
‘ ثلاث ةباسصإاو Úلماع ةافو
ةبعسشلا مجنÃ رايهنا

فيطسس ‘ لازأا Úعب ةرم◊ا

انجسس ةنسس02و3 نيب ام ماكحأا
بابسش دينجتب نيمهتم5 دسض
ةليسسملاب سشعاد ميظنت يف

50صص
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لبق نم كلسسلا اذه اهب ىظحي يتلا ةيانعلاب ركذ
صشيجلل ةيسسيئرلا تانوكŸا دحأا هنوك ايلعلا ةدايقلا

ةنسس02 ةدمل نجسسلا ىلإا لسصت

راعسسأ’ا بسسح اهلÓغتسسا ةرتوف
اندÓب يف اهب لومعملا ةيقدنفلا

نييفحسصلل ةيفاسضإا ةلهم
تانكسسلا ةرداغم لجأا نم

جرف يديسس يف ةينمأ’ا
40صص

نم دكأاتلل صضاقنأ’ا لخاد ثحب ةيلمع قÓطإا
نيرخآا اياحسض دوجو مدع

مهسصحفل ىفسشتسسملا ىلإا مهلقنو مهؤوÓجإا مت رارف ةلاح يف مهنم ةثÓث

50صص

ةديرجلا نم ريخأ’ا ددعلا يف ردسص
م˘م˘ت˘م˘لاو لد˘ع˘م˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا
ةيامح ىلإا فداهلا تابوقعلا نوناقل
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلا ي˘˘مد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم
ن˘˘˘م˘˘˘˘سضت يذ˘˘˘˘لاو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سس’ا

ةدمل نجسسلا ّدح ىلإا لسصت تابوقع
.ةنسس02

تارادإ’ا لك ىوتسسم ىلع ىواكسشلل تÓجسس حتفب ة’ولا مازلإا
30 صصرهسشلا ‘ Úترم ةيروهم÷ا ةسسائر ¤إا اهنم خسسن لاسسرإا

تاراطإا ثحي ةحيرقنسش قيرفلا
Úت“ ىلع ينطولا كردلا
بعسشلا ءانبأا عم تاقÓعلا

تابوقعلا مهأا هذه
نيدتعملا ىلع ةبترتملا

ةحسصلا يمدختسسم ىلع

30صص

40 صص

صصاخلا هداجسس لسصم لكلو يرابجإا ةمامكلا ءادترا

سصاخسشأا6 ذاقنإا
ةباغ يف اوقلع
ةدــــــكيكسسب

نم راتكه ف’آا9 تفلتأا نارينلا
ةنسسلا هذه يتابنلا ءاطغلا

ايجولونكت ىلع دامتع’ا
تاقيبطتلاو ةيعانسصلا رامقأ’ا
تاباغلا قئارح ةعباتمل ةيكذلا

40 صص

يذلا راعرع نامحرلا دبع ءاولل افلخ
دعاقتلا ىلع ليحأا

ديمعلا نيعي نوبت سسيئرلا
ادئاق ةيمسساوق نيدلا رون

ينطولا كردلل
30 صص

30صص

50صص

دجاسسŸا لخاد دعابتلا نامسضل ةمراسص ةيئاقو تاءارجإا
انوروك راسشتن’ اببسس نوكت نأا بجي ’ دجاسسملا:دارج^
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ةـــــظحÓم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ل
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
نطاوملا لذخي قيزر

هنأاب ،رهسشأا ذنم ةرم نم رثكأ’ هدهعت مغر
ىلع ابرح نسشو ،بيلحلا ةمزأا ىلع يسضقيسس
مهلمح نيذلا يهاقملا باحسصأاو نيعزوملا

ةيويحلا ةداملا هذه ةهجوب بعÓتلا ةيلوؤوسسم
،هدعوب ،ةراجتلا ريزو ،قيزر ثكن ،ةمعدملا

ىلإا تايد˘ل˘ب˘لا د˘يد˘ع و˘ن˘طاو˘م لاز˘ي ’ ثي˘ح
مامأا ريباوط ،بيلح ةمزأا نم نوناعي مويلا
روسصلاو ،ركابلا حابسصلا ذنم أادبت تÓحملا
ع˘قاو˘م ا˘ه˘ب سصغ˘ت ةر˘ي˘ث˘ك كلذ ق˘ثو˘ت ي˘˘ت˘˘لا
 .يعامتج’ا لسصاوتلا

 هءاقدسصأا «سشلق» يودب

ةيدلب ماع نيمأا سضرعت تاونسس01 لبق
هتحازإا لجأا نم ةرماؤومل ،نارهو يف ةريبك
كلذ ىلع اومدقأا نيذلا نكل ،هبسصنم نم
ة˘سسارد ل˘ي˘مز نا˘ك ل˘جر˘لا نأا او˘فر˘ع˘ي م˘ل
،يود˘ب ن˘يد˘لا رو˘ن ق˘با˘سسلا لوأ’ا ر˘يزو˘لا
ةلماك ةنسس ةليط لواح ةيدلبلا ماع نيمأا
ىودج نود نكل هقيدسص ىلإا لوسصولا
كلت يف ةيلخادلل اريزو يودب نيع نأا ىلإا
ةي’ولا يودب راز ةبسسانم لوأا يفو ،ةرتفلا
ري˘خأ’ا د˘م˘ع˘ت ،ا˘ن˘ب˘حا˘سص ا˘ه˘ب ل˘م˘ع ي˘ت˘لا
مامأا هل لاقو هتسسارد ليمز مامأا روهظلا
ةرسشابم ررق يودب ،«روقحم ينار» أÓملا
هتسسارد ليمز عسضو ةمسصاعلل ةدوعلا دعب
ن˘ي˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ر˘ئاود˘لا ءا˘سسؤور ة˘م˘ئا˘ق ي˘˘ف
نيع ةليلق ره˘سشأا نو˘سضغ ي˘فو ،ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل

ن˘كل ،ةر˘ئاد سسي˘ئر بسصن˘م ي˘ف ه˘ب˘حا˘˘سص
،هتسسارد قيدسص عم لسصاوت يودب ءاخسس
دجي يكل ،ةي’ولل اماع انيمأا هتيقرت ررقو
نم ةدحاو ةوطخ دعب ىلع هسسفن انبحاسص
.ةي’و يلاو بسصنم

2 مقر ةقيلفتوب ديعسس

ةي˘قر˘سش ة˘ي’و ن˘م نو˘ن˘طاو˘مو نو˘ط˘سشا˘ن ق˘ل˘طأا
سسيئر ىلع،»2 مقر ةقليفتوب ديعسس» بقل ةيلخاد
،ةي’ولا يلاول امئاد اقفارم تاب ،ةيلحم ةيعمج
هتيب يف نينطاوم لبقتسسي تاب ينعملا نأا ةجردل
،يلاولا هقيدسص نع ةباينلاب مهاوكسش يف ثبيو
اذه ةيعمجلا سسيئر نم نونطاوم يكتسشي امنيبو
لعف بحي لجرلا نإا هنم نيبرقملا سضعب لوقي
ة˘ل˘سصلا تاذ رو˘مأ’ا ي˘ف ’إا ل˘خد˘ت˘ي ’و ر˘ي˘˘خ˘˘لا
ةيعمجلا سسيئر راسصنأا نيبو ،ةماعلا ةحلسصملاب
يف نمكت ةيقيقحلا ةلكسشملا نأا ودبي ،هموسصخو
. ةي’ولا يلاو سصخسش

لاحملا نم لاحلا ماود

يف مهم راطإاو ةيبونج ةي’و يلاو سشيعي
دعب عيباسسأا ذنم بعر ةلاح ،ةيرئازجلا ةعاذإ’ا
ردسصم ناك مهمو ريبك لوؤوسسمب ةحاطإ’ا
ايسسيئر ارود بعل لب ،امهل رسشابم معدو ةوق
مه يتلا ةيلوؤوسسملا بسصانم يف اهنييعت يف
ةرم هتلعف ل˘ع˘ف «ل˘ج˘ن˘م˘لا» ن˘كل ،نآ’ا ا˘ه˘ي˘ف
ذفا˘ن˘لا لوؤو˘سسم˘لا اذ˘ه سسأار˘ب ف˘سصعو ىر˘خأا
كرتو ،ةريثك داسسف اياسضق يف طروت يذلا

ةعاذإ’ا يف راطإ’او ةيبونجلا ةي’ولا يلاو
.«ماتيأ’ا» ـك ةينطولا

qarsana@essalamonline.com
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نيمرجملا رسصاحي «كوبسسيافلا»
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م˘˘ل ّنأا م˘˘غر
ةيبلسس تاريثأا˘ت ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ةسصاخ اهيلمعتسسم ةايح ىلع
اهل نأا ّ’إا ،اهيل˘ع ن˘ي˘ن˘مد˘م˘لا
درفلا ىلع دوعت ةمج دئاوف
ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع˘ف ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘لاو
م˘ها˘سس ،ر˘سصح˘˘لا ’ لا˘˘ث˘˘م˘˘لا
يف اندÓب يف «كوبسسيافلا»
نيمر˘ج˘م˘لا د˘يد˘ع˘ب ة˘حا˘طإ’ا

،ةر˘ي˘ث˘ك م˘ئار˘ج طو˘ي˘˘خ كفو
ى˘˘ل˘˘ع يد˘˘ت˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘هر˘˘˘خآا
ق˘ير˘ط˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةطق˘ن ي˘ف اد˘يد˘ح˘تو را˘ي˘سسلا
ح˘˘˘˘سضف ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ةر˘˘˘˘˘يود˘˘˘˘˘لا

ن˘م ن˘يد˘سسا˘فو ن˘ي˘ل˘يا˘ح˘˘ت˘˘م
 .بعسشلا ةماعو نيلوؤوسسم

! .. ةغمدأ’ا ةرجه نع كنولأاسسيو
.. بير˘˘غ˘˘ب سسي˘˘ل ر˘˘˘مأ’ا
اذ˘˘كه ل˘˘ث˘˘˘م بب˘˘˘سسب˘˘˘ف
ة˘غ˘مدأا تر˘جا˘ه ل˘ما˘ع˘ت

06 .. رئازجلا نم ةريثك
ن˘م ا˘ير˘ئاز˘ج ا˘سسد˘ن˘˘ه˘˘م
تارا˘˘˘˘˘˘طإ’ا ةر˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘خ
ة˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا بهاو˘˘˘م˘˘˘لاو
لو˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
قار˘ع˘لا بو˘ن˘ج ط˘ف˘ن˘˘لا
ل˘ب˘سسلا م˘ه˘˘ب تع˘˘ط˘˘ق˘˘ت

رهسشأا6 ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأ’
ام ،نطو˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل

ءاد˘ن نو˘ه˘جو˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
،نوبت سسيئرلل ةثاغتسسا
مهئÓجإاب هيف هنوب˘لا˘ط˘ي
ببسسب ةبعسص عاسضوأا يف مهسسفنأا اودجو مهنأاو ةسصاخ ،نطولا سضرأا ىلإا تقو برقأا يف
هيف رداغ يذلا تقولا يف ةرسصبلا ةنيدم نم برقلاب ،طفنلا لوقح لخاد مهدوجو رارمتسسا
.مهتاموكح لبق نم مهئÓجإا دعب ،ةيبرع وأا ةيبرغ تناك ءاوسس ،تايسسنجلا فلتخم نم مهؤوارظن

ةيكذ ةمامك
تامامكلا ىلع بلطلا ديازت لظ يف
سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘˘ت رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا ع˘˘˘م
ةينا˘با˘ي ة˘كر˘سش تر˘كت˘با ،«ا˘نورو˘ك»
تنر˘ت˘نإ’ا˘ب ل˘سصت˘˘ت ة˘˘ي˘˘كذ ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
ربمتبسس رهسش عيبلل اهحرطل ططخت
ةغللا ةمجر˘ت ا˘ه˘تاز˘ي˘م ن˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ي˘ه ،ىر˘خأا تا˘غ˘ل8 ىلإا ةي˘نا˘با˘ي˘لا
ةينابسسإ’او ة˘ي˘ن˘ي˘سصلاو ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

ةيمانتي˘ف˘لاو ة˘يرو˘كلاو ة˘ي˘سسنر˘ف˘لاو
«كسسام يسس» مسسا اهيلع قلطأا يتلا ةيكذلا ةمامكلا عسضوت ثيح ،ةيدنÓياتلاو ةيسسينودنإ’او
ليوحت اهنكمي ثيح ،«ثوتولبلا» ةينقت ربع يكذلا فتاهلاب لسصتتو ،ةيديلقتلا ةمامكلا قوف
.اهيدترم توسص ميخسضت ىتحو ،تاملاكملا ءارجإاو ةيسصن لئاسسر ىلإا مÓكلا

! .. «ر’ودلل راّودلا نم»
ةي’و ايابخو رار˘سسأا˘ب نو˘فرا˘ع˘لا لو˘ق˘ي
هتايح أادب ةي’ولا ءاينغأا دحأا نإا ،راردأا
وأا نبتلل  ا˘ط˘ي˘سسب ا˘ع˘ئا˘ب تاو˘ن˘سس ل˘ب˘ق
،ةقطنملا هذه يف ىمسسي امك «طرقلا»
لام˘عأا ل˘جر ح˘ب˘سصأا ردا˘ق ةرد˘ق˘ب ن˘كل

يف تاراقع نآ’ا كلمي تابو ،ادج ريبك
،ةليسسملا ،ةفلجلاو نار˘هوو ة˘م˘سصا˘ع˘لا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا را˘ثأا لا˘ح ع˘قاو ،ترا˘˘ي˘˘تو
نيريثكلا عفدو ،ي˘ن˘ع˘م˘لا لو˘ح ة˘ب˘ير˘لا
نأا ّ’إا ،هتورث ردسصم يف كيكسشتلا ىلإا
،«يلÓح» لجرلا نإا اولاق هنم نيبرقملا

.هقزر باوبأا هل حتف هللاو



watan@essalamonline.com
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ه˘فار˘سشإا لÓ˘خ ،دار˘˘ج دد˘˘سشو
د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب ن˘˘م˘˘˘يأا ة˘˘˘ق˘˘˘فر سسمأا
ىلع ،ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو ،نا˘م˘حر˘لا
ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘ن’ا
ةفريسصلا تاجت˘ن˘مو تا˘مد˘خ˘ب
كنبلا ىوتسسم ىلع ةيمÓسسإ’ا
،ةمسصاعلاب يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا

نيلسصملا مازتلا ةرورسض ىلع
تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب مرا˘˘سص ل˘˘˘كسشبو
91‐ديفوك ءابو د˘سض ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
مايأ’ا لÓخ دجاسسملا حتف دعب
’ هللا تويب نأا دكأاو ،ةلبقملا
راسشتن’ اببسس نوكت نأا بجي
نأا د˘˘ب’ سسكع˘˘لا˘˘ب ل˘˘ب ءا˘˘بو˘˘لا
نع كلذو هفقوتل اببسس نوكت

تاءار˘˘جإ’ا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا ق˘˘ير˘˘˘ط
دجسسملا نأا ىلإا اريسشم ،ةيئاقولا
مارتح’ اجذومن نوكي نأا بجي
اهيف امب ةيئاقولا تاءارجإ’ا هذه
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا تا˘˘فا˘˘سسم مار˘˘˘ت˘˘˘حا
.ةعنقأ’ا ءادتراو يعامتج’ا

ةدابعلا رود حتف ةداعإا
نكامأاو ئطاوسشلاو
لكسشب ةحارتسس’ا

يجيردت
سسي˘˘˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘كو اذ˘˘˘˘˘˘˘ه

،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا
اعامتجا ،سسمأا لوأا هسسؤورت لÓخ
،ن˘˘مأÓ˘˘ل ى˘˘ل˘˘عأ’ا سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل

ماعلا عسضو˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل سصسصخ
تاروطتلا ءوسض يف دÓبلا يف
‐ديفو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا

زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا ،«91
رود حت˘ف ةدا˘عإا ة˘ج˘مر˘ب˘ب ،دار˘ج

تاهزتنملاو ئطاوسشلاو ةدابعلا
نينطاوملل ةحارت˘سس’ا ن˘كا˘مأاو
فور˘ظ ي˘ف ،ي˘ج˘يرد˘ت ل˘˘كسشب
طور˘˘˘سشلا ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ن˘˘˘م˘˘˘سضت
تاءار˘جإ’ا مار˘ت˘ح’ ،ىو˘سصق˘لا
ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ف˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا
.«انوروك» ـل يدسصتلا

سضارعتسساب عامتج’ا حمسسو
ةدو˘˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘كلا طور˘˘˘سشلا
ي˘ف د˘جا˘سسم˘لا ى˘لإا ن˘ي˘ل˘سصم˘˘لا

طورسشلا ريفوت نمسضت فورظ
تاءار˘جإ’ا مار˘ت˘ح’ ىو˘˘سصق˘˘لا
ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ف˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا
سسرد امك ،ةحئا˘ج˘ل˘ل يد˘سصت˘لا
ةداعإا نمأÓ˘ل ى˘ل˘عأ’ا سسل˘ج˘م˘لا
تا˘هز˘ت˘ن˘م˘لاو ئ˘طاو˘سشلا ح˘ت˘˘ف
نينطاوملل ةحارت˘سس’ا ن˘كا˘مأاو
م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘ل˘˘˘كو ،ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
نأا˘سشلا اذ˘ه ي˘ف ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
تاءارجإ’ا ذاختاب لوأ’ا ريزولا
تاحاسسملا هذه ح˘ت˘ف˘ل ة˘مزÓ˘لا

كلذك حمسسي يجيردت لكسشب
ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل مرا˘سصلا مار˘˘ت˘˘ح’ا˘˘ب
ي˘˘لوؤو˘˘سسم ر˘˘مأاو ،ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لا

روسضحب رهسسلاب نمأ’ا حلاسصم
ىلع ناديملا يف فثكم ينمأا

دعابتلا تاميلع˘ت ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘سسح
ءاد˘تراو ن˘˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘سصم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
سسي˘ئر فّ̆ل˘ك ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ما˘˘م˘˘كلا
دادعإاب لوأ’ا ريزولا ةيروهمجلا
قرطلا ةن˘م˘سضت˘م˘لا م˘ي˘سسار˘م˘لا
تاءارجإ’ا هذه قيبطتل ةيلمعلا
ةلودلا ىقب˘ت˘سسو ،ة˘نر˘م ة˘ف˘سصب
ةرهاسسو ةظقي ت’احلا لك يف
فرط نم مراسصلا ديقتلا ىلع
يتلا ريبادتلا هذه˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةلاح يف اهيف رظنلا ةداعإا نكمي
نأ’ ةيحسصلا ةي˘ع˘سضو˘لا م˘قا˘ف˘ت
ة˘ح˘سصب ة˘هاد˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا

نا˘ك ا˘م˘ك ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ة˘˘مÓ˘˘سسو
مكارت ثحبل ة˘سصر˘ف عا˘م˘ت˘ج’ا

ةريطخلا ت’Óتخ’ا نم ددع
عيباسسأ’ا يف ابلسس ترثأا يتلا

ن˘طاو˘م˘لا ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘خأ’ا
نا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب ي˘˘ف تذ˘˘خ˘˘تاو
سضرغب ةيبير˘خ˘ت لا˘م˘عأا ل˘كسش
داسصتقÓل نسسحلا ريسسلا ةلقرع
.دÓبلا تاسسسسؤومو ينطولا

سسلجملا عامت˘جا ما˘ت˘خ ي˘فو
عامتسس’ا دعبو ،نمأÓل ىلعأ’ا
ر˘يزو˘ل˘ل ل˘˘سصف˘˘م سضر˘˘ع ى˘˘لإا
ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ح˘لأا ،لوأ’ا

تاقيقحت حتف يف عارسسإ’ا ىلع
هذ˘˘ه با˘˘ب˘˘سسأا ي˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م
ءارو تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘˘كو˘˘ل˘˘سسلا

عا˘˘ط˘˘ق˘˘ناو ،تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح
ءا˘م˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا
ءا˘ف˘ت˘خ’او ،بر˘سشل˘˘ل ح˘˘لا˘˘سصلا
زكارملا يف ةلويسسلل ئجافملا
تارورا˘ق بير˘خ˘تو ،ة˘يد˘ير˘ب˘لا

ي˘ف ن˘˘ي˘˘ج˘˘سسكو’ا تا˘˘ناز˘˘خو
ديدحت متي ىتح ،تايفسشتسسملا

ةلعاف˘لا تا˘ه˘ج˘لا تا˘ي˘لوؤو˘سسم
.ةقدب

اهحتف ةداعإا دنع ةيئاقولا تاءارجإ’اب مراسصلا مازتل’ا ¤إا ÚنطاوŸا اعد

«انوروك راسشتن’ اببسس نوكت نأا بجي ’ دجاسسŸا» :دارج

ح.نيدلا رمق

ÚلسصŸاو ÚنطاوŸا ايعاد ،ةلبقŸا مايأ’ا لÓخ نوكيسس دجاسسŸا حتف نأا ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا فسشك
.«انوروك» صسوÒف ىودع راسشتنا ‘ اببسس نوكت ’ ىتح ،اهلخاد ةيئاقولا تاءارجإ’اب مراسصلا مازتل’ا ¤إا

هتقÓع زيزعت لÓخ نم
نمسض ةلودلا تاسسسسؤومب
ةيكراسشتلا ةيطارقميدلا

سصيرح ةيروهمجلا سسيئر
عمتجملا جامدإا ىلع
رارقلا ةعانسص يف يندملا
ةديدجلا رئازجلا ءانبل
راسشتسسم ،ناسضمر نب هيزن دكأا
فلكملا ةيروهمجلا صسيئر ىدل
ةيلاجلاو ةيوعمجلا ةكرحلاب
رودلا ىلع ،جراخلاب ةينطولا
يف يندملا عمتجملاب طونملا

ددسشو ،ةديدجلا رئازجلا ءانب
هتقÓع زيزعت ةرورسض ىلع
نمسض ةلودلا تاسسسسؤومب
.ةيكراسشتلا ةيطارقميدلا
ءاقل لÓخ ،ناسضمر نب حسضوأا

تايلاعف عم صسمأا هعمج يرواسشت
ثحب ،ةلقروب يندملا عمتجملا
يندملا عمتجملا لعج لبسس
رارقلا ةعانسص يف ةيلاعف رثكأا
ةعماج هتنسضتحا يلحملا
صسيئر نأا ،«حابرم يدسصاق»
ىربك ةيمهأا يلوي ،ةيروهمجلا
هبعلت نأا بجي يذلا رودلل

نم يندملا عمتجملا تايلاعف
تامظنمو ةيلحم تايعمج
ةينهم تاباقنو ةينطو
ءانب يف اهريغو ةيبÓطو
نأا فاسضأاو .ةديدجلا رئازجلا

ةريثك لئ’د اهل ةيمهأ’ا هذه
درجم تسسيلو عقاولا صضرأا ىلع
اهزربأا ،ةيجوغاميد وأا مÓك
يتلا ةريبكلا تÓيهسستلا
ةيلخادلا ةرازو اهتقلطأا

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
اهذيفنت يف تعرسشو ةينارمعلا

دامتعا اميسس’ ايلحمو ايزكرم
.تايعمجلا

راسشتسسم راسشأا ،لسصتم قايسس يفو
ةدم صصيلقت ىلإا ،صسيئرلا

نم ةيعمج صسيسسأات بلط ةسسارد
يف ةينعملا تاطلسسلا لبق

ددج امك.مايأا01 فرظ
ةدارإ’ا ىلع ديكأاتلا ،ثدحتملا
صسيئر اهنع ربع يتلا ةيسسايسسلا
رود ةيقرتل ةيروهمجلا
زيزعتو يندملا عمتجملا

نمسض ةلودلا تاسسسسؤومب هتقÓع
،ةيكراسشتلا ةيطارقميدلا

دÓبلل ةماعلا ةحلسصملل ةمدخ
يسشيعملا راطإ’ا نيسسحتو
.نطاوملل

خ.ةيمسسن

د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سسلا ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ثح
نا˘˘كرأا سسي˘˘ئر ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘سش
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
ىل˘ع ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا تارا˘طإا
ىلع مهماهم ءادأا يف ينافتلا
اوسصر˘ح˘ي نأاو ،ل˘م˘كأ’ا ه˘جو˘لا
رمتسسملا ن˘ي˘ت˘م˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘مود
يف ،بعسشلا ءانبأا عم ةقÓعلل

ار˘كذ˘م ،ن˘طو˘˘لا عو˘˘بر ة˘˘فا˘˘ك
كلسس اهب ىظحي يتلا ةيانعلاب
ةدايقلا لبق نم ،ينطولا كردلا
تانوكملا دحأا هرابتعاب ،ايلعلا
.سشيجلل ةيسسيئرلا

يف ،ةحيرقنسش قيرفلا لاقو
هفارسشإا بقع ،ةيهي˘جو˘ت ة˘م˘ل˘ك
دئاقلا ،ةيروهمجلا سسيئر مسساب
ريزو ،ةحلسسملا تاوقلل ىلعأ’ا
بيسصنت ىلع ،ينطولا عافدلا
،ةيمسساو˘ق ن˘يد˘لا رو˘ن د˘ي˘م˘ع˘لا
،ين˘طو˘لا كرد˘ل˘ل اد˘يد˘ج اد˘ئا˘ق
،راعرع نامحرلا دبع ءاولل افلخ
ة˘يو˘ه˘ج˘لا تادا˘ي˘ق˘لا ى˘لإا تث˘˘ب
ن˘ع ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا تاد˘حوو
يئرملا رسضاحتلا ةينقت قيرط
ماهملا هذه ةيويح نإا«،دعب نع
،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘كو˘˘م˘˘لا
لاجر متنأا ،اعيمج مكنم بلطتت
ع˘ي˘م˘ج ي˘فو ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘لا

سصرحلا نم ريثكلا ،مكعقاوم
،لمكأ’ا هجولا ىلع اهئادأا ىلع
ةرور˘˘سضلا˘˘ب بجو˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م˘˘˘م
ىلإا ،يعاولاو ثيثحلا يعسسلا
عم ةقÓعلل رمتسسملا ن˘ي˘ت˘م˘ت˘لا
عوبر ةفاك يف ،بعسشلا ءانبأا
بسسك ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا ،ن˘˘طو˘˘لا
رد˘˘سصم˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ب ،ه˘˘˘تـقـث
حاجنلا رداسصم نم يسساسسأ’ا
م˘ل˘ع ى˘ل˘ع ا˘نأاو ،لا˘˘م˘˘عأ’ا ي˘˘ف
بناجلا اذه نوعارت مكنأاب اسضيأا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘م˘˘هأ’ا ه˘˘نو˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘تو
.«اهقحتسسي

نا˘˘˘كرأا سسي˘˘˘ئر ر˘˘˘ّكذ ا˘˘˘م˘˘˘ك
،ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘لا
اهيلوت يتلا ةيانع˘لاو ة˘يا˘عر˘لا˘ب
كرد˘لا كل˘سسل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘˘ق˘˘لا
امه˘م˘لا˘ع˘م ى˘ل˘ج˘ت˘ت ،ي˘ن˘طو˘لا
ديدسشلا سصرحلا يف ،ةيسساسسأ’ا

اذه ريوطت تابجوم ريفوت ىلع
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئاد ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘سصب ،حÓ˘˘˘˘˘سسلا

عم مغانتي لكسشبو ،ةرمتسسمو
ماهملا ةيسصوسصخو ة˘ي˘سسا˘سسح
عم امامت قفاوتيو ،هب ةطونملا

سشي˘ج˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘˘لا مز˘˘ع
سشيج ليلسس ،يبعسشلا ينطولا
نم لعجت نأاب ،ينطولا ريرحتلا
نوكمك ،ينطولا كردلا كلسس
تاوقلا تانوكم نم يسساسسأا
نم ةيسساسسأا ةماعدو ،ةحلسسملا
ي˘ف رار˘ق˘ت˘سس’او ن˘مأ’ا م˘ئا˘عد
˘‐ ا˘˘سضيأا هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘بو ،ا˘˘ندÓ˘˘ب
‐ ةح˘ير˘ق˘ن˘سش ق˘ير˘ف˘لا ف˘ي˘سضي
لا˘سصتاو ،ة˘يو˘ق ل˘˘سصو ةز˘˘م˘˘ه
ع˘م ة˘ي˘م˘هأ’ا ة˘يا˘غ ي˘ف ي˘مو˘˘ي
قطانملا ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’ ،بع˘سشلا
يتلا ،ةيرسضحلا هبسشو ةيفيرلا
كرد˘لا لا˘جر ا˘ه˘ي˘˘ف ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ي
م˘ه˘ناو˘خإا ع˘م ا˘ي˘مو˘ي ي˘ن˘طو˘˘لا
نم لعجي ام وهو ،نينطاوملا
فيسضي ‐ ينطولا كردلا حÓسس
ن˘˘مأا ر˘˘سصن˘˘ع» ‐ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

ةادأاو ،ه˘ن˘ع ى˘ن˘غ ’ رار˘ق˘ت˘سساو
يف ،ةرورسضلا ةياغ يف ةلاعف
،نطاوملاو نطولا ةمدخ لاجم
نا˘م˘سض ى˘ل˘ع م˘ئاد˘لا ر˘˘ه˘˘سسلاو
ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘تو مار˘˘ت˘˘˘حا
.«عيمجلا لبق نم ةيروهمجلا

