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ةمكحم ةليكسشت يف لمإوح ءاسسن ل
ةسسلج لك دعب تاعاقلإ ميقعتو تايانجلإ

ايباغ اكلصسم نوخخفي نولوهجم
ةظفاحم نإوعأإ فإدهتصسل

50صصيقإوبلإ مأابتاباغلإ
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ةهجإوك اقباسس هلÓغتسسإ مت هنأإ دكأإ
ةيكنب صضورق ىلع لوسصحلل

مهبسصانم ¤إإ ÚفوقوŸإ ÚفيسضŸإ ةداعإإ تررق
ةيئاقولإ تإءإرجإلإ نم ةلمج نع تنلعأإو

لكألإ لجأإ نم لوسستلل أاجل مهسضعب
فيسصر ةعابل إولوحت نورخآإو

ايناتيرومو اينابصساب نوقلاع نويرئإزج
 مهءÓجإإنوبت سسيئرلإ نوثيغتصسي

30 صص

برإوسشوب مÓسسلإ دبع ىلع صضبقلإ ءاقلإاب يلود رمأإ رإدسصإإمهتإرايسس تÓجع بيرختل بإÎلإ ت– ةداح ةيذلوف ةدمعأإ إوسسرغ ةريوبلاب ةريد يف مودرلإ تحت نم نيلماع ذاقنإإ

راصشتصسم ىلع روثعلإ
هتقصش حطصسب اتيم ةيبرت

ةصسبتب ةعيرصشلإ يف
50صص

،م˘˘هإر˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع تيآإ تا˘˘˘حر˘˘˘ف ف˘˘˘سشك
راقعلإ نأإ ،مجانملإو ةعانسصلإ ريزو
لوسصحلل ةهجإوك لغ˘ُت˘سسإ ي˘عا˘ن˘سصلإ

ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ك˘˘ن˘˘˘ب صضور˘˘˘ق ىل˘˘˘ع
ة˘ي˘ل˘سصألإ ه˘ت˘ي˘ك˘ل˘م نأإ م˘غر نا˘˘م˘˘سضك
˘مو˘ي˘لإ ن˘م ه˘نأإ د˘كؤو˘م ،ة˘لود˘ل˘ل دو˘ع˘˘ت
را˘˘ق˘˘ع˘˘لإ ح˘˘ن˘˘م˘˘ل لا˘˘ج˘˘˘م ل إد˘˘˘عا˘˘˘سصف
.ناجملاب يعانسصلإ

تاميلعت هذه
فانئتصسل يتامغز
تامكاحملإ تاصسلج

50صص

ةصصاÿإ تابكرŸإ لخإد ةمامكلإ ءإدترإ ةيرابجإإ طقصست ةموك◊إ
Œحإ صضرفل نمألإ حلاسصم دينÎ30 صصيمومعلإ لقنلإ لئاسسو ‘ دعابتلإ طورسش مإ

حنمل ل» :ةعانصصلإ ريزو
ناجملاب يعانصصلإ راقعلإ

«إدعاصصف مويلإ نم

40صص

بهأاتت «يÒ÷آإ ريإإ»
علطم اهطاصشن فانئتصسل

مداقلإ رهصشلإ

40 صص

طورصشب مويلإ نم ًءدب مهطاصشن نوفنأاتصسي سصإوÿإ نولقانلإ
لقنلإ ةÒعصست عفر ةيناكمإإ سسردت ةيصصولإ ةرإزولإ^

لمعلإ ىلإإ ةدوعلإ مدع وأإ «انوروك» نم ةياقولإ لوكوتورب قيبطت نيب إوريخ

ةنصس02و21 نيب سسامتلإإ
يفصسويو ىيحيوأل نجصس

«كافوصس» ةيصضق يف يملوعو

يلامجإإو ءافسش ةلاح811 ليجسست
6918 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

ةباصصإإ911و ةافو41
«انوروك»ـبةديدج

رــــئإزجلإ يف
30 صص

40صص
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ةـــــظحÓم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
 تمصص يف نولماعلإ

تمسص يف نيدهتجملاو نيلماعلا نم ربتعت
نم ريثكلا سسكع ءايرلاو ءاوسضألا نع اديعب
اهؤواطع ،تاعاطقلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ا˘ه˘ئار˘ظ˘ن
،لمعلا يف اهينافتو ا˘ه˘سصÓ˘خإاو ر˘م˘ت˘سسم˘لا

،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ر˘يزو ل˘ع˘˘ج
ةسسدنهملا مير˘كت رر˘ق˘ي ،يرا˘م˘ع ف˘ير˘سشلا
ةريدملا يهو ،مو˘ط˘ف يرا˘سضخ˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ينقتلاو يمل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا د˘ه˘ع˘م˘ل ة˘ق˘با˘سسلا
ةبسسانمب ،ةفاج˘لا ه˘ب˘سشو ة˘فا˘ج˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل
،رحسصتلا ةحفاكمل يملاعلا مويلاب لافتحلا

ي˘ف ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘سسرد˘م˘˘لا ة˘˘ج˘˘ير˘˘خ
رئازجلا يف نيثحابلا مهأا نم ربتعت ،ةمسصاعلا

ةعارزلا لاجم يف ،يلودلا ىوتسسملا ىلعو
يتلا ةثحابلا هذه ةءافك ،ةيوارحسصلا ةئيبلاو
نوكت اهتلعج ةحÓفلا عاطقل ريثكلا تمدق
لخاد ايلاح نيزرابلا ني˘ث˘حا˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
.هجراخو نطولا

 ةيإور يف «انوروك»
راد ن˘˘ع ترد˘˘سص
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ياور˘˘لا

ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘ياور
يئاور˘لاو بيدأÓ˘ل
ىفطسصم يندرألا
ناو˘ن˘ع˘ب ،ه˘نر˘˘ق˘˘لا
ن˘˘˘˘م نو˘˘˘˘برا˘˘˘˘˘ه»
ع˘ق˘˘تو ،«ا˘˘نورو˘˘ك
031 يف بتاكلا هب حرسص امبسسح ةياورلا

لقنتلاب ةياورلا لطب موقي ثيح ةحفسص
كرتسشملا اهمسساق ةفلتخم تاءاسضف يف
حاتجإا يذلا ديدجلا ءابولا اذه نم فوخلا
يتلاو اثيدح ةرداسصلا ةياورلا هذه.. ملاعلا
ناهتسسي ل ةحاسسم ذخأا اعوسضوم لوانتت
برسض يذلا ءا˘بو˘لا و˘هو ا˘ن˘تا˘ي˘ح ن˘م ا˘ه˘ب
وأا ريبك نيب قرفي ملو ،هئازجأا لكب ملاعلا

لإا ادلب كرتي ملو ريقف وأا ينغ ،ريغسص
هب فسصي يذلا يبدألا لمعلا اذه..هحاتجا
ةحئاجلا هذه ،ة˘نر˘ق˘لا ى˘ف˘ط˘سصم ي˘ئاور˘لا
هلÓخ نم عاطتسسا ،ملاعلا تباسصأا يتلا
بو˘ل˘سسأا˘ب را˘كفألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ر˘ير˘م˘ت
سشاعم˘لا ع˘قاو˘لا ي˘كا˘ح˘ت قو˘سشم ،يدر˘سس
.يملاعلا ءابولا اذه يسشفت ءارج

برح نم ةيناث ةجوم
! .. داصسفلإ

نأا ىلإا ةيرئازج تايلو ةدع نم ريراقت ريسشت
دا˘سسف ا˘يا˘سضق لو˘ح تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لاو تا˘ير˘ح˘ت˘˘لا

لكسشب ةريخألا عيباسسألا يف تعراسست ،ةريطخ
طا˘سشن ا˘ه˘ب تا˘يلوو ،ةر˘ي˘ب˘ك تا˘يلو˘ب سصا˘˘خ
ةيئاسضقلا سسلاجملا ةجمربف ،فيثك يداسصتقا
ى˘ل˘ع سصا˘خ ل˘كسشب ة˘م˘كا˘ح˘م˘لاو ة˘سصت˘خ˘م˘˘لا

يتلا ةريطخلا داسسفلا اياسضقل ةمسصاعلا ىوتسسم
نم يناثلا فسصنلا يف اهبلغأا يف قيقحتلا مت

مكاحملل يداعلا طاسشنلا راطإا يف ،9102 ماع
نم سصلق يذلا يرئاز˘ج˘لا ي˘ئا˘سضق˘لا زا˘ه˘ج˘لاو
ببسسب ةيسضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ر˘ه˘سشألا ي˘ف ه˘طا˘سشن
درجم سسيل ،«انوروك» ةح˘ئا˘ج ة˘ه˘جاو˘م ر˘ي˘باد˘ت
ةمحدزملا ةدنجألا اهسضرفت ةرورسض وأا ةفداسصم
ةياهن بر˘ق ع˘م ،ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م بجاو˘لا ا˘يا˘سضق˘ل˘ل
مل يتلا داسسفلا تاقيقحت نأل ،ةيئاسضقلا ةنسسلا
نع نلعتسس ،9102 ماع فسصتنم ذنم فقوتت
يف نيمهتملاو مهيف هبتسشملا نم ةديدج ةجوم
اهلمسشت مل يتلا ةيناثلا ةئفلا نم ،داسسف اياسضق
تاباين اه˘ي˘ف تر˘ظ˘ن ي˘ت˘لا ا˘يا˘سضق˘لا مو˘ي˘لا ى˘لإا
.ينطولا ىوتسسملا ىلع مكاحملا

؟ «لايصس» اي ىتم ىلإإ

.. نييرئازجلا قرأا ةنوقيأا اهنوكل اهنم اسسيركت
عاطقنا نع «لايسس» ةكرسش تنلعأا نويلملا ةرملل
ةمسصاعلاب تايدلب5 يف بورسشلا ءاملاب دوزتلا
،ل˘ب˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ن˘ثلا ة˘يا˘غ ى˘لإاو مو˘ي˘لا ن˘م ءاد˘ت˘˘با

.. «ة˘نا˘ي˘سصلا» ةدا˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘ع تر˘ج ا˘م˘ك بب˘سسلاو
«جلوكيربلا» بب˘سسب ي˘ه˘ت˘ن˘ت ل ي˘ت˘لا ة˘نا˘ي˘سصلا
هتنايسص وأا هميمرت مت امف ،ةكرسشلا هانبتت يذلا
عطق داعيل رثكأا وأا اموي51 دعب فلتيل دوعي مويلا
ةنايسص لجأا نم ىرخأا ةرم نطاوملا ىلع ءاملا

.! .. كيلود اذهكو .. ةديدج
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ةيملاع .. رموصسن ةمطاف
يتلا ةيروثلا انتايسصخسش لك لاح اهلاح
يف بهذ ن˘م فر˘حأا˘ب ا˘هءا˘م˘سسأا تل˘ج˘سس
ةيديدحلا ةأارملا .. ءاعمج ةيرسشبلا خيرات

ةمواقملا تداق يتلا ،رموسسن ةمطاف لل
يف يسسنرفلا رامعتسسلا دسض ةيرئازجلا
،7581‐4581 ةرتف لÓخ لئابقلا دÓب
ملاعلا لوح ءاسسنلا نييÓمل ةودق ربتعت
ند˘ل˘ق˘ت˘يو ند˘ل˘ق˘ت ي˘تاو˘ل˘لا ن˘ه˘ي˘ف ا˘˘م˘˘ب
لود ىوقأا يف ةريبك ةيلوؤوسسم بسصانم
لودلا ىتعأا تاموكح ىتح لب ،ملاعلا

ة˘يرو˘ث˘لا ةأار˘م˘ل˘ل ة˘نو˘ق˘يأا˘ك ا˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ن˘˘سص
دودحلا ىسصقأل ةي˘ن˘طو˘لا˘ب ة˘ع˘ب˘سشت˘م˘لا
لسسكورب يف كيبرتيإا ةيدلب نأا ليلدب
ةمطاف لل مسسإا قÓطإاب تماق ،اكيجلبب
.اهعراوسش دحأا ىلع ،رموسسن

كرحتت يصشإوŸإ ةصصروب

نع ةيئدبم ةحمل يطعتو كرحتت يسشاوملا ةسصروب تأادب ،كرابملا ىحسضألا ديع بارتقا عم
يف نيلاوملا رابك نم ةاقتسسملا تارسشؤوملا رخآا قفوو ،ةنسسلا هذهل يحاسضأÓل ةبقترملا راعسسألا
نوكيسس ماعلا اذه ةيحسضألا رعسس نإاف ،ةيلخادلا تايلولاب نيزكرمتملا مهنم ةسصاخ دÓبلا

ديعلا سشبك .. لوقلا نكمي هيلعو ،فÓعألا رعسس تعفر «انوروك» ةحئاج نأا مكحب ادج اعفترم
.Óيبسس هيلإا عاطتسسا نمل .. ةنسسلا هذه

 ةديدجلإ ةرؤوبلإ .. نيكب
نأا م˘ه˘ل ل˘ي˘ُخ ن˘يذ˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘سش ة˘با˘جإا ي˘ف
اومدقأا هي˘ل˘عو ل˘ح˘م˘سضي أاد˘ب «ا˘نورو˘ك»
ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لا تار˘يذ˘ح˘ت ل˘ها˘ج˘ت ى˘ل˘˘ع
˘˘ماز˘˘ت˘˘لإلا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يدد˘˘سشم˘˘لا
ةينطولا ةحسصلا ةنجل تنلعأا ،ةياقولاب
ةلاح23 تلجسس دÓبلا نأا ،نيسصلا يف
يسسيئرلا ربلا يف ءابولاب ةديدج ةباسصإا

يف ةلاح52 اهنم سسمأا موي ةياهن ىتح
ةرؤوب ىلإا تلوحت يتلا نيكب ةمسصاعلا

ةيلحملا تاطلسسلا تديق هيلعو ةديدج
راسشتنا نم دحلل ىرخألا ةيزارتحلا تاءارجإلا فيثكتل تداعو ،ةمسصاعلا يف سسانلا ةكرح
.هباعيتسسإا بجو ملاعلا لود لكلو انل سسرد اذه .. ىودعلل لقانت ةلسسلسس دعب سسوريفلا

لاحملإ نم لاحلإ مإود
يف ماع ريدم نيب ةقÓعلا تناك ةليلق عيباسسأا لبق
ىلع نمسس» ،نيللدملا هيسسوؤورم دحأاو ،ةمسصاعلا

ن˘كسس ى˘ل˘ع ل˘سصح ف˘ظو˘م˘˘لا نأا ة˘˘جرد˘˘ل «ل˘˘سسع
تريغت ةقÓعلا نكل ،يجيتارتسسا عقوم يف يفيظو
بسصنم حنمب ريدملا ماق امدنع نيفرطلا نيب ارخؤوم
بسضغ راثأا ام وهو ،ناملربلاب وسضع قيقسشل يعون
نم ريدملا ،هريدم عم فÓخ يف لخد يذلا فظوملا

نم فظوملا لقن ررقو كرحتف ،تكسسي مل هبناج
ن˘م ه˘تر˘سسأاو و˘ه هدر˘ط رر˘ق م˘ث ،ي˘عو˘ن˘لا ه˘ب˘سصن˘م
اريطخ ازواجت نمسضتت ةقيرطب ،يفيظولا نكسسلا
،ي˘ئا˘سضق˘لا ر˘سضح˘م˘لا ر˘ب˘ع غÓ˘بإا نود ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
.ةيناث ةهج يف ريدملا انبحاسصو ةهج يف نوناقلا
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،ى˘˘لوألا ةرازو˘˘لا تعدو اذ˘˘˘ه
ةلو ا˘ه˘ب تقر˘بأا ة˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف
زيزعتل نير˘ي˘خألا ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
اهعسضو مت يتلا ةبقارملا ةزهجأا

نمألا حلاسصم دينجت لÓخ نم
ةزكرمملا ةلودلا حلاسصم اذكو
ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص ا˘˘ه˘˘ل تلو˘˘خ ي˘˘ت˘˘˘لا
نأا بجي يتلاو ةيرادإلا ةطرسشلا
مدع ةنياعم دنع ةوقلاب لخدتت
ةحفاكمو ةياقولا دعاوق مارتحا
يف ةنمسضتملا «انروك» سسوريف
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘سشت˘˘˘˘لا سصو˘˘˘˘سصن˘˘˘˘لا

.اهب لومعملا ةيميظنتلاو
طا˘سشن ر˘ير˘ح˘ت سصو˘˘سصخ˘˘بو

،سصا˘خ˘سشأÓ˘ل ير˘سضح˘لا ل˘ق˘ن˘لا
دينجتب ،اهتاذ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تب˘ل˘ط

˘مار˘ت˘حا سضر˘ف˘ل ن˘مألا ح˘لا˘سصم
كلت اميسس لو ةددحملا طورسشلا
نم ةئاملا˘ب05 لقنب ةقلع˘ت˘م˘لا

دحك تابكرملا باعيتسسا ةردق
ءاد˘ترا ة˘ي˘ماز˘لإا كلذ˘كو ى˘˘سصقأا
نيقئاسسلل ةبسسنلاب يقاولا عانقلا

.باكرلاو

Œحا سضرفل نمأ’ا حلاصصم دينÎيمومعلا لقنلا لئاصسو ‘ دعابتلا طورصش ما

ةصصاÿإ تابكرŸإ لخإد تامامكلإ ءإدترإ ةيرابجإإ طقصست ةموك◊إ

ر.نوراه

امك ،باكرلا وأا قئاصسلاب رمأ’ا قلعت ًءاوصس ،ةصصاÿا تابكرŸا لخاد تامامكلا ءادترا ةيرابجإا ةموك◊ا تطقصسأا
رصضخأ’ا ءوصضلا مهتحنمو ،يمومعلا لقنلا لئاصسو ‘ دعابتلا طورصش ماÎحا سضرفل نمأ’ا حلاصصم دينجتب ترمأا

.ةياقولا دعاوق ماÎحا مدع ةنياعم دنع ةوقلاب لخدتلل

ةيحارج ةيلمعل هءارجإا دعب

ةيقربب ثعبي نوبت سسيئرلإ
يبرغملإ لهاعلإ ىلإإ
،ةيروهمجلا سسيئر سسمأا لوأا ثعب

ىلإا ةيقرب ،نوبت ديجملا دبع
،سسداصسلا دمحم يبرغملا لهاعلا

،ةيحارج ةيلمعل هءارجإا دعب
ةصسائر نايب هب دافأا امبصسح

تيقلت» اهيف ءاج ،ةيروهمجلا
حاجن نانئمط’او حايتر’ا غلابب
يتلا ،ةيحارجلا ةيلمعلا
اذه يف ينعصسي ’و ،اهومتيرجأا
ايعاد ،هللا دمحأا نأا ’إا ماقملا
ةمعن مكيلع غبصسي نأا ىلوملا
ءافصشلاب مكدمي نأاو ةحصصلا
لك نم مكظفحيو ،لجاعلا

ةلÓج اولبقت» فاصضأاو ،«هوركم
ةصصلاخلا يتاينمت لوبقب كلملا

يتدوم عم ،لجاعلا ءافصشلاب
.«مكل يريدقتو يمارتحاو

ح.نيدلا رمق
ةهبتصشم ةباصصإا18
ميمت لزنم ةنيدمب
لبان ةي’و يف
ةوقب دوعي «انوروك»
سسنوت ىلإإ

برصضيل «انوروك» سسوريف داع
دعب ،سسنوت ةراجلا ةوقب
يف ةيمومعلا تاطلصسلا تانيمطت

اهنأا تدكأا يتلا ،قيقصشلا دلبلا اذه
ثيح ،ءابولا اذه ىلع ترطيصس
مت هنأا ،«مÓصسلا» ـل رداصصم ترصسأا

ـب ةهبتصشم ةباصصإا18 ليجصست
ءايحأا ىوتصسم ىلع «91-ديفوك»
ةعباتلا ميمت لزنم ةنيدمب
.لبان ةي’ول

ر.نوراه
يلامجإاو ءافصش ةلاح811 ليجصست
6918 ىلإا لصصي نيفاعتملا

ةباصصإإ911و ةافو41
«انوروك» ـب ةديدج
رئإزجلإ يف
ةعاصس42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجصس
ةباصصإا911و ،ةافو41 ةريخأ’ا

ءاصصحإا عم ،«انوروك» ـب ةديدج
فصشك امل اقفو ،ءافصش ةلاح811
،راروف لامج روتكدلا سسمأا هنع

دصصر ةنجلل يمصسرلا قطانلا
فصشك امك.ءابولا يصشفت ةعباتمو
لامجإ’ا ددعلا نأا ،هتاذ ردصصملا
اندÓب يف ءابولا اذهب نيباصصملل
ةلجصسملا ماقرأ’ا ءوصض ىلع غلب

،ةريخأ’ا ةعاصس42 ـلا لÓخ
يلامجإا لصصو اميف ،ةلاح40511
لباقملا يف ،528 ىلإا تايفولا

نيفاعتملل يلامجإ’ا ددعلا زفق
.6918 ىلإا

ك.اصضر

نم ةلمج ،لدعلا ةرازو ترقأا
ة˘مرا˘سصلا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا

،ةمكاحملا تاسسلج فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل
نم لماوحلا ءاسسنلا عنم اهزربأا
ةمكحم ة˘ل˘ي˘كسشت ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا
.تايانجلا

ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تح˘˘سضوأا
ةميلعت ي˘ف ،ي˘تا˘م˘غز م˘سسا˘ق˘ل˘ب
،0202 ناو˘ج81 ي˘ف ة˘خرؤو˘م
ررح ،«مÓسسلا» ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا

ج˘ئا˘ت˘ن ءو˘سض ى˘ل˘ع ا˘ه˘نو˘م˘سضم
ءاسسؤورلا عم دقعنملا عامتجلا

سسلاجملا ىدل نيماعلا باونلاو
سسلجم فقوم اذكو ،ةيئاسضقلا
نأا ،نيماحم˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م دا˘ح˘تا
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ل˘˘م˘˘ع فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا
ة˘لود˘ج ةا˘عار˘م ع˘م تا˘يا˘ن˘ج˘˘لا
،ةيولوألا ريياعم بسسح اياسضقلا

د˘جو˘ي ي˘ت˘لا ا˘يا˘سضق˘لا ا˘م˘ي˘˘سسل
سسبحلا ن˘هر ا˘ه˘ي˘ف نو˘م˘ه˘ت˘م˘لا

ة˘ع˘ي˘ب˘طو ة˘م˘يد˘ق˘لا ا˘يا˘سضق˘˘لاو
اذكو ،اهتروطخ ىدمو عئاقولا

ةلاحو ةقباسسلا تÓيجأاتلا ددع
خويسشلاك نيلاحملا سصاخسشألا

.ىسضرملاو
نأا ،لدعلا ةرازو تزربأاو اذه

،ةيئانجلا ةرود˘لا دا˘ق˘ع˘نا حا˘ج˘نإا
ةيميظنتلا ريبادتلا ذاختا بلطتي
ءا˘سسن˘لا دا˘ع˘ب˘ت˘سساو ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا
ةمكحم ةليكسشت ن˘م ل˘ماو˘ح˘لا

يلثمم عم قيسسنتلاو تايانجلا
راسصتقا دسصق نيماحملا ةباقن
ن˘ي˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘سضح˘˘لا
سسيسسحتلاو ةسسلجلاب نيينعملا
ةيسضق˘لا ل˘ي˘جأا˘ت مد˘ع ةرور˘سضب

دا˘ق˘ع˘نا طور˘سش تر˘فو˘ت ا˘م˘ل˘˘ك
فيسضت ‐ نيعتي امك ،ةسسلجلا
ري˘باد˘ت ذا˘خ˘تا ‐ ا˘ه˘تاذ ة˘ق˘ي˘ثو˘لا
م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حا
ل˘ك د˘ع˘˘ب تا˘˘سسل˘˘ج˘˘لا تا˘˘عا˘˘ق
بئانلا ة˘ي˘لوؤو˘سسم تح˘ت ة˘سسل˘ج
تاعاق ميق˘ع˘ت ،ا˘ي˘سصخ˘سش ما˘ع˘لا
ىر˘خألا تاءا˘سضف˘˘لاو ز˘˘ج˘˘ح˘˘لا
مراسصلا ع˘ن˘م˘لا ع˘م ،رار˘م˘ت˘سسا˘ب

ن˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا طÓ˘˘˘ت˘˘˘خل
ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل˘ل ن˘ي˘˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ع˘˘م تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘ل
نيدجاوتملا نيرخآلا سصاخسشألا
ةرازولا تمزلأا امك ،زجحلا يف
ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ،ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
سسوبحملاب لفكت˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا
ة˘م˘كح˘˘م ة˘˘سسل˘˘ج ن˘˘م د˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
،ةلجؤوملا وأا ةدقعنملا تايانجلا

يلوؤوسسمل تاميل˘ع˘ت˘لا ءا˘ط˘عإاو
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا تاد˘˘حو˘˘˘لا
ن˘ي˘سسو˘ب˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب كا˘˘كت˘˘حلا

ةرور˘˘˘سض ع˘˘˘م ،ن˘˘˘مألا ناو˘˘˘عأاو
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘عاو˘˘˘ق مار˘˘˘ت˘˘˘˘حا
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ى˘˘ت˘˘ح ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
.ةسصنملا ىلع ةليكسشتلل

لمعلا فانئتسسا سصوسصخبو
يف ةيند˘م˘لا فر˘غ˘لاو ما˘سسقألا˘ب
اه˘ي˘ف سسسسؤو˘م˘لا ر˘ي˘غ ا˘يا˘سضق˘لا

تا˘سسل˘ج˘لا د˘ق˘ع˘ن˘ت˘ف ،نو˘ما˘ح˘م
ا˘يا˘سضق˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ل˘سصف˘˘ل˘˘ل
ى˘ق˘˘ب˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘لود˘˘ج˘˘م˘˘لا
روسضحل˘ل ة˘حو˘ت˘ف˘م تا˘سسل˘ج˘لا
نيينع˘م˘لا فار˘طأÓ˘ل ير˘سصح˘لا
.ةيسضقلاب

قلعتي اميفو ،هتاذ قايسسلا يف
فنأا˘ت˘سسي ،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا ا˘يا˘سضق˘لا˘ب
ةلمجب مازتللا عم اهيف لمعلا

داقعنا رارغ ىلع ،طورسشلا نم
ريغ اياسضق يف رظنلل تاسسلجلا
ليسضفت ،لجأا نودب نيفوقوملا
اياسضق يف دعب نع ةمكاحملا
،كلذ ن˘˘كمأا نإا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا

ةيروهمجلا ءÓكو ىلع نيعتيو
ن˘مأا ناو˘عأا2 ريفو˘ت˘ل ي˘ع˘سسلا
.تاسسلجلا تاعاق لخاد

جار˘خ˘ت˘سسا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
عفرت ،قيق˘ح˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘سسو˘ب˘ح˘م˘لا
جار˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ن˘˘˘˘ع دو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ا˘يا˘سضق˘لا ي˘ف ن˘˘ي˘˘سسو˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لا
،قيقحتلا فرغ ما˘مأا ة˘عو˘فر˘م˘لا

مامأا ةعو˘فر˘م˘لا ا˘يا˘سضق˘لا اذ˘كو
قيقحتلا ةاسضقو ثادحألا ةاسضق
.ثادحألاب نيفلكملا

ـه.داوج

ةصسلج لك دعب تاعاقلا ميقعتو تايانجلا ةمكحم ةليكصشت يف لماوح ءاصسن ’

تامكاحملإ تاصسلج فانئتصسل يتامغز تاميلعت هذه

يف نوقلاع نو˘ير˘ئاز˘ج ج˘ت˘حا
ة˘ي˘ل˘سصن˘ق ما˘مأا سسمأا ،ا˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسا
نورخآاو ،تنا˘كي˘لأا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا
ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ةرا˘˘˘ف˘˘˘سسلا ما˘˘˘مأا
تاطلسسلا ةبلا˘ط˘م˘ل ط˘سشقاو˘ن˘ب
تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘ب
ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م˘ل د˘˘ح ع˘˘سضوو
.ةلماك رهسشأل تماد

نوقلاعلا نوجتحملا ىكتسشا
ةيعامت˘جلا م˘ه˘ت˘لا˘ح ا˘ي˘نا˘ب˘سسا˘ب
مه˘ب تع˘ط˘ق˘ت نأا د˘ع˘ب ة˘يرز˘م˘لا
امم ،مهيدل لاومألا ذافنو لبسسلا
ءوجللا ىلإا مهنم سضعبلا عفد
داو˘م˘لا سضع˘ب ع˘ي˘ب وأا لو˘سست˘ل˘ل

سضع˘ب بسسكل ف˘ي˘سصر˘لا ى˘ل˘˘ع
دو˘˘˘جو ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ،لاو˘˘˘مألا

نيذلاو ،مهنيب نيقاعمو ىسضرم

نم مهرمذت نع مهرودب اوربع
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ها˘ج˘ت
رظنلاب ليحرتلل ةثاغإلا تاءادنل
ر˘ئاز˘ج˘لا ع˘م ة˘فا˘˘سسم˘˘لا بر˘˘ق˘˘ل
ةيرحب تÓحر ميظنت ةلوهسسو
ةجمرب سسكع يسسايق تقو يف
.ا˘ي˘كر˘ت و˘ح˘ن ة˘ل˘˘يو˘˘ط تÓ˘˘حر
نأا ن˘ي˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘حأا ف˘˘سشكو
يف نوتيب˘ي ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا سضع˘ب
اكيرمأا ةحاسس ةقيدح يفو ءارعلا
ع˘˘فد ى˘˘ل˘˘ع م˘˘˘هز˘˘˘ج˘˘˘ع بب˘˘˘سسب
وأا قدنف يف ةفرغ ءارك فيلاكت
.ةقسش

نوقلاعلا حرتقا مهتهج نمو
مهحنم ةرافسسلا ىلع ايناتيرومب
رب˘ع˘م˘لا ى˘ل˘ع ةدو˘ع˘لا سصي˘خر˘ت
عم ،فودنت ةيلو ربع يدودحلا

فيراسصمب يسصخسشلا مه˘ل˘ف˘كت
لبوُق مهب˘ل˘ط˘م نأا ر˘ي˘غ ة˘ل˘حر˘لا
ن˘˘˘م مّزأا ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو سضفر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
مهتاناعم نم فعاسضو مهعسضو
با˘˘هرإلا»ـب ا˘˘هو˘˘ف˘˘سصو ي˘˘ت˘˘˘لا
مهمودق نأا نيدكؤوم ،«يسسفنلا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت نا˘˘ك طو˘˘سشقاو˘˘ن ى˘˘لإا
عيجسشت ىلإا تاطلسسلا تاوعدل
،ا˘ي˘نا˘ت˘˘يرو˘˘م و˘˘ح˘˘ن ر˘˘يد˘˘سصت˘˘لا

نيذلا لئاوألا نم انك» نيفيسضم
مجح عفر سضرغب انه ىلإا اوءاج
مويلا اننكل ،ةيراجتلا تلدابتلا

ملو ان˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لا م˘تو نو˘ق˘لا˘ع
لح يأا داجيإل تاطلسسلا كرحتت
.«نطولا سضرأا ىلإا انديعُي

ح.نيدلا رمق

فيصصر ةعابل اولوحت نورخآاو لكأ’ا لجأا نم لوصستلل أاجل مهصضعب

نوبت سسيئرلإ نوثيغتصسي ايناتيرومو اينابصساب نوقلاع نويرئإزج
تقو برقأإ يف مهليحرتل

،ةحيرقنسش دي˘ع˘سسلا ءاو˘ل˘لا د˘كأا
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘˘لا نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر
نيرمتلا ءارجإا نأا ،ةباينلاب يبعسشلا
،«0202 عرد˘˘˘لا» ي˘˘˘كي˘˘˘ت˘˘˘كت˘˘˘لا
ةب˘سسن˘لا˘ب ،ىر˘خأا ة˘ح˘نا˘سس ل˘كسشي

ة˘˘˘ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘طإاو دار˘˘˘˘فأل
،ا˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ير˘˘كسسع˘˘لا

ة˘كرا˘سشم˘لا ىر˘ب˘كلا تاد˘˘حو˘˘لاو
تا˘ب˘ثإل ،سصو˘سصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘˘ع
فاد˘هألا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ترد˘˘ق
ءاوسس ،نيرمت˘لا اذ˘ه˘ل ة˘مو˘سسر˘م˘لا
ة˘مو˘ظ˘ن˘م ن˘ي˘˘سسح˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
عفرلاو ،ئراوطلا ةلاح يف عسضولا

نواعتلاو ،ةي˘لا˘ت˘ق˘لا تارد˘ق˘لا ن˘م
اميف وأا ،تاناكرألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب
تادا˘˘ي˘˘ق˘˘لا بيرد˘˘ت˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،تا˘˘نا˘˘كرألاو
يف ،تايلمعلا ةرادإاو طيطختلاو
تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
جا˘مدإا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سسل ،ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا

ة˘ح˘ل˘سسأا تا˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘مو تاد˘˘ع˘˘م
تايسضتقم عم ى˘سشا˘م˘ت˘ت ،ةد˘يد˘ج
ءاو˘ل˘لا لا˘˘ق.«ةثيد˘ح˘لا بر˘ح˘لا
لÓخ ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ي˘ف ،ة˘ح˘ير˘ق˘ن˘سش
ى˘لإا ه˘ترا˘يز ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
،نارهوب ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلا
اذ˘ه˘˘ل ي˘˘لوألا م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا بسسح»
هجئاتن نع لوقلا نكمي ،نيرمتلا
ةفاك ترج ذإا ،ةيسضرم تناك اهنأا

