
نوحبذي نولوه‹
ديرولا نم «ناتشسيدنولك»

ةركشسب ‘ ديرولا ¤إا

بعÓتلاو رايلم5.1 ضسÓتخا
يفةبكرم06 يلاوح راّيغ عطقب

50صصةلششنخب ةغيشسنأا ةيدلب ةريظح
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صشيجلا ةقفر رئازجلا بابسش نإا لاق
نيرمآاتملا هجو يف اعينم ادسس نوفقي

لدعم ىلع ذيمÓتلا صضعب لوسصح دعب
:عمجت تاباقنلا..صشغ ةلاح عم رفسص

نم رذح مÓسسلا دبع نب لامج
ةنتفلا قاوبأا تاءاÎفا ءارو قايسسنلا

دناشست ةديد÷ا رئاز÷ا ةهبج
روتشسدلا ليدعت عورششم رايخ

30صص

ىلتق ةتسس ¤إا اياحسضلا ددع عافتراقيرطلا ةعراق ‘ هتثج اومر ةيلحملا ةعامجلا تاذ حلاسصم فلتخمل نيعبات مهيف اهبتسشم51 ةيسضقلا يف عباتي

50صص

ةي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تل˘م˘ح
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ،«فا˘˘˘ت˘˘˘سس» ن˘˘˘يو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ءاطخألا ةيلوؤوسسم ،تاقباسسملاو تاناحتمÓل
يح˘سشر˘ت˘م˘ل تا˘با˘جإلا قاروأا ي˘ف تع˘قو ي˘ت˘لا
ةباق˘ن˘لا تد˘كأا ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو ،0202 ايرولاك˘ب˘ل
يوناثلا ميلعتلا ةذتاسسأل ةلقتسسملا ةينطولا

وه يرسشبلا لماعلا نأا «تسسابانسسلا» ينقتلاو
ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا صضع˘˘˘ب أا˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح ،بب˘˘˘˘سسلا

صشغ ة˘لا˘ح ع˘م ر˘ف˘سص لد˘ع˘م ىل˘ع م˘ه˘لو˘سصح˘ب
نع نÓعإلا دعب تافوسشكلل  مهمÓتسسا ءانثأا
 .ايرولاكابلا جئاتن

رييغتلا يف ةقداشص ةين اهيدل ةلودلا :لظلا قطانم ناكشس ابطاخم دارج
30 صصةيعانسصلا قطانملا ميظنتب صصاخ موسسرم ىلع عيقوتلا ابيرق متيسس هنأا نلعأا

لماعلاو تاقباشسملاو تاناحتم’ا ناويد
قاروأا ءاطخأا نع ن’وؤوشسملا يرششبلا

«كابلا» يحششرتم تاباجإا

بعششلا :ةحيرقنشش قيرفلا
ةميظع ةمحلم رطشسيشس يرئازجلا

روتشسدلا ءاتفتشسا يف

30صص

40 صص

بابسشلل لمعلا صصرف Òفوتو ةوÌلا ثادحتسسا ‘ ةمهاسسŸا اهنأاسش نم

ةديدج ةباشصم ةافو
بوــبنأا راجفنا يف

ضضـيبلاب زاــغلا

«انوروك»ـب تاباسصإلا ةلسسلسس رسسكل

رذ– ةحشصلا ةرازو
مهوعدتو ÚنطاوŸا

رج◊ا تاءارجإا ماÎح’
40 صص

40 صص

50صص

يدـــحت..ةــئششانلا تاشسشسؤوملا
«ةديدجلا رئازجلا» ءانبل ةموكحلا

فيثكت ىلع بابششلا ثحي راطع ^
مهتاءافكو مهراكفأا ةيقرتو مهدوهج



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

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

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

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

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

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

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

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
؟ءابتخ’ا ءارو فوخلا له

ىلع فورعم لواقم رطيسس تاونسس لبق
ة˘ي’و ع˘يرا˘سشم ن˘م ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
يف  ايلع ةهج نم رسشابم رمأاب  ،طاوغأ’ا
لوا˘ق˘م˘لا ،ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب د˘˘ه˘˘ع ي˘˘ف  دÓ˘˘ب˘˘لا
Óسصو دق هذوفنو هتوق تناك ،فورعملا
لواقملا دوعسص عقوت عيمجلا نأا ةجردل
ةطلسسلا للدم نم هب برتقي ىوتسسم ىلإا

يف ةيسسايسسلا تارييغتلا نأا ’إا ،دادح يلع
لواقملا تعفد ،9102و8102  يماع
اديج أارق نأا دعب ،يفختلاو عجارتلا ىلإا
.دÓبلا يف ةيسسايسسلا ةلاحلا

رشضخلا قيدانشص
ةعيرشسلا قرطلاب

سسفن يف ةريطخلاو ةبيرغلا رهاوظلا نم
ق˘ل˘ق˘˘ي ا˘˘سسجا˘˘ه تح˘˘سضأا ي˘˘ت˘˘لا ،تقو˘˘لا
روهت ،ةعيرسسلا تاقرطلا يف نينطاوملا
مدعو ةريغسصلا تانحاسشلا يقئاسس سضعب
وعئاب اميسس ’ ،نيرخآ’ا ةايحب مهت’ابم
ةايحو مهتايحب نورماغي نيذلا ،رسضخلا
ت’اح تارم ةدع ترركت ثيح ،سسانلا
نم هكاوفلاو رسضخلا قيدانسص طوقسس
قر˘˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘حا˘˘سش
ثداو˘ح عو˘قو ى˘لإا ىدأا ا˘م˘م ،ة˘ع˘ير˘سسلا

 .ةدع تارم يف رورم

نيينعملا ملع يف نكيل

ثيح ،ءاتسش لك ثدحت يتلا رزاجملل ايدافت
،اهلم˘كأا˘ب تÓ˘ئا˘ع تما˘سصلا ل˘تا˘ق˘لا د˘ي˘ب˘ي
ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا تمز˘˘لأا
ي˘ع˘ن˘سصم ل˘ك مدا˘˘ق˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن ح˘˘تا˘˘ف˘˘لا

ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا ي˘˘عزو˘˘م و يدرو˘˘ت˘˘سسمو
اهقافرإاب ،يلزنملا لامعتسس’ا تاذ زاغلاب

يداحأ’ فسشاك زاهجب عيب ةيلمع لك دنع
ن˘مأاو ة˘مÓ˘سس ل˘جأا ن˘م نو˘بر˘كلا د˘˘ي˘˘سسكأا
.نطاوملا

ةلوهجملا لئاشسرلا

فرعي نارهو ة˘ي’و ي˘ف˘ظو˘م ن˘م ل˘ي˘ل˘ق دد˘ع
لمع˘ي ف˘ظو˘م ة˘يا˘كح˘ل ة˘ير˘سسلا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لا
د˘ق˘ت˘ع˘ي ،نار˘هو ة˘ي’و˘ب ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب
ةئاملاب06 نع لوؤوسسم لجرلا نأا نوريثكلا

تلسسرأاو تبتك يتلا ةلوهجملا لئاسسرلا نم
ةيلحملاو ةيزكر˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا
او˘تا˘ب ءار˘ب˘خ˘لا نأا ة˘جرد ى˘˘لإا نار˘˘هو ة˘˘ي’و˘˘ب
اذه اهررح ةلاسسرلا هذه نأا ةعرسسب نوفسشتكي
.فظوملا بولسسأاو ةقيرط ببسسب ،فظوملا

qarsana@essalamonline.com

1782ددعلا ^2441  لوألا عيبر2ـل قفاوملا0202 ربوتكأا81دحألا

ضشغ ةلاح عم رفشص لدعم
لا˘مآا ،تا˘ب˘لا˘ط˘لا ىد˘حإا تأا˘جا˘ف˘ت
سسردت تناك ةذيملت يهو ،نانروب
ةيوناثب ةفسسلفو بادآا ةبعسش يف
ىلع اهلوسصحب ،ترقت رداقلا دبع
سشغ ة˘˘لا˘˘ح ع˘˘˘م ر˘˘˘ف˘˘˘سص لد˘˘˘ع˘˘˘م
اهديكأات مغر ،جئاتنلا نÓعإا دعب
مقت مل و ،ةده˘ت˘ج˘م ةذ˘ي˘م˘ل˘ت ا˘ه˘نأا
اهزايت˘جا د˘ن˘ع سشغ ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘يأا˘ب
نم نكت ملو ايرولاكبلا ةداهسشل
سسيئر ةداهسشب كلذو نيرخأاتملا
د˘ن˘عو ،ه˘ع˘م نا˘ك ن˘مو ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
،عو˘سضو˘˘م˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘هرا˘˘سسف˘˘ت˘˘سسا
تسس اود˘جو د˘ق م˘ه˘نأا ا˘ه˘˘ل او˘˘لا˘˘ق
ةدا˘˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘با˘˘˘˘سشت˘˘˘˘م قاروأا
نيرخآا ذيمÓت60 ـل تايسضايرلا

  .زكرملا سسفن نم

ةيباجيإا رهاظم
يرئاز˘ج˘لا با˘ب˘سشلا ل˘سصاو˘ي

ل˘م˘جأا ق˘يو˘سست ا˘ندو˘ع ا˘˘م˘˘ك
ثيح ،ملاعلا مامأا هل ةروسص
سصلخملا بابسشلا سضعب ماق
نم ةراسسو ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ي˘ف
ة˘حا˘سس ل˘يو˘ح˘ت˘ب م˘ه˘لا˘م ر˘˘ح
بكم ن˘م ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا ط˘˘سسو
ى˘لإا تاروذا˘ق˘لاو تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل
رهظي امك ةعئار ةينف ةفحت
... انتزوحب يتلا ةروسصلا يف
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘سست تم˘˘ت ة˘˘حا˘˘سسلا
.«سسدقلا ةحاسس»

«يلوك يبوك»
يف قبسسأ’ا نكسسلا ريزو سضفر
ءا˘ن˘ب  ق˘ي˘ق˘ح˘ت  ح˘ت˘ف ،0102 ما˘ع
سسدنهم اه˘ب مد˘ق˘ت ىو˘كسش ى˘ل˘ع
بت˘˘˘كم بحا˘˘˘˘سصو يرا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
اههجو يتلا ىوكسشلا ،تاسسارد
يف  نكسسلا ريزو ىلإا سسدنهملا

ت’احب قلعتت تناك ،0102 ماع
تا˘˘سسارد˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ سشغ
تازيهجت زاجناب ةسصاخلا ةينقتلا

ىوكسشلا تراسشأا ثيح ،ةيمومع
تاسسارد نم «يلوك يبوك » اهبلغأاو ،ةفورعم تاسسسسؤومل حنمت تناك تاسساردلا بلغأا نأا ىلإا
.داهتجا يأا نود  اهزاجنإا مت  عيراسشمل ةدوجوم ةينقت

!..ةرم ةنشس لك ينوروز
را˘ف˘ن˘˘ت˘˘سسا و ئراو˘˘ط ة˘˘لا˘˘ح
ة˘˘ي’و ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘سشا˘˘˘ع ىو˘˘˘سصق
42 .. سسمأا لوأا موي ةفلجلا
ر˘يزو˘لا ةرا˘˘يز ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘عا˘˘سس
يذلا ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا

ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب سسمأا ل˘ح
،دقفت و لمع ةرايز راطإا يف
و رفحلا و خاسسوأ’ا تفتخا

فلتخم نم تÓهمملا ىتح
تمدقأا امك ،ةنيدملا عراوسش
ءÓط˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

و ،ينابملا و تارامعلا ديدع
ق˘طا˘ن˘م˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت م˘˘ت
،دارج اه˘ب ل˘ح˘ي نأا ج˘مر˘ب˘م˘لا

ةيئ’ولا تاطلسسلا طاسشن ... انتزوحب روسصلا يف رهاظ وه امك اهسسرغ مت راجسشأ’ا ىتح
تناك نإا» ... «كوبسسيافلا» ىلع لوقلاب اوقلع نيذلا نينطاوملا سشهدأا ءاوسس دح ىلع ةيلحملاو
عقاو ،» ... مهتارايز نم رثكأا بر ايف ... لكسشلا اذهب لمعلا ىلع نيلوؤوسسملا ربجت ءارزولا ةرايز
.» ةرم ةنسس لك ينوروز» لئاقلا ةينغأ’ا عطقم هيلع قبطني لاح



watan@essalamonline.com
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ه˘عا˘م˘ت˘سسا لÓ˘خ دار˘ج د˘عو
ق˘طا˘ن˘˘م نا˘˘كسس ت’ا˘˘غ˘˘سشن’
يف ديزياب يديسس ةيدلبب لظلا
ةي’ول اهب ماق لمع ةرايز راطإا
ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت˘˘ب ،ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘لا
قطانمل ةيومنتلا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا
ريفوت لÓخ نم ةفلجلاب لظلا
زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا

.ناكسسلل ةيحسصلا تامدخلاو
تامكارتـب دارج ركذ امدعبو

هذ˘ه ي˘ن˘طاو˘م ا˘عد ،ي˘سضا˘م˘˘لا
ىلإا رظنلا ةرورسض ىلإا قطانملا
نينطاوملا ثح امك ،لبقتسسملا
ءافتك’ا مدع ىلع ةماع ةفسصب
اسضيأا مازتل’ا لب تابلط ميدقتب
.مهدÓب ة˘مد˘خو م˘ه˘ب˘جاو ءادأا˘ب
ن˘م ل˘ك ة˘ق˘فر دار˘˘ج ل˘˘سصاوو
تاعامجلاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ير˘يزو
ةينارمعلا ةئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلاو
قطا˘ن˘م ةرا˘يز تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
متتخ˘ت˘ل ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ظ˘لا

تا˘ي˘لا˘ع˘ف ع˘م ءا˘ق˘˘ل˘˘ب ه˘˘ترا˘˘يز
.ةي’ولاب يندملا عمتجملا

ن˘ل˘عأا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ابير˘ق م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا لوأ’ا ر˘يزو˘لا
يذيفنت موسسرم ىلع عيقوتلا
ق˘طا˘ن˘م˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
نح˘ن» دار˘ج لا˘قو .ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضم’ا كسشو ى˘˘ل˘˘˘ع
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت مو˘˘سسر˘˘م
فرعت يتلا ةعانسصلا قطانملا

نأا ادكؤوم ،«ىسضوفلا نم ةلاح
ميظنت ىلع لمعتسس» ةموكحلا
ثيح ن˘م ة˘عا˘ن˘سصلا ق˘طا˘ن˘م˘لا
را˘ق˘ع˘˘ل˘˘ل فا˘˘ف˘˘سشلا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا
ينÓقعلا ميظنت˘لاو ي˘عا˘ن˘سصلا
ع˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل
تاسسسسؤوملل عورف ثادحتسسا
ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ل˘خاد ة˘ي˘كن˘ب˘لا

يف هب لومعم وه ام رارغ ىلع
يف ةيعانسصلا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘فا˘ك
ريثكلا نأاب ركذ نأا دعبو .«ملاعلا

يف اودا˘ف˘ت˘سسا سصا˘خ˘سشأ’ا ن˘م

هذهب تاراقع نم قباسس تقو
او˘˘مو˘˘ق˘˘ي نأا نود ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ريزولا ددسش ،اهيف رامثتسس’اب
اهعاجرتسسا ةرورسض ىلع لوأ’ا

ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسم˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘مو
.«نييقيقح

لوأ’ا ر˘يزو˘لا زر˘بأا ا˘مد˘ع˘˘بو
اهيدل ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب

تÓهؤوملاو تايناكمإ’ا» ةفاك
تاعانسصلاب سضوهنلل ةيرسشبلا
ةر˘˘ي˘˘غ˘˘˘سصلا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا

تاجايتح’ا ةيبلتل ةطسسوتملاو
ةرور˘سض ى˘لا ا˘عد ،«ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
قاو˘˘˘سسأ’ا و˘˘˘ح˘˘˘ن ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘˘لا»
رئازجلا نأاو اميسس’ «ةيقيرف’ا

قمعو ةناكم اهل» ‐لاق امك‐
ذ˘ن˘م تم˘ها˘سسو ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا ي˘˘ف
يف ةديجملا ةيريرحتلا ةروثلا
.«ةراقلا نادلب نم ديدعلا ريرحت

،ل˘سضف˘لا و˘بأا ي˘ج˘˘ع˘˘ب د˘˘كأا
ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘مأ’ا
ةدا˘م نأا ،ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا

يف ةدوجوملا دقتعملا ةيرح
ريغت˘ت م˘ل رو˘ت˘سسد˘لا عور˘سشم
ربتعإا و ،ربمفون لوأا نايب ذنم
نم «ةرجات˘م» ا˘ه˘ن˘ع ثيد˘ح˘لا
تا˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘يد˘˘˘يإ’ا سضع˘˘˘ب
.تارايتلاو

ع˘م˘ج˘ت ي˘˘ف ،ي˘˘ج˘˘ع˘˘ب لا˘˘ق
راد˘˘ب سسمأا ه˘˘ط˘˘سشن ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش
نب هللا دبع يختلا» ةفاقثلا

روتسسدلا» ،طاوغأ’ا˘ب «و˘ير˘ك
،«تا˘˘حÓ˘˘سصإ’ا ل˘˘كل ة˘˘باو˘˘ب
ةيرح نع ثيدح˘لا ا˘بر˘غ˘ت˘سسم
ذنم ريغتت مل ي˘ت˘لا د˘ق˘ت˘ع˘م˘لا
عيمج ي˘ف ر˘ب˘م˘فو˘ن لوأا نا˘ي˘ب
36 روتسسد نم ًءدب ريتاسسدلا

8002و69و98و67و
اذ˘˘ه ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت و ،6102و
«تاروا˘˘˘ن˘˘˘˘م» ن˘˘˘˘ع دد˘˘˘˘سصلا

اهزواجت بج˘ي «تا˘ب˘عÓ˘ت»و
عور˘˘˘˘˘سشم نأاو ا˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘سصخ
‐هب˘سسح ‐ ن˘م˘سضي رو˘ت˘سسد˘لا
م˘˘عد˘˘ل تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا نزاو˘˘˘ت
ة˘ي˘م˘ن˘تو دÓ˘ب˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سساو
.نطولا

˘ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا زر˘˘بأا ا˘˘م˘˘ك
انعمجت» Óئاق ،ديتعلا بزحلل
انتلو˘ج ي˘ف11 ـلا و˘˘˘ه اذ˘˘˘˘ه
نÓفأ’ا ةداعتسسا دعب ةينطولا
ةيسسايسس ةوق هرابتعاب ةيفاعلا

ينطولا رايتلا سساسسأاو ةدئار
ريرحتلا نم دÓبلا داق امدعب
ادكؤوم ،«ةيمنت˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا ى˘لإا
دمتعت ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ هداد˘عإا

ا˘ه˘م˘هأا روا˘ح˘م ة˘ع˘برأا ى˘˘ل˘˘ع
ةلاحلاو يسسا˘ي˘سسلا ن˘يو˘كت˘لا
ةدع تزر˘فأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لا

تا˘˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف سسوؤور
ي˘عد˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م˘˘م تا˘˘م˘˘سسقو
ةباقرلا ةنجل طي˘سشن˘ت ه˘ب˘سسح
ملظلا نأ’ عاسضوأ’ا حيحسصتل
لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب نو˘˘كي ن˘˘ل
.تاراطإ’او بابسشلل

لوؤو˘˘سسم˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ىلإا ،ةبسسانملاب هتاذ يبزحلا
71 ثادحأ’95 ـلا ىركذلا
اهنأا زربأا و ،1691 ربوتكأا
رمعتسسملا مئارج ىلع ةدهاسش
لوقي ‐ ىقبي  يذلا ،هتعاسشبو
رئازج˘لا˘ب سصبر˘ت˘ي» ‐ ي˘ج˘ع˘ب
.«مويلا ىلإا اهئانبأاو

ـه.داوج

بابسشلا ،رئازجلا ىدتنم اعد
ى˘ل˘ع «م˘ع˘ن˘ب» تيو˘سصت˘لا ى˘لإا

يف روتسسدلا ليدعت عورسشم
نم مداقلا ربمفون نم حتافلا
.«رييغتلا ثادحا» لجأا

دمحم ىدتنملا سسيئر اعدو
هل يفحسص حيرسصت يف يدايع
ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل ه˘˘ط˘˘ي˘˘سشن˘˘˘ت بق˘˘˘ع
سسل˘ط’ا ة˘عا˘ق˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م
تيوفت ىلإا ،ةمسصاعلا رئازجلاب
او˘ط˘عأا ن˘يذ˘لا ن˘ع ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا

عورسشم˘لا ن˘ع ة˘ئ˘ي˘سس ةرو˘سص
ن˘˘ع م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘عأا او˘˘˘سضم˘˘˘غأاو
ى˘˘لإا با˘˘هذ˘˘لاو ه˘˘تا˘˘ي˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يا

لوأا مو˘ي عار˘ت˘˘ق’ا ق˘˘يدا˘˘ن˘˘سص
ى˘ل˘ع تيو˘سصت˘˘لاو ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن
.روتسسدلا ليدعت عورسشم

ن˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘تو
اونوكي نأا بابسشلا نيسصلخملا
ءاتفتسس’ا موي مزعلا نم ردقب
ءاقتر’او ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يار ع˘فر˘ل
يتلا ةيكراسشتلا ةيطارقميدلاب

ةلودلل يلعفلا ديسسجتلا ربتعت
لوأا نا˘ي˘ب بسسح ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
نمث امد˘ع˘بو.دلاخلا ربم˘فو˘ن
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ي˘عا˘سسم
د˘كأا ا˘ب˘ير˘ق ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ثاد˘˘حإ’
عورسشم نأاب ىد˘ت˘ن˘م˘لا سسي˘ئر
ةيقيقح ةباجتسسا وه ليدعتلا
سسي˘سسأا˘ت˘ل كار˘˘ح˘˘لا بل˘˘ط˘˘م˘˘ل
ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسد تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م
.ةيرئازجلا ةلودلاب سضوهنلاو

ر.نوراه

ةيعانضصلا قطانملا ميظنتب شصاخ موضسرم ىلع عيقوتلا ابيرق متيضس هنأا نلعأا

رييغتلا يف ةقداشص ةين اهيدل ةلودلا :لظلا قطانم ناكشس ابطاخم دارج

م.ةزمح

شسيئر نأا ىلإا اريضشم ،رييغتلا يف ةدارإاو ةقداضص ةين اهيدل ةلودلا نأا شسمأا ،لوألا ريزولا دارج زيزعلا دبع دكأا
ةيعضضوو قطانملا هذهو ةقيمعلا رئازجلا اديج فرعي هنأل لظلا قطانم ةيمنتل ىوضصق ةيمهأا يلوي ةيروهمجلا

.دÓبلا رئاودو تايلو نم ديدعلاب ينهملا هراضسمل ارظن اهناكضس

ابضسحت يرورضض رمألا نأا دكأا
ءاتفتضسÓل

ينطولا داحت’ا
قوقحو ةنطاوملل
وعدي ناشسنإ’ا
ةيعوتلا رود ليعفتل
شسيئر دضشارب يلع دكأا
ةنطاوملل ينطولا داحتلا

ىلع ،ناضسنإلا قوقحو
ةيعوتلا رود ليعفت ةرورضض
زيزعتل شسيضسحتلاو
يف ةيبعضشلا ةكراضشملا
عورضشم ىلع ءاتفتضسلا

حتافلا يف روتضسدلا ليدعت
.لبقملا ربمفون نم

ةودن يف دضشارب حضضوأاو
نومضضم حرضش لوح ةيوهج

يتلا يروتضسدلا ليدعتلا
ةفاقثلا رضصق ةعاقب اهطضشن
يف ،ةبانعب فايضضوب دمحم
ةيئاتفتضسلا ةلمحلا راطإا

ليدعت عورضشم لوح
كولضس ةنطاوملا نأا روتضسدلا

قوقحلل ةضسراممو
.تابجاولاو
نأاب ددضصلا اذه يف زربأاو
ىلع يبعضشلا ءاتفتضسلا

يف روتضسدلا ليدعت عورضشم
لبقملا ربمفون نم حتافلا
مامأا ةضصرفلا حيتيل ىتأاي»
يف ةكراضشملل نينطاوملا

قوقحلا نمضضت رئازج ءانب
شسضسؤوتو تايرحلاو
ةيكراضشت ةيطارقوميدل
اكيرضش نطاوملا اهيف نوكي
. «لاعفو Óعاف
ليدعتلا نإا» Óئاق فدرأاو
تايرحلا نمضضي يروتضسدلا
تائيهلا مزليو ةيضساضسألا
اتفل ,«اهمارتحاب ةيمومعلا
يتلا ةزيمملا ةناكملا نأا ىلا

ليدعتلا اهب شصخي
عمتجملا رود يروتضسدلا
ةايحلا يف يندملا
ةيداضصتقلاو ةيعامتجلا
ززعت» نأا اهنأاضش نم دÓبلل

اهلعجو ةنطاوملا حور
يذلا يباجيإلا كولضسلا

.’’نطولا يمحيو ينبي
ـه.داوج

نيرمآاتملا هجو يف اعينم ادضس نوفقي ششيجلا ةقفر رئازجلا بابضش نإا لاق

رطشسيشس يرئازجلا بعششلا :ةحيرقنشش قيرفلا
روتشسدلا ءاتفتشسا يف ةميظع ةمحلم

ةنتفلا قاوبأا تاءاÎفا ءارو قايضسنلا نم رذح مÓضسلا دبع نب لامج

رايخ دناشست ةديد÷ا رئاز÷ا ةهبج
روتشسدلا ليدعت عورششم

ةيوهلا رتو ىلع فزعلا مغر مهيعاضسم ‘ اوحلفي نل ءلؤوه نإا لاق

عرز ةلواحÃ افارطأا مهتي Êوتيز بيطلا
رئاز÷ا لخاد كوكششلا

Èمفون لوأا نايب ذنم Òغتت ⁄ اهنإا لاق

تارايتلاو تايجولويديإ’ا ضضعب نم ةرجاتم دقتعŸا ةيرح نع ثيد◊ا :يجعب

ابيرق Òيغتلا ثادحإل ةيروهم÷ا شسيئر يعاضسم نمث

«معن» ـب تيوشصتلا ¤إا بابششلا وعدي رئاز÷ا ىدتنم
روتشسدلا ليدعت عورششم ىلع

د˘˘ي˘˘ع˘˘˘سسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘كأا
نا˘كرأا سسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ڤ˘˘ن˘˘سش
نأا ،يبعسشلا ينطولا سشيجلا
رط˘سسي˘سس ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا

ءاتفتسسا لÓخ ةميظع ةمحلم
حتافلا يف رر˘ق˘م˘لا رو˘ت˘سسد˘لا
.لبقملا ربمفون

نا˘˘كرأا سسي˘˘˘ئر لا˘˘˘قو اذ˘˘˘ه
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘˘ج˘˘لا

د˘ق˘ف˘ت و ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز لÓ˘˘خ
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ى˘˘لإا سسمأا ه˘˘˘تدا˘˘˘ق
نأا ،ةديلبلاب ىلوأ’ا ةيركسسعلا

ةنبل نوكت˘سس ة˘م˘ح˘ل˘م˘لا هذ˘ه
ءÓ˘عإ’ ير˘ئاز˘ج˘˘لا بع˘˘سشل˘˘ل
لÓ˘خ ن˘م م˘مأ’ا ن˘ي˘˘ب ه˘˘نأا˘˘سش

ي˘˘˘ف ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا ه˘˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘سشم
يذلا يروت˘سسد˘لا ءا˘ت˘ف˘ت˘سس’ا

لا˘ق و ،«م˘سسا˘ح˘لا» ـب ه˘ف˘˘سصو
با˘˘˘ب˘˘˘سش» دد˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
دعوم ىلع نوكيسس رئازجلا

هدÓب خيرات عنسصيل ردقلا عم
رئازجلا ملاعم مسسريو هسسفنب
ق˘ير˘ف˘لا فدرأا و ،«ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
با˘ب˘سش» Ó˘ئا˘ق ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘ن˘˘سش
يف هناوخإا بناج ىلإا رئازجلا
ادسس نوفقي ينطولا سشيجلا

ن˘ير˘مآا˘ت˘م˘لا ه˘جو ي˘ف ا˘ع˘ي˘ن˘م
ي˘ف اد˘بأا او˘ح˘ل˘ف˘ي ن˘ل ن˘˘يذ˘˘لا
.«ءادهسشلا دÓب سسيندت

ح.نيدلا رمق

،مÓسسلا دبع نب لامج نلعأا
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘˘ح سسي˘˘ئر
هتليكسشت ةدناسسم نع ،ةديدجلا
عور˘سشم را˘ي˘خ˘ل ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
اذه اعجرم ،رو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت
ةقيثولا هلم˘ح˘ت ا˘م ى˘لإا رار˘ق˘لا

رئازجلا نكمتسس تايباجيإا نم
نم ريثكلا زواجت نم اهبعسشو
اهلمح يتلا تارغثلاو نحملا
.6102 روتسسد

د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب رذ˘˘ح نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب و
سسمأا هطسشن ءاقل لÓخ ،مÓسسلا
دول˘ي˘م» تار˘سضا˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ق˘ب

قوسس ةي’و ةمسصاعب «يرهاط
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ،سسار˘˘˘هأا
دا˘ع˘بأا حر˘˘سشل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا
سضورعملا يروتسسدلا ليدعتلا
لوأا يف ي˘ب˘ع˘سشلا ءا˘ت˘ف˘ت˘سسÓ˘ل
رو˘سضح˘ب ل˘ب˘ق˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن

نيفطاعتم و هبزحب نيلسضانم
ءارو قا˘˘˘ي˘˘˘سسن’ا ن˘˘˘م ،ه˘˘˘ع˘˘˘م
نأا دكأا ،ةنتفلا قاوبأا تاءارتفا

دق روت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت عور˘سشم
ي˘ف ة˘ي˘ع˘ط˘ق ة˘ف˘سصب و ل˘˘سصف
ي˘˘عاد ’ و ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا ة˘˘˘لأا˘˘˘سسم
د˘ح ى˘ل˘ع‐ ا˘ه˘نأا˘سشب ةد˘ياز˘م˘ل˘ل
سسي˘˘ئر زر˘˘˘بأا و اذ˘˘˘ه.‐هريبعت

،ةديدجلا رئازجلا ةهيج بزح
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح نأا
،نوبت ديجملا دبع،ةيروهمجلا

ة˘ه˘جاو˘م ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا تن˘كم
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج را˘˘سشت˘˘نا تا˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت
تايعادتلا اذك و «91‐ديفوك»
طفنلا راعسسأا رايهن’ ةيبلسسلا

،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘سصت˘˘ق’ا ى˘˘ل˘˘˘ع
دÓبلا ةداعت˘سسا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب
.«ةيلودلا لفاحملا يف اهتناكم

