وشضع اهب ثدحت
،ةشسمخلا تارايلملا ةقيقح نأا ىلإا

و˘شضع م˘عد لا˘˘م˘˘عأ’ا ل˘˘جر نأا ي˘˘ه
سسلجملا ىلإا لوشصولا لبق ناملربلا
ة˘ل˘م˘ح˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا
يف هعم ل˘خد ه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ن˘كل ،ر˘شسا˘خ عور˘ششم ي˘˘ف ة˘˘كار˘˘شش
نم بلط لامعأ’ا لجر نأا وه مهأ’ا
ةينوناق ريغ رومأا ليهشست يناملربلا

ر˘ي˘نو˘ي˘˘ل˘˘م˘˘لا رر˘˘ق سضفر ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو
ديزت ن˘يد ه˘نا لو˘ق˘ي ا˘م˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا
.رييÓم5 نع هتميق

 يبلول راسصعإا
نويرئازجلا دتعي مل ةيعيبط ةرهاظ يف
را˘شصت˘عا˘ب نا˘كشسلا أا˘جا˘ف˘ت ،ا˘ه˘˘ثود˘˘ح
رئازج˘لا ل˘حاو˘شس ي˘ف  ير˘ح˘ب ي˘ب˘لو˘ل
ةقطنم يحاون يف اديدحتو ،ةمشصاعلا

ي˘ت˘لا ة˘ق˘عا˘شصلا ءا˘ن˘ثأا ،نا˘ي˘ن˘ب˘لا ن˘ي˘ع
قلخ يذلا رمأ’ا ،ةمشصاعلاب تعمشس
،نينطاو˘م˘لا طا˘شسوأا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ار˘عذ
نم دحاو توشصب اوربكو اولله ثيح
نأاو ق˘ب˘شسي م˘ل يذ˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا لو˘˘ه
نأاو امي˘شس’ ،ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ل˘ث˘م اود˘ها˘شش
هذ˘ه ل˘ث˘م ثود˘ح د˘ه˘ششت ’ ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا
  .ةيعيبطلا رهاوظلا

سضيسضحلا يف تايونعم
سشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘˘شصم تف˘˘˘˘˘ششك
تادحولا تايونعم نأاب ،يوارحشصلا
ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘كشسع˘˘˘لا
عا˘فد˘لا ط˘خ لو˘ط ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا
كلذو ،سضيشضحلا يف تتاب ،يلمرلا

فاز˘ن˘ت˘شس’ا كرا˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
مهّدشض اهّنششي يتلا ةيشسفنلا برحلاو
رثكأا ذنم ،يوارحشصلا سشيجلا ولتاقم
.عيباشسأا ةثÓث نم
،«لارنج» ةبترب ،ةيبرغملا ةيكلملا تاوقلا يف ايماشس اطباشض نإا رداشصملا تلاق ،ليشصافتلا يفو
تايلمعلا هت˘ب˘ب˘شس يذ˘لا ر˘ي˘ب˘كلا ط˘غ˘شضلا بب˘شسب ،ة˘ي˘ب˘شصعو ة˘ي˘شسف˘ن تارا˘ي˘ه˘نا˘ب بي˘شصأا د˘ق
.هيلع يبرغملا سشيجلا يف هيلوؤوشسم طغشض بناج ىلإا ،ةيوارحشصلا ةيركشسعلا

نيدسسافلا داسسف نم أاوسسأا
لشصح يتلا ققششلا ددع عومجم غلب

و˘˘شضع را˘˘ه˘˘˘شصأاو برا˘˘˘قأا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
21 ترايت ةيدلبب يد˘ل˘ب˘لا سسل˘ج˘م˘لا˘ب
تايلمع3  رخآا  يف تحنم  ةقشش
ر˘مأ’ا  ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘كشسل˘ل ع˘˘يزو˘˘ت
برا˘قأا  ل˘شصح˘ي نأا «يدا˘ع» ع˘ب˘ط˘لا˘˘ب

يأا غلت ملو تانكشس ىلع ذفان وشضع
يتلا نو˘ع˘ط˘لا م˘غر م˘ه˘تادا˘ف˘ت˘شسا ن˘م
براقأا مهنيب نمو ،مهنم3 يف تمدق
يدلبلا سسل˘ج˘م˘لا و˘شضع˘ل ى˘لوأا ة˘جرد
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ءي˘ششلا سسف˘˘نو ،ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
هبراقأا نم11 لشصح ةرئادلاب فظومل

ةيلمع يف ،ةي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘ن˘كشس ى˘ل˘ع
يداع رمأ’ا ،عيزوت يتيلمعو ليحرت
ف˘ل˘م ي˘ف ر˘ي˘ث˘م˘لا ن˘كلو  ،ا˘شضيأا ا˘ن˘˘ه
ناك  يلاولا نأا وه  ةي’ولاب نيبختنملاو نيفظوملا براقأ’ ةحونمملا ةيعامتج’ا تانكشسلا

.فرشصتي مل هنكل هذه تازواجتلا ليشصافت قدأاب ملع ىلع لازي امو
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،ةحيرقن˘شش ق˘ير˘ف˘لا لا˘قو
هفارششإا لÓخ هل ةملك يف
ىدتنم لاغششأا حاتتفا ىلع
ةياقولا» ناونع تحت ينطو
:ىربكلا رطاخم˘لا ر˘ي˘ي˘شستو
نوا˘ع˘ت˘لا م˘ي˘عد˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
،«يركشسعلا‐يندملا
نأا ،سشيجلل ينطولا يدانلاب
هذ˘ه˘˘ل د˘˘ياز˘˘ت˘˘م˘˘لا و˘˘م˘˘ن˘˘لا»
ه˘ن˘ع ر˘ج˘ن˘ي ا˘مو ،ثراو˘˘كلا

سصا˘˘خ˘˘ششأ’ا سضر˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘م
،اهرطا˘خ˘م˘ل تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو
سسورد˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
ثراوكلا نم ةشصلختشسملا
˘مو˘ي˘لا ا˘نو˘عد˘˘ي ،ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا

دامتعا ةرورشض ىلإا ،اعيمج
،ةثيدح ةيملع جهانمو قرط
تاشسارد دادعإا نم اننكمت
ىل˘ع ع˘شضو˘ت ،ة˘ي˘فار˘ششت˘شسا
،تا˘مز˘ي˘˘نا˘˘كي˘˘م ا˘˘ه˘˘شسا˘˘شسأا
نواعتلا ز˘يز˘ع˘ت ى˘لإا فد˘ه˘ت
ةينع˘م˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ن˘ي˘ب
ام اميشس’ ،ثراوكلا ةرادإاب
ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
تا˘ط˘ط˘خ˘م˘ل ل˘شصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
،ثراوكلاب سصاخلا لخدتلا
يف نيلخدتملا عم قيشسنتلاب
،تافاعشسإ’ا ميظنت ططخم
ة˘كر˘ت˘ششم ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا نأ’
.«عيمجلا نيب

نا˘˘˘˘˘كرأا سسي˘˘˘˘˘ئر زر˘˘˘˘˘بأاو
،يبع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا
يذلا ىد˘ت˘ن˘م˘لا اذ˘ه ة˘ي˘م˘هأا

ن˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘ك ءارزو هر˘˘˘˘˘شضح
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘˘لا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘˘لا

نيمأ’ا ىلع ةوÓع ،ةئيبلاو
ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا

كرد˘˘˘لاو تاو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘قو
ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ءاشسؤورو ىلوأ’ا ةيركشسعلا
ءاشسؤورو نوريدملاو رئاودلا
ةرازوب ةيزكرملا حلاشصملا
.ينطولا عافدلا

اذه نإا ،ددشصلا اذهب لاقو
ه˘م˘ظ˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لا ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
قئاثولل يركشسعلا ده˘ع˘م˘لا

دعي ،ةيلابقتشس’او ميوقتلاو
طيلشست˘ل ،ة˘ح˘نا˘شس ة˘شصر˘ف»
بناوج فلتخم ىلع ءوشضلا
ىر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كلا ر˘˘˘˘طا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

امو ،ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ثراو˘كلاو
ةيبلشس راثآا نم اهنع رجني
ةايح ددهت تئتف ام ،ةميخو
مظنو سشيعلا لبشسو ،رششبلا
اميشس’ ،ةئ˘ي˘ب˘لاو دا˘شصت˘ق’ا

ة˘˘نوآ’ا ي˘˘ف ،د˘˘ه˘˘ششن ا˘˘ن˘˘نأاو
قوبشسم ريغ اديازت ،ةريخأ’ا
ءاحنأا عي˘م˘ج ي˘ف ثراو˘كل˘ل

ا˘هدد˘ع ثي˘˘ح ن˘˘م ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
كلذ˘˘ب ة˘˘ل˘˘كششم ،ا˘˘ه˘˘تد˘˘حو
ةيمنتلا مامأا ةيقي˘ق˘ح ة˘ب˘ق˘ع
.«ةمادتشسملا

اهعبات يتلا ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘فو
ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شسمو تارا˘˘˘˘طإا
تاوقلا تادايق ربع سشيجلا

ة˘˘ير˘˘˘كشسع˘˘˘لا ي˘˘˘حاو˘˘˘ن˘˘˘لاو
را˘ششأا ،ىر˘ب˘كلا تاد˘حو˘˘لاو
نأا ىلإا ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘شش ق˘ير˘ف˘لا
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت»
ف˘قاو˘م˘ب ر˘خز˘ي ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا

ملف ،لاجملا اذه يف ةفرششم
يتكرعم ىلع هرود رشصتقي
لب ،بشسحف ءانبلاو عافدلا
ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا ى˘لإا هاد˘ع˘˘ت
يمارلا ي˘ن˘طو˘لا دو˘ه˘ج˘م˘لا
ثراو˘كلا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ى˘لإا

اهثودح دعب اهراثآا ءاوتحاو
حاورأ’ا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘حو
رار˘غ ى˘ل˘ع ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو
وحم يف ةلاعفلا هتكراششم
يذ˘˘لا لاز˘˘لز˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م
ف˘ل˘ششلا ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘˘م بر˘˘شض
سسادرموبو0891 ة˘˘ن˘˘˘شس
تاناشضيف اذكو3002 ةنشس
ةنشس ةمشصاعلاب يداولا باب
1002».

هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘˘م» نأا فا˘˘˘شضأاو
تشسيل ،ةفرششم˘لا ف˘قاو˘م˘لا

ا˘ن˘ششي˘ج م˘ي˘ق ى˘ل˘ع ة˘ب˘˘ير˘˘غ
ل˘ي˘ل˘شس ،ي˘ب˘ع˘ششلا ي˘ن˘طو˘لا

،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا سشي˘˘ج
ا˘مود ى˘ق˘ب˘ي˘شسو نا˘ك يذ˘˘لا
،ي˘بأ’ا ا˘ن˘ب˘ع˘˘شش بنا˘˘ج ى˘˘لإا

ةمأا ‐ سشيج ةقÓعلل اشسدقم
بجاولا ءادنل هتداعك ايبلمو
لك كلذل ادن˘ج˘م ،ي˘ن˘طو˘لا

ةيدام˘لاو ة˘ير˘ششب˘لا ه˘تا˘قا˘ط
هتربخ لوط نم اديفتشسمو
ةاونلا كلذب لكششيل ،ةيرثلا
اهلوح مظن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ل˘شصلا

ن˘مأ’ا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م
.«رئازجلا يف يناشسنإ’ا

ر˘˘يزو ى˘˘ق˘˘لأا ،كلذ بق˘˘˘ع

اه˘ي˘ف د˘كأا ة˘م˘ل˘ك ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
نيب قي˘شسن˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع
ةرادإا يف تاعاطقلا فلتخم
ر˘˘˘طا˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘شستو
ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘شضو ثراو˘˘˘˘˘˘˘˘كلاو
،لخدتلا تاططخم ن˘ي˘ي˘ح˘ت
تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ع˘م ف˘ي˘كت˘˘ت˘˘ل
ةرور˘˘شض اذ˘˘كو ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
تايجو˘لو˘ن˘كت˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسا
فيفختو ةياقو˘ل˘ل ة˘ث˘يد˘ح˘لا
.ثراوكلا راثآا

ربتعا ،قايشسلا تاذ يفو
ير˘كشسع˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا ر˘يد˘˘م
م˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
اذ˘˘ه نأا ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس’او
ة˘˘شصر˘˘ف» د˘˘ع˘˘ي ىد˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘شست ة˘˘ح˘˘نا˘˘شس
ي˘ف فرا˘ع˘م˘لاو تار˘˘ب˘˘خ˘˘لا

ثراو˘˘كلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست لا˘˘ج˘˘م
ميدق˘ت ل˘ف˘كي ا˘م˘ب ،ىر˘ب˘كلا

ير˘ث˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع تا˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م
تاططخمو ةيج˘ي˘تار˘ت˘شسإ’ا
ة˘˘˘شصشصخ˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شستو ،ثراو˘˘˘كل˘˘˘ل
ةيقرت يفو اهل لثمأا رييشست
˘˘˘‐ ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘˘لا نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ع˘˘˘˘فر اذ˘˘˘˘كو ير˘˘˘˘كشسع˘˘˘˘لا
.«لخدتلا تاردق

اذه لاغششأا نإاف ،ةراششإÓل
،نيموي مودي يذلا ىدتنملا
تارشضاحم ءاقلإاب لشصاوتت
تارا˘˘طإا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ةيند˘م ،ة˘لود˘لا ي˘ف ة˘ي˘ما˘شس
ن˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘حا˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘كشسعو
ي˘ل˘ث˘م˘م اذ˘كو ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ذيفن˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا

،تافاعشسإ’ا ميظنت ططخم
ط˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘شست فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب كلذو
عاونأا فلتخم ىلع ءوشضلا
لبشسو ثراوكلاو رطاخملا
سضرع اذكو ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست قر˘˘ط ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ةيم˘هأاو ىر˘ب˘كلا ر˘طا˘خ˘م˘لا
‐يندملا نواعتلاو قيشسنتلا
راثآا سصيلقت يف يركشسعلا

.رطاخملا هذه

طقف ءانبلاو عافدلا يتكرعم ىلع رسصتقي ⁄ سشي÷ا رود نإا لاق

ةرادإل ةثيدح ةيملع جهانم دامتعل وعدي ةحيرقنسش
ةيعيبطلا ثراوكلا

 يمولد Ëرم

ةيملع جهانمو قرط دامتعا ةرورسض ىلإا ،يبعسشلا ينطولا سشيجلا ناكرأا سسيئر ةحيرقنسش ديعسسلا قيرفلا اعد
سشيجلا خيرات نأا اريسشم ،ةيعيبطلا ثراوكلا ةرادإاب ةينعملا تاسسسسؤوملا نيب نواعتلا زيزعت نم نكمت ،ةثيدح

ىلإا هادعت لب ،بسسحف ءانبلاو عافدلا يتكرعم ىلع هرود رسصتقي ملف ،لاجملا اذه يف ةفرسشم فقاومب رخزي
حاورأ’ا ةيامحو اهثودح دعب اهراثآا ءاوتحاو ثراوكلا نم ةياقولا ىلإا يمارلا ينطولا دوهجملا يف ةكراسشملا

0891 ةنسس فلسشلا يتقطنم برسض يذلا لازلزلا تافلخم وحم يف ةلاعفلا هتكراسشم رارغ ىلع ،تاكلتمملاو
.1002 ةنسس ةمسصاعلاب يداولا باب تاناسضيف اذكو3002 ةنسس سسادرموبو

اماع06 رورم دعب

نع فسشكي حلسستلا دسصرم
ةنوفدملا ةيوونلا تايافنلا
رئازجلا يف

ةيوونلا براجتلا فلم داع
ةيرئازجلا ءارحسصلا يف ةيسسنرفلا
نيب ةركاذلا فلم ىلع ىغطيل
ةانقلا تثب ثيح ،نيدلبلا
اريرقت «3F«ةثلاثلا ةيسسنرفلا

ةيوونلا براجتلا تافلخم لوح
رئازجلا ءارحسص يف ةيسسنرفلا

-7591 رامعتسس’ا ةرتف لÓخ
لازت ’ يتلاو تايافن نم ،0691
لامر يف ةنوفدم مويلا ىلإا
ةيسسنرفلا ةانقلا تثب.ءارحسصلا
تافلخم لوح اريرقت «3F«ةثلاثلا
يف ةيسسنرفلا ةيوونلا براجتلا

ةرتف لÓخ رئازجلا ءارحسص
لوح ،0691 -7591 رامعتسس’ا
ىلإا لازت ’ يتلا ةيوونلا تايافنلا
،ءارحسصلا لامر يف ةنوفدم مويلا

،حلسستلا دسصرم ريدم ةوعد دعب
يف ،اسسنرفب ،يرفوب سسيرتاب
فسشك ةرورسضل ،يسضاملا ربوتكأا

يتلا ،ةيوونلا تايافنلا نفد ناكم
لÓخ براجتلا هذه اهتفلخ

يف يسضاملا نرقلا تاينيتسس
تلاز ام يتلا ،ةيرئازجلا ءارحسصلا
ةئيبلا ىلع ةريطخلا اهرارسضأا

.مويلا ىلإا ةمئاق رسشبلا ىلعو
مت» هنإا يرفوب سسيرتاب لاقو
ءارحسصلا يف نيتدعاق ءاسشنإا
ماع يف هنأاب ،حسضوأاو .«ةيرئازجلا

كيكفتب اسسنرف تماق ،6691
،ءارحسصلا يف ةدوجوملا اهتآاسشنم
يسضارأ’ا اهترداغم لبقو
تارئاطلا تنفد ،ةيرئازجلا
يف يعاعسشإ’ا طاسشنلاب ةثولملا

.ةيرئازجلا ءارحسصلا لامر
براجتلا تÓمح ريرقتلا رهظأاو
يف اسسنرف اهب تماق يتلا ةيوونلا

،رامعتسس’ا نابإا رئازجلا ءارحسص
نيذلا نييسسنرفلا دحأا حرسص دقو
سسدنهملا ،براجتلا هذه اودهسش

ظفتحي هنأا ،ويفريه دولك ناج
نيب ام ةرتفلا يف روسصلا تارسشعب
نأاب دافأا امك .0691و7591
كلت ءارجإاب ماق يسسنرفلا سشيجلا
ريثأات ةسساردل ةيوونلا براجتلا
،انيأار دقل» :فاسضأاو .ةلبنقلا

ةعومجم عقوملا نم برقلاب
 .«تايافنلا نم ةكباسشتم

 يمولد ميرم

‘ ةلثمتŸا اهئدابم نع دي– نل رئاز÷ا ّنأا تدكأا
ةلداعلا اياسضقلا ةرسصن

نمأل فارطألا سضعب تاديدهت :سشي÷ا ةل‹
اهتهجاوŸ دادعتسسلا انيلعو انينعت ةقطنŸا
تاططıا فادهأا ةقيقح كردي نأا بعسشلا ىلع

اندÓب فدهتسست يتلا ةيئادعلا

حÓسس ةعطق نويلم3.83و ايقيرفإا يف لتاقم فلأا71
ةراقلا نمأاو ةمÓسس ددهت

تاركركلا يف نزخملا تاوق ديعسصت :بازيم
aجرح فقوم يف ةدحتملا ممألا عسضو

،ةيركشسعلا ةشسشسؤوملا تّدكأا
يدرتم˘لا ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ع˘شضو˘لا ّنأا

دود˘˘ح˘˘لا ط˘˘ير˘˘شش لو˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
فارطأ’ا سضعب مايقو ،ةيرئازجلا

ريغ تناك نإاو تاديدهتب ارخؤوم
ينعت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘مأ’ ةر˘ششا˘ب˘م
ةرورشض ى˘ل˘ع تدد˘ششو ،ا˘ندÓ˘ب
.اهتهجاومل دادعتشس’ا

ةلجم ةي˘حا˘ت˘ت˘فا تزر˘بأاو اذ˘ه
ردا˘˘شصلا ا˘˘هدد˘˘ع ي˘˘ف ،سشي˘˘ج˘˘لا
«مÓ˘شسلا» تم˘ل˘شست يذ˘˘لا ،سسمأا
تاديدهتلا هذه نأا ،هنم ةخشسن
اهتهجاوم ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ت

ةيميلقإا تامازتلا اهل اندÓب نوك
اذه يروحملا ا˘هرود ا˘ه˘شضر˘ف˘ي
اه˘ئدا˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،ة˘ه˘ج ن˘م
يف ةلثمتملاو اهنع ديحت ’ يتلا
ةهج نم ةلداعلا اياشضقلا ةرشصن
.ىرخأا

نأا ،ةيحاتتف’ا تحشضوأا امك
يتلا ةيئادعلا تاط˘ط˘خ˘م˘لا هذ˘ه
ي˘عد˘ت˘شست ر˘ئاز˘ج˘لا فد˘ه˘˘ت˘˘شست
بع˘˘ششلا كرد˘˘ي نأا ةرور˘˘˘شضلا˘˘˘ب

.ةيفخلا اهفادهأا ةقيقح
ة˘ل˘ج˘˘م ة˘˘ي˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا تّد˘˘كأاو

نأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ن˘م ه˘ّنأا ،سشي˘˘ج˘˘لا
،يبعششلا ينطولا سشيجلا نوكي
،ةمأÓل ةيحلا ىوقلا عئÓط نم
ي˘ف بع˘ششلا بنا˘ج ى˘لإا ف˘˘ق˘˘يو
˘‐ م˘ها˘شسيو ،ن˘ح˘م˘لاو تا˘بو˘ن˘لا
ةرادجب ‐ هتاذ ردشصملا فيشضي
سضو˘ه˘ن˘لا ةر˘ي˘شسم ي˘ف راد˘ت˘قاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،دÓ˘˘ب˘˘لا˘˘ب
اذه ،ىرخأ’ا ةينطولا تاعاطقلا

،سشيجلا ةلجم ةيحاتتفا تركذو
قبشس ةير˘كشسع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا ّنأا

را˘ششت˘نا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تن˘ل˘˘عأا نأاو
ا˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف
ةبراحم يف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ة˘ما˘ت˘لا

كلذ ي˘ف ة˘لد˘ت˘شسم ،ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه
قد˘ن˘ف˘ل˘ل تقؤو˘م˘لا ل˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ي˘ح˘شص ل˘كي˘ه ى˘لإا ير˘كشسع˘لا

نين˘طاو˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل سصشصخ
ءا˘˘˘جو ،91‐ديفوكب ني˘با˘شصم˘لا
اذ˘ه ى˘ل˘عو» ه˘تاذ رد˘شصم˘لا ي˘ف

هذه راششتن’ نكي مل ،سساشسأ’ا
نم لاح يأاب رثؤوي نأا ةحئاجلا
يدايتع’ا طاششنلا ىلع لاوحأ’ا
لشصاوت ثيح.. سشيجلا تادحول
ج˘مار˘ب ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت تاد˘˘حو˘˘لا هذ˘˘ه
اهل لفكي امب ،يلاتقلا ريشضحتلا
ةهجاومل اهتيزهاج ىلع ءاقبإ’ا
،جهنلا تاذ ىلعو .. ئراط يأا
ةيعانشصلا تاشسشسؤوملا ترمتشسا

جا˘˘ت˘˘نإ’ا ةر˘˘ي˘˘˘تو سسف˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
كلذ˘ب ة˘ي˘ب˘ل˘م ا˘ه˘˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا
راظتنا يف ،ةينطولا تاجايتح’ا
ة˘يؤور˘لا د˘ي˘˘شسج˘˘ت ي˘˘ف عور˘˘ششلا
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل ىد˘م˘لا ةد˘ي˘ع˘˘ب
ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ةر˘˘ئاد ع˘˘ي˘˘شسو˘˘تو ،ة˘˘ير˘˘كشسع˘˘لا
اذه يف رظتني ثيح ،«اهتامامتها
ةلجم ةيحاتتفا فيشضت ‐ قايشسلا
تاعانشصلا محتقت نأا  ‐سشيجلا
ةيمي˘ل˘قإ’ا قاو˘شسأ’ا ة˘ير˘كشسع˘لا

.ةيلودلاو
ترا˘ششأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف

نأا ى˘لإا ،ة˘ير˘كشسع˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا
ليلد اهريغو ة˘ل˘ث˘مأ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م
هئارو نمو سشيجلا رارشصإا ىلع
لك ىلع بلغتلا ىلع بعششلا
تا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا
تبثت امك ،ةئراطلا ةيعوشضوملا
يأا نم رثكأا يرورشضلا نم هنا

ةردق يف رامثتشس’ا ىشضم تقو
ةهجاوم ىلع يرئازجلا بعششلا
،تمظع امهم باعشصلاو نحملا
ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘لا سصر ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب اذ˘˘˘هو»
نم نكمي امب اهزيزعتو ةيلخادلا
ةيئادعلا تاططخملا لك طابحإا
تÓ˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو ة˘˘˘حو˘˘˘شضف˘˘˘م˘˘˘لا
ي˘ت˘لاو ،ة˘شضر˘غ˘م˘لا ة˘ي˘مÓ˘˘عإ’ا
ةفورعم ةيداعم ر˘ئاود ا˘ه˘كر˘ح˘ت
،بعششلا ةد˘حو فاد˘ه˘ت˘شسا د˘ير˘ت
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت˘˘لا كلذ ن˘˘˘مو
يتلا عاجششلاو ديدشسلا قداشصلا
.«دÓبلل ايلعلا تاطلشسلا هتنبت

ـه.داوج

ريبخلا بازيم دمحأا فششك
نع ،يجيتارتشساويجلاو ينمأ’ا
ي˘ف ل˘تا˘ق˘م ف˘لأا71 را˘ششت˘نا
تاروطتلا نأا فاشضأاو ،ايقيرفإا
تاركركلا ةقطنم يف ةريخأ’ا
تعشضو ،ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘شصلا˘ب
،جرح فقوم يف ةدحتملا ممأ’ا

نويلم3.83 دوجو ىلإا اريششم
مغر ،ةراقلا يف حÓشس ةعطق
ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت ’ ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘˘ه نأا
.ةحلشسأ’ا

ي˘˘ف باز˘˘ي˘˘م د˘˘˘م˘˘˘حأا د˘˘˘كأاو
نأا ،سسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ح˘˘ير˘˘˘شصت
ةقطنم˘لا˘ب ي˘با˘هرإ’ا د˘يد˘ه˘ت˘لا
،ةيشسايق تا˘يو˘ت˘شسم˘ب ى˘ح˘شضأا

فار˘˘˘˘طأ’ا ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت ازر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م
سضر˘فو ةرا˘ق˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا
بايغ بناج ىلإا ،اهيف اهتادنجأا
يق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل لا˘ع˘ف رود

،ةق˘ط˘ن˘م˘لا لود تا˘عاز˘ن ل˘ح˘ل
ءايحإا يف ريبك لكششب مهاشس
د˘يد˘ج ن˘م ه˘˘تدو˘˘عو با˘˘هرإ’ا
ى˘لإا ار˘ي˘ششم ،ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ ةو˘˘ق˘˘ب
ةعطق نو˘ي˘ل˘م3.83 را˘ششت˘˘نا
   .ةراقلا ىلإا حÓشس

ي˘ن˘˘مأ’ا ر˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘لا فا˘˘شضأاو
تاكشسإا نأا ،يجيتارتشساويجلاو
جاتحي لازي ’ ،قدانبلا توشص
ةرا˘ق˘لا نأا ا˘ن˘ي˘ب˘م ،دو˘˘ه˘˘ج ى˘˘لإا
ةششقانمب نآ’ا ةبلاطم ةيقيرفإ’ا

د˘ع˘ب˘لا ى˘ن˘ب˘ت˘ت نأاو ا˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
ا˘ها˘˘يا˘˘شضق˘˘ل ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شس’ا
نأا ى˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ششم ،ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
لواحت ،ةي˘با˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘لا
ا˘ه˘ل˘ع˘جو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف ءا˘ق˘ب˘˘لا

 .عارشص ةقطنم
 يمولد Ëرم



ي˘˘ف نا˘˘يز ن˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا زر˘˘˘بأا
اهب ىلدأا ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
،ةينطولا ةعاذإ’ا ريثأا ىلع سسمأا
لوخد˘ل˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا
تنا˘ك ة˘ن˘شسلا هذ˘ه˘ل ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
،ةقباشسلا تاو˘ن˘شسلا ن˘م بع˘شصأا

نيعب تذخأا هحلاشصم نأا ادكؤوم
ةيرورشضلا ريبادتلا لك رابتع’ا

ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘لا حا˘˘ج˘˘نإ’
م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا ى˘لإا را˘ششأاو ،ي˘لا˘ح˘لا
لك ن˘م ا˘عو˘ب˘شسأا21 سسيرد˘˘ت
نع يقابلاو ،ايروشضح يشسادشس
ر˘يد˘ق˘ت˘لا ة˘ط˘ل˘شس كر˘ت ع˘م ،د˘ع˘ب
،ةيعماجلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ءارد˘م˘ل
ر˘ي˘شضح˘ت˘لا م˘ت ه˘نأا ى˘˘لإا ار˘˘ي˘˘ششم
عم تاءاقل ربع دعب نع ةشساردلل
ديدح˘ت م˘تو ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ةر˘شسأ’ا
.ةبشسانملا ةقيرطلا

ةق˘با˘شسم ح˘ت˘ف سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو
لوأ’ا لوؤوشسملا دكأا ،هاروتكدلا

يف يلاعلا ميلع˘ت˘لا عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع
لك مد˘ق˘ت˘ل ح˘م˘شست ا˘ه˘نأا ،دÓ˘ب˘لا
’ وأا لئاوأا اوناك ءاوشس ةبلطلا
نكمي ’ هنأا لاقو ،ناحتم’ا اذهل
ر˘ششا˘ب˘م لو˘خد كا˘ن˘˘ه نو˘˘كي نأا
ة˘˘شسارد˘˘ل ل˘˘ئاوأ’ا ة˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل
. هاروتكدلا

،هركذ قبشس ام ءوشض ىلعو
تاريشضحتلا نأا ،ثدحتملا دكأا
ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘˘لا

