
40 صص

ماقرأ’ا عم ةيفافسش لكب لماعتت ه◊اسصم نأا دكأا
«انوروك» صسوÒفب ةقلعتŸا تامولعŸاو

لماه يناغلإ دبع ةمكاحم ليجأات
ةيناثلإ ةرملل يدششإربو

مداقلإ ليرفأإ9 ىلإإ
50 صص
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لوسصولا لاح ‘ صشي÷ا تاناكمإاب ةناعتسس’ا
صسوÒفلا راسشتنإا نم ثلاثلا ىوتسسŸا ¤إا

ةردن دوجو يفنت راجتلا ةيعمج
ةيكÓهتسس’ا داوملا يف

عفد نإا لاق ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو
ةحلسصŸا بلج ىلع مدقم ةدسسفŸا

Úح ¤إإ ةقلغم ىقبتشس دجاشسŸإ
«انوروك» سسوÒف ىلع ةرطيشسلإ

30 صص

يدرت ببسسب يسسيئر دهاسشك حول بيطلا بايغ ةيفلخ ىلع
نيرسضاحلا نيب «انوروك» ىودع لاقتنإ’ ايدافتو يحسصلا هعسضو

داسسف اياسضق يف مهتعباتمل ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت اوعسضو دوجو لوح ىرخأاو صصاسصتخ’ا مدعب افلم تملتسسا ايلعلا ةمكÙا
يسضاقتلا زايتماب نوعتمتي صصاخسشأا

ةلوو ءإرزوو لÓشسو ىيحيوأإ
ةلإدعلإ مامأإ إددجُم نوقباشس

ةديدج داشسف اياشضق ‘
50 صص

را˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تد˘˘كأا
داو˘˘˘م˘˘˘لا نوز˘˘˘خ˘˘˘م نأا ،ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لاو
يفكي ةّيئاذغلا ة˘ّسصا˘خ ة˘ّي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
،ق˘فأ’ا ي˘ف ةرد˘ن ’و بل˘ّط˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت˘˘ل
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘سشن با˘˘ح˘˘˘سصأا ة˘˘˘ي˘˘˘عاد
ميقعت يف رارمتسس’ا ىلإا ،تامدخلاو
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تاودأاو تا˘˘ّل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ّي˘˘˘سضرأا

ةيعم˘ج تدد˘سشو،صسمÓتلا ع˘سضاو˘مو
ىل˘˘˘ع ،صسمأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

نئابّز˘لا بي˘ن˘ج˘ت ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا ةرور˘سض
تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خاد تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ّم˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
.ةّيراجتلا

ةلودلإ» : ةحشصلإ ريزو
ةمزÓلإ تاطايتحلإ تذختإ

«عشضولإ مقافت ةلاح ‘
30 صص

مايقلل ةيروهم÷ا صسيئر اعد نوركام
اسسنرف ¤إا ةلود ةرايزب

يشسنرفلإ هÒظنو نوبت سسيئرلإ
لح ‘ عإرشسإلإ ىلع ناقفتي

ةينطولإ ةركإذلاب ةقلعتŸإ لئاشسŸإ

يظفحت فيقوت
ةيبعشش سسلاجم ءاشسؤور4 ـل

فراطلإ ةيلوب ةيدلب
50 صص

تإريشسم Óب9102 يرفيف22 ذنم ةعمج لوأإ
30 صص«انوروك» صسوريف راسشتنإا نم ةياقولا طورسشب مازتل’ا تاءادنل ةباجتسسا

نوبت سسيئرلإ تإرإرق هذه
Ÿانوروك» يششفت ةهجإو» 

30صص

ةئزجتلإو ةلمجلإ قإوشسأإ
ةحوتفم ىقبتشس

40 صص

40-50صص

 ÚـبراشضŸُإ رــشصاحُت ةــلودلإ
«انوروك» ةمزأا زع ‘ ةيحÓسصلا ةيهتنم تامامكلا ف’آاو نيزختلل ةهجوŸا رسضÿاو ةنيرفلاو ديمسسلا نم Òطانقلا تائم زجح

تايلو ةدعب ةفاظنلإو ميقعتلإ دإوم جاتنإل ةيرشس تاششرو فاششتكإإ^
اهرإرقتشسإإ ديعتشست هكإوفلإ و رشضÿإ راعشسأإ^



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

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا

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

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

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإلإ ديÈلإ

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

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 لول◊إ Úب نم

ةيمومعلا تاسسسسؤو˘م˘لا ل˘ك لا˘ح ا˘ه˘لا˘ح
قر˘ط˘لا ى˘ت˘˘سشب ة˘˘سصير˘˘ح˘˘لا ،ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لاو
تامدخلا فلتخم ميدقت ىلع لئاسسولاو
تاءارجإا را˘طإا ي˘ف د˘ع˘ب ن˘ع ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ى˘لإا
،«ا˘نورو˘ك» ي˘˘سشف˘˘ت يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حا

يديأا نيب ،رئازجلا ديرب ةسسسسؤوم تعسضو
حيتت ةقيثو ،نيدعاقتملا ةئف نم اهنئابز
ايدافت ،ليكوتلا˘ب م˘ه˘تا˘سشا˘ع˘م بح˘سس م˘ه˘ل

رابك محري ل يذلا ضسوريفلاب مهتباسصإل
.ضصوسصخلا هجو ىلع ةنسسلا

حئاشضف لشصإوتتو
! .. ناشضمر ةفق

،كرا˘ب˘م˘لا ما˘ي˘سصلا ر˘˘ه˘˘سش بار˘˘ت˘˘قإا ع˘˘م
ي˘ف ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع تا˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘˘ج تعر˘˘سش
تر˘ج ا˘م˘ك «نا˘سضمر ة˘ف˘ق» ـل ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لا

رايمألا ضضعب داعو ،ةنسس لك ةداعلا هيلع
ةيفيكل طي˘ط˘خ˘ت˘لا ى˘لإا «م˘ه˘ل ه˘ل˘لا ر˘ف˘غ»
لاومألا بهن لجأا نم ةسصرفلا لÓغتسسا
اهحنمت ي˘ت˘لا ة˘نا˘عإلا هذ˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا
ليبسس ىلعف ،نيزوعملاو ءار˘ق˘ف˘ل˘ل ة˘لود˘لا
مأا ةيدلبب ةيلحملا تاطلسسلا تمدقأا لاثملا
ضصيسصخت ىلع ،ارخؤوم فلسشلاب عوردلا

اهب عربت ةيحÓسصلا ةيهتنم ةيئاذغ داوم
ل˘جأا ن˘م ي˘سضا˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا نو˘˘ن˘˘سسح˘˘م˘˘لا
ةفق راطإا يف ةزوعملا تÓئاعلل اهميدقت
حتف نينطاو˘م˘لا ىوا˘كسش د˘ع˘بو ،نا˘سضمر
لوح ةيسضقلا ضصوسصخ˘ب ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت كرد˘لا
نييلحملا نيلوؤوسسملا نم ديدعلا هبجومب
.ةلادعلا ىلإا ةحيسضفلا هذه يف نيطروتملا

! .. ›إولإ ديفح

فرعت مل ،اهينطاومو ةقطنملا نايعأا ةداهسشب
نم أاوسسأا ايلاو ،رئازجلا لÓقتسسا ذنم ةيادرغ
هل رفوت تناك يذلا ،ميهف ىيحي ،قبسسألا كلذ
هتحنمو ،ريظنلا ةعطق˘ن˘م ة˘يا˘م˘ح «ة˘با˘سصع˘لا»
يتلا كلت نم ربكأا اهسضعب تايحÓسصو اذوفن
وه ،اداسسف ةيلولا يف ثاعف ،ءارزو اهب عتمتي
رقم لو˘ح ر˘ي˘غ˘سصلا هد˘ي˘ف˘ح ى˘ت˘ح ،ه˘ت˘ي˘سشا˘حو
ه˘ت˘سضا˘˘ير ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘ل ناد˘˘ي˘˘م ى˘˘لإا ة˘˘يلو˘˘لا
ةيرانلا تاجاردلا بوكر يهو لأا ،ةلسضفملا

ار˘ي˘ب˘ك ا˘جا˘عزإا ا˘ب˘ب˘سسم ،تÓ˘ج˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘بر
ائيسش لاقو مهدحأا أارجت نإاو نيذلا ،نيفظوملل
.ةلاحم ل هلمع دقفيسس ،يبسصلل

ةيفياطشسلإ عمشسي ⁄أإ
! .. «انوروك» ـب ةي‰اغتشسŸإو

،نوبت ضسيئرلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ن˘ي˘ت˘ف˘لا˘خ˘م لوأا
نم ةياقولاب ةقلعتملا ،ةيز˘كر˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلاو
ا˘م˘ه˘ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ،«ا˘نورو˘ك» ضسور˘ي˘ف را˘سشت˘˘نا
اديدحت ىلوألا ،مناغت˘سسمو ف˘ي˘ط˘سس ي˘ت˘يلو˘ب
قو˘سسلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت ثي˘˘ح ،نا˘˘م˘˘لو ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف
لعف ةدر يأا نود يدايتعا لكسشب يعوبسسألا

نيعلا قوسسب ةيناثلاو ،ةيلحملا تاطلسسلا نم
ضصغ يذلا مناغتسسم ةنيدم طسسوب ءارفسصلا
ةرو˘سصلا ي˘ف ر˘ها˘ظ ا˘م˘ك ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا˘˘ب ضسمأا
لعف امك لؤواسستلل انعفدي لاح عقاو .. انتزوحب

ل˘سصاو˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ج
ة˘˘ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘سسلا ع˘˘م˘˘سسي م˘˘لأا» .. ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

.«؟.. انوروكب ةيمناغتسسملاو

qarsana@essalamonline.com

7962ددعلا ^1441 بجر52ـل قفاوملا0202 سسرام12تبسسلا

ةلشصإوتم دوه÷إ
ى˘ل˘ع ضسمأا تل˘سصاو˘˘ت

تا˘˘يلو ل˘˘ك ىو˘˘ت˘˘˘سسم
تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ،ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ىلع ميقعتلاو ري˘ه˘ط˘ت˘لا

تا˘˘˘حا˘˘˘سسلا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ف˘˘قاو˘˘م ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
،عراو˘˘سشلا ،تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا

،ةيرادإلا تارقملا اذكو
ضسوريف راسشت˘نل ا˘يدا˘ف˘ت
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،«ا˘نورو˘ك»
هدي نطاوملا اهيف عسضو
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا د˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ف
را˘ع˘سش تح˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا
.. نو˘˘لوؤو˘˘˘سسم ا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ك»
.«جÓعلا نم ريخ ةياقولا

! .. «وبرشضم فرعي وبرشضأإ»
ل˘˘ث˘˘م˘˘لا لو˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك

وبرسضأا» ريهسشلا يبعسشلا
امدعبف .. «وبرسضم فرعي
ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘لود˘لا تر˘˘ه˘˘ظأا

يف ضصوسصخلا هجو ىلع
ر˘˘˘˘يزو ،ق˘˘˘˘يزر لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ر˘˘خآلا ه˘˘جو˘˘لا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
راجتل˘ل مزا˘ح˘لاو مرا˘سصلا
ي˘˘م˘˘يد˘˘ع ن˘˘ي˘˘برا˘˘سضم˘˘لا
او˘ب˘ه˘لأا ن˘يذ˘لا ،ر˘ي˘م˘˘سضلا
بويج اوقر˘حأاو را˘ع˘سسألا
ن˘ي˘ل˘غ˘ت˘سسم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ة˘˘˘مزأا

رارغ ىلع اندÓب تبرسض
راعسسأا يه اه ،ةلادعلا مامأا مهتعباتمو مهتانحاسشو مهعلسس ةرداسصمب مهتددهو ،ملاعلا نادلب لك
هيلع ناك امك رقتسستو ضضفخنت ،هكاوفلاو رسضخلاو ،ةيئاذغلا داوملا اهيف امب تاجتنملا لك
رعسس ضسمأا حوارت ،رسصحلا ل لاثملا ليبسس ىلعف ،رئازجلا ىلإا كاتفلا ءابولا اذه لوخد لبق لاحلا
ثيح ارح اطوقسس تفرع ةسسوكلاو ،غلكلل جد04و33 نيب ام نطولا عوبر فلتخمب اطاطبلا

 .جد051 ىلإا ضسمأا لوأا لسصو امدعب جد03 ىلإا اهرعسس لسصو

! .. ريدŸإ قئاشسل رخآإو ريدملل نكشس
تاع˘ما˘ج ىد˘حإا ر˘يد˘م ل˘سصح

ن˘˘˘كسس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،نار˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘يلو
حنمو ،ةلودلا نم يمازلإا يفيظو
ا˘ي˘ماز˘لإا ا˘ي˘ف˘ي˘ظو ا˘ن˘˘كسس هرود˘˘ب
يداع ر˘مألا ا˘ن˘ه ى˘ت˘ح ،ه˘ق˘ئا˘سسل

نأا و˘ه ،يدا˘ع˘لا ر˘ي˘غ ن˘˘كل ،اد˘˘ج
ع˘قو˘م ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن د˘ع˘بو ر˘يد˘م˘˘لا

،ةيلولا تاذ يف رخآا ةيلوؤوسسم
عم لمعلل هعم قئاسسلا لقن ررق
ن˘˘كسسلا˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘خألا ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حا
لÓ˘غ˘ت˘سسا ع˘م لوألا ي˘ف˘ي˘ظو˘˘لا
.ديدجلا يناثلا

! .. إذه لقعي له
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا دو˘˘ق˘˘˘ت يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف

ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ع˘سساو ة˘ل˘م˘ح ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
ط˘ب˘خ˘ت˘ت ،م˘لا˘ع˘لا حا˘ت˘جا يذ˘لا ،«ا˘نورو˘ك»
4 ذنم هايم ةمزأا يف ةمسصاعلا ءايحأا ضضعب
نكسسم0005 يح ناكسس دافأا ثيح ،مايأا
ةيعسضو نوسشيعي مهنأا ،هللا دبع يديسسب
نأا نيزربم ،هايملا عاطقنا ببسسب ،ةيرزم
ةرملا هذه نكل ،ايرود نوكي داكي رمألا
ركذ˘لا ف˘لا˘سسلا ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا ع˘م ن˘ماز˘ت
رطسسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا ببسست يذلا
نع وبري ام ةباسصإاو ،نينطاوم01 كÓهب
.اسصخسش09



رثكأا ذن˘م ةدا˘ع˘لا ر˘ي˘غ ى˘ل˘ع
عراوسش ضسمأا تناك ماع نم
نطولا ندم ل˘كو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ناسضت˘حا ى˘ل˘ع تدا˘ت˘عا ي˘ت˘لا

را˘طإا ي˘ف ةد˘˘سشا˘˘ح تار˘˘ي˘˘سسم
ةغراف هبسش ،يبعسشلا كارحلا
وأا ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ي˘ت˘لا تاءاد˘ن˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘كار˘ح˘لا
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا

،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ءا˘˘ط˘˘˘سشنو
˘ماز˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ق˘˘لاو
ضسوريف يسشفت يدافتل تويبلا
تبثأا بواجتلا اذه ،«انوروك»
يذلا يعولا مجح ،ىرخأا ةرم
،ةهج نم نويكارحلا هب عتمتي
.ىرخأا ةهجنم دÓبلل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لاى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘سشلا م˘˘ه˘˘سصر˘˘˘حو

ريزو ،يدهملب فسسوي دكأا
نأا ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا

لظتسس ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا د˘جا˘سسم
ةر˘ط˘ي˘سسلا ن˘ي˘ح ى˘لإا ة˘ق˘ل˘غ˘م
،«انوروك» ءابو ىلع ةلماكلا
مدع ى˘لإا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ا˘ي˘عاد
مكحب ،ةلأاسسملا يف ةديازملا
اوتفأا نيذلا مه نيدلا لاجر نأا

ع˘˘فد» لا˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘سضق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
بل˘ج ى˘ل˘ع مد˘ق˘م ةد˘سسف˘م˘˘لا
.«ةحلسصملا

م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ،ر˘يزو˘لا ح˘سضوأا
ذخأاو تاءارجإلا ضسفنب لمعلا
ةيعسضولا روطت بسسح ىرخأا

،كرابملا ناسضمر رهسش لÓخ
نأا ىلإا ددسصلا اذه يف اريسشم

يه يتلا ،حيوارتلا ةÓسص ءادأا
اذه ،تويبلا يف متتسس ،ةنسس
تاحير˘سصت ي˘ف ن˘م˘ث ا˘مد˘ع˘ب

،ضسمأا لوأا اهب ىلدأا ةيفحسص
هذ˘ه˘ل ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ه˘˘ف˘˘ت
اهل مه˘ت˘با˘ج˘ت˘سساو تاءار˘جإلا

 .مهحلاسص يف اهنأا ادكؤوم
ح.نيدلا رمق

،ضسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم ى˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت
د˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر
ةيفتاه ةملاكم ،نوبت ديجملا

ليوناميإا يسسنرفلا هريظن نم
ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ لدا˘˘˘ب˘˘˘ت ،نور˘˘˘كا˘˘˘م
ة˘˘مزألا لو˘˘ح تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا

ةيعسضولا ىلع اه˘تا˘سسا˘كع˘ناو
ي˘ف ة˘يدا˘سصت˘قلاو ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ءا˘بو را˘سشت˘˘نا ما˘˘مأا ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ة˘سسا˘ئر تح˘سضوأا.«انوروك»
لوأا اهل نايب يف ،ةيروهمجلا
يف اقرطت نيفرطلا نأا ،ضسمأا

ىلإا ةي˘ف˘تا˘ه˘لا ة˘م˘لا˘كم˘لا هذ˘ه
ةركاذلاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘سسم˘لا
عار˘سسإلا ةرور˘سضو ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
يف عسضولا كلذكو ،اهلح يف
ثيح ،يقيرفإلا لحاسسلاو ايبيل
رواسشتلا نم ديزملا ىلع اقفتا

اياسضقلا ةهجاوم˘ل ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو

امك ،كرت˘سشم˘لا ما˘م˘ت˘هلا تاذ
هذهب ،يسسنر˘ف˘لا ضسي˘ئر˘لا دد˘ج
ردسصملا فيسضي ‐ ةبسسانملا
،نوب˘ت ضسي˘ئر˘لا ه˘تو˘عد ‐ ه˘تاذ
،اسسنرف ىلإا ةلود ةرايزب مايقلل
ضسي˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘ب بحر ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘هو
اهب مايقلاب دعوو ،ةيروهمجلا
نأا ىلع عاسضوألا نسسحت دعب
.نيفرطلا قافتاب اهدعوم ددحي

ـه.داوج

ي˘˘ترازو ن˘˘م ل˘˘ك ترذ˘˘ح
،فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا

˘مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو ،لا˘˘سصتلاو
ةسسسسؤوم ريغ ىواتف رسشن نم
ا˘ن˘ت˘ي˘ع˘جر˘م ى˘لإا ةد˘ن˘ت˘˘سسم وأا
نأا اتدكأاو ،ةيعرسشلاو ةينيدلا

وأا ل˘خد˘˘ت وأا ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم ل˘˘ك
لا˘ج˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘ف ةرا˘˘سشت˘˘سسإا
قبسسم ضصيخرت ىلإا عسضخت
فسسو˘ي ر˘يزو˘لا ح˘لا˘سصم ن˘م
.يدهملب

يف ناترازولا تددسشو اذه
،ضسمأا لوأا امهل كرتسشم نايب
امهنيب ايقيسسنت اعامتجا جوت

ةلج˘سسم˘لا تا˘فار˘ح˘نلا لو˘ح
تاهوتÓب ضضعب يف ارخؤوم
ىلع ،ةينو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا تاو˘ن˘ق˘لا

ي˘˘لوؤو˘˘سسم د˘˘ي˘˘ق˘˘˘ت ةرور˘˘˘سض
نو˘نا˘ق˘لا˘ب ،مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو
لوعفملا ةيراسسلا تاءارجإلاو

ا˘مار˘ت˘حا ،ر˘سشن˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ة˘˘سساد˘˘قو ن˘˘يد˘˘˘لا ة˘˘˘مر˘˘˘ح˘˘˘ل
ةن˘ي˘كسسل ا˘نو˘سصو ،د˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

تا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘طو
ل˘كل ا˘ب˘ن˘ج˘تو ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لاو
فييزت وأا ليهجت وأا ليلسضت
فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف ف˘ير˘ح˘˘ت وأا
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلاو بي˘˘˘سصع˘˘˘لا
ضسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت˘ب ز˘ي˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
كلذ هيسضتقي امو ،«انوروك»
اظافح ،ةمراسص تاءارجإا نم
تا˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا حاورأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عسضو˘ل اذ˘كو ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لاو
فرطتلاو ةنتفلا ىواتفل دح
ةليخد فارطأا ا˘ه˘كر˘ح˘ت ي˘ت˘لا

.لتقلا نم دسشأا ةنتفلاو
يرسصبلا يعمسسلا طبسض ةطلسس

‘ ءابولا لÓغتسساب دّدنت
ةيفÿا اÒماكلا جمارب جاتنإا

ةط˘ل˘سس تدد˘ن ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
،ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘سسلا ط˘ب˘˘سض
ضسمأا لوأا اهل نايب يف ةّدسشب
ا˘م ،«مÓ˘سسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘˘طإا

ر˘ي˘غ لÓ˘غ˘ت˘سسا» ـب ه˘ت˘ف˘˘سصو
ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘ل˘ل «لوؤو˘سسم
يسشف˘ت ل˘ظ ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
جا˘ت˘˘نإا ي˘˘ف ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو
نم ةيفخلا اري˘ما˘كلا ج˘ما˘نر˘ب
تعدو ،يدا˘م˘˘لا ح˘˘بر˘˘لا ل˘˘جأا

ىلإا ،ةيئرملا مÓعإلا لئاسسو
تاهج˘لا هر˘سشن˘ت ا˘م˘ب د˘ّي˘ق˘ت˘لا
تلاحب قلعتي اميف ةيمسسرلا
،ءابولا˘ب ة˘ل˘ج˘سسم˘لا ة˘با˘سصإلا

يدافت ةرورسض ىلع تددسشو
مدع ةعاسشإا هنأاسش نم ام ثب
ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘˘لا

.ةلودلا تاسسسسؤومو
ـه.داوج

watan@essalamonline.com

3 7962ددعلا ^1441 بجر52ـل قفاوملا0202 صسرام12تبسسلاثدحلا

«انوروك» صسوريف راسشتنإا نم ةياقولا طورسشب مازتل’ا تاءادنل ةباجتسسا

تإريشسم Óب9102 يرفيف22 ذنم ةعمج لوأإ

ر.نوراه

عقاوم ىلإا ةرسشابم نولقني
يتلا يحسصلا رجحلا

 مهل تسصسصخ

سصشصخت ةموكحلإ
ءÓجإل ةيوج تÓحر9
يرئإزج ةيعر8722
ملاعلإ تإراطم يف نيقلاع

ةيلخادلا ةرازو تدعأا
ةيلحملا تاعامجلاو
اططخم ةينارمعلا ةئيهتلاو
8722 ءÓجإ’ ايئانثتسسإا

نيقلاع يرئازج ةيعر
ىلإا لودلا تاراطم صضعبب
تÓحر9 ربع نطولا صضرأا

راسشتنا ببسسب ةيوج
.«انوروك» صسوريف
حلاسصم تحسضوأاو اذه

يف ،دوجلب لامك ،ريزولا
متيسس هنأا ،صسمأا لوأا اهل نايب
ةرسشابم اياعرلا ء’ؤوه لقن
يحسصلا رجحلا عقاوم ىلإا
لفكتلاو مهل تسصسصخ يتلا

تاءارجإÓل اقبط ايحسص مهب
متي ثيح ،اهب لومعملا
نيقلاعلا نييرئازجلا ءÓجإا
صسيراب تاراطم نم اقÓطنإا

نم لك ىلإا تÓحر4 ربع
،ناسسملت ،ةمسصاعلا رئازجلا

نم اذكو ،ةنيطنسسقو
ىلإا نيتلحر ربع ايليسسرم
،نويل نمو ،نارهو ةنيدم
ةلحر راطإا يف نارهو ىلإا

ءاسضيبلا رادلا نمو ،ةدحاو
نمو ،ناسسملت ىلإا ،ةيبرغملا

.ةمسصاعلا رئازجلا ىلإا يبد
ردسصملا فسشك قايسسلا يف
ةسصسصخملا عقاوملا نأا ،هتاذ
يف لثمتت ،يحسصلا رجحلل
،ةزابيتب «صسيراتام»
،«صسنوسسينور» يعقومو
اذكو ،ناسسملتب نيينايزلا
،ةنيطنسسقب نيسسحو مايخلا
،دازآا قدنف ىلإا ةفاسضإا
روسصنملا رسصق ،هزتنملا

اذكو ،مناغتسسم ةي’وب
.ةمسصاعلاب تاحاولا قدنف

ح.نيدلا رمق

¤إا لوسصولا لاح ‘ صشي÷ا تاناكمإاب ةناعتسس’ا
صسوÒفلا راسشتنإا نم ثلاثلا ىوتسسŸا

 «انوروك» يششفت ةهجإوŸ نوبت سسيئرلإ تإرإرق هذه

ةحلسصŸا بلج ىلع مدقم ةدسسفŸا عفد نإا لاق ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو

«انوروك» سسوÒف ىلع ةرطيشسلإ Úح ¤إإ ةقلغم ىقبتشس دجاشسŸإ

اسسنرف ¤إا ةلود ةرايزب مايقلل ةيروهم÷ا صسيئر اعد نوركام

ةينطولإ ةركإذلاب ةقلعتŸإ لئاشسŸإ لح ‘ عإرشسإلإ ىلع ناقفتي يشسنرفلإ هÒظنو نوبت سسيئرلإ

صصيخرت ¤إا عسضخت لاÛا اذه ‘ ةراسشتسسا وأا لخدت وأا ةمهاسسم لك نأا اتدكأا
يدهملب ريزولا حلاسصم نم قبسسم

مدعل مÓعإلإ لئاشسو نإوعدت ةينيدلإ نوؤوششلإو لاشصتلإ اترإزو
ةينيدلإ انتيعجرم ¤إإ ةدنتشسم Òغ ىواتف رششن

ةباجتسسا ،دÓبلا ندم بلغأا نع ةدسشاحلا تاريسسملا تباغ ،9102 يرفيف22 ةعمج ذنم ةرم لوأ’
.«انوروك» صسوريف راسشتنا نم ةياقولا طورسشب مازتل’ا تاءادنل

دبع ،ةيروهمجلا ضسيئر رقأا
هسسؤورت لÓخ ،نوب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر ر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ب ،ضسمأا لوأا
ايليمكت اعامتجا ،ةيروهمجلا
تدقعنا يتلا لمعلا ةسسلجل
ضسرام71 مو˘ي ه˘˘ت˘˘سسا˘˘ئر˘˘ب
ر˘يزو˘˘لا ت˘˘ّم˘˘سضو ،يرا˘˘ج˘˘لا
ءارزو˘˘˘لا ن˘˘˘م ادد˘˘˘˘عو ،لوألا

،ةي˘ن˘مألا ح˘لا˘سصم˘لا ءا˘سسؤورو
ح˘ب˘كل تارار˘ق˘لا ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج
يف «انوروك» ضسوريف يسشفت
.اندÓب

لمسش لوط˘م ضشا˘ق˘ن د˘ع˘بو
ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا ة˘˘نرا˘˘ق˘˘˘م
ىو˘ت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ،«ا˘نورو˘ك»
نادلب يف راج وه امب ينطولا
،ا˘بوروأا ي˘ف ة˘˘سصا˘˘خو ىر˘˘خأا

ةرورسض ىلإا عامتجلا ضصلخ
تلاح ى˘ل˘ع لز˘ع˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
تنا˘˘˘˘˘ك ءاو˘˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سصإلا

ف˘قو ،ةد˘كؤو˘م وأا ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم
يعامجلا لقنلا لئاسسو عيمج
ل˘خاد ة˘سصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
كلذكو تايلولا نيبو ندملا

نع Óسضف ،تاراطقلا ةكرح
ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب05 ح˘˘ير˘˘˘سست
طقف ظافتحلاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘ب
ع˘˘م ة˘˘يرور˘˘سضلا ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا
حيرسست ،مهبتاور˘ب ظا˘ف˘ت˘حلا
نهل يتاوللا تÓماعلا ءاسسنلا
يهاقملا قل˘غ،را˘غ˘سص لا˘ف˘طأا

ىربكلا ندملا يف معاطملاو
موي نم ءادتبإا ،ةتقؤوم ةفسصب

ةد˘حاو˘لا ة˘عا˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘غ
ليرفأا4 ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘حا˘ب˘˘سص
اذه عفر ةيناكمإا عم ،مداقلا
تسضتقا اذإا هديدمت وأا ءارجإلا
جو˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،كلذ ةرور˘˘˘سضلا
ر˘كذ˘˘لا ف˘˘لا˘˘سسلا عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا
ةبراحمل قوسسلا طبسض رارقب
داوملا عيمج ر˘ي˘فو˘ت˘ب ةرد˘ن˘لا
ى˘لإا ،ة˘يرور˘˘سضلا ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا

ةيلخادلا ةرازو فيلكت بناج
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ،ة˘ي˘نار˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘حÓ˘ف˘لاو ةرا˘ج˘ت˘لا ي˘˘ترازو
بق˘ع˘ت˘ب ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تاو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘سضم˘˘˘˘لا
م˘هد˘سض ة˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإلا
مهتاعدوتسسم عيمسشت اهيف امب
يف مهب ريهسشتلاو ،مهرجاتمو
م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو
ةظقيلا ةنجل ميعدت ،ةلادعلل
ةرازو˘ب ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا
ةيملع ةنجلب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
«ا˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘ل
ءا˘˘ب˘˘طألا را˘˘ب˘˘ك ن˘˘م ل˘˘كسشت
بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘سصخألا
ريزو فار˘سشإا تح˘ت ي˘ن˘طو˘لا
حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو ة˘ح˘سصلا
نو˘˘كتو ،تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا

راسشتنا روطت ةعباتم اهتمهم
˘ما˘ع˘لا يأار˘لا غÓ˘˘بإاو ءا˘˘بو˘˘لا
دقو ،ماظ˘ت˘نا˘بو ا˘ي˘مو˘ي كلذ˘ب

يف يئاسصخألا بيبطلا نيع
،راروف لامج ذاتسسألا ةئبوألا
ةرازولاب ةياقولل ماعلا ريدملا
هذ˘ه م˘سسا˘ب ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر ا˘˘ق˘˘طا˘˘ن
اذه ،ةديدجلا ةيملعلا ةنجللا

،ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو ف˘ي˘ل˘كت ع˘˘م
ة˘كر˘م˘ج تاءار˘جإا ل˘ي˘ه˘سست˘˘ب

،ةدروتسسملا ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا
تاءار˘˘˘˘جإلا ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سست ع˘˘˘˘˘م
ا˘ه˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ة˘ي˘فر˘سصم˘˘لا
ةيئانثتسسلا ةلاحلا عم ايسشامت
.دÓبلا اهسشيعت يتلا

دد˘˘ج ،ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ديكأاتلا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
يتلا ةي˘لوؤو˘سسم˘لا حور ى˘ل˘ع
عيمجلا اهب ىلحتي نأا بجي
،مÓعإلا لئاسسو يف اميسس لو
هيف مكحتم عسضولا نأا ازربم
اذإا ى˘ت˘ح دÓ˘ب˘˘لا تارد˘˘ق نأاو
ل ةباسصإلا تلاح تزواجت
،ثلاث˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ه˘ل˘لا رد˘ق
تاناكمإاب ةناعتسسلا نكميف
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘˘لا ضشي˘˘ج˘˘لا
ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘ق˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘ب
ءا˘ب˘طأا ن˘م ة˘ير˘سشب تا˘˘قا˘˘طو
هبسش كلسسو ني˘ي˘سصا˘سصت˘خاو
،فاعسسإلا تاراي˘سسو ي˘ب˘ط˘لا

ةرو˘˘˘سصلا نأا ى˘˘˘˘لإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشم
01 ـلا ما˘يألا ي˘ف ح˘˘سضت˘˘ت˘˘سس
دعب مداقلا رهسشلا نم ىلوألا

ر˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت ا˘˘م
اهل عسضخيسس يتلا يحسصلا
نم نطولا ىلإا نيدئاعلا رخآا
نيذلا نييرئازجلا نيرفاسسملا

ضضع˘ب ي˘ف ن˘ي˘ق˘لا˘ع او˘لازا˘˘م
يرجيو ةيبن˘جألا تارا˘ط˘م˘لا
.اعابت مهليحرت

،نو˘ب˘ت ضسي˘ئر˘لا ا˘˘عدو اذ˘˘ه
ىلإا نينطاوملاو تان˘طاو˘م˘لا
لخاد ىتح لقنتلا نم دحلا
،ءابولا راسشتنا بنجتل مهئايحأا

ددسشتلاب نمألا حلاسصم رمأاو
ددهت ةريسسم وأا عمجت يأا عم
نأا دعب اذه ،نطاوملا ةمÓسس
دايدزا مامأا هحايترا نع ربع
تانطاوملاو نينطاوملا يعو
ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘ب
.ةظقيلاو رذحلاب يسصاوتلاو

ا˘˘˘عد ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف
ىلإا ىرخأا ةرم ،ةلودلا ضسيئر
نأل فو˘˘خ˘˘لاو عز˘˘ف˘˘˘لا مد˘˘˘ع
ا˘يدا˘م ه˘ي˘ف م˘كح˘ت˘م ع˘سضو˘˘لا

ةفاك د˘ن˘ج˘ت ل˘سضف˘ب ا˘ير˘سشبو
ة˘˘لا˘˘حو ،ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
ي˘ف ىو˘˘سصق˘˘لا را˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘سسلا
،ةيئا˘ف˘سشت˘سسلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا ز˘˘كار˘˘مو
.ةيرحبلاو ةيربلاو

ضسي˘˘˘˘ئر ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سساو
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا تاو˘˘˘سصألا
جيورت نف «بيرغ رارسصإاب»
ة˘˘سضر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ع˘˘˘ئا˘˘˘سشلا

ةعوفدملا» ةبذاكلا رابخألاو
،«ةد˘قا˘ح ة˘ئ˘ي˘˘ند تا˘˘با˘˘سسح˘˘ب
يف يدامتلا ةبغم نم رذحو
ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘ح˘˘ب فار˘˘ح˘˘نلا

