
40 صص

ةئاملاب05و نإوج رهسشب قلعتي رمأ’إ
يسضاملإ صسرام رهسش نم

ةطصشانلإ «يروصس’» ةباصصع
ضشإرحلإو يقإربب

50صصنمأ’إ ةصضبق يف
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رئإزجلإ اهلذبت يتلإ  ةفثكملإ دوهجلإ راطإإ يف
نييبيللإ ءاقسشأ’إ نيب رإوحلإ فانئتسسإ لجأإ نم

ذنم اهعون نم ىلوأ’إ دعت
ةلاكولإ ثإدحتسسإ

صسلاجمب ةسصاخلإ كلت نع جإرفإ’إ ليجأات
قح’ تقو ىلإإ ةليمو ةملاقو راسشب ءاسضق

ةقباصسم جئاتن نع نلعت لدعلإ ةرإزو
طبصضلإ تانامأإ كÓصسأ’ فيظوتلإ

30 صصةينقتلإو ةكرتصشملإ كÓصسأ’إو

ربع طسشنت ةميدقلإ فحتلإ يف نيرجاتملل ةكبسش كيكفتعإونأ’إ فلتخم نم اسسولهم اسصرق0643 زجح نع ترفسسأإ اهب ةحاطإ’إ
ةدكيكسس - ةنيطنسسق - لجيج -ةمسصاعلإ رئإزجلإ روحم

مايأإ9 نم رثكأإ ذنم ةيعرسش ريغ ةرجه ةلحر يف إوهجوت

نيرخآإ5 نإدقفو نابصش3 كÓه
بÓقنإ رثإإ لماح ةأإرمإإ مهنيب نم

رحبلإ ضضرع يف مهبراق
50صص

معدل ةينطولإ ةلاكولإ وفظوم ماق
صسيسسأاتب ،«جاسسنوإ» بابسشلإ ليغسشت
مهت’اغسشناب لفكتت ةي˘ن˘طو ة˘با˘ق˘ن
راطإ’إ ةيكزت تمت نيأإ ،مهلكاسشمو

لÓ˘خوا˘ه˘سسأإر ىل˘ع ةدا˘ق ن˘ب لا˘م˘˘ج
«جا˘˘سسنوإ» ة˘˘لا˘˘كو لا˘˘م˘˘ع˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ
نب لامج راطإ’إ ةيكزت تمت ،صسمأإ

ةينطولإ ةباقنلل صسيئر لوأاك ةداق
.جاسسنوإ» لامعل

لدع تانكصس ونطاق
ديدصستل نووعدم

راجيإ’إ ريتإوف

50صص

تاي’ولإ ضضعب ىلع رج◊إ ضضرف ةداعإإ وحن
30 صص«انوروك» ـل ةيناث ةجوÃ ر“ رئإز÷إ تناك إذإإ اميف ايلاح لسصفلإ ةلاحتسسإإ دكؤوي ةحسصلإ ريزو

جإرصسلإ زياف لبقتصسي نوبت ضسيئرلإ
ةموكحل يصسائرلإ ضسلجملإ ضسيئر

ايبيل ةلودل ينطولإ قافولإ

30صص

لامعل ةباقن ضسيصسأات
لامج ةيكزتو «جاصسنوأإ»

اهل اماع انيمأإ ةداق نب

40 صص

إدج ةدرإو «مايبلإ» ناحتمإ ءاغلإإ ةيناكمإإ
«انوروك» ـل ةيناث ةجوم نم فوختلإ ببصسب ةيمصسرلإ تاناحتم’إ ةمانزر ‘ رظنلإ ةداعإإ وحن^
ةيوبÎلإ ةموظنŸاب ضضوهنلل ديدج عورصشم ةقيثو Úيعامتج’إ ءاكرصشلإ ملصست ةيبÎلإ ةرإزو^

ةموك◊إ ديب يئاهنلإ رإرقلإو ةلأاسسŸإ ةسشقانŸ ةدعتسسم ةيبÎلإ ةرإزو

0032 نم رثكأإ عاجرتصسإ
ةبقحلل دوعت ةيدقن ةعطق

ةنيطنصسق يف ةينامورلإ

يلامجإإو ءافسش ةلاح821 ليجسست
4238 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

ةباصصإإ721و ةافو21
«انوروك» ـب ةديدج

رئإزجلإ يف
30 صص

30صص



م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)4272 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

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

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

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 ءيرب قيزر

را˘ب˘خأا ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف تجار ا˘مد˘ع˘˘ب
لصصاوت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ة˘طو˘ل˘غ˘م ةر˘ي˘ث˘ك
هيلإا تاحفصصلا ضضعب اهتبصسن يعامتجلا
ه˘با˘˘صسح ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن تعداو ا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
لامك أاربت ،«كوب˘صسيا˘ف˘لا» ى˘ل˘ع ي˘م˘صسر˘لا

تدكأاو اذه لك نم ،ةراجتلا ريزو ،قيزر
ل˘م˘ح˘ي ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘˘صسح نأا ه˘˘ح˘˘لا˘˘صصم
ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘˘يزو» م˘˘صسا˘˘ب ءا˘˘قرز˘˘لا ةرا˘˘صشلا
.«قيزر لامك ذاتصس�لا

ةيناثلإ ةنصسلل
 يلإوتلإ ىلع

ماهملا ءادأا يف ٍنافتو ثيثح دهجل اجيوتت
تزا˘ف ،ه˘جو ل˘م˘كأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب ة˘طو˘ن˘˘م˘˘لا

عرف،«SME» عيرصسلا د˘ير˘ب˘لا ة˘صسصسؤو˘م
يف ةصصصصختملا ،رئازجلا ديرب ةصسصسؤوم
،دورطلاو ديربلل عيرصسلا عيزوتلاو لقنلا
ةمدخ ةزئاجب ،يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةنصسلل
ةينوا˘ع˘ت ا˘ًيو˘ن˘صس ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ن˘ئا˘بز˘لا
«SME»،يديرب˘لا دا˘ح˘تلا ل˘كا˘ي˘ه د˘حأا
ءادألا ةأافا˘كمو ع˘ي˘ج˘صشت د˘صصق ،ي˘م˘لا˘ع˘لا
نم ةمدقملا «SME» ةمدخل يئانثتصسلا
.ديربلا يلماعتم لبق

بعرُي ديعلإ ضشبك
! .. نييرئإزجلإ

،كراب˘م˘لا ى˘ح˘صضألا د˘ي˘ع د˘عو˘م بار˘ت˘قا ع˘م
فوختت ،يصشاوملا ةصصروب ماقرأا ىلعً ءانبو
ةيناكمإا نم ،نييرئازجلا نم اهب ضسأاب ل ةبصسن
حولت يتلا ةيحصضألا نم ةنصسلا هذه مرحت نأا

اهراعصسأا نأاب ةعاصسلا دح ىلإا تارصشؤوملا لك
ىلع ارخؤوم جور ام ىلعً ءانب ،ةبهتلم نوكتصس
مهنم ةصصاخ دÓبلا يف نيلاوملا رابك ناصسل
ن˘يذ˘لا ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تا˘يلو˘لا˘ب ن˘يز˘كر˘م˘ت˘˘م˘˘لا
ةيادب ذنم اهودبكت ةريبك رئاصسخ نم اوكتصشا

.اندÓب يف «انوروك» ةحئاج
هتيإوه ضسني مل رميحلب

قطانلا لاصصتلا ريزو ،رميحلب رامع نأا ودبي
ةلصضفملا هتياوه ضسني مل ،ةموكحلل يمصسرلا
هترئادب ةريثكلا هلغاصشم مغر ،ةباتكلا يهو لأا
تح˘ت اد˘يد˘ج ا˘با˘ت˘ك رد˘˘صصأا ثي˘˘ح ،ة˘˘يرازو˘˘لا

ن˘ع ،«تن˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘ن نو˘نا˘ق يأا˘ب» ناو˘ن˘ع
جلاعي ،راهصشإلاو رصشنلل ةينطولا ةصسصسؤوملا
روطتلا لظ يف ميهافملا نم ةعومجم هيف
ةايحلا ةيامحو ةيفاقثلا ةيوهلا اهنم يمقرلا
ىلإا ةفاصضإا ،يمقرلا رامعتصسلاو ةيصصخصشلا
روطتلا لظ يف يمقر˘لا دا˘صصت˘قÓ˘ل ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لا
.ةنمقرلاو ايجولونكتلل لهذملا

qarsana@essalamonline.com
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 ةرذح ةدوع
فقوت نم رهصشأا3 ةبارق دعب
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب Ó˘م˘˘ع ا˘˘ه˘˘طا˘˘صشن
نم دحلا ىلإا ةيمارلا ةموكحلا
تأادب ،«ا˘نورو˘ك» ءا˘بو ي˘صشف˘ت
ةصصا˘خ˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘صسو ضسمأا
تÓفاح وأا ةرجأا تارايصس ءاوصس
رذح ل˘كصشبو ا˘ي˘ج˘يرد˘ت دو˘ع˘ت
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع طا˘˘صشن˘˘لا ى˘˘لإا
ى˘ل˘ع ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو ضضع˘˘ب

ىلع ةمصصاعلاو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا رار˘غ
ا˘م ،ر˘صصح˘لا ل لا˘ث˘م˘لا ل˘ي˘ب˘صس
ن˘م ا˘ن˘تا˘قر˘ط ى˘لإا حور˘لا دا˘˘عأا

تا˘ئ˘م ةا˘نا˘ع˘˘م ف˘˘ف˘˘خو ة˘˘ه˘˘ج
نم نينطاوملا ة˘ما˘عو لا˘م˘ع˘لا

.ىرخأا ةهج

؟ ةيناث ةجوÃ رئإز÷إ ر“ له

ءابوب ةدكؤوملا تاباصصإلا ددع يف عوبصسأا يلاوح ذنم ظوحلم عافترا ليجصست ةيفلخ ىلع
ازغ لاؤوصس ،؟.. ةيناث ةجومب اندÓب رمت له .. نولءاصستي نويرئازجلا أادب ،اندÓب يف «انوروك»
ريزو نم ةيفاصش ةباجإا ل ةعاصسلا دحلو ،ةريخألا ةعاصس27 ـلا لÓخ يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم
 .اندÓب يف ءابولا اذه يصشفت ةعباتمو دصصر ةنجل وأا ةحصصلا

؟.. نودصساف نإرهو رايمأإ لك له
نم يصسايقلا مقرلا نارهو ةيلو تمطح
وأا ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا را˘˘˘ي˘˘˘مألا دد˘˘˘ع ثي˘˘˘ح
اياصضق يف رخآاب وأا لكصشب نيطروتملا
03 نع لقي ل ام عصضخ ثيح ،داصسف
ةيدلبلا ضسلاجملا ءاصضعأاو ةيدلب ضسيئر
مهعولصضل ةريخألا ةرتفلا يف قيقحتلل
بعÓتلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘يا˘صضق ي˘ف
،ةينوناق ريغ تارارق رادصصإاو ،راقعلاب
لازت لو اذه ،ةهوبصشم تاقفصص ماربإاو
اياصضقلا ديدع يف ةلصصاوتم تاقيقحتلا

ىطعأا لاح عقاو .. نيقباصسو نييلاح نيرخآا رايمأا ضسوؤورب فصصعي دق ام ىرخألا تافلملاو
.! .. نيدصساف برغلا ةمصصاع رايمأا لك نأا ىلع يلحملا عراصشلا طصسو اعابطنإا

! .. نويراحتنإإ Óعف
ةيلو91 ىلع يحصصلا رجحلا عفرل ةريخألا ةليللا يف
ةيناديم تايرودب نمألا مايق ءانثأاو ،ةدكيكصس اهنمو
تاءارجإا ضضرفل ةطاطصشوب ةيدلب ءايحأا ىوتصسم ىلع
يف مويلا تاذ يف تارم4 ضصخصش فيقوت مت ،رجحلا
ناك نيأا ،ةفلاخملا ضسفن لجأا نم ةفلتخم ةينمز تارتف
تنطفت ةطرصشلا نكل ،ةرياغم ةيوه مدقي ةرم لك يف
ح˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ى˘ل˘ع ه˘ت˘صضر˘عو ه˘ت˘˘ف˘˘قوأا˘˘ف ،كلذ˘˘ل
«يراحتنإلا» اذ˘ه تنادأا ي˘ت˘لا ،ةد˘كي˘كصسب ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
نجصسلاب هلوح نم تارصشعلا ةايحو ةحصص ددهي يذلا
.. جد فلأا05 غلبم هميرغتو ،ةدحاو ةنصس ةدمل ذفانلا

نم نطولا ربع هلاثمأا رثكل ةربع نوكي نأا لمأا ىلع
.«انوروك» ءابو ةروطخب نورتهتصسي نولازي ل نيذلا



watan@essalamonline.com
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ح˘لا˘صصم ضسمأا تل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا
،طو˘˘ع˘˘جاو د˘˘م˘˘ح˘˘م ر˘˘يزو˘˘لا

ءايلوأا ةي˘لارد˘ف ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م
لاغصشنا اولقن نيذلا ،ذيمÓتلا
ىلع نيلبقملا ذيمÓتلا يلاهأا
،«ما˘ي˘ب˘لا» نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما زا˘˘ي˘˘ت˘˘جا

ن˘م ر˘ه˘صشأا6 د˘ع˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
.ةصساردلا ىلع عاطقنلا

دلاخ دكأا ،هتاذ قايصسلا يف
ءايلوأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ضسي˘ئر ،د˘م˘حأا
تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

اذه بقع اهب ىلدأا ةيفحصص
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا نأا ،عا˘م˘ت˘˘جلا
دكأا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول
ةداهصش ناحتما ءاغلإا رارق نأا
ن˘م ،ط˘صسو˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

،ءارزولا ضسلج˘م تا˘ي˘حÓ˘صص
ةرازو˘˘˘˘˘˘لا نأا ى˘˘˘˘˘˘لإا را˘˘˘˘˘˘صشأاو
ا˘هداد˘ع˘ت˘صسا تد˘بأا ،ة˘ي˘صصو˘لا
ءارجإا عوصضوم لوح رواصشتلل
،«ما˘ي˘ب˘لا» نا˘ح˘˘ت˘˘ما ءا˘˘غ˘˘لإا وأا

اصضيأا قرطتلا مت هنأا افصشاك
ى˘˘لإا ،عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا اذ˘˘ه لÓ˘˘˘خ
ي˘ف ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

ةيمصسرلا تاناحتملا ةمانزر

ة˘جو˘م ن˘م فو˘خ˘ت˘˘لا بب˘˘صسب
.«انوروك» ضسوريفل ةيناث

ةرازو نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج
دق تنا˘ك ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

تا˘نا˘ح˘ت˘ملا ة˘ما˘نزر تدد˘ح
ةيصساردلا ةنصسل˘ل ة˘ي˘صسرد˘م˘لا

ن˘˘˘˘˘˘م ثي˘˘˘˘˘˘ح ،9102/0202
ةداهصش ناحتما ءارجإا رظتنملا
نينثإلا نم طصسوتملا ميلعتلا

ربمتبصس9 ءا˘ع˘˘برألا ى˘˘لإا7
.لبقملا

ةرازو˘˘˘˘لا تف˘˘˘˘صشك ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ضسمأا اهل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘ي˘صصو˘لا

ةخصسن ىلع «مÓصسلا» زوحت
ءاكرصشلا اهم˘ي˘ل˘صست ن˘ع ،ه˘ن˘م
ءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خ ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘ثو ،ر˘˘˘كذ˘˘˘لا ف˘˘˘لا˘˘˘صسلا

ضضو˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘ج عور˘˘صشم
لجأا نم ،ةيوبرتلا ةموظنملاب
.اهيف مهيأار ءادبإاو اهتصشقانم
عمتجي طوعجاو ريزولا

ىدارف عأطقلا تأبأقنب
مويلا نم ةيادب

،طوعجاو دمحم ىعدتصسا
تاباقن ،ةينطولا ةيبرتلا ريزو

ة˘يدا˘حأا ة˘صسل˘ج ي˘ف عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ثيح ،دحألا مويلا نم ًءادتبا
03 ة˘با˘ق˘ن ل˘كل ضصصصخ˘ي˘˘صس
ا˘ه˘تلا˘غ˘صشنا حر˘ط˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘˘ع ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صشقا˘˘˘ن˘˘˘مو
تع˘˘ل˘˘طا يذ˘˘لا ءا˘˘عد˘˘ت˘˘˘صسلا
،ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع «مÓ˘صسلا»
.لامعأا لودج نم يلاخ

ةموك◊ا ديب يئأهنلا رارقلاو ةلأأصسŸا ةصشقأنŸ ةدعتصسم ةيبÎلا ةرازو

إدج ةدرإو «مايبلإ» ناحتمإ ءاغلإإ ةيناكمإإ
«انوروك» ـل ةيناث ةجوم نم فوختلإ ببصسب ةيمصسرلإ تاناحتم’إ ةمانزر ‘ رظنلإ ةداعإإ وحن^
ةيوبÎلإ ةموظنŸاب ضضوهنلل ديدج عورصشم ةقيثو Úيعامتج’إ ءاكرصشلإ ملصست ةيبÎلإ ةرإزو^

ر.نورأه

بصسح ،ةيصساردلا ةنصسلا ةيأهن تأنأحتما ةمأنزر سصخي أميف تلأمتحلا لك ،ةينطولا ةيبÎلا ةرازو سسردت
.طصسوتŸا ميلعتلا ةدأهصش ءأغلإا ةينأكمإا أهيف أÃ ،دÓبلا ‘ يحصصلا عصضولا تاروطت

تاءارجإا ذأختا ىلإا ةلودلا أعد
يوأأت يتلا ةلودلا دصض ةيروف
«كأملا» طأصشن

ةلإدعلإو ةيرحلإ بزح
ةيلاصصفن’إ تإوعدلإ ركنتصسي
فنعلإ ىلع ةصضرحملإو
ينهم تاحرف وعدملل
،ةلادعلاو ةيرحلا بزح ركنتصسا

ةيلأصصفنلا تاوعدلا ةدصشب
يتلا فنعلا ىلع ةيصضيرحتلاو
،ينهم تأحرف وعدملا أهقلطي
أيلعلا تأطلصسلا أيعاد سسيرأب نم
تاءارجإا ذأختا ىلإا دÓبلا يف
يوأأت يتلا ةلودلا دصض ةيروف
أمب ،نييلأصصفنلا ةنوخلا طأصشن
فقوملا يف رظنلا ةدأعإا أهيف
ريرحت ةهبج نم يمصسرلا

.ةيصسنرفلا أكيصسروك
ةيصسأيصسلا ةليكصشتلا تحصضوأا

زوحت سسمأا أهل نأيب يف ،أهتاذ
نأا ،هنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا»

ل تنأك نإاو تاوعدلا هذه
قلطنم نم لعف در يأا قحتصست
يرئازجلا بعصشلا ةدحو نأا

نم نورقو نورق أهتخصسر
ءأمدب توترإاو كرتصشملا سشيعلا
اربصش نطولا عوبر لك هئأنبأا
بجوتصست تتأب أهنأا لإا ،اربصش
تأطلصسلا نم مزأحلا فقوملا
ةعبأتملا يف دÓبلل أيلعلا
يذلا ليمعلا اذهل ةيئأصضقلا
ةوعدلا هل تهجو نأا قبصس
يليئارصسإلا نأيكلا ةرأيزل
ثحو ،تارم ةدع بصصأغلا

تأيصشيليم ليكصشت ىلع ةحارصص
فيصضي - ةيرئازجلا ةلودلا دصض

ىلع ددصش يذلا - هتاذ ردصصملا
أيلعلا تأطلصسلا ذأختإا ةرورصض
دصض ةيروف تاءارجإا ،دÓبلا يف
ةنوخلا طأصشن يوأأت يتلا ةلودلا
ةرصشأبم ةرأصشإا يف - نييلأصصفنلا

ةدأعإا أهيف أمب - أصسنرف ىلإا هنم
نم يمصسرلا فقوملا يف رظنلا

أكيصسروك ريرحت ةهبج
ةلمأعملا أادبمب Óمع ،ةيصسنرفلا

تأقÓعلا يف فورعملا لثملأب
.ةيلودلا

ح.نيدلا رمق

،بعصشلا توصص بزح عفار
ةصصا˘خ˘لا ه˘تا˘حار˘ت˘قا را˘طإا ي˘ف
ل˘جأا ن˘م ،رو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘˘ب
تاعل˘ط˘ت˘ل بي˘ج˘ت˘صسي رو˘ت˘صسد
ةرورصض ىلع ددصشو ،بعصشلا
لجأا نم ةمئÓم فورظ ريفوت
.كلذ

ضسيئر ،ينامصصع نيمل لاق
يف ،ةيصسايصسلا ةليكصشتلا هذه
ضسمأا ا˘ه˘ط˘صشن ة˘ي˘ف˘ح˘صص ةود˘ن
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا» ،ة˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب
ري˘فو˘ت بجو˘ت˘صسي يرو˘ت˘صسد˘لا

جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م فور˘˘˘ظ
لا˘˘مأل ي˘˘˘ق˘˘˘تر˘˘˘ي رو˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘ب
تايدحتو بعصشلا تاحومطو
ه˘بز˘ح نأا فا˘صضأاو ،«ة˘ل˘حر˘م˘˘لا
ي˘ف يرور˘صضلا ن˘م ه˘نأا˘ب ىر˘ي
ةمئÓم ءاوجأا قلخ فرظلا اذه

ضساصسأا ىلع ةديدج رئازج يف
ى˘˘لإا م˘˘˘كت˘˘˘ح˘˘˘ت ة˘˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م
رارقلا ةعانصص يف ةيكراصشتلا
ةينوناقو ةيروتصسد تانامصضب
براجت˘لا نا˘ب˘صسح˘لا ي˘ف ذ˘خأا˘ت
ءانب ىنصستي ى˘ت˘ح ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا
ناكم ل ةيرصصعو ةثيدح ةلود
.ءاصصقإÓل اهيف

بزح نأا ،ثدحتملا زربأا امك
نأا ىر˘˘˘˘˘ي ،بع˘˘˘˘˘صشلا تو˘˘˘˘˘صص
يروتصسدلا ل˘يد˘ع˘ت˘لا عور˘صشم
بجوتي ةيخيرات ةصصرف لثمي
تابلطتم ديصسجتل اهلÓ˘غ˘ت˘صسا
ل˘جأا ن˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘صشلا
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ة˘˘˘ما˘˘˘قإا
˘ما˘مأا ع˘ي˘م˘ج˘لا ا˘ه˘ي˘ف ىوا˘صست˘ي
قو˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ن˘م˘ث ا˘مد˘ع˘ب اذ˘ه ،تا˘ب˘جاو˘لاو

ةي˘صسا˘ي˘صسلا ةدارإلا ،ي˘نا˘م˘صصع
لجأا نم نآلا ىتح اهنع ربعملا
ةلحرم ىلإا رئاز˘ج˘لا˘ب لا˘ق˘ت˘نلا

بصساور زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ت ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
هد˘صض را˘ث د˘ه˘˘ع تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘مو
22 كار˘˘ح ي˘˘ف نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نأا رظ˘ت˘ن˘ي ه˘نأا ازر˘ب˘م ،ير˘ف˘ي˘ف
ن˘م د˘يز˘م˘ب ة˘ي˘ن˘لا هذ˘ه ق˘˘فر˘˘ت
ةيلم˘ع˘لا تاءار˘جإلاو ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ةقثلا م˘ي˘مر˘ت ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لا
.«ةزوزهملا» ـب اهفصصو يتلا

راطإا يفو هنأا ركذلاب ريدج
،روتصسدلا ليدعت لوح ضشاقنلا

ي˘صسا˘˘ي˘˘صسلا بت˘˘كم˘˘لا قدا˘˘صص
ةصسائرب ،بعصشلا توصص بزحل
ةقيثو ى˘ل˘ع،ي˘نا˘م˘صصع ن˘ي˘م˘ل
ع˘فر˘ت˘صس تا˘حر˘ت˘ق˘م ن˘م˘صضت˘ت
.ابيرق ةيروهمجلا ةصسائرل

ك.أصضر

دبع ،لوألا ريزولا ضسمأا ىعن
ديجم ،نادهاجملا ،دارج زيزعلا

ر˘م˘ع ن˘ب د˘م˘ح˘˘مو ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
با˘صسح ر˘ب˘ع بت˘˘كو ،ضشو˘˘ي˘˘ب

،«رتيوت» ىلع ىلوألا ةرازولا
د˘ي˘ج˘م ناد˘ها˘ج˘م˘لا ا˘نردا˘غ˘˘ي»
ر˘م˘ع ن˘ب د˘م˘ح˘˘مو ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
ام˘ه˘ناو˘خإا˘ب ا˘ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘ل ،ضشو˘ي˘ب

اننطو اورر˘ح ن˘يذ˘لا ءاد˘ه˘صشلا
مهمحر ،رام˘ع˘ت˘صسلا ل˘يو ن˘م
.«هتانج حيصسف مهنكصسأاو هللا

ح.نيدلا رمق

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
721و ،ةافو21 ةريخألا ةعاصس
عم ،«انوروك» ـب ةديدج ةباصصإا
اقفو ،ءافصش ةلاح821 ءاصصحإا
روتكدلا ضسمأا هنع فصشك امل

يمصسرلا قطانلا ،راروف لامج

يصشفت ةعبا˘ت˘مو د˘صصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل
رد˘صصم˘لا ف˘صشك ا˘م˘ك.ءابولا
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإلا دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا نأا ،ه˘˘˘˘˘تاذ
اندÓب يف ءابولا اذهب نيباصصملل
˘˘ما˘˘˘قرألا ءو˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع غ˘˘˘ل˘˘˘ب
ةعاصس42 ـلا لÓخ ةلجصسملا

اميف ،ة˘لا˘ح13611 ،ةر˘ي˘خألا
ى˘لإا تا˘ي˘فو˘لا ي˘لا˘م˘جإا ل˘˘صصو
ددع˘لا ز˘ف˘ق ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ،738
ى˘لإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإلا

4238.
ك.أصضر

كلذ نأمصضب ةليفكلا فورظلا Òفوتل أعد

بعصشلإ تاعلطتل بيجتصسي روتصسد لجأإ نم عفإري بعصشلإ توصص بزح

«رتيوت» يف ىلوألا ةرازولل يمصسرلا بأصسحلا ىلع ةديرغت يف

ضشويب رمع نب دمحمو ينإرمع ديجم نإدهاجملإ يعني دإرج

4238 ىلإا لصصي نيفأعتملا يلأمجإاو ءأفصش ةلأح821 ليجصست
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب ةديدج ةباصصإإ721و ةافو21

ضسي˘˘ئر ضسمأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ضسي˘ئر ،جار˘صسلا ز˘ئا˘ف ،نو˘ب˘ت
ةموكحل يصسائرلا ضسل˘ج˘م˘لا
ايبيل ةلودل ينطولا قافولا
ىلع مو˘ق˘ي يذ˘لا ،ة˘ق˘ي˘ق˘صشلا

لمع ةرايزب ،ماه دفو ضسأار
اقفو ‐ جردنت ،رئازجلا ىلإا
ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب هدروأا ا˘˘م˘˘˘ل
را˘˘طإا ي˘˘ف ‐ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةلصصاوتملا ةفثكملا دوهجلا

لجأا نم رئازجلا اهلذبت يتلا
ن˘˘ي˘˘ب راو˘˘ح˘˘لا فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘صسإا
لح داجيإل نييبيللا ءاقصشألا
ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزأÓ˘ل ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
˘مار˘ت˘حا ى˘ل˘ع ا˘م˘˘ئا˘˘ق نو˘˘كي
قيقصشلا يبيللا بعصشلا ةدارإا

ة˘ي˘بار˘ت˘لا ه˘˘تد˘˘حو نا˘˘م˘˘صضو
نع اديعب ،ةينطولا هتدايصسو
ة˘˘ير˘˘˘كصسع˘˘˘لا تÓ˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةيبنجألا

ر.نورأه

لامج روتكدلا دعبتصسي مل
ي˘م˘صسر˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ،رارو˘˘ف
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو د˘˘صصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ةيناكمإا ،«انوروك» ضسوريف
يحصصلا رجحلا ضضرف ةداعإا

فرعت يت˘لا تا˘يلو˘لا ى˘ل˘ع
،تاباصصإلا ددع يف اعافترا

تلا˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘˘يز ا˘˘˘ع˘˘˘جر˘˘˘م
ةريخألا مايألا يف ةدكؤوملا
ل ة˘ب˘صسن مار˘ت˘˘حا مد˘˘ع ى˘˘لإا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ا˘ه˘˘ب ضسأا˘˘ب
.ةياقولا ريبادتل

ىلع ،راروف روتكدلا لاق
روطت ةليصصح ضضرع ضشماه
،«91˘˘‐د˘˘ي˘˘فو˘˘ك» ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج
،ا˘ف˘ي˘ف˘ط ا˘عا˘ف˘ترا ا˘ن˘ظ˘˘حل»
ي˘ف ،ةر˘˘ي˘˘خألا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ
نيباصصملا ضصا˘خ˘صشألا دد˘ع
ىلا عجار كلذو ،ءابولا اذهب

ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا مدع
،ضسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ي˘صشف˘ت ن˘م
ضضع˘˘ب فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘صسا بق˘˘˘ع
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘طا˘˘˘صشن˘˘˘لا

ةيعامت˘جلاو ة˘يدا˘صصت˘قلاو
،«تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف
ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘مألا» فا˘˘˘صضأاو
ثيحب امامت ةعقوتم ةرهاظب
ضضرملا اذه يمانت ةلاح نأا
نادلب يف اصضيأا تلجصس دق
اصسنرفو نيصصلا لثم ىرخأا

.«ايلاطياو

د˘˘ب˘˘ع د˘˘كأا ،ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ر˘يزو ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘˘لا
حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا
ريغ نم هنأا ،تايفصشتصسملا
ايلاح لصصفلا متي نأا نكمملا
رمت رئازجلا تناك اذإا ام يف
را˘صشت˘نا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ة˘جو˘˘م˘˘ب
زر˘بأاو ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘˘ي˘˘ف
ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘˘صصت ي˘˘ف
ةرايز ضشماه ىلع اهب ىلدأا

ى˘لإا ضسمأا ه˘تدا˘˘ق ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م
ةنجللا نأا ،ضسادرموب ةيلو
˘مو˘ي˘لا ضسرد˘ت˘صس ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لا
عم ل˘ما˘ع˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط د˘حألا
ضسوريفل ةيناث ةجوم لامتحا
هو˘ن ا˘مد˘ع˘ب اذ˘ه ،«ا˘نورو˘˘ك»
ضصخ˘˘˘˘ي ل ر˘˘˘˘˘مألا نأا ى˘˘˘˘˘لإا
نأا ل˘˘ب ،بصسح˘˘ف ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
دهصشت ملاعلا لود نم ديدعلا

دد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
مغر هنأا فاصضأاو ،تلاحلا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ر˘˘با˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك
دعب متي مل ايملاع ةروطتملا
ةفصصب ضسوريفلا يف مكحتلا

ددصصلا اذه يف لاقو ،ةيملع
ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا»
ن˘ع او˘ع˘جار˘ت ن˘ي˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ةقباصسلا مهلاوقأا نم ريثكلا
انوروك ضسوريف ضصخي اميف
.«رارمتصساب ريغتي يذلا

ر.نورأه

،لدعلا ةرازو ضسمأا تجرفأا
ةقباصسمل ةيئاهنلا جئاتنلا نع
ضسا˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ت˘˘˘لا
،9102 ةنصس ناونعب ةداهصشلا

