
30 صص

يرئازج نييÓم5 تلتق اضسنرف نأا هنع لقن

ةيروهمج ليكو عإديإإ
ةعماج ةمكحÃ دعاصسم
تقؤوŸإ سسب◊إ يدإولاب

50 صص
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بتكم لوؤؤضسمو ةحلاملا نيع عورضشم صسيئر ماهم ىهنأا
ةزجنملا ةكرضشلا ىلع فرضشملا ريغو تاضساردلا

ةعاضشإا درجم تاداهضشلا يلماح ءانثتضسا

قلطملا اهمعدو تباثلا اهفقؤم تدكأا
ينيطضسلفلا بعضشلل طورضشمÓلا

عامتجإ يف مويلإ كراصشت رئإزجلإ
ثحبل ةيبرعلإ ةعماجلل ئراط
ةينيطصسلفلإ ةيصضقلإ تإروطت

30 صص

عيبلا ةيلمع ‘ ةينؤناقلا راعضسأ’ا اهماÎحا نم دكأاتلل

ميتنضس نؤيلم03 لباقم يبنجأا ةيعر نم اهارتضشإاةقحتضسم Òغو ةرÈم Òغ ةيزم يقلتو ةفيظؤلا لÓغتضسا ءؤضس مهتب عباتم

ةيصضق يف «يصشوبلإ» ةمكاحم
ةقحتصسملإ ريغ ايإزملإ

لبقُملإ يرفيف5 موي

واودؤب ةمكحمل قباضسلا ةيرؤهمجلا ليكو ةقفر اهيف عباتي
لماه ينغلا دبع قئاضسو قباضسلا نؤنكع نب «ريم»و هدعاضسمو

50 صص

ةفيظؤلل ةماعلا ةيريدملا تدنف
ل˘ك ،يرادإ’ا حÓ˘ضصإ’او ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘˘لا
ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا را˘˘ب˘˘خأ’او تا˘˘ع˘˘ئا˘˘ضشلا

تادا˘˘˘ه˘˘˘ضش ي˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ح طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ضسإا لؤ˘˘˘˘ح
،جا˘مدإ’ا ن˘م هارؤ˘ت˘كد˘لاو ر˘ت˘ضسا˘م˘لا

نؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘ضضم ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نأا تد˘˘˘˘كأاو
طورضشلا نؤفؤ˘ت˘ضسي ن˘يذ˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل
.اهنع نلعملا

نوبت سسيئرلإ نم بلط ناغودرأإ
لÓتح’إ رزاجم نأاصشب قئاثو

رئإزجلإ يف يصسنرفلإ
30 صص

مدع نم نيدلبلا Óك ررضضت دكأا
صسلبارط ‘ رارقتضس’ا

فصشكي يصسنوتلإ سسيئرلإ
-ةيرئإزج ةردابم نع

ايبيل ‘ ةمزأ’إ ّل◊ ةيصسنوت

ةيدقن قإروأإ عئاب فيقوت
ةعيرزوبب ةروزم ةيبنجأإ

50 صص

 رئإزجلابابيرق ايبيل لئابق نايعأإ

تانبلŸإ عم قق– ةراجتلإ ةرإزو
يعزوŸ ينطو بإرصضإإ^تاي’و ةدع ىوتصسم ىلع رمتصسم بيل◊إ سسايكأإ عيزوت بإرطصضإ^

ÚعزوŸإ لقن ةفلك نم للقي لكصشب تانبلŸإ عيزوت ‘ رظنلإ ةداعإإ^ةعاصشإإ در‹ بيل◊إ

30 صصقيقضشلا دلبلا اذه ءاقرف صسلبارطب يف عمجي ينطو رمتؤؤمل اريضضحت

فيصس رهصشي يبيرعل قراط
هجو يف جاجحلإ

نيبيصستملإو نيصشاصشغلإ

40 صص

دوقع باحصصأإ لك جامدإإ
ليغصشتلإ لبق ام

40 صص

40 صص



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

    بون÷ا عبطلا
راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا

APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’إ ديÈلإ

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
وزو يزيت نوكت له

؟.. رإردأإ لدب

يندملا عمتجملاو بابسشلا تامظنم تعد
،ةيروهمجلا شسي˘ئر ،وزو يز˘ي˘ت˘ب ،ي˘ل˘ح˘م˘لا

،مهتي’و نوكت نأا ىلإا ،نوبت ديجملا دبع
ى˘لإا ه˘تارا˘يز ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ه˘˘ل ة˘˘ط˘˘ح˘˘م لوأا

يتلا وزو يزيت نأا نيزربم ،نطولا تاي’و
اهتاطحم فلتخم ربع رئازجلل ريثكلا تمدق
نم شصلختلل ةسسام ةجاحب يه ،ةيخيراتلا

بيجتسسي لهف ،اهسشيعت يتلا تابسسلا ةلاح
حاتتفإا يف دعو دق ناك يذلا ،شسيئرلا هل

،ةريخأ’ا ناكسس راردأا نم ةيباختن’ا هتلمح
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ه˘تا˘جر˘خ ط˘ير˘سش شصق˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأا
.مهتي’و نم ةينطولا

«رايفاكلإ» نم
! .. «ةبوصسلإ» ¤إإ

ر˘يزو˘لا ،لÓ˘سس كلا˘م˘لا د˘ب˘ع ن˘ع فر˘ع
ت’وكأاملا ةاوه نم ناك هنأا ،قبسسأ’ا لوأ’ا
راحملاو «رايفاكلا» شصاخ لكسشب ةيرحبلا

ةيروهمج ة’و هكردأا ام وهو ،ةدوجلا عيفر
ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘لود˘لا ي˘ف ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘˘لا شضع˘˘بو
مظنت يتلا ءاذغلاو ءاسشعلا تابدأام تحسضأا

يف انايحأاو تاي’ولا يف ،لÓسس فرسش ىلع
،قدانفلا يف وأا ،ةيمومعلا تاكرسشلا تارقم
دحاو ءاسضرإ’ ةيرحبلا ةمعطأ’ا نم ولخت ’
،7102 ماع لبق دÓبلا يف رارقلا عانسص نم
يف «ةبوسسلا» لوانتي مويلا ىحسضأا يذلاو
.ششارحلا نجسس

هاعرت ’ كماعط
ةنمآإ ٍدايأإ

ةيدلب قوسس نم ةطقتلم انيديأا نيب ةروسصلا
ف’آا ن˘ع لا˘ث˘م ،نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ي’و ي˘ف ة˘مورد˘ن
فلتخ˘م ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا ة˘ل˘ثا˘م˘م˘لا ت’ا˘ح˘لا
هجوم جاجد لوح موحت ططق ،نطولا قاوسسأا
،ناذرجو بÓك ت’احلا شضعب يفو ،قيوسستلل
،عدار˘لاو بي˘قر˘لا با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف اذ˘ه ثد˘ح˘ي

تابسسلا لسصاوت ةراجتلا ةرازو حلاسصم اعبط
نيعفار كلهتسسملا ةحسص نوددهي راجتلاو ..
هاعرت ’ كماعط» راعسش تايكولسسلا هذه لثمب
.«ةنمآا ٍدايأا

! .. «كليابلإ لام» ةبقح ‘

ةموكح ي˘ف ن˘ي˘ق˘با˘سسلا ءارزو˘لا د˘حأا ف˘ظو
جوأا يف تاونسس01 وحن لبق ،ىيحيوأا دمحأا
،«كل˘يا˘ب˘لا لا˘م» ة˘ب˘ق˘حو «ة˘با˘سصع˘لا» ةو˘ط˘˘سس
يف ةيمومع تاكرسش يف هبراقأا نم تارسشعلا

ةمهم بسصانم اوملتسساو ،تاعاطقلا فلتخم
اولاز ’ مهلج نأا رمأ’ا يف ةبارغ رثكأ’ا ،ادج
،نآ’ا ى˘ت˘ح يدا˘ع ل˘كسشب م˘ه˘ما˘ه˘م نو˘˘لواز˘˘ي
ةيمومع ةكرسش عورسشم ىلع فرسشي مهزربأاو
.! ..تسسارنمت ةي’و يف

qarsana@essalamonline.com
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جئاتنلإ راظتن ‘
،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا شسي˘ئر عر˘سش ا˘مد˘ع˘ب

طقف مايأا01 دعب ،نوبت ديجملا دبع
لوح تارواسشم دقع يف هبيسصنت نم
ة˘˘ع˘˘جار˘˘مو دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا
تايسصخسشلا نم ديدعلا عم ،روتسسدلا
ءا˘سسؤورو ،ن˘ي˘ق˘با˘سس ءارزو ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ة˘˘سسا˘˘ئر ر˘˘ق˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سس باز˘˘˘حأا
دد˘˘ع ل˘˘سصو ثي˘˘ح ،ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
9 ىلإا اهلب˘ق˘ت˘سسا ي˘ت˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلا
م˘ه˘ن˘ي˘ب راو˘ح˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘تد˘˘نا˘˘سسم تد˘˘بأا
ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘ق ي˘ف تنا˘ك تا˘ي˘˘سصخ˘˘سش
،ةيسضاملا ة˘ن˘سس02 ةل˘ي˘ط ة˘ط˘ل˘سسلا
ربسصلا غراف˘ب بع˘سشلا مو˘ي˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
يبلتسس لهف .. تارواسشملا هذه جئاتن
.؟ىرت اي نييرئازجلا بلاطم

رابتعإ’إ در
ةناهإÓل شضرعت امدعب

ددع فرط نم ةءاسسإ’او
يميد˘ع) ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ن˘م
ن˘˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘˘˘لا (قÓ˘˘˘˘˘˘˘خأ’ا
ىد˘˘حإا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘سسرد˘˘˘ي
ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
اوماق ثيح ،ةديلبلا يف
لخاد هل روسص طاقتلإاب
عطقمب اهوقفرأاو مسسقلا
هيف نوؤوزهت˘سسي و˘يد˘ي˘ف
ل˘ي˘˘عر˘˘لا ن˘˘م ذا˘˘ت˘˘سسأا˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشأا م˘˘يد˘˘ق˘˘لا
ماق ،ةدع لايجأا شسيردت
هئÓمز شضعب شسمأا لوأا

فل˘ت˘خ˘م ي˘ف تارا˘طإاو
اموي اونا˘ك تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ،ه˘˘˘تذ˘˘˘مÓ˘˘˘ت ا˘˘˘م
كلذب نيديعم ،هميركت
.هل رابتع’ا

«لاÙإ نم لا◊إ مإود»
قبسسا يلاو ةنبا تسسسسأا تاونسس01 نم رثكأا لبق

فرسشي ناك يتلا ةي’ولا نم لسصح تاسسارد بتكم
،تاقفسصلا ديدع ىلع اهنوؤوسش رييسست ىلع اهدلاو
،ريزو ى˘لإا ي˘ن˘ع˘م˘لا ي˘لاو˘لا ة˘ي˘قر˘ت تم˘ت ا˘مد˘ن˘عو
يف حجنأ’ا نيب نم اذه تاسساردلا بتكم ىحسضأا
رد˘ق˘ي ه˘لا˘م˘عأا م˘قر را˘سص ى˘ت˘ح رو˘ط˘تو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا
،لاحملا نم لاحلا ماود نكل ،تارايلملا تارسشعب
،ق˘ب˘سسأ’ا ر˘يزو˘لاو ي˘لاو˘لا ة˘˘ن˘˘با تا˘˘سسارد بت˘˘كم
يتلا تاطاسسولا لابح لك عطق ببسسب ابيرق قلغيسس
ثيح ،قباسس تقو يف تاقفسصلا نم هنكمت تناك
نأا بتكملا اذه يف نيقباسسلا نيلماعلا دحا فسشك
.هبتاكم يف مويلا ششسشعت «ةليترلا»

يلإو ىدحتت ةيماحم
ة˘ي’و ن˘م ة˘ي˘ما˘ح˘م تد˘˘ح˘˘ت

دبع دمح˘م ي˘ح˘بار ،م˘نا˘غ˘ت˘سسم
دعب ،قباسسلا ةي’ولا يلاو ،رونلا
مده ةي’ولا حلاسصم تررق نأا

ةرورسض ةجح˘ب ،ه˘كل˘م˘ت ى˘ن˘ب˘م
ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ة˘ما˘ع˘لا ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا
يجيتارتسسا عقوم ي˘ف ز˘كر˘م˘ت˘ي
تحجنو ،«ردنمÓسص» ئطاسشب
اهنأا ل˘ي˘لد˘ب Ó˘ع˘ف يد˘ح˘ت˘لا ي˘ف
˘مد˘ه رار˘ق ءا˘غ˘˘لإا ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت
ىلإا امئاق لازي ’ يذلا ىنبملا
.مويلا



ىل˘ع لو˘ع˘ن» ،ل˘يو˘غ˘لا لا˘ق
م˘سضي د˘فو˘ب ر˘ئاز˘ج˘ل˘˘ل ةرا˘˘يز
لبق ،ةيبيل˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ءا˘ه˘جو
ىعسسي يذلا رمتؤوملا داقعنا
رواحتلا ىلإا لوأ’ا ماقملا يف
شسلا˘˘ج˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب
،دÓبلا مومع يف ةيعامتج’ا
ينب ةنيدم ىلع تدفاوت يتلا

ة˘˘˘سشقا˘˘˘ن˘˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘ب ،د˘˘˘ي˘˘˘لو
رمت يتلا تامزأ’او عاسضوأ’ا
ي˘˘ف ًار˘˘ي˘˘سشم ،«ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ب
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نأا ى˘˘˘˘لإا ،شسمأا
ةو˘˘ط˘˘˘خ د˘˘˘ع˘˘˘ي ،يروا˘˘˘سشت˘˘˘لا
ةو˘عد˘لا ق˘˘ب˘˘ت˘˘سست ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإا
ل˘˘كل ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
.ةيبيللا فايطأ’ا

را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم زر˘˘˘˘˘بأاو اذ˘˘˘˘˘ه
شسي˘ئر˘ل ة˘ي˘جرا˘خ˘لا نوؤو˘˘سشلا

ل˘ئا˘ب˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا شسل˘ج˘˘م˘˘لا
رود نأا ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ند˘˘˘م˘˘˘لاو
يف مظاعت˘ي ئ˘ت˘ف ا˘م ر˘ئاز˘ج˘لا
ذنم اسصوسصخ ،يبيللا فلملا
،ةيروهم˘ج˘لا شسي˘ئر با˘خ˘ت˘نا

هنأا مكحب ،نوبت ديجملا دبع

تا˘˘يو˘˘لوأا د˘˘حأا ل˘˘كسشي تا˘˘ب
،ارخؤوم ةيرئازج˘لا ة˘ي˘جرا˘خ˘لا

دد˘˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘˘قو
رود ىلع نولوعي نويبيللا»
يهنت لولح داجيإا يف رئازجلا
تÓخدتلل ادح عسضتو ةمزأ’ا

.«ةيبيللا ةمزأ’ا يف ةيبنجأ’ا

watan@essalamonline.com
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قيقضشلا دلبلا اذه ءاقرف صسلبارطب يف عمجي ينطو رمتؤؤمل اريضضحت

ابيرق رئإزجلاب ايبيل لئابق نايعأإ
«ةيبنجأ’إ تÓخدتلل إدح عصضتو ةمزأ’إ يهنت لولح داجيإ’ رئإزجلإ ىلع نولوعي نويبيللإ» :ليوغلإ دلاخ

ـه.داؤج

نع ،ةيبيللا ندملاو لئابقلل ىلعأ’ا صسلجملا صسيئرل ةيجراخلا نوؤؤضشلا راضشتضسم ،ليؤغلا دلاخ فضشك
ينطو رمتؤؤمل ريضضحتلا لجأا نم ،ابيرق رئازجلا ىلإا ةيبيللا لئابقلا نايعأا وأا ءاهجو نم دفو مودق

.رضصمو صسنؤت ،رئازجلا نم لك ءارفضس رؤضضحب ةيبيللا يضضارأ’ا ىلع دقعنيضس

ام ةردابم نم رئازجلا فقؤم نمث
«نرقلا ةقفضص»ـب ىمضسي

سضراعن» :ةنيرق نب
’ نكل تاموكحلإ
«ةلودلإ عم فلتخن
،ةنيرق نب رداقلا دبع حضضوأا

،ينطؤلا ءانبلا ةكرح صسيئر
ةضضراعم نكمي دق هنأا
ىلع بقاعتت يتلا تامؤكحلا

نكمي ’ نكل ،دÓبلا رييضست
ةلودلا عم فÓتخ’ا
ىلع اددضشم ،ةيرئازجلا
.امهنيب زييمتلا ةيمهأا

لÓخ صسمأا ،ةنيرق نب دكأاو
يبعضش عمجتل هطيضشنت
نم ديري هنأا ةديلبلا ةي’ؤب
حرضشي نأا نؤبت صسيئرلا
اننما ددهت يتلا رطاخملا

ربع ءاؤضس انرارقتضساو
،لضصاؤتلا عقاؤم وأا تاباطخ
صسيئر راضشأا قايضسلا تاذ يفو

ىلإا ،ينطؤلا ءانبلا ةكرح
22 كارحل ةيؤنضسلا ىركذلا

هذه نكتلف » :Óئاق ،يرفيف
رئازجلا لجأ’ ىركذلا
،بعضشلا ؤعدنو ،ةديدجلا
،يندملا عمتجملا ،بازحأ’ا

ةكراضشم تاطلضسلا لكو
يرفيف ىركذ بعضشلا

ةياضصو نم رئازجلا ةداعتضس’
ؤعدن امك ،داضسفلاو ةباضصعلا
12 ةعمج نؤكت نأا بعضشلا

،نيطضسلفل ةعمج ،يرفيف
ةيارلا هيف قناعتت ثيح

ةيارلا عم ةيرئازجلا
يف نمث امك.«ةينيطضسلفلا
رئازجلا فقؤمب هتاذ تقؤلا

يكيرمأ’ا صسيئرلا ةردابم نم
ةقفضص»ـب ىمضسي امب بمارت
نأا مهل دارأا» :Óئاق «نرقلا

صسدقلا ةنيدم نؤكت
ءانب اودارأا ،ةيليئارضسإا

اهيف مهاضست ةديدج نيطضسلف
داحتإ’ا لودو اكيرمأا
ةيبرع لود ىتحو يبوروأ’ا

ةبضسن يف ةيبلغأ’ا ققحت
نم ةئملاب07 ـب تامهاضسملا
ركنتضسا امك ،«يلاملا معدلا

لودلا فقؤم ،ةنيرق نب
ةديؤؤملا ةيبرعلاو ةيمÓضسإ’ا
.نرقلا ةقفضصل

ز.لامج

يأارلا يلقتعم يقاب نع جارفإ’اب نؤبت صسيئرلا نؤبلاطي نورهاظتŸا

«ةيبرع نيطصسلف .. نرقلإ ةقرصسل ’«» .. راعصشب05 ةعمجلإ

،لوأ’ا ريزولا شسمأا لوأا اعد
،ليفازاربب ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع
يف ىوتسسملا ةع˘ي˘فر ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ى˘˘˘لإا ،ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا
يف يروحم رودب عÓطسض’ا

هنأا اربتعم ،ةيبيللا ةمزأ’ا لح
ششي˘م˘ه˘ت لو˘ق˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ ن˘˘م
ةلود شصخي فلم يف ايقيرفإا

هذ˘ه ي˘ف ة˘˘يو˘˘سضع˘˘لا ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
.ةيقيرفإ’ا ةمظنملا

ي˘˘˘ف ه˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘˘م ي˘˘˘˘فو
ىو˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘˘فر عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ايبيل لوح ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ه˘ت˘ن˘˘سضت˘˘حا يذ˘˘لا
يذلاو ،ليفازارب ةي˘لو˘غ˘نو˘كلا
شسي˘ئر˘ل Ó˘ث˘م˘م ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘سشي
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
عاسضوأ’ا نأا ىلإا ،دارج راسشأا
دلبلا اذه يف ةمقافتم ةينمأ’ا
ت’ا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح’او ق˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘سشلا
ىلإا اهتايعادت لاقتن’ ةديازتملا
،قلقل˘ل ةر˘ي˘ث˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا لود
نأا دارج دكأا ،قلطنملا اذه نمو
معدل دهج يأا رخدت نل رئازجلا

ة˘˘ع˘˘ي˘˘فر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ي˘˘عا˘˘˘سسم
يقيرفإ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل ىو˘ت˘سسم˘لا
نم ،ةدحتملا ممأ’ا بناج ىلإا
ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا فار˘طأ’ا ل˘م˘ح ل˘˘جأا

ى˘ل˘ع ي˘˘لود˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ةمزأ’ا ةيوسست يف ةمهاسسملا
فارطأ’ا ة˘ق˘فار˘مو ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف
داجيإا ىلع ةعزانتم˘لا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا

ةدوعب حم˘سست ة˘ي˘ق˘فاو˘ت لو˘ل˘ح
رار˘ق˘ت˘˘سس’او ن˘˘مأ’او م˘˘ل˘˘سسلا
د˘ل˘ب˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘كسشب
.رواجملا

ير˘ب˘˘سص د˘˘كأا ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
نوؤو˘˘˘˘سشلا ر˘˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ة˘ي˘جرا˘˘خ˘˘لا

ششماه ىلع اهب ىلدأا ةيفحسص
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا شسف˘˘ن
رود˘ب عÓ˘ط˘سض’ا ل˘سصاو˘ت˘سس

ة˘˘مزأ’ا ة˘˘يو˘˘سست ي˘˘ف كر˘˘ح˘˘م
،نكمم تقو عرسسأا يف ةيبيللا

نأا دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ازر˘˘˘ب˘˘˘م
موقي يتلا ةيسساسسأ’ا ئدابملا

ير˘ئاز˘ج˘لا ى˘ع˘سسم˘لا ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
’ ل˘ح˘˘لا˘˘ف» لا˘˘قو ،ة˘˘فور˘˘ع˘˘م
ا˘ي˘سسا˘ي˘سس ’إا نو˘كي نأا ن˘كم˘˘ي
’إا يتأاي نأا نكمي ’و ايملسسو
م˘ه˘سسف˘نأا ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ند˘˘ل ن˘˘م
لود اميسس ’ ةيلود ةدعاسسمب
نأا ثدحتملا دكأا امك ،«راوجلا
ا˘هدو˘˘ه˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘فو ا˘˘ندÓ˘˘ب
ةمزأÓل لح داجيإا ىلإا ةيمارلا
ديدعلا ليعفت تداعأا ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا

تا˘ي˘لآا ا˘م˘ي˘سس ’ تا˘ي˘لآ’ا ن˘˘م
اذكو ايبيلل ةرواج˘م˘لا ناد˘ل˘ب˘لا

عازن˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ي˘لا˘م
.دلبلا اذه ىلع يبيللا

ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
يفناج32 ـلا ي˘ف تن˘˘سضت˘˘حا
ءارزو عا˘م˘ت˘˘جا ،ي˘˘سضق˘˘ن˘˘م˘˘لا

يب˘ي˘ل˘لا راو˘ج˘لا لود ة˘ي˘جرا˘خ
،داسشت ،رسصم ،شسنوت ،رئازجلا)
فدهي يذلا (رجينلا ،نادوسسلا
ني˘ب روا˘سشت˘لاو ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ى˘لإا

نييلودلا نيلعافلاو لودلا هذه
عفدلل نييبيللا ةقفارم لجأا نم
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘يو˘سست˘لا را˘سسم˘˘ب
راو˘ح˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘مزأÓ˘˘ل
فارطأ’ا فلتخم نيب لماسشلا
8 ـلا ةمقلا تددجو اذه.ةيبيللا
ىو˘ت˘سسم˘لا ة˘ع˘˘ي˘˘فر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل
،ايبيل لوح يق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تإÓ˘ل
لاغسشأ’ ي˘ما˘ت˘خ˘لا نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف
ا˘ه˘كسسم˘ت ،ل˘ي˘فازار˘ب˘ب ة˘م˘ق˘˘لا
ةيبارتلا اي˘ب˘ي˘ل ةد˘حو˘ب د˘يد˘سشلا

امك ،اهلÓقت˘سسا˘بو ة˘ي˘ن˘طو˘لاو
ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا شضر˘˘˘ع تل˘˘˘ج˘˘˘سس
ىدتنم م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
بيرقتل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘لا˘سصم˘لا

.رظنلا تاهجو
ر.نوراه

بجر ،يكرتلا شسيئرلا فسشك
ن˘م بل˘ط ه˘˘نأا ،نا˘˘غودرأا بي˘˘ط
ديجملا دبع ،ةيروهمجلا شسيئر
نأا˘˘سشب ق˘˘ئا˘˘ثو لا˘˘سسرإا ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت
يف يسسنرفلا لÓتح’ا رزاجم
باطخ يف ،ناغودرأا لاق.اندÓب
ةيكرتلا ةم˘سصا˘ع˘لا˘ب شسمأا ها˘ق˘لأا

يل لاق يرئازجلا شسيئرلا«،ةرقنأا
نويلم5 تل˘˘ت˘˘ق ا˘˘سسنر˘˘ف نأا˘˘ب

نأا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع» فدرأاو ،«ير˘˘ئاز˘˘ج
نأا نوركام ركذتيل قئاثو رسشنن
ء’ؤو˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ك تل˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ق هدÓ˘˘˘˘˘ب
.«نييرئازجلا

ـه.داؤج

د˘˘˘ي˘˘˘سشر ،مو˘˘˘ي˘˘˘لا كرا˘˘˘سشي
ىدل ة˘لود˘لا بتا˘ك ،نا˘هدÓ˘ب
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا نوؤو˘˘سشلا ر˘˘يزو
ةينطو˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا˘ب ف˘ل˘كم˘لا

ةرهاقلاب ،جراخلاب تاءافكلاو
ئراطلا عامتج’ا لاغسشأا يف
بر˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ءارزو˘˘ل
تاروطت ثحب˘ل شصسصخ˘م˘لا
بقع ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
ةقفسص» ـب ىمسسي ام نÓعإا
ةرازو تح˘˘˘˘سضوأا.«نر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
نايب يف ،ةيجراخلا نوؤوسشلا

ددجيسس ،ناهدÓب نأا ،شسمأا اهل
ديكأات˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘ه لÓ˘خ
تباثلا رئاز˘ج˘لا ف˘قو˘م ى˘ل˘ع
ق˘ل˘ط˘م˘لا م˘عد˘لا شصو˘سصخ˘˘ب
بع˘˘˘˘سشل˘˘˘˘ل طور˘˘˘˘سشمÓ˘˘˘˘لاو
ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا
ةعورسشملا هقوقح عا˘جر˘ت˘سسا

ي˘ف فر˘سصت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لا ر˘ي˘˘غ
تاذ ةلقت˘سسم˘لا ه˘ت˘لود ة˘ما˘قإا
شسدقلا اهت˘م˘سصا˘عو ةدا˘ي˘سسلا
.فيرسشلا

ح.نيدلا رمق

رودب رئازجلا عÓطضضا ةلضصاؤم دكؤؤي موداقؤب
صسلبارط يف ىضضؤفلا ءاهنإا يف كرحم

مايقلل يقيرفإ’إ داحتإ’إ وعدي دإرج
ةيبيللإ ةمزأ’إ لح راصسم يف يروحم رودب

يرئازج نييÓم5 تلتق اضسنرف نأا هنع لقن

نأاصشب قئاثو نوبت سسيئرلإ نم بلط ناغودرأإ
رئإزجلإ يف يصسنرفلإ لÓتح’إ رزاجم

ينيطضسلفلا بعضشلل طورضشمÓلا قلطملا اهمعدو تباثلا اهفقؤم تدكأا

ةعماجلل ئراط عامتجإ يف مويلإ كراصشت رئإزجلإ
ةينيطصسلفلإ ةيصضقلإ تإروطت ثحبل ةيبرعلإ

ن˘م تا˘ئ˘م˘˘لا شسمأا ل˘˘سصاو
يبعسشلا مهكارح نييرئازجلا
يلاوتلا ىلع05ـلا ةعمجلل
،ةيروهمجلا شسيئر ،نيبلاطم
عارسسإ’اب ،نوبت ديجملا دبع
ةبرهملا لاومأ’ا عاجرتسسا يف
ل˘ي˘ج˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو ،جرا˘˘خ˘˘ل˘˘ل
ءانجسس ي˘قا˘ب حار˘سس قÓ˘طإا˘ب
كار˘˘ح˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘سسو يأار˘˘˘لا
عو˘بر ة˘˘فا˘˘ك ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ةبسسانملاب اوربع امك ،نطولا

ـب فرعي تاب امل مهسضفر نع
نأا نيدكؤوم ،«نرقلا ةقفسص»
ة˘م˘سصا˘ع ى˘ق˘ب˘˘ت˘˘سس شسد˘˘ق˘˘لا
لمحو ،ثدح امهم نيطسسلف
دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف شضع˘˘˘ب˘˘˘لا

’» ا˘ه˘ي˘ل˘ع بو˘ت˘كم تا˘ت˘ف’
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف .. نر˘ق˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسل

.«ةيبرع
ة˘نرا˘˘ق˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق داد˘˘عأا˘˘ب

جر˘خ ة˘ق˘با˘سسلا تا˘ع˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب

دعب نين˘طاو˘م˘لا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا
عراوسشلا ىلإا ةعمجلا ةÓسص
ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا

،دار˘˘م ششود˘˘يد عرا˘˘سش رار˘˘غ
عرا˘سشو ،ششور˘ي˘م˘ع د˘ي˘ق˘ع˘˘لا

ةحاسسو ،يل˘عو˘ب ن˘ب ة˘ب˘ي˘سسح
ي˘˘ت˘˘لا ،يز˘˘كر˘˘م˘˘لا د˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ة˘˘ط˘˘ق˘˘˘ن تح˘˘˘ب˘˘˘سصأا
تعفر ةداعلاكو ،ني˘ي˘كار˘ح˘لا
تاراعسشو ة˘ي˘ن˘طو˘لا مÓ˘عأ’ا
ة˘ب˘لا˘ط˘مو ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا˘ب يدا˘ن˘˘ت
د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا شسي˘˘ئر
ة˘ل˘سصاو˘م˘ب ،نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘سست˘م˘لا ة˘ب˘سسا˘˘ح˘˘م
،ما˘ع˘لا لا˘م˘لا به˘نو دا˘˘سسف˘˘لا

ق˘˘ح˘˘لا م˘˘ئا˘˘عد ءا˘˘سسرإا اذ˘˘˘كو
هو˘˘ب˘˘لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ،نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لاو
لاو˘مأ’ا ةدا˘عإا ي˘ف عار˘سسإ’ا˘ب
،جرا˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