يفو ،ينوناقلا اهراطإا جراخ
ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا ر˘˘˘˘مأا نأا˘˘˘˘سشلا اذ˘˘˘˘ه
يدسصتلاب ةينع˘م˘لا ة˘يرازو˘لا
ه˘يو˘سشت˘لا تÓ˘م˘ح˘ل ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ر˘˘˘سشن˘˘˘ب ق˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا بل˘˘˘قو
نع ةلماك ةيملعلا تايطعملا
كارسشإاو ،ءابولا راسشتنا روطت
ي˘ف ءار˘ب˘خ˘لاو ن˘ي˘ي˘ئا˘˘سصخألا

ن˘ي˘م˘ط˘ت˘ل ،ة˘ي˘عو˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
مارتحا ىلع هثحو ،نطاوملا
.ةياقولا تاءارجإا

ر.نوراه



ةيلول ةحسصلا ةيريدم تدكأا
ىلع اهل روسشنم يف ،وزو يزيت

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سص
تلقن ةموحرملا نأا ،«كوبسسيافلا»
نو˘فزأا ى˘ف˘سشت˘˘سسم ق˘˘ح˘˘ل˘˘م ى˘˘لإا
مث اهسضرم ببسسب بيرغأا ةيدلبب

موي نوفزأا ىفسشتسسم ىلإا تلوح
ا˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا م˘˘ت ثي˘˘ح ءا˘˘ع˘˘برألا

ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘سضوو
تاذ˘ب ةر˘ي˘خألا ا˘ه˘سسا˘ف˘نأا ظ˘ف˘ل˘ت˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإلا ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا
موي حا˘ب˘سص ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘عا˘سسلا
نأا ا˘م˘ل˘˘ع ،ضسرا˘˘م91 ضسي˘م˘خ˘لا
لبق نم ةلسسرملا ةيبطلا ليلاحتلا

تدكأا ،ضسمأا رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘ع˘م ن˘م
ضضر˘م ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأا

ىرخأا ةهج نمو ،ضسوريف انوروك
ضسيئر يدوعسسم روسسيفوربلا دكأا

دو˘لو˘م ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب بط˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك
ريباد˘ت˘لا نأا وزو يز˘ي˘ت˘ب ير˘م˘ع˘م
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘جإل ر˘ب˘خ˘م ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل
اباسصم ضصخسشلا ناك نإا ةفرعمل
همد˘ع ن˘م ضسور˘ي˘ف ا˘نورو˘ك ءاد˘ب
ىلع نيفرسشملا نأاو ماظتناب ريسست
ىلوأا براج˘ت اور˘جأا د˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

دهعم نم قيرف مودق نورظتنيو
حابسص ةمسصاعلا رئازجلاب روتسساب
ر˘سضخألا ءو˘سضلا م˘ه˘ح˘ن˘م˘ل د˘غ˘˘لا

.ليلاحتلا تاذ ءارجإل
دبع رو˘سسي˘فور˘ب˘لا ن˘ل˘عأاو اذ˘ه

ةحسصلا ريزو ،ديزوب نب نامحرلا
،تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو
يف ةمزÓلا تاطايتحلا ذاختا نع
ضصو˘سصخ˘ب ع˘سضو˘لا م˘قا˘ف˘ت ة˘لا˘ح
،رئازجلاب انوروك ضسوريف يسشفت
ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف د˘كأاو
ة˘˘لود˘˘لا نأا ،ضسمأا لوأا ا˘˘ه˘˘˘ب ى˘˘˘لدأا

تذ˘خ˘تاو اد˘ي˘ج ا˘ه˘سسف˘ن تر˘سضح
ةلاح يف ةمزÓلا تاطايتحلا لك
يسشفت ضصوسصخب عسضولا مقافت
هنأاو ،عمتجملا˘ب ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
اهاوتسسم يف رئازجلا نآلا دح ىلاو
ناو ءابولا راسشتنا ثيح نم يناثلا
داد˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا م˘˘تأا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘لود˘˘˘لا
يف ثلا˘ث˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل

اريسشم تلاحلل رثكأا راسشتنا ةلاح
ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت ى˘˘لإا دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
(ب) ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘مو (أا) ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م»
،«ع˘سضو˘لا بسسح (ج) ط˘˘ط˘˘خ˘˘مو
نينطاوملا ةحسصلا ريزو نأامطو
ة˘مزÓ˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب
ىلع اركذم ضسوريف˘ل˘ل يد˘سصت˘ل˘ل
تعراسس رئازجلا نأاب لاثملا ليبسس
مره ىلعأا ىلع تارارق ذاختا يف
اهنيح يف اهديسسجتو ةطلسسلا يف
لودلا اهل نطفتت مل ةيعسضو يهو
ضسفن اهب تلجسس يتلا ةيبوروألا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘لإا ار˘ي˘سشم ،تلا˘˘ح˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسإلا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

داتعو ةرسسألا نم ددعب ةزهجملا
نم رثكأا) ي˘عا˘ن˘ط˘سصإلا ضسف˘ن˘ت˘لا

بنا˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘لا (زا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج005
ى˘ت˘سشب ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
عا˘ط˘ق˘لا داد˘ع˘ت˘سسا ع˘˘م ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا
.ةجاحلا دنع لخدتلل ضصاخلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا دد˘˘˘سشو اذ˘˘˘ه
ةيسساسسألا دعاوقلا مارتحا ةرورسض
ن˘طاو˘م˘لا طا˘˘ب˘˘سضناو ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
اهونم ،ءاربخلا تايسصوتب لمعلاب
اهذختا يتلا ةيئاقولا تاءارجإلاب
ديجملا دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر
ع˘ن˘مو دود˘ح˘ل˘ل ق˘ل˘غ ن˘˘م نو˘˘ب˘˘ت
05 ةبسسنل حام˘سسلاو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا
ة˘سسرا˘م˘م˘ب لا˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب
تا˘عا˘ط˘ق˘لا˘ب ة˘سصا˘˘خ م˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
.ةيويحلا

ة˘ي˘ما˘˘سس تد˘˘كأا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةفلكملا ةيعرفلا ةريدملا ،يدامح
ةرازو˘ب ة˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا ضضار˘˘مألا˘˘ب
حÓ˘˘˘سصإاو نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
لماعتت ةرازولا نأا ،تايفسشتسسملا

˘˘ما˘˘قرألا ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘سش ل˘˘˘كب
ضسوريفب ةقلعتم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لاو
نأا ةد˘˘ن˘˘ف˘˘م ،(91ديفو˘ك) ا˘نورو˘ك
ن˘م ر˘ث˘كأا تا˘با˘سصإلا دد˘ع نو˘كي
فر˘ط ن˘م ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘˘م˘˘لا دد˘˘ع˘˘لا
،ةثدحتملا تاذ بسسحو ،ةرازولا
م˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا ة˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ نإا˘˘ف
اوداع ضصاخسشأاب قلعتت اهؤواسصحإا

عم لاسصتا يف اوناك وأا رفسسلا نم
ةيبن˘جأا لود ن˘م اودا˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م
.ةسصاخ (اينابسسا وأا اسسنرف)
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«انوروك» صسوÒفب ةقلعتŸا تامولعŸاو ماقرأ’ا عم ةيفافسش لكب لماعتت ه◊اسصم نأا دكأا

«عشضولإ مقافت ةلاح ‘ ةمزÓلإ تاطايتحلإ تذختإ ةلودلإ» : ةحشصلإ ريزو
رئإزجلإ يف11 ـلإ هتيحشض فطخي ءابولإ

ز.لامج

ىوتسسم ىلع «انوروك» صسوريفل ةيحسض لوأا ليجسست نع ،وزو يزيت ةي’ول ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم صسمأا تنلعأا
ةيدلب ىفسشتسسم ىوتسسم ىلع ةريخأ’ا اهاسسفنأا تسضفل ،ةنسس77 رمعلا نم غلبت  ةأارماب رمأ’ا قلعتيو ،ةي’ولا

.ةافو ةلاح11 ىلإا ةينطولا ةليسصحلا كلذب عفترتل ،يركسسلا صضرم نم يناعت تناك ،نوفزأا

ر˘يزو ،با˘قر˘ع دـم˘ح˘˘م ف˘˘سشك
ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ي˘خاد˘م نأا ،ة˘قا˘ط˘لا
ارو˘هد˘ت تد˘˘ه˘˘سش تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا

ام تغلب نأا دعب ،ةريبك رئاسسخو
ةيا˘غ ى˘لا ،رلود را˘ي˘ل˘م5 هتمي˘ق
لباقم ،طرافلا يرفيف رهسش ةياهن
،ةعقوتم تناك يتلا رلود رايلم6
انوروك ءابو تايعادتل كلذ اعجرم
عجارتو ةيملاعلا طفنلا قوسس ىلع
زا˘˘غ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘بوروألا بل˘˘ط˘˘˘لا
ةيخانملا فورظلا ءارج يرئازجلا
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ا˘بوروأا ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا
ل˘ك نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘سضوأا.ةريخألا
ترثأات لور˘ت˘ب˘ل˘ل ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا لود˘لا
بلطلا ىلع انوروك ءابو تايعادتب
داحلا ضضافخنلاو طفنلل يملاعلا

ه˘نأا ا˘ف˘ي˘˘سضم ،لور˘˘ت˘˘ب˘˘لا را˘˘ع˘˘سسأل
دقف تلسصو يتلا ريراقتلا بسسحبو
ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘خاد˘˘م تغ˘˘˘ل˘˘˘ب
ىلإا ةنسسلا علطم ذنم تاقورحملا

5 طرافلا يرفيف رهسش ةياهن ةياغ
نأا عقوتملا ناك اميف رلود رايلم
دحاو نأا ىنعمب رلود رايلم6 غلبت
ةنيزخ لخدي مل رلود رايلم (1)
،ةقباسس تاعقو˘ت˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘لود˘لا

ترثأات ليخادملا نأا ريزولا راسشأاو
ي˘بوروألا بل˘ط˘لا ع˘جار˘ت˘ب كلذ˘ك
اندقف » :Óئاق ،يعيبطلا زاغلا ىلع
بل˘ط˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب81 ة˘ب˘˘سسن
ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ى˘ل˘ع ي˘بوروألا

نأا املع ةيسضاملا ةنسسلا عم ةنراقم
ةهجولا لكسشت ةيبوروألا قوسسلا
دوعيو يرئازجلا زاغلل ةيسساسسألا

عا˘˘ف˘˘ترلا ى˘˘لإا ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘نلا اذ˘˘ه
يف ةرارحلا تاجردل ضسوسسحملا
مودت ل نأا ىلع لمعنسس ،ابوروأا
ط˘ف˘ن˘لا قو˘سسل ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘مزألا

نأا املع ليخادملا ىلع ةظفاحملاو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘سسلا هذ˘ه˘ل ا˘ن˘تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت

.«رلود رايلم43 ـب تادئاع
نأا ىلإا ،باقرع دمحم راسشأا امك

ر˘يرا˘ق˘ت˘لاو تا˘سسارد˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
طفنلل ةيملاعلا قوسسلا تاروطتل
يملاعلا بلطلا يف انسسحت عقوتت

يسسادسسلا نم ءادتبا طفنلا ىلع
ببسسب ةيراجلا ةنسسلا نم يناثلا
ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا دا˘˘سصت˘˘قلا ضشا˘˘ع˘˘ت˘˘˘نا

ن˘ي˘سصلا نأاو ة˘سصا˘خ ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلاو
نم اهتاف ام لك عاجرتسسا ىلإا دمعت

ءابو تايعادت ببسسب جاتنإلا ثيح
تا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
.لقنلا اهيف امب ةقاطلل ةكلهتسسملا

نوكت نل هنأا ،ثدحتملا دكأاو
دوقولا راعسسأا يف ةدايز ةيأا كانه
نو˘نا˘ق عور˘سشم ي˘˘ف ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
0202 ةنسسل ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ه˘˘ي˘˘لإا تأا˘˘˘ج˘˘˘ل يذ˘˘˘لا
ماكحأا نم ددع ليدعتو حيحسصتل
˘ما˘ع˘ل˘ل ي˘ل˘سصألا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق
ةموكحلا نأا ىلإا اريسشم ،يراجلا

تاءار˘˘جإا ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا ل˘˘˘سضف˘˘˘ت
كÓ˘ه˘ت˘سسلا د˘ي˘سشر˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإا
ةي˘لور˘ت˘ب˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

نأا˘ب ر˘كذو ،ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لاو
ةورذلا غلب ةقاطلا هذه كÓهتسسا
ى˘لإا ل˘سصي˘ل9102 ف˘˘ي˘˘سص ي˘˘ف
اهردق ةدايز˘ب طاوا˘غ˘ي˘م006.51
هليجسست مت امب ةنراقم ةئاملاب41
8102 ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ضسف˘˘ن لÓ˘˘خ
يلز˘ن˘م˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسلا نأا ا˘ف˘ي˘سضم
اميف ةئا˘م˘لا˘ب56 ة˘ب˘سسن˘ب رد˘˘ق˘˘ي
81 ة˘عا˘ن˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسي
،ةلسص يذ قايسس يف.طقف ةئاملاب
يتلا تاميلعتلاب ،ةقاطلا ريزو ركذ
دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ا˘هاد˘سسأا
ر˘˘˘مأا يذ˘˘˘لا ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘قا˘ط˘ل˘ل يرو˘ف˘˘لا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسلا˘˘ب
يف ةيمومعلا ةرانإلا يف ةيسسمسشلا

ليوحتو ةيروهمجلا تايدلب لك
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا تارا˘˘ي˘˘سس كÓ˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا
.«زاغريسس» ىلإا يمومعلا

ت’اسصت’ا ةلسصاوم
نواعتلا قافتا راطإا يف

«كبوأا جراخ‐كبوأا»
لوؤوسسملا دكأا ،ىرخأا ةهج نم

،دÓبلا يف ةقاطلا عاطق ىلع لوألا
نيب نواعتلا قافتا راطإا يفو هنأا
ةردسصملا لود˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ءا˘سضعأا
مهم ءاسضعألا ريغو (كبوأا) طفنلل

قو˘سسلا ي˘ف نزاو˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل اد˘ج
لودلا نأا فسشكو ،ةيملاعلا طفنلا
ةياهن يف تعقو قافتلاب ةينعملا
«+كبوأا» ـل ن˘˘ما˘˘ث˘˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
ىلع طرافلا ضسرام6 يف دقعنملا
رواسشتلا ةل˘سصاو˘م˘ل ماز˘لإا˘ك قا˘ف˘تا
رظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو بير˘ق˘تو ة˘عر˘سسب

اهذاختا بجي يتلا تاءارجإلا لوح
طفنلا قوسس يف نزاوتلا قيقحتل

ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا قا˘˘˘ف˘˘˘تلا نأاو ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
نويلم7.1 هردق ضضفخب يسضاقلا
13 يف يهت˘ن˘ي مو˘ي˘لا ي˘ف ل˘ي˘مر˘ب
كانه نأا احسضوم ،يراجلا ضسرام
ى˘لإا ل˘سصو˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘ي تلا˘˘سصتا
ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا بسسا˘˘˘ن˘˘˘ي ر˘˘˘ع˘˘˘سس
يذ قا˘ي˘˘سس ي˘˘فو.نيكلهتسسملاو
ايلاح رئازجلا نإا باقرع لاق ةلسص
فاسشكتسسلاو ثحبلا ةلحرم يف
لÓ˘خ ن˘م ،ير˘خ˘سصلا زا˘غ˘˘لا ن˘˘ع
نوزخم˘لا لو˘ح تا˘سسارد˘ب ما˘ي˘ق˘لا
ةلحرملا هذه نأا ىلإا اريسشم ينطولا
هنا هنأا نأامطو ،Óيوط اتقو بلطتت
ل˘كب ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا مÓ˘عإا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس
عم دروملا اذهب ةقلعتملا لحارملا
ةمزÓلا اي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا
ءار˘ب˘خ˘لا ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علا˘بو كلذ˘ل
ىلع ةظفاحملا دسصق نييرئازجلا

.ةئيبلاو نطاوملا ةحسص
ز.لامج

رايلم6 لباقم ر’ود رايلم5 تغلب تاقورحملا نم اهليخادم
ةعقوتم تناك

«انوروك» ببشسب رلود رايلم رشسخت رئإزجلإ
0202 يليمكتلإ ةيلاملإ نوناق يف ءابرهكلإو دوقولإ راعشسأإ يف ةدايز ل

قاوسسأ’ا ‘ تاجتنŸا ةرفوب ÚنطاوŸا نأامط

«تامزألإ راŒ» ـب مهفشصو نم ىلع بر◊إ نلعي قيزر

دوجو يفنت راجتلا ةيعمج
ةيكÓهتسس’ا داوملا يف ةردن

ةئزجتلإو ةلمجلإ قإوشسأإ
ةحوتفم ىقبتشس
ةينطولا ةيعمجلا تدكأا
نأا ،نييفرحلاو راجتلل
ّةيكÓهتسس’ا داوملا نوزخم

ةيبلتل يفكي ّةيئاذغلا ةّسصاخ
،قفأ’ا يف ةردن ’و بّلطلا

تاطاسشن باحسصأا ةيعاد
ىلإا ،تامدخلاو ةراجتلا
تّايسضرأا ميقعت يف رارمتسس’ا
لمعلا تاودأاو تّالحملا

.صسمÓتلا عسضاومو
يف راجتلا ةيعمج تددسشو
ةرورسض ىلع ،صسمأا ،اهل نايب
نئابّزلا بينجت ىلع لمعلا
تاحاسسملا لخاد تاعّمجتلا
تاكبسش نأا ةدكؤوم ،ةّيراجتلا

ّةيكÓهتسس’ا داوملا عيزوت
قاوسسأا نم ،ّةيئاذغلا ةّسصاخ

،ةئزجتلا قاوسسأاو ةلمجلا
ترذحو ،ةحوتفم ىقبت
لاكسشأا عيمج نم ةيعمجلا
ىفانتت اهرابتعاب ،ةبراسضملا

ةيقÓخأ’ا انميق عم
،نوناقلا عم صضراعتتو
بطسشلا ىلإا اهبحاسص صضّرعتو
ةعباتملاو طاسشنلا نم
.ّةيئاسضقلا

ةينطولا ةيعمجلا تدكأاو
اهتمهاسسم ،نييفرحلاو راجتلل

ديسشرتب نئابزلا صسيسسحت يف
ةغلابملا ّبنجتو ،كÓهتسس’ا

ميقب امازتلا ،بلطلا يف
ةسصرف ءاطعا مدعو انقÓخا
ىلإا ةيعاد ،نيبراسضملل
صسيسسحتلا تÓمح فيثكت
تايعمجلا عم ةيعوتلاو
صسوريفلا راسشتنا ّدسض ةيلحملا

لمعلا يف ةكراسشملاو
.ينماسضتلا

ك.اسضر

ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك د˘˘عو˘˘˘ت
ن˘ي˘برا˘سضم˘لا را˘ج˘ت˘لا ،ةرا˘ج˘ت˘˘لا
عا˘ف˘ترلا ي˘˘ف او˘˘ب˘˘ب˘˘سست ن˘˘يذ˘˘لا
تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا را˘ع˘سسأل ي˘نو˘ن˘ج˘لا
نيلغتسسم ،ةيئاذ˘غ˘لاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا تبا˘سصأا ي˘ت˘لا ة˘ن˘ح˘م˘لا

ءاوسس مهمحري نل هنأاب ،ملاعلاو
،ة˘ئز˘ج˘ت وأا ة˘ل˘م˘ج را˘ج˘ت او˘˘نا˘˘ك
ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرازو ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصمو
تاعا˘ط˘ق˘لا ل˘ك ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
اذه يف ل˘م˘ع˘ت ن˘مألا ح˘لا˘سصمو
.ددسصلا

بر˘˘˘ح نأا˘˘˘ب ،ر˘˘˘يزو˘˘˘لا لا˘˘˘˘قو
ع˘˘ل˘˘ه˘˘لا تث˘˘ب ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘عا˘˘˘سشإلا

نينطاوملا طاسسوأا يف فوخلاو
،ي˘ئار˘سشلا م˘ه˘كو˘˘ل˘˘سس تر˘˘ي˘˘غو
ةرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت ضشع˘˘˘˘نأا يذ˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘مألا
را˘ج˘˘ت˘˘لا ها˘˘ب˘˘سشأا ن˘˘ي˘˘برا˘˘سضم˘˘لا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءا˘˘مد ي˘˘سصا˘˘سصمو
عسضولا اذه يف اورمثتسسا نيذلا

اح˘سضو˘م ،را˘ع˘سسألا˘ب او˘ب˘عÓ˘تو
ن˘ي˘ب ق˘ير˘ف˘ت˘لا ن˘طاو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
را˘ع˘سسألاو ة˘م˘عد˘م˘لا را˘˘ع˘˘سسألا
نأا˘˘˘ب ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو ،ةر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

ل راجتلا هابسشأا ضضعب تاسسرامم
ةرطيسس نع مهجورخ ةتبلا ينعت
افعسض لو ،ةيروهم˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘ق
نأا ديرن نحن لب تاطلسسلا نم
ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو ة˘˘قÓ˘˘ع نو˘˘كت
ه˘ي˘خأا˘ب خألا ة˘˘قÓ˘˘ع ،را˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب

اريسشم ،اداسضت تسسيلو Óماكتو
باب حتف ديرت ل ةرازولا نأا ىلإا
را˘ج˘ت˘لا ءلؤو˘ه ع˘م تا˘˘عار˘˘سصلا
ءلؤوه لاح ميظنت ديرن ام ردقب
ةرعسش عطق مت نكل ،ائيسشف ائيسش
فا˘سضأاو ،م˘ه˘فر˘ط ن˘م ة˘يوا˘˘ع˘˘م
ناك يذلا تقولا يفو هنإا «ّلوقي
يف ادحاو افسص نوكن نأا ضضرتفي
رئازجلا تباسصأا يتلا ةنحملا هذه
نم نييزا˘ه˘ت˘نلا د˘ج˘ت ،م˘لا˘ع˘لاو
قتاع ىلع ءارثلل نوعسسي راجتلا
نل ءلؤو˘هو ،ط˘ي˘سسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا نأا˘م˘طو ،م˘ه˘م˘حر˘ن
و˘ه ا˘م نأاو ،تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ةر˘˘فو˘˘ب
داو˘˘م˘˘لاو ع˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘م ر˘˘فو˘˘ت˘˘˘م
ي˘ف˘كي نزا˘خ˘م˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا

هجاتنإا مت ام نع كيهان رهسشأل
قاوسسألا نأاب ادكؤوم ،هداريتسساو
ىتح علسسلا نم يفكي ام اهيف
،ةمداقلا ةنسسلا نم لوألا يثÓثلا

اسضيأا تناك ةرفولا نأا حسضوأاو
ر˘ه˘سشل˘ل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
.ليسضفلا

ريزولا دكأا هتاذ قايسسلا يفو
تايناكمإلا لك اهل ةلودلا نأاب
نم ةينوناقلا لئاسسولاو ةيداملا
اسصو˘سصخ ،قو˘سسلا ط˘ب˘سض ل˘جأا
اقي˘ب˘ط˘ت ة˘سصا˘خ˘لا فور˘ظ˘لا ي˘ف

نوناق نم5 ـلا ةداملا ماكحأل
حمسست يتلا ةيراجتلا ةسسفانملا

ف˘ي˘ق˘سستو ل˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل
.كلذ رمألا بلطت نإا راعسسألا

هكاوفلاو رسضÿا راعسسأا
اهرارقتسسا ديعتسست
ةلثمم ةلودلا ترهظأا امدعبف

لامك يف ضصوسصخلا هجو ىلع
ه˘جو˘لا ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر
راجتل˘ل مزا˘ح˘لاو مرا˘سصلا ر˘خآلا
،ريمسضلا ي˘م˘يد˘ع ن˘ي˘برا˘سضم˘لا
اوقرحأاو راع˘سسألا او˘ب˘ه˘لأا ن˘يذ˘لا

نيل˘غ˘ت˘سسم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا بو˘ي˘ج
تبر˘سض ي˘ت˘لا «ا˘˘نورو˘˘ك» ة˘˘مزأا
ناد˘ل˘ب ل˘ك رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ندÓ˘˘ب
ةردا˘سصم˘ب م˘˘ه˘˘تدد˘˘هو ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
مهتعباتمو مهتانحاسشو مهتعلسس
لك راعسسأا يه اه ،ةلادعلا مامأا
داو˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب تا˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
،ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘سضخ˘لاو ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
هيلع ناك امك رقتسستو ضضفخنت
ءا˘بو˘لا اذ˘ه لو˘خد ل˘˘ب˘˘ق لا˘˘ح˘˘لا
ليبسس ىلعف ،رئازجلا ىلإا كاتفلا
ضسمأا حوارت ،رسصحلا ل لاثملا
عوبر فلت˘خ˘م˘ب ا˘طا˘ط˘ب˘لا ر˘ع˘سس
جد04و33 ن˘ي˘ب ا˘˘م ن˘˘طو˘˘لا
اطوقسس تفرع ةسسوكلاو ،غلكلل

03 ىلإا اهرعسس لسصو ثيح ارح
ىلإا ضسمأا لوأا لسصو امدعب جد
 .جد051

ز.لامج

اهتاجتنم ةرفوب ÚنطاوŸا نئمطت «لاتيفيسس»

تيزلإو ركشسلإ راعشسأإ ‘ ةدايز ل
«لا˘ت˘ي˘ف˘ي˘˘سس» ع˘˘م˘˘ج˘˘م نأا˘˘م˘˘ط

د˘ع˘سسي ،لا˘م˘عألا ل˘جر ه˘ب˘حا˘˘سصل
ر˘˘كسسلا تا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م نأا ،بار˘˘˘بر
ع˘م˘ج˘م˘لا ا˘ه˘ج˘ت˘ن˘ي ي˘ت˘لا تيز˘لاو
،نزاخملا يف ريبك لكسشب ةرفوتم
ىلع ل˘ظ˘ت˘سس را˘ع˘سسألا نأا اد˘كؤو˘م
نايب يف ءاجو.تادايز نود اهلاح
تانوزخم ىلع ةوÓع»: عمجملل
يتلا تلا˘ح˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م ة˘ما˘ه
بلطلا يف اري˘ب˘ك ا˘عا˘ف˘ترا د˘ه˘سشت
يف رمتسسي ةياجب يف انعنسصم نإاف
جاتنإا نأا ثيح ،هتقاط لماكب لمعلا

ي˘ط˘˘غ˘˘ي هد˘˘حو˘˘ل ع˘˘ن˘˘سصم˘˘لا اذ˘˘ه
ةبسسنب ةيرئازجلا قوسسلا تاجايتحا

ىلإا ةفاسضإلاب اذ˘ه ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب002

نولماعتملا اهجتني يذلا تايمكلا
ح˘م˘سست ي˘ت˘لاو نور˘خآلا ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
تاجايتحا نم ةئاملاب001 ةيطغتب
نايبلا فاسضأاو ،«ةيلحملا قوسسلا
انتايناكمإا ةفاك ريخسستب انمق امك»
لا˘سصيإا نا˘م˘سضل ة˘ي˘كي˘ت˘سسجو˘ل˘˘لا

بارتلا ءا˘جرأا ل˘ك ى˘لإا ا˘ن˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
لاتيفيسس عمج˘م م˘ت˘خو.«ينطولا
ع˘ي˘م˘ج رار˘غ ى˘ل˘عو ه˘نأا˘ب نا˘ي˘ب˘˘لا
ن˘˘ح˘˘ن ،ة˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘لا تاو˘˘ق˘˘لا

ةدعاسسمل لماك لكسشب نوزهجم
ةنحم˘لا هذ˘ه زا˘ي˘ت˘جا ى˘ل˘ع ا˘ندÓ˘ب
.نورسصتنم اهنم جورخلاو

ع.لÓب



عا˘فد ة˘ئ˘ي˘˘ه تع˘˘جرأا ا˘˘م˘˘ك
اهسسامتلا بابسسأا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
نم مغرلاب ةمكاحملا ليجأات
هبلط يدسشار˘ب م˘ه˘ت˘م˘لا ءاد˘بإا
ى˘˘لإا ،ه˘˘ت˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م ءد˘˘ب ي˘˘˘ف
رطخب قلعتت ةيحسص فواخم
نيب «انوروك» ضسوريف لاقتنا
ةعاقلا نأاو ةسصاخ نيرسضاحلا

نم ريبك ددع روسضح تفرع
،عازنلا فارطأا اذكو ،دوهسشلا
،نمألا ناو˘عأا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
ة˘ح˘سص ضضر˘ع˘˘ي يذ˘˘لا ر˘˘مألا
.رطخلل عيمجلا

،ل˘˘˘ما˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو اذ˘˘˘˘ه
ر˘˘سضح ناذ˘˘ل˘˘˘لا ،يد˘˘˘سشار˘˘˘بو
،ضسمأا لوأا ة˘˘سسل˘˘ج ا˘˘م˘˘هÓ˘˘˘ك
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ءو˘˘سس ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج˘˘˘ب
لو˘سصح˘لا ضضر˘غ˘ب ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

ةق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ع˘فا˘ن˘م ى˘ل˘ع
يف لثمتت ينهم عباط تاذ
ريدم بسصنم ىلع ةظفاحملا

وأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ما˘˘˘ع
ةداملا بجومب ىلعأا بسصنم

ن˘م ة˘يا˘قو˘لا نو˘نا˘ق ن˘م33
ا˘مأا ،ا˘م˘ه˘ت˘ح˘فا˘كمو دا˘˘سسف˘˘لا
ةيسضق يف ع˘با˘ت˘ي˘ف ،يد˘سشار˘ب
نم ،هتفي˘ظو لÓ˘غ˘ت˘سسا ءو˘سس
ة˘طر˘سش ر˘سصا˘ن˘ع دا˘ف˘يإا لÓ˘خ
رئبب ةيراقعلا ةظفاحملا ىلإا

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ضسيار دار˘˘م
ة˘م˘˘ئا˘˘ق ضصخ˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ققسش اونتقا نيذلا ضصاخسشألا
لامك اهكلم˘ي ي˘ت˘لا ةرا˘م˘ع˘لا

،«يسشوبلا» و˘عد˘م˘لا ي˘خ˘ي˘سش
يذلاو ،رخآلا و˘ه ضسو˘ب˘ح˘م˘لا

،ضسمأا لوأا ة˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘ج ر˘˘˘˘˘سضح
.ةيسضقلا يف دهاسشك

تاذ نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد˘˘˘ج
يف تلجأا دق تناك ةمكحملا

72 خيراتب ةدقعنملا اهتسسلج
ةيسضقلا هذه ،طرافلا يرفيف
مهتملا عافد ةئيه نم بلطب

˘مد˘ع˘ل ،ل˘ما˘˘ه ي˘˘ن˘˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع

ىلع دوهسشلا ع˘ي˘م˘ج رو˘سضح
ر˘يزو ،حو˘ل بي˘ط˘˘لا م˘˘ه˘˘سسأار
وه ضسوبحملا ،قبسسألا لدعلا
.رخآلا

watan@essalamonline.com
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نم ايلعلا ةمكحملا تملسست
راطإا يف ،رئازجلا ءاسضق ضسلجم
اف˘ل˘م ،دا˘سسف˘لا ا˘يا˘سضق ة˘ج˘لا˘ع˘م
˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘مأا ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘سشب رد˘˘˘˘سص
،ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلا ضصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خلا

ءا˘سضق ي˘سسل˘ج˘م ن˘م ن˘ي˘ف˘ل˘˘مو
دوجو لوح ،ةزابيتو ،ةمسصاعلا
زا˘ي˘ت˘ما˘ب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي ضصا˘˘خ˘˘سشأا
.يسضاقتلا

تاذ ىدل ماعلا بئانلا حسضوأا
،ضسمأا لوأا هل نايب يف ،ةمكحملا
ردسص يتلا ىلوألا ةيسضقلا ّنأا
ضصا˘سصت˘خلا مد˘ع˘ب ر˘مأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ة˘لا˘كو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ي˘سصخ˘˘سشلا
اهيف مهتا يتلا ،دودسسلل ةينطولا

لÓسسو ،ميلسس يدعسس نم لك
دراو˘م˘لا ير˘يزو ،كلا˘م˘لا د˘ب˘˘ع
،نيقباسسلا ةلولاو ،اقباسس ةيئاملا
،م˘نا˘غ˘ت˘سسم ،ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ن˘˘م ل˘˘كل
،يلاوتلا ىلع مهو ،وزو يزيتو

ةيرون ينوهرز ،ديسشر يمطاف
حنمب ،ني˘سسح ح˘سضاوو ،ة˘ن˘ي˘م˘ي

ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما ر˘ي˘غ˘ل˘ل يد˘م˘ع
تا˘ق˘˘ف˘˘سص مار˘˘بإا د˘˘ن˘˘ع ةرر˘˘ب˘˘م
ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘ق˘˘ف˘˘سص ق˘˘حÓ˘˘مو
ةيميظنتلاو ةيعيرسشتلا ماكحأÓل
بل˘طو ،ا˘ه˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا يرا˘˘ج˘˘لا

،ة˘ق˘ح˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ا˘ياز˘م لو˘ب˘˘قو
ةبسسانمب ةع˘ف˘ن˘مو ةر˘جأا ضضب˘قو
تا˘سضوا˘ف˘م ءار˘جإا وأا ر˘ي˘سضح˘˘ت
ديدبتو ،تا˘ق˘ف˘سصلا مار˘بإا د˘سصق
لام˘ع˘ت˘سسلاو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا

ي˘˘عر˘˘سش ر˘˘˘ي˘˘˘غ و˘˘˘ح˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،ةيمو˘م˘ع لاو˘مأاو تا˘كل˘ت˘م˘م˘ل
تاسضيفختو تاءافعإا حنم اذكو
نود مو˘˘سسر˘˘لاو بئار˘˘سضلا ي˘˘ف
.نوناقلا نم ضصيخرت

نم ةدراولا ةيناثلا ةيسضقلا امأا
قلعتت˘ف ،ةزا˘ب˘ي˘ت ءا˘سضق ضسل˘ج˘م
بكر˘˘مو ،ي˘˘لاو˘˘كلا ئ˘˘˘طا˘˘˘سشب

يتلاو ،ةزابيتب ةيلسستلاو باعلألا
ةزاب˘ي˘ت ة˘يلو ي˘لاو ا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘تا
تازايتما حنمب ،هعم نمو اقباسس
لا˘ج˘م ي˘ف ر˘ي˘غ˘ل˘ل ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ
لÓغتسساو ،ةيمومعلا تاقفسصلا
ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو ة˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا

قلعتتو.ةيمومع لاومأا ديدبتو
ن˘م ةدراو˘لا ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

نب رمعب ،رئازجلا ءاسضق ضسلجم
ن˘م ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘˘لا ،ر˘˘م˘˘عأا
ن˘ي˘ق˘ب˘سسألا ن˘ي˘لوألا ن˘ير˘يزو˘لا
د˘م˘˘حأاو ،كلا˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع لÓ˘˘سس
ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو اذ˘كو ،ي˘ي˘ح˘يوأا

نب ،ا˘ق˘با˘سس ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
لÓغتسسا ةءاسسإاب ،ديسشر ىسسيع
ريغ تازاي˘ت˘ما ح˘ن˘م ،ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

لاو˘مأا د˘يد˘ب˘تو ،ر˘ي˘غ˘ل˘ل ةرر˘˘ب˘˘م
.حلاسصملا ضضراعتو ،ةيمومع

ط.ةراشص

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع ز˘˘˘ج˘˘˘ح
ةحفاكمل كرامجل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا
ةددعتملا ةقرفلاو ،تاردخملا
ود˘˘ب˘˘سس ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ما˘˘ه˘˘م˘˘لا

،نا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ب ،ة˘˘˘سشير˘˘˘ع˘˘˘˘لاو

ضشيجلل ةزرفم عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
زجا˘ح ر˘ثإا ،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا
،ودبسس ةنيد˘م ي˘حاو˘سضب م˘ي˘قأا

،جلاعملا فيكلا نم غلك41
ل˘خاد ما˘كحإا˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك

ضصاخسشأا3 فيقوت مت ،ةبكرم
مهميدقت مت ،اهنتم ىلع اوناك
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘˘مأا
.ةسصتخملا

ط.ةراشص

مهعرسصم اسصخسش11 يقل
ي˘ف ن˘˘ير˘˘خآا023 حر˘˘˘˘˘جو
فلتخم اهتفرع رورم ثداوح
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ،ن˘طو˘لا تا˘قر˘ط

،ضسرام61و11 نيب ةدتمملا
ة˘ير˘يد˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح بسسح
تدكأا ،ينطولا نمأÓل ةماعلا
52 ـب ىحرجلا ددع ضضافخنا

دد˘ع ي˘ف ضضا˘ف˘˘خ˘˘ناو ،ة˘˘لا˘˘ح
ةنراقم ،تلاح3 ـب تايفولا
.مرسصنملا عوبسسألا ماقرأاب

ب.نيرشسن

تاه˘ج˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م تن˘كم˘ت
ةعاسس84 ـلا لÓ˘خ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
تا˘˘ئ˘˘م ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
ةنيرفلاو ديمسسلا نم ريطانقلا
فلآا ،ة˘برا˘سضم˘ل˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا
،ةيحÓسصلا ةيهتنم تا˘ما˘م˘كلا

ةيرسس تاسشرو اسضيأا تفسشكو
ةفاظنلاو ميقع˘ت˘لا داو˘م جا˘ت˘نإل
ة˘مزأا ز˘ع ي˘˘ف ،تا˘˘يلو ةد˘˘ع˘˘ب
يفقت لسضفب كلذو ،«انوروك»
ىوتسسملا ىلع نيبراسضملا رثأا
م˘˘ه˘˘تر˘˘سصا˘˘ح˘˘مو ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

نولما˘ع˘ت˘ي ن˘يذ˘لا م˘ه˘ي˘نو˘م˘مو
يف ،ةينوناق ريغ قرطب مهعم
ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘˘سسإا را˘˘طإا
،ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ا˘˘˘ه˘˘˘˘تد˘˘˘˘عأا
ةزهجألا فلتخم عم قيسسنتلاب
.ةينمألا

ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ضسمأا ن˘كم˘ت
يئلولا نمأÓل يمومعلا نمألا
ناوعأا عم نواعتلاب ،ركسسعمل
11 زجح نم ،ةراجتلا ةيريدم
داو˘˘م ن˘˘م ر˘˘ت˘˘ل019و ف˘˘˘˘لأا
لخاد تناك ميقعتلاو فيظنتلا

،ة˘سصخر نود˘ب ط˘سشن˘ت ة˘سشرو
ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا دار˘˘˘فأا ز˘˘˘ج˘˘˘ح ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘مد˘خ˘ب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘˘م˘˘لا
،ف˘ي˘ط˘سس ي˘ف رور˘م˘لا ة˘طر˘سش
ةيقاو ةمامك فلآا5 نم ديزأا

تنا˘ك ة˘ي˘حÓ˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م
ر˘ي˘غ قر˘ط˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
حلاسصم تنكمتو اذه ،ةينوناق
قيسسنتلاب ،ةدكيكسس ةيلو نمأا

،ةراجت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم ع˘م
0931 هعومجم ام زجح نم
ي˘ت˘لا ،د˘ي˘م˘سسلا ةدا˘م ن˘م غ˘ل˘ك
،ة˘برا˘سضم˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م تنا˘˘ك
،رهطم ةروراق901 نع Óسضف
تازا˘˘ف˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م جوز831
ليدانملا نم تادح�9 ،ةيبطلا
.ةيبط ةمامك573و ،ةرهطملا

تن˘كم˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
نم لك ةرئاد نمأا حلاسصم ضسمأا
،ضسارهأا قوسسب ةتاردسسو ةروات
راطنق81 نم رثكأا زجح نم
004و فلأا61و ،ديمسسلا نم
اهلك ،ةيئاذغلا داوملا نم ةدحو
زجح امك ،ةيحÓسصلا ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘˘لا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ةدام نم اراطنق091 ناسسملتل
ةسشيرعلا ةيدلب˘ب ن˘ي˘ل˘لا ح˘م˘ق˘لا

نم ،ةبراسضملل ةهجوم تناك
ضسمأا لوأا تن˘˘كم˘˘ت ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
،يقاوبلا مأا ةيلو نمأا حلاسصم
0613 هعومجم ام زجح نم

،زافق006و ،ة˘ي˘ب˘ط ة˘ما˘م˘˘ك
لئاوسس ةدحو871 ىلإا ةفاسضإا

ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب عا˘ب˘ت ةر˘˘ه˘˘ط˘˘م
.ةيعرسش

قرف ضسمأا لوأا تزجحو اذه
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب ضشغ˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلو˘˘˘ل ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ةطرسشلا حلاسصم عم قيسسنتلاب
131 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
64و ،د˘ي˘˘م˘˘سسلا ن˘˘م ارا˘˘ط˘˘ن˘˘ق
ةأابخم تناك ركسسلا نم اراطنق
ي˘˘حاو˘˘سضب عدو˘˘˘ت˘˘˘سسم ل˘˘˘خاد
˘ما˘ق ،ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سساو˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
اهلÓغتسسل اهنيزختب اهبحاسص
رمت يتلا ةيحسصلا ةمزألا لÓخ
ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خو ،دÓ˘˘ب˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ب
عفر لÓخ نم كرابملا ناسضمر
.اهراعسسأا

ةبقارملا ةقر˘ف تن˘كم˘ت ا˘م˘ك
يديسس ةيلول ةراجتلا ةيريدمب
نم ،ضسمأا لوأا ءاسسم ،ضسابعلب

نم اراطنق52 نم رثكأا زجح
ىلع «ةن˘ير˘ف˘لا» ن˘ي˘ل˘لا ح˘م˘ق˘لا

طسسوب تÓحملا دحأا ىوتسسم
ا˘ه˘ب˘حا˘سص نا˘ك ن˘يأا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘سسيد˘˘كت دد˘˘˘سصب
.اهراعسسأا يف ةبراسضملا

ضسمأا تن˘كم˘ت ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يف ،ةلسشنخ ةيلو نمأا حلاسصم
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘سشن را˘˘طإا
داوملا يف ةبراسضملا ةحفاكمب
ديزأا زجح ن˘م ،ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سسلا

داو˘م˘لا ن˘م ارا˘ط˘ن˘ق16 ن˘˘˘م
فلآا404و ،رسضخلاو ةيئاذغلا

ه˘˘˘ب˘˘˘سش داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو
،ةر˘تو˘ف˘لا مد˘ع˘ل ة˘ي˘نلد˘˘ي˘˘سصلا

قيرطلا ىلع ع˘ي˘ب˘ل˘ل ضضر˘ع˘لاو
اذ˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘سصخر نود ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
.ةبراسضملا

ةدشساف دإوم راŒو نوبراشضم
ةيدŸاب سسب◊إ نهر

ة˘˘˘با˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن ،ضسمأا لوأا تر˘˘˘˘مأا
6 عاد˘يإا˘ب ،ة˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘كح˘˘م
يف تقؤوملا ضسبحلا ضصاخسشأا

قلعتت مهتب نيفل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ف˘ل˘م
ليكو نع رداسص نايب بسسح
تاذ ىد˘˘˘ل ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
تاجوتنم ضضر˘ع˘ب ،ة˘م˘كح˘م˘لا

ة˘ح˘لا˘˘سص ر˘˘ي˘˘غو ة˘˘سشو˘˘سشغ˘˘م
ريغ ةبراسضملا ،ناسسنإلا ةيذغتل
را˘˘ع˘˘سسأا ع˘˘فر˘˘ب ة˘˘˘عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سسلا تا˘جو˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

.ديلقتلاو
ح.ماشستبإإ

ن˘˘˘مألا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘˘ع تف˘˘˘˘قوأا
9 ،ة˘ن˘تا˘˘ب˘˘ب21 ير˘˘˘سضح˘˘˘لا
حوارتت ةأارمإا مهنيب نم ضصاخسشأا
،ةنسس06و02 نيب م˘هرا˘م˘عأا

تاعونمم لاخدإا ددسصب اوناك
تارثؤومو تاردخم يف ةلثمتم
ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب ءلز˘ن˘ل ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع
ةيدلبب3 ةلمحب ةنئاكلا ةيباقعلا

زاج˘نإا م˘تو اذ˘ه.ةبع˘سشلا يداو
ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘ئاز˘˘˘ج تا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م
ءا˘ف˘ي˘ت˘سسا د˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا

رفسسأا يذلا ،قيق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا
فيقوت نع اسضيأا هعيسسوت دعب
حوار˘ت˘ت ن˘ير˘خآا ضصا˘˘خ˘˘سشأا5
يف ةنسس82و42 نيب مهرامعأا

ربع ةقرفتم ةيطر˘سش تا˘ي˘ل˘م˘ع
روثع˘لا م˘ت ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا
اسصرق68 ى˘ل˘ع م˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب
مامأا مه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ل ا˘سسو˘ل˘ه˘م
.ةيلحملا ةباينلا

نإوتشش ماهشس

اهتزوحب تإزوجحملإ تناك ةأإرمإإ مهنيب نم سصاخششأإ9 فيقوت

ىلإإ تاعونمم لاخدإإ ةلواحم طابحإإ
ةنتاب يف3 ةلمحب ةيباقعلإ ةشسشسؤوملإ

ةهجوŸإ رشضÿإو ةنيرفلإو ديمشسلإ نم Òطانقلإ تائم زجح
«انوروك» ةمزأإ زع ‘ ةيحÓشصلإ ةيهتنم تامامكلإ فلآإو نيزختلل

 ÚبراشُضŸإ رشصاحُت ةلودلإ
تايلو ةدعب ةفاظنلإو ميقعتلإ دإوم جاتنإل ةيرشس تاششرو فاششتكإإ^

نيرشضاحلإ نيب «انوروك» ىودع لاقتنإل ايدافتو يحشصلإ هعشضو يدرت ببشسب يشسيئر دهاششك حول بيطلإ بايغ ةيفلخ ىلع

ةيناثلإ ةرملل يدششإربو لماه يناغلإ دبع ةمكاحم ليجأات
مداقلإ ليرفأإ9 ىلإإ

ر.رجاه

دبع نيمهتملإ ةمكاحم ةشسلج ليجأات ،يلإوتلإ ىلع ةيناثلإ ةرمللو ،ةديلبلإ ةمكحمب قيقحتلإ يشضاق ،سسمأإ لوأإ ررق
9 ـلإ ىلإإ ،اقباشس ةمشصاعلإ رئإزجلإ ةيلو نمأإ سسيئر ،يدششإرب نيدلإ رونو ،ينطولإ نمأÓل قبشسألإ ماعلإ ريدملإ ،لماه يناغلإ

ريزو ،حول بيطلإ ،يشسيئرلإ دهاششلإ بايغ اهزربأإ ،بابشسأإ ةدعل نيمهتملإ عافد ةئيه بلط ىلع ءانب كلذو ،لبقملإ ليرفأإ
،ةمكحملإ ةئيه اهيلع تعلطإ ةيبط ةقيثول اقفو ايحإرج Óخدت يعدتشست يتلإ ةيحشصلإ هتيعشضو ببشسب ،قبشسألإ لدعلإ
.«انوروك» سسوريف يششفت ءإرج دÓبلإ هب رمت يذلإ يحشصلإ فرظلل إرظن ةينلعلإ ةمكاحملإ فورظ رفوت مدع بناج ىلإإ

ةيمإرجإإ ةكبشش كيكفت بقع
هذه جيورت يف ةشصتخم
اشصخشش21 مشضت مومشسلإ

0013 نم ديزأإ زجح
نم ةيمكو سسولهم سصرق
سسإدرموب يف تإردخملإ
ةعومجملإ تإدحو تعشضو
ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ

ةكبشش طاششنل إدح ،سسإدرموبب
،إرشصنع21 مشضت ةيمإرجإإ

،اشسولهم اشصرق5213 تزجحو
،جلاعملإ فيكلإ نم امإرغ55و
امو ءاشضيب ةحلشسأإ ىلإإ ةفاشضإإ

نأإ ىلع ،جد نويلم نع ديزي
نيفوقوملإ ميدقت اقحل متي
ةيئاشضقلإ تاهجلإ مامأإ
نم ءاهتنلإ روف ةشصتخملإ
.مهعم قيقحتلإ

ويشسيع لامك
ةيئاشضقلإ ةباقرلإ تحت إوعشضو
داشسف اياشضق يف مهتعباتمل

4 ـل يظفحت فيقوت
ةيبعشش سسلاجم ءاشسؤور
فراطلإ ةيلوب ةيدلب
،راعرع نب سشوفرح ردشصأإ

إرإرق ،فراطلإ ةيلو يلإو
ماهمل يظفحتلإ فيقوتلاب
ةيبعششلإ سسلاجملإ ءاشسؤور
،فراطلإ نم لكل ةيدلبلإ
إذكو ،راجحوب ،ناعرذلإ
ايلاح نيعوشضوملإ ،طششلإ

يف ةيئاشضقلإ ةباقرلإ تحت
مإربإاب قلعتت ،داشسف اياشضق
عيرششتلل ةفلاخم تاقفشص

حنم لجأإ نم هب لومعملإ
،ريغلل ةرربم ريغ تإزايتمإ
ىلع ةيرإدإإ تإداهشش رإدشصتشسإ
ءوشسو ،ةلماجملإ ليبشس
.ةفيظولإ لÓغتشسإ

ع.دمحم
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ضضرملا نم ٍجان هنأا نظ نم ٌئطخم
لو هلاطي نل هنأاو ،هب ُباسصي ل وأا
نوكيسس هنأاو ،هبابحأاو هلهأا نم ًادحأا
وهف ،هل ٍضضرعم ريغو هنع ًىأانمب
ٌظو˘˘ف˘˘ح˘˘مو ،ٌي˘˘م˘˘˘ح˘˘˘مو ٌن˘˘˘سصح˘˘˘م
،uي˘قر˘مو ه˘ي˘ل˘˘ع ٌءور˘˘ق˘˘مو ،نا˘˘سصمو ًاقثوم لجو زع هللا نم ذخأا دق هنأاكو
ىلاعتو هناحبسس هعم عطق وأا ،ًادعوو
نلو ،ضضرملاب هيلتبي نل هنأا ،ًادهع
ٍءوسسب هبيسصي نلو ،ةنتفلاب هسصحمي
يذلا ءابولا نأاو ،ررسض هب قحلي وأا

اهلك بوعسشلاو هرسسأاب ملاعلا برسض
هنم وجنتسسو ،هريغ ىلإا هزواجتيسس
ىوسس هب باسصي نلو ،هبعسشو هتمأا
ل نمو هموسصخو ،هركي نمو هؤوادعأا
لود˘˘لا ن˘˘˘م نو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ظ˘˘˘لاو ،بح˘˘˘ي
،حرفو جهتباف ،ممألا نم نولاسضلاو
زع هللا وعدي قفطو ،دعسسو برطو
ًاموقأا ضضرملا اذهب بيسصي نأا لجو
ذإا ،مهريغ نود مهيلع هطخسس لزنيو
ٍتاقبوم نم اوبكترا امب اوقحتسسا
نم لإا ضسيل مهباسصأا امو ،باقعلا

زع هللا نم ٌماقتنا وهو ،مهلمع ضسنج
تبسسك امب ًلاكن ًءازج ،مهنم لجو
 .مهسسوفن تفرتقاو مهيديأا

رسصتقت ل ةلهاجلا ةلاسضلا ةئفلا هذه
ٍةفئاط ىلع وأا ،ٍبهذم وأا ٍنيد ىلع
نم نوريثك اهيف كرتسشي ذإا ،ٍةعامجو
رعاسشم يف نوهباسشتي نمم ،ةلهجلا
،ءاد˘ع˘لاو ضضغ˘ب˘لاو ،هر˘كلاو د˘ق˘ح˘˘لا

تعفترا نيذلا دوه˘ي˘لا م˘ه˘لوأا ل˘ع˘لو

ى˘ل˘ع ءا˘عد˘لا˘ب م˘ه˘تا˘ما˘خا˘ح ةر˘ي˘ق˘˘ع
او˘عر˘˘سشو ،ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لاو بر˘˘ع˘˘لا
م˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سسر˘ي نأا م˘˘ه˘˘بر نو˘˘لأا˘˘سسي
نأاو ،هبسضغ مهب لحي نأاو ،هطخسس
ةنحملا نم رات˘خ˘م˘لا ه˘ب˘ع˘سش ي˘ج˘ن˘ي
‐مهمعز˘ب‐ م˘هد˘حو م˘ه˘ف ،ضضر˘م˘لاو
نولهأاتسسيو ةايحلا نوقحتسسي نيذلا
ريمازملا يف نوخفني اوذخأاو ،ةاجنلا

يف نولتريو ،دÓبلا يف نوفوطيو
ليتارتو اهوظف˘ح ًة˘ي˘عدأا م˘ه˘تاو˘ل˘سص
،ًةيهاركو ًةيرسصن˘ع ز˘ن˘ت ،ا˘هو˘ن˘ه˘ت˘ما

هللا ذخأاي نأاب ،ًادقحو ًاسضغب عبسشتتو
نأاو نيينيطسسلفلاو برعلا لجو زع
،مهرارسضأاو مهرور˘سش ن˘م م˘ه˘ي˘ج˘ن˘ي
ة˘˘ل˘˘ع˘˘لا م˘˘هو ،ءا˘˘بو˘˘لاو ءاد˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ف
لو˘ق˘ي يذ˘لا نأا ى˘هدألاو ،ضضر˘م˘˘لاو
مهتاماخاح راب˘ك م˘ه ا˘م˘نإا م˘ه˘مÓ˘كب
 .ةدقاحلا ةينيدلا مهفئاوط ءامعزو
،مهنع ًافلتخم لو مهنم ًاديعب ضسيل
ا˘ه˘˘ع˘˘مو ة˘˘ي˘˘كير˘˘مألا ةرادإلا ف˘˘ق˘˘ت
يفو ،ةديدج˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ج˘نإلا ة˘ف˘ئا˘ط˘لا
ضسي˘ئر ًا˘ع˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
دلانود ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولا
كيام هتيجراخ ريزو هعمو ،بمارت
لود˘˘لا˘˘ب تم˘˘سش يذ˘˘˘لا ،و˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘ب
بوعسشلا ى˘ل˘ع كح˘سضو ،ةءو˘بو˘م˘لا
ىأانو ضسوريفلاب أازهتسساو ،ةباسصملا
،ى˘نا˘عو ه˘ن˘م ا˘كسش ن˘م˘ع ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج˘˘ب
اذه نم ىفاعم هبعسشو هنأا ىعsداو
ى˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘كه˘˘˘ت˘˘˘ي ذ˘˘˘خأاو ،ضضر˘˘˘م˘˘˘لا
،ةيحسصلا تاسسسسؤوملاو تاموكحلا

نع ثحبلا ةلحر يف تقلطنا يتلا
ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسل˘ل ،ا˘نورو˘كل˘ل ٍرا˘ق˘ع
،هعسسوتو هراسشتنا عنمو هب مكحتلاو
ٍرورغو ٍرابكتسساو ٍةسسرطغب نلعأاو
ملاعلا لود قبسستسس هدÓب نأا ،ٍهفسسو
،هبيرجتو راقعلا ع˘ي˘ن˘سصت ي˘ف ا˘ه˘ل˘ك
ي˘ف ًا˘ع˘ير˘سسو ًلا˘ع˘ف نو˘˘كي˘˘سس ه˘˘نأاو
ًا˘ما˘م˘˘ت ضضر˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا

 .ًايلك هنم ءافسشلاو
اهعمو ةيكيرمألا ةرادإلا ئربي ل دق
ةميرج نم ٌدحأا ينويهسصلا نايكلا
مغر ،هرسشنو انوروك ضسوريف قيلخت
ا˘م˘ه˘ي˘لإا ل˘ق˘ت˘ناو ه˘ب ا˘ب˘ي˘سصأا ا˘˘م˘˘ه˘˘نأا

تاوسصأا تعف˘تراو ،ا˘م˘ه˘ي˘ف ر˘سشت˘ناو
،ًاعلهو ًاعزجو ًاقرفو ًافوخ امهبوعسش
ًانيقي انوردسص يف َرَقَو دقف كلذ عمو
هارسشنو هاَقsلَخو هاَعsنسص ناذللا امهنأا

يتلا دÓبلا يف هادارأا دقو ،هاممعو
لودلا يفو ،مه˘سسفا˘ن˘ت وأا ا˘ه˘نودا˘ع˘ي
اذهلو ،مهفلا˘خ˘تو م˘ه˘سضرا˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘كير˘˘˘مألا ةرادإلا ر˘˘˘سصت
اهتابوقع ذيفنتو اهراسصح ةسسرامم
،نار˘˘يإا˘˘ك ةءو˘˘بو˘˘م˘˘لا لود˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ٍحاقل فاسشتكا ةلواحم نم اهعنمتو
ربكأا قاحلإا دسصقب ،ضسوريفلل ٍحجان

ةريبك رئاسسخ اهديبكتو ،اهب ٍررسض
ر˘˘ي˘˘مد˘˘تو ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلا ي˘˘˘ف
ليطعتو ،اهبعسش ريقفتو اهداسصتقا

ًةمدخ ،اهيف ةايح˘لا بناو˘ج ف˘ل˘ت˘خ˘م
،اهتفيل˘ح˘ل ًا˘ن˘ي˘م˘ط˘تو ،ا˘ه˘ع˘يرا˘سشم˘ل
اهعيوط˘ت˘ل ة˘ي˘قÓ˘خأا ر˘ي˘غ ًة˘لوا˘ح˘مو

 .اهيلع اهطورسش ضضرفو
لوسسر مهملع دقف نوملسسملا امأا
هنأا ملسسو هلآاو هيلع هللا ىلسص هللا

ة˘عا˘سشإا لو ،تو˘م˘لا ي˘ف ة˘تا˘م˘˘سش ل
لو ،ةسشحاف˘ل˘ل ي˘ن˘م˘ت لو ،ضضر˘م˘ل˘ل

لو رر˘سض لو ،م˘ل˘˘ظ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ع
بن˘ج˘لا˘ب بحا˘سصل˘ل ىذأا لو ،رار˘سض
باحسصأا نوكن فيك انملعو ،راجلاو
ٍة˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘سش ل˘˘˘هأاو ،ٍةءور˘˘˘مو ٍةو˘˘˘خ˘˘˘ن
نيرخآلا عم لماعتن نأاو ،ٍةعاجسشو
نأاو ،ٍقلُخوٍ ميقو ،ٍةلوجرو ٍلبنب ًامود
Óف ،ٍقÓخأاب براحنو ،فرسشب لتاقن
ىلع زهجن لو ،ةأارما لو Óًفط لتقن

وأا ًةعموسص مدهن لو ،ٍريسسأا وأا ٍحيرج
ةر˘˘سصن ن˘˘ع ر˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘ن لو ،ًاد˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘م
جÓعو جاتحملا ةدعاسسمو فوهلملا
.باسصملا ةياعرو ضضيرملا
نيينيطسسلفلا نحن انل ةبسسنلاب امأا

لهسسلا نم هنأا دقتعأا Óف ،برعلاو
ة˘˘مÓ˘˘˘سسلا ى˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ن نأا ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
زع هللا وعدن نأا وأا ،نييليئارسسإÓل
مهأÓكت نأاو هتمحر مهملسشت نأا لجو
بعسصي ٌرمأا ير˘م˘ع˘ل اذ˘ه˘ف ،ه˘ت˘يا˘ن˘ع
لمعلا وأا هلبقت نيينيطسسلفلا ىلع
ر˘ي˘ن ن˘م نوو˘ت˘˘كي ن˘˘يذ˘˘لا م˘˘هو ،ه˘˘ب
نوقوذيو ،هملظو مسشاغلا لÓتحلا

،ًاناولأاو ًافون˘سص باذ˘ع˘لا ه˘يد˘ي ى˘ل˘ع
ضسوريف هثدحأا ام ٍريثكب قوفي امب

ملاعلا بو˘ع˘سش ي˘فو م˘ه˘ي˘ف ا˘نورو˘ك
نيينيطسسلفلا لاح ناسسل لعل  .ًةبطاق
نأا ،يفسشت وأا ٍةتامسش ريغب لوقي مويلا

امم ًاسضعب مهقاذأا دق لجو زع هللا
ًائيسش مهعرجو ،نيينيطسسلفلل هوقاذأا

ى˘ل˘˘ع اودا˘˘ت˘˘عا يذ˘˘لا باذ˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
م˘ها˘ه˘ف ،˘ٍمو˘˘ي ل˘˘ك م˘˘ه˘˘ل ه˘˘ع˘˘ير˘˘ج˘˘ت
نوعطقنيو ،مهتويب يف نورسصاحي

مهحلا˘سصم ل˘ط˘ع˘ت˘تو ،م˘ه˘ل˘م˘ع ن˘ع
علهلا نع Óًسضف ،مهداسصتقا دمجتيو
يتلا فوخلا ة˘لا˘حو ،م˘ه˘با˘سصأا يذ˘لا
نم اذه ن˘كي م˘لو ،م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سست
،مهئاعد ةجيتن وأا نيينيطسسلفلا لعف
،م˘هر˘ي˘غ˘ك م˘ه˘ب لز˘ن ٌبسضغ و˘˘ه ل˘˘ب
عز˘عزو ،م˘ه˘لز˘لزو م˘ه˘با˘سصأا ٌءا˘˘بوو
ل مه˘ف ،م˘ه˘تا˘با˘سسح كبرأاو م˘ه˘نا˘ي˘ك
يف ةريبك ةراسسخ لمحت نوعيطتسسي
ى˘ل˘ع ىو˘ق˘ت ل م˘˘هداد˘˘عأاو ،حوارألا
 .مهنيب ةريثك ٍتايفو باعيتسسا

نيينيطسسلفلا نحن انليلغ يفسشي ل
يذ˘لا دود˘ل˘لا ا˘نود˘˘ع ن˘˘م بر˘˘ع˘˘لاو
لتقو ،انبعسش درسشو ،انسضرأا بسصتغا
،ا˘نءا˘سسنو ا˘ن˘لا˘جر ل˘ق˘ت˘˘عاو ،ا˘˘ن˘˘ل˘˘هأا

كيكفت ىوسس ،اندسض رهقلا ضسرامو
،ا˘˘ن˘˘سضرأا ن˘˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حرو ه˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ك
يف هدوجو ءاهنإاو هتفأاسش لاسصئتسساو
ًامسسا دوجو هل دوعي Óف ،انتقطنم
نينطوتسسم مهنم ىقبي لو ،ًانايكو
ة˘˘ق˘˘ير˘˘˘ط تنا˘˘˘ك ًا˘˘˘يأا ،ن˘˘˘يد˘˘˘فاو لو
وأا ًا˘سضر˘م ،ًءا˘بو وأا ًا˘بر˘ح ،م˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر
اهن˘ي˘ح ،ًة˘ب˘ي˘سصم وأا ًة˘ب˘ئا˘ن ،ًا˘سسور˘ي˘ف
تم˘˘˘سشن˘˘˘سسو ،د˘˘˘ع˘˘˘سسنو حر˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘سس
انتداعسس نإا˘ف كلذ ر˘ي˘غ˘بو ،ى˘سضر˘نو
.ةقونخم انتحرفو ،ةسصوقنم

دجتشسملإ انوروك سسوريف ءإوتحل
يوادللا فسسوي ىفطسصم .د ملقب

07 ٍدحأا ِءÓتبا يف َءاعد لو ِضضرملا يف َةتامسش ل
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*****
ةباتكلا ةبرجت لمأات يف
!نابعسش ءاجر اي ةمهت نم اهل اي
نيطسسلف /دمحم جح ضسارف

يتوسص ضصاخ ثيدح يأا اهعم ثدحتأا مل يتلا نابعسش ءاجر ةيروسسلا ةبتاكلا ةيسضارتفلا يتقيدسص
،«ناسسغ بحأا مكو .ينافنك ناسسغب كترسضح ينركذت» هيف لوقت اقيلعت يل بتكت ،يتوسص ريغ وأا

.«فيك يردأا ل» :اهلوقب ينتباجأا ؟«كاذ فيكو يهلإا اي» ابجعتم اهتلأاسس امدنعو
تسسجوه ام اريثكو ،ينبجعي مل نآلا ىلإا امبر ،كلذ ينبجعي مل ىلوألا ةلهولل يننأا ارسس مكيفخأا ل
ئلتمملا ،حومطلا بابسشلا كلذ ،ينافنك ناسسغ هبسشأا نأا يل فيكف ،مونلاو وحسصلا نيب انأاو هب

يف هرثأاو ،ةيبرعلا ةبتكملل اهفلخ يتلا ةعيدبلا تازاجنإلا وذ ،اقلُخو اقلَخ عيدبلا بتاكلاو ،اسسامح
؟اذه لك نم انأا نيأا ،ّيحلا ديهسشلاو ،ةينيطسسلفلا حلسسملا حافكلا ةكرح
.ءاجر ةبتاكلا ةقيدسصلا يل هتلاق ام عفادب ضسيل ،ينافنك ناسسغ ةءارق ىلع فكعأا ،ةريخألا ةرتفلا يف
باتكو ،«ديهسشلاو دهاسشلا» باتك ،هللا همحر هداهسشتسسا دعب عمج ام ةءارقل ينعفدي ام لوسضف
يف هترسشنو ،لجع ىلع هتبتك يأار بتكلا هذه يف يلو .«عادبإلا جراعم» باتكو ،«ضسراف ضسراف»

.انه هديعأا نأا ديرأا لو كوبسسيفلا ةحفسص
ضصسصقو قورسسم ضصيمق» ةيسصسصقلا هتعومجم لوأا ينافنك ناسسغل تأارق ةيعماجلا يتعافي يف
كلت تعاسض فسسأÓل .ضسويرولاكبلا ةلحرم يف ةطسسألا لداع روتكدلل Óيلحت اهيف تمدقو ،«ىرخأا
ل نآلا .«نيزحلا لاقتربلا ضضرأا»و ،«21 مقر ريرسس» ةعومجم تأارق ةعومجملا هذه ادع .ةسساردلا
نأا ديرأا ل .ةيسصسصق تاعومجم يف ةروسشنم ضصسصق اهنأا مأا ةيسصسصق تاعومجم يه له يردأا
دئاع»و «ضسمسشلا يف لاجر» لاحلا ةعيبطب تأارق يننأا ىلإا ةفاسضإا .يتركاذ يف وه امب يفتكأا ،ثحبأا
ةسسارد تناكو ،تاسساردلا نم ديدعلا ناسسغ نع تأارقو ،نامسسلا ةداغ ىلإا هلئاسسرو «افيح ىلإا

.تاسساردلا كلت لوأا «ىرخألا ةميخلا ىلإا قيرطلا» روسشاع ىوسضر
ضصسصقو قورسسملا ضصيمقلا» ةيسصسصقلا ةعومجملا ليلحت ادع ينافنك ناسسغ نع تبتك اذامو
اهل تبتك يتلا ةيبرعلا يترعاسش تلحأاو ،انايحأا نامسسلا ةداغ ىلإا ناسسغ لئاسسر ىلإا ترسشأا ؟«ىرخأا

ةرسشع ةيداحلا يتلاسسر يف ينافنك ناسسغل ةلاسسر ىلع (9102‐8102) يماع لئاسسرلا نم ةعومجم
ةداغو ناسسغ نيب ام ةعجوملا ةسسبتلملا ةقÓعلل ةراسشإا ،«ناسسغ اي هسضعب نم لاحلا» ـب اهتنونع يتلا

ةداغ عم يهو ،ناسسغو انأا ،ناهباسشتم اننأا ىرأا تنك .لئاسسرلا كلت اهل تبتك نم نيبو ينيب امو
.نامسسلا

،يتاذ يف انأا هارأا ل ام ةبتاكلا ّيف تأار امبر ؟ينافنك ناسسغ عم اهباسشتم ينلعجي كلذ لك له
ةروسص ءانب يف اعمط ،ايناثو ،لوأا هتروسص ىلع اسصرح كلذو ،هيبسشلا نع دعتبأا نأا بحأا يننكلو
وه لظيسسو ،هايإا اموي حبسصأا نلف ،ينافنك ناسسغب اهيبسش نوكأا نأا ايباجيإا ارمأا ضسيلف ،يل ةسصاخ
نم هل نوكي نأا هرسسيسس ينافنك ناسسغ نأا عقوتأا ل :اثلاثو ،يل نايك ل تهاب لظ انأاو ،ينافنك ناسسغ
نوكي نلف ،هريغ نم اررحتم هسسفن نبا نوكي نأا لجأا نم لمع ام لمع دقف ،ةباتكلا ملاع يف ههبسشي
.ههبسشيل يلثم ضصخسش ءاج ول اديعسس
تبتك يننأا لعفلاب ترعسش دقل ؟ةسضحملا ةبآاكلل اعفاد هنوك ُدعي مل مأا ةباتكلل اريثم رمألا ناك له
.بتكي نأا قحتسسي ل اهفات ائيسش
*****