ط˘˘ب˘˘صضلا تا˘˘نا˘˘˘مأا كÓ˘˘˘صسأل
ة˘˘˘كر˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا كÓ˘˘˘˘صسألاو
ى˘ل˘ع تر˘ج ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لاو
ةيئاصضقلا تا˘ه˘ج˘لا ىو˘ت˘صسم
ءا˘م˘صسأا تر˘صشنو ،ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع ن˘يز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا
لصصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب ة˘ي˘م˘صسر˘لا

ىلع ،«كوبصسياف» يعامتجلا
بيصصنتلل مهؤواعدتصسا متي نأا
.اقحل ةيئاصضقلا تاهجلاب

ج˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لا ضصو˘˘˘صصخ˘˘˘بو
ءا˘صضق ضسلا˘ج˘˘م˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
تدكأا ،ة˘ل˘ي˘مو ة˘م˘لا˘ق ،را˘صشب
م˘صسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم
نÓعإلا متي˘صس ه˘نأا ،ي˘تا˘م˘غز
.اقحل اهنع

ح.نيدلا رمق

لجأا نم رئاز÷ا أهلذبت يتلا  ةفثكŸا دوه÷ا رأطإا ‘
Úيبيللا ءأقصشألا Úب راو◊ا فأنئتصسا

جإرصسلإ زياف لبقتصسي نوبت ضسيئرلإ
ةموك◊ يصسائرلإ ضسلÛإ ضسيئر

ايبيل ةلودل ينطولإ قافولإ

ددع عأفترا ءارو ةيئأقولا Òبادتلا ماÎحا مدع
ةÒخألا مأيألا ‘ تأبأصصإلا

تاي’ولإ ضضعب ىلع رج◊إ ضضرف ةداعإإ وحن
رئإز÷إ تناك نإإ ايلاح فرعن ’» : ةحصصلإ ريزو^

«انوروك راصشتنإ نم ةيناث ةجوÃ ر“

رأصشب ءأصضق سسلأجÃ ةصصأÿا كلت نع جارفإلا ليجأأت
قحل تقو ¤إا ةليمو ةŸأقو

ةقباصسم جئاتن نع نلعت لدعلإ ةرإزو
طبصضلإ تانامأإ كÓصسأ’ فيظوتلإ

ةينقتلإو ةكÎصشŸإ كÓصسأ’إو



،«لد˘ع» ة˘˘لا˘˘كو تح˘˘صضوأا
ىلع ضسمأا هترصشن اهل نايب يف
ةحفصص ىلع يمصسرلا اهعقوم
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
عر˘˘ف م˘˘ل˘˘ع˘˘ي ،«كو˘˘˘ب˘˘˘صسيا˘˘˘ف»
ع˘با˘ت˘لا يرا˘ق˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا
نيصسحت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل
،لد˘˘˘ع هر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو ن˘˘˘كصسلا
ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘ن˘˘كصس ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق
ةيادب مهناكمإاب هنأا ،راجيإلاب
عورصشلا ،يراجلا رهصشلا نم
را˘ج˘يإلا ر˘ي˘تاو˘ف د˘يد˘صست ي˘˘ف
05و ناو˘ج ر˘ه˘صشل ير˘˘ه˘˘صشلا
ضسرا˘م ر˘ه˘˘صش ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
بب˘صسب ة˘˘ل˘˘جؤو˘˘م˘˘لا ،طرا˘˘ف˘˘لا
.يئابولا يحصصلا فرظلا

تزر˘بأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف
نيصسح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا

عر˘ف نأا ،هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ن˘˘كصسلا
ع˘با˘ت˘لا يرا˘ق˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست˘˘لا
ةيلمعلا يف رمتصسيصس ةلاكولل
ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ق˘ير˘ط˘˘لا ضسف˘˘ن˘˘ب
نود ر˘ي˘تاو˘ف˘لا ي˘قا˘ب د˘يد˘˘صست
ءانبو ،ريخأاتلا ةمارغ باصستحا

رييصستلا عرف وعدي كلذ ىلع
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ع˘با˘˘ت˘˘لا يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا
،«لدع» تانكصس ءايحأا ينطاق
ه˘˘ح˘˘لا˘˘˘صصم ى˘˘˘لإا بر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘يو˘˘صست ل˘˘جأل ة˘˘صصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

مههجوت لبق ريتاوفلا ةيعصضو

.كنبلا ىلإا

ثدحلا4 3772ددعلإ ^1441 لإوسش92ـل قفإوملإ0202 نإوج12دحأ’إ

watan@essalamonline.com

يسضاملإ صسرام رهسش نم ةئاملاب05و نإوج رهسشب قلعتي رمأ’إ

راجيإ’إ ريتإوف ديدصستل نووعدم لدع تانكصس ونطاق

ز.لامج

عيبلإ تانكسس ينطاق ،«لدع» هريوطتو نكسسلإ نيسسحتل ةينطولإ ةلاكولل عباتلإ يراقعلإ رييسستلإ عرف بلاط
ايعإد ،طرافلإ صسرام رهسش نم ةئملاب05و نإوج رهسشل ،يرهسشلإ راجيإ’إ ريتإوف ديدسست يف عورسشلاب راجيإ’اب

.كنبلإ ىلإإ هجوتلإ لبق ريتإوفلإ ةيعسضو ةيوسست لجأ’ ةسصتخملإ هحلاسصم ىلإإ برقتلإ ةرورسضل

ةلاكولإ ثإدحتسسإ ذنم اهعون نم ىلوأ’إ دعت

لامعل ةباقن ضسيصسأات
لامج ةيكزتو «جاصسنوأإ»
اهل اماع انيمأإ ةداق نب
معدل ةينطولإ ةلاكولإ وفظوم ماق
صسيسسأاتب ،«جاسسنوإ» بابسشلإ ليغسشت
مهت’اغسشناب لفكتت ةينطو ةباقن
راطإ’إ ةيكزت تمت نيأإ ،مهلكاسشمو

.اهسسأإر ىلع ةداق نب لامج
ةلاكو لامعل عامتجإ لÓخو
راطإ’إ ةيكزت تمت ،صسمأإ «جاسسنوإ»

ةباقنلل صسيئر لوأاك ةداق نب لامج
متو ،«جاسسنوإ» لامعل ةينطولإ

9 نم نوكتم ينطو بتكم ليكسشت
لك ةفلتخم ماهم مهل تعزو ءاسضعأإ

دهعت هتهج نمو ،هسصاسصتخإ بسسح
نب لامج ةباقنلل ديدجلإ صسيئرلإ

نيفظوملإ ةمدخ يف نوكي نإ ةداق
ةجلاعمو مهبلاطم لك قيقحتل
مهايإ ايعإد اهنوهجإوي يتلإ لكاسشملإ
وحن امدق يسضملل إدنسس هل إونوكي نإ

هذه ربتعتو.رهإز لبقتسسم
ثإدحتسسإ ذنم ىلوأ’إ ةباقنلإ
ليغسشت معدل ةينطولإ ةلاكولإ
صسيسسأاتلإ ةيلمع تلسشفو ،بابسشلإ

،ةلوهجم بابسسأ’ تإرم ةدع
،نوبت ديجملإ دبع رمأإ ريكذتلل

ةلاكولإ قاحلإاب ،ةيروهمجلإ صسيئر
ليغسشت معدل ةينطولإ
تاسسسسؤوملإ ةرإزوب ،(جاسسنوأإ)بابسشلإ
ةئسشانلإ تاسسسسؤوملإو ةريغسصلإ

ةيداسصتقإ عإودل ةفرعملإ داسصتقإو
.طرافلإ صسرام رهسش

ك.اسضر
فلتخم وحن اطخ021 ريفوت
ةمسصاعلاب ةيحسصلإ لكايهلإ

ةحصصلإ لامع لقن فانئتصسإ
«إزوتيإإ» تÓفاح ربع

لقنلل ةينطولإ ةكرسشلإ تنلعأإ
رئإزجلل يرسضحلإ هبسشو يرسضحلإ
اهفانئتسسإ نع ،«إزوتيإإ» ةمسصاعلإ
ةحسصلإ يمدختسسمل صصاخلإ لقنلل

ةيإدب ،ةمسصاعلإ رئإزجلإ ةي’و يف
.’إوز ةيناثلإ ةعاسسلإ ىلع صسمأإ نم
لاسصت’اب فلكملإ ،دابع نسسحأإ دكأإو
لخدت ةيلمعلإ نأإ ،«إزوتيإإ» ةكرسشب
نم ةذختملإ تإءإرجإ’إ راطإإ يف

ةحفاكمل ةيمومعلإ تاطلسسلإ فرط
يف حسضوأإو ،«انوروك» صسوريف يسشفت
،صسمأإ اهب ىلدأإ ةيفحسص تاحيرسصت
يمدختسسم لقنل تقؤوملإ فقوتلإ نأإ
عجإر ،يسضاملإ ءاعبرأ’إ ذنم ةحسصلإ
ةطبترملإ ىربكلإ تإريسضحتلإ ىلإإ

نأامطو ،نيرفاسسملإ لقن فانئتسساب
نمسضتسس «إزوتيإإ» نأإ ،لوؤوسسملإ تإذ
يمدختسسمو نيرفاسسملإ لقن
تإءإرجإ’إ مإرتحإ لظ يف ،ةحسصلإ
ةحفاكمل ةررقملإ ةيرورسضلإ
نأإ ىلإإ ،ثدحتملإ راسشأإ امك.ةحئاجلإ
ةحسصلإ يمدختسسمل رفوت ةكرسشلإ
021 ربع ،ايموي صصخسش000.01 لقن

ةيحسصلإ لكايهلإ فلتخم وحن اطخ
.ةمسصاعلاب

ز.لامج

رصضخلا عيب ءÓكو بلاط
ةدوعلاب ،ةلمج˘لا˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو
يفازجلا يب˘ير˘صضلا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل

اذهو ،ةديحولا ةبيرصضلا ىلع
ماظنلاب لمعلا ةلاحتصسإا دعب
مقر ىلع يقيقحلا يبيرصضلا
ببصسب،VT عفدو لامعألا
د˘˘ن˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘تاو˘˘˘ف˘˘˘لا ماد˘˘˘ع˘˘˘نا
.نيحÓفلا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘تإلا ح˘˘˘صضوأا
نايب يف ،نييفرحلاو راجتلل
ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تع˘˘˘ل˘˘˘طإا ضسمأا ه˘˘˘ل
د˘˘˘ق˘˘˘ع م˘˘˘ت ه˘˘˘˘نأا ،«مÓ˘˘˘˘صسلا»
ضسي˘ئر ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع عا˘˘م˘˘ت˘˘جإا
قاوصسأل ةينطو˘لا ة˘يدا˘ح˘تإلا
،هكاوفلاو رصضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا
ر˘صضخ˘لا ءÓ˘كو ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ب
ن˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
نيأا ،نطولا تايلو فلتخم

بلاطمو لكاصشم ةصشقانم مت
هكاوفلاو رصضخلا عيب ءÓكو
يتلا تابوعصصلاو ،ةلم˘ج˘لا˘ب
ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ه˘˘جاو˘˘ت
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كصشمو ،قاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسألا
قرؤو˘ي تا˘ب يذ˘لا بئار˘˘صضلا
.راجتلا

حلأا عامتجلا اذه لÓخو
ةدو˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع نور˘˘صضا˘˘ح˘˘لا
،يفازجلا يبيرصضلا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل
امك ةديحو˘لا ة˘ب˘ير˘صضلا لد˘ب

را˘صشأاو ،ق˘با˘˘صسلا ي˘˘ف تنا˘˘ك
ةلاحت˘صسإا ى˘لإا نو˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ي˘ب˘ير˘صضلا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا
لامعألا مقر ىلع يقيقحلا

مادعنا بب˘صسب،VT ع˘فدو
راجتلا ضضعب  دنع ريتاوفلا

.نيحÓفلاو
ع.لÓب

ÚحÓفلإ دنع Òتإوفلإ مإدعنإ ببسسب

ماظنلاب نوبلاطي ةلم÷اب هكإوفلإو رصضÿإ ءÓكو
ةديحولإ ةبيرصضلإ ىلع ‘إز÷إ يبيرصضلإ

رئإزجلإ ديرب نيب لدابتملإ ليغسشتلإ ةيقافتإ راطإإ يف
«MITAS» ةيلآ’إ تÓماعتلإ ةكرسشو

ديربب ينورتكلإإ عفد ةيلمع فلأإ827 نم رثكأإ
0202 ـل ىلوأ’إ رهصشأإ ةعبرأ’إ لÓخ رئإزجلإ

 ةلودلإ ةينإزيم قتاع ىلع فيلاكتلإ لك
قودنصص حتفت ونÓيÃ رئإز÷إ ةيلصصنق

جراÿإ ‘ ÚفوتŸإ انتيلاج دإرفأ’ نماصضتلإ

نع ،هايملل ةيرئازجلا تنلعأا
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ،ي˘عا˘م˘ج˘لا قا˘ف˘تلا
ةقيرطب ةديدجلا روجألا ةكبصشب
ىدم ىلع ،ةينÓقعو ةيجيردت
نم ءادتبا ةيلاتتم رهصشأا5 ةرتف
ة˘ب˘صسن˘بو ،0202 ناو˘˘ج ر˘˘ه˘˘صش
نم ةئاملا˘ب02 لثمت ة˘ير˘ه˘صش
بصسح ،ةرر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا تادا˘˘˘يز˘˘˘لا
.ةدحو لكل ةيلاملا تايناكمإلا

يف هايملل ةيرئازجلا تراصشأاو
«مÓصسلا» زوحت ،ضسمأا ،اهل نايب

رهصشأا دعب هنأا ،هنم ةخصسن ىلع
ىلع ةيعامجلا تاصضوافملا نم
تح˘ت ،تا˘صسصسؤو˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘صصو
ءا˘˘كر˘˘صشلا ل˘˘˘ك ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘بو
كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ن˘ي˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا
هذه تللكت ةيباقن˘لا ة˘يز˘كر˘م˘لا
قافتا ىل˘ع ءا˘صضمإلا˘ب دو˘ه˘ج˘لا

مت ي˘لا˘ع ىو˘ت˘صسم وذ ي˘عا˘م˘ج
،يعامجلا قاف˘تلا ي˘ف ه˘ترو˘ل˘ب

اذ˘ه ي˘ف ءا˘ج ا˘م ر˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
ةعجر ل بصستكم قح قافتلا
يلعفلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا أاد˘ب د˘قو ه˘ي˘ف

يف ىلوأا ةلحرمك قافتلا اذهل
هنأا ةفيصضم ،0202 يرفيف رهصش
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘مزأÓ˘ل ار˘ظ˘˘ن

يقاب رارغ ىلع دÓبلا اهتفرع
ءابو راصشتنا ببصسب ملاعلا لود
،رهصشأا4 يلاو˘ح ذ˘ن˘م ا˘نورو˘ك
ة˘˘˘لا˘˘˘ح رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسإل ار˘˘˘ظ˘˘˘˘نو
هتاصساكعناو يحصصلا رافنتصسإلا
ةيداصصتقإلا ةلاحلا ىلع ةيبلصسلا
ةصسصسؤوملا ىلعو امومع دÓبلل

ترر˘˘˘صضت ثي˘˘˘ح ،ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخ
بنا˘ج˘لا ن˘م ،ظو˘ح˘ل˘م ل˘كصشب
ريبكلا عجار˘ت˘لا بب˘صسب يدا˘م˘لا
لوخدو ،ريتاوفلا ليصصحت يف
نم ةئام˘لا˘ب03 ن˘ع د˘يز˘˘ي ا˘˘م
ةيئان˘ث˘ت˘صسإا ة˘ل˘ط˘ع ي˘ف لا˘م˘ع˘لا

ةمدخلا نأا ريغ ،رجألا ةعوفدم
تر˘م˘ت˘صسا ها˘ي˘م˘ل˘ل ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

كÓ˘ه˘ت˘صسا ي˘ف ةدا˘يز تل˘ج˘صسو
نع ةئام˘لا˘ب01 قو˘ف˘ت ها˘ي˘م˘لا
ع˘جار اذ˘هو دا˘ت˘ع˘م˘لا لد˘ع˘˘م˘˘لا
لامعو تÓماع دنجتل اصساصسأا
تزربأا امك ،هاي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
˘ماد˘ع˘˘نا ما˘˘مأا ه˘˘نأا ،ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ضضع˘˘ب˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘لا

د˘˘˘يد˘˘˘˘صست مد˘˘˘˘عو تاد˘˘˘˘حو˘˘˘˘لا
ديزأا ذنم ريتاوفلل نيكرتصشملا

رارمت˘صسا ما˘مأاو ،ر˘ه˘صشأا4 ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘حو ،ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘لا
ةيمومعلا ةمد˘خ˘لا ة˘يرار˘م˘ت˘صسإا
لامعلا لك نهرب يتلا ،هايملل
ر˘ه˘صشألا هذ˘ه لÓ˘خ م˘هد˘˘ن˘˘ج˘˘ت
ةيرئازجلا لجصست مل ،ةيصضاملا
فورظلا مغر بذبذت يأا هايملل
.ةيحصصلا ةماعلا

ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘لو
با˘صست˘حإل د˘يد˘ج˘لا ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا
ىلإا لصصت يتلاو ةينهملا ةربخلا

يدعاقلا رجألا نم ةئاملاب09
يفناج رهصش نم يعجر رثأابو
3 ىلإا ةنصس نم يهو ،0202
4 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ،52.1ب تاو˘˘ن˘˘˘صس
،05.2 تاونصس8 ىلإا تاونصس
ةنصس51 ى˘لإا تاو˘ن˘صس9 ن˘م
قوف امف ةنصس61 نمو ،57.3
جمانربلا قيبطت متي امك ،00.5
لخدلا ىلع ةب˘ير˘صضل˘ل د˘يد˘ج˘لا
.0202 ناوج رهصش نم ءادتبا

ز.لامج

،ة˘ح˘ير˘˘ف ن˘˘ب ما˘˘ي˘˘ه تدد˘˘صش
م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ةر˘˘يزو
ةقفارم ةيمهأا ىلع ،ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
عيراصشملا يلما˘ح ن˘م با˘ب˘صشلا

،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح تا˘˘صسصسؤو˘˘م ءا˘˘صشنإل
مهتاعلطتو م˘هرا˘كفأا د˘ي˘صسج˘ت˘ل
مهنيكمتل مهتÓهؤو˘م ف˘ي˘ي˘كتو
معدلا ضضورق نم ةدافتصسلا نم
ي˘˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جألا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع
.ضضرغلا اذهل ةلودلا اهتثدحتصسا

ىد˘˘˘˘ل ،ةر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘كأاو
،تافايصض ميصسن ةقفر اهنيصشدت
ر˘يزو ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
ةئصشانلاو ةريغصصلا تاصسصسؤوملا

ف˘ل˘كم˘لا ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘˘صصت˘˘قاو
ة˘ق˘فار˘م˘لا راد ،تا˘ن˘˘صضا˘˘ح˘˘لا˘˘ب
يجيرخو يصصبرت˘م˘ل جا˘مدإلاو

م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق
يأا نأا ،ةركصسب ةنيدمب ،نيينهملا
ديصسجت يف ةبغرلا هيدل باصش
لفكتلاو هتقفارم متتصس عورصشم
يلا˘ج˘م ي˘ف راد˘لا هذ˘ه ر˘ب˘ع ه˘ب
،ه˘ت˘صسصسؤو˘م ءا˘صشنإاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

نو˘كت˘صس با˘ب˘صشلا نأا ة˘ف˘ي˘˘صضم
اذ˘ه لÓ˘خ ن˘م ة˘صصر˘ف˘˘لا م˘˘ه˘˘ل
،ه˘ثاد˘ح˘ت˘صسا م˘ت يذ˘لا ل˘كي˘ه˘˘لا
مهتاعلطتو م˘هرا˘كفأا د˘ي˘صسج˘ت˘ل
مهنيكمتل مهتÓهؤو˘م ف˘ي˘ي˘كتو
م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘صشنإا ن˘˘˘˘م
معدلا ضضورق ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلاو
ي˘˘ت˘˘لا ةز˘˘ه˘˘جألا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع
،ضضرغلا اذهل ةلودلا اهتثدحتصسا

ةيلوب لظلا قطانم نأا ةزربم
اهترئاد مامتهاب ىظحت ةركصسب

عم قيصسنتلاب مت نيأا ،ةيرازولا
جمانرب عصضول ةيلولا حلاصصم
هذ˘ه˘ب ن˘يو˘كت˘ل˘ل ما˘صسقأا ءا˘صشنإل
تازيهجتلا ىلع رفوتت قطانملا

،ضصصصخت˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا بصسح
نيوكتلل لاجملا حتف متيصس امك
اميصسلو ةددجتملا تاقاطلا يف
قايصس يفو.ةيصسمصشلا ةقاطلا

مت هنأا ةريزولا تفصشك ،رياغم
عانق نييÓم7 نم رثكأا جاتنإا

تاصسصسؤوم ىوتصسم ىلع يقاو
نيينه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا

تايعمج ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب كلذو
دوهج نمصض ،يندملا عمتجملا
راصشتنا نم ةياقولا يف اهعاطق
.انوروك ضسوريف

ز.لامج

 ةديدجلإ روجأ’إ ةكبسشب قلعتملإ يعامجلإ قافت’إ نم ةيناثلإ ةلحرملل اقيبطت

ايرهصش ةئاملاب02 ـب اهلامع بتإور عفرت هايملل ةيرئإزجلإ

صضرغلإ إذهل ةلودلإ اهتثدحتسسإ يتلإ معدلإ صضورق نم ةدافتسس’إ نم مهنيكمتل

ةيقيقح تاصسصسؤوم ءاصشنإ’ عيراصشŸإ يلماح نم بابصشلإ ةقفإرم ىلع ديكأاتلإ

د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
ن˘م ر˘ث˘كأا نأا ،تÓ˘صصاو˘م˘˘لاو
ع˘˘فد ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ف˘˘˘لأا827
لÓ˘˘خ تير˘˘˘جأا ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإا
ن˘م ى˘لوألا ر˘˘ه˘˘صشأا ة˘˘ع˘˘برألا
را˘طإا ي˘ف ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلا
.ةينورتكلإلا تÓماعملا

نايب يف ،ةرازولا تحصضوأا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تر˘˘˘صشن ضسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل

عقوم يف ةيمصسرلا اهتحفصص
ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإلا ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
لوخدلا ذنمو هنأا ،«كوبصسياف»
نم ًءاد˘ت˘بإا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح ي˘ف
،0202 ي˘ف˘نا˘ج50 خ˘يرا˘˘ت

لدابتملا لي˘غ˘صشت˘لا ة˘ي˘قا˘ف˘تل
étilibaréporetnIةمربملا
رئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ة˘صسصسؤو˘م ن˘ي˘ب
ام ةيلآلا تÓماعتلا ةكرصشو
رثألا،MITAS  كونبلا نيب

ن˘م ر˘ه˘ظ˘ي يذ˘لاو ي˘با˘ج˘يلا
تار˘صشؤو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م لÓ˘˘خ
تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘˘يلا
تحم˘صس ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا
ةيلمع493.827 قي˘ق˘ح˘ت˘ب
ةعبرألا لÓخ ينورتكلا عفد
ة˘˘ن˘˘صسلا ن˘˘م ى˘˘لوألا ر˘˘˘ه˘˘˘صشأا
.ةيراجلا

،ه˘تاذ رد˘صصم˘لا را˘صشأا ا˘م˘˘ك
ح˘ي˘ت˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه نأا ى˘لإا
ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘لا ي˘ل˘ما˘ح˘˘ل
ةدافتصسلا ،ةيكنبلا ةقا˘ط˘ب˘لاو
يتلا ةيد˘ق˘ن˘لا تا˘مد˘خ˘لا ن˘م
،ة˘ي˘لآلا تا˘عزو˘م˘لا ا˘هر˘˘فو˘˘ت
د˘˘ير˘˘ب˘˘لا بتا˘˘كم تا˘˘كب˘˘˘صشل
قفو لماكتم لكصشب كونبلاو
.ريياعملا

ز.لامج

ةماعلا ةي˘ل˘صصن˘ق˘لا تن˘ل˘عأا
حتف نع ،و˘نÓ˘ي˘م˘ب ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل

ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل ضصا˘˘˘خ با˘˘˘صسح
نيماثج لقن فيلاكت عيمجب
ن˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
.نطولا ضضرأا ىلإا ايلاطيإاب

ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘صصن˘ق˘لا ته˘نأا
نايب يف ،و˘نÓ˘ي˘م˘ب ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
اهتحف˘صص ر˘ب˘ع ضسمأا ه˘تر˘صشن
،«كوبصسيافلا» يف ة˘ي˘م˘صسر˘لا
ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لا˘ج˘لا م˘ل˘ع ى˘لإا
هنأا ،ايلاطيإا لامصشب ةميقملا

17 ةداملا ماكحأل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم
يف ةروصشنملا0202 ةنصسل
33 مقر ة˘ي˘م˘صسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا
،0202 ناوج4 يف ةخرؤوملا
تاباتك يف ح˘ت˘ف رر˘ق˘ت ه˘نإا˘ف
ضصيصصخت با˘صسح ة˘ن˘يز˘خ˘لا

قود˘˘ن˘˘صص» ه˘˘ناو˘˘ن˘˘ع ضصا˘˘خ
ة˘ي˘لا˘ج˘لا دار˘˘فأل ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا
ي˘ف ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لا ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ي˘˘ل˘˘م˘˘ي يذ˘˘˘لاو ،«جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
ةينازيم قتا˘ع ى˘ل˘ع ل˘ف˘كت˘لا
لقن فيلاكت عيم˘ج˘ب ة˘لود˘لا

ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ك ن˘ي˘˘ما˘˘ث˘˘ج
ىلإا جرا˘خ˘لا ي˘ف ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لا
.نطولا ضضرا

،هتاذ ردصصملا حصضوأا امك
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي ه˘˘˘نأا
تاحيصضوت˘لاو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

ة˘˘˘يرادإلا تاءار˘˘˘˘جإلا لو˘˘˘˘ح
ن˘ي˘ما˘ث˘ج ل˘ق˘ن˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
تا˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ب ،ن˘ي˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيل˘صصن˘ق˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ع˘صست˘لا
،و˘نÓ˘ي˘م˘ب ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا

،ةافولا ةلاح يفو هنأا ةفيصضم
م˘˘قر˘˘لا˘˘˘ب لا˘˘˘صصتإلا ى˘˘˘جر˘˘˘ي
402127008 ر˘˘صضخألا

لابقتصسل اير˘صصح ه˘جو˘م˘لاو
.ةيفتاهلا تاملاكملا

ك.اسضر



ىلإا دوعت ةيصضقلا تايثيح
ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلا لا˘˘جر ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
ةدكؤوم تامولعم ،ةي˘ئا˘صضق˘لا

جوري ضصخصش دجاوت اهدافم
رق˘م˘ب ا˘ه˘نز˘خ˘يو تارد˘خ˘م˘لا
،حار˘˘ج ضشا˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب ها˘˘ن˘˘˘كصس
يزلاب نمألا لاجر دعأا هيلعو
ترفصسأا ةمكحم ةطخ يندملا

ه˘ب ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع
يذ˘لا «يرو˘صسل» ـب بق˘ل˘م˘لا

ةقفصص ءاهنإاب اصسبلتم طبصض
رثإا ىلعو ،نوبز عم تاردخم
مت ،هلزنمل ة˘طر˘صشلا ة˘م˘هاد˘م
يوتحت ةيصضاير ةبيقح زجح
ضصرق0002 نم رثكأا ىلع
،عاونألا فلتخم نم ضسولهم
ضصرق055  ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م
نم تاروراق9 ،«ليباقيرب»
،«ل˘ي˘تو˘بز˘˘يإا» تار˘˘ط˘˘ق عو˘˘ن
54و ،«ل˘يد˘ي˘ت˘يرا˘˘ب»021
،«ناترل»25و ،«لاني˘كرا˘ب»
هردق يلام غ˘ل˘ب˘م ط˘ب˘صض ع˘م
.نويلم22

تاءار˘˘˘جإل لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘˘صساو
ةيطبصضلا تلصصوت ،قيقحتلا
ةيدلب ميلقإل ةعباتلا ةيئاصضقلا
يقاب ىلإا ،ةمصصاعلا يف يقارب

،ةيمارجإلا ةكبصشلا هذه دارفأا
هب هب˘ت˘صشم˘لا م˘ه˘ف˘صشك ن˘يذ˘لا
،هعم قيقحتلا لÓخ يصسيئرلا

هنأا هصسفن ىلع رقأا امدعب اذه
نأاو ،تاعونم˘م˘لا ي˘ف ر˘جا˘ت˘ي
ن˘ط˘ق˘˘ي ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا ه˘˘لو˘˘م˘˘م
ه˘ق˘فار˘يو ي˘قار˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
ه˘˘تÓ˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ضصخ˘˘˘صش
لك يف مومصسلا كلتب هديوزتل
ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘عو ،ةر˘˘˘م
وعدملا ي˘نا˘ث˘لا ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لا

،«ي˘ب˘˘ما˘˘ب» ـب ى˘˘ن˘˘كم˘˘لا (م.د)
004 ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م ، ه˘˘كير˘˘صشو
يلام غلب˘مو ضسو˘ل˘ه˘م ضصر˘ق
.هتماقإا لحمب ربتعم

،هركذ قبصس ام ءوصض ىلعو
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘˘كو ر˘˘˘مأا
عاد˘يإا˘ب ،ضشار˘ح˘لا ة˘م˘كح˘˘م˘˘ب
ضسب˘ح˘لا ن˘˘هر ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيعمج نيوكت ةمهتب تقؤوملا
ةرجاتملا يف ةصصتخم رارصشأا
راظتنا يف ةيلقعلا تارّثؤوملاب

.ةمكاحملا ىلع مهتلاحإا

watan@essalamonline.com
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يوإرمع ماسشه

ةيمإرجإإ ةباسصعب ةحاطإ’إ نم ،ةمسصاعلإ يف يقإرب ةيدلب ميلقإ’ ةعباتلإ ةيئاسضقلإ ةيطبسضلإ حلاسصم تنكمت
يتنيدم ىوتسسم ىلع طسشنت ،«يروسس’» ـب بقلملإ مهمعزتي دإرفأإ3 نم نوكتت تإردخملاب ةرجاتملإ يف ةسصتخم

ةروراق101و ،نيتيسضاير نيتبيقح لخإدب ةأابعم عإونأ’إ فلتخم نم اسسولهم اسصرق0643 زجح عم ،صشإرحلإو يقإرب
.ةلاقن فتإوه3 إذكو مومسسلإ هذه جيورت تإدئاع نم ميتنسس نويلم72ـب ردقي يلام غلبم نع Óسضف ،ردخم لولحم

مايأإ9 نم رثكأإ ذنم ةيعرسش ريغ ةرجه ةلحر يف إوهجوت

رثإإ لماح ةأإرمإإ مهنيب نم نيرخآإ5 نإدقفو نابصش3 كÓه
رحبلإ ضضرع يف مهبراق بÓقنإ

 صسأإرلإ ىوتسسم ىلع تابرسض3 ـل تسضرعت

ةدكيكصس يف ةمركوب ىصسيع يحب لافطأإ8ـل مأإ اهتيحصض لتق ةميرج

يتنيدم ىلع ضسمأا تمّيخ
،يكرتلا نيعو ،ةنايلم ضسيمخ
نزحلا نم ءاوجأا ،ىلفدلا نيعب
ديدعلا قر˘غ ا˘مد˘ع˘ب ى˘صسألاو
ضضرع يف نيتنيدملا ءانبأا نم
يف مهبراق بÓقنا رثإا رحبلا