يلقت˘ع˘م ي˘قا˘ب ن˘ع جار˘فإ’او
م˘ه˘كسسم˘ت ن˘يد˘كؤو˘˘م ،يأار˘˘لا

تاريسسملا ميظنت ة˘ل˘سصاو˘م˘ب
بلاط˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا
شضعب تددنو اذه.ةعوفرملا
ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘كار˘˘˘ح˘˘˘لا تارا˘˘˘ع˘˘˘سش
بلا˘ط˘م ة˘قر˘سس ت’وا˘ح˘˘م˘˘ب
ثيدحلا وأا ،يبعسشلا كارحلا
برآا˘˘م ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل ه˘˘م˘˘سسا˘˘ب
دد˘˘˘ج ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش
لوح مهفاف˘ت˘لا نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ششي˘˘ج˘˘لا
ةرور˘˘سض ى˘˘لإا ا˘˘سضيأا ن˘˘ي˘˘عاد
ةينطولا ةدحولا ىلع ظافحلا

فلت˘خ˘م ن˘م دÓ˘ب˘لا ة˘يا˘م˘حو
ةسصاخ ةيجراخلا تاديد˘ه˘ت˘لا

يذ˘لا بع˘˘سصلا ع˘˘سضو˘˘لا ع˘˘م
ى˘ل˘ع راو˘ج˘˘لا لود ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت

اذه يف نيديسشم ،ايبيل رارغ
يذ˘لا زرا˘ب˘لا رود˘لا˘ب دد˘˘سصلا
ةيرئازجلا ةيسسامولبدلا هبعلت
.قيقسشلا دلبلا اذه ةمزأا لحل

ح.ميلضس

صسلبارط ‘ رارقتضس’ا مدع نم نيدلبلا Óك ررضضت دكأا

ايبيل ‘ ةمزأ’إ ّل◊ ةيصسنوت-ةيرئإزج ةردابم نع فصشكي يصسنوتلإ سسيئرلإ
،يسسنوت˘لا شسي˘ئر˘لا ثد˘ح˘ت

ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ،د˘˘ي˘˘ع˘˘سس شسي˘˘ق
‐ةيرئازج ةردابم ىلإا لسصوتلا
،ايبيل يف ةمزأ’ا ّلحل ةيسسنوت
ى˘لإا قر˘ط˘˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م
هر˘ي˘ظ˘ن ع˘م ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا ع˘سضو˘˘لا
،نوبت ديجملا دبع ،يرئازجلا

لÓ˘˘خ ،ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘لوؤو˘˘سسمو
ى˘لإا اد˘غ ة˘ب˘ق˘تر˘˘م˘˘لا ه˘˘ترا˘˘يز
.رئازجلا

راوح يف ،ديعسس شسيق لاق
رورم دعب لوأ’ا وه ينويزفلت
اسسيئر هبيسصنت ىلع اموي99
لوح قفتن نأا نكمي«،شسنوتل
ّلحل ةيرئازج ةيسسنوت ةردابم
فدرأاو ،» ا˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ي˘˘ف ة˘˘مزأ’ا
اررسضت لودلا رثكأا نم شسنوت»
ايبيل يف رارقتسس’ا مدع نم

،كلذ˘˘ك رر˘˘سضت˘˘ت ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لاو
شسف˘ن ا˘ن˘ئا˘ق˘سشأا ع˘م كرا˘سشت˘نو
شضفر شصو˘سصخ˘ب ة˘برا˘ق˘م˘˘لا
.«ايبيل يف يبنجأ’ا لّخدتلا

ف˘˘سشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةرم لوأ’ ،ي˘سسنو˘ت˘لا شسي˘ئر˘لا

ىلإا هترايز رخأات بابسسأا نع
يف دعو دق ناك يتلا ،رئازجلا

نوكت نأاب ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا ه˘ت˘ل˘م˘ح
ه˘ي˘لو˘ت د˘ع˘ب ى˘لوأ’ا ه˘˘ت˘˘جر˘˘خ
لقنتي نأا لبق ،ةسسائرلا بسصنم
م˘يد˘ق˘ت˘ل نا˘م˘ُع ة˘ن˘ط˘ل˘سس ى˘˘لإا

اهناطلسس ةافو يف ءازعلا بجاو
،د˘ي˘ع˘سس ن˘ب شسو˘˘با˘˘ق ل˘˘حار˘˘لا

،يسضقنملا يفناج رهسش علطم
ر˘˘ي˘˘خأا˘˘ت ل˘˘ّسضف ه˘˘نأا ح˘˘˘سضوأاو
مغرلا ىلع اندÓب ىلإا هترايز
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا بي˘˘˘حر˘˘˘ت ن˘˘˘˘م

ذنم كلذب رئازجلا يف ةيمسسرلا
ار˘ظ˘ن ،9102 ربو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش

ةيسسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ءار˘جإ’
يف لاقو ،9102 ربمسسيد يف
رور˘˘˘م د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب» نأا˘˘˘˘سشلا اذ˘˘˘˘ه
ي˘ف ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
ف˘˘˘سسأÓ˘˘˘ل تءا˘˘˘ج ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

ل˘˘˘ي˘˘˘كسشت ر˘˘˘خأا˘˘˘ت ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘كسشم
ي˘ت˘لا شسنو˘ت ي˘˘ف ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ىلإا ربمفو˘ن51 ذنم ر˘م˘ت˘سست

نم مغرلا ىلعو .. مويلا ةياغ
لو˘ح تاروا˘سشم˘لا رار˘م˘˘ت˘˘سسا
شسنوت يف ةموكحلا ليكسشت
ا˘م˘˘ك ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا بهذأا˘˘سس
انم ءزج رئازجلا نأ’ ،تدعو
.«انتقيقسش يهو

ح.نيدلا رمق



ةيوهجلا ةير˘يد˘م˘لا ته˘جو
ـل تاميلعت ،ةديعسسل ةراجتلل
ا˘ه˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت تا˘˘ير˘˘يد˘˘م6
،تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘˘ت ،ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس)
،ر˘كسسع˘م ،ف˘ل˘˘سشلا ،ترا˘˘ي˘˘ت

قرف دا˘ف˘يإا ل˘جأا ن˘م (ناز˘ي˘ل˘غ
ةيراجتلا تاسسرامملا ةبقارم
ةدحو11 ى˘لإا ششغ˘لا ع˘م˘˘قو
ر˘ت˘سسب˘م˘لا بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’
شسا˘˘˘ي˘˘˘كأا ي˘˘˘ف بسضو˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ريتاوف شصحفل ،ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب
نم دكأا˘ت˘لاو ةدا˘م˘لا هذ˘ه ع˘ي˘ب
را˘˘ع˘˘سسأ’ا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت مار˘˘ت˘˘حا
اقفو موقت نأا ىلع ،ةينوناقلا
،را˘˘م˘˘ع ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ه د˘˘كأا ا˘˘م˘˘˘ل
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا

يف ،اهتاذ ةيريدملا ىوتسسم
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ر˘˘˘سضا˘˘˘ح˘˘˘م ةرو˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ،شسمأا

ىلإا اههيجوت م˘ت˘ي تا˘ف˘لا˘خ˘م
يأا قح يف ةيئاسضقلا تاهجلا

بي˘ل˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘جا˘ت˘نإا ة˘سسسسؤو˘˘م
تا˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘˘ب˘˘˘ع م˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘ير˘ح˘ت˘ب مو˘˘ق˘˘ت ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف ة˘˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘مو
.ةيعرسش

عيزوت ةيلمع تفرعو اذه
،م˘عد˘م˘˘لا بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا شسا˘˘ي˘˘كأا
عوب˘سسأ’ا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ا˘بذ˘بذ˘ت
ه˘ع˘جر˘ي ا˘م و˘˘هو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
لاجملا اذه يف نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
راطإ’ا يف لÓتخا دوجو ىلإا
هذه عيزوتو جا˘ت˘نإ’ م˘ظ˘ن˘م˘لا
ةعسساو ةيجيتار˘ت˘سسإ’ا ةدا˘م˘لا
قلعتي ام اميسس’ كÓهتسس’ا
ن˘ي˘عزو˘˘م˘˘لا ح˘˘بر ششماو˘˘ه˘˘ب
.راجتلاو

ر˘م˘ت˘سست ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف
بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت ى˘˘˘سضو˘˘˘ف
تايريدم˘لا نأا م˘غر ،م˘عد˘م˘لا
تع˘سضو ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا
ابسسحت ةيزار˘ت˘حا تا˘طا˘ي˘ت˘حا

ريفوت قيعت دق ةيعسضو يأ’
فيلكت رارغ ىلع ،ةداملا هذه
بي˘ل˘ح˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإا تا˘˘سسسسؤو˘˘م
ل˘ق˘ن˘ب ن˘ن˘ق˘م˘لاو ر˘˘ت˘˘سسب˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو بي˘˘ل˘˘ح˘˘˘لا
ةفاسضإا ،ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
هذ˘ه ع˘ي˘ب˘ل طا˘˘ق˘˘ن ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘لإا
.ةداملا

ةيمشسرلأ راعشسألأ هذه
¤إأ عنشصŸأ نم بيلحلل

رجاتلاف عزؤŸأ
ريزو ،قيزر لامك فسشك

را˘˘˘ع˘˘˘سسأ’ا ن˘˘˘ع ،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘لا
بي˘ل˘ح˘لا شسي˘كل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
عنسصملا نم ارورم ،معدملا

فسشكو ،رجاتلا ىلإا ’وسصوو
ى˘ل˘ع شسمأا ه˘˘ل ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت ي˘˘ف
ي˘˘˘ف ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا ه˘˘˘˘با˘˘˘˘سسح
بي˘ل˘ح˘لا ر˘ع˘سس نأا ،«ر˘ت˘˘يو˘˘ت»
،جد02.32 ـب ردقي عنسصملاب
نيعزوملاب شصاخ˘لا ر˘ع˘سسلاو
رعسسلا امأا ،جد01.42 ـب ردقي
52 وهف راجتلل شصسصخملا
.جد

شسا˘ي˘كأا ةرد˘ن ن˘ع Ó˘˘سضفو
رعسسلا˘ب عا˘ب˘ت ي˘ت˘لا بي˘ل˘ح˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
شضع˘ب نإا˘ف ،ع˘ي˘ب˘˘لا تاءا˘˘سضف
ف˘ي˘ق˘سست ى˘لإا اوأا˘ج˘ل را˘ج˘ت˘لا

عا˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا شسا˘˘ي˘˘كأ’ا دد˘˘ع
شضعبلا موقي امني˘ب ،ن˘ئا˘بز˘ل˘ل
ةعفترم راعسسأاب شسيكلا عيبب
شضرفي وأا جد54 ىلإا لسصت

ىرخأا داوم ءانتقا نوبزلا ىلع
يفو ،بيلح˘لا تا˘ق˘ت˘سشم ن˘م
تم˘˘˘ت ،ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا شضع˘˘˘˘ب
ن˘ي˘عزو˘م˘لا شضع˘ب ة˘ظ˘حÓ˘م
ر˘سشا˘ب˘م˘لا ع˘ي˘ب˘لا˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي

ىلإا معدملا بيلحلا شسايكأ’
ددسصلا اذه يفو ،كلهتسسملا
شسي˘ئر ،ي˘م˘لو˘ع د˘ير˘ف ع˘جرأا
يعزومل ةينطولا ةيلارديفلا

ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه ،بي˘ل˘ح˘لا ةدا˘م

ح˘˘بر ششماو˘˘ه ف˘˘ع˘˘˘سض ى˘˘˘لإا
يف اهفسصو يتلا نيعزوملا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
،«اد˘˘ج ة˘˘ف˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضلا» ـب شسمأا

ميتنسس09 زواجتت ’ يتلاو
اذه نأاب ربتعاو ،شسيك لك نع
فر˘˘ع˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘˘لا ششما˘˘˘ه˘˘˘لا
يلاوح ذ˘ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تار˘ي˘غ˘ت

’ا˘كسشإا ل˘ث˘م˘ي تا˘ب ن˘يد˘ق˘˘ع
هنأاو ةسصاخ نيلماعتملل اريبك
.طاسشنلا ةفلك انايحأا يطغي ’
عيزؤت ‘ رظنلأ ةداعإأ
نم للقي لكششب تانبلŸأ

ÚعزؤŸأ لقن ةفلك
جا˘ح˘لا بلا˘ط ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

شسي˘˘ئر ،راو˘˘ن˘˘لو˘˘ب ر˘˘ها˘˘˘ط˘˘˘لا
راجت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

يف ،نييرئازج˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لاو
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
عيزوت يف رظنلا ةداعإاب ،شسمأا
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع تا˘ن˘ب˘ل˘م˘˘لا
ي˘˘ط˘˘غ˘˘ي ل˘˘كسشب ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

لكسشب نين˘طاو˘م˘لا تا˘ي˘جا˘ح
لقن ةفلك نم للقيو لسضفأا
ن˘˘ع Ó˘˘˘سضف ،ن˘˘˘ي˘˘˘عزو˘˘˘م˘˘˘لا
تا˘ن˘ب˘ل˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘˘لا
ىلإا اعد امك ،ايلا˘ح ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا
طورسشلا رتافدل ماتلا مارتح’ا
ع˘نا˘سصمو ن˘ي˘عزو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
اناي˘حأا ر˘ي˘غ˘ت ي˘ت˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘لا
وهو اهيلع قفتملا تايمكلا

،عيزوتلا يف ابذبذت قلخي ام
د˘يد˘سشت ةرور˘سض ن˘ع Ó˘˘سضف
ن˘م ع˘نا˘سصم˘لا ى˘ل˘ع ة˘با˘قر˘لا
بيلحلا ةربغ نأاب دكأاتلا لجأا

يف ايرسصح لغ˘ت˘سست م˘عد˘م˘لا
شسيلو بيلحلا شسا˘ي˘كأا جا˘ت˘نإا

.ىرخأا شضارغأ’
يعزؤŸ ينطو بأرشضإأ

ةعاششإأ در‹ بيل◊أ
دوجو ’ هنأا ،راونلوب دكأا
،نيعزومل˘ل م˘ظ˘ن˘م بار˘سضإ’
ةجح كانه دعت مل هنأا اربتعم
نأا دعب بارسضإÓل عزوم يأ’
ح˘ت˘ف˘˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تمز˘˘ت˘˘لا

.حبرلا ششماوه ةسشرو
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عيبلأ ةيلمع ‘ ةينؤناقلأ راعشسألأ اهمأÎحأ نم دكأاتلل

تانبلŸإ عم ققحُت ةراجتلإ ةرإزو
تاي’و ةدع ىوتصسم ىلع رمتصسم بيل◊إ سسايكأإ عيزوت بإرطصضإ

ر.نوراه

بيلحل ةجتنملأ ةشصاخلأو ةيمؤمعلأ تانبلملأ نم ديدعلأ ىؤتشسم ىلع تاقيقحت ،ةراجتلأ ةرأزو تحتف
.عيبلأ ةيلمع يف ةينؤناقلأ راعشسأÓل اهمأرتحإأ ىدم ىلع فؤقؤلأ لجأأ نم كلذو ،معدملأ سسايكألأ

ءا˘ي˘لوأا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ىد˘˘بأا
بارسضإا نم مهرمذت ذيمÓتلا
امم ،يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاسسأا
عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نا رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سس’ ىدأا
شسرادملا شضعب يف شسوردلا
ىلع كلذ ر˘ي˘ثأا˘تو ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
،ذيمÓتلل يوبرتلا ليسصحتلا
يلحتلا ى˘لإا ع˘ي˘م˘ج˘لا ن˘ي˘عاد
.ةيلوؤوسسملا حورب

شسيئر ،د˘م˘حأا د˘لا˘خ ر˘ب˘ت˘عا
ءا˘ي˘لوأ’ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ق˘ح بار˘سضإ’ا نأا ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا
’ كلذ نأا ر˘˘ي˘˘غ ،يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد
باسسح ىلع نوكي نأا يغبني
تاحيرسصت يف ايعاد ،ذيملتلا

،شسمأا لوأا ى˘˘لدأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص
ى˘لإا ن˘ي˘بر˘˘سضم˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا
رسصبتلاو ةمكح˘لا˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘لا

باو˘سصلا ةدا˘ج ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو
قوف ذيملتلا ةحلسصم لعجو
ا˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م ،را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ل˘˘ك
ةرازو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تد˘˘سشا˘˘ن
تاونق حتف ةرورسضب ةيسصولا
ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘سسأ’ا ع˘˘˘˘م راو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
ةحلسصمل ةمد˘خ ن˘ي˘بر˘سضم˘لا
دكأا ،قايسسلا تاذ يفو ،انئانبأا
مه مهءانبأا نأا ذيمÓتلا ءايلوأا
اذ˘ه ن˘˘م˘˘ث نو˘˘ع˘˘فد˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
تم˘˘سص ل˘˘ظ ي˘˘ف ،بار˘˘سضإ’ا

رار˘˘˘سصإاو ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا
˘ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘˘ل بار˘˘سضإ’ا

رثؤوي امم ،عوبسسأا لك ةيلاتتم
ذيمÓتلا ليسصحت ىلع ابلسس

اميسس’ ،يئادتب’ا ماسسقأا يف
زايتجا ىلع نولب˘ق˘م˘لا م˘ه˘ن˘م
رو˘˘ط˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن نا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ما
.يئادتب’ا

شضع˘ب ر˘ب˘ت˘عا ،ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو
مو˘ي˘ل بار˘سضإ’ا نأا ةذ˘تا˘سسأ’ا

ر˘ثؤو˘ي ’ عو˘ب˘سسأ’ا ي˘ف د˘˘حاو
يجوغاديبلا ليسصحت˘لا ى˘ل˘ع
هرارمتسسا نا ري˘غ ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
دق عوبسسأ’ا يف مايأا3 ةدمل
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي
،ابعسص ارمأا ررقملا يسساردلا

عون ثادحإا يف ببسستي امم
ليسصحت˘لا ي˘ف توا˘ف˘ت˘لا ن˘م
ة˘سسرد˘م˘لا ي˘ف ما˘سسقأ’ا ن˘ي˘˘ب
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘ي˘بو ةد˘حاو˘لا
.ةيسسردملا

د˘˘˘˘كأا ،را˘˘˘˘طإ’ا تاذ ي˘˘˘˘فو
ق˘˘سسن˘˘م˘˘لا ،نا˘˘˘ير˘˘˘م نا˘˘˘يز˘˘˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا
ميلعت˘لا ةذ˘تا˘سسأ’ ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
نأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘˘لا
م˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ف بار˘˘˘ط˘˘˘سض’ا
يف مايأا ةثÓث ةدمل شسوردلا
ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ه˘نأا˘سش ن˘م عو˘ب˘سسأ’ا

’ ،ذي˘مÓ˘ت˘لا ل˘ي˘سصح˘ت ى˘ل˘ع
عايسض يف ببسستي هناو اميسس
ايعاد ،شسوردلا يثلث نم رثكأا
ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت يف
ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘لا ،شسمأا ا˘ه˘˘ب
بلا˘ط˘م˘ل لو˘ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإا ى˘˘لإا
ةمدخ اذهو ،يئادتب’ا ةذتاسسأا
.ذيملتلا ةحلسصمل

ز.لامج

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ترذ˘ح
،ةيودأ’ا ة˘مÓ˘سسل ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا

ةسصاخ ةيودأا5 كÓهتسسا نم
ةيبناج راثآا ببسست ،ازنولفنأ’اب
رمأ’ا قلعتيو ةيبسصعو ةيبلق
،defitcA ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كب
xemuH،emuhriloD،
neforuN،.livdanihR

هذه نأا ةلاكولا تحسضوأاو
بكرم ىلع يوتحت ،ةيودأ’ا
نأا نكمي ،ن˘يرد˘ي˘ف˘يإاودو˘سسلا
ةردا˘˘ن تا˘˘ف˘˘عا˘˘˘سضم بب˘˘˘سسي
،اهلوانت نأا تدكأاو ةريطخو
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ق تا˘˘˘بو˘˘˘˘ن بب˘˘˘˘سسي
مت ثي˘ح ،ة˘ي˘غا˘مد تا˘ت˘كسسو
لازت ’ نكل ،اه˘ن˘م ر˘يذ˘ح˘ت˘لا
،عسساو قاطن ىل˘ع كل˘ه˘ت˘سست
نÓعإ’ا رظح دعب هنأا ةفيسضم
تعر˘˘سش ،8102 ي˘ف˘نا˘ج ي˘ف
تامولعملا زيزعت يف ةلاكولا
لوح ة˘لدا˘ي˘سصلاو ى˘سضر˘م˘ل˘ل
هذ˘ه˘ل ح˘ي˘ح˘سصلا ماد˘خ˘ت˘سس’ا

تر˘˘ه˘˘ظأا »:تلا˘˘قو ،ة˘˘˘يودأ’ا
يف اهميدقت مت يتلا جئاتنلا

رار˘م˘ت˘سسا ،ي˘سضا˘م˘˘لا شسرا˘˘م
ةيبلقلا ةيبلسسلا راثآ’ا ت’اح
ةردانلا ةيب˘سصع˘لاو ة˘ي˘ئا˘عو˘لا

.«اهمادختسسا ةءاسسإاو
تفسشك ،هتاذ قايسسلا يفو

غÓ˘بإ’ا م˘ت ه˘نأا ة˘لا˘كو˘لا تاذ
نيب ،ةريط˘خ ة˘لا˘ح703 ن˘ع
،8102 توأاو2102 يفناج
تاريثأاتلا نم ةلاح45 اهنم
ةيومدلا ةيعوأ’او بلقلا ىلع
نم ةلاح28 ءاسصحإا مت امك
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سصع˘˘˘لا تار˘˘˘ي˘˘˘ثأا˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘˘ت˘˘˘كسسلا˘˘˘ك ،ة˘˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
،ةا˘فو ت’ا˘ح5و ،ةيغا˘مد˘لا

مادختسسا ىلإا ةلاكولا تعدو
ل˘سسغ˘ك ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا جÓ˘ع˘˘لا
وأا ح˘˘ل˘˘م˘˘لاو ءا˘˘م˘˘لا˘˘˘ب ف˘˘˘نأ’ا
بنجتو ،رحبلا هايم تاخاخب
.ءاوهلا تافيكم

ع.لÓب

،يرا˘˘م˘˘ع ف˘˘˘ير˘˘˘سش بسصن
ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو
عاطق˘ل˘ل نا˘ج˘ل6 ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
جا˘ت˘نإ’ا ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘ل ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
شصيلقتو يل˘ح˘م˘لا ي˘حÓ˘ف˘لا
اد˘˘ي˘˘سسج˘˘˘ت كلذو ،تادراو˘˘˘لا
،ةيروهمجلا شسيئر تاميلعتل

قلعتيو ،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ءاسشنإاب ةف˘ل˘كم ة˘ن˘ج˘ل˘ب ر˘مأ’ا

ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو د˘˘ه˘˘ع˘˘˘م

ةفلكم ىر˘خأاو ،ة˘يوار˘ح˘سصلا
بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا عر˘˘ف ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ب
ةسصسصخ˘م ة˘ن˘ج˘ل ،ه˘ع˘يزو˘تو
ة˘ن˘ج˘لو ،ي˘ق˘سسلا ة˘ي˘لا˘˘كسشإ’
،ي˘حÓ˘ف˘لا را˘ق˘ع˘لا˘ب ة˘ف˘˘ل˘˘كم
ة˘ح˘فا˘كم˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ىر˘˘خأاو
ةنجل اريخأاو ،ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا

قوسسلا ن˘يو˘م˘ت˘ل ة˘سصسصخ˘م
.موحللاب رارمتسساب ةينطولا

ح.ميلسس

ةيلوؤؤشسŸأ حورب يلحتلأ ¤إأ Úفرطلأ أؤعد

رإوح حتفب ةيبÎلإ ةرإزو نوبلاطي ءايلوأ’إ
ذيمÓتلإ ةحلصصŸ ةاعإرم ÚبرصضŸإ ةذتاصسأ’إ عم

ةيغامد تاتكشسو ةيبلق تابؤن ببشست عأؤنأأ5 ـب قلعتي رمألأ

رئإزجلإ يف قوصست «إزنولفنإ’إ» ـل ةريطخ تإداصضم

ةيرؤهمجلأ سسيئر تاميلعتل أذيفنت

تإدرإولإ سصيلقتو جاتنإ’إ ةيقرتل ناجل6 بصصن ةحÓفلإ ةرإزو

تأداهششلأ يلماح ءانثتشسأ
ةعاششإأ درجم

باحصصأإ لك جامدإإ
لبق ام دوقع
ليغصشتلإ

ةماعلأ ةيريدملأ تدنف
ةيمؤمعلأ ةفيظؤلل
لك ،يرأدإلأ حÓشصإلأو
رابخألأو تاعئاششلأ
طاقشسإأ لؤح ةلوأدتملأ

رتشساملأ تأداهشش يلماح
،جامدإلأ نم هأرؤتكدلأو
نؤمشضم قحلأ أذه نأأ تدكأأو
نؤفؤتشسي نيذلأ عيمجل
.اهنع نلعملأ طورششلأ
ةماعلأ ةيريدملأ تقربأأ
ةيمؤمعلأ ةفيظؤلل
ةلؤلأ ،يرأدإلأ حÓشصإلأو
تايششتفملأ ءاشسؤورو
«مÓشسلأ» زؤحت ةلشسأرمب

نم بذكت ،اهنم ةخشسن ىلع
لئاشسو هتلوانت ام لك اهلÓخ

ةلاحتشسأ سصؤشصخب مÓعإلأ
تأداهشش يلماح جامدإأ
نيلجشسملأ ىتح وأأ رتشساملأ

هأرؤتكدلأ ثلاثلأ رؤط يف
تدكأأو ،ةراق بشصانم يف
ةقيثؤلأ نأأ ةيلاشسرإلأ

تاطلاغم نمشضتتو ةروزم
نم اهل سساشسأأ ل ةميشسج

نع ردشصت ملو ةحشصلأ
.يمؤمعلأ فيظؤلأ حلاشصم
ةفيظؤلأ ةيريدم تعدو
ىلإأ اهغÓب يف ةيمؤمعلأ
لبق اهحلاشصم نم برقتلأ
تانايب وأأ تامؤلعم رششن

نم دكأاتلل ،اهب ةشصاخ
لعف ّدر لكل ايدافت اهتحشص
ردشصي دق لمتحم يبلشس

.اهرثإأ ىلع
ز.لامج

ةزجنملأ ةكرششلأ ىلع فرششملأ ريغو تاشسأردلأ بتكم لوؤؤشسمو ةحلاملأ نيع عورششم سسيئر ماهم ىهنأأ

هجو يف جاجحلإ فيصس رهصشي يبيرعل قراط
نيبيصستملإو نيصشاصشغلإ

،ي˘ب˘ير˘ع˘ل قرا˘ط ى˘ه˘˘نأا
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا
هريوط˘تو ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل
عورسشم شسيئر ماهم ،«لدع»
ةحلاملا ن˘ي˘ع لد˘ع تا˘ن˘كسس
بتكم لوؤوسسمو ،ةمسصاعلاب
ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب تا˘˘سسارد˘˘لا
ةكرسشلا ىلع فرسشملا رييغت
،برعلا نولواقم˘لا ةز˘ج˘ن˘م˘لا

ششغ˘لا ة˘ح˘ي˘سضف بق˘ع اذ˘˘هو
.تانكسسلا يف

تاهو˘يد˘ي˘ف را˘سشت˘نا د˘ع˘بو
ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ششغ˘لا ف˘سشكت ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
«لد˘ع» تا˘ن˘كسس زا˘ج˘نا ي˘˘ف
مت ةمسصاعلاب ةحلاملا نيعب
ىوتسسم ى˘ل˘ع ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف
،لد˘ع˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

ام ةحسص تاقيقحتلا تتبثأاو
تاهويد˘ي˘ف˘لا ي˘ف ه˘لواد˘ت م˘ت
تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘ت ف˘˘˘˘سشك م˘˘˘˘تو
ريسصقتو ةر˘ي˘ب˘ك تازوا˘ج˘تو

تا˘ن˘كسس ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك لا˘م˘هإاو
.ةحلاملا نيعب  «لدع»

ةلاكولا تمزلأا اهبناج نم
نكسسلا ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةزجنملا ة˘كر˘سشلا ،هر˘يو˘ط˘تو
نو˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘سش ي˘˘هو
لك ميمرتو لفكتلاب برعلا

ن˘˘م ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘˘م
حلاسصملا لبق نم تاظفحت
03 زواجتت ’ ةدم يف ةينقتلا
.ريدقت ىسصقأا ىلع اموي

ز.لامج



يتلا لاحلا ةي˘سضق تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ة˘˘طر˘˘سشلا ة˘˘قر˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘˘ع
ن˘˘مأ’ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘˘لا
،ةعيرزو˘ب ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا
غيلبتلا˘ب با˘سش ما˘ي˘ق ى˘لإا دو˘ع˘ت

قاروأا ىلع زوحي شصخسش نع
ةبعسصلا ةلمعلاب ةروزم ةيدقن

هتدعاسسم دسصق هيلع اهسضرع
فرعت هنأا ىلإا اريسشم ،اهعيب يف
نطولا جراخ هيف هبتسشملا ىلع
هب لسصتا رئازجلا هلوخد دعبو
ن˘ي˘ت˘قرو ه˘ل ر˘ه˘˘ظأاو ها˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
نم ةيبنجأ’ا ةلمعلاب ن˘ي˘ت˘يد˘ق˘ن
امهنأا هايإا ارطخم وروأا05 ةئف
ي˘˘˘ف بغر˘˘˘ي و˘˘˘هو نا˘˘˘تروز˘˘˘م
نأا ه˘ي˘ل˘˘ع شضر˘˘عو ا˘˘م˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب
ن˘م ه˘ل د˘ج˘˘ي وأا ا˘˘م˘˘ه˘˘ير˘˘ت˘˘سشي
.امهيرتسشي

تع˘سضو تا˘ير˘ح˘ت˘لا د˘˘ع˘˘بو
ة˘ط˘خ ،ة˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تاذ

،هيف هبتسشملاب عاقيإÓل ةمكحم
مت ةمكحم دسصرت ةيلمع دعبو
بره هق˘فار˘م نأا ر˘ي˘غ ه˘ف˘ي˘قو˘ت
ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن ا˘˘قاروأا هءارو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘م
05 ةئف نم ةب˘ع˘سصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
21 عا˘جر˘ت˘سسا م˘˘ت ثي˘˘ح ،وروأا

