
30 صص

ةحيرقنضش ءأوللأونوبت صسيئرلأ
  ديهضشلأ ةلئاع نايزعي

ةمكحملا مامأا لوثملا ضضفري قاطرط
هنأا دكؤوي قيفوت لارنجلاو ةيركضسعلا

50 صصداضسفلا دضض ةلمح داق نم لوأا
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اهأدضسأأ يتلأ نوبت صسيئرلأ تاميلعتل أذيفنت
Òخألأ ءأرزولأ صسل‹ عامتجأ لÓخ

موحللاب قوضسلأ نيومت نامضضل
ناضضمر رهضش يف ةضصاخ

ةدئاف هيف ىرت ام لوح اهترظن نمضضتت
: مÓضسلأ دبع نب لامج ،اهبعضشو رئأزجلل

ةديد÷ا رئاز÷ا ةهبج»
تاحÎقÃ ةكراضشملل ةدعتضسم

«روتضسدلا ليدعت ‘ ةءانب
30 صص

تاعورزŸأو رابآلأو صضرألأ لمضشي

يزاغوب يلع دمحمو يبقعلأ ةبح ءاعدتضسإأ
ةيضضقلأ يف دوهضشك زيعلب بيطلأو

يراجلأ يرفيف32 موي مكحلاب قطنلأ

بÓقنا رثإا احيرج62و ليتق
 نيرفاضسملا لقنل ةلفاح
نازليغ يف ويهرأا داوب

ةريطخ ةلاح يف نيباضصم4

50 صص

،ةرا˘ج˘ت˘لأ ر˘يزو ،ق˘يزر لا˘م˘ك ف˘ضشك
دأÒت˘˘˘ضسأ ‘ ر˘˘˘ك˘˘˘˘ف˘˘˘˘ُت ه◊ا˘˘˘˘ضصم نأا˘˘˘˘ب
رأو÷أ لود ن˘˘˘˘م را˘˘˘˘ق˘˘˘˘بألأو ي˘˘˘˘˘ضشأوŸأ
ر˘ج˘ي˘˘ن˘˘لأو ›ا˘˘مو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘م ءأو˘˘ضس
بون÷اب اهحبذ متي نأأ ىلع داضشتو
كلذو ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلأ بنا˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةا˘˘˘˘عأر˘˘˘˘م
لا˘م˘ضشلأو بو˘ن÷أ تا˘يلو ن˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل
.موحللاب

موجه ‘ يدنج داهضشتضسا
ةزرفم فدهتضسا يراحتنا

نيوايميتب ضشيجلل
30 صص

هتأردقب داضشأأ راعرع ديمعلأ
ةينهملأو ةيدايقلأ

نيدلا رون ديمعلا
ناكرأل ًاضسيئر ةيمضساوق

ينطولا كردلا

ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو
ةءاربلا ضسمتلي دمحمأا يديضس

84 ةعمجلا يف نيفوقومل
50 صص

«ايقيرفإا ‘ نمألاو ملضسلا قيق– دوهج زيزعت ‘ ةداوه Óب مهاضستضس رئاز÷ا»
30 صص :نوبت صسيئرلأ،⁄اعلأو ءأرمضسلأ ةراقلأ ‘ Óماك اهرودب أدعاضصف نآلأ نم اهعÓطضضأ دكأأ

ةموك◊ا Òبادت هذه
حبكل ةلجعتضسŸا
تاقرطلا باهرإا

40 صص

داريتضسا وحن رئازجلا
ايناتيروم نم يضشاوملا
داضشتو رجينلا .. يلامو

40 صص

40 صص

نيررضضتŸا ÚحÓفلا لك ضضيوعت
ابيرق تاقرطلا ةكبضش عيضسوت نم



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
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإلا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإلا ديÈلا

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
ضسكع .. راكح
! .. هيقباضس

،راكح قيفوت رسسك ،هيقباسس ضسكع ىلع
ـل د˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ةبجو لوانتب ماقو ،«وباطلا» «كارطانوسس»
ضصسصخملا معطملا يف لامعلا عم ءاذغلا
وأا تلو˘كو˘تور˘˘ب ة˘˘يأا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ،م˘˘ه˘˘ل
لمعلا ةرايز ضشماه ىلع كلذو ،فيلكت
يسساح ةقط˘ن˘م ى˘لإا ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لا د˘ق˘ف˘ت˘لاو
لامعلا تلاغسشنل عمتسسا ثيح ،دوعسسم
ةلاسسر مهل اهجو˘م ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا بكر˘م ي˘ف

وأا ،مكب ةفقاو «كارطانوسس» اهدافم ةينمسض
.«حسصلا متنأا»

«ÿÒا Òغ هيف ام يبر»

ريف˘سس ،ي˘ن˘ير˘ي˘م˘ع˘لا ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ح˘ن˘م
،رئازج˘لا˘ب ة˘يدو˘ع˘سسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا
قفوت مل ةيرئازج ةديسسل جحلا ءادأا ةريسشأات
ءادن دعب كلذو ،اماع51 ةدمل ةعرقلا يف
،ةينويزفلتلا تاونقلا ىد˘حإا ر˘ب˘ع ه˘ت˘ق˘ل˘طأا

،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ح˘سست˘كإاو
ريغ هي˘ف ا˘م ي˘بر» ة˘ي˘ما˘ع˘لا˘ب لو˘ق˘ن ا˘م˘كف
.«ريخلا

! .. «ةديمر“»

ككسسلا˘ب ل˘ق˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘˘سشلا تتا˘˘ب
قرأا رد˘سصم ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ،ة˘يد˘يد˘˘ح˘˘لا
يذلا اهتÓحر بذبذت اومئسس نيذلا ،اهنئابزل
ل ةينقت باط˘عأا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ا˘يرود ى˘ح˘سضأا
تن˘ل˘عأا ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ضسمأا ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
«FTNS» حر ر˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف بذ˘˘بذ˘˘˘ت ن˘˘˘ع˘˘Óت
ةمسصا˘ع˘لا˘ب ا˘غآا ة˘ط˘ح˘م ى˘لإاو ن˘م تارا˘ط˘ق˘لا
،ةروكذملا ةطحملا لخدمب ينقت للخ ببسسب
لإا نيرفاسسملل ةاناعم نم هببسست ام لك نكلو
مهنم راذتعلاب اهتردابم وه اهل بسسحي ام نأا

ضسكع ام لكسشم لسصحي ةرم لك يف دنع
ا˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ي˘قا˘ب
.ةيتامدخلا

؟.. ضسيئرلا مهثيغي له

تاعماج فلتخم يجيرخ نم تائملا قلطأا
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع غا˘˘ت˘˘سشا˘˘ه ،دÓ˘˘ب˘˘لا
يعماجلا .. ضسيئرلا يديسس» ناونعب يعامتجلا
ديجم˘لا د˘ب˘ع ه˘لÓ˘خ ن˘م اود˘سشا˘ن ،«ثي˘غ˘ت˘سسي
اوداعأاو ،ةلاطبلا نم مهلاسشتنإل لخدتلا ،نوبت
نييع˘ما˘ج˘ل تا˘هو˘يد˘ي˘ف ر˘سشن دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف
م˘ه˘˘ع˘˘يرا˘˘سشم او˘˘بر˘˘خو م˘˘ه˘˘تادا˘˘ه˘˘سش او˘˘قر˘˘حأا
مهثيغي لهف ،مهسشيمهت مت امدعب ،ةيراكتبإلا
.؟.. ضسيئرلا

qarsana@essalamonline.com
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! .. اعرذ اوقاضض
ن˘˘˘˘˘˘˘م دو˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘ع

دو˘˘عو ،ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا
اهع˘ط˘ق ىر˘خأا ىو˘ل˘ت
تاموكح ولثمم مهل

ى˘ل˘ع تب˘قا˘˘ع˘˘ت ةد˘˘ع
ل ،دÓ˘˘ب˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست
نآلا دحل ققحت ءيسش
ل˘سصاو˘ت ة˘لا˘ط˘˘ب˘˘لا ..

،بونجلا بابسش قنخ
تارسشعلا مظن هيلعو
ي˘ف ن˘ي˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
ةسسايسسب اديدنت ةيلولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو يرزملا مهعقاو نم اعرذ اوقاسض نيذلا ةلقرو
ةسصاخ ةقطنملا يف ةطسشانلا تاكرسشلا لبق نم مهقح يف ةسسرامملا ءاسصقإلاو ضشيمهتلا
فيظوتلا تايلآا لوح لجعتسسم قيقحت حتفل وعدت تاراعسشو تاتفل نيعفار ،اهنم ةيوقاطلا
.«ليغسشتلا ايفام» ـب مهوفسصو نم ةسضبق يف اهنأا اودكأا يتلا ةيلولا يف ةدمتعملا

! .. ةيŸاعلا ¤إا .. «يرئاز÷ا كيدلا» ةضصق
يرئازجلا و˘يد˘ي˘ف را˘ثأا

ن˘˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘˘كسشي يذ˘˘˘˘˘˘˘لا
ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘˘كيد ةردا˘˘˘˘˘سصم
بقع ،ةمسصاعلاب رايبألا
ا˘˘ه˘˘ب تمد˘˘ق˘˘˘ت ىو˘˘˘كسش
ةرافسس يف ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد
ا˘˘ندÓ˘˘ب ىد˘˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
لد˘ج ،ه˘حا˘˘ي˘˘سص بب˘˘سسب
عرا˘˘˘سشلا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ع˘˘˘˘سساو
طحم راسص و ،يلحملا
˘مÓ˘عإا ل˘ئا˘سسو ما˘م˘˘ت˘˘هإا

هذ˘ه˘ل تقر˘ط˘ت ة˘ي˘م˘لا˘˘ع
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا

،«كي˘˘ن˘˘تو˘˘ب˘˘سس» ع˘˘قو˘˘˘م
˘مو˘ي˘˘لا ،مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘ي˘˘سسور
ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘˘لاو ،ع˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا
ةجاجد كرت يذلا هكيد عاجرإاب ينعملا ةبلاطم تلقن اهلك ،يبرعلاب ايكرت اذكو ،نايبلا ،ديدجلا

ةيرحلا#» لثم تاغاتسشاه كيدلا بحاسص عم نونماسضتم نويرئازج قلطأا هيلعو ،ناسصيسص7و
.«ةبعكلا برو فئارطلا ملاع انلخد» Óئاق مهدحأا قلع تقو يف ،«كيدلا اوقلطأا#»و ،«كودرسسلل

؟.. ريزولا ›اعم اذه لقعي له
ةريطخ تاباسصإل نوسضرعتي نيذلا بلغأا

نيذلا ىتحو ،ةي˘حار˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘عد˘ت˘سست
نيرمألا نوناعي ،مدلل داح رقف نم نوناعي
رقتفت يت˘لا ،ن˘طو˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ل˘ج ي˘ف
ذاقنإل عربتلاب ضضيرملا لهأا مزلت ثيح ،مدلل

انتايفسشتسسم رفوتت ل نأا لقعي لهف ،هتايح
مدلا تايمك يه نيأاو ،؟ مد نوزخم ىلع
ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘ع˘م˘ج م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘م˘˘خ˘˘سضلا

اهيلع فرسشت يتلا ينطولا عربتلا تÓمح
رمحألا لÓ˘ه˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ةد˘ع تا˘م˘ظ˘ن˘م
،ريزولا يلاعم كرودب مق .. ؟.. يرئازجلا

.كيلع هللاب نوناعي نيذلا ىسضرملا ثغأاو

! .. لاغضش .. «لجنŸا»
ي˘ف ةو˘ق˘˘ب ثيد˘˘ح˘˘لا دا˘˘ع

ةداعإا نع ،ةريخألا تاعاسسلا
ـل ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت
ةبسساحم لجأا نم ،«لجنملا»
ةلو ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘طو˘˘˘ك
اياسضق يف اوطروت نيقباسس
نأا بقترملا نم ثيح ،داسسف
ءامسسألا ضضعب ءاعدتسسا متي
لوثملل عو˘ب˘سسألا اذ˘ه ر˘ح˘ب
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ق ما˘˘˘مأا
يف دمحمأا يديسس ةمكحمب
.ةمسصاعلا



هتملك يف ،نوبت ضسيئرلا لاق
دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ة˘˘˘م˘˘˘˘ق لÓ˘˘˘˘خ ضسمأا
،ابابأا ضسيدأاب ةدقعنملا يقيرفإلا
ي˘ت˘لا ة˘ح˘جا˘ن˘لا ة˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا نإا»
اهلÓقتسسا ذنم رئازجلا اهتسشاع
تامزألا لح نأاب اي˘ن˘ي˘ق˘ي زز˘ع˘ت
ىلع موقي نأا بجي انتراق يف
لماسشلا راوحلاو يملسسلا لحلا

يأا نود ،ةينطولا ةحلاسصملاو
اقÓطنا» فدرأاو ،«يبنجأا لخدت
،ة˘خ˘سسار˘لا ة˘عا˘ن˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
Ó˘بو ا˘مود ر˘ئاز˘ج˘لا م˘ها˘سست˘˘سس
ةفداهلا دوهجلا زيزعت يف ةداوه
يف نمألاو ملسسلا قيقحت ىلإا
اهمعد لسصاوتسس امك ،ايقيرفإا
ضضف ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا تاردا˘ب˘م˘ل˘ل
اياسضقلا نع عافدلاو تاعازنلا
حفاكت يتلا بوع˘سشل˘ل ة˘لدا˘ع˘لا

عا˘جر˘ت˘سسا ل˘جأا ن˘م ل˘سضا˘ن˘˘تو
ةسسراممو ةيسسا˘سسألا ا˘ه˘قو˘ق˘ح
نمو ،ريسصملا ريرقت يف اهقح
.«ةينيطسسلفلا ةيسضقلا اهمهأا

،ةيروهمجلا ضسيئر دكأا امك
اهتامهاسسم ميدقتب اندÓب مازتلا
دوهجلا يف لاكسشألا ةددعتملا
رارقتسسلا بابتتسسل ةلوذبملا
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ي˘˘˘ف م˘˘˘يد˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ي˘˘ف ضصو˘˘سصخ˘˘لا˘˘بو
ىلع ءاوسس ،ءارحسصلاو لحاسسلا
تايلآا ربع وأا يئانثلا ىوتسسملا

نا˘˘كرألا ةدا˘˘ي˘˘ق ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ل˘˘ث˘˘م
ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ة˘˘ي˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

COMEC،ج˘˘˘مد ةد˘˘˘حو وأا
تئسشنأا يتلاLFU تلاسصتلا

زكرملا ربع وأا ،راوجلا نادلب عم
لو˘ح تا˘سسارد˘˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
TREAC. باهرإلا

،نوبت ديجملا دبع زربأاو اذه
يراجلا «ةديدجلا رئازجلا» نأا
نآلا نم علط˘سضت˘سس ا˘هد˘ي˘ي˘سشت
ي˘ف Ó˘ما˘ك ا˘هرود˘˘ب اد˘˘عا˘˘سصف
يف لاقو ،ملاع˘لا ي˘فو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

حتفت مويلا رئازج» ددسصلا اذه
يتلا ةذ˘ق˘ن˘م˘لا ة˘قا˘ط˘لا ل˘سضف˘ب
ا˘ه˘با˘ب˘سشو ا˘ه˘ب˘ع˘سش ا˘ه˘ب ر˘خز˘˘ي

ز˘يز˘ع˘ت و˘ح˘ن ةد˘يد˘ج ة˘ح˘˘ف˘˘سص
فورظلا ةئيهتو ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا
رئازجلا .. اهراهدزل ةبسسانملا
ا˘هد˘ي˘ي˘سشت يرا˘ج˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ئدا˘˘ب˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘فو ل˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘سس
نم علطسضتسسو ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘للو
يف Óماك اهرودب ادعاسصف نآلا
نأا» فدرأاو ،«ملاعلا يفو ايقيرفإا
ىلع مزعلا تدقع يتلا رئازجلا
دييسشتو اه˘م˘كح ما˘ظ˘ن ر˘ي˘ي˘غ˘ت
ة˘˘˘لاد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘هدو˘˘˘˘سست ة˘˘˘˘لود
دعب نوناقلا ةوقو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
ر˘ب˘م˘˘سسيد ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف تم˘˘ظ˘˘ن
بعسشلل تحمسس يتلاو طرافلا
ه˘تدا˘ي˘سس ضسير˘كت˘ب ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيطارقميد ةق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا

يسضملل ايلاح دعتسست ،ةفافسشو
تا˘حÓ˘سصإلا را˘سسم ي˘ف ا˘مد˘˘ق
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلاو ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

قيقحت حيتي امب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو

رئازج ءانبو دوسشن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا
،ةر˘هدز˘مو ة˘ن˘مآا ة˘يو˘ق ةد˘˘يد˘˘ج
اهدوسست ةم˘كو˘ح ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م
ةا˘ي˘ح˘˘لا ة˘˘ق˘˘ل˘˘خأاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سشلا
تاير˘ح˘لا ز˘يز˘ع˘تو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ر˘ث˘كأا ل˘كسشب م˘ها˘سست ،ة˘يدر˘ف˘لا
ةرا˘ق˘لا ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
.«ةيقيرفإلا

ررقي ةيروهمجلأ صسيئر
ةيرئأزج ةلاكو» ءاضشنإأ

لجأل يلودلأ نواعتلل
«ةيمنتلأو نماضضتلأ
نع ،ةيروهمجلا ضسيئر نلعأا

ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘لا˘كو» ءا˘سشنإا هرار˘˘ق
نماسضتلا لجأل يلودلا نواعتلل
تاذ «CEDLA ‐ ةي˘م˘ن˘ت˘لاو
ةيسسيئرلا اهتمهم ،يقيرفإا دعب
يف تاط˘ل˘سسلا ة˘ب˘غر د˘ي˘سسج˘ت
ة˘˘نا˘˘عإلا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘ندÓ˘˘˘ب
لود عم نماسضتلاو ةدعاسسملاو
ل ع˘قاو˘لا ضضرأا ى˘ل˘ع راو˘˘ج˘˘لا
ي˘ف ة˘ق˘ي˘ق˘˘سشلا لود˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
نأاسشلا اذه يف لاقو ،لحاسسلا
تلاجم لمجم ةيطغت متتسس»
ةلاكولا هذه ل˘ب˘ق ن˘م نوا˘ع˘ت˘لا
لئاسسولا ل˘كب ع˘ت˘م˘ت˘ت˘سس ي˘ت˘لا
نم اهماهم زاجنإل ةيرورسضلا

ةسسوملم عيراسشم قيقحت لÓخ
.«ةديفمو

ةوقب معدت رئأزجلأ
يف لاتتقلأ ءاهنإأ دوهج
فورظلأ ةئيهتو ايبيل

نييبيللأ نيب رأوحلل
ة˘مزألا ى˘لإا ه˘قر˘˘ط˘˘ت ىد˘˘لو

،نوبت ديجملا دبع زربأا ،ةيبيللا
يذ˘لا يوا˘سسأا˘˘م˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا نأا
مسساقتت ي˘ت˘لا ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف دو˘سسي
ة˘ل˘يو˘ط ادود˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘ه˘ع˘م
لاز˘˘ي ل ا˘˘كر˘˘ت˘˘سشم ار˘˘ي˘˘˘سصمو
،ا˘ندÓ˘ب˘ل ق˘ل˘ق رد˘˘سصم ل˘˘كسشي
ل يبيللا بعسشلا نأا دكأا امدعبو
اهدباكي يتلا تÓيولا قحتسسي
ةوقبو رئازجلا معد دكأا ،مويلا
ءا˘ه˘نإل ةر˘م˘ت˘سسم˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل
قيقسشلا دلبلا اذه يف لاتتقلا
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ى˘˘لإاو ة˘˘م˘˘ئاد ة˘˘ف˘˘سصب
ةو˘خإلا ن˘ي˘ب راو˘ح˘ل˘ل فور˘ظ˘لا
يه هذه نأا ارب˘ت˘ع˘م ،ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
اهعسسوب يتلا ةديحولا ةقيرطلا

ل ىت˘ح ة˘مزأÓ˘ل جر˘خ˘م دا˘ج˘يإا
ابعلم يقيرفإلا دلبلا اذه حبسصي
.لودلا نيب تاسسفانملل

،ةيروهمجلا ضسيئر ركذو اذه
ضصا˘˘خ˘˘˘لا ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب حار˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ب
ءاقسشألا نيب راوحلا ناسضتحاب
اهديلاقتل اهنم ءا˘فو ،ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
م˘ت ا˘م ق˘فوو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
ارخؤومو نيلرب يف هيلع ديكأاتلا
ةنجل ةمق لÓخ ليفازارب يف
ة˘˘ع˘˘ي˘˘فر ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا˘˘ح˘˘˘تلا
.ايبيل لوح ىوتسسملا

لضسأري نوبت صسيئرلأ
ليجعتلل ةدحتملأ ممألأ

يممأأ ثوعبم نييعت يف
ةيوأرحضصلأ ةيضضقلل
،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ف˘سشك

هتلسسارم نع ،نوبت ديجملا دبع
ذنم ةدحتملا ممأÓل ماعلا نيمألا
ليجعتلا ىل˘ع ه˘ع˘ي˘ج˘سشت˘ل ما˘يأا
يسصخسشلا هثوعبم نييعت يف
قÓ˘˘طإا ةدا˘˘عإا ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشلاو
ءارحسصلا ةلاسسم ةيوسست راسسم
ه˘ف˘سسأا ن˘ع بر˘عأاو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
يممألا مÓسسلا راسسم كولسسل
ةلاقتسسا ذنم ةيسضقلا هذه نأاسشب
نيمأÓل ي˘سصخ˘سشلا ثو˘ع˘ب˘م˘لا
تسسروه ،ةدحتملا ممأÓل ماعلا

ـب ه˘˘ف˘˘سصو ا˘˘ق˘˘ير˘˘ط ،ر˘˘ل˘˘هو˘˘˘ك
اذ˘ه ،«تا˘ب˘ق˘ع˘لا˘ب فو˘ف˘ح˘م˘لا»
ءارحسصلا ةلأاسسم نأا زربأا امدعب
اهقيرط دعب فرعت مل ،ةيبرغلا
دوهج نم مغرلاب ةيوسستلا ىلإا

يف ايعاد ،ةدحتملا ممألا ةمظنم
دو˘ه˘˘ج لذ˘˘ب ى˘˘لإا دد˘˘سصلا اذ˘˘ه
ليبسس يف ةنسسح ةينبو ةقداسص
ةيفسصت ةيسضقل لح نع ثحبلا
ىقبت يتلا ةديحولا رامعتسسلا
ل˘ح و˘هو» لا˘قو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘˘ف
بع˘˘˘˘˘˘سشلا ق˘˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘سضي
ريرقت ي˘ف تبا˘ث˘لا يوار˘ح˘سصلا

م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م هر˘˘ي˘˘سصم
ىسشامتي امب هيزنو رح ءاتفتسسا

ي˘ق˘ير˘˘فإلا دا˘˘ح˘˘تلا تارار˘˘قو
.«ةلسصلا تاذ ةدحتملا ممألاو

watan@essalamonline.com
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⁄اعلأو ءأرمضسلأ ةراقلأ ‘ Óماك اهرودب أدعاضصف نآلأ نم اندÓب عÓطضضأ دكأأ

زيزعت ‘ ةداوه Óب مهاضستضس رئاز÷ا» :نوبت ضسيئرلا
«ايقيرفإا ‘ نمألاو ملضسلا قيق– دوهج

ـه.دأوج

ىلإأ ةفداهلأ دوهجلأ زيزعت يف ةدأوه Óبو امود مهاضستضس رئأزجلأ نأأ ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ صسيئر دكأأ
رأوحلأو يملضسلأ لحلأ ىلع موقي نأأ بجي ةراقلأ يف تامزألأ لح نأأ أربتعم ،ايقيرفإأ يف نمألأو ملضسلأ قيقحت

.ةينطولأ ةحلاضصملأو لماضشلأ

ةيروهمجلأ ةضسائر يف ةديدج تأرييغت ىرجأأ

ريزولل لزانتي نوبت ضسيئرلا
نييعتلا تايحÓضص نع لوألا
ةيماضسلا بضصانملا ضضعب يف
دبع ،ةيروهمجلأ صسيئر لزانت
موضسرم ىلعً ءانب ،نوبت ديجملأ

نم ريخألأ ددعلأ يف ردضص يضسائر
،لوألأ ريزولل ،ةيمضسرلأ ةديرجلأ

ءاهنإأو نييعت تايحÓضص نع
بضصانملأ صضعب يف ماهملأ

،ةلودلل ايلعلأ فئاظولأو
ةيزكرملأ تأرأدإلأ ءانثتضساب
.تاعاطقلل

نم ريخألأ ددعلأ يف ردضصو أذه
اضضيأأ ،ةيمضسرلأ ةديرجلأ

نانمضضتي نايضسائر ناموضسرم
،كلام نب نيمأأ نم لك نييعت
نافلكمك ،ليبحرضش نيضسحو
،ةيروهمجلأ ةضسائر يف ةمهمب
يضسائر موضسرم نمضضت اميف
،صشوخب قداضصلأ ماهم ءاهنإأ ،رخآأ

ةضسائر يف ةمهمب افلكم هتفضصب
ىلع هتلاحإل ،ةيروهمجلأ
بجومب مت امنيب ،دعاقتلأ

ماهم ءاهنإأ ،رخآأ يضسائر موضسرم
هتفضصب ،وفاضش دمضصلأ دبع دمحم
صصيخلتلأو تاضسأردلاب افلكم
.ةيروهمجلأ ةضسائرب
ةيدايقلأ هتأردقب داضشأأ راعرع ديمعلأ

ةينهملأو
ـه.دأوج

ةيمضساوق نيدلا رون ديمعلا
ينطولا كردلا ناكرألً اضسيئر
دبع راعرع ديمعلأ صسمأأ بضصن
،ينطولأ كردلأ دئاق ،نامحرلأ
،نيدلأ رون ةيمضسأوق ديمعلأ

كردلأ ناكرألً اضسيئر هتفضصب
دوهرضس ديمعلل اـفلخ ،ينطولأ
موضسرملل أذيفنت ،ليعامضسأ
يرفيف6 يف خرؤوملأ يضسائرلأ
ةبضسانملاب اعدو أذه.يراجلأ

تاناكرأأ ،نامحرلأ دبع راعرع
يف نيلثمم ،ينطولأ كردلأ

ىلإأ ،ةيزكرملأ تائيهلأ ءاضسؤور
قيثولأ نواعتلأو دوهجلأ رفاضضت
ماهملأ ءأدأأ يف ةنامأأو قدضص لكب
ينطولأ كردلأ ةضسضسؤومل ةلكوملأ

نطولأ ةمدخ ليبضس يف
امل اقفو هجوت امك ،نطأوملأو
،ينطولأ كردلأ ةدايق هتدروأأ

ىلإأ هيناهتب ،صسمأأ اهل نايب يف
رثإأ ،نيدلأ رون ةيمضسأوق ديمعلأ

ناكرأأ صسيئر بضصنم هيلوت
هل اينمتم ،ينطولأ كردلأ
هتمهم يف حاجنلأو قيفوتلأ
تقولأ تأذ يف اهونم ،ةديدجلأ

.ةينهملأو ةيدايقلأ هتأردقب
ح.نيدلأ رمق

،ضشيريتوغ وينوطنا ر˘ب˘ت˘عإا
،ةدحتملا ممأÓل ماعلا نيمألا
قثبنملا ،يلامب مÓسسلا قافتا

ر˘ج˘ح» ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا را˘˘سسم ن˘˘ع
،لحاسسلا رارق˘ت˘سسل «ة˘يواز˘لا

ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألا مز˘ع اد˘كؤو˘م
.همعد ةلسصاوم

حاتتفا ىدل ،ضشيريتوغ اعد
ضسلجم ةمق ضسمأا لوأا ءاسسم
دا˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل ن˘˘˘مألاو م˘˘˘ل˘˘˘سسلا
ل˘˘حا˘˘سسلا لو˘˘ح ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فألا

عمتجملا ،ابابأا ضسيدأاب ،ايبيلو
دو˘˘ه˘˘ج م˘˘˘عد ى˘˘˘لإا ي˘˘˘لود˘˘˘لا

،لحاسسلاب با˘هرإلا ة˘ح˘فا˘كم
يرور˘سضلا ن˘م ه˘نأا ا˘ف˘˘ي˘˘سضم
تاو˘˘˘عد˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا

ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح
ةينمألا اهتاجايتحا ضصوسصخب
اذ˘ه ي˘ف لا˘قو ،ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
نل اننأاب م˘ل˘ع˘ن ن˘ح˘ن» دد˘سصلا
ىلع ءاسضقلا نم ادبأا نكمتن
ط˘˘ق˘˘ف ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘لا فر˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ىقبت ثيح ،ةينمألا لولحلاب
ةياقولل ةليسسو لسضفأا ةيمنتلا

.«مÓسسلا لجا نم

د˘˘كأا ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
،ةدحتملا ممأÓل ماعلا نيمألا

ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘˘ن لÓ˘˘خ
فعسض ىلع ،ة˘م˘ق˘لا قÓ˘ط˘نا
رحد لجأا نم ةقبطملا ةيلآلا
اي˘عاد ،ل˘حا˘سسلا ي˘ف با˘هرإلا
ى˘˘لإا ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
تايلمعل ةجاح˘لا˘ب فار˘ت˘علا
باهرإلا ةح˘فا˘كم˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإا

دنبلا تح˘ت ما˘ه˘م˘ب ة˘مو˘عد˘م
ن˘˘مألا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ع˘˘˘با˘˘˘سسلا
نوم˘سضم ل˘يو˘م˘ت˘بو ي˘لود˘لا
فدرأاو ،ةيماز˘لإا تا˘م˘ها˘سسم˘ب
يهيدب رمألا» نأاسشلا اذه يف
لود ةعومجمل ةبسسنلاب مويلا
ربكأل كلذ˘كو5ـلا لحا˘سسلا
لجا نم هؤواسشنإا بجي فلاحت
ي˘ف با˘هرإلا ى˘ل˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا
باهرإلا نأا فاسضأاو ،«ايقيرفإا
اد˘يد˘ه˘ت ل˘كسشي ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ي˘ف
عيمجلا بجاو نم هنأاو Óماسش
عم يلعفلا نما˘سضت˘لا را˘ه˘ظإا
يف يه يتلا ةيقيرفإلا نادلبلا