_ 
 ناطيتسسلا ةهجاوم يف ةينيطسسلفلا ةيبعسشلا ةدارإلا
 ةودقلا يرسس :  ملقب

ططخم نمسض يتأات اهتقرسسو ةينيطسسلفلا يسضارلا ةرداسصمو ناطيتسسلا لسسلسسم نم يرجي ام
لÓتحلا ةلودل ناكسسلا نم ةغرافلا ةسصاخو ةينيطسسلفلا يسضارلا مسض يلا فدهي ملاعملا حسضاو
نم ينيطسسلفلا بعسشلا لسضاني يتلا ةلقتسسملا ةينيطسسلفلا ةلودلا ةماقا عورسشم فسسنو برسضو
رمتسسم ناطيتسسلا ةمواقم ىلع رارسصإلاو دومسصلا ناو هريسصم ريرقتو هتيرح لينو اهتماقا لجا

نيطسسلف بعسش نإاو لÓتحلا دسض ةيبعسشلا ةمواقملا تايلاعف نمسض ةفلتخم لاكسشإاب دعاسصتيو
ضسلبانب رانلا لبج لاطبا مهاهو يليئارسسإلا ططخملا اذه ذيفنتب حمسسي نل هيسضارا ىلع دماسصلا
انبعسش ريهامج فقتو مهيسضارا ةرداسصم ططخم يلوطبلا مهدومسصو ةيراعلا مهرودسصب نوهجاوي
يسضارلا نع عافدلل يريهامجلا كرحتلا اذهو ينطولا دهجلا اذه ةمدقم يف ةلسسابلا انتدايقو
ةموكح تاءارجإل يدسصتلاو يسضارلا هذه ىلع ينيطسسلفلا دوجولا تيبثتل ةرداسصملاب ةددهملا
ينطولا هجوتلا تايولوا نم لمعلا اذه دعي ثيح ةيعسسوتلا اهتاسسايسس حسضفو ةيناطيتسسلا لÓتحلا

كلذ زاربا ةيبرعلاو ةينيطسسلفلا مÓعلا لئاسسو نم بلطتيو ةيبعسشلا ةمواقملل ةقرسشم ةروسصو
ةيبرعلا مÓعلا لئاسسو ربع ثادحلا ةيطغتو ةيعمق تاسسرامم نم ىرجي ام ةروسص لقن ةرورسضو
ضضرلا يلع ظافحلا ةيمهأاو ينيطسسلفلا دومسصلاو ةيبعسشلا ةمواقملا روسص لقنو ةيلودلاو
لÓتحلا مئارج حسضفو لÓتحلا تاوق لبق نم اهيلع ءÓيتسسلاو ةرداسصملا نم ةينيطسسلفلا

.عمجأا ملاعلا ربع اهرسشنو
ناطيتسسلا ةبراحم لجا نم ةينيطسسلفلا ةدايقلا عم يلاسضنلا فقوملا ةدحو دكؤوي انبعسش دومسص نإا

مايقل ةينيطسسلفلا يسضارلا ةرداسصمب ملسسن ل نأا انيلع ضضرفيو لÓتحلا ةيهجنعل يدسصتلاو
عيراسشملا ةماقا ربع اينيطسسلف اهتيامح ىلع لمعلاو انسضرا قوف ةديدجلا ةيناطيتسسلا تادحولا

نكمي ام لقا وه بجاولا اذهف ةرداسصملاب ةددهملا قطانملاو ىرقلا يف انبعسش دومسص معدو اهيلع
كهتني يذلا لÓتحلا دسض ةينوناقلا ىواكسشلا عفرو ةدحتملا ممأÓل هجوتلا يلع لمعلاو هلعف
. ةينيطسسلفلا ضضرأÓل هتقرسس يف يلودلا نوناقلا

ةرداسصملا نم ةينيطسسلفلا ضضرلا ةيامحل ةيناديملا ةدايقلاو انبعسش لاطبا دسشتحا ةمهم ةوطخ
نينطوتسسملا تاماحتقل يدسصتلاو ةينيطسسلفلا ضضرلا ةيامحو دومسصلا نم اروسص نيبراسض
نينطاوملا ىلع مهئادتعاو ةينيطسسلفلا تادلبلاو ندملاو ىرقلل ةدمعتملاو ةدعاسصتملا نيفرطتملا

ةموكح لبق نم موعدملاو جهنمملاو دمعتملا ديعسصتلا اذه نأاو مهسضرأاو مهتاكلتممو لزعلا
ضضرفو ةينيطسسلفلا يسضارلا مسضل لÓتحلا ططخم لامكتسسا راطا يف يتأاي ةيليئارسسلا لÓتحلا
ينيطسسلف وه ام لك ةحابتسسل مهدي قÓطإاو نييباهرلا نينطوتسسملا ةسضبق نيكمتو اهيلع ةدايسسلا

بعسشلا ءانبا قحب ةيعمقلا مهلامعا ةسسراممب نونطوتسسملا رمتسسي انوروك ءابو راسشتنا نم مغرلابو
ىلع رانلا اوقلطاو ةبكرم02 جاجز اومطحو ضسلبان بونج ةراوح ةدلب ةمجاهمب اوماقف ينيطسسلفلا
تيعبج ةبرخ يف مانغألا ةاعر ىلع اودتعاو هللا مار برغ ةيناجلا ةيرق اومحتقا امك نينطاوملا
اهريغو محل تيبو ضسلبانو ليلخلاو ضسدقلا يف ةرمتسسملا مهتامجه ىلا ةفاسضإا هللا مار ةنيدم قرسش
.تاظفاحملا نم
يف ةسصاخو ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبا قحب مظنملا ناودعلا تاسسايسس رارمتسساو تاسسرامملا هذه نإا
نم لينلل يلودلا نوناقلل ةيفانملا تاسسرامملا لك مادختسساو ةيبرغلا ةفسضلا ندمو ةلتحملا ضسدقلا

ناو يليئارسسلا حÓسسلا ةوق نم ىوقا قحلا اذه ةوق نإا ثيح ينيطسسلفلا قحلا ةوق ةدارإاو دومسص
ىتح هلاسضن انبعسش لسصاويسسو تابوعسصلاو تايدحتلا تناك امهم رسسكنت نل ةينيطسسلفلا ةدارلا
ةسصاخو مهملا نم تابو ضسدقلا اهتمسصاعب ةدايسسلا تاذ ةلقتسسملا هتلود مايقو لÓتحلا نم ررحتلا

نييلودلا ملسسلاو نمألا ظفح يف ةيلوؤوسسملا لمحتتو ةدحتملا ممألا لمعت نأا انوروك ءابو راسشنا عم
 .ينيطسسلفلا بعسشلل ةيلودلا ةيامحلا ريفوتو يروفلا لخدتلا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت ضسيئر
*****

****

 ةينيطسسلفلا قوقحلا بهنو ةقرسس لسسلسسم لسصاوت

 ةودقلا يرسس  :  ملقب

ةيعسسوتلا ةيرامعتسسلا تارارقلاو ريبادتلاو تاءارجإلا نم ديزملا ذاختا لÓتحلا ةلود لسصاوت
لكسشب اهطيحمو ضسدقلاو ةماع ةلتحملا ةينيطسسلفلا ضضرألا يف ناطيتسسلا قيمعت ىلإا ةفداهلا

تانطوتسسملا نيب يفارغجلا لسصاوتلا قيقحت ىلع بيلاسسألاو لئاسسولا ىتسشب لمعتو ضصاخ
ربع ةلتحملا ةيبرغلا ةفسضلا ضضرعو لوطب ةرسشتنملا ةيئاوسشعلا رؤوبلاو ةيناطيتسسلا تاعمجتلاو
نينطاوملا يسضارأا نم ديزملا مهتلت يتلا ةمخسضلا ةيناطيتسسلا قرطلاو عراوسشلا نم ديزملا قسش
تاطلسس اهب موقت يتلا مئارجلا ةلسسلسسو مظنملا يليئارسسإلا باهرإلا لسسلسسم ناو نيينيطسسلفلا
لÓتحلا ةلود تاسسسسؤوم هسسرامت جهنَمُمو عسشب باهرإا نم ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبأا قحب لÓتحلا
ةرسشابملا تاميلعتلاو نيناوقلاو تاعيرسشتلا نم ديدعلا ربع متي تاب حسضاوو ينلع لكسشب ةيمسسرلا
نÓعإا نإا . ةينيطسسلفلا يسضارألا ةقرسس لجا نم ينيطسسلفلا لسصاوتلا نم دحللو نيينيطسسلفلا لتقل
(ةدايسسلا قيرط) ــب ةيربع ةيمÓعإا رداسصم هتمسسأا ام نع تنيب يلاتفن يليئارسسإلا ضشيجلا ريزو
حاسسفإاو ،نرقلا ةقفسص دونب يف ءاج امك ضضعب نع اهسضعب ةينيطسسلفلا قطانملا لزع ىلإا فداهلاو
،اهيف ناطيتسسلاو1E ـب ةفورعملا ةقطنملا ةحابتسسا يف عورسشلل لÓتحلا تاطلسس مامأا لاجملا

ةماقإل ةسصرف ةيأا ضضيوقت اهفده تاءارجإلا هذه لك ،اهبونج نع اهلامسشو ةفسضلا طسسو لسصفو
ةلود اهسسرامت يتلا يرسصنعلا لسصفلا تايلمع ناو ةدايسس تاذو ةايحلل ةلباق ةينيطسسلف ةلود
نم يذلا ةيبرغلا ةفسضلا نم ةعسساو تاحاسسمل اهعÓتباو ،ةلتحملا ةينيطسسلفلا ضضرألا يف لÓتحلا
طيحم يف قرغت ةلوزعم قطانم ىلإا ةينيطسسلفلا ةيناكسسلا تاعمجتلا ليوحت ضسيركت هنأاسش
ديدعلا لزع لÓتحلا تاطلسس نّكمُي امب ،ضضعبلا اهسضعب عم ًايتÓسصاوم طبترتو ،مخسض يناطيتسسا

ريكفتلا ىتح عنمو ،ةسسدقملا ةنيدملا نع لماكلاب اهلسصفو ضسدقلاب ةطيحملا ىرقلاو تادلبلا نم
 .ةيقرسشلا ضسدقلا اهتمسصاعب ةينيطسسلف ةلود ةماقإاب

تاسسدقملاو ضسدقلا قحب يركسسعلا مكحلا تاطلسس اهبكترت يتلا ةعسشبلا مئارجلا كلت نإا
دجسسملا ىلع ةيرامعتسسلا ةيديوهتلا اهتايعادتو ةفلتخم لاكسشأاب لسصاوتت ةيحسسملاو ةيمÓسسإلا
فادهتسسا يف جهنمملاو لسصاحلا ديعسصتلا ثيح نم ءاوسس ،يميهاربإلا مرحلاو كرابملا ىسصقألا
نيميلا اهنسشي يتلا ةحوتفملا برحلاو ،ليلخلا يف ةميدقلا ةدلبللو يميهاربإلا مرحلل لÓتحلا
هناكسس نم هغيرفتو ضضبانلا ليلخلا بلق ىلع مهترطيسس زيزعت فدهب نينطوتسسملا ةÓغو فرطتملا
لاحملا ىلع برحلا لمسش ام وهو ةقطنملا اهدهسشت يقرع ريهطت ةيلمع عسشبأا يف نييلسصألا
لمسشي امب ،ةدلبلا يف ينيطسسلفلاو ينطولا دوجولا تاموقم عيمجو قفارملاو لزانملاو ةيراجتلا

وهاينتن اهب موقي يتلا ةرركتملا تارايزلا امو ،هديوهتو لماكلاب يميهاربإلا مرحلا لزع تلواحم
دعسصم عورسشم رارقإاو ،ةنيدملا نم ةميدقلا ةدلبلل فرطتملا نيميلا نم نينطوتسسملا ةÓغو تينيبو
اذه يف تاقلح لإا ةميدقلا ةدلبلا لخدم ىلع ةيتاروت تاموسسر لمحي رجح عسضوو ،مرحلا
 .7691 ماعلا يف ةنيدملا لÓتحا ذنم لسصاوتملا يمارجإلا لسسلسسملا

يعدت يتلا لودلا ةفاكو يبوروألا داحتلاو نمألا ضسلجم هسسأار ىلعو يلودلا عمتجملا بلاطن اننإا
نأاو ةينيطسسلفلا ضضرألا يف ةيليئارسسإلا عامطألا فقول كرحتلا ةعرسس مÓسسلا قيقحت ىلع ضصرحلا

ةدحتملا ممألا تارارقو يلودلا نوناقلل ةميسسجلا اهتاكاهتنا ىلع لÓتحلا ةلود ةبقاعم مدع
،ناطيتسسلا قيمعتو لÓتحلا ضسيركت يف اهيدامت ةلسصاوم ىلع نرقلا ةقفسص لظ يفو اهعجسشي
عمتجملا ءافتكا نإاو ةلتحملا ةينيطسسلفلا ضضرأÓل قاطنلا ةعسساو مسض تارارق نع نÓعإÓل ًاديهمت
ةيلكسشلا ةيلودلا تاوعدلاو ،قلقلا نع ريبعتلا غيسصو لÓتحلا مئارجل ةنادإلا تانايبب يلودلا
يف يدامتلا ىلع لÓتحلا تاطلسس عجسشت تتاب ،نيتلودلا لح ضساسسأا ىلع مÓسسلاب كسسمتلل
 .ةيلودلا ةيعرسشلا تارارقو يلودلا نوناقلل ةميسسجلا تاقورخلا نم ديزملا باكترا

نيطسسلف يف ةنسسحلا اياونلا ريفسس
ةينيطسسلفلا حابسصلا ةديرج ريرحت ضسيئر

ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا ع˘˘قو˘˘م ر˘˘سشن
در0202 راذا71 ي˘ف ة˘ي˘لود˘˘لا
ن˘ي˘˘ي˘˘قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا

ر˘ير˘ق˘ت ى˘ل˘ع دو˘ه˘ي˘لا ن˘ي˘ما˘ح˘م˘˘لاو
ةيئانجلا ةمكحملل ةماعلا ةيعدملا
داؤوف يسضاقلا مدق نا دعب ةيلودلا
يعدملا يبتكم ىلا هتاظحÓم ركب
ي˘ف ة˘يد˘ه˘ي˘م˘ت˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لاو ما˘˘ع˘˘لا
ءاج درلا نا ظحÓملا نم ،ةمكحملا

م˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘ل˘ه˘م˘لا جرا˘خ
ريغ ربتعي ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،تا˘ظ˘حÓ˘م˘لا
عقوم ىلع هرسشن بجي لو ينوناق
ءانبو ،ةيلودلا ةيئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا

ر˘كب داؤو˘ف ي˘سضا˘ق˘لا ما˘ق كلذ ى˘ل˘˘ع
باوجلا ارظتنم ةمكحملا ةلسسارمب
.كلذ ىلع ينوناقلا

ي˘لود˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت را˘˘سشا
نا دوهيلا نيماحملاو ن˘ي˘ي˘قو˘ق˘ح˘ل˘ل
فلت˘خ˘م ضصا˘خ˘لا ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا
كانه ناو ،ةلود ني˘ط˘سسل˘ف را˘ب˘ت˘عا˘ب
ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ما˘م˘سضنا نأا˘سشب كو˘˘كسش
،يسساسسلا امور ماظن ىلا حيحسصلا

م˘ي˘ي˘ق˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘˘م بل˘˘ط د˘˘قو
امور ماظن ى˘لا ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ما˘م˘سضنا
يلودلا نوناقلا بجومب يسساسسلا
كوكسش كانه نا ربتعا امك ،ماعلا
˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘سضنا بقاو˘˘˘ع نأا˘˘˘سشب ًا˘˘˘˘سضيا
تنا˘ك و˘ل ى˘ت˘ح ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ل هنا داحتلا حرسص دقو ،مهحلاسصل
ةلود كلتمت ةينيطسسلف ضضرا دجوي
ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلاو ة˘˘يلو˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف
راسشا ثيح ،اهيلع ةماعلا ةيرسصحلا
ةي˘قا˘ف˘تا تسسي˘ل و˘ل˘سسوا ة˘ي˘قا˘ف˘تا نا

فينج ةيقافتا اهلوادتت امك ةسصاخ
.ةعبارلا

هتدكا دق امب رارقلا داحتلا ضضفر

نا ةدوسسن˘ب و˘تا˘ف ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘عد˘م˘لا
ةداملا ضضارغل ةلود يه نيطسسلف
،ي˘سسا˘سسلا ا˘مور ما˘ظ˘ن ن˘˘م (2)21
ي˘ف ة˘لود ن˘ي˘ط˘سسل˘ف را˘ب˘ت˘عا ًا˘ي˘فا˘˘ن
نا ىلا اريسشم ،ماعلا يلودلا نوناقلا
ا˘ه˘ل تسسي˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘˘لود˘˘لا
ميلسس لكسشب مامسضنلا ىلع ةردقلا
امدنعف ،يسساسسلا امور ماظن ىلا
ةدحتملا ممÓل ماعلا نيملا ضسرامي
عيدو هتفسصب ة˘ت˘ح˘ب ة˘يرادا ة˘ف˘ي˘ظو
نا ى˘لا را˘˘سشا ،ما˘˘م˘˘سضنلا كو˘˘كسص
حسضتي مل ملاعلا يف قطانملا ضضعب
داحتلا ربتعا دقو ،نلا ىلا اهعسضو
د˘يوز˘ت ما˘ع˘لا ن˘ي˘ملا ن˘˘م د˘˘بل ه˘˘نا
لود˘لا ة˘م˘ئا˘ق ل˘ما˘˘كب ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا
ممÓل ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ي˘ف ةدراو˘لا
نا ا˘م˘ب ه˘نا ىر˘ي ه˘ي˘ل˘عو ،ةد˘ح˘ت˘م˘˘لا
رارق ىلع تدمتعا ةماعلا ةيعدملا
ةيعرسشلل ردسصمك ةماعلا ةيعمجلا
هنا ىلا داحتلا راسشا امك تبثي اذهف
 .هتاءارجا ًايلمع ماعلا نيملا مقي مل

نييقوقح˘ل˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا د˘كا
ل بقارم ةلود نا دوهيلا نيماحملاو
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘ملا قا˘ث˘ي˘م ن˘م ع˘˘ب˘˘ن˘˘ت
ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ارا˘كت˘با ل˘كسشتو
يرادلا ي˘˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
لسصا نم ةلود42 نا ذا ،تانايكلل
،رارقلا حلاسصل تتوسص ةلود831
ل ةلود831 نم %02 ةبسسنب يا
لثم ةلود ني˘ط˘سسل˘ف نأا˘ب نو˘فر˘ت˘ع˘ي
ذا ،...ادن˘ل˘يزو˘ي˘نو ا˘سسم˘ن˘لاو ا˘سسنر˘ف
ي˘عد˘م˘لا بت˘كم نا دا˘˘ح˘˘تلا را˘˘سشا
دكأاتلل تاءارجا يا ذختي مل ماعلا

نا ر˘ب˘ت˘عاو ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا ة˘˘ح˘˘سص ن˘˘م
نيطسسلف دامتعاب قلعتملا دنتسسملا
ه˘ن˘م د˘كأا˘˘ت˘˘لا بج˘˘يو ،ًا˘˘ير˘˘سس ة˘˘لود

.هنÓعاو
ةيلمع فده نا ىلع داحتلا معز

مئادلا عسضولا قي˘ق˘ح˘ت˘ل و˘ه و˘ل˘سسوا
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘مو ل˘ي˘ئار˘سسا ن˘ي˘ب
نافرطلا لسشف ببسسبو ،ةينيطسسلفلا
ركذ امدنعو ،تقؤوملا قافتلا ىتا
ة˘ي˘لود˘لا تارار˘ق˘لا ضضع˘ب  دا˘ح˘تلا
ل˘ث˘م ن˘ملا ضسل˘ج˘م ن˘˘ع ةردا˘˘سصلا

˘ما˘ما ا˘حو˘ت˘ف˘م ه˘نا هر˘ب˘ت˘˘عا4332
راسشا دقو ،يئاهنلا عسضولا ةلأاسسم
ماعلا ي˘عد˘م˘لا بت˘كم ل˘ها˘ج˘ت ى˘لا
نوغاسصم˘لا ر˘ب˘ت˘عا ذا242 رار˘ق˘لا
ضضع˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسا با˘˘˘ح˘˘˘سسنا
اذه جردني ملو اهلك ضسيلو ميلاقلا
امك ،ع˘با˘سسلا ل˘سصف˘لا تح˘ت رار˘ق˘لا
ل˘ها˘ج˘ت ما˘ع˘لا ي˘عد˘م˘لا نا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا
ةيلحرملا ةيقافتÓل ع˘بار˘لا ق˘ح˘ل˘م˘لا
ضصنت يتلا (ب/2) ىلولا ةداملا يف
ة˘˘يلو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسا نا ى˘˘ل˘˘˘ع
اه˘ب˘كترا ي˘ت˘لا ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
 .«ب» و «أا» يف نويليئارسسلا

داحتلا همدق يذلا ريرقتلا ىلع ًادر
ع˘م ه˘ي˘ل˘ع ر˘كب داؤو˘ف ي˘سضا˘ق˘لا در˘˘ي
ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ه˘ت˘ي˘ل˘ها مد˘ع ن˘م م˘غر˘لا

ريسشيو ،مزÓلا تقولا ىطخت هنوك
كو˘˘˘˘كسشلا زو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ي ل ه˘˘˘˘˘نا ى˘˘˘˘˘لا
وا ة˘˘ي˘˘لود ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ي˘˘قاد˘˘سصم˘˘ب
ةقثبنم اهنو˘كل ة˘سسي˘سسم ا˘هرا˘ب˘ت˘عا

تارارقل ةقبطمو ةدحتملا مملا نم
نم بيعملا نمو ،ةيلودلا ةيعرسشلا
ةعمسس نم لانت نا لÓتحا «ةلود»
ةيمهولا ججحلا هذه لك ،ةمكحملا
لا يه ام داحتلا اهنع ملكتي يتلا
ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سضتو ضشيو˘˘˘سشت˘˘˘ل˘˘˘ل بار˘˘˘سس
نا مهلوق˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘ما ،ق˘ئا˘ق˘ح˘لا

مامسضنا بقاوع لوح كوكسش كانه

ولو امور ماظن ىلا نيي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ىوسس ضسيل اذهف ،مهحلاسصل تناك
ةيلهأاب رسشابم ريغو ينمسض فارتعا
حبر نم فوختلاو ،نيطسسلف ةلود
ة˘˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘لدو ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا
ة˘لود˘لا ا˘ه˘ت˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جلا
،نومعزي امك ضسيلو ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ربتعت ةعبارلا فينج ةيقافتا نا امبو
قافتا وهف ضصاخ قافتا ولسسوا نا

لو ًايلود ًافرع لكسشي هنل ضصاخ
بقاعي ل يلاتلابو ،هب نعطلل لاجم
«ليئارسسا» عفرت مل اذا نوينيطسسلفلا
م˘ئار˘ج م˘ه˘با˘كترل م˘ه˘ي˘ل˘˘ع ىو˘˘عد
ليئار˘سسا نل ،نو˘م˘عز˘ي ا˘م˘ك بر˘ح
ا˘مور ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ة˘˘ع˘˘قو˘˘م تسسي˘˘ل
،هعيقوت ىلع ؤورجت لو يسساسسلا

ةحلسسملا ىوقلا ضضعب تلاط ناو
لا ضسيل وهف ةزغ يف ةينيطسسلفلا
،لÓ˘ت˘حلا ن˘م ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ًلا˘˘سضن
ن˘م ضصل˘خ˘ت˘ل˘ل بو˘˘ع˘˘سشلا لا˘˘سضنو
ه˘˘عر˘˘سشيو ه˘˘ل˘˘ف˘˘كي ر˘˘ما لÓ˘˘ت˘˘حلا
تارار˘˘˘ق˘˘˘لاو ي˘˘˘لود˘˘˘لا نوــنا˘˘˘ق˘˘˘˘لا
.ةيلودلا

نإا˘˘ف ،تبا وا ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسا تءا˘˘˘سش
بعسش كا˘ن˘ه مادا˘م ة˘لود ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
يعيبط قح اذهو ،ةطلسسو ضضراو
هدكؤويو ماعلا يلودلا نوناقلا هلفكي
ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘ب بو˘˘ع˘˘سشلا ق˘˘ح ن˘˘م ًاءد˘˘ب
ماعلا نيملا د˘سصق˘ي م˘لو ،ر˘ي˘سصم˘لا
نيطسسلف ه˘مÓ˘كب ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مÓ˘ل

م˘ل تا˘نا˘ي˘كلا ضضع˘˘ب نا لا˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح
نأل ،نلا ى˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘سضو ح˘˘˘سضت˘˘˘ي
مملا يف ةلود ةفسص اهل نيطسسلف
ةيوسضعلا ةلماك نكت ملو ةدحتملا
ىلا ىرخا تانايك كانه نا ليلدلاب
ةلود ةفسص ىلع لسصحت مل مويلا

نا بجعلا نم مث ،ةدحتملا مملا يف
نو˘نا˘ق˘لا مر˘ت˘ح˘ت ل ي˘ت˘لا «ة˘لود˘لا»
ملكتت تحبسصا هتاقيب˘ط˘ت˘ب ي˘لود˘لا
،هل ةقبطم اهنأاكو يلودلا نوناقلاب
491 رارق˘لا ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا ه˘سضفر˘تو
ن˘ي˘ئ˘جÓ˘لا ةدو˘ع ى˘ل˘ع ضصن˘ي يذ˘لا

ءا˘ه˘ق˘ف بل˘غا نا ذا ،م˘ه˘تا˘سضيو˘ع˘تو
نا ر˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ي˘˘˘لود˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
ي˘ه ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسلا تا˘ن˘طو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
برح ةميرج لكسشتو ،ةلتحم ضضارا

رسشابم لكسشب نييندملا تلقن اهنوك
نا ظحÓملا نم ذا ،رسشابم ريغ وا
لق˘ن ر˘كذ˘ب تأا˘ي م˘ل دا˘ح˘تلا ر˘ير˘ق˘ت
.ًايئاهن نييندملا

يذلا تقؤوملا قافتلا ضصخي اميف
ليئارسسا نا رابتعاب داحتلا هب جتحي
رظنت يتلا «ةديحولا ةلودلا » يه
ر˘ظ˘ن˘ت م˘ل ل˘ي˘ئار˘سسا نإا˘ف ،م˘ئار˘ج˘لا˘ب
او˘ب˘كترا ن˘يذ˘لا ا˘˘ه˘˘تادا˘˘ق م˘˘ئار˘˘ج˘˘ب
يلاتلابو ،برحلا م˘ئار˘جو رزا˘ج˘م˘لا
ئ˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ي نا ي˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘ف
ة˘م˘كح˘م˘لا ى˘لا نو˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
همدق ا˘م نا م˘ث ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا
نم فلأاتي يذلا هريرقت يف داحتلا

ه˘ب˘ل˘ط˘ت ا˘م جرا˘خ و˘ه ة˘ح˘ف˘سص33
Óًكسش ةيلودلا ةيئان˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا

،نومسضملا نع جرخ ذا ،انومسضمو
ن˘˘ع ر˘˘سشا˘˘ب˘˘˘م ل˘˘˘كسشب بج˘˘˘ت م˘˘˘لو
ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا ضصا˘˘سصت˘˘خا
ىوسس دمتعي ملو ،يميلقلا ةيلودلا

هيوسشتو ةمكحملا ةبيه برسض ىلع
ةسشاسشه ىلع ليلد اذهو ،اهتروسص
ةمكحملا ماما يليئارسسلا فقوملا
لكسشب بره˘تو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لا

بج˘ي يذ˘˘لا باو˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع
  .هميدقت

ةيلودلإ ةيئانجلإ يف دوهيلإ نييقوقحلإو نيماحملليلودلإ داحتلإ ىلع ركب دإؤوف يشضاقلإ در
تاعزانملا ةيوسستل ةيلودلا ةمكحملاركب داؤوف يسضاقلا
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يلاوتلا ىلع عبارلا رهسشلل

ةيإدرغب يرشضحلإ عاطقلاب تايفو دهششت مل رورملإ ثدإوح ةليشصح
 جراخلاب نيوكتلا ىلع صسفانتيسس اعورسشم22 ءاقتنا مت

ةيملاعلل جرخت1 ةنتاب ةعماجب ةيتلواقملإ رإد
«رشضخألإ داشصتقلإ» لاجم يف اهتبلط نوكتو

ثداوح يف افيفط اعافترا ةيراجلا ةنسسلا نم يرفيف رهسش لÓخ ةيادرغ ةي’و نمأاب يمومعلا نمأ’ا حلاسصم تلجسس
.ةي’ولل يرسضحلا عاطقلاب رورملا

ةيتلواقملا راد ،ارخؤوم ،تمظن
ةينيوكت ةرود1 ةنتاب ةعماجب
ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ةد˘ئا˘ف˘˘ل
لوح ،جرختلا ىلع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا

ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سستو ءا˘˘˘سشنإا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ك
لاجم يف ةئسشانلا تاسسسسؤوملا
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا » ر˘˘سضخألا دا˘˘سصت˘˘قلا

اذهو ،» ةمادت˘سسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو
ةينطولا ةي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘م˘ها˘سسم˘ب
دا˘˘سصت˘˘قلا ي˘˘ف ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘ل˘˘˘ل
جما˘نر˘ب˘لاو «vefa» ر˘˘˘سضخألا
قر˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ل ي˘˘كير˘˘مألا
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘م˘˘سشو ط˘˘˘سسوألا
.«ipem» راكتبÓل
راد ر˘˘˘يد˘˘˘م ى˘˘˘لإا ،ادا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سساو
نأا ،ةبوروب دمحم ةيتلواقملا

ي˘ف ظ˘ح˘لا ا˘ه˘ل ة˘ن˘تا˘ب ة˘ع˘ما˘ج
ةرودلا هتاه لث˘م˘ل ا˘ه˘نا˘سضت˘حا
نأا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘كت˘˘˘لا
ي˘ف ةد˘ع تاو˘ن˘˘سسل تر˘˘كت˘˘حا

لÓخو طق˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ع˘ما˘ج
ة˘ن˘سسل˘ل ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نلا
مت9102/0202 ةيتلواق˘م˘لا
يتلا ةرودلا هتاه يف عورسشلا

نطولا ربع تاعماج8 تسسم
جرب ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ،ة˘ن˘تا˘ب» ا˘ه˘ن˘م
يد˘ي˘سس ة˘يا˘ج˘˘ب ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
م˘ت ثي˘ح ،» نار˘هوو ،ضسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ي˘˘ف بلا˘˘˘ط021 ل˘ي˘˘ج˘˘سست
نيأا ،ةعماجلل يمسسرلا عقوملا
ل˘ما˘ح بلا˘ط22 ءا˘ق˘ت˘˘نا م˘˘ت
عور˘˘˘سشم د˘˘˘˘سسج˘˘˘˘ت ةر˘˘˘˘كف˘˘˘˘ل
9 م˘ه˘ن˘م ر˘سضخألا دا˘سصت˘قÓ˘˘ل

نومدقي ،بلاط31و تابلاط
ةينيوكت˘لا ةرود˘لا ه˘تا˘ه لÓ˘خ
ةدم˘ل ضصبر˘ت ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘سشنإلا

فارسشإا تحت ،ةلماك مايأا01
لاجم يف ايلود دمتعم نوكم
نيوكتلا مسسقنيو ،ةيتلواقملا

ى˘˘˘˘لإا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا تاذ بسسح
ىلوألا ةل˘حر˘م˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘سسق
ةلماك مايأا5 ةدمل مودت يتلا
تاحورسش ةبلطلا اهي˘ف ى˘ق˘ل˘ت˘ي

د˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإا  لو˘˘˘ح
ع˘قاو˘لا ضضرأا قو˘ف عور˘سشم˘˘لا

اذكو قوسسلا ةيعسضو ةسساردو
ضضر˘ع˘لا تلدا˘˘ع˘˘مو جا˘˘ت˘˘نإلا

لاقتنلا اهد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل بل˘ط˘لاو
ةيئاهنلاو ةيناثلا ة˘ل˘حر˘م˘لا ى˘لا
ة˘سسارد˘لا ا˘ه˘˘ي˘˘ف نو˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا
اهدعب متيل عورسشملل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
عيرا˘سشم˘لا بي˘تر˘ت ر˘ي˘خألا ي˘ف
ةنجل˘لا ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘ف˘ي˘ن˘سصتو
ةقفاوملاو اهتسساردل ةسصتخملا

باحسصأا   لاسسرإاب جوتتل اهيلع
اكيرمأا ىلا ةحجانلا عيراسشملا
ع˘فر˘ل ضصبر˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘كت˘˘ل˘˘ل
تاذ راسشأاو. ةيملعلا مهتاردق
ةسصاخ ةنتاب ةيلو نأا ،ردسصملا

ةّسسام ةجا˘ح˘ب ة˘ما˘ع ر˘ئاز˘ج˘لاو
ةردا˘ق تا˘سس˘ّسسؤو˘م ءا˘˘سشنإا ى˘˘لإا

تامدخلاو عل˘سسلا جا˘ت˘نا ى˘ل˘ع
زجعلا دسس لجأا نم ةيديلقتلا
تا˘˘جا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ل˘˘سصا˘˘˘ح˘˘˘لا
Óسضف ،دار˘ي˘ت˘سسلاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ى˘لإا ا˘سضيأا ة˘جا˘ح˘ب ا˘ه˘ّنأا ى˘˘ل˘˘ع
تاذ ة˘ئ˘سشا˘˘ن تا˘˘كر˘˘سش ءا˘˘سشنإا
،يرا˘كت˘بلاو ي˘عاد˘بإلا ه˘جو˘ت
يه ةركفلا ةيعون ّنأاب ادّكؤوم
.ةسسسسؤوملا ةيعون دّدحت نم
ر˘يد˘م ي˘تÓ˘ق˘م لا˘م˘ج م˘ل˘كتو
ةيتلواقم˘لا راد˘ب تا˘ف˘ير˘سشت˘لا
ذنمو هنأا ىلا1 ةنتاب ةعماجب
ة˘ن˘سسل˘ل ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نلا
جمانرب ،ريطسست مت ،ةيتلواقملا