51ـلا يف ررقملا0202/1202

اهطبشض مت دق يراجلا ربمشسيد
طقف ىقبتل ةئاملاب59 ةبشسنب

نيب تÓيوحتلا طب˘شض ة˘ي˘ل˘م˘ع
نأا زربأا ا˘مد˘ع˘ب اذ˘ه ،تا˘ع˘ما˘ج˘لا
يعماجلا مشسوملل تاريشضحتلا
مرشصنملا توأا ذنم تأادب ديدجلا

ع˘˘˘م ا˘˘˘شضيأا تن˘˘˘ماز˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘˘شسلا لا˘˘م˘˘كت˘˘شسا
.ةطرافلا

قفرم فلأأ13 مÓتشسأ
ريرشس فلأأ51و يجوغأديب

يلاعلا مي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو ف˘ششك
13 مÓتشسا نع ،يملعلا ثحبلاو
لشصأا نم يجوغاديب قفرم فلأا

،ةي’و51 ربع ةجمربم فلأا14
ريرشس فلأا51 مÓتشسا مت اميف

ن˘م ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘مد˘خ˘لا ي˘˘ف
،زاجن’ا ديق يه فلأا82 يلامجإا

ع˘يرا˘ششم˘لا نأا ،نا˘˘يز ن˘˘ب زر˘˘بأاو
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب تل˘ط˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

نم ةيادب اهميلشست متيشس انوروك
.مداقلا ماعلا

نيوكتلأ جمأرب ديمجت
جراخلاب يماقإلأ

يلاعلا ميلعتلا ةرازو تنلعأا
اهل نايب ي˘ف ،ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
نع نÓعإ’ا ديمجت مت هنأا سسمأا
ن˘م˘شض ح˘ششر˘˘ت˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ح˘˘ت˘˘ف
يماقإ’ا نيوكتلا جمارب فلتخم
يحشصلا عشضولا ببشسب جراخلاب
.91‐ديفوكب طبترملا

ةرازو نأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘˘شضوأاو

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ةبلطلا موم˘ع م˘ل˘ع ى˘لإا ي˘ه˘ن˘ت»
جمار˘ب˘ب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا ةذ˘تا˘شسأ’او
،هنأا جراخلاب ي˘ما˘قإ’ا ن˘يو˘كت˘لا
رئازجلل يحشصلا عشضولل ارظن
ديمجت ررقت دقف ،ملاعلا لودلو
حششرتلا لاجم حتف نع نÓعإ’ا

نيوكتلا جمارب فلتخم نمشض
تفا˘شضأاو .«جرا˘خ˘لا˘˘ب ي˘˘ما˘˘قإ’ا
طبترم اهنع نÓعإ’ا نأا ةرازولا
.يحشصلا عشضولا تاروطتب
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«دعب نع»8و ايروشضح61 اهنم عوبشسألأ يف نيقلت ةعاشس42

ةنسسلاب سصاخلا يعاسسلا مجحلاو سسيردتلا طمن اذه
ةديدجلا ةيعماجلا

ر.نوراه

مجحلأو صسيردتلأ طمن نع ماثللأ ،يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ريزو ،نايز نب يقابلأ دبع طامأأ
،عوبشسألأ يف صسوردلأ نم ةعاشس42 نيقلت متيشس هنأأ فششكو ،ةديدجلأ ةيعماجلأ ةنشسلاب صصاخلأ يعاشسلأ

.دعب نع تاعاشس8و ايروشضح ةعاشس61 اهنم

ةيجراخلأ ةئيهتلأ عيراششم ءاهنإأ ىلع حلت تاطلشسلأ

ةغيسصب ةينكسس ةدحو فلآا01 عيزوت وحن
عقاوم3ـب «لدع»

ءاشصحإلأ ةيلمع لامكتشسل لجأأ رخآأ ربمشسيد51

تادنسس نود ةيحÓفلا يسضارألا يلغتسسم ةيعسضو ةيوسست وحن

«ةفرعملأ» يمومعلأ نويزفلتلل ةعباشسلأ ةانقلأ ربع

يراجلا ربمسسيد81 نم ةيادب ةثÓثلا راوطألا ذيمÓت ةدئافل ةيزفلت ةيميعدت سسورد ثب

ةÒبك رئاشسخ ةيمومعلأ ةنيزÿأ دبك هنأأ أودكأأ

قافتا ‘ رظنلا ةداعإاب نوبلاطي ءاÈخ
يبوروألا دا–لا عم ةكارسشلا

عيزوت بير˘ق ن˘ع م˘ت˘ي˘شس
نم ةينكشس ةدحو ف’آا01
،ةمشصاعلا يف لدع تانكشس
نشسح اباب عقاوم يف كلذو
تح˘˘˘˘لأا ثي˘˘˘˘ح ،ةر˘˘˘˘يود˘˘˘˘˘لاو
ءا˘˘ه˘˘نإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا

ةيجراخلا ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم
يتلا ققششلا عيزوت متي ىتح
ةفشصب اهزاجنا لاغششأا تهتنا

.ةيلك
ىلع تانكشسلا هذه عزوتت
لوأ’ا ةمشصاعلا يف عقاوم3
3 لمششيو نشسحا اباب ةيدلبب
ف’ا7و ةينكشس ةدحو ف’ا

تز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نا ،ىر˘˘˘˘˘خا ةد˘˘˘˘˘حو
،ةريودلا ةيدلب يف نيعقومب
ةلاكو هنع تفششك امبشسحو
نا˘˘˘ف ن˘˘˘كشسلا ةرازوو لد˘˘˘ع
تا˘˘ن˘˘كشسلا زا˘˘ج˘˘نا لا˘˘غ˘˘ششأا
ىو˘˘شس ق˘˘˘ب˘˘˘ي م˘˘˘لو ته˘˘˘ت˘˘˘نا

ةيجراخلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا عور˘ششم
ىلع تاطلشسلا تحلا يذلا
نكمم تقو برقا يف هئاهنا

ىلع ققششلا عيزوت متي ىتح
اذ˘ه د˘ي˘شسج˘ت˘لو ،ا˘ه˘با˘ح˘˘شصأا
ءاقل دقع سسمأا لوأا مت فدهلا
ةرازو ة˘شسا˘˘ئر˘˘ب ي˘˘ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت
ةنيدملاو نار˘م˘ع˘لاو ن˘كشسلا
نيا ،لدع ةلاكو بناج ىلا
ةيفي˘ك لو˘ح ءا˘ق˘ل˘لا رو˘ح˘م˘ت
ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘ششأا˘˘ب ع˘˘فد˘˘لا
نم ،عقاوملا هذهب ةيجراخلا

طبر˘لا ةر˘ي˘تو ع˘ير˘شست لÓ˘خ
،زاغلاو ءا˘بر˘ه˘كلا تا˘كب˘ششب
فر˘˘شصلا تا˘˘كب˘˘ششو ءا˘˘م˘˘˘لا
لاجآ’ا يف اهئاهنإاو يحشصلا

ميلشست فدهب اهيلع قفتملا
،لاجآ’ا برقأا يف تانكشسلا

نكشسلل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ا˘عدو
ى˘لإا فار˘طأ’ا ل˘ك ةرازو˘لا˘˘ب

اهتادهعت˘ب ماز˘ت˘لإ’ا ةرور˘شض
ةحورطملا ليقارعلا زواجتو
اميف قيشسنتلاو ،ناديملا يف
ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ءا˘ه˘نإ’ ا˘ه˘ن˘ي˘ب
ةي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘ششأا

ةيلوأ’ا تاكب˘ششلا˘ب ط˘بر˘لاو
ا˘ه˘ن˘م ة˘˘شصا˘˘خ ،ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
ةيريدمل ة˘ل˘كو˘م˘لا لا˘غ˘ششأ’ا
هذ˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو ر˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.عقاوملا

ر˘˘˘شضح د˘˘˘ق˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘ششإÓ˘˘˘˘ل
ةلاكو نايب‐ بشسح عامتج’ا

تارا˘طإا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ‐ لد˘˘ع
نم لك ،ةيشصولا ةرازولا نم
ةلاكولل ماعلا ريدملا ديشسلا
نكشسلا ني˘شسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

قراط دمحم لدع هريوطتو
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب
ةعباتمب ف˘ل˘كم˘لا د˘عا˘شسم˘لا
يزكرملا ريدملا ،عيراششملا
ر˘يد˘مو تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل
ةدحو00001 ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم
ي˘ف كرا˘ششو ،لد˘ع ة˘ي˘ن˘˘كشس
ة˘كر˘ششلا و˘ل˘ث˘م˘م عا˘م˘ت˘˘ج’ا
زاغ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،ةقاطلا ةيريدمو ،زا˘غ˘ل˘نو˘شس
،ءا˘ن˘ب˘لاو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م
ة˘ي’و˘ل ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
نع Óشضف ،ةمشصاعلا رئازجلا
.زاجنإ’اب ةفلكملا تاكرششلا

ز.صسواط

سشير˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع لا˘˘ق
نإا ،يدا˘˘شصت˘˘ق’ا ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘لا
رظنلا ديعت نأا بجي رئازجلا
ع˘˘م ة˘˘كار˘˘ششلا قا˘˘˘ف˘˘˘تا ي˘˘˘ف
نو˘˘˘ك ،ي˘˘˘بوروأ’ا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
،ةدئاف يأا هنم نجت مل اندÓب
ر˘ئا˘شسخ ة˘ن˘يز˘خ˘˘لا د˘˘ّب˘˘ك ل˘˘ب

.ةريبك
يف سسمأا ‐ثدحتملا‐ دكأا

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ،ه˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
سضوا˘ف˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإ’ ةو˘˘عد˘˘م
ح˘˘بار ‐ح˘˘بار ةد˘˘عا˘˘ق ى˘˘ل˘˘˘ع
حلاشصل قافت’ا اذه نيمثتل
ع˘ل˘شسلا ن˘ي˘كم˘تو ن˘ي˘فر˘ط˘˘لا
قوشسلا جولو نم ةيرئازجلا
نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بوروأ’ا

تا˘نا˘عإ’ا ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’او
نم قافت’ا اذه اهررقي يتلا
ع˘˘˘شضو˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘شسح˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا
يو˘˘م˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا
.رئازجلل

يداشصتق’ا للحملا ىريو
21ـلا عا˘م˘ت˘ج’ا لا˘˘غ˘˘ششأا نأا
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كار˘˘ششلا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
يبوروأ’ا داح˘ت’او ر˘ئاز˘ج˘لا
ق˘ير˘ط ن˘ع سسمأا د˘ق˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ئر˘م˘لا ل˘شصاو˘ت˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا ر˘˘يزو ه˘˘شسأار˘˘تو
ي˘ف ي˘تأا˘ي ،مودا˘قو˘ب ير˘ب˘شص
ةشصاخ ةيداشصتقا فورظ لظ
بجوتشسيو ملا˘ع˘لا ا˘ه˘ششي˘ع˘ي

يف رظنلا ةداعإا رئازجلا ىلع
داح˘ت’ا ع˘م ة˘كار˘ششلا قا˘ف˘تا
‐حبار ةدعاق قفو  يبوروأ’ا

.حبار
ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا نا˘˘˘ف ةرا˘˘˘ششإÓ˘˘˘ل

نايب بشسح‐ سسمأا د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا
ر˘ب˘ت˘ع˘ي‐ ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ةرازو
راوحو رواششت ىدتنم ىلعأا
قاف˘تا ن˘م ق˘ث˘ب˘ن˘م ي˘شسا˘ي˘شس
ثيح ،نيبناجلا نيب ةكارششلا
لماشش ميي˘ق˘ت˘ب نا˘فر˘ط˘لا ما˘ق
ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت˘لاو تا˘قÓ˘˘ع˘˘ل˘˘ل
،يبورو’ا داحت’او رئازجلا

راوحلاب قلعتي اميف اميشس’
تا˘قÓ˘ع˘لا لو˘ح ي˘شسا˘ي˘˘شسلا
ا˘يا˘شضق˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
تاذ ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
ةفاشضإ’اب كرتششملا مامته’ا
.ةكارششلا قافتا ذيفنت ىلإا

نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘˘كر˘˘ت˘˘ششم˘˘لا تا˘˘يو˘˘˘لوأÓ˘˘˘ل
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘كار˘˘˘ششل˘˘˘ل
ي˘˘˘˘˘˘˘بوروأ’ا دا˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘ت’او
ثي˘ح ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تاو˘ن˘˘شسل˘˘ل
رظنلا تاهجو كلذك ’دابت

اهل يتلا لقنتلا لئاشسم لوح
ي˘ف ةر˘ج˘ه˘لا ف˘ل˘م˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ه˘ه˘جوأا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
.ةلماششلاو

 ز.صسواط

نأا ،ة˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ةرازو تدا˘˘˘فأا
ل˘˘ما˘˘ششلا ءا˘˘شصحإ’ا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ةيحÓفلا يشضارأ’ا ي˘ل˘غ˘ت˘شسم˘ل
ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘شس تاد˘ن˘˘شس نود˘˘ب

خيرات تددح ثيح ،مايأا نوشضغ
رخآاك لبقملا ربمشسيد نم51
ةيئاه˘ن˘لا م˘ئاو˘ق˘لا م˘ي˘ل˘شست˘ل ل˘جأا
فدهب يشضارأ’ا هذه يلغتشسمل
. مهتيعشضو ةيوشست

اهنأا ،سسمأا ةرازولا تحشضوأا
يحÓفلا راقعلا ر˘ي˘ه˘ط˘ت دد˘شصب
يرازو˘لا رو˘ششن˘˘م˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
يف خرؤوملا057 مقر كرتششملا

تبلاط ثيح ،8102 ويلوي81
ربع ءاشصحإ’ا ةيلمع لامكتشساب

ةمئاقلا ميلشستو تاي’ولا لماك
هذ˘ه ي˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسم˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
ىلع لبقملا عوبشسأ’ا يشضارأ’ا
ة˘يو˘شست د˘شصق ،ر˘يد˘˘ق˘˘ت ى˘˘شصقأا

يف كلذو ا˘ع˘ير˘شس م˘ه˘ت˘ي˘ع˘شضو
ي˘ت˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ة˘˘طرا˘˘خ را˘˘طإا

،عاطقلاب سضو˘ه˘ن˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ع˘شضو
ي˘ت˘لا ‐ةرازو˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب‐ بشسحو
ةينقت ربع ةيرود تاءاقل تدقع
ل˘جا ن˘م د˘ع˘ب ن˘˘ع ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا

يحÓفلا راقعلا ةيعشضو ةعباتم
تمتتخا يتلاو هغيشص فلتخمب
ددشصب اهنإاف ،دحأ’ا سسمأا اهلاغششأا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ر˘˘طأ’ا دا˘˘˘ج˘˘˘يإا
نود ي˘˘شضارأ’ا ي˘˘ل˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘ل
. نكمم تقو برقأا يف تادنشس

هذ˘ه لÓ˘خ م˘ت ه˘نا˘ف م˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ما˘يأا ة˘ت˘شس تماد ي˘ت˘لا لا˘غ˘ششأ’ا
تايلمعلا ةليشصح ىلإا قرطتلا
يف يشضارأ’ا حن˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ا˘ه˘م˘ئاو˘ق˘ب حÓ˘شصت˘˘شس’ا را˘˘طإا
جماربلا مد˘ق˘ت ىد˘مو ة˘ي˘م˘شس’ا

ريهطتلا تايلمع اذكو ،ايناديم
ةيحÓفلا ي˘شضارأ’ا عا˘جر˘ت˘شساو
جماربلا راطإا يف ةلغتشسملا ريغ
ي˘حÓ˘ف˘لا را˘ق˘ع˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا

سصوشصخلا هجو ىلع ةلثمتملاو

ن˘ع حÓ˘شصت˘شس’ا ج˘ما˘نر˘ب ي˘˘ف
ةيراقعلا ةيكلملا ةزا˘ي˘ح ق˘ير˘ط
نو˘نا˘ق˘لا را˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

زا˘ي˘ت˘م’ا ج˘ما˘نر˘˘بو38/81
اذ˘ه سصخ˘ي ا˘م˘˘ي˘˘فو.يحÓفلا
ءا˘شصحإا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘ي˘˘خأ’ا
يف ةأاششنملا ةميدقلا تاطيحملا
يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا مو˘˘شسر˘˘م˘˘لا را˘˘طإا

51 ي˘˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا384/79
اذكو7991 ر˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘شسيد
راطإا يف ةأاششن˘م˘لا تا˘ط˘ي˘ح˘م˘لا
كر˘ت˘ششم˘لا يرازو˘لا رو˘ششن˘م˘˘لا

رياربف32 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لا801
م˘م˘ت˘م˘لاو لد˘ع˘˘م˘˘لا1102
اقيبطت كلذ يتأا˘يو ،رو˘ششن˘م˘لا˘ب
ة˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق ق˘ير˘ط ة˘قرو˘˘ل
4202‐0202 ةيفيرلا ةيمنتلاو
ديشسج˘ت سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘شس ’
يحÓفلا راقعلا ريهطت جمانرب
.هلÓغتشسا ديششرتو

ز.صسواط

،ةينطولا ةي˘بر˘ت˘لا ةرازو تن˘ل˘عأا
ةيميعدت سسورد ثب قÓطنا نع
راو˘طأ’ا ذ˘ي˘مÓ˘ت ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يز˘ف˘ل˘˘ت
ربمشسيد81 ـلا نم ةيادب ،ةثÓثلا
00.41 ة˘عا˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع يرا˘˘ج˘˘لا

نويزفلتلل ةعباشسلا ةانقلا ربع ،’وز
تحشضوأا.«ةفرعملا» ي˘مو˘م˘ع˘لا

،طوعجاو دمحم ر˘يزو˘لا ح˘لا˘شصم
«مÓشسلا» زوحت سسمأا اهل نايب يف
يتأاي رارقلا اذه نأا ،هنم ةخشسن ىلع
ةيوبرتلا ةقفارملا ةيلمعل ’امكتشسا

اهيلع تدمتعا يتلا ةيجوغاديبلاو
ةبكاوم يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
ي˘شسرد˘م˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م

تايدحتلا لظ يف ،1202‐0202
عشضولا اهزرفأا يتلا تابوعشصلاو
سضرف يذلا يئانثتشس’ا يحشصلا
ةياقولل ةيزارتحا تاءارجإا قيبطت
.«انوروك» سسوريف راششتنا نم

ر.نوراه

تغلب ربوتكأأ رهشش لÓخ اهتاعيبم
0202 ماع يف اهل ةبشسن ىلعأأ

حيطت كارطانوسس
يف نيسسفانم ةدعب
ةينابسسإلا زاغلا قوسس
رهششلل كأرطانوشس ةكرشش تلتحأ
ةرأدشص ،يلأوتلأ ىلع يناثلأ

نأ دعب ،اينابشسأ وحن زاغلأ يدروم
يرئأزجلأ زاغلأ تاعيبم تغلب

ىلعأأ يشضاملأ ربوتكأأ رهشش لÓخ
ةبشسنب ،0202 ماع يف اهل ةبشسن
تايرتششم نم ةئاملاب1.35
.زاغلأ نم اينابشسأ

رييشست ةئيهل ةقيثول اقفوو
ةقاطلأ تانوزخم ةبقأرمو
يتلأ،«SEROC» ةينابشسلأ

دÓبلأ تأدرأو ماقرأأ ىلع صصنت
زاغلأو يعيبطلأ زاغلأ نم
ربوتكأأ رهششل لاشسملأ يعيبطلأ
تأرداشص تغلب دقف ،يشضاملأ
اينابشسإأ ىلإأ زاغلأ نم رئأزجلأ

051 وحن يشضاملأ ربوتكأأ لÓخ
001 لباقم ،بعكم رتم نويلم
ربمتبشس لÓخ بعكم رتم نويلم
6.03 ةبشسن لثمي ام ،0202
.ةئاملاب
دق كأرطانوشس نوكت ،كلذبو
قوشس يف اهتناكم ىلع تعبرت
32 براقي امب ةينابشسلأ زاغلأ

05 ) دحأو رهشش يف ةئاملاب
بقع ةرششابم ،(بعكم رتم نويلم
راعشسأأ ةعجأرم قافتأ عيقوت

يجريتان عم زاغلأ دوقع
،يشضاملأ ربوتكأأ يف ،ةينابشسلأ
راعشسألأ صضيفخت نمشضت يذلأ

تايمكلأ يف رثكأأ ةنورمو
يف .دوقعلل ةيفاشضإأ تأونشسو
تاعيبم تعجأرت ،كلذ لباقم
قوشسلأ يف كأرطانوشس يشسفانم
نم نيجتنملأ ةشصاخ ،ةينابشسلأ
عجأرتب (رطق) طشسوألأ قرششلأ

تشصلقت امك ،ةئاملاب95 غلب
ىطشسولأ اكيرمأأ ةقطنم تأرداشص
،ةئاملاب57 وحنب ةيبونجلأو
.ةئاملاب41ـب ةيلامششلأ اكيرمأأو

خ.ةميشسن



يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م تل˘˘˘جأا
ن˘ير˘˘يزو˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق ،د˘˘م˘˘ح˘˘مأا
ىيحيوأا دمحأا نيقباشسلا نيلوأ’ا

ةيشضق يف  ،لÓشس كلاملا دبعو
يف رمثتشسملاو لامعأ’ا لجر
نب ةحا˘ي˘شسلاو ة˘قد˘ن˘ف˘لا لا˘ج˘م
بايغ˘ل ل˘ي˘جأا˘ت˘لا ءا˘جو ،ح˘شسي˘ف
نÓ˘عز ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
مادم ةيشضق يف هلوثم ببشسب
 .ةزابيت ءاشضق سسلجمب ايام

قباشسلا لوأ’ا ريزولا عباتيو
كلا˘م˘لا د˘ب˘عو ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘حأا
نيقباشس ة’و ةثÓث ةقفر لÓشس
دمحم مهنيب ، ةدكيكشس ةي’ول
ن˘ي˘˘شسح ن˘˘بو يزو˘˘ف ي˘˘لا˘˘برد
حنم مهتب ،نÓعز ينغلا دبعو
ديدبتو ةقحتشسم ريغ تازايتما
لا˘ج˘م ي˘ف  ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع لاو˘˘مأا
ةقدنفلا لاج˘م ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شس’ا

نب لا˘م˘عأ’ا ل˘جر˘ل ة˘حا˘ي˘شسلاو
 .دمحم حشسيف

نم ءارزو ةمكاحم دعت ’و
نم ىلوأ’ا ةرملا قباشسلا ماظنلا
فوقولا امهل قبشس ثيح ،اهعون
ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘نادإاو م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ىلإا تلشصو ةيشسايق تابوقعب
بب˘شسب ا˘˘ما˘˘ع81 ن˘˘ج˘˘˘شسلا
 .داشسف اياشضق يف امهطروت

دق ،ايلعلا ةمكحملا تناكو
ن˘ع˘ّط˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘لو˘˘ب˘˘ق تد˘˘بأا

بي˘كر˘ت ف˘ل˘˘م ي˘˘ف سضق˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ّيف˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لاو تارا˘ي˘شسلا
داعتشس ثيح ،ةيباختن’ا ةلمحلل
مهزربأاو ،نيمه˘ت˘م˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م
،نا˘ق˘˘ب˘˘شسأ’ا ن’وأ’ا نار˘˘يزو˘˘لا
˘ما˘كحأا ا˘م˘˘ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ردا˘˘شصلا
سسلجم اهي˘ف ا˘م˘ه˘نادأا ة˘ي˘ئاد˘ت˘با
انجشس ةنشس51ـب رئازجلا ءاشضق
 .اذفان

يد˘˘ي˘˘شس ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنا˘˘كو
01 خيراتب تشضق دق ،دمحما
ةيشضام˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م ر˘ب˘م˘شسيد
ةنشس21و51ـب مكحلاب ،9102
دشض يلاوتلا ىلع اذفان اشسبح
،نيق˘با˘شسلا ن˘ي˘لوأ’ا ن˘ير˘يزو˘لا
لاومأا ديدبت م˘ه˘ت˘ب ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا

ريغ تازايتما حن˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع
لÓ˘غ˘ت˘شسا ءو˘شسو ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم
بي˘كر˘ت ة˘ي˘شضق ي˘ف ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
دم˘حأا ع˘ن˘م م˘ت ا˘م˘ك.تارا˘ي˘شسلا
ةيند˘م˘لا ه˘قو˘ق˘ح ن˘م ى˘ي˘ح˘يوأا

ل˘ك ةردا˘˘شصمو ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلاو
ةبشستكملا كÓمأ’او تاد˘ئا˘ع˘لا
 .ةعورششم ريغ قرطب

اشضيأا ة˘م˘كح˘م˘لا ترد˘شصأاو
ر˘يزو ق˘ح ي˘ف ا˘ي˘با˘ي˘˘غ ا˘˘م˘˘كح
مÓشسلا دبع قباشسلا ةعانشصلا
ةلاح يف دو˘جو˘م˘لا براو˘ششو˘ب
هقح يف تردشص يذلاو رارف
ةنشس02ـب ةيلود فيقوت ةركذم
تشضق ن˘ي˘ح ي˘ف ،اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘˘ح
دشض اذفان اشسبح تاونشس01ـب

فشسوي قباشسلا ةعانشصلا ريزو
 .يفشسوي

اشضيأا ة˘م˘كح˘م˘لا ترد˘شصأاو
اذفان اشسبح تاونشس01ـب امكح
قبشسأ’ا ةعانشصلا ريزو قح يف
اشسبح تاونشس5و ةدب بوجحم
ةقباشسلا سسادر˘مو˘ب ة˘ي˘لاو د˘شض
 .ينوهرز ةنيمي ةيرون

watan@essalamonline.com
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... نÓعز ينغلأ دبع مهتملأ بايغ ببشسب

ربمسسيد41 ىلإا «حيسسف نب» ةيسضق يف لÓسسو ىيحيوأا ةمكاحم ليجأات

د.ميرم

،لÓشس كلاملأ دبعو ىيحيوأأ دمحأأ نيقباشسلأ نيلوألأ نيريزولأ ةيشضق ،ةمشصاعلاب دمحمأأ يديشس ةمكحم تلجأأ
،يراجلأ ربمشسيد41 خيرات ىلإأ ،حشسيف نب ةحايشسلأو ةقدنفلأ لاجم يف رمثتشسملأو لامعألأ لجر ةيشضق يف

 .ةزابيت ءاشضق صسلجمب ايام مأدم ةيشضق يف هلوثم ببشسب نÓعز ينغلأ دبع مهتملأ بايغل كلذو
ةزاب˘ي˘ت ءا˘شضق سسل˘ج˘م رر˘ق

سشانششن ةمكاحم ليجأات ،سسمأا
ةا˘م˘شسم˘لا ة˘ق˘ي˘ف˘شش‐ة˘خ˘ي˘˘لوز
ايئادتبإا ةنادملا «ايام ةديشسلا»
ة˘م˘كح˘م˘ب دا˘شسف ا˘يا˘شضق ي˘˘ف
ىلإا ،اذفان انجشس21ـب ةقارششلا
يراج˘لا ر˘ب˘م˘شسيد21 مو˘˘˘˘ي
.نيمهتملا عافد نم بلطب

ح˘ن˘ج˘لا ة˘فر˘غ رار˘˘ق ءا˘˘ج و
تب˘شسلا ،سصا˘خ مو˘ي م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
21ل ق˘˘فاو˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
فلملا مجحل ار˘ظ˘ن ،ر˘ب˘م˘شسيد
.ةيشضقلا يف نيعباتملا ددعو

ة˘قار˘ششلا ة˘م˘كح˘م تنا˘ك و
ربوتكأا41 خيراتب تنادأا دق
ة˘ي˘ن˘ل˘ع ة˘شسل˘ج ي˘ف ي˘شضا˘م˘لا
‐ة˘خ˘ي˘لوز سشا˘ن˘ششن ة˘ي˘ئاد˘ت˘با
انجشس ة˘ن˘شس21 ب ة˘ق˘ي˘ف˘شش
6 اهردق ةيلام ةمارغو اذفان
ة˘نادإا بنا˘ج ى˘لإا جد ن˘ي˘˘يÓ˘˘م
5 ب حر˘فو نا˘م˘يإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘با
ل˘كل اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘˘شس تاو˘˘ن˘˘شس
ةيلام ة˘مار˘غو ا˘م˘ه˘ن˘م ةد˘حاو
رمأا عم رانيد نييÓم3 اهردق
.مهتاكلتمم ةرداشصمب

ةقارششلا ةمكحم تطلشس و
انج˘شس تاو˘ن˘شس01 ة˘بو˘ق˘ع
نو˘ي˘ل˘م د˘حاو ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘˘ن
ف˘˘ل˘˘ششلا ي˘˘لاو ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ن˘˘يد
،يزا˘˘غ د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ،ق˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا
هذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘شضيأا طرو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
هلجن ةنادإا بناج ىلإا ةيشضقلا
ةمارغو اذفان انجشس نيتنشسب
.جد000.005 اهردق ةيلام

نوطروتملا عباتي ،ةراششإÓل
ح˘˘ن˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘˘ف
لÓغتشسا»و «لاومأ’ا سضييبت»
ريغ تازايتما حنم»و «ذوفنلا

لاو˘˘مأا به˘˘ن»و «ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘شسم
ناوعأا سضيرح˘ت»و «ة˘ي˘مو˘م˘ع
تازايتما حنم ىلع نييمومع
ل˘يو˘ح˘ت»و «ة˘ق˘ح˘ت˘شسم ر˘˘ي˘˘غ
ريغ لكششب ةب˘ع˘شصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا
.«جراخلل ينوناق

ح˘ن˘ج˘لا ة˘˘فر˘˘غ تنادأا ا˘˘م˘˘ك
01 ةبوقع˘ب ة˘م˘كح˘م˘لا تاذ˘ل
ةمارغو اذفان انجشس تاونشس
رانيد نويلم دحاو اهردق ةيلام
قبشسأ’ا نارهو يلاو نم لكل

اذ˘كو ،نÓ˘عز ي˘نا˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
نمأÓل قب˘شسأ’ا ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ل˘ما˘ه ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘˘لا
عم اشضيأا نيطروتم امهتفشصب
ا˘يا˘شضق ي˘˘ف «ا˘˘يا˘˘م ةد˘˘ي˘˘شسلا»
.داشسف

