
يناثلا مويلا ليسصافت هذه
يفخلا ليومتلا ةمكاحم نم

ةقيلفتوب ةلمحل

اسسبح رهسشأا6 صسامتلا
طقتلا باسش قح يف اذفان

50صصةطرسش زكرم لخاد اروسص
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صصخر ىلوأا حنم يف عورسشلا
ابيرق داريتسس’ا

تاباختن’ا ليو“ نم تاكرسشلا عنم
اهتفسص تناك امهم

تاداهسشلا صساسسأا ىلع
ايرادإا ابسصنم09ـل

حتفت ةيبرتلا ةرازو
30 صصفيظوتلا باب

باسسحو ةريغسص رادل هكÓتما دكؤوي لÓسس
دعاقتلا ةحنم صصخي

ةيسضقلا تاسسبÓم فسشكل قيقحت حتفو صصاخسشأا9 فيقوت لبقملا عوبسسأ’ا ةيسضقلا يف مكحلاب قطنلا خيرات

50صص

ةطلسسلا صسيئر يفرسش دمحم دكأا
،تاباختنÓل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
د˘˘يد˘˘ج˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا نو˘˘˘نا˘˘˘ق نأا

زز˘ع˘ت ةد˘˘يد˘˘ج ط˘˘باو˘˘سض ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي
را˘˘˘سسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشلا
’ تاكرسشلا نأا اهزربأا ،يباختن’ا

امه˘م تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ل˘يو˘م˘ت ا˘ه˘ن˘ك˘م˘ي
دا˘ع˘بإ’ ةو˘ط˘خ ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘سص تنا˘˘ك
. دسسافلا لاملا

«ة‹Èم تناك» جÓعلا ةلسصاوŸ ايناŸأا ¤إا يتدوع :نوبت صسيئرلا
30 صصÚلوؤوسسŸا لك عم ةلودلا نوؤوسشل ةيموي ةعباتم ‘ نوكيسس هنأا دكأا

ةراكسشلا دهع :‘رسش
ىهتنا دسسافلا لاŸاو

ةيلمع فقسست ةموكحلا
ةديدجلا تارايسسلا داريتسسا

ر’ود رايلم2 دنع

40صص

30 صص

نوبت صسيئرلاب نودجنتسسيو مهبارسضإا نولسصاوي صشغلا عمقو ةباقرلا ناوعأا

صضرأا ةعطق ىلع عازن
قلطب ينيعبرأا لتقم فلخي

ترايتب يران

يفناج رخاوأا قلطنت ةيلمعلا
ةلماك ةنسس مودتو

ةيادب خيرات اذه
دسض حيقلتلا

رئازجلاب «انوروك»
30 صص

50صص

قفأ’ا يف حولت نيومت ةمزأاو ئناوملا برسضي مات للسش
كÓهتسس’ا ةعسساولا علسسلا ادع ةدروتسسملا علسسلا لوخدل صصيخارتلا حنم فقوت^

40 صص



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ءابرهكلا نم طاواغيم002 جاتنإ’ ةقفسص

6102 يماع ني˘ب ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف نا˘ك ع˘ي˘م˘ج˘لا
لامعأ’ا لاجر نع ثيدحلا بقرتي8102و
ةرازو رارق نع نÓعإ’ا لبق ىتحو ،رابكلا
يف زاغلانؤسسو كارطانؤسس يتكرسشو ةقاطلا

002 زا˘˘ج˘˘ن’ ع˘˘يرا˘˘سشم ن˘˘ع8102 ما˘˘˘ع
برح» تأادب ،ةيسسمسشلا ةقاطلا نم تاواغيم
نم ،رابك لامعأا لاجرو نيلواقم نيب «ةيقيقح
اهادحإا ىربك تا˘كر˘سشو ،داد˘ح ي˘ل˘ع م˘ه˘ن˘ي˘ب
يف ةسصسصختمو دؤعسسم يسساح يف ةدؤجؤم
ابرح نإاف تابيرسست بسسحو ،طفنلا تامدخ
لاجر نيب سسيلاؤكلا يف نآ’ا يرجت ةيرسس
يف ءاسضعأا م˘ه˘ب˘ل˘غاو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘عأ’ا

رفظلا لجأا ن˘م تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا با˘برأا ىد˘ت˘ن˘م
002 جاتنإ’ لكايه زاجنا ةقفسص نم ءزجب
بحاسص نأا ود˘ب˘يو ،ءا˘بر˘ه˘كلا ن˘م طاوا˘غ˘ي˘م
ريدم نؤكيسس ةمهملا ةقفسصلا هذه يف رارقلا

ةرازو ط˘ط˘خ˘تو ،كار˘طا˘نؤ˘˘سس ة˘˘كر˘˘سش ما˘˘ع
ةقاطلاب ءابرهك طاواغيم002 جاتنإ’ ةقاطلا
دقو ،تاؤنسس لبق تررقت ةيلمعلا ،ةيسسمسشلا
طبسضب ةسصتخم ناجل راطإا يف اهتسسارد ديعأا
لا˘قو ،ف˘سشق˘ت˘لا تاءار˘جإا بب˘سسب ع˘يرا˘سشم˘لا

ؤسضع نم لاؤؤسس ىلع در يف ةقاطلا ريزو
ةسصقانم قلطتسس ةمؤكحلا نإا ،ةمأا سسلجم
ةقاطلا نم طاواغيم002 جاتنإا سصخت ةيلود
.ةيلاحلا ةنسسلا ةياهن لبق ةيسسمسشلا

...ىرخأا ةدهع نع ثحبلا
،ةداعلاك
بارتقا درجمبف
دعؤم
تاباختن’ا
،ةيعيرسشتلا
رايمأ’ا قباسستي
رهظم ن˘ي˘يز˘ت˘ل
ن˘˘م ،ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا

مايأ’ا هذه ظحؤل ثيح ،اهتئيهت ةداعإا لÓخ
ةئيهت تايلمع ةمسصاعلا تايدلب ىؤتسسم ىلع
ةد˘ه˘ع ى˘ل˘ع لؤ˘سصح˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ف˘˘سصرأÓ˘˘ل

تاباختن’ا ىلع نؤلبقم نحنو اميسس ،ةديدج
مايق ،تايدلبلا كلت فر˘ع˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا

ه˘جؤ˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘يؤ˘˘م˘˘ن˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم
ءا˘ه˘ت˘نا بر˘ق ع˘م ا˘سصؤ˘سصخ ،ا˘ه˘ل ير˘˘سضح˘˘لا
 .نينطاؤملا اسضر بسسكو ةيباختن’ا ةدهعلا

ةيرسسلا نيلواقملا ةباقن

ايافخ ىلع نيعلطملا ريغ نم ريثكلا فرعي ’
ةي’ؤلا نأا ،سسابعلب يديسس ةي’ؤب رييسستلا رارسسأاو
ةباقنلا هذه ةيؤسضع ،نيلواقملل ةيرسس ةباقن مسضت
ا˘ه˘ئا˘سضعأا دد˘ع نأ’ ،ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ة˘حؤ˘ت˘ف˘م تسسي˘˘ل
اهتمهم امأا ،نيلواقم01و6 نيب ام ادج دودحم
لب نيلواقملا قؤقح نع عافدلا ـب قلعتت ’ يهف
نم2 يف ةقباسس تاؤنسس يفف ،عيراسشملا لدابتب
ناك ،لقأ’ا ىلع تايدلب4و ةيذيفنتلا تايريدملا

ايمسسر ررقت ةسصقانم يف ةكراسشملاب مؤقي لواقم
ىلع ةسصقانملاب زؤ˘ف˘يو ،ي˘نا˘ث لوا˘ق˘م˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘م
ل˘ما˘كلا˘ب ة˘ق˘ف˘سصلا نؤ˘كت ثي˘ح ،ط˘˘ق˘˘ف قرؤ˘˘لا
رمأ’ا سسفنب هرودب مؤقي يذلا ،هقيدسص حلاسصل
اذ˘ه نإا لا˘ق˘ي ’ ى˘ت˘ح ،ي˘نا˘ث˘لا لوا˘ق˘م˘لا ح˘لا˘˘سصل
ةيدلبلا هذه عيراسشم ىلع رطيسسي كاذ وأا لواقملا
نأا ىلإا تامؤلعم ريسشتو ،ةيئ’ؤلا ةيريدملا وأا
يت˘ي’ؤ˘ل د˘ت˘ما ة˘ير˘سسلا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا هذ˘ه ذؤ˘ف˘ن
.ترايتو ركسسعم

ءارثلا ىلإا..«صشوحلا» نم

ةي’و يبختنم د˘حأا تا˘كل˘ت˘م˘م عؤ˘م˘ج˘م غ˘ل˘ب
مسساو همسساب اهليجسست مت اراقع11 نازيلغ
سضرا عطق5 يه تاراقعلا ،هئانبأاو هتجوز
ىلع يؤتحت اهارتسشا ةيحÓف سضرا اهنيب نم
،نينثا نيعدؤتسسمو نجاودلا هيبرتل عدؤتسسم
،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ة˘ق˘سش ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ق˘ق˘سش4و
ةنسس02 لبق ناك نازيلغ ةي’و نم بختنملا
ام ؤه لاؤؤسسلاو ميدق «سشؤح» يف ميقي طقف
يمتني ينعملا نأاو ةسصاخ ،ةورثلا هذه ردسصم
.ةريقف ةلئاعل

qarsana@essalamonline.com
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«رئازجلا نم لسضفأا دجوي ’»
،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘˘نإا
،ة˘ي˘بر˘غ˘م د˘هاؤ˘سشب

ناك يبرغ˘م ل˘ما˘ع
،رئازج˘لا ي˘ف م˘ي˘ق˘ي
ةلما˘ع˘م ن˘ي˘ب نرا˘ق
ةيرئازجلا ة˘طر˘سشلا

ةيبرغملا ةطرسشلاو
ريبكلا قر˘ف˘لاو ،ه˘ل
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
سسكع ،بر˘غ˘م˘˘لاو
ه˘˘˘˘˘˘ل جور˘˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع نود˘˘قا˘˘ح˘˘لا
نؤ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا سضرأا

نؤ˘ي˘ل˘م˘˘لا ف˘˘سصنو
د˘كأا ثي˘ح ،د˘ي˘ه˘˘سش
نأا يبرغملا لماعلا
هل نييرئازجلا ةلماعم نأا امك ،هدÓب يف هاسضاقتي ام فاعسضأا ىسضاقتيو رئازجلا يف رفؤتم لمعلا

   .«رئازجلا نم لسضفأا دجؤي ’» :Óئاق ،نؤكي ام عورأا تناك

«ميمعتلا قحتسست ةردابم»
ز˘جاؤ˘ح˘˘لا ن˘˘م ار˘˘ي˘˘خأا نؤ˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا حا˘˘ترا
يف اهبسصني سضعب˘لا نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاؤ˘سشع˘لا
اريثكف ، قح هجو نود ةفسصرأ’او عراؤسشلا

رورملا ةكرح لقرعت زجاؤحلا هذه تناك ام
،ةمسصاعلا يف ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا عراؤ˘سشلا˘ب ا˘م˘ي˘سس
لزانملا وأا تÓحملا باحسصأا دمعي ثيح
ةيلاؤملا تاحا˘سسم˘لا ز˘ج˘ح˘ل ا˘ه˘ع˘سضو ى˘ل˘ع
ريسسلا ىلإا ةراملاب عفدي ام ؤهو ،مهتاكلتممل
لخدت ىعدتسسا يذلا رمأ’ا ،تاقرطلا يف
دعب ةيمؤمعلا ةيكلملا ىلإا فيسصرلا وأا قيرطلا ةداعإاو اهعفرل تايدلبلاو نمأ’ا حلاسصم
اؤحسضأا نيذلا نينطاؤملا ناسسحتسسا تيقل ةردابملا ،ةسصاخ ةيكلم ىلإا اهليؤحت نم تاؤنسس
.ىربكلا عراؤسشلاو ةقزأ’او ءايحأ’ا لك ىلع اهميمعتب اؤبلاط امك ريسسلا يف اررحت رثكأا

«باجعلا بجعلا»
ةيبرتلا عاط˘ق ي˘ف ن˘ي˘لوؤؤ˘سسم˘لا سضع˘ب مد˘قأا

ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘ج˘ف˘لا م˘ه˘تارا˘يز رؤ˘سص ر˘سشن ى˘ل˘ع
يتلا خباطملا ىلإا تاذلابو سسرادملا سضعب
يذلا رمأ’ا ،ذيمÓتلل ةيئاذغلا تابجؤلا مدقت
لامع نم ا˘م˘ي˘سس ن˘ير˘ي˘ث˘كلا بار˘غ˘ت˘سسا را˘ثأا

لثم رسشن اودقتنا نيذلا ،عاطقلا يفظؤمو
ىلع رسصتقت ةباقرلا ةمهم نأاكو رؤسصلا هذه
مهدحا ،«سسرادملا قرم» ةبقارمو خباطملا

اهاعم ينرؤسصو ةطيمرملا رطع ناؤنعب ةيماحلا ةقرملا لسسلسسم نم ةديدج ةقلح» مكهتب قلع
اهعاؤنأا لكب تارايزلاو سشيتف˘ت˘لاو ة˘ب˘قار˘م˘لا م˘كت˘م˘ه˘م نؤ˘لوؤؤ˘سسم˘لا ا˘ه˘يأا«ر˘خآا لا˘قو «رؤ˘ف˘ت
كانهف ،سسرادملا ءانبب ةفلكملا ت’واقملل ةيئاجف تارايزب اؤمؤقف ،ت’اغسشن’اب لفكتلاو
.«ةبورخم ةينامور راثآاك تراسص سسرادملا لجف ،سسرادملا اؤنبأا...مكدقتفن انرسص

نوبت صسيئرلا ىلإا ةحوتفم لئاسسر
لئا˘سسر˘لا تا˘ئ˘م ار˘خؤؤ˘م ته˘جو
سسي˘˘˘ئر ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘حؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،نؤبت ديجملا دبع ةيرؤهمجلا

بؤ˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف تا˘˘˘ي’و ن˘˘˘م
اهنؤمسضم ،ير˘ئاز˘ج˘لا بر˘غ˘لاو
سضفرب قلع˘ت˘يو ،ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ي˘غ
لا˘ب˘ق˘ت˘˘سسا ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة’و
ةفلتخم تارربم˘ب ،ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
ةيادب ذنمف ،انورؤك ءابو اهمهأا
تق˘ل˘غأا ا˘˘نورؤ˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت
˘ما˘مأا ا˘ه˘باؤ˘˘بأا تا˘˘ي’ؤ˘˘لا بل˘˘غأا
احؤمسسم دعي م˘لو ،ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
ىلإا نييداعلا نينطاؤملا لؤخد
د˘˘˘يد˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘لاؤ˘˘˘˘لا ناؤ˘˘˘˘يد
لحب نينطاؤمل ةيرؤهمجلا ة’و ءافو مدع ىلإا ىواكسشلا سضعب تراسشأا امك ،تاي’ؤلا

وأا نييفحسص رؤسضح يف وأا نؤيزيفلتلا تاريماك مامأا اهلحب اودعو يتلا ،ةقلاعلا مهلكاسشم
.ةحؤتفم ريغ ة’ؤلا نيواودو ذختت ’ تارارقلاو ،دسسجتت ’ دؤعؤلا ،ءارزو تارايز ءانثأا
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اههجو ةم˘ل˘ك ي˘ف نؤ˘ب˘ت لا˘ق
سضرأا هترداغم ليبق نينطاؤملل
ة˘يؤ˘˘ج˘˘لا ةد˘˘عا˘˘ق˘˘لا˘˘ب ،ن˘˘طؤ˘˘لا
يف ناك ثيح ةديلبلاب كيرافؤبب
،ةلودلا يلوؤؤسسم رابك هعيدؤت
ةلسصاؤمل ايناملأا ىلإا هتدؤع نأا
كلذو ،«ةجمربم تناك» جÓعلا
لؤكؤتورب˘لا لا˘م˘كت˘سسا فد˘ه˘ب
يذ˘لاو ةذ˘تا˘سسأ’ا هر˘ط˘سس يذ˘˘لا
ه˘ن˘كل ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ه˘˘ن˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت

نأا نكمم هنأا افيسضم ،يرورسض
ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع كا˘ن˘˘ه نؤ˘˘كت
نع ابرعم ،«مدقلا ىلع ةطيسسب
جÓعلا ةدم نؤكت نأا يف هلمأا
سسي˘ئر˘لا فدرأاو .اد˘˘ج ةر˘˘ي˘˘سصق
ترداغ نإاو ىتح» لؤقلاب نؤبت
يتعباتم نأا ريغ ،ايدسسج دلبلا
لك عم ةلودلا نوؤؤسشل ةيمؤي
.«نيلوؤؤسسملا

سسيئر دكأا ،ةبسسانملا تاذبو
ةفقاو ة˘لود˘لا» نأا ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا
«دنجت» ا˘ن˘م˘ث˘م ،«ا˘ه˘تا˘سسسسؤؤ˘م˘ب

،نأاسشلا اذه يف نيلوؤؤسسملا ةفاك

ينطؤلا سشيجلا ركذلاب اسصاخو
،ريرحتلا سشيج ليلسس ،يبعسشلا
ي˘ف ة˘لوذ˘ب˘م˘لا هدؤ˘ه˘ج ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
ءا˘سسرإاو ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ةد˘عا˘˘سسم
ىؤ˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘لا
ر˘كسشلا˘ب ه˘جؤ˘ت ا˘م˘ك .«ن˘˘طؤ˘˘لا
اميف «ةبختنملا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا»ـل

.«اهيلعو اهيف» ةمؤكحلا نأا لاق
سسي˘˘˘˘ئر ةدؤ˘˘˘˘ع نأا ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي

ةجلاعمل ايناملأا ىلإا ةيرؤهمجلا
ةج˘ي˘ت˘ن ه˘مد˘ق ي˘ف تا˘ف˘عا˘سضم
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا

ر˘ي˘غ ة˘˘لا˘˘ح» ي˘˘هو ،91‐ديفؤك
لبق ةجمربم تناك ،«ةلجعتسسم

92 مؤي نطؤلا سضرأا ىلإا هتدؤع
نأا ر˘ي˘غ ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
تلا˘ح ن˘طؤ˘لا ل˘خاد ه˘تا˘ماز˘ت˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر بسسح ،كلذ نود
.ةيرؤهمجلا

عيدؤت يف ناك هنإاف ،ةراسشإÓل
ةيؤجلا ةدعاقلاب نؤ˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا
سسي˘˘ئر ن˘˘م ل˘˘ك ،كيرا˘˘فؤ˘˘˘ب˘˘˘ب
حلا˘سص ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مأ’ا سسل˘ج˘م
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ،ل˘˘˘ي˘˘˘جؤ˘˘˘ق
نا˘م˘ي˘ل˘سس ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
سسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ،ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سش
ريزؤلا ،سشينف لامك يرؤتسسدلا
د˘ئا˘ق ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع لوأ’ا
يبعسشلا ينطؤلا سشيجلا ناكرأا
ريدمو ةحيرقنسش ديعسس قيرفلا
رؤن ةيرؤهم˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر ناؤ˘يد
.جياد دادغب نيدلا

watan@essalamonline.com

ÚلوؤوسسŸا لك عم ةلودلا نوؤوسشل ةيموي ةعباتم ‘ نوكيسس هنأا دكأا

«ة‹Èم تناك» جÓعلا ةلسصاوŸ ايناŸأا ¤إا يتدوع :نوبت صسيئرلا

خ.ةميسسن

لامكتسسا فدهب كلذو ةجمربم تناك ايناملأا ىلإا هتدوع نأا صسمأا ،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا صسيئر دكأا
ةيموي ةعباتم يف نوكيسس هنأا ادكؤوم ،ادج ةريسصق جÓعلا ةرتف نوكت نأا يف هلمأا نع ابرعم ،جÓعلا لوكوتورب

.نيلوؤوسسملا لك عم ةلودلا نوؤوسشل

ةلماك ةنسس مودتو يفناج رخاوأا قلطنت ةيلمعلا

رئازجلاب «انوروك» دسض حيقلتلا ةيادب خيرات اذه
هسضارعأاو ايرابجإا صسيل حاقللا :«مÓسسلا»ـل طاقب

 قلقلل وعدت ’ ةيبناجلا

اهتفسص تناك امهم تاباختن’ا ليو“ نم تاكرسشلا عنم

ىهتنا دسسافلا لاŸاو ةراكسشلا دهع :‘رسش

ايرادإا ابسصنم09ـل تاداهسشلا صساسسأا ىلع

فيظوتلا باب حتفت ةيبرتلا ةرازو

ؤ˘سضع يوا˘ي˘ه˘م سضا˘ير د˘˘كأا
ةعباتمو دسصرل ةيملع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ةرسشابمو حاقللا لابقتسس’ ةزهاج
ا˘نورؤ˘ك د˘سض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ح
عؤ˘˘ب˘˘سسأ’ا ي˘˘ف ل˘˘جأا ى˘˘سصقأا˘˘˘ك
.يراجلا يفناج رهسش نم ريخأ’ا

ي˘ف سسمأا يوا˘ي˘˘ه˘˘م ف˘˘سشكو
حا˘ق˘ل˘لا نأا ،ي˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘سصت
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ار˘فؤ˘ت˘م نؤ˘˘كي˘˘سس
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف عور˘˘سشلا فد˘˘ه˘˘ب
ـب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘ف˘سصاو ،ح˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا
حاق˘ل˘لا نأا ى˘لإا ا˘ت˘ف’ «ةر˘ي˘ب˘كلا»
حا˘ق˘ل˘لا ؤ˘ه ل˘م˘ع˘ت˘سسي˘˘سس يذ˘˘لا
يذ˘˘لا ،«5 كينتؤ˘ب˘سس» ي˘سسور˘لا
،ةئاملاب59 ةبسسنب هتيلاعف تبثأا

،ةر˘ي˘ب˘˘ك سضار˘˘عأا ه˘˘يد˘˘ل سسي˘˘لو
.نيتعرج ىلع مدقيسسو

ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ؤ˘˘˘سضع ح˘˘˘سضوأاو
اذه تراتخا رئازجلا نأا ،ةيملعلا
ي˘ت˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘˘لا ق˘˘فو حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
لكب اهتيزهاج ادكؤؤم ،اهبسسانت
لجأا نم ةيكيتسسجؤللا لئاسسؤلا
نسسحأا يف حاقللا نيزختو لقن
.فورظلا

تزهج ةحسصلا ةرازو نأا دكأاو
يحسص زكرم ف’آا8 نم رثكأا
يتلا حيقلتلا ةيلمع يف عورسشلل
ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘ما˘ك ة˘ن˘سس مود˘˘ت˘˘سس
ع˘ي˘م˘ج ح˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘لا
مت هنأا ىلإا اري˘سشم .«ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
،ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا لكب مايقلا
مت هنأاو حاقل˘لا ءا˘ن˘ت˘قا ل˘ي˘ه˘سست˘ل
نم رث˘كأا ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك د˘سصر
را˘ن˘يد را˘ي˘˘ل˘˘م ف˘˘سصنو را˘˘ي˘˘ل˘˘م
اذه نأاو حاقللا ءانتق’ يرئازج
ةسصاخو عافترÓل ل˘با˘ق غ˘ل˘ب˘م˘لا

تربع ةيرئازجلا تاطلسسلا نأاو
عيم˘ج ر˘ي˘فؤ˘ت˘ل ا˘هداد˘ع˘ت˘سسا ن˘ع
ءا˘ن˘ت˘ق’ ة˘يدا˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا
.حاقللا

يوايهم حسضوأا ،رخآا بناج نم
ططخم قفو متتسس ةيلمعلا نا

اقبسسم ليجسستلاب نؤكي ،حسضاو
،حاقللا يقلتل نطاؤملا لبق نم
يحسص رتفد عسضو رظتني امك
 .انورؤك حاقلب سصاخ

طاقب دكأا ،قايسسلا تاذ يفو
ءا˘ب˘طأ’ا ةدا˘م˘ع سسي˘ئر ي˘نا˘كر˘ب
ةعباتمل ةيملعلا ةنجللا ؤسضعو
نل حاقللا نأا انورؤك ءابو يسشفت
نأا ا˘˘ح˘˘سضؤ˘˘م ،ا˘˘يرا˘˘ب˘˘جا نؤ˘˘كي
حا˘˘ق˘˘ل را˘˘ت˘˘خ˘˘ت ن˘˘˘ل ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
لب ،طقف يسسورلا  «كينتؤبسس»
رباخم ةدع نم تاحاقل دمتعتسس
سضارعأ’ا نأا ىلا اريسشم ،ىرخأا
’و ةليئسض حاقللا اذهل ةيبناجلا
.قلقلل ؤعدت

ـل حيرسصت يف طاقب نأامطو
نأاسشب نينطاؤملا سسمأا «مÓسسلا»
ىلا اتف’ ،انورؤك حاقل مادختسسا
نيذلل لب ايرابجا نؤكي نل هنأا
طا˘ق˘ب نأا˘م˘طو .ه˘˘ي˘˘ف نؤ˘˘ب˘˘غر˘˘ي
سضار˘˘عأ’ا نأا˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘˘م˘˘˘لا
ءانثتسساب ةليئسض حاقلل  ةيبناجلا
،ا˘ه˘جÓ˘ع ن˘كم˘يو ة˘ي˘سسا˘سسح˘˘لا

سضار˘˘عأ’ا هذ˘˘ه نأا ى˘˘˘لا ا˘˘˘ت˘˘˘ف’
يدا˘˘ع حا˘˘ق˘˘ل يا ي˘˘ف ةدؤ˘˘جؤ˘˘م
. ةيودأ’ا سضعب يف ىتحو

تا˘يؤ˘˘لوأا كا˘˘ن˘˘ه نأا ح˘˘سضوأاو
ح˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع سصؤ˘˘سصخ˘˘ب
اذ˘ه ي˘ف د˘كأا ثي˘ح ،سصا˘خ˘˘سشأ’ا
يه ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأ’ا نأا دد˘سصلا
،ءاودلا اذه نم ديفتسسي نم لوأا

،نمأ’ا كÓسسأا ،سشيجلا بناج ىلا
سضارمأاب نؤباسصملاو ن˘ي˘ن˘سسم˘لا

 .ةنمزم
ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ؤ˘˘˘سضع فا˘˘˘سضأا و

ءابو يسشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
دمتع˘ت ن˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ا˘نورؤ˘ك
«5 كي˘˘ن˘˘تؤ˘˘ب˘˘سس» حا˘˘ق˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع
راتختسس لب ،طقف هدحو يسسورلا

ةدع ،ملاعلا لود ةيقب رارغ ىلع
اميسس ،رباخم ةدع نم تاحاقل
ريياع˘م ى˘ل˘ع ر˘فؤ˘ت˘ت ي˘ت˘لا كل˘ت
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘ل˘ل ن˘مأ’او ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا

.تافعاسضم نودبو
نم نينطاؤملا فواخم  نعو

دكأا ،حاقل˘ل ة˘ي˘ب˘نا˘ج˘لا سضار˘عأ’ا
حاقل يأا نأا ،ءابطأ’ا ةدامع سسيئر
ى˘ت˘حو ،ة˘ي˘ب˘نا˘ج سضار˘عأا ه˘˘يد˘˘ل
انيبم ،ىرخأ’ا ةيودأÓل ةبسسنلاب
ؤعدت ’و ةليئسض سضارعأ’ا نأا
اجمانرب كانه نأا افيسضم ،قلقلل

ة˘سصا˘˘خ ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سس’ ا˘˘سصا˘˘خ
مهيدل نيذلا سصاخسشأÓل ةبسسنلاب
.ةفيعسض ةعانم

نأا ،هتاذ قياسسلا يف فاسضأاو
،ةيبن˘جأا لود ي˘ف تا˘ي˘بؤ˘ل كا˘ن˘ه
لامعتسسا نأا˘سشب فوا˘خ˘م ترا˘ثأا
ؤه ريخأ’ا اذه نأا ادكؤؤم ،حاقللا
 ءابؤلا راسشتنا عنمل ديحؤلا لحلا

بلاطت ةحسصلا ةرازو
ريثأاتل لسصفم ءاسصحإاب

عاطقلا يبسستنم ىلع انوروك
ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا ةرازو تعد

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
ءارد˘م ع˘ي˘م˘ج تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
،تاي’ؤلا ىؤتسسم ىلع عاطقلا
ةلسصفمو ةلماك ريراقت دادعإا ىلإا
ىلع انورؤك سسوريف تاريثأاتل
يف نيل˘ما˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ي˘ن˘ه˘م
.سصاخلاو ماعلا نيعاطقلا

ماعلا ريدملا ةل˘سسار˘م˘ل ا˘ق˘فوو
ةحسصلا ةيقرتو ةياقؤلا ةيردمل

يفناج7 خيرا˘ت˘ب رارؤ˘ف لا˘م˘ج
ىلع «مÓسسلا» تعلطا يراجلا
يتلا ةميلعتلا نإاف ،اهنم ةخسسن
ن˘ع ي˘ل˘ي˘سصف˘ت لود˘ج˘ب تق˘˘فرأا

ديفؤك سسوريفب ةباسصإ’ا ت’اح
ةحسصلا عاطق يمدختسسم ىلع
رؤهظ ةيادب ذنم سصاخلاو ماعلا
جردنتو ،رئازج˘لا ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لا
سسور˘ي˘ف را˘ثآا م˘ي˘ي˘ق˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف
ذنم ةحسصلا يينهم ىلع انورؤك
.مؤيلا ىتحو ةحئاجلا ةيادب

ءاردم ةلسسارملا تاذ تمزلأاو
،ةلماسش ةليسصح دادعإاب ةحسصلا

ل˘ب˘ق ةرازؤ˘ل˘ل ر˘يرا˘ق˘˘ت˘˘لا ع˘˘فرو
يتأاتو .يلاحلا يفناج91 خيرات
رخأات عم نمازتلاب ةميلعتلا هذه
ةحنم نم ثلاثلا رطسشلا بسص
سسي˘˘ئر ا˘˘هر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘˘فؤ˘˘˘ك
ديدعلا لازت ام ثيح ،ةيرؤهمجلا

م˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا ن˘˘م
ىلع اهفرسصل تاناعإ’ا هذه قلتت
تلجسسو ،عا˘ط˘ق˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم
تافقو نير˘ي˘خأ’ا ن˘ي˘مؤ˘ي˘لا ي˘ف
ىؤ˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حا

اذه بب˘سسب ة˘ي˘ح˘سص تا˘سسسسؤؤ˘م
ى˘سصحأا د˘ق˘ف ةرا˘سشإÓ˘ل.رخأاتلا
ةحئاجلا ةيادب ذنم ةحسصلا عاطق
ابسستنم041 ن˘˘˘م د˘˘˘يزا ةا˘˘˘فو
كÓسسأا فلتخم تلمسش عاطقلل
مهسسار ىلعو يحسصلا عاطقلا
.نيسضرمملاو ءابطأ’ا

  يمولد Ëرم

سسيئر ي˘فر˘سش د˘م˘ح˘م د˘كأا
ةلق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا
نؤ˘˘˘نا˘˘˘ق نأا ،تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘˘ل
نمسضت˘ي د˘يد˘ج˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا

ةيفافسشلا ززعت ةديدج طباؤسض
اهزربأا ،يباختن’ا راسسملل ةماتلا
ليؤمت اهنكمي ’ تاكرسشلا نأا
اهتفسص تناك امهم تاباختن’ا
. دسسافلا لاملا داعبإ’ ةؤطخ يف

ي˘ف ي˘فر˘سش د˘م˘ح˘˘م فا˘˘سضأا
ة˘برا˘ح˘م نأا ي˘ف˘ح˘سص ح˘ير˘سصت
يف جردن˘ي ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا دا˘سسف˘لا
دا˘سسف˘لا ةر˘ها˘ظ ة˘برا˘ح˘م را˘˘طإا
هنؤك ىلإا رظنلاب ،ةماع ةفسصب
ةمكؤحلا ةي˘عر˘سش ع˘ب˘ن˘م سسم˘ي
نؤنا˘ق˘لا نأا اد˘كؤؤ˘م ،دÓ˘ب˘لا ي˘ف
لمعيسس تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل د˘يد˘ج˘لا

لا˘م˘لا ة˘فآا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا ى˘ل˘ع
ةؤط˘خ ي˘ف ةرا˘كسشلاو د˘سسا˘ف˘لا
نيب ة˘ق˘ث˘لا عا˘جر˘ت˘سسا م˘ي˘عد˘ت˘ل
بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘لود˘لاو ن˘طاؤ˘م˘لا
ي˘ف ة˘ما˘ت˘لا ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا دا˘م˘ت˘عا

راسسملا ريسضحت لحارم عيمج
. يباختن’ا

نؤ˘˘نا˘˘ق» نأا˘˘ب ي˘˘فر˘˘سش لا˘˘قو
يذ˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
،ءا˘ه˘ت˘ن’ا ى˘ل˘ع هداد˘عإا كسشؤ˘˘ي
ل˘ب˘سسلا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ن˘˘م˘˘سضي
ةقثلا عاجرت˘سسا را˘سسم م˘ي˘عد˘ت˘ل
ىلإا اتف’ ،ةلودلاو نطاؤملا نيب
نإا˘˘ف ة˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا هذ˘˘˘ه نود˘˘˘ب ه˘˘˘نأا

امهم ةل˘سشا˘ف نؤ˘كت ة˘م˘كؤ˘ح˘لا
.ةنسسح اياؤنلا تناك

ه˘ن˘م˘سضت˘ي ا˘˘م سصؤ˘˘سصخ˘˘بو
لاملا ةبراحم لبسس نم نؤناقلا
،ةيباختن’ا ةيلمعلا يف دسسافلا
ةبقارملا نأا لوؤؤسسملا تاذ زربأا
نؤكتسس نؤناقلا اذه راطإا يف
لÓ˘خ ن˘م ناد˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نآا
ىرخأ’ا تائيهلا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا

ةبراحمل ايلعلا ةئي˘ه˘لا ا˘م˘ي˘سس’
ديدج زاهج بناج ىلإا ،داسسفلا
.لاجملا اذه يف هؤواسشنإا متيسس