ةبلطلا نيوكت ضسميسس عسساو
ةيفيكو ةيتلواقملا لاجم يف
اهلو ةجتنم تاسسسسؤوم ءاسشنإا

ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘سساو ىد˘˘م
يف ضشيعلاو قيوسستلا ةيفيكو
تنا˘˘كو ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا قو˘˘˘سسلا
05 نيو˘كت˘ل ى˘لوألا ة˘سصر˘ف˘لا

تحت داسصتقلا ةيلك نم بلاط
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘ل˘ت˘سشم فار˘˘سشإا
ىلع ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو ةر˘ي˘غ˘سصلا
يقاب ىلع ةركفلا ممعت نأا لمأا

.ةعماجلا تايلك
نأا ،ريخألا يف ركذلاب ريدجلاو
تمهاسس1 ةنتاب ةعماج ةرادإا
يتلا تابقع˘لا ل˘ك ل˘ي˘لذ˘ت ي˘ف
ةيتلواق˘م˘لا راد  ل˘م˘ع ه˘جاو˘ت
لك معدو حاجنإا يف تعسسو
.اهتاطاسشن

د.دمحم /ع.راعرع

عو˘˘قو ة˘˘يادر˘˘غ ة˘˘يلو تسصحأا
،ي˘نا˘م˘سسج رور˘˘م ثدا˘˘ح02
ضصخسش72 ةباسصإا ىلإا ىسضفأا
ـب ةنراقم ،تايفو ليجسست نود
ي˘نا˘م˘˘سسج رور˘˘م ثدا˘˘ح51
ضصخسش71 ةباسصإا ىلإا ىسضفأا
،ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘سش لÓ˘خ ،حور˘ج˘ب
ي˘نا˘م˘سسج رور˘م ثدا˘˘ح21و
حيرج41 ة˘با˘سصإا ى˘لإا ى˘˘سضفأا

ةنسسلا نم ربمسسيد رهسش لÓخ
تايفو ليجسست نود ،ةطرافلا
عم ،يلاوتلا ىلع عبارلا رهسشلل
رهسشب ةنراقم ربتعم ضضافخنا
03  ه˘ب ل˘ج˘سس يذ˘لا ر˘ب˘م˘˘فو˘˘ن

43و تاي˘فو20،رورم ثدا˘ح
رئاود لماك ربع اذهو ، حيرج
ميلقإاب ةعقاولا ةيلولا تايدلبو
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مألا ضصا˘˘سصت˘˘˘خا
،ي˘ل˘ي˘ل˘ت˘˘م ،ةرو˘˘نو˘˘ب ،ة˘˘يادر˘˘غ)
،ةنافلز ،ةع˘ي˘ن˘م˘لا ،ةرو˘سصن˘م˘لا
ن˘˘ب ة˘˘يا˘˘سضو نا˘˘ير˘˘ب ،ةرار˘˘ق˘˘لا

.(ةوحسض
ةفلاخم716 ريرحت

ةحنج85 عفرو ةيرورم
نم دحلاو ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا عدر˘لو
حلا˘سصم تما˘ق ،ثداو˘ح˘لا هذ˘ه
ن˘م ة˘ل˘م˘ج˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘˘مألا
ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ك تاءار˘˘˘جإلا
،ةريخألا رهسشألا لÓخ ةيباجيإا
ترر˘ح ي˘عدر˘لا بنا˘ج˘لا ي˘ف˘ف
،ةفلاخم716 ح˘لا˘سصم˘˘لا تاذ
عم ،ةيرور˘م ة˘ح˘ن˘ج85 ع˘˘فر
01 عسضوو ةسصخر08 بحسس
لقن ببسسب رسشحملاب تابكرم
اذكو ةسصخر نودب ضصاخسشألا
ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ثو نود˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا
،ةيرانلا تا˘جارد˘لا ضصو˘سصخ˘ب
ار˘ي˘ب˘ك ا˘˘سسجا˘˘ه ل˘˘كسشت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘سصا˘خ ،ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘ل
دهسشي يذلا يرسضحلا عاطقلاب

نم عونلا اذهل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘كر˘ح
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل ار˘ظ˘˘ن ،تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
اهناكسس دمتعي يتلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

تا˘جارد˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع
م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘ت ل˘ي˘ه˘سست˘ل ة˘يرا˘ن˘˘لا
ثداوح ىرخأا ةهج نم ،ةيمويلا
،اهيف افرط نوكت يتلا رورملا
ثي˘ح ن˘م ة˘م˘ي˘˘خو ا˘˘ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن
تل˘˘˘ج˘˘˘سس د˘˘˘ق˘˘˘ف ،ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘˘سضلا
ةيرورم ةحنج561 ةحلسصملا
ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘˘لا ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سسل
رهسشلاب ةنراقم601 ـب ةدايز)
ةفلاخم14 ر˘ير˘ح˘ت ،(طرا˘ف˘لا

يقئاسس قح يف            ةيرورم
ـب ةدا˘يز) ةــيرا˘˘ن˘˘لا تاـجارد˘˘لا

(طرافلا ره˘سشلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م91
ةقا˘ي˘سس ة˘سصخر61 بح˘˘˘سسو
رهسشلاب ةنراق˘م90 ـب ةدا˘˘˘يز)
م˘˘ه˘˘با˘˘كترا بب˘˘سسب (طرا˘˘˘ف˘˘˘لا
بجوتسست ةيرورم تا˘ف˘لا˘خ˘م˘ل
،ة˘سصخر˘ل˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا بح˘˘سسلا

تاءار˘˘˘جإلا تم˘˘˘˘جر˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘يز
ر˘سصا˘ن˘ع˘ل ة˘ف˘ث˘كم˘لا ة˘ي˘˘عدر˘˘لا
عدرل ناديملاب يمومعلا نمألا
دجاو˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘تو ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
قر˘ط˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘ناد˘ي˘˘م˘˘لا

،ة˘يرور˘م˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لا طا˘˘ق˘˘نو

 .رورملا ثداوح نم دحلل اذهو
زجاح223 بسصن

ديزأا ةبقارمو ةبقارم
ةبكرم4526 نم

تماق ةيئاقولا تاءارجإلا نعو
696 بسصن˘˘ب ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا تاذ
نم مت ةيرورملا ةبقارملل رجاح
8777 نم ديزأا ةبقارم اهلÓخ
ةيرود174 ىلإا ةفاسضإا ،ةبكرم
امك ةلجار ةيرود735 ،ةبكار
تايلمع40 ةحلسصملا تزجنأا
ةبقارم ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت ة˘طر˘سش
.ضصخسش591
ىلع ةوÓعو ،ىرخأا ةهج نم
ة˘ي˘مو˘ي˘لا تÓ˘خد˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
نم ناديملاب ةطرسشلا رسصانعل
نيق˘ئا˘سسل˘ل ه˘ي˘جو˘تو ضسي˘سسح˘ت
ح˘لا˘سصم ل˘م˘ع˘ت ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘جار˘˘لاو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا
ةيسسيسسحتلا تاطاسشنلا فيثكت
لÓخ تلجسس ثي˘ح ،ة˘ه˘جو˘م˘لا
72 زاجنإا0202 يرفيف رهسش
لا˘ج˘م ي˘ف ي˘سسي˘سسح˘ت طا˘˘سشن
هنم دافتسسا ،ةيرورملا ةمÓسسلا
ن˘م ضصخ˘سش805 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا

،را˘م˘عألاو تا˘ئ˘ف˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةيسسيسسح˘ت تÓ˘خد˘ت ا˘ه˘ت˘ق˘فار
ةعاذإلا ربع لاجملا ضسفن يف
لخدت51 نم رثكأاب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
يف نيسصتخم تاراطإل يعاذإا

ع˘م ، يرور˘م˘˘لا ن˘˘مألا لا˘˘ج˘˘م
˘˘ما˘˘قرألا˘˘˘ب ا˘˘˘مود ر˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘لا
401 ‐71  ‐8451 ءارسضخلا
ن˘م فر˘سصت يأا ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ل˘˘ل
ة˘˘˘مÓ˘˘˘سسب ضسا˘˘˘سسم˘˘˘لا ه˘˘˘نأا˘˘˘سش
.نينطاوملا ةنيكسسو

غ.لامآا

رابخأ’ا براسضت لظ يف
عسضولا لوح تاعاسشإ’او

دÓبلا هب رمتسس يذلا بعسصلا
نونتقي ةلششنخ ونطإوم
ةيئإذغلإ دإوملإ فلتخم

ةربتعم تايمكب
تÓئاعلا نم ديدعلا تمدقأا

رابخ’ا براسضت لظ يف
عسضولا لوح تاعاسشإ’او
،دÓبلا هب رمتسس يتلا بعسصلا

نينطاوملا ىلع صضرفو
مهلزانم لخاد يحسصلا رجحلا

تÓحملا فلتخم قلغو
فلتخم ءانتقاب ،ةيراجتلا
ريثك لكسشبو ةيئاذغلا داوملا

فلتخم تدهسش ثيح
،ةيراجتلا تاءاسضفلا

ىلع ريبك تفاهت تÓحملاو
ذافن اهباحسصا دجو ام علسسلا

فرظ يف داوملا فلتخمل يلك
يلاوملا مويلا يفو ،يسسايق
هذه راجتلا صضعب لغتسسا
راعسسأا صضرفو ةيعسضولا

داوملا صضعب ىلع ةيلايخ
ركسسلاو ،تيزلاو ،ديمسسلاك
فعسضل اهسضعب لسصو نئاجعلاو
صضعب مغر ،يقيقحلا اهرعسس
ةيسسيسسحتلا ةلمحلاو تاءادنلا
نأاب تاهجلا صضعب اهدوقت يتلا
وهو هلك اذه بلطتي ’ رمأ’ا

صضعب فرط نم ءاوسس يداع
نمؤوي نم نكل ،ةمئأ’او راجتلا

ءارتف’ا لظ يف كلذ قدسصيو
تاعاسش’او ليلظتلاو
صضعبل ةطولغملاو ةسضرغملا

يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
ءاسضفلاو ،لسصاوتلا ةكبسش ربع

يفو ،هتلعف لعف يذلا قرز’ا
باطخ دعب ثلاثلا مويلا حابسص
تداع ةيروهمجلا صسيئر
ليلقلا مغر ،اهتعيبطل روم’ا

ريغ نولازي ’ نينطاوملا نم
’ رمأ’او عسضولاب نيعنتقم
لاوجتلا نم مهنامرح بلطتي
يهاقملا يف صسولجلاو
.ةيئاقولا رومأ’ا قيبطتو

 يداعسس يون

انوروك صسوريف ةهجاومل
يريهامجلإ عباطلإ تإذ تاطاششنلإ عنمت ةنتاب ةيلو

قيفوت ةنتاب ةيلو يلاو ردسصأا
ة˘˘فا˘˘ك ع˘˘ن˘˘م˘˘˘ب ارار˘˘˘ق ،دو˘˘˘هز˘˘˘م
ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاذ تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘لا
ىلإا فدهت ةوطخ يف يريهامجلا

انوروك ضسوريف راسشتنا ةرسصاحم
رداسص نايب يف ءا˘جو.د˘ج˘ت˘سسم˘لا

راطإا يف هنأا ةيلولا حلاسصم نع
ةذختملا تاءار˘جإلاو ي˘عا˘سسم˘لا
لمتحملا رو˘ط˘ت˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘ل˘ل
،د˘ج˘ت˘سسم˘˘لا ا˘˘نور˘˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل
ة˘˘مÓ˘˘سسو ة˘˘˘ح˘˘˘سصل ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو
ىودعلا راسشتنا عنمو نينطاوملا
تذ˘خ˘˘تا ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا طا˘˘سسوأا ي˘˘ف
ةفاك عنمب ارارق ةيلولا حلاسصم
ة˘˘ير˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘ط˘ق˘ت˘سسم˘لا
اذه نأا نايبلا فاسضأاو ،رخآا راعسشإا
رودو تÓ˘ف˘ح˘لا ل˘م˘سشي ءار˘جإلا
ةي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘ئاد˘ح˘لاو ا˘م˘ن˘ي˘سسلا

ة˘ي˘ل˘سست˘لاو ه˘ي˘فر˘ت˘˘لا تاءا˘˘سضفو
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘˘لاو تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو
ةيفاقثلا تارهاظت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا تار˘˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م˘˘˘لاو
تاعاقو ضضراعملاو تاعمجتلاو

رودو حرا˘˘سسم˘˘˘لاو تÓ˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘ه˘جو˘م˘لا ما˘سسقألاو ة˘نا˘سضح˘˘لا
ة˘ي˘م˘ي˘عد˘ت˘لا ضسورد˘لا ءا˘˘ق˘˘لإÓ˘˘ل
.ذيمÓتلا ةدئافل

،نايبلا لÓخ نم يلاولا اعد امك
عابتإاو دن˘ج˘ت˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘لاو ة˘˘˘مÓ˘˘˘سسلا د˘˘˘عاو˘˘˘ق
ي˘ف ع˘م˘ج˘ت˘لا مد˘عو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
يتلا قفار˘م˘لاو ة˘ما˘ع˘لا ن˘كا˘مألا
،نينطاوملل اريبك ادفاوت دهسشت
ةئيب نوكت نأا اهنأاسش نم يتلاو
ىود˘˘ع˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإÓ˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘ئÓ˘˘˘م
بناج ىلإاو .دجتسسملا ضسوريفلا
م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع تق˘˘ل˘˘ط˘˘نإا كلذ
ف˘قاو˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘سسلا
عراو˘˘سشلا ضضع˘˘بو تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘˘لا

ة˘يرادإلا تار˘ق˘م˘لاو د˘جا˘سسم˘لاو
فدهت ةوطخ يف  ةنتاب ةيدلبب
.ضسوريفلا راسشتنا ةرسصاحم ىلإا

ضضع˘ب ق˘ل˘طا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘مو
تÓ˘م˘˘ح عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
ةياقولاو ضسيسسح˘ت˘لاو ة˘ي˘عو˘ت˘ل˘ل
ةنيدم يف انوروك ضسوريف نم
تامامكلا عيزو˘ت˘ب كلذو ،ة˘ن˘تا˘ب

ن˘ع Ó˘سضف تازا˘ف˘ق˘لاو ة˘ي˘قاو˘لا
ضضع˘˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت تا˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘م
ي˘ت˘لاو ،ة˘ط˘ي˘سسب˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘م ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘سست
.ضضرملا نم ةياقولاو ضصاخسشألا

هذ˘˘˘˘˘ه نأا ةرا˘˘˘˘˘˘سشإلا رد˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘تو
ةعسساو ىرخأا اهتقبسس تاءارجإلا

ءاو˘ت˘˘حل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
قطانم ةفاك يف انوروك ضسوريف
ديدعلا قلغ رارغ ىلع ،نطولا

ىلع ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا نم
د˘˘ها˘˘ع˘˘م˘˘˘لاو ضسراد˘˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘غ
تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘مو تا˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘˘لاو
عا˘ط˘ق˘ل ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا
،نيين˘ه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا

م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ضسراد˘˘˘˘˘˘مو
وحم ما˘سسقأاو ،ا˘ياوز˘لاو،ي˘نآار˘ق˘لا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ع˘ي˘˘م˘˘جو ،ة˘˘ي˘˘مألا
ضضا˘يرو ،ة˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
رارق رادسصإا نع Óسضف ،لافطألا
ةعامجلاو ةعمجلا ةÓسص قيلعتب
ةدابعلا رودو دجاسسملا لك قلغو
.ناذآلا ةريعسش ىلع ءاقبإلا عم

أا.يئامهم

 «انوروك» صضرم دسض
ةعماجب ةيبطلإ مولعلإ دهعملل ةيبطلإ ةيعمجلإ

عمتجملإ ةيعوتل جمانرب رطشست ةياجب يف وإدوبإ
ةعباتلا ةيبطلا ةيعمجلا تفسشك
ةعماجب ةيبطلا مولعلا دهعمل

متي لمع جمانرب ريطسست نع
ميظنت لمسشي مايألا هذه هبيترت

ضسي˘سسح˘تو ة˘ي˘˘عو˘˘ت تÓ˘˘م˘˘ح
د˘سض ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا دار˘فا ةد˘ئا˘ف˘˘ل
ى˘لو˘˘ت˘˘يو ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ضضر˘˘م
ةيناسسنإلا ةردابملا هذه ديسسجت

ةليلقلا مايألا يف دهعملا ةبلط
ي˘˘ف كرا˘˘سشي ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘˘لا
ةيحسصلا ةلفاقلا هذه تايلاعف
نوعوطتم اهتايثيحو ةيبطلاو
ةيحسصلا تاهجلا فلتخم نم
بولطملاو ،ةيلحم تايعمجو
ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذ˘˘خأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
تا˘ي˘كو˘ل˘سس عا˘ب˘˘تاو رذ˘˘ح˘˘لاو
ة˘فا˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ط˘˘ي˘˘سسب
ى˘لا ءو˘ج˘ل˘لا نود ،ة˘˘يد˘˘سسج˘˘لا
نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ع˘ل˘ه˘˘لاو فو˘˘خ˘˘لا
ةمهم ناسسنإÓل ةيسسفنلا ةلاحلا

،تايعسضولا هذه لثم يف ادج
نإا˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا د˘˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘لاو
ن˘م ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
عا˘ط˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا

ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ليلخ ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

يأا ليجسست مدع دكؤوت نارمع
،رامسضملا اذه يف ركذت ةلاح
عيمجلا لعجي يذلا رمألا وهو
،ةنيكسسو ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط ة˘لا˘ح ي˘ف
فلا نم ريخ ةياقولا ىقبت نكل

عوسضوملا ضسفن يفو.جÓع
ةياجب يلاو دبعم دمحأا  ردسصأا
قلغ ضصخت ةمراسص تاميلعت
تÓ˘ف˘ح˘لا تا˘عا˘قو ي˘هÓ˘م˘لا

ةيفاقثلا تاطاسشن˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو
عامتجلا لÓخ كلذو ةينيدلاو
زا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ع˘˘˘م هد˘˘˘ق˘˘˘ع يذ˘˘˘لا
مسضخ يفو ،ةيلولل  يذيفنتلا

ضسانلا أادب  تادوهجملا  هذه
ةيج˘يرد˘ت ةرو˘سصب نو˘بوا˘ج˘ت˘ي
مهلزانم يف راسسحنلاب اوأادبو
يف تاعمجت˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لاو
عم ةماعلا نكامألاو عراوسشلا

مههاوفأا يف تامامكلا عسضو
ايعسس ،مهيد˘يأا ي˘ف تازا˘ف˘ق˘لاو
 .ضضرملا نم ةياقولل مهنم

ت . Ëرك
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انوروك صسوريف راسشتنإ’ ابنجت

ةلششنخب نيحلاشصلإ مامح ةيومحلإ ةطحملل تقؤوملإ قلغلإ
انوروك صسوريف نم ةياقولا زيزعتل

تإرايشس وقئاشسو ةيراجت تÓحم لامع
تإزافقلإ نومدختشسي ةرجألإ

حلاسصم نم رمأاب «ةلسشنخ ةي’و» ةماحلا ةيدلبب ةدجاوتملا نيحلاسصلا مامح ةيومحلا ةطحملل تقؤوملا قلغلا مت
ديعسسلا يدلبلا يبعسشلا صسلجملا صسيئر نم ملع ام بسسح  ،انوروك صسوريف راسشتنإ’ ابنجت يدلبلا يبعسشلا صسلجملا

.تسشاوكات
زباخملا لامع رظنم ىحسضأا

ىرخأا ةيراجت تÓحم ةدعو
تارا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ق˘˘ئا˘˘˘سس اذ˘˘˘كو
نود˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘هو ةر˘˘˘˘˘جألا
،ةدكيكسس ةنيدمب تازافقلا
نانئمطلا ىلع ثعبي ارمأا
ار˘˘˘ظ˘˘˘ن ضسو˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘خاد
ز˘يز˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ل
يسشفت دسض ةيئاقولا ريبادتلا
.انوروك ضسوريف
يذلا فرسصتلا اذه مجرتيو
لوخد د˘ن˘ع ظ˘حÓ˘ي ح˘ب˘سصأا
ةنيدمب ةيراجتلا تÓ˘ح˘م˘لا
يعولاو ضصرحلا ،ةدكيكسس
ىل˘ح˘ت˘ي ن˘يذ˘ل˘لا ن˘ير˘ي˘ب˘كلا
،تÓح˘م˘لا با˘ح˘سصأا ا˘م˘ه˘ب

نأا˘˘سشب ،ز˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ
ةهجاومل ةيئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ضسور˘˘ي˘˘ف ىود˘˘˘ع را˘˘˘سشت˘˘˘نا

ه˘˘ت˘˘ن˘˘ل˘˘˘عأا يذ˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ةحسصلل ةيملاعلا ةم˘ظ˘ن˘م˘لا

ةدا˘م نأاو ا˘م˘ي˘سسل ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
يتلا داوملا نم دعت زبخلا
ن˘م بل˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘كي
.يرئازجلا نطاوملا

ح˘سضوأا ،ه˘ل ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘فو
وهو ةنسس53 نايفسس دمحم
زبخلا عيب تÓحم دحأاب عئاب
ةنيدمب نكسسم007 يحب
نÓ˘˘عإا ذ˘˘ن˘˘م نأا ةد˘˘كي˘˘˘كسس
ة˘˘لا˘˘ح ن˘˘ع ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو
ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصم ةد˘˘كؤو˘˘م
تدا˘ع ةأار˘˘مل91‐ديفوك
ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب ا˘˘سسنر˘˘ف ن˘˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع رر˘˘˘˘ق ،ةد˘˘˘˘كي˘˘˘˘كسس
لك ذاختا» لحملا ىوتسسم
ةمزÓلا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
تازا˘˘ف˘˘ق˘˘لا ءاد˘˘ترا ا˘˘˘ه˘˘˘لوأا

طقف دحاو لماع فيلكتو
عا˘˘جرإاو دو˘˘ق˘˘ن˘˘لا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘ب
ن˘ئا˘بز˘ل˘ل ا˘ه˘ن˘م ي˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
يف ضسوريفلا لاقتنا يدافتل

.«هدوجو ةلاح
،نامعن عيبر دافأا ،هتهج نم
بحا˘˘سص و˘˘هو ،ة˘˘ن˘˘˘سس55
هنأاب ةدكيكسس ةنيدمب ةزبخم
ة˘يا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع لÓ˘˘خ ما˘˘ق
ق˘ل˘غ˘ب مر˘سصن˘م˘لا عو˘ب˘سسألا
نيلماك نيموي ةدمل ةزبخملا

لا˘˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘ق˘˘˘فر ما˘˘˘ق ثي˘˘˘ح
اي˘ل˘ك ا˘ه˘م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ب ةز˘ب˘خ˘م˘لا

نم اهحتف ةداعإاو اهفيظنتو
ةد˘يد˘ج˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ح˘˘ب د˘˘يد˘˘ج
.ةيئاقو ريبادتبو
دن˘ع ة˘ت˘فل ع˘سضو ه˘نإا لا˘قو
مدعب حسصنت ةربخملا لخدم
اذكو يديألا˘ب ز˘ب˘خ˘لا ضسم˘ل

لي˘ب˘ق˘ت˘لا وأا ح˘فا˘سصت˘لا مد˘ع
ا˘ف˘ي˘سضم ،ةز˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
لكل تازافق ءانتقاب تمق»
ع˘سضو ن˘ع Ó˘سضف  لا˘م˘ع˘˘لا
لوانتم يف ةرهطم لئاوسس
.«لحملا لوخد دنع نئابزلا

د˘˘˘يد˘˘˘ع ن˘˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘سسا د˘˘˘قو
تثدح˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه جأاو م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا
ا˘هور˘ب˘ت˘عا ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
ي˘عو˘ب ةر˘سشب˘م ر˘ي˘خ ةردا˘ب»
ضسور˘ي˘ف˘لا ر˘ط˘خ˘ب را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
عم لماعتلا ةيادب نع Óسضف

نأاو اميسسل ةيدجب عسضولا
تح˘˘سضأا ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
.«فوخلل ةريثم لعفلاب
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ر˘˘سصت˘˘ق˘˘ي م˘˘لو
ى˘ل˘ع ةد˘كي˘كسسب تازا˘ف˘ق˘لا

وقئاسسف ،طقف زباخملا لامع
ىلع اوراسس ةرجألا تارايسس
فوقولا دن˘ع˘ف و˘ح˘ن˘لا ضسف˘ن

عراسشب فيسصرلا ةفاح ىلع
ةنيدم طسسو دارم ضشوديد
يقئاسس نأا ظحÓي ةدكيكسس
مه نودتري ةرجألا تارايسس
ثي˘˘˘ح ،تازا˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘لا ا˘˘˘˘سضيأا
93 يف˘سصن˘م ل˘ي˘ب˘ن فر˘ت˘عا
زا˘ف˘ق˘˘لا ءاد˘˘ترا» نأا˘˘ب ة˘˘ن˘˘سس
قئا˘سس نأل ا˘يرور˘سض ح˘ب˘سصأا
نينطاوم عم لماعتي ةرجألا
ءاحنأا فل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق
،«اهجراخ نم ىتحو ةيلولا

رارغ ىلع تيأاترا» افيسضم
نأا نيقئاسسلا نم ريبك ددع
يدا˘ف˘ت˘ل تازا˘ف˘˘ق˘˘لا يد˘˘ترأا
نئابز˘لا ع˘م يد˘يألا ضسمÓ˘ت
.«ةرجألا مÓتسسا ءانثأا

ي˘ح ل˘خد˘م˘ب ة˘لو˘ج لÓ˘˘خو
ط˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘ب بيد˘˘˘˘˘لا جر˘˘˘˘˘˘م
دد˘ع د˘جو˘ي ثي˘ح ةد˘كي˘كسس
يتلاو تÓح˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
اريبك اماحدزا دهسشت ام ةداع
ظحل نين˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
.نينطاوملل احسضاو اسصقن
تÓ˘ح˘م د˘حأا لو˘خد د˘˘ن˘˘عو
ظحول في˘ظ˘ن˘ت˘لا داو˘م ع˘ي˘ب
هرسسف داوملا ديدع يف ضصقن
و˘˘˘هو ،ي˘˘˘ناور˘˘˘م نا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سس

هذ˘ه ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ل˘˘ح˘˘م بحا˘˘سص
ازا˘ف˘ق يد˘تر˘ي نا˘ك ،داو˘˘م˘˘لا

ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسا» ه˘˘نأا˘˘ب ة˘˘ما˘˘م˘˘كو
مهددع لداعي انئابز هدحول
لÓخ ةداع هلبقتسسي ناك ام
لكسشب اولبقأا مهنأاو5 وأا4
ليفاجلا ءام ءانتقا ىلع ريبك
ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك دد˘˘˘عو
.«ميقعتلاو فيظنتلا

تلوا˘˘˘˘ح د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل» فا˘˘˘˘˘سضأاو
ة˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب
قاسصلإا لÓخ نم ةدعاسسملا
ة˘˘ت˘˘فل ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ل˘˘˘خد˘˘˘م˘˘˘ب
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا م˘˘˘هأا تن˘˘˘م˘˘˘سضت
اذه عم لماعتلل ةيرورسضلا
يد˘˘˘يألا ل˘˘˘سسغ ن˘˘˘م ءاد˘˘˘˘لا

يدافتو تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘تراو
ح˘˘فا˘˘˘سصت˘˘˘لاو ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا

.«ةماسستبلاب ءافتكلاو
ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سست ةردا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘فو
ن˘م دد˘ع ما˘ق ا˘ه˘˘ب ءاد˘˘ت˘˘قلا
ءاد˘ترا˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سش
ةلمحب تازافقلاو تامامكلا
تسسم م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘تو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
تÓفاحلا فقاو˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
ثي˘ح ،ةد˘كي˘˘كسس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
ميقعتو ح˘سسم ى˘ل˘ع او˘مد˘قأا
ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘سسار˘˘˘كلا
.ةفسصرألا ىلع ةعوسضوملا

نوعاو» مهنأا مهسضعب لاقو
قد˘˘ح˘˘ي يذ˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب
نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ،«ة˘ن˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةهباجمل نوينع˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا»
.«ةمزألا هذه

غ.لامآا

ح˘˘سضوأا ،ه˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ي˘˘˘فو
ي˘ب˘˘ع˘˘سشلا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ضسي˘˘ئر
د˘ي˘ع˘سسلا ة˘˘ما˘˘ح˘˘ل˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ق˘ل˘˘غ˘˘لا رار˘˘ق» نأا تسشاو˘˘كا˘˘ت
ةيوم˘ح˘لا ة˘ط˘ح˘م˘ل˘ل تقؤو˘م˘لا

اذيفنت يتأاي نيحلاسصلا مامح
زا˘ه˘ج˘لا ضسي˘ئر تا˘ه˘ي˘جو˘˘ت˘˘ل
ي˘ل˘ع ي˘ل˘ح˘م˘˘لا يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
تاءاسضف قلغ نأاسشب يديزوب
ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ة˘ما˘ع˘لا ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا
ةيعماجلاو ةيسسردملا ةلطعلا

دهسشت يتلا ةي˘ن˘يو˘كت˘لا اذ˘كو
ةيومحلا ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه ا˘ه˘ي˘ف
نم نينطاوملل ار˘ي˘ب˘ك اد˘فاو˘ت
ى˘ت˘حو ة˘يلو˘لا جرا˘خو ل˘خاد
ىلع اظافح كلذو نيبرتغملا

.«نينطاوملا ةحسص
تاتفل عسضو مت» هنأا حرسصو
ةيومحلا ةطحملا لخدم دنع
تقؤو˘م˘لا ا˘ه˘ق˘ل˘غ رار˘ق د˘كؤو˘˘ت
تح˘˘˘ت ن˘˘˘مأا ناو˘˘˘عأا ع˘˘˘˘سضوو
ة˘ط˘ح˘˘م˘˘لا يدا˘˘تر˘˘م فر˘˘سصت
ر˘ب˘خ˘ب م˘ه˘مÓ˘عإل ة˘يو˘م˘˘ح˘˘لا

يزار˘˘ت˘˘حا ءار˘˘جإا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘غ
ضسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا يدا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل

،«نينطاو˘م˘لا ط˘سسو ا˘نورو˘ك
غÓ˘˘بإا م˘˘ت ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘سشم
رارقب ةيلحملا مÓعإلا لئاسسو
ةمولعملا لاسصيإا ةيغب قلغلا
مه˘ب˘ي˘ن˘ج˘ت˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘لإا

ةطح˘م˘لا ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا ة˘ق˘سشم
.ةيومحلا

فد˘ه˘˘لا نأا تسشاو˘˘كا˘˘ت د˘˘كأاو
وه قلغلا رارق نم يسسيئرلا
ة˘˘ح˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا»
ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
نم دحلل ةيئاقولا تاءارجلا
.«انوروك ضسوريف راسشتنا

ي˘ف نو˘م˘ح˘ت˘˘سسي نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م

ة˘كر˘ب˘لا ي˘ف ق˘˘ل˘˘ط˘˘لا ءاو˘˘ه˘˘لا
ةيومحلا ةطح˘م˘ل˘ل ة˘يذا˘ح˘م˘لا

نم اومدق نونطاوم أاجافت دقو
قل˘غ رار˘ق˘ب ةروا˘ج˘م تا˘يلو
برعأا ثيح ،ةيومحلا ةطحملا
فقومب اوناك مهنم تارسشعلا
ةطحملل يذاحم˘لا تارا˘ي˘سسلا

ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا دد˘˘˘˘سصب م˘˘˘˘هو
رارقب مهئجاف˘ت ن˘ع م˘ه˘لزا˘ن˘م
مامح ةيومحلا ةطحملا قلغ
د˘ع˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ن˘˘ي˘˘ح˘˘لا˘˘سصلا
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘˘ت
مك001 نع د˘يز˘ت تا˘فا˘سسم˘ل
تقو˘لا تاذ ي˘ف ن˘ي˘˘ف˘˘سسأا˘˘ت˘˘م
ى˘ل˘ع ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ر˘سشن مد˘ع˘˘ل
.عسساو قاطن
داور نم تارسشعلا داع امنيبو
˘ما˘م˘ح ة˘يو˘م˘ح˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
بب˘سسب م˘ه˘جاردأا ن˘ي˘ح˘لا˘سصلا
لسضف بكرملل تقؤوملا قلغلا
‐ظحول ام بسسح‐ نوريثكلا

ةيذاحملا ةكربلا وحن هجوتلا
مامحتسسÓل ةيومحلا ةطحملل

ةدورب مغر قلطلا ءاوهلا ىلع
ر˘يز˘غ˘لا ط˘قا˘سست˘لاو ضسق˘ط˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘بآا ر˘˘˘ي˘˘˘غ را˘˘˘ط˘˘˘مأÓ˘˘˘ل
مهل تحنم يتلا تاهيجوتلاب
ن˘˘˘˘مألا ناو˘˘˘˘عأا فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م
ةيومحلا ةطح˘م˘لا˘ب ة˘يا˘قو˘لاو
،ةسصاخلاو ني˘ح˘لا˘سصلا ما˘م˘ح
نكامألا يف طÓتخلا يدافتب
ة˘˘با˘˘سصإلا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
.انوروك ضسوريفب

تقؤوملا قلغلا رارق لمسش امك
مام˘ج˘ت˘سسلاو ة˘حار˘لا ز˘كر˘م˘ل
نيحلاسصلا مامحب نيدهاجملل

«جأاو» د˘جاو˘ت فدا˘˘سصت ثي˘˘ح
ةرداغم عم ةيومحلا ةطحملاب
مهيقفارمو نيدهاجملا ضضعب
زكرم˘ل ءاد˘ه˘سشلا ل˘مارأا اذ˘كو
˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘سسلاو ة˘˘˘˘حار˘˘˘˘لا
ءاسضقنا مدع مغر نيدهاجملل

م˘ه˘ثو˘كم˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ةد˘م˘˘لا
بب˘سسب «ا˘مو˘˘ي51» ز˘كر˘م˘لا˘ب
قلغ˘ب ز˘كر˘م˘لا اذ˘ه ةرادإا رار˘ق
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل اذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت ه˘˘باو˘˘بأا
.ةيسصولا ةرازولا

حر˘˘˘˘سص نأا˘˘˘˘سشلا اذ˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘فو
ردحنملا ةوعسش ةمح دهاجملا