ر.نوراه

لبق نم كلسسلا اذه اهب ىظحي يتلا ةيانعلاب ركذ
صشيجلل ةيسسيئرلا تانوكŸا دحأا هنوك ايلعلا ةدايقلا

كردلا تاراطإا ثحي ةحيرقنسش قيرفلا
بعسشلا ءانبأا عم تاقÓعلا Úت“ ىلع ينطولا

سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر سسمأا ن˘˘˘˘˘˘˘˘ّي˘˘˘˘˘˘˘˘ع
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا ،نوبت
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا
نيدلا رون د˘ي˘م˘ع˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا
كرد˘˘ل˘˘ل اد˘˘ئا˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سساو˘˘˘ق
د˘ب˘ع ءاو˘ل˘ل ا˘ف˘˘ل˘˘خ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ليحأا يذلا ،راعر˘ع نا˘م˘حر˘لا

بسسح نيع امك ،دعاقتلا ىلع
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل نا˘ي˘˘ب
،ىيحي جاحلوو يلع ديمعلا

كرد˘لا ةدا˘ي˘ق نا˘كرأ’ ا˘سسي˘˘ئر
رون دي˘م˘ع˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ي˘ن˘طو˘لا
.ةيمسساوق نيدلا

ىز˘˘ع ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
تÓ˘˘ئا˘˘ع ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

ةنيدمب مجنم رايهنإا اياحسض
فلكو ،فيطسس يف لازأا نيع
نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ه˘ل˘ق˘ن ا˘م˘ل ا˘˘ق˘˘فو
ة˘˘سسا˘˘ئر ن˘˘˘ع ،ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
،باقرع دمحم ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ىلإا هجوت˘لا˘ب ،م˘جا˘ن˘م˘لا ر˘يزو
روطت ةعبات˘م˘ل نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع
هيزاعت ميدقت اذكو ،عسضولا

ثداحلا اذه اياحسض تÓئاعل
.ميلأ’ا

نÓماع سسمأا يقل ةراسشإÓل
يف ثلاث بيسصأاو امهعرسصم
يئزج رايهناب عوبتم راجفنا
ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب بي˘ق˘ن˘ت ق˘˘ف˘˘ن˘˘ل
داوملا نع بيقنتلل ةينطولا

ةعفانلا داوملاو ةيديدحلا ريغ
ةقطن˘م˘ب (ءار˘م˘ح˘لا ة˘ب˘ع˘سشلا)

ة˘ن˘يد˘م قر˘سش ف˘سسو˘ي ةزر˘˘خ
.فيطسس بونج لازأا نيع

سسي˘˘˘ئر سسمأا ثع˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ةيزع˘ت ة˘لا˘سسر ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
دمحمأا قبسسأ’ا ريزولا ةلئاعل
ه˘˘ت˘˘فاو يذ˘˘˘لا ،ناو˘˘˘سضر ن˘˘˘ب
،ةنسس07 زهان رمع نع ةينملا
ل˘حار˘لا ةا˘˘فو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘ت˘˘عا

هتايح يف هب فرع امل ةراسسخ
ةوعدلاو ،ءاملعلا عسضاوت نم
،ة˘˘ن˘˘سسح˘˘لا ة˘˘ظ˘˘عو˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا

ربع ريونتلا لقح يف طاسشنو
لئاسسو يف ةميقلا هتامهاسسم
.«مÓعإ’ا

ر.نوراه

،ديزوب نب نامحرلا دبع دكأا
نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘˘يزو
نأا ،تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا حÓ˘˘سصإاو
تاءار˘جإا ذ˘خ˘ت˘ت˘سس ة˘مو˘˘كح˘˘لا

لخاد دعابتلا ميظ˘ن˘ت˘ل ة˘مرا˘سص
اهح˘ت˘ف رر˘ق˘ت ي˘ت˘لا ،د˘جا˘سسم˘لا

ىلعأ’ا سسلجملا عامتجا لÓخ
سسيئر ةسسائرب سسمأا لوأا نمأÓل
.نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ى˘لإا لو˘خد˘لا نأا ،ر˘˘يزو˘˘لا زر˘˘بأا
ءادتراب ’إا نوكي نل دجاسسملا
ة˘˘فا˘˘سسم مار˘˘ت˘˘حاو ة˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلا
نأا ةرورسض ىلع ددسشو ،دعابتلا
دا˘˘ج˘˘سسلا ل˘˘سصم ل˘˘ك بل˘˘ج˘˘˘ي
دبع ر˘ب˘ت˘عاو اذ˘ه.هب سصا˘خ˘لا
ي˘˘ف ،د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘˘ب نا˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا

اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ي˘ف د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ،سسمأا
احسضوم ،ادج بعسص ئطاوسشلا
تا˘مد˘خ لÓ˘غ˘ت˘سسا ن˘كم˘ي ه˘نأا
تا˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘لا ي˘˘˘ف ما˘˘˘ع˘˘˘طإ’ا
تاعاقلا يف سسيلو ةحو˘ت˘ف˘م˘لا
.ةقلغملا

داسضملا حاقللا سصوسصخبو
لوؤو˘سسم˘˘لا د˘˘كأا ،«ا˘˘نورو˘˘ك» ـل
يف ةحسصلا عاطق ىلع لوأ’ا
يأا رخدت نل ةلودلا نأا ،دÓبلا

لا˘˘قو ،هر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ي˘˘˘ف د˘˘˘ه˘˘˘ج
،«هنمث ناك ا˘م˘ه˘م ه˘ي˘ن˘ت˘ق˘ن˘سس»
حاقللا نأا ددسصلا اذه يف ازربم
لبق ازهاج نوكي نل يسسورلا
كلانه نأاو ،لبقملا ربوتكأا رهسش

تغل˘ب م˘لا˘ع˘لا ر˘ب˘ع ر˘با˘خ˘م6
ر˘يو˘ط˘ت ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
لوأا لبقتسسا هنأا افسشاك ،حاقللا
ر˘˘ب˘˘خ˘˘˘م ن˘˘˘ع Ó˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م ،سسمأا
ثيدحلل يناطيربلا «دروفسسكأا»
ه˘˘نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘ع
يتلا لودلا ءارفسس ل˘ب˘ق˘ت˘سسي˘سس
حاقللا جاتنإا ىلع اهرباخم لمعت
.ليسصافتلا نع ثيدحلل

هنأا ،ةحسصلا ريزو حسضوأا امك
ح˘ي˘ق˘ل˘ت يرور˘˘سضلا ن˘˘م سسي˘˘ل
،نينطاوملا نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب001
نأا اودكأا ءاربخلا نأا ىلإا اريسشم
ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب57 ح˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
دح عسضو هن˘كم˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
.ءابولل

ـه.داوج

د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا ه˘˘˘جو
ريزو ىلإا ةميلعت دارج ،زيزعلا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

نم همزلأا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
ة’و˘لا ى˘لإا زا˘ع˘يإ’ا˘ب ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ل˘ج˘سس ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘م˘˘ح˘˘ل

لك ىوتسسم ىلع ىواكسشلل
ة˘بد˘ت˘˘ن˘˘م ة˘˘ي’و ل˘˘كو ة˘˘ي’و
تارادإ’ا ةفاك ىوتسسم ىلعو
نوكي ،اهب ةقحلم˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

فر˘حأ’ا˘˘ب ا˘˘ع˘˘قو˘˘مو ا˘˘م˘˘قر˘˘م
لوؤو˘سسم˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا

نم وأا ةينعملا ةرادإÓل لوأ’ا
نأا ى˘ل˘ع ،ه˘ن˘ع سضو˘ف˘˘م ل˘˘ب˘˘ق
ةسسائر ىلإا هنم ةخسسن لسسرت
رهسشلا يف نيترم ةيروهمجلا

.هلÓغتسسا لجأا نم
ح.نيدلا رمق

صصاخلا هداجسس لسصم لكلو يرابجإا ةمامكلا ءادترا

دجاسسŸا لخاد دعابتلا نامسضل ةمراسص ةيئاقو تاءارجإا
هينتقنسسو ربوتكأا رهسش لبق ازهاج نوكي نل يسسورلا حاقللا» :ةحسصلا ريزو^

«هنمث ناك امهم

رهسشلا ‘ Úترم ةيروهم÷ا ةسسائر ¤إا اهنم خسسن لاسسرإا

تارادإ’ا لك ىوتسسم ىلع ىواكسشلل تÓجسس حتفب ة’ولا مازلإا

دعاقتلا ىلع ليحأا يذلا راعرع نامحرلا دبع ءاولل افلخ

ةيمسساوق نيدلا رون ديمعلا Úعي نوبت سسيئرلا
ينطولا كردلل ادئاق

«لازأا Úع» مجنم رايهنإا ثداح تÓئاع ىزع^
ناكŸا Úع ¤إا لقنتلاب باقرع ريزولا فلكو فيطسسب



ه˘˘نأا ،يدو˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م ح˘˘˘سضوأا
انمق ةرهاظلا هذهل يدسصتللو
ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط˘˘خ˘˘˘م داد˘˘˘عإا˘˘˘ب
ىلع ،ةيتايلمع ناجل نمسضتي
هي˘ف ذ˘خا ة˘ي’و ل˘ك ىو˘ت˘سسم
تاي˘نا˘كمإ’ا را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب
اهيلع رفو˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘لآ’او
،تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ر˘ئاود˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج
ثاد˘ح˘ت˘سسا م˘ت ه˘˘نا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
ةحفاكمل ةينطو ةيجيتارتسسا

بلج نمسضتت تاباغلا قئارح
م˘ت ا˘م˘ك ،جرا˘خ˘لا ن˘م ءار˘ب˘˘خ
ةيرئازجلا ةلاكولا عم لماعتلا
دامتع’اب ةيعانسصلا رامقأÓل

،ةثيدحلا ايجو˘لو˘ن˘كت˘لا ى˘ل˘ع
ة˘ق˘فار˘م˘ب ة˘لا˘كو˘لا نأا ازر˘ب˘˘م
يف موق˘ت تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م
مييقت ،امه نييسساسسا نيلاجم
ن˘م ةرر˘سضت˘م˘لا تا˘حا˘سسم˘˘لا
ءاطغلا عاجر˘ت˘سساو ،ق˘ئار˘ح˘لا
تا˘˘˘حا˘˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘˘لا
ةيادب عم ةرسشابم ةررسضتملا
ل˘˘˘˘سصف را˘˘˘˘ط˘˘˘˘مأا ط˘˘˘˘قا˘˘˘˘سست
ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘سشأاو ،ف˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةيفحسص تاحيرسصت
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ر˘فو˘ت ى˘لإا ،سسمأا

عبتتب حمسست تاقيب˘ط˘ت ى˘ل˘ع
نأا زر˘بأاو ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا

عم كارتسش’اب لمعت هحلاسصم
ت’ا˘سصت’او د˘˘ير˘˘ب˘˘لا ةرازو
ىلع ةي˘كل˘سسÓ˘لاو ة˘ي˘كل˘سسلا
ةعبات˘م˘ل ق˘ي˘ب˘ط˘ت ثاد˘ح˘ت˘سسا
ةيسضرأا ىلع دمتعي قئارحلا

تاباغلا ةيمهأاب اهونم ،ةيمقر
ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا ي˘ف ا˘˘هرودو
ن˘ع ا˘ف˘سشا˘ك ،دÓ˘ب˘لا دا˘سصت˘˘قا

يف وافلا ةمظنم عم عورسشم
ريغلا ةيبا˘غ˘لا دراو˘م˘لا لا˘ج˘م
ر˘يو˘ط˘ت م˘ت˘ي˘سس ن˘يأا ،ة˘ي˘ب˘سشخ
ي˘هو ة˘ي˘تا˘ب˘ن فا˘ن˘سصأا ة˘ثÓ˘˘ث
لاحلحلاو يرم˘ث˘لا ر˘بو˘ن˘سصلا

ءا˘˘˘سشنإا˘˘˘ب كلذو بور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو
اذ˘ه ي˘ف با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل تا˘˘سشرو
.لاجملا

،ق˘ئار˘ح˘لا با˘ب˘سسأا ن˘˘عو
ةظفاحمل ماعلا ريدملا راسشأا

نيب ةددعتم اهنإا ىلإا ،تاباغلا
،يعيبطلاو ير˘سشب˘لا ل˘ما˘ع˘لا

وعدت قئارحلا سضعب نأا ريغ
قيرح لثم ،لؤواسستلاو ةريحلل
ىلع ىتأا وزو يزيت يف علدنا
005و ا˘ه˘ي˘˘ف را˘˘ت˘˘كه005
ةلئاع لعفب ةياجب يف راتكه
طسسو اهلزنمب ةلطع تسضمأا
.ةباغلا

نأا˘ب ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأا ا˘˘م˘˘ك
ف˘ّن˘سص ير˘ئاز˘ج˘لا عر˘˘ّسشم˘˘لا
ىلع تاباغلل يدمعلا قرحلا
سسي˘ئر ر˘مأا د˘ع˘بو ،ة˘يا˘ن˘ج ه˘نأا
ريزو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
تاءار˘˘˘˘˘˘˘جإ’ا تأاد˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،لوأ’ا
،اهج˘ئا˘ت˘ن ي˘ط˘ع˘ت ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا

عم عامت˘جا د˘ع˘ب ه˘نأا ا˘ف˘ي˘سضم
نأا˘ب ا˘ن˘ل ر˘ه˘ظأا ،لوأ’ا ر˘يزو˘لا
عم ،داسصرملاب فقتسس ةلودلا
ن˘˘˘مأ’ا ناو˘˘˘عأا سصي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ت
ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘كو كرد˘لاو
ةيلخلا ةدعاسسمو ا˘ن˘تد˘عا˘سسم
عا˘ف˘ترا با˘ب˘˘سسأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘ت ي˘˘ف
.تاباغلا قئارح
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تاباغلا قئارح ةعباتمل ةيكذلا

ز.لامج
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راعسسألإ بسسح اهلÓغتسسإ ةرتؤف
اندÓب يف اهب لؤمعملإ ةيقدنفلإ

ةيفاسضإا ةلهم
لجأا نم نييفحسصلل
تانكسسلا ةرداغم
جرف يديسس يف ةينمأ’ا
ةقدنف عمجم ةرإدإإ تحنم
،ةيندعم تامامحو ةحايسسو
لجأإ نم نييفحسصلل ةيفاسضإإ ةلهم
ىلع ةينمألإ تانكسسلإ ءÓخإإ

ةيمؤمعلإ ةسسسسؤؤملإ ىؤتسسم
يحايسسلإ رييسستلل ةيداسصتقلإ

يتلإ ،ةمسصاعلإ يف جرف يديسسب
.ءإدؤسسلإ ةيرسشعلإ ذنم اهنؤلغسشي
عمجملإ ةرإدإل ةميلعت يف ءاجو
62 ـلإ يف ةخرؤؤم ،يقدنفلإ

ملع ىلإإ يهنأإ» ،يسضاملإ ةيليؤج
نيعباتلإ نيمدختسسملإ ةفاك
لاسصتلإو مÓعإلإ تاسسسسؤؤمل
ققسشلإ فرغلإ نؤلغتسسي نيذلإ
تإدحؤلل ةعباتلإ ةيقدنفلإ
راطإإ يف ،جرف يديسسب ةيقدنفلإ
نيذلإو ةينمألإ تانكسسلإ
غيسصلإ فلتخم نم إودافتسسإ
لاجآلإ ديدمت مت هنأإ ةينكسسلإ
توأإ رهسش نم نورسشعلإ ةياغ ىلإإ
تانكسسلإ صصخي اميفو ،«يراجلإ
ةسسسسؤؤم ييفحسصل ةينمألإ
ديدمت مت ،يرئإزجلإ نؤيزفلتلإ
ىتح ،مؤيلإ ةياغ ىلإإ لاجآلإ

ةرداغمل ريسضحتلإ مهل ىنسستي
.مهنكاسسم
ةيقدنفلإ ةسسسسؤؤملإ ةرإدإإ تهبنو
خيراتلإ إذه نم ءإدتبإ هنأإ ،اهتإذ
يفحسص لك ةماقإإ ةرتؤف متيسس

ةيقدنفلإ راعسسألإ بسسح
ىلع ةرفؤتملإو اهب لؤمعملإ

هنأإ ةفيسضم ،لابقتسسلإ ةحلسصم
ةحرتقملإ ةمئاقلإ صصخي اميف
ينطؤلإ صسلجملإ فرط نم
يتلإ ،نييرئإزجلإ نييفحسصلل
ءÓخإإ ةلهم ديدمت يعدتسست
يهف ةينمألإ تانكسسلل ةنكمألإ

تاطلسسلإ ىدل ةسسإردلإ ددسصب
.اهل ةعباتلإ

ز.لامج

يزيلإإو رإردأإ ‘ ÚميقŸإ ناكسسلإ نيؤ“ ليهسستل فدهت
فودنيتو تسسإÔ“و

ةسضياقŸا ةراŒ ةسسرا‡ طورسش هذه
رجينلاو ›ام عم ةيدود◊ا

ن˘م ر˘ي˘خأ’ا دد˘ع˘لا ي˘ف رد˘˘سص
لدعملا رمأ’ا ،ةيمسسرلا ةديرجلا

تا˘بو˘ق˘ع˘لا نو˘نا˘ق˘˘ل م˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو
يمدختسسم ة˘يا˘م˘ح ى˘لإا فدا˘ه˘لا
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا
ن˘م˘سضت يذ˘لاو ،ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘˘سس’ا

نجسسلا ّدح ىلإا لسصت تابوقع
.ةنسس02 ةدمل

لّد˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا ن˘˘˘م˘˘˘سضتو
نم سسبحلاب تابوق˘ع ،م˘م˘ت˘م˘لاو
ةمارغو تاون˘سس5 ىلإا ن˘ي˘ما˘ع
فلأا005 ى˘لإا002 نم ة˘ي˘لا˘م
ي˘ي˘ن˘ه˘م نا˘هأا ن˘م ل˘˘كل ،را˘˘ن˘˘يد
ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م د˘˘˘˘حأا وأا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘سسمو
وأا لوقلاب ةيحسصلا تاسسسسؤوملاو
وأا ةباتكلاب وأا ديدهتلا وأا ةراسشإ’ا
متيو ،مهماهم ةيدأات لÓخ مسسرلا
ىلع ةبوقعلا هذه سسفن قيبطت

ةلوقنملا كÓمأ’ا بّرخي نم لك
ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘˘لا وأا

نم لكو ،ةيحسصلا تاسسسسؤوملاو
وأا ا˘ث˘يد˘ح وأا تا˘م˘لا˘كم ل˘ّج˘˘سسي
وأا رو˘˘˘˘سص ر˘˘˘˘سشن وأا طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

وأا را˘˘˘ب˘˘˘خأا وأا «تا˘˘˘هو˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف»
ةينورتكلإا ةكبسش يف تامولعم
ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف وأا
وأا سسا˘سسم˘لا د˘سصق ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ةمÓسسلاب وأا ةين˘ه˘م˘لا˘ب رار˘سضإ’ا
ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

قيبطت متي امك ،نيمدختسسملاو
هذ˘ه تب˘كترا اذإا ة˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا تاذ
ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا˘˘ب ارار˘˘سضإا لا˘˘ع˘˘˘فأ’ا

تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب وأا م˘˘˘هر˘˘˘سسأاو
ة˘مر˘ح˘ب سسا˘سسم˘لا وأا ة˘ي˘˘ح˘˘سصلا
لّدعملا رمأ’ا يف ءاجو ،ىتوملا

ىلإا نيتنسس نم سسبحلاب ،ممتملاو
ىلإا002 نم ةمارغو تاونسس8
ن˘م ل˘ك ى˘ل˘ع را˘ن˘يد ف˘لأا008
دحأا ىلع ةوقلا وأا فنعلاب ىدعتي
ي˘ف˘ظو˘م وأا ة˘ح˘˘سصلا ي˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م
ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘سسمو
ةيدأات ءانثأا ةيحسصلا تاسسسسؤوملاو
فنعلا ىلع بترت اذإاو ،مهماهم
وأا سضرم وأا حرج وأا ءامدلا ةلاسسإا

وأا رار˘˘˘سصإ’ا ق˘˘˘ب˘˘˘سس ع˘˘˘م ع˘˘˘˘قو
،حÓ˘سسلا ل˘م˘ح ع˘م وأا د˘سصر˘˘ت˘˘لا
5 نم سسبحلاب ةبوقعلا نوكتف

005 نم ةمارغو ةنسس21 ىلإا
امك ،رانيد000.0021 ىلإا فلأا
01 نم سسبحلاب ةبوقعلا نوكت
ن˘م ة˘˘مار˘˘غو ة˘˘ن˘˘سس02 ى˘˘˘˘لإا
000.000.2 ى˘لإا000.000.1
لامعتسساب لاعفأ’ا تبكترا اذإا جد
وأا هيوسشت اهنع بترت وأا حÓسسلا
ن˘ع ز˘ج˘ع وأا ءا˘سضعأ’ا د˘حأا ر˘ت˘˘ب
دقف وأا رَظنلا دقف وأا هلامعتسسا
ةهاع ّيأا وأا نينيعلا ىدحإا رسصب
.ةميدتسسم

سسبح˘لا˘ب ،ر˘مأ’ا ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ك
ةمارغو تاونسس01 ىلإا3 نم
اذإا جد000.000.1 ىلإا003 نم
يلكلا فقوتلا ىلإا لاعفأ’ا تّدأا
وأا ةيحسصلا ةسسسسؤوملل يئزجلا وأا
ةلقرع وأا اهحلاسصم نم ةحلسصمل
ام˘ي˘ف ،ا˘هدا˘ت˘ع ة˘قر˘سس وأا ا˘هر˘ي˘سس
ىلإا رهسشأا6 نم سسبحلاب بقاعي
ىلإا06 نم ةمارغو تاونسس3
ل˘˘خد ن˘˘˘م ل˘˘˘ك جد ف˘˘˘لأا003
وأا لكايهلا ىلإا فنعلا لامعتسساب
.ةيحسصلا تاسسسسؤوملا

ك.اسضر

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘ل˘˘عأا
ةسصنم قÓطإا ن˘ع ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ي˘م˘لا
ةيليوج82 مو˘ي ،ة˘ي˘نور˘ت˘˘كلإا
تامدخلا ثيد˘ح˘ت˘ل ،ي˘سضا˘م˘لا
عم لماعتلا نيسسحتو ةمدقملا
ه˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا

.ءانيملا يمدختسسمو
هل نايب يف عمجملا حسضوأاو

ىلإا لوسصولا نكمي هنأا ،سسمأا

ربع ةينورتكل’ا ةسصنملا هذه
g.www- :ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م˘˘˘لا
d.tropres،عمجملا فا˘سضأاو
ة˘˘˘سصن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه قÓ˘˘˘˘طإا نأا
ى˘˘لإا فد˘˘ه˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا
ع˘˘م تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘سسح˘˘˘ت
،عم˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تا˘كر˘سشلا

،تامولعملا ميظنتو ،نئابزلاو
يف داسصتق’او ،لمعلا ريوطتو

ة˘ي˘ب˘ل˘تو ،تقو˘لاو ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت˘˘لا
.اهئÓمع تاجايتحا

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘م د˘˘˘كأاو
هذه ىلإا جولولا نأا ،ةيئانيملا
،ن˘مآا ة˘ي˘نو˘لر˘ت˘كل’ا ة˘سصن˘م˘˘لا

تا˘˘با˘˘سسح ءا˘˘سشنإا ر˘˘ب˘˘ع م˘˘ت˘˘يو
ل˘˘كل ة˘˘سصسصخ˘˘م ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
.مدختسسم

ع.لÓب

ةنسس02 ةدمل نجسسلإ ىلإإ لسصت

ةحسصلا يمدختسسم ىلع نيدتعملا ىلع ةبترتملا تابوقعلا مهأا هذه

هل ةعباتلإ تاكرسشلإ عم تÓماعتلإ Úسس– ¤إإ فدهت

ئناوŸا يمدختسسم حلاسصل ةينوÎكلإا ةسصنم قلطي ةيئانيŸا تامدÿا عم‹

ةسصاخو ةيمؤمع تاسسسسؤؤمو تايريدم ةدع ةدئافل

8401 ملسست ةيركسسعلا تاعانسصلا ةيريدم
«زنب‐سسديسسرم» ةمÓع نم ماهملا ةددعتم ةبرع
تا˘عا˘ن˘سصلا ة˘ير˘˘يد˘˘م تم˘˘ل˘˘سس

ينطولا عافدلا ةرازوب ةيركسسعلا
ةددع˘ت˘م ة˘بر˘ع8401 ،ترا˘ي˘ت˘˘ب
ةيعفن تارايسسو،G-ssalCماهملا
retnirpSع نمÓسسديسسرم ةم‐
،دار˘فأ’ا ل˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م ،ز˘˘ن˘˘ب
عئاسضبلا ل˘ق˘ن ،ةرا˘سشإ’ا ،فا˘ع˘سسإ’ا

ةدع ةدئاف˘ل كلذو نار˘ي˘ن˘لا ءا˘ف˘طإاو
ةي˘مو˘م˘ع تا˘سسسسؤو˘مو تا˘ير˘يد˘م
.ةسصاخو

،ينطولا عافدلا ةرازو تحسضوأا
«مÓسسلا» زوحت سسمأا اهل نايب يف
ةيلمعلا هذه نأا ،هنم ةخسسن ىلع
ريو˘ط˘ت ى˘ع˘سسم را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ت
ةير˘كسسع˘لا تا˘عا˘ن˘سصلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
اقبط ،اهنم ةيكي˘نا˘كي˘م˘لا ا˘م˘ي˘سس’
ى˘لإا ي˘مار˘لا ي˘ن˘طو˘لا ط˘ط˘خ˘م˘ل˘ل
ةيبل˘تو ي˘ن˘طو˘لا جو˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘قر˘ت
ينطولا سشيجلا لكايه تاجايتحا
ةينطو˘لا تاـسسسسؤو˘م˘لاو يـب˘ع˘سشلا
نأا تزربأاو ،ةسصاخ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

فرط نم ةعّنسصم تابكرملا هذه
جا˘˘ت˘˘نإ’ ة˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا
سسديسسرم» ةمÓعلا تاذ تارايسسلا
،»BM-VAFAS ‐ز˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب
،فاعسسإ’ا ،دارفأ’ا لقنل ةسصسصخم
ءا˘ف˘طإاو ع˘ئا˘سضب˘لا ل˘˘ق˘˘ن ،ةرا˘˘سشإ’ا
ن˘م ل˘˘ك ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل كلذو نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا
ةرازول داتعلل ةيزكرم˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا
ةي˘ل˘خاد˘لا ةرازو ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا

ةئيه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
نمأÓل ةماعلا ةيريدملا ،ةينارمعلا
ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ،ينطولا
تاباغلل ةماعلا ةيريدملا ،ة˘ي˘ند˘م˘لا

.ةسصاخو ةيمومع تاسسسسؤومو
،سشيجلا ة˘سسسسؤو˘م ترا˘سشأا ا˘م˘ك

يتأات ةما˘ه˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا ى˘لإا
،ةقباسس ميل˘سست تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘ل˘م˘كت
ة˘كر˘سشلا هذ˘ه ةرد˘ق د˘كؤو˘ت ي˘ت˘˘لاو
ثيح نم اهنئابز تابلط ةيبلت ىلع
.ةددحملا لاجآ’ا يف فيكلاو مكلا

ز.لامج

ن˘ي˘ب كر˘ت˘سشم يرازو رار˘ق جر˘فأا
ن˘ع،ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ي˘˘ترازو
ةراجت ةسسرامم تا˘ي˘ف˘ي˘كو طور˘سش
ة˘م˘ئا˘˘قو ة˘˘يدود˘˘ح˘˘لا ة˘˘سضيا˘˘ق˘˘م˘˘لا
ع˘م لدا˘ب˘ت˘لا عو˘˘سضو˘˘م ع˘˘ئا˘˘سضب˘˘لا

،رجينلا ةيروهمجو يلام ةيروهمج
ن˘يو˘م˘ت ل˘ي˘ه˘سست˘˘ل ي˘˘مر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
يزيلإاو راردأا يف نيميقملا ناكسسلا

.فودنيتو تسسارنمتو
،كرتسشملا يرازولا رارقلا حسضوأا

ةراج˘ت˘لا ر˘يزو ل˘ب˘ق ن˘م ى˘سضم˘م˘لا
ددعلا يف رداسصلاو ةيلاملا ريزوو
نأا ،ةيمسسرلا ةديرجلل44 مقر ريخأ’ا
يسستكت ،ةيدودحلا ةسضياقملا ةراجت

ليهسست فدهتسستو ايئانثتسسا اعباط
ي˘ف ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا نا˘˘كسسلا ن˘˘يو˘˘م˘˘ت
تسسار˘ن˘م˘تو يز˘ي˘لإاو راردأا تا˘ي’و
رارقلا راسشأاو ،مهاوسس نود فودنيتو
ةراجت ةسسرامم ةيناكمإا ىلإا ريخأ’ا
سصخسش يأ’ ةيدودح˘لا ة˘سضيا˘ق˘م˘لا

ي˘ف م˘ي˘ق˘م يو˘˘ن˘˘ع˘˘م وأا ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ي˘ف ل˘ج˘سسمو ،ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ي’و˘لا
ةلمج رجات هتفسصب يراجتلا لجسسلا