ذيفنتو ميظنت فورظ يف هلحارم
ةباسصإا يف ةقد˘لا ا˘ه˘ت˘ع˘ب˘ط ،ةد˘ي˘ج
تا˘ت˘ي˘قو˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘حاو ،فاد˘˘هألا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ة˘عر˘سسلاو ،ةدد˘ح˘م˘˘لا
يف مكح˘ت˘لاو ،ة˘طو˘ن˘م˘لا ما˘ه˘م˘لا

نم وج يف ،ناكرألاو ةدايقلا لمع
ن˘ي˘ب ،ما˘ت˘لا نوا˘ع˘ت˘لاو ق˘ي˘سسن˘˘ت˘˘لا

تاد˘حو˘˘لاو تاو˘˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
حمسس امم ،ةمحقملا تÓيكسشتلاو
،يناديملا قيب˘ط˘ت˘لاو د˘ي˘سسج˘ت˘لا˘ب
لÓ˘خ ة˘˘ل˘˘سصح˘˘م˘˘لا فرا˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل

فدهلا وهو ،ي˘لا˘ت˘ق˘لا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا
نم ،هقيقحت ىلإا امود يمرن يذلا

،نيرامتلا هذه ل˘ث˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت لÓ˘خ
ل˘ئا˘سسو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا˘˘ب
تا˘مو˘ظ˘ن˘مو ،ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا
نايب بسسحو.«ةروطتملا اهتحلسسأا
فرسشأا دقف ،ينطولا عافدلا ةرازول
ىلع ،ةح˘ير˘ق˘ن˘سش د˘ي˘ع˘سسلا ءاو˘ل˘لا
ةريخذلاب يكيتكت نير˘م˘ت ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
،«0202 عرد˘لا» ناو˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘˘لا
ةيوسضعلا تادحولا هذيفنتب تماق
ةموعدم ةعردملا ةنماثلا ةقرفلل
ة˘ير˘˘ب˘˘لا تاو˘˘ق˘˘لا ن˘˘م تاد˘˘حو˘˘ب
ة˘يو˘ج˘لا تاو˘˘ق˘˘لا ن˘˘م تاد˘˘حوو
،ميلقإلا نع يوجلا عافدلا تاوقو
تاروانملاو يمرلا ناديمب كلذو
،ةعردملا ةنما˘ث˘لا ة˘قر˘ف˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا

˘ما˘ت˘ت˘خا را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ي يذ˘˘لاو
ةنسسل يلاتقلا ر˘ي˘سضح˘ت˘لا ج˘ما˘نر˘ب
ءاوللا ماق كلذ دعب .9102/0202
ةنماثلا ةقرفلا تادحو سشيتفت»ـب
ىرخألا تادحولا ةيقبو ةعردملا
دقفتيل ،نيرمتلا اذه يف ةكراسشملا

يناديملا ىفسشتسسملا كلذ بقع
اذ˘ه ع˘م ا˘ن˘˘ماز˘˘ت هر˘˘سشن م˘˘ت يذ˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م د˘ق˘ف˘ت ثي˘ح ،ن˘ير˘م˘ت˘˘لا
جÓعلا ماسسقأا كلذ يف امب هماسسقأا

ةيبطلا مقطألاب ىقتلاو ،ةحارجلاو
يتلا دوهج˘لا ى˘ل˘ع م˘هأا˘ن˘ه ن˘يذ˘لا
يبطلا نيمأاتلا ليبسس يف اهنولذبي
اذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘˘لا تاد˘˘حو˘˘ل˘˘ل
اذه نا نايبلا فاسضأاو.«نيرمتلا
ن˘م ع˘فر˘لا ى˘لإا فد˘ه˘ي ن˘ير˘م˘ت˘˘لا
نيب نواعتلاو ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا تارد˘ق˘لا

نع Ó˘سضف ،تا˘نا˘كرألا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ىلع تاناكرألاو تادايقلا بيردت
ةدا˘ي˘قو ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لاو ر˘ي˘سضح˘ت˘˘لا
تاديدهتلا ةهجاوم يف تايلمعلا
.ةلمتحملا

ـه.داوج

ل˘جأا ن˘م ع˘م˘ج˘ت˘لا بز˘˘ح رذ˘˘ح
راجفنا نم ،ةيطارقميدلاو ةفاقثلا
بب˘˘˘سسب ،بق˘˘˘تر˘˘˘م ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جا
راته˘ت˘سساو ةلا˘ب˘م ل» تا˘ي˘عاد˘ت˘لا
.«دÓبلا تاورث فازنتسساو ةطلسسلا
ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،«يد˘ي˘سسرألا» ع˘قو˘ت
نأا ،«مÓ˘سسلا» ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طإا سسمأا
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا تارا˘˘ي˘˘خ˘˘لا يدؤو˘˘ت
ـب ا˘˘ه˘˘ف˘˘سصو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘˘ل˘˘˘ل
يتلاو رظن دعب يأا نم «ةيلاخلا»
راجفنا  ىلإا ،«ةيوبع˘سشلا ا˘ه˘ي˘ل˘م˘ت»
ةردقلل بعرم سضافخناو ةلاطبلا
ن˘م ة˘ع˘˘سساو تا˘˘ئ˘˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئار˘˘سشلا
لÓغتسساب ةطلسسلا امهتم ،ناكسسلا
ببسسب ةيبعسشلا تارهاظملا قيلعت
ة˘ق˘حÓ˘م ن˘م ف˘ي˘ث˘˘كت˘˘ل˘˘ل ءا˘˘بو˘˘لا

ءاطسشنو نييسسايسسلا ني˘ل˘سضا˘ن˘م˘لا
تافرسصتلا هذه نأا ازربم ،كارحلا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ر˘ث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأا ز˘ف˘˘ح˘˘ت
ىلع ن˘ي˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ن˘ي˘ل˘سضا˘ن˘م˘لاو
تزر˘˘بأاو اذ˘˘˘ه.ا˘مد˘ق ي˘سضم˘˘لا
نأا ىلع ،اهتاذ ةيسسايسسلا ةليكسشتلا
ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف ن˘˘م˘˘كي سصÓ˘˘خ˘˘لا
ماظن˘لا ل˘ي˘حر ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘م˘ل˘سسلا

نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘سسي ى˘˘ت˘˘˘ح
،ة˘ل˘ما˘ك م˘ه˘تدا˘ي˘سس تا˘ير˘ئاز˘ج˘لاو
ددسصلا اذه يف ،هتاذ نايبلا دروأاو
امتح يعدتسسي ةيعرسشلا ةمزأا لح»
ن˘م ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ةدا˘ي˘سسلا ة˘سسرا˘م˘˘م
هدوقت دّيسس يسسيسسأات راسسم لÓخ
.«ةيقادسصم تاذ ةيلاقتنا تائيه

ح.نيدلا رمق

ةيبيللا ةيجراخلا ةرازو تمدق
رطقو سسنوتو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ر˘كسشلا

ة˘˘سسل˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘ما˘˘ه˘˘سسإل
سسل˘ج˘م ي˘ف ا˘ي˘ب˘ي˘ل˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

.يممألا ناسسنإلا قوقح
ريزو ،ةلايسس رهاط دمحم مدق

تلاسصتا يف ،يبيللا ةيجراخلا
هئارظنل ركسشلا ةلسصفنم ةيفتاه
،موداقو˘ب ير˘ب˘سص ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
،رطقو ،يرلا نيدلا رون ،سسنوتو

،يناث لآا نمحرلا دبع نب دمحم
اقفو ‐ ثÓثلا لودلا تاماهسسإل
ةرازو˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف ءا˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘ل
سسمأا هترسشن ،ةيبيللا ةيجراخلا

ي˘ف ي˘م˘˘سسر˘˘لا ا˘˘ه˘˘با˘˘سسح ر˘˘ب˘˘ع
ةسصاخلا ةسسلجلا يف  ‐«ريتوت»
ناسسنإلا قوقح سسلجم يف ايبيلب
نم ددع هاجت فقاوملا قيسسنتلو
.اياسضقلا

ـه.داوج

ةديدج ةحلصسأا تاموظنمو تادعم جامدإا دعب
ةثيدحلا برحلا تايصضتقم عم ىصشامتت

لكصشي «0202 عردلإ» يكيتكتلإ نيرمتلإ» :ةحيرقنصش
«تإديدهتلإ ةفاك ةهجإومل سشيجلإ دإرفأل ةحناصس
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نم «مÓسسلا» ـل رفوت ام قفوو
،سشÓع سشوخب ىرجأا ،تامولعم
طوطخلا ةكرسشل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا
،سسمأا لوأا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تلا˘˘كو ىد˘˘حإا˘˘˘ب
88 عم ًءاقل ،ةمسصاعلا يف ةبقلاب
لمعلا نع اوفقوأا نيذلا افيسضم
يتلا تاجاجتحلا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
،ي˘سضا˘م˘لا ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف ي˘˘ف تر˘˘ج
مه˘جا˘مدإا ةدا˘عإل اد˘ي˘ه˘م˘ت كلذو
ر˘ه˘سشلا ع˘ل˘ط˘م م˘ه˘ب˘سصا˘ن˘م ي˘˘ف
ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه نأا ر˘˘ي˘˘˘غ ،مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
نمسض اوناك نييباقن7 ىنثتسسا
تلؤواسست حرط ام ،ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

،رار˘ق˘لا تا˘ي˘ف˘ل˘خ لو˘ح ةد˘˘يد˘˘ع
نأا ا˘ه˘تاذ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ر˘˘ي˘˘سشتو
ماعلا نيمألا روسضحب ناك ءاقللا

،ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘ق˘˘ن ىد˘˘حإل
نأا سساسسأا ىلع ،نينيوعت ديعسس
داقو ءاقللا بّتر نم وه ريخألا

ر˘يد˘م˘لا ع˘˘م ح˘˘ل˘˘سصلا ي˘˘عا˘˘سسم
،ردسصملا ،حجري نيح يف ،ماعلا
ى˘˘ل˘˘ع ترر˘˘˘ق˘˘˘ت ةو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا نأا

.ةرازولا تايوتسسم
ف˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق تءا˘˘جو

،ءلؤوهل لم˘ع˘لا ن˘ع ي˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا
ةيجاجتحلا تافقولا ةيفلخ ىلع
ليبق ةئفلا هذ˘ه ا˘ه˘ت˘سضا˘خ ي˘ت˘لا
ةبلاطملل ،ةيئابولا ةمزألا ةيادب

نأا ريغ ،ةينهمويسسوسس قوقحب
يفناج02 خيراتب ّرقأا ءاسضقلا
،بارسضإلا ةيعرسش مدعب ،تئافلا
،مهبسصانم ىلإا نوجتحملا دوعيل
،ايباقن7 مهنيب مهنم88 نكل
تا˘ف˘ي˘قو˘ت˘ب ،ا˘˘ه˘˘مو˘˘ي اوأا˘˘جا˘˘ف˘˘ت
.لمعلا نع ةلمجلاب

نايب دافأا ،رياغم قايسس يفو
طوطخلل ةنايسصلا يينقت ةباقنل
ةيريد˘م نأا ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يو˘ج˘لا
ةفلاخم تارارق تذختا ةنايسصلا
عامتجا نع سضخم˘ت ا˘م˘ل ا˘ما˘م˘ت
تاءارجإل سصسصخملا ناوج41
ةدع زرفأا يذلاو لمعلا فانئتسسا
.لامعلا حلاسصل تارارق

يت˘لا ،ة˘ق˘ي˘ثو˘لا سسف˘ن بسسحو
،ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘سسن «مÓ˘سسلا» زو˘ح˘ت

نيب ناوج41 موي عامتجا ىرج

ةيريدم ةرادإاو ة˘با˘ق˘ن˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م
ىلع هلÓخ قافتلا مت ،ةنايسصلا
لامعلا ىلع ءاقبإلا لاثملا ليبسس
لئاسسو ىلع نوزوحي ل يذلا
ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ل˘˘ق˘˘˘ن
ناوج61 موي هنأا ريغ ،ةيئانثتسسا
كيرسشلا ةنايسصلا ةيريدم تملعأا
عام˘ت˘جا ىر˘ج ه˘نأا ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم ع˘˘˘م˘˘˘ج
هلÓخ ررقت ،ةكرسشلا تايريدم
ىلإا ةيئانثتسسلا لطعلا ليوحت

مت ام سسكع وهو ةقبسسم لطع
.ناوج41 عامتجا يف هتسشقانم

متيسس هنأا ،ةباقنلا نايب دافأا امك
ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا ءا˘˘سسن˘˘لا ءا˘˘عد˘˘ت˘˘˘سسا

ة˘يا˘عر˘˘ب ن˘˘ل˘˘ف˘˘كت˘˘ت ي˘˘تاو˘˘ل˘˘لاو
امك ،لمعلا ةرسشاب˘م˘ل ن˘ه˘لا˘ف˘طأا
ل ن˘˘يذ˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا بل˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سس

ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘سسو ى˘ل˘ع نور˘فو˘ت˘ي
.م˘ه˘ل˘م˘ع بسصا˘ن˘م˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل
م˘ت ا˘م لا˘ح ي˘ف» نا˘ي˘ب˘˘لا م˘˘ت˘˘خو
ر˘ب˘ع ،تارار˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت
رهسسلا بجي ،ة˘ي˘م˘سسر ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

موسسرملل ةقباطم نوكت نأا ىلع
طور˘سش دد˘ح يذ˘لا يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
رجحلا تاءارجإل يئزجلا عفرلا
لوألا ريزو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ذ˘خ˘ت˘م˘لا
.«ةيروهمجلا سسيئر ةقفاوم دعب
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ك.اصضر

Úيباقنلأ ةينثتصسم ،مداقلأ رهصشلأ علطم مهبصصانم ¤إأ ÚفوقوŸأ ÚفيصضŸأ جامدإأ ةداعإأ ،ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطÿأ تررق
يذلأ يذيفنتلأ موصسرملل  اقبط أذهو ،لمعلأ فانئتصسل تأرأرقلأ نم ةلمج نع تنلعأأ امك ،ÚجتÙأ نمصض أوناك نيذلأ

.ةيروهم÷أ ضسيئر ةقفأوم دعب لوألأ ريزولأ لبق نم ذختŸأ يحصصلأ رج◊أ تأءأرجإل يئز÷أ عفرلأ طورصش ددح

اقباصس هلÓغتصسأ مت هنأأ دكأأ
ضضورق ىلع لوصصحلل ةهجأوك
ةيكنب

حنمل ل» :ةعانصصلإ ريزو
ناجملاب يعانصصلإ راقعلإ
«إدعاصصف مويلإ نم
،مهأرب يلع تيآأ تاحرف فصشك
نأأ ،مجانملأو ةعانصصلأ ريزو
لغُتصسأ يعانصصلأ راقعلأ

ضضورق ىلع لوصصحلل ةهجأوك
مغر نامصضك هميدقتب ةيكنب
دوعت ةيلصصألأ هتيكلم نأأ
مويلأ نم هنأأ دكؤوم ،ةلودلل

راقعلأ حنمل لاجم ل أدعاصصف
.ناجملاب يعانصصلأ

نم ريثكلأ نأأ ىلإأ ،ريزولأ راصشأأو
ىلع تماق ةيمهولأ عيراصشملأ

بلطي ثيح ،ضساصسألأ أذه
اناجم راقعلأ رمثتصسملأ
عم هتقÓع يف ايراجت هلغتصسيل
ىلإأ ىدأأ يذلأ رمألأ وهو ،كنبلأ

عم ،ةوصشرلأو ةبراصضملأ بلج
لخدم راقعلأ نأأ لصصألأ
،ضضرقلل ضسيلو عورصشملل
افصشاك ،ناجملاب نوكي لأأ دبلو
ضصوصصنلأ ريهطت ةرورصض

راقعلل ةنمصضتملأ ةينوناقلأ
ريزو فاصضأأو ،يعانصصلأ
ضضرفي لقعلأ نأأ ،ةعانصصلأ

يبنجأأ رمثتصسم يأأ ىلع
ضسيلو ةصصاخلأ هلأومأأ رامثتصسأ
يف ةينطو لأومأاب رامثتصسلأ
ثيح ،يبنجأأ رامثتصسأ راطإأ

لومت نم يه كونبلأ تناك
ىدأأ ام وهو ،تأرامثتصسلأ هذه

تأرامثتصسلأ بلغأأ نأأ ىلإأ
رمثتصسم يأأ يوتحت ل ةيلاحلأ
فراعتملأ موهفملاب يبنجأأ

تاصسأرد نم ريثكلأ نأأو ،هيلع
لو ةجصضان نكت مل ىودجلأ

لوصصحلأ ىوتصسم ىلإأ يقترت
رييÓمب ضضورق ىلع

.تأرانيدلأ
،مهأرب يلع تيآأ تاحرف دكأأو
دأريتصسل ضصيخرتلأ نأأ
يعأريصس ةديدجلأ تأرايصسلأ
،نينطأوملأ تأردقو تايناكمإأ

ىلع يصضقيصس هنأأ احصضوم
يأأ ءاصصقإأ متي نلو راكتحلأ

رتفد هيصصقي نم لإأ لماعتم
.طورصشلأ

ز.لامج

سصاو˘˘خ˘˘لا نو˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا رر˘˘˘ق
نم ةيادب طاسشنلا ىلإا ةدوعلا
تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘˘ب˘˘ع مو˘˘ي˘˘لا
فرط نم اوريخ نأا دعب ،نطولا
قيب˘ط˘ت ن˘ي˘ب ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘لا
سسوريف نم ةياقولا لوكوتورب
ىلإا ةدوعلا مدع وأا «انوروك»
.طاسشنلا

سسيئر ،لÓب دمـحم حسضوأا
ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
يذ˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا نأا ،سصاو˘˘˘خ˘˘˘لا

ارخؤوم ،ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو˘ب م˘ه˘ع˘م˘ج
اهنيب نم ،تايسصوت ةدعب جرخ
ةلو ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘سسار˘˘˘م ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت
ربع لقنلا ءاردمو ةيروهمجلا
ةرور˘سضب م˘ه˘م˘ل˘ع˘˘ت تا˘˘يلو˘˘لا

دونب قيبطتو ،ل˘م˘ع˘لا ةر˘سشا˘ب˘م
نيفرطلا ن˘ي˘ب ع˘قو˘م˘لا قا˘ف˘تلا

تاءار˘جإا مار˘ت˘حا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لاو
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

تا˘با˘ق˘ن ي˘ل˘ث˘˘م˘˘م نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ّنأا ،ر˘يزو˘لا او˘غ˘ل˘بأا ن˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا
مهيلع سضورفملا لوكو˘تور˘ب˘لا
افحجم ءا˘ج ،ل˘م˘ع˘لا ةر˘سشا˘ب˘م˘ل
سصاوخلا نيل˘قا˘ن˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب

تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل سسي˘˘˘ل
لقانلا سسكع هقيبطتل ةمزÓلا
نم دي˘ف˘ت˘سسي يذ˘لا ،ي˘مو˘م˘ع˘لا
م˘ه˘سسف˘نأا اود˘جوو ة˘لود˘لا م˘عد
هذه قفو لمعلا ن˘ي˘ب ن˘ير˘ي˘خ˘م
ر˘فو˘ت˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ةدو˘˘ع˘˘لا مد˘˘ع وأا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإلا
ةر˘ي˘ع˘سست ع˘فر ن˘عو ،طا˘سشن˘ل˘˘ل
دا˘ح˘˘تلا سسي˘˘ئر را˘˘سشأا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ىلإا ،سصاوخلا نيلقانلل ينطولا
ي˘˘ف حر˘˘ط  حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نأا
ر˘يزو˘لا م˘هد˘عو د˘قو سشا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
.عوسضوملا ةسساردب

د˘ق ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا تنا˘˘كو اذ˘˘ه
حامسسلا ،عوبسسألا ةيادب تنلعأا
ل˘ق˘ن˘لا تا˘طا˘سشن فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ر˘ب˘ع ن˘ير˘فا˘سسم˘ل˘˘ل ير˘˘سضح˘˘لا
ر˘ب˘ع ياو˘مار˘ت˘لا˘بو تÓ˘فا˘ح˘˘لا

نأا ىلع ،نطولا تايلو لماك
،ةيئاقولا دعاوقلا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا م˘ت˘ي
يت˘لا ة˘مرا˘سصلا طور˘سشلا ن˘كل
تلاح ايلعلا تاطلسسلا اهتسضرف
سصاوخ˘لا ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘لا ةدو˘ع نود
.مهطاسشن ةلوازمل

ز.لامج

نم ةياقولأ لوكوتورب قيبطت Úب أوÒخ
لمعلأ ¤إأ ةدوعلأ مدع وأأ «انوروك»

ًءدب مهطاصشن نوفنأاتصسي سصإوÿإ نولقانلإ
طورصشب مويلإ نم

لقنلإ ةÒعصست عفر ةيناكمإإ سسردت ةيصصولإ ةرإزولإ

ىلإأ اندÓب يف «انوروك» تايفو ددع ضضفخ «نيكورولكلأ»
مويلأ يف01 نم لقأأ

تامامكلإ نم ينطولإ نوزخملإ» : ديزوب نب
«ايموي نويلم2 جاتنإإ عم نويلم61 ـب ردقي

يصضاملأ عوبصسألأ ةياهن «+ كبوأأ» عامتجأ دعب

24 براقي رئإزجلإ يراحصص ماخ رعصس
ليمربلل إرلود

ر˘يزو با˘قر˘ع د˘م˘˘ح˘˘م دد˘˘سش
نأا ى˘ل˘ع ،م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
لئادب داج˘يإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م ر˘ئاز˘ج˘لا

تارامثتسسلا كر˘ح˘ت ة˘سسو˘م˘ل˘م
فرظ يف تاقورحملا عاطق يف

ادكؤوم ،تاونسس عبسس ىدعتي ل
ن˘˘م ته˘˘ت˘˘نا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ةرازو نأا
ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا سصو˘سصن˘˘لا داد˘˘عإا
د˘يد˘ج˘لا تا˘قور˘ح˘م˘لا نو˘نا˘˘ق˘˘ل
بيرق تقو يف اهسضرع متيسسو
ءارزولا سسلجمو ةموكحلا ىلع
ةقداسصملل هيتفرغب ناملربلا مث

.اهيلع
ةسسلج لÓخ ،ريزولا حسضوأا

ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ب عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا
يبعسشلا سسلج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لاو
ة˘˘سسارد را˘˘طإا ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةينازيملا ةيوسست نوناق عورسشم
سصوسصنلا هذه نأا ،7102 ماعل
نو˘˘نا˘˘ق ل˘˘م˘˘كت˘˘˘سس ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع قدا˘سصم˘لا تا˘قور˘ح˘م˘˘لا
لكسشتل ،يسضام˘لا ما˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ةلمت˘كم ة˘ي˘نو˘نا˘ق ةد˘عا˘ق كلذ˘ب
نيرمثتسسملا لابق˘ت˘سسا˘ب ح˘م˘سست
تاقورحملا لاجم يف بناجلا

ة˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو
ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع فرا˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
عا˘ط˘ق ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا د˘سسج˘ت˘سس
جاتنإا زيزعت عسضت يتلا ةقاطلا
نمسض زاغلاو طفنلا نم رئازجلا
.ةيسسيئرلا اهتايولوأا

را˘˘˘سشأا ،قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
ة˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا ،با˘˘˘قر˘˘˘ع
يمجنملا لاجملا نم ةلغتسسملا
تاقورحملا عاطق يف ينطولا

نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب83 ىد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت ل
ةردقم˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘جإلا ه˘ت˘حا˘سسم

ام وهو2مك نويلم5,1 يلاوحب
ن˘م د˘يز˘م˘لا زا˘ج˘˘نا ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي
تاحا˘سسم˘لا ي˘ف تارا˘م˘ث˘ت˘سسلا

.ةلغتسسملا ريغ
تأرواصشم يف رئأزجلأ

«كيتريزيد» عم
ىربك عيراصشمو

لاجم يف ةبقترم
ءايميكورتبلأ

دم˘ح˘م ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو ف˘سشك
تاروا˘سشم دو˘جو ن˘ع ،با˘قر˘˘ع
ةردا˘ب˘م˘لا ع˘˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ع˘˘م
قÓ˘طإل «كي˘ترز˘يد» ة˘ي˘نا˘م˘لألا

ةقاطلا ديلوتل تاطحم عيراسشم
نأا ر˘يزو˘لا ح˘سضوأاو .ة˘ي˘سسم˘سشلا
ي˘ف Ó˘ع˘ف تعر˘˘سش زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس
ي˘نا˘م˘لألا فر˘ط˘لا ع˘م روا˘سشت˘لا

ةيسسمسش تاطحم عيراسشم لوح
ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ناو˘˘ج ل˘˘كب
.ةينوناقلاو

عم تعقو «زاغلنوسس» تناكو
ل˘ير˘بأا ي˘ف «كير˘تز˘يد» ةردا˘˘ب˘˘م
م˘ها˘ف˘ت ةر˘كذ˘م ى˘ل˘ع ي˘سضا˘م˘˘لا
نواعتلل ةكرتسشم ةيؤور ةغايسصل
ةلحرملا لمسشتو .نيبناجلا نيب
تاسسارد نوا˘ع˘ت˘لا اذ˘ه˘ل ى˘لوألا
رئازجلا تاردقل ةلسصفم ةينقت
ة˘ي˘سسم˘سشلا ة˘قا˘ط˘لا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف
ل˘˘ي˘˘هأا˘˘تو ن˘˘يو˘˘كت ن˘˘ع Ó˘˘سضف
اذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ن˘ي˘سصت˘خ˘م
.لاجملا

«كيترزيد» ةردابم عسضوتسسو
ةيجيتارتسسلا ديسسجت راطإا يف
يو˘قا˘ط˘لا لو˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.ريزولا فيسضي ،رئازجلل

تايولوأأ هذه
يف «كأرطانوصس»
ةلبقملأ ةلحرملأ
«كارطانو˘سس» تا˘يو˘لوأا ن˘عو

ريزو دكأا ،ةمداقلا ةلحرملا يف
اهتطسشنأا عسسوتسس اهنأا ،ةقاطلا
لمعت ثيح عبنملاو بسصملا يف
فا˘˘سشكت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
تاورثلا لÓغتسساو جارختسساو
قطانم يف ةدوجوم˘لا ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا

ةماعنلا لثم دعب ةلغتسسم ريغ
ىع˘سست ا˘م˘ك ،يز˘ي˘لإاو فود˘ن˘تو
عيراسشم زاجنل ىرخأا ةهج نم
.ءايميكورتبلا لاجم يف ىربك
«كار˘طا˘نو˘سس» ل˘سصاو˘ت˘سس ا˘م˘˘ك
ن˘كل» ،جرا˘خ˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘˘ط˘˘سشنأا
،«ة˘˘˘ح˘˘˘بر˘˘˘م نو˘˘˘كت نأا طر˘˘˘سشب
ي˘ف ،د˘كأا يذ˘لا ر˘يزو˘لا ف˘ي˘سضي
راج قي˘سسن˘ت˘لا نأا˘ب ،ه˘تاذ را˘طلا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا ةرازو ع˘˘˘م
ة˘كر˘سشلا ة˘ط˘˘سشنأا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسل
درجمب تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نسسحتو ةمئÓملا فورظلا رفوت
.ةينمألا عاسضوألا

ديدعلا لاغسشنا ىلع هدر يفو
سصوسصخب ةن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا ن˘م
دكأا ،«كارطانوسس» يف فيظوتلا
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ه˘˘جو ه˘˘نأا˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا
ىلع سصرحلا ةرورسضب ةكرسشلل
ةيلحملا ةلامعل˘ل ة˘يو˘لولا ح˘ن˘م
اهب دجاوت˘ي ي˘ت˘لا تا˘يلو˘لا ي˘ف
ج˘ما˘نر˘ب نأا˘ب ا˘ف˘ي˘سضم ،طا˘سشن˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ت˘˘˘ي ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ت˘˘˘لا

ةلاكولا عم نواعتلابو تاقباسسم
.ليغسشتلل ةينطولا

ك.اصضر

:باقرع،ابيرق ناملربلأ ىلع ديدجلأ نوناقلاب ةصصاخلأ ةيقيبطتلأ ضصوصصنلأ ضضرع دكأأ

رامثتصسلإ كرحت لئإدب داجيإإ يدحت مامأإ رئإزجلإ»
«تإونصس7 ىدعتي ل فرظ يف تاقورحملإ يف

ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا
ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ،ديزوب
نع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإاو
ةيئاقولا تايناكمإلا لك ريفوت
لجأا نم ةيبطلا تامزلتسسملاو
ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘ب د˘ي˘ج˘لا ل˘ف˘كت˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو˘˘ب
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

ينطولا نوزخملا نأا احسضوم
61 ـلا ز˘ها˘ن˘ي تا˘ما˘م˘˘كلا ن˘˘م
ر˘ه˘سست ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ما˘م˘ك نو˘ي˘ل˘˘م
جاتنإا ىلع تاعاطقلا فلتخم
.ايموي ةمامك نويلم2

با˘ب˘سسأا نأا ،ر˘يزو˘˘لا ح˘˘سضوأا
ةيحسص عيراسشم زاجنا لطعت
،ن˘طو˘لا تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
راسشتنا نم دحلا لجأا نم ناك
15 سصيسصخت مت نيأا سسوريفلا

51 ـب يحسصلا رجحلل ازكرم
لا˘ب˘ق˘ت˘سسل ن˘طو˘لا ن˘م ة˘˘يلو
ن˘م ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ع˘˘˘˘فرو ،جرا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ةيئاقولا تامزلتسسملا نوزخم
فسشاوك اهن˘ي˘ب ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘لاو

،ءابولا جÓع ءاودو سصيخسشتلا
رد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘ما˘م˘˘كلا اذ˘˘كو
،ةمامك نويل˘م61 ن˘م د˘يزأا˘ب
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا نأا˘˘˘ب ار˘˘˘˘كذ˘˘˘˘م
م˘ها˘سست تلاز ا˘م تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

قو˘ف˘˘ي ا˘˘م جا˘˘ت˘˘نإا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
قباطت ايموي ة˘ما˘م˘ك ي˘نو˘ي˘ل˘م
اهريفوتو ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا
اد˘ي˘˘سشم ،ة˘˘لو˘˘ق˘˘ع˘˘م را˘˘ع˘˘سسأا˘˘ب
جÓ˘ع˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
نكم يذلا لمعتسسملا ءاودلاو
تا˘ي˘فو˘لا دد˘ع ي˘ف سضف˘خ ن˘م
لقأا ىلإا ةافو03 يلاوح نم
.ايموي01 نم

نينطاوملا ،ديزوب نب اعدو
تاءارجإلا مارتحا ةرورسض ىلإا
˘ماز˘ت˘للا لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا
طور˘سشو د˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘سسم˘˘ب
،تامامكلا مادختسساو ةفاظنلا

ةمظنملا تاهيجوت˘ب ماز˘ت˘للاو
ل˘جأا ن˘م ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسمو قر˘˘˘ط ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت
.جÓعلا

ز.لامج

يرا˘ح˘سص ما˘خ ر˘ع˘سس ع˘ف˘ترا
قاو˘سسألا ي˘ف ،سسمأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ارلود24 براقيل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ةئاملاب24.2 ةدايزب ،ليمربلل
راعسسأا تدهسشو ،دحاو موي يف
ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م ا˘عا˘ف˘ترا ط˘ف˘ن˘˘لا

بسساكم زز˘ع˘ت˘ل ة˘ئ˘م˘لا˘ب د˘حاو
،ةقباسسلا ةسسلجلا يف ا˘ه˘ت˘ق˘ق˘ح
كبوأا و˘ج˘ت˘ن˘م د˘ه˘˘ع˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب
ءازإا تادهعتب ءافو˘لا˘ب ءا˘ف˘ل˘حو
لا˘˘˘˘˘˘قو تاداد˘˘˘˘˘˘˘مإلا سضف˘˘˘˘˘˘˘خ
نإا طفن˘ل˘ل نار˘ي˘ب˘ك نÓ˘ما˘ع˘ت˘م
.ديج لكسشب ىفاعتي بلطلا

د˘˘ع˘˘ب ةدا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘˘تو
سسيمخلا موي «+ كبوأا» عامتجا
قو˘سسلا تق˘ل˘ت ثي˘˘ح ،طرا˘˘ف˘˘لا
قار˘˘ع˘˘ل˘˘ل ط˘˘ط˘˘خ ن˘˘م م˘˘عد˘˘˘لا

جاتنإا سضيوع˘ت˘ل نا˘ت˘سسخازا˘كو
ن˘ع مر˘سصن˘م˘لا يا˘م ي˘˘ف د˘˘ئاز
،تادادمإلا سضفخب امهتادهعت

ماخلاو تنربلا ماخ عفترإا امك
اهجتم ةئاملاب2 ىلإا يكيرمألا
ي˘عو˘ب˘سسأا بسسكم ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل
هليجسست دع˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب ة˘ع˘سست˘ب
.رئاسسخل

