
30 صص

ةيحلا ةريخذلاب يكيتكت نيرمت ذيفنت ىلع فرسشي
اهدارفأاو اهتاراطإا عم ةيهيجوت تاعامتجا دقعيو

نييبأهرإا3 ىلع يشضقي ششيجلا
أأـــبخم22 رــمديو رخآا فقويو

50صصمرشصنملا لـــيرفأا لÓـــخ
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ريياعم يف ققحتسس لاسصتلا ةرازو نإا لاق
فرتحملا يفحسصلا تاقاطب حنم قرطو

امب ديقتلا ىلإا «ةذاسشلا ءارآلا باحسصأا» تعد
ةبلبللً ءرد ءاملعلا روهمج هيلإا بهذ

تبلاط ةرجألا تارايسس ةيداحتا
ايرهسش نويلم2صضيوعتب

ىلوألا ةرازولا در رظتنت لقنلا تأبأقن
يف نيلقأنلا ةدعأشسمل أهتأحارتقا ىلع

«أــــنوروك» ةــمزأا تأــيعادت ةــــهجاوم
40 صص

71وKPR صشاسشرو «فوكنيسشÓك»4 عاجرتسسا
تاسسدسسم ةدعو ةيقدنب

دعب نع اهءارجإا اسضفر نامهتملا ةحداف ةيدام رئاسسخ يف تببسست ةيعانسصو ةيرسضح قئارح4 دامخإا

أـــشصخشش521 ةـــــبأشصإا
لÓخ رورم ثدأح99 رثإا
ةــــيشضأملا ةـعأشس42 ـلا

50صص

ءا˘ي˘لوأل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تر˘ب˘˘ع
صسيئر ةمل˘ك˘ل ا˘ه˘حا˘ي˘ترإا ن˘ع ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
،ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘˘سسلا لو˘˘ح ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

صسو˘ف˘ن˘لا ي˘ف ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لا تث˘ع˘ب ي˘˘ت˘˘لاو
ىلإا ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سضاو ةرا˘˘˘˘˘˘سشإلا تنا˘˘˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘˘˘ح

اذ˘˘˘كو ،ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘نا تاءار˘˘˘˘جإا
ةعبارلاو يئادتبا ةسسماخلا نييوتسسملا

باطخلا ماجسسنا صسكعي ام وهو طسسوتم
تارارقو ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ءا˘كر˘سشلا ن˘ي˘ب
.صسيئرلا

ةرأيز يف ةحيرقنشش ءاوللا
ةــيحأنلا ىلا موــيلا لـمع
رأششبب ةـثلأثلا ةـــيركشسعلا

50صص

0202 يليمكتلا ةيلأملا نونأق يف ةفأحشصلا معد قودنشص ليعفت ةدأعإا
30 صصيحسصلا رجحلا ةياهن دعب ةرسشابم مÓعإلا عاطق حÓسصإا تاسشرو ثعب

تأهج تأفارحنا» :يغونو
عشضولا ءارو مÓعإلا ىلع ةليخد

«ةيرئازجلا ةفأحشصلل يلأحلا

40صص

:ىوـــتفلل ةـيرازولا ةنجللا
ةــمأنزرلا ةÓـشص تيقاوم»

«ةــــــحيحشص ةـــيمشسرلا

كاـسسمإلاو راـطفإلا تيقاوم
اهيحاوسضو ةمسصاـــــعلا رئازجلا

30:40:كاــسسمإلا
34:91:راـطفإلا

40 صص

ةثرأكلل أبنجت ةيرأجتلا تÓحملا قلغ ةدأعإا
«انوروك» يسشفت حبك ريبادت ىلع ةنوعرب اوسساد «نويراحتنإا» راجتو نونطاوم

لـــمأه ةــمكأحم لــيجأأت
ةـعبارلا ةرملل يدششاربو
يرأجلا يأم13 ىلإا أيلاوت

40صص
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ةـــــظحÓم
روضصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لضصت يتلا

اهباحضصأا ¤إا درت ل
 ترضشن ءاوضس
رضشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
هلهأا رييغتلل

اهنم رف امدعبو ،«ةميتيلا» ـب تبقل امدعب
تأاد˘ب ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق ة˘ل˘ق ّ’إا ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك
ديعتسست ،نويزفلتلل ةيموم˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
تأارط يت˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ل˘سضف˘ب ا˘ه˘ق˘ير˘ب

مودق درجمب ةدعسصأ’ا عيمج ىلع اهيلع
ثيدحت مت ذإا ،اهسسأار ىلع ،نابسص نب دمحأا

تنر˘˘ت˘˘˘نإ’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م
(zd.vtne.www) ى˘ل˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ّل˘˘ح˘˘ب

راطإا يف ،نو˘م˘سضم˘لاو ل˘كسشلا يَد˘ي˘ع˘سص
هراّوز تابّلطتم ىلإا ةباجتسسإ’ا يعاسسم
يتأاتو ،هتا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ل˘ي˘ه˘سستو
ملاعلاو رئازجلا لافتحا عم انمازت ةوطخلا
نمسض ،ةفاحسصلا ةيرحل ي˘م˘لا˘ع˘لا مو˘ي˘لا˘ب

يتلا ةزفقلا بكاوت ةلماسش ةيريوطت ةّطخ
.لاجملا اهفرعي

يكذلا ششأمقلا

ةدئافلاب دوعتسس ةبيط ةيملع ةردابم يف
م˘لا˘ع˘لاو ة˘سصا˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘ب˘˘كلا

د˘ن˘ح˘م ي˘ل˘كأا» ة˘ع˘ما˘ج مز˘ت˘˘ع˘˘ت ،ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
ر˘ح˘ب ة˘سسارد قÓ˘طإا ةر˘يو˘ب˘لا˘˘ب «جا˘˘ح˘˘لاو
نار ةسسردم عم نواعتلاب،يراجلا عوبسسأ’ا
مقع˘ي سشا˘م˘ق داد˘عإ’ ،ا˘سسنر˘ف˘ب ءا˘ي˘م˘ي˘كل˘ل
ي˘عا˘سسم˘لا را˘طإا ي˘ف اذ˘هو ،ا˘˘ي˘˘تاذ ه˘˘سسف˘˘ن
املع ،«انوروك» سسوريف ةهباجمل ةثيثحلا
بÓطلا هب رداب يذلا عورسشملا اذه نأا
.طقف ليومتلا رظتني

حولت بيلح ةمزأا
قفألا ‘

نم ديدعلا تايدلبو رئاود تايربك دهسشت
ىلع ،دÓبلا برغ ةدجاوتملا ةسصاخ تاي’ولا

يف اريب˘ك ا˘سصق˘ن ،ر˘كسسع˘مو م˘نا˘غ˘ت˘سسم رار˘غ
ل˘خدا يذ˘لا ر˘مأ’ا ،م˘عد˘م˘لا بي˘ل˘ح˘لا سسا˘˘ي˘˘كأا

لÓخ ةقاسشو ةليوط ثحب ةلحر يف اهينطاوم
ة˘˘ع˘˘سساو ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘˘ع ما˘˘˘ي˘˘˘سصلا ر˘˘˘ه˘˘˘سش
تتاب بيلح ةمزأا رداوب يه لهف ،كÓهتسسإ’ا
.؟.. قفأ’ا يف حولت

قيزر ةحيشصن

مهبجاو ةيدأات ىلع مهثحو مههيبنت لجأا نم
لامك اعد ،هجو لمكأا ىلع كلهتسسملا لايح
ى˘ل˘ع ه˘ل رو˘سشن˘م ي˘ف ،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘˘يزو ،ق˘˘يزر
راجتلا لك ،«كوبسسيافلا» يف ةيمسسرلا هتحفسص
ىلإا حتفلاب اهل سصخرملا تÓحملا باحسصأا

ه˘لا˘م˘ع ا˘سضيأاو ،ا˘˘يرا˘˘ب˘˘جإا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘تر
ل˘جأا ن˘م اذ˘هو تا˘ما˘م˘كلا ءاد˘ترا˘ب نو˘˘مز˘˘ل˘˘م
تاءارجإ’ا ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘قو˘لا
.ىرخأ’ا

qarsana@essalamonline.com
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! .. Òغت ءيشش ل
ةنهم ءاسسنو لاجر ناك تقو يف

نسسحأا Óبقتسسم نورظتني بعاتملا
تبه يتلا رييغتلا حاير باقعأا يف
يرفيف22 ـلا ذ˘ن˘م ا˘˘ندÓ˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع
مويلا يف نومدسصي مه اه ،يسضاملا
مدعب ة˘فا˘ح˘سصلا ة˘ير˘ح˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا
لامهإاو سشيمهتو ةاناعم ءيسش ريغت
ترج امك مÓعإ’ا عاطق يبسستنمل

تاو˘ن˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ةدا˘˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ءيسشلا ر˘ي˘غ˘ت ل˘ي˘لد˘لاو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
تا˘ط˘ل˘سسلا ردا˘ب˘˘ت يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
3 ـلا ةيسشع هرييغت ىلإا ةيمومعلا

ةداعإا وهو ’أا ،ةنسس لك نم يام
ةيرح ةحاسس نم ءازجأا ءÓطو ةئيهت
.ةمسصاعلاب اهطيحمو ةفاحسصلا

! ..دري ل «لدع» فتأه
تنلعأا تقو يف

ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
نيسسحتل ةي˘ن˘طو˘لا
هر˘يو˘ط˘تو ن˘كسسلا
لوخد نع ،«لدع»
ر˘˘سضخأ’ا ا˘˘ه˘˘م˘˘قر
زيح0403
عوب˘سسأ’ا ة˘مد˘خ˘لا
فد˘˘ه˘˘˘ب طرا˘˘˘ف˘˘˘لا
ا˘ه˘تا˘مد˘خ بير˘ق˘˘ت
،ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا ن˘˘م
نم تائم˘لا أا˘جا˘ف˘ت
˘مد˘ع˘ب ن˘˘ير˘˘ي˘˘خأ’ا
ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع در˘˘˘˘˘˘˘˘لا
مهت’اسصتا
ي˘مو˘ي ةرر˘كت˘م˘˘لا
سسيمخلاو ءاعبرأ’ا
ماعلا ريدملا يبرعلب قراط هب حرسص امك Óعف ةمدخلا زيح طخلا اذه لخد لهف ،نيطرافلا
.؟.. ريغ ’ هناوأ’ قباسس راهسشإا درجمب قلعتي رمأ’ا ّنأا مأا ،ةلاكولل

؟.. نونأقلا نيأا
قر˘خ ل˘سسل˘سسم˘ل رار˘م˘ت˘سسإا ي˘ف

،اندÓب نيناوقل ةيبنجأ’ا تاكرسشلا
يسساح يف  ةيروسس ةكرسش  تعاب
ة˘ي˘م˘ك ،ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا ل˘ب˘ق دو˘ع˘سسم
ةكرسش حلاسصل  داتعلا نم ةريبك
دازم ميظنت نود ،ةيرئازج ةسصاخ
اذ˘ه نأا ر˘˘مأ’او ى˘˘هدأ’او ،ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع
ءافعإ’ا ةغيسصب اندÓب لخد داتعلا
تÓيهسستلا را˘طإا ي˘ف ي˘كر˘م˘ج˘لا
،نيرمثتسسملل ةلودلا اهترقأا يتلا
ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت˘ت ل˘ه˘ف
.؟.. ديدح نم ديب برسضلل

! .. ةدأشس أي يرئاز÷ا فظوŸا هنإا
سسابعلب يديسسب يئ’و يذيفنت ريدم لوحت

سصل˘خ˘م ى˘لإا ،ا˘ب˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سصنو ة˘˘ن˘˘سس ل˘˘ب˘˘ق
ىلخت انبحاسص ،لامعأا ةديسس حلاسصل تÓماعم
ىلع سصرحو ةي’ولاب ةيلسصأ’ا هتفيظو نع
ةد˘˘ي˘˘سسلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصل ة˘˘˘يرادإا تاءار˘˘˘جإا ما˘˘˘م˘˘˘تإا
ى˘لإا ن˘ي˘تر˘م ل˘ق˘ن˘ت ه˘نأا ة˘جرد˘ل ،ةر˘ي˘نو˘ي˘ل˘م˘˘لا
ىو˘ت˘سسم  ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل  ط˘سسو˘ت˘ل˘ل ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
نارهو ىلإا اهنمو ،بئارسضلل ةماعلا ةيريدملا

،يرئازج كنبل ةيوهجلا ةيريدملل تارم ةدع
يذلا يرئازجلا فظوملا ةيلقع كلذب اسسركم
هب ةطونم˘لا ة˘ي˘م˘سسر˘لا ه˘تا˘ب˘جاو ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت˘ي
.ةدودعم مهارد لباقم ىرخأا ملتسسيل



watan@essalamonline.com
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ن˘ع ر˘خأا قا˘ي˘سس ي˘˘ف ن˘˘ل˘˘عأاو
تاسشرو ةرسشع قÓطا ةداعإا

دعب ةرسشابم مÓع’ا حÓسصإ’
فدهب يحسصلا رجحلا لاوز
ةيمÓعإ’ا ةسسرام˘م˘لا ط˘ب˘سض
امك ،ينونا˘ق˘لا ا˘ه˘غار˘ف د˘سسو
قودنسصلا ليعفت ةداعإا نلعأا
يف ةفاح˘سصلا م˘عد˘ب سصا˘خ˘لا
يليمكتلا ةيلاملا نوناق راطإا
ةنسس ذنم ادمجم ناك امدعب
ءا˘˘˘سشنإا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا4102
ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ي˘˘ن˘˘طو سسل˘˘ج˘˘م
تاونقلا ط˘ب˘سضو ة˘بو˘ت˘كم˘لا
لجعتسسم ر˘مأا و˘هو ة˘سصا˘خ˘لا

.ريزولا بسسح
هتفاسضتسسا ىدل ريزولا قرطت
،ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيرحل يملاعلا مويلا ةبسسانمب
مÓ˘ع’ا رود ى˘لا ،ة˘فا˘ح˘سصلا
تجتن يتلا ةمزأ’ا رييسست يف
،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت ن˘˘ع
ز˘ي˘م˘ت˘ي فر˘ظ ي˘ف ه˘نأا ازر˘ب˘˘م
قيب˘ط˘ت مز˘ل˘ت˘سسي لا˘ع ر˘تو˘ت˘ب
ل˘˘جأا ن˘˘˘م تا˘˘˘مزأ’ا لا˘˘˘سصتا
يف نطاوملا قحل ةباجتسس’ا
هد˘˘˘˘سسجا˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘هو مÓ˘˘˘˘˘عإ’ا
ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’ا ط˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يف قبط يذ˘لا ي˘تا˘سسسسؤو˘م˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا را˘˘طا
،انورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ح˘فا˘كم˘ل

ةدمعأا ةعبرأا ىلع زكترا ثيح
ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن سصي˘˘سصخ˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘لوأا
اهلÓخ مدقت ةيمو˘ي ة˘ي˘مÓ˘عإا
،ةريخأ’ا ءابول˘ل ة˘ل˘ي˘سصح ر˘خآا

ةيمسسإا ةمئاق طبسض مت امك
يف نييئاسصخأ’ ىرخأاو ةمئأ’
تاسسوري˘ف˘لاو ة˘ئ˘بوأ’ا مو˘ل˘ع
ء’دإ’ا˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘م
ة˘كرا˘سشم˘لاو تا˘ح˘ير˘سصت˘لا˘ب
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاذإ’ا سصسصح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
ة˘فا˘ح˘سصلاو ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لاو
ةرتف عم ا˘ن˘ماز˘تو ،ة˘بو˘ت˘كم˘لا
م˘ت يذ˘لا ي˘لز˘ن˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا
م˘ت ه˘˘نأا ر˘˘يزو˘˘لا ر˘˘كذ ،هرار˘˘قإا
يتلا ةسسداسسلا ةا˘ن˘ق˘لا قÓ˘طا

ج˘˘˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘˘ب ثب˘˘˘˘˘˘˘ل تسصسصخ
ةثÓثلا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأÓ˘ل
ىوتحم عيزوت ىلا ةفاسضإ’اب
تاكبسش ىلع يلعافت يوبرت
اميف امأا ،يعامتج’ا لسصاوتلا
» ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘لا» سصخ˘˘ي
فيسضي ءابولا اذ˘ه ة˘ح˘فا˘كم˘ل
ةفاك دي˘ن˘ج˘ت م˘ت د˘ق˘ف ر˘يزو˘لا

اهونم ،ةحسصلا ةرازو دوهج
ة˘ئ˘ي˘ه رود˘ب را˘˘ط’ا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ي˘ت˘˘لا مÓ˘˘عإ’او ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا

يتلا ةبلسصلا ةاونلاب اهفسصو
ة˘لود˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ن˘م˘˘سضت
ي˘˘ف ق˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ئفاكتملاو لداع˘لا لو˘سصح˘لا

ةقلعتم ةمولعم لكل مئادلاو
.ىربكلا رطاخملاب

نأا ،رمي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع زر˘بأا ا˘م˘ك
ةمزأا لÓخ يمÓعإ’ا لمعلا
ةكبسش نمسض ناك «انوروك»

ةثÓث ىل˘ع ة˘م˘كح˘م تادا˘ي˘ق
عباط تاذ ةيمره تÓسسلسست
ي˘تا˘ي˘ل˘˘م˘˘عو ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسا

ةدايقلا نأا احسضوم ،يكيتكتو
تمز˘ل˘ت˘سسا ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سس’ا

رارقلا ذاخت’ نييوتسسم دوجو
سسي˘˘˘˘ئر ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سس تح˘˘˘˘˘ت
سسلجملا ا˘م˘هو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،ة˘مو˘كح˘لاو ن˘مأÓ˘ل ى˘ل˘˘عأ’ا

لخدت يمسسرلا قطانلا رربو
ن˘˘مأÓ˘˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو بب˘˘˘سسب
يذلا يئانث˘ت˘سس’ا ي˘مو˘م˘ع˘لا
ا˘م و˘هو  ة˘مأ’ا دو˘˘جو دد˘˘ه˘˘ي
ءان˘بو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘لا هر˘ق˘ي

ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ح˘م˘˘سسي كلذ ى˘˘ل˘˘ع
تاءارجإا ذاختا لودلا ةفاكو
ا˘ه˘ي˘ف نو˘كت ’ ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
ةمزلم ةيمو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
مارتحاب فورظلا هذه لثم يف
قوقحلاب ةطبترملا تابجاولا
قوقحك ةيسسايسسلاو ةي˘ند˘م˘لا
رهمجتلاو رهاظتلاو عامتج’ا

.ءابولا يسشفتل ايدافت لقنتلاو
جمانرب تاسشرو هذه

مÓعإلا عاطق حÓسصإا
د˘˘˘˘عو ،ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
عا˘ط˘ق ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ةدا˘عإا˘ب ،دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف مÓ˘˘عإ’ا
عاطق حÓسصإا تاسشرو ثعب
اهنع نÓعإ’ا مت يتلا مÓعإ’ا
درجمب  طرافلا  يفناج يف
يحسصلا رجحلا ةرتف ءاسضقنا
تا˘˘سشرو ةر˘˘سشع ل˘˘كسش ي˘˘˘ف
تا˘ماز˘ت˘ل’ا ن˘˘م˘˘سض جرد˘˘ن˘˘ت
سسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘ب د˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا

ة˘˘سشرو˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت˘˘ت˘˘سس ثي˘˘ح
عو˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘م ى˘˘˘˘˘لإا ،ى˘˘˘˘˘لوأ’ا
ة˘˘ير˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘لا»
امأا ،«ةيمÓعإ’ا ةيلوؤوسسملاو
قرطت˘ت˘سسف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘سشرو˘لا
ي˘˘˘ف ق˘˘˘ح˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘سض» ى˘˘˘لا
يددع˘ت را˘طإا ي˘ف ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

ةيفحسصلا ةسسرامملا ة˘ق˘ل˘خأاو
تا˘سسرا˘م˘م˘لا ط˘ب˘سض فد˘ه˘ب
ة˘يدد˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ع˘ج˘˘سشم˘˘لا

ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ت’دا˘˘ب˘˘ت˘˘لاو
يد˘˘˘سصت˘˘˘لاو ي˘˘˘طار˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘يد
يدا˘حأ’ا ر˘كف˘لا تا˘سسرا˘م˘م˘ل

تا˘˘فار˘˘ح˘˘ن’او ي˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘سشلا
.ةديدجلا ةيلاريبيللا

ةثلاثلا ةسشرولا سصسصختسسو
لكسشم ىلا  ،ريزولا بسسح
عاطقلا يف ينو˘نا˘ق˘لا غار˘ف˘لا

ةداعإا بلطتي يذلا رمأ’ا وهو
ةفاحسصلا مي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا
،ة˘ي˘نور˘˘ت˘˘كل’ا ،ة˘˘بو˘˘ت˘˘كم˘˘لا

ةينويزفلتلا تاونقلا طاسشنو
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت اذ˘˘كو ،ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

ي˘˘˘ف ةرا˘˘˘سشت˘˘˘سس’ا ت’ا˘˘˘˘كو
لاجم طبسض اذكو لاسصت’ا
سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ف را˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش’ا
فسشك ،ةبوت˘كم˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا
اهطبسض ة˘م˘ه˘م ل˘كو˘ت˘سس ه˘نأا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لا
ة˘ثÓ˘ث لÓ˘خ ن˘م ة˘فا˘ح˘سصل˘˘ل
زا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ،ي˘˘˘˘˘هو ةز˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جأا
زاهج ،ةطاسسولاو تايقÓخأ’ا
سسايق زاهجو ةينهملا ةقاطبلا
ل˘م˘ع˘لا م˘ت˘ي˘سس ا˘م˘ك ،ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا
ط˘ب˘سضو ن˘ي˘ن˘ق˘ت ى˘ل˘ع ا˘سضيأا
يذلا ةسصاخلا تاونقلا طاسشن
ار˘˘مأا ر˘˘يزو˘˘لا بسسح ح˘˘ب˘˘˘سصأا

ر˘ط˘خ˘لا ل˘ظ ي˘ف Ó˘ج˘ع˘ت˘سسم
سضعبلا تايوتحم هلثمت يذلا

اهنيطوت ةرورسض اذكو ،اهنم
رمقلا ىلإا اهليوحتب ينوناقلا
موكلأا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘عا˘ن˘سصلا
.1تاسس
ةثلا˘ث˘لا ة˘سشرو˘لا قر˘ط˘ت˘ت˘سسو
ةي˘نور˘ت˘كل’ا ة˘فا˘ح˘سصلا ى˘لا

ي˘˘ت˘˘˘لا تنر˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ة˘˘˘كب˘˘˘سشو
ءا˘˘˘سضف ه˘˘˘ب˘˘˘سسح  تح˘˘˘ب˘˘˘سصأا

با˘ح˘سصأا ه˘ل˘غ˘ت˘سسي ا˘حو˘ت˘ف˘م
فقاوملاو ةقيسضلا حلاسصملا
ة˘مر˘ح˘ب سسا˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘ئاد˘ع˘لا

لودلا ةدايسسبو رخآ’ا فرسشو
رسشنو فذقل˘ل ’ا˘ج˘م ه˘ل˘ع˘جو
ة˘طو˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

ف˘ن˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع سضير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
ة˘˘سشرو˘˘لا ا˘˘مأا ،تاءاد˘˘ت˘˘ع’او
ى˘لا سصسصخ˘˘ت˘˘سسف ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا
فد˘ه˘بو  ،ي˘م˘قر˘لا لا˘˘سصت’ا

قيقحتل ةلودلا دوهج ةقفارم
ن˘م ن˘طاو˘م˘لا بير˘ق˘˘ت أاد˘˘ب˘˘م
سصسصخ˘˘ت˘˘سس ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
عو˘˘سضو˘˘˘م˘˘˘ل ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘سشرو
يتاسسسسؤوملا لاسصت’ا ليعفت
ةسسداسسلا ةسشرولا نأا نيح يف
ع˘ي˘سسو˘ت ة˘˘لأا˘˘سسم ج˘˘لا˘˘ع˘˘ت˘˘سس

يراو˘˘ج˘˘لا مÓ˘˘عإ’ا ة˘˘˘كب˘˘˘سش
ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل
.ةيكراسشتلا

ة˘˘˘˘سشرو˘˘˘˘لا سصسصخ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسو
حÓسصإ’ا ةقرو يف  ةعباسسلا
ىلا ريزولا اهب اهمدقت يتلا

ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ة˘˘لأا˘˘˘سسم
اذهلو ،عاطقلا ي˘ف ل˘ي˘هأا˘ت˘لاو
يف عرسش هنأا فسشك سضرغلا
قود˘˘ن˘˘سصلا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ةدا˘˘˘عإا
ي˘ف ة˘سشرو˘لا هذ˘ه˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
،يليمكتلا ةيلاملا نوناق راطإا
قود˘ن˘سصلا اذ˘ه نا˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
،4102 ة˘ن˘سس ذ˘˘ن˘˘م اد˘˘م˘˘ج˘˘م
نيسسح˘ت ة˘لأا˘سسم ى˘ظ˘ح˘ت˘سسو
ا˘ما˘ه از˘ي˘ح ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ةرو˘˘سص
حÓسصإا ةيج˘ي˘تار˘ت˘سسإا ن˘م˘سض
هلوانت متيسس ام وهو ،عاطقلا
ي˘ت˘لا ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘˘سشرو˘˘لا ي˘˘ف
نيسسحت راعسش تحت مظنتسس

جراخ˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ةرو˘سص
ي˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘كم عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسإاو
ةسشرولا امأا ،ةيلودلا لفاحملا
عوسضوم لوانتتسسف ةعسساتلا
يتلا ءارآ’ا ربسس ةفيظو نينقت
وأا ينو˘نا˘ق د˘ن˘سس ى˘لإا ر˘ق˘ت˘ف˘ت
امك ،حسضاو يداسصتقا عقاو
لكاسشملا ىلا ر˘يزو˘لا قر˘ط˘ت
تايعوبسس’ا اهنم يناعت يتلا

ة˘سصسصخ˘ت˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلاو
ءار˘˘˘ج لاوز˘˘˘لا˘˘˘ب ةدد˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لا
ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘˘لا
ا˘ه˘سشقا˘ن˘ت˘سس ي˘ت˘لا ة˘لأا˘˘سسم˘˘لا
ناو˘ن˘ع˘ب ةر˘سشا˘˘ع˘˘لا ة˘˘سشرو˘˘لا
.«تايرودلا سشاعنا»

يحسصلا رجحلا ةياهن دعب ةرسشابم مÓعإلا عاطق حÓسصإا تاسشرو ثعب
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ح.ميلسس

ىلا هلمعو نمأÓل ىلعألا صسلجملا لخدت نأا ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلاو ،لاسصتلا ريزو ،رميحلب رامع دكأا
يئانثتسسلا يمومعلا رطخلا ةيعسضو هرربت انوروك ةهجاوم يف ةيروهمجلا صسيئر ةطلسس تحت ةموكحلا بناج

ةمألا دوجول ددهملا

يكيتكت نيرمت ذيفنت ىلع فرسشي
تاعامتجا دقعيو ةيحلا ةريخذلاب

اهدارفأاو اهتاراطإا عم ةيهيجوت
مويلا لمع ةرأيز يف ةحيرقنشش ءاوللا
رأششبب ةثلأثلا ةيركشسعلا ةيحأنلا ىلا
،ةحيرقنسش ديعسسلا ءاّوللا موقي
ينطولا صشيجلا ناكرأا صسيئر
مويلا نم ءادتبا ،ةباينلاب يبعسشلا

ىلإا صشيتفتو لمع ةرايزب
،راسشبب ةثلاثلا ةيركسسعلا ةيحانلا
يف ءاج امل اقفو ‐ فرسشيسس نيأا

ىلع  ‐ينطولا عافدلا ةرازول نايب
ةريخذلاب يكيتكت نيرمت ذيفنت
تاعاطقلا دقفتيو ،ةيحلا
امك ،تادحولا صضعبو ةيتايلمعلا
عم ةيهيجوت تاعامتجا دقعيسس
.ةيحانلا دارفأاو تاراطإا

ر.نوراه

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ىقلت
،سسمأا لوأا ءاسسم ،نوبت ديجملا

سسيئر هيخأا نم ةيفتاه ةملاكم
سسيق ،ةي˘سسنو˘ت˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ’دا˘˘˘ب˘˘˘ت ،د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس
عسضولا روطت لوح تامولعملا
ن˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا Ó˘˘ك ي˘˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا
نواعتلا ةينا˘كمإاو ،ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘سشلا
ن˘˘ي˘˘ب كر˘˘ت˘˘سشم˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا
ةحئاجل يدسصتلل نييئاسصخأ’ا
امل اقفو اسضرعتسسإاو ،«انوروك»
ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘ج
ةزيمتملا تاقÓعلا ،ةيروهمجلا
،سسنوتو رئازج˘لا ن˘ي˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا

نم.اهريوطتب اهماز˘ت˘لإا اد˘كأاو
سسيئرلا سسمأا مدق ىرخأا ةهج
نانفلا ةافو ي˘ف ه˘يزا˘ع˘ت ،نو˘ب˘ت
هتناكمب اديسشم ،ريديإا يرئازجلا

هاقيسسومو رئازج˘لا ي˘ف ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ةدير˘غ˘ت ي˘ف بت˘كو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

ي˘ف ي˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع
ىسسأ’او نزحلا غلابب » ،«رتيوت»
ديمح موحرملا ةافو أابن تيقلت
،ر˘يد˘يإا ا˘ي˘ن˘ف و˘˘عد˘˘م˘˘لا تير˘˘سش
بحاسصو يرئازجلا نفلا ةنوقيأا
اذ˘ه˘بو..ة˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘سسلا
نم امره رئازجلا دقفت باسصملا
هلخدأاو هل˘لا ه˘م˘حر ،ا˘ه˘تا˘مار˘هأا
ه˘˘يوذ م˘˘ه˘˘لأاو ه˘˘تا˘˘ن˘˘ج ح˘˘ي˘˘سسف
ر˘˘ب˘˘سصلا ل˘˘ي˘˘م˘˘ج ه˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘مو
ه˘ي˘لإا ا˘نإاو ه˘˘ل˘˘ل ا˘˘نإا ،ناو˘˘ل˘˘سسلاو
يفوت دق ريديإا ناكو.«نوعجار
ي˘فا˘سشم د˘حأا˘ب سسمأا لوأا ة˘ل˘˘ي˘˘ل
نع سسيراب ةيسسنرفلا ةمسصاعلا

.اماع17 زهاني رمع
ـه.داوج

اثحبو نيدلبلا يف «انوروك» تاروطت اهلÓخ اسشقان
هل يدسصتلل نييئاسصخألا نواعت ةيناكمإا

يشسنوتلا هريظن نم ةيفتأه ةملأكم ىقلتي نوبت شسيئرلا

دبع ،لوأ’ا ريزولا نم لك أانه
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا
˘مÓ˘˘عإ’ا لا˘˘جر ،ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا
ةيرحل يملاعلا مويلا ةبسسانمب
مهدو˘ه˘ج˘ب ادا˘سشأاو ،ة˘فا˘ح˘سصلا
لو˘ح ما˘ع˘لا يأار˘لا ر˘يو˘ن˘ت ي˘˘ف
مهل اينمتم ،اياسضق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
مهتنهم يف Óبقتسسم قيفوتلا
 .ةليبنلا

ربع ،دارجل ةديرغت يف ءاجو
ى˘ل˘ع ى˘لوأ’ا ةرازو˘لا با˘˘سسح
وه يام ن˘م ثلا˘ث˘لا«،«ر˘ت˘يو˘ت»
ة˘˘ير˘˘ح˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا
’ ةبسسانم˘لا هذ˘ه˘ب ،ة˘فا˘ح˘سصلا
ةفاك ىلإا هجوتأا نأا ’إا ينتوفي
ن˘ي˘ي˘فا˘ح˘سصلاو تا˘ي˘فا˘ح˘سصلا

نيلماعلا لك ىلإا مكلÓخ نمو
يناهتلا رحأاب ،مÓعإ’ا عاطقب
ءادأا يف قيفوت˘لا م˘كل ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م
ن˘م ..ة˘ي˘ن˘ه˘م ل˘كب م˘˘كما˘˘ه˘˘م
مكديع نأا نوعاو نحن ،انتهج
ا˘ن˘ماز˘ت˘لا˘˘ب ا˘˘نر˘˘كذ˘˘ي مو˘˘ي و˘˘ه
ةيسساسسأ’ا ئدابملاب ةموكحك
اسضيأا ركذيو ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘ح˘ل