ن˘يز˘خ˘ت˘ل˘ل ل˘كا˘ي˘ه ه˘يد˘ل ر˘˘فو˘˘ت˘˘تو
،عئاسضبلا لقنل ةمئÓملا لئاسسولاو
،راجئتسس’ا وأا ةيكلملا ليبسس ىلع
رارق بجومب ،ينعملا يلاولا ددحيو
ة˘ل˘م˘ج˘لا را˘ج˘ت ة˘م˘ئا˘˘ق ،ة˘˘ن˘˘سس ل˘˘ك
ةراجت تايلمع زاجنإاب مهل سصخرملا
رارقلا فاسضأاو ،ةيدودحلا ةسضياقملا
ةسصخر بحسسي نأا يلاولل نكمي هنأا

ةيدودحلا ةسضياقملا ةراجت ةسسرامم
ةيلمع يأاب مقي مل يذلا رجاتلا نم
ة˘ن˘سسلا لÓ˘خ ،ر˘يد˘سصت وأا دار˘ي˘ت˘˘سسا
ماكحأ’ا مرتحي مل يذلا وأا ةينعملا
ةيراجتلا ةيمي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا

ةقلعتملا ،ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لاو ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لاو
ةيتابنلا ةحسصلاو يرط˘ي˘ب˘لا بط˘لا˘ب
ةرا˘ج˘ت ر˘سصت˘ق˘تو ،ا˘ه˘ب لو˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا
ي˘لا˘م ع˘م ة˘يدود˘ح˘لا ة˘˘سضيا˘˘ق˘˘م˘˘لا

تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘ج˘ي˘˘ن˘˘لاو
:ةيلات˘لا ع˘ئا˘سضب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ءانثتسساب اهتاقتسشمو ةفاجلا رومتلا
حلملا ،رون ةلقد نم ىرخأ’ا عاونأ’ا
ةيلزنملا ءاي˘سشأ’ا ،ي˘لز˘ن˘م˘لاو ما˘خ˘لا
كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘ن˘˘سصم˘˘˘لا

د˘˘يد˘˘ح˘˘لاو ر˘˘هز˘˘لاو مو˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘لأ’او
تاجو˘ت˘ن˘م ،تا˘ي˘نا˘ط˘ب˘لا ،ذ’و˘ف˘لاو

ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لاو ة˘ي˘فر˘ح˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
نوباسصلا ،ةزهاجلا ةسسبلأ’ا ،ةينفلاو
تيزو نوتيزلا ،نوباسصلا قوحسسمو
ي˘˘˘˘ناوأ’ا ،ل˘˘˘˘سسع˘˘˘˘لا ،نو˘˘˘˘ت˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا
داومو فيظنتلا داوم ،ةيكيتسسÓبلا
امأا ،ةيدسسجلا ة˘فا˘ظ˘ن˘لاو ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لا
ي˘لا˘م ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا تا˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةيسشاملا ىل˘ع ر˘سصت˘ق˘ت˘ف ،ر˘ج˘ي˘ن˘لاو
مانغأ’او راقبأ’ا ةليسصف نم ةيحلا

ياسشلا ،ءان˘ح˘لا ،لا˘م˘ج˘لاو ز˘عا˘م˘لاو
مئا˘م˘ع˘لا سشا˘م˘ق ،ل˘باو˘ت˘لا ،ر˘سضخأ’ا

،ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لا ةرذ˘˘لا ،يرا˘˘ت سشا˘˘م˘˘قو
،لسسعلا ،رمحأ’ا بسضخلا ،وجناملا
عباطلا تاذ ةسسبلأ’ا ،ماعنإ’ا ةيذغأا
،�راو˘ت تسسا˘ن˘م˘ت ءا˘˘عو ،ي˘˘قرا˘˘ت˘˘لا
ةسشمقأا ،ةيدلجلا مهار˘م˘لاو رو˘ط˘ع˘لا
غمسصلا ،تسسنغ˘سسا˘ت ة˘سشم˘قأا ،ا˘ف˘نا˘ت
،يلزنملاو نسشخ˘لا ح˘ل˘م˘لا ،ي˘بر˘ع˘لا

ةمداقلا تاجوتنملا ةمئاق لمسشت امك
لك ،نازاب ةسشمقأا رجينلاو يلام نم
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘˘سصلا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م
،ةجلاعملا دولجلاو دولجلا ،فرحلاو
ريغ تاجتنملا ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا رو˘ط˘ع˘لا
ريغ يديلقت˘لا بط˘لا ن˘م ة˘جرد˘م˘لا
رسصانع ،ينادوسسلا لوفلا ،ةدمتعملا
ي˘ت˘يرا˘˘ك ةد˘˘بز ،ما˘˘ي˘˘خ˘˘لا بي˘˘كر˘˘ت
ر˘كسسلا ،ي˘ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسÓ˘˘ل
،كا˘˘م˘˘سسأ’ا ،دا˘˘ج˘˘سسلا ،طور˘˘خ˘˘م˘˘لا

لكب تارسسكملا ،كامسسأ’ا نيحط
نيحط ،ةيقيرفإ’ا هكاو˘ف˘لا ،ا˘ه˘عاو˘نأا
ةسشمقأ’او ةسسبلأ’ا ،ةيدكركلا ،ةرذلا
ةهكا˘ف ،ي˘ل˘ح˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سس’ا تاذ
باوكأا اذكو دنهلا زوجو سسانانأ’ا

.ياسشلا قيرابأاو
د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت نأا رار˘˘˘ق˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو

ريدسصتلاو داريتسس’ا دنع تايمكلا
ي˘لاو˘لا فر˘ط ن˘م ،ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا د˘˘ن˘˘ع
قو˘سسلا ة˘ي˘ع˘سضو بسسح ،ي˘ن˘ع˘م˘˘لا
تا˘ي˘ف˘ي˘كلا دد˘ح˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
ةسضياقملا ةراجت ةسسراممب ةسصاخلا
ع˘ئا˘سضب˘لا ة˘م˘ئا˘ق اذ˘كو ة˘يدود˘˘ح˘˘لا
تار˘ها˘ظ˘ت˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
ل˘كسش ي˘ف ة˘يو˘ن˘سسلا ة˘يدا˘˘سصت˘˘ق’ا

يدا˘˘سصت˘˘قا سضر˘˘ع˘˘م وأا سضرا˘˘ع˘˘˘م
،ةجا˘ح˘لا د˘ن˘ع ،ا˘مو˘ي (51) ةسسم˘خ˘ل
.ةراجتلا ريزو نم رارق بجومب

ز.لامج



،ةرمامعل دمحأا بيقنلا دكأا
لاسصت’او مÓعإ’اب فلكملا
ةيامحلل ةيئ’ولا ةير˘يد˘م˘لا˘ب
تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

نأاب ،سسمأا اهب ىلدأا ةيفحسص
ةعباتلا ةيندملا ةيامحلا قرف
تل˘خد˘ت ،لازأا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘˘ل
ـلا ة˘عا˘سسلا دود˘˘ح ي˘˘ف سسمأا

اذ˘ه ر˘˘ثإا ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص03:80
تل˘˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘ناو ،ثدا˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘لا
تح˘˘ت ن˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضلا
لماعلا تذقنأا امك سضاقنأ’ا
نم يناعي ناك يذلا ثلاثلا

سسف˘ن˘ت˘لا ي˘ف ةدا˘ح ة˘بو˘ع˘سص
نأا ىلإا اريسشم ،رابغلا ةجيتن

ايلاح ةلسصاوتم ثحبلا ةيلمع
ناكملا نيعب سضاقنأ’ا لخاد
يئ’ولا ريدملا فارسشإا تحت

نم دكأاتلل ،ةيندملا ةيامحلل
يف ،نيرخآا لامع دوجو مدع
قر˘˘˘˘˘ف ته˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح
ةيندملا ةيامحلل ةسصسصختم
.قفنلا لخاد ثحبلل

ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن م˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘قو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ىلإا نييفوتم˘لا ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘سضلا

ثث˘˘ج˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
ف˘˘˘سسو˘˘˘ي» ى˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ب
ي˘ف ،لازآا ن˘ي˘˘ع˘˘ب «يوÓ˘˘ع˘˘ي

لماعلا لقنو فاعسسإا مت نيح
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ى˘˘˘لإا با˘˘˘سصم˘˘˘لا
تاذب ةيبطلا ت’اج˘ع˘ت˘سس’ا
.ةيحسصلا ةسسسسؤوملا

watan@essalamonline.com
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نيرخآإ اياحشض دوجو مدع نم دكأاتلل سضاقنأ’إ لخإد ثحب ةيلمع قÓطإإ

ةرم◊ا ةبعسشلا مجنÃ رايهنا ‘ ثلاث ةباسصإاو Úلماع ةافو
فيطسس ‘ لازأا Úعب

دودرشش يرمعلإ

ةينطولإ ةشسشسؤوملاب بيقنت قفنل يئزج رايهناب عوبتم راجفنإ يف ثلاث بيشصأإو امهعرشصم نÓماع سسمأإ يقل
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.فيطشس بونج لإزأإ

ةمكحم سسمأا لوأا تردسصأا
ر˘ق˘م˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لا

اماكحأا ،ةليسسملا ءاسضق سسلجم
ةنسس02و30 نيب ام حوارتت
،سصاخسشأا50 دسض ةذفان انجسس
رار˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘ثÓ˘ث م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
يف جراخلاب طارخ˘ن’ا ة˘م˘ه˘ت˘ب
مادختسسا ةيانجو يباهرإا ميظنت
˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’ا تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت
راكفأا رسشن سضرغب لاسصت’او
ةحلسسملا ةيباهرإ’ا تاميظنتلا

ا˘ه˘ت˘ط˘˘سشنأاو ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا م˘˘عدو
اه˘ح˘لا˘سصل سصا˘خ˘سشأا د˘ي˘ن˘ج˘تو
ى˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشت˘˘لاو ةدا˘˘سشإ’او
.ةيباهرإا لاعفأا باكترا

يتلا ةي˘سضق˘لا هذ˘ه تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ربمفون03ـلا خيرات ىلإا دوعت
يف اه˘ع˘ئا˘قو سصخ˘ل˘ت˘ت ،9102
ى˘˘˘˘لإا تدرو تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
قيقحتلل ةيو˘ه˘ج˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
،ةديلبلا ة˘ي’و ن˘مأ’ ي˘ئا˘سضق˘لا

تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ي˘ع˘˘سس ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م
ميظنت اهنم ةسصاخو ةيباهرإ’ا

ةي˘مÓ˘سسإ’ا ة˘لود˘لا˘ب فر˘ع˘ي ا˘م
ىر˘ب˘كلا ءار˘ح˘سصلا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ل
ىلإا لحاسسلا ةق˘ط˘ن˘م˘ب ط˘سشن˘لا
ق˘ير˘ط ن˘ع ه˘فو˘ف˘سص م˘˘ي˘˘عد˘˘ت
ير˘ئاز˘ج˘لا با˘ب˘˘سشلا د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت
ةينآارقلا اياوزلا يف نيطرخنملا
ن˘طو˘لا عو˘بر ر˘ب˘ع ةر˘سشت˘ن˘م˘لا
ا˘ه˘م˘عد ر˘سصا˘ن˘ع ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ر˘كف˘لا عرزو م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘ل˘ل
م˘ه˘عا˘ن˘قإ’ لا˘˘سضلا يدا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

فر˘ظ˘لا كلذ ي˘ف ن˘ي˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسم

.دÓبلا هب رمت يذلا نهارلا
نع تايرحتلا ترفسسأاو اذه

نم رسصانعلا نم ددع فيقوت
يتلاو نطولا تاي’و فلتخم
ميظنتلاب قاحتل’ا ددسصب تناك
تاقÓ˘ع ا˘ه˘ط˘بر˘ت وأا ي˘با˘هرإ’ا
لسصحتلا دعب كلذو هرسصانعب

ةي˘ف˘تا˘ه˘لا ما˘قرأ’ا سضع˘ب ى˘ل˘ع
ا˘ه˘ت˘قÓ˘ع ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشي ي˘˘ت˘˘لا
عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘˘ه د˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت˘˘˘ب
لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘بو ،ي˘˘مار˘˘جإ’ا

اهب سصاخلا تاملاكملا فسشك
ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ة˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت م˘˘ت
نيمهتملا فيقوتو ة˘هو˘ب˘سشم˘لا
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف ،(سص.ع)و (أا.ع)
ربمفون02و91 نيب ام ةدتمملا

ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو ىو˘˘ت˘˘سسم
رسصانعب ا˘م˘ه˘ت˘قÓ˘ع˘ل ،ل˘ج˘ح˘لا
.روكذملا يباهرإ’ا ميظنتلا

لثمم ّنأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت
ةمكحملا ىدل ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا
نجسسلا ةبوقع طيلسست سسمتلإا
ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا د˘˘سض ذ˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘لا
عم تاو˘ن˘سس01 ،نيفوقو˘م˘لا
نويلم اهردق ةيلام ةمارغ عفد
ة˘بو˘ق˘ع سسم˘ت˘لإا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،را˘ن˘˘يد
دسض ة˘ن˘سس02 ذفا˘ن˘لا ن˘ج˘سسلا
مهددعو نيرافلا نيمهتملا ةيقب
2 ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ع˘م3
.رانيد نويلم

ع .دلاخ

ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا سسمأا تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
رتاعلا رئبب كرامجلل ةلقنتملا
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘سسب˘˘ت ي˘˘ف
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا
ة˘ل˘ي˘سصف˘˘لا دار˘˘فأاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
4431 زجح نم ،نمأÓل ةثلاثلا
عو˘ن ن˘˘م ا˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م ا˘˘سصر˘˘ق
«غلم051 ‐ ن˘ي˘لا˘با˘غ˘˘ير˘˘ب»
ةرا˘ي˘سس ل˘خاد ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م تنا˘˘ك
.ةيحايسس

تاوق تنكم˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ة˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف˘˘ب ة˘˘طر˘˘سشلا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا˘˘ب تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا
ةيئاسضقلا ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا
،سسابعلب يد˘ي˘سس ة˘ي’و ن˘مأا˘ب
دقعلا يف سصخسش فيقوت نم
ز˘ج˘˘حو ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا

ن˘م ا˘ي˘ب˘˘ط ا˘˘سصر˘˘ق32991
ةهجوم تناك عاونأ’ا فلتخم
ريغ ةقيرطب اهجيورت سضرغل
ـب ردقم يلام غلبمو ةيعرسش
ن˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي جد000631
.جيورتلا تادئاع

ىلإا دوعت ةيسضقلا لوسصف
ة˘˘طر˘˘سشلا تاو˘˘ق لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘سسا
تاردخ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف˘ب

دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
نم ثلاثلا دقعلا يف سصخسش
ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع زو˘˘ح˘˘ي ر˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةيبطلا سصارقأ’ا نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م
د˘سصق عاو˘نأ’ا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
،ةيعرسش ريغ ةقيرطب اهجيورت
ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ه˘ب ة˘حا˘طإÓ˘˘ل
،ايم˘ي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا

ةينوناق سشيتفت ةي˘ل˘م˘ع د˘ع˘بو
زجح مت هب هبتسشملا نكسسمل
ن˘م ا˘ي˘ب˘˘ط ا˘˘سصر˘˘ق32991
جيورتلل دعم عاونأ’ا فلتخم
000631ـب ردقم يلام غلبمو
دعب ،ج˘يور˘ت˘ل˘ل تاد˘ئا˘ع˘ك جد
تاءار˘جإ’ا ع˘ي˘م˘ج ءا˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
ةحلسصملا تزج˘نأا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

هيف هبتسشملا دسض ايئاسضق افلم
يف ةرجاتملاو ءافخإا ةمهت نع
ةسصخر نودب ةين’ديسص داوم
ر˘ي˘غ˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘سضر˘˘ع د˘˘سصق
ةي˘ب˘ط سصار˘قأا ءا˘ف˘خإاو ةزا˘ي˘ح
،ةسصخر نودب اهعيب سضرغل
نيأا ةباينلا مامأا هبجومب مدق

.عاديإا رمأا هقح يف ردسص
ودبع.سص / نإوتشش مركأإ

سسمأا لوأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل تد˘˘˘ه˘˘˘سش
ة˘ع˘با˘ت˘لا ،جاد˘ه د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
لتق ةميرج ،سسادرموب ةي’ول
يف باسش اهتيحسض حار ةعسشب
،ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لاو ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا ن˘˘سس

حÓ˘سسب تا˘˘ن˘˘ع˘˘ط˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
اورف نيلوهجم دي ىلع سضيبأا
هوكرتو ةلو˘ه˘ج˘م ة˘ه˘جو ى˘لإا

.هئامد يف اقراغ
ح.ميشسن

رإرف ةلاح يف مهنم ةثÓث

نيمهتم5 دسض انجسس ةنسس02و3 نيب ام ماكحأا
ةليسسملاب سشعاد ميظنت يف بابسش دينجتب

بوبحلإ نم ةمخشض ةيمك هتزوحب ينيثÓث فيقوت
سسابعلب يديشسب ةشسولهملإ

ةسسبت يف «نيلاباغيرب» سصرق4431 زجح

رإرفلاب إوذ’و سضيبأإ حÓشسب ينيثÓث إونعط نولوه‹

سسادرموب ‘ جاده د’وأاب ةعسشب لتق ةÁرج

9102 نم ةرتفلإ سسفنب ةنراقم ةئاملاب73.12 ـب تعجإرت ةليشصحلإ
0202 نم لوأ’ا يسسادسسلا لÓخ اسصخسش2321 حاورأا دسصحي تاقرطلا باهرإا

اهنم يقيقحلإ فدهلإ ديدحتو ةقفشصلإ هذه اهيف تمت يتلإ فورظلإ ىلع فوقولل

ر’ود نييÓم01 هتميق ةيكيرمأا ةكرسشو دادح نيب دقع لوح يئادتبا قيقحت

سسيئرلإ ةناهإإو ةينطولإ ةدحولاب سساشسملإ يتحنج نع ةذفان انجشس تإونشس01 هقح يف تشسمتلإإ ةباينلإ

يداولا يف يوازعلا بويأا طسشانلل ةءاربلا

مهشصحفل ىفششتشسملإ ىلإإ مهلقنو مهؤوÓجإإ مت

ةدكيكسسب ةباغ يف اوقلع سصاخسشأا6 ذاقنإا

نم قيرغ ةثج لاششتنإ
ديردم ئطاشش

نيسصخسش ذاقنإا
رحبلا جاومأا امهترسصاح
تنسشومت نيعب جئاهلا
رشصانع سسمأإ تنكمت
ةيوناثلإ ةدحولإ

ةعباتلإ ،ةيرماعلاب
ةيندملإ ةيامحلإ ةيريدمل
ميعدتبو ،تنششومت نيعل
،راجزوب عاطق ةدحو نم
اناك نيشصخشش ذاقنإ نم

باك ةقطنم يف نيقلاع
ـب ةامشسملإ ولاغيف
امدعب كلذو ،«راتيقلإ»

رحبلإ جإومأإ امهترشصاح
ةقطنملإ يف جئاهلإ
امهذاقنإإ متيل ،ةلوزعملإ

ةثاغتشسإ ءإدن بقع
6 ولع ىلع نم لابحلاب
.راتمأإ

رشصانع سسمأإ لششتنإ امك
ةثج ،ةيندملإ ةيامحلإ

دحأاب رحبلإ سضرعب قيرغ
فاشص ينب ةيدلب ئطإوشش
،تنششومت نيع ةي’و يف
نم ةعاشس51 نم رثكأإ دعب
نع نÓعإ’إ رثإإ ثحبلإ

سصخششلإ تإذ نإدقف
ئطاششب رحبلإ سضرعب
لقن مت دقو ،«ديردم»

نم غلابلإ ةيحشضلإ ةثج
ةحلشصم ىلإإ ةنشس51 رمعلإ

ةشسشسؤوملاب ثثجلإ ظفح
ةيئافششتشسإ’إ ةيمومعلإ
.فاشص ينب ةنيدمل

خ.رشصان

تا˘ي˘فو˘لا ة˘ب˘سسن تسضف˘˘خ˘˘نإا
رور˘م˘لا ثداو˘ح ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا
لÓخ ،نطولا تاي’و فلتخمب
،0202 ن˘˘م لوأ’ا ي˘˘سساد˘˘˘سسلا
سسفنب ةنراقم ،ةئاملاب73.12ـب
ثيح ،يسضاملا ماعلا نم ةرتفلا
اسصخسش2321 ةافو ليجسست مت
ة˘ئ˘ف ن˘م2201 م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م
،ثانإ’ا ةئف نم012و روكذلا
يأا يرور˘م ثدا˘˘ح1588 ر˘ثإا
.ثداح2092ـب ردقي سضافخناب

ةينطولا ةيبودنملا تحسضوأا
اهل نايب يف ،قرطلا يف نمأÓل
غ˘ل˘˘ب ى˘˘حر˘˘ج˘˘لا دد˘˘ع نأا ،سسمأا

هردق سضافخناب كلذو ،2369

لداعي ا˘م يأا ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب54.62
ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ا˘ح˘˘ير˘˘ج8824
.9102 نم لوأ’ا يسسادسسلا

حوارتت نيذلا بابسشلا لثميو
،ةنسس92و81 نيب م˘هرا˘م˘عأا
يف اطروت رثكأ’ا ةيرمعلا ةئفلا

لÓ˘˘˘˘˘خ رور˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ثداو˘˘˘˘˘˘ح
،ةنسسلا هذه نم لوأ’ا يسسادسسلا

3962 عوقو يف اوببسست ثيح
يأا ي˘نا˘م˘˘سسج يرور˘˘م ثدا˘˘ح
امك ،ةئا˘م˘لا˘ب34.03 ة˘ب˘سسن˘ب
˘‐ با˘ب˘سشلاو لا˘ف˘طأ’ا رد˘سصت˘ي
ةمئاق ‐ه˘تاذ رد˘سصم˘لا ف˘ي˘سضي

ثيح ،رورملا ثداو˘ح ا˘يا˘ح˘سض
’ باسش735 ةافو ليجسست مت

لÓخ ةنسس92 مهرامعأا زواجتت
حر˘ج بنا˘ج ى˘لإا ،ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن
لداع˘ي ا˘م و˘هو ،ن˘ير˘خآا9946
عومجم ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب98.45
رثكأ’ا تا˘ي’و˘لا ا˘مأا.اياحسضلا

رئازجلا يه ،ثداوحلل ةسضرع
لت˘ح˘ت ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا
ثداو˘ح˘˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف ةراد˘˘سصلا
يرورم ثداح093 اهليجسستب

،ةليسسملا ةي’و اهيلت ،ينامسسج
اثداح873 اهرودب تلجسس يتلا

973 ـب فلسشلا ةي’و اهدعبو
سسف˘˘ن لÓ˘˘خ ،يرور˘˘م ثدا˘˘˘ح
.ةروكذملا ةرتفلا

ر.رجاه

ةباينلا ،سسمأا لوأا ءاسسم تنلعأا
ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
يئادتبا قيقحت حتف نع ،رئازجلا

ف˘ح˘سص ه˘ت˘لواد˘ت ا˘م ر˘˘ثا ى˘˘ل˘˘ع
لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
نع نولثمم همربأا دقع عوسضوم
ةيكيرمأا ةكرسش عم ،دادح يلع
ءاجو.ر’ود نييÓم01 ةميقب

،ةيئاسضقلا ةهجلا تاذ نايب يف
سضع˘ب ه˘ت˘لواد˘˘ت ا˘˘م ر˘˘ثا ى˘˘ل˘˘ع»
تامولعم نم ةينطولا فحسصلا

ه˘˘مر˘˘بأا د˘˘ق˘˘ع عو˘˘سضو˘˘م لو˘˘˘ح
يلع دادح مهتملا نع نولثمم
01 ةميق˘ب ة˘ي˘كير˘مأا ة˘كر˘سش ع˘م
Ó˘˘˘˘م˘˘˘˘عو ،ر’ود ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘يÓ˘˘˘˘˘م
نوناق نم11 ةداملا تايسضتقمب

ةباينلا نإاف ،ةيئازجلا تاءارجإ’ا
ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
حتفب ماعلا يأار˘لا م˘ل˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا
عوسضوملا لوح يئادتبا قيقحت
فورظلا ىل˘ع فو˘قو˘لا سضر˘غ˘ب
ة˘ق˘ف˘سصلا هذ˘ه ا˘ه˘ي˘ف تم˘ت ي˘ت˘لا

.«اهنم يقيقحلا فدهلا ديدحتو
ب.نيرشسن

ةيا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا سسمأا ذ˘ق˘نأا
6 ،ةد˘˘˘كي˘˘˘كسسب ة˘˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘˘لا
ةي’و نم نوردحني سصاخسشأا
دنم نيقلاع اوناك ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق
يداو ئطاسشب سسمأا لوأا ةليل

يقرسش ةلفلف ةيدلبب نوباسصلا
نا˘ج˘ي˘ه نأا ثي˘˘ح ،ةد˘˘كي˘˘كسس
بورهلا ىلع مهر˘ب˘جأا ر˘ح˘ب˘لا
اونكمتي مل ثيح ةباغلا ىلإا

كلا˘سسم˘لا ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ن˘˘م

،ة˘با˘غ˘لا جرا˘خ ى˘لإا ة˘يدؤو˘˘م˘˘لا
ةباغلا نم مهؤوÓجإا مت ثيح
ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو
. مهسصحفل

ج.ماششه

سسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم تق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن
يف ةءاربلاب ،يداولا ةمكحم
،يوازعلا بويأا طسشانلا قح
تاروسشنم سضرع ةحنج نع
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش ي˘˘˘˘ف
ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا

،ةينطو˘لا ةد˘حو˘لا˘ب سسا˘سسم˘لا
نع ،رانيد فلأا002 ـب مرغو
سسي˘˘˘˘ئر ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘هإا ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج
ع˘سضو د˘قو اذ˘˘ه.ةيروهمجلا
تقؤوملا سسبحلا نهر طسشانلا
ن˘ع ي˘سضا˘م˘لا يا˘م21 ي˘˘ف

لُثمو ،افنآا ةروكذ˘م˘لا ح˘ن˘ج˘لا
ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإ’ا ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
تسسم˘˘ت˘˘لا ثي˘˘ح ي˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا
تاونسس01 هقح يف ةباينلا
.ةذفان انجسس

د.ميهإربإإ
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مÓسسإ’او يتناد
ل˘م˘ع˘لا ن˘ي˘ب ة˘ن˘ي˘ت˘م ة˘قÓ˘ع حو˘ل˘˘ت
يتناد يلاطيإ’ا رعاّسشلل يعادبإ’ا
ي˘˘˘˘˘ف (م1231‐5621) ير˘ي˘ي˘غ˘ي˘لأا
ثار˘ت˘لاو «ة˘ي˘ه˘˘لإ’ا ا˘˘يد˘˘ي˘˘مو˘˘كلا»
ن˘˘ي˘˘ع ن˘˘ع ى˘˘ف˘˘خ˘˘ت ’ ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا
يف اميسس ’و ،يعوسضوملا سسرادلا
رّو˘˘سصت˘˘لا ة˘˘˘ف˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘ل بّر˘˘˘سشت˘˘˘لا
ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب ثي˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘سسإ’ا
ّكسش Óف ،ةيتنادلا ايجولومسسوكلا
ةيبرغلا ةفسسلفلا يف اًسسجاه ةّمث ّنأا
د˘ع˘ُب˘˘ل˘˘ل «ي˘˘سسا˘˘ن˘˘ّت˘˘لا» ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ب
ةينيوكتلا روذ˘ج˘لا ن˘م ي˘مÓ˘سسإ’ا
هيّمسسي امك ،ثيدحلا يبرغلا ركفلل
ر˘˘سصا˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ر˘˘كف˘˘م˘˘لا

ٌناركن وهو ،يني˘نا˘ب˘ما˘ك و˘م˘ي˘سسا˘م
نم ديدعلا تلواحو سسروُم املاطل
ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا فار˘˘طأ’ا
تÓمحلا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ،ه˘خ˘ي˘سسر˘ت
ءانبنا يف يوقلا اهريثأاتو ةيبيلسصلا

لمع.نيتراسضحلا نيب يسسفن رادج
ةّوه قيمعت ىلع باّتكلا نم ديدعلا
ةراسضحللّتمي ا˘م ّل˘ك ن˘ي˘ب ل˘سصف˘لا
ةلسص ه˘ل ا˘م˘ب ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
زيامتلا زربيو .ةيبرغلا ةراسضحلاب

كلذ عم برغلاو قرسشلا نيب اّيلج
و˘كسسي˘سشنار˘ف˘ِل ر˘ئا˘ج˘˘لا ف˘˘قو˘˘م˘˘لا
:ةر˘ي˘ه˘سشلا ه˘ت˘لو˘ق ي˘˘ف ا˘˘كرار˘˘ت˘˘ي˘˘ب
«بر˘ع˘لا ى˘لإا بسس˘ّن˘لا كلذ تق˘˘مأا»
«يدنود ىلإا ةيناثلا ةلاسسرلا» يف
سسداسسلا نرقلا لÓخ ترهظ يتلا