ـب رد˘ق ي˘لا˘م˘جإا غ˘ل˘ب˘م˘˘ب ة˘˘قرو

نأا ن˘˘ي˘˘ب˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،وروأا006
.قفارم ’إا وه ام رافلا شصخسشلا

حر˘˘سص ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ىر˘ت˘سشا ه˘نأا˘ب ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

ةيعر نم ةروزملا وروأا0002
ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘م˘˘ب ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا
ميتنسس نويلم03 هردق ةينطولا

ح˘بر˘يو ا˘ه˘ع˘ي˘ب د˘ي˘ع˘ي نأا ى˘ل˘˘ع
.لاملا شضعب

تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘بو
هيف هبتسشملا ميدقت مت ،ةينوناقلا
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘كو ما˘˘˘مأا
ر˘مأا ن˘يأا ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا شصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
.تقؤوملا شسبحلا هعسضوب

watan@essalamonline.com
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ةلماك ةنسس ةبأرق مأد قيقحت دعب

ةبكرم83 زجحو نإرهوب تإرايصسلإ بيرهتل ةيلود ةكبصش كيكفت
ةي’و نمأا حلاسصم تنكمت

ة˘كب˘˘سش كي˘˘كف˘˘ت ن˘˘م ،نار˘˘هو
يف ،تابكرملا بيرهتل ةيلود
83 ز˘ج˘ح˘ب تح˘م˘سس ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
دعب ،نيسصخسش فيقوتو ةبكرم
ملعلا عم ةنسس ةبارق ماد قيقحت
نيطروتم ةكبسشلا ءاسضعأا نأا
لامعت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لا ي˘ف ا˘سضيأا
قئاثوو تارر˘ح˘م ي˘ف روز˘م˘لا
ريسسلل تابكرم عسضوو ةيرادإا
.ةقباطم ريغ تافسصاومب

ناسصخسشلا اسضيأا عباتيو اذه
رمعلا نم ناغلابلا نا˘فو˘قو˘م˘لا

يوذ ن˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘سس05و94
رمأا لح˘مو ة˘ي˘لد˘ع˘لا ق˘باو˘سسلا
لÓغتسسا ءوسس ةمهتب ،شضبقلاب
ةمظنأ’اب شساسسملاو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا
.تايطعملل ةجلاعملا ةيلآ’ا

فيقوت د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تم˘ت
ر˘˘يوز˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف شصخ˘˘سش

مامأا مد˘ق ،روز˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سساو
فظومب رمأ’ا قلعتيو ،ةلادعلا
ةيدامرلا تاقاطبلا ةحلسصم يف
تاي˘بود˘ن˘م˘لا ىد˘حإ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا
ط˘سشن˘ي نا˘ك ،نار˘هو ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل

ناكو ة˘ي˘مار˘جإا ة˘كب˘سش ن˘م˘سض
تابكرملا تانايب جاردإاب موقي

نود دو˘جو˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
راطإا يفو ،تارا˘ي˘سسلا تا˘ف˘ل˘م
تاهجلا تردسصأا ،قيقحتلا اذه
نذإا53 ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
ةلسصاومل شصا˘سصت˘خا د˘يد˘م˘ت˘ب
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

.نطولا تاي’و
جيورت ةلواحم طابحإأ

«يزاتسسكأ» ةبح581
تنوملأد يحب

ن˘مأ’ا ن˘˘م ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع حا˘˘طأا

ي˘ف ،نار˘هو˘ب22 ير˘سضح˘˘لا
جور˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘عو˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملل

ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ج˘˘يور˘˘ت دد˘˘سصب نا˘˘˘ك
بو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ة˘ي˘عو˘ن˘لا ن˘˘م «يزا˘˘ت˘˘سسك’ا»
ن˘م غ˘لا˘ب˘لا ي˘ن˘ع˘م˘لا ،ةر˘خا˘ف˘لا
قو˘ب˘سسم ة˘ن˘˘سس32 ر˘م˘˘ع˘˘لا
’Óغتسسا هب عاقيإ’ا مت ،ايئاسضق
اذه ماد˘قإا˘ب د˘ي˘ف˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل
لقن ةقفسص ماربإا ىلع ريخأ’ا

دعبو ،ةسسولهم بوبح جيورتو
ترفسسأا ذيفنتلا ةمكحم ةطخ
تنو˘م˘لاد ي˘ح˘ب ه˘ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘ع
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ةزا˘ي˘ح˘ب ا˘سسب˘˘ل˘˘ت˘˘م
ترد˘ق ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا شصار˘˘قأ’ا
ن˘م «يزا˘ت˘سسكإا» ة˘ب˘ح581ـب
ةأابخم تناك ةعيفر˘لا ة˘ي˘عو˘ن˘لا
.جيورتلل ةأايهمو نيسسيكب

ب.نيرسسن

نمأÓل ةطرسشلا تاوق تنكمت
،راسشب ةي’و نمأاب30 يرسضحلا
ة˘ي˘مو˘ي˘˘لا ا˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف
شصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأ’ا ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
شصخسش فيقوت نم ،تابكرملاو
ىلع تءاج ةيلمعلا.ثحب لحم
تسسم ةطرسش ةيلمع ميظنت رثإا

عراو˘سشلاو ءا˘ي˘˘حأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا شصا˘سصت˘˘خا˘˘ب
لاكسشأا فلتخم ةهباجمل ،ثلاثلا
فيرعت اذكو ،يرسضحلا مارجإ’ا
،تابكرملا ةبقارمو شصاخسشأ’ا
دقعلا يف شصخسش فيقوت متيل
ىلع هطيقنتبو ،رمعلا نم يناثلا

نيبت تاظوفحملا مسسق ىوتسسم
ر˘مأا بجو˘م˘˘ب ثح˘˘ب ل˘˘ح˘˘م ه˘˘نأا

رارق ةروسص نمسضتم شضبقلاب
ةمهت نع شسبحلل يئاهن مكح
نم روظحم شضيبأا حÓسس لمح
رر˘ب˘م نود˘ب شسدا˘سسلا ف˘ن˘˘سصلا
ة˘نر˘ت˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسلا ،ي˘˘عر˘˘سش
.ددعتلاو ليللا يفرظب

ق.رونلأ دبع

ةيقبلأ ةدافتسسأو تقؤوملأ سسبحلأ اهسسيئر عأديإأ
رسشابملأ ءاعدتسسلأ نم

عاجرتصسإو رإرصشأإ ةعومجمب ةحاطإ’إ
ةفلجلاب ةقرصس لحم يران حÓصس

ةقحتسسم Òغو ةرÈم Òغ ةيزم يقلتو ةفيظولأ للغتسسأ ءوسس مهتب عباتم

ةمكحÃ دعاصسم ةيروهمج ليكو عإديإإ
تقؤوŸإ سسب◊إ يدإولاب ةعماج

وأودوب ةمكحمل قباسسلأ ةيروهمجلأ ليكو ةقفر اهيف عباتي
لماه ينغلأ دبع قئاسسو قباسسلأ نونكع نب «ريم»و هدعاسسمو

ريغ ايإزملإ ةيصضق يف «يصشوبلإ» ةمكاحم
لبقُملإ يرفيف5 موي ةقحتصسملإ

ددعتلأو ليللأ يفرظب ةنرتقملأ ةقرسسلأو يعرسش رربم نودب سضيبأأ حلسس لمحب مهتم

راصشبب ثحب لحم سصخصش فيقوت

ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف دار˘˘فأا ف˘˘˘قوأا
ة˘ي’و ن˘مأا˘˘ب «IRB» لخد˘ت˘لاو
4 نيتقرفتم نيتيلمع يف ،ةنتاب
م˘هرا˘˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت شصا˘˘خ˘˘سشأا
ت ز˘ج˘حو ة˘ن˘سس92و91نيب

ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةيمك
ةيلمعلا.ة˘سسو˘ل˘ه˘م شصار˘قأاو
باسش فيقوت نم تنكم ىلوأ’ا
زجحو ،ةن˘سس91رمعلا نم غ˘ل˘ب˘ي
تا˘بور˘سشم˘لا ن˘م ةد˘˘حو483
عاونأ’ا فلتخم ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلا

ه˘لز˘ن˘م بآار˘م ل˘خاد ما˘˘ج˘˘حأ’او
ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

رثع امك ،ةنتاب ةنيدمب ةديسشك
،شضي˘بأا حÓ˘سس ى˘ل˘ع ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
ـب ردقي يلام غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب
مامأا اهرثإا ىلع مدق جد00061
ةيلمعلا يفو.ةيئاسضقلا تاهجلا
ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف تق˘لأا ،ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا
عور˘˘˘سشم˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ را˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت’ا
،ة˘ي’و˘لا ن˘˘مأا˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
نم شصاخ˘سشأا3 ىل˘ع شضب˘ق˘لا

حوارتت ايئاسضق قوبسسم م˘ه˘ن˘ي˘ب
رثع ،ةنسس92و52 نيب مهرامعأا
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
اهددع ردقي ةسسولهملا شصارقأ’ا
فل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘سصر˘ق611 ـ˘˘˘ب
051 اكيريل» يف تلثمت عاونأ’ا

،«غلم50 نا˘ن˘ي˘كرا˘ب» ،«غ˘˘ل˘˘م
ىلع متيل ،«غلم01 ايسسكنزيل»
تاه˘ج˘لا ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت ا˘هر˘ثإا
. ةيئاسضقلا

أأ.يئامهم

نيتقرفتم نيتيلمع يف سصاخسشأأ4 فيقوت

ةنتابب ةصسولهم سصإرقأإو ةيلوحك تابورصشم زجح

ةلق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت
ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل

ة˘˘ي’و ي˘˘ف ح˘˘ب˘˘ح˘˘ب ي˘˘˘سسا˘˘˘ح
د˘˘ح ع˘˘سضو ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا
نم ةنوكتم رارسشأا ةعومجمل
عا˘جر˘ت˘سساو ،شصا˘˘خ˘˘سشأا7
.ديسص ةيقدنب

ىلإا دوعت ةيسضقلا ليسصافت
ى˘لإا ا˘يا˘˘ح˘˘سضلا ىد˘˘حإا مد˘˘ق˘˘ت
ةرئاد نمأا˘ب ة˘طر˘سشلا ح˘لا˘سصم
عاديإا لجأا نم ،حبحب يسساح
شساسسأا ىلع ةيمسسر ىوكسش
ل˘˘ع˘˘ف˘˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘كسسم شضر˘˘ع˘˘˘ت
هبت˘سشم˘لا ءÓ˘ي˘ت˘سساو ة˘قر˘سسلا
حÓ˘سس ى˘ل˘ع ه˘ل˘خاد ن˘م م˘ه˘˘ب
شسما˘خ˘لا ف˘ن˘سصلا ن˘م يرا˘˘ن
ةلسسلسس دعبو ،(ديسص ةيقدنب)

نكمت ةقمعملا تايرحتلا نم
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ن˘م ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
دجاو˘ت نا˘كمو ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
ةقرسسلا لعف يف مهب هبتسشملا

مهتهجاومو مهفاقيإا مت نيذلاو
عم ،مهيلإا ةبوسسنملا لاعفأ’اب
.يرانلا حÓسسلا عاجرتسسا

تاءار˘جإا ءا˘ف˘ي˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘بو
مدق ،ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ما˘مأا ة˘ع˘ب˘سسلا م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا

ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو
يذلا ،حبحب ي˘سسا˘ح ة˘م˘كح˘م
ن˘˘هر م˘˘˘هد˘˘˘حأا عاد˘˘˘يإا˘˘˘ب ر˘˘˘مأا
ن˘ي˘ح ي˘˘ف تقؤو˘˘م˘˘لا شسب˘˘ح˘˘لا
ءاعدتسس’ا نم ةيقبلا دافتسسا
.رسشابملا

سش.ةرمسس

قيقحتلا يسضاق شسمأا لوأا رمأا
،يداولا ةي’وب ةعماج ةمكحمب
دعاسسم ةيروهمج ليكو عاديإاب
شسب˘˘ح˘˘لا ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا تاذ˘˘˘ب

ءو˘سس م˘ه˘ت˘ب ع˘˘با˘˘ت˘˘م ،تقؤو˘˘م˘˘لا
ةيزم يقلتو ،ةفيظولا لÓغتسسا

.ةقحتسسم ريغو ةرربم ريغ
ج.ماهلإأ

يد˘ي˘سس ة˘م˘˘كح˘˘م تج˘˘مر˘˘ب
،يخيسش لامك ةمكاحم ،دمحمأا
ةيسضقلا يف ،«يسشوبلا» وعدملا
ريغ ايازم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا
يرفيف5 ـلا ي˘ف ة˘ق˘ح˘ت˘سسم˘˘لا
ةيسضقلا يف عباتيو اذه.لبقملا
مهتملا ،يخيسش لامك بناج ىلإا

ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘م ل˘˘ك ،ي˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ةمكحمل قبا˘سسلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
شسي˘˘ئرو ،هد˘˘عا˘˘˘سسمو ،واودو˘˘˘ب
قئاسس ،قباسسلا نونكع نب ةيدلب

ماعلا ريدملا ،لماه ينغلا دبع
.ينطولا نمأÓل قبسسأ’ا

ناحرسس رثوك

هسسفن يباهرإا شسمأا لوأا ملسس
ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘ل
ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،تسسار˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ب
،«بيطلا يروسصنم» ىمسسملاب
نا˘ك يذ˘لا ،«قرا˘ط» ى˘ن˘كم˘˘لا
تا˘عا˘م˘ج˘˘لا ن˘˘م˘˘سض ط˘˘سشن˘˘ي
.لحاسسلا ةقطنمب ةيباهرإ’ا

ششيجلل ةزرفم تنكمتو اذه
لوأ’ا شسمأا ،يبعسشلا ينطولا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘تو˘˘˘ت ر˘˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘ب
شضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لإا ن˘م ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م ي˘با˘هرإا ى˘˘ل˘˘ع
رسضحي ناك ،«ريسشب .ر» ىعدي
ةيباهرإا ةيراحتنا ةيلمع ذيفنتل
ةيملسسلا تاريسسملا فد˘ه˘ت˘سست
لامعتسسا˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا ط˘سسو˘ب

هتحسضوأا امل اقفو ،فسسان مازح
نايب يف ،ينطولا عافدلا ةرازو
«مÓسسلا» تملسست شسمأا لوأا اهل
هذه نأا هيف تزربأا ،هنم ةخسسن
ةيلاعف ىرخأا ةرم دكؤوت جئاتنلا
ةدايقلا اهدمتعت يتلا ةبراقملا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ىلع ءاسضق˘لا د˘سصق ،ي˘ب˘ع˘سشلا

با˘ب˘ت˘ت˘سساو با˘˘هرإ’ا ةر˘˘ها˘˘ظ

لماك ربع ةن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لاو ن˘مأ’ا
ة˘ه˘ج ن˘˘م.ين˘طو˘لا بار˘ت˘لا
تايلم˘ع˘لا قا˘ي˘سس ي˘فو ،ىر˘خأا
د˘سصل ة˘فدا˘ه˘لا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
را˘˘˘ج˘˘˘ت’ا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
ةزر˘ف˘م تف˘قوأا ،تارد˘خ˘م˘˘لا˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لا ششي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘سشم
ةي’وب ءارفسصلا نيعب يبعسشلا
ىلع تاردخم يرجات ،ةماعنلا

ةلمحم ة˘ي˘حا˘ي˘سس ةرا˘ي˘سس ن˘ت˘م
ف˘ي˘كلا ن˘م ة˘م˘خ˘سض ة˘ي˘˘م˘˘كب
68و ريطا˘ن˘ق4ردقُت جلاع˘م˘لا

ا˘م ءو˘˘سض ى˘˘ل˘˘عو.مارغوليك
ةرازو تد˘˘˘كأا ،هر˘˘˘كذ ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
هذ˘˘˘ه نأا ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عا˘˘˘فد˘˘˘لا
ةلسسلسس ىلإا فاسضت تايلمعلا
يتلاو ايناديم ةققحملا جئاتنلا
‐ هتاذ ردسصملا فيسضي ‐ دكؤوت
شصر˘ح˘لاو ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا
ينطولا ششيجلا تاوقل ديدسشلا
حلاسصملا فلت˘خ˘مو ،ي˘ب˘ع˘سشلا
نمأا ىلع ظافحلا يف ،ةينمأ’ا
ة˘يأا طا˘ب˘حإاو ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘˘لا

رارقت˘سسا˘ب شسا˘سسم˘ل˘ل ة˘لوا˘ح˘م
.دÓبلا

ط.ةراسص

ةيلمع ذيفنتل احسشرم ناك رخآأ ىلع سضبقلأ
ةيملسسلأ تأÒسسŸأ فدهتسست ةيراحتنأ

تصسإÔمتب ةيركصسعلإ تاطلصسلل هصسفن ملصسي يباهرإإ

ميتنسس نويلم03 لباقم يبنجأأ ةيعر نم اهأرتسشإأ

ةعيرزوبب ةروزم ةيبنجأإ ةيدقن قإروأإ عئاب فيقوت

سش.لامك

عيبي ناك ،ةعيرزوب ةيرأدإلأ ةعطاقملأ ىوتسسم ىلع هيف هبتسشم سصخسش فيقوت نم ،رئأزجلأ ةيلو نمأأ حلاسصم تنكمت
.ةيبنجأأ ةيعر نم اهأرتسشأ (وروألأ) ةيبنجألأ ةلمعلأ نم ةروزم ةيدقن اقأروأأ

عيزوتلل ةهجوم تناك
ةنيدملأ قأوسسأأ فلتخمب

غلك091 زجح
ءاصضيبلإ موحللإ نم
قوصسب ةدصسافلإ
اهكلام فيقوتو سسإرهأإ
ةطرسشلأ رسصانع نكمت
يرسضحلأ نمألاب ةيئاسضقلأ
نم ،سسأرهأأ قوسسب سسداسسلأ

نم ةريبك تايمك زجح
ةحلاسص ريغ ءاسضيبلأ موحللأ
ةهجوم تناك كلهتسسإلل
.اهكلام فيقوت عم ،عيبلل
ىلع ءانب تمت ةيلمعلأ

ةحلسصملل تدرو تامولعم
سصوسصخب ،اهتأذ ةينمألأ

هنم ثعبنت عدوتسسم دوجو
لاقتنلابو ،ةهيرك حئأور
ءاعدتسسأو ناكملأ نيعل

دعبو ،عدوتسسملأ بحاسص
ىلع هلخأدب رثع هسشيتفت
موحللأ نم ةريبك ةيمك
،قيدانسص لخأد ءاسضيبلأ

غلك091 يلامجإاب تردق
،يمور كيدو جاجد نيب
،قيوسستلل ةدعم تناك
حلاسصملأ عم قيسسنتلابو
سضرع مت ،ةسصتخملأ
ىلع ةزوجحملأ ةيمكلأ
ةيريدمو يرطيبلأ بيبطلأ
اتبثأأ نيذللأ ةراجتلأ

اهتيلباق ريغو اهداسسف
ىلع متيل ،كلهتسسلل
كلذ رثإأ ىلع.اهفلتإأ روفلأ
هبتسشملأ فيقوت مت اسضيأأ

رقمل لوح يذلأ هيف
يف تذختأ نيأأ ةحلسصملأ

تأءأرجإلأ عيمج هقح
يف اهب لومعملأ ةينوناقلأ

فلم زاجنإاب ددسصلأ أذه
جوتنم نيزخت نع يئاسضق
ىلع رفوتي ل عدوتسسم يف
ةحسصلأ طورسش ىندأأ

ةحلاسص ريغو ةفاظنلأو
جوتنم ةزايح ،كلهتسسلل

عيبلل ةهجوم تناك دسساف
هلاسسرإأو ناسسنإلأ ةيذغتل
ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلإأ
.ايميلقإأ ةسصتخملأ

م.نيدلأ رسصن
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دقل : ةينيطسسل˘ف˘لا ةرا˘سضح˘لا ة˘غ˘ل
لÓتحا ىلع ماع ةئم ًابيرقت ىسضم
تاونسسلا تسضم امهمو نيطسسلف

ق˘˘ح˘˘˘لا دو˘˘˘ع˘˘˘ي ناو ’ا ن˘˘˘كم˘˘˘ي ’
لزانتن نا نوديري مهنا ،هباحسصأ’
خيراتلا نا ،ينيطسسلفلا قحلا نع
شسرا˘˘م˘˘ي ن˘˘˘م د˘˘˘ه˘˘˘سشيو ل˘˘˘ج˘˘˘سسي
،نو˘نا˘ق˘لا ق˘ب˘ط˘ي ن˘مو ة˘ج˘ط˘ل˘˘ب˘˘لا

قر˘˘˘سسي نأا ي˘˘˘مار˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘كم˘˘˘م
ى˘ق˘ب˘ي ن˘˘كلو هر˘˘ي˘˘غ تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م
ريي˘غ˘ت م˘ت˘ي نا ن˘كم˘ي ’و ،ي˘مار˘ح
تاملكلاو تاراعسشلا مهوب عقاولا
. ملاعلا عادخ رارمتسساو ةبذاكلا
ةدايقلاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا نا
ةيمهولا تاقفسصلا كلت نوسضفري
نرقلا ةق˘ف˘سص ى˘م˘سسي ا˘م ة˘سصا˘خو
ةيسضقلا ةيفسصتل ةطخ يهو يتلاو
«ةقفسصلا» هذه نأاو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
لÓتح’ا ةلود تابغر ةيبلتل ةادأا
اسساسسأا لكسشت ’و ،وهاينتن ةماعزب
تدقف ةهج اهتمدقو ،عارسصلا لحل
ا˘ط˘ي˘سسو نو˘كت نأا˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘قاد˘˘سصم
ة˘يد˘ج ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘˘ه˘˘يز˘˘ن
ةيا˘م˘ح˘ل ة˘ط˘خ˘لا هذ˘هو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘حو
وهاينتن ةيامحو لزعلا نم بمارت
مÓسسلل ةطخ تسسيلو نجسسلا نم
ة˘˘ط˘˘خ ل˘˘ب ط˘˘سسوأ’ا قر˘˘سشلا ي˘˘˘ف
. اهباحسصأ’ تاذلا ةمÓسس
ي˘˘هو ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م شضرأا شسد˘˘ق˘˘لا نا
ةيبرعلا ةينيطسسلفلا ةياورلا شساسسا
ةمسصاعو ةيمÓسسإ’او ةي˘ح˘ي˘سسم˘لا
يسضامو رسضاحو نيطسسلف ةلودل
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘يو˘ه˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسمو

بمارت ةقفسص نأاو انبعسشل ةفاقثلاو
ةل˘ت˘ح˘م˘لا شضرأ’ا ي˘ط˘ع˘ت ’ ي˘ت˘لا

7691 دودحب فرتعت ’و اهلهأ’
شضرا شسد˘˘ق˘˘لا نأا˘˘ب فر˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت ’و
ةلماك لÓتحÓل اهمدقت لب ،ةلتحم
نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ى˘˘م˘˘سست ا˘˘˘م نأاو
يتلا يبرعلا لحلا شسسسأاب فسصعت
ةسصاخ ،ةبقا˘ع˘ت˘م˘لا م˘م˘ق˘لا ا˘ه˘تر˘قأا

شضراعتتو ،ةيبرعلا مÓسسلا ةردابم
ا˘ه˘ت˘ع˘سضو ي˘ت˘لا ل˘ح˘˘لا شسسسأا ع˘˘م
لود ة˘يؤور ع˘م شضرا˘ع˘ت˘تو ا˘بوروأا

ممق˘لا تار˘م˘تؤو˘مو زا˘ي˘ح˘ن’ا مد˘ع
ةطخ تحبسصأا اهنأا لب ،ةيقيرف’ا
،وهاينتنو شستناغ ن˘ي˘ب شضوا˘ف˘ت˘ل˘ل

لÓتح’ا نيب لحلل اسساسسأا تسسيلو
عمتج˘م˘لا ن˘م د˘ب ’و ،ن˘ي˘ط˘سسل˘فو
نوكي ’أاو هتابجاوب مايقلا يلودلا
ا˘ه˘نأ’ ،ة˘ق˘ف˘سصلا هذ˘ه ي˘ف ا˘كير˘˘سش
نو˘نا˘ق˘لا تا˘يد˘ج˘با ع˘م شضرا˘ع˘ت˘˘ت
ةلباقلا ريغ انبعسش قوقحو يلودلا
ةق˘ف˘سص ى˘م˘سسي ا˘م نأاو فر˘سصت˘ل˘ل
ة˘ي˘عر˘سشلا ى˘لا د˘ن˘˘ت˘˘سست ’ نر˘˘ق˘˘لا
يطعتو يلودلا نوناقلاو ةيلودلا
باسسح ىلع هديري ام لك لÓتح’ا
ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘ق˘ح˘لا
تاذ ةلقتسسملا ةلودلا يف ةلثمتملا
فار˘˘طأ’ا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘مو ةدا˘˘ي˘˘˘سسلا

نيئجÓلا قحو شسدقلا اهتمسصاعو

. ةدوعلاب
نو˘كت˘سس كر˘ح˘ت˘لا تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم نا

هجوتلا ربع يلودلا ىوتسسملا ىلع
ةماعلا ةيعم˘ج˘لاو ن˘مأ’ا شسل˘ج˘م˘ل
نم ياه’ ةمكحمو ةدحتملا ممأÓل
ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا ذا˘˘خ˘˘تا ل˘˘˘جأا
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا قو˘ق˘ح˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘ل

ى˘ل˘˘عو ،ي˘˘لود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا بسسح
لك ليعفت بجي ينطولا ىوتسسملا
قيبطتو ةيبعسشلا ةمواقملا لاكسشأا
يز˘كر˘م˘لا ن˘ي˘˘سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا تارار˘˘ق
كلذ يف امب ينطولاو ينيطسسلفلا

ة˘ي˘ن˘˘مأ’ا تا˘˘قا˘˘ف˘˘تÓ˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو
فار˘ت˘ع’ا بح˘˘سسو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلاو

ىلع ةلود˘لا د˘ي˘سسج˘تو لÓ˘ت˘ح’ا˘ب
هجوتلا نم اسضيا دب ’و شضرأ’ا
ىلع ةلماسش ة˘ع˘طا˘ق˘م شضر˘ف و˘ح˘ن
ماسسقن’ا ءاهنإا ةرورسضو لÓتح’ا

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا ى˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لاو
ءا˘فو لا˘˘سضن˘˘لا ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سس’او
. اناحرجو انارسسأ’و ءادهسشلل
ة˘ي˘كير˘م’ا ةراد’ا تا˘سسرا˘م˘˘م نا
ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشل˘ل ر˘كن˘ت˘ت ي˘ت˘˘لا
مل ةوقلا مÓسس شضرف ىلا فدهت
لب مÓسسلا ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘فر˘ط د˘ع˘ت
ا˘ه˘ت˘ط˘˘خ ناو لÓ˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ا˘˘كير˘˘سش
نو˘نا˘ق˘لا تا˘يد˘ج˘با ع˘م شضرا˘ع˘ت˘˘ت
بع˘˘˘˘˘سشلا قو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘حو ي˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا
نم بولطملا تابو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
فورظ˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا
ي˘ف ةر˘ماؤو˘˘م ر˘˘ب˘˘كا د˘˘ه˘˘سشت ي˘˘ت˘˘لا
ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘ل خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

ينطولا ن˘كم˘م˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو
ةيامحل اعرد نوكت نا ينيطسسلفلا
ىر˘ب˘كلا ةر˘ماؤو˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
بعسشلا نأاو ،اهلهأا قوقح نوسصو
ةينيطسسلفلا ةدايقلاو ينيط˘سسل˘ف˘لا
شسد˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ع˘˘˘م نو˘˘˘سضو˘˘˘خ˘˘˘ي
بع˘˘سشلا قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘ع نو˘˘ع˘˘فاد˘˘يو
ةلباقلا ريغو ةتباثلا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ن˘كم˘ي ا˘˘م ءو˘˘سض ي˘˘ف فر˘˘سصت˘˘ل˘˘ل
يلودلا ىوت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ة˘ي˘عر˘˘سشلا مار˘˘ت˘˘حا ى˘˘لا ادا˘˘ن˘˘ت˘˘سسا
قوقحلا نع زفقلا مدعو ةيلودلا
نع اديعبو ةعورسشملا ةينيطسسلفلا

ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت تار˘˘˘ماؤو˘˘˘م
. ةينيطسسلفلا

يلودلا بلطتملاو ينطولا نكمملا نيب مÓشسلا
ةينيطضسلفلا حابضصلا ةديرج ريرحت صسيئر / نيطضسلف يف ةنضسحلا اياؤنلا ريفضس / ةودقلا يرضس : ملقب

ةينيطسسلفلا ةينطولا ةكر˘ح˘لا ى˘ل˘ع
اهبرا˘سشمو ا˘ه˘ل˘ئا˘سصفو ا˘هاو˘ق ل˘كب
تاوطخب ءدبلا ةيركفلاو ةيسسايسسلا

ةعجارم ءارجإاو ، ة˘سسو˘م˘ل˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع
ي˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘كمو ا˘˘هرود˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘سش
˘‐ ي˘لا˘ير˘ب˘م’ا عور˘سشم˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م
قدن˘خ ي˘ف د˘حو˘ت˘لاو ، ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
Óف ، ةينطولا تباوثلا نع عافدلا
ةقفسص » ىمسسي ام طاقسسإا نكمي
هتكرحو بعسشلا ةدحوب ’إا » نرقلا
ةهجاومو ًايبعسشو ًايسسايسس ةينطولا
ينيطسسلف ءادأاب ةيوفسصتلا ةرماؤوملا

يتلا تاططخملا لاسشفإ’ لوؤوسسم
بمار˘˘ت ةرادإا ا˘˘ه˘˘سضر˘˘˘ف˘˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘سست
عقاو نم تلقتنا يتلاو ، ةنيهسصتملا
لاحلا ناك امك لÓتحÓل زاحنملا

ىلإا ةقباسسلا ةيكيرمأ’ا تارادإ’ا عم
ناودعلاو ةميرجلا يف كيرسشلا رود
ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ةرادإ’ا لا˘˘ح و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك
ا˘ها˘˘ياو˘˘ن تف˘˘سشك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

تنلعأا ثيح ، ةيادبلا ذنم اهتادنجأاو
قو˘ق˘ح ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘ه˘˘لا بر˘˘ح˘˘لا