ةنهملا تايقÓخأا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
يتلا لكاسشملاو تاقوع˘م˘لا˘بو
...اهحرطل عاطقلا اهنم يناعي
نم ركذت˘ن ة˘ب˘سسا˘ن˘م ا˘سضيأا و˘ه
م˘هو ا˘ن˘ع او˘ل˘حر ن˘م ا˘ه˘لÓ˘˘خ
ل˘ك ..ءا˘ط˘ع˘لا ز˘ع ي˘ف او˘لازا˘م
.«ريخ فلأاب متنأاو ماع
ة˘ير˘يد˘م ته˘ّجو ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
هي˘جو˘ت˘لاو مÓ˘عإ’او لا˘سصيإ’ا
ةلاسسر ،ينطولا عافدلا ةرازوب
ةبسسانمب نييفحسصلا ىلإا ةئنهت
ءاج ،ةفاحسصلل يملاعلا مويلا
ىلإا مارتحاو ريدقت ةيحت» اهي
ةرو˘˘سصلاو م˘˘ل˘˘ق˘˘لا با˘˘ح˘˘˘سصأا

يف ا˘نو˘ق˘فار ن˘يذ˘لا ة˘كب˘سشلاو
دوهجلا لقنو ماعلا يأارلا ريونت
ينطولا سشيجلا ا˘ه˘لذ˘ب˘ي ي˘ت˘لا
نامأ’او نمأ’ا ريفوتل يبعسشلا
ظا˘ف˘ح˘لاو ،ن˘طو˘لا عو˘بر ي˘ف
ميدقتو هتدايسسو هتمÓسس ىلع
تاوطخلل ةعسصانلا ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا
برد ىلع تزجنأا يتلا ةماهلا
.«ةيفارتح’او ريوطتلا

ح.ميلسس / ح.نيدلا رمق

اياسضقلا فلتخم لوح ماعلا يأارلل مهريونت يف مهدوهجب اداسشأا

لأجر نأئنهي ةيركشسعلا ةشسشسؤوملاو دارج
ةفأحشصلا ةيرحل يملأعلا مويلا يف مÓعإلا

ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا تد˘˘كأا
تقو˘˘لا ة˘˘ح˘˘سص ،ىو˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
روكذ˘م˘لا ةÓ˘سصل˘ل ي˘عر˘سشلا
،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘ما˘˘نزر˘˘لا ي˘˘ف
لخدي هلوخدبو هنأا تزربأاو
ةÓ˘˘سصل˘˘ل ي˘˘عر˘˘˘سشلا تقو˘˘˘لا

ن˘˘ع كا˘˘سسمإ’ا ه˘˘ي˘˘˘ف بج˘˘˘يو
.تارطفملا
نايب يف ،اهتاذ ةنجللا تدكأا
«مÓ˘˘سسلا» زو˘˘ح˘˘ت سسمأا ا˘˘ه˘˘ل

ميوقتلا نأا ،هنم ةخسسن ىلع
وه رئازجلا يف هب لومعملا
ل˘ك ي˘ف د˘م˘ت˘ع˘م˘لا م˘يو˘ق˘ت˘˘لا
نأا ةفيسضم ،ةيمÓسسإ’ا لودلا
عولط تقو نأاب اوقفتا ءاملعلا
ر˘ج˘ف˘لا رو˘˘ه˘˘ظ و˘˘ه ر˘˘ج˘˘ف˘˘لا
حيحسصلا يأارلا وهو  قداسصلا

نأا ةزربم ،ةيهقفلا ةيحانلا نم
رجف˘لا ةÓ˘سص د˘ع˘ب ر˘ط˘فأا ن˘م
حيحسص ريغو دسساف هموسصف
ق˘فو ءا˘سضق˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بجوو

اهيلع سصوسصن˘م˘لا طور˘سشلا
.هقفلا يف
كاسسمإ’ا ميدق˘ت سصو˘سصخ˘بو
ةنجللا تزربأا ،قئاقد01 ـب
ءاج اذه نأا ،ىوتفلل ةيرازولا

’ وهو  طايتحإ’ا ليبسس ىلع
ةيوبنلا ةن˘سسلا ع˘م سضرا˘ع˘ت˘ي
نم ةيعاد ،روحسسلا ريخأات يف
ءارآ’ا باح˘سصأا» ـب م˘ه˘ت˘م˘سسأا
ديق˘ت˘لا ةرور˘سض ى˘لإا «ةذا˘سشلا
،ءاملعلا روهمج هيلإا بهذ امب
ةرا˘ثإا ي˘ف ا˘ب˘ب˘سس او˘نو˘˘كي ’و
ى˘˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لاو ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا

،سسا˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع سشيو˘˘سشت˘˘لاو
ني˘ن˘طاو˘م˘لا ف˘قاو˘م ة˘ن˘م˘ث˘م
يتلا ىواتفلا˘ب تمز˘ت˘لا ي˘ت˘لا
ةلود˘لا تا˘سسسسؤو˘م ا˘هرد˘سصت
ة˘عا˘م˘ج˘لا يأار˘بو ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا

.ةينطولا ةيعجرملابو
ـه.داوج

هيلإا بهذ امب ديقتلا ىلإا «ةذاسشلا ءارآلا باحسصأا» تعد
ةبلبلل ًءرد ءاملعلا روهمج

ةÓشص تيقاوم» :ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا
«ةحيحشص ةيمشسرلا ةمأنزرلا



Óمع ،ةيروهمجلا ة’و عراسس
،لوأ’ا ريزولا نم ةميلعتب مهنم
2 يف ةخرؤوم ،دارج زيزعلا دبع
قار˘˘˘˘˘˘بإا ى˘˘˘˘˘˘˘لإا ،0202 سسا˘˘˘˘˘˘م
مهل ةعباتلا ةيلحملا تاعامجلا
ع˘˘ب˘˘˘ط تل˘˘˘م˘˘˘ح تÓ˘˘˘سسار˘˘˘م˘˘˘ب
اهلÓخ نم اومزلأا ،«لجعتسسملا»
تÓحملا ق˘ل˘غ ةدا˘عإا˘ب ،را˘ي˘مأ’ا
ا˘ه˘ح˘ت˘ف د˘ي˘عأا ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا

سسود ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ،ار˘˘خؤو˘˘م
ريبادتلا ىلع را˘ج˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م
نم دحلا ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
مدعو ،«انوروك» سسوريف يسشفت
دعابتلا دعاوقل ةسصاخ مهمارتحإا
نأا ه˘نأا˘سش ن˘م ا˘م ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
ةققحملا ةيباجيإ’ا جئاتنلا لطبي

ي˘ح˘˘سصلا ن˘˘يد˘˘ي˘˘ع˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع
تاعاقب رمأ’ا قلعتو ،يئابولاو
تاب˘طر˘م˘لا تÓ˘ح˘م ،ة˘قÓ˘ح˘لا

تÓحم ،ةيديلقتلا تا˘يو˘ل˘ح˘لاو
ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘يذ˘˘حأ’او ة˘˘سسب˘˘لأ’ا
تاودأ’ا ةراجت ،ةيلز˘ن˘مور˘ه˘كلا

ةرا˘˘ج˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ناوأ’او
ة˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا ،ة˘˘˘˘˘سشم˘˘˘˘˘˘قأ’ا

ةرا˘ج˘ت اذ˘كو ،تا˘˘جو˘˘سسن˘˘م˘˘لاو
ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا تار˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘سسم
تاطاسشنلا نع Óسضف ،روطعلاو
رازا˘˘ب عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

RAZABر˘ي˘غ ل˘ظ˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.اهحتفب ةسصخرم

هتنبت ،ركذ˘لا ف˘لا˘سسلا رار˘ق˘لا
ر˘ط˘سسأ’ا هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك ة˘يا˘غ ى˘˘لإا
رارغ ىلع ،تاي’ولا نم ديدعلا
،ة˘ل˘سشن˘خ ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
،ل˘ج˘ي˘ج ،نار˘˘هو ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
،ةملاق ،راردأاو ةدكيكسس ،ةلقرو
،ةزا˘ب˘ي˘ت ،سسادر˘˘مو˘˘ب ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا
،ةنتاب ،يقاوبلا مأا ،ةليم ،فيطسس
،سسا˘˘ب˘˘غ˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس ،ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ
ريدج .اهري˘غو ة˘با˘ن˘ع ،نا˘سسم˘ل˘ت
ةيراجتلا تاطا˘سشن˘لا نأا ر˘كذ˘لا˘ب
ةداعإا م˘ت ي˘ت˘لا ،ر˘كذ˘لا ة˘ف˘لا˘سسلا

ةرتفلا لÓخ تدهسش ،اهديمجت
ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ’ا˘˘˘ب˘˘˘قإا ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا
ةريبك دادعأاب عمجتو ،نينطاوملا
ةيئاقولا تاءارج’ا ةاعارم نود
را˘ج˘ت˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ،ة˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا

وهو ،ءاوسس دح ىلع نينطاوملاو
دد˘˘˘ع عا˘˘˘ف˘˘˘˘ترا ءارو نا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘م
ي˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك» ـب تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا
.ةريخأ’ا مايأ’ا

قلغ ةداعإا ديؤوت راجتلا ةيعمج
مدقتتو ةيراجتلا تÓحملا
ررسضلا فيفختل تاحرتقمب
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تن˘ل˘˘عأا

رارقل اهدييأات ،نييفرحلاو راجتلل
ةيراجتلا تÓ˘ح˘م˘لا ق˘ل˘غ ةدا˘عإا
،ةياقولا ريبادتب لÓخإ’ا ببسسب
ىر˘˘خأا تا˘˘˘حر˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘م تمد˘˘˘قو
نم راجتلا ىلع ررسضلا فيفختل
ليومتل سصاخ كنب ءاسشنإا اهنيب
.مهتاطاسشن

اهسسأاري يتلا ةيعمجلا تزربأا
نايب يف ،راونلوب رهاطلا جاحلا
ىلع «مÓسسلا» زوحت سسمأا اهل
عنم ةداعإا رارق نأا ،هنم ةخسسن
ءاج ،فرحلاو ةراجتلا تاطاسشن

يف نواهتلا رهاظم راسشتنا دعب
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا طور˘سشب ماز˘˘ت˘˘ل’ا
ن˘م ءاو˘سس ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف
ةريسشم ،نيكلهتسسم نم وأا راّجت
ى˘˘˘لإا تل˘˘˘سصو رو˘˘˘مأ’ا نأا ى˘˘˘˘لإا

را˘ج˘ت˘لا ن˘ي˘ب ةد˘˘يد˘˘ع تادا˘˘سشم
نوسضفري نيذلا نيكلهتسسملاو
نومز˘ت˘ل˘ي ’و تا˘ما˘م˘كلا سسب˘ل
،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا طر˘˘سشب
دق ر˘ها˘ظ˘م˘لا كل˘ت ّنأا ة˘ح˘سضو˘م
عسضولا ديزتو بعاسصملا مقافت
.نينطاوملا ةايح دّدهتو امّزأات

هنأا ،راجتلا ةيعمج تدافأا امك
ة˘˘ب˘˘ع˘˘ّسصلا ة˘˘˘ّي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا ما˘˘˘مأا

ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو
نيبو ةّيداسصتق’او ةيعا˘م˘ت˘ج’ا
ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا بج˘˘˘ي سسا˘˘˘ّن˘˘˘˘لا حاورأا
ةايح ىلع ةظفا˘ح˘م˘ل˘ل ة˘يو˘لوأ’ا
راجتلا راغسص ةيعاد ،نينطاوملا

رار˘ق˘لا لو˘ب˘ق ى˘لإا ن˘ي˘ّي˘فر˘ح˘˘لاو
،ه˘ت˘بو˘ع˘سص م˘غر ه˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’او
مدع ابلاغ هببسس قلغلا نأا ةزربم
ةياقولا طورسشب ن˘ئا˘بز˘لا ماز˘ت˘لا

يعامتج’ا دعا˘ب˘ت˘ل˘ل م˘ه˘سضفرو
،ا˘ه˘˘جرا˘˘خو تا˘˘ّل˘˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘خاد
مّدقتلا ىلع لمعتسس اهنأا تدكأاو
ىرخأا تاحارتقاب ةموكحلا ىلإا

نيّيفرحلاو راجتلا ىلع فّفخت
يئزجلا ءافعإ’ا˘ك ن˘يرّر˘سضت˘م˘لا

مو˘سسر˘لاو بئار˘سضلا سضع˘ب ن˘م
سصاخ كنب ءاسشنإا يف ريكفتلاو
(ىر˘غ˘سص سضور˘ق˘ب) ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل
مهحنم ىلع Óسضف ،مهتاطاسشن
ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘سس’ا ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘لوأ’ا
عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا تا˘˘ّل˘˘ح˘˘م˘˘لا
.يمومعلا
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«انوروك» يسشفت حبك ريبادت ىلع ةنوعرب اوسساد «نويراحتنا» راجتو نونطاوم

ةثرأكلل أبنجت ةيرأجتلا تÓحملا قلغ ةدأعإا

ر.نوراه

مارتحا مدع ةظحÓم دعب ةيراجتلا تÓحملا قلغ ةداعإا ،ةريخألا ةعاسس84 ـلا لÓخ تايلو ةدع تررق
.يعامتجلا دعابتلا دعاوقب لÓخإلاو «انوروك» صسوريف نم ةياقولاو ةحسصلا ريبادت

رئازجلا تارداسص عجارت
ةئاملاب5.7 ـب زاغلاو لورتبلل

  «انوروك» ةمزأا ءارج
6.15 نم فرشصلا يطأيتحا شضأفخنا
يف رلود رأيلم2.44 ىلإا رلود رأيلم

0202 يليمكتلا ةيلأملا نونأق
قطانلا لاسصتلا ريزو فسشك
،رميحلب رامع ،ةموكحلل يمسسرلا
ةيرئازجلا تارداسصلا ىوتسسم نأا
0202 لÓخ زاغلاو لورتبلل
ةئاملاب5.7 ةبسسنب صصلقتتسس

تسسم يتلا انوروك ةمزأا ءارج
صسفن يف ادكؤوم ،تاعاطقلا ةفاك
وه فرسصلا يطايتحا نأا راطلا
6.15 نم هاوتسسم صضفخنيسس رخآلا

يف ددحم ناك امك رلود رايلم
2.44 ىلإا0202 ةيلاملا نوناق
.يليمكتلا نوناقلا يف رلود رايلم
ةيلاملا نوناق نا ،ريزولا حسضوأا
ددح دق ناك ةيراجلا ةنسسلل
رايلم4.73 ـب تارداسصلا ىوتسسم
انوروك ةمزأا ببسسب نكل رلود
ةيلاملا نوناقلا يف صضفخنيسس
رلود رايلم6.02 ىلإا يليمكتلا

،فرسصلا يطايتحا ىلإا ةبسسنلابو
ةيفحسص تاحيرسصت يف فسشكو
صضافخنا نع ،صسمأا اهب ىلدأا

امك رلود رايلم6.15 نم هاوتسسم
0202 ةيلاملا نوناق يف ددحم ناك
نوناقلا يف رلود رايلم2.44 ىلإا
ةنسس لداعي ام اذهو يليمكتلا

.داريتسسلا نم ةلماك
جراخ هنأا ،رميحلب رامع زربأا  امك
ةدعاقلا نإاف ،لورتبلا عاطق
رهسشأا4 لداعي ام دقفتسس ةيئابجلا

ءارج ةيبيرسضلا تامهاسسملا نم
نم يداسصتقلا طاسشنلا لطعت
ّنأا ىلإا اريسشم ،ناوج ىلا صسرام
نع ىأانم يف ىقبي ةحÓفلا عاطق
لكسشب طسشني لازامو ةمزألا هذه

ليسصحت هل صسيل نكل ديج
رميحلب رامع ركذو اذه ،يبيرسض
يتلا داسصتقÓل ةماعلا تاهاجتلاب

ةيروهمجلا صسيئر اهددح
فادها4 قيقحت يف ةلثمتملاو
ةروتاف صصيلقتب قلعتت يتلاو
صضيفختو ربتعم مجحب داريتسسلا

ربكا داسصتقاو ةلودلا ةينازيم
صضيفختو تامدخلا نم نكمم ردق
فيلاكتلاو لÓغتسسلا تاقفن

نم كارطنوسس ةكرسش تارامثتسسل
ةنسسلا لÓخ رلود رايلم7 ىلإا41
ينعي اذه ّنأا ىلإا راسشأاو ،ةيراجلا
نم ىندألا دحلا ىلإا بارتقلا
.طغسضلل ةلباقلا ريغ تاقفنلا

ح.ميلسس

ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا د˘كأا
رسشن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
نأا ،يغونو يبرعلا ،راهسشإ’او
ة˘ي˘كر˘˘ح د˘˘ه˘˘سشت˘˘سس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ع˘سضو˘لا نأا ا˘فر˘ت˘ع˘م ة˘ي˘مÓ˘عا
ي˘ف ة˘فا˘ح˘سصلا ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘˘لا
تافارحنا هببسس نهارلا تقولا
ةقÓع ’ تاهج اهيف تببسست
امك ،يمÓ˘عإ’ا لا˘ج˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ل
لاسصت’ا ةرازو مزع ىلا راسشأا
ح˘ن˘م سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا
ي˘ف˘ح˘سصلا) ة˘ي˘ن˘ه˘م تا˘قا˘ط˘˘ب
ىلع ءÓخدو ءابرغل ( فرتحملا

.بعاتملا ةنهم
ي˘˘ف ه˘˘نأا ،ي˘˘غو˘˘˘نو ح˘˘˘سضوأا

ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا را˘˘˘سسم
يف ةوقب ةفاح˘سصلا كر˘ح˘ت˘ت˘سس
كار˘ح˘لا ل˘سضف˘ب ع˘قاو˘م˘لا ل˘ك
ي˘˘˘˘ف ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشم ،كرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ي˘ن˘ه˘م˘لا ع˘قاو˘لا نأا ى˘لإا ،سسمأا

ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصل˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او
ىرخأ’ ةفيح˘سص ن˘م توا˘ف˘ت˘ي
ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب
ف˘˘˘ي˘˘˘سض فا˘˘˘سضأاو ئ˘˘˘ي˘˘˘سسلاو
وحن ديدجلا هجوتلا نأا حابسصلا
سضع˘ب˘لا ج˘عز˘˘ي ة˘˘ي˘˘فار˘˘ت˘˘ح’ا

ـب م˘˘ها˘˘م˘˘˘سس ن˘˘˘م ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
 .«ةيمÓعإ’ا ريغ ىوقلا»

ر˘يد˘م˘لا سسي˘ئر˘لا زر˘بأا ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
سسود˘لا نأا ،را˘ه˘سشإ’او ر˘سشن˘ل˘ل

هنع بترت مÓع’ا نوناق ىلع
ة˘˘ن˘˘ه˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘خد د˘˘جاو˘˘ت
تافارحنا ىلإا ىدأاو ةفاحسصلا

ءادأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ثأاو ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
اتف’ نيفرتحم˘لا ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصلا
ةرازو نأا ى˘˘لإا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
اقمعم اقيقحت حتفتسس لاسصت’ا
ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب ح˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سضق ي˘˘˘ف
سصاخسشأ’ فرتحملا يفحسصلا

لا˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع ’
.يمÓع’ا

نأا ،ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا ىر˘˘يو اذ˘˘ه
ةيفارتحا ىدم يف نمكي لحلا
م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا
مازتل’او ةقوثوملا ةمو˘ل˘ع˘م˘لا
ىلإا اريسشم ،ةنهملا تايقÓخأاب
نيسسوب˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘سصلا نأا

.م˘ه˘˘ئارآا بب˘˘سسب سسي˘˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
يدؤوت نأا ةرورسض ىلع اددسشم
ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سصلا ل˘˘˘ك
ةيمومع تناك ءاوسس ةيمومعلا
.ةسصاخ وأا

ح˘˘سضوأا ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
تاسسسسؤوملا نأا ،هتاذ لوؤوسسملا
ل˘كسشب تر˘ثا˘˘كت ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘ع’ا

ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘سسلا ي˘ف ر˘ي˘ب˘˘ك
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا˘ب ا˘ه˘ه˘ب˘سش ه˘˘ن˘˘كل
راهسش’ا رظتنت يتلا ة˘ير˘ي˘خ˘لا
ي˘ف ا˘ه˘نأا ن˘ي˘ح ي˘ف ي˘مو˘م˘ع˘لا
دق يداسصتقا عورسشم لسص’ا
ق˘ق˘ح˘˘ي د˘˘قو ل˘˘سشف˘˘لا ه˘˘جاو˘˘ي
ةحاسسلا نأا ىلإا اريسشم حاجنلا
ةيرسشن035 مسضت ةيمÓع’ا

ةيموي661 اه˘ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
قر˘˘ط˘˘ت  ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘˘سسأاو
يتلا رسشعلا تاسشرولل يغونو
ريزو فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ل˘ي˘كسشت م˘ت
ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘˘ع لا˘˘˘سصت’ا

ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق حÓ˘˘سصإ’
تاسشرو رسشع كانه نأا افسشاك
ىلإا اريسشم ةمهملاب لفكتتسس
يف اتقلطنا طقف نيتسشرو نأا
ةفاح˘سصلا ة˘سشرو ا˘م˘ه ل˘م˘ع˘لا
ة˘˘˘سشرو˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘كل’ا
تاميظنتلا ةقفارمب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا
ببسسب اتفقوت امهنكل ةيباقنلا
.انوروك ءابو راسشتنا

ح.ميلسس

 فرتحملا يفحسصلا تاقاطب حنم قرطو ريياعم يف ققحتسس لاسصتلا ةرازو نإا لاق

«ةيرئازجلا ةفأحشصلل يلأحلا عشضولا ءارو مÓعإلا ىلع ةليخد تأهج تأفارحنا» :يغونو

تاباقنلاو تايلاردفلا لسصاوت
تارواسشم لقنلا لامعل ةينطولا

ة˘ي˘ع˘˘سضو ة˘˘سسارد˘˘ل ةرازو˘˘لا ع˘˘م
ءا˘بو را˘سشت˘نا ل˘ظ ي˘ف ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘˘لا

ةحرتقملا لو˘ل˘ح˘لاو91‐ديفوك
نم ادر رظتنت ثيح ،مهتدعاسسمل
ة˘ئ˘˘ف˘˘لا ة˘˘نا˘˘عإ’ ى˘˘لوأ’ا ةرازو˘˘لا
ة˘سصا˘خ ن˘ي˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ة˘˘سشه˘˘لا
نع لقن تابكرم ىلع نيزئاحلا

ثيح ،ة˘ي˘كن˘ب˘لا سضور˘ق˘لا ق˘ير˘ط
عم ةرسشابم ةيلام تاناعإا تحرتقا
د˘˘يد˘˘سست ةدا˘˘عإا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ثح˘˘˘ب
يذلا يلاملا عسضولل اقفو مهنويد
هب دافأا امبسسح ةحئاجلا نع جتن
ةينطولا ةيلاردف˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا
ءاول تحت ةيوسضنملا لقنلا لامعل
نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحت’ا
تب˘لا˘ط ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ق˘˘يد˘˘سص ة˘˘مار˘˘ب
ةرجأ’ا تارايسس يقئا˘سس ة˘يدا˘ح˘تا
وأا اير˘ه˘سش نو˘ي˘ل˘م2 سضيوع˘ت˘ب
.ميتنسس نييÓم3ـب ةفلسس

نإا˘˘ف ما˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘مأ’ا بسسحو
ذنم ثحبت تاباقنلاو تايلاردفلا

يف ةيسصولا ةرازولا عم مايأا01
م˘ت˘ي يذ˘لا ما˘˘ع˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا را˘˘طإا
،ىلوأ’ا ةرازولا فرط نم هرييسست
ة˘مزأ’ا تار˘ي˘ثأا˘ت زوا˘˘ج˘˘ت ل˘˘ب˘˘سس
رار˘˘سضأ’ا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘تو ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا
مهنم اميسس نيلقانلا ةئفل ةبسسنلاب
ن˘م ة˘سشه˘لا تا˘ئ˘ف˘لاو سصاو˘˘خ˘˘لا
تارامثتسسا ريسست ’ يتلا نيلقانلا

،يمويلا رجأ’اب نيلماعلاو ةريبك
بنا˘ج ى˘لإا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘تو
ةرازو˘˘لا در ن˘˘ير˘˘خآ’ا ءا˘˘كر˘˘˘سشلا
تاحر˘ت˘ق˘م˘لا سصو˘سصخ˘ب ى˘لوأ’ا
،تائفلا هذه ةدعا˘سسم˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا

نيح ىلإا ةيلاحلا ةرتفلا رييسستو
تق’و ،ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ع˘˘فر
ةمارب بسسح تاباقنلا تاحرتقم
يلوؤوسسم فرط نم اريبك ابواجت
لقنلاو ةيمومعلا لاغسشأ’ا ةرازو
م˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘يأا ،ى˘˘˘˘˘لوأ’ا ةرازو˘˘˘˘˘˘لاو
ل˘كل ما˘م˘˘ت˘˘ها ل˘˘كب عا˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا
نولقانلا اهحرط يتلا ت’اغسشن’ا
روحمتتو مهتاسصسصخت فلتخمب
ةئفلا ةناعإا لوح تاحرتقملا مهأا
نيلقانلا ةئفو نيلقانلا نم ةسشهلا
نع لقن تابكرم ىلع نيزئاحلا

تاناعإاب ةيكنبلا سضورقلا قيرط
ةيناكمإا ثحب عم ةرسشابم ةيلام
ع˘سضو˘ل˘ل ا˘ق˘فو ا˘هد˘˘يد˘˘سست ةدا˘˘عإا
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ل˘˘قا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
نودب ةي˘كن˘ب سضور˘ق سصي˘سصخ˘ت
يوذ ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب د˘ئاو˘ف
ط˘سسو˘ت˘م˘لا ي˘لا˘م˘لا ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا

ع˘سضو م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع رو˘سسي˘˘م˘˘لاو
ةداعإ’ نامسضك ل˘ق˘ن˘لا تا˘ب˘كر˘م
ةلحرم رورم دعب سضرقلا ديدسست
.ةيحسصلا ةمزأ’ا

ة˘ئ˘ف˘لا نأا ،ة˘مار˘ب ح˘سضوأا ا˘˘م˘˘ك
ةزئاحلا ةئفلاو نيلقانلا نم ةسشهلا

قيرط نع تابكرم ىلع اقبسسم

ةبسسن ىد˘ع˘ت˘ت ’ ة˘ي˘كن˘ب سضور˘ق
،نيلقانلا عومجم نم ةئاملاب02
نم ةئام˘لا˘ب08 نكمتي˘سس ا˘م˘ي˘ف
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ن˘م ن˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا
ا˘˘م˘˘ك ،د˘˘ئاو˘˘ف نود˘˘ب سضور˘˘˘ق˘˘˘لا
بئارسضلا ءاغلإا ةيلاردفلا تحرتقا

ةليط يعامتج’ا نامسضلا ءابعأاو
ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل طا˘سشن˘لا ف˘قو˘˘ت ةد˘˘م
ةلواحم عم ،نيلقانلا ىلع ءابعأ’ا
ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف سصي˘ل˘ق˘ت
لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
مهل ةيجيردتلا ةدو˘ع˘لا˘ب حا˘م˘سسلا
ةيئاقو تاءارجإا ذاختا عم طاسشنلل

.ةمراسص
نكمي هنأا ،ثدحتملا ىريو اذه

ةئفلل ةيولوأ’ا حنم راطإ’ا اذه يف
ميظنتو ،لقنلا لامع نم ةسشهلا
مايأاو يعاسس مجحب ماودلاب لمعلا

،ة˘مزأ’ا رور˘م ة˘يا˘غ ى˘لإا ةدد˘ح˘م
رارقلا نأا ثدحتملا سسفن دكؤويو
لاع ىوتسسم ىلع ايلاح هثحب متي

ءارج ةررسضتملا ةئفلا هذه ةناعإ’
ةيلاردفلاو لامعلا نأا ازربم ،ءابولا
عاطق يف ءاكرسشلا ةيقب بناج ىلإا
يئابولا عسضولا نومهف˘ت˘ي ل˘ق˘ن˘لا
رار˘غ ى˘ل˘ع دÓ˘ب˘لا ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا

نودعتسسمو م˘لا˘ع˘لا لود  م˘ظ˘ع˘م
هذه يطخ˘ت ل˘جأا ن˘م ن˘ما˘سضت˘ل˘ل
نإاف ةمارب بسسحو ،ةجرحلا ةرتفلا

ةلودلا عم نونماسضتي لقنلا لامع
ا˘م˘˘ك ،بع˘˘سصلا تقو˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
نيلقانلا ةدعاسسم ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘ي
ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لا يوذو ل˘˘˘˘˘خد نود˘˘˘˘˘ب
بناج ن˘م ،بع˘سصلا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةرازو˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘˘عد ر˘˘˘خآا
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت راد˘سصإا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
ةل˘ط˘ع˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘ك ح˘سضو˘ت
فرط نم ةررقملا رجأ’ا ةعوفدم
ديجملا دبع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
يف لامعلا نم ةنيعم ةئفل نوبت

كلذو91‐ديفوك ءابو يسشفت لظ
نم ذيفنتلا يف ةيئاوسشعلل ايدافت

.ءاردملا فرط
تيآا ن˘ي˘سسح لا˘˘ق ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ةينطولا ةيداحت’ا سسيئر ،مهاربا
ي˘ف ،ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘سس  ي˘ق˘˘ئا˘˘سسل
اه˘ب ى˘لدأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ترثا «انوروك» ةحئاج  نأا ،سسمأا

مل نيذلا ن˘ي˘ق˘ئا˘سسلا ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك
ءا˘ن˘ت˘ق’ ا˘˘غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ى˘˘ت˘˘ح اود˘˘ج˘˘ي

فا˘سضأاو ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘جا˘˘ح
نم بلاطت ةيداحت’ا نأا ثدحتملا
نيقئاسسلا سضيوعت متي نأا ةلودلا
نويلم2 غلبم لقأ’ا ىلع مهحنمب

ه˘ي˘ف او˘ل˘م˘ع˘ي م˘ل ر˘ه˘سش ل˘˘ك ن˘˘ع
ا˘م˘ك ،ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا بب˘˘سسب
ةلودلا مدقت نأا ثدحتملا حرتقا
ةرجأ’ا تاراي˘سس ي˘ق˘ئا˘سسل ة˘ف˘ل˘سس
دهعتي  ميتنسس نييÓم3 ةميقب
دعب ايئزج اهتداعإاب ةرج’ا قئاسس
.يحسصلا رجحلا ءاهتنإا

ح.ميلسس

ايرهسش نويلم2 صضيوعتب تبلاط ةرجألا تارايسس ةيداحتا

أهتأحارتقا ىلع ىلوألا ةرازولا در رظتنت لقنلا تأبأقن
«أنوروك» ةمزأا تأيعادت ةهجاوم يف نيلقأنلا ةدعأشسمل

ةعلسسلا ةرداسصمو قلغلاب نيسسعاقتملا دعوت

عطقمب يمورلا كيدلا قوشس رأجت لهمي قيزر
ظفحلا طورششو ةفأظنلا ريفوتل ةعأشس84 ةريخ
ريزو ،قيزر لامك سسمأا نياع

ةثÓث ةيئاجف ةرايز يف  ةراجتلا
رئازجلا يتي’وب ةيراجت تاءاسضف
ةبقارمل كلذو ةزابيتو ةمسصاعلا
ي˘سصخ˘سشلا فو˘قو˘˘لاو را˘˘ع˘˘سسأ’ا

هذ˘ه ير˘ي˘سسم ماز˘ت˘لا ىد˘م ى˘ل˘˘ع
نينطاوملاو را˘ج˘ت˘لا ،تاءا˘سضف˘لا
يتلا ةسصاخلا ةيئاقولا تاءارجإ’اب
يسشفت ةهباجمل ةموكحلا اهترقا