شش.رثوك

نيمأ’ا ،ينوتيز بيطلا مهتإا
ي˘ن˘طو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لا بز˘ح ما˘ع˘لا
ا˘˘˘فار˘˘˘˘طأا ،ي˘˘˘˘طار˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا
،تا˘ه˘جو˘تو تا˘ي˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘يإا˘˘ب
ذفانملا ديدع نم لوخدلا لواحت
رار˘ق˘ت˘سسا Ó˘لاو كو˘كسشلا عرز˘ل
د˘ح ى˘لإا ا˘ب˘هاذ ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘خاد
لاقو ،«تابا˘سصع˘لا» ـب ا˘ه˘ف˘سصو
ي˘˘ف او˘˘ح˘˘ل˘˘ف˘˘ي م˘˘ل ء’ؤو˘˘˘ه ّنأا˘˘˘ب
رتو ىلع فزعلا مغر ،مهيعاسسم
عمجت يف ،ينوتيز دّكأا.ةيوهلا
ةفاقثلا رادب هدقع يوهج يبعسش
ةنيدمب «يعفاسشلا ديجملا دبع»
،ة˘با˘ن˘ع تا˘ي’و م˘سضو ،ة˘م˘˘لا˘˘ڤ
،سسار˘˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘˘سس ،فرا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
ليدب ’ هّنأاب ،ةملاڤو ةدكيكسس
تاروطت˘لا ر˘يا˘سسي رو˘ت˘سسد ن˘ع
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
هآار ام وهو ،دÓبلا يف ةلسصاحلا

ة˘ي˘كز˘ت عور˘سشم ي˘ف اد˘ّسسج˘ت˘˘م
يذ˘لا ،نو˘ب˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا رو˘˘ت˘˘سسد
بع˘˘˘سشلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع سضر˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
رب˘م˘فو˘ن ح˘تا˘ف˘لا ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا
ءا˘˘ج يد˘˘نرأ’ا» لا˘˘ق و ،مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
سسيلو ،«داب˘ع˘لاو دÓ˘ب˘لا مد˘خ˘ي˘ل
تاهجلا سضعبو مذارسشلا سضعب
هب اوقرسس فسسأÓل نيذلا ةينعملا

ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لا ل˘˘ب˘˘˘ق ،ه˘˘˘ب اودا˘˘˘حو

ى˘لإا بز˘ح˘لا ع˘جرأا يذ˘لار˘ي˘خأ’ا
ّنأاب ،ثدحتملا دكأا امك .«ةكسسلا
با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا كرا˘˘˘ب ،«يد˘˘˘˘نرأ’ا»
هيعاسسم كرابيو ،نوبت سسيئرلا
موقت يتلا ةديدج رئازج ءانب يف
ةدحولا ىلع» ،ينوتيز لاق امك
مغرب ماسسقن’ا مد˘عو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

.«نيديكملا ديك
ىلع لوأ’ا لجرلا اعد و اذه

ي˘ن˘طو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘˘لا بز˘˘ح سسأار
ىلإا نييرئازجلا ،ي˘طار˘قو˘م˘يد˘لا
،ديدجلا روتسسدلا ىلع باختن’ا
ن˘˘ي˘˘سصح˘˘ت ن˘˘م ه˘˘سسّر˘˘كي ا˘˘م˘˘˘ل
ة˘يدر˘ف˘لا ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا تا˘ير˘ح˘ل˘ل
ن˘م ه˘سسّر˘كي ا˘مو ،ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لاو
ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،مÓ˘˘عإÓ˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ح
طسسبو ةينطولا ةيوهلا نيسصحت
نأاب ،ينوتيز زربأا و ،رارقتسس’ا

مهتوعدب «يد˘نرأ’ا» ي˘ل˘سضا˘ن˘م
نوعسسي ،نوبت سسيئرلا روتسسدل
ةيروهمجلا تاسسسسؤوم ءانب ىلإا
سضعب نع ثدح˘تو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ابراسض تققحت يتلا بسساكملا
ةعلق نم ثد˘ح˘ت˘ي و˘هو لا˘ث˘م˘لا
˘مو˘ي˘لا»ـب ،5491 يا˘م ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا
80 موي لكك » ةركاذلل ينطولا

.ةنسس لك نم يام
ك.اضضر



لÓ˘خ ،را˘˘ط˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا ثح
ةيقرت «لوح يسسارد موي حاتتفا
ة˘˘˘ئ˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

عاطقب ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو
ءارزو˘˘لا رو˘˘سضح˘˘ب «ة˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا
ةيوارحسصلا ةئيبلل ني˘بد˘ت˘ن˘م˘لا

ة˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قاو
ة˘˘˘ئ˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
ىلع ةرغسصم˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
خيسشلا ديسس لآا ةزمح يلاوتلا

ميسسنو ديلو يدهملا نيسسايو
با˘ب˘سشلا ة˘يادر˘غ˘˘ب تا˘˘فا˘˘ي˘˘سض
ءا˘ن˘˘ب˘˘ل م˘˘هدو˘˘ه˘˘ج ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘ل
ر˘ئاز˘ج ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا‘‘
سشاعنإ’ «ةئسشانلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
.ينطولا داسصتقإ’ا

رئازجلا نأا » ريزولا حسضوأاو
لÓخ نم ’إا ىنبت نأا نكمي ’
ءا˘˘˘ط˘˘˘عإاو سصر˘˘˘ف˘˘˘لا يوا˘˘˘˘سست
ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل با˘ب˘سشل˘ل ة˘سصر˘˘ف˘˘لا

م˘ه˘تاءا˘ف˘كو م˘هرا˘كفأا ة˘ي˘قر˘تو
ثاد˘ح˘ت˘سسإا ي˘ف ة˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
لم˘ع˘لا سصر˘ف ر˘ي˘فو˘تو ةور˘ث˘لا
.«بابسشلل

مويلا اذه فده نأا فاسضأاو
ع˘فر ي˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي ي˘˘سسارد˘˘لا

ثادحتسسا لÓ˘خ ن˘م يد˘ح˘ت˘لا
تاسسسسؤومو ةئسشان تاسسسسؤوم
ةديدجلا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةر˘كت˘ب˘م
ارداق باسشلا اهيف نوكي يتلا

هتاءافك ريوطتو ريب˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ي˘ن˘طو دا˘سصت˘قا ءا˘ن˘ب ل˘جأا ن˘م
نأا ل˘ب˘ق ،ة˘لا˘ط˘ب˘لا سصا˘سصت˘ماو
ةوقب هجوتلا ىلإا ريزولا وعدي
وحن مداقلا ربمفون حتافلا موي
ل˘˘جأا ن˘˘م تيو˘˘سصت˘˘لا بتا˘˘كم
.ةديدجلا رئازجلا دييسشت

ءارزولا ددسش ،مهتهج نم و
ىلع مهتÓخدت يف نوبدتنملا

ة˘˘برا˘˘ق˘˘م دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا ةرور˘˘˘سض
امب «ةيعامت˘جإ’ا ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا»
ءاسشنإا ةموظنم نيسسحتب حمسسي
ةر˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سصم تا˘˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘˘م
يف اودكأاو .ةئسشان تاسسسسؤومو
يذلا لمعلا لك نأا نأاسشلا اذه
را˘˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ي ه˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ن
ثاد˘ح˘˘ت˘˘سسا را˘˘سسم ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت
ن˘˘م˘˘سض ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘˘لا» ة˘˘˘˘برا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
د˘عا˘سسي ا˘م˘م ،«ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
مهعيراسشم قÓطإا يف بابسشلا

مهنيب ةمولعملل لدابت لÓخ نم

.نيلوؤوسسملا نيبو
ءاقللا اذه نإاف مهيلإا ةبسسنلابو

جمانرب راطإا يف اسضيأا جردني
ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تو ثع˘˘ب˘˘ل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ريوط˘تو ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا ة˘ط˘سشنأ’ا
بسصانم ثادحت˘سساو را˘كت˘بإ’ا
اذه لكسشيو .بابسشلل لغسشلا
با˘ب˘سشل˘ل ة˘سصر˘ف ا˘سضيأا ءا˘ق˘ل˘لا

فرعتلاو عÓطإÓل نييعماجلاو
ة˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘لا سصر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نم ةحونم˘م˘لا تارا˘م˘ث˘ت˘سسإÓ˘ل
اميسس تاعاطقلا فلت˘خ˘م ل˘ب˘ق
.ةئيبلاو ةقاطلا
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رئازجلا يف ةركتبم تاسسسسؤومو ةئسشان تاسسسسؤوم ثادحتسسا وه مويلا رئازجلا فده نأا ،ةقاطلا ريزو راطع ديجملا دبع دكأا
.ةلاطبلا صصاسصتماو ينطو داسصتقا ءانب لجأا نم هتاءافك ريوطتو ريبعتلا ىلع ارداق باسشلا اهيف نوكي يتلا ةديدجلا

جاتنإلا ةميق ‘ صسوسسÙا عافترلا لÓخ نم

نامشضل ÚلاوŸاو ÚحÓفلل ةÒبك دوهج
«انوروك» لÓخ يتاذلا ءافتك’ا

«انوروك»ـب تاباسصإلا ةلسسلسس رسسكل

مهوعدتو ÚنطاوŸا رذ– ةحشصلا ةرازو
رج◊ا تاءارجإا ماÎح’

صسادرموب ةيلو يف «لدع» جمانرب نيطوت نم ءاهتنلا نع نلعأا
ثعب ةداعإ’ عوبشسأا ةلهم يطعي نكشسلا ريزو

ةفقوتملا عيراششملا لك

ةلقتسسم˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا تل˘م˘ح
ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا لا˘م˘˘ع˘˘ل
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا ،«فا˘ت˘˘سس»
،تاقبا˘سسم˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل
ي˘ت˘˘لا ءا˘˘ط˘˘خأ’ا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم
تا˘با˘جإ’ا قاروأا ي˘˘ف تع˘˘قو
،0202 ايرولاكبل يحسشرتمل
ة˘با˘ق˘ن˘لا تد˘كأا ل˘با˘ق˘م˘˘لا˘˘بو
ةذتاسسأ’ ةلقتسسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘ن˘ق˘ت˘لاو يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا نأا «تسسا˘˘با˘˘ن˘˘سسلا»
ثي˘ح ،بب˘سسلا و˘˘ه ير˘˘سشب˘˘لا
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب أا˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘ت
رفسص لدعم ىلع مهلوسصحب
مهمÓتسسا ءانثأا سشغ ةلاح عم
نع نÓعإ’ا دعب تافوسشكلل
 .ايرولاكابلا جئاتن

نيمأ’ا دكأا ،قايسسلا يفو
˘مÓ˘عو˘ب «فا˘ت˘سسلا»ـل ما˘˘ع˘˘لا

هب سصخ حيرسصت  يف ،ةرومع
ناو˘يد˘˘لا نأا ،«مÓ˘˘سسلا» سسمأا
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘مÓ˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

لوؤوسسملا وه ،تا˘ق˘با˘سسم˘لاو
تقو يتلا ءاطخأ’ا نع لوأ’ا
يتلاو ،حيحسصتلا قاروأا يف
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘جو˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘سصح˘˘˘˘˘ت
لد˘ع˘م ى˘ل˘ع نو˘ح˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا

’» ةعقاولا هذه ربتعاو ،رفسص
 .«لدع

ء’ؤوه لوسصح بر˘غ˘ت˘سساو
لد˘ع˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ح˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا

بلا˘طو ،سشغ˘لا ءار˘ج ،ر˘ف˘˘سص
م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
ذيمÓتلا باكترا تبثي ريرقت

نوكي يذلا سشغلا تايلمعل
ناحتم’ا زايتجا زكارم لخاد
 .حيحسصتلا زكارمب سسيلو

˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا بلا˘˘˘طو
ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب «فا˘ت˘سسلا»ـل
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘قا˘˘˘˘ع˘˘˘˘مو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق˘˘˘˘لا
رركتت ’ ىتح ،ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا

ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ط˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘˘م
نأا ح˘سضوأا ثي˘ح ،ل˘ق˘ت˘˘سسم˘˘لا
ةنسس يف عقو هسسفن لكسشملا

،دحأا يأا بسساحي ملو ،6102
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
ى˘ل˘ع ا˘ي˘ب˘ل˘سس ر˘ثؤو˘ت ءا˘ط˘خأ’ا
 .ذيمÓتلا

دبع ديعق دكأا ،لباقملا يف
ينطولا ماعلا نيمأ’ا  ميركلا
سسراد˘م˘لا ير˘يد˘˘م ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل
نأا ،«تسسا˘با˘ن˘سس» ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا
عوقو ءارو يرسشبلا لماعلا

قاروأا يف ءاطخأ’ا هذه لثم
يحسشرتمل ةبسسنلاب تاباجإ’ا
بب˘˘˘سس ع˘˘˘جرأاو ،0202 كا˘˘˘ب
هذهل ريبكلا ددعلا ىلإا كلذ
 .قاروأ’ا

،ميركلا دبع ديعق فاسضأاو
،قاروأ’ا حيحسصت ةيلمع نأا
اءدب ،تاوط˘خ ةد˘ع˘ل ع˘سضخ˘ت
ىلإا  تانا˘ح˘ت˘م’ا ز˘كر˘م ن˘م
زكرمب ءاهتناو عيمجتلا زكرم
ةقرو نأا احسضوم ،حيحسصتلا
يف لقنتت نحتمملا ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا

م˘قر ل˘م˘ح˘ت  ق˘ل˘˘غ˘˘م فÓ˘˘غ
هنأا ىلإا اريسشم ،دحوم يرسس
ءاطخأا عو˘قو ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م

 .تاوطخلا هذه لÓخ
ح˘سضوأا ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘˘ف

ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا
ن˘˘˘م ه˘˘˘نأا ،«تسسا˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس»ـل
نو˘كي نأا ،ا˘سضيأا ل˘م˘ت˘ح˘˘م˘˘لا

رابتعا لÓخ نم أاطخ كانه
سضع˘ب ي˘ف بئا˘غ ح˘سشر˘ت˘م˘˘لا
ارسضاح ناك هنأا مغر ،داوملا
عو˘قو بب˘سس ع˘˘جرأاو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
لماوع ىلإا ءاطخأ’ا هذه لثم
سشغ كانه نأا نيبو ،ةيرسشب
ءار˘جإا ز˘كر˘م ن˘م ه˘ب حر˘˘سصم
نم هب حرسصم رخآاو ناحتم’ا

 .حيحسصتلا زكرم
لولح داجيإا ةيناكمإا نعو

هذه لثم يف عوقولا يدافتل
د˘ب˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ق د˘˘كأا ،ءا˘˘ط˘˘خأ’ا
عا˘˘˘˘˘˘سضوأ’ا نأا ،م˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘كلا
ن˘م ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ن˘سسح˘ت˘˘ت˘˘سس
يتلا ةديدجلا تايلآ’ا لÓخ
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ا˘˘ه˘˘ل˘˘خد˘˘ت˘˘سس
نأا ح˘سضوأا ه˘نأا ’إا ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

نود  دراو أا˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا ل˘˘˘ما˘˘˘ع
ةرور˘˘سض ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ،د˘˘سصق
ع˘˘ن˘˘م˘˘ل دو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘فا˘˘˘سضت
 .اهراركت

يحسشرتم سضعب نأا ركذي
اوأاجا˘ف˘ت ،0202 ايرولا˘كا˘ب

،تافوسشكلل مهمÓتسسا لÓخ
رفسص لدعم ىلع مهلوسصحب
مهتاديكأات مغر ،سشغ ةلاح عم
وأا  سشغ يأا مهباكترا مدعب

        .ناحتم’ا يف  مهبايغ
م.يمولد

:عمجت تاباقنلا..صشغ ةلاح عم رفسص لدعم ىلع ذيمÓتلا صضعب لوسصح دعب

ن’وؤوشسملا يرششبلا لماعلاو تاقباشسملاو تاناحتم’ا ناويد
«كابلا» يحششرتم تاباجإا قاروأا ءاطخأا نع

 ةئاملاب54 ىدعتت نأا نكمي ’ حاجنلا ةبشسنو ايرولاكبلا جئاتن فلي ضضومغ ^

ريزو ينادمح ديمحلا دبع زربأا
،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘لا و ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
ا˘ه˘لذ˘ب ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
لÓ˘˘خ نو˘˘لاو˘˘م˘˘لاو نو˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

نم مهنكمتو «ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
نم ةينطولا تاجايتح’ا نامسض
وأا سصقن يأا ليجسست نود ءاذغلا
.لÓتخا

هل ةملك يف ينادمح  حسضوأاو
مويلا اذ˘ه˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ربوتكأا61 ـل فداسصملا يملاعلا

اذ˘ه ي˘تأا˘ي يذ˘لاو ة˘ن˘سس ل˘ك ن˘˘م
و˘م˘ن˘ن ا˘ع˘م» را˘ع˘سش تح˘ت ما˘ع˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘ن و ىذ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘نو
ي˘˘˘ه ا˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘فأا ،ة˘˘˘ماد˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا

تازا˘ج˘˘ن’ا» نأا ،«ا˘˘ن˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
لاجملا يف تققحت يتلا ىربكلا
ىدسص اهل ناك يفيرلاو يحÓفلا

طقف سسيل عم˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ع˘سساو
تا˘جا˘ي˘ت˘حا ر˘ي˘˘فو˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
هادعت لب ءاذغلا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
بناج يف تابسستكم قيقحت ىلإا
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا

هنأا اد˘كؤو˘م ،«ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘يرا˘سشم
تاب هنإاف يئاذغلا نمأ’ا نامسضل
جا˘ت˘نإا ع˘فر ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا ا˘˘ماز˘˘ل
رئازجلا نأا اركذم بوبحلا ةبعسش
يف ةريبك تايناكمإا ىلع زوحت
.لاجملا اذه

نأا قايسسلا تاذ يف فاسضأاو
نم جاتنإا مجح غولب وه فدهلا
يف ريطا˘ن˘ق01 غل˘ب˘ي بو˘ب˘ح˘لا
فد˘ه˘ب كلذو د˘حاو˘˘لا را˘˘ت˘˘كه˘˘لا
اذه يف داريتسس’ا ةروتاف سصيلقت
.لاجملا

لÓخ  قايسسلا تاذ يف ركذ و
ىركذلا عم نمازت يذلا مويلا اذه
ةيممأ’ا ةمظ˘ن˘م˘لا ءا˘سشنإ’57ـلا
نأا ،(وا˘ف˘لا) ة˘عارز˘لاو ة˘يذ˘غ˘ت˘˘ل˘˘ل
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ي˘حÓ˘ف˘لا عا˘ط˘ق˘˘لا

ىلجتيو ةقÓمع تاوطخ ىطخ
عا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تر’ا لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘م كلذ
يتلا جاتنإ’ا ةميق يف سسوسسحملا
ر’ود رايلم52 نم رثكأا تغلب
.9102 ةنسس

ي˘حÓ˘ف˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا نأا زر˘˘بأاو
يف ةئاملاب21ر3 ةبسسنب مهاسسي
لغسشي و ماخلا يلخادلا جاتنإ’ا

.درف نويلم2ر6
يقارب يقزرأا لاق ،هبناج نم

لافتح’ا نأا ةيئاملا دراوملا ريزو
حيتي ةيذغ˘ت˘ل˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب
تا˘نا˘هر˘لا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘˘لا
لا˘ج˘م ي˘ف ها˘ي˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ازربم ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا
ةسسايسسلا ذيفنت يف هعاطق رود
ي˘ئاذ˘غ ن˘مأا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

جمارب ذيفنت لÓخ نم ،مادتسسم
.ةيئاملا دراوملا ةيمنت

ر˘ي˘ف˘سسلا تسسا˘فر˘فوا كيرا ا˘مأا
ةدحتملا ممأÓل م˘ئاد˘لا ق˘سسن˘م˘لاو
نأا ح˘سضوأا د˘ق˘ف ،وا˘ف˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘مو
ة˘ي˘ع˘سضو لو˘ح ر˘ي˘خأ’ا ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا
مت يذلا ملاعلا ربع يئاذغلا نمأ’ا
ري˘سشي طرا˘ف˘لا و˘ي˘لو˘ي ي˘ف هر˘سشن
اوناع سصخسش نويلم096 نأا ىلإا

يأا9102 ة˘˘ن˘˘سس عو˘˘ج˘˘لا ن˘˘˘م
نييÓم01 هرد˘˘˘ق عا˘˘˘ف˘˘˘ترا˘˘˘ب
.8102 ةنسسب  ةنراقملاب سصخسش

ر.نوراه

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا ةرازو تعد
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
نينطاوملا عيمج ،تايفسشتسسملا

و ،رذ˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا ذ˘˘˘خأ’
لÓخ نم ،دوهجلا معد ةرورسض
تاءار˘˘جإ’ مرا˘˘˘سصلا مار˘˘˘ت˘˘˘ح’ا

ءاد˘تراو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لاو
ناكم يأا يف يرابجإ’ا عانقلا

،فورظلا نم فرظ يأا تحتو
را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
 .انوروك سسوريف

ي˘ف ،ة˘ح˘سصلا ةرازو تد˘˘كأاو
دد˘ع ةدو˘ع نأا ،سسمأا ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
ار˘خؤو˘م عا˘˘ف˘˘ترÓ˘˘ل تا˘˘با˘˘سصإ’ا
نينطاوملا عيمج نم يعدتسسي
ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ي˘سصو˘ت˘لا مار˘ت˘حا
رسسك متي ىتح ةيئاقولا ريبادتلاب
.تاباسصإ’ا ةلسسلسس

ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ةرازو˘˘˘˘˘لا تعدو
مراسصلا مار˘ت˘حÓ˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ىلع ةياقولاو رجحلا تاءارجإ’
دعابتلاو نيدي˘لا ة˘فا˘ظ˘ن ا˘ه˘سسأار
.تامامكلا ءادترا و يعامتج’ا

تعد ،قا˘˘ي˘˘˘سسلا سسف˘˘˘ن ي˘˘˘فو
تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو
،ةينارمعلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ة˘˘ب˘˘كاو˘˘م ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ظافحلل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ي˘عا˘سسم˘لا

ماتلا ءاسضقلاو م˘ه˘ت˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع
ة˘ق˘فار˘مو ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ى˘˘ل˘˘ع
ةذختم˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

فانئتسس’اب ةطب˘تر˘م˘لا ا˘م˘ي˘سس’
تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘˘ق’ا

سسمأا هب دافأا امبسسح ةيوبرتلاو
.ةرازولل نايب

ر.نوراه

ر˘˘يزو ير˘˘سصا˘˘ن لا˘˘م˘˘ك دد˘˘سش
سسمأا ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا
ةداعإا ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،سسادر˘مو˘ب˘ب
ةين˘كسسلا ع˘يرا˘سشم˘لا ل˘ك قÓ˘طإا
فر˘ظ ي˘ف ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ف˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا
يذلا ،ريزولا حلأاو.عوبسسأا هاسصقأا
،ةي’ولل دقفتو لمع ةرايزب ماق
ل˘ك ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
نم ةرخأات˘م˘لا ة˘ي˘ن˘كسسلا ج˘مار˘ب˘لا

ىطعأا هنأا اريسشم ،غيسصلا فلتخم
ىلع نيلوؤوسسمل˘ل عو˘ب˘سسأا ة˘ل˘ه˘م
لجأا نم ةي’ولاب نكسسلا عاطق
قÓطإا ةداعإاو ل˘ي˘قار˘ع˘لا ة˘يو˘سست
قلعت˘ي ا˘م˘ي˘فو.ع˘يرا˘سشم˘لا هذ˘ه
،«لدع» راجيإ’ا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ة˘غ˘ي˘سصب

ءاهتنإ’ا نع ،نكسسلا ريزو نلعأا
يف «لد˘ع» ج˘ما˘نر˘ب ن˘ي˘طو˘ت ن˘م
يرسصان حسصفأاو ،سسادرموب ةي’و
ن˘م ة˘ي˘فا˘سضإا ة˘سصح م˘يد˘ق˘˘ت ن˘˘ع
ـب ةردقم يفيرلا نكسسلا تاناعإا

نكسسلا ريزو دكأاو .ةناعإا004
ةينكسسلا ةغيسصلا هذه ءاطعإا ىلع
ةرورسض ىلع اددسشم ،ةغلاب ةيمهأا
ةيمومعلا قفارملا فلتخم ميلسست

ىلإا اعدو ،اهنم ةيسسردملا ةسصاخ
ح˘ير˘م ي˘سسرد˘˘م لو˘˘خد نا˘˘م˘˘سض
ة˘لواز˘م˘ب ا˘نذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلاو
.فورظلا نسسحأا يف مهتسسارد

ـه.داوج

هتسضرف يذلا قيلعتلا دعب
نم ةيزارتحلا تاءارجإلا
«91‐ديفوك» راسشتنا

فانئتشس’ ريشضحتلا
دعب ةرمعلا تÓحر
يوجلا لاجملا حتف
جحلل ينطولا ناويدلا دكأا
ةدوعلا عباتي هنأا ،ةرمعلاو
ةرمعلا رئاعسشل ةيجيردتلا

دعب ،ةسسدقملا عاقبلاب
هتسضرف يذلا قيلعتلا
نم ةيزارتحلا تاءارجإلا
.91‐ديفوك ةحئاج راسشتنا

هنأا ناويدلل نايب حسضوأاو
نم ةرمعلا تادجتسسم عباتي

عم قيثولا قيسسنتلا لÓخ
تاهجلاو ءاكرسشلا فلتخم
اذك و ،ةيدوعسسلا ةينعملا

ناريطلا تاكرسش فلتخم
لقن لاجم يف ةلماعلا
،رئازجلا يف نيرمتعملا

بلغأا نأا ىلإا ةريسشم
ةيحايسسلا تلاكولا
نم تنكمت ةسصخرملا
قفو اهقوقح عاجرتسسا
ةينوناقلا تاءارجإلا
.اهب لومعملا

فسشك ،قايسسلا تاذ يفو
ةلسسلسس ةرسشابم نع نايبلا
فلتخم عم تلاسصتا
نطولا جراخ ءاكرسشلا

تلاكو ًاسصوسصخ ،هلخادو
لجأا نم رافسسألاو ةحايسسلا

يرادإلا دادعتسسلا نامسض
ةيزهاجلاو يئارجإلاو
دعب ةرمعلا تÓحر ةدوعل

.يوجلا لاجملا حتف
خ.ةميسسن



ي˘ف Ó˘ي˘ل تع˘قو ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا
ق˘ير˘ط˘˘لا˘˘ب ة˘˘لا˘˘غو˘˘ف م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
روثعلا رثإا ،64 مقر ينطولا

ةد˘ما˘ه ة˘ث˘ج ة˘ي˘ح˘سضلا ى˘˘ل˘˘ع
عون نم هترايسس برق ةاقلم
ثي˘ح ،«و˘˘ي˘˘كو˘˘ي˘˘ك ير˘˘ي˘˘سش»
ل˘ت˘ق˘ل˘ل سضر˘ع˘ت ه˘نأا˘ب ح˘˘سضتا
،ديرولا ىلإا ديرولا نم احبذ
ةيندملا ةيامحلا غ˘ي˘ل˘ب˘ت م˘ت˘ي˘ل
اولقنت نيذلا ،ينطولا كردلاو
لب˘ق ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل˘ل نا˘كم˘لا ى˘لإا
عقوم قيوطت دعب ةثجلا ءÓجإا
ام لك ع˘فرو ا˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
ىلإا لوسصولل نيققحملا ديفي
.نيلعافلا

نيطروتملا نأاب حجري و اذه
ربع مهلقنل ةيحسضلا اوداتقا

ءادت˘ع’ا ل˘ب˘ق Ó˘ي˘ل ه˘ت˘ب˘كر˘م
ءÓ˘ي˘ت˘سس’ا ة˘لوا˘ح˘مو ه˘ي˘˘ل˘˘ع

هنأا رابتعا ىلع ،هترايسس ىلع
لقن طاسشن ةلوازمب فورعم
«نا˘ت˘سسيد˘نو˘ل˘ك» سصا˘خ˘سشأ’ا

قاور يد˘ي˘سس ي˘ح˘ب ن˘ط˘ق˘يو
.ةڤلوط ةنيدمب

تر˘˘سشا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م

ايميلقإا ةسصتخملا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا
ةباينلا عم قيسسنتلاب قيقحتلا
بق˘ع˘ت˘ل نا˘كم˘لا ط˘ي˘˘سشم˘˘ت˘˘ب
تامولعم يقلت دعب نيلعافلا

حر˘˘سسم ن˘˘م م˘˘˘هرار˘˘˘ف لو˘˘˘ح
ةيحسضلا ن˘ي˘كرا˘ت ،ة˘م˘ير˘ج˘لا

ى˘ت˘ح فز˘ن˘ي ه˘ت˘ب˘˘كر˘˘م بر˘˘ق
.هتافو

watan@essalamonline.com
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قيرطلا ةعراق ‘ هتثج اومر

ةركشسب ‘ ديرولا ¤إا ديرولا نم «ناتشسيدنولك» نوحبذي نولوه‹

ط.ميسسن

صضرعت ،رمعلا نم تانيتسسلا يف خيسش اهتيحسض حار ةعسشب ةميرج عقو ىلع ةركسسب ةيلو ،صسمأا لوأا تزتها
.نيلوهجم فرط نم احبذ لتقلل

ة˘˘طر˘˘˘سشلا تاو˘˘˘ق تن˘˘˘كم˘˘˘ت
تاعاطقلا فلتخم˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
،مناغت˘سسم ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا

سشيتفتو ةبقارم تايلمع لÓخ
تاردخملا نم تايمك زجح نم
ةحلسسأ’او ةسسولهملا سصارقأ’او
.ءاسضيبلا

،سسمأا لوأا اهذيفنت مت ةيلمعلا
032 نم رثكأا زجح اهلÓخ متو
491 و جلاعملا فيكلا نم غ
نيعاطقلا نيبام سسولهم سصرق
30 ف˘ي˘قو˘تو ع˘با˘سسلاو ثلا˘ث˘˘لا
هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م سصا˘خ˘˘سشأا

ةيلامجإ’ا ةليسصحلا امأا ،اياسضقلا
ا˘ه˘ت˘ل˘ج˘سس ي˘˘ت˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا تاذ˘˘ل
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ق˘˘لا
د˘ق˘ف ة˘ير˘˘سضح˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

نم ءاسضيب ةحلسسأا01 تزجح
01 فيقوتو ما˘ج˘حأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م
لمح مهت نع نيرخآا سصاخسشأا
رر˘ب˘م نود˘˘ب ءا˘˘سضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا
ةي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ق˘ب˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ي˘عر˘سش
عاطق لك ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
ر˘ها˘ظ˘م ل˘ك ن˘م سصا˘˘سصت˘˘خ’ا
 .ةيسصوسصللاو ةميرجلا

     نيدلارون.ب

ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
يف ةوارهوب˘ب ثلا˘ث˘لا ير˘سضح˘لا

طرافلا عو˘ب˘سسأ’ا ر˘ح˘ب ،ة˘يادر˘غ
،ة˘ي˘ل˘ح˘م ة˘كب˘سشب ة˘حا˘˘طإ’ا ن˘˘م
ءايحأ’او ةوار˘هو˘ب ي˘ح˘ب ط˘سشن˘ت
فيقوت مت اهرثإا ىلع ،ةرواجملا
ءا˘سضعأا سصا˘˘خ˘˘سشأا (80) ةينا˘م˘ث
ة˘قر˘سس ن˘ه˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘كب˘˘سشلا
نم ةقرسسلا و ةيرانلا تاجاردلا
.لزانملا لخاد