ةيلمعلا ةنم˘قر سصؤ˘سصخ˘بو
‐ثدحتملا‐ نلعأا ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ع˘˘˘سضو م˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ب
5 ىلإا4 نم دتمي يجيتارتسسا
ل˘جأا ن˘م ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع تاؤ˘ن˘˘سس
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا فد˘˘ه˘˘لا غؤ˘˘ل˘˘ب
اركذم ،ينورتكل’ا تيؤسصتلا
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ط˘ل˘سسلا حا˘ج˘˘ن˘˘ب
مئاؤقلا يف دعب نع ليجسستلا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا.ةيباختن’ا
،ةيباختن’ا ةيقاطبلا عؤسضؤمب
لماكت» دؤجو ىلع يفرسش دكأا

ةرازوو هت˘ئ˘ي˘ه ن˘ي˘ب «ق˘ي˘سسن˘تو
ة˘ي˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا نأا˘˘سشب ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
ن˘˘م ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ةيقاطبلاو ةط˘ل˘سسلا سصا˘سصت˘خا
ى˘˘لإا دؤ˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘˘لا سصا˘˘سصت˘˘خا

ةكراسشملا نع فوزعلا نأاسشبو

رمأ’ا نأاب ربتعا ،تاباختن’ا يف
اتف’ ،ةيملاع ةيلاكسشإاب قلعتي
هذه ربتعت تاعمتجملا نأا ىلإا
امي˘ف «ا˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ار˘مأا» ةر˘ها˘ظ˘لا
،ام ا˘عؤ˘ن ة˘ق˘ل˘ق˘م» ىر˘خأا ا˘هار˘ت
سسكعي فوزعلا نأاب Óئاق عباتو
˘ما˘كح˘لا ن˘ي˘ب ة˘ق˘ث˘لا ىؤ˘˘ت˘˘سسم
ة˘ي˘م˘هأا ازر˘ب˘م ،ن˘ي˘مؤ˘كح˘م˘لاو
ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ي˘عؤ˘لا ة˘ي˘م˘ن˘˘ت
ةكراسشملا ةرورسضب ن˘طاؤ˘م˘ل˘ل
د˘˘ي˘˘عاؤ˘˘م˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف
.ةيباختن’ا

د˘˘˘˘كأا ،ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
ةطلسسلا ماهم نم هنأا ثدحتملا
«قيمعت» تاباختنÓل ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا
ة˘يرؤ˘ت˘سسد˘لا ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا

ىد˘ل ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا ي˘˘عؤ˘˘لاو
يعؤلا ىؤتسسم عفرو نطاؤملا
ةكرا˘سشم سصؤ˘سصخ˘بو.هيدل
،مداق˘لا نا˘م˘لر˘ب˘لا ي˘ف با˘ب˘سشلا
لمعت ةطلسسلا نأا يفرسش حسضوأا
با˘ب˘سشلا عا˘ن˘قإ’ ل˘ي˘ح˘ت˘˘سسم˘˘لا
هذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ةرور˘˘سضب
زر˘˘بأا ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
بازحأ’ا ة˘ي˘لوؤؤ˘سسم ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
يندملا عمتج˘م˘لاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘ف
ةط˘ل˘سسلا ع˘م كير˘سشك ا˘م˘هرود
.يطارقميدلا يعؤلا ةيمنتل
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ةينطؤلا ةيبرتلا ةرازو تنلعأا
ىلع فيظؤت ةقباسسم حتف نع
ابسصنم09ـل تاداهسشلا سساسسأا
ىلع ةرازؤلا تحسضوأاو.ايرادإا

ل˘سصاؤ˘ت˘لا ع˘قؤ˘م˘ب ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص
رمأ’ا نأا «كؤبسسياف» يعامتج’ا
نيمأا يقئاثو بسصانم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

،بسصنم3ـب للحم تاظؤفحم
ةلود سسدنهم˘ك ا˘ب˘سصن˘م22و
01و ،ي˘˘˘˘˘لآ’ا مÓ˘˘˘˘˘˘عإ’ا ي˘˘˘˘˘˘ف
يف ة˘لود سسد˘ن˘ه˘م˘ك بسصا˘ن˘م
فرسصتمكو.تايئاسصحإ’ا
6و ،ابسصنم81 حتف مت يرادإا

ن˘˘ي˘˘مأا ي˘˘ق˘˘ئا˘˘˘ثؤ˘˘˘ل بسصا˘˘˘ن˘˘˘م

بسصانم5 و ،تا˘˘ظؤ˘˘ف˘˘ح˘˘˘م
د˘˘حاو بسصن˘˘مو ،م˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ك
1 ىؤتسسم سسدن˘ه˘م د˘عا˘سسم˘ك
بسصن˘مو ،ي˘˘لآ’ا مÓ˘˘عإ’ا ي˘˘ف
ىؤتسسم سسدنهم دعاسسمك رخآا

.تايئاسصحإ’ا يف1
خ.ةميسسن

ةيسضقلل معادلا اهفقاوم نمث
ةلداعلا ةينيطسسلفلا

يعيرسشتلا صسلجملا
وعدي ينيطسسلفلا
نوناق نسسل رئازجلا
عيبطتلا مرجي
لوأ’ا بئانلا ،رحب دمحأا نمث

يف يعيرسشتلا صسلجملا صسيئرل
،رئازجلا دوهج ،ةزغ عاطق
ةينيطسسلفلا ةيسضقلل ةمعادلا
اهفقوم دعب اميسس ،ةلداعلا
وحن ةلورهلل صضفارلا ريخأ’ا
 .ينويهسصلا نايكلا عم عيبطتلا

اههجو ةلاسسر يف رحب اعدو
يبعسشلا صسلجملا صسيئرل
ناملربلا ،نينسش ناميلسس ينطولا
بعسشلا صضبنو ةدارإا ينبت ىلإا
،عيبطتلل صضفارلا يرئازجلا

مرجي نوناق نسس يف عارسسإ’او
يأا تحت لÓتح’ا عم عيبطتلا

.فورظلا نم فرظ
فقاوملا هذه نأا ،رحب دكأاو
ةسضفارلا ،ةعاجسشلا ةيرئازجلا
ةلورهلاو عيبطتلا لاكسشأا لكل
،يليئارسسإ’ا لÓتح’ا هاجت
بعسشلا ةلاسصأا نع ربعت
ةيخيراتلا هفقاومو يرئازجلا

بعسشلا ةرسصن يف ةليبنلاو
زيزعتو هقح دانسسإاو ينيطسسلفلا

.ةسسدقملا هسضرأا ىلع هدومسص
صسيئرل لوأ’ا بئانلا فاسضأاو
عاطق يف يعيرسشتلا صسلجملا

نويلملا ةلود رئازجلا نأا ،ةزغ
ىقبتسس ،ديهسش نويلملا فسصنو
صسدقلل دنسسلاو نوعلا معن
لفاحملا فلتخم يف نيطسسلفو
لظ يف ،ةيلودلاو ةيميلقإ’ا
يتلا تاططخملاو عيراسشملا

ةيسضقلا ةيفسصت ىلإا فدهت
.ةلداعلا ةينيطسسلفلا

نوناق عورسشم اومدق ،باون ناكو
نايكلا عم عيبطتلا ميرجتل
،ناملربلا ةسسائر ىلإا ينويهسصلا

عنمت ًادونب نوناقلا نمسضتيو
ريغ وأا رسشابم لاسصتا يأا وأا رفسسلا

قبسس امك .لÓتح’ا عم رسشابم
دبع ةيروهمجلا صسيئر دكأا نأاو
رئازجلا نأا ،نوبت ديجملا

عيبطتلا وحن ةلورهلا صضفرت
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا نأاو
 .يرئازجلا بعسشلا ىدل ةسسدقم

  يمولد ميرم



مهارب يلع تيآا ريزؤلا حسضوأا
نأا ،يفحسص حيرسصت يف سسمأا
ةياغ تسسيل تارايسسلا داريتسسا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘تاذ د˘˘˘ح ي˘˘˘ف
يلاحلا هجؤتلا نأا لب ةيمؤمعلا
ةعانسصلاب سضؤهنلا ىلع مؤقي
اعسضو هجاؤن اننإا Óئاق ،ةينطؤلا
يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ا˘ب˘ع˘سص ا˘يدا˘˘سصت˘˘قا
،ا˘ن˘تادراو ل˘ي˘ل˘ق˘ت ا˘ن˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
داريتسسا ىلإا ءؤجللا نأا افيسضم
ديوزتل احاتم ىقبيسس تارايسسلا
متيسس هنأا املع ،ةينطؤلا قؤسسلا

ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا بئار˘˘˘˘سضلا ع˘˘˘˘فر
ةرخاف˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا تارا˘ي˘سسلا˘ب

.ريزؤلا بسسح
نع ريزؤلا فسشك ،راطإ’ا يف

ة˘˘يرازؤ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا
ة˘سسارد˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘كر˘ت˘سشم˘لا

سصي˘خار˘ت˘لا تا˘ب˘˘ل˘˘ط تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
تارا˘ي˘سسلا دار˘ي˘ت˘سسا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ةياهنلا ةمئاقلا ميلسستل ةديدجلا
فدرأاو .«ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ءÓ˘كؤ˘˘ل˘˘ل
اميفو نهارلا تقؤلا يف» لؤقي
افلم04 اندسصر قئاثؤلا سصخي

تافلم رايتخا يف انلهمتو Óماك
ذإا ةديدجلا تارايسسلا يدرؤتسسم
يف قيقدتلا ان˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي نا˘ك
ةددحملا ريياعملل اهتقباطم ىدم
مدع نامسضو طورسشلا رتفد يف
املثم ةن˘ي˘هر˘ك ن˘طاؤ˘م˘لا ذا˘خ˘تا

.«قباسسلا يف رمأ’ا هيلع ناك
داريتسسا ةيلمع نأا ريزؤلا دكأاو

لب ةلودلا اهب مؤقت نل تارايسسلا
ف˘ل˘م م˘ه˘يد˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا ءÓ˘˘كؤ˘˘لا
ةددحملا ريياعملل قباطم فيظن
.طورسشلا رتفد يف

تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع˘˘˘لا سصؤ˘˘˘سصخ˘˘˘بو
سصي˘˘خار˘˘ت ى˘˘لوأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
نأا ىلإا يلع تيآا راسشأا ،داريتسس’ا
«مامتهÓل ةريثم تامÓع كانه»
كلت اهنم عاؤنأ’ا فلتخم نمو
دودحملا لخدلا يوذل ةهجؤملا
ءÓكؤلل اهتق˘فاؤ˘م تط˘عأا ي˘ت˘لا
.نييرئازجلا

’ ةياغلا ناف ريزؤلا بسسحو
لب داريتسس’ا عيجسشت يف نمكت
ةيقيقح تارايسس ةعانسص ءانب يف
ىلع ديكأاتلا اددجم رئازجلا يف
ةدد˘ح˘م˘لا جا˘مدإ’ا ة˘ب˘˘سسن ءا˘˘ق˘˘بإا
يف تارايسسلا ةعانسصل ةبسسنلاب
ىندأا دحك ةئاملاب03 ىؤتسسم
.طاسشنلا ةلحرم لوأا لÓخ

ع˘˘سضو ى˘˘لإا ه˘˘قر˘˘ط˘˘ت ىد˘˘˘لو
ةعباتلا ةيمؤ˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا
ريزؤلا حسضوأا يعانسصلا عاطقلل
ة˘˘لأا˘˘سسم˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ’ ر˘˘مأ’ا نأا

تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘سصسصؤ˘˘˘˘خ
لاح يفو ةيمؤمعلا ةيداسصتق’ا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نا˘ف لا˘م˘لا سسأار ح˘ت˘˘ف
ة˘˘سصرؤ˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع م˘˘ت˘˘ت˘˘سس
.رئازجلا

ن˘˘˘˘م˘˘˘˘كي ،ر˘˘˘˘يزؤ˘˘˘˘لا بسسحو
يف تاسسسسؤؤملا سضعب لكسشم
ي˘ف سسي˘˘لو ةرادإ’او ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا
ارييغت يعدتسسي ا˘م˘م ،ل˘يؤ˘م˘ت˘لا

.يرسشبلا نؤكملا يف ايقيقح
ي˘نور˘ت˘كل’ا لا˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘فو

نأا ريزؤلا نأامط ،يلزنمورهكلاو
ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘سسسسؤؤ˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو
يف ةيلزنموره˘كلا تا˘عا˘ن˘سصل˘ل

.ةيؤسستلا قيرط
تا˘سسسسؤؤ˘م ة˘ي˘ع˘سضو نا˘سشبو

اهؤ˘لوؤؤ˘سسم ع˘قو ي˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘لا
ىلؤتيو ةيئاسضق تاعباتم لحم
نؤ˘فر˘سصت˘م ا˘ي˘لا˘˘ح ا˘˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘سست
د˘كأا ،ة˘لود˘لا م˘ه˘ت˘ن˘ي˘˘ع نؤ˘˘يرادإا
بجي هنأا مهارب يلع تيآا ديسسلا
ةلادعلل ةيئاهنلا تارارقلا راظتنا

سسا˘سسأا ى˘ل˘عو ة˘لا˘ح ل˘ك بسسح
انئمطم ،ةلودلا فرسصتتسس كلذ

تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا هذ˘ه لؤ˘˘سصأا» نأا˘˘ب
.«اهيلع ةظفاحملا متيسس
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ابيرق داريتسس’ا صصخر ىلوأا حنم يف عورسشلا

ر’ود رايلم2 دنع ةديدجلا تارايسسلا داريتسسا ةيلمع فقسست ةموكحلا
دودحملا لخدلا يوذل ةهجوم تامÓع كانهو ةرخافلا تارايسسلا نع بئارسضلا عفر :ةعانسصلا ريزو

ز.صسواط

داريتسسا صصيخارت ىلوأا حنم يف عرسشتسس هترازو نأا ،ةعانسصلا ريزو مهارب يلع تيآا تاحرف فسشك
تابكرم نم ةينطولا قوسسلا ديوزتل هب حومسسملا تادراولا مجح نأا ادكؤوم ،ابيرق ةديدجلا تارايسسلا

. دح ىسصقأاك ر’ود يرايلمب هديدحت متيسس تانحاسشلا اهيف امب ةيعفنو ةيحايسس

مهبارسضإا نولسصاوي صشغلا عمقو ةباقرلا ناوعأا
نوبت صسيئرلاب نودجنتسسيو

قفأ’ا يف حولت نيومت ةمزأاو ئناوملا برسضي مات للسش
ةدروتسسملا علسسلا لوخدل صصيخارتلا حنم فقوت

كÓهتسس’ا ةعسساولا علسسلا ادع
ةباقرلا ناؤعأا بارسضإا ببسست

حلاسصمل نيعباتلا سشغلا عمقو
مات ل˘ل˘سش ثود˘ح ي˘ف ةرا˘ج˘ت˘لا

ئ˘˘˘ناؤ˘˘˘م˘˘˘لا ىؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لعج ا˘م ،دود˘ح˘لا تا˘ي˘سشت˘ف˘مو
كانه ةقلاع ةدرؤتسسملا علسسلا
ام اهيل˘ع ر˘ي˘سشأا˘ت˘لا مد˘ع بب˘سسب

نيؤمتلا يف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘مزأا ق˘ل˘خ
. ةينطؤلا قؤسسلاب

ةباقرلا ناؤعأا سسمأا فنأاتسسا
حلاسصمل نيعباتلا سشغلا عمقو
لمعلا نع م˘ه˘بار˘سضإا ،ةرا˘ج˘ت˘لا
،يلاؤتلا ىلع يناثلا عؤبسسأÓل

يف ةباجتسس’ا ةبسسن تغلب ثيح
ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘ب
ةبسسن ةيدودحلا تا˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا˘ب
هد˘كأا ا˘م بسسح ،ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب ة˘˘ئ˘˘م
ةينطؤلا ةبا˘ق˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘˘ل
ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ي˘˘لÓ˘˘ع د˘˘م˘˘˘حا
نأا ا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضم ،«مÓ˘˘˘˘˘سسلا»ـل
مات للسش يف ببسست بارسضإ’ا
،ةيدودحلا ربا˘ع˘م˘لاو ئ˘ناؤ˘م˘ل˘ل

علسسلا لؤ˘خد ف˘ي˘قؤ˘ت م˘ت ثي˘ح
ةينطؤلا قؤسسلا ىلإا ةدرؤتسسملا

نم اهي˘ل˘ع ر˘ي˘سشأا˘ت˘لا مد˘ع ءار˘ج
ا˘م ؤ˘هو ،ة˘با˘قر˘لا ناؤ˘عأا فر˘˘ط
قؤ˘سسلا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘مزأا ق˘ل˘خ
نيؤمت˘لا ع˘جار˘ت د˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا
‐ثدحتملا‐ لاقو ،علسسلا هذهب
سصيخارتلا حنم فيقؤت مت هنا
ادع ةدرؤتسسملا علسسلا لؤخدل
كÓ˘ه˘ت˘سس’ا ة˘ع˘سساؤ˘لا ع˘˘ل˘˘سسلا
سصخر ى˘ل˘ع تل˘˘سصح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
تاجؤتنملا يقاب امأا ةيئانثتسسا
ة˘يا˘غ ى˘لإا كا˘ن˘ه ة˘ق˘لا˘˘ع ي˘˘ه˘˘ف
. بارسضإ’ا نم ءاهتن’ا

ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘ن’ا د˘˘عؤ˘˘م ن˘˘عو
نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا لا˘˘ق ،بار˘˘سضإ’ا
لخدت تيقؤت ىلع فقؤتم كلذ
ة˘با˘ج˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو
ةينهملاو ةيعامتج’ا ،مهبلاطمل
،ةدم ذن˘م ا˘ه˘ي˘لإا ا˘هؤ˘ع˘فر ي˘ت˘لا

اؤقلتي مل نآ’ا ةياغل هنا ادكؤؤم
م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م ا˘ه˘فر˘ط ن˘˘م در يأا
بار˘سضإ’ا ة˘ل˘سصاؤ˘˘م نورر˘˘ق˘˘ي

يلاؤتلا ىلع ينا˘ث˘لا ه˘عؤ˘ب˘سسأ’
حؤتفم بارسضإا يف لؤخدلا لبق
ى˘ل˘ع عا˘سضوأ’ا ءا˘ق˘ب لا˘˘ح ي˘˘ف
. اهلاح

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ،ي˘˘لÓ˘˘ع ا˘˘عدو
اهسسأار ىلعو دÓبلا يف ايلعلا

ديجملا دبع ةيرؤهمجلا سسيئر
رظنلاو لجاع˘لا ل˘خد˘ت˘ل˘ل نؤ˘ب˘ت
كلذ نأا نؤ˘˘ك م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘سضق ي˘˘˘ف
دا˘سصت˘ق’ا ةرور˘ي˘سسب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م
ةلاحم ’ رثأاتيسس يذلا ينطؤلا
بنا˘˘ج ى˘˘لإا بار˘˘سضإ’ا ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
رثأاتتسس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا قؤ˘سسلا
تاجت˘ن˘م˘لا˘ب ن˘يؤ˘م˘ت˘لا سصق˘ن˘ب
.علسسلاو

ةينطؤلا ةباقنلا نإاف ،ريكذتلل
ةرا˘ج˘ت˘لا عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘˘ل
داحت’ا ءاؤ˘ل تح˘ت ة˘يؤ˘سضن˘م˘لا
تناك ،نييرئازجلا لامعلل ماعلا
بلاطملا ن˘م ة˘ل˘م˘ج تع˘فر د˘ق
نؤ˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت ،ا˘˘˘هزر˘˘˘بأا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
نم هتدؤسسم ةسشقانمو ةراجتلا

اذكو ،يمؤمعلا فيظؤلا فرط
‐11 يذيفنتلا مؤسسرملا ليدعت
˘ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م˘سضت˘˘م˘˘لا502
ةسصاخلا كÓسسأÓل يسضيؤ˘ع˘ت˘لا
هتعجارم وأا ةراجتلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا

تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘ل تادا˘˘يز ل˘˘ظ ي˘˘ف
ىلإا ،تاقؤعم يأا نود ةلثامم
ن˘م ة˘˘ب˘˘سسن سصي˘˘سصخ˘˘ت بنا˘˘ج
ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ز˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا تادار˘˘˘يإا
مهراب˘ت˘عا˘ب يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘سسل˘ل
اهليسصحت يف يسساسسأ’ا لماعلا

˘‐ حر˘ت˘ق˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
سسم˘˘˘ي ’‐ ة˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا بسسح
ازفاح ربتعيو ةلود˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ب
امك ،لمعلا ةفعاسضمل فظؤملل
ة˘˘سصخر ح˘˘ن˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع اؤ˘˘˘ح˘˘˘لأا
افظؤم2691 ةيقرتل ةيئانثتسسا
تقاف اقبا˘سس ةرازؤ˘لا م˘ه˘ت˘سصحأا

تاؤ˘˘ن˘˘سس ر˘˘سشع˘˘لا م˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘ب˘˘˘خ
ت’ا˘ح˘لا سضع˘ب ي˘ف تل˘˘سصوو
. مهتيقرت متي نأا نود ةنسس82

ليدعتب ةباقرلا ناؤعأا بلاطو
يف اهب لؤمعملا نيناؤقلا سضعب
ىلع ةقبطملا ةيراجتلا ةباقرلا
نيناؤقلاو ةيراجتلا تاسسرامملا
كلهتسسملا ةيام˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

هنأا˘سش ن˘م يذ˘لاو سشغ˘لا ع˘م˘قو
ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م˘˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘سص م˘˘˘عد
حنم ىلع نيرسصم ،ةيليمكتلا

ةيقرت لجا نم ةيلام بسصانم
ىلع اؤلسصحت نيذلا نيفظؤملا
م˘˘˘هرا˘˘˘سسم لÓ˘˘˘خ تادا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
اهنم تدافتسسا امل˘ث˘م ي˘ن˘ه˘م˘لا
. ىرخأ’ا تاعاطقلا يقاب

ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘˘لا ناؤ˘˘˘˘عأا بلا˘˘˘˘طو
«ديفؤكلا» ة˘ح˘ن˘م م˘ه˘م˘ي˘ل˘سست˘ب
ىلإا رظنلاب ةلودلا اهترقأا يتلا
اهؤلذب ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا دؤ˘ه˘ج˘لا

ثيح ،«انورؤ˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘خ
يف اودجاؤت املاط ’ مهنأا اودكأا
ر˘ج˘ح˘لا تقو ا˘م˘ي˘سس ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
ة˘برا˘سضم˘˘لا ف˘˘قؤ˘˘ل ي˘˘ح˘˘سصلا

مهسسفنأا نيسضرع˘م ،را˘كت˘ح’او
ى˘˘لإا ء’ؤؤ˘˘ه را˘˘سشأاو ،ر˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘ل

غ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا بسص ةرور˘˘˘˘˘سض
ر˘سضا˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سصح˘˘م˘˘لا
ناؤ˘˘عأا فر˘˘ط ن˘˘م ةرر˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
سصاخ˘لا با˘سسح˘لا ي˘ف ة˘با˘قر˘لا

قلعتملا832‐60 نؤناقلا قفو
ل˘ي˘خاد˘م˘˘لا قود˘˘ن˘˘سص ءا˘˘سشنإا˘˘ب
عاطقلا ناك نأا دعب ةيليمكتلا
ليسصحت لظ يف اهنم ديفتسسي
. ةيلاملا ةرازو

فورظلا ىلإا ةباقنلا تراسشأاو
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
با˘˘ي˘˘غ ي˘˘ف ء’ؤؤ˘˘ه ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي
ثيح ،ميركلا سشيعلا تايسساسسأا
Ó˘˘ق˘˘ث˘˘م م˘˘ه˘˘ل˘˘˘ها˘˘˘ك ى˘˘˘ح˘˘˘سضأا
ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ’ تا˘˘ماز˘˘ت˘˘ل’ا˘˘ب
نوربت˘ع˘يو ،ةر˘ي˘خأ’ا تاؤ˘ن˘سسلا
نع كلهتسسملل لوأ’ا يماحلا

ع˘نا˘سصم˘لا ل˘ك ة˘ب˘قار˘م ق˘ير˘˘ط
ئ˘˘ناؤ˘˘م˘˘لاو ن˘˘يدرؤ˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لاو
ةز˘˘ها˘˘ج˘˘لا داؤ˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘مو
ةيلوأ’ا داؤ˘م˘لا وأا كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل

تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع لا˘˘سسرإا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع
جؤتنملا ةبقارمل ةدؤجلا رباخمل
فسضأا ،كلهتسسملل هلؤسصو لبق
ي˘˘مؤ˘˘ي˘˘لا د˘˘جاؤ˘˘ت˘˘˘لا كلذ ى˘˘˘لإا

ة˘ب˘قار˘م˘ل ناؤ˘عأÓ˘ل ف˘ث˘كم˘˘لاو
نم مغرلاب مهتاطاسشنو راجتلا
ثيح ،دات˘ع˘لاو ل˘ئا˘سسؤ˘لا سصق˘ن
ةسصاخلا مهلاؤمأاب ابلاغ نؤلقنتي

.ةيباقرلا مهماهم ءادأ’
ز.صسواط

صصاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارسشلا يسضتقي يداسصتق’ا صشاعنإ’ا نأا دكأا

ةسشهلا تائفلل ةلودلا معد ءاقبإاب حمسسيسس1202 ةيلاملا نوناق :نمحرلا دبع نب نميأا
نمحر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ن˘م˘يأا د˘كأا

ةيلاملا نؤناق نأا ،ةيلاملا ريزو
ءاقبإاب حم˘سسي˘سس1202 ة˘ن˘سسل
ة˘سشه˘لا تا˘ئ˘ف˘ل˘ل ة˘لود˘لا م˘˘عد
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘لا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا تا˘˘ب˘˘سست˘˘كم˘˘لا

ةرد˘ق˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ،ة˘˘ح˘˘سصلاو
.ةيئارسشلا

لÓخ ،نمحرلا دبع نب لاق
ري˘باد˘ت حر˘سشل ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن
نؤناق نأا ،1202 ةيلاملا نؤناق
ةفاسضإا حمسسيسس1202 ةيلاملا
ةلود˘لا م˘عد ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا ى˘لإا
طاسشنلا ةدؤعب ،ةسشهلا تائفلل
تا˘يؤ˘ت˘سسم ى˘˘لإا يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
رئاسسخلا سضيؤعت ىلع ةرداق
ن˘˘˘م ،ا˘˘˘ف˘˘˘نآا تل˘˘˘ج˘˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ي˘ف ة˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لا ت’Ó˘˘ت˘˘خ’ا

ن˘ع كلذو ،ة˘لود˘˘لا تا˘˘با˘˘سسح
مادخ˘ت˘سساو تا˘نزاؤ˘ت˘لا ق˘ير˘ط
حسضوأاو. ة˘حا˘ت˘˘م˘˘لا داؤ˘˘م˘˘لا
يداسصتق’ا سشاعنإ’ا نأا ،ريزؤلا
قÓطنا ىلع زكتري دؤسشنملا
ة˘˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا
لÓ˘خ ن˘م ةور˘ث˘ل˘ل ة˘ئ˘˘سشن˘˘م˘˘لا
ماعلا نيعاطق˘لا ن˘ي˘ب ة˘كار˘سشلا

نكم˘ي ’ ه˘نأا Ó˘ئا˘ق ،سصا˘خ˘لاو
تا˘˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا رود ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن
،ةورثلا ق˘ل˘خ ي˘ف ة˘يدا˘سصت˘ق’ا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘عد ثي˘˘˘ح
جا˘مد˘ن’ا ى˘لإا ن˘ي˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
تاط˘ط˘خ˘م ي˘ف لا˘ع˘ف ل˘كسشب
ءاج يتلا يداسصتق’ا سشاعنإ’ا
ةسصاخ ،ةيرؤهمجلا سسيئر اهب
راطإ’ا ربتعي اذه نؤناقلا نأاو
تايسصؤتلا ديسسجتل بسسانملا
نيلماعتملا لبق نم ةحرتقملا
،ة˘ي˘ن˘طؤ˘˘لا تا˘˘سسل˘˘ج˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا

ىلع ريزؤلا بسسح لمعيسسو
لÓخ نم نيلماعت˘م˘لا ة˘ق˘فار˘م
ةي˘ئا˘ب˘ج˘لا تاءار˘جإ’ا ط˘ي˘سسب˘ت
.يبيرسضلا ءبعلا نم ليلقتلاو

ح˘˘سضوأا ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ن˘م ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو نأا ،ر˘يزؤ˘لا

بئار˘˘˘سضلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ
اهماظن ةعجارم ىلع لمعتسس
طيسسبت˘لا لÓ˘خ ن˘م ي˘ئا˘ب˘ج˘لا

كلذو ،ة˘ن˘م˘قر˘لا ف˘ل˘م ءا˘ه˘˘نإاو
نين˘طاؤ˘م˘لا ة˘ب˘غر˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسا

ني˘يدا˘سصت˘ق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو
˘‐ لؤ˘ق˘˘ي ق˘˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا
ة˘ي˘ف˘ي˘ك م˘ه˘ف ي˘ف ‐ لوؤؤ˘سسم˘لا

ةيلام˘لا نؤ˘نا˘ق ما˘كحأا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
.1202 ةنسسل

ىلع ثدحتملا ددسش امك
نؤ˘نا˘ق˘لا تد˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا ةرادإ’ا
تائيهلا فلتخم عم رواسشتلاب
تاءارجإ’او هماكحأا حسضؤت نأا
ةيمهأا بناج ى˘لإا ،ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

ل˘˘كسشي يذ˘˘˘لا سسب˘˘˘ل˘˘˘لا ع˘˘˘فر
نأا ادكؤؤم ،هل حيحسصلا قيبطتلا
ةدارإا م˘˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي سسمأا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل
راؤحلا عيسسؤ˘ت ي˘ف ة˘مؤ˘كح˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لاو روا˘˘سشت˘˘لاو
ر˘سسكل يدا˘سصت˘ق’ا ط˘ي˘ح˘م˘لا

دعي امك ،ةيطارقور˘ي˘ب˘لا ز˘جا˘ح
رؤ˘˘˘˘سسج ءا˘˘˘˘˘سسرإ’ ة˘˘˘˘˘سصر˘˘˘˘˘ف
،ةيفافسشلا سسيركت˘ل ل˘سصاؤ˘ت˘لا

عم رواسشتلاو رواحتلا طبرو
نأا˘سشلا˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
نم اذكو ،يلاملاو يداسصتق’ا
يف راؤحلا خيسسرت يرورسضلا
رؤطتو رييسست ة˘مؤ˘ظ˘ن˘م را˘طإا
بلا˘˘ط˘˘ي يذ˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ةايحلا يف ةيلعفلا ةكراسشملاب
.ةيداسصتق’ا

ز.صسواط

نم ددع ربكأا فيظوت تحرتقا
ةذتاسسأ’ا

ماظن دقتنت «فابنأ’ا»
صضفرتو جيوفتلا
تبسسلا موي صسيردتلا

صسيئر يريزد قداسص بلاط
ةيبرتلا لامعل ينطولا داحت’ا

فيفختلا ةرورسضب ،نيوكتلاو
ةلاح يف ،صصسصحلا ددع يف
يئانثتسس’ا عسضولا رارمتسسا
ةسسردملا هسشيعت يذلا يلاحلا
لود رارغ ىلع ةيرئازجلا
،انوروك ةحئاج ءارج ،ملاعلا

تاباقن صضفر ىلإا اتف’
صسيردتلا ةينطولا ةيبرتلا

.تبسسلا موي
حيرسصت يف يريزد قداسص ددسش

تاباقن صضفر ىلع ،يفحسص
عطاقلا ةينطولا ةيبرتلا
لثمتملا تبسسلا موي صسيردتلا

اريسشم ،ةينوناق ةلطع موي يف
ناك «فابنأ’ا» فقوم نأا ىلإا

عم لوأ’ا ءاقللا ذنم احسضاو
دمحم ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو
ىلإا ةفاسضإ’اب ،طوعجاو
يسضاملا ربمفون52 جاجتحا
ءاغلإا يف لسضفلا هل عجري يذلا
تاذ بسسح هنكلو ،رارقلا
نم اعون صسمل ثدحتملا
فانئتسسا دعب اميسس عجارتلا
نيب ام يربلا لقنلا طاسشن
صسفن يف اددسشم ،تاي’ولا
موي صسيردتلا مهسضفر ددسصلا
ديعسص ىلع.ةينوناقلا ةلطعلا
،«فابنأ’ا» صسيئر دقتنا ،رخآا
لاق يذلا جيوفتلا ماظن
ذيملتلا قح نبغ هنإا ،هنأاسشب
07 هنم لسصحي نأا نكمي يذلا

ازربم ،ريدقت ىسصقأاك ةئاملاب
يذلا طغسضلا هتاذ قايسسلا يف

نيذلا ةذتاسسأ’ا ىلع هفلخ
ةسصح03 لدعمب نولمعي
فيفختلاب ابلاطم .ايعوبسسأا

ةلاح يف صصسصحلا ددع يف
يئانثتسس’ا عسضولا رارمتسسا
ةسسردملا هسشيعت يذلا يلاحلا
لود رارغ ىلع ةيرئازجلا
يريزد حرتقاو.ملاعلا
ىلع طغسضلا فيفختل
ددع ربكأا فيظوت ،ةذتاسسأ’ا

نأاو اميسس ،ةذتاسسأ’ا نم
ةمزأا نوناعي تاعماجلا يجيرخ

ماظن نع Óسضف ،ةلاطبلا
 .دقاعتلا

 يمولد ميرم



عامت˘سس’ا ة˘ل˘سصاؤ˘م لÓ˘خ
د˘ب˘ع ق˘ب˘سسأ’ا لوأ’ا ر˘يزؤ˘˘ل˘˘ل
هدر لÓ˘˘خو ،لÓ˘˘سس كلا˘˘م˘˘لا

لؤح ة˘ي˘سضا˘ق˘ل˘ل لاؤؤ˘سس ى˘ل˘ع
لاق ،اهكلمي ي˘ت˘لا تارا˘ق˘ع˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘˘سش يد˘˘˘ن˘˘˘ع تنا˘˘˘ك»
02 يلاؤح ابيرقت ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ذنم اهتعب اهيلع تلزانت ةنسس
تمدقو عيب د˘ق˘ع˘ب ة˘ن˘سس51
ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن
م˘˘كن˘˘كم˘˘ي ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘˘لا
فا˘سضأاو ،«ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘ط’ا
ةنيزخ˘لا ي˘ف با˘سسح يد˘ن˘ع»
ة˘ح˘ن˘˘م سصخ˘˘ي ة˘˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةريغسص راد يدنعو ،دعاقتلا
اهعيقؤت تبلطو ةيدارملا يف
م˘ث ءا˘ن˘ب ة˘سصخر ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
.«اهتعب