ل˘˘˘ئا˘˘˘سسر˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ِك ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘سشع
سصّلمتلل ٌةلواحم وهو ،«يلينيسس»
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ط˘˘باور˘˘لا ن˘˘م
ةبرجتلا عم كلذ ناكأا ،نيتراسضحلا
.ةيّلقسصلا ةبرجتلا عم وأا ةيسسلدنأ’ا
زيامتلاب موكحملا خانملا كلذ يف
ي˘ت˘ناد ر˘ه˘˘ظ ن˘˘ي˘˘ترا˘˘سضح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
طسسو يف ىّبرت هّنأا عم،يرييغيلأا
يفسسلفلا روسضحلاب ق˘ب˘ع˘ي ي˘فا˘ق˘ث
،ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا ةرا˘سضح˘ل˘ل ي˘م˘ل˘ع˘لاو
ح˘ير˘سص ل˘كسشب ه˘ب ّر˘ق˘ي م˘ل يذ˘˘لاو
رد˘سصأا د˘ق فر˘ع˘ن ا˘م˘ك و˘ه˘ف،ا˘م˘ئاد
ايديموكلا«فّلؤوم يف ايسساق امكح
اّيفخ سسيلف ،مÓسسإ’ا ّدسض «ةيهلإ’ا
˘˘ما˘˘˘ثآ’ا ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ي˘˘˘ف و˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت نأا
هيلع قلطي ام هّسصن يف ةفوسصوملا
يأا ،رسصعلا كلذ ةغلب «يتيكسسملا»
‐07 ،نماثلا :ميحج˘لا) «ع˘ماو˘ج˘لا»
هيلِيا˘ج˘م ع˘م ي˘ت˘ناد م˘سسا˘ق˘ت˘ي .(27
ديزي ’ مÓسسإ’ا ّنأا َعئاسشلا َيأارلا

كلذلو ،ةيحيسسم ةقطره هنوك نع
ىفطسصملا نمادحاج ا˘ف˘قو˘م ذ˘خ˘ّتِا
ن˘˘مو (مÓ˘˘سسلاو ةÓ˘˘سصلا ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع)
ىلع (ههجو هللا مّرك) يلع مامإ’ا

يتلا تارقفلا يهو ،ديدحتلا هجو
لفاغتو يبرعلا مجرتملا ا˘ها˘سشا˘ح˘ت

سصو˘˘سصن ا˘˘ه˘˘ّنأا ع˘˘م ،ا˘˘هدار˘˘يإا ن˘˘ع
حيرسصلا لجرلا فقوم نع فسشكت
يف ةدراولاو اهرسسأاب ةراسضح نم
‐03 ،نورسشعلاو نماثلا /ميحجلا)

33).
فقوملا تمكح يتلا ةلأاسسملا ودبت
ر˘خآا˘ك مÓ˘سسإ’ا ن˘يد ن˘˘م ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا

يغبني ا˘ّم˘م و˘ه˘ف،ة˘م˘سسا˘ح ر˘يا˘غ˘مو
ي˘˘˘ع˘˘˘سسلاّد˘˘˘ح ى˘˘˘لإا ه˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘م
ىدم ىل˘ع دا˘سس ا˘م و˘هو،ه˘ثا˘ث˘ت˘ج’
رسصعلا علط˘مو ى˘ط˘سسو˘لا نور˘ق˘لا
ي˘ف ةّو˘˘ق˘˘ب كلذ ى˘˘ّل˘˘ج˘˘ت ،ثيد˘˘ح˘˘لا
،ةقحÓت˘م˘لا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘سصلا تÓ˘م˘ح˘لا

يحيسسملا بر˘غ˘لا ت’وا˘ح˘م ي˘فو
ىو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘م تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘ع ج˘˘˘˘˘سسن
ِد˘سشح˘ل لو˘غ˘م˘لا ل˘ث˘م ،ة˘يوا˘ي˘سسآ’ا
ود˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘لا ّد˘˘˘˘˘˘˘˘˘سض ىو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
و˘˘هو ’أا سضر˘˘َت˘˘ف˘˘م˘˘لا˘˘كر˘˘ت˘˘سشم˘˘˘لا

هحّسضوي ام كلذ ،مÓسسإ’ا ةراسضح
بتا˘˘˘كلا ق˘˘˘ثو˘˘˘مو ّي˘˘˘ل˘˘˘ج ل˘˘˘كسشب
ذنم ينينابماك ومي˘سسا˘م ر˘كف˘م˘لاو
قّم˘ع˘ت .(9‐8 :سص) ه˘با˘ت˘ك ع˘ل˘˘ط˘˘م
ءانثأا ةيمÓسسإ’ا ةرا˘سضح˘ل˘ل ءاد˘ع˘لا
يفاّيلج ادبو،ةيب˘ي˘ل˘سصلا تÓ˘م˘ح˘لا
لواح يتلا لتقلل ةينيدلا تاريربتلا
و˘˘فر˘˘ي˘˘ل˘˘ك ن˘˘م درا˘˘نر˘˘ب سسيّد˘˘˘ق˘˘˘لا
(xuavrialC id odranreB)
ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘سصلا ة˘ل˘م˘ح˘لا ى˘لإا ي˘˘عاد˘˘لا
كلذ نوكي نيح ،اهجيورت ةيناثلا
ةحودنم ’» :حيسسملا مسساب لعفلا
ن˘˘˘ي˘˘˘ح ح˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لا َد˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘ّنأا ي˘˘˘˘ف
اهنوسضوخي ّبرلا َبورحنوسضوخي
كلذ يف نوسشخي ’ ،لابلا يحاترم
نو˘ل˘ت˘ق˘ي ن˘ي˘ح ة˘ئ˘ي˘ط˘خ˘لا فار˘˘ت˘˘قا
.م˘˘ه˘˘حاورأا نو˘˘ق˘˘هز˘˘ي وأا م˘˘هءاد˘˘عأا
حيسسملا ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ل˘ت˘ق˘لا سسي˘ل˘ف
.دجملل ةاعدم لب ةحنج وأا امرج
زوفي اّمإا نيتلاحلا اتلك يف لعفلابو
لبقي يذلا حيسسملا ىسضرب ءرملا

حيسسملا˘ب وأا ،ّود˘ع˘لا تو˘م˘ب ا˘ًعو˘ط
.ل˘تا˘ق˘م˘ل˘ل ءاز˘ع ه˘تا˘ي˘ح لذ˘ب يذ˘˘لا
لتقي حيسسملا لِتاقم ّنأا ىلع ُدuدسشأا

ى˘˘˘˘˘˘سضق نإاو لا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا حا˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘م
كل˘ت تسسي˘ل «ر˘ب˘كأا ة˘حار˘ب˘ف˘ه˘ب˘ح˘˘ن
د˘ق˘ف ،ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا ىو˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ىدم ىلع ةهيبسشلا فقاوملاتدّدعت
ن˘˘م ا˘˘عو˘˘ن تق˘˘˘َل˘˘˘خ ى˘˘˘ت˘˘˘ح نور˘˘˘ق
.ةرّذجتملاو ةنمزملا ةنَحاسشملا
يتلا ءاوجأ’ا كلتل هحيسضوت دعب
هاجت ي˘بر˘غ˘لا لا˘ي˘خ˘م˘لا˘ب تم˘ّكح˘ت

وميسسام لواحي ،مÓسسإ’ا ةراسضح
زار˘بإا ر˘خآا بنا˘ج ن˘م ي˘ن˘ي˘نا˘ب˘˘ما˘˘ك
لسصاحلا يركفلا لسصاوتلا ةيعون
ر˘ّتو˘ت˘لا م˘غر ن˘˘ي˘˘ترا˘˘سضح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
تحت .نيبناجلا ىلع مّيخملا ينيدلا

..نومجرتم˘لاو تا˘م˘جر˘ت˘لا«ناو˘ن˘ع
ءوسضلا ط˘ّل˘سسي «فرا˘ع˘م˘لا لا˘ق˘ت˘نا

ةيبرعلا ن˘م ة˘م˘جر˘ت˘لا ة˘كر˘ح ى˘ل˘ع
ةيروحم ةقلح يهو ،ةينيتÓلا ىلإا
دقف ،ةينوكلا ةفرعملا ثراوت يف
ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف بر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘ك
ظ˘ف˘ح ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لاة˘ط˘ي˘˘سسو˘˘لا
ام ر˘ْب˘ع ءاو˘سس ،ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا ةر˘كاذ˘لا
هولقن ام رْبع وأا فراعم نم هوجتنأا

تناك د˘ق˘ل .ق˘ير˘غإ’ا تا˘جا˘ت˘نإا ن˘م
يف ة˘قَر˘غ˘م˘لا،ى˘ط˘سسو˘لا رو˘سصع˘لا
رو˘سصع ي˘ه،بر˘غ˘لا ي˘ف قÓ˘غ˘ن’ا
ن˘ي˘ي˘فر˘ع˘م˘لا حا˘ت˘ف˘˘ن’او رّو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ل˘ع˘ج ا˘م ،بر˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ةلبِق ةيمÓسسإ’ا ةيملعلا رسضاوحلا
˘ماو˘قأ’ا ى˘ّت˘سش ن˘م م˘ل˘ع˘لا بÓّ˘ط˘˘ل
،كÓ˘ل˘يروأا يد تر˘˘بر˘˘ج .نا˘˘يدأ’او
ة˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ن˘˘˘˘كلا ا˘˘˘˘با˘˘˘˘ب اد˘˘˘˘˘غ يذ˘˘˘˘˘لا
‐999) ةرتف˘لا لÓ˘خة˘ي˘كي˘لو˘ثا˘كلا

ر˘˘ت˘˘سسف˘˘ل˘˘سس م˘˘سسا ذ˘˘خ˘˘ّتاو(م3001
ةّد˘سس ءÓ˘˘ت˘˘عا ل˘˘ب˘˘ق دّدر˘˘ت،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
يف ءاملع˘لا سسلا˘ج˘م ى˘ل˘ع سسر˘ط˘ب
دي ىلع فراعملا ىّقلتو،سسلدنأ’ا

ناك ام .نيملسسم ةفسسÓفو ءاملع
د˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لا كلذ ي˘˘˘ف نو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سسم˘˘˘لا
تا˘نا˘يد˘لا عا˘ب˘تأا˘ب ا˘عرذ نو˘ق˘ي˘سضي
لب ،ملعلا تاقلح اوداترا نإا ىرخأ’ا

بر˘ع˘لا نا˘ك د˘ق˘ف .بي˘˘حر˘˘ت ّل˘˘ح˘˘م
نورمغي يذلا حماسست˘لا˘ب نور˘خ˘ف˘ي
نا˘ك .م˘˘هر˘˘ي˘˘غو با˘˘ت˘˘كلا ل˘˘هأا ه˘˘ب
اباتك فّلأا دقهيسشير رايب بتاكلا

ناونعب روكذملا ابابلا لوح اّمهم
ماعلا اباب ..كÓليروأا يد تربرج»
ي˘˘ف را˘˘يا˘˘ف راد ي˘˘ف ر˘˘سش˘˘ُن «ف˘˘لأ’ا
د˘ن˘ع ه˘ي˘ف ف˘ّقو˘ت ،(7891) سسيرا˘˘ب
يف فراع˘م˘لا ي˘ّق˘ل˘ت˘ل ا˘با˘ب˘لا ة˘ل˘حر
.ليسصفتلاب سسلدنأ’ا

ةيبرغلا ةمجرتلا ةكرحل همييقت يف
لو˘˘ق˘˘ي ة˘˘ط˘˘ي˘˘سسو˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا نا˘˘˘ّبإا

مÓسسإ’ا ةفرعم تناك :ين˘ي˘نا˘ب˘ما˘ك
ماكحأ’ا نع اديعبو ،ةفاقثكو نيدك
امك ،قمعلا ىلإا رق˘ت˘ف˘ت ،ة˘ق˘َب˘سسم˘لا

ركذي .ةليلق ةبخنب ةروسصحم تناك
ىدم لوح نأاسشلا يف ةرّبعم ًةثداح
طا˘سسوأ’ا ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا˘˘ب ما˘˘م˘˘لإ’ا
دودح ىلإا :Óئاق ةيبر˘غ˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ر˘˘سشع ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا نر˘˘ق˘˘لا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م
سسيول اسسنرف كلم ناك يدÓيملا
ةيبيلسصلا ةلمحلا داق يذلا ،عسساتلا
م˘˘ث ،سسنو˘˘ت ي˘˘ف كل˘˘هو ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلا

ى˘˘لإاا˘˘ق˘˘ح’ ة˘˘˘سسي˘˘˘ن˘˘˘كلا ه˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘فر
ا˘˘با˘˘ب˘˘لا كلذ˘˘كو ،سسيّد˘˘ق˘˘لا˘˘ما˘˘ق˘˘˘م
يف ةبوعسص نادجي ،عبارلا تنميلك
هعسسوب ريدق مجرت˘م ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ن˘م ة˘م˘جر˘˘ت˘˘لاو ةءار˘˘ق˘˘لا

ة˘سسارد˘لا تنا˘ك ا˘م˘ف ،ة˘ي˘سسرا˘ف˘˘لاو
˘ما˘ع ل˘كسشب ي˘بر˘ع˘˘لا ثورو˘˘م˘˘ل˘˘ل
نيح .امئاد يفرعملا فغسشلا عفادب
نآار˘ق˘لا نو˘ت˘ي˘ك يد تر˘بور م˘جر˘˘ت
لّجبملا سسرطب بهارلا نم زاعيإاب
نا˘˘˘ك ا˘˘˘˘م ،(م6511 ة˘ن˘˘سس ي˘˘ّفو˘˘ت)
نآار˘ق˘لا ن˘ي˘ما˘سضم ة˘فر˘ع˘م فد˘ه˘˘لا
تا˘˘ق˘˘˘طر˘˘˘ه» سضحد ل˘˘˘ب م˘˘˘ير˘˘˘كلا
دقف .ه˘م˘عز ّد˘ح ى˘ل˘ع «ة˘ن˘ِسسار˘ّسسلا

غلاب مÓسسإ’ا نيد نم فقوملا ناك
طاسسوأ’ا ي˘ف ب˘ّسصع˘ت˘لاو دّد˘سشت˘لا
عم ،ةسسينكلا ناطلسس تحت ةعقاولا
رسصانع نم ةحاسسلا ُلخت مل كلذ
ماكحأ’ا كلت يّطخت تلواح ةئيرج
ةراسضح ةيرقبعب رارقإ’او ةيلاغملا
ف˘قو˘م˘ب م˘ه˘ظا˘ف˘ت˘حا ع˘م ،مÓ˘سسإ’ا

يف ا˘م˘ي˘سس ’ ،ن˘يد˘لا ها˘ج˘ت ي˘ئاد˘ع
ةيل˘ق˘سص ي˘ف ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا طا˘سسوأ’ا
،ةيلقسص تنوك ،لوأ’ا رجور ةرتف
ع˘م كلذ˘كو ؛نا˘مرو˘ن˘لا م˘كح نا˘˘بإا
ركذن .يناثلا كيرديرف روطاربمإ’ا
د˘˘˘ق ي˘˘˘سسيردإ’ا ي˘˘˘فار˘˘˘غ˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا نأا
ر˘˘جور طÓ˘˘ب ي˘˘ف تاو˘˘ن˘˘سسل˘˘غ˘˘˘سش
.اراسشتسسميناثلا

ناك يرييغيلأا يتناد ّنأا ّكسش ’و
ناّبإا ةيفاقثلا ة˘كر˘ح˘لا˘بة˘يارد ى˘ل˘ع
،يناثلا كيرديرف روطاربمإ’ا مكح
سضرأا ها˘˘مد˘˘ق أا˘˘ط˘˘ت م˘˘ل نإاو ى˘˘ت˘˘˘ح
يناثلا كيرديرف زاح دق˘ف،ة˘ي˘ل˘ق˘سص
،يتنادل «ةبدأاملا» باتك يف اريدقت
يف اعجارت دهسش ريدقتلا كلذ ّنكل
رِسشُح ثيح ،«ة˘ي˘ه˘لإ’ا ا˘يد˘ي˘مو˘كلا»
عم ميح˘ج˘لا ي˘ف ي˘نا˘ث˘لا كيرد˘ير˘ف
.ةقطارهلا

نأاسشب يتناد سصخسشل همييقت يفو
لو˘ق˘ي ن˘يد˘ك مÓ˘سسإ’ا ن˘م ه˘ف˘قو˘م
ى˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘ي ل˘جر˘ك :ي˘ن˘ي˘نا˘ب˘ما˘˘ك
نوكي نأا يتناد عيطتسسي ’ ،هرسصع
˘مÓ˘سسإ’ا ن˘م ي˘با˘ج˘˘يإا ف˘˘قو˘˘م ه˘˘ل

ن˘˘˘م كلذ رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،ن˘˘˘يد˘˘˘˘ك
ي˘ف ي˘ت˘ناد ر˘ه˘ظ د˘ق˘ف .ة˘يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا

اّمأاو .ةسسينكلا ءادع هيف مّيخ رسصع
،ةيمÓسسإ’ا ةفسسلفلاب يتناد ةقÓع
يهف،ماع هجوب ةيبرع˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا˘بو
ذإا .ةلئسسأ’ا ديدع حرط ىلإا ةاعدم
ناك يتناد ّنأا ينينابماك يفني ’
ة˘ف˘سسل˘˘ف˘˘لا˘˘ب ة˘˘ّم˘˘ه˘˘م ة˘˘يارد ى˘˘ل˘˘ع
ةيمÓسسإ’ا مو˘ل˘ع˘لا˘بو ،ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا
نم كلذ ىّلج˘ت˘ي ا˘م˘ك ،ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا

:ةيسساسسأ’ا ةثÓثلا ه˘تا˘ف˘ّلؤو˘م لÓ˘خ
«ةيه˘لإ’ا ا˘يد˘ي˘مو˘كلا»و «ة˘بدأا˘م˘لا»
كل˘˘ت ه˘˘ل ت˘˘˘ّتأا˘˘˘ت .«ة˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لا»و
دّدرتلا لعفب ةي˘فر˘ع˘م˘لا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا

ي˘ف ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا طا˘˘سسوأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
حsجرُيو ،اسسنرولفو اينولوب ْيتنيدم
.سسيرا˘ب ى˘لإا ه˘ت˘ل˘حر ءا˘ن˘˘ثأا كلذ˘˘ك

ي˘ف ي˘ت˘ناد˘ل زرا˘ب˘لا ق˘ّم˘ع˘ت˘لا ّن˘˘كل
سساسسأ’اب ءاج ةيمÓسسإ’ا ةفسسلفلا

ا˘˘ن˘˘ي˘˘سس ن˘˘با ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘˘ّط’اءاّر˘˘˘ج
ةلمج ىلعو دسشر نباو يبارافلاو
بهذي .نيملسسملا كلفلا ءاملع نم
ماملإ’ا ّنأا ىلإا ينينابماك وميسسام
ةينيدلا مولع˘لا˘بو م˘ير˘كلا نآار˘ق˘لا˘ب
ةر˘ي˘سسلاو ه˘ق˘ف˘لا ل˘ث˘م ،ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا

ع˘م ادود˘ح˘م نا˘ك،نآار˘˘ق˘˘لا مو˘˘ل˘˘عو
هنهذ يف اًطلخ فّلخ ام وهو ،يتناد
كل˘˘ت .ة˘˘ق˘˘َب˘˘˘سسم ا˘˘˘ما˘˘˘كحأا خ˘˘˘ّسسرو
ةينيد ةيحان نم ةليزهلا ةليسصحلا

با˘ّت˘كلا َز˘ّي˘م ما˘ع رو˘ف˘ن جا˘ت˘ن ي˘ه
،طيسسولا رسصعلا يف نييحيسسملا

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا فرا˘ع˘م˘لا˘ب اور˘ه˘ب˘نا نإاو
ةيمÓسسإ’ا ةراسضحلا نم ة˘ي˘ّتأا˘ت˘م˘لا
كلفلاو ّبطلا ت’اجم يف اميسس
اسصو˘سصخ ،ءا˘ي˘م˘ي˘كلاو با˘سسح˘لاو
ي˘˘˘ل˘˘˘كرز˘˘˘لاو ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘با ع˘˘˘˘م
كا˘˘ن˘˘ه˘˘ف .ر˘˘با˘˘جو ي˘˘˘مزراو˘˘˘خ˘˘˘لاو
،ةي˘ن˘يد˘لا طا˘سسوأ’ا ي˘ف ج˘ئار˘ٌم˘كح
ن˘يد ّنأا،ي˘ن˘ي˘نا˘ب˘ما˘ك سصل˘خ˘ي ا˘م˘˘ك
ريدج ريغ يلاتلابو ،فئاز مÓسسإ’ا
نم قمعأا ةلأاسسملا ّلعلو .ةسساردلاب
ةيسسَنَكلا ةباقرلا تناك دقف ،كلذ
’ برغلا يف سسيردتلا زكارم ىلع
وأا ةيمÓسسإ’ا مولعلا سضرع حيبت
هثّدحت نم ّلك ناك .اهيلع فّرعتلا
ةينيدلا فراعملا كلت لوانتب هسسفن

ناك انه نم ،ةقطرهلا ةمهتلًةسضرع
تا˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف را˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’ا
˘مو˘ل˘ع˘لا سسيرد˘ت ى˘ل˘˘عة˘˘ي˘˘بوروأ’ا
داعبت˘سساو ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا

.نيدك مÓسسإÓل ةلسصب ّتمي ام ّلك
يف ةدراولا تارذسشلا ّنأانّيبلا نمو
ة˘ق˘ّل˘ع˘ت˘م˘لا «ة˘ي˘ه˘لإ’ا ا˘يد˘ي˘مو˘كلا»
ف˘ق˘ت ي˘ت˘لاو ،ي˘مÓ˘سسإ’ا ن˘˘يد˘˘لا˘˘ب
مÓسسإ’ا ت’اجر نم اّيبلسس افقوم
،كلذ يف عنقم ريربت نود رّكبملا

اّقسشنم انيد مÓسسإ’ا رابتعا جاتنيه
نع فسشكي ام وهو ،ةيحيسسملا نع
ةعئاسشلا ةيجولويديإ’ا ةباقرلا قمع
فÓخب.ة˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا طا˘سسوأ’ا ي˘ف
ايديموكلا» يف دسشر نبا لان كلذ
هل تنمسض ةرَبتعمًةوا˘ف˘ح «ة˘ي˘ه˘لإ’ا

ءامظع نيب «خزربلا» يف اعسضوم
ي˘ت˘ناد ىد˘ل كلذ ى˘ن˘ب˘نا .ة˘ير˘سشب˘لا

تحب ينيد وه ام نيب زييمت ىلع
بسسح ي˘˘ل˘˘ق˘˘عو ي˘˘م˘˘ل˘˘ع و˘˘ه ا˘˘مو
.هترظن

يف ينينابما˘ك و˘م˘ي˘سسا˘م ق˘فاو˘ن ’
نآارقلا ىلع يتناد عÓّطا ّنأا هيأار
ه˘˘ب˘˘سش وأا ،ادود˘˘ح˘˘م نا˘˘ك م˘˘˘ير˘˘˘كلا

يجو˘لو˘م˘سسو˘كلا ءا˘ن˘ب˘لاو ،مد˘ع˘ن˘م
ّنأا نع حِسصفُي ةيهلإ’ا ايديموكلل
ةسصقب ةنّيب ةيارد ىلع ناك يتناد
ا˘˘م˘˘ك نا˘˘كأا ،جار˘˘ع˘˘م˘˘˘لاو ءار˘˘˘سسإ’ا

امك وأا ينآارقلا ّسصنلا يف تدرو
ي˘فو ة˘يو˘ب˘ن˘لا ثيدا˘حأ’ا ي˘ف˘ت˘˘يِوُر
تدهسش دقف .ةيخيراتلا تانّودملا
با˘˘ت˘˘ك» ة˘˘م˘˘جر˘˘˘ت جاور ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا
بر˘غ˘لا ي˘ف ير˘ي˘سشق˘ل˘ل«جار˘˘ع˘˘م˘˘لا
بَسسنُي) ةينيت’ ةمجر˘ت˘ب˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا
ةلاتسشق كلم رسشاعلا سسنوفلأا ىلإا
ة˘˘ن˘˘سس با˘˘ت˘˘كلا ة˘˘˘م˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘ب هر˘˘˘مأا

يف «جارعملا باتك» رَثَأاو،(م4621
ن˘كم˘ي ’ ا˘م˘˘م ي˘˘ت˘˘ناد ا˘˘يد˘˘ي˘˘مو˘˘ك
ى˘ل˘ع ن˘ّي˘ب˘ٌه˘ب˘سش كا˘ن˘˘ه˘˘ف ،ه˘˘نار˘˘كن
’ ذإا .ةغايسصلاو لكسشلا ىوتسسم
تاطوغسضلا نع لف˘غ˘ن نأا ي˘غ˘ب˘ن˘ي
ة˘با˘قر˘لا ر˘ب˘ع ة˘ل˘ئا˘ه˘لا ة˘ي˘˘سس˘˘َن˘˘َكلا

يمو˘م˘ع بتا˘ك ّيأا ع˘م سشي˘ت˘ف˘ت˘لاو
ارذح يتناد ناكو .رسصعلا كلذ يف
ن˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ل ّتم˘˘˘ي ا˘˘˘م دار˘˘˘˘يإا د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع

،دد˘سصلا اذ˘ه ي˘ف.ة˘ل˘سصب˘ي˘مÓ˘سسإ’ا
مّيقلا ثحبلا ىلع عÓّط’ا نكمي

نمّلكل ةسسينكلا دّسصرت قمع لوح
ر˘يا˘غ˘م ر˘كف ر˘سشن˘ب ه˘سسف˘ن ه˘ثّد˘ح˘˘ت
باتكلا يف اهر˘ظ˘ن ة˘ه˘جو ف˘لا˘خ˘ي
«ة˘˘م˘˘ل˘˘ك عور˘˘˘سشم» ن˘˘˘ع ردا˘˘˘سصلا
بتكلا» ناونعب ةيبرعلا تارامإ’اب
خّرؤوملا فيلأات نم وهو «ةعونمملا
.يزيلفنإا ويرام يلاطيإ’ا
ن˘ي˘ما˘سضم سص˘ّخ˘ل˘ُي يذ˘˘لا لاؤو˘˘سسلا

ىنعم ا˘م و˘هو ي˘ن˘ي˘نا˘ب˘ما˘ك با˘ت˘ك
يذلا يخيرا˘ت˘لا رد˘سصم˘لا طا˘ق˘سسإا
،ايديموكلا سصن يتناد هنم ىقتسسا
ي˘جو˘لو˘م˘سسو˘كلا ءا˘ن˘ب˘لا ل˘ق˘ن˘˘ل وأا
عوزن ةمث ؟ّقدأا لكسشب ايديموكلل
عباط ءافسضإ’ ةيلاطيإ’ا ةءارقلا يف
دقو اميسس ،يتناد ّسصن ىلعةدارفلا

يذلا سساسسأ’او ةدمعلا لجرلا ادغ
ة˘يو˘غ˘ّل˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تن˘˘ب˘˘نا
ةرو˘ط˘سسأ’ا كي˘˘كف˘˘ت .ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
كل˘ت˘ل كا˘ه˘ت˘ناو wسسم و˘ه ة˘ي˘ت˘ناد˘˘لا
.ظفاحملا فقوملا بسسحب ةسسادقلا

نّمم نييلاطيإ’ا باّتكلا نم ةّلقو
،ينينابماك وميسسا˘م ل˘ث˘م ،اوأار˘ج˘ت

نم يأا ،يتناد فاسشتكا ةداعإا ىلع
هدفاورو هردا˘سصم˘ب ة˘طا˘حإ’ا ثي˘ح
ة˘برا˘ق˘م ّنأا ر˘ي˘سشن .ه˘ّسصن ءا˘ن˘ب ي˘˘ف
نم اvسسم ينعت ’ يتنادل ينينابماك
لب ،هعادبإا نم اّطح وأا لجرلا ةميق
،ٌر˘يد˘ق˘تو ٌلÓ˘جإا ة˘ّم˘ث كلذ فÓ˘خ˘ب
لسصي نأا دارأا يذلا ءيسشلا امّنإاو
يف سصّخ˘ل˘ت˘ي ا˘م و˘هو ل˘جر˘لا ه˘ي˘لإا
نم ىّقبتيسس اذام :يلاتلا لؤواسستلا
كلذو؟هنع ةَرَطْسسأ’ا عزن دعب يتناد
نم ةاحوتسسملا داعبأ’ا فسشك دعب
ان˘ي˘سس ن˘با ءارآاو ي˘بارا˘ف˘لا ة˘ف˘سسل˘ف
ي˘˘ف˘˘ف .سصو˘˘سصخ˘˘لا˘˘ب د˘˘سشر ن˘˘باو
ةيرهوجلاو ةقيمعلا داعبأ’ا ناركن
ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي ا˘˘˘مو˘˘˘هو ،ي˘˘˘ت˘˘˘ناد ّسصن˘˘˘ل
يفسسلفلا نوزخملا نع «لفاغتلا»
عوزن وه ،هّسصن يف رسضاحلا يوقلا
ن˘ي˘˘ب ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا طا˘˘ب˘˘تر’ا ل˘˘سصف˘˘ل
ةراسضح˘لاو ة˘ي˘مÓ˘سسإ’ا ةرا˘سضح˘لا
نم لاقتن’ا ةرتف ناّبإا اميسس ةيبرغلا
رو˘سصع˘لا ى˘لإا ى˘ط˘سسو˘˘لا نور˘˘ق˘˘لا
ة˘ّم˘ه˘م ة˘ط˘˘ق˘˘ن كا˘˘ن˘˘ه.ةثيدحلا
يهو ،هباتك فّلؤوملا اهب لسصوحي
ّمهملا ينينابما˘ك ما˘م˘لإا ن˘م ة˘ع˘با˘ن
هّبنتي هتلعج ةيمÓسسإ’ا ةف˘سسل˘ف˘لا˘ب
ى˘˘˘˘˘لإاو ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ناد ردا˘˘˘˘˘˘سصم ى˘˘˘˘˘˘لإا
.ه˘تا˘ف˘لؤو˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘ع تو˘˘كسسم˘˘لا
ة˘يد˘َق˘َع˘لا حور˘˘لا ن˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘ي˘˘ف
سسيل :لوقي يت˘ناد ىد˘ل ة˘ي˘ثو˘لا˘ث˘لا
تا˘˘تا˘˘ب˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ّي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘م ر˘˘˘مأ’ا
كلذ لعفي نأا لواح امك ،«ةيقطنم»
موقي لب ،ينيوكأ’ا اموت سسيدقلا