ةقيرطب ةرجهلل مهنم ةلواحم
.مايأا9 نم رثكأا ذنم ةيرصس

«مÓصسلا» ـل رفوت امل اقفو
دد˘˘ع نإا˘˘ف ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ن˘˘˘م
8 ـب رد˘˘ق˘˘˘ي ن˘˘˘يدو˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘˘ي ضصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا

،يكرتلا نيع ،ةنايلم ضسيمخ
فرعتلاو روثعلا مت ،ةنايلمو
رمألا قلعتيو م˘ه˘ن˘م3 ىل˘ع
ماصشه ،رداقلا دبع ة˘ي˘ج˘ياود˘ب
،ةنايل˘م ضسي˘م˘خ ن˘م ،ر˘يد˘ي˘ن˘ب
ةنيد˘م ن˘با ،ي˘صسو˘ن˘صس لÓ˘بو
جاومأا مهتظفل ،يكرتلا نيع
ضسن˘˘˘ت ل˘˘˘حاو˘˘˘صسب ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف ،ضسو˘˘˘ماد˘˘˘لاو

ةصسمخلا نيدوق˘ف˘م˘لا لا˘صشت˘نإا
مهنمصض نم يتلاو نيقبتملا
.لماح ةأارما

ئطاصشب اقرغ باصش كÓه
ي˘˘ف يد˘˘ي˘˘ه˘˘م ن˘˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا
ةدكيكصس

رمعلا نم غلبي باصش كله
ةيلو ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ة˘ن˘صس12
ضسمأا لوأا ا˘قر˘غ ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
،يديهم نب ي˘بر˘ع˘لا ئ˘طا˘صشب
ةيدلبب1 م˘˘قر ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ل˘˘˘خد˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كصس
ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا ر˘صصا˘˘ن˘˘ع
دهاج˘م˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
«ز˘ن˘كلا يدو˘ع˘صس» ي˘فو˘ت˘م˘لا

ةيحصضلا ةثج ءÓ˘جإا˘ب او˘ما˘قو
ثثجلا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم و˘ح˘ن
.ةدكيكصس ىفصشتصسمب

نيصصخصشل نيت˘ث˘ج لا˘صشت˘نا
ةزابيت يف رحبلا ضضرعب

ضسر˘˘˘˘ح تاو˘˘˘˘ق تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت

يتيلمع يف ةزابيتب لحاوصسلا
لاصشتنا نم ني˘ت˘قر˘ف˘ت˘م ذا˘ق˘نإا

يلوهجم نيصصخ˘صشل ن˘ي˘ت˘ث˘ج
ةعاصس42 ـلا لÓ˘خ ة˘يو˘˘ه˘˘لا
نم ل˘ك ي˘ئ˘طا˘صشب ة˘ي˘صضا˘م˘لا
تماقو ،لا˘صشر˘صشو ضسو˘ماد˘لا

لقنب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم
ةزابيت ىفصشتصسم ىلإا نيتثجلا
بي˘ب˘ط˘لا ى˘ل˘ع ا˘م˘˘ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ل
د˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت د˘˘˘صصق ي˘˘˘عر˘˘˘صشلا

ةلواحمو امه˘قر˘غ تا˘صسبÓ˘م
را˘طإا ي˘ف ا˘م˘ه˘ت˘يو˘ه د˘يد˘ح˘˘ت
حوتفملا يئاصضقلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ن˘ي˘ح ى˘˘لإاو ،ضضر˘˘غ˘˘لا تاذ˘˘ل
نادوعت نيتثجلا نأا حجري كلذ
نم يناثلا دقعلا يف نيباصشل
مايأا ذنم اكله دق انوكي رمعلا
مل ام˘ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف
نم ةمدقتم ةلاح يف ادجوي
.نفعتلا

نوسسلإرم اهعمج

يح ،ضسمأا لوأا ءاصسم زتها
،ةدكيكصسب ة˘مر˘كو˘ب ى˘صسي˘ع
ءاعنصش لتق ةميرج عقو ىلع
نم غلبت ةأارما اهتيحصض تحار
،لافطأا8 ـل مأا ةنصس84 رمعلا
ىلإا ة˘ه˘جو˘م ما˘ه˘تلا ع˘با˘صصأا

قيقحتلا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ا˘ه˘جوز
ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا ه˘˘تر˘˘صشا˘˘ب يذ˘˘˘لا
ةق˘فر تل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ن˘مألا

ل˘ي˘كوو ي˘عر˘صشلا بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
حر˘˘صسم ى˘˘لإا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
.ةميرجلا

ة˘˘يا˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تد˘˘˘كأاو اذ˘˘˘ه
ةباصصم ةيحصضلا ّنأا ،ةيندملا
ىوتصسم ىلع تابرصض ثÓثب
نيع يف تيفوت دقو ضسأارلا
.اهلزنمب يأا ناكملا

تزر˘بأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘صسلا ي˘˘ف

نأا ،يحلا نم رداصصملا ضضعب
بصشن ا˘˘ه˘˘˘جوزو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلا
ريخألاب ىدأا ،را˘ج˘صش ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
اهتباصصأا ةقرطمب اهيمر ىلإا

ن˘كل ،ضسأار˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع
ىقبت ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لا

ه˘ي˘لإا ل˘صصو˘ت˘ي ا˘م˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م
.ةصصتخملا حلاصصملا قيقحت

يحرإوسش ةÁرك

مهفت˘ح ضصا˘خ˘صشأا01 ي˘ق˘˘ل
حورج˘ب نور˘خآا833 بي˘˘صصأاو
عوقو ر˘ثا ،ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م
84 ـلا لÓ˘˘˘˘خ رور˘˘˘˘م ثداو˘˘˘˘ح
تايلو ةدع ربع ةريخألا ةعاصس
ح˘لا˘صصم تل˘ج˘صسو ،ن˘طو˘لا ن˘م
ةليصصح لقثأا ،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
.نيصصخصش ةافوب ةليصسملا ةيلوب

ةحفاكم زاهج ضصخي اميفو
ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘لاو تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح
ة˘ير˘يد˘م˘لا تح˘صضوأا ،ة˘ي˘عارز˘لا
نأا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا

اقيرح75 تل˘ج˘صس ا˘˘ح˘˘لا˘˘صصم
يتابنلا ءاطغلا عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
يف لثمتت رئاصسخ اهنع تمجن
50 ،تا˘با˘غ˘لا ن˘م ارا˘ت˘˘كه43
نم ارا˘ت˘كه64 ،لا˘غدأا را˘ت˘˘كه
ن˘˘م ارا˘˘ت˘˘˘كه83و ح˘˘م˘˘ق˘˘˘لا
،نبت ة˘مز˘ح0705 ،ضشئا˘صشح˘لا

،ةلخن588و ةرمثم ةرجصش214
عيرصسلا لخدتلا حمصس نيح يف
قئارحلا دامخإاب ةيامحلا تادحول
ل˘ي˘صصا˘ح˘م˘ل˘ل ا˘هرا˘صشت˘نا ع˘ن˘˘مو
.ىرخألا

دامخإاب حلاصصملا تاذ تماقو
يف ةيعانصصو ةيرصضح قئارح6
،ضسادر˘˘مو˘˘ب تا˘˘يلو ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
،ترا˘˘ي˘˘ت ،ةد˘˘كي˘˘كصس ،ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع

.تصسارنمتو ةليصسملا
تا˘طا˘صشن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا

ضسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
تاد˘˘˘˘حو تما˘˘˘˘ق ،«ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ضسف˘ن لÓ˘خ ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
،ينطولا بارتلا ةفاك ربع ةرتفلا
ةدئافل ةيصسيصسحت ةيلمع871 ـب
تصسم ةيلو84 ربع نينطاوملا

ةرورصض ىلع مهثحت ةيدلب911
يحصصلا رج˘ح˘لا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا

تماقو ،يعامتجلا دعابتلا اذكو
ف˘˘ي˘˘صضي ‐ ح˘˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن
ةيلمع071 ـب ‐ هتاذ ردصصملا
301 تصسم ةيلو84 ربع ميقعت
ل˘كا˘ي˘هو تآا˘صشن˘م ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

تاعمج˘م˘لا ة˘صصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع
ن˘˘˘يأا ،عراو˘˘˘صشلاو ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا

ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا تصصصصخ
ن˘ي˘تا˘ه˘ل ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ةيا˘م˘ح نو˘ع297 نيتيل˘م˘ع˘لا

631 ،بتر˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ند˘م
،ةنحاصش99و فا˘ع˘صسإا ةرا˘˘ي˘˘صس
ةينمأا ةزهجأا عصضو ىلإا ةفاصضإا
ةما˘قإÓ˘ل ن˘كا˘مأا01 ةي˘ط˘غ˘ت˘ل
5 ربع يحصصلا رجحلل ةهجوم
،ةمصصاعلا رئازجلا يهو تايلو
منا˘غ˘ت˘صسم ،فرا˘ط˘لا ،ضسادر˘مو˘ب
.ةزابيت اذكو

ب.نيرسسن

ةد˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لا ضسمأا تل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا
دا˘م˘خإا ة˘ي˘غ˘ب ،ناز˘ي˘ل˘غ ة˘˘يلو˘˘ل

ة˘˘با˘˘غ˘˘لا ل˘˘خاد˘˘ب ّبصش ق˘˘˘ير˘˘˘ح
ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘صسب ة˘ع˘قاو˘˘لا
يديصس ةيدلبل ةعبات˘لا ةرا˘ط˘ق˘لا

نم نصضم دهج دعبو ،باطخ

ة˘ل˘خد˘ت˘م˘لا ةد˘ج˘ن˘لا قر˘ف ل˘ب˘˘ق
دامخإا مت تاباغلا حلاصصم ةقفرب
يلاوح ىلع ىتأا يذلا قيرحلا

ضشار˘˘حألا ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘˘كه4
ر˘بو˘ن˘صصلا ن˘م ةر˘ج˘صش002و
.ضسوتيلاكلاو

رمإوع ةÒسصن

ةقرف رصصانع ضسمأا لوأا نكمت
ي˘ف بور˘خ˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

ام عاجرتصسا نم ،ةنيطنصسق ةيلو
ةيدقن ةع˘ط˘ق1532 هعوم˘ج˘م
ةبقحلا ىلإا اهخيرات دوعي ةميدق
ضصاخصشأا6 فيقوتو ،ةينامورلا

.ةيصضقلا هذه يف نيطروتم
،يلي˘ل˘صش ي˘ل˘ع د˘ئار˘لا ح˘صضوأا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف د˘˘ئا˘˘˘ق
ةيفحصص ةودن لÓخ ،بورخلاب

ةعومج˘م˘لا ر˘ق˘م˘ب ضسمأا ا˘هد˘ق˘ع
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
ةيلم˘ع˘لا هذ˘ه نأا˘ب ،ةرو˘صصن˘م˘لا˘ب
دورو د˘˘ع˘˘ب تم˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘لا

ةكبصش دوجو اهدافم تا˘مو˘ل˘ع˘م
ةميدقلا فحتلا يف نير˘جا˘ت˘م˘ل˘ل
ر˘ئاز˘ج˘لا رو˘ح˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ط˘˘صشن˘˘ت
‐ ةنيطنصسق ‐ لجيج ‐ةمصصاعلا
عي˘ب˘ل د˘ع˘ت˘صست تنا˘ك ،ةد˘كي˘كصس
ةيدقنلا عطق˘لا ن˘م ة˘ما˘ه ة˘ي˘م˘ك
ةبقحلا ىلإا اهخيرات دوعي يتلا
تر˘صشا˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘مور˘˘لا

دعبو ،اهتاقيقحت كردلا حلاصصم
رصصانع فرط نم نيمك بصصن
م˘ت بور˘خ˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘لا

حوار˘ت˘ت ضصا˘خ˘صشأا6 ف˘ي˘قو˘˘ت
ىلع ةنصس54و52 نيب مهرامعأا

ن˘ي˘ت˘ي˘حا˘ي˘صس ن˘ي˘ت˘ب˘˘كر˘˘م ن˘˘ت˘˘م
ةيدقن ةعطق1532 مهتزوحبو
ة˘ب˘ق˘ح˘لا ى˘لإا ا˘ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت دو˘˘ع˘˘ي
،ا˘ف˘نآا ا˘نر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ي˘˘نا˘˘مور˘˘لا

تاءار˘جإلا لا˘م˘كت˘صسا در˘ج˘م˘بو
ضصاخصشألا ميدقت متيصس ةينوناقلا
ةيصضقلا هذه نمصض نيفوقوملا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
تدا˘فأا ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ةصصتخملا
فحتملا ةريد˘م ،ي˘نا˘ط˘ل˘صس لا˘مآا
يتلا ،«اتريصس» ينطولا يمومعلا

نأاب ،ةيفح˘صصلا ةود˘ن˘لا تر˘صضح
اقفو ةيمحم ةيدقنلا عطقلا هذه
يف خرؤوملا89/40 مقر نوناقلل
قلعتملاو8991 ناو˘˘˘˘ج51
،ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ثار˘˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ب
عطقلا هذه ةصسارد نأاب تفاصضأاو
ةيرثألاو ةيخيراتلا ة˘م˘ي˘ق˘لا تاذ
ف˘ح˘ت˘م˘لا ن˘كم˘˘ت˘˘صس ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
طيلصست نم «اتريصس» ي˘مو˘م˘ع˘لا
خيرات نم ماه ءزج ىلع ءوصضلا
.رئازجلا

م.نامحرلإ دبع

ةروطخلإ ةتوافتم تاباسصإ’ نيرخآإ833 صضرعت يف ببسست

ضصاخصشأإ01 ةايحب يدوي تاقرطلإ باهرإإ
ةريخأ’إ ةعاصس84 ـلإ لÓخ

صشإرحأ’إ نم تإراتكه4 يلإوح فلتأإ
ربونصص ةرجصش002 ىلع يتأاي قيرح

نإزيليغب ضسوتيلاكو

ربع طسشنت ةميدقلإ فحتلإ يف نيرجاتملل ةكبسش كيكفت
ةدكيكسس - ةنيطنسسق - لجيج -ةمسصاعلإ رئإزجلإ روحم

ةيدقن ةعطق0032 نم رثكأإ عاجرتصسإ
ةنيطنصسق يف ةينامورلإ ةبقحلل دوعت

3 نتم ىلع ةلمحم تناك
ةمسصاعلل ةهجوتم تانحاسش
اهعيب صضرغل

081 نم رثكأإ زجح
«ةمصشلإ» نم إراطنق
ةرتوفملإ ريغ
جيريرعوب جربب
ةيميلقإ’إ ةيرسسلإ دإرفأإ نكمت
جرب ةي’وب ينطولإ كردلل
نم رثكأإ زجح نم ،جيريرعوب
«ةمسشلإ» ةدام نم إراطنق081
3 فيقوت عم ،ةرتوفملإ ريغ

.صصاخسشأإ
رثإإ ةيلمعلإ هذه ديسسجت متو
ةيرسسلإ دإرفأ’ تامولعم دورو
صصاخسشأإ3 مايق اهدافم ،اهتإذ

ريرمتب تانحاسش3 نتم ىلع
ةدام نم ةربتعم تايمك
قيرطلإ ىوتسسم ىلع «ةمسشلإ»
قيرطلإو برغ-قرسش رايسسلإ
نيب طبإرلإ301 مقر ينطولإ

يدإولإ صسأإرو راتسسكت يتيدلب
بسصن مت ثيح ،ةي’ولإ قرسش

لخدم نم برقلاب زجاح
ةدإز نيع تامدخلإ ةطحم
روحمو رئإزجلإ هاجتاب
قيرطلإ لوحمل نإرودلإ
د’وأاب برغ-قرسش رايسسلإ

نيع ةيدلب يف بانوب
فيقوت مت هيلعو ،تورغات
اهتبقإرم دعبو تابكرملإ

رثكأإ ىلع روثعلإ مت اهسشيتفتو
ةدام نم إراطنق081 نم
عإونأ’إ فلتخم نم «ةمسشلإ»
يف ةعوسضوم ريتإوف نود
لخإد ةأابخم ةريبك صسايكأإ
ةي’و ىلإإ ةهجتمو تانحاسشلإ
صضرغل ةمسصاعلإ رئإزجلإ

.اهعيب
مت ،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
مإدعناب ةقلعتم تافلاخم عفر
صسيلدتلإو صشغلإو ةرتوفلإ

إذكو ،يراجتلإ لجسسلإ مإدعنإو
مÓعإإ ةيمإزلإإ مإرتحإ مدع

ميلسست عم ،كلهتسسملإ
كÓمأإ ةيريدمل ةعاسضبلإ
 .ةي’ولاب ةلودلإ

خ.رسصان
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لوح لاقملا اذه يف لوانتأا نأا دوأا
هتيمهأاو يصسايصسلا ما˘ظ˘ن˘لا عو˘صضو˘م
عم˘ت˘ج˘م˘لا ةد˘حو˘ل ضسا˘صسأاو ل˘خد˘م˘ك
هءازجا لك لمع لÓخ  نم هكصسامتو
طا˘صشنو ة˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف ل˘˘كب ه˘˘تا˘˘نو˘˘كمو
اهنيب ا˘م˘ي˘ف ل˘ما˘كتو  ما˘ت ق˘ي˘صسن˘ت˘بو
رود˘لا د˘يد˘˘ح˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ن˘ي˘ناو˘ق˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘قأا ا˘˘م˘˘ك ما˘˘ه˘˘م˘˘لاو
اهعوصضخو اهب لوم˘ع˘م˘لا ة˘م˘ظ˘نألاو
مييقت˘لا ءار˘جإاو ة˘با˘قر˘لا لا˘كصشأا ل˘كل
ة˘لءا˘صسم˘˘لاو ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ح˘˘م˘˘لا م˘˘ث ن˘˘مو
ى˘˘لإا ه˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ترلاو ءادألا بيو˘˘صصتو
˘ما˘ظ˘ن˘لا ضصر˘حو ل˘صضفا تا˘يو˘ت˘صسم
ة˘صسرا˘م˘م˘لا ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ي˘صسا˘ي˘صسلا
نيب لصصفلا ثيح ن˘م ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
ذخأات ةطل˘صس ل˘ك ثÓ˘ث˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا
تاطلصسلا عم يلماكت راطا يف اهرود
كلذ ي˘˘˘ف داد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘صسا نو˘˘˘˘كي ل نأاو
ةيصسايصسلا ةكراصشملا ىلع ضصرحلاو
هتانوكمو عم˘ت˘ج˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق ل˘كل
. بابصشلاو ةأارملا رودل ةيمها ءاطعاو
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا را˘˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘˘ف ذ˘˘˘خأا˘˘˘نو
فقن لاثمك يني˘ط˘صسل˘ف˘لا ي˘صسا˘ي˘صسلا
ة˘ل˘حر˘م ل˘ظ ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ي ثي˘˘ح ه˘˘ما˘˘مأا
ه˘قو˘ق˘ح دادر˘ت˘صسل ي˘ن˘طو˘لا رر˘ح˘ت˘لا

ًاينطو ة˘عور˘صشم˘لا ه˘فاد˘هأا ق˘ي˘ق˘ح˘تو

ضساصسألا نوكملا˘فً ا˘ي˘لودو ا˘ي˘قÓ˘خأاو
ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
يتلاو ةيعجرملا يهو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

تا˘ي˘عر˘صشلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘صصح
، ةيلود˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا

بع˘˘˘˘صشلا لا˘˘˘˘صضن تدا˘˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
ل˘حار˘م˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

ةطلصسلا تماقا يتلا يهو تاطحملاو
تناع يتلاو اهتيعجرم يهو ةينطولا
ماظ˘ت˘نا مد˘عو ف˘ع˘صضلاو ضشي˘م˘ه˘ت˘لا
ا˘ه˘تا˘صسصسؤو˘مو ا˘هر˘ئاود تا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

ةطلصسلاب مامتهلا ح˘ب˘صصاو ا˘ه˘نا˘ج˘لو
بلطت امم اهباصسح ىلع اهتاصسصسؤومو
ا˘هر˘يو˘ط˘تو ا˘ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘ت ى˘لا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا
ديحولاو يعرصشلا لثمملا اهرابتعاب
دجاو˘ت ا˘م˘ن˘يأا ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشل˘ل
يف فوقولل يليثمتلا اهرود زيزعتلو
لوا˘ح˘ت ي˘ت˘لا تار˘ماؤو˘م˘لا ل˘˘ك ه˘˘جو
مامتهلاو اهن˘م ل˘ي˘ن˘لاو ا˘ه˘فاد˘ه˘ت˘صسا
ي˘ه ي˘ت˘لاو ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ب
ةرادجب تصسصسأاو ، ةلود تاصسصسؤوم
نم د˘يد˘ع˘لا ةدا˘ه˘صشب ة˘ح˘جا˘ن تنا˘كو
اهقيرطب يتلاو ةيلودلا تاصسصسؤوملا
يتلا رارقلا بصسح ة˘لود˘ل˘ل لا˘ق˘ت˘نÓ˘ل
ل˘ك ن˘م ل˘ح˘˘لا˘˘ب ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا
لÓتحلا ةلود ليم˘ح˘تو تا˘ي˘قا˘ف˘تلا

ةلحرملا ءاهتناو اهلÓ˘ت˘حا ة˘ي˘لوؤو˘صسم
ىلا ةطلصسلا نم لاقتنلاو ةيلاقتنلا
اهب يممألا فارتعلا ىلع ءانب ةلودلا

ا˘م˘م لÓ˘ق˘ت˘صسلا نÓ˘عإلً ادا˘˘ن˘˘ت˘˘صساو
لمعلا ةيمهأا ةلحرملا هذه يف بلطتي

ءلمل يروتصسدلا نÓعلا زاجنا ىلع
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ي˘صسا˘ي˘˘صسلا غار˘˘ف˘˘لا

ا˘˘هر˘˘ئاودو ا˘˘ه˘˘تز˘˘ه˘˘جأاو تا˘˘صسصسؤو˘˘م
اهرابتعاب لمعلا ىلع اهتردق زيزعتلو
عفد ينيطصسلفلا بعصشلا تازاجنا نم
اهيلإا لوصصو˘لا ل˘جأا ن˘مً ار˘ي˘ب˘ك ًا˘ن˘م˘ث
ي˘صسي˘صسأا˘ت ضسل˘ج˘م ل˘ي˘كصشت كلذ˘كو
لع لم˘ع˘لاو تقؤو˘م نا˘م˘لر˘ب ة˘با˘ث˘م˘ب

. ةلودلل روتصسد ةغايصص
ي˘صسا˘صسألا نو˘كم˘لا ى˘لإا ةرا˘˘صشإلا˘˘بو
ينيطصسلفلا يصسايصسلا ماظنلل رخآلا

اهرودو ينطولا لمعلا لئاصصف يهو
ةلظم اهرابتعابو ينطولا لاصضنلا يف
ى˘ل˘ع ع˘ق˘ي ي˘ت˘لاو ي˘لا˘صضن˘لا ل˘م˘ع˘لا

كير˘ح˘تو ةدا˘ي˘ق ة˘ي˘لوؤو˘صسم ا˘ه˘ق˘تا˘˘ع
لك ضضاهنتصساو ينيطصسلفلا عراصشلا
ةهجاوم يف اهجزو هتاقاطو هتاعاطق
ة˘ير˘صصن˘ع˘لا ه˘تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صسو لÓ˘˘ت˘˘حلا

عم ةوجف كانه نأا ةقيقحو ، ةيصشافلاو
اهمامأا فوقولا بلطتي امم عراصشلا

لمعلاو ةي˘لا˘ع ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘بو

اهمدر لجأا نم تاجÓعلا عصضو ىلع
ع˘صساو ي˘ب˘ع˘صش كار˘ح˘ل ر˘ي˘˘صضح˘˘ت˘˘لاو
تارا˘ع˘صشو د˘حاو با˘ط˘خ˘ب ل˘˘ما˘˘صشو
لاكصشأا لك ىلع ءاصضقلاو ، ةدحوم
ي˘ت˘لا نا˘ت˘ل˘ف˘لاو ى˘صضو˘ف˘لا ر˘ها˘ظ˘مو
هذه نأا دقتعاو ، عمتجملا ةينبب كتفت
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ي˘ف ل˘ئا˘صصف˘لا ة˘ي˘لوؤو˘˘صسم
نم نحن نيأاف ، هيجوتلاو ةيعوتلاو
؟؟ ةلحرملا هذه يف كلذ

عصضو ىلع لم˘ع˘لا بل˘ط˘ت˘ي ا˘صضيأاو
ةيمهأاو » بازحألا نوناق » عورصشم
.لاقتنلاو لوحتلا ةيلمع يف كلذ
اهرودو ةموكحلاب قلعتي اميف امأا
ماظنلا نم ضساصسأا نوكم اهرابتعاب
، ةيذيفنتلا ةطلصسلا يهو يصسايصسلا
يهف ةريبك ة˘ي˘لوؤو˘صسم ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ق˘ت

ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا ة˘˘مو˘˘كح
ريرحت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ج˘ما˘نر˘ب ل˘م˘ح˘تو
نم ديدعلا تزج˘نأا ، ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
ا˘ه˘ن˘م ةراد˘جو ز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ب تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
لÓتحلا نع ي˘ج˘يرد˘ت˘لا كا˘كف˘نلا

ىلع تايقافتلا نم ديدعلل اهدقعو
ما˘مأا قا˘فآا ح˘ت˘ف˘ل ي˘بر˘ع˘لا د˘ي˘ع˘صصلا
ا˘ه˘تراداو ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا دا˘˘صصت˘˘قلا
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘˘ل حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نو قو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب

ةصصاقملا » فلمل اهترادإاو  انوروك

ضضوهنلا لجأا نم اهلمع كلذكو ، »
ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م دا˘˘صصت˘˘قلا˘˘ب
اهجمانرب ىلع ل˘م˘ع˘لاو د˘ي˘قا˘ن˘ع˘لا˘ب
نطاوملا دومصص زيزعت ىلع مئاقلا
اهتاهجوتو هصضرأا ىلع ينيطصسلفلا

، ه˘ملآاو ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘صسصسح˘˘تو
.هنع فيفختلل لولحلا عصضوو
ةيصساصسألا تانوكملا هذه نأا دقتعأا
يتلاو ينيطصسلفلا يصسايصسلا ماظنلل
نوا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م حور˘˘˘ب تل˘˘˘م˘˘˘ع نإا

هذه عيمج نيب لماكتلاو قيصسنتلاو
رود˘˘˘لا بصسح ل˘˘˘˘ك تا˘˘˘˘نو˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا

خان˘م˘لا ه˘م˘كح˘ي و˘ج ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘لاو
لكصشي ثيح ، يقيقحلا يطارقميدلا

، ي˘صسا˘ي˘صس ما˘ظ˘ن˘ل ءا˘ن˘ب لو˘ع˘م اذ˘˘ه
هيمحيو ديدجتلاو ريي˘غ˘ت˘لا ه˘ناو˘ن˘ع
، فعصضلاو لكآاتلا رهاظم لك نم
ةدحو ىلع اهرودب ضسكعنت يتلاو
يف تدرأا دقف ، هكصسامتو عمتجملا

هذ˘ه ما˘مأا فو˘قو˘لا عو˘صضو˘م˘لا اذ˘˘ه
كلذو ، ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘هأل تاز˘˘كتر˘˘م˘˘˘لا
لوح ماعلا ضشاقنلا يف ينم ًاماهصسإا

يصسايصسلا ماظنلا ريوطت تارورصض
ةر˘ي˘صسم˘لا نو˘صصو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
ةيطارقميدلاو ةيحافكلاو ةيخيراتلا
. ينيطصسلفلا بعصشلل

داحتل ماعلا نيمألا عم فلتخأا ل انأا
دارم .أا نيينيطصسلفلا ءابدألاو باتكلا
لو ،ارعاصشو افقثم هفصصوب ينادوصسلا

هنأا ول باتكلا داحتل اماع انيمأا ىتح
،ة˘صصلا˘خ ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب ءا˘˘ج
يواحتفلا ميظنتلا ةحنجأا ىلع ضسيلو
ةئيدر ةيحرصسمب ةمئاقلاو وه هصضرفو
عيمج اهيف تمهاصس ،جارخإلاو دادعإلا
راصسيلا ل˘ئا˘صصف ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ل˘ئا˘صصف˘لا

،رومألا نصصخصشأا ل انه انأاف ،اعيمج
را˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب ىرأا نأا لوا˘˘˘˘حأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘نإاو
ضصا˘خ˘صشألا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ي˘˘عو˘˘صضو˘˘م
اهرابتعا دارأا نم امأا .مهل يمارتحاو
رصصا˘ق˘لا ه˘يأارو ه˘كر˘تأا˘ف «ة˘ن˘صصخ˘صش»
ديدعرلا هبلقو رظنلا ةليلكلا هنيعو
.ةدعترملا هصصئارفو
مهنأا اعيم˘ج را˘صسي˘لا با˘ّت˘ك تب˘ثأا د˘ق˘ل
رار˘ق˘ل˘ل ةو˘˘ق لو لو˘˘ح Ó˘˘ب نو˘˘ع˘˘با˘˘ت
ام نوذفني نوداق˘ن˘م م˘ه˘ف ،ي˘صسا˘ي˘صسلا
يصضرف ،ايلئا˘صصف ه˘ي˘ل˘ع قا˘ف˘تلا م˘ت˘ي
يرا˘˘صسي˘˘لا ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ىو˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
نميهملا ليصصفلا بناجب ةيصشماهلاب
ةيدرتملا ةيصسايصسلا ةلاحلا يف ايصسايصس
يلÓتحلا عبصسلا هلكأا امو ةحيطنلاو
نيفقثملا فصسأÓل هعم رجو ،ضضيغبلا
رار˘ق˘لا ل˘ع˘ف˘ب ا˘صضيأا او˘صشم˘˘ه˘˘ت يذ˘˘لا
كل˘ت˘ف .را˘صسي˘لا ل˘ئا˘صصف˘ل ي˘صسا˘ي˘˘صسلا
ليولا تبلج ايصسايصس ة˘ئ˘يدر˘لا ة˘لا˘ح˘لا
ىلع ارفصص هتلعجو يراصسيلا فقثملل
هب ىتؤوي ،ربكألا ليصصفلا مقر لامصش
يراصسيلا فقثملا نأاك ةلداعملا لمكيل

ناطيحي نيذللا ن˘ي˘صسو˘ق˘لا ط˘ق˘ف اد˘غ
ءارف˘صص ة˘يا˘عر˘ب ة˘غو˘صصم˘لا ة˘ل˘م˘ج˘لا

نوفرعي راصسيلا باتك دعي مل .ةلماك
جراخلاو لخادلا يف انباتك لصضفأا نأا

اوعنصصي م˘ل ،نو˘يرا˘صسي˘لا با˘ت˘كلا م˘ه
اوعنصص اصضيأا لب ،طقف ةزيمتم ةفاقث
نأا مايأا يصسايصسلا يف اورثأاو ،فقاوملا

ةيركفلا ة˘ي˘صضرألا كل˘ت را˘صسي˘ل˘ل نا˘ك
ف˘قاو˘م˘لاو ة˘ن˘م˘ي˘ه˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘صسل˘˘ف˘˘لا
.ةبلصصلا ةيصسايصسلا
حمÓم Óف نو˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لا با˘ت˘كلا ا˘مأا
م˘ه˘˘نأا كنو˘˘م˘˘هو˘˘ي ،نو˘˘غوار˘˘م ،م˘˘ه˘˘ل

ةقيقح يف مهنكلو ،اينلع نولقتصسم
اونوكي نأاب اوصضرو ،نوزاحنم مهرمأا
اهيلع فق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘صشخ˘لا ة˘ع˘فار˘لا
نم ه˘ع˘م ن˘مو ن˘م˘ي˘ه˘م˘لا ي˘صسا˘ي˘صسلا