.ةكرعملا هذه ةمدقم
ح.نيدلأ رمق

،مÓسسلا دبع نب لامج دكأا
رئاز˘ج˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح ضسي˘ئر
ه˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘˘كسشت نأا ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ةد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسم ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
يف تاحر˘ت˘ق˘م˘ب ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل
،روتسسدلا ليد˘ع˘ت تاروا˘سشم
ىرت ام لوح اهترظن نمسضتت
.اهبعسشو رئازجلل ةدئاف هيف

د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب ر˘˘ّكذ ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘بو
ءاسسم هميظنت لÓخ ،مÓسسلا
ي˘ب˘ع˘˘سش ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ل ضسمأا لوأا
ه˘بز˘ح نأا ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘˘سسب

تاباخ˘ت˘نل با˘هذ˘لا ع˘م نا˘ك
،ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘˘م˘˘سسيد21
ي˘˘عر˘˘سش ضسي˘˘ئر با˘˘خ˘˘ت˘˘˘ناو
لاق ،ةيرئازجلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
يف هانذختا يذلا اذه انفقوم»
دسض ريثكلا ناك يذلا تقولا
ناك ،ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا

.«ارسصبتمو اينطو
،ثد˘ح˘ت˘م˘لا قر˘˘ط˘˘تو اذ˘˘ه

هبزح فقوم ىلإا ةب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
ثادحألاو اياسضقلا ضضعب نم
.ةيلودلاو ةينطولا

ـه.دأوج

همعد ةلضصأوم دكأأ ماعلأ اهنيمأأ

مÓضسلا لوح رئاز÷ا قافتا Èتعت ةدحتŸا ∙ألا
لحاضسلا رارقتضسل «ةيوازلا رجح» ›ام ‘

رئأزجلل ةدئاف هيف ىرت ام لوح اهترظن نمضضتت
: مÓضسلأ دبع نب لامج ،اهبعضشو

ةكراضشملل ةدعتضسم ةديد÷ا رئاز÷ا ةهبج»
ÃقÎروتضسدلا ليدعت ‘ ةءانب تاح»

دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر مدق
،ةسصلاخلا هيزاعت ،نوبت ديجملا
ة˘ير˘˘كسسع˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا

،ينطولا بجاولا ديهسش ةلئاعو
لا˘ي˘ت˘غإا د˘ع˘ب ،م˘ي˘هار˘ب ةد˘ع ن˘˘ب
ةنابج ةيباهرإا ةيلمع يف ريخألا
ضشي˘ج˘ل˘ل ةزر˘˘ف˘˘م تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
.نيوايميتب

فاد˘ه˘ت˘سسا ضسمأا حا˘ب˘˘سص م˘˘ت
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةزر˘˘˘ف˘˘˘م
نيوايمي˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ،ي˘ب˘ع˘سشلا
،راتخم يجاب جرب يف ةيدودحلا

ىلع ناك يراحتنا فرط نم
˘ما˘ق ة˘خ˘خ˘ف˘˘م ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م
داهسشتسسا يف اببسستم ،اهريجفتب
طبحأا يذلا ضسرا˘ح˘لا يد˘ن˘ج˘لا

.ةوقلاب اهلوخد ةلواحم
عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘˘سضوأا

نأا ،ضسمأا اهل نايب يف ،ينطولا
دودح يف مت نابجلا لمعلا اذه
نم ةقيقد ن˘ي˘سسم˘خو ةر˘سشا˘ع˘لا

روفو هنأا تزربأاو ،ضسمأا حابسص
ة˘خ˘خ˘ف˘م˘لا ة˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ف˘˘سشك
ف˘ل˘كم˘لا ير˘˘كسسع˘˘لا ن˘˘كم˘˘ت

طا˘ب˘حإا ن˘م ل˘خد˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ب
،ةو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘لو˘˘خد ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ناك يذلا يراحتنلا اهرجفيل
داهسشتسسا يف اب˘ب˘سست˘م ا˘هدو˘ق˘ي
رثإا ى˘ل˘عو.ضسراحلا يدن˘ج˘لا

مد˘ق˘ت ،«نا˘ب˘ج˘لا ءاد˘ت˘علا» اذ˘ه
ضسيئر ،ةحيرقنسش ديعسسلا ءاوللا
يبعسشلا ينطولا ضشيجلا ناكرأا
يزا˘ع˘ت˘لا ضصلا˘خ˘ب ،ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب
د˘ي˘˘ه˘˘سشلا ةر˘˘سسأل ةا˘˘سساو˘˘م˘˘لاو
ةظقيلاب اهونم ،نيبيطلا هيوذو
،ةزرفملا دارفأا اهب ىلحت يتلا

لاسشفإاو طابحإا ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘تو
دكأا يتلا ةسسئايلا ةلواحملا هذه
اهنأا ‐ هتاذ ردسصملا فيسضي‐
،يمÓعإلا ىدسصلا نع ثحبت

مزع ،ةحيرقنسش ءاوللا دكأا امك
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ضشي˘˘˘ج˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘ق
ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا بق˘ع˘تو با˘هرإلا

ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ل˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع
رار˘ق˘ت˘سساو ن˘مأا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘˘ف˘˘ح
.دÓبلا

ر.نوراه

  ديهضشلأ ةلئاعنايزعي ةحيرقنضش ءأوللأونوبت صسيئرلأ

نيوايميتب ضشيجلل ةزرفم فدهتضسا يراحتنا موجه ‘ يدنج داهضشتضسا



د˘فاو˘لا ع˘م˘˘ت˘˘سسإا ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو
ة˘˘يلو ضسأار ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةرا˘˘يز لوأا لÓ˘˘خ ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ضضعب ىلإا ضسمأا هتداق ةيناديم
،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يلو˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘حأا ىو˘˘˘كسشل
عطقم» ةامسسم˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب

،ةزابيت ةيلول ةعباتلا ،«ةريخ
ةيعارزلا هسضرأا هنم تبحسس
قيرطلا لوحم عيسسوت ببسسب
م˘ت˘ي˘سس ه˘˘نأا ف˘˘سشك ،ع˘˘ير˘˘سسلا
قلعتملا موسسرملا ثعب ةداعإا
ن˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ضضيو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
عيسسوت ةجي˘ت˘ن ن˘يرر˘سضت˘م˘لا
نأا افيسضم ،تاقرطلا ةكبسش
عرسستسس ةيمومعلا تاطلسسلا

ل˘ع˘ف˘تو ل˘م˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ةر˘˘ي˘˘تو
،هق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘ي˘لآلا

‐ تاسضيوعتلا لمسشت نأا ىلع
،ضضرألا ‐ي˘˘لاو˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سضي
تاعورز˘م˘لا كلذ˘كو را˘بآلاو
د˘˘عو ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا ل˘˘˘كب
بي˘تر˘ت˘ب ،رر˘سضت˘م˘لا حÓ˘ف˘˘لا

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ع˘˘˘م ه˘˘˘ل د˘˘˘˘عو˘˘˘˘م
،ةحÓفلا ةير˘يد˘مو تا˘قر˘ط˘لا
متي نأا ىلع ،هفلم يف رظنلل
ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب

تاسضيوعتلا ديدح˘تو ط˘ب˘سض

لاقو ،نوناقلا هحيتي امل اقفو
ددسصلا اذه يف ةفرسش فسسوي
كل ضضو˘˘ع˘˘ي ن˘˘˘م ا˘˘˘نأا تسسل»
لفكي يذلا وه نوناقلا امنإاو
.«كلذ نيحÓفلا عيمجل
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تاعورزŸاو رابآلاو صضرألا لمضشي

ابيرق تاقرطلا ةكبضش عيضسوت نم نيررضضتŸا ÚحÓفلا لك ضضيوعت

ع.لÓب

عيضسوت نم نيررضضتŸا ÚحÓفلا صضيوعتب قلعتŸا موضسرŸا ليعفت ةداعإا نع ،ةمضصاعلا ›او ،ةفرضش فضسوي نلعأا
.تاعورزŸا اذكو رابآلاو ،صضرألا لمضشي هنأا ازÈم ،تاقرطلا ةكبضش

ريزو ،ناديرج نيسساي دهعت
ةر˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

تاسسسسؤوم˘لاو ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو
،ةفرعملا دا˘سصت˘قاو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا
ةئسشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا م˘عد˘ب
،تايافنلا ةلكسسر لاجم يف
قلخ ىلع ةردق نم اهل امل
ريفوت ،ةديدج رامثتسسا ضصرف
م˘˘˘عدو ،ل˘˘˘غ˘˘˘سشلا بسصا˘˘˘ن˘˘˘م
.ينطولا داسصتقلا

ي˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘سضوأا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ة˘ل˘˘كسسر نأا ،ضسمأا
يف ظو˘ح˘ل˘م ل˘كسشب م˘ها˘سست
نم دÓبلا تارداسص ضصيلقت
ءبع ففختو ةيلوألا داوملا

،ةبعسصلا ةلمعلاب تارداسصلا
بسصانم قلخ يف مهاسست امك
ى˘لإا ةد˘˘يد˘˘ج قو˘˘سسو ل˘˘غ˘˘سش
ايحسص انت˘ئ˘ي˘ب ر˘ي˘ه˘ط˘ت بنا˘ج
لو˘ق˘ي فا˘سضأاو ،ا˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جاو
تا˘كر˘˘سش  ءا˘˘سسرإل ى˘˘ع˘˘سسن»
زر˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت ةر˘˘˘غ˘˘˘سصم
لك ىوتسسم ىل˘ع ع˘يزو˘ت˘لاو
ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘عد كلذو ر˘˘˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘˘˘لا
ناد˘ي˘م ي˘ف تارا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
و˘عد˘ن ا˘ن˘ه ن˘˘مو ة˘˘ل˘˘كسسر˘˘لا
را˘م˘ث˘ت˘سسلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لا
يف ضضوخلل ةرازولل هاجتلا

ضسسسأا عسضوو عوسضوملا اذه
.«مادتسسملا رامثتسسلا

ك.اضضر

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ةرازو تر˘˘˘˘قأا
ةئيهتلاو ةيلحم˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ةلجع˘ت˘سسم ر˘ي˘باد˘ت ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا

لجأا نم ،ىدملا ةليوط ىرخأاو
كلذو ،تا˘قر˘ط˘لا با˘هرإا ح˘ب˘˘ك
ضسي˘ئر تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل اذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
عا˘م˘ت˘جا لÓ˘˘خ ا˘˘هاد˘˘سسأا ي˘˘ت˘˘لا

.ريخألا ءارزولا ضسلجم
،ر˘يزو˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تح˘˘سضوأا
ضسمأا اهل نايب يف ،دوجلب لامك
يف ةيم˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع
ع˘سضو م˘ت ه˘نأا˘ب ،«كو˘ب˘سسيا˘ف˘˘لا»
نم ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل ضصا˘خ  ط˘ط˘خ˘م
4 ىلع زكتري رورملا ثداوح
ن˘م˘˘سضت˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر روا˘˘ح˘˘م
،هنم يرادإلاو ينوناقلا بناجلا
ريغ تايكول˘سسلا ة˘فا˘ك م˘ير˘ج˘ت
ىلع ةينأاتملا ر˘ي˘غو ة˘لوؤو˘سسم˘لا

ام ةسصا˘خ ،تا˘قر˘ط˘لا ىو˘ت˘سسم
ةيعامجلا لقنلا لئاسسو˘ب ق˘ل˘ع˘ت
ةفسصب بحسسلا عم ،ةيسسردملاو
لÓ˘غ˘ت˘سسا ضصخر˘ل ة˘ي˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت

يف نيببسستملل ل˘ق˘ن˘لا طو˘ط˘خ
ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح
ةيلو لكل ةيقا˘ط˘ب ثاد˘ح˘ت˘سسا
ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سس ة˘˘˘فا˘˘˘ك م˘˘˘سضت
ل˘جأا ن˘م ع˘ل˘˘سسلاو ضصا˘˘خ˘˘سشألا

ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو د˘˘يد˘˘ح˘˘ت نا˘˘˘م˘˘˘سض
ثداوح يف مهن˘م ن˘ي˘ب˘ب˘سست˘م˘لا
ءاسصحإا ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،رور˘م˘لا

ءادو˘˘˘سسلا طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج
اعاقترا فرعت يتلا ةسساسسحلاو
،رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح ة˘˘ب˘˘سسن ي˘˘˘ف
ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت لا˘˘كسشأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘˘تو
ةربخلا ىلإا دانتسسلاب نيقئاسسلا

ن˘ي˘ي˘ح˘ت ،ة˘ي˘سسف˘ن˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلاو
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا

لاجم يف ةلعافلا ةيتاسسسسؤوملاو
لÓ˘خ ن˘م ة˘يرور˘م˘لا ة˘مÓ˘سسلا

عم ،ةيعدرلا ريبادتلا نم ةلمج
ردسصملا فيسضي ‐ ثادحتسسا
ةياقولاب ضصاخ عورسشم ‐ هتاذ
.ةيرورملا

يناثلا روحملاب قلعتي اميفو
ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا
ةئيهت ةداعإا مت˘ي˘سسف ،تا˘قر˘ط˘ل˘ل
ن˘م ع˘فر˘لاو ،ة˘ع˘ير˘سسلا قر˘ط˘لا

كلت ةئيهت ةداعإا لاغسشأا ةريتو
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ة˘˘سسا˘˘سسح˘˘˘لا

ةمظنألا لÓغتسساو ثاد˘ح˘ت˘سسا
ةكرحلا ةبقارم يف ةيجولونكتلا
لامع˘ت˘سسا م˘ي˘م˘ع˘تو ،ة˘يرور˘م˘لا
رادارلا ةزهجأاو ةيمومعلا ةرانإلا

ثلاثلا روحملا امأا.قرطلا ىلع
يف يسشيتفتلا بناجلاب قلعتملا
ةرازو نا˘ي˘ب ف˘سشك ،تا˘قر˘ط˘˘لا
ظافحلا م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا˘ب ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع
يف تامÓعلا عيمجل ضشيتفتلاو
قر˘˘ف˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت ،تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا
ضشيتفتلا تايلمعو ةط˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
تاقرطلا ةكبسش ىلع ةئجافملا
˘ماد˘خ˘ت˘سسا ف˘ي˘ث˘كت ،ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘˘ب
ةطب˘تر˘م˘لا ة˘ث˘يد˘ح˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا
تارايسسلل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا˘ب
قئاسسلل ي˘ماز˘لإلا ماد˘خ˘ت˘سسلاو
تافاسسملا طوطخ ىلع يناثلا
ةيندبلا ةقايللا نامسضل ةليوطلا

.نيقئاسسلل ةديجلا ةيلقعلاو
ن˘م˘سضت ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف

نم ةلمج ذاختا عبارلا روحملا
يوبرتلا بناجلا يف تاءارجإلا

ف˘ي˘ث˘كت ا˘˘هزر˘˘بأا ،ي˘˘مÓ˘˘عإلاو
ميظنتلا ،ةيسسيسسحتلا تÓمحلا
ىلع ةيسسيسسحت لفاوقل يرودلا
ف˘ي˘ث˘كت ،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘˘لا
ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا لا˘˘م˘˘عألا
،ق˘ير˘ط˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ةد˘ئا˘ف˘˘ل
يمدختسسم ةقفارم˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب
ضسي˘سسح˘ت لÓ˘خ ن˘م ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

،تا˘قر˘˘ط˘˘لا را˘˘ط˘˘خأل مد˘˘ق˘˘ت˘˘م
ةي˘مÓ˘عإلا تÓ˘م˘ح˘لا ف˘ي˘ث˘كت

ة˘يا˘قو˘لاو ضسي˘سسح˘ت˘لا لا˘م˘˘عأل
،ق˘ير˘ط˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ةد˘ئا˘ف˘˘ل
يف ةيوعمج˘لا ة˘كر˘ح˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت
ةيئا˘قو˘لا لا˘م˘عألا ع˘يو˘ن˘ت را˘طإا

ةمÓسسلا لاجم ي˘ف ة˘ق˘ب˘سسم˘لاو
ءوج˘ل˘لا ن˘ع Ó˘سضف ،ة˘يرور˘م˘لا
معد˘لاو ةد˘عا˘سسم˘لا لا˘م˘عأا ى˘لإا
تÓ˘ئا˘عو ضصا˘خ˘سشألا ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل

تددسشو اذه.ثداوحلا اياحسض
تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو
،ةينارمعلا ةئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

لك دوهج طبر ةرورسض ىلع
ي˘ف ة˘ل˘خاد˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ة˘ف˘سصب ،تا˘قر˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘كسشإا

للقي نأا هنأاسش نم ام ،ةمظتنم
تا˘ي˘فو˘لا تلد˘ع˘م ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘ب
.تاقرطلاب
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لÓخ اهادضسأا يتلا نوبت صسيئرلا تاميلعتل اذيفنت
Òخألا ءارزولا صسل‹ عامتجا

تاقرطلا باهرإا حبكل ةلجعتضسŸا ةموك◊ا Òبادت هذه

ديمجت رارق ءانثتضسا اوضضفر
نيذلل ةيئاضضقلا تاعباتملا

مهداتع اوعاب

«جاضسنوأا» بابضش
نوثيغتضسي
نوبت ضسيئرلا
عيراضشم باحضصأا بابضشلا دضشان
نيذلا «كانك»و «جاضسنوأا»
،مهداتع عيب ىلع اومدقأا

دبع ،ةيروهمجلا صسيئر
رظنلل لخدتلا ،نوبت ديجملا

ديمجت رارق نم مهئانثتضسا يف
صسم يذلا ةيئاضضقلا تاعباتملا

عفد نع نيزجاعلا طقف
اولضسار مهنأا نيدكؤوم ،صضورقلا

مهتيضضق جلاعتل تاهج ةدع
.ىودج نود نكل
قطانلا ،ناوضضر صساكور حضضوأا
،«جاضسنوأا» بابضش مضساب يمضسرلا
ةلاضسر يف ،«ماجنوأا» ،«كانك»
،ةيروهمجلا صسيئرل اههجو
،اهنم ةخضسن ىلع «مÓضسلا» زوحت
دق نيريخألا نيمويلا يف هنأا

لدعلا ةرازو نع رارق ردضص
تاعباتملا ديمجتب يضضاقلا
اذه نمثن نحنف ،ةيئاضضقلا
ل هنأا مكملعن اننكل ،رارقلا

صسمي هنأا ذإا ْهيلإا حمطن ام جلاعي
،نيديفتضسملا نم ةنيعم ةئف
نيبقرتم نيهئات نيقابلا اكرات
ىلإا اهونم ،لوهجم ريضصمل
يعدتضسي دÓبلل يلاحلا عضضولا
ل ةميكح تارارق ذختت نأا ىلإا
ةحلضصملو ،عضضولا جيجأات ىلإا
لك لمضش مل بجوتي دÓبلا
نأا ىلإا اريضشم ،بعضشلا فايطأا
ىلع اينبم ناك رداضصلا رارقلا

يأارلاو ةطلضسلل ةطلاغم ريراقت
ةبضسن نأا اهدافم يتلاو ماعلا
كانك ،جاضسنوأا عيراضشم حاجن
.ةئاملاب08 قوفت ماجنوأاو
مضساب يمضسرلا قطانلا اعد امك
،«كانك» ،«جاضسنوأا» بابضش
لماضشلا وفعلا حنمي نأا ،«ماجنوأا»
نيديفتضسملا لك صسمي يذلا

هذه نأل ،زييمت وأا ءانثتضسا نود
تثدحتضسا Óضصأا عيراضشملا

تايضصخضشل ةيضصخضش صضارغأل
ىتح تلضصوو قباضسلا ماظنلا يف
دو بضسكو عوضضوملا صسييضست ىلإا
جزب اوماقف ،ةيبعضشلا تاقبطلا
مهنم ملع نود بابضشلا
تاريخ بهن يف ةكراضشملل
.دÓبلا
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ةقطنملا يحÓف معد ةلضصاومب ةمزتلم ةلودلا

ينطولا يعارزلا جاتنإلا نم ةئاملاب05 ريفوت ىلع ةرداق ةيوارحضصلا ةعارزلا

ناضضمر رهضش يف ةضصاخ موحللاب قوضسلا نيومت نامضضل

داضشتو رجينلا .. يلامو ايناتيروم نم يضشاوملا داريتضسا وحن رئازجلا

Òفوتو ةديدج رامثتضسا صصرف قلخ ‘ اهرود زيزعتل
ينطولا داضصتقلا معدو لغضشلا بضصانم

ضصاخ معد ط‰ رارقإا وحن ةموك◊ا
تايافنلا ةلكضسر ‘ نيرمثتضسملل

ر˘˘يزو˘˘لا ،تا˘˘ح˘˘سش داؤو˘˘ف د˘˘˘كأا
ة˘حÓ˘ف˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا بد˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
نإا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لاو ة˘˘يوار˘˘ح˘˘˘سصلا
ةيوارحسصلا ةعارزلا يف ةيولوألا
03 ي˘لاو˘ح ا˘ي˘لا˘ح ل˘كسشت ي˘ت˘لا
ةيعارزلا تاناكمإلا نم ةئاملاب
ة˘يو˘سست ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ا˘م ،ي˘حÓ˘ف˘˘لا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘لأا˘˘سسم
ىلع ةرداق ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس
ةئاملاب05 ىلإا54 نيب ام ريفوت
.ينطولا يعارزلا جاتنإلا نم

رارمتسسا نامسض ريزولا طبر
ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘ط˘˘˘˘تو و˘˘˘˘م˘˘˘˘ن
عراز˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘ب ،ة˘˘يوار˘˘ح˘˘سصلا
عراز˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو ،ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ةد˘عا˘سسم لÓ˘خ ن˘م ة˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا
مهتاجتنم قيوسست ىلع نيحÓفلا
ءا˘سشنإا ن˘ع Ó˘سضف ،ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘ت وأا

ة˘ط˘سشنألا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
،ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا

ةيفحسص تاحيرسصت يف اريسشم
كا˘˘ن˘˘ه نأا ى˘˘لإا ،ضسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘˘لدأا

يف ةيحÓف ضضرأا نم نوديفتسسم
ل اهحÓسصتسسإا لجأا نم بونجلا
ىلع لوسصحلا نورظتني نولازي
لاقو ،رامثتسسÓل ةيئاهن ةقفاوم
ع˘سضو˘لا اذ˘˘ه» دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
حسسم ىلإا جاتحيو جاتنإلا لقرعي
ا˘مد˘ع˘˘ب اذ˘˘ه ،«ع˘˘ير˘˘سسو ل˘˘ما˘˘سش
فلأا051 ي˘˘˘لاو˘˘˘ح نأا ف˘˘˘سشك
ةسصسصخملا ضضرألا نم راتكه
.يسضاقت لحم يه

نلعأا تاحاولاب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
روحملا لكسشت اهنأا ،تاحسش داؤوف
نأا بجي يذلا ي˘نا˘ث˘لا ي˘سسي˘ئر˘لا
ل˘جأا ن˘م ه˘ترازو ه˘ي˘ل˘ع ف˘كع˘˘ت

نيتاسسب نأا اريسشم ،اهيلع ظافحلا
كل˘˘ت ا˘˘ه˘˘يوأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘خ˘˘ن˘˘لا
يلاتلاب بجيو ةميدق ،تاحاولا
دادمإلا ةمظنأا نأا امك ،اهديدجت
«تاراقفلا»ـب ةفورع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا˘ب
نع Óسضف ،حÓسصإا ىلإا جاتحت
زواجتت يتلا ليقارعلا نم ديدعلا
ضصا˘خ˘سشأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا تارد˘ق˘˘لا
مهسشيع لبسس نود˘م˘ت˘سسي ن˘يذ˘لا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو.اهنم
ة˘لود˘لا ماز˘ت˘لا ،ثد˘ح˘ت˘م˘˘لا د˘˘كأا
ةد˘عا˘سسم˘لا م˘يد˘ق˘ت ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘ب
لÓ˘خ ن˘م بو˘ن˘˘ج˘˘لا ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل
تاينقت نع ءابرهكلاب مهديوزت
ط˘˘برو ،ةدد˘˘ج˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
.تاقرطلا ةكبسشب مهيسضارأا
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ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك ف˘˘سشك
يف ركفُت هحلاسصم نأاب ،ةراجتلا
نم راقبألاو ي˘سشاو˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا
ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م ءاو˘˘سس راو˘˘ج˘˘لا لود
نأا ىلع داسشتو رجينلاو يلامو
ةا˘عار˘م بو˘ن˘ج˘لا˘ب ا˘ه˘ح˘بذ م˘˘ت˘˘ي
نيومتل كلذو يحسصلا بناجلل
لا˘˘م˘˘سشلاو بو˘˘ن˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘يلو
.موحللاب

تاحيرسصت يف ،ريزولا حسضوأا
نإا ،ضسمأا ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
ي˘سشاو˘م˘لا دار˘ي˘ت˘سسا˘ب  حا˘˘م˘˘سسلا
˘مو˘ح˘ل˘لا دار˘˘ي˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م ل˘˘سضفأا
اهردسصم فرعُي ل يتلا ةدمجملا

قيسسنتلاب متيسس هنأا افيسضم ،اديج
ة˘˘˘سسارد ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ةرازو ع˘˘˘˘م
راردا يف ح˘باذ˘م ءا˘سشنإا ة˘ي˘نا˘كمإا

نأا ا˘م˘ك فود˘ن˘˘تو تسسار˘˘ن˘˘م˘˘تو
نماسضت راطإا يف لخدي ءارجإلا
دا˘فأاو ،راو˘ج˘لا لود ع˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
عيقو˘ت  م˘ت˘ي˘سس  ه˘نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا
بع˘˘سشلا ل˘˘ك ع˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا
ىلع اهتردق ةسساردل ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
موحللاب ةينطولا قوسسلا نيومت
فد˘ه˘ب كلذو ة˘لو˘ق˘ع˘م را˘ع˘سسأا˘ب
عم ،يلحم˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا ع˘ي˘ج˘سشت
تاءارجإلا نم ة˘عو˘م˘ج˘م ذا˘خ˘تا

تل˘سسرأا ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا
قطانملا نيو˘م˘ت˘ل لوألا ر˘يزو˘ل˘ل
ريسضحت˘لا نأا˘سشبو.ةيوارحسصلا
دد˘ج كرا˘ب˘م˘لا نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سشل
تاميلعت ءاطعإاب هديكأات ريزولا

ىلإا ة˘با˘قر˘لاو ل˘خد˘ت˘ل˘ل ة˘مرا˘سص
تاسضيفختلا ميمعت دامتعا بناج
لكسشب ليسضفلا رهسشلا اذه يف
ةر˘م لوأل ه˘نأا د˘كأاو ،ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سسا
ى˘ل˘ع تا˘سضي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لا نو˘˘كت˘˘سس
ة˘˘يذ˘˘حألاو ة˘˘سسب˘˘˘لألاو ع˘˘˘ل˘˘˘سسلا

حا˘م˘سسلا م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك ،ي˘˘ناوألاو
يجيورتلا عيبلاب مايقلاب راجتلل
ىلع ةحرفلا لاخدإل يلسضافتلا وأا
متيسس ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا بو˘ل˘ق
جوتنملا عي˘ب˘ل ضضرا˘ع˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت
84 ىوتسسم ىلع طقف يلحملا

ةيراجتلا فرغلا لبق نم ةيلو
حابرألا فيقسست ءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘تو
اذإا اكÓهتسسا رثكألا داوملا ىلع
.كلذل ةرورسضلا تعد

قاوضسألا ىلع ءاضضقلا
0202 ةياهن ةيوضضوفلا

ر˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك د˘˘ه˘˘ع˘˘ت
قاوسسألا ىلع ءاسضقلاب ،ةراجتلا
006 كانه نأا ادكؤوم ،ةيوسضوفلا

ي˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع قو˘˘سس
طاقنلا هذه ىلع ءاسضقلا متيسسو
.0202 ةياهن يف ايئاهن ءادوسسلا

هذه ة˘ج˘لا˘ع˘م نأا ق˘يزر زر˘بأاو
جامدإل ةنو˘ي˘ل˘ب م˘ت˘ت˘سس ة˘لأا˘سسم˘لا

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘عا˘˘ب˘˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه
ن˘˘˘م نأا فا˘˘˘سضأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘سشلا
اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ةرازو˘˘˘لا تا˘˘˘يو˘˘˘لوأا
اقوسس256 حتف ةداعإا يسسامخلا

بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ةدو˘˘جو˘˘م ا˘˘يراو˘˘ج
لوقعملا ريغ نم هنأل ،ينطولا
ة˘ق˘ل˘غ˘م قاو˘سسألا هذ˘ه ى˘ق˘ب˘ت نأا

با˘˘ب˘˘سشلا ءلؤو˘˘˘ه جا˘˘˘مدإل كلذو
ةهج نم قاوسسألا هذه يف ةعابلا

يذلا يراجتلا طاسشنلا ةقلخألو
ضسي˘˘ئر فاد˘˘هأا ر˘˘ب˘˘كا ن˘˘م د˘˘ع˘˘ي
،نوبت ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تاذ تقو˘˘لا ي˘˘ف ادد˘˘سشم
تاحاسسملا ءاسشنإا ميمعت عيجسشت
11ـب ا˘هدد˘ع رد˘ق˘˘م˘˘لا ىر˘˘ب˘˘كلا

ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف  ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لاو
ةبراقم دامتعاب ،طقف ةمسصاعلا

ضصاخلا عاطقلا عيجسشتب ةديدج
بناجلا اذه يف رامثتسسلا ىلع
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘˘ل
.تاحاسسملا
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ة˘˘ي˘˘حا˘˘ب˘˘˘سصلا ة˘˘˘سسل˘˘˘ج˘˘˘لا
ريدم˘ل˘ل عا˘م˘ت˘سسإلا تد˘ه˘سش
ن˘˘˘مألا زا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سسلا

ق˘ير˘ف˘˘لا ،تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘ت˘˘سسلاو
يذلا ،نيدم دمحم دعاقتملا

،هل عا˘م˘ت˘سسلا لÓ˘خ حر˘سص
ي˘˘ما˘˘ح˘˘م هد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
هنأا˘ب ،و˘يارو˘ب د˘لا˘خ ،عا˘فد˘لا
د˘˘سض ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ح دا˘˘˘ق ن˘˘˘م لوأا
ةزيول عامسس مت اميف ،داسسفلا