سساسسأا ىلع وأا ّيناميإا سساسسأا ىلع
،ةسسينكلا لبِق نم ةÓمملا ةقيقحلا

ايديموكلاّسصن يف ىّلجتي ام وهو
ن˘ير˘سشع˘لاو ع˘˘بار˘˘لا و˘˘ت˘˘نا˘˘كلا ي˘˘ف
رخآا بنا˘ج ن˘م .ة˘ن˘ج˘لا سصو˘سصخ˘ب
مامته’ا ىر˘ج :ي˘ن˘ي˘نا˘ب˘ما˘ك لو˘ق˘ي
ايديموكلا» نيب ةطبار˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا˘ب
،ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا ثار˘˘ت˘˘لاو «ة˘˘ي˘˘ه˘˘˘لإ’ا

تا˘˘ف˘˘ّلؤو˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ّنأا ع˘˘قاو˘˘لاو
،«ةبدأاملا»و «ةكلمملا» لث˘م،ي˘ت˘ناد
.حسضاولا رّثأاتلا اذهب حسشرت
..مÓ˘˘˘˘سسإ’او ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ناد :با˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كلا
.راونأ’ا تاوامسس
.ينينابماك وميسسام :فيلأات
˘مو˘يدو˘ت˘˘سس تارو˘˘سشن˘˘م :ر˘˘سشا˘˘ن˘˘لا
.‘ةيلاطيإ’ا ةغللاب‘ (امور)
.0202 :رسشنلا ةنسس
.سص671 :تاحفسصلا ددع
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ةيربجلا ةلاطبلا ىلع ةرحلا نهملا باحسصأا نم ديدعلا ةلاحإا
ءابرهكلا ريتاوف ديدسست نم ءافعإ’اب نوبلاطي فلسشلا نم نونطاوم
حاتجت يتلا رحلا ةجوم ةجيتن
تزواجت ي˘ت˘لاو ف˘ل˘سشلا ة˘ي’و
ى˘˘لا تدأا ي˘˘ت˘˘˘لاو ،ة˘˘˘جرد44
طرف˘م˘لاو ع˘سساو˘لا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
ةعيبطب ىدأا امم زاغلاو ءابرهكلل
ريتاوف˘لا ر˘ع˘سس ع˘فر ى˘لإا ،لا˘ح˘لا
نينطاوملا بويج تكهنأا يتلا
ر˘ثإا ى˘ل˘عو .ةر˘ي˘خأ’ا ة˘نوآ’ا ي˘˘ف
اهسشيعت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مز’ا
باحسصأا نم ديدعلا ليحأا ،دÓبلا
ة˘لا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ح˘لا ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
كلذ ل˘ك ل˘جأا ن˘مو ،ة˘ير˘˘ب˘˘ج˘˘لا
فايطا لكو نينطاوملا بلاطي
سضيفخ˘ت˘ب ي˘ف˘ل˘سشلا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا
يف امامت  اهءاغلا وأا ريتاوفلارعسس
وه امك ،ةجرحلا فورظلا هذه

بونجلا ناكسس عم هب لومعم
اسصاخ ايئانثتسسا افرظ هرابتعاو
د˘سشا˘ن ا˘م˘ك ،تح˘ب ا˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضتو
زاغلاو ءابرهكلا ةسسسسؤوم ء’ؤوه
يف اهنئابز ةدناسسمو ةدعاسسمل

رحلا ةجومو انوروك ةحئاج لظ
دحأا ربع دقو ،ةي’ولا حاتجت يتلا
ي˘ل˘خ˘ت نأا Ó˘ئا˘˘ق ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

نع زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘سسسسؤو˘م
د˘يد˘سست ن˘م ن˘ير˘ه˘˘سش وا ر˘˘ه˘˘سش
اهسسلفي نل اهل ةقحتسسملا نويدلا

،ادبأا اهيل˘خاد˘م ن˘م سصق˘ن˘ي ن˘لو
ةي’ولا هذه ونطاوم دجيسس لهف
ة˘سسسسؤو˘م فر˘ط ن˘م ة˘با˘ج˘˘ت˘˘سسا
؟ةمز’ا زع يف زاغلاو ءابرهكلا

م .ق

مهطبري يذلا ديحولا قيرطلا لوحت نأا دعب
رفُح ىلإا08 مقر ينطولا قيرطلاب

ةيدلبل ةيبونجلا ةهجلا يتاسشم ناكسس
ةلزعلا كفب نوبلاطي ةملاڤب ريخلب

،خيسشلا راود يتاسشم ناكسس ددج
د’وأاو ،ةزاعم˘لا ،سشير˘لا ة˘ب˘ع˘سش
ر˘ي˘خ˘ل˘ب ة˘يد˘ل˘ب بو˘ن˘ج   يرا˘سس
ميدق˘لا م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م ع˘فر ،ة˘م˘لا˘ق˘ب
ىلعو ةينعملا تاطلسسلل ديدجلا

لخد˘ت˘لا˘ب ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ا˘ه˘سسأار
را˘ب˘ت˘ع’ا در ل˘جا ن˘م ل˘جا˘˘ع˘˘لا
مهطبري يذلا ديحولا كلسسملل
،08 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب
قيرطلا اذه ةيعسضو نأا نيدكؤوم
ة˘˘ب˘˘ق˘˘ح˘˘لا لÓ˘˘خ ز˘˘ج˘˘˘نأا يذ˘˘˘لا
طبري اهتقو ناك ةيرامعتسس’ا

يف أادب هنا ’إا ،ىرخأا تايدلب ةدع
اهنم لماوع ةدع ببسسب لكآاتلا

داعي مل ثيحب ،ةيرسشبو ةيعيبط
،نآ’ا ةياغ ىلإا هئاسشنإا ذنم هتئيهت
ا˘ق˘ير˘ط كلذ˘ك ر˘ب˘ت˘ع˘ي ه˘نا م˘غر
يتلا ةديدجلا ةنيدملل ارسصتخم
رجح ةقطنمب ايلاح اهزاجنإا متي

هذه نا˘كسس ع˘فر ا˘م˘ك ،بو˘ق˘ن˘م
ريبكلا سصقنلا لكسشم يتاسشملا
بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘˘لا ي˘˘ف
يتلا سشيرلا ةبعسش ةتسشمب ةسصاخ
د˘يوز˘ت˘ل ع˘ب˘ن˘م يأا ا˘ه˘ب د˘جو˘ي ’
،يويحلا رسصنعلا اذهب ناكسسلا

ةدجاوتملا تايفنحلا ىدحإا ادعام
تحبسصأا يتلا خيسشلا د’وأا راودب
ةيبلت ىلع ةرداق ريغ ىرخأ’ا يه
كلاب امف ةتسشملا ناكسس تايجاح
فعسض ببسسب ىرخأ’ا يتاسشملاب
مغر  اذه  ثدحي ،اههايم قفدت
ماق يتلا ىواكسشلاو يعاسسملا
ديدعلا يف يتاسشملا ناكسس اهب
ن˘˘˘يد˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘م ،تار˘˘˘م˘˘˘لا  ن˘˘˘م
ذخأاو لخدتلاب ةيلحملا تاطلسسلا
را˘ب˘ت˘ع’ا ن˘ي˘ع˘ب م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنا
.لاجآ’ا برقا يف اهتيوسستل

دوعسسم .م

سسابعلب يديسسل ديدجلا يئ’ولا نمأ’ا سسيئر بيسصنت
طاسشنلاو ةحسصلا ريدم فرسشأا
ىدل تا˘سضا˘ير˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا
ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا

دمحأا وبأا ركبوبأا ةطرسشلا بقارم
مسسارم ىلع ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسب
رادوسش ةطرسشلا بقارم بيسصنت

يديسس ةي’و نمأ’ اسسيئر رمع
سسيئرو يلاولا روسضحب سسابعلب
ي˘ئ’و˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةيئاسضقلا ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلاو
نيلثممو ةيركسسعلاو ةيندملاو
.يندملا عمتجملا نع
وبأا ركبوبأا ةطرسشلا بقارم ركذو
ريدملل Óثمم فرسشأا يذلا ،دمحأا
مسسارم ىلع ينطولا نمأÓل ماعلا
نمأÓل ديدجلا سسيئرلا بيسصنت
افلخ سسابع˘ل˘ب يد˘ي˘سسل ي˘ئ’و˘لا
دبع بنسشوب ةطرسشلل لوأا ديمعل
سسف˘˘ن˘˘ل لو˘˘ح يذ˘˘لا نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
اذه نأا ،ةملاق ةي’وب بسصنملا

ةكرح نمسض جردني بيسصنتلا
ن˘˘مأا ءا˘˘سسؤور تل˘˘م˘˘سش ة˘˘ي˘˘ئز˘˘˘ج
لوادتلا أادبمل اديسسجت تاي’ولا

امك.ةيلوؤوسسم˘لا بسصا˘ن˘م ى˘ل˘ع
ة˘لوذ˘ب˘م˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘˘ب هو˘˘ن
،ةي’ولا هذهب ةطرسشلا حلاسصمل

ة˘ح˘فا˘كم لا˘ج˘م ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘سس ’
ةيراو˘ج˘لا ة˘طر˘سشلاو ة˘م˘ير˘ج˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘سصت’ا تا˘˘˘طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لاو
نم ةياقولا ناديم يف ةيوعوتلاو
يف ةمهاسسملاو رورملا ثداوح
‐ديفوك راسشتنا نم ةياقولا دوهج
ايلعلا ةدايقلا نأا اسضيأا دكأاو.91
ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملل
اهدوهج ىراسصق لذبت تئتف ام
ىلع لوادتلا ةيكيمانيد ءافسضإ’
ءا˘ط˘عإ’ ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا بسصا˘ن˘˘م
ن˘˘سسحأا ة˘˘يدأا˘˘˘تو د˘˘˘يد˘˘˘ج سسف˘˘˘ن
.نطاوملل ةينمأ’ا تامدخلل

صص.ودبع

فلسشلا نمأ’ اسسيئر رداقلادبع سسايسسم ةطرسشلل لوأا ديمع بيسصنت
،ةطرسشلل ماعلا بقارملا فرسشأا
ة˘طر˘سشل يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا
˘ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا ل˘ث˘م˘م ط˘سسو˘˘لا
ميسسارم ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
ة˘طر˘سشل˘ل لوأا د˘ي˘م˘ع بي˘˘سصن˘˘ت
نمأ’ اسسيئر رداقلا دبع سسايسسم
بقار˘م˘ل ا˘ف˘ل˘˘خ ف˘˘ل˘˘سشلا ة˘˘ي’و
مت يذلا ةويون سسيداب ةكرسشلا
لغسشل ة˘كر˘ح˘لا را˘طإا ي˘ف ه˘ل˘ق˘ن
نمأا ىوتسسم ىلع ماهملا سسفن

لفح ميسسارم.سسادرموب ةي’و
نمأا رقمب تمت يتلا بيسصنتلا
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ا˘˘هر˘˘سضح ،ة˘˘ي’و˘˘لا

ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
ف˘˘ل˘˘سشلا ي˘˘لاو ة˘˘˘ير˘˘˘كسسع˘˘˘لاو
يلثمم نم ددعو يراج دوعسسم
ةيذيفنتلاو ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
˘ما˘ع بئا˘˘نو سسي˘˘ئر بنا˘˘ج ى˘˘لإا

.فلسشلا ءاسضق سسلجم
ع.ىيحي

يحسصلا رج◊ا تاءارجإا قيبطت ةيادب ذنم

 ةمسصاعلاب مانيب ةباغ ىوتسسم ىلع تايافنلا نم نط23 قوفي ام عمج
ةيادب ذنم ،ةمسصاعلا رئازجلا برغ مانياب ةباغ ىوتسسم ىلع ةفلتخملا تايافنلا نم نط23 قوفي ام عمج مت

راطإا نم ملع امبسسح ،(91ديفوك) انوروك صسوريف يسشفت نم دحلل  يئزجلا يحسصلا رجحلا تاءارجإا قيبطت
.ةيئ’ولا رسضخأ’ا مازحلاو تاباغلا ةيريدمب

ة˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘سضوأاو
،ةير˘يد˘م˘لا تاذ˘ب مÓ˘عإ’ا˘ب
حيرسصت يف يديعسس ناميإا

ةسشرو ناوعأا نأا ،يفحسص
ن˘ي˘ي˘˘م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
تاباغلا ةعطاقمل نيعباتلا
عمج ن˘م او˘ن˘كم˘ت «ما˘ن˘ي˘ب»
ن˘˘م ن˘˘ط23 ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يزأا
ىلع ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا

ةيجاجزلا تاروراقلا رارغ
نوتراكلاو ةيكيت˘سسÓ˘ب˘لاو
ة˘˘˘˘سسبا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘سشعأ’او
ةد˘˘ما˘˘ه ىر˘˘خأا تا˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘نو
رهسشأا5 لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ كلذو
‐ رياربف ة˘يا˘ه˘ن) ة˘ي˘سضا˘م˘لا
(مر˘سصن˘م˘لا و˘ي˘لو˘ي ة˘يا˘˘ه˘˘ن
تاءار˘جإا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ة˘˘ياد˘˘بو
.يئزجلا يحسصلا رجحلا

نأا رد˘˘سصم˘˘˘لا تاذ را˘˘˘سشأاو
هذ˘ه ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
نم ديزأا عمج نع ترفسسأا

تايافنلا نم سسيك0061
لداعي امب غلك02 ةعسسب
عو˘ب˘˘سسأ’ا ي˘˘ف سسي˘˘ك08
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا فد˘˘ه˘˘ب
تاحاسسملاو يتابنلا ءاطغلا
ةمهاسسملا اذ˘كو ءار˘سضخ˘لا
نأا ةزربم ،ةئيبلا ةيامح يف
نييمسسوملا ةفاظنلا ناوعا
م˘ه˘˘تا˘˘يرود ن˘˘م نو˘˘ف˘˘ث˘˘كي
ةرتف لÓخ ةسصاخ فيظنتلل
اوماق امك ،عوبسسأ’ا ةياهن
تايافنلا ةلكسسر تايلمعب
تا˘˘˘يوا˘˘˘ح˘˘˘ل ا˘˘˘هر˘˘˘˘يود˘˘˘˘تو
.ةيبسشخ
،ردسصم˘لا تاذ˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو
فر˘ع˘ت «ما˘ن˘يا˘ب» ة˘با˘غ نإا˘ف
˘ما˘يأا لÓ˘خ ة˘سصا˘˘خ ’ا˘˘ب˘˘قإا
رطخ مغر ،عوبسسأ’ا ةياهن
ىود˘ع˘ب ة˘با˘سص’ا سسور˘ي˘˘ف
سصني ام وهو ،91‐ديفوك
قل˘ع˘ت˘م ي˘ئ’و رار˘ق ه˘ي˘ل˘ع
ةيمو˘م˘ع˘لا ق˘ئاد˘ح˘لا ق˘ل˘غ˘ب

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سست˘˘˘˘لا تاءا˘˘˘˘سضفو
تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لاو ه˘˘˘ي˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
رخآا راعسشإا ىلإا ةيرسضحلا
نم ةياقولا ريبادت راطإا يف
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ي˘˘سشف˘˘ت
ة˘مÓ˘سسو ة˘ح˘سص ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل
.نينطاوملا

يف هنا ةثد˘ح˘ت˘م˘لا تد˘كأاو
ةياقولل ئطاوسشلا قلغ لظ
ي˘قا˘بو ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘˘ت ن˘˘م
ة˘˘˘ير˘˘˘سضح˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘با˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا
5 ‐ يواسشو˘ب) ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب

˘˘‐ نو˘˘ن˘˘كع ن˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
ةأار˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا رد˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘م
نإاف (اهريغو...ةسشحوتم˘لا
ةفاثكب اولوحت نين˘طاو˘م˘لا
«مانياب» يباغلا ءاسضفلا ىلا

˘ما˘مأا حو˘ت˘ف˘˘م ءا˘˘سضف و˘˘هو
هربعي ثيح ،رورملا ةكرح
ن˘˘كم˘˘ي ’ ي˘˘˘ئ’و ق˘˘˘ير˘˘˘ط
اذÓ˘˘م ح˘˘ب˘˘˘سصأاو ،ه˘˘˘قÓ˘˘˘غإا

.نييمسصاعلل اسسفنتمو
نأا تفاسضأا ،ةيناث ةهج نم
تا˘با˘غ˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘˘م ناو˘˘عأا
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب «ما˘˘ن˘˘يا˘˘ب»
ن˘˘˘مأ’او كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
ايرود نومو˘ق˘ي ن˘ي˘ي˘ن˘طو˘لا
ةدئافل ةيسسيسسحت تايلمعب
ةرورسضب مهتيعوتل راوزلا

تاءار˘˘˘جإÓ˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘م’ا
نم دحلل ةيحسصلا ةيئاقولا
انوروك ءابو ىودع راسشتنا
ءادترإا ةيمازلإاك دج˘ت˘سسم˘لا
دعابت˘لاو ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘ق’ا
تاعمجت يدافتو يدسسجلا
و ةحارلا نكامأاب تÓئاعلا

ءاوسشلا ةيلمعب مايقلا مدع
ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب وأا ل˘˘˘˘خاد
ن˘كا˘مأ’ا ي˘ف ل˘ب تا˘با˘˘غ˘˘لا
يدا˘ف˘˘ت˘˘ل كلذ˘˘ل ةأا˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘لا
.قئارحلا بوسشن
،«ما˘ن˘˘يا˘˘ب» ة˘˘با˘˘غ ل˘˘ث˘˘م˘˘تو
805 ةحاسسم ىلع ةدتمملا

«نيجسسكوأا ةعرج» ،راتكه
ءا˘سضفو راوز˘ل˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ةرادج نع لثمي ايجولوكيإا

تاذ زرب˘ت ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ة˘ئر
.ردسصملا
ة˘˘˘˘ي’و نإا˘˘˘˘˘ف ،ةرا˘˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘˘ل
ةورث ىل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا

ا˘ه˘ت˘حا˘سسم قو˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘غ
ربع ةعزوم راتكه000.5
ماه ددع ،يباغ عقوم311
جيسسنلا رب˘ع دو˘جو˘م ا˘ه˘ن˘م
ل˘˘˘م˘˘˘سشي و ي˘˘˘˘نار˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

1 ن˘ي˘ب حوار˘ت˘˘ت تا˘˘حا˘˘سسم
امي˘ف ،تارا˘ت˘كه8 ى˘˘˘لا
تابا˘غ˘لا ة˘حا˘سسم توا˘ف˘ت˘ت

ن˘ي˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ىر˘˘ب˘˘كلا
ىلع را˘ت˘كه006و003
«ةريخ  عطقم» تاباغ رارغ
«ةع˘يرزو˘ب»و «يوا˘سشو˘ب»و
.«مانياب»و «نونكع نب»و

م.ق

02 اهنم اموي04 مودت
ميامسصلا لثمت اموي
دج رح ةجوم
حاتجت ةعفترم
ناسسملت ةي’و
مايأ’ا هذه لÓخ فرعت
ةي’و ندم فلتخم
دج رح ةجوم ناسسملت
نم اهريغك ةعفترم
لعج امم ،رئازجلا تاي’و
نومزتلي نينطاوملا لج
مهتويب يف ءاقبلاب

تاحفلل سضرعتلا ةيسشخ
املع ،ةقراحلا سسمسشلا

قلطي ةرتفلا هذه نأاو
يتلاو ميامسصلا اهيلع
02 اهنم اموي04 مودت
ميامسصلا لثمت اموي
لعفلاب يهو ةيماحلا
ريغ ةرارح دهسشت
اهب رثأات دقو ةيدايتعإا

هجو ىلع نسسلا رابك
ثيح ،سصوسصخلا
حلاسصملا تلبقتسسا
تارسشع ةسصتخملا
ةريبك ةاناعم دعب ت’احلا

تاجرد يف عافترا نم
اقاهرإا ببسسي امم مسسجلا

.سسأارلاب املأاو اريبك
نينطاوملا نإاف ةراسشإÓل
اودجو ةيدودحلا ةي’ولاب

هذه لÓخ ةغلاب ةبوعسص
عنم دعب اميسس’ ةفئاسصلا
نمأ’ا حلاسصمو تاطلسسلا

نينطاوملا دفاوتل كردلاو
ةحيرسش اسصوسصخ
،رحبلا ىلع بابسشلا

ةرارحلا ةجرد سصاسصتمإ’
حيورتلا اذكو ةعفترملا

رهسشأا ةدع دعب سسفنلا نع
ايزاوت يلزنملا رجحلا نم
يتلاو ،انوروك ةحئاجو
ىلع تفلم لكسشب ترثأا
فلتخمب ةيرسشبلا ةايحلا
.ملاعلا عاقب

صشاتيلتوب .ع

يدلبلا يبعسشلا صسلجملا صسيئر عم ةنكمملا لولحلا ةفاكل مهدافنتسسا دعب
 ةيمنتلا بايغ ببسسب لجيجب ركسسع د’وأا ةيدلب رقم قلغ ىلع نومدقي نونطاوم

د’وأا ة˘يد˘˘ل˘˘ب نا˘˘كسس مد˘˘قأا
،لجيج ةي’و قرسش ركسسع
ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘ق˘م ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا با˘˘ي˘˘غ بب˘˘سسب
يذلا سشيمهتلاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
عيمج ىلع مهت˘يد˘ل˘ب لا˘ط˘ي
نأا دعب كلذو ،تايوتسسملا

دو˘عو˘لا ن˘م ًا˘عرد او˘قا˘˘سض
يف مهل حنمت يتلا ةفئازلا

او˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع ثي˘˘˘ح ،ةر˘˘˘م ل˘˘˘ك
د˘ن˘ع م˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م تا˘˘ت˘˘ف’
ني˘ب˘لا˘ط˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لا ل˘خد˘م
ايسصخ˘سش ي˘لاو˘لا رو˘سضح˘ب
ه˘˘ل م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنإا ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل
ا˘ه˘ل˘ق˘ثأا ي˘ت˘لا م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘مو
ءاسسؤور بتاكم يف لامهإ’ا
او˘ب˘قا˘ع˘ت ن˘يذ˘لا م˘ه˘ت˘يد˘˘ل˘˘ب
ثي˘ح ،ن˘مز˘لا ن˘˘م دو˘˘ق˘˘ع˘˘ل
مهبلاط˘م سسأار ى˘ل˘ع ي˘تأا˘ي
ةدعل بورسشلا هايملا ريفوت
تلاز’ ةيدلبلا يف قطانم

مويلا ىتح سشطعلا يناعت
،عبارم˘ل ة˘ت˘سشم رار˘غ ى˘ل˘ع
بايغ ىلإا كلذك ةفاسضإ’اب

ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا زا˘˘غ
ه˘ب تأاد˘ب نأا د˘ع˘ب لزا˘ن˘˘م˘˘ل
تاونسس ةدع ذنم لاغسشأ’ا
با˘ب˘سسأ’ تف˘قو˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل
نا˘كسسلا بسسح ة˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
بلا˘ط ا˘م˘ك ،ن˘ي˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةرور˘˘سضب ا˘˘˘سضيأا نا˘˘˘كسسلا
ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘كب˘سش ع˘ي˘سسو˘ت
ةيمومعلا ةرانإ’ا حÓسصإاو
ة˘˘˘ت˘˘˘سشم ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةرور˘سضو ،ا˘سضيأا لزا˘ن˘م˘˘لا
ةئرتهملا تاقرطلا حÓسصإا

بار˘ت ل˘ك ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

د’وأا ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م
اف˘ي˘سص را˘ب˘غ˘لا ن˘م ر˘كسسع
كرب˘لاو ن˘ي˘ط˘لاو لا˘حوأ’او
ن˘ع كي˘ها˘ن ءا˘ت˘سش ة˘ي˘ئا˘م˘لا

فيرسصتلا تا˘كب˘سش با˘ي˘غ
ثي˘ح ،ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصل˘˘ل

سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسس لاز’
ىل˘ع نود˘م˘ت˘ع˘ي ي˘تا˘سشم˘لا
ي˘ف ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا
م˘غر ،م˘ه˘تÓ˘سضف ف˘ير˘سصت
ىل˘ع ةر˘م ل˘ك ي˘ف دو˘عو˘لا

لبق نم لكاسشملا هذه لح
يت˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا سسلا˘ج˘م˘لا

د’وأا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘م
د˘ي˘سسج˘˘ت˘˘لا نأا ’إا ،ر˘˘كسسع
ي˘˘ف ه˘˘نا˘˘كم حوار˘˘ي ي˘˘˘ق˘˘˘ب
هيلعو طقف ةيدلبلا بتاكم
ةرورسضب نوجتحملا بلاط
ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو ةا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘م
ع˘˘فر ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
اومئسس مهنأ’ هيلإا مهبلاطم
مهتيدلبل ةئيسسلا ةيعسضولا

ةيلحملا ةيم˘ن˘ت˘لا ثي˘ح ن˘م
.عيراسشملا بايغو

ميهارب .ع



mahali@essalamonline.com

018209ددعلا ^1441 ةجحلا يذ51ـل قفاوملا0202 توأا5ءاعبرأ’ايلحم
 ناسسحإ’او ربلا لهأا ةدسشانم ىلإا هعفد ام

ةيعيبطلا هتايحل ةدوعلل ةدعاسسملا دي دمل
نوزجعي ءابطأ’او باسش ةايح ددهي بيرغ سضرم

تليسسمسسيت يف يتسسيمخ ةيدلبب هسصيخسشت نع
دن˘ع «مÓ˘سسلا» ةد˘ير˘ج تف˘قو
ردان سضرمو ةبيرغ دج ةلاح
دبع ةزمحوب ‐ باسشلا باسصأا
93 رمعلا نم غلابلا ‐رداقلا
ن˘ي˘ع ي˘ح˘ب ن˘طا˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ن˘˘سس
71 يتسسيمخ ةيدلبب ءارمحلا

ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘˘ع قر˘˘سش م˘˘ك
ه˘كه˘نأا نأا د˘ع˘ب ،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت
فر˘ع˘ي م˘ل يذ˘لا سضر˘م˘لا اذ˘ه
م˘لا˘ع ي˘ف نو˘سصت˘خ˘م˘لا هر˘˘سس
ة˘با˘سصإا ذ˘ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب بط˘لا
يذ˘لا سضر˘م˘لا اذ˘˘ه˘˘ب با˘˘سشلا

ةريبك ام’آا هل اببسسم هدمأا لاط
نيعلاو سسأارلا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
عزن ى˘لإا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ر˘ط˘سضا

يناعي هلعج امم ىنميلا هنيع
نينسسحملا دسشانيو تمسص يف
ةيسضرملا هتلاح ىلع فوقولاب
ي˘ف ه˘جÓ˘عو ة˘ي˘سصع˘ت˘˘سسم˘˘لا

.ايكرت وأا سسنوت تايفسشتسسم
سضر˘م˘لا اذ˘ه لو˘˘ح د˘˘قو اذ˘˘ه
د˘ب˘ع  ‐ با˘سشلا ةا˘ي˘˘ح ردا˘˘ن˘˘لا
ى˘لإا ه˘ت˘˘جوز ة˘˘ق˘˘فر ‐ردا˘˘ق˘˘لا

تأادب يذلاو قاطي ’ ميحج
براقي ام ذنم رهظت هسضارعأا
د˘ت˘سشي نأا ل˘ب˘ق ا˘ب˘ير˘ق˘ت ما˘ع˘˘لا
ةري˘خأ’ا ر˘ه˘سشأ’ا ع˘م سضر˘م˘لا
سضير˘م˘لا قر˘ط ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب

ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا باو˘˘˘˘˘˘بأ’
نكل ةيرئازجلا تايفسشتسسملا
يذلا رمأ’ا وهو ،ىودج نود
ثحب˘ي با˘سشلا اذ˘ه ن˘م ل˘ع˘ج
نأا د˘ع˘ب ةد˘حو˘لاو ة˘لز˘ع˘لا ن˘ع
’ حبسصأاو هلهاك سضرملا لقثأا
هئاقدسصأا طسسو سشيعلا قيطي
ل˘كا˘سشم ه˘ل ا˘ب˘ب˘سسم ه˘˘برا˘˘قأاو
يهو ةيمويلا ةايحلا يف ةريبك
اهادسص تلسصو يتلا ةخرسصلا
ةيسصولا تا˘ه˘ج˘لا سضع˘ب ى˘لإا

ةلحر يف هتدعاسسم لجأا نم
اذهل بسسانم جÓع نع ثحبلا
˘م’آا و˘˘هو بير˘˘غ˘˘لا سضر˘˘م˘˘لا
سصي˘خ˘سشت لÓ˘˘خ ن˘˘م سسأار˘˘لا
ملأ’ا اذه رسس ةفرعمو سضرملا

هدسسج بيسصي يذلا للسشلاو
فو˘سس ى˘سسعو ل˘ع ةر˘˘م ل˘˘ك
ةدوعلا نم باسشلا اذه نكمت
ثيح ،ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘تا˘ي˘ح ى˘لإا
ةي˘جÓ˘ع˘لا ة˘ل˘حر˘لا هذ˘ه رد˘ق˘ت
تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ىد˘˘˘حإا ىد˘˘˘ل
هيلام غ˘لا˘ب˘م ا˘ي˘كر˘ت وأا سسنو˘ت
هعفد يذلا رمأ’ا وهو ،ةربتعم
ر˘˘˘ب˘˘˘لا ل˘˘˘هأا ةد˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘لإا

ةد˘عا˘سسم˘لا د˘ي د˘م نا˘سسحإ’او
ةا˘ي˘ح˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘˘م
اذه نم سصلختلاو ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
لازي ’ يذلا بيرغلا سضرملا
ةديدع تاونسس ذنم هنم يناعي
ميتيلا باسشلا اذه لامآا ىقبتل
لهأا ىدل ةقلعم هتجوز ةقفر
ل˘جأا ن˘˘م نا˘˘سسحإ’او ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا

.هتايح ذاقنإاو هتدعاسسم
ةياسضلا راود ناكسس..