نم ةحونمم مهتيعرصش بلغأا ،باتك
يبدألا مهجاتنإا عصضاوت عم يصسايصسلا

رطخأا نول˘ق˘ت˘صسم˘لا ءلؤو˘ه .ير˘كف˘لاو
ىوتصسملل نيعباتلا راصسيلا باتك نم
نأا عيطتصست ل كنأل كلذو ،يصسايصسلا
اوعيبي نأا له˘صسأا ا˘م˘ف ،م˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘هار˘ت
!نامثألا ضصخرأاب مهصسفنأا
با˘ت˘كلا ن˘ع لأا˘صسي˘صس م˘˘كد˘˘حأا ل˘˘ع˘˘ل
نم ةصصاخ ةلاح ءلؤوهف ،نييمÓصسإلا
يفاقثلا دهصشملا يف مكحلاو بيرغتلا
باتك نع نوفلتخي Óف ،ينيطصسلفلا
ن˘م ءار˘ف˘صصلا ة˘يار˘لا با˘ت˘كو را˘صسي˘لا

،ي˘صسا˘ي˘صسلا ىو˘ت˘صسم˘ل˘ل م˘˘ه˘˘عو˘˘صضخ
ي˘ل˘عو ة˘عا˘ط» ة˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘˘ع ن˘˘كلو
؛مهيلع لوعي ل اصضيأا ءلؤوه .«رمألا

،ةغوارملاو ،ةيقتلا˘ب نو˘مو˘كح˘م ه˘نأل
تا˘˘˘قاد˘˘˘صصلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع نود˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو
عقاوملا ىلإا نول˘ل˘صست˘يو ،ة˘ي˘صصخ˘صشلا

اورطصضا امبرو ،طقف اباتك مهفصصوب
،نو˘ل˘ق˘ت˘صسم م˘ه˘نأا م˘ه˘صسف˘نأا او˘ف˘صصي˘ل
،مايألا نم موي يف مهدجت نل كلذلف
،ةمئاق ةيصسايصسلا ةلاحلا هذه تماد ام
وأا ايوق اصسفانم نولكصشي مهدجت نل
اول˘ت˘ح˘ي نأا نو˘صضر˘ي م˘ه˘نإا ل˘ب ،ار˘ثؤو˘م
نينيحتم ديعب نم نوبقاريف ،ضشماهلا
امدنع ضضاصضقنÓل ةحناصسلا ةصصرفلا
اهنورظتني يتلا رفصصلا ةعاصس نيحت
نو˘كت˘ل م˘ه˘تÓ˘صص ي˘ف ه˘ل˘لا نو˘عد˘يو
ةيفاقثو ةيصسايصس ةلاح اولكصشيل ةبيرق
رطخ اصضيأا ءلؤوه .ايدرتو ةهافت دصشأا

ةيلقعلا هذهب مهو ةفاقثلا ىلع ريبك
فقثملا كولصس نع ةذاصشلا ةيئاغوغلا
تومي نأا دعتصسملا حصضاولا يعاولا
ةصسايصسف ،ه˘ئارآاو ه˘ف˘قاو˘م ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف
يفاقثلا ا˘ه˘ل˘صشف تب˘ثأا ضسف˘ن˘لا˘ب يأا˘ن˘لا

ا˘˘ه˘˘ل˘˘صشف تت˘˘ب˘˘ثأا ا˘˘م˘˘˘ك ي˘˘˘نا˘˘˘صسنإلاو
.اصضيأا يصسايصسلا
فافطصصا نم ةيدهصشملا هذه لظ يف
م˘ه˘عو˘صضخو م˘ه˘تاءا˘م˘ت˘˘ناو با˘˘ت˘˘كلا
رييغتلا نأا دجتصس ةيصسايصسلا ةموظنملل

تنك كنأا فصشتكتصسو ،ليحتصسم هبصش
كنع اوعفر امبرو ،ءارعلا يف كدحو
،ريبعتلا ةيرح نم فئازلا ءاطغلا كلذ
وأا انه حبن˘ت˘ل م˘ه˘بÓ˘ك كي˘ل˘ع او˘ن˘صشو
هذه تفلخ دقل .كمحل ضشهنتل كانه
هيناعت ام لكب انفع ادهصشم ةيلقعلا

رخآا طقصسف ،ىن˘ع˘م ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘لا هذ˘ه
؛هب يمتحن اننأا انصسفنأا مهون اّنك رادج
ا˘م˘ك «ة˘موا˘ق˘م ة˘فا˘ق˘ث˘لا» د˘ع˘ت˘لا م˘ل˘˘ف
ةهبج˘لا ى˘ل˘ع موا˘ق˘ت م˘ل اذإا˘ف ،نو˘عد˘ي
م˘ي˘ها˘ف˘م˘لا ي˘ن˘ب˘ن˘˘تو لوأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
اهن˘ع ع˘فاد˘تو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘ير˘يو˘ن˘ت˘لا

ملعاف ،اهريغ ضسركي ام لك ضضفرتو
لصضاني وهو موزهم ةفاقثلا عارصص نأا
ايلخاد انصصحم اودع ةموزهم ةيلقعب
حتفتصس ةيلقعلا هذه نإا لب .ايجراخو
يذلا «نئاخلا فقثملا» دوجول بابلا
دنتصسم هنأل ريربتلا ىلع ارداق نوكي
يصسايصس ليصصف ةمثف ،ديدصش نكر ىلإا

هتنايخ نم هجرخيو ،هنع عفادي لوغتم
نوكيو ،نيجعلا نم ةرعصشلا لصست امك
ام قئاقحلاو ميهافملا بلق ىلع ارداق

ةي˘ل˘م˘ع ضسير˘كت ة˘عا˘صشب ل˘كب ي˘ن˘ع˘ي
ن˘ي˘ج˘ه˘تو ة˘فا˘ق˘ث˘لاو ي˘عو˘لا ف˘ي˘يز˘˘ت
،ةيفاقثلا ةيصصخصشلا عايصضو قطنملا

ن˘م تارا˘صسم ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا هذ˘ه ح˘ت˘˘ف˘˘تو
لباحلا طلتخيل ةيزاه˘ت˘نلاو ق˘ل˘صست˘لا
،اهلاكصشأا لكب ىصضوفلا ّمعتو لبانلاب
بزح˘لاو ةر˘ي˘صشع˘لا ق˘ط˘ن˘م ن˘م˘ي˘ه˘يو
ح˘˘ي˘˘ب˘˘صشت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ة˘˘عز˘˘ف˘˘لاو
نم كلذ ريغو ،ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ي˘صسا˘ي˘صسلا

.هوبصشملا لعفلا تÓصضعم
اذهل انبا تصسل انأاف مدقت ام لك لجألو
ل ضصا˘خ˘صشأا ة˘م˘ث˘ف .ي˘فا˘ق˘ث˘لا ن˘ف˘ع˘لا
مهدوجو ةركف عم حلاصصتأا نأا عيطتصسأا
رخزي امب رخازلا ةفاقثلا هذه ءاصضف يف
تارحا˘ن˘تو ة˘ي˘ل˘ب˘ق تا˘ي˘ب˘صصع ن˘م ه˘ب
،ة˘ي˘صصخ˘˘صش تا˘˘ي˘˘ن˘˘ط˘˘ي˘˘صشو ة˘˘يو˘˘ئ˘˘ف
ةيعيبطت تاهجوتو ةينيب تارماؤومو
تا˘ع˘ي˘قر˘تو ة˘ي˘ل˘ئا˘صصف تا˘ح˘ي˘ب˘˘صشتو
تاصسيلدتو ةيوغل تاكلذفو ةيوطلصس
ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس تاءا˘˘˘م˘˘˘تراو ة˘˘˘ير˘˘˘˘كف
تاصصيبختو ةيكولصس تا˘يرو˘تا˘ت˘كدو
ول ىتح ةيدقن تاجيحصستو ةيفصسلف
يبأا وأا يبنتملل اثيرو ءلؤوه دحأا ناك
عم ،يطولفن˘م˘لا وأا يد˘ي˘حو˘ت˘لا نا˘ّي˘ح
تا˘˘با˘˘ت˘˘ك بحأا ل ي˘˘ن˘˘نأا ة˘˘˘ظ˘˘˘حÓ˘˘˘م
،ةيبلو˘ق˘لا ي˘ف ة˘قرا˘غ˘لا ي˘طو˘ل˘ف˘ن˘م˘لا
انبرج دقل .اهيلع ترطف يتلا يترطف
م˘لا˘ع˘لا اذ˘ه ة˘ب˘صس م˘ه اذإا˘ف ،م˘˘ه˘˘صضع˘˘ب
.روهدتملا

ن˘م م˘ه˘ب˘حأا ن˘م ل˘كل ىر˘ب˘ك ةرذ˘ع˘˘م
تا˘˘ب˘˘˘تا˘˘˘كلاو ءا˘˘˘قد˘˘˘صصألا با˘˘˘ت˘˘˘كلا
ّنهو مهف ،تا˘مر˘ت˘ح˘م˘لا تا˘ن˘ي˘صصر˘لا

،ةدودحمو ادج ادج ةليلق ةئف xلك ىلع
نوطقاصست˘يو ،مو˘ي ل˘ك نو˘صصقا˘ن˘ت˘يو
حا˘˘ير تب˘˘ه ا˘˘م˘˘ل˘˘ك ر˘˘ج˘˘صشلا قرو˘˘˘ك
حا˘ير ما˘مأا نود˘م˘صصي لو ،ف˘˘ير˘˘خ˘˘لا
.ةفاجلا ةراحلا ضسؤوبلا

ىصشخأا ،ارخفو ةمواقم ةفاقثلا تناك
هب مصصوي ،اراع حبصصتو موي يتأاي نأا
يتلا ةئفلا كلت مهف˘صصو˘ب نو˘ف˘ق˘ث˘م˘لا
ولو قبُت ملو ،ءيصش لك يف تطّرف
يف لمألا اهن˘م ذ˘ف˘ن˘ي˘ل ةر˘ي˘غ˘صص ةو˘ك
.ةمهلدملا مÓظلا زيلاهد

ةيطإرقميدلإ تإرورصضو يصسايصسلإ ماظنلإ

نفعلإ إذهل انبإ تصسل انأإ
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لبق نم ةي’ولإ هدهسشت مل امات إءوده فرعت اهئطإوسش

بابصشلإ ملح يقيقحلإ رامثتصس’إو انوروك ةحئاج ببصسب مناغتصسمب «ةڤرحلإ» ةرهاظ عجإرت
كلتف ،لبق نم هدهسشت مل امات ءوده91 ديفوك انوروك ةحئاج روهظ ذنم مناغتسسم ةي’و ئطإوسش فرعت

برإوق بوكرل نسسلإ رابكو رسصقلإ ىتحو نيسسنجلإ Óك نم بابسشلاب جعت ديعب ريغ نمزل تناك يتلإ نكامأ’إ
رجحلإ نيتور رسسكو ةحإرلل تÓئاعلل دسصقم ىلإإ ءابولل إذه روهظ عم تلوحت ،ىرخأ’إ ةفسضلإ غولبو توملإ

.هدمأإ لاط يذلإ يلزنملإ يحسصلإ

لكصشبو منا˘غ˘ت˘صسم ئ˘طاو˘صشف
رفصصألا فاكلاو تابراخ ريبك
ةهجلاب م˘لا˘غو˘ب دلوأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
رداقلا دبع يديصسو ةيقرصشلا
ئ˘طاو˘صش ي˘قا˘بو ة˘صشا˘ع˘˘صشع˘˘ب
كلاملا دبع نب ،رصضخل يديصس
بر˘˘غ ا˘˘يد˘˘ي˘˘ت˘˘˘صساو نا˘˘˘صضمر
تاو˘ن˘صسل تل˘ظ ي˘ت˘لا ة˘يلو˘لا

7002 ةنصس عيبر ذنم اديدحتو
براوقلا تارصشع عÓقإا فرعت
ي˘صضارلا ها˘ج˘تا˘ب ةر˘˘ي˘˘غ˘˘صصلا
نم ثدح ام مغرو ،ةينابصسلا

بابصش نادقفو كÓهب يصسآام
،ر˘ح˘ب˘لا ضضر˘˘ع ي˘˘ف لا˘˘ف˘˘طأاو
ةدا˘˘˘˘عإاو ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآا لو˘˘˘˘˘صصوو
لو دهصشت م˘ل ،م˘ه˘ن˘م ضضع˘ب˘لا

نم افوخ ةيرصس ةرجه ةلواحم
راصشتنلا دعب ىود˘ع˘لا لا˘ق˘ت˘نا
يتلا اينابصسإا˘ب ءا˘بو˘ل˘ل بي˘هر˘لا

تايفولا تائم يصصحت تلظ
يناث ىلإا تلوحت امدعب ،ايموي
ملاعلا يف ضسوريفلل ةرؤوب ربكأا
ر˘ه˘صشألا لÓ˘خ ن˘ي˘˘صصلا د˘˘ع˘˘ب
لجأا انوروك ضسوريف .ةقباصسلا

ةيعرصشلا ري˘غ ةر˘ج˘ه˘لا ة˘جو˘م
و˘لو م˘نا˘غ˘ت˘صسم ئ˘طاو˘˘صش ن˘˘م
ي˘لا˘هأا لو˘ق˘ي ة˘ت˘قؤو˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل
يتلا قطان˘م˘لا كل˘ت تÓ˘ئا˘عو
اهباتني ةنصسلا رادم ىلع تناك
دحأا بوكر نم فوخلاو قلقلا
ةصصاخ ،ةقرحلا براوق اهئانبأا
نو˘˘˘˘ك ،ر˘˘˘˘صصق˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طألا
مهديعت ل ةينابصسإلا تاطلصسلا
.يلصصألا مهنطو ىلإا

يقيقحلإ لفكتلإ
باب دسصل بابسشلاب

ةيرسسلإ ةرجهلإ
ديدعلا بلاط ،راطإلا اذه يفو
ةيلحاصسلا تايدلبلا بابصش نم
نم «مÓصسلا»ـل اوثدحت نيذلا
ةرور˘صض ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
لÓخ نم مهب لثملا لفكتلا
ى˘لا ئ˘طاو˘صشلا كل˘ت ل˘يو˘˘ح˘˘ت

بل˘جو ةور˘ث˘لا ق˘ل˘خ˘ل رد˘˘صصم
نم هدلب ي˘ف ل˘م˘ع˘ل˘ل با˘ب˘صشلا

ةد˘يد˘ج ق˘فار˘˘م زا˘˘ج˘˘نا لÓ˘˘خ
لكب يرحبلا ديصصلل نيئفرمك
قرصش ةرصضخو ملاغوب لوأا نم
دعب رونلا ري مل نيذللا ةيلولا

ذنم امهب ةصساردلا ءاهتنا مغر
ىل˘ع ءا˘صضق˘لا اذ˘كو ،تاو˘ن˘صس
يديصس ءانيمب لمرتلا لكصشم
هنم يناعي لازل يذلا رصضخل
ى˘لإا .هزا˘ج˘نإا ذ˘ن˘م ن˘يدا˘ي˘˘صصلا

يلاعأا يف ءانيم عورصشم بناج
ة˘ع˘قاو˘لا ا˘يد˘ي˘ت˘صسإا˘˘ب را˘˘ح˘˘ب˘˘لا
عيراصشملا هذه .ةيبرغلا ةهجلاب
يقابو ودايصص اهب ملحي يتلا
ا˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا نا˘˘كصس

يف مناغتصسم ءانبأا رظن فرصص
ةيرصسلا ةرج˘ه˘لا ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا
ر˘ي˘ب˘كلا لو˘ق˘ع تب˘ل˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا

.ريغصصلاو
كمصسلا دودرم ةرفو نامصضو
ةيمناغت˘صسم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ىد˘ل
ىوصس ظ˘ف˘ت˘ح˘ت د˘ع˘ت م˘ل ي˘ت˘لا
يتلا كا˘م˘صسألا عاو˘نأا ءا˘م˘صسأا˘ب

،ةيلولا لحاصس اهب رهتصشي لظ
ن˘˘م ى˘˘ت˘˘˘ح تمر˘˘˘ح ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
يتلا نيدرصسلا ةدام كÓهتصسا
وليكلل جد054 اهرعصس زواجت

ر˘صصح˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف .د˘حاو˘لا مار˘غ
ةيعصضولا هذه ىل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘غلا

او˘ل˘كا˘ي راد˘لا ز˘ب˘خ »: ن˘يددر˘م
.«...يناربلا

..يحايسسلإ رامثتسس’إ
لجؤوملإ لحلإ

بابصش نم ىرخأا ةعومجم امأا
م˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘صس ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘يلو˘˘لا

ىتح وأا ةرم «ةقرحلا» اوبرجو
ىلع او˘ع˘م˘جأا˘ف ةد˘يد˘ع تار˘م
يقيقحلا رامثتصسلاب ةبلاطملا
ةيلولاب يحايصسلا لاجملا يف
ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ل˘˘هؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘نا˘˘كملا
،زايتماب ايحايصس ابطق حبصصتل

ط˘ير˘صش ى˘ل˘ع ع˘بر˘ت˘ت ا˘ه˘˘نو˘˘ك

001 نع هلوط ديزي يلحاصس
لازت ل ةيحايصس قطانم هب ،مك
ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب ضصخألا˘˘بو ءارذ˘˘˘ع
ئطاوصشك ةيلولا نم ةيقرصشلا
ملاغوب دلوأاو رصضخل يديصس
ةيؤور بايغ لظ يف .اهريغو
عاطقلا اذهب لفكتلل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
.لوقي هنأاصش نم يذلا يويحلا

تا˘˘˘ئ˘˘˘م ر˘˘˘فو˘˘˘ي نأا » د˘˘˘ي˘˘˘صشر
با˘ب˘˘صشل˘˘ل ل˘˘غ˘˘صشلا بصصا˘˘ن˘˘م
ريكفتلا يف مهدعبيو لاطبلا
و˘˘ح˘˘ن تو˘˘م˘˘لا تÓ˘˘˘حر ي˘˘˘ف
ى˘˘˘ت˘˘˘حو .ىر˘˘˘˘خألا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘صضلا
يصضارلا اوغلب نم انءاقدصصأا
ر˘ي˘م˘صس ف˘ي˘˘صضي ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسلا

فورظ كانه نوصشيعي دمحأاو
ةدوعلا مهصضعب ركفيو .ةيرزم
يف اوزجع امدعب ،مألا نطولل
نورخآا امأا .ضشيعلا ةمقل نيمأات
ر˘ي˘غ بصسكلا قر˘ط اورا˘ت˘خا˘ف
ةدام عيبك ةريطخلاو ةيعرصشلا
ةيصسنرفلا دودحلا ى˘ل˘ع غ˘ب˘ت˘لا
نم اهنع رجني امو ةينابصسلا

مهنم ريثكلا ةباصصإاك رطاخم
ئطاوصش .مهصضعب ةافو ىتحو
هنأا اهناكصس ع˘م˘ج˘ي م˘نا˘غ˘ت˘صسم
رد˘صصم لو˘ح˘ت˘ت نأا نا˘كمإلا˘˘ب
نو˘كت نأا لد˘ب ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح قزر
.توملا براوقل عÓقإا نكامأا

تÓئاع فواخمو..
اهئانبأإ ىلع ةقإرحلإ
صسوريف ببسسب دإدزت

انوروك
فوا˘˘˘خ˘˘˘م ما˘˘˘يألا هذ˘˘˘ه دادز˘˘˘ت

نم مناغتصسمب ةقارحلا تÓئاع
ن˘يد˘جاو˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ئا˘ن˘بأا ة˘با˘صصإا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘صضارألا˘˘˘˘ب
انوروك ضسوريفب ة˘ي˘نا˘ب˘صسلاو
قطان˘م حا˘ت˘جا يذ˘لا ر˘ي˘ط˘خ˘لا

ل نيذلا نيدلبلا نيذهب ةديدع
نم ددع ايموي نÓجصسي لاز
نأاو اينابصساب ةصصاخو اياحصضلا
ام ىوأام نود˘ب م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ةمق˘ل ن˘ي˘مأا˘ت م˘ه˘ي˘ل˘ع بع˘صصي

ىل˘ع م˘هر˘ب˘ج˘ي ر˘مألا ،ضشي˘ع˘لا
رداصصم نع ثح˘ب˘ل˘ل جور˘خ˘لا
ةصضرع مهلعجي ام وهو قزرلا
م˘ل ا˘م˘ك ،كا˘ت˘ف˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘˘ل
ا˘ه˘ق˘ل˘ق ىر˘خأا تÓ˘ئا˘ع ف˘خ˘ت

زكارم˘ب ر˘صصق˘لا ا˘هدلوأا ى˘ل˘ع
.كانه ةيعرصشلا ريغ ةرجهلا

لكاسشملإ ةرؤوب نم مهلاسشتنإ ةرورسض ىلإإ إوعد
 مهرإرقتسسإ ددهت يتلإ صصئاقنلإو

ةليصسملإ يف ةصضفلإ رئبب عطيقملإ ناكصس
ةلجاع ةتافتلإ نورظتني

نيفرحنملإو نيعكسستملل إذÓم تحبسصأإ
رمخلإو تإردخملإ يطاعتل ابسسانم اعقومو

رابتع’إ ةداعإاب نوبلاطي ةصسبتب ةعيرصشلإ ناكصس
 ةنيدملاب ةديحولإ ةيمومعلإ ةقيدحلل

عطيقملا ةقطنم ناكصس ،دصشاني
ي˘˘ف ة˘˘صضف˘˘لا ر˘˘ئ˘˘ب ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلاو
،ةيويحلا تاعاطقلا يلوئصسمو
ةرؤو˘ب ن˘م م˘ه˘لا˘صشت˘نا ةرور˘˘صض
ي˘ت˘لا ضصئا˘ق˘ن˘لاو ل˘˘كا˘˘صشم˘˘لا

تح˘ب˘صصأاو تاو˘˘ن˘˘صس تر˘˘م˘˘ع
.رخأل موي نم مهرارقتصسا ددهت
نا˘˘كصسلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ىد˘˘بأا
ند˘م˘لا و˘ح˘ن حوز˘ن˘لا را˘ي˘˘ت˘˘خا
ميلصساو حلملا نيعك ةرواجملا

ة˘يد˘ل˘ب˘لا ز˘كر˘مو ةدا˘ع˘˘صسو˘˘بو
تقو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف بصسنا ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ك
نأا مهصضعب فخي ملو ،نهارلا

ةز˘˘ج˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا ل˘˘˘ك
لكايهب ةه˘ي˘ب˘صش م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإا ي˘˘ف ةرو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘م
ةمدقملا تامدخ˘لا ة˘يدود˘ح˘م
ةرات دوجولا نع اهبايغو ةرات
يحصصلا قفرملاب ةيادب ، ىرخأا
ضضرمم ه˘ئ˘ب˘ع ل˘م˘ح˘ت˘ي يذ˘لا
لك ةرم ولو بيبط نييعت نود
ىصضرم ضصحفب موقي عوبصسأا
اميصس ،يرود لكصشب ةقطنملا

ةيدعملا ضضارمألا راصشتنا عم
تار˘˘صشح˘˘لا تا˘˘˘ع˘˘˘صسل اذ˘˘˘كو
ة˘فا˘صضإا ،ما˘ع ل˘كصشب ة˘ما˘˘صسلا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ة˘˘ي˘˘صصو˘˘صصخ ى˘˘لإا
ة˘˘˘يدود˘˘˘ح˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع كي˘˘˘˘ها˘˘˘˘ن
،ع˘ط˘ي˘ق˘م˘لا ي˘لا˘هأا تا˘ي˘نا˘كمإا
تار˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف˘˘ف
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ى˘˘صضر˘˘م ر˘˘ط˘˘صضي
ندم˘لا تادا˘ي˘ع و˘ح˘ن ل˘ق˘ن˘ت˘لا
،ةصصاخلا مهلئاصسوب ةرواجملا
ةلاحلا ىلإا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م د˘ت˘م˘ت˘ل

كلاصسملاو تاقرطلل ةيثراكلا
لقنتلا بعصصي ثيح ،ةيفيرلا

˘مد˘ع ر˘ي˘ظ˘ن ا˘هاو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
اهكلاصسم ةبوعصصو ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت
قب˘ط˘ن˘ي ل˘كصشم˘لا ضسف˘ن و˘هو
تانكصسلا ىلإا ،عراوصشلا ىلع
د˘˘ف˘˘ت˘˘صسي م˘˘ل ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘صشه˘˘˘لا
نكصسلا تاناعإا نم اهباحصصأا
ةقطنملا لجصست امك ،يفيرلا

ءا˘بر˘ه˘كلا ي˘˘ف ا˘˘حدا˘˘ف از˘˘ج˘˘ع
نع كيهان ،ةيحÓفلاو ةيفيرلا
فرصصلا تاكبصش تاونق مدق
انهو ،برصشلا هايمو يحصصلا
لح املك ناكصسلا فوخت دادزي
ىلإا ةراصشإا يف فيصصلا لصصف
ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘˘خ
بصسكم˘لا ل˘ع˘لو ،ي˘˘ح˘˘صصلاو
حتف وه ناكصسلا لوقي ديحولا

ةاناعم تهنأا ةطصسوتم ةقحلم
نيب نيلقنتملا ،مهئانبأا تاونصس
ر˘ئ˘بو م˘˘ي˘˘ل˘˘صسأا تا˘˘ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م
نيح يف ،حلملا نيعو ةصضفلا
ديربلا يبتكم تا˘مد˘خ ى˘ق˘ب˘ت
ةدود˘˘ح˘˘م يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا عر˘˘ف˘˘˘لاو
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘˘كصس ،م˘˘ه˘˘ب˘˘صسح
ى˘ل˘ع م˘ه˘ع˘ي˘ج˘صشت˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط
مهطاصشن ةلصصاومل رارقتصسلا
نصسحأا يف يوعرلاو يحÓفلا
ثادحتصسا لÓخ نم ،فورظلا

طا˘صشن˘لا ي˘ف بصصت ع˘يرا˘صشم
بابصش لي˘غ˘صشت ع˘م ي˘حÓ˘ف˘لا
ةناخ يف دجاوت˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
ي˘لا˘هأا د˘صشا˘ن ا˘م˘ك ،ة˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ةرورصض تاهجلا لك عطيقملا
.ةنيدملا زاغ عورصشم ديصسجت

ع. دلاخ

ةعيرصشلا ةنيدم ناكصس بلاط
ةصسبت ةيلو برغ ملك54
ىلعو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

،ة˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘صسأار
ةدا˘عإاو ل˘جا˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيمومعلا ةقيدحلل رابتعإلا
،ةن˘يد˘م˘لا بل˘ق˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
تاحاصسملا مد˘قأا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘˘صشلا˘˘˘˘ب ءار˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘لا

تÓئاعلل ديحولا ضسفنتملاو
ا˘م˘ي˘صسل ،لا˘˘ف˘˘طألا ة˘˘صصا˘˘خ
ة˘ل˘ط˘ع˘لا ل˘صصف ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘نو
د˘˘˘ه˘˘˘صشتو .ما˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسإلاو
ذ˘ن˘م ة˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح˘˘لا
لام˘هإلا ن˘م ة˘لا˘ح ،تاو˘ن˘صس
ا˘ه˘ت˘ي˘م˘˘هأا م˘˘غر ب˘˘ّي˘˘صست˘˘لاو
ّقصشب ثحبت يتلا تÓئاعلل
تاءا˘˘˘˘˘صضف ن˘˘˘˘˘˘ع ضسف˘˘˘˘˘˘نألا
،ةهزنلاو هيفر˘ت˘لاو ضسف˘ن˘ت˘ل˘ل
ى˘لإا ا˘ه˘ط˘ي˘ح˘˘م لّو˘˘ح˘˘ت ن˘˘يأا

ي˘˘˘مر˘˘˘ل ي˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘صشع نا˘˘˘˘كم
كيهان ،تاروذاقلاو تايافنلا

تار˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صشلا فÓ˘˘˘تإا ن˘˘˘˘ع
ةقيدحلاب ةطيحملا راهزألاو
اذÓم اهلع˘ج ة˘فا˘صضإلا˘ب اذ˘ه
ن˘ي˘ع˘˘كصست˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
او˘تا˘ب ن˘يذ˘لا ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘˘لاو
نا˘كم˘لا تاذ ن˘م نوذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي
ي˘طا˘ع˘ت˘ل ا˘ب˘صسا˘ن˘˘م ا˘˘ع˘˘قو˘˘م
ىلع˘ف ،ر˘م˘خ˘لاو تارد˘خ˘م˘لا

ةبيطلا تاردابملا نم مغرلا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل
روصسج ةيعمجك تايعمجلاو
ضسر˘غ ،د˘عا˘ق˘م تي˘ب˘˘ث˘˘ت ن˘˘م
،ءÓطلاو ة˘ن˘يز˘ل˘ل تار˘ي˘ج˘صش
اهتلاط ىتح تثبلام اهنأا ريغ
بر˘غ˘ت˘صساو .ن˘يد˘صسف˘م˘لا د˘ي
،ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت مد˘˘˘˘˘˘عو تم˘˘˘˘˘˘صص
درو نيصسح˘ت˘ل ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا
ق˘˘فر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل را˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علا
ي˘ف نا˘ك نأا د˘ع˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا
د˘يد˘ع˘ل˘ل ا˘صسف˘ن˘˘ت˘˘م ق˘˘با˘˘صسلا

مهدحأا ان˘ل د˘كأا ثي˘ح ،م˘ه˘ن˘م
هتلوج يصضق˘ي ح˘ب˘صصأا ه˘نأا˘ب
ىلإا لق˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘ل˘ئا˘ع˘لا ة˘ق˘فر
ناكم ىلع رفوتت ةيدلب برقأا

هنأاصش نم ،يتابن ءاطغو ئداه
قايصسلا يفو .مهنع ضسفنُي نأا
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا تد˘˘˘˘عو ه˘˘˘˘تاذ
ةنيدم ناكصس ،ةيلولل ةيلحملا
را˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عإلا در˘˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘صشلا
ةفلغألا رفوتت املاح ،ةقيدحلل
ثاد˘ح˘ت˘صسإا ل ا˘م˘لو ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا

ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ق˘˘˘ئاد˘˘˘ح
ة˘حار˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل بي˘˘ج˘˘ت˘˘صست
اهنأاو ةصصاخ ةيهافرلاو نمألاو
ةيلو ر˘ئاود ر˘ب˘كأا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت
 .ةيناكصس ةفاثك ةصسبت

نوراه يحابسصم

نيدلإرون.ب

ةسصاخلإ تإريسضحتلإ راطإإ يف
فايطسص’إ مسسوم حاتتفاب
فرصص تإونق حÓصصإإ
يتلإ ةرذقلإ هايملإ

د’وأإ ئطاصش يف بصصت
لجيجب رانلإوب

ةر˘ئاد ضسي˘˘ئر ،ار˘˘خؤو˘˘م فر˘˘صشأا
قÓطنا ىلع ،ايصصخصش لجيج
فرصصلا تاونق حÓصصإا ةيلمع
يتلا ،ةرذقلا هايملاو يحصصلا

رحبلا يف ةرصشابم بصصت تناك
نع ديعب ريغ ،ياوزلا ئطاصشب
بصصت يتلا ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ةا˘ن˘ق˘لا
يحصصلا فرصصلا تاونق اهيف
ثيح ،ران˘لاو˘ب دلوأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب

ءادوصس ةطقن ئطاصشلا اذه ناك
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘˘ل˘˘ل
ها˘ي˘م˘ل ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا تا˘˘بر˘˘صست˘˘لا
نأا م˘˘غر ،ي˘˘ح˘˘˘صصلا فر˘˘˘صصلا
لإا هدعب˘ت ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا ةا˘ن˘ق˘لا
يف حبصصأا ىتح ،ةليلق راتمأاب
اروجهم ائطاصش ةريخألا ةنوآلا