ة˘فر˘غ˘لا ته˘ت˘نا ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
سسل˘ج˘م˘ل ى˘لوأ’ا ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لوأا ءا˘˘سسم ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ءا˘˘سضق
فانئتسس’ا ةمكاحم نم سسمأا
بي˘˘˘كر˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق ي˘˘˘˘ف
يفخلا ليؤ˘م˘ت˘لاو تارا˘ي˘سسلا
سسيئرلل ةيباخ˘ت˘ن’ا ة˘ل˘م˘ح˘ل˘ل
،ةقيلفتؤب زيزعلا دبع قباسسلا
ريزؤلا لاؤقأا ىلا عامتسس’اب
كلا˘م˘لا د˘ب˘˘ع ق˘˘با˘˘سسلا لوأ’ا
،ه˘باؤ˘ج˘ت˘˘سسا لÓ˘˘خو ،لÓ˘˘سس
م˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ر˘˘ي˘˘خأ’ا ى˘˘ف˘˘ن
هذ˘˘ه ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘ه˘˘˘جؤ˘˘˘م˘˘˘لا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
،ةرربم ريغ تازايتما حنم»ب
،ة˘ف˘ي˘ظؤ˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ءؤ˘˘سس
سضييبتو حلا˘سصم˘لا سضرا˘ع˘ت
ناك هنأا ىلإا اريسشم ،«لاؤمأ’ا
نأاو «نؤ˘نا˘ق˘لا ق˘فو ل˘˘م˘˘ع˘˘ي»
بيكرت تعجسش» كاذنآا ةلودلا
ن˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل تارا˘˘ي˘˘سسلا
7 فلكي ناك يذلا اهداريتسسا

.«ايؤنسس ر’ود رايلم
ه˘ي˘لؤ˘ت لÓ˘خ ه˘˘نا فا˘˘سضأاو

تمت» ،لوأ’ا ريزؤلا بسصنم
كا˘˘˘فؤ˘˘˘سس ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘˘م ة˘˘˘˘سسارد
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘ق˘˘˘ف تؤ˘˘˘كح˘˘˘طو
ي˘ن˘طؤ˘لا سسل˘ج˘م˘لا ىؤ˘ت˘سسم
Ó˘˘م˘˘ح˘˘˘م ،«را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل

ي˘ت˘لا تا˘قور˘خ˘لا ة˘ي˘لوؤؤ˘سسم
بي˘˘كر˘˘ت ف˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف تثد˘˘˘ح
ةعانسصلا ريزو ىلإا تارايسسلا
˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسلا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
ةلاح يف دجاؤتملا براؤسشؤب
سصؤسصخلا اذهب لاقو ،رارف
ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘قإا كاذ˘˘˘˘˘نآا بل˘˘˘˘˘ط ه˘˘˘˘˘نا
سسأار ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘م براؤ˘˘سشؤ˘˘ب
مل كلذ نكل ،ةعانسصلا ةرازو
.متي

نؤكي نأا لÓسس ىفن امك
ؤه عباتملا) سسراف هلجن لمع
(ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ر˘˘˘خآ’ا

ي˘ف م˘ها˘سسم˘˘ك م˘˘ث ر˘˘ي˘˘سسم˘˘ك
تارا˘ي˘سسلا ق˘˘يؤ˘˘سست ة˘˘كر˘˘سش
ير˘˘يا˘˘ب لا˘˘م˘˘˘عأ’ا ي˘˘˘ل˘˘˘جر˘˘˘ل

ع˘˘م سضرا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي» زوز˘˘˘ع˘˘˘مو
.«حلاسصملا

watan@essalamonline.com
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دعاقتلأ ةحنم صصخي باشسحو ةريغشص رأدل هكÓتمأ دكؤوي لÓشس

ةقيلفتوب ةلمحل يفخلا ليومتلا ةمكاحم نم يناثلا مويلا ليسصافت هذه

ط.ةراشس

ليومتلأ يتيشضق يف ةمكاحملأ ةشسلج تايرجم يلأوتلأ ىلع يناثلأ مويللو صسمأأ ،رئأزجلأ ءاشضق صسلجم لشصأو
لÓشس كلاملأ دبعو ىيحيوأأ دمحأأ نم لك اهيف عباتي يتلأو تأرايشسلأ بيكرت فلمو ةيباختن’أ ةلمحلل يفخلأ

.لامعأأ لاجرو ءأرزو نم نيمهتملأ نم ددعو دأدح يلعو

ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ةي’و رسسي ةرئاد نمأ’ ةيئاسضقلا
ىلع سضبقلا ءاقلإا نم ،سسادرمؤب
نيب ام امهرامعأا حوارتت نيسصخسش
.ةنسس14و93

،حلاسصملا تاذل نايب بسسحو
نيذللا نيسصخسشلا فيقؤت مت دقف
سسادر˘مؤ˘ب ة˘ي’و ن˘م نارد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
تايثيح .لايتح’او بسصنلا ةمهتب
ىؤكسش ميسسرت دنع دؤعت ةيسضقلا

ا˘م˘ه˘نؤ˘كل ن˘ي˘سصخ˘سش فر˘ط ن˘˘م
لا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’او بسصن˘˘ل˘˘ل ا˘˘سضر˘˘ع˘˘ت
،كؤبسسيافلا  رب˘ع ا˘م˘ه˘جارد˘ت˘سسا˘ب
ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سس’ا م˘˘ت د˘˘قو
تردق ةيقاؤلا ةعنقأ’ا نم ةربتعم
بسصنلا مت امك ،عانق00821 ـب

ه˘ت˘غوار˘م˘ب ىر˘خأا ة˘ي˘ح˘سض ى˘ل˘˘ع
اهب ةبلع232 ىلع ءÓيتسس’او
تاحؤ˘ل˘لا ن˘م لا˘كسشأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
.ةينورتكلإ’ا

ةرسشابم تمت هنأا ،نايبلا فاسضأاو
فر˘ط ن˘م ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا ر˘سصا˘˘ن˘˘ع
ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ة˘يؤ˘ه ى˘لإا تل˘˘سصؤ˘˘تو
امهيلع سضبقلا ءاقلإا مت امك ،امهيف
لامكتسس’ ةحلسصملل امهليؤحتو
نأا نيب˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
،سضب˘ق˘لا˘ب ر˘ماوأا ل˘ح˘م ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا

م˘يد˘ق˘ت˘ب ،ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تما˘˘قو
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘˘لا
.ةسصتخملا ةيئاسضقلا

تن˘˘كم˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ة˘ي’ؤ˘ب ي˘ن˘طؤ˘لا كرد˘لا ح˘لا˘سصم
لمعي فظؤم فيقؤت نم يداؤلا
مÓتسساب اسسب˘ل˘ت˘م يداؤ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ىلع ءانب ةيلمعلا تءاجو.ةؤسشر
د˘حأا فر˘ط ن˘م ة˘مد˘˘ق˘˘م ىؤ˘˘كسش
ثاحبأ’ا ةليسصف ىلإا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا
.يداؤ˘لا ة˘ي’ؤ˘ب ي˘ن˘طؤ˘لا كرد˘ل˘˘ل
ف˘ظؤ˘م ما˘ي˘ق˘ب ىؤ˘كسشلا د˘ي˘ف˘˘تو
نينطاؤملا زازتباب ،يداؤلا ةيدلبب
ريغ عفانم ىلع لؤسصحلا سضرغل
ةطخ عسضو متيل ،هسسفنل ةقحتسسم
هبتسشملاب عاقيإ’ا لجأا نم ةمكحم
همÓت˘سسا˘ب ا˘سسب˘ل˘ت˘م ه˘ف˘ي˘قؤ˘تو ه˘ب
ميتنسس نؤيلم03 هردق ايلام اغلبم
.ةيحسضلا نم

تأردخملأ نم مأرغوليك زجح
ةشسبتب ينيشسمخ فيقوتو
˘مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب دا˘˘فأا

هنأا ،ةسسبت ةي’و نمأاب ةفاحسصلاو
نم مارغؤلي˘ك1 ة˘بار˘ق ز˘ج˘ح م˘ت
.ينيسسمخ فيقؤتو تاردخملا

ي˘ف ه˘نأا ،نا˘ي˘˘ب˘˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو
تاؤ˘ق تن˘˘كم˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تاذ
مارجإ’ا عمق ةقرفل ةعباتلا ةطرسشلا
ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’ؤ˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘˘ب
غلبي سصخسش فيقؤت نم ةيئاسضقلا

ةيمك زجحو ةنسس05 رمعلا نم

ةبارقب اهنزو ردقي تاردخملا نم
يف جيورتلل ةدعم تناك غلك10
.ةسسبت ةنيدمب بابسشلا طاسسوأا

دورو ىلإا ةيسضقلا عئاقو دؤعتو
تاكرحت دؤجؤب ديفت تا˘مؤ˘ل˘ع˘م
نيزخت اهلÓخ نم متي ةهؤبسشم
تا˘˘ي˘˘م˘˘كل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لاو سضر˘˘˘عو
تارثؤؤملاو تاردخملا نم ةربتعم
ن˘كا˘سسم˘لا د˘حأا ل˘خاد ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةيبعسشلا ءاي˘حأ’ا د˘حأا˘ب ةدؤ˘جؤ˘م˘لا
كلذ ىلع ءانب متيل ،ةسسبت ةنيدمب
ةسصتخملا ةباينلا عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘بو
يذلا هؤبسشملا نكسسم˘لا ة˘م˘هاد˘م
تاردخملا ةيمك ىلع هلخادب رثع
قيقحت حتف مت هيلعو.ةرؤكذملا
ة˘فا˘ك ما˘م˘تإا د˘ع˘بو ،ة˘ي˘سضق˘لا ي˘˘ف
مت ةمزÓ˘لا ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
ةلادعلا مامأا هيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا م˘يد˘ق˘ت
تردسصأا يتلا ةسسبت ةمكحم ىدل
.عاديإ’اب يسضقي ارمأا هقح يف
اطروت نيشصخشش ىلع صضبقلأ

ءأدتع’أ ةيشضق يف
ةياجب ةنيدمب ةقرشسلأو
ةطرسشلا ةقرف رسصانع تنكمت

ير˘سضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
لÓخ ،ةياجب ةي’و نمأ’ سسماخلا

ف˘˘˘ي˘˘˘قؤ˘˘˘ت ن˘˘˘م عؤ˘˘˘ب˘˘˘سسأ’ا اذ˘˘˘ه
02 رمعلا نم ناغ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘سصخ˘سش
ة˘ي˘سضق ي˘ف ا˘طرؤ˘˘ت ة˘˘ن˘˘سس32و
،ةياجب ةنيدمب ةقرسسلاو ءادتع’ا
د˘ع˘ب تءا˘ج ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
سضرعت نطاؤم ىؤكسش ليجسست
ةروراقو سضيبأا حÓسسب ءادتعÓل
غلابم ةقرسس عم عؤمدلل ةليسسم
ةيلحملا ةلمعلا نم ةربتعم ةيلام
وروأ’ا ن˘ي˘ت˘ي˘ب˘˘ن˘˘جأا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘م˘˘عو
،ن˘ي˘لؤ˘ه˘ج˘م فر˘ط ن˘م ر’ود˘لاو
تماق يتلا تاير˘ح˘ت˘لاو ثا˘ح˘بأ’ا
ةيئاسضقلا ةيطب˘سضلا ح˘لا˘سصم ا˘ه˘ب
ة˘˘يؤ˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت ن˘˘˘ع تر˘˘˘ف˘˘˘سسأا
ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ،ن˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
،(ب ق) ،(سس سس) ،ن˘˘يؤ˘˘عد˘˘م˘˘لا˘˘ب
تنيب ثيح ،ةياجب نم نيردحنملا
اماق نأا دعب نيينعملا نأاب تايرحتلا
غلاب˘م˘لا كل˘ت ا˘فر˘سص م˘ه˘ت˘م˘ير˘ج˘ب
يهÓملا تايتف ى˘ل˘ع ة˘قور˘سسم˘لا
طاميلؤب يبرغلا لحاسسلاب ةيليللا
ع˘سضو م˘ت كلذ ر˘ثإا ى˘ل˘ع ،ة˘يا˘˘ج˘˘ب

فيقؤت نم تنكم ةمكحم ةطخ
يئازج فلم زجنأا دقو ،نيلعافلا

ةيسضق لجأ’ امهيف هبتسشملا دسض
سضيبأا حÓسس لامعتسساب ءادتع’ا
ةقرسس عم عؤمدلل ةليسسم ةروراق
ةلمعلا نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م
امهميدقت متو ،ةيبنجأ’او ةيلحملا
،ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا
هيف هبتسشملا قح يف ردسص نيأا
ع˘سضو ي˘نا˘ث˘لاو ،عاد˘˘يإا ر˘˘مأا لوأ’ا
.ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت

نولشسأرم اهعمج

حارسس سسمأا ةحيبسص قلطأا
د˘ب˘ع ي˘ح˘لا د˘ب˘ع ي˘ف˘˘ح˘˘سصلا
ة˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا ن˘˘م ،ع˘˘ي˘˘م˘˘˘سسلا
ذافنتسسا دعب ةسسبتب ةيباقعلا

ثÓثل ذفانلا نجسسلا ةبؤقع
جور˘خ ة˘ي˘سضق ي˘ف ،تاؤ˘˘ن˘˘سس
يتفيحسص ريدم دؤبع ماسشه
ربع لانرؤج نؤ˘مو ي˘تد˘ير˘ج
مث سسنؤت ؤحن ةكبسشؤب زكرم
.ابوروأا

د˘˘ب˘˘ع ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا  نا˘˘˘كو

ىسضق دق ،يحلا دبع عيمسسلا
يف ارهسش62 ـلا براقت ةرتف
جرفي نأا لبق تقؤؤملا سسبحلا

.ةطرافلا ةنسسلا مكاحيو هنع
3  ـب ي˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘يدأاو
ي˘ف ةذ˘فا˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘سس تاؤ˘˘ن˘˘سس
ىلإا دؤعيو تايانجلا ةمكحم
ذفنت˘سسي˘ل د˘يد˘ج ن˘م ن˘ج˘سسلا
.ةبؤقعلا مؤيلا

م.ةزمح

ةوششر يقلتب اشسبلتم يدأولأ ةيدلبب فظوم طبشض

لايتح’او بسصنلا نانهتÚ Áسصخسش فيقوت
صسادرموبب «كوبسسيافلا» Èع

«دوبع ماششه» ةيشضق ‘ نجشسلأ ةبوقع ذافنتشسأ دعب

ي◊ا دبع عيمسسلا دبع يفحسصلا حارسس قÓطإا

لبقملأ عوبشسأ’أ ةيشضقلأ يف مكحلاب قطنلأ خيرات

لخاد اروسص طقتلا باسش قح يف اذفان اسسبح رهسشأا6 صسامتلا
ةطرسش زكرم

عفدلأ ةيعابر «صسكشسيله» عون نم ةرايشس نتم ىلع ةيداع ةلحر يف أوناك

راردأاب تفروزنت ءارحسصب نيهئات7 نع ثحبلا

حتفو صصاخششأأ9 فيقوت
تاشسبÓم فششكل قيقحت
ةيشضقلأ

صضرأا ةعطق ىلع عازن
ينيعبرأا لتقم فلخي
ترايتب يران قلطب
ءاشسم ،هعرشصم صصخشش يقل
ىلع يران قلطب صسمأأ لوأأ

عأزن رثإأ نطبلأ ىوتشسم
ةقطنمب صضرأأ ةعطق لوح

نيع ةيدلبب تايلحلأ
متيل ،ترايت ةي’وب بهذلأ

ةعشست فيقوت اهدعب
ةيشضقلأ تايثيح.صصاخششأأ

نيب عأزن ثودح ىلإأ دوعت
ىلع معلأ ءانبأأ امه نيتلئاع
نيأأ ،ةثرو صضرأأ ةعطق
لتقم  ىلع كلذ رفشسأأ
(م.ج) ىمشسملأ صصخششلأ
دعب ةنشس54رمعلأ نم غلابلأ
ىلع يران قلطب هتباشصإأ

مت دقو أذه .نطبلأ ىوتشسم
حانج ىلع ةيحشضلأ لقن
ةدايعلأ ىلإأ ةعرشسلأ
نيعب تامدخلأ ةددعتملأ
هشسافنأأ ظفل هنأ ’إأ ،بهذلأ
فشصتنمب ةريخأ’أ
تحتف اميف ،قيرطلأ

ينطولأ كردلأ حلاشصم
تاشسبÓم يف اقيقحت
                      .ةثداحلأ

مدقملأ حشضوأأ ،هتهج نمو
ةعومجملأ دئاق يمرك حبأر
،ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ
امدعب جتن عأزنلأ نأأ صسمأأ

ةعطق ةثأرحب صصخشش مه
ةعقأو ةيبهشسلأ ةيشضرأأ

ىلع ءانب تايلحلأ ةقطنمب
متتل ،ةيدلبلأ نم ةشصخر
صصاخششأأ فرط نم هتشضراعم
رانلأ قÓطإأ عقوف ،نيرخآأ

امم ةيقدنب لامعتشساب
.أدحأو Óيتق فلخ
نأأ ردشصملأ صسفن زربأأو
نيعب ينطولأ كردلأ ةقرف
اقيقحت تحتف بهذلأ
ةيشضقلأ تاشسبÓم فششكل
نم صصاخششأأ ةعشست تفقوأأو
هيف هبتششملأ مهنيب
.لتقلأ ةميرج باكتراب

ب.رهاط

ةيرؤهمجلا ل˘ي˘كو سسم˘ت˘لا
،د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘سس ة˘م˘˘كح˘˘م˘˘ب
اسسبح رهسشأا6 ةبؤقع طيلسست
ةميق˘ب ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو ،اذ˘فا˘ن
باسش قح يف ،جد فلأا02
رمعلا ن˘م ثلا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف
ةمهتب هتعبات˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
ةا˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘مر˘˘ح˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لا
ةحنجو سصاخسشأÓل ةسصاخلا
نذإا ر˘˘ي˘˘غ˘˘ب رؤ˘˘سص طا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا

.اهبحاسص
ام بسسح ،ة˘ي˘سضق˘لا ع˘ئا˘قو

ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ة˘˘سسل˘˘ج ي˘˘ف راد
نم ربمسسيد رهسش ىلإا دؤعت
مت نا د˘ع˘ب ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا
ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت

ةدايق˘لا ءا˘ن˘ثأا ن˘مأ’ا ر˘سصا˘ن˘ع
هدايتقا دعبو ،ركسس ةلاح يف
˘˘ما˘˘ق ة˘˘طر˘˘سشلا ز˘˘كر˘˘˘م ى˘˘˘لإا
طا˘ق˘ت˘لاو ي˘طر˘سش ر˘يؤ˘سصت˘˘ب

’ا ،نمأ’ا زكرم لخاد رؤسص
هف˘تا˘ه ز˘ج˘حو ه˘ف˘سشك م˘ت ه˘نا
ي˘ت˘م˘ه˘ت  ه˘˘ي˘˘جؤ˘˘تو لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ةا˘ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘مر˘˘ح˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لا
،ه˘ل سصا˘خ˘˘سشأÓ˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

نذإا ر˘ي˘غ˘˘ب رؤ˘˘سص طا˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
.اهبحاسص

مامأا هلؤثم ءا˘ن˘ثأاو م˘ه˘ت˘م˘لا
ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه
رسشابملا ءاعدتسسإ’ا تاءارجإا
ا˘ه˘ب ع˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ر˘˘كنأا

ة˘˘ع˘˘قاؤ˘˘لا مؤ˘˘ي ه˘˘˘نأا حر˘˘˘سصو
تا˘˘˘˘بور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘حا
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ما˘˘قو ة˘˘ي˘˘لؤ˘˘˘ح˘˘˘كلا
.هترايسس

ي˘ف ه˘ف˘ي˘قؤ˘ت م˘ت ه˘˘نأا لا˘˘قو
ةرسشابم هدايتقاو ،ينمأا زجاح
اد˘كؤؤ˘م ،ة˘طر˘سشلا ز˘كر˘م ى˘لإا
هعفد ام Óمث ناك هنا كلذب
رؤ˘سص طا˘ق˘ت˘لا ى˘لإا ما˘ي˘ق˘لا˘˘ب

نا د˘كأاو ن˘مأ’ا ز˘كر˘˘م ل˘˘خاد
،ةين نسسحب مهطقتلا رؤسصلا

.مهب ريهسشتلا سضرغب سسيلو
هعافد ةئيه ،ىرخأا ةهج نمو
تل˘˘م˘˘ح ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘فار˘˘م ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا

ىلإا ةيسضق˘لا هذ˘ه ة˘ي˘لوؤؤ˘سسم
مقت مل يتلا ةطرسشلا رسصانع
د˘ع˘ب ا˘ه˘ل˘كؤ˘م ف˘تا˘ه ز˘ج˘ح˘ب
،ة˘طر˘سشلا ز˘كر˘م ى˘لإا ه˘لؤ˘خد
ة˘م˘ه˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع نأا ةد˘كؤؤ˘م
ريغ ا˘ه˘ل˘كؤ˘م ا˘ه˘ب ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا

،لا˘ح˘لا ة˘ي˘سضق ي˘ف ةر˘فؤ˘˘ت˘˘م
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه ن˘˘م تب˘˘ل˘˘ط ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ةءار˘ب˘لا˘ب ه˘تدا˘فإا˘ب ة˘م˘كح˘م˘لا
ىسصقأا˘ب ا˘ي˘طا˘ي˘ت˘حاو ،ة˘ما˘ت˘لا

د˘قو اذ˘ه .ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا فور˘ظ
خيرات ديد˘ح˘ت ي˘سضا˘ق˘لا رر˘ق
هذ˘˘ه ي˘˘ف م˘˘كح˘˘لا˘˘ب ق˘˘ط˘˘ن˘˘لا
.لبقملا عؤبسسأ’ا ةيسضقلا

م.ةزمح

نينطاؤملا نم ددع مؤقي
كردلا نم رسصانعب نيقؤفرم
ه˘تا˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح˘ل ي˘ن˘˘طؤ˘˘لا
ةعبسس نع ثحبلاب ،رطسسأ’ا
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع اؤ˘نا˘ك سصا˘خ˘˘سشأا
ءار˘ح˘سص ي˘ف اؤ˘ها˘˘ت ةرا˘˘ي˘˘سس
ناد˘ق˘˘ف م˘˘ت د˘˘قو ،تفروز˘˘ن˘˘ت
ءا˘˘˘سسم ء’ؤؤ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘سصت’ا

ي˘ف اؤ˘نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
ةرايسس نتم ىلع ةيداع ةلحر
ةيعابر «سسكسسيله» عؤن نم
.عفدلا

د˘˘حأا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع تما˘˘˘ق د˘˘˘قو
ىدل غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا˘ب ن˘يدؤ˘ق˘ف˘م˘لا

جربب ينطؤلا كردلا حلاسصم
.راتخم يجاب

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
يجاب جربو ناقر نيب طبارلا

ءزج ي˘ف د˘ب˘ع˘م ر˘ي˘غ را˘ت˘خ˘م
ن˘ع ةرا˘ب˘ع ؤ˘هو ه˘ن˘م ر˘ي˘ب˘˘ك
تبب˘سست ة˘يوار˘ح˘سص كلا˘سسم
.ثداؤحلا نم ريثكلا يف

ع.ب
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:ةيونملا فطنلا بيرهت
ةايحلا لجأا نم ةرمتسسم ةروث
‐ ىرسسأ’ا نم تارسشعلا أارجت دقل

ى˘ل˘ع‐ ن˘ي˘ي˘سضا˘م˘لا ن˘يد˘ق˘ع˘لا لÓ˘خ
فطنلا ربع با˘ج˘نإ’ا ةر˘كف ل˘يؤ˘ح˘ت
نم اؤنكمت نيح ،عقاو ىلإا ةبرهملا
مهتاجوزل ة˘يؤ˘ن˘م˘لا م˘ه˘ف˘ط˘ن بير˘ه˘ت

ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘بو .نؤ˘˘˘ج˘˘˘سسلا جرا˘˘˘خ
ةنراقم ،ت’واح˘م˘لا كل˘ت ة˘يدود˘ح˘م
ىر˘˘˘سسأÓ˘˘˘ل ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإ’ا دد˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
مه نع ترّبع اهنأا ’إا ،نيلقتعملاو
يف ة˘ح˘ما˘ج ة˘ب˘غرو ق˘ي˘م˘ع ي˘نا˘سسنإا
.ةيفسسعتلا هتاءارجإاو ناجسسلا يدحت
اذه نم لÓتح’ا ىلع ىسسقأا سسيلف
بÓقناب ددهملا ،ينيطسسلفلا رثاكتلا
نيطسسلف يف ةيفارغؤميدلا نيزاؤملا
.ةيخيراتلا

،لا˘ف˘طأ’ا با˘˘ج˘˘نإا ةر˘˘كف تم˘˘ن د˘˘قو
حاجن ذنمو ،ثيدحلا ملعلا عم ًايسشامت
ح˘ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ةز˘غ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ي˘ف ،ي˘عا˘˘ن˘˘سصلا

كلت تسشقؤُن دقو .سسدقلاو ةفسضلاو
راطإا يفو ،ًارسس ىرسسأ’ا نيب ةركفلا
ل˘˘˘˘ئاوأا ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ،ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضلا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘سش
،نيرسشعلا نر˘ق˘لا ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘سست˘لا

نؤ˘˘مؤ˘˘كح˘˘م˘˘لا كئ˘˘لوأا ا˘˘˘سصؤ˘˘˘سصخ
ىد˘ل ً’ؤ˘ب˘ق تقÓ˘ف ،ة˘ي˘لا˘ع ما˘كحأا˘˘ب
عسستت ةركفلا تلظو .تاجوزلا سضعب
سصقا˘˘ن˘˘ت˘˘ت ن˘˘ي˘˘سضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا داد˘˘˘عأاو
نأا ىلإا ةرمتسسم باجنإ’ا ت’واحمو
راسصت˘ن’ا تق˘ق˘حو ل˘ع˘ف˘لا˘ب تح˘ج˘ن
ر˘ي˘سسأ’ا ة˘جوز تب˘ج˘˘نأا ن˘˘ي˘˘ح ،لوأ’ا

دعب2102ماع اهدؤلؤم نبزلا رامع
.ةبرهملا فطنلا بيرهت يف هحاجن
ى˘˘لإا ىدأاو ةر˘˘كف˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘يأا˘˘ت˘˘لا داز˘˘ف

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ة˘ن˘سضا˘ح دا˘ج˘يإا ةرور˘سض
م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘يدو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسو ة˘ي˘ن˘طوو
دؤجؤلا ة˘كر˘ع˘م رار˘م˘ت˘سساو ،ةر˘كف˘لا

تا˘ي˘لآ’او ن˘ي˘ناؤ˘ق˘لا ن˘سسو ةا˘ي˘ح˘˘لاو
.ةيلمعلا ميظنتل ةمزÓلا
ًاد˘يد˘˘ج ًا˘˘ع˘˘فاد حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘كسش
ن˘ير˘خآا ع˘فدو ،م˘ه˘تا˘جوزو ىر˘سسأÓ˘˘ل
ىرسسأ’ا ددرتي ملف ،ةبرجتلا راركتل
ليبسس يف ةلثامم براجت سضؤخ يف

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ما˘قو ،ةا˘ي˘ح˘لا رار˘م˘ت˘سسا
م˘ه˘ف˘ط˘ن بير˘ه˘ت˘ب ل˘ع˘ف˘لا˘ب ىر˘سسأ’ا
لافطأ’ا تارسشع اؤبجنيل ،مهتاجوزل
˘ما˘ع˘لا لÓ˘خو .نا˘ب˘سضق˘˘لا ءارو م˘˘هو
بيرهت يف ىرسسأا ةينامث حجن0202
م˘هؤوا˘سسن بج˘ن˘ت˘ل ة˘يؤ˘ن˘م˘لا م˘ه˘ف˘ط˘ن
لسصي˘ل ،مأاؤ˘ت م˘ه˘ن˘ي˘ب ،لا˘ف˘طأا ة˘ع˘سست
اؤلجسس نيذلا ىرسسأ’ا ددع يلامجإا
˘ما˘ع˘لا ذ˘ن˘م دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف ًا˘حا˘˘ج˘˘ن
تبجنأا دقو ،ًاريسسأا (76) ؤحن ،2102
.ةلفطو Óًفط (59) مهتاجوز
م˘ه˘تا˘جوز تب˘ج˘نأا ن˘يذ˘˘لا ىر˘˘سسأ’او
فطنلا ربع0202 ماعلا لÓخ ً’افطأا
:مه ةبرهملا
قطان˘م˘لا ن˘م «ة˘قد د˘ي˘لو» ر˘ي˘سسأ’ا ‐
ام ذنم لقتعملاو8491 ماع ةلتحملا
هتجوز تبجنأا دقو ،ماع43 نع ديزي

 «دÓيم» اهؤمسسأاو ةلفط
نم «بورحلا ىلع ءاهب» ريسسأ’ا ‐
،ماؤعأا01 ذنم لقتع˘م˘لاو ،ل˘ي˘ل˘خ˘لا

د˘قو ،د˘بؤؤ˘م˘لا ن˘˘ج˘˘سسلا˘˘ب مؤ˘˘كح˘˘مو
رؤح» اهؤمسسأا ةلفط هتجوز تبجنأا
.«نيعلا
«سشؤبلج ؤبأا لماك لئاو» ريسسأ’ا ‐
ةقفسص يف ررحت دق ناك نينج نم

ماع ه˘لا˘ق˘ت˘عا د˘ي˘عأاو «رار˘حأ’ا ءا˘فو»
م˘كح˘˘لا ه˘˘ل د˘˘ي˘˘عأا م˘˘ث ن˘˘مو4102
تبجنأا دقو .ماع03و دبؤؤم قباسسلا

.«رمع» هؤمسسأا لفط هتجوز
ناكسس نم «ليللا ؤبأا عيبر» ريسسأ’ا ‐
،سسلبا˘ن ة˘ن˘يد˘م قر˘سش ة˘طÓ˘ب م˘ي˘خ˘م
ماع هل ىقبتو ،ًاماع31 ذنم لقتعمو
تقزر دقو ،ةّيرحلا لاني ىتح دحاو
.«ىليل» اهؤمسسأا ةلفطب هتجوز
نم «ىسسؤم رسساي دامع» ريسسأ’ا ‐
ءا˘فو ة˘ق˘ف˘سص يرر˘ح˘م د˘حأا ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ج
ماع هلاقتعا لÓتح’ا داعأاو رارحأ’ا

ق˘با˘سسلا م˘كح˘لا ه˘˘ل د˘˘ي˘˘عأاو4102
ه˘ت˘جوز تقزرو ًا˘ما˘ع52 نج˘سسلا˘ب
.«افيح» اهؤمسسأا ةلفطب
نم «يواتيز لداع دمحم» ريسسأ’ا ‐
،ًاماع41 ذ˘ن˘م ل˘ق˘ت˘ع˘مو ،مر˘كلؤ˘ط
تب˘ج˘نأا د˘قو ،ًا˘˘ما˘˘ع52 مؤ˘كح˘˘مو
نم امهيلع قلطأا رؤكذ مأاؤت هتجوز
.«ميتو ديمع» ءامسسأ’ا
نم «يسسؤيجلا دلاخ دمحأا» ريسسأ’ا ‐
،ًاماع81 ذ˘ن˘م ل˘ق˘ت˘ع˘مو ،مر˘كلؤ˘ط
،ةّرم53 دبؤؤملا نجسسلاب مؤكحمو
هؤ˘˘م˘˘سسأا ل˘˘ف˘˘ط ه˘˘˘ت˘˘˘جوز تب˘˘˘ج˘˘˘نأاو
.«سسيوأا»

«راجنلا ىفطسصم دجمأا» ريسسأ’ا ‐
،ه˘ل˘لا مار ي˘لا˘م˘سش داؤ˘ل˘سس ةد˘ل˘ب ن˘˘م
ًامكح يسضقيو ماؤعأا5 ذنم لقتعمو
ه˘ت˘جوز تب˘ج˘نأاو ،د˘بؤؤ˘م˘لا ن˘ج˘سسلا˘ب

.«مركأا» مسسا هيلع قلطأا ركذ لفط
ٍدحت ...نوجسسلا يف ميلعتلا

لمأاو ةملظملا فرغلا نمزل
ةيرحلاو ةايحلاب

ي˘ف ىر˘سسأ’ا ه˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م م˘˘غر
رهقلا فؤنسص نم لÓتح’ا نؤجسس
ةدارإ’ا نأا ’إا ،ي˘مؤ˘˘ي˘˘لا ل˘˘ي˘˘كن˘˘ت˘˘لاو
ريسسأÓل ةيعؤنلا ة˘م˘يز˘ع˘لاو ة˘ب˘ل˘سصلا
ةسسرطغ ى˘ل˘ع تغ˘ط ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
˘مÓ˘حأا تلؤ˘حو ،ه˘فر˘ط˘تو ل˘ت˘ح˘˘م˘˘لا
مهلؤسصحب يلمع عقاو ىلإا ىرسسأ’ا

ةيؤناث˘لا) ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تادا˘ه˘سشلا ى˘ل˘ع
ذنم اهب اؤملح املاط يتلا (ةيعماجلاو
ناجسسلا اودحت دقف ؛مهرافظأا ةمؤعن
ىل˘ع اور˘سصأاو ،ة˘ي˘سشا˘ف˘لا ه˘ب˘ي˘لا˘سسأاو
اؤحجنو ؛اهعاؤنأاب مؤ˘ل˘ع˘لا ما˘ه˘ل˘ت˘سسا
دهاعم ىلإا تÓقت˘ع˘م˘لا ل˘يؤ˘ح˘ت ي˘ف
.ةيعؤن ملع تارانمو تاعماجو
ةرورسضو ةيمهأا ىلع ىرسسأ’ا ّرسصأا
ف˘ي˘ق˘ث˘ت˘لاو م˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب تقؤ˘لا ما˘ن˘ت˘غا