ع.لÓب



«مÓسسلا» ـل رفوت امل اقفوو
نيمدقملا نإاف ،تامولعم نم
نوديري اوناك لعفلا اذه ىلع
تاباغلا ناوعأا عنم هلÓخ نم
ةبا˘غ˘لا ق˘م˘ع ى˘لإا مد˘ق˘ت˘لا ن˘م
يتلا ةبقارملا ةيرود سضاهجإاو
ةنياعمل اهب مايقلا ددسصب اوناك
ن˘م ردا˘سصم ،ة˘ي˘با˘غ˘لا ل˘ت˘˘كلا
نوكي نأا دعبتسست مل ،ةقطنملا

محفلا ا˘ي˘فا˘م ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه ءارو
اذ˘ه ي˘ف مد˘ق˘ت ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ي˘ت˘لا
مارسضإا ىلع ةنسسلا نم تقولا
ركذلا ةفلاسسلا ةباغلاب قئارحلا

دعب ةرسشاب˘م او˘مو˘ق˘ي نأا ى˘ل˘ع
ناو˘˘عأا فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘هءا˘˘˘ف˘˘˘طإا
ة˘ل˘م˘ح˘ب ،ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

روطتم داتع لامعتسساب ةعسساو

م˘ح˘ف˘لا ن˘م ن˘كمأا ا˘م ع˘م˘˘ج˘˘ب
ةيباغ ةورث باسسح ىلع كلذو
.ةقطنملاب ةردان

تل˘خد˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف
دع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ،ن˘مألا ح˘لا˘سصم

ناوعأا فرط نم ربخلا اهيقلت
ن˘م ن˘ي˘فد˘ه˘ت˘سسم˘لا تا˘با˘˘غ˘˘لا
،ر˘˘كذ˘˘˘لا ف˘˘˘لا˘˘˘سسلا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

تايرحتو تاقيقحت ترسشابو
اومدقأا نيذلاب ةحاطإÓل ةعسساو

نم ناك عينسش لعف اذكه ىلع
ارسشابم ارطخ لكسشي نأا هنأاسش
لول تاباغلا ناوعأا ةايح ىلع
حسص نإا خ˘ف˘لا اذ˘ه˘ل م˘ه˘ن˘ط˘ف˘ت
.لوقلا

watan@essalamonline.com
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ق.لÓج

ةدمعأاب نيلوهجم فرط نم يباغ كلصسمل خيخفت ةيلمعل ،يقإوبلإ مأإ ةظفاحمل تاباغلإ نإوعأإ سسمأإ سضرعت
.ةيزاجلإ ةيدلبب ريغصصلإ نرف ةباغ ىوتصسم ىلع بإرتلإ تحت تبصصن ةداح ةيذلوف

هماهم ءإدأإ نع ةلصشنخ ‘ سسياق Òم فيقوت

داصسف ةيصضق ‘ سسب◊إ اقباصس نإرهو ‘ يمحصشلإ يديصس Òم عإديإإ

 قصسفلل لحم ءاصشنإإ ةيصضق يف لجرو ةوصسن3 فيقوت

ةمصصاعلاب ءاصضيبلإ رإدلإ يف رمخ ةروراق8442 زجح

ةنيطنصسق يف ةقلغم ةيعفن ةبكرم مإدختصساب ةيران ةجإرد إوقرصس سصاخصشأإ3 فيقوت

ترايتب رايغ عطقك اهعيبو ةميدقلإ تابكرملإ ةقرصس يف ةصصتخم ةكبصش كيكفت

يبعسشلا سسلجملا سسيئر عدوأا
،اقباسس يمحسشلا يدي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ل
قلعتت ةيسضق يف تقؤوملا سسبحلا
يسضاق رد˘سصأا ا˘مد˘ع˘ب ،دا˘سسف˘لا˘ب
نار˘هو ة˘م˘كح˘˘م˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
عسضوب ارارق ي˘سضا˘م˘لا ءا˘ع˘برألا
.تقؤوملا سسبحلاب مهتملا

زا˘˘ي˘˘ت˘˘ما ف˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘ب
روكذملا ةلا˘حإا تم˘ت ي˘سضا˘ق˘ت˘لا
ي˘سضا˘ق ى˘ل˘ع ه˘ع˘م ن˘˘مو هÓ˘˘عأا
نم نارهو ة˘م˘كح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ماربإا ،حلاسصملا سضراعت مهت لجأا

ع˘ير˘سشت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ةرربم ريغ تازايتما حنم سضرغب
لاملا د˘يد˘ب˘تو سسÓ˘ت˘خا ،ر˘ي˘غ˘ل˘ل
ريغ وحن ىلع هلامعتسساو ماعلا
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا ةءا˘˘˘سسإا ،ي˘˘˘عر˘˘˘˘سش
ريغ ةفسصب دئاوف ذخأا ،ةفيظولا
،عورسشملا ريغ ءار˘ثإلا ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق

60/10 نو˘نا˘ق˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط اذ˘˘هو
داسسف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

تلاز ا˘˘مو اذ˘˘ه ،ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كمو
ةفرغ ى˘ل˘ع ة˘حور˘ط˘م ة˘ي˘سضق˘لا
.اهتاذ ةمكحملاب قيقحتلا

ةلسشنخ يلاو ردسصأا هتهج نم
ي˘سضق˘ي ارار˘ق ،يد˘˘يزو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع
يبعسشلا سسلجملا سسيئر فيقوتب
ن˘ع ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت سسيا˘ق˘ل يد˘ل˘˘ب˘˘لا

هتعباتم ببسسب هماهم ةسسرامم
ةءاسسإاب قلعتت ،داسسف اياسضق يف
ح˘ن˘˘مو ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
.ةقحتسسم ريغ تازايتما

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإا ي˘˘ف م˘˘ت د˘˘قو
ىلع دامتعلا يظفحتلا فيقوتلا
ةيدلبلا نوناق نم34 مقر ةداملا
رارقب فقوي» هنأا ىلع سصنت يتلا

سضرعت بختنم لك يلاولا نم
وأا ةيانج ببسسب ةيئاسضق ةعباتمل

وأا ماعلا لاملاب ةلسص اهل ةحنج
ناك وأا فرسشلاب ةلخم بابسسأل
هنكمت ل ةيئاسضق ريبادت لحم
ة˘سسرا˘م˘م ي˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا ن˘˘م
ة˘ف˘سصب ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ه˘˘تد˘˘ه˘˘ع
مكح رودسص ةياغ ىلإا ةحيحسص
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ه˘ج˘لا ن˘م ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
رود˘سص ة˘لا˘ح ي˘فو ة˘سصت˘خ˘م˘˘لا

ف˘نأا˘ت˘سسي ةءار˘ب˘لا˘ب ي˘ئا˘ه˘ن م˘كح
ةسسرامم ايروفو ايئاقلت بختنملا

.«ةيباختنلا هماهم
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق نا˘كو اذ˘ه

ةيئاد˘ت˘بلا سسيا˘ق ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
دق ةلسص يذ قايسس يف ،ةلسشنخب
مرسصنملا سسرام9 خيراتب رمأا
سسياق ةيدلبل ماعلا نيمألا عاديإاب
ة˘م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع تقؤو˘˘م˘˘لا سسب˘˘ح˘˘لا
يف روزملا لام˘ع˘ت˘سساو ر˘يوز˘ت˘لا

.تاررحم
نإوتصش رامع

ةيلو نمأا حلاسصم سسمأا تفقوأا
نمأا حلاسصم يف ةلثمم ،رئازجلا
،ءاسضيبلا رادلا ةيرادإلا ةعطاقملا

نم ،م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم سصا˘خ˘سشأا4
عيبلا ةيسضق يف ،ةوسسن3 مهنيب

تا˘˘بور˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ي˘˘عر˘˘سشلا ر˘˘ي˘˘غ
قسسفلل لحم ءاسشنإا عم ،ةيلوحكلا

تاردخمو ءاسضيب ةحلسسأا ةزايحو

تمت ةيلمعلا.كÓهتسسلا سضرغل
ةيروهمج˘لا ل˘ي˘كو فار˘سشإا تح˘ت
نع ترفسسأاو ،ايمي˘ل˘قإا سصت˘خ˘م˘لا

ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حو8442 ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لا

حÓسس ،ماجحألاو عاونألا فلتخم
زا˘˘غ ةرورا˘˘ق ،رو˘˘ظ˘˘ح˘˘م سضي˘˘˘بأا

تاردخم ةعطق ،عومدلل ليسسم

رانيد فلأا11 هردق يلام غلبمو
يراجتلا طاسشنلا اذه تادئاع نم
لامكت˘سسا د˘ع˘بو ،سصخر˘م˘لا ر˘ي˘غ
،اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلا
˘ما˘مأا ة˘ي˘سضق˘لا فار˘طأا م˘يد˘ق˘ت م˘˘ت
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ل˘˘ي˘˘كو د˘˘˘ي˘˘˘سسلا
.ايميلقإا سصتخملا

نإرمع سسجرن

ة˘ح˘فا˘كم ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصف تن˘˘كم˘˘ت
تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا بير˘˘ه˘˘تو ة˘˘قر˘˘سس
ةطر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
نم ،ترايت ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا
نم نوكتت رارسشأا ةيعمج كيكفت
با˘كترا سضر˘غ˘ل سصا˘˘خ˘˘سشأا4
ءافخإا عم ددعتلاب ةقرسسلا ةحنج
اوناك مهنأا املع ةقورسسم ءايسشأا
تا˘ب˘كر˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي
رايغلا عطق سضرعو اهكيكفتو
لوأا تنكم˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ع˘ي˘ب˘ل˘ل
ةرئاد نمأل ةطرسشلا تاوق سسمأا

3 ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م ،نا˘˘يزو˘˘ب ة˘˘ما˘˘ح
ن˘ع م˘ه˘ي˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم ،سصا˘˘خ˘˘سشأا

رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘˘ي˘˘سضق
تايانج باكترل دادعإلا سضرغل
سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشألا د˘˘˘˘˘سض ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘جو
ددعتلا˘ب ة˘قر˘سسلا ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو
،كرحم تاذ ةب˘كر˘م لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب

ةروظحم ءاسضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا ةزا˘ي˘ح
تايثيح.ي˘عر˘سش رر˘ب˘م نود˘˘ب
لوح غيلبت ميدقتل دوعت ،ةيسضقلا
ةيران ةجارد لمحب سصاخسشأا مايق
نم ةقلغم ةيعفن ةبكرم نتم ىلع
روفلا ىلع متو،»5J وجيب» عون
تاوق لبق ن˘م ع˘ير˘سسلا ل˘خد˘ت˘لا
،ناد˘ي˘م˘لا ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لا ة˘طر˘سشلا

ىلعو ،ةينعملا ةبكرملا فاقيإاو

د˘ن˘عو ،سصا˘˘خ˘˘سشأا3 ا˘ه˘ن˘˘ت˘˘م
ةجاردلا ىلع روثعلا مت ،اهسشيتفت
رثع اذكو ،اهتقرسسب اوماق يتلا

ةرسشابم متيل ،ءاسضيب ةحلسسأا ىلع
ن˘مأا ر˘ق˘م˘ل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ل˘يو˘ح˘˘ت
ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ز˘˘ج˘˘ح ع˘˘م ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا
،ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

،ةطوبسضملا ءاسضيبلا ةحلسسألاو
تاءار˘جإلا ة˘˘فا˘˘ك  لا˘˘م˘˘كت˘˘سساو
زاجنا نم ءاهتنلا دعبو ،ةينوناقلا

ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج تاءار˘جإا ف˘ل˘˘م
ةباينلا مامأا امهميدقت مت نيينعملا
.ةيلحملا

يوإرمع ماصشه / ‘إوع ةÁرك

سسار˘˘˘˘ح سسمأا لوأا ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سض
فيكلا نم ةريبك ةيمك دودحلا
23و ريطانق4 ـب ردقُت جلاعملا

ثح˘ب ة˘يرود ر˘ثإا ،ا˘مار˘˘غو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب بر˘˘˘˘ق سشي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تو
.ءارفسصلا نيع ةرئاد ،ةفيسصيفسص

تف˘قوأا ،ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو
ينطولا سشيجلل ةكرتسشم زرافم
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘˘خ ،ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا

،نار˘˘هو ن˘˘م ل˘˘كب ة˘˘ل˘˘سصف˘˘˘ن˘˘˘م
اذكو ،تنسشومت ن˘ي˘ع ،نا˘سسم˘ل˘ت
01 جيريرعوب جربو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
5.28 ط˘ب˘سضو تارد˘خ˘م را˘ج˘ت

،جلاعملا فيكلا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك
يف ،ا˘سسو˘ل˘ه˘م ا˘سصر˘ق1489و
هتزوحب برهم فيقوت مت نيح
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘˘م سصر˘˘ق00498
.ةلقروب ةيودألا

ةرازو تفسشك ،ىرخأا ةهج نم

ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا
ةخسسن «مÓسسلا» تملسست سسمأا

ينطولا سشيجلل زرافم نأا ،هنم
تسسار˘ن˘م˘ت ن˘م ل˘كب ،ي˘ب˘ع˘˘سشلا

،تنا˘جو ،را˘ت˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘بو
تطبسضو ا˘سصخ˘سش84 تف˘˘قوأا
ةيعابر تاب˘كر˘م3و نيتن˘حا˘سش
داو˘م˘لا ن˘م ا˘ن˘ط032و ،ع˘فد˘لا
،دوقولا نم رتل0083 ،ةيئاذغلا

تنمسسإلا ةدام نم نط5.21و
ةفاسضإلاب ،بير˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا
ط˘ي˘ل˘خ ن˘م ا˘سسي˘˘ك341 ى˘˘˘لإا
ادلوم31 ،بهذلا ماخو ةراجحلا

،طغسض ةقر˘ط˘م41 ،ايئابر˘ه˘ك
ندا˘ع˘م˘لا ن˘ع ف˘سشك يزا˘˘ه˘˘جو
يف لمع˘ت˘سست ر˘ي˘ج˘ف˘ت تاد˘ع˘مو
عورسشملا ريغ بيقنتلا تايلمع
.بهذلا نع

ط.ةراصص

ن˘ع جار˘˘فإلا سسمأا لوأا رر˘˘ق˘˘ت
نأا دعب ،ةلاموب ليسضف طسشانلا
ءاع˘برألا تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا عدوأا
موي هتمكاحم ةجمربو يسضاملا

روطت يفو ،يراجلا ناوج12
ينعملا ةمكا˘ح˘م رر˘ق˘ت ئ˘جا˘ف˘م

امك ناوج12 نم لدب سسمأا لوأا
ةياهنلا يف ررقتيل ،اررقم ناك
هتكاح˘م ة˘ج˘مر˘بو ه˘ن˘ع جار˘فإلا

اذه ببسس لهجي نيح يف ،اقحل
.قوبسسملا ريغ ثداحلا

ب.دامع

لثمم سسمأا لوأا ءاسسم سسمتلا
يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م˘ب ما˘˘ع˘˘لا ق˘˘ح˘˘لا
ةنسس02 ةبوقع ،ةمسصاعلاب دمحمأا
مÓسسلا دبع قح يف ةذفان انجسس
ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو ،براو˘˘˘سشو˘˘˘ب
يف ةذفان انجسس ةنسس51و ،قبسسألا

قبسسألا لوألا ريزولا نم لك قح
،ي˘م˘لو˘ع دار˘مو ،ى˘ي˘ح˘يوأا د˘م˘˘حأا
،«كافوسس» ـل ماعلا ريدملا سسيئرلا
ةنسس21 ة˘بو˘ق˘ع ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب
،يفسسوي ف˘سسو˘ي ق˘ح ي˘ف ا˘ن˘ج˘سس
.قبسسألا ةعانسصلا ريزو

ةيسضق يف نو˘م˘ه˘ت˘م˘لا ع˘با˘ت˘يو
ة˘ل˘سص تاذ م˘ه˘ت ةد˘ع˘ب ،«كا˘فو˘سس»
سضي˘ي˘ب˘ت ا˘ه˘ن˘˘م ،دا˘˘سسف ا˘˘يا˘˘سضق˘˘ب
تادئاع نع ةجتان لاومأا ليوحتو
ةو˘˘سشر˘˘لا ،جرا˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإا

طغسضلا اذكو ذوفن˘لا لÓ˘غ˘ت˘سساو
ن˘ي˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لوسصح˘لا ل˘جأا ن˘م م˘ه˘سضير˘ح˘تو
.ةقحتسسم ريغ ايازم ىلع

˘مÓ˘سسلا د˘ب˘˘ع سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
ة˘لا˘ح ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا ،براو˘سشو˘˘ب
ةماعلا ةباينلا لثمم سسمتلإا ،رارف
008 اهردق ةمارغ اسضيأا هقح يف
يلود رمأا رادسصإا عم ميتنسس نويلم
م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ه˘ي˘ل˘ع سضب˘ق˘˘لا ءا˘˘ق˘˘لإا˘˘ب
نويلم002 ـب ةمارغ اسضيأا سسامتلا
فسسويو ىيحيوأا قح يف ميتنسس
. يفسسوي

انجسس ةنسس02 سسامتلا مت امك
،نيمأا وبرج مهتملا قح يف ةذفان
نويلم008 ا˘هرد˘ق ة˘˘مار˘˘غ ع˘˘م
ة˘بو˘ق˘ع˘˘لا سسف˘˘ن ي˘˘هو ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ى˘سسو˘م ن˘ب ق˘ح ي˘ف ة˘سسم˘ت˘ل˘م˘˘لا
عم ،يملو˘ع دار˘م ة˘جوز ،ة˘ح˘ي˘ت˘ف
يف يلود˘لا سضب˘ق˘لا˘ب ر˘مأا راد˘سصإا

.اهقح
ماعلا قحلا لثمم سسمتلا امك

ةذفان ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘سس5 ةبو˘ق˘ع
يف ميتنسس نويلم001 ـب ةمارغو

ريدملا سسيئرلا ،بايذوب رمع قح
يب˘ع˘سشلا سضر˘ق˘ل˘ل ق˘با˘سسلا ما˘ع˘لا
ة˘بو˘ق˘ع˘لا سسف˘ن ي˘هو ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ق˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘سسا˘˘م˘˘ت˘˘لا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
نيمأا ةريت ،يزوف يوانج نيمهتملا

دبع ىلإا ةفاسضإلاب ،دمحم ناولعو
نيدلا ر˘سصنو ،ى˘ف˘ط˘سصم م˘ير˘كلا

،نيدلا رون ةريرغوب اذكو ،ةديج
نم لك بناج ىلإا ،لامج ناكيوو
ةقلع نب ،ميركلا دبع يلردسصق
مهو ،ليعامسسإا نودبعو ىفطسصم
ةرازو ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس تارا˘˘˘طإا
ى˘ل˘ع سضر˘ق˘لا ة˘ن˘ج˘لو ة˘عا˘ن˘سصلا

ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشلا سضر˘˘˘ق˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
. يرئازجلا

ـب ةبوقع طيلسست سسمتلا امك
قح يف ةمارغك ،رانيد نويلم23
هذ˘ه ي˘ف ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘كر˘˘سشلا
عم اهتاكلتمم ةرداسصمو ةيسضقلا
طا˘سشن˘لا ة˘سسرا˘م˘م ن˘م ا˘ه˘ئا˘˘ف˘˘عإا
. تاونسس5 ةدمل يداسصتقلا

،ماكحألا هذهل ،هسسا˘م˘ت˘لا ل˘ب˘قو
هتعفارم يف ماعلا قحلا لثمم دكأا
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ن˘م ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا نأا
براوسشو˘ب ،ى˘ي˘ح˘يوأا) ن˘ي˘ق˘با˘سسلا

هذه يف نيعباتم ريغ (يفسسويو
لب ةيسسا˘ي˘سس لا˘ع˘فأا ن˘ع ة˘ي˘سضق˘لا

لاعفأاو يمارجإا ط˘م˘ن م˘ه˘با˘كترل
بقا˘ع˘ي ي˘ئاز˘ج ف˘سصو ي˘˘سست˘˘كت

نو˘نا˘قو تا˘بو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘ق ه˘ي˘ل˘ع
ةرت˘ف˘لا لÓ˘خو ،دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘كم
يناثلا مويلا لاغسشأا نم ةيئاسسملا

ل˘ي˘كو˘لا ف˘سشك ة˘م˘كا˘ح˘م˘لا ن˘˘م
نأا ،ةيمومعلا ةنيز˘خ˘ل˘ل ي˘ئا˘سضق˘لا

ـب رئاسسخ يف تببسست ةيسضقلا هذه
ةينطولا ةلاكولل رانيد نويلم792
رايلم522و ،رامثتسسلا ريو˘ط˘ت˘ل

DKC ماظن سصخي اميف رئاسسخ
DKS.و

ب.نيرصسن
غلك28 نم ديزأإ زجحو تإردخم راجت01 ـب ةحاطإلإ

تايلو ةدعب ةداملإ سسفن نم

ةماعنلاب جلاعملإ فيكلإ نم ريطانق4 نم ديزأإ طبصض

قحل تقو يف هتمكاحم ةجمرب

ةلاموب ليصضف نع جإرفإلإ

برإوصشوب مÓصسلإ دبع ىلع سضبقلإ ءاقلإاب يلود رمأإ رإدصصإإ
ىيحيوأل نجصس ةنصس02و21 نيب سسامتلإإ

«كافوصس» ةيصضق يف يملوعو يفصسويو
ةينطولإ ةلاكولل رانيد نويلم792 ـب رئاصسخ يف تببصست ةيصضقلإ^

DKSوDKC ماظن سصخي اميف رايلم522و رامثتصسلإ ريوطتل

مودرلإ تحت نم نيلماع ذاقنإإ
ةريوبلاب ةريد يف

ىلع روثعلإ
اتيم ةيبرت راصشتصسم
يف هتقصش حطصسب
ةصسبتب ةعيرصشلإ
ةنيدم سسمأإ حابصص تزتهإ
عقو ىلع ،ةصسبتب ةعيرصشلإ

ةصضماغ فورظ يف ةافو
لغصشي انكصس052 يحب سصخصشل
ةيبرت راصشتصسم بصصنم
دجو «ةصضهنلإ» ةطصسوتمب

،ةقصشلإ حطصسب ةدماه ةثج
ةيامحلإ ةقرف تلخدت دقو
ىلإإ ةثجلإ لقنل ةيندملإ

«يكوبصشلإ دمحم» ىفصشتصسم
ريرقت جئاتن راظتنإ يف
.يعرصشلإ بيبطلإ
نم ةينيعبصسل تيمم طوقصس
ةملإ�ب ةرامعل ثلاثلإ قباطلإ
يف زوجع سسمأإ لوأإ ةليل تيقل
امدعب ،اهفتح رمعلإ نم87ـلإ
ثلاثلإ قباطلإ نم تطقصس

«بيغصش حبإر» تإرامع ىدحإل
ثيح ،ةملاق ةنيدم يلاعأاب
فرط نم اهتثج لقن مت
ىلإإ ،ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم
ثثجلإ ظفح ةحلصصم
ةيمومعلإ ةصسصسؤوملل
،«ييقع ميكحلإ» ةيئافصشتصسلإ

ةينمألإ حلاصصملإ تحتف اميف
.ةثداحلإ يف اقيقحت
نإوعأإ نكمت مهتهج نم
ذاقنإإ نم ةيندملإ ةيامحلإ

مودرلإ تحت نم نيلماع
،ةنصس96و26 رمعلإ نم ناغلبي
يف ةبرتلل رايهنإ ثداح يف
ةيلو بونج ةريد ةيدلب
ةيلمع ءانثأإ عقو ،ةريوبلإ

يحصصلإ فرصصلل ةانق رفح
يفرقلإ دبع» ةيئإدتبإ لخإد
.«يلÓصش
ةثج لصشتنت ةيندملإ ةيامحلإ
يف ةواتصسم لبج نم ينيتصس
ةنتاب
قرف سسمأإ لوأإ ءاصسم تلصشتنإ
ةدحول ةعباتلإ لخدتلإ
ةرئإدل ةيندملإ ةيامحلإ

86 يف سصخصش ةثج ،ةنإورم
ةواتصسم لبجب اتيم دجو ،ةنصس
تامولعملإ بصسحو ،ءاملإ يدإو
ىدل ةرفوتملإ ةيلوألإ
نإاف ،ةيندملإ ةيامحلإ
نع باغ ،منغ يعإر ةيحصضلإ
ءاعبرألإ موي ذنم راظنألإ
.يصضاملإ

نوصسلإرم اهعمج
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اذكه ،تبثألا يه ةمومألا نأا ودبي ام ىلع
ءاوسس ،ةريخألا سشيورد دومحم ةثداح رّسشؤوت
تحبسصأا يتلا ةلفطلل هتوبأا ةثداح تناكأا
درجم ،ني˘ع˘برألا باو˘بأا ى˘ل˘ع ةد˘ي˘سس مو˘ي˘لا
له .ةيقيقح ةمولعم اهنأا مأا يغÓب ليوأات
يتلا ةفطنلا كلتل ام نينحب سشيورد رعسش
دعب اهنع باغو ةأارملا كلت محر يف اهاقلأا
.نيرباعلا رورم هب ترمو اهريرسس يف ّرم نأا
نم سشيورد اهعناسص يتوأا نإا اهلك ةيلمعلا
ىد˘حإا ىو˘سس ر˘م˘ت˘سست ل ي˘سسن˘ج˘˘لا ظ˘˘ح˘˘لا

فرع .وليوك ولواب يأار ىلع ةقيقد ةرسشع
ة˘ط˘ف˘ن˘لا كل˘˘ت ر˘˘مأا˘˘ب فر˘˘ع˘˘ي م˘˘ل مأا سشيورد
،اهل نزو ل ةفطن ىقبت ،ةيتايحلا اهتلآامو
نوكتل نين˘ح˘لا˘ب ة˘ئ˘ل˘ت˘م˘م ةر˘كاذ ع˘ن˘سصت ل
اذهبو ،ان˘ه ،ةو˘بألا ى˘ن˘ع˘م ثاد˘حإا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك
ببسس درجم ى˘لإا ة˘ف˘ط˘ن˘لا لو˘ح˘ت˘ت ،ل˘كسشلا

لمحت لو ،ةمومألا بسصخ ثادحإل يعيبط
.ةسصاخ ةميق ةيأا اهتاذ دح يف
امئاد ّرقتسسم تباث رمأا ةمومألاف كلذ ىلعو
يف ةرمتسسملا ةسشياعملا هذه نإا ،ايجولويب
ي˘ت˘لا ي˘ه ةر˘با˘ع˘لا ة˘ف˘ط˘ن˘لا كل˘ت˘ل ءا˘سشحألا
امنيب ،اهتينÓقعو ة˘مو˘مألا ة˘ي˘عر˘سش ق˘ل˘خ˘ت

«بئارتلا ى˘لإا بل˘سصلا ن˘م» ة˘ف˘ط˘ن˘لا رو˘ب˘ع
روسضح ةينÓقع اهيطعي ل ،ائراط اروبع
لأا˘˘سسي م˘˘ل سشيورد نإا˘˘ف كلذ ل˘˘جأل .ةو˘˘بألا
،ةنبلا ةفرعم ىسشاحتو «نينجلا» نع ةأارملا

ةسشياعم Óف ،كلذ ىلإا هدسشي ءيسش ل هنأل
تلظف ،ةوبألا لعف ثادحإا يف ةيدسصق لو
،بألا ة˘بر˘ت˘غ˘م ةر˘با˘ع ة˘ف˘ط˘ن تاذ ة˘ل˘ف˘ط˘˘لا
.تومت ل ةلسصأاتم ةمومأاب ةموكحم اهنكل

عفدت اهنأا لإا اهتطاسسب ىلع سشيورد ةثداح

ثدحت فيكف .ةهجاولا ىلإا ةوبألا لاؤوسسب
اببسس تسسيل اهدحو ةفطنلا تناك اذإا ةوبألا

يقيقح اذه نأا ودبي ؟ةوبألا ثادحإل ايفاك
عم سشيورد ةثداح سضارتفا انه لواحأا .Óعف
،ملاع˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘فلآا ل˘ب تلا˘ح˘لا تا˘ئ˘م
سسانأا اهل˘ع˘فو ،نو˘ي˘سسا˘ي˘سسو با˘ّت˘ك ا˘ه˘ل˘ع˘ف
بار˘˘˘غأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف ،نور˘˘˘˘با˘˘˘˘عو نو˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ع
محارأا يف مهفطنب اوقلأا مهلك ،نوبسصتغمو
ىلع ة˘مو˘مألا ة˘عا˘ن˘سص ن˘ه˘ل او˘ف˘ّل˘خ ،ءا˘سسن
ةوبألا لعف ىلإا مهدسشي ءيسش ل مهو ،لهم
بلقلا ةوسسقب قلعتي ل رمألا .اهتعانسصو
نأا نظأا .ل وأا نبا كل نوكي نأا ةوهسش لو
تقو ل ءاسسنلا ماحرأا ىلإا مهفطنب نيرباعلا
 .نيئيسس ًءابآا ولو ،ًءابآا اونوكيل مهيدل
رعا˘سشلا ،م˘ج˘ن˘لا سشيورد ة˘ثدا˘ح ةازاو˘م ي˘ف
يعاسسل ّيفحسص ربخ ءانثألا يف ّرمي ،زمرلا
اذ˘ه ل˘˘ه .ن˘˘با (0031) ه˘ل نأا ن˘ي˘ب˘ت˘ي ،د˘ير˘ب
،كلذك نو˘كي نأا ة˘ي˘نا˘كمإا تسسي˘ل ؟لو˘ق˘ع˘م
ءا˘˘ن˘˘بألا ن˘˘م ل˘˘ئا˘˘ه˘˘لا دد˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘نإاو
مكلا اذه ،ةرباع تاقÓع يف نيعونسصملا
همزلي ماحرألا يف ةقارملا فطنلا نم ريبكلا
تاناويحلا نم اجيرهسص لمحي لجر لّيخت
ةبحاسص ةأارما لكل ةقفد هنم مدقي ،ةيونملا

ةقفدلاو ةلاسسرلا عم همودق رظتنتو ةلاسسر
«ةلوهسس» سشقانأا نأا ديرأا ل .ًاعم ةيونملا
ة˘ق˘ير˘ط˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ةأار˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
.ابأا حبسصي مل اذه لك عم هنكلو .ةلذتبملا

،تاهمأا نحبسصأا نهلك ءاسسنلا كلت نكلو
ّنهنوك ةق˘ي˘ق˘حو مألا بق˘ل˘ب تار˘يد˘ج ّن˘كو
.تاهّمأا

سشيورد˘ل نو˘كي نأا ة˘ي˘نا˘كمإا سضر˘ت˘ف˘ي اذ˘˘ه

نكلو ،ةدحاو اتنب وأا ًادحاو انبا سسيلو ءانبأا
دقو ،يفخملاو اهنع نلعملا اعيمج ءلؤوه
دومحم نم اولعجي مل ،مظعأا يفخملا نوكي
هنأل ،ةفسصلا هذهب اريدج ابأا رعاسشلا سشيورد
.اهتياعرو ةوبألا قلخ ىلإا عسسي مل

عنسصت فيك اديج لمأات نإا ،امبر ،فرعي انلك
اهتاذ نم ةأارملا عنسصت فيك وأا ،ةمومألا
امبر وأا ،Óيلق سضماغ اهرمأاف ةوبألا اّمأا .ًاّمُأا
،ةموادمو ةرسشع نم ةمومألا مزلي ام اهمزلي

ىلع فرسشيل مئادلا بألا روسضح نم دب ل
يف ةفطنلا كلت تقلع نأا ذنم قلختلا اذه
ناعباتي نادلاو ،ناوبأا اعم بألاو مألا ،محرلا

يذلا وه راظتنلا اذه ،نÓمأاتيو نارهسسيو
نأا ىلع ّرسصي يذلا ةفطنلا بحاسص عفدي
˘مألا ن˘ط˘ب ى˘لإا ه˘نذأا بّر˘ق˘˘ي نأا ا˘˘بأا ح˘˘ب˘˘سصي
دادزتو ،يسشتنيل ،نين˘ج˘لا تا˘سسفر ع˘م˘سسي˘ل
لك ي˘ف مد˘لا ق˘فد˘ت˘ي˘ف ،ه˘ب˘ل˘ق تا˘قد ة˘عر˘سس
ر˘خ˘ف˘لا˘بو و˘هز˘لا˘ب ًار˘عا˘سش ؛ه˘˘م˘˘سسج ءا˘˘ح˘˘نأا

ميخرلا ا˘ه˘تو˘سصب يدا˘ن˘ت ةأار˘م˘لا .ةدا˘ع˘سسلاو
اهعسضتو هدي كسسمتو ةفطنلا كلت بحاسص
ناك نإاو ن˘ي˘ن˘ج˘لا سسسسح˘ت˘ي˘ل ا˘ه˘ن˘ط˘ب ى˘ل˘ع
عنسصت ةّوبألا .تاملظ ثÓث امهنيب لسصافلا
عنسصت لو بقرتلاو ة˘مواد˘م˘لاو ة˘ب˘قار˘م˘لا˘ب
كل˘ت˘ب ع˘ن˘سص˘ُت ،ما˘حرألا ي˘ف ف˘ط˘ن˘لا فذ˘ق˘ب
ةفطنلا فذاق لابقتسسل ة˘نو˘ن˘ج˘م˘لا ة˘ف˘ه˘ل˘لا
خرسصي ّيح قلخلا لماك نئاك يهو ،هتفطن
 .ةايحلاب ثبسشتيو
عابسشإا ديري ،ينانأا ركذ يأا نإاف كلذ لجأا نم
ام ةأارما محر ىلإا هتفطنب روبعلا يف هتزيرغ
رعاسشلا كلذكو ،ةّوبألاب اريدج ابأا نوكي نل
ام لك نع لوغسشملاو هتديسصقب رورغملا