يقاوبلا مأاب ةيرماعلا ةيدلب نم
و˘˘هو جأاو ه˘˘ب تق˘˘ت˘˘لإا يذ˘˘لاو
ةحار˘لا ز˘كر˘م ةردا˘غ˘م دد˘سصب
لخاد ثكم» هنأا مامجتسسلاو
طق˘ف ما˘يأا01 ةد˘م ز˘كر˘م˘˘لا

نأا د˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا ضضو˘˘ع
ةحارلا زكرم ةرادإا هنم تبرقت
رارقب ه˘م˘ل˘ع˘ت˘ل ما˘م˘ج˘ت˘سسلاو
ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ل˘˘غ
ر˘ط˘خ ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإل
ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف ىود˘˘˘ع لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘نا

.«انوروك

م.ق

مهلكاسشم نأا اودكأا
ىسصحت ’و دعت ’
تاجايتحلإ ووذ
ناشسملتب ةشصاخلإ
مهفاشصنإاب نوبلاطي

تاجايتحإ’ا يوذ ةئف صشيعت
ناسسملت ةي’وب ةسصاخلا
دعت’ لكاسشم ةيدودحلا

يحانم ىتسش يف ىسصحت’و
مهلعج يذلا رمأ’ا ،ةايحلا

تاحفسص ربع ءادن نوهجوي
تائيهلا فلتخمل مÓسسلا ةديرج

صصرف مهحنم ىلع لمعلل
غيسص فلتخم نم ةدافتسسإ’ا
قفو لغسش بسصانم اذكو نكسسلا
ةبسسن ددحي يذلا نوناقلا صصن
،ةيعامتجإ’ا ةئفلا هذهل لغسشلا

ةئيهتب ةئفلا هذه تبلاط امك
تÓحملاو ةيرادإ’ا نكامأ’ا

ةيحسصلاو ةيميلعتلا تاسسسسؤوملاو
عم مهب ةسصاخ تارممب كونبلاو
ينطولا ناويدلا ةقحلم زيزعت
اهقحاولو ةيعانطسصإ’ا ءاسضعأÓل
ةئفلا هذه تعدو ،ناسسملتب

يعامتجإ’ا نامسضلا قودنسص
ىلع لوسصحلا طرسش ءاغلإاب
نيلماعلل ةيران ةجارد
ةحنم عفرو نيسسردمتملاو
رجأÓل ىندأ’ا دحلا ىلإا قاعملا
ماه ددع كانه نأ’ يدعاقلا

جد0003 ىسضاقتي لاز’ اهنم
’ مهنوكل ارظن جد00001 صضوع
ةددحملا  ةبسسنلا  ىلع نوزوحي
ددع نأا ملعلا عم ةئاملاب001
ءÓغ مامأاو ةلئاع لوعي مهنم
نم ةئفلا هذه ىقبت ةسشيعملا
يف لسضفأا دغل علطتت عمتجملا

.ةديدج رئازج
صشاتيلتوب ع

ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا اهترطسس ةينطو ةلمحو انمازت
دجتشسملإ انوروك سسوريف ةهجإومل ةعشسإو ةلمح قلطت ةيإدرغب ةطرششلإ حلاشصم
ضسيسسحتلا تايلمعل ةلسصاوم
ا˘هد˘سسج˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لاو
ينطولا نمألا حلاسصم ايناديم
نو˘ك ن˘م ا˘قÓ˘ط˘ناو ة˘يادر˘غ˘˘ب
ل˘خد˘ت ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا

يمومعلا ن˘مألا ما˘ه˘م ن˘م˘سض
ةطرسشلا حلاسصم تقلطأا ،اهل
ة˘ل˘م˘˘ح ة˘˘يادر˘˘غ ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب
ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘سساو ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت
ا˘˘نورو˘˘ك ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘سشت˘˘˘نا
.دجتسسملا
ا˘ن˘ماز˘ت ي˘تأا˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا

ا˘ه˘تر˘ط˘˘سس ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘ل˘˘م˘˘حو
ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
را˘ع˘سش تح˘ت تنا˘ك ،ي˘ن˘طو˘˘لا
ل˘ث˘مألا ل˘ح˘لا ي˘ه ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا»
اهل تدنج ،«انوروك ةهجاومل
ة˘فا˘كو ل˘ئا˘˘سسو˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا

،ر˘ق˘م ة˘يلو˘˘لا ن˘˘مأا ىو˘˘ت˘˘سسم
،ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
ر˘ئاود˘˘لا ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم اذ˘˘كو
،ةع˘ي˘ن˘م˘لا ن˘م ل˘كل ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا

،ةرونوب ،ةروسصنملا ،يل˘ي˘ل˘ت˘م
ةياسض و نايرب ،ةنافلز ،ةرارقلا
ل˘ي˘كسشت م˘ت ن˘يأا ،ةو˘ح˘سض ن˘˘ب

ر˘سصا˘ن˘ع ن˘م ة˘ل˘˘كسشم نا˘˘ج˘˘ل
نييئاسصخأاب ة˘م˘عد˘م ة˘طر˘سشلا

ةفاسضإا ،ينطولا نمألا ءابطأاو
ن˘م ءا˘ب˘طأا˘ب ة˘نا˘ع˘˘ت˘˘سسإلا ى˘˘لإا

ة˘˘يلو˘˘ل ة˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
ةيلمعلا لمسشت ثيح ،ةيادرغ
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘ناد˘ي˘˘م تÓ˘˘خد˘˘ت
اذ˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘فر˘˘سشم˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طألا
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ،ن˘ير˘فا˘سسم˘لاو
،ةيمومعلا نكامألاو تاحاسسلا
ل˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
طاقنلا هتاه نوك ،نيرفاسسملا
ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ح د˘˘˘ه˘˘˘سشت
متي اهلÓ˘خ ن˘م ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
حئاسصنلاو تادا˘سشرإلا م˘يد˘ق˘ت
تاءارجإلاو ةيرورسضلا ةيبطلا
نأا نطاوملا ىلع بجو يتلا
ىودع ةهجاوم˘ل ا˘ه˘ب ى˘ل˘ح˘ت˘ي
ةهج نم ،ضسوريفلا اذه لاقتنا
ح˘لا˘سصم˘لا تاذ تد˘ن˘ج ىر˘خأا

ىلع نيزكرمت˘م˘لا ا˘هر˘سصا˘ن˘ع
ز˘˘جاو˘˘حو طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
تايوطم عيزوت ةيغب ةبقارملا
ضسوريفلا اذهب ةسصاخ ةيوعوت
اهت˘ق˘ل˘طأا ة˘ي˘نور˘ت˘كلإا ة˘خ˘سسن)

ن˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ذ˘ن˘م كو˘ب˘سسيا˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا
.(0202 يرفيف72 خيرات

لاسصتإلا ةيلخ تسصسصخ امك
ة˘سصح˘لا ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘˘ع˘˘لاو
ثبت يتلا «مكنمأل» ةيعاذإلا
ى˘˘لإا قر˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘سسأا
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م عو˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ءابطأا و نييئاسصخأا ةفاسضتسسا
حلاسصملا اذكو ينطولا نمألا
م˘يد˘ق˘ت˘ل ،ة˘يلو˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ح˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘لاو تادا˘˘˘˘˘سشرإلا

ةمزÓلا ةيبطلا تاه˘ي˘جو˘ت˘لاو
.ضسوريفلا اذه يسشفت نم دحلل
ي˘ه ة˘يا˘قو˘لا» ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘مو
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ل˘˘ث˘˘˘مألا ل˘˘˘ح˘˘˘لا

نمألا حلاسصم اوعدت «انوروك
ضصوسصخ˘لا اذ˘ه ي˘ف ي˘ن˘طو˘لا

ةرورسض ىلإا نينطاوملا ةفاك
عابتاو ،رذحلاو ة˘ط˘ي˘ح˘لا ذ˘خأا

نييئاسصخألا تاه˘ي˘جو˘ت ة˘فا˘ك
اذ˘ه˘ب ة˘با˘سصإلا ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل
ن˘م د˘ح˘لا ه˘ن˘˘مو ،ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
انعمتجم طا˘سسوأا ي˘ف ه˘ي˘سشف˘ت

 .ايئاهن هيلع ءاسضقلا ىتح
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 ةنولششرب ىلإإ رامين ةدوع قيعُت ةيشسيئر بابشسأإ3
بابسسألا نع ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
ضضع˘˘ب ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘م ءارو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ةلأاسسم ةنولسشرب ةرادإا ضسلجم لخاد نيلوؤوسسملا

نامريج ناسس ضسيراب مجاهم روينوج رامين ةدوع
نأا نيح يف.لبقملا فيسصلا يف ون بماك ىلإا
فيسصلا رامين ةداعإا يف بغري ةنولسشرب يدان
مجاهمل ةيسضارت˘فلا ةدو˘ع˘لا هذ˘ه نإا˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
لخاد عامجإلاب نوكت نل نامريج ناسس ضسيراب
.ينولاتكلا يدانلا

امل نامريج ناسس ضسيراب ىلإا رامين ليحر ذنمو
مل يليزاربلا مسساو ،تاونسس ثÓث نم برقي
دقو ،ةنولسشرب ىلإا ةدوعلاب طابترلا نع فقوتي
ةداعإل نكمم وه ام لك ينولاتكلا يدانلا لعف
مسسوملا يف اًماع82 رمعلا نم غلابلا مجاهملا
لك ضضفر نامريج ناسس ضسيراب نكل ،يسضاملا
.هل ةمدقملا ضضورعلاو غيسصلا

عم ةدقعملا هتقÓع نم مغرلا ىلع ،كلذ عمو
ايرام بيسسوج ىلختي نل ،نامريج ناسس ضسيراب
رامين ةداعإا ةركف نع اسصرابلا ضسيئر ويموتراب
نأا دقتعي نأا ءرملل نكمي ناك اذإاو ،ةنولسشرب ىلإا

ةدوعب ملحت تناك ة˘ي˘نو˘لا˘تا˘كلا ةرادإلا ة˘ي˘ب˘لا˘غ
نوكيسس ع˘قاو˘لا نإا˘ف ،ق˘با˘سسلا ضسو˘ت˘نا˘سس بعل
نم تامولعملا ثدحأا قيدسصتل اًمامت اًفلتخم
’’ضسأا’’ ةفيح˘سص تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل ا˘ًق˘فوو.اينابسسإا
ةديعب نوكتسس رامين ةدوع ةركف نإاف ،ةينابسسإلا

،ةنولسشرب يدان ةرادإا ضسلجم لخاد عامجإلا نع
يدانلا لخاد ضصاخسشألا ضضعب ضضراعيسس ثيح
يليزاربلا بعÓلا ةدوع ةركف ةدسشب ينولاتاكلا

نأا ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصلا تح˘˘سضوأاو.ةديد˘ع با˘ب˘سسأل
يه رامين ةدوع ةسضراعم ءارو لوألا ببسسلا
7102 ماع يف ةنولسشرب اهب رداغ يتلا ةقيرطلا
لثمتي ،يناثلا ببسسلا امأا ،اهمسضه متي نل يتلا
ةنولسشرب دسض اهعفر يتلا ةثÓثلا يواكسشلا يف
ةياغلل ريبك ءايتسسا كرت رمأا وهو مكاحملا مامأا
،ثلاثلا ببسسلا امأا ،ني˘ي˘نو˘لا˘تا˘كلا م˘ظ˘ع˘م ىد˘ل
هئادأا ىلإا هعبسصإاب ريسشي رخآلا ضضعبلا نأا وهف
ةريخألا مسساوملا يف مظ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ي˘غ ي˘سضا˘ير˘لا
اذإا ام ىرن نأا ىقبيو.ةرركتملا هتاباسصإا ببسسب

ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب ةدارإا ي˘˘ف ككسشي فو˘˘سس اذ˘˘ه نا˘˘ك
كا˘ن˘ه نو˘كي˘سس مأا ،و˘ن بما˘كل˘ل را˘م˘˘ي˘˘ن ةدا˘˘عإل
هذ˘ه ل˘ك ن˘ي˘ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت˘˘م ه˘˘تدو˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع رار˘˘سصإا
.بابسسألا

باحشسنلإ ىلع ةنولششرب ربجُي انوروك
 تاقفشص7 نم

ريثأاتلا (و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تزر˘بأا
ةنولسشرب ططخ ىلع انوروك ضسوريفل يبلسسلا
.ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةذ˘فا˘ن ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا

يتلا رئاسسخلا نأا ةينابسسإلا ةفيحسصلا تركذو
ضسور˘ي˘ف بب˘سسب ا˘سصرا˘ب˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م ا˘ه˘˘تد˘˘ب˘˘كت

يلاتلا˘بو ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م06ـب رد˘ق˘ُت ا˘نورو˘˘ك
اًمتهم ناك تاقفسص7 نع رظنلا يدانلا فرسص
نأا وفيتروبيد ودنوم ةفيحسص تحسضوأاو.مهب
يب رآا مجاه˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب˘ت˘سسا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

06ـب ردقُي يذلا ،رنريف وميت يناملألا غيزبيل
رسصحني هلبقتسسم تاب يلاتلابو ،وروي نويلم
يلاطيإلا نÓيم رتنإا ،يزيلجنإلا لوبرفيل نيب
نأا ةينابسسإلا ةفيحسصلا تفاسضأاو.خينويم نريابو
ةقفسص مامتإا نع اًسضيأا عجارت ينولاتاكلا يدانلا

نأا ركُذ امدعب ،نايليو يليزاربلا ،يسسليسشت حانج
يهتني امدنع اًناجم همسض ىلع لمعي يدانلا

.لبقملا فيسصلا يندنللا قÓمعلا عم هدقع
ديكأاتب وف˘ي˘ترو˘ب˘يد ود˘نو˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سص تل˘م˘كأاو
رتنإا عفاد˘م ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا ن˘ع ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ع˘جار˘ت
هريظنو ينوتسساب وردناسسي˘لأا ي˘لا˘ط˘يإلا نÓ˘ي˘م
امدعب ةسصاخ ،يناغور يلييناد ،ضسوتنفوي يف
فقوم فل˘ت˘خ˘ي لو.انوروك ضسوري˘ف˘ب بي˘سصُأا
،اغيلسسدنوبلا يثÓ˘ث نأا˘سشب اًر˘ي˘ث˘ك ا˘نار˘غوÓ˘ب˘لا

،وناكيمابوأا توياد ي˘سسنر˘ف˘لا ،غ˘يز˘ب˘يل ع˘فاد˘م
ديفيد يواسسمنلا ،خينويم نريابل رسسيألا ريهظلا
يا˘ك ي˘نا˘م˘لألا نزو˘كر˘ف˘ي˘ل ر˘˘يا˘˘ب م˘˘ج˘˘نو ا˘˘بلأا

ينا˘ب˘سسإلا يدا˘ن˘لا نأا ر˘كُذ م˘ه˘ع˘ي˘م˘ج ،ز˘تر˘ي˘فا˘ه
.مهعم دقاعتلا نع رظنلا فرسص
ةيولوأا نأا وفيتروبيد ودنوم ةفيحسص تدروأاو
لاز˘ت ل ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ي˘ف ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب
يليزاربلا ،نامريج ناسس ضسيراب مجن عم دقاعتلا
ينيتنجرألا ،نÓيم رتنإا مجاهمو ،افليسس اد رامين

.زينيترام وراتول
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يزيلجنإلا لانسسرآا يدان ردسصأا
،ضسيمخ˘لا ءا˘سسم ،ا˘ًي˘م˘سسر ا˘ًنا˘ي˘ب
لوح تاروطت˘لا ر˘خآا ح˘ي˘سضو˘ت˘ل
ليكيم ه˘برد˘مو ق˘ير˘ف˘لا ع˘سضو
ضسوريف يسشف˘ت ل˘ظ ي˘ف ا˘ت˘ي˘ترأا

.دÓبلا يف انوروك
ىلع يمسسرلا لانسسرآا نايب ءاجو
يعجسشم يئازعأا’’ :يلاتلا وحنلا
ا˘ًلوأا ،نا˘كم ل˘ك ي˘ف لا˘˘ن˘˘سسرألا

عيمجلا لمأاي ،ءيسش لك لبقو
نأا مدقلا ةركل لانسسرآا يدان يف
نامأا يف مكتلئاعو متنأا اونوكت
ريثم تقو اذه .ةديج ةحسصبو
ةراثإا ا˘ًع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘تو˘ف˘تو ،ق˘ل˘ق˘ل˘ل
نأا بجيو ،اهب˘ح˘ن ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘ل˘لا
تقو˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ت˘˘يو˘˘˘لوأا نو˘˘˘كت
ةيهافرلاو ةح˘سصلا ي˘ه ي˘لا˘ح˘لا

م˘˘هأا ن˘˘م ةد˘˘حاو ه˘˘جاو˘˘˘ن ثي˘˘˘ح
ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ئراو˘˘ط˘˘لا تلا˘˘ح
ة˘نوآلا ي˘˘ف ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
.ةريخألا

ىلع اوظفاح’’ :نايبلا فاسضأاو
ح˘ئا˘سصن˘لا او˘ع˘ب˘تاو م˘كت˘˘مÓ˘˘سس
نمو كسسفن ةيا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا

.كلوح
موي˘لا مÓ˘عإلا م˘ت د˘ق˘ل’’ :ع˘با˘تو
9102/02 م˘سسو˘م د˘يد˘م˘˘ت ن˘˘ع
ليجأاتو ،ى˘م˘سسم ر˘ي˘غ ل˘جأا ى˘لإا
ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م˘لا ل˘ك فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
0202 ليرفأا03 ىتح ارتلجنإا

اذه اًمامت ديؤون نحن ،لقألا ىلع
لبق نم هدامتعا مت يذلا رارقلا

يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ة˘˘ط˘˘˘بار
.زاتمملا

اًعيمج ديرن ،عبطلاب’’ :لسصاوو
ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك بع˘ل˘ل دو˘ع˘˘ن نأا
طقف نكلو ،نكمم تقو برقأا

مايق˘ل˘ل ا˘ًن˘مآا كلذ نو˘كي ا˘مد˘ن˘ع
.’’.كلذب

اوليختت نأا مكنكمي’’ :لمكأاو
دقف ،عسضولا اذه روطت عم هنأا
قاطنلا ةعسساو تاوطخ انذختا
ةءافكب لمعلا رارمتسسا نامسضل
نيفظوملاو نيبعÓلا ةيامح عم
.انيدل

ز˘˘كار˘˘م قÓ˘˘غإا م˘˘˘ت’’ :د˘˘˘كأاو
ندنل يف انب ةسصاخلا بيردتلا

ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل د˘نإا لا˘هو ي˘ن˘ي˘لو˘ك
ليكيم ضصيخسشت د˘ع˘ب ق˘ي˘م˘ع˘لا
نكلو ،انوروك ضسوريفب اتيترأا
ةل˘ما˘ع ةو˘ق˘ب نآلا ا˘ه˘ح˘ت˘ف د˘ي˘عأا

قفارملا ىلع ظافح˘ل˘ل ةر˘ي˘غ˘سص
.بيردتلا تارودو

نم ددع كانه’’ :نايبلا راسشأاو
ليكيم كلذ يف امب ،نيفظوملا
لوألا ق˘ير˘˘ف˘˘لا برد˘˘م ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا

م˘ه˘سسف˘نأا نو˘لز˘ع˘ي ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لاو
نأا اندعسسيو ،لزن˘م˘لا ي˘ف ا˘ًي˘لا˘ح
نسسحتب رعسشي ليكيم نأا لوقن

،ةديج ةيونعم ةلاح يف هنإا ،ريبك
عم يليسصفتلا طيطختلاب موقيو
ى˘˘لإا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘يو ن˘˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا

متي كلذ˘ك ،ما˘ظ˘ت˘نا˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
تايميداكألاو ءاسسنلا قرف مييقت

عيمج علطتي ،لزنملا يف اًيلاح
بعÓم ىلإا ةدوعلا ىلإا انيبعل
ح˘˘م˘˘سسي نأا در˘˘ج˘˘م˘˘ب بيرد˘˘ت˘˘˘لا
.كلذب عسضولا

ح˘˘ن˘˘م م˘˘ت’’ :نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا م˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خاو
ةمظنأاو اًددحم اًبيردت نيبعÓلا

لزنملا يف اه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ
ع˘م ي˘مو˘˘ي لا˘˘سصتا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هو
امك ،يبط˘لا م˘قا˘ط˘لاو ا˘ن˘ي˘برد˘م
ل˘سصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘سسو ن˘م ىر˘ت˘˘سس
مهنم ضضعبلا نإا˘ف ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ملاع˘لا اذ˘ه ن˘سضت˘ح˘ي د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب
.’’ريغتملا ديدجلا
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اًنايب مدق˘لا ةر˘كل يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا دا˘ح˘تلا رد˘سصأا
ج˘ئا˘ت˘ن ه˘لا˘خ ف˘سشك ه˘ع˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ًي˘˘م˘˘سسر
ءاسسؤور ني˘ب مو˘ي˘لا هد˘ق˘ع م˘ت يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا
‐:يلاتلا وحنلا ىلع نايبلا ضصن ءاجو.ةيدنألا
يرود˘˘˘لاو ،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلا دا˘˘˘ح˘˘˘تلا كرد˘˘˘ي
ي˘فار˘ت˘حلا يرود˘لاو ،زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإلا
ة˘قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ تا˘قوأا ي˘ف ا˘ن˘˘نأا ،تاد˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
ضسور˘ي˘ف˘ب ر˘ثأا˘ت˘ي ضصخ˘سش ل˘ك ع˘م ا˘˘نرا˘˘كفأاو
يف نودحتم نحن’’ :فاسضأاو.’’91 ديفوك
ةرك مسسوم فانئتسسل قرط داجيإاب انمازتلا
ع˘ي˘م˘ج بع˘ل نا˘م˘سضو9102/0202 مد˘ق˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ضسأا˘˘˘كلاو يرود˘˘˘لا تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م
مث.ةنكممو ةنمآا نوكت نأا درجمب ةيبوروألاو
داحتلا ي˘عا˘م˘ج ل˘كسشب ا˘ن˘م˘عد د˘ق˘ل’’ :ع˘با˘ت
0202 ورو˘ي ة˘لو˘ط˘ب ل˘ي˘جأا˘ت ي˘˘ف ي˘˘بوروألا

ةدايز نا˘م˘سضل م˘يو˘ق˘ت˘لا ي˘ف ة˘حا˘سسم دا˘ج˘يإل
تايرابم يف يبوروألاو يلحملا بعللا ضصرف

ةهازن ىلع ظافحلا كلذبو ،ضسأاكلاو يرودلا
حئاولو دعاوق ضصنت’’ :لسصاوو.ةقباسسم لك
يهتنيسس مسسوملا نأا ىلع يزيلجنإلا داحتلا
لك ىلع بجيو وينوي1 هاسصقأا دعوم يف
،دا˘ح˘تلا هدد˘ح يذ˘لا د˘ح˘لا ن˘م˘سض ،ة˘ق˘با˘سسم
عمو ،اهب ضصاخلا بعللا مسسوم لوط ديدحت

يزيلجنإلا داحتلا ةرادإا ضسلجم قفاو ،كلذ
ىمسسم ريغ لجأا ىلإا دحلا اذه ديدمت ىلع
مدقلا ةركب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف9102/02 مسسوم˘ل
،كلذ ىلإا ةفاسضإلاب’’ :لمكأا اميف.ةيفارتحلا
ة˘ب˘ع˘ل˘لا نأا ى˘ل˘ع ي˘˘عا˘˘م˘˘ج ل˘˘كسشب ا˘˘ن˘˘ق˘˘ف˘˘تا
03 ىتح اهليجأات متيسس ارتلجنإا يف ةيفارتحلا
ضسوريف مدقت لازي ل هنأا ىلع ددسشو.ليرفأا

عيمجلل دكؤون نأا اننكميو حسضاو ريغ انوروك
ني˘ف˘ظو˘م˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ها˘فرو ة˘ح˘سص نأا

عابتا يف رمتسسنسسو ،انتيولوأا يه نيمعادلاو
ينواعت لكسشب لم˘ع˘لاو ة˘مو˘كح˘لا ة˘ح˘ي˘سصن

فاسشكت˘سساو ة˘ع˘جار˘م˘لا د˘ي˘ق ع˘سضو˘لا ءا˘ق˘بإل
قرط ىلع روثعلل ةحاتملا تارايخلا عيمج
فورظلا حمسست امد˘ن˘ع م˘سسو˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل
ديكأاتلا ةداعإا اًعيمج دون’’ :متتخا امنيبكلذب

ر˘ثأا˘˘ت˘˘ي ضصخ˘˘سش ل˘˘ك ع˘˘م ا˘˘نرا˘˘كفأا نأا ى˘˘ل˘˘ع
.انوروك ضسوريفب

ليرفأإ03 ىتح يزيلجنإلإ يرودلإ تايرابم ليجأات اًيمشسر

،ريبيرت ناريك ،ديرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘تأا ع˘فاد˘م جر˘خ
لاطبأا يرود يف هقيرف تاكيتكت نع اعافد
لماح لوبرف˘ي˘ل ما˘مأا61ـلا رود ي˘˘ف ا˘˘˘بوروأا
ةبعل ةطخ ىلإا ينابسسإلا قيرفلا لسصوت.بقللا

ةماعز ءاغلإاو ةارابملاب زوف˘ل˘ل ة˘قد˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م
ه˘سضر˘ع˘ت ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ،بو˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي

اهنأا ودبي يتلا ة˘ق˘ير˘ط˘ل˘ل ةد˘يد˘سش تادا˘ق˘ت˘نل
لك ىلع لوبرفيل رطيسس.ةارابملا اهيف لتقت
ثيح دليفنأا بعلم ىلع ضصرفلاو ةزايحلا نم
ىلع ،باهذلا ةارابم نم0‐1 ًازجع اودراط
حمسس فثكملا مجاهملا مهبعل نأا نم مغرلا

لسصافلا طو˘سشلا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا˘ب و˘كي˘ت˘ل˘تأل
هديأا كيتكت وهو توملا دنع رسصنلا مهفو
ارت˘ل˘ج˘نإا بخ˘ت˘ن˘م بعل لا˘قو.نآلا ريب˘ير˘ت
قيرف ا˘ن˘نأا ضسا˘ن˘لا ن˘ظ˘ي’’ :رور˘ي˘م ة˘ف˘ي˘ح˘سصل
ةياغلل نودعتبيسس مهنأا دقتعأا يننكل ،يعافد
.لوبرفيل دسض اهب انبعل يتلا ةقيرطلا نع
ةديدع تابسسانم يف لو˘بر˘ف˘ي˘ل ر˘ي˘ب˘ير˘ت ه˘جاو

نم اًءزج ناكو ،ماهنتوت عم هدجاوت مايأا لÓخ
يبوروألا يئاهنلا رسسخ يذلا مطحملا قيرفلا
تاطلسسب اًفارتعاو.ديردم يف9102 ماعل
كانه ىلإا تبهذ اذإا’’ :ريبيرت فاسضأا ،زديرلا

‐6 مزهُت فوسسف ،لوبرفيل ةمجاهمل تهجوتو
ىرت’’ :عباتو.ضسانلا هعقوتي ام فرعأا ل انأا0
نأا اوعقوت له نكل ،انعفاد اننأل نوكسشي داقنلا
،ةيموجهلا مدقلا ةرك بعلنو كانه ىلإا بهذن

ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب لو˘بر˘ف˘ي˘ل بع˘ل ع˘م ة˘سصا˘خ
:لسصاوو.؟يلاحلا تقو˘لا ي˘ف ا˘ه˘ب نو˘ب˘ع˘ل˘ي
ة˘ط˘خ ع˘م كا˘ن˘ه ى˘لإا با˘هذ˘ل˘ل ة˘جا˘ح˘˘ب تنأا’’
مهألا نكلو ،عافدلا انيلع ناك ،كلذ انلعفو
نآلا ديردم وكيتلتأا زجح.زوفلا انققح اننأا وه
نم مغرلا ىل˘ع ،ة˘ي˘لا˘ت˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ه˘نا˘كم
ةلوطبلاب طيحت يتلا ن˘ي˘ق˘ي˘لا مد˘ع ة˘ي˘با˘ب˘سض
ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف مد˘ق˘لا ةر˘ك ق˘ي˘ل˘ع˘ت بب˘سسب
دكأا.انورو˘ك ضسور˘ي˘ف ى˘سضو˘ف ط˘سسو ا˘بوروأا
نم لك فاقيإا مدقلا ةركل يبوروألا داحتلا

فقوت عم يبوروألا يرودلاو لاطبألا يرود
متيسس’’ :نايب يف ةئيهلا تلاقو.مدقلا ةرك
ءارجإا دعوم نأاسشب ىرخأا تارارق نع نÓعإلا

.بسسانملا تقولا يف تايرابملا هذه
يئاهن عبر ةعرق ليجأات مت ،تÓيجأاتلل ةجيتن
موي يبوروألا يرودلاو ابوروأا لاطبأا يرود
.ضسرام02

لوبرفيل ىلع هقيرف زوف دعب داقنلإ ىلع دري ديردم وكيتلتأإ عفإدم
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ديردم لاير نم رإرق لوأإ
نينإوق سشتيفوي قرخ دعب

يحشصلإ رجحلإ
نأا ةينابسسإا ةي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك

عم قيقحت حتف يوني ديردم لاير يدان
ةفرعمل ضشتيفوي اكول يبرسصلا همجاهم
نيناوق قرخ دق ناك اذإا ام لوح ةقيقحلا
.انوروك ضسوريفل يحسصلا رجحلا

مجاهم نأا ةيبرسصلا ةفاحسصلا تدافأاو
يف ةسصاخ ةلفح يف ناك ديردم لاير
رمأا يذلا يحسصلا رجحلا اًكهتنم ،هدÓب
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا كلذ˘˘كو د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ه˘˘ب
ي˘ف˘ح˘˘سصلا ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
انيداك’’ ةعاذإاب ريريه رييفاخ قوثوملا
ضشتيفوي اكول بلطو.ةينابسسإلا ’’ريسس
ديردم لاير يف ةيبطلا تامدخلا نم
ايبرسص يف ةيئاقولا هزاجتحا ةرتف ءاسضق

ىلع هلوسصح دعبو ،ةيسصخسش بابسسأل
ةسصاخ ةلحر يف بهذ ،يبطلا حيرسصتلا
هنأا دكؤوت ةيبرسصلا مÓعإلا لئاسسو نكل
ةلفح رسضحو يحسصلا رجحلا ذفني مل

ة˘عاذإا تم˘ل˘عو.هتق˘يد˘سص دÓ˘ي˘م د˘ي˘ع
د˘ير˘ي د˘يرد˘م لا˘ير نأا ،’’ر˘ي˘سس ا˘ن˘يدا˘ك’’
اههجاو يتلا ةل˘كسشم˘لا لو˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
يدانلا يف مهنإا ثيح ايبرسص يف ضشتيفوي
رداغيل نذإا ذخأا دق بعÓلا نأاب نوفرعي
نوفرعي مل مهّنكل ،ايبرسص هاجت ديردم
ر˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘ناو˘ق قر˘خ د˘ق بعÓ˘˘لا نأا˘˘ب
.هدلب يف يحسصلا

ضسبÓم ةفرغ يف هنأا ىلإا ةفاسضإلاب
هذه نم بارغتسسلاب روعسش كانه ديردم
.ضشتيفوي اههجاو يتلا ةيعسضولا

نيب عإرشصلإ لعششُي ابلأإ
ديردم لايرو ةنولششرب
نأا (وفيتروبيد ودنوم) ةفيحسص تركذ

ن˘ي˘ي˘نا˘ب˘سسإلا د˘يرد˘م لا˘يرو ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب
يواسسمنلا فلم روطت بثك نع ناعباتي
.يناملألا خينويم نرياب عم ابلأا ديفيد

اًماع72ـلا بحاسص نأا ىلإا كلذ دوعيو
قÓ˘م˘ع˘لا ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘ت ضضفر˘˘ي
ف˘ي˘سص ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لاو ،يرا˘فا˘˘ب˘˘لا

،ديدج يدحت ضضوخ يف هتبغرل ،1202
.(دليب) ةفيحسص هتدروأا امل اًقفو

مل هنأا ةينام˘لألا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تفا˘سضأاو
هدقع لمكُيسس ابلأا ناك اذإا ام ةفرعم متي
لمعيسس مأا لبقملا ماعلا اًناجم لحريو
فيسصلا اذه هعيب ى˘ل˘ع خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب
ةيلاملا تادئاعلا ضضعب ىلع لوسصحلل
ةنولسشرب ناكو.اًناجم هتراسسخ نم اًلدب
دقاعتلا قباسسلا يف تارم ةدع لواح دق
،ضضفر خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ن˘˘كل ا˘˘بلأا ع˘˘م
ي˘نا˘ب˘سسإلا يدا˘ن˘لا ل˘سصح˘ي نأا ن˘كم˘˘يو
ي˘ما˘ن˘ت ع˘م ة˘سصا˘خ نآلا ها˘غ˘ت˘ب˘م ى˘˘ل˘˘ع
دعب يناملألا هريظن عم ةديجلا ةقÓعلا

.وينيتوك بيليف يليزاربلا ةراعإا ةيلمع
وفيتروبيد ودنوم ةفيحسص تحسضوأاو

زكرم نأا دقت˘ع˘ي ي˘نو˘لا˘تا˘كلا يدا˘ن˘لا نأا
زيزعتلل ةجاحب لازي ل رسسيألا ريهظلا

يف وبريف روينوج لسشف امدعب ةسصاخ
فيسصلا هلو˘سصو ذ˘ن˘م لو˘مأا˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت
.ضسيتيب لاير نم يسضاملا

لا˘ير ي˘ف اًر˘ي˘ث˘ك ر˘مألا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘ي لو
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘ل˘ط˘ت˘ي ثي˘˘ح ،د˘˘يرد˘˘م
ةدايز ىلإا ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا
،ابلأا مسضب ىرسسيلا ةهجلا يف قمُعلا

عم يدانلا دقاعت نم مغرلا ىلع كلذو
ف˘ي˘سصلا يد˘ن˘ي˘م د˘نلر˘ي˘˘ف ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ةفاسضإلاب ،نويل كيبملوأا نم يسضاملا
ةميقلا ،وليسسرام يليزاربلا كÓتما ىلإا
82 بعل ابلأا نأا ركذلاب ريدجلا.ةتباثلا

قÓطنا ذنم خي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ع˘م ةارا˘ب˘م
تاق˘با˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج با˘سسح˘ل م˘سسو˘م˘لا