ئطاصش لوطأا ربتعي هنأا مغر
م˘˘غرو ،ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘مر
هذه حÓصصإا يف ريبكلا رخأاتلا
ةا˘ن˘ق˘لا˘ب ا˘ه˘ط˘برو تا˘بر˘صست˘لا
عرا˘˘صشلا نأا لإا ،ة˘˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
قÓطنلا ربخ ىقلت يلجيجلا
حر˘˘˘ف ل˘˘˘كب ه˘˘˘حÓ˘˘˘صصإا ي˘˘˘˘ف
نا˘كم˘ل ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأاو
يذلا هلوطو ليمجلا ئطاصشلا
ر˘ب˘كأا با˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘صسا˘˘ب ح˘˘م˘˘صسي
.نيفاطصصملاو حاوصسلل
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 لبقتصسملل ةيفارصشتصس’ا اهتيؤور لصضفب

ةدئإرو ةلماكتم ةيميلعت ةموظنم ..ةليصسملاب فايصضوب دمحم ةعماج
ةديرف ةموظنمل اهكÓتما دجتصسملا91 ديفوك انوروك ةحئاج لظ يف ةليصسملاب فايصضوب دمحم ةعماج تتبثأا

ةيفارصشتصس’ا اهتيؤور لصضفب كلذو ،ةيميلعتلا ةيلمعلل ةمادتصس’ا قيقحت ىلع ةرداق ،دعب نع ميلعتلل
ءارثإا ىلع تلمع يتلا ،ةزيمملا ةيمقرلاو ةيجولونكتلا ةينبلل يلاعلا ميلعتلا تاصسصسؤوم مادختصساو ،لبقتصسملل
اهيلإا ترداب دق تناك ةزيمم ةيميلعت ةبرجت قلخل «يمقر يعماج ءاصضف» ربع مهتاردق زيزعتو اهبÓط تاراهم

.ةيحصصلا ةحئاجلا لبق ىتح نطولا ىوتصسم ىلع

مصسا لمحت ‐ ةعماجلا تاردابم
بي˘ط˘لا ي˘صس ر˘ي˘ب˘كلا د˘ها˘ج˘م˘لا
دمحم مصساب فورعملا ينطولا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘لا ،‐فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب
ماصسقأاو دهاعمو تايلك اهتصسّصسأا
ةيلاع ةثيدح تاينق˘ت˘ب ة˘ع˘ما˘ج˘لا

ة˘صسصسؤو˘م˘ك ا˘ماد˘خ˘ت˘˘صسا ر˘˘ث˘˘كأاو
ع˘ل˘ط˘ت˘ت ،ةد˘ئار ي˘لا˘˘ع م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
روطتلا ةب˘كاو˘مو فار˘صشت˘صسÓ˘ل
حنمو ملاع˘لا ي˘ف ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا

ةلماكتم م˘ل˘ع˘ت ة˘بر˘ج˘ت ا˘ه˘بÓ˘ط
تار˘˘˘صضا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لا زوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
ةايحلا ىلإا ةيمازلإلا ةيروصضحلا
نم اهيف امب دعب نع ةيبÓطلا
دا˘˘صشرإاو ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صص ل ة˘˘˘ط˘˘˘صشنأا
.ينهمو يميداكأا
يمقرلا يع˘ما˘ج˘لا مر˘ح˘لا ح˘ي˘ت˘ي
ةعماجلا هينبت ىلإا تدمع يذلا

اهماصسقأاو اهدهاعمو اهتايلك ربع
دعب نع ةلماكتم ةيبÓط ةايح
معدلاو هيجوتلاو داصشرإلا لمصشت
تا˘صصن˘مو د˘ع˘ب ن˘ع ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل
يميداكألا معدلا زكارمو ةءارقلل

جمار˘ب ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب د˘ع˘ب ن˘ع
تحجنو ،ةديدج تاراهم ملعتل
ضسورد˘لا زا˘ج˘نإا ي˘ف تا˘˘ي˘˘ل˘˘كلا

اهتيبلاغ عصضوو تارصضاحملاو
ق˘˘فو لدو˘˘م تا˘˘صصن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اينطو اه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا
ةيصسيردتلا تاعاصسلل لامكتصسا

ا˘ه˘ن˘صسح˘ت˘صسا ي˘ت˘˘لاو د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع
اودّوعت مهّنأا كلذ اريثك ةبلطلا

انوروك ةحئاج لبق ىتح اهيلع
م˘لو ر˘مألا م˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘ه˘˘صس ا˘˘ّم˘˘م
 .هوبعصصتصسي
نم ردقلا اذهب فتكت مل ةعماجلا
تعراصس لب ،ةين˘ه˘م˘لاو ةءا˘ف˘كلا
ةحو˘ت˘ف˘م ما˘يأا ّثّ̆ب ى˘لإا ماّ̆يأا ل˘ب˘ق
رصضاح˘ت˘لا ر˘ب˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ل˘ع
حر˘˘صشلا˘˘ب د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ي˘˘ئر˘˘˘م˘˘˘لا
ةرو˘صصو ا˘تو˘صص ي˘˘ل˘˘ي˘˘صصف˘˘ت˘˘لا

ةردابم يف تاططخمو تانايبو
تا˘ع˘ما˘ج˘لا ل˘ك ا˘ه˘ب تزوا˘ج˘˘ت
ىوتصسم˘لا ى˘ل˘ع ى˘لوألا تنا˘كو
يئاهنلا ذيمÓتب ةصصاخ ،ينطولا
ايرولاكبلا ةداهصش ىلع نيلبقملا

مايأا ة˘ثÓ˘ث˘ل م˘ه˘ئا˘ي˘لوأل كلذ˘كو

ة˘˘فا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ل تر˘˘ّخ˘˘صس ،ا˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت
ةينقتلا ل˘ئا˘صسو˘لاو تا˘ي˘نا˘كملا

ل˘ك ا˘ه˘˘ل تد˘ّ̆ن˘˘جو ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لاو
،ينهم˘لاو ي˘م˘يدا˘كألا ا˘ه˘م˘قا˘ط
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘صصن˘م˘˘لا فد˘˘ه˘˘تو
دصصق دعب نع يئرملا رصضاحتلا

˘ما˘صسقألا ذ˘ي˘مÓ˘ت ة˘يز˘ها˘ج ع˘˘فر
نم نونكمتيصس ن˘ّم˘م ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
كلذكو ايرولاكب˘لا ةدا˘ه˘صش ل˘ي˘ن
ن˘م م˘ه˘ب˘ير˘ق˘ت د˘صصق ءا˘ي˘˘لوأÓ˘˘ل
فرعتلا ةيغب يع˘ما˘ج˘لا ءا˘صضف˘لا

تا˘صصصصخ˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘˘ل˘˘ع
لو˘ب˘˘ق˘˘لا تلد˘˘ع˘˘مو بع˘˘صشلاو
يتلا هطورصشو ليجصستلا تايلآاو
دصصق دعب نع ةعماجلا اهحيتت
احيحصص اهّجوت م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ه˘ي˘جو˘ت
تاصصصصخت رايتخا نم مهنكمي
ع˘˘م ى˘˘صشا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘تو بصسا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ت

م˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘تو م˘˘ه˘˘تا˘˘حو˘˘م˘˘ط
ي˘ف م˘هد˘عا˘صسيو ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘˘لا

نم ،ةعماجلاب يصساردلا مهراصسم
نع ةيئرم رصضاحت ضشرو لÓخ
ة˘ي˘ن˘ه˘مو ة˘ي˘لا˘˘ع ةءا˘˘ف˘˘كب د˘˘ع˘˘ب
اهمقاطو ةعماجلا زيمت ضسكعت
.ي˘ن˘ه˘م˘لا يرادإلاو ي˘م˘يدا˘˘كألا
يلاعلا ميلعتلا ةرازو ةقفاوم دعب
ةفاك ربع تاعما˘ج˘ل˘ل حا˘م˘صسلاو
ة˘صشقا˘˘ن˘˘م˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
تافل˘مو هارو˘ت˘كد˘لا تا˘حور˘طأا
تايلك لمعت ،يعماجلا ليهأاتلا
تارد˘ق ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لا

ةي˘صسيرد˘ت˘لا ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه تارا˘ه˘مو

ثيح ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا مر˘ح˘لا ن˘م˘صض
اهتيفارتحا ىلع ةعماجلا تنهرب
تاداهصش تحنم نيأا ا˘ه˘ي˘ت˘ن˘ه˘مو
ضسفن يف نيحصشرتم˘ل˘ل ل˘ي˘هأا˘ت˘لا
م˘صسق˘ب م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ة˘صشقا˘ن˘م مو˘˘ي
مولعلا ةيلكب لاصصتلاو مÓعلا
ةفاصضإا ةيعا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘نا˘صسنلا
نم ةمد˘ق˘م˘لا تÓ˘ي˘ه˘صست˘لا ى˘لإا

ضصي˘ل˘ق˘ت اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ل˘˘كلا فر˘˘ط
نيحصشرتمل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ق˘ئا˘ثو˘لا

ن˘كا˘مأا ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ة˘صصا˘˘خو
ةيميلعت ةصسصسؤوم لوأاكو ،ةديعب
ةداهصشلا هذ˘ه ح˘ن˘م˘ت ة˘لود˘لا ي˘ف

مهتصشقان˘م مو˘ي ي˘ف ا˘ه˘تذ˘تا˘صسأل
 .مهلامعأل
يميداكألا مقاطلا نأا ىلإا راصشي
ذاتصسألا ةدايقب ةعماجلل يرادإلاو
ن˘ل˘عأا لا˘م˘ك يراد˘˘ب رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

ع˘˘صضو˘˘ل داد˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسلا ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
اهتموظن˘م˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ل˘كي˘ه˘لا
ةل˘حر˘م˘ل˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
نم ةدافتصسلا لÓخ نم ةلبقملا

لو˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘م تا˘˘ب˘˘صست˘˘كم
دعب نع مي˘ل˘ع˘ت˘لا و˘ح˘ن ة˘ي˘لا˘ح˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ة˘˘˘صساردو
ىلع لمعلاو ةفاك تايوتصسملا

ام عمجي يم˘ي˘ل˘ع˘ت ما˘ظ˘ن ع˘صضو
يعماجلا مرحلا لخاد ميلعتلا نيب
ح˘م˘صسي ا˘م˘ب د˘ع˘ب ن˘ع م˘ل˘ع˘˘ت˘˘لاو
ع˘ت˘م˘مو ق˘ي˘صش م˘ي˘ل˘ع˘ت ر˘ي˘فو˘˘ت˘˘ب
ل˘قأا ه˘تاذ تقو˘لا ي˘فو ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علا˘˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كت

ام˘ك ،ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
تارا˘ه˘م ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا ى˘˘ع˘˘صسي
ةصصاخو ةيجولونكت˘لا ةذ˘تا˘صسألا
يف اهجمد ةيفيكب قلعتي اميف
ميلعت ةبرج˘ت ر˘يو˘ط˘تو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ميلعتلا ةئي˘ب ع˘م مءÓ˘ت˘ت ة˘ي˘م˘قر
.ةروطتملا يقيبطتلا

لمعلا يبلاط ليجصستل كوبصسيافلا ةحفصص ربع
قلطي ةنتابب ليغصشتلل يئ’ولإ عرفلإ
 ةديدجلإ «دعب نع ةرواحملإ» ةينقت

يئلولأا عرفلا ريدم ،فصشك
لÓ˘ب» ،ة˘ن˘تا˘ب˘ب ل˘ي˘غ˘˘صشت˘˘ل˘˘ل
ةينامثلا هتلاكو نأا » زيزرق
˘ما˘يألا ه˘تا˘˘ه لÓ˘˘خ ف˘˘كع˘˘ت
ة˘مد˘خ˘˘لا قÓ˘˘طإل ةر˘˘ي˘˘خألا
ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ليغصشتلل ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا

MENAيف ةلث˘م˘ت˘م˘لاو
ي˘ب˘لا˘˘ط ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست» ة˘˘مد˘˘خ
ةرواحم˘لا ة˘ط˘صساو˘ب ل˘م˘ع˘لا

ةحفصص قيرط نع دعب نع
.«كوبصسيافلا

هتاه نأا ،ريدملا تاذ بصسحو
يف ،لثمتت ةديدجلا ةمدخلا
ل˘م˘ع˘لا ي˘ب˘لا˘˘ط˘˘ل حا˘˘م˘˘صسلا
ربع قب˘صسم د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت˘ب
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صصلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م˘˘ل˘˘˘ل
متيل كوبصسيافلاب لي˘غ˘صشت˘ل˘ل
ن˘م د˘عو˘م˘لا د˘ي˘كأا˘ت ا˘هد˘ع˘ب

ليغصشتلا يرا˘صشت˘صسم فر˘ط
مهليجصست˘ب نو˘مو˘ق˘ي ن˘يذ˘لا
نع يئرملا ثداحتلا ةينقتب
،ما˘ك باو˘لا ة˘ط˘صساو˘ب د˘˘ع˘˘ب
ي˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘˘ب
يبلاط م˘ه˘ت˘ف˘صصب ط˘ي˘صسو˘لا
م˘ه˘م˘ي˘˘ل˘˘صست م˘˘ت˘˘يو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يبلاطك ليجصستلا تاداهصش
نود د˘ع˘ب ن˘ع ا˘م˘ئاد ل˘م˘ع˘لا

تار˘ق˘م ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ءا˘˘ن˘˘ع
امك ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ل˘م˘لا
ةرواحملا لÓخ نودي˘ف˘ت˘صسي
لك ىلع تاباجإلا يقلت نم
.مهتاراصسفتصساو مهتلاغصشنا

ة˘م˘صصا˘ع را˘ي˘ت˘خا م˘ت د˘˘ق˘˘لو
ا˘˘م بصسح ة˘˘ن˘˘˘تا˘˘˘ب ضساروألا
«ز˘˘يزر˘˘ق لÓ˘˘ب» ه˘˘ب ا˘˘˘ندا˘˘˘فأا

ة˘˘ت˘˘صس ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م ةد˘˘˘حاو˘˘˘ك
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘جذو˘˘م˘˘ن تا˘˘˘يلو
ي˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
دعب ةيلمع˘لا ا˘ه˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘صس

جر˘˘ب ة˘˘يلو ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘حا˘˘ج˘˘˘ن
نم ةيادب اذ˘هو ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ،يرا˘˘ج˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا

،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صس تا˘˘˘يلو رار˘˘˘غ
،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘صسم ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘˘صسق
.ةفلجلاو ركصسعم
ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ه˘˘˘تا˘˘˘ه جرد˘˘˘ن˘˘˘تو
را˘˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا
تاءار˘˘جإلاو تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘لا
ةلاكولا فرط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا

تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ة˘ي˘ق˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع
ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا تارادإلاو
نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا
يف يمرت يت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا

نم ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م
تارقمل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت
راطإا يف ةيلحملا تاقحلملا
ةيئاقولا تاءارجإلاو ريبادتلا
ضسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل

ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت اذ˘˘˘كو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
نم عاطقلا ةنرصصع يعاصسم
ني˘صسح˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلا لÓ˘خ
ةمدقملا ةيمومعلا تامدخلا
.نينطاوملل
ةلاكولا نأا ،ركذلاب ريدجلاو
،ةنتابب ل˘ي˘غ˘صشت˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

انوروك ةح˘ئا˘ج مود˘ق ذ˘ن˘مو
ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا تع˘˘˘˘˘صضو
ة˘˘˘˘يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلا تاءار˘˘˘˘جإلا
ىلع ،ءابولا اذهل يدصصتلل
ف˘˘˘˘صشك ع˘˘˘˘صضو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صس
ير˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘صشلا رو˘˘˘˘˘˘صضح˘˘˘˘˘˘لا
ةلاكولا عقوم ربع اينورتكلا

لكصشب دوقعلا ديدجت اذكو
ضصيصصخت ىلإا ةفاصضإا يلآا
ى˘˘ن˘˘ع˘˘ي ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلا ءا˘˘صضف
ل˘م˘˘ع˘˘لا ضضور˘˘ع را˘˘ه˘˘صشإا˘˘ب
نم اهيلع فرعتلاو ةديدجلا
اذ˘كو ل˘م˘ع˘لا ي˘ب˘لا˘ط ل˘˘ب˘˘ق
 .نيمدختصسملا

ينامحد دمحم/ نامثع راعرع

تاصصصصختلا يف ريبك حصش نم يناعي
ةيداصصتق’إ مولعلل مصسق حتفب بلاطت ةيبÓط تاميظنت

ةماعنلاب دمحأإ يحلاصص يعماجلإ زكرملاب
ةيبÓطلا تامظ˘ن˘م˘لا تد˘صشا˘ن
يعماجلا زكرم˘لا˘ب ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا

ريزو ،ةماعنلاب دمحأا يحلاصص
ةيلوب يملعلا ثحبلاو ميلعتلا
مولع ضصصصخت حتف ةرورصضب
زكرملا ناو ةصصاخ ،ةيداصصتقا
ريبك حصش نم يناعي يعماجلا
هنأاو ثيح ،تاصصصصختلا يف
يأا حتفي مل4102 ةنصس ذنم
نايبلا بصسح ديدج ضصصصخت
،ريزو˘لا ى˘لإا ه˘لا˘صسرإا م˘ت يذ˘لا

ىلع لاكصشإلا حرط مت دقلو
هترا˘يز لÓ˘خ ق˘با˘صسلا ر˘يزو˘لا
متو ،ةيصضاملا ةنصسلا ز˘كر˘م˘ل˘ل
˘مو˘ل˘ع ضصصصخ˘˘ت˘˘ل قر˘˘ط˘˘ت˘˘لا
˘مو˘ل˘عو ة˘يرا˘ج˘تو ة˘يدا˘صصت˘قا
ىدل ةرثكب بولطملا رييصستلا

نوعطقي نيذلا ة˘يلو˘لا ة˘ب˘ل˘ط
ل˘جا ن˘م م˘ل˘˘ك003 ة˘فا˘صسم
ه˘نا ا˘م˘˘ك م˘˘ه˘˘ت˘˘صسارد ة˘˘لواز˘˘م
ل˘م˘ع˘لا قو˘صس ي˘˘ف بو˘˘ل˘˘ط˘˘م
ةصصاخ تاميظنتلا تاذ بصسح
اذ˘ه ى˘ل˘عو ،ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘˘يلو˘˘ب
قباصسلا ريزولا بلط ضساصسألا

ر˘ي˘صضح˘ت ز˘كر˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م ن˘˘م
م˘صسق ح˘ت˘˘ف˘˘ل ن˘˘يو˘˘كت ضضر˘˘ع

كلذ متو ،ةيداصصتقلا مولعلا
عم قيصسنتلاب ريدملا فرط نم
ى˘˘ل˘˘ع ضصصصخ˘˘ت˘˘˘لا ةذ˘˘˘تا˘˘˘صسأا

زيهجت متو ،ز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘صسم
ةنجلل لصسرأاو نيوكتلا ضضرع
لإا ،ةدم ذنم نارهوب ةيوهجلا
،هناكم حواري بلطملا اذه نأا

ناي˘ب بصسح ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لاو
نأا ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةما˘ع˘ن˘لا˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا ز˘كر˘م˘لا
ةيداملا طور˘صشلا ى˘ل˘ع زو˘ح˘ي
حتفل ةيجوغاديبلاو ةيرصشبلاو
ربت˘عا ا˘م˘ك ،رو˘كذ˘م˘لا م˘صسق˘لا

ن˘م د˘˘ع˘˘ي ز˘˘كر˘˘م˘˘لا نأا ءلؤو˘˘ه
اهيلإا راصشأا يتلا لظلا قطانم
ةيلول ه˘ترا˘يز لÓ˘خ ضسي˘ئر˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘ح د˘كأاو ة˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا

يذلا زكرملا ريوطت ةرورصض
ىتح ربكأا مامتها ىلإا جاتحي
تاعماجلا فا˘صصم ى˘لإا ى˘قر˘ي
حت˘ف ة˘ي˘م˘ت˘ح˘ب ءلؤو˘ه بلا˘طو،
˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا م˘˘صسق˘˘لا
ةيعماجلا ةن˘صسل˘ل ة˘يدا˘صصت˘قلا
نع نبغلا عفر دصصق ةمداقلا

.ةيلولا هذه ةذتاصسأاو ةبلط
ودبع.سص

ة˘˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم ل˘˘صصاو˘˘ت
ا˘˘ه˘˘تÓ˘˘م˘˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘يا˘˘ج˘˘˘ب
ةدئافل ةيوعوتلاو ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا
تÓحملا باحصصأاو نينطاوملا
تا˘˘جر˘˘خ˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ةرورصض ىلع مهثحل ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا
تاطايتحلا ةفاك ذاختاب ديقتلا
نم دحلل ةيئا˘قو˘لاو ة˘يزار˘ت˘حلا
ام ةصصاخ ،انوروك ةحئاج راصشتنا
،تامامكلا ءادترا ةيرابجإاب قلعت
،يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا
،مظتن˘م˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘صض ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب
ىلع مي˘ق˘ع˘ت˘لاو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا داو˘م
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ىو˘ت˘صسم

هذه لخد˘تو ،را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ططخم˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘ي˘كر˘ح˘لا
نم دمتعملا يوعوتلا يئاقولا

نمأÓل ةماعلا ة˘ير˘يد˘م˘لا فر˘ط
راصشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ةصصاخ ،انوروك ضسوريف ةحئاج
ع˘فر˘لا تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘ط˘ت د˘˘ع˘˘ب
،يحصصلا ر˘ج˘ح˘ل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا

فانئتصسا نع ةموكحلا نÓعإاو
ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘صشن˘˘لا ضضع˘˘ب
.نينطاوملا ةدئا˘ف˘ل ا˘ه˘تا˘مد˘خ˘ل
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو قا˘ي˘˘صسلا ضسف˘˘ن ي˘˘ف
قلغب قلعتملا ي˘ئلو˘لا رار˘ق˘ل˘ل
تاءار˘˘جإا ن˘˘م˘˘صض ئ˘˘˘طاو˘˘˘صشلا

ضسوري˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘تو

نمأا ح˘لا˘صصم تعر˘صش ا˘نورو˘ك
جمانرب قيبطت يف ةياجب ةيلو
فيثكت نمصضتي ،ضصاخ ينمأا

د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘مألا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم
ى˘ل˘ع ا˘ه˘تاد˘˘حو˘˘ل ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

يدؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم
ى˘ل˘عو ي˘ل˘˘حا˘˘صسلا ط˘˘ير˘˘صشل˘˘ل
يف ةعقاولا ئطاوصشلا ىوتصسم
رارغ ىل˘ع ا˘ه˘صصا˘صصت˘خا ةر˘ئاد
قوصس ، ضساقوأا ،يصشيت ئطاصش
ع˘ن˘م˘ل كلذو ،و˘ب˘ل˘م ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا
ن˘˘م ئ˘˘طاو˘˘صشل˘˘ل ن˘˘˘يد˘˘˘فاو˘˘˘لا
اظافح اهيف ثوكملاو ةحابصسلا

 .ةيحصصلا مهتمÓصس ىلع
ت . Ëرك

ريطأاتب موقت
تاءافكلا ةقفارمو

نيجرختملل ةينهملا
ةينطولإ ةنجللإ بيصصنت
ينهملإ نيوكتلإ يجيرخل

تليصسمصسيت يف نيهمتلإو
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا بي˘˘صصن˘˘˘ت ار˘˘˘خؤو˘˘˘م م˘˘˘ت
ن˘يو˘ك˘ت˘لا ي˘ج˘ير˘˘خ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘˘ي’و˘˘ب ن˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

تحت ة˘يو˘صضن˘م˘لاو تل˘ي˘صسم˘صسي˘ت
بابصشلل ةينطولا ةمظنملا ءاول
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا يوذ
،ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لاو

بي˘˘صصن˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تر˘˘˘ج ثي˘˘˘ح
تا˘صسصسؤو˘م ناو˘يد ر˘ق˘م˘ب ة˘ن˘ج˘ل˘لا
بصسحو اذه .ة˘ي’و˘لا˘ب با˘ب˘صشلا

فوصس ةنجللا هذه نإاف انرداصصم
ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘˘مو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘طأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
نيجرختملل ةينهملا تاءا˘ف˘ك˘لا

ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا د˘˘ها˘˘ع˘˘م ن˘˘م
فصشك نيأا نيي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
تما˘˘˘˘˘صص – ة˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘˘ئر
هب سصخ حيرصصت يف –يلÓيجلا

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا نأا «مÓ˘˘˘صسلا» ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي
معدو ةقفارم ىلع لمعت فوصس
يجيرخ نم ةين˘ه˘م˘لا تاءا˘ف˘ك˘لا

ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م
راطإا يف ينهملا لمعلا ةرولبو
ق˘فو ا˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا
موقت فوصس ةددحم تايجتارتصسا
نم اهبيترتو اهميظنتب ةنجللا

ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘صشم˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه’ا لÓ˘˘˘˘خ
ل˘˘˘ق˘˘˘نو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا تاءا˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘لا
يف اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل م˘ه˘لا˘غ˘صشنا
تارا˘˘ك˘˘ت˘˘ب’ا ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشتو دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

نينوكتملا طصسو تاعارتخ’او
ل˘جأا ن˘م م˘ه˘تادو˘ه˘ج˘م ن˘ي˘م˘˘ث˘˘تو
ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق م˘˘عد
ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘˘˘يأ’ا بل˘˘˘˘˘˘جو
ن˘˘م تاءا˘˘ف˘˘ك˘˘لا ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘˘لاو

ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
تاءافكلا هذ˘ه ىل˘ع ة˘ي˘ن˘م˘صضلاو
يو˘ق ي˘ن˘˘طو دا˘˘صصت˘˘قا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف
يف ةيملاعلا ثادحأ’ا ةبكاومو

ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘˘ت˘˘صس’ا ل˘˘ظ
ي˘ت˘لاو ةرازو˘˘لا ا˘˘ها˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

هذ˘ه فاد˘هأاو ىؤور ع˘م ق˘فاو˘˘ت˘˘ت
ثيد˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا
.ةد’ولا

ز.دمحأا

 فصسوي نب . رصضÿ . أا

ةيراجتلا تÓحملا باحصصأاو نينطاوملا ةدئافل
انوروك ضسوريف راصشتنإ نم ةياقولل ضسيصسحتلإ تايلمع لصصإوت ةياجب ةطرصش
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كيرصشلإ دجي اميزنب
ديردم لاير يف يلاثملإ

 ودلانور دعب
ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا ‘‘ضسآا‘‘ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صص تط˘˘ل˘˘صس
نيديإاو اميزنب ميرك ةكارصش ىلع ءوصضلا

ديردم لايرل يمامألا طخلا يف درازاه
فقوت ةرتف دعب يرودلا فانئتصسا بقع
.يجاتلا انوروك ضسوريف ببصسب ةليوط
يئانثلا ىوتصسم ىلع ةفيحصصلا تقلعو
نع ناثحبي ،نارورغم امهنإا‘‘ :تاملكب
ضضع˘ب˘لا م˘ه˘صضع˘˘ب نا˘˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ي ،ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا

،هجولا يف امهتيؤور كنكمي ؛ناعتمتصسيو
ةدا˘عإا د˘ع˘ب د˘يرد˘م ا˘تارا˘ب˘م ترذ˘ح د˘قو
رمتخي ام اًئيصش نأا نم عيمجلا ليغصشتلا
،عئار يئانث ،ناينف يئانث ،ةمدقملا يف
.‘‘مدقلا ةرك نابعلي يرقبع يئانث
ن˘م ه˘جور˘خ ي˘ف درازا˘ه ة˘با˘صصإا بب˘˘صست
ط˘ب˘صض ي˘ف أاد˘ب ه˘نأا اد˘ب ا˘مد˘ن˘ع ق˘ير˘ف˘˘لا
يف هنم بولطم وه ام ةفرعمو دصسجلا
مل ،اهريغو ءايصشألا ضضعب نيب.بعلملا
مهيدل نكي ملو اميزنب عم ريثكلا بعلي
يف ضضعبلا مهصضعب ىلع فرعتلل تقولا
جئاتنلا لصضفأا ىلع لوصصحلل تايرابملا

نأا بجي ،قيرفلا يف ليمزل مدقلا ةرك نم
مه˘ف˘ل ،بع˘ل˘م˘لا ي˘ف اًر˘ي˘ث˘ك ه˘ع˘م نو˘كت
، هدودر ع˘˘قو˘˘تو ،ه˘˘تا˘˘كر˘˘حو ه˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘غر
.هصسدحو هينيع عم لصصاوتلاو
ةر˘كلا ي˘ف ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘لا م˘كح˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع
دجي˘صس ،ه˘صسأار ع˘فر˘يو ه˘ما˘مأا تا˘فا˘صسم˘ب
يف نيئطاوتم ،هتنهمو يصسنرفلا ةرظن
ةردق ةفرع˘مو ة˘ياد˘ب˘لا ذ˘ن˘م ة˘ي˘حر˘صسم˘لا
وأا عيرصستلا وأا ةغوارملا ىلع كيرصشلا
نم ةديدع تاونصس دعب ،ميرك.ريرمتلا
كيرصشلا دجو ،ودلانور عم هتبعل ليدعت
،فاده لصضفأاك ديدج˘لا هرود˘ل ي˘لا˘ث˘م˘لا

ل˘ج˘صسي ن˘ل ه˘ب˘نا˘ج ن˘م درازا˘ه ع˘م ه˘نأل
نوكيصس لب ،بصسحف فادهألا نم ديزملا
يف ديردم هل˘ع˘ف˘ي˘صس ا˘م نإا ،ة˘ع˘ت˘م ر˘ث˘كأا
ًاريثك دمتعيصس ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن

.يعامجلا بعللا ىلع
مصضل هتاثداحم أإدبي ’ويدرإوغ

 يناملأ’إ يرودلإ نم يناصس ليدب
بي˘ب ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م برد˘˘م أاد˘˘ب

حانج عم تاثداحم ءارجإا يف ،لويدراوغ
،يليب نويل ،ي˘نا˘م˘للا نزو˘كر˘ف˘ي˘ل ر˘يا˘ب
نوكيل ،يراجلا فيصصلا يف هعم دقاعتلل
هدقاعت ددجي نل يذلا يناصس يوريل ليدب
.يتيصسلا عم
يناصس نأا ةعمجلا ضسمأا لويدراوغ نلعأاو
ي˘ت˘ي˘صسلا ع˘م هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت مد˘ع را˘ت˘خا

هدق˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘ي ثي˘ح ،يدا˘ن˘لا ردا˘غ˘ي˘صسو
جرخيصس هنأا ينعي امم ،لبقملا مصسوملا

.فيصصلا اذه لحري مل اذإا اهتقو اًناجم
ضسير˘ب˘صسكإا ي˘ل˘يد ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تر˘˘كذو
لعفلاب يتيصس رتصسصشنام نأا ،ةيزيلجنإلا

ليدب نوكيل يلياب نويل ىلإا هزيكرت لوح
بعÓ˘˘لا نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ي˘˘نا˘˘˘صس يور˘˘˘ي˘˘˘ل
اذه ةديج ةلاح يف يلودلا يكياماجلا
مدقو فادهأا ةصسمخ لجصس ثيح ،مصسوملا

ةارابم02 يف ةمصساح تاريرمت ضسمخ
.يناملألا يرودلا يف
نم ددع مامتها باصشلا بعÓلا بذجو
ثيح ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا قرف
ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت نأا ‘ل˘˘˘ي˘˘˘م ي˘˘˘ل˘˘˘يد‘ تدا˘˘˘فأا