ن˘ل ،ه˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ثراو˘لا ا˘هار˘يو ،ا˘˘هاد˘˘ع
لب ،ةيرسشبلا ةوبألاب اريدج ًابأا ًاسضيأا نوكي
نأا نظأاو .اهتوبأاو ةديسصقلا ةمومأا هيفكت
ي˘ف ة˘فوذ˘˘ق˘˘م˘˘لا ف˘˘ط˘˘ن˘˘لا بحا˘˘سص سشيورد
كلت نوكت نل ،اتانبو ءانبأا فّلختل ماحرألا
مدو محل نم اسسانأا كلذ دعب ةنوكملا فطنلا
امبر وأا ،مهتوبأا نم مرح دقف سشيوردل ءانبأا
نأا ودبي .ةسصقانلا ةوبألا هذه لثمل عسسي مل
درجم نوكيسس ةجيتنلا هذه لثم يف سشيورد
ن˘م سصل˘خ˘ت˘ي˘ل ةو˘ه˘سشلا ن˘˘ع ثحا˘˘ب «ر˘˘كذ»
تارباعلا ءاسسنلا ماحرأا يف ةزيرغلا عاجوأا
ن˘لو ،تا˘جوز˘ت˘م وأا ارا˘كبأا ،تا˘م˘ي˘ق˘م˘˘لا وأا
وأا نبا هل نوكي نأا رمألا هينعي لو همهي
ةيوسضع ةجاح نم هديري ناك ام لكف ،هنبا

.اهيلع لسصح دق برسشلا وأا لكأÓل ةلثامم
ماحرأÓل ةرباعلا فطنلا يذ رعاسشلل ةبسسنلاب
لاق كلذل ،طقف دحلا اذه دنع رمألا فقيسس
مل˘سس ةد˘ي˘سسلا تءا˘ج نإا» :م˘سسا˘ق˘لا ح˘ي˘م˘سسل

لو ،ابيرق دوعيسسو ...رفاسس :اهل لقو اهيلع
وه هنيع لهاجتلا اذه .«نينجلا نع اهلأاسست
،ةوبأÓل يقيقحلا ىنعملا ًامامت سضّوق يذلا

ترم ةايح˘ل˘ل بب˘سس در˘ج˘م ة˘ف˘ط˘ن˘لا ل˘ع˘جو
ةمومألا نوكتل ةأارملا محر ىلإا رباع لكسشب
هذه ،سشيورد ةلاح يف ديحولا تباثلا يه
تسسيل اه˘ت˘طا˘سسب ى˘ل˘ع ود˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا
ةيدوجولا اهتلآام يف ريكفتلا دنع ةلهسس
نوكتسس يتلا ةيعامتجلا ميهافملا كيكفتو
اهنوك نم رثكأا سشيورد ةلاح يف ىلوألا يه
،ليوأاتلا ليوأات باب نم لإا ةيدقن ةيسضق
ل ة˘غÓ˘ب ه˘ل˘ي˘م˘ح˘تو ى˘ن˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘خ˘˘سضتو
.اهنوكي نأا ّقحتسسي

د˘ير˘˘ب˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ل˘˘سصو م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف
با˘˘ت˘˘كلاو ءا˘˘˘بدأÓ˘˘˘ل ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا
ةعيبطب ينلسصو دقو ،نيينيطسسلفلا
داحتلا هيف وعدي ،هنم ةخسسن لاحلا

م˘ه˘ي˘ل˘ع ى˘ن˘م˘ت˘يو ن˘ي˘ط˘سسل˘ف با˘ت˘ك
ى˘ل˘ع مو˘ج˘ه˘لا لو˘ح لا˘ق˘م ة˘˘با˘˘ت˘˘ك»
سصسصخ˘˘ت ثي˘˘ح سشيورد دو˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
ًاسصاخ ًايفاقث ًاقحلم ةيرئازج ةديرج
 .«نأاسشلا اذهب
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ةو˘˘عد˘˘لا هذ˘˘ه حر˘˘ط˘˘ت
با˘ت˘كلا رود لو˘ح لوأا تلؤوا˘سست˘˘لا

امهمو ،مهسسنج ناك امهم ،ءابدألاو
تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ه˘˘مو ،م˘˘ه˘˘˘ناد˘˘˘ل˘˘˘ب تنا˘˘˘ك
ةباتكلا نم ةياغلا عسضيو ،مهاياسضق
ةوعدلاف ،ةيقيقحلا ةلءاسسملا عسضوم
ديعت يتلا ةيلبقلا ةعزفلا سسَفن لمحت
يدر˘ت˘˘لا ن˘˘م رو˘˘سصع ى˘˘لإا با˘˘ت˘˘كلا

نع بتك نمف ،ةسضيغ˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘ت˘لاو
ةو˘عد˘لا هذ˘ه ل˘ب˘˘ق ا˘˘ع˘˘فاد˘˘م سشيورد
.ا˘هد˘ع˘ب بت˘ك نإا ه˘ن˘˘ع ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘سس
وأا ةراثإا ى˘لإا نو˘جا˘ت˘ح˘ي ل با˘ت˘كلا˘ف
نأا˘كو ،ا˘ما˘ع ا˘با˘ت˘كت˘سسا وأا ةرا˘ث˘ت˘˘سسا
ر˘ي˘ب˘ع˘ت ة˘سصح نا˘ح˘ت˘ما ي˘ف با˘ت˘كلا

مه˘ل ه˘ح˘ح˘سصيو ،عو˘سضو˘م˘لا دد˘ح˘م
ي˘لا˘ع˘م ا˘م˘بر وأا ة˘فو˘ط˘ع وأا ةدا˘ع˘سس
ة˘عز˘ف˘لا هذ˘ه اذا˘م˘ل˘ف .ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مألا
باتكلا داحتا ةو˘عد ي˘ف (ة˘ي˘ل˘ها˘ج˘لا)
راسصتنÓل باتكلا باتكتسسا لجأا نم
لاقم ةيفلخ ىلع ،سشيورد دومحمل
نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع .تا˘كر˘ب م˘ي˘ل˘˘سس
نم رثكأا مئاتسشلا هتلاط تاكرب ميلسس
˘مÓ˘قألا ن˘م تا˘˘ئ˘˘م د˘˘جوو ،سشيورد
ق˘ح˘لا˘ب ه˘ن˘ع عا˘فد˘ل˘˘ل ن˘˘يدر˘˘غ˘˘م˘˘لاو
 .لطابلاو
اتيقم ايلئابق اسسفن ةوعدلا هذه لمحت
يثادح ركف ىلإا رسشؤوت لو ،اذاسشو
قطنمب ركذت امنإاو ،حتفنم يريونت
انوخأاف .ةيلئاعلاو ةيحÓفلا تاعزفلا

اي اوبهف ،ةمجه نم يناعي سشيورد
ي˘ف نا˘ك ن˘مو .ةد˘عا˘سسم˘ل˘˘ل با˘˘ب˘˘سش
وا اسسأافو ابوعاسش ل˘م˘ح˘ي˘سس ق˘با˘سسلا

ق˘ل˘ط˘ي˘سس مو˘ي˘لا ا˘سشو˘تر˘خو ة˘ن˘ي˘تر˘م
اي Óليو ريتيوتو كوبسسي˘ف˘ل˘ل نا˘ن˘ع˘لا
.مهيلع بابسش
داح˘تلا مو˘ق˘ي نأا ى˘لوألا نا˘ك :ا˘ي˘نا˘ث
ة˘بو˘ت˘كم˘لا تلا˘ق˘م˘لا ع˘م˘ج˘ب Ó˘˘ث˘˘م
ةركف  ةسشقانمو باتك يف اهرادسصإاو
عيمج مرتحي نأاو ،تاكرب ميلسس لاقم
را˘ع˘سش ي˘ه ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا˘˘ف ،ءارألا
هتدع وه راوحلاو بتاكلاو فقثملا

ديري ماعلا نيمألا نأا مأا ،هداتع لكو
را˘˘ع˘˘سش ن˘˘م «ةدورا˘˘ب˘˘لا» جر˘˘خ˘˘˘ي نأا
ىل˘ع سصا˘سصر˘لا˘ب بر˘سضيو دا˘ح˘تلا

دومحم قح يف افلاخم ايأار اولاق نم
يف ةدورابلا تعسضو لهف .سشيورد

نأا امك ؟فدهلا اذه لجأا نم راعسشلا
ميلسس خيرات مرتحي مل اذامل داحتلا
عفاديو ،سشيورد عم هتقÓعو تاكرب

ن˘م ه˘ب˘ي˘سصن لا˘ن د˘˘ق˘˘ف ،ا˘˘سضيأا ه˘˘ن˘˘ع
ناك .«سصاسصرلا» برسضو هيوسشتلا
ميلسس ربتعي نأا ماعلا نيمألاب يرحلا
.زايتماب اينيطسسلف ارعاسش تاكرب
نيينيطسسلفلا باتكلا داحتا نإا :اثلاث
ةر˘سصا˘˘ن˘˘م ةر˘˘كف ى˘˘لإا و˘˘عد˘˘ي و˘˘هو
ل˘جأا ن˘م ،م˘ي˘م˘ع˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب سشيورد
،ة˘يد˘ق˘ن ا˘ه˘سسا˘سسأا ي˘˘ف ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘سضق

هذه لك قحتسست ل ،ةرباع ،ةيفحسص
دا˘ح˘تلا د˘سصق ل˘ه˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘ج˘˘ع˘˘ج˘˘لا
ةيوبعسش فادهأل ،ةلأاسسملا ميخسضت
ز˘يز˘ع˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ع˘جر ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت
يف كسش Óبو ؟ماعلا نيمألا ةناكم
ريرقت ىلإا فاسضتسس ةوعدلا هذه نأا

،مداقلا رمتؤوملا يف ةماعلا ةنامألا
ةنامألا تدروأا دقف ؛كلذب مكركذأاسس
،اهئاسضعأا بلغأا يقب يتلا ةقباسسلا

دادعت ىلإا ماع˘لا ن˘ي˘مألا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ع˘م
لجخي تازا˘ج˘نإا ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ا˘يا˘سضق

يف اهركذي نأا ةماع ةيوناث بلاط
ئدتبم بتاك عفرتيو ،«هزاجنإا فلم»
.ةيتاذلا هتريسس يف اهركذ نم ىتح
اهنأاك «ةعزفلا» كلت يل تدب دقل
لو ا˘ه˘ل ة˘م˘ي˘ق ل ة˘سصي˘˘خر ةرا˘˘ج˘˘ت
ىلإا يدؤوت ل ،ةراسض يه لب ،فده
ر˘غا˘سصت˘لا ق˘ير˘ط ىو˘سس ق˘ير˘˘ط يأا
،ةسسايسسلا يف ةيا˘ه˘ن Ó˘ب ر˘م˘ت˘سسم˘لا

لخدت نأا لواحي ماعلا نيمألا وه اهو
،هتاذ قيرطلا ىلإا باتكلاو ةفاقثلا
 .يبرعلا روتاتكدلا سسفن هنإا

هيف امب باتكلا داحتا نإاف اعبار امأاو

قلطي نأا بحي ام وأا ةيرادإا ةأايه نم
هرود راسص ،«ةماع ةنامأا» هسسفن ىلع
راغسص نع ثحبي وهو ،اهفات ايسشماه
دومحمل ريبكلا يمارتحا عم ،ءايسشألا
مدعو ،اينوك ارعاسش هفسصوب سشيورد
،تاعزف هل سشيجنل ا˘م˘ه˘ت˘م هرا˘ب˘ت˘عا
هذه لثم ةياعر داحتلا فده سسيلف
لب .ةسسئابلا ةيظحللا «تاباتكتسسلا»
فقاوم يف رثكأا داحتلا ىدرت دقل
ه˘ت˘ح˘ف˘سص ح˘ت˘ف ا˘مد˘ن˘ع ا˘سسؤو˘ب ر˘˘ث˘˘كأا

ة˘يز˘ع˘ت تا˘با˘ط˘خ» ه˘تا˘نا˘ي˘˘ب ق˘˘ل˘˘طأاو
اذه يف تبتك نأا يل قبسسو ،«ةئنهتو
ىلإا داحتلا رود ميزقت نم ترذحو
نو˘ع˘م˘ج˘ي م˘ه˘نأا مأا ،ىو˘ت˘˘سسم˘˘لا اذ˘˘ه
،ةمداقلا تاباختنلا مويل «ميسشهلا»
ةر˘ج˘سشل ا˘عوذ˘ج ا˘ه˘ن˘˘م او˘˘ع˘˘ن˘˘سصي˘˘ل
تقرح يت˘لا «ة˘ي˘ل˘ئا˘سصف˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا»
لك ةسسايسسلا تدسسفأا نأا ذنم اهتقرو
؟ءيسش
ةماعلا هتئيهب باتكلا داحتا ىلع
مومعب لثمتم˘لا ما˘ع˘لا هر˘م˘تؤو˘م وأا

لزاهم اوفقوي نأا نيطسسلف باتك
نأا م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا
ةي˘ق˘ي˘ق˘ح «سضفر ة˘ه˘ب˘ج» او˘ل˘كسشي

داحتلا رارجنا عنمت سضرألا ىلع
ىلإا وعدأا يننإاو ،ةيواهلا رعق ىلإا

نأا دعب لجاعو ديدج رمتؤوم دقع
ة˘ل˘ت˘ك ى˘ل˘عو ،ى˘بز˘لا ل˘ي˘سسلا غ˘ل˘˘ب
نييلئاسصفلا ريغ نيعاولا باتكلا
هاجت ةيوق سضفر ةهبج اولكسشي نأا

ايناث اقير˘ط او˘ل˘كسشيو ،ثد˘ح˘ي ا˘م
لك هجو يف اي˘طار˘ق˘م˘يد فو˘قو˘ل˘ل
دا˘ح˘تلا رود م˘يز˘˘ق˘˘ت لوا˘˘ح˘˘ي ن˘˘م
وأا ة˘م˘ل˘ظ˘م˘لا ا˘ياوز˘لا ي˘ف هر˘˘سشحو
ميسشهو فطاوعلاب بعللا ىلإا هرج
اوحسصي نأا باتكلا ىلع ,راكفألا

دا˘ح˘تلا ةدا˘عإا ة˘لدا˘ع˘م او˘سضر˘ف˘يو
.ايلك تومي نأا لبق ةايحلا ىلإا

ةرباعلإ ةّوبألإ ىلع قوفتي ةمومألإ تابث

!رثكأإو اثÓث لب نيترم موصشلإ بيع اي

نيطسسلف /دمحم جح صسإرف :ملقب ^
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 ةليمرلإ ةيدلبب صسردلإو داسص◊إ ةيلمع قÓطنإ

ةلصشنخب لظلإ قطانم ةدئافل ةيومنت عيراصشم
عيراسشم ليعفت فدهب ،ةيلولاب لظلإ قطانم ىلإإ ةينإديملإ هتاجرخ ديزوب يلع ةلسشنخ ةيلو يلإو رسشاب
صسردلإو داسصحلإ مسسوم قÓطنإ ةراسشإإ هئاطعإ ىلإإ ةفاسضإ ،ةيلولل يومنتلإ جمانربلإ راطإإ يف ىرخأإ قÓطإإو

نيحÓفلإ ةقفإرمو يحÓفلإ رامثتسسلإ عيجسشت راطإإ يف ةليمرلإ ةيدلبب طبسضلابو ةيلولل ةيلامسشلإ ةقطنملاب
.ةيلامسش ةيناثلإو ةيبونج ىلوألإ نيتقطنمب زيمتت ةيلولإ نأإ ملعلل ،نيجتنملإ

اقوفرم ناك يذلا يلاولا رسشاب
ريدمو ،ةيحÓفلا ةفرغلا سسيئرب
ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا ناويد
SLCCيتلا ةه˘ج˘لا˘ب ه˘ترا˘يز
تارمثت˘سسم ةد˘ع د˘جاو˘ت فر˘ع˘ت
ةنياعمب اهلهتسسا يتلاو ،ةيحÓف
ة˘يذ˘غاو سضي˘ب˘لا جا˘ت˘˘نإا ة˘˘كر˘˘سش
ي˘ت˘˘لا يوÓ˘˘ع ةو˘˘خلا ما˘˘ع˘˘نلا
ةيبرتل ةيرسصع ينابم اهب دجاوتت
ةجاجد00016 سضي˘ب˘˘لا جا˘˘جد
ة˘ع˘سسب ة˘يذ˘˘غلا جا˘˘ت˘˘نا ةد˘˘حوو
0006 ديربت ةفرغو موي/ق007
ة˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘نا ةرد˘˘˘ق˘˘˘ب بع˘˘˘كم م
ةنسس/ةسضيب000.000.02
ةكرسش ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ب ا˘هد˘ع˘ب مو˘ق˘ي˘ل
يتلا لاج˘ع˘ل ي˘نا˘م˘ث˘ع ن˘ما˘سضت
راتكه05 :ةحاسسم ىلع عبرتت
حافت) ةرمثم راجسشا ىلع يوتحت
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ب (خو˘˘خ ‐سصا˘˘˘ج˘˘˘يا ‐
ىلع اهئاو˘ت˘حا اذ˘ك و ف˘ي˘ث˘كت˘لا

000.01:ة˘ع˘سسب د˘ير˘ب˘˘ت ة˘˘فر˘˘غ
نياع ةيلاوملا ة˘ط˘ح˘م˘لا بع˘كم
د˘˘فو˘˘لاو ي˘˘لاو˘˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
ة˘ج˘لا˘ع˘م ة˘ط˘ح˘م ه˘ل ق˘˘فار˘˘م˘˘لا
ةراسشا هئاطعإاب  اهمتخيل ،روذبلا
دا˘سصح˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل قÓ˘˘ط˘˘نلا

ىلع ةيلامسشلا ةقطنملل سسردلاو
ةيحÓفلا ةر˘م˘ث˘ت˘سسم˘لا ىو˘ت˘سسم
ةرايزلا سشماه ىلع .حيلم ةوخإلا

دفولاو هعمج ءاقل يلاولل ناك
ةقطنملا يحÓف عم هل قفارملا
ةد˘˘ع ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م او˘˘حر˘˘ط ن˘˘يأا
كلاسسملا حتف اهمهأا تلاغسشنا
.ةيحÓفلاءابرهكلا ،ةيحÓفلا

لظلإ قطانم ةيقرت
ةينإديم ةرايزب ىظ–

›إولل
يديزوب يلع تاجرخ ترمتسسا
تناك ،ةيلولا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ل
كلذو سسيا˘˘ق ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل ى˘˘˘لوألا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع بث˘˘˘ك ن˘˘˘ع عÓ˘˘˘طإÓ˘˘˘ل
ي˘ت˘لا سصئا˘ق˘ن˘لاو تلا˘˘غ˘˘سشنلا

فر˘ط ن˘م ما˘م˘ت˘ها ل˘ح˘م تنا˘ك
ثيح ،ةيدلبلا هذه ءايحأا ينطاوم
ةيربلا ةطحملا اهلÓخ نم نياع
ىد˘بأا ن˘يا ن˘ير˘فا˘˘سسم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل
،اهيلا تلآا يتلا ةيعسضولل هءايتسسا
تاميلعت ىطعأا نأاسشلا اذه يف
يئاهن لح عسضو ةرورسض ىلع
نم اهثعب ةداعإاو ةطحملا هذهل

ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ،لا˘جآلا بر˘قا د˘˘يد˘˘ج
يلع يطابسشو نيتاسشميت يحل
هعامتسساو ايسصخسش هفوقو دعبو
ىط˘عأا ،ءا˘ي˘حلا هذ˘ه ي˘ن˘طاو˘م˘ل
ناويد ريدم نم لكل تاميلعت
يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لا
ةدا˘˘˘عإاو ح˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘سصت ةرور˘˘˘˘سضب
فر˘˘سصلا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘ل را˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علا
تح˘˘ت ةدو˘˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
عم (تÓحملا لخاد) تارامعلا

ىلإا مهل ةعباتلا تÓحملا قلغ
ةديازملاب عيبلا ) اهعيب ةداعإا ةياغ
يف اهب لومعملا نيناوقلل اقفو (
عورسشم دقفت اهدعب  ،نأاسشلا اذه
يوقرت˘لا ة˘غ˘ي˘سصب ن˘كسس003
ةيقرت˘لا ناو˘يد˘ل ع˘با˘ت˘لا م˘عد˘م˘لا

ى˘ط˘عأا ،يرا˘ق˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لاو
دقع ةرورسضب ةمراسص تاميلعت
فار˘طألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م عا˘م˘ت˘جا
عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سصلا تاذ
نيديفتسسملا يلث˘م˘م رو˘سضح˘بو
تاظفحتلا لك عفرو لح داجيإاب
هترايزل ةب˘سسن˘لا˘بو  ،ل˘ي˘قار˘ع˘لاو
ربتعت يتلاو نيتاسشم˘ي˘ت ة˘ت˘سشم˘ل
نأا˘م˘طو د˘كأا د˘ق˘ف ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘˘م
زا˘ه˘ج˘˘لا ن˘˘ع لوألا لوؤو˘˘سسم˘˘لا
لا˘غ˘سشنلا نأا ى˘ل˘ع يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ر˘ب˘ع˘م˘لا سصو˘سصخ˘ب حور˘ط˘م˘لا

كلسسملاو يداو˘لا ىر˘ج˘م ى˘ل˘ع
دقف ةيرقلا هذهل نسسحملا يفيرلا
سسف˘ن ي˘فو ،م˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا م˘˘ت
لفكتلا ىلع همازتلا دكأا قايسسلا
ة˘ط˘ير˘سش ما˘سسقأا ة˘ثÓ˘ث زا˘ج˘˘نإا˘˘ب
،بسسا˘ن˘م يرا˘ق˘ع ءا˘عو ر˘ي˘˘فو˘˘ت
كلذك يه كلعلا لبج ةقطنم
دعبو ،يلاولا ةرايز لحم تناك
ةن˘كا˘سس تلا˘غ˘سشنل ه˘عا˘م˘ت˘سسا

نأا˘ب م˘ه˘ل د˘كا ،ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ةثÓث زاجنإاب ةسصا˘خ˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ع˘م ة˘ل˘ج˘سسم ة˘ع˘سسو˘ت˘˘لا ما˘˘سسقأا
ةرئادلا سسيئرل تاميلعت هءاطعا
تازيهجتلا ريدم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘ل˘ل
جمانر˘ب˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب  ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ىطعأا ،يحلا سسفنب نكسس051
ةيقرتلا ناويد ريد˘م˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
عفر ةرورسضب يراقعلا رييسستلاو
ءانبلا يح  ،تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج
ل˘ح˘م نا˘ك كلذ˘˘ك و˘˘ه ي˘˘تاذ˘˘لا

د˘˘ع˘˘˘بو ثي˘˘˘ح ،ي˘˘˘لاو˘˘˘لا ةرا˘˘˘يز
،هينكاسس تلاغ˘سشنل ه˘عا˘م˘ت˘سسا
ةسصاخلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ى˘ل˘ع د˘كأا
ةلجسسم يعيبطلا زاغلاب دوزتلاب
،ابيرق اهب لا˘غ˘سشألا ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سسو
ةيلم˘ع˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ءي˘سشلا سسف˘ن
برسشلل ةحلاسصلا هايملاب دوزتلا

تاططخم راطإا يف اهب لفكتم
.ةيدلبلا ةيمنتلا

عÓطإÓل يلإولل تاجرخ
ةنكاسس تلاغسشنإ ىلع

تايدلبلإ رسشإدمو ىرق
تناك اهتقبسس يتلا ةجرخلا يفو
راسشسشو ناريخ ،ةجلولا يتيدلبل
تلاغسشنا ىلع عÓطإÓل كلذو
هذ˘˘ه ر˘˘سشاد˘˘مو ىر˘˘ق ة˘˘ن˘˘كا˘˘˘سس
ةطق˘ن˘لا تنا˘ك ثي˘ح ،تا˘يد˘ل˘ب˘لا

ةيدلبب _ ةرايزلا لحم ىلوألا
ةدد˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لا ة˘˘ج˘˘لو˘˘لا
ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘يا ،تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ي˘ب˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا تلا˘˘غ˘˘سشنل
ر˘ي˘طأا˘ت˘لا سصق˘ن ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘˘لا
اذكو ةعسشألا ينق˘تو ير˘ب˘خ˘م˘لا
ةرا˘˘ي˘˘سس ق˘˘˘ئا˘˘˘سسو تÓ˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘لا
لاغسشنل مهحرط اذكو فاعسسإلا

ظ˘ف˘ح ة˘˘عا˘˘ق ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصب سصا˘˘خ
نأا دكأا هلخدت ءانثأا يلاولا ،ثثجلا

يتلاو ةيقيقح تلاغسشنلا هذه
ةا˘ي˘ح˘لا ن˘ي˘˘سسح˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
،ةقطنملا هذه ةنكاسسل ةيسشيعملا

ه˘˘تا˘˘ه ل˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘كأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ريدم عم قيسسنتلاب تلاغسشنلا
ن˘م˘ثو اذ˘ه نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا
يو˘ح˘ي يذ˘لا بسسكم˘لا ي˘لاو˘˘لا
Ó˘م˘ح˘م ةرو˘ط˘ت˘م تاز˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت
ي˘ب˘ط ه˘ب˘سشلاو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘˘لا

_ اما ،اهيلع ظافحلا ةيلوؤوسسم
كلت ةرايزلا نم ةينا˘ث˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا
طبارلا قيرطلا ةنايسصب ةقلعتملا
ناريخ ةيدلبو ةجلولا ةيدلب نيب

نع لوألا لوؤوسسملا دكأا ثيح
ةيل˘م˘ع˘لا نا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا

قودنسص جمانرب نمسض ةلجسسم
تاعامجلل نماسضت˘لاو نا˘م˘سضلا
ةثلاثلا ةطقنلا _ (lccf) ةيلحملا

فوقو˘ل˘ل تسصسصخ ةرا˘يز˘لا ن˘م
يليوح˘ت˘لا د˘سسلا عور˘سشم ى˘ل˘ع
عم˘ت˘سسا ثي˘ح ،ة˘ج˘لو˘لا ة˘ي˘قا˘سسل
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا تلا˘غ˘سشنل ي˘لاو˘لا

ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت ي˘˘ت˘˘لا سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
ن˘م ي˘ت˘لاو ي˘حÓ˘ف˘لا م˘ه˘طا˘سشن

د˘سسلا م˘ي˘عد˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘ه˘لÓ˘خ
ع˘˘م هزا˘˘ج˘˘نإا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘ل كلذو
ميمرت اذكو ةيحÓفلا حلاسصملا
ا˘ه˘لو˘ط غ˘ل˘ب˘ي ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘قاو˘˘سسلا

ىلا دتمي يذلاو ملك01 يلاوح
تم˘˘ح˘˘يو˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘ق ة˘˘˘يا˘˘˘غ
رئبب اوب˘لا˘ط ن˘يأا ،تكير˘سشو˘ب˘تو
ءابرهكلاب مه˘م˘ي˘عد˘تو يزاو˘ترا
.ةيحÓفلا

تناك يلاولل ةيلاوملا ةطحملاو
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘ج˘˘˘م ةرا˘˘˘يز
ةوافحب لبقتسسا ثيح نيدهاجملا

،ةقط˘ن˘م˘لا يد˘ها˘ج˘م فر˘ط ن˘م
ةيد˘ل˘ب˘لا ه˘تا˘ه نأا˘ب هو˘م˘ل˘عأا ا˘م˘ك
تمدق امل كلذو ءادهسشلا ةيدلب
ةرو˘˘ث˘˘لا نا˘˘بإا تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضت ن˘˘˘م

نم معدلا ر˘ظ˘ت˘ن˘تو ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا
سصخي اميف ةسصاخ ةلودلا فرط
هرا˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا
ىسشامتي يذلا د˘ي˘حو˘لا طا˘سشن˘لا

اوبلط  امك ،ةقط˘ن˘م˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘طو
ملاعملا ىلع ظافحلا كلذك هنم
مهدعو ثيح  ،ةيدلبلل ةيخيراتلا
تلاغسشنلاب لفكتلا ة˘لوا˘ح˘م˘ب
نار˘ي˘خ ة˘يد˘ل˘ب˘بو .ة˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
تلاغسشنل ةيلولا يلاو عمتسسا
،بار˘˘˘ت عو˘˘˘ل˘˘˘ق ة˘˘˘ير˘˘˘ق نا˘˘˘كسس
ءابره˘كل˘ل م˘ه˘جا˘ي˘ت˘حا ن˘يد˘كؤو˘م
،ةيحÓفلا كلاسسملاو ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘تو
نيأا ،ي˘ئلو˘لا ق˘ير˘ط˘لاو ة˘ير˘ق˘لا
تاميلعت يديزو˘ب ي˘ل˘ع ى˘ط˘عأا
عار˘سسإÓ˘ل را˘سشسش ةر˘ئاد سسي˘ئر˘˘ل
ءا˘سصحإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف عور˘˘سشلاو
ءابر˘ه˘كلا˘ب ةدوز˘م˘لا ر˘ي˘غ را˘بآلا
،ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب ا˘˘هد˘˘يوز˘˘ت د˘˘سصق
قيرطلا ةلمكت ةيلمعل ةبسسنلاب
بارتلا عولق ةيرق طبري يذلا
2 ةفاسسم ىلع ةمامحوب ةيدلبب

ةلجسسم ةي˘ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب د˘كأا ،م˘ل˘ك
نا˘˘˘م˘˘˘سضلا ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ن˘˘˘م˘˘˘سض
.ةيلحملا تاعامجلل نماسضتلاو
ديدعلا تحرط نيا ةله ةيرقبو
ةقلعتملا ةسصاخ تلاغسشنلا نم
ةليوطلا ةيسشاحلا قيرط ديبعتب

يلاو هجو ،ملك3 ةفاسسم ىلع
ةقاطب دادعإل تاميل˘ع˘ت ة˘يلو˘لا
ةينا˘كمإا ة˘سساردو ر˘ظ˘ن˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
ةبسسنلاب رمألا كلذك ،اهليجسست
ة˘كب˘سشو ة˘ير˘سضح˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا
رمأا نييلعب˘ت ة˘ير˘ق˘بو ،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا

ة˘سسارد م˘يد˘ق˘ت˘ب يد˘يزو˘ب ي˘ل˘ع
دنعو ،ينف أاسشنم زاجنل ةيلمع
ةدا˘ي˘ع˘لا عور˘سشم ى˘ل˘ع ه˘˘فو˘˘قو
ه˘˘جو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ةريتو عيرسست ةرورسضب تاميلعت
اذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسÓ˘˘ل لا˘˘غ˘˘سشلا
بر˘قا ي˘˘ف يو˘˘ي˘˘ح˘˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘لا
.لاجآلا

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تارا˘˘يز˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو
ي˘لاو˘لا فر˘ط ن˘م ة˘يد˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘لاو
ةيلولا بارت ربع لظلا قطانمل
تاءارجلا ذاخ˘تا ع˘م ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا
ل˘ف˘كت˘لا˘ب عار˘سسإÓ˘ل ة˘˘مرا˘˘سصلا
 .نينطاوملا تلاغسشناب

انوروك صسوريف ةحئاج ببسسب فقوتلإ نم رهسشأإ ةثÓث دعب
 ةقايصسلإ ميلعتل ةصصاخ ةصسردم18

 ةصسبتب ءإدعصصلإ سسفنتت

ةماعلإ ةعفنŸإ نمسض جردنتو روسصقلإ بابسش اهدوقي
ةهجإولإ ¤إإ دوعت رإردأاب ةÁدق ةيعامتجإ ةرهاظ ةزيوتلإ

ةسصا˘خ ة˘سسرد˘م18 تدا˘˘˘ع
ربع ةعزوم ةقاي˘سسلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل
ى˘˘لإا ،ة˘˘سسب˘˘ت ة˘˘˘يلو م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا

دوهع˘م˘لا ا˘ه˘طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘م
ةثÓث د˘ع˘ب ،ي˘ج˘يرد˘ت ل˘كسشب
بب˘سسب ف˘قو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشأا

يتلا انوروك سسوريف ةحئاج
ءا˘˘˘جو ،دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب تف˘˘˘˘سصع
ا˘ه˘تا˘طا˘سشن ة˘لواز˘م سصي˘خر˘ت
يتلا ةريخألا تاءارجإلا دعب
قيبطت˘ب ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا
عفرب ةقلعتملا ةيناثلا ةلحرملا
فيفخ˘ت˘لاو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

ق˘˘فو ،ة˘˘ط˘˘سشنألا سضع˘˘ب ن˘˘ع
ةددحم ةيئاقوو ةيحسص ريبادت
.انوروك سسوريف يسشفت عنمل
ميلعت سسرادم باحسصأا نمثو
ة˘مو˘كح˘لا تارار˘ق ،ة˘قا˘ي˘سسلا
تاطاسشنلا ن˘م˘سض م˘ه˘جاردإا˘ب
اهل سصيخرتلا مت يتلا نهملاو
نأا دعب ،ا˘ه˘طا˘سشن فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب
ةينقتلا ةلاط˘ب˘لا ى˘ل˘ع او˘ل˘ي˘حأا
ا˘م ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘˘سسب