،ةقيلفتوب د˘ي˘ع˘سسلاو ،نو˘ن˘ح
ةلسصاو˘ت˘م ة˘سسل˘ج˘لاو ًءا˘سسم
.رطسسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا

ة˘سسل˘˘ج˘˘لا تد˘˘ه˘˘سشو اذ˘˘ه
،تامولعم نم رفوت امل اقفو
مهزربأا ،دوهسش ةدع روسضح
ماعلا ني˘مألا ،ي˘ب˘ق˘ع˘لا ة˘ب˘ح
،ةيروهمجلا ةسسائرل قبسسألا

،يزا˘˘غو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ح˘˘مو
،قبا˘سسلا ضسي˘ئر˘لا را˘سشت˘سسم
،زيعلب بيطلا ىلإا ةفاسضإلاب
يروتسسدلا ضسلجملا ضسيئر
.اقباسس

تم˘ت ه˘نأا ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ءلؤو˘ه ة˘ع˘با˘ت˘˘م
م˘ت لا˘ع˘فأا ل˘جأا ن˘م ة˘ع˘برألا
ة˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ب ل˘˘˘خاد ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘كترا

ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ة˘˘ير˘˘كسسع
رمآاتلا ةيانج فسصو نوناقلل
ةط˘ل˘سسب ضسا˘سسم˘لا ل˘جأا ن˘م
ةطلسس دسض رمآاتلاو ،ضشيجلا
لا˘˘˘ع˘˘˘فألا ي˘˘˘˘هو ،ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
بقا˘˘ع˘˘م˘˘لاو ضصو˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا

ةداملاب يلاوتلا ىلع اهيلع
ءا˘سضق˘لا نو˘نا˘˘ق ن˘˘م482
و77 نيتداملاو ،يركسسعلا

.تابو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘ق ن˘م87
دعب ضسمأا ةمكاحم تءاجو

مدقت يذلا فانئتسسلا بلط
ىدل نيم˘ه˘ت˘م˘لا و˘ما˘ح˘م ه˘ب
فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا ضسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
تم˘˘˘ت يذ˘˘˘لاو ير˘˘˘كسسع˘˘˘˘لا
نأا ا˘م˘ل˘ع ،ه˘ي˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘˘م˘˘لا
ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا
52 ي˘ف ترد˘سصأا ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب
ا˘م˘كح ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘˘سس
م˘كح˘لاو ة˘˘نادإا˘˘ب ا˘˘يرو˘˘سضح
ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
،د˘˘م˘˘ح˘˘م ن˘˘يد˘˘مو ،د˘˘ي˘˘ع˘˘سس

ةز˘يو˘لو ،نا˘م˘ث˘ع قا˘˘طر˘˘طو
ةنسس51 ة˘بو˘ق˘ع˘ب ،نو˘˘ن˘˘ح
لا˘˘ع˘˘فألا ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ج˘˘سس
مت دق ناكو.مهل ةبوسسنملا
د˘ي˘ع˘سسلا ن˘م ل˘˘ك ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
،قا˘˘طر˘˘طو ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘تو˘˘˘ب
يام5 يف ،قيفوت لارنجلاو
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘˘ف ،9102
يأا كلذ نم مايأا4 دعب نونح
.رهسشلا ضشفن نم9 ـلا يف
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ةمضصاعلأ ‘ ةيدأرŸاب ةبرت قلزنأ ثداح ‘ هفتح ىقلي صصخضش

ةنيطنضسق ‘ ةكÈب اقرغ لفط كÓه

اتقؤوم هنع جأرفإلأ بلط صضفر قيقحتلأ يضضاق

يراجلا يرفيف32 موي ىلإا ةلاموب ليضضف ةمكاحم ليجأات

ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم تز˘˘ج˘˘ح
تايل˘م˘ع ي˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو˘ب
ةعاسس42 ـلا لÓخ ةقرفتم
ةيدقن ع˘ط˘ق502 ،ةر˘ي˘خألا
ة˘يد˘ق˘˘ن قاروأا3و ،ة˘˘ير˘˘ثأا

بناج ىلإا ،ةيخ˘يرا˘ت ة˘ي˘ن˘طو
فلأا71و ،نييران نيحÓسس
تاعقرفملا نم ةدحو121و
.ماجحألاو عاونألا ةفلتخم

اهذفن يتلا ىلوألا ةيلمعلا
راجتلا ةحفاكم ةقرف دارفأا

تاردخملاب عور˘سشم˘لا ر˘ي˘غ
ن˘م تن˘كم ،ة˘˘يلو˘˘لا ن˘˘مأا˘˘ب
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ضصخ˘سش ف˘ي˘˘قو˘˘ت
حÓسس زجحو ةنسس64 رمعلا
عون «د˘ي˘سص ة˘ي˘قد˘ن˘ب» يرا˘ن

013و ،قئاثو نودب ناروط
ملم21 را˘ي˘ع ة˘˘سشو˘˘طر˘˘خ
نئاكلا يراجتلا هلحم لخاد
بناج ىلا ،30 لاقعوب يحب
ةفلتخم رئاجسس ةبلع5418

لسسعم ةبل˘ع002 ،عاو˘نألا
12171، ع˘˘ن˘˘سصلا ي˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جأا

ن˘م تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لا ن˘م ةد˘حو
،ماجحألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ل˘خاد ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا م˘˘ت
د˘˘ع˘˘ب ي˘˘ل˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ه˘˘˘ن˘˘˘كسسم
ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘لا
. ةيلاملاو ةيداسصتقلا

ةقر˘ف˘لا تن˘كم˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف
ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا
ضصخسش فيقوت نم ،10ةنتاب
ةنسس83 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ي
تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب دد˘˘˘سصب
30 لاقعوب يحب ةيلوحكلا
نيأا ،ةبكرم نتم ىلع ةنتاب
ةدحو052 ىلع روثعلا مت
عاو˘˘˘نألا ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
ةيلمع يف مت امك ،ماجحألاو
ضصاخسشأا3 ف˘ي˘قو˘ت ىر˘˘خأا
72 ن˘ي˘ب  م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘˘ت
را˘عر˘ع ي˘ح˘˘ب ة˘˘ن˘˘سس25و

ةيرثأا ةيدقن عطق مهتزوحب
ىلع او˘نا˘ك ا˘نو˘نا˘ق ة˘ي˘م˘ح˘م
اهلخاد طبسض ،ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م
ن˘م ة˘يد˘ق˘˘ن ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق502
،يم˘ح˘م˘لا ي˘فا˘ق˘ث˘لا ثار˘ت˘لا

مت مهد˘حأا ن˘كسسم ضشي˘ف˘ت˘بو
يرا˘ن حÓ˘سس ى˘ل˘ع رو˘ث˘˘ع˘˘لا
«يزو˘ف˘نار˘ق» عو˘ن يد˘ي˘ل˘ق˘ت

003 ،م˘˘˘ل˘˘˘˘م61 را˘˘˘ي˘˘˘˘ع
رايع نيتسشوطرخ ،ةلوسسبك
ةيدقن قاروا30و ،ملم61
زجح ع˘م ،ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘ي˘ن˘طو
.نيتبكرم

ةقرف تزجح اهتهج نمو
مارغ71 ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا

اسصرق95و ج˘لا˘ع˘م ف˘˘ي˘˘ك
،«نيلاباقيرب» عون ا˘سسو˘ل˘ه˘م
ضصاخسشأا3 تف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قوأاو
.ةيسضقلا يف مهطروتل

أأ.يئامهم

ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ق رر˘˘ق
يف ءاسضيبلا رادلا ةمكحمب
ةمكاحم لي˘جأا˘ت ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ليسضف ي˘سسا˘ي˘سسلا ط˘سشا˘ن˘لا
يرفيف32 موي ىلإا ،ةلاموب

بل˘˘ط ضضفر ع˘˘˘م يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
.هنع تقؤوملا جارفإلاب هعافد

،ة˘˘لا˘˘مو˘˘˘ب ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘يو اذ˘˘˘ه
ضسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘هر دو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
ربمتبسس ره˘سش ذ˘ن˘م تقؤو˘م˘لا

ديد˘ه˘ت ي˘ت˘م˘ه˘ت˘ب ،ي˘سضا˘م˘لا
لÓخ ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘لا
اهنأاسش نم تاروسشنم عيزوت
ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لا˘˘˘ب ضسا˘˘˘سسم˘˘˘لا
.ةينطولا

ح.ماضستبإأ

تليضسمضسيت ‘ زاغلاب اقانتخأ اهينبأو مأأ كÓه

لخاد لوتقم ينيثÓث ىلع روثعلا
نازيلغب هنكضسم

راود ضسمأا لوأا ءاسسم زتها
ىلع ،نازيلغ يف ةيطيارسشلا

حار ءا˘˘ع˘˘ن˘˘سش ة˘˘م˘˘ير˘˘˘ج ع˘˘˘قو
هيلع رثع ينيثÓث ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘سض
يلئاعلا هنكسسم لخاد لوتقم
رجنخ تانعطل ضضرعت امدعب

هيلعو ،ردسصلا ىوتسسم ىلع
،كرد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تر˘˘˘سشا˘˘˘ب
لاز˘ت ل ي˘ت˘لا ا˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
هذه ةباتك ةياغ ىلإا ةلسصاوتم
ف˘˘سشك ل˘˘جأا ن˘˘˘م ،ر˘˘˘ط˘˘˘سسألا

.ةعجافلا هذه تاسسبÓم
ءاسسم تيقل ،ىرخأا ةهج نم

مهعرسصم اهينبإاو مأا ضسمأا لوأا
يلئاعلا مهلزنمب زاغلاب اقانتخا
جر˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘˘م راود˘˘ب

،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ي˘ف ة˘ما˘ع˘نو˘˘ب
،يموتب يناغلا دبع حسضوأاو
ةير˘يد˘م˘ب مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
ي˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
رمعلا نم غلبت مألا نأا ،ضسمأا

،تاونسس4 اهتنبإاو ،ةنسس92
مهلقن م˘ت ،ر˘ه˘سشأا9 عي˘سضرو
ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘˘لإا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
.ةماعنوب جربل ةيئافسشتسسإلا

حلاسصم تحتف ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
لوح اقيقحت ،ينطولا كردلا

.ثداحلا تاسسبÓم
ب.ليبن

لفط ،ضسمأا لوأا ءاسسم كله
اقرغ ةنسس31 رمعلا نم غلبي
راتمأا6 اهقمع ةيئا˘م ة˘كر˘ب˘ب
ن˘˘ي˘˘ع ير˘˘سضح˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا˘˘˘ب
يف بور˘خ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ضسا˘ح˘ن
ناو˘عأا ل˘˘خد˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ني˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ضشو˘ط˘ق ة˘يو˘نا˘˘ث˘˘لا ةد˘˘حو˘˘ل˘˘ل
ةيونا˘ث˘لا ةد˘حو˘لاو ،ي˘ع˘م˘ج˘لا
لاسشتنل ،نامي˘ل˘سس يوا˘سسي˘سس
ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘ت˘˘ث˘˘ج

ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
.بورخلا ىفسشتسسمب

ءاسسم يفوت ،ىرخأا ةهج نم
ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي ضصخ˘˘سش ضسمأا لوأا
راي˘ه˘نا ر˘ثإا ة˘ن˘سس34 رم˘ع˘لا
لاغسشأاب هما˘ي˘ق لÓ˘خ ة˘بر˘ت˘ل˘ل
زيزعلا دبع عراسش72ـب ءانب

ي˘لا˘عأا˘ب ة˘يدار˘م˘لا ي˘ف د˘˘لا˘˘خ
ر˘سصا˘ن˘ع ل˘خد˘ت ،ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
لا˘سشت˘نإل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا

.بارتلا تحت نم هتثج
ب.نيرضسن

ة˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا

فيقوت نم ،ركسسعم ةنيدم
83 رمعلا نم غلبي ضصخسش
مئارج6 يف هطروت دعب ةنسس
ل˘خاد ن˘م ل˘سشن˘˘لا˘˘ب ة˘˘قر˘˘سس
تادا˘ي˘عو ة˘يرا˘ج˘ت تÓ˘ح˘˘م
اهلÓخ نم فدهتسسإا ،ةيبط
ه˘جو ى˘ل˘˘ع ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن ف˘˘تاو˘˘ه
.ضصوسصخلا

ىواكسش دعب تمت ةيلمعلا
اهتقلت لوهجم دسض ةقرفتم
نم ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف

او˘˘سضر˘˘ع˘˘ت ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض فر˘˘ط
تفدهتسسا ةقر˘سسلا ة˘م˘ير˘ج˘ل
مت هيلعو ،ةلاق˘ن˘لا م˘ه˘ف˘تاو˘ه
ف˘˘˘سشكل ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف
متيل ،اياسضقلا هذه تاسسبÓم

تار˘ي˘ما˘ك لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب
ىد˘حإا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا
د˘يد˘ح˘ت ة˘ي˘ب˘ط˘لا تادا˘˘ي˘˘ع˘˘لا

عسضوو هيف هب˘ت˘سشم˘لا ة˘يو˘ه
ى˘لإا ى˘سضفأا ي˘ن˘مأا ل˘˘ي˘˘كسشت
.هفيقوت

ةقرفلا رسصانع نكمت امك
لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب ا˘ه˘˘تاذ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
نم ةينقتلاو ةيملعلا قرطلا
فتاوه3 عا˘˘˘جر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

.ةقورسسم
هيف هبتسشملا فرتعاو اذه

ل˘ع˘ف˘لا˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ
لمكتسست˘ل ،ه˘ي˘لإا بو˘سسن˘م˘لا

يف قيقحتلا تاءارجإا هدسض
مد˘قو ة˘حور˘ط˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لا
.هتمكاحمل ةلادعلا مامأا

خ.ةزمح

ضسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘سص تسسم˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا
،ةمسصاعلا يف دمحمأا يديسس
ءاقلإا مت امهتم61 ـل ةءاربلا
71 مو˘˘ي م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضضب˘˘ق˘˘˘لا

ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا ط˘˘سسو ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج
84 ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ماز˘˘˘ت
مهل تهجو يبعسشلا كارحلل
ى˘˘ل˘˘ع ضضير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت
.رهمجتلا

ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو بلا˘˘˘˘˘طو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ة˘ع˘فار˘م ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
نيدوجو˘م˘لا ل˘ك تف˘قو˘ت˘سسا
نوناقلا قيبطت˘ب ة˘عا˘ق˘لا ي˘ف
اديسسجت نيم˘ه˘ت˘م˘لا ة˘ئر˘ب˘تو
،ءاسضقلا ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سسا أاد˘ب˘م˘ل
نأا ة˘سسل˘ج˘لا ي˘سضا˘ق ن˘ل˘ع˘ي˘ل
موي نوكيسس مكحلاب قطنلا

.يرفيف32
غ.ءامضسأأ

ةبرت قلزنأ ثداح ‘ هفتح ىقلي صصخضش
ةمضصاعلأ ‘ ةيدأرŸاب

ةنيطنضسق ‘ ةكÈب اقرغ لفط كÓه

زيجو فرظ ‘ هب ةحاطإلأ نم تنكم ةبقأرŸأ تأÒماك

ةيبطلا تادايعلاو ةيراجتلا تÙÓا ضصل
Ãنمألا لاجر ةضضبق ‘ ركضسع

يراجلأ يرفيف32 موي مكحلاب قطنلأ

دمحمأا يديضس ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو
84 ةعمجلا يف نيفوقومل ةءاربلا ضسمتلي

ةيضضقلأ يف دوهضشك زيعلب بيطلأو يزاغوب يلع دمحمو يبقعلأ ةبح ءاعدتضسإأ

ةيركضسعلا ةمكحملا مامأا لوثملا ضضفري قاطرط
داضسفلا دضض ةلمح داق نم لوأا هنأا دكؤوي قيفوت لارنجلاو

ط.ةراضص

،هراضشتضسمو ،قبضسألأ ةيروهمجلأ صسيئر قيقضش ،ديعضس ةقيلفتوب نم لك ةمكاحم فانئتضسأ ةضسلج صسمأأ تفرع
بزحل ةماعلأ ةنيمألأ ،نونح ةزيول نع Óضضف ،«قيفوت لأرنجلأ» وعدملأ ،نيدم دمحم دعاقتملأ قيرفلأو

مامأأ لوثملأ ريخألأ صضفر ،قباضسلأ ةينمألأ ةزهجألأ قضسنم ،نامثع قاطرط دعاقتملأ لأرنجلأ أذكو ،لامعلأ
ترج يتلأ ةضسلجلأ يف هب ماق يذلأ كولضسلأ صسفن وهو ،هروضضح مغر ةديلبلأ يف ةيركضسعلأ ةمكحملأ ةئيه

.يضضاملأ ربمضسيد ةياهن

ةريطخ ةلاح يف نيباضصم4

احيرج62و ليتق
ةلفاح بÓقنا رثإا
داوب نيرفاضسملا لقنل
نازليغ يف ويهرأا
62 بيضصأأو صصخضش كله

مهنيب نم حورجب نيرخآأ
ءأرج ،ةريطخ مهتلاح4

عقو عورم رورم ثداح
قيرطلأ ىوتضسم ىلع صسمأأ
09 مقر ينطولأ

رأود ةامضسملأ ةقطنملاب
يتيدلب نيب » ةبطاطحلأ»
يف ويهرأأ يدأوو فÓحل
يف لثمت ،نأزيلغ ةيلو
ةلفاح بÓقنأو فأرحنأ
لمعت نيرفاضسملأ لقنل

‐ ىضسوم يمع طخ ىلع
.ويهرأأ يدأو
عيمج ءÓجإأ متو أذه

نأوعأأ فرط نم نيباضصملأ
ىلإأ ،ةيندملأ ةيامحلأ

تلاجعتضسلأ ةحلضصم
ةيمومعلأ ةضسضسؤوملاب
دمحأأ» ةيئافضشتضسإلأ

. ويهرأأ يدأول «صسيضسنأرف
حلاضصملأ تحتف اهتهج نم
اقيقحت ةضصتخملأ ةينمألأ
.ثداحلأ بابضسأأ ةفرعمل

صش.مركأأ
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ةيليئارسسألا‐ةيكيرمألا ةرماؤوملا
˘˘˘مو˘˘˘ي ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ى˘م˘سسي ا˘˘م تح˘˘ت82/1/0202
طقف فدهتسست ل نرقلا ةقفسص
ا˘ي˘فار˘غ˘ج˘لاو خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لاو ضضرلا

ةينيطسسلف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يو˘ه˘لاو
بع˘سشل˘ل ر˘ي˘سصم˘لا ر˘ير˘ق˘˘ت ق˘˘حو
ا˘˘سضيا ا˘˘م˘˘ناو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
ًا˘ح˘˘سضاو ا˘˘فاد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا تن˘˘م˘˘سضت
ةيناسسنألاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘نا˘كم˘ل˘ل
نيلقتعملاو ىرسسأÓل ةيلاسضنلاو
ي˘ف ن˘ي˘ع˘با˘ق˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
يطاعتلاب كلذو لÓتحلا نوجسس
ن˘ي˘ي˘با˘هراو ن˘ي˘مر˘ج˘م˘ك م˘ه˘˘ع˘˘م
ة˘ي˘سشما˘ه ما˘قرا در˘ج˘مو ة˘˘ل˘˘ت˘˘قو
ع˘˘˘سضخ˘˘˘ت ةأاز˘˘˘ج˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘مو
م˘ه˘نأا˘كو زاز˘ت˘بلاو ة˘موا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘سسنا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ق ل ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشا
هتلمح ام لكب نرقلا ةقفسص .اهل
ةيسضق˘ل˘ل يو˘ف˘سصت ط˘ط˘خ˘م ن˘م
نم اهيف ام لكبو ،ةينيطسسلفلا
ةيلودلا نيناوقل˘ل ع˘ي˘ظ˘ف كا˘ه˘ت˘نا

ح˘سضاو د˘ي˘˘سسج˘˘تو ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنلاو
ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘لود˘˘ل
لكسشب فدهتسست اهنأاف دياهتربلا

ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘سسنلا ير˘˘˘هو˘˘˘ج
ىر˘˘˘سسلا تلا˘˘˘سضن م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ب
مهعاسضخاو ىحرجلاو ءادهسشلاو
ة˘ي˘ئاد˘ع ر˘ي˘يا˘ع˘مو تا˘طار˘˘ت˘˘سشل
ة˘ل˘ت˘ق˘لا˘ب م˘ه˘م˘سصوو ة˘ي˘ما˘ق˘ت˘ناو
˘˘مد˘˘لا˘˘ب ة˘˘خ˘˘ط˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا يدا˘˘˘يألاو
م˘ه˘لا˘سضن ة˘ي˘˘عر˘˘سشب ضسا˘˘سسم˘˘لاو
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘موا˘˘˘˘ق˘˘˘˘مو عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا

يه نرقلا ةقفسص نا .لÓتحÓل
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘سسا˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘لا
اهتسسايسسو ةيسشافلا ةيل˘ي˘ئار˘سسلا
ىر˘˘سسلا قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل ة˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

ءاطغ يه ،ةيلودلا تايقافتÓلو
ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا لÓ˘ت˘حلا م˘ئار˘˘ج˘˘ل
ق˘ح˘ب ي˘م˘سسر˘لا ة˘لود˘لا با˘هراو
تناك اذا .نوجسسلاب ني˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
بع˘سشلا ءا˘ف˘خا د˘˘ير˘˘ت ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
ءاسضقلاو لزاعم يف ينيطسسلفلا

م˘ه˘تا˘ع˘ل˘ط˘تو م˘ه˘ح˘˘مÓ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ءا˘ف˘خا د˘ير˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يف مهربقو ةايحلا نم ىرسسلا
ي˘هو ،لز˘ع˘لا ن˘يا˘نزو نو˘˘ج˘˘سسلا
ةيرحلا عورسشم فدهتسست كلذب
فلآا ه˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا ة˘˘لاد˘˘ع˘˘˘لاو
ن˘ي˘ع˘با˘ق˘لا تار˘ي˘سسألاو ىر˘سسألا
ة˘ق˘ف˘˘سص ل˘˘كسشت .نو˘˘ج˘˘سسلا ي˘˘ف
ة˘سسا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ًلا˘˘م˘˘كت˘˘سسا نر˘˘ق˘˘لا
لكسشب تزرب يتلا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا

ماع ولسسوا تايقافتا دعب يجهنم
ىرسسألا عم لماعتلا يف3991
طور˘˘˘سشو تاءÓ˘˘˘ما لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
اهل عسضخي تادهعتو تاددحمو
جار˘فألا م˘ت˘ي˘سس ن˘˘يذ˘˘لا ىر˘˘سسألا

ة˘ي˘ل˘م˘ع وا قا˘ف˘تا يأا ي˘ف م˘ه˘ن˘˘ع
ي˘ت˘لا تا˘طار˘ت˘سشلا هذ˘˘ه ،مÓ˘˘سس
نا˘كمو ر˘ي˘سسألا ة˘م˘ه˘ت˘ب ط˘ب˘تر˘ت
امم ،يميظنتلا هءا˘م˘ت˘ناو ه˘ن˘كسس
ة˘˘˘م˘˘˘حر تح˘˘˘ت ىر˘˘˘سسألا ع˘˘˘سضو
ةيليئارسسلا ةينمألا تاطارتسشلا

˘مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع لو˘˘ح ا˘˘م اذ˘˘هو
ر˘ه˘ق ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘لا ة˘˘مو˘˘عز˘˘م˘˘لا

نوعفدي ىرسسألا لازل ناودعو
يه نرقلا ةقفسص .نآلا ىلا اهنمث
تا˘سسرا˘م˘م˘ل˘ل ي˘ل˘م˘˘ع ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
نم ىر˘سسألا ق˘ح˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا
تاءاد˘ت˘عاو ة˘ي˘عا˘م˘ج تلا˘ق˘ت˘عا
بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘مو ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي
طسسبا نم مهنامر˘حو ل˘ي˘كن˘ت˘لاو
ةيسشيعملاو ةي˘نا˘سسنلا م˘ه˘قو˘ق˘ح
ي˘ن˘ب˘ت ة˘ق˘ف˘سص ا˘ه˘نا ،ة˘ي˘ح˘˘سصلاو
بعسشلل ةوسسق ر˘ث˘كا ر˘خآا ًا˘ن˘ج˘سس
ي˘ف ىر˘سسأÓ˘˘لو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ددع ديز˘ت ة˘ق˘ف˘سص ل˘ب ،نو˘ج˘سسلا
جار˘˘˘بألاو باو˘˘˘بألاو نارد˘˘˘ج˘˘˘˘لا
مكحتو قو˘ط˘ت ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سسم˘لا
ا˘˘˘˘˘˘˘نار˘˘˘˘˘˘˘سسأاو ا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘سش
يتلا نرقلا ةقفسص .ني˘ل˘سضا˘ن˘م˘لا
اهلوحتو اهتتفتو ضضرلا بهنت
Óبو محل Óب يمظع لكيه ىلا
ي˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘سصلا ا˘ه˘˘سسف˘˘ن ي˘˘ه مد
ىرسسلا قوقح ىلع ًابرح نسشت
يف ماطح ى˘لا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت فد˘ه˘ب
كلت يف يهانتمÓلا نجسسلا نمز
تا˘˘م˘˘ل˘˘ظ˘˘لا ف˘˘ل˘˘خ تاد˘˘بؤو˘˘م˘˘˘لا
يطعت كلذ نم ر˘ث˘كاو ،ةد˘ي˘ع˘ب˘لا

ىلع لÓتحÓل اع˘ي˘ج˘سشتو از˘فا˘ح
ه˘تا˘كه˘ت˘ناو ه˘م˘ئار˘˘ج ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
لامها ،ةيرادا تلاقتعا ،مهقحب

ع˘˘م˘˘˘ق ،يدار˘˘˘ف˘˘˘نا لز˘˘˘ع ،ي˘˘˘ب˘˘˘ط
لا˘˘ف˘˘طلا بيذ˘˘ع˘˘ت ،تاءاد˘˘ت˘˘˘عاو
رثكا ةقفسصلا هذه ،مهب ليكنتلاو
اهنا ،برح نم ربكاو ةبكن نم
لÓتحا لو˘طل ي˘ما˘ح˘لا جا˘ي˘سسلا
رامعتسسلو رسصاعملا خبراتلا يف

انا˘ي˘غ˘ط ر˘ث˘كلا و˘ه ي˘لا˘ي˘نو˘لو˘ك
قر˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سشحوو
كرا˘ب˘ت نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص .ط˘سسولا
ةيئادعلا ةيرسصنعلا تا˘ع˘ير˘سشت˘لا
قحب نويليئارسسلا اهعرسش يتلا
قحب ةيرسسقلا ةيذغتلا ،ىرسسلا
بيذعتلا مادخ˘ت˘سسا ،ن˘ي˘بر˘سضم˘لا
،ىر˘سسلا لزا˘ن˘م مد˘ه ،ف˘ي˘ن˘˘ع˘˘لا
ءاد˘˘ه˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ما˘˘ث˘˘ج زا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا
جÓ˘ع˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت مد˘˘ع ،ىر˘˘سسلا
بعسشلا لاوما زاجتحا ،ىسضرملل
لئاوع ةناعا ةجحب ينيطسسلفلا
،ى˘حر˘ج˘لاو ءاد˘ه˘˘سشلاو ىر˘˘سسلا
لا˘ق˘ت˘علا ،ن˘ير˘سصا˘ق˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا
˘˘ما˘˘كحلا ،ي˘˘ف˘˘سسع˘˘ت˘˘لا يارادلا
ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘˘مار˘˘غ˘˘لاو ةر˘˘ئا˘˘ج˘˘لا
هذه تقولا ضسفن يفو ،ةظهابلا
ي˘˘˘ما˘˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘كسشت ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘˘سصلا
نييليئارسسلا ةلتقلاو نيمرجملل
نيذلا نيفرطتملا نينطوتسسمللو
دسض مئارجو برح مئارج اوبكترا
ا˘ن˘ب˘ع˘سش ءا˘ن˘با ق˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنلا
عزوت ةقفسص ي˘ه ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ن˘˘يدÓ˘˘ج˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘سشا˘˘ي˘˘ن˘˘˘لا
ن˘ي˘مر˘ج˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسلا
ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا نا ود˘˘˘ب˘˘˘ي .دو˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
وه نم فرعي ل بمارت يكيرملا

د˘˘م˘˘حا لو ي˘˘ثو˘˘غر˘˘ب˘˘˘لا ناور˘˘˘م
م˘ل ،ضسنو˘ي م˘˘ير˘˘ك لو تادا˘˘ع˘˘سس
ن˘مز او˘ل˘م˘ح ىر˘سسا ن˘ع ع˘م˘˘سسي
او˘ل˘ظو م˘ه˘فا˘ت˘كا قو˘˘ف ن˘˘ج˘˘سسلا

ملو اوعكري مل ضسوؤورلا يعوفرم
م˘لو ن˘ي˘نا˘˘ج˘˘سسل˘˘ل او˘˘م˘˘ل˘˘سست˘˘سسي

ة˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ه ى˘˘لا ا˘˘مو˘˘ي او˘˘ع˘˘سضخ˘˘ي
م˘ه˘ع˘م˘ق بي˘لا˘سساو ن˘ي˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
م˘ه˘ل˘خاد ي˘ف ن˘طو˘لا ،ة˘ي˘˘سشحو˘˘لا
ةايح هنا ةقفسص لو اراقع ضسيل
دوم˘ح˘م لا˘ق ا˘م˘ك ،ا˘ع˘م ة˘ي˘سضقو
توملا ىلا قوسشلا وه،ضشيورد
،ضضرلاو قحلا ديعت نا لجا نم
ه˘˘ن˘˘كلو ،ا˘˘˘سضرا ن˘˘˘طو˘˘˘لا ضسي˘˘˘ل
.اعم قحلاو ضضرلا
م˘˘ل بمار˘˘ت ي˘˘كير˘˘ملا ضسي˘˘ئر˘˘لا
ماق ةقد ديلو ريسسلا نا عمسسي
مايا ةدع دعب هتقفسص ىلع درلاب
ر˘˘ي˘˘غ يرو˘˘ط˘˘سسا در ه˘˘نا ،ط˘˘ق˘˘ف
نوجسس يف اماع53 دعبف ،عقوتم
ه˘ت˘ل˘ف˘ط د˘ي˘لو بج˘ن˘˘ي لÓ˘˘ت˘˘حلا
بيرهت قيرط نع دÓيم ةليمجلا
:هتلاسسر يف ديلو لوقيل ،فطنلا
مÓظلا عنسصت ةقفسصلا تناك اذا
رو˘ن˘˘لا ي˘˘ه دÓ˘˘ي˘˘م˘˘ف ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشل
ة˘ق˘ف˘˘سصلا تنا˘˘ك اذاو ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لاو
ضضرفو ضسأايلاو طابحلا اهفده
يه دÓيمف ،ةوقلاب عقاولا رملا
،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لاو ل˘˘˘ملاو ةدارلا