نيرمثت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع م˘كح و
ينغلا دبع ديعلب ،نيلواقملا

ى˘ل˘˘ع دو˘˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘ششئا˘˘ع ن˘˘بو
تاونشس01و7 ب ي˘لاو˘ت˘لا
ةيلام ةمارغ عم اذفان انجشس
يرئازج ران˘يد نو˘ي˘ل˘م ا˘هرد˘ق
.امهنم لكل

قباشسلا يناملربلا بئانلا امأا
يف) يوايحي رم˘ع د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا

دق˘ف (جرا˘خ˘لا ي˘ف رار˘ف ة˘لا˘ح
تاونشس01 ب ه˘˘ت˘˘نادا تم˘˘ت
ةيلام ةمارغ عم اذفان انجشس
ةرداشصمو رانيد نويلم اهردق
ي˘لود ر˘˘مأا راد˘˘شصإاو كÓ˘˘مأ’ا
.هيلع سضبقلاب

م˘كح˘لا قو˘ط˘ن˘م مز˘لأا ا˘م˘ك
اهيتنباو ايام ةديشسلا يئادتب’ا
رانيد نويلم006 غلبم عفدب

ةنيزخل˘ل سضيو˘ع˘ت˘ك ير˘ئاز˘ج
يتلا رارشضأ’ا نع ةيمومعلا
.اهيف اوببشست

ةمكا˘ح˘م˘لا ة˘شسل˘ج لÓ˘خ و
يشضاملا ر˘بو˘ت˘كأا9 خ˘يرا˘ت˘ب
نأا ةقي˘ف˘شش ة˘خ˘ي˘لوز تفر˘ت˘عا
تل˘شصح ي˘ت˘لا تÓ˘ي˘˘ه˘˘شست˘˘لا

عيراششم زاجنا لجأا نم اهيلع
لخدت˘ب تم˘ت د˘ق ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘شسا
قباشسلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر»
سسيلو ةقيلفتو˘ب ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
«يشصخششلا هبتاك لÓخ نم
ةشسلجلل رشضاحلا باقر دمحم
.دهاشش ةفشصب

تناك اهنأا تدكأا نأا دعبو
ع˘م «ر˘ششا˘ب˘˘م لا˘˘شصتا» ى˘˘ل˘˘ع
،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ق˘با˘شسلا سسي˘ئر˘لا
اهشسفن ميدقت ةمهتملا تدنف
ىلع ةينعملا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة’و˘ل
سسي˘ئر˘لا ة˘ن˘با ا˘ه˘نو˘ك سسا˘˘شسأا

«ايام ةد˘ي˘شسلا» ة˘ف˘شصب ن˘كلو
.اهدايدزا بقل سشانششن نوكل

سصوشصخلا اذه يف لاق و
مل» ةينعملا نأا باقر دمحم
نم تلبقتشسا نأاو اهل قبشسي

رق˘م˘ب ق˘با˘شسلا سسي˘ئر˘لا فر˘ط
ادكؤوم «ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر
ا˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا نأاو ق˘˘ب˘˘شس ه˘˘نأا
ةشسائرب ةدحاو ةرم» ايشصخشش
.«4002 ةنشس ةيروهمجلا

دمحمل اهمدق هنأا فاشضاو
فلششلل قباشسلا يلاولا يزاغ
ا˘يا˘م ةد˘ي˘˘شسلا» سسا˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع
ةداعا عورششم لجأا نم «طقف
˘مأا˘ب ة˘ي˘ل˘شست ة˘ق˘يد˘˘ح ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت
نأا ا˘˘˘˘شضيأا ازر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م عورذ˘˘˘˘لا
ن˘م و˘ه ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب سسي˘ئر˘لا»
فلششلا يلاول اهميدقتب هفلك
هو˘˘˘˘˘˘خأا سسي˘˘˘˘˘˘لو ق˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘شسلا

.«ةقيلفتوب ديعشس هراششتشسمو
ط.ةراشس

ي˘بو˘ه˘ي˘م ن˘يد˘لا ز˘ع ل˘˘ث˘˘م
سسمأا ،ق˘با˘شسلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘يزو
ةمكحمب قيقحتلا يشضاق مامأا
يف هعامشسل سسيار دارم رئب
عاطق˘لا سصخ˘ت دا˘شسف ا˘يا˘شضق
اريزو ناك ي˘ت˘لا ة˘ب˘ق˘ح˘لا ي˘ف
.اهيف

ه˘˘˘˘˘ب تدا˘˘˘˘˘˘فأا ا˘˘˘˘˘˘م بشسحو
ةا˘شضق˘لا د˘ي˘م˘ع نإا˘ف ،ردا˘شصم

رئب ةمكحمل ىلوأ’ا ةفرغلاب
يبوهيمل عمتشسا سسيار دارم
هفارششإا لÓخ داشسف اياشضق يف
هذه دعتو .ةفاقثلا عاطق ىلع
اهيف م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ى˘لوأ’ا ةر˘م˘لا
لب˘ق ن˘م ي˘بو˘ه˘ي˘م ءا˘عد˘ت˘شسا
.ءاشضقلا

م.ةزمح

نيمهتملأ عافد نم بلطب

«ايام مادم» ةيسضق ليجأات
ربمسسيد21 ىلإا

ديدبتو Òيشست ءوشس ةيشضق ‘ هيلإأ عامشسلأ ”
ةيمومع لأومأأ

ءاسضقلا مامأا ةرم لوأل يبوهيم

ةيمهو تايعمج ىلإأ اهليوحتو ةيلأوزلأ لأومأاب بعÓتلأ ةيشضق يف

تاكربل تاونسس8و سسابع دلول اذفان اسسبح تاونسس01 سسامتلا

ةياجبب صضيبأأ حÓشسب ديدهتلأ ةيشضق ‘ طروت ايئاشضق قوبشسم فيقوت

ةيديد◊ا ةكسسلا تيبثت يغارب قراسس فقوي سشار◊ا كرد

تايونعم فاعشضإأ ةمهتب
صشيجلأ

ةنسسب وباط ميرك ةنادإا
ذافنلا ةفوقوم انجسس
ةعيلقلأ ةمكحم تشضق
ايئأدتبأ صسمأأ ،ةزابيتب
ةفوقوم انجشس ةنشس ايروشضحو
ردقت ةيلام ةمأرغو ذافنلأ

ميرك قح يف رانيد فلأأ001ـب
بزح صسيئر ،وباط

ريغ ،يطأرقميدلأ يعامتجلأ
فاعشضإأ»ـب مهتملأ دمتعملأ

.«صشيجلأ تايونعم
تأذل حنجلأ ةفرغ تشضق امك
ةمهت طاقشسإاب ةمكحملأ
ىلع «ةينطولأ ةدحولأ ديدهت»
ىلع لوأدتلأ دعب ،وباط ميرك
اهعئاقو دوعت يتلأ ةيشضقلأ
.9102 ةنشس نم ويام رهششل
ةعيلقلأ ةمكحم ةباين تناكو
ةمهتب وباط ميرك تعبات يتلأ
«صشيجلأ تايونعم فاعشضإأ»
ةينطولأ ةدحولأ ديدهت»و
،«ينطولأ عافدلاب رأرشضإلأو
انجشس تأونشس ثÓث تشسمتلأ دق
ةمأرغ رانيد فلأأ001و ةذفان
نأأ رابتعأ ىلع ةيلام
اهب ىلدأأ يتلأ تاحيرشصتلأ

يأأرلأ تهجوو ةريطخ» اهموي
صساشسح يشسايشس فرظ يف ماعلأ

.«دÓبلأ هب رمت تناك
،نأدملأ عافد ةئيه تدكأأ و
مدقتشس اهنأأ وباط ميرك
مكحلأ فانئتشسإأ تأءأرجإاب
نع مويلأ رداشصلأ يئاشضقلأ

.ةعيلقلأ ةمكحم
ميرك مهتملأ عفأر ،هتهج نم

أددششم ،هتءأرب لجأأ نم وباط
لك هل هجوت نأأ لبقي هنأأ ىلع

رأرشضإلأ» ةمهت لإأ مهتلأ
ديدهتو ينطولأ عافدلاب
طابحإأو ةينطولأ ةدحولأ

هنأأ أزربم ،«صشيجلأ تايونعم
هشسفنل عشضي يشسايشس لشضانم

مدع اهزربأأ ةيقÓخأأ أدودح
يتلأ صشيجلأ ةشسشسؤومل صضرعتلأ

امك «انشسوؤور قوف اجات» ربتعت
ةمكاحم ليجأات متو .لاق
تأرم ةعبشسل وباط ميرك
نم بلطب تناك اهبلغأأ ةيلاتتم
.مهتملأ عافد

ط.ةراشس

،ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو سسم˘ت˘لا
سسمأا ،ةمشصاعلا ءاشضق سسلجمب
تاونشس01 ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘˘شست

ن˘ما˘شضت˘لا ر˘يزو˘ل اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘˘ح
امك سسابع دلو لامج قبشسأ’ا
تاونشس8 ـب ة˘بو˘ق˘ع تشسم˘ت˘لا

قبشسأ’ا نماشضتلا ريزول اشسبح
مهتب ناعباتم˘لا ،تا˘كر˘ب د˘ي˘ع˘شس
ةيمومع لاومأا سسÓتخاو ديدبت»
ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م تا˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شص مار˘˘˘بإاو
لا˘م˘ع˘ت˘˘شسا ءو˘˘شسو ع˘˘ير˘˘ششت˘˘ل˘˘ل
.«ةفيظولا

ىد˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا تأا˘˘ترا
سسامتلا ةمشصاعلا ءاشضق سسلجم
01 ةدمل ذفانلا سسبحلا ةبوقع
نماشضتلا ريزو قح يف تاونشس
مهتملا سسابع دلو لامج اقباشس
لاو˘مأا˘ب بعÓ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف
ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘ما˘˘˘شضت˘˘˘لا ةرازو
،ةيمهو تايعمج ىلإا اهليوحتو
ةيمومع لاومأا ديدبتب عباتملاو
ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م تا˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شص مار˘˘˘بإاو
ةءاشسإاو هب لوم˘ع˘م˘لا ع˘ير˘ششت˘ل˘ل

ر˘يوز˘تو ة˘ف˘ي˘ظو˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا
تبلاط امنيب ،ةيمومع تاررحم
انجشس تاونشس8  ةبوقع ذيفنتب
ق˘با˘شسلا ر˘يزو˘لا ق˘ح ي˘ف اذ˘˘فا˘˘ن
رهشش ذنم سسبحلا نهر دجاوتملا

تاكرب ديعشس9102  ةيليوج
ةيمومع لاوما ديد˘ب˘ت˘ب م˘ه˘ت˘م˘لا

ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م تا˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شص مار˘˘˘باو
سسمتلا امك ،ميظنتلاو عيرششتلل
كÓ˘˘˘مأ’ا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ةردا˘˘˘˘شصم
ةميرجلا نع ةرداشصلا

ةيروهمجلا ليكو سسمتلا امك
اشسبح تاونشس5 ةبوقع طيلشست
رانيد ف˘لا005 ةمار˘غو اذ˘فا˘ن

مه˘ت˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
يقوشش لامك ،هللا دبع قانششوب
005و ذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح تاو˘ن˘شس5
ن˘ب ،ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ را˘˘ن˘˘يد ف˘˘لا

اشسبح تاونشس5 ديعشسلا سسليبح
ةمارغ رانيد فلأا005و  اذفان
يقانز نم لك نيدأا امك ،ةيلام
اشسبح تاونشس5ـب نيمأ’ا دمحم
،ةمارغ رانيد فلأا005و اذفان

005و تاو˘ن˘شس5 ر˘˘م˘˘ع نارز
5 نيدلا رشصن يموت ،رانيد فلا
فلأا005و اذفان اشسبح تاونشس
5 نازاز˘˘˘ع ةدو˘˘˘ع ن˘˘˘ب ،را˘˘˘ن˘˘˘يد
فلا005و اذفان اشسبح تاونشس
نيدلا رشصن يموت مهتملا ،رانيد
005و اذفا˘ن ا˘شسب˘ح تاو˘ن˘شس4
اشسبح تاونشس4 سشيمع ،فلا
،رانيد فلا005بةمارغو اذفان

اشسبح تاونشس4 ىفطشصم ةبح
،ة˘مار˘˘غ جد ف˘˘لا005و اذ˘فا˘ن
اشسبح تاونشس4 سسانول سشامام
تاونشس4 يدعشس يلولج ،اذفان

دم˘حأا د˘ي˘شس ر˘ما˘ع ،اذ˘فا˘ن ا˘شسب˘ح
ران˘يد ف˘لا005و  تاو˘˘ن˘˘شس4
4 سسرا˘ف لو˘ل˘ج ،ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
ةمارغ رانيد فلا005و تاونشس
ة˘با˘ي˘ن˘لا تشسم˘ت˘لا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘˘لا˘˘م
كÓمأ’ا عيمج ةرداشصم ةماعلا
.ةميرجلا نم ةيتأاتملا

ط.ةراشس

كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا تنكمت
ر̆ئاز˘ج̆لا̆ب را˘م˘شسلا داو̆ب ي˘ن˘طو̆لا
سصخشش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ،ة˘م˘شصا˘ع̆لا
كÓمأ’ يدمعلا بيرختلاب موقي
ىلع ءانب تمت ة˘ي̆ل˘م˘ع̆لا.ةلودلا

د˘حأا ما˘ي˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م تا˘˘مو˘̆ل˘˘ع˘˘م
ةتبثملا يغاربلا عزنب سصاخششأ’ا

مكحت يتلا ةيبششخلا عطقلا ىلع

يتلا ،ةيند˘ع˘م̆لا ح̆ئا˘ف˘شصلا د˘ششتو
ل˘يو˘ح˘ت ة˘ن˘ي˘كم تب˘ث˘ت ا˘˘هرود˘̆ب
ىوتشسم ىلع ،ة˘يد˘يد˘ح̆لا ة˘كشسلا

داو̆ل ة˘يد˘يد˘ح˘̆لا ة˘˘كشسلا ق˘˘ير˘˘ط
لباوكلا ةكرشش ةاذا˘ح˘م̆ب را˘م˘شسلا
رجحلا دنع طبشضلابو ةيئابرهكلا
مت ،كلذ رثإا ىلع.61 يرتموليكلا
ةقرفلا دئاق ةدايقب ةيرود ليكششت

فيقوت مت ،ذفانملا قيوطت دعبو
ايكيتشسÓب اولد لمحي وهو لعافلا
مشس71 لوط̆ب ي˘غر̆ب501 ه̆ب
تاهجلا راطخإا مت .دحاولا يغربلل
تناك نيأا ة˘شصت˘خ˘م̆لا ة˘ي̆ئا˘شضق̆لا
هيف هبتششملا ميدقت̆ب تا˘م˘ي̆ل˘ع˘ت̆لا
.قيقحتلا نم ءاهتن’ا روف

Ëرك.ت
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ىلع ةينيطشسلفلا ةدايقلا تشصرح
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘كشسم˘˘˘ت
تبا˘˘ث˘˘لا ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘مو كر˘˘ت˘˘ششم˘˘˘لا

تارار˘˘ق ن˘˘˘مو ه˘˘˘ن˘˘˘م خ˘˘˘شسار˘˘˘لاو
ة˘ي˘لود˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘ششلا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ا˘˘يا˘˘˘شضق˘˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ل
لا˘˘مآا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘تو ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘ششم˘˘˘لا

لجا نم ةيبرعلا ةمأ’ا تاعلطتو
ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘شسا ع˘شضوو ة˘ق˘ث˘لا ءا˘ن˘ب
فدهي دحوم يبرع كرحتل ةلماشش
ة˘ي˘شضق˘˘ل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عا ى˘˘لا
ةلودلا مايق م˘عدو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
عشضوو ةلقتشسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ملاع˘لا ه˘فر˘ع لÓ˘ت˘حا لو˘طأ’ د˘ح
يذلا يلي˘ئار˘شس’ا لÓ˘ت˘ح’ا و˘هو
ةيني˘ط˘شسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا بشصت˘غ˘ي
ة˘˘˘قر˘˘˘شسلاو و˘˘˘ط˘˘˘شسلا سسرا˘˘˘م˘˘˘يو
. ةينيطشسلفلا يشضارأÓل
هيف تدكأا يذلا تقولا يف هنإا
ارار˘م ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا

ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت ’ ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ارار˘˘˘كتو
برعلا ءاقششأÓل ةيلخادلا نوئششلا

م˘ه˘تارار˘ق ي˘ف يدا˘ي˘شسلا م˘ه˘ق˘حو
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘بار˘˘˘˘ت كشسا˘˘˘˘م˘˘˘˘تو ةد˘˘˘˘حوو
ا˘ًشضيأا تد˘كأا ا˘ه˘نأا ’إا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

بر˘ع˘لا ءا˘ق˘شش’ا ة˘ب˘لا˘ط˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
مارتحاو هشسفن أادبملاب ل˘ما˘ع˘ت˘لا˘ب
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
ة˘يو˘لوأا مار˘ت˘حاو ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا

ي˘ف ة˘ت˘با˘ث˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح
ءاهنإا اه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ،ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘شسإ’ا لÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ح’ا
ة˘˘˘لود سضرأ’ يرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا
ي˘˘ف تل˘˘ت˘˘حا ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف
7691 ماع ناريزح نم سسماخلا
ةلتحملا سسدقلا ةنيد˘م ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب
ة˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘ج ةد˘˘حو ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب
ع˘˘شضخ˘˘ت ’ ةد˘˘حاو ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘˘شسو

يشساي˘شسلا زاز˘ت˘ب’او ة˘موا˘شسم˘ل˘ل
ر˘ي˘غ˘لا ةو˘ق˘لا˘ب لو˘ل˘˘ح˘˘لا سضر˘˘فو
. ةيقطنم
ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘˘ششلا كشسم˘˘˘˘˘˘ت
ةيعرششلا ه˘تدا˘ي˘قو ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
يجيتارتشسإا رايخك مÓشسلا رايخب
ىلع لÓتح’ا عم عارشصلا لحل
مÓشسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع سسا˘شسأا نو˘كي نأا

تارارقل اقفو ن˘ي˘ت˘لود˘لا ل˘ح و˘ه
سضرأ’ا أادبمو ةيلودلا ةيعرششلا

تا˘ي˘ع˘جر˘˘م˘˘لاو مÓ˘˘شسلا ل˘˘با˘˘ق˘˘م
سسيئرلا ةيؤورو ةددعتملا ةيلودلا

لÓخ نم ،مÓشسلل سسابع دومحم
ف˘˘ق˘˘شس تاذ ةدا˘˘ج تا˘˘شضوا˘˘˘ف˘˘˘م
دد˘ع˘ت˘م ي˘˘لود را˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘مز
لماششلا مÓشسلا قيقحتل ،فارطأ’ا

ةقطنملا يف رارقتشس’او نمأ’او
بع˘˘ششلا ن˘˘˘ي˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘ل م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لاو
هلÓقتشسا ل˘ي˘ن ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
ةماقإاو هريشصم ر˘ير˘ق˘تو ي˘ن˘طو˘لا
هقوقح ةيامحو ةلق˘ت˘شسم˘لا ه˘ت˘لود
. ةيخيراتلا

ه˘˘˘ي˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘شصو ا˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘فو
ةيبر˘ع˘لا ة˘حا˘شسلا ى˘ل˘ع عا˘شضو’ا

د˘˘ه˘˘ششم˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ل˘ي˘˘حرو ي˘˘كير˘˘م’ا ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا
نم تاب هترادإاو بمارت سسيئرلا
را˘˘˘ي˘˘˘خ ي˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يبرع فقوم نمشض تاشضوافملا

ف˘˘˘قو˘˘˘م ل˘˘˘كششي ثي˘˘˘ح د˘˘˘حو˘˘˘˘م
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب كشسم˘ت˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف
ةدعاق مÓشسلل ةي˘بر˘ع˘لا ةردا˘ب˘م˘لا

ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو كر˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسا
هيلع تشصن ام˘ل ا˘ًق˘ب˘ط كر˘ت˘ششم˘لا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإ’ ةردا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا
يشضارأÓ˘ل م˘ششا˘غ˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا
ةلتحملا ةيبرع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ىلع ديكأاتلاو ،ءانثتشسإا نود ةفاك
،ه˘لا˘كششأا ة˘فا˘كب لÓ˘ت˘ح’ا ءا˘ه˘نا

بع˘˘˘˘ششلا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح ةد˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘شسمو
ةيعيبطلاو ةيعرششلا ينيطشسلفلا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ه˘ت˘لود ة˘ما˘قإا ي˘˘ف
ةايحلل ةلباقلا ةلشصتملا ةلقتشسملا
ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ما˘˘كلا ةدا˘˘ي˘˘شسلا تاذ
سسدقلا ةنيدم ةيدبأ’ا اهتمشصاعو
نم ةيلاخ ةلود نوكت نا ىلعو
يأاو ةيرامعتشس’ا تانطو˘ت˘شسم˘لا

ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘شسإا ير˘˘˘كشسع دو˘˘˘˘جو

ه˘ت˘ن˘م˘˘شضت ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو
ةي˘بر˘ع˘لا ةردا˘ب˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع تشصنو
ة˘م˘ق ا˘ه˘تد˘م˘ت˘˘عا ي˘˘ت˘˘لا مÓ˘˘شسل˘˘ل
ممقلاو2002 ما˘˘˘˘ع تور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
ةمق اهرخأاو ةب˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
8102 ماع نارهظلا يف سسدقلا

ةرورشضو9102 ماع سسنوت ةمقو
تارار˘ق˘لا ه˘تد˘كأا ا˘˘م˘˘ب كشسم˘˘ت˘˘لا
ىلع ةعماجلا سسلجمل ةبقاعتملا

نأا˘ب يرازو˘لاو ة˘م˘˘ق˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
يه ةينيطشسلفلا ريرحتلا ةمظنم
د˘˘ي˘˘حو˘˘لاو ي˘˘عر˘˘ششلا ل˘˘ث˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا
ةفا˘ك ي˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششل˘ل
ا˘˘هد˘˘حو ي˘˘هو هد˘˘جاو˘˘˘ت ن˘˘˘كا˘˘˘مأا

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘حا˘˘˘˘شص
ي˘هو ل˘ق˘ت˘شسم˘لا ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا

بع˘ششلا ن˘ع ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا ة˘˘ب˘˘حا˘˘شص
. ينيطشسلفلا
فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘˘ظ ي˘˘˘فو ا˘˘˘ن˘˘˘نا
ةيشضقلا اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا
ةجاحلا سسمأاب نوكن ةينيطشسلفلا
ل˘ما˘كت˘لاو ف˘قو˘˘م˘˘لا ةد˘˘حو ى˘˘لا
ل˘˘م˘˘ع تا˘˘ي˘˘لا ع˘˘شضوو ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

ة˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘ششم
لمعلا ةرادشص ىلا ةي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
نا جوحأا امو ،يلودلا يشسايشسلا
فقوملا ةدحول سسيل هيف نوكن
ا˘م˘˘نإاو ،بشسح˘˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
دحاو˘لا ي˘بر˘ع˘لا ف˘قو˘م˘لا ةد˘حو˘ل
ايا˘شضق ها˘ج˘ت كر˘ت˘ششم˘لا د˘حو˘م˘لا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘مأ’ا ت’ا˘˘˘غ˘˘˘ششناو
ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘مو ة˘˘˘فا˘˘˘ك
ريرحت ىلع لمعلاو ةينيطشسلفلا
ةيبرعلاو ةينيط˘شسل˘ف˘لا ي˘شضارأ’ا
لشسل˘شسم˘ل د˘ح ع˘شضوو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا
ماي˘ق م˘عدو ىو˘ف˘شصت˘لا لÓ˘ت˘ح’ا
ةلقتشسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا

.اهتمشصاع سسدقلاو
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عيمجلل ةجاحبو عيمجلأ دهج جاتحت نيطشسلف

ةيرحلاب هتئنهتل سسرخألا رهام ريسسألا روزت حتف ةكرح
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ن˘˘م د˘˘فو راز
ةدايقب (حتف) ينيطشسلفلا ينطولا
لولاعلا دو˘م˘ح˘م ل˘شضا˘ن˘م˘لا خأ’ا
تب˘شسلا سسمأا ءا˘شسم ،(دا˘ه˘˘ج و˘˘بأا)
ر˘ها˘˘م رر˘˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘شسأ’ا لز˘˘ن˘˘م
ره˘ظ˘لا ة˘ل˘ي˘شس ةد˘ل˘ب ي˘ف سسر˘خأ’ا
ةفشضلا لام˘شش ن˘ي˘ن˘ج ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ب
بحرو .ةيرحلاب هتئنهتل ،ةلتحملا
دفوب ناندع رشضخ يدايقلا خيششلا

ةرا˘˘يز˘˘ل ءا˘˘ج يذ˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘كر˘˘ح
،سسرخأ’ا رهام رر˘ح˘م˘لا ر˘ي˘شسأÓ˘ل
هنع جرفأا يذلاو ةيرحلاب هتئنهتو
سضا˘خ نأا د˘ع˘ب ما˘˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ل˘˘ب˘˘ق
ديزي امل رمتشسا يلوطب بارشضإا

نأا ناند˘ع ر˘ب˘ت˘عاو .مو˘ي ة˘ئ˘م ن˘ع
عيم˘ج˘لا د˘ه˘ج جا˘ت˘ح˘ت ن˘ي˘ط˘شسل˘ف
ةجاح˘ب ي˘ه˘ف ،ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘بو
ة˘˘فا˘˘ك ن˘˘م دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ر˘˘فا˘˘˘شضت˘˘˘ل
مجل لجأا نم قطانملاو لئاشصفلا

Óًشسرم ،ينويهشصلا لÓتح’ا اذه
ةكرعم ءاد˘ه˘شش حاورأ’ ة˘ي˘ح˘ت˘لا˘ب

تايآا عورأا اودشسج نيذلا نينج
هذه تل˘ج˘تو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لاو ةد˘حو˘لا
ةلوفعلا ةيلمع يف ًاعقاو ةدحولا
اهاركذ تلح يت˘لا ة˘يدا˘ه˘ششت˘شس’ا
ا˘˘˘هذ˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ما˘˘˘˘يأا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق
و˘بأا ى˘ف˘ط˘شصم نا˘˘يدا˘˘ه˘˘ششت˘˘شس’ا
د˘ب˘عو سسد˘ق˘لا ا˘يار˘شس ن˘م ة˘ير˘شس
بئا˘ت˘ك ن˘م ة˘شسعا˘ن و˘˘بأا م˘˘ير˘˘كلا

نا˘ند˘ع قر˘بأاو .ى˘شصقأ’ا ءاد˘ه˘˘شش
لط˘ب˘لا د˘ي˘ه˘ششلا حور˘ل ة˘ي˘ح˘ت˘لا˘ب
ةكرح˘لا د˘ي˘ه˘شش كا˘يد و˘بأا ي˘ما˘شس
ىر˘كذ تفدا˘شص يذ˘لاو ،ةر˘ي˘شسأ’ا
موي تاذ يف ىلوأ’ا هداهششتشسا
،سسر˘خأ’ا ر˘˘ها˘˘م ر˘˘ي˘˘شسأ’ا رر˘˘ح˘˘ت
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا نا˘ند˘˘ع ا˘˘عد كلذ˘˘كو
ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
يمار يواحتفلا ريشسأ’ا لابقتشسا

نأا سضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘م يذ˘˘لا ر˘˘ف˘˘ن˘˘خ
51 ءا˘شضق د˘ع˘ب اد˘غ ه˘ن˘˘ع جر˘˘ف˘˘ي

وهو لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘شس ي˘ف ا˘ما˘ع
ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘ظ˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘شس ةد˘˘ل˘˘ب ن˘˘˘م
ة˘ف˘شضلا لا˘م˘شش ن˘ي˘ن˘ج ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م
 .ةلتحملا

وه ديهششلا نأا ىلإا ناندع راششأاو
همدو قيرطلا انل نيبي يذلا دئاقلا
نأا بجي ىرشسأ’ا تاهآاو انعمجي
لÓ˘جإا ة˘ي˘ح˘ت˘ب ًا˘قر˘ب˘˘م ،ا˘˘ند˘˘حو˘˘ت
دا˘˘ه˘˘ج د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا حور˘˘ل را˘˘ب˘˘كإاو
يف ةشساردلاب هقفار يذلا لولاعلا

دئاقلا لجن وهو تيزريب ةعماج
سسي˘ئر بئا˘ن لو˘˘لا˘˘ع˘˘لا دو˘˘م˘˘ح˘˘م
نيطشسلف نأا ًاحشضوم ،حتف ةكرح
ةد˘حوو ع˘ي˘م˘ج˘˘لا د˘˘ه˘˘ج جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت
سسد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م ا˘ه˘بو ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا

،ف˘ير˘˘ششلا ى˘˘شصقأ’ا د˘˘ج˘˘شسم˘˘لاو
ىلع هدر يف رهام هب فته يذلا
وهو ،يرادإ’ا هلاقتعا ديمجت رارق

.ي˘نو˘ي˘ه˘شصلا ل˘ت˘ح˘م˘لا ظا˘غأا ا˘˘م
ر˘ها˘م ة˘ير˘˘ح نأا نا˘˘ند˘˘ع فا˘˘شضأاو
هجو ىلع ةعفشص تلثم سسرخأ’ا
ي˘ف ا˘ه˘شسف˘ن تمر ي˘ت˘لا بار˘عأ’ا

عيبطت يف مرجملا ودعلا نشضح
ن˘مز ي˘ف بي˘ج˘˘ع بير˘˘غ ي˘˘بر˘˘ع
دجشسملل كيلغ ادوهي تاماحتقا
مÓشسلاو ةيحتلا ًاقربمو ،ىشصقأ’ا
ز˘ت˘ع˘م سسرا˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا حور˘˘ل