ةيطغتلا لا‹ جراخ
ةيفيرلا ةيومنتلا

 يرامع ةيدلبب
نا˘كسس ن˘م تار˘سشع˘لا بلا˘˘ط
ا˘يرادإا ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘سضلا راود
ة˘˘ي’و˘˘ب يرا˘˘م˘˘ع ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تل˘˘ي˘˘سسم˘˘˘سسي˘˘˘ت
يلاو اهسسأار ىلعو ،ةيئ’ولا

ة˘˘ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م ةرا˘˘يز˘˘ب ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا
ةلوزعملا ةيفيرلا مهتق˘ط˘ن˘م˘ل
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘لاو
يلاهأا بلا˘ط˘مو ت’ا˘غ˘سشن’ا
ةلزعلا كف ىلإا ةيمارلا راودلا

ن˘ي˘ه˘جو˘م ،م˘ه˘ت˘ق˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘ع
ةيسصولا تاهجلا ىلإا مهئادن
نم لجاعلا لخدتلا ةرورسضب
ةا˘نا˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو ل˘˘جأا
يف اهنودباكي يت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا

بور˘سشلا ءا˘م˘˘لا با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ
مادعناو ةقطنملا هذهب هتلقو
قرطلا ءارتهاو ة˘ن˘يد˘م˘لا زا˘غ
نا˘كسسلا ه˘جو ن˘يأا ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
م˘˘˘ه˘˘˘تاءاد˘˘˘نو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘يوا˘˘˘˘كسش
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘˘ف ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا تار˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
فل˘كت م˘ل ي˘ت˘لاو ة˘لوؤو˘سسم˘لا
ىلإا لقنتلا ءانع ىتح اهسسفن
يتلاو ةيسسنملا ةقطنملا هذه
’إا نو˘لوؤو˘سسم˘لا ا˘هر˘كذ˘ت˘ي ’
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا د˘ي˘˘عاو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
تاح˘ير˘سصت بسسحو .ة˘ما˘ه˘لا

ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل راود˘˘لا ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
ء’ؤو˘ه سضع˘ت˘ما د˘ق˘ف مÓ˘سسلا

ى˘لإا بور˘ه˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ن˘˘م
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘˘لا ما˘˘مأ’ا
ثي˘ح ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا

ةرور˘˘˘˘˘سضب ء’ؤو˘˘˘˘˘˘ه بلا˘˘˘˘˘˘ط
م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘˘ح ى˘˘˘لإا تا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل’ا
لظ يف ةدقعملا ةيعامتج’ا

’ نيأا ،بورسشلا ءاملا بايغ
نودمتعي ناكسسلا مظعم لازي

نم ةيديلقتلا ل˘ئا˘سسو˘لا ى˘ل˘ع
ن˘م ءا˘م˘لا ةر˘˘ط˘˘ق بل˘˘ج ل˘˘جأا
مهانكسس رقم نع دعبت نكامأا
ىلإا سضعبلا رطسضي نيح يف
ة˘يو˘ي˘ح˘لا ةدا˘م˘˘لا هذ˘˘ه ءار˘˘سش
ج˘˘يرا˘˘ه˘˘سصلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘لا
،ة˘ظ˘ها˘ب نا˘م˘ثأا˘بو ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘˘لا
زا˘˘غ˘˘لا ماد˘˘ع˘˘نا ن˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن
بر˘غ˘ت˘سسا ثي˘ح ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ط˘˘˘˘بر مد˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘كسسلا
درو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘˘كسس
ام اذإا ةسصاخ ،ماهلا يويحلا

يسسيئرلا بو˘ب˘نأ’ا نأا ا˘ن˘م˘ل˘ع
تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ط˘˘˘بر˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
راودلا بناجب رمي ةرواجملا
ي˘˘هو ط˘˘ق˘˘ف را˘˘ت˘˘مأا ع˘˘سضب˘˘˘ب
سسأا˘ك تسضا˘فأا ي˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا
نو˘˘لاز˘˘ي ’ ن˘˘يذ˘˘˘لا نا˘˘˘كسسلا
زا˘غ تارورا˘ق ع˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
هذ˘ه ي˘ف ا˘سصو˘سصخ ،نا˘تو˘ب˘لا
ثي˘ح ةدرا˘ب˘لا ة˘يو˘ت˘˘سشلا ما˘˘يأ’ا
ناتوبلا زاغ ةروراق انايحأا مدعنت
ن˘طاو˘م˘لا ا˘ه˘ن˘ع ثح˘ب˘ي ي˘ت˘˘لا
يرجو ثح˘ب ة˘ل˘حر ي˘ف ا˘ي˘مو˘ي
،ةماهلا ةيويحلا ةداملا هذه ءارو
مادعنا نم ناكسسلا ىكتسشا امك
بلاطم ىقبت˘ل ة˘ي˘ف˘ير˘لا ةرا˘نإ’ا

تاطلسسلا ىدل ةعوفرم ء’ؤوه
ةتافتلا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ة˘ي˘ئ’و˘لا

تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ج
˘ما˘ت˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا
ي˘ف ة˘عور˘سشم˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ب
ع˘˘فرو ن˘˘˘كم˘˘˘م تقو بر˘˘˘قأا
راودلا اذه ناكسس نع نبغلا
ثحب ةلحر يف لازي ’ يذلا

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ع˘قاو ن˘ع ير˘ح˘˘تو
هذ˘ه˘˘ب مد˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
.ةيسسنملا ةيفيرلا ةقطنملا

ز.دمحأا

 عمتجملا حئارسش فلتخمل ةهجوم

 ةسسبتب ديفوك يفاسشمب سضيبأ’ا سشيجلا ةدناسسمل ةيروفلا ةئبعتلل ةردابم قÓطإا
عمتجملا حئارسش فلتخمل ةهجوم ةيعوطتلا ةيروفلا ةئبعتلل ةردابم ةسسبت ةي’ول ةحسصلا ةيريدم تقلطأا
صسوريفل ةسصسصخملا ةيئافسشتسس’ا حلاسصملاب نيدجاوتملا صضيبأ’ا صشيجلا ةدناسسمو معد ىلإا فدهت يسسبتلا

ت’احلل فيخم يدعاسصت ىنحنم ةريخأ’ا ةدملا يف فرعت ةسسبت ةي’و نأاو ةسصاخ ،91 ديفوك انوروك
 .صسوريفلا اذهب ةيسضرملا

ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م تد˘˘سشا˘˘نو
ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘˘سص ر˘˘ب˘˘ع
يمدختسسم ةفاك كوبسسيفلاب
عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ءاو˘سس ة˘ح˘˘سصلا
اذ˘كو سصا˘خ˘لا وأا ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ةيبلتو عوطتلل نين˘طاو˘م˘لاو
سسور˘ي˘ف ة˘ه˘با˘˘ج˘˘م˘˘ل ءاد˘˘ن˘˘لا

ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
ة˘˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
سسارعلوب ةرقوب ةيئافسشتسس’ا
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘˘غ وأا ة˘˘˘يرا˘˘˘كب˘˘˘ب
ربع ةيئافسشت˘سس’ا ح˘لا˘سصم˘لا
تاذ تعدو ، ة˘ي’و˘لا م˘ي˘˘ل˘˘قإا
ن˘ي˘عو˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا  ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا
قا˘˘ح˘˘ت˘˘لإ’ا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا
ة˘يرو˘ف˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا ةردا˘ب˘م˘˘ب
نم برقتلل ،ةيعوطت ةفسصب
ق˘ئا˘ثو˘˘ب ن˘˘ي˘˘قو˘˘فر˘˘م ةرادإ’ا
،ي˘ط˘˘خ بل˘˘ط ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت
فيرعت˘لا ة˘قا˘ط˘ب ن˘م ة˘خ˘سسن
ةداهسشلا نم ةخسسنو ةينطولا
ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف .تد˘˘˘جو نإا
هذ˘ه نو˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘سسح˘ت˘سسا
ي˘ت˘لاو ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا دو˘ه˘ج سسكع˘ت
، انوروك ةح˘ئا˘ج˘ل يد˘سصت˘لا

، نينسسملا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ة˘سصا˘خ
ليسسغتو ريهط˘ت˘لا، م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا
كلذ يف ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ى˘تو˘م˘لا
ةوقب ةكراسشملا ىلإا عيمجلا
سشيجلا نم مهئÓمز معد يف
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ط˘˘بار˘˘م˘˘لا سضي˘˘بأ’ا
يسشفت ذنم ىلوأ’ا فوفسصلا
ع˘ل˘ط˘م ة˘ي’و˘لا˘ب سسور˘ي˘˘ف˘˘لا
.طرافلا ليرفأا رهسش

ءاسسؤور بيسصنت..
ماسسقأا تايسشتفم
ددجلا كرامجلا

ةي’ولاب
،يوÓ˘˘˘ع ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوز فر˘˘˘˘سشأا

ح˘لا˘سصم˘ل ما˘ع˘˘لا سشت˘˘ف˘˘م˘˘لا
تاطلسسلا ة˘ق˘فر ،كرا˘م˘ج˘لا
تاراطإاو ةينمأ’او ةيلحملا

ةي’ول كرا˘م˘ج˘لا كل˘سس ن˘م
بيسصنت مسسارم ىلع ،ةسسبت
˘ما˘سسقأا تا˘ي˘سشت˘ف˘م ءا˘˘سسؤور
رئبو ةسسبت ددجلا كرامجلا
م˘ي˘ل˘قإ’ ن˘ي˘ع˘با˘ت˘˘لا ر˘˘تا˘˘ع˘˘لا
ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا سصا˘˘˘سصت˘˘˘˘خا
،ةسسبت كرام˘ج˘ل˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا
بقار˘م˘لا بي˘سصن˘˘ت م˘˘ت ن˘˘يأا
«د˘˘عا˘˘سس فور˘˘ع˘˘م» ˘˘ّما˘˘ع˘˘لا

˘ما˘سسقأا ة˘ّي˘سشت˘ف˘م˘˘ل ا˘˘سسي˘˘ئر
ا˘ف˘ل˘خ ،ة˘˘سسب˘˘ت˘˘ب كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا
دارم يّنسش ديمعلا سشّتفملل
˘ما˘ه˘م ى˘لإا ي˘عد˘ت˘سسأا يذ˘˘لا
سشت˘ف˘م˘لا بي˘سصن˘تو ،ىر˘خأا
،«جا˘ح˘لا ي˘نا˘ّسشح» د˘ي˘م˘ع˘لا

˘ما˘سسقأا ة˘ّي˘سشت˘ف˘م˘˘ل ا˘˘سسي˘˘ئر
افلخ ، رتاعلا رئبب كرامجلا
فو˘ّل˘خ د˘ي˘م˘ع˘لا سش˘ّت˘ف˘م˘˘ل˘˘ل

ا˘سسي˘ئر ن˘ّي˘˘ع يذ˘˘لا ،م˘˘ير˘˘ك
كرامجلا ما˘سسقأا ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘ل
نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ي’و˘ب ة˘ّي˘ن˘˘غ˘˘م˘˘ب
تا˘ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو

ةكرح˘لا را˘طإا ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا
اهرقأا يتلا ةيئزجلا ةيرودلا
،كرا˘م˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا

ماسسقأا ةّيسشتفم72 تسسمو
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ،كرا˘˘م˘˘ج˘˘لا
تارا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو ئ˘˘˘ناو˘˘˘م˘˘˘˘لا

فد˘ه˘˘ب ،ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا دود˘˘ح˘˘لاو
يف ةديدج ةّيكيمانيد ءاطعإا
،ةّيكرمجلا حلاسصملا رييسست
ل˘ي˘هأا˘˘تو ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت نا˘˘م˘˘سضل
ليعفتو ،ةّيمومعلا ة˘مد˘خ˘لا
ن˘ي˘سسح˘تو ،ي˘با˘قر˘لا رود˘˘لا
ن˘م .ة˘ي˘كر˘˘م˘˘ج˘˘لا ةءا˘˘ف˘˘كلا

ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ن˘ّم˘ث ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
روّد˘لا ه˘ل˘لا ا˘˘ط˘˘ع ي˘˘ت’و˘˘م
فلتخم هبعلت يذلا يويحلا
ي˘ف ة˘ّي˘كر˘م˘ج˘لا ح˘لا˘سصم˘˘لا

،ينطو˘لا دا˘سصت˘ق’ا ة˘يا˘م˘ح
ةم˘ي˘ظ˘ع˘لا ما˘ه˘م˘لا˘ب اد˘ي˘سشم
كل˘˘ّسسلا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘طو˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ي˘˘ف ي˘˘ما˘˘ظ˘˘˘ّن˘˘˘لا
،تاّراق˘ل˘ل ر˘با˘ع˘لا بير˘ه˘ّت˘لا

ةّيمومعلا ة˘مد˘خ˘لا م˘يد˘ق˘تو
ل˘ك ة˘برا˘ح˘مو ،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘˘لا
بر˘˘ه˘˘ت˘˘لاو سشغ˘˘لا لا˘˘˘كسشا

م˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لاو ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ير˘˘˘˘سضلا
دودحلل ةرباعلا ةيداسصتق’ا

قيسسنتلاو نواعتلا د˘ي˘سسج˘تو
يف م˘ه˘ئÓ˘مز ع˘م ي˘ناد˘ي˘م˘لا
.ةكرتسشملا ةينمأ’ا كÓسس’ا

 نوراه يحابسصم

رقفلا نم مهلسشتنت ةيومنت عيراسشم ةجمرب ةيلحملا تاطلسسلا نم اوبلاط

 يقاوبلا يف سسانو رئبب نامرحلاو سسؤوبلا ةايح سشيعت ةلئاع05 نم رثكأا
يفيرلا عم˘ج˘م˘لا نا˘كسس بلا˘ط
ه˘نا˘˘كسس دد˘˘ع روا˘˘ج˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا

رئ˘ب ي˘ح˘ب ن˘ئا˘كلاو  ة˘ل˘ئا˘ع05
ةيدل˘ب ر˘ق˘م ن˘ع د˘ي˘ع˘ب˘لا سسا˘نو
˘مأا ة˘ي’و ي˘ف ءا˘سضي˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ن˘˘م ،م˘˘˘ل˘˘˘ك5و˘ح˘ن˘ب ي˘قاو˘˘ب˘˘لا
ىلع ةمئاقلا ةيلحملا تاطلسسلا
ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب نوؤو˘˘سش ر˘˘ي˘˘سست
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا اذ˘˘كو ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘˘لا
لوؤوسسملا ةروسص يف ةيئ’ولا
يذيفن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع لوأ’ا
ةقاط˘لا ير˘يد˘م اذ˘كو ة˘ي’و˘ل˘ل
ةيوهجلا ةسسسسؤوملاو مجانملاو
نم ،مهيلإا ةتافتل’ا  زاغلانوسسل

لهأ’ا عمجملا هذه حنم لÓخ
نم ةيمنتلا نم هقح ناكسسلاب

ةيومنت عيراسشم ةجمرب لÓخ
سسؤوبلا ةايح نم ناكسسلا جرخت
م˘ه˘ئا˘ق˘ب ن˘م لد˘˘ب نا˘˘مر˘˘ح˘˘لاو

ثي˘ح ،ن˘ير˘ق˘ح˘مو ن˘ي˘˘لوز˘˘ع˘˘م
˘ماد˘ع˘˘نا ن˘˘م نا˘˘كسس ي˘˘كت˘˘سشي
يذ˘لا ر˘مأ’ا ،زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا

مغرو ةون˘ع نوؤو˘ج˘ل˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج
ةيديلقتلا ل˘ئا˘سسو˘لا ى˘لإا م˘ه˘ن˘ع
تاكرحمو بطحو عومسش نم
ةقاط ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ توزا˘م˘لا

دسشان امك ،مهرومأا ءاسضقل اذهو
ةينعملا تا˘ه˘ج˘لا ن˘م نا˘كسسلا
ن˘م ة˘لز˘ع˘لا قو˘ط م˘˘ه˘˘ن˘˘ع كف
قر˘ط م˘ي˘مر˘ت وأا زا˘˘ج˘˘نإا لÓ˘˘خ
ءا˘˘ي˘˘حأ’ا˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ط˘˘بر˘˘˘ت
ناكسسلا ىدبأا امك ،هل ةرواجملا
د˘يد˘سشلا م˘ه˘ط˘خ˘سسو م˘هر˘مذ˘˘ت
تاونقب عمجملا لاسصيإا مدعل
ة˘˘كب˘˘سشو ي˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا
ددهي يذلا رمأ’ا ،هايملا عيزوت

ة˘ي˘ئا˘بو ة˘ثرا˘˘كب نا˘˘كسس ةا˘˘ي˘˘ح
نو˘سضق˘ي ي˘ت˘لا ر˘ف˘ح˘لا بب˘˘سسب

هذه ةيجولويب˘لا م˘هرو˘مأا ا˘ه˘ي˘ف
دسشان ت’اغ˘سشن’او ل˘كا˘سشم˘لا
تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘سشب
نيبختنم نيلحملا نيلوؤوسسملا

مهيلإا ر˘ظ˘ن˘لا ن˘ي˘يرادإا وأا او˘نا˘ك
نم ةبسسن مهحنمو ةمحرلا نيعب
ةا˘ي˘ح˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ما˘م˘ت˘ه’ا
ا˘˘ه˘˘نو˘˘سشع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ب˘˘لا

اهيف نوطبختي يتلا لكاسشملاو
تاءادنلا مغر ةليوط ةدم ذنم
د˘ج˘ت م˘ل ي˘ت˘لا تا˘ثا˘غ˘˘ت˘˘سس’او
تا˘ط˘ل˘سسلا ىد˘ل د˘ع˘ب ا˘هاد˘˘سص
تدعو يتلا ةينعملا تاهجلاو
بير˘ق˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا˘˘ب
سضعب قيقحت لÓخ نم لجاعلا

ا˘ه˘نور˘ي ي˘ت˘لا م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘م ن˘˘م
ن˘˘˘م سصا˘˘˘ن˘˘˘م ’و ة˘˘˘عور˘˘˘سشم
.عقاولا سضرا ىلع ديسسجت

  ع.رامع

تانكسس يف نوميقي مهبلغأا
ةيريدسصق تويبو ةسشه

تانكسسلا وبلاط
 ةيعامتج’ا
ةيغيرلا ةيرقب
نوجتحي فراطلاب
نم تارسشعلا ،سسمأا ،عمجت

يعامتج’ا نكسسلا يبلاط
ةي’وب ةيغيرلا ةيرقب
تانكسسلا مامأا فراطلا
جارفإ’اب ةبلاطملل ،ةزجنملا

،نكسس نيسسمخلا ةمئاق نع
لسصاحلا رخأاتلاب نيددنم
. ةيلمعلا ةرسشابم يف
’اجر اوجرخ نوجتحملا

نع نيربعم ’افطأاو
رخأات نم قيمعلا مهئايتسسا
مغر ةمئاقلا نع جارف’ا

تاونسس6 نم ديزأا رورم
،لاغسشأ’ا ةياهن نع
مهفورظ نع اوثدحتو
ميقي مهبلغأا نوكل ةيرزملا
تويبو ةسشه تانكسس يف
نم مهنمو ،ةيريدسصق
يلئاعلا تيبلا يف سشيعي
تكهنأا اميف ،قيسض يف
فيلاكت نم تÓئاع
نإاف يلاتلابو ،ءاركلا

ديزملا لمتحي ’ مهعسضو
 راظتن’ا نم
نم نوبلاطي نونطاوملا
ةرورسض ةينعملا تاهجلا
هذه ءاهنإاو لجاعلا لخدتلا
تقهرأا يتلا ةلكسشملا

فورظلا طسسو مهلهاك
ذنم ،اهيف نوطبختي يتلا
ءاهتنا لظ يف تاونسس
ىوسس قبي ملو لاغسشأ’ا
. اهيقحتسسم ىلع اهعيزوت

صسراف .وب
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سسادرموب ةي’و
ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم

سسادرموب يرادإ’ا يحلا

ايند تاردق طارتسشا عم حوتفملا سضورعلا بلط
0202/ر.سش.م/20 :مقر

يرادإ’ا يحلاب اهرقم نئاكلا سسادرموب ةي’ول ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم نلعت
،ا˘ي˘ند تارد˘ق طار˘ت˘ششا ع˘م حو˘ت˘ف˘م˘لا سضور˘ع˘لا بل˘ط ةدا˘عإا ن˘ع سسادر˘مو˘ب د˘يد˘ج˘˘لا

ةيزكرملا ةئفدت ،ها˘ي˘م˘لا ر˘يود˘ت ما˘ظ˘ن ،ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘ششا زا˘ج˘نا :د˘شصق
ليانم جربب م52 حبشسمل
ىدل طورششلا رتفد بحشس ،نÓ˘عإ’ا اذ˘ه˘ب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لاو ة˘ل˘هؤو˘م˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا نا˘ك˘مإا˘ب
ديدجلا يرادإ’ا يحلاب اهرقم نئاكلا سسادرموب ةي’ول ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم
ة˘يرا˘شس قو˘˘ف ا˘˘م˘˘ف (II) ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا ف˘ي˘ن˘شصت˘لا ةدا˘ه˘شش م˘يد˘ق˘ت ع˘م ،سسادر˘مو˘ب
ةشسشسؤوملا نوكت نا (يوناث وا  يشسيئر طاششن) ءانبلا لاغششأا سصاشصتخا يف لوعفملا

نم ةميقمو ةملشسم ذيفنتلا نشسح تاداهشش ىلع زوحت) لثامم عورششم تزجنا دق
ريودت ماظن وا ،حبشسملا سضوح فيلغت وا ،حبشسم زاجنا يف عيراششملا باحشصأا فرط

.جد00.00000003 نم رثكا لامعا مقرو (هايملا
ةفرظأا يف يلام سضرعو ينقت سضرعو حششرتلا فلم ىلع سضورعلا لمششت نا بجي
سضورعلا بلط عجرمو ةشسشسؤوملا ةيمشست اهنم لك نيبي ماكحإاب ةقلغمو ةلشصفنم
بشسح «يلام سضرع» وأا «ينقت سضرع» وأا «حششرتلا فلم» ةرابع نمشضتتو هعوشضومو
لمحيو ةيمشستلا مهبمو ماكحإاب قلغم رخآا فرظ يف ةفرظأ’ا هذه عشضوتو ةلاحلا
:ةيلاتلا ةرابعلا

سسادرموب ةي’ول ةشضايرلاو بابششلا ريدم ديشسلا ىلإا
«سضورعلا مييقتو ةفرظأ’ا حتف ةنجل فرط نم ’إا حتفي ’»

 ايند تاردق طارتششا عم حوتفملا سضورعلا بلط نع نÓعإا
0202/ر.سش.م/20 :مقر

ةيزكرملا ةئفدت ،هايملا ريودت ماظن ،ةيجراخلا ةئيهتلا لاغششا زاجنا :دشصق
ليانم جربب م52 حبشسمل

:يتأاي ام حششرتلا فلم نمشضتي -1
دهعتملا فرط نم رششؤومو ،خرؤوم ،ىشضمم ،ءولمم حششرتلاب حيرشصت -
دهعتملا فرط نم رششؤومو ،خرؤوم ،ىشضمم ،ءولمم ةهازنلاب حيرشصت -
.تاكرششلل يشساشسأ’ا نوناقلا -
.ةشسشسؤوملا مازلإاب سصاخششأÓل حمشست يتلا تاشضيوفتلاب قلعتت يتلا قئاثولا -
:نيدهعتملا وأا نيحششرملا تاردق مييقتب حمشست ةقيثو لك -
قوف امف (II) ةيناثلا ةجردلا ينهملا بيترتلاو ليهأاتلا ةداهشش:ةينهم تاردق /أا
(يوناث  وا يشسيئر طاششن) ءانبلا لاغششأا سصاشصتخا يف لوعفملا ةيراشس

نم هيلع قداشصم (7102-6102-5102) تاونشسل ةيلام لئاشصح:ةيلام تاردق /ب
.بئارشضلا ةحلشصم فرط
عيمجب ةقفرم عورششملل ةشصشصخملا ةيداملاو ةيرششبلا دراوملا:ةينقت تاردق /ج

ةبشسنلاب ةينقتلا ةبقارملا ةداهشش ،ةيدامرلا تاقاطبلا ،ريتاوف) ةرربملا قئاثولا
ةخشسن (SANC رهششا ةثÓث نم لقا طارخن’ا تاداهشش ،ةيملع تاداهشش ،تانحاششلل
ةدا˘ه˘شش (HPTABOCAC -SONSAC-SANC) ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا ه˘ب˘ششلا تادا˘ه˘ششلا ن˘م
ذيفنتلا نشسح تاداهشش ،لامعلل ةيرابجا لوعفملا ةيراشسSANC طارخن’ا تاداهشش
.عيراششملا باحشصأا فرط نم ةميقمو ةملشسم

:يتأاي ام ينقتلا سضرعلا نمشضتي -2
دهعتملا فرط نم رششؤومو ،خرؤوم ،ىشضمم ،ءولمم ،باتتك’اب حيرشصت -
ةقيثو لكو ةيريربت ةينقت ةركذم :ينقتلا سضرعلا مييقتب حمشست ةقيثو لك -
ةبولطم
رخآا يف يوتحي دهعتملا فرط نم رششؤومو ،خرؤوم ،ىشضمم ،ءولمم ،طورششلا رتفد -

.ديلا طخب ةبوتكم «لبقو ئرق» ةرابعلا ىلع هتحفشص
رتفد قحلم يئلم) :دهعتملا فرط نم رششؤومو ،خرؤوم ،ىشضمم لاغششأ’ا ططخم -
(طورششلا

:يتأاي ام يلاملا سضرعلا نمشضتي -3
دهعتملا فرط نم رششؤومو ،خرؤوم ،ىشضمم ،ءولمم دهعت ةلاشسر -
دهعتملا فرط نم رششؤومو ،خرؤوم ،ىشضمم ،ءولمم ةدحولاب راعشسأ’ا لودج -
دهعتملا فرط نم رششؤومو ،خرؤوم ،ىشضمم ،ءولمم يريدقتو يمك ليشصفت -

لوأا نم اءادتبا د03 اشس01 ةعاشسلا لبق موي02 دعب سضورعلا عاديإا خيرات ددح
دئارجلا وأا يمومعلا لما˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ق˘ف˘شصل ة˘ي˘م˘شسر˘لا ةر˘ششن˘لا˘ب نÓ˘عإ’ا اذ˘ه˘ل رود˘شص

.ةيمويلا
ةعاشسلا ىلع سضورعلا عاديإا موي سسفن يف نيدهعتملا روشضحب نوكي سضورعلا حتف
ةد˘م نإا˘ف ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق ة˘حار مو˘ي وأا ة˘ل˘˘ط˘˘ع مو˘˘ي ،مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه فدا˘˘شص اذإاو ،د00 سس11
.ةعاشسلا سسفن يفو حوتفملا يلاوملا مويلا ةياغ ىلإا ددمت سضورعلا ريشضحت

نÓ˘عإ’ا اذ˘ه˘ل رود˘شص لوأا ن˘˘م اءاد˘˘ت˘˘با ا˘˘مو˘˘ي02ـب سضور˘ع˘لا ر˘ي˘شضح˘ت ةد˘˘م تدد˘˘ح
ىق˘ب˘ي .ة˘ي˘مو˘ي˘لا د˘ئار˘ج˘لا وأا ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا تا˘ق˘˘ف˘˘شصل ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ةر˘˘ششن˘˘لا˘˘ب
رهششأا ثÓث سضورعلا ريشضحت ةدم ىلع ديزت ةدمل مهشضورعب نومزلم نودهعتملا
.سضورعلا عاديإا خيرات نم اءادتبا