.انوروك سسوريف ءابو
ةوداود ةيد˘ل˘ب˘ب ه˘ف˘قو˘ت لÓ˘خو

قو˘سسلا د˘ن˘˘عو ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب
كيد˘˘˘لا قو˘˘˘سس» ـب فور˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ظ˘ح’ ةر˘ي˘خ ع˘ط˘ق˘م˘ب «ي˘مور˘˘لا
طور˘˘سش ى˘˘ندأا با˘˘˘ي˘˘˘غ ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
˘مد˘ع اذ˘كو ظ˘ف˘ح˘لاو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
يتلا تاءارجإ’ا فلتخمب مازتلإ’ا
ءابو ةهباج˘م˘ل ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘تر˘قأا
ريزولا مدق دقو ،انوروك سسوريف
تاهجلل تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘فر˘سشم˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
حنم عم ةيدلبلا سسيئرو قوسسلا

قلغ متيسس وأا مازتلإÓل ةعاسس84
ىلع ا˘ظا˘ف˘ح ا˘ي˘ئا˘ه˘ن قو˘سسلا اذ˘ه
.نينطاوملا ةحسص

ك.اسضر



9 ـلا يف مت دق ناكو اذه
ىلع سضرع ،يسضاملا ليرفأا
ءارجإا نيفوقوملا ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
يف كلذو دعب نع ةمكاحملا
ن˘˘˘م د˘˘˘ح˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا را˘˘˘طإا
ّ’إا ،«انوروك» سسوريف راسشتنا
ا˘م˘ب˘سسح ،كلذ ا˘سضفر ا˘م˘˘ه˘˘نأا
يتلا ةسسلجلا لÓخ هنع نلعأا
’و نام˘ه˘ت˘م˘لا ا˘هر˘سضح˘ي م˘ل
ةميلعتل اذيفنت كلذو دوهسشلا

فورظلا ببسسب لدعلا ةرازو
.دÓبلا اهدهسشت يتلا ةيحسصلا

ةسسلجلا يسضاق سضفر امك
مهتملا عافد ةئيه هتمدق ابلط
تقؤو˘م˘لا جار˘فإ’ا˘ب ،يد˘سشار˘˘ب

عبارلا ليجأاتلا اذه دعيو هنع
ةمكاحملا هذهل يلاوتلا ىلع
امك سسمأا ةجمربم تناك يتلا
.افنآا انركذ

،ي˘تا˘م˘غز م˘سسا˘ق˘ل˘˘ب نا˘˘كو
دق ،ماتخأ’ا ظفاح لدعلا ريزو

سسرام61 ي˘˘˘˘˘˘ف رد˘˘˘˘˘˘سصأا
Ó˘م˘ع ة˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
،ةيروهمجلا سسي˘ئر تارار˘ق˘ب
نم ةل˘م˘ج ذا˘خ˘تا ى˘ل˘ع سصن˘ت
ا˘ب˘ن˘ج˘ت ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا

اسساسسأا قلعتت ءابولا راسشتن’

ة˘م˘كح˘م تا˘سسل˘ج ف˘ي˘قو˘ت˘˘ب
حنج˘لا ة˘م˘كح˘مو تا˘يا˘ن˘ج˘لا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
جار˘خ˘ت˘سسا مد˘عو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
.نيسسوبحملا

نيمهتملا نأا ،ركذلاب ريدج

نا˘ع˘با˘ت˘ي ،يد˘˘سشار˘˘بو ل˘˘ما˘˘ه
لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ءو˘˘سس ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج˘˘˘ب
لو˘سصح˘لا سضر˘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

بسصنم وأا ينطولا نمأÓل ماع
نم33 ةداملا بجومب ىلعأا
دا˘سسف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق
.امهتحفاكمو

watan@essalamonline.com
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دعب نع اهءارجإا اسضفر نامهتملا

يرأجلا يأم13 ىلإا أيلاوت ةعبارلا ةرملل يدششاربو لمأه ةمكأحم ليجأأت

ب.نيرسسن

،يدسشارب نيدلا رونو ،ينطولا نمأÓل قبسسألا ماعلا ريدملا ،ماه يناغلا دبع نم لك ةمكاحم ةسسلج يسضاق ررق
،يراجلا يام13 ىلإا اهليجأات ،ةديلبلاب صسمأا ةررقم تناك يتلا ،ةمسصاعلا رئازجلا ةيلو نمأل قبسسألا صسيئرلا

.دعب نع اهءارجإا نينثلا نيمهتملا صضفر دعب كلذو

ةقرسس يف اوطروت اهدارفأا
ةكرسش نم ماه يلام غلبم
رجحلا ةرتف لÓخ ةسصاخ

ةريطخ ةيمارجإا ةكبششب ةحأطإلا
نارهو يف وطشسلا فرتحت

يئلولا نمألا حلاسصم تنكمت
ةكبسشب ةحاطإلا نم ،نارهول
طروت ةريطخ ةيمارجإا

ةقرسس ةيسضق يف اهرسصانع
ةكرسش نم ماه يلام غلبم

رجحلا تيقوتو انمازت ةسصاخ
.يحسصلا

نع تمت ةقرسسلا ةيلمع
لخاد نم قلسستلا قيرط

قرخ عم ءانبلل ةسصاخ ةكرسش
يحسصلا رجحلا تاءارجإا
راسشتنا نم دحلل صضورفملا

،دجتسسملا «انوروك» صسوريف
مدقت ىوكسش عاديإا رثا ىلعو
يذلا ةكرسشلا هذه ريسسم اهب
هلمعب هقاحتلا دعب فسشتكا

قودنسصلا صضرعت احابسص
وطسسلا ىلإا لاملل يديدحلا

ةلآاب بيرختلا قيرط نع
ىلع يوتحي ناك ثيح عيطقت
ترسشاب ،جد نويلم41 غلبم
نمأÓل ةطرسشلا حلاسصم
عم قيسسنتلاب ،42 يرسضحلا
ةعباتلا ةيئانجلا ةقرفلا
ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملل
،نارهو نمأل ةيئاسضقلا

يف تحمسس يتلا اهتاقيقحت
ةيوه ديدحت نم زيجو فرظ

لماع وهو يسسيئرلا طروتملا
مت يذلا ،ةكرسشلا تاذب قباسس
هل نينثا نيكيرسشو هفيقوت
لحم يلاملا غلبملا عاجرتسساو
.وطسسلا

،هركذ قبسس ام ءوسض ىلعو
نيفوقوملا ميدقت متيسس
حوارتت نيذلا ةثÓثلا
،ةنسس73و03 نيب ام مهرامعأا
نيوكت ةمهتب ةلادعلا مامأا

ةقرسسلاو رارسشأا ةيعمج
نع يلام غلبمل ةفوسصوملا

 .ةكرسش لخاد نم قلسستلا قرط
ب.دلاخ

تاسسدسسم ةدعو ةيقدنب71وKPR صشاسشرو «فوكنيسشÓك»4 عاجرتسسا
مرشصنملا ليرفأا لÓخ أأبخم22 رمديو رخآا فقويو نييبأهرإا3 ىلع يشضقي ششيجلا

شسولهم شصرق26956و «ةلطز» رأطنق72.45 زجحو تاردخم رجأت89 فيقوت ^
سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل زرا˘˘˘ف˘˘˘م تسضق

لÓ˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
3 ى˘ل˘ع ،مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا
،رخآا فيقوت مت اميف ،نييباهرإا

تاعامجلل معد رسصانع5و
أابخم22 ريمدتو ،ةيباهرإ’ا
.نييباهرإÓل

ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘سصح تف˘˘˘سشكو اذ˘˘˘ه
ينطولا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع
سشيجلل زرا˘ف˘م نأا ،ي˘ب˘ع˘سشلا
تعجرتسسإا ،يبعسشلا ينطولا

،«فوكنيسشÓك» تاسشاسشر4

،KPR عو˘ن ن˘˘م سشا˘˘سشرو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘قد˘ن˘ب71
ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،فا˘˘ن˘˘سصأ’ا

تاراظن3و ،تاسسدسسم زجح
مت ،هتاذ قايسسلا يف .ناديم
ةري˘خذ ن˘م نزا˘خ˘م9 ز˘ج˘ح
تاقلط301و ،تارجف˘ت˘مو
3 ،تارا˘ي˘ع˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
71 ىلإا ةفاسضإ’اب ،تاروسسام
اهنم ،عنسصلا ةيديلق˘ت ة˘ل˘ب˘ن˘ق
Óسضف ،ة˘يود˘ي ةد˘حاو ة˘ل˘ب˘ن˘ق
عون نم ةدام نم غلك45 نع

TNTتارجفم8و.
راجت’ا ةبراحم راطإا يفو

89 فيقوت م˘ت ،تارد˘خ˘م˘لا˘ب
مهتزوحبو تاردخملل ارجات
في˘كلا ن˘م را˘ط˘ن˘ق72.45
سصرق26956و ،ج˘لا˘ع˘م˘لا

.سسولهم
راطإا يفو ،رخآا بناج نمو

ة˘برا˘ح˘مو دود˘˘ح˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
فيقوت مت ،ةمظنملا ةميرجلا

.اسصخسش913
ط.ةراسص

رثإا اسصخ˘سش521 بي˘سصأا
ربع رورم ثداح99 عوقو
ينطولا بارتلا ءاحنأا فلتخم
،ةيسضاملا ةعاسس42 ـلا لÓخ
مت ثيح ،تايفو ليجسست نود
مهلقنو نيباسصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
.ةيلحملا تايفسشتسسملا ىلإا

ةماعلا ةيريد˘م˘لا تح˘سضوأا
اهل نايب يف ،ةيندملا ةيامحلل
،«مÓسسلا» هيلع تعلطإا سسمأا
691 ـب تما˘˘ق ا˘˘ه˘˘تاد˘˘˘حو نأا

ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةي’و43 رب˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
42 ـلا لÓ˘خ (ة˘يد˘˘ل˘˘ب551)
را˘˘طإا ي˘˘ف ،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘سس
ةياقولاب ةقلعتملا تاطاسشنلا

سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘˘م
مهركذتو مهثح˘ت ،«ا˘نورو˘ك»
دعاوق مارتحا ةرورسض ىلع
دعابتلا اذكو يحسصلا رجحلا
.يعامتج’ا

تما˘ق ،را˘طإ’ا سسف˘ن ي˘˘فو
ةيلمع53 ـب حلاسصملا تاذ
ةي’و53 ربع ةما˘ع م˘ي˘ق˘ع˘ت
ةد˘˘ع تسسم (ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب421)
ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو تآا˘سشن˘م
ةينكسسلا تاعمجملا ةسصاخو
تسصسصخ ن˘˘˘يأا ،عراو˘˘˘˘سشلاو
ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
0762 ،سضرغلا اذهل ةيندملا

فلتخمب ةيندم ة˘يا˘م˘ح نو˘ع
عسضو ىلإا ةفاسضإ’اب ،بترلا
نكامأا3 ةيطغتل ةينمأا ةزهجأا
ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ما˘˘قإÓ˘˘ل
،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي’و ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

ة˘ل˘سشن˘˘خ˘˘ب ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
.ةمسصاعلاو

تاد˘˘˘حو تل˘˘˘خد˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ك

ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
مث لاسشتنا لجأا نم ،ةلسشنخ
ق˘هار˘م با˘سش ة˘ث˘ج ل˘يو˘˘ح˘˘ت
ةنسس71 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘˘ب˘˘ي
يف ةيئام ةكربب اقرغ يفوت
سسأار داو ى˘م˘سسم˘لا نا˘˘كم˘˘لا
يف ،دسشار د’وأا ةيدلبب ءاملا

«مÓسسلا» اهيلإا تقرطت ةثداح
.ليسصافتلاب سسمأا لوأا

تماق ،ةرتفلا سسفن لÓخو
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو
،ةير˘سضح ق˘ئار˘ح4 دا˘م˘خإا˘ب
ىل˘ع ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘ي˘عا˘ن˘سصو
،ر˘ئاز˘ج˘لا ،تا˘ي’و ىو˘ت˘˘سسم
كيتسسÓبلا اياقبب بسش قيرح
ي˘ح˘ب ة˘ل˘˘كسسر˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
ر˘˘˘سسج يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘مر˘˘˘˘لا
بسش قيرح ،نارهو ،ةنيطنسسق
جا˘˘ت˘˘نإا˘˘ب سصا˘˘˘خ ع˘˘˘ن˘˘˘سصم˘˘˘ب
بي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا داو˘˘م ن˘˘يز˘˘خ˘˘تو
ر˘˘ما˘˘ع ي˘˘سسا˘˘ح˘˘ب نو˘˘تر˘˘˘كلا
يف ،في˘نو˘ب ي˘سسا˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ا˘ف˘نآا ا˘نر˘كذ ا˘م˘ك وزو يز˘ي˘˘ت
لخاد بسش قيرح ،ليسصفتلاب
ة˘ل˘كسسرو ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘سشرو
ةلم˘ع˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘طا˘ط˘م ةدا˘م
،ةل˘ي˘سسم˘لاو ،بير˘غأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ة˘ن˘˘ئا˘˘ك ة˘˘ق˘˘سشب بسش ق˘˘ير˘˘ح
ة˘جا˘ح˘لا عارذ ي˘ح˘ب ةرا˘م˘ع˘ب
زر˘بأاو ،ة˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
هذ˘˘˘˘ه نأا ،ه˘˘˘˘تاذ رد˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لا
رئاسسخ يف تببسست قئارحلا

ليجسست نود ةفل˘ت˘خ˘م ة˘يدا˘م
نأا ىلإا اريسشم ،ةيرسشب رئاسسخ
ناو˘˘عأ’ ع˘˘ير˘˘سسلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا
ح˘م˘سس ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ق˘ئار˘ح˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب
.اهراسشتنا عنمو

ر.رجاه

ةحداف ةيدام رئاسسخ يف تببسست ةيعانسصو ةيرسضح قئارح4 دامخإا

رورم ثدأح99 رثإا أشصخشش521 ةبأشصإا
ةيشضأملا ةعأشس42 ـلا لÓخ

ة˘طر˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تب˘˘قار
لÓ˘خ ،ة˘يادر˘˘غ ة˘˘ي’و ن˘˘مأا˘˘ب
6161 ،ةريخأ’ا ةرسشعلا مايأ’ا
و ة˘ب˘كر˘˘م797و سصخ˘˘˘˘سش
تايل˘م˘ع لÓ˘خ ة˘يرا˘ن ة˘جارد
ة˘ل˘كو˘م˘لا ي˘مو˘ي˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
نم ءادتبا ةيتايل˘م˘ع˘لا قر˘ف˘ل˘ل
ةعبا˘سسلا ى˘لإا ءا˘سسم ة˘ع˘با˘سسلا

ىلع رهسسلا راطإا يف ،احابسص
يذيفنت˘لا مو˘سسر˘م˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ر˘ج˘ح˘لا د˘يد˘م˘ت˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
تا˘ي’و ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ي˘ئز˘ج˘˘لا
ليرفأا5 خ˘يرا˘ت ذ˘ن˘م ن˘طو˘لا
قسشلا سصخي اميفو .يسضاملا
ذ˘ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘˘م ي˘˘عدر˘˘لا
حلاسصملا تاذ تفقوأا ،اهتيادب
ل˘ح˘م او˘نا˘˘ك سصخ˘˘سش393
نود ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل قر˘˘خ
6161 ي˘لا˘م˘جإا ن˘˘م ة˘˘سصخر
نيح يف ،مهتبقارم مت سصخسش

69و ةب˘كر˘م67 ع˘˘سضو م˘˘˘ت
ر˘˘سشا˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد
او˘ف˘لا˘خ ا˘ه˘با˘ح˘سصأا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

قلعتملا مو˘سسر˘م˘لا نو˘م˘سضم
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ل˘ق˘ن˘ت˘لا ع˘ن˘م˘˘ب
نود يئزجلا رجحلل ةددحملا

ن˘م ،ع˘ن˘ق˘م رر˘ب˘م وأا ة˘˘سصخر
773و ةبكرم024 عومجم
.ةبقارم ةيران ةجارد

خ.رثوك

ةسصخر نود يئزجلا رجحلا اوقرخ

ةـــبكرم071 نـــم رــثكأا عــــشضوو شصـخشش393 فيقوت
ةـــــــــيادرغ يـــف رـششحملأب ةــــــيرأن ةــــــجاردو

تقؤوملا صسبحلا مهعاديإاب رمأا ناعردلا ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق

فرأطلا يف رأتخم ةطيبششب مأعلا مأظنلأب مهلÓخإل شصأخششأا6 فيقوت
ن˘˘˘˘مأا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تف˘˘˘˘˘قوأا

،فراطلا يف راتخم ةطيبسش
ي˘ف او˘طرو˘˘ت سصا˘˘خ˘˘سشأا6
ماعلا ماظنلاب لÓخإ’ا ةيسضق
ر˘ج˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا كا˘˘ه˘˘ت˘˘ناو
هرار˘˘قإا م˘˘ت يذ˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ة˘ح˘فا˘˘كم˘˘ل
دورو باقعأا يفف.«انوروك»
راجسش عوقوب ديفت تامولعم
دحأا ىوتسسم ىلع بابسش نيب

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
تل˘خد˘ت ،را˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘سش
ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
اذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو˘˘ل نا˘˘كم˘˘لا
ة˘ح˘˘ل˘˘سسأا تز˘˘ج˘˘حو كار˘˘ع˘˘لا
ريمدت يف تلمعتسسا ءاسضيب
لÓخ كلذو ريغلا تاكلتمم
ةعمج˘لا ى˘لإا سسي˘م˘خ˘لا ة˘ل˘ي˘ل
ءا˘ق˘لإا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
نير˘جا˘سشت˘م˘لا ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لا

ةبانع يتي’و نم نيردحنملا
˘ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو ،فرا˘ط˘لاو
ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق
لÓ˘خإ’ا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب نا˘˘عرد˘˘لا
كÓمأا ريمدتو ماعلا ماظنلاب

˘˘مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع
،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا

ن˘˘هر م˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘سضو م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
.تقؤوملا سسبحلا

يدارسش دامع

سسمأا لو ءا˘˘˘˘سسم ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع
ة˘˘مو˘˘عد˘˘م ،نو˘˘فزأا ةد˘˘˘حو˘˘˘ل
ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘سسو˘˘ب

دامخإ’ ،وزو يزيتو ةقزازع
ة˘˘سشرو ي˘˘ف ع˘˘لد˘˘˘نا ق˘˘˘ير˘˘˘ح
ةيطاطملا تاراطإ’ا ل˘يو˘ح˘ت
.بيرغأا تليسسامت ةيرقب

ارار˘˘سضأا ف˘˘ل˘˘خ ق˘˘ير˘˘ح˘˘˘لا

قارتح’ا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ،ة˘يدا˘م
ر˘ي˘ث˘كلاو تارا˘طإÓ˘ل ي˘ل˘˘كلا

ق˘˘ق˘˘˘سشتو ،تاد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل اًر˘ظ˘˘نو ،نارد˘˘ج˘˘لا
يف لاعتسش’ا ةديدسش داوملا
تما˘ق ،ة˘قر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘˘سشرو˘˘لا
دراوم ةئبعتب ةيندملا ةيامحلا
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يدا˘˘مو ة˘˘ير˘˘سشب

.ءافطإ’ا تايلمع
لولج Êاسسيع

ةريبك ةيدامو ةيرسشب دراوم هدامخإل ترخسس
ةيندملا ةيامحلا فرط نم

تارأطإلا ليوحت ةششرو ىلع يتأأي قيرح
وزو يزيت يف نوفزأأب ةيطأطملا

ة˘طر˘سش ح˘لا˘سصم تن˘˘كم˘˘ت
ن˘م ،ة˘يا˘ح˘ب˘ب ي˘سشي˘ت ة˘ن˘يد˘م
باسشلا مكحلا ل˘تا˘ق ف˘ي˘قو˘ت

ةلسسل˘سس د˘ع˘ب ،ما˘سسح يدا˘ي˘ع
تاءارجإ’او تاقيق˘ح˘ت˘لا ن˘م
ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘بو
دحأاب رمأ’ا قلعتيو ،ةنيدملا

يذ˘˘لا ه˘˘نار˘˘ي˘˘جو ه˘˘˘فرا˘˘˘ع˘˘˘م
لقنلل ةلفا˘ح ق˘ئا˘سس ل˘غ˘ت˘سشي
ي˘˘ف فور˘˘ع˘˘مو ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘˘لا
لا˘ي˘ت˘ح’ا˘ب ه˘ت˘ن˘يد˘م طا˘سسوأا

ه˘˘ل بسصن ثي˘˘ح ،زاز˘˘ت˘˘˘ب’او

ثلا˘ث سصخ˘سش ة˘ق˘فر ا˘ن˘ي˘م˘ك
ىلع ءÓيتسس’او هلتقب موقيل
.هتزوحب تناك يتلا لاومأ’ا

قاطن˘ت˘سسإا ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خو
ة˘ي˘ح˘سضلا نأا ى˘عدإا مر˘ج˘م˘˘لا
ة˘طر˘سشلا لا˘جر دا˘قو ،ر˘ح˘ت˘نإا

ةمير˘ج˘لا نا˘كم ى˘لإا كرد˘لاو
فورظ يف ةثجلا لاسشتنا متيل

ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل ،اد˘ج ة˘ب˘ع˘˘سص
ةسصتخملا تاهجلل هميدقتو
.هتيسضق يف لسصفلل

حوطيسش رامع

زازتبلاو لايتحلاب فورعملا هناريجو هفراعم دحأاب قلعتي رمألا

يدأيع مأشسح مكحلا لتأق فيقوت
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توحلسسلا ليمج ةياور نع بتُك ام ّلعل
مل ،هرثكأا تعبات دقو ،«ةوخرلا ةرسصاخلا»
ابيرقت لكلا ،ةينف ةيحان نم ةياورلا سشقاني

راكفأ’ا ؟ةركفللو انل ام .ةركفلا يف سصاغ
.ظحاجلا معز ىلع قيرطلا يف ةحورطم
ةركفلاب ةينف˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا دا˘ح˘تا ن˘م د˘ب ’و
هب تركف ام اذه .ةيئاورلا ةعنسصلا ىرنل
تردسص يتلا ةياورلل ءاّرقلا يقلت عباتأا انأاو
ي˘ف ع˘ق˘تو ،ا˘ف˘ي˘ح ي˘˘ف ءي˘˘سش ل˘˘ك راد ن˘˘ع
.طسسوتملا عطقلا نم ةحفسص (152)

تاءارقلا كلت تلكسش دقل ودبي ام ىلع
تداعأاو ،ي˘ئاور˘لا در˘سسل˘ل ة˘يزاو˘م ة˘يدر˘سس
،ايعقاو سشيعم˘لاو ،ا˘ي˘ئاور د˘كؤو˘م˘لا د˘ي˘كأا˘ت
كل˘ت ءارو ا˘م˘˘ع تاءار˘˘ق˘˘لا كل˘˘ت تت˘˘كسسو
اهلوأاو ،ةّينف ةلئسسأا نم «ةيئاورلا ةينبلا»
ةباتك يف بتاكلا هنم قلطني يذلا بهذملا

ي˘ئاور˘لا با˘ط˘خ˘˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘عو ،ه˘˘ت˘˘ياور
قلعتي امو ،باطخلا كلذ دعب امو ،يركفلا
ة˘ي˘ئاور تا˘ي˘سصخ˘سش ن˘م با˘ط˘خ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
.هسسفن بتاكلا ةركفل اهلمح ىدمو

بتا˘ك ه˘نأا˘ب ه˘سسف˘˘ن تو˘˘ح˘˘ل˘˘سسلا ف˘˘سصي
نأا ن˘˘م د˘˘ب ’ بدأ’ا نأا ىر˘˘يو ،«ي˘˘ع˘˘˘قاو»
ةغل نع دعتبي وهف كلذلو ،اموهفم نوكي
مامأا اقئاع لكسشي ام لكو زمرلاو ةفرخزلا
ل˘م˘ع˘لا نأا تو˘ح˘ل˘سسلا ف˘ي˘سضيو ،ئرا˘ق˘˘لا
هأارقي نأا عيطتسسي نم وه حجانلا يبدأ’ا

.ةماعلا ةيوناثلا ىوت˘سسم˘ب ئرا˘ق ه˘م˘ه˘ف˘يو
يذلا بتاكلا ةيعقاو حمÓم نذإا يه هذه
نأا بتاكلا ةعانق اهسضرتفتو ،اهنم قلطني
بيرق ،ةلهسس ةغل اذ ،احسضاو لمعلا نوكي
يف عادبإ’ا عسضي اسضيأا هنكلو ،ماهفأ’ا نم
بتكي نأا بتاكلا دارأا اذإاف ؛ةيقيقح ةمزأا
،ةماعلا ةيوناثلا يف بلاط ىوتسسمب ٍقلتمل
نكمي ف˘ي˘ك ،ة˘لو˘ف˘ط˘لا ن˘سس ر˘خآا ى˘ن˘ع˘م˘ب
دجيسس لهو ؟سسرمت˘م˘لا ئرا˘ق˘لا ة˘ب˘طا˘خ˘م
هتيغب ةينهذلا ةعتملا نع ثحابلا ئراقلا
ن˘م ط˘م˘ن˘لا اذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع تي˘˘ن˘˘ب ة˘˘ياور ي˘˘ف
يقلت لكاسشم ىدحإا هذه امومع ؟ةباتكلا
اهيلعو اهل ام اهلو ،ةيبدأ’ا لامعأ’او بدأ’ا

ةينهذلاب ديكأاتلاب ةطبترم يهو ،اهيلع ام
هتاهجوتو بتاكلا مكحت يتلا ةيسساسسأ’ا
.ةيبدأ’او ةيركفلا

بتا˘كلا تا˘ياور م˘ظ˘ع˘م ز˘ّي˘م˘ي ا˘م ل˘˘ع˘˘ل
نع ةياورلا يف هدعب وه توحلسسلا ليمج
ةديدج ةينف لاكسشأا حارتقا يأا ،بيرجتلا
هترظن ىلع ءانبو دّمعتي هنإا لب ،ةياورلل
،هيلع فراعتملا ةرئاد يف لظي نأا بدأÓل

ا˘فاد˘هأا ا˘ه˘ع˘م ل˘م˘ح˘ت ة˘ي˘ع˘˘قاو˘˘لا هذ˘˘ه نأ’
لئاسسرلا هذه ،ةيفاقثو ةيعامتجا لئاسسرو
ةسشقا˘ن˘م و˘ح˘ن ة˘ياور˘لا ي˘ف ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك
ني˘ب ة˘قÓ˘ع˘لاو جاوز˘لا را˘كفأ’ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
هذ˘ه ن˘ع بتا˘كلا جر˘خ˘˘ي م˘˘لو ،ن˘˘ي˘˘جوز˘˘لا
ينبيل هفراعم لك رخسس لب ،امامت ةركفلا

ةدا˘جو ة˘ئدا˘ه ة˘سشقا˘ن˘م فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست ة˘˘ياور
دادتما هل يعا˘م˘ت˘جا عو˘سضو˘م˘ل ةزا˘ح˘ن˘مو
هذ˘ه تسسكع˘نا كلذ˘لو ،ي˘فا˘˘ق˘˘ثو ي˘˘ه˘˘ق˘˘ف
يف ةدورسسملا تاياكحلا ىلع اسضيأا ةرظنلا
ىلعو ،تايسصخسشلا مسسر ىلعو ،ةياورلا
.يركفلا باطخلاو يئاورلا ءانبلا

«ةوخرلا ةرسصاخلا» ةياور تدنتسسا دقل
اهنكلو ،راكفأ’ا حرط يف ةيعقاولا ىلع
فراع˘ت˘م˘لا تا˘ي˘ع˘قاو˘لا ن˘م ةد˘حاو تسسي˘ل

وأا ة˘يد˘ق˘ن ة˘ي˘ع˘قاو ن˘م بدأ’ا ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘ع˘قاو˘لا تسسي˘ل د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘بو ،ة˘ي˘كار˘ت˘˘سشا
دنع فرُع ام ىلإا تدنتسسا امنإاو ،ةيرحسسلا

ة˘ي˘ع˘قاو˘لا» ـب ي˘مÓ˘سسإ’ا بدأ’ا ير˘˘ّظ˘˘ن˘˘م
ةزراب حمÓم ةيعقاولا هذهلو ،«ةيمÓسسإ’ا

ذإا ،يمÓسسإ’ا بدأ’ا يف بتك نم لك دنع
ةيلكلا ةفسسلفلا نم ةيعقاولا هذه قلطنت
ةا˘ي˘ح˘لاو نو˘˘كلاو نا˘˘سسنإ’ا م˘˘كح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
هنع رّبع˘يو ه˘ل˘م˘ح˘ي ،ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا ةر˘ظ˘ن˘لا˘ب

ى˘لإا ل˘ي˘ح˘ي يو˘˘غ˘˘لو ي˘˘م˘˘ي˘˘ها˘˘ف˘˘م زا˘˘ه˘˘ج
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا تا˘˘نود˘˘م˘˘لا
لك سساسسأا اه˘ف˘سصو˘ب ة˘ي˘ن˘يد˘لا سصو˘سصن˘لا

،هريغ مأا ايعامتجا ناكأا ءاوسس ،ينيد باطخ
نم ةينيدلا سصوسصنلا كلت نع عرفتي امو
اهيلع عراسصتت تايهقفو بتكو تاسسارد
كلذ رهظ دقو .يئاورلا لمعلا تايسصخسش
،تايسصخسشلا نيب ةرتوتملا تاقÓعلا يف
تايسصخسشلا كلت نم ةيسصخسش لك تناكو
،تايه˘ق˘ف˘لا هذ˘ه ن˘م ا˘م ةر˘كف ى˘لإا زا˘ح˘ن˘ت
،لدتعملا مزتلملا ملسسملا ةياورلا يف رهظف
م˘ل˘سسم˘لاو ،تمز˘ت˘م˘لا مز˘ت˘ل˘م˘لا م˘ل˘˘سسم˘˘لاو
اذه لثمتو ،يبعسشلا نيدتلا وذ ،يرطفلا
همأا ؛ةماسسأا ةرسسأا يف Óثم نيدتلا نم عونلا

لظو .اه˘ي˘بأاو ا˘ه˘مأا ؛ة˘نا˘م˘ج ةر˘سسأاو ،ه˘ي˘بأاو
ةيعامتج’ا ةلأاسسملا ىلع تايهقفلا عارسص
نأا ىنعمب ،مارحلاو لÓحلا ةركفل اعسضاخ
ير˘كف˘لا عاز˘ن˘˘لا ي˘˘فر˘˘ط ىد˘˘ل ة˘˘لأا˘˘سسم˘˘لا

يأا ،مارحلاو لÓحلا ةلأاسسم وه يهقفلاو
ترهظ يتلا ة˘ي˘عر˘سشلا ما˘كحأ’ا˘ب ماز˘ت˘ل’ا
سضيقن يفرط ىلعو نيسضقانتم نيمهفب
.ةنامجو ةماسسأا نيب

ةر˘كف˘لا د˘ي˘سسج˘ت ة˘˘ياور˘˘لا تلوا˘˘ح د˘˘ق˘˘ل
ةقÓعلا سصخي اميف ةلدت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا
اتمزتم ةماسسأا رهظف ،ةأارملاو لجرلا نيب
ةنامج ترهظ امنيب ،نكمم دح دعبأا ىلإا
دسشح دقو ،رونتم يمÓسسإا حتفنم ركف تاذ
نم ةريبك ةعومجم ةركفلا هذهل بتاكلا
تل˘ع˘ج ي˘ت˘لا تا˘˘سشقا˘˘ن˘˘م˘˘لاو سصو˘˘سصن˘˘لا
يئاور˘لا ن˘ف˘لا ن˘ع د˘ع˘ت˘ب˘ت ا˘نا˘ي˘حأا ة˘ياور˘لا

ةياورلا دعبأا ،يهقف ليوط درسس يف لخدتو
،ةيئاورلا ةعنسصلا يف ليسصافتو قئاقد نع
مهاسست اهنأا ’إا ةريغسص ليسصافت اهنأا عمو
ئراقلا ةعا˘ن˘ق ى˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ي˘ف كسش Ó˘ب
يتلا تاقÓعلاب متهيو ،ةياور أارقي يذلا
.درسسلا يف ةعنقم ةيقطنم نوكت نأا بجي