.هب اًصضيأا نامتهم دتيانوي رتصسصشنامو
بعÓلا ةميق نأا ىلإا ةفيحصصلا تراصشأا
04 اًيلاح غلبت اًماع22 رمعلا نم غلابلا

ًارايخ هلعجي امم ،ينيلرتصسا هينج نويلم
نوداجو زيتريفاه ياك نم ريثكب ضصخرأا
.وصشناصس
هتوطخ ذختيصس يتيصسلا نأا ىلإا تتفلو
نرياب عم قافتلا مت لاح يف يليب عم
ليحرل ةيصساصسألا طورصشلا ىلع خنويم
ىلإا ريراقتلا تراصشأا يذلا ،يناصس يوريل
.يرافابلا ىلإا قيرطلا يف هنأا
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ي˘ف مو˘ي˘لا ءاو˘صضألا ع˘ي˘م˘ج ز˘كر˘˘ت˘˘صس
لا˘˘ير د˘˘صض د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
ني˘ترا˘م ة˘ي˘صصخ˘صش ى˘ل˘ع داد˘ي˘صسو˘صس
يعجصشم نم لك للحيصسو دراغيدوأا
نوجعزنم مهنأل هئادأا يكلملا قيرفلا

ةدوعلا دعب نيدعوم لوأا يف هئادأا نم
انوصسا˘صسوأا ن˘م ل˘ك ما˘مأا تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل
،اًدج اًفيعصض هئادأا ناك ثيح ،ضسيفلأاو
كلذ ن˘˘م ل˘˘ي˘˘م ف˘˘لأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘عو
.يرودلا لاوط ضضورعملا
نم ديردم لاير وع˘ج˘صشم ق˘ق˘ح˘ت˘ي˘صس
اوناك اذإا ام ديدحتل ناديملا يف هلمع
ءادترلٍ فاك بحصس عورصشمب هنوري
،لبقملا م˘صسو˘م˘لا ي˘ف ضضي˘بألا نو˘ل˘لا

ودنو˘م‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘صص ه˘تزر˘بأا ا˘م˘ل ا˘ًق˘فو
وه رمألا يف ام لصضفأاو.‘‘وفيتروبيد
قيقدتلا نيعأا عم ل˘ما˘ع˘ت˘لا م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا
اًرداق ناك امك ،هنأل نيتلاحلا اتلكل

نترام نكمتيصس ،ضسمألا ةفرعم ىلع
مويلا بعلملا ىلإا زفقلا نم دراغيدوأا
هيلإا يمتني يذلا قيرفلا دصض بعلل
ىلع لب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘ل˘ل ه˘تدا˘عا مز˘ت˘ع˘يو
مت يتلا ةلصضعلا جاعزإلا نم مغرلا
ةارابملا نم26 ةقيقدلا يف اهلادبتصسا

.ضسيفلأا دصض
نأا ذنم هصضورع أاوصسأا دحأا بعÓلا مدق
ي˘˘ف ن˘˘يدروأا يرو˘˘صسكت يز ىد˘˘˘ترا

ضسمل ،يلابم ل ناكو ،ازتوروزيدنيم
ةاراب˘م˘لا ي˘ف ةر˘م72 ةر˘كلا دا˘كلا˘˘ب
يف داتع˘م˘لا˘ك ر˘طا˘خ˘ي م˘لو ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب
لصضفي ه˘ن˘كل ،ة˘يدو˘م˘ع˘لا تا˘ن˘ح˘صشلا
هنأا امك ،ةلهصس تاريرمت ءاطعإا اًمئاد
نم برقلاب ةرصشابم ةرح ةلكر ردهأا
.ةقطنملا نم يمامألا ءزجلا

طاحيصس يذلا ،نمارد رظتني لازي ل
رع˘صشي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب ةر˘م˘لا هذ˘ه
،هرهوج ي˘ف نا˘مألاو ءود˘ه˘لا˘ب م˘ه˘ع˘م
دعب نودوعي نيذلا ونيريمو ايدليبوز
حبصصأا ،كلذ عمو ،فاقيإلا نم ءاهتنلا

ي˘ف دد˘ح˘ي درا˘غ˘˘يدوأا نأا ح˘˘ل˘˘م˘˘لا ن˘˘م
لمعلا اذه لك فادهألا وأا ةدعاصسملا
غلب يذلاو ،روطصسلا نيب هروط يذلا

.يرودلا نم ةنيعم تاظحل يف ةعور
كراصش ،يرودلا يف تايرابم01 هيدل
ليجصست نود ،تايرابم ينامث يف اهيف
ةدعاصسم ةرك ميدقت نودبو دحاو فده
ديحولا هفده ناكو ،قيرفلا يف ليمزل
ديردم لايرو ضسأاكلا يف0202 يف
،اتيونأا يف ز˘يد˘نار˘ي˘مو و˘ي˘با˘نر˘ب˘لا ي˘ف
لاو˘ط م˘ج˘ن˘لا ة˘لا˘˘ح ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت بج˘˘يو
.ةيرارمتصسلا ضضعب عم يرودلا

ةارابم درجم ضسيل دغلا نأا حصضاولا نم
ببصسب طقف ضسيلو دراغيدوأل ىرخأا
ظافحلل نيتوطخ دعب زوفلل ةجاحلا

،ي˘بوروألا لا˘ت˘ق˘لا ي˘˘ف ةز˘˘ي˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
يق˘ي˘ق˘ح˘لا با˘ع˘لألا ع˘نا˘صص ه˘جاو˘ي˘صس
ىلإا همصض يوني يذلا بردملا قيرف
نيدلا ن˘يز ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘صسو˘م˘لا ه˘ق˘ير˘ف
ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ه˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع ،ناد˘˘يز
بردم˘لا ع˘م ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘م˘لا
اذإا ام ىلع كلذ دمتعيصس ،يصسنرفلا

يف رمتصسيصس يجيورنلا بعÓلا ناك
قافتلا قرخي وأا لبقملا مصسوملا لاير
ةدوعلاو يصضاملا فيصصلا يف مربملا
.ماع لبق ديردم ىلإا

اًدغ قلعملا راوحلا اذه متي نأا عقوتي ل
را˘ه˘ن˘لا لÓ˘خ ر˘فا˘صسي˘صس د˘˘يرد˘˘م نأل

حمصست ل ةيح˘صصلا تلو˘كو˘تور˘ب˘لاو
.قرفلا ءاصضعأا نيب لاصصتلاب
لعفلاب ءاقبلل ىلوألا ةوطخلا ذاختا مت
تر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك درا˘˘غ˘˘يدوأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م
ًايمصسر لاير غلبأاو ،اًيرصصح ةفيحصصلا
ىلع ،يناثلا همصسوم ذيفنت وه هتين نأا
نيلهؤوم ريغ ةياهنلا يف مهنأا نم مغرلا

فقوملا وه ام ىرن نأا ىقبيو ،ابوروأل
تاثداحم ىرجأا يذلا ،ديردمل يئاهنلا

،يابيرريبأاو يبلوأا عم تاصضوافمو
لبق هيفاعت نوميقي مهنأا رهظت يتلاو
مكحُيصس هنأا دراغيدوأا كرديو.ناوألا

ةارابملا هذه ببصسب ديردم يف هيلع
نوعبتي نيذلا عيمج هاريصس امم رثكأا
نم ديدعلا نم رثكأا ضضيبألا يدانلا
ثيح ،مصسوملا يف نيرخآلا نيبعÓلا
عم هتاءاقل أاوصسأا نم نينثا دعب لصصي
ل˘˘˘˘كا˘˘˘˘صشم ضضع˘˘˘˘بو داد˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسو˘˘˘˘صس
نكا˘مألا هذ˘ه ي˘ف ن˘كلو ،تÓ˘صضع˘لا
ع˘صست تكرُ̆ت.مظعألا ز˘ي˘ي˘م˘ت بج˘ي
ضسأاكلا يئاهن ىلإا ةفاصضإلاب تايرابم
ن˘ي˘ي˘ع˘قاو˘لا ع˘ي˘م˘˘جو درا˘˘غ˘˘يدوأا ى˘˘لإا
نا˘ك يذ˘لا م˘صسو˘م˘لا اذ˘˘ه ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ماع وأا حجان ءيصش ىلإا اًدج اًيئانثتصسا
.لاقتنلا نم رخآا

 نإديز جعزُت وكصسيإإ ةباصصإإ

دإديصسوصسو ديردم لاير ةإرابم يف رهجملإ تحت دراغيدوأإ

‘‘ا˘˘˘كرا˘˘˘م‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص ترا˘˘˘˘صشأا
ضسما ،ا˘ه˘ل ر˘ير˘ق˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإلا
و˘˘˘كصسيإا ة˘˘˘با˘˘˘صصإا نأا ى˘˘˘لإا ،تب˘˘˘صسلا
لا˘˘ير ط˘˘صسو ط˘˘خ بعل نو˘˘˘كرلأا

نيز يصسنرفلا هبردم جعزُت ديردم
.ناديز نيدلا

راتوأا يف ةباصصإل وكصسيإا ضضرعتو
ي˘هو ،ى˘ن˘م˘ي˘لا ه˘قا˘صس ي˘ف ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا

دقف يذلا ،ناد˘يز˘ل ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ل˘كصشم
ة˘ت˘صسلا ط˘صسو˘لا ط˘˘خ ي˘˘ب˘˘عل د˘˘حأا
قيرفلل يرقفلا دومعلا نولثمي نيذلا
يف هنوق˘فار˘ي ،ع˘ي˘با˘صسأا ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل

ور˘ي˘م˘ي˘صسا˘ك ن˘م ل˘ك ط˘صسو˘لا ط˘خ
ضشت˘يردو˘م ا˘كو˘لو ضسور˘ك ي˘˘نو˘˘تو
ضسي˘˘ما˘˘خو ،يدر˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ف يد˘˘˘ي˘˘˘فو
داكي ل يبمولوكلا نكل ،زيغيردور
ثيح يصسنرفلا بردملا هيلع دمتعي
يصضاملا يرف˘ي˘ف6 ذ˘ن˘م بع˘ل˘ي م˘˘ل

داديصسوصس لاير مامأا ةراصسخلا لÓخ
.اينابصسإا كلم ضسأاك يف3‐4
بعÓل ةصساكتنا يه وكصسيإا ةباصصإا

اًيصسيئر اًءزج دقف يذلا ،بردملاو
يف هعصضو يذلا بوانتلا ماظن نم
م˘ل ،يرود˘لا ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م11 ر˘˘خآا
دصض ةارابم لوأا يف وكصسيإا كراصشت
باغ ايصسنلا˘ف د˘صض ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ،را˘ب˘يإا

.ةباصصإلا ببصسب اهنع
ر˘˘صسخ˘˘ي˘˘صس ،تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘لا بصسح˘˘بو
د˘صض ىر˘خأا تا˘يرا˘ب˘م تصس و˘˘كصسيإا

،ا˘كرو˘يا˘م لا˘ير ،داد˘ي˘ي˘صسو˘صس لا˘ير
وابليب كيتلتأا ،ي˘فا˘ت˘ي˘خ ،لو˘ي˘نا˘ب˘صسإا

طقف باغ اذإاو ،ضسيفلأا وفيتروبيدو
،ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ع
تايرابملا يف طقف اًحاتم نوكيصس
ة˘˘طا˘˘نر˘˘غ د˘˘صض ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لا

نوكيصس امك ،ضسيناغ˘ي˘لو لا˘يرا˘ي˘فو
لاطبأا يرودب بايإلا ةارابمل زهاج
يف ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م د˘صض ا˘بوروأا
. توا رهصش
ة˘ثÓ˘ث م˘صضت ة˘ط˘˘خ˘˘لا تنا˘˘ك ءاو˘˘صس

رابيإا دصض بعلملا طصسو يف نيبعل

،ايصسنلاف دصض نيبعل ةعبرأا عم وأا
ا˘م ا˘ًم˘ئاد و˘˘كصسيإا نأا ناد˘˘يز فر˘˘ع˘˘ي
ىلع نيزكرم يف اًمهم ًاليدب نوكي
نكمي ،ديردم طصسو طخ يف لقألا
دحأا يف راصسيلا ةهج ىلع بعلي نأا
عنا˘صص ع˘صضو ي˘ف وأا ن˘ي˘ت˘ل˘ي˘كصشت˘لا
ىلع ،نيمجاهم نينثا فلخ باعلأا
بعÓك اًصضيأا لمع هنأا نم مغرلا

ثيح ،يمهو مجاهمك وأا طصسو طخ
دحأا عونتلاو تامادختصسلا ددعت نأا
اهب عتمتي يتلا ةميظعلا لئاصضفلا
.ينابصسإلا بعÓلا

بعÓلا نكي مل هنأا نم مغرلا ىلع
لإا ،تاقوألا نم ريثك يف يصساصسألا
نيمصسوم ي˘ف ةارا˘ب˘م05 بع˘ل ه˘˘نأا

عم ىتح ، مصساوم3 يف ةارابم04و
و˘غا˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘صس ع˘˘م ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم ة˘˘ل˘˘ق
كراصش يصضام˘لا م˘صسو˘م˘لا يرلو˘صس
.ةارابم73 يف
ل˘كصشب ل˘ل˘ق˘ت و˘كصسيإا ةرا˘صسخ ،نآلا

يف ةروانم˘لا ة˘حا˘صسم ن˘م ظو˘ح˘ل˘م
عقوتي ل ثيح ،ديردم طصسو بلق
ضسيماخ عصضو يف ةريبك تارييغت
تامادختصسلا ددعتم رخآا ًابعل نأاو
،ي˘صسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ا˘ًم˘ئاد ه˘ب˘ح˘˘يو
نم اًصضيأا يناعي ،زيكصساف ضساكول
ليدب ريخآلا رب˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ،ة˘با˘صصإلا
دعب نميأا ر˘ي˘ه˘ظ˘ك لا˘خا˘فرا˘ك ي˘ناد
نرياب ىلإا لوزويردوأا ورافلأا ليحر
ةعصضب همامأا لازي ل نكلو ،خينويم
،ينعي اذهو ،هتباصصإا نم ةدوعلل مايأا

يف اًصضيأا تايرابم ةدع نع هبايغ
.طوغصضملا ميوقتلا اذه لثم
ناديز ىلع نيعتيصس ،وكصسيإا نودب
ه˘ل ة˘حا˘˘ت˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا

،وريميصساك داهجإا بنجتل راكتبلاو
،ضشت˘يردو˘مو ضسور˘˘ك  يدر˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ف
عصضو يف يرذج ر˘ي˘ي˘غ˘ت ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب

و˘كصسيإا ةرا˘صسخ نأا ثي˘˘ح ،ضسي˘˘ما˘˘خ
ة˘ع˘ط˘ق د˘˘ق˘˘ف يذ˘˘لا ،ناد˘˘يز ج˘˘عز˘˘ُت
ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘ط˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘صسي˘˘˘ئر
بلق يف ةروادملا ةصسايصس مادختصسا

.ضضبانلا ديردم

بإوبأإ قرطي ةريصضخ
 ضسوتنفوي نع ليحرلإ

ةر˘ي˘˘سضخ ي˘˘ما˘˘سس ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’إ م˘˘سسو˘˘م ىه˘˘ت˘˘نإ
ع˘˘م ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’إ صسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ي ط˘˘˘سسو بع’

اهل صضرع˘ت ي˘ت˘لإ ة˘با˘سصإ’إ بب˘سسب ق˘ير˘ف˘لإ
نع بعÓلإ ليحر ردإوب قفأ’إ يف حولتو
.هتاباسصإإ ةرثك ببسسب يرينوكنايبلإ

ةدكؤوملإ بعÓلإ ةبغر نم مغرلإ ىلعو
نأإ ’إإ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لإ فو˘˘˘ف˘˘˘˘سصب ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘ف
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لإ ه˘بو˘سشي يدا˘ن˘لإ ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ه˘˘ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’إ مد˘˘ع بب˘˘سسب صضو˘˘م˘˘غ˘˘لإ

.تاباسصإÓل ةسسيرف هعوقوو
ر˘خآا˘ب ةإرا˘ب˘م22 ي˘˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘سضخ كرا˘˘˘سشو
ل˘ي˘ل˘ق لد˘ع˘م إذ˘هو يرود˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘ت˘˘لو˘˘ط˘˘ب
بعÓلإ تايناك˘مإإ ن˘م م˘غر˘لإ ىل˘ع ة˘يا˘غ˘ل˘ل
.ةزيمملإ

نيبوبحملإ ني˘ب˘عÓ˘لإ ن˘م ةر˘ي˘سضخ د˘ع˘يو
ر˘˘سصن˘˘ع نا˘˘ك ثي˘˘ح يدا˘˘ن˘˘لإ ي˘˘برد˘˘م ىد˘˘ل
برد˘م ير˘غ˘ي˘لأإ و˘نا˘ي˘ل˘م˘ي˘سسا˘م ىد˘ل ل˘سضف˘م
يراسس ويزيروام هدعب نمو قباسسلإ يدانلإ
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘يد˘˘سسج˘˘لإ ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح نأإ ود˘˘ب˘˘ي ن˘˘ك˘˘˘ل

.ةديج
نأا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن˘˘˘لإ ل˘˘˘خإد نور˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘ك˘˘˘˘لإ ىر˘˘˘˘يو

’و ي˘˘جا˘˘جز ل˘˘جر ىلإإ لو˘˘ح˘˘˘ت ةر˘˘˘ي˘˘˘سضخ
بب˘سسب ةرإز˘غ˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’إ ن˘˘ك˘˘م˘˘ي
قيرفلإ تايرابم نع هدعبت يتلإ هتاباسصإإ
.ةليوط ةرتفل
صسأاك باهذ ةإرابم نإاف ريراقتلإ بسسحبو
ةرتف لبق نÓيمو صسوتنفوي نيب ايلاطيإإ
عم ةريسضخل ةر˘ي˘خأ’إ نو˘ك˘ت د˘ق ف˘قو˘ت˘لإ
بعÓ˘لإ ط˘ب˘تر˘˘ي ثي˘˘ح زو˘˘ج˘˘ع˘˘لإ ةد˘˘ي˘˘سسلإ

بغريو1202 ماع فيسص يف يهتني دقعب
صسي˘˘ل ل˘˘ي˘˘حر˘˘لإ را˘˘ي˘˘خ ن˘˘ك˘˘ل ءا˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لإ ي˘˘˘ف
.إًدعبتسسم
ةريبك إًدوهج هليكوو بعÓلإ لذبي دقو
ن˘ع ل˘ي˘حر˘لإ بق˘ع بسسا˘ن˘م ٍدا˘ن دا˘ج˘يإإ ي˘ف
يكيرمأ’إ يرود˘لإ نو˘ك˘ي د˘قو صسو˘ت˘ن˘فو˘ي
.بعÓل برقأ’إو ةلسضفملإ ةهجولإ

ر .ق ^
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ةرإدإإ رذحي رياصشلوصس

 دتيانوي Îصسصشنام
 رمأ’إ إذه نم

نأا ةيزيل˘ج˘نإا ة˘ي˘فا˘ح˘صص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘صشك
بردم رياصشلوصس رانوغ يلوأا يغيورنلا

يذيفنتلا ضسيئرلا رذح ،دتيانوي رتصسصشنام
نم نكمتي نل هنأا نم دراودوو دإا يدانلل
يف يتيصس رتصسصشنامو لوبرفيل يدحت
.مصسوملا اذه زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا

ذنم ةليوط ةيلاقتنا ةلحرمب دتيانوي رميو
3102 دنع تفقوت يتلا هدجم تاونصس
برد˘˘م˘˘لا لاز˘˘ت˘˘˘عا د˘˘˘ن˘˘˘ع اد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘تو
.نوصسغريف ضسكيلأا ريصسلا يروطصسألا
ضسماخلا زكرملا رمحلا نيطايصشلا لتحي
،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا لودج يف
نأا تقولا لاوط ملعي رياصشلوصس ناكو
ن˘م بير˘ق نا˘كم ي˘ف نو˘كي ن˘ل ه˘ق˘ير˘ف
.يتيصس رتصسصشنامو لوبرفيل لثم ةمقلا

‘‘ضسير˘ب˘صسكإا ي˘ل˘يد‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص لا˘˘قو
زكر يجيورنلا بردملا نأا ،ةيزيلجنإلا

،نيبعÓل يدانلا بح عرز ةفاقث ىلع
تاكيتكت نيصسحت ىلع لمعي أادب اهدعب
نم ءانب˘لا ى˘ل˘ع ز˘كر˘ت˘ت ي˘ت˘لاو ،ق˘ير˘ف˘لا
مهيدل نوكي ل امدنع طغصضلاو فلخلا
.ةركلا

اذهل ةبرطصضم ة˘ياد˘ب د˘ت˘يا˘نو˘ي ل˘م˘ح˘تو
هقنور ةداعتصسا نم نكمت هنكل ،مصسوملا
ن˘˘م ز˘˘يد˘˘نا˘˘نر˘˘ف و˘˘نور˘˘ب لو˘˘صصو د˘˘ع˘˘ب
بعÓلا فاصضأا ثيح ،ةنوبصشل غنيتروبصس
قيرف˘لا ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لا ءا˘ي˘صشألا ضضع˘ب
ق˘ير˘ف˘لا مد˘ق˘ت ي˘ف اً̆ي˘صسي˘ئر اًرود بع˘لو
.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا لودجب
ثÓ˘ث˘ب نآلا ر˘يا˘كصسلو˘صس لا˘جر د˘ع˘ب˘يو
زكرملا بحاصص يصسليصشت نع طقف طاقن
ةيونع˘م ة˘ع˘فد برد˘م˘لا ى˘ق˘ل˘تو ،ع˘بار˘لا
لوب نوكيصس ثيح تاباصصإلا ضصوصصخب
دصض ةليللا ةارابمل رايتخÓل اًحاتم ابغوب
.ماهنتوت
لصضفأا دحأا وه لوب‘‘ :رياكصسلوصس لاقو
عقوتن اذل ملاعلا يف طصسولا طخ يبعل
ىلع هلوصصح عمً ايجيردت نصسحتي نأا
فرعأا ل ،بعللا تقو نم ديزملاو ديزملا
.‘‘06 وأا ةرملا هذه ةقيقد54 تناك اذإا
هذ˘ه لÓ˘˘خ ًا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ن˘˘كل‘‘ :فا˘˘صضأا
هديعن نأا اننكمي ،ةلبقملا ةليلقلا رهصشألا
ه˘م˘صسو˘م˘ب ر˘م د˘ق˘ل ،ه˘تلا˘ح ل˘صضفأا ى˘˘لإا
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ع˘˘م ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه بع˘˘صصلا
هتيلقع ىرأا نأا يننكمي نكلو تاباصصإلا

بردتيو قئل هنأا ىلع نآلا زكرأا نأاو
.‘‘حاتمو

إدج بعسص تايرابملإ لكب زوفلإ نأإ دكأإ

مصسحت مل ةلوطبلإو ةديج ةريثك ءايصشأاب انمق ..نيلئافتم انك :نيتيصس

ينفلا ريدملا يغيتيبول نيلوج قلع
هقيرف ةارابم ىلع ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا ق˘ير˘ف˘ل
تهتناو ةنولصشرب مامأا اهصضاخ يتلا
نمصض فادهأا نودب يبلصسلا لداعتلاب
يرودلا نم03ـلا ةلوجلا تاصسفانم
.‘‘اغيللا‘‘ ينابصسإلا

تنا˘˘ك اذإا ه˘˘نأا ي˘˘غ˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘بو˘˘ل ىر˘˘˘يو
وه امك ،طاقنلاب تمصسُح دق ةارابملا
نا˘كل ،ة˘م˘كÓ˘م ةارا˘ب˘م ي˘˘ف لا˘˘ح˘˘لا
نع اًبرعم ،زوفلا قحت˘صسي ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘صشإا
مدعو لداعتلاب ةارابملا ءاهتنل هصسأا

مامأا ةدحاو ةطقن فطخ ىلع هاصضر
.ينولاتكلا قيرفلا

تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ي˘غ˘ي˘ت˘ي˘˘بو˘˘ل لا˘˘قو
ود˘˘˘نو˘˘˘م‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص ا˘˘˘ه˘˘˘تزر˘˘˘بأا
ضضوخن امئاد نح˘ن‘‘ :‘‘و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد
ليلحتو ،زوفلا لجأا نم تايرابملا
يف راصس فيك ةيؤورو ،لكك ءاقللا
قحتصسن ان˘نأا د˘ق˘ت˘عأا ،نا˘ي˘حألا ضضع˘ب
لحارم يه ىرخأا ءايصشأاو ،هب زوفلا
،ةديج ةيادب مهيدل ناك دقلف ،ةارابملا

رقتفن انكو ،ديج طغصضب ،اورطيصسو
فيك فر˘ع˘ن ا˘ن˘ك ا˘ن˘ن˘كل ،ةر˘كلا ى˘لإا
طوصشلا يفو ،فقوملا اذه عم ضشيعن
انك ،تاري˘ي˘غ˘ت˘لا ضضع˘ب ع˘م ،ي˘نا˘ث˘لا

ن˘م د˘يز˘م˘لا ا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘خو ن˘˘ي˘˘قو˘˘ف˘˘ت˘˘م
ناك ةنولصشرب نأا حيحصص.‘‘ضصرفلا

ةرملا نم نكلو ،ةيادبلا يف اًقوفتم
كيرحتل يغ˘ي˘ت˘ي˘بو˘ل ل˘خد˘ت ،ى˘لوألا
لكصشب ظحولو ،هقيرف بلقو عطقلا

دع˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا ه˘جو˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ضصا˘خ
وهو ،لوألا فصصنلل يئاملا فقوتلا
.ديج لكصشب نيلوج هنم دافتصسا رمأا

ةر˘ك ة˘ل˘˘ه˘˘م ل˘˘ث˘˘م ا˘˘ه˘˘نإا‘‘ :فا˘˘صضأاو
ءا˘ط˘عإا لوا˘ح˘ت ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ،ة˘ل˘صسلا
،ءايصشألا ضضعب حرصشو تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا
كل˘˘ت ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صسلا لوا˘˘ح˘˘˘ت تنأا
،فقوم لك نم ةدافتصسلاو ةظحللا
لوا˘˘ح˘˘نو د˘˘يد˘˘ج و˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صس ه˘˘˘نإا
.‘‘هنم ةدافتصسلا

،هتيملاع يف ،ينابصسإلا قيرفلا ققح
ح˘ب˘صصأاو ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘م ل˘˘صضفأا ًءادأا
ن˘م ةر˘ي˘خألا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘صضفأا
دكأا يذلا ،يغيتيبول رصصأاو ،ةارابملا

ىلع ةردقلا هيدل ةنولصشرب نأا ىلع
نإا‘‘ :لمع يأا يف كئاذيإاو كتأاجافم
اهنكلو ،ة˘م˘ه˘م ة˘يد˘صسج˘لا ة˘ي˘صضق˘لا
نو˘ب˘عل م˘ه˘يد˘لو ،ة˘ي˘كي˘ت˘كت ا˘˘ًصضيأا

م˘ه˘ن˘كم˘ي ة˘ظ˘ح˘ل يأا ي˘فو نو˘˘ع˘˘ئار
ضصق˘ن ءا˘ن˘ث˘ت˘˘صسا˘˘ب ،فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
ركذتأا ل ،زلوج هذخأاي يذلا يصسيم
انل نحن ،ةعئار تابصسانم مهيدل نأا
.‘‘ نوحصضاو ةعبرأا وأا ةثÓث
ةرك يف لجصسي نأا ةنولصشربل نكمي
،يناثلا طوصشلا يف زيراوصس لبق نم
يف احوصضو رثكألا نأا حيحصص نكلو
دو˘˘˘˘جو مد˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘ك لوألا طو˘˘˘˘صشلا

.ةصضراعلا تحت يصسيم
وه ءيصش لصضفأا‘‘ :يغيتيبول عباتو
درجم˘ب ن˘كلو ،ي˘صسي˘م تيو˘ف˘ت مد˘ع
.‘‘لولح داجيإا كيلع ،كلذب مايقلا
نآلا وه ،ةدحاو ةارابم عم ،ةيليبصشإا
طاقن ثÓث قرافب ثلاثلا زكرملا يف
ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،و˘كي˘ت˘ل˘تأا ن˘م ر˘ث˘كأا
ذنم ل˘صضفأا ر˘عا˘صشم نور˘ه˘ظ˘ي ،كلذ
.مهلوصصو
يأا˘˘ب ي˘˘صسف˘˘ن نرا˘˘قأا ل ا˘˘نأا‘‘ :م˘˘˘تأاو
ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ز˘˘كر˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن ،ق˘˘ير˘˘ف
اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لا داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسلاو
يقتلن دعن ملو ،دقعملا ويرانيصسلا
ي˘ف ة˘حار˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عا˘˘صس23 د˘ع˘˘ب
ىفاعتن نأا انيلع ،ة˘مدا˘ق˘لا ةارا˘ب˘م˘لا
ع˘ف˘تر˘˘م بل˘˘ط˘˘لا نأل د˘˘ي˘˘ج ل˘˘كصشب
.‘‘ةياغلل

 ’’ةنولصشرب مامأإ زوفلاب قحأ’إ انك’’ :يغيتيبول

يف ،ةنول˘صشر˘ب يدا˘ن ع˘فاد˘م ،ه˘ي˘كي˘ب درار˘ي˘ج ل˘ل˘ق
اذه ي˘نا˘ب˘صسإلا يرود˘لا بق˘ل˘ب ه˘ق˘ير˘ف زو˘ف ضصر˘ف
ةيليبصشإا مامأا يبلصسلا لداعتلا دعب كلذو ،مصسوملا
.ةعمجلا موي
موي اغيللا ةرادصص نادقف رطخ ةنولصشرب هجاويو
ديردم لاير نكمت لاح يف كلذو ،لبقملا دحألا

.دادصسيوصس لاير ىلع زوفلا قيقحت نم
تاحيرصصت يف  ةارابملا ةياهن بقع هيكيب لاقو
نم نوكيصس هنأا دق˘ت˘عأا :ا˘كرا˘م ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن
.يرودلا اذهب زوفلا ةياغلل بعصصلا

ل ين˘ن˘كل ، ن˘كم˘م ءي˘صش ل˘ك ل˘ع˘ف˘ن˘صس :فا˘صضأاو
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘ي˘صضي˘˘صس د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا
.يلاحلا تقولا يف انيديأا يف رمألا دعي مل ،طاقنلا

ةبصسنلاب نيتارابم رخآا يف هانيأار ام نم :حصضوأاو
كلتب زوفلا بعصصلا نم نوكيصس هنأا لوقأا ،انل
يف رثكأا ضصرف انيدل تناك هنأا حيحصص ،ةلوطبلا
.ليجصستلا نم نكمتن مل اننكل ةارابملا

بيترت يف ثلاثلا زكرملا لتحي ةيليبصشإا :فدرأاو
نآلاو ،ديكأات لكب ةبخنلا قرف نم قيرف مهو اغيللا

نأا عيطتصسن ل فقوم يف انعصضي تايرابملا لودج

.انيديأاب هيف انريصصم ددحن
ةرتفلا لÓخ ةبعصص تاهجاوم ةنولصشرب رظتنتو
هجاو˘ي˘صس ثي˘ح ،ي˘نا˘ب˘صسإلا يرود˘لا ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
دعبو ،لبقملا ءاثÓثلا موي ةيادبلا يف وابليب كيتلتأا
.وغيف اتليصس عم يقتليصس كلذ
مصسوملا اذه ةنولصشربل بعصصألا ةارابملا ىقبتو
مامأا ةيقبتم˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ن˘م˘صض ن˘م ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘ف
،ةيليوج1 قفاوملا ءاعبرألا موي ديردم وكيتلتأا