ىلا نيزانزلا ةملظو غارفلا ليؤحتو
قيقحت ىلع اورباثو ،عادبإاو ملع رؤن
يمأ’ا ريسسأ’ا ادغ ىتح ؛فدهلا اذه
ةءار˘ق˘لا د˘ي˘ج˘ي ،ا˘ًف˘ق˘ث˘˘مو ا˘˘ًم˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م
عسسؤتيو ةعلاطملا بحيو ،ةباتكلاو
لقح يف هتاذ رؤطيو ،هتسسارد يف
،ت’اجملاو مؤلع˘لا ى˘ت˘سشو تا˘غ˘ل˘لا

ه˘ب ح˘م˘سستو ه˘ي˘˘لإا ل˘˘ي˘˘م˘˘ي ا˘˘م بسسح
.نؤجسسلا لخاد تاسصسصختلا

نؤينيطسسلف˘لا ىر˘سسأ’ا كرا˘سش د˘ق˘ل
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘مد˘خ ن˘م نؤ˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
،مهررحت دعب نؤجسسلا يف يعماجلا

لؤقح ةفاك يف ةلعاف ةءانب ةكراسشم
كانهو ،ينطؤلا ديعسصلا ىلع ةيمنتلا

ة˘ح˘جا˘ن˘لا ة˘˘ل˘˘ث˘˘مأ’او جذا˘˘م˘˘ن˘˘لا ن˘˘م
ين˘طؤ˘لا د˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع ة˘عد˘ب˘م˘لاو
ميلعت˘لا ة˘مد˘خ اؤ˘ق˘ل˘ت ن˘م˘م ،ر˘ي˘ث˘كلا
نيب مهافت ةيقافتا لÓخ نم يعماجلا

ن˘يرر˘ح˘م˘لاو ىر˘سسأ’ا نوؤؤ˘سش ة˘ئ˘ي˘ه
ةع˘ما˘جو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازوو
ىرسسأÓل كلذكو ،ةحؤتفملا سسدقلا
،لÓتح’ا نؤجسس نم مهررحت دعب
ةيعماجلا ةداهسشلا ى˘ل˘ع م˘ه˘لؤ˘سصحو
ةينيطسسلفلا تاعماجلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م
م˘ه˘ن˘م˘ف ؛تا˘سصسصخ˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ي˘˘ف
نؤماحم˘لاو نؤ˘سسد˘ن˘ه˘م˘لاو ءا˘ب˘طأ’ا

نؤفظؤملاو ءارد˘م˘لاو نؤ˘سسرد˘م˘لاو
انتاسسسسؤؤم نم ديدعلا يف نؤلعافلا
هنأا ةعباتملا ريراقت ديفتو.ةينطؤلا

لسصاؤ˘ي ،م0202 ماع˘لا ءا˘ه˘ت˘نا ع˘مو
م˘ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ب˘كاؤ˘م ًار˘˘ي˘˘سسأا417
ر˘ب˘ع تا˘سصسصخ˘ت ةد˘ع˘ب ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا

ةفاسضإ’اب ،ةحؤتفملا سسدقلا ةعماج
تاسصسصخ˘ت ةد˘ع˘ب ًار˘ي˘سسأا57 ى˘˘لا
05 مهنم سسيد ؤبأا سسدقلا ةعماجب
52و ريتسسجاملا جمانرب نمسض ًاريسسأا

.سسؤيرؤلاكبلا جمانرب نمسض
ةيؤناثلا ميلعت ةمدخ سصؤسصخب امأا
نؤ˘ج˘سس ل˘خاد (ي˘ه˘ي˘جؤ˘ت˘لا) ة˘ما˘ع˘لا
ًاريسسأا164 مد˘ق˘ت د˘˘ق˘˘ف ،لÓ˘˘ت˘˘ح’ا

ة˘ما˘ع˘لا ة˘يؤ˘نا˘ث˘لا نا˘ح˘ت˘م’ ةر˘ي˘سسأاو
م˘ه˘ن˘م جر˘خ˘˘ت ،0202 ما˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ
جمانربب اؤقحتلاو ٍريسسأا004 حاجنب
ز˘ت˘ج˘˘ي م˘˘ل ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،سسؤ˘˘يرؤ˘˘لا˘˘كب˘˘لا
 .ًاريسسأا16 ناحتم’ا

 :ىرسسأ’ا تاسسسسؤوم ^

ام اًسصحفتم ةركاّذلا ءامسس ؤحن عّلطتأا
عم ةلحّرلا نم رمعلا اذه دعب اهب ّلح
رذنت ةف˘ي˘ف˘خ ا˘ًعود˘سص ىرأا˘ف ،د˘ي˘ق˘لا
ا˘ه˘عا˘˘سستا ن˘˘م ى˘˘سشخأاو ،ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا˘˘ب
دؤسسأ’ا بقثلا هبسشي ام ىلإا لؤحتتل
.ءي˘سش ل˘ك عÓ˘ت˘با ه˘نأا˘سش ن˘˘م يذ˘˘لا

نكمأا فيك .يتاذ دجأا ’ دق اهدنع
ةر˘كاّذ˘لا ى˘ل˘ع ى˘سشخ˘ي نأا نا˘˘سسنإÓ˘˘ل
سضعب نايسسن دسشني تقؤلا تاذ يفو
هعسسؤب راسص فيك .ةملؤؤملا اهلؤسصف
ىلع فؤخلا :نيسضي˘ق˘ن ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘لا
،ءر˘م˘لا ة˘˘يؤ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ف˘˘سصؤ˘˘ب ةر˘˘كاّذ˘˘لا

هطقتلت ام سضعب نايسسن يف ةبغرلاو
’ نحن اذه عمو .ثادحاو رؤسص نم
ة˘ح˘لا˘سصم م˘ي˘ق˘ن ا˘م˘نإا .ة˘ت˘ب˘لا ى˘سسن˘ن
ّل˘ظ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ةر˘˘كاّذ˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ند˘˘هو
نا˘˘ي˘˘سسن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ًا˘˘م˘˘ئا˘˘ق كا˘˘ب˘˘ت˘˘سش’ا

اهّنأا ديب .ةركاذ Óب ةايح ’ .ةركاّذلاو
ءيسش ّلكب اهظافتحا مدعب تنسسحأا

ردقلا اذه لك لامتحا اننكمأا امل ’إاو
نيأا .ةعجافلا ثادحأ’او ءاقسشلا نم
دهاسشملاو ثادحأ’ا كلت لك بهذت
اهّنإا لا˘ق˘ي ؟ةر˘كاذ˘لا ا˘ه˘ت˘لز˘ت˘خا ي˘ت˘لا
ا˘ن˘ع˘سسؤ˘˘بو ي˘˘عوÓ˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ق˘˘ت˘˘سست

ىد˘˘حإا˘˘ب وا ا˘˘ن˘˘تدارإا˘˘ب ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا
كانهو .اهيعدتسست ي˘ت˘لا تاز˘ف˘ح˘م˘لا
ر˘ب˘كأ’ا ناّز˘خ˘لا ثي˘ح ي˘عوÓ˘˘لا ي˘˘ف
نايسسنلا بهايغ يف ةّيؤطملا ةركاّذلل
اهب ثبعلا مدعو اهباؤبأا لافقإا لواحأا
ي˘ف قر˘غأاو ا˘ه˘ثاد˘حأا بّر˘سست˘ت Ó˘˘ئ˘˘ل
..لؤقأا امب قطنملل ةقÓع ’ .اهقامعأا

ريثك يف قطنم يأ’ رياغم بدأ’ا نأ’
ي˘˘كل بدأ’ا د˘˘˘جوو .نا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا ن˘˘˘م
لؤقعملا نع ربعيو ةعيبطلا فلاخي
ىسصقأا يف سسمÓتيف ،لؤقعم Óلاو
ةّمهم ّنإا .نؤنجلا عم هيلجت تاجرد
،لؤقعمÓلا ةيعرسش زربي نأا بدأ’ا

لؤ˘ق˘ع˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ب ًا˘˘نزاؤ˘˘ت م˘˘ي˘˘ق˘˘ت نأاو
ا˘نرود˘ق˘م˘ب را˘سص اذ˘ه˘لأا . نؤ˘ن˘˘ج˘˘لاو
ليللا :تاسضقانتلا ملاع يف ءافتح’ا

فيرخلا ،ءاتسشلاو ف˘ي˘سصلا ،را˘ه˘ن˘لاو
أا˘م˘ظ˘لا ،ج˘سضن˘لاو ةءار˘ب˘لا ،ع˘ي˘˘بر˘˘لاو
ام نكل .تؤملاو ةايحلا ....ءاؤترإ’او
نا˘ك ا˘م˘بر ؟ةر˘كاّذ˘لا˘ب بدأ’ا ة˘˘قÓ˘˘ع
هؤ˘˘ه˘˘ط˘˘ت يذ˘˘لا ءا˘˘سسح˘˘لا ؤ˘˘ه بدأ’ا
اذإاو .ةئدا˘ه˘لا ا˘ه˘نار˘ي˘ن ى˘ل˘ع ةر˘كاّذ˘لا

رْدَقلا كلذ ؤهطت نجسسلا ةركاذ تناك
اذه ج˘ت˘ن˘ت˘ل ة˘عز˘ف˘م˘لا د˘ها˘سشم˘لا ن˘م

.نؤجّسسلا بدأا هل لاقي يذلا ءاسسحلا
ىّذغتي بدأ’ا نم فنّسصلا اذه نإاف
ا˘م˘ك نا˘مر˘ح˘˘لاو م˘˘لأ’ا ةر˘˘كاذ ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘˘ع ءار˘˘ح˘˘سصلا را˘˘ج˘˘سشأا ىّذ˘˘غ˘˘ت˘˘ت
نؤكت نأا ٍذئدنع بجع Óف .فافجلا

دعب انب ىّنسستي مل اذاو . ةعناي ءارسضخ
،ةبعتملا انتلحرب قيلي ّيبدأا سصن جاتنإا
جاتحن دق .تقؤلل ببسسلا دؤعي امّبرف
رثكأا انروذج ؤمّنل تقؤلا نم ديزملا
ىقبت ام فسشترنل ملأ’ا ءارحسص يف
ىؤ˘سس ا˘ن˘ي˘ل˘ع ا˘مو ة˘˘ب˘˘طر لا˘˘مآا ن˘˘م
ءارحّسصلا اهدحؤف . ربّسصلاب لمجّتلا

اذ˘ه˘لو ،ر˘ب˘سصلا ة˘كل˘م ا˘ن˘ت˘م˘ل˘˘ع ن˘˘م
نؤكيل اهبلق يف ل˘م˘ج˘لا˘ب تظ˘ف˘ت˘حا
«لّمجتلا» نحن هنم قتسشنل اهتنيفسس
قتسشن ةقانلا هاثنأا نمو «لامجلا» و
ربّسصلاب لمجلا اهّيأا لّمجتف .«ةقانأ’ا»
هذه تقلخ كلثملف فافجلا لمتحاو
لمتحاو ربّسصلاب لّمجتأاسس .ءارحسصلا
ءار˘ح˘سص ي˘ف ثهÓ˘˘لا ا˘˘نأا .فا˘˘ف˘˘ج˘˘لا
.مدعلا ىلع ىؤسس ّلطت ’ ٍةعسساسش
تاعرج نم ىقبت امم ليلقلا فسشترأا
نم ديزملا ليطتل ىنعملا ةبرق يف
ي˘نّد˘˘سشي يذ˘˘لا ا˘˘م يردأا ’ .ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا

ي˘ف مؤ˘ق˘ي ي˘ن˘ج˘سس ّنأ’أا .ءار˘ح˘˘سصل˘˘ل
يقامعأا يف لمحأا يننأ’ مأا .اهطسسو
ي˘مؤ˘ق ثرؤ˘م ن˘م ءار˘ح˘سصلا ةر˘كاذ
مأا ؟ ةيدبأ’ا .مهئارحسص يف نيثهÓلا

فرذو لÓ˘طأ’ا ى˘˘ل˘˘ع فؤ˘˘قؤ˘˘لا ّنأ’
تتاب ةبراغلا ة˘ن˘مزأ’ا ى˘ل˘ع عؤ˘مد˘لا
ةّيفاقثلاو ةيسسف˘ن˘لا ا˘ن˘تا˘نؤ˘كم ىد˘حإا

امك يتقو مامز يخرا .ةّينادجؤلاو
ينركذي .هلمج مامز يودبلا يخري
ى˘ع˘سسأا˘ف ،ه˘ي˘ط˘˘ت˘˘ما ٍل˘˘م˘˘ج˘˘ب تقؤ˘˘لا
ن˘ع ي˘ن˘ط˘ق˘˘سسي ’ ي˘˘ك ه˘˘سضيور˘˘ت˘˘ل
ةرئاد يف ماّيأ’ا يندؤقت اذكه. همانسس

ةورذ قؤف نم اذ انأا اه . يهتنت ’
.هيلع لياحتأا نأا لواحأا يتقو مانسس
مل ليهاج˘م ى˘لإا ي˘ن˘ل˘م˘ح˘ي˘ل ه˘سضّورأا
اذ˘ه ي˘ه˘ت˘ن˘ي ا˘م˘بر .ةر˘كاذ˘لا ا˘هأا˘ط˘ت˘ت
يل ىءارتي .ديعبلا يف دتمملا نمزلا

ذغيل يتقو ثحتسسأاف ةحاؤلا هبسشي ام
ةحاؤلا نم ؤندأا نأا امو ًاعيرسس هاطخ
ام ةرثكلو .بارسسلا يل ىءارتي ىتح
يف ًاريبخ ترسص تاحاؤلا يل تءارت
يذلا تقؤلا يب لفحي ’ .بارسسلا
هر˘ّي˘سسأا ٌع˘ي˘ط˘م ٌيدا˘ي˘ح ه˘نإا .ه˘ي˘ط˘ت˘مأا

هنأاب تركذت تقؤلا عمو .ءاسشأا امفيك

روديل يتقو مامز كسسمأاف .ةركاذ يل
تع˘˘سضأا ي˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ .ءارؤ˘˘ل˘˘ل دؤ˘˘˘عأاو
يمامأا دع˘ي م˘لو تي˘ب˘لا ى˘لإا ي˘ق˘ير˘ط
اهو ،ةركاذلا لÓطأا ىلإا ةدؤعلا ىؤسس
ٌةيسسن˘م تا˘ظ˘ح˘ل لÓ˘ت˘سسا لوا˘حأا ا˘نأا
سسيقلا ؤورما دّلقأا .اهراؤغأا يف ٌةعباق
ًابطاخ˘م لÓ˘طأ’ا ى˘ل˘ع فؤ˘قؤ˘لا ي˘ف
نم يكب˘ن ا˘ف˘ق : ا˘ًل˘ئا˘ق ي˘ل˘ظو ي˘ت˘قو
 .... ىركذ
ل˘ّكسشن ،ي˘تا˘˘نأا ّل˘˘ظو ي˘˘ت˘˘قوو ا˘˘نأا˘˘ف
ةركاذلا ىلع اًئطاؤتم اًفلاحت انتثÓث
لهاجتنو ءاسشن ام اهناعيق نم لتسسن
ام فذحنو سسمطنو يفخنو ،ءاسشن ام
تاياكحلا رد˘ق ر˘ي˘ي˘غ˘ت فد˘ه˘ب ءا˘سشن
ةركاذلا نكتلف .دهاسشملاو ثادحأ’او
سسيل بارّسسلا هّنأا عم بارّسسلاك اًمهو
مامأا هره˘ظ˘ي ا˘م˘ي˘ف ق˘ل˘ط˘م˘لا˘ب ا˘ًبار˘سس
سسكعي امّنإاو ،ءارحسصلا يف رفاسسملا

ءار˘ح˘سصلا بل˘ق ن˘م ًة˘ق˘ي˘ق˘˘ح اًرؤ˘˘سص
ىؤسس مÓكلا يف نايذهلا امو .ةّيئانلا
نا˘يذ˘ه ...ع˘قاؤ˘لا نا˘يذ˘ه˘˘ل سسا˘˘كع˘˘نا
نايذه ...تؤملا سسمÓت يهو ةايحلا
نايذ˘هو ...ر˘ج˘ف˘لا ة˘فا˘ح ى˘ل˘ع ل˘ي˘ّل˘لا
 .نايسسنلا دودح ىلع ةركاّذلا

يوارحسصلا نومير  نجسس ^

 ( ةركاّذلا نايذه )هنازنزلا بلق نم بتكي صشينح وبا ليمك بيدأ’ا ريسسأ’ا
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داتعلا اوملتسسي ملو نينومملا فرط نم لايتح’او بسصنلا ىلإا اوسضرعت مهنأا اودكأا
اقباسس «جاسسنوأا» ةرثعتملا تاسسسسؤوملا باحسصأا

مهنع نبغلا عفر تافايسض ريزولا نوبلاطي
تاسسسسؤؤ˘م˘لا با˘ح˘سصأا بلا˘ط

يف ةأاسشنم˘لا ة˘سسب˘ت˘ب ةر˘غ˘سصم˘لا
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشتو م˘˘عد ة˘˘لا˘˘كو را˘˘˘طإا
ى˘لإا اؤ˘سضر˘ع˘ت ن˘يذ˘لا ،با˘ب˘˘سشلا
فر˘ط ن˘م لا˘ي˘ت˘˘ح’او بسصن˘˘لا
داتعلا اؤملت˘سسي م˘لو ن˘ي˘نؤ˘م˘م˘لا

ةلادعلا ىلإا سضعبلا ءؤجل مغر
ةيئاسضق ماكحأا ىلع مهلؤسصحو
ر˘˘يزؤ˘˘لا  ،ن˘˘ي˘˘نؤ˘˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘يد˘˘ت

مهت’اغسشناب لفكت˘لا تا˘فا˘ي˘سض
مهنع ةبتر˘ت˘م˘لا نؤ˘يد˘لا ح˘سسم˘ب
بئار˘˘سضلاو كؤ˘˘ن˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصل
م˘ه˘م˘عد ةدا˘عإاو سسؤ˘ن˘˘سسا˘˘كلاو
سضعبلا نأ’ ،مهعيراسشم ثعبل
لك عيسضو نسسلا هب مدقت مهنم
هذ˘˘ه بب˘˘˘سسب ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا سصر˘˘˘ف
ىلإا ةقلاع تيقب يتلا لكاسشملا
ة˘ب˘سسا˘ن˘م ’ؤ˘ل˘ح حر˘ت˘قاو مؤ˘ي˘لا
بسسح تا˘˘˘سسسسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
نأاو ةسصاخ ا˘ه˘ن˘م ل˘ك ة˘ي˘ع˘سضو
د˘ي˘ق ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا
تابؤعسص ن˘م ي˘نا˘ع˘ت طا˘سشن˘لا
ة˘ي˘كن˘ب˘لا طا˘سسقأ’ا د˘يد˘سست ي˘ف
طاسشن ليؤ˘م˘ت ةدا˘عإا رر˘ق˘ت د˘ق˘ف
لÓغتسسا سضورق ربع اهباحسصأا

نع ة˘ي˘نؤ˘يد˘م˘لا ة˘لود˘ج ةدا˘عإاو
حسسمو ةطسسبم تاءارجإا قيرط

ةيكنبلا دئاؤفلاو ريخأاتلا تامارغ
سضي˘ف˘خ˘ت ع˘م ا˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب ةد˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لا ت’د˘˘˘ع˘˘˘م
.ةئاملاب001
لح ةرورسض ىلع ء’ؤؤه دكأاو
مهتاسسسسؤؤمل ةيلاملا م˘ه˘ل˘كا˘سشم
نم دفتسست مل ي˘ت˘لاو ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا
ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف ة˘لود˘˘لا م˘˘عد
قرؤلا ىلع ’إا ،«جاسسنأا» ةلاكو
يف نؤطبختي ء’ؤؤه لعج امم
حلاسصل مهنع ةبتر˘ت˘م˘لا نؤ˘يد˘لا
سسؤنسساكلاو بئارسضلاو كؤنبلا

     .اهريغو
ة˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘ح نأا ء’ؤؤ˘˘˘˘˘ه ف˘˘˘˘˘سشكو
ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا تاءار˘جإ’ا
حلاسصل هاجت’ا اذه يف ةذختملا
ذخأات مل ةرثع˘ت˘م˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م˘لا
باحسصأا لكاسشم رابتع’ا نيعب
ببسسب قلطنت مل يتلا عيراسشملا

دا˘ت˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘لؤ˘˘سصح مد˘˘ع
ةافوو نينؤمم˘لا لا˘ي˘ت˘حا بب˘سسب
داتعلا ميلسست نود نيرخآا نينؤمم
تاسسسسؤؤملا باحسصأا لعج امم
ًارر˘˘سض ر˘˘ث˘˘كأ’ا ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا  هذ˘˘˘ه
عيراسشم يف ىلوأ’ا ةيحسضلاو
.تاسسسسؤؤملل هجؤملا معدلا

تاديبع بيطلا

هنع ديمجتلا عفر دعب
تانكسسلل رابتعإ’ا ةداعإا عورسشم ثعب

ةيادرغ يف روسصقلاب رايهنإ’اب ةددهملا
رابتع’ا ةداعإا عورسشم ثعب مت
را˘ي˘ه˘ن’ا˘˘ب ةدد˘˘ه˘˘م تا˘˘ن˘˘كسسل
يليلتمو بازيم يداو رؤسصقب
عفر دعب ،اينطو اثارت ةفنسصملا
دا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح ،ه˘ن˘ع د˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ةي’ؤب نكسسلا ةيريدم ؤلوؤؤسسم
عورسشملا اذه لمسشيو.ةيادرغ
متي نأا لبق4102 يف لجسسملا
فسشقتلا تاءارجإا نمسض هديمجت
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘˘لا
اهردق ةيلامجإا ةفلكتب ةيمؤمعلا

ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا ،جد را˘ي˘˘ل˘˘م د˘˘حاو
ةددهم ةميدق تانكسس ميمرتو
ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘م رؤ˘سصق˘ب را˘˘ي˘˘ه˘˘نإ’ا˘˘ب
ن˘قز˘ي ن˘بو ة˘كي˘ل˘مو ف˘ط˘ع˘لاو
نا˘˘ير˘˘بو ة˘˘˘يادر˘˘˘غو ةرؤ˘˘˘نؤ˘˘˘بو
.عاطقلا ريدم دافأا امك ،ةرارقلاو
ةعسساؤلا ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه فد˘ه˘تو
كلت ةيامحو زيزعت ىلإا قاطنلا
رؤسصقلا هذهب ةيثارتلا تانكسسلا
‘‘ا˘ي˘فا˘˘ق˘˘ث ا˘˘ثار˘˘ت‘‘ ة˘˘ف˘˘ن˘˘سصم˘˘لا

يسشيعملا ط˘ي˘ح˘م˘لا ن˘ي˘سسح˘تو
تاءا˘˘˘سضف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ن˘˘˘كا˘˘˘˘سسل
زيمتت يتلا ةق˘ير˘ع˘لا ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
حرسش ام˘ك ،ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ا˘ه˘ئار˘ث˘ب

اذه نم ىخؤتيو. طÓم ميلح
تايانبلا هذه م˘ي˘عد˘ت عور˘سشم˘لا
ةداعإاو ةيديلقت داؤم لامعتسساب
ةايحلا ديعي ؤحنلا ىلع اهليهأات
اهعباط ىلع ةظفاحملا عم اهيلإا
بذ˘ج˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘تو ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
فار˘سشإا˘ب كلذو ا˘ه˘ل ي˘حا˘˘ي˘˘سسلا

ميمرت يف ني˘سصسصخ˘ت˘م ءار˘ب˘خ
ةفا˘ق˘ث˘لا عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا را˘ثآ’ا

ة˘يا˘م˘ح ناؤ˘يد ا˘م˘ي˘سس نؤ˘ن˘ف˘˘لاو
تاذ بسسح ،بازيم يداو لهسس
.ثدحتملا

ةفاقثلا ريدم راسشأا ،هتهج نمو
نأا ،ي˘ناؤ˘ل˘ع د˘م˘ح˘م ،ة˘با˘ي˘ن˘˘لا˘˘ب
رهتسشت يذلا يرامعملا ثارتلا
ة˘يادر˘˘غ ي˘˘ف باز˘˘ي˘˘م يداو ه˘˘ب

يملاعلا ثارتلا نمسض فنسصملا
ةيبرتلل ةيممأ’ا ةمظنملا لبق نم
يف ؤكسسنؤيلا) ةفاقثلاو مؤلعلاو
ايرسضح اعمجت لكسشي ،(2891
،هينابمو ةيخيراتلا راثآ’اب اينغ
ه˘لا˘م˘جو ه˘ت˘˘لا˘˘سصأا˘˘ب ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘يو
اريبك اثرإا مؤيلا دعتو ،ينارمعلا

ظافحلا نيعتي ةيراسضح مئاعدو
اهزيزعت لجأا نم اهنيمثتو اهيلع
ةدا˘˘م˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا سسا˘˘سسأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةق˘ط˘ن˘م تن˘كم˘تو.ةيلسصأ’ا

ن˘م ه˘ب ر˘خز˘ت ا˘م ل˘˘كب ة˘˘يادر˘˘غ
دادجأ’ا ا˘ه˘م˘م˘سص ي˘ت˘لا رؤ˘سصق
يرا˘م˘ع˘م ل˘كسش ي˘˘ف ة˘˘عار˘˘ب˘˘ب
عم يرخسص عقؤم قؤف جردتم
،ةينيدلا ئدابملاو خانملا ةاعارم
ةينارمعلا اهتينب ىلع ظفاحت نأا

ا˘م˘م نور˘ق ةر˘˘سشع ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأ’
مامتها طحم حبسصت نأا اهلعج
بذجتو. ة˘ي˘م˘مأ’ا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
بازيمل ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا

ر˘ي˘ه˘سشلا يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘م
تآا˘سشن˘م˘لاو ،ه˘˘ي˘˘يزؤ˘˘برؤ˘˘كؤ˘˘ل
يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ي˘ئا˘˘م˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو
اًيؤنسس فÓسسأ’ا نم ثورؤملا

نيسصسصختملاو نيثحابلا ديدع
فا˘سضأا ا˘م˘ك ،لا˘ج˘م˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
حبسصأا دقو ةباينلاب ةفاقثلا ريدم
اًيخيرات سسيل بازيم يداو ثارت
اًسضيأا ؤه لب ،بسسحف اًيرامعمو
،يدا˘م ر˘ي˘غ ا˘يد˘ي˘ل˘ق˘تو ا˘ي˘فا˘˘ق˘˘ث
ثارتلا نمسض هفينسصت لكسشيو
ةيمنتلل اًيفاسضإا اًديسصر يملاعلا
يذ˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل ة˘يدا˘˘سصت˘˘قإ’ا
ركذ امك ،ةحايسسلا ىلع دمتعي
اذه نأا ربتعاو. لوؤؤسسملا تاذ
يعي˘ب˘ط˘لاو «ل˘ي˘سصأ’ا» ثار˘ت˘لا

‘‘ ل˘كسشي يدا˘مÓ˘لاو يدا˘م˘˘لاو
دجؤي ’ يذ˘لا د˘ي˘حؤ˘لا لا˘ج˘م˘لا
.‘‘ملاعلا يف انل سسفانم هيف

ب.ناÁا

راثدن’ا ىبأاي ينارمع طمنك ةدماسص لازت ’

خيراتلا قمع يف ةبراسض ةيغيزامأا ةيرق ..ةلسشنخ يف ةميدقلا ناريخ
’ يتلاو ،خيراتلا قمع يف ةبراسضلا ةيغيزامأ’ا ىرقلا نم ةدحاو ةلسشنخ ةي’وب ةميدقلا ناريخ ةيرق دعت

ةداعإا وه مهأ’ا ىقبيو ،ةيلامجلا هتامسسو ةينفلا هسصئاسصخل رظنلاب راثدن’ا ىبأاي ينارمع طمنك ةدماسص لازت
.يمحم يفاقث عقومك اهفينسصت لÓخ نم كلذو يدرتلا نم اهتيامحو اهل رابتع’ا

ة˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا نار˘˘ي˘˘خ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ملك07 دعب ى˘ل˘ع ة˘ع˘قاؤ˘لا

ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م بؤ˘˘˘ن˘˘˘ج
ي˘ئ’ؤ˘لا ق˘ير˘ط˘لا ةاذا˘ح˘˘م˘˘ب
يتي’و نيب طبارلا7 مقر
ىلعأا ي˘ف ةر˘كسسبو ة˘ل˘سشن˘خ
يداو ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ط˘˘ت ة˘˘ب˘˘˘سضه
ىر˘ق˘لا ن˘م ةد˘˘حاو ،بر˘˘ع˘˘لا
مدقب ةفورعم˘لا ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا

ةراجحلاب ينب˘م˘لا ا˘ه˘نار˘م˘ع
بلغأا ريسشت يتلاو نيطلاو
اه˘نأا˘ب ة˘ثراؤ˘ت˘م˘لا تا˘ياور˘لا
4 ن˘˘م د˘˘يزأا ذ˘˘ن˘˘م تد˘˘ي˘˘˘سش
.نورق
ةميدقلا ناريخ ةيرق دجؤتو
ذن˘م ا˘ه˘نا˘كسس ا˘هر˘ج˘ه ي˘ت˘لا
لبج لفسسأا نيدقع نم ديزأا

ن˘م بر˘ق˘لا˘ب سسا˘ن˘˘لا ي˘˘لا˘˘ع
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘سسب˘˘˘˘˘لا تار˘˘˘˘˘سشع
جاتنإاب ةفورع˘م˘لا تا˘حاؤ˘لاو
نؤتيزلاو نيتلا عاؤنأا دؤجأا

عاؤ˘نأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘مو نا˘˘مر˘˘لاو
ا˘ه˘ب فر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا رؤ˘˘م˘˘ت˘˘لا

.ةلسشنخ ةي’و بؤنج ةقطنم
 ةسصاÎم تايانب

لازت ’ رج◊ا نم
ةراسضح ىلع ةدهاسش

غيزامأ’ا
ةميدقلا ناريخ ةيرق زيمتتو
ناكسسلا اه˘ي˘م˘سسي ا˘م˘ل˘ث˘م وأا
«ة˘˘ع˘˘ل˘˘ق˘˘˘لا»ـب نؤ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سصأ’ا
ةقيرعلا ةيرجحلا ا˘ه˘ي˘نا˘ب˘م˘ب
ي˘ف ةد˘ما˘˘سص لاز˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لا

ا˘ه˘ط˘م˘ن بب˘سسب ن˘مز˘لا ه˘جو
’ يذلا يرجحلا ينارمعلا
نآ’ا ى˘˘˘ت˘˘˘ح ًاد˘˘˘ما˘˘˘سص لاز˘˘˘ي
ي˘لا˘هأ’ا ة˘ظ˘فا˘ح˘م ل˘˘سضف˘˘ب

زيمتملا ءانب˘لا جذؤ˘م˘ن ى˘ل˘ع
71ـلا نر˘˘ق˘˘ل˘˘ل دؤ˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
تا˘˘ياور بسسح ،يدÓ˘˘ي˘˘م˘˘لا
لامعأا اذ˘كو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ل˘هأا
˘مواد˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا م˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ير˘˘ق˘˘لا نا˘˘˘كسس ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ظافحلل اق˘با˘سس ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا

ط˘م˘ن˘لا ة˘ي˘˘سصؤ˘˘سصخ ى˘˘ل˘˘ع
يذلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ي˘نار˘م˘ع˘لا
،ا˘ه˘تار˘ي˘ظ˘ن ن˘ع ه˘ب ز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت

ةقطنملا نبا هدكأا ام بسسح
ةفاقثلا يف ثحابلاو بتاكلا
دمحم ذاتسسأ’ا ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا
.يسسينوأا حلاسصلا

نأا˘ب رد˘سصم˘لا تاذ د˘˘كؤؤ˘˘يو
نار˘˘˘ي˘˘˘خ ة˘˘˘ير˘˘˘ق تا˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ب»
يف نؤكتت يتلا ةيغيزامأ’ا
ىرخأاو نيقباط نم بلاغلا

ز˘ي˘م˘ت˘ت ق˘˘باؤ˘˘ط ة˘˘ثÓ˘˘ث ن˘˘م
نيب عمجت ةرامع سصئاسصخب
ق˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘طا˘˘˘˘سسب˘˘˘˘لا
دجي ثيح قيقدلا يسسدنهلا
اذه ءازإا اذؤخأام هسسفن رئازلا
يرامع˘م˘لاو ي˘ن˘ف˘لا ط˘م˘ن˘لا
ف˘ي˘كتو ة˘ه˘ج ن˘م ز˘ي˘م˘˘م˘˘لا
ه˘ب˘سش ة˘ع˘ي˘ب˘ط ع˘م ي˘نا˘ب˘م˘˘لا

ةهج نم ةي˘سسا˘ق ة˘يوار˘ح˘سص
لزنملا نأا رابتعا ىلع ىرخأا
ةني˘ع˘م ة˘جرد ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ي
مهاسسيو افي˘سص ةدور˘ب˘لا ن˘م

ل˘سصف لÓ˘خ ا˘ه˘عا˘ف˘ترا ي˘˘ف
.» ءاتسشلا

نأاب ثدحتملا تاذ فاسضأاو
ناريخ ةيرق عراؤسشو ةقزأا»
ىلع ظفاحت لازت ’ ةميدقلا
يرجحلا ينار˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ط˘م˘ن
لامسش غيزامأا دنع فورعملا
ي˘˘ل˘˘ج د˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا
فلتخمو ةيخانملا فورظلل

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ماؤ˘˘˘ع
فقسسأا را˘ي˘ه˘نا ي˘ف تم˘ها˘سس
لÓخ تايانبلا نم تارسشعلا
«ةيسضاملا ةليلقلا تاؤنسسلا

ينارمعلا طمنلا » نأاب اديفم
ي˘ف تا˘يا˘ن˘ب˘ل˘ل ي˘سسد˘ن˘ه˘لاو
انيتمو اقيقد ناك ةرتفلا كلت
ىلإا اهدؤمسص يف مهاسس امم
ىعاري ناك ثيح مؤيلا ةياغ
تي˘˘ب˘˘لا ل˘˘ق˘˘ث ع˘˘يزؤ˘˘ت ه˘˘ي˘˘˘ف
ن˘˘˘م ف˘˘˘ق˘˘˘سسلا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل
هميعدت لÓخ نم طؤقسسلا
نيطلا ىلإا فاسضت داؤم ةدعب
را˘ج˘˘سشأا عوذ˘˘جو ر˘˘ج˘˘ح˘˘لاو
.«ليخنلا