امهمسساو نيتيسصخسشلا عقاو حتف امبر
ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا ي˘˘ف ع˘˘سسوأا ا˘˘قا˘˘فآا ة˘˘ياور˘˘لا ي˘˘ف
نم سسيل هنأا ىلإا ترسشأا نأا قبسسو ،يئاورلا
يف ءامسسأ’ا ةل’د نع يسضاغتلا ةمكحلا
نم امهم اءزج لمحت يهف ،يبدأ’ا لمعلا
Óماح «ايئايميسس» مسس’ا حبسصيو ،ةركفلا
نم ءادتبا ،اسضيأا بتاكلا اياونلو ،راكفأÓل
ةلاسسرلاب ءاهتناو ءامسسأÓل يركفلا ءاحيإ’ا
يئاورلا كولسسلاب ارورم اهلاسصيإا ّينعملا
سضح˘م نا˘ك ل˘ه˘ف .تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا كل˘˘ت˘˘ل

نوكت نأاو ةماسسأا جوزلا نوكي نأا ةفدسص
متي نأا ةفدسص سسيل هنأا امك ؟ةنامج ةجوزلا
هل اذه لكف .امهقيلطت مث نمو امهجيوزت
قايسس نمسض ىؤورو راكفأ’ لماحو ت’’د
.بتاكلا هعنسص يذلا يئاورلا رَدقلا

ند’ نب ةماسسأا ىلإا ةماسسأا مسسا ليحي
ءاعدتسس’ا حبسصأاو ،ةدعاقلا ميظنت ميعز
ينيطسسلفلا ةماسسأا نإا ذإا ايرورسضو امز’
باطقأاو ةيدوعسسلا ةيفلسسلا راكفأاب رثأاتم
ةيباهولا ميلاعتلا قبطيو ،ةيباهولا ةكرحلا

،حابملا راسشعأا ةعسست مّرح دقف كلذل ،ايفرح
ةدايزو ،ةيوسس ريغو ةرفنم ةيسصخسش رهظو
اهنم ريفنتلاو ةيسصخسشلا هذه حيبقت يف
ىتح ،لاملا عمج بحو لخبلاب ةماسسأا مسستا

تا˘ي˘سسا˘سسأا ن˘ي˘مأا˘ت با˘سسح ى˘ل˘ع نا˘ك نإاو
ايمÓسسإا اباطخ كانه نأاكف ،ةمزÓلا ةايحلا
لعجي ،يئاورلا قايسسلا يف ارسضاح ايهقف

ةيركف ،نيتيحان نم ةنادم ةيسصخسش ةماسسأا
لك يف هسضيقن ةنامج يتأاتو ،ةيكولسسو
ن˘ي˘ب ةر˘ي˘ب˘كلا تا˘قور˘ف˘˘لا زار˘˘بإ’و ،ءي˘˘سش
سسيل ةليمج ةنامج تره˘ظ ن˘ي˘ت˘ي˘سصخ˘سشلا
لامجلا ىنعم ىلإا ريسشي يذلا اهمسسا يف
،بسسحو ةميقلاو ردقلا عافتراو ةيفافسشلاو
،لامجلا ةقئاف ةاتف اهنأا ةياورلا اهفسصت لب
تف’ ،زراب ردسص تاذ ،اهاري نم لك رهبت
،ةيملاعلا تاياورلاو بتكلل ةئراق ،رظنلل
ىلع ةرداق ةيسصخسشو ايدقن اركف كلتمت
نيب داسضتلا قّمع امو .ةسشقانملاو راوحلا
ةنامج لعج وه نيتي˘سصخ˘سشلا /ن˘ي˘تر˘كف˘لا

يهو ،يروكذلا تمزتملا ةماسسأ’ ةداسضم
ةيطمنل رسسك اذه يفو ،ةيئاسسن ةيسصخسش
ىلع ،ايمÓعإا لوادتملا يمÓسسإ’ا ريكفتلا
ن˘˘يد˘˘لا ذ˘˘˘خأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘سصي يذ˘˘˘لا ،ل˘˘˘قأ’ا

قلغن˘م يرو˘كذ ر˘ي˘سسف˘ت و˘ح˘ن ه˘سصو˘سصنو
هيف رهظت Óف ،ًاعم نيدللو ةأارملل ءيسسمو
’إا لمع اهل سسيل رماوأÓل ةذفنم ’إا ةأارملا
لظو برلا هنأاكو ،طقفو اهجوز ءاسضرإا
يف ةنامج ةروسص دعتبت ملف .تيبلا يف هللا
ةيديلقت˘لا ةأار˘م˘لا ةرو˘سص ن˘ع ة˘ما˘سسأا ر˘ظ˘ن
يلزنملا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ا˘هرود ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

،جوزلا ةوهسش ىسضقم اهنأا ىلع ديدسشتلاو
«ةأارملا» نأا نم مغرلا ىلع ،هلافطأ’ ءاعوو
لك يف هماسسأا «لجرلا» ىلع ةقوفتم ةنامج
ة˘˘˘ع˘˘˘سضا˘˘˘خ تر˘˘˘ه˘˘˘ظ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كلو ،ءي˘˘˘˘سش
وأا داسضتلا ةلاحل اعفد امبر ،ةملسستسسمو
يركفلا ررحتلل ةلأاسسملا يف ريكفتلل اعفد
اهيلع ةرربملا ر˘ي˘غ ةر˘ط˘ي˘سسلا ن˘م يدا˘ه˘لا

.كلذك ايعامتجاو ايئاور
،ةياورلا يف داحلا داسضتلا اذه ىلع ءانبو

لواح امهم ،نارفانتم ناطخ امهنأا ديكأاتو
نم حبسصأا دقف ،امه˘ن˘ي˘ب ق˘ي˘فو˘ت˘لا سضع˘ب˘لا
ىلإا امهنيب ةقÓ˘ع˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ت نأا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ةميزه ىلإا امبر وأا ،ماسصفنا ىلإا يأا قÓط
اذه ةرمث ناك نإاو ،ايعامتجاو ايركف ةماسسأا
نوكيسس لفطلا اذه نأا ’إا ،Óًفط جاوزلا
ام ،ةلدت˘ع˘م˘لا ةرو˘ن˘ت˘م˘لا ه˘مأا ة˘يا˘عر تح˘ت
ملعو عامتج’ا ملع ريسسفت بسسح ينعي
يف أاسشنيسس لفطلا نأا ةيبرتلا مولعو سسفنلا

هل نم˘سضي ا˘م ،ة˘ت˘مز˘ت˘م ر˘ي˘غ را˘كفأا ف˘ن˘ك
عم ةقسستم ةلوف˘طو ة˘ير˘كف ة˘يو˘سس ة˘ي˘بر˘ت
ةلحرم نإا ذإا ،ةيسسفنلاو ةيتايحلا اهتابلطتم
،ناسسنإ’ا اهسشيعي ةلحرم مهأا يه ةلوفطلا

ه˘ت˘ي˘سصخ˘سش ل˘ق˘سص ي˘ف لو˘ع˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘عو
تاو˘ن˘سسلا ة˘سصا˘خو ،ه˘كو˘ل˘سس رار˘˘ق˘˘ت˘˘سساو
ي˘هو ل˘ف˘ط˘لا ر˘م˘ع ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا سسم˘˘خ˘˘لا

وه ا˘م˘ك مأ’ا ة˘نا˘سضح ةر˘ت˘ف ي˘ف ة˘لو˘م˘سشم
مكا˘ح˘م˘لا ي˘ف ه˘ب لو˘م˘ع˘مو ا˘ي˘ه˘ق˘ف رر˘ق˘م
تراسشأا امبر هيلعو ،ةينيطسسلفلا ةيعرسشلا

،نيمهم ن˘ير˘مأا ى˘لإا ة˘ي˘ئاور˘لا ة˘ت˘ف˘ل˘لا هذ˘ه
ةنزاوتملا ةحيحسصلا ةيبرتلا ةيمهأا :امهو
ةديعب ةلدتعم ةيسصخسش قلخت يتلا يهف
نأا ى˘˘لإا كلذ˘˘ك ترا˘˘سشأاو ،ت˘˘ّمز˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ع
تبنيسسف ،ةلدتعملا راكفأÓل وه لبقتسسملا

ريسسيو لاد˘ت˘ع’ا بح˘ي نز˘ت˘م د˘يد˘ج ل˘ي˘ج
ىسشÓتيو ،اريغسص هبرسشت دق هنأ’ ،هيلع
ايوزنم لظيسس وأا ،هفلاخي ركف لك ايئاقلت
نم ةيسشماه ةئف يف رثؤوم ريغ اروسصحم
.عمتجملا دارفأا

مهأا يه ةماسسأاو ةنامج ةياكح تناك امبر
،«ةو˘خر˘لا ةر˘سصا˘خ˘لا» ة˘˘ياور ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘كح
ن˘ي˘ت˘يا˘كح ن˘ي˘ير˘خأ’ا ن˘ي˘ت˘يا˘كح˘لا تل˘ع˘ج
،يئاورلا قايسسلا يف امهل موزل ’ نيتتهاب
اهجاوزو ةسشئاع ةياكح هتفاسضأا يذلا امف
ثيدحلاو ةيرذعلا عوسضوم ماحقإا ىوسس

كل˘ت ط˘ب˘تر˘ت م˘لو ،ا˘ه˘سضفو ةرا˘˘كب˘˘لا ن˘˘ع
نم ةماعلا ةركفلاب ايوسضع اطبر ةياكحلا
ةحاسسم ذخأات ملو ،ةرباع تركذو ةياورلا

ةمز’ ةيوسضع ةياكح اهلعجت سصقلا نم
سسي˘ل ة˘ياور˘لا ةر˘كف نإا ذإا ،ةر˘˘كف˘˘لا م˘˘عد˘˘ل
لكاسشمو اهعاونأاو ةراكبلا سضف عوسضوم
ة˘يا˘كح ن˘˘ع لا˘˘ق˘˘ي ه˘˘سسف˘˘ن ءي˘˘سشلاو ،كلذ

كل˘˘ت تكسشوأا د˘˘ق˘˘ف .سسنو˘˘يو ن˘˘ير˘˘˘با˘˘˘سص
،رخآا ىحنم وحن ةياورلا ذخأات نأا ةياكحلا
ةيسصخسشو تايسصخسشلا كلت نيب عماج Óف
سضع˘ب˘لا ل˘ّح˘م˘ت˘ي ا˘م˘بر ،ة˘نا˘م˘˘جو ة˘˘ما˘˘سسأا

ة˘نرا˘ق˘˘مو يزاو˘˘ت˘˘لا ةر˘˘كف ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘يو
،طبرل˘ل Ó˘خد˘م ة˘ي˘سصخ˘سشلا تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا

عم امز’ ايسساسسأا اروحم لّكسشت مل اهنكلو
ّينف رربم Ó˘ب تل˘ظو ،ة˘ي˘ل˘سصأ’ا ة˘يا˘كح˘لا
.يوق

ل˘ي˘˘م˘˘ج بتا˘˘كلا ة˘˘ياور ل˘˘كسشت اذ˘˘ه˘˘بو
ة˘˘ي˘˘ع˘˘قاو˘˘لا» ى˘˘ل˘˘ع ’ا˘˘ث˘˘˘م تو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسلا
رود هل بدأ’ا نأا ىرت يتلا «ةيمÓسسإ’ا
حيحسصلا نيدلا موهفم خيسسرت يف لعاف
˘ما˘ه˘فأ’او را˘كفأ’ا تا˘هو˘سشت ن˘ع د˘ي˘ع˘ب˘˘لا
هذه دكؤوتو ،ايهقف هلي˘سصأا˘تو ،ه˘ل ة˘ل˘ت˘ع˘م˘لا
ملسسملا ناسسنإÓل ةرظنلا ةيباجيإا ةيعقاولا
يتلا ةيباجيإ’ا ةرظنلا نع اديعب ،حتفنملا
يلاتلابو ،ةيكارتسش’ا ةيعقاولا اهب يحوت
،ي˘مÓ˘سسإ’ا مو˘ه˘ف˘م˘لا˘ب مز˘ت˘ل˘م بدأا و˘ه˘˘ف
هدهسش امع ريبعتلا يف نمؤوملا لاح ناسسل»
ام˘ك ،ةا˘ي˘ح˘لا ت’ا˘ج˘م ي˘ف ها˘ق’و ه˘سسحأاو
هب يسضفملا طارسصلا حسضوي ،هبرب هطبري
.ةياورلا هيلإا تعسس ام هنيع اذهو ،«هيلإا

اسضيأا ةياورلا هذهو بدأ’ا اذه ملسسي ملو
،ةرسشابم ريغ ةقيرطب ناك نإاو ظعولا نم
لي˘م˘ج بتا˘كلا تو˘سص ا˘ح˘سضاو نا˘ك د˘ق˘ف
براحي ايعقاو ابتا˘ك ه˘ف˘سصو˘ب تو˘ح˘ل˘سسلا
ةيسسايسسلاو ةيعامتج’ا هت’اقم يف اسضيأا
ن˘يد˘لا˘ب ة˘ل˘سصت˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا سضار˘˘مأا

دعتبت ملف ،ا˘ي˘ه˘ق˘ف ا˘ه˘ل˘سصؤو˘يو ة˘سسا˘ي˘سسلاو
ي˘ت˘لا بتا˘كلا را˘˘كفأا ن˘˘ع ة˘˘ياور˘˘لا را˘˘كفأا

سسيدقتو لبهلا ةفاقث» هباتك يف اهعسضو
تّمزتلا عوسضوم˘ب ل˘سصت˘ي ا˘م˘ي˘ف «ل˘ه˘ج˘لا
ي˘با˘هو˘لا بهذ˘م˘لا ى˘لإا ةر˘ظ˘ن˘لاو ي˘ن˘يد˘˘لا

ةأارملا ىلإا ةرظنلاو ةفرطتملا تاكرحلاو
لماك اناسسنإا اهتلماعمو اهمارتحا ةرورسضو
ءاوسسب ءاو˘سس ل˘جر˘لا ل˘ث˘م ا˘ه˘ل˘ث˘م ة˘ي˘ل˘هأ’ا

ينيدلا سصنلا ىلإا كلذ لك يف ادنتسسم
ةر˘˘سصا˘˘ع˘˘م˘˘لا تا˘˘ف˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لا ى˘˘˘لإا سسي˘˘˘لو
ي˘ت˘لا ة˘يو˘سسن˘لا ة˘يرر˘˘ح˘˘ت˘˘لا تا˘˘كر˘˘ح˘˘لاو
با˘ّت˘ك ن˘م ر˘ي˘ث˘ك تا˘ف˘لؤو˘م ي˘ف تر˘سشت˘˘نا

.يمÓسسإ’ا ملاعلا تابتاكو

ةوخرلا ةرشصأÿا ةياور ‘ ةيمÓشسإلا ةيعقاولا حمÓم
نيطسسلف /دمحم جح سسارف



لÓب بتاكلا صشيعي فيك
ةمزألا هذه صسينول

تّزه يتلا ةينوكلا ةّيحسصلا
كلذ يف امب ةيناسسنإلا

يرئازجلا عمتجملا
؟ملاعلاو

يذلا يحسصلا رجحلاب مزتلأا
ةلودلاو ’وأا ةح˘ئا˘ج˘لا ه˘ت˘سضر˘ف
،يتمÓ˘سس ل˘جأا ن˘م اذ˘هو ،ا˘ي˘نا˘ث
نيطيحملا سصاخسشأ’ا ةمÓسسو
ةجرد ىلع نوكن نأا دب ’ ،يب

يدؤو˘ن ’و ي˘عو˘لا ن˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ا˘ن˘سسل ،ة˘كل˘ه˘ت˘لا ى˘لإا ا˘ن˘سسف˘نأا˘˘ب
نم يناعي يذلا ديحولا بعسشلا

سضر˘م و˘ه ل˘ب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه
نادلب عيمج يف هبلاخم بسشن
وه هيلع ءاسضقلا ليبسسو ،ملاعلا
ةفلاخم مدعو ،رجحلاب مازتل’ا
ترطُسس يتلا نيناوقلاو دعاوقلا

ءا˘سضق˘لاو ه˘ب كت˘˘ف˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م
.هيلع

عم لÓب لسصاوتي فيك
له ،بتكي له ،نيرخآلا
نّودي له ،لّمأاتي له ،أارقي
له ،هب ةسصاخلا هتاظحÓم

؟هتايموي لّجسسي
ر˘ج˘ف˘لا ةÓ˘سصب يرا˘ه˘ن أاد˘ب˘˘ي

نآار˘ق˘˘لا ن˘˘م ر˘˘سسي˘˘ت ا˘˘م ةءار˘˘قو
ن˘ي˘ب ي˘ت˘قو م˘سسقأا م˘˘ث ،م˘˘ير˘˘كلا
ق˘ي˘قد˘ت˘لاو ة˘˘با˘˘ت˘˘كلاو ةءار˘˘ق˘˘لا
تا˘ياور˘لا سضع˘ب أار˘قأا ؛يو˘غ˘ل˘˘لا
نأا لواحأاو يها˘ب˘ت˘نا ر˘ي˘ث˘ت ي˘ت˘لا
ىلع ءاوسس تاعجارم اهنع مدقأا

تا˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع وأا ي˘ت˘ح˘˘ف˘˘سص
سضع˘ب ق˘قدأاو ،د˘ئار˘ج˘˘لا سضع˘˘ب
م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ با˘ت˘كلا لا˘˘م˘˘عأا
ادج عتمتسسأا يند˘جأا ،ن˘ي˘ي˘ئاور˘لا
نم مهلامعأا هلمحت ام ةفرعمب

،ن˘˘ير˘˘خآ’ا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘ج
،ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘عأ’ ا˘˘˘ت˘˘˘قو سصسصخأاو
امأا ،اريثك لبق˘ت˘سسم˘ل˘ل ط˘ط˘خأاو
ن˘˘ير˘˘خآ’ا ع˘˘م ي˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت ن˘˘˘ع
طئاسسو ربع وأا ايفتاه نوكيف
نع لأاسسأا ،يعامتج’ا لسصاوتلا
ل˘خاد ءاو˘سس ءا˘˘قد˘˘سصأ’ا لاو˘˘حأا
ع˘با˘تأا ا˘م˘ك ،ه˘جرا˘˘خ وأا ن˘˘طو˘˘لا
تايع˘م˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا طا˘سشن
رئاز˘ج ة˘ي˘ع˘م˘ج ل˘ث˘م ،ة˘ير˘ي˘خ˘لا
ي˘ت˘لا ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب˘ب ر˘ي˘خ˘لا
ةرطع ةيحت اهئاسضعأا لكل هجوأا

لم˘ع˘ت ا˘ه˘نأا ذإا ،ر˘ب˘ن˘م˘لا اذ˘ه ن˘م
يف نيجاتح˘م˘لا ةد˘عا˘سسم ى˘ل˘ع
ةب˘ي˘سصع˘لا تا˘قوأ’ا هذ˘ه م˘سضخ
.ميركلا ناسضمر عم انمازتو

رهابلا حاجنلا دعب
ةركاذ ،ةقباسسلا كلامعأل
،لاجرلا عاجوأاو ةلقتعم

وه امو ،دودرلا تيقلت فيك
فيكو ،كيف رثأا يذلا درلا

؟هعم تلماعت
ةركاذ يتياور نأا هلل دمحلا

تفرع لاجرلا عاجوأاو ة˘ل˘ق˘ت˘ع˘م
ءار˘ق˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ع˘سساو ’ا˘˘ب˘˘قإا
،يل ريبك فرسش اذهو ،ءازعأ’ا

امع نوسضار يئارق بلغأا امبر
سضار تسسل ي˘˘ن˘˘ن˘˘كل ،ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق
امبر اسضرلا˘ب رو˘ع˘سشلا˘ف ،ا˘ما˘م˘ت
سسا˘م˘ح˘لا كلذ د˘ق˘فأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘˘ي
انأا ،ر˘ث˘كأا مد˘قأ’ ي˘ن˘ع˘فد˘ي يذ˘لا
يف امود نوكأا نأا ادهاج لواحأا
مدقأا نأاو ،بولطملا ىوتسسملا
 .رظتني امم رثكأا ئراقلل

تي˘ق˘ل˘ت ي˘ن˘نأا لو˘ق˘لا ن˘˘كم˘˘ي
د˘˘حاو ،ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ي˘˘ف ار˘˘ثأا ن˘˘يدر
يبلسس رخآ’او نز˘ح˘مو ي˘با˘ج˘يإا

د˘˘حأا نأا ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ي’ا ؛حر˘˘˘ف˘˘˘مو
ة˘لا˘سسر ي˘ل ل˘سسرا سصا˘˘خ˘˘سشأ’ا

لسضفب هنأا ينربخأا ،هفرعأا ’ انأاو
عاطتسسا ةلقتعم ةركاذ يتياور
،اهيف ناك ةيسسفن ةمزأا زواجت
نأا اهل هتءارق لÓخ نم عاطتسسا
نأا ،هل ةربع اهثادحأا نم ذختي
،ىر˘˘خأا ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ىر˘˘˘ي
يف يننزحأا ا˘مو ،ر˘خآا رو˘ظ˘ن˘م˘ب
هتركذ يننأاب ينربخأا هنأا هتسصق
هسشا˘ع ا˘م ل˘ك ي˘ف ه˘ي˘سضا˘م ي˘ف
درلا امأا ..ةياهنلا يف يفُسش هنكل
سصخسش كانه نأا ينجعزا يذلا
لواح هنأا ريغ ادبأا يل أارقي مل
ن˘ع ثد˘ح˘ت ،ي˘ترو˘سص ه˘يو˘سشت
ر˘كذو لا˘جر˘لا عا˘˘جوأا ي˘˘ت˘˘ياور
،ىتح رسشنت نأا ل˘ب˘ق ا˘ه˘تا˘ي˘ب˘ل˘سس
ة˘ب˘ير˘سض نأا تسصل˘خ˘ت˘سسا ا˘ن˘˘هو
...ادقح لب ادقن عفدت ’ حاجنلا

كيدل يئاورلا باطخلا
نم ريثك يف هابتنلا بذج
ةبلطلا لعج امم تارملا

نولوانتي نيثحابلا
ةسساردلاب كتارادسصإا
تاركذم يف ليلحتلاو

انل ركذت Óه ،مهجرخت
يتلا تاسساردلا مهأاو اهسضعب

كتانودمل ةبلطلا اهسصسصخ
؟ةيئاورلا

اتيظح دق يتياور هلل دمحلا
ل˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ث˘˘كم تا˘˘سسارد˘˘ب
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘˘لا

د˘˘ن˘˘ع كلذ˘˘˘كو ،م˘˘˘ه˘˘˘تار˘˘˘كذ˘˘˘م
ت’اقملا ق˘ير˘ط ن˘ع ةر˘تا˘كد˘لا

فلتخم يف ةيدقنلا تاباتكلاو
سضع˘ب هذ˘هو ،ن˘طو˘لا تا˘ع˘ما˘ج
ذختا يتلا تار˘كذ˘م˘لا ن˘يوا˘ن˘ع
ةر˘كاذ ي˘ت˘ياور ن˘م ا˘ه˘با˘˘ح˘˘سصأا

مهتسسارد يف اًجذوم˘نأا ة˘ل˘ق˘ت˘ع˘م

ل˘ي˘ن وأا سسنا˘سسي˘ل ةدا˘ه˘سش ل˘ي˘ن˘ل
ربع رتسساملا ةداهسش تاقحتسسم
:نطولا تاعماج فلتخم

ة˘ياور ي˘ف ي˘ع˘قاو˘لا ها˘ج˘˘ت’ا
سسي˘نو˘ل لÓ˘ب˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘ع˘م ةر˘كاذ
،2 ةديلبلا يلع يسسينول ةعماج
رو˘˘سضحو يدر˘˘سسلا ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت˘˘˘لا
ةلقتعم ةركاذ ةياور يف يعولا

تانوكم ،جيريرعوب جرب ةعماج
ةلقتعم ةركاذ ةياور يف درسسلا

تاينق˘ت˘لا ،نو˘ن˘كع ن˘ب ة˘ع˘ما˘ج
ةلقتعم ةركاذ ةياور يف ةديدجلا

درسسلا تاينقت ،ةليسسملا ةعماج
ةعماج ..لاجرلا عاجوأا ةياور يف
ةيبولسسأا ةسسارد ،جيريرعوب جرب
ن˘م لا˘جر˘˘لا عا˘˘جوأا ة˘˘ياور ي˘˘ف
ة˘ياور ي˘ف سسا˘م˘ير˘غ رو˘˘ظ˘˘ن˘˘م
.لاجرلا عاجوأا

ةلّجؤوم عيراسشم اًمئاد دجوت
اًتقو دجي ل بتاك لكل
ةايحلا ةرمغ يف اهزاجنإل

ًاغّرفت بّلطتت اهنأل ةيمويلا
لأا ،ةليوط مايأاو تاعاسسل

رجحلا تاقوأا نأا ىرت
اهتوسسق مغرو يّحسصلا

لاغتسشل ةسصرف ّلثمت
عيراسشملا ىلع بّاتكلا

لاط تاياور نم ةكورتملا
وأا تامجرت وأا اهرّمخت

بتكلا يف صسامغنلا
يف ةّدم ذنم ةفوسصرملا
،ةّسصاخلا تابتكملا فوفر

ديدج لمع نم لهو
يف لÓب هب ىرن نأا اننكمي

؟مايألا مداق
ى˘ل˘ع ل˘غ˘ت˘سشأا ا˘مود ا˘نأا Ó˘ع˘ف

رظتنأاو ،ةيسسنملا لامعأ’ا سضعب
اهجرخأا ى˘ت˘ح بسسا˘ن˘م˘لا تقو˘لا
ي˘ف ي˘ت˘قو ل˘غ˘˘ت˘˘سسأا ،ةا˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ل
سصئاقنلا ةفرعم يفو اهحيقنت
ةءارقلل ةبسسنلاب ..اهيف ةدوجوملا
ا˘م اذ˘هو ،رار˘م˘ت˘سسا˘ب ع˘لا˘طأا ا˘˘نأا
ديري باسش بتاك لك هب حسصنأا
ةعلاطملاف ،رارمتسس’او حاجنلا

’ بتا˘كب ن˘مؤوأا ’و ة˘˘يرور˘˘سض
عيمجلل أارقأا انأا ،أارقي ’و علاطي
ديفتسسا نأا لواحأا ،ءانثتسسا نود
باتك لدعمب أارقا ،عيمجلا نم
مايأا ةثÓث لك

و˘ه˘ف مدا˘ق˘لا ي˘ل˘م˘ع ن˘˘ع ا˘˘مأا

،رهسشأا ذنم اهيلع لغتسشأا ةياور
عاجوأ’ يناثلا ءزجلا لثمت يهو
ةد˘يد˘ج تا˘عو˘سضو˘م˘ب لا˘˘جر˘˘لا

نأا ا˘ه˘ي˘ف ل˘ي˘م˘˘ج˘˘لاو ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘سشو
ا˘˘ه˘˘تءار˘˘ق ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي ئرا˘˘ق˘˘لا

ءزجلا ىلإا ةدوعلا نود ةلسصفنم
 .ةياورلا نم لوأ’ا

نيفقثملاو بّاتكلل نكمي ل
هذه اودهاسشي نأا ءاّرقلاو

رامثتسسا نود ّرمت ةنحملا
ّمهم ءيسش يف اهمحÓم

وه فيك ،اًيناسسنإا لّسصأاتم
اهعم كلماعتو كفقوم

؟ايناسسنا
تن˘ّي˘ب ة˘مزأ’ا هذ˘˘ه ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح

رو˘مأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا تح˘˘سضوو
ءاخرلا مايأا اهيفخت تناك يتلا

تاي˘با˘ج˘يإا تن˘ي˘ب ،ة˘حو˘ب˘ح˘ب˘لاو
،لكك ملاعلا بوعسش تايبلسسو
يرئازجلا بع˘سشلا ى˘ل˘ع ز˘كرأاو
عاجسشلاو ،ميركلا رهظف ،ةسصاخ
،هريغ دعاسسي يذلا ّيناسسنإ’او
دسسا˘ف˘لا ر˘ه˘ظ ا˘م˘ك ،ه˘ب سسح˘يو
لجأا نم ءابولا اذه لغتسسا يذلا
ن˘ع ا˘مأا ،هر˘ي˘غ ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘˘سس’ا
،ار˘ي˘ث˘ك ي˘ف تر˘ثأا د˘ق˘ف ي˘سسف˘˘ن
نأا˘ب ي˘ل تب˘˘ث˘˘ت نأا تعا˘˘ط˘˘ت˘˘سسا
هنأاسش Óع امهم فيعسض ناسسنإ’ا

Óع اهمو هروسصق تلع امهمو
عسضاوتلا ىوسس هيلع امو ،ههاج
لامعأ’او تادعاسسم˘لا م˘يد˘ق˘تو
لواحأا ام اذهو ،هريغل ةيريخلا
.امود هلعف
يتلا ةوعدلاو ةلاسسرلا يهام
هئارقل اههيجوت لÓب ديري

،بعسشلا ةفاكو هيبحمو
تاءارجإاب ديقتلاو مازتلÓل

؟يلزنملا رجحلا
يتلئاعو يئارقو يعباتم وعدأا

وأا ينفرعي نم لكو يئاقدسصأاو
سضير˘ع˘ت مد˘ع ى˘لإا ي˘ن˘فر˘ع˘ي ’
،ر˘ط˘خ˘ل˘ل م˘ه˘تÓ˘ئا˘عو م˘ه˘سسف˘نأا

ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ي˘˘˘عو˘˘˘ب فر˘˘˘سصت˘˘˘لاو
’ ع˘˘سضو˘˘لا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘بو
Óف ،رات˘ه˘ت˘سس’ا اد˘بأا ي˘عد˘ت˘سسي
ناد˘ق˘ف ن˘م دو˘جو˘لا ي˘ف ى˘˘سسقأا
ةدئام مهب انتع˘م˘ج ا˘م˘لا˘ط ة˘ب˘حأا
عيمج ذاختا نم دب’ اذل ،ةايحلا
ىلع ءاسضقلا لجأا نم بابسسأ’ا

دق مويلا كؤوازهتسسا ،ءابولا اذه
،اد˘˘غ ا˘˘ي˘˘لا˘˘غ ه˘˘ن˘˘م˘˘ث ه˘˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘ت
كيعوب هلتقت مل نإا سسوريفلاف
 ..كراتهتسساب كلتق

امب لسضفت ،راوحلا ماتخ يف
،مÓك نم هفيسضت نأا ديرت

.... ةيرحلا كل
ائيل˘م ا˘ب˘ي˘ط ا˘نا˘سضمر ى˘ن˘م˘تأا

تاقوأ’او تادابعلاو تاعاطلاب
،ةيمÓسسإ’ا ةمأ’ا لكل ةديعسسلا

انع عفري نأا لجو زع هللا وعدأاو
ر˘˘كسشلا˘˘ب مد˘˘ق˘˘تأا ،ءا˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
نب رسضخل ذاتسسأ’ا كل ليزجلا
لك ،ةعئارلا مكتديرجلو فسسوي
..مارتح’او بحلا
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لغتششأاو أعشساو لأبقإا أتفرع «لأجرلا عأجوأا»و «ةلقتعم ةركاذ»
ةيشسنŸا لأمعألا شضعب حيقنت ىلع أيلأح

لغتسشيو ةيوغللا تاسساردلا يف رتسساملا ةداهسش ىلع زئاح ،جيريرعوب جرب ةيلو نم ردحني صسينول لÓب بتاكلا
حاجنلا قيقحتو اهئانبو هسسفنب يقرلا لجأا نم لمعي ناسسنإا ،هيلع اهسسفن صضرفت نم يه هدنع ةباتكلا ،ميلعتلاب

 .لاجرلا عاجوأاو ةلقتعم ةركاذ هترادسصا نمو ،ةعلاطملا ةلسضفملا هتياوه ،نامثألا ىلغأاب ولو

فسسوي نب . رسضÿ :هرواح

ةمادهلا تاعاسشإلا ءارو قايسسنلا مدعل ÚنطاوŸا اعد

شسأبعلب يديشسب يئلولا يبعششلا شسلÛا
ةموك◊او ةيروهم÷ا شسيئر تارارق نّمثي
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا ى˘˘ن˘˘ثأا

ىلع ،سسابعل˘ب يد˘ي˘سسب ي˘ئ’و˘لا
ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر تادو˘ه˘ج˘م
ن˘˘مأÓ˘˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لاو
د˘˘ي˘˘ع˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مو˘˘كح˘˘لاو
هذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ةنج˘ل˘لا ه˘ب تما˘ق ا˘مو ة˘ح˘ئا˘ج˘لا
ق˘ي˘سسن˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
ة˘يا˘قو˘ل˘ل ي˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا

تحت ،انوروك سسوريف ةحفاكمو
ي˘لاو˘ل ر˘سشا˘ب˘مو ثي˘ث˘ح فار˘سشإا
.ةي’ولا

ةئيه تدكأا ىرخأا ةهج نمو
يف اهرود ىلع ةوÓع بتكملا
ىلإا ماعلا عسضولا لوح رواسشتلا

سسلجملا ءاسضعأا قاحتلا ةرورسض
ةمزأ’ا ايÓخب يئ’ولا يبعسشلا

يديسسب ةيدلب25 ىوتسسم ىلع
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تهو˘ن ا˘م˘ك ،سسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب
نيتيلاع˘لا ةءا˘ف˘كلاو ة˘عا˘ج˘سشلا˘ب
ءادأا لاز˘ي ا˘مو ا˘م˘ه˘ب ز˘ي˘م˘ت ي˘ت˘لا
هبسشلاو ةيبطلا مقطأ’او رداوكلا

ةي’ولاب يحسصلا عاطقلاب ةيبط
ي˘ف عا˘˘فد˘˘لا طو˘˘ط˘˘خ م˘˘هأا ن˘˘م
ة˘ق˘فر ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
تداسشأا امك ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

يتلا ةيزها˘ج˘لا˘ب بت˘كم˘لا ة˘ئ˘ي˘ه
نمأ’ا تاوق فلتخم اهنع تنابأا
فر˘ظ˘لا تا˘ي˘عاد˘ت ر˘ي˘ي˘˘سست ي˘˘ف
ة˘ن˘ي˘كسسلا ف˘ن˘ك ي˘ف ي˘˘ح˘˘سصلا

ا˘ه˘نو˘سصت ي˘ت˘لا ة˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘لاو
ردقب ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا تاد˘حو
سسل˘ج˘م˘لا با˘هأاو اذ˘ه ،ماز˘ت˘˘عاو
رجحلا تاءارجإاب مراسصلا ديقتلاب
تاطلسسلا هترقأا يذلا يحسصلا
هذ˘ه˘ل ا˘م˘ل دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ةيلاعف ن˘م ة˘ي˘ح˘سصلا تاءار˘جإ’ا
،ةميخولا ءابولا تايعادت ءرد يف
ءاسضعأا هجوت قايسسلا اذه يفو
لكل نانتم’او ركسشلاب سسلجملا

ةينماسضتلا ةبهلا يف اومهاسس نم
نيلما˘ع˘ت˘م˘لا ة˘سصا˘خو ة˘ي’و˘لا˘ب
ةبخنلا بناج ىلإا نييداسصتق’ا
،تايعمجو نيبختنم نم ةيلحملا

دكأا يحسصلا رجحلا سصوسصخبو
ةرورسض ىلع سسل˘ج˘م˘لا ءا˘سضعأا
ف˘ي˘ث˘كت ل˘ب˘سسلا ة˘فا˘ك جا˘ه˘˘ت˘˘نا
عانقإا لجأ’ ةيوعوتلا تÓمحلا
ةيزارتح’ا ريبادتلاب ني˘ن˘طاو˘م˘لا

دّنج˘ت˘لا ع˘م ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نا د˘سض
قرفلا ة˘ق˘فر ر˘م˘ت˘سسم˘لاو م˘ئاد˘لا
طوطخلا يف ةدجاوتملا ةيبطلا
هذ˘˘ه ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ما˘˘مأ’ا
نع ثدحلا قايسس يفو ،ةحئاجلا
ني˘ن˘طاو˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا تاءار˘جإا
ريطأا˘تو ف˘ي˘ع˘سضلا ل˘خد˘لا يوذ
ةحفاكم ريبادت لظ يف ناكسسلا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر ثح ءا˘˘بو˘˘˘لا
ني˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ئ’و˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
يطاعتلا ةرورسض ىلع نييلحملا

اقÓطنا تايدلبلا يف ةمزأ’ا عم
ة˘جا˘ح˘لا يوذ˘ب م˘ه˘ت˘فر˘ع˘˘م ن˘˘م
ى˘لإا م˘ها˘يإا ا˘ي˘عاد ن˘˘يزو˘˘ع˘˘م˘˘لاو
ةثدحتسسملا تايلآ’اب ةناعتسس’ا

ةيطغتل ايلعلا تاطلسسلا لبق نم
نأاب افيسضم، ةحيرسشلا هذه ةجاح
دÓب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
ةطلسس عيمجلا نوا˘ع˘ت ي˘سضت˘ق˘ت
،ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو ا˘ب˘ع˘˘سشو ا˘˘سشي˘˘جو
ي˘عا˘م˘˘ج با˘˘ط˘˘خ ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سساو
يداع˘لا ر˘ي˘غ فر˘ظ˘لا ر˘ع˘سشت˘سسي
ىدمب ايعوو ،دÓبلا هزاتجت يذلا
اهسضرفت يتلا ةي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘ق˘ث
ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزأ’ا
سسلجملا ررق نطاوملاو نطولا

هاو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘˘خ ل˘˘ي˘˘كسشت
بكنت ءاسضعأا90 نم لكسشتت

ةي˘ح˘سصلا ة˘مزأ’ا ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘ل˘ع
ع˘م م˘ئاد˘لا ل˘سصاو˘ت˘لاو ة˘ن˘هار˘˘لا

ى˘ل˘ع ة˘ب˘سصن˘م˘لا ة˘مزأ’ا ا˘يÓ˘˘خ
ز˘يز˘ع˘تو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
نم سصلختلا لئاسسوو تاءارجإا
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ىلع متي يتلاو ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإ’او
ى˘سضر˘م˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ا˘هاو˘ت˘˘سسم
نم دحلل اذهو ،ءابولاب نيباسصملا
عا˘ط˘ت˘قا ن˘ع كي˘ها˘˘ن ،هرا˘˘سشت˘˘نا
نم ةيلاملا تادامتعإ’ا نم ةبسسن
0202 ة˘ن˘سسل ة˘ي’و˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘˘م
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ح˘سص مزاو˘ل ءا˘ن˘ت˘˘قاو
تاعامجلاو ةرادإ’ا يمدختسسم
ةدنجملا تاعاط˘ق˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ةلسصاوم لجا نم ءابولا ةهباجمل
،نينطاوملل ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا

تادعمو داوم ءانتقا ىلع ةدايز
ةيلمعلا معدو ريهطتلاو ميقعتلا
تÓ˘ئا˘ع˘لا ة˘نا˘عإ’ ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘˘لا
ءارج نم ةررسضت˘م˘لاو ةزو˘ع˘م˘لا
ةمهاسسملا اذكو ،يحسصلا رجحلا
با˘˘سسح˘˘لا م˘˘عد ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج˘ل سصسصخ˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا

تارارقلا نيب نمو ،91 ديفوك
غ˘ي˘سص دا˘ج˘يإا ا˘˘سضيأا ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا

تامزأ’ا ةرادإا راطإا يف تايلآاو
سضعب رسضح تاءارجإا فيفختل
ةيراجتلاو ةيتامدخلا تاطاسشنلا

كلهت˘سسم˘لاو ر˘جا˘ت˘لا ماز˘ت˘لا ع˘م
ة˘˘˘˘يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا˘˘˘˘˘ب
م˘ه˘ت˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل
ليبسس يف اذهو مهريغ ةمÓسسو
تتاب ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا ل˘ي˘لذ˘ت
،نطاوملل ةيمويلا ةايحلا يرتعت
سسمتلا ينطولا ديعسصلا ىلعو
ي˘ئ’و˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
يف ايلعلا تاطلسسلا نم سسابعلبب
دا˘ج˘يإا˘ب ة˘ق˘ي˘قد˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا هذ˘ه
حمسست ةيميظنتو ةينوناق تايلآا
ةيح˘سصلا ة˘مزأ’ا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا˘ب
ربكأا ةيلاعف نمسضي امب ةئراطلا

تا˘نود˘م˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
تارادإ’او تاسسسسؤوملل ة˘ي˘لا˘م˘لا
ثادحتسسا لÓخ نم ةي˘مو˘م˘ع˘لا
تاقفنلاب لفكتلل ةديدج باوبأا
ةهباجم ةي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘يرور˘سضلا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘تو ءا˘˘˘بو˘˘˘لا

هذ˘˘˘ه ناو˘˘˘عأاو ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
تارار˘ق راد˘سصإاو ،تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ق˘يدا˘ن˘سص ن˘كم˘ت ة˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
canc sonsac sanc  نيمأاتلا

ر˘ي˘غ ن˘ي˘ن˘مؤو˘م˘لا سضيو˘ع˘˘ت ن˘˘م
ل˘ع˘ف˘ب اورر˘سضت ن˘يذ˘˘لا ءار˘˘جأ’ا
م˘ه˘ناد˘ق˘ف˘ب ة˘ي˘ح˘˘سصلا ة˘˘ثرا˘˘كلا

مهتاطاسشنل وأا مه˘ل˘م˘ع بسصا˘ن˘م
نع Óسضف ،ةفلت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا
ةيمومعلا كونبلل تارارق رادسصإا
ةيكÓهتسس’ا سضورقلا ليهسستب
ن˘م ةرر˘سضت˘م˘لا ر˘سسأ’ا ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل
ر˘ي˘خأ’ا ي˘فو، ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘˘مزأ’ا

ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا بلا˘˘˘ط
ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب ة˘ي’و˘لا تا˘ن˘طاو˘˘مو
ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لاو ي˘عو˘لا˘ب
ةماعلا ةحسصلا ىلع ةظ˘فا˘ح˘م˘لا

ن˘م رذ˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لا ذ˘˘خأاو
تا˘˘˘عا˘˘˘˘سشإ’ا ءارو قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسن’ا
ةردا˘سصلا ة˘ماد˘ه˘لاو ة˘سضر˘غ˘م˘لا

’ يت˘لا ة˘ث˘ي˘ب˘خ˘لا سسو˘ف˘ن˘لا ن˘ع
 .نطاوملاو نطولل ريخلا بحت
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ن˘˘ع ء’ؤو˘˘ه ل˘˘ئا˘˘سست ثي˘˘ح
بسصا˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإا ر˘ي˘سصم
يت˘لا دو˘عو˘لا د˘ع˘ب ة˘م˘ئاد ل˘م˘ع
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘هو˘ق˘ل˘ت
ذنم مئاقلا مهلكسشم سصوسصخب
سسأار ى˘ل˘ع م˘ه˘ب˘ي˘سصن˘˘ت خ˘˘يرا˘˘ت
ء’ؤو˘ه بلا˘ط ثي˘ح م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا
اهسسأار ىلعو ةيئ’ولا تاطلسسلا

ظوفحم ةفيركز ‐ ةي’ولا يلاو
يرو˘ف˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب ‐
اهتقلطأا يتلا دوعولا ديسسجتو
سصخي اميف ةيلحملا تاطلسسلا
م˘˘عا˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ير˘˘˘ي˘˘˘سسم جا˘˘˘مدإا
تحت نيوسضن˘م˘لاو ة˘ي˘سسرد˘م˘لا
ذنم ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘كب˘سشلا ءاو˘ل
اذ˘ه ق˘ل˘خو م˘ه˘ب˘ي˘سصن˘˘ت خ˘˘يرا˘˘ت
م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب بسصن˘˘˘م˘˘˘لا
ترخبت ن˘يأا ،ق˘با˘سسلا ي˘سسارد˘لا

هذه جامدإا يف نيلوؤوسسملا دوعو
ةريبك تامدخ مدقت يتلا ةئفلا

ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا م˘ج˘˘ح˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
دقو اذه .مهقتا˘ع ى˘ل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا
تارود˘لا ن˘م ء’ؤو˘ه بر˘غ˘ت˘˘سسا
اهل نوعدتسسي يتلا ة˘ي˘ن˘يو˘كت˘لا

نيخابطلا ةقفر تبسس موي لك
راطإا يف ا˘سضيأا نو˘ل˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘لا
جامدإ’او ةي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘كب˘سشلا
اد˘عا˘م ةد˘ئا˘ف يأا نود ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا
مل يتلا ةيمهولا دوعولا سضعب
او˘˘ب˘˘لا˘˘طو ء’ؤو˘˘ه ا˘˘ه˘˘م˘˘˘سضه˘˘˘ي
ناديملا سضرأا ىلع اهديسسجتب

مظعم نأا انملع ام اذإا اسصوسصخ
ت’اح نوناعي معاطملا يريسسم
مدع ليلد˘ب ة˘ب˘ع˘سص ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
ل˘ف˘كت˘لا ى˘ت˘ح م˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسا
ديهزلا غلبملا ببسسب مهتÓئاعب
هذه لباقم ايرهسش مهل حونمملا
،جد0005 ب ردقملاو ةمدخلا

ء’ؤوه هل ءاتسسا يذلا رمأ’ا وهو
نو˘مو˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا نور˘˘ي˘˘سسم˘˘لا
وهو يسسردملا معطملا رييسستب

حيرسصت بسسح بعسص دج لمع
ر˘ي˘˘ي˘˘سست نأا د˘˘كأا يذ˘˘لا م˘˘هد˘˘حأا
ريبك دهج ىلإا جاتحي معطملا

ط˘ب˘تر˘م ه˘نو˘ك ر˘ب˘كأا ز˘˘ي˘˘كر˘˘تو
بجوتي ام وهو لاملاو علسسلاب

ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ى˘ل˘ع
بلا˘ط˘م ي˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةرور˘˘سضب
م˘ه˘م˘ي˘˘سسر˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ء’ؤو˘˘ه
ل˘م˘ع بسصا˘ن˘م ي˘ف م˘ه˘جا˘˘مدإاو
لمعلا مهل ىنسستي ىتح ةمئاد
ل˘مأا ى˘ق˘ب˘ي˘ل ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ح˘يرا˘˘ب
معاطملا يريسسم نم تارسشعلا
ي˘لاو ىد˘ل ق˘ل˘ع˘م ة˘ي˘سسرد˘˘م˘˘لا
ل˘˘ف˘˘كت˘˘˘لا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
مهحنمو ةموسضهملا مهبلاطمب
ررقي نأا لبق جامدإ’ا يف قحلا
لمعلا نع فقوتلا مهنم ديدعلا
مهبلطمب لفكتلا مدع لاح يف
معاطم عي˘م˘ج ل˘سشو ي˘سسا˘سسأ’ا
.ةيئادتب’ا سسرادملا

بلا˘ط ،ر˘يا˘غ˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا
تليسسمسسيت ة˘ي’و˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا
ة˘ي˘ن˘مأ’او ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا
نم يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب

مت يتلا مهتحلسسأا عاجرتسسا لجأا
مت امد˘ع˘ب3991 ةن˘سس ا˘هز˘ج˘ح
ء’ؤو˘ه فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سست
ةينمأ’ا تاهجلا ىلإا نينطاوملا

ةسصاخلا نيناوقلل ةباجتسسا اذهو
تناك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا فور˘ظ˘لا˘ب
تيمسس اميف كاذنآا دÓبلا اهب رمت
بسسحو اذه .ءادوسسلا ةيرسشعلاب
يتلا ةيجاجتح’ا ةلاسسرلا سصن
ةخسسن «مÓسسلا» ةيموي تملسست
مهتحلسسأا ميلسست ىدلو هنإاف اهنم
م˘ه˘ح˘ن˘م م˘˘ت ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘ف
م˘˘˘ه˘˘˘عاد˘˘˘يإا تب˘˘˘ث˘˘˘ت ت’ا˘˘˘سصيإا
نودم ديسصلاب ةسصاخلا مهقدانبل
عونو مقرو عاديإ’ا خيرات اهب
باب˘ت˘ت˘سسا د˘ع˘بو ثي˘ح حÓ˘سسلا
سضع˘˘ب عا˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا م˘˘˘ت ن˘˘˘مأ’ا
’ نيح يف اهباحسصأ’ قدانبلا
مÓتسسا رظتنت ةريبك ةئف لازت
لومعملا نيناوقلا قفو اهتحلسسأا
تاءاد˘˘ن˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ب
اهادسص تلسصو يتلا ةرركتملا
ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ه˘ج˘لا بتا˘كم ى˘˘لإا

لاز˘ت ’ ه˘نأا ر˘ي˘˘غ ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لاو
م˘ت˘ي م˘لو ا˘ه˘لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘مأ’ا
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ح˘ل˘سسأ’ا عا˘جر˘ت˘˘سسا
تما˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب
دجاوت نا˘كم ن˘ع را˘سسف˘ت˘سس’ا˘ب
هنأا ريغ ،مهب ةسصاخلا ةحلسسأ’ا
سصوسصخب در يأا ء’ؤوه قلتي مل
سضماغلا اهري˘سصمو م˘ه˘ت˘ح˘ل˘سسأا

نع تقولا تاذ يف نيلئاسستم
نكمي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا بب˘سسلا

م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا مد˘˘ع ءارو
قدا˘ن˘ب عا˘جر˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لا
نم مغرلاب مهب ةسصاخلا ديسصلا
ةينوناقلا طورسشلا لك ءافيتسسا
هذه ميلسست اهلÓخ نم مت يتلا
ءادوسسلا ةيرسشعلا نابإا ةحلسسأ’ا
ةعوفرم ء’ؤوه بلا˘ط˘م ى˘ق˘ب˘ت˘ل
ةيئ’ولاو ةينمأ’ا تاهجلا ىدل
ةيسضق نع رابغلا سضفن لجأا نم
م˘˘ه˘˘˘ب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسأ’ا

ام قفو اهباحسصأ’ اهعاجرتسساو
.نوناقلا هيلع سصني

ةفق001 نم رثكأا عيزوت
نيزوعملاو ماتيألا ةدئافل
ةينطولا ةمظنملا لبق نم

تاءافكلا يوذ بابسشلل
 ةينهملاو ةيملعلا

ةمظنملل يئ’ولا بتكملا ماق
تاءافكلا يوذ بابسشلل ةينطولا

،تليسسم˘سسي˘ت ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا
ةدئافل ةفق001 نم رثكأا عيزوتب
يف لمارأ’او ماتيأ’او نيزوعملا

ة˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سصلا فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ظ
ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سس’او
ةريق˘ف˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

قطانم ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو
سسوريف بب˘سسب ة˘ي’و˘لا˘ب ل˘ظ˘لا

ةيلمعلا تفرع دقو اذه .انوروك
تارا˘طإا ة˘كرا˘سشم ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا
ةرا˘يز˘ب او˘ما˘ق ن˘يذ˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا

ر˘يواود˘لاو ق˘طا˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
د’وأا راود رارغ ىلع ةلوزعملا
نامحرلا دبع يديسسو نامحد نب
˘ما˘سسب د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘جا˘بر˘˘طو
ي˘ن˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ةو˘˘ل˘˘خ˘˘لا راودو
نم ةعو˘م˘ج˘م ما˘ق ن˘يأا ،ن˘سسح˘ل
ءا˘سصحإا˘ب عو˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا
م˘يد˘ق˘تو ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
دقو اهل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تاد˘عا˘سسم˘لا
ةردابم˘لا هذ˘ه ء’ؤو˘ه ن˘سسح˘ت˘سسا
ه˘ي˘ف كرا˘سش ي˘ت˘لا ة˘ن˘ي˘ما˘˘سضت˘˘لا
هذهل ةي˘ئ’و˘لا بت˘كم˘لا ءا˘سضعأا
سسي˘ئر د˘˘كأا ثي˘˘ح ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ئ’و˘˘لا بت˘˘كم˘˘لا

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لا نأا لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ل˘˘سسر˘˘م
را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘ت ة˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
تÓ˘ئا˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا
ةن˘طا˘ق˘لا ةر˘ي˘ق˘ف˘لاو ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا
ريبادت ل˘ظ ي˘ف ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب
ة˘سضور˘ف˘م˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا
نأا امك انوروك سسوريف ببسسب
فو˘سس ة˘ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ة˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
.ليسضفلا رهسشلا ةليط رمتسست

ةحلسصم ريفوتب بلاطمو..
ةيبطلا تلاجعتسسÓل
 ماسسب دلوأاب ةيحارجلا
نا˘كسس ن˘م تار˘سشع˘˘لا م˘˘سسر

قرسش مك51 ماسسب د’وأا ةيدلب
تلي˘سسم˘سسي˘ت ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘ع
ةمهبم ماهفتسسا ةمÓع نم رثكأا
ىلعو ةيئ’ولا تاطلسسلا هاجتا

سصوسصخب ةي’ولا يلاو اهسسأار
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ي˘˘˘ند˘˘˘ت
ةسشمهملا ةيدلبلا هذهب ةيحسصلا

ها˘يإا ن˘ي˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،ة˘˘ي˘˘سصق˘˘م˘˘لاو
ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘سضب
م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ح ى˘˘˘لإا تا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل’او
لظ يف ةد˘ق˘ع˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ي˘ف حدا˘ف˘لا سصق˘˘ن˘˘لا
بايغو ةيدلب˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا
قفرملاب ةيليللا ةيبطلا ةبوانملا

تاذب دجاوتملا ميتيلا يحسصلا
تاذ ي˘ف ن˘ي˘ل˘ئا˘سست˘م ،ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا
ن˘م م˘ه˘بار˘عإا ل˘ح˘م ن˘ع تقو˘لا
ة˘ي˘ند˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا

اذه .مهتقطن˘م˘ب ة˘ب˘ئا˘غ ه˘ب˘سشلاو
ديحولا يبطلا زكرملا يفتكيو
م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
راهنلا ةرتف لÓخ يلوأ’ا جÓعلا
نطاوم˘لا أا˘ج˘ل˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف ط˘ق˘ف
ةليوط تافاسسم عطق ىلإا Óيل
ىفسشتسسم ىلإا لوسصولا لجأا نم
جÓعلا لجأا نم ةي’ولا ةمسصاع
ت’ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘سصخ
اذه راقتفا لظ يف ةيسصعتسسملا
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل ي˘ح˘سصلا ق˘فر˘م˘لا

ةيبط ت’اجعتسساو ةثيدح ةيبط
بيبط ىل˘ع هدا˘م˘ت˘عاو ة˘ي˘حار˘ج
تايجاح ةيطغتل يفكي ’ دحاو
نيح يف ةيدلبلا هذهب ىسضرملا
ةي’ولاب عاطقلا ولوؤوسسم ىري
ةي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ل˘كسشم نأا
ايلاح حورطم ريغ ةيدلبلا تاذب
هماهم لكب بيبطلا مايق ليلدب
ةيدلبلا ناكسس لماكل هتيطغتو
00031 مهددع زواج˘ت˘ي ن˘يذ˘لا
بجوتي يذلا ددعلا وهو ،ةمسسن
عا˘ط˘ق˘لا و˘لوؤو˘سسم ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
ةدا˘عإا ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع ي˘˘ح˘˘سصلا
ن˘ي˘سسح˘ت ة˘ي˘ف˘ي˘˘ك ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
قفرملا اذهب ةيحسصلا تامدخلا
جاتحي يذلاو ديحولا يحسصلا
ن˘ي˘ي˘ع˘تو ة˘ل˘ما˘سش ة˘ع˘سسو˘ت ى˘˘لإا

هم˘ي˘عد˘تو Ó˘ي˘ل بوا˘ن˘م بي˘ب˘ط
قلخو ةثيدح ةيبط تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ب
نم يت˘لاو ة˘ي˘ب˘ط ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سسا
ةيطغتلا ةلجعب عفدت نأا اهنأاسش
ةيدلبلا هذهب ةز˘جا˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
ءادأا ن˘ي˘سسح˘ت اذ˘كو ما˘مأ’ا و˘ح˘ن
ةيدلب ناكسسل ةيحسصلا ةمدخلا
ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا د˘˘˘˘سسو ما˘˘˘˘سسب د’وأا
’ يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘˘هو ل˘˘سصا˘˘ح˘˘لا
نم مغرلاب ناكسسلا هرظتني لازي
تلسصو يتلا ةرركتملا تاءادنلا

نيلوؤوسسملا بتاكم ىلإا اهادسص
ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
رابغ سضفنل ةي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ن˘ع ي˘ح˘سصلاو ي˘ب˘ط˘لا ز˘ج˘ع˘لا

بنجتو ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه ي˘ن˘طاو˘م
تادايعلا ىلإا ايموي لقنتلا ءانع
ةي’ولا ى˘ف˘سشت˘سسمو ةروا˘ج˘م˘لا

ت’ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘سصخ
.ةيسصعتسسملا ةيسضرملا

.ز.دمحأا

mahali@essalamonline.com
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قيقحتلأب بلأطمو جأمدإلا نم ةيشسردŸا معأطŸا يÒشسم ءأشصقإا
تليشسمشسيت ‘ مهÒشصم لوح

«91 ديفوك» انوروك ةحئاج راسشتنا لظ يف

ميوعتو ةيئارششلا ةردقلا عجارتو رأعشسألا عأفترا
 نطاوملا تأيموي دّقع ثولأث رأنيدلا ةميق

ناسضمر رهسش لÓخ صشغلا عمقل دنجتت ةراجتلا ةيريدم

ةحنملا نم ديفتشست ةزوعم ةلئأع0083
شسأبعلب يديشسب ةأكزلا قودنشصب ةشصأخلا

ةيدلب22 ىلع ةعزوملا ةيئادتبلا صسرادملا فلتخم ربع ةيسسردملا معاطملا يريسسم نم تارسشعلا صضعتما
لمع بسصانم يف جامدإلا نوناق نم مهئاسصقإا مت نأا دعب ،مهقح يف ملاظلاو ئجافملا رارقلا نم تليسسمسسيت ةيلوب

ةئفلا هذه ءانثتسساب ليغسشتلا لبق ام دوقع راطإا يف نيلماعلا فلتخم هنم دافتسساو ةلودلا هترقأا يذلاو ةمئاد

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ةا˘ي˘ح˘لا د˘ع˘ت م˘ل
دار˘˘فأ’ ةرا˘˘سس را˘˘ب˘˘˘خأا ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت
تادي˘ق˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
موي دعب اموي ديازتت يتلا ةيمويلا

ى˘ل˘ع قا˘ن˘خ˘˘لا ق˘˘ي˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لاو
اهسسبلمو اهل˘كأا˘م ي˘ف تÓ˘ئا˘ع˘لا
ةي˘ئار˘سشلا ةرد˘ق˘لا ع˘جار˘ت بب˘سسب
ةميق ميوع˘تو را˘ع˘سسأ’ا عا˘ف˘تراو
ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘مأا ،.. را˘˘ن˘˘يد˘˘لا

ءا˘سضف تردا˘غ د˘ق˘ف ا˘ه˘ل˘ئا˘سسوو
تاونسس ذنم طي˘سسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا

˘مÓ˘ح’ا قا˘م˘˘عا ي˘˘ف تسصا˘˘غو
ىلإا يسسمل˘م˘لا ا˘ه˘ع˘قاو تد˘ق˘فو
حبسصأاو ،ابيرق نوكي ’ دق تقو
ه˘تا˘ي˘ح نوؤو˘سش ر˘ي˘سسأا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
ريفوتو ءاخرلا نع اثحب ةيمويلا

تا˘يرور˘سض ن˘˘م ه˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ا˘˘م
يبلت ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘سسأا تا˘يذ˘غ˘مو
ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا دار˘فأا تا˘ي˘جا˘ح
˘مو˘ي ي˘ف سسم˘سش غوز˘ب ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ت

نسسح هتايط ن˘ي˘ب ل˘م˘ح˘ي د˘يد˘ج
نإا ،م˘ير˘كلا سشي˘˘ع˘˘لاو ر˘˘طا˘˘خ˘˘لا
’ ةبعسصلا ةيعامتج’ا فورظلا
ةقبطلا نم تناك ةئف يأ’ حيتت
نأا ةط˘سسو˘ت˘م˘لا ى˘ت˘حو ة˘حدا˘كلا
ناطبترملا اهلامآاو اهمÓحأا ققحت
تا˘يرور˘˘سضب ا˘˘ق˘˘ي˘˘ثو ا˘˘طا˘˘ب˘˘ترا
ىل˘ع ي˘ن˘ب˘م˘لا ثيد˘ح˘لا ر˘سصع˘لا
ناتللاو ةيجولو˘ن˘كت˘لاو ة˘عر˘سسلا
ةعلوم بابسشلا ةحيرسش نÓعجت
ل˘˘ه˘˘سسلا ح˘˘بر˘˘لاو ة˘˘سضو˘˘م˘˘لا˘˘˘ب
نع ثحب لعجي امم ،عيرسسلاو
فيفخت ىلع دعاسست يتلا لبسسلا
،سسوفنلا ىلإا لمأ’ا ةداعإاو ةمزأ’ا
تقولا يف ةيعامتج’ا ةهبجلاف
ةحئاج راسشتنا عم انمازتو نهارلا

بناوج ةدع نم يناعت ،9 ديفوك
،ةيداسصتقاو ةيعام˘ت˘جاو ة˘ي˘سسف˘ن
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ي˘ه˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا ا˘˘ما
نوك ،ةثلاثلاو ةيناثلا نيتيحانلاب
نّكمت ةبوعسص نم ديزي ءÓغلا
نم هجاتحت ام ءانتقا نم رسس’ا

راعسسأ’ا˘ف ،ة˘ي˘مو˘ي تا˘مز˘ل˘ت˘سسم
رثؤوت ةوقب ا˘ه˘سسف˘ن سضر˘ف˘ت ي˘ت˘لا
يتلا تÓئاعلا ةيسسفن ىلع ابلسس
ام اه˘ي˘ل˘ع ةد˘سسج˘م ةر˘ئا˘ح ف˘ق˘ت
ديلاو ةريسصبلا ن˘ي˘ع˘لا ن˘ع لا˘ق˘ي
ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ن˘˘˘لا ا˘˘˘مأاو ،ةر˘˘˘ي˘˘˘سصق˘˘˘لا
ر˘هو˘ج ي˘ه كل˘ت˘ف ة˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا
ةايحلا ي˘ف ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا رار˘م˘ت˘سسا

ر˘ي˘فو˘ت م˘ت˘ي ا˘ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م ثي˘˘ح

ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ل˘˘غ˘˘˘سشلا بسصا˘˘˘ن˘˘˘م
ة˘ل˘ج˘˘ع كير˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سستو
نم عمتجملا يف ةلماسشلا ةيمنتلا

هذ˘ه ءو˘سض ى˘ل˘عو .ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
نأا ةقي˘ق˘ح ى˘ل˘ج˘ت˘ت تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا

ىلو دق لكاوتلاو لاكت’ا رسصع
نع ريمسشتلل تقولا ناح دق هناو
تا˘كل˘م˘لا ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘تو د˘˘عاو˘˘سسلا

لو˘ق˘ع˘لا ع˘ي˘ج˘˘سشتو بهاو˘˘م˘˘لاو
اهتاقاط ريجفتل ةيكذلاو ةملاعلا
ل˘كأا˘ت ا˘م ج˘ت˘ن˘ت ى˘ت˘ح ة˘قÓ˘˘خ˘˘لا

ن˘˘م˘˘سضتو سسب˘˘ل˘˘ت ا˘˘م ع˘˘ن˘˘سصتو
ةينبم ةايح ةدعاق ةمداقلا لايجأÓل
ةبلسص داتوأابو ةميلسس سسسسأا قفو
ق˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘هروذ˘˘ج ة˘˘˘برا˘˘˘سض
هذهو ،ءامسسلا يف ةيلاعو سضرأ’ا
ى˘لا جا˘ت˘ح˘ت ’ ا˘ي˘ه˘˘يد˘˘ب رو˘˘مأ’ا

لب .. ةقراخ ةوق ىلإا ’و ةزجعم
ةدا˘عإاو ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘م˘ث˘ت بل˘ط˘ت˘ت
ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سس’او ه˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا

نا بج˘ي يذ˘لا با˘ب˘سشلا ر˘سصن˘ع
ةايحلا راطق دوق˘ي˘ل ه˘ي˘ل˘ع لّو˘ع˘ي
اذ˘ه حر˘˘سص ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف كرا˘˘سشيو
ةطيرسش ،يلاغلاو بيبحلا نطولا
اميلسس اهي˘جو˘ت ه˘ه˘ي˘جو˘ت م˘ت˘ي نا
ءانبلا حمÓم هتابنج يف لمحي
ة˘ي˘با˘˘ج˘˘يإا ةرو˘˘سصب د˘˘ي˘˘ي˘˘سشت˘˘لاو
حورلاو ةنيتملا ةدارإ’اب ةنورقم
ةجوزم˘م˘لا ة˘ي˘ما˘سسلا ة˘يو˘ن˘ع˘م˘لا
مسضخ يفو ،ءافولاو سصÓخإ’اب
ودبت ’ ةعيرسسلا تاريغتلا هذه
ديمجتلا ةجرد ىلا ةدقعم رومأ’ا