اهنم ةمدقملا يفو انبعسش تباوثو
لوح ةيناودعلا اهفقاومو اهتاءارجإا
ة˘ل˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ‐ شسد˘˘ق˘˘لا
ناطيت˘سس’او ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ة˘ي˘سضقو  ‐
ةلواح˘م ي˘ف ا˘يا˘سضق˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
ةيسضقلا ةيفسصتو بطسشل ةفوسشكم
. ةينيطسسلفلا

نأا˘ب د˘يد˘˘ج ن˘˘م د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
» ىمسسي ام شضفر يف رارمتسس’ا

اهعم يطاعتلا مدعو » نرقلا ةقفسص
لكسشي  ، طقف شضفرلاو شضفرلاب ’إا
تافلا˘ح˘ت د˘ي˘لو˘ت˘ل زا˘كتر’ا ة˘ط˘ق˘ن

لاسشفإ’ ة˘ي˘لودو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإاو ة˘ي˘بر˘ع

ةدا˘ي˘ق˘لا˘˘ف ، ة˘˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا
كل˘ت˘م˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
جاتحت قافتا يأا ةيعرسشف ، ةيعرسشلا
بنا˘˘˘ج˘˘˘لا نود˘˘˘بو ، ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘نا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل
ةقفسص » كانه نوكت نل ينيطسسلفلا
اهتبراحم ًامئاد ةدايقلا عيطتسستو ، »
شضرأا ىلع اهسضرف ةلواحم مغر ،
نع لزانتت ملو عبت مل يهف ، عقاولا
.ينطو تباث يأا

ةقفسص » نع حيرسصلا نÓعإ’ا دعُي
روسضحبو بمارت لبق نم » نرقلا
نيماينب رسصعلا ةميرج يف هكيرسش
ام˘ف ، ما˘ه ر˘ي˘غ ه˘تاذ د˘ح˘ب و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن
لبق نم عقاولا شضرأا ىلع ثدحي
ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مأ’ا ةرادإ’ا
يتلا دونبلل قيبطت وه ةيليئارسسإ’ا
ة˘ق˘ف˘سصلا هذ˘ه شصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف تبر˘سس
عسضولا اياسضق ءاغلإ’ ىعسست يتلاو
شسد˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

دودحلاو ناط˘ي˘ت˘سس’او ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لاو
شضر˘فو تا˘سضوا˘ف˘م˘لا ة˘لوا˘˘ط ن˘˘ع
كل˘ت ل˘كو بنا˘ج˘لا يدا˘حأ’ا ل˘˘ح˘˘لا
» ةقفسصلا » اهنمسضتت يتلا راكفأ’ا

لمعي يذلا وهاينتن عورسشم نم يه
دجو ثيح2102 ماعلا ذنم هسضرفل

نعرأ’ا شسيئرلا اذهب ًاريخأا هتلاسض
يف هتزيرغل طقف عاسصنملا لسشافلا
. ةسسرطغلاو ناودعلاو فرطتلا
اهليجأات لاط يتلا اياسضقلا عيمج نإا
يف بسصتل اهعم لماعتلا مت دق ،
ل˘كسشب لÓ˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لود ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
ة˘˘لود ة˘˘ما˘˘قإا دا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سساو ، ل˘˘ما˘˘ك
ة˘ف˘سضلا د˘ي˘ي˘ح˘ت ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف
راطإاب اه˘لا˘سصوأا ع˘ي˘ط˘ق˘تو ة˘ي˘بر˘غ˘لا

ةيناكمإا ءاهنإاو ، ناكسسلل يتاذ مكح

ةايحلاو ءاقبلا ىلع ةرداق ةلود ةماقإا
عاطق ي˘ف ي˘سسا˘ي˘سس نا˘ي˘ك ة˘ما˘قإاو ،

مكح نم رثكأاو ةلود نم لقا هزغ
عقاو رمأا قلخ ىلع لمعلاو ، يتاذ
وأا ًايميلقإا وأا ًايلحم ءاوسس هريرمتل
.ايلود
» لعج˘ل ى˘ع˘سست ة˘ي˘كير˘مأ’ا ةرادإ’ا

ةيسسايسس ةيعجرمك » نرقلا ةقفسص
تارار˘ق كلذ˘ب ة˘فد˘ه˘ت˘سسم ، ة˘ل˘يد˘˘ب
، يلودلا نوناقلاو ةيلودلا ةيعرسشلا

هيلع قفتت ام ةيعجرم اهيلع ةبلغم
شسي˘˘لو ، ة˘˘˘عزا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا فار˘˘˘طأ’ا
. طقف » ليئارسسإا »و نيطسسلف
شضرعت˘ت˘سس ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا  ةدا˘ي˘ق˘لا
نم ةطغاسضلا فقاوملا نم ريثكلل
قيرط نع ، ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا لود˘لا ل˘ب˘ق
، شضفر˘لاو عر˘سست˘لا مد˘ع˘ب ظ˘˘عو˘˘لا

نم ءيلملا فسصنلا » ىلإا رظنلاو
ر˘ث˘ع˘ت ل˘ظ ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ، » شسأا˘˘كلا
يلخادلا ماسسقن’او يسسايسسلا قفأ’ا
تقولا ذخأاب ةبلاطملل ةفاسضإا اذه ،
لجأا نم شضوافتلاو ريكفتلل يفاكلا
. ةقفسصلا هذه طورسش نيسسحت

يلمعلا دادعتسس’ا انيلع انه نمو
شسلجملا تارارق قيب˘ط˘ت˘ل يد˘ج˘لاو
ام لك ءاه˘نإا˘ب يز˘كر˘م˘لاو ي˘ن˘طو˘لا
ا˘مو ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
، تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بتر˘˘ت˘˘ي
Ó˘ب ة˘ط˘ل˘سسلا ع˘قاو ن˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’او
تاءار˘جإا ا˘ه˘ت˘ف˘ع˘سضأا ي˘ت˘لا ة˘ط˘˘ل˘˘سس
شضرأ’ا ىلع لÓ˘ت˘ح’ا تا˘سسا˘ي˘سسو
تحت ةينيطسسلفلا ةلودلا  عقاو ىلإا
لكسشبو لمعلا ا˘ن˘ي˘ل˘عو ، لÓ˘ت˘ح’ا

د˘ي˘حو˘ت ى˘ل˘ع ؤو˘˘كل˘˘ت نود˘˘بو يد˘˘ج
ن˘ي˘سصح˘تو ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ف˘˘سصلا

، ماسسقن’ا ءاهنإاو ةيلخادلا ةهبجلا
يكيرمأ’ا ط˘ط˘خ˘م˘لا ر˘ير˘م˘ت مد˘ع˘ل
ةدايق داجيإاو ةزغ يف يليئارسسإ’او
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘يد˘˘˘ب وأا ة˘˘˘يزاو˘˘˘م
ةمظنمب كسسمت˘لاو ، ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ًايعرسش Óًثمم ةينيطسسلفلا ريرحتلا

، اهل˘م˘ع تا˘ي˘لآا ر˘يو˘ط˘تو ، ًاد˘ي˘حوو
بعسشلل ةيليثمتلا ا˘ه˘ت˘ف˘سص ز˘يز˘ع˘تو
قارتخا متي ’ ى˘ت˘ح ، ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةليدبلا ةدايقلاب ينيطسسلفلا فقوملا
.ةيزاوملا وأا
رسصعلا ةميرج يه » نرقلا ةقفسص »
ةدحتملا تا˘ي’و˘لا ا˘ه˘ب˘كتر˘ت ي˘ت˘لا
لثمي لزعأا بعسش قحب ةيكيرمأ’ا
ى˘ل˘عو ، م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘سضق لد˘˘عأا
نأا نادلبلا فلتخم يف رحلا ملاعلا
تاسسايسسلل ةسضفارلا هفقاوم نلعي
ةئطاوت˘م˘لا ة˘ي˘كير˘مأ’ا ف˘قاو˘م˘لاو
باهرإ’او لÓتح’ا عم ةكيرسشلاو
ة˘عا˘ج˘سشلا كل˘ت˘م˘ت ناو ناود˘˘ع˘˘لاو
ت’وا˘ح˘م˘ل يد˘سصت˘ل˘ل ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
ة˘ي˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘˘لا رود ءا˘˘ه˘˘نإا

، ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘˘مأ’ا ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مأ’ا تا˘˘˘˘فر˘˘˘˘سصت˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ف
ةفلاخم يه ءانعرلا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’او
فار˘˘˘˘عأ’ا ل˘˘˘˘كل ح˘˘˘˘سضاو ل˘˘˘˘كسشب
، ةيلودلا تايقا˘ف˘ت’او ق˘ي˘ثاو˘م˘لاو
يه ليئار˘سسإاو ا˘كير˘مأا تا˘فر˘سصتو
!! لود تسسيلو تاباسصع تافرسصت

؟؟ ةيلودلا ةلادعلا يه نيأاف
م˘˘ل˘˘ظ˘˘لاو ناود˘˘ع˘˘ل˘˘ل ًاد˘˘˘ح ع˘˘˘سضت˘˘˘ل
بعسشلا قحب ددجتي يذلا يخيراتلا
نر˘˘ق˘˘لا أاد˘˘ب يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘˘لا
دعوب لثمت يخيرات ملظب يسضاملا
نم هنع جتن امو موؤوسشملا روفلب

ملظب ديدجلا نرقلا لخدو ، تابكن
لثمت ًام˘ل˘ظ ر˘ث˘كأاو ى˘سسقأا ي˘خ˘يرا˘ت
ة˘م˘سصا˘ع شسد˘˘ق˘˘لا بمار˘˘ت نÓ˘˘عإا˘˘ب
هدÓب ةرافسس لقنو لÓتح’ا ةلودل
نم اهعبت امو ةلتحملا شسدقلا ىلإا

ح˘سضت˘ت ة˘ع˘˘سشب تاءار˘˘جإاو ف˘˘قاو˘˘م
ام ةتف’ تحت موي دعب ًاموي اهداعبأا
.  » نرقلا ةقفسص » ىمسسي

ينيطسسلفلا درلا لاز ام نآ’ا ىتح
ةياغ يف رمأ’ا اذهو ، ًاعاجسشو ًابلسص
ع˘يرا˘سشم˘˘ل˘˘ل يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا
ي˘ت˘لا ، ة˘يوو˘˘سست˘˘لا ‐ ة˘˘يو˘˘ف˘˘سصت˘˘لا
بع˘سشلا قو˘ق˘ح ن˘م ل˘ي˘ن˘لا لوا˘˘ح˘˘ت
، ة˘ي˘ن˘طو˘لا ه˘ت˘باو˘ثو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا

ىوتسسملا ىلعو مويلا بو˘ل˘ط˘م˘لاو
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإا ءا˘ن˘ب ما˘ع˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا

ىوق لك عي˘م˘ج˘تو ةد˘حو˘م ة˘ي˘ن˘طو
تافÓخلا بينجتو انبعسش تاقاطو
رهاظم لك ءا˘ه˘نإاو ًا˘ب˘نا˘ج ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ة˘كر˘ع˘˘م ي˘˘ف د˘˘حو˘˘ت˘˘لاو ما˘˘سسق˘˘ن’ا
كر˘ت˘سشم˘˘لا ر˘˘ي˘˘سصم˘˘لا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا

د˘ي˘ع˘سصت˘ل يد˘ج ل˘˘كسشب غر˘˘ف˘˘ت˘˘لاو
عراسشلا ديسشحتو ةيبعسشلا ةمواقملا
عسضوو ناكم لك يف ينيطسسلفلا

ع˘م ي˘سسا˘ي˘سسلا كا˘˘ب˘˘ت˘˘سشÓ˘˘ل ة˘˘ط˘˘خ
ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كحو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘˘مأ’ا ةرادإ’ا
عمتجملا ىل˘ع ط˘غ˘سضلاو لÓ˘ت˘ح’ا
ةيكيرمأ’ا ةنمي˘ه˘لا شضفر˘ل ي˘لود˘لا

يبرع˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع كر˘ح˘ت˘لاو
ةينيطسسلف ةهبج ليكسشتل يلودلاو
ةهجاوم يف كرحت˘ل˘ل ة˘ي˘لود ة˘ي˘بر˘ع
لمعلاو ا˘ه˘طا˘ق˘سسإاو نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص
˘مÓ˘سسل˘ل ي˘لود ر˘م˘تؤو˘م د˘ق˘ع ى˘ل˘˘ع
ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا تارار˘˘ق ى˘˘لإا د˘˘ن˘˘ت˘˘˘سسي
. نيتلودلا لح أادبمو ةيلودلا

«نرقلا ةقفشص» ىمشسي ام عم ةرششابم ةهجاوم
 ينيطضسلفلا يبعضشلا لاضضنلا ةهبجل ةيزكرملا ةنجللا ؤضضع / صشؤلع دمحم
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ةيطلاملا ىمحلا اميضس صضارمأ’ا فلتخم دضض

ةماعنلاب ةيصشاملإ نم سسأإر فلأإ379 نم رثكأإ حيقلت

صشطعلا يناعت ةي’ؤلا قطانم صضعب نأا مغر

ةليمب برصشلإ هايم نم ةيمويلإ درفلإ ةصصح طصسوتم إرتل631

ي˘˘˘ف نو˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا
شسداسسلا ي˘لود˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا

تاسساردلا يف ةميقلا» لوح
،«ة˘ي˘م˘يدا˘كأ’او ة˘ي˘مÓ˘˘عإ’ا
ةياهن هلاغسشأا تمتتخا يذلا
˘˘˘مر˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا
ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم˘˘ب

تاسسرامملا ةقلخأاو طبسض
ءا˘˘سضف˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘سصت’ا
.ينورتكلإ’ا

ي˘ف نو˘كرا˘سشم˘لا ى˘˘سصوأاو
˘ماد يذ˘لا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ما˘ت˘˘خ
ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةرور˘سضب ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ط˘ب˘˘سضو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ةز˘˘ه˘˘جأا
يذ˘لا ي˘مÓ˘عإ’ا د˘˘ه˘˘سشم˘˘لا
ة˘ع˘ير˘سس ت’و˘˘ح˘˘ت فر˘˘ع˘˘ي
ة˘ع˘جار˘مو ة˘قو˘ب˘سسم ر˘ي˘˘غو
شصو˘˘سصن˘˘لاو ن˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ق˘˘˘لا
ةر˘˘طؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘ل
عم اهف˘ي˘ي˘كتو ة˘ي˘مÓ˘عإ’او
ام اميسس’و ديدجلا عقاولا
.ينورتكلإ’ا ءاسضفلاب قلعتي
تا˘ي˘سصو˘ت˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل تعدو
˘ماز˘ت˘ل’ا ى˘لإا ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ة˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا بادآاو د˘˘عاو˘˘ق˘˘˘ب
ءا˘˘˘ق˘˘˘تر’او ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
اهرسشن متي يتلا ،نيماسضملا

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ن˘م ع˘˘فر˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

ةيمÓعإ’ا اهتميقو ا˘ه˘تدو˘ج
ري˘ه˘سشت˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’ا ع˘م
ذبنو ةيسصوسصخلا مارتحاو
.ةيهاركلا باطخ
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا تاذ تسصوأاو
مولع لا˘ج˘م ي˘ف ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘لا
ليعف˘ت˘ب لا˘سصت’او مÓ˘عإ’ا
ي˘ف ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كلا تا˘˘سسارد˘˘لا

د˘يد˘ج˘لا مÓ˘عإ’ا ع˘ي˘سضاو˘م
ميقلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ا˘ه˘ت˘قÓ˘عو
ة˘˘˘ي˘˘˘قÓ˘˘˘خأ’ا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس’و
˘ما˘م˘ت˘ه’او ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او

ءا˘˘˘سضف˘˘˘لا تار˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘ب
ىلع زيكرتلاو ي˘نور˘ت˘كلإ’ا
ق˘ي˘ثاو˘مو ئدا˘ب˘م د˘ي˘˘سسج˘˘ت
ا˘ي˘ل˘ع˘ف ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا فر˘˘سشلا

.ايعقاوو
لئاسسو نوكراسشملا بلاطو
نيينهم˘لا ن˘يو˘كت˘ب مÓ˘عإ’ا
ي˘˘ن˘˘ه˘˘مو ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا)
لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف (لا˘˘˘˘˘سصت’ا
ة˘ي˘مÓ˘˘عإ’ا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا
ميقلا مارت˘حا ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا
يز˘˘˘مر˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘˘كسش ي˘˘˘˘ف
ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ي˘ن˘ه˘م˘لاو
لماع˘ت˘لا م˘ت˘ي بادآاو د˘عاو˘ق
ا˘ه˘ن˘ع عا˘فد˘لاو ا˘ي˘مو˘ي ا˘ه˘˘ب
يقÓخأا د˘ي˘سصر ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
.كرتسشم
ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف كرا˘˘سشو
ر˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘م ه˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن يذ˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا تا˘˘˘سسارد˘˘˘لا»
ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘˘تو ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘سصت’او
˘مو˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘كب «با˘ط˘خ˘˘لا
دبع» ةعما˘ج˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
«شسيدا˘˘˘ب ن˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
نوثحابو ةذتاسسأا مناغتسسمل
نطولا نم تاعماج ةدع نم
ة˘ي˘بر˘ع ناد˘ل˘˘ب ن˘˘م ىر˘˘خأاو
تارامإ’او شسنوت رارغ ىلع
ةيدوعسسلاو ةدحتملا ةيبرعلا

.ندرأ’او نيطسسلفو
ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ م˘˘تو
04 نم ديزأا ميدقت ةيملعلا

لو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘قرو
ةيجو˘لو˘ن˘كت˘لا ت’و˘ح˘ت˘لا»
«م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘تار˘˘ي˘˘ثأا˘˘تو
طئاسسولا لظ يف ةميقلا»و
«ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘سصت’ا

تا˘˘سسارد ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا»و
ةيئرملاو ةيعمسسلا لئاسسولا

«نÓ˘˘˘˘˘˘˘˘عإ’او ةرو˘˘˘˘˘˘˘˘سصلاو
.«لاسصت’ا جهانمو ميقلا»و

صش.نيدلارؤن

 مناغتضسمب يلود ىقتلم لÓخ
ةيلاصصت’إ تاصسرامملإ «ةقلخأإ»و طبصض

 ينورتكلإ’إ ءاصضفلإ يف

ي˘ف بير˘˘ق ا˘˘م˘˘ع عر˘˘سشي˘˘سس
ةيامح˘لا تار˘ي˘ما˘ك بي˘كر˘ت
عراوسش ةدع ربع ةبقارملاو
شسيئر بسسح لجيج ةي’وب
لوأا د˘˘ي˘˘م˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘˘لا ن˘˘˘مأا
ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج ة˘˘طر˘˘˘سشل˘˘˘ل
.ناطلسسب
لوؤو˘˘سسم˘˘لا شسف˘˘ن ح˘˘سضوأاو
ةيفحسصلا ةودنلا يف ينمأ’ا
ة˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ب ا˘˘˘هد˘˘˘ق˘˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘سسرد˘˘م˘˘ل تار˘˘سضا˘˘ح˘˘م˘˘لا
ي˘˘ح˘˘ب ا˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا
ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م˘ب نا˘سسر˘ف˘˘لا

ةليسصحلا شضرعل اهسصسصخ
فلتخم تاطاسشنل ةيونسسلا

هنأا ،ةي’ولاب نمأ’ا حلاسصم
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘ن’ا م˘˘ت
اذ˘˘كو ة˘˘˘يرادإ’ا تاءار˘˘˘جإ’ا
ع˘˘˘سضو ن˘˘˘كا˘˘˘مأا د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘˘ت

ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تار˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك
.ةبقارملاو
اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
ةطقن684 ـب قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا
ربع اريماك0061 عومجمب
تاريماك803 اهنم ةي’ولا
151 ر˘ب˘ع ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يد˘م˘ب
ءدب راظتنا يف ةبقارم ةطقن

بيكرتلاو تيبث˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

شسف˘˘ن˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو ،«ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق»
.ثدحتملا

قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف فا˘سضأاو
تار˘˘ي˘˘ما˘˘كلا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نأا
يتلا كلت اهعسضو عمزملا
ة˘ي˘لآ’ا ة˘ئرا˘ق˘لا» ن˘م˘سضت˘ت
«تارايسسلا ميقرت تاحولل
لخادم يف اهتي˘ب˘ث˘ت م˘ت˘ي˘سس
حم˘سست ة˘ن˘يد˘م˘لا جرا˘خ˘مو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب
ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
نمو اهنم جرخت وأا ةنيدملا
ىلع فر˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا م˘ث
وأا ة˘هو˘ب˘سشم˘لا تارا˘ي˘˘سسلا
.اهنع ثوحبملا

تلجسس لاسصت’ا لاجم يفو
ةلمح332 ح˘لا˘سصم˘لا تاذ
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘سسح˘˘˘ت
ة˘˘˘يرور˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسلا˘˘˘˘ب
تاردخملا جيورت رطاخمو
Óسضف ةيلقع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لاو
ئ˘ي˘˘سسلا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ن˘˘ع
لسصاوتلا عقاومو تنرتنإÓل
تفدهتسسا يتلا يعامتج’ا
ة˘˘ما˘˘˘ع ة˘˘˘ف˘˘˘سصب با˘˘˘ب˘˘˘سشلا

تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘˘لا ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘تو
.ةسصاخ ةفسصب ةيوبرتلا

ب.نيدلا لامج

ةطقن684 ربع اريماك0061 بيضصنت
لجيج ةي’و عرإوصشب ةبقإرملإو ةيامحلل تإريماك عصضو

لÓخ صضارمأ’ا فلتخم دضض (راقبأاو رغامو مانغأا) ةيضشاملا نم صسأار فلأا379 نم رثكأا حيقلت ةماعنلا ةي’ؤب مت
.ناؤضضر يواضسيع ةرطيبلل يئ’ؤلا صشتفملا بضسح ،9102 ةمرضصنملا ةنضسلا

درفلا ةسصح طسسوتم عفترا
ن˘م ة˘ل˘˘ي˘˘م ة˘˘ي’و˘˘ب د˘˘حاو˘˘لا
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘سضق˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا ى˘˘ت˘˘ح
يف ارتل631 ىلإا (9102)
حلاسصم بسسح ،دحاولا مويلا
دراوملل ةيلح˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
.ةيئاملا

بت˘˘كم ة˘˘سسي˘˘ئر تح˘˘سضوأاو
هايملاب ديوزتلل ماعلا قفرملا
تاذ˘ب بر˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا
نأا رز˘يرز ءا˘ي˘م˘ل ة˘ير˘يد˘م˘˘لا
اهي˘ل˘ع ل˘سصح˘م˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

شضع˘˘˘ب نأا م˘˘˘غر ة˘˘˘ي˘˘˘سضر˘˘˘م
لازي ’ ةي’ولا نم قطانم
ديوزتلا فع˘سض ا˘ه˘ب ل˘ج˘سسي
.برسشلل ةحلاسصلا هايملاب
هذه نأا ةثد˘ح˘ت˘م˘لا تع˘جرأاو
اهلوأا بابسسأا ةدعل ةجيتنلا

ديق نوراه ينب دسس عسضو
7002 ةنسس ذنم لÓغتسس’ا

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘با˘˘ج˘˘يإا شسكع˘˘نا ا˘˘˘م
ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
بنا˘˘˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘˘˘لإا بور˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا
اهنم داف˘ت˘سسا ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا
نيسسحت لا˘ج˘م ي˘ف عا˘ط˘ق˘لا
ةسصاخلا ةيموم˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا

.برسشلل حلاسصلا ءاملاب
ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
ليهأات ةداعإا تايلمع تركذ
ز˘˘˘كار˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘ع تا˘˘˘كب˘˘˘سشلا
تهتنا يتلاو ةي’ولا تايدلب

نم ة˘يد˘ل˘ب ز˘كر˘م03 ر˘ب˘ع
ةي’ول ةعبات ةيدلب23 لسصأا

ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح˘˘ب ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘م
بي˘با˘نأا ع˘˘سضو˘˘ب تا˘˘كب˘˘سشلا
ةدوجلا راي˘ع˘م ا˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ي
. ن˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘سص ي˘م˘ح˘تو
ى˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لا م˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
نسسح امم ةيئاملا تابرسستلا
نم ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا ي˘ف
يف مها˘سسو ع˘يزو˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ن
ةلقنتملا شضارمأ’ا نم دحلا

.هايملا قيرط نع
يتلا عيراسشملا تحمسس دقو
ىتح ةي’و˘لا ر˘ب˘ع تد˘سسج˘ت
زا˘ج˘نإا˘ب ة˘ي˘سضق˘ن˘م˘لا ة˘ن˘سسلا

505 ـل ةمدخلا زيح عسضوو
ةيلامجإا ةعسسب ةيئام تانازخ
481 قو˘ف˘˘ي ا˘˘م ى˘˘لإا ل˘˘سصت
001و بع˘˘˘كم ر˘˘˘ت˘˘˘˘م ف˘˘˘˘لأا
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘˘ب بي˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت
ير˘ج˘˘ي ة˘˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م ع˘˘يرا˘˘سشم
را˘طإا ي˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ا˘˘هزا˘˘ج˘˘نإا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لا ج˘مار˘ب˘لا

نا˘˘م˘˘سضلا قود˘˘˘ن˘˘˘سص اذ˘˘˘كو
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لاو
. ةيلحملا

دراو˘م˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ما˘˘ق  ا˘˘م˘˘ك
عي˘سسو˘ت˘ب ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘م˘لا

ربع ةديدج تاكبسش زاجنإاو
ةيدلب81 ـب ة˘˘˘ت˘˘˘˘سشم75
لا˘˘غ˘˘سشأ’ا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
ةعبات يتاسشم01 ب ةيراجلا
6 اذكو ةقوق مرارقلا ةيدلبل
ام ةراقيسشلا ةيدلبب يتاسشم
ى˘˘ت˘˘˘ح ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ه’ا شسكع˘˘˘ي
ة˘ي˘˘نا˘˘كسسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب
. ةديعبلا يتاسشملاو ةيوناثلا

،رد˘سصم˘لا شسف˘ن˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو
ةجمربملا تارامثتسس’ا نإاف
ي˘ت˘لا كل˘ت اذ˘كو ةز˘ج˘ن˘م˘لاو
د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت˘˘لا رو˘˘ط ي˘˘ف ي˘˘˘ه
ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘سشم نأا ’إا «ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه»
ةريب˘كلا ءا˘ب˘عأ’او ر˘ي˘ي˘سست˘لا
ها˘ي˘م˘لا خ˘سض ن˘ع ة˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا

تاكبسشلا ىلع تاءادتع’او
عيراسشملا شضعب زاجنإا اذكو
نم هايملاب ديوزتلاب ةسصاخلا

ةسصتخم ريغ تاعاطق فرط
ىلع ابلسس رثؤوت لماوع اهلك
.لاجملا اذه يف دودرملا

ز ءايمل

نأا رد˘˘سصم˘˘لا تاذ ح˘˘سضوأاو
فلأا088 ـب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘˘مأ’ا

مت زعاملاو مانغأ’ا نم اسسأار
نوعاط شضرم دسض اهحيقلت
61و ةري˘غ˘سصلا تار˘ت˘ج˘م˘لا
م˘˘ت را˘˘ق˘˘بأ’ا ن˘˘م شسأار ف˘˘لأا
شضرم نم ةياقولل اهحيقلت
بناج ىلإا ةيعÓقلا ىمحلا

م˘˘˘ت م˘˘˘˘ن˘˘˘˘غ شسأار00877
شضر˘˘م د˘˘سض ا˘˘ه˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
.يردجلا

حيقلتلا تÓمح تسسم دقو
ي˘ت˘لاو ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
د˘ي˘سسج˘ت را˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ت
ةحفاكمل ينطولا ططخملا
عيمج ةي˘ناو˘ي˘ح˘لا شضار˘مأ’ا
دا˘ف˘ت˘سساو ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘˘ل˘˘ب
امك يبرم0054 وحن اهنم
ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل تر˘˘˘˘فو
ايرطيب06 ة˘ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا

.شصاخلا عاطقلا نم اسضوفم
قلط˘ت˘سس را˘طإ’ا شسف˘ن ي˘فو
ة˘ي’و˘ل˘ل ةر˘ط˘ي˘ب˘لا ح˘لا˘˘سصم
ةلمح لخادلا ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘سش
رهسشأا3 وحنل دتمت ىرخأا
ءاد ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا شصخ˘˘˘˘ت
3 حي˘ق˘ل˘ت فد˘ه˘ت˘سست بل˘كلا
،را˘˘˘˘ق˘˘˘˘بأ’ا ن˘˘˘˘˘م شسأار ف’آا
.ةيسشتفملا شسفنل ادانتسسا

شضارمأ’ا ةبراحم راطإا يفو
ناويحلا قيرط نع ةلقنتملا
ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘˘لا شسف˘˘ن تل˘˘ج˘˘سس
44 ةي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ
شضرمب راقبأ’ا ةباسصإ’ ةلاح
ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
فاسشتكا دعب (زووليسسيربلا)
ر˘˘ب˘˘ع شضر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل رؤو˘˘˘ب

نيعو ءارفسصلا نيع تايدلب
رامع نب نمكمو ليلخ نب

ي˘˘ح˘˘سصلا ح˘˘بذ˘˘لا م˘˘ت ثي˘˘ح
شضيوعتو ةباسصملا راقبأÓل
. نيررسضتملا نيبرملا

ةيرطيبلا ح˘لا˘سصم˘لا تما˘قو
65 حيقلتب ةرتفلا شسفن يف
ر˘خآا ناو˘˘ي˘˘ح87و ةر˘˘ق˘˘˘ب
شضرم دسض (ططقو بÓك)
ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘ب بل˘˘˘˘كلا
ن˘˘م شصل˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لاو ف˘˘˘سشكلا

ءا˘˘سشحأا ن˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ك5311
ى˘ل˘ع ة˘با˘سصم˘لا ي˘سشاو˘˘م˘˘لا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘باذ˘م˘لا ىو˘ت˘˘سسم

ىود˘ع˘ب ة˘با˘سصإ’ا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
.يئاملا شسيكلا شضرم
تا˘ي˘ل˘م˘ع ع˘˘م ةازاو˘˘م˘˘لا˘˘بو
ةر˘طا˘ي˘ب˘لا مو˘ق˘ي ح˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا
تÓمحلا هذهل نور˘خ˘سسم˘لا
ةيعو˘تو شسي˘سسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
نيلاوملاو ني˘بر˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل

يتلا شضارمأ’ا فلتخم لوح
ي˘سشاو˘م˘لا شسم˘ت نأا ن˘كم˘˘ي
ةيفيكو اهنم ةياقولا قرطو
ت’ا˘˘ح˘˘لا ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
م˘ظ˘˘ن˘˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘با˘˘سصم˘˘لا

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘يرود تا˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ
ة˘ي˘سشا˘م˘لا قاو˘سسأا ىو˘ت˘˘سسم

ة˘كر˘ح ة˘ب˘قار˘م˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ا˘يدا˘˘ف˘˘ت ي˘˘سشاو˘˘م˘˘لا شسوؤور
هذه لخاد شضارمأ’ا لاقتن’
.تاءاسضفلا

ع.ناؤضضر

ةأارمإا ىدل ةباضصإا ةلاح ليجضست
ةضسدقملا عاقبلا نم ايضضارتفإا تداع
رابتخ’ يصضإرتفإ نيرمت

سسوريف نم ةياقولإ زاهج
نإرهو يف انوروك

ناكضسلاو ةحضصلا ةيريدم ترجأا
نير˘م˘ت ن˘ي˘ن˘ث’ا نار˘هو ة˘ي’ؤ˘ل
را˘˘ط˘˘م ىؤ˘˘ت˘˘ضسم ىل˘˘ع ي˘˘ضضار˘˘ت˘˘فا
زاه˘ج را˘ب˘ت˘خ’ «ة˘ل˘ب ن˘ب د˘م˘حأا»
ا˘˘نورؤ˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قؤ˘˘˘لا
مايأا ةعضضب ذنم هعضضو مت يذلا

راطم نم لك زهج ةبضسانملابو.
تار˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب نار˘˘˘˘هو ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو

فا˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘كا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يرار˘˘˘˘˘ح
يف عاف˘ترا ن˘م نؤ˘نا˘ع˘ي صصا˘خ˘ضشأا

.ةرارحلا ةجرد
نم غلبت  ةأارمإا ليجضست مت دقو
ايضضارت˘فا تدا˘ع ة˘ن˘ضس36 رم˘ع˘لا

ة˘ط˘ضساؤ˘ب ة˘ضسد˘ق˘م˘لا عا˘ق˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
تحر˘˘˘ت˘˘˘قاو ة˘˘˘يرار˘˘˘ح ار˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك
نيعب اهدينجت مت ةيبط ةقرف
د˘˘ع˘˘ب تر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ي˘˘ت˘˘لاو نا˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا

نأا ةأار˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ل ي˘˘˘˘لوأا صصح˘˘˘˘ف
از˘نؤ˘ل˘ف˘نا ة˘لا˘ح˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا

يضضارتفا نيرمت ءارجإا ،ةيداع
ل˘يؤ˘ح˘˘ت تقو م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لاو تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خ’ا لا˘˘جآاو

لاضصت’اب فلكملا هزربأا امبضسح
نا˘ك˘ضسلاو ة˘ح˘ضصلا ة˘ير˘يد˘م ىد˘ل
.يراخو فضسؤي
هذه ليؤحت مت ا˘ه˘ت˘ق˘فاؤ˘م د˘ع˘بو
صضار˘˘مأ’ا ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم ىلإا ةأار˘˘˘م˘˘˘لا
يئاف˘ضشت˘ضس’ا ز˘كر˘م˘ل˘ل ة˘يد˘ع˘م˘لا
ذخأا ل˘جأا ن˘م نار˘هؤ˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لا

دهعمل اهلاضسرإاو ليلحتلل تانيع
.نارهؤب رؤتضساب
ج˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن نأا يرا˘˘˘˘˘˘خؤ˘˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘˘كأاو
ةأارملاو ةيب˘ل˘ضس تنا˘ك ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا

م˘˘˘تو يرور˘˘˘ضضلا جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا تق˘˘˘ل˘˘˘˘ت
مت هنأا افيضضم اهنكضسم ىلإا اهلقن
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ك ءار˘˘˘جإا

 .فضصنو ةعاضس فرظ
ن˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘ضشإÓ˘˘˘ل
ةد˘ع هر˘ضضح يذ˘˘لا ي˘˘ضضار˘˘ت˘˘ف’ا
ر˘˘˘ب˘˘˘ع تا˘˘˘عا˘˘˘ضشإا را˘˘˘ثأا صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘ضشأا
ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘ضصاؤ˘ت˘˘لا تا˘˘ك˘˘ب˘˘ضش

ة˘لا˘ح˘ل ل˘م˘ت˘˘ح˘˘م فا˘˘ضشت˘˘كا لؤ˘˘ح
ا˘˘˘˘نورؤ˘˘˘˘ك صسور˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ضصإا

.نارهؤب
و .فضسؤي
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هراظتناب ةليقثو ةديدع تافلم

ةنتاب ةي’و سسأإر ىلع هماهم ملصستي دوهزم قيفوت
رانيد نؤيلم023 اهل صصضصخ

ايومنت اعورصشم82 نم ديفتصست نإزيلغب ةيويدج ةيدلب

صسيئر اهب ماق يتلا ةريخأ’ا ةكرحلا بجؤمب ايمضسر هماهم ةنتاب ةي’ؤل ديدجلا يلاؤلا دؤهزم قيفؤت ،صسمأا  ملتضسا
ةحضضاو ةمضصب ديدجلا دفاؤلل نؤكت نأاب ناكضسلل  ةريبك لامآا طضسو ،نيبدتنملا ة’ؤلاو ة’ؤلا كلضس يف ةيرؤهمجلا

.نطاؤملل يضشيعملا راطإ’ا نضسحتو ،لغضش بضصانم قلختو ايداضصتقا ةي’ؤلا صشعنت نأا اهنأاضش نم

ة˘يو˘يد˘ج ة˘يد˘ل˘ب تدا˘ف˘˘ت˘˘سسا
لÓ˘˘˘خ ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب
نم نيتمرسصنم˘لا ن˘ي˘ت˘ن˘سسلا

قو˘ف˘˘ت ة˘˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم
،رانيد نوي˘ل˘م023 اهتم˘ي˘ق
.ةي’ولا حلاسصم بسسح
،ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تح˘˘سضوأاو
ةلوم˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه نأا
نامسضلا قودنسص راطإا يف
تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لاو
ةيعاطقلا جماربلاو ةيلحملا

،ةي’ولا ةيناز˘ي˘مو ة˘يد˘ل˘ب˘لاو
ةنايسصل ةيل˘م˘ع82 شصخ˘˘ت
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لاو تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لا
هايملاب د˘يوز˘ت˘لاو ير˘سضح˘لا
تاكبسشب ط˘بر˘لاو بور˘سشلا
ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ي˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا

طبرلا اذك و ةيئادتبا شسرادم
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب
.ىرخأا عيراسشمو
ط˘˘بر ع˘˘يرا˘˘˘سشم تي˘˘˘ظ˘˘˘حو
ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘كب˘˘سش د˘˘يد˘˘ج˘˘˘تو
فرسصلاو برسشلل ةحلاسصلا
نم ةربتعم ةسصحب يحسصلا

ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا هذ˘˘ه
ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا د˘˘˘يد˘˘˘ع ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل
.ةينكسسلا تاعمجتلاو
ءا˘ي˘حأا ةد˘ع تدا˘ف˘ت˘سسا ا˘˘م˘˘ك
عيراسشم نم ةيويدج ةيدلبب
ة˘˘˘ير˘˘˘سضح˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لاو
.ةيمومعلا ةرانإ’او

ا˘سضيأا ع˘يرا˘سشم˘˘لا تل˘˘م˘˘سشو
قرطلا ليهأات ةداعإاو ةنايسص
قيرط˘لا ة˘نا˘ي˘سص رار˘غ ى˘ل˘ع
يئ’ولا قيرطلا نيب طبارلا

يديسس د’وأا«ريواودو8 مقر
«ة˘˘˘يد˘˘˘ياود˘˘˘˘لا»و «رو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ةفا˘سسم ى˘ل˘ع «ة˘ي˘عا˘ب˘سسلا»و
قيرطلا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو م˘ل˘ك5.6
يئ’ولا قيرطلا نيب طبارلا

«ة˘˘ماود˘˘لا» راودو7 م˘˘˘˘قر
ةئيهت ىلع ةوÓع ملك (4.2)
راود˘˘ب ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا قر˘˘˘ط˘˘˘لا
.«شسراوتلا»
يومنتلا جمانر˘ب˘لا ن˘م˘سضتو
«ة˘˘˘˘ماود˘˘˘˘لا» يراود ط˘˘˘˘˘بر
ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب «ة˘˘˘يد˘˘˘ياود˘˘˘لا»و
ميمرت بناج ىلإا ةيئابرهكلا

ةيئادت˘با شسراد˘م6 ةئي˘ه˘تو
ةعسسو˘ت ما˘سسقأا01 زا˘ج˘نإاو
.يسسردم معطمو
ةيويدج ةيدلب تدافتسسا امك
بسشع˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ت ن˘˘˘م
ملاع» بعلمل ي˘عا˘ن˘ط˘سص’ا

ةددعتم ةعاقو «نامحرلا دبع
.ىرخأا عيراسشمو تاسضايرلا

ىلا حلاسصملا تاذ تراسشأاو
ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا ل˘˘˘ج نأا
ةيويدج ةيدلب اهنم تدافتسسا
’ نيح يف اهمÓتسسا مت دق
يف ةيقبتملا عيراسشملا لازت

.زاجنإ’ا روط
ع.نامحرلادبع

نيحÓفلل ينقت معدو ةينيؤكت ةرود راطإا يف
سضإرعتصس’ ةفلجلإ يحÓفل ةينإديم ةجرخ

 ةيجذومنلإ نإرفعزلإ ةصسإرغ ةبرجت
نيحÓفلا نم ددع دافتسسا

ة˘سسار˘˘غ˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لاو
ةي’وب ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘تا˘ب˘ن˘لا
ةيناديم ةجرخ نم ةفلجلا
عور˘˘˘˘سشم تفد˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا
ة˘˘سسار˘˘غ ي˘˘ف ي˘˘˘جذو˘˘˘م˘˘˘ن
ةيريد˘م بسسح ،نار˘ف˘عز˘لا
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا
.ةي’ولاب
بت˘˘˘˘كم لوؤو˘˘˘˘سسم د˘˘˘˘كأاو
ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘˘˘سشرإ’ا
،ديعسسلا ديعسس ،ةيريدملاب
تءا˘ج ة˘جر˘خ˘لا هذ˘ه» نأا˘ب
ي˘نا˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
ةينيوكت ةرودل يماتخلاو
راطإا يف جردنت ةيمÓعإا
تارد˘ق˘لا ز˘يز˘ع˘ت ج˘ما˘نر˘ب
،ينقتلا معد˘لاو ة˘ير˘سشب˘لا

ةيقرتو عيجسشتل تسصخو
ةيبطلا تا˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘سسار˘غ
.«ةقطنملاب
ة˘˘جر˘˘خ˘˘لا هذ˘˘˘ه فد˘˘˘ه˘˘˘تو
تفدهتسسا يتلا ةيناديملا

ح˘ج˘ن ة˘سصا˘خ ةر˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم
ةسسارغ يف اهبحاسص اهيف
ا˘˘م˘˘ب وأا نار˘˘ف˘˘عز˘˘لا ةدا˘˘˘م
«رم˘حأ’ا بهذ˘لا»ـب فر˘ع˘ي
ادانتسسا ،ةددعتملا هدئاوفل
زار˘˘بإ’ ،رد˘˘سصم˘˘لا تاذ˘˘˘ل
ي˘ف يد˘ح˘ت˘لاو ة˘عا˘˘ج˘˘ن˘˘لا

ة˘ي˘حÓ˘ف برا˘˘ج˘˘ت شضو˘˘خ
ا˘ه˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج
.ةيداسصتقإا ةيحبرو ةيلعاف
نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘سضاو
ةيلمعلا يف نوفدهتسسملا

ن˘˘م اذ˘˘˘كو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ن˘˘˘م
ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسق تا˘˘˘˘ي’و

ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘˘لا و طاو˘˘˘غأ’او
ةحاسسم˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘يادر˘غو
نارفعزلا ةدامب ةسسورغملا

ا˘ه˘ت˘حا˘سسم ز˘ها˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ثي˘˘˘ح˘˘˘ب ،د˘˘˘حاو را˘˘˘ت˘˘˘˘كه
رامثتسس’ا ة˘ف˘ل˘كت ترد˘ق
ه˘ت˘بر˘ج˘ت ي˘ف عر˘سش يذ˘˘لا
وبري امب طرافلا فيرخلا

.رانيد نويلم5 نع
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ء’ؤو˘ه˘ل نا˘˘كو
ن˘عو فر˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘سصر˘˘ف˘˘لا
هذ˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع بر˘˘˘ق
رب˘ت˘ع˘ي» ي˘ت˘لا تا˘سسار˘غ˘لا
هيف شسيل رمأا اهل هجوتلا

ريسس وه ام ردقب ةرطاخم
تاو˘ط˘خ˘ب حا˘ج˘ن˘˘لا و˘˘ح˘˘ن
بسسح ،«ة˘˘˘˘˘˘عرا˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘˘م
.نيسصتخملا

بحا˘˘˘˘سص ل˘˘˘˘خ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي م˘˘˘˘لو
هتاربخ ميدق˘ت˘ب عور˘سشم˘لا
،لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘ت˘ف˘لا
مهسسفنأا نو˘حÓ˘ف˘لا د˘ج˘ي˘ل
اهعون نم ىلوأا ةبرجت عم
ىرخأا عيراسشمل دهمت دق
شضو˘˘˘خ ي˘˘˘ف شضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
تاتابن˘لا ة˘سسار˘غ برا˘ج˘ت
يف جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا

˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا بل˘˘˘سص
ي˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لاو ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تسصر˘˘ح يذ˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا
ر˘ه˘سشلا لÓ˘خ ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘تر˘˘م يرا˘˘ج˘˘˘لا
تارا˘طإا ة˘ي˘ع˘م˘ب ي˘لاو˘ت˘لا
ظفحل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا
.ةعيبطلا

أا. ديعضس

دير˘ف ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘لا نا˘كو
˘ما˘ه˘م˘لا م˘ل˘˘سس د˘˘ق يد˘˘م˘˘ح˘˘م
دوهزم يلاولل ةيمسسر ةفسصب
ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م رو˘˘سضح˘˘ب ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت
نيبختنملاو ةينمأ’ا كÓسسأ’ا
ةيدلبلا ةيبعسشلا شسلاجملا يف
عمتجملا تايلاعفو ةيئ’ولاو
ي˘ل˘ث˘م˘م ف˘ل˘ت˘خ˘مو ي˘ند˘˘م˘˘لا

.ةي’ولاب مÓعإ’ا لئاسسو
ةبسسانملاب اها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك ي˘فو
ة˘با˘ن˘ع˘ل ق˘با˘سسلا ي˘لاو˘˘لا د˘˘كأا

دوهزم قيفوت ةنتابل يلاحلاو
يدحتلا عفر ىلع لمعيسس هنا
يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘قاو˘لا ن˘ي˘سسح˘˘ت˘˘ل
اهتناكم ظف˘ح˘ي ا˘م˘ب ة˘ي’و˘ل˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘حا˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ف
ةدوجوم ةدارإ’ا نأاو اسصوسصخ
افيسضم ،ةرفوتم تايناكمإ’او
ةلسصاومل ادهاج ل˘م˘ع˘ي˘سس ه˘نأا

هنمو يومنتلا لمعلا ةريسسم
ةدوسشنملا تاعلطت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ىقبت يتلا ةي’ولا هذه ناكسسل
تادو˘˘ه˘˘ج˘˘˘م ى˘˘˘لا ة˘˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ب
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘جار˘˘خإ’ ة˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘سضم
يف اهسشيع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
ا˘ه˘ئا˘ط˘عإاو ةد˘ع˘˘سصأ’ا شضع˘˘ب
دا˘سشأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ب ق˘ي˘˘ل˘˘ي اد˘˘ع˘˘ب
ا˘ه˘لذ˘ب ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
لجأا نم ةنتابل قباسسلا يلاولا
د˘ي˘سسج˘˘تو ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت
.اهعيراسشمو
م˘˘ت ،ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا ششما˘˘ه ى˘˘ل˘˘عو
نانت˘م’ا ل˘ك م˘يد˘ق˘تو م˘ير˘كت
يد˘م˘ح˘م د˘ير˘ف˘˘ل نا˘˘فر˘˘ع˘˘لاو
ام ريظن ةنتابل قباسسلا يلاولا
ع˘فد˘ل تادو˘ه˘ج˘م ن˘م ه˘˘مد˘˘ق
ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
اهاسضق رهسشأا ةعسستلا ةبارقل

يذلا ،ةنتاب ةي’و شسأار ىلع
ه˘ي˘لو˘ت ةر˘ت˘ف نأا˘ب هرود˘˘ب د˘˘كأا

تناك ةنتاب ةي’و يلاو ماهم
ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘ط˘˘ح˘˘م
ةينهملا هتريسسم يف ةفاسضإاو
ةفاك قايسسلا تاذ يف ايعاد،
ةكرحلاو نييلحملا نيبختنملا
تارا˘˘˘طإ’او ة˘˘˘يو˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لا
عم دوهجلا قيسسنتل ةيلحملا
ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف  د˘يد˘ج˘لا ي˘˘لاو˘˘لا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
 .ةي’ولل

يذلا ديدجلا يلاولا ر˘ظ˘ت˘ن˘تو
ي˘لاو بسصن˘م ا˘ق˘با˘سس ل˘˘غ˘˘سش
ل˘غ˘سشي نا˘ك نأا د˘ع˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ي˘ت˘ي’و˘ب ما˘ع ن˘ي˘مأا بسصن˘˘م
شسيئر اهلبقو ،ةبانعو ةياجب
تايدحتلا ديدع ينوبلاب ةرئاد
اميسس’ ،ةمكارتملا تافلملاو
تاعاطقلا نم ددعب قلعتي ام
ةر˘سشا˘ب˘م ة˘˘قÓ˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا
يسشي˘ع˘م˘لا را˘طإ’ا ن˘ي˘سسح˘ت˘ب
عاطق اهسسأار ىلعو ناكسسلل
نطاوملا لاز’ يذلا ةحسصلا
ريسس ىلع هاسضر مدع دكؤوي
ديدع˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘عو˘نو تا˘مد˘خ˘لا
تادا˘˘ي˘˘ع˘˘˘لاو تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
نود ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
تفر˘سص ق˘فار˘م ن˘ع ثيد˘ح˘لا

ىلإا لوحتتل رييÓ˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
بب˘˘سسب ،حور نود˘˘ب ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سصخأ’ا شصق˘˘˘˘˘˘ن
رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ي˘سضر˘˘م˘˘م˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ثو تو˘˘كت ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم
تار˘سشع ن˘ع كي˘ها˘ن د˘با˘˘ع˘˘لا
يف ةق˘ل˘غ˘م˘لا جÓ˘ع˘لا تا˘عا˘ق
ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةيئانلا قطانملا
ددعب ةيليللا ةبوا˘ن˘م˘لا ماد˘ع˘نإا

شصق˘˘˘ن˘˘˘لاو تادا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م
تارا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف ل˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘ب ارور˘˘م ،فا˘˘˘ع˘˘˘سسإ’ا
ه˘طا˘م˘نأا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ن˘˘كسسلا

ديسسجت يف حسضافلا رخأاتلاو
ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سستو

نأاسش هنأاسش ،ةددحملا تاقوأ’ا
رامثتسس’او ة˘عا˘ن˘سصلا عا˘ط˘ق
يبهان عامطأا لحم تاب يذلا
ل˘كا˘سشم ن˘ع Ó˘سضف را˘ق˘˘ع˘˘لا
ي˘ف بذ˘بذ˘ت˘لا ا˘ه˘˘م˘˘هأا ىر˘˘خأا
برسشلل ةحلاسصلا هايملا ريفوت
ة˘فا˘ظ˘ن˘لا اذ˘كو تا˘ي˘ف˘ن˘ح˘لا˘˘ب
ةيسسردملا معاطملاو ةرانإ’او
ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو
قطانم˘لا ط˘برو تا˘نا˘سضي˘ف˘لا
تاكبسشلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘لا

.قفارملاو
ى˘ل˘ع نو˘ي˘ن˘تا˘ب˘لا لو˘ع˘ي ا˘م˘˘ك
شسأار ى˘ل˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘فاو˘˘لا
ة˘ي’و˘لا˘ب يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا
ىوتسسم ىلعأا ى˘ل˘ع ل˘خد˘ت˘ل˘ل
ع˘فر ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
ع˘يرا˘سشم˘لا ى˘ل˘ع د˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
دق ةي’ولا تناك يتلا ىربكلا
قباسس تقو يف اهنم تدافتسسا

ماع يأار ةيسضق ىلإا تلوحتو
يف يلحملا عراسشلا تلغسشأا
د˘˘˘ع˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا تاو˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا
ىوعدب5102 ةنسس اهديمجت
يذلا بعسصلا يلاملا فرظلا

كاذ˘نآا دÓ˘ب˘لا ه˘ه˘جاو˘˘ت تنا˘˘ك
،طفنلا راع˘سسأا را˘ي˘ه˘نا بب˘سسب
عور˘˘سشم˘˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
تد˘˘˘عأا يذ˘˘˘لا ياو˘˘˘مار˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ىلع لوأ’ا هرطسش يف هتسسارد
بطقلا طبرل ملك51 ةفاسسم
يحب3 ةلمح ديدجلا ينكسسلا

ط˘˘˘سسو˘˘˘˘ب ارور˘˘˘˘م ناروزو˘˘˘˘ب
ءا˘ي˘˘حأا ةد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

نع Óسضف ،ةيمومع قفارمو
يعماجلا ىفسشتسسملا عورسشم
ةيسضرأا تريتخا يذلا ديدجلا
ةرك بعلم عورسشمو ،هزاجنإا
ردقت باعيتسسا ة˘قا˘ط˘ب مد˘ق˘لا
،جرفت˘م ف˘لأا03 ن˘م د˘يزأا˘˘ب
اسضيأا هتيسضرأا تريتخا يذلاو
.يبملوأا حبسسم عورسشم اذكو

0202 ـل ةيلاملا نؤناق اهنمضضت
ةيئابجلإ ريبإدتلإ زإربإإ

تاصسصسؤوملإ معدل ةديدجلإ
 تليصسمصسيت يف ةئصشانلإ

ي˘مÓ˘عإا مؤ˘ي ي˘ف نؤ˘كرا˘ضشم˘لا زر˘بأا
«0202 ةنضسل ةيلاملا نؤناق» لؤح

ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا تل˘˘ي˘˘ضسم˘˘ضسي˘˘˘ت˘˘˘ب م˘˘˘ظ˘˘˘ن
اهنمضضت يت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا

با˘˘ح˘˘ضصأا م˘˘عد˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا نؤ˘˘نا˘˘˘ق
حضضوأاو.ةئ˘ضشا˘ن˘لا تا˘ضسضسؤؤ˘م˘لا
تل˘˘ي˘˘ضسم˘˘ضسي˘˘ت ة˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ب ذا˘˘˘ت˘˘˘ضسأ’ا

نؤ˘˘نا˘˘ق» نأا˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م ة˘˘حا˘˘م˘˘ضسؤ˘˘˘ب
تازيفحت˘ب ءا˘ج0202 ـل ة˘ي˘لا˘م˘˘لا

باحضصأا ةد˘ئا˘ف˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ئا˘ب˘ج
يتلا امي˘ضس’ ،ة˘ئ˘ضشا˘ن˘لا تا˘ضسضسؤؤ˘م˘لا

را˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ب’ا ت’ا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ط˘˘˘ضشن˘˘˘ت
كلذو ةديد˘ج˘لا تا˘ي˘جؤ˘لؤ˘ن˘ك˘ت˘لاو
ة˘ب˘ير˘ضضلا ن˘م ا˘ه˘ئا˘ف˘˘عإا لÓ˘˘خ ن˘˘م

ةميقلا ىلع مضسرلاو حابرأ’ا ىلع
ر˘يؤ˘ط˘ت نا˘م˘˘ضض فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘فا˘˘ضضم˘˘لا
ةيمنت قيقح˘ت˘ب ح˘م˘ضسي ا˘م˘م ا˘ه˘ئادأا
ىلع اندÓبب ةماد˘ت˘ضسم ة˘يدا˘ضصت˘قا
دكأا ،هتهج نم.«طضسؤتملا ىدملا
،ةيعماجلا ةضسضسؤؤملا تاذب ذاتضسأ’ا

ةيلاملا نؤناق» نأا ،ةدود نب زودنق
ر˘ي˘˘باد˘˘ت ن˘˘م˘˘ضضت0202 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ضسل

ةهجؤم ةديدج ةيزيفحت ةيئابج
ة˘˘ئ˘˘ضشا˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘ضسضسؤؤ˘˘˘م˘˘˘لا ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل
اهءافعإا لمضشت ي˘ت˘لاو ةر˘ك˘ت˘ب˘م˘لاو
ةيكرم˘ج˘لا مؤ˘ضسر˘لاو بئار˘ضضلا ن˘م
رار˘قإا ع˘م لÓ˘غ˘ت˘ضس’ا ة˘ل˘حر˘˘م ي˘˘ف
ةعضسؤتل راقعلا ىلإا اهلؤضصو ليهضست
.«ةيرامثتضس’ا اهعيراضشم
ةنضسلل ةيلاملا نؤناق» نأاب فاضضأاو
ط˘ي˘ضسب˘ت كلذ˘ك ن˘˘م˘˘ضضت ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا
ها˘˘˘ج˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ج˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإÓ˘˘˘˘ل
اميضس’ نييداضصتق’ا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
ح˘م˘ضسي ا˘م˘ب ةر˘ح˘لا ن˘ه˘م˘لا با˘ح˘ضصأا

.«يئابجلا ءاعؤلا عيضسؤتب
ةردابمب ءاقللا اذه مظن ،ةراضشإÓل
ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ ن˘˘˘م
رؤ˘˘˘˘˘ضضح فر˘˘˘˘˘عو «صسير˘˘˘˘˘˘ضشنؤ˘˘˘˘˘˘لا»
نع نيلثممو نييداضصتقا نيلماعتم
تاعاطقل ةعبات تاضسضسؤؤمو تائيه

ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لاو ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.مجانملاو ةعانضصلاو ةحايضسلاو

ب.زودنق

م.ءامضسأا

 ةينعملا ةرازؤلا تانيمطت مغر

ناصسملت ةي’و تايدلب نم ديدعلإ ىلع بيغي معدملإ بيلحلإ
بئاغ معدملا بيلحلا لاز’
ةيراجتلا تÓحملا لج ىلع
ة˘˘ي’و تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م دد˘˘ع˘˘˘ب
يديسسك ةيدود˘ح˘لا نا˘سسم˘ل˘ت

نب ىسسرم ،يهيوبلا ،يلÓيج
اهر˘ي˘غو ي˘ناو˘سسلاو يد˘ي˘ه˘م
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘سصت˘˘قا ثي˘˘ح
نا˘سسم˘ل˘ت˘ك ةر˘ي˘ب˘كلا ند˘˘م˘˘لا

م˘ت˘ح يذ˘لا ر˘مأ’ا ي˘˘سشمر˘˘لاو
ءا˘ن˘ت˘قإا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةدا˘ت˘ع˘م˘لا ه˘نا˘م˘ثأا˘ب بي˘ل˘ح˘˘لا

كلذبو رانيد06 ـب ةردقملاو
نا˘˘كسس ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘ت

لكسشم عم ةيئانلا تايدلبلا
’ يذ˘لاو م˘عد˘م˘لا بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا
دقو رانيد52 هرعسس قوفي
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ه˘˘جو
ءادن ي˘لÓ˘ي˘ج يد˘ي˘سس ةر˘ئاد˘ب
ام˘ي˘سس’ ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘ل˘ل
رظن˘ل˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
لا˘˘كسشإ’ا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق
را˘ج˘ت˘لا ن˘يو˘م˘˘ت ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
نم ديدعلا نأاو املع بيلحلاب
م˘ه˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
م˘ه˘ل ح˘م˘سست’ ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
ر˘˘ع˘˘سسب بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا˘˘˘ب

ناكو اذه رانيد06 يهاسضي
د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ر˘˘˘يزو
د˘عو˘˘ت د˘˘ق ق˘˘يزر رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘با˘˘سصع˘˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ب
ةبرا˘سضم˘لا هذ˘ه ي˘ف تت˘ب˘سست
ع˘˘يزو˘˘ت ط˘˘ب˘˘˘سضب د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘تو
لماك رب˘ع م˘عد˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا
ىقب˘ي كلذ˘بو ر˘ئاز˘ج˘لا بار˘ت
لسضفأا دغ يف بقرتي عيمجلا
عم تاونسس ةدعل ةاناعم دعب

به˘ن˘لا ي˘ف تن˘ن˘ف˘ت ة˘با˘˘سصع
.بيقر ’و بيسسح نود

صشاتيلتؤب.ع
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ةفلجلا ةي’و
حبحب يضساح ةرئاد
حبحب يضساح ةيدلب

يصشإوŸإ قوصس ءإركل ةديإزم نع نÓعإإ
يدلبلإ حبذŸإو رصضÿإو

(ةثلاثلا ةرملل)
هنأا روهمجلا ملع ىلإا حبحب يسساح ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا شسلجملا شسيئر يهني
رقمب احابسص ةعسساتلا :ةعاسسلا ىلع0202 ‐10 ‐92 مويلا يف ىرجتسس
ةلماك ةنسس ةدمل كلذو ديازم ربكأ’ راونأ’ا ءافطا ةياغ ىلإا ةينلع ةديازم ةيدلبلا
قوسس ءارك قوقحل0202 /21 /13 :ةياغ ىلإا0202 /20 /10 :نم ءادتبا
يدلبلا حبذملاو رسضخلاو يسشاوملا

:يحاتتف’ا رعضسلا
ةديازملا ءارجإا نم ةعاسس84 لبق مهتافلم اولسسري نا ةكراسشملا يف نيبغارلا ىلعف
رتفد ىلع عÓط’او تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘لو (ىد˘ح ى˘ل˘ع ف˘ل˘م ل˘ك)
.لمعلا مايأا لÓخ ةيدلبلل ةماعلا ةنامأ’اب اولسصتي نأا طورسشلا