،ةمداقلا ةيرحلا نطو يه دÓيم
عا˘خ˘˘ن˘˘لاو م˘˘ح˘˘ل˘˘لاو مد˘˘لا ضضب˘˘ن
بمارت ناك اذاو ،ديدملا رمعلاو
لاو˘˘˘˘ملا˘˘˘˘˘ب مÓ˘˘˘˘˘سسلا ضسي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي
ضضياقيو ةيرا˘ج˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘سصلاو
عيراسشملاب ةي˘سسا˘ي˘سسلا قو˘ق˘ح˘لا
ىرسسألا نحن اننأاف ،ةيداسصتقلا
ا˘ندا˘سسجا ن˘ي˘ب ا˘م مÓ˘سسلا ضسي˘ق˘ن
دÓيم نم انيف ام لكب انمÓحاو
.ةدينع حاوراو

ةحلشسملا جاربألاو ناردجلا ددع دايدزا...نرقلا ةقفشص يف ىرشسألا
عقأرق ىضسيع :ملقب

ه˘˘ل تسضر˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ًار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ه˘˘لا˘˘ه
ٍد˘ق˘ن ن˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘سشم˘˘لا ه˘˘ت˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ُفقوملا ًادج همدسصو ،ةسضراعمو
،اهل ُضضفارلا ُدحوملا ينيطسسلفلا

ه˘˘ت˘˘م˘˘سسو هرو˘˘ط ن˘˘ع ه˘˘˘جر˘˘˘خأاو
بع˘سشلا ُةرو˘ث ق˘˘ي˘˘قر˘˘لا ئدا˘˘ه˘˘لا

قُدح ترم˘حا˘ف ،ة˘مألا ُناو˘ف˘ن˘عو
هتوسص عفتراو ،تعسستاو هينيع
تر˘ث˘ع˘تو ،ه˘ح˘مÓ˘م تبر˘ط˘سضاو
زتهاو ،هتارابع تطلتخاو هتاملك
اد˘˘بو ،هد˘˘سسج ضشع˘˘˘تراو ه˘˘˘لو˘˘˘ط
،طقسسي ضضرألا ىلع داكو حنرتي
ريسست نأا عقوتي ناك يذلا وهو
ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ي˘ب ه˘ت˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ريسست امك نيملسسملاو برعلاو
Óف ،ير˘ط˘لا د˘بز˘لا ي˘ف ن˘ي˘كسسلا
ضضر˘ع˘ت˘ت لو ة˘سضرا˘ع˘˘م ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ا˘˘ه˘˘ب ُل˘˘˘َب˘˘˘ق˘˘˘َي ل˘˘˘ب ،ة˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ل
،اهيلع نولِبْقُيو نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
مهدهسسأاو ُبعتلا مهانسضأا نأا دعب
ُرا˘ظ˘˘ت˘˘نلا م˘˘ه˘˘ط˘˘ن˘˘قأاو ،ُر˘˘ب˘˘سصلا

مهسضعو ،َلمألا ُزجعلا مهدقفأاو
ى˘˘ل˘˘ع َم˘˘sل˘˘َعو ،ه˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ب ُعو˘˘˘ج˘˘˘لا
،ه˘˘طو˘˘سسب ُرا˘˘سصح˘˘لا م˘˘هدا˘˘˘سسجأا

ُةيم˘سسر˘لا ُف˘قاو˘م˘لا م˘ه˘تر˘ع˘سشأاو
،ةد˘حو˘˘لاو ة˘˘بر˘˘غ˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

.ةسشحولاو فوخلابو
يراسشتسسم ريبك تاباسسح نأا لإا
ةق˘ط˘ن˘م ي˘ف ي˘كير˘مألا ضسي˘ئر˘لا
ضسد˘ن˘ه˘˘م˘˘لاو ،ط˘˘سسوألا قر˘˘سشلا
يدوه˘ي˘لا ،نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سصل لوألا

تأا˘ط˘خأا د˘ق ،ر˘ي˘˘ن˘˘سشو˘˘ك د˘˘يرا˘˘ج
باخف ،باوسصلا تبناجو ريدقتلا
رسش يف عقوو همهسس ضشاطو هلمأا

بعسشلا ةرخسصب مدطسصاو ،هلمع
ه˘مز˘عو ءا˘م˘سصلا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا
هفايطأا لكب نلعأا يذلا ،ءاسضملا
ةيركفلا هتادق˘ت˘ع˘مو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

ل˘ك ن˘مو ،ة˘ي˘بز˘ح˘لا ه˘تاءا˘م˘ت˘˘ناو
ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ف هد˘˘جاو˘˘ت ق˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘ق˘ف˘سص ضضفر˘ي ه˘˘نأا ،تا˘˘ت˘˘سشلاو
فرتعي ل لب ،اهب لبقي لو نرقلا
ه˘سسف˘ن˘˘ل ح˘˘م˘˘سسي لو ا˘˘هدو˘˘جو˘˘ب
ا˘ه˘نأا ىر˘ي لو ،ا˘ه˘ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا˘˘ب
ًا˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م وأا ل˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ًا˘˘˘سسا˘˘˘سسأا
،ءاقللاو مهافتلل ًةدعاقو راوحلل
نلو ًةتيم تدلو اهنأا ربتعي لب
نأاسش اه˘نأا˘سش ،ُةا˘ي˘ح˘لا ا˘ه˘ل بت˘كي

ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلا تاردا˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك
ي˘ت˘لا ،ة˘ه˘با˘سشم˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لاو
نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘كلا ة˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ل تحر˘˘˘˘˘ط
قيقحتو هتدعاسسمو ينويهسصلا
،ه˘˘تا˘˘مزأا ن˘˘م هذا˘˘ق˘˘˘نإاو ه˘˘˘فاد˘˘˘هأا

بع˘˘˘سشلا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح تزوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو
.هنطوو هسضرأا يف ينيطسسلفلا

ُدوسشحلاو ِرجفلا ُةÓسص تمدسص
ُة˘يدر˘ف˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لاو ُة˘ي˘ب˘ع˘سشلا

ةينيطسسلف˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا ُتاو˘سصأاو
ديراج نرقلا ةقفسصل ةسضراعملا

ًار˘ي˘ث˘˘ك ه˘˘ت˘˘سضا˘˘غأاو ،ر˘˘ي˘˘ن˘˘سشو˘˘ك
تايلاعفلاو ةيبابسشلا تاردابملا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ه˘ت˘ج˘عزأاو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
ترسشتنا يت˘لا ،ةدر˘ف˘ن˘م˘لا بئذ˘لا
ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تم˘˘˘عو ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘سسب
با˘ب˘سشلا تكر˘حو ،ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لا
ةر˘ي˘غ˘لا˘˘بو ،ءا˘˘ح˘˘يإلاو ةود˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ةرار˘سش ه˘ب˘˘سشي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ةو˘˘سسألاو
يسضارألا معت دق ٍةديدج ٍةسضافتنا

ضشيج لغسشتو ،ًةفاك ةينيطسسلفلا
ىقلتو ،ٍةديد˘ج ˘ٍما˘ه˘م˘ب لÓ˘ت˘حلا

هبسشت ،ةريبك ٍتا˘ي˘لوؤو˘سسم ه˘ي˘ل˘ع
ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا لÓ˘ت˘˘حا ةدا˘˘عإا
هيلع ىوقي ل ام وهو ،لماكلاب
مايقلاف ،هنم فاخي امو ضشيجلا
ٍتا˘˘يرودو ٍة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا ٍتا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ب

ةزهجألا عم قيسسنتلاب ةيركسسع
ًايلك فلتخي ،ةينيطسسلفلا ةينمألا

ةيبرغلا ةفسضلا ندم لÓتحا نع
تا˘با˘بد˘لا˘ب لوز˘ن˘لاو ،ا˘ه˘تاد˘˘ل˘˘بو
ى˘˘لإا ة˘˘ح˘˘ف˘˘سصم˘˘˘لا تا˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لاو
اذ˘˘ه˘˘ف ،تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لاو عراو˘˘˘سشلا
ًايركسسع ًافلكم نوكيسس عسضولا

ًا˘جر˘ح˘˘مو ًا˘˘يدا˘˘سصت˘˘قاو ًا˘˘ي˘˘ن˘˘مأاو
.ينويهسصلا نايكلل ًايسسايسس
بطم˘لا كردأا د˘ق ر˘ي˘ن˘سشو˘ك نأا˘ك
يذ˘لا قزأا˘م˘لاو ،ه˘ي˘ف ع˘قو يذ˘˘لا

ة˘ي˘سضق˘لا نأا كردأاو ،ه˘ي˘لإا ل˘˘سصو
ةلأاسسملا˘ب تسسي˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ضضع˘ب˘ب ا˘ه˘ل˘ح ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘سسي ي˘˘ت˘˘لا
ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ق˘يد˘سص ع˘م ةر˘˘كاذ˘˘م˘˘لا
يذلا ،وهاينت˘ن ن˘ي˘ما˘ي˘ن˘ب م˘يد˘ق˘لا
ى˘ع˘سسيو ًةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ًة˘˘مزأا ضشي˘˘ع˘˘ي
ل˘ب˘سسلا ل˘كب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ضصÓ˘˘خ˘˘ل˘˘ل
،ة˘حا˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لاو ة˘ن˘كم˘م˘˘لا
ضضع˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘م ها˘˘˘˘˘يإاو ف˘˘˘˘˘كع˘˘˘˘˘˘ف
ع˘سضو ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ل ن˘يد˘عا˘سسم˘لا
م˘سسرو ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘سشلا تارو˘سصت˘لا
ميم˘سصتو ،ة˘ي˘ناو˘ل˘ه˘ب˘لا ط˘ط˘خ˘لا
ًا˘ن˘ظ ،ة˘ي˘ئا˘سسف˘ي˘سسف˘لا ط˘ئار˘˘خ˘˘لا

ي˘ف نا˘ح˘ج˘ن˘ي˘سس ا˘م˘ه˘نأا ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ط ي˘˘ف ˘˘ٍما˘˘يأا ة˘˘ع˘˘سضب
مأا ىلع راتسسلا لادسسإاو ،نينرقلا

،ةيمÓ˘سسإلاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘يا˘سضق˘لا
ءاغلإاو نيطسسلف ةيسضق بطسشو
ةلودلا ةيدوهي نÓ˘عإاو ،ا˘ه˘ت˘يو˘ه
ة˘ي˘عر˘˘سشلا ءا˘˘ف˘˘سضإاو ،ة˘˘ير˘˘ب˘˘ع˘˘لا

نمآلا ضشيعلاب اهنيكمتو ،اهيلع
،ا˘ه˘ت˘ب˘سصت˘غا ي˘˘ت˘˘لا ضضرألا ي˘˘ف
.اهترداسص يتلا قوقحلابو
ةيسضقلا جÓع نأا ًانيقي ملع هنكل
ينامألاب نوكي ل ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
،ةينيدلا تاحومطلاو ةيسصخسشلا

دوهجلاو ة˘ي˘تاذ˘لا تارد˘ق˘لا˘ب لو
بر˘ق˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘ب وأا ،ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا

ن˘˘يد˘˘لا ط˘˘باورو ةر˘˘˘ها˘˘˘سصم˘˘˘لاو
يوباكلا ةيلقعب لو ،ةسسايسسلاو
بمارت ةيهجن˘ع˘ب لو ة˘ي˘كير˘مألا

ةبيجعلا هتاديرغتب لو ،هتيرتنعو
هتفقوب وأا ،ةبيرغلا تاحيرسصتو
ة˘˘سصقار˘˘لا ه˘˘ت˘˘ما˘˘قو ةرور˘˘غ˘˘م˘˘لا
ه˘˘نو˘˘ي˘˘ع تار˘˘ظ˘˘نو ،ةزوز˘˘ه˘˘م˘˘لا
ه˘تا˘ح˘ير˘سصتو ةر˘ئا˘ح˘لا ة˘غ˘˘ئاز˘˘لا
ه˘ت˘ق˘ف˘˘سص ضضر˘˘ف نأاو ،ةر˘˘خا˘˘سسلا

ل ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا ى˘˘ل˘˘ع
وأا ،راسصح˘لاو ع˘يو˘ج˘ت˘لا˘ب نو˘كت
ى˘لإا أا˘ج˘ل˘ف ،ناود˘ع˘لاو بر˘ح˘˘لا˘˘ب
˘ما˘ه˘تلاو ،د˘ي˘˘عو˘˘لاو د˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا

،ةءاسسإلاو هيوسشتلاو ،ضضيرعتلاو
قدي ه˘نأا˘كو ،بي˘لأا˘ت˘لاو ة˘ن˘ت˘ف˘لاو
ةر˘فا˘سص ق˘ل˘ط˘يو بر˘ح˘لا لو˘ب˘˘ط
بع˘˘˘˘سشلا عا˘˘˘˘سضخإا ة˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
رسسكو ،هع˘ي˘كر˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
د˘˘ه˘˘م˘˘˘يو ،ه˘˘˘ع˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو ه˘˘˘تدارإا
،ٍلتق مئارجو ٍةي˘ف˘سصت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
يف ٍري˘ي˘غ˘تو ٍبي˘ي˘غ˘ت تلوا˘ح˘مو
دجي هلع ،تايسصخسشلاو هوجولا

،هايإاو ر˘مآا˘ت˘يو ه˘ع˘م نوا˘ع˘ت˘ي ن˘م
ى˘ل˘ع ق˘فاو˘يو ه˘˘سضر˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق˘˘يو
.هتقفسص
ةربخ˘لا ل˘ي˘ل˘ق ،ر˘ي˘ن˘سشو˘ك و˘ه ٌر˘غ
أارقي مل ٌل˘ها˘ج ،ة˘بر˘ج˘ت˘لا ل˘ح˘سض
براجت كردي مل ٌيمأاو ،خيراتلا
فر˘˘ع˘˘ي ل ٌه˘˘ي˘˘ف˘˘سسو ،بو˘˘ع˘˘˘سشلا
ى˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م رد˘˘˘ق˘˘˘ي لو ة˘˘˘مار˘˘˘˘كلا
بع˘˘˘˘سشلا نأا ن˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ي ،ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
ىلع ًلوسستم فقي ين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ه˘˘نا˘˘سسحإا ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ،ه˘˘˘با˘˘˘ب
هءا˘ط˘ع ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘يو ،ه˘˘تا˘˘ت˘˘فو
بع˘سشلا نأا م˘˘ل˘˘ع ا˘˘مو ،ه˘˘ل˘˘سضفو
ة˘مألا ه˘ف˘ل˘خ ن˘مو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ًافسص فقت ،ةيمÓسسإلاو ةيبرعلا

ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ًاد˘˘˘˘حاو
،اهليب˘سس ي˘ف ي˘ح˘سضت ،ا˘ه˘سسد˘قو
ى˘˘˘سصقألاو ضسد˘˘˘ق˘˘˘˘لا يد˘˘˘˘ف˘˘˘˘تو
ا˘هر˘ير˘ح˘ت˘ل ل˘تا˘ق˘تو ،ا˘˘ه˘˘حاورأا˘˘ب
نم ةرطق رخآا ىتح اهتداعتسساو
مهبر هللاب ٍنيقي ىلع مهو ،اهمد
نيط˘سسل˘ف نأا ،نو˘ل˘كو˘ت˘ي ه˘ي˘ل˘عو
امك ،مهيلإا دوعتسس ضسدقلاو مهل

لكو ةلمرلاو دللاو ليلجلاو افيح
نم ،ةيخيرا˘ت˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ضضرأا
قوف عفترتسسو ،اهرهن ىلإا اهرحب
ةر˘ح˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف مÓ˘عأا ا˘ه˘لÓ˘˘ت
ا˘ها˘سصقأا حد˘سصي˘سسو ،ةد˘ي˘ج˘˘م˘˘لا

،ر˘ب˘كأا ه˘ل˘˘لا ءاد˘˘ن˘˘ب ا˘˘هد˘˘جا˘˘سسمو
،ةدوعلا ضسارجأا اهسسئانك قدتسسو
با˘˘حر ي˘˘ف ًا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ددر˘˘˘ن˘˘˘سسو
كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘سصقألا د˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا

رسصنلا مينارت ةما˘ي˘ق˘لا ة˘سسي˘ن˘كو
.ركسشلا تايآاو

َةكرعملا ُدوقيو َبرحلا ُنلعي رينششوك
يوأدللأ فضسوي ىفطضصم .د :ملقب
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 ةئاملاب05 تلصصو لاغصشألا مدقت ةبصسن

ةمضصاعلاب ةجنط عراضشب ةميدق ةرامع94 ميمرتو ةئيهت ةداعإا
نا˘سسم˘ل˘ت ة˘يلو ي˘لاو عر˘˘سش
يف يرومرم نمومأا ديدجلا
فلتخم عم تاسسلجلا ةجمرب
ءارد˘˘˘م˘˘˘لاو تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا
ماملإÓل كلذو ،ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
اهل يتلا ضصئاسصخلا عيمجب

ةيمنتلا عقاوب ةرسشابم ةلسص
،زا˘ج˘نإلا رو˘ط ع˘يرا˘سشم˘˘لاو
لوألا لوؤوسسملا عمتسسا ثيح
تÓ˘خاد˘م ى˘لإا ة˘يلو˘لا ن˘˘ع
،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘عا˘ط˘ق ضصخ˘ت

ة˘سصا˘خ˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا كل˘ت˘ك
ءابرهكلاو زاغلا طبر ةيلمعب
مت ةلخادملا .اهمدقت بسسنو
ةر˘يد˘م فر˘ط ن˘م ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
دد˘ع زار˘بإا م˘˘ت ن˘˘يأا ،ن˘˘كسسلا
فلتخمب ةينكسسلا عيراسشملا
اه˘ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ي˘ت˘لا غ˘ي˘سصلا
يتلا تانكسسلا اذكو ةيلولل
ةنسس لÓخ اهم˘ي˘ل˘سست م˘ت˘ي˘سس
ر˘ير˘ق˘˘ت م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ع˘˘م ،0202
مدقت ةب˘سسن لو˘ح ي˘ل˘ي˘سصف˘ت
م˘˘ت ة˘˘ل˘˘خاد˘˘م˘˘˘لا ،لا˘˘˘غ˘˘˘سشألا
ر˘يد˘م فر˘ط ن˘م ا˘ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه˘˘˘لاو ر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
ضصخ˘ت ءا˘ن˘ب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا
ي˘ف ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘ير˘سضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘ج˘˘م
كل˘تو ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا ءا˘˘ي˘˘حأÓ˘˘ل
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘ط˘بر ة˘ي˘ل˘م˘عو ة˘ي˘ن˘كسسلا
.تاكبسشلا فلتخمب
يلاولا دكأا ،ةبسسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب

رفاسضتو دينجت ةيمازلإا ىلع
ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو دو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ك
زا˘ج˘نإا ةر˘ي˘تو ي˘ف عار˘سسإÓ˘˘ل
،ديعاوملا مارت˘حاو لا˘غ˘سشألا
ةرور˘˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘سضإا
تلا˘غ˘سشنإا ى˘لإا عا˘˘م˘˘ت˘˘سسإلا
ي˘ف عور˘سشلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘سسح˘ت د˘سصق ا˘هد˘ي˘˘سسج˘˘ت
،نطاوملل يسشيعملا مهراطإا

تاعامتجا ةجمرب متيسس امك
عا˘ط˘ق ل˘كب ة˘سصا˘˘خ ة˘˘يرود
تاجرخ ميظنتو ىدح ىلع

ىدم ىلع فوقولل ةيناديم
ي˘ف ج˘مار˘ب˘لا هذ˘ه د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت
 .ناديملا

052 عورصشم ةنياعمو..
023و ايعامتجا انكصس
ءانبلل شصصصخم رخآا

يصشمرلاب ششهلا
ةيناديملا تاجرخلل ةلسصاوم
لا˘غ˘سشأا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا
ةيموم˘ع˘لا تا˘ن˘كسسلا زا˘ج˘نإا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘يرا˘˘ج˘˘يإلا
تماق ،ناسسملت ةيلو تايدلب
ة˘يا˘ه˘˘ن ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ةجرخب يسضقنم˘لا عو˘ب˘سسألا

يسشمرلا ةيدل˘ب ى˘لإا ة˘ن˘يا˘ع˘م
ةينكسسلا عيراسشملا ةعباتمل
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لا زا˘˘˘ج˘˘˘نإلا د˘˘˘ي˘˘˘ق
ةينكسس ةدحو052 عورسشمب
يه يتلا دمحأا يديسس ةيرقب
تيقبامو لاغسشألا ةياهن يف
يتلا ةينار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لإا

ام˘ك ،زا˘ج˘نإلا رو˘ط ي˘ف ي˘ه
ةرا˘يز˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ا˘ه˘ل تنا˘˘ك
نكسس023 عور˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشم
ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ضصسصخ˘م˘˘لا
م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،ضشه˘˘˘لا ن˘˘˘˘كسسلا
،ة˘توا˘ف˘ت˘م ة˘ب˘˘سسن ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
ةينارمعلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأاو
هذه يتأات ،زاجنإلا روط يف
ةنيا˘ع˘م˘لا ل˘جأا ن˘م ةو˘ط˘خ˘لا
عيرا˘سشم˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا ة˘ع˘با˘˘ت˘˘مو
يف اهلعج ة˘ي˘غ˘ب ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
ة˘˘ن˘˘سسل ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب
0202/1202.
ة˘يد˘ل˘ب نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لا
فر˘˘˘ع˘˘˘ت تلازل ي˘˘˘˘سشمر˘˘˘˘لا

ىسصحت لو دعت ل لكاسشم
ه˘عاو˘نأا˘ب ن˘كسسلا لا˘ج˘م ي˘ف
ةب˘لا˘ط˘م تا˘ط˘ل˘سسلا ى˘ق˘ب˘ت˘ل
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘˘ع كير˘˘ح˘˘ت˘˘ب
راطإلا نيسسحت ىلع لمعلاو
 .ةنكاسسلل يسشيعملا

ششاتيلتوب.ع

ةيلولاب ةلعافلا تائيهلا فلتخم عم لمع تاصسلج يف عرصش
نييذيفنتلا ءاردملا وعدي ناضسملت يلاو

ةيومنتلا عيراضشملا ةعباتم ىلإا

ي˘لاو ي˘بر˘ع˘لا لو˘ل˘˘ه˘˘ب د˘˘كأا
ف˘˘˘ل˘˘˘م نأا ،د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘˘لا راردأا
ن˘ي˘ب ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ي ل˘ي˘غ˘˘سشت˘˘لا
دقو ،ةيولوألا تاذ تافلملا
ل˘ك ع˘م ار˘خؤو˘م ا˘ه˘ح˘ت˘˘ف م˘˘ت
ة˘يلو˘لا˘ب ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ةز˘ه˘˘جأا
اهعسضوو اهسصي˘خ˘سشت ة˘ي˘غ˘ب
فدهب ينونا˘ق˘لا ا˘هرا˘طإا ي˘ف
طاسسوأا يف ةلاطبلا نم دحلا
تاعماجلا يجيرخو بابسشلا

.دهاعملاو
نأا نايب يف يلاولا فاسضأاو
ة˘لواد˘ت˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م كا˘ن˘ه»
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
دوجوب تق˘ل˘ع˘ت ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف تازوا˘˘˘ج˘˘˘ت
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا
زيح لخد يذلا تاوت قدنف
ةدا˘عإا د˘ع˘ب ار˘خؤو˘م ة˘مد˘˘خ˘˘لا
ءاد˘سسإا م˘ت ثي˘ح ،«ه˘م˘˘ي˘˘مر˘˘ت
ى˘لإا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا ضشت˘˘ف˘˘م˘˘لا

ةنياعم ةيلمع˘ب ما˘ي˘ق˘لا د˘سصق
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م فو˘˘قو˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
ةيغب قد˘ن˘ف˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘ل
ةيلوؤوسسملا ديدح˘تو ة˘فر˘ع˘م
تازواجت كانه له فسشكل
ا˘˘م بسسح ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ةقلعتملا رومألا نأا مأا لوادت
ق˘˘فو ترا˘˘سس ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
وأا ءا˘˘سصقإا نود نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل
يقب˘يو ،فر˘ط يأل ضشي˘م˘ه˘ت
لمعلا يئلولا ضشتفملا مامأا

لسصفم ر˘ير˘ق˘ت م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع
يذ˘˘لا ة˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو ما˘˘˘مأا
يأارل˘ل ن˘ب˘يو ل˘سصف˘ي هرود˘ب
فيظوتلا ةيلمع ةقيقح ماعلا
ارخؤوم قدن˘ف˘لا˘ب تر˘ج ي˘ت˘لا
نأا ةسصاخ ،عيم˘ج˘لا ة˘نأا˘م˘ط˘ل
اهيلع عقو اريبك لدج كانه
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
   .يعامتجلا

مصساقلب يفيرصشوب

يئلولا ششتفملا ىلإا تاميلعت ىدصسأا
هيمدختصسمل ةينوناقلا ةيعصضولا ةنياعمل

 اقيقحت حتفي راردأا يلاو
«تاوت» قدنف يف فيظوتلا لوح

فورعملا بياصش دمحأا قيتعلا يحلاب ةدجاوتملا ةميدقلا تارامعلا ميمرتو ةئيهت ةداعإا لاغصشأا ةبصسن تغلب
ةلاكولا ريدم هب دافأا امبصسح ،زاجنإلا نم ةئاملاب05 ىطصسولا رئازجلا ةيدلبل عباتلا «ةجنط عراصش»ـب

.رئازجلا ةيلول ةيراقعلا

هثيدح يف ريذن ميلع حسضوأاو
ةريظحلا ليهأات عورسشم نع
هنأا ،رئازجلا ةنيدمل ةيراقعلا

لاغ˘سشأا ةر˘ي˘تو «ؤو˘طا˘ب˘ت» م˘غر
ةرامع94 ميمرتو ةئيهت ةداعإا
ة˘ج˘ن˘ط عرا˘سشب ع˘ق˘ت ة˘م˘˘يد˘˘ق
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بل˘˘ق˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘لا
ىلإا زجنأا ام نأا لإا ،ىطسسولا
ةئاملاب05 ى˘لإا ل˘سصي مو˘ي˘لا

ةسصاخلا ةيلم˘ع˘لا ل˘م˘ج˘م ن˘م
ططخملا نم˘سض ل˘خد˘ت ي˘ت˘لا
ريمعتلاو ةئيهتلل ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا
م˘ت˘ها يذ˘لا ر˘ئاز˘ج˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ل
.ةمسصاعلل ةيفلخلا عراوسشلاب
اذه بابسسأا ثدحتملا عجرأاو
«عقوملا ةعيبط» ىلإا ؤوطابتلا
قر˘ف˘لا ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘غ˘˘ت˘˘سشت يذ˘˘لا
طاسشنلا اهتمدقم يف ،ةينقتلا
اذ˘ه ز˘˘ي˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘كر˘˘ح ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن عرا˘˘سشلا
نم نوذخ˘ت˘ي يذ˘لا ن˘ي˘ل˘جار˘لا

م˘˘ه˘˘ل ار˘˘ب˘˘ع˘˘م ،عرا˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه
ن˘˘ب عرا˘˘سش ى˘˘لا لو˘˘سصو˘˘˘ل˘˘˘ل
ةدجاوتملا ءايحألا وأا يديهم
.ةبسصقلا يلاعأاب
فيسضي ،ةيكرحلا هذه رثؤوتو
تاعاسس ىلع ،لوؤوسسملا تاذ
ة˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
«ر˘ط˘سضي» ثي˘ح ،م˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘لا˘˘ب
لا˘غ˘سشألا ف˘ي˘قو˘ت˘˘ل لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
ف˘سصت˘ن˘م لو˘ل˘˘ح˘˘ب ىر˘˘ب˘˘كلا
لاوز ةيناثلا ةياغ ىلإا راهنلا
ةيا˘غ ى˘لإا ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا م˘ث
.اسس81 ةعاسسلا

ةيلولا حلاسصم نكمت مغرو
نم تارامعلا ضضعب ءÓخإا نم
تÓ˘خد˘ت˘لا زا˘ج˘نإل ا˘ه˘نا˘˘كسس
ة˘لا˘كو˘لا ر˘يد˘م د˘كأا ،ة˘مزÓ˘لا
ةفرسشملا اه˘ت˘ف˘سصب ة˘يرا˘ق˘ع˘لا

تارامع ةمث هنأا ،ةيلمعلا ىلع
ربجأا» ام تÓئاعلاب ةلهآا تيقب
لكسشب لخدت˘لا ى˘ل˘ع لا˘م˘ع˘لا

.«عسضولا عم ملقأاتلاو يئزج
نم «ة˘ج˘ن˘ط عرا˘سش» ر˘ب˘ت˘ع˘يو
ة˘ي˘نار˘م˘ع˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا «م˘˘هأا»
ةداعإاو ميمرتلا ةيلمعب ةينعملا

يتلاو رئازجلا ةيلوب ةئيهتلا
،ةيراقعلا ةلاكو˘لا ا˘ه˘ب تف˘ل˘ك
ع˘با˘ط˘لا ى˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب كلذو
يذ˘لا ي˘حا˘ي˘سسلاو ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
اذ˘ه˘ل ه˘ح˘˘ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا د˘˘ير˘˘ت
،ميلع لوقي ،ق˘ير˘ع˘لا عرا˘سشلا
ة˘ل˘ما˘ع˘لا قر˘ف˘لا ىر˘ج˘ت اذ˘ه˘ل
حÓسصإل ةقيقد ميمرت ةيلمع»
ةلجسسملا «بويعلا نم ريثكلا

.تايانبلا هذه ىوتسسم ىلع
نأا ىلإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا را˘سشأا ا˘م˘ك
ةراسشتسساب» متت ميمرتلا ةيلمع
ة˘ب˘قار˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل ة˘˘م˘˘ئاد
م˘ت˘ي ثي˘ح ،«ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
ةدمعألاو ةم˘عد˘م˘لا نارد˘ج˘لا