جيوتتلا˘ب ي˘نو˘لا˘ت˘كلا ق˘ير˘ف˘لا ضصر˘ف ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م
.ئصشلا ضضعب ةبعصص لعفلاب اغيللاب

 انيديأإ نيب اغيللاب انزوف رمأإ دعي مل :هيكيب

ريدملا نيتيصس يكيك ىهنأا
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ق˘ير˘ف˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

لوأا ةيلي˘ب˘صشإا ما˘مأا ه˘تارا˘ب˘م
ضسأا˘˘ي˘˘لا ن˘˘م ةرا˘˘صشإا˘˘ب ضسمأا

نو˘مار بع˘ل˘م د˘ع˘ق˘م ى˘ل˘ع
نأل ناو˘˘خز˘˘ي˘˘ب ز˘˘ي˘˘˘صشنا˘˘˘صس
ن˘م م˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
،اهبعل يتلا ةديجلا ةارابملا
رط˘خ ق˘ل˘خ ن˘م ن˘كم˘ت˘ي م˘ل

ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘مر˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.طاقن ثÓثلا فطخو
هفصسأا ن˘ع ن˘ي˘ت˘ي˘صس بر˘عأاو
ته˘ت˘نا نأا د˘ع˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل
بحاصص قيرفلا عم ةارابملا
لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘˘م˘˘لا
.فادهأا نودب يبلصسلا

يف ةنو˘ل˘صشر˘ب برد˘م لا˘قو
ا˘˘˘ه˘˘˘تزر˘˘˘بأا تا˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت

ود˘˘˘˘نو˘˘˘˘م‘‘ ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صص
ا˘˘˘ن˘˘˘ك‘‘ :‘‘و˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد
قئاقدلا دعب ةياغلل نيلئافتم
تناك يتلا ،ىلوألا نيثÓثلا
ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا
نود ،ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا
،مودقلاب ةيليبصشإل حامصسلا

برصشل فقوتلا دعب نكلو

نم ليلقلا مهانيطعأا ،ءاملا
ضضع˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘م ةا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘لا
.‘‘ةراصسخلا

طو˘˘˘˘صشلا ي˘˘˘˘ف‘‘ :فا˘˘˘˘صضأاو
ر˘˘ث˘˘كأا ر˘˘مألا نا˘˘ك ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

،ا˘ن˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص
ر˘ئا˘صسخ ا˘ند˘ب˘كت ا˘ن˘ل˘˘صصاوو
،ني˘ق˘صسن˘م ر˘ي˘غ ا˘ن˘ح˘ب˘صصأاو
عم ةرداغملاب مهل حمصس امم

،ةر˘˘كلا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘صسلا
كيذؤو˘ي ق˘ير˘ف ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘صشإاو
مل ةيا˘ه˘ن˘لا ي˘فو ،ءا˘صضف˘لا˘ب
ق˘ل˘خ˘ن ف˘ي˘ك فر˘˘ع˘˘ن ن˘˘كن
ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأل ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘لا
كلت قارتخا ةياغلل بعصصلا
نم ريثكلا عم تايحرصسملا
.‘‘ةقطنملا يف ضسانلا
ةنيزح ةربنب ثدحت نيتيصس

دمتعي دعي مل ةنولصشرب نأل
ج˘يو˘ت˘ت˘لا ي˘ف ه˘صسف˘ن ى˘˘ل˘˘ع
،يرود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا بق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
نم ناك هنأا انملع‘‘ :عباتو
لك يف زوفلا اًدج بعصصلا

ةاراب˘م هذ˘ه تنا˘كو ،ةارا˘ب˘م
ةدحاو ةطقن نكلو ،ةبعصص
.‘‘اًرصش لقأا

انيدل نإا لوقأا نل‘‘ :لصصاوو

ن˘˘˘كل ،تارا˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن
ناصس يف دعب زفت مل ديردم
رمألا نوكي نلو نايتصسابصس
نو˘˘كي˘˘صسو ،ا˘˘ًصضيأا Óً˘˘˘ه˘˘˘صس
رصصأاو ،مؤواصشتلل تقو كانه
ةريثك ءايصشأاب انمق اننأا ىلع
ةديج دودر عم ،ديج لكصشب
.‘‘نايحألا ضضعب يف
ه˘˘˘ي˘˘˘كي˘˘˘ب ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘صسر ن˘˘˘˘عو
ق˘˘˘ل˘˘˘˘ع ؟ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
طابحإا ةجيت˘ن ا˘ه˘نإا‘‘ :ا˘ًل˘ئا˘ق
˘مو˘ي˘لا ر˘عا˘صشم ،ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا
،زوفلا مدعل ةيباجيإا تصسيل
لكصشب ا˘هار˘ن˘صس اًد˘غ ن˘كلو
.‘‘فلتخم
ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘˘ب برد˘˘˘م م˘˘˘تأاو
اًد˘˘˘ي˘˘˘صشم ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت
دقل‘‘ :نغيتصش ريت ضسراحلاب

ىلع ظافحلا يف ةميق ققح
يأا لابقتصسا مدعو ىمرملا

و˘˘ه كرا˘˘˘م دو˘˘˘جوو ،فد˘˘˘ه
اًريثك رطاخن ان˘نأل ة˘نا˘م˘صض
،لباقملا لاجملا يف بعللاب
نكلو ،هصضر˘ت˘ف˘ن ءي˘صش ه˘نإا

تابصسانم اًصضيأا انيدل تناك
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا نإا ،ة˘ح˘˘صضاو
ة˘˘عا˘˘صسلا ف˘˘صصن ة˘˘˘لا˘˘˘طإا˘˘˘ب
.‘‘لوطأا ةرتفل ىلوألا

:خنويم نرياب ةروطصسأإ
بع’ لصضفأإ وه ضشتيميك
 يلاحلإ تقولإ يف يناملأإ

ةروطسسأإ ،صسويتام ر˘ثو˘ل د˘ق˘ت˘ع˘ي
بع’ نأإ ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ’إ ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘لإ

،صشتيميك إوسشوج ،خنويم نرياب
نع ايناملأإ يف بع’ لسضفأإ وه

.يلاحلإ مسسوملإ
صسويتام ةداسشإإ نم مغرلإ ىلعو
ياك ،نزوكرفيل رياب يدان مجنب

ل˘˘˘سضف د˘˘˘ق ه˘˘˘نأإ ’إإ ،ز˘˘˘تر˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘˘ه
،با˘سشلإ بعÓ˘لإ ىل˘ع صشت˘ي˘م˘ي˘˘ك
ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف كلذو
.ةينابسسإ’إ صسآإ ةفيحسص
يا˘ك نأإ ح˘ي˘ح˘سص :صسو˘ي˘تا˘م لا˘قو
ةر˘م ا˘ًع˘ئإر إًءإدأإ مد˘ق ز˘تر˘˘ي˘˘فا˘˘ه

،ةري˘خأ’إ ة˘لو˘ج˘لإ لÓ˘خ ىر˘خأإ
إوسشوج ىلإإ رظنن نأإ انيلع نكل

ىلإإ ترظن إذإإو ،اًسضيأإ صشتيميك
صشتيمي˘ك نإا˘ف ، ه˘ل˘م˘كأا˘ب قا˘ي˘سسلإ
.زتريفاه نم اًليلق لسضفأإ

ا˘ً̆ب˘˘ع’ نا˘˘ك صشت˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ك :فا˘˘˘سضأإو
وهو، تإونسس ذنم خينويم نريابل
بع’ اًسضيأإ وهو قيرفلإ ةداق دحأإ

لسضفأإ هنأإ لوقأإ انأاف كلذلو ،مهم
.يلا˘ح˘لإ تقو˘لإ ي˘ف ي˘نا˘م˘لأإ بع’
خنويم نر˘يا˘ب ع˘م صشت˘ي˘م˘ي˘ك زر˘بو

،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لإ تإو˘˘ن˘˘سسلإ رإد˘˘˘م ىل˘˘˘ع
يناملأ’إ يرودلإ بقلب جوت ثيح
،يرافابلإ قيرفلإ عم تإرم صسمخ
صسأاكب اًسضيأإ ًاماع52لإ نبإ زاف امك
ىعسسيسس ام˘ن˘ي˘ب.نيترم اي˘نا˘م˘لأإ

لوأ’إ بقللإ قيقحت ىلإإ زتريفاه
كلذو ،يفإرتح’إ هرإوسشم يف هل

رياب خنويم نرياب هجإوي امدنع
.ايناملأإ صسأاك يئاهن يف نزوكرفيل
رابك راظنأإ طح˘م ز˘تر˘ي˘فا˘ه د˘ع˘يو
،ة˘ي˘بوروأ’إ ة˘يد˘نأ’إ ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لإ

يزيلجنإ’إ يرودلإ ةيدنأإ اهزربأإو
رتسسسشنامو ،يسسليسشت لثم ،زاتمملإ

.اًسضيأإ دتيانوي



 دتيانوي دليفيسش مويلإ يقÓي رسضخلإ نإديم طسسو

 بلاط نب لبقتصسم لوح ضضومغلإ ديزي لصساكوين
لصساكوين بعلو يرئازجلا يلودلا بلاط نب ليبن لبقتصسم لازي ام

ديقعت نم ديزي يذلاو ،ةعاصسلا دحل حمÓملا حصضاو ريغ يزيلجنلا
يف يدانلا ةرادإا لصصف مدع لظ يف رصضخلا ناديم طصسو ةيعصضو
ةيمÓعإا ريراقت تدكأاو.ةيئاهن ةفصصب بعÓلا دقع ءارصش لوح اهرارق
نم يرئازجلا مجنلا ةراعإا ةرتف ديدمتب تماق «زياب كاملا» ةرادإا نأا ةيناملأا
ىقبت ام فانئتصسإا لجأا نم يلاحلا مصسوملا ةياهن ىتح يناملألا قيرفلا

بعÓب ظافتحلا ديرت يتلاو ،زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا تاصسفانم نم
تقولا اهيطعيصس يذلاو مصسوملا ةياهن ىتح يفرظ لكصشب «رصضخلا»
يئاهن لكصشب بعÓلا ءارصش ضصوصصخب يئاهنلا اهرارق ذاختل يفاكلا
عم رصضخلا ناديم طصسو نوكيصس ،رخآا بناج نم.كلاصش يدانل هتداعإا وأا

ةعاصسلا نم ةيادب دليفيصش يدان هقيرف يقÓي امدنع مويلا ةيوق ةهجاوم
ةصصرف ىل˘ع لو˘صصح˘لا ق˘با˘صسلا40 كلا˘صش بعل ل˘˘ما˘˘يو00:41ـلا
 .مويلا ايصساصسأا ةكراصشملا

 ىوتسسملإ يف ءإدأإ مدقو ءاقللإ لماك يف كراسش

فانئتصسإ دعب روهظ لوأإ يف مزهني نافز
 ةيصسورلإ ةلوطبلإ

فوتيفوصس ايليراك يدان بعلو يرئازجلا يلودلا نافز يدهم رثعت
،يصسورلا يرودلا تايرا˘ب˘م ى˘لوأا ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف ه˘ق˘فر ي˘صسور˘لا ارا˘ما˘صس
يصشفت ببصسب قيلعتلا ةرتف دعب ةيوركلا ةصسفانملا فانئتصسإا ةبصسانمب

ينزورغ دمحأا يدان فيصضلا نافز قافر لبقتصساو.«انوروك» ةحئاج
ةراصسخب تهتنا ي˘ت˘لاو ة˘ي˘صسور˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م32 ةلو˘ج˘لا با˘صسح˘ل
يف ايصساصسأا قباصسلا نير عفادم لخدو ،2‐4 ةجيتنب ضضرألا باحصصأا
لÓخ همدق يذلا ديجلا ءادألا مغرو اهراوطأا لماك بعلو ةارابملا
مازهنإلا اذهبو.ةيباجيإا ةجيتن قيقحتل ايفاك نكي مل هنا لإا ةارابملا
لصصاوي يذلاو هقيرف ةقفر اديقعت نويل كيبملوأا جيرخ ةيعصضو تدادزإا
ةينعملا ةيدنألا نمصض يمصسر هبصش لكصشب تاب يذلاو ،طاقنلا عييصضت
ديصصرب ريخألا زكرملا يف عبقي هنأا امب ةيناثلا ةجردلا ةلوطبل طوقصسلاب
 .ةلوطبلا ماتخ نم تلوج7 لبق ةطقن22

طيمز.ع
 «انوروك» ببسسب ةيلام ةمزأاب رمي صساتيف يدان

 هرجأإ ضضفخ ىلع قفإوي ولفرد
مياهنرا ضساتيف مجاهمو يرئازجلا يلودلا ولفرد ةماصسأا لصصوت

اذه ءاجو ،هرجأا ضضيفخت ضصوصصخب هيدان ةرادإا عم قافتإا ىلإا يدنلوهلا
ءاغلإا دعب يدنلوهلا قيرفلا اهنم يناعي يتلا ةيلاملا ةمزألا ببصسب رارقلا
لاكصساب دكأاو.«انوروك» ضسوريف يصشفت ببصسب مصسوملا اذهل يرودلا
نأا يدانلل يمصسرلا عقوملل هتاحيرصصت يف قيرفلل يصضايرلا ريدملا ناف
ضضيفخت ى˘ل˘ع ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ءا˘صضعأاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م تق˘ف˘تإا ةرادإلا
رمي يتلا ةبعصصلا فورظلا ببصسب تقؤوم رارقلا اذه نأا فاصضأاو ،مهروجا
نيبعÓلا ريخألا يف ركصشيل ،رهصشألا ددع ددحي مل يذلاو يدانلا اهب
يدان اهصشيعي يتلا ةقناخلا ةيلاملا ةمزأÓل مهمهفت ىلع ينفلا مقاطلاو
قيرفلاب قحتلإا دق ناك ةداعصسوب ةنيدم نبإا نأا ةراصشإÓل.ميراه ضساتيف
دقعب طبتري يذلاو ،8102 فيصص ةمصصاعلا داحتإا نم امداق يدنلوهلا

 .2202 ناوج ىتح مياهنرأا ضساتيف عم
طيمز.ع

 ةوقب ةدوعلإ ىلع رسصيو ةباسصإ’إ ةحفسص ىوط

ةديدج ةحفصص حتف يف لمأاي ليصضوفلب
 مياهنفوه هقيرف عم

يدان مجن ،يرئازج˘لا ي˘لود˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ي˘صضو˘ف˘ل˘ب قا˘ح˘صسا رر˘ق
هيدان عم ةديدج ةحفصص حتفو ،ابناج لكاصشملا عصضو يناملألا مياهنفوه
ةيناملأا مÓعإا لئاصسو تفصشك.ديج لاح يف تابو ةباصصإلا زواجت امدعب
تابيردتلا ىلإا مياهنفوه مجاهم ليصضوفلب ةدوع نع ،تبصسلا ضسمأا
ىلع اهل ضضرعت يتلا ةباصصإلا نم يفاعتلا دعب ،هقيرف عم ةيعامجلا

 .ةلماك رهصشأا9 ةدمل بعÓملا ىلع هتدعبأا يتلاو ،ةبكرلا ىوتصسم
،هقيرف عم هلكاصشم عيمج زواجت قبصسألا رصضخلا مجاهم ىعصسيو

يذلا ضسوباكلا ن˘م ه˘صصل˘خ˘ت ة˘ق˘فو˘مو ،ةد˘يد˘ج ة˘ياد˘ب ي˘ف قÓ˘ط˘نلاو
ثدحاولبقملا مصسومل˘ل ر˘ي˘صضح˘ت˘لاو ،ة˘با˘صصإلا ةر˘ت˘ف ة˘ل˘ي˘ط ه˘صشيا˘ع
تيب يف تاصشوانملا ضضعب  ةيصضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ي˘ف ل˘ي˘صضو˘ف˘ل˘ب
ءاهنإا مهتلواحمب ةرادإلا يلوؤوصسمو يبطلا قيرفلا مهتا ثيح ،مياهنفوه
مدعو ،اهنم يناعي ناك يتلا ةباصصإÓل مهئافخإاب ،ةيصضايرلا هتريصسم
 .هجÓع يف ينافتلا

 لئابقلإ ةبيبسش
 اهيف كراسش يتلإ تايرابم5ـلإ يف هنود يذلإ فدهلاب إديعسس إدب

 بيرغ يننأإ رعصشأإ ملو «يرانكلإ» عم حاترم انأإ :لابطلإ
لئابقلا ةبيبصش يدانل بعلي يذلا يبيللا فرتحملا لابط دمحم ربع

نم نكمت هناو اميصسل ،«يرانكلا » تيب لخاد ريبكلا هحايترا نع
لاقو. يوتصشلا وتاكريملا يف دقعلا ىلع هعيقوت مغر يدانلا عم ملقأاتلا

تيب يف يتحار تدجو دقل» :ةيبيل ةانق ىلع ينويزفلت جمانرب يف لابط
تقو يأا يف رعصشأا ملو..ةعرصسب قيرفلا يف ملقأاتلا نم تنكمت ،ةبيبصشلا
يننأا لإا ةبيبصشلا فوفصصب رخأاتملا يقاحتلا مغر ،برتغم وأا بيرغ ينأا
5 يف فده ليجصست نم تحجنو يصساصسأاك يناكم نامصض نم تنكمت
رصضخألا تيبلا يف ة˘م˘ئÓ˘م رو˘مألا ل˘ك» : م˘ت˘خو ،«ا˘ه˘ت˘ب˘ع˘ل تا˘يرا˘ب˘م
رعصشا اقح انأا ،ةيلاملا ةهجلا نم وأا رييصستلا ةيحان نم ءاوصس رفصصألاو
دقعب لئابقلا ةبيبصش عم طبترم لابط دمحم نإاف ةراصشإÓلو» ةحارلاب
.تاونصس ثÓثل دتمي

ديعسس اسضر
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و˘صضع لو˘ل˘ه˘ب را˘م˘ع ح˘م˘لأا
ى˘˘لإا ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا
ن˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ءا˘˘ق˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا

دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا ضسي˘˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘˘صشطز
ةدهعل ،مدقلا ةركل يرئازجلا

ر˘ي˘خألا رار˘˘صصإا م˘˘غر ةد˘˘يد˘˘ج
نأا ا˘ح˘صضو˘م ،ل˘ي˘˘حر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘قÓ˘ع˘لاو تا˘ط˘ل˘صسلا ل˘˘خد˘˘ت
ي˘صشطز ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا ةد˘ي˘ج˘˘لا
بخا˘ن˘لا ي˘صضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج˘˘ب
ناتليفك نا˘نو˘كت د˘ق ي˘ن˘طو˘لا
ضسأار ىلع لوألا لجرلا عانقإاب
.هرارق نع لودعلاب «فافلا»

ي˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘صضوأاو
نيب» ةانق اهب ضصخ تاحيرصصت
حيحصص» :ةيرط˘ق˘لا «ترو˘ب˘صس
دا˘˘ح˘˘˘تلا ضسي˘˘˘ئر ي˘˘˘صشطز نأا
ليحرلا ىل˘ع ر˘صصي ير˘ئاز˘ج˘لا
ةر˘ي˘ث˘كلا تادا˘ق˘ت˘نلا ل˘ظ ي˘ف
د˘يد˘ع ن˘م ا˘ه˘ل ضضر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا
هئاقب ةيناكمإا نأا لإا ،فارطألا

يرئازج˘لا دا˘ح˘تلا ضسأار ى˘ل˘ع
نأا ثي˘ح ،ة˘م˘ئا˘ق مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
م˘˘ه˘˘ل ق˘˘ح˘˘˘ي ءا˘˘˘صضعأا كا˘˘˘ن˘˘˘ه
هعانقإا ىلع لمعلاو باختنلا
دجوت امك هرارق نع لودعلاب
يفو دÓبلل اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا

ي˘˘صشطز نإا˘˘˘ف تل˘˘˘خد˘˘˘ت لا˘˘˘ح
كانه نأا امك ةلاحم ل ىقبيصس
ضسيئر ع˘م˘ج˘ت ةد˘ي˘طو ة˘قÓ˘ع
لامج ينطولا بردملاب فافلا
ىلع هزف˘ح˘ي د˘ق ا˘م ي˘صضا˘م˘ل˘ب

ل˘م˘ع˘لا را˘م˘ث د˘صصحو ءا˘ق˘˘ب˘˘لا
 .«هب ماق يذلا ريبكلا

نوكي نأإ بجي داقتن’إ»
انققح دقل..ايعوسضوم

9102 ايقيرفإإ صسأاك
يف ءاسضعأإ7 كلمنو

 «فاكلإ
رامع دكأا ،رخآا بناج نم

تادا˘ق˘ت˘نلا ل˘باو نأا ،لو˘ل˘˘ه˘˘ب
ةيداحتلا اهتقلت يتلا ةريثكلا

نأا ا˘˘ح˘˘صضو˘˘م مو˘˘ه˘˘ف˘˘م ر˘˘ي˘˘غ
نيب نوكت نأا بجي ةنراقملا
طا˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘ب˘ل˘˘صسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
.ةيباجيلا

دنع »:Óئاق لولهب حصضوأاو
يلحتلا بجي ةيداحتلا داقتنا
لÓ˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عو˘˘صضو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ب˘ل˘˘صسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م

انقفخأا اننأا حيحصص..ةيباجيلاو
ا˘ن˘ن˘كل ،برد˘م˘لا را˘ي˘ت˘خا ي˘˘ف
انداق يذلا يصضاملب عم اندقاعت
»:عباتو ،«ايقيرفإا ضسأاكب رفظلل
دلو لصشف دعب اندقتنا نم كانه
ىل˘ع لو˘صصح˘لا ي˘ف ي˘لر˘ي˘مز
نآلا نكل ،فاكلا يف ليثمت
بجي داقتنلا ،نيلثمم7 كلمن
نود ا˘˘ي˘˘عو˘˘صضو˘˘˘م نو˘˘˘كي نأا
ى˘˘ل˘˘عو فذ˘˘˘ق لو ح˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘ت
بت˘˘كم˘˘لا ح˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
 .«هقح يلارديفلا

ريرحتلإ ةهبج وبع’»
زومرو خيرات نولثمي

هنكمي دحأإ ’و ةروثلإ
 «مهؤواسصقإإ

ىلإا ،رامع لولهب داع امك
ريثكلا تلا˘صسأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘صضق˘لا

،ةيصضاملا ةرتفلا يف ربحلا نم
ريكفت نع ثيدحلا مت امدعب
يب˘عل ءا˘صصقإا ي˘ف ة˘يدا˘ح˘تلا
ةيعمجلا نم ينطولا بختنملا
لو نأا اريصشم ،فا˘ف˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
هذ˘ه˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘كف د˘˘حا
ا˘فار˘طأا نأا ا˘ح˘صضو˘م ةو˘ط˘خ˘˘لا
بت˘˘˘كم˘˘˘لا بر˘˘˘صضل ى˘˘˘ع˘˘˘صست
،ل˘ئا˘صسو˘لا ل˘كب ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا

نم كانه »: لولهب درطتصساو
بت˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا بر˘˘˘˘صض د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ي
ررقو لئاصسولا لكب يلارديفلا
يبعل ءا˘صصقإا ة˘ي˘صضق لا˘ع˘ت˘فا

نم ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج
يتلا ،فافلا ـل ةماعلا ةيعمجلا

دحا ل »:عباتو ،«اهل ضساصسأا ل
خ˘يرا˘ت ءا˘صصقإل ةأار˘ج˘لا كل˘م˘ي
نيبي ثدح امو ،ةروثلا زومرو
 .«هيلإا انلصصو يذلا طاطحنلا

ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا ن˘كم˘ت˘ت م˘ل
با˘˘ب˘˘صشلا ةرازو˘˘ب ة˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘ي˘ي˘ن˘ف˘لا ءارد˘م˘لاو ة˘صضا˘ير˘˘لاو
،ةيصضايرلا تايداحتÓل نيينطولا

يف دق˘ع يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا لÓ˘خ
نم ةيصضاملا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘صسلا
ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘لا خ˘˘يرا˘˘ت ،د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت
ن˘˘ي˘˘ي˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا تار˘˘˘ي˘˘˘صضح˘˘˘ت
باعلأÓل نيلهأاتملا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ويكوطب ةيبملارابلاو ةي˘ب˘م˘لوألا

0202.
ن˘م ل˘ك عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ر˘˘صضحو

ةرازوب ةصضا˘ير˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ءا˘صضعأاو ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا

ن˘ي˘ي˘ن˘ف˘لا ءارد˘م˘˘لاو ه˘˘ت˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةيداحتا81ـل نيعباتلا نيينطولا

قلعتيو ،0202‐دايبملوأاب ةينعم
يوناكو فيذجت نم لكب رمألا

،لاقثألا ع˘فر ،ة˘م˘كÓ˘م˘لا ،كا˘ي˘ك
،عار˘˘˘صش ،ة˘˘˘حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس ،تا˘˘˘˘جارد
تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا يوذ تا˘˘صضا˘˘ير
،ةلواطلا ضسنت ،ةيامرلا ،ةصصاخلا

،زابمجلا ،ةزرابملا ،ةصشيرلا ةرك
ة˘˘عرا˘˘صصم ،ي˘˘˘تارا˘˘˘ك ،ود˘˘˘ي˘˘˘ج

،ضسنتلاو ودناوكيات˘لا ،ة˘كر˘ت˘صشم
ةبوع˘صص ى˘ل˘ع او˘ع˘م˘جا م˘ه˘نأا لإا
قلغ ببصسب تاريصضحتلل ةدوعلا
ضسرام ذنم ةيصضايرلا تآاصشنملا
ىلإا قر˘ط˘ت˘لا م˘ت ا˘م˘ك.يصضاملا
تار˘ي˘صضح˘ت ج˘مار˘بو ط˘ط˘˘خ˘˘لا

رجحلا عفر دعب ،ةبخنلا ييصضاير
خيراو˘ت˘لا ط˘ب˘صض ع˘م ،ي˘ح˘صصلا

ثيدحلا مت امك ،بردتلا نكامأاو
ا˘ه˘ه˘جاو˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا ن˘˘ع
 .تاريصضحتلا يف نويصضايرلا

ب.م.يرسسيإإ

با˘˘˘˘هو ضسيار ،ضسمأا ع˘˘˘˘˘صضخ
ي˘لود˘˘لا ضسرا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م
قا˘˘˘ف˘˘˘تلا بعل ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
،انورو˘ك ضصح˘ف ى˘لإا يدو˘ع˘صسلا
.تابيردتلا ىلإا ةدوعلا لبق

ي˘م˘صسر˘لا با˘صسح˘لا ف˘˘صشكو
ع˘قاو˘م ى˘˘ل˘˘ع ،قا˘˘ف˘˘تإلا يدا˘˘ن˘˘ل

ن˘˘ع ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘˘لا
يبعل عيمجو يحلوبم عوصضخ
،ةيبطلاو ةيرادإلا ،ةينفلا مقطألاو
ةباصصإا يأا يدافتل ةيئاقو ةوطخك
ةيعامجلا تابيردتلل ةدوعلا دعب
.ةقباصسملا فانئتصسل ابصسحت

لصضفأا لمع ،ركذلاب ريدجلاو

ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا ضسأا˘˘ك ي˘˘ف بعل
ىلع ،ةيصضاملا ةرتفلا يف ،9102
يرود˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ،دار˘˘ف˘˘˘نا
ضسراح فارصشا تحت يدوعصسلا
،ومح نب دمحم قباصسلا رصضخلا
 .ةيندبلا هتقايل ىلع ظافحلل

ب.م.يرسسيإإ

ي˘لود˘لا ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس دا˘˘ق
وحن دروفتنير˘ب ه˘ق˘ير˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
هتع˘م˘ج ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف زو˘ف˘لا
ضسمأا ةريهظ ماهلوف يدان هريظنب
ةجردلا نم83 ةلوجلا راطإا يف
. يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ن˘م ى˘لوألا

دروفتنيرب مجن ةمحر نب كراصشو
ىلع رهظي ملو ،ةدا˘ع˘لا˘ك ا˘ي˘صسا˘صسأا

،بعتلل راثأا يأا تنصشوميت نيع نبا
يتلا فقوتلا ةرت˘ف لو˘ط˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

را˘صشت˘نا بب˘˘صسب يرود˘˘لا ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع
ةمحر نب ضصخلو. انوروك ضسوريف
ىلإا ةارا˘ب˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ط ه˘مد˘ق ا˘م ل˘ك
يف هيدا˘ن˘ل ق˘ب˘صسلا فد˘ه ل˘ي˘ج˘صست
نيتقيقدب اهدعب مدقو (88) ةقيقدلا
هليمز عاط˘ت˘صسا ،ة˘م˘صسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت

ناك تقو يف ،يناثلا فدهلا ةفاصضإا
ه˘ج˘ت˘ت ةارا˘ب˘م˘لا نأا ع˘ي˘م˘ج˘لا ىر˘˘ي
.يب˘ل˘صسلا لدا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘يا˘ه˘ن˘ل˘ل
يذلا زا˘ت˘م˘م˘لا ىو˘ت˘صسم˘لا بق˘عو
نم نكمت ،رصضخلا مجن هب رهظ
ريتخاو ،01 نم8 ةمÓعلا زارحإا

 .ةارابملا يف بعل نصسحأا يناثك
ديعسس اسضر

حرسشم رسضÿإ نإديم طسسو
 تسسيرب نع ليحرلل

ىلع ةلبقلب
زرجنير رإدإر

 يدنلتكصس’إ
ةلبقلب نب ضسيراه دجاوتي

ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا بعل
ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا تصسير˘˘ب يدا˘˘نو
قÓ˘م˘ع تا˘ما˘م˘ت˘هإا ن˘˘م˘˘صض
،يد˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘كصسألا يرود˘˘˘˘لا

ق˘˘ير˘˘ف˘˘ب ر˘˘˘ملا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
ديري يذلا زرجنير وكصسÓغ
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ بعÓ˘˘˘لا م˘˘˘صض
.ةلبقملا ةيفيصصلا تلاقتنإلا

ه˘ن˘ع تف˘صشك ا˘م بصسح˘بو
ةيصسنرفلا «بيكيل» ةفيحصص
«و˘˘كصسÓ˘˘˘غ» يدا˘˘˘ن ةرادإا نأا
ط˘صسو˘˘ت˘˘م دا˘˘ج˘˘يإل ى˘˘ع˘˘صست
لجأا نم ي˘عا˘جر˘ت˘صسإا ناد˘ي˘م
ة˘ي˘صسا˘صسلا ة˘ل˘ي˘كصشت˘لا م˘˘عد
يهو ،مداقلا مصسوملل ابصسحت
يف رفوتت يتلا تافصصاوملا

ودبي يذلا «رصضخلا» بعل
با˘ج˘عإاو عا˘م˘˘جا ى˘˘قل ه˘˘نأا
تيÓلا» يدانل ينفلا مقاطلا
نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لا.«زولب
يناثلا همصسوم بعلي ةلبقلب
يذ˘˘لا تصسير˘˘ب يدا˘˘ن ة˘˘ق˘˘فر
تايوتصسم ميدقت يف رمتصسي
ةقث بصسكي هلعج ام ةزيمم
تما˘˘ق  ي˘˘ت˘˘لا يدا˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا
«برا˘ح˘م˘لا» د˘ق˘ع د˘يد˘م˘˘ت˘˘ب
نيمصسومل يصضاملا فيصصلا
 .نييفاصضإا
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ةنيطنسسق ةيدولوم عم ةريسصق ةبرجت تسضخ̂ 
؟Óيوط رمعت مل إذامل رهسشإ6ـ ل تمإد
ةنيطنصسق ةيدولوم عم يتبرجت نع كثدحا نا لبق
فيك يصضايرلا روهمجلل طقف ءيصش حيصضوت ديرا