حورل ةيحتلاب Óًشسرمو ،يزاجح
هلاتغا يذلا ةداز نشسحم ديهششلا
ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا نار˘˘يإا ي˘˘ف لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا
هللا ًايعاد ،هئÓمع ربع ةيشضاملا
نأاو ،ة˘˘مأ’ا ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع ظ˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ي نأا
نوكي نأاو ،ةمأ’ا تاردقم ظفحي
ن˘م ى˘ل˘عو ا˘نادا˘ع ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي

خأ’ا لا˘˘ق ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م .ا˘˘˘ن˘˘˘لذ˘˘˘خ
وبأا) لولاع˘لا دو˘م˘ح˘م ل˘شضا˘ن˘م˘لا

ةيزكر˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘شضع (دا˘ه˘ج
ةكرح سسيئر بئانو حتف ةكرحل
ل˘كلا ر˘م˘غ˘˘ت ةدا˘˘ع˘˘شسلا نأا ،ح˘˘ت˘˘ف
،سسرخأ’ا رهام ةيرحب ينيطشسلفلا

ةيني˘ط˘شسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘لا نأا ًار˘ب˘ت˘ع˘م
،ر˘ي˘شسأا نو˘ي˘ل˘م˘لا ةرو˘ث تح˘ب˘˘شصأا
ىرشسأ’ا نم لوهملا ددعلا اذهف
.ةرمت˘شسم˘لا ا˘ه˘ترو˘ث˘ل ًادو˘قو نا˘ك
ة˘ي˘ح˘شضت˘لا نأا لو˘لا˘ع˘لا فا˘˘شضأاو
ةلأاشسم يه ىرشسأ’ا اهمدقي يتلا
فور˘ظ ي˘ف ة˘ي˘˘م˘˘هأ’ا ة˘˘يا˘˘غ ي˘˘ف

ل˘ق˘ع˘لا ا˘ه˘ب˘عو˘˘ت˘˘شسي ’ ة˘˘ب˘˘ع˘˘شص
نم اوليختت نأا مكل مكف ،يرششبلا
ًاماع نيعبرأا نع ديزي ام ىشضمأا

’ ةيحشضت هذهف ،نابشضقلا فلخ
نأا را˘ششأاو .ة˘˘ي˘˘ح˘˘شضت ا˘˘ه˘˘يوا˘˘شست
ة˘ي˘شضق ل˘ث˘˘م˘˘ت ىر˘˘شسأ’ا ة˘˘ي˘˘شضق
Óف ينيط˘شسل˘ف˘لا بع˘ششل˘ل ة˘م˘ه˘م
ن˘م ٍلا˘خ ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف تي˘ب د˘جو˘ي
اذ˘˘لو ،رر˘˘ح˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘شسأا وأا ر˘˘˘ي˘˘˘شسأا
ىر˘شسأ’ا ة˘ي˘شضق نو˘˘كت نأا بج˘˘ي
 .ةيزكرم ةيشضق
ذ˘˘˘ن˘˘˘م ه˘˘˘نأا لو˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ح˘˘˘˘شضوأاو
خأ’ا بارشضإ’ ىلوأ’ا تاظحللا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا نا˘˘ك سسر˘˘خأ’ا ر˘˘˘ها˘˘˘م
ة˘˘فر˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘ي
ةايح ذاق˘نإ’ دو˘ه˘ج˘لاو طو˘غ˘شضلا
تنا˘˘˘˘كو ،سسر˘˘˘˘خأ’ا ر˘˘˘˘ها˘˘˘˘م خأ’ا
،لتحملا عم ةعوط˘ق˘م تا˘قÓ˘ع˘لا

سسرخأ’ا رهام خأ’ا ةايح تناكو
،اهيلع ظاف˘ح˘لا ن˘م د˘ب’ ة˘يو˘لوأا

عرشسأاب هنع جارفإ’ا ىلع لمعلاو
˘مد˘ق˘ت ن˘م ا˘م˘ي˘شس’ ،ن˘كم˘م تقو
ه˘ت˘لا˘ح رو˘˘هد˘˘تو بار˘˘شضإ’ا ما˘˘يأا
ر˘ب˘كأ’ا ا˘ن˘م˘˘ه نا˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

ر˘˘ها˘˘م خأ’ا جر˘˘˘خ˘˘˘ي نأا ةرور˘˘˘شض
ًار˘˘حو ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘˘ح˘˘˘شصب سسر˘˘˘خأ’ا

ةم˘ي˘ق ن˘م ه˘ل˘كششي ا˘م˘ل ًار˘شصت˘ن˘م
ىرشسأ’ا لكل
ن˘ج˘˘شس م˘˘ح˘˘ت˘˘ق˘˘ت ع˘˘م˘˘ق˘˘لا تاو˘˘ق

تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ير˘˘ج˘˘تو «نÓ˘˘ق˘˘شسع»
ةعشساو بيرختو سشيتفت
ةعومجم تمحتقا :ريشسأ’ا يدان
ةرادإ’ ةعباتلا عمقلا تادحو نم
ىر˘شسأ’ا م˘شسق لÓ˘ت˘ح’ا نو˘ج˘شس
يذ˘لاو ،«نÓ˘ق˘˘شسع» ن˘˘ج˘˘شس ي˘˘ف
مهنم ،ًاريشسأا (54) ةبارق هيف عبقي
يدا˘ن ح˘˘شضوأاو .ى˘˘شضر˘˘م ىر˘˘شسأا
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ،ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ر˘ي˘شسأ’ا
مشسقلا لخاد بيرختلاو سشيتفتلا
ةشسماخلا ة˘عا˘شسلا ن˘م تر˘م˘ت˘شسا
راششُي .ًارهظ ةدحاولا ىتح ،ًارجف
لكششُت ماحتق’ا تايلمع نأا ىلإا
ةيليكنتلا تاشسايشسلا زربأا ىدحإا
نو˘ج˘شس ةرادإا ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘شست ي˘ت˘لا
ذ˘ن˘مو ،ىر˘شسأ’ا ق˘ح˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
نم تدّعشص ،يشضاملا ماعلا ةيادب

لخاد سشيتفتلاو ماحتق’ا تايلمع
تل˘˘ج˘˘ُشس ثي˘˘ح ،ىر˘˘شسأ’ا ما˘˘شسقأا
ي˘ف ما˘ح˘ت˘ق’ا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ف˘˘ن˘˘عأا
،بق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لاو ،ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ع» نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘شس
طا˘ب˘شش ذ˘ن˘م ًاد˘يد˘ح˘ت ،«نو˘م˘˘يرو
ىتح ترم˘ت˘شساو ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘لا
ي˘ف ا˘هر˘خآا نا˘كو ،يرا˘ج˘لا ما˘ع˘لا
فنعأا دهشش يذلا «رفوع» نجشس
.يراجلا ماعلا لÓخ تاماحتق’ا

ن˘˘ج˘˘شس نأا هر˘˘كذ ر˘˘يد˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘مو
عبقي دحاو مشسق هيف «نÓقشسع»
.ىرشسأ’ا هيف

:تلاكو /نينج
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ميتنسس رايلم81 قوفت ةلسشنخب زاغلنوسس نويد
تا˘ق˘ح˘ت˘˘شسم تغ˘˘ل˘˘ب

ءابرهكلا عيزوت ةشسشسؤوم
،ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و˘ب زا˘غ˘˘لاو
˘مد˘ع ءار˘ج ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ىد˘ل
كÓهتشس’ا ريتاوف ديدشست
مادقإاو ةحئاجلا ةيادب ذنم
ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘كر˘˘ششلا
ن˘يو˘م˘ت˘لا ع˘ط˘ق تاءار˘جإا

رايلم81  ،نئابزلا ىلع
ةياهن ة˘يا˘غ ى˘لإا  م˘ي˘ت˘ن˘شس
امبشسح ،يشضاملا ربوتكأا
ي˘ف ة˘ير˘يد˘م˘لا ه˘ب تدا˘˘فأا
نايبلا حشضوأاو ،اهل نايب
ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا نأا
زاغلاو ءابره˘كلا ع˘يزو˘ت˘ل
ع˘ط˘ق˘لا ق˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب تما˘˘ق
ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف˘˘لا بب˘˘˘شسب
هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ ةدد˘˘˘˘شسم˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شس’ا ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ةيحشص ة˘مزأا˘ب ةز˘ي˘م˘ت˘م˘لا

تاءار˘˘˘ج’ا ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘تو
را˘˘ششت˘˘نا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لا

،91 ديفوك ءابو يششفتو
عا˘˘ف˘˘˘ترا ى˘˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘م˘˘˘م
ىلع ةقح˘ت˘شسم˘لا نو˘يد˘لا
6.11  ني˘يدا˘ع˘لا ن˘ئا˘بز˘لا

ترا˘ششأاو ،م˘ت˘ن˘شس را˘ي˘˘ل˘˘م
اهنأا ا˘ه˘نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘كر˘ششلا
ترزأا ة˘˘ن˘˘طاو˘˘م ة˘˘كر˘˘شش
ة˘مزأ’ا جوأا ي˘ف ن˘ئا˘بز˘˘لا
اهق˘ح ق˘ي˘ل˘ع˘تو ة˘ي˘ح˘شصلا
ع˘˘˘ط˘˘˘ق ة˘˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م ن˘˘يو˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا
يذلا رمأ’ا ريتاوفلا مكارت
تابوعشص يف اهل ببشست
اذ˘ه ن˘ع ة˘م˘˘جا˘˘ن ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘˘ثأاو ع˘˘˘شضو˘˘˘لا

ىلإا ىعشست يتلا ،اهتنيزخ
لخد˘لا ة˘ماد˘ت˘شسا نا˘م˘شض
ة˘˘ل˘˘شسل˘˘˘شس ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف
ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ل˘خد˘˘ت˘˘م˘˘لا

فلتخ˘م د˘ي˘شسج˘ت تل˘ط˘ع
يف ة˘جرد˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا

ر˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت تا˘˘˘ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلا تا˘˘كب˘˘ششلا

تعد ا˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘يزا˘˘˘غ˘˘˘لاو
نئابزلا اهنايب يف ةكرششلا
تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا د˘˘يد˘˘شست˘˘ل
ر˘ب˘ع ر˘ي˘تاو˘ف˘لا ة˘˘يو˘˘شستو
ع˘˘˘فد˘˘˘لا غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘شص ىد˘˘˘˘حإا
يدا˘ف˘ت ة˘ي˘غ˘ب ةر˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
نامشضو ر˘ي˘تاو˘ف˘لا م˘كار˘ت
.ةيموم˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا ماود
قيبطت ىلع ةظفا˘ح˘م˘ل˘لو
هنأاو ةي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
بتاكم ربع عفدلا نكمي
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع وأا د˘ير˘ب˘لا
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ت’ا˘˘˘كو˘˘˘لا
ة˘˘˘كر˘˘˘ششل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما ا˘˘ه˘˘تا˘˘شسشسؤو˘˘˘مو
وأا اد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن  ع˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
قيرط نع وأا تاكيششلاب
ة˘ي˘كن˘ب˘لا ع˘فد˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
ع˘فد˘لا ت’آا ماد˘خ˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
نا˘كمإا˘˘بو ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا
د˘يد˘شست كلذ˘˘ك ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا
ع˘فد˘لا ر˘˘ب˘˘ع م˘˘هر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف
باشسحلا ي˘ف ن˘ي˘طو˘ت˘لا˘ب
عفدلا وأا يراجلا يديربلا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘نور˘˘ت˘˘كل’ا

فا˘شضأاو  ة˘كر˘ششلا ع˘قو˘م
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ه˘˘˘نأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
نكمي ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘ه˘شست
ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل
نم ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ت’ا˘كو˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘لا ل˘˘˘جأا

متيشس يتلا عفدلا لوادج
ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع سضوا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

دد˘ع˘ل ا˘ق˘فو ا˘˘هد˘˘يد˘˘ح˘˘تو
نويد˘لا غ˘ل˘ب˘مو ر˘ي˘تاو˘ف˘لا

                                   .اهعفد ةيلباق ىدمو
يداعشس. يون

عونلأ أذهب صصاÿأ بوب◊أ فيثكت جمانرب راطإأ ‘
ناسسملتب يتيزلا مجلسسلا ةعارزل ةيجذو‰ ةبرŒ لوأا
ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘م تشصشصخ
ةي’ول ةيحÓفلا حلاشصملا
08 ة˘˘˘حا˘˘˘شسم نا˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ت
م˘ج˘ل˘شسلا ة˘عارز˘ل ارا˘ت˘كه
نمشض ،«ازلوكلا» ي˘ت˘يز˘لا
ة˘˘ي˘˘جذو˘˘م˘˘ن ة˘˘بر˘˘ج˘˘˘ت لوأا

هذ˘˘ه ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘˘شسح
.ةيريدملا

ة˘ح˘ل˘شصم سسي˘ئر ح˘شضوأاو
م˘عد˘لاو جا˘ت˘نإ’ا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
د˘ب˘ع ةر˘˘مز ن˘˘ب ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
عو˘ب˘شسأ’ا م˘ت ه˘نأا م˘ي˘حر˘˘لا
لوأا قÓ˘˘˘طإا ي˘˘˘شضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةعارزل ةي˘جذو˘م˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع
ى˘ل˘ع ي˘˘ت˘˘يز˘˘لا م˘˘ج˘˘ل˘˘شسلا

راتكه05 ـب ردقت ةحاشسم
فيثكت ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف
اذ˘ه˘ب سصا˘خ˘˘لا بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا
ة˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م عو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
«سشودا˘م˘ح» ي˘˘ت˘˘عرز˘˘م˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ناو˘˘ت˘˘شش ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب
اراتكه03 ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘شسم
ةيدلبب «يف˘ط˘ل د˘ي˘ق˘ع˘لا»و
02) ي˘˘لد˘˘ب˘˘ع˘˘لا يد˘˘˘ي˘˘˘شس
.(راتكه
02 سسرغ ةجمرب مت امك
يتيزلا مجلشسلا نم راتكه
ةيدلب˘ب «بير˘ك» ة˘عرز˘م˘ب

تاراتكه01و ةر˘˘ب˘˘˘شص
د˘ي˘ق˘ع˘لا» ة˘عرز˘م˘ب ىر˘˘خأا

جمانربلا ن˘م˘شض ،«ي˘ف˘ط˘ل
ى˘لإا ل˘يو˘ح˘ت˘ل˘ل ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

تاذ ق˘فو ة˘ي˘تا˘ب˘˘ن تو˘˘يز
ىلإا راششأا يذلا ردشصملا
جوتنملا هيجوت متيشس هنأا
ة˘شصا˘خ˘لا ع˘نا˘شصم˘˘لا ى˘˘لإا
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘ب
قر˘ششو ط˘شسو˘ب تو˘˘يز˘˘لا
هذه تق˘ب˘شس د˘قو.نطولا
تاداششرإا ميدقت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
،اوطرخنا نيذلا نيحÓفلل
ة˘˘˘˘عارز ج˘˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف
جرد˘ن˘ي يذ˘˘لا «از˘˘لو˘˘كلا»

اهتدعأا قيرط ةقرو نمشض
ةيم˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو
4202‐0202 ـل ة˘ي˘ف˘ير˘لا
نم ،ةيلوأ’ا داوملا ريفوتل

تا˘عارز˘لا ر˘يو˘ط˘˘ت لÓ˘˘خ
سسف˘ن بشسح ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘لا
.لوؤوشسملا

ىلإا ةيلمع˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو
تا˘˘˘˘عارز˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت
سصÓخت˘شساو ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘لا
ةيعيبطلا ةيتابنلا تويزلا

ى˘˘لإا ي˘˘قا˘˘ب˘˘لا ل˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو
ريفوتو تاناويحلل فÓعأا
ةرتف لÓخ لح˘ن˘ل˘ل ءاذ˘غ˘لا
ة˘بر˘ت˘لا ة˘يو˘ه˘˘تو را˘˘هزإ’ا

.هيلإا ريششأا امك اهريغو
م.مينشست

«ةبئاغ» ميركلأ صشيعلأ تايرورشض طشسبأأ

نامرحلا ةرؤوب نم اهلاسشتنل ةيومنت عيراسشمب بلاطت ةنتابب وسساعب ةيرق
يلأو اهشسأأر ىلعو ةيلحملأ تاطلشسلأ لك ،ةنتاب ةيلوب فوع دلوأأ ةيدلبل ايرأدإأ ةعباتلأ وشساعب ةيرق ناكشس دششاني

ىندأل مهراقتفل أرظن ةيئأدب ةايح نوششيعي مهتكرت يتلأ ةيرزملأ ةيعشضولأ نم مهلاششتنل لجاعلأ لخدتلأ ةيلولأ
.تاقرطلأ ةكبشش ىلإأ ةفاشضإأ ءابرهكلأو زاغلأو ءاملأ  ليبشس ىلع ميركلأ صشيعلأ طورشش

مهل انلقنت لÓخ ناكشسلا حرط
ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ع˘م ة˘شصا˘خ م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح تشصغ˘˘ن
هتاه نأا ثيح ،ءاملل  مهراقتفا
يتلاو امامت مهنع ةبئاغ ةمعنلا
نع اهن˘ع ثح˘ب˘لا ى˘لإا م˘ه˘ت˘ع˘فد

ي˘ت˘لا ءا˘م˘لا ج˘يرا˘ه˘˘شص ق˘˘ير˘˘ط
اهئÓ˘غ بب˘شسب م˘ه˘ل˘ها˘ك تل˘ق˘ثأا
ج˘ير˘ه˘˘شصلا ر˘˘ع˘˘شس ل˘˘شصو ن˘˘يأا
نع امأا ،جد0001 ىلإا دحاولا
زا˘غ˘لا ةدا˘˘م با˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘لا˘˘كششإا
ن˘م تم˘قا˘ف د˘˘ق˘˘ف ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
كلذك ناكشسلا تلعجو عشضولا
اهتيمهأ’ ار˘ظ˘ن ا˘ه˘ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي
يهطلاو ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا

ناتوبلا زاغ تاروراق نأا ثيح
يتلا ل˘ئا˘شسو˘لا ي˘ه توزا˘م˘لاو
ةدا˘م˘˘لا ه˘˘تا˘˘ه با˘˘ي˘˘غ تشضو˘˘ع
.ةيويحلا

ن˘ع كلذ˘ك نا˘كشسلا ،ر˘ب˘ع ا˘˘م˘˘ك
تاقرطلا ةلاح˘ل م˘ه˘ف˘شسأا ق˘ي˘م˘ع
ةيئاملا كربلا نأا ثيح ،ةيثراكلا

ة˘˘˘˘م˘˘˘˘شسلا ي˘˘˘˘ه تارا˘˘˘˘شسكن’او
˘ما˘ي˘ق ن˘ع Ó˘شضف ا˘ه˘ل ةز˘ي˘م˘م˘˘لا
روشسج دادعإاب نينطاوملا سضعب
تفرج نأا دعب ةتفزملا ةناشسرخلاب
مهلزانمل ةعباتلا ةكبششلا هايملا

م˘ه˘ع˘فدا˘م ة˘لز˘ع ي˘ف م˘ه˘ت˘كر˘تو
ىلإا لوشصولل رمأ’ا اذه جاهتناب
راششأا يذلا تقولا يف ،مهلزانم
ة˘˘ي˘˘لا˘˘كششإا ى˘˘لإا نا˘˘˘كشسلا ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ىلع ناكشسلا ذخأا ثيح ،ءابرهكلا

ةدا˘م˘لا ه˘تا˘ه ل˘ي˘شصو˘ت م˘ه˘ق˘تا˘˘ع
ةدمعأا زاج˘نا˘ب او˘ما˘قو ة˘يو˘ي˘ح˘لا
قطانملا نم اهلاشصيإ’ ةيوشضوف
لÓخ اننأاو ثيح مهتيرقل ةبيرقلا

ل˘˘باو˘˘كلا نأا ا˘˘ند˘˘جو ا˘˘ن˘˘لو˘˘ج˘˘˘ت
ىلع ىقلم اهمظعم ةيئابرهكلا
ددهي يذلا ءيششلا وهو سضرأ’ا

،ه˘تا˘ه ما˘˘مأاو.نا˘كشسلا ةا˘ي˘˘ح
ةا˘ي˘ح تشصغ˘ن ي˘ت˘لا ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘يرو˘ث˘˘لا ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا نا˘˘كشس
ريرحتل سسيفنلاو يلاغلا تمدق
نأا ىلإا رمعتشسملا نم نطولا

˘ما˘مأا ا˘ه˘ل ع˘ف˘˘ششي م˘˘ل اذ˘˘ه ل˘˘ك
ا˘ه˘ه˘جو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ا˘ه˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ةيمنتلا ملاعم مشسرو بحاششلا
نم اهي˘ن˘طاو˘م سصي˘ل˘خ˘تو ا˘ه˘ب
اهنم نو˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششم˘لا

ط˘˘شسبأا با˘˘˘ي˘˘˘غ ع˘˘˘م ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
.ميركلا سشيعلا تايرورشض

ةيحÓفلأ كلاشسملأ
صصئاقنلأ زربأأ ءابرهكلأو

قياعزلأ ةيرقب
ق˘يا˘عز˘لا ة˘ير˘ق و˘˘ن˘˘طا˘˘ق بلا˘˘ط
ة˘ي’و ي˘ف را˘م˘ع د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب

م˘˘ه˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘كشس ط˘˘˘بر ةرور˘˘˘شضب
ق˘˘ششو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘˘ب
ةلزعلا كفل ةيحÓفلا كلاشسملا

.مهتاناعمل دح عشضول ،مهنع
ىلع ناكشسلا نع نولثمم اودكأا
ىواكششلا تارششع او˘ه˘جو م˘ه˘نأا
يتلا لكاششملا مهأا تنمشضت يتلا
ةليوط تاونشس ذ˘ن˘م ا˘ه˘نو˘ششي˘ع˘ي
نم مهتدافتشسا مدع اهتمدقم يفو
،ةلزع˘لا كفو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا

م˘˘˘غرو ه˘˘˘نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘خز˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘هؤو˘˘م˘˘لا
’إا ،يحÓفلا لاجملا يف ةقطنملا
يف ةدقعم تلاز’ مهتيعشضو نأا

يف ةشسرامملا سشيمهتلا ةلاح لظ
قايشسلا اذ˘ه ي˘ف اور˘ب˘عو .م˘ه˘ق˘ح
م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘˘شساو م˘˘˘هر˘˘˘مذ˘˘˘ت ن˘˘˘ع
يف ريبكلا رخأاتلا ءارج ،نيديدششلا
عيراششملا سضعب نم مهتدافتشسا
نيشسحت اهنأاشش نم يتلا ةيومنتلا
ىلع اودكأاو .يششيعملا مهراطإا
يف ادوعو او˘ق˘ل˘ت د˘ق او˘نا˘ك م˘ه˘نأا

تاطلشسلا نم ةقباشسلا تاونشسلا
نأا ’إا ،مهلكاششم ل˘ح˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
نود اهناكم حوارت تلظ رومأ’ا
ي˘ل˘ع˘ف˘لا د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘لا ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت نأا
مهعفد ام ،هنولمأاي يذلا لكششلاب
تا˘ه˘ج˘لا ع˘ي˘م˘ج ةد˘˘ششا˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا
ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
،مهنع نبغلا عفرل لجاعلا بيرقلا
يتلا ةري˘ب˘كلا بعا˘ت˘م˘لا ل˘ظ ي˘ف
هايم سصقن اهنم ،ايموي اهنوهجاوي
،ة˘ي˘ع˘شضو˘لا هذ˘ه ما˘مأاو ،ي˘ق˘˘شسلا
عارشسإ’ا ةرورشضب ء’ؤوه بلاطي
ةيفيرلا ءابره˘كلا˘ب م˘هد˘يوز˘ت ي˘ف
زاجنإاو كلاشسم˘لا د˘ي˘ب˘ع˘تو ق˘ششو
يتلا ةيرور˘شضلا ق˘فار˘م˘لا سضع˘ب
ى˘ل˘ع م˘ه˘تد˘عا˘شسم ا˘˘ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م
.ةيفيرلا مهقطنم يف رارقتشس’ا

م.ءامشسأأ /نامثع راعرع /ينامحد دمحم

نئابزلأ دنع ةقلاعلأ اهتاقحتشسم ليشصحتل ةلمح تقلطأأ
لجيجب زاغلنوسس نويد ميتنسس رايلم831

ع˘يزو˘ت ة˘كر˘شش ح˘لا˘شصم تما˘˘ق
زا˘غ˘ل˘نو˘شس ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو زا˘˘غ˘˘لا
ة˘ل˘م˘ح قÓ˘طإا˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب
ىدل ةقلاعلا اهنو˘يد ل˘ي˘شصح˘ت˘ل
نييونعملاو ني˘يدا˘ع˘لا ا˘ه˘ن˘ئا˘بز
تارادإ’ا ،تا˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ك
يتلاو ةيداشصت˘قإ’ا تا˘كر˘ششلاو
رايلم831 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا تغ˘˘ل˘˘ب
ةشسشسؤوم ىعشست ثي˘ح ،م˘ي˘ت˘ن˘شس
ة˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست˘ل زا˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس
ةي˘غ˘ب ا˘ه˘ت˘كر˘شش ها˘ج˘تا ن˘ئا˘بز˘لا
لبق ةيلاملا اهت˘ي˘ع˘شضو ة˘يو˘شست
كلذو ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ي˘˘لا˘˘م لÓ˘˘ت˘˘خإا يأ’ ا˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت
ميدقت لجأا نم اشضيأاو ةكرششلل

نئابزلل ة˘ق˘ئ’ ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘مد˘خ
عيراششملا فلتخم ذيفنت اذكو
تعد ثيح ،ةكرششلل ةرطشسملا

ريغ ةريعشستلا باحشصأا اهنئابز
˘مد˘ق˘ت˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ك ة˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م
ةكر˘ششلا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ة˘يو˘شست˘ل
ميتنشس راي˘ل˘م82 ب ة˘غ˘لا˘ب˘لاو
تا˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘ششلا نو˘˘˘˘˘˘يد اذ˘˘˘˘˘˘كو
22 تغ˘ل˘ب ي˘ت˘˘لا ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قإ’ا

لجأا ن˘م كلذو ،م˘ي˘ت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م
قرطلا  فلتخم لامعتشسا بنجت
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل لو˘˘خ˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا

لا˘شسرإا وأا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإا˘˘ك

ل˘جأا ن˘م ة˘لاد˘ع˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
،ةقلاعلا اهتاق˘ح˘ت˘شسم ل˘ي˘شصح˘ت

م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘شضيأا تم˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ني˘يدا˘ع˘لا ن˘ئا˘بز˘ل˘ل تÓ˘ي˘ه˘شست
نم ةيداعلا ةريعشستلا باحشصأاو
ةفلخ˘ت˘م˘لا م˘هر˘ي˘تاو˘ف ع˘فد ل˘جأا

ميتنشس رايل˘م77 تغل˘ب ي˘ت˘لاو
ر˘ب˘ع ع˘فد˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع كلذو
ع˘˘فد˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘شضيأاو ل˘˘˘حار˘˘˘م
ةقاطبلا ة˘ط˘شساو˘ب ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
وج ريفوت سضرغب كلذو ةيبهذلا

م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل بشسا˘˘ن˘˘˘م
يف اهنئابزل ةشصاخ تÓيهشست

.انوروك ةحئاج لظ
ريهاطلاب نكشسم008 يح

تأروذاقلأو ةمامقلأ يف قرغي
نكشسم008 يح ناكشس يكتششي
ة˘ي’و قر˘شش ر˘ي˘ها˘ط˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

ر˘ي˘ب˘كلا را˘ششت˘ن’ا ن˘˘م ،ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
لبازملاو تاروذا˘ق˘لاو ة˘ما˘م˘ق˘ل˘ل
تارامعلا طيحم يف ةيئاوششعلا

سضار˘˘مأا ن˘˘م كلذ ه˘˘ل˘˘كششي ا˘˘مو
سصاخششأ’ا ىل˘ع ة˘شصا˘خ ة˘ئ˘بوأاو
ةيشساشسحلا ىشضر˘م و ن˘ي˘ن˘شسم˘لا

نورمي نيذلا راغشصلا لافطأ’او
يتلا دها˘ششم˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘ي˘مو˘ي
ةفاشضإ’اب ،سسوفنلا اهنم زئمششت

بابذلل ر˘ي˘ث˘ك را˘ششت˘نا ى˘لإا ا˘شضيأا
كلذ ثدحي ،ةراشضلا تارششحلاو
تا˘˘˘يوا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ءÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ما د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
لعجي امم ةمامقلل ةشصشصخملا
ىلع مهتامامق نومري نينطاوملا
طورشش ىندأا ةاعارم نود سضرأ’ا
ط˘ي˘ح˘م˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ة˘˘ح˘˘شصلا
نا˘˘كشس ي˘˘نا˘˘ع˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،ما˘˘˘ع˘˘˘لا
نم تارامعلل ةيشضرأ’ا قباوطلا
ةهيركلا حئاور˘ل˘ل بي˘هر را˘ششت˘نا
ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب م˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘ب ل˘˘خاد
سصغن ام وهو ةراشضلا تارششحلا

مهلعجو ةيمويلا مهتاي˘ح م˘ه˘ي˘ل˘ع
،سضار˘مأ’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل ة˘˘شضر˘˘ع
را˘ط˘˘مأ’ا ل˘˘طا˘˘ه˘˘ت ع˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ
هيلعو ،لا˘حوأ’ا ع˘م ا˘ه˘طÓ˘ت˘خاو
نكشسم008 يح ناكشس دششاني
ةفاثكلا ثيح نم يح ربكأا وهو
تاط˘ل˘شسلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘كشسلا
ةيلمع ميظنت ةرورشضب ةيلحملا

م˘ه˘ئا˘ي˘حأا ن˘م تا˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا ع˘˘فر
بعوتشست ةريبك تايواح ريفوتو
متي يتلا ةريبكلا تامامقلا ةيمك
يف رثعبتت ’ ىتح كلذو ،اهيمر
ةريطخ رهاظم لكششتو سضرأ’ا

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘شص ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ماعلا طيحملاو