،ا˘سضيأا تا˘ي˘سضرألاو دا˘توألاو
فار˘˘سشإا˘˘ب ‐ ف˘˘ي˘˘سضي ‐ كلذو
(ي˘سس.ي˘ت.ي˘سس) ـلا ن˘م ي˘ن˘ق˘ت

تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت تي˘˘ط˘˘عأا ثي˘˘˘ح
ةرطا˘خ˘م يأا بن˘ج˘ت» ي˘سضق˘ت
.«ةجمربملا تÓخدتلا يف
ةينقت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا تف˘ن˘سص د˘قو
ةناخ يف (2) نيترامع» ءانبلل
اهؤوÓخإا مت «رايهنلاب ةددهملا

لإا ،ايئاهن اهقلغو ناكسسلا نم
ةجمربم ر˘ي˘غ» تارا˘م˘ع ا˘ه˘نأا
،ةلاكولا ريدم لوقي ،«ميدهتلل
م˘ي˘مر˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م ي˘ه ا˘م˘نإاو
كسسامت ىلع ظافحلا» فدهب

ىلع د˘ن˘ت˘سست ي˘ت˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا
رخآا ريبعتبو ،«ضضعبلا اهسضعب
دق ميده˘ت˘ل˘ل ة˘لوا˘ح˘م يأا نإا˘ف
ةرواجملا ةيانبلا لكيهب ضسمت
«ة˘م˘ي˘ل˘˘سس تنا˘˘ك نإاو ى˘˘ت˘˘ح»
.ابقعم لوقي
ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘لا˘كو˘لا ل˘ف˘كت˘تو
ةداعإاو ميمرتب رئازجلا ةنيدمل
ربع ةميدق ةيانب8031 ةئيهت
جمانرب راطإا يف رئازجلا ةيلو
ةظفاحملاو ةنيد˘م˘لا ة˘نر˘سصع
ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا ثار˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘سشي˘ع˘˘م فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو
ـب لم˘ع˘لا ته˘نأا ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

لوقي ،نآلا دحل ةيانب0601
لا˘جآا د˘يد˘ح˘ت م˘ت د˘قو ،م˘ي˘ل˘˘ع
ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع «فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ن˘˘˘˘سسحأا»
ةيا˘ه˘ن ع˘م ى˘لوألا ن˘ي˘ت˘ل˘حر˘م
ةياه˘ن ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ضسرا˘م ر˘ه˘سش
.لبقملا ناوج رهسش
تاذ د˘˘كأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو˘˘˘˘لا نأا ،لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
د˘˘يد˘˘ع تق˘˘ق˘˘ح ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘ن˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
22 زاجنإا ا˘ه˘ن˘م ،ة˘مر˘سصن˘م˘لا

لثم ةيدلب61 ربع ديرب زكرم
تامامحلاو ىطسسولا رئازجلا

ةجرملا ةلاسستو نا˘ي˘ن˘ب ن˘ي˘عو
نا˘ف˘ي˘كلا جر˘بو ة˘لوا˘˘ح˘˘سسلاو

ىلع ةوÓع ،اهريغو ةدلارزو
ةسسردم34 ة˘ئ˘ي˘ه˘تو زا˘ج˘نا
نب) ةيد˘ل˘ب21 ربع ة˘ي˘ئاد˘ت˘با

،را˘ي˘بألا ،ة˘ع˘يرزو˘ب ،ضسو˘˘سسم
.(..دمحما يديسسو ةيندملا

شس.مدأا

لداعي ام نيتلمعلل دصصر
رانيد رايلم53.1

 زاجنإا يف عورضشلا
ايراوج ابعلم03
ايدلب81 ليهأاتو

تنضشومت نيعب
ن˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘يلو˘˘˘ب عور˘˘˘سشلا م˘˘˘ت
03 زاجنإا ةيلمع يف تنسشومت
بسشو˘سشع˘˘م ا˘˘يراو˘˘ج ا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م
81 ليهأاتو ةئيهتو ايعانطسصا

ىدل ملع امبسسح ،ايد˘ل˘ب ا˘ب˘ع˘ل˘م
ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ر˘˘˘يد˘˘˘م
.طبارم فسصنم
نمسض عيراسشملا هذه جردنتو
ن˘ما˘سضت˘لا قود˘ن˘سص ج˘ما˘نر˘ب
ةيلحملا تاعامجلل نامسضلاو
1ر53 لداعي ام دسصر يذلا

03 زاجنإا ةي˘ل˘م˘ع˘ل جد را˘ي˘ل˘م
نويلم048و ايراوج ا˘ب˘ع˘ل˘م
ابعلم81 ليهأاتو ةئيهتل جد
تاذ هزر˘بأا ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ،ا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
.لوؤوسسملا

هذهل ةغلاب ةيمهأا عاطقلا يلويو
ةفاسضإا لكسشت يتلا عيراسشملا
ةيسضايرلا ل˘كا˘ي˘ه˘ل˘ل «ة˘ي˘عو˘ن»
ىلع ضصرحلاب كلذو ،ةيلولاب
ةددحملا لاجآلا نمسض اهزاجنإا

ق˘˘فوو طور˘˘سشلا ر˘˘ت˘˘فد بسسح
لÓ˘خ ن˘م ة˘ير˘˘سصع ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م
بسشعلا عاونأا ثدحأاب اهتيسسكت
ةرانإاب اهديوز˘تو ي˘عا˘ن˘ط˘سصإلا

ح˘˘˘م˘˘˘سست ةدو˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع
تاعاسسلا يف ىتح اهلÓغتسسإاب
.ثدحتملل ادانتسسإا ،ةرخأاتملا

قفارملا هذه مÓتسسا حمسسيسسو
زيزعتب ةيراجلا ةنسسلا نوسضغ
تنسشوم˘ت ن˘ي˘ع ة˘يلو ةر˘ي˘ظ˘ح
ةسضايرلا لكا˘ي˘ه˘لا ضصو˘سصخ˘ب
041 ىلإا اهعومجم يف لسصتل
ايدلب ابعلم13و ايراوج ابعلم
ةفاك ىلع ةريخألا هذه رفوتت
اهدمتعت يتلا فينسصتلا ريياعم
 .مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتإلا

ج.دمحم

يغيزامألا حرصسملل ينطولا يفاقثلا ناجرهملا راطإا يف
ةنتاب حرضسم حكر ىلع «ىوافضش»و «تضشويراغت ن راغما» لاطبأا قلأات

ن˘م ،ضسما˘˘خ˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا د˘˘ه˘˘سش
يفاقثلا نا˘جر˘ه˘م˘لا تا˘ي˘لا˘ع˘ف
يغيزامألا حرسسم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ن راغما» يتحرسسم لاطبأا قلأات
خ˘˘˘ي˘˘˘˘سش» وأا «تسشو˘˘˘˘يرا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت
وأا «ىوا˘˘˘ف˘˘˘˘سش»و ،«ة˘˘˘˘يواز˘˘˘˘لا
رو˘سضح ط˘سسو «تا˘ير˘˘كذ˘˘لا»
 .ضضيرع يريهامج
ن را˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ما» ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘˘سسم
قوزر جرخمل˘ل «تسشو˘يرا˘غ˘ت
لثمملا نم لك ديسسجتو ديعلا
،يزوف ودم˘ح ،د˘م˘حا ي˘فا˘ط˘ق
ةعمج يلع ودبع ،ةميطف دباع
ةسصق يكحت ةرهزلا يفاطقو
يف ننفتي يذلا خويسشلا دحأا
لكاسشم لحل رحسسلا مادختسسا
هيلإا نوتأا˘ي ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘سشألا
ر˘ي˘ث˘ي ثي˘ح ،م˘ه˘ل˘كا˘سشم ل˘ح˘ل

ءامكحلا دحأا ةلئاع يف ةنتف
يذلا هتجوزو هتنبا فادهتسساب
هتلئاع ةيامحل هتايحب يحسضي
ءاسضقلل ل˘م˘ع˘لاو ا˘ه˘ت˘مÓ˘سسو
عاط˘ت˘سسا يذ˘لا ر˘حا˘سسلا ى˘ل˘ع
.مهنيب ةميمن˘لاو ة˘ن˘ت˘ف˘لا ر˘سشن
ه˘ت˘ج˘ت˘نا يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا ز˘ي˘م˘تو
تناج رجزان ثيغات ةيعمجلا

ةيريبعت تا˘سصقر˘ب يز˘ي˘لإا ن˘م
بلاق يف ى˘ق˘ي˘سسو˘م ه˘ت˘ل˘ل˘خ˘ت
رو˘كيد ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب يد˘ي˘جار˘ت
ي˘ف ة˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘لا نود ط˘˘ي˘˘سسب
.ةيرسصبلا تارثؤوملا مادختسسا
وأا «ىوا˘ف˘˘سش» ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم ا˘˘مأا
امرغاث ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل تا˘ير˘كذ˘لا»
رودتف ةيا˘ج˘ب ة˘يلو ن˘م و˘ب˘قا
جÓعلل ةحسصم لخاد اهثادحأا
ا˘ه˘ب د˘جاو˘ت˘ي ثي˘ح ،ي˘سسف˘˘ن˘˘لا

نو˘لوا˘ن˘ت˘ي ى˘سضر˘م ضصا˘خ˘سشأا
يأا لجسست مل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘يودأا
م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ر˘كذ˘˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
نأا لوا˘ح˘ت ة˘سضر˘م˘م ف˘ي˘ظو˘ت
يذ˘لا ع˘سضو˘لا ن˘م م˘ه˘جر˘˘خ˘˘ت
مهعم نواعتتو ه˘ي˘ف نو˘سشي˘ع˘ي
،ءاودلا مهئاطعا عنم لÓخ نم
نوعجر˘ت˘سسي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
ن˘م نو˘ظ˘ق˘ي˘ت˘سسيو م˘ه˘˘تر˘˘كاذ
ةفرعم اولواحيل مئادلا مهتابسس
ءا˘ب˘طألا ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا بب˘˘سسلا
ةدمل مهريدخت ىل˘ع نو˘مد˘ق˘ي

نإا˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل.ةليوط
ةز˘م˘ح جار˘خا ن˘م ة˘ي˘حر˘سسم˘لا
ديعسس ا˘ي˘فار˘غو˘ن˘ي˘سسو ر˘ي˘قو˘ب

تيا ةبيسسح ليثمتو ضشوديمح
.نيرخآاو ةرابج

أا.يئامهم
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366209ددعلأ ^1441 ةيناثلأ ىدامج61ـل قفأوملأ0202 يرفيف01نينثإلأيلحم
ةمرضصنملأ تأونضسلاب ةنراقم ةنضسلأ هذه ايضسايق لوضصحم تلجضس ةقطنملأ

نوتيزلا تيز ضصÓختضسا يف ةدوجلا ىلع ضسفانتت لجيجب ةيرضصعلاو ةيديلقتلا رضصاعملا
 رئأزجلأ ةيلو هترضشاب يذلأ ناكضسإلأ ةداعإأ جمانرب راطإأ يف جردنت ةيلمعلأ
 ليحرتلا نورظتني ةبضصقلاب ءارمحلا ةناخلا نمضض ةفنضصم ةيانب021 ونطاق

ةدع لضصأوت (لجيج ةيلو) صسواق ةيدلب يلاعأاب دمحأأ ينبو ةنضسكات ةيدلب يلاعأاب باطخ ينب لابج حوفضس نيب
ايضسايق لوضصحم ةقطنملأ تلجضس نأأ دعب ،«صشوحلأ» ايلحم اهيلع قلطي ام وأأ نوتيزلأ عمج ةيلمع ةيلجيج تÓئاع

.ةمرضصنملأ تأونضسلاب ةنراقم ةنضسلأ هذه هنم

ةبسصقلا ةيدلب حلاسصم تسصحأا
0051 ءاهز ةمسصاعلا رئازجلاب

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ط˘ق˘ت ة˘ل˘ئا˘ع
نم˘سض ة˘ف˘ن˘سصم ة˘يا˘ن˘ب021
ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ت ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
ليحرتلا جمانرب نم ةدافتسسلا

ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘كسسإلا ةدا˘˘˘˘˘عإاو
ضسيئر هب دافأا امبسسح ،رئازجلا
.ةيدلبلا تاذ
رمع حسضوأا راطإلا اذه يفو
ة˘ب˘سصق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب نأا ي˘ل˘ي˘˘طز
ةفنسصم ةيا˘ن˘ب021 ي˘سصح˘ت

لبق نم ءارمحلا ةناخلا نمسض
تايانبلا ةبقارمل ةينقتلا ةئيهلا
0051 اهاوت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ط˘ق˘ي

نم ةدا˘ف˘ت˘سسلا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ة˘ل˘ئا˘ع
يف ،ناكسسإلا ةداعإاو ليحرتلا
اهترسشاب يتلا تاي˘ل˘م˘ع˘لا را˘طإا

ىل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو
ةليآلا تايانبلاو ضشهلا نكسسلا
تاذ را˘˘˘˘˘˘˘˘سشأاو.رايهنÓل
ةم˘ئا˘ق نأا ي˘ل˘ح˘م˘لا لوؤو˘سسم˘لا
ةفنسصملا تاريودلاو تايانبلا
تناك يتلا ءارمحلا ةناخلا يف
ةيانب053 ا˘ق˘با˘˘سس ي˘˘سصح˘˘ت
0001 ل˘ي˘حر˘ت د˘˘ع˘˘ب ضصل˘˘ق˘˘ت

عقت ةديدج تانكسس وحن ةلئاع
نيعو تياف دلوأا تايدلب ربع
فاسضأاو.اهر˘ي˘غو نا˘ي˘ن˘ب˘لا
ةداعإا تا˘ي˘ل˘م˘ع نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ةلسصاوتم» ةبسصقلاب ناكسسلا
نع افسشاك ،ايجيردت متتسسو »
نو˘سضغ ي˘ف ة˘ل˘ثا˘م˘م ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
راطإا يف كلذو ،ةلبقملا مايألا
62 ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ج˘ما˘نر˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت

ل˘ي˘حر˘˘ت˘˘لاو نا˘˘كسسإلا ةدا˘˘عإل
نم ةيدل˘ب˘لا د˘ي˘ف˘ت˘سست˘سس ثي˘ح
ردسصملا دافأاو.ةديدج ةسصح
تÓئاعلا بلغأا ليحرت دعب هنأا
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ط˘˘ق˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ةفنسصم ةيا˘ن˘ب053 ىو˘ت˘سسم
ةبسصقلاب ءارم˘ح˘لا ة˘نا˘خ˘لا ي˘ف
مت ليحرتلا نم اودافتسسإا نيذلا
ةرغاسشلا تايانب˘لا هذ˘ه ما˘ح˘ت˘قإا
متيسس هنأا ازربم ،قح هجو نودب

ةمداقلا ليحرتلا ةيلمع لÓخ
تÓ˘ئا˘ع˘ل˘ل ة˘˘يو˘˘لوألا ءا˘˘ط˘˘عإا
ةفنسصملا تايا˘ن˘ب˘لا˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا
يتلاو ءارمحلا ةناخلا يف اقباسس
ةيلمع يأا نمسض ادبأا جردت مل
ةقحاسسلا اهتيبلغأا عقت»و ليحرت

ايلعلا ةب˘سصق˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
.«اهيلع زيكرتلا متيسس يتلا

ردسصملا ركذ ،ىرخأا ةهج نم
0051 ي˘لاو˘ح ءا˘سصحإا م˘ت ه˘˘نأا

ضشهلا نكسسلا راطإا يف ةلئاع
.اهتافلم ةسسارد مت
تا˘ي˘ل˘م˘ع ر˘خأا˘ت ضصو˘سصخ˘˘بو
ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ي˘مر˘˘ت˘˘لا
تاذ راسشأا ‐‐ قيرعلا ةبسصقلا
ط˘ط˘خ˘˘م˘˘لا نأا ‐‐ لوؤو˘˘سسم˘˘لا
حÓ˘سصت˘سساو ظ˘ف˘˘ح˘˘ل م˘˘ئاد˘˘لا
ةبسصق˘ل˘ل ظو˘ف˘ح˘م˘لا عا˘ط˘ق˘لا
لو ةيدلبلا تايحÓسص نم دحي
تايلمع يف لخد˘ت˘لا ا˘ه˘لو˘خ˘ي
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت˘˘˘لا
يه يتلا ،تايانبلاو تاريودلا

،Ó˘˘سصأا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ تا˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘م
ايعاد ،لخدت يأا نم اهعنميو
يف رظنلا ةداعإا ةرورسض ىلإا

،ةيناث ة˘ه˘ج ن˘م.نوناقلا اذ˘ه
ريسضحتلا متي هنأا ردسصملا ركذ
ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لا˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
رياربف32ـل فداسصملا ةبسصقلل
جمانرب دادعإا لÓخ نم يراجلا
اذكو يرث يراوج ينفو يفاقث
ثورو˘˘م˘˘لا زر˘˘ب˘˘ت ضضرا˘˘˘ع˘˘˘م
ةيديلقتلا تاعانسصلاو يفاقثلا
.تايعمج ةكراسشمب ةبسصقلل

صس.مدأأ

لخأدلأ رهضشلأ ةررقملأ31 هتعبط يف
ليلهأا نفل ينطولا يفاقثلا ناجرهملا ناضضتحل دعتضست نوميميت
ةعقاولا نويميت ةقطنم دهسشت
ةحاولاب ةفورعملا راردأا لامسش
ة˘ي˘كر˘ح ما˘يألا هذ˘ه ءار˘م˘˘ح˘˘لا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا ،ة˘ع˘˘سساو
ينطولا ي˘فا˘ق˘ث˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا
.31 هت˘ع˘ب˘ط ي˘ف ل˘ي˘ل˘هأا ن˘ف˘ل
اعامتجا دقع كلذل اريسضحتو
ءا˘سضعأا هر˘˘سضح ا˘˘ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
ةد˘˘ع ءا˘˘سسؤورو ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا

نم ةيثارتو ةيفاق˘ث تا˘ي˘ع˘م˘ج
م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ءاقللا حمسس ثي˘ح ،نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت
ناجر˘ه˘م˘لا ظ˘فا˘ح˘م م˘يد˘ق˘ت˘ب
ي˘˘لو˘˘˘ل˘˘˘ج د˘˘˘م˘˘˘حأا ذا˘˘˘ت˘˘˘سسألا
فدهت تاحرتقمو تاه˘ي˘جو˘ت
ةع˘ب˘ط˘لا حا˘ج˘نإا ةرور˘سض ى˘لإا
ةعبط لوأا اهنوك زيمتت يتلا
خ˘يرا˘ت ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت د˘˘ع˘˘ب م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ىلإا ر˘ب˘م˘سسيد ن˘م نا˘جر˘ه˘م˘لا
ادعب ا˘هءا˘ط˘عإاو ضسرا˘م ر˘ه˘سش
ىف اسضيأا بهسسي ،ازيمم ايفاقث
ة˘فور˘ع˘م˘لا ة˘حا˘ي˘سسلا ة˘ي˘˘قر˘˘ت
نم ريثكلا بلج˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ي˘لا˘ي˘ل˘ب عا˘ت˘م˘ت˘سسÓ˘ل راوز˘˘لا
قرف هطسشنت يذلا ناجرهملا
يد˘ي˘ل˘ق˘ت ع˘با˘ط˘˘ب ة˘˘يرو˘˘ل˘˘كف
ة˘˘غ˘˘ل˘˘ب ة˘˘ق˘˘ي˘˘قر تاو˘˘سصأا˘˘˘بو
ي˘كا˘ح˘ت ةرذ˘ج˘ت˘م ة˘ي˘غ˘يزا˘ما
ي˘ف نا˘˘سسنإلا ةا˘˘ي˘˘حو ن˘˘مز˘˘لا
، ةسشاعم˘لا ه˘ت˘ئ˘ي˘بو ءار˘ح˘سصلا

،ليلا يف لإا نوكي ل اذهو
لهأا نفب نفلا اذه يمسس اذهل

زو˘ن˘ك فا˘سشت˘˘كا ع˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا
،قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘فو ةرارو˘˘ق
ىلع ناجرهملا ظفاحم ددسش

ةع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه حا˘ج˘نإا ةرور˘سض
لا˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ح˘˘˘سسف˘˘˘ي˘˘˘سس ه˘˘˘نأل
نأا ىلإا اريسشم ،ةمداق تاحاجنل
يذ˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب
ا˘ه˘ن˘م ة˘ط˘سشنأا ةد˘ع ن˘م˘سضت˘ي
يف م˘عار˘ب˘ل˘ل ة˘يدر˘ف ة˘ق˘با˘سسم
ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأاو و˘˘˘˘ن˘˘˘˘سشبا ءادألا
ير˘ق˘ن˘ب˘لا تلآا ى˘ل˘ع فز˘ع˘لا

ة˘˘ج˘˘ما˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لآاو عا˘˘˘ق˘˘˘يإلاو
ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم˘لا ةر˘ج˘˘ح˘˘لاو
م˘ت ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،تبار˘قا˘ت˘لا
تار˘ه˘سس ي˘ف تبار˘قا˘ت˘لا جاردإا
روهم˘ج˘لا عا˘ت˘مإل نا˘جر˘ه˘م˘لا

ة˘ي˘ل˘ح˘م ةود˘ن د˘ق˘ع ة˘ج˘مر˘˘بو
ةفاقثلا ةيريدم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب

ةيغب ،ليلها ثارت اياسضق لوح
اذ˘ه مد˘خ˘ي رو˘سصت˘ب جور˘˘خ˘˘لا
يذلا قيرعلا يفاقثلا ثوروملا
ي˘لزلا ةرار˘ق د˘ي˘سشن ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ةنسس فنسص يذلاو ،يغيزاملا

يملاعلا ثارتلا نمسض5102
ة˘م˘ظ˘ن˘م ل˘ب˘ق ن˘م ي˘˘ه˘˘ف˘˘سشلا
هد˘ع˘ب ى˘ل˘ع ة˘للد و˘كسسنو˘ي˘˘لا
ل ةقيرطب مدقي يذلا يثارتلا
نو˘م˘ي˘م˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب لإا د˘جو˘ت
ةيملاعلا ىلإا هلقنو اهروسصقو
نيمتهملاو نيثحا˘ب˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
.دÓبلا بونج يف ةفاقثلاب

مضساقلب يفيرضشوب

هذ˘˘˘ه نا˘˘˘كسس مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘سسيو
ةدع مهثيداحأا يف قطانملا

ةيلمعب ةسصاخ تاحلطسصم
ل ي˘˘ت˘˘لاو نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا ي˘˘ن˘˘ج
ه˘ل ق˘ب˘سس ن˘م لإا ا˘ه˘˘ه˘˘ق˘˘ف˘˘ي
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ما˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا

يهو ،«ةسشابزملا» مدختسساو
بذ˘˘ج˘˘ل مد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سست داو˘˘˘عأا
ع˘ل˘ت˘قاو ،نو˘ت˘˘يز˘˘لا نا˘˘سصغأا
نا˘˘سصغأا يأا «ر˘˘ي˘˘م˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا»
،ة˘سسبا˘ي˘لا نو˘ت˘يز˘لا را˘ج˘˘سشأا
ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف لو˘سصح˘لا ل˘˘ب˘˘ق
تيز ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع فا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
كلذ و˘˘˘هو «ي˘˘˘ل˘˘˘سسسسمو˘˘˘ب»
ن˘˘م ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا تيز˘˘لا
رانلا ىلع يلغملا نوتيزلا
و˘˘˘˘˘هو «بقر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘ب» وأا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع نو˘˘˘ح˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا
نع ةرابع يهو «ةباقرقلا»

ءا˘˘سسل˘˘م ةر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ةر˘˘˘خ˘˘˘سص
تا˘ب˘ح ن˘˘ح˘˘ط˘˘ل مد˘˘خ˘˘ت˘˘سست
فلتخم تناك نإاو ،نوتيزلا
ةقيرط ىلع قفتت تÓئاعلا

ي˘˘˘هو ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةد˘˘˘˘حاو
نأا لإا ،«يلئاعلا نماسضتلا»
هعم˘ج م˘ت ا˘م ر˘سصع ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةقطنم نم فلتخت ةلغ نم
ىرخأل ة˘ل˘ئا˘ع ن˘مو ىر˘خأل
ر˘سصع ل˘سضف˘ي ن˘م كا˘˘ن˘˘ه˘˘ف
تيزلا ضصÓختسساو هنوتيز
ر˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع
ليزجو اهتعرسسل» ةث˘يد˘ح˘لا

لازي ل نم كانهو «اهئاطع
دي˘لا˘ق˘تو تادا˘ع˘ب ا˘كسسم˘ت˘م
رسصاعملل ءو˘ج˘ل˘لا˘ب داد˘جألا
يتلاو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘م˘يد˘ق˘لا
ي˘ف «ة˘با˘قر˘ق˘لا» ل˘م˘ع˘˘ت˘˘سست

ارظن نوتيز˘لا تا˘ب˘ح ن˘ح˘ط
.«اهتيز ةدوجو ةذلل»
بحا˘سص و˘هو د˘م˘ح˘م لو˘ق˘ي
يف ةيرسصع نوتيز ةرسصعم
ن˘م ار˘ي˘ث˘ك» نأا˘ب ،ه˘ل ثيد˘˘ح
لو˘˘ق˘˘ح كÓ˘˘مو تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
هرسصاعم نولسضفي نو˘ت˘يز˘لا
ريغ ضصئاسصخ ىلع اهرفوتل
ن˘˘حا˘˘ط˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ةدو˘˘˘جو˘˘˘م
ةعرسس نع Óسضف ،ةيديلقتلا

ضصÓختسساو نوتيزلا نحط
3 ن˘م قو˘ف˘ت ي˘ت˘لاو تيز˘˘لا
تارد˘˘˘ق تار˘˘˘م4 ى˘˘˘˘˘˘لإا
.«ةيديلقتلا ةرسصعملا

تاز˘˘ي˘˘م˘˘م ن˘˘م نأا فا˘˘سضأاو
ا˘ه˘نأا ة˘ث˘يد˘ح˘لا ر˘˘سصا˘˘ع˘˘م˘˘لا
ل˘سصف˘تو نو˘ت˘يز˘˘لا ل˘˘سسغ˘˘ت
ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب قاروألا

ايفاسص اتيز حنم˘ت ة˘ي˘ح˘سصو
ءيسش لكب موقت امك ،ايقنو
ريسس يف ناسسنإلا لخدتي لو
ا˘ه˘نأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ر˘˘ب˘˘كأا تيز ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ح˘˘ن˘˘م˘˘ت
ي˘˘ف ثÓ˘˘ث ى˘˘لإا ن˘˘ير˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ب
هيطعت امم دحاولا راطنقلا
.ةيديلقتلا ةنحطملا

ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي كلذ ضسكع ى˘˘ل˘˘عو
با˘سش و˘˘هو به˘˘سشل ضضا˘˘ير
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ةر˘سصع˘م بحا˘˘سص
لوق˘ح كل˘ت˘م˘ت ة˘ل˘ئا˘ع ن˘مو
قر˘ف كا˘˘ن˘˘ه» نأا نو˘˘ت˘˘يز˘˘ل˘˘ل
ةر˘˘سصع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘˘سسا˘˘˘سش
،«ة˘ير˘سصع˘لاو ة˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ةدوج˘لا د˘ير˘ي ن˘م» ا˘ف˘ي˘سضم
ل تيزلل يلسصألا قاذملاو
ي˘هو ل˘سصألا ن˘ع ه˘ل ل˘يد˘ب
.«ةيديلقتلا ةرسصعملا

دجوي» هنأاب ضضاير فاسضأاو
ة˘ي˘عو˘ن ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك فÓ˘˘ت˘˘خا
ببسسب ضصلخ˘ت˘سسم˘لا تيز˘لا

ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ةر˘سصع˘م˘لا نو˘ك
ن˘ح˘ط ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع با˘˘ع˘˘ي نإاو
هقاروأا لسصف نود نوتيزلا

ةمكارتملا ة˘بر˘تألا دو˘جو˘بو
دن˘ع ه˘نأا لإا ،نو˘ت˘يز˘لا ى˘ل˘ع
لامعت˘سسا م˘ت˘ي ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘سسا

ة˘جرد زوا˘ج˘ت˘ت ل ئ˘فاد ءا˘م
ا˘م˘˘م ة˘˘جرد03 ه˘˘ترار˘˘˘ح
تيز˘لا ةدو˘ج ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘˘ي
قار˘˘ت˘˘حا ي˘˘ف بب˘˘˘سست˘˘˘ي لو
.«نوتيزلا تابح
يف هتبرجت ىلع دامتعلابو
نإا» ضضا˘ير لو˘ق˘ي لا˘ج˘˘م˘˘لا

لوقحلا باحسصأا نم اريثك
ةر˘˘˘سصع˘˘˘م˘˘˘لا نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘سضف˘˘˘˘ي
ا˘ه˘ئ˘ط˘ب م˘˘غر ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

د˘˘˘ع˘˘˘ب ) ا˘˘˘هدودر˘˘˘م ضصق˘˘˘نو
وأا ر˘˘ت˘˘ل عا˘˘ي˘˘سضب (ر˘˘سصع˘˘˘لا
ع˘م را˘ط˘ن˘ق ل˘ك ي˘ف ن˘ي˘˘ن˘˘ثا

نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا ا˘˘يا˘˘ق˘˘˘ب ) ةدرد˘˘˘لا
.«(روسصعملا

يأار˘˘لا ضسف˘˘˘ن ه˘˘˘م˘˘˘سسا˘˘˘ق˘˘˘يو
و˘˘هو رو˘˘ح˘˘ن˘˘م ة˘˘ع˘˘م˘˘˘جو˘˘˘ب

ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ةر˘سصع˘م بحا˘˘سص
نأا˘˘ب لو˘˘˘ق˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،كلذ˘˘˘ك
يف مها˘سست ةر˘ي˘ث˘ك ل˘ماو˘ع»
ةديج ةيعون ىلع لوسصحلا

اهمهأا همدع نم تيزلا نم
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف م˘كح˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع
ي˘ت˘لا ن˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ر˘˘سصع˘˘لا
ة˘ي˘عو˘نو ة˘م˘ي˘ق ن˘م ضصق˘ن˘ت
نأا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضم ،«تيز˘˘˘˘لا
نو˘مو˘˘ق˘˘ي او˘˘نا˘˘ك ا˘˘نداد˘˘جأا»
اذ˘˘˘كو تيز˘˘˘لا ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ا˘مأا ،را˘خ˘ف˘لا ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا

ني˘حÓ˘ف˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك ا˘ي˘لا˘ح
ضسا˘˘˘ي˘˘˘كأا نو˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي
نوتيزلا عمج˘ل كي˘ت˘سسÓ˘ب˘لا

نع ديزت دق نيزخت ةدملو
ابل˘سس ر˘ثؤو˘ي ا˘م و˘هو ر˘ه˘سشلا

فاسضي دودرملا ةيعون ىلع
ديجلا رسصعلا مدع كلذ ىلإا

02 وحن رد˘ه˘ب ح˘م˘سسي ا˘م˘م
Óسضف جا˘ت˘نلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

ةميقلا نم ةبسسن نادقف نع
.«ةيئاذغلا

ةئيبلل ةقيدضص ةرضصعم
دبع Òمألأ ةيدلبب

قحتضسي جذو‰ رداقلأ
هب ءأدتقلأ

مئاقلا عارسصلا مسضخ يفو
ةيديلقتلا نيترسصع˘م˘لا ن˘ي˘ب
نب دمحم حجن ،ةيرسصعلاو
ةرسصعم ءاسشنإا يف ريغسصلا

ةقط˘ن˘م˘ب ،ة˘ئ˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ق˘يد˘سص
ح˘˘لا˘˘سص دلوأا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘˘لا
.رداقلا دب˘ع ر˘ي˘مألا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةر˘سصع˘م˘لا هذ˘˘ه نإا لو˘˘ق˘˘يو
ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ءا˘˘ط˘˘عإا˘˘ب ح˘˘م˘˘˘سست»
،ةيلودلا ري˘يا˘ع˘م˘ل˘ل ق˘با˘ط˘م
لمعتسست اهنوكب زيمتت يهف
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا ثد˘˘˘حأا
ةيئاذغلا ةميقلا ىلع ظفاحت
نع Óسضف روسصعملا تيزلل

تايمك كله˘ت˘سست ل ا˘ه˘نو˘ك
ل ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘˘ك
ةنراقم ةئاملاب1 نع ديزت

لÓخ نم ىرخألا رسصاعملاب
يف تارتل عبرأا ىلإا ثÓث
،«ر˘ث˘كأا ل ةد˘حاو˘لا ة˘عا˘سسلا

ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا ة˘˘˘جرد نأا ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ةرسصعملا يف اهب لومعملا
72 ى˘˘لإا52 ن˘ي˘ب حوار˘ت˘˘ت
ة˘ئ˘ب˘ع˘ت م˘ت˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘جرد
جا˘جز تارورا˘ق ي˘ف تيز˘˘لا
ة˘˘˘لآا ي˘˘˘ف هر˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
تاذ بسسح ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصت˘˘˘˘لا
نأا فا˘سضأا يذ˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه مار˘˘˘ت˘˘˘حا»
يف ققحملا جا˘ت˘نإÓ˘ل ح˘م˘سس
نوكي نأا˘ب ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ن˘سسلا

،ةيبوروألا ريياعملل اقباطم
ل˘˘ما˘˘ك ر˘˘يد˘˘˘سصت م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
ة˘˘سصل˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘كلا
ليلاحتلا تتبثأاو ةرسصعملاب
ةي˘ل˘ع˘ف˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا
تفلتخا نإاو ىتحو.«تيزلل
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضفأا نأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشب ءارآلا
ة˘نو˘ت˘يز˘لا ل˘ظ˘ت ر˘سصا˘ع˘م˘˘لا
ن˘م جر˘خ˘ي ة˘كرا˘ب˘م ةر˘ج˘سش
ل˘م˘ع˘ت˘سسي ل˘ئا˘سس ا˘˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘ح
ه˘لو ،يواد˘ت˘لاو ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ل ةد˘يد˘ع ة˘ي˘ب˘ط ضصئا˘˘سصخ
اقفو هسصÓختسسا لإا بلطتت
.ةبولطملا ريياعملل
نأا ى˘˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘˘سشإلا رد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
ة˘يلو˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

نويلم11 جاتنإا عقوتت لجيج
لÓ˘خ نو˘ت˘يز˘لا تيز ن˘م ر˘ت˘ل
ل˘ث˘م˘˘ت ثي˘˘ح ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
نيسساي بسسح نوتيزلا ةبعسش
ة˘فر˘غ˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا مادز
نم ةئاملاب54 ةبسسن ةيحÓفلا
ةعورزملا ةيلامجإلا ةحاسسملا
ةئاملاب56 ةب˘سسنو ل˘ج˘ي˘ج˘ب
ةرمث˘م˘لا را˘ج˘سشأÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
نم نوت˘يز˘لا ل˘ت˘ح˘يو ىر˘خألا
ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا «لÓ˘˘م˘˘˘سشإا» عو˘˘˘ن
ة˘˘عارز˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘˘م ى˘˘˘لوألا

ةئاملاب25 لدع˘م˘ب جا˘ت˘نإلاو
«جارزا» ي˘˘عو˘˘ن˘˘ب ا˘˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘˘م
ةيناثلا ةبترملا يف «تاجور»و
يف دحاو لكل ةئاملاب4ر5 ـب

عاو˘نألا لد˘˘ع˘˘م ل˘˘سصي ن˘˘ي˘˘ح
ة˘˘˘يدودر˘˘˘م ل˘˘˘قألاو ىر˘˘˘˘خألا

.ةئاملاب83 ىلإا ةعمتجم

ج.دمحم
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حأرـج صشابب قثوملأ يناقر مجان ذاتضسألأ بتكم
(6372) (رـئأزجلأ)

(ةيناثلأ ةرضشنلأ) ةيراجت ةدعاق ةبه
،0202 يفناج22 يف بتكملاب ررح دقع بجومب
ةرأون ينانعو (1 :ةداضسلأ بهو
ينانعو (4 ، ةريضصن ينانعو (3 ، ىليل ينانعو (2
 ريمضس ينانعو (6 ، ةميلضس ينانعو (5 ، داعضس
ي˘نا˘ن˘عو (2 ، ما˘˘˘ضسو ي˘˘˘نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘عو (1 :تأد˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلأ ىلأ
ينأد˘ه˘م (4 ، ىود˘˘ف ةو˘˘هز ي˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘عو (3 ، ة˘ي˘˘مو˘˘ضس
 ةليلد
ة˘ي˘˘لو˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ضصبو ة˘˘لا˘˘ضصأأ ا˘˘ه˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ
ةبضسنب ،ةمضسب ينانعو ةرضصاقلأ اهتنبل ةيعرضشلأ

 عويضشلأ ىلع (65/342)
تضسا˘ف) ع˘ير˘ضس ما˘ع˘طإأ‐ ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل صصا˘خ ر˘ج˘ت˘م ي˘ف
صشا˘ب ي˘ح ،ة˘بورو˘ب ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب ن˘˘ئا˘˘ك˘˘لأ (دو˘˘ف

20 حأرج
ميوقتب (رئأزجلأ) يراجتلأ زكرملأ01 مقر لحم
جد00,000.000.1 هردق
ذاتضسألأ بتكم ىدل تدجو نإأ تاضضأرتعلأ مدقت
.ةينوناقلأ لاجآلأ يف هاندأأ عقوملأ

نÓعإÓل

211 ب قثوم يحي حوبرإأ ذاتضسألأ بتكم
ةينواعت

رئأزجلأ ةيلو ميهأربإأ يلأدب ةمحرلأ
ةيراجت ةدعاق ةبه

31 خ˘يرا˘ت˘ب ا˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ك˘˘م˘˘ب م˘˘ت د˘˘ق˘˘ع بجو˘˘م˘˘ب
ىلأ  وبـهو   يدمحم  ,    ،لجضسم10/0202/
ة˘يرا˘ج˘ت ةد˘عا˘ق نا˘ضضمر   يد˘م˘˘ح˘˘م د˘˘ي˘˘ضسلأ

ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب ةرا˘˘جــــــــــت  يــــــــف صصضصخ˘˘˘ت˘˘˘م
(301203) صسبÓـم˘لأ تا˘ق˘حـل˘مو ة˘ضسب˘˘لأÓ˘˘ل
طو˘˘ي˘˘خ˘˘لأ ، ة˘˘ضشم˘˘قأÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘˘ب ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت
عرا˘˘˘ضش يـف  ن˘˘˘ئا˘˘˘ك˘˘˘˘لأ (101203) كاـب˘˘˘ضشلأو
ديقم ر˘ئأز˘ج˘لأ51 م˘˘˘قر  ف˘˘˘ير˘˘˘ضش  ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘بد
ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يلو˘ل  يرا˘ج˘ت˘لأ ل˘˘جـــــــــــــضسلا˘˘ب
00/61‐6659400 و99 مــــقر تـــــح˘˘˘˘˘˘ت
10/20/8102 يـــــــــف خرؤوملأ
ينطولأ  زــكرملأ ىدــل  ةخضسن  رضشن  متيضس
.رئأزجلأ  ةيلول  يراجتلأ  لجضسلل

قثوملأ نÓعإÓل

ةئنهت
صضرألأ قرا˘ضشم رأو˘نألأ تل˘ه ،ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ مو˘˘ي˘˘لأ أذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف
ةريجه صشيلبع يبرعلأ بدألأ ةذاتضسأأ ميضسرت متو ،اهبراغمو
هذهبو دأدزولب دمحمب ينÓثرولأ ةيوناثب يضشومز ةجوز زانضش
يضشومزو صشيلبع يتلئاع نم لك اهل مدقتت ةديعضسلأ ةبضسانملأ

ة˘يو˘نا˘ث لا˘م˘ع ل˘˘كو ا˘˘ه˘˘جوزو ءأر˘˘ضسإأو جا˘˘ت˘˘ير ا˘˘ه˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘بإأ أذ˘˘كو
لكو ةضسينأأ ةضصاخ نييرأدإأو ةريدمو ةذتاضسأأ نم ينÓثرولأ

رحأاب2 يملع ىلوأأ مضسق ذيمÓت ةضصاخو ةضسضسؤوملأ ذيمÓت
نضسحلأ نم ةضصاخلأو ةيلمعلأ اهتايح يف جردتت نأأو يناهتلأ
.تاحاجنلأ نم ديزمو كوربم فلأأ فلأأ ،امئأد نضسحألأ ىلإأ

تايفضشتضسملأ حÓضصإأو ناكضسلأو ةحضصلأ ةرأزو



ةارابملا انضضخ :ينويميضس
نكل ديج ريغ فقوم يف
ةداعلاك انتمعد ريهامجلا
وغ˘ي˘يد ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا برد˘م دد˘سش
ضضا˘خ ه˘ق˘ير˘ف نأا ى˘ل˘˘ع ،ي˘˘نو˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘سس
ةطانرغ ىلع ا˘ه˘ي˘ف زا˘ف ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
فقوم» يف وهو ،لباقم نود نم فدهب

ةجاحب انك» :ينويميسس لاقو .«ديج ريغ
نأا اربتعم ،ءيسش لك لبق زوفلا ىلإا

ضسيل» ةباسصإلا ببسسب نيبعل7 بايغ
:Óئاق عباتو .ءاقللا يف زوفلا دعل «ارذع
لبق ن˘م م˘عد˘لا د˘ج˘ن ا˘م ا˘م˘ئاد ا˘ن˘ن˘كل»
مئادلا اهبرق نع ربعت ةيئانثتسسا ريهامج
تاظحل˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م
راقتفا ىلإا ينويميسس راسشأاو .«ةبعسصلا

ام ،ءاقل˘لا لÓ˘خ ضصر˘ف˘لا ى˘لإا ة˘طا˘نر˘غ
ذنم همدقت ىلع ظافحلاب يتلتأÓل حمسس
.ةارابملا ةياهن ىتحو ةسسداسسلا ةقيقدلا

مÓتضساب لمأاي لازي ل ونيتيكوب
دتيانويلا بيردت ماهم

«ل˘يا˘م ي˘ل˘ياد˘˘لا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ترا˘˘سشأا
قباسسلا ينفلا ريدملا نأا ىلإا ةيناطيربلا
ينيتنجرألا ريبسستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن˘ل
نأا يف لمأاي لاز ل ونيتيكوب ويسسيروام
يدان˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا بسصن˘م م˘ل˘ت˘سسي
بردملا نع ًاسضوع ،دتيانوي رتسسسشنام
.ر˘يا˘كسسلو˘سس را˘نو˘غ ه˘˘ي˘˘لوا ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

ل˘˘ظ ي˘˘ف ه˘˘نا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا تفا˘˘˘سضأاو
اهل ضضرعتي يتلا تاطوغسضلا رارمتسسا
نوكي نأا يف ونيتكوب لمأاي رياكسسلوسس
،«دروفارت دلولا» يف ديدجلا بردملا

قيرف يأا مÓتسسا نع باغ يذلا وهو
نأا ًا˘م˘ل˘ع ،تئا˘ف˘لا ما˘ع˘لا ه˘˘ت˘˘لا˘˘قإا ذ˘˘ن˘˘م
يف نما˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي˘لا
وهو زاتمملا يزيلكنلا يرودلا بيترت
لاطبأا يرود ىلإا لهأاتلا يف لسشفي دق
.مداقلا مسسوملا ابوروأا

ةارابملا انرضسخ :يراضس
ةهفاتلا ءاطخألا باكتراب

يلاطيلا ،ضسوتنفوج قيرف بردم رخسس
يتلا ةيحطسسلا نم ،يراسس ويسسيروام
ةارابملا يف قيرفلا وبعل اهيف فرسصت
ضسÓيه مامأا2‐1 ةجيتنب اهورسسخ يتلا
لا˘قو .ي˘لا˘ط˘يإلا يرود˘لا ي˘˘ف ا˘˘نور˘˘ي˘˘ف
هذ˘ه˘ب طا˘ق˘ن راد˘هإا ا˘ن˘ن˘كم˘ي ل» :يرا˘سس
فدهلا نأا ىلإا اريسشم ،«ةهفاتلا ءاطخألا
 .حرسشلل لباق ريغ لوألا

انتايرابم يف زوفن نأا اننكمي ل» :عباتو
.«ة˘ي˘ح˘˘ط˘˘سس ءا˘˘ط˘˘خأا بكتر˘˘ن ا˘˘ن˘˘مد ا˘˘م
انوريف ةهجاوم نأا كردن نحن» :فاسضأاو
،«اًركبم يناعن اننولعجي مهنأاو ةبعسص
مهنأل» ،زوفلا قحتسسي انوريف نأا افرتعم
ة˘ياد˘ب ن˘م ي˘ناود˘ع بو˘˘ل˘˘سسأا˘˘ب او˘˘ب˘˘ع˘˘ل
.«اهتياهن ىلإا ةارابملا

:درابمل لأاضسي دووريضش
؟وريج لهاجتت اذامل

نوتسسأا بردم ،دووريسش ميت ،بوجتسسا
ببسس نع درابمل كنارف ،قباسسلا Óيف
،ي˘سسل˘ي˘سشت م˘˘جا˘˘ه˘˘م ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا مد˘˘ع
.مسسوملا اذه ،وريج هييفيلوأا

ملاعلا ضسأاكب زئافلا درابمل جردي ملو
يرودلا تايرابمل قيرفلا ةليكسشت يف
لوألا نوناك ذنم زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘كنإلا

يدان يف هتارايخ ةلق نم مغرلا ىلع
ي˘لاؤو˘سس» :دوور˘ي˘سش لا˘قو .ند˘ن˘ل بر˘غ
يذلا أاطخلا ام نوكيسس درابمل كنارفل
.«(؟)وريج هييفيلوأا هبكترا

لانسسرأاو ماهنتوت نم لك دراط» :عباتو
.هيلع لوسصحلل بعÓلا دتيانوي نامو
ل هنكلو يسسليسشت هيلع لسصح دقلو
.«هعم بعلي
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طسسو بعل ،ضشيليرغ كاج ذختا
لايرل ا˘ًمدا˘سص اًرار˘ق ،Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأا

يف هتهجو نأاسشب ةنولسشربو ديردم
.لبقملا مسسوملا

«ن˘˘سص اذ» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ا˘˘˘ًق˘˘˘فوو
نأا ىري ضشيليرغ نإاف ،ةيناطيربلا

ه˘ت˘ه˘جو و˘ه د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ررق اذإا ،مداقلا فيسصلا يف ىلوألا

.Óيف نوتسسأا ةرداغم
دو˘جو م˘غر ضشي˘ل˘ير˘غ رار˘˘ق ءا˘˘جو
،اينابسسإا يبطق لبق نم يوق مامتها
با˘ي˘غ ة˘ي˘لا˘م˘ت˘حا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب
ةكراسشملا نع دتيانو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
.ابوروأا لاطبأا يرودب
Ó˘˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘سسأا نأا ى˘˘˘لإا ترا˘˘˘سشأاو
ينيلرتسسإا نو˘ي˘ل˘م06 بل˘ط˘ي˘سس
دادزيسس نكل ،ضشيليرغ نع يلختلل
ةلاح يف ةو˘ق ي˘سضوا˘ف˘ت˘لا ه˘ف˘قو˘م
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلاب ءاقبلا

يلوؤوسسم نأا ةفيحسصلا تحسضوأاو
يف نورمتسسيسس دتيانوي رتسسسشنام
لسشف ول ى˘ت˘ح ،ضشي˘ل˘ير˘غ ةدرا˘ط˘م
ل˘هؤو˘م ز˘كر˘م د˘سصح ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا
ضسف˘ن ي˘˘فو.لا˘ط˘بألا يرود˘ل
«روريم» ةف˘ي˘ح˘سص تلا˘ق ،قا˘ي˘سسلا
ىلع قفاو ضشيليرغ نإا ،ةيناطيربلا
ىلإا لاقت˘نÓ˘ل ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لا طور˘سشلا

مسسوملا نم ةيادب رمحلا نيطايسشلا
ل نآلا ىتح هنأا تفاسضأاو.لبقملا
ن˘ي˘ب ة˘ي˘م˘سسر تا˘سضوا˘ف˘م د˘˘جو˘˘ت

عم قفتا بعÓلا نكلو ،نييدانلا
.هبتار ىلع دتيانويلا

ثحبلا يف أادب ضشيليرغ نأا تركذو
،ر˘ت˘سسسشنا˘م ة˘ن˘يد˘˘م˘˘ب لز˘˘ن˘˘م ن˘˘ع
نيطايسشلا ضصيمق ءادترل اًبسسحت
.لبقملا فيسصلاب رمحلا
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رضسلا يف هلامعأا ليكو لدبتضسيو قلقلا ريثي ناموك يلضسغنيك

لوبرفيل قيرفل ةبضسنلاب حبضشلا تاب يلوبان :ينيضسنإا

،خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘˘ب م˘˘˘ج˘˘˘ن رر˘˘˘ق
ليكو رييغت ناموك ي˘ل˘سسغ˘ن˘ي˘ك
يف ةلاكو ى˘لإا م˘سضن˘يو ه˘لا˘م˘عأا
هيدان ةرادإا راطخإا نود ارتلجنإا
ة˘ي˘نا˘م˘لألا ف˘ح˘سصلا تل˘قا˘˘ن˘˘ت˘˘ف
ليحرلا هتين نع ثدحتت رابخأا
يف ةوقب بولطم هنأا ًاملع ًابيرق
.يتيسس رتسسسشنام
«1 ترو˘ب˘˘سس» ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
يسسنرفلا ي˘لود˘لا نأا ،ي˘نا˘م˘لألا
لو˘˘˘ح تا˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘كت كلذ˘˘˘ب را˘˘˘˘ثأا
ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ه˘ل˘˘ي˘˘حر ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

ديدجلا بعÓلا ليكو نأا ًادكؤوم
هنكمي ام لك مادختسساب روهسشم
.هيبعل حلاسصل لئاسسو نم
ناموك ليكو حسضوأا هتهج نم
ع˘قو˘م˘ل˘ل ،دراو يد˘يإا ،د˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ىهتنم يف يلسسغنيك» :يناملألا
ل˘˘كو .. خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م˘˘ب ةدا˘˘˘ع˘˘˘سسلا
تسسيل هلبقتسسم لوح تاسشاقنلا

.«يلاحلا تقولا يف اعوسضوم
يف (اماع93) دراو تيسص عاذو
لاقتنا ةقفسص داق امدعب ،ارتلكنإا

لوبرفيل ن˘م غ˘ن˘ي˘لر˘ي˘ت˘سس م˘ي˘حر

˘ما˘ع ،ي˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ى˘˘لإا
وروأا نويلم86 لباقم ،5102
˘ما˘م˘سضنا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ز˘˘ج˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
نيلربماسشت ‐ ديلسسكوأا ضسكيلأا

لباقم لوبرفيل ىلإا لانسسرآا نم

.وروأا نويلم04
حرسص ناموك نأا نوريثك كرديو
ارتلجنإا نأا ةبسسانم نم رثكأا يف
بعل ل˘˘ك دو˘˘ي يرود ا˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل
.«هيف دجاوتلا

وز˘ن˘يرو˘ل ،ي˘لو˘با˘ن بعل ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ل˘ث˘م تا˘˘ب ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف نأا ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘سسنإا
لوبرفيل قيرفل ةبسسنلاب «حبسشلا»
يف اهوققح ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا بب˘سسب
ىقتلاو.ةقباسسلا ام˘ه˘تا˘ه˘جاو˘م
تا˘عو˘م˘ج˘م رود ي˘ف نا˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
زا˘ف ثي˘ح ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ب
ناسس يف0‐2 باهذلا يف يلوبان
يف1‐1 بايإلا يف لداعتو ،ولواب
لوبرفيل ضضرعتي ملو.«دليفنألا»
ي˘ف لإا ة˘م˘يز˘ه˘ل˘ل ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
مامأا ىلوألا تناكو طقف نيتارابم
Óيف نوتسسأا مامأا ةيناثلاو ،يلوبان
ن˘ي˘ح ة˘يد˘نألا ة˘ط˘بار˘لا ضسأا˘ك ي˘˘ف
.بابسشلا قيرفب ةهجاوملا ضضاخ

لوبرفيل» عقومل ينيسسنإا حرسصو
ا˘ه˘ب ه˘جاو˘ن ةر˘م ل˘ك ي˘ف» :«و˘˘كيإا
مدقن ،ةعئار اًسضورع مدقن لوبرفيل
د˘ق˘ل ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل اًز˘ي˘م˘م ًءادأا م˘ه˘ما˘˘مأا
.«مهل ةبسسنلاب حبسشلا لثم انحبسصأا

اذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف» :فا˘˘˘سضأاو
طاقن عبرأا ىلع انلسصح مسسوملا
ةلاحب رعسشن انلعجي اذهو ،مهمامأا

.«ريبكلا اسضرلا نم
يذ˘لا لدا˘ع˘ت˘لا» :ي˘ن˘ي˘˘سسنإا م˘˘ت˘˘خو
دليفنألا يف لوبرف˘ي˘ل ع˘م ها˘ن˘ق˘ق˘ح
انك اننأا مغر ،ديج لكسشب انمدخ
نم ةارابملا كلت يف زوفلا ديرن
61ـلا رود ىلإا لهأاتلا نامسض لجأا
.«ةريخألا ةلوجلل راظتنلا نود

لضصاوي ودلانور
ةيضسايقلا ماقرألا ميط–

اتوتضسيتاب ددهيو

يلاغتربلا ،ضسوت˘ن˘فو˘ج م˘ج˘ن ع˘با˘ت
م˘ي˘ط˘ح˘ت ود˘لا˘نور و˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘قرألا
كابسش يف هليجسست بقع يلاطيإلا

ة˘ه˘جاو˘م لÓ˘خ ،ا˘نور˘ي˘ف ضسÓ˘ي˘˘ه
ةراسسخ˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا
نمسض2‐1 «زو˘ج˘ع˘لا ةد˘ي˘˘سسلا»
نيرسشعلاو ةثلاثلا ةلوجلا تايلاعف
.يلاطيإلا يرودلا نم
«نإا.ي˘ب.ضسأا.يإا» ة˘كب˘سش ترا˘سشأاو
ى˘مر˘م ي˘ف ه˘فد˘ه˘ب نود˘لا نأا ى˘˘لإا
خيرات يف بعل لوأا تاب ،انوريف
01 ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘˘سسي ضسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج
ة˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف ًا˘˘ي˘˘لاو˘˘ت تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
.ويسشتلاكلا

ة˘˘كب˘˘˘سش تر˘˘˘كذ ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
نيبعل ثÓث كانه نأا ،«اكاوكسس»
01 يف ليجسستلا نم اونكمت طقف
يف ًا˘ي˘لاو˘ت ل˘قألا ى˘ل˘ع تا˘يرا˘ب˘م
ل˘˘ي˘˘ير˘˘با˘˘غ م˘˘˘هو و˘˘˘ي˘˘˘سشت˘˘˘لا˘˘˘كلا
و˘يزإا م˘ث ،(ةارا˘ب˘م11) اتوتسسي˘تا˘ب
ودلانور ونايت˘سسير˘كو ي˘تو˘كسسا˘ب
.امهنم لكل تايرابم01 يف
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،ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
م˘ج˘˘ن لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ت˘˘حا ن˘˘ع
ي˘ف ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘لإا ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.لبقملا فيسصلا

وينيتوك بيليف يليزاربلا بعليو
ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ي˘ف
مسسوم ةدمل ةنولسشرب نم ةراعإلا

021 ل˘با˘ق˘م ءار˘˘سشلا را˘˘ي˘˘خ ع˘˘م
.وروأا نويلم
يدا˘ن˘لا ل˘ع˘ف˘ي لأا ح˘جر˘م˘لا ن˘مو
بب˘سسب ،ءار˘سشلا د˘ن˘ب «يرا˘فا˘ب˘لا»
ثاد˘حإا مد˘عو ،ة˘ي˘لا˘ع˘لا ه˘ت˘م˘˘ي˘˘ق
.عقوتملا قرافلا يليزاربلا مجنلا

و˘˘ي˘˘سشت˘˘لا˘˘ك» ع˘˘˘قو˘˘˘م بسسح˘˘˘بو
ىلع ناك وينيتوك نإاف ،«وتاكريم
ف˘ي˘سصلا ي˘ف ضسو˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج رادار
فاطملا هب ىهتنا نكل ،يسضاملا
ديعي نأا عقوتملا نمو ،نرياب يف
ي˘ف ه˘ما˘م˘ت˘ها «ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا»
هتجاح لظ يف ،لبقملا فيسصلا
.يموجه طسسو بعÓل
نرياب ذاخ˘تا لا˘ح ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو
ةنولسشرب ىلإا بعÓلا ةداعإا رارق
نأا ،ءار˘سشلا د˘ن˘ب ل˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت مد˘˘عو
ةسسرسش ةسسفانم ضسوتنفوج لخدي
نم بعÓلا نأاو ةسصاخ ،همسضل

دعب اسسرابلا يف ىقبي نأا بعسصلا
يف «نÓتكلا» ةقفر ليزهلا ءادألا
.قباسسلا

نم اًعارسص ة˘ق˘ف˘سصلا د˘ه˘سشت˘سسو
لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘ب ضصا˘˘˘خ عو˘˘˘ن

،«غ˘ي˘ل ر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا» ن˘م لا˘ن˘سسرآاو
،اسسنرف نم نامريج ناسس ضسيرابو
.ايلاطيإا يف ضسوتنفوج بناج ىلإا

ة˘م˘ي˘ق نأا ى˘لإا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا را˘˘سشأاو
09 وأا08 ىلإا طبهت دق وينيتوك

يأا مد˘ق˘ي م˘ل ه˘نأل ،وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م
ذ˘ن˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘فا˘سضإا وأا ةر˘ف˘˘ط
ه˘نأا م˘غر ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ن˘ع ه˘ل˘ي˘˘حر
ردقي يلايخ غلبمب اسسرابلل لقتنا

.وروأا نويلم541ب

ةهجاوم لغتضسيضس ةنولضشرب
هتقفضص مضسحل ضسيتيب

نأا ىلإا ةينابسسإلا «تروبسس» ةفيحسص تراسشأا
لÓغتسسا ىلع لمع ينابسسإلا ةنولسشرب يدان
ن˘م˘سض ضسي˘ت˘ي˘˘ب لا˘˘ير ما˘˘مأا ،ضسمأا ه˘˘تارا˘˘ب˘˘م
ينابسسإلا يرودلا نم32 ةلوجلا تاسسفانم
مسصخلا عم تاسضوافملا فيثكتل مدقلا ةركل
.نوروم نيرول همجاهم مسض لجأا نم
لوألا قيرفلا عم ىلوألا ةرملل نوروم رهظو
طابسش يف ًاديدحتو نيماع لبق ،ضسيتيب لايرل
بردم ،ني˘ت˘ي˘سس ي˘كي˘ك ةدا˘ي˘ق تح˘ت ،8102
.يلاحلا ةنولسشرب
اذه ضسيتيب عم فادهأا ةينامث نوروم لجسسو
ةد˘ي˘ج ة˘ق˘ف˘سص نو˘كي نأا ن˘كم˘يو ،م˘سسو˘˘م˘˘لا
يليبميد نامثع بايغ ضضيوعت˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
.ةباسصإلا ببسسب زيراوسس ضسيولو

 ضضقني يضسليضشت
نÓيم فده ىلع

د˘حأا ى˘ل˘ع قا˘ب˘سسلا ي˘سسل˘ي˘سشت يدا˘ن م˘ح˘˘ت˘˘قا
نÓ˘ي˘م ل˘ب˘ق ن˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ت˘سسم˘لا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
.لبقملا يفيسصلا وتاكريملا لÓخ يلاطيإلا

بعل ،نو˘سسن˘بور ي˘نو˘ت˘نأا ي˘كير˘مألا نا˘كو
نÓي˘م ى˘لإا ما˘م˘سضنلا با˘ت˘عأا ى˘ل˘ع ،نا˘غ˘يو
ةقفسصلا نكلو ،يسضاملا يفناج رهسش لÓخ
ءاهنإا نم بعÓلا نكمت مدع ببسسب تلسشف
.وتاكريملا ءاهتنا لبق يبطلا فسشكلا

ةدع نإاف ،ةيناطيربلا «روريم» ةفيحسصل اًقفوو
نوسسنبورب ةمتهم «غيل ريميربلا» نم ةيدنأا
بعÓلا لاقتنا لسشف بقع ،يسسليسشت اهزربأا
.ينيلرتسسإا نييÓم01 لباقم نÓيم ىلإا