نأا˘˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘˘نوأا فدرأاو
اؤ˘نا˘ك ى˘ماد˘ق˘لا غ˘˘يزا˘˘مأ’ا»
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘عÓ˘˘ق نود˘˘ي˘˘˘سشي
بؤنج لÓ˘تو لا˘ب˘ج حؤ˘ف˘سس
نسصحتل˘ل سساروأ’ا ة˘ق˘ط˘ن˘م
ءاد˘˘˘˘˘˘˘عأ’ا تاوز˘˘˘˘˘˘˘غ ن˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةلÓ˘طإا ذ˘خأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م ل˘˘ك ة˘˘ب˘˘قار˘˘˘مو
‐ قبطني ام ؤهو «مهنيتاسسبب

نار˘ي˘خ ة˘ع˘ل˘ق ى˘ل˘ع ‐ه˘ب˘سسح
’و تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا

لخدلا ردسصم ةعارزلا تلاز
ى˘لإا ا˘˘ه˘˘نا˘˘كسسل ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا

.اذه انمؤي ةياغ
ناريخ ةيرق نأا ىلإا راسشأاو
051 نم رثكأا مسضت تناك
ى˘ن˘ب˘م ا˘ه˘ط˘سسؤ˘ت˘يو ’ز˘˘ن˘˘م
’ ةيرقلا سسلجمل سصسصخم
ىلع ظفاحت نآ’ا دحل تلاز
نأا م˘غر ي˘نار˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ط˘م˘˘ن
’ اهنم ط˘ق˘ف لزا˘ن˘م ة˘ع˘برأا
فحزو ناكسسلاب ةلهآا لازت

تن˘م˘سسإ’ا ار˘خؤؤ˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.رمحأ’ا رجآ’او
نأا˘˘˘˘ب ثحا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا تاذ د˘˘˘˘كأاو

ةدجاؤتملا تايا˘ن˘ب˘لا سضع˘ب»
م˘غرو ة˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘لا نار˘˘ي˘˘خ˘˘ب
تلا˘˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘قر˘˘˘˘سسلا

ةياغ ىلإا تلاز ’ اهتايؤتحم
ثورؤم ىلع يؤتحت مؤيلا
ثي˘˘ح ى˘˘ماد˘˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘نا˘˘˘كسس
يهطلا تاودأا سضعب دجاؤتت
يتلاو نيطلا نم ةعؤنسصملا

ةؤ˘سسن ا˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست تنا˘˘ك
ف˘ل˘ت˘خ˘م داد˘عإا ي˘ف ة˘ير˘ق˘˘لا
اهسضعب نيزختو ت’ؤكأاملا
ءا˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘سصف˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘خآ’ا
ةر˘˘سصع˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
نا˘ك نؤ˘ت˘˘يز˘˘ل˘˘ل ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
ي˘ف نا˘كسسلا ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسي
هذه نم ليسصاحملا ليؤحت
نؤ˘ت˘˘يز˘˘لا تيز ى˘˘لإا ةدا˘˘م˘˘لا
ه˘˘ب ر˘˘ه˘˘ت˘˘سشت لاز˘˘ت ’ يذ˘˘˘لا
.«ناريخ ةيدلب

 ناريخ ةيرق
اهفينسصت رظتنت

 يفاقث عقومك
يمحم

ةيغيزامأ’ا ةيرقلا نأا مغرو
ةقطنم ربتعت ةميدقلا ناريخ
يحايسسلا بذجلا قطانم نم
نم ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و بؤ˘ن˘ج˘ب

ثرإ’ا ىلع اهتظفاحم لÓخ
،ةقطنملل يفاقثلا يرسضحلا
ىلإا رظتنت تلاز’ اهنأا ’إا

عقؤمك ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘سصت نآ’ا د˘ح
نم دكأا ثيح يمحم يفاقث

دحاو ؤهو نيدلا رؤن هتهج
’» هنأاب ةقطنملا ناكسس نم
نم ةعاسسلا دحل ققحت ءيسش
ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘سسم˘˘لا دؤ˘˘عو
نيذلا نؤنفلاو ةفاقثلا عاطق
مهنأاب قباسس تقو يف اودكأا
سصا˘خ ف˘ل˘م داد˘عإا˘˘ب اؤ˘˘ما˘˘ق
عقؤم نم ةقطنملا ليؤحتل

ي˘فا˘ق˘ث ع˘قؤ˘م ى˘لإا ي˘ع˘ي˘ب˘ط
.«فنسصم
ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا تاذ د˘˘˘سشا˘˘˘نو
ىلعو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ريدمو ةلسشنخ يلاو اهسسأار
ل˘جأا ن˘م نؤ˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا
هذه ةيامحل لجاعلا لخدتلا
لÓخ نم ةيغيزامأ’ا ةيرقلا

عؤ˘˘سضؤ˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأا ءÓ˘˘˘يإا
اهنكمي دق يذلا فينسصتلا

ميمرت عورسشم نم Óبقتسسم
ةررسضت˘م˘لا ي˘نا˘ب˘م˘لا سضع˘ب
يذ˘لا لا˘غ˘سشن’ا سسف˘ن ؤ˘˘هو
نكسسلا ةنجل ةسسيئر تناك
سسلجملاب ريمعتلاو
،ةلسشنخل ي˘ئ’ؤ˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
ه˘ت˘ع˘˘فر د˘˘ق ،يا˘˘طؤ˘˘ق ةرد˘˘ب
ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
تا˘حار˘ت˘ق’او تا˘ي˘سصؤ˘˘ت˘˘لا
˘ما˘ت˘خ ي˘ف ا˘ه˘ت˘سضر˘ع ي˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةرود˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا تاذ˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا
13 خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ب بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
.مرسصنملا ربمسسيد

صس.يون

ةعونتم جمارب
ةنسسلا صسأارب ءافتحا
ناسسملتب ةيغيزامأ’ا

ةيبرتلا ةيريدم تلسسار
تاسسسسؤؤملا ،ناسسملتب
اهراؤطأاب ةيميلعتلا
لافتحÓل كلذو ،ةثÓثلا
ةيغيزامأ’ا ةنسسلا سسأارب
تنمسضتو ،1792 رياني
ةطسشنأا ةدع ةلسسارملا

سسورد ءاقلإا اهنم
لؤح تارسضاحمو
ةماقإا بناج ىلإا ةبسسانملا

ت’ؤكأاملل سضراعم
ةسصقر سضرع ،ةيديلقتلا
ةيرعسش دئاسصق ،داريأا

ةلجم زاجنإا اذكو يناغأاو
نمو اذه ،ةبسسانملا لؤح
تايدلب فرعت نأا رظتنملا
اديلخت ةطسشنأا ةدع ةي’ؤلا
ةقطنمب اميسس’ ةبسسانملل
ام ةداع يتلاو سسؤنسس ينب
عم ةبسسانملاب لفتحت
عم داريإاب ىمسسيام ةماقإا
تاعربتلا عمجب مايقلا

نع ثيدحلل دئاؤم ميظنتو
ماعطإا عم ةبسسانملا
ىلع نيدفاؤلا فؤيسضلا
اهديلاقتب ةفورعملا ةهجلا
.ةقيرعلا

صشاتيلتوب. ع
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..ةنتاب يف ةعنم نم «رياني»ـل ت’افتح’ا قÓطإا

اهفينسصت يف رخآا لمأاو ةميدقلا ةرسشدلاب فيرعتلل ةسصرف
ىلع ةعقاؤلا ةعنم ناكسس ىري
ةنتاب قرسش بؤنج ملك58 دعب
ةقÓ˘ط˘نÓ˘ل ة˘ن˘يد˘م˘لا نا˘سضت˘حا
ةينطؤلا ت’افتحÓ˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا
،1792 ةيغيزامأ’ا ةنسسلا سسأارب
ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل بهذ ن˘˘م ة˘˘سصر˘˘ف
رخآا لمأا ثعبو ةميدقلا ةرسشدلاب
.اهفينسصت يف
اهيلع فرسشت ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا˘ف
،ةيغيزامأÓل ةيماسسلا ةظفاحملا

يبعسشلا سسلجملا سسيئر بسسح
،ةرابح ىفطسصم ،ةعنمل يدلبلا
ىلع رابغ˘لا سضف˘ن˘ب ح˘م˘سست˘سس»
ملعملاو ةيرامعملا ةفحتلا هذه
هدييسشت خيرات دؤعي يذلا قيتعلا
لÓخ نم نورق01 نم رثكأا ىلإا
فؤ˘ي˘سضو راوز˘˘لا ما˘˘مأا ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف
ي˘ف ن˘ي˘كرا˘سشم˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ر˘يا˘ن˘ي ت’ا˘ف˘ت˘حا
بابسشل ةبسسنلابو .«نطؤلا ءاحنأا
ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا ا˘م˘ي˘سس’ ة˘ن˘يد˘م˘˘لا

عيبرلا) ثؤسسفاث ةيعمج نمسض
ىل˘ع اؤ˘ل˘م˘ح ن˘يذ˘لا (ة˘يوا˘سشلا˘ب

ة˘م˘ه˘م تاؤ˘ن˘سس ذ˘ن˘م م˘ه˘ق˘تا˘˘ع
يرامعملا ثارتلا اذهب فيرعتلا
ةر˘˘˘سشد˘˘˘لا جار˘˘˘خإا نا˘˘˘هر» نإا˘˘˘˘ف
هبسسك مت دق لظلا نم ةميدقلا

رابتع’ا ةداعإا ؤه مهأ’ا ىقبيو
.«يدرتلا نم اهتيامحو اهل
سسي˘ئر قا˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو
،ةلاق ىسسؤم ثؤسسفا˘ث ة˘ي˘ع˘م˘ج
م˘ث ةر˘سشد˘لا ف˘ي˘ن˘سصت ا˘˘ن˘˘فد˘˘ه»
ةرهاظت˘لا نأا ازر˘ب˘م ،«ا˘ه˘م˘ي˘مر˘ت
ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تبأاد ي˘˘ت˘˘لا
مسسؤم لك مودق عم ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ة˘ي˘ن˘ب تلاز ا˘˘مو تنا˘˘ك» ع˘˘ي˘˘بر
تفلل ةلواحمو ملعملل جيورتلا
يفاقثلا ثارتلاب نيمتهملا هابتنا

.«هنم ىقبت ام ذاقنإ’
نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ ف˘خ˘˘ي م˘˘لو
يتلا ة˘م˘يد˘ق˘لا ةر˘سشد˘لا تا˘يا˘ن˘ب

نورقلا هذه لك ةدماسص تلظ
ةسسدنهلا تاذ اهملاعم دقفت مل»
ةليسصأ’ا ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
سصئاسصخ ن˘م ه˘ل˘م˘ح˘ت ا˘م ل˘كب
ةيامح ىلإا ةجاحب يهو ةزيمم
.«نيريبك مامتهاو

ةغبسصلا ءاطعإا ةيمتح
ملعملل ةينوناقلا

ةفاقثلا ريدم هتهج نم ربتعاو
نأا ،رؤبك رمع ،ةنتابل نؤنفلاو
ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا ة˘غ˘ب˘سصلا ءا˘ط˘عإا»
دعي ةعنمب ة˘م˘يد˘ق˘لا ةر˘سشد˘ل˘ل

لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ح ةرور˘˘سض
هسضرع متي ينقت فلم دادعإا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيغب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل˘ل
اهب ظؤفحم˘لا عا˘ط˘ق˘لا ءا˘سشنإا

يذلا رارقلا اذه رودسص دعبو
ىطعي ملع˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح ل˘ف˘كي
ي˘ف عور˘سشل˘ل ه˘ب˘جؤ˘م˘ب ر˘مأ’ا
.» ظؤفحملا عاطقلا ةسسارد
يفارغؤبطلا عفرلا» نأاب دكأاو
سسا˘سسأا د˘ع˘ي يذ˘لا م˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
دعي مل ةرسشدلل ينقتلا فلملا
نع هب لفكتلا متيسسو ’اكسشإا

ةي’ؤلا اهمدقتسس ةناعإا قيرط
هميد˘ق˘ت نا˘كمإ’ا˘بو ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل
ى˘ل˘˘ع ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ةرازو ىؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم
ه˘سضر˘˘ت˘˘ع˘˘ت م˘˘ل اذإا نؤ˘˘ن˘˘ف˘˘لاو
1202 ف˘سصت˘ن˘م تا˘بؤ˘ع˘˘سص
يخيراتلا فلملا نأاو اميسس’
لفكتتسس يرثأ’او ينؤ˘نا˘ق˘لاو

ة˘ير˘يد˘م˘لا ح˘لا˘˘سصم هداد˘˘عإا˘˘ب
.«نؤنفلاو ةفاقثلل ةيئ’ؤلا

نإا˘ف لوؤؤ˘سسم˘لا تاذ˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو
ةعنمب ةميدقلا ةرسشدلا لكسشم»
يذلا ف˘ي˘ن˘سصت˘لا نأا ي˘ف ن˘م˘كي

ةبق˘ح˘لا نا˘بإا م˘ل˘ع˘م˘لا ه˘ب ي˘ظ˘ح
8291 ةنسس ي˘ف ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا

رودسصب حبسصأا يعيبط ثارتك
يف يفاقثلا ثارتلا ةيامح نؤناق
عاطقل ع˘با˘ت ر˘ي˘غ8991 ة˘ن˘سس
‐ يرورسضلا نم ناكو .» ةفاقثلا
‐ نؤنفلاو ةفاقثلا ريدم فدري ‐
اذهل ةينؤناقلا ةغبسصلا ءاطعإ’
هجاردإا متي نأا» يرامعملا ثارتلا

ر˘ي˘غ ن˘˘م اذ˘˘هو ير˘˘ثأا ثار˘˘ت˘˘ك
اهيف بدت ةرسشدلا نأ’ نكمملا
عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ءا˘˘˘سشنإا وأا ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
هب حمسسي ام ؤهو اهب ظؤفحملا
ةيامحب قلعتملا40/89نؤناقلا
لا˘م˘ت˘كا˘بو .«ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘˘ت˘˘لا
ددحتسس يتلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘سسارد˘لا
لكب ةرسشدلا ه˘يؤ˘ت˘ح˘ت ا˘م ة˘قد˘ب

رار˘ق رود˘سصو ا˘ه˘تا˘ي˘سصؤ˘˘سصخ
سصاخلا ظؤفحملا عاطقلا ءاسشنإا
ريدم فيسضي اهني˘ح م˘ت˘ت˘سس ا˘ه˘ب
ديمجتلا عفرب ةبلاطملا ،عاطقلا

ذنم هدسصر مت يذلا غلبملا نع
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘سسارد˘˘˘ل تاؤ˘˘˘ن˘˘˘سس
.ظؤفحملا

يلحم يرامعم عباطب ةفحت
خيراتلا قمع يف براسض

طسسؤ˘ت˘ي يذ˘لا م˘ل˘ع˘م˘لا ز˘ي˘م˘ت˘ي
ىقتلم يف ةعقاؤلا ةعنم ةيدلب
ة˘˘˘ن˘˘˘يزؤ˘˘˘˘بو يد˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘يداو
سساروأ’ا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘ير˘ي˘ه˘سشلا
براسض يلحم يرامعم عباطب
ىلع دمتع˘ي خ˘يرا˘ت˘لا ق˘م˘ع ي˘ف
بسسح ‐ زربيو ةيعيبطلا داؤملا
ناكسس ةرا˘ه˘م ‐‐ ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا
. ةرامعلا نف يف ةهجلا

ةرامعلا طمن نأا نم مغرلا ىلعو
هنأا ’إا ليسصأا يغيزامأا ةرسشدلاب

فلتخي نيسصتخملا ديدع بسسح
نزا˘خ˘م˘لا وأا «ثع˘ي˘ل˘ق˘ي˘˘ث» ن˘˘ع
ةهجلا اهب رهتسشت يتلا ةيعامجلا
نأاب نيد˘ي˘ف˘م ،ة˘نوؤؤ˘م˘لا ظ˘ف˘ح˘ل
.نكسسلل تديسش ةرسشدلا

رد˘˘سصم˘˘˘لا ق˘˘˘فو ى˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘تو
ملعملا اذه تايا˘ن˘ب ة˘ي˘سصؤ˘سصخ
يذ˘لا ة˘يؤ˘ه˘ت˘لا ما˘ظ˘ن ثي˘ح ن˘م
يف ةسشعنم ةدورب ناكسسلل رفؤي
ءا˘ت˘سشلا ي˘˘ف ءفد˘˘لاو ف˘˘ي˘˘سصلا

ى˘˘ت˘˘حو ي˘˘ق˘˘سسلا ما˘˘ظ˘˘ن اذ˘˘˘كو
يذلا اهلخاد ينارمعلا ططخملا
ةيسصؤسصخ مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع مؤ˘ق˘ي

كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ا˘ه˘ي˘ف ة˘ل˘ئا˘ع ل˘˘ك
هسضرفي امبسسح ،لاجرلاو ءاسسنلا
.ناكسسلل ظفاحملا عباطلا

ةقزأا ي˘ف لؤ˘ج˘ت˘م˘لا نا˘كمإا˘بو
تزجنأا يتلا ةقيسضلا ةرسشدلا

ةهاتم لكسش ىلع دسصق نع
نم ناكملا ةيامح نم عؤنك
،ديعسسلا جاحلا بسسح ،ءابرغلا
ىري نأا ،ملعملاب نيميقملا دحأا
تؤ˘ي˘ب˘لا ن˘يز˘ت ةد˘يد˘ع ذ˘فاؤ˘ن
ة˘˘ي˘˘سسد˘˘ن˘˘ه ’ا˘˘كسشأا ذ˘˘˘خأا˘˘˘تو
تا˘ث˘ل˘ث˘مو ر˘˘ئاود ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةل’د لكسشت يهو تاعبرمو
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ‐رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا بسسح‐
تاعؤمجملا يهو «نيقفريه»
ة˘˘ن˘˘طا˘˘ق˘˘لا تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
ى˘ل˘ع ة˘عزؤ˘˘م˘˘لاو ةر˘˘سشد˘˘لا˘˘ب
.ةبارقلا بسسح اهئاجرأا

م.ءامسسأا

رخآ’ ليج نم هلقانتو هئايحإا ىلع صصرحلا لÓخ نم

لاوزلا ىبأات ةرذجتم تاداعو صسوقط..صسادرموبب «رياني»
ةي’و ربع ،1792 ـلأا اهاركذ ييحن يتلا ،ةيغيزامأ’ا ةنسسلا صسأار ءايحإاب ةطبترملا تاداعلاو صسوقطلا زيمتت

.ناسسنإ’او نمزلا لماوع لعفب لاوزلاو راثدنÓل اهتمواقمو اهنيماسضم عونتو اهئارثب صسادرموب

نم عؤنتلاو ءارثلا اذهل لعلو
م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ىر˘خأ’ ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ميقلاو يناعملاب هانغو ةي’ؤلا
ر˘˘˘˘سصاوأ’ا ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ة˘˘˘يؤ˘˘˘خأ’او ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإ’ا

ربكأ’ا لسضفلا ،ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لاو
ةيرارمتسسإاو ءاقبلا ةمواقم يف
يدامÓلاو يداملا ثارتلا اذه
،كلذ ل˘˘سضف˘˘بو.مؤ˘ي˘لا ى˘˘لإا
اذه نم ماه ءزج يقب ،اسضيأا
يف خسسار يفاقثلا ثورؤملا
لÓخ نم تاكؤلسسلاو ناهذأ’ا
هلقانتو هئاي˘حإا ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لا

ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،ر˘خآ’ ل˘˘ي˘˘ج ن˘˘م
ثيد˘ح˘لا ر˘سصع˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘˘م
ة˘كب˘سش حا˘سست˘كا˘ب ز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
ل˘كل ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا ل˘سصاؤ˘ت˘˘لا
تادا˘ع˘لاو م˘ي˘ق˘لاو ثيراؤ˘م˘˘لا

.ةيعامتجإ’ا تاطابترإ’او
ةعبسس»و «زارت»

تانج صسأارب «تاواسشع
 ليانم جربو
دواد يديسسو

ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م˘˘لا زر˘˘بأا ى˘˘ل˘˘ج˘˘ت˘˘˘تو
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘حإ’ا
ةهجلا ربع ةسصاخ ،ةيخيراتلا
اميسس’ ةي’ؤ˘لا ن˘م ة˘ي˘قر˘سشلا
جر˘بو تا˘ن˘ج سسأار تا˘يد˘ل˘ب˘˘ب
امبسسح ،دواد يد˘ي˘سسو ل˘يا˘ن˘م
ىلع ،ةنكاسسلا نم ددع هركذ
08) ةميطف زامق ةجاحلا رارغ
«يراخسسلا» ةقطنم نم (ةنسس
ي˘˘ف ،تا˘˘ن˘˘ج سسأار ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
وأا ةيماركإا ةماقإاب ،اهل حيرسصت
.«ةزيرت» وأا «زارت» ةدعو
ةيسشع ةلئاعلا بر مؤقي ثيح
،ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا سسأار
يتلا ‐‐ زامق ةجاحلا فيسضت

لثم ليسصافت ركذتت لازت ’
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م تادا˘˘˘˘˘ع اذ˘˘˘˘˘كه
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘سصر˘˘˘ح
اهتلئاع نم لايجأ’ اهليسصؤتو
ن˘م ءا˘ن˘˘ت˘˘قإا˘˘ب ‐‐ ا˘˘ه˘˘نار˘˘ي˘˘جو
عاؤ˘نأا ل˘ك ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا قؤ˘˘سسلا
تارسسكملا وأا ةفاجلا هكاؤفلا

قد˘ن˘ب˘˘لاو زؤ˘˘ج˘˘لاو زؤ˘˘ل˘˘لا˘˘ك
تؤيبلا تابر مؤقتو طؤلبلاو
.اهطلخو اهجزمب
لؤقت ،ةنسسلا سسأار ةليل يفو
عمجت ميظن˘ت˘ب ،زا˘م˘ق ة˘جا˘ح˘لا
ى˘ل˘ع لزا˘ن˘م˘لا تا˘˘حا˘˘سس ي˘˘ف
ىلإا اه˘ي˘لإا ى˘عد˘ت˘سسيو ءاؤ˘ه˘لا

،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا دار˘˘˘فأا ل˘˘˘ك بنا˘˘˘ج
ى˘˘ت˘˘حو ءا˘˘بر˘˘قأ’او نار˘˘ي˘˘ج˘˘لا
ن˘يروا˘ج˘م˘لا ة˘ير˘ق˘لا ة˘ن˘كا˘˘سس
تايماركإ’ا هذه مهيلع عزؤتو
.حارفأ’او حرملا نم ؤج يف
ة˘ه˘ج˘لا نا˘كسس سصر˘ح˘ي ا˘م˘˘ك
سسفن يف ةي’ؤلا نم ةيقرسشلا

تÓئاعلا ةسصاخ ،راطإ’ا اذه
ةجاحلا زربت ،لاحلا ةرؤسسيملا
ةبسسانملا هذه ءايحإا ىلع ،زامق
ن˘م ر˘خآ’ ل˘ي˘ج ن˘م ا˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو
هذه سسأار ةرهسسل دادعإا لÓخ
ةرؤهسشم ءاسشع ةبدأام ،ةنسسلا
ثيح «تاواسشع ةعبسس» مسساب
قابطأا ةعبسس داد˘عإا ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘ي
ي˘ف ا˘ه˘سضع˘ب ن˘ع ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ى˘عد˘ت˘سسيو ةد˘حاؤ˘لا ةد˘ئا˘م˘لا
را˘˘غ˘˘سصلاو را˘˘˘ب˘˘˘كلا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا

مهري˘غو نار˘ي˘ج˘لاو برا˘قأ’او
.ةيرقلا دارفأا نم
ي˘ف تؤ˘˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘بر مؤ˘˘ق˘˘تو
كلذ ن˘˘م ر˘˘كب˘˘م˘˘لا حا˘˘ب˘˘˘سصلا
ة˘جا˘ح˘لا ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘سسإا ،مؤ˘˘ي˘˘لا
ة˘ن˘ح˘لا˘ب ن˘يز˘ت˘لا د˘ع˘بو ،زا˘م˘ق
،يديلقت˘لا ي˘ل˘ح˘لاو سسا˘ب˘ل˘لاو
يتأاي يتلا قابطأ’ا هذه دادعإاب

يسسكسسكلا قبط اهسسأار ىلع
وأا فؤ˘˘ف˘˘˘سسم˘˘˘لا˘˘˘ب (ؤ˘˘˘سسكسس)
ن˘ح˘ط) م˘˘سشر˘˘سشلا وأا بي˘˘بز˘˘لا

ة˘قر˘م˘ب ا˘قؤ˘فر˘م (ح˘م˘ق˘لا ةدا˘م
نادز˘مو تاور˘سضخ˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘˘غ
بناج ىلإا يه˘ط˘م˘لا جا˘جد˘لا˘ب
لماكلاب ةيهطم ةجاجد عيزؤت

ةلئاعلا دارفأا نم درف لك ىلع
نم ىزغملاو.نيؤعدملا نمو
ن˘م در˘ف ل˘كل ة˘جا˘˘جد ي˘˘ه˘˘ط
ةديسسلا حسضؤت ،ةلئاعلا دارفأا
ةكربلاو ريخلا بلج ؤه ،زامق
ة˘ن˘سسلا راد˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نم حتافلا نأاو ةسصاخ ةديدجلا
م˘سسؤ˘م ما˘ت˘خ˘ب نور˘ق˘م ر˘يا˘ن˘ي
مسسؤملا ةيادبو رذبلاو ثرحلا
نؤلمأاي يذلا ديدجلا يحÓفلا
لÓ˘˘خ ن˘˘˘م اد˘˘˘ي˘˘˘ج نؤ˘˘˘كي نأا
.راطمأ’ا لطاهت

«كودرسسلا»ـب ةبدأام
نارمع ينبب «ةزيوت»و

رماعلا ةبعسشو
 تيرزميتو

ةرؤ˘˘ه˘˘سشم˘˘لا تادا˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘مو
،ةي’ؤلا نم ةيقرسشلا ةقطنملاب

ينبو لامع تايدلب ربع ةسصاخ
ر˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشو نار˘˘˘م˘˘˘ع
بسسح ،تيرز˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تو
ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا تا˘˘ح˘˘ي˘˘سضؤ˘˘ت˘˘لا
ةقطنملا ثارت يف سصسصختملا

«ي˘قاؤ˘سسلا ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج» سسي˘˘ئرو
،لا˘ج˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا
تا˘بر سصر˘ح ،ح˘بار سسا˘ب˘ع˘˘ل˘˘ب
يف لخدلا ةطسسؤتملا تؤيبلا

ةبدأام دادعإا ىلع ةبسسانملا هذه
ة˘˘فور˘˘ع˘˘م ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘˘ت ءا˘˘˘سشع
محل اهسساسسأا نؤكي ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
.(كودرسسلا) كيدلا
يتلا ىرخأ’ا قاب˘طأ’ا ل˘ث˘م˘ت˘ت
هذ˘ه ي˘ف د˘ئاؤ˘م˘لا ا˘ه˘ب ن˘يز˘ت˘ت

د˘ي˘سسلا ف˘ي˘سضي ،ة˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا
«ريرغبلا» نم لك يف ،سسابعلب
(سسكؤ˘˘كر˘˘ب˘˘لا) «دودر˘˘˘م˘˘˘لا»و
«نمسسملا» مهعم «طاؤسشلا»و
ناهدلاو نمسسلاب «ةديسصعلا»و
.مسشرسشلا ىلإا ةفاسضإا

مؤق˘ي ة˘ن˘سسلا سسأار ة˘ل˘ي˘ل ي˘فو
لأافك عؤمسشلا عفرب لافطأ’ا

ة˘ئ˘ي˘سضم ة˘ي˘حÓ˘˘ف ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘ع
لÓ˘خ ن˘م تÓ˘ف˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘˘لاو
نؤ˘ن˘غ˘يو نؤ˘حد˘م˘يو ل˘ب˘˘ط˘˘لا

.ريبك سسرع هنأاكو
كلذك رهاظملا هذه ىلجتتو
ةعؤمجم ر˘ي˘سضح˘ت لÓ˘خ ن˘م
ةيديلقت˘لا قا˘ب˘طأ’ا ن˘م ىر˘خأا
نؤتيزلا اه˘سسا˘سسأا نؤ˘كي ي˘ت˘لا
ةجمدم وأا ةدئاملا ةنيزل ءاؤسس
تÓ˘˘˘كأا ع˘˘˘م ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ى˘ل˘ع سصر˘ح˘لا ع˘م ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ةفاسضإا نؤتيزلا تيزب يهطلا
ن˘˘م ة˘˘عؤ˘˘ن˘˘ت˘˘م قا˘˘ب˘˘˘طأا ى˘˘˘لإا
.لسسعلاب ةنيزملا تايؤلحلا

ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘تو
د˘ي˘سسلا ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘سسإا ،ة˘ي’ؤ˘لا
ةيلاعف ميظنتب ،حبار سسابعلب
ددع عمج متي ثيح «ةزيؤتلا»
اهب عر˘ب˘ت˘ي ر˘ق˘ب˘لا سسوؤور ن˘م
لك رؤسضحب رحنت نؤنسسحم
ى˘لإا ع˘ط˘ق˘تو ة˘ير˘˘ق˘˘لا ي˘˘لا˘˘هأا

ءارقفلا ىلع عزؤتو سصسصح
ةيرقلا ناكسس نم نيجاتحملاو
ة˘ه˘ج ن˘م لاز˘˘ت ’و.اهجراخو
قطانمب تؤ˘ي˘ب˘لا تا˘بر ،ىر˘خأا

ىلع ةي’ؤلا عؤبر نم ةفلتخم
يذلا ريبكلا لؤحتلا نم مغرلا

ةيمهأا يلؤت ،عمتجملا ىلع أارط
يف ءانحلاب يديأ’ا نييزتل ةغلاب
تابسسانملاو دا˘ي˘عأ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م
نهنم فيثك لابقإا اهقبسست ثيح
ةينيزتلا ةداملا هذه ءارسش ىلع
ري˘ث˘كلا سصر˘ح ع˘م ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ج˘ت˘ن˘م˘لا را˘ي˘ت˘خا ى˘ل˘ع ن˘ه˘˘ن˘˘م
نع هتدؤجب فورعملا يلحملا
ن˘ه˘سسف˘ن ن˘ي˘يز˘ت˘ل درؤ˘ت˘˘سسم˘˘لا

د˘ي˘لاؤ˘م˘لا ة˘سصا˘خو ن˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘بو
سسبلو ءانتقا ىلإا ةفاسضإا ددجلا

.«لئابقلا ةبج»ب فرعي ام
مؤيلا اذه رهاظم رسصتقت ’و
لب طق˘ف د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لا كل˘ت ى˘ل˘ع
يف ثحابلا ىلإا ادانتسسا ،هادعتت

ىلإا ،حبار سسابعلب راثأ’ا ملع

ىرخأا ةيؤبرتو ةيعامتجا داعبأا
مايأا رادم ىلع اهلؤعفم يرسسي
ي˘ف ا˘ه˘م˘هأا ى˘ل˘ج˘ت˘تو ة˘˘ن˘˘سسلا

ىلع قطانملا هذه ءانبأا سصرح
دارفأا لك كارسشإاو ةكراسشملا
با˘ب˘سشلا م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ة˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لا

نسسلا يف تانعاطلا ءاسسنلاو
ثيح نؤتيزلا ينج ةلمح يف
مهنمو ابناج مهلاغسشأا نؤكرتي
نم ةيؤنسسلا هتلطع ذخأاي نم
ةمهملا هذهل ايلك غرفتلا لجأا
.ةليبنلا ةيلئاعلا

ا.ن

mahali@essalamonline.com

مربت هايملل ةيرئازجلا
ت’واقم عم تايقافتا4
تنسشومت نيعب ةينابسش

ةيرئازجلا ةدحو تمربأا
،تنسشؤمت نيع ةي’ؤل هايملل
عم ةكرسش تايقافتا عبرا

كلذو ،ةينابسش تاسسسسؤؤم
قافت’ا قيبطت راطإا يف
دراؤملا ةرازو نيب مربملا
ةبدتنملا ةرازؤلاو ةيئاملا
ةفلكملا لوأ’ا ريزؤلا ىدل
ةرغسصملا تاسسسسؤؤملاب
نيلواقملا معد ىلإا ةيمارلا
مهتقفارمو بابسشلا

ةديدج لغسش ثادحتسساو
ةنايسصلا قرف دؤهج زيزعتل
باطعأ’ا حÓسصإا لاجم يف
ةكبسش يف تابرسستلاو
.بورسشلا هايملا عيزؤت
ينايز ةريسصن بسسحو
نإاف ،ةدحؤلا ةريدم
اهعم تمربأا يتلا ت’واقملا
ربع ةدجاؤتم تايقافت’ا
نيع يهو تايدلب ثÓث
‐ فاسص ينب ‐ تنسشؤمت
ماربإا راظتنا يف ةسصاهلوو
ةلواقم عم ةيقافتا Óبقتسسم
.رجحؤب مامحب ةرغسصم
ةبسسن نأاب ةثدحتملا تفدرأاو
ىلع تغلب تادادعلا عسضو
58 ةي’ؤلا ميلقإا ىؤتسسم
مامتإا راظتنا يف ةئملاب
ةيراجلا ةنسسلا لÓخ ةيلمعلا
82 تايدلبلا لماك لمسشتل

.ةي’ؤلا ربع
ةنوب نيسسح
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ةركسسب ةي’و
ءانبلاو ةيرامعملا ةسسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم

1202 /10 مقر ايند تاردق طارتسشا عم حوتفم ينطو صضورع بلط نع نÓعإا

اهرقم نئاكلا ةركسسب ةي’ول ءانبلاو ةيرامعŸا ةسسدنهلاو Òمعتلا ةيريدم نإا
وه ةدقاعتŸا ةحلسصملل يئاب÷ا فيرعتلا مقر