اغيللا ىلع قوفتي اغيلسسدنوبلا
سصاخ قابسس يف غيلريميربلاو
يلاطيإ’ا يرود˘لا ة˘لو˘ط˘ب ما˘ت˘ت˘خا ع˘م
ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت ،‐آا ير˘˘ي˘˘سس‐ مد˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘كل
فسشكتل ،ىربكلا سسمخلا تايرودلا
تناك ةينابسسإ’ا اغيللا نأا تايئاسصحإ’ا
افده249ـب مسسوملا اذه افيدهت لقأ’ا
84.2 لد˘ع˘م˘ب يأا ،ةارا˘ب˘˘م083 ي˘˘ف
ينا˘م˘لأ’ا يرود˘لا نا˘كو ،ءا˘ق˘ل˘ل فد˘ه
289  افيدهت رثكأ’ا وه اغيلسسدنوبلا

12.3 لدعمب ،تايرابم603 يف افده
لد˘˘ع˘˘م نا˘˘كو ،ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف فد˘˘˘ه
40.3 يلاطيإ’ا يرودلا يف فيدهتلا

يفو27.2 يزيلجنإ’ا يرودلا يفو
ي˘ف ن˘˘كلو ،25.2 يسسنر˘ف˘لا يرود˘لا
ةقباسسم˘لا لا˘م˘كت˘سسا م˘ت˘ي م˘ل ،آا ج˘ي˘ل˘لا
‐ دج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف بب˘سسب

لد˘˘ع˘˘م ي˘˘ل˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘˘فو ،‐91 د˘ي˘˘فو˘˘ك
سسم˘خ˘لا تا˘˘يرود˘˘لا ي˘˘ف ف˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا
‐12.3 :اغ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا ‐1»:ىربكلا

‐2،‐تايرابم603 ي˘ف ا˘فد˘ه289
يف افده4511‐40.3 :آا يريسسلا

27.2 :غيلريميربلا ‐3 ،‐ةارابم083
‐4 ،‐ةارابم083 يف افده4301‐
972 يف فادهأا407‐25.2 :آا غيل
افده249‐84.2 :اغيللا.5 ،‐ةارابم
.‐ةارابم083 يف

قÓطنا دعوم ديدحت ..اًيمسسر
ويسشتلاكلل ديدجلا مسسوملا

نع ،يلاطيإ’ا يرودلا ةطبار تنلعأا
‐0202 ديدجلا مسسوملا قÓطنا دعوم
و˘ي˘سشت˘لا˘˘ك» ع˘˘قو˘˘م بسسح˘˘بو ،1202
سسي˘ئر نإا˘˘ف ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا «و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م
يد يرادإ’ا ريدملاو ونيب لاد ةطبارلا
ة˘يد˘نأ’ا ع˘م قا˘ف˘ت’ Ó˘سصو˘ت و˘فر˘ي˘˘سس
قÓطنا د˘عو˘م م˘سسح˘ل عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ
مظعُم نأا ىلإا ،عقوملا راسشأاو ،مسسوملا
91 موي مسسوملا قÓطنا تبلط ةيدنأ’ا
لاخدإا ةيناكمإا عم ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
امنيب ،دÓيملا ديع ةلطع لÓخ رييغت
و˘ي˘سست’و سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ة˘يد˘نأا تل˘˘سضف
موي مسسوملا قÓطنا اتن’اتأاو نÓيمو
ىلإا ،ريرقتلا دافأاو ،هتاذ رهسشلا نم21
تابختنملا تامازتلا ةسشقانم دعب هنأا
رارقلا يلاطيإ’ا داحت’ا لبق ،ةينطولا
نم91 موي ةقباسسملا ءدبب ،يئاهنلا
بقلب سسوتنفوج جوتو ،لبقملا رهسشلا
م˘˘سسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا يرود˘˘˘لا
ةرملل ،مايأا لبق يسضق˘ن˘م˘لا ،ي˘سضا˘م˘لا
.يلاوتلا ىلع ةعسساتلا

يدان كلام نم حيرسصت لوأا
يتيوكلا سضرعلا لوح امور
ا˘مور كلا˘˘م ا˘˘تو˘˘لا˘˘ب سسم˘˘ي˘˘ج ف˘˘سشك
ل˘جر ن˘˘م سضر˘˘ع دو˘˘جو ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
ءارسشل ركابلا د˘ه˘ف ي˘ت˘يو˘كلا لا˘م˘عأ’ا
هباسسح ىلع ركابلا دهف نلعأاو ،يدانلا
مد˘ق˘ت ه˘نأا ،«ر˘ت˘يو˘ت» ى˘ل˘ع ي˘سصخ˘سشلا
لا˘قو ،ا˘مور ءار˘سشل ي˘˘م˘˘سسر سضر˘˘ع˘˘ب
ةف˘ي˘ح˘سصل ه˘تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘خ ،ا˘تو˘لا˘ب
اذه ؟يتيوكلا سضرعلا» :«سسيرب امور»
باتك يدل نوكيسسو ،اًحيحسص سسيل
،«اذه لك يهتني امدنع هردسصأاسس عئار
ا˘˘مور نأا ى˘˘لإا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ترا˘˘سشأاو
نم ثي˘ح ،ا˘ًم˘سسا˘ح ا˘ًعو˘ب˘سسأا ل˘خد˘ي˘سس
ةعومجم ودبتو ،يدانلا عيب عقوتملا
ذاو˘ح˘ت˘سسÓ˘ل بر˘قأ’ا ي˘ه ن˘ي˘كد˘˘ير˘˘ف
ي˘ف ف˘سشك د˘ق ر˘˘كب˘˘لا نا˘˘كو ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
يدانلا ءارسش ةميق نأا قباسس حيرسصت
،وروأا نويل˘م004 براقت ي˘لا˘ط˘يإ’ا
لاجر نم ةعومجم ربع اهريفوت متيسس
.نيرمثتسسملاو لامعأ’ا
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غيلزنويبمششلا ةياهن دعب تاشضوافملا ةلواطل دوعي ةنولششرب

ةدحاو ةلاح يف ةنولسشرب ىلإا هقيرط يف وراتو’

ميعدتل هيعاسسم ،يسسليسشت لسصاوُي
،لبقملا مسسوملل اًدادعتسسا هفوفسص
نم نيتقفسص مسض يف حجن امدعب
ميكح يبرغملا امهو ،ليقثلا رايعلا

،ر˘نر˘ي˘ف و˘م˘ي˘ت ي˘نا˘˘م˘˘لأ’او ،سشا˘˘يز
sنإا «تروبسس ياكسس» ةكبسش تلاقو دقاعتلا قابسس ىلإا مسضنا ،يسسليسشت
ر˘ي˘ه˘ظ˘لا ،نو˘ل˘ي˘غ˘ير و˘ي˘جر˘ي˘سس ع˘م
ترا˘سشأاو ،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير˘˘ل ر˘˘سسيأ’ا
سسفانيسس ،يسسليسشت sنأا ىلإا ةكبسشلا
هتميق سضرعب مدقت يذلا نوترفيإا

مسضل ،لايرلل ينيلرتسسإا نويلم81
ع˘˘˘م بع˘˘˘ل ق˘˘˘لأا˘˘˘ت يذ˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا
،يسسلدنأ’ا قيرفلا دعاسسو ،ةيليبسشإا

،ابوروأا لاطبأا يرودل لهأاتلا ىلع
،ةفيحسصلا تتفلو ،لبقملا مسسوملا
م˘سضل ه˘ي˘ع˘˘سسب ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت sنأا ى˘˘لإا

ماهفتسسا تامÓع ع˘سضي نو˘ل˘ي˘غ˘ير
ي˘ع˘سسلا ه˘ت˘ل˘سصاو˘م ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘ح
ريهظ ليولي˘سشت ن˘ي˘ب ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
08 بل˘ط˘ي يذ˘لا ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل
يف طيرف˘ت˘ل˘ل ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا نو˘ي˘ل˘م
كنار˘ف ع˘ل˘ط˘ت˘يو ،بعÓ˘لا تا˘مد˘خ
ميعدتل ،يسسليسشت بردم ،درابم’
لك لسشف امدعب ،ىرسسيلا ةهبجلا

نوسسرميإاو ،وسسنولأا سسوكرام نم
اهب دجاوتلاب امهترادج تابثإا يف

لايرلا جاتحيو ،مسسوملا اذه لÓخ
نأا عقوتملا نم يلاتلابو ،لاومأÓل
ةسصاخ ،نوليجير عيب يف لهاسستي
ىر˘سسي˘لا ة˘ه˘ب˘ج˘لا ي˘ف كل˘م˘ي ه˘نأاو
عمو ،وليسسرا˘مو ،يد˘ن˘ي˘م د˘ن’ر˘ي˘ف

مسسومل هتراعتسسا يف ةيليبسشإا ةبغر
نأا ،ي˘سسلد˘نأ’ا ق˘ير˘ف˘لا كرد˘ي ،ر˘˘خآا
،نولي˘ج˘ير ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا سضور˘ع˘لا

ىربكلا ةيدنأ’ا مامتها طحم هتلعج
.ةيبوروأ’ا ةراقلاب

ديردم لاير بع’ وحن يسسليسشت ةلسصوب هجوت ينيلرتسسإا نويلم08

ن˘ع ي˘نا˘ب˘سسإا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك
ينيتنجرأ’ا طابترا نأاسشب ديدج روطت

،نÓيم رتنإا مجاهم ،زينيترام وراتو’
وتاكريملا لÓخ ةنولسشرب ىلإا لاقتن’اب
«وتيغنريسشلا» جمانربل اًقفوو ،يفيسصلا
عم اًقافتا مربأا ةنولسشرب نإاف ،ينابسسإ’ا

«ون بماك» ىلإا لقتنيسس هنأاب وراتو’
بق˘ل˘ب ا˘سصرا˘ب˘لا زا˘ف اذإا ،ف˘ي˘سصلا اذ˘˘ه
ةنولسشرب يقتليو ،ابوروأا لاطبأا يرود
يف «ون بماك» بعلم ىلع يلوبان عم
،لا˘ط˘˘بأ’ا يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ن˘˘م˘˘ث با˘˘يإا

ةنولسشرب ن˘ي˘ب با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘م تنا˘كو
«و˘لوا˘ب نا˘سس» بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ي˘لو˘با˘˘نو
نأا ركذي ،1‐1 نيقيرفلا لداعتب تهتنا
وراتو’ نأا دكؤوت ريراقتلا نم ديدعلا
وتاكريملا يف ةنولسشربل لوأ’ا فدهلا
ىلع رتنإا عم اسصرابلا قفتاو ،يفيسصلا
ةيا˘ه˘ن بق˘ع تا˘سضوا˘ف˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
.ابوروأا لاطبأا يرود ةلوطب

ر .ق ^

ورديب لاقتنا ليجأات
امور يدانل

ورديب يناب˘سسإ’ا حا˘ن˘ج˘لا ير˘ج˘ي
يف ةي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ،ز˘ي˘غ˘يردور
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘سصإ’ا د˘˘ع˘˘ب ،ف˘˘ت˘˘˘كلا
يف ،يسضاملا تبسسلا اهل سضرعت
د˘˘سض ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن
،ةديدج ةبرجت ءدب لبق ،لانسسرآا

،يسسليسشت عم ورديب دقع ىهتناو
ق˘فاو ا˘م˘ن˘ي˘ب ،م˘سسو˘˘م˘˘لا ما˘˘ت˘˘خ˘˘ب
،امور يدان سضرع ىلع بعÓلا
نع يمسسرلا نÓعإ’ا متي مل نكل
ة˘كب˘سش بسسح˘بو ،د˘ع˘ب د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا
نإاف ،ةيلاطيإ’ا سستروبسس ياكسس
لامتك’ ارهسش جاتحي دق بعÓلا

ىلع بجو˘ت˘ي ي˘لا˘ت˘لا˘بو ،ه˘جÓ˘ع
،ه˘ي˘فا˘ع˘ت ن˘ي˘ح˘ل را˘ظ˘ت˘ن’ا ا˘˘مور
بع’ ط˘ب˘˘تراو ،ه˘˘م˘˘سض نÓ˘˘عإ’
ىلع يسسليسشتب قباسسلا ةنولسشرب
ن˘م˘سض نا˘كو م˘سساو˘˘م4 راد˘˘˘م
يرودلا بقلب ةزئافلا ةليكسشتلا
بعÓ˘˘لا جو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،7102 ي˘˘ف
سسأا˘كب ا˘ما˘ع23 هر˘م˘ع غ˘لا˘ب˘˘لا
يرودلا بقلو يزيلجنإ’ا داحت’ا
.يبوروأ’ا

نأا˘سشب د˘يد˘ج رو˘ط˘ت ن˘ع ي˘ف˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سشك
ينفلا ريدملا ،يتنوك وينوطنأا يلاطيإ’ا لبقتسسم
ي˘ت˘نو˘ك نا˘كو ،ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ،ر˘˘ت˘˘نإ’
بق˘ع ر˘ت˘نإا ةرادإا د˘سض ة˘ب˘سضا˘غ تا˘ح˘ير˘سصت˘ب جر˘خ
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا را˘ثأا ا˘م ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا يرود˘˘لا ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا
ياكسس» ةكبسشل اًقفوو ،هريسصم لوح ت’ؤواسستلا
نفيتسس عم ثدحت يتنوك نإاف ،«ايلاطيإا تروبسس
لا˘سصتا ر˘ب˘ع ن˘ي˘ن˘ثإ’ا سسمأا ،ر˘ت˘˘نإا سسي˘˘ئر ،ج˘˘نا˘˘سشت
نأا ى˘لإا ترا˘سشأاو ،ة˘يدو ة˘م˘لا˘كم لÓ˘خ و˘يد˘ي˘ف˘لا˘˘ب
نأا˘˘سشب رار˘˘ق يأا ذ˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ت ن˘˘˘ل نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘ت˘˘˘نإا ةرادإا

يف قيرفلا ةريسسم ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ي˘ت˘نو˘ك ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
ي˘˘˘ت˘˘˘نو˘˘˘ك نا˘˘˘كو ،ي˘˘˘بوروأ’ا يرود˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب

:ي˘لا˘ط˘يإ’ا يرود˘لا˘ب ا˘ت˘ن’ا˘تأا ةارا˘ب˘م بق˘ع حر˘˘سص
ةيا˘م˘ح˘لا ن˘م اد˘ج ل˘ي˘ل˘ق˘لا ى˘ل˘ع ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ل˘سصح»
،مسسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف كلذ سشقا˘ن˘ن˘سسو ،يدا˘ن˘لا ن˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا ي˘˘˘ف و˘˘˘هو سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ل˘˘˘˘با˘˘˘˘قأا نأا بج˘˘˘˘ي

سسا˘ن˘لا ما˘م˘سضنا ي˘ن˘ب˘ج˘ع˘ي ’» :فا˘˘سضأاو ،«ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ي˘ف ن˘˘يدو˘˘جو˘˘م او˘˘نو˘˘كي نأا بج˘˘ي ،تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
انهو ةئيسسلا تاقوأ’ا يف اسضيأاو ةديجلا تاقوأ’ا
.«كلذك رمأ’ا نكي مل رتنإا يف

نÓيم رتنإا سسيئرو يتنوك نيب ةيدو ةملاكم
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دتيانوي رتسسسشنام ةطخ

وسشناسس مسضل لسشفلاب ةددهم
ةطخ عسضو دتيانوي رتسسسشنام فدهتسسي

وسشناسس نوداج عم دقاعتلا نيمأاتل ةديدج
اذه د˘نو˘م˘ترود ا˘ي˘سسورو˘ب فو˘ف˘سص ن˘م
سسيل رمحلا نيطايسشلا نأا ’إا ،فيسصلا
˘ما˘م˘تإ’ د˘حاو عو˘ب˘˘سسأا ىو˘˘سس م˘˘ه˘˘ما˘˘مأا
م˘سض ي˘ف د˘ت˘يا˘نو˘ي˘لا بغر˘يو ،لا˘ق˘ت˘˘ن’ا
نأا ’إا ،اًماع02 رمعلا نم غلابلا بعÓلا
801 ىلع لوسصحلاب كسسمتي دنومترود
وروأا نويلم021 ينيلرتسسإا هينج نييÓم
ةفيحسص بسسحبو ،هتامدخ يف طيرفتلل
دتيانوي رتسسسشنام بغري ،ةيناملأ’ا «دليب»
اذه ينيلرتسسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م36 ع˘فد˘ب
81و انويلم72 عفدي نأا ىلع ،فيسصلا

بسسحبو ،نيلبقملا نيفيسصلا يف انويلم
نإا˘ف ،ا˘ي˘نا˘م˘لأا ترو˘ب˘سس يا˘كسس ة˘˘كب˘˘سش
ىلع ايئدب˘م و˘سشنا˘سس ع˘م ق˘ف˘تا د˘ت˘يا˘نو˘ي
كلمي ’و ،تاونسس5 ةدمل هعم دقاعتلا

،دحاو عوبسسأا ىوسس دتيانوي رتسسسشنام
ر˘كسسع˘˘م˘˘ل بعÓ˘˘لا م˘˘سضنا لا˘˘ح ي˘˘ف˘˘ف
موي ديدجلا مسسوملل يدادعإ’ا دنومترود
بعسصلا نم نوكيسسف ،لبقملا توأا01
.فيسصلا اذه ةقفسصلا مامتإا

يسسليسشت سضفري نايليو
هÁرغ نم بÎقيو

حانج ،افليسس اد نايليو يليزاربلا سضفري
هدقع ديدجتل يدانلا سضرع ،يسسليسشت
تلا˘˘قو ،ف˘˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لا

sنإا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا «نا˘يدرا˘غ˘لا» ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص يسسليسشت عم قافت’ لسصوتي مل نايليو»
تاثداحم يف نآ’ا وهو ،هدقاعت ديدجتل
نايليو سضفر» :تفاسضأاو ،«لانسسرآا عم
ةدمل د˘يد˘ج˘ت˘لا˘ب ي˘سسل˘ي˘سشت ن˘م اً̆سضر˘ع
هيلع ظافحلا يف يدانلا لامآاو ،نيماع
دقعب بعÓلا بلاطُي ثيح ؛نآ’ا عجارتت
ةيبلتل دعتسسم لانسسرآاو ،تاونسس3 ةدمل

،ريرقتلا راسشأاو ،«يليزاربلا بعÓلا بلط
sنأ’ ؛يباجيإا عسضو يف لانسسرآا sنأا ىلإا ددرت يأا دبُي ملو ،ندنل يف ديعسس نايليو
بعÓلا ناك ،سسفانم دانل مامسضن’ا يف
يسسليسشت تكرت اذإا» :يام يف حرسص دق
،ةحوتفم باوبأ’ا تكرتو ةلكسشم نود
،«سسفانم ٍدانل لاقتن’ا ديجلا نم نوكيسس
يسسليسشت عم نايليو راوسشم يهتنيسسو
يرود ةلوطب˘ب ق˘ير˘ف˘لا راو˘سشم ة˘يا˘ه˘ن˘ب
دسض ةهجاوم زولبلا رظتني ثيح ؛لاطبأ’ا
ي˘ئا˘ه˘ن ن˘م˘ث با˘يإا ي˘ف ،خ˘نو˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب
.لبقملا تبسسلا ةلوطبلا

ليسصافت نلعي ›وبان
ةردانلا ينيسسنإا ةباسصإا

لوح اًيمسسر اًنايب يلوبان يدان ردسصأا
وز˘ن˘يرو˘ل ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘با˘˘سصإ’ا
ةهجاوم لÓخ ،قيرفلا مجاهم ينيسسنإا

˘ما˘ت˘خ ي˘ف ي˘سضا˘م˘لا تب˘˘سسلا و˘˘ي˘˘سست’
يدانلل يمسسرلا نايبلا لاقو ،ويسشتلاكلا

ي˘ن˘ي˘سسنإا» :ي˘نور˘ت˘كلإ’ا ه˘ع˘قو˘م ى˘ل˘ع
تتبثأا ،مويلا ةيبط تاسصوحفل عسضخ
ة˘بر˘ق˘م˘لا ة˘ل˘سضع˘لا ر˘تو ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘با˘˘سصإا
لوح خافتنا دوجو عم ،ىرسسيلا ةليوطلا
دعب اموي هتلاح ميي˘ق˘ت م˘ت˘ي˘سسو ،م˘ظ˘ع˘لا
تاباسصإ’ا نم ةلاحلا هذه دعتو ،«موي
ة˘كرا˘سشم تتا˘بو ،ةردا˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘سضع˘˘لا
نمث بايإا يف ةنولسشرب دسض ينيسسنإا
تب˘سسلا ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
،ةباسصإ’ا هذه دعب كسش لحم ،لبقملا

ي˘بو˘ن˘ي˘ترا˘ب˘لا ل˘ح˘ي نأا رر˘ق˘م˘لا ن˘مو
بعل˘م ي˘ف ،ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘ع ا˘ًف˘ي˘سض
اباهذ (1‐1) ’داعت امدعب ،ون بماك
ةليوطلا فقوتلا ةرتف لبق ،ايلاطيإا يف
.انوروك ةحئاج ببسسب

Úقيرف حسشري رغنيف
لاطبأ’ا يرودب جيوتتلل

رغني˘ف ن˘ي˘سسرأا ي˘سسنر˘ف˘لا ح˘سشر
،لانسسرآ’ قباسسلا ينفلا ريدملا
ةخسسنلاب جيوتتلل نينثا نيقيرف
،ابوروأا لاطبأا يرود نم ةيلاحلا

تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ر˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘ف لا˘˘قو
ن˘˘سص اذ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
ةارابم بعلت نيح» :ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا

،ديردم وكيتلتأا وأا اتن’اتأا دسض
،«ءي˘˘سش يأا ثد˘˘ح˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘˘ي
نإاف ،يل ةبسسنلاب نكل» :فاسضأاو
ناسس سسيرابو يتيسس رتسسسشنام
نا˘˘ح˘˘سشر˘˘م˘˘لا ا˘˘˘م˘˘˘ه نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج
يرود˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘˘ل نÓ˘˘سضف˘˘م˘˘لا
،«امهتاناكمإا ثيح نم ،لاطبأ’ا

ة˘حار˘سصب ،كلذ فÓ˘خ˘ب» :ع˘با˘تو
نامر˘ي˘ج نا˘سس سسيرا˘ب نأا ر˘ع˘سشأا
هيلع نا˘ك ا˘م˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ب ةو˘ق ل˘قأا
امبرو ،تاو˘ن˘سس4 وأا3 ل˘ب˘ق
ي˘ف ’ا˘م˘ت˘كا ر˘ث˘كأا نا˘ك ق˘ير˘ف˘لا
،زكارملا عيمج يف تقولا كلذ
،«كلذك ىوقأا ةسسفانملا تناكو
ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأا ي˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘كل» :م˘˘˘تأاو
ةرك ةدوج باسصأا اماع اسضافخنا
نأا ن˘˘˘ظأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا مد˘˘˘ق˘˘˘لا
ل˘سضفأا ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ظ˘˘ي سسيرا˘˘ب
.«ابوروأا يف3 وأا نيقيرف

ديدجتلأ لجأأ نم ةضصاخ اطورضش عضضو

لانسسرآا عم هرارمتسسا دقعُي غنايمابوأا

ن˘م تاو˘ن˘˘سس01 ي˘˘لاو˘˘ح د˘˘ع˘˘˘ب
ياو˘˘ن˘˘ي˘˘ف ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘سسا
لا˘ق ،لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع سسترو˘˘ب˘˘سس
نأا نكمي ’ هنإا يرنه نوج كلاملا
امدعب كلذ نم ربكأا رخفب رعسشي

يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا بق˘˘ل د˘˘سصح
،اماع03 ي˘ف ةر˘م لوأ’ ،زا˘ت˘م˘م˘لا

يف يرودلا بقلب لوبرفيل جوتو
ةياهن˘لا ن˘م ت’و˘ج7 ل˘ب˘ق ناو˘ج
3 يلاوحل م˘سسو˘م˘لا ف˘قو˘ت ا˘مد˘ع˘ب
،91‐ديفو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ر˘ه˘سشأا

ن˘˘غرو˘˘ي برد˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق تح˘˘˘تو
هبقلب اسضيأا لوبر˘ف˘ي˘ل جو˘ت ،بو˘ل˘ك
ابوروأا لاطبأا يرود يف سسداسسلا
نإا لاق يرنه نكل يسضاملا مسسوملا
ةرملل يرودلا بقل ىلع لوسصحلا

لاقو ،دوهجلل جيوتت ةباثمب دعي91
تقو رم دقل» :يدانلا عقومل يرنه
لو˘˘˘قأا نأا ط˘˘˘ق˘˘˘˘ف د˘˘˘˘يرأا .ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط
Óيوط مترظتنا م˘كنإا ن˘ي˘ع˘ج˘سشم˘ل˘ل
رعسشن انلعجي اذه ...كلذ لجأا نم
يف ةرمتسسملا ةيدهلا ةباثمب اهنأاب
˘مو˘ي ل˘ك ي˘ف» :فا˘سضأاو ،«ءا˘ط˘ع˘˘لا
انزف اننأا ةرسشابم ركفأا ،هيف ظقيتسسأا
،«ار˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإا ي˘˘ف بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب ار˘˘˘ي˘˘˘خأا

ياو˘ن˘ي˘ف ة˘عو˘م˘ج˘م تذو˘˘ح˘˘ت˘˘سساو
ى˘ل˘˘ع ير˘˘ن˘˘ه ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب سسترو˘˘ب˘˘سس
داسشأاو ،0102 ربوتكأا يف لوبرفيل
يف بولك بردملا رودب كلاملا
لامعأ’ا لجر يرنه لاقو ،حاجنلا
:اماع07 هرمع غلابلا يكيرمأ’ا
رود نع Óيوط ثيدحلا يننكمي»
ر˘ثؤو˘ي يذ˘لا ه˘سسا˘م˘حو ...ن˘˘جرو˘˘ي

لك يباجيإا لكسشب اعي˘م˘ج ا˘ن˘ي˘ل˘ع
نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا ن˘˘˘كل» :د˘˘˘كأاو ،«مو˘˘˘ي
رارسصإ’ا كلمي هنأا مهملا ءيسشلا

،حيحسصلا ءيسشلاب مايقلل موي لك
يف ثدحي امب قلعتي اميف ءاوسس
ماظ˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف وأا ،بع˘ل˘م˘لا
اذ˘˘هو ...يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يذ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لا
.«انيلع سسكعني

«ربكأا رخفب رعسشأا نأا يننكمي ’ «لوبرفيل كلام

امدنع ،ديدج ٍدحتل سسوتنفوج دعتسسي
،يسسنرفلا نو˘ي˘ل هر˘ي˘ظ˘ن ف˘ي˘سضت˘سسي
ةعمجلا موي ،مويداتسس زنايلأا بعلمب
نم61ـلا رود با˘يإا ي˘ف ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ى˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأاو ،ا˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بأا يرود
يرود˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘˘سسم سسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج
هتايرابم رخآا سضاخ امدعب ،يلاطيإ’ا
جو˘ت ي˘ت˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ا˘مور ما˘˘مأا
،يلاوتلا ىلع ةعسساتلا ةرملل اهل Óًطب
ةبعسص ةمهم مامأا يفويلا نوكيسسو
قيقحتب اًبلاطم نوكيسس ثيح ةياغلل
ةمهملا بعّسص يذلا نويل ىلع زوفلا

،باهذلا ءاقل يف ايلاطيإا لطب ىلع
رادم ىلع ،0‐1 هزوفب همسسح يذلا
عافدلاب سسوتنفوج ر˘ه˘ت˘سشا ،خ˘يرا˘ت˘لا
د˘حأا نا˘ك يذ˘لا م˘˘كح˘˘م˘˘لاو يو˘˘ق˘˘لا
ي˘ف ا˘ًب˘ب˘سس نا˘كو ،ه˘طو˘˘ط˘˘خ ل˘˘سضفأا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘تو ه˘تر˘ط˘˘ي˘˘سس

،ةريخأ’ا ةرتفلا يف هنأا ’إا ،باقلأ’ا
رادج نم سسوتنفوج عافد طخ لوحت

يف تببسست ،ةمئاد ةرغث ىلإا بلسص
يسسفانم فعسض نأا ’إا ،قيرفلا رايهنا
ةلسصاوم ةسصرف هحنم اًيلحم يفويلا

مسسوملا اذه ،باقلأ’ا ى˘ل˘ع ه˘ت˘ن˘م˘ي˘ه
لبق وتيدوكسس’ا بقلب هزوف مغرو
نأا ’إا ،ن˘ي˘ت˘لو˘ج˘ب ة˘ق˘با˘سسم˘لا ة˘يا˘ه˘˘ن

عافد طخ ىوقأا نكي مل سسوتنفوج
اذه يف نيرمأ’ا ىناع لب ،ةقباسسملاب
83 لÓخو ،مسسوملا رادم ىلع نأاسشلا