لب .لمعلاو ريكفتلا نع حبكلاو
ىلا جاتحت عاسضوأ’ا هذه لثم نا

ذخأات ةفداه ةيعا˘م˘ج تادو˘ه˘ج˘م
ققحي ليبسسك ةماعلا ةحلسصملاب
راطق عسضول ةدوسشنملا تاياغلا
هاجت’ا يفو ةكسسلا ىلع ةيمنتلا
سسي˘˘سسأا˘˘ت ى˘˘لا ي˘˘˘سضم˘˘˘ي يذ˘˘˘لا

نيب عمجت ةيقار ةيناسسنإا ةراسضح
،رارقتسس’ا ،ةوقلا رسصانع قيقحت
ي˘ه كل˘˘ت ،رو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو را˘˘هدز’ا

يتلا يلبقت˘سسم˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ح˘مÓ˘م
عنسصيل عمتج˘م˘لا ا˘ه˘ي˘لا ح˘م˘ط˘ي
لمأ’اب اعطاسس اناونع هتايح عقاول
برد رينت ةقلأاتم ةهجاوو بحلاو
اهنم لعجتو ةيرسشبلا ةراسضحلا
ة˘ن˘ي˘ف˘سس دو˘ق˘ت ة˘م˘ي˘كح ة˘ف˘سسل˘ف
 .نام’ا رب ىلا ةايحلا

 تميملقت Ëرك

يف ةزوعملا تÓئاعلا تعرسش
0006 نم ةردقملا اهلاومأا بحسس
يف ناسضمر ةفق˘ل ة˘ل˘يد˘ب˘لا را˘ن˘يد
بتاكم نم ةاكزلا قودنسص راطإا
يديسس ةي’و ربع ةرسشتنملا ديربلا
ةيريدم تمد˘قأا ا˘مد˘ع˘ب ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
ىلع فاقوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا

تاباسسحلا يف حنملا هذه بسص
ناجللا ا˘ه˘ت˘سصحأا ي˘ت˘لا ة˘يد˘ير˘ب˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م تسصحأا.دجاسسملا
وحن فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا

اهعي˘م˘ج ةزو˘ع˘م ة˘ل˘ئا˘ع0083
ة˘ح˘ن˘م˘لا هذ˘ه ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سست˘˘سس
ىلع ةاكزلا قودنسص نم ةلومملا

ة˘ي˘ل˘م˘ع تق˘ل˘ط˘نا ثي˘ح ل˘˘حار˘˘م
ةر˘˘ئاد ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع بح˘˘سسلا
نيأا ،اهتا˘يد˘ل˘ب˘ب سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس
مت ةلئاع4751 وحن اهب دجوي

ذنم اهتاباسسح يف ةحنملا بسص
هذه ممعت نأا راظتنا يف ،نيموي
ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا يف ةيلمعلا

اهنم نيديفتسسمل˘ل ى˘ن˘سست˘ي ى˘ت˘ح
نأا رظتنملا نمو ،مهتايجاح ءاسضق

ةياد˘ب ع˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ي˘ه˘ت˘ن˘ت
ر˘˘˘ه˘˘˘سشلا ن˘˘˘م لوأ’ا عو˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’ا
لمأات اذه عم ةازاوملاب ليسضفلا
متت نأا يف ة˘ي˘سصح˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

دعب ،لكاسشم ةيأا نود ةيلمعلا هذه
هذ˘ه تبا˘سش ي˘ت˘لا تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا
،يسضاملا ماعلا لÓخ تادعاسسملا
نيديفتسسملا نم ديدعلا جتحا نيأا
مهتاباسسحل ةح˘ن˘م˘لا لو˘خد مد˘ع˘ل
نم مايأا01 نم رثكأا دعب ةيديربلا
ى˘˘لإا م˘˘˘هر˘˘˘ط˘˘˘سضا ا˘˘˘م ما˘˘˘ي˘˘˘سصلا
ةينعملا ةيريدملا مامأا ماسصتع’ا

ةريخأ’ا هذه نع نيمئاقلاب عفدو
نيأا ،مئاوقلا كلت ةعجارم ةداعإا ىلإا
تلاح ةينقت لكاسشم دوجو نيبت
ي˘˘˘ف ح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه بسص نود
تÓئاع˘ل˘ل ة˘يد˘ير˘ب˘لا تا˘با˘سسح˘لا
هنأاسشب تدكأا يذلا رمأ’ا ،ةزوعملا

فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا ةيريدم
ةنسسلا هذه لÓخ هتكردتسسا اهنأاب
ماعلا ويرانيسس راركت مدعل ايدافت
.تئافلا

ز.رون/ودبع.صص
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›أطيإلا يرودلا ةيدنأا
أهباوبأا حتفت

تأبيردتلا ءادأل
اهبعÓم ةيلا˘ط˘يإا ة˘يد˘نأا ح˘ت˘ف˘ت˘سس

سضوخب نيبغارلا نيبعÓل ةيجراخلا
تا˘سسفا˘ن˘م˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت د˘ع˘ب ن˘يرا˘م˘ت˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
رسضخأ’ا ءوسضلا يقلت رثإا ،دجتسسملا

،(لامسش) اينامور‐اي˘ل˘ي˘ما ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م
امرابو اينولوب ةيدنأا تركذ ام بسسحب
سسوريفلا رفسسأاو تبسسلا ولووسساسسو
يف سصخسش فلأا82 نم رثكأا ةافو نع
ذنم «أا يريسس» طاسشن قيلعتو دÓبلا

تعم˘ت˘جاو ،تئا˘ف˘لا سسرا˘م ف˘سصت˘ن˘م
ةينق˘ت ر˘ب˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لا يرود˘لا ة˘ط˘بار
ةيدنأ’ا روسضح˘ب و˘يد˘ي˘ف˘لا˘ب لا˘سصت’ا
يف ررقملا اهعامتجا لبق ،نيرسشعلا
داحت’ا عم يراجلا ويام نم نماثلا
نأا عقوتملا نم يذلا ةبعلل يلاطي’ا
تسضق ةموكحلا نكل ،مسساح نوكي

نأا دعب ،ةركبم ةدوعب لامآا يأا ىلع
لبق ةيعامجلا تابيردتلا ةماقإا تعنم
عمو ،ريدقت برقأا ىلع يام نم81
يرودلا ةياهن ىلع ةلحرم21 يقبت
ةر˘كل ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘˘ت’ا ة˘˘ي˘˘سصو˘˘تو
ءاهنإ’ ادعوم توأا رخاوأاب (افيو) مدقلا
ق˘ير˘ط˘لا أاد˘ب ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا
فانئتسسا نأا˘سشب ،ر˘ث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأا ق˘ي˘سضي
ةسضايرلا ريزو دافأا ام قفو تايرابملا
ناكو ،ءاعبرأ’ا اروفادابسس وزنسشتنيف
ة˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا سسي˘˘ئر
ادبأا عقوي نل هنأا دكأا انيفارغ لييرباغ
،نوكتسس يتلا ت’وطبلا ةياهن ىلع
ةر˘كلا تو˘م ة˘با˘ث˘م˘ب ،ه˘˘لو˘˘ق بسسح˘˘ب
.ةيلاطيإ’ا

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ر˘ئا˘سسخ دا˘ح˘ت’ا رد˘˘قو
نم وروي نويلم009 وحنب ةيلاطي’ا
،ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ثب˘لا قو˘ق˘˘ح تادار˘˘يإا
ة˘يا˘عر˘لا دو˘ق˘ع ،تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا ر˘˘كاذ˘˘ت
يرود˘لا ة˘يد˘نأا ترر˘كو ،ق˘يو˘سست˘˘لاو
م˘سسو˘م˘لا ءا˘ه˘نا˘ب ا˘ه˘ت˘ب˘غر ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
كلذ˘˘˘ب تح˘˘˘م˘˘˘سس لا˘˘˘ح˘˘˘˘ب ،يور˘˘˘˘كلا
نأا عقوتي ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘سسر˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
،ةلبقملا ةليلقلا مايأ’ا يف اهرارق ذختت
ن˘يرا˘م˘ت سضو˘خ ن˘كم˘˘ي ’ ،ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر
ةرك رارغ ىلع ةيعامجلا تاسضايرلا
يف ن˘ي˘ن˘ث’او و˘يا˘م81 ل˘ب˘ق مد˘ق˘˘لا
˘‐ا˘ي˘ل˘ي˘ما ن˘كل ،ة˘يدر˘ف˘لا تا˘سضا˘˘ير˘˘لا

(بونج) اينابماك مث ةعمجلا اينامور
حتف لوح ايباجيا ايأار اتمدق تبسسلا

يف ،نينث’ا نم اءدب بيردتلا زكارم
ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب تار˘˘تو˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘سس
عاقيا لوح قطانملا سضعبو ةيزكرملا
ةيدنأا طبترتو ،قÓغإ’ا دويق فيفخت
ةقطنملا يف ولوسساسس ،لابسس ،امراب
ةعقاولا ةيناثلا يف يلوبانو ،ىلوأ’ا
و˘لو˘سسا˘سس ا˘يدا˘ن نا˘كو ،بو˘ن˘ج˘لا ي˘ف
باوبأا حتف نع نلعي نم لوأا اينولوبو
قحلي نأا لبق نيبعÓل بيردتلا زكارم
نأا و˘لوو˘سسا˘سس ح˘سضوأاو ،ا˘مرا˘ب ا˘م˘ه˘ب
نوكت˘سس ط˘ق˘ف ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لا بعÓ˘م˘لا

نأا نكميو ،نيبغارلا نيبعÓل ةحاتم
بيردتلا طقف نيبع’ ةتسس سضوخي
فرغ مادختسسا نود دحاو تقو يف
،سسوريفلا يسشفت يسشاحتل سسبÓملا

يعامتج’ا دعابتلا ةفاسسم مارتحا عم
،هتهج نم ،ينفلا زاهجلل دجاوت نودو
ةيجراخلا بعÓملا نا اينولوب حسضوأا
ىأارو ،ءاثÓثلا نم اءدب ةحاتم نوكتسس
«لبقملا عوبسسأ’ا نم اءدب» هنأا امراب
ط˘ق˘ف ة˘حا˘˘ت˘˘م ن˘˘يرا˘˘م˘˘ت˘˘لا نو˘˘كت˘˘سس
،يدرف يد˘سسج طا˘سشن˘لو ،ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘ل
وذ˘ح˘ت نا ىر˘خأا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل ن˘˘كم˘˘يو
عق˘ت ثي˘ح و˘يز’ رار˘غ ى˘ل˘ع ،ا˘هوذ˘ح
و˘ي˘سست’ ا˘ها˘ق˘ير˘فو ا˘مور ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا

.امورو
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أًنأ‹ ةنولششرب ةردأغم ‘ ركفي يشسيم

«أًئيشش ملعي دحأا ل نكل ..ثدحتي عيم÷ا» :يبأبم

،يسسنرف يفحسص ريرقت فسشك
لبقتسسم نأاسشب ىر˘ب˘ك ةأا˘جا˘ف˘م ن˘ع
ع˘م ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘˘جرأ’ا
عم يسسيم دق˘ع د˘ت˘م˘يو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
هح˘ن˘م˘ي طر˘سش دو˘جو ع˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا

مسسوملا ةياهنب اًناجم ليحرلا ةيرح
01 و˘ل» ع˘قو˘م بسسح˘بو ،يرا˘˘ج˘˘لا
أادب يسسيم نإاف ،يسسنرفلا «تروبسس
ةيناكمإاو هلبقتسسم يف اًيدج ركفي
ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ن˘ع ه˘ل˘˘ي˘˘حر
ةرادإا لسصوتت ملو ،يلاحلا مسسوملا
ع˘م نآ’ا ى˘ت˘ح قا˘ف˘ت’ ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
،هدقع ديدجت طورسش لوح يسسيم
ةروطسسأ’ا عسضو حب˘سصأا ي˘لا˘ت˘لا˘بو
،رطخ يف ةنولسشرب عم ةينيتنجرأ’ا

ةرادإا ءوسس كانه نأا يسسيم ىريو
تاو˘˘˘ن˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف يدا˘˘˘ن˘˘˘لا لاو˘˘˘مأ’
دفني نأا ن˘كم˘ي ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ةر˘ي˘خأ’ا
هيف يوني ’ يذلا تقولا يف ،لاملا
،هبتار سضيفخت ينيتن˘جرأ’ا م˘ج˘ن˘لا
ي˘سسي˘م ع˘سضو ،لاو˘مأ’ا بنا˘ج ى˘˘لإا
،هد˘قا˘ع˘ت د˘يد˘ج˘ت˘ل ىر˘˘خأا ا˘˘ًطور˘˘سش
،رابك نيبعÓب قيرفلا ميعدت اهزربأا

،افليسس اد رامين يليزاربلا مهنيب نم
ثي˘ح ،ة˘ل˘كسشم˘لا ن˘م˘كت ا˘ن˘ه ن˘˘مو
عم دقاعتلا اًيدج ة˘نو˘ل˘سشر˘ب لوا˘ح˘ي

،ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تو’ ي˘ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا
ح˘ج˘˘ن اذإاو ،نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا م˘˘جا˘˘ه˘˘م
ءاوسس ورا˘تو’ م˘سض ي˘ف ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
نويلم111) ي˘ئاز˘ج˘˘لا طر˘˘سشلا˘˘ب
ه˘˘لاد˘˘ب˘˘ت˘˘سسا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع وأا ،(وروأا
نوكي نلف ،اسصراب˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ب
غلبت يذلا ،رامين مسض ىلع اًرداق
يف ،وروأا نويلم002‐051 هتميق

ةن˘حا˘ط˘لا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا ة˘مزأ’ا ل˘ظ
ا˘˘˘مأا.ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف بب˘˘˘˘سسب
اًقئاع فقت يتلا ةريخأ’ا ةلكسشملا

يف لثمتتف ،يسسيم دقع ديدجت مامأا
يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘مزأ’ا
بيسسوج سسيئرلا بلط ثيح ،اًيلخاد
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘لا˘ق˘ت˘سسا و˘˘ي˘˘مو˘˘ترا˘˘ب
ةرادإا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعأ’ا
،لعفلاب مهنم6 لاقتسساو ،ةنولسشرب
دا˘˘سسف لو˘˘ح كو˘˘كسشلا م˘˘كار˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ل
دعتسسم هنأا ودبي ’ يذلا ويموتراب
ةرتف ةياهن ىتح يدانلا ةسسائر كرتل
.هتي’و

سسيراب يدان مجن يبابم نايليك دعي
ن˘يذ˘لا لا˘ط˘بأ’ا د˘حأا نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس
يرابجإ’ا يحسصلا رجحلا ةرتف تءاج
انوروك سسوريف ةحئاج يسشفت ببسسب
’و ،مهتريسسم ىلع رثؤوتل دجتسسملا
لاير رادار ىلع يبابم نايليك لازي
يكلملا يدانلا هيف ىري ثيح ،ديردم
لبقتسسم ل˘م˘ح ى˘ل˘ع ردا˘ق˘لا بعÓ˘لا
نكل ،ةمداق ةديدع تاونسسل قيرفلا

لجؤوتل انوروك سسوريف ةمزأا تءاج
ماعل «يغنريملا» يلوئسسم تاكرحت
،اًماع12 ـلا بحاسص ،يبابم ،يفاسضإا
ىلإا هلاقت˘نا م˘م˘ت˘ي ى˘ت˘ح هرود˘ب مو˘ق˘ي
م˘ل نآ’ا ى˘ت˘حو ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن
ناسس سسيراب يدان عم هدقاعت ددجي

فيسص ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لاو ،نا˘مر˘ي˘ج
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موقي نأا يبابم راتخي ،كلذ مغرو
ثيح ،ةسضماغ تاباطخ هيجوتب اًنلع
عقوم ىلع يمسسرلا هباسسح ربع بتك
:ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘˘ل˘˘ل «ر˘˘ت˘˘يو˘˘ت»
ملعي دحأا ’ نكل ،ثدحتي عيمجلا»
نا˘سس سسيرا˘ب ،ي˘ق˘ير˘ف د˘ق˘ت˘فأا ،ا˘ًئ˘ي˘˘سش
نأا رابت˘عا م˘ت ،ا˘سسنر˘ف ي˘فو ،نا˘مر˘ي˘ج
ى˘لإا ةرا˘سشإا˘ك تءا˘ج ي˘با˘ب˘م ة˘˘لا˘˘سسر
طسسو ،ءودهلل نامريج ناسس سسيراب
هديدجت مدع لوح رابخأ’ا نم ةلسسلسس
اننكل ،هلبقتسسمو يسسنرفلا يدانلا عم
اهب ماق ةهباسشم ةلاسسر نأا ركذتن ’
ىلعو ،هيدا˘ن ع˘م ل˘سصاو˘ت˘ل˘ل بعÓ˘لا
ةل˘ئ˘سسأ’ا ا˘ًم˘ئاد بن˘ج˘ت د˘ق˘ل ،سسكع˘لا

ع˘م ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا هد˘ق˘ع د˘يد˘˘م˘˘ت لو˘˘ح
لاير نوكيسسو ،يسسيراب˘لا قÓ˘م˘ع˘لا

ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا كسش ى˘˘˘˘ندأا Ó˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘م

اذإا ،يباب˘م ر˘ي˘كف˘ت ن˘م ن˘يرر˘سضت˘م˘لا
هدقعل بعÓلا ديدجتب فاطملا ىهتنا

اًدج بعسصلا نم نوكيسسو ،هيدان عم
،هعم دقاعتي نأا سضيبأ’ا يدانلا ىلع
يبابم رابجإا مت اذإا ،سسكعلا ىلع نكل

سسيراب عم يفاسضإا ماعل ءاقبلا ىلع
هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت مد˘عو ،نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس
ءيسش لك دمتعيسسف ،ةرتفلا كلت لÓخ
هتاسضوافمو ديردم لاير ىلع اهنيح
ف˘ي˘سص ي˘ف ي˘سسيرا˘ب˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م
عارذ ي˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘سشف اذإاو ،1202
،«ءار˘مأ’ا ة˘ق˘يد˘ح» بع˘ل˘م ي˘لو˘ئ˘سسم
يكلملا يدا˘ن˘لا ي˘لو˘ئ˘سسم˘ل ن˘كم˘ي˘ف
يف ناجملاب يبابم يتأاي نيح راظتن’ا

دعبتسسم ويرانيسس وهو ،2202 فيسص
.يلاحلا تقولا يف ةياغلل

ءيشش لو Òهأم÷ا
كيتلتأا رأعشش ..رخآا
كلم شسأأك يئأهن ‘ وأبلب
أينأبشسإا
كيتلتأا Úب اينابسسإا كلم سسأاك يئاهن
ةراثإا لسصاوي داديسسوسس لايرو وابلب
نم ،انوروك ةحئاج لظ ‘ لد÷ا
لكو نوعجسشŸا Èعي ،وابلب ةيحان
نع هجراخو هلخاد يدانلل ÚمتنŸا
،Òهامجب ةارابŸا بعل ‘ ةبغرلا

اذه نم ةوقب (افيوي) رذح امنيب
نأا دكأا يغيزيلإا وابلب سسيئر ،رمألا

روسض◊ا لماك بعلم مامأا ةÁزه
ىلع راسصتنا نم هل ةبسسنلاب لسضفأا
اننأا ينعيسس» اذه نأل ،لاخ رخآا
‘ رارقلا نكل«ةكرعŸا ‘ انرسصتنا
وبعل ،Êابسسإلا دا–لا ديب Òخألا

،ةئلت‡ تاجردم نوديري اسضيأا وابلب
رايÿا نوكي دق لسضفألا رايÿا نكلو
داديسسوسس امأا ،يدانلل ةبسسنلاب رخآلا

ؤوفاكت هل لسضفألا نم نوكي دقف
روهمج نأل بعلŸا ‘ اما“ سصرفلا

‘ ءيسش لك هÒيغتب فورعم وابلب
لاير ىوتسسم نأا ¤إا ةفاسضإا ،ناديŸا
اذه Êابسسإلا يرودلا عبار داديسسوسس
ةعئار تايناكمإاب ىظحي يذلاو مسسوŸا

نع Ìكأا اًقراف نوكيسس قيرفلا ‘
رايتخلا ،رسشاعلا زكرŸا بحاسص وابلب
بلط وه وابلب يبعÓل ةبسسنلاب رخآلا

ىتح ،1202 ىتح ةارابŸا ليجأات
Òهامج روسضحب اهبعل رسسيتي
‘ ةارابŸا تميقأا اذإا نكلو ،يدايتعا

دحأا وابلب رسسخي دق تيقوتلا كلذ
،زيرودأا زتيرأا ،هتنوقيأاو ،همو‚ مهأا
،اÒثك ىسضوفلا كلتب رثأات يذلا

ةرك ،ييأار ‘» :حوسضوب لاق يذلاو
ل ،اهانعم رسسخت روهمج نود مدقلا
كلت نم ةارابم بعل ليخت عيطتسسأا
ءيسش لك ،Òهامج نود نوكت يتلا

م‚ كلذ ‘ هكراسشي ،«هانعم دقفي
يذلا زمايليو يكاينيإا لوألا قيرفلا

كلŸا سسأاك يئاهن بعل لسضفأا»:لوقي
اذه لسضفأا ،ÚعجسشŸا عم ،عيم÷ا مامأا

دحأا ،«يبوروألا يرودلا ‘ بعللا ىلع
لوؤوار ،Úمرسضıا قيرفلا مو‚

قباسس راوح ‘ لاق دق ناك ،ايسسراغ
نود ايئاهن ليختأا ل»:» سس«آاـل

كلذ لعف ىلع تÈجأا دقل ،Òهامج
ىلعو ،ايكرت ‘ ،يتÒسسم ‘ Úترم
⁄ ،لاطبألا يرود ‘ نوريدلاكلا

.«مدقلا ةركب اًهيبسش رمألا نكي

ةيبوروألا ةكراسشŸا نم قيرفلا نامرح ببسسب

يتيشس Îشسششنأم نع ليحرلا بأب حتفي نيورب يد
،نيورب يد نيفيك يكيجلبلا راثأا

اًريبك اًلدج ،يتيسس رتسسسشنام مجن
سصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘˘ب هرار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا نأا˘˘˘˘سشب
لو˘˘ب˘˘ق مد˘˘ع لا˘˘ح ،«نز˘˘ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سسلا»
نا˘مر˘ح نأا˘سشب مد˘ق˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ا
ةيبوروأ’ا تاكراسشملا نم قيرفلا
دا˘ح˘ت’ا نا˘كو ,ن˘˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م ةد˘˘م˘˘ل
دق ،(ا˘ف˘يو˘ي) مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘بوروأ’ا
نا˘مر˘ح ي˘سضا˘م˘لا ير˘ف˘ي˘ف ي˘ف رر˘ق
تاكراسشملا نم يت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
ببسسب ؛نيم˘سسو˘م ةد˘م˘ل ة˘ي˘بوروأ’ا

،فيظنلا يلاملا بعللا دعاوق قرخ
ةيسضايرلا ةم˘كح˘م˘ل˘ل ءو˘ج˘ل˘لا ل˘ب˘ق
يد لاقو ,رارقلا ىل˘ع فا˘ن˘ئ˘ت˘سسÓ˘ل
ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ن˘˘يور˘˘ب

:ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا «رور˘ي˘م» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
مهنأا يدانلا انر˘ب˘خأا ،رار˘ق˘لا ر˘ظ˘ت˘نأا»
نيقي ىلع مهنأاو ،نوفنأاتسسي فوسس
,«%001 ةبسسنب قح ىلع مهنأا نم
،رار˘ق˘لا رود˘سص در˘ج˘م˘ب» :فا˘˘سضأاو
ةدمل نامرحلا ،ءيسش لك عجارأاسس
و˘ل ن˘كل ،اًد˘ج ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م ن˘ي˘ما˘˘ع
،دحاو ماع ىلع ةبوقعلا ترسصتقا
بيب نأا دقتعأا» :عباتو ,«ىرأا فوسس

لبقملا ماعلا انه نوكيسس هنإا لاق
يرارق نكل ،فورظلا تناك امهم
د˘ق˘ل» :ح˘سضوأاو ,«ه˘ب ا˘ط˘ب˘تر˘م سسي˘ل

نيرخآا نيبردم ع˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب تل˘م˘ع
لسصاوأا نأا بجي ،بيب رداغي امدنعو
مل يننكل ،رخآا سصخسش عم لمعلا

تقولا يف كلذل اًريبك اًمامتها ّنكأا
,«ةيمهأا رثكأا ءايسشأا كانه ،رسضاحلا

ديعسس انأا ،اًقداسص نوكأ’» :لمكأاو
يف بعلأا ،يتيسس رتسسسشنام يف اًدج
يفو ارتلجنإا يف قرفلا لسضفأا دحأا
لسضفأا ير˘ظ˘ن ة˘ه˘جو ن˘مو ،م˘لا˘ع˘لا

،غيلريميربلا يه ةيسسفا˘ن˘ت ة˘ق˘با˘سسم
لاز ام» :لسصاوو ,«كلذ بحأا انأاو
انأاو ،لسضفأ’ا نوكأا نأا وه يدحتلا
مداق مداق وه ام ،اًسضيأا كلذل ةجاحب
ةرداغم تلواح يننأا رمأ’ا سسيل نكل
.«سسمخلا تاونسسلا كلت يف يتيسس
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يا˘نوأا ي˘نا˘ب˘˘سسإ’ا برد˘˘م˘˘لا لا˘˘ق
،رامين يليزاربلا بعÓلا نإا يرميإا
مسسو˘م ي˘ف ه˘ب˘يرد˘ت ه˘ل ق˘ب˘سس يذ˘لا
ناسس سسيراب قيرف عم لوأ’ا بعÓلا

«طاسسبلا بحسس«ىلع رداق ،نامريج
ينيتنجرأ’ا نم لك مادقأا تحت نم
ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لاو ي˘˘سسي˘˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘˘ل

ح˘ب˘سصي نأاو ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘˘ك
لÓ˘خو ،م˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف بع’ ل˘˘سضفأا

بردم زينيترام و˘غ˘ي˘يد ع˘م ه˘ث˘يد˘ح
هل ادعاسسم ناك يذلا ،ةطانرغ قيرف
ماعلا»:يرميإا حسضوأا ،ةي˘ل˘ي˘ب˘سشإا ي˘ف

دقف ،اعئار ناك هعم هتيسضق يذلا
ه˘ئادأا ة˘يؤور ءا˘ن˘ثأا ر˘ي˘ث˘كلا تم˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ي˘فو ن˘ير˘م˘ت ل˘ك ي˘ف ه˘ت˘با˘ج˘ت˘سساو
مدقلا ةرك كلتمي رامين .تايرابملا
.اهلي˘غ˘سشت ح˘ي˘تا˘ف˘م ا˘سضيأاو ه˘ل˘خاد˘ب
بح˘˘سس ة˘˘سصر˘˘ف ه˘˘يد˘˘ل نأا د˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا
ود˘˘لا˘˘نورو ي˘˘سسي˘˘م ن˘˘م طا˘˘سسب˘˘˘لا
،م˘لا˘ع˘لا ي˘ف بع’ ل˘سضفأا ح˘ب˘سصي˘ل
،«كلذب مايقلل يفاكلا تقولا هيدلو
ادا˘˘ت˘˘نو˘˘م˘˘ير˘˘لا نأا˘˘ب ير˘˘˘م˘˘˘يإا ر˘˘˘قأاو
قيرفلا مامأا ةنو˘ل˘سشر˘ب˘ل ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
‐كاذنآا هبردي ناك يذلا‐ يسسيرابلا

يرودل يئاهنلا نمث رودلا بايإا يف
انارغوÓبلا اهيف زاف يتلاو لاطبأ’ا
ي˘ف تا˘ظ˘˘ح˘˘ل أاو˘˘سسأا» تنا˘˘ك (1‐6)

بردملل ةبسسنلابو ،بردمك «هتايح
ل˘ي˘نو˘ي˘ل نأا ىر˘ي و˘ه˘ف ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا

تقولا يف بع’ لسضفأا وه يسسيم
ل˘˘سضفأا لو˘˘ح ه˘˘لاؤو˘˘سسبو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا

لسضفأا» باجأا اهبيردتب ماق ةبهوم
وه دئاق لسضفأاو رامين وه ةبهوم
ءي˘سش ل˘سضفأاو سشت˘ي˘ت˘ي˘˘كار نا˘˘ف˘˘يإا

وه سسبÓملا علخ فرغ يف زفحم
.«اكوكلا بورسشم

قيرف بع’ ليزوأا دو˘ع˘سسم ي˘نا˘م˘لأ’ا ة˘م˘ج˘ن˘لا عر˘ب˘ت
،ينيلرتسسإا هينج فلأا08 نم رثكأاب يزيلجنإ’ا لانسسرآا
رهسش لÓخ تادعاسسملاو ءاذغلا ريفوت يف ةدعاسسملل
رهسشلا دقُتنا يذلا لانسسرآا مجن مدقو ،كرابملا ناسضمر
ةبسسنب روجأ’ا سضفخ ىلع ةقفاوملا هسضفرل يسضاملا

مهقيرف ىلع اهسضرفل نوعلطتي «زرناغلا» ناك5.21
لÓهلل عربتلا ‐ انوروك سسوريف ةمزأا لÓخ لماكلاب
مهره˘سش لÓ˘خ ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا ةد˘عا˘سسم˘ل ي˘كر˘ت˘لا ر˘م˘حأ’ا
ريفوت يف ةدعاسسملل لاومأ’ا سصيسصخت متو ،سسدقملا
يف ةلئاع0002 ربع ملسسم00061 يلاوحل ،راطفإ’ا
رمحأ’ا لÓهلا سسيئر ،كينيك مريك لاقو ،ايروسسو ايكرت
نيجاتحملا بناج ىلإا فقن ،رمحأ’ا لÓهلا يف :يكرتلا

لسضفب كلذ لعفن نحن ،عبطلاب .ةنسسلا يف اًموي563
نوعباتي نيذلا نويريخلا ءاقدسصأ’ا اهمدق يتلا تاعربتلا

ن˘م ن˘كم˘ت˘ن˘سس ،تا˘عر˘ب˘ت˘لا ةدا˘يز ع˘م :فا˘سضأاو ،ا˘ن˘ل˘م˘ع
لسضفب :لمكأاو ،نيجات˘ح˘م˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ى˘لإا لو˘سصو˘لا
ةمدقملا دورطلا ليسصوت نم نكمتنسس ،دوعسسم انقيقسش
لمع ،نكمم تقو برقأا ي˘ف ا˘ه˘ل˘ي˘سصو˘ت ،ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘ل˘ل
لوح امدنع ـيسضاملا يف يكرتلا رمحأ’ا لÓهلا عم ليزوأا

،تÓئاع˘ل˘ل ما˘ع˘ط˘لا˘ب عر˘ب˘ت˘ل˘ل ة˘سصر˘ف ى˘لإا ه˘فا˘فز ل˘ف˘ح
عربتي هنأا لاقي يذلا يلودلا يناملأ’ا بعÓلا سضرعتو
ةيريخلا لامعأÓل اًيونسس ينيلرتسسإا هينج ينويلم يلاوحب

،يسضاملا رهسشلا مÓعإ’ا لئاسسو يف ةديدسش تاداقتن’
اوسضفر لانسسرآا يف طقف ءاسضعأا ةثÓث نم اًدحاو هنوكل

هيلإا علطتي يدانلا ناك يذلا5.21 غلابلا بتارلا سضيفخت
مل ليزوأا نأا لاقيو ،لمعلا يف رمتسسملا سصقنلا طسسو
هنأا دقتعيو ،لي˘جأا˘ت˘لا د˘يؤو˘ي˘سسو ،ا˘ًما˘م˘ت سضر˘ع˘لا سضفر˘ي
راثآ’ا ترهظ امدنع ه˘كر˘ح˘ت ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا˘ب د˘ي˘ع˘سس
.ةمزأÓل ىرخأ’ا ةيلاملا