ن˘م تن˘كم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ج˘ئا˘˘ت˘˘ن
ن˘ي˘ت˘يرا˘ن ن˘ي˘ت˘جارد عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا

دوعت تاقورسسم ،ةيئاوه ىرخأاو
ن˘˘م تا˘˘قر˘˘سسلا ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘سض ى˘˘˘لإا
01 زغل كف ىلإا ةفاسضإا ،لزانملا
حلاسصم ارخؤوم اهتلجسس اياسضق
.ةيادرغب ةطرسشلا

ةطخ دعب تءاج ةيلمعلا جئاتن
نمأ’ا حلا˘سصم ا˘ه˘تر˘ط˘سس ة˘ي˘ن˘مأا
اذه و ،عاطقلاب ثلاثلا يرسضحلا
تاقرسسلا نم ددع ليجسست دعب
رهسشلا لÓخ لزانملا لخاد نم
تفد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ت˘˘لا و ،يرا˘˘ج˘˘لا
تادعم ،ةيلزنمورهك تازيهجت
تا˘ير˘ح˘ت˘لا ،ة˘ي˘لز˘ن˘م سضار˘˘غأا و
تامولعملا لÓغتسسا و ةثيثحلا

تنكم ،حلاسصملا تاذ فرط نم
ءاسضعأا ةيوه ىلإا لوسصولا نم
م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يذ˘˘لا ،ة˘˘كب˘˘سشلا
دسصرتلا دعب ،رخآ’ا ولت دحاولا
و Óيل مهنم ةثÓث طبسض و مهل
دحأاب نييسسيئرلا مه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
مهتزوحب ةروجه˘م˘لا ن˘كا˘سسم˘لا
اهنأا دعب اميف حسضتا ةيران ةجارد
مهليوحت مت ثيح ،ةقرسس لحم
ةلسصاوم و ةحلسصملا رقم ىلإا
.مهعم قيقحتلا

يتلا تايرحتلا و تاقيقحتلا
،ةي˘ط˘ب˘سضلا ر˘سصا˘ن˘ع ا˘ه˘ت˘ل˘سصاو

ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع دو˘˘جو ى˘˘لإا تسصل˘˘˘خ
،ق˘ح’ تقو ي˘ف او˘ف˘قوأا ن˘ير˘˘خآا

ةكبسش نولكسشي مهنأا نيبت ثيح
تاقرسسلا يف ةسصت˘خ˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م
ة˘سصا˘˘خ ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
نم ةقرسسلا و ةيرانلا تاجاردلا
ى˘˘ل˘˘ع اذ˘˘ه و ،لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘˘خاد
نيأا ايلعلا ةوارهوب يح ىوتسسم
(01) ةر˘سشع ل˘ح˘ل ل˘سصو˘ت˘لا م˘ت
ةقرسسب ةقلعتم اهنم نينثا ،اياسضق
ة˘ي˘نا˘م˘ث و ،ن˘ي˘ت˘يرا˘ن ن˘˘ي˘˘ت˘˘جارد
لزانم لخاد نم ةقرسسلاب ةقلعتم
حلاسصم اهتذفن يتلا تاسشيتفتلا
ن˘م نذإا د˘ع˘ب ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا
تطعأا ،ةيروهمجلا ليكو ديسسلا
تعجرتسسا ثيح ةي˘با˘ج˘يإا ج˘ئا˘ت˘ن

ن˘م ،تا˘قور˘سسم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج
ةجارد ،نيتيران نيتجارد اهنمسض
،امزÓب زافلت ةزهجأا30 ،ةيئاوه
رفح ي˘ت˘قر˘ط˘م ،ي˘ئاو˘ه ف˘ي˘كم
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘طا˘˘ق ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك
،نييئابرهك نيباقثم ،نيتيئابرهك
و يلح ،وسشاتاد زاهج  لاقن فتاه
ةفاك ءاف˘ي˘ت˘سسا د˘ع˘ب.تارهوجم
ميدقت م˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ا˘يا˘سضق˘لا فار˘˘طأا
نيب ةتوافتم مهت نع ،ةيئاسضقلا
ن˘يو˘كت ة˘يرا˘ن تا˘جارد ة˘˘قر˘˘سس
باكترا سضرغل رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
يفرظ رفاوت عم ةقرسسلا ،ةيانج
ن˘يو˘كت اذ˘ك ،ل˘ي˘ل˘˘لا و دد˘˘ع˘˘ت˘˘لا

باكترا سضرغل رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
نكسسم لخاد نم ةقرسسلا ،ةحنج
و ليللا ،دد˘ع˘ت˘لا فور˘ظ ر˘فاو˘ت˘ب
ءاي˘سشأا ءا˘ف˘خإا ،ق˘ل˘سست˘لا و ر˘سسكلا

ةثÓث مهنم عدوأا ثيح ،ةقورسسم
ةسسمخ دافتسسا نيح يف سصاخسشأا

                                                                        .ةيئاسضق ةباقر نم
ط.ةراسس

ثدا˘ح ي˘ف ة˘با˘سصم تظ˘ف˘ل
ع˘˘قو يذ˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا را˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘نا
ا˘ه˘سسا˘ف˘نأا سضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،سسمأا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
عفتريل ةي˘ح˘سضلا ة˘ل˘ئا˘ع ىد˘ل
اذه ءار˘ج ى˘ل˘ت˘ق˘لا دد˘ع كلذ˘ب
.سصاخسشأا ة˘ت˘سس ى˘لإا ثدا˘ح˘لا

غلبت يتلا ةيحسضلا هذه تناك
اهليوحت مت ةنسس34 رمعلا نم
تب˘˘˘سسلا يأا ،ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا مو˘˘˘˘ي
ةعرسسلا حانج ىلع ،يسضاملا
قور˘˘ح˘˘لا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم و˘˘ح˘˘ن
ر˘ئاز˘ج˘لا) ةر˘يود˘لا˘ب ىر˘˘ب˘˘كلا
ة˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘ق˘˘فر (ة˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا

ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ن˘ير˘خآا ن˘ي˘با˘˘سصم
حلاسصمل نيتعبات ني˘ت˘ي˘حور˘م
ةافو رثإاو .ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ثدا˘˘ح نو˘˘كي ةد˘˘ي˘˘˘سسلا هذ˘˘˘ه
ع˘˘قو يذ˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا را˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘نا
ف˘ل˘خ د˘ق سضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
.احيرج71و ىلتق ةتسس ’امجإا

ةيلحملا تاطلسسلا تنلعأاو
ةافو نع ةقباسس ةليسصح يف
81 ةباسصإاو سصاخسشأا ةسسمخ
ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘ير˘˘خآا
.ةروطخلا

ط.ةراسس

اياسضق01 زغل كف نم تنكم ةيلمعلا

لزانملا ةقرشس ةكبششب ةحاطإ’ا
ةيادرغب ةيرانلا تاجاردلا و

ةيئاسضقلا ةطرسشلا تاوقل صشيتفتو ةبقارم تايلمع رثإا

ÂاغتشسÃ ءاشضيب ةحلشسأاو تاردıا نم تايمك زجح

ىلتق ةتسس ¤إا اياحسضلا ددع عافترا

ضضيبلاب زاغلا بوبنأا راجفنا ‘ ةديدج ةباشصم ةافو

ةيلحملا ةعامجلا تاذ حلاسصم فلتخمل نيعبات مهيف اهبتسشم51 ةيسضقلا يف عباتي

ةبكرم06 يلاوح راّيغ عطقب بعÓتلاو رايلم5.1 ضسÓتخا
ةلششنخب ةغيشسنأا ةيدلب ةريظح يف

تايلو ةدع ربع رورم ثداوح يف صصخسش803 ةباسصإا

ةريخأ’ا ةعاشس84ـلا يف توملا تاقرط ىلع تايفو ليجشست مدع

تاجتنملا لاجم يف لمعتسست
ةيحÓفلا

نم اراطنق28 زجح
ةشساشسح ةيئايميك داوم
فراطلاب ةرطخو
،فراطلا نمأا حلاسصم تنكمت
داوملا نم ةيمك زجح نم
و ةسساسسحلا ةيئايميكلا
لاجم يف لمعتسست ةرطخلا
.ةيحÓفلا تاجتنملا

ةحلسصملا تاذل نايب بسسحو
داوملا نزو ردق ،ةينمألا
نم راطنق28ـب ،ةزوجحملا

،ةيحÓفلا ةدمسسألا فلتخم
،ةيحÓسصلا يهتنم وه ام اهنم
هعيبو هنيزخت متي ام اهنمو
يف طروتو اذه ،ةسصخر نودب

.هيف هبتسشم71 ،ةيسضقلا هذه
،قيقحتلا نم ءاهتنلا دعبو
فلم ،نيينعملا دسض زجنأا

لقن ةيسضق نع يئاسضق
ةيئايميك داوم عيبو نيزختو

نودب ةريطخ ةسساسسح
يهو عيبلل اهسضرع عم ،ةسصخر
ةفاسضإلاب ،ةيحÓسصلا ةيهتنم
راعسسألا يف ةبراسضملا ىلإا

.روزملا لامعتسساو ريوزتلاو
مامأا ،مهيف هبتسشملا مدقو
ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا
نيأا ،فراطلا ةمكحم ىدل

ةينواعتلا ريدم قح يف ردسص
ةباقرلا ماظن تحت هعسضوب رمأا
ليبسس ءÓخإا عم ،ةيئاسضقلا
          .قيقحتلا ةمذ ىلع ةيقبلا

   م.ةزمح
ءاعبرألا راظنألا نع ىراوت
طرافلا

نم رشصاق ءافتخا
ناشسملت ةي’و

ةّينطولا ةمّظنملا تنلعأا
نع ،صسمأا ،ةلوفطلا ةيامحل
«جات يموت» لفطلا ءافتخا

.ناسسملت ةيلو ةنسس61 هرمع
اهتمدق يتلا تامولعملا بسسحو
ردحني لفطلا نإاف ،ةمظنملا

يف صسوسسراو ينب ةيدلب نم
تدروأاو.ناسسملت ةيلو
موي جرخ لفطلا نأا ةمظنملا
ىلع41/01/0202 ءاعبرألا
مهلزنم نم احابسص7 ةعاسسلا
،ةعاسسلا دحل دعي ملو ،يلئاعلا

وأا هآار نم لك ةمظنملا تعدو
كردلاب ،لاسصتلا هفداسص

ةئيهلا وأا ،نمألا وأا ،ينطولا
وأا ،ةلوفطلا ةيامحل ةينطولا
.لافطألا فاطتخا

م.ةزمح

ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
IRB ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لاو ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحل˘سصم˘ل˘ل
،ةلسشنخ ةي’و نمأاب ةيئاسضقلا
نم ،طرافلا عوب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن
ماربإاب قلعتت ةيسضق ة˘ج˘لا˘ع˘م
اه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘سشأا˘ت˘لاو تا˘ي˘قا˘ف˘تا
˘ما˘كحأÓ˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
ح˘ن˘م˘لا سضر˘غ˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

ريغ تازايتما نم ةدافتسس’او
سسÓ˘ت˘˘خاو ،ر˘˘ي˘˘غ˘˘ل˘˘ل ةرر˘˘ب˘˘م
تا˘كل˘ت˘م˘مو لاو˘مأا د˘يد˘˘ب˘˘تو
ر˘ي˘غ و˘ح˘ن ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
،ة˘˘نا˘˘مأ’ا ة˘˘نا˘˘ي˘˘خو ي˘˘عر˘˘˘سش
يدؤو˘م˘لا لا˘م˘هإ’او ة˘قر˘سسلاو
،ةي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا عا˘ي˘سض ى˘لإا

ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ةءا˘سسإاو
ل˘ج˘سسل يد˘م˘˘ع˘˘لا فÓ˘˘تإ’او
ريوزت˘لاو ،ةر˘ي˘ظ˘ح˘لا˘ب سصا˘خ
ي˘˘ف رّوز˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سساو
ريوزت˘لاو ة˘ي˘م˘سسر تارر˘ح˘م
ي˘˘ف رّوز˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سساو

ةسسمخ دسض ،ةيرادإا تاررحم
نيعبات مهيف اهبتسشم ةرسشع
ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ل
.ةغيسسنأا

ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ تر˘˘سشا˘˘ب
ةفثكملا تاقيقحت˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا
رو˘˘˘سص ىد˘˘˘حإا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ّسسم يذ˘˘لا دا˘˘˘سسف˘˘˘لا
ةد˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘سسنأا
سسلجملل ةيلاحلا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ن˘˘˘ي˘˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لاو يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ق˘˘با˘˘سسلا

دو˘جو˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
نود ن˘م فر˘سصتو تا˘ب˘عÓ˘ت
ي˘ف˘ظو˘م ل˘ب˘ق ن˘م ق˘ح ه˘˘جو
رايغلا عطق يف ةيمومع ةرادإا
تا˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةزو˘ج˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا سسف˘˘ن ةر˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ح
مت هنأاب نيبت ثيح ،ةيلحملا
راي˘غ ع˘ط˘ق ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سس’ا

ةزوجحم ةبكرم65 ـب سصاخ

ح˘لا˘سصم ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
سسÓتخا ىلإا ةفاسضإ’اب ،نمأ’ا

قو˘ف˘ي ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م
ميتنسس نويلم002 و رايلملا

تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لاو مزاو˘˘ل˘˘لا ن˘˘م
عراوسشلاو قرطلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا

رقمب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘سسلاو
اهارق فلتخم ر˘ب˘عو ة˘يد˘ل˘ب˘لا

دو˘˘˘جو اذ˘˘˘كو ،ا˘˘˘هر˘˘˘سشاد˘˘˘مو
مزاول تّسسم ةيمهو تايقافتا
ع˘ط˘قو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو قر˘˘ط˘˘لا
لا˘م˘كت˘˘سسا د˘˘ع˘˘بو.رايغلا
زاجنإا مت ،قي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا

هبتسشملا دسض ةيئازج تافلم
ة˘با˘ي˘ن˘لا ى˘لإا تل˘سسرأا ،م˘ه˘˘ي˘˘ف
ءا˘سضق سسل˘ج˘م ىد˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا

ذا˘˘˘خ˘˘˘ت’ ة˘˘˘ل˘˘˘˘سشن˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘ي’و
رادسصإاو ةبسسانم˘لا تارار˘ق˘لا
ءارجإ’ا سصوسصخب تاميلعتلا
عيمج عم هلعف بجوتي يذلا
.فارطأ’ا

Êامثع صسابع

سصخسش803 بي˘˘˘˘˘˘˘˘سصأا
يف ةروطخلا ةتوافتم حورجب

ةد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع رور˘˘م˘˘˘لا ثداو˘˘˘ح
فلخت مل نطولا نم تاي’و
ةر˘ت˘ف˘˘لا لÓ˘˘خ كلذو تا˘˘ي˘˘فو
نم71 ىلإا51 نم ةدتمملا
ةليسصح بسسح ،يراجلا ربوتكأا
ةيامحلا حلاسصم سسمأا اهتدروأا
.ةيندملا

تا˘˘طا˘˘سشن سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
راسشتنا نم ةياقولاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
تاذ تركذ ‐ انوروك سسوريف
تماق اهرسصان˘ع نأا ح˘لا˘سصم˘لا

ةفاك ر˘ب˘ع ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن لÓ˘خ
ةيلمع47 ـب ينطولا بارتلا
تاي’و41 رب˘ع ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت
نينطاوم ةدئا˘ف˘ل (ة˘يد˘ل˘ب05)

ةرورسض ىلع مهركذتو مهثحت
يحسصلا رجحلا دعاوق مارتحا

،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا اذ˘˘كو
18 ـب ما˘ي˘ق˘لا ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب

تاي’و51 ربع ميقعت ةيلمع
تآا˘سشن˘م ن˘˘م ،(ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب84)
ة˘سصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘˘ي˘˘هو
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كسسلا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

.عراوسشلاو
تد˘˘م˘˘خأا ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘˘مو

11 ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ر˘سصا˘ن˘ع
و ا˘ي˘عا˘ن˘سص ،ا˘ير˘سضح ا˘˘ق˘˘ير˘˘ح
ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ىر˘˘˘خأا

نازيلغ ،(1) ةدكيكسس تاي’و
،(2) رئازجلا ،(1) ةليم ، (1)
ةديلبلا ،(2) فيطسس ،(1) ةلقرو
1) راردأا و ،(1) ة˘ل˘سشن˘خ ،(1)
ة˘˘˘با˘˘˘سصا ى˘˘˘لا تدأا ،ق˘˘˘ير˘˘˘˘ح(
ةجردلا نم قورحب نيسصخسش

ةباسصإاو ةلقرو ةي’و˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ة˘جرد˘لا ن˘م قور˘ح˘ب سصخ˘سش
ى˘لإا ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا ة˘˘ي’و˘˘ب ى˘˘لوأ’ا

ن˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش ة˘˘˘با˘˘˘سصإا بنا˘˘˘ج
و ىلوأ’ا نيتجردلا نم قورحب
.ةلسشنخ ةي’وب ةيناثلا

ةيامحلا حلاسصم تلخدت امك
تافاع˘سسإ’ا م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
اسصخسش83 ـل ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لوأ’ا

مهقاسشنتسسا رثا ىلع نيقنتخم
ثعبنملا نوبركلا يداحأا زاغل
و ة˘˘˘ئ˘˘˘فد˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو ن˘˘˘˘م
نم لك يف مامحلا تانخسسم
،تليسسمسسيت ،رئازجلا تاي’و
،ترا˘˘ي˘˘ت ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘˘ب حر˘˘˘ب
ن˘ي˘ع و م˘نا˘غ˘˘ت˘˘سسم ،ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا
ل˘ف˘˘كت˘˘لا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ى˘˘ل˘˘فد˘˘لا
.ناكملا نيع يف اياحسضلاب

ب.ناÁإا
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ةينيطشسلفلا قوقحلا رارقإاو يلودلا مÓشسلا رمتؤوم

ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘كح ل˘˘سصاو˘˘˘ت
ةيكيرمأ’ا نرقلا ةقفسصل اهقيبطتو اهتاططخم
يا دادسسناو متعمو لوهجم لبقتسسم لظ يف
ةلسصاوم ءوسض يف مÓسسلا ةيلمع مدقتل قفا
بع˘سشلا د˘˘سض م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ناود˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا
يسضار’ا ةرسصاحمب مهرارمتسساو  ينيطسسلفلا
تايلمع ح˘لا˘سصل ا˘ه˘تردا˘سصمو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يتلا ةيلودلا نيناوق˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ن˘م˘لا نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا
ي˘سضارا ي˘ه ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضار’ا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
زوجي ’و لتحملا ةرط˘ي˘سسل ة˘ع˘سضا˘خ ة˘ل˘ت˘ح˘م
.اهترداسصمب مايقلاو اهب فرسصتلا

دقع لجا نم ةيلودلا دوهجلا لسصاوتت امنيبو
يتلا ةوعدلا ءوسض يف مÓسسلل يلود رمتؤوم
ربمتبسس52 موي سسابع دومحم سسيئرلا اهقلطا
ممأÓل ةماعلا ةيعمجلا مامأا هباطخ يف يسضاملا
ثيح ،57 مقر ةيونسسلا اهتاعامتجا يف ةدحتملا
وينوطنأا ةيلودلا ةمظ˘ن˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ا˘عد
ةيعابر˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا ى˘لإا سشر˘ي˘تو˘غ
د˘ق˘ع تا˘ب˘ي˘تر˘ت ي˘ف ن˘مأ’ا سسل˘ج˘مو ة˘ي˘لود˘˘لا

ةيسضقلا لحل تايحÓسصلا لماك يلود رمتؤوم
،مداقلا ماعلا ع˘ل˘ط˘م ن˘م ءاد˘ت˘با ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ةيلودلا فارطأ’ا عيمج كارسشإا ةرورسض ابلاطم
فد˘ه˘ب مÓ˘سسلا ر˘م˘تؤو˘م د˘ق˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
سساسسأا ىلع ةيقيقح مÓسس ةيلمع يف طارخن’ا
امب ةددحملا تايعجر˘م˘لاو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا
ةماقإاو يليئارسسإ’ا لÓتح’ا ءاهنإا ىلإا يدؤوي
ماع دودح ىلع ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا ةلودلا

رمتؤوملا دقع ةركف نع نÓع’ا ذنمو .7691
ةراد’ا تÓ˘˘م˘˘ح ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت مÓ˘˘سسل ي˘˘لود˘˘لا
ل˘جا ن˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا لÓ˘ت˘ح’او ة˘ي˘كير˘˘م’ا

ى˘لا ة˘فدا˘ه ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد دو˘ه˘ج يا ةر˘سصا˘ح˘م
سضفرلا لظ يف يلودلا رمتؤوملا دقع حاجنا
،رمتؤوملا دقع ةركفل يليئارسسإ’او يكيرمأ’ا

هتاسسسسؤومو يلودلا عمتجم˘لا نا˘ف ل˘با˘ق˘م˘لا˘بو
ةنادإاو ناودعلا فقول داجلا لمعلاب نيبلاطم
بعسشلا ىلع ةوسسقلا ةغلاب ةحوتفملا برحلا
اهينطاومو سسدقلا ةنيدمب ةسصاخو ينيطسسلفلا

مجلو ة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لاو ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا ا˘ه˘تا˘سسد˘ق˘مو
تويبلا مده نم اهبكتري يتلا لÓتح’ا مئارج
تانطوتسسملا ءانبو يسضارأ’ا ىلع ءÓيتسس’او
باحسصا نيينيطسسلف˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ي˘ج˘ه˘تو
ةلماسشلا برحلا نÓعإاو مهيسضارا نع سضر’ا

. ينيطسسلفلا بعسشلا ىلع
ه˘نا˘ف ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا كر˘ح˘ت˘لا د˘ي˘ع˘˘سص ى˘˘ل˘˘عو
ةفعاسضم دوهجب يسسامولبدلا لمعلا لسصاوتي
ل˘جا ن˘م ة˘ن˘كم˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لا ل˘ك لذ˘ب م˘˘ت˘˘يو
ي˘لا ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘سشلا تو˘˘سص لا˘˘سصيا
تار˘˘ماؤو˘˘م زوا˘˘ج˘˘تو ة˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا ل˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا

نم ةينيطسسلفلا قوقحلا فادهتسسا تاططخمو
لمعت ي˘ت˘لا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘سص تا˘ط˘ط˘خ˘م لÓ˘خ
رما ةسسايسسك اهسضرف ىلع ةيكيرم’ا ةراد’ا

قوقحلا باسسح ىلع ةوقلاب مئاق لحكو عقاو
اذهو ،ينيطسسلفلا يبرعلا بعسشلل ةيخيراتلا
ة˘لا˘سسر لا˘سصيا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ر˘˘م’ا
بعسشلا نا ىلع ةمئاق عمجا ملاعلل ةينيطسسلف
قحلا كلتميو ةيسضقلا بحاسص وه ينيطسسلفلا
ن˘م د˘ب ’ كلذ˘لو ،ا˘ه˘ت˘يا˘م˘حو ا˘ه˘ن˘ع عا˘فد˘لا˘˘ب
نم مغر˘لا˘ب ة˘ي˘لود˘لا دو˘ه˘ج˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘سس’ا
ة˘ي˘كير˘م’ا ةراد’ا ا˘ه˘ع˘سضت ي˘ت˘لا ل˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا

كر˘ح˘ت˘لا اذ˘ه ما˘˘ما ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سس’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’او
كرحتلل ة˘ي˘ج˘تار˘ت˘سسا ط˘ط˘خ ع˘سضوو ،ي˘لود˘لا
ى˘ل˘ع ي˘مÓ˘عإ’او ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لاو ي˘سسا˘ي˘˘سسلا
ةلاسسرلا لاسصيا ةرورسضو  يلودلا ىوتسسملا

دقع حاج˘نإ’ ي˘لود˘لا د˘سشح˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىل˘ع ة˘لز˘ع˘لا كفو مÓ˘سسل˘ل ي˘لود˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘لا

ةيسسامولبدلا دوهجلا رارمتسساو ،مÓسسلا ةيلمع
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تق˘ق˘ح ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ي˘ف د˘ي˘ع˘سصلا اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘م˘ه˘م˘لا تازا˘˘ج˘˘نإ’ا
يلع ةسصاخو ةمهم ةينيطسسلف لئاسسر لاسصيا
ةيناملربلا تافارتع’ا معدل يبروأ’ا يوتسسملا
ل˘كسشت ي˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا لود˘˘لا سضع˘˘ب ي˘˘ف
ة˘˘لود˘˘لا˘˘ب فار˘˘ت˘˘ع’ا ل˘˘جا ن˘˘م ءا˘˘ن˘˘ب لو˘˘ع˘˘˘م
ماما فقن اننا رم’ا ةلسصحم يفو ،ةينيطسسلفلا
رمثت نا بجي يتلا مÓسسلا ةيلمع تاقاقحتسسا

ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا ما˘˘ي˘˘ق ن˘˘ع
. فيرسشلا سسدقلا اهتمسصاعو
يفو مÓسسلل يلودلا رمتؤوملا دقع ةيمهأا نا

ةينيطسسلفلا ةيسضقلا اهب رمت يتلا ةلحرملا هذه
لخدتلا لا˘سشفإ’ ة˘ما˘ه ة˘ل˘حر˘م˘ل ة˘ياد˘ب ل˘كسشت
دح عسضوو نيطسسلف سضرأا ىلع يرامعتسس’ا
لك دسشحو ةيكيرم’ا نرقلا ةقفسص عيراسشمل
مئاقلاو لداعلا مÓسسلا معدل ةيلودلا تاقاطلا
بع˘سشلا ح˘ن˘م سسا˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.ةلداعلا هقوقح ينيطسسلفلا

ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلا مÓعلا ريفسس / ةودقلا يرسس  : ملقب

يندرأ’ا ينيطشسلفلا نواعتلا ةيمهأاو ةموكحلا
ي˘˘نا˘˘ه ر˘˘سشب ءارزو˘˘لا سسي˘˘ئر د˘˘ي˘˘سسل˘˘ل مد˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن
ةموكحلا لي˘كسشت˘ب ي˘نا˘ه˘ت˘لا ر˘حأا˘ب ،ة˘نوا˘سصخ˘لا
هللادبع كلملا ةلÓج ةقث ىلع هلوسصحو ةديدجلا
حاجنلا ةموكحلا ءاسضعأ’و هل نينمتم ،يناثلا

امدق يسضملاو ةديدجلا مهتامهم يف قيفوتلاو
اهتامزا دتسشت يتلا رطاخملا ةهجاوم لجا نم
انوروك ءابو حايتجا رارمتسسا لظ يف ةسصاخو
اذه ةهجومل ماهم نم ةموكحلا ىلع بترتي امو
عيمج عم نواعتلا ةيمها ىلع ديكأاتلاو سسوريفلا

ةفاقثو مÓعإاو م˘ي˘ل˘ع˘ت ن˘م ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا تا˘نو˘كم
لجا نم ةي˘ح˘سصلاو ة˘يدا˘سصت˘ق’ا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
ءابولا اذه ةهجاومل ةينطولا ةيجتارتسس’ا عسضو
.ةديدجلا ةموكحلا جمانرب ىدل لمع ةيولوأاك
فقومو دحاو مه ندرأ’او نيطسسلف تناك امود
كرتسشملا لمع˘لاو نوا˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘سضرأا ى˘ل˘ع د˘حاو
دبع كلملاو سسابع دومحم سسيئرلا تاهيجوتب
تاقÓعلا قمع نع ريبعتلا لجا نم يناثلا هللا
هيلا حمطي ام ديسسجتو نيبعسشلا نيب ةيخيراتلا
وحن امدق يسضملا نم نيطسسلفو ندر’ا ءانبا
لبقتسسملا ءانبل مدق˘ت˘لاو تا˘قÓ˘ع˘لا هذ˘ه ز˘يز˘ع˘ت

ةينيطسسلفلا ةدايقلا ن˘م بو˘ل˘ط˘م ل˘ع˘لو ،د˘عو˘لا
نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ت’ا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘ف ةدا˘عا ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

يف تاربخلاو ةيندر’ا براجتلا نم ةدافتسس’او
دقعل هجوتلا نم د˘ب ’و ،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ت’ا˘ج˘م˘لا
يف رارمتسس’او ةديدجلا ةموكحلا عم تاءاقل
اميف ًاسصوسصخو تاف˘ل˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا
فورظلا ل˘ظ ي˘ف سسا˘ن˘لا ةا˘ي˘ح ل˘ي˘ه˘سست ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ىلع انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ا˘ه˘ت˘سضر˘ف ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا
يندر’ا نواعتلا ةيولوا عسضوو ،ملاعلاو نيدلبلا
ةمداقلا ةلحرملا تايولوا ملسس ىلع ينيطسسلفلا

هذهل ما˘ه˘لا ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ق˘م˘ع˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’او
ي˘ن˘طو˘لا دو˘م˘سصلا ز˘يز˘ع˘ت ح˘لا˘سصل تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
ةسسايسسو ناودعلا رطاخم هجاوم˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
دجسسملا ةقرسس يلا ةفداهلا ةيليئارسس’ا ديوهتلا
تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م رار˘˘م˘˘ت˘˘سساو كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘سصق’ا
ي˘سضار’ا با˘سسح ى˘ل˘ع ع˘سسو˘ت˘لاو نا˘ط˘ي˘ت˘سس’ا
د˘يد˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
قيبطت˘ب لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح ل˘ب˘ق ن˘م ر˘م˘ت˘سسم˘لا

ةطخ ذيفنتو ةيكيرم’ا نرقلا ةقفسص تاططخم
.ندر’ا عم دودحلا قطانمو راوغ’ا

ليعفت ةرورسض يلا انعفدت ةنهارلا ةلحرملا نا
نيب ام ةع˘قو˘م˘لا ت’و˘كو˘تور˘ب˘لاو تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
ةيولوا عسضوو ندرأ’او ةينيط˘سسل˘ف˘لا ة˘مو˘كح˘لا
نيتدايقلا تايولوا ملسس ىلع ةيسساسس’ا نواعتلا

ايلعلا ةنجل˘لا ل˘م˘ع ر˘يو˘ط˘تو ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةرور˘سضو
تعقو يتلاو ةكرتسشملا ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘ندرأ’ا
قافتا اهلوا نا˘ك ثي˘ح ،تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
دعب ةرسشابم هيعيقوت متو م5991 ماع يراجت
مت مث نمو ،ةينيطسسلفلا ةينطولا ةطلسسلا ليكسشت
نيب ةماهلا تايقافت’ا نم ديدعلا يلع عيقوتلا
ي˘تأا˘يو ،م9102‐5991 ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ن˘يد˘ل˘ب˘لا
ةنواسصخلا يناه رسشب ةسسائرب ةموكحلا ليكسشت
تا˘قÓ˘ع˘لا ز˘يز˘ع˘ت ل˘جا ن˘م ة˘ي˘م˘ه’ا ة˘يا˘˘غ ي˘˘ف
ديعسصلا ىلع اسصوسصخو ةيندر’ا ةينيطسسلفلا
سسد˘ق˘لا ي˘ف ا˘ن˘ل˘ها دو˘م˘سص م˘˘عد˘˘ل يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
ينيطسسلفلا نطاوملا دومسص ز˘يز˘ع˘تو ة˘ل˘ت˘ح˘م˘لا