ةدعل ةيلاملا مهتيعسضو دقع

ةريخألا هذه دعت يتلاو روهسش
ي˘ف د˘ي˘حو˘لا م˘ه˘قزر رد˘˘سصم
ي˘ف ن˘يد˘كؤو˘م ،م˘هر˘سسأا ة˘لا˘عإا
ديقتلاب مه˘ماز˘ت˘لا ه˘تاذ تقو˘لا
ةي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب مرا˘سصلا

 .سسوريفلا دسض
ة˘ير˘يد˘م ل˘م˘ع˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةعباتم ىل˘ع ة˘يلو˘لا˘ب ل˘ق˘ن˘لا

هذ˘˘˘˘ه طا˘˘˘˘سشن ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘فار˘˘˘˘˘مو
ةج˘مر˘ب لÓ˘خ ن˘م ،سسراد˘م˘لا

نع فرعتلل ةيناديم تارايز
،اهطاسشن ةروريسس لوح بثك
ح˘ئا˘سصن˘لا ة˘فا˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ع˘˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا تادا˘˘˘˘سشرإلاو
،لمعلا فانئتسسل نيريسسملل
ةياقولا طورسش لك ذخأا عم
راسشتنا يدافتل رابتعلا نيعب
«91 دي˘فو˘ك» ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘لا

رقملا ميقع˘ت ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ءادترإا ةيرابجإا ،يموي لكسشب
ر˘ي˘فو˘ت ،ة˘ي˘قاو˘لا تا˘ما˘˘م˘˘كلا
دـعا˘ب˘ت˘˘لا ،م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا تاودأا
 .كاكتحإلا عنمو يدسسجلا

 نوراه يحابسصم

ةزيوتلا رهاظم ديدج نم تداع
،راردأا ة˘˘˘˘˘يلو رو˘˘˘˘˘˘سصق ي˘˘˘˘˘˘لإا
يف يعامجلا ل˘م˘ع˘لا ة˘ط˘سساو˘ب
يف ةسشاعملا تلاجملا فلتخم
ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ا˘ه˘ن˘م رو˘سصق˘لا كل˘˘ت
تاراقفلا يف ميمر˘ت˘لاو ءا˘ن˘ب˘لاو
اهيف كراسشي نيأا ،اهريغو ةيئاملا
ةدايقب سصاخسشألا نم ددع ربكأا
لاح رييغت ديحولا اهمه ةيبابسش
لفاكتلا حور سسرغو روسصقلا
ءبعلا ففخي ام˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ءلؤوهف ،ةيلحملا تاطلسسلا ىلع
ءا˘ي˘سشأا لإا نو˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ي با˘˘ب˘˘سشلا

يف مهدعاسست ةطيسسب لئاسسوو
ةدارإاب ني˘ح˘ل˘سست˘م م˘هو ل˘م˘ع˘لا
م˘˘ه˘˘سسح ن˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ن ة˘˘˘يو˘˘˘ق
،ةسشاعملا مهتئي˘بو ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘˘ع يا ة˘˘ياد˘˘ب ل˘˘ب˘˘قو
عامتجا مظني ةزيوت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
تاذ يف نيريخلا لك مسضي ماع
ر˘ي˘فو˘ت ىد˘م ة˘سسارد˘ل ر˘˘سصق˘˘لا
ة˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘عو˘نو تا˘ي˘˘نا˘˘كمإلا
اهحاجن ةيغب ،اهل عوطتلا دارملا

ةماعلا ةعفنملا ي˘ف ا˘ه˘جا˘مد˘ناو
لهأا ى˘ل˘ع ر˘ي˘خ˘لا˘ب ع˘جر˘ت ي˘ت˘لا
ل˘˘سصف˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو ر˘˘˘سصق˘˘˘لا
بسسانملا ربتعي يذلا يفيسصلا
ةسصاخ ،ةزيوتلا تايلمع ميظنتل
وحن لامرلا فحزب قلعتي اميف
ةيحÓفلا نيتاسسب˘لاو ن˘كا˘سسم˘لا

ءلؤو˘˘ه مو˘˘˘ق˘˘˘ي ن˘˘˘يأا قر˘˘˘ط˘˘˘لاو
را˘ج˘سشأا ق˘ل˘سست˘ب ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘م˘لا
نا˘˘سصغألا ع˘˘ط˘˘ق˘˘ل ل˘˘ي˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘لا

ةفاج حبسصت ىتح اهريسضحتو
سضعبلا اهسضعب˘ي ا˘ه˘ط˘بر م˘ت˘يو
فحز فقول اه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا ة˘ي˘غ˘ب
قلطي ةيديلق˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب لا˘مر˘لا

فر˘ع ا˘م˘ك ،قار˘فأا م˘سسا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ط˘سسقا ر˘سصق ار˘خؤو˘م
ير˘ب˘ك ةز˘يو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لو˘˘لد
عو˘ب˘سسأا راد˘م ى˘ل˘ع تر˘م˘ت˘˘سسا

ىلع بابسشلا فكع نيأا ،لماك
ن˘م هرا˘سضحإاو د˘ير˘˘ج˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق
د˘سسلا ءا˘ن˘ب ى˘ف هداد˘˘عإاو رو˘˘ب˘˘لا
ة˘يا˘م˘ح˘ل ي˘لا˘م˘سشلاو ي˘˘قر˘˘سشلا
يتلاو لامرلا فحز نم رسصقلا

ةربقملا نم اريبك اءزج تطغ
روبقلا نم اريثك ملاعم تفخاو
ةهجلا امأا ،ةيقرسشلا ةهجلا نم
اهب لامرلاف ر˘سصق˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘سشلا
تو˘ي˘ب˘لا حو˘ط˘سس ن˘م تبر˘˘ت˘˘قا
اهلهأا يناعي ي˘ت˘لاو ة˘نو˘كسسم˘لا
في˘سصلا ل˘سصف لÓ˘خ ن˘ير˘مألا

فلتخمب ف˘حاوز˘لا بار˘ت˘قا ن˘م
حايرلا بوبه دنع امأا ،اهعاونأا
اثولت ببسست ةيمارتملا لامرلاف
سسفنتلا اهءانثا بعسصيو ارابغو
اد˘يد˘سش ا˘قا˘ن˘ت˘خا ا˘سضيأا بب˘سستو
ددع ربع دقو اذه ،تويبلا لخاد
نع نطسسقا رسصق ناكسس نم
با˘˘ي˘˘غ˘˘ل د˘˘يد˘˘˘سشلا م˘˘˘هر˘˘˘مذ˘˘˘ت
ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا

نيلئاسستم ،ةيمو˘ي˘لا م˘ه˘ل˘كا˘سشم
د˘ي م˘هد˘م ي˘ف م˘هر˘ي˘سصق˘ت ن˘˘ع
ى˘ل˘ع اود˘م˘ت˘عا ن˘يأا ةد˘عا˘سسم˘لا

ةدارإلا نكل ،ةطيسسبلا مهلئاسسو
د˘˘سسلا ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘ف ىو˘˘˘قأا تنا˘˘˘ك
قارفأا ةيلمع ةطسساوب يديلقتلا
فحز نم مهرسصق ةيامح فدهب
ى˘˘ل˘˘˘ع تر˘˘˘ثأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘مر˘˘˘لا
نوعوطتملا بلاطيو ،مهتايموي
ىتحو ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م
ة˘ي˘ع˘سضو ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘لاو˘˘لا
روسصقلا ي˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لا دود˘سسلا

جمانرب عسضوب لامرلا فحز نم
ليومت حنم وأا اهتيامحل يونسس
لجأل ةيونسس ةيوعمج عيراسشم
ءا˘سشنإاو دود˘سسلا هذ˘˘ه ة˘˘نا˘˘ي˘˘سص
فقو يف بهسست ءارسضخ دودسس
تايل˘م˘ع˘لا سسف˘ن لا˘مر˘لا ف˘حز
ةداعإا يف روسصقلا لج اهدهسشت
،ةزيوتلا ةيلمع ديدج نم ثعب
تلا˘˘ج˘˘م ةد˘˘ع تسسم ي˘˘ت˘˘˘لاو
نأا بابسشلا ءلؤوه ءارأا بسسحبو
ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ح˘˘م تنا˘˘ك ةز˘˘يو˘˘ت˘˘لا
ة˘ي˘قر˘ت˘ل ا˘ه˘ئا˘ي˘حإا د˘ير˘ن داد˘جألا
لماع يأا نم اهتيامحو روسصقلا

ىلع رثأات يتلا تايبلسسلا دسسو
ةحÓفلا يف ة˘سصا˘خ تا˘ي˘مو˘ي˘لا

دود˘˘˘˘سسلا ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘بو قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لاو
.ةيديلقتلا

مسساقلب يفيرسشوب

يداعسس يون
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انوروك ةحفاكم ريبإدت ةقفإرم ةرورصض ىلع ددصشي سسابعلب يديصس يلإو
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.اهتحفاكمو91‐ديفوك ةحئاج نم ةياقولل يعاطقلإ لمعلإ قيسسنتب ةفلكمـلإ ةيئلولإ ةنجلل يرودلإ عامتجلإ
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ناكسسلاو ةحسصلا ريدم مدق نيأا
ةيعسضولا لوح اسصخلم اسضرع
هحلاسصم ىدل ةلجسسملا ةيئابولا

كلذ ىلت مث ،ةريخألا ةرتفلا لÓخ
ير˘˘يد˘˘م تÓ˘˘خد˘˘ت ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م
ة˘حا˘˘ي˘˘سسلا ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
لمعلاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘سصلاو
،مجانم˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا ،ي˘لز˘ن˘م˘لا
،نيينه˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
ى˘لإا ةرا˘ج˘ت˘لا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ةرادإلا

ءا˘سضعأل ىر˘خأا تÓ˘خد˘ت بنا˘ج
لوح مومعلا يف تبسصنا ةنجللا
ناو˘ن˘ع˘ب ،ر˘ج˘ح˘لا ع˘˘فر ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت
ة˘ط˘ير˘خ ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘˘مـلا
ططخم تم˘سسر ي˘ت˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ة˘ف˘سصب ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م جور˘˘خ˘˘لا
هلخدت ىدلو ،ة˘نر˘مو ة˘ي˘ج˘يرد˘ت
ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘˘لا دد˘˘˘سش
يتلاو ةدمتعمـلا ريبادتلا ةقفارم
نم ءادتبا ذيفنتلا زيح اهعسضو مت
قيرط نع اذهو0202 ناوج41
ة˘ي˘عو˘ت˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
ثبي ام عم ةازاوم سسيسسحتلاو
طئاسسوو لئاسسو ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع
ام اميسس ل مÓعإلاو لاسصتلا
ةمارسص لكب لاث˘ت˘ملا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسمـلا حورو
يعامت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

،يقاولا عان˘ق˘لا ءاد˘ترا ة˘ي˘ماز˘لإاو
ى˘ل˘ع ة˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
فقوتت يتلا ىو˘سصق˘لا ة˘ي˘م˘هألا

راسشتنا ةحفاكم ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع
د˘ج˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
دعاوقلاب ديقتلا ىدمب ةقلعتملاو
ي˘ت˘لا ة˘يزار˘˘ت˘˘حلاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ريبادتلا هذه لثمتتو اهيلع تسصن
تيقاوم فييكت يف اهتلمج يف
ة˘عا˘سسلا ن˘م ي˘لز˘ن˘مـلا ر˘ج˘ح˘˘لا

ةياغ ىلإا ءاسسم00 اسس02 ةنماثلا
نم00 اسس50 ةسسماخلا ةعاسسلا

ةبسسنلاب ةبسسنلاب يلاوملا حابسص
ةيلو اهنمسض نم ةيلو92 ـل
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سس
ةعوفدمـلا ةيئانثتسسلا ةلط˘ع˘لا˘ب
يدا˘سصت˘قلا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ر˘جألا

%05 عسضو ءارجإا عفر يرادإلاو
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم ن˘˘˘م
ةلطع يف سصا˘خ˘لاو ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةبسسنلاب رجألا ةعوفدم ةيئانثتسسا
ا˘ه˘ن˘كم˘ي ي˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ا˘ه˘ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم ل˘˘ق˘˘ن نا˘˘م˘˘سض
ة˘يا˘م˘ح˘˘لا طور˘˘سش ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سساو
.ا˘ه˘طا˘سشن˘ب ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا

ةيئانثتسسلا ةلطعلاب قلعتي اميفو
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ر˘˘جألا ة˘˘عو˘˘فد˘˘مـلا
تا˘˘سسسسؤو˘˘مـلا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘˘سسمـل
ءارجإا عفر ةيمومعلا تارادإلاو
تاداد˘˘˘ع˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م %05 ع˘˘˘˘˘سضو
تارادإلاو تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مـلا
ةيئانثتسسا ةلطع ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ىلع ءاقبإلا عم ؛رجألا ةعوفدم

ءا˘˘سسن˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل ءار˘˘˘جإلا اذ˘˘˘ه
ن˘ل˘ف˘كت˘ي ي˘تاو˘ل˘لاو ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا
نأا بجي امك.راغسص لافطأا ةيبرتب
ة˘يو˘سست ى˘ل˘˘ع تارادإلا ر˘˘ه˘˘سست
حتفو اهتادادعتل ةيقبتمـلا لطعلا
ةبسسنلاب ةلطع يف جورخلا ةرتف
فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسل˘˘ل
ير˘˘سضح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تا˘˘طا˘˘˘سشن
ل˘ق˘˘ن˘˘لا تا˘˘طا˘˘سشن فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
ن˘˘˘ير˘˘˘فا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل ير˘˘˘˘سضح˘˘˘˘لا
رب˘ع ياو˘مار˘ت˘لا˘بو تÓ˘فا˘ح˘لا˘ب

متي نأا ىلع ،دÓبلا تايلو لماك
ةيتآلا ةيئاقولا دعاوق˘لا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا

نود ن˘ير˘فا˘˘سسمـلا لو˘˘خد ع˘˘ن˘˘م
،اتاب اعنم يعاولا عانقلا ءادترا
ة˘˘ف˘˘ل˘˘غأا˘˘ب د˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘مـلا د˘˘˘يوز˘˘˘ت
تايلمع ليه˘سست˘ل ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘ب
تا˘ح˘سسم˘م رار˘قإا ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت
ذ˘فاو˘ن˘لا ح˘ت˘ف رار˘قإاو ،ة˘يذ˘حأÓ˘˘ل
،ةيعيبطلا ةيوهت˘لا ة˘م˘ظ˘نأا ل˘كو
بسسح نيرفاسسمـلا ددع ديدحتو
،ا˘هاو˘سس نود سسو˘ل˘ج˘لا د˘عا˘ق˘˘م
˘مÓ˘ه) ةر˘˘ه˘˘ط˘˘م داو˘˘م ع˘˘سضوو

تح˘˘˘ت (...ي˘˘˘ئا˘˘˘مـلا لو˘˘˘˘ح˘˘˘˘كلا
نع كيهان ،نيرفاسسمـلا فرسصت
ةيلمع˘ل ل˘ق˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘سسو عا˘سضخإا
،راوسشم لك دعب ريهطتو فيظنت
ي˘ف ر˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةز˘˘ه˘˘جأا رار˘˘قإا
تارورسض م˘ي˘ظ˘ن˘ت ،تا˘ط˘ح˘مـلا
ىوتسسم ىلع يدسسجلا دعابتلا
.فقاومـلاو تاطحمـلا

مهنع صشيمهتلإو نبغلإ عفرل ةيلحملإ تاطلسسلإ إوعد
بلاطم قيرطلإ ةئيهتو ءاملإو ءابرهكلإ ةكبصش ميمعت

ةليصسملاب ريجلإ دصس يطوطخ يف ةبيرتلإ ناكصس

 لظلإ قطانم يف  ةجمربملإ عيراسشملإ ديسسجت ىدم ةبقإرمل
 لجيجب لاحرلإ طحت ةيصشيتفت ةيرإزو ةنجل

ةيد˘ل˘ب˘ب ة˘ب˘ير˘ت˘لا نا˘كسس د˘سشا˘ن
ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ج˘˘لا د˘˘سس ي˘˘طو˘˘ط˘˘˘خ
ة˘˘يلو˘˘˘لا ي˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘سسلاو
لخدتلا ةرورسض ،نيب˘خ˘ت˘ن˘م˘لاو
ن˘ب˘غ˘لا ع˘فر ل˘جا ن˘م ل˘جا˘ع˘˘لا

تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
اهيف مدعنت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘ن˘طا˘ق˘لا
ةيادب ،ةايحلا تايرورسض ىندأا
ثيح ةيحسصلا ةيطغتلا بايغب
جÓع ةعاق ىلع ةبيرتلا رفوتت

،رخأا راعسشإا ىلإا ةقلغم  اهنأا ريغ
عطق ىلع ىسضرملا  ربجي ام
ىلإا لوسصولل ةليوط تافاسسم
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ز˘كر˘م˘ب ةدا˘ي˘ع بر˘˘قا

ي˘ن˘ب˘ك ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لاو
ط˘سسو ،.. تنو˘˘مرا˘˘تو نا˘˘م˘˘ل˘˘ي
سضيرملا اهلا˘ن˘ي ىر˘خأا بعا˘ت˘م
ةيثراكلا ةلاحلا ءارج هيقفارمو
ىلإا ةيدؤوملا ةيبارتلا كلاسسملل
ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ةروا˘ج˘م˘لا ند˘م˘لا
ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا هر˘˘ط˘˘سش
قير˘ط˘لاو ة˘ب˘ير˘ت˘لا˘ب ي˘نا˘كسسلا
وح˘ن اذ˘كو،04 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا
ارورم06 مقر ينطولا قيرطلا
50 ةفاسسم ىلع يسشاوسشلا مأاب

ءا˘بر˘ه˘كلا م˘ي˘م˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا ،م˘˘ل˘˘ك
ناكسس ىل˘ع ة˘ما˘ع˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ي˘ن˘طا˘˘ق ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

ف˘ي˘سضيو ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا تا˘ن˘كسسلا
ىلإا لوحتت مهتايموي نأا نورخآا

فيسصلا لسصف لح املك ميحج
رركتملا سصقنلا ىلإا ةراسشإا يف
دوز˘ت˘ت ثي˘ح ،بر˘˘سشلا ها˘˘ي˘˘م˘˘ل
موي51 ل˘ك ةر˘م تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا
ديوزت يف ليبسس لو ةبيرتلا
ها˘ي˘م ل˘ق˘˘ن ىو˘˘سس تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ن˘˘م ،باود˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع بر˘˘˘سشلا

ذيمÓتلا ءايلوأا لاق رخأا بناج
يسصحت ةيئادتبلا ةسسردملا نأا

مهئانبأا ناو ،ذيملت03 يلاوح
لو˘سصو˘ل˘ل ة˘بو˘ع˘˘سص نود˘˘ج˘˘ي
ءاتسشلا لسصف يف ةسصاخ اهيلإا

مادع˘ناو ةر˘عو˘لا قر˘ط˘لا ءار˘ج
ة˘ب˘ير˘ت˘لا ،ي˘سسرد˘م˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
لك مهسضع˘ب لو˘ق˘ي ة˘ي˘سسن˘م˘لا

يف اببسس تناك سصئاقنلا هذه
ىلإا تÓئاعلا تارسشع ةرجه
ع˘سضو˘لا ر˘م˘ت˘˘سسا ناو ،ند˘˘م˘˘لا

رركتي دقف هيلع وه ام ىلع
تار˘˘سشع˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘سصم˘˘˘لا سسف˘˘˘ن
كر˘˘ح˘˘ت˘˘ت ل˘˘ه˘˘ف ،تÓ˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا
ثودح لبق ةيسصولا تاطلسسلا

اوناع ناكسسل ة˘ي˘عا˘م˘ج ةر˘ج˘ه
ةناخ يف ةنودم ةقطنمب ريثكلا
نع اثحب ندملا ىلإا  نايسسنلا

.ةميرك ةايح
ع دلاخ

ةيسشيتف˘ت ة˘يرازو ة˘ن˘ج˘ل تل˘ح
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت
ى˘لإا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘˘لاو
لجأا نم كلذو لجيج ةيلو
د˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت ىد˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م
،لظلا قطان˘م ي˘ف ع˘يرا˘سشم˘لا
سسي˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘مأا ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ره˘سست˘سس ثي˘ح ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

هذه ةعباتم ىلع ةنجللا هذه
ىد˘˘م ة˘˘سساردو ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘لا
عقاولا سضرأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةيبا˘ج˘يإلا ا˘ه˘تار˘ي˘ثأا˘ت سسا˘ي˘قو

،ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه نا˘كسس ى˘˘ل˘˘ع
ميدقت ةيلو˘لا ر˘ق˘م˘ب م˘ت ثي˘ح
جماربلا لو˘ح ل˘سصف˘م سضر˘ع
˘˘مد˘˘ق˘˘˘ت ىد˘˘˘مو ةر˘˘˘ط˘˘˘سسم˘˘˘لا
قÓ˘ط˘نإلا م˘ت ي˘ت˘لا لا˘غ˘˘سشألا
ةنجلل نوكت ىتح كلذو ،اهيف
هذ˘˘ه ل˘˘ك ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘لوأا ةر˘˘ظ˘˘˘ن
ىنسستي ىتح اسضيأاو ،جماربلا
ةقدب عيراسشملا لك ةعباتم اهل
ا˘هد˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف مد˘ق˘ت˘لا ىد˘˘مو
.عقاولا سضرأا ىلع اهزاجنإاو

ميهإرب.ع

فيسصلإ لسصف لولح عم انمإزت
تÓمح يف عرصشت مناغتصسمب ةيندملإ ةيامحلإ

ئطإوصشلإو دودصسلاب ةحابصسلإ نم ريذحتلل ةعصسإو
ح˘˘لا˘˘˘سصم ما˘˘˘يألا هذ˘˘˘ه عر˘˘˘سشت
ة˘يلو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

تÓ˘˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘ف م˘˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
عم ةعسساو ةيوعوتو ةيسسيسسحت

ثي˘ح ،ف˘ي˘سصلا ل˘˘سصف لو˘˘ل˘˘ح
ة˘˘يو˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ةد˘˘˘حو˘˘˘لا تردا˘˘˘ب
ة˘يا˘قو˘لا را˘طإا ي˘ف ة˘سشا˘ع˘سشع˘˘ب
ةسصاخ نينطاوملل سسيسسحتلاو
يف ةحابسسلا راطخأا نم لافطألا
تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا ة˘يدوألا ،دود˘˘سسلا

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا كر˘˘˘ب˘˘˘لاو
نا˘كسسلا تسصخ ،ة˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت
د˘سس فا˘ف˘سض ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘˘لا

ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م تسسم ،سسي˘˘˘˘مار˘˘˘˘ك
ة˘ل˘م˘ح˘لا .ة˘سشا˘ع˘˘سشع ر˘˘يواودو
ة˘يد˘˘ل˘˘ب ءا˘˘سضعأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘سش
ةلاكولا نع لثممو ةيرامكنلا
.دودسسلل ةينطولا

ةمÓسس ىلع رهسسلا راطإا يفو
مسسوم را˘ط˘خأا ن˘م سصا˘خ˘سشألا
ةد˘حو˘لا تر˘سشا˘ب ،فا˘ي˘ط˘سصلا
ةقفر سشامام يسساحب ةيوناثلا
عم قيسسنتلابو نيسساطغلا ةقرف

ينطولا كردلل ةيميلقلا ةقرفلا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا تارود˘˘˘˘ب
ميلقإا ئطاوسش ربع ةيسسيسسحت
نينطاوملا سسيسسحتل لخدتللو
حاتتفا لبق ةحابسسلا ةروطخ نم
اذ˘˘كو فا˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سصلا م˘˘˘سسو˘˘˘م
.ة˘سسور˘ح˘م˘لا ر˘ي˘غ ق˘طا˘ن˘م˘لا˘˘ب
عفرو تاباغلا قئارح ةبراحملو
،نينطاوملا ىدل يعولا ةجرد
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘˘لا تاذ ل˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت
تاباغلا ةظفاحم عم قيسسنتلاب
ةيسسيسسحتلا ةيوعوتلا اه˘ت˘ل˘فا˘ق
تماق نيأا ،ةيلولا عوبر ربع
م˘ي˘هار˘بإا ن˘ي˘ع ة˘با˘غ˘ب ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ب
اهلÓخ نم مدق رسضخل يديسسب
ىد˘ل تا˘حور˘سشو تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
تÓئاعلا اذكو ةقطنملا بابسش
.ةباغلا تدسصق يتلا
ا˘˘بوا˘˘ج˘˘ت تي˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

يف نينطاوملا ىدل اناسسحتسساو
ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا دو˘˘ه˘˘ج ر˘˘فا˘˘سضت
.ةيباغلا ةورثلا ىلع ظافحلا

نيدلإرون .ب

بابسشلا نم تارسشعلا لازي ل
تا˘˘ن˘˘كسسلا ن˘˘م ى˘˘˘سصق˘˘˘م˘˘˘لا
اهحن˘م م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

دبع ناسسح يح ناكسسل ارخؤوم
ة˘˘يلو˘˘ب ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا ردا˘˘˘ق˘˘˘لا
رارق نورظت˘ن˘ي ،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت
مهليحرتب ةيئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةديدج ةيعامتجا تانكسس ىلإا
فسصن ليحرتب اوماق نأا دعب
ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلاو ي˘ح˘˘لا نا˘˘كسس
ر˘ي˘غ ل˘جأا ى˘لإا ر˘خآلا سضع˘ب˘لا

ىلع ءلؤوه ددن ثيح ،ىمسسم
ليحرتلا تايلمع نم مهئاسصقإا
تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘˘تر˘˘سشا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
ر˘˘˘ه˘˘˘سشألا لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا
أا˘˘جا˘˘ف˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا
نم مهئاسصقإا نم نوجتحملا

مل بابسسأل ليحرتلا تايلمع
اوبلاط نيذلا ءلؤوه اهمسضهي
قيقحت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا ةرور˘سضب
ليحرتلا تايل˘م˘ع سصو˘سصخ˘ب
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه تسسم ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ناكسسلا نم سضعبلا تنثتسساو
لخاد نوناعي نولازي ل نيذلا
دقو اذه .ةيوسضوفلا مهتانكسس
ةرم نم رثكأا يف ءلؤوه نسش
تا˘˘˘ف˘˘˘قو˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

تا˘ما˘سصت˘عاو ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
ةيلولا ير˘ق˘م ما˘مأا ة˘حو˘ت˘ف˘م
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ل˘جأا ن˘م ةر˘ئاد˘لاو
تا˘˘ن˘˘كسس ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘ب
هيلع سصني ام قفو ةيعامتجا
يذلا ليحرت˘لاو مد˘ه˘لا نو˘نا˘ق
يحلا اذهب تاطلسسلا هترسشاب
سضعبلا ىنثتسساو يو˘سضو˘ف˘لا

م˘ل يذ˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو ،م˘˘ه˘˘ن˘˘م
اوبلاط نيذلاو ءلؤوه همسضهي
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب ي˘˘˘لاو˘˘˘لا

ن˘كسسلا ي˘ف ق˘ح˘لا م˘ه˘ح˘ن˘˘مو
ءلؤوه بلاط امك ،يعامتجلا

ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع م˘˘ه˘˘سسم˘˘ت م˘˘ل ن˘˘م˘˘م
عار˘سسإلا ةرور˘سضب ل˘ي˘حر˘ت˘˘لا
لظ يف مهليحرتو مدهلا يف
ةيرزملا ةيعامت˘جلا فور˘ظ˘لا
ناكسس اه˘ي˘نا˘ع˘ي لاز˘ي ل ي˘ت˘لا

ددن نيأا يوسضوفلا يحلا اذه
بيهرتلا ةسسايسسب نوجت˘ح˘م˘لا
ل˘ب˘ق ن˘م م˘هد˘سض ة˘سسرا˘م˘م˘لا
او˘ما˘ق ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا
ل˘ي˘حر˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ي˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ب
يتلاو يناثلا رطسشلل ةبسسنلاب
ةيئلولا تاطلسسلا اهب تدعو
مسسر ثيح ،ةرم نم رثكأا يف
˘˘ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ة˘˘مÓ˘˘˘ع ءلؤو˘˘˘ه

تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ها˘˘ج˘˘تا ة˘˘سضما˘˘غ
نم مه˘ت˘مر˘ح ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

يعامتجلا نكسسلا يف مهقح
يتلا ةريبكلا سصئاقنلا لظ يف
روهدتك يحلا اذه اهنم يناعي
ءارتهاو ةفسصرألاو تا˘قر˘ط˘لا
يف يحسصلا فرسصلا تاونق
م˘ج˘ح سسر˘كي ي˘ئاد˘ب د˘˘ه˘˘سشم
اهيناعي يتلا ةيقيقحلا ةاناعملا
لازي ل يذلا يحلا اذه ناكسس
مغرلاب نكسسلا نم هقح رظتني
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا تا˘˘ف˘˘قو˘˘لا ن˘˘م
يف ءلؤوه اهمظن يتلا ةديدعلا
،ةيلولا رقم مامأا ةرم نم رثكأا

تناك تافقولا هذه لك نأا ريغ
نم داسصرملاب تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ل

تا˘˘˘ما˘˘˘سصت˘˘˘علا سضف لÓ˘˘˘خ
ن˘م˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا لا˘ق˘˘ت˘˘عاو
لو رثكأا ل مهقوقحب اوبلاط
ل˘˘˘خد˘˘˘ت را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف ل˘˘˘قأا
دÓب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ءلؤو˘ه ةا˘نا˘ع˘˘م˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضوو
نو˘لاز˘ي ل ن˘م˘م ن˘ي˘ي˘سصق˘م˘لا
نكسسلا يف مه˘ق˘ح نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
م˘ه˘كر˘تو م˘ه˘لزا˘ن˘م مد˘ه د˘ع˘ب
.ءارعلا يف نوتيبي

ز.دمحأإ

ةيلولإ ناكسس نمث اميف
يلكلإ رجحلإ عفر رإرق
ةصسبلألإ راجت بلغأإ

نومزتلم ناصسملتب
ةيئاقولإ تإءإرجإلاب
ديدج نم بدتل ةايحلا تداع
تط˘عأا ا˘مد˘ع˘˘ب ،نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت˘˘ب
دÓبلا يف اي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ىلإا ةدوعلل رسضخألا ءوسضلا

ة˘ط˘سشنألا ن˘م دد˘ع ة˘˘لواز˘˘م
ع˘ي˘ب ا˘سصو˘˘سصخ ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،ةقÓحلاو ةيذحألا ،ةسسبلألا

لج نأا ةرملا هذه ظحÓملاو
او˘ف˘نأا˘ت˘˘سسإا ن˘˘يذ˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ل˘كسشب او˘مز˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن
تاءارجإلا فل˘ت˘خ˘م˘ب تف˘ل˘م
د˘عا˘ب˘ت˘لا ا˘م˘ي˘سسل ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا
ليلاح˘م˘لا ع˘سضو ،يد˘سسج˘لا
ل˘˘خاد˘˘م د˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا ع˘م ر˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا
ىل˘ع ةدا˘يز ن˘ئا˘بز˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
لكل ةمامكلا ءادترإا سضرف
دقو ،رجتملا ىلع دفاو نوبز
لÓخ امسشتحم لابقإا انلجسس
ثعب رارقإا دعب ىلوألا مايألا
ل˘كسشب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘سشنألا
كلذ دو˘˘˘ع˘˘˘يو ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ت
بل˘˘˘غأا نو˘˘˘˘كل سسا˘˘˘˘سسألا˘˘˘˘ب
تلازل ةيعامتجإلا حئارسشلا
ة˘ي˘ن˘مز˘لا ةد˘م˘لا ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت
امو يحسصلا رجحلل ةليوطلا

ل˘˘ج˘˘ل ة˘˘مزأا ن˘˘م ه˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ
اذ˘ه ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ح˘ئار˘˘سشلا

را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ل˘˘مأا˘˘˘يو
ي˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصأاو
با˘˘˘ح˘˘˘سصأا تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لاو
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ةر˘˘˘˘جألا تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
متي نأا تايلولاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ىلإا ةدوعلل مهبلط يف رظنلا
ل˘˘ك مار˘˘ت˘˘حإا ع˘˘م طا˘˘˘سشن˘˘˘لا
نم دحلل ةيئاقولا تاءارجإلا
 .سسوريفلا يسشفت
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هروهظ يف ويصسنيصسأل سصاخ زاجنإإ
 مصسوملإ إذه اجيللاب لوألإ

اًزاجنإا ديردم لاير مجن ويسسنيسسأا وكرام نود
اذه يغنير˘ي˘م˘لا ع˘م لوألا هرو˘ه˘ظ ي˘ف ا˘ًسصا˘خ

هتباسصإا ببسسب ليوط˘لا ه˘با˘ي˘غ د˘ع˘ب م˘سسو˘م˘لا
.ةبكرلا يف ةريطخلا

يف ويسسنيسسأا وكرامب ناديز نيدلا نيز عفدو
يد˘ي˘ف ن˘م ا˘ًلد˘ب ،ا˘ي˘سسن˘لا˘ف ما˘مأا47 ةقي˘قد˘لا