روينوج يسسنرفلا هييلبنوم قيرف طسسو بع’ ريسسي
،دجتسسملا انوروك سسوريف نم ءافسشلا قيرط ىلع ايبماسس
،هيدان ركذ ام بسسحب ىفسشتسسملا نم ابيرق جرخيسسو
يعامتج’ا لسصاوتلا عقوم ىلع هباسسح ربع يدانلا لاقو
ي˘ف ل˘مأا˘ن .تن˘ّسسح˘ت كنأ’ اد˘ج د˘ي˘ع˘سس ل˘كلا» :«ر˘ت˘يو˘ت»
بعÓلا بيسصأاو ،«بعÓملا يف تقو عرسسأاب كتيؤور
هلوخد لبق يسضاملا عوبسسأ’ا سسوريفلاب اماع32 غلابلا
يف هلاخدإاو هييلبنوم يف سسيمخلا نم ءدب ىفسشتسسملا

ةجردلا نم بع’ لوأا ايبماسس حبسصأاو ،ةعنطسصم ةبوبيغ
يرو˘كلا نا˘ك ا˘م˘ي˘ف .ا˘نورو˘كب ا˘ي˘م˘سسر با˘سص˘ُي ى˘لو’ا
ة˘جرد˘لا ن˘م اور˘ت بع’ ،كو˘سس نو˘ج نو˘ي˘ه ي˘بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا

سسوريفب باسصي اسسنرف يف فرتحم بع’ لوأا ،ةيناثلا
ىلإا لسصو دق نويل يف دولوملا ايبماسس ناكو ،انوروك
همسسو˘م سضا˘خ .رو˘ي˘ن ن˘م ا˘مدا˘ق7102 ماع هييل˘ب˘نو˘م
ىتأاو ،يسساسسأا عقومب ىظحي نأا نود هقيرف عم ثلاثلا
يرودلا ةطبار تناك تقو يف ىفسشتسسملا ايبماسس لوخد
نÓعإا دعب نكل .وينوي يف تايرابملا فانئتسسا لواحت
مسسوملل دح عسضو ءاثÓثلا بيليف دراودإا ءارزولا سسيئر
يتلوطب ءاهنإا سسيمخلا يرودلا ةطبار تنلعأا ،يسضايرلا
نامرج ناسس سسيراب جيوتتو ةيناثلاو ىلو’ا نيتجردلا
.ىلوأÓل Óطب

نأشضمر رهشش لÓخ ÚجأتÙا ةدعأشسŸ رمحألا لÓهلل عÈتي ليزوأا دوعشسم

أنوروك شسوÒف نم ءأفششلل هقيرط ‘ هييلبنوم بعل

جرأÿأب يرودلا لأمكتشسا شسردي يزيل‚إلا دأ–لا
مدقلا ةركل يزيلجنإ’ا داحت’ا نأا ،دحأ’ا سسمأا ،يناطيرب يفحسص ريرقت دكأا

اًقفوو ،ارتلجنإا جراخ مسسوملا اذ˘ه غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا تا˘يرا˘ب˘م لا˘م˘كت˘سسا سسرد˘ي
يف نيريدملا ىدل قلقلا نم ةلاح كانه نإاف ،ةيناطيربلا «نسص اذ» ةفيحسصل
ىلإا تراسشأاو ،غيلريميربلا يف ةيقبتم ةارابم29 سضوخ ةيناكمإا نأاسشب ،ارتلجنإا
نأا ’إا ،ةدياحم بعÓم يف تايرابملا لامكتسساب ةيسسيئر ةطخ دوجو مغر هنأا
مت هنأا تحسضوأاو ,طاسشنلا فانئتسس’ رارمتسساب تابقع نوهجاوي نيلوؤوسسملا

نم بيحرت كانهو ،ايلارتسسأا يف غيلريميربلا تايرابم لامكتسساب حارتقا سضرع
ةباسصملا ت’احلا نإا ةفيحسصلا تلاقو ,ةركفلا هذهب يزيلجنإ’ا يرودلا ةيدنأا
نيباسصم4 ىوسس رهظي مل ثيح ،ةياغلل ةدودحم ايلارتسسأا يف انوروك سسوريفب
ةيزيلجنإ’ا ةركلا يلوؤوسسم ىلع سضرع مت هنأا تركذو ،مايأا01 رخآا يف طقف
.اطلام وأا رطق يف تايرابملا لامكتسسا ةركف اًسضيأا

يتاوركلا  مجنلا مشض نم بÎقي «ناو لششيبشسلا»
 مأهنتوت ¤إا

ه˘يزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘˘ب˘˘لا بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
نم ،ماهنتوت بردم ،وينيروم
تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا

فوفسص يف لسضفملا هبع’
لÓ˘خ ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف
ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘˘لا
ةفيحسصل ا˘ًق˘فوو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
«و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد ود˘˘˘نو˘˘˘م»
نا˘˘ف˘˘يإا نإا˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإ’ا

ط˘˘سسو بع’ ،سشت˘˘ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘كار
نم لك مامتهاب ىظحي ،ةنولسشرب

رتنإاو ديردم وكي˘ت˘ل˘تأاو سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
برقأ’ا ةهجولا ودبي ماهنتوت نأا ’إا ،نÓيم
برد˘م ،يرا˘سس و˘ي˘سسيروا˘م نأا ى˘لإا ترا˘سشأاو ،ي˘˘تاور˘˘كلا م˘˘ج˘˘ن˘˘ل˘˘ل بسسنأ’او
،يسسليسشت يف لمعي لوأ’ا ناك نأا ذنم سشتيتيكار مسض ديري ناك ،سسوتنفوج
.وليم رثرآا هليمز عم دقاعتلا لسضفي نآ’ا هنكل

ىلع غيلÈÁÒلا بلغت نم قثاو مأه تشسو
فأنئتشسلا تأيد–

نأا ،مدقلا ةركل يزيلجنإ’ا ماه تسسو يدان سسيئر بئان يديارب نيراك تدكأا
نم ريثكلا دوجو نم مغرلا ىلع مسسوملا لامكإا ديرت زاتمملا يرودلا ةيدنأا لك
قيلعت ىلإا دجتسسملا انوروك سسوريف ءابو راسشتنا ىدأاو ،هفانئتسس’ تابقعلا

ذنم ،زاتمملا يرودلا تايرابم كلذ يف امب ،ايناطيرب يف مدقلا ةرك تاسسفانم
نع انوروك سسوريف رفسسأاو ،ىمسسم ريغ لجأا ىلإا يسضاملا سسرام نم عسساتلا

ةباسصإا ةلاح فلأا771 قوفي ام نمسض نم ،سصخسش فلأا72 نع ديزي ام ةافو
.ةدحتملا ةكلمملا يف ةنلعمو ةدكؤوم

لاح يف ،0202‐9102 مسسوم ءاهنإاب اهمازتلا ديكأات ةعمجلا ةيدنأ’ا تددجو
سسوريف يسشفت ةجيتن ايناطيرب يف ةسضورف˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا دو˘ي˘ق˘لا سصي˘ل˘ق˘ت

ءاهنإا ةيفيك ةعمجلا ةيدنأ’ا تسشقان ،يبعÓلا سضعب فّوخت مغرب كلذو انوروك
ةيفحسص ريراقت تراسشأاو ،ةقباسسملا ةهازن ىلع ظافحلا عم ،يلاحلا مسسوملا
ةيقبتملا29ـلا تايرابملا نأا ةيدنأ’ا تغلبأا يزيلجنإ’ا يرودلا ةطبار نأا ىلإا
ةماقإا ربتعتو ،مسسوملا لمكتسسي يك ةدياحم بعÓم ةرسشع يف ماقت نأا بجي
نم ةلسسلسس نع ادع ،ةيفاسضإا ةكئاسش ةطقن ةدياحم بعÓم يف تايرابملا
ةهازنلا سسسسأا ىلع ةسضراعم كانه لازت ’ ثيح ىرخأ’ا ةيتسسجوللا اياسضقلا
باهذلا تايرابم ةدعاق ىلع مسسوملا ءاهنإا ةركف قيبطت مدع لوح ةيسضايرلا

ةيناطيربلا ‐نسص اذ‐ ةفيحسص يف هبتكت دومع يف يديارب تلاقو ،بايإ’او
عوسضوملا .مسسوملا فانئتسسا ديرت اهنأا ةيدنأ’ا لك تلاق ،سسمأ’ا عامتجا يف»:
ةلداع نوكت نأا بجي ت’زانت يأا نأا وه ةيدنأ’ا عيمج نيب ديحولا كرتسشملا

اونوكي نأا نيبردملاو نيبعÓلا ىلع» تفاسضأاو ،«ةبعللا ةهازن ىلع ظفاحتو
نم ةليوط لازت ’ قيرطلا نوك ،تÓكوتوربلا كلت يف نييسسيئر رارق يعناسص
تراسشأاو،«اددجم تايرابملا سضوخل دوعنسس يذلا تقولا ىلإا نآ’ا نحن ثيح
كانه نأاو اهيلع بلغتلا بجي يتلا تابقعلا نم ريثكلا كانه نأا ىلإا يديارب
نوتياربل يذيفنتلا سسيئرلا ناكو ،.اهب مايقلا بجي يتلا ت’زانتلا نم ريثكلا
بيع» يه ةيتيبلا تايرابملا سضوخ مدع ةركف نأا سسيمخلا ىأار ربراب لوب
فانئتسس’ ةدوعلا ة˘ط˘خ ل˘ب˘قو ،ر˘ي˘ها˘م˘ج نود ا˘ه˘سضو˘خ ن˘ع Ó˘سضف «ي˘فا˘سضإا
تارابتخ’ا ءارجا ةيفيك ةيسضق ةجلاعم زاتمملا يرودلا ةيدنأا ىلع ،تايرابملا
ينفلا زاهجلا دارفاو نيبعÓلا ىل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘يو ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘مÓ˘سسو ،ة˘ي˘ح˘سصلا
يف ثÓث وأا نيترم انوروك سسوريف نع فسشكلل تاسصوحفلل عوسضخلا
قدانف يف يمازلإ’ا رجحلا يف ءاقبلا ىلع مهرابجإا متي دقو ،دحاولا عوبسسأ’ا
رتسسسشنام مجاهم نلعأاو ،سسوريفلا يسشفت رطاخم نم دحلل مهتÓئاع نع اديعب
نم نوفئاخ نيبعÓلا نأا عوبسسأ’ا اذه وريوغأا ويجريسس ينيتنجرأ’ا يتيسس
مرسضخملا نوتيارب مجاهم لءاسست هرودب .انوروك يسشفت ببسسب بعللا فانئتسسا

نم دراوملا فازنتسس’ مدقلا ةرك ةدوعل بسسانملا نم ناك اذإا امع ياروم نيلغ
ةما˘قإا حار˘ت˘قا فد˘ه˘يو ،ة˘طر˘سشلاو فا˘ع˘سسإ’ا م˘قاو˘ط ل˘ث˘م ة˘ما˘ع˘لا تا˘مد˘خ˘لا
نيينمأ’او نييبطلا نيفظوملا ددع ليلقت ىلإا ةدياحم بعÓم ىلع تايرابملا

عقوم نأا حسضاولا نم» هنأا ىلإا يديارب تراسشاو ،ةارابم لك يف نييمÓعإ’او
نم لك ةقفاومل عسضخيسس ه˘طا˘سشن يرود˘لا دوا˘ع˘ي ا˘مد˘ن˘ع تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘ما˘قإا
ةماقإا نإا لوقلا مهنكمي» تمتخو ،«ةيسضايرلا بعÓملا ةمÓسس ةئيهو ةموكحلا
ءبعلا للقتو ،اهيف نيكراسشملا لك ةمÓسس يمحت دياحم بعلم ىلع تايرابملا

.«ةيفاعسسإ’ا قرفلاو ةطرسشلا لثم ةماعلا تامدخلا ىلع

يشسيم ىلع قوفتلا عيطتشسي رأمين » يرÁإا
 .«دئأق لشضفأا ششتيتيكارو ..ودلأنورو



صسوتنفوج نم ويليسش يد مسض ديرت

أهططخ نع لأطع دعبت نأمريج نأشس شسيرأب ةرادإا
ةرئاد نم يسسنرفلا سسين حانجو يرئازجلا يلودلا لاطع فسسوي جرخ

ليخوت سساموت ءادبأا مغر ،يسسنرفلا نامريج ناسس سسيراب يدان تامامتهإا
ةرتف ذنم يرئازجلا بع’اب تايناكماب هباجعإا يسسنرفلا قÓمعلا بردم
.«يج.سسا.يبلا»  تايولوأا نمسض نكي مل هنا ودبي يذلاو

يدانلا ةرادإا نإاف ةيسسنرفلا «بيكيل» ةفيحسص هنع تفسشك ام بسسحو
يد يتام عم دقاعتلل سسوتنفوج ةرادإا عم ةداج تاسضوافم يف يسسنرفلا
يينوم سساموت ةفÓخ لجا نم همسض يسسنرفلا يدانلا ديري يذلا ويليسش
سسفن تحرسص ام قفو هدقع ةياهن نم برتقي يذلا يكيجلبلا عفادملا
.رداسصملا

ةيادب هقيرف عم ةيلاع تايوتسسم مدق لئابقلا ةبيبسش جيرخ نأا ريكذتلل
نÓيم رارغ ىلع ىربكلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا نم ابولطم هلعج ام مسسوملا
ةدعل هتدعبا ةريطخ ةباسصإ’ هسضرعت لبق ،يزيلجنإ’ا ماهنتوتو يلاطيإ’ا
ءاغلا نم ديفتسسيو ةباسصإ’ا نم ماتلا هيفاعت دعب تابيردتلل دوعيل ،رهسشأا

اديج ري˘سضح˘ت˘لا ل˘جا ن˘م م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ي˘سسنر˘ف˘لا يرود˘لا تا˘سسفا˘ن˘م
.لبقملا مسسوملل

طيمز.ع
«لافيتسسيفلا دوسسأا»ـل بعللا نم همرح ةغللا لكسشم نأا دكأا

هبرأجت لوح ةريثم قأقح نع فششكي روليد
دنومترود يف

يسسنرفلا هيليبنوم يدانو يرئازجلا بختنملا مجاهم روليد يدنأا داع
يتلا هل ىلوأ’ا ةيفارتحإ’ا ةبرجتلا دعب ،ايناملأا نم هبوره نع ثيدحلل

ررق يذلاو رمعلا نم61 نسس يف وهو دنومترود ايسسورب يدان عم تناك
.كاذنآا ديدجلا عسضولا عم ملقأاتلا نم هنكمت مدع دعب رارفلا

هتايادب يف هعم تثدح يتلا ةسصقلا هذه لوح ويسسكاجأا جيرخ ملكتو
همسض يذلا ،يناملأ’ا قيرفلا هابتنا بذج يف حجن يذلاو مدقلا ةرك عم
ةيمسسرلا هتحفسص يف هيعباتمل هتباجإا يف دكا روليد نأا ’إا يدانلا ىلإا

اقئاع تناك يتلاو تابوعسصلا نم ديدعلا دجو هنأا «مارغتسسن’ا«ىلع
عم هفيكت مدع ىلإا ةفاسضإ’اب ،«رفسصأ’ا» يدانلا عم هترماغم ةلسصاومل
اسسنرف ىلإا ةدوعلاو رارفلا ررق هنا افيسضم ،كانه ةديدجلا ةايحلا طمن
.هب سصاخلا دقعلا دادعا ددسص يف يدانلا وريسسم ناك امنيب

ع.طيمز

يشسنوتلا دأحتلا دشض «فأفلا» ىوكشش شضفرت «أفيفلا»
اهب مدقت يتلا ىوكسشلا «افيفلا مدقلا ةركل يلودلا داحت’ا سضفر

داح˘ت’ا د˘سض ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ةدا˘ي˘ق˘ب «فا˘ف˘لا» ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘ت’ا
،ةيسسنوتلا ةلوطبلا وحن نييرئازجلا نيبعÓلا لاقتنا ةيفلخ ىلع يسسنوتلا
ربتعاو.ايقيرفإا لامسش داحتا نوناق بسسح نييلحم نيبع’ مهرابتعاب
داحت’ا نأا امب اهلحم يف تسسيل ةمدقملا ىوكسشلا نأا ،يلودلا داحت’ا
ىلع ةيوركلا تاقفسصلا حئاولل ةيفانملا نيناوقلا قرتخي مل يسسنوتلا
طورسش ّلك ءافيتسسا دعب «افيفلا» نم ةسصخرل عسضختو ،يلودلا ديعسصلا
نع يبنجأ’ا بعÓلا ةفسص عزن دق ايقيرفإا لامسش داحتا ناكو.ت’اقتن’ا
لعج ام ،كلذ ىلع ،ةماعلا ةيعمجلا لÓخ عيمجلا قفتا امدعب ،نيبعÓلا

.ايعرسش يسسنوتلا داحت’ا هب موقي ام
ر.ق

ةمسصاعلا داحتإا
ةينفلا ةسضراعلا يلوتل برقألا ةيسسنرفلا ةسسردملا

ىلع لطأهتت نيبردملل ةيتاذلا ريشسلا
أهيف لشصفلا رأظتنا يف «ةرأطشسوشس»

ديدجلا ماعلا ريدملا ىيحي رتنع ةدايقب ةمسصاعلا داحتا ةرادإا لمعت
يدانلا نوكيل ،ديدجلا مسسوملل ريسضحتلا ىلع ،يمسسرلا قطانلاو قيرفلل

نأاو اميسس’ يلاحلا مسسوملا ويرانيسس يدافتو باقلأ’ا ىلع بعلل ازهاج
يتلا «روب ريسس» ةكلاملا ةكرسشلا ةبغر عم ىسشامتت تايناكم’ا رفوت
ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو.قيرفلا ةبيه ةداعا ىلع لمعت اهنأا تدكأا
تاعاسسلا يف ةرادإ’ا ىلع لطاهتت تأادب بناجأا نيبردمل ةيتاذلا ريسسلا نأا
ديدجلا يسضايرلا ريدملا اهيلع علطي نأا رظتنملا نمو ،ةيسضاملا ةليلقلا
لبق اهتعجارم لجأا نم هل اهلاسسراب ةرادإ’ا موقتسس وأا رئازجلاب هلولح روف
نينوللا باحسصأا ىلع فرسشيسس يذلا ديدجلا بردملا ةيوه يف لسصفلا
سسردملا ىقبت ،رخآا بناج نم.ديدجلا مسسوملا يف دوسسأ’او رمحأ’ا
نأاو اسصوسصخ ،يدانلل ةينفلا ةسضراعلا ىلع فارسشÓل برقأ’ا ةيسسنرفلا
.نييسسنرفلا عم ةديج ةقÓع هطبرت ديدجلا يسضايرلا ريدملا ىيحي

ب.م.يرسسيإا
ياد نيسسح رسصن

ةديج جئاتن دسصحل تايناكمإلا لك كلمت ةيرسصنلا نا دكأا

نأمشض نم نوقثاوو ةبعشص أنتمهم :نشسود
رأبكلا فأشصم يف ءأقبلا

هترد˘ق˘ب Ó˘ئا˘ف˘ت˘م ياد ن˘ي˘سسح ر˘سصن ق˘ير˘ف بع’ ن˘سسود سسا˘ي˘لإا اد˘ب
نامسض لجأا نم ةيقبتملا تايرابملا يف ةديج جئاتن دسصح ىلع هئÓمزو
’ا ،ةلهسس نوكت نل ةمهملا نا احسضوم ،فرتحم لوأ’ا مسسقلا يف ءاقبلا
نسسود حسضوأاو.ةرطسسملا فادهأ’ا غولب ىلع نورداق هؤوÓمزو هنأا
،ةلهسس تسسيل اهب رمن يتلا ةيعسضولا نأا ةمات ةيارد ىلع نحن »:Óئاق
مسسقلا يف ءاقبلا قيقحتو نيزاوملا بلقل تايناكمإ’ا لك كلمن اننكل
طرفن نلو كلذ قيقحتل كلمن ام لك لذبنسس انتهج نمو ،فرتحم لوأ’ا
.«ثدح امهم انظوظح يف

ب.م.يرسسيإا
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ءامسسألا ديدع ىلع قوفتو4ـلا زكرملا لتحا رئازجلا ةروطسسأا

أيقيرفإا خيرأت يف ناديم طشسوتم53 لشضفأا ةمئأق يف يمولب

رسضخلا نم هبرقي روليد بناج ىلإا بعÓلا

فرتحم دقع ىلع عقويشس يذلا هييلوبنم ةشسردم نم ديحولا ةمشش نب
يذلا ديحولا هييلبنوم يدان ناديم طسسو يرئازج وكنارفلا بعÓلا ةمسش نب يماسس نوكيسس

.ديدجلا مسسوملا نم ةيادب هتيقرت قيرفلا ةرادإا تررق امدعب ،هيدان عم فرتحم دقع ىلع عقويسس
مسسوملا يف لمازيل ،ةمسش نب ةيقرت تررق يدانلا ةرادإا نأا «لابتوف سسنارف» ةلجم تفسشكو

دق يذلا رمأ’ا ،9102 ايقيرفإا ممأا سسأاكب جوتملا ينطولا بختنملا مجاهم روليد يدنأا ديدجلا
،ةنسس91ـلا زواجتي ملو نسسلا يف اريغسص لازي ’ هنأاو اميسس’ ،رئازجلا ليثمت رايتخا نم هبرقي
نع عافدلا ررق لاح يف Óبقتسسم بختنملا يف ةزيكر نوكي نأا ىلع روطتلل اتقو هحنمي ام
نم رثكأا يف طسشني هنأا ثيح ،ناديم طسسو يف ةمسش نب بعليو.يلسصأ’ا هدÓب بختنم ناولأا

ينطولا بخانلا دي يف ةليدب ةقرو هلعجي دق ام ،ةريبك ةيندبو ةينف تايناكمإا كلميو ،زكرم
.Óبقتسسم يسضاملب لامج

ب.م.يرسسيإا

نك‡ يدام لباقم Èكأا ىلع لوسص◊ا ديري

ةديدج تأقفشص ليومتل يدنأم عيبل ىعشسي شسيتيب
لÓخ يرئازجلا يلودلا بعÓلا يدنام ىسسيع دقع عيب ينابسس’ا سسيتيب لاير ةرادإا ىعسست

،1202 ناوج رهسش يهتني ريخأ’ا دقع نأا امب ،ايدام ةدافتسس’ا لجا نم ةمداقلا تÓيوحتلا قوسس
.«انوروك» ةحئاج ببسسب قافتا ةيسضرأا ىلإا لسصت مل نيفرطلا نيب تاسضوافملا نأاو اميسس’

نم ددع نم سصلختلل ىعسست يسسلدنأ’ا يدانلا ةرادإا نأا ،سسمأا ةيمÓعا ريراقت تفسشكو
ةرادإا نإاف هيلعو ،ةمداقلا قوسسلا يف ،ةديدج تاقفسص ليومت لجأا نم يدنام مهنيب نم نيبعÓلا
يف دوجوملا يئازجلا طرسشلا ةميق وروأا نويلم03 نم لقأاب ايقيرفا لطب يف طرفت نل سسيتيب

رارغ ىلع يدنام عم دقاعتلا يف ةبغارلا قرفلا نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو.بعÓلا دقع
يذلا بعÓلا دقع ءارسش لجأا نم Óماك غلبملا ريفوت ةيمتح مامأا يسسنرفلا نويلو لسساكوين
.دحاو مسسوم دعب يهتني

ب.م.يرسسيإا

عفترت وتاكريملا يف نويل نع هليحر ظوظح

مشسوملا اذه يشسنرفلا يرودلا يف نيغوارم5 زربأا نمشض راوع
ققح امدعب حيدملاو ءانثلا دسصح ةيرئازجلا لوسصأ’ا وذ نويل يدان بع’ راوع ماسسح لسصاو

لسضفأا ةمئاق يف ناكم زجح نم ناديملا طسسو نكمت ثيح ،هيدان عم مسسوملا اذه ةزيمم اماقرأا
.مسسوملا اذه يسسنرفلا يرودلا يف نيغوارملا

«1غيللا» يف غوارم لسضفأاك4ـلا زكرملا يف ءاج راوع نأا ةيسسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو
ينيتنجرأ’ا بعÓلا ،ايرام يد لخنأا هققح يذلا ددعلا سسفن وهو ةحجان ةغوارم76 ققح امدعب
«يج.سسأا.يبلا» بع’ روينج رامين ىلإا ةرادسصلا تداع نيح يف ،نامريج ناسس سسيراب يدنل
ةغوارم37ـب ةفاسصولا يف ليل بع’ ينوكيا ءاج نيح يف ،ةحجان ةغوارم09ـب ماق يذلا
.ةحجان ةغوارم07ـب3ـلا فسصلا يف يبرغم وكنارفلا بعÓلا رينم ريوسش ءاجو ةحجان

اسصوسصخ ةرداغملل احسشرم هلعجي ام ،ةيدنأ’ا ديدع رادار ىلع راوع دجاوتي رخآا بناج نم
.ةيراقلا ةكراسشملا يف ناكم زجح يف لسشف هيدان نأاو

ب.م.يرسسيإا
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ي˘مو˘˘ل˘˘ب ر˘˘سضخ˘˘ل ن˘˘كم˘˘ت
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا ةرو˘˘ط˘˘سسأا

نيبعÓلا زربأا نيب نم دحاوو
ملاع˘لاو ءار˘م˘سسلا ةرا˘ق˘لا ي˘ف
ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف نا˘كم ز˘ج˘˘ح ن˘˘م
يف ناديملا يطسسوتم لسضفأا
.ايقيرفإا

كير˘˘˘˘فأا» ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘عأاو
مسضت ة˘م˘ئا˘ق «تي˘ن ترو˘ب˘سس
ي˘ب˘ع’ ل˘سضفأ’ ا˘ب˘˘ع’53
يف خيراتلا يف طسسولا طخ
يلاغ مجن ءاج ثيح ايقيرفإا

زكرملا يف قباسسلا ركسسعم
لك دعب فينسصتلا نم عبارلا

تو˘ك) ه˘˘يرو˘˘ت ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي ن˘˘م
(اناغ) هيلب يد˘ي˘ب˘ع ،(راو˘ف˘يد
ا˘˘˘˘˘سشو˘˘˘˘˘كوأا يا˘˘˘˘˘ج يا˘˘˘˘˘˘جو
م˘˘ج˘˘ن ل˘˘ح˘˘ي˘˘ل ،(ا˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن)
تاونسس ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
نر˘˘ق˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ن˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘˘ث˘˘˘لا
عبار˘لا ف˘سصلا ي˘ف ي˘سضا˘م˘لا

موجنلا نم ددع ىلع اقوفتم
.ابوروأا يف نوطسشني نيذلا

ةيبهذلا ةركلا بحاسص
1891 ةنسس ةيقيرفإلا
يف ديحولا يرئازجلا

ةمئاقلا
ناديم طسسو يمولب دعيو

ةمئاق يف ءاج يذلا ديحولا
م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ،ا˘˘˘ب˘˘˘ع’53ـلا
لاسسأا يذلا ر˘مأ’ا ،م˘هرا˘ي˘ت˘خا
ناو اميسس’ ،ربحلا نم ريثكلا
تكل˘ت˘ما ا˘م˘لا˘ط ’ ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

زار˘ط˘لا ن˘˘م ط˘˘سسو ي˘˘ب˘˘ع’
م˘ير˘ك رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ع˘˘ي˘˘فر˘˘لا

حبار ،ينازولا فيرسش ،ينايز

د˘يز˘˘ي ،لÓ˘˘ب ير˘˘يزد ،ر˘˘جا˘˘م
،ن˘سسح˘ل يد˘ه˘م ،يرو˘سصن˘م
رسصان نب لي˘عا˘م˘سسإا ا˘هر˘خأاو
ايقيرفإا ممأا سسأاك مدق يذلا

ل˘ي˘لد˘ب ،ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘عأا ن˘˘م
بع’ لسضفأا بقل˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘ت
ءامسسأا دوجو مغر ةرودلا يف
ةر˘˘ب˘˘خ˘˘لا كل˘˘م˘˘تو ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘˘ث
اذه نم ةسسفانم يف ةبرجتلاو
.عونلا

نع زرحم بايغ
موهفم ريغ ةمئاقلا
بايغ ةمئاقلا تفرعو اذه

بختنملا دئاق زرحم سضاير
رتسسسشنام يدان مجن ينطولا
ن˘˘ع يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن’ا ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس
د˘ع˘ي ه˘نأا م˘˘غر ،ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت˘˘لا

هنوك نم رثكأا طسسو بع’
هتكراسشم ليلدب ،حانج بع’
يف تايرابملا نم ددع يف
ةطخلا بسسح ناديملا طسسو
نيم˘ئا˘ق˘لا نأا ’إا ،ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا

هوعسضي مل ف˘ي˘ن˘سصت˘لا ى˘ل˘ع
با˘˘غ ا˘˘م˘˘ك ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف
حÓ˘˘سص د˘˘م˘˘ح˘˘م ير˘˘سصم˘˘لا

مجنلا لوبرف˘ي˘ل ي˘ف ه˘ل˘ي˘مزو
.ينام ويداسس يلاغنسسلا

‘ هتبغر دكأا امدعب
«موب ميسسلا» عم ةلسصاوŸا

ةطلغ عشضي ›وغيف
ةطرو ‘ يارشس
ي˘لو˘غ˘ي˘˘ف نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس ع˘˘سضو

ط˘˘سسو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا
يكرتلا يار˘سس ة˘ط˘ل˘غ ناد˘ي˘م
جرحم فقوم يف هيدان ةرادإا
،ةر˘ي˘خأ’ا ه˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت د˘˘ع˘˘ب
ءاقبلا ديري هنا اهيف دكأا يتلاو
يف ركفي ’و «موب ميسسلا» يف
ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م
ةطلغ ةرادإا تعقوو.مسسوملا
د˘سسح˘ت ’ ف˘قو˘م ي˘ف يار˘سس
م˘ج˘˘ن ح˘˘ير˘˘سصت د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
هنأا قباسسلا ينابسسإ’ا ايسسنلاف
ع˘م ه˘تر˘ما˘غ˘م ة˘ل˘سصاو˘م دو˘˘ي
،ر˘ف˘سصأ’او ر˘˘م˘˘حأ’ا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

هطبري يذ˘لا هد˘ق˘ع ف˘ير˘سشتو
ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م
ي˘ف ةد˘يد˘ج با˘ق˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
كلذب طلخيل ،لبقملا مسسوملا
يت˘لا ق˘ير˘ف˘لا ىر˘ي˘سسم قاروأا
وتاكريملا ةرتف يف هعيب ديرت
يتلا يداون˘لا د˘حأ’ ي˘ف˘ي˘سصلا
ةدافتسسإ’او هعم دقاعتلا ديرت
م˘ي˘عد˘ت˘ل ه˘ع˘ي˘ب تاد˘ئا˘˘ع ن˘˘م
ةراد’ا نوكتل ،يدانلا ةنيزخ
ا˘˘˘˘مإا :ن˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘خ ما˘˘˘˘ما نآ’ا
مسسومل «وسسوسس»ـب ظافتح’ا
ةغيسص داجيا ةلواحم وا ،رخآا

ل˘سصو ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م
ردجت.هعيبو ير˘غ˘م سضر˘ع
ايقيرفإا لطب نأا ىلإا ةراسشإ’ا
سسا˘كب ر˘سضخ˘لا ع˘م جو˘ت˘م˘˘لا
مسضنإا دق ناك ،رسصمب ايقيرفإا
ا˘ي˘كر˘˘ت ل˘˘ط˘˘ب ف˘˘ي˘˘سصو ى˘˘لإا

يدان نم امداق7102 مسسوم
دقعب ،يزيلجنإ’ا ماه تسسيو
بتار˘ب تاو˘ن˘سس ثÓ˘ث  د˘ت˘م˘ي
،وروأا نويلم5.4 غلب يونسس
يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا مو˘˘ق˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق
ىتح هدق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ب ي˘كر˘ت˘لا
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sport@essalamonline.com
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هتقو ريخلب رونلا دبع يشضقي فيك
رهشش لÓخ يحشصلا رجحلا يف

؟ناشضمر
ذنم تريغت رومأ’ا لك يخا كب ابحرم

ثوكملا ىلع انربجا ثيح ةثÓث وا نيرهسش
» انوروك » سسوريف راسشتنا يدافتل تيبلاب
ريبك لكسشب ريغتت انتايح لعج يذلا رم’ا
هلل دمحلاف اهئاسضق ةيفيك سصوسصخب اما