صضورعلا ةيحÓسص ةدم
ةيلاŸاو ةينقتلا ،حسشÎلا فلم ةفرظأ’ا حتفت



رذني يلينيترام ءاكب
هتباسصإا ةروطخب

مجاهملأ نإأ لانسسرآأ بردم اتيترأأ ليكيم لاق
هتباسصإأ دعب يكبي نا˘ك ي˘ل˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ل˘ي˘ير˘با˘ج
لسساكوين ىلع0 -2 زوفلأ لبقو ءامحإلأ لÓخ

ةر˘ك˘ل يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ دا˘ح˘تلأ سسأا˘ك ي˘ف د˘ت˘يا˘˘نو˘˘ي
بعÓ˘˘لأ نا˘˘كو ،سصو˘˘ح˘˘ف˘˘ل ع˘˘سضخ˘˘ي˘˘سسو مد˘˘˘ق˘˘˘لأ
ةليكسشت نمسض اماع91 هرمع غلابلأ يليزأربلأ
ي˘ف ثلا˘ث˘لأ رود˘لأ ةأرا˘ب˘م˘ل ة˘ي˘سسا˘˘سسألأ لا˘˘ن˘˘سسرآأ
لد˘ب كرا˘سش نو˘سسل˘ن سسير ن˘ك˘ل تأرا˘مإلأ دا˘ت˘˘سس
دا˘عو ،ءا˘ق˘ل˘لأ قÓ˘ط˘˘نأ ن˘˘م ق˘˘ئا˘˘قد ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ن˘˘م
د˘ع˘ب ر˘ب˘م˘سسيد ي˘ف بعÓ˘م˘لأ ىلإأ ي˘ل˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م

ودبيو ةبكرلأ يف ةباسصإأ ببسسب ليوط بايغ
ا˘ت˘ي˘ترأأ لا˘قو ،ىر˘خأأ ةر˘˘ت˘˘ف بي˘˘غ˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأأ نآلأ
يف تنك .نيزح انأأ» :ءاقللأ بقع نييفحسصلل
نيبردملأ دحأأ ينءاجو ةأرابملأ لبق يبتكم
د˘ق˘˘لو ه˘˘سسف˘˘ن با˘˘سصأأ ل˘˘ي˘˘ير˘˘با˘˘ج نأأ ي˘˘ن˘˘غ˘˘ل˘˘بأأو
تبهذ» :فاسضأأو ،«لحاكلأ يف ءأوتلل سضرعت
رعسشي ناك .يكبي هتدجوو ةيبطلأ ةفرغلأ ىلإأ

م˘ل .رو˘مألأ ر˘ي˘سست˘سس ف˘ي˘ك ىر˘ن˘سسو ر˘ي˘ب˘ك م˘لأا˘ب
ءابنأأ عمسسن نل اننأأ عقوتأأ .ةديج رومألأ نكت

ا˘ق˘ح ن˘ح˘˘ن» :ع˘˘با˘˘تو ،«كلذ سصو˘˘سصخ˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ج
ة˘ي˘سصخ˘سش ه˘يد˘ل .ثد˘ح˘ي أذا˘م فر˘ع˘ن نأأ د˘˘ير˘˘ن
م˘˘˘لألا˘˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ي ل ه˘˘˘نإأ .بع˘˘˘ل˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف بغر˘˘˘˘يو
ا˘م فر˘عأأ ل ن˘ك˘˘ل ه˘˘ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسيو
نكل ةريطخ ةباسصإأ نوكت لأأ ىنمتأأ .ثدحيسس
ور-ثيمسس ليمإأ لجسسو ،«ةديج ودبت ل رومألأ

زو˘ف˘ي˘ل ي˘فا˘سضإلأ تقو˘لأ ي˘ف غ˘نا˘ي˘ما˘بوأأ ر˘ي˘ي˘˘بو
ع˘˘بأر˘˘لأ رود˘˘لأ ىلإأ دو˘˘ع˘˘سصلأ ن˘˘م˘˘سضيو لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآأ

ل˘ك ي˘˘ف ي˘˘لأو˘˘ت˘˘لأ ىل˘˘ع ع˘˘بأر˘˘لأ هزو˘˘ف ق˘˘ق˘˘ح˘˘يو
لتحي يذلأ ،لانسسرآأ فيسضتسسيو ،تاقباسسملأ
32 د˘ي˘سصر˘ب زا˘ت˘م˘م˘لأ يرود˘لأ ي˘˘ف11 زكر˘م˘لأ
سسلاب لاتسسيرك هسسفانم ،ةأرابم71 نم ةطقن

.لبقملأ سسيمخلأ موي41 زكرملأ بحاسص

مÈي صشتيمورب تسسو
ةيوتسشلا هتاقفسص Êاث

ي˘ف سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ،نو˘˘ي˘˘ب˘˘لأأ سشت˘˘ي˘˘مور˘˘ب تسسو لا˘˘ق
هنإأ ،تبسسلأ موي˘لأ ،زا˘ت˘م˘م˘لأ يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ يرود˘لأ

،مرسضخملأ يزيلجنلأ ىمرملأ سسراح عم دقاعت
،ي˘لا˘ح˘لأ م˘سسو˘م˘لأ ة˘يا˘ه˘ن ىت˘ح ،نا˘جر˘نو˘ل يد˘˘نآأ

،زرأردنأو نوتلوب˘ل ق˘با˘سسلأ ي˘ف نا˘غر˘نو˘ل بع˘لو
ة˘ق˘ف˘سص ي˘˘نا˘˘ث هذ˘˘هو ،د˘˘ن˘˘يإأ ثرو˘˘ن نو˘˘ت˘˘سسير˘˘بو
تلاقتنلأ ةرتف لÓخ ،سشتيمورب تسسو اهمربي
طسسولأ بعل عم دقاعتلأ دعب ،ةيلاحلأ ةيوتسشلأ
ن˘م ا˘مدا˘ق ،سسأر˘غدو˘ن˘سس تر˘بور ،يد˘ن˘ل˘ت˘˘ك˘˘سسلأ

يف ،سشتيمورب تسسو لاقو ،دتيانوي ماه تسسو
سسراحلأ عم نويبلأأ سشتيمورب تسسو دقاعت» نايب
ءانب ،ةريب˘ك˘لأ ةر˘ب˘خ˘لأ بحا˘سص ،نا˘غر˘نو˘ل يد˘نآأ

ة˘يا˘ه˘ن ىت˘ح ر˘م˘ت˘سسي ،ةد˘م˘لأ ر˘ي˘سصق د˘˘ق˘˘ع ىل˘˘ع
ه˘˘سسرا˘˘ح نأأ نو˘˘ي˘˘ب˘˘لأأ د˘˘كأأو ،«ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لأ م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لأ
،هتأرابم يف ةكراسشملل أزهاج نوكيسس ،ديدجلأ

مامأأ يزيلجنلأ داحتلأ سسأاكل ثلاثلأ رودلأ نمسض
ي˘نا˘ث˘لأ سسرا˘ح˘لأ نا˘غر˘نو˘ل نو˘ك˘ي˘سسو ،لو˘ب˘˘كÓ˘˘ب
،نوتسسنوج ماسس يسساسسألأ دعب ،ديدجلأ هقيرفل
لبقو91 ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ سشت˘˘ي˘˘مور˘˘ب تسسو ل˘˘ت˘˘ح˘˘يو
د˘ي˘سصر˘ب ،زا˘ت˘م˘م˘لأ يرود˘لأ قر˘ف ن˘˘ي˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘خألأ

طاقن تسسب فلختيو ،ةأرابم71 نم طاقن ينامث
.نامألأ ةقطنم نع

 ماه تسسو م‚
عÈتلاب هئطخ نع رذتعي

بعل ،ينيسست˘نل ل˘يو˘نا˘م ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألأ ىع˘سس
يرود˘˘لأ ي˘˘ف سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي ما˘˘˘ه تسسو
يذلأ أاطخلأ بيوسصت ىلإأ ،زا˘ت˘م˘م˘لأ يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ
نم ةياقولأ تأءأرجإأ ف˘لا˘خ ا˘مد˘ن˘ع ه˘ت˘ب˘ك˘ترأ

،دÓيملأ ديع لÓخ ،دجتسسملأ انوروك سسوريف
كو˘ن˘ب د˘حأأ ح˘لا˘سصل عر˘˘ب˘˘ت˘˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو
تقو يفو ،ةيناطيرب˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ي˘ف ما˘ع˘ط˘لأ
72) ي˘ن˘ي˘سست˘نل ط˘سسو˘لأ بعل رذ˘ت˘˘عأ ،ق˘˘با˘˘سس

ديع يف لفح يف هل روسص روهظ دعب (اماع
ريبسستوه ماه˘ن˘تو˘ت ي˘ب˘عل بنا˘ج ىلإأ دÓ˘ي˘م˘لأ
ويجريسسو وسسليسسول ينافويجو Óيمل كيريإأ

ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لأ تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو ،نو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ير
ىلع بجي هنإاف ،ربمسسيد91 ذنم ةيناطيربلأ
سسوريفب ةدسشب ةرثأاتملأ ندملأ يف نيميقملأ

ماهنتوت رقم دجوي ثيح ،ندنل لثم انوروك
سصا˘˘خ˘˘سشأأ يأا˘˘˘ب طÓ˘˘˘ت˘˘˘خلأ مد˘˘˘ع ،ما˘˘˘ه تسسوو
ربع ينيسستنل بتكو ،دÓيملأ ديع يف نيرخآأ

يف أريثك تركف» :يعامتجلأ لسصأوتلأ لئاسسو
،ثد˘ح ا˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت ن˘ك˘م˘ي ل ه˘نأأ كردأأو ي˘لا˘ع˘فأأ
ع˘مو يدا˘ن˘لأ ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘سسم ع˘م تثد˘ح˘ت ي˘ن˘ك˘˘ل
:ع˘با˘تو ،«د˘ي˘ف˘م ءي˘سشب ما˘ي˘ق˘لأ د˘يرأأو برد˘م˘˘لأ
ذنم ماه تسسو فو˘ف˘سص ي˘ف يدو˘جو˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب»
ة˘مد˘خ ه˘ي˘ن˘ع˘ت ا˘م فر˘عأأ ي˘ن˘نإا˘ف ،ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م
يف ةمهاسسملأ ديرأأو يدانلل ةبسسنلاب عمتجملأ
رو˘ه˘م˘جو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ م˘ه˘يو ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘م˘ه˘ي ر˘˘مأأ
ماهوي˘ن كن˘ب ح˘لا˘سصل عر˘ب˘تأا˘سس» :م˘تأأو ،«يدا˘ن˘لأ
تقولأ أذه يف أذه دعاسسي نأأ ىنمتأأو ،ماعطلل
يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ يرود˘لأ ة˘ط˘بأر تع˘سضو ،«بع˘˘سصلأ
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘يد˘نأÓ˘ل ةد˘يد˘ج تأءأر˘جإأ زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لأ

،فيخملأ سسوريفلاب ىودعلأ راسشتنأ ةحفاكمب
ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع تأءأر˘˘˘جإأ ذا˘˘˘خ˘˘˘تا˘˘˘ب تدد˘˘˘هو
تأءأر˘جإلأ أذ˘ه نو˘ف˘لا˘خ˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ

.تايرابملأ مايأأ يف وأأ تابيردتلأ لÓخ

ءاقل دعب ناديز
نكت مل» :انوسساسسوأا

«مدق ةرك ةارابم

ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا برعأا
نع ،ديردم لاير˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
نودب يبلسسلا لداعتلا نم هئايتسسا
راطإا يف ،انؤسساسسوأا دسض فادهأا

،اغيللا نم81 ةلؤجلا تاسسفانم
ةيخانم فورظ يف تميقأا يتلاو
ةيجلثلا ة˘ف˘سصا˘ع˘لا بب˘سسب ة˘ئ˘ي˘سس
لاقو ،ةارابملا ةماقإا تدده يتلا

اهتلقن تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘خ ،ناد˘يز
دقل» :ةينابسسإ’ا «اكرام» ةفيحسص
،ئيسس ل˘كسشب ر˘مأ’ا ع˘م ا˘ن˘ل˘ما˘ع˘ت
يف هب مايقلا ا˘ن˘ن˘كم˘ي ا˘م ا˘ن˘ل˘ع˘فو
ةر˘ك ةارا˘ب˘م ن˘كت م˘لو ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
هب رعسشن ام اذه» :فاسضأاو ،«مدق
ى˘ت˘م فر˘ع˘ن ’و ،ثد˘ح ا˘˘م د˘˘ع˘˘ب
ةارابملا هذهو ،ديردم ىلإا دؤعنسس
:ناديز عباتو ،«اهليجأات بجي ناك
،مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ةارا˘ب˘م ن˘كت م˘ل»
ي˘˘˘ف ح˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا ثد˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘كل
ا˘م˘م ي˘كت˘سشأا» :م˘تأاو ,«ي˘سضا˘م˘˘لا

ةأايه˘م فور˘ظ˘لا ن˘كت م˘ل˘ف ،ثد˘ح
انأا ،مدقلا ةرك يف ةارابم ةماقإ’
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«Òثكلا مدق نامزيرغو ..باقلأ’ا دسص◊ يسسيم جاتحي ةنولسشرب»:ناموك

ينفلا ريدملا نامؤك دلانور برعأا
راسصتن’اب هتداعسس نع ،ةنؤلسشربل
ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘˘م لÓ˘˘˘خ (0‐4) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب

ةلؤجلا تاسسفانم راطإا يف ةطانرغ
لÓخ ،نامؤك لاقو ،اغيللا نم81
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ن˘م نا˘˘ك» :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا «ا˘˘كرا˘˘م»
،ةارابملا يف لؤخدلا انيلع بعسصلا
د˘ن˘ع لا˘ب˘لا ة˘˘حار˘˘ب ا˘˘نر˘˘ع˘˘سش ن˘˘كل
ا˘ن˘ق˘ق˘حو ،ةر˘كلا ى˘ل˘ع ذاؤ˘ح˘ت˘سس’ا
فر˘ع˘ن ا˘ن˘ك ثي˘ح ،ا˘م˘ه˘م ارا˘سصت˘نا
نكمي ’ اننأاو هيف انك يذلا عسضؤلا
ا˘ن˘سشع د˘ق˘ل» :فا˘سضأاو ،«ر˘سسخ˘ن نأا
3 ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ب ،اًد˘˘˘ي˘˘˘ج ا˘˘˘ًعؤ˘˘˘ب˘˘˘سسأا
انبعلو ،ا˘ن˘ب˘ع˘ل˘م جرا˘خ تارا˘سصت˘نا
ق˘ير˘ف˘لا نأا ا˘نر˘ه˘ظأاو د˘ي˘ج ل˘˘كسشب
ؤهو ،فادهأا4 انلجسسو ،ةقثب ؤمني
تايرابم كانهو ،ةياغلل يباجيإا رمأا

سصرف ىلإا اهيف جاتحن مؤيلا لثم
ليجسستلل» :عباتو ،«ليجسستلل ةليلق
اذهو ،ةقطنملا لخاد نؤكت نأا بجي
سشيعيو ،قيرف˘لاو نا˘مز˘ير˘غ˘ل م˘ه˘م
،فاد˘هأ’ا ل˘ي˘ج˘سست˘ب نؤ˘م˘جا˘ه˘م˘˘لا

مؤيلا ة˘يا˘غ˘ل˘ل اًد˘ي˘ج نا˘ك ناؤ˘ط˘نأاو
’ ر˘مأ’ا» :فدرأاو ،«ر˘ي˘ث˘˘كلا مد˘˘قو
دسصح˘ل د˘حاو بع’ ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي
اذإاو قيرفلا ةيلقع ىلع لب ،باقلأ’ا

لسضفأابو ةديج ةلاحب عيمجلا ناك
عم نكلو ،لاتقلا مهنكمي مهت’اح
ر˘مأ’ا نإا˘ف ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا قرا˘˘ف

عؤبسسأ’ا اذه انبعل اننكل ،بعسص
نعو ،«ةقث˘لا ا˘ن˘ح˘ن˘م˘ي كلذو اًد˘ي˘ج
ين˘نأا ود˘ب˘ي» :ف˘سشك ،غ˘يؤ˘ب ي˘كير
يفو ،كلذك سسيل رمأ’ا نكل هدسض
ن˘ع تثد˘ح˘ت ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

˘ما˘ع ل˘كسشب با˘ب˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ا˘ًسضيأا كا˘ن˘ه˘ف ،ه˘ن˘ع ط˘˘ق˘˘ف سسي˘˘لو
سسيل سسؤيتامو ،رؤ˘ي˘نؤ˘ج ،دار˘نؤ˘ك
د˘يرأاو ،ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ق˘ئا˘قد م˘ه˘يد˘ل
:هؤ˘نو ،«ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘˘كل ل˘˘سضفأ’ا
ط˘خ˘لا ي˘ف ة˘ثÓ˘ث˘ب ا˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘ل د˘˘ق˘˘ل»
مهنكل نؤفلتخ˘م م˘هو ،ي˘مؤ˘ج˘ه˘لا
،اًديج سضع˘ب˘لا م˘ه˘سضع˘ب نؤ˘م˘ه˘ف˘ي
.«مؤيلا اًدج اًديج ناك نامزيرجو

 يسسيم ةيمهأأ
جا˘ت˘ح˘ي ة˘نؤ˘ل˘سشر˘ب» :ل˘˘م˘˘كت˘˘سساو
هتيلعافو هتيم˘هأا بب˘سسب ي˘سسي˘م˘ل
لسضفبو ،باقلأ’ا لجأا نم لاتقلل

،يرديبو ؤه هرييغتب انمق ةجيتنلا
،ؤخوارأاب ةرطاخملا يف بغرأا ملو
لذ˘ب˘˘ي يذ˘˘لا تسسد تجر˘˘خأا ا˘˘م˘˘ك
،«قيرفلا ةدعاسسمل هدهج ىراسصق
ءي˘سش ل˘ك ل˘ع˘ف˘˘ي ي˘˘سسي˘˘م» :دازو
رهظي ناك اًر˘خؤؤ˘مو ،ا˘ن˘تد˘عا˘سسم˘ل
امئادو ،ةياغلل ’اعفو ديج لكسشب
لجسسي ؤه نآ’او ةياغلل اًسسمحتم
ًءوده رثكأا نحن» :حسضوأاو ،«رثكأا

تنا˘ك مؤ˘ي˘لا ة˘ي˘ل˘عا˘فو ،اًز˘ي˘كر˘˘تو
نؤكن نأا ان˘ي˘ل˘عو ،ءود˘ه˘لا بب˘سسب
،«ل˘م˘ع˘لا ل˘سصاؤ˘نو ن˘ي˘ع˘سضاؤ˘ت˘م
لبق نم» :فسشك ،غنؤي يد نعو
،يلاعلا ىؤتسسملا اذهب بعلي مل

،اهكلتمي يت˘لا ةدؤ˘ج˘لا ي˘ه هذ˘ه˘ف
سضع˘ب بع˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘ت˘˘عا ه˘˘ن˘˘كل
ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘نو ،تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا

مدقتلل طسسؤلا طخ يف نيبع’
نم ريثكلا هيدل ؤهف ،مامأ’ا ىلإا
جار˘خإا ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ر˘˘ماوأ’ا
:متأاو ،«مامأÓ˘ل ف˘ل˘خ˘لا ن˘م ةر˘كلا
ملو ،اًدج اًديج ناك قيرفلا اًيعافد»
ةليؤط ةرتف ذن˘م ي˘ت˘ي˘ت˘موأا بع˘ل˘ي
سستيكسسؤ˘بو ة˘يا˘غ˘ل˘ل اًد˘ي˘ج نا˘كو
تي˘˘ل˘˘ج˘˘ن˘˘ي˘˘ل ا˘˘ند˘˘ق˘˘ت˘˘فاو ،ه˘˘ما˘˘˘مأا

ي˘ت˘ي˘˘ت˘˘موأا تب˘˘ثأا ن˘˘كل ،ؤ˘˘خوارأاو
ي˘˘ف ا˘˘نا˘˘كم ا˘˘م˘˘ه˘˘ل نأا را˘˘كسسوأاو
.«قيرفلا

صشتيفوميهاربإا ةدوع ةليل يف ويسشتلاكلل هترادسص ززعي نÓيم
يف طاقن عبرأا قرافب نÓيم دعتبا

ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘جرد˘˘˘˘لا يرود ةراد˘˘˘˘سص
‐2 لهسس زؤفب مدقلا ةركل يلاطيإ’ا

تبسسلا مؤيلا ؤنيرؤت هفيسض ىلع0
نا˘˘˘ت’ز ه˘˘˘م˘˘˘˘جا˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ةدؤ˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف
ىهنأاو ،ةباسصإ’ا نم سشتيفؤميهاربإا

نم يلاخلا نÓيم لجسس سسؤتنفؤج
ةارابم72 دنع يرودلا يف ةميزهلا

نكل ءاعبرأ’ا مؤي هيلع بلغت امدنع
رسصتناو اع˘ير˘سس ى˘فا˘ع˘ت رد˘سصت˘م˘لا
ر˘ب˘ع لوأ’ا طؤ˘سشلا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ب
ن˘م ي˘سسي˘ك كنار˘فو وا˘ي˘ل ل˘ي˘˘ئا˘˘فر
ودرا˘˘˘كير ل˘˘˘سصحو ،ءاز˘˘˘ج ة˘˘˘ل˘˘˘كر
ة˘سصر˘˘ف ل˘˘سضفأا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘غ˘˘يردور
ةلكر ددسس امدنع فيسضلا قيرفلل

ىناع ؤنيرؤت نكل ةسضراعلا يف ةرح
بع˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ةرؤ˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت˘˘˘ل
نÓيم تايؤنعم تززعتو ،حؤتفملا

ثيح سشتيفؤم˘ي˘هار˘بإا ه˘فاد˘ه ةدؤ˘ع˘ب
قئاقد سسمخ رخآا يف ليدبك كراسش
دسض هتباسصإا ذنم لوأ’ا هرؤهظ يف
نÓيم عفرو ،ربمفؤن22 يف يلؤبان
عبرأاب امدقتم ةطقن04 ىلإا هديسصر
يقبو نÓيم رتنإا هراج ىلع طاقن
هلو ريخأ’ا لبق زكرملا يف ؤنيرؤت
نع نيت˘ط˘ق˘ن˘ب ر˘خأا˘ت˘يو ة˘ط˘ق˘ن21
ةميزهلا ىقلت امدعب نامأ’ا ةقطنم
لذبو ،تايرابم سسمخ يف ىلوأ’ا
طابحإا ةلواحمل ريبك ادهج ؤنيرؤت

،لوأ’ا طؤسشلا يف سضرأ’ا بحاسص
نع ةقيقد52 دعب لجسس نÓيم نكل

ززع امنيب ،وايل نم عئار ءاهنإا قيرط
ءاز˘ج ة˘ل˘˘كر ن˘˘م مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘سسي˘˘ك
ه˘ل˘ي˘مز سضر˘ع˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب تب˘˘سست˘˘حا
ايردنأا نم أاطخل زايد ميهاربإا باسشلا
ةلكر ىلع ؤنيرؤت لسصحو ،يتؤليب

يعادب يناثلا طؤسشلا ةيادب يف ءازج
ي˘لا˘نؤ˘ت ورد˘نا˘سس ن˘م أا˘˘ط˘˘خ دؤ˘˘جو
م˘كح˘لا ن˘كل ،نÓ˘ي˘˘م ط˘˘سسو بع’
دعب هرارق نع عجارت اكسسيرام ؤيباف
،دعاسسملا ؤيديفلا مكح ىلإا ةدؤعلا

ة˘ط˘ق˘ل˘لا هذ˘ه ي˘ف ي˘لا˘نؤ˘ت بي˘سصأاو
دادزتل ةفح˘م ى˘ل˘ع ’ؤ˘م˘ح˘م جر˘خو
ثيح نÓيم يف تاباسصإ’ا ةلكسشم
اذهل قيرفلا نع نيبع’ ةسسمخ باغ
ةدؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع تنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك نإاو ،بب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا
تدعسسأا بايغ دعب سشتيفؤميهاربإا
مل» ي˘لؤ˘ي˘ب لا˘قو ,ي˘لؤ˘ي˘ب برد˘م˘لا
نم درلا اذه عقؤتأا تنكو سشهدنأا
ه˘ن˘كل با˘سش ق˘ير˘ف اذ˘ه .ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
ل˘كسشب لوأ’ا طؤ˘سشلا ا˘ن˘ب˘ع˘ل .يؤ˘ق
ن˘˘م نا˘˘ك كلذ د˘˘ع˘˘بو ،اد˘˘ج ز˘˘ي˘˘م˘˘م
طؤ˘سشلا ي˘ف ع˘جار˘ت˘ن نأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا
.«ماتلا اسضرلاب رعسشأا .يناثلا

«لاديفل يرهظ ريدأا نلو ..مسساح عوبسسأا انمامأا» :يتنوك
رتنإا بردم ،يتنؤك ؤينؤطنأا فرتعا

جاتحي نايحأ’ا سضعب يف هنأاب ،نÓيم
،ه˘ي˘ب˘ع’ ع˘م ةؤ˘سسق˘˘ب ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ي نأ’
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م كلذ نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع اًدد˘˘˘˘سشم
بسص دق يتنؤك ناكو ،مهتحلسصم
ةارا˘ب˘م بق˘ع لاد˘ي˘ف ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ب˘˘سضغ
ةلكر ي˘ف بب˘سست ا˘مد˘ع˘ب ،ي˘نؤ˘تور˘ك
رمتؤؤ˘م˘لا لÓ˘خ ي˘ت˘نؤ˘ك لا˘قو ،ءاز˘ج
لاديف» : امور ةهجاؤم لبق يفحسصلا
اذ˘ه ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘˘ب برد˘˘ت
فاسضأاو ،«زيكرتو ميمسصتب ،عؤبسسأ’ا
نؤ˘كأا نأا ا˘ًنا˘ي˘حأا لوا˘حأا ،م˘ل˘ع˘ت ا˘م˘˘ك»
اًناي˘حأاو ،ي˘ق˘ير˘ف ي˘ب˘ع’ ع˘م ا˘ًف˘ي˘ط˘ل
اذه لك نكل ،اًيسساق نؤكأا نأ’ جاتحأا

ينفرعي لاديف ،مهتحلسصم لجأا نم

ي˘لا˘ط˘يإ’ا برد˘م˘لا ع˘˘با˘˘تو ،«اًد˘˘ي˘˘ج
ةميزعبو بسسانملا لكسشلاب بردت»
ديرأا انأا نكل .ةبغرو زيكرتو ةعئار
.ا˘م˘ئاد ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘لو بعÓ˘˘ل ل˘˘سضفأ’ا

نل يننأا ملعيو اديج ينفرعي ورؤترأا
،«ءيسش يأا ينبجعي مل ؤل يرهظ ريدأا

ثدحتن نحن ؟امور ةهجاؤم» عباتو
،ديج لكسشب لمعي يؤق قيرف نع
نيذلا كئلوأا نم دحاو ؤه ديكأاتلابو
زكارم وأا ؤتيدؤكسس’ا ىلع نؤسسفاني
برد˘˘م˘˘لا فدرأاو ،«لا˘˘˘ط˘˘˘بأ’ا يرود
قيرف دسض انتاحؤمط سسيقنسس كلذل»
ه˘˘ت˘˘يؤور د˘˘˘يرأا ا˘˘˘مو ،يؤ˘˘˘ق˘˘˘لا ا˘˘˘مور
ؤ˘ه ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ثÓ˘ث˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا˘˘ب
ه˘ي˘ل˘ع م˘كح˘ُي ءادأ’ا نأ’ ،ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا
قبطني هسسفن رمأ’ا» متأاو ،«ةجيتنلاب

،سسؤتنفؤج عم ةمداقلا ةارابملا ىلع
سسيلو لاعفأ’اب انتاحؤمط سسايق ديرن
.«طقف تاملكلاب
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اسسرد فيطسس قافو يدان مدق
،ة˘ي˘ج˘يار˘ب˘لا ها˘سسن˘ي ن˘ل ا˘يور˘˘ك
كيرد˘ي˘سس سسرا˘ح˘لاو ’ ف˘ي˘ك
،ةرؤمع ءاقفر مامأا ليؤلا ىناع
دي˘سصر ع˘فر يذ˘لا زؤ˘ف˘لا ؤ˘هو
91 ـلا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا قا˘˘فؤ˘˘لا

ى˘ل˘ع ه˘ع˘بر˘ت كلذ˘˘ب Ó˘˘سصاؤ˘˘م
لعج ام ؤ˘هو ،ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا سشر˘ع
امب اريثك نورختفي ةيفياطسسلا
،ناديملا ي˘ف م˘هؤ˘ب˘ع’ ه˘مد˘ق˘ي
ةرؤ˘م˘ع ق˘˘ي˘˘نأ’ا لاز˘˘ي ’و اذ˘˘ه
قافؤلا تيب يف ثدحلا عنسصي
هد˘˘ي˘˘سصر˘˘ل ا˘˘فد˘˘ه فا˘˘سضأا ن˘˘يأا
لقأاب ةلؤ˘ط˘ب˘ل˘ل ا˘فاد˘ه ح˘ب˘سصي˘ل

نأا ركذي ،تاكراسشملا نم ددع
ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘˘ك ى˘˘ن˘˘ثأا برد˘˘م˘˘لا

ةارابملاب زؤفلا نمثو هرسصانع
رييغت فرغ يف دكؤؤي نأا لبق
نايسسن ةرورسض ىلع سسبÓملا
تبسسلا ةمق يف ريكفتلاو زؤفلا
.ةيدؤلؤملا مامأا

نوبعÓلا» :يكوكلا
ىلع نوروكسشم

لسصاونسسو مهداهتجا
عبرتلل رثكأا فزعلا
«ةلوطبلا صشرع ىلع

ثد˘˘ح˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
يكؤكلا يسسنؤتلا بردملا
تادؤ˘ه˘ج˘م ن˘ع ر˘خ˘ف ل˘كب

لم˘ع˘لا نأا اد˘كؤؤ˘م ،ه˘ي˘ب˘ع’
هنأا امب هرامثب ىتأا يسسفنلا

ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ي˘سصؤ˘˘ي ل˘˘ظ
ة˘ي˘ع˘سضو ي˘ف را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
طا˘˘ق˘˘ن بسسكو سسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
بور˘ه˘لا˘ب يدا˘ن˘ل˘ل ح˘م˘˘سست

ثيح ،نيقحÓملا نع رثكأا
ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ر˘˘كسشا » : لا˘˘ق
يف هؤمدق يذلا لمعلا ىلع
م˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘سصا˘˘˘خ ،ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
ع˘˘م سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا اؤ˘˘˘ن˘˘˘سسحأا

ثي˘˘ح ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘م
ا˘مؤ˘م˘ع ،اؤ˘لا˘ن˘ف اود˘˘ه˘˘ت˘˘جا
نؤ˘˘˘كت˘˘˘سس طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ثÓ˘˘˘˘ث
ا˘˘˘ن˘˘˘˘ل ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسكم

هنأاو ةسصا˘خ ،ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج˘لو
زؤفلاو يبرادلا عباطب ءاقل
ةق˘ث بسسكب ا˘ن˘ل ح˘م˘سسي ه˘ب
ىد˘م كرد˘ن ة˘ق˘ي˘ق˘ح ،ر˘ب˘˘كأا
انيلع نكلو طاقنلا ةيمهأا
سسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘سصاؤ˘˘˘م˘˘˘˘لا
نؤكتسس ةيادبلاو ،لاؤ˘ن˘م˘لا
يف ريكفتلاو جربلا نايسسنب
.ةيدؤلؤملا ةمق
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ةلوطبلل هردسصت دكؤوي ةيسسامخب قافولا
فيطسس قافو

ناك نم مامأا ةديدج ةراسسخ ىلإا ةرقم مجن قيرف سضرعت
يهو ،در نود فدهب فيدرلاب بعلي نمو بيترتلل Óيذتم
ةبيتكلا نأا ثيح ،نابسسحلا يف اتاتب نكت مل يتلا ةراسسخلا

،Óماك دازلا ىلع لؤسصحلا ةسصرف اهسسفن ىلع تعيسض
ركذي ،ةركملا ءانبأا مامأا دارملا تققح قرفلا لكو ’ فيك
نم ريثكلا حيحسصت لواح سشرطل ميركلا دبع ينقتلا نأا
زيمي يذلا مقعلا مامأا ةسصاخ ،ىودج نود نكلو رؤمأ’ا

خيبؤت رسصان نب سسيئرلا لسضف دقو اذه ،نيبعÓلا دودرم
ميطحتب هسسفن هل لؤخت نم لك درطب مهايإا اددهم هيبع’
.فيسصلا ةرتف لاؤط هئانب مت ام

عيمجلا اودقتنا راسصنأ’او ةلسصاوتم ءاطخأ’ا
لمحتي لكلا نأا امب عيمجلا داقتنا ةرقم مجن راسصنأا لسضف
نامد ءاقفر نأاو ةسصاخ ،يدانلا اهيلإا لسصو يتلا تابيخلا
ثيح فيدرلا نم ةليكسشت مزه ىلع نوردقي ’ اؤحسضأا
نأا ىل˘ع اؤ˘ع˘م˘جأاو ر˘سصا˘ن˘ع˘لا سضع˘ب ة˘يدود˘ح˘م˘ب اؤ˘ع˘ن˘ت˘قا
ام ؤهو ،يفيسصلا ؤتاكريملا تارارق لج يف قفخأا سسيئرلا

ءاقفر نأاو اميسس’ ةجرح ةيعسضو يف ايلاح قيرفلا عسضو
نود نم نؤبعلي اؤحسضأاو مهسسفنأاب ةقثلا اودقف رديؤق نب
يتلا ةيدرفلا ءاطخأ’ا ةجيتن قلقلا ةدح تداز دقو اذه ،حور
سشتؤكلا لعج ام ؤهو طسسؤلا ؤبع’و نؤعفادملا اهب ماق
.هرمأا نم ةريح يف
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ةريح يف راسصنأ’او طوقسسلا لسصاوي مجنلا
ةرڤم بابسش مجن
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يف اؤقفخأا نأا دعب مهريهامج ةركسسب داحتا ؤبع’ بيخ
مل ثيح ،نازيلغ ىلإا مهلقنت يف ةيباجيإا ةجيتن ليجسست
ةجيتنب ةدؤعلاب مهل حمسسيو قيرفلا ديفي ءيسش يا اؤمدقي
قيقحت لجأا نم ةريبك تناك تاعلطتلا نأا مغر ،ةيباجيإا
جئاتنلا ةل˘سسل˘سس ي˘ف ة˘ل˘سصاؤ˘م˘لا˘ب ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ح˘م˘سسي ءي˘سش
،ةريبك تاداقتنا ىلإا نؤبعÓلا سضرعت دقو اذه ،ةيباجيإ’ا