.ةيدولوملا يف تعقو
؟لسضفت̂ 
قيرف عم ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك ى˘ل˘ع ي˘لو˘صصح د˘ع˘ب
عم اهتيصضق ةبعصص باهذ ةلحرم دعبو ةياجب ةبيبصش
اهلوقأا ةحارصص يذلا دانم ببصسب ةياجب ةبيبصش قيرف
م˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي لو قر˘صشلا ي˘ب˘عل هر˘كي برد˘˘م
ةصصح يف يتوعد تمت اذه لك نم مهملا اقÓطإا
يصس ضسا يصسلا ضسيئر اهرصضح ةنيطنصسقب ةيعاذإا

ي˘ناد˘م لا˘˘م˘˘ك كو˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر اذ˘˘كو رازا˘˘م دار˘˘م
تازاجنإا نع ةلودوب ميرك اهموي عيذملا ثدحتو
ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو م˘ه˘قر˘ف جرا˘خ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ي˘ب˘˘عل
مهملا نيقيرفلا دحأل يبعل ةيناكمإا نع ثدحتي
دحاولا فرحلاب رازم دارم يل لاق ةصصحلا ةياهن دعب
راجلاف كوملا ىلإا بهذا اريثك ينمدصص باوج يف
يصس ضسا يصسلل بعللا ديرأا نكلو هل تلقف كجاتحي
بادتنا يأاب موقي نل قيرفلا نأاب دكؤوي هلعج ام وهو
كوملا نأاب ىرخأا ةرم هتملك ررك دقو ءاتصشلا يف
لعج يذلا رمألا اريثك يصسفن يف زح ام وهو كديري
ينعي يتقفاوم ىلع هلوصصح نإا دكؤوي كوملا ضسيئر
تعقو ثيح ايلعف مت ام وهو يمصسرلا يمامصضنا
تلمكأا ثيح رهصشأا6 ـل تبعلو كوملا فوفصص يف
ةبصسانملا هذهبو اهتقو دوعصصلا انعيصضو مصسوملا
ي˘ف ه˘ت˘ق˘ث ى˘ل˘ع ة˘يدو˘لو˘م˘لا ضسي˘ئر ار˘ي˘ث˘ك ر˘˘كصشا

.يتامدخ
يف ىلوأ’إ ةلهولإ ذنم إددرتم تنك كنإ لاقي̂ 

؟إذامل كوملإ عم عيقوتلإ
ريبك قيرف ةنيطنصسق ةيدولوم قيرفف ضسكعلاب ل
اذه ناولأا تصصمقت ينا يل ريبك فرصشو مرتحمو
يصس ضسا ي˘صسلا ق˘صشعا ا˘ي˘صضا˘ير ي˘ن˘قد˘صص يدا˘ن˘لا

ثدح ناف افرتحم نوكت نا بجي بعÓك نكلو
م˘ير˘غ˘ل˘ل بع˘ل˘ت نا يدا˘ع اذ˘ه˘ف ة˘صصر˘ف˘لا كتءا˘˘جو
يأا نود نم يداع لكصشب ةبرجتلا تصضخ ايصصخصش
رفانصسلا ىتحف ةيريهامج تاطوغصض وأا تابيقعت
ماق يذلا ديحولا تصسلو بحر ردصصب كلذ اولبقت
.ادج يداع وهف رمألا اذهب

؟إذامل Óيوط رمعت ملو جربلإ يلهأإ ىلإإ تلقتنإ̂ 
Ó˘يو˘ط ر˘م˘عا م˘˘ل ح˘˘ي˘˘ح˘˘صص
تصشيا˘ع ي˘نا د˘ق˘ت˘˘عا ن˘˘كلو
ة˘صصا˘خ ز˘ي˘م˘م د˘ج ا˘م˘˘صسو˘˘م
ة˘ف˘صصب كرا˘˘صشأا تن˘˘ك ي˘˘ناو
مهمصضي ناك ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ةدا˘مرا ة˘ق˘فر˘ب ة˘يرود
رو˘م˘ع را˘م˘ع ن˘م ل˘ك ةرو˘صص ي˘ف ا˘ه˘ت˘قو ي˘ل˘هألا

نا م˘ه˘م˘لا دو˘صشحو «ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ة˘م˘˘حر» با˘˘نو˘˘بو
هلل دمحلاو يراوصشمل ةديج ةفاصضإا تناك ةبرجتلا
.فيظن يصضرع تكرت

كل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف تسشيا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع̂ 
موحرملإ كليمز ةبرجتلإ
؟ «بانوب»
يذلا نيبعÓلا نم بانوب ينقدصص «ومحري يبر»
يف ءاوصس هبناج ىلا نوكي نا بعل يأا ىنمتي
ىدل بوبحمو بيط ناصسنا هجراخ ىتح وا ناديملا
ل ريخلل بحم ضسانلا عم ةديج هتاقÓع عيمجلا

ناصسنا ةقيقح ةولحلا ةملكلا لا هناصسل نم عمصست
.ةملكلا ىنعم متأاب لوحف

لجإ نم0102 يف يسس صسإ يسسلإ ىلإ كتدوع̂ 
ق˘ير˘ف˘لإ ن˘˘بإ كنو˘˘ك˘˘ل كتر˘˘ب˘˘خ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’إ

إذامب رابكلإ فوفسص ىلإ ةدوعلاب فدهلإ ققحتو
؟قلعت
يف قرحت» تيقب طوقصسلا مصسوم يترداغم دعب
لجا نم ةدوعلا ةرورصض ينهذ يف تعصضوو «يبلق
دوعصصلا ةقرو ثحبو ةهجاولا ىلا قيرفلا ةداعإا

اهموي ةرادإلا فرط نم يب لاصصتلا مت هلل دمحلاو
ريخألا اذه ةرزخوب دمحا اذكو بيبحلاوب قيرط نع
ة˘صسارد˘لا ق˘يد˘صص ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا
ةرارق امومع ةبصسانم˘لا˘ب ه˘ي˘ي˘حا
ينتاف ام ضضيوعت تناك يصسفن

اهتقو باكلا ةراصسخ ناو ةصصاخ
انطاقصسا لجا نم ةبترم تناك يتلاو ةيرصصنلا ماما

عومدلاو نوثدحتي اوناك ر˘فا˘ن˘صسلا ا˘ه˘مو˘ي ا˘مو˘م˘ع
وهو مهنيعا نم فرذت
ىقبت ةظحللا لعج ام
ي˘˘ن˘˘هذ ي˘˘ف ة˘˘˘خ˘˘˘صسار
.اهتقو

دو˘ع˘سصلإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع م˘ك˘ترد˘ق˘م˘ب م˘ت˘ن˘مإ ىت˘˘م
؟ةيرسصنلإ مامأإ ريخأ’إ ءاقللإ تسشياع فيكو
برد˘م˘لا ع˘م ثيد˘ح ا˘ن˘ع˘م˘ج م˘صسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ل˘ب˘ق
ةرورصض ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا لوا˘ح ثي˘ح راز˘خ يدا˘ه˘لا

ضسيلو جئاتنلا بصسك ىلع لمعلا انناهذا يف عصضو
ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ دودر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ىر˘ج˘ت ي˘ت˘لا تا˘ه˘جاو˘م˘˘لا

ا˘˘˘م و˘˘˘هو را˘˘˘يد˘˘˘˘لا جرا˘˘˘˘خ
قرفلا لك لعج يذلا رملا هلكأا ىتاو هاندمتعا
قرف كانهف انل ةيفاصضإا تاباصسح عصضو ىلع لمعت
ىلع رطيصستو ديج لكصشب اندصض بعلت تناك Óثم
وا زوفلا نكلو ءاقللا راوطا
نوكي ام امئاد لداعتلا ةجيتن

بصسكن انلعج ام وهو انفيلح
ي˘ت˘لا تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
يذلا رملا حيرم قرافبو ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘ف ا˘ن˘ت˘ع˘صضو
ةياهنلا ي˘ف زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ترد˘ق˘م˘ب ن˘مؤو˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج
ة˘ير˘صصن˘لا ءا˘ق˘ل ضصو˘صصخ˘ب ا˘ما ى˘لوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا˘ب
لبج نا ترعصش ينوكل عومدلا تفرذ ينقدصصف
رفانصسلا نوكل هلل دمحلا يلهاك قوف نم حازنا
عقومتي يدانلاو مصسوملا كلذ ذنمو اهتقو اودعصس
. ءيصش كل فيصضا امك رابكلا ةريظح يف
؟ لسضفت
قيرفلا نم جورخلا تررق مصسوملا كلذ ةياهن دعب
ناو ةصصاخ رفانصسلل ةبصسنلاب ةديج يتروصص كرتو
نم ريثكلا فرط نم اهيط مت دق طوقصسلا ةحفصص
ةرم لك يف اوناك نيذلا يصس ضسا يصسلا يبحم
.ضسوباكلا ىهتنا هلل دمحلاو يننوركذي

مسسقلل ةروسضخلإ عم تإرم ثÓث دوعسصلإ تققح
وأإ4002 وأإ9991 كل ل˘˘م˘˘˘جأ’إ و˘˘˘ه ن˘˘˘م ،لوأ’إ

؟1102
اناو9991 ةنصس هتصشياع ملحلاف هعبطو مصسوم لك
هتصسرام ناديملاو ةقيقحلاو طصساولا فنصص يف

نيب˘عÓ˘لا ن˘م ةدا˘مرا ة˘ق˘فر˘ب4002 م˘صسو˘˘م ي˘˘ف
يف ةري˘ب˘ك ة˘ب˘غر م˘هود˘ح˘ت تنا˘ك ن˘يذ˘لا با˘ب˘صشلا
وهف1102 مصسوم ضصوصصخب اما دوعصصلا قيقحت
ىتح ديج لكصشب هوصشياع رفانصسلا نوكل نصسحلا
.تقولا كلذ ذنم طقصسي مل قيرفلا نا

ىلإإ مث نمو ةدكيكسس ةبيبسش ىلإإ تلقتنإ اهدعب̂ 
؟ ةبانع داحتإ
نيبعÓلا ديد˘ع ة˘ق˘فر˘ب تل˘ق˘ت˘نا م˘صسو˘م˘لا كلذ ي˘ف
يف يصس ضسا يصسلا عم مهعم تبعل ناو قبصس نيذلا

انلواح دقو يرباك دئاقلاو نيدموبو لافج ةروصص
نكلو دوعصصلا قيق˘ح˘ت ل˘جا ن˘م ل˘م˘ع˘لا ن˘يد˘ها˘ج

كلذ ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ق˘˘ف˘˘˘خا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا

نيع بابصش باصسح
نا˘˘ك د˘˘قو نور˘˘˘كف

ةصصاخ ةيصضايرلا ةيحانلا نم انع جراخ قافخإلا
لصصتا اهدعب دودرملا ثيح نم نصسحلا انك انناو
ا˘م˘صسو˘م ا˘ن˘مد˘ق ثي˘ح ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا و˘لوؤو˘صسم ي˘ب
ترثا يتلا ةاناعملاو لكاصشملا ىلا رظنلاب لوبقم
.ةيلاملا ةيحانلا نم ةصصاخ انيلع
له ةدكيكسس ةبيبسش قيرف عم كرإوسشم تيهنإ̂ 

؟ةلسصإوملإ ىلع رداق ريغ كنأإ اهموي تسسسسحأإ
ةبانع داحتا يف يتبرجت دعب
ةبيبصش ولوؤوصسم يب لصصتا
اوبلطو ديدج نم ةدكيكصس
وهو قيرف˘لا ةد˘عا˘صسم ي˘ن˘م
نكت مل ةياهنلا نكلو هيلع لمعلا ىلا انيعصس ام
تنانجات عافد ماما انقفخا ثيح ىرخألا يه ةديعصس

يتلاو اهل تصضرعت يتلا ةباصصإلا كلذ ىلا فصض
دقو ةياهنلا نم برتقي يراوصشم نا رعصشا ينتلعج
ينتلعج اهتقو ةباصصإلا راثا نكلو ةدوعلا تلواح
ءاوصس ىوتصسملا يدرت عم ةصصاخ باحصسنلا ررقا

وا ر˘ي˘ي˘صست˘لا ثي˘ح ن˘م
تايلقعلا فÓتخا ىتح
.ديدجلا ليجلا اذه عم

د˘˘يد˘˘ع ع˘˘م تل˘˘م˘˘˘ع̂ 
م˘˘ه˘˘ل˘˘سضفأإ و˘˘˘ه ن˘˘˘م ي˘˘˘سس صسإ ي˘˘˘سسلإ ي˘˘˘ف ءا˘˘˘سسؤور˘˘˘لإ

؟كل ةبسسنلاب
ربتعي يباطخ ضسيئرلا نا دقتعا نكلو زيمتي امب لك
يف دلاولا ةباثمب ناك كيلع ىفخي Óف نصسحلا
نيحو مزÓلا معدلا ميدقت ىلع لمعي ثيح قيرفلا
راصصنألا ةهجاوم يف لوألا هدجت Óثم قيرفلا زتهي
رعصشت ثيح قيرفلا يف نامألا انحنمي هلعج ام وهو

عم ةزيمملا هتلماعم لÓخ نم ةصصاخ ةبيهلا كلتب
.ةبصسانملاب هييحا رصصانعلا لك
ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘˘م˘˘˘سصب كر˘˘˘ت يذ˘˘˘لإ برد˘˘˘م˘˘˘لإ و˘˘˘ه ن˘˘˘م̂ 
؟ كتامدخ

ةقيقح هفصصو نكمي ام عورأا نم روصشاع راجن
.هقوفت رصس وهو نيبعÓلا عم لماعتي فيك فرعي

ىلإ بعللإ يف حاترت تنك يذلإ بعÓلإ وه نم̂ 

؟هبناج
هعم لعافتت كلعجي زيمم ضصخصش يتاردصس داؤوف
. هجراخ ىتحو ايناديم

اهومتعفر يتلإ مكإوكسش ةيسضق يف ديدجلإ ام̂ 
ةيلاملإ مكتاقحتسسم صصوسصخب ةبانع داحتإ دسض

؟ اهب نونيدت يتلإ
دعب يصضاملا فيصصلا اهيط مت ةيصضقلا هلل دمحلا
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تلا فر˘˘ط ن˘˘م لا˘˘كصشلا ة˘˘يو˘˘صست م˘˘˘ت نا
ةقث نا ى˘ت˘ح ىد˘صس بهذ˘ي م˘ل ي˘ب˘ع˘ت˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يلوؤوصسم عم ضضوافتأل ينولكوا مهنا امب عيمجلا
يتلا ةوطخلا نا كل دكؤوأا امك ةيرئازجلا ةركلا
لÓخ اورم ابعل84 نم رثكأل تحمصس اهانذختا
.مهقوقح لماك ذخا ىلع كلت تاونصس ثÓثلا

د˘˘حأإ ي˘˘ف ا˘˘سسنر˘˘ف ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لإ كسشو ىل˘˘ع تن˘˘ك̂ 
؟ اهققحت مدع ببسس ام مسسإوملإ

اندوعصص مصسوم يفو اصسنرف يف ةدجاوتم يتلئاع
رتصسيا قيرف فوفصص يف بعللا لهلا يلع حرتقا

تعنقاو كانه براجت تيرجأا ثيح لصصح ام وهو
مهنيبو ينيب درلاو ذخلا دعب يدانلا اذه يلوؤوصسم
بردملا عم مصسوملا اذه تلمع دقل مهل تلقف
ا˘م و˘هو ي˘صس ضسا ي˘˘صسلا ي˘˘ف ي˘˘صشتار˘˘ب او˘˘صسنار˘˘ف
بردملا لاقت ةقيقحلاو مهعم نولصصاوتي مهلعج
ةأاجافملا نكلو قيرفلا عم اريثك يتامدخ ىلع ىنثا
مهعم ثدحتو يدلاو نكصس رقم ىلا لقنت بردملا
تقولا ضسيل هنا مهل دكا ثيح يراوصشم ضصوصصخب
را˘ظ˘ت˘نلا ي˘ل˘ع ل˘ب فار˘ت˘حلا ل˘جا ن˘م بصسا˘ن˘م˘لا
ىلوألا ةجردلا ىلع لوأا دوعتا ىتح ىرخأا مصساومل
لعج ام وهو لاقتنلا نوكي اهدعبو رئازجلا يف
عطاق لكصشب ناصضفريو همÓكب ناعنتقي يادلاو
نيزح اناو دوعا ينلعج يذلا رملا اصسنرف يف يئاقب

ثدحتا مل قيرفلا ضصصصح ىلوأا اديج ركذتأا ثيح
عوصضوملل قرطتي نا لبق يصشتارب ينقتلا عم اهيف
ثدحتا ينلعج ام وهو اهتقو يباطخ ضسيئرلا عم
. هتين ىوحفب ينعنقا نا دعب اهدعب هعم

؟ كلذ ىلع مدان تنأإ له ̂ 
يف هتققح امل ديعصس اناو بوتكملاب ضشلك ينقدصص
لاق امكف اهل تبعل يتلا قرفلا لك عم يبراجت
دصسفا نكلو لقنتا نا نكمملا نم ناك ضشتوكلا

.اهدعب يوركلا يراوصشم
صسإ يسسلإ ءإوجأإ نع إديعب امئإد كدجن إذامل̂ 
؟ يسس
يف لمعا ينقدصص يدجاوت ىلع دعاصسي ل طيحملا

مغرو ابيرقت يموي لكصشب يوÓمح ديهصشلا بكرم
نيبعل نم ءاوصس دحاو يأا ءاقتلا مدع لصضفا كلذ
هئانبأا نع ديعب قيرفلا كلذ ىلا فصض نيريصسم وا
. ضشانوفرعي ام بلاغ هللا ابيرقت

ءإو˘سس نو˘ع˘لإ د˘ي مد˘ق˘˘ت˘˘ل كب لا˘˘سصت’إ م˘˘ت˘˘ي و˘˘ل̂ 
له ريسسمك وأإ بردمك
؟ ءإدنلل بيجتسستسس
م˘˘صساو˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘برألا ي˘˘˘ف
كا˘ن˘˘ه نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

انه نم ةباصشلا بهاوملا ةيؤور لجا نم عورصشم
تائفلا يف ءاوصس اهدعب قيرفلل اهمادقتصساو كانهو
مهفا مل نكلو رباكلا فنصصل ىتح وا ةينابصشلا
ضضعب هب تديقت يذلا عورصشملا اذه فقوت ببصس
مويلا وه ا˘هو ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ة˘ل˘كا˘صش ي˘ف ة˘يد˘نألا
يصسودنقو مومغدو فوصصوب ةروصص يف حاجنلا

. ىرخأا رصصانعو
بعل بكر يف امود ءاقبلل قيرفلإ صصقني إذام̂ 

؟ تاجيوتتلإو ىلوأ’إ رإودأ’إ
نيذلا نيريصسملا فرط نم داهتجلاو ةيفاصصلا ةينلا
ةيصصخصش ضضرف ىلع لمعلا عم قيرفلا نودوقي
. باقلألا بصسك يف ضسرمتلاب حمصست

رإوسشم قيقحتل يسس صسإ يسسلإ ءانبأ’ كتحيسصن̂ 
؟ يباجيإإ

نوبلاطم نيلوؤوصسملا نا امك رثكا داهتجلاب مهيلع
ديمع مجحب يدان لوقعملا ريغ نمف مهب مامتهلاب
هتصسردم نم اوجرخت نيبعل كلمي ل اهلمكأاب ةراق

.
؟ ةريخأإ ةملك̂ 
ةراح ةيحت ةتافتللا هذه ىلع اركصش
اذه انع عفري يبرو نييصضايرلا لكل

يعيبطلا اهارجم ىلا ةايحلا دوعتو ءابولا
يف يصس ضسا ي˘صسل˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا ى˘ن˘م˘تأا ا˘م˘ك
ةيحت عم ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا هراو˘صشم
. رفانصسلل ةصصلاخ

صشامر ماسشه :هرواح

زوربلإ ةسصرف مهحنمو ةينابسشلإ تائفلاب مامته’اب «يسس.صسأإ.يسسلإ» يلوؤوسسم حسصن

«رييصستلإو بيردتلإ نع يداعتبإ ببصس ةروصضخلإ يف نفعتملإ طيحملإو ةبانع يف هتاقحتصسمل ابع’84 نم رثكأإ يقلت يف ببصس تنك» : يحإرد نصسحأإ

 نيبعÓلإ معنإ نم ناك ‐ هللإ همحر ‐ بانوب »
«هبحي لكلإو نزتمو قولخ ينطولإ ىوتصسملإ ىلع

طوقصس ةروصص وحم لجإ نم ةروصضخلإ ىلإإ تدع»
«عوفرم يصسأإرو جورخلإ تررق دوعصصلإ دعبو6002

يتدوع دعب يصس ضسإ يصسلإ فوفصص يف بعللإ تينمت»
«كوملإ يف يندإرأإ رإزام نكلو ةياجب نم

اينإديم4002و يتيإدب ناك99 ... هتوÓحو دوعصص لك»
«مويلل ءاقبلإو ةدوعلاب انل حمصس1102و لمجأ’إ انك

انل باصسح فلأإ تلمع قرفلإ لك1102 يف»
«دحإو ءاقل يف ىوصس مزهنن مل اننوكل

ةديفم ةبرجت تناك جيريرعوب جرب يف»
«نيبعÓلإ نم ةدامرأإ ةقفر

ةصسلوكلإ نأ’ اينإديم زوفلإ عيطتصست ’ ةإوهلإ مصسق يف»
«نيترم دوعصصلإ تعيصضو رطيصسملإ يه

sport@essalamonline.com

«امهعم تلماعت بردمو ضسيئر نصسحأإ راجنو يباطخ»



ةــــنصصرق

دإرو «ناكلإ» خيرات رييغت
ءارجإا رارق لوح ةبراصضتم رابخأا

نوريماكلاب ررق˘م˘لا1202 نا˘˘ك
نيد˘لا ر˘ي˘خ لا˘قو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا

و˘صضعو «فا˘ف˘لا» ضسي˘ئر ي˘صشطز
نأا ايقيرفإا ممأا ضسأاك ميظنت ةنجل
ةيراقلا ةصسفانملا لجؤوت دق فاكلا
نأا اد˘كؤو˘م ،ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو بب˘˘صسب
ر˘˘ثا يور˘˘كلا طا˘˘صشن˘˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ج˘ما˘نر˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ل˘˘كصشب
،ةيلودلاو ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘صسفا˘ن˘م˘لا

«ناكلا» ميظنت نم لعجي يذلاو
لظ يف ادج ابعصص لبقملا ءاتصشلا
ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا ي˘ح˘˘صصلا فر˘˘ظ˘˘لا
.«ءارمصسلا ةراقلا»

 ةركلاب
ةرك نودب وأإ

ة˘يد˘نألا زو˘˘مر د˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
ف˘ل˘ت˘خ˘م را˘صصنأا ما˘ق ،ة˘ي˘م˘صصا˘ع˘˘لا
يدانلا ناولأاب مهئايحأا نييزتب قرفلا

ىلع ،قيرفلا زومر نم نيبعل عم
ن˘يذ˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م رار˘˘غ
يهازلا رمعو وطابخ ةروصص اومصسر
دادزول˘ب با˘ب˘صش ،«ا˘م˘ه˘م˘حر˘ي ه˘ل˘لا»
نصسح نم لك ةروصص اودلخ نيذلا

يفولا رصصان˘م˘لا ا˘ها˘ما˘يو ،ضسا˘م˘لل
نيذلا ةبقلا دئار ،«امهمحري يبر»
ن˘˘ي˘˘ترو˘˘ط˘˘صسألا ةرو˘˘صص او˘˘ع˘˘صضو
،داصصع حلاصصو ضشوريمع مÓعوب
او˘ع˘صضو ن˘يذ˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا

.امهمحري يبر ودكو ةقنعلا ةروصص

ةرقوب يزعت فافلإ

ة˘يدا˘ح˘تلا ةر˘صسأا تق˘ل˘˘ت ن˘˘يز˘˘ح ر˘˘ب˘˘خ ي˘˘ف
ديجم ةدج ةافو أابن مدقلا ةركل ةيرئازجلا
،قباصسلا ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م ةر˘قو˘ب
«كيجاملا»ـل ةيزعت ةلاصسرب «فافلا» تثعبو
تدكأا ثيح للجلا مهباصصم يف هترصسأاو
اهبتكم ءاصضعأاو ا˘ه˘صسي˘ئر ر˘ب˘ع ة˘يدا˘ح˘تلا
ةلئا˘ع ع˘م ل˘ما˘كلا م˘ه˘ن˘ما˘صضت ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
دمغتي نأا ىلوملا نيعاد ،اوناك امنيأا ةرقوب
.اهمحريو اهحور

 إوكرحت
بصسانملإ تقولإ يف

ا˘˘هداد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا «فا˘˘ف˘˘لا» نÓ˘˘˘عإا د˘˘˘ع˘˘˘ب
ماكحألاو تامارغلا عفد يف ةدعاصسملل
تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ن˘˘ع ةردا˘˘صصلا ة˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا

قيرف ةرادإا تلصسار ،ةيلودلا مكاحملاو
ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا جربلا يلها
ف˘ل˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘عÓ˘˘طا فد˘˘ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا
ه˘عاد˘يإا د˘ع˘˘ب لاو˘˘ط نا˘˘صسح ضسرا˘˘ح˘˘لا
ة˘م˘كح˘م˘لا ي˘ف يدا˘ن˘˘لا د˘˘صض ىو˘˘كصش
يف فصسعتلا ببصسب ةيلودلا ةيصضايرلا
.دحاو فرط نم دقاعتلا خصسف

«غاتصشاهلإ» ريغي يلوغف
هب ضصاخلإ

ىلإا معدلا ي˘لو˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘صس مد˘ق ،ىر˘خأا ةر˘م
نوناعي نيذلا ،نيصصلاب روغيإا ميلقإا يملصسم
«و˘صسو˘صس» ر˘ي˘˘غو ،دا˘˘ه˘˘ط˘˘صضلاو ل˘˘ي˘˘ت˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ناك امدعب ةيمصسرلا هتفحصص ىلع «غاتصشاهلا»
يكيرمألا جروج ديولف عم هلÓخ نم نماصضتي
مايألا يف يطرصش ةبكر تحت هفتح يقل يذلا
«غات˘صشا˘ه» ر˘صضخ˘لا م˘ج˘ن ع˘صضوو ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا

،«rettam sevil ruhgyu» ةرا˘ب˘ع˘ب د˘يد˘ج
.روغيإا يملصسم عم هنماصضت نع اريبعت

«مكبيج نم اهوصصلخ»

نومئاقلا طرتصشا ،ةصسفانملا ةلصصاوم لجا نم
ميعدت ةليلم نيع ةيعمج قيرف رييصست ىلع
طورصش قيبطتل ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م يدا˘ن˘لا
ضسي˘ئر˘لا ىر˘ي ثي˘ح ي˘ح˘صصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
ريفو˘ت ى˘ل˘ع ردا˘ق ر˘ي˘غ يدا˘ن˘لا نأا˘ب ي˘نار˘م˘ع˘ل
لوكوتوربلا فيلاكتب كلاب امف هيبعل فيلاكت
ل˘ف˘كت˘لا ةرور˘صضب ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘˘لا بلا˘˘ط د˘˘قو
قيرفلل حمصسي ىتح لوكوتوربلا رومأا ةفاكب
.ةصسفانملا ىلإا يداع لكصشب ةدوعلاب

qarsana@essalamonline.com
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 مامأÓل ةوطخ
يد˘يرد ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا لزا˘˘ن˘˘ت
يتلا ىوكصشلا نع بيذو
لوصصحلا لجا نم اهامدق
تحارأا ،امهتاقحتصسم ىلع
،بور˘خ˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ةرادإا

م˘ت ي˘ت˘لا ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لا ي˘˘هو
ا˘ه˘ناو ة˘صصا˘خ ا˘ه˘ن˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت
ي˘˘˘ف ا˘˘˘ما˘˘˘ه ارود تب˘˘˘ع˘˘˘ل
قيرفلا بعاتم نم ليلقتلا

عرا˘˘صست ا˘˘ه˘˘ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
ع˘ي˘قو˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘مز˘˘لا
ضصا˘˘خ˘˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘˘لا
د˘˘يد˘˘ع ع˘˘˘م لزا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
.ةقباصسلا رصصانعلا

15

«نابيزلإ» قرؤوت تاعزانملإ ةنجل
لوؤو˘صسم هاد˘با ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك فو˘˘خ˘˘ت
ةيناكمإا نم ةركصسب داحتا قيرف
دا˘˘ح˘˘تا ي˘˘ب˘˘عل ضضع˘˘ب ءو˘˘ج˘˘ل
تاعزانملا ة˘ن˘ج˘ل ى˘لا ةر˘كصسب
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ع˘صضي˘صس ا˘˘م و˘˘هو
ةصصاخ اه˘مو˘ي ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘طرو
يدانلا اهب رمي يتلا ةمزلا ناو
لعج˘ت˘صسو ر˘ث˘كا ف˘عا˘صضت˘ت˘صس
ة˘غ˘لا˘ب ة˘بو˘ع˘صص ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

لجا نم ةيعيقرت لولح داجيإل
نيبعÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘صسم د˘يد˘صست
تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا بصسحو اذ˘˘˘ه
ةي˘ل˘م˘ع ل˘صصاو˘ي د˘ق ضسي˘ئر˘لا˘ف
ةيلولا يلوؤوصسم ىلع طغصضلا
.يدانلا ةدعاصسمل
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بلاط نب لبقتصسم لوح ضضومغلإ ديزي لصساكوين  ^
Ëاهنفوه هقيرف عم ةديدج ةحفصص حتف ‘ لمأاي ليصضوفلب  ^

ضصحفل عصضخي ي◊وبم
ابصس– «انوروك»

تابيردتلإ فانئتصس’
قافت’إ عم

اهيف كراسش يتلإ تايرابم5ـلإ يف هنود يذلإ فدهلاب إديعسس إدب

«يرانكلإ» عم حاترم انأإ :لابطلإ
بيرغ يننأإ رعصشأإ ملو

يحسصلإ رجحلإ عفر دعب قبطيسس اسصاخ اجمانرب إوعسضو

بابصشلإ ةرإزوب ةصضايرلل ةماعلإ ةيريدملإ
ديدحت يف نولصشفي تإداحت’إو ضضايرلإو

تإريصضحتلل ةبخنلإ ييصضاير ةدوع خيرات

ةÎفلإ ‘ ةوقب لمع ايقيرفإإ لطب
ةيندبلإ هتقايل ىلع ظافحلل ةيسضاŸإ
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موهفم ريغ تاب تإداقتنÓل «فافلإ» صضرعت نأإ دكأإ

درإو ةديدج ةي’ول هحصشرت مدع رإرق نع يصشطز عجإرت:لولهب

تائفلاب مامته’اب «يسس.صسأإ.يسسلإ» يلوؤوسسم حسصنلئابقلإ ةبيبسش
زوربلإ ةسصرف مهحنمو ةينابسشلإ

84 نم رثكأإ يقلت يف ببصس تنك»:يحإرد نصسحأإ
يف نفعتملإ طيحملإو ةبانع يف هتاقحتصسمل ابع’
«رييصستلإو بيردتلإ نع يداعتبإ ببصس ةروصضخلإ

«فاكلإ يف ءاصضعأإ7 كلمنو9102 ايقيرفإإ ضسأاك انققح دقل..ايعوصضوم نوكي نأإ بجي داقتن’إ»^
«مهؤواصصقإإ هنكمي دحأإ ’و ةروثلإ زومرو خيرات نولثمي ريرحتلإ ةهبج وبع’»^