 ميهأرب.ع

تاطاششنلأ راطإأ يف
ةيريدمل ةيونّشسلأ

زاغلأو ءابرهكلأ عيزوت

ةّيسسيسسحتلا ةلمحلا قÓطنا
 ئيّسسلا لامعتسسلا ّدسض

ةيادرغب زاغلل
ةلمحلا اًيمشسر تقلطنا
لامعتشس’ا ّدشض ةّيشسيشسحتلا
‐0202 مشسومل زاغلل ئيّشسلا

ىوتشسم ىلع ،1202
ةدجاوتملا ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا

،ةيادرغ ةي’و ميلقإا لماك ربع
ةحوتفم باوبأا ميظنت ةفاشضإ’اب

ت’اكولا ىوتشسم ىلع
ةيريدمل ةعباّتلا ةيراجتلا
تاطاششنلا راطإا يفو .عيزوتلا
عيزوت ةيريدمل ةيونّشسلا
،ةيادرغب زاغلاو ءابرهكلا

ةيبرتلا ةيريدم عم نواعتلابو
،ةيلحملا ةيادرغ ةعاذإاو
ذيمÓت ةلمحلا هذه فدهتشست
فدهب تويبلا تاّبرو سسرادملا
راطخأ’ا نم مهتياقوو مهتيعوت
لامعتشسا ءوشس نع ّرجنت يتلا
نع مُجنت يتلا رطاخملاو ،زاغلا

دعاوقلاو سسيياقملا مارتحا مدع
لÓخ نم كلذو ،ةمزاّللا ةينمأ’ا
،عوشضوملا لوح سسورد ميدقت
،تاقشصلُمو تايوطم عيزوت
سصشصح طيششنت ىلإا ةفاشضإا
ةّيشسيشسحت تاشضمو ثبو ةّيعاذإا

لÓخ ةيادرغ ةعاذإا جاومأا ىلع
.ءاتششلا لشصف ةرتف

صس.نيريشس
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909209ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر32ـل قفأوملأ0202 ربمشسيد8ءاثÓثلأيلحم
صضايبلأ نم ةعشصان ةلح اهيلع تفشضأأ

ةدجكيت ةيحايسسلا ةقطنملا يسسكت جولثلا
يوتسشلا اهلامج ءايحإا ديعتو

ة˘ط˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘عأا تشست˘˘كا
لامشش ةدج˘كي˘ت˘ل ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لا
نيمويلا لÓخ ةريوبلا قرشش
نم ةماه تايمكب ،نيطرافلا
ةلح اه˘ي˘ل˘ع تف˘شضأا جو˘ل˘ث˘لا
تلعج سضايبلا نم ةعشصان
ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘غ ود˘˘ب˘˘ي ع˘˘قو˘˘م˘˘لا
ةدور˘ب ن˘م م˘غر˘لا˘ب لا˘م˘ج˘لا
.ظحول ام قفو ،سسقطلا

ةد˘ع د˘ع˘ب جو˘ل˘˘ث˘˘لا تدا˘˘عو
يطغتل ،راظتن’ا نم عيباشسأا
،ةيلبجلا ةرجرج ةشسلشس ممق

ىلع ةدجكيت ةطحم اميشس’
،رتم0041 نم رثكأا عافترا

لÓ˘خ ع˘قو˘م˘لا ل˘ج˘شس ثي˘ح
اطقاشست نيطرافلا ن˘ي˘مو˘ي˘لا

فقوت ىلإا ىدأا ،جولثلل اماه
ىوتشسم ىلع رورملا ةكرح
مقر ينطولا قيرطلا روحم
ةر˘يو˘ب˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘˘لا33
ج˘˘ف˘˘ب ارور˘˘م وزو يز˘˘˘ي˘˘˘تو
.لÓيوكن يزيت
د˘ي˘عأا يذ˘لا رو˘˘ح˘˘م˘˘لا و˘˘هو
ن˘م طرا˘ف˘لا تب˘شسلا ه˘ح˘ت˘˘ف

لا˘˘غ˘˘ششأ’ا ح˘˘لا˘˘˘شصم فر˘˘˘ط
،راكوكأا ةياغ ىلإا ةيمومعلا
ن˘كم˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘˘م ن˘˘كلو»
ن˘م د˘ع˘با با˘هذ˘لا قاو˘شسل˘˘ل
تاق’زن’ا رطخ ببشسب كلذ
د˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا تار˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
ف˘ل˘كم˘لا لو˘ق˘ي ،«جو˘ل˘ث˘لاو
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ىد˘˘ل لا˘˘شصت’ا˘˘˘ب
هيفرتلاو ةشضايرل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
نا˘يز˘مأا د˘م˘ح˘م ،ةد˘ج˘كي˘˘ت˘˘ب
.يمشساقلب
ع˘قو˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م˘ب ظ˘˘ح’و
يتلا تÓئاعلا ديدع دوجو
،جولثلاب عاتمتشسÓل تمدق
نيذلا لافطأ’ا سصوشصخلاب

مهتاحيشصب ناكملا اورمغ
م˘هو ة˘بذ˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘تاو˘˘شصأاو
،ج˘ل˘ث˘لا تار˘كب نو˘فذا˘ق˘ت˘˘ي
ناكم˘لا ى˘ل˘ع ى˘ف˘شضأا ا˘م˘م
ة˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘شسم˘˘˘˘ل
.رورشسلاو
(ةنشس04) ريديا هدكأا ام وهو
نم هتلئاع ةقفر مدق يذلا
ةر˘م˘لا ا˘ه˘نإا Ó˘ئا˘ق ،ة˘لاد˘ششما
يتلا يلاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘لا
هتلئاع عم عقوملا اهيف روزي
جولثلا لامج˘ب عا˘ت˘م˘ت˘شسÓ˘ل
.ةدجكيتب سضايبلا ةعشصانلا
د˘ج تا˘ظ˘ح˘ل سشي˘ع˘ن ن˘ح˘ن»
هذ˘ه ي˘ف ا˘شصو˘˘شصخ ة˘˘ع˘˘ئار
انمرح يذلا ءابولا نم ةرتفلا

:Óشسرتشسم ،«ءيشش لك نم
يف لمأ’ا انح˘ن˘م˘ت جو˘ل˘ث˘لا»
ةرتف دع˘ب د˘يد˘ج ن˘م ةا˘ي˘ح˘لا

ةد˘˘˘يد˘˘˘ششلا ةرار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
د˘ي˘شسلا لو˘ق˘ي ،«ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لاو
لا˘˘م˘˘ج˘˘ب ’د˘˘ت˘˘شسم ،ر˘˘يد˘˘˘يإا
يذ˘˘˘لا بÓ˘˘˘خ˘˘˘لا نا˘˘˘كم˘˘˘˘لا
تطغ ءاشضي˘ب ة˘ل˘ح ى˘شست˘كا

ق˘ئار˘ح تا˘ف˘ل˘خ˘م را˘˘ثآا ل˘˘ك
ى˘ل˘˘ع تتأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘غ˘˘لا

ةد˘يد˘ع ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط تا˘حا˘شسم
.يشضاملا فيشصلا لÓخ
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع ف˘˘قو˘˘˘تو
بنا˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تارا˘˘ي˘˘شسلا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘م سضف˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
زكرملا ىلإا يدؤوملا ةريوبلا
هيفرتلاو ةشضايرل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ظ˘˘حو˘˘ل ثي˘˘ح ،ةد˘˘ج˘˘كي˘˘ت˘˘ب

ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك دد˘˘˘˘ع دو˘˘˘˘جو
ن˘م ط˘شسق ذ˘خأ’ تÓ˘ئا˘ع˘˘لا
يعيبط روكيد طشسو ةحارلا
ر˘ح˘شسلا ي˘ف ة˘˘يا˘˘غ يو˘˘ت˘˘شش
.لامجلاو
وهو ،رمعأا دكأا هتهج نمو
ةيرق نم نيثÓثلا يف باشش
بعشصي» هنا ،«جور تيرك»
تارا˘ي˘شسلا با˘˘ح˘˘شصأ’ اد˘˘ج
اذه˘ب ف˘قو˘ت˘ل˘ل نا˘كم دا˘ج˘يإا
ةياهن ةل˘ط˘ع لÓ˘خ ع˘قو˘م˘لا
باحشصأ’ ةبشسنلاب عوبشسأ’ا
بب˘˘˘˘˘˘˘˘شسب تارا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسلا
.«ظاظتك’ا

نم نيعونمم راوزلا نأا املع
ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل لو˘خد˘˘لا
ةدجكيتب هيفرتلاو ةشضايرلل

ةحئاج نم ةرتفلا هذه لÓخ
نيفظو˘م˘لا اد˘عا˘م ،ا˘نورو˘ك
ةيشضايرلا ةي˘ن˘طو˘لا قر˘ف˘لاو
لو˘كو˘تور˘˘ب˘˘ل ة˘˘ع˘˘شضا˘˘خ˘˘لا

،ناكملا نيعب مراشص يحشص
ا˘ي˘لا˘ح ه˘ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
با˘ع˘لأ’ ي˘ن˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
سصبر˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف ىو˘˘˘ق˘˘˘لا
ربمفون11 ذنم ير˘ي˘شضح˘ت
.طرافلا

يف ،يمشساقلب ديشسلا ركذو
ل˘ج» عو˘شضخ ،دد˘˘شصلا اذ˘˘ه
ءا˘شضعأا اذ˘كو ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لا
ي˘ن˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لاو ةرادإ’ا

لوكوترب˘ل ،ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأ’
ل˘˘جا ن˘˘م مرا˘˘˘شص ي˘˘˘ح˘˘˘شص
سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘˘ت ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
اذه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك
.» قفرملا
طقف ،ةطح˘م˘لا جرا˘خ˘ب ا˘مأا
ن˘˘م تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تن˘˘كم˘˘ت»
فو˘˘خ˘˘˘لا ز˘˘˘جا˘˘˘ح زوا˘˘˘ج˘˘˘ت
ةد˘ع˘˘ل ماد يذ˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لاو
ىلإا ةدوعلا لجا نم رهششأا
اهتاطاششن ةشسراممو ةايحلا
هر˘˘كذ ا˘˘م ق˘˘فو ،«ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا
.رمعأا باششلا

جولثلا ط˘قا˘شست ةر˘ت˘ف د˘ع˘تو
ةاو˘ه˘ل ة˘˘شصر˘˘ف ن˘˘شسحأا هذ˘˘ه
ايونشس نوتأاي نيذلا قلحزتلا
فلت˘خ˘م ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك داد˘عأا˘ب
ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘˘ي’و
م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شضا˘˘˘ير ة˘˘˘شسرا˘˘˘م˘˘˘˘م
راكوكا ةمق ىلع ةلشضفملا
.ةدجكيت نم برقلاب
سسي˘˘ئر دا˘˘فأا قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘فو
قلحزتلل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا

دولوم ،ةيلبجلا تاشضايرلاو
ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت» ن˘˘ع ،سسو˘˘˘حو˘˘˘م
لÓخ ةشضايرلا هذه ةشسرامم
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب ة˘ن˘شسلا هذ˘˘ه
دد˘شصب ا˘ن˘ن˘كل91‐ديفوك
هذه ةياهن دعب اهثعب ةداعإا
.«ةيحشصلا ةمزأ’ا
ة˘˘ي’و˘˘ب د˘˘جو˘˘˘ي ةرا˘˘˘ششإÓ˘˘˘ل
ايدان21 ي˘لاو˘ح ةر˘يو˘˘ب˘˘لا
ةعبرأا يلاوح» نكل قلحزتلل
سسرامت طقف اهنم ةشسمخ وأا
ا˘مأا ،ة˘شضا˘ير˘لا هذ˘ه ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف
يف اشصقن نونا˘ع˘ي˘ف ي˘قا˘ب˘لا
.لئاشسولا

ن˘م ةر˘ت˘ف˘˘لا هذ˘˘ه نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع
لثمأ’ا يه جول˘ث˘لا ط˘قا˘شست
،«ة˘ياو˘ه˘لا هذ˘ه ة˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘ل
.سسوحوم ديشسلا لوقي

م.ق

نيومتلأ جمأرب ىلع ترثأأو هايملل اهنيزخت ةقاط نم تشصلق ةرهاظلأ

ركسسعمب يحÓفلا طاسشنلا ىلع ابلسس رثؤوي دودسسلا لحوت
تشصلق يتلأ لحوتلأ ةلكششم ،ركشسعم ةيلو اهيلع رفوتت يتلأ ةشسمخلأ نيب نم دودشس ةعبرأأ هجأوت
ةهجوملأ كلت ءأوشس ةيويحلأ ةداملأ هذهب نيومتلأ جمأرب ىلع ابلشس ترثأأو هايملل اهنيزخت ةقاط نم

.يحÓفلأ يقشسلل وأأ برششلل

هذ˘ه˘ب ل˘حو˘ت˘لا ة˘ب˘شسن تغ˘˘ل˘˘بو
ةيرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ى˘ت˘ح دود˘شسلا

ةشسيئر بشسح ،ةئاملاب52ر66
ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ير˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصم
ة˘ي˘ئا˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب
.يلاوع وري دلو ،ةي’ولل
ى˘لإا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا هذ˘ه تدأا د˘˘قو
هذ˘ه ن˘يز˘خ˘ت ة˘قا˘˘ط سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
رتم نويلم872 نم تآاششنملا

نويلم602ر76 ى˘لإا بع˘˘كم
د˘˘شس ءا˘˘ج ثي˘˘ح بع˘˘كم ر˘˘ت˘˘˘م
هنيزخت ةقاط غلبت يذلا قوقرف
بعكم رتم نويلم81 ةيلشصأ’ا

ثي˘ح ن˘م دود˘شسلا سسأار ى˘˘ل˘˘ع
49ر62 ب ل˘˘حو˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘شسن
هنيزخ˘ت ة˘قا˘ط غ˘ل˘ب˘ت˘ل ة˘ئا˘م˘لا˘ب
رتم نويل˘م1 يلاوح ةي˘لا˘ح˘لا

.بعكم
ي˘ف ة˘ي˘ف˘ي˘˘ن˘˘حو˘˘ب د˘˘شس ي˘˘تأا˘˘يو
لحوت ةبشسنب ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
،ةئاملاب05ر96 ب رد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت

ةقاط تردقو ،وري دلو بشسح
نويلم07 ب ةيلشصأ’ا هنيزخت
زواجت˘ت ’ ا˘م˘ن˘ي˘ب بع˘كم ر˘ت˘م
رت˘م نو˘ي˘ل˘م43ر25 ا˘ي˘لا˘˘ح
ةبشسنب ةفرششلا دشس هيلي بعكم
ةئاملاب51ر14 ب ردقت لحوت
6ر90 ب تغز˘˘˘˘يو د˘˘˘˘شس م˘˘˘˘˘ث
.ةئاملاب
ةعبرأ’ا دودشسلا لحوت ببشستو
ع˘م ا˘ه˘ن˘يز˘خ˘ت ة˘قا˘ط سصل˘ق˘˘تو
ة˘˘ل˘˘قو فا˘˘ف˘˘ج˘˘˘لا رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسا
لÓ˘خ ة˘ير˘ط˘م˘لا تا˘ط˘قا˘شست˘لا
سصيلقت يف ةريخأ’ا تاونشسلا

نيومتل ةهجوملا هاي˘م˘لا ة˘ي˘م˘ك
بور˘˘˘ششلا ءا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب نا˘˘˘˘كشسلا

يقشسلا هايمب نيحÓفلا نيومتو
ة˘ي˘م˘ك ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثأا يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا

ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا ة˘˘ي˘˘عو˘˘نو
ةربه لهشسب سضماوحلا ةشصاخو
بشسح ،(ة˘يد˘م˘ح˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م)
ي˘حÓ˘ف ن˘م دد˘ع تا˘ح˘ير˘شصت
.ةقطنملا

دودرملأ عجأرت
يشضأرألأ ةحولمو

يلمعتشسم ةيعمج سسيئر زربأاو
ز˘يز˘ع ،ةر˘ب˘ه ل˘˘ه˘˘شسل ي˘˘ق˘˘شسلا
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ي˘˘حÓ˘˘ف نأا كي˘˘ششا˘˘ب
جاتنإاب ةرو˘ه˘ششم˘لا ة˘يد˘م˘ح˘م˘لا
لÓخ اري˘ث˘ك او˘نا˘ع سضماو˘ح˘لا
سصلقت ةجيتن ةريخأ’ا تاونشسلا

عجارت ببشسب يقشسلا سصشصح
جتانلا قوقرف دشس نيزخت ةقاط
.لاحوأ’اب هئÓتما نع
سصق˘ن نأا ى˘لإا كي˘˘ششا˘˘ب را˘˘ششأاو
يتلا يحÓفلا يقشسلا سصشصح
نو˘حÓ˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسي
ط˘ي˘ح˘م˘لا ن˘م˘شض نو˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
نم ىدأا ،ةربه لهشسل يقشسملا

ةيعونو ةيمك عجارت ىلإا ةهج
ةيناث ةه˘ج ن˘م ىدأاو جو˘ت˘ن˘م˘لا
يشضارأ’ا ة˘حو˘ل˘م عا˘ف˘ترا ى˘لإا

.«اهتبوشصخ عجارتو
ةيعمج سسيئر اعد هتهج نمو
ة˘ي’و˘ب سضماو˘ح˘لا ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
ى˘لإا يرا˘خ˘ب د˘م˘ح˘م ،ر˘كشسع˘م
ل˘ق˘ن ةا˘ن˘ق زا˘ج˘نإا ي˘ف عار˘˘شسإ’ا

وحن ةيفينحوب دشس نم هايملا
ر˘خ˘ب˘ت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل قو˘˘قر˘˘ف د˘˘شس
اهقل˘ط˘ت ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا بر˘شستو
دود˘شسل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

ىلع اهع˘يزو˘ت˘ل تÓ˘يو˘ح˘ت˘لاو
اهلامعتشسا لجا نم  نيحÓفلا
.يقشسلا يف
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘˘شسن نأا فا˘˘شضأاو
دشس نم اهخشض متي يتلا هايملا
ربع قوقرف دشس وحن ةيفينحوب
وأا ءاو˘جأ’ا ي˘ف ر˘خ˘ب˘ت˘ت يداو˘لا
ي˘ف ة˘شصا˘خ سضرأ’ا ا˘ه˘شصت˘م˘ت
ام لعجي امم ةرارحلا تارتف
ى˘˘لإا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘شصي
اهفشصن نع ديزي ’ نيحÓفلا
.نايحأ’ا بلغأا يف
ةفرغ˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا د˘كأا ا˘م˘ك
نأا ةند مÓعوب ،ةي’ولل ةحÓفلا

ل˘˘حو˘˘˘تو فا˘˘˘ف˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘كششم
ر˘ثأا ر˘كشسع˘م ة˘˘ي’و˘˘ب دود˘˘شسلا

ة˘˘ي’و˘˘لا دود˘˘شس بل˘˘غأا ى˘˘ل˘˘˘ع
يذ˘˘لا قو˘˘قر˘˘ف د˘˘شس ة˘˘شصا˘˘خو
لمعتشسي ’ «اتيم ادشس» حبشصأا
دشس نم ها˘ي˘م˘لا ر˘ج˘ل ةا˘ن˘ق˘ك ’إا
تا˘ط˘ح˘م و˘ح˘ن ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘حو˘˘ب
ة˘ح˘لا˘شصلا ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ج˘لا˘ع˘م˘˘لا
ةيدم˘ح˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب بر˘ششل˘ل
لهشسل يقشسملا طيحملا وحنو
.«ةربه
ةر˘˘ب˘˘ه ل˘˘ه˘˘شس» نأا ى˘˘لإا را˘˘ششأاو
لا˘م˘ششب ة˘يد˘م˘ح˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
رثكأ’ا وه ركشسعم ةي’و قرشش
ثيح دودشسلا لحوت نم اررشضت

يلك هبشش لكششب دمتعي ناك
يتلا ة˘ي˘ئا˘م˘لا سصشصح˘لا ى˘ل˘ع
ي˘ت˘لاو قو˘قر˘ف د˘شس ن˘م ه˘ي˘تأا˘ت
لع˘ج ل˘كششب ار˘خؤو˘م تشصل˘ق˘ت
رهتششت يذلا سضماوحلا جوتنم
03 يلاوحب عجارتي ةقطنملا هب
ين˘ج˘لا م˘شسو˘م لÓ˘خ ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ر˘˘ئا˘˘شسخ ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
.«نيحÓفلل

ةجلاعمل تأءأرجإأ
دودشسلأ لحوت ةرهاظ

ةرازو˘لا نأا ة˘˘ند د˘˘ي˘˘شسلا ر˘˘كذو
ة˘فو˘ت˘كم ف˘ق˘˘ت م˘˘ل ة˘˘ي˘˘شصو˘˘لا
هذ˘˘ه ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ي˘˘˘ف يد˘˘˘يأ’ا
ةجمرب ىلإا ة˘فا˘شضإا˘ف ،ةر˘ها˘ظ˘لا

يدشس ىوتشسم ىل˘ع تا˘ي˘ل˘م˘ع
ر˘ث˘كأ’ا قو˘قر˘فو ة˘ي˘ف˘ي˘˘ن˘˘حو˘˘ب
تر˘ششا˘ب ل˘حو˘ت˘لا ن˘م ارر˘˘شضت
ةر˘ب˘ه ل˘ه˘شسل را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإا˘ب

ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل ق˘ي˘شس ل˘˘ه˘˘شسو
نام˘شضو ر˘خ˘ب˘ت˘لاو تا˘بر˘شست˘لا
.ءاملا داشصتقا

تا˘ط˘ح˘م زا˘ج˘نإا˘ب تما˘ق ا˘˘م˘˘ك
ةلم˘ع˘ت˘شسم˘لا ها˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ف˘شصت˘ل
،يحÓفلا يرلا يف اهلÓغتشساو
ةقطن˘م˘ب تا˘ط˘ح˘م3 ا˘ه˘˘ن˘˘م
نم ارخؤوم تهتناو ة˘يد˘م˘ح˘م˘لا

ةشصشصخم ةيزاوترا رابأا4 رفح
’و يعامجلا يحÓفلا يقشسلل
ى˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ج لا˘˘غ˘˘ششأ’ا لاز˘˘ت
.نيرخآا نيرئب ىوتشسم
ةفلكملا تربتعا اه˘ب˘نا˘ج ن˘مو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا˘ب مÓ˘عإ’ا˘˘ب
ةنيربشص ،تÓيوحتلاو دودشسلل
دود˘شسلا ل˘حو˘ت نأا ي˘ل˘ي˘عا˘م˘شس

لك يف ثدحت ةيعيبط ةرهاظ
ةنشس05 زواجتت يتلا دودشسلا

.لÓغتشس’ا نم
ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا نأا تفا˘شضأاو
˘مو˘ق˘ت تÓ˘يو˘ح˘ت˘لاو دود˘شسل˘ل
ةجلاعمل تايل˘م˘ع ةد˘ع ءار˘جإا˘ب
اهراثأا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لاو ةر˘ها˘ظ˘لا

تا˘˘تا˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘لا سسر˘˘˘غ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو
تا˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م ي˘˘ف را˘˘ج˘˘˘ششأ’او
ربع ايلاح يرجي املثم دودشسلا

اهيل˘ع فر˘ششت ة˘ع˘شساو ة˘ي˘ل˘م˘ع
كراششتو ةيئاملا دراوملا ةرازو
ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م تا˘ئ˘ي˘ه ةد˘ع ا˘ه˘ي˘ف
ي˘ب˘ع˘˘ششلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا

ةيريدملاو تاباغلا تاظفاحمو
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘شسإ’ا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ششكلاو
.ةيرئازجلا

نأا يليعامشس ةديشسلا تراششأاو
دود˘شسل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا

نا˘˘˘م˘˘˘شضلو تÓ˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
سسر˘غ˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘شسا

سضاو˘حأ’ا ر˘˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘ج˘˘ششت˘˘لاو
تأا˘ششنأا دود˘شسل˘˘ل ة˘˘ق˘˘فد˘˘ت˘˘م˘˘لا

جاتنإا ةقاطب لتاششم4 ارخؤوم
ةريج˘شش ف˘لأا044 ب رد˘˘ق˘˘˘ت
سسيمارك دودشس طيحمب ةتبنو
ةي’وب ةرادقو مناغتشسم ةي’وب
نب دمحما يديشسو سسادرموب

نيعو ىلفدلا نيع ةي’وب ةبيط
.جيريرعوب جرب ةي’وب ةداز
ركشسعم ةي’و مشضت ،ريكذتلل
ةيقشسم ةيحÓف تاطيحم ةعبرأا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ةر˘ب˘ه˘لا ل˘ه˘شس ي˘هو
جات˘نإا˘ب رو˘ه˘ششم˘لا ة˘يد˘م˘ح˘م˘لا
ق˘˘ي˘˘شس ل˘˘˘ه˘˘˘شسو سضماو˘˘˘ح˘˘˘لا
نو˘ت˘يز˘لا جا˘˘ت˘˘نإا˘˘ب فور˘˘ع˘˘م˘˘لا

مÓتشسا مت يذلا سسيرغ لهشسو
ة˘حا˘˘شسم˘˘ب ه˘˘ن˘˘م د˘˘حاو ر˘˘ط˘˘شش
رو˘ه˘ششم و˘هو را˘ت˘كه0021
اطاطبلا ةشصاخو رشضخلا جاتنإاب
ط˘ي˘ح˘˘م˘˘لا ار˘˘ي˘˘خأاو ل˘˘شصب˘˘لاو
يتلا طوششك لهشسل يقشسملا
.راتكه005 ب هتحاشسم ردقت

م.ق

0051 نم رثكأأ ليجشست
ةيشسيشسحت ةيلمع

ةفلاخم0031و
يوعوتلا لمعلا فيثكت

ءابو نم ةياقولل
ةدكيكسسب «انوروك»

نم ،ةدكيكشس نمأأ حلاشصم تفثك
فدهب ةينأديملأ تاجرخلأ
فلتخمب صسيشسحتلأو ةيعوتلأ
ةيئاقولأ ريبأدتلأ

ةيحشصلأ تلوكوتوربلأو
،ءابولأ أذه راششتنأ نم ةياقولل

يتلأ ةرتفلأ هذه لÓخ اشصوشصخ
تلاحلأ يف أديأزت فرعت
.ءابولأ أذهب نيباشصملل ةلجشسملأ
نم اهريطأات مت هذه تاجرخلأ

ةيلولأ نمأأ حلاشصم فلتخم لبق
ثيح ،ةيلمعلأ هتاهب ةينعملأ
3651 عوبشسأأ لÓخ تلجشس

تلمشش ،ةيشسيشسحت ةيلمع
نم عمتجملأ حئأرشش فلتخم
فلتخمب نيفظوم ،نينطأوم
ةيتامدخلأو ةيرأدإلأ قفأرملأ
،نينطأوملأ بطقتشست يتلأ

أذكو ماعلأ قيرطلأ يلمعتشسم
حلاشصملأ تأذ تعدو.راجتلأ
نينطأوملأ عيمج ،ةينمألأ

يلحتلأو مأزتللأ ةلشصأوم
مأزتلاب ةيلوؤوشسملأو يعولاب
رطخ نم ،ةيئاقولأ تأءأرجإلأ
تركذو ،انوروك ةحئاج راششتنأ

فلاخم لك نأأ ،قايشسلأ صسفن يف
هبحاشص صضرعي ريبأدتلأ هـتاهل
تابوقعلأ قـيبطت ىلإأ
.انوناق اهيلع صصوشصنملأ

حلاشصم تعفر ،ىرخأأ ةهج نم
يف عوبشسأأ لÓخ ةيلولأ نمأأ
ميشسأرملأ ىوتحم ذيفنت راطإأ
ريبأدتب ةلشصلأ تأذ ةيذيفنتلأ
صسوريف راششتنأ نم ةياقولأ

ميلقإأ ةفاك ربع كلذو ،انوروك
اهنم ،ةفلاخم9131 اهشصاشصتخأ

مدعب ةقلعتم ةفلاخم211
،يدشسجلأ دعابتلأ مأرتحأ

مدعب ةقلعتم ةفلاخم5601
601 ليجشستو ،ةمامكلأ ءأدترأ

مأرتحأ مدعب ةقلعتم ةفلاخم
يف يحشصلأ لوكوتوربلأ
ةفاشضإلاب ،ةيراجتلأ تأءاشضفلأ
ةقلعتم ةفلاخم63 ليجشست ىلإأ

يف ريبأدتلأ هذه مأرتحأ مدعب
.  لقنلأ لئاشسو

ع.يفطل
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حنمت ةيئانثتسسا ةيادب
ةيسسايق ماقرأا ةلمج نÓيم

هزوف دعب ةيئانث˘ت˘سسلا ه˘ت˘ياد˘ب نÓ˘ي˘م ل˘سصاو
،دحألا سسمأا ،(1-2) ةجيتنب ،ايرودبماسس ىلع
يرودلا نم01 ـلا ةلوجلا تاسسفانم راطإا يف
ةرادسص يف ير˘ي˘نو˘سسور˘لا ر˘م˘ت˘سساو ،ي˘لا˘ط˘يإلا

،ةطقن62 ديسصرب ويسشتلاكلا بيترت لودج
رتنإا هيقحÓم برقأا نع ةلماك طاقن5 قرافب
لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف» ع˘˘قو˘˘˘م بسسح˘˘˘بو ،(ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن12)
ماقرألا نم ديدعلا ققح نÓيم نإاف ،«ايلاطيإا
نأا اهلوأا ،ايرودبماسس ىلع هزوف دعب ةيسسايقلا
،تلوج01 لوأا يف تاراسصتنا8 هيدل قيرفلا

9 ق˘˘˘ق˘˘˘ح نأا ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘سضفأا ي˘˘˘˘هو
نأا فاسضأاو ،5591-4591 مسسوم يف تاراسصتنا

03 ر˘خآا ي˘ف ل˘قألا ىل˘˘ع ا˘˘ًفد˘˘ه ل˘˘ج˘˘سس نÓ˘˘ي˘˘م
م˘˘قر و˘˘هو ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘ل ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
ا˘مد˘ن˘ع ه˘تÓ˘ج˘سس ل˘سضفأا ر˘سسك ثي˘ح ي˘خ˘˘يرا˘˘ت
عباتو ،(3791-2791) يف ةارابم92 يف لجسس
رخآا يف لقألا ىلع نيفده زرحأا قيرفلا نأا