.مهأ’ا قيقحت يف ةبغر يأا اورهظي مل مهنأاو ةسصاخ
ركفتو اذه ديدج نم بردملا ءاعدتسسا يف ركفت ةرادإ’ا
اهلÓخ نم يعدتسست يتلا ةيفيكلا يف ةركسسب داحتا ةرادإا
رؤمأ’ا نم ريثكلا يف هتسشقانمل زاكعؤب يسسنؤتلا بردملا

ىلع ىؤقي ’ يدانلا تلعج ةريخأ’ا تارثعتلا نأاو اميسس’
سضع˘ب ترا˘سشأا د˘قو اذ˘ه ،تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘˘ف اد˘˘ي˘˘ج ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ىلإا رظن˘لا˘ب ىر˘خأا ة˘سصر˘ف ه˘ح˘ن˘م ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لإا ردا˘سصم˘لا
ل˘كسشم بب˘سسب يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ل˘ج˘سس ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا تا˘با˘ي˘غ˘لا
.رسصانعلا ديدع برسض يذلاو ةباسصإ’ا
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ةركسسب داحتا
مهريهامج اوبيخ نابيزلا ءانبأا

ةيدؤلؤم برد˘م ن˘هار˘ي
ة˘يدو ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق
ن˘م مؤ˘ي˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
ءاط˘خأ’ا ح˘ي˘ح˘سصت ل˘جأا

لجأا نم امدق يسضملاو
ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘سضو
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘سسأ’ا
ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘سس
،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘ه˘جاؤ˘م˘˘لا

ي˘ف عر˘سش ه˘نأاو ة˘سصا˘خ
،ق˘ير˘ف˘لا رؤ˘مأا ط˘˘ب˘˘سض
ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي
سضع˘˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ةرؤ˘سص ي˘ف ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘لا

ىلع يرودردو نوديم
سشتؤكلا كرسشيسسو اذه ،عؤبسسأ’ا ةياهن لبق مهتدؤع لمأا
.ماجسسن’ا قيقحت لجأا نم ةيسساسسأا اهاري يتلا ةليكسشتلا

ةمسصاعلا يف يرجي دق ثلاثلا صصبرتلا
ىلع ريسسملاو ينفلا مقاطلا لمعي نأا ادج رظتنملا نم
ر˘فؤ˘ت لا˘ح ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ثلا˘ث˘لا سصبر˘ت˘لا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
نع ةغيمد قحلا دبع سسيئرلا ثحبي ثيح ،ةيلاملا ةلؤيسسلا

لبق ةد˘ي˘ج فور˘ظ ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘سضت ي˘ت˘لا لاؤ˘مأ’ا ع˘م˘ج
نؤقع ىفط˘سصم برد˘م˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا قÓ˘ط˘نا
يف دحت لوا لبق ةبيتكلا زيهجت لجأا نم نمزلا قباسسي
بؤيأا تاحرف ورتسسياملا ءاقفر عمجيسس يذلاو ،ةلؤطبلا
.ريبك يبراد يف بورخلا نم مهئÓمزب
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ةنيطنسسق ةيدولوم
ءاطخأ’ا حيحسصتل «ماسص’» ةمق ىلع نهاري نوڤع

 ةعئار ءاوجأا طسسو تاريسضحتلا لسصاوت «ماسص’» ةليكسشت
ةيعمج قيرف ةليكسشت تداع
تابيرد˘ت˘لا ى˘لإا ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
كلذو ةيلا˘ع د˘ج تا˘يؤ˘ن˘ع˘م˘ب
ة˘ي˘با˘ج˘ي’ا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
لقن˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا
ى˘˘لإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ه˘˘ب ما˘˘ق يذ˘˘˘لا

ةق˘ل˘ع˘م˘لا رؤ˘سسج˘لا ة˘م˘سصا˘ع
مامأا ة˘طرا˘ف˘لا ة˘لؤ˘ج˘لا لÓ˘خ
نأا ثي˘˘˘˘ح ،ي˘˘˘˘سس سسأا ي˘˘˘˘سسلا
يف لمعي لكلا لعج زؤفلا

نأا دعب ةسصاخ ،ةديج فورظ
نؤيلم21 ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م اؤ˘لا˘˘ن

نا ر˘كذ˘ي ،را˘سصت˘نا ة˘ح˘ن˘˘م˘˘ك
لدع˘م˘ب سسمأا برد˘ت ق˘ير˘ف˘لا

ءاؤجأا يف مؤيلا يف نيتسصح
اهنيمث˘ت ل˘مأا ى˘ل˘ع ة˘ع˘ئار د˘ج
.ت’ؤجلا مداق يف

دوسست ةيلاع تايونعم
زوفلا دعب ةعومجملا

ىلع ققحملا
«يسس صسأا يسس»ـلا

تابيردت تدهسش ناو قبسسي مل
لثم ءاؤجأا مسسؤملا اذه قيرفلا
ثيح ،سسمأا اهتفرع يتلا كلت
تا˘يؤ˘ن˘ع˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تدا˘سس
لمعلا يف ةريبك ةبغرو ةيلاع
تاذ ىلع ةلسصاؤملا لمأا ىلع
نأا˘ب د˘كؤؤ˘˘ي اذ˘˘ه ل˘˘ك ،ق˘˘سسن˘˘لا
قيقحت يف » ماسص’ » سصرف
ةارابملا لÓخ ةيبا˘ج˘يا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
نم ةيدملا يبملوا مامأا ةمداقلا
،ةمدقملا عب˘ت˘ت ة˘ل˘سصاؤ˘م ل˘جا
نؤلتحي طؤبعج ءاقفر نأا امب
نأا ر˘كذ˘ي ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘سصو
ادهاج ىع˘سسي ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا

تا˘ير˘ه تا˘˘مد˘˘خ ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سس’
.يرمعمو
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ةليلم نيع ةيعمج

«مهأ’ا يه ثÓثلا طاقنلاو ...عافدلا ديجي امظنم اقيرف انهجاو» :ناسسيتفإا
ةبيبسشل ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع لوأ’ا لوؤؤسسملا دكأا
تفرع يتلا ةارابملا ةياهن بقع ناسسيتفإا سسنؤي ةدكيكسس
نأاب ،در نود فده ةجيتنب فلسشلا ةيعمج ىلع قيرفلا زؤف
طاقنلاب رفظلا ؤهو مؤيلا ةارابم لÓخ مهأ’ا اؤققح هلابسشأا
ى˘لإا نؤ˘كر˘لا اؤ˘ل˘سضف ن˘يذ˘لا ،جر˘ب˘لا نا˘ب˘سش ما˘˘مأا ثÓ˘˘ث˘˘لا
ةبغرلا نكلو ةقلغم ةهجاؤم اهنأاب اهفسصو ثيح ،فلخلا
ةارابملا ةياهن يف دارملا نؤققحي مهتلعج نيبعÓل ةيؤقلا

.لسضفأÓل اندؤقتسس يتلا طاقنلا يهو
«ةيموجهلا ةيلاعفلا انسصقنت لازت ’»

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ةدؤ˘ع ءارو ر˘سسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا لاؤؤ˘سسلا ن˘˘ع هدر ي˘˘فو
اذه ةلؤطبلا يف ادج ةرثعلا ةيادبلا دعب قيرفلا ىلإا ةيباجي’ا
لب كلذ يف نيعم رسس دجؤي ’ هنأاب ناسسيتفا دكأا ،مسسؤملا

ةدايز ،ةؤقب ةرسضاح جربلا ةارابم لÓخ ةدارإ’او ةبغرلا تناك
ىعسسنسس يتلاو قيرفلا نع ةرتف ذنم تباغ يتلا ةيلاعفلا ىلع
نهارلا تقؤلا يف مهأ’ا نأاو ةسصاخ ،رخآ’ ءاقل نم اهنيسسحت ىلإا
جورخلل رثكأاف رثكأا ديسصرلا عفر نع ثحبلا ةرورسض ىقبي
.ءارمحلا ةقطنملا نم ايئاهن
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ةدكيكسس ةبيبسش
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مكحلا مهارب نب ؤلحل ريتخأا
ل˘ب˘ق ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا
ة˘ع˘با˘ت˘˘لا م˘˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ةركل ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنكلل
ة˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لا ةرادإ’ ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ةيقيرفإ’ا ةلؤطب˘ل˘ل ة˘سسدا˘سسلا
نم ةررقملا نييلحملل ممأÓل
يرفيف7 ى˘لإا ي˘ف˘˘نا˘˘ج61
امبسسح ،نوريما˘كلا˘ب1202
ةيرا˘ق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا

.يمسسرلا اهعقؤم ىلع
م˘˘كح˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘بو
81 ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت م˘˘ت ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

نيرخآا02و ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘كح
ماكح ةينام˘ثو ن˘يد˘عا˘سسم˘ك
هذ˘˘ه ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ؤ˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف
عم ىرجتسس يتلا ،ةسسفانملا
ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘سشف˘˘ت رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا

ادلب13 ىلإا نؤمتني ،انورؤك

مت امك ،ءارمسسلا ةراقلا نم
ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سسن ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘بر م˘˘˘˘˘سض
داحت’ا رارق ديكأاتل ةمئاقلل
˘˘ما˘˘كح جاردإا˘˘˘ب ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا

تا˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم ي˘˘˘ف تاد˘˘˘ي˘˘˘سس
مكحب رمأ’ا قلعتيو ،لاجرلا
يبيبأا يسسيفات ايديل ةحاسسلا

دعاسسملا مكحلاو ايبؤيثإا نم

،يوÓم اري˘ب˘م˘يؤ˘ك ا˘ت˘يدا˘نر˘ب
ن˘سسي˘م˘ي˘˘مو ة˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘كلاو ي˘˘هرؤ˘˘ي˘˘ل

غ˘˘˘نؤ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ي˘˘˘˘تأا ن˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ك
ةئيه˘لا نا˘ي˘ب فا˘سضأاو ،ؤ˘مؤ˘ف
را˘˘ي˘˘ت˘˘خا م˘˘ت ه˘˘نأا ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘لا
ن˘م ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
سسا˘˘˘˘سسأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ما˘˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا

،ةيسضايرلاو ةيندبلا مهتاراهم
ةركل مهمه˘ف ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
مه˘ترد˘ق كلذ ي˘ف ا˘م˘ب مد˘ق˘لا

.ةارابملا ةءارق ىلع
م˘مأا سسأا˘ك نأا مؤ˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
1202 ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
،نور˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘كلا˘˘˘ب ةرر˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘˘سس
نيأا يفناج61 مؤي نم ةيادب
نيب ةيحاتتف’ا ةارابملا ماقتسس
نور˘ي˘ما˘كلا م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ودمحأا» بعلم ىلع يؤبابميزو
.يدنواي ةمسصاعلاب «ؤجيهأا
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339213 ددعلا ^2441  ىلوأ’أا ىدأامج72ـلقفاوملا1202 يفناج11نينثإ’اةصضايرلا
يراقلا دعوملا يف ةرسضاح ةيرئازجلا ةرفاسصلا

نوريماكلاب1202 نييلحملل ايقيرفإ’ ممأا صسأاك

برد˘˘˘م ا˘˘˘مود كنار˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘ع
قر˘ط˘ت˘˘ل˘˘ل دادزؤ˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش
رود ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘ق ج˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل
ة˘ط˘بار ن˘م تا˘˘عؤ˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
تعقوأا يتلاو ايقيرفإا لاطبأا

ي˘ف ة˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا بق˘˘ل ل˘˘ما˘˘ح
لك تمسض ة˘يرا˘ن ة˘عؤ˘م˘ج˘م
ي˘˘˘ب˘˘˘مازا˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
ز˘˘نواد نا˘˘سص ،ي˘˘لؤ˘˘غ˘˘نؤ˘˘كلا
لÓ˘ه˘لاو ي˘ق˘ير˘فإا بؤ˘ن˘˘ج˘˘لا
عاب اهل قرف يهو ينادؤسسلا

تا˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘˘يؤ˘˘˘ط
.ةيراقلا
ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا لا˘˘ق
ةيمسسرلا ة˘ح˘ف˘سصل˘ل  ه˘ث˘يد˘ح
لسصاؤتلا عقؤ˘م ى˘ل˘ع يدا˘ن˘ل
«كؤ˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
بجي » : ةعرقلا سصؤسصخب
ىؤتسسملا يف اننأا ىسسنن ’ نأا
ىؤسس رايخ انيدل سسيل عبارلا
،ةعرقلا ةيل˘م˘ع ج˘ئا˘ت˘ن لؤ˘ب˘ق
يف ةعؤمجم اهنأا لؤقي نمل
انيلع بجي هنأا نظأا ،انلوانتم
،ا˘ه˘با˘سصن ي˘ف رؤ˘مأ’ا ع˘˘سضو
ةربخ كلم˘ت ة˘يد˘نأا سسفا˘ن˘ن˘سس
ىؤ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
،«م˘ه˘م ر˘مأا اذ˘هو ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا

ءي˘˘˘˘سش د˘˘˘˘جؤ˘˘˘˘˘ي ’» :فدرأاو

هجو راهظإا ؤه انفده ،لهسس
،ةرؤ˘سص ن˘سسحأا ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا
سسفانم˘لا نأا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ت˘ل˘ق
ديد˘ح˘ت ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ن˘م هد˘حو
»:عبات و ،«انتا˘حؤ˘م˘ط ف˘ق˘سس
انتايناكمإاب كانه ىلإا بهذنسس
نأ’ اًسضيأا انتبغرو انئاطخأاو
رفاسسنسس ،ةبعللا نم ءزج اذه
با˘˘ب˘˘سش ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘˘م
˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘كو دادزؤ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
قر˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،«ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ءانبأا» ظؤظح نع ثدحتملا
ةر˘ما˘˘غ˘˘م˘˘لا ي˘˘ف «ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ل
انلبقتسسا» :احرسصم ةيقيرفإ’ا

رخف لكب ة˘عؤ˘م˘ج˘م˘لا را˘ي˘خ
اقيرف61 ن˘˘م ءز˘˘˘ج ا˘˘˘ن˘˘˘نأ’
بج˘ي ط˘ق˘˘ف ن˘˘كل ،Ó˘˘هأا˘˘ت˘˘م
بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا˘˘ب رؤ˘˘˘مأ’ا ع˘˘˘سضو
نم نكل ،كلذ نم ملعتنسسو
ةعؤمجملا ةيسضايرلا ةيحانلا
نحن ةحارسصب ،ةلهسس تسسيل
،نيمؤي نؤسضغ يف بعلنسس
ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ر˘˘˘كفأا ’و
يف كلذ ىرنسس نآ’ا ةيراقلا
م˘ت˘خ˘ي˘ل ،«بسسا˘ن˘م˘˘لا تقؤ˘˘لا
انيلع بجي»:ريخأ’ا يف امود
لÓ˘˘خ ن˘˘م أا˘˘ط˘˘خ بكتر˘˘ن’إا
يرود ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف ز˘ي˘كر˘ت˘˘لا
أاطخ اذه يل ةبسسنلاب ،لاطبأ’ا

ةلباقملا ىلع زيكرت˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ودارا˘ب يدا˘˘ن ما˘˘مأا ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

اذ˘ه ي˘ف م˘˘هأ’ا د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
.«ةيلاحلا ةنسسلا نم رهسشلا
باب˘سش نأا ر˘كذ˘تا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
لهاتلا ققح دق ناك دادزؤلب
د˘ع˘ب تا˘عؤ˘م˘ج˘˘م˘˘لا رود˘˘ل
يدا˘ن ى˘ل˘ع زؤ˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ا˘با˘هذ ي˘ن˘ي˘كلا ا˘ي˘ها˘مرؤ˘˘غ
1 ‐8 عؤ˘م˘ج˘˘م˘˘ب ا˘˘با˘˘يإاو
تاعؤمجملا رودل ل˘هأا˘ت˘ي˘ل
.عبارلا ىؤتسسملا يف
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«ةروسص نسسحأاب رهظنسسو انظوظح عيمج بعلنسس» :امود

اديقعت دادزت ةيرومأاملاو ةيسساق ةراسسخ عرجتي يلهأ’ا

ةبعسص ةعومجم يف دادزولب بابسش عوقو دعب

sport@essalamonline.com

ةيدؤلؤم يدا˘ن مؤ˘ي˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسي
نارهو ةيدؤلؤم هريظن رئازجلا

5 بعلمب00:51 ةعاسسلا ىلع
ة˘لؤ˘ج˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف  ة˘˘ي˘˘ل˘˘يؤ˘˘ج
،لوأ’ا فرتح˘م˘لا ن˘م ة˘ع˘با˘سسلا
راد بع˘˘ل˘˘م د˘˘ه˘˘سشي˘˘سس ا˘˘م˘˘ي˘˘˘ف
نيب يمسصاعلا يبرادلا ءاسضيبلا
امنيب ،دادزؤ˘ل˘ب با˘ب˘سشو ،ودارا˘ب
وزو يزيت يف ةمقلا نؤكتسس
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش راد˘˘لا بحا˘˘سص ن˘˘ي˘˘ب
.ةمسصاعلا داحتاو ،لئابقلا
نم رثكأا بارتقإ’ «ةيدؤلؤملا»
ثادحإ’ «ةوارمحلا»و ردسصتملا
ةأاجافملا

رئازجلا ةيدؤلؤم يدان ثحبيو
جئاتن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ل˘سصاؤ˘م ن˘ع
ثÓ˘ث ة˘فا˘سضإاو «عر˘سشلا راد˘˘ب»
،هد˘˘ي˘˘سصر ى˘˘لإا ىر˘˘˘خأا طا˘˘˘ق˘˘˘ن
ردسصتملا نم ر˘ث˘كأا بار˘ت˘ق’او
نؤكت˘سس ا˘م˘ي˘ف .ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو
جورخلا يه يرمحلا ءانبأا ةياغ
،ةارابملا هذه نم رارسضأ’ا فخأاب
لابسشأا يفكتسس لداعتلا ةطقنو
قذي مل يذلا ينوزاك بردملا

قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ةرا˘سسخ˘لا م˘˘ع˘˘ط
ق˘ير˘ف˘لا ل˘˘ت˘˘ح˘˘يو ،ة˘˘لؤ˘˘ط˘˘ب˘˘لا
31 ـب ةثلاثلا ةبترملا يمسصاعلا
ةيدؤلؤم يدان لتحي امنيب ةطقن
.طاقن01 ـب7 ةبترملا نارهو

ديكأاتل «ةبيقعل ءانبأا»
«كابلا»و قوفتلا

  كرادتلل
يمسصاع˘لا ي˘براد˘لا د˘ه˘سشي˘سسو
رئازجلا لطب نيب ةيؤق ةسسفانم
رم˘ي يذ˘لا ،ي˘سضا˘م˘لا م˘سسؤ˘م˘لا
يأا قلتي مل ثيح ،همايأا نسسحأاب
حمطي يذلاو نآ’ا دحل ةميزه
هذ˘ه ن˘م Ó˘ما˘ك داز˘لا˘ب ةدؤ˘ع˘ل˘ل
حمسسي رثعت يأا بنجتل ةارابملا
ةسصاخ ،رثكأا داعتب’اب ردسصتملل
4 ىؤسس بعلي مل قيرفلا نأاو
يف ه˘ت˘كرا˘سشم بب˘سسب ت’ؤ˘ج
امنيب ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘سسفا˘ن˘م
ام كرادت نع وداراب يدان ثحبي

ة˘ي˘سضا˘م˘لا ت’ؤ˘ج˘لا ي˘ف ه˘تا˘ف
ديدج نم ةهجاؤلا ىلإا ةدؤعلاو
،ةبي˘ق˘ع˘لا ءا˘ن˘بأا ى˘ل˘ع قؤ˘ف˘ت˘لا˘ب

م˘ل يرد˘˘ق ءا˘˘ق˘˘فر نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ذ˘ن˘م م˘ه˘ب˘ع˘ل˘م ى˘ل˘ع اور˘سسخ˘˘ي
يدان لتحيو ،مسسؤملا قÓطنا
طاقن7 ـب21ـلا ةبترملا وداراب
امود كنارف لابسشأا لتحي اميف
.طاقن01 ـب5 ـلا ةبترملا

«ةراطسسوسس»و «يرانكلا»
  ريثم وكيسسÓك يف

1 بعلم˘ب نؤ˘كت˘سسف ة˘م˘ق˘لا ا˘مأا
ةب˘ي˘ب˘سش ن˘ي˘ب4591 ر˘م˘˘فؤ˘˘ن
ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘˘ح˘˘تاو ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا
ءؤسس نايناعي ناذل˘لا نا˘ح˘ير˘ج˘لا
،مسسؤملا اذه ةيادب عم جئاتنلا

ى˘لإا نا˘فر˘ط˘لا ى˘ع˘سسي˘سس ثي˘˘ح
سضيؤعتو ةيباجيا ةجيتن قيقحت
،ةقباسسلا ت’ؤجلا يف تاف ام
ةدا˘ي˘ق ةارا˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه فر˘˘ع˘˘تو
ثيح لئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشل ةد˘يد˘ج
ناف’ سسينيد بردملا رهظيسس

ء’د˘˘ب ة˘˘˘كد ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘م لوأ’
هيلع نؤ˘كي˘سس يذ˘لاو ،ق˘ير˘ف˘لا
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف زؤ˘˘˘ف˘˘˘لا

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ة˘˘ل˘˘سصاؤ˘˘مو
بردملا اهأاد˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا
نمو ،يديزؤب فسسؤي قباسسلا

دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ثح˘ب˘ي˘سس ه˘ت˘˘ه˘˘ج
ةدؤعلا نع رخآ’ا ؤه ةمسصاعلا
وأا ،وزو يزيت نم Óماك دازلاب
ىلع لداع˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘ب جور˘خ˘لا
لكاسشم رؤه˘ظ يدا˘ف˘ت˘ل ،ل˘قأ’ا
،ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ةرادإا ي˘ف ىر˘˘خأا
هبردم ىلع اريثك دمتعي يذلا
يذ˘لا ،ي˘جور˘ف ير˘ي˘ت د˘يد˘ج˘˘لا

ةقفر يسضام˘لا عؤ˘ب˘سسأ’ا ق˘ق˘ح
رسصن ىلع اسضيرع ازؤف هلابسشأا

اذه هل لوأ’ا ؤهو ،ياد نيسسح
ةبيبسش قيرف ل˘ت˘ح˘يو ،م˘سسؤ˘م˘لا
،طاقن9 ـب01 زكرملا لئابقلا
ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ل˘ت˘ح˘ي ا˘م˘ي˘ف
.طقف طاقن5 ـب61ـلا زكرملا

جاحلب اسضر

«عرسش راد» ةبيه ةداعإ’ حمطت رئازجلا ةيدولوم

ةمسصاعلا يف ةسصاخ ةهكنب يبرادو وزو يزيت يف ةمقلا

ريدم ناميلسس يودسسم نأامط
ة˘ي’ؤ˘ل ة˘سضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا
فيقسشؤب ةيدلب بابسش ترايت
م˘ه˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’ا˘˘ب
ةيسضايرلا قفارملاب ةقلع˘ت˘م˘لا
ةيناديملا ةرايزلا سشماه ىلع،
ةيسضايرلا تآاسشنملل ةيدقفتلا
.فيقسشؤب ةيدلبب

لوأ’ا لوؤؤسسملا ىقتلا ثيح
ةي’ؤلاب ةسضايرلا عاطق نع
يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م˘ب
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ق˘ير˘ف ير˘ي˘سسمو
لوأا تنا˘˘كف  م˘˘ير˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ل
بع˘ل˘م˘لا ةرا˘˘يز ه˘˘ل ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
ميرم نيعب مدقلا ةركل يدلبلا

ةير˘ق˘لا با˘ب˘سش بلا˘ط يذ˘لاو
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ق˘˘فو ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ب
ةسسرام˘م˘ل ا˘ي˘لا˘ح ة˘بؤ˘ل˘ط˘م˘لا
ة˘˘سصا˘˘خ مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل
ة˘˘ب˘˘سشؤ˘˘سشع˘˘م˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضرأ’ا
نأا˘م˘˘ط ثي˘˘ح ،ا˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سصا
لوأ’ا لوؤؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ج˘مر˘ب نأا ى˘ل˘˘ع عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا˘˘ب
،1202 ي˘ف ل˘ثا˘م˘م عور˘˘سشم
بكر˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م تم˘ت ا˘م˘˘ك
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لا

ؤل˘ث˘م˘م حر˘ط ن˘يأا ف˘ي˘ق˘سشؤ˘ب
مهلاغسشنا ةمكÓ˘م˘لا ة˘سضا˘ير
هذ˘˘˘ه ثع˘˘˘ب ةدا˘˘˘عإا ةرور˘˘˘سضب
نيع اهب تفرع يتلا ةسضايرلا
ىؤ˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ف˘ي˘ق˘˘سشؤ˘˘ب
،باقلأا ةدع ةقق˘ح˘م ي˘ن˘طؤ˘لا
بابسش حرط قايسسلا تاذ يف
ف˘قؤ˘ت ة˘ل˘كسشم ف˘˘ي˘˘ق˘˘سشؤ˘˘ب
يد˘ل˘ب˘لا ح˘ب˘سسم˘لا˘ب لا˘غ˘سشأ’ا

با˘ب˘سشلا ر˘يد˘م ف˘سشك ثي˘˘ح
دق ليقارعلا لك نأا ةسضايرلاو
مت دق يلاملا فÓغلاو تليزأا

ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع هد˘˘˘سصر
اذه ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل ا˘ب˘ير˘ق لا˘غ˘سشأ’ا
.حبسسملا

هذ˘˘˘ه نأا مؤ˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
بذج ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ع˘يرا˘سشم˘لا
ةسسراممل لظلا قطانم بابسش
ةيعامجلا تاسضايرلا فلتخم
ميركت مت ةراسشإÓل ،ةيدرفلاو
ا˘م ر˘ي˘ظ˘ن نا˘م˘ي˘ل˘سس يود˘سسم
ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘كر˘ح˘ل˘ل ه˘مد˘ق˘ي
يتلا ةيكيمان˘يد˘لاو ة˘ي’ؤ˘لا˘ب
هنييعت ذنم عاطقلا اهب ريسسي

.ةيريدملا سسأار ىلع
طيمز.ع

ةي’ولل ةسضايرلاو بابسشلا ريدم تداق يتلا ةرايزلا يف
ترايتب فيقسشوبب يدلبلا حبسسملا ةئيهت عورسشم فانئتسسإا

قرغلا جر˘ب˘لا ى˘ل˘هأا ل˘سصاؤ˘ي
يتلا ة˘ي˘سسا˘ق˘لا ةرا˘سسخ˘لا د˘ع˘ب
«باسضهلا» يبراد يف اهاقلت

ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس قا˘˘˘فو د˘˘˘ي ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اسصؤسصخ ،ةل˘ما˘ك ة˘ي˘سسا˘م˘خ˘ب
ير˘يزد لÓ˘ب ة˘لا˘ق˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب
هبسصنم نم جربلا ىلهأا بردم
تسضا˘فأا ي˘ت˘لا ةر˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘هو
ة˘˘˘˘˘˘˘˘مزأا بب˘˘˘˘˘˘˘˘سسب سسأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘كلا
ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا  ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا
قÓطنا ذنم يجياربلا قيرفلا
.يوركلا مسسؤملا

دعب ةف˘سشن˘م˘لا ير˘يزد ى˘مرو
ذنم زؤفلا قيقحت نع زجع نأا
ا˘ي˘ف˘ت˘كم م˘سسؤ˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا
هد˘ب˘كتو لدا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ب
هلعج ام ؤهو ،مئازه سسمخل

ةميزهلا دعب اميسس’ ليقتسسي
˘ما˘مأا ه˘ب˘ع˘ل˘م ى˘ل˘˘ع ة˘˘لذ˘˘م˘˘لا
هدجاؤتو يفياطسسلا «رسسنلا»
ع˘ب˘سس د˘ع˘ب بي˘تر˘ت˘لا عا˘ق ي˘ف
،ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا ر˘م˘ع ن˘م ت’ؤ˘˘ج
لظ يف هليحرب لجع يذلاو
يدانلا اهسشيعي يتلا ىسضؤفلا
قÓطنإا لبق ىت˘ح ي˘ج˘يار˘ب˘لا
ىلع دامتع’ا دع˘ب ،ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا
مل يذ˘لاو نا˘ب˘سشلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ى˘لاؤ˘ت ل˘ظ ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘كأا تؤؤ˘˘ي
ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘سصاؤ˘مو م˘ئاز˘˘ه˘˘لا
اذ˘˘ه ه˘˘تدؤ˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ب قر˘˘˘غ˘˘˘لا
را˘ب˘كلا ةر˘ي˘ظ˘ح˘ل  م˘˘سسؤ˘˘م˘˘لا

دعبأ’ ةقفؤم نكت مل يتلاو
ةرادإا ىلع بجؤتيو ،دودحلا
نع ثحبلا «رفسص’ا دارجلا»

ىلع لمعلاو ن’ا نم لؤلح
تاؤ˘ف ل˘ب˘ق ءا˘˘ط˘˘خأ’ا كراد˘˘ت
ةيرؤ˘مأا˘م˘لا ة˘بؤ˘ع˘سصو ناوأ’ا
.رثكأا

راسصنأ’ا ربع ىرخأا ةهج نم
ن˘م د˘يد˘سشلا م˘ه˘ط˘خ˘سس ن˘˘ع
م˘ل يذ˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ىؤ˘˘ت˘˘سسم
ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م ئ˘˘سش يأا مد˘˘ق˘˘ي
ثي˘˘ح ،يور˘˘كلا م˘˘˘سسؤ˘˘˘م˘˘˘لا
اهنأا ةيلا˘ح˘لا ةراد’ا اؤ˘م˘ه˘تأا

ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘ي˘˘ع˘˘سضؤ˘˘لا ءارو
يتلاو «ةباكلا» اهب رمي يتلا

عا˘˘ق ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ج
نيريسسملا ةبلاطم ،بيترتلا
ح˘ي˘˘ح˘˘سصت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب
.قيرفلا كرت وأا ءاطخ’ا

طيمز.ع

تاونسس ذنم قيرفلل ةقÓطنا أاوسسأا يف ريذن هتلاقإا دعب
  يدانلا نم يوانكل
نم برتقي يريزد
فارسشإÓل  ةدوعلا

«ةيرسصنلا» ىلع

ىلع لÓب يريزد  ىحسضأا
فار˘سشإ’ا ن˘م تاؤ˘ط˘خ د˘ع˘ب
ينفلا زا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع ادد˘ج˘م
،ياد ن˘˘ي˘˘سسح ر˘˘سصن يدا˘˘ن˘˘ل

ريذن لاقملا برد˘م˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ
ر˘سصن بيرد˘ت ن˘م يوا˘˘ن˘˘كل

ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ياد ن˘˘ي˘˘سسح
هزجعو قيرفلا جئاتن رؤهدت

قي˘ق˘ح˘ت˘ل يدا˘ن˘لا ةدا˘ي˘ق ن˘ع
ل˘˘ب˘˘ق ةر˘˘ط˘˘سسم˘˘˘لا ه˘˘˘فاد˘˘˘هأا
.مسسؤملا قÓطنا

رداسصم تفسشك ام بسسحبو
تي˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘م
ير˘˘˘يزد نأا  «ة˘˘˘ير˘˘˘˘سصن˘˘˘˘لا»
تا˘عا˘سسلا ي˘ف ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ي˘˘سس
رسصن ةرادإاب ةلبقملا ةليلقلا

قافت’ا لجأا نم ،ياد نيسسح
يذلا دقعلا ةدمو ةميق لؤح
قرطتلاو يدانلا˘ب ه˘ط˘بر˘ي˘سس
ي˘ت˘لا ةر˘ط˘سسم˘˘لا فاد˘˘هÓ˘˘ل
امي˘ف «ة˘حÓ˘م˘لا» ةرادإا د˘ير˘ت
ةلؤط˘ب˘لا راؤ˘سشم ن˘م ي˘ق˘ب˘ت
اسصؤسصخ  ،يلاحلا مسسؤملل
ةر˘ث˘ع˘ت˘م˘لا ة˘قÓ˘ط˘ن’ا د˘˘ع˘˘ب
نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.قيرفلل
دا˘˘ح˘˘˘ت’ ق˘˘˘با˘˘˘سسلا م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا
ن˘م بح˘سسنا نا˘ك ة˘م˘سصا˘ع˘لا
دعب ،جربلا يلهأا يدان بيردت
ةليقث ةميزهل ه˘ق˘ير˘ف سضر˘ع˘ت

ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو د˘˘˘ي ى˘˘˘ل˘˘˘ع
راطإا ي˘ف  ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘سسا˘م˘خ˘ب
ن˘˘˘˘م ع˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا عؤ˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسأ’ا
. ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلؤطبلا

طيمز.ع
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يسسنرفلا نؤيل يدان دكأا
تا˘مد˘خ˘ب ا˘˘ق˘˘ح م˘˘ت˘˘ه˘˘م ه˘˘نأا
ي˘لود˘لا ي˘نا˘م˘ي˘˘ل˘˘سس مÓ˘˘سسإا
ر˘ت˘سسي˘˘ل بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لÓ˘˘خ ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
.لبقملا ؤتاكريملا

ر˘يد˘م˘لا ؤ˘ي˘ن˘˘ي˘˘نؤ˘˘ج لا˘˘قو
يسسنرفلا قيرفل˘ل ي˘سضا˘ير˘لا
:ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف
˘مÓ˘سسإا ع˘با˘˘ت˘˘ن ا˘˘ق˘˘ح ن˘˘ح˘˘ن»
سسف˘ن ي˘ف ن˘كل ي˘نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس
،نيرخآا نيبع’ عباتن تقؤلا
هتاي˘نا˘كمإا˘ب نؤ˘ب˘ج˘ع˘م ن˘ح˘ن
يف ءيسش يأا كانه سسيل نكل
دقل» :فاسضأاو ،يلاحلا تقؤلا
ؤتاكريملا ي˘ف ه˘ع˘م ا˘ن˘ثد˘ح˘ت