ذاختاب ءدبلاو ةيداسصتق’ا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ل˘ي˘ع˘ف˘تو
يداسصتق’ا كاكفن’ا نÓعإ’ ةيلمعلا تاوطخلا

ىلع يكرمجلا طبرلل قافت’او ،لÓتح’ا نع
عي˘ج˘سشتو ،ندر’او ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ن˘ي˘ب ا˘م ر˘با˘ع˘م˘لا

دب ’ يلاتلابو ةيندر’ا ئناوملا ربع داريتسس’ا
نع ادي˘ع˘ب ا˘هر˘يو˘ط˘تو تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ن˘م
ريوطت ماما اقئاع فقي يذلا يليئارسس’ا لÓتح’ا
سسسسا ة˘غا˘ي˘سصو ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
دوم˘سص ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف ة˘ل˘ي˘ف˘ك نو˘كت ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘ل˘ل
. ينيطسسلفلا بعسشلا
نكت مل ة˘ي˘ندر’ا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا نا

خيراتلا ربع تناك لب قرو يلع ربح درجم
نع ةربعم ة˘ي˘مو˘ق ة˘ي˘ن˘طو ة˘قدا˘سص تا˘قÓ˘ع
سصرحلا دسسج يمسشاه هجوتو ةرحلا ةدار’ا

م˘عدو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ة˘يا˘˘م˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
ةيلودلا لفاحملا لك يف ينيطسسلفلا ةيسضقلا

اهمعد ربع ةينيطسسلفلا ةيوهلا ىلع اظفاحم
،ت’ا˘ج˘م˘لا ة˘فا˘ك ي˘فو ا˘ي˘سسا˘ي˘سسو ا˘ي˘مÓ˘عا

ن˘˘ع يدا˘˘سصت˘˘ق’ا لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ي˘˘˘ع˘˘˘سسلاو
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءا˘ن˘ب ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو لÓ˘ت˘˘ح’ا
عورسشملا ةيامح يلع ةرداقلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
لامآا قيقحتل ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسا ع˘سضوو ي˘ن˘طو˘لا

قيرط ىلع ينيطسسلفلا بعسشلا تاحومطو
. لماسشلا يبرعلا لماكتلاو ةدحولا قيقحت
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لÓتح’ا ةهجاوم يف ةيطارقميدلا ةكرعم ةينيطشسلفلا تاباختن’ا
لخدملا ىلع موقت يتلا ةديدجلا ةبراقملا
ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘سشف د˘˘ع˘˘ب ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘˘لا
نم أادب ةقباسسلا تاقافت’ا يف ةيطارقوريبلا
يف7102 قا˘ف˘ت’ ً’و˘˘سصو1102 قا˘ف˘تا

ن˘طو˘لا د˘ي˘حو˘تو ما˘سسق˘ن’ا ة˘مزأا ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م
بسسحف ةيفارغجلا سسيل هتدحو دده يذلا

،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ه˘تد˘˘حو ا˘˘م˘˘نإاو
ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت ة˘˘ي˘˘ناد˘˘حوو
  .ينيطسسلفلا بعسشلل ةينيطسسلفلا
ماكتح’ا سساسسأا ىلع موقت ةديدجلا ةبراقملا
هيلثممل بعسشلا رايتخ’و عارتق’ا قودنسصل
ًامكح نونوكيسس نيذلاو ،ةلودلا ناملرب يف
،ينيط˘سسل˘ف˘لا ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا ي˘ف ءا˘سضعأا
هذهو ،دجاوت امنيأا ينيطسسلفلا بعسشلا ناملرب
اهلحارم يف ةيلاوت˘م˘لاو ة˘ط˘بار˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
نم ةلودلا تاسسسسؤوم عسضو ةجلاعمل يسضفت

لتكلا نم ةينطو ةدحو ةموكح ليكسشت لÓخ
،اهمجح ناك نيأا يعيرسشتلا وأا ناملربلاب ةزئافلا

تا˘سسسسؤو˘م˘لا د˘ي˘حو˘ت ة˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م
ذ˘ن˘م ما˘سسق˘ن’ا تا˘ي˘˘عاد˘˘ت ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو
  .7002ماع بÓقن’ا
يدفو نيب لوبنطسسا يف ترج يتلا تاقفاوتلا
جئا˘ت˘ن د˘حأا ا˘سضيأا ي˘ه ،سسا˘م˘حو ح˘ت˘ف ي˘ت˘كر˘ح

راوحلاو ،نيماعلا ءانمأ’ا عا˘م˘ت˘جا تا˘جر˘خ˘مو
لماسشلا راو˘ح˘لا ه˘ي˘ل˘ع ى˘ن˘ب˘ي سسا˘سسأا ي˘ئا˘ن˘ث˘لا

ةجلاعم˘ل خا˘ن˘م˘لا ر˘فو˘ي ه˘نأ’ ،ه˘ل Óً˘يد˘ب سسي˘لو
اهيلع ماسسقن’ا ىرج يتلا ةيرهوجلا ةيسضقلا

  .ةطلسسلا يهو
ةيبسسنلاب تابا˘خ˘ت˘ن’ا ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ق˘فاو˘ت˘لا نإا
ةبسسنو ،ةدحاو ةيباختنا ةرئاد نطولاو ةلماكلا
مامأا بابلا حتفي نأا هنأاسش نم ،%5.1 مسسحلا
،مداق˘لا نا˘م˘لر˘ب˘لا ي˘ف ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘يد˘يد˘ع˘ت˘لا

اسضيأا هنأاسش نم امك ،ةكراسشملا ةرئاد عسسويو
مئاوقلا ي˘ف تا˘فÓ˘ت˘ئ’او تا˘ف˘لا˘ح˘ت˘لا ع˘ج˘سشي
  .اهدعب مأا تاباختن’ا لبق ءاوسس ةيباختن’ا

انلا˘مآا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ن ن˘ح˘نو ا˘ن˘ي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي ’و
تا˘يد˘ح˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف زا˘ج˘ن’ا اذ˘ه˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا
انبعسش هجاوت يتلا ةريطخلاو ةريبكلا ةيسسايسسلا

لبقتسسمو ه˘سضرأا ى˘ل˘ع ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسمو ه˘قو˘ق˘حو
ت’واحملاو ،تات˘سشلاو ر˘ج˘ه˘م˘لا ي˘ف ه˘ي˘ئ˘ج’
يسسا˘ي˘سسلا ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ي˘مار˘لا
نم ة˘هو˘ب˘سشم˘لا تاو˘عد˘لا ر˘ب˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةدايقلا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل ، ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإاو ،ة˘ي˘لود فار˘طأا
دماسصلا اهفقومب تل˘كسش ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
عورسشم طابحإاو ةهجاوم يف ءادأاكلا ةبقعلا
ه˘نو˘كمو ،نر˘ق˘لا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص ى˘˘م˘˘سسم˘˘لا بمار˘˘ت

يميلقإ’ا هدادتماو ،مسضلا ةيسسايسس يليئارسسإ’ا
‐ يبرع مÓسس عنسصل يبرعلا ملاعلا عم عيبطتلا
˘˘مÓ˘˘سسلا ن˘˘ع ل˘˘يد˘˘ب˘˘ك مو˘˘هو˘˘م ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا
  .يليئارسسإ’ا ‐ ينيطسسلفلا
هذ˘ه ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ن˘ح˘نو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ا˘˘ن˘˘لا˘˘مآا
ا˘ن˘ب˘ع˘سشب ا˘ن˘ت˘ق˘ث ى˘ل˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘م تا˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةا˘ي˘ح˘لا ةدا˘عإاو ،ة˘ي˘ح˘لا هاو˘˘ق سضا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘سساو
يفو ،اهيف ةلعافلا هتكراسشمو ةيطارقميدلا
اهعسضي دق يتلا ةلمتحملا تابقعلا يطخت
ةيطارقميدلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا حا˘ج˘ن ما˘مأا لÓ˘ت˘ح’ا
ج ةفنسصملا قطانملا يف مأا سسدقلا يف ءاوسس
ليط˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ل أا˘ج˘ل˘ي د˘ق ىر˘خأا تا˘ب˘ق˘ع مأا ،

لو˘ح˘ن نأا˘ب ةر˘ح˘لا ا˘˘ن˘˘تدارإا ن˘˘كل ،لا˘˘سشفإ’او
عم يسسايسسلا كابتسشÓل ًا˘ناد˘ي˘م تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا
ةسسرامم نم انبعسش عنمل يعاسسلا لÓتح’ا

فقوملا دينجتو ، ليسصأ’ا يطارقميدلا هقح
لÓ˘ت˘ح’ا عدر˘ل ة˘كر˘ع˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ي˘لود˘˘لا

هذ˘ه نإا˘ف ، ة˘ف˘ئاز˘لا ه˘˘ت˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد ح˘˘سضفو
ة˘لدا˘ع˘م˘ل ر˘سسك ي˘ه ،ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن˘ب ة˘˘كر˘˘ع˘˘م˘˘لا
وه ام ىلع نهارلا عسضولا ءاقبإاو رارمتسسا

فا˘ع˘سضإاو ل˘˘ل˘˘ح˘˘ت فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسي ه˘˘نأ’ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةينيطسسلفلا ةيعرسشلا ةدايقلاو تاسسسسؤوملا

كلذل ، ةليدبلا ةدايقلا رايخ سضرفل اهرايهناو

ة˘كر˘ع˘م ي˘ه ا˘م˘ك تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘كر˘ع˘م نإا˘ف
ماظنلا ةيعرسش ديدجتلو لÓتح’ا عم كابتسشا
، هيف ةديدج ءامد خسضو ،هتمرب يسسايسسلا

نأا˘ب ل˘ئاد˘ب˘لا ع˘يرا˘سشم با˘˘ح˘˘سصأ’ يد˘˘ح˘˘تو
ةيطارقميد ةينطو تلاز ام انبعسش تارايخ
انبعسش فادهأا قيق˘ح˘ت ى˘ت˘ح ر˘م˘ت˘سست فو˘سسو
ةلقتسسملا ةلودلا ةماقإاو لÓقتسس’او ةيرحلاب
  .سسدقلا اهتمسصاعو
نم ليقارعلاو تابقعلا نوعسضي نمل ًاريخأاو
ىلع يرجت فوسس تاباختن’ا هذه نأاب لخادلا
ةينيطسسلفلا ةدايقلا تارارق نإاف ، ولسسوأا ةدعاق
رايأا/91 يف سسابع دومحم سسيئرلا اهنعأا يتلا
ةلسصلا عطقو ةيئاهنو ةلسصاف ةطقن ،يسضاملا

نمم اسضيأا مهريغلو ، ةيلحرملا تايقافت’ا عم
ةيمهو بابسسأا نوقلتخيو عئارذ نع نوثحبي
مأا يعوب مهنإاف ، يطارقميدلا راسسملا ليطعتل
، ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا نو˘ل˘ق˘ن˘ي ي˘عو ر˘ي˘غ˘˘ب
ىلإا ةمزأ’ا نم اهسشيعي يتلا ةنهارلا ةلاحلاو
ل˘ئاد˘ب˘لا ما˘مأا ق˘ير˘ط˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي يذ˘˘لا قزأا˘˘م˘˘لا
يف يتلاو ، ةيميلقإ’ا ةيليئارسسإ’ا ةيكيرمأ’ا
،انبعسشل ةتباثلا ةينطولا قوقحلل ديدبت اهتجيتن
ةلودلاو ريسصملا ريرقت˘ب ه˘ق˘ح ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو
.ةيقرسشلا سسدقلا اهتمسصاعو ةلقتسسملا
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519 ىلإا4551 نم مئارجلا ددع عجارت
ةليشسملاب ةريخأ’ا تاونشس4ـلا لÓخ

سسي˘ئر ةز˘م˘ح ع˘ب˘سسو˘˘ب ،ف˘˘سشك
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا بت˘˘كم
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب
مارجإ’ا ت’دعم نأا ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا˘ب
ةياغ ى˘لإا7102 ذن˘م تد˘ه˘سش
،ةيراجلا ةنسسلا نم ربمتبسس رهسش
دودح يف اسسوسسح˘م ا˘سضا˘ف˘خ˘نا

نم عجارت ا˘مد˘ع˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب05
سصاخسشأ’ا دسض ةميرج4551
ىلإا7102 ةنسس تاكل˘ت˘م˘م˘لاو
ةعسست لÓخ ةلاح519 نم لقأا
.ةيراجلا ةنسسلا نم ىلوأ’ا رهسشأا

لÓ˘خ ع˘ب˘سسو˘ب د˘ئار˘˘لا فا˘˘سضأاو
لو˘ح ة˘ي˘ئ’و˘لا ةود˘ن˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا
قلعتملا30‐02 يسسائرلا رمأ’ا
ءايحأ’ا تابا˘سصع ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب
ا˘ه˘ت˘م˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
ةيا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا
ة˘كرا˘سشم˘ب ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
نيسصتخملا ةذتاسسأ’ا نم ديدعلا
ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ة˘ي˘بر˘ت˘لا مو˘ل˘عو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
رمأ’ا عم فييكت لوأا نأا ةمئأاو
ىوتسسم ىلع ديدجلا يسسائرلا

يف ارخؤوم ناك ،ةليسسملا ةي’و
ن˘˘م ا˘˘سسأار85 ل˘˘ت˘˘ق ة˘˘ي˘˘سضق
امدعب ،ةعلسضلا مامحب ةيسشاملا
سصاخسشأÓ˘ل ما˘ه˘ت’ا ه˘ي˘جو˘ت م˘ت
اذيفنت ةميرجلا يف نيفوقوملا
قلعتملا30‐02 ر˘˘مأ’ا سصن˘˘˘ل
ءايحأ’ا تابا˘سصع ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب
نأا هلخدت يف دكأاو ،اهتحفاكمو
يت˘لا ءا˘ي˘حأ’ا تا˘با˘سصع ةر˘ها˘ظ
ي˘سسا˘ئر˘لا ر˘مأ’ا ا˘ه˘ل˘جأ’ رد˘˘سص
ةينوناق ةرغث دسسيل ءاج يذلاو
ا˘˘ي˘˘سشا˘˘م˘˘ت لا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
ا˘ه˘فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو
دÓبلا يف ةيعامتج’ا ةموظنملا

ة˘ق˘با˘سس تاو˘˘ن˘˘سس لÓ˘˘خ تنا˘˘ك
يف تأادبو ةلزعنم مئارجو لاعفأا
تا˘ي˘ل˘م˘عو ا˘˘ن˘˘ماز˘˘ت رو˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
اهتدهسش يتلا ىربكلا ليحرتلا
ربع ىربكلا ندملا نم ريثكلا
ف’آ’ا ليحرت مت امدعب نطولا

تا˘ن˘˘كسس ن˘˘م تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
تارا˘˘˘م˘˘˘ع ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘˘سصق
تأاد˘ب ثي˘ح ،ةد˘يد˘ج تا˘˘ن˘˘كسسب

ءا˘˘ي˘˘حأ’ا تا˘˘با˘˘سصع ل˘˘˘كسشت˘˘˘ت
.نينطاوملا ىلع يدتعتو
سصتخملا يفد لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا
لاق هبناج نم ةيبرتلا مولع يف
سسكعنيسس ا˘م˘ب ه˘نا ،ه˘ل˘خد˘ت ي˘ف
قيبطت  ءارج تايباجيا نم هنع
دعا˘سسي يذ˘لا30 ‐02 ر˘˘مأ’ا
ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘˘جأ’ا
ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘مأ’ا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘˘مزأ’او ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مأ’ا
نم دحل˘ل كلذ ا˘ه˘ن˘م بجو˘ت˘سسي
تا˘˘˘با˘˘˘سصع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘˘ت
ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘ي˘˘فو˘˘ت ا˘˘سصو˘˘سصخو
اهتحفاكم يف ةينمأ’ا تاهجلل
،ينمأ’ا اهقسش يف ةرهاظلا هذهل
يف ع˘ي˘م˘ج˘لا رود ى˘ل˘ع ا˘جر˘ع˘م
دحلاو ةرهاظلا هذه نم ةياقولا

ايÓخ ليكسشت كلذ نمو اهنم
ناجل ىوتسسم ى˘ل˘ع عا˘م˘ت˘سس’ا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ل˘˘ح˘˘ل د˘˘˘جا˘˘˘سسم˘˘˘لا
يذ˘˘لا قا˘˘ق˘˘سشلاو تا˘˘˘فÓ˘˘˘خ˘˘˘لا
دحاولا يحلا ناكسس نيب ثدحي
ىلع اهريغو ةرواجملا ءايحأ’ا وأا
اهيلع عقت ايÓخلا هذه نأا رابتعا

،ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا تاذ حÓ˘˘سصإا ة˘˘م˘˘ه˘˘˘م
اهنم يمان˘ت با˘ب˘سسأا نأا ا˘ف˘ي˘سضم
با˘ي˘˘غو ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لا ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا
ءا˘ي˘حأ’ا˘ب ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لا ق˘فار˘م˘˘لا
ى˘لإا مد˘ع˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسسلا
نم د˘ح˘ت تا˘ي˘لا˘م˘جو تاءا˘سضف
دن˘ع ل˘م˘ل˘م˘ت˘لاو ق˘ل˘ق˘لا ت’ا˘ح
ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘˘ن˘˘كا˘˘سسلاو در˘˘ف˘˘لا
ي˘˘ف ةود˘˘ق˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لا
.عمتجملا

ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا سسي˘ئر ه˘ت˘ه˘ج ن˘˘م
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

هلخدت يف حلأا  ،سشيمرك ىسسوم
ىلإا رظنلا متي ’ نأا ةبسسانملاب
امنإاو ينوناق سصن هنأا ىلع رمأ’ا
ع˘م˘ت˘˘ج˘˘م عور˘˘سشم هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
يأا سصنلل نوكي نلو لماكتم
ىوقلا لك فلاحتت مل ام جئاتن
ةيعوت˘لا˘ب ه˘م˘عد˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ةحيحسصلا ةنطاوملا ةفاقث ثبو
ةينادرفلاو ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
.تاذلا ىلإا ةزيحتملا

ع ميهأربإأ

در
لاقم يف ءاج ،ةيحتلا بجاو دعب

ةمرتحملا مكتديرج يف رداسص
0202 ربوتكأا01 تبسسلا مويل

رظتنت ةلمجلاب لكاسشم» :ناونع
زوز˘ع د’وأا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ل˘˘ح˘˘لا

» ةنتابب رودسسملاو
:يلاتلا درلاب مكديفن هيلعو
ةدافإاو حيرسصت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف »
قطانملا هذهب نينطاقو ناكسسلا

نع نايفسس ةيدلبل ايرادإا ةعباتلاو
تاكبسشلا بايغ نع م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
نأا دو˘ن ،ة˘يزا˘غ˘لاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلا
دق نايفسس ةقطنم ،هنأا ىلإا ريسشن
قطا˘ن˘م ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘سض تجردأا
ن˘ي˘ت˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب ط˘˘بر˘˘ل˘˘ل ل˘˘ظ˘˘لا
تلجسسو ةيزاغ˘لاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

ةنتاب عيزوتلا زايتما فرط نم
وا ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘سض ن˘˘مو
،د˘˘قاور˘˘لا :ة˘˘ي˘˘ت’ا ي˘˘˘تا˘˘˘سشم˘˘˘لا
،ةعوبذملا ‘روقرقلا ،ةفاسسفسسلا
،ي˘سساد˘˘م˘˘لا ترو˘˘ب ،لا˘˘ب˘˘ه ن˘˘ب
ن˘ي˘ع ،ةد˘ي˘م˘حا ن˘ي˘˘ع ،نار˘˘ف˘˘ي˘˘ت
.ةريحبلو ءارفسصلا

املع مكطيحن ،ىرخأا ةهج نمو

نم ةدافتسسا نا˘ي˘ف˘سس ة˘يد˘ل˘ب نا˘ب
ة˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا عور˘˘سشم
ي˘˘ئ’و˘˘لا ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا ،6102
م˘ت ثي˘ح ،ءا˘بر˘˘ه˘˘كلا عور˘˘سشمو
عسضوب عور˘سشم˘لا اذ˘ه د˘ي˘سسج˘ت
لاح امو ،يئابرهك لوحم41
ةيقبلل ةمدخلا زيح عسضو نود
عسضو ىلع ةسضراعم دوجو وه
.ةيئابرهك ت’وحم40
زايتما نا ا˘م˘ل˘ع م˘كط˘ي˘ح˘ن ا˘م˘ك
مدقت ىلع ةفقاو ةنتاب عيزوتلا

لظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ط˘بر ةرور˘ي˘سسو
ةيزاغلاو ةيئابرهكلا نيت˘قا˘ط˘لا˘ب
،ةجلا˘ع˘م :ن˘م ة˘ل˘سصاو˘ت˘م ي˘هو
ةياهنو زاجنإ’ا ةياغ ىلا ةسسارد
فرط نم ةرط˘سسم˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
.ةلودلا
ىقبت ةن˘تا˘ب ع˘يزو˘ت˘لا زا˘ي˘ت˘ما نا
ى˘ل˘ع ة˘با˘جإÓ˘ل ةد˘ع˘ت˘سسم ا˘م˘˘ئاد
بلط يأ’ تاراسسفتسس’ا عيمج
راد˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسم وأا

«.اسس42/اسس42
ق˘ئا˘ف ا˘ن˘م او˘ل˘ب˘ق˘ت ،ر˘ي˘˘خأ’ا ي˘˘ف
.ريدقتلاو مارتح’ا

ةيئانلأ تاعمجتلأ ىوتشسم ىلع ةيشسيشسحت تأءاقل ميظنت مشضيو رهششأأ6 مودي

تليشسمشسيتب لظلا قطانمب ةيفيرلا ةأارملا ةيقرتل جمانرب

ىلع يركب ة˘ي˘لا˘ع˘لا تح˘سضوأاو
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا م˘˘سسار˘˘م سشما˘˘ه
اذه نأاب ،ةيفيرلا ةأارملل يملاعلا
عم نوا˘ع˘ت˘لا˘ب د˘ع˘م˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا طا˘سشن˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
ةيراوجلا ا˘يÓ˘خ˘لاو ن˘ما˘سضت˘لاو
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘فر˘غ˘لاو ن˘ما˘سضت˘˘ل˘˘ل
فرحلاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصل˘ل
ةينيوكت تاسشرو ميظنت لمسشي
ةعانسصو زرطلاو ة˘طا˘ي˘خ˘لا ي˘ف
ة˘˘ي˘˘برز˘˘لاو مود˘˘لاو ءا˘˘ف˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا

تايولح˘لا ة˘عا˘ن˘سصو ج˘ي˘سسن˘لاو
تاناوي˘ح˘لا ة˘ي˘بر˘تو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
نطقت تايف˘ير ءا˘سسن فد˘ه˘ت˘سست
.ةيئان قطانمب

يذلا جمانربلا اذه نمسضتي امك
تاءاقل ميظنت رهسشأا ةتسس مودي
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
ةي’ولل ةيئانلا ةيفيرلا تاعمجتلا

ريمأ’ا جرب)«يلز˘غ» رار˘غ ى˘ل˘ع
يديسس)«ةردادقلا»و (رداقلا دبع
بسص»و (نا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس
م˘يد˘ق˘ت˘ل (م˘سصا˘ع˘˘م˘˘لا)«ن˘˘م˘˘سسلا
ةدافتسسا ةيفيك لوح تاحورسش
معد تايلآا نم تايفيرلا ءاسسنلا
فد˘˘˘ه˘˘˘ب كلذو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لا
ثاد˘ح˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ن˘ه˘ع˘ي˘˘ج˘˘سشت
.ةرغسصم عيراسشم
تايقافتا ماربإا ةبسسانملاب متيسسو
تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘م دد˘ع ع˘م نوا˘˘ع˘˘ت
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘فر˘غ˘لا˘ك ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
فرحلاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصل˘ل
ة˘ي˘ف˘ير˘لا ةأار˘م˘لا ة˘ي˘قر˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب

ثاد˘ح˘ت˘سسا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’
ي˘ف م˘ها˘سست ة˘يدا˘سصت˘قا ة˘ط˘˘سشنأا
ةي’ولاب ةمادتسسم ةيمنت قيقحت
.ردسصملا سسفن قفو
وحمل ماسسقأا حتف كلذك جمربو
تايفيرلا ءا˘سسن˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘مأ’ا

ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

ع˘م نوا˘ع˘ت˘˘لا˘˘ب كلذو ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل
وحمل ينطولا ناو˘يد˘لا ة˘ق˘ح˘ل˘م
.رابكلا ميلعتو ةيمأ’ا

م˘˘سسار˘˘م تز˘˘ي˘˘م˘˘ت ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘لو
ةأارملل يملاعلا مويلاب لافتح’ا
ةيعمجلا رقب تميقأا يتلا ةيفيرلا
رادب «سسيرسشنولا ءاوح» ةيئ’ولا
فرح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا
نم ددع ميركت˘ب تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت˘ل
تا˘ن˘طا˘ق˘لا تا˘ي˘فر˘ح˘لا ءا˘سسن˘˘لا
ر˘ي˘ظ˘ن ة˘ي’و˘لا˘ب ل˘ظ ق˘طا˘ن˘˘م˘˘ب
ىلع ةظفاحملا يف نهتامهاسسم
ىل˘ع لاوز˘لا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا فر˘ح˘لا

مودلاو ءا˘ف˘ل˘ح˘لا ة˘عا˘ن˘سص رار˘غ
.ةيبسشخلاو ةينيطلا يناوأ’او

ةيفاششكتشسأ ةلحر
يريشسم ةدئافل ةيحايشس

ةحايشسلأ ت’اكو
مÓعإ’أ لئاشسوو رافشسأ’أو
تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ة˘ي’و˘ب تم˘ظ˘ت˘نا

ةدئافل ةيحايسس ةيفاسشكتسسا ةلحر
ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا ت’ا˘˘كو ير˘˘˘ي˘˘˘سسم
ي˘ل˘ث˘م˘مو ن˘طو˘˘لا˘˘ب را˘˘ف˘˘سسأ’او
امبسسح ،ةينطولا مÓعإ’ا لئاسسو
ةلحرلا هذه تفدهتسساو .ظحول
تاطلسسلا فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

ةرازو فار˘سشإا تح˘تو ة˘ي˘ئ’و˘˘لا
ةيديلق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلاو ة˘حا˘ي˘سسلا

يف نيلعاف˘لا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لاو
ا˘˘ندÓ˘˘ب˘˘ب ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ت’اكو يريسسم يف نيلثمتملا
ي˘ل˘ث˘م˘مو را˘ف˘سسأ’او ة˘حا˘˘ي˘˘سسلا

.ةينطولا مÓعإ’ا لئاسسو
عÓطا نم ةلحرلا هذه تنكمو
يحايسسلا عاطقلا يف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

ة˘ي˘فر˘ح˘لا تا˘جو˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يتلا يفيرلا طسسولا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
رارغ ىلع ة˘ي’و˘لا ا˘ه˘ب ر˘ه˘ت˘سشت

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘لا ي˘˘ناوأ’ا ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘سص
جيسسنلاو ي˘بارز˘لاو ة˘ي˘ب˘سشخ˘لاو
يتدام نم ةعو˘ن˘سصم˘لا داو˘م˘لاو
نمسض مت امك .مودلاو ءافلحلا

ا˘مو˘ي تماد ي˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه
ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘يز م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت اد˘˘˘حاو
«سسÓ˘م» ة˘ي˘قد˘ن˘ف˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ةد˘سسج˘م˘لا ة˘ي’و˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب

ثيح سصاخلا رامثتسس’ا نمسض
تامدخلا ىلع رئازلا دفولا علطا
ق˘˘فر˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘هر˘˘فو˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لا
.هنئابز ةدئافل يحايسسلا

مÓعإ’ا لئاسسو ولثمم باجو
ت’ا˘كو ور˘ي˘سسمو ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘طو˘لا˘ب را˘ف˘سسأ’او ة˘حا˘ي˘سسلا

كل˘سسم˘لا ة˘ل˘حر˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
يذ˘˘لاو ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلا

رخزت ام فاسشتكا نم مهنكم
ةيحايسس عقاوم نم ةقطنملا هب

«رتنع نيع» ةباغ اهنم ةباذج
ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا د˘يا˘قو˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ن˘ي˘ت˘ي˘ف˘˘لأ’ا زرأ’ا ي˘˘تر˘˘ج˘˘سشب
ةريظحلا»و ةناطلسسو ناطلسس»
.دحلا ةينثب زرأÓل ةينطولا

صس.نيÒشس

ةي’وب (ةيئانلأ) لظلأ قطانمب ةنطاقلأ ةيفيرلأ ةأأرملأ ةيقرتل يئ’و جمانرب ديشسجت يف أرخؤوم عرشش
.ةردابملأ ةبحاشص «صسيرششنولأ ءأوح» ةيئ’ولأ ةيعمجلأ ةشسيئر هب تدافأأ امبشسح ،تليشسمشسيت

قيرطلأ ديبعتل رييÓم7 صصيشصخت
قيرطلل يذاحملأ يبانتج’أ

ةنيقردب90 مقر ينطولأ
ديفتشست ليعامشسإا تيا ةيدلب
راطإا يف ةيلام ةناعإا83 نم

ةياجب يف يفيرلا ءانبلا
ليعامشسإأ تيأأ ةيدلب تدافتشسأ

ديشسجت مشضخ يف ةياجب ةي’وب
يتلأ ةيعامتج’أ ةلودلأ ةشسايشس
،لظلأ قطانمب لفكتلأ نمشضتت
ءانبلأ راطإأ يف ةيلام تاناعإاب
بشسحو ،(LANOF) يفيرلأ

نييعابر قداشص ةيدلبلأ صسيئر
نع ةيلحملأ ةفاحشصلل فششك يذلأ
ةيلام ةناعإأ ةلئاع83 تدافتشسأ

ميتنشس نويلم07ـ ب غلبمب ردقت
هتأذ قايشسلأ يفو ،ةدحأولأ ةشصحلل
ةشصاخو ةيئ’ولأ تاطلشسلأ دششان
عفرل عوشضوملاب ةينعملأ تاهجلأ

تاناعإ’أ هذه نم ةيدلبلأ ةشصح
ناكشسلأ نيكمتو ةدافتشس’أ ميمعتل
، يعامتج’أ رأرقتشس’أ نم
ةيفير ةيدلبلأ ةعيبط نأأ رابتعاب
، ىرخأ’أ غيشصلاب ةينعم ريغو
027 تلجشس هحلاشصم نأأ ىلإأ أريششم

يفيرلأ ءانبلأ يف ةناعإأ بلط
امك .اهنع جأرفإ’أ رظتنت

ةعباتلأ ةنيقرد ةيدلب تشصشصخ
ـب ردقي ايلام افÓغ ةياجب ةي’ول
قيرطلأ ديبعتل ميتنشس رييÓم70
قيرطلل يذاحملأ يبانتج’أ
نيب طبأرلأ90 مقر ينطولأ