˘مد˘قو اًد˘حاو ا˘ًفد˘˘ه م˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘سسو
.هئÓمزل نيتمسساح نيتريرمت

مإربإإ ىلع قفتي ةنولششرب
ةيليزإرب ةقفشص

يدا˘ن نأا ة˘ي˘نا˘ب˘سسإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
ايام وفاتسسوغ عم دقاعتلاب هسسفن طبر ةنولسشرب

تامولعمل اًقفوو.يليزاربلا ولواب واسس ةرهوج
ةنولسشرب عفد ،ةينولاتاكلا ’’تروبسس’’ ةفيحسص
نأاسشب ولواب وا˘سس يدا˘ن˘ل ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب
هيلع نيعتيسسو ،ايام وفاتسسوغ باسشلا همجاهم
ةيليوج رهسش يف ىرخآا وروي نويلم5.3 عفد
07 ىلع لوسصحلل ،ةيلمعلا مامتإا دارأا اذإا لبقملا
ةيقبتملا ةئملا يف03ـلاو ،هقوقح نم ةئملا يف
ايام ربت˘ع˘ي.ولواب واسس ىد˘ل ة˘كو˘ل˘م˘م ل˘ظ˘ت˘سس
واسس يدان رهاوج دحأا اًماع91 رمعلا نم غلابلا
ىتح يليزار˘ب˘لا ه˘ق˘ير˘ف ع˘م د˘ق˘ع ه˘يد˘لو ،و˘لوا˘ب

يلودلا ىوتسسملا ىلع بعلو ،2202 ةيليوج
ديجيو.اًماع71و61 تحت ليزاربلا بختنم عم
ي˘ف بع˘ل˘لا ا˘يا˘م و˘فا˘ت˘سسو˘غ با˘سشلا م˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
وأا ةبرح ضسأارك ءاوسس ةيموجهلا ةثÓثلا عقاوملا

ةبسسنلاب زكرم لسضفأاك حانجك وأا ،ِناث مجاهمك
فاد˘هألا ل˘ي˘ج˘سست ي˘ف ة˘يا˘غ˘ل˘ل ر˘ها˘م و˘˘ه˘˘ف ،ه˘˘ل
.اًدج عيرسس وهو ،ةغوارملاو

لبق ايام وفاتسسوغ ةنولسشرب رادار طقتلأا دقو
ةيبونجلا اكيرمأا قو˘سس ط˘ي˘سشم˘ت لÓ˘خ ن˘ي˘ما˘ع
.بهاوملا نم ديدعلا هنم عبني يذلا

انوروك سسوÒف يششفت ىلع رشسحتيو سسوتنفوي سضفر ببشس رÈُي وكاكول
نÓ˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا م˘˘جا˘˘ه˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت

م˘جا˘ه˘م ى˘˘لإا و˘˘كا˘˘كو˘˘ل و˘˘ل˘˘ي˘˘مور
ثب يف تيار نايإا قباسسلا لانسسرآا

تقو ي˘ف بو˘ي˘تو˘ي ى˘ل˘ع ر˘سشا˘˘ب˘˘م
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ضشقا˘نو ،ضسما ق˘˘با˘˘سس
ي˘˘˘ف ه˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘ف لو˘˘˘ح ا˘˘˘يا˘˘˘˘سضق˘˘˘˘لا
ضسوتنفوي ةلواح˘مو يروز˘تار˘ي˘ن˘لا
.يسضاملا فيسصلا يف هعم دقاعتلل

يكيجلب˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا ل˘ه˘ت˘سسا
اًماع62 رمعلا نم غلابلا وليمور
انوروك ضسوريف ئراوط نع هثيدح
رجحلا ي˘ف ة˘ي˘سصخ˘سشلا ه˘ت˘بر˘ج˘تو
.يحسصلا

هتا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف و˘كا˘كو˘ل لا˘قو
و˘ي˘سشت˘لا˘ك’’ ع˘قو˘م ا˘ه˘ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا

دقفأا تدك’’ :يلاطيإلا ’’وتاكريم
ل ،ما˘˘يألا ن˘˘م مو˘˘ي ي˘˘˘ف ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع
ي˘ن˘ن˘كم˘ي ل ،جور˘خ˘لا ي˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي
نآلا ،ضسوبحم انأا ،قوسستلل باهذلا

رجحلا ءدب ىلع مايأا ةعسست ترم
ةجارد يل اورسضحأا دقل ،يحسصلا
نيبعÓلا عيم˘ج ضشي˘ع˘يو ،ن˘يرا˘م˘ت
يدل نكي ملو ،ةنيدملا طسسو يف
ي˘˘˘˘ف تلأا˘˘˘˘˘سس كلذ˘˘˘˘˘ل ،نا˘˘˘˘˘كم يأا

،ةجارد هيدل نم ةيعامجلا انتثداحم
ة˘جارد اور˘سضحأا ن˘˘ي˘˘ت˘˘عا˘˘سس د˘˘ع˘˘ب
عم ،يمويلا نيتورلا دقتفأا ،عيمجلل
يف ركفأا ،يخأا وأا ينبا عم ،يمأا
.عيمجلا

ل ،ءي˘˘˘سس ر˘˘˘مأا ه˘˘˘نإا’’ :فا˘˘˘سضأاو
لا˘˘سصتا كيد˘˘ل نو˘˘˘كي نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي

بيردتلا د˘ق˘ت˘فا ،ر˘سشب˘لا˘ب ي˘ع˘ي˘ب˘ط
تأادب نآلا ،ريهامجلا مامأا بعللاو
ل˘˘جر ا˘˘نأا ،يد˘˘ل ا˘˘م ر˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ينلعجت تاظحللا هذه ،ظوظحم
امدنع هب تررم اميف ريكفتلا ديعأا

نا˘˘يإا فر˘˘ع˘˘ت تنأاو ا˘˘ًل˘˘˘ف˘˘˘ط تن˘˘˘ك
ضصخ˘سش يأا ن˘م ل˘سضفأا ي˘˘ي˘˘سضا˘˘م
.رخآا

ن˘ع ر˘ث˘كأا و˘كا˘كو˘ل ثد˘˘ح˘˘ت م˘˘ث
ديدهتلاو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ىود˘ع
:لاق ثيح ،هتدلاو هل ضضرعتت يذلا
ضسملت دق ،اًرذح نوكت نأا بجي’’
دوعت مث ضسوريفلاب اًباسصم اًسصخسش
ءاد˘ب ة˘با˘˘سصم ي˘˘مأا ،لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا
ىتح يننكمي ل كلذل ،يركسسلا

يمأا ،اهسسملو لزنملا ىلإا باهذلا
ةهزن يف بهذت ،نآلا ىتح جرخت ل
عم انأا ،دوعت مث ليللا يف ةعيرسس
،ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا ي˘˘ئا˘˘˘سصخأا

،موي ل˘ك ما˘ع˘ط˘لا ي˘ل نور˘سضح˘يو
ءادغلا ،ةياغلل مراسص ماظن يف انأاو
ل˘كآاو ،اًر˘ه˘ظ دد˘ح˘م˘لا تقو˘لا ي˘˘ف
.تاورسضخلاو كمسسلا

ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘جا˘ه˘م قر˘ط˘ت م˘ث
ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر ى˘لإا ق˘با˘سسلا د˘ت˘يا˘نو˘ي
:لا˘ق ثي˘ح ،ر˘˘م˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘سشلا
ءي˘سس م˘سسو˘م ثد˘ح˘ي نأا ن˘كم˘˘ي’’

يل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ن˘كلو ،ضصخ˘سش يأل
،ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًب˘˘ع˘˘سص ع˘˘سضو˘˘لا نا˘˘ك
،رار˘˘˘˘˘ق ذا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تل ترر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘سضا

رخآا ناكم ىلإا باهذلل تررطسضاو
ةديدج بناوج ملعت يننكمي ثيح
ضصخ˘سش ع˘م ل˘م˘ع˘لاو ي˘ت˘ب˘ع˘ل ن˘م
رياسشلوسس رانوج يلوأا دارأا ،ينديري
دق رمألا نأا هتربخأا يننكل ،ىقبأا نأا
ةرداغملا ىلع يندعاسس دقل ،ىهتنا

ر˘ت˘سسسشنا˘م مو˘˘ق˘˘ي ،لا˘˘ح يأا ى˘˘ل˘˘ع
ىلع لسصحيو ديج لمعب دتيانوي
مهل ىن˘م˘تأا ل كلذ˘ل ،ةد˘ي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن
.لسضفألا ىوسس

˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها و˘˘˘كا˘˘˘كو˘˘˘ل ضشقا˘˘˘نو
رتنإا لسصحي نأا لبق ،هب ضسوتنفوي

دقل ، معن ’’ :لاق ثيح ،هعيقوت ىلع

ناك ينهذ نكل ،اًدج نيبيرق اوناك
رتنإا ناك ،مهبردمو رتنإا عم اًمئاد
ايلاطيإا يف يعجرملا قيرفلا اًمئاد
،اًلف˘ط تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

ود˘لا˘نورو و˘نا˘˘يردأا د˘˘ها˘˘سشأا تن˘˘ك
ينطبرت نيذلا ،يرييف نايتسسيركو
يدانلا يندارأا ،ةزاتمم ةقÓع مهب
ي˘ندارأا ا˘˘م˘˘ك ،اًر˘˘ي˘˘ث˘˘ك برد˘˘م˘˘لاو
،اذل ،يسسليسشت يف يتنوك وينوطنأا
كانه ىلإا بهذأل تقولا ناح دقف
ط˘ق˘ف ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘ف ،ىرأاو
ىلإا ةدوعلاو بيردتلا يف تركف
،اًريثك ثدحتلا نود ،يتقايل لماك
كانهو ،دجب ل˘م˘ع˘ن ر˘ت˘نإا ي˘ف ا˘ن˘هو
اميف ارتل˘ج˘نإا˘ب ة˘نرا˘ق˘م قر˘ف ا˘ًسضيأا
ايلاطيإا يف انه ،قيرفلا حورب قلعتي

ءا˘سشع ا˘ن˘يد˘ل ع˘ي˘با˘سسأا3‐2 ل˘˘˘ك
،ع˘ي˘م˘ج˘لا ه˘ي˘ف كرا˘˘سشي ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ج
ىلع نينثا وأا دحاو بعل بوانتي
لوانتل عيمجلا ذخأايو ماعطلا ميدقت
زيمتن اننكل ،تافسص انيدل ،ءاسشعلا

،بعلن فيك تيأار اذإا ،دحاو قيرفك
قيرفلا نحن فيك ىرت نأا كنكمي
ضسرغي برد˘م˘لا ،ة˘ي˘ناود˘ع ر˘ث˘كألا

نوكيو طغسضي ،انيف ةيلقعلا هذه
.دادعإا ةلأاسسم اًسضيأا اهنإا .اًيناودع

قابسس ن˘ع ر˘ت˘نإا م˘جا˘ه˘م ثد˘ح˘ت
،ويسستلو ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي د˘سض بق˘ل˘لا

ي˘ف يروز˘تار˘ي˘˘ن˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘ي ثي˘˘ح
طاقن عسست قرافب ثلاثلا زكرملا

طاقن ينامثو يرينوكنايبلا فلخ
ز˘كر˘م˘لا بحا˘˘سص و˘˘ي˘˘سستل ف˘˘ل˘˘خ
.فيسصولا

م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘ك اذإا’’ :ل˘˘˘سصاوو
مل هنأا دقتعن نأا بجيف ،يهتنيسس
يه هذه ،لعفلاب يهتني ىتح هتني

نأا تايسضايرلا لوقت ىتح ،يتيلقع
ا˘ن˘يد˘ل لاز ا˘مو ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ق ر˘˘مألا
ل ،هب نمؤون نأا انيلع لمأا ضصيسصب
ضسوتنفو˘يو و˘ي˘سستل نا˘كمإا˘ب لاز˘ي

نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ن˘كل ،تا˘يرا˘ب˘م ةرا˘سسخ
.انسسفنأا ىلإا رظنن

نع ةسصق و˘كا˘كو˘ل ر˘ب˘خأا ،اًر˘ي˘خأا
ي˘ت˘نو˘ك و˘˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأا ر˘˘ت˘˘نإا برد˘˘م
ثيح ،ضسبÓملا ةفرغ يف هكولسسو
هيإا دسض انبعل ةليلق مايأا دعب’’ :لاق
ىد˘حإا تب˘ع˘ل كا˘ن˘هو نÓ˘ي˘˘م ي˘˘سس
د˘ق˘ل ،م˘سسو˘م˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ل˘˘سضفأا
دعب ةيلقعلا ةوطخلا كلت تذختا
.عيمجلا مامأا داقتنلا كلذ

ةارابم53 يف وكاكول كراسشو
نآلا ىتح تا˘ق˘با˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
4092 ي˘لا˘م˘˘جإا˘˘ب ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
32 لجسس ، تقولا كلذ يف .ةقيقد
تار˘˘ير˘˘م˘˘ت ضسم˘˘˘خ مد˘˘˘قو ا˘˘˘ًفد˘˘˘ه
.ةمسساح

ر .ق^

ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا برد˘م˘لا ن˘ل˘عأا
قيرفلا نع ونيتيكوب ويسسيروام
،لبقتسسملا يف هبيردت دوي يذلا

د˘ئا˘ق ا˘ه˘ت˘قو ه˘ع˘م ع˘م˘ت˘ج˘ي نأاو
.يسسيم لينويل ةنولسشرب

نودب نآلا ونيتيكوب ضسلجيو
قيرف بيردت نم هتلاقإا دعب ٍدان
ىد˘بأاو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ما˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
يف هتبغر ينيتنجرألا بردملا
زيوب د˘لوأا ز˘لو˘ي˘ن ق˘ير˘ف بيرد˘ت
م˘ل˘ح˘ي˘˘سسو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف
.هعم يسسيم لينويل راسضحإاب

فر˘˘ت˘˘عا د˘˘ق ي˘˘سسي˘˘م نا˘˘˘كو
بعللاب تملح املاطل’’ :اًقباسس
،رغسصلا ذنم زيوب دلوأا زلوين عم
اذه ناك اذإا ام فرعأا ل نكلو
،ما˘يألا ن˘م مو˘ي ي˘ف ثد˘ح˘˘ي˘˘سس
ن˘م ىو˘˘قأا ي˘˘هو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع يد˘˘ل
.يتبغر

ي˘˘˘ف و˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘كو˘˘˘ب لا˘˘˘قو
ةكبسش اهتلقن يت˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘سصت
:ةين˘ي˘ت˘ن˘جرألا ’’ي˘سس ياو ي˘ت’’
يدان ىلإا موي تاذ دوعأا نأا لمآا’’

لاز˘˘ي ل ،ز˘˘يو˘˘ب د˘˘˘لوأا ز˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘ن
.راظتنلا يناكمإاب

كلذ نوكيسس امبر’’ :فاسضأاو
.يسسيم عم تاونسس رسشع دعب

ن˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘˘سصبو
ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم لو˘˘ح تا˘˘ن˘˘ه˘˘كت˘˘لا

،ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسمو
عسضولا نع وني˘ت˘ي˘كو˘ب ثد˘ح˘ت
،ينيتنجرألا بختنم˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لا

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك نأا˘ب ا˘ًع˘ن˘ت˘ق˘م نا˘كو
م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘ك ي˘سسي˘م ح˘ن˘م˘ت˘˘سس
بعل لسضفأاك ه˘ق˘ح˘ت˘سسي يذ˘لا

.خيراتلا يف مدق ةرك

ةلبقملا ملاعلا ضسأاك’’ :عباتو
بختنمللو يسسيمل مخسض فده
ويل لسصي نأا لمآا ،ينيتنجرألا
.عئار تقو يف

ينيت˘ن˘جرألا برد˘م˘لا ر˘سصأاو
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك نأا ى˘˘ل˘˘ع
،ملاعلا ضسأاكب ه˘ل˘ه˘جو ي˘سسي˘م˘ل

نو˘كي˘سس هرو˘سضح’’ :لا˘ق ثي˘ح
قحتسسي يذلا له˘ج˘لا˘ب ا˘ًفار˘ت˘عا
نيتنجرألا نأا  دقتعأاو ،رثكأا ائيسش
نم لاتقلل ديج لكسشب لسصتسس
.’’ملاعلا ضسأاك لجأا
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مهريسصم فرعي ’و ونÓيم ةنيدم يف ةقلاع هتلئاع

يدإدعإلإ هيبعل جمانرب عباتي يركز نب
ةبعشصلإ هتيعشضو مغر

ل ةيعسضو يف كمسض يدانل يرئازجلا بردملا يركز نب نيدلا رون دجاوتي
هبردي يذلا قيرفلا ىلع فارسشإÓل ةيدوعسسلا يف هدجاوت ببسسب ،اهيلع دسسحي
.رهسش ذنم ةيلاطيإلا ونÓيم ةنيدم يف ةقلاع هتلئاع نأا نيح يف

نب بردملا نأا ،كمسض يدانب لوألا قيرفلا يرادإا ،ناربج زيزعلا دبع فسشكو
هلمع لسصاوي هنأا لإا ،ةريسصقلاب تسسيل ةدم ذنم اهب رمي يتلا ةمزألا مغر يركز
،مهلزانم يف نيبعÓل هعسضو مت يذلا ،يدادعإلا جمانربلا عباتيو قيرفلا عم
.يسضايرلا طاسشنلا فقوت ةرتف لÓخ كلذو

،ىربك قلق ةلاح يف ضشيعي ،يرئازجلا بردملا نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
.رهسش نم رثكأل ةيلاطيإلا ونÓيم يف ةرسصاحملا هتلئاع ببسسب

لك نأاسش اهنأاسش رخآا راعسشإل ةقلعم ةيدوعسسلا ةلوطبلا نأا ركذلاب ريدجلا
.«انوروك» ضسوريف راسشتنل عجار اذهو ،ملاعلا ربع تلوطبلا

ب.م.يرسسيإا
رسضخلا مجن ومن يف دعاسس اربا مودق نأا دكأا

امئإد هنع عفإدأاشسو رشصان نب بحأإ :ينيتربلأإ
نÓيم ضسآا ناديم ط˘سسوو ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ي˘ق˘ل˘ت

بعÓلاو يلاطيلا يلودلا مجنلا ين˘ي˘تر˘ي˘ب˘لا ير˘ت˘م˘يد ن˘م ةدا˘سشإلا ي˘لا˘ط˘يلا
همودق ذنم اريثك روطت قباسسلا يلوبما مجن نأا دكأا يذلاو نÓيملل قباسسلا
.يدانلل

يف يرئازجلا ناديم طسسو نع قبسسألا «يرينوسسورلا» ةروطسسأا عفادو
هبحأا بعل رسصان نب »:Óئاق حرسص نيأا  «تروبسس وتوت» ةفيحسص عم ةلباقم
وا فدهلا تارك مدقي ل يذلا وه لاؤوسسلا حرطا  ،هنودقتني امدنع هنع عفادأاو
لو˘سصو ذ˘ن˘م »:ف˘ي˘سضي˘ل ،«؟!ح˘ي˘ح˘سصلا را˘ي˘خ˘لا نوذ˘خ˘ت˘˘ي ل ن˘˘يذ˘˘لا ه˘˘ئÓ˘˘مز
. «اريثك امن ضشتيفوميهاربا

اعئار ءادأا رسصمب ايقيرفأا مما ضساكب رسضخلا عم جوتملا ايقيرفإا لطب  مدقيو
روطت يذلا ،هفوفسصل يسضاملا فيسصلا همامسضنا ذنم يلاطيلا قيرفلا عم
.دوسسألاو رمحألا يدانلا ةليكسشت يف ةيسساسسألا زئاكرلا دحا دعيو اريثك هاوتسسم

رشصان نب يف طيرفتلإ سضفرت نÓيملإ ةرإدإإ
ىلع ،لبقملا مسسوملا لÓخ رسصان نب ـب هكسسمت يلاطيإلا نÓيم يدان ددج

.«ينÓيملا» قÓمعلا عم هل مسسوم لوأا يف همدق يذلا زيمملا ءادألا ةفيلخ
مايقلل هجتت «يرينوسسورلا» ةرادإا نأا «تروبسس وليد اتيزاغل» ةفيحسص تفسشكو
قيرفلا معدل ةليقث ءامسسأا عم دقاعتلا لÓخ نم ،ةليكسشتلا ىوتسسم ىلع ةروثب
حيرسست لÓخ نم اذهو ،ايجراخو ايلحم ةسسفانملا ىلع ارداق نوكيل يلاحلا

يف بعل لسضفأا نأا لإا ،مداقلا يفيسصلا وتاكريملا يف مهعيبو ءامسسألا ديدع
ةرادإا ىرتو.يدانلا يف ىقبيسسو ةيلمعلاب ينعم ريغ9102 ايقيرفإا ممأا ضسأاك
نÓيم ةطخ ءانب نأا يلويب ونافيتسس يف لثمتملا ينفلا مقاطلا ةيعمب نÓيم
ضضرف نم نكمت يذلاو رسصان نب همدقي ام ىلع روحمتيسس ديدجلا مسسوملل
.رخآل ءاقل نم هلذبي يذلا ريبكلا دوهجملا لسضفب قيرفلا ومانيد تابو هسسفن

ز.صس/ب.م.يرسسيإا

ءزج نع نولزانتي هؤوÓمزو ينيعبشس نب
«خابدÓغ» ةدعاشسمل مهبتإر نم

ايسسيروب يدان يف طسشانلا يرئازجلا يلودلا بعÓلا ينيعبسس نب يمار ررق
مهبتاور نم ءزج نع لزانتلا قيرفلا يف هئÓمز ةقفر يناملألا خابدÓغسشنوم
نوبردملا راسس دقو .ةبعسصلا ةرتفلا هذه زايتجا ىلع هيفظومو يدانلا ةدعاسسمل
قيرفلا ةدعاسسم لجأا نم راسسملا ضسفن ىلع نويذيفنتلا ءاسسؤورلاو نوريدملاو
.اهب رمي يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا يطختل

يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع «خابدÓغ» يدانل يمسسرلا عقوملا فسشكو
ءزج نع لزانتلا نع ،قباسسلا وداراب يدان بعل مهيف نمب عيمجلا نأا «رتيوت»
ةرتفلا يطخت يف ةمهاسسملا لجأا نم يدانلا حلاسصل ةيلاملا مهتاقحتسسم نم
.«انوروك» ضسوريف يسشفت ببسسب عيمجلا اهب رمي يتلا ةبعسصلا

ب.م.يرسسيإا
هدقع ءارسش ديري ’ ’ويفلا

فيشصلإ وتاكريم لبق دقعتت لإزغ ةيعشضو
عم هاوتسسم تابثإا يف انيتنرويف بعلو يرئازجلا يلودلا لازغ ديسشر لسشف

مدقي مل ،يلاطيإلا يرودلا يف تايرابم رسشع يف كراسش امدعب ،يلاطيلا يدانلا
همودق ذنم ةدحاو ةمسساح ةريرمت ميدقتب ىفتكا ثيح ،بولطملا  ءادألا اهيف
.يدانلل

عون هيلع رهظو ،آا يريسسلا يف هملاعم دجي مل قباسسلا نويل مجن نا ودبيو
عافدلاب زاتمي يذلا يلاطيلا بعللا بولسسأا ببسسب ايندب هعجارتو ناهايتلا نم
يف هيدان ةليكسشت يف ةيسساسسأا ةناكم هيلع بعسص  ام اذهو ،ةيندبلا ةوقلاو
.يلاطيإلا يرودلا تاسسفانم

هئارسش ةركف نع عجارتت  انيتنرويف
يف كراسش نيا يرييبر كنارف بايغ نم قباسسلا يتيسس رتسسيل حانج دفتسسي مل

دوي هنا مسسوملا ةيادب ليبق هتاحيرسصت مغر ،مسسوملا ةيادب يف تايرابم ثÓث
ىوتسسملا دعب رخبتي دق هملح نا لا «لويڤ» يدان عم هترماغم ةلسصاوم
هيلع نهارت تناك يتلا ايتنوريف ةرادإا لاما بيخ يذلاو ،هب رهظ يذلا عسضاوتلا
دعب ءارسشلا دنب ليعفت  يف ركفت نل يتلاو يدانلل ةيماملا ةرطاقلا ميعدتل
.يرئازجلا حانجلا ةيدودحم نم اهدكات

هنم صصلختلا ديرت يتيسس رتسسيل ةرادإا
يف هب رهظ يذلا تهابلا هجولا دعب ادج بعسص فقوم يف لازغ نوكيسس

بلاعثلا بردم زرجور نادنيرب عانقا هيلع نوكيسس يذلاو ،يلاطيإلا يرودلا
ةرادإلا نوكتسس وا ،يزيلجنلا يدانلا ةليكسشت عم رارمتسسÓل ةسصرف  رخآا يف
ناف ريكذتلل.هتامدخ يف ةبغارلا ةيدنÓل هتراعا وا هعيبل ةغيسص داجيل ةرطسضم
امداق ءارسشلا ةيناكما عم ةراعا ةغيسصب انيتنرويف ىلا لقتنا دق  يرئازجلا يلودلا

ضضاير ناكم فلخي نا لجا نم هعم تدقاعت يتلاو ،يتيسس رتسسيل يدان نم
.يتيسس رتسسسشنام ىلا لقتنا يذلا رتسسيل مجن  زرحم

ز.صس
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«انوروك» راسشتنا نم دحلا يف ةمهاسسملل تاميلعتلا قيبطتب عيمجلا حسصن

دعبتشسم سضيبأإ مشسوم نÓعإإو ةلوطبلإ فاقيإإ ‘ ركفن ل :يششطز

يام حتافلا ةياغ ىلإا ةسسفانملا نع ديعب رسضخلا مجن لعجي ةيزيلجن’ا ةلوطبلا فانئتسسا ليجأات

غوإرم لشضفأإ قابشس يف تشساب جروج ىلع قوفتي زرحم
انودرام ـب مدطشصيو خيراتلإ يف
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يسشطز نيدلا ريخ دعبتسسا
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا ضسي˘˘ئر
فا˘˘ق˘˘يإا ةر˘˘كف ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
ي˘م˘˘سسر ل˘˘كسشب ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

يسشفت ببسسب ءاسضيب اهلعجو
،دجتسسملا «انوروك» ضسوريف
بلاطم عيمج˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م
يدافتل رذحلاو ةطيحلا ذخأاب
دكأا امك ،ضسوريفلاب ةباسصإلا
ىلعأا ضسأار ىلع لوألا لجرلا

هنأا رئازجلا يف ةيورك ةئيه
ان˘ي˘ب˘عÓ˘ب م˘ئاد لا˘سصتا ى˘ل˘ع
نا˘ن˘ئ˘م˘طÓ˘ل ن˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

.مهيلع
ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘سشطز ح˘˘˘˘˘سضوأاو

:ضسمأا ةي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
،ةلوطبلا فاقيإا يف ركفن مل»
اذه يدافتل نيدهاج لمعنسسو
ديرن ل نحن »:عباتو ،«رارقلا

نأا ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘سضي˘˘بأا ا˘˘م˘˘˘سسو˘˘˘م
عيمجلا ىدل زتهتسس ةروسص
ةي˘لود˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا م˘ه˘ي˘ف ن˘م˘ب
ةو˘ط˘خ ذا˘˘خ˘˘تا نأل ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ل
نيرداق ريغ اننأا دكؤوت ةلثامم
عسضولا اذه عم ملقأاتلا ىلع
«ءابولا هسضرفي يذلا

نيبعÓلا ةحسص»
مهأا ةينفلا مقطأ’او
ريسصم يف لسصفنسسو

«رهسشلا ةياهن ةلوطبلا
يدا˘˘˘ن ضسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأاو اذ˘˘˘ه

يف لسصفلا نأا ،قباسسلا وداراب
دد˘ح˘ت˘ي˘سس ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘˘سصم
بتكملا عامتجا ضشماه ىلع
ةياهن هدقع ررقملا يلارديفلا
ز˘كر˘م˘لا˘ب ،يرا˘ج˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا
تابختنملا بيردتل ينطولا
نحن »:لاقو ،ىسسوم يديسسب

ةلاح فرعن ملاعلا لود يقابك
لÓ˘خ رر˘ق˘ن˘سسو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
ررقم˘لا ي˘لارد˘ي˘ف˘لا بت˘كم˘لا

ضسرام13ـلا ي˘˘˘ف هد˘˘˘ق˘˘˘˘ع
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصم ي˘˘˘˘ف ،يرا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
قبت مل» :فاسضأاو ،«ةلوطبلا

تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلا
ا˘ن˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأاو ،ا˘˘ه˘˘سضو˘˘خ˘˘ل
ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نوردا˘˘˘˘ق
.«مسسوملا ءاهنإل تايرابملا

مئاد لاسصتا يف نحن»
مهو انيفرتحم عم

جماربلا قفو نولمعي
«مهل ةحونمملا

«فافلا» ضسيئر نأامط امك
ان˘ي˘ب˘عل لا˘ح ى˘ل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا
نوطسشني نيذلا ني˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
تلو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف
،ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘بوروألا

مئاد لاسصتا ىلع هنأا احسضوم
بخا˘˘ن˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ب

دادع˘ت˘لا نأا ادد˘سشم ،ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘سصا˘˘خ ج˘˘مار˘˘ب˘˘ل ع˘˘˘سضخ˘˘˘ي
م˘ه˘يداو˘ن ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘˘ط˘˘سسم
را˘ب˘خأا ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل »:در˘˘ط˘˘ت˘˘سساو
قيرط نع نيفرتحملا انيبعل
هلل دمحلا..ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
مهو ،ةديج لاح يف عيمجلا
بسسح ما˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘ب نو˘˘برد˘˘ت˘˘ي
اهيلع اولسصحت يتلا جماربلا

:مت˘خو ،«م˘ه˘ي˘برد˘م ل˘ب˘ق ن˘م
ايعو انوفر˘ت˘ح˘م ر˘ه˘ظا د˘ق˘ل»
،ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا حورو ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ح˘˘سصنأاو
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل رذ˘˘ح˘˘لا ي˘˘˘خو˘˘˘تو
.«هرسشنو ءابولاب ةباسصإلا

ينطولا بختنملا دئاق زرحم ضضاير نوكيسس
يوق عارسص يف يزيلجنلا يتيسس رتسسسشنام مجن
لوح ،انودارام ودنامرأا و˘غ˘يد ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ما˘مأا
.مدقلا ةرك خيرات يف غوارم لسضفأا بقل

9102 ايقيرفا ةلوطبب جوتملا ضضاير نكمتو
يئاهن نمث رودلا غولب نم ينطولا بختنملا عم
ويدار» ةانق اهتقلطأا يتلا ةيسضارتفلا ةلوطبلا

امدعب ،ىسضم تقو يف ةيسسنرفلا «ولراك يتنوم
ي˘قÓ˘ي˘ل تسسا˘ب جرو˘ج يد˘ن˘لر˘يلا ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت
6102 ةنسس يزيلجنلا يرودلا يف بعل لسضفأا
يليزاربلا ةبقع زواجت يذلا «وروأا يد يبيبلا»
ناكم لوح نابعÓلا هجاوتيسس ثيح اسشتنيراغ
.ةقباسسملا يئاهن عبر يف

ةياغ ىلإا يتيسسلا عم كراسشي نل زرحم
مداقلا يام حتافلا

بختنملا دئاق زرحم ضضاير ىلع نوكيسس
ىتح راظتنلا يتيسس رتسسسشنام مجنو يرئازجلا

ررق نأا دعب ،ةسسفانملا وج ىلإا ةدوعلل مداقلا يام
قيلعت ةرتف ديدمت مدقلا ةركل يزيلجنلا داحتلا
نيبعÓل ةيام˘ح ل˘ير˘فأا ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا ى˘ت˘ح يرود˘لا

تناك نأا دعب ،ةباسصإلا رطخل  مهسضيرعت مدعو
. رمألا ئداب يف ليرفا نم ثلاثلا يف ةررقم

ضسوريف راسشتنا ةدايز دعب ديدمتلا ءارجإا ءاجو
دا˘ح˘تلا ي˘ل˘ث˘م˘م ن˘ي˘ب عا˘م˘ت˘جلا د˘ع˘ب ،ا˘نورو˘ك
تادا˘˘ح˘˘تلا ءا˘˘سضعأاو يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘˘نلا يرود˘˘˘لاو
ةدايز يلع ريخألا يف اوقفتيل ىرخألا ةيزيلجنلا
ضصو˘سصخ˘ب ه˘ترد˘سصأا نا˘ي˘ب ي˘ف ف˘قو˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف
»:هنايب يف يز˘ي˘ل˘ج˘نلا دا˘ح˘تلا لا˘قو ،د˘يد˘م˘ت˘لا
ارتلجنإا يف ةيفارتحلا تايرا˘ب˘م˘لا ل˘ي˘جأا˘ت ا˘نرر˘ق
نأا »:  فيسضيل ، «لقألا ىلع ليرفا ةياهن ىتح
دكؤون نأا ديرنو دكؤوم ريغ لازي ل انوروك روطت
نيفظوملاو نيبعÓلا ةيهافرو ةحسص نأا عيمجلل
نأا ىلع ةددسشم ،» انتيولوأا نم يه نيمعادلاو
ىلإا ىدأا ام ةيئانثتسسا فورظ يف يتأاي ديدمتلا
.قحل تقو ىلإا تاسسفانم نم ىقبت ام ليجأات

ىتح فقوت ةلاح يف «زورح» لظيسس يلاتلابو
ىرخأا ةرم ديدمتلا لامتحا يقبيو يام نم حتافلا

يف تنلعأا يتلا ئراوطلا ةلاح لظ يف ادج ادراو
يسشفتلا بسسب ملاعلا لود نم ديدعلاو ارتلجنا
.ديدجلا انوروك ضسوريفل ريبكلا

ز.صس

ب.م.يرسسيإا
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عم هدقع
يهتني «يسس.صسأا.يسسلا

مداقلا ناوج

⁄ تÿردنأإ
سضرع يأإ مدقي

ةدايع نب ـل
ةدا˘ي˘ع ن˘ب ن˘˘ي˘˘سسح ه˘˘ج˘˘ت˘˘ي

ي˘˘لود˘˘لا ن˘˘م˘˘يألا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘˘لا
با˘˘ب˘˘˘سش بعل ،ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘بر˘ج˘ت ضضو˘خ˘ل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق
فيسصلا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘ي˘فار˘ت˘حا
بعÓ˘˘˘لا كل˘˘˘م˘˘˘يو ،مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ةمسصاعلا داحتا قيرفل قباسسلا