نم نكمتي مل رمأا وهو ،ويسشتلاكلاب ةارابم21
م˘˘˘˘تأاو ،(9591-8591) م˘سسو˘م ذ˘ن˘م ه˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
تا˘يرا˘ب˘م ع˘ب˘سسب زا˘ف ير˘ي˘نو˘سسور˘لا نأا ع˘قو˘م˘لا

نيترم هققح ءيسش وهو ،هسضرأا جراخ ةيلاتتم
،ملوهديل زلين عم4691 ماع يف لبق نم طقف
تدتما ا˘مد˘ن˘ع و˘ل˘ي˘با˘ك و˘ي˘با˘ف ع˘م3991 ي˘˘فو
.تايرابم9 ىلإا ةسسلسسلا

سسوتنفوج سسراح درط رسس
ونيروت يبريد يف

درط ببسس ،ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
لÓ˘خ سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي سسرا˘˘ح و˘˘ي˘˘لو˘˘سسن˘˘ب و˘˘لرا˘˘ك
يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م˘ب  و˘ن˘يرو˘ت ما˘مأا ي˘بر˘˘يد˘˘لا
ه˘م˘ير˘غ ىل˘ع سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج زا˘˘فو ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا

،ل˘تا˘ق و˘يرا˘ن˘˘ي˘˘سسب (1-2) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ،و˘ن˘يرو˘ت
ةقيقدلاب زوفلا فده يسشتونوب لجسس امدعب
سسرا˘˘ح در˘˘ط تد˘˘ه˘˘سش ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،(98)
بسسح˘بو ،ةر˘ي˘خألا ي˘ناو˘ث˘لا ي˘ف سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي
،لوديب وديرفلأا ،ريهسشلا يلاطيإلا يفحسصلا

ل˘ي˘ي˘ناد ىلإا ه˘جو˘ت سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج سسرا˘˘ح نإا˘˘ف
ي˘ف خار˘سصلا˘ب ما˘˘قو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا م˘˘ك˘˘ح و˘˘تا˘˘سسروأا

سسرا˘ح لا˘قو ،ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ه˘˘جو
ءاغلإاب مقت˘ل˘ف» :ةارا˘ب˘م˘لا م˘ك˘ح˘ل سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ىغ˘لأا د˘ق و˘تا˘سسروأا نا˘كو ،«ا˘˘ًسضيأا فد˘˘ه˘˘لا اذ˘˘ه
،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي˘ل ودارداو˘ك ناو˘˘خ ه˘˘ل˘˘ج˘˘سس ا˘˘ًفد˘˘ه
بايغ عمو ،يسشتونوب ىلع للسست ةلاح ببسسب

ىلع نوكيسس ،ةباسصإلا ببسسب نوفوب يجيج
ةيقرت ،يرينوك˘نا˘ي˘ب˘لا برد˘م و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا

.ويسشتلاكلاب ةلبقملا ةارابملل نيسسراح

هتلاسض ىلع رثعي دتيانوي
«لّدعملا» لايرلا مجن يف

نأاب ،دحألا مويلا ،ينابسسإا يفحسص ريرقت دافأا
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ،ر˘˘يا˘˘ك˘˘سسلو˘˘سس را˘˘نو˘˘ج ي˘˘لوأا
ي˘ف ه˘ت˘لا˘سض ىل˘ع ر˘ث˘ع ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل

ىن˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘عد˘˘˘ل ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
ريهظلا ىوتسسم عجارتو ،ر˘م˘ح˘لا ن˘ي˘طا˘ي˘سشل˘ل
ع˘˘م ا˘˘كا˘˘سسي˘˘ب ناو نورآا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

دوجو نود ،ظوحلم لكسشب دتيانوي رتسسسشنام
ةلواحمل ،رياكسسلوسس عفد امم ،لسضفأا ليدب
،ز˘˘كر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف يو˘˘ق سسفا˘˘ن˘˘م ماد˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسا

،ينابسسإلا لارتنيسس اسسنيفيد عقوم بسسحبو
عم دقاعتلل طط˘خ˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م نإا˘ف
ي˘ف ،د˘يرد˘م لا˘˘ير بعل ،ز˘˘ي˘˘ك˘˘سسا˘˘ف سسا˘˘كو˘˘ل
نم˘سض نو˘ك˘ي˘ل ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا
ح˘˘سضوأاو ،ر˘˘يا˘˘ك˘˘سسلو˘˘سسل د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
دادعتسسا ىلع دتيانوي رتسسسشنام نأا ،ريرقتلا
نم ،وروي نو˘ي˘ل˘م51 هتميق سضر˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ل
فيسصلا هبعل عيبب ديردم لاير عانقإا لجأا
ريدم˘لا ،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ح˘ج˘نو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
يف زيكسساف فيظوت يف ،ديردم لايرل ينفلا

يئانث˘لا ة˘با˘سصإا د˘ع˘ب ،ن˘م˘يألا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ز˘كر˘م
يهتنيو ،لوزويردوأا ورافلأاو ،لاخفراك يناد

ناو˘ج ي˘ف د˘يرد˘م لا˘˘ير ع˘˘م ز˘˘ي˘˘ك˘˘سسا˘˘ف د˘˘ق˘˘ع
ناديز نيدلا نيز ربجيسس يذلا رمألا ،2202
ف˘˘ي˘˘سصلا لو˘˘ل˘˘ح ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘م م˘˘˘سسح ىل˘˘˘ع

وأا ،هدقع ديدجتب امإا رارق ذاختل ،لبقملا
.اناجم هليحر بنجتل هعيب

..تابيردتلل دوعي سسومار
لاخافراك لوح كوكسشو

ه˘ق˘ير˘ف نار˘م ي˘ف سسو˘مار و˘ي˘جر˘ي˘سس كرا˘سش
زو˘ف˘لا ن˘م مو˘ي د˘ع˘ب ،د˘حألا ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير

يرودلا ن˘م21 ةلوجلا ي˘ف ،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا ىل˘ع
ة˘ه˘جاو˘م و˘ح˘ن هرا˘ظ˘نأا ه˘جو˘˘يو ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا

ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسورو˘˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘مأا ا˘˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘بأا يرود
ي˘ناد لاز˘ي ل ن˘ي˘ح ي˘ف ،خا˘بدÓ˘˘ج˘˘ن˘˘سشنو˘˘م
تا˘ب˘يرد˘ت˘لا سشما˘ه ىل˘ع ل˘م˘ع˘ي لا˘خا˘فرا˘ك
لايرلا دئاق نأا ود˘ب˘ي ،كلذ˘بو ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا
ةررقملا ة˘م˘سسا˘ح˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ن˘ع بي˘غ˘ي ن˘ل
،يناملألا قيرفلا مامأا لبقملا ءاعبرألا موي
يكلملا ناك اذإا ام اهسساسسأا ىلع ددحتيسس يتلاو
مأا61ـلا رودل هروبع ةقاطب ىلع لسصحيسس
لوأل تاعومجملا رود نم ةلوطبلا عدويسس
لا˘˘ير برد˘˘م لاز ا˘˘مو ،ه˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ي˘˘˘ف ةر˘˘˘م
عباتي ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا ،ديردم
ن˘˘˘ع با˘˘˘غ يذ˘˘˘لا ،سسو˘˘˘مار ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح رو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
يف هتداعتسسل علطتيو ،ةي˘ل˘ي˘ب˘سشإا ة˘ه˘جاو˘م
،تقولا سسفن يفو ،غيل زنويبماسشتلا ةارابم
يذلا لاخافراك روطت ىدم ناديز رظتني
مويلا كراسشي ملو ةيلسضع ةلكسشم نم يناعي
ماقو هئÓمز يقاب عم يعامجلا نارملا يف
وه لمأايو سشماه˘لا ىل˘ع ة˘سصا˘خ تا˘ب˘يرد˘ت˘ب
بناج ىلإا ،يبوروألا دعوملاب قاحلل رخآلا

ا˘˘˘سضيأا سشما˘˘˘ه˘˘˘لا ىل˘˘˘ع برد˘˘˘ت ،لا˘˘˘خا˘˘˘فرا˘˘˘ك
،يذ˘لا ،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف يد˘ي˘ف ي˘نا˘ياو˘˘جوروألا

تارا˘ي˘خ ه˘يد˘˘ل سسي˘˘ل ،ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز سسك˘˘ع ىل˘˘ع
لاح هلاح ،عوبسسألا اذه بعللا ىلإا ةدوعلل
زا˘يد و˘نا˘يرا˘مو درازا˘ه ن˘˘يد˘˘يإا ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا
،تآا˘سشن˘م˘لا ل˘خاد ل˘˘م˘˘ع˘˘لا او˘˘ل˘˘سصاو ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا

،ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا ةرا˘˘يز ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘سسا˘˘سسألا ىر˘˘جأاو
يقاب بردت ني˘ح ي˘ف ،ة˘ف˘ي˘ف˘خ تا˘ن˘ير˘م˘ت
«وزيز» دوعيسسو ,ةوق رثكأا لكسشب نيبعÓلا
دو˘جو ي˘ف ن˘ي˘ن˘ثإلا مو˘ي ر˘خآا نار˘م ةدا˘ي˘ق˘ل

ريرقت راظتناب ،نيحاتملا نيبعÓلا ةفاك
نا˘˘˘ك اذإا ا˘˘˘مو لا˘˘˘خا˘˘˘فرا˘˘˘ك لو˘˘˘˘ح ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طألا
.ةعومجملل هتفاسضإا نم نكمتيسس
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لانسسرا ىلع قحتسسملا زوفلا دعب

ماهنتوت ءادأا ىلع ىغطت ةيعافدلا ةبÓسصلا

هلجشس يذلا عئارلا فدهلا نع اًديعب
لهذملا فدهلاو ،نيم غنويه نوشس
يراه قيرط نع ةدترم ةمجه نم
ليمج ءيشش يأا كانه نكي مل ،نيك
ىلع0‐2 ريبشستوه ماهنتوت زوف يف
ةراد˘شص ى˘˘لإا هدا˘˘عأا يذ˘˘لا ،لا˘˘ن˘˘شسرآا
نكل ،زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
ةعومجم ن˘م طا˘ق˘ن7 د˘شصح د˘ع˘ب
ا˘ه˘نأا نور˘ي˘ث˘كلا د˘ق˘ت˘عأا ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ه˘ن˘كم˘ي ’ ما˘ه˘ن˘تو˘ت نأا ح˘˘شضو˘˘ت˘˘شس
نيليلق نإاف ،بق˘ل˘لا ى˘ل˘ع ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
يندنللا يدانلا يعجششم نم طقف
،اًليمج ءادأ’ا ناك اذإا امب نومتهيشس
42 ماهنتوت كلمي ،ةارابم11 دعبو
هل مشسوم ةيادب لشضفأا يهو ،ةطقن
كانه نأا كلذ نم مهأ’او ،1102 ذنم
ناك قيرف نم ديزملا دوجوب اروعشش
ليب ثيراج سسولج ل˘م˘ح˘ت ه˘ع˘شسو˘ب

ةاراب˘م ة˘ل˘ي˘ط ء’د˘ب˘لا د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع
نو˘˘شس ةد˘˘يد˘˘˘شست تح˘˘˘ن˘˘˘مو ،د˘˘˘حأ’ا
ةريرمت نم31 ةقيقدلا يف ةلهذملا

ن˘م ءا˘ج يذ˘لا ن˘ي˘˘ك فد˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘ك
،ماهنتوت ىلإا ةرطيشسلا ،نوشس ةريرمت
امامت ى˘ف˘ت˘كا ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا ي˘فو
هيزوج لاقو ،لانشسرآا مامأا عافدلاب
يذ˘لا ما˘ه˘ن˘تو˘ت برد˘م و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م
ةبشسنب ةركلا ىل˘ع ه˘ق˘ير˘ف ذو˘ح˘ت˘شسا

.ءادع˘شس ن˘ح˘ن ع˘ب˘ط˘لا˘ب» ط˘ق˘ف 13%
انت˘بÓ˘شصب ةارا˘ب˘م˘لا ى˘ل˘ع ا˘نر˘ط˘ي˘شس
نوكي نل ،داتعملا يفو ،«ةيعافدلا

ن˘م ة˘ي˘عو˘ن˘لا هذ˘ه˘ب بي˘حر˘˘ت كا˘˘ن˘˘ه
ةرابع نم ذختي قيرف يف تاملكلا
نكل ،هل اراعشش «لعفت نأا يه ةأارجلا»

يتأات يتلا ةيعقاولا ر˘ه˘ظ˘ُي ما˘ه˘ن˘تو˘ت
دعب ،نيبج˘ع˘م˘لا˘ب سسي˘لو ،با˘ق˘لأ’ا˘ب
يتيشس رت˘شسششنا˘م ى˘ل˘ع0‐2 هزو˘˘ف
ىلع يبلشسلا لداعتلاو ،لثامم ءادأاب
ى˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لاو ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششت بع˘˘ل˘˘م
ىلإا ماهنتوت ،وينيروم داعأاو ،لانشسرآا
ةيعافدلا ةبÓشصلا يهو ،تايشساشسأ’ا

ط˘˘شسو˘˘لا ط˘˘˘خ ي˘˘˘ف كشسا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لاو
ر˘مأ’ا ي˘تؤو˘يو ،ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ب مو˘ج˘ه˘˘لاو
ىلحتي وينيروم ناك ول ىتح ،هرامث
نع ثدحتي ’ هلعجت يتلا ةربخلاب
لاقو ،بقللا زارحإا يف هقيرف سصرف
د˘شض ا˘ن˘ب˘ع˘ل» ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا برد˘˘م˘˘لا

ي˘˘شسل˘˘ي˘˘ششتو ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘˘م
ثÓ˘ث ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘شصح اذإا ،لا˘˘ن˘˘شسرآاو

هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م طا˘˘˘ق˘˘˘ن ع˘˘˘برأا وأا طا˘˘˘ق˘˘˘ن
،ملاعلا ةياهن تشسيل هذهف تايرابملا
عبشس ىلع انل˘شصح .ي˘ع˘ي˘ب˘ط ر˘مأ’ا˘ف
يأا لب˘ق˘ت˘شسن م˘ل» دد˘ششو ،«طا˘ق˘ن
عبط˘لا˘ب ،ة˘ل˘هذ˘م قر˘ف ما˘مأا فد˘ه
يف قيرفلاو ةديج ةرتف يف نحن
،ةينهذلا ةيحا˘ن˘لا ن˘م د˘ي˘ج نا˘كم
فاشضأاو �«ريغت˘ي م˘ل ا˘ئ˘ي˘شش ن˘كل
يرود˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كششم˘˘˘˘˘˘لا»
دشض ةمداقلا انتارابم نأا يزيلجنإ’ا

يأا د˘˘جو˘˘ي ’و ،سس’ا˘˘ب لا˘˘ت˘˘شسير˘˘˘ك
ذوحتشسا نيح يفو ،«زوفلل تانامشض
Óجشس ذإا ،ءاوشضأ’ا ىلع نوشسو نيك
يف ةارا˘ب˘م11 ي˘ف ا˘فد˘˘ه11 ا˘ع˘م
وينيروم نإاف ،مشسوملا اذه يرودلا

ط˘˘˘شسو˘˘˘˘لا بع’ ةدا˘˘˘˘ششإ’ا˘˘˘˘ب سصخ
ل˘ي˘مإا ر˘ي˘ي˘ب ي˘كرا˘م˘ند˘˘لا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا

ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘شضن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ،غر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘يو˘˘˘˘ه
حا˘ت˘ف˘م هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘˘شس

رييب» وينيروم لاقو ،هقيرف ةبÓشص
اد˘ي˘ج ةارا˘ب˘م˘لا أار˘ق˘يو ة˘يا˘غ˘ل˘ل ي˘كذ
ابردم نوكيشس .اديج ةارابملا مهفيو
اذامل امئاد لأاشسي .ديكأاتلاب ام موي يف
بعلملا يف» هونو ،«كاذو اذه لعفن
ىوتشسملا ىلعو ،اديج فقوملا أارقي
وه اي˘ن˘فو ة˘يا˘غ˘ل˘ل يو˘ق و˘ه ي˘ند˘ب˘لا
،«سسانلا هدقتع˘ي ا˘م˘م ر˘ي˘ث˘كب ل˘شضفأا

بعÓ˘لا .ة˘ير˘ق˘ب˘ع ة˘طا˘شسب˘˘لا» م˘˘تأاو
هلعفي ءيشش لك يف ةياغلل طيشسب
.«ةرهاظ هنأا دقتعأاو ةركلاب

ر .ق ^

ةطخ نامريج ناشس سسيراب عشضو
عم دقاعتلا ل˘ششف˘ل ا˘ًب˘شسح˘ت ،ة˘ل˘يد˘ب
يذلا ،ةنولششرب مجن ،يشسيم لينويل
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ةردا˘˘˘غ˘˘˘م ي˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘ي
م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘كلا
مجن ،افليشس اد رامين راثأاو ،يلاحلا
ن˘م ة˘لا˘ح ،نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘شس سسيرا˘˘ب
ه˘نأا حر˘شص ا˘مد˘ع˘ب ،ار˘خؤو˘م لد˘ج˘˘لا
نأاو اًددجم يشسيم عم بعللا ديري

ةرتفلاب كلذ يف ريكف˘ت˘لا ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع
ةيفحشص ريراقت جر˘خ˘ت˘ل ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
م˘شض لوا˘ح˘ي˘˘شس سسيرا˘˘ب نأا د˘˘كؤو˘˘ت
ة˘ف˘ي˘ح˘شصل ا˘ًق˘فوو ،ي˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا
نإاف ،ةينابشسإ’ا «وفيتروبيد ودنوم»
ة˘م˘ت˘ه˘م˘لا قر˘ف˘لا د˘حأا و˘ه سسيرا˘˘ب
،م˘شسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘˘ب ي˘˘شسي˘˘م م˘˘شضب
هدقع ينيتنجرأ’ا يهني نأا درجمب

د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘˘خ ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ششر˘˘˘ب ع˘˘˘م
تهونو ،ةريخأ’ا رامين تاحيرشصت
بن˘ج˘ت ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘˘ف ه˘˘نأا˘˘ب
قيلعتلا يشسنرفلا يدانلا ولوؤوشسم

ي˘شسي˘˘م لو˘˘شصو ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ى˘˘ل˘˘ع
تراششأاو ،لبقملا ماعلا يف سسيرابل
يشسنرفلا يدانلا نأا ىلإا ةفيحشصلا
ببشسب يشسيم مشض لششف لاح يف
،ف˘ي˘ظ˘ن˘لا ي˘لا˘م˘لا بع˘ل˘لا د˘˘عاو˘˘ق
يهو ،ل˘ع˘ف˘ل˘ل ة˘ل˘يد˘ب ة˘ط˘خ ع˘شضو
م˘ج˘ن ،’ا˘ب˘يد و˘لوا˘ب ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
’ابيد يناعيو ،يلاطيإ’ا سسوتنفوي
ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لاو بع˘˘ل˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘ق ن˘˘˘م
اذ˘ه سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ثحبلل هعفدي دق ام وهو ،مشسوملا

ر˘ع˘ششي˘ل ر˘خآا ٍدا˘ن ى˘لإا جر˘˘خ˘˘م ن˘˘ع
نأا ررقملا نمو ،هيف ربكأا ةيمهأاب
ف˘ي˘شص ي˘ف ’ا˘ب˘يد د˘ق˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي
بعÓ˘˘˘لا ل˘˘˘شصو˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘لو ،2202
لو˘ح قا˘ف˘ت’ ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ه˘˘يدا˘˘نو
.دعب دقعلا ديدجت

ز˘ي˘ن˘ي˘م˘ي˘˘خ لوؤوار با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ث˘˘م
ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘بر˘˘˘˘شض
بردم˘لا ن˘كل ،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو
هنأا دكأا ،وت˘نا˘شس و˘ت˘ير˘ب˘شسإا و˘نو˘ن
لبشس ن˘ع ثح˘ب˘لا ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
با˘ي˘غ ي˘ف ف˘يد˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
،باشصملا يكيشسكملا م˘جا˘ه˘م˘لا

ةرتفلا لÓخ زي˘ن˘م˘ي˘خ بي˘غ˘ي˘شسو
ةيلمع˘ل ه˘عو˘شضخ د˘ع˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

يف رشسكل هشضرعت بقع ةيحارج
ه˘فاد˘ه با˘ي˘غ ي˘فو ،ة˘م˘ج˘م˘ج˘˘لا

ل˘˘˘كششي م˘˘˘ل ه˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه م˘˘˘ج˘˘˘˘نو
ر˘كذ˘ت ةرو˘ط˘خ نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لوو
يف لوبرفيل كابشش ىلع ابيرقت

يرود˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
،د˘˘حأ’ا سسمأا لوأا يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا

ل˘ما˘ح زو˘ف˘ب ةارا˘ب˘م˘˘لا ته˘˘ت˘˘ناو
،رفشص‐4 دليفنأا هبعلم يف بقللا

د˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘شصل˘˘ل و˘˘نو˘˘ن لا˘˘قو
،لوؤوار دقتفن» ةليقث˘لا ة˘م˘يز˘ه˘لا
حشضاو انقيرف ىلع هبايغ ريثأات
ن˘كل ،كلذ ي˘˘ف كشش ’و ا˘˘ما˘˘م˘˘ت

،لو˘ل˘ح ى˘لإا ل˘˘شصو˘˘ت˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
يف بع’ نم رثكأا عشضو انلواح
ي˘˘ف ح˘˘ج˘˘ن˘˘ن م˘˘لو ز˘˘كر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
قيقحت ىلع لم˘ع˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ،كلذ
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘شسبو كلذ
’ ا˘˘˘ن˘˘˘نأ’ ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا

اذه راركت لم˘ح˘ت˘ن نأا ع˘ي˘ط˘ت˘شسن
دد˘˘ح˘˘ي م˘˘لو ،«ىر˘˘خأا ةر˘˘˘م ءادأ’ا

ةدو˘ع˘ل اد˘عو˘م نو˘ت˘˘ب˘˘ما˘˘هر˘˘ف˘˘لو
هنإا لاقو ةليكششتلا ىلإا زينيميخ
ى˘˘لإا ه˘˘تدا˘˘عإا ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل
برد˘م˘لا فا˘شضأاو ،تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
 .،لزنم يف ىفاعتي»
ءادعشس نحنو اتقو بلطتي رمأ’ا
ه˘نأا د˘ق˘ت˘عأاو ،ه˘ت˘ي˘ب ى˘لإا ه˘˘تدو˘˘ع˘˘ب
ءا˘ب˘˘طأ’ا فار˘˘ششإا تح˘˘ت نو˘˘كي˘˘شس
تثدحت ينكل .ةرتفلا هذه لÓخ
لاشصتا ىلع وه ،ابيرق هارأاشسو هيلإا
دو˘ع˘ي˘شسو ق˘ير˘ف˘لا ي˘˘ف ه˘˘ئÓ˘˘مز˘˘ب
.«ةليكششتلا ىلإا ديكأاتلاب

ةليدبلا هتطخ نوكيسس «يفويلا» مجن

يسسيم مسض لسشفل بسسحتي نامريج ناسس

«زديرلا» مامأا ةيعابرب طوقسسلا دعب

«زينيميخ بايغ يف يناعن» :وتناسس
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رقم نشضتحي نا رظتنملا نم
عا˘م˘ت˘جا جر˘ب˘لا ي˘ل˘ها ق˘ير˘˘ف
ثحب لجا نم ةرادإ’ا سسلجم
ة˘مزأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسا لو˘ل˘ح
اهب رمي يتلا ةقناخلا ةيلاملا
سسيئرلا ناو ةشصاخ ،يلهأ’ا
ةفشصب بلط دق ناك دانزوب
،هما˘ه˘م ن˘م هءا˘ف˘عإا ة˘ي˘م˘شسر
متت نا رظتنملا نم يلاتلابو
ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م
هعان˘قإا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘ع ثح˘ب˘لاو
ليدب نع ثحبلا وا عجارتلاب
دار˘˘ج˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي ،بشسا˘˘ن˘˘م
ريبك لكششبو بقرتي رفشصأ’ا
عامتج’ا اذه ريشصم ةفرعمل
نا هن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘مأا˘ي يذ˘لا
لولحل اششورفم اقيرط نوكي
ر˘ب˘ح مÓ˘كل سسي˘لو ،ة˘ي˘ع˘˘قاو
. قرو ىلع

هرشصانع بلاط يريزد
دوهجلأ نم ديزملأ لذبب
لÓب بردملا ثدحتو اذه

ع˘˘م سسما ة˘˘˘ي˘˘˘ششع ير˘˘˘يزد
ىلع مهثح لجا نم هيبع’
دو˘ه˘ج˘لا ن˘م د˘يز˘˘م˘˘لا لذ˘˘ب
جئاتن ىلع لوشصحلا دشصق
،ديعاوملا مداق يف ةيباجيإا

ن˘˘م نو˘˘كت˘˘˘شس ة˘˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘لاو
˘ما˘ما ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م

ديري يتلا ةدكيكشس ةبيبشش
نم لوشصحلا يريزد لÓب

حمشست ةجيتن ىلع اهلÓخ
ي˘ف م˘ه˘تا˘ف ا˘م كارد˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ل˘ج˘شسم˘لا ر˘ي˘خأ’ا ر˘ث˘ع˘˘ت˘˘لا
ركذي ،سساب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ما˘ما
بغر˘˘˘ي نا˘˘˘ك برد˘˘˘م˘˘˘لا نا

تا˘˘مد˘˘خ عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘شسا ي˘˘˘ف
ر˘˘ي˘˘خأ’ا ن˘˘˘كلو ي˘˘˘شسور˘˘˘ع
ةدا˘عا ج˘ما˘نر˘ب˘ل ع˘شضخ˘ي˘شس
تح˘ت ي˘كر˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا فار˘˘˘ششا
’ ه˘˘ت˘˘با˘˘˘شصاو ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
. ةيحارج ةيلمع مزلتشست

صشامر ماششه

دهجلأ نم ديزمب هيبعل بلاطي يريزد

ةرادإلا سسلجم عامتجا يف هباحسسنا ميسسرتل هجتي دانزوب

جربلأ يلهأأ

» ةيلاعلا » بعلم يلوؤوشسم نم ةركشسب داحتا ةرادإا تبلط
سصق ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘شضرأ’ا˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا ة˘ل˘شصاو˘م ةرور˘˘شض
نم بعشصو اريبك ادب هولع ناو ةشصاخ ،رخأ’ نيح نم بششعلا

دعو دقو اذه ،ةحاتملا سصر˘ف˘لا ة˘م˘جر˘ت ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ه˘م
اهيف بردتي ’ يتلا تاقوأ’ا لÓخ هيلع لمعلاب نولوؤوشسملا

مداقل ا˘ب˘شسح˘ت ا˘هز˘ي˘ه˘ج˘ت سسا˘شسأا ى˘ل˘ع اذ˘هو ،ي˘نا˘م˘ث˘ع ءا˘ق˘فر
ةرورشضب ابلاطم ىقبي يذلاو داحت’ا رظتنت يتلا ،تايدحتلا
.رايدلا لخاد هقطنم سضرف

رامثتشسلأ ديريو نيباشصملأ ةدوع رظتني زاكعوب
قرفلأ صضعب ةيزهاج مدع يف

يتلا تابايغلل هفشسأات نع زاكعوب بردملا ربع هتاذ قايشسلا يف
يف ةمهم دج اطاقن عيشضي يدانلا تلعج يتلاو ،ةبيتكلا يف ترثأا

يف رامثتشس’ا ذبحي ناك سشتوكلا ناو ةشصاخ ،ةلوطبلا راشسم
ةيزهاجلا مدعب قرفلا سضعب رثأات لظ يف اميشس’ ،مشسوملا ةيادب
سضعب ةداعتشس’ ادهاج ىعشسي يبطلا مقاطلا نا ركذي ،ةيندبلا
ىتحو موراكوب عفادملاو ةيفاعوب نم لك مهشسأار ىلعو نيبعÓلا

. ديدج نم ةشسفانملا ثعب ةيغب اذهو يريشسغ
صشامر ماششه

ةمداقلأ تاقاقحتشسÓل أزهاج نوكيل

«ةيلاعلا» بعلم لامع بلاطت داحتلا ةرادإا
هتنايسص يف عارسسإلا ةرورسضب

ةركشسب داحتأ
12

ةحيبشص ايدو ءاقل ةدكيكشس ةبيبشش قيرفل ينفلا مقاطلا جمرب
تايرابملا قشسن هيبع’ حنم ةيغب اذهو ،فيدرلا قيرف عم سسما

ىلا ةجاح يف يدانلا ناو اميشس’ ،ةشسفانملا متير يف مهئاقبإاو
،تايمشسرلا سضوخ ىلع هشسفن دوعي ىتح تاءاقللا هذه لثم
ةبيبششلا ناو ةشصاخ ،ةبشسانملا ةمروفلا يف دجاوتلا مث نمو
ةينوطارام عيباشسأاو ةماه دج تاءاقل عم دعوم ىلع نوكتشس
مهداعبإ’ نآ’ا نم ةليكششتلا ريودت ىلع ناشسيتفا ربجيشس ام وهو
. تاباشصإ’ا لكششم نع

قأوتلوب عفأدملل ليدب نع ثحبلأ يف عرشش
يف نولمأاي ةدكيكشس ةبيبشش ولوؤوشسم لازي ’ هتاذ قايشسلا يف
ليهأات دشصق ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا ن˘م سصي˘خر˘ت ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا
طشسو بع’ » ديعشسوبو » ىمرم سسراح » مشساق» يئانثلا

ناو ةشصاخ ،امهتامدخ نم ةدافتشس’ا لجا نم اذهو  ،ناديم
ينقتلا نا ركذي ،رشصانعلا لكل ةشسام ةجاح يف ىقبت ةبيبششلا
نيدئاعلا يروادعلو يوارحب نم لك زيهجت يف عرشش ناشسيتفا