كلذو ،فيطشسو ةياجب يتي’و
يذلأ يمويلأ طغشضلأ نم ليلقتل
ثودح ءأرج ناكشسلأ هنم يناعي
ىلع قناخلأ يرورملأ ماحدز’أ

نمو ،ةنيقرد ةنيدم ىوتشسم
يف عورششلأ متي نأأ رظتنملأ

ام أذه ابيرق عورششملأ أذه ديشسجت
ثيدح يف  ةيدلبلأ صسيئر  هدروأأ
ثيح ،ةيلحملأ ةفاحشصلل يزاجيإأ
ةدح دأدزي ماحدز’أ لكششم نأأ راششأأ

لجشسي يذلأ فايطشص’أ مشسوم عم
ةكرح يف ةريبك لكاششم هيف
قيرطلأ ةيعشضول أرظن رورملأ
مكلل عشستي ’ يذلأ90 مقر ينطولأ
يتلأ ةفلتخملأ تابكرملل لئاهلأ

،يموي لكششب ةنيدملأ طشسو زاتجت
صسيئر دششاني رمأ’أ أذه يف و
عأرشسإÓل ةيئ’ولأ تاطلشسلأ ةيدلبلأ

يروحملأ قيرطلأ أذه عيشسوت يف
يذلأو فيطشسو ةياجب نيب طبأرلأ

ةكرحلل يشساشسأ’أ نايرششلأ دعي
ةيداشصتق’أو ةيحايشسلأو ةيراجتلأ

 . يوهجلأ ىوتشسملأ ىلع
ميرك .ت

نيدلا ردب اسشر ةغبانلا تحلسست
،ةنيطنسسق ةي’و نم ةردحنملا
ة˘م˘يز˘ع˘لاو ةر˘با˘ث˘م˘لاو ةدارإ’ا˘ب
ءاج «ماه» ناحتما رامغ سضوخل
دج فرظ يف0202 ةنسسلا هذه
اهزارحإا ةرمثلا تناكف يئانثتسسا
ةداهسش يف اينطو ةثلاثلا ةبترملل
تايسضا˘ير ة˘ب˘ع˘سش ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
ىلعأا و˘هو91 ر01 لدعم˘ب
تايسضاير˘لا ة˘ب˘ع˘سش ي˘ف لد˘ع˘م
نوكيل ينطولا ىوتسسملا ىلع
ي˘ف سصا˘خ م˘ع˘ط وذ ا˘ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن
.سصاخ قايسس
ةعطاقملاب ةنطاقلا اسشر تلاقو
ةيع˘م˘ب ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ة˘يرادإ’ا
تايعادت ننثت مل» :اهترسسأا دارفأا
‐ديفوك ببسسب يحسصلا رجحلا

يتسسسسؤوم ن˘ع يدا˘ع˘ت˘باو91
سسورد˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ة˘˘يرو˘˘˘سضح˘˘˘لا
هذه لينل ةم˘يز˘ع˘لاو رار˘سصإ’ا˘ب
يدلاولو يل ةفرسشملا ةبترملا

ى˘لإا تد˘م˘ع ل˘ب ،ي˘ت˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لو
ةع˘جار˘م˘لا ن˘ي˘ب ي˘ت˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
.«ةحارلاو
ى˘˘ل˘˘ع تسصر˘˘ح ا˘˘ه˘˘˘نأا تفدرأاو

ايرولاكبلا ناحتم’ ر˘ي˘سضح˘ت˘لا
ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م
نأاو سسورد˘لا م˘كار˘˘ت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل
ةر˘م˘ث ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا هذ˘ه ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
دا˘ه˘ت˘ج’او د˘ج˘لا ن˘م تاو˘ن˘˘سس
نم اءدب ةسساردلا يف ةرباثملاو
زارحإا ةياغ ىلإا يئادتب’ا روطلا
.ةحسضوم «ايرولاكبلا ةداهسش
ا˘˘سشر را˘˘سسم ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن د˘˘˘كؤو˘˘˘تو
ذإا ،اهزيمتو اهداهتجا يسساردلا

يف ىلوأ’ا بتارملا لتحت تناك
اهتاونسس ذنم تاناحتم’ا جئاتن
.ىلوأ’ا ةيسساردلا

ةقوفت˘م˘لا ةذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا تفر˘ت˘عاو
ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسارد تلواز ي˘˘ت˘˘لا

طسسوب ةيرحلا ةيوناث ىوتسسم
رود» اهله’ نأا ةنيطنسسق ةنيدم
ل˘سضف˘ب˘ف ا˘ه˘حا˘ج˘ن ي˘ف «ر˘ي˘ب˘ك
م˘ه˘تا˘ه˘ي˘جو˘˘تو م˘˘ه˘˘ح˘˘ئا˘˘سصن˘˘ب
ن˘م تن˘كم˘ت م˘ه˘تا˘˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو
ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض ا˘ه˘م˘سسا بي˘تر˘˘ت
وهو ةينطولا ت’دعملا نسسحأا

لÓخ ءاوسس هعقوتت نكت مل ام
وأا ناح˘ت˘مÓ˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ةر˘ت˘ف
امك ،يسساردلا اهراوسشم لÓخ
ةسصرفلا اسشر توفت ملو.تلاق

«ريدقتو لÓجإا ةي˘ح˘ت» م˘يد˘ق˘ت˘ل
اهودعاسس نيذلا ةذتاسسأ’ا لكل
اسضيأا مهرود مهل ناك نيذلاو
«ر˘ها˘ب˘لا ا˘ه˘حا˘ج˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف
مامتإا ي˘ف ا˘ه˘ت˘ب˘غر ن˘ع ة˘بر˘ع˘م
نطولا جراخ ةيعماجلا اهتسسارد
.يلآ’ا مÓعإ’ا سصسصخت يف
رب˘خ˘ل ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك نأا˘سشبو
فز دقل»  :ةغبانلا لوقت ،اهحاجن
ر˘يزو د˘ي˘ع˘سسلا ر˘ب˘خ˘لا اذ˘ه ي˘˘ل
طوعجاو دمحم ةينطولا ةيبرتلا

ءاعبرأ’ا حابسص يب لسصتا ثيح
ةدا˘ه˘سشل˘ل يزار˘حإا˘ب ي˘ن˘م˘ل˘عأاو
ةثلاثلا ةبترملا ي˘ل˘ي˘نو ة˘ي˘لا˘غ˘لا

،«ي˘ن˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةحرفلا نعسست مل اهنيح» ةفدرم
ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘حأا ي˘˘سسف˘˘ن تسسسسحأاو
.«ءامسسلا

اسشر تأانه اهثيدح ماتخ يفو
تعدو نيحجا˘ن˘لا ن˘م ا˘ه˘نار˘قأا

هذه يف ظحلا مهفعسسي مل نم
ن˘م د˘يز˘م لذ˘˘ب» ى˘˘لإا ة˘˘ن˘˘سسلا
ةدارإ’ا˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لاو د˘˘ه˘˘ج˘˘لا

حا˘ج˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل رار˘˘سصإ’او
.«ةلبقملا ةنسسلا لÓخ

م.ح

«تايشضاير» ةبعشش ايرولاكبلأ ةداهشش يف اينطو ةثلاثلأ ةبترملأ تزرحأأ
يلآ’ا مÓعإ’ا ضصشصخت يف اهتشسارد لامكإ’ حمطت ةرباثم ةغبان ةنيطنشسق نم نيدلا ردب اششر
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ةريتو ىلع فقي ةينغم ةرئاد سسيئر

 ةيومنتلا عيراسشملا نم ددع

رييشست عقاو ليلحتل ءاقل مظنت ناشسملت
 اهرييشست قرطو ةيلزنملا تايافنلا

ة˘عا˘ق ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع م˘ت
ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘ب ت’واد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ربع ءاقل ميظنت يئ’ولا
يئرملا رسضاحتلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت

تاودأا لو˘˘ح د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع
يف رييسستلاو طيطختلا

تاياف˘ن˘لا ر˘ي˘ي˘سست لا˘ج˘م
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘م ة˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا

تاقاطلاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةرازو
نم ةر˘طؤو˘مو ةدد˘ج˘ت˘م˘لا

ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا فر˘ط
ر˘سضح ثي˘ح ،تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘˘ل
نيمأ’ا نم لك ءاقللا اذه
نع Óثمم ،ةي’ولل ماعلا

يبعسشلا سسلجملا سسيئر
،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ر˘يد˘م ،ي˘ئ’و˘˘لا
ءا˘˘˘˘˘˘سسؤور بنا˘˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘˘لإا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسلا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ءان˘مأ’ا ة˘ي˘ع˘م˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا
ءا˘˘˘سسؤورو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

نيعباتلا ةفاظنلا حلاسصم
نيلثممو ،تايدلبلا لكل

تا˘ير˘يد˘م ن˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ع
،ةيئاملا دراو˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا
،ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
،نا˘˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا
لا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سشأ’ا ،ن˘˘˘˘˘˘كسسلا
ر˘ي˘م˘ع˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لاو
ة˘˘ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م ،ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لاو
ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم ،تا˘˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا
زكرم ،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

.تايافنلا مدر
ة˘سصر˘ف نا˘ك ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه
نيلماعلا ءا˘كر˘سشلا ل˘كل
لدا˘ب˘ت˘ل ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف
اذه يف براجتلاو ءارآ’ا
فر˘˘ع ا˘˘م˘˘˘ك ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

روا˘ح˘˘م ةد˘˘ع ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘م
رييسست عقاو ليلحت اهنم
عم ةي˘لز˘ن˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا
ر˘ي˘ي˘سست˘لا قر˘ط حار˘˘ت˘˘قإا
ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ا˘ه˘ل ع˘˘ج˘˘نأ’ا
و تارسشؤو˘م م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا

ي˘ل˘ع˘ف˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ىد˘˘م
را˘˘طإا ي˘˘ف ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
عم ةمربملا تا˘ي˘قا˘ف˘تإ’ا

و ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘لا ةرازو
و ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا
امو ،ةينارمع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا
مت هنأا هيلإا ةراسشإ’ا بجي
تايافن˘لا ى˘لإا سضر˘ع˘ت˘لا
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا

ةمجان˘لاو ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه
نم ةياقولا تافلخم نع
مت امك ،91‐ ديفوك ءابو
ى˘˘˘˘˘˘˘لإا قر˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ةديدج˘لا تا˘مز˘نا˘كي˘م˘لا
حارتقإاو لاجملا اذه يف
ةعجانلا لئاسسولا سضعب
رييسست ةيلمع ن˘ي˘سسح˘ت˘ل
ىوتسسم ىلع تا˘يا˘ف˘ن˘لا
.نطولا تايدلب
،ر˘˘يا˘˘غ˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘فو
تا˘جر˘خ˘ل˘ل ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو
ىلإا ة˘فدا˘ه˘لا ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

لا˘غ˘سشأا ةر˘ي˘تو ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا
ةيدلب ميلقإا ربع ةيومنتلا

ةرئادلا سسيئر ماق ،ةينغم

سسلجملا سسي˘ئر ة˘ي˘ع˘م˘ب
،يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا

ةرئادلل ةينقتلا ةن˘ج˘ل˘لاو
لجأا نم ةيناديم ةجرخب
مدقت ىدم ىلع فوقولا
تاو˘ن˘ق د˘يد˘ج˘ت لا˘غ˘˘سشأا
ي˘ح˘ب ي˘ح˘سصلا فر˘سصلا

تي˘˘ط˘˘˘عأا ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘م˘˘˘ع
نم لواقمل˘ل تا˘ه˘ي˘جو˘ت

ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر فر˘˘˘ط
ميعدتب ةيدل˘ب˘لا سسي˘ئرو
نم ىرخأا قرفب ةسشرولا
ةر˘ي˘تو ن˘˘م ع˘˘فر˘˘لا ل˘˘جأا
هذ˘˘˘ه د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب .زا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’ا
ةهجو˘لا تنا˘ك ة˘ط˘ح˘م˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت عور˘سشم ةرا˘يز˘˘ل
رمطملا ي˘ح˘ب ة˘ق˘يد˘ح˘لا

يف ا˘مد˘ق˘ت ظ˘حو˘ل ثي˘ح
ةرايزلاب ةنراقم لاغسشأ’ا
تم˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا

ن˘˘˘م عو˘˘˘ب˘˘˘سسأا ي˘˘˘لاو˘˘˘ح
.ةلواقملا بيسصنت
ىلإا اهدعب ةنجللا تهجوت
ةقلعتملا لا˘غ˘سشأ’ا د˘ق˘ف˘ت
ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصلاو م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لا
دمحا يعجارلا ةيئادتبإ’ا
طيلبت ةداعإا دهسشت يتلا

ءÓطلا ةيلمعو ماسسقا6
،يحسصلا حانجلا ميمرتو
تام˘ي˘ل˘ع˘ت تي˘ط˘عأا ثي˘ح
نم لواقملل تا˘ه˘ي˘جو˘تو
ة˘˘سشرو˘˘لا م˘˘ي˘˘عد˘˘˘ت ل˘˘˘جأا

زاجن’ا ةريتو نم عفرلاو
لبق لاغسشأ’ا نم ءاهتنÓل
.ي˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘خد˘˘˘لا
تنا˘ك ة˘ع˘بار˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا

ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب عور˘˘˘˘سشم ةرا˘˘˘˘يز
نكسس عم يديرب بتكم
ن˘ب د’وأا ي˘ح˘ب ي˘ف˘˘ي˘˘ظو
تمد˘˘˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘˘˘يأا و˘˘˘˘˘˘˘˘ماد
˘مد˘˘ق˘˘ت لو˘˘ح تا˘˘حور˘˘سش
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشأ’ا

تا˘˘˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘˘لا بت˘˘˘˘˘˘˘كم
سسيئر دكأا ثيح ،لكوملا
سسي˘˘˘ئر اذ˘˘˘˘كو ةر˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘لا
˘مار˘ت˘حا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ي˘ف ةدو˘ج˘لاو ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘لا
ةد˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘كو لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشأ’ا
لÓخ نم كلذو زاجن’ا
تي˘˘˘ط˘˘˘عأا تا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م لوا˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘تو ي˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘سسإ’ا
ةريخأ’ا ةهجو˘لا .زا˘ج˘نإ’ا

نيأا ميطب˘لا ة˘ير˘ق˘ل تنا˘ك
ءانب عور˘سشم ة˘ن˘يا˘ع˘م م˘ت
نكسس عم يديرب بتكم
عور˘سشم اذ˘كو ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظو
ة˘˘ير˘˘سضح˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا

،ة˘˘ير˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لاو
ة˘˘ي’و˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
تلاز’ ةينغ˘م ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘لإا ر˘ق˘ت˘˘ف˘˘ت
اميسس’ ةماهلا تآاسشنملا

ق˘طا˘ن˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
بل˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘م ل˘˘˘ظ˘˘˘لا

لبق نم دوهجلا ةفعاسضم
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا

لو˘سصو˘ل˘ل ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لاو
 .ةديدج رئازج ىلإا

سشاتيلتوب ع

:«مويلا مÓسسلا»ـل «رديقم ةيفسص» ةيرسشبلا ةيمنتلا ةبردم

«حاجنلا»ـب يلبقتشسملا يعورششم للكي نأا يلمأاو تمشص يف لمعأا
نع تفسشك ،ةمسصاعلا برغ نازيلغ ةي’و ةنبا رديقم ةيفسص ةيرسشبلا ةيمنتلا ةبردمب انعمج ريسصق ثيدح يف

بيرقلا لبقتسسملا يف ريبك حومط اهل ةيفسص ،ةيرسشبلا ةينمتلا يف ةبردمك اهرايتخا ببسسو اهتريسسو اهحومط
ايلحم اهيعبتتم نم ددع ربكا بلجو اهعورسشم ةعسسوت لجا نم ،نوعلا دي اهدمل ةيسصولا تاهجلا كرحت ىلع فقوتي

.ةيتاذلا تاردقلا ريوطت جولو بغري نمل اهراوح يف طاقنلا سضعب فسشكتو ،ايوهج ’ املو

فرعتي نأا ديري روهمجلا ^
ي˘˘ف رد˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سص ىل˘˘˘ع
؟يميداكأ’ا اهبناج
يداو ةنيدم نم ةيفسص رديقم
62 يرمع نازيلغ ةي’و ويهرا
ةدا˘ه˘سش ى˘ل˘ع تل˘سصح˘ت ،ة˘˘ن˘˘سس
نم ديدعلا مث ةيتامولعم رييسست
ةدمتعم ة˘سسرا˘م˘م˘ك تادا˘ه˘سشلا
ةيميداكأا نم دسسج˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل
سسسسن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشنو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك سسسسكأ’ا
.ةيكيرمأ’ا

ءارو نا˘ك يذ˘لا ع˘˘فاد˘˘لا ا˘˘م ^
ةيمنتلا سصسصخت كرا˘ي˘ت˘خا
م˘˘˘ل˘˘˘ح و˘˘˘ه ل˘˘˘هو ة˘˘˘ير˘˘˘سشب˘˘˘لا
؟ثيدح ملح مأا رغسصلا

ةبحاسص ا˘نأاو ي˘م˘ل˘ح نا˘ك ه˘ل˘لاو
م˘ت˘ها تن˘ك ا˘ه˘ت˘قو ،ة˘˘ن˘˘سس41
ةقيمعلا تابا˘جإ’ا ن˘ع ثح˘ب˘لا˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ثاد˘˘حأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل
هلل دمحلاو يتايح يف لسصحت
تدجوو ادج ينعنقأا لاجملا اذه
.هنع ثحبا تنك ام
سصسصخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ءارو د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كأا ^
كعجسشو كب عفد نم كانه
؟لسشفو فوخ نود سصوغلل
ينعجسش نم سضعبلا كانه Óعف
ر˘كذ˘لا˘ب سصخاو ،ي˘˘ع˘˘م ف˘˘قوو
تناك يحا˘بر ةرا˘سس ي˘ت˘ق˘يد˘سص
رينم يليمز اذكو ادج يل ةمعاد
ةيمنتب نيمتهم امهÓك يداعسسإا

امعد امهربتعاو تاذلا ريوطتو
.ايل ايوق
ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سصغ Ó˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ه ^
هيراتخت نأا لبق سصسصختلا
يتفسشتكا تقولا رورم عم مأا
؟هنع ريثكلا
ا˘م˘ل˘ك ع˘ئار لا˘ج˘م˘˘لا اذ˘˘ه م˘˘ع˘˘ن

رثكأاو رثكأا تملعت هيف تسصغ
عمو هرايتخا ىلإا ينعفد ام اذه
م˘ل˘ع˘ت˘˘ن ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت ذ˘˘خا

يأا ن˘˘ع ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا ف˘˘˘سشت˘˘˘كنو
.هانرتخا سصسصخت

وأا ل˘˘˘ي˘˘˘قار˘˘˘ع كا˘˘˘ن˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ه ^
مامأا فقتو كتهجاو لكاسشم
؟كسصسصخت

’ هلل دمحلا ةيحانلا هذه نم
ءيسش لك لكاسشم ’و ليقارع
نأا حمطاو ،يداع لكسشب ريسسي
بر˘˘˘قا ي˘˘˘ف ي˘˘˘طا˘˘˘سشن ع˘˘˘سسوأا
نإا ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م ر˘ب˘عو لا˘جآ’ا
لازو تا˘˘ي˘˘نا˘˘˘كمإ’ا تر˘˘˘فو˘˘˘ت
.هللا ءاسش نإا ءابولا

ف˘˘ي˘˘ك ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لا ر˘˘˘كذ ىل˘˘˘ع ^
انموي ىلإا سسرام ذنم تلماعت

ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘م اذ˘˘˘ه
 ؟انوروك ءابو يسشفتو
ةيباجي’ا ةيوازلا نم ةرتفلا هذه
ريثكلا ن’ ادج ةدعاسسم اهربتعا
ر˘يو˘ط˘ت لا˘ج˘م˘ب م˘ت˘ه˘ي ح˘˘ب˘˘سصأا
يحسصلا رجحلا ةرتف يف تاذلا

ر˘ب˘ع (ن˘˘يÓ˘˘نوا )بيرد˘˘ت نا˘˘كو
قرغت˘سسي ه˘نأ’ ،ط˘ق˘ف تنر˘ت˘ن’ا

سصخ˘سشلا ع˘جر˘يو از˘ي˘جو ا˘ت˘˘قو
بح لكب حسصأ’ا هقيرط طخل
ةدارإا ىلع دمتعي هدودرمو ةقثو
.هسسفن سصخسشلا

ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م وأا ر˘˘˘ق˘˘˘م كل ل˘˘˘ه ^
طا˘˘سشن˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘سصا˘˘˘خ

؟يميداكأ’ا
دعب نع بيردت لمعا ايلاح ’
يف دسسج تاينقت تاسسلج امإا

ي˘ف تا˘سسل˘ج˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘فر˘˘غ
07 ة˘ب˘سسن˘ب د˘ع˘ب ن˘ع ،لز˘ن˘˘م˘˘لا
ةبسسنلاف لزنملا يف امأا ةئاملاب
تفسشك انهو ةئاملاب03 دعتت مل
نع ةقيرطلا لسضفي ريثكلا نأا
.دعب

ءاد˘˘ن وأا ة˘˘ي˘˘ما˘˘ت˘˘خ ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ^
تا˘˘˘ه˘˘˘ج وأا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ل ه˘˘˘جو˘˘˘م
؟كدعاسست نأا نيديرت
ةديرجل يركسشو ينانتما مدقأا
تح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا ،مو˘˘ي˘˘لا مÓ˘˘سسلا
لاو˘ط ه˘ب م˘ل˘حا م˘ل ا˘با˘ب ي˘˘ما˘˘مأا

ي˘˘تا˘˘م˘˘ل˘˘ك تع˘˘فرو ،ي˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح
يتلاو ،اهتاحفسص ربع يطاسشنو
ةيرارمتسس’او حاجنلا اهل ىنمتأا

.امود لسضفأ’ا يه نوكت نأاو

ع.ميهاربإا :اهرواح

ةي’ولاب يحسصلا عسضولا روهدت دعب
 سسوريفلاب تاباسصإ’ا ددع عافتراو

يئ’ولا ضسلجملاب ةحشصلا ةنجل
ائراط اعامتجا دقعت لجيجب
 «انوروك » يششفت لكششم ةشساردل

سسلجملاب ةحسصلا ةنجل تدقع
،لجيج ةي’ول يئ’ولا يبعسشلا
لولحلا ةسساردل ائراط اعامتجا

اهداختا بجاولاو ةمزÓلا ريبادتلاو
ريبكلا راسشتن’ا نم دحلل اهقيبطتو
،ةي’ولاب91 ديفوك انوروك سسوريفل

يف تاي’ولا ردسصتت تحبسصأا ثيح
نأاو ةسصاخ ،تاباسصإ’ا ددع عافترإا
ةيداملا ةيحسصلا تايناكمإ’ا

ةي’ولاب ادج ةدودحم ةيرسشبلاو
يف يثراك عسضوب ئبني ام وهو
نأاو ةسصاخ ،ادج بيرقلا لبقتسسملا

ةي’ولا ةمسصاعو ريهاطلا ىفسشتسسم
دعي ملو امهرخآا نع نيظتكم اراسص
سسوريفب باسصم يأا نÓبقتسسي
ةحلسصم ليوحت مت ثيح ،انوروك
ةيردسصلا سضارمأ’او يلخادلا بطلا

ىسضرم لابقتسسإ’ لجيج ىفسشتسسمب
غيرفت اسضيأا مت نيح يف ديفوكلا
ىفسشتسسم يف ريخأ’ا قباطلا
اذه مغرو ،سضرغلا اذهل ريهاطلا

هبتسشملاو نيباسصملا ددع ىقبي
002 قوفي ثيح ادج ريبك مهيف
ءارجإاب نوموقي ايموي سصخسش
يف اذه لك ثدحيو .تاسصوحفلا

RCP ليلاحت ءارجإ’ ربخم بايغ
توأا يف يلاولا دوعو مغر ،ةي’ولاب
نكل ،ةمدخلا تحت هعسضوب يسضاملا

،مويلا ىتح ثدح كلذ نم ءيسش ’
وه اديقعت رثكأا ةيعسضولا داز امو
رداوكو ءابطأ’ا نم ديدعلا ةباسصإا
اذهب تاباسصإا ىلإا يبط هبسشلا
اغارف كرت ام وهو نيعللا سسوريفلا

ةيبطلا مقاوطلا يف اريبك اسصقنو
،ديدسش طغسض تحت لمعت يتلا

ريبك راتهتسسا طسسو اذه لك ثدحي
ةيمومعلا نكامأ’ا يف ةلجاوجلا نم
ثيح تÓحملاو لقنلا لئاسسوو
ريغ ةياقولا قيبطت تاءارجإا ىقبت
بجي ام وهو اقÓطإا ةمرتحم
نوناقلا قيبطتو هيلع فوقولا

ريخلاب رسشبي ’ عسضولا نأ’ ةمارسصب
 .ةرطيسسلا نع جرخت داكلاب رومأ’او

ميهارب.ع

2 ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ع˘ما˘ج تر˘sخ˘˘سس
ذنم نورفعلاب يسسينول يلع
ل˘˘ك ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا توأا ر˘˘ه˘˘˘سش
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإ’ا

ةدو˘˘ع حا˘˘ج˘˘نإ’ ة˘˘ير˘˘سشب˘˘˘لاو
ة˘سسارد˘لا د˘عا˘ق˘م˘ل ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا
ي˘˘سساد˘˘سسلا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإا فد˘˘˘ه˘˘˘ب
ر˘˘ثإا ف˘˘قو˘˘ت يذ˘˘لا ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا
يت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ة˘ل˘ط˘ع˘لا
ذنم انوروك ةحئاج اهتسضرف
.يسضاملا سسرام21
فرسصت تحت تعسضو ثيح
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘سسأ’ا
مظنلا سصاخ˘لا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

ة˘˘˘ن˘˘˘سسلا ءا˘˘˘ه˘˘˘˘نإا تاءار˘˘˘˘جإ’
0202‐9102 ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا

ديدجلا ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لاو
يسضقي يذلا ،1202‐0202
ةبلطلل ةي˘ج˘يرد˘ت˘لا ةدو˘ع˘لا˘ب
ة˘مÓ˘سسلا د˘عاو˘ق مار˘ت˘حا ع˘م
ةفاكل يعامت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لاو
ق˘فو ة˘ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ل˘˘عاو˘˘ف˘˘لا
اهتردسصأا ي˘ت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو
سصنو ،ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘لاو
ر˘يد˘م بسسح لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
ة˘ب˘ل˘ط ةدو˘ع ى˘ل˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لا
ىل˘ع ر˘ت˘سسا˘م˘لاو سسنا˘سسي˘ل˘لا

ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘˘م ق˘˘˘˘فو ل˘˘˘˘حار˘˘˘˘م
ةبلطل حامسسلا عم ،يميظنت
هاروتكدلا ةبلطو2 رتسساملا
يأا ،ة˘ق˘ل˘غ˘م˘لا ة˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب

ة˘ن˘ج˘ل˘لاو بلا˘ط˘لا رو˘سضح˘˘ب
ذن˘م اذ˘هو ،ط˘ق˘ف ة˘سشقا˘ن˘م˘لا

سسفن يفو ،طرافلا توأا32
ميل˘ع˘ت˘لا ة˘يرار˘م˘ت˘سسا تقو˘لا

ةيسضرأا مادخ˘ت˘سسا˘ب د˘ع˘ب ن˘ع
ة˘ع˘ما˘ج˘˘لا تل˘˘ج˘˘سسو ؛لدو˘˘م
ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘يرو˘˘سضح ةدو˘˘ع
ةبلط نم يع˘ما˘ج˘لا م˘قا˘ط˘ل˘ل
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا ق˘˘فو ةذ˘˘تا˘˘˘سسأاو
،ةعماجلا ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ط˘سسم˘لا
ىلوأ’ا ةنسسلا ةبلط ةدوع يأا

ع˘م ط˘ق˘ف ة˘ث˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلاو
جاو˘فأا ى˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا م˘ي˘سسق˘˘ت

˘ما˘سسقأ’ا م˘سسق ن˘م ةر˘ي˘غ˘˘سص
دسصق ةيجو˘غاد˘ي˘ب˘لا قر˘ف˘لاو
ر˘سشا˘ب˘م˘لا ل˘سصاو˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘˘ت
سضي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا حر˘˘˘˘سشلاو
ى˘ل˘ع ةدو˘جو˘˘م˘˘لا سسورد˘˘ل˘˘ل
.ةيمقرلا ةيسضرأ’ا

ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘با تد˘˘ه˘˘˘سش ا˘˘˘م˘˘˘ك
ر˘˘ه˘˘سش ن˘˘م لوأ’ا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
تانا˘ح˘ت˘ما م˘ي˘ظ˘ن˘ت ،ر˘بو˘ت˘كأا
ي˘سساد˘˘سسل˘˘ل ى˘˘لوأ’ا ةرود˘˘لا
ىلوأ’ا ةنسسلا ةبلطل يناثلا

سسنا˘سسي˘ل ة˘ث˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلاو
سصسصخ˘تو ،ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘˘ك
تاذ ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا
ةيناثلا ةنسسلا ةبلطل ةرودلا
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ن˘˘سسلاو سسنا˘˘سسي˘˘˘ل
مه˘ئا˘ه˘نإا د˘ع˘ب اذ˘هو ،ر˘ت˘سسا˘م
سصاخلا ةعجارملا يعوبسسأ’
تاد˘˘حو˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘كل ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ب

ة˘˘ي˘˘ج˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’ا
ق˘˘˘˘فو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فا˘˘˘˘سشكت˘˘˘˘˘سس’او
ةيجوغاديبلا ناجللا تاريدقت
.مسسق لكل
بنا˘˘ج˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ةر˘سسأÓ˘ل ي˘˘ن˘˘مأ’او ي˘˘ح˘˘سصلا
روسسيفوربلا دsدسش ،ةيع˘ما˘ج˘لا

ةع˘ما˘ج˘لا ر˘يد˘م لو˘مار د˘لا˘خ
ةيعماجلا ل˘عاو˘ف˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع
،يئاقولا لوكوتورب˘لا مار˘ت˘حا

يعامتج’ا دعابتلا تاءارجإاو
ةعجارملا ةلحرم لÓخ ءاوسس
كلذو ،تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا لÓ˘خ وأا

يرابج’ا ءادتر’ا قيرط نع
مقعملا ري˘فو˘ت وأا تا˘ما˘م˘كل˘ل

˘˘˘ما˘˘˘سسقأ’ا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ى˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسلاو ،تا˘˘ي˘˘ل˘˘كلاو
تاجردملاو تاعاق˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت
،لا˘م˘ع˘ت˘سسا ل˘˘ك د˘˘ع˘˘ب ا˘˘يرود
تايعمج ةدعاسسمب متي يذلاو
ا˘˘مأا ؛ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
يع˘ما˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا سصو˘سصخ˘ب
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘بو
نورفعلاب ةيعماجلا تامدخلا
ل˘ق˘ن˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت م˘˘ت
ة˘ب˘ل˘ط˘˘ل˘˘ل ءاو˘˘سس ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
وأا ،ةديلبلا ةي’و˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
تاي’ولا يف نينطاقلا ةبلطلل
نيع ،ةيدم˘لا ل˘ث˘م ةروا˘ج˘م˘لا
يزيت ،فلسشلا ،ةزابيت ،ىلفدلا