يف هيلع لمعا امكحم اجمانرب تطبسض
احا˘ب˘سص ةر˘سشا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ظ˘ق˘ي˘ت˘سسا ة˘ياد˘ب˘لا

نيا نييندبلا نيرسضحملا دحا ةقفرب لمعاو
ل˘جا ن˘م ه˘ع˘م تد˘قا˘˘ع˘˘ت
اهدعب رثكا ي˘ه˘ي˘جو˘ت
ءاسضق لجا نم جرخا
تا˘مز˘ل˘˘ت˘˘سسم سضع˘˘ب
دو˘˘˘˘عا م˘˘˘˘ث تي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب ثو˘˘كم˘˘˘ل˘˘˘ل
.ةلئاعلا

لشصاوتلا عقاوم ىلع كاندهاشش
نم ةباغلا يف لمعلا مئاد يعامتج’ا

؟ تاريشضحتلا مثير يف ءاقبلا لجأا
لكسشب يطاسشن سسراما لاحلا ةعيبطب

ىقلتا ثيح يندبلا رسضحملا ةقفرب يداع
يف ىقبا ينلعجت يتلا حئاسصنلا نم ريثكلا

ةلوطبلا ةدوع ىنمتن امومع ةسسفانملا مثير
انل حمسسي ديج لكسشب مسسوملا لمكن ىتح
سسفانتلا ىلع انتردقمو انتيويح ةداعتسساب
’ هناو ةسصاخ ةلوطبلا بقل لين لجا نم
.ن’ا دحل بعل ءيسش

جمانرب قيبطت ىلع لمعت له
كانه نأا مآا هريفاذحب ينفلا مقاطلا

؟كفرط نم تافاشضإا

لمعا يندب رسضحم يدل كل تلق امك
لمعلا جمانرب لمها ’ حيحسص هبناج ىلا
ةدايزب نكلو ينفلا مقاطلا هايإا انحنمي يذلا
ر˘سضح˘م˘لا ا˘هار˘ي ي˘ت˘لا رو˘مأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
Óف اهب مايقلا يناكماب يب سصاخلا يندبلا
اهيف تي˘ب˘لا ي˘ف ة˘عا˘ق يد˘ل كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي
لمعلاب يل حمسست يتلا ت’’ا نم ريثكلا
.ديج لكسشب

اذه هيلإا لوؤويشس امل ريبك بقرت
نادلبلا شضعب ناو ةشصاخ ءابولا
فيك شضيبأا مشسوملا رابتعا تررق

؟قلعت
ترر˘ق ناد˘ل˘ب˘لا سضع˘ب كا˘ن˘ه ح˘ي˘ح˘سص

دعب سسيل اذه لك نكلو سضيبأ’ا مسسوملا
رخ’ نيح نم ثدحي دق رارقلا رييغت نا امب

ءابولا اذه رداغي ىتم يردن ’ انناو اميسس’
لا˘م˘كا رر˘ق ي˘لارد˘ف˘لا بت˘˘كم˘˘لا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
غرافب ةدوعلا دعوم رظتنن نحنو مسسوملا
يف هلا˘م˘كا ا˘ن˘نا˘كمإا˘ب ه˘ناو ة˘سصا˘خ ر˘ب˘سصلا

اهنع قبي مل ةلوطبلا نا امب رهسش فرظ
نم سسفانن نحن ملعت امكو ت’وج8 ىوسس
.ةيناثلا ةبترملا وا بقللا لين لجا

امو مشسوملا لامكإا ديرت له ايشصخشش
؟مكتاحومطو مكفادهأا يه

ملعي امك هناو ةسصاخ ةريبك يتاحومط
وا تاءاقل ةينامث يف طقف تكراسش عيمجلا
ىعسسا ينلعجي ام وهو مسسوملا اذه ةعسست

ىتح يئÓمز ةقفرب ةوقب مسسوملا مامت’
ةياهنلا يف هلانن ’ املو بقللا ىلع سسفانن
.نكمم ءيسش لكف

اذه ةيدولوملا اهتششاع ةريبك لكاششم
يف وأا رييشستلا يف ءاوشس مشسوملا

؟نيبعÓك متنا ىتحو ينفلا مقاطلا
ملعي امكف اكه يركب نم ةيدولوملا

تابادت˘ن’ا ن˘سسحا˘ب تما˘ق ةرادإ’ا ع˘ي˘م˘ج˘لا

ا˘˘م ن˘˘كلو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
7 وا تÓباقم6 دعبف لاقي امك سشانلتاسشام
لك ريغت اهدعب نكلو ديج لكسشب ريسسن انك
يت˘لا ل˘كا˘سشم˘لا سضع˘ب تر˘ه˘ظ ن˘يا ءي˘سش
مل اسضيأا نحن كيلع ىفخي ’ امك انتقاعا
دبع دهاسشت امد˘ن˘ع˘ف د˘ي˘ج˘لا ءي˘سشلا ر˘ه˘ظ˘ن
عم هتاكراسشمو ةينغلا هتريسسب وباج نموملا
ةيدولوملا يف هتلاظ دجي مل هنا ’ا بختنملا

نحن هتكربو ماع لك ةيدولوملا يه هذه
تاعل˘ط˘ت˘لا ىو˘ت˘سسم ي˘ف نو˘كن نا لوا˘ح˘ن
ىلع لسصحن ’ املو ت’وج نم ىقبت اميف
.ةياهنلا يف بقللا

نم مكيلع ةريبك ’امآا اوقلع ةوانششلا
دحأاب لقأ’ا ىلع جيوتتلا لجأا

؟نكلو باقلأ’ا

نوكل اسضيأا فسسان نكلو لاحلا ةعيبطب
ىلع لمعي يسسيئر بردم بلجت مل ةرادإ’ا

˘مزÓ˘˘لا م˘˘عد˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘تو يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ
ةارا˘ج˘م ع˘ط˘ت˘سسي م˘ل هد˘حو˘ل ي˘نزا˘خ˘ي˘˘م˘˘ف
.ةليكسشتلا

ةفاشضإ’ا ميدقت ةينب ناك كمادقتشسا
بولطم وه ام رهظت مل نكلو ةوجرملا

؟ لشصح اذام كنم
انيف اوعسضو راسصنأ’او ةرادإ’ا حيحسص

بجاولا ءيسشلاب رهظن مل نكلو ةريبك ةقث
نوكي ام امئاد لوأ’ا مسسوملا امومع هميدقت

يسس سسا يسسلا يف Óثم يتبرجتف ابعسص
نكلو ةديجلاب نكت مل لوأ’ا اهمسسوم يف

مسسوم تيدا داهتج’او لمعلاب
ى˘ن˘م˘ت˘˘ن ة˘˘م˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘ث
لمعلاو را˘سسم˘لا ح˘ي˘ح˘سصت
دي ميدقت˘ل ا˘مد˘ق ي˘سضم˘لاو
.ةعومجملل نوعلا

نأا لوقلا نكمي له
وجرم وه ام مدقت ’ كتلعج ةباشصإ’ا

؟كنم
يف ت’وج5 وأا4 دعبف كسش نود نم

رييغت دعبو ينوزاك بردملا ةقفرب ةمقلا
ةنماثلا ةلوجلا يف ةباسصإا تيقلت ةليكسشتلا

ثيح ةليوط ةرتفل بيغا ينلعج ام وهو
مدقا ’ ينتلعجو ينتلسشف اهنا لوقلا نكمي
.ريخلب نم هرظتني عيمجلا ناك ام

يف كتين تدكأا رداشصملا شضعب

؟ ةيدولوملا تيب ةرداغم
هذاختا متيسس يترداغم رارق نا دقتعا

يف كيلع ىفخي ’ مسسوملا ةياهن دنع
ي˘ف تر˘كف ي˘سضا˘م˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد ر˘˘ه˘˘سش
ى˘ت˘ح وأا ةرا˘عإ’ا ما˘ظ˘ن˘ب ءاو˘سس ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا
تيناع يننأاو اميسس’ ةيئا˘ه˘ن˘لا ةردا˘غ˘م˘لا

ي˘ف تر˘ثأا ي˘ت˘لاو ة˘با˘˘سصإ’ا ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
.ةيدولوملا عم يراوسشم

يشضايرلا يدانلا كترداغم ىلإا دوعن
عم طبشضلاب ثدح اذام ينيطنشسقلا

؟ةندخوب
ينأا ’إا بوتكملاب ءيسش لك نأا مغر

ن˘كلو كل˘˘ي˘˘كو ي˘˘بر ة˘˘ند˘˘خو˘˘ب˘˘ل لو˘˘قأا
Óف سشينم˘ي˘ق ا˘م ه˘نو˘كل ه˘ن˘م ي˘ن˘ت˘سضا˘غ
ع˘م ق˘با˘سسلا ي˘ف تق˘ف˘تا م˘كي˘ل˘ع ى˘ف˘خ˘ي
ىلع يروان ديعسس ةرادإ’ا سسلجم سسيئر
ايكرتو يبد وحن ترداغو ليسصافتلا لك

سضع˘ب ءار˘جإاو ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ءا˘˘سضق ل˘˘جا ن˘˘م
دن˘ع تأا˘جا˘ف˘ت ن˘كلو ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ن˘يا˘ع˘م˘لا

حسضوأا ى˘ت˘حو ي˘تدو˘ع
بلطا مل ري˘ها˘م˘ج˘ل˘ل
لاقي ا˘م˘ل˘ث˘م ر˘ي˘ث˘كلا
سشتربك ام» سسكعلاب

ـلا ةياكحو «يسشرك
سشناكم نييÓم01
ربكا ةيدولوملا يف هب تعقو ام ن’ اهنم
يسسلا يف هيلع لسصحتا تنك امم ريثكب
نم ىنمتأاو اهتيسسن ةيسضقلا امومع يسس سسا
.ةديدج ةحفسص حتفو ةحفسصلا يط عيمجلا

ةرداغم ىلع تمدن له ةحارشص لكب
؟يشضاملا فيشصلا يشس شسا يشسلا
يل ءي˘سشلا ن˘كلو ار˘ي˘ث˘ك تمد˘ن ه˘ل˘لاو

قلغا لب ينعنقي سشلواح ام ونا ينسضاغ
بجاولا ءيسشلاو ةرسشابم يهجو يف بابلا
باو˘بأ’ا ي˘ل˘ت˘ح˘ت˘ف ي˘سس سسا ي˘˘سسلا ه˘˘لو˘˘ق
اريثك تقلعت ... ريبك لكسشب قلأاتا ينتÓخو
اتاقوأا انسشع هيف˘ف هر˘ي˘ها˘م˘جو يدا˘ن˘لا اذ˘ه˘ب

نل يسسنوتلا يقيرف’ا ماما يفدهو ةولح
ءادعسس نودوعي انراسصنا لعج هنوكل هاسسنا

.سسنوت نم

نم ةدوعلا يف ركفت حيحشص لهو
؟ ةروشضخلا ىلإا ديدج

يسسلا يف كيلع ىفخي ’ كلذ ىنمتأا
ر˘فا˘ن˘سسلا م˘عد˘بو ي˘ت˘حار تد˘جو ي˘سس سسا
وه نم كانه حيحسص يدل ام لك تمدق
نكلو اهانمتي ’ نم كانهو يتدوع ىنمتي
ام حيحسصتل ةدوعلا ىنمتأا اهلوقأا ةقيقحلا
ينأاب ملعا ينوكل قدسصت هللا ءاسش ناو تاف
.ةيقن يتسصÓب تيلخ

شسا يشسلا يف ةزيمم مشساوم تيشضق
ةشسفانملا راوششم ةشصاخو يشس

؟ةيقيرفإ’ا
انسشع اقباسس كل تلق امك لاحلا ةعيبطب

يبميزام ىلع زوفلا قيرفلا عم ةريثك احارفأا
ماما ىرخأا ج˘ئا˘ت˘نو ي˘ق˘ير˘ف’ا ي˘ف ي˘فد˘هو
نم كلمن ام لك انمدق ةقيقح يليعامسسإ’ا
نا هلل دمحلاو اهموي رفانسسلا داعسسا لجا
نم عاطتسسا ايفارخ امسسوم سشاع قيرفلا

. يئاهنلا عبرلا رودلا ىلا لوسصولا هلÓخ
هنا ىلع قباشس تقو يف دكأا جارجر

؟ لوقت اذام كب لشصتي مل
يب لسصت˘ي م˘ل سصا˘خ˘لا ير˘ي˘جا˘ن˘م و˘ه

نوديري راسصنأ’ا سضعب كانه نكلو اقÓطا

اهيف يل هللا ءاسش ناو انا اهديرا امك يتدوع
ىقبيو كلذ ىنمتأا امومع يبر اهبيجي ريخ
 .بوتكملاب ءيسش لك

ينطولا بختنملا نع Óيلق ثدحتن
؟ارخؤوم ةلشصحملا جئاتنلا يف كيأار ام

كلذف ينطولا بختنملا يف دجاوتت نا
ةسصاخ ةهكن هلو ةلئاعللو كل ريبك فرسش

بختنملل ىرخأا ةرم ةدوع لجسسن ’ املو
فقوت دعب يليÓب بعÓلا هب ماق ام لعلو
ر˘ف˘ظ˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد اذ˘ه˘ف ةدو˘عو
كنكمي ةيدجلاو لم˘ع˘لا˘ب˘ف ةد˘يد˘ج ةو˘عد˘ب
.كلذ قيقحت

ةركلل ريثكلا مدق يشضاملب
؟هشصوشصخب لوقت اذام ةيرئازجلا

هترادج تبثا ينطولا بخانلا حيحسص
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا را˘سسم ح˘ي˘˘ح˘˘سصت لÓ˘˘خ ن˘˘م
نم هنكم يذلا رم’ا ةلئاعلا حور اهئاطعإاو
كلذب نوروخف نحنو ةياهنلا يف حاجنلا

’ املو جهنلا سسفن ىلع لسصاوي نا ىنمتنو
 . Óبقتسسم لسضفا جئاتن قيقحت

تحت بختنملا عم ةبرجت كل تناك
قلعت اذامب رجام حبار بردملا ةدايق

؟
مغر ةديج اتاقوأا انسشع لاحلا ةعيبطب

يتلا ريهامجلا فرط نم ةبيسصع تناك اهنا
. ام اعون ةيسضار نكت مل

دامتع’اب أاطخا رجام نأا ىرت له
؟ اهتقو طقف نييلحملا ىلع

» ب » بختنملا يف انك تقولا كلذ يف
ىلع لمع اهتقو بردملا نوكل » أا » سسيلو
انتاردق زاربا لجا نم ةروسصلا يف انعسضو
دوجوب ابيرقت اهسسفن تناك ءامسسأ’ا ىتحو
مت انتمئاق نم نا دقتعا رسصان نبو زرحم
ي˘ثÓ˘ث˘لا ى˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا

وداراب نم يلÓمو سسورع
ةب˘ي˘ب˘سش ن˘م سشو˘سشن˘خو˘بو
تقو لك ا˘مو˘م˘ع ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

بختنملل ىنمتنو هفورظو
سسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘لا
.لاونملا

بلط يف ركفت تنك كنأا حيحشص له
ىدحإا يف زرحم شضاير ءاذح

؟تاشصبرتلا
ةقيقح هسصيمق نكلو هؤواذح سسيل ’

ر˘˘خ˘˘ف كلذ ناو ة˘˘سصا˘˘˘خ كلذ د˘˘˘يرأا تن˘˘˘ك
ي˘نو˘كل ة˘طا˘سسب˘ب تع˘جار˘ت ي˘ن˘كل..ر˘ي˘˘ب˘˘ك

. «’وطم كحسضي » تمسشح
ةشصرف تعيشض كنأاب دقتعت ’أا

؟ فارتح’ا
كمسض يدان ولوؤوسسمف لاحلا ةعيبطب

ى˘لوأ’ا ة˘جرد˘لا ي˘ف ط˘سشن˘ي نا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو
تفقوأا ةباسصإ’ا نكلو يبادتنا ىلع اورسصا

يسس سسا يسسلا يلوؤوسسم نا ىتح ءيسش لك
تلمع ام وهو جÓعلاو ءا˘ق˘ب˘لا˘ب ي˘نو˘ب˘لا˘ط
ةدوع اهدعب تلجسس نيا ةياهنلا يف هيلع
ةسصاخ ةيقيرف’ا ةسسفانملا يف ةسصاخ ةيوق
بلطب ةيحارجلا ةيلمعلا ءارجا تيدافت يناو
. يسسلبارط روتكدلا نم

وأا رشضخلل اعئاب لغتششتشس كنأاب تلق
له مدقلا ةرك فرتحت مل نإا كمشسلا

؟ حيحشص اذه
وا رسضخلا عئاب ناهتما ديرا تنك معن

اهناو اميسس’ يدلاو ةقفرب كمسسلا ىتح
ماسشه يخا كيلع ىفخي ’ هلل دمحلا هتنهم
ايندلاو يرغسص يف ةبعسص اعاسضوأا تسشع
ىلع هلل دمحلاو بع’ ينار مويل بوتكم
.ءيسش لك

؟يكشستاجلا ةاوه نم كنا حيحشص له
ي˘ب˘ح˘م ن˘م م˘ع˘ن » ’و˘ط˘م كح˘˘سضي »

هيب Óب سشيد˘ع˘ي ا˘م ف˘ي˘سصلاو ي˘كسستا˘ج˘لا
اديدج اد˘حاو تير˘ت˘سشا د˘ق˘ف كتا˘مو˘ل˘ع˘م˘لو
. ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ

؟ ةوانششلل لوقت اذام
معدلاو تا˘جرد˘م˘لا ى˘لا ا˘ن˘ق˘ت˘سشا د˘ق˘ل

سصوسصخب اما مهفرط نم مدقملا ريبكلا
دوعت نا ىنمتأا ةلوطبلا ىلا انتجاحف ةوانسشلا
معدلا اومدق˘ي ى˘ت˘ح رو˘ه˘م˘ج˘لا˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا
. كرابم ناسضمر مهل ىنمتأا امك انل ريبكلا

؟ رفانشسللو
ينقدسص مهقح يفوا نل لوقأا امهم هللاو

د˘ي˘عا غار˘ف تقو ي˘ل نو˘كي ةر˘˘م ل˘˘ك ي˘˘ف
ةيقيرف’ا تاسسفانملا يف ا˘ن˘تاءا˘ق˘ل ة˘ع˘با˘ت˘م
نم انكم˘ت ي˘ت˘لا تا˘ه˘جاو˘م˘لا سضع˘ب اذ˘كو
انسشع نيا ةلوطب˘لا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا ن˘م ا˘ه˘لÓ˘خ

ىنمتأاو ةبسسانملاب مهييحا ادج ةعئار اتاقوأا
. كرابم ناسضمر مهل

؟ ةريخأا ةملك
تطلغ سصخسش يأا نم حامسسلا بلطا

يبرو ءابولا اذه نم انظفحي يبرو هاعم
را˘سصنا ل˘كل ي˘تا˘ي˘ح˘تو ا˘نا˘تو˘م ل˘ك م˘حر˘ي
ريخلا ىوسس مهنم رن مل يسس سسا يسسلا

ة˘˘˘˘م’ا نا˘˘˘˘سضمرو م˘˘˘˘كنا˘˘˘˘سضمر ح˘˘˘˘سصو
.ةيمÓسسإ’ا

مدقلا ةرك ’ول كمشس عئاب وأا اراشضخ حبشصي نأا ديري ناك هنأاو «يكشستاجلا»ـل هقششع دكأا

وبأجل ثدحي أمو ةروشضخلا يتردأغم ببشس ةندخوب» :ريخلب رونلا دبع
«ةيدولوملا يف ملقأأتلا ةبوعشص دكؤوي

عم هقلأات مدع بابشسأا نع ثد– يذلاو Òخلب رونلا دبع ةمشصاعلا ةيدولوم بع’ عم » مويلا مÓشسلل » Òثم راوح ‘
ارخؤوم دهتجا هناو ةشصاخ ةلوطبلا لامكا ةرورشض ىلع دكا امك يشس شسا يشسلل هترداغم ةيشضقل هقرطتو ةوانششلا

. رفانشسلا عم ة�اشسŸا اينمتمو ةيدولوŸا راشصن’ ةديعشس ةياهن ‘ هلما نع ابرعم ةوقب ةدوعلل ىعشسيو

ششامر ماششه هرواح

رشضحم عم لمعأا..ةديدج تازيهجت تيرتششا»
«ةلوطبلا قÓطنا دنع ازهأج نوكأل يندب

ىنمتأا يشس شسا يشسلا ةردأغم ىلع تمدن»
«ينوحمأشس رفأنشسلل لوقنو ةدوعلا

ةلشصاوم ىنمتن ›اردفلا بتكŸا رارق عم أنأا»
«ةيأهنلا ‘ أهب جيوتتلل ىعشسنشسو ةلوطبلا

نحن ىتحو ةينفو ةيرادإا لكأششم تششأع ةيدولوŸا»
«ةوأنششلا فرط نم أنم رظتنم وه أم دؤون ⁄ ÚبعÓك

ةندخوب نكلو ةميق ىلع يروأنلا عم تمهأفت»
«ةردأغŸا ىلع ينمغرأاو ‐ يبر وليكو ‐ ينعدخ

«رومألا Úشس– عطتشسي ⁄ هدحول Êزأخيمو أأطخ Èكأا Êوزأك ةردأغم دعب Òبك بردم بلج مدع»



ةــــنصصرق

ةدوعلا دعوم نÓعإا رأظتنا ‘
ق˘ير˘ف˘لا و˘لوؤو˘سسم لاز˘˘ي ’

نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘قاو˘ط˘˘لاو
ةقلعت˘م˘لا را˘ب˘خأ’ا ن˘م د˘يز˘م˘لا
ةلوطبلل ماع˘لا ر˘ي˘سسلا ة˘ي˘سضق˘ب
،ةيريسضحتلا بناوجلا ثيح نم
يتلا ةيرادإ’ا يحاونلا نم اذكو
رو˘جأ’ا اذ˘كو دو˘ق˘˘ع˘˘لا سصخ˘˘ت
نم يت˘لا رو˘مأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلاو
ا˘ه˘ي˘ف ل˘˘سصف˘˘ت نأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘يدا˘ح˘ت’ا ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
،ديعاوملا مداق ي˘ف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ا˘˘م بقر˘˘ت˘˘˘ي ل˘˘˘كلا نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
91 ديفوك ريسصم هيلإا لوؤويسس
د˘عو˘م ي˘ف ل˘سصف˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لاو
.ديدج نم ةلوطبلا فانئتسسا

 قأفولا أتمزأا
ةرادإا ل˘سصاو˘ت

ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘سس قا˘˘˘فو
اهاعسسم
سصوسصخب
ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘˘لا
اهلوخد ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
،يدا˘ن˘لا با˘سسح˘˘ل

نأاو ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس’
سشي˘˘ع˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةقناخ ةيلام ةمزأا

دعوم رظتني وهو
ة˘˘˘˘˘مزأا جار˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘نا

ل˘جا ن˘م ا˘نورو˘ك
اذكو ،سسايجيدلاب ةسصاخلا ةناع’ا يقلتب حمسست يتلا ةيرادإ’ا قئاثولا دادعا يف عورسشلا
يمرلا يلاتلابو ةعومجملا تاقحتسسم ديدسستل ةمزأ’ا جارفنا رظتني قيرفلا نأاو اميسس’ ةي’ولا
.«يلبودلا » ةقرو بعل لجا نم نوكلتمي ام لكب اهدعب

اÒخأاو..يوازمح

يواز˘م˘ح ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا بر˘˘عأا
يذلا ربخلل ةريبكلا هتداعسس نع ةسشاكع
ي˘ف ةرا˘ف˘سسلا ي˘لوؤو˘سسم فر˘ط ن˘م ها˘˘ق˘˘ل˘˘ت
رئازجلل هتدوع نا هل اودكا نيذلاو ،ناريا
كانه ةدجاوتملا ةيلاجلا ةيقب ةقفرب نوكتسس

نتم ى˘ل˘ع كلذو ن˘ي˘ن˘ث’ا مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘سص
ءÓجا لجا نم ةسسائرلا اهتسصسصخ ةرئاط
نا ركذي ،ةدوعلا يف نيبغارلا نييرئازجلا

قدانفلا دحا وحن ةرسشابم نوكتسس مهتدوع
.يحسصلا رجحلا ةماقإا لجا نم

«Úقلأط ششأنم»

ن˘ي˘ما˘ي˘ل دد˘سش ،يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر را˘˘ع˘˘سشب
ةجهللا ةليلم نيع ةيعمج بردم ةرارغوب

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا د˘سصح ة˘ل˘سصاو˘˘م ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
يف لوسصولاب كلذو ،مسسوملا اذه يباجيإ’ا
ايبرع ةلهؤوم وا ةيراق ةبترمل مسسوملا ةياهن

تاناكمإ’ا لك كلتمت ةيعمجلا ناو ةسصاخ
دقو اذه كلذب اهل حمسست يتلا ةيرسشبلا
لوسصولل ةبيتكلا نم ةدارإا سشتوكلا سسمل
فور˘ظ˘لا ل˘ك نأاو ة˘سصا˘خ ى˘غ˘ت˘ب˘م˘˘لا ى˘˘لا

.براقعلا ملح قيقحت لجا نم ةيتاوم

ةليكششت يف زرحم
«أفيف» ةبعل

«stropS AE» ةكرسش موقت مسسوم لكك
’إا ،مسسوملا قيرف دادعا ،«افيف» ةبعلل ةجتنملا
اهلعج ملاعلا اهب رمي يتلا ةيلاحلا ةيعسضولا نأا
ةياغ ىلإا غيل ريميربلا يف ليكسشت لسضفأا دعت
سضا˘ير ن˘كم˘ت و˘ه ل˘ي˘م˘ج˘˘لاو ،82ـلا ةلو˘ج˘لا

يتيسس رتسسسشنام مجنو بختنملا دئاق زرحم
ام ةيفلخ ىلع ،ةمئاقلا يف ناكم زجح نم
يمسسو ،59 ةقاطب لانيل مسسوملا اذه همدق
ehT fO maeT«»ـب ا˘ي˘ق˘ير˘فا ل˘ط˘ب ق˘ير˘ف
.raf oS nosaeS

ةلئأع يزعت «فأفلا»
يدأيع ديقفلا

ةافو ةعجاف ةيرئازجلا ةسضايرلا ةرسسأا تقلت
رمعلا نم غلابلا باسشلا مكحلا يدايع ماسسح
ىدحإا يف هتثج ىلع روثعلا مت نيا ،ةنسس42
ةطبار ىدل لمعي ديقفلا ،ةياجب ةي’وب تاباغلا
،ةياجب ةي’وب يسشيت ةنيدم نم ردحنيو ةياجب
ىلإا مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحتإ’ا تعراسسو
ىلع يمسسرلا اهباسسح ىلع ةيزعت ةيقرب رسشن
ىسسأ’او نزحلا غلابب »:هيف تبتك «كوبسسيفلا»
ةافو أابن مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإ’ا ىقلت
باسصملا اذهب ،يدايع ماسسح باسشلا مكحلا
يسشطز نيدلا ريخ فافلا سسيئر مدقتي ،للجلا

ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر ي˘تو˘غ د˘م˘ح˘˘مو
لكو يلارديفلا بتكملا ءاسضعأا اذكو ماكحلل
ديقفلا ةلئاعل يزاعتلا سصلخأاب داحت’ا ةرسسأا
نا ريكذتلاب ريدجلا ،«همحر ماسسح مهنبا يف
لبق ليرفا92 موي يفتخإا دق ناك موحرملا
يسشيت ي˘حاو˘ن ة˘با˘غ ي˘ف ه˘ت˘ث˘ج ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
.ةباجبب

qarsana@essalamonline.com
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«فأكلا» مجأهي رويأبيدأا
م˘ج˘ن˘لا رو˘يا˘ب˘˘يدأا ل˘˘يو˘˘نا˘˘م˘˘يإا ح˘˘ت˘˘ف

دا˘ح˘تإ’ا ة˘ئ˘ي˘ه ى˘ل˘ع را˘ن˘˘لا ي˘˘لو˘˘غو˘˘ط˘˘لا
ةزئاج ةيفلخ ىلع ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا
يف يقيرفإا بع’ نسسحأ’ ةيبهذلا ةركلا
نو˘ي˘سسنو˘سسا بع’ د˘˘ق˘˘ت˘˘نا ثي˘˘ح ،ما˘˘ع˘˘لا
«فا˘كلا» ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ي˘نا˘يو˘غرا˘ب˘˘لا
و˘يدا˘سسو حÓ˘سص د˘م˘ح˘م ن˘م ل˘ك »:Ó˘ئا˘ق
يف بع’ لسضفأا ةزئاج ناقحتسسي ’ ينام
تاسسفانم نمسض نابعلي ’ امهنأ’ ايقيرفإا
«يغنريملا» مجن فاسضأاو ،«ءارمسسلا ةراقلا
ينيتنجرأ’ا مجنلا يسسيم نع ’اثم قباسسلا
رأا مل ةيبونجلا اكيرمأا ةراق يف» »:لوقلاب
نكل»:متخيل ،«ةزئاجلا هذهب زوفي يسسيم
فيك ..ايقيرفإا يف بع’ لسضفأا ةزئاجب جوتيو ابوروأا يف بعلي ايقيرفإا ابع’ ىرن ايقيرفإا يف
.«ايقيرفإا يف نوبعلي نيبعÓل دوعت ةزئاجلا هذهو ،ديج ريغ ويرانيسس اذه ؟اذه

15

نأشضمر ةحير ‘ ششحمشسي أم يوÓلا دبع
دبع بويأا دجاوت مغر

ي˘لود˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا يوÓ˘˘لا
،ار˘سسيو˘سس ي˘ف ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
مل هنأا ’ا ،ةيلاحلا ةرتفلا يف
ديلاقتو تادا˘ع ن˘ع ل˘خ˘ت˘ي
ر˘ه˘سشلا ي˘ف ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بع’ رسشن ثيح ،ليسضفلا
ق˘ب˘سسأ’ا ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘˘تا
ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع يرو˘˘˘ت˘˘˘سس
اهب ةبلع نع ،«مارغتسسنأا»
ةوÓ˘˘ق˘˘ب˘˘˘لاو زو˘˘˘ل˘˘˘لا بل˘˘˘ق
نأا دكؤوي ام ،ةرهسسلل ابسسحت

’ نو˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘سس فأا بع’
ناسضمر ةحير نع ىلختي
.ةبرغلا مغر
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ةÓشصلا تيقاوم

مشسوملا اذه يشسنرفلا يرودلا يف نيغوارم5 زربأا نمشض راوع ^
أهططخ نع لأطع دعبت نأمريج نأشس شسيرأب ةرادإا ^

ىعشسي شسيتيب
يدنأم عيبل

تأقفشص ليومتل
ةديدج

ةديج جئاتن دسص◊ تايناكمإلا لك كل“ ةيرسصنلا نا دكأا

ةبعشص أنتمهم :نشسود
ءأقبلا نأمشض نم نوقثاوو

رأبكلا فأشصم ‘

ةينفلا ةسضراعلا ›وتل برقألا ةيسسنرفلا ةسسردŸا

Úبردملل ةيتاذلا Òشسلا
«ةرأطشسوشس» ىلع لطأهتت

أهيف لشصفلا رأظتنا ‘

حبسصي نأا ديري ناك هنأاو «يكسستا÷ا»ـل هقسشع دكأا
مدقلا ةرك لول كمسس عئاب وا اراسضخ

ببشس ةندخوب»:Òخلب رونلا دبع
وبأ÷ ثدحي أمو ةروشضÿا يتردأغم

« ةيدولوŸا ‘ ملقأأتلا ةبوعشص دكؤوي

لباقم ربكأا ىلع لوسصحلا ديري
نكمم يدام
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ءامسسألا ديدع ىلع قوفتو4ـلا زكرملا لتحا رئازجلا ةروطسسأا

أيقيرفإا خيرأت يف ناديم طشسوتم53 لشضفأا ةمئأق يف يمولب

ةمئأقلا يف ديحولا يرئازجلا1891 ةنشس ةيقيرفإلا ةيبهذلا ةركلا بحأشص^
موهفم ريغ ةمئأقلا نع زرحم بأيغ^

ياد Úسسح رسصنةمسصاعلا دا–إا