عفادملا بايغ ديكأات ربخ يقلتل اريثك فشسات امك ،ةباشصإ’ا نم
. هليدب زيهجت يف عرششي هلعج ام وهو ،قاوتلوب

صشامر ماششه

ةمشصاعلأ نم ةيباجيإأ ةجيتنب ةدوعلأ فدهتشسي

ةمداقلا ةمانزرلل هرسصانع زيهجت ىلع هبراقع طبسضي سشيعي

ةليلم نيع ةيعمج

يف سشيعي بردملا عرشش
ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت ه˘˘ت˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك داد˘˘˘عإا
ي˘ت˘لا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘ل˘ل
ريششت ثيح ،يدا˘ن˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت

ةجمرب ىلإا تاي˘ط˘ع˘م˘لا ل˘ك
رخأاتملا ىلوأ’ا ةلوجلا ءاقل
دادزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب با˘˘˘˘ب˘˘˘˘شش ما˘˘˘˘˘ما

لبقملا عو˘ب˘شسأ’ا ف˘شصت˘ن˘م
،«يماهوتلا يفيلخ» بكرمب
ماما ةعم˘ج˘لا اذ˘ه ءا˘ق˘ل ن˘ي˘ب
تب˘˘شسلا اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ير˘˘˘شصن˘˘˘لا
،ةدكيكشس ةبيبشش ماما لبقملا

لوعي يذلا نوطاراملا وهو
عمج لجا نم سشتوكلا هيلع
طاقنلا نم نكمم ددع ربكا

دعتبي قيرف˘لا ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لاو
ذ˘ن˘م تا˘با˘˘شسح˘˘لا ة˘˘غ˘˘ل ن˘˘ع
. ىلوأ’ا ةلهولا

نيباشصملأ ةداعتشسأ ديري
يف ةجيتنب بلاطيو

ةمشصاعلأ لقنت

راهد بعÓلا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو اذ˘ه
ل˘جا ن˘م ر˘˘شضخأ’ا ءو˘˘شضلا
ة˘˘˘عر˘˘˘شسلا ى˘˘˘˘لا رور˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ة˘ف˘عا˘˘شضم ي˘˘ف ىو˘˘شصق˘˘لا
ناو ة˘˘˘شصا˘˘˘خ ،دو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ة˘جا˘ح ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا

ه˘˘˘تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘شسا˘˘˘˘م
،ةيمام’ا ةرطا˘ق˘لا ا˘م˘ي˘شس’
سشي˘ع˘ي ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا نا ر˘˘كذ˘˘ي
ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ط˘ب˘شضل ى˘ع˘شسي
˘ما˘ج˘شسن’ا ق˘ل˘˘خ ل˘˘جا ن˘˘م
ح˘˘˘˘م˘˘˘˘شسي يذ˘˘˘˘لاو مزÓ˘˘˘˘لا
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب ح˘˘ي˘˘بذ ءا˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘ل
،ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم
ع˘˘˘با˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م ناو ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ
اريثك ىنثأا ةرقم مجن ءاقل

،ي˘عا˘م˘ج˘لا دودر˘م˘لا ى˘ل˘ع
تفر˘˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلا نأا ذإا

ا˘ه˘ت˘قÓ˘ط˘نا ط˘ب˘شضت ف˘ي˘ك
. ديج لكششب

صشامر ماششه

ةمداقلأ تاقاقحتشسلأ نع بايغلل ةحششرم ةريثك ءامشسأأ

تاباسصإلا لكسشم سصوسصخب ينفلا مقاطلا نم تاحيسضوت بلطت قافولا ةرادإا

فيطشس قافو

فيطشس قافو ةرادإا تبلط
تاريشسفت ينفلا مقاطلا نم
ل˘˘˘˘˘˘˘كششم سصو˘˘˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ه˘ششي˘ع˘ي يذ˘˘لا تا˘˘با˘˘شصإ’ا
اهلج تناك يتلاو ،قيرفلا
ر˘م’ا ،ة˘ي˘˘ل˘˘شضع تا˘˘با˘˘شصإا
للخ دوجو ىلع دكؤوي يذلا
نا ا˘م˘ب تار˘ي˘شضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
سضا˘˘خ ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘˘شضرأ’ا
تناك هتاشصبرت قيرفلا اهيف
سضورفملا نمو اذه ،ةديج
قا˘˘فو˘˘لا ةرادإا م˘˘ل˘˘˘شست˘˘˘ت نا
ةباشصإا لوح Óشصفم اريرقت

م˘ت˘ي˘شس م˘ث ن˘مو ،بع’ ل˘ك
ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘كلا ثحا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
ناو ة˘شصا˘خ ،تا˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا
ديدع د˘جاو˘ت ر˘شسخ قا˘فو˘لا
تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
. ىلوأ’ا ةيمشسرلا

بيهر عافترأ يف اهددع
ل˘كششم ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘بو اذ˘˘ه
يري˘خ سسرا˘ح˘لا˘ف تا˘با˘شصإ’ا
ةيلمع ءارجاب ابلاطم ىحشضأا

ام وهو ،هعبشصإا ىلع ةيحارج
ي˘لاو˘ح با˘ي˘غ˘ل˘ل هر˘ط˘شضي˘˘شس
فوششك جئاتن نا امك ،نيرهشش
تر˘˘˘ه˘˘˘ظأا يرو˘˘˘تو سشا˘˘˘بر˘˘˘ب

تدواع امك ةحارلل امهتجاح
،ي˘ب˘ير˘ع˘ل ع˘فاد˘م˘لا ة˘˘با˘˘شصإ’ا

قيرفلا ىقلتيل يلهاج ىتحو
ي˘لاد ة˘با˘شصإا˘ب ىر˘خأا ة˘ع˘ف˘شص
،ةمدكل طينحج يقلت ىتحو
ل˘ع˘ج˘ت د˘ق رو˘مأا ا˘ه˘ل˘ك ي˘˘هو
بع˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘ي قا˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘لا
زر˘˘با نود ن˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘˘لا
ةهجاومب ةيادب˘لاو ،ه˘ي˘ي˘شسا˘شسأا
. سسابعلب داحتا ماما تبشسلا

صشامر ماششه

ةدكيكشس ةبيبشش
لشصأوتم قأوتلوب ليدب نع ثحبلأ

ناسسيتفإا ـل ةسصرف تناك فيدرلا ةهجاوم
هيبعل ةيزهاج ةنياعم لجأا نم

سشماه ىلع سسمأا ةيششع هرشصانعب اششاب ةرقم مجن بردم عمتجا
تاظحÓملا ديدع هيجوت لجا نم كلذ لغتشسا دقو ،فانئتشس’ا

يف ةجاذشسلاو نواهت˘لا ناو ا˘م˘ي˘شس’ ،ي˘ف˘ل˘خ˘لا ط˘خ˘ل˘ل ة˘شصا˘خ
لداعتلا ةجي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا ى˘ت˘ح م˘ج˘ن˘لا ى˘ل˘ع تع˘ي˘شض ل˘ما˘ع˘ت˘لا
ديدع ىلع ةي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘شصح˘لا ي˘ف ف˘قو د˘قو اذ˘ه ،ي˘با˘ج˘يإ’ا
يف اهوبنجتي ىتح اهحيحشصت لواحو اهيف اوعقو يتلا ءاطخأ’ا
دجاوتلا ةيمهأا ىدم اديج كردي هناو اميشس’ ،ديعاوملا مداق
اهيف لبقتشسيشس يتلا ةلبقملا ةلوجلا نم اءدب ،ريبك زيكرتب
. ةركشسب داحتا هفيشض قيرفلا

ةركشسب ةمق لبق نيباشصملأ ةداعتشسأ ديري
دتما لب طقف نيبعÓلا عم عامتج’اب بردملا فتكي ملو اذه
لوح قمعم ريرقت عشضو ةرورشضب مهبلاط ثيح يبطلا مقاطلل

،نيباشصملا ةيزهاج ىلع فوقولل كلذو ،نيبعÓلا جÓع ةقيرط
دمتعي ةعاشسلا دحل ينقتلا نا امب ةديمح رشسي’ا ريهظلا ةشصاخ
ةرورشضب ينقتلا بلاط دقو اذه ،سشاقوب مجاهملا تامدخ ىلع
دامتعÓل ابشسحت ،يرباكو يغير نيبعÓلا زيهجت يف عارشسإ’ا

. تبشسلا اذه نابيزلا ءارشضخ ةهجاوم يف نييشساشسأا امهيلع
صشامر ماششه

ةرقم مجن
ءاطخألأ يدافتو زيكرتلاب نيعفأدملأ بلاط

 هرسصانع عم ةجهللا ددسش اسشاب
فانئتسسلا ةسصح يف
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يرفيف42 بعلم نوكيشس
ةارابملل احرشسم سسا˘ب˘ع˘ل˘ب˘ب
داحت’ا عمجت يتلا ةيوقلا
ليقثلا ف˘ي˘شضلا˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا

ءاقل يف ،رئازجلا ةيدولوم
نم1ـلا ةلوجلا نع رخأاتم
ىلوأ’ا ةفرتح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا

.سسيليبوم
سضرأ’ا با˘ح˘شصأا ى˘ع˘شسيو
املو ةيباجيا ةجيتن قيقحتل

طاقن ثÓث لوأاب زوفلا ’
يور˘˘˘كلا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
لدا˘ع˘ت˘لا د˘ي˘كأا˘ت˘ل ،د˘يد˘ج˘˘لا
ن˘م داد˘ع˘ت˘لا ه˘ب دا˘˘ع يذ˘˘لا

ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف جر˘ب˘لا بع˘ل˘˘م
،ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةرادإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘شضلاو
نو˘يد˘لا د˘يد˘شست˘ل ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ل˘ي˘هأا˘ت˘ل ل˘كا˘ششم˘لا ءا˘ه˘نإاو
ةهج ن˘م دد˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
اوذ˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا ،ىر˘˘˘˘˘خا
او˘˘ع˘˘طا˘˘قو م˘˘ه˘˘تاد˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت
دحأ’ا ةشصح يف تابيردتلا
برد˘م˘لا ة˘ق˘فر ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
حول يذلا ةرارغوب نيميلا
ءا˘ه˘ت˘نا بق˘ع ة˘لا˘ق˘ت˘˘شس’ا˘˘ب
هيلعو ،جربلا يلهأا ةارابم
«ةركملا» ة˘م˘ه˘م نو˘كت ن˘ل
رظنلاب مويلا ءاقل يف ةلهشس
يتلا تا˘با˘ي˘غ˘لاو فور˘ظ˘ل˘ل
.قيرفلا اهيناعي
نو˘˘كي˘˘شس ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
مامأا رئازجلا ةيدولوم يدان

ةيعشضولا لÓغتشسا ةي˘م˘ت˘ح
اهنم يناعي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا
ةقÓطن’ا قيقحتل سسفانملا

مشسقلا يف اهنع ثحبي يتلا
هنأاو اميشس’ ،فرتحم لوأ’ا
ىل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب نأا˘م˘طا
مدا˘ق˘لا رود˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا

يناثلا يديهمتلا رودلا نم
،ايقير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ن˘م
نأا ن˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا سضغ˘˘˘˘ب
يلاحلا تقولا يف ةيشضقلا
نأا ’إا ،«فاكلا» ةقورأا يف
دادعت نأا وه ديكأ’ا ءيششلا
زيغن ليبن ةدايقب ةيدولوملا

ةقÓطنا قيقحت ىلع مزاع
رار˘˘شصإ’ا ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘يو˘˘ق
،ىلوأ’ا راودأ’ا بعل ىلع
يور˘˘˘كلا م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
لافتح’ا عم انمازت ديدجلا
.ةيوئملاب
أاطخلأ كرأدت ىنمتأأ :ةدخب

ءاقللأ دعوم رييغتو
دعاشسم˘لا برد˘م˘لا فر˘ت˘عا

ةيعشضولا نا ،ةدخب يداهلا
داحتا قيرف ا˘ه˘ششي˘ع˘ي ي˘ت˘لا
ة˘يا˘غ˘ل˘ل ،ة˘ب˘ع˘شص سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب
ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘ي ه˘˘نا ا˘˘ح˘˘شضو˘˘˘م
ةيدولوم مامأا ءاقللا ليجأات
ر˘م˘ن ن˘ح˘ن» :لا˘قو ر˘ئاز˘ج˘لا
م˘ه˘ف˘ن ن˘لو ة˘ب˘ع˘شص ةر˘ت˘ف˘˘ب
،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ج˘مر˘ب˘˘لا بب˘˘شس
’ ةيداعلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ي˘ف˘ف
يف نيتارابم بع˘ل ا˘ن˘ن˘كم˘ي

كاردأا ا˘مو ،ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي فر˘˘ظ
ا˘نورو˘كلا ن˘مز ي˘ف ن˘ح˘نو
ةليو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل برد˘ت˘ن م˘لو
ليجأاتب بلاطن اننإاف هيلعو
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘˘ل ه˘˘ت˘˘ج˘˘مر˘˘ب
:عباتو ،«ني˘ب˘عÓ˘لا ة˘مÓ˘شس
كلذ˘ك ةرادإ’ا ن˘م ى˘ن˘م˘تأا»
د˘يد˘شست ل˘جا ن˘م كر˘ح˘˘ت˘˘لا
نيب˘عÓ˘لا ل˘ي˘هأا˘تو نو˘يد˘لا
ةر˘ت˘ف˘ل˘ل ار˘ي˘˘شضح˘˘ت دد˘˘ج˘˘لا

د˘شصح ل˘جا ن˘˘م ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ةحفشص حت˘فو ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن

.«ةديدج
زهاج انأأ :ةرامعل

ةدايق يفدهو
زوفلل ةيدولوملأ

ر˘ي˘ه˘ظ ةرا˘م˘ع˘ل ل˘ي˘ب˘ن د˘˘كأا
هنا رئازجلا ةيدولوم رشسيأا

يت˘لا مو˘ي˘لا ةارا˘ب˘م˘ل ز˘ها˘ج
قباشسلا هقيرفب هيدان عمجت
ي˘ف لا˘قو ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘˘تا
انأا» :ةي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت

حيحشص ،مويلا ةارابمل زهاج
يننكل ةشصا˘خ ةارا˘ب˘م ا˘ه˘نأا
ل˘جأا ن˘م ةو˘ق˘ب ا˘ه˘ب˘˘ع˘˘لأا˘˘شس
ةدا˘˘ي˘˘قو يد˘˘ق˘˘ع ف˘˘ير˘˘˘ششت
ةديج ةجيتن دشصحل يدانلا
ةلوطبلا يف ةارابم لوأا يف
.«ةينطولا

ب.م.يرشسيإأ

ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘شصاو˘˘ي أا˘˘˘ط˘˘˘خ نود
يف هترماغم دادزولب بابشش
نكمت امدعب ،لاطبأ’ا يرود
نم Óماك دازلاب ةدوعلا نم
دا˘ق يذ˘لا بع˘شصلا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
يشضام˘لا د˘حأ’ا مو˘ي ق˘ير˘ف˘لا

ة˘ير˘شصم˘لا ة˘م˘شصا˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع
رشصنلا هجاو امدنع ،ةرهاقلا
ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
ةيئانثب «ةبيقعلا» زوفب تهتنا
داد˘˘ك ن˘˘يود˘˘ت ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
يف أاطخلاب سسفانملا عفادمو

ل˘هأا˘ت زو˘ف˘لا اذ˘˘ه˘˘بو .ها˘˘مر˘˘م
يديهمت˘لا رود˘لا ى˘لإا ق˘ير˘ف˘لا
ة˘ط˘بار ة˘شسفا˘ن˘م ن˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
هجاويشس ثيح ،اي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا
ر˘م˘حأ’ا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا

ا˘ي˘ها˘˘م رو˘˘غ يدا˘˘ن سضي˘˘بأ’او
نو˘كي ن˘ل ءا˘ق˘ل ي˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘كلا
بردملا لابششأا نأا ’إا ،لهشسلاب
ى˘ل˘˘ع نو˘˘مزا˘˘ع ا˘˘مود كنار˘˘ف
ل˘قأ’ا ى˘ل˘عو اد˘ي˘ع˘ب با˘˘هذ˘˘لا
.تاعومجملا يرود غولب

ب.م.يرشسيإأ

دأدزولب بابشش
ةيليوج5 حرشسمب ةدوعلأو رايدلأ جراخ باهذلأ ءاقل

 ينيكلا ايهام روغ ـب مدطسصت «ةبيقعلا»
لاطبألا ةطبار نم يناثلا يديهمتلا رودلا يف

909213ددعلأ ^2441  يناثلأ عيبر32ـل قفأوملأ0202 ربمشسيد8ءاثÓثلأةصضايرلا
فرتحم لوألأ مشسقلأ نم ىلوألأ ةلوجلأ نع رخأاتم ءاقل يف

ةنيابتم فادهأاب يوق ءاقل يف ديمعلا لبقتسست «ةركملا»

رئأزجلأ ةيدولوم ‐ صسابعلب داحتأ

د˘˘ب˘˘ع تيأا د˘˘˘م˘˘˘حأا سصل˘˘˘خ˘˘˘ت
لئابقلا ةبيبشش عفادم مÓشسلا

اهنم ىناع يتلا ةباشصإ’ا نم
عرششيل ةيشضام˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
هيدا˘ن ة˘ق˘فر تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ي˘ف
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شسÓ˘˘ل ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت
.ةمداقلا

ةيمشسرلا ةح˘ف˘شصلا تف˘ششكو
لشصاوتلا عقاوم ىلع قيرفلل
نميأ’ا ريهظلا نأا يعامتج’ا
دجاوتيو ةباشصإ’ا نم سصلخت
بردت ثيح ،ةديج ةلاح يف
ام ،يداع لكششب قيرفلا عم
مداقلا يدحتلل ازهاج هلعجي

با˘ح˘شصأا ه˘ي˘ف ي˘قÓ˘˘ي يذ˘˘لا
رف˘شصأ’او ر˘شضخأ’ا ن˘ي˘نو˘ل˘لا
با˘˘ب˘˘شش ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘شضلا
حتاف˘لا بع˘ل˘م ى˘ل˘ع دادزو˘ل˘ب
راطإا يف ،وزو يزيتب ربمفون
لوأ’ا مشسقلا نم3ـلا ةلوجلا

.فرتحم
دبع تيأا نأا ركذلاب ريدجلاو
ةيوق ةباشصإا نم ىناع مÓشسلا

قاشسلا ةلشضع ىوتشسم ىلع
مقاطلا تاباشسح جراخ هتلعج
ى˘لوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا ذ˘ن˘م ي˘ن˘ف˘لا
جر˘ب ي˘ل˘هأا ما˘مأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ل˘˘ل
بعÓلا بي˘غ˘ي˘ل ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب

’إا ،«ةوارم˘ح˘لا» ة˘ع˘قو˘م ن˘ع
ة˘˘با˘˘شصإ’ا ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت ه˘˘˘نأا

ى˘لإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل از˘˘ها˘˘ج تا˘˘بو
ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لاو ن˘يدا˘ي˘˘م˘˘لا

˘ما˘مأا «و˘كي˘شسÓ˘كلا» ةارا˘ب˘˘م
.دادزولب بابشش

تايونعمب تابيردتلأ
ولعي ثيدح لو ةيلاع

دأدزولب ىلع زوفلأ
لئابقلا ةبيبشش قيرف لشصاوي
يف قاشسو مدق ىلع لمعلا
از˘ها˘ج نو˘كي˘ل تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ةيادب ةمداقلا تاقاقح˘ت˘شسÓ˘ل

مامأا3ـلا ة˘لو˘ج˘لا ة˘م˘˘ق ن˘˘م
با˘˘ب˘˘شش ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘شضلا
داد˘˘ع˘˘ت ثح˘˘˘ب˘˘˘يو ،دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
ي˘ف زو˘ف لوأا ن˘ع ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلا
قيقحتل نيلداعت دعب مشسوملا
ير˘˘ج˘˘تو اذ˘˘ه ،ة˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’ا
ةزيمم ءاوجأا ي˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
يشسفنلا لمعلا د˘ع˘ب ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل
بردملا هب ماق يذلا ريبكلا
يذ˘˘لاو يد˘˘˘يزو˘˘˘ب ف˘˘˘شسو˘˘˘ي
ىلع نوكيل ه˘ل˘ي˘هأا˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
ءا˘ق˘ل ن˘م ة˘ياد˘ب ء’د˘ب˘لا ة˘كد
.دادزولب بابشش

ب.م.يرشسيإأ

ةعئأر ءأوجأأ يف ريشست دأدزولب مامأأ ةمقلأ ءاقلل تأريشضحتلأ
لئابقلا ةبيبسش تابيردت يف مظتني مÓسسلا دبع تيآا

لئابقلأ ةبيبشش

ىفطشصم يرئازجلا يلودلا مكحلا زجح
نيينعملا ماكحلا ةمئاق يف اناكم لابرغ
دتمي يذلا يفارتح’ا «فاكلا» عورششمب
.ةدحاو ةنشسل
˘مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا ف˘ششكو
مهنيب نم امكح02 رايتخا نع «فاكلا»
سصاخلا فارتح’ا عورششم نمشض ناتأارما
د˘ق˘ع ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘شسي ن˘يذ˘˘لا ما˘˘كح˘˘لا˘˘ب
.ةمداقلا تاقاقحتشسÓل اريشضحت ،ينيوكت
ةيقيرفإ’ا ةئيهلا نأا ،هتاذ ردشصملا فاشضأاو

ماكحلا راتختشس م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل ة˘ي˘ع˘م˘ب
سسرعلا يف ءارمشسلا ةراقلا نولثميشس نيذلا
ن˘ي˘ب ن˘م ،2202 رطق لايدنو˘م ي˘م˘لا˘ع˘لا
ام ،ا˘م˘كح02 نم ةنوكم˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
مدق يذلا لابرغ مكحلا ظوظح نأا ينعي
لاطبأ’ا يرود يئاهن يف ةياغلل ايقار ءادأا
يرشصملا يلهأ’اب كلامزلا عمجيذلا

يف دجاوتلا يف ،ريخأ’ا اذه حلاشصل ىهتناو
.2202 ملاعلا سسأاك

ب.م.يرشسيإأ

يفارتحلا «فاكلا» عورسشم نمسض لابرغ مكحلا
2202 رطق لايدنوم ماكح ةمئاق نمشض نوكيل احششرم تاب

  ةيشساق ةبوقع يدافتل تاعزانملأ ةنجلل ةيشضقلأ عفر صسفانملأ

راود˘م م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘ع د˘˘نا˘˘شس
ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر
،رئازجلا ةيدولوم قيرف ،مدقلا
ا˘ه˘ع˘فر ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ي˘˘ف
ينينيبلا زلفاب يدان سسفانملا
ةعباتلا تاعزانملا ةنجل ىلإا
،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحتÓل

ه˘مود˘ق مد˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ةدوعلا ءاقل سضوخل ،رئازجلل
،ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمع مامأا

قح نع عفاديشس هنا احشضوم
.ديدح نم ديب ديمعلا

تاحيرشصت يف راودم حشضوأاو
دو˘جو˘م ي˘ن˘نأا ا˘م˘ب» :ة˘ي˘ف˘ح˘شص
،م˘ل˘ظ˘ت ن˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م
يف اوشضع ينو˘ك ل˘غ˘ت˘شسأا˘شسو

ىوتشسم ىلع م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل
نع عافدلل ،يق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘ت’ا

،«ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ظو˘˘ظ˘˘ح
ةنجل ىدل ن’ا فلملا» :عباتو
رئازجلا ةيدلوومو تاعزا˘ن˘م˘لا
لهأاتتو اهقح ى˘ل˘ع ل˘شصح˘ت˘شس
.«مداقلا رودلل

ب.م.يرشسيإأ

يقيرفإلا داحتلا ميظنت ةنجل يف وسضع انأا :راودم
رئازجلا ةيدولوم قح نع عفادأاسسو
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بردم  راجح فيرشش كشسمت
ه˘ب˘شصن˘م˘ب ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘˘لوأا

،ةينفلا ةشضراعلا سسأار ىلع
˘مÓ˘كلا ل˘ك كلذ˘ب ي˘˘ف˘˘ن˘˘ي˘˘ل
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ثأا يذ˘˘˘لا
يف ه˘ت˘ب˘غر لو˘ح ة˘ي˘شضا˘م˘لا
مشسوم˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف ل˘ي˘حر˘لا
ى˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ،يرا˘˘ج˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا ة˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
بب˘شسب ،ق˘ير˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ي
ةرادإ’ا نكمت مدعو نويدلا

تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا د˘˘يد˘˘شست ن˘˘م
اهمرح يذلا ر˘مأ’ا ،ة˘ق˘لا˘ع˘لا

ليهأاتو تازاجإ’ا بلج نم
.ددجلا نيبعÓلا

ي˘˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ح ح˘˘˘˘˘˘˘شضوأاو

ا˘نأا» :ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
لكو ةيدملا يبملوا يف قاب
ن˘م ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ن˘˘ع ل˘˘ي˘˘ق ا˘˘م
،«ة˘ح˘شصلا ن˘م را˘ع ق˘ير˘ف˘˘لا

’ ي˘ن˘نأا م˘كل د˘كؤوأا» :ع˘با˘تو
ةيدملا نم ليحرلا يف ركفأا

ة˘ي˘لا˘م ة˘مزأا˘ب ا˘نرور˘˘م م˘˘غر
نيمورحم ان˘ل˘ع˘ج ا˘م ة˘ق˘نا˘خ
تازاجإا ىلع لوشصحلا نم
بب˘شسب ،دد˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
،«نيقباشسلا ني˘ب˘عÓ˘لا نو˘يد
نح˘ن ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘ف »:م˘ت˘خو
ةشصاخ ،طابحإ’ا نم يناعن
اذهو مشسوملا ةيادب يف اننأاو
.«Óهشس ارمأا سسيل

ب.م.يرشسيإأ

ةيدملأ يبملوأأ
ةعومجملأ تطبحأأ «مأول» اهب رمي يتلأ ةبعشصلأ فورظلأ نأأ دكأأ

ةيدملا يبملوأا بيردت نم هتلاقتسسا يفني راجح

ةركل ةينطولا ةطبارلا تنلعأا
تايرابملا ج˘ما˘نر˘ب ن˘ع مد˘ق˘لا
ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

يبملوا مامأا رئازجلا ةيدولوم
ةليلم نيع ة˘ي˘ع˘م˘جو ،ة˘يد˘م˘لا
51ـلا يف دادزولب بابشش مامأا
.يراجلا ربمشسيد
ةئيه ىلعأا يئانث ىعشسيو اذه
ءا˘ه˘نإ’ ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يور˘˘ك
يششامتلل ،ةرخأاتملا تايرابملا

اميشس’ ةيلاحلا ةيعشضولا عم
ةكراششملاب ةينعم قرفلا نأاو
ي˘ف ة˘يرا˘ق˘لا ة˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.يراجلا مشسوملا

3ـلا ة˘لو˘ج˘لا بع˘ل˘ت˘شسو اذ˘ه
21ـلاو11ـلا ي˘˘˘˘ف4ـلاو
81ـلاو يرا˘˘ج˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘˘شسيد
ر˘˘ه˘˘ششلا سسف˘˘ن ن˘˘م91ـلاو
.يلاوتلا ىلع

ب.م.يرشسيإأ

ةليلم نيع ىلع افيشض لحي دأدزولب بابششو ةيدملأ يقÓي رئأزجلأ ةيدولوم
ةرخأاتملا تاءاقللا جمربت ةينطولا ةطبارلا

يراجلا ربمسسيد51ـلا يف
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بعÓلا بلاط نب ليبن تاب
كلا˘شش يدا˘ن م˘ج˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا

ةدا˘ع˘لا قو˘˘ف ا˘˘ح˘˘ششر˘˘م40
ةشصاخ هيدان راوشسأا ةرداغمل
ل˘كششب ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا يرود˘˘لاو
يوتششلا وتاكر˘ي˘م˘لا ي˘ف ،ما˘ع
هتيعشضو مزأات ببشسب ،مداقلا

نم هبردم ططخ نم هجورخو
ةيرشصنعلل هشضرعت اذكو ةهج
.نيللحملا هابششأا دحا نم

م˘˘ج˘˘ن بلا˘˘ط ن˘˘ب ه˘˘ج˘˘ت˘˘˘يو
قباشسلا سسريبشستوه ماه˘ن˘تو˘ت
يرود˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘لإا ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
تف˘ششك ا˘م˘ب˘شسح يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا

ي˘ف ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ف˘ح˘شص ه˘ن˘ع
،ةيشضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا

قرف ةدع دوجو تدكأا يتلاو
بلاط نب عم دقاعتلل ىعشست
ي˘˘ف ه˘˘ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘˘شسو م˘˘˘عد˘˘˘ل
.مداقلا يوتششلا وتاكريملا

نأا ه˘تاذ رد˘˘شصم˘˘لا فا˘˘شضأاو

ي˘ف بغر˘ي ل˘شسا˘كو˘˘ي˘˘ن يدا˘˘ن
ىشضق امدعب ،ليبن عم دقاعتلا
م˘˘شسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
نأا ’إا ،اديج ءادأا مدقو يشضاملا

يف ةيلاملا40 كلاشش بلاطم
كا˘˘م˘˘لا» تل˘˘ع˘˘ج تقو˘˘˘لا كلذ
مشض ةركف ن˘ع ع˘جار˘ت˘ي «ز˘يا˘ب
يف يرئازجلا ناديملا طشسو
ىلإا دو˘ع˘ي˘ل ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
ةرتف ةياهن دعب يناملأ’ا هيدان
 .هتراعإا