.ةمسصاعلا رئازجلاو وزو
داعسس بوبق

:فسشكي «لومار دلاخ » يسسينول يلع ةعماج ريدم

نورفعلا ةعماجب يشساردلا مشسوملا حاجنإ’ ةيرششبلاو ةيداملا تايناكمإ’ا لك ريخشست
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حاجنلل ينافاك معدي دروفششار
دتيانوي رتشسششنام يف

عم دقاعتلا يف هيأار دروفسشار سسوكرام ىدبأا
فيكو ينا˘فا˘ك نو˘سسن˘يدإا مر˘سضخ˘م˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا

.مسسوملا اذه قيرفلا دعاسسي نأا نكمي
موي يف دتيانوي رتسسسشنام ىلإا ينافاك مسضناو
نأا د˘ع˘ب ،ا˘ًنا˘ج˘م تلا˘ق˘ت˘نÓ˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا د˘عو˘م˘لا
ي˘ف نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع ىه˘˘ت˘˘نا

ينافاك نأا دروفسشار دقتعي نيح يف.وينوي
،’’درو˘فار˘ت د˘لوأا’’ ي˘ف ا˘ًيرو˘ف ا˘ًحا˘˘ج˘˘ن ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي˘˘سس
نأا نكمي ق˘م˘ع˘لا ي˘ف ةو˘ق˘لا ة˘فا˘سضإا نأا د˘ق˘ت˘ع˘يو
.مسسوملا اذه حاجنلا حاتفم نوكت
مجاهم هتفسصب’’ :سستروبسس ياكسس ةكبسشل لاقو
نأا لمآا ،هيلإا علطتن انك ءيسش وه ينافاك عيقوتف
ديكأاتلاب هنكمي هنأل ،فادهألا لجسسيو يتأاي
،طا˘ق˘ن˘لاو تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب زو˘ف˘لا ي˘ف ا˘ن˘تد˘عا˘˘سسم
اذه انل ةبسسنلاب Óًئاه ًابعل نوكي نأا نكمي
ةثÓث وأا نيبقلب زوفلل’’ :فاسضأا مث.’’مسسوملا
ىلإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب تنأا˘˘ف ،د˘˘حاو م˘˘سسو˘˘م ي˘˘ف با˘˘ق˘˘˘لأا

كيد˘ل ن˘ك˘ي م˘ل اذإا ن˘ك˘م˘˘م˘˘لا ن˘˘م سسي˘˘ل ،ق˘˘ير˘˘ف
عوبسسأا يف فادهألا ليجسست مهنكمي سصاخسشأا

نكمم ريغ اذهف ،لبقملا عوبسسألا يفو دحاو
ي˘ف ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م ة˘ع˘برأا وأا ة˘ثÓ˘˘ث دو˘˘جو نود˘˘ب
ا˘ًم˘ئاد د˘ت˘يا˘نو˘ي ىد˘ل نا˘ك’’ :ع˘با˘˘ت و.’’قيرفلا
ليجسست مهن˘ك˘م˘ي ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م ة˘سسم˘خ وأا ة˘ع˘برأا
، كلذ نم انبرتقا املك ،تقو يأا يف فادهألا

عم دتيانوي يقتل˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب’’انيد˘ل ةو˘ق˘لا تداز
نو˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح تب˘˘سسلا ءا˘˘˘سسم ل˘˘˘سسا˘˘˘كو˘˘˘ي˘˘˘ن
ةلوجلا يف ماهنتوت مامأا1-6 ةميزهلا سضيوعتل
هلمكأاب قيرفلا نأا دروفسشار فرتعيو ،ةيسضاملا

تارا˘˘سصت˘˘نلا قر˘˘ط ىلإا ةدو˘˘ع˘˘˘لا ىلإا ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي
.نكمم تقو برقأا يف مسسوملا ليوحتو
ة˘˘سصر˘˘ف هذ˘˘ه’’ :يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا ي˘˘لود˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘كأاو
،لاح يأا ىلع ةريبك ةارابم لسساكوين ،يفاعتلل
،ةريخألا ةجيتنلا ببسسب ربكأا ةارابم هذه نكل

ىرخأا ةارابم ديرت تنأاف ةارابم رسسخت امدنع
اذه ةداعتسسا ديرت تنأاف ،نكمم تقو برقأا يف
.’’قيرفلا نيب زوفلاب روعسشلا

ديرن لب ،بسسحف زوفلا ديرن ل’’ :لسصاو اميف
،دجب لمعن نأا ديرن ،اهب رخفن ةقيرطب زوفلا
دوجوملا لجرلا لجأا نم انسسفنأل طقف سسيل

كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘لاو ا˘ن˘يد˘ل ن˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لاو را˘˘سسي˘˘لا ىل˘˘ع
طاقن ثÓث عمج ديرن’’ :متأاو.’’دحاو قيرفك
يه هذه ،ةيلاتلا ةارابملا ىلإا لاقتنلا مث اًعم
.’’نوكت نأا بجي يتلا ةقيرطلا

ضسوتنفوي فده نويل مجن
ديدجلا ماعلا يف لوأ’ا

قو˘˘˘˘˘˘سس نو˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سس
سسوتنفوي تلاقتنا

ام لبقملا ماعلا يف
مت امل ةلمكت لإا وه

˘˘˘ما˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف هزا˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإا
راسشأاو.0202
ي˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘نأا ا˘˘˘˘يرد˘˘˘˘نأا

هسسفن يدانلا سسيئر
امدنع ةقيرطلا ىلإا

ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ن ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘نإا’’ :لا˘˘˘˘ق
اهيف بجي ةلحرمب
با˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘ف
ىلإا أاج˘ل˘ن نأا دراو˘م˘لا

.’’عاد˘˘˘˘˘˘˘بإلا ةدا˘˘˘˘˘˘˘˘يز
ي˘˘ف را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا ىلإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب ن˘˘ح˘˘ن’’ :ع˘˘˘با˘˘˘تو
ةقلتخم رامعأا يف اهذخأانو ةباسشلا بهاوملا

.’’ةيسسفانتلا لامهإا نود نكلو
ي˘سضا˘ير˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ي˘˘سشي˘˘تارا˘˘ب و˘˘ي˘˘با˘˘ف ي˘˘ع˘˘يو
˘ما˘ق د˘قو ا˘ًما˘م˘ت سسي˘ئر˘لا ثيد˘ح سسو˘ت˘ن˘فو˘ي˘˘ل
تلا˘ق˘ت˘˘نلا قو˘˘سس ي˘˘ف ا˘˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
يك˘سسف˘ي˘سسو˘لو˘ك نا˘يد م˘سض ا˘مد˘ن˘ع ة˘ي˘سضق˘ن˘م˘لا

اًماع42 و˘ل˘ي˘م ر˘ثرآاو ا˘˘ًما˘˘ع نور˘˘سشع˘˘لا بحا˘˘سص
72 اتاروم ورافلأاو اًماع22 ينيكام نوتسسيوو

تءاج تاقفسصلا عيمجو اًماع22 ازييكو اًماع
ءاسصقإلا دعب يليينأا عسضوأا امك اًماع03 تحت
يفو.ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود˘˘˘ب نو˘˘˘ي˘˘˘ل ما˘˘˘مأا

ةلحرمل˘ل ل˘ع˘ف˘لا˘ب ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا أاد˘ب سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
ىلإا لبقملا ريان˘ي ن˘ي˘ب ا˘م ة˘ط˘خ˘لا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا

.عافدنÓل دعب تقولا نحي ملو وينوي
د˘˘حأا نأا ’’ترو˘˘˘ب˘˘˘سسو˘˘˘تو˘˘˘ت’’ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تد˘˘˘كأاو
راوع ماسسح وه سسوتنفوي يف ةوقب نيبولطملا

اًماع22 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا نو˘˘ي˘˘ل ط˘˘سسو بعل
ف˘ي˘سصلا ي˘ف ا˘ًسضيأا سشا˘ق˘ن˘˘لا رو˘˘ح˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لاو
.1202 ماع يف ةيوق ةيسضرف لظيسسو
ع˘˘فد˘˘ت ل˘˘قألا ىل˘˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘سسأا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث كا˘˘˘ن˘˘˘هو
يرينو˘ك˘نا˘ي˘ب˘لا نأا ا˘ه˘لوأا راو˘ع م˘سضل سسو˘ت˘ن˘فو˘ي
ي˘˘ف ةدو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضإا ي˘˘ف بغر˘˘ي
ناج عم ةديج˘لا تا˘قÓ˘ع˘ل˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ط˘سسو˘لا

.نويل سسيئر سسلوأا ليسشيم
ن˘ي˘ب ا˘˘ه˘˘ل ط˘˘ط˘˘خ˘˘م و˘˘ه ا˘˘م˘˘ك رو˘˘مألا ترا˘˘سس اذإاو
يفف ،رفسصلا نم اوأادبي نلف نويلو سسوتنفوي
ةيف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘سس ن˘م ر˘ي˘خألا مو˘ي˘لا
ويلي˘سشت يد ا˘ي˘تا˘م ه˘ب˘عل ير˘ي˘نو˘ك˘نا˘ي˘ب˘لا را˘عأا
.ايسسراغ يدور هبردي يذلا يسسنرفلا يدانلل
د˘˘عا˘˘سسي نأا ق˘˘با˘˘سسلا نÓ˘˘ي˘˘م بعÓ˘˘˘ل ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘يو
كانهو راوع عم دقاعتلاب هتمهم يف يسشيتاراب
فوسسو لعف˘لا˘ب ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلا ة˘سسارد˘ل سسسسأا

بغر˘ي ثي˘ح ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ىل˘ع ر˘ي˘ث˘ك˘لا د˘م˘ت˘ع˘ي
.اًريبك اًرود هتبغر بعلتسسو همسض يف لانسسرآا
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ديدجلا يعارلا نع نلعي لوبرفيل

يعارلا نع لوبر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن ن˘ل˘عأا
و˘˘˘˘هو ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
يف ةسصسصختملا ايديبسسكإا ةكرسش
.ملاعلا لوح رفسسلا عقاوم
:ي˘م˘سسر نا˘ي˘ب ي˘ف يدا˘˘ن˘˘لا لا˘˘قو
لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ل يدا˘˘˘˘ن ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا‘‘
ع˘قاو˘م ر˘ب˘كأا د˘˘حأا ،ا˘˘يد˘˘ي˘˘ب˘˘سسكإاو
يف ةلماكلا تامدخلا تاذ رفسسلا
ةدد˘ع˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا ي˘˘ف ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ع˘سضت نأا ا˘ه˘نأا˘˘سش ن˘˘م تاو˘˘ن˘˘سسلا

ي˘سسي˘ئر كير˘سشك ر˘ف˘سسلا ة˘سصن˘م
قيرف سصيمق ىلع طبهتو ،يدانلل
‘‘تاديسسلاو لاجرلا
ة˘مÓ˘ع˘لا ر˘ه˘ظ˘ت˘˘سس‘‘ :فا˘˘سضأا م˘˘ث
سصيمق ىل˘ع ة˘كر˘سشل˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
ةارا˘ب˘م لÓ˘خ ةر˘˘م لوأ’ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
عم زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
كرا˘ب نو˘˘سسيدو˘˘غ ي˘˘ف نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا
.‘‘مويلا

نيكمت ى˘ل˘ع ة˘كر˘سشلا ل˘م˘ع˘ت˘سسو
ةلحرلا فاسشتكا ن˘م ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘لا

ميظعتو ،اهب عاتمتسس’او اهزجحو
مدقلا ةرك دوعت امدنع مهتبرجت
.امهتعيبط ىلإا رفسسلاو
ر˘يد˘˘م˘˘لا ،ل˘˘ي˘˘ما˘˘كسس تا˘˘م لا˘˘قو
ىرأا‘‘ :لوبرفي˘ل يدا˘ن˘ل يرا˘ج˘ت˘لا
يدا˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب اًر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ا˘˘˘ًق˘˘˘فاو˘˘˘ت
ا˘نÓ˘ك ،تا˘م˘ظ˘ن˘م˘ك ا˘يد˘ي˘ب˘˘سسكإاو
ءاوسس ،حيحسصلا معدلا ةميق مهفي

نأاسشب قلقلا مدع ينعي كلذ ناك

نأا ة˘فر˘ع˘م وأا ر˘ف˘˘سسلا تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت
ف˘ق˘ي يذ˘لا ر˘سشع ي˘نا˘ث˘لا ل˘جر˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ةو˘˘ط˘˘خ ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف كف˘˘˘ل˘˘˘خ
.‘‘قيرطلا
عورسشلا يندعسسي‘‘ :ل˘م˘كأا ا˘م˘ي˘ف
ا˘يد˘ي˘ب˘سسكإا ع˘م ة˘ل˘حر˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
ديفتسس يتلا ةقÓعلا ىلإا علطتأاو
ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ا˘ن˘تد˘عا˘ق
ةبرجت نم اًعيمج ن˘كم˘ت˘ن ا˘مد˘ن˘ع
ةر˘م ر˘ف˘سسلاو مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘ير˘˘ح

 .‘‘ىرخأا
ر˘يد˘م˘لاو سسي˘ئر˘لا يا˘ج مدآا لا˘˘قو
ة˘كر˘سش ي˘ف ق˘يو˘سست˘ل˘ل كرا˘سشم˘لا
نأا اند˘ع˘سسي‘‘ :بور˘ج ا˘يد˘ي˘ب˘سسكإا
قيفر نآ’ا يه ايديبسسكإا ةكرسش
 .‘‘لوبرفيل يدانل يمسسرلا رفسسلا
ن˘كم˘ت˘ن ا˘مد˘ن˘ع‘‘ :ل˘سصاو ا˘م˘ن˘ي˘ب

رفسسلا ةع˘ت˘م ة˘بر˘ج˘ت ن˘م ا˘ًع˘ي˘م˘ج
ىلإا علطتن اننإاف ،ىرخأا ةرم ةيرحب
ي˘لا˘ث˘م˘لا ر˘ف˘سسلا ق˘ي˘فر نو˘كن نأا

عي˘م˘ج ي˘ف م˘ه˘ي˘ع˘ج˘سشمو زد˘ير˘ل˘ل
نل م˘ه˘نأا ن˘م˘سضنو ،م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا
 .‘‘اوناك امنيأا مهدرفمب اوسشمي
مامكأاب سصاخلا ليدعتلا رفوتسسو
نا˘˘˘سصم˘˘˘ق˘˘˘ب د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘عار˘˘˘لا
عيمجل ربمسسيد نم اًناجم قيرفلا
لعفلاب اورتسشا نيذلا نيعجسشملا
يمسسر˘لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن سصي˘م˘ق
رجتم˘لا ي˘ف12‐0202 مسسو˘م˘ل
.تنرتنإ’ا ىلعو

ر .ق ^

لوبرفيل نيب ةفاسسملا تقاسض دقل‘‘
هزتنملاو رتموليكلا ردقب نوترفيإاو
نع كراب نوسسيدوغ لسصفي يذلا
م˘˘ه˘˘نأا تع˘˘م˘˘سس ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،د˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘˘نأا
ه˘نإا ،ي˘تو˘ل˘˘ي˘˘سشنأا ع˘˘م نو˘˘ع˘˘قو˘˘ي˘˘سس
ام اذه ‘‘قيرفل˘ل ي˘لا˘ث˘م˘لا ح˘سشر˘م˘لا
بولك نغروي يناملأ’ا هب فرتعا

عم هتاحيرسصت يفي لوبرفيل بردم
ل˘ب˘ق سسمأا ‘‘ي˘سس ي˘ب ي˘ب‘‘ ة˘كب˘˘سش
.دياسسيسسريملا يبريد
ت’ا˘ق˘ت˘نا قو˘سس نو˘تر˘ف˘يإا ق˘ق˘˘حو
لÓ˘خ ن˘˘م ف˘˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘لا˘˘ث˘˘م
ققحيل ،ن’آاو سسيماخ عم دقاعتلا
عبرأا يف تاراسصتنا ةعبرأا قيرفلا

ع˘˘ب˘˘سس ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘ب˘˘سسو تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
،ت’و˘ط˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م
.9691 ماع ذنم ةرم لوأ’
يبريدلا ةارا˘ب˘م ل˘ب˘ق ما˘قرأ’ا ة˘لو˘ج
71 ذنم زيفوتلا اهب زوفي مل يتلا
غار˘ف ن˘م ي˘تأا˘˘ت م˘˘ل ،0102 ربوت˘كأا

ي˘˘ف ‘‘ا˘˘كرا˘˘م‘‘ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ن˘˘كلو
ريغ اذه نأا تركذ قيرفلل اهيليحت
يتوليسشنأا ماق ثيح ،ام اًعون عقوتم
ة˘ق˘ث ن˘م تداز ةر˘ي˘ب˘˘ك تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصب
يف نوبعليو ءادعسس عيمجلا ،قيرفلا

مدق ةرك نو˘سسرا˘م˘ي م˘ه˘نإا  ،م˘هز˘كر˘م
م˘ه ‐ ر˘ي˘ث˘كلا نو˘˘ل˘˘ج˘˘سسيو ، ةد˘˘ي˘˘ج
ماه˘ن˘تو˘ت بنا˘ج ى˘لإا اًزا˘ج˘نإا ر˘ث˘كأ’ا

نوقحتسسي مهو ‐ (اًفده21) رتسسيلو
.ةردسصلا يف اونوكي نأا

بع˘ل يذ˘لا نا˘م˘سسوأا نو˘ي˘ل لو˘ق˘˘يو
6102 و2002 يماع نيب يدانلل
برد˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘˘ع حا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م ىر˘˘˘يو
قرفلا لسضفأا برد دقل‘‘ :يلاطيإ’ا

نم نوترفيإ’ ةز˘ي˘م˘لا هذ˘ه ي˘ط˘ع˘يو
،اًدج ديج اذه ، ةيكيتكتلا ةيحانلا

ن˘˘ي˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ، عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘كرد˘˘م
،ةر˘˘كلا فو˘˘قو ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسيو
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ع˘ئار ي˘تو˘ل˘ي˘˘سشنأا
هعم بعللا ديري لسضفأ’ا ،نيبعÓلا

.‘‘لسضفأا يدانلا لعجي اذهو

لح يذلا يتوليسشنأا عم دقاعتلا ذنم
ةحار ىط˘عأا ،ا˘ف˘ل˘ي˘سس و˘كرا˘م ل˘ح˘م
ذنمف ،سسبÓملا علخ ةفرغ يف لابلا
يف يدانلا يريسشم داهرف ىرتسشا نأا

ءاردم ةتسس هيدل ناك ،6102 ماع
وروي نوي˘ل˘م585 اوقفنأاو ن˘ي˘ي˘ن˘ف
زكرملا زواجت نود تادقاعتلا ىلع
.عباسسلا

نا˘˘ك يذ˘˘لا ي˘˘تو˘˘ل˘˘ي˘˘˘سشنأا ح˘˘˘سضوأاو
تناك‘‘ :سسيماخ لوسصو يف اًيسساسسأا
˘ما˘ع˘لا ا˘ها˘ن˘ه˘جاو ي˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘كسشم˘˘لا
نحن .ما˘ظ˘ت˘ن’ا مد˘ع ي˘ه ي˘سضا˘م˘لا
،سصخ˘˘˘سش يأا ع˘˘˘م سسفا˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن نآ’ا
،اًحومط رثكأاو نوزفحتم نوبعÓلا

يف سشيعن نحن ،يلاثم ءيسش لك
‘‘ةعاقف
ةثÓث ليجسست يف يبمولوكلا حجنو
،نوترفيإا عم نينثا ةعانسصو فادهأا

ىلإا قيرفلا جاتحا‘‘ :نامسسوأا لاقو
يف يفاعت˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لاو ة˘قا˘ط˘لا
تادقا˘ع˘ت ع˘م ا˘هد˘جوو ف˘سصت˘ن˘م˘لا
عسضو سسيماخ نكل ،يروكودو ن’آا
نأا دقتعن انتيقب لعجي هنإا ،رحسسلا
نم ناك ،ردسصتي نأا نكمي نوترفيإا

نل يتبكر نكل ،هعم بعلأا نأا عئارلا
‘‘يل حمسست
عم5002 ماع يف عبارلا زكرملا
ىلعأ’ا زكرملا وه سسيوم ديفيد

ذنم اًبقل قذي مل يذلا نوترفيإ’
قلعيو (ة˘ير˘ي˘خ˘لا عرد˘لا)5991
وه ابوروأا ىلإا باهذلا‘‘ :نامسسوأا
نانوكيسس بقللاب زوفلاو فدهلا

ةدوجلاو تايناكمإ’ا هذه ،نيعئار
نوجات˘ح˘ي م˘ه˘ن˘كل ،كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
،لو˘بر˘ف˘ي˘ل ى˘ل˘ع زو˘ف˘˘لا ى˘˘لإا ً’وأا
ةباثمب نوكيسس يبريدلا يف زوفلا
.‘‘عفد ةوق
نيول تريفلاك كين˘ي˘مود ر˘ج˘ف˘ناو
دقف ا˘ًما˘ع32 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘˘لا
ةراد˘سص ي˘ف فاد˘هأا ة˘˘ت˘˘سس ل˘˘ج˘˘سس
ذنم71 و ةيادبلا هذه يف نيفادهلا

:نامسسوأا قلعو ،يتوليسشنأا لوسصو
ة˘ق˘ث˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘˘ب ، و˘˘لرا˘˘ك‘‘
نا˘˘˘كم لو˘˘˘ح تادا˘˘˘سشرإا ها˘˘˘˘ط˘˘˘˘عأا
ءاهنإا ةيفيكو ،ةقطنملا يف هدجاوت
هجاتحي ام لك اذه ناك ،ةارابملا

ليجسستل ، هتارا˘ه˘مو ه˘كو˘ل˘سس ع˘م
.‘‘اًيسساسسأا اًرمأا ناك دقل فادهأ’ا

نوترفيإا يف ضسيماخو يتوليششنأا ةروث ضصخشش يأا ىلع دمتعي نل زيريب
يبابم مشض تاشضوافم يف رخآا

سسلجم سسيئر ،زيريب و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف ر˘ق˘ت˘سسا
ىلو˘ت˘ي نأا ىل˘ع ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن ةرادإا

نامريج ناسس سسيراب عم سضوافتلا هسسفنب
يسسنرف˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م
.يبابم نايليك
يباب˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل د˘يرد˘م لا˘ير ىع˘سسيو

ميعدت لجأا ن˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا لÓ˘خ
يسسنرفلا م˘جا˘ه˘م˘لا ىد˘بأا ا˘مد˘ع˘ب ق˘ير˘ف˘لا

سسيراب حلاسصل ديدجتلا مدع يف هتبغر
.ةديدج ةبرجت سضوخو نامريج ناسس
نإا˘ف «لار˘ت˘ن˘˘سس ا˘˘سسن˘˘ف˘˘يد» ع˘˘قو˘˘م بسسح˘˘بو
لجأا نم ةريبك ةيمهأا يطعي ديردم لاير
،لبق˘م˘لا ف˘ي˘سصلا ي˘ف ي˘با˘ب˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا

قوسسلا يف يسسنرفلا يدانلا هحرطي ثيح
.هدقع ءاهتنا نم ماع لبق
لا˘˘ير ل˘˘خاد ردا˘˘سصم ن˘˘ع ع˘˘قو˘˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘˘نو
ز˘˘ير˘˘ي˘˘ب و˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ل˘˘ف نأا تد˘˘كأا ،د˘˘˘يرد˘˘˘م
عم ثدحتي يذلا ديحولا سصخسشلا نوكيسس
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ر˘˘˘ط˘˘˘ق ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا كئ˘˘˘لوأا

نيماحم ةكراسشم اًسضفار نايليك تاسضوافم
.ةيلمعلا يف ءاطسسو وأا

ةريخألا ةمل˘ك˘لا نأا و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف م˘ل˘ع˘يو
سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘لو ر˘˘ط˘˘ق ر˘˘ي˘˘˘مأل نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سس
نامريج ناسس سسيراب ةسسائر وأا ةرادإلا
يدانلل ةبسسنلاب بعÓلا ةيمهأل اًرظن
يلاوملا عقوم˘لا د˘كأا ا˘م˘ب˘سسح ي˘سسنر˘ف˘لا
.ديردم لايرل
ما˘م˘تإا ي˘ف ة˘بو˘ع˘سص د˘يرد˘م لا˘ير ه˘جاو˘يو
لاومألا نم قلقلاب رعسشيو ،يبابم ةقفسص

يدا˘˘ن˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘˘ط م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ءارجإل و˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ل˘ف ط˘ط˘خ˘يو ،ي˘سسنر˘ف˘لا

ةقد˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ف تا˘ثدا˘ح˘م˘لا سضع˘ب
ة˘ب˘غر لÓ˘غ˘ت˘سسا ا˘ًلوا˘ح˘م د˘ي˘ج داد˘ع˘ت˘˘سساو
يغنريملا سصي˘م˘ق ءاد˘ترا ي˘ف م˘جا˘ه˘م˘لا

ل˘جأا ن˘م د˘ق˘ع˘لا ي˘˘ف د˘˘حاو م˘˘سسو˘˘م ءا˘˘ق˘˘بو
.ةيلاملا ةميقلا نم سضيفخت
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ةيراج تاسضوافملا لازت ’
قا˘˘˘˘˘فو ةرادإا فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م
مجاهملا ريجانم عم فيطسس
بسسحو ثي˘˘˘˘˘ح ،ر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كب
ةرادإ’ا نإا˘ف تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ى˘لإا سضر˘ع˘لا ع˘فر˘˘ب تما˘˘ق
لعج ام وهو انويلم022
ىلإا اهلاسصيإا بلطي ينعملا

،انويلم052 ه˘ت˘م˘˘ي˘˘ق ا˘˘م
رر˘˘ق بعÓ˘˘˘لا نأاو ة˘سصا˘خ
ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا
ادعوم نأا ركذي ،ةيرئازجلا
˘مو˘ي˘لا ه˘ت˘ج˘مر˘ب تم˘ت ر˘˘خآا
لمأا ى˘ل˘ع ير˘ب˘سص قد˘ن˘ف˘ب
يئاهن قافتا ىلإا لوسصولا
بعÓ˘لا ع˘ي˘قو˘ت˘˘ب ي˘˘سضق˘˘ي
ثيح ،ق˘ير˘ف˘لا ي˘ف ق˘با˘سسلا
ي˘˘˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘˘سصنأ’ا بغر˘˘˘˘˘˘ي
نأاو ةسصاخ هتامدخ ةداعتسسا

يسسقافسصلل تناك هترداغم
.يسسنوتلا
مامأا ةيدو بلطي يوانكل
يكوكلاو قا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
،دعوملا موي يف لسصفيسس
سسرد˘˘ي ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةيناكمإا قا˘فو˘لا و˘لوؤو˘سسم

ة˘ي˘حا˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
ىلإا ةسسماخ˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا

نو˘ك ن˘م م˘غر˘لا˘ب ة˘با˘˘ن˘˘ع
هنوديري ةيحانلا يلوؤوسسم
كلاملا دبع نب بعلم يف
جراخ مهجور˘خ ة˘بو˘ع˘سصل

نوكتسسو اذ˘˘˘ه ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا
ة˘ع˘بار˘لا ن˘م اءد˘ب ة˘˘يدو˘˘لا

ي˘ف ءا˘˘ع˘˘برأ’ا مو˘˘ي ءا˘˘سسم
ىرخأا تايدو ثحب راظتنا

ر˘سصن برد˘˘م ناو ةسصا˘خ
يوا˘˘˘ن˘˘˘˘كل ياد ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح

ةيدو ءارجا ةيناكمإا سضرع
قا˘˘فو˘˘˘لا ةردا˘˘˘غ˘˘˘م ل˘˘˘ب˘˘˘ق
نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘˘ي ،سصبر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
موي ة˘يدو ج˘مر˘ب ي˘كو˘كلا

ةبي˘ب˘سش ما˘ما ر˘بو˘ت˘كأا72
.ةدكيكسس

صشامر ماسشه

باشصملا ديبع ضضيوعتل برتغم مجاهمو ناشسملت ةيدو نم دافتشسا ينارمع
ةنيطنسسق بابسش ةليلم نيع ةيعمج

ايمشسر عّقوي ةيماح
هتاريشضحت رششابيشسو
تافوششك جئاتن دعب

انوروك
ع˘م ة˘ي˘ما˘ح م˘جا˘ه˘م˘˘لا ع˘˘قو
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘˘سشت
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘سس ا˘˘موهو ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
ءا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ت ةرادإلا

ة˘˘سصا˘˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لاوتاكريم
ةجاح يف ناك قيرفلا نأاو
صضو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘م ىلإا ة˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘م
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مأا فاد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حر

دعب ققحت اموهو ،ةبيايط
ة˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا بعل نÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإا
ه˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضنا ي˘˘˘˘˘سسنو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
رخآا ريسشتو اذه ،يمسسرلا
ة˘ي˘نا˘˘ك˘˘مإا ىلإا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا

ع˘نا˘˘سص ن˘˘ع برد˘˘م˘˘لا ثح˘˘ب
يأا د˘˘جو لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف با˘˘˘ع˘˘˘لا
لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘حا˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف م˘˘˘سسإا
لجأا نم ةمداقلا تاعاسسلا

.رثكا ةبيتكلا ةيوقت

ىلع رسصي صشيعي
يسضايرلا صسفانتلا

نع ثحبيو
لÓخ نم ماجسسنلا
ةيقيبطتلا تاءاقللا

تار˘ي˘سضح˘ت ل˘سصاو˘ت˘تو اذ˘˘˘˘˘˘ه
،يد˘˘ج ل˘˘ك˘˘سشب ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘سشت˘˘˘لا

صشيع˘ي ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘م˘ع˘ي ثي˘ح
بناو˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ت ىل˘˘˘˘˘ع

ام˘ب ة˘ي˘ن˘ف˘لا ىت˘حو ةي˘ند˘ب˘لا
ريبكلا رخأاتلا اديج يعي هنأا
ع˘نا˘سص ءا˘ق˘فر ه˘ي˘نا˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا
ىوتسسملا ىلع راهد باعلألا
فلختلا دعب ةسصاخ يندبلا

ببسسب ةل˘ما˘ك ر˘ه˘سشأا6 لاو˘˘ط
نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
ثح˘ب ي˘ف عر˘˘سشي˘˘سس ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
لÓخ ةيقيب˘ط˘ت˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘يألا

يذلا مزÓلا صسناجتلا طبسض
يف دجاوتلاب قيرفلل حمسسي

ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘يز˘˘˘ها˘˘˘ج
تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا را˘˘م˘˘˘غ صضو˘˘˘خ