يناثلا فدهلا ليجسست يف حجنيل ،يدريفلاف
.ىلوألا ةسسمللا نم ،لايرلل
د˘ق˘ف ،تا˘ي˘ئا˘سصحإل˘ل ‘‘ا˘ت˘بوأا‘‘ ة˘ك˘˘ب˘˘سشل ا˘˘ًق˘˘فوو
د˘يرد˘م لا˘ير بعل و˘ي˘سسن˘ي˘˘سسأا و˘˘كرا˘˘م ل˘˘ج˘˘سس

ءا˘ج نأا د˘ع˘ب ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث13 د˘ع˘ب ه˘˘فد˘˘ه
فد˘ه عر˘سسأا و˘هو ،ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف ل˘يد˘ب˘ك
مسسوم ذ˘ن˘م ا˘غ˘ي˘ل˘لا ي˘ف د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ل˘يد˘ب˘ل
5002/60.
ةرم ويسسنيسسأا هجو ىلع ةماسستبلا تداع امك
ن˘˘ع با˘˘ي˘˘غ˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘ًمو˘˘˘ي033 د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ىر˘˘˘˘خأا
لا˘ير ع˘˘م و˘˘كرا˘˘م بع˘˘ل˘˘ي م˘˘ل ثي˘˘ح ،بعل˘˘م˘˘لا

ويام91 ذ˘ن˘م ة˘ي˘م˘سسر ةارا˘ب˘م يأا ي˘ف د˘˘يرد˘˘م
كا˘ب˘سش ز˘˘ه ىلوألا ه˘˘ت˘˘سسم˘˘ل ع˘˘م ن˘˘ك˘˘لو ،9102
.ايسسنلاف سسراح نسسيليسس ربسساي

ظافحلل ىعصسي رتنإإ
زيصشناصسو زينيترام ىلع

ورا˘تول ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل تا˘ب˘ث˘ب ر˘ت˘˘نإلا ف˘˘ق˘˘ي
يف ةنولسشرب ة˘ب˘غر مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
ًاسضيأا هنكمي يروزارينلا نأا نيح يف ،عفدلا
نم مداقلا ز˘ي˘سشنا˘سس سسي˘سسك˘ي˘لأا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

.دتيانوي رتسسسشنام
كا˘ن˘ه نأا˘ف ا˘ي˘لا˘ط˘يإا لو˘ب˘˘تو˘˘ف ع˘˘قو˘˘م˘˘ل ا˘˘ًق˘˘فو

اهللخ نم ةنولسشربل نكمي طقف ناتقيرط
طرسشلا عفد امهو ،ينيتنجرألا مجاهملا مسض

وأا ، وروي نويلم111 ىلإا لسصي يذلا يئازجلا
وروي نويل˘م59و09 نيب حوار˘ت˘ي غ˘ل˘ب˘م ع˘فد
ق˘ير˘ف˘لا هرا˘ت˘خ˘ي بعل ىلإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ًاد˘˘ق˘˘ن
.يلاطيإلا

عم ،دومج ةلاح يف عسضولا نأا ول امك ودبي
مهئارآا كرتل نييدانلا نم يأا دادعتسسا مدع

ينيتنجرألا بعللا نأا ودبي كلذل ،ةيلاحلا
،وريسس ناسس هتريسسم لمكتسسي فوسس يلودلا
،هئادأا ىلع يهتنت ل يتلا تانيمختلا ترثأا

هتايرابم نم يأا يف وراتول لجسسي مل ثيح
.ةريخألا تسسلا
اودافتسسا ثيح ، نآلا ةوقلا عسضو يف رتنإلا
سسيرا˘ب ىلإا يدرا˘ك˘يإا وروا˘م لا˘ق˘ت˘نا ن˘م و˘ت˘ل˘˘ل
حمسسي امم مهتادئاع تعفتراو ،نامريج ناسس
ينيتنجرألا مجاهملا نع يلختلا مدعب مهل
.ةلوهسسب
سسي˘˘سسك˘˘ي˘˘لأا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سسي ،ه˘˘سسف˘˘ن تقو˘˘لا ي˘˘˘فو
ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م ن˘˘م ه˘˘ترا˘˘عإا د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت ز˘˘˘ي˘˘˘سشنا˘˘˘سس
اذإا ،نليم رتنإا فوفسصل لاقتنلا وأا ،دتيانوي
.يئاهنلا عيبلا ةيلمع ىلع نايدانلا قفاو
اًماع13 رمعلا نم غلابلا يلودلا يليسشتلا ناك
رثأات هنكل ،مسسوملا اذه تباث ىوتسسم نودب
بغر˘˘ي كلذ˘˘ل ،تا˘˘با˘˘سصإلا تل˘˘ك˘˘سشم˘˘˘ب ا˘˘˘ًسضيأا
ع˘م لو˘طأا تقو ءا˘سضق ي˘ف ي˘ت˘نو˘˘ك و˘˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأا
ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘˘م هد˘˘ق˘˘ع د˘˘ت˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا ،بعل˘˘لا

.2202 وينوي ىلإا دتيانوي

 يتاف طيحم نم در لوأإ
رتصسصشنام سضرع ىلع

 مخصضلإ دتيانوي
ي˘تا˘ف و˘سسنأا ة˘ئ˘ي˘ب˘ل ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م ردا˘˘سصم تف˘˘سشك
ةلماكلا ةقيقحلا ينابسسإلا ةنو˘ل˘سشر˘ب م˘جا˘ه˘م
ة˘م˘خ˘سضلا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م سضور˘˘ع ءارو
.اسصرابلا ةرهوج ءارسشل
يف ةيزيلجنإلا ‘‘ز˘م˘يا˘ت˘لا‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تم˘عزو
اًسضرع ل˘سسرأا د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م نأا ة˘ياد˘ب˘لا

نم يتاف وسسنأا ءارسشل وروي نويلم001 ةميقب
نويلم051 ىلإا سضرعلا عفر مت مث ،ةنولسشرب
ن˘م سضر˘ع˘لا سضفر م˘ت ن˘ي˘ت˘لا˘ح˘لا ي˘فو ،ورو˘ي
ا˘˘˘يرا˘˘˘م بي˘˘˘سسو˘˘˘ج ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب سسي˘˘˘ئر ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق
.ويموتراب
و˘سسنأا ة˘ئ˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م ردا˘˘سصم تح˘˘سضوأاو
‘‘و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد ود˘˘˘نو˘˘˘م‘‘ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصل ي˘˘˘تا˘˘˘ف
يأا لسسري مل دتيانوي رتسسسشنام نأا ةينابسسإلا

هسسفن ة˘نو˘ل˘سشر˘ب بطا˘خ˘ي م˘ل ا˘م˘ك ،ه˘ل سضر˘ع
،ل˘ي˘ب˘ق˘لا اذ˘ه ن˘م ءي˘سش ن˘ع با˘سشلا م˘جا˘ه˘م˘لا
نيطا˘ي˘سشلا ما˘م˘ت˘ها ن˘ع ءي˘سش فر˘ع˘ي ل يذ˘لا
.رمحلا

بوهوملا بعللا نأا يتاف ةئيب تدكأا امك
ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا د˘˘سصح ىل˘˘ع ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ع˘˘م ز˘˘كر˘˘ي
لو ،م˘˘سسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرودو
ثي˘˘ح ،ا˘˘سصرا˘˘ب˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م ي˘˘ف اًد˘˘بأا ر˘˘ك˘˘ف˘˘˘ي
ة˘يد˘نألا سضور˘ع ع˘ي˘م˘ج ل˘ع˘ف˘لا˘ب ل˘ها˘˘ج˘˘ت
ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ل˘˘ّسضفو ق˘˘با˘˘˘سسلا ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خآلا
.ينولاتاكلا قلعلا

يتا˘ف و˘سسنأا ىل˘ع ءود˘ه˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ر˘ط˘ي˘سستو
،و˘˘م˘˘ن˘˘لاو مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ت˘˘سسا اذإا ه˘˘نأل
طرسش عم ،هل ينهم دقع لوأا اًبيرق عقويسسف

.وروي نويلم004 ىلإا لسصيسس يئازج
سسماخلا فادهلا وه يتاف ،يلاحلا تقولا يف
5 ديسصرب اغيللا ي˘ف م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ة˘نو˘ل˘سشر˘ب˘ل
.سسيناغيل دسض مهرخآا فادهأا
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تر˘˘ب˘˘لأا ،ا˘˘ي˘˘سسن˘˘لا˘˘ف برد˘˘م ىد˘˘بأا
ءا˘غ˘لإا ن˘˘م ه˘˘سشا˘˘هد˘˘نا ،سسيدÓ˘˘ي˘˘سس
لاير ىمرم يف هقيرف فدهل مكحلا

يذلاو ،لوألا طوسشلا لÓخ ،ديردم
،فيظن فدهب همدقت ينعيسس ناك
حلا˘سصل ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف
.ةيثÓثب يكلملا

ةاراب˘م˘لا بق˘ع سسيدÓ˘ي˘سس حر˘سصو
لو ةبعللا تيأار ،رارقلا مهفأا ل»
ا˘ه˘ي˘ف ل˘خد˘ت˘ي م˘ل ةر˘ك ا˘ه˘نإا ،م˘˘ه˘˘فأا

˘˘ما˘˘ع˘˘لا لاو˘˘ط بقا˘˘ع˘˘ن .ي˘˘˘سسكا˘˘˘م
قيفوتلاب ا˘ه˘ي˘ف ظ˘ح˘ن م˘ل تارار˘ق˘ب
.«رافلا ةينقت نأاسشب
لوقأا ل ،انل ةمدسص تناك» فاسضأاو
ريرب˘ت˘ل ا˘نراذ˘عأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘ن ا˘ن˘نإا
مامأاف .ةمهم تناك اهنكل ،ةميزهلا

نم ر˘ي˘ث˘كلا كل˘م˘ت ل د˘يرد˘م لا˘ير
كي˘ل˘˘ع ي˘˘تأا˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو ،سصر˘˘ف˘˘لا
.«اهلÓغتسسا

لوأا ا˘طو˘سش مد˘ق ق˘ير˘ف˘لا نأا ع˘با˘˘تو
سصر˘˘ف˘˘لا˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ي˘˘ظ˘˘ح» اد˘˘ي˘˘ج
ي˘ف ن˘كل ،ل˘ي˘ج˘سست˘ل˘ل ة˘˘ح˘˘سضاو˘˘لا
انكو رومألا تدقعت يناثلا طوسشلا
،ا˘ب˘ع˘سص نو˘كي˘˘سس ر˘˘مألا نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘ن

.«زوفلا عطتسسن مل اننكل انلواح
جناك يبونجلا يروكلا درط نعو
ف˘ي˘ن˘ع ل˘كسشب ه˘ل˘خد˘ت د˘ع˘ب ي˘ل نإا

مل» سسيدÓيسس قلع ،سسومار ىلع
لب˘ق ا˘ن˘ي˘نا˘ع ،اد˘ي˘ج ة˘ب˘ع˘ل˘لا د˘ها˘سشأا

ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا سضع˘˘ب ن˘˘م ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا
.«نيباسصملا

بعل و˘ن˘يرو˘م و˘غ˘يردور د˘ق˘˘ت˘˘ناو
ز˘ي˘سشنا˘سس م˘كح˘لا رار˘ق ،ا˘ي˘˘سسن˘˘لا˘˘ف
لاير ما˘مأا ه˘فد˘ه ءا˘غ˘لإا˘ب ز˘ي˘ن˘ي˘ترا˘م
.02 ةقيقدلا يف ديردم
˘˘مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘ي فد˘˘˘ه˘˘˘لا نا˘˘˘كو
ءاغلإا متي نأا لبق ،0‐1 سشيفافخلا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل ما˘كت˘حلا د˘ع˘˘ب فد˘˘ه˘˘لا
ي˘سسكا˘م نو˘كل اًر˘ظ˘ن ،و˘يد˘ي˘˘ف˘˘لا

.اًللسستم زيموغ
ءاغلإا ببسس ملعأا ل» وغيردور لاقو
ي˘ف ن˘كل ةرو˘˘سصلا رأا م˘˘ل ،فد˘˘ه˘˘لا
Óلسست نكي مل هنأا دقتعأا بعلملا

،ميكحتلا يف لخدتأا ل ،يسسكامل
اهيف عجاري يتلا ىلوألا ةرملا اهنكل

.«Óلسست ةارابم مكح
ةر˘ي˘˘ث˘˘م فد˘˘ه˘˘لا ة˘˘ب˘˘ع˘˘ل» فا˘˘سضأاو
مل ،انسسح نكل ام اعون كوكسشلل
اذه راف˘لا بب˘سسب ق˘ي˘فو˘ت˘لا˘ب ظ˘ح˘ن
تارار˘ق˘لا ءي˘ج˘ت ا˘م ا˘م˘˘ئاد ،ما˘˘ع˘˘لا
،ا˘ند˘سض ا˘ه˘ت˘ح˘سص ي˘˘ف كو˘˘كسشم˘˘لا
،فدهلا ءاغلإا دعب ابلسس رثأات قيرفلا

.«ايندبو ايونعم
ي˘ف ر˘مألا˘ب ا˘نر˘˘ثأا˘˘ت ر˘˘ه˘˘ظ» ع˘˘با˘˘تو
هيف لكسشن مل يذلا يناثلا طوسشلا

يذ˘لا د˘يرد˘م لا˘ير ى˘ل˘ع ةرو˘˘ط˘˘خ
.«اريثك انرسضأاو رمألا لغتسسا

 انايتناصس دراطيو سشاكصشوب مقر مطحي ةميزنب

ديردم لاير يف انفده ءاغلإإ ببصس مهفأإ ل :ايصسنلاف بردم

ي˘ف ة˘با˘سصإل يرا˘م و˘ل˘با˘ب سضر˘ع˘ت
لانسسرأا هقيرف ةميزه لÓخ لحاكلا
. ءاعبرألا موي يتيسس رتسسسشنام مامأا

ع˘م ة˘يو˘ق ة˘بر˘سض لا˘ن˘سسرأا ى˘ق˘ل˘تو
ولباب عفادملا داعبتسسا ىلع ديكأاتلا

ةباسصإا ببسسب مسسوملا ةيقبل يرام
ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ،ل˘حا˘كلا ة˘ط˘˘برأا ي˘˘ف
˘ما˘مأا لوألا طو˘سشلا ثاد˘˘حأا لÓ˘˘خ
.يتيسس رتسسسشنام
طقف يرامل ةثلاثلا ةارابملا تناك
بيغيسس هنكل ،يندنللا يدانلا عم
د˘قو ،ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل ق˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع
.ةحارج ءارجإا ىلإا جاتحي
ن˘م ن˘م را˘˘ع˘˘م˘˘لا بعÓ˘˘لا بي˘˘سصأا
لياك دراطي نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب و˘غ˘ن˘مÓ˘ف
ي˘ف ى˘ن˘م˘˘ي˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘كوو
جورخلا ىلع ربجأاو لوألا طوسشلا
.ءاقللا ثادحأا نم22 ةقيقدلا يف

،زيو˘ل د˘ي˘ف˘يد˘ب يرا˘م لاد˘ب˘ت˘سسا م˘ت
سسو˘با˘ك ى˘لإا ةارا˘ب˘˘م˘˘لا لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘ل
يف أاطخأا ثيح ،يليزاربلا عفادملل
غنيلرتسس ميحر حنميل ةركلا داعبإا
نأا لبق ،ليجسستلا حاتتفل ةسصرفلا
زرحم سضاير عم ةفلاخم بكتري

يف بب˘سست˘ي˘ل ،ءاز˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف
ةقاطب ى˘ل˘ع ل˘سصح˘يو ءاز˘ج ة˘ل˘كر
.ءارمح
معد ، يثراكلا ءادألا نم مغرلا ىلع
ي˘ف عا˘فد˘لا بل˘ق ا˘ت˘ي˘˘ترأا ل˘˘ي˘˘كي˘˘م
ة˘ه˘جاو˘م ل˘ب˘ق ي˘ف˘ح˘سصلا هر˘م˘تؤو˘م
.سسيمخلا موي نوتيارب
اًرسشابم ناك ،هلاق ام تعمسس :لاق
هنم هردقأا ام اذه ،اًسضيأا انعم اًدج
نوكن نأا بجي .هنم هبحأا ام اذهو
.هعم نيفسصنم
تنكو دئاق وهو ، ةياغلل حتفنم هنإا

˘ما˘مأا ثد˘ح˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ن˘م ًاد˘كأا˘ت˘م
عفادأا فوسس ًايسصخسش انأا ،عيمجلا

،هب نمؤوأا يننأل كلمأا ام لكب هنع
ءايسشألا نم ريثكلا يل رهظأا دقل
ثدحتت هتر˘ي˘سسمو ا˘ن˘ه ه˘ت˘قو ي˘ف
.اهسسفن نع

 اهصسفن نع ثدحتت هتريصسم :زيول ديفيد نع عفإدي اتيترأإ

لا˘ير م˘جا˘ه˘م ة˘م˘يز˘ن˘ب م˘ير˘ك م˘ط˘˘ح
يكلملا قيرفلا ةروطسسأا مقر ديردم
ةارا˘ب˘م لÓ˘خ سشا˘كسشو˘˘ب كن˘˘ير˘˘ي˘˘ف
يغنيريملا زوفب تهتنا يتلا ايسسنلاف
يد وديرفلأا بعلم ىلع0‐3 ةجيتنب
عسساتلا عوبسسألا راطإا يف ونافتيسس
.ينابسسإلا يرودلاب نيرسشعلاو
لايرل لوألا فدهلا ةميزنب لجسسو
طوسشلا نم16 ةقيقدلا يف ديردم
يناثلا فدهلا زرحأا مث نمو ،يناثلا
.68 ةقيقدلا يف لايرلل ثلاثلاو هل
‘‘ا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘بوأا‘‘ ة˘˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سشل ا˘˘˘˘˘ًق˘˘˘˘˘˘فوو
ةميزنب ميرك لج˘سس ،تا˘ي˘ئا˘سصحإÓ˘ل
عيمج يف ديردم لايرل اًفده342
حبسصيل ،ديردم لاير عم تاقباسسملا

يدانلل نيفادهلا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ا˘ًسسما˘خ
سشاكسشوب كنيريف اًزواجتم ،يكلملا
.لايرلل اًفده242 لجسس يذلا

ني˘فاد˘ه˘لا سسما˘خ ة˘م˘يز˘ن˘ب ح˘ب˘سصأاو
ف˘ل˘خ د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ن˘ي˘ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لا

رد˘سصت˘م˘لا ود˘لا˘نور و˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك
سسي˘لاز˘نو˘ج لوؤوارو ،ا˘ًفد˘˘ه054ـب

ونافيتسس يد وديرفلأاو ،اًفده323
اناي˘ت˘نا˘سس سسو˘لرا˘كو ،فاد˘هأا803
.اًفده982 لجسس يذلا

ة˘م˘يز˘ن˘ب ع˘فر ر˘خآا د˘ي˘˘ع˘˘سص ى˘˘ل˘˘عو
اذ˘ه ا˘ج˘ي˘ل˘لا˘ب ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘˘لا هد˘˘ي˘˘سصر
زكرملا يف اًفده61 ىلإا مسسوملا

فل˘خ ن˘ي˘فاد˘ه˘لا ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا
يذلا ةنولسشرب دئاق يسسيم لينويل
.اًفده12 هيدل

نÓيم سسفاني انيتنرويف
افليصس وغايت مصض ىلع

هريظن ةسسفانمل انيتنرو˘ي˘ف د˘ع˘ت˘سسي
نوترفيإا يدا˘ن˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،نÓ˘ي˘م
عم ع˘ي˘قو˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا
، افليسس وغايت ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ع˘فاد˘م˘لا

يف ، نامريج ناسس سسيراب بعل
.رح لاقتنا ةقفسص
ءاسسم ايلاطيإا لوبتوف عقوم لاقو
فطخ نم تبرتقا لويفلا نأا ،سسما
قيقحتب هتدعو امدعب ،افليسس وغايت
يت˘لا ة˘ي˘سصخ˘سشلا طور˘سشلا سضع˘ب
.اهانمتي
ي˘سسنر˘ف˘لا ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف م˘سض ا˘م˘كو
ف˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘˘ف ير˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ير كنار˘˘˘ف
ا˘ف˘ل˘˘ي˘˘سس و˘˘غا˘˘ي˘˘ت نإا˘˘ف ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
مسسوملا ةياهنب ًارح ًابعل حبسصيسس
،سسيراب عم هدقع ديدجت مدع دعب
.ربمتبسس يف اًماع63 غلبيسسو
قابسس دوقي نوترفيإا نأا دقتعي ناك
كلذ نأا ة˘˘سصا˘˘خ ،ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
ميدقلا هبردم عم هلمسش مل ينعيسس
يذلا ،يتوليسشنأا ولراك نÓيم يف
.سسيراب يف هعم دجاوت ًاسضيأا
ىلإا ةدوعلا نو˘كت˘سس ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف
ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج تسسي˘ل ور˘˘ي˘˘سس نا˘˘سس
ىد˘ترا يذ˘لا ،ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ع˘فاد˘م˘لا
9002 ن˘م ير˘ي˘نو˘سسور˘لا سصي˘م˘ق
زر˘˘˘˘˘˘˘˘ب نآلا ن˘˘˘˘˘˘˘˘كل ،2102 ى˘˘˘˘˘لإا
فطخل يقيقح سسفانمك انيتنرويف
ةركفب د˘ي˘ع˘سس بعÓ˘لاو ،ة˘ق˘ف˘سصلا
لو˘˘ي˘˘ف˘˘لا فو˘˘ف˘˘سص ى˘˘لإا مود˘˘˘ق˘˘˘لا

.ايلاطيإا يف ةديدج ةبرجت سضوخو

ر .ق ^
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12
تاكصسإاب ماق وناتيلوب’’ :هليكو

’’سسوتنفوي ءلدب دعاقم
ويتام لامعأا ليكو يبيل ديفاد فسشك
نع يلا˘ط˘يإلا ي˘لو˘با˘ن م˘ج˘ن و˘نا˘ت˘ي˘لو˘ب
سسوتنفوي ءلدب دعاقمل بعÓلا ةراسشإا
نيقيرفلا نيب ءازجلا  تÓكر ةرقف ءانثأا
ي˘ف ي˘لو˘با˘ن ح˘ج˘نو.سسأاكلا يئا˘ه˘ن˘ب
تÓكرب ايلاطيإا سسأاك ةلوطبب جيوتتلا
ناك ثيح سسوتنفوي باسسح ىلع ءازجلا
نيذلا بونجلا ءانبأا لاطبأا دحأا وناتيلوب
ذيفن˘ت بق˘عو.زايتماب ة˘ل˘كر˘لا اوذ˘ف˘ن
ءلد˘ب ة˘كد و˘نا˘ت˘ي˘لو˘˘ب بلا˘˘ط ة˘˘ل˘˘كر˘˘لا
مه˘ف˘ي م˘ل ثي˘ح تو˘كسسلا˘ب سسو˘ت˘ن˘فو˘ب
تارا˘سشإا ن˘˘م د˘˘سصق˘˘لا ا˘˘م نور˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
نم دسصقلا هليكو حسضوأا اميف بعÓلا

ليكو يبيل ديفاد لاقو.ةراسشإلا هذه
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت لÓ˘˘˘خ و˘˘˘نا˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ب

دعاقم تاكسسإا˘ب ما˘ق د˘ق˘ل‘‘ :ة˘ي˘فا˘ح˘سص
تاقيلعتب اولدأا نيذلا سسوتنفوي ءلدب

ةقيرطب ة˘ل˘كر˘لا ذ˘ف˘ن˘ي فو˘سس ه˘نأا لو˘ح
ويتام‘‘ :عبا˘تو.‘‘اهردهي دقو ة˘ئ˘طا˘خ
موقت نأا لهسسلا نم سسيلو مهم بعل
مسسوملا فسصتنم ي˘ف ة˘يد˘نألا ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب
ىر˘ت م˘ل ي˘لو˘با˘ن ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج نأا د˘˘كؤوأاو
.‘‘د˘˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘سضفألا ة˘˘˘خ˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا

وزوتاغ لجأا نم ديعسس انأا‘‘ :فاسضأاو
ماهلا راسصتنلا اذهل اهلمكأاب ةنيدمللو
هل ةبسسنلاب ماه جيوتتلا اذه ناك دقل
ةقثلا هوحنم نيذلا سصاخسشأÓل ديعسسو
ىلوأا وزوتاغ ققحو.‘‘هتاردقب اونمآاو
غولبل قيرفلا دا˘قو برد˘م˘ك ه˘تلو˘ط˘ب
يرودلا ةلوطبب تاعو˘م˘ج˘م˘لا ة˘ل˘حر˘م
فوسس هنكل لبقملا مسسوملا يبوروألا
يف Óًمأا ويسشتلاكلا تايارابمب حفاكي
.ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطبل لهأاتلا

لانصسرأإ Úب ديدج عإرصص
امور بعل ىلع دتيانوي Îصسصشنامو
د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م ن˘م ل˘ك ع˘ل˘ط˘˘ت˘˘ي
ريدنوأا زيكنج امور حانج ىلإا لانسسرأاو
نويلم72 ةميقب ةلمتحم ةقفسص يف
.ريراقتلل اًقفو ،ينيلرتسسإا هينج
نيسسحت ىلع نوسصيرح نيقيرفلا Óك
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘ي˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا م˘˘ه˘˘تارا˘˘ي˘˘خ
دتيانوي مامتها عم ،ةيفيسصلا تلاقتنلا
ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘ب سصا˘˘خ ل˘˘كسشب
.وسشناسس نوداج دنومترود
001 ن˘م ر˘ث˘كأا د˘ير˘ي د˘نو˘م˘ترود ن˘˘كل
بختنم بعÓل ينيلرتسسا هينج نويلم
كلذ زوا˘ج˘ت˘ي د˘قو ،ي˘لود˘لا ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا

نأا دعب في˘سصلا ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي ة˘ي˘ناز˘ي˘م
بناوجلا انوروك سسوريف ةمزأا تبرسض
هترسشن امل اًقفو ،نآلا.ةيدنأÓل ةيلاملا

،‘‘تروبسس وليد ير˘يرو˘ك‘‘ ة˘ف˘ي˘ح˘سص
ليكيمو رياسشلوسس رانوغ ىلوأا نم لك
رعسسب رايخك ريدنوأا يف نوركفي اتيترأا

ى˘ل˘ع بع˘ل˘ي يذ˘لا ،ر˘يد˘˘نوأا.سضفخم
يلاوح فلكي نأا حجرملا نم ،نيميلا

سصخرأا وهو ينيلرتسسإا هينج نويلم72
سسفانتي نأا نكميو ،وسشناسس نم ريثكب
.نيقيرفلا Óكل ةيلاحلا تارايخلا عم
يرودلا يف عئار مسسوم هيدل نكي مل
فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث ل˘ج˘سس ثي˘ح ،ي˘لا˘ط˘˘يإلا
.ةدعاسسم يأا مدقي ملو طقف
رمعلا نم غلابلا بعÓلا سشيمهت مت امك
مسسوملا نم ركبم تقو يف اًماع22
ة˘˘ب˘˘كر˘˘لا را˘˘توأا ي˘˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘سصإا بب˘˘˘سسب
لÓخ يفاعتلل تقولا سضعب قرغتسساو
ىلع سصيرح امور نأا دقتعي.مسسوملا
عم يلودلا ايكرت بعل ىلإا لاقتنلا
.هب همامتها يف اًسضيأا لسضفلا نوترفيإا
ن˘ت˘سسا˘˘ج ع˘˘م ا˘˘سضيأا ط˘˘ب˘˘ترا لا˘˘ن˘˘سسرأا

يف ،يلاط˘يلا ق˘ير˘ف˘لا ن˘م تر˘ف˘يو˘ل˘ك
ناير ىلع نوسصيرح مهنأا دقتعي نيح
ثومنروب عم هدقع يهتني يذلا ،رزيرف
.رهسشلا ةياهن يف

ةيقبتم تايئاهن9 انيدلو ..رثعتيصس ةنولصشرب نأإ دقتعأإ ل :نإديز

ةطبار سسيئر سسابيت رييفاخ برعأا
يف هتي˘ن˘مأا ن˘ع ي˘نا˘ب˘سسإلا يرود˘لا
ةلوطب يف يسسيم لينويل رارمتسسا
هنإا اًدكؤوم ،ةنكمم ةدم رثكأل اغيللا
.ملاعلا يف بعل لسضفأا
ثيدحلا مت ،ةر˘ي˘خألا ع˘ي˘با˘سسألا ي˘ف
لكسشب يسسيم لينويل لبقتسسم نع
يف جردم دنب لسضفب كلذو ريبك
ليحرلا هل حيتي ةنولسشرب عم هدقع
مل ،اًريخأاو ،مسسوملا ةياهن يف اًناجم
ر˘م˘ت˘سسي˘ل د˘ن˘ب˘لا اذ˘ه ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘ت م˘˘ت˘˘ي

تارم تسس ةيبهذلا ةركلا بحاسص
.اغيللا يف
لو˘ح رود˘ت ة˘ل˘ئ˘سسألا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لاو
ةنسس ءاقبل اًر˘ظ˘ن ي˘سسي˘م ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
يذ˘˘لا هد˘˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘˘خأا ةد˘˘˘حاو
،1202 يف ةنولسشرب عم يهتنيسس
ا˘˘يرا˘˘م بي˘˘˘سسو˘˘˘ج ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ي كلذ˘˘˘ل
ى˘ل˘ع ا˘سصرا˘ب˘لا سسي˘ئر و˘ي˘˘مو˘˘ترا˘˘ب
ةل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت
،لبقملا فيسصلا يف هليحر بنجتل
ر˘ي˘ي˘فا˘خ بغر˘ي ل و˘يرا˘ن˘˘ي˘˘سس و˘˘هو
.هتيؤور يف سسابيت
يرود˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘بار سسي˘˘˘ئر ذ˘˘˘خ˘˘˘تاو
اًفقوم ،سساب˘ي˘ت ر˘ي˘ي˘فا˘خ ،ي˘نا˘ب˘سسإلا
هنأا ددسشو ،يسسيم لينويل لبقتسسمل
ينيتنجرألا ىقبي نأا يرورسضلا نم
.اينابسسإا يف
ةعاذإل هتاحيرسصت يف سسابيت لاقو
نأا ىنمتأا‘‘ :ة˘ي˘نو˘لا˘تا˘كلا ‘‘1كار‘‘
يرودلا يف يسسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ى˘ق˘ب˘ي
ي˘ف بعل ل˘سضفأا ه˘˘نأل ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا
.‘‘ملاعلا

ل˘ي˘حر ر˘ي˘ثأا˘˘ت‘‘ :سسا˘˘ب˘˘ي˘˘ت فا˘˘سضأاو
ناك اغيللا نع ودلانور ونايتسسيرك
ي˘سسي˘م ل˘حر و˘ل ،ا˘ًب˘ير˘ق˘ت ا˘ًمود˘ع˘م
ا˘ن˘˘كل ،ىر˘˘خأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘ل
.‘‘قرفلا ظحÓنسس
و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك نأا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج

يف ديردم لاير نع لحر ودلانور
ثÓ˘ث˘˘ب هزو˘˘ف د˘˘ع˘˘ب8102 ما˘˘˘˘ع
لا˘ط˘بأا يرود˘ب ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م تلو˘˘ط˘˘ب
سضو˘خ˘ل ،ي˘ج˘ن˘ير˘ي˘م˘لا ع˘م ا˘˘بوروأا

سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ي ع˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ةر˘˘ما˘˘غ˘˘م
.يلاطيإلا

يصسيم نأاصشب ةنولصشÈل اًبلط مدقيو ونايتصسيرك مدصصي سسابيت

ناديز ن˘يد˘لا ن˘يز ثد˘ح˘ت
لÓخ ديردم لاير بردم
بق˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م
ةجيتنب ايسسنلاف ىلع زوفلا

عو˘ب˘سسألا را˘طإا ي˘˘ف0‐3
ن˘˘˘ير˘˘˘سشع˘˘˘لاو ع˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.ينابسسإلا يرودلاب
هتاحيرسصت ناديز لهتسساو
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا
ن˘ع ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ‘‘ا˘كرا˘م‘‘
،ةنو˘ل˘سشر˘ب ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا

ىتح هنأا ملعن‘‘ :لاق ثيح
ىلع رمألا نوكيسس ةياهنلا

˘مو˘ي˘لا ن˘كلو و˘ح˘ن˘˘لا اذ˘˘ه
ءاد˘ع˘سس نو˘كن نأا ا˘ن˘ن˘كم˘ي
لاو˘˘˘ط ه˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ق ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
:فاسضأاو.‘‘ةارابملا
ئنهنو عتمتسسن نأا انيلع‘‘
تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأل ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لا

و ةياغلل ة˘ل˘ما˘كت˘م ةارا˘ب˘م
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ر˘كف˘ن˘˘سس م˘˘ث
لا˘˘˘˘ير د˘˘˘˘سض ة˘˘˘˘مدا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
.‘‘داديسسوسس
ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘سشإا ةارا˘˘ب˘˘م ن˘˘عو
:ناد˘يز لا˘ق ، ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘بو
ا˘م ى˘ل˘ع د˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن‘‘
،عسضولا ةفرعمو ،هلعفنسس
نكلو ،ةاراب˘م˘لا د˘ها˘سشأا˘سس
نأا رابتعلا يف يدل سسيل
نأا انيلع ،رثعتيسس ةنولسشرب
.‘‘انسسفنأا يف ركفن
طقف ناريي˘غ˘ت ءار˘جإا ن˘عو
لا˘˘˘ق ،ا˘˘˘ي˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ف د˘˘˘˘سض
ةارا˘ب˘م ل˘كل‘‘ :ي˘سسنر˘ف˘˘لا
موي˘لاو ة˘سصا˘خ˘لا ا˘ه˘ت˘سصق
،وحنلا اذه ىلع رمألا ناك
،ديزملا رييغت اننكمي ناك
نيرييغتب انيف˘ت˘كا ا˘ن˘ن˘كلو