صصلختلل ىعشسي كلاشش
صضفخ وحنو هنم

 هبلاطم
جراخ تا˘ب ل˘ي˘ب˘ن نأا ا˘م˘بو

ه˘˘نا ا˘˘م˘˘ك ،برد˘˘م˘˘لا ط˘˘ط˘˘˘خ

سضفرو ة˘ير˘شصن˘˘ع˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لاو برد˘˘˘ت˘˘˘لا
،فيدرلا قيرفلا عم تايرابملا
تاب ا˘ي˘نا˘م˘لأا ن˘م ه˘جور˘خ نإا˘ف
ةرادإا لعجي يذلا رمأ’ا ،ايمتح
سضي˘ف˘خ˘˘ت ي˘˘ف ر˘˘كف˘˘ت ه˘˘يدا˘˘ن
عيب لجأا نم ةيلاملا اهبلاطم
ةبغار˘لا قر˘ف˘ل˘ل بعÓ˘لا د˘ق˘ع
لÓخ همشضو هعم دقاعتلا يف
.مداقلا يوتششلا وتاكريملا

ا˘ح˘ششر˘˘م بلا˘˘ط ن˘˘ب نا˘˘كو
رد˘ير˘ف يدا˘ن ى˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
’إا ،ةيشضاملا ةرتفلا يف نميرب
ى˘ل˘ع ا˘ق˘ف˘ت˘ي م˘ل ن˘ي˘يدا˘˘ن˘˘لا نأا
كلا˘شش ر˘شصأا ثي˘ح ،ة˘غ˘˘ي˘˘شصلا

دارأا نيح يف ةفاج ةراعإا ىلع
 .ءارششلا ةيقحأا عم ةراعإا نميرب

ةمهŸأو هديري ماهلوف
 ةلهشس نوكت نل

ماه˘لو˘ف يدا˘ن د˘جو˘ي ا˘م˘ك
رخآ’ا وه يعاشسلا يزيلجن’ا
معد˘ل بلا˘ط ن˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
ءادأا نيشسحتو ناديملا طشسو
نأا امب طوقشسلا يدافتل قيرفلا
’إا ،اريبك ءادأا مدقي ’ يدانلا
،ةله˘شس نو˘كت ن˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا نأا
يذلا لشساكوين لوخد ببشسب
طشسو هناولأا لمح ناو قبشس
،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م
،ةريبكو ةريغشص لك فرعيو
نل ماهلوف ةمهم نأا ينعي ام
يدانب ة˘نرا˘ق˘م ،ة˘ل˘ه˘شس نو˘كت
 .لشساكوين

ب.م.يرشسيإأ

40 كلاسش ميحج نم بلاط نب ذاقنإل يوق عارسص يف ماهلوفو لسساكوين

بعشص راشصتنأ قيقحت دعب
 «رشضخلأ» مجن بايغ يف

رسصان نب»:يلويب
زئاكرلا نم ناتلزو
 «نÓيملا يف ةمهملا

مجنو يرئازجلا يلودلا لان
ن˘م ءا˘ن˘ث˘لا ي˘لا˘˘ط˘˘ي’ا نÓ˘˘ي˘˘م
زو˘ف˘لا د˘˘ع˘˘ب  ي˘˘لو˘˘ي˘˘ب ه˘˘برد˘˘م
ف˘˘ي˘˘شضت˘˘شسم˘˘لا ما˘˘مأا بع˘˘شصلا
تاشسفان˘م ن˘م˘شض ا˘يرود˘ب˘ما˘شس
يرودلا ن˘م ةر˘ششا˘ع˘لا ة˘لو˘ج˘لا
ي˘ت˘لاو »أا ير˘ي˘شسلا» ي˘لا˘ط˘˘ي’ا
فد˘ه˘ل ن˘ي˘فد˘ه ع˘قاو˘ب ته˘˘ت˘˘نا

.ديحو
يف يلاطي’ا ينقتلا داششأا و

ةارابملا ةياهن دعب ه˘تا˘ح˘ير˘شصت
نات’زو يرئازجلا مجنلاب اريثك
،يديوشسلا مجنلا سشتيفوميهاربا

،قيرفلا ز˘ئا˘كر ا˘م˘ها˘يإا ار˘ب˘ت˘ع˘م
را˘˘˘شصت˘˘˘ن’ا د˘˘˘ع˘˘˘ب سصخأ’ا˘˘˘بو
يف ءاقللا يف ققحملا بعشصلا

يف نيرشصنع زربا بايغ لظ
ىلع كلذب اظفاحم ،ةليكششتلا

«و˘ي˘ششت˘لا˘كلا» بي˘تر˘ت ةراد˘˘شص
قق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا »:حر˘شص ثي˘ح
انل امهم ناك ايرودبماشس مامأا

قيرفلا ةدمعأا نود انبعل اننأ’
:ع˘با˘˘تو ،«نا˘˘ت’زو ر˘˘شصا˘˘ن ن˘˘ب
قيرف˘لا ة˘يؤور م˘ه˘م˘لا ن˘م نا˘ك»
ن˘م تارا˘شصت˘ن’ا ق˘ق˘ح˘ي و˘˘هو
تلز’ ،ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ زر˘˘˘˘بأا نود
ء’ؤو˘ه ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘ب ا˘˘ئ˘˘جا˘˘ف˘˘ت˘˘م
هنا ريخأ’ا يف دكؤويل ،«بابششلا
ى˘لا ر˘شصا˘ن ن˘ب ةدو˘ع ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
لا˘جآ’ا بر˘قا ي˘ف ة˘ل˘˘ي˘˘كششت˘˘لا
نيبعÓلا ةدو˘ع ى˘ن˘م˘تأا »:Ó˘ئا˘ق
نأا لجأا نم قيرفلا فوفشص ىلإا
نم و.«انتحلشسأا لماكب نوكن
د˘ق نا˘ك بحا˘شص نا مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةينعم˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘م د˘ع˘ب˘ت˘شسا
ثي˘ح ،ا˘يرود˘ب˘ما˘شس ة˘ه˘جاو˘م˘˘ب
عجريو ،هتحارإا بردملا لشضف
يف بع’ لشضفأا بايغ ببشس
رشصمب9102 ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا
هروعششو قاهرإ’ا نم هتاناعمل
ن˘طا˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع م’آ’ا˘˘ب
 .ةبكرلا
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 ايونعم اعفأد هءÓمز حنمي تايرابملأ يف «فولزوب» دجأوت ايمتح تاب يوتششلأ وتاكريملأ يف هليحر

 روليد بايغ ببسسب عجارت هييلبنوم ىوتسسم
يدان مجن يرئازجلا يلودلا بعÓلا روليد يدنأا بايغ رثأا

ةيشساقلاو ةريبكلا ةراشسخلا ليلدب  ،لكك هقيرف ءادأا ىلع هييلبنوم
فدهب نامريج ناشس سسيراب ردشصتملا ماما يدانلا اهل سضرعت يتلا
.«1غيللا ي˘شسنر˘ف˘لا يرود˘لا ن˘م31ـلا ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ثÓ˘ث˘ل
،ةمقلا ءاقل نع بيغي هلعج ام ،انوروك سسوريف نم روليد يناعيو
هيدان نع «فولزوب» بايغ نأا ةيشسنرفلا فحشصلا تعمجأا ثيح
ءادأا ميدقت ىلع رداق ريغ يدانلا لعج فادهلاو دئاقلا ربتعي يذلا

نأا تددشش امدعب اذه نم دعبأا «ينيفودلا» ةفيحشص بهذتل ،ديج
نأا ةريششم ،رولود يدنأا دئاقلا نود نم هييلوبنوم يف ةبعشص ةايحلا
عفادلاو حورلا حنم لÓخ نم ،هقيرفل سضبانلا بلقلا دعي ريخأ’ا
 .مامأ’ا وحن رثكا مدقتلل يونعملا

ب.م.يرشسيإأ
    «رشضخلأ» مجنل عئأرلأ ىوتشسملأ لظ يف

زرحم نع عفادي يزيلجنإلا مÓعإلا
 دووراسش عفسصيو

رتشسششنام مجنو يرئازجلا بختنملا دئاق زرحم سضاير دجو
يتلا ةبيرغلا تاحيرشصتلا دعب يزيلجن’ا مÓعإ’ا نم معدلا يتيشس
نأا لاق يذلا ،سستروبشس ياكشس ةانق للحم دووراشش ميت اهقلطأا
.«نزتيشسلا» ةقفر ريثكلا مدقي ’ «زورح»

داقتنا ىلع درلاب ارتلجنا يف مÓع’ا لئاشسو نم ديدعلا تماقو
ةيرحشسلا ىرشسيلا بحاشص ىوتشسمل يزيلجن’ا يشضايرلا للحملا

زربأاب دووراشش ر˘ي˘كذ˘ت˘ل ز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا بهذ ثي˘ح ،«و˘ل˘ب يا˘كشسلا» ع˘م
ع˘م «برا˘ح˘م˘لا» ا˘ه˘م˘ط˘ح ي˘ت˘لا ما˘قر’او ا˘ه˘ق˘ق˘ح  ي˘ت˘لا با˘ق˘ل’ا

نأا دكأا سضعبلا نأا امك ،«غيلريميربلا» يف هلعف امو يتيشس رتشسششنام
بردملا اذه سسكع هقيرف يف «زرحم» ةيؤور يف بغري عيمجلا
دووراشش نا ارتلجنا يف فورعملا نمو ،مهلوق دح ىلع «لششافلا»
يتلاو  ةلوؤوشسملا ريغو ةبيرغلاو لدجلل ةريثملا هتاحيرشصتب رهتششا

ريغ بعÓلاب «يشسيم» فشصو هنأا يفكي ذإا ،ةيرخشس لحم هتلعج
.ىشضم تقو يف بوهوملا

تايوتشسم مدق قباشسلا «بلاعثلا» مجن نأا ةراششإ’اب ريدجلا و
ناك يذلاو ،ةقباشسلا ةلوجلا يف ماهلوف مامأا هيدان ءاقل يف ةريبك
سسكع هناخ ظحلا نا ريغ ،فيدهتلل ةيقيقح اشصرف قلخ بع’ رثكا
 .يلنريب دشض كيرتاه ىلع اهيف مشصب يتلاو ةقباشسلا ةارابملا
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 ةنيمث لداعت ةطقن صسين صصانتقأ دعب

سسمير مامأا اديج ءادأا مدق يوادوب
 ربكألا بئاغلا لاطعو

يشسنرفلا سسين بع’و يرئازجلا يلودلا يوادوب ماششه داع
،سسمير فيشضلا  ةهجاوم يف هقيرف ةليكششت يف ايشساشسأا دجاوتلل

غيللا» ةيشسنرفلا ةلوطبلا تاشسفانم نم31 ةلوجلا تايرابم نمشض
.يبلشسلا لداعتلاب تهتنا يتلاو «1

تايوتشسم مدقو ةارابملا يف ايشساشسا رشضخلا» بع’ لخد و
نم47 ةقيقدلا يف ماروت نايلوأا هليمزب لدبتشسي نا لبق ةيقار
ةيلآ’ا فاقي’ا ةبوقع دعب نيءاقل يف باغ دق يوادوب ناكو ،ءاقللا

ةبوقعلا ذافنتشسا لبق ،نيتوارفشص نيتقاطب ىلع هلشصحت ةيفلخ ىلع
.ةيشساشسأ’ا ةليكششتلل ةدوعلاو

ىلع ةمئاقلا نع لاطع فشسوي بايغ لشصاوت رخآا بناج نم
تداز يتلاو ،ةبكرلا ىوتشسم ىلع ةديدج ةباشصإ’ هشضرعت ةيفلخ
دق يتلاو ةرركتملا تاباشصإÓل سضرعت هنأاو اشصوشصخ هبعاتم نم
تارششؤوم ي’ دوجو ’ نيح يف ،Óبقتشسم قيرفلا يف هتناكم نهرت
ةبيبشش مجن راوششم لعجي ام ،نيدايملل هتدوعو هيفاعت هدم ناششب
 .سضومغلا هفنتكي قباشسلا لئابقلا
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 ةباشصإلأ نم هيفاعت دعب

اريسضحت تابيردتلا ءاوجأل دوعي ةدايع نب
 ديدجلا مسسوملل

يدا˘ن˘لا ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘ي˘شسح ل˘ج˘شس
يتلا ةباشصإ’ا نم هيفاعت دعب تابيردتلا ءاوجأ’ يشسنوتلا يقيرفإ’ا
نا ىلع دارفنا ىلع نارملا سضاخ ثيح ،قباشس تقو يف اهل سضرعت
.ةيعامجلا تابيردتلاب اهدعب قحتلي

نأا ة˘ي˘شسنو˘ت˘لا «حا˘ب˘شصلا» ة˘ف˘ي˘ح˘شص ه˘ن˘ع تف˘ششك ا˘م بشسح˘˘ب و
ناك يتلا ةباشص’ا نم ىفاعت دق  ةنيطنشسق بابششل قباشسلا عفادملا
هليمز ةقفر دارف˘نا ى˘ل˘ع برد˘ت˘يو ،ق˘با˘شس تقو ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي
.ةيعامجلا نيرامتلاب مويلا يئانثلا قحتلي نأا ىلع يديبعلا ردنكشسا

هليمزو يرئازجلا بعÓلا يجيعن ءايركز رخأات لشصتم قايشس يف
لوخدل ابشسحت هيدان  ةقفر تاريشضحتلا فانئتشسا يف قيرفلا يف
تاذ بشسحو ، ةيحشص بابشسأ’ ديدجلا يوركلا مشسوملا رامغ
هترطشضا ةداح درب ةلزنل سضرعت وداراب ةيميداكأا جيرخ نإاف ردشصملا
نم ةيادب تابيردتلا لÓخ هدجاوت لمأا ىلع سشارفلا ةمزÓم ىلإا
 .ريدقت رثكأا ىلع مويلا وأا سسمأ’ا

طيمز.ع
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ةي’وب ديرف يئانثلا طقشس
نايلودلا ةجديكوأا ردنشسكيلأاو
ز˘ت˘ي˘م ا˘˘م˘˘ج˘˘نو نا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
˘ما˘مأا ه˘ب˘ع˘ل˘م ى˘ل˘ع ي˘شسنر˘ف˘لا
نو˘˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوا ف˘˘˘ي˘˘˘شضلا
نمشض فدهل ةيثÓثب يشسنرفلا

رششع ةثلاثلا ةلوجلا تاشسفانم
غيللا» يشسنرفلا يرودلا  نم
1».

سسرا˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر د˘˘˘ب˘˘˘كتو
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةرا˘شسخ˘لا ة˘˘جد˘˘ي˘˘كوا
عيشض ثيح ةلوطبلا يف ايلاوت
ةي’وب ديرف قيرفلا يف هليمز
ل˘شصح˘ت ي˘ت˘لاو ،ءاز˘˘ج ة˘˘ل˘˘كر
ر˘˘˘كب˘˘˘م تقو ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
داع هنأا ريغ7د يف طبشضلابو

فدهلا عقويو47 ةقيقدلا يف
ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف «ز˘ت˘ي˘م»ـل د˘ي˘حو˘˘لا
ةيشساق ةرا˘شسخ˘ب ى˘ه˘ت˘نا يذ˘لا
دمجتيل ،ةي’و˘ب د˘ير˘ف ءا˘ق˘فر˘ل
61 ة˘ط˘ق˘ن˘˘لا ي˘˘ف م˘˘هد˘˘ي˘˘شصر
يف31 ز˘كر˘م˘لا˘ب ي˘ف˘ت˘˘كيو
.بيترتلا

رمتشسي ةلباقملا ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف
ي˘˘لود˘˘لا ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج
كي˘ب˘م˘لوا ع˘فاد˘مو ير˘ئاز˘ج˘لا
ةكد ىلع سسولجلا يف نويل
ى˘ل˘ع ع˘بار˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ء’د˘˘ب˘˘لا
يف هل روهظ رخآا ذنم يلاوتلا

،ل˘ي˘ل ما˘˘ما «لاو˘˘ل» ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
عو˘ب˘شس’ا تا˘شسفا˘ن˘م ن˘˘م˘˘شض
داحتا ج˘ير˘خ لازا˘مو ،ع˘شسا˘ت˘لا

ين˘ق˘ت˘لا ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ي سشار˘ح˘لا
ة˘شصر˘ف˘لا ه˘ح˘˘ن˘˘م ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘˘ششم˘˘ل˘˘ل
ةليئشض ىقبت ي˘ت˘لاو ،ة˘مدا˘ق˘لا

ة˘يو˘ق˘لا ةدو˘ع˘لا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘˘شس’
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ر˘يا˘ن˘يد ع˘˘فاد˘˘م˘˘ل˘˘ل

ة˘نو˘هر˘م ة˘ل˘ي˘كششت˘ل˘ل ه˘تدو˘˘ع
.ريخأ’ا ةباشصإاب

بحاشص نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ل˘˘ق˘˘ت˘˘نا د˘˘ق نا˘˘ك ة˘˘ن˘˘شس23
ةبازوب نم يشسنرفلا يرودلل
دعب يشسنرفلا نو˘ي˘ل كي˘ب˘م˘لوا
بابششلا يدان عم هدقع خشسف
اد˘ق˘ع ع˘قو ثي˘˘ح ،يدو˘˘ع˘˘شسلا
 .ديدجتلل لباق دحاو مشسومل
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عفادم يدنام ىشسيع باغ
لاير يدانو ينطولا بختنملا
ةمئاقلا نع ينابشس’ا سسيتيب
يدا˘ن ةا˘قÓ˘م˘ل تل˘ق˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لا
تاءا˘ق˘ل ن˘م˘شض  ا˘نو˘˘شسا˘˘شسوا
يرود˘لا ن˘˘م21 عو˘ب˘˘شس’ا
داع ثيح ،«اغيل ’» ينابشس’ا

لماكب «رشضخلا» مجن ءاقفر
دعب «رادشسلا» بعلم نم دازلا
سضر’ا بحا˘شص ى˘ل˘ع زو˘ف˘لا
.ةفيظن ةيئانثب

با˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ ر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسي و
فو˘˘ف˘˘شص ن˘˘ع «برا˘˘ح˘˘م˘˘لا»
يذ˘˘˘لا ي˘˘˘شسلد˘˘˘ن’ا يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لا
دعب ،يحشصلا رجحلل عشضخي
ىب»ـلا سصحف جئاتن تءاج نا

دع˘ب كلذو ة˘ي˘با˘ج˘يإا «رأا ي˘شس
نع ف˘ششكلا را˘ب˘ت˘خا˘ب ه˘ما˘ي˘ق
هتدوع دعب ةرششابم سسوريفلا

«ر˘˘˘شضخ˘˘˘لا»  ة˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘شس ن˘˘˘م
،يراره يوبابميزلا ةمشصاعلل
يدانلا ةليكششت نم دعبتشسيو
لشصاوت ثيح ،ه˘ئا˘ف˘شش ن˘ي˘ح˘ل

بردملا ةلي˘كششت ن˘ع ه˘با˘ي˘غ
ةهجاوم يف ينيرغلاب ليونام
رظتنملا نمو اذه ،انوشساشسوا
نم ةيادب براحملا» دوعي نأا
ف˘ي˘شضلا ما˘مأا مدا˘ق˘لا ءا˘ق˘˘ل˘˘لا
31 ةلوجلا راطا يف  لايرايف
د˘ع˘ب ي˘نا˘ب˘شس’ا يرود˘لا ن˘˘م
.يرابجإ’ا رجحلا لامكتشسا

ج˘ير˘خ نأا مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘م و

سسي˘˘˘ل ي˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا سسم˘˘˘˘ير
بيشصأا يذلا ديحولا بعÓلا
د˘˘ع˘˘ب ، ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب
تاباشصإ’ا نم ديدعلا ليجشست
ىلع «ر˘شضخ˘لا» فو˘ف˘شص ي˘ف
ي˘ن˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘شس ن˘˘ب ي˘˘مار رار˘˘غ
ينامل’ا خابدÓغششنوم بع’
هيليبنو˘م م˘ج˘ن رو˘ل˘يد يد˘ناو
نيشسايل ةفاشضإ’اب ،ي˘شسنر˘ف˘لا
نا˘˘˘ير˘˘˘لا بع’ ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘˘ب
ىود˘ع˘لا تد˘ت˘ماو ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا
بيشصأا نا دعب ينفلا مقاطلل
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخا˘˘˘ن˘˘˘لا
يششطز نيدلا ريخو يشضاملب
 .«فافلا» سسيئر
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 «1غيللأ» نم31 ةلوجلأ تأءاقل نمشض

 بايغلا لسصاوي يرمعلبو ةديدج ةراسسخ نادبكتي ةجديكوأاو ةيلوب

 لبقŸأ ءاقللأ نم ةيأدب ةدوعلل دعتشسم «رشضÿأ» م‚

 لايرايف مامأا رظتنمو انوسساسسوأا ةهجاوم نع بيغي يدنام



ةــــنصصرق

هيب ودهسشي مهار
مج˘ن˘ل ة˘يو˘ق˘لا ةدو˘ع˘لا بق˘ع
ريهامجلا تقلطأا «رشضخلا»
ى˘ل˘ع اد˘يد˘ج ا˘ب˘ق˘ل ة˘ي˘كر˘ت˘لا
ءادأ’ا دعب يلو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘شس
ةرتفلا يف همدق يذلا ريبكلا
ىدحإا تنونع ثيح ،ةريخ’ا
:ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا
ربد˘م˘لا ل˘ق˘ع˘لا ...ي˘لو˘غ˘ي˘ف»
سضع˘ب˘لا ا˘مأا يار˘شس ة˘ط˘ل˘غ˘ل
،قيرفلا كرحم هرب˘ت˘ع˘ي ه˘نإا˘ف
هتقث ةداعتشسا دعب اشصوشصخ
«مو˘ب م˘ي˘شسلا» ع˘˘م ه˘˘شسف˘˘ن˘˘ب

ريثكلا قيقحتل فدهي ثيح
.مشسوملا اذه

كدÓب يف حير
لبقتشسا ةل˘ي˘م˘ج ة˘تا˘ف˘ت˘لا ي˘ف
ر˘˘يزو يد˘˘لا˘˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘شس
ة˘ق˘فر ة˘شضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘ششلا
ة˘ب˘تا˘ك ير˘كاو˘˘شس ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس
ة˘شضا˘ير˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
ديعشس ةمكÓملا لطب ،ةبخنلا
ربع رجاه يذلا نيدلا رشصن
،اينابشسإا وحن توملا براوق
لوؤوشسملا اههجو ةلاشسر يف
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘شضا˘ير˘ل˘ل لوأ’ا
ي˘ي˘شضا˘ير˘˘ب ه˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها د˘˘كا
ى˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘شس’او ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن˘˘لا
ع˘ج˘شش ثي˘ح ،م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ششنا
هحن˘مو ن˘يد˘لا ر˘شصن ل˘ط˘ب˘لا
ل˘˘مأ’او رار˘˘شصإ’او ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

ةدوعلاو هتابيردت فانئتشس’
قيقحتل ةشسفانملا ءاوجأا ىلإا
.حاجنلاو قلأاتلا نم ديزملا

اناموسس «يجي» بيرق

لو˘خد˘ل سصي˘خر˘ت ى˘ل˘ع ه˘˘لو˘˘شصح د˘˘ع˘˘ب
ة˘ير˘ب˘لا دود˘ح˘لا ر˘ب˘ع ي˘ن˘طو˘لا بار˘˘ت˘˘لا
ق˘ح˘ت˘ل˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م ،ة˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا
قيرفب اناموشس ركبوب يرجينلا مجاهملا
امدعب ،مداقلا سسيمخلا موي ةرقم مجن
ي˘تارا˘ب˘م ي˘ف هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م ع˘م كرا˘شش
د˘ع˘˘ب كلذو »1202 نا˘ك » تا˘ي˘ف˘˘شصت
ركذي ،دادزولب بابشش نم هتراعإا ميشسرت
ىلإا ةرقم مجن عم بردتي مل اناموشس نأا

اين˘ع˘م نو˘كي ن˘ل ه˘نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،نآ’ا د˘ح
مامأا ةمداقلا ةل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا˘ب
. ةركشسب داحتا

 طابسضنلا
  ينارمع حÓسس

ةيششع ينارمع رداقلا دبع بردملا ددشش
مهبلاطو قيرفلا يعفادم عم ةجهللا سسمأا
،تÓباقملا ريشس ءانثا ز˘ي˘كر˘ت˘لاو ة˘يد˘ج˘لا˘ب

افادها ىقلتي ىحشضأا قيرفلا نا دكا ثيح
نع ثحبلا ةرورشضب بلاطم وهو ةجذاشس
،سسما هيف عرشش ام وهو اهحيحشصتل لبشس
تارييغتلا سضعب يرجي دق ينقتلا نا ركذي

اذكو ينÓعز ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ةدو˘ع د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ
ةمئاقلا نمشض هشسفن دجي دق يذلا ،يرمعلا
. تبشسلا اذه فلششلا ةلباقمب ةينعملا

راظتنا يف
  تاطلسسلا ةناعإا

حيرشست ةليلم ني˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ةرادإا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
عارشسإ’ا لجا نم ةيئ’ولا تاطلشسلا ةناعإا
اذ˘كو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ط˘ب˘شض ي˘˘ف
نا دعبو يدانلا ناو ةشصاخ ةقلاعلا نويدلا

ىلوأا يف ةرقم ماما ةقفوم ةقÓطنا ققح
ىلوأ’ا ةلو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل بع˘ل˘ي م˘ل  ،ه˘تا˘يرا˘ب˘م
يف ىق˘ب˘ي ق˘ير˘ف˘لا˘ف» دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ما˘ما

سسيئرلا نا ركذي ،زيفحتلا ىلا ةشسام ةجاح
يقلتب هتدعو تاطلشسلا نأاب دكأا ديشص نب
ة˘مدا˘ق˘لا تا˘عا˘شسلا لÓ˘خ ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ل˘كا˘ششم˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ث˘˘كلا ل˘˘ح˘˘ي˘˘شس ا˘˘م و˘˘هو
.قيرفلل ةقلاعلا

انويلم05و03 نيب ام

قيرف اهششياعي يتلا ةريبكلا نويدلل ارظن
،ةريخأ’ا تاونشسلا لÓخ ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م
تما˘˘˘˘ق ةرادإ’ا نأا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘كا
لكششب مشسوملا اذه روجأ’ا ةلتك سضيفختب

نأاب دكاو ةيشضقلا يف اديعب حار ثيح ،ريبك
ـلا دودح يف مشسوملا اذه حوارتت روجأ’ا

ربكا نأاب تقولا سسفن يف ادكؤوم ،انويلم03
يف اينمتم ،انو˘ي˘ل˘م05 ـلا دع˘ت˘ت م˘ل ة˘م˘ي˘ق
بردملا لابششا رهظي نا يف تقولا سسفن
م˘شسو˘م˘لا لاو˘ط د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كششب ي˘˘ب˘˘ير˘˘ع˘˘ل˘˘ب
. مداقلا يوركلا

qarsana@essalamonline.com
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«اهطلخ» وينيروم
ق˘ق˘ح˘˘م˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب

با˘شسح ى˘ل˘ع «ما˘ه˘ن˘˘تو˘˘ت»ـل
تايرا˘ب˘م ة˘م˘ق ي˘ف لا˘ن˘شسرأا
نم11 ة˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
بردم رهظ ،«غي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا»
وينيروم ىزوج «زر˘ي˘ب˘شسلا»
تجزتما ةيريتشسيه ةلاح يف
«اتين˘ير˘غ˘لا»و ةدا˘ع˘شسلا ن˘ي˘ب
ا˘م ،را˘شصت˘ن’ا ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
يذلا طغ˘شضلا م˘ج˘ح ر˘ه˘ظ˘ي

يف يلاغتربلا ينقتلا هششاع
ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
اوروشصتت نا مكلو ،ةروشصلا
ف˘ي˘ك  ة˘ه˘جاو˘م˘لا ر˘شسخ و˘˘ل
...هلعف ةدر نوكتشس

15

ومسسإا يف ولوطلغ
سسراحلا تف˘ل

ريهيليك ديدجلا
ءاقل يف راظن’ا
لوبرف˘ي˘ل ه˘يدا˘ن
ف˘˘ي˘˘شضلا ما˘˘˘ما

نوتبماهرفلو
ى˘ه˘ت˘˘نا يذ˘˘لاو
،ةفيظن ةيعابرب

سسراحلا نأا ريغ
ناك يدن˘لر˘ي’ا
ف˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ د˘˘˘˘˘ق
ي˘˘˘ف ءاو˘˘˘˘شض’ا

،لو’ا هرو˘ه˘˘ظ
عنشصو ،همشسا ةباتك يف عقو يذلا اطخلا ببشسب نكلو ،همدق يذلا ريبكلا ىوتشسملا دعب سسيل
.يناثلا طوششلا ةيادب هشصيمق رييغتب اطخلا حيحشصتو رم’ا كرادت متيل ثدحلا
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«نÓيŸا ‘ ةمهŸا زئاكرلا نم ناتلزو رسصان نب»:›ويب^
هييلبنوم ءادأا ىلع رثأا روليد بايغ^

 ةمداقلأ تاقاقحتشسÓل أزهاج نوكيل

لامع بلاطت دا–لا ةرادإا
ةرورسضب » ةيلاعلا » بعلم

هتنايسص ‘ عارسسإلا
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 ايمتح تاب يوتششلأ وتاكريملأ يف هليحر

 رئأز÷أ ةيدولوم ‐ صسابعلب دا–أ ةركشسب دا–أ ةليلم Úع ةيعمج

لابرغ مك◊ا
عورسشم نمسض

‘اÎحلا «فاكلا»

ةمئاق نمشض نوكيل احششرم تاب
2202 رطق لايدنوم ماكح

عارسص يف ماهلوفو لسساكوين
بــلاط نـب ذاـقنإل يوــق
40كــلاسش مـــيحج نــم

هبلاطم سضفخ وحنو هنم سصلختلل ىعسسي كلاسش

 ةمشصاعلأ نم ةيباجيإأ ةجيتنب ةدوعلأ فدهتشسي

زيهŒ ىلع هبراقع طبسضي سشيعي
ةمداقلا ةمانزرلل هرسصانع

 فرتحم لوألأ مشسقلأ نم ىلوألأ ةلوجلأ نع رخأاتم ءاقل يف

ديمعلا لبقتسست «ةركملا»
ةنيابتم فادهأاب يوق ءاقل يف