.ةيدولا
                                صشامر ماسشه

ةمداقلا تاعاشسلا لÓخ ايفياطشس نوكي دق ريكب
فيطسس قافو

حيحسصت دسصق تاسشرولا نم ديدعلا حتف،ةرڤم بابسش مجن بردم لسصاوي
مكلا كلذب ةبيتكلا رييغت نأا كردي هنأاو ةسصاخ طوطخلا لماك يف ءاطخأ’ا
ماجسسن’ا نامسض دسصق رثكأا داهتج’او لمعلا ةرورسضب بلاطم هلعجيسس
ينقتلا دكأا دقو اذه ،ةلوطبلا دعومل ةزهاج ةبيتكلا لعجي يذلا مزÓلا
ةياغ ىلإا ةلكاسشلا هتاه يف عوبسسأ’ا لاوط نوكيسس لمعلا نأا يمسصاعلا
.ةمروفلا يف دجاوتلل دعتسسم عيمجلا نوكي ىتح كلذو تاريسضحتلا ةياهن

ةيسساسسألا ةليكسشتلا يف نوكتل ةحسشرم يهو اهتوق تبثأا رسصانع ةدع
اهل حمسستسس يتلاو ةينفلا اهتميق رسصانعلا سضعب ترهظأا ىرخأا ةهج نم
براوسشوب مÓسسلا دبع نيمجاهملا دجن اهمهأا لعل ،ةيسساسسأا ةناكم بسسكب
نب بينم يئانثلا ىتحو بورخلا ةيعمج نم نيمدقتسسملا يرباك اذكو
قباسسلا ةنيطنسسق ةيدولوم مجاهم يغيرو ديعلا موغلسش بع’ قوزرم
اسشاب ينقتلا لوعيو اذه روث ينب بابسش نم لابرد نميأ’ا ريهظلا ىتحو
نأا ركذي ،لسضفأ’ا ىلا قيرفلا ةدايقل نامدو سشاقوب نم لك ةربخ ىلع
.دغلا ةيسسمأا ةدكيكسس ةبيبسش مامأا ايدو ءاقل يرجيسس مجنلا

صشامر ماسشه

هيبع’ ءادأاو هططخ Úشسحتل تاششرولا حتف ىلع رشصي اششاب
ةرڤم مجن

يواهلا يدانلا سسيئرو دانزوب ماعلا ريدملا ةدايقب جربلا يلهأا ةرادإا تدعو
،ريدقت ىسصقأا ىلع ادغوأا مويلا مهتاقحتسسم يقلتب اهيبع’ سساوحلا سشامر
لسصاوتتو اذه ،مهتاباسسح يف مهروجأا بسص ةمهم ترسشاب اهنأاو ةسصاخ
ةدجاوتملا تÓسضعلا ةيوقت ةعاق يف اذكو جربلا بعلم نيب تاريسضحتلا
يقوزرم قباسسلا جربلا يلهأا سسيئر هكلامل عباتلا «’وغناطسس» بكرم يف
.ةبيتكلل ةيباجيإ’ا فورظلا لك ريفوت ىلإا ىعسس يذلاو

همدع نم مهئاقب نأاسشب يسضاملا مسسوملا يبعل عم لسصفلا رظتنتو
سضعب ر˘ي˘سصم ي˘ف ل˘سصف˘لا جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا را˘سصنأا ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
لازت ’ مهدوقع نأا مكحب قيرفلل ةعبات اهنأا لوقلا نكمي يتلا رسصانعلا
بسسحو ثيح ،تاعزانملا ةنجل˘ل ا˘ه˘ئو˘ج˘ل ن˘م م˘غر˘لا˘ب لو˘ع˘ف˘م˘لا ة˘يرا˘سس
ةمداقلا تاعاسسلا يف رارقلا ةفرعم رظتنت رسصانع ةدع كانه تامولعملا

رظتني امك ،لاتق اذكو سشوعبو طينحج نم Óك دجن مهسسأار ىلع لعلو
.كيرديسس سسراحلا ىتحو عقعقو يسسورع يئانثلا نم لك رارق ةفرعم

صشامر ماسشه

ةمداقلا تاعاشسلا يف مهتاقحتشسم يقلتب ةبيتكلا دعت يلهأ’ا ةرادإا
جربلا يلهأا

ترا˘ي˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘سش يدا˘ن ةرادإا تع˘˘سضو
ينطولا مسسقلا ىلإا ديدجلا دعاسصلا
ر˘خآا ةد˘يد˘ج˘لا ه˘ت˘غ˘ي˘سص ي˘ف ي˘نا˘˘ث˘˘لا
قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ق  تا˘˘˘˘سشو˘˘˘˘تر˘˘˘˘لا
م˘سسو˘م˘ل˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا تار˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا
سسي˘ئر˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا يور˘˘كلا
هللا دبع بردم˘لاو ن˘يد˘مو˘ب نا˘ي˘ف˘سس
.ةقثلا هيف تددج يذلا يرسشم
تيآا دارم ماق ةليكسشتلا ديدج نعو
قباسسلا بعÓلا قيرفلا ريجانم دولوم
،ير˘سشم ه˘ل˘لا د˘ب˘ع برد˘م˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ب
مت ،اديدج ابع’31 نم ةمئاق دادعإاب
م˘ت˘ي˘سسو ،داو˘ن ةد˘ع ن˘م م˘ه˘ماد˘ق˘ت˘سسا
بردملا لبق نم براجتلل مهعاسضخإا

يف مهئاقب يف تبلل يندبلا رّسضحملاو
ىلع ءاقبإ’ا عم ،همدع نم ةليكسشتلا
مسسوملا ةليكسشت نم رسصانع ةينامث
نم ،اسساسسأا ،لكسشت˘ت ي˘ت˘لا ،ي˘سضا˘م˘لا

.قيرفلا ةسسردم يجيرخ
ةسسائرب قيرفلا ةرادإا نإاف لباقملا يف
لسصاوتم لم˘ع ي˘ف ن˘يد˘مو˘ب نا˘ي˘ف˘سس
ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ل˘ك بي˘تر˘ت˘ل
ل˘ك ة˘يو˘˘سست˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘كلا ،ة˘˘يرادإ’او
ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يرادإ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا

عيمج نم ةدعلا دادعإ’ ةيكيتسسجوللاو
مسسوملا قÓ˘ط˘ن’ ا˘ب˘سسح˘ت ؛ي˘حاو˘ن˘لا
،لاوحأ’ا نسسحأا يف لبقملا يوركلا

ىتح لكاسشملاو باعسصلا لك ليلذتو
ريسضحتلا ةلحرم لوخد قيرفلل ىنسستي
لئاسسو ريفوت لÓخ نم ؛ةيدج لكب
ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ما˘ع˘طإ’او ل˘ق˘ن˘لاو ،ءاو˘يإ’ا
،ة˘ن˘يد˘م˘لا جرا˘خ ن˘م ن˘ي˘مد˘ق˘ت˘˘سسم˘˘لا

مهل ةح˘ير˘م˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ك ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
ديجلا لمعلاو ريسضحتلا نم مهنيكمتل
،يرسشم هللا دبع بردملا ةدايق تحت
.يبورخ لسصيف يندبلا رّسضحملاو

ءارج ةيئابولا ةيعسضولا ىلإا رظنلابو
ةيعمب قيرفلا ةرادإا نإاف ،انوروك ةحئاج
تدعأا ،يبطلا هب˘سشو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا

مارتحا متيسس اهبجومب يتلا ،لمع ةطخ
ه˘تر˘قأا يذ˘لا ي˘ب˘˘ط˘˘لا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا
نم مدقلا ةركل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا

ليلاحت˘لاو تا˘سصو˘ح˘ف˘لا ءار˘جإا لÓ˘خ
دارفأاو نيبعÓلا لكل ةمزÓلا ةيبطلا
ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لاو يرادإ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘˘لا
،تابيردتلا يف عورسشلا لبق  قيرفلل
ةياقولا تاءارجإ’ مراسصلا قيبطتلا عم
سصبرتلاوأا ،ءاو˘˘يإ’ا ن˘˘˘كا˘˘˘مأا˘˘˘ب ءاو˘˘˘سس
يأ’ ا˘يدا˘ف˘ت ؛ا˘˘هر˘˘ي˘˘غوأا ير˘ي˘سضح˘ت˘لا

فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ،ئرا˘˘ط
بناجلا نأا امك .ءابولا ءارج ةيحسصلا
تامامتها نم اريبك ازيح ذخأا يلاملا
لÓ˘خ ن˘م ؛ق˘ير˘ف˘ل˘ل يرادإ’ا م˘قا˘˘ط˘˘لا
ت’ا˘˘سصت’او ي˘˘عا˘˘سسم˘˘لا ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
يذلا قيرفلل ةيلاملا ةيعسضولا ةيوسستل
تل˘ق˘ثأا ي˘ت˘لا نو˘يد˘لا سضع˘ب ن˘م ي˘نا˘ع˘ي

هباسسح ديمجت ىلإا تدأاو ،قيرفلا لهاك
نويدلا هذه نأا املع ،ةديدع تارم يكنبلا
.ةيسضام تاونسس ةدعل دوعت ،ةمكارتملا

طيمز.ع

تاريشضحتلا يف قÓطنÓل تابيترتلا لك طبشضت ةرادإ’ا
ترايت ةبيبسش

يدانلا ةلي˘كسشت ل˘سصاو˘ت
ين˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا
ةدا˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘تار˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت
كلذو ة˘لو˘ط˘ب˘لا د˘عو˘م˘˘ل
هيرجي يذلا سصبرتلا يف
بيدور˘ت˘سسيا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر
،نا˘سسم˘ل˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا

يتلا ة˘يدو˘لا د˘ع˘بو ثي˘˘ح
دادو مامأا قيرفلا اهارجأا
ته˘ت˘نا ي˘ت˘لاو نا˘سسم˘ل˘˘ت
عيقوت نم فدهل نيفدهب
،بيدو نار˘م˘ع ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
عرسش سشتوكلا نأا ركذي
ءا˘ط˘خأ’ا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت ي˘˘ف
قيرفلا ةجاح كردأاو سسمأا
ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا سضع˘ب ى˘لإا

را˘سسم ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
عيمجلا نأا ركذي ،لسضفأا
نب مجاهملا لولح رظتني

بو˘ب˘˘ي˘˘سش اذ˘˘كو ر˘˘˘ها˘˘˘˘ط
ن˘˘˘˘م ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل ةدو˘˘˘˘˘عو
هتاذ قايسسلا يف ،ةباسصإ’ا

ا˘˘نردا˘˘سصم ن˘˘م ا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ع

ةرادإ’ا نأا˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
م˘جا˘˘ه˘˘م باد˘˘ت˘˘نا ترر˘˘ق
ل˘˘جأا ن˘˘م ر˘˘خآا بر˘˘ت˘˘غ˘˘˘م
.ديبع بايغ سضيوعت

طبسض يسس صسا يسسلا
ةيرسصنلا ةيدو

كراسشيسسوةرڤمو

ةرود يف
تياف دلوأا

تطبسض ىرخأا ةهج نم
ي˘˘˘˘˘سس سسا ي˘˘˘˘˘سسلا ةرادإا
ر˘˘˘سصن ما˘˘˘مأا يدو ءا˘˘˘ق˘˘˘ل

د˘جاو˘ت˘م˘˘لا ياد ن˘˘ي˘˘سسح
سصبر˘ت ءار˘ج’ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب
م˘˘ت ثي˘˘ح ،ير˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت
ربوتكأا72 خيرات رايتخا

هيرجيسسو ءا˘ق˘ل˘ل اد˘عو˘م
كلاملا دبع نب بعلم يف
رخآا ءا˘ق˘ل ىر˘ج˘ي˘سس ا˘م˘ك
مجنوأا جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا ما˘مأا

نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،هد˘˘ع˘˘بةرڤم
ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ي˘˘سس سسا ي˘˘سسلا
ةكراسشملل ةي˘م˘سسر ةو˘عد
ىرجتسس يتلا ةرودلا يف
يتلاو تيا˘˘˘˘˘ف د’وأا ي˘˘˘˘˘˘ف
تاءاقل ثÓث اهل˘ل˘خ˘ت˘ت˘سس
ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسي˘˘سس ة˘˘يدو
.اريثك قيرفلا

صشامر ماسشه

ةبيبسشل ينفلا مقاطلا رسشاب
تاداد˘ع˘˘ت˘˘سس’ا ةد˘˘كي˘˘كسس
يذ˘لا ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا سصبر˘˘ت˘˘ل˘˘ل
فيطسس يف قيرفلا هيرجي
قد˘˘˘ن˘˘˘ف ي˘˘˘ف م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي ن˘˘˘يأا
يرجيو ،با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ز˘˘كر˘˘م ي˘˘ف ه˘˘تار˘˘ي˘˘سضح˘˘˘ت
دعتسسيسسو اذ˘˘˘˘ه «زا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا»
ةرڤم مجن ةهجاومل قيرفلا

جمانربلا ق˘فو د˘غ˘لا ة˘ي˘سشع
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ع˘سضو م˘ت يذ˘لا

ءا˘˘ق˘˘فر نو˘˘كي˘˘سسو ،اذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه
عم دعوم ىلع ني˘سسو˘ح˘ل˘ب
عو˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘يدو

مامأا ربوتكأا82 موي لبقملا
هتاه ن˘كلو في˘ط˘سس قا˘فو
8 بعل˘م˘ب ىر˘ج˘ي˘سس ةر˘م˘لا

.يام
عيقوت نلعت ةرادإلا
ىقبتو ايمسسر لاكوأا
جربلا يئانث رظتنت

تح˘ج˘ن ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
يف ةدكيكسس ةبيبسش ةرادإا
ع˘فاد˘م تا˘مد˘خ˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لا
لا˘كوأا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا

عم دقعلل هخسسف دعب كلذو
نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ،ةرا˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘˘سس

روحملا يف طسشني بعÓلا
ديدعلا سضاخ نأاو هل قبسسو
ةرو˘سص ي˘ف برا˘ج˘ت˘لا ن˘˘م
رسصنو بور˘خ˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
قلغي اذ˘ه˘بو ،ياد ن˘˘ي˘˘˘سسح
ةيسضق ة˘يو˘سش ن˘ب برد˘م˘لا

راظ˘ت˘نا ي˘ف عا˘فد˘لا رو˘ح˘م
عم دقاعتلا نع ةرادإ’ا ثحب
ط˘ي˘ن˘˘ح˘˘ج جر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث
بق˘تر˘˘ي ناذ˘˘ل˘˘لا ،سشو˘˘ع˘˘بو
قير˘ف˘لا قد˘ن˘ف˘ب ا˘م˘ه˘لو˘ل˘ح
ةنجل رارق روهظ دعب مويلا
.تاعزانملا

صشامر ماسشه
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يتلا ةسساردلا نم ءزجك
ةيئادت˘ب’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ا˘ه˘تر˘جأا
تا˘ب˘ل˘ط تا˘ف˘ل˘م ة˘˘سسارد˘˘ل
م˘˘سسو˘˘م˘˘ل يدا˘˘ن سصي˘˘خر˘˘ت
مت ،0202/1202 ديدجلا

˘˘مو˘˘ي ن˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘˘ع
0202 ربوتكأا51 سسيمخلا
قافو نع نيلثمم روسضحب
لئابق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشو ف˘ي˘ط˘سس
ي˘˘ف نا˘˘كرا˘˘سشي˘˘سس ناذ˘˘ل˘˘لا

ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا سسأا˘˘ك
م˘˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لا مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل
.يراجلا

ةسسلجلا سصيسصخت مت و
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘˘سشل ى˘˘لوأ’ا
د˘ي˘سسلا ن˘م ل˘˘ك رو˘˘سضح˘˘ب
ن˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب م˘˘ي˘˘سسن
دبع د˘ي˘سسلا، ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
ماع˘لا ن˘ي˘مأ’ا داو˘ع ي˘ن˘غ˘لا

ي˘سسنو˘ي د˘م˘˘ح˘˘م د˘˘ي˘˘سسلاو
ي˘سضا˘ير˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا

،ةمÓسس ن˘ب لا˘م˘ج د˘ي˘سسلاو
ةسسلجلا سصيسصخت مت اميف
وهو  ،فيطسس قافول ةيناثلا
نيدلا زع ديسسلا هلثمي دان

،سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘ئر بر˘˘˘˘ع
ريدملا اي˘ن˘م ل˘ي˘ب˘ن د˘ي˘سسلاو
ر˘سصن د˘ي˘سسلاو ،ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ينفلا ريدملا يدعسس نيدلا

دم˘ح˘م د˘ي˘سسلاو ي˘سضا˘ير˘لا
ةيلاملا ر˘يد˘م تو˘ل˘ب ر˘ها˘ط
تاعامتج’ا هذه لÓخ نمو
ا˘˘˘سضر د˘˘˘ي˘˘˘سسلا ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘ب

مت ،ةنجللا ءاسضعأاو هللادبع
تاريسسف˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج م˘يد˘ق˘ت

ي˘ت˘لا تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا لو˘˘ح
انت˘يد˘نأا ة˘كرا˘سشم˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت

كلت سصوسصخلا هجو ىلع

ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ي˘˘ف ةدو˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘˘˘˘م ،تا˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ةيدنأ’ا ولثمم مدق  مهبناج
تا˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضلا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘ك
تابلطتملا مارتحاب  كلذو
طور˘˘˘˘سشو ةرو˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ةسسفانتملا قرفلا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا

ريدتسس يتلا ميكحتلا ةئيهو
.تاءاقللا

د˘ب˘ع د˘ي˘سسلا د˘كأا اًر˘ي˘خأاو
داد˘ع˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع با˘˘هو˘˘لا
ةركل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا
ة˘يد˘نأ’ا ةد˘عا˘سسم˘˘ل مد˘˘ق˘˘لا

ليثمتل اهيعسس يف اهمعدو
ةرو˘سص ل˘سضفأا˘˘ب ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

باقلأ’ا قيق˘ح˘ت˘ل ي˘ع˘سسلاو
ت’و˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا
.ةيدنأÓل ةفلتخملا ةيقيرفإ’ا

طيمز.ع

لÓج د’وأا بابسش  ةرادإا ،سسمأا تنلعأا
،رودم نب مركأا قباسسلا اهبع’ ةدوع
،قيرفلا يف نيمسسو˘م ةد˘م˘ل ه˘ع˘ي˘قو˘تو
دا˘˘˘ح˘˘˘تا ع˘˘˘˘م هد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع خ˘˘˘˘سسف د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
نب هيقلت مغرو يذلاو ارخؤوم ةركسسب
ءاقبلا لسضف هنأا ’إا ،سضورع ةدعل رودم
ةد˘يد˘ج ة˘بر˘ج˘ت سضو˘خو با˘ب˘سشلا ي˘ف
ةازاوملابو.يناثلا مسسقلا نمسض ،هعم
ناودع ةماسسأا نابعÓلا ددج كلذ عم
ع˘م ا˘م˘ه˘يد˘ق˘ع زود˘ن˘ق ن˘يد˘˘لا ءÓ˘˘عو
اقفو ،نيي˘فا˘سضإا ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل «دور˘كل»
،ديدج˘ت˘لا رار˘ق ءا˘جو،رد˘سصم˘لا سسف˘ن˘ل
،ةليكسشتلا ةدمعأا نم نيبعÓلا نوكل
.هئاقب ىلع ينفلا مقاطلا رارسصإا لباقم

ناديم طسسوتم قحتلا ،كلذ لبقو
يدعسس دمحم بعÓلا بورخلا ةيعمج
سسيئرلا سضرعب هعانتقا دعب ،قيرفلاب
مامسضنابو ،ين˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو بلا˘ط ن˘ب

،ريزات بردملا ةليكسشت نوكت بعÓلا
نم ةربخ بحاسص بعÓب تمعدت دق
عقو امك ،ةمزÓلا ةفاسضإ’ا حنم هنأاسش
ىلع يناكرب نيمأا دمحم بعÓلا اسضيأا

امداق يلحملا بابسشلا عم ديدجلا هدقع
ةيلمعل ةل˘سصاو˘مو ،ةدا˘ع˘سسو˘ب ل˘مأا ن˘م
نم برقم ردسصم دكأا ،تامادقتسس’ا
لخد ،بلاط نب يدانلا سسيئر نأا ،ةرادإ’ا
نيب˘ع’ ع˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م تا˘سضوا˘ف˘م ي˘ف
ةسسارح ميعدتل امهبادتنا دسصق نيرخآا
قايسسلا يفو.عافدلا روحمو ىمرملا
ةقثلا ديدجتب يدانلا ةرادإا تماق ،هتاذ
،سشيو˘ع لÓ˘˘ج سسار˘˘ح˘˘لا برد˘˘م ي˘˘ف
ةدايق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ن˘م˘سض ءا˘ق˘ب˘لاو
ريبكلا لمعلا دعب ،ريزات ميكح بردملا
.يسضاملا مسسوملا هب ماق يذلا

طيمز.ع

ار˘يد˘م دا˘ن˘م لا˘م˘ج ن˘ي˘ي˘ع˘ت د˘ع˘˘ب
نم سشارحلا داحت’ ةينفلا ةسضراعلل

حرتقا ،راوت˘كير˘يد˘لا ءا˘سضعأا فر˘ط
م˘ج˘ن˘لا بي˘سصن˘ت ءار˘ف˘˘سصلا برد˘˘م
د˘ي˘ع˘سس سشار˘ح˘˘لا دا˘˘ح˘˘ت’ ق˘˘با˘˘سسلا
مسسوملل ابسسحت هل ادعاسسم بلاطوب
.0202/1202 ديدجلا يسضايرلا

طبسض ىلإا بردملا ىعسسي و اذه
يف ةيادبلا لبق ينفلا همقاط ءاسضعأا
02 يف اهتيادب ررقت يتلا تابيردتلا
ءاسضعأا ررق و اذه ،يراجلا ربوتكأا
سصبر˘˘ت˘˘˘لا ءار˘˘˘جإا راو˘˘˘ت˘˘˘كير˘˘˘يد˘˘˘لا
ةيادب ديدجلا مسسوملل يريسضحتلا

مناغتسسم ةنيدمب مداقلا عوبسسأ’ا نم
م˘ق˘طأاو نو˘ب˘عÓ˘لا م˘˘ي˘˘ق˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع
ةرتف ةليط «دز.أا» قدنف يف قيرفلا
.سصبرتلا

ةرادإا نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
بع’ يأا مد˘ق˘ت˘سست م˘ل «م˘سسم˘˘سسلا»
ببسسب رطسسأ’ا هذه ةباتك نيح ىلإا
ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘م ى˘نا˘ع ي˘ت˘˘لا ة˘˘مزأ’ا

ةبوقعلاو نويدلا خف ةسصاخ ارخؤوم
مدعب تاعزانملا ةنجل نم ةطلسسملا
ت’اقت˘ن’ا ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ماد˘ق˘ت˘سس’ا
.ةيفيسصلا

ب.ع

رسصن و˘ب˘ع’ سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص د˘سش
و ينفلا مقاطلا ةقفرب ياد نيسسح
ةنيدم ىلإا لاحر˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ب˘ط˘لا

ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘ن’ا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
ع˘مز˘م˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل ثلا˘ث˘لا سصبر˘ت˘˘لا
يلاحلا ربوتكأا72 ةياغ ىلإا هؤوارجإا

ابسسحت يدا˘ن˘لا تار˘ي˘سضح˘ت ن˘م˘سض
ريذن لوعيو اذه.ديدجلا مسسوملل
ىلع زيكرتلا قيرفلا بردم يوانكل
نأا و ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
بناجلا اوسصخ نيقباسسلا نيسصبرتلا
ةليكسشتلا حاسضتا  فدهبو ، يندبلا

˘ماد˘ق˘ت˘سسا ع˘م ة˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
ةديدجلا ءامسسأ’ا نم ديدعلل ةرادإ’ا
ن˘ي˘˘تارا˘˘ب˘˘م ءار˘˘جإا يوا˘˘ن˘˘كل رر˘˘ق ،

قيرفلل يلاحلا سصبرتلا نابإا نيتيدو
ي˘ف حا˘ت˘ف˘م ءا˘ق˘فر نو˘˘كي˘˘سس ثي˘˘ح
عبارلا ي˘ف ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ة˘ه˘جاو˘م
نأا ىلع ،رهسشلا سسفن نم نيرسشعلاو
ءارجإاب ا˘ه˘سصبر˘ت ة˘ير˘سصن˘لا م˘ت˘ت˘خ˘ت
با˘˘ب˘˘سش ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ر˘ي˘خأ’ا مو˘ي˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق
.يبيردتلا ركسسعملا

ب.ع

لÓج دلوأا بابسش

ناددجي زودنقو ناودع ،ÚمشسوŸ عقوي رودم
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178213ددعلا ^2441  لوألا عيبر2ـل قفاوملا0202 ربوتكأا81دحألاةصضايرلا
طورششلل ةيدنأ’ا ءافيتشسا ىلع ددششت «فافلا»

ةيقيرفإ’ا ةشسفانŸا قÓطنا لبق

مسسوŸا اذه ةيقيرفإلا تاسسفانŸا صضوÿ اÒسض–

برد˘م ي˘نا˘ف˘˘لز˘˘لا ن˘˘م˘˘يأا ثد˘˘ح˘˘ت
يتلا تاسصبرتلا نع لئاب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
مسسوملا قÓطنا لبق هلابسشأا اهسضاخ
اهنأا ىري يتلا ،1202ـ0202 ديدجلا

.قيرفلا ىلع ةريبك ةدئافب تداع
قيرفل˘ل ي˘م˘سسر˘لا با˘سسح˘لا ر˘سشنو

برد˘˘م˘˘لا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ل˘˘ئ˘˘با˘˘ق˘˘لا
نأا دقتعأا»  :اهيف لاق يذلا يسسنوتلا
،قيرف˘ل˘ل اد˘ج اد˘ي˘ف˘م نا˘ك ر˘كسسع˘م˘لا
انفعاسض ،ديج لكسشب اولمع بابسشلا
لثم نيبعÓلا سضعبل ةسصاخ لمعلا
رودقو بيقعو يدبع نبو يجاردلا
تقولا عي˘سضن م˘ل،ي˘سشب˘يدو ف˘ير˘سشلا

ثÓث انبعل  دقل ركسسعملا اذه لÓخ
ةحارسصب .ماع لكسشب ةيدو تايرابم
ىلإا هب انمق يذلا لمعلا نع ٍسضار انأا

نم عسستم انمامأا لازي ’ و .نآ’ا دح
حامسسلاو دادع˘ت˘سس’ا ط˘ب˘سضل تقو˘لا
مسسوملل اديج ريسضحتلاب بع’ لكل
  .لبقملا

ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف نآ’ا» فا˘˘˘سضأاو
.اهبعل م˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدو˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا˘ب

عيمج ىوتسسم ةيؤورل انل ةسصرف تناك
ةديج تارابتخا تناك دقل .نيبعÓلا
ةركف ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا˘ب ا˘ن˘ل تح˘م˘سس

.دادعتلا نم رسصنع لك نع ةريغسص
هذ˘ه لÓ˘خ تقو ع˘ي˘م˘ج˘لا ىد˘˘ل نا˘˘ك
ن˘ع سضار ا˘نأاو ،ثÓ˘ث˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا

م˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب  ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا  ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ل˘م˘ع˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا ،دد˘ج˘لا نود˘فاو˘˘لا
ثÓثلا لحارملا لÓخ مت يذلا يندبلا

«.نيقاسسلا ىلع Óًيلق Óًقث ناك
يتلا ةيدولا تايرابملا نع و

انسضخ دقل » :حسضوأا هلابسشأا اهسضاخ

مدق ثيح ،ةرقم مجن دسض ةديج ةارابم
مامأاو ،اريبك ا˘ي˘نا˘ث ا˘طو˘سش نو˘ب˘عÓ˘لا
نيرط˘ي˘سسم˘لا ا˘ن˘ك ، ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا

نأا لو˘˘قأا نأا دوأا .ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد09 ةل˘ي˘ط
وه ةيدولا تايرابملا هذه نم فدهلا

ثيح لمعلا يف نيبعÓلا عيمج ةيؤور
ةجيتنلا امأا،ةسصرفلاب ع˘ي˘م˘ج˘لا ي˘ظ˘ح
اذه كراسشنسس ،ا˘يو˘نا˘ث ا˘ئ˘ي˘سش ى˘ق˘ب˘ت˘ف
كلذ˘ل ،تا˘ه˘ب˘ج ةد˘ع ى˘ل˘ع م˘سسو˘م˘˘لا
يف اونوكي نأا نيبعÓلا ىلع بجي
ى˘ل˘ع ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘˘ل ،ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج ن˘˘سسحأا
نكامأ’ا نأا ريخأ’ا يف دكؤويل .باقلأ’ا
اذ˘ه لÓ˘خ ن˘م˘ث˘لا ة˘سضها˘ب نو˘˘كت˘˘سس
.«مسسوملا

لابطلا دمحم ثدحت هتهج نم و
عم هلب˘ق˘ت˘سسم ن˘ع ي˘ب˘ي˘ل˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش

رمتسسم يدقع «اهيف لاق ةينويزفلت
ح˘م˘طأا ا˘نأاو ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ع˘˘م
يف لواحأا˘سسو ،فار˘ت˘ح’ا ة˘ل˘سصاو˘م˘ل
نسسحأا يف نو˘كأا نأا ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

يف تر˘خأا˘ت د˘ق˘ل » :ع˘با˘تو «ىو˘ت˘سسم
ةيادب يف قيرفلا فوفسصب قاحتل’ا
تاراطملا قلغ ببسسب تاريسضحتلا
د˘ع˘ب ن˘م˘ل،ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب
ةداعتسسا تعطتسسا قيرفلا˘ب ي˘قا˘ح˘ت˘لا
«ةريسصق ةرتف يف يتقايل

:لئابقلا ةبيبسش مجاهم  حسضوأا و
لÓخ سضور˘ع ةد˘ع ي˘ن˘ت˘ل˘سصو د˘ق˘ل»
ريغ تناك اهنكل يراجلا وتاكريملا

يرودلا ىلإا ةدوعلا نأا ادكؤوم ،ةيمسسر
نم تسسيل يلاحلا تقولا يف يبيللا
.«هتايولوأا

جاحلب اسضر

«ةئملاب001 احجان ناك ضصبرتلا» دكؤوي ينافلزلا
يرئاز÷ا يرودلا ‘ فاÎحلا ةلسصاوم لسضفي لابط

بورÿا ةيعمج

ةيناثلا ةرملل ةماعلا ةيعم÷ا ليجأات دعب ةمزأا ‘ لخدي قيرفلا

  Úتيدو Úتهجاوم فرعيسس صصبÎلا

ةبانع ةنيدÊ Ãاثلا اهشصبرت رششابت ةيرشصنلا

دانمل ادعاسسم بلاطوب نييعت وحن

ربوتكأا02 نم ةيادب قلطنت «ءارفشصلا» تابيردت

بورخلا ةيعم˘ج ة˘ي˘ع˘سضو تد˘ق˘ع
،ةريخأ’ا تادجت˘سسم˘لا ل˘ظ ي˘ف ،ر˘ث˘كأا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ل˘م˘˘ح˘˘ت م˘˘ل ثي˘˘ح
ركذ˘ي د˘يد˘ج يأا ،سسمأا لوأا ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا

لامتكا مدع ببسسب ىرخأا ةرم تلجأاتو
نم او˘سضع82 رو˘سضح ‐ با˘˘سصن˘˘لا
موي اددجم اهتجمرب متو ،‐16 لسصأا
اهيف مهأ’ا ءيسشلا ناكو ،لبقملا دحأ’ا