امهنكل ،ةياهنلا يف ،طقف
ةبسسنلاب ًا˘ن˘سسح ًءÓ˘ب ا˘ي˘ل˘بأا
رثكألا ءيسشلا وه اذهو انل
.‘‘ةيمهأا

ي˘ف د˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب‘‘ :ع˘˘با˘˘تو
ىر˘˘˘˘خألا تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ديزملا ءارجإا ىلإا جاتحنسس
موقأا ل انأا ،تارييغتلا نم
نأا لجأل طقف تارييغتلاب
رمألا دمتعي ،رييغتلاب موقأا

ةارابم لك تا˘ير˘ج˘م ى˘ل˘ع
.‘‘اهليسصافتو
لاق ،ويسسنيسسأا ةدوع نعو
،ليوط بايغ دعب‘‘ :وزيز
ليطتسسملل ةدوعلا نأا ادب

ٍفا˘˘˘˘˘ك بب˘˘˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘˘˘سضخألا
نأا ا˘م˘ك ،اًد˘ي˘˘ع˘˘سس نو˘˘كي˘˘ل
ة˘سسم˘ل لوأا ن˘م ه˘ل˘ي˘˘ج˘˘سست
ي˘˘ت˘˘˘لا ةدو˘˘˘ج˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘ُي
لسضفأا ين˘ن˘كل ،ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ي
ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا ط˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست
،قيرفلل يعا˘م˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا

،ةعئار ةارابم اومدق مهنأل
ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘نأل م˘˘˘˘هألا و˘˘˘˘ه اذ˘˘˘˘˘ه
.‘‘عيمجلل جاتحنسس
ا˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ف فد˘˘˘ه ن˘˘˘˘عو
مكح كانه‘‘ :لاق ،يغلملا
ل انأا ،تلاحلا هذه ررقي
،ءا˘ي˘سشألا هذ˘ه ي˘ف ل˘خد˘˘تأا

ىأار هنكل ،ةبعسص مهتمهم

.‘‘هرارق ذختاو ةطقللا
لا˘ق ،ة˘م˘يز˘ن˘ب م˘ير˘ك ن˘˘عو
يناثلا ميرك فده‘‘ :ناديز
دي˘ع˘سس ا˘نأاو ،ا˘ًم˘ي˘ظ˘ع نا˘ك
نا˘ك ا˘م˘ك ،ه˘ل˘˘جأا ن˘˘م اًد˘˘ج
ا˘م˘ه˘˘م و˘˘ي˘˘سسن˘˘ي˘˘سسأا فد˘˘ه
نم هلجسس هنأل ارظن اًسضيأا
هلوخد دعب هل ةسسمل لوأا
.‘‘بعلملا

ديع˘سصلا ى˘ل˘ع‘‘ :ل˘سصاوو
ىرأاو دجب ل˘م˘ع˘ن ي˘ند˘ب˘لا
ناكملا يف نحن ،كلذ رامث
لاز امو نآلا هديرن يذلا

.‘‘ةيقبتم تايئاهن9 كانه
ةحارلا تقو ناح‘‘ :فدرأاو

ر˘ي˘سضح˘ت˘لا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ن˘˘ل نآلا
د˘˘˘˘سض د˘˘˘˘حألا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل
.‘‘داديسسوسس
م˘ت˘خ ،درازا˘ه ن˘يد˘يإا ن˘˘عو
ح˘ي˘ح˘سص‘‘ :ه˘لو˘ق˘˘ب ناد˘˘يز
ةد˘ي˘ج ةارا˘ب˘م تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأا
ودبي ،هل ةب˘سسن˘لا˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل
نا˘˘ك ر˘˘˘خآل تقو ن˘˘˘م ه˘˘˘نأا

سضكر˘˘ي ةأا˘˘ج˘˘فو ا˘˘ًب˘˘ع˘˘ت˘˘˘م
ل˘كسشب ا˘ه˘يدؤو˘˘يو ةر˘˘كلا˘˘ب

وه رمتسسي نأا بجي ،ديج
اذه ىلع هلمكأاب قيرفلاو
نورور˘سسم ن˘ح˘˘ن ،ط˘˘خ˘˘لا
ٌبعل ه˘نأل ا˘ن˘ع˘م هدو˘جو˘˘ل
.‘‘ةدوجلاب زاتمي

إًداح اًموجه نصشي ايربصسأإ
سسيماخ ببصسب نإديز ىلع

م˘ج˘ن ا˘ير˘ب˘سسأإ و˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘سسوا˘˘ف ح˘˘ت˘˘ف
رانلإ قباسسلإ ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك بخ˘ت˘ن˘م

ن˘˘يز د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير برد˘˘م ىل˘˘ع
ن˘˘˘˘ع عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل نإد˘˘˘˘يز ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لإ

ز˘˘ي˘˘غ˘˘يردور صسي˘˘ما˘˘خ ه˘˘ن˘˘طإو˘˘˘م
.يكلملإ قيرفلإ طسسو بعل
ز˘˘˘جا˘˘˘ح ر˘˘˘سسك ا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأإ رر˘˘˘˘قو
برد˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ م˘˘˘˘جا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل تم˘˘˘˘˘سصلإ
نإد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لإ ن˘˘يز ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لإ

صسيماخل مئإدلإ هلهاجت ببسسب
لÓ˘˘خ صصر˘˘ف˘˘لإ ه˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م مد˘˘˘عو
ي˘˘ف وز˘˘يز˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لإ ة˘˘˘يلو˘˘˘لإ

.ديردم
ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف ا˘˘ير˘˘ب˘˘سسأإ لا˘˘قو
‘‘تروبسس‘‘ ةفي˘ح˘سص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لإ
صسي˘ل صسي˘˘ما˘˘خ‘‘ :ة˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘تا˘˘ك˘˘لإ
بردتي وهف ،لوؤوسسم ريغ اًسصخسش
،ر˘˘˘خآإ بعل يأإ ل˘˘˘ث˘˘˘˘م مو˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘ك
،هسسفن ءيسشلإ نو˘برد˘م˘لإ لو˘ق˘ي
ءلدبلإ زيفحتل ،نوهباسشتم انلك
.‘‘رثكأإ صسيل
نيبعل4 وأإ3 مهيدل‘‘ :فاسضأإو
كا˘˘ن˘˘ه ،ا˘˘ًم˘˘ئإد م˘˘˘ه˘˘˘ب نو˘˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘ي

نو˘˘كرا˘˘سشيو ه˘˘ن˘˘م ل˘˘قأإ نو˘˘ب˘˘˘عل
إذل ،ديردم لاير يف هنم رثكأإ

صسأا˘˘˘ك فإد˘˘˘ه نأإ ي˘˘˘نور˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت ل
.‘‘ونايرام دعب يتأاي ملاعلإ

بج˘ي‘‘ :ه˘لو˘˘ق˘˘ب ا˘˘ير˘˘ب˘˘سسأإ م˘˘ت˘˘خو
ا˘ً̆ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق مر˘˘ت˘˘ح˘˘ي نأإ نإد˘˘يز ىل˘˘˘ع
،ر˘ب˘سصلا˘ب ىل˘ح˘ت˘ي ه˘نأل صسي˘ما˘خ

ه˘ل˘ع˘ف˘ي ا˘˘م ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لإ ي˘˘ف ن˘˘ك˘˘ل
.‘‘ةياغلل ززقم نإديز
لاق دق نإديز نيدلإ نيز ناكو

ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلإ ر˘˘˘˘م˘˘˘˘تؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ لÓ˘˘˘˘خ
ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘˘ع صسمألا˘˘˘˘˘ب

ه˘نإإ ،ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘عأا˘سس‘‘ :صسي˘ما˘خ
ىتم ىرنسس ،ديج لكسشب بردتي
،بع˘˘ل˘˘ل ه˘˘تدو˘˘ع د˘˘عو˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي

ني˘ب ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘يو˘ت˘سسم كا˘ن˘ه
م˘ل ه˘نأإ م˘ل˘عأإو ،ر˘˘خآإو بعل ل˘˘ك
.‘‘إًرخؤوم إًريثك بعلي



9102 «ناك» يف بعل لسضفأإ فطخ ىلع رسصت ةيرطقلإ ةرإدإلإ
 رصصان نب عم دقاعتلإ لجأإ نم طغصضلإ لصصإوي نامريج ناصس سسيراب

رسصان نب ليعامسسإا فطخ يف يسسنرفلا قÓمعلا تلواحم لازت ام
ودبي يتلاو ،ةلسصاوتم يلاطيإلا نÓيم ناديم طسسوو يرئازجلا يلودلا
.كلذ اهفلك امهمو ةدسشب بعÓلا تامدخ ىلع لوسصحلا ىلع رسصت اهنأا

ةرادإا نأا يسسنرفلا «روبسس سسيد ول» عقوم هرسشن يذلا ريرقتلا بسسحبو
بعÓ˘لا م˘سض ى˘ل˘ع نور˘سصم ي˘ف˘ي˘ل˘خ˘لا ر˘سصا˘ن ةدا˘ي˘ق˘ب «ي˘˘ج سسأا ي˘˘ب»
يلوألا ةجردلاب عجري رارسصإلا اذه ببسس نا ريرقتلا فاسضأاو ،يرئازجلا

لانسسرأا جيرخب ًاريثك بجعملا يناث لآا ميمت خيسشلا رطق ةلود ريمأل
درانويل عفد ام اذهو ،يسسيرابلا قيرفلا ناولأاب هتيؤور يف بغري يذلاو
عيقوت ىلع لوسصحلا لجأا نم ءيسش لك لعفل قيرفلل يسضايرلا ريدملا
.قباسسلا يلوبمأا مجن

طيمز.ع
رسضخلإ حانج مسضل وروأإ نويلم52 دسصري يسسليسشت

 تقو برقإ يف ةمحر نب ةقفصص مصسح ىلع رصصي «زولبلإ»
ةمحر نب ديعسس ةقفسص ماربإا لجأا نم نمزلا يسسليسشت يدان قباسسي

فده ىحسضأا يذلا يزيلجنإلا دروفتنيرب يدانو ينطولا بختنملا مجاهم
ةجردلا ةلوطب نمسض تفÓلا هقلأات دعب «غيلرميربلا «ةيدنأا نم ديدعلا
نأا ةيناطيرب ةيفحسص ريراقت تفسشكو.يلاحلا مسسوملا يزيلجنإلا ةيناثلا
عرسسأا يف يسسنرفلا سسين جيرخ ةقفسص مامتإا ىلع ادهاج لمعي «زولبلا»
دعب ،هفلم قلغو ةمحر نب تامدخ نامسض ىلإا فدهي يذلاو نكمم تقو
يناملألا يلودلا رنريف وميت ةقفسص مسسح يف يدانلا ةرادإا تحجن نأا

زرحم» ةقفسص مسسح ىل˘ع ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ز˘كر˘ت˘ل ،غ˘يز˘ب˘يل م˘ج˘نو
يزيلجنإلا يلودلا ل˘يو˘ل˘ي˘سشت ن˘ي˘بو وروأا نو˘ي˘ل˘م52 لباقم «د˘يد˘ج˘لا

كنارف بردملا رسصي يذلاو ،وروأا نويلم08 غلبمب يتيسس رتسسيل بعلو
يذلا ططخملا ىلع ريسسلا لجأا نم امهعيقوت نامسض ىلع درابمل
.لبقملا مسسوملل ابسسحت هعسضو

طيمز.ع

لوطي هبايغو ةيناث ةيلمع يرجي ةيز نب
همايأا أاوسسأا يسسنرفلا نوجيدو يرئازجلا يلودلا ةيز نب نيسساي سشيعي

ةغيلب ةباسصإا يف هل ببسست يذلاو ،رهسش لبق هل سضرعت يذلا ثداحلا دعب
تدكأاو.ةلجعتسسم ةيحارج ةيلمع ءارجإا ىعدتسسأا ام هدي ىوتسسم ىلع
لازي ل يرئازجلا ناديملا طسسو نأا ةيسسنرفلا «كيلبوب نايب ول» ةفيحسص
هتلاح نأا ةدير˘ج˘لا ف˘ي˘سضت˘ل ، تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا د˘حأا ي˘ف جÓ˘ع˘لا ى˘ق˘ل˘ت˘ي
ينعي ام يسضاملا عوبسسألا ةياهن ةيناث ةيحارج ةيلمعب مايقلا تعدتسسا
نم يفاعتلا لبق لوطأا ةدم ينانويلا سسوكايبملوأل قباسسلا بعÓلا ءاقب
هسضرعت دعب ةبيسصع اتاقوأا سشاع دق نويل كيبملوأا جيرخ ناكو.ةباسصإلا
ًاددهم ناك نأا دعب فوخلاو قلقلا نم ةلاح سشيعي هلعج يذلا ثداحلل
.يوركلا هراوسشمل ادح عسضتل تناك ةمئاد ةقاعإل سضرعتلاب

طيمز.ع
ربمتبسس9ـلإ يف بعلت ةريخألإ ةلوجلإ

ةصسفانملإ نوفنأاتصسي ةيدوعصسلإ يف انوفرتحم
 مداقلإ توأإ4ـلإ يف

فانئت˘سسإا د˘عو˘م ي˘م˘سسر ل˘كسشب يدو˘ع˘سسلا يرود˘لا ة˘ط˘بار تدد˘ح
ءاسضعأا نيب مت يذلا عامتجإلا دعب كلذو ،ةيلحملا ةلوطبلا تاسسفانم
رثكأل يوركلا طاسشنلا فقوت دعب طرافلا عوبسسألا ةياهن ةطبارلا بتكم
.انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب رهسشأا ةثÓث نم

لبقملا توأا4 نأا سسمأا رداسصلا يمسسرلا اهنايب يف ةطبارلا تفسشكو
موي بعلتسس ةريخلا ةلوجلا نأاو يرودلا فانئتسسإا ةيادب خيرات نوكيسس
61 يف قلطنتسس ديدجلا مسسوملا ةيادب نأا نايبلا فاسضأا امك ،ربمتبسس9
.0202 ربوتكأا

يف نيفرت˘ح˘م˘لا  «ءار˘ح˘سصلا ي˘برا˘ح˘م» مو˘ج˘ن نأا ي˘ن˘ع˘ي رار˘ق˘لا اذ˘ه
ةدوعلل ريسضحتلاو دادعتسسإلاب نيينعم نونوكيسس ةيدوعسسلا ةلوطبلا
زع ،يحلوبم باهو سسيار ،يرمعلب لامج رارغ ىلع يرودلا تاسسفانمل
.نيرخأاو ةخود نيدلا

طيمز.ع

تابيردتلل هتدوع دعب هتداعصس نع ربعي لاطع
يسسنرفلا سسين يدانو يرئازجلا بختنملا حانج لاطع فسسوي حرسص

،ةباسصإلا نم ماتلا هيفاعت دعب ةركلا ةبعادمو نيدايملل ريبكلا هقايتسشإا نع
.انوروك ءابو راسشتنإا ءارج ةيوركلا تاسسفانملل ليوطلا فقوتلا ةرتف اذكو
يف هئÓمز ةقفر ةيعامجلا تابيردتلل هتدوع لجسس دق وداراب جيرخ ناكو
سضوخل يدانلل يبطلا مقاطلا نم رسضخلا ءوسضلا حنم نأا دعب قيرفلا
ةسصحلا نم نيتروسص رسشنب قباسسلا يرانكلا بعل ماقو ،يعامجلا نارملا
ي˘عا˘م˘ت˘جإلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ر˘ب˘ع ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا
قلعت رهظي يذلاو ،«مدقلا ةرك تدقتفا دقل »:ةرابعب اهقفرأاو «مارغتسسنإا»
.ةريدتسسملا ةرحاسسلاب «رسضخلا»ـل رئاطلا حانجلا

طيمز.ع
رئإزجلإ ةيدولوم

يدوعسسلإ حتفلإ عم رخآإ مسسومل هدقع ديدمت هبلط دعب

 دقعتت ديمعلإ ¤إإ ةكبد نب ةدوع
ةيدولوم ىلإا يدوعسسلا حتفلا يدان بعل ةكبد نب نايفسس ةدوع تتاب

اهحرتقا يتلا ةركفلاب هقيرف ةرادإا تبحر امدعب ةليحتسسم هبسش رئازجلا
.رخآا مسسومل دقعلا ديدجت ىلإا ةيمارلا قبسسألا ياد نيسسح رسصن بعل

ةفاسضإلا ميدقتل بعÓلا ةداعتسسا يف بغرت ةيدنألا ديمع ةرادإا تناكو
ةبغر دنع لوزن يدوعسسلا يدانلا كرحت نا لإا ،ناديملا طسسو يف
.ةليحتسسم هبسش ةقفسصلا لعجت ،ةيدوعسسلا يف ءاقبلا يف بعÓلا

ب.م.يرسسيإإ
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ي˘˘سشطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘خ دد˘˘˘ج
ةركل يرئازج˘لا دا˘ح˘تلا سسي˘ئر
˘مد˘˘ع رار˘˘ق˘˘ب ه˘˘كسسم˘˘ت ،مد˘˘ق˘˘لا
دعب «فا˘ف˘لا» ة˘سسا˘ئر˘ل ح˘سشر˘ت˘لا
احسضوم ،ةيلاحلا د˘ه˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘ن
عفرل كلمي ام لكب موقيسس هنأا

ىفن ا˘م˘ك ،ا˘ي˘لا˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا م˘ل˘ع
ى˘ل˘عأا سسأار ى˘ل˘ع لوألا ل˘جر˘لا

دوجو ،رئازجلا يف ةيورك ةئيه
با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو ع˘˘م ل˘˘˘كا˘˘˘سشم
«فا˘ف˘لا» نأا ار˘ي˘سشم ة˘سضا˘ير˘لاو
ل˘˘˘كب ةد˘˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ةيرئازجلا ةلودلا تاسسسسؤوم
ديد–..إدد‹ حسشرتأإ نل»

ةحلسصم ‘ حسشŸÎإ نسس
عم ةديج يتقÓعو رئإز÷إ

«ةلودلإ تاسسسسؤوم لك
ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘˘ي˘˘خ ف˘˘سشك

«فافلا» سسأار ىلع لوألا لجرلا
دعب ،ةيناث ةدهعل حسشرتي نل هنأا
احسضوم ،ةيلاحلا ةدهعلا ءاهتنا
عفر˘ل ةو˘ق˘ب ه˘ل˘م˘ع ل˘سصاو˘ي ه˘نا
اذهب لاقو ،ايلاع يرئازجلا ملعلا
ةد˘ه˘˘ع˘˘ل ح˘˘سشر˘˘تأا ن˘˘ل» :دد˘˘سصلا

،يرار˘ق˘ب كسسم˘ت˘م ا˘نأاو ةد˘يد˘˘ج
ي˘˘ن˘˘˘نأا د˘˘˘ي˘˘˘كألا ءي˘˘˘سشلا ن˘˘˘كل
ملع عفرل ليح˘ت˘سسم˘لا ل˘م˘عأا˘سس
نسس ديدحت رارق..ايلع يرئازجلا
ع˘م ا˘ي˘سشا˘˘م˘˘ت ءا˘˘ج ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م˘˘لا
لو كلما لو ،ةديدجلا رئازجلا
امك ،ةطقنلا هذه رييغت يف ةين
دحاو انأاو نوقباسسلا ءاسسؤورلا نأا

ي˘ف ءا˘سضعأا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ن˘˘سس م˘˘ه˘˘ن˘˘م
قح نود نكلو ،ةماعلا ةيعمجلا
يسشطز ىف˘ن ا˘م˘ك ،«تيو˘سصت˘لا

بابسشلا ةرازو عم فÓخ دوجو
ة˘قÓ˘ع »: حر˘˘سصو ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلا ةرازوو فا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا

،ةي˘فار˘ت˘حاو ةز˘ي˘م˘م ة˘سضا˘ير˘لاو
ل˘˘˘ك ع˘˘˘م ه˘˘˘سسف˘˘˘ن ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو
ل اذه نكل ،ةلودلا تاسسسسؤوم
سشقانن نأا نكمي ل اننأا ينعي

.«رومألا سضعب
‘ اهلمعب موقت ةلإدعلإ»
يتوسصلإ ليجسستلإ ةيسضق
لك ةبراÙ تقولإ كل‰و

«تإزواجتلإ
لو˘ح لاؤو˘سس ى˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو

دكأا ،يتوسصلا ليجسستلا ةيسضق
نأا ،قباسسلا وداراب يدان سسيئر
ىلع ،ةيسضقلا يف رظنت ةلادعلا»
تقو˘لا ي˘ف فا˘˘ف˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت نأا
ةلادعلا »:درطت˘سساو «بسسا˘ن˘م˘لا
ة˘˘ي˘˘سضق ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
انبناج نمو ،يتوسصلا ليجسستلا
ةبراحمل ي˘فا˘كلا تقو˘لا كل˘م˘ن
ي˘ف كر˘ح˘ت˘ن˘˘سسو ،تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
م˘ل˘كت ا˘م˘ك ،«بسسا˘ن˘م˘لا تقو˘˘لا

ن˘˘ع ق˘˘با˘˘سسلا «كا˘˘ب˘˘لا» سسي˘˘˘ئر
نأا ا˘ح˘سضو˘م سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضق
ى˘ل˘ع ةر˘ب˘ج˘˘م تنا˘˘ك «فا˘˘ف˘˘لا»
تسسيل اهن˘كل ،يدا˘ن˘لا ةد˘عا˘سسم
ل˘م˘ح˘ت ق˘ير˘ف ل˘ك ى˘ل˘عو ا˘كن˘ب
.هتيلوؤوسسم
عم رمتسسم لسصإوت ‘ نحن»
دعب ام ـل Òسضحتلل يسضاملب

«انوروكلإ
يسشطز نيدلا ريخ لاقو اذه

بخان˘لا˘ب م˘ئاد لا˘سصتا ى˘ل˘ع ه˘نإا
لجا نم يسضاملب لامج ينطولا

دعب ةمداقلا ةرتفلا نع ثيدحلا
ةرطيسسلاو يحسصلا رجحلا عفر
ىلع انأا» :حسضوأاو ،ءابولا ىلع
ن˘ح˘نو ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب ع˘˘م لا˘˘سصتا
تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلا ي˘˘˘ف ر˘˘˘كف˘˘˘ن
ليجأات» :ع˘با˘تو ،«ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا

ىقبي1202 ايقيرفإا ممأا سسأاك
عا˘˘˘˘˘˘˘سضوألا ل˘˘˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘˘˘ف دارو
.«ةيلاحلا

رثؤويسس ةلوطبلإ فانئتسسإ مدع»
رإرق يأإ ذختن نلو..اهلبقتسسم ىلع

«ةحسصلإ ىلع ابلسس رثؤوي
ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ن˘˘عو

نأا ي˘˘˘سشطز د˘˘˘كأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
نل يلارديفلا بتكملاو «فافلا»
ةحسصب سسمي دق رارق يأا ذختي
ةدوعلا مدع نأا احسضوم ،ناك يأا

ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي˘سس ا˘ي˘لا˘ح
»:ددسصلا اذهب حسضوأاو ،ةلوطبلا

فانئتسسا ديرت تاطبارلا عيمج
يأا ذختن ن˘ل ا˘ن˘ن˘كل ،ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
يأا ةايح ىلع ارطخ لكسشي رارق
ىلع ابلسس رثؤويسس اذه نكل ،ناك
،ةيلآا ةفسصب مداقلا ماعلا يرود
نأا بج˘˘ي ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا ا˘˘م˘˘˘ك
بناج نم ،«ام موي يف فنأاتسست
يسشطز نيد˘لا ر˘ي˘خ د˘ق˘ت˘نا ،ر˘خآا
ة˘ن˘˘سس فار˘˘ت˘˘حلا م˘˘لا˘˘ع لو˘˘خد

«فا˘ف˘˘لا» نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،0102
ةيدنألا ةبقارم˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م تنا˘ك
.لاملل اهرييسست ةقيرطو

«Ãلإومأإ لوخد درج
اهعزونسس افيفلإ تاناعإإ

ىلع ةلداع ةقيرطب
ىعسست فإرطأإو..عيم÷إ

ÿاه◊اسصم مد Ãانتبراح»
ى˘ل˘ع لوألا ل˘جر˘لا ى˘ف˘نو اذ˘ه

ي˘ف ة˘˘يور˘˘ك ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ى˘˘ل˘˘عأا سسأار
ىل˘ع «فا˘ف˘لا» لو˘سصح ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ي˘لود˘لا دا˘ح˘تلا ن˘م تاد˘عا˘˘سسم
نلعأا يت˘لا «ا˘ف˘ي˘ف˘لا» مد˘ق˘لا ةر˘كل

هنأا اددسشم ،ونيتنافنأا ينايج اهنع
م˘سسق˘ت˘سس لاو˘مألا لو˘خد در˘ج˘م˘ب

لاقو ،لداع لكسشب عيمجلا ىلع
ثدحت افيفلا سسيئر نأا حيحسص »:

تادا˘ح˘تÓ˘ل تا˘نا˘عإلا ح˘ن˘م ن˘˘ع
ة˘ي˘سضق˘لاو ،ثد˘ح ءي˘سش ل ن˘˘كل

،افيفلا ـل يذيفنتلا بتكملا دنع
حنمنسس ةنيزخلا اهلوخد درجمبو
،«ة˘لدا˘ع ة˘ق˘ير˘ط˘ب ه˘ق˘ح ع˘ي˘م˘ج˘لا

ة˘ل˘م˘ح˘ل سضر˘ع˘ت˘ن ن˘ح˘ن »:ع˘با˘˘تو
ن˘ع ثح˘ب˘ت فار˘طأا ن˘م ،ة˘سسر˘˘سش
كانه» :متخو ،«طق˘ف ا˘ه˘ت˘ح˘ل˘سصم
ةرك مهريغ ريسسي نأا لمحتي مل نم
ريثأاتلل نوعسسيو ،ةيرئازجلا مدقلا

.«مهيلع راع اذهو ابلسس انيلع

سسيئر راودم ميركلا دبع دكأا
نأا ،مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا
تسضفر ،يرئازجلا برغلا ةيدنأا
يف ةسسفانملا فان˘ئ˘ت˘سسا حار˘ت˘قا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘بو˘˘ع˘˘˘سصلا ل˘˘˘ظ
،اهنم يناعت يتلا ةيداسصتقلاو
تا˘حار˘ت˘قلا ن˘ع ثد˘ح˘ت ا˘˘م˘˘ك
يداونلا ءا˘سسؤور ا˘ه˘ع˘سضو ي˘ت˘لا

مهع˘م˘ج يذ˘لا عا˘م˘ت˘جلا لÓ˘خ
تاعاسسلا يف ةطبارلا ي˘ل˘ث˘م˘م˘ب
.ةمداقلا ةليلقلا

تعنم قدنفلإ ةرإدإإ»
لوخدلإ نم Úيفحسصلإ

لئاسسو عم يتقÓعو
«ةديج مÓعإلإ

راود˘˘م م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘ع ى˘˘ف˘˘ن
ةركل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لا سسي˘ئر
تاعاسسلا يف ليق ام لك ،مدقلا
هسضفر لوح ةيسضام˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا
قد˘ن˘ف˘لا ى˘لإا ة˘فا˘ح˘سصلا لو˘˘خد
ع˘م عا˘م˘ت˘جلا ه˘ي˘ف ىر˘ج يذ˘˘لا

نأا ا˘ح˘سضو˘˘م يداو˘˘ن˘˘لا ءا˘˘سسؤور
˘مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو ع˘˘م ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘ع
ي˘ف دد˘سصلا اذ˘ه˘ب لا˘قو ،ةد˘˘ي˘˘ج
عنمأا مل »:ةيفحسص تاحيرسصت
ى˘لإا لو˘خد ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا
نم يه قدنفلا ةرادإاو قدنفلا
يتهج نمو ،مهلوخد عنم تررق

لئا˘سسو ع˘م ةد˘ي˘ج ة˘قÓ˘ع كل˘مأا
ا˘م˘م نو˘ئ˘ير˘ب ن˘˘ح˘˘نو ،مÓ˘˘عإلا
.«انيلإا بسسن

Êاعت ةيبرغلإ ةيدنألإ»
Òغ ءاسسؤورلإو ايلام
فانئتسسل نيدعتسسم

«ةسسفانŸإ
سسيئر فسشك ،رخآا بناج نم

بر˘˘˘غ˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نأا نأا «غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘لل»
ةدوعلا ةركف تسضفر يرئازجلا
ةيعسضولا لظ يف ةسسفانملا ىلإا
،ةيلاحلا ةيداسصتقلاو ةيحسصلا

انلسضف »:Óئاق راودم درطتسساو
امدعب رمألاب نيي˘ن˘ع˘م˘لا عا˘م˘سس
ي˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘كم˘˘˘لا رر˘˘˘ق
انعمتجا ثيح ،ةلوطبلا ةلسصاوم
اودكأا نيذلا ةيدنأا9 ءاسسؤور عم
،ةسسفانملا ىلإا ةدوعلا ةلاحتسسا
ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف
نيح يف ،ةيداسصتقلاو ةبعسصلا
ةجمربو طوقسسلا ءاغلإا اوحرتقا
بحاسص ديدحتل ةرغسصم ةرود
نكامألاو يناثلاو لوألا زكرملا
يف ةكراسشملا قرفلل ةددحملا
ا˘م˘ي˘فو ،«ة˘يرا˘ق˘˘لا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
مسسوملا قÓ˘ط˘نا خ˘يرا˘ت سصخ˘ي
قÓطنا نأا راودم دكأا ،ديدجلا
رهسش نوكي دق ديدجلا مسسوملا

حارتقا بسسح ربمفون وأا ربوتكأا
.ةيبرغلا ةهجلا ةيدنأا ءاسسؤور

ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا د˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ددع نأا فلسشلا ةيعمجل قباسسلا

ير˘ئاز˘ج˘لا بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا ن˘˘م
ةجاحب يهو ،سشيم˘ه˘ت˘لا ي˘نا˘ع˘ت
ق˘˘ير˘˘فو ة˘˘˘ما˘˘˘ع ،م˘˘˘عد˘˘˘لا ى˘˘˘لإا

.سصاخ لكسشب نارهو ةيدولوم
قرسشلإ ةيدنأإ عم عمتجنسس»

ءاثÓثلإ وأإ Úنثلإ موي
Ÿصصوسصخب مهيأإر ةفرع

«ةلوطبلإ فانئتسسإ
ىلع لوألا لجرلا جرع امك

يف ةيورك ةئيه ىلعأا يناث سسأار
د˘ق˘˘ع خ˘˘يرا˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
قرسشلا قرف عم يناثلا عامتجلا
ددسصب هنا اح˘سضو˘م ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ىلإا ءاثÓثلا وأا ني˘ن˘ثلا ل˘ق˘ن˘ت˘لا

قرفب عامتجÓل ةنيطنسسق ةنيدم
ىلإا عامتسسلاو ةيقرسشلا ةهجلا

عامتجلا »: لاقو ،م˘ه˘تا˘حر˘ت˘ق˘م
قرسشلا ةيدنأا عم نوكيسس مداقلا
،يناثلاو لوألا مسسقلا يرئازجلا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لاو
ةمسصاع ربتعت يتلا ،ةنيطنسسق
نو˘كي˘سسو ،ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا قر˘˘سشلا
نأا ىلع ءاثÓثلا وأا نينثلا موي
يف اهد˘ع˘ب ر˘خآا ا˘عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع˘ن

ط˘سسو˘لا ة˘يد˘نأا ع˘م ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
د˘يد˘ح˘تو تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا ذ˘˘خأل
دق »:ع˘با˘تو ،«ة˘لو˘ط˘ب˘لا ر˘ي˘سصم
،عوبسسألا اذه نيعام˘ت˘جا د˘ق˘ع˘ن
˘˘مÓ˘˘كل˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو ل˘˘جا ن˘˘م
ا˘ن˘ه را˘ث˘˘ي تا˘˘ب يذ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

تبسصن فارطألا سضعبف ،كانهو
ة˘ي˘نا˘كمإا ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘خ ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن
.«اهمدع نم ةلوطبلا فانئتسسا

هلإومأإ لÓب انحنم »
ءافسشلإ هل نأإ ىنمتنو

«لجاعلإ

نأا راود˘م د˘كأا ،ر˘ي˘˘خألا ي˘˘فو
د˘ب˘ع ى˘لإا ه˘تدا˘ق ي˘ت˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘لا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م بعل لÓ˘˘ب قازر˘˘لا
يف ه˘تد˘عا˘سسم ل˘جأا ن˘م ة˘يا˘ج˘ب

ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ل˘ظ
ر˘˘م˘˘ي لÓ˘˘ب »:Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق ح˘˘˘سضوأاو
عيمجلا ىلعو ةبعسص ةيعسضوب
نم ايسصخسش تب˘ل˘ط ،ه˘تد˘نا˘سسم
ديدسست ةيا˘ج˘ب ة˘يدو˘لو˘م سسي˘ئر
˘ما˘ي˘ق˘لا م˘ت ا˘م و˘هو لÓ˘ب نو˘˘يد
ة˘يد˘نألا ة˘˘مد˘˘خ ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘ن..ه˘˘ب
ى˘˘˘لإا ى˘˘˘ع˘˘˘سسنو ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا

.«مهتدعاسسم
ب.م.يرسسيإإ

إدج ةديج مÓعإلإ لئاسسو عم هتقÓع نأإ دكأإ

مصسوŸإ Òصصم ديدحتل طصسولإو قرصشلإ ةيدنأاب عمتجنصس ةصسفانŸإ فانئتصسإ حÎقم تصضفر برغلإ ةيدنأإ :رإودم

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

رخآإ ¤إإ داصسفلإ براحنصس..ةديدج ةدهعل حصشرتأإ نل :يصشطز
رصضÿإ لبقتصسم ةصسرإدل يصضاملب ـب مئإد لاصصتإ ىلع انأإو ةقيقد
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؟كلاوحأا يه فيك دلاخ كب ابحرم̂ 
ةيفاعلاو ةحسصلا مامتلا ىلع رومألا لك هلل دمحلا

. طقفو
؟يحصصلا رجحلا لظ يف كتايموي ريصست فيك̂ 
لزنملا يف ىقبن ا˘نا˘ي˘حأا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ل˘ك ل˘ث˘م ه˘ل˘لاو
جورخلا دنع اسصوسصخ تاميلعتلاب ديقتن ىرخأا انايحأاو
عابتا ىلع لمعاو كاكتحلا ىدافتأا يندجتف تيبلا نم
ةيقاو ىتحو مقعملا لامعتسسا لÓخ نم ةياقولا لئاسسو
ءابولا اذه دعبي ناو هللا نم ةيفاعلا بلطن امومع هجولا

. ةملسسملا ةمألاو يرئازجلا بعسشلا لك نعو انع
كح˘ئا˘صصن ي˘ه ا˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك د˘˘عا˘˘صصت ي˘˘ف ما˘˘قرألا̂ 
؟يرئازجلا بعصشلل
بعسشلاف ةيرزم اعاسضوأا سشيعن ةقيقح فسسؤوم ءيسش
امومع جئاتنلا هذه لثم لجسسن انلعج ام وهو يعاو ريغ
ماقرألا لجسسن ل اننوكل راهن ليل هللا دمحن اننأا دقتعا
انيلع بجو امك ةيموي ة˘ف˘سصب م˘لا˘ع˘لا ا˘ه˘ل˘ج˘سسي ي˘ت˘لا
يلاتلابو جÓعلا نم لسضفأا ةياقولا لاقي امكف رذحلا

فرعيو رذحلاو ةطيحلا ذخأاي نأا بعسشلا ىلع بجو
هنادقف ىلإا ىدؤوت دق لكاسشم ىدافتي ىتح لماعتي فيك
. هناريجو هلهأل ىتح وأا هسسفنل

دعب كديدج ةفرعم ديري يصضايرلا روهمجلا̂ 
؟ةريدتصسملا ملاع نم كباحصسنا
سسرامأاو ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدم يف راطاك لمعا

ةيميداكا يف بردم انأا ثيح ةسضاير يبرمك يماهم

وهو ةيرمعلا تائفلا فلتخم ةقفرب لمعن «سسايجيدلا»
امومع ةسضايرلا ناديم يف نيدجاوتم امئاد انلعجي ام
لجا نم رثكأاف رث˘كأا ا˘ن˘تادا˘ه˘سش ر˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘سضيأا ى˘ع˘سسأا
ةيجهنم رييغتو عاسضوألا نسسحتل ابسسحت دادعتسسلا

ديعب ىقبي مهمه ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا ءا˘سسؤور˘لا ة˘ي˘ل˘ق˘عو
.يناديملا عقاولا نع يرظن ةهجو بسسح
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ع˘م كتا˘ياد˘ب ن˘ع Ó˘ي˘ل˘ق ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ن̂ 
؟كتيادب تناك فيك
اهدعبو حلاسص عاردوبب يحلا قيرف يف ينيوكت تيقلت
هجوت ثيح ةنيدملا يقيرف ىلا هجوتلا يحلا ءانبأا انررق
يسسلل بعلا ينلعج ام وهو يدانلل هبح بسسح انم لك
اميظنت نسسحا ناك اهتقو كوملا نا مغر يسس سسا

تبعل دقو «بلقلا ءاد˘ن» ة˘ي˘ن˘سسلا تا˘ئ˘ف˘لا ي˘ف ج˘ئا˘ت˘نو
فنسص ىلا ةرسشابم يتيقرت متت نا لبق لابسشلا فنسصل
بب˘سسب كلذو ط˘سساوألا ي˘ف بع˘لا م˘˘ل ثي˘˘ح ف˘˘يدر˘˘لا
كلذ ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لاو ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘تأا تن˘ك ي˘ت˘لا ي˘تا˘˘نا˘˘كمإا
اهتقو اسضيأا رباكألا فنسصل تبعل ثيح اريثك يندعاسس
ةقفرب يتيقرت مت ثيح موجنلا نم ةعومجم ةقفرب
ةرو˘سص ي˘˘ف ي˘˘ئÓ˘˘مز سضع˘˘ب
. زازب

عم لوألا دوعصصلا تققح̂ 
99 م˘˘˘صسو˘˘˘م ي˘˘˘صس ضسا ي˘˘˘˘صسلا

؟لامآلا فنصص يف تنأاو
نم مغرلابو رباكلا عم يمسساوم لوا يف لاحلا ةعيبطب

يباجيإا ىق˘ب˘ي رو˘ع˘سشلا نا لا ا˘ي˘طا˘ي˘ت˘حا تن˘ك ي˘نو˘ك
انتلعج اهتقو نيبعÓلا نم ةدامرا ةقفرب تبعل كنوك
ل فيك ةريبك تناك ةحرفلا هلل دمحلاو اديج نوكتن
انسشياع ثيح ديدج نم ةهجاولا ىلا دوعي بلقلا قيرفو
. اهتقو رفانسسلا عم ةبيهر ءاوجأا

مهعم تققحو تنانجات عافد فوفصص يف تبعل̂ 
؟اهتقو كروعصش وه ام دوعصصلا
يحنم ررقت يسس سسا يسسلا عم يتبرجت دعبو كلذ لبق
وا ةسصرفلا راظتناو رباكلا عم بردتلاب ءاوسس نيرايخ
ريوطت ىلع لمعلاو قرسشلا نم قيرف ىلا لاقتنلا
نم سضعبلا لعج يذلا رملا وهو رثكاف رثكا يتاناكما

اهتقو ةروسضخلا يف ةربخلا يبعل ىتحو يئÓمز
دق اوناك مهناو ةسصاخ تنانجات يف بعللاب يننوحسصني

بوسص دوعسصلا اوع˘سضوو ن˘يز˘ي˘م˘م ن˘ي˘ب˘عل او˘م˘سض
تلنو ديج لكسشب ةبرجتلا تسضخ هلل دمحلاو مهنيعا
فيك كلذب اريثك دعسسا ينلعج ام وهو مهعم دوعسصلا

نم ريبك ددع اذكو سسفنلاب ةقثلا تبسسك يذلا اناو ل
راجن بردملا لعج ام وهو لجرلا يف تايرابملا

زيمم دج امسسوم انيدا ثيح قيرفلل يتداعا ررقي اهتقو

رسصن حلاسصل تاطحملا رخا يف دوعسصلا انعيسضو
سسكع ى˘ل˘˘ع تا˘˘نا˘˘كمإلا ة˘˘ل˘˘ق بب˘˘سسب ياد ن˘˘ي˘˘سسح
. سسفانملا

تصشياع فيك4002 مصسوم رخآا دوعصص كيدل̂ 
؟ديعلا موغلصش مامأا ريخألا ءاقللا ةصصاخ ءاوجألا
يذلاو يباطخ سسيئرلا ةقفرب ةعئار ةطحم تناك معن
ةسصاخ ةديج ةروسص يف انعسضوو فورظلا لك انل رفو
مهتاءاطع جوا يف نيعئار نابسش كلتمن انك كاذنآا هناو
نيذلا ءامسسألا نم ريثكلاو ةزيعمو نورمع ةروسص يف
ءاوجأا انسشياع كل تلق امك امومع ةبسسانملاب مهييحا

كلت يه اهتوÓح نم داز ام لعلو مسسوملا لاوط ةبيهر
يف رفانسسلا اهقلخ يتلا رظانملا
لجسسن انتلعج ي˘ت˘لاو تا˘جرد˘م˘لا
ناك اراوسشم هب انيهنا اريبك ازوف
. حارفألاب ائيلم

نيبعÓك مكنم بلطب تناك له يصشتارب ةلاقإا̂ 
؟دادعتلا ةيبلاغ نم ضضوفرم ناك هنا امب
دعبو ةرادلاف كلذ يف دي يأا انل نكي مل يخأا اي ل
تررق انردا˘غ˘ت م˘ل ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘سسل˘سس
نا اهنكمي ل هناو ةسصاخ اهتقو بردملاب ةيحسضتلا
ةرظن مهل تناك نيلوؤوسسملا امومع نيبعÓلا درطت

كيلكيدلا ثدحيسس ديدج بردم بلج نا سساسسأا ىلع
؟ ةياهنلا يف ققحت ام وهو

يف ةيبرعلا ةصسفانملا نم نيصسوق باق متنك̂ 
؟مصسوملا كلذ
ناو ةسصاخ «ينتسضياغ» نÓل هللاو ... لوقي مث رسسحتي

دعبف ةوقب اندع مسسوملا كلذ
ءاقبلا لجا نم عراسصن انك نا
مكحت نا دعب ءيسش لك ريغت
يف اديج يناميلسس بردملا

ن˘يا ن˘˘م فر˘˘عو داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
انلعج ام وهو فتكلا لكؤوت
اننا لا ةبيط ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ق˘ح˘ن
زوفلا قيق˘ح˘ت ي˘ف ا˘ن˘ق˘ف˘خا

وحن انقيرط رسسك يذلاو فلسشلا ةيعمج باسسح ىلع
اذه فسسأÓل ايبرع انلهؤوتل تناك يتلا ةثلاثلا ةبترملا

. كلذب نينمؤوم نحنو يبر بوتكم
عيمجلا فيطصس قافو مامأاو طوقصسلا مصسوم يف̂ 
لوقي ناك اذا˘م م˘ك˘ع˘م ي˘ل˘حرو˘ب تا˘فر˘صصت د˘ها˘صش
؟طبصضلاب مكل

م˘سساو˘م˘لا ل˘كا˘سشم ن˘ع ثيد˘ح˘لا ذ˘ب˘˘حا ل ي˘˘ن˘˘قد˘˘سص
حرا˘سصأا˘سس ا˘ه˘ي˘لا تقر˘ط˘ت كنا ا˘م˘ب ن˘كلو ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا
يقلا ةرم لك يف هناو ةسصاخ يسضايرلا روهمجلا
سضفرا تنك اناو ةسصقلا ةفرعم نولواحيو لا ريهامجلا
. يداع لكسشب كبيجأاسسف ينتلأاسس كنا امب نكلو درلا

؟ لصضفت̂ 
ىلع ةطقن ىلا ةسسام ةجاح يف انك ةهجاوملا كلت يف
انلعج ام وهو ءاقبلا نامسض ةسصرف ةدايز لجا نم لقألا
ديفن ءيسش قيقحت يف ةبغربو ةريبك ةيدنب ءاقللا لخدن
رفسص لداعتلا ةجيتنب لوألا طوسشلا انيهنا دقو انيدان هب
اذاو بعلملا قفن يف رمن نحنو أاجافتل رفسص لباقم
مهل دكؤويو نيبعÓلا هئÓمز دعوتي يلحروب بعÓلاب
يسس سسا يسسلا سشوحبرت ام نوك» دحاولا فرحلاب
يف زح ام وهو «قافولا وه انأاف كلسسي ام دحاو مويلا

هل تلق ثيح هعم تاسشوانم يف لخدا ينلعجو يسسفن
ةنيطنسسق ناو مسسا هل عنسص نم وه يسس سسا يسسلا نأاب
نسسحا نيب نم هنامز يف هتلعج نمو هتلكوا نم يه

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ادر ى˘ق˘ل˘تا ي˘ن˘ل˘˘ع˘˘ج
يتنيدم نع ءيسس مÓكبو مئاتسشلابو هفرط نم سساق
نا لبق هعم تاكابتسشا يف لخدا ينلعج يذلا رملا
بي˘ب˘ط اذ˘كو «سضا˘ير» ق˘ير˘ف˘لا دا˘ت˘ع سسرا˘ح ل˘خد˘ت˘ي
يف امومع انتئدهتو انتقرفت متيو «يبلسش رهزل» قيرفلا
لكب لواحو يناث سسفنب قافولا لخد يناثلا طوسشلا
ريخألا ءاقللا نوكيل مهل ققحت ام وهو انمزه قرطلا

يذلا ةنتاب بابسش قيرف فرط نم انل ةيسضاق ةبرسض
عم انطاقسسا لجا نم انيلع ؤوطاوتلا مت اهديعاو اهلوقا
. رابكلا ةريظح يف ةيرسصنلا ءاقبإا

را˘ج˘˘ل˘˘ل ته˘˘ج˘˘تاو ي˘˘صس ضسا ي˘˘صسلا تردا˘˘غ اذا˘˘م˘˘ل̂ 
؟بورخلا ةيعمج

يلوخد ررقت مسسوملا كلذ يف قيرفلا طوقسس دعب
ىلا لقنتاو يفتاه قلغا ينلعج ام وهو ةيجوزلا سصفق

رهسش ءاسضقل نطولا جراخ
ىلا ي˘تدو˘ع د˘ع˘بو ل˘سسع˘لا

يف تن˘ك رو˘سسج˘لا ة˘ن˘يد˘م
ثيدحلا دسصق ةرادإلا نم لاسصتا راظتناو دقع ةياهن

يأا يقلت مدعل اريثك تأاجافت نكلو دقعلل يديدجت نع
رسصانعلا سضعب عم لسصاوتلا تلواح ينا ىتح لاسصتا

يل اودكا ثيح يل ةبسسنلاب سساق ناك مهمÓك نكلو
اريثك دعتبا ل ىتحو رخا قيرف نع ثحبلا ةرورسض
نم لاسصتا تيقلت ينطولا جراخ نم يلوخد دعبف

يل دكا ثيح ةي˘ل˘ي˘م نا˘سسح بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر
نلو اريثك كقيرف بحت كنأاب ملعا » : دحاولا فرحلاب
سسي˘ئر˘ك ا˘ن˘ه ا˘ناو كئا˘ق˘˘با مد˘˘ع اورر˘˘ق اذا لا هردا˘˘غ˘˘ت
متي ل نيحو ةعبرا ىلا مايأا ةثÓثل كرظتنأاسس ةيعمجلل
دعبو ثيح ايلعف مت ام وهو «دقعلا عقونسس كب لاسصتلا
نيبعÓل ديدجتلا يف ةرادإلا ةبغر مدع رابخأل يعامسس
ةرسشابم عيقوتلا تررق ددج نيبعل بادتنا اهثحب عم
. ةيعمجلا يف

بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ي˘ف كت˘بر˘ج˘˘ت تنا˘˘ك ف˘˘ي˘˘ك̂ 
؟اهميقت فيكو

ثيح يتحار تدجو بورخلا ةيعمج يف هلل دمحلا
ةعومجم انل ناك هناو اميسسل ادج ةعئار ةبرجت تسضخ
تحمسس ولو يدانلا فادها قيقحتب انل تحمسس ةديج
. مهم دج رما لوح كثدحأاسس يل

..لصضفت̂ 
لا ةعسضاوتم ةليكسشت كلتمن انك بورخلا ةيعمج يف
فده قيقحتب انل تحمسس ةديج ةعومجم تلكسش اهنا
مسسوم يف يسس سسا يسسلا يف سسكعلا ىلع ةيعمجلا

مغرو نيبعÓلا نم ةدامرا كلتمن انك ثيح يملاوغ
حور نو˘˘كل ىو˘˘سس بب˘˘سسل ل كلذو ا˘˘ن˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘سس كلذ
ةيعمج يف هانسشع امب ةنراقم ةبئاغ تناك ةعومجملا
. بورخلا

ةيليم ضسيئرلا ةقفرب ايخيرات ادوعصص متققح^
؟قلعت اذامب
انعسضوو انعمتجا ثيح دح دعبا ىلا اعئار ناك مسسوم
ام وهو هقيقحت ىلع لمعلا انينمتو اننيعا بوسص فده
عم ةريبك تناك ةقثلا ناو ةسصاخ انبيخي ل هللا لعج
رفظن انلعج ام وهو ةيليم ةدايق تحت كاذنآا نيلوؤوسسملا

هيف ري مل ةنسس08 دعب ةيعمجلل يخيرات دوعسصب
ةهجاومل دوعسصلا سضيبألاو رمحألا نينوللا باحسصأا

. ةلوطبلا رابك
يف يعام˘ج˘لا م˘كدودر˘م˘ب د˘ي˘صشي نا˘ك ر˘ي˘ث˘ك˘لا̂ 

؟ ةيعمجلا
يتلا لماوعلا نسسحا نم ةعومجملا حور كل تلق
انك اننا انظح نسسحلو قيرفلا يف حجني مسسوملا لعجت
فده لجا نم انلمع ةيعمجلا يف » ةيليماف دلوأا »
نوكت اهلعجو » اكسسيل » ةيار فيرسشت وهو دحاو
. رابكلا فاسصم نمسض
فيك ةياجب ةبيبصش ىلا كبادتناب ماق رازخ̂ 
؟كانه كتبرجت ىلع قلعت
رومألا سضعب حيسضوتب يل تحمسس كنا لوقلا نكمي

اوناك نيريثكلا نا كل لوقأا اذهلو لاؤوسسلا اذه لÓخ
ءاقدسصأا يحارد بعÓلاو رازخ بردملا نا نودقتعي
رازخ لعج يذلا رملا نكي مل كلذ نكلو نيبرقم
هل قبسس يبلاط يليمز نا رملا يف ام لك لب ينبدتني
رازخ بردملا عم لمعلا هل قبسس هنا امك يعم بعللا

ميدقت لسضف ينقتلا اهديري يتلا تافسصاوملاب ملع املو
تقحتلا ثيح ايلعف مت ام وهو يمادقتسساب هل ةحيسصن
اناو اديج امسسوم تيداو ةبيبسشلا فوفسص يف اهدعب
. كانه يتبرجت نع امامت سضار

له «يب˘م˘صسا˘ي˘ج˘لا» ع˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسأا˘ك تل˘ن^
؟كمصساوم نصسحأا هربتعت
سسأاك زارحا يف ةريبك ةبغرلا تناك ةياجب ةبيبسش يف
ةليكسشت كلتمن انك انناو ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ت˘قو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

مسسوملا كلذ يف راودألا بعلن مل اننا حيحسص ةديج
داعسسا لجا نم انتادوهجم لكب انيمر سسأاكلا نكلو
قيرفلل بقل لوا ناك هناو ةسصاخ ةيواجبلا ريهامجلا

يدانلا اذه يف خيراتلا انبتك لاقي امك هلل دمحلاو اهتقو
ن˘سسحلا هرا˘ب˘ت˘عا سصو˘سصخ˘ب ا˘ما بهذ ن˘م ر˘˘ط˘˘سسأا˘˘ب
مسسوم دوعسصلا ناكف ايسسفن اما ايسضاير لوقلا نكميف
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بيردتلا نع داعتبÓل هعفد طيحملا نفعت نأا دكأا

«يرإوصشم يف ةيده نصسحأإ ةياجب ةبيبصش عم ةيروهمجلإ سسأاكو يتركإذ نم ىحمت نل يصس سسإ يصسلإ يف يتبرجت» :يجإرد نصسحأإ
اريثك ىنثا ثيح بورخلا ةيعمج ىتحو تنانجات عافدو يصس ضسا يصسلا عم هتايادب اهزربأا لعل براجتلا ديدع ضضوخ هل قبصس يذلاو يجارد نصسحأا ةقلعملا روصسجلا ةنيدمب يجارد حلاصص نبا عم هانيرجأا ريثم راوح يف

ىلع ىنثأا ثيح ةياجب ةبيبصش عم ةيروهمجلا ضسأاكب هجيوتت ىلإا بعÓلا داع دقو اذه طصساوألا فنصص يف وهو رباكألا فنصص ىلإا هتيقرتب موقي روصشاع راجن ريدقلا بردملا تلعج يتلاو هتايادب يف ىلوألا همصساوم ىلع
. بابصشلا مامأا قافولا تاءاقل دحأا يف يلحروب دعصسي تاحاصسملا بلعث ىلع رانلا حتف هناو ةصصاخ طاقنلا نم ديدعلا حيصضوت ينعملا لواح امك رازخ يداهلا ةدايق تحت اريثك كانه هتبرجت

نكلو قرفلإ يف بيردتلاب يل حمصست يتلإ تإداهصشلإ كلتمإ »
«ةمزألإ جإرفنإ رظتنن انلعج طيحملإ نفعت

ىعصسنو ةصضايرلإو بابصشلإ ةيريدم يف راطإاك لمعأإ »
«‐ سسايجيدلإ ‐ ةيميداكأإ يف لايجأإ نيوكتل

ماقرألاف يحصصلإ رجحلاب مإزتللإ ةرورصضب بلاطم يرئإزجلإ بعصشلإ »
«سضيبألإ سشيجلإ حئاصصنب ديقتلإ انيلع بجوو ةبعرمو ةفيخم

سضيوعتب ةئيصسلإ جئاتنلإ ةلحرم ريصسي فيك فرع يباطخ »
«انمإدقأإ نيب نم تعاصض ةيبرعلإ سسأاكلإو يناميلصسب يصشتإرب

زوربلإ ةصصرف يحنم يف ريبكلإ لصضفلإ هل روصشاع راجن »
«تايرابملإ بصسكل ةديج تناك تنانجات ةبرجتو قلأاتلإو

يصس سسإ يصسلإ عم يتبرجت نيب قرفلإ يه ةعومجملإ حور »
«ةيليم دهع يف بورخلإ عمو يملإوغ دهع يف

رفانصسلإ داعصسإإو4002 مصسوم ةعئإر ةليكصشت انكلتمإ »
«لمجألإ ناك فورظلإ كلت يف

ترجاصشتو طوقصسلإ مصسوم يف لوؤوصسم ريغ يلحروب فرصصت »
«ةنيطنصسق متصش هنوكل هعم



ةــــنصصرق

«اغيللإ» يف هقيرط قصشي ةرهوج
وذ بعÓلا ةرهوج سسيان نأا مغر
زواج˘ت˘ي م˘ل ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘سصألا
ن˘م ن˘كم˘ت ه˘˘نأا لإا ،ة˘˘ن˘˘سس02ـلا
ي˘ف ءلد˘ب˘لا ة˘كد ى˘ل˘ع د˘جاو˘˘ت˘˘لا
لا˘ير ه˘يدا˘ن ع˘˘م˘˘ج يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
يذ˘˘لا سسي˘˘فلأا ما˘˘مأا داد˘˘ي˘˘سسو˘˘سس
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب ر˘ي˘خألا ح˘لا˘سصل ى˘ه˘ت˘˘نا
نم92ـلا ةلوجلا راطإا يف ،ةفيظن
اميفو ،«اغيللا» ينابسسإلا يرودلا
يف بغري يذلا بختنملا سصخي
ناو دعاسصلا بعÓل قبسس هليثمت
ىوتسسملا دعب كلمي ل هنا دكأا
بختنملا ليثمتب هل حمسسي يذلا
.يسسنرفلا ىتح وأا يرئازجلا

ةيصساق ةبوقع
دا˘ح˘تلا فر˘ط ن˘م ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ك
قيرف تاب ،مدقلا ةركل يلودلا

نادقفب اددهم ةملعلا ةيدولوم
ببسسب ،هد˘ي˘سصر ن˘م طا˘ق˘ن6
نو˘يد ة˘يو˘سست˘ب ماز˘ت˘˘للا مد˘˘ع
د˘ب˘ع سسا˘ب˘ع ق˘با˘˘سسلا بعÓ˘˘لا
را˘ي˘ل˘م˘ب رد˘ق˘ت ي˘ت˘لاو كلا˘م˘˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ي˘هو ف˘˘سصنو
رهسشألا يف اه˘لوا˘ن˘ت ا˘ن˘ل ق˘ب˘سس
تل˘سصو˘ت نأا د˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ع˘م قا˘ف˘˘تل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةرادإلا
ةل˘سسار˘م لو˘سصو د˘ع˘ب بعÓ˘لا
ةقئاسضلا نكل فافلل «ا˘ف˘ي˘ف˘لا»
رومألا تلعج ةيلاحلا ةيلاملا
ديدج نم رفسصلا ةطقنل دوعت
سضرف نم ريبك فوخت طسسو
.قيرفلا ىلع تابوقعل «افيفلا»

ركذي ديدج ل

خيرات نم رهسشأا ةثÓث نم ديزأا رورم مغر
داحتإا قير˘ف ا˘ه˘ب˘ع˘ل ة˘ي˘م˘سسر ة˘ه˘جاو˘م ر˘خآا
ة˘ي˘لا˘م˘لاو ة˘يرادإلا رو˘˘مألا نأا لإا ،ةر˘˘كسسب
،رفسصلا ةطقن تحت تتابو اهناكم حوارت
لحلا داجيا نم نكمتت مل ةرادإلا نا امب
يتلا ةقلاعلا تافلملاو اياسضقلا نم ددعل
امب ةظحل يأا يف راجفنÓل ةحسشرم ودبت
ةرتفلا لÓخ قيرفلا ىلع بلسسلاب دوعيسس
يوركلا مسسوم˘لا نأاو ا˘سصو˘سصخ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
. ديدج نم قÓطنإلا يف رخأاتي نل ديدجلا

 «ةوإرمحلإ» لجأإ نم
..نوهي ءيصش لك

نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن ي˘عا˘سسم را˘طإا ي˘ف
طاسشنلا قيلعت ءارج ةنيزخلا ءابعأا فيفخت
ةحئاج ببسسب رهسشأا ذنم فقوتملا يوركلا
ى˘لإا ةوار˘م˘ح˘لا ةرادإا تل˘سصو˘ت ،«ا˘نورو˘˘ك»
يدو˘م˘سصم مÓ˘عو˘ب ع˘فاد˘˘م˘˘لا ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تا

نم ءزج نع بعÓلا لزانتب يسضقي يذلاو
ةرادإا ترسشن ام بسسحو ،ةيلاملا هتاقحتسسم
ةيمسسرلا اهتحفسص ر˘ب˘ع ي˘نار˘هو˘لا يدا˘ن˘لا
ثي˘ح ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘˘قو˘˘م ي˘˘ف
نع لزانتلا ىلع قفاو بعÓلا نأا تدكأا
.رهسشأا ةثÓث ةرجأا

بصسحت ةطقن
جربلإ ةرإدإل

،ىرخأا سضارمأاب نيب˘عÓ˘لا ة˘با˘سصإا ن˘م ا˘فو˘خ˘ت
يلهأا ةرادإا تحرتقا ،يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخ
ةطبارلا ىلع يدامح نب سسيئرلا ةدايقب جربلا
ةرسشابم نيبعÓل ةيبطلا تافلملا حتف ةداعإا
ةر˘سشا˘ب˘م ل˘ب˘قو ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘˘لا ع˘˘فر د˘˘ع˘˘ب
رظنلاو مسسوملا نم ى˘ق˘ب˘ت ا˘م˘ل تار˘ي˘سضح˘ت˘لا
لك ةيادب يف ثدحي املثم رفسصلا نم اهيف
عم ةوطخلاب مو˘ق˘ت˘سس ا˘ه˘نأا ة˘ح˘سضو˘م ،م˘سسو˘م
.ةطبارلا تارارق نع رظنلا سضغب اهيبعل

ربكألإ رصساخلإ ةنوب

عرا˘سشلا ا˘ه˘ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي نا˘ي˘ل˘غ˘لا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح
ببسسب ةريخألا ةدملا يف يبانعلا يسضايرلا
اهيلإا لآا يتلا ةيثراكلاو ةبعسصلا ةيعسضولا
ائيسش نوفرعي ل مهنأا امب ةبانع داحتا قيرف
ةريبكلا لكاسشملا لظ يف هلخادب ثدحي امع
نيب يف˘خ˘لا عار˘سصلاو ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا
ام اذهو ةيسضايرلا ةكرسشلاو يواهلا يدانلا

ن˘˘يا ةرادإلا ها˘˘ج˘˘ت م˘˘ه˘˘ب˘˘سضغ ةد˘˘ح ن˘˘˘م داز
ةمزÓلا لولحلا داج˘يإل كر˘ح˘ت˘لا˘ب ا˘هو˘ب˘لا˘ط
ذنم داحتلا اهنم يناعي يتلا لكاسشملا لكل
. مسسوملا ةيادب

qarsana@essalamonline.com
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فانئتصسلإ سضفرت برغلإ ةيدنأإ
فانئت˘سسا ةر˘كف˘ل ن˘ي˘سضفار
د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ع˘م˘جأا ،ي˘لا˘˘ح˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا

،يرئاز˘ج˘لا بر˘غ˘لا ءا˘سسؤور
دقع يذلا عامتجلا لÓخ
ثيح ةطبارلا عم ،سسمأا لوأا
˘مد˘ع ى˘ل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا ق˘ف˘تا
ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع ،ةرد˘ق˘˘لا
سضفرو ،تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
اورسضح نيذلا9ـلا ءاسسؤورلا
لامكتسسا حرتقم عامتجلا
بب˘سسب ي˘لا˘ح˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
قيعت يتلا ةيلاملا لكاسشملا
لو˘كو˘تر˘ب يأل م˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
.ةسسفانملا ةدوع فدهب
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ةقÓطنلإ لبق تإرييغت
ةرادإا اهترجأا ةريثك تارييغت
ططخم ىلع لئابقلا ةبيبسش
ي˘ف ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م د˘ي˘ي˘سشت
كل˘م˘تو ،ى˘سسي˘ع داو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةي˘سضرأا ة˘ع˘ط˘ق ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا

لجأا نم راتكه5.4ـب ةردقم
نأا لإا ،ن˘يو˘كت˘لا ز˘كر˘م ءا˘˘ن˘˘ب
ام د˘ع˘ب ق˘ل˘ط˘ن˘ت م˘ل لا˘غ˘سشألا

سضع˘ب ير˘˘ج˘˘ت ةرادإلا ل˘˘ع˘˘ج
،ططخم˘لا ى˘ل˘ع تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا

فرغلا ددع رييغتلا سسميسسو
ىلإا66 ن˘م ع˘ف˘تر˘ي˘سس يذ˘لا

نو˘كي˘سس ثي˘ح ،ة˘فر˘غ001
لكأا ةعاق عم ،يمسسر قدنف
.يرجلل رامسضمو
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رصصي «زولبلإ»
ةقفصص مصسح ىلع

ةمحر نب
تقو برقأإ ‘

يدوعسسلإ حتفلإ عم رخآإ مسسوŸ هدقع ديد“ هبلط دعب

ديمعلإ ¤إإ ةكبد نب ةدوع
دقعتت

إدج ةديج مÓعإلإ لئاسسو عم هتقÓع نأإ دكأإ

حرتقم تصضفر برغلإ ةيدنأإ :رإودم
ةيدنأاب عمتجنصس ةصسفانملإ فانئتصسإ

مصسوملإ ريصصم ديدحتل طصسولإو قرصشلإ

مسضل وروأإ نويلم52 دسصري يسسليسشت
رسضخلإ حانج

2772ددعلإ ^1441 لإوسش82ـل قفإوملإ0202 نإوج02تبسسلإ

ةلداع ةقيرطب ةيدنألإ ىلع اهميسسقت متيسس «افيفلإ» نم ةمدقملإ تإدعاسسملإ نأإ دكأإ

رخآإ ¤إإ داصسفلإ براحنصس..ةديدج ةدهعل حصشرتأإ نل :يصشطز
رصضÿإ لبقتصسم ةصسرإدل يصضاملب ـب مئإد لاصصتإ ىلع انأإو ةقيقد

 بيردتلإ نع داعتبÓل هعفد طيÙإ نفعت نأإ دكأإرئإز÷إ ةيدولوم

يصس سسإ يصسلإ ‘ يتبرŒ »: يجإرد نصسحإ
عم ةيروهم÷إ سسأاكو يتركإذ نم ىح“ نل

«يرإوصشم ‘ ةيده نصسحأإ ةياجب ةبيبصش

يتوصصلإ ليجصستلإ ةيصضق ‘ اهلمعب موقت ةلإدعلإ»^
«تإزواجتلإ لك ةبراÙ تقولإ كل‰و

«ةلودلإ تاصسصسؤوم عم ةديج ةقÓع كل‰»^
لبقتصسم ىلع رثؤويصس ةلوطبلإ فانئتصسإ مدع»^

«ةحصصلإ ىلع ابلصس رثؤوي رإرق يأإ ذختن نلو..ةلوطبلإ
«ةصصاÿإ اه◊اصصم ةمدخو ةلبلبلإ قلÿ ىعصست فإرطأإ»^