:ةكراضشملا طورضش
.هيلع قداسصم يطخ بلط ‐
.ةيلسصأا دÓيم ةداهسش ‐
.ةراجتلا ةيريدم حلاسصم فرط نم هيلع قداسصم يراجتلا لجسسلا نم ةخسسن ‐
.هنماسضو رجأاتسسملل ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسسن ‐
.(هنماسضو رجأاتسسملل دحاو رهسش زواجتت ’) ةيلدعلا قباوسسلا ةداهسش ‐
.(دحاو رهسش وزاجتت ’) هنماسضو رجأاتسسملل يبيرسضلا ءافسصلا ةداهسش ‐
.هنماسضو رجأاتسسملا ةماقإا لحم ةقدو حوسضوب ددحت ماقإا ةقاطب ‐
.رجأاتسسملل ةريسسلا نسسح ةداهسش ‐
.(ةقثوم) ليفكلا ةداهسش ‐
21 /30 غلبم عفدي ةديازملا ءاسسرإا دعبو01 /10 لثمي هيلع رسشؤوم يكنب كسص ‐
.يئاهنلا نامسضلا لثمي
.راجيإ’ا دقعل ليجسستلا قوقحل هيلع ىسسرملا غلبملا نم %2 لثمي يواخ يكنب كسص ‐



اينابصسإإ ¤إإ رفاصسُي زيدنانÒف
ةنولصشرب عم عيقوتلل

ط˘خ بع’ نأا (شسآا) ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص تد˘˘كأا
شسويتام يليزاربلا ،شسار˘ي˘م˘لا˘ب ط˘سسو
يف اًديدج اًب˘ع’ نو˘كي˘سس ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘ف
.ةلبقملا ةليلقلا تاعاسسلا يف ةنولسشرب
نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تح˘˘سضوأاو
ةنولسشرب ىلإا رفاسس اًماع12 ـلا بحاسص
دقع عيقو˘تو ي˘ب˘ط˘لا شصح˘ف˘لا ءار˘جإ’
يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م تاو˘˘ن˘˘سس شسم˘˘خ ه˘˘˘تد˘˘˘م
.ينولاتكلا

ة˘ق˘ف˘سصلا نأا شسآا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سص تفا˘˘سضأاو
نييÓم7 ةنولسشرب ن˘ئاز˘خ ف˘ل˘ك˘ُت˘سس
د˘ل˘ب لا˘ير ى˘لإا ه˘ترا˘عإا م˘ت˘ي˘سسو ،ورو˘ي
.اسصرابلل هعيقوت روف ديلولا

نأا ىلإا ةري˘ه˘سشلا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا ترا˘سشأاو
ةيطارقوريبلا تÓكسشملا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ىلإا هلاقتنا دعوم ريخأات يف تببسست دق
اهقيرط يف ةق˘ف˘سصلا ن˘كل ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
.مامتإÓل
ىلع زاف ةنولسشرب نأا ركذلاب ريدجلا
ي˘˘˘ف (0‐5) شسي˘م˘خ˘لا مو˘ي شسي˘نا˘غ˘ي˘˘ل
يئاهن نمث باسسحل (ون بماك) بعلم
.اينابسسإا كلم شسأاك

هرإرق ذختي لانصسرآإ
بع’ Òصصم نأاصشب يئاهنلإ

راعŸإ ديردم لاير
نع ةينابسسإا ةيف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
بع’ لبق˘ت˘سسم لو˘ح تارو˘ط˘ت˘لا ر˘خآا

امدعب شسو˘يا˘ب˘ي˘سس ي˘ناد ط˘سسو˘لا ط˘خ
لÓخ لانسسرآا ةرداغم يف هتبغر ىدبأا
.ةيلاحلا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا ةرتف
شصي˘م˘ق˘ب ا˘ًي˘لا˘ح شسو˘يا˘ب˘ي˘˘سس بع˘˘ل˘˘يو
لاير نم ةراعإ’ا ليبسس ىلع لانسسرآا

طسسولا طخ بع’ ثح دقو ،ديردم
ءا˘ه˘نإ’ د˘يرد˘م لا˘ير ي˘˘ل˘˘سصأ’ا ه˘˘يدا˘˘ن
ن˘ع ه˘ل ثح˘ب˘لاو لا˘ن˘سسرآا ع˘م ه˘ترا˘˘عإا
ل˘ع˘ف ا˘م˘ك ،ءا˘ت˘سشلا اذ˘ه د˘يد˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف
ع˘م قو˘سسلا اذ˘ه ي˘ف ي˘كل˘م˘لا يدا˘ن˘˘لا
شسوتورف يد يخروخو نينول يردنأا

.وخيياف شسوسسيخو
ه˘برد˘م ع˘م شسو˘يا˘ب˘ي˘سس ثد˘ح˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
يف هتبغر نع ريبعتلل اتيترأا ليكيم
ةيقبتملا مايأ’ا لÓخ لانسسرآا ةرداغم
نع ثحبلا لجأا نم ،يوتسشلا قوسسلاب
.رخآا ٍدان يف رثكأا قئاقد
‘‘شسأا‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص تم˘˘ل˘˘ع ،كلذ ع˘˘مو
نأا ،ةسصاخلا اهرداسصم نم ةينابسسإ’ا
ايسسنلاف يف بولطملا شسويابيسس يناد
يوتسشلا قوسسلا اذه يف ىرخآا قرفو
ل˘م˘ك˘ُي فو˘˘سسو لا˘˘ن˘˘سسرآا ردا˘˘غ˘˘ي ن˘˘ل
ةياهن ىتح يندنللا قيرفلا عم هتراعإا
هرارق ى˘ل˘ع لا˘ن˘سسرآا ر˘سصأاو .م˘سسو˘م˘لا
عطق مدعو شسويا˘ب˘ي˘سس ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا˘ب
تا˘يو˘ن˘ع˘م تزز˘ع˘ت ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ه˘˘ترا˘˘عإا
ةقيقد12 رخآا يف كراسش امدعب بعÓلا
دا˘ح˘ت’ا شسأا˘˘ك ي˘˘ف ثو˘˘م˘˘نرو˘˘ب ما˘˘مأا
هل ىلوأ’ا ةكراسشملا يهو ،يزيلجنإ’ا

دعقم ىلع اتيترأا ليكيم لوسصو ذنم
.زرناغلل ينفلا ريدملا

ىلع رداق هنأاب اًيلاح شسويابيسس رعسشيو
نأا ىلإا رمأ’ا هب يهتنيل فقوملا شسكع
ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف ا˘˘ًم˘˘ه˘˘م ا˘˘ًب˘˘ع’ ح˘˘ب˘˘سصي
ملعي هنأا ثيح ،اتيترأا ليكيم بردملا
يف ةكراسشملل ةدي˘حو˘لا ه˘ت˘سصر˘ف ا˘ه˘نأا
.ةلبقملا ةيبوروأ’ا ممأ’ا شسأاك ةلوطب
مداق˘لا بعÓ˘لا˘ب لا˘ن˘سسرآا كسسم˘ت د˘قو
يسضاملا فيسصلا يف ديردم لاير نم
قباسسلا بردملا نم ةيسصوت ىلع ًءانب
مل ، ىرخأا ةيحان نمو ،يرميإا يانوأا
رسشابم مسصخ زيزعت ديردم لاير ديري
كلذكو لاطبأ’ا يرودو اغيللا يف هل

يناد مودقب ايسسنلاف لثم كلملا شسأاك
.اياتسسيملا بعلمل شسويابيسس
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ديردم وكيتلتأإ ىلإإ هلاقتنإ نودصسفُي ينافاك ءÓكو
11

ةقفسص نأا (شسآا) ةفيحسص تفسشك
،نامريج ناسس شسيراب مجاهم لاقتنا
،ينافاك نو˘سسن˘يدإا ي˘نا˘يو˘غوروأ’ا
ي˘نا˘ب˘سسإ’ا د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأا ى˘˘لإا
ةر˘ي˘خأ’ا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ي˘˘ف ترا˘˘ه˘˘نا
ا˘ه˘ب˘ل˘ط ي˘ت˘لا ت’و˘م˘˘ع˘˘لا بب˘˘سسب
 .بعÓلا يلثمم
نأا ةينابسسإ’ا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تفا˘سضأاو
لعفلاب لِبق دق ناك يج شسإا يب
ي˘خور˘لا شضر˘ع ما˘يأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ذ˘˘ن˘˘م
،رودا˘تا˘م˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م شسو˘˘كنÓ˘˘ب
نويلم51 هتم˘ي˘ق حوار˘ت˘ي يذ˘لاو
ل˘˘سصو˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،ورو˘˘˘ي
ينافاك عم قافت’ ديردم وكيتلتأا

.دقعلا ةدمو بتارلا ىلع
كلذ مغر شسآا ةفيحسص تراسشأاو
ا˘ه˘ب˘ل˘ط ي˘ت˘لا ت’و˘م˘˘ع˘˘لا نأا ى˘˘لإا

يلودلا يتسسيليسسلا مجاهم يلثمم
،ةيلمعلا تدسسفأا ة˘ق˘ف˘سصلا ما˘م˘تإ’
هدقع يهتني ىتم ،وينوي يف ىتح
.ءارمآ’ا ةقيدح يف
نأا ةريهسشلا ةفيحسصلا تحسضوأاو
غلبملا شسفن اوبلط ينافاك يلثمم
ىلإا ديردم وكيتلتأا هعفديسس يذلا

(وروي نويلم51 يلاوح) شسيراب
ر˘مأ’ا ،ة˘ق˘ف˘سصلا ما˘م˘تإ’ ة˘لو˘م˘ع˘ك
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘˘ن ل˘˘˘ع˘˘˘ج يذ˘˘˘لا
هذه لامكإا نع عجارتي ةينابسسإ’ا
.ةيلمعلا

نأا شسآا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تفا˘˘˘˘سضأاو

يف علطتي تاب ديردم وكيتلتأا
ه˘م˘ج˘ن ةدا˘˘عإ’ ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا تقو˘˘لا
ار˘˘ير˘˘ي˘˘ف كي˘˘نا˘˘ي ي˘˘كي˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

اد˘˘˘˘˘˘˘ناو) ى˘˘˘˘˘˘˘لإا و˘˘˘˘˘˘˘كسسارا˘˘˘˘˘˘˘˘ك
غنافي نايلاد نم (وناتيلوبورتيم
عم دقاعتلا لسشف دعب ينيسصلا

وكيتلتأا نأا ركذلاب ريدجلا.ينافاك
لا˘ير ة˘ه˘جاو˘م˘ل د˘ع˘ت˘˘سسي د˘˘يرد˘˘م
يبريدلا يف تبسسلا مويلا ديردم
(ويبانريب وغاي˘ت˘نا˘سس) بع˘ل˘م ى˘ل˘ع
تاسسفانم نم22 ةلوجلا باسسحل
.ينابسسإ’ا يرودلا

ر .ق^
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دتيانوي رتصسصشنامل مصضني زيدنانرف ونورب

سسيتنايدوتصسإإ ىلإإ وخور ريعُي دتيانوي رتصسصشنام

د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
هدقاعت ،شسيمخلا ةرهسس يزيلجنإ’ا

بع’ زيدنانرف ونورب عم اًيمسسر
لبق يلاغتربلا ةنوبسشل غنيتروبسس
.يلاحلا يوتسشلا وتاكريملا قÓغإا

نايب يف دتيانوي رتسسسشنام لاقو
دتيانوي رتسسسشنام رسسي‘‘ :يمسسر
نم زيدنانرف ونورب ع˘ي˘قو˘ت د˘ي˘كأا˘ت
،يلاغتر˘ب˘لا ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس
هتدم دقع ىلع ونورب عقوي ثيح
رايخ عم فسصنو تاونسس شسمخ
.رخآا ماع ةدمل ديدمت
يلودلا يلاغتربلا بعÓلا مهاسسو
36 يف اًماع52 رمعلا نم غلابلا

731 ي˘˘ف تسسي˘˘سسأا25 و ا˘˘ًفد˘˘ه
ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس ع˘م ةارا˘ب˘˘م
عم ةارابم91 بعل امك ،يلاغتربلا

بقل˘ب ا˘ًسضيأا جو˘تو هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م
˘ما˘ع ي˘ف ة˘ي˘˘بوروأ’ا م˘˘مأ’ا يرود
9102.
هعيقوت دعب زيدنانرف ونورب لاقو
أادب دقل‘‘ :دتيا˘نو˘ي نا˘م˘ل˘ل ا˘ًي˘م˘سسر
لعفلاب دتيانو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م˘ل ي˘ب˘ح
ةد˘ها˘سشم ى˘ل˘˘ع تد˘˘ت˘˘عا ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
،بعلي وهو ودلا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
را˘ب˘ك ن˘م ا˘نأاو ن˘ي˘ح˘˘لا كلذ ذ˘˘ن˘˘م
.‘‘ميظعلا يدانلا اذهب نيبجعملا

بعلأا نأا ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب‘‘ :فا˘سضأاو
رمأا وه ،دتيانوي رتسسسشنام عم نآ’ا

د˘˘ج˘˘ب تل˘˘م˘˘˘ع د˘˘˘ق˘˘˘ل ،قد˘˘˘سصي ’
،ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘ل˘˘ل
ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لا د˘عأا نأا ي˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘يو
ةدعاسسملل ءيسش لك مدقأاسس يننأاب
حا˘ج˘ن˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف
.‘‘ت’وطبلاو

غنيتروبسس ركسشأا نأا ديرأا‘‘ :عباتو
نم هول˘ع˘ف ا˘م ل˘ك ى˘ل˘ع ة˘نو˘ب˘سشل
تاملكلا عامسس عئارلا نم ،يلجأا
ن˘م ي˘ن˘ع تل˘ي˘ق ي˘ت˘لا ة˘ف˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘لا

اذ˘ه ي˘ف بع˘ل˘لا اودا˘ت˘عا ن˘ي˘˘ب˘˘ع’
.‘‘قيرفلا

بردملل Óًيزج ًاركسش‘‘ :لسصاوو
عيمجلاو ر˘يا˘سشلو˘سس را˘نو˘ج ي˘لوأا
ةقثلا ىلع دتيانوي رتسسسشنام يف
عيطتسسأا ’ انأاو يل اهورهظأا يتلا
شضرأا ى˘˘ل˘˘ع ءد˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن’ا
.‘‘بعلملا
رياسشلوسس رانوج يلوأا قلع امنيب

:اًلئاق زيدنانر˘ف و˘نور˘ب مود˘ق ى˘ل˘ع
،رهسشأا ةدع ذنم ونورب عبتتن نحن‘‘

ةد˘سشب ا˘ن˘ه ع˘ي˘م˘ج˘˘لا بج˘˘عأا د˘˘قو
همدقيسس ا˘مو ه˘سصئا˘سصخ ع˘ي˘م˘ج˘ب
.‘‘قيرفلا اذه ىلإا

ن˘م م˘هأ’ا‘‘ :ر˘يا˘سشلو˘˘سس ح˘˘سضوأاو
ةيسصخسش وذ عئار ناسسنإا هنأا كلذ
ةحسضاو ةيدايقلا هتافسصو ةميظع
و˘نور˘ب فاد˘هأا ،ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا ا˘˘هار˘˘ي˘˘ل
نع ثدحتت ةمسساح˘لا ه˘تار˘ير˘م˘تو
ة˘ع˘ئار ة˘فا˘سضإا نو˘كي˘سس ،ا˘ه˘˘سسف˘˘ن
يسضملا ىلع اندعاسسيسسو انقيرفل
،مسسوملا نم يناثلا ءزجلا يف اًمدق
تقو يف ةيو˘ت˘سشلا ة˘ل˘ط˘ع˘لا ي˘تأا˘ت
يف ونورب جمدل انل ةبسسنلاب يلاثم
هئÓمز ىلع فرعتللو ةليكسشتلا
.‘‘قيرفلا يف

د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأا
هر˘ي˘ه˘ظ ةرا˘عإا ، شسما يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
يدان ىلإا وخور شسوكرام رسسيأ’ا
ىت˘ح ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا شسي˘ت˘نا˘يدو˘ت˘سسإا
.يلاحلا مسسوملا ةياهن
،ي˘م˘سسر˘لا يدا˘ن˘لا ع˘قو˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فوو
قافتا ىلإا دتيانوي رتسسسشنام لسصوت
شسوكرام ةراعإ’ شسيتنايدوتسسإا عم
ةياهنل ينيتنجرأ’ا قيرفلا ىلإا وخور

عفادملا أادب د˘قو .ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا
هراوسشم اًماع92 رمعلا نم غلابلا
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا يدا˘ن˘لا ع˘م ي˘ن˘ه˘م˘˘لا
،8002 ما˘ع ي˘˘ف شسي˘˘ت˘˘نا˘˘يدو˘˘ت˘˘سسإا

9102/02 م˘سسو˘م نآ’ا ل˘م˘كي˘˘سسو
دو˘جو ع˘م ن˘ماز˘ت˘ي˘ل ،ا˘˘تÓ˘˘ب ’ ي˘˘ف
 .وتيليم لييرباغ بردملا

نم دتيانوي ىلإا وخور مسضنا دقو
يف يلاغترب˘لا ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ترو˘ب˘سس

كلذ ذ˘˘˘ن˘˘˘˘مو ،4102 ما˘˘ع ف˘˘ي˘˘˘سص
عم ةارابم221 يف كراسش ،نيحلا
ةعبرأاب زافو نيفده لجسسو يدانلا
ي˘˘ف ه˘˘ترا˘˘عإا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ .با˘˘ق˘˘لأا
لمسش عمج م˘ت˘ي˘سس ،شسي˘ت˘نا˘يدو˘ت˘سسإا

بع’ ع˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘خور شسو˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘م
ناوخ ،قبا˘سسلا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
لغ˘سشي يذ˘لا نور˘ي˘ف نا˘ي˘ت˘سسا˘ب˘ي˘سس
 .يدانلا شسيئر بسصنم اًيلاح

Úتيصس Èخُي غنوي يد
ةيصسامخ دعب مهم رمأاب

سسيناغيل

باسشلا يدن˘لو˘ه˘لا ي˘لود˘لا ق˘ل˘ع
ط˘خ بع’ غ˘نو˘˘ي يد ي˘˘كن˘˘ير˘˘ف
ىلع ينابسسإ’ا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ط˘سسو
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل شضير˘˘˘ع˘˘˘لا زو˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ةجيتنب شسيناجيل ىلع ينولاتاكلا

يئاهنلا نمث رودلا راطإا يف0‐5
.اينابسسإا كلم شسأاكب
ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف غ˘نو˘ي يد لا˘قو
ودنوم‘‘ ةفي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لا
دارأا‘‘ :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’ا ‘‘و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
دعب مامأÓل ةوطخ ذختي نأا قيرفلا
ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘سسن˘˘لا˘˘ف ما˘˘مأا ة˘˘م˘˘يز˘˘ه˘˘لا
ر˘سصن˘لا اذ˘ه ل˘ث˘مو ،ا˘يا˘ت˘سسي˘˘م˘˘لا
م˘ه˘م˘لا ن˘˘مو ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي
.‘‘ومنلا يف رارمتسس’ا

يد لاق ،كيت˘كت˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت لو˘حو
ر˘ي˘ي˘غ˘ت ا˘ن˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب‘‘ :غ˘˘نو˘˘ي
،اًريث˘ك ا˘ن˘ي˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ’ كي˘ت˘كت˘لا
هبل˘ط˘ي ا˘م م˘ه˘ف˘ن نأا م˘ه˘م˘لا ن˘كل
.‘‘انم بردملا

طسسو طخ بعÓك بعللا نعو
شسيناغيل دسض نميأ’ا فرطلا يف
يد متتخا ،نيتيسس رماوأا ىلع ًءانب
تنك امدنع‘‘ :اًلئاق هثيدح غنوي

اذ˘ه ي˘ف ل˘ع˘ف˘لا˘ب تب˘ع˘ل ،ا˘˘ًل˘˘ف˘˘ط
ىسصقأا يف طسسولا يف زكرملا
ةرك بعل بحأا مل يننكل ،نيميلا
.‘‘ناكملا اذه يف مدقلا
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دت˘يا˘نو˘ي ل˘سسا˘كو˘ي˘ن يدا˘ن ن˘ل˘عأا
ي˘لود˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ًي˘˘م˘˘سسر هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت
ليبسس ىلع زور يناد يزيلجنإ’ا
ريب˘سستو˘ه ما˘ه˘ن˘تو˘ت ن˘م ةرا˘عإ’ا

.يلاحلا مسسوملا ةياهن ىتح
ل˘˘سسا˘˘كو˘˘ي˘˘ن ع˘˘قو˘˘م ح˘˘˘سضوأاو
نم غلابلا ريهظلا نأا يمسسرلا
يذلا زور يناد اًماع92 رمعلا
8102 م˘لا˘ع˘لا شسأا˘ك ي˘ف بع˘˘ل
يئاهن يف كراسشو ،ارتلجنإا عم
˘˘˘ما˘˘˘ع ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود
ثلا˘ث˘لا ع˘ي˘قو˘ت˘˘لا و˘˘ه9102
ي˘ف شسور˘ب ف˘ي˘ت˘سس برد˘م˘˘ل˘˘ل
يف ةيوتسشلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ةر˘ت˘ف
نيدفاولا باقعأا يف ، يفناج
ونيتنلافو بلاط نب ليبن ددجلا

.وراز’
رتسساكنود يف دولوملا زور أادبو
دتيانوي زديل عم ةينهملا هتايح
ماع يف ماهنتوت ىلإا لاقتن’ا لبق
7002.
ىلع تقولا شضعب زور ىسضمأاو
،درو˘ف˘˘تاو ي˘˘ف ةرا˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس
لوتسسيربو ،دتيانو˘ي ورو˘بر˘ت˘ي˘بو
نأا ل˘ب˘˘ق د˘˘ن’رد˘˘ن˘˘سسو ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ةليكسشت يف اًمهم اًبع’ حبسصي
رثكأا ي˘ف كرا˘سش ثي˘ح ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت
ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ةارا˘˘ب˘˘م002 ن˘˘˘˘م
كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘˘ب ،تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم˘˘˘لا
لا˘ط˘بأا يرودو غ˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا
.ابوروأا

عم ةيلود ةارابم92 زور بعلو
ي˘ف كرا˘سشو ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا بخ˘ت˘˘ن˘˘م
˘ما˘ع˘ل ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’ا با˘ع˘˘لأ’ا ةرود
نم اًءزج ناكو ،ندنل يف2102

ي˘ف ة˘ثÓ˘ث˘˘لا دو˘˘سسأ’ا ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت
شسأاكو6102 ابوروأا ممأا ةلوطب
اهيف دعاسس يتلاو ،8102 ملاعلا
ى˘ل˘ع تي˘ج˘ثوا˘سس ثيرا˘غ ق˘ير˘˘ف
.عبارلا زكرملا دسصح
زور ي˘˘˘ناد يد˘˘˘˘تر˘˘˘˘ي فو˘˘˘˘سسو
لسساكوين عم82 مقر شصيمقلا
ا˘ًحا˘ت˘˘م نو˘˘كي˘˘سسو ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
ي˘ف شسور˘ب ف˘ي˘ت˘سس برد˘م˘˘ل˘˘ل
موي يزيلجنإ’ا يرودلا ةارابم
يتيسس ششتيورون دسض تبسسلا
.كراب شسميج تناسس بعلم يف
ع˘م ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت بق˘˘ع زور لا˘˘قو
يل ميظع فرسشل هنإا‘‘ :لسساكوين

ةيا˘غ˘ل˘ل ن˘ت˘م˘م ا˘نأا ،ا˘ن˘ه نو˘كأا نأا
ع˘ل˘ط˘تأاو ي˘ب برد˘م˘لا ما˘م˘˘ت˘˘ه’
.‘‘قيرفلا اذهل ءيسش لك ميدقتل
ريثملا نم يل ةبسسنلاب‘‘ :فاسضأاو
ىلإا ءيجملا نم نكمتأا نأا اًقح
مامأا بعلل يل ةسصرفلا ةحاتإاو انه
.‘‘لسساكوين يعجسشم
نم دحاو وه لسساكوين‘‘ :عباتو
دق˘ل ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف ة˘يد˘نأ’ا ر˘ب˘كأا
ة˘ل˘ي˘ل˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا تثد˘˘ح˘˘ت
05 كانه نأا ينربخأاو ةيسضاملا
’ ،يرا˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف ع˘˘ج˘˘سشم ف˘˘لأا
عونلا اذه يف ئطخت نأا كنكمي
ن˘˘م م˘˘عد˘˘˘لاو ة˘˘˘ف˘˘˘طا˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م

عل˘ط˘تأا ءي˘سش اذ˘هو ،ن˘ي˘ب˘ج˘ع˘م˘لا
.‘‘هيلإا
:اًلئاق ،شسورب فيتسس قلع امنيب
انك اننأا حسضاولا نم ناك دقل‘‘
يف تارايخلا شضعب ىلإا ةجاحب
نحن كلذل ،رسسيأ’ا ريهظلا زكرم
نم بع’ لاخدإاب ةياغلل ءادعسس
.‘‘زور يناد رايع
تب˘˘ثأا د˘˘ق˘˘ل‘‘ :شسور˘˘ب م˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خاو
ةدع رادم ىلع رهظأا امك ،هتدوج
ه˘نإا ،بخ˘ت˘ن˘م˘لاو يدا˘ن˘ل˘˘ل ماو˘˘عأا

لوسصو انل ةبسسنلاب مهم ثدح
ىلإا علطتنو انه ىلإا هلثم بع’
.‘‘هعم لمعلا

امور نم يزنيرولف Òعتصسي ايصسنلاف
اًيمسسر اًنايب ينابسسإ’ا ايسسنلاف يدان ردسصأا

امور مجن عم هدقاعت نع نÓعإÓل ليلق ذنم
قÓغإا لبق يزنيرولف وردناسسيلأا يلاطيإ’ا
.يلاحلا يوتسشلا وتاكريملا

ىلع ي˘م˘سسر˘لا ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ا˘ي˘سسن˘لا˘ف لا˘قو
قافتا ىلإا ايسسنلاف قيرف لسصوت‘‘ :تنرتنإ’ا

ىلإا يزنيرولف وردناسسيلأا لقنل امور يدان عم
03 ىتح ،ةراعإ’ا ليبسس ىلع اياتسسيم بعلم
نع دعب يدانلا فسشكي ملو.‘‘0202 وينوي
يزنيرولف وردناسسيلأ’ ديدجلا شصيمقلا مقر
.مسسوملا نم يناثلا ءزجلا يف
ي˘ف يز˘ن˘يرو˘ل˘ف ج˘مد م˘ت˘ي نأا رر˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘مو
ل˘ظ ي˘ف رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ششي˘فا˘ف˘خ˘لا ة˘ل˘ي˘˘كسشت
اذه باقلأ’ا عيمج ىلع ششيفافخلا ةسسفانم
شسأاك وأا ينابسسإ’ا يرودلا يف ءاوسس مسسوملا
.ابوروأا لاطبأا يرود وأا كلملا

 ÊاŸأ’إ Úلرب اتÒه ¤إ كيتنويب
ةحيبسص ،يناملأ’ا ن˘ي˘لر˘ب ا˘تر˘ي˘ه يدا˘ن ن˘ل˘عأا
يدنلوبلا مجاهملا عم اًيمسسر هدقاعت ،شسما

نÓيم يسس هيا نم اًمداق كيتنويب فوتسسيرك
وتاكريم˘لا قÓ˘غإا ن˘م ط˘ق˘ف د˘حاو مو˘ي ل˘ب˘ق
اتريه يناملأ’ا يدانلا دكأاو.يلاحلا يوتسشلا
غلابلا كيتنويب نأا يمسسرلا هعقوم ربع نيلرب
ىلإا روفلا ىلع مسضنيسس اًماع42 رمعلا نم
دقعلا ةدم نع فسشكلا نود قيرفلا ةليكسشت
هنإاب هايإا اًفسصاو ،ةقفسصلا نمث وأا بتارلا وأا

رهظأا يذلاو قدسصي ’ لكسشب ريطخ مجاهم
ىلع فاد˘هأ’ا ل˘ي˘ج˘سست ي˘ف ه˘تدو˘ج ل˘ع˘ف˘لا˘ب
ى˘لو’ا ة˘جرد˘لا يرود ي˘ف ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘عأا
بخ˘ت˘ن˘م ع˘م كلذ˘كو ،نÓ˘ي˘م ع˘م ي˘لا˘ط˘ي’ا
نيلرب اتريهل يسضايرلا ريدملا لاقو.هدÓب
:كيت˘نو˘ي˘ب ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لا د˘ع˘ب ز˘ت˘ير˘ب ل˘كيا˘م
روفلا ىلع موجهلا يف انتلاح نسسحتتسس‘‘
ه˘نأا ن˘م د˘كأا˘ت˘م ا˘نأا ،ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘سضف˘˘ب
.‘‘دحاو قيرفك ريوطتلا ىلع اندعاسسيسس
ه˘تدا˘ع˘سس كي˘ت˘نو˘ي˘ب فو˘ت˘سسير˘ك ىد˘بأا ا˘˘م˘˘ك
:لاق ثيح نيلرب اتريه ىلإا لاقتنÓل ةغلابلا
،نيلرب اتريه ىلإا لوسصولل اًدج ديعسس انأا‘‘
ةبسسنلاب ةحيحسصلا ةوطخلا تناك هذه نأا قثأا
ددجلا يئÓمز عم بعلل اًدج شسمحتم انأاو يل
د˘يرأا‘‘ :كي˘ت˘نو˘ي˘ب فا˘˘سضأاو.‘‘قير˘ف˘لا ي˘ف
نم ريثكلا ع˘م رو˘ط˘ت˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا
نم ريثكلا ليجسست لمآاو ةعئارلا شضورعلا
كيتنويب يدتري نأا ررقملا نمو.‘‘فادهأ’ا
.نيلرب اتريه عم7 مقر شصيمقلا

ودراكير ةراعإإ نلعي نÓيم
نفوهدنيآإ ¤إإ زيغيردور

ةرا˘عإا ، شسما ،ي˘لا˘ط˘يإ’ا نÓ˘ي˘م يدا˘ن ن˘ل˘˘عأا
ودرا˘˘كير ير˘˘˘سسيو˘˘˘سسلا ر˘˘˘سسيأ’ا هر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ
ىتح يدن˘لو˘ه˘لا ن˘فو˘هد˘ن˘يآا ى˘لإا ز˘ي˘غ˘يردور
نÓيم عقومل اًقفوو.يلاحلا مسسوملا ةياهن
ز˘˘ي˘˘غ˘˘يردور ودرا˘˘˘كير م˘˘˘سضنا ،ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا

رهسشأا6 ةدمل ةراعإا دقع بجومب نفوهدنيأ’
ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح يد˘ن˘لو˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ع˘م ه˘ط˘بر˘ي
قيفوتلا لك نÓيم يسس هيا ىنمتو.مسسوملا
ع˘م م˘سسو˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب˘ل ز˘ي˘غ˘يردور ودرا˘˘كير˘˘ل
.يدنلوهلا نفوهدنيآا

081 ن˘م ر˘ث˘كأا ز˘ي˘غ˘يردور ودرا˘˘كير بع˘˘لو
ترسصتقا نكل ،ةيوركلا هتريسسم يف ةارابم
ى˘ل˘ع م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه نÓ˘ي˘م ع˘م ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘سسم
حنم ا˘م˘م ،ط˘ق˘ف تا˘يرا˘ب˘م5 ي˘ف رو˘ه˘ظ˘˘لا
يعافدلا هطخ ز˘يز˘ع˘ت˘ل ة˘سصر˘ف˘لا ن˘فو˘هد˘ن˘يآا
.يرسسيوسسلا ريهظلا مسضب
يرسسيوسسلا ز˘ي˘غ˘يردور ودرا˘كير نو˘كي˘سسو
،نفوهد˘ن˘يآا ناو˘لأا ن˘ع ع˘فاد˘ي يذ˘لا شسما˘خ˘لا

يف غربمور كاج نم لك اًقباسس بعل ثيح
،يدا˘ن˘لا شسي˘˘سسأا˘˘ت بق˘˘ع ى˘˘لوأ’ا تاو˘˘ن˘˘سسلا

لجوف ناهويو (4691‐3691) ناميلأا ينوتو
‐3002) نيثنÓنوف ناهويو (5002‐9991)

بعل ثيح اًحاجن رثكأ’ا لجوف ناكو ،(5002
ةتسس يف نفوهدنيآا عم ةارابم يتئام نم رثكأا

.نÓيم ىلإا بهذ مث ،مسساوم

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا تد˘˘ه˘˘سش
لوح لدجلا نم ة˘لا˘ح ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ي˘سسنر˘ف˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
ق˘˘ير˘˘ف بع’ ور˘˘ي˘˘ج ه˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘لوأا
ةليلقلا تاعاسسلا لÓخ يسسليسشت
.ةيسضاملا

تروبسس ياكسس ةكبسش تدكأاو
وي˘سست’ لو˘خد د˘ع˘ب ه˘نأا ا˘ي˘لا˘ط˘يإا

ي˘ف ة˘ي˘سضا˘م˘لا تا˘عا˘˘سسلا لÓ˘˘خ
بعÓلا فطخل ةداج تاسضوافم
ةرتف نم ةيقبتملا تاعاسسلا يف
رهظ ةيراجلا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا

يف نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا يدا˘ن د˘يد˘ج ن˘م
.بعÓلا عم دقاعتلل ةروسصلا

نم لك نأا ىلا ةكبسشلا تراسشأاو
و˘ي˘تا˘مو و˘ت˘ي˘بارو˘م وز˘ن˘سشت˘ن˘ي˘˘ف
مه ين˘ي˘نو˘ت˘نأا ا˘كو˘لو يزار˘ي˘تا˘م
ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ي˘ف ة˘ثÓ˘ث˘لا ءا˘ط˘سسو˘˘لا
وريج تاسضوافمب نونتعي نيذلا

ل˘كيا˘˘م ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو ع˘˘م
.وليونام
اوثدحت مهنأا ةكبسشلا تحسضوأاو
،ويسست’ عم اًسضيأا شسيمخلا شسمأا

ةر˘ي˘خأ’ا ما˘يأ’ا ي˘˘ف لذ˘˘ب يذ˘˘لاو
لسصوتلا لÓخ نم ةمهم اًدوهج
نم لك عم شصيخر قافت’ا ىلإا
،كلذ عمو يسسل˘ي˘سشتو م˘جا˘ه˘م˘لا
مدقي مل يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يدا˘ن˘لا نإا˘ف
مجاهملا عيب ىلع ةقفاوملا دعب
روثعلا يف بغري هنأ’ ،يسسنرفلا

.ً’وأا ليدب ىلع
تا˘عا˘سسلا نأا ة˘كب˘سشلا تفا˘سضأاو
تد˘ه˘سش ،ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا
لسصاوتلا يروزتارينلا فان˘ئ˘ت˘سسا

ور˘ي˘ج ن˘كل ،بعÓ˘لا ءÓ˘كو ع˘˘م
ة˘نرا˘ق˘م و˘˘ي˘˘سست’ ط˘˘غ˘˘سض رّد˘˘ق
اًتقؤوم ىحنت يذلا ،رتنإا تاكرحتب
ى˘ل˘ع ،كلذ˘ل ه˘ي˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق

يت˘نو˘ك ع˘م رو˘ع˘سشلا ن˘م م˘غر˘لا
يسسنرفلل نكمي نكل ،ةداعسسلاب
.ويسست’ قيرفل ةيولوأ’ا ءاطعإا

نأا ى˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سشلا ترا˘˘˘˘˘سشأاو
نو˘كت˘سس ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘سسلا

يذلا مجاهملل ةبسسنلاب ،ةمسساح
ىلإا باهذلا مدع يف اًسضيأا ركفي
لقنلا شضرف˘ل ي˘سسل˘ي˘سشت بيرد˘ت
د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ي بعÓ˘˘˘˘˘لا نأا ةد˘˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘م
ن˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا
بختنم عم دجاوتلا نامسض لجأا
.0202 وروي يف هدÓب
يلا˘ح˘لا ع˘سضو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
تانÓعإا رخآا تل˘سصو ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل
نÓيم نم وتيبارو˘م وز˘ن˘سشت˘ن˘ي˘ف
ققح ويسست’ قيرف نأا دكأا ثيح
:لاق ثيح اًرخؤوم ةريبك تاوطخ
ةليلق اًتاقوأا عجرتسسأا ينلعجي هنإا

و˘˘ي˘˘جر˘˘ي˘˘سس ع˘˘˘م و˘˘˘ي˘˘˘سست’ ن˘˘˘م

ا˘ًسضيأا د˘جو˘ي مو˘ي˘لاو ي˘تو˘ي˘نار˘ك
.ديكأاتلاب عئار بردم
ةهجولا هذه وريج ميقي :فاسضأاو
م˘لا˘ع˘لا شسا˘ك ل˘ط˘ب نأا ة˘ق˘ي˘ق˘˘حو
˘˘ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت ه˘˘ي˘˘لإا ى˘˘ع˘˘سس يذ˘˘لا

لسساكوينو دتيا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘مو
ى˘لا لا˘ق˘ت˘ن’ا ي˘ف ر˘كف˘˘ي ر˘˘ت˘˘نإاو
.ةيباجيإا ةمÓع وه ويسست’
قي˘ع˘ي ا˘م نأا و˘ت˘ي˘بارو˘م ح˘سضوأاو
ة˘ق˘فاو˘˘م نآ’ا ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
نع ثحبي لازي ’ يذلا يسسليسشت
م˘سض لوا˘ح ثي˘ح ور˘ي˘ج˘ل ل˘˘يد˘˘ب
نأا ’إا يلوبان نم زنيترم شسيراد
هرارمتسسا رقو رمأ’ا شضفر هقيرف
.مسسوملا ةياهن ىتح
ىلع اًددسشم هتاحيرسصت متتخاو
يف هتلاسض دجي دق يسسليسشت نأا
ىلع حمسسيسس اهتقوو بع’ يأا
.ةرداغملاب وريج ىلا روفلا

ماهنتوت نم زور ةراعتصسإ نلعي لصساكوين

 وتاكريملإ نم ةريخأ’إ تاعاصسلإ يف  وريج فطخ ىلع قابصسلل دوعي رتنإإ

يف اي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘سس يا˘كسس ة˘كب˘سش تد˘كأا
نأا ةعمجلا شسما حابسص نم ىلوأ’ا تاعاسسلا
ن˘م ن˘كم˘ت نا˘سشت ير˘م˘يإا ي˘نا˘م˘لأ’ا ي˘لود˘˘لا
ق˘ير˘ف ى˘لا ل˘ي˘حر˘لا˘ب شسو˘ت˘ن˘فو˘ي ةرادإا عا˘ن˘قإا
ت’اقتن’ا ةرتف لÓ˘خ د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب
.ةيراجلا ةيوتسشلا

لقت˘ن˘ي˘سس بعÓ˘لا نأا ى˘لا ة˘كب˘سشلا ترا˘سشأاو
03 يلاوح لباقم يناملأ’ا قيرفلا فوفسصل
قيرفلا هددح يذلا غلبملا وهو وروي نويلم
.ليحرلاب هل حامسسلل لبق نم يلاطيإ’ا

بعÓ˘˘لا لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا نأا ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا تح˘˘˘سضوأاو
2 لباقم ةراعإ’ا ليبسس ىلع نوكيسس يناملأ’ا

72 ىلا62 نم ىلا ةفاسضإ’اب وروي نويلم
.ةراعإ’ا ةياهن دعب ءارسشلا مازتل’ وروي نويلم
ناك يذلا بعÓل يرغم حارتقا هنأا تفاسضأاو

مسسوملا يف يراسس ويزيروام هفظوي ام ًاردان
لوبرفيل نم ةفلكت يأا نودب لسصو يذلاو
تاعاسسلا ي˘ف ا˘ي˘نا˘م˘لأا ى˘لإا ه˘جو˘ت˘ي˘سس يذ˘لاو
.ةيبطلا تارايزلا معدل ةمداقلا ةليلقلا
بعÓلا نأا ةكبسشلا تدكأا قايسسلا شسفن يف
نم ةياغلل اًبيرق تاب رخآ’ا وه اسستايب وكرام
تخ˘˘لرد˘˘نأا ق˘˘ير˘˘ف فو˘˘ف˘˘سص ى˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا
فو˘ف˘سصل ه˘لا˘ق˘ت˘نا ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ي˘كي˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا

يتاوركلا روزي نأا عقوتملا نمو.يرايلاك
معدل ةمداقلا ةليلقلا تاعاسسلا يف اكيجلب
هلاقتنا ةغيسص نوكت نأا ىلع ةيبطلا تارايزلا

ىرخأا ةنسس ةدمل رايخ عم فاج شضرق نأا يه
.شضرقلا نم

دنومترودل لاقتن’اب سسوتنفوي عنقي ناصشت يرميإإ



 ةلسصاوتم نييرئازجلا نيبعÓلا ةرجه

يصضميو ةلوطبلإ رداغي سشودح
 يدوعصسلإ جيلخلإ يدان يف

وأا جيلخلا ةيدنأا وحن نييرئازجلا نيبعÓلا ةرجه لسصاوتت
ءايركز ىلع ةرملا هذه رودلا ءاجو ةيسسنوتلا ةلوطبلا ىتح
خسسف يذلا ةمسصاعلا داحتا قيرفل قباسسلا بعÓلا ششودح
هطبري يذلا دقعلا ىلع عقو يذلاو ،ىسضم تقو يف هدقع
.يدوعسسلا جيلخلا يدانب

ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا فر˘˘عو
ثيح ،يسسنوتلاو يرطقلاو يدوعسسلا يرودلا وحن نييرئازجلا
.نيبعÓل Óئاه ادجاوت فرعت ثÓثلا ت’وطبلا تتاب

ب.نمؤوملا دبع
 ايندبو اينهذ ةديج ةلحرمب رمي هنأا دكأا

نإديملإ قوف لتاقم انأإ :اجديكوأإ
ةدعاصسم يفدهو ةرطاخملإ بحأإ

 ءاقبلإ نامصض ىلع زتيم
ينطولا بختنملل يناثلا شسراحلا اجديكوأا ردنسسكلأا دكأا

فسصنلا لÓخ ةديج ةلاح يف هنا يسسنرفلا زتيم يدان بع’و
نم ليحتسسملا لمعيسس هنا احسضوم يراجلا مسسوملا نم يناثلا
ةمداقلا تايرابملا يف ةديج جئاتن دسصحل هيدان ةدايق لجأا
.مسسوملا ةياهن «1غيللا» يف ءاقبلا نامسضل

فيسص يرئازجلا ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا لطب حسضوأاو
ذنم» :Óئاق يسسنرفلا مÓعإ’ا اهب شصخ تاحيرسصت يف ،9102
ىلع ،ةديج لاح يف انأاو مسسوملا نم ةيناثلا ةلحرملا ةيادب
لجا نم طق˘ف ي˘ب˘جاو˘ب مو˘قأاو ،ي˘ن˘هذ˘لاو ي˘ند˘ب˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا

يف بغرت يتلا قرفلل ةبسسنلاب» : عباتو ،«يقيرف ةدعاسسم
،شساسسح بسصنم هنأ’ ،عئار شسراحل ةجاحب تنأا ،ءاقبلا نامسض
تمق لاح يفو ،ةارابملا راوطأا ةليط ازكرم ىقبت نأا بجيو
،«ةيلاوملا ةركلا يف ريكفتلا ةرسشابم كيلع ةركل يدسصتلاب
بنجت امئاد لواحأاو ،ناديملا ةيسضرأا قوف لتاقم انأا» :فاسضأاو
ريماسسم يقلت كلذ فلك ول ىتح ،تايرابملا يف فادهأ’ا يقلت
.«يسسأار يف مسصخلا ةيذحأا

نيذلا شسارحلا ةيعون نم هنا اجديكوا دكأا ،ريخأ’ا يفو
يف عافدلا عسضوو يدانلا ذاقنإا لجأا نم ةرطاخملاب نوموقي
بحأا شسراح انأا» :درط˘ت˘سساو تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ن˘سسحأا ة˘ي˘ع˘سضو
لجأا نم يتقطن˘م ن˘م جور˘خ˘لاو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف ةر˘طا˘خ˘م˘لا

ة˘ي˘ع˘سضو ي˘ف عا˘فد˘لا ع˘سضوو ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ي˘ئÓ˘مز ةد˘عا˘سسم
فدهلا نكل ،ةريخأ’ا شسمير ةارابم يف هب تمق ام اذهو ،نسسحأا
.«طقفو يدانلا ةدعاسسم ىقبي لوأ’ا

ب.نمؤوملا دبع
ةدحولا مامأا ةلماك ةيثÓثب زوفلل هداق

 يدوعسسلا يرودلا يف

روظحملإ يف عقي يحلوبم
 هإوتصسم ببصسب ةعصسإو تإداقتنإو
نم Óباو ينطولا بختنملا شسراح يحلوبم شسيار ىقلت

يف اطخأا نأا دعب افده هفلك حداف اطخل هباكترا دعب تاداقتن’ا
نمو ،مدقتلا فده زرحيو ةدحولا مجاهم اهلغتسسيل ةركلا ريدقت

لجسسو ةارابملا ىلإا داع قافولا هقيرف نأا يحلوبم ظح نسسح
.زوفلا ققحو ةلماك ةيثÓث

همدقي حبسصأا يذلا دودرملا ببسسب تديازت يتلا تاداقتن’ا
ىرخأا ىلإا ةارابم نم هاوتسسم بذبذتو قباسسلا ايفوسص بع’
دقتني هتلعج يتلا ةميسسجلا ءاطخأ’ا نم ديدعلا هباكترا اذكو
 .اهيف كراسشي ةارابم لك يف

ز.شس

لإزغ مصض سضفري تخلردنأإ
 ةراعإ’إ ليبصس ىلع

يتيسس رتسسيل حر˘ت˘ق˘م ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا تخ˘لرد˘نا يدا˘ن شضفر
يدان نم راعملا بعÓلا لازغ ديسشر عم دقاعتلل يزيلجن’ا
.يلاطيإ’ا انيتنرويف يدان ىلإا «بلاعثلا»

شضفر تخلردنأا يدان نأا ةيزيلجنا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
نأاو اميسس’ يزيلجن’ا يدان˘لا ه˘مد˘ق يذ˘لا حر˘ت˘ق˘م˘لا ا˘ي˘م˘سسر
شضرف نم نكمتي مل قباسسلا يسسنرفلا نويل ةسسردم جيرخ
 .يلاطيإ’ا يدانلا عم هسسفن

ب.نمؤوŸا دبع
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م˘جا˘ه˘م˘لا رو˘ل˘يد يد˘˘نا در
يدان مجن يرئازجلا يلودلا

ىلع ةوقب ةيسسنرفلا هييلبنوم
لبق ريثأا يذلا ريثكلا مÓكلا

رئازجلا ليثمت هرايتخا دعبو
ةرتفلا يف اسسنرف باسسح ىلع
هجيوتت نأا احسضوم ةيسضاملا
دعي ايقيرفإا ممأا شسأاك بقلب
هرايخ د˘ق˘ت˘نا ن˘م˘ل در ن˘سسحأا
 .ةيسضاملا ةرتفلا يف

شسأاكب يجيوتت»
ىلع در مسسحا ايقيرفإا

رايخ اودقتنا نيذلا
 «رئاز÷ا يليث“

رو˘ل˘يد ،ىر˘خأا ةر˘˘م ع˘˘فاد
رارق ىلع هييلبنوم يدان مجن
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا را˘ي˘ت˘˘خا
نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘˘م ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
شسأاكب رسضخ˘لا ع˘م ه˘ج˘يو˘ت˘ت
ةيوق ةعفسصك ءاج ايقيرفإا ممأا
هتبغر دقتنا نم لك هجو يف
يبراحم ليثم˘ت ي˘ف ة˘ح˘ل˘م˘لا
ايقيرفإا لطب لاقو ،ءارحسصلا
ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف
ةقيق˘ح كا˘ن˘ه» :«نا˘يزرا˘بو˘ل»
ايقيرفإا لطب يننأا يهو ةدحاو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م
لك لعجي ام اذهو ،يرئازجلا

،همف قلغي يرارق دقتنا نم
ل˘ي˘ث˘م˘ت را˘ي˘خ˘ب رو˘˘خ˘˘ف ا˘˘نأاو
ي˘ن˘نأاو ا˘سصو˘˘سصخ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ن˘م ى˘ل˘ع در˘لا ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت
،«ىسضم تقو يف ينودقتنا

يف م˘ل˘كت ن˘م كا˘ن˘ه» :ع˘با˘تو
،رئازجلا راي˘ت˘خا ن˘ع ة˘ياد˘ب˘لا
او˘ع˘جار˘ت ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘˘ف ن˘˘كل

نا˘˘ك يرا˘˘˘ي˘˘˘خ نأا اود˘˘˘كأا˘˘˘تو
 .«ايلاثم

لمع ةقيرط قسشعأا»
بردم وه..يسضاملب

 «عئار شصخسشو
يذ˘لا ،رو˘ل˘يد جر˘ع ا˘م˘˘ك

نيبعÓلا زربأا نيب نم تاب
يف ةي˘سسنر˘ف˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف
ةقيرط ىلع يراجلا مسسوملا

لامج ينطولا بخا˘ن˘لا ل˘م˘ع
يف نكم˘ت يذ˘لاو ي˘سضا˘م˘ل˘ب
رسضخلا ةدايق نم ريسصق تقو
لسضفأا ىلإا يداع بختنم نم
ءارمسسلا ةرا˘ق˘لا ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م
ةقيرطلا قسشعي هنأا احسضوم
بردم لسضفأا اهب لمعي يتلا
بردم لسضفأا4و ايقيرفإا يف
ا˘م» :در˘ط˘ت˘سساو م˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
لا˘˘م˘˘ج برد˘˘م˘˘لا ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘˘ي
ا˘نأاو ،ع˘ئار ا˘ن˘ع˘م ي˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
لمعي يت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ق˘سشعأا

ن˘˘م اد˘˘ج بير˘˘ق و˘˘ه˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘˘ب
ه˘نو˘ك لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا

شضع˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘مرا˘˘سص ا˘˘برد˘˘م
ى˘ل˘ع ا˘م˘ئاد ه˘ن˘˘كل ،نا˘˘ي˘˘حأ’ا

:ه˘˘مÓ˘˘˘ك م˘˘˘ت˘˘˘خو ،«باو˘˘˘سص
ا˘م ا˘م˘ئاد فر˘ع˘ي ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب»
،رايت˘خ’ا ن˘سسح˘ي و˘هو د˘ير˘ي

عم اهققح يتلا جئاتنلا نأا امك
ن˘سسحأا ه˘نأا د˘كؤو˘ت بخ˘ت˘ن˘م˘لا
مجن نوكيسسو اذه.«رايتخ’ا
ةي˘سشع د˘عو˘م ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
مامأا ةيوق ةهجاوم عم مويلا
رد˘سصت˘م ي˘سسيرا˘ب˘لا يدا˘ن˘˘لا
نم ةيادب ،ةيسسنرفلا ةلوطبلا
راطإا يف ،00:71ـلا ةعاسسلا
«1غيل˘لا» ن˘م22ـلا ةلو˘ج˘لا

يرئازجلا لتاقملا لم˘ع˘ي˘سسو
ن˘م ءاو˘˘سضأ’ا ف˘˘ط˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
اميسس’ نييسسرابلا نيبعÓلا
ثيح ،رامين يليزاربلا مجنلا
ي˘˘˘ف ار˘˘˘جا˘˘˘˘سشت نأاو ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
 .نييدانلا نيب باهذلا ةهجاوم

هنكل..عئار بع’ رامين»
مÓكلا Òثك شسيدرابو فرجعتم

 «بعلŸا قوف شصخسش لك متسشيو
،ىر˘خأا ةر˘م رو˘˘ل˘˘يد دا˘˘ع

نيبو هنيب ثدح امع ثيدحلل
ر˘ي˘خأ’ا نأا ا˘ح˘سضو˘م را˘˘م˘˘ي˘˘ن

هب موقي ام نكل عئار بع’
قو˘ف شسيدرا˘ب ه˘˘ل˘˘ي˘˘مزو و˘˘ه
،موهفم ريغ ناديملا ةيسضرأا

رام˘ي˘ن» :ر˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن لا˘قو
ه˘˘ن˘˘˘كل ،ع˘˘˘ئار بع’و ل˘˘˘جر
هب موقي ام ىلإا ةجاحب شسيل

ىلع همولأا انأا ،هيسسفانم دسض
:فاسضأاو ،«فرجعتملا هفقوم
نأا عيطتسسي ششتيفوم˘ي˘هار˘با»
مÓعإÓل تاحيرسصتلا ق˘ل˘ط˘ي
شصخسش بعلم˘لا ى˘ل˘ع ه˘ن˘كل
شسيرا˘˘ب ي˘˘ف ن˘˘كل ،مر˘˘ت˘˘ح˘˘م
،شسيدرا˘ب و˘˘ه اءو˘˘سس ر˘˘ث˘˘كأ’ا
متسشيو اريثك ثدحتي وهف

همسسا نأا مغر ،شصخسش لك
.«رامين شسيلو شسيدراب

 يليÓب ىطخ ىلع Òسسلل ىعسسي

ديعصس :Êإزولإ
’..يتبوقع سصيلقتب

‘دهو إÒغصص تلز
‘ ناكم نامصض

 ينطولإ بختنŸإ
ينازولا فيرسش ماسشه ىعسسي

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سسلا بعÓ˘˘˘لا
ى˘ط˘خ ى˘ل˘ع ر˘ي˘سسل˘˘ل ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
يرئازجلا مجنلا يليÓب فسسوي

،يدو˘ع˘سسلا ي˘ل˘هأ’ا يدا˘˘ن بع’
ة˘بو˘ق˘˘ع شضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت م˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ى˘لإا تاو˘ن˘سس4 ن˘˘م فا˘˘ق˘˘˘يإ’ا

ج˘ير˘خ دو˘ع˘ي˘˘سس ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع
ى˘لإا نار˘هو ة˘يدو˘˘لو˘˘م ة˘˘سسرد˘˘م
.نآ’ا نم ارهسش11 دعب بعÓملا

قباسسلا يلودلا بعÓلا لاقو
يف ،ةنسس32 نم لقأا بختنم يف
مدقلا ةرك» :ةيفحسص تاحيرسصت

تقتسشا دقل ،يتايح يف ءيسش لك
ل˘ي˘ث˘م˘ت و˘ه ي˘فد˘هو بعÓ˘م˘˘ل˘˘ل
نبا عبا˘تو ،«ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
رسضخلاو «ةوار˘م˘ح˘لا» ةرو˘ط˘سسأا

،تأا˘ط˘خأا د˘˘ق˘˘ل» :Ó˘˘ئا˘˘ق ه˘˘مÓ˘˘ك
ىلع رداق ينكل ،كلذب فرتعاو
˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
:Óئاق همÓك مت˘خو ،«ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ يد˘˘˘لاو ر˘˘˘كسشأا»
ل˘كسشب ي˘ت˘ل˘ئا˘عو ي˘ع˘م هو˘ف˘˘قو
.«ماع

لوأا بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘سس
ةمق عم دعوم ىلع ربمفون
لئابقلا ةبيبسش عم˘ج˘ت ة˘يرا˘ن
يسسنوتلا يجرت˘لا ف˘ي˘سضلا˘ب

ءاهنإا يف يرانكلا لمأاي ثيح
يلاتلابو ةيقيرفإ’ا ةسسفانملا
شسفان˘م˘ل˘ل ى˘لوأ’ا ةرا˘سسخ˘لا
ذ˘ن˘م ا˘˘ه˘˘عر˘˘ج˘˘ت˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا

لك نوكتسسو اذه نيمسسوم
برد˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘حا˘˘ت˘˘م قاروأ’ا

ة˘˘سصا˘˘˘خ يا˘˘˘سش ف˘˘˘يا نو˘˘˘ج
نأا ر˘كذ˘ي ي˘جارد˘لاو ة˘ي’و˘ب
ي˘نا˘ف˘لز˘˘لا ن˘˘ما˘˘ي برد˘˘م˘˘لا

ة˘ن˘يا˘ع˘م˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ل˘ب˘˘ق بر˘˘ق ن˘˘ع ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشلا
. داجلا هلمع يف عورسشلا

قيرف لح ،رخآا بناج نم
ثيح رئازجلاب ،شسمأا يجرتلا

عفري ام زئاكرلا ديدع باغ
زوفلا يف يرانكلا ظوظح
را˘سسم˘لا ح˘ي˘ح˘سصتو ،مو˘˘ي˘˘لا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ز˘ي˘كر˘˘ت˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
يف ،ةلوطب˘لا ى˘ل˘ع ة˘مدا˘ق˘لا

نينوللا باحسصأا نم ةلواحم
د˘سصح˘ل ر˘سضخأ’او ر˘ف˘سصأ’ا
نم بارت˘ق’او ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن
 .مويدوبلا

نوزهاج» :ودعسس
 » يجÎلاب ةحاطإÓل

ودعسس بعÓلا قلع دقو
ا˘ه˘نأا˘ب د˘كأاو ة˘ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا ن˘˘ع

ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ءا˘˘ه˘˘نإ’ ة˘˘سصر˘˘ف
ةجه˘ب˘لا د˘ي˘ع˘ي ق˘ئ’ ل˘كسشب
بعÓلا بلاط دقو راسصنأÓل
ل˘ق˘ن˘ت˘لا ةرور˘سضب را˘˘سصنأ’ا
:لاق ثيح ةوقب بعلملا ىلإا
مامأا ةيسساقلا ةراسسخلا دعب»
موغرم ىحسضأا بولك اتيف
ع˘ير˘سسلا شضيو˘ع˘ت˘لا ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع
مغرلاب ةهجاولا ىلإا ةدوعلاو
ا˘م˘ك ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ءا˘سصقإ’ا ن˘م
ل˘ق˘ن˘ت ي˘˘ف شسف˘˘ن˘˘لا ي˘˘ن˘˘م˘˘ن

بعلملا ىلإا ريبك يريهامج
رسسكو انبنا˘ج ى˘لإا فو˘قو˘ل˘ل
لاو˘ط شسفا˘ن˘˘م˘˘لا ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سس
.«نيتريخأ’ا نيتنسسلا

ششامر ماسشه

 يسسنوتلا يجرتلا – لئابقلا ةبيبسش
00:71ـلا نم ةيادب مويلا ايقيرفإا لاطبأا يرود نم6ـلا ةلوجلا

  راصسملإ حيحصصت ىلع هنيعو يجرتلإ ء’دب ىدحتي «يرانكلإ»

 نويل مامأا ةراسسÿا دعب اسسنرف شسأاك ةسسفانم اعدو

 عئإر فده ىلع مصصبي سسانوو ةÒبك ةإرابم مدقي يوإدوب
دنع ةعئار نم رثكأا ةارابم يسسنرفلا شسين يدان مجن يلودلا بعÓلا يوادوب ماسشه مدق

فدهب تهتنا يتلا ،اسسنرف شساك نم يئاهنلا نمثلا رودلا نمسض نويل كيبملوا ةفاسضتسسا
هرودب ماق رسضخلا مجن نأا ’إا ةلباقملا رمع نم ةريخأ’ا قئاقدلا يف ةراسسخلا مغرو.نينث’
مهاسس امك ،تاركلا عاجرتسساو ةريطخلا تامجهلا نم ديدعلا رسسك ثيح نم هجو لمكأا ىلع
بعللا لÓخ نم شسين تامجه يف كراسش امك ،ناديملا طسسو نم اءدب شسين تامجه ءانب يف
.حانجك

نم امداق شسينل هعيقوت ذنم ةفلتخملا بسصانملا نم ديدعلا يف بعل راسشب نبا نأا ملعلل
.وداراب كيتيلتا

.ةزيمم ديدسستب ،يسسنرفلا بونجلا يدان هنود يذلا ديحولا فدهلا ءارو ناك شسانو نأا ركذي
ز.شس

ب.م.يرسسيإا

sport@essalamonline.com
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هفيسض ينيطنسسقلا يسضايرلا يدانلا لبقتسسي
نود ن˘م ىر˘ج˘ي ءا˘ق˘ل ي˘ف ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘˘سش
لÓغتسسا نع رفانسسلا هيف ثحبيو روهمج
ةر˘ق˘م ما˘ما ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ةر˘ي˘خأ’ا ة˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’ا

ةلوطبلا يف ودارابو شسأاكلا يف ةرواسسلاو
زوفلا ةفاسضإا ىلع ةذوخ لابسشا رسصي ثيح
م˘هر˘ي˘ها˘م˘ج دا˘ع˘سساو ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ع˘˘بار˘˘لا
يف مهيلع ةطلسسملا ةبوقعلا ببسسب ةبئاغلا
ىلع ةمزاع ةبيبسشلا نا ركذي ةيدولوملا ءاقل
ثحب لÓخ نم شسأاكلاب شصاخلا نيدلا در
ديعتسست اه˘ل˘ع˘ج˘ت ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
. ةلوطبلا يف اهنزاوت