دعب ىلع ا˘ن˘ك د˘ق˘ل ي˘سضا˘م˘لا
ه˘˘م˘˘سض ن˘˘م ل˘˘قا وأا ةؤ˘˘˘ط˘˘˘خ
ردسصملا تاذ بسسحو ،«انيلإا
ؤ˘ح˘ن ه˘ج˘˘ت˘˘ت ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا نإا˘˘ف
ةلسصاؤم د˘ع˘ب ،قر˘ط قر˘ت˘ف˘م
سضفر ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘سس مÓ˘˘˘سسإا

6 هتدم د˘ق˘ع ى˘ل˘ع ع˘ي˘قؤ˘ت˘لا
ءاسضمإا لسضفيو ،طقف رهسشأا

ىلع ار˘ه˘سش81 ه˘تد˘م د˘ق˘ع
ة˘˘ل˘˘سصاؤ˘˘م ل˘˘جا ن˘˘˘م ل˘˘˘قأ’ا

تا˘˘˘˘يرود˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف هراؤ˘˘˘˘سشم

.ةلبقملا ةرتفلا يف ةيبوروأ’ا
ربع نأا رسضخلا فادهل قبسسو
هبتار سضفخل هدادعتسسا نع
يدان قفاو لاح يف ،يرهسشلا
هتدم ادقع هحنم ىلع نؤيل
.ارهسش81

جاحلب اسضر

Êاميلسس تامدخب «لاول» ةرادإا مامتها دكؤوي وينينوج

يف ةقيقد66 ـل كراسش
زتيم ةهجاوم

يف ايسساسسأا لاطع
«روسسنلا» ةليكسشت

ةداعتسسا هفدهو
دوهعملا هاوتسسم
حانج لاطع فسسؤي لجسس

سسي˘نو ي˘ن˘طؤ˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ف ةد˘ي˘ج ةدؤ˘˘ع ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
هقيرف ةعمج يتلا ةهجاؤملا
ن˘م˘سض ز˘ت˘ي˘م ف˘ي˘˘سضلا ما˘˘مأا

ةع˘سسا˘ت˘لا ة˘لؤ˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م
ةلؤطبلا تاسسفانم نم رسشع
ي˘ت˘لاو «1 غيل˘لا» ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
ي˘با˘ج˘ي’ا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ته˘ت˘˘نا
لاطع ل˘خدو .ه˘ل˘ث˘م˘ل فد˘ه˘ب
فرع يذلا ءاقللا يف ايسساسسأا
«يرا˘ن˘˘كلا» ج˘˘ير˘˘خ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
اميسس’ ،ةلؤب˘ق˘م تا˘يؤ˘ت˘سسم
يت˘لا ة˘با˘سصإ’ا ن˘م دا˘ع ه˘نأاو
ءارو تناك يتلاو اهل سضرعت
ةر˘ت˘ف˘ل ن˘يدا˘ي˘م˘لا ن˘ع هدا˘ع˘بإا

رئاطلا حانجلا نأا ريغ ةليؤط
66 بعلب ىفتكإا «رسضخلا»ـل
بعلملا رداغي نأا لبق ةقيقد
،غربلود هليمزل هناكم اكرات
ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع لا˘ط˘˘ع ر˘˘ب˘˘عو
ما˘مأا لدا˘ع˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت بق˘ع
ةارا˘ب˘م ا˘ن˘مد˘ق»:Ó˘ئا˘ق ز˘ت˘˘ي˘˘م
مظعم ىلع ا˘نر˘ط˘ي˘سس ،ةد˘ي˘ج
دعب »:فدرأاو ،«ءاقللا راؤطأا
ناك ،قبسسلا فدهل انليجسست

نم اندؤهج فعاسضن نأا انيلع
،«يناثلا فدهلا ليجسست لجأا
نأا انيلع» :ريخأ’ا يف متخيل
،ةارابملا لاؤط نيزكرم ىقبن
ةلهسس افادهأا لبقتسسن نحنف
كلذل اهيدافت اننكميو ةياغلل
ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘لا ل˘سصاؤ˘ن˘˘سس
لطب نأا مؤلعمو .«نسسحتلا
يبراحم» عم جؤتملا ايقيرفإا
ر˘˘سصم «نا˘˘ك»ـب «ءار˘˘ح˘˘˘سصلا

قباسس تقو يف ىناع9102
ة˘ي˘ل˘˘سضع˘˘لا تا˘˘با˘˘سصإ’ا ن˘˘م
ىلع ترثأا يتلاو ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م˘لا

نأا لبق ،ريبك لكسشب هاؤتسسم
هاؤت˘سسم عا˘جر˘ت˘سسا ي˘ف أاد˘ب˘ي
نم ماتلا هيفاعت دعب دؤهعملا
.ةباسصإ’ا

طيمز.ع

رسضخلا دئاق عم دقاعتلل ديردم لاير كرحت راظتنا يفرهسشأا6 هتدم دقع ىلع عيقوتلا صضفري «رسضخلا» فاده

ربكأا تقو يف هتيقحأا دكؤوتو زرحم نع عفادت ةينابسس’ا ةفاحسصلا
مجن ينطؤلا بختنملا دئاق زرحم سضاير نع ةينابسس’ا ةفاحسصلا تعفاد

ببسسب ،هيدان عم اهسشيعي يتلا ةدقعملا ةيعسضؤلا ببسسب ،يتيسس رتسسسشنام يدان
.’ؤيدراؤغ بيب ي˘نا˘ب˘سس’ا برد˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ةرواد˘م˘لا ة˘سسا˘ي˘سس
عم9102 ايقيرفإا لطب نأا ديردم لاير نم ةبيرقلا «سسأا» ةفيحسص تفسشكو
عم ةكراسشملل ربكأا قئاقد ىلع لسصحي نأا قحتسسي ،يرئازجلا ينطؤلا بختنملا
سضرعتل ةحسضاو ةراسشإا يف ،اهكلتمي يتلا ةريبكلا تايناكمإ’ا لظ يف هيدان
ردسصملا فاسضأاو اذه.هبردم نم ملظلل6102 ةنسس ارتلجنا يف بع’ لسضفأا
بسضغ ةلاح يف نودجاؤتي رئازجلا يف ،يرئازجلا يوركلا نأاسشلا يعبتتم نأا هتاذ
سشمهم هنأاو اسصؤسصخ ،يرئازجلا بعÓلا عم ينؤلاتكلا بردملا فرسصت ببسسب
يئاهن فسصن يف ناك اهرخآا اهيف كراسشي ةرم لك يف اريبك ءادأا هميدقت مغر
ؤهو حيرسص مجاهمك هتكرا˘سشم م˘غر د˘ت˘يا˘نؤ˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ما˘مأا ة˘ط˘بار˘لا سسأا˘ك
.هيلع دتعي مل يذلا بسصنملا

ب.م.يرسسيإا
انوروك ببسسب بايغلا نم نيرهسش دعب يسساسسأاك هل ةارابم لوأا يف

يرافابلا قÓمعلا مامأا هبردم ئجافي ينيعبسس نب
ا˘ي˘سسورؤ˘ب ق˘ير˘ف ي˘ف ه˘برد˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘مار أا˘˘جا˘˘ف

خينؤيم نرياب يدان مامأا همدق يذلا دودرملاب زور ؤكرام يناملأ’ا خابدÓغنسشنؤم
ريراقت تف˘سشكو.نيلماك نيرهسش ةدمل ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘ع هدا˘ع˘ت˘با م˘غر ي˘نا˘م˘لأ’ا

دقل ةقيقح» :لاق يذلا خابدÓغل ينفلا ريدملا تاحيرسصت نع ةيناملأا ةيفحسص
نمز ةليط سسفانملا قسسن ةاراجم نم هنكمتو ةيلاعلا ةيندبلا هتقايلب يمار ينرهبأا
اذهو ،قاهرإ’اب هرؤعسش دعب ةريخأ’ا ةقيقدلا يف هلادبتسساب مؤقأا نا لبق ،ةارابملا
نأا سضرتفملا نم ناك دقل » :فاسضأاو«اهيف باغ يتلا ةرتفلل رظنلاب يعيبط رمأا
اهرهظأا يتلا ةيلاعلا ةيندبلا ةقايللا نكل طقف ةقيقد06 ةدمل يمار ىلع دمتعن

ينطؤلا بختنملل رئاطلا ريهظلا ءاقفر نأا ركذلاب ريدجلاو.«يتاباسسح ريغأا ينلعج
.2 ـ3 ـب يرافابلا قÓمعلا مامأا مهحلاسصل ةلباقملا مسسح نم اؤنكمت

جاحلب اسضر
ماه تسسو عم «رسضخلا» مجنل قيرطلا دبعت ’ويدراوغ ةفسسلف

داحتإ’ا صسأاك ةهجاوم يف يسساسسأا ةمحر نب
تروب كوتسس مامأا يزيلجنإ’ا

مؤيلا ةرهسس ماه تسساو هقيرف ةقفر يرئازجلا يلودلا ةمحر نب ديعسس لبقتسسي
.يزيلجنإ’ا داحتإ’ا سسأاك ةقباسسم نم ثلاثلا رودلا نمسض ترؤبكؤتسس يدان
يف نؤكيسس ر˘سضخ˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘لا حا˘ن˘ج˘لا نأا˘ب ي˘م˘لا˘ع˘لا درؤ˘كسسوو ع˘قؤ˘م ن˘ه˘كتو
،ةهجاؤملا هذه سسيؤم ديفاد برد˘م˘لا ا˘ه˘ب ل˘خد˘ي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا

ىلإا لهأاتلا نامسضو ةارابملا هذه يف زؤفلا قيقحت ىلإا ةمحر نب ءاقفر ىعسسيسسو
قيقحت لجأا نم هلقث لماكب ترؤبكؤتسس يدان يمريسس لباقملاب.لبقملا رودلا
داحتإ’ا سسأاك ةسسفانم نم ار˘كب˘م م˘ه˘ئا˘سصقإاو ،قرا˘ط˘م˘لا ى˘ل˘ع زؤ˘ف˘لا˘ب ةأا˘جا˘ف˘م˘لا
مجاهمب بعللاب ’ؤيدراؤغ ةفسسلف نأا ةيزيلجنا ةيفحسص ريراقت تفسشكو .يزيلجنإ’ا

رتسسسشنام بردم ىطخ ىلع ريسسيسس يذلا ماه تسساؤل ينفلا ريدملا تمهلأا يمهو
حمسسيسس يذلا رمأ’ا ؤهو «رلاه نايتسسبسس» يسساسسأ’ا همجاهم ةباسصإا دعب ،يتيسس
ةلق نم يناع يذلا ؤهو ،زرماهلل ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا يف لؤخدلاب ةمحر نبل
.يسضاملا يفيسصلا ؤتاكريملا يف هقاحتلا ذنم قراطملا عم تاكراسشملا

جاحلب اسضر
ةليلم Úع ةيعمج

عيم÷ا دوهج رفاسضت ةرمث ناك قلأاتلا اذه »:صشيعي
  «ةيباجي’ا جئاتنلا ةلسصاوŸ فدهنو

نم قيرفلا هققحي ام نأاب  ةليلم نيع ةيعمج بردم سشيعي رداقلا دبع دكأا
مقطأ’ا فلتخمو نيبعÓلا نيب يعامجلا لمعلاو دؤهجلا ةرمث ؤه ةيباجيا جئاتن
ةلؤطبلا بيترت ةفاسصو عزتني هتلعج يتلاو يدانلا ىؤتسسم ىلع ةيبطلاو ةينفلا
نم رثك’ا ةقÓطن’ا لؤح سشيعي دكأا حيرسصت يفو.يلاحلا مسسؤملل ةفرتحملا

جئاتنلا ءارو فقي نم هدرفمب سشيعي سسيل »:Óئاق قيرفلا اهلجسس يتلا ةعئار
عيمجلا »: فدرأاو ،كلذ يف مهاسس لكلا لب ،«ماسص’«يدان اهققحي يتلا ةبيطلا
اسصؤسصخ ،مسسؤملا ةيادبل ابسسحت تاريسضحتلا يف نيرخأاتم انقلطنا اننأاب فرعي
انتاباسسح سضعب تطلخأا انورؤك ةحئاجف ،اهب انررم يتلا ةسصاخلا فورظلا عم
ةفسصب ةلسصاؤملا عط˘ت˘سسن م˘لو ة˘يدؤ˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا سضع˘ب ءا˘غ˘لإ’ ا˘نرر˘ط˘سضاو
نيب ماجسسن’ا قلخ انلواحو اسصاخ اجمانرب انرطسس كلذ عم نكل ،ةمظتنم
انققحو ،رايدلا جراخ ةمهم طاقن عبرأا بلج يف انحجن» :لسصاوو ،«نيبعÓلا
بعلل هقيرف حيسشرت سصؤسصخب هيأار سصؤسصخبو ،«اندعاؤق لخاد ةديج جئاتن
ىلوأ’ا راودأ’ا نأاب مكيلع يفخأا ’ »: ثدحتملا در مسسؤملا اذه ىلوأ’ا راودأ’ا
Óثمف ،انسصقني ام كلذو دادعتلا ثيح نم اسصؤسصخ ةريبك تايناكمإا جاتحت

يف تابؤعسصلا سضعب اندجو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ما˘مأا ةر˘ي˘خأ’ا ةارا˘ب˘م˘لا لÓ˘خ
ةسسفانملا ماظن يف ةارابم83 سضؤخنسس مسسؤملا اذهف ،باسصم بع’ سضيؤعت
نورظتني نؤبعÓلا ،ةيدام تايناكمإا جاتحي كلذك رمأ’ا »: فاسضأاو ،«ديدجلا
تايؤنعم نم عفرلا امئاد ةرادإ’ا ةقفر لواحأا ،مهتاقحتسسم نم ءزج ديدسست

»:Óئاق ريخأ’ا يف متخو ،«دودح هل رمأ’ا اذه ةحارسصب نكل ،ةعؤمجملا رسصانع
مدقي ناك قيرفلاف يسضاملا مسسؤملا سسابعلب داحتا ؤيرانيسس راركت دوأا ’ ةحارسص
يلاتلابو نيبعÓلا ىلع ترثأا ةيلاملا ةمزأ’ا نكل ىؤتسسملا يف ةيورك اسضورع
.«جئاتنلا ىلع تسسكعنا

ةرهاقلا ةلحر لبق ديلا ةركل ينطولا بختنŸا زّفحي ةسضايرلاو بابسشلا ريزو
«ايرورسض ¤وأ’ا ةارابŸا ‘ زوفلا » :يدلاخ

ةركل ينطؤلا بختنملا ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘يزو يد˘لا˘خ ي˘ل˘عد˘ي˘سس ز˘ف˘ح
ةرهاقلا ىلإا اهتيرفسس لبق  رسصم لايدنؤم يف جئاتنلا لسضفأا قيقحت ىلع،ديلا
ةرازو يف لوأ’ا لجرلا  دكأا و.1202 ملاعلا سسأاك تايئاهن يف ةكراسشملل
بختنملا مامأا  ةيحاتتفإ’ا ةارابملا يف زؤفلا ةرورسض ىلع ةسضايرلاو بابسشلا
قيقحتو ،تاعؤمجملا رود زواجتل ظؤظحلا عفر لجا نم كلذو ،يبرغملا

نؤكيسس ىلوأ’ا ةارابُملا يف زؤفلا» :Óئاق ةرودلا هذه يف ةفرسشم ةكراسشم
ركذ نود .«لوأ’ا رودلا زواجت يف ظؤظح ىلع لؤسصحلا لجأا نم ،ايرورسض
مؤي ةسسفانملا هذه ي˘ف ر˘سضخ˘لا ةر˘ما˘غ˘م ق˘ل˘ط˘ت˘سسو.يبرغملا بختن˘م˘لا م˘سسا
يف سسؤكرب دؤعسسم ءاقفر دجاؤتيو اذه ،يبرغملا بختنملا مامأا لبقملا سسيمخلا

،ادنلسسيا ،لاغتربلا و يبرغملا بختنملا نم لك ةقفر ةبعسص ةعؤمجم
طيمز.ع
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3392ددعلا ^2441  ىلوأ’ا ىدامج72ـل قفاوملا1202 يفناج11نينثإ’ا

با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا ةرازو تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا
نأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘فاؤ˘م ة˘سضا˘˘ير˘˘لاو
ةركل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا فر˘سشي
تايرودلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع مد˘ق˘لا
بلطلا ىلع ءانب ةيلحملا ةيوركلا
يسشطز ة˘ئ˘ي˘ه ل˘ب˘ق ن˘م مد˘ق˘م˘لا
ما˘ع˘لا ن˘م ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ر˘خاوأا
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل نا˘ي˘˘ب ي˘˘فو.يسضاملا

تف˘˘سشك ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘قؤ˘˘˘م
مدقلا ةركل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا

ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ءا˘˘ج رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه نأا
ة˘ط˘بار˘لا ه˘فر˘ع˘ت يذ˘˘لا ع˘˘سضؤ˘˘لا
ةطبارو ةاؤهلا ةلؤطب ،ةفرتحملا

دامتعا دعب اميسس ،تاهجلا نيب ام
ديدجلا يمرهلا ةسسفا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن
بسسحو ،يسضاملا ربمتبسس رهسش
462 م˘˘قر يرازؤ˘˘لا رؤ˘˘سشن˘˘م˘˘لا
0202 ناؤج8 خيراتب رداسصلا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ع˘˘ن˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا
،تاباختن’ا ةنسس لÓخ يسساسسأ’ا

ماظنلا ليدعت ةداعإا مدع ينعي ام
دعب ’إا ت’ؤطبلا هذهل يسساسسأ’ا
ةيباختن’ا ةيل˘م˘ع˘لا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا
نأا ردسصملا فاسضأا امك ،ةيلاحلا

تحت ةينطؤلا ت’ؤطبلا عسضو
ةبعلل يرئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا فار˘سشإا
ر˘ي˘ي˘سست˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ن˘م˘سضي˘سس
ت’ؤ˘ط˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ن˘سسح˘˘لا
.ةيوركلا

طيمز.ع

ةرؤمع نيمأ’ا دمحم لسصاو
قا˘فو ق˘ير˘ف˘˘ل با˘˘سشلا بعÓ˘˘لا
،ةديج تايؤتسسم ميدقت فيطسس
داق امدعب ةينطؤلا ةلؤطبلا يف
ةرادسص هب ززع ديدج زؤفل هيدان
91 ديسصرب ةي˘ن˘طؤ˘لا ة˘لؤ˘ط˘ب˘لا
.ةطقن

ة˘با˘ت˘ك ن˘م ةرؤ˘م˘ع ن˘كم˘˘تو
ءامسس يف بهذ نم فرحأاب همسسا

ذ˘ن˘م ،ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
اهيف كراسش يتلا ىلوأ’ا ةارابملا

ةيئانثب اهسصق يتلاو مسسؤملا اذه
رمأ’ا ،ةمسصاعلا داحتا ىمرم يف
جر˘˘خ˘˘ي سضع˘˘ب˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا

لب˘ق ئد˘ت˘ب˘م ظ˘ح ه˘نا حر˘سصيو
تايرابملا يف لجسسيل ةؤقب درلا
اهيف ررقي ةرم لك يف ةيلاؤملا
برد˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘كؤ˘˘˘كلا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن
ف˘ي˘ك فر˘ع يذ˘˘لا ،ي˘˘سسنؤ˘˘ت˘˘لا

هكارسشإا لÓخ نم هبع’ فظؤي
ةهجاؤم نم ةدودعم قئاقد يف

نيب نم حبسصي نأا لبق ،ىرخأ’
قا˘˘فو ي˘˘ف زر˘˘بأ’ا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا
ةلؤطبلا يف لقن مل نإا فيطسس
.ةينطؤلا

هجو ،مدقملا ءادأ’ا لÓخ نمو
،دا˘ق˘ن˘لا ل˘كل ة˘ع˘ف˘˘سص ةرؤ˘˘م˘˘ع
يور˘˘كلا نأا˘˘سشلا ي˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘م
ىت˘حو ن˘ي˘برد˘م˘لاو ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ءارو نؤ˘ث˘ه˘ل˘ي ن˘يذ˘لا ءا˘˘سسؤور˘˘لا

نمسست ’ ني˘يÓ˘م˘لا˘ب تا˘ق˘ف˘سص
متي نيح يف عؤج نم ينغت ’و
ةرداقلا ةينسسلا تائفلا سشيمهت

سسبا˘ي˘لاو ر˘˘سضخأ’ا ل˘˘كأا ى˘˘ل˘˘ع
ام ليلدب قرفلل ةفاسضإ’ا ميدقتو
ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف با˘˘ب˘˘سشلا ه˘˘مد˘˘ق˘˘˘ي
ريخ ةرؤمعو يرا˘ج˘لا م˘سسؤ˘م˘لا
.كلذ ىلع ليلد

ثعب ،مدقملا ءادأ’ا لÓخ نمو
ةيؤقو ةحسضاو لئاسسرب ةرؤمع
ديجم يلحملا ينطؤلا بخانلل
رخزت ةينطؤلا ةلؤطبلا نأا ةرقؤب
ةرداق˘لا بهاؤ˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب

يل˘ح˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘عد ى˘ل˘ع
يف ديدج لسصف ةباتكل هتدايقو
وأا ةيرئازج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك خ˘يرا˘ت

اسصؤسصخ لوأ’ا بختنملا ىتح
ي˘ف تق˘لأا˘ت ءا˘م˘سسأ’ا د˘يد˘ع ناو
،اديج ءادأا تمدقو ةريخأ’ا ةرتفلا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ةز˘˘ي˘˘كر تتا˘˘بو
ي˘ف ا˘ه˘ن˘يؤ˘كت تل˘م˘كأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
رارغ ىلع ةيبوروأ’ا بعÓملا
،لا˘ط˘ع ،ي˘نداؤ˘سس ،ي˘نا˘م˘ي˘˘ل˘˘سس
مهريغو يني˘ع˘ب˘سس ن˘ب ،يوادؤ˘ب
.ريثكلا

 ب.م.يرسسيإا

لا˘م˘ج ةا˘نا˘˘ع˘˘م ل˘˘سصاؤ˘˘ت˘˘ت
بعÓ˘لا ير˘م˘ع˘لا ن˘ب ن˘˘يد˘˘لا
ينطؤلا بختنملل يرؤ˘ح˘م˘لا
نم ،يسسنرفلا نؤيل يدان مجن
يذلا رمأ’ا ،ةيسسفنلا ةيحانلا
ردا˘ق ر˘ي˘غ ه˘ل˘ع˘جو ه˘ي˘ل˘ع ر˘ثا

ل˘˘˘خاد ز˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.رسضخأ’ا ليطتسسملا

ةي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
يرمعلا نب ةجوز نأا ةيسسنرف
ىلع لؤسصحلا نم نكمتت مل
ي˘ف ه˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا

يف بعÓلا لعج ام ،اسسنرف
ةيادب ذ˘ن˘م ،ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘ع˘سضو
فا˘سضأاو ،يرا˘ج˘لا م˘˘سسؤ˘˘م˘˘لا
نؤيل ةرادإا نأا هتاذ ردسصملا
ن˘م قا˘سسو مد˘ق ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت
بعÓ˘˘ل ،ل˘˘ح˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا ل˘˘˘جأا

ه˘ت˘جوز ءا˘ق˘ل ن˘م ه˘ن˘ي˘˘كم˘˘تو
لخاد لمعلا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لاو
ة˘فا˘سضإ’ا م˘يد˘ق˘ت˘˘ل ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
.ةيسسنرفلا ةلؤطبلا ردسصتمل

ن˘˘ب ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م تدازو اذ˘˘˘ه
قاحتلا مد˘ع بب˘سسب ير˘م˘ع˘لا

ة˘ل˘قو ة˘ه˘˘ج ن˘˘م ه˘˘ب ه˘˘ت˘˘جوز
ةلؤطب˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’ا

ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيناكمإا ىلإا قرطتي سضعبلا

ؤتاكريملا يف بعÓلا جورخ
ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت سضؤ˘˘خ˘˘ل يؤ˘˘ت˘˘سشلا

ربكأا ة˘حا˘سسم دا˘ج˘يإاو ةد˘يد˘ج
داد˘ع˘ت ن˘م˘سض نؤ˘كي˘ل بع˘ل˘˘ل
ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
.ةمداقلا تاقاقحتسس’ا

ب.م.يرسسيإا

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ةقفاوم دعب

ةيلحملا ةيوركلا ت’وطبلا فلتخم ىلع لوأ’ا فرسشملا نوكتسس «فافلا»

موسسحم هبسش يلحملا بخانلا ةركفم يف هدجاوت

يسضاملب ـل ةيوق لئاسسرب ثعبيو نيفادهلا ةمئاق ردسصتي ةرومع

ةÒسشأاتلا ىلع هتجوز لوسصح مدع ببسسب

لول◊ا نع ثحبت «لاول» ةرادإاو ايسسفن Êاعي يرمعلا نب



ةــــنصصرق

وكتويز نافيتسسل صصسصخم صصيمق
دÓ˘ي˘م د˘ي˘ع ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ةبيبسشل قباسسلا بردملا
،ؤكتؤيز نافيتسس لئابقلا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ور˘˘ي˘˘سسم مد˘˘˘ق
ا˘˘˘سصي˘˘˘م˘˘˘ق ل˘˘˘ئا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘م
لفت˘ح˘ي يذ˘لا يد˘ن˘لؤ˘ب˘لا
101 ـلا هدÓ˘˘ي˘˘م د˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب
يفناج9 ـل ق˘˘فاؤ˘˘م˘˘لاو
ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘لا ه˘˘˘مد˘˘˘ق يذ˘˘˘لا
دؤلي˘م يدا˘ن˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا

ديسسلا لسصنقلا ىلإا دؤبع
ينفلا ةريسسم نع يقئاثو مليف جاتنإاب يدانلا ةرادإا تماق امك ،ادنلؤب ةرافسسب يكسسؤكنيل ناج
.1991 ىلإا7791 نم ةدتمملا ةرتفلا يف ةينفلا ةسضراعلا هيلؤت ةرتف لÓخ يدنلؤبلا

وباسسح صشارقام ناسسيتفإا
ةبيبسش بردم ىعسسي
كف ى˘˘˘˘لإا ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘كسس
يب˘ع’ ى˘ل˘ع را˘سصح˘لا
ن˘˘˘يذ˘˘˘لاو ،مؤ˘˘˘ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا

مهسسفنأا ى˘ل˘ع اؤ˘ع˘ي˘سض
،سصر˘ف˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

ديدعلا ح˘ت˘ف رر˘ق ثي˘ح
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘سشرؤ˘˘لا ن˘˘م
يف ة˘عؤ˘م˘ج˘م˘لا ع˘سضت
نأاو ة˘سصا˘خ ة˘˘ه˘˘جاؤ˘˘لا
ىلع نؤ˘كي˘سس ق˘ير˘ف˘لا

عؤبسسأ’ا اذه ماه دعؤم
يسضايرلا يدانلا مامأا
نأا ركذي ،يني˘ط˘ن˘سسق˘لا
لجسسملا ريخأ’ا فدهلا
عفادملا ق˘ير˘ط ن˘ع م˘ت
را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘˘ف سشؤ˘˘˘يز
نيمجاهملا ةسضافتنا

  تاباسصإ’او زاكعوب

ةركسسب داحتا ةرادإا لمعت نأا رظتنملا نم
يسسنؤتلا بردملا عم عامتجا دقع ىلع
ل˘˘˘كسشم ة˘˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل كلذو زا˘˘˘كعؤ˘˘˘ب
هلعجو قيرفلا يف رثأا يذلا تاباسصإ’ا
ةد˘ع نود ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا ه˘˘تاءا˘˘ق˘˘ل بع˘˘ل˘˘ي

يراسضخل ةرؤسص يف ةيسساسسأا رسصانع
ام ؤهو ،رسصان˘ع˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلاو ة˘ي˘خدو
جئاتن نا˘م˘سض ن˘ع ز˘ج˘ع˘ي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج
دقو اداح سشاقنلا نؤكيسسو اذه ،ةيباجيإا
. دقعلا خسسف دح ىلإا رمأ’ا ىدعتي
ةحنم ددسست «ماسص’» ةرادإا

يسس صسا يسسلا ىلع زوفلا

اهسسفن ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا تدجو
ريخأ’ا زؤفلا ةحنم ديدسست ىلإا ةرطسضم
ع˘˘قاؤ˘˘ب ي˘˘سس سسا ي˘˘سسلا با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘˘ع
تايؤنعم ىقبت ىتح كلذو در نود فده
ا˘ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ءا˘م˘سسلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
لجأا نم زؤفلا يف رثكأا رامثتسس’ا ديرت
كرد˘ي ثي˘ح ،م˘ت˘ير˘لا سسف˘˘ن ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا
ىلع زؤفلا قيقحت ةيمهأا ىدم عيمجلا

.ةيدملا باسسح

ةراسسخلا «وتاسضغ» ليغيإا

مل مسسؤملا اذه قيرفلل ىلوأ’ا ةراسسخلا دعب
ةبيب˘سش برد˘م ل˘ي˘غ˘يإا نا˘يز˘م برد˘م˘لا ف˘خ˘ي
نأا اد˘كؤؤ˘م ة˘م˘يز˘ه˘لا ى˘ل˘ع ه˘˘تر˘˘سسح ةروا˘˘سسلا
هرسصانع نأا اريسشم قطنملل برقأ’ا لداعتلا

ي˘ف ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف ةدؤ˘ع˘لا ى˘ل˘ع ةردا˘˘ق تنا˘˘ك
اسصؤسصخ زيكرتلا بايغ ’ؤل ةريخأ’ا قئاقدلا
ناك يذلا سضرأ’ا باحسصأ’ مدقتلا فده دعب
هبنجت ناكمإ’اب ناك يذلاو جذاسس أاطخ ةجيتن
.زيكرتلا نم ليلقب
ةبانعل  اهوبره «يسسايسسلا»

ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا ةرادإا تلسضف
تل˘ق˘ن ثي˘ح تار˘ي˘سضح˘ت˘لا ط˘ط˘خ˘م ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
اديعب ريسضحتلا لجأا نم ةبانع ىلإا ةليكسشتلا

رداقلا دبع بردملا نأا ىتح ،تاطؤغسضلا نع
لجأا نم كانه ىلإا دفؤلا داق نم ؤه ينارمع
،ةيندبلاو ةينفلا ةيزهاجلا قيقحت ىلع لمعلا
ةلؤجلا ءاقل يف كرادتلاب ةبيتكلل حمسست يتلا
رارق نأا ركذي ،ةدكيكسس ةبيبسش مامأا ةمداقلا
نم نيلوؤؤسسملا فؤخت ىلإا دؤعي قيرفلا لقن
.راسصنأ’ا لعف در

qarsana@essalamonline.com
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هخيرات يف ةقفسص ىلغأا
ا˘نورؤ˘ك ة˘مزأا ز˘ع ي˘˘ف
يذ˘˘˘˘لا تقؤ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘فو
ةيدنأا ىربك هيف يناعت
سصق˘˘˘ن ن˘˘˘م م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘˘لا
بب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسب لاؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأ’ا
يدا˘ن مر˘بأا ،ة˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
˘˘˘مادر˘˘˘ت˘˘˘˘سسمأا سسكا˘˘˘˘يأا
ةقفسص ىلغأا يدنلؤهلا
نلعأا ثيح ،هخيرات يف
مجاهملا عم هدقاعت نع
نايتسسا˘ب˘ي˘سس يراؤ˘فإ’ا
ق˘ير˘ف ن˘م ا˘مدا˘ق ر˘˘ي˘˘لأا

،يزيلجنإ’ا ماه تسساو
نؤيلم5.22 ل˘با˘ق˘˘م
.وروأا

15

-03° يف ملك03 عطق
ةيلام ةميق عمج لجأا نم
،وروأا نؤيلم2 ـب ردقت
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘ف˘ط جÓ˘ع˘˘ل
نم يناعي نيماع رمعلا

لطب عطق ،ريطخ سضرم
ةمكÓملل قباسسلا ملاعلا
نÓ˘˘˘˘سسور» ي˘˘˘˘سسور˘˘˘˘لا
ةفاسسم «فؤكي˘ندؤ˘فور˘ب
ة˘˘جرد ي˘˘ف ،م˘˘ل˘˘˘ك03
03 ىلإا تلسصو ةرارحلا
تح˘˘˘ت ة˘˘˘يؤ˘˘˘ئ˘˘˘م ة˘˘˘جرد
مكÓ˘م˘لا نا˘كو .ر˘ف˘سصلا
ع˘ط˘ق يؤ˘˘ن˘˘ي ي˘˘سسور˘˘لا

در˘ب˘لا ن˘كل م˘˘ل˘˘ك001
.كلذ نم هعنم
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يسضاملب ـل ةيوق لئاسسرب ثعبيو Úفادهلا ةمئاق ردسصتي ةرومع  ̂ 
دوهعŸا هاوتسسم ةداعتسسا هفدهو «روسسنلا» ةليكسشت ‘ ايسساسسأا لاطع  ̂ 

تاونسس ذنم قيرفلل ةقÓطنا أاوسسأا يف

ةيسساق ةراسسخ عرجتي يلهأ’ا
اديقعت دادزت ةيرومأاŸاو
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رهسشأا6 هتدم دقع ىلع عيقوتلا صضفري «رسضخلا» فاده

دادزولب بابسش جÈلا ىلهأا

ةينابسس’ا ةفاحسصلا
زرحم نع عفادت

هتيقحأا دكؤوتو
ربكأا تقو يف

ديردم لاير كرحت راظتنا يف
رسضخلا دئاق عم دقاعتلل

ةرادإا مامتها دكؤوي وينينوج
Êاميلسس تامدخب «لاول»

ةبعسص ةعومجم يف دادزولب بابسش عوقو دعب

انظوظح عيمج بعلنسس» :امود
«ةروسص نسسحأاب رهظنسسو

نوريماكلاب1202 نييلحملل ايقيرفإ’ ممأا صسأاك

ةرسضاح ةيرئاز÷ا ةرفاسصلا
يراقلا دعوŸا ‘