بغرت قرف نم ضضورع ةدع
ةدافتسسلاو هعم د˘قا˘ع˘ت˘لا ي˘ف
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘خ ن˘˘˘م
دا˘˘نو ،ير˘˘˘سصم˘˘˘لا كلا˘˘˘مز˘˘˘لا
.يبوروأا

ةي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
با˘˘ب˘˘سش بعل ن˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق
تخلردنأا يدان نأا ةنيطنسسق
ضضرع يأا مدقي مل يكيجلبلا
لا ،هعم دقاعتلا لجأا نم هل
كلامزلا نم اسضرع كلمي هنأا
جير˘خ ع˘سضي يذ˘لا ير˘سصم˘لا

نمسض نارهو ةيعمج ةسسردم
دقاعتلا لجأا نم هفادهأا زربا

دد˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م
.بسصانملا

نب دقع نأا ركذلاب ريدجلاو
ناو˘ج ر˘ه˘سش ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي ةدا˘˘ي˘˘ع
ةرادإا ل˘م˘ع˘ت ه˘ي˘ل˘˘عو ،مدا˘˘ق˘˘لا
˘مد˘ق ى˘ل˘ع «ي˘سس.ضسأا.ي˘سسلا»
دقع د˘يد˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م قا˘سسو
اناجم هليحر يداف˘ت˘ل ا˘ه˘ب˘عل
هليوحت ةميق نم ةدافتسسلاو
.مداقلا فيسصلا

ب.م.يرسسيإا

ةيدوعسسلا يف صسارحلا نسسحأا نيب نم دعي «ناكلا» يف صسراح لسضفأا نأا دكأا

ةثÓث وأإ Úمشسوم بعللإ ىلع إرداق لإزي ل بختنŸإ ‘ دحإو مقرلإ ي◊وبم :رطاشش
لقأا ،ةدج يلهأا قيرفل يلاحلا ضسارحلا بردم ،قباسسلا يرئازجلا يلودلا ضسراحلا رطاسش لامج داسشأا

بختنملل لوألا ضسراحلا يحلوبم باهو ضسيار اهكلتمي يتلا ةريبكلا تايناكمإلاب ،ةنسس71 نم
،9102 ايقيرفا ممأا ضسأاك يف ضسراح لسضفأا لعج نيديج ضسارح نم ةلوطبلا ولخ نأا احسضوم ينطولا
،ةليلم نيع ةيعمجل قباسسلا ضسراحلا رطاسش لاقو.تاونسس01ـل رسضخلل ةيسساسسألا ةمئاقلا يف دجاوتي
ةسسفانم ىلع نيرداق ،رئازجلا يف نيديج ضسارح كلمن ل نحن ةقيقحلا يف» :ةيفحسص تاحيرسصت يف
ينطولا بخانلا ةليكسشت يف ،ةثÓثو نينثا دحاو مقرلا وه يرظن ةهجو نمو ،يحلوبم باهو ضسيار
،ةبرجتلاو ةربخلا بسسك نم نكمت يحلوبم» :عباتو ،«نورخآلا ضسارحلا يتاي هدعبو ،يسضاملب لامج
ىلع رداق رخآا ضسراح داجيإا لجأا نم تقولا ضضعب انحنمي ام اذهو ،ةثÓث وأا نيمسسوم بعللا عيطتسسيو
نيبردم نييعت بجي ،قرفلا يف دوجوم لكسشملا» :همÓك متخو ،«ينطولا بختنملا نيرع ةيامح
مقرلا دعي ةيدوعسسلا يف يحلوبمف ،زجنملا لمعلا لÓخ نم ةفاسضإلا ميدقت ىلع نيرداق ضسارحلل
.«بناجألا ضسارحلا لسضفأا نيب نمو هقيرف يف دحاو

ب.م.يرسسيإا
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ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ةرادإا تل˘˘سصاو˘˘˘ت
رقمب ضسيمخلا ةيسشع بورخلا
ةبيتكلا حنم مت ثيح قيرفلا

لثمت ني˘يÓ˘م01 هت˘م˘ي˘ق ا˘م
ى˘ل˘ع ق˘ق˘ح˘م˘لا زو˘ف˘لا ة˘م˘ي˘˘ق
ي˘ف و˘يزرأا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا با˘˘سسح
تلواح ا˘م˘ك ةر˘ي˘خألا ة˘لو˘ج˘لا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘كلا ز˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت ةرادإلا

فد˘ه˘لا نا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو
ءانب دو˘ع˘سصلا ى˘لا لو˘ح˘ت˘ي˘سس
ضسيئر هيلع لمعيسس ام ىلع
دعو مهب˘سسح يذ˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا
فوقولا عم ةريبك ةميق حنمب
ىلا يدانلا دوعسص ىلع رثكا

يذلا رملا وهو رابكلا ةريظح
ى˘ل˘ع ن˘هار˘ت ة˘ب˘ي˘ت˘كلا ل˘˘ع˘˘ج
.ةمهملا حاجنإا

دÓيم ديعب اولفتحا
بلاط ةروتسسمو يتاتسشو

قيبطت ةرورسضب عيم÷ا
هÒفاذحب جمانÈلا
رييسست ىل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا د˘عأا

دÓ˘ي˘م د˘ي˘˘ع ة˘˘ل˘˘ف˘˘ح يدا˘˘ن˘˘لا
يف يتاتسشو باسشلا بعÓل

ريثكلا هعم لعافت زيمم وج
ناو ة˘سصا˘خ ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسف˘ن˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا
مهتلع˘ج نو˘ب˘عÓ˘لا ا˘ه˘سشي˘ع˘ي

رثكا ضسيفنتلا ىلا ةجاح يف
نا ر˘كذ˘ي م˘ه˘˘تا˘˘تو˘˘ب˘˘كم ن˘˘ع
ح˘˘ن˘˘˘م ةرو˘˘˘ت˘˘˘سسم برد˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘˘م˘˘ع ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘كلا
دي˘عاو˘م˘لا مدا˘ق˘ل ير˘ي˘سضح˘ت
عيمجلا بلا˘طو تا˘يد˘ح˘ت˘لاو

لما ىلع هب ديقتلا ةرورسضب
ل˘م˘ع˘˘لاو م˘˘ه˘˘تا˘˘ف ا˘˘م كراد˘˘ت
ة˘˘˘قرو نا˘˘˘م˘˘˘سضل ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب
قاسشع اهانمتي يتلا دوعسصلا
. «اكسسيل »

صشامر ماسشه

  دوعشصلإ ىلع رشصتو اهرشصانعب عمتŒ » اكشسيل » ةرإدإإ

بورÿا ةيعمج

ويزرأا مامأا زوفلا تحنم مدق بيد

ةرقم م‚

ةلوطبلا دوسسي يذلا فقوتلا نم مغرلاب
مجن ضسيئر نا لا نهارلا تقولا يف ةينطولا

ة˘ق˘فر˘ب را˘ه˘ن ل˘ي˘ل ل˘م˘ع˘ي ر˘سصا˘ن ن˘˘ب ةر˘˘ق˘˘م
هزيهجت لجا نم قيلسشوب بعلم يلوؤوسسم
ر˘ي˘سسي تا˘جرد˘م˘˘لا ضصي˘˘سصر˘˘ت ناو ة˘˘سصا˘˘خ
ضسيئرلا لعج˘ي يذ˘لا ر˘ملا ة˘ع˘ير˘سس ةر˘ي˘تو˘ب
زجنملا لمعلا ن˘ي˘م˘ث˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي

نولمأاي نيذلا يدانلا يبحم فرط نم ةسصاخ
هبعلم يف تلوج نم ىقبت ام ةفاسضتسسا يف
يتلا طاقنلا دسصح لجا نم هريهامج ماماو
عفر ىلع لمعتو ضضافتنلاب قيرفلل حمسست

يف هءاقب ن˘م˘سضت ي˘ت˘لاو م˘ج˘ن˘لا طا˘ق˘ن دد˘ع
.ةياهنلا

جاح عانقإا ىلع لمعت ةرادإ’ا
ءاقبلاب نيرم

ع˘م قا˘ف˘تا ى˘لا ةرادإلا ل˘سصو˘ت˘ت م˘˘لو اذ˘˘ه
ى˘ل˘ع ر˘سصي يذ˘˘لا ن˘˘ير˘˘م جا˘˘ح˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

هذ˘ه ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا كر˘˘تو ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ةرور˘˘سض
ىلع ارداق نو˘كي ه˘ب˘سسح برد˘م˘ل ة˘ل˘حر˘م˘لا

رسصت يتلا ةبيتكلل ةوجرملا ةفاسضإلا حنم
ركذي مسسوملا اذه ةياهن عم ءاقبلا ثحب ىلع
لا مجنلا تيب نم هتلاقتسسا مغرو ينقتلا نا
نيح ةرسشابم ريغ ةقيرطب هلمع لسصاو هنا

لجا نم ةقباسسلا هتبيتكل لمع جمانرب حنم
حمسست تاريسضحت لي˘سصح˘ت˘ل ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
.ةمروفلا يف ءاقبلاب قيرفلل

صشامر ماسشه

قيلششوب بعلم زيهŒ ىلع نورشصي ءافÿإ دونجو رشصان نب

اياسضق يف لسصفلا ليجأاتب جيريرعوب جرب ةمكحم تماق
ضضبقلا مت ارسصانم82 مهددع نيذلاو فيطسس قافو راسصنا

قافولا هسضاخ يذلا ةيروهمجلا ضساك ءاقل ضشماه ىلع مهيلع
جرخي نا عيمجلا ىنمتي ثيح توا02 بعلم يف يلهألا ماما
عفاري يماحم عيمجلل تلكوأا ةرادإلا نا ركذي ةءاربلاب عيمجلا
نوكي نا ىلع لكلل قيقحتلا يسضاق عمتسسا ثيح مهنع ةباين
.مهنع جارفلا عيمجلا رظتني نيا ضسرام62 موي مكحلا

تاÒسض– ةسشقانŸ فيطسسب رظتنم يكوكلا
قيرفلا فادهأاو ÚبعÓلا

لÓ˘خ ي˘كو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا لو˘ل˘˘ح ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يو اذ˘˘ه
ريسسملا مقاطلا عم رثكا ثيدحلا لجا نم ةمداقلا تاعاسسلا

ةنيهر ق˘ير˘ف˘لا فاد˘ها ع˘سضي˘سس ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘ت ناو ا˘م˘ي˘سسل
مهرايد يف مهدرفمب نوبعÓلا اه˘ير˘ج˘ي˘سس ي˘ت˘لا تار˘ي˘سضح˘ت˘لا

هر˘سصا˘ن˘ع ل˘ك بلا˘ط ضشتو˘كلا˘ف تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا بسسحو ثي˘˘ح
لجا نم هعم م˘ئاد˘لا ل˘سصاو˘ت˘لاو يد˘ج˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ةرور˘سضب
نودجاوتي يتلا ةيز˘ها˘ج˘لا ة˘جردو ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط ة˘فر˘ع˘م
.اهيلع

صشامر ماسشه

فيطسس قافو

نيفوقوملإ ةيشضق يف لشصفلإ ليجأات
سسرام62 ةياغ ىلإإ

همدقي يذلا ديجلا ءادألا عفد
ق˘ير˘ف م˘جا˘ه˘م يو˘ير˘ف ي˘˘ما˘˘سس
ةرادإا هيدان عم رئازجلا ةيدولوم
ر˘سصا˘ن˘لا د˘ب˘ع ةدا˘ي˘ق˘ب ق˘ير˘˘ف˘˘لا
دقع ديدجت يف ريكفتلل ضساملأا
ناوج رهسش يهتني يذلا بعÓلا

انردا˘سصم ن˘م ا˘ن˘م˘ل˘عو ،1202
ةرادإا ن˘م ة˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘لا ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
رسصي ةيرئازجلا ةيدنألا ديمع ضسأار ىلع لوألا لجرلا نأا قيرفلا

فيسصلا يف اناجم هعييسضت يدافتل بعÓلا دقع ديدجت ىلع
ةزيكر تاب ،ةمسصاعلا داحتا ةسسردم جيرخ نأاو اسصوسصخ مداقلا
فادهأا9 نود هنأاو اميسسل ،زيغن بردملا ةبيكرت يف ةيسساسسأا

اهققح يتلا ةديجلا جئاتنلا دسصح يف مهاسسو مسسوملا اذه ةلماك
ديدجت ةرادإلا تررق هيلعو رمحألاو رسضخألا نينوللا باحسصأا

.اناجم هليحر يدافتلو قيرفلا عم ةدم لوطأا هئاقب نامسضل هدقع
هعم دقاعتلل ىعسست قرفلا ديدع

عارسص لحم ةديلبلا داحتل قبسسألا بعÓلا يويرف دجاوتيو
عم دقاعتلا لجأا نم هعم دقاعتلا يف بغرت يتلا ةيدنألا ديدع
قرف نم اددع نأا ،اسضيأا انملعو ،ةيرئازجلا ةيدنألا ديمع فاده
ىعسست يذلا رمألا هعم دقاعتلل ىعسستو يويرف بقارت جيلخلا
قيرف ءانبو اهيبعل زربأا ىلع ظافحلل هيدافتل ديمعلا ةرادإا
.ديدجلا مسسوملل يسسفانت

ب.م.يرسسيإا

رئاز÷ا ةيدولوم

يويرف دقع ديدŒ ىلع لمعي سساŸأإ

ةبيتكلا قاحل ةيناكمإاب نمؤوت يسس ضسا يسسلا ةرادإا لازت ل
ةققحم قيرفلا فادها لعجيسس يذلاو مويدوبلا بتارم ىدحإاب

ديسشر ةرادل لاملا نم ريثكلا حنم ريخألا زوفلا ناو ةسصاخ
يف هعسضتو همدخ˘ت د˘ق ن˘ي˘سسفا˘ن˘م˘لا ج˘ئا˘ت˘نو ل ف˘ي˘ك جار˘جر
نا ر˘كذ˘ي نو˘لوؤو˘سسم˘لا ه˘ي˘ف بغر˘ي يذ˘لا ر˘ملا و˘هو ة˘ه˘جاو˘لا
زيف˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ةرور˘سض ى˘ل˘ع تر˘سصأا ةرادإلا
ديدسست لجا نم رابلا ةكرسش تلسسار يتلا يهو ل فيك ةبيتكلا
.نيتحنم اذكو وطي ءاقفرل نيترجا

فوفسص ‘ ةدايع نب ءاقبإا ىلع رسصي جارجر
قيرفلا

نميألا عفادملا در رظتنت يسس ضسا يسسلا ةرادإا لازت لو اذه
ماعلا ريدملا ناو ةسصاخ ةروسضخلا ضضرع ىلع ةدايع نب نيسسح
يرسصملا كلامزلا ضضرع ةهباجم ىلع رسصي جارجر ديسشر
ءاقبلا ةرورسضب ينعملا عانقا ةيلمع ثحب لÓخ نم هتمواقمو
هئاقب يف ةبغارلا رفانسسلا تاءاد˘ن˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘ت ن˘ير˘خا ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل
ينعملا بتار يف ةدايز تحرتقا ةرادإلا نا ركذي ىرخأا مسساومل
.قيرفلا يف اهحنم مت يتلا بتاورلا ىلعا نم ادحاو هلعجو

صشامر ماسشه

ةنيطنسسق بابسش
Úتحنمو Úترجأا حنم لجأا نم «رابأ’ا» ةكرسش لسسار

نم قثإوو مويدوبلإ ىلع رشصي جإرجر
«رفانشسلإ» ملح قيق– ىلع ةبيتكلإ ةردق

  ةقلاعلإ هتاقحتشسم ببشسب يوانكل ةدوع ديرت فإرطأإ
دا˘˘ح˘˘تا را˘˘سصنا فو˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي

ةدا˘عإا ة˘ي˘نا˘˘كمإا ن˘˘م ةر˘˘كسسب
ليقت˘سسم˘لا ق˘با˘سسلا برد˘م˘لا
بب˘˘˘˘˘˘سسب كلذو يوا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘كل

ي˘ف ة˘سسرا˘م˘م˘لا ه˘تا˘طو˘غ˘سض
ا˘م˘ي˘سسل ةر˘ي˘خألا تا˘˘عا˘˘سسلا

ةر˘ب˘ت˘ع˘م لاو˘مأا˘ب ن˘يد˘ي ه˘˘ناو
ةبوعسص لكسشيسس يذلا رملا

لجا نم ةرادإلا ىلع ةريبك
نا ركذي دقعلا خسسفب هعانقإا
رييسست ىلع نيمئاقلا ضضعب
ي˘˘ف ه˘˘سضب˘˘ن او˘˘سسج يدا˘˘ن˘˘˘لا
ل˘جا ن˘م ةر˘ي˘خألا تا˘˘عا˘˘سسلا

اميف قيرفلا ةدايقل هتداعتسسا
ةلوطب˘ل˘ل تلو˘ج ن˘م ى˘ق˘ب˘ت

مهبسسح فد˘ه˘لا ناو ا˘م˘ي˘سسل
نا˘م˘سضو ل˘م˘سشلا م˘ل ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
.ءاقبلا

لسصاوتي يبطلا مقاطلا
ÚباسصŸا عم مئاد لكسشب

مهتيزهاج ةداعتسس’
داحتلا قاسشع رظتنيو اذه

لمعلا وج ىلا ةبيتكلا ةدوع
لجا نم ربسصلا غرافب يدجلا
عقو يتلا ءا˘ط˘خألا ح˘ي˘ح˘سصت

ءاقبلا ناو ةسصاخ قيرفلا اهيف
ءي˘سش ل˘كو د˘ع˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي م˘˘ل
لوقلا نكمي ثيح دراو ىقبي
او˘˘لاز ل نا˘˘ب˘˘يز˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا نا

ةقرو بع˘ل ل˘مأا˘ب ن˘ي˘ث˘ب˘سشت˘م
ل˘˘ك ر˘˘ي˘˘˘سشتو اذ˘˘˘ه ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا
ل˘سصاو˘ت ى˘˘لا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘لا

عم مئاد لكسشب قيرفلا بيبط
م˘ت ثي˘˘ح ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘با˘˘سصم
ليهأاتلا ةداعا جمانرب مهحنم
ةلوطبلا ف˘قو˘ت ناو ا˘م˘ي˘سسل
.مهحلاسص يف نوكيسس

صشامر ماسشه

ةركسسب دا–ا ياد نيسسح رسصن

ديزي ةلوطبلإ فقوت
ينفلإ مقاطلإ بعاتم نم
قيرفل ينفلا م˘قا˘ط˘لا د˘جاو˘ت˘ي

ةيعسضو يف ياد نيسسح رسصن
جئاتن˘لا بب˘سسب ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘سص
ام ةهج نم قيرفلا اهدسصح يتلا

نولخدي نيبعÓلا ضضعب تلعج
ل˘ظ ي˘ف ،ةر˘˘كب˘˘م ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع ي˘˘ف
داز امو ،ةرادإÓل يلكلا بايغلا
ن˘ع ف˘قو˘ت˘لا و˘ه ة˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ط˘˘لا
ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب تا˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا ا˘˘م˘˘ك «ا˘˘نورو˘˘˘ك» ضسور˘˘˘ي˘˘˘ف
بسسح ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت تا˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو تا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
لك قلغ تررق يتلا ةسضايرلاو
نم ديزيسس يذلا رمألا ،تآاسشنملا

ينفلا مقاطلا ةيرومأام ةبوعسص
هيبعل ريسضحت يف لمأاي يذلا
ةدايقو ةمداق˘لا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسÓ˘ل
فاسصم يف ءاقبلا نامسضل يدانلا
.رابكلا

ب.م.يرسسيإا
دادزولب بابسش

ةقيرطب رشضحت «ةبيقعلإ
ةلوطبلإ فانئتشسل ةفلتخم
دادزولب بابسش دادعت لسصاوي

ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سسل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ل قيرفلا نأاو اميسسل ،ةينطولا
جيوت˘ت˘لا ة˘سصر˘ف ع˘ي˘ي˘سضت د˘ير˘ي
يراجلا مسسوملا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ل˘لا˘ب
ةراد˘سص ي˘ف م˘هد˘جاو˘ت ل˘ظ ي˘ف
برد˘˘م˘˘لا رر˘˘˘قو ،ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
ع˘سضو ،ا˘مود كنار˘ف ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ميسسقت لÓخ نم ضصاخ جمانرب
ةنوكتم تاعومجم ىلع دادعتلا

مهيلع فر˘سشي ،ن˘ي˘ب˘عل3 ن˘˘م
جمانرب قفو نولمعي نوبردملا

نسسحلا ري˘سسلا نا˘م˘سضل ر˘ط˘سسم
فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسل تار˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا د˘ع˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لا
.دجتسسملا «انوروك» ضسوريف

ب.م.يرسسيإا



ةــــنصصرق

ليهأاتلإ ةيلمع ‘ عرششي Êإدوشس
لJÿÿœ يÿÿ+رÿÿÿåÿÿلا ل6Ñÿÿÿkÿÿÿèÿÿÿا

6ÑÿÿÿادوIÿÿÿلا يÿÿÿœ<لا بÿÿÿدKلÿÿÿي
يداî Iÿو8Ñÿíÿ يDÿ يرÿ(ا~ÿÿqÿلا
فEو- يIاIو©لا ض6وFÿاÿgÿ©ÿمÿلK&ا
نJÿارÿلا تEوÿلا يDÿ تاMÿرKدÿÿلا
+ÄÑÿÿÿÿÿgب -ÿÿÿÿíÅÑÿÿÿÿي Dÿÿÿÿ©ÿÿÿÿرK6ض
^FÿروKIÿلا «اÿمÄÑÿkÿqد Hل/&ا ن
ةداÿÿ>)ا ةÿÿõÿÿ©ÿÿمÿÿ> يKé DÿÿرÅÑÿÿلا
يD ةدوåلا لHÿ&ا ىÿõÿ> لJÿ©ÿ&اÿkÿلا
دå+ ب>œملا ىل)ا تKE برE&ا
ع1ÉÑ يkلا ة©0ارqلا ة©õمåلا
ىõ> ،فÅÑõلا ة©åم/ Mrر1 ا§ل
HÄÑkرلا ىوFgة، +åدHا -åض9ر
.يÇÑõ©gلا àا+رلا يD عïÜل

ةيشضإÎفإ تايبردت
D1 يÜةو Hة~©م، Eرر

قMÿرÿíÿل يÿíÿ°ÿلا مEÿاÿÿÜÿلا
+ÿاMÿنر Hÿ©ÿوIÿ©ÿx -ÿÜوMر
لÿÿÿÿÿÿ/&ا نHÿÿÿÿÿÿ ،روHÿÿÿÿÿÿ&لا
بردÿkلا ىã <ÿõÿاÿtÿíÿلا
+ÿ©ÿل ن<ÿgÿ©ÿه Hÿ1 نÿœل
رÿÿÿgÿÿÿ> لاÇÑÿÿÿ-لا طÿÿÿ+ر
لÿÿÿمÿÿÿåÿÿÿلاK تIرIÿÿÿÿkÿÿÿلا

Fمqة>وم Kل ةد0اòن
Fÿÿب>ل ل Dÿÿي Hÿÿ°ÿ~لÿه
ضK6ر©D راIkÅÑا يداkíل
^FÿÿروKIÿÿلا «اÿمÄÑÿkÿqÿد،
K/ÿ1 تءاÿÜÿلا ةوÿÜÿاEÿم
«يراDÿÿاÿÿÿgÿÿلا^ يÿÿÿíÿÿÿ°ÿÿÿلا
ةEا©ÿõÿلا ىã <ÿõÿاÿõÿtÿíÿل
.ة©Iامل&لا ةلوgÜلا îا°6Ñkcل نJ~Mا/ اوIوò©ل ضåÉ+ عH لمåلا ىõ> م§ثK0 ن©œ<gلا ن©+

هيلإإ انإإو هللإ انإإ
 نوعجإر

-õï6ا تÑر ةرM9اÑلا ةq©دK لاq~ير(ا
Dا/åة KDرلا 5ر+ا د0ا ةاM9اÑ©©ن Dلا يõågة
KMÿkÿåÿõÿلا قHÿر +ÿلاÿرMÿ9اÑنامث> ي -©qاIي
طÄÑïم+ ،ي9Ñامÿلا ضÿ©Äمÿwÿلا يDÿوÿ- ي}ÿلا

ضK6رDÿ©ÿ بÄÑÿg+ ةMÿدÿمÿÿلاÿÿ+ ةMÿÿلوÿÿ+ ه6Ñÿÿار
FروKIا، J{ا K-ï7ر مدÑ©ل دåر ض6ار)©Äض
ءاÉÑÿ>&اK Kدÿõÿqÿ©ÿل ةMÿرÿ(ا~ÿqÿلا ةMÿداÿÿtÿÿ-لا
ي5اkåلا مMدkï+ ة©9ÑاMرلا ةõ(اåلاK بòkملا

Kلاÿÿمÿÿ6اوÑÿÿل ةاÿÿåÿا)ÿõÿلا ةÿمÿ0رÿل ،موÿkÄÑÿqÿل
يDÿ ةاKDÿ ةÿلا0ÿ لK&ا ةMÿرÿ(ا~ÿqÿلا ة9ÑÿاMÿÿرÿÿلا

K6Ñرلا طM9اÑ©©ن Dلا يq~ر(ا +ÄÑgب K+ءا
FروKIلا اqدMد.

لواحي «ةيبابلإ» رإوتكريد
يششإورك ـب ةحاطإلإ

=ÉÑب Fÿgÿ©ÿا رIÿkÿبا /ÿمÿاJ©ر HدولوMة
ا§+ ي°H يkلا ةر©1&لا ةمM~§لا بï> ةمåõلا
تåõ/ يÿkلاK تIاÿ°ÿ/اé -ÿاDÿد ماHÿا قMÿرÿíÿلا
بõå- تIاF ة©+اgلاK ل ف©F روثM ضgåÉلا

Hل/ا ن KرEلا ةÇÑåدو KلاwÄÑل1اد ةرا
تK/ÿåÿõ يداÿ°ÿلا ب©ÿ-رÿ- يDÿ ترÿ.ا راMÿدÿÿلا
لå/ ي}لا رHلا ىKMkœ7Ñ دMgkå دوÇÑåلا
نا دF'وKM هkم8Ñÿ نÿ> جرMÿwÿ راوFÿkÿرMÿدÿلا
ي}لا رHلا ةر©Fg تا§7Ñÿg اDÿ©ÿ§ÿ ةÿ°ÿkÿ©ÿqÿلا

/åرلا ل)©Äض FرK7اÑي Mو'Fا دIه Mktلم
HÄÑو'Kلا ة©لwÄÑةرا Kنا <õلا ىqلا ع©مk~ما
.تمÇÑلا

Êاشسنإإ فرشصت

جرÿgÿلا يJÿõÿا ةراد)ا نHÿ لî FÿرÇÑÿ- ىEÿÿل
KF{ا <gوملا دHو+ا/ ن Kر)©Äض Kداد HÄÑkèاIم
-ÿíÿا<ÿœ Fÿgÿ©ÿار Hÿن :ÿرî /ÿمÿاJÿ©ر Fلا ةرïمد

ةHÇÑõt يD تءا/ م§-اDرÇÑ- لF ناK ة8Ñا1
Hا Mí©ملا ه+ دqkلا عمq~8ا1 ير(اÑة Kنا H°ح
ضé +ÿgÿåÉرÿkÿgÿلا Kا ةÇÑÿtÿلا ةMÿرMÿدÿمÿل رÿïÿمÿÿلا
ة9ÑÿاMÿÿرÿÿلا ةHÇÑÿÿõÿÿtÿÿ يDÿÿ ب6Ñÿÿ©ÇÑ لاوHÿÿ&لا

Kلا(IÄÑÿÿاIÿÿ©ÿÿة Dÿÿلا يÿqÿ~ا)ÿر Hÿا ن/ÿلا لÄÑÿمÿحا
لMÿqÿåÿ ن0ÄÑÿ رÿkÄÑÿ©ÿ©ÿ+ ةÇÑÿtÿلا يÿلK'وÄÑÿÿمÿÿل
.ءاد ي&ا ن> اد©å+ ا§7Ñåg ىDä <õاt- ةلKدلا

 نإدنشسلإو ةقرطŸإ Úب بيد

Fÿل ناÿر)ÿ©Äض /ÿمÿåÿ©ÿلا ةÿwÿرKد بMب Hÿåرم
-ÇÑرMح HïkÉÑل بœ<g©ا نFد D©ه <õا ىIه
6Ñÿ©ÄÑÿåÿى /ÿاJÿل ادÿkÿوDÿ©ÿر Fÿلا لÿâÿرKî لاkي
-qåلا لíرMق MÄÑk§دî KرEلا ةÇÑå8ا1 دوÑة
Hÿلا عÿkÿÜÿمÿ©ÿ°ÿلا تاÿkÿي Hÿ°ÿt§ر ا)©Äلا ضgõدMة
Hو'Fلا ن&ا+ ادíرM6 قÑ©õåلا بÇÑåلا دو Dي
0ÿلاÿة K0اÿةد KJÿي -ÿار/ÿر ع)ÿ©Äلا ضÿgÿõÿدMن> ة
Fõمkه Hو'Fن&ا+ اد Jدî يدا°لا Kملاkلثم Dي
KرEلا ةgïءا E9 م- دÑامIه +åلا دíر©1&لا 5و
. و5Mرا يgملKا با0ÄÑ ىõ> لtÇÑملا

qarsana@essalamonline.com

7962ددعلا ^1441 بجر52ـل قفاوملا0202 صسرام12تبسسلا

«قر– اهلإز ام»
Hل/ا ن FÄÑرلا رK-©ن

ع9Ñولا لÿ; يDÿ اÿم6Ñÿ©ÿل
لKد بÿÿõ=&ا يDÿÿ دÿÿÿ(اÄÑÿÿÿلا
يÿÿíÅÑÿÿ- بÄÑÿÿg+ مÿÿلاÿÿÿåÿÿÿلا
Dÿÿÿÿÿ©ÿÿÿÿÿرK6ض ^FÿÿÿÿروKIÿÿÿÿا»
عEÿوHÿ ررEÿÿ ،دÄÑÿÿkÿÿqÿÿمÿÿلا
^D©تاراو0 ءار/)ا «لو= ل
Hلا عœ<g©ن، K/دلا ءاKر
<õى DراKó J©لا مثœ<ب
ي}لاK ،يرÇÑملا يلKدلا

هI&ا ة6Ñcõ&لا د0&ا ىõ> در
Mÿÿÿkÿÿÿمÿÿ°ÿÿا ى(<ÿÿةدا Hÿÿgÿÿةارا
تم©E&ا يkلا رHÇÑ ر(ا~qلا
D71 يIوDمg9891 ر.

15

ل◊إ يشضاملب ‘ ىري بعششلإ
Dÿÿا/ÿÿلا &اòÿÿثÿÿ©ÿÿر Hÿن

<ÅÑÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿاó لاòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿةر
ر(ا~qلا يD ةرMدÄÑkملا

/ÿÿÿمÿÿÿلا +ÿÿÿõÿÿÿمÿÿÿ9اÑÿÿي
+ÿÿمÿÿ6ارÑÿÿœت <ÿÿدMÿÿةد
-ÿõÿïÿاJÿا <ÿõى HÄÑkىو
HÿÿÿاوEÿÿÿلا عÿÿÿkÿÿÿ8اوÑÿÿÿل
يÿÿkÿلاK يÿÿ>اÿÿمÿÿkÿÿ/لا
ةرKرÉÑÿÿÿ+ هÿÿÿ-ر1ÿÿÿÿgÿÿÿÿا
رMåg وMد©ÿíÿ+ جKرÿwÿلا
Dÿÿ©ÿه <ÿن -ÿwÿوDÿه Hÿن
Hÿÿÿÿÿلا ض9رòÿÿÿÿÿروKIÿÿÿÿا
KMÜبلا D©لا هÅÑåلا بq~ير(ا +ÉÑرKلا ةرkï©د +kåõ©تام K5لا ةراÇÑtلا ةåة©ملا Kلاgïءا Dي
يراïلا Mrوkkلا ب0ا8Ñ ر©= نH د0ا ي&ا يD قثM ل نلا دtل ير(ا~qلا رو§مqلا نوF ل5ا°ملا

.ي°:ولا ب1ا°لا+ بÅÑåلا عمMq مار0kلا ناK ة8Ñا1
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رسصعلا

05:32

رهظـلارجفلا

12:5816:16

برغŸا

18:51

ءاسشعلا

20:14

ةÓشصلإ تيقإوم

ةثÓث وأإ Úمشسوم بعللإ ىلع إرداق لإزي ل بختنŸإ ‘ دحإو مقرلإ ي◊وبم :رطاشش^
امئإد هنع عفإدأاشسو رشصان نب بحأإ :ينيتÈلأإ^

جروج ىلع قوفتي زرحم
لشضفأإ قابشس يف تشساب

خيراتلإ يف غوإرم
انودإرام ـب مدطشصيو

ويزرأا مامأا زوفلا ةحنم مدق بيد

«اكشسيل» ةرإدإإ
Œرشصتو اهرشصانعب عمت

 دوعشصلإ ىلع

ةنيطنسسق بابسش رئاز÷ا ةيدولومبورÿا ةيعمج
1202 ناوج رهسش يهتني هدقع

ديدجت ىلع لمعي سساملأإ
يويرف دقع

Úتحنمو Úترجأا حنم لجأا نم «رابأ’ا» ةكرسش لسسار

مويدوبلإ ىلع رشصي جإرجر
ةبيتكلإ ةردق نم قثإوو
«رفانشسلإ» ملح قيق– ىلع

ةسسفانملا نع ديعب رسضخلا مجن
يام حتافلا ةياغ ىلإا

7962ددعلا ^1441 بجر52ـل قفاوملا0202 صسرام12تبسسلا

«انوروك» راسشتنا نم دحلا يف ةمهاسسملل تاميلعتلا قيبطتب عيمجلا حسصن

دعبتشسم سضيبأإ مشسوم نÓعإإو ةلوطبلإ فاقيإإ ‘ ركفن ل :يششطز
مهأإ ةينفلإ مقطألإو نيبعÓلإ ةحشص»^
«رهششلإ ةياهن ةلوطبلإ ريشصم يف لشصفنشسو
مهو انيفرتحم عم مئإد لاشصتإ يف نحن»^

«مهل ةحونمملإ جمإربلإ قفو نولمعي