ى˘لإا ة˘ق˘ف˘سصلا ل˘جأا نÓ˘ي˘م نأا ى˘لإا ترا˘˘سشأاو
اهتراسسخ كسشو ىلع هنكلو ،لبقملا فيسصلا

01) نو˘سسن˘بور ع˘ي˘ب ر˘ع˘سس دد˘ح نا˘˘غ˘˘يو نأل
.همسض يف بغري نمل (ينيلرتسسإا نييÓم
يريملاب نوسسرميإا هيدل يسسليسشت نأا ركذي
،رسسيألا ريهظلا زكرمب وسسنولأا ضسوكرامو
لÓ˘خ زو˘ل˘ب˘لا ن˘ع ل˘حر˘ي د˘ق ر˘ي˘˘خألا ن˘˘كلو
.نÓيم رتنإا عم ةيلدابت ةقفسص

 زيدنانرف :رياكضسلوضس
روهظ لوأاب اًديعضس ضسيل

ينفلا ريدملا ،رياكسسلوسس رانوغ يلوأا لاق
لوب ،قيرفلا يئان˘ث نإا ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل
م˘سضن˘ي ن˘ل ،درو˘ف˘˘سشار ضسو˘˘كرا˘˘مو ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب
.ةباسصإلا ببسسب اينابسسإا يف قيرفلا ركسسعمل
ةانقل تاحيرسصت يف ،رياكسسلوسس حسضوأاو
(يانيمو˘ت˘كا˘م) تو˘كسس ل˘سصو د˘ق˘ل» :ه˘يدا˘ن
،نظن انك امم رثكأا ،هيفاعت يف لسضفأا ةلحرمل
.«انعم هذخأانسس كلذل
ىلإا مامسضنلا نم نكمتي نأا لمآا» :فاسضأاو
(يبيز˘ناو˘ت) ل˘ي˘سسكأا ..ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ضصسصح˘لا
ة˘ل˘حر نو˘كت ثي˘ح˘ب ،ا˘ن˘ي˘لإا م˘سضن˘ي˘˘سس ا˘˘ًسضيأا
تقولا لÓغتسسل ةديج ةسصرف يهو ،ةيباجيإا
.«امهيلكل
،دروفسشار ضسوكرامو ابغوب لوب مسضني نلو
يف تنارج يل ىمرملا ضسراح ىقبيسس امك
ءارجإا مزلتسست ةباسصإل هسضرعت دعب ،ارتلجنإا

.ةحارج
اسسيل لو˘بو ضسو˘كرا˘م» :ر˘يا˘كسسلو˘سس ع˘با˘تو
..تابيردتلا يف ةكراسشمل˘ل د˘ع˘ب ن˘يد˘ع˘ت˘سسم
عسضخيسس كلذل ،ةباسصإÓل تنارج يل ضضرعت
وأا نيرهسش ةدمل بيغيسسو ،ةيحارج ةيلمعل
.«مسسوملا ةياهن لبق دوعي نأا لمأانو ،ةثÓث
عم ،ربكأا لكسشب لمعلا ىلإا علطتي هنأا دكأاو
دعب ،زيدنانريف ونورب يلاغتربلا ديدجلا دفاولا
.نوتبماه رفلو دسض هل رسشبم روهظ لوأا

تللظ دقل» :«رمحلا نيطايسشلا» بردم لاقو
مايأا ةعسضب (ونورب) ىسضق ..هعم لاسصتا ىلع
.«هعاسضوأا بيترتل هنطوم يف
لوقيو كرحتي نأا هيلع نيعتيسس» :هلوقب متأاو
اًديعسس نكي مل ..دعتسسم وه ،لاغتربلل اًعادو
ديزملا كانهو ،هل روهظ لوأاب %001 ةبسسنب
.«ةديج ةراسشإا هذه ..لبقتسسملا يف

نوكت امدنع :ناك
بجي ةمدقملا يف

«رذقأا» نوكت نأا

ا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سسورو˘˘˘˘˘˘˘˘ب بعل ىأار
ه˘نا ،نا˘ك ير˘م˘يإا ،د˘˘نو˘˘م˘˘ترود
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ىد˘˘˘ل»
ىلإا جا˘ت˘ح˘ي ن˘كلو تا˘نا˘كمإلا
نوكت امدنع :دحاو ءيسش ملعت
نو˘كت نأا بج˘ي ،ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘ف
.«ةطيسسب ةرابعب ،«رذقأا»
ي˘˘˘ف ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،لا˘˘˘قو
4‐3 ةجيتن˘ب «ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا»
ي˘ف» :نزو˘كر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ر˘˘يا˘˘ب ما˘˘مأا
ى˘لإا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت نا˘˘ي˘˘حألا ضضع˘˘ب
عا˘˘˘فد˘˘˘لاو ،ءا˘˘˘ط˘˘˘خأا با˘˘˘˘كترا
ةرك بعلن نحن .لسضفأا لكسشب
انن˘كلو ة˘م˘جا˘ه˘م ة˘ل˘ي˘م˘ج مد˘ق
نو˘كن نأا ى˘لإا ة˘جا˘ح˘ب ا˘ًع˘ي˘م˘˘ج
.«لسضفأا لكسشب نييعافد
ة˘ثÓ˘ث ا˘ن˘ل˘ج˘˘سس د˘˘ق˘˘ل» :ع˘˘با˘˘تو
انحمسس اننكل ىرخأا ةرم فادهأا
زو˘ف˘ت ل تنأا .فاد˘هأا ة˘˘ع˘˘برأا˘˘ب
تناك دقل .تايرابملا هذه لثمب
ا˘م ن˘كل ،ع˘ب˘ط˘لا˘ب ة˘سسكن هذ˘˘ه
اذه يف ةليوط ةرتف كانه تلاز
.«مسسوملا

،ق˘ير˘ف˘لا˘ب ن˘مؤوأا ا˘نأا» :فا˘˘سضأاو
مغرلا ىلع ،تاناكمإلا ىرأاو
.«عوبسسأا ذنم طقف انه يننأا نم

ينفلا ريدملا ،بيرغ يقوسش در
،يبملوألا ير˘سصم˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

نغروي ينا˘م˘لألا برد˘م˘لا ى˘ل˘ع
ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا بو˘˘ل˘˘ك
نأا˘سشب يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
دمحم ةكراسشم ضضفرل هحيملت

دايبملوأا يف زديرلا مجن حÓسص
.لبقملا فيسصلا لÓخ ويكوط
تا˘ح˘ير˘سصت ر˘˘ب˘˘ع بير˘˘غ لا˘˘قو
ىلع حÓسص دمحم» :ةينويزفلت
بختنملل ة˘ي˘لوألا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ضسأار
دا˘ي˘ب˘م˘˘لوأا ضضو˘˘خ˘˘ل ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألا

ىتح هعم لسصاوتأا ملو ،ويكوط
نو˘˘كي نأا ن˘˘كم˘˘م˘˘لا ن˘˘˘مو ،نآلا
.«هعم ثدحت دق ةركلا داحتا

متي مل هنأاب ارخؤوم بولك حرسصو
نأا˘سشب ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا

دايبم˘لوألا ي˘ف حÓ˘سص ة˘كرا˘سشم
ىلع بعÓلا عم ثدحتيسس هنأاو
.رمألا اذه لوح دارفنا

يبعل لك دجاوت بولك ىنمتو
،داد˘˘عإلا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

دا˘ي˘ب˘م˘لوألا˘ب حÓ˘سص ة˘كرا˘سشمو
ةيدادعإلا تايرابملا نع هدعبتسس
.لبقملا مسسوملل
يف ةبغرلا انمدق» :بيرغ عباتو
،هرارق رظتننو حÓسص دمحم مسض
ي˘˘ف بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م هد˘˘جاو˘˘˘تو
ى˘ل˘ع ر˘سصم د˘عا˘سسي˘سس و˘ي˘كو˘ط
.«ةيبملوأا ةيلاديم دسصح
مسسا يأا ىلع رقتسسن مل» :فاسضأاو

ىو˘سس را˘˘ب˘˘كلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م
،نيرخآا نيدعقم كلتمنو حÓسص
لوبر˘ف˘ي˘ل م˘ج˘ن˘ب ي˘ف˘ت˘كن ا˘م˘برو
ة˘م˘˘ئا˘˘ق تع˘˘سضو» :دازو.«طقف
يئدبم ل˘كسشب ًا˘ب˘عل05 م˘سضت
نسسلا قوف نيبعل01 راتخنسسو
رمألا ضسردن مث بختنملا ميعدتل
يف ةيئاهنلا ةمئاقلا ميلسست لبق
.«لبقملا ناوج رهسش
ه˘ن˘ي˘ب عار˘سص د˘جو˘ي ل ه˘نأا د˘˘كأاو
ينفلا ريدملا يردبلا ماسسح نيبو
نل هنأا ًاحسضوم ،لوألا بختنملل
ع˘˘˘م كرا˘˘˘سشي ل بعل يأا م˘˘˘سضي

قو˘ف ي˘ثÓ˘ث˘لا ة˘نا˘˘خ ي˘˘ف ه˘˘يدا˘˘ن
وبعل كراسشي نأا اينمتم ،نسسلا
مهقرف ع˘م ي˘ب˘م˘لوألا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
.يرودلاب
ن˘˘ع ثيد˘˘˘ح˘˘˘لا بير˘˘˘غ ضضفرو
لÓ˘خ بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق ةرا˘˘سش
رمألا نأا ًادكؤوم ويكوط دايبملوأا
.هناوأل قباسس
ا˘˘يرو˘˘ك بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م نأا ح˘˘˘سضوأاو
هقيرف ةهجاوم بلط ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا

بنا˘˘˘ج˘˘˘ب ر˘˘˘˘سصم جرا˘˘˘˘خ ًا˘˘˘˘يدو
ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإا ن˘˘م ىر˘˘خأا ضضور˘˘ع
.نابايلاو تارامإلاو

«ويضشتلاكلأ» ـل يليزأربلأ مجنلأ ةداعإاب ةليفك وروأأ نويلم08

وينيتوك نم ةنولضشرب فقوم بقرتي ضسوتنفوج

حÓضص نأاضشب بولك ىلع دري يرضصملا يبملوألا بردم

نأا ««كي˘ت˘ي˘ل˘تأا اذ» ع˘قو˘م ف˘˘سشك
ةثÓ˘ث ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت˘ي˘سس لو˘بر˘ف˘ي˘ل

ي˘˘˘ف ةد˘˘˘حاو ة˘˘˘ع˘˘˘فد ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘عل
ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لا
.دكؤوم لكسشب
ي˘˘˘ل˘˘˘يد» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘كذو
نأا ة˘˘يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘كنإلا «ضسير˘˘˘ب˘˘˘سسكإا
نادر˘ي˘سش م˘ه ة˘ثÓ˘ث˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

˘مدآاو ن˘ير˘فو˘ل نا˘يدو ير˘ي˘˘كا˘˘سش
.انلل
نع ليحرلا˘ب ير˘ي˘كا˘سش ط˘ب˘ترإاو
يوتسشلا وتا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف زد˘ير˘لا
نم ًاسضرع هيق˘ل˘ت د˘ع˘ب ي˘سضا˘م˘لا

لوسصحلا يف هلسشف ببسسب امور
مظتنم لكسشب بعللا ةسصرف ىلع
.بولك نغروي ةدايق تحت

نع نÓيم برعأا ةيناث ةيحان نم
ن˘˘ير˘˘فو˘˘ل نا˘˘يد م˘˘سضب ه˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر
يسضاملا يف˘ي˘سصلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا˘ب
ا˘م˘ي˘ف ز˘ج˘ن˘ت م˘ل ة˘ق˘˘ف˘˘سصلا ن˘˘كل
ناريز˘ح ي˘ف ا˘نلل د˘ق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي
د˘جو˘ت ل نآلا ى˘ت˘˘حو ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

لحري دقو هديدج˘ت˘ل تا˘سضوا˘ف˘م
.فيسصلاب ًاناجم

يفيضصلا وتاكريملاب نيبعل ةثÓث ليحرتل دعتضسي لوبرفيل



 ششارحلا يف نيزيمم نيبعل كلمي هنا دكأا

يضضاملب حضصني ضشارحلا بردم يناميلضس
 ةرويدق ناكم ضضويب ىلع دامتعلاب

مسسقلا ليذتم ضشارحلا داحتا قيرف بردم يناميلسس دمحا ديسس حسصن
يف بردم لسضفأاو ينطولا بخانلا يسضاملب لامج ،فرتحم يناثلا
ماسسح ضضويب ىلع دا˘م˘ت˘علا˘ب ،م˘لا˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ع˘بار˘لاو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

ناديم طسسو ةرويدق نلدع ناكم «ءارفسصلا»ـل باسشلا ناديملا طسسوتم
درو ،9102 ايقيرفإا ضسأاك لÓخ قار ءادأا مدق يذلاو يرطقلا ةفارغلا يدان
.ةيسضاملا ةرتفلا يف هتلاط يتلا ةريثكلا تاداقتنلا ىلع ةوقب

تاحيرسصت يف ،قباسسلا نار˘هو ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس ح˘سضوأاو
اونوكيل ةسصرف بابسشلا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ح˘ن˘م ى˘ل˘ع تل˘م˘ع د˘ق˘ل» :ة˘ي˘ف˘ح˘سص
مسسوملا يف مهعم دقاعتلاب اوموقي نأا ةيدنأÓل لوقأا انأاو Óبقتسسم نيزيمم
بخانلا كÓتما لاح يف ينطولا بختنملا ضصخي اميفو» :عباتو ،«مداقلا
ماسسح ضضويب بلجب هحسصنا ،ةرويدق عم ةلكسشم يسضاملب لامج ينطولا
.«ناديملا طسسو يف

ب.نمؤوملا دبع
 هليهأاتل اصصاخ اجمانرب رطصس ينفلا مقاطلا

رهضش ةياهن ةضسفانملا ءاوجأل دوعي مÓغ
 يراجلا يرفيف

يزوفل رسضخألا ءوسضلا يلاطيإلا يلوبان يدانل يبطلا مقاطلا حنم
ىلإا ةدوعلا لجأا نم يرئازجلا يلودلا بعÓلاو رسسيألا ريهظلا مÓغ
نع هتدعبأا يتلا ةيلسضعلا ةباسصإلا نم ضصلخت امدعب ،تابيردتلا ءاوجأا
.ةيسضاملا عيباسسألا يف نيدايملا

ه˘فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا م˘غر مÓ˘غ نأا ة˘ي˘لا˘ط˘يا ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت ،ضسمأا تف˘سشكو
نهارلا تقولا يف احاتم نوكي نل هنا لإا ،هقيرف عم ةيعامجلا تابيردتلل
.يراجلا يرفيف رهسش ةياهن عم تايرابملل دوعيسسو

ةيندبلا هتقايل ةداعتسسا ىلع لمعيسس مÓغ نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
ةباسصإلا ددجت يدافتل تايرابملا ءاوجأا ىلإا ةدوعلا لبق ،تابيردتلا يف
يلوبانل ديدجلا يلاطيلا بردملا وزوتاغ نأا ركذلاب ريدجلا.ةيلسضعلا

،يسضاملا يوتسشلا وتاكريملا يف مÓغ لاقتنا قيرط يف ةرثع ةرجح فقو
ام ،هريسصم يف لسصفلا لبق برق نع هتدهاسشم ةرورسض ىلع ددسشو
تدعتبا لاح يف هناكم ةداعتسسا يف ةيلاع رسضخلا مجن ظوظح لعجي
 .هنع ةباسصإلا

ىلع افوخ ءاقللا ليجأات لصضف يزيلجنلا داحتإلا
 راصصنألاو نيبعÓلا ةمÓصس

 ماه تسساو مامأا يتيسسلا ءاقل ليجأات دعب ةحار ىلع لسصحي زرحم
رتسسسشنام يدان مجنو ينطولا بختنملا دئاق زرحم ضضاير لسصحت

داحتلا ررق امدعب ،اهيف لمأاي ناك يتلا ةحارلا ىلع يزيلجنلا يتيسس
،دتيانوي ماه تسساو هريظن عم يتيسسلا ءاقل ليجأات مدقلا ةركل يزيلجنلا
ناك يذلاو ،زاتمملا يزيلجنلا يرودلا نم42ـلا عوبسسألا راطإا يف
نع يزيلجنلا يرودلل يمسسرلا باسسحلا فسشكو.ضسمأا ةيسشع اررقم
لاوحألا ءوسس بسسب ،ضسمأا ةيسشع ةجمربم تناك يتلا ةارابملا ليجأات
ليجأات نع «قرزألا» يدانلا ـل يمسسرلا باسسحلا دكأا ،هبناج نم ،ةيوجلا
،رتسسسشنام ةنيدم ىلإا «ارايك» راسصعإا لوسصو ببسسب ،قحل خيراتل ءاقللا

.راسصنألاو قيرفلا يبعل ىلع ارطخ لكسشُيسس امم
يف تدكأا ةيناطيربلا ةيفحسصلا ريراقتلا ضضعب نأا ركذلاب ريدجلاو

ءاقل يف بردملا تاططخم نمسض نكي مل زرحم نأا ةيسضاملا تاعاسسلا
نم ةحارلا ضضعب هحنمي ام ،بعتلا نم هتاناعم ببسسب بعل لاح يف ،ضسمأا

.ءاقللا ليجأات لÓخ
ب.م.يرصسيإا

 ديمعلا ةرادإا شسلجم شسيئرو بكرملا ريدم نيب مربملا قافتلاب اوددن

 مويلا بارضضإا يف ةيليوج5 بعلم لامع
اجاجتحا بارسضإا يف ،مويلا ،يبملوألا ةيليوج5 بعلم لامع لخدي

يوانرب ميلسس فوؤورلا دبع اهب ماق يتلا ةلوؤوسسملا ريغ تافرسصتلا ىلع
بكرملل ةيمسسرلا ةحفسصلا ترسشنو.قباسسلا ةسضايرلاو بابسشل ريزو
يف لوخدلا يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع فايسضوب دمحم يبملوألا
دبعو بكرملا ريدم نيب ارخؤوم تعقو يتلا ةيقافتلاب اديدنت بارسضإا
ةدافتسسا ىلإا يمارلا ،رئازجلا ةيدولوم ةرادإا ضسلجم ضسيئر ضساملأا رسصانلا

لعج ام وهو يبملوألا بكرملا قحÓم ةفاك نم ةيرئازجلا ةيدنألا ديمع
.رارقلا دسض نوسضفتني لامعلا

ب.نمؤوملا دبع
 رهصشأا6 بايغ دعب نيدايملل داع رصضخلا ريهظ

ولوضساضس مامأا لابضس ءاقل عبات ضسراف
 ءلدبلا ةكد نم

هيدان عم ةسسفانملا ءاوجأا ىلإا يرئازجلا يلودلا ضسراف دمحم داع
ولوسساسس هفيسض مامأا ضسمأا ةريهظ تبعل يتلا ةهجاوملا لÓخ ،لابسس

كراسشي ملو اذه ،»أا يريسسلا» يلاطيلا يرودلا نم32ـلا ةلوجلا نمسض
ةكد نم ةارابملا راوطأا ةعباتمب ىفتكاو هقيرف ةارابم يف رسضخلا مجن
يهو ،فده لباقم نيفده ةجيتنب هيدان ةراسسخب تهتنا يتلاو ،ءلدبلا
51 ديسصرب بيترتلا ملسس رخآا يف عبقي يذلا يدانلل ايلاوت ةثلاثلا ةميزهلا
ىلإا داع دق انوريف ضسÓيه ـل قباسسلا بعÓلا نإا ىلإا ةراسشإلا ردجت.ةطقن
رهسشأا6 لبق اهل ضضرعت يتلا ةباسصإلا نم هيفاعت دعب ابعل81ـلا ةمئاق
يف هل ببسست ام ،يسضاملا ماعلا نم توأا رهسش هيدانل ةيدو ةارابم يف
،ةحجان ةيحارج ةيلمع اهرثإا ىلع ىرجأا ةيبيلسصلا ةطبرألا يف قزمت
 .امامت هيفاعت دعب يرفيف رهسش ةيادب قيرفلا تابيردت ىلإا هتدوع لجسسو

ز.شس
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 ةيضسنرفلا ةلوطبلا ‘ ةيوق ةدوع ىلع مضصبي Êاميلضس

ادج بيرق يدانلا شسيئر نأا دكأا طغضضلا ت– اÒيف عضضيو درطي يوادوب
 ÚبعÓلاو ينفلا مقاطلا

نابعضش ـل ثدح ام :نلوم
 انزيكرت ىلع رثأا

يجنا يدان بردم نلوم نافيتسس عجرأا
هيدان اهل ضضرعت ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ق˘لا ةرا˘سسخ˘لا
يف ةفيظن ةيئانثب ،يسسنرفلا ليل يدان مامأا
ى˘˘˘لإا «1غي˘ل˘لا ن˘م42ـلا ة˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘طإا
ضسيئر اهب ر˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
ةيفلخ ىلع ،نابعسش ديعسس يرئازجلا قيرفلا
ىلع ،يسسنجلا ءادتعلاو ضشرحتلاب هماهتا

ح˘سضوأاو ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف تا˘ق˘با˘سس تÓ˘ما˘˘ع
:Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف نلو˘˘م
نحنف قيرفلا ضسيئر هب رمي امب رثأات قيرفلا»
د˘ي˘ع˘سس» :ع˘با˘تو ،«ا˘ن˘سضع˘ب˘ب ر˘ع˘سشنو ر˘˘سشب
،نيبعÓلا) يدا˘ن˘لا ن˘م اد˘ج بير˘ق نا˘ب˘ع˘سش
ام انعامسس دعبو ،(ينفلا مقاطلاو ةليكسشتلا

ركذلاب ريدجلا.«زيكرتلا اندقف هعم ثدح
ي˘ف ا˘سسنر˘ف ي˘ف يرادإا ل˘سضفأا نا˘˘ب˘˘ع˘˘سش نأا
˘ما˘يألا ي˘ف ف˘قوأا ،ي˘سضق˘˘ن˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
هليبسس ىلخي نأا لبق هعم ققحو ،ةيسضاملا
لبق نم هماهتا ةيفلخ ىلع ،ةعاسس42 دعب
.هقيرف يف نلمعي نُك تايسسنرف3
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فاده يناميلسس مÓسسإا داق
مجاهمو يرئازجلا بخت˘ن˘م˘لا

ر˘ي˘ث˘م زو˘ف˘ل ه˘يدا˘ن ،و˘كا˘نو˘˘م
نايمأا هف˘ي˘سضم با˘سسح ى˘ل˘ع
ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سض (1‐2) ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب
نم42 ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م
.«1غيللا» يسسنرفلا يرودلا

يف «مي˘ل˘سس ر˘بو˘سس» ل˘خدو
ناك ثيح ،Óيدب85 ةقيقدلا
،ةج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف ار˘خأا˘ت˘م ه˘يدا˘ن
ةرا˘مإلا ق˘ير˘ف نا˘ك ا˘ه˘˘ت˘˘قوو
،رفسص لباق˘م فد˘ه˘ب ار˘خأا˘ت˘م
ي˘˘ف Ó˘˘تا˘˘ق ا˘˘فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘سسي˘˘ل
تقولا نم ةريخألا تاظحللا
ة˘˘ي˘˘سسأار˘˘ب ،ع˘˘ئا˘˘سضلا لد˘˘˘ب˘˘˘لا
ضسرا˘ح كا˘ب˘سش ي˘ف ا˘ه˘˘ن˘˘كسسا
ا˘ن˘ي˘م˘ث ازو˘ف ىد˘ه˘يو ،نا˘ي˘˘مأا
ةيوقلا هتدوع دكؤويو ،هقيرفل
ذنم ةسسفانملا نع هبايغ دعب
ةباسصإلا يعاد˘ب ي˘ف˘نا˘ج21
نم ةينف تارايخلو ،ةهج نم
.ىرخأا ةهج

مجن لج˘سس د˘ق˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
اذ˘ه˘ل ه˘فاد˘هأا ن˘ما˘ث ر˘سضخ˘˘لا
بون˘ج˘لا يدا˘ن ع˘م م˘سسو˘م˘لا
ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ةمسساح تاريرم˘ت7 هميدق˘ت
ع˘˘˘˘فرو اذ˘˘˘˘˘ه ،«1غ˘ي˘ل˘لا» ي˘ف
اذ˘ه د˘ع˘ب هد˘ي˘˘سصر و˘˘كا˘˘نو˘˘م
يف ةطقن53 ىلإا راسصتنلا
 .بيترتلا نم ضسماخلا زكرملا

ديعصس :Êاميلصس
يذلا فدهلابو يتدوعب

 نايمأا مامأا هتنود
ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا ر˘ب˘ع

يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘جا˘ه˘م
د˘ع˘ب ة˘غ˘لا˘ب˘لا ه˘تدا˘˘ع˘˘سس ن˘˘ع
˘ما˘مأا زو˘ف˘لا فد˘ه ه˘ل˘ي˘ج˘˘سست
ةلوجلا تايلاعف نمسض نايمأا

يرود˘لا تا˘يرا˘ب˘م ن˘˘م42
ر˘بو˘˘سسلا» لا˘˘قو ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف «م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس

ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن بق˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
د˘˘ي˘˘ع˘˘سس لوأا» :ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا
،ادد˘ج˘م ن˘يدا˘ي˘م˘ل˘ل ي˘تدو˘ع˘ب

ثÓثلا طاقنلا مهألا ىقبيو
فيسضيل ،«لكك قيرفلا ءادأاو
ناك ؟هتلجسس يذلا فدهلا» :

ي˘˘حÓ˘˘سس ة˘˘ي˘˘سسأار˘˘˘ب..اد˘˘˘ي˘˘˘ج
تناك ةيلافت˘حلاو ل˘سضف˘م˘لا

،«ة˘سصا˘خ˘لا ي˘ت˘ق˘ير˘ط ى˘˘ل˘˘ع
:هثيد˘ح ر˘ي˘خألا ي˘ف م˘ت˘ت˘خ˘ي˘ل
ةمهم تناك ثÓثلا طاقنلا»
 .«انل ةبسسنلاب

يصسنرفلا مÓعإلا
رصضÿا فاده قدغي

 حيدŸاو ءانثلاب
˘مÓ˘˘سسإا ق˘˘لأا˘˘ت ر˘˘م˘˘ي م˘˘ل

وكانوم هيدان ع˘م ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس
دا˘˘سشأا ثي˘˘˘ح ،مار˘˘˘كلا رور˘˘˘م
همدق ام˘ب ي˘سسنر˘ف˘لا مÓ˘عإلا
يدا˘˘ن ع˘˘م ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فإا ل˘˘˘ط˘˘˘ب
تدا˘˘˘˘سشأا ثي˘˘˘˘ح ،«ةرا˘˘˘˘˘مإلا»

مج˘ن˘لا˘ب «بي˘كي˘ل» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
ينام˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا ير˘ئاز˘ج˘لا

ةسشخا˘بر˘ن˘ف بعل نأا ةد˘كؤو˘م
درو ةوقب داع قباسسلا يكرتلا

لتاقلا هفده˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع
.نايمأا ىمرم يف

ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سصلا تجر˘˘ع ا˘˘م˘˘ك
رود˘لا ى˘ل˘ع تي˘˘سصلا ة˘˘ع˘˘ئاذ
ميلسس لوزن هبعل يذلا ماهلا
هليمز حنم ام ناديملا ةيسضرأا
ةرا˘˘يز˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا رد˘˘ي ن˘˘˘ب
.اددجم كابسشلا

بتا˘ك را˘سشأا ،ر˘ي˘خألا ي˘˘فو

ةزيمملا ءاو˘جألا ى˘لإا لا˘ق˘م˘لا
ري˘ي˘غ˘ت ة˘فر˘غ ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا
ءاقل˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ،ضسبÓ˘م˘لا

،وكانوم يبعل ناو اميسسل
افيف3 ،2 ،1» :اوددر
 .«يريجلل

تروبصس Úب قلعم
ـب Êاميلصس فصصي
‘ قراÿا لطبلا»

 «وكانوم
ريهامج تنثأا ،اهبناج نم

جيرخ يناميلسس ىلع وكانوم
يذلا ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف

ط˘سسو˘لا ي˘ف ثد˘ح˘لا ع˘ن˘˘سص
.يسسنرفلا يسضايرلا

ن˘ي˘ب» ق˘ل˘ع˘م ف˘سصوو اذ˘ه
بعل ،ةي˘سسنر˘ف˘لا «ترو˘ب˘سس
ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘˘سس يدا˘˘ن
يف قراخلا لطبلا »ـب قبسسألا

نأا ا˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م ،«و˘˘˘كا˘˘˘نو˘˘˘م
يف أا˘ط˘خأا و˘ن˘يرو˘م برد˘م˘لا

ةيم˘ت˘ح ما˘مأا نو˘كي˘سسو ه˘ق˘ح
تايرابملا يف هيلع دامتعلا
 .ةمداقلا

بعل Êاميلصس : ونيروم
ردي نب عم هكارصشإاو Òبك

 انتوق نم ديزي
ونيروم وتري˘بور فر˘ت˘عا

ق˘ير˘ف˘ل ي˘نا˘ب˘سسلا برد˘˘م˘˘لا
هيدان نأا ،ي˘سسنر˘ف˘لا و˘كا˘نو˘م

ة˘كرا˘سشم د˘ن˘ع ىو˘قأا نو˘˘كي
ونيروم حسضوأاو ،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس
» :ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف
وهو ري˘ب˘ك بعل ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس
ن˘م ا˘م˘سسا˘ح نو˘كي ا˘م ا˘م˘˘ئاد
ه˘ح˘ن˘˘م وأا ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست لÓ˘˘خ
:فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضأاو ،«تسسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسألا
اتنيرغلا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘نا˘م˘ل˘سس»
عم يوق يئانث لكسشي وهو
ىو˘قأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لاو ،رد˘˘ي ي˘˘ن˘˘ب
 .«انعم امهدوجوب

Êاميلصس :شساغيرباف
 هعم تبعل مجاهم لصضفأا

ضساغ˘ير˘با˘ف كسسي˘سس د˘كأا
ي˘نا˘ب˘سسلا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا
،وكانوم يدان مجنو قباسسلا
ل˘سضفأا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا نأا