امئاد جئاتنلا نيسسحتل ىعسسن» : جارجر
«ةرواسسلا مامأا راسصتنلا فدهتسسنو

جارجر د˘ي˘سشر ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا حر˘سص د˘قو اذ˘ه
اذ˘كو ءا˘ق˘ل˘لا ن˘م ق˘ير˘ف˘˘لا فد˘˘ه شصو˘˘سصخ˘˘ب
ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘كا ثي˘ح ة˘مدا˘ق˘لا ت’و˘ج˘˘لا
دقو رثكاف رثكا جئاتنلا نيسسحت نامسضو زوفلا
ىلع لمعلا انيلع بجو » : ددسصلا اذه يف لاق

انيلع له˘سست ي˘ت˘لاو ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘ن˘لا نا˘م˘سض
نود نم يتلاو تاطحملا مداق يف زيكرتلا
Óف شسأاكلا شصوسصخب اما انفادها ددحتسس كسش
ىل˘ع ’وأا ز˘كر˘ن˘سس ن’ا ا˘ه˘ي˘ف شضو˘خ˘لا بج˘ي
نوكيسس مث نمو ةراطسسوسس اهدعبو ةرواسسلا
. ةمقلا كلت نع رثكا ثيدح انل

ةجيتن قيقحت يف ةريبك انتقث » : ليغيا
«رفانسسلا بايغ لÓغتسسل ىعسسنو ةيباجيإا
نأاب ليغيا نايزم ينقتلا دكا هتاذ قايسسلا يف
شسفن يف ن˘كلو ة˘ب˘ع˘سص نو˘كت˘سس ة˘ه˘جاو˘م˘لا
ل˘جا ن˘م ه˘ت˘ب˘ي˘ت˘كل ة˘سصر˘ف نو˘˘كت˘˘سس تقو˘˘لا
رو˘ه˘م˘ج نود ن˘م ة˘م˘ق˘لا شضو˘˘خ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا

اذ˘ه ي˘ف لا˘ق د˘قو ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن كا˘كت˘˘ف’
ةيباج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘م˘ط˘ن » : دد˘سصلا
ريهامج˘لا با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ يوÓ˘م˘ح˘ب
يقبي ةمروفلا يف دجاوتلا ةرورسض نا دقتعا

ةيباجيإا ةجيتن ل˘ي˘سصح˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘حو˘م˘ط
. ةمدقملا قرف نم رثكا برتقن انلعجت

سشامر ماسشه

توأا02 بع˘˘ل˘˘م نو˘˘كي˘˘˘سس
ا˘حر˘سسم مو˘ي˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا˘˘ب
لبقتسسي يتلا ةيوقلا ةارابملل
ةمسصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ا˘ه˘ي˘ف
وكتيلتأا ورت˘ي˘ب يدا˘ن ف˘ي˘سضلا
ة˘لو˘ج˘لا را˘طإا ي˘ف ،ي˘لو˘غ˘نأ’ا
يرود ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’او6ـلا

،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا تا˘عو˘م˘ج˘م
.00:41ـلا ةعاسسلا نم ةيادب
نود˘˘ب ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا نأا م˘˘˘غرو
ارداغ نييدا˘ن˘لا نو˘ك ناو˘ن˘ع
لا˘˘ب˘˘سشأا نأا ’إا ،ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةيمهأا ناح˘ن˘م˘ي لÓ˘ب ير˘يزد
ثي˘ح مو˘ي˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
اود˘كؤو˘ي˘˘ل زو˘˘ف˘˘ل˘˘ل نو˘˘ع˘˘سسي

ةمداقلا تايرابملل مهتيزهاج
ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ناديمب فيطسس قافو ةهجاوم
ل˘˘مأا˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا اذ˘˘˘ه
ر˘م˘حأ’ا ن˘ي˘نو˘˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأا

ةيلاحلا ةرتفلا ءاهنإا دوسسأ’او
شضع˘˘˘ب ي˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘تو زو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب
ناو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا
ي˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا ةرا˘˘˘سسخ˘˘˘لا

ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل شضر˘˘ع˘˘˘ت
،تاباسسحلا تطلخأا برغملا

هوبع’و ير˘يزد نإا˘ف ه˘ي˘ل˘عو
’ مويلا زوفلا ىلع نومزاع
.ريغ

ةطقن72 كلمن :يريزد
رارق رظتننو ةارابم41 نم
يبرادلا ةيسضق يف «افيفلا»
داحتإا بردم يريزد لÓب در

د˘ب˘ع ى˘ل˘ع ةو˘ق˘ب ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا
ةطبارلا شسيئر راودم ميركلا
ى˘ل˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ه˘لا˘ق ا˘م ة˘ف˘ي˘˘ل˘˘خ
طا˘ق˘˘ن شصو˘˘سصخ˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ل˘جر˘لا دد˘سش ا˘م˘˘ك ،ي˘˘براد˘˘لا
داحتا قيرف شسأار ىلع لوأ’ا
زيكرت ةرورسض ىلع ةمسصاعلا
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘ب˘ي˘خ˘لا شضيو˘ع˘ت˘ل شسأا˘˘كلاو

ي˘˘˘ف شسمأا لا˘˘˘قو ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘˘لا
انيدل» :ةيف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ةارابم41 ن˘م ة˘ط˘˘ق˘˘ن72
يبرادلا ةيسضق ىقبتو اهانبعل
:عباتو ،«ارسسيوسس يف ةقلعم
ةلوطبلا يف شضيوعتلا انيلع»
51 شضوخنسس ثيح ،شسأاكلاو
ربكأا دسصحل ل˘م˘ع˘ن˘سسو ءا˘ق˘ل

نا˘م˘سضل ،طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
.«ةيراقلا ةسسفانملا يف ناكم

ب.م.يرسسيإا

مويدوبلإ نمصض ةبترم نع نوثحبي «بون÷إ روصسن»و «يصس.سسأإ.يصسلإ»

«دوصسأ’إ رصسنلإ» ةعقومل ةيزهاجلإ ديكأاتو ةوقب تاعومجملإ يرود ءاهنإ’ «ةراطصسوصس»

(يلوغنوكلإ) كيتلتأإ ورتيب - ةمصصاعلإ داحتإإ
00:41ـلا نم ةيادب مويلا تاعومجملا يرود نم ةريخألا ةلوجلا

ةددهملا ةيدنأ’ا ة˘م˘ق˘ب ى˘لوأ’ا ا˘ه˘ت˘لو˘ج ةدو˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘م كرد˘ت
بعلم نوكيسس يتلاو ةيناثلا ةجردلا ةريظح ىلا طوقسسلاب
عمجت ةيران ةهجاوم فيسضتسسيسس ثيح اهل احرسسم قارزموب

ىلع ناقيرفلا لوعي ثيح ةرقم مجن هفيسضب فلسشلا ةيعمج
ةسصاخ ةقيسضلا تاباسسحلا نم داعتب’ا لجا نم طاقنلا ليسصحت
ءاقبلا نامسض ةبعل نا امب رخ’ا زواجت ىلع رسصي فرط لك ناو
دقع لÓخ نم دعتسسا لكلا نا امب ةلوجلا هذه نم قلطنتسس
.يوتسشلا وتاكريملا لÓخ تاقفسصلا شضعب

«ةدوعلا يف طاقنلا ىلوأا سصانتقل نوزهاجو اديج انرسضح » : يواز
هلما نع ابرعم ةمقلا شصوسصخب يواز ريمسس بردملا قلع دقو
يدانلل لوأ’ا معادلا نوكتسس يتلاو ثÓثلا طاقنلا ليسصحت يف
ةرتف يف اديج انرسضح » : لاق ثيح ءاقبلا نامسض ليبسس يف
انعقو يتلا انئاطخاو انراسسم حيحسصت ىلع انلمع ثيح فقوتلا
انل زوف لوا زارحا يف لمأان نحن مويلاو ةدوعلا ةلحرم يف اهيف
لمعلاب كسش نود نم انل حمسسيسس يذلاو ةدوعلا ةلحرم يف
.تايدحتلاو ديعاوملا مداقل رثكا داهتج’او

«فلسشلا يف ةجيتن قيقحت ىلع نورداقو ةمهملا ةبوعسص يعن» : نيرم جاح
ةهجاوم شصوسصخب لوقي نيرم جاح بردملا قلع هتهج نم

ةيباجيإا ةجيتن ليسصحت ثحب يف هيبع’ ةين ادكؤوم فلسشلا
ثيح طوقسسلا تاباسسح نم بورهلاو رثكا شسفنتلاب مهل حمسست
لجا نم ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف اندهتجا عيمجلا ملعي امك » : لاق
دق يتلاو ةديدجلا رسصانعلا جمد انلواح امك انئاطخا حيحسصت
ةحرف نع ةثحابلا انريهامج مÓحأا قيقحت ىلع اريثك اندعاسست
. رابكلا ةريظح يف هءاقب ققحي يدانلا لعجت
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ةرفم مجن – فلسشلا ةيعمج
قيقحت ىلع نومزاع ةرڤم ءانبأإو ةوافلصشلإ
طوقصسلإ تاباصسح نع مهدعبت ةيباجيإإ ةجيتن

سسابعلبب يرفيف42 بعلمب ىرجتسس ةدوعلا ةلحرم نم ىلوألا ةلوجلا ةمق
ةهجاوم يف نارهو ةيهابلا نم مهفويسض ةركملا ءانبأا قيرف لبقتسسي نيا
ح˘م˘ط˘ي ل˘ك˘لا ثي˘ح ن˘ي˘يدا˘ن˘لا فاد˘˘ها بب˘˘سسب سسي˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ما˘˘ح نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس
عارسصلا قبسس يف ءاقبلاب كلذو باهذلا يف ققحم راوسشم ىلحا ةلسصاومل

ةبغر نا امب ةرا˘ثلا ي˘ف ة˘م˘ق ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو مو˘يدو˘ب˘لا ىل˘ع
.ثÓثلا طاقنلا نامسضو راسصتنلا قيقحتل نيفرطلا ودحت ةحماج

كلذ مغرو ةبذبذتم تناك انتادادعتسسا» : ةنبلب
«يبرادلاب زوفنسس

يف هئÓمز ةين ادكؤوم ةرظت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ق˘لا سصو˘سصخ˘ب ة˘ن˘ب˘ل˘ب ع˘فاد˘م˘لا ثد˘ح˘تو
ةهجاوملا نورظتني ةركملا ءانبأا لك ناو اميسسل رظتنملا يبرادلا ناهر بسسك
ناديملا يف اديج لمعلا نم دب ل » : ددسصلا اذه يف لاق دقو ربسصلا غرافب
نا حيحسص ةمدقملا ةيدنا نمسض امود انيقبت يتلا ثÓثلا طاقنلا ليسصحتل
ليسصحت لجا نم رخلا وه هلقث لكب يمريسس سسفانم ماما انعمجتسس ةهجاوملا
. طقفو طاقنلا ءاقبإا انتمهم نوكتسس اسضيأا نحن نكلو ةديج ةجيتن

ةديج ةجيتن ليسصحت انفدهو ريبك يبراد» : حابسس
«ةمدقملا عارسص يف انيقبت

نم ةمقلا عم ديجلا سضوافتلا يف هقيرف ةين حابسس عفادملا دكا هتهج نم
دعب اميسسل رثكا ررحتلاب ةبيتكلل حمسست ةيباجيإا ةجيتن ليسصحت لÓخ

يف لاق دقو هحاجن ىلع يرمحلا قاسشع عمجا يذلا يوتسشلا وتاكريملا
رخدن نل ثيح انقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤوسسملا مجح كردن » : ددسصلا اذه

امئاد انيقبت ةيباجيإا ةجيتن ليسصحت لجا نم انلقث لكب يمرنسسو دهج يأا
د˘ع˘سسي ءي˘سش ىل˘ع لو˘سصح˘لا فد˘ه˘ت˘سسن ا˘ن˘ناو ا˘م˘ي˘سسل ة˘مد˘ق˘م˘˘لا عار˘˘سص ي˘˘ف

. مسسوملا ةياهن يف انريهامج
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نارهو ةيدولوم – سسابعلب داحتا
هباينأإ رصشك عم دعوم ىلع ةراثإ’إ يبرإد

مويدوبلإ وحن

ىل˘ع تا˘سسم˘ل˘لا ر˘خا ط˘ب˘سض ن˘م ا˘˘مود كنار˘˘ف ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
ىلع رسصي ثيح جربلا يلها ماما دغ دعب اهيلع دمتعيسس يتلا ةليكسشتلا

ينميو اذه ةرظتنملا ةمقلل ابسسحت ةيزهاجلا ىلعا يف دجاوتلا ةرورسض
كيرديسس سسراحلا ءاقفر ايابخل سشتوكلا ةفرعم يف مهسسفنا ةبيقعلا ءانبأا

قيرفلا ناو ةسصاخ ةرادسصلا يف فزعلا ةلسصاومو مهب ةحاطإلا لجا نم
لسصحي مل بابسشلا نا امب ةسسفانملا هذه يف اديعب باهذلا ىلع حليو رسصي

.ةدم ذنم ةلوطبلا ىلع

ةمدقملاب بورهلل جربلا مامأا لوأا زوفلل ىعسسن » : رارج
«ةركسسبب ةحاطإلا ةيفيك يف رثكأا ركفنسس مث نمو

نوكيسس فدهلا ناب رارج بعÓلا دكا دقف سسأاكلا ةعرق سصوسصخبو اذه
لاق دقو ةيولوأا ىقبي اهيلع ظافحلا ناو اميسسل ةركسسب نم لهأاتلا بلج
ة˘لو˘ج˘لاو جر˘ب˘لا ة˘م˘ق˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ي˘لوألا ا˘ن˘˘تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت » : دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
لجا نم ني˘ق˘حÓ˘م˘لا ن˘ع ر˘ث˘كا قرا˘ف˘لا ع˘ي˘سسو˘ت ي˘ف بغر˘ن ثي˘ح ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ةهجاوم يف رثكا ري˘ك˘ف˘ت˘لا ىل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘سس م˘ث ن˘مو بسسا˘ك˘م˘لا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

سسأاكلا نا امب ثدحلل ىوسصق ةيمهأا يلون ثيح سسأاكلا راطا يف ةركسسب
.«اهيلع ظافحلا يف عيمجلا بغري
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دادزولب بابسش
كرديو ةريخأ’إ تاصسمللإ طبصض لصصإوي امود

ةمدقملاب بورهلل راصصتنإ ىلإإ قيرفلإ ةجاح
ةمزأ’إ زواجتل ديمعلإو ةقÓطن’إ نع ثحبت «ماصص’»

رئازجلا ةيدولوم – ةليلم نيع ةيعمج

عم دعوم ىلع يفيلخ ريبوزلا بكرم نوكيسس
ةليلم نيع ةيعمج نيب ةمقلا يف ةهجاوم لابقتسسا

راسسم حيحسصت لما ىل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘مو
ةدوعلا ةلحر˘م ي˘ف ة˘قÓ˘ط˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘تو يدا˘ن˘لا

ثحبت ةرارغوب ةدايق تحت ةيعمجلا ناو اميسس’
اهماملا نم مغرلاب طاقنلا نم ديزملا دسصح نع
اذكو روهمجلا بايغ لظ يف ةمهملا ةبوعسصب
لك نم ةدافتسس’ا يف ةيدولوملا ةبغر لظ يف
. نزاوتلا ةداعتسس’ لماوعلا هذه

ةيلوؤوسسملا مجح كردن » : ةرارغوب
«زوفلا ليسصحت يف بغرنو

ن˘ي˘ما˘ي˘ل برد˘م˘لا ا˘ن˘ل نا˘ك ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف
ةقفوم ةقÓطنا قيقحت ةرورسض ىلع ةرارغوب
ءاقبلا نامسض نم رثكا برقتلاب هيدانل حمسست
ةارابملاب زوفلا » : ددسصلا اذه يف لاق دقو
نم بسسانم تقولا ناو ةسصاخ ةيمتح ةرورسض

ىفخي ’ ىوسصقلا ةعرسسلا ىلا رورملا لجا
ةيدولوملا لكاسشم يف رامثتسس’ا انيلع مكيلع
انسساسسحا نكلو رثؤوم انراسصنا بايغ حيحسص
. مهأ’ا قيقحتل انعفديسس ةيلوؤوسسملاب

«فيزنلا فقو تقو ناح» : دوسشح
ةمقلا شصوسصخب دوسشح بعÓلا ثدحت دقو
لكاسشم نم يناعت ةيدولوملا نا دكاو ةرظتنملا

لجا نم نولقنتي مهلعجي نل كلذ نكلو ةريثك
ل˘كا˘سشم ششي˘ع˘ن ح˘ي˘ح˘سص» :لا˘ق ثي˘ح ة˘هز˘˘ن˘˘لا

انئاسصقا عم ةسصاخ ةريخأ’ا عيباسسأ’ا يف ةقيمع
ط˘غ˘سضو ز˘ئا˘كر˘لا شضع˘ب ل˘ي˘حرو شسأا˘˘كلا ي˘˘ف
تاحومطلا يبلت ’ جئاتنلا ناو ةسصاخ انريهامج
مهداعسسا لجا نم اريبك نوكيسس انيعسس نا ’ا

امب انتاف ام كرادتو مهبولق ىلا ةحرفلا لاخداو
.ةلوطبلاب جيوتتلا وهو حسضاو ن’ا انفده نا
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ةرواسسلا ةبيبسش – ةنيطنسسق بابسش فيطسس قافو
ةيزهاج ديري يكوكلإ
«ةراطصسوصس» ةمقل ىلثم

نونمي راصصنأ’إو
زوفلإ يف سسفنلإ

قير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘م˘ع˘ي
لوسصولا ىل˘ع ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو
ىلثملا ةيزهاج˘لا ى˘لا يدا˘ن˘لا˘ب
ىلع ةرداق ةبيتكلا لعجت يتلا
ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ا˘ه˘ق˘ير˘ب ةدا˘ع˘ت˘سسا
ماما زوفلا ناو ةسصاخ ةدوعلا
نم ريثكلا حتفيسس ةراطسسوسس
ى˘ع˘˘سسي يذ˘˘لا ر˘˘م’ا باو˘˘بأ’ا
اذ˘ه ه˘ي˘لا لو˘سصو˘ل˘ل ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لا

شسرا˘˘ح˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘فر ي˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘يو
يف دجاوتلاب مهسسفنا ةيرياسضخ
نم لبقم˘لا ءا˘ثÓ˘ث˘لا ة˘مرو˘ف˘لا
ةبسسانم ةقÓطنا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘جا
نزاوتلا ديعت ةدوعلا ةلحرم يف
.يدانلا فادها ظفحتو

نم هرسصانع رذح
سسأاكلا ةمق يف ريكفتلا

«يسس.سسا.يسسلا» مامأا
بردملا رذح هتاذ قايسسلا يف
هرسصان˘ع ي˘كو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا

ءاق˘ل ن˘ع ثيد˘ح˘لا ة˘ب˘غ˘م ن˘م
ي˘سس شسا ي˘سسلا ما˘˘ما شسأا˘˘كلا

31 وا21 موي ىرجيسس يذلاو
اد˘كؤو˘م يرا˘ج˘لا ر˘ه˘˘سشلا ن˘˘م
يف ةلو˘ط˘ب˘لا يءا˘ق˘ل نا ى˘ل˘ع
مها ةيناثلاو ىلوأ’ا نيتلوجلا
ابلاطم ةمقلا كلت نم ريثكب
ني˘ت˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةرور˘سضب
مدقت˘ب نا˘ح˘م˘سست ن˘ي˘ت˘ي˘با˘ج˘يا
ى˘لوأ’ا بتار˘م˘لا ى˘لا ق˘ير˘ف˘لا

ز˘ي˘كر˘ت˘لا نو˘˘كي˘˘سس م˘˘ث ن˘˘مو
يف اديعب باهذلا ىلع اهدعب
ل˘˘˘˘ك ناو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ شسأا˘˘˘˘كلا
. يدانلا حلاسص يف تايطعملا
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ةــــنصصرق

رحصس اهل ةركلإ
سضاير عم سصاخ

قيرفل ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا تلوا˘ح
فيطلت يزيلجن’ا يتيسس رتسسسشنام
م˘ج˘ن زر˘˘ح˘˘م شضا˘˘ير ن˘˘ي˘˘ب ءاو˘˘جأ’ا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘قو ق˘ير˘ف˘لا

يزيلجن’ا يدان˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو
رسشن امدع˘ب ،’و˘يراو˘غ بي˘ب ةدا˘ي˘ق˘ب
«ي˘ت˘ي˘سسلا» ـل ي˘م˘˘سسر˘˘لا با˘˘سسح˘˘لا

ةركلا» :اهيلع اقلعم زرحم ـل ةروسص
:اسضيأا ءاجو .«رحسس اهل هيمدق نيب
نا ركذ˘ي ،«بر˘ع˘لا ر˘حا˘سس ه˘نإا م˘ع˘ن»
ةمقلا ءاقل يف ةدسشب بسضغ زرحم
هئÓمز ةينانأا ببسسب دتيانويلا مامأا

.غنيلرتسسو وريوغأا لثم

كلاملإ دبع نب ىلإ دوعي «يصس.سسأإ.يصسلإ
يدانلا ةرادإا تررق
يسضايرلا
ةدوعلا ينيطنسسقلا

ى˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب بع˘˘˘ل˘˘˘م
نا˘˘سضمر كلا˘˘˘م˘˘˘لا

ءوسس ببسسب كلذو
ةسصاخلا ة˘ي˘سضرأ’ا
و˘˘هو يوÓ˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ب
يف رثا يذلا رم’ا
ن˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

تا˘˘با˘˘˘سصإ’ا ثي˘˘˘ح
اهاقلت يتلا ةلئاهلا
اهرخا لعل ق˘ير˘ف˘لا

نم قيرفلا هاناع ام
موقتسس اهدعبو ةرواسسلا ةلباقم مويلا شضوختسس ةرادإ’ا نا ركذي يحلاسص رسسي’ا عفادملل بايغ
. ةيدكلا ىلا لابقتسس’ا ةهج ليوحت لجا نم ةينطولا ةطبارلا ةلسسارمب

يصشام ريجانم يصشيرق
ماع ريدم

ريثكلا مÓكلل ادح يسشيرق قيفوت عسضو
شصوسصخب ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ريثأا يذلا
دادزولب بابسش يف ه’وتي يذلا بسصنملا

ي˘ف ه˘ت˘ن˘ي˘ع «راد˘م» ة˘كر˘سش نأا ا˘ح˘سضو˘˘م
ريدمك شسيلو قيرفلل ماع ريجانم بسصنم
نأا يسشيرق دكأا ريخأ’ا يفو ،يدانلل ماع
ي˘ف د˘جاو˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘ح˘˘ب ة˘˘ث˘˘ب˘˘سشت˘˘م ةرادإ’ا
لاطبأ’ا ةطبار يف ةكراسشملاو مويدوبلا
.مداقلا مسسوملا

لامآ’اب ثبصشتم لوغ

هقيرف نا لوغ قراط ماعلا ريجانملا دكا
يذلا زارتح’ا ريسصم ربسصلا غرافب رظتني
مدقلا ةركل ةيلودلا ةيداحتÓل قيرفلا هعفر
مسصخ شصوسصخب يدانلا قح در لجا نم
اذكو ةيدولوملا ماما بايغلا ريظن طاقنلا

نأا˘ب اد˘كؤو˘م طا˘سسب˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ل˘لا ةرا˘سسخ
ى˘ل˘ع ةر˘ب˘ج˘م نو˘كت˘سس ا˘ه˘˘مو˘˘ي ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

مت لاح يف ةهجاوملا ةجمرب ةداعإا ةرورسض
قيرفلا نوكيسس امك رارقلا ىلع ةقفاوملا
يدانلا فادها طبسض عم دعوم ىلع اهموي
. رثكاف رثكا

ةيرأاث ةهجإوم يف قافولإ

يذلاو ةيروهمجلا شسأاك دعوم عيمجلا رظتني
يتلاو ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث˘لا رود˘لا ة˘م˘ق ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘ت˘سس
با˘ب˘سش ف˘ي˘سضلا˘ب ف˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘سس
ةبيخ نايسسن ةيفياطسسلا ل˘مأا˘ي ثي˘ح ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ماما حيجرتلا تÓكرب ةراسسخلاب4102 مسسوم
ثÓث دسصو اهموي قلأات يذلا كيرديسس شسراحلا

يتلا ةبيخلا يهو يوارق ءÓمزل ةلماك تÓكر
ىلع لمعلاو اهزواجت ةرورسض ىلع لكلا عمجا

رورملاب يدانلل حمسستسس يتلا ةريسشأاتلا نامسض
ناو ةسصاخ ةأاجافم يأا يدافتو لبقملا رودلا ىلا
. يام8 بعلمب ىرجتسس ةمقلا

عيمجلإ فصصق ينزاخم

رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل ق˘با˘سسلا برد˘م˘لا جر˘خ
شضعب نا ىلع دكؤوي حارو هتمسص نع ينزاخم
ديكأاتلاو ه˘ه˘يو˘سشت ى˘لا ى˘ع˘سست ي˘ت˘لا قاو˘ب’ا

يه ة˘يدو˘لو˘م˘ل˘ل ءي˘سش يأا مد˘ق˘ي م˘ل ه˘نا ى˘ل˘ع
لمعلا ديحولا اهفدهو قيرفلا بحت ’ اهسسفن

همÓك اهجو˘م يدا˘ن˘لا رار˘ق˘ت˘سسا بر˘سض ى˘ل˘ع
نا ىلع ادكؤوم خيسش نب يلع قباسسلا مجنلل
ىلا قرطت امك عيمجلا هفرعيو حسضاو هخيرات
تاقحت˘سسم كار˘طا˘نو˘سس د˘يد˘سست مد˘ع ة˘ي˘سضق
مهنيب اميف نونيادتي مهتلعج يتلاو نيبعÓلا
ةياهنلا يف عي˘م˘ج˘لا بلا˘ط ي˘ن˘ع˘م˘لا نا ر˘كذ˘ي
زوا˘ج˘تو يدا˘ن˘لا ف˘˘ل˘˘خ فا˘˘ف˘˘ت˘˘ل’ا ةرور˘˘سضب
. ةعومجملا راسسم مدقت رسضت يتلا تايبلسسلا

qarsana@essalamonline.com
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رجينلإ بردم تافإرتعإ
بردم نوراه وديماح دكأا
ىعسسي هنا ،ر˘ج˘ي˘ن˘لا بخ˘ت˘ن˘م
بختنملا لكسشمل لح داجي’
ي˘ت˘لا بعا˘ت˘م˘لاو ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘ط˘بأا ا˘ه˘ب˘˘ب˘˘سسي˘˘سس
ةعومجملا يف تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
شسأا˘ك تا˘ي˘ف˘سصت ن˘م ى˘لوأ’ا
اهنسضتحت يتلا2202 ملاعلا
،وديمح انوراه حرسصو ،رطق
563» ع˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘ل راو˘˘˘ح ي˘˘˘ف
انيسسفانم ةيقب لثم» :«توف
لواحنسس ،ةعومجملا هذه يف
ة˘˘ل˘˘كسشم˘˘ل ل˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا ’وأا
ا˘مو ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
.«بعاتم نم انل هقلخيسس
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«كابلإ» ءاقل ةرإدإ’ يناتيروم يثÓث
ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا نلعا
م˘˘ي˘˘˘كح˘˘˘ت ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا

ة˘ه˘جاو˘م ةراد’ ي˘نا˘ت˘˘يرو˘˘م
ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘˘سصر˘˘˘ف˘˘˘لا
لثمم وداراب قيرف اهسضوخي
يدا˘˘ن ما˘˘مأا اد˘˘˘غ ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

را˘طإا ي˘ف ،ر˘يدا˘˘غأا ة˘˘ن˘˘ي˘˘سسح
داحت’ا شسأاك نم6ـلا ةلوجلا
،مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا

د˘ب˘ع ل˘كب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ب ،هو˘˘بأا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لا

د˘م˘ح˘م ف˘سسو˘ي ،ه˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ةفاسضإا ،خيسشلا نابو ،دومحم
،عبار م˘كح˘ك ةد˘ي˘ب نا˘م˘حد˘ل
.رئازجلا لثممل قفوم ظحف
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ةÓصصلإ تيقإوم

لإزغ مصضل Îصسيل حÎقم سضفري تÿردنأإ^
ءاقبلإ نامصض ىلع زتيم ةدعاصسم ‘دهو ةرطاıإ بحأإ نإديŸإ قوف لتاقم انأإ :اجديكوأإ^

سصيلقتب ديعصس :Êإزولإ
تلز ’..يتبوقع

نامصض ‘دهو إÒغصص
ينطولإ بختنŸإ ‘ ناكم

ةرواضسلا ةبيبضش ‐ ةنيطنضسق بابضشيضسنؤتلا يجÎلا ‐ لئابقلا ةبيبضش(›ؤغنؤكلا) كيتلتأا وÎيب ‐ ةمضصاعلا دا–إا
00:71ـلا نم ةيادب مؤيلا ايقيرفإا لاطبأا يرود نم6ـلا ةلؤجلا

يجرتلإ ء’دب ىدحتي «يرانكلإ»
 راصسملإ حيحصصت ىلع هنيعو

مؤيلا تاعؤمجملا يرود نم ةريخأ’ا ةلؤجلا
00:41ـلا نم ةيادب

يرود ءاهنإ’ «ةراطصسوصس»
ديكأاتو ةوقب تاعومجملإ

«دوصسأ’إ رصسنلإ» ةعقومل ةيزهاجلإ
رظتننو ةإرابم41 نم ةطقن72 كلمن :يريزد

يبرإدلإ ةيصضق يف «افيفلإ» رإرق

روصسن»و «يصس.سسأإ.يصسلإ»
ةبترم نع ناثحبي «بون÷إ

مويدوبلإ نمصض

يليÓب ىطخ ىلع ريضسلل ىعضسي
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00:71ـلا نم ةيادب مؤيلا «يج.صسأا.يبلا» هجاؤي رئازجلا مجن

ةعفصص «ناكلإ» ـب جيوتتلإ :روليد
رصضخلإ يليثمت رإرق إودقتنإ نمل

» عئإر سصخصشو بردم وه..يصضاملب لمع ةقيرط قصشعأإ»^
«بعلŸإ قوف سصخصش لك متصشيو مÓكلإ Òثك سسيدرابو فرجعتم هنكل..عئإر بع’ رامين»^