نيأا ،«سسايجيدلا» لثمم هب حرسص ام وه
ةيب˘م˘لوأ’ا ةد˘ه˘ع˘لا ة˘ياد˘ب بو˘جو د˘كأا
رييسست بتكمب سسيلو بختنم سسيئرب
ىرخأا ةسصرف كانه نوكتسسو.تقؤوم
،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا د˘˘حأ’ا مو˘˘ي ءا˘˘سضعأ’ا ما˘˘مأا
نأا مل˘ع˘لا ع˘م ،ة˘مزأÓ˘ل ل˘ح˘ب جور˘خ˘ل˘ل
ة˘ل˘ه˘م نأا د˘كأا ،«سسا˘ي˘ج˘يد˘لا» ل˘˘ث˘˘م˘˘م
02 ةياغ ىلإا دتمت سسيئر نع ثحبلا
جورخ مدع لاح يفو ،لبقملا ربمفون
موقتسس ،لحب ةبقترملا ةماعلا ةيعمجلا

تاطلسسلا ةلسسارمب تاحيسشرتلا ةنجل
قيرفل جرخم داجيإا لجأا نم ةيلحملا

ةلاح نم يناعي يذلا ،بورخلا ةيعمج
ةراسشإ’ا ردجت.ةقوبسسم ريغ دادسسنا
ريغ ارمأا دعي قيرفلا هب رمي ام نأا ىلإا

دحأا فزع نأاو قبسسي مل ثيح ،قوبسسم
ىتح  ةسسائرلا بسصنمل حسشرتلا نع
قيرفلا طقسس امل فورظلا كلحأا يف
تاو˘˘ن˘˘سس يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘سسق˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
م˘سسو˘م ي˘ف ى˘ت˘حو ،تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘سست˘˘لا
ةيناثلاو ىلوأ’ا ةطبارلا نم طوقسسلا
،يلاوتلا ىلع7102 و2102 تاونسس
،ةهباسشم ةلاحب بورخلا ةيعمج رمت مل
سسو˘قا˘ن نو˘قد˘ي را˘سصنأ’ا ل˘ع˘ج ا˘˘م˘˘م
جارفن’ لولحلا مادعنا لظ يف ،رطخلا
.نهارلا تقولا يف لقأ’ا ىلع ةمزأ’ا
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ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ر˘˘ب˘˘ع
بع’و ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب
مامسضنإ’اب ةري˘ب˘كلا ه˘تدا˘ع˘سس
ى˘ل˘ع ،ما˘˘ه تسساو يدا˘˘ن ى˘˘لا
م˘سسو˘م ةد˘م˘ل ةرا˘عإ’ا ل˘ي˘ب˘سس
.دحاو

ي˘م˘سسر˘لا با˘سسح˘لا ر˘˘سشنو
تاحيرسصت يزيلجنإ’ا قيرفلل
بق˘˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘لود˘˘˘لا
ديدج˘لا هد˘ق˘ع ى˘ل˘ع ه˘ع˘ي˘قو˘ت
ادج ديعسس انا «اهيف لاق يذلا
قيرف˘لا اذ˘ه ى˘لا ي˘ما˘م˘سضنإا˘ب
لسضفا عم بعللا و ،يخيراتلا

د˘ج ر˘ما˘م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘ع’
ا˘˘م اد˘˘˘ي˘˘˘ج ي˘˘˘عأا ا˘˘˘نأاو ،ع˘˘˘ئار
و م˘سسو˘م˘لا اذ˘˘ه ي˘˘نر˘˘سضت˘˘ن˘˘ي
ينم ه˘ع˘قو˘ت˘ي ا˘م اًد˘ي˘ج فر˘عأا
ي˘ع˘م ثد˘ح˘ت يذ˘لا برد˘م˘˘لا

لÓغتسسا  ايلع كلذلو ،Óيوط
بعلملا سضرأا ىلع يل هلاق ام
’ نأا بج˘يو ي˘ب ق˘ث˘˘ي و˘˘ه˘˘ف ،
.هنظ بيخا

ناوت˘ي م˘ل ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ر˘ئا˘ط˘˘لا حا˘˘ن˘˘ج˘˘لا
ه˘ن˘طاو˘م ةدا˘سشا ي˘ف ي˘ن˘طو˘˘لا

بختنم˘لا م˘ج˘ن زر˘ح˘م سضا˘ير
ققح زرحم ن»:Óئاق ينطولا
ي˘˘˘ف ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن
جو˘ت نأا  د˘ع˘ب ،غ˘ي˘˘لر˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ع˘م ى˘لوأ’ا ،ن˘ي˘تر˘م بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب
سصيمقب ةيناثلاو يتيسس رتسسيل
ع˘فر د˘ق˘ل، يوا˘م˘سسلا ق˘ير˘ف˘˘لا

انأاو ،ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘سشلا سسأار
، ها˘ط˘خ ى˘ل˘ع ر˘ي˘سسلا ى˘˘ن˘˘م˘˘تأا

:ع˘با˘تو ،«ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا دا˘ع˘˘سسإ’
بع’  يلوغف نايفسس ىتح»

نأاو هل قبسس رابكلا ةنيط نم
،زر˘ما˘ه˘لا  ع˘م  ة˘بر˘ج˘ت سضا˘خ
ي˘نا˘ط˘عأاو ه˘ع˘م تثد˘ح˘ت د˘ق˘ل

مهاسس دقل ،ةميق حئاسصن ةدع
كلذب ديعسس انأاو يرايخ يف
.«انه هلعف امل حمطأاو

رر˘˘˘ق قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘˘فو
لزا˘ن˘ت˘لا ءار˘ح˘˘سصلا برا˘˘ح˘˘م
هل اهتمدق يتلا ةحنملا ىلع
هليحر دع˘ب ،درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ةرادإا

ةميق يهو ،يدانلا تيب ىلع

عيمج ىلإا قيرفلا اهمدقي ةيلام
نوردا˘غ˘ي ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

م˘ج˘ن˘لا بل˘ط ثي˘ح،ا˘ه˘فو˘ف˘سص
عيزوت لحنلا ةرادإا نم رسضخلا

يدانلا لامع ىلع ةحنملا هذه
ةنيدم نبا رب˘ت˘عاو،يوا˘سست˘لا˘ب

فارتعاك كلذ تسشنوميت نيع
يتلا ةريبكلا تامد˘خ˘لا˘ب ه˘ن˘م
تاونسسلا يف هل ء’ؤوه اهمدق
.ةيسضاملا

جاحلب اسضر

ةيرئازجلا ةيداحتلا
وديجلل

ةدجكيت ضصبرت ءاغلإا
تاباشصإا7 فاششتكا دعب

انوروك ضسوريفب
ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘ت’ا تغ˘لأا

يريسضحتلا سصبرتلا وديجلل
هءارجإا ررقملا نم ناك يذلا
يذ˘لا ةر˘يو˘ب˘لا ة˘ي’و ي˘ف ي˘ف
تبسسلا سسمأا موي نم ءادتبا
ت’ا˘ح ع˘ب˘سس فا˘سشت˘كا د˘˘ع˘˘ب
يف انوروك سسوريفل ةيباجيإا

اًقفو.ينطولا قيرفلا فوفسص
لو˘كو˘تور˘ب˘لا ه˘ي˘سضت˘ق˘ي ا˘م˘˘ل
ءا˘ق˘˘ل ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘سشع ي˘˘ح˘˘سصلا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا و˘˘ي˘˘سضا˘˘ير ىر˘˘جأا
سصح˘ف تارا˘ب˘ت˘خا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
م˘˘ت ن˘˘يأا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
تسس دو˘˘˘˘جو ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘سشكلا

71 نيب ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘يإا ت’ا˘ح
ودو˘ج˘لا ة˘سضا˘ير ن˘˘م ا˘˘ًب˘˘ع’
ةفاسضإ’اب ،اهفاسشتكا مت نيذلا
ءا˘سضعأا ن˘ي˘ب ة˘ع˘با˘سس ة˘لا˘˘ح˘˘ل
ا˘˘م بسسحأا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا

ي˘ف ة˘يدا˘ح˘ت’ا ه˘ن˘ع تف˘˘سشك
ف˘سشكلا نود ي˘ف˘ح˘سص نا˘ي˘˘ب

سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأ’ا ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘ع
ررقم˘لا ن˘م نا˘ك.نيباسصملا
71 نم قلغملا سصبرتلا ءارجإا
يف  يراجلا ربوتكأا03 ىلإا
ة˘سضا˘ير˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر˘م˘لا

يذلا و ةدجكت يف هيفرتلاو
تاداد˘ع˘ت˘سسا ن˘˘م˘˘سض ل˘˘خد˘˘ي
و ديعاوملل ةينطو˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘لا
و ،ة˘مدا˘ق˘لا تا˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سس’ا
ءاسضعأاو نويسضايرلا نوكيسس
تنا˘ك ن˘يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا
سصحفل ةي˘ب˘ل˘سس م˘ه˘تارا˘ب˘ت˘خا

˘˘مد˘˘ع ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل د˘˘يد˘˘˘ج
.ىودعلاب مهتباسصإا

طيمز.ع

«يرئازجلا بعششلا فيرششتو زرحم ىطخ ىلع ريشسلا ىنمتا» ةمحر نب

ي˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ د˘˘كأا
ةركل يرئازجلا داحتإ’ا سسيئر
سصبر˘ت˘لا سصو˘سصخ˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا
ينطولا بختنملا هارجأا يذلا
عوب˘سسأ’ا اد˘ن˘لو˘هو ا˘سسم˘ن˘لا˘ب
ي˘سشطز ثد˘ح˘تو ،ي˘سضا˘م˘˘لا

اد˘˘ن˘˘لو˘˘ه ي˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ن˘˘˘ع
ةانقل حير˘سصت ي˘ف ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘نو
مويلا ةحيبسص ةيلودلا ةعاذإ’ا
ه˘ل˘ل د˘م˘˘ح˘˘لا»:Ó˘˘ئا˘˘ق تب˘˘سسلا
يف ثدحام لكب ادج ءادعسس
ن˘م ءاو˘˘سس ، ر˘˘كسسع˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ةيحان نم وأا ةين˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا
رهسشأا01 بايغ دعبف ..جئاتنلا
ينطولا قيرفلا ةدوع اندهاسش
ىو˘ت˘سسم˘لا ن˘م ن˘ي˘ت˘ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘ب
ايريجي˘ن د˘سض9 مو˘ي ي˘لا˘ع˘لا

د˘سض ر˘بو˘˘ت˘˘كأا31 مو˘˘˘˘˘˘يو
دمحلا» :فاسضأاو ،«كيسسكملا
،ايريجين مامأا زوفلا انققح هلل
نم ديدعلا بايغ نم مغرلاب
نأا ’إا ،نيي˘سسا˘سسأ’ا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ًءادأا او˘مد˘ق دد˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا

نأا لو˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘يو ،اد˘˘˘ي˘˘˘ج
˘ما˘مأا اوزا˘ف ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا
ةديدج ةعفد اونوكيسس ايريجين
.ينطولا بختنملل

دا˘ح˘تإ’ا سسي˘ئر را˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
ر˘ي˘خ مد˘ق˘لا ةر˘كل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘م˘لا نأا ي˘سشطز ن˘يد˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع اردا˘˘ق نا˘˘ك ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
بخ˘ت˘ن˘م ما˘مأا زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
مدق قيرفلا»: Óئاق كيسسكملا
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘م ما˘˘˘˘مأا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج ءادأا
يتلا ةارابملا يهو ،كيسسكملا

،يملاعلا ىوتسسملا يف تناك
اد˘ي˘ج اءادآا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا مد˘˘ق ن˘˘يأا

نيأا يناثلا طوسشلا يف ةسصاخ
ةقيقد53 ن˘م ر˘ث˘كأا ا˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘ل
انك «فاسضأاو ،نيبع’ ةرسشعب
ةارابملاب زوف˘لا ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق

هلل دم˘ح˘لا ر˘ي˘خأ’ا ي˘ف ن˘كلو
،جئاتنلا ةيحان نم ءادعسس نحن
ئنهن ميظنتلا ةيحان نم ىتحو
مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإ’ا
ر˘كسسع˘م˘˘لا اذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘ن د˘˘ع˘˘ب
نم مغرلاب ،دي˘ج˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسإ’ا فور˘ظ˘˘لا

ري˘خأ’ا ي˘ف ن˘كل ،ا˘ه˘ب ا˘ن˘ل˘م˘ع
سصبرتلا اذه نأا لوقلا نكمي

لك نم ، %001 احجان ناك
.«ىحاونلا

يف لوأ’ا لجرلا فسشك امك
ي˘ق˘ل˘ت م˘ي˘˘هار˘˘ب ي˘˘لاد ى˘˘ن˘˘ب˘˘م
نم ديدعلا ينطولا بختنملا
نع ،ايدو ةهجاوملل سضورعلا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا سصبر˘˘ت
ةا˘ن˘ق˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’ا
ة˘ئ˘ف »:Ó˘ئا˘ق ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘عاذإ’ا
نأا ي˘˘ف ككسشت ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق
يرئازجلا بخت˘ن˘م˘لا ة˘ه˘جاو˘م
را˘ب˘ك ن˘م ا˘ب˘ل˘˘ط˘˘م تح˘˘ب˘˘سصأا
ملعي لكلاو ،ةيملاعلا ةيدنأ’ا
ممأ’ا سسأاكب انجيوتت دعب هنأا
ا˘ن˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ل˘سصو ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
حمسسي ىوت˘سسم ى˘لإا ي˘ن˘طو˘لا
را˘˘˘ب˘˘˘ك د˘˘˘سض بع˘˘˘ل˘˘˘لا˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘ل
ولو ىتح ،ةيملاعلا تابختنملا
يف اوككسش سسانلا سضعب نأا
ىنح ،ةريبك تايراب˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت

ا˘ن˘نأا ’إا ،فاز˘ب سشو˘م˘ل˘كت˘˘نا˘˘م
ىوتسسملا يف نيترابم انمظن
انيدل لبقتسسملا يفو ،يملاعلا
تاداحتإا نم ةريثك ت’اسصتإا

،ةيبونج˘لا ا˘كير˘مأا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك
نوكتسس هللا ءاسش نإا ،ابوروأاو
بختنملا مجحب تايرابم كانه
.«ايقيرفإا لطب يرئازجلا

ن˘˘ع ي˘˘سشطز ف˘˘سشكو اذ˘˘ه
ة˘ي˘سضق سصو˘˘سصخ˘˘ب ه˘˘ف˘˘قو˘˘م
ي˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘ب ف˘˘˘سسو˘˘˘ي بعÓ˘˘˘لا
ق˘˘˘ير˘˘˘ف نود˘˘˘ب د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا
رسصنع يليÓب فسسو˘ي»:Ó˘ئا˘ق
،ينطو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘م
يسساسسأا هنأا لوقلا نكمي ’و
نأا بجي هنكل ،يسساسسأا ريغ وأا
بع’04 وأا03 نيب نوكي
يف اونوكي نأا بجوتي نيذلا
:فاسضأاو ،«ينطولا بخت˘ن˘م˘لا
فر˘˘ع˘˘ن ي˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘ب ف˘˘˘سسو˘˘˘ي»
نأا ىنم˘ت˘نو ،اد˘ي˘ج ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا
لمعلا نأ’ ،هب قيلي اقيرف دجي
ي˘˘ف سسي˘˘˘ل ه˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

ه˘تر˘ي˘سسم ح˘لا˘˘سصو ه˘˘ح˘˘لا˘˘سص
نأاب هب يسصوأا كلذل ،ةيوركلا
يف نو˘كي ق˘ير˘ف ي˘ف ي˘سضم˘ي
.«ىوتسسملا

طيمز.ع

ةيلودلا ةعاذإلا ةانقل هتاحيرسصت ‘

«دود◊ا دعبأ’ احجان ناك رشضÿا ضصبرت » يششطز

ديدج نم يتيسس رتسسيل تاباسسحل دوعي رسضخلا مجاهمماه تسساو ¤ا ايمسسر مسضني رسضÿا حانج

بع’ دجاوت مهملا نم «رجدور
«قيرفلا يف يناميلشس لثم ديج

يرئازجلا يلودلا يناميلسس مÓسسإا تاب اهحسضو ةليل نيب
ركفي ناك امدعب يزيلجنإ’ا يتيسس رتسسيل تيب يف هب بحرم
ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةرتف يف هنم سصلختلل  ةقيرط يف ريخ’ا
وأا هعيب فدهب ةيدن’ا ةدع ىلع هسضرع نأا دعب ،ةيهتنملا
مهت’واحم اك نأا ريغ ةيلاملا هتدئاع منم ةدافتسس’ا و هتراعا
.لسشفلاب تءاب

» :ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ه˘تود˘ن لÓ˘خ ر˘جدور ند˘نر˘ب برد˘م˘˘لا لا˘˘قو
انأا ،يدانلا فوفسص يف رود هلو ،هتببحأا املاطل بع’ يناميلسس
نيديج نيبع’ دجاوت مهملا نمف ،يقيرف ةليكسشت يف هب بحرأا

رسضخلا فاده تعبات دقل »:لسصاوو ،«رتسسيل ةبيتك يف هلثم
،يسسنرفلا وكانوم موجه دوقي ناك امدنع يسضاملا مسسوملا

،«مسسوملا اذه انحلاسصل ةفاسضإ’ا ميدقت هناكمإاب هنا دكؤوتم اناو
ميلسس ربوسسلا نم بلاعثلا بردم بلط ةليلق مايأا لبق و اذه

جراخ تاب هنا هل فسشك امدعب ،هناولأا لثمي  قيرف نع ثحبلا
قيرف داجيا يف ريخ’ا لسشف نكل ،مسسوملا اذهل  هتاططخم
Ó˘سضف˘م، هرار˘ق ن˘ع دو˘ع˘ي يد˘ن˘لر˘يإ’ا ي˘ن˘ق˘ت˘لا ل˘ع˘ج ،د˘˘يد˘˘ج
دجاوتب لوبقلا هيلع امتحم تاب امدعب هتامدخ نم ةدافتسسإ’ا
عم طبتري لاز’ يذلا وهو،قباسسلا ةنوبسشيل غنيتروبسس مجن
.1202 فيسص هتدم يسضقنت دقعب يزيلجنإ’ا قيرفلا

يتلا سصرفلا يف هسسفن تابثإا ءارحسصلا براحم ىلع ىقبيو
ةيسساسسأا ةناكم نامسضل اهنم ةدافتسسإ’ا و بردملا هل اهحنميسس
،ديدج نم يسضاملب ةليكسشت ىلإا ةدوعلا نم هبرقت دق ،كانه
سصق˘ن بب˘سسب ر˘ي˘خأ’ا ر˘سضخ˘لا سصبر˘ت ى˘ل˘ع با˘غ يذ˘لا و˘˘هو
.ةسسفانملا

جاحلب اسضر
مويلا ءارحسصلا براحم راظتنا يف ةقيقد09

ديعب نم دئاع يوادوب » اريف
ةعومجملا ىلا مظنيشس لاطعو

«لبقملا ءاثÓثلا
ىلا ةدو˘ع˘لا و˘ح˘ن ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا يوادو˘ب ما˘سشه ه˘ج˘ت˘ي

تناسس يدانب هعمجتسس يتلا مويلا هجاوم يف سسين ةليكسشت
اميف يسسنرفلا يرودلا نم ةعباسسلا ةلوجلا راطا يف نايتيا
.لبقملا ءاثÓثلا موي لاطع فسسوي  ةدوع نوكتيسس

لÓخ هتاحيرسصت يف سسين يدان بردم ارييف كيرتاب لاقو
اهسضوخيسس يتلا ةرابملا ليبق اهدقع يتلا ةيفحسصلا ةودنلا
يوادوب عقاولا يف » :حرسص ثيح نايتيا تناسس يان دسض مويلا

يتلا ةعوم˘ج˘م˘لا ي˘ف نو˘كي˘سسو ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘سسإ’ ز˘ها˘ج
ديعب نم دئاع هنا دكؤوم،«رسضخأ’ا قيرفلا ةهجاومل لقتنتسس
.نيدايملا نع ليوطلا هبايغ ببسسب

تابيردتلا فنأاتسسا يذلا لاطع سصوسصخب امأا »:فاسضأاو
وهو ، «لبقملا ءاثÓثلا ةعومجملاب قحتليسس يسضاملا عوبسسأ’ا
يسضاملا رهسشلا ذخفلا ىوتسسم ىلع ةباسصةب’ سضرعت يذلا

باسسحل نامريج ناسس سسيراب يدان دسض هقيرف ةهجاوم لÓخ
.يسسنرفلا يرودلا نم ةعبارلا ةلوجلا

يدان ىلع افويسض مويلا ءاسسم يوادوب ءاقفر لحيسسو اذه
«1 غيللا» تاسسفانم نم ةعباسسلا ةلوجلا نمسض نايتيا تناسس

جاحلب اسضر
»1غيللا» نم ةعباسسلا ةلوجلا راطإا يف

ةكراششم لوأا يف طقشسي يبيرع
مين ناولأاب هل

بعلم˘ب نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب و م˘ي˘ن يدا˘ن ةارا˘ب˘م تد˘ه˘سش
يسسنرفلا يرودلا نم ةعباسسلا ةلوجلا راطإا يف «ريتسسوك»
يبيرع ميرك يرئازجلا ةكراسشم  ةعمجلا سسمأا لوأا ةيسسمأا
نونيبرأا بردملا ةليكسشت يف ىلوأ’ا ةرملل ايطايتحا

ةلماك فادهأا ةعبرأاب رامين ءاقفر اهيف زاف يتلا ةارابملا يف
هليمز ناكم يرئازجلا لوخد76 ةقيقدلا تلجسس و اذه ، رفسصل
نم ةارابملا ةجيتن يف ءيسش ريغي مل هلوخد نكل ، ور ن’ون

«يج سسأا يبلا» نكل ةجيتنلا ليدعت لواح نأا دعب ، مين ةهج
.ىمرملا مامأا ةعاجن و ةيلاعف رثكأا ناك

يرئازجلا يلودلا تاحرف نيدلا نيز هليمز نأا ركذلاب ريدجلا
بعÓلا اهل سضرعت يتلا ةباسص’ا ببسسب ةارابملا يف كراسشي مل
ن˘م ه˘مر˘ح يذ˘لا و ا˘سسم˘ن˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا سصبر˘ت ي˘ف
.ايلاوت كيسسكملا و ايريجين يتيدو يف ةكراسشملا

ب.ع
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ةــــنصصرق

يح وهو هولتق
لوأا ي˘˘˘ف تر˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
ناسشب تا˘ع˘ئا˘سش سسمأا
ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
ق˘˘با˘˘˘سسلا سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل˘˘˘ل
دمحم لئابقلا ةبيبسشل
يف ،يسشا˘ن˘ح ف˘ير˘سش
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م
ي˘ت˘لاو ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
اذ˘˘˘˘˘ه ةا˘˘˘˘˘فو تد˘˘˘˘˘كأا
عرا˘سسي ل˘ب˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’ا

ربخلا ي˘ف˘ن˘ل هو˘بر˘ق˘م
Ó˘˘ي˘˘سصف˘˘تو ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج
لسصاوي هنأا نيدكؤوم
نأاو جÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت

.ةرقتسسم هتلاح

...هيلع ضساب’
ه˘˘ت˘˘با˘˘سصا نÓ˘˘عا د˘˘ع˘˘ب
ةرملل انوروك سسوريفب
يد˘˘نأا جر˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘˘لا
ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘يد
بع’و ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا

ي˘سسنر˘ف˘لا ي˘ي˘لو˘ب˘نو˘م
ىلع نم هيبحم نأامطيل

ىلع ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح
˘مد˘ع اد˘كؤو˘م ر˘ت˘يو˘˘ت˘˘لا
،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘ب ه˘ت˘˘با˘˘سصا

نم ةديج ةلاح يف هنأاو
ريراقت تحسضوأا اهتهج
نأا ة˘ي˘سسنر˘ف ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص
تجور ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ب˘˘خ’ا
م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
راذنإ’ا ةباثم˘ب ر˘سضخ˘لا
.ئطاخلا

ءيرب ميعز

يلاحلا سسي˘ئر˘لا ة˘با˘ن˘ع ءا˘سضق سسل˘ج˘م أار˘ب
نم ميعز طسسابلا دبع ةنوب ةنيدم قيرفل

قباسس تقو يف هيلإا تبسسن يتلا مهتلا لك
ةبوقع اهتاذ ةئيهلا اهيف تردسصأا يتلاو
ةذفان ريغ ةنسس اهنم اسسبح فسصنو ةنسس
ة˘ح˘ف˘سصل ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘˘لا بسسح كلذو
.كوبسسياف ىلع يدانلا

رفشصأ’ا دارجلا
يريزد ةدوع نورظتني

ةينفلا ةشضراعلل

بردملا لولح جربلا يلها قاسشع رظتني
يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘ي ير˘يزد لÓ˘˘ب
ةدا˘ي˘ق تح˘ت ما˘˘يأا ثÓ˘˘ث ذ˘˘ن˘˘م د˘˘ع˘˘ت˘˘سسي
مل و اذه دوعسسملب و يواوق نيبردملا
ينقتلا مودق مدع ببسس راسصنأ’ا مهفي
سضع˘˘˘ب بسسح يذ˘˘˘لا و ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘فر˘ع˘م ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ه˘˘نا تد˘˘كا ردا˘˘سصم˘˘لا
ل˘˘ب˘˘ق تا˘˘عزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تارار˘˘˘ق
ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ع˘م دا˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م
ق˘با˘سسلا ي˘ف م˘ت د˘ق قا˘ف˘تا نا و ة˘˘سصا˘˘خ
ةبيتكلا ةدايق ىلع دانزوب نيب و هنيب
.لبقملا مسسوملا

مامأا لثميشس ىشسيع نب
ايرابجا طابشضن’ا ةنجل

ةيرئازجلا ةطبارلاب طابسضن’ا ةنجل تهجو
سسلجم سسيئرل اًيناث ًءاعدتسسا مدقلا ةركل
ى˘˘سسي˘˘ع ن˘˘ب سسرا˘˘ف ةر˘˘كسسب دا˘˘˘ح˘˘˘تا ةرادإا
لوأ’ا ر˘بو˘ت˘كأا52 مو˘ي ا˘ه˘ما˘مأا لو˘ث˘م˘˘ل˘˘ل
عقوم ربع نايب يف ةنجللا تلاق و يراجلا
بلا˘ط˘م ى˘سسي˘ع ن˘ب نإا ي˘م˘سسر˘لا ة˘ط˘بار˘˘لا
ةسسلج نع هبايغ ريربتل ةيبط ةداهسش ميدقتب
موي ةجمربم تناك يتلا ىلوأ’ا عامتسس’ا
نأا تف˘˘سشك و اذ˘˘ه ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا
نم بلط ىلع ًءانب ءاج ىسسيع نب ءاعدتسسا
» بب˘˘سسب ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا دا˘˘˘ح˘˘˘ت’ا
ي˘لوؤو˘سسم ق˘ح˘ب » ةر˘ي˘ط˘خ˘لا ه˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
.ريخأ’ا

 نونثي رفانشسلا
يرباو ميركلا دبع ىلع

هئا˘فو نا˘سسم˘ل˘ت˘ل ي˘ئ’و˘لا ن˘م’ا سسي˘ئر تب˘ثا
ثيح يني˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘لا ق˘ير˘ف˘ل

ناسسملت دادو ماما يسس سسا يسسلا ةيدو رسضح
لفتحا يتلا رسصانعلا سضعب و ينارمع ىقتلا و
ةلوطبلا بقلب ةيسضاملا تاونسسلا يف اهتقفرب
تحت قيرفلا نا ينعملا دكا دق و اذه ققحملا

و ةريبك لك ريفوت ىلع لمعيسس و هتفايسض
يذلا يريسضحتلا سصبرتلا حجني ىتح ةريغسص
لمعي نيا ناسسملت ةنيدم يف قيرفلا هيرجي

. يئ’ول انمÓل سسيئرك

qarsana@essalamonline.com
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ةبكرلا ىلع مويلا ةيحارج ةيلمع يرجيشس ديبع
مجاهم مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ير˘ج˘ي˘سس
ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘˘لا

ةيحارج ةيلمع ديبع نيما دمحم
يف اذ˘ه و ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
اذه نيقرز روتكدلا دنع ةمسصاعلا

نم ةيلمعلا حاجن عيمجلا لمأاي و
يتلا ةمزأÓل ينعملا زواجت لجا
بلغا ريسشت و اذه اهيلع دجاوتي
با˘ي˘غ ة˘ي˘˘نا˘˘كمإا ى˘˘لا ردا˘˘سصم˘˘لا
لبق ره˘سشا6 نم رثك’ ي˘ن˘ع˘م˘لا
جمربيسس يذلا لمعلا عم هكرادت
ينفلا و يبطلا نيمقاطلا عم هل
ل˘قأ’ا ى˘ل˘˘ع ه˘˘تدو˘˘ع ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘ل
ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا تاءا˘ق˘˘ل˘˘لا سضو˘˘خ˘˘ل
. لبقملا مسسوملا ةلوطب
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برتغم بع’91
ررقةداعلا ر˘ي˘غ ى˘ل˘ع
بختنملل ينفلا مقاطلا
02 ن˘م ل˘قأ’ ي˘ن˘طو˘لا
ى˘ل˘ع ي˘ل˘خ˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ن˘˘سس
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘خ
ل˘سضفو ،ن˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
يجودزم ىلع دامتع’ا
تفرع ثيح ،ةي˘سسن˘ج˘لا
ا˘هر˘سشن ي˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا با˘˘˘سسح˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
يريسضحت˘لا سصبر˘ت˘لا˘ب
زكر˘م˘ب نو˘كي˘سس يذ˘لا
روسضح ىسسوم يديسس
.ابرتغم ابع’91
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05:13

رهظـلارجفلا

12:3615:54

برغŸا

18:25

ءاسشعلا

19:48

ةÓشصلا تيقاوم

«قيرفلا ‘ Êاميلشس لثم ديج بع’ دجاوت مهŸا نم «رجدور^
مين ناولأاب هل ةكراششم لوأا ‘ طقشسي يبيرع ^

ضصبرت » يششطز
ناك رشضÿا
دــعبأ’ احجان

«دودـــ◊ا

ضصبرتلا» دكؤوي ينافلزلا
«ةئملاب001 احجان ناك

ةيدو نم دافتشسا Êارمع
بÎغم مجاهم و ناشسملت

باشصŸا ديبع ضضيوعتل

دانمل ادعاسسم بلاطوب نييعت وحن

قلطنت «ءارفشصلا» تابيردت
ربوتكأا02 نم ةيادب

ةانقل هتاحيرسصت يف
ةيلودلا ةعاذإلا
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ماه تسساو ىلا ايمسسر مسضني رسضخلا حانج

 رـيشسلا ىنمتا»:ةـمحر نب
فيرششتو زرـحم ىطخ ىلع

يرــئازجلا بــعششلا

صشار◊ا دا–الئابقلا ةبيبسشةنيطنسسق بابسش