هراو˘سشم ي˘ف هروا˘ج م˘جا˘ه˘˘م
يدا˘˘ن بعل ر˘˘سشنو يور˘˘كلا
ع˘م ةرو˘سص ق˘با˘سسلا لا˘ن˘سسرأا
هتحفسص ىل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘ب
ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
بتكو يعامتجلا ل˘سصاو˘ت˘لا

ل˘سضفأا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس» :ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
.«هعم تبعل مجاهم

«رودتاملا» بعل نأا ركذي
ةد˘˘˘ع ع˘˘˘م بع˘˘˘˘ل ،ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا

،ليقثلا رايعلا نم نيمجاهم
،ضسيروت ودنانريف ،رارغ ىلع
ز˘يراو˘سس ضسيو˘ل ،ا˘ي˘˘ف د˘˘ي˘˘فاد
.يسسريب نافو

ي˘˘لود˘˘لا يوادو˘˘˘ب ما˘˘˘سشه ضضر˘˘˘ع˘˘˘ت
ضسين هقيرف ةارابم يف درطلل يرئازجلا
تا˘يرا˘ب˘م ن˘م˘سض ،م˘ي˘ن ف˘˘ي˘˘سضلا ما˘˘مأا
يتلاو ،1غيللا ةسسفانم نم42 ةلوجلا
ةجيتنب ضسينل ةي˘سسا˘ق ةرا˘سسخ˘ب ته˘ت˘نا

1‐ 3.
ةقاطبلا كانفلا ناديم طسسو ىقلتو

ةيادب نم طقف قئاقد عبرأا دعب ءارمحلا
نم نسشخلا لخدتلا دعب ،يناثلا طوسشلا
وتوبيليف نامور ىلع وداراب جيرخ لبق

ةقاطب لوأا لانيل ،مين يدان باعلا عناسص
 .ةيوركلا هتريسسم يف ءارمح

يف ضسين بردم ارييف كيرتاب عقوو
ربتعي يرئازجلا مجنلا نأاو ةسصاخ ةطرو
هيلع دمتعي يذلا قيرفلا زئاكر دحا نم
اهيف بيغيسس يتلا ةيكيتكتلا هططخ يف

ببسسب ني˘تارا˘ب˘م˘ل ة˘ن˘سس02 بحا˘˘˘سص
لقنت هرظتني ضسين نأاو ةسصاخ ،ةبوقعلا

ر˘خآا ي˘ف ع˘ب˘ق˘ي يذ˘˘لا زو˘˘لو˘˘ت˘˘ل بع˘˘سص
نع هدعبي زوف نع ثحابلاو ،بيترتلا

يدان كلذ دعب لبقتسسيل ،رطخلا ةقطنم
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘لإا ي˘˘عا˘˘سسلا ودرو˘˘ب
قر˘ف ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا بار˘˘ت˘˘قلاو ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يا

 .ةمدقملا
يوادوب ؟ةراصسÿا :اÒيف

انبكتراو اهلمحتي ل
 ءاطخألا ديدع

برد˘˘م˘˘لا ار˘˘ي˘˘ي˘˘ف كير˘˘تا˘˘˘ب ضضفر
يلودلا ليمحت ،ضسين يدانل يسسنرفلا
،ةرا˘سسخ˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ر˘˘سضخ˘˘لا م˘˘ج˘˘ن
د˘يد˘ع ي˘ف ع˘˘قو ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
در˘˘ط »:Ó˘˘ئا˘˘ق حر˘˘سص ثي˘˘ح ،ءا˘˘ط˘˘˘خألا
انمق دقل ،ءاقللا جرعنُم نكي مل يوادوب
انعفدو ةجذا˘سسلا ءا˘ط˘خألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب
نأا هتاذ تقولا يف دكؤوم ،«ايلاغ اهنمث
،بعلملا يف هرودب ماق هناديم طسسو
ةيئاهنلا ةجيتنلا ىلع رثؤوي مل هدرط نأاو
.ةارابملل

عنسص يذلا راسشب ةنيدم نبا نا ركذي
ي˘˘ف ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإلا ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘لا
بعل أاوسسأاك ريتخا ،ةيسضاملا تلوجلا
ة˘قا˘ط˘ب˘لا ه˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت بسسب ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.ءارمحلا
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ةراسسخ ياد نيسسح رسصن قيرف دبكت
˘ما˘ما ه˘ناد˘ي˘م ة˘ي˘سضرا ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسا˘˘ق
ام وهو ةلماك ةيثÓثب فلسشلا ةيعمج
ناو ة˘سصا˘خ ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ه˘ل تف˘˘سسأا˘˘ت
عسضو يف يزع ءاقفر عسضو رثعتلا

تارثعتلا ةيسسلسس ناو اميسسل ريطخ
مسسقلا ةريظح ىلا يدانلاب رجت دق
تيا برد˘م˘˘لا ل˘˘مأا˘˘يو اذ˘˘ه ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

تي˘ب˘لا عا˘سضوا ن˘ي˘سسح˘ت ي˘ف يدو˘ج
.يبرادلا ةمقل ابسسحت اعيرسس

ةلضصأوتم تاجاجتحلأ
ةحضضأو بلاطŸأو

ةيرسصنلا ريهامج بلاطم فقوتت ملو
ةرورسضب ىوسس ةريخلا ةنولا يف
نع يلريمز دلو قيرفلا ضسيئر ليحر
˘ما˘ما ة˘م˘يز˘ه˘˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ يدا˘˘ن˘˘لا
رايدلا لخاد ادج ةيسساق تناك فلسشلا

نيددهملا ةمئاق يف يدانلا تعسضوو

ق˘˘ل˘˘خ˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ر˘˘ملا طو˘˘ق˘˘سسلا˘˘˘ب
ةبلا˘ط˘م˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ةد˘يد˘ع ل˘كا˘سشم
نا˘م˘سض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ضضا˘˘ف˘˘ت˘˘نلا˘˘ب

ناولا ةاو˘ف ل˘ب˘ق ج˘ئا˘ت˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
ةمق ىلع لبقم ةحÓملا ناو ةسصاخ
.دادزولب بابسشب اهعمجتسس ةريبك

صشامر ماضشه

دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘سش ق˘˘ير˘˘ف دا˘˘ع
ىلإا هلقنت نم ن˘ي˘م˘ث لدا˘ع˘ت˘ب
قيرف هجاو نيح داولا ضسأار
ف˘˘سسأا˘˘تو اذ˘˘ه ةر˘˘ق˘˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘ن
ع˘ي˘ي˘سضت ن˘ع ا˘مود برد˘م˘˘لا
تايرجم ىلا رظنلاب نيتطقن
ننفت با˘ب˘سشلا نا ا˘م˘ب ءا˘ق˘ل˘لا
دقو اذه ضصرفلا عييسضت يف
«ة˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا» ءا˘˘ن˘˘با د˘˘ق˘˘ت˘˘˘فا
ي˘ف رار˘ج بعÓ˘لا تا˘مد˘خ˘˘ل
ي˘مو˘ج˘ه˘لا ناد˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو
يف ذقنملا ةباثمب ناك يذلاو
نا ركذي ةريخلا تاهجاوملا
نع رب˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا
يهو ءاقللا يف ةدحاو ةيباجيإا
فر˘ط ن˘م فد˘ه˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
هبسسح ىسسعو ل˘ع˘ل ا˘نا˘مو˘سس
.ريخ ةحتاف نوكي

ةيمضسرلأ تأدأدعتضسلأ
قلطنت ةركضسب ءاقلل

لهأاتلأ ىلع رأرضصإأو
با˘˘ب˘˘سش ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت تعر˘˘سش

ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
دا˘˘ح˘˘˘تا د˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ل يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ضسأا˘˘˘ك را˘˘˘˘طا ي˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘كسسب
ناو ة˘سصا˘˘خ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةدو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ملا

ظافحلا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا بسسكم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘يو اذ˘˘˘ه ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
ةداعتسسا ىلع يبطلا مقاطلا
ناو ة˘˘سصا˘˘خ رار˘˘ج بعÓ˘˘˘لا

ما˘ت˘لا ه˘ي˘فا˘ع˘ت د˘كا ي˘ن˘ع˘م˘لا
ة˘ل˘ي˘كسشت˘لا ر˘يود˘ت نا ر˘كذ˘ي

اسسفانت دهسشي ق˘ير˘ف˘لا ل˘ع˘ج
ة˘فا˘ك ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ار˘ي˘ب˘ك
.طوطخلا

صشامر ماضشه

يلريمز دلوب ةحاطإلاب بلاطمو يناثلا مضسقلا يف امدق عضضت ةيرضصنلا

«ةبيقعلا» ىلع رثأا رارج بايغو لداعتلا نع ضضار Òغ امود

دادزولب بابضش
صصرفلأ ةعاضضإأ يف ننفت قيرفلأ

باسسح ىلع ارهاب ازوف يني˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ق˘ق˘ح
ةوقب دئاعلا نكمت ثيح فدهل ةيثÓث عقاوب ةمسصاعلا داحتا
نم ثلاثلا ةفاسضإا عم ةيئانث عيقوت نم يمسساقلب ليعامسسإا
نأاو اميسسل ةريبك ةداعسس نع ةليكسشتلا تربع دقو ضشيرهلا
ةبترم لÓتحا لجأا نم ديج قاور يف قيرفلا عسضو راسصتنلا

لعف ةدرب اريثك اوبجعأا رفانسسلا نأا ركذي ةعيلطلا ةبكوك نمسض
ةبيبسش مامأا رايدلا لخاد ريخلا قافخإلا تسضوع يتلا ةبيتكلا
ة˘ق˘ث˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لاو ر˘ث˘كأا را˘سسم˘لا ح˘ي˘ح˘سصت ل˘ما ى˘˘ل˘˘ع ةروا˘˘سسلا

. ضسأاكلا يف قافولا ةهجاومل فيطسس ىلإا ةيلاع تايونعمو
 نورضصي نوبعÓلأو ةحضضأو ةذوخ ةضسمل

كلاملأ دبع نب ىلع
هتسسمل نأاو اميسسل تمسص يف لمعلا ةذوخ بردملا لسصاوو
حور ةيحان نم ىتح وأا ايكيتكت ءاوسس عيمجلل ةحسضاو تناك
ةينف تاسسمل نومدقي اوحسضا نيبعÓلا نأاو اميسسل ةعومجملا

ضضافتنلاب مهل تحمسس نيغولوب ةيسضرأا نأاو ةسصاخ ةيقار
رثكا طغسضلا لجأا نم ءاقللا ةياهن اولغتسسا ديبع ءاقفر نأا ركذي

لابقتسسلا ليوحتب هتبلاطمل جارجر ديسشر ماعلا ريدملا ىلع
ةرورسض ىلع دكؤوي ريخلا لعج ام وهو كلاملا دبع نب ىلإا
ءاقل اهسسأار ىلع يتلاو ةمداقلا تايدحتلل ابسسحت رثكأا زيكرتلا
. قافولا مامأا ضسأاكلا

صشامر ماضشه

ةنيطنضسق بابضش

«يضس.ضسأا.يضسلا» يدحت لبق ةديج ةيزهاج نع ثحبيو ناهرلا بضسكي قافولا
فيطضس قافو

ي˘ف ف˘ي˘ط˘˘سس قا˘˘فو ق˘˘ير˘˘ف ق˘˘فو
ةيهابلا نم ةيباجيإا ةجيتن ليسصحت
بع˘ل عار˘سص ي˘ف ه˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت نار˘˘هو
نم ن˘كم˘ت ن˘ي˘ح مو˘يدو˘ب˘لا ة˘قرو
ل˘ك ل˘ع˘ج ن˘ي˘م˘ث لدا˘ع˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ىلإا ءادعسس نودوع˘ي ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘سسلا
برد˘م˘لا بلا˘ط د˘قو اذ˘ه را˘˘يد˘˘لا
قيرفلا يبعل يكوكلا يسسنوتلا
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘سسن ةرور˘˘˘سضب
يسسلا ةهجاوم يف ايدج ريكفتلاو
فد˘ه˘لا نأا ا˘م˘ب ة˘مدا˘ق˘لا ي˘سس ضسا
ضسأا˘ك ي˘ف اد˘ي˘ع˘ب با˘هذ˘لا ى˘ق˘˘ب˘˘ي
ة˘ب˘ي˘ت˘كلا نأا ر˘كذ˘ي ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
تلعج ةبيط دج تايوتسسم تمدق
قا˘فو˘لا ةو˘ق˘ب فر˘ت˘ع˘ي ضسفا˘ن˘˘م˘˘لا

ر˘˘خا ي˘˘˘ف ةز˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لاو
ءاقفرل تحمسس يتلاو تاهجاوملا
. بيترتلا ملسس يف مدقتلاب يبيرعل

صضعب ةداعتضسأ ىلع رضصي يكوكلأ
عوبضسألأ أذه Úبئاغلأ

ينفلا مقاطلا ىعسسيسس ىرخأا ةهج نم
ضضعب ةداعتسسا ىلإا عوبسسألا اذه لÓخ
يوارق ةروسص ي˘ف ة˘با˘سصم˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا

دارفنا ىلع Óمعيسس نيذللاو يناوسضرو
د˘سصق ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ضصسصح˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف
ى˘ع˘سسي˘سس ا˘م˘ك تا˘ف˘عا˘سضم يا يدا˘ف˘˘ت
يناحر˘ف ن˘م ل˘ك ز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘لإا ضشتو˘كلا

ةيندبلاو ةينفلا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ي˘ح˘ي ن˘بو
يف امهتامد˘خ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘عÓ˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
رظت˘ن˘ي ل˘كلا نأا ا˘م˘ب ر˘فا˘ن˘سسلا ة˘ه˘جاو˘م
نهاريو اذ˘ه ةر˘ي˘سشأا˘ت˘لا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
ةحنم ضصيسصخت ىلع ة˘يا˘ف˘ل˘ح ضسي˘ئر˘لا

راجلا مامأا ةبيتكلا زيفحت لجأا نم ةيرغم
. «يسس.ضسا.يسسلا» قيرف

صشامر ماضشه

يأد نيضسح رضصن

زواŒو عانقإلا لضصاوي «يضس.ضسا.يضسلا»
ديكأاتلل فيطضس ةبقع

ةجيتن ىلع ظافحلا يف ةليلم نيع ةيعمج ةليكسشت تقفخأا
بعÓلا نكمت نيح68 ةقيقدلا ةياغ ىلإا ةققحملا لداعتلا

اذه ةزمح نامد فادهلا ءاقفر مÓحأا ىلع ءاسضقلا نم يدوعسسم
اوعمجأا راسصنألا نأا لإا ةيبلسس تناك ةجيتنلا نوك نم مغرلابو
قيقحت ةلسصاوم لجأا نم هيدل ام لك مدق قيرفلا نأا ىلع
ةيئلولا تاطلسسلا بلاط عيمجلا نأا ركذي ةيباجيإلا جئاتنلا
ىلع قيرفلا ةدعا˘سسمو لاو˘مألا ل˘ي˘سصح˘ت˘ل ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب
. بيترتلا ملسس يف رثكا مدقتلا

 ةعطاقملأ ةلضصأوم ىلع أوعمجأأ نوبعÓلأ
ددهم صسأاكلأ يف جربلأ ءاقلو

نم ةدوعلا ةلحر لبق قيرفلا رسصانع تعمتجا ىرخأا ةهج نم
ةيوسست متي ىتح ةعطاقملا ةلسصاوم ةملك ىلع اودحتاو راسشب
ةهجاوم ضضوخ مدعب اودده امك ةيلاملاو ةيرادإلا لكاسشملا
تاطلسسلا تمسص لسصاوت اذإا ةسصاخ جربلا يلهأا مامأا ضسأاكلا
قيقحت ى˘لإا ح˘م˘ط˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا نأا ر˘كذ˘ي ي˘قاو˘ب˘لا مل ة˘ي˘ئلو˘لا
لمأاي لكلا نأا امب ةياهنلا يف ريهامجلا داعسسإا يلاتلابو ةريسشأاتلا
قباسست ةرادإلا لازت لو اذه ةمدقتم راودا ىلإا ةلسصاوملا يف
ةيلام تلويسس ىلع لوسصحلل باوبألا قرط لجأا نم نمزلا
روجا ديدسست ةيل˘م˘ع ي˘ف ل˘سصا˘ح˘لا ضصق˘ن˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ح˘م˘سست
. نيبعÓلا

صشامر ماضشه

لجا نم ةي˘ب˘هذ ة˘سصر˘ف نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ة˘ل˘ي˘كسشت تع˘ي˘سض
لك يف فدهب قافو˘لا ما˘ما ر˘ث˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب ة˘فا˘سصو˘لا لÓ˘ت˘حا
اهمدقت ىلع ظافحلا يف ةليكسشتلا قفوت ملو اذه ةكبسش
يتلا ضصرفلا نم ديدعلا هل تحنسس يدانلا نوك نم مغرلاب

دقو اذه راسصتنلا ةكسس يف يرمحلا عسضتل ةرداق تناك
رخلا وه ضسفانم ماما مدقملا دودرملا ىلع ريهامجلا تنثا

ترسشاب ةبيتكلا نا ركذ˘ي ة˘ب˘ي˘ط ج˘ئا˘ت˘ن ل˘ج˘سسو ةو˘ق˘ب د˘ئا˘ع
. ضسأاكلا يف كيرافوب دعومل ةيدجلا اهتادادعتسسا

كيرافوب مامأأ صسأاكلأ ةمق نع بيغي حابضس
جتحا يذلاو حابسس بعÓلا فرسصتل ريهامجلا تفسسأاتو اذه
ىقلتي هلعج ام وهو ءازجلا ةلكر ةطقل يف مكحلا ىلع فنعب
ماما ضسأاكلا ءاقل نع ةيمسسر ةفسصب هبيغيسس جاجتحا راذنا

نع ثحبي يرسشم بردملا لعجيسس ام وهو كيرافوب دادو
قيرفلا فادها ققحتو ةهجاولا ىلا يدانلا ديعت ةليدب لولح
هذه يف اديعب باهذلا ىلع نورسصي ةوارمحلا ناو ةسصاخ
. ةسسفانملا

صشامر ماضشه

ةليلم نيع ةيعمج
لداعتلاب ةدوعلا ةضصرف تعيضض «ماضصل»

لخدتلاب ةبلاطم تاطلضسلاو

نأرهو ةيدولوم

ةفاضصولا غولب يف نوقفخي ةوارمحلا



ةــــنصصرق

«يريجلل افيف»3 ،2 ،1 ..وكانوم وبعل
ة|̆©˘§˘˘ÅÑلا ةرا˘å̆˘ğ˘˘لا تود
ا3D©í ،2 ،1 ن©M|(ا~õqل

ظî 0í|= يD ي|©qلل
اJ̆ددر يk̆˘˘لاو ،ضœ+Ä˘˘م˘˘لا

بï˘˘> ،و˘F̆ا˘˘Iو˘˘H و˘˘g˘˘̆>ل
يداI ىõ> قtïملا زوíلا
يD لíÉÑلا دوMåو ،نا©Hا
يIام©C 6Ñõل قtïملا زوíلا
ي|(ا~qلا يلودلا ب>œلا
نودو M˘˘œد˘̆+ ل˘˘1د ي}˘˘لا
يD هí|Mïل يIاثلا îد§لا
دد|©ل ع(اÉÑلا لد+ تEولا

بو˘˘°˘˘q˘˘لا يدا˘Ĭ و˘˘g˘˘̆>ل
<gلا ةراq~ا)|M©م- نq©اد
.|wÉÑلا مIq ه+ †اE امل

ليانم جرب دوعضص ىنمتي تاحرف
فH˘w̆kõ تلواد˘-
تاÇÑítلا
قí|M̆+ ة8Ñ̆اw̆˘لا
7Ñ˘˘˘˘˘ğ˘˘˘ج|˘˘˘̆+ با
H˘˘˘°˘˘اM˘˘ل، D̆˘©̆˘ود
ن˘˘M̆د˘˘˘لا ن˘˘˘M~˘˘˘˘ل
D˘|0̆لا تا˘œ<ب
يلودلا
ي|(ا~qلا
ي˘˘˘D ط˘˘˘7Ñا˘˘˘°˘˘˘لا
Ĭ˘˘˘˘˘˘يدا I˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘م
بï> ،ي˘í˘|IÄÑ˘لا
قt̆ï̆˘م˘لا زو˘í˘لا

<˘õ˘ى I˘يدا I©Äض
D˘˘˘لا ي˘˘˘ğ˘Ü˘˘ة˘˘لو
ام©6Ñل ،ةاوJ يIاثلا مõïÄÑل باÅÑgلا دو8Ñå [و°Mز^ ى°م- o©0 ،د©0و îد§ل ة©.œث+ ،ة©í|IÄÑلا

.تاÜ+ا|لا ن©+ اH مïÄÑلا يD ةرادÇÑلا لMtk هI&او

واهز لابرغلاو يريمعلب
«رفضصألا دارجلا»

8Ñ°ا ي(ا°. ع&Jõلا يg|لا جÄÑادوIلا يè|+لا
عاDد+ بåqلا ي|©مõå+ يدا§لا ب|èkملاو
ط˘6Ñو لا˘/و لا˘o 8Ñ©˘0 ض6ا˘õ˘å˘g˘+ دا˘t˘-ا
-íام/ ل>اJ©|ي Hلا عõïÜو تاJو Hا /åل
عkم8Ñí| 6Ñ©ÄÑkلا دا|qلا نا دF'وM لòلا

F̆˘ا|˘̆©˘˘ث +˘˘í˘˘°˘˘©˘˘6ل ا˘˘م˘˘§˘˘-اÑ̆˘©̆ا˘م D˘لا˘0 ي
نا |M{F ة©Iدgلا ام˘§˘E˘kا˘©˘õ˘ل ا˘م˘§˘-دا˘6Ñ˘k˘åا
راوHÅÑ ى0õا ة8ÑõاوH ىõ> †زا> ي(ا°ثلا
D˘ي H˘|0˘õ̆لا ة˘å˘ةدو H˘ل˘/ا ن -˘t˘ï˘©˘0 قõم
ى˘لو&لا راود&لا ى˘õ˘> ضDÄا˘°˘k˘لا̆+ را˘˘IÇÑ&لا

.ةÇÑ©g> تاtâل ضMå©Å قí|Mلا نا م=ر

انه» راعضشب يريزد
«يضساق تومي

لœ+ بردملا ةلا6Ñ̆k˘ïا |˘M˘°˘k˘â نا˘F ل˘òلا
ة˘©˘°˘í˘لا ة˘9Ñرا˘å˘لا ض6&ار ى˘õ̆> نH̆ ي|˘Mزد

يkلا م(اÅÑkلا دå+ ة8Ñا1 ةم8Ñاåلا داt-ل
-˘õ˘ï˘اJ˘ا H̆ن :˘|î H˘q˘ة˘>و˘م Hلا ن&IÇÑرا

FاI9ا0 تÑ|ة Dا-و ن©=ولو+ ي+åراو:&ا ت
تدF&ا ي°åملا تاÇÑ|Mt- ن&ا ل)ا ةõ+اïملا

<̆õ˘ا ىI˘6 هÑ˘©̆8اوÑ˘ل H˘§˘مkه +ÇÑíدا> ةMة
ا|1'وH ةtïïملا ة©ÄÑõgلا r(اk°لا نH م=|لا+
هïk. دMíkïو ع/ا|Mk قí|Mلا تåõ/ يkلاو
.تاءاõïلا رو|H عH ضíÄ°لا+

ضضفتني يواز

ق˘+ا˘ÄÑلا ي˘لود˘˘لا ب>œ˘˘لا |˘̆©˘˘م˘˘6Ñ يواز را˘˘.
يkÅÑ°ملا فÅÑõلا ة©åمq˘ل ي˘لا˘t˘لا برد˘م˘لاو
ياد ن©IÇÑ| 0ÄÑ قD|M ىõ> قtïملا زوíلا+
ةMلو يD ن©©ÇÑtíلا نH د0او د9Ñ ،ضHÄ&ا لو&ا
،[وHgر^ هI&اFو ي°åملا ن&ا ا9ÑtوH ،فÅÑõلا
Egن&ا ل M6ر ه/وÑل ةلاõïن©م(ا <õ6ولا ىÑ©õة
ن&ا ا9ÑtوH ةHزœلا |©+ادkلا 3اw-ل ة©œH>)لا

Hا Mïلا ه+ †وÇÑtíل ي <œEلا+ هل ةÇÑtاDة.

فيضصولاب حيطت كيرافوب
«ةوارم◊ا» ددهتو

ىõ> ة|ÄÑ©Üلا كMراDو+ دادو قD|M ل8Ñاو
H°اDÄÑ©ه Dي EÄÑ0 ةاو§لا م©o 9&اÑاî Dزو
ن©œ0ïملا ب|Eا ن> óراíلا ه+ قم> |1ا

رو. ي°+ ف©8Ñولا ىõ> زاD نا دå+ كل3و
عkمMk يkلا ة|©ògلا ةJ~Mاqلا دF'وM اH وJو
لÅÑò+ نودMÄÑ˘k˘å ن˘M}˘لا |˘/ا˘- ءا˘D˘ïر ا˘§˘+

را˘:ا ي˘D نا|˘Jو ة˘Mدو˘لو˘H د˘>و˘˘م˘˘ل يد˘˘/
ةوا|مtلا ةDا9Ñ)ا يD نوo M|=g©0 ض6&اòلا
رودلا يD زوíلا دå+ مJاMا9Ñt ةم(اE ىلا
.ةم8Ñاåلا ةMدولوH ىõ> ي9Ñاملا

qarsana@essalamonline.com
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«يضس.ضسا.يضسلا» ىلع حوبرم نيغولوب
+åلا يدا°لا ةدو> د|M9اÑي
نH زوí˘لا̆+ ي̆°˘©ïÄÑ˘°̆Ü̆˘لا

H̆˘õ˘˘åل ن̆©̆=و˘لو˘+ ب˘õ˘ة|˘م
دå+ يلاوkلا ى˘õ̆> ة˘©˘Iا˘ث˘لا

F˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل H̆˘˘˘˘˘˘˘˘˘ودارا˘˘˘˘˘˘˘˘˘+ ن
ت>را˘˘˘6Ñ ةرا˘˘˘6Ñ˘˘˘Üو˘˘˘6Ñو
ي6Ñ̆ ض6ا ي˘ÄÑلا |˘©˘Jا˘˘م˘˘/
̆†اå̆˘لا |˘Mد˘م˘لا ة˘g˘لاÜ̆˘˘م˘˘ل
لM̆وk˘t̆˘˘+ جا|˘˘/ر د˘˘©˘˘7Ñر
نH̆ را˘Mد˘لا ل˘1اد تاءا˘ï˘˘ل

ن̆©˘=و˘لو̆+ ى˘لا يوœ˘˘م˘˘0
كلا˘م˘لا د˘˘g˘˘> ن˘˘+ ض9و˘˘>
ة˘ğ=ر ى˘لا |˘â̆°˘لا˘˘+ كل3و
م0q ىلا |â°لا+ ع©مqلا هHå ل>اí- ي}لا فEوملا وJو تاراIkÇÑلا ة8ÑõاوH يD ع©مqلا
.ةلوgÜلا يD ةMوïلا ةدوåلا بÄÑg+ ا|1'وJ©| Hامqلا ه7Ñkا> ي}لا رو|ÄÑلاو í|vلا
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ماكحلا يف اهلضصح يدوج تيآا
+åلا دwÄÑلا ةراï6اÑ©ة
ا˘˘˘§˘˘̆+ ي˘˘˘°˘˘˘H ي˘˘˘k˘˘˘˘لا
ي˘9Ñا˘م˘لا عو˘˘6Ñ˘˘g&لا
I˘˘يدا IÇÑ˘˘| 0ÄÑ˘˘©˘˘ن
تMا vار ي˘k̆˘˘لاو ياد
ا˘§̆©˘D م˘/ا˘§˘M يدو˘˘/
ضåÉ˘˘˘˘˘+و م˘˘˘˘˘tò˘˘˘˘˘˘لا
ة©/راw˘لا تا|˘.'و˘م˘لا
Dلا يõïءا D8 يÑةرو
و˘˘˘˘˘J ا˘˘˘˘˘˘J تا|˘˘˘˘˘˘òلا
ة|˘H &ا˘M˘˘õ˘˘q ضÅ-و˘˘òلا
م˘˘©˘˘õ˘˘˘k˘˘tò˘˘˘ل L|˘˘˘1&ا

تا°©©kåلا ن&ا+ دF'وMو
ءا1Ü&لا |MíÄÑ ف©F لاو ة°õqلا î|: نH ي(اوÅÑ> لÅÑò+ ة6ÑرامH ت8Ñgt&ا ة©ÄÑõgلا
.ةHõاF ة©.œث+ ت|1ÄÑ ةÇÑ|M°لا نا |M{F ه0ÄÑg هMداI ىõ> |.'و- ت9Ñt&ا يkلا ة©م©ktòلا
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ةÓضصلا تيقاوم

يراجلا يرفيف رهضش ةياهن ةضسفانملا ءاوجأل دوعي مÓغ^
ماه تضساو مامأا يتيضسلا ءاقل ليجأات دعب ةحار ىلع لضصحي زرحم^

بردم Êاميلضس
حضصني ضشار◊ا

ىلع دامتعلاب يضضاملب
ةرويدق ناكم ضضويب

 ةنيطنضسق بابضش دأدزولب بابضش يأد Úضسح رضصن
 صصرفلأ ةعاضضإأ يف ننفت قيرفلأ

لداعتلا نع ضضار ريغ امود
«ةبيقعلا» ىلع رثأا رارج بايغو

لضصاوي «يضس.ضسا.يضسلا»
ةبقع زواŒو عانقإلا

ديكأاتلل فيطضس

‘ امدق عضضت ةيرضصنلا
بلاطمو Êاثلا مضسقلا
›Òمز دلوب ةحاطإلاب

نيزي‡ Úبعل كلÁ هنأ دكأأ
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  لتاقلأ تقولأ يف افده لجضسو ونيروم بردملأ ىلع در

مـــــضصبي يـناميلضس
ةـــــيوق ةدوع ىلع

ةيضسنرفلا ةلوطبلا يف
«وكانوم ‘ قراÿا لطبلا» ـب Êاميلضس فضصي تروبضس Úب قلعم^

انتوق نم ديزي ردي نب عم هكارضشإاو Òبك بعل Êاميلضس : ونيروم^