،مئازه7 سسوتن˘فو˘ج ى˘ق˘ل˘ت ،ةارا˘ب˘م
،اًفده34 هكابسش تل˘ب˘ق˘ت˘سسا ا˘م˘ن˘ي˘ب
عا˘˘فد ط˘˘خ ىو˘˘قأا ثلا˘˘ث ح˘˘˘ب˘˘˘سصي˘˘˘ل
يذلا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا د˘ع˘ب ،ة˘ق˘با˘سسم˘لا˘ب
،(63) فادهأ’ا نم ددع لقأا لبقتسسا

ة˘˘لوا˘˘ح˘˘˘م م˘˘˘غرو ،(24) و˘˘ي˘˘˘سست’و
ة˘ي˘عا˘فد˘لا ةر˘غ˘ث˘لا د˘سس سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج

تخ˘ي˘ل يد سسا˘ي˘تا˘م ع˘م د˘قا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ف˘ي˘سصلا ي˘˘ف ،لار˘˘ي˘˘م˘˘يد ح˘˘ير˘˘ي˘˘مو
ن˘م ى˘نا˘ع ق˘ير˘ف˘لا نأا ’إا ،ي˘سضا˘م˘˘لا
ةيثراكلا ءاطخأ’اب ءاوسس رمأ’ا سسفن
ز˘كر˘م˘ت˘لا وأا ءاز˘ج˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ل˘˘خاد
نأا كسش’و ،ن˘ي˘ع˘فاد˘م˘ل˘ل ئ˘˘طا˘˘خ˘˘لا
ي˘ف ر˘سسلا ة˘م˘ل˘ك نو˘كي˘سس عا˘فد˘لا
ما˘مأا ير˘ي˘سصم˘لا سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ءا˘ق˘ل
ةجاحب ق˘ير˘ف˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ،نو˘ي˘ل
لامآا لتقي فده يأا يقلت مدع ىلإا
عا˘˘˘˘فد نا˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘حو ،ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لا

ل˘سضفأا˘بو ه˘مو˘ي ي˘ف سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج
ةعفد حنميسس كسش Óب هنإاف ،هت’اح
رودلل روبعلا وحن قيرفلل ةريبك
ل˘سصاو˘ت و˘ل ن˘كل ،ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ع˘˘بر
ةر˘م˘ت˘˘سسم˘˘لا ه˘˘ئا˘˘ط˘˘خأاو ه˘˘ع˘˘جار˘˘ت
نوكيسسو ةيلسضفأاب نويل عتمتيسسف
 .لبقملا رودلل لهأاتلا نم اًبيرق

لاطبأ’ا يرودب هراوسشم ددهت سسوتنفوي ةرغث

نإا ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘ف˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت لا˘˘ق
،غنايما˘بوأا كير˘ي˘م˘يإا ر˘ي˘ي˘ب ي˘نو˘با˘غ˘لا

ةسصاخلا هبلاطم مدق ،لانسسرآا مجاهم
دقع يهتنيو ،هيدان ةرادإ’ ديدجتلاب
ف˘ي˘سص ي˘ف زر˘نا˘ج˘لا ع˘م غ˘نا˘ي˘˘ما˘˘بوأا

ىلع دعب نافرطلا قفتي ملو ،1202
اذ» ةفيحسصل اًقفوو ،نآ’ا ىتح ديدمتلا

’ تاسضوافملا نإاف ،ةيناطيربلا «نسص
نأا˘سشب غ˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا ع˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج لاز˘˘ت
ةدم نو˘كت نأا بل˘ط ه˘ن˘كل ،د˘يد˘ج˘ت˘لا
طرتسشا امك ،تاونسس3 ديدجلا دقعلا
بتار ىلع هلوسصح ينوباجلا بعÓلا
ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا052 غ˘ل˘ب˘ي ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا
ة˘ق˘با˘سس ر˘يرا˘ق˘ت تنا˘كو ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا
ىلع اًيلاح لسصحي غنايمابوأا sنأا تدكأا

عم اًيعو˘ب˘سسأا ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ف˘لأا081
ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ترا˘˘˘سشأاو ،لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا
لا˘ن˘سسرآا ةرادإا نأا ى˘لإا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ةقفاوملا لبق ،ةياغلل ةرذح نوكتسس
ة˘سصا˘خ˘لا غ˘نا˘ي˘ما˘˘بوأا طور˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
نأا «ن˘˘سص اذ» تر˘˘كذو ،د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ىلإا لاقتن’اب اًيلاح طبترم غنايمابوأا
يف ،دتيانو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م وأا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

.لانسسرآا عم هدقع ديدجت لسشف ةلاح



بتكملا ءاسضعأ’ بقترم عامتجا
لبقملا عوبسسأ’ا يلارديفلا

موي مدقلا ةركل يرئازجلا داحتإÓل يلارديفلا بتكملا دقعي
رقمب اعامتجا يراجلا توأا نم01 ـل قفاوملا لبقملا نينث’ا
نم ديدعلا ةسساردل احابسص01 ةعاسسلا ىلع ميهارب يلادب فافلا
.ةفلتخملا اياسضقلا

يلارديفلا بتكملا نأا يمسسرلا اهعقوم ربع فافلا ترسشنو
يلادب اهرقمب يراجلا توأا نم رسشاعلا يف اعامتجا دقعيسس
ةسسلج رسضحم ىلع ةقداسصملا ىلإا هيف قرطتيسس يذلا ،ميهاربإا

ةفرتحملا ةطبارلا ريراقت سضرع ىلعو ،يسضاملا ةيليوج51
ةركلا ةطبار ،تاهجلا نيبام ةطبار ،ةاوهلا ةطبارو ،مدقلا ةركل
.ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةطبارو ةيوسسنلا

ت’اغسشنا ىلإا عامتسس’ا متيسس هنإاف ردسصملا سسفن بسسحو
ةيلاملا ةنجللا ،رئازجلا سسأاك ةنجل «رارغ ىلع ناجللا فلتخم
.تاعزانملا ةنجل  ىلإا ةفاسضإ’اب ةيبطلا ةنجللاو

ةسسردملا عورسشم ميدقت اسضيأا متيسس هنأا نايبلا سسفن فاسضأاو
ةفاسضإ’اب ،ةينورتكلإ’ا ءاقللا ةقرو عورسشمو ،ةينطولا ةينقتلا
.9102 ةنسسل يلاملا ريرقتلا سضرع ىلإا
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يفياطسسلا يدانلا اهيف طبختي يتلا لكاسشŸا لظ ‘

فيطسس قافو عم هترماغم ءاهنإ’ هجتي يكوكلا
دحل لسصفي مل فيطسس قافو بردم يكوكلا ليبن نأا ودبي

يدانلا عم هدقع ةياهنل لسصو هنأاو اسصوسصخ هلبقتسسم يف نآ’ا
يسسنوتلا ينقتلا نأا ىلإا رابخأ’ا نم ديدعلا ريسشتو ،يفياطسسلا

.دوسسأ’ا رسسنلا عم هترماغم ةلسصاومل اسسمحتم ودبي ’
ام يسسنوتلا بردملا نأا قافولا تيب نم رداسصم تدكأاو

قلغو ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزأ’ا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع سسنو˘ت ي˘ف ا˘ق˘لا˘ع لاز˘ي
نم ،ةمزأ’ا جارفنا نيح ىلإا راظتن’ا ىلع هربجي ام دودحلا

عم هدقع ديدجت ةركفب ةنسس05 بحاسص بحري ’ رخآا بناج
نجسس دعب يدانلا اهب رمي يتلا لكاسشملا ببسسب فيطسس قافو
ةلاقتسس’ا رارق بقع ر˘ق˘ت˘سسم ر˘ي˘غ˘لا خا˘ن˘م˘لاو ق˘ير˘ف˘لا سسي˘ئر
لظ يف لماعتي نم عم دجي ’ هلعج ام ،يدانلا ةرادإ’ ةيعامجلا
ةلسصاوم سضفر ةيسضرف نم ديزي ام ةرادإÓل يلكلا بايغلا
.مداقلا مسسوملا ةينفلا ةسضراعلا ىلع فارسشإ’ا

هيلوت ذنم زيم˘م ل˘م˘ع˘ب ما˘ق ي˘كو˘كلا نأا ةرا˘سشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
قرف نمسض يدانلا عسضو عاطتسسأا ثيح فيطسس قافو بيردت
ةيقيرفإ’ا ةسسفانم˘لا ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل قا˘فو˘لا ل˘هأاو ،ة˘مد˘ق˘م˘لا

.مسسوملا ةيادب يف قيرفلل ةبعسصلا ةقÓطن’ا دعب اسصوسصخ
طيمز.ع

ةليوط ةÎفل نيدايŸا نع هتدعبأا ةباسصإ’ا

ديد÷ا مسسوملل اÒسض– تابيردتلل دوعي ليسضوفلب
قباسسلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ل˘ي˘سضو˘ف˘ل˘ب قا˘ح˘سسا ل˘ج˘سسي˘سس

ةقفر ةيعامجلا تابيردتلل هتدوع ينامل’ا مياهنفوه مجاهمو
اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا نم مات لكسشب ىفاعت نا دعب ،هقيرف
.نيدايملا نع ةليوط ةرتفل هتدعبأا يتلاو

ريتنأ’ا بع’ نا ةيناملأ’ا فحسصلا هنع تفسشك ام بسسحبو
هئÓمز عم تابيردتلا ةلوازمل مويلا نم ةيادب دوعيسس قباسسلا
اهل سضرعت يتلا ةباسصإ’ا نم ىفاعت نا دعب كلذو قيرفلا يف
هتايوتسسم ةداعتسسا ليسضوفلب ل˘مأا˘يو ،ة˘ب˘كر˘لا يو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
لجا نم ةسسفانملا قÓطنا قبسست يتلا تاريسضحتلا ةرتف لÓخ
.ةيزهاج لسضفا يف يرودلا تايرابم رامغ لوخد

نم ديدعلا يف لخد دق ناك اماع82 بحاسص نأا ةراسشإÓل
اهتيلوؤوسسم نم ةرادإ’ا لسصنت بقع يدانلا ةرادإا عم لكاسشملا
ه˘ع˘فد ا˘م ،ة˘با˘سصإÓ˘ل ه˘سضر˘ع˘ت د˘ع˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا بعÓ˘لا ها˘ج˘˘تا
قيرفلا وريسسم بيجتسسي نا لبق ةيدام تاسضيوعتب ةبلاطملل
.اهيراجمل هايملا دوعتو ريخ’ا اذهل يناملأ’ا

طيمز.ع
ةلوج رخآا ‘ خيرويز مامأا ÒثŸا زوفلا دعب

يرودلا ‘ ءاقبلا نمسضي يوÓلا دبع
زاتمŸا يرسسيوسسلا

فأا هيدان ةقفر يرئازجلا عفادملا يوÓلا دبع بويأا نمسض
يف ءاقبلا يرسسيوسسلا يرودلا نم ةلوج رخآا يف نويسس يسس
.1 ـ2 ةجيتنب خيرويز يدان ىلع زوفلا بقع ىلوأ’ا ةجردلا
ةديج ةوطخب ةمسصاعلا داحتإ’ قباسسلا بعÓلا يوÓلا دبع ماق
،خيرويز يدان رايدلا باحسصأا ىلع زوفلاب نويسس هقيرف عم
امدعب ،زاتمملا يرسسيوسسلا يرودلا يف ءاقبلا هل نمسض يذلا

ةطقن قرافب93ـب7 زكرملا لتحاو ،طوقسسلاب اددهم ناك
ةيناثلا ةجردلا ىلا لزن يذلا نوث يسس فا قيرف ىلع ةدحاو
.ماز ليتاسشون يدان ةقفر

فتكاو ءاقللا تايرجم يف يوÓلا دبع بويا كراسشي ملو اذه
.ء’دبلا دعاقم نم هقيرف ةارابم ةعباتمب
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0182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ51ـل قفاوملا0202 توأا5ءاعبرأ’اةصضايرلا

يلاطي’ا قÓمعلا عم هل مسسوم لوأا يف
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يذلا ريبكلا مسسوملا دعب
ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ه˘مد˘ق
قيرف ع˘م ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
فرتعأا يلاطيإ’ا نÓيم يسسأا
لسضفأا هنأاب نويلاطيإ’ا داقنلا

.يلويب ةليكسشت يف بع’
ةيفحسص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو

نييلاطيإ’ا داقنلا نأا ةيلاطيا
ر˘سصا˘˘ن ن˘˘ب نأا˘˘ب نو˘˘فر˘˘ت˘˘ع˘˘ي
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ناد˘ي˘م ط˘سسو˘ت˘˘م
ي˘ف بع’ ل˘˘سضفأا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،م˘˘سسو˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه نÓ˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘م ه˘ن˘كم˘ت˘ل كلذ او˘ع˘˘جرأاو
ةد˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘ج حور ح˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘م
ه˘قا˘ح˘لا ذ˘ن˘م ير˘ي˘نو˘سسور˘ل˘ل
ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
نأا ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا

د˘˘جو ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا برا˘˘˘ح˘˘˘م
نينوللا باحسصأا عم هتلاسض
ىد˘˘˘بأاو ،دو˘˘˘سسأ’او ر˘˘˘م˘˘˘حأ’ا
حبسصأا ثيح اظوحلم اروطت
ى˘ت˘حو ،رو˘مأ’ا ما˘مز˘ب ذ˘خأا˘˘ي

،ايلاثم حبسصأا ةركلاب هجورخ
ةطقنلا نأا ىلع داقنلا عمجأاو
ل˘سضفأ’ ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘سسلا

وه9102 نا˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف بع’
تا˘قا˘ط˘ب˘ل˘ل ار˘ي˘ث˘˘ك ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
.ءارفسصلا

ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب نأا ةرا˘˘سشإÓ˘˘لو
ةدع ىقلت اماع22 بحاسص

ة˘يد˘نأ’ا ىر˘ب˘ك ن˘م سضور˘˘ع
يدا˘ن رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘بوروأ’ا

،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
نا˘˘˘˘مر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج نا˘˘˘˘سس سسيرا˘˘˘˘ب
يتيسس رتسسيسشنامو يسسنرفلا
نع تنابأا يتلاو ،يزيلجنإ’ا
نويلم05 عفدل اهداد˘ع˘ت˘سسا
لزا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م وروا
برا˘ح˘˘م» ن˘˘ع نÓ˘˘ي˘˘م ةرادإا
ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘ف «ءار˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلا
 .ةيلاحلا تÓيوحتلا
ةركف صضراعي ’ نÓيŸا

رسصان نب نع يلختلا
ي˘لاو˘ت˘ت را˘ب˘˘خأ’ا لاز˘˘ت ا˘˘م

نب ليعامسسإا لبقتسسم لوح
يدانو «رسضخلا» مجن رسصان
مدقت نأا دعب يلاطي’ا نÓيم

يمسسر سضرعب ديردم لاير
و˘تا˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ه˘˘م˘˘سضل
م˘˘غر ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سصلا
«يرينوسسورلا» ةرادإا كسسمت
سضفرو بعÓلا ىلع ءاقبإ’اب
ة˘م˘ي˘ق تغ˘ل˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘م ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب
.مدقملا سضرعلا

ه˘ن˘ع تف˘سشك ا˘م بسسح˘˘بو
و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ’» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص
ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي’ا «ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
نأا عو˘سضو˘˘م˘˘لا سصو˘˘سصخ˘˘ب
هنا ودبي «يدرابمللا» يدانلا

امك ه˘ع˘ي˘ب ةر˘كف سضرا˘ع˘ي ’
تدكا ثيج ،ةيادبلا يف ناك
ةرادا نا ة˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا
تح˘˘ن˘˘م » ير˘˘ي˘˘نو˘˘˘سسور˘˘˘لا»
م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ل ر˘˘˘˘سضخ’ا ءو˘˘˘˘سضلا
نع ليحرلل قباسسلا يلوبما

ت’اقتن’ا ةلحرم يف قيرفلا
فيسضيل ،ةيلا˘ح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا
نل نÓيملا ةرادا نأا ريرقتلا
بعÓ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب سضرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
لوسصو ة˘لا˘ح ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا

ةل˘كا˘سش ى˘ل˘ع ير˘غ˘م سضر˘ع
لا˘ير ه˘مد˘˘ق يذ˘˘لا سضر˘˘ع˘˘لا

ى˘ل˘ع حر˘˘ت˘˘قا يذ˘˘لا د˘˘يرد˘˘م
ي˘ناد˘ب ه˘ت˘سضيا˘ق˘م نÓ˘ي˘˘م˘˘لا
لانسسر’ راعم˘لا سسو˘يا˘ب˘ي˘سس
بغري يذلاو سشتيفوي اكولو
Óيدب نوكيل همسض يف ناديز
وريميسساك يليزاربلا م˘ج˘ن˘ل˘ل
حلاسص يف نوكي نل نأا ’إا
د˘ع˘ي يذ˘لا «ا˘ي˘ق˘ير˘فا ل˘˘ط˘˘ب»
يف ةيسسا˘سس’ا ع˘ط˘ق˘لا ىد˘حا
يلاطي’ا ين˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت
.يلويب

ي˘نار˘م˘ع لÓ˘˘ب ن˘˘كم˘˘ت
هيدان ةقفر يرئازج وكنارفلا

عافدلا ن˘م ي˘نا˘مور˘لا جو˘ل˘ك
سسأاكب هجيوتت دعب ،هبقل نع
ىلع ةثلاثلا ةر˘م˘ل˘ل ة˘لو˘ط˘ب˘لا
رد˘˘سصت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةطقن94 ـب يرودلل

مجاهملل جيوتتلا اذه ءاجو
نأا دعب ةيرئازجلا لوسصأ’ا وذ
د˘ع˘يو يرود˘لا ه˘يدا˘ن رد˘سصت
اذ˘ه˘ل ثلا˘ث˘لا ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه
ذ˘˘ن˘˘م بق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’ا
يف قيرفلا فوفسصب هقاحتلا

يدا˘˘ن ن˘˘˘م ا˘˘˘مدا˘˘˘ق6102
.يسسنرفلا ايليسسرام كيبملوأا

م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا لÓ˘˘˘ب مد˘˘˘قو
امسسوم بسصا˘ن˘م˘لا دد˘ع˘ت˘م˘لا
امدعب ،مو˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع ا˘ح˘جا˘ن
فادهأا6 ليجسست نم نكمت

،يرودلا نم ةارابم21 يف
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘سضيأا ق˘˘˘˘لأا˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
نيح ةي˘بوروأ’ا تا˘سسفا˘ن˘م˘لا
يف كابسشلا ةرايز نم نكمت
.ةلماك تابسسانم7

ينارمع لÓب نإاف ةراسشإÓل
تا˘˘ئ˘˘ف˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا بعÓ˘˘لا
اعباتم ناك «ماول»ـل  ةينابسشلا

ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
رهسشأ’ا يف يسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
ريخأ’ا قلأات دعبو ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

نأا نكمملا نمف مسسوملا اذه
ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ه˘ل ح˘˘ن˘˘م˘˘ي
نع عافدلا لجأا نم ةسصرفلا
.ةينطولا ناولأ’ا
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ف˘سسو˘ي ل˘سسل˘سسم لاز˘˘ي ’
بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘جا˘ه˘م ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب
يدوعسسلا يلهأ’او يرئازجلا

ةيسضق سصوسصخب Óسصاوتم
ر˘خأا˘ت د˘ع˘ب ،يدا˘ن˘ل˘˘ل ه˘˘تدو˘˘ع
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا فو˘˘ف˘˘سصل ه˘˘تدو˘˘ع
يتلا ةيحسصلا ةمزأ’ا ببسسب

يدانلا˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا نود تلا˘ح
.نآ’ا ىتح

د˘ياز ل˘سصي˘ف ف˘سشكو اذ˘ه
يدان ي˘ف مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘˘ف ي˘˘˘ل˘˘˘هأ’ا

نأا عوسضوملا لوح ةيفحسص
لا˘˘˘˘سسرإا ترر˘˘˘˘ق د˘˘˘˘ق ةرادإ’ا

ةدوع لجأا نم ةسصاخ ةرئاط
فوفسصل قباسسلا يجرتلا مجن
ثدحتملا دكأا ثيح ،قيرفلا
»:Ó˘ئا˘ق ي˘ل˘يÓ˘ب ةدو˘ع بر˘˘ق
’و ،يلهأÓل دوعيسس يليÓب

،هليحر نع لوادتي امل ةحسص
هل ةسصاخ ةرئاط نيمأات متو
همودق رخأاتو ،توأا01 موي
يف قلغ˘م˘لا نار˘ي˘ط˘لا بب˘سسب
برد˘م˘لا »:ف˘ي˘سضي˘ل ،«هدÓ˘ب
نم وه سشت˘ي˘ف˘يو˘ل˘ي˘م نادÓ˘ف
هتكرا˘سشم ة˘ي˘نا˘كمإا دد˘ح˘ي˘سس
ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
»: م˘˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘ل ،«’ مأا يرود˘˘ل˘˘ل

ر˘ج˘ح ه˘لو˘خد ع˘م ا˘سصو˘˘سصخ
ع˘˘م ه˘˘برد˘˘ت مد˘˘عو ي˘˘لز˘˘ن˘˘م
،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا˘ب ق˘ير˘ف˘لا

تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسا ا˘ن˘يد˘ل لازا˘مو
سسأا˘كو ا˘ي˘سسأا لا˘ط˘بأا يرود˘˘ب
نأا ركذلا˘ب ر˘يد˘ج˘لا.«كلملا
ةنيدم يف دجاوتي ةيهابلا نبإا

تاسسفانم قيلعت ذنم نارهو
ءار˘˘˘ج يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا يرود˘˘˘˘لا
،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘سشت˘˘نا
سصاخ ابيردت اجمانرب عباتيل
نع «يقارلا» ةرادإا لبق نم
ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م د˘ع˘ب

.ةيندبلا هتيزهاج
طيمز.ع

جاحلب اسضر
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نÓيŸا ‘ بع’ لسضفأا رسصان نب نأا نوعمجي نويلاطي’ا

يسضاملب ينطولا بخانلل ةيوق ةلاسسرب ثعب

ةثلاثلا ةرملل ينامورلا يرودلا بقلب جوتي ينارمع

يدانلا نع هليحر تاعاسشإا ةرادإ’ا يفن دعب

يليÓب ةدوعل ةسصاخ ةرئاط لسسرت يلهأ’ا ةرادإا

ىدحإا ‘ هتكراسشم دعب
ةيÒسضحتلا تايرابŸا

باسصي يوادوب
ئراوط ةلاح Òثيو

سسين يدان ‘
يوادو˘˘ب ما˘˘˘سشه سضر˘˘˘ع˘˘˘ت

بع’و ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
يف ةبا˘سصإ’ ي˘سسنر˘ف˘لا سسي˘ن
يذلا ةيدولا تايرابملا ىدحإا
تار˘ي˘سضح˘ت ن˘˘م˘˘سض ل˘˘خد˘˘ت
يوادو˘˘˘ب ردا˘˘˘غو ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘م˘˘لا ه˘˘يدا˘˘ن سصبر˘˘ت
ىلع ا˘سسنر˘ف ها˘ج˘تإا˘ب ا˘سسم˘ن˘لا

.ةعرسسلا هجو
يذ˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا بسسح˘˘˘بو

«رو˘˘سسن˘˘لا» ةرادإا ه˘˘˘ترد˘˘˘سصأا
ي˘ت˘لا ة˘˘با˘˘سصإ’ا سصو˘˘سصخ˘˘ب
برا˘˘˘ح˘˘˘م» ا˘˘˘ه˘˘˘ل سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
داع دق هنأا تدكأا «ءارحسصلا
ءار˘˘جإا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘ل
ةفرعمل ة˘ق˘م˘ع˘م تا˘سصو˘ح˘ف
ف˘ي˘سضي˘ل ،ة˘با˘سصإ’ا ة˘˘ي˘˘ها˘˘م
تأاترإا قيرفلا ةرادإا نأا نايبلا
ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘ل ه˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن
رثكأا ة˘يا˘ن˘ع ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

زاهجلا ةياعر تحت نوكيو
.يدانلاب سصاخلا يبطلا

راسشب نبإا ةباسصإا تلكسشو
مقاطلا ىدل قلقلا نم ةلاح
نع هدا˘ع˘بإا رر˘ق يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا
ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م سصبر˘˘ت˘˘˘لا
هزيهجت ىلع لمعلاو جÓعلا
.ديدجلا مسسوملا قÓطنا لبق

طيمز.ع
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نب ةرڤم مجن سسيئر مكديع حشص̂ 
؟رشصان
ةمأ’ا لك ديعو مكديع حسص كب ابحرم Óهأا
.يرئازجلا بعسشلاو ةملسسملا

متي˘شضق ف˘ي˘كو م˘ك˘لاو˘حأا ي˘ه ف˘ي˘ك̂ 
؟انوروك ةحئاج لظ يف ديعلا
ةداعلا ريغ ىلعو ةرملا هذه ديعلل ةبسسنلاب
ىلع انلمعو انيلسص ثيح تيبلا يف هتيسضق
عم تلسصاوت كلذ دعب نمو ةيحسضأ’ا حبذ
يتÓ˘لا ي˘تاو˘خأا ة˘سصا˘خو برا˘قأ’او ل˘هأ’ا
ولت ةدحاولا نه˘ي˘لإا با˘هذ˘لا ى˘ل˘ع تدو˘ع˘ت
هذه فسسأÓل نهتدياعم لجا نم ىرخأ’ا
اموم˘ع ف˘تا˘ه˘لا ر˘ب˘ع ءي˘سش ل˘ك م˘ت ةر˘م˘لا
لك انيلع قلغأا يذلا ءابولا اذه لاوز ىنمتن
هلل عرسضتلاو ءاعدلا ىوسس انيلع امو ءيسش
.انع هعفري ىتح
بت˘ك˘م˘لا تارار˘ق˘ل م˘ك˘تءار˘ق ي˘˘ه ا˘˘م̂ 

؟ارخؤوم ةرداشصلا يلاردفلا
ةرظتنم تناك ةذختملا تارارقلا نأا دقتعا

ةريدتسسملا ملاع نم نيبرقملا لك فرط نم
حلاسصم مدخت اهنوكل كلذو رئازجلا يف
.ةيدنأ’ا لك
ةراششتشسلا يف كيأار ام ةحارشص لكب̂ 

ةيداحتلا اهتدمت˘عا ي˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
؟رارقلا ذاختا يف ةيرئازجلا
يف كانه فرعت تنا ةراسشتسسÓل ةبسسنلاب
نويلم نيعبرأا رئازجلا

برد˘˘˘˘مو ل˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
ةر˘كلا˘ب تمر فا˘ف˘لاو
اهل نوكت يكل ةماعلا ةيعمجلا ءاسضعأا ىلإا

قيبطت عيطت˘سست ي˘كل كلذ˘كو ة˘ي˘قاد˘سصم
عيمجلا عبات امكو ةيحيرأا لكب28 ةداملا

رار˘ق˘لا تذ˘خ˘تا ةرا˘سشت˘˘سس’ا د˘˘ع˘˘بو ثي˘˘ح
نأا˘ب فر˘ع˘ت تنأاو يداو˘ن˘لا بل˘غا ى˘˘سضرأاو
ن˘كل ا˘يا˘ح˘سض ه˘ي˘ف نو˘كي اذ˘ه ل˘ث˘م ارار˘˘ق
ةيبلغأ’ا نأا د˘ق˘ت˘عا ا˘مو˘م˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘ق ة˘ب˘سسن˘ب

.ذختملا رارقلاب ةيسضار تجرخ
ةيداحتلا نأا ربتعت له كيأار بشسح̂ 
ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ل˘م˘˘ح˘˘ت ن˘˘م تفو˘˘خ˘˘ت
؟تارارقلا هذه ذاختا

تفو˘˘خ˘˘˘ت لو˘˘˘ق˘˘˘ن ’
لو˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘˘كلو
ءاسضعأا عم ترواسشت
معد كلذكو دنسس اهل نوكي يكل ةيعمجلا
ذاختا ةوق تنمسض يلاتلابو رارقلا ذاختا يف
.عيمجلا يمحي يذلا رارقلا

طوقشس نم مكذقنأا ةيداحتلا رارق̂ 
؟ربخلا متلبقتشسا فيك موتحم
ةلوطبلل عبتتملا ن’ ايباسسح طقسسن مل نحن
ءاهتنا ىلع ةيقبتم ت’وج ينامث نأا ىري
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ر˘ي˘غ˘ي˘سس م˘سسو˘م˘˘لا

ادحاو انتفسصبو ةلوطبلا راسسم
طوق˘سسلا˘ب ن˘يدد˘ه˘م˘لا م˘هأا ن˘م
ءاقبلا عيطتسسن انك اننأاب كل دكؤوأا
انفسصنأاو انحارأا فافلا رارق هلل دمحلاو نكل
.كلذب ءادعسس نحنو ءاقبلاب انل حمسسو

ةر˘˘ي˘˘ظ˘˘ح ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل م˘˘شسو˘˘م لوأا̂ 
؟هميقت فيك رابكلا
اقاسشو ابعسص ناك ةطبارلا يف مسسوم لوأا

جراخ بعللا كلذكو اديج رسضحن مل اننأ’
كلذكو ةي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا ماد˘ع˘ناو را˘يد˘لا
ىوتسسم يف او˘نو˘كي م˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا سضع˘ب
.ىلوأ’ا ةطبارلا

؟ءاقبلا قيقحتب لئافتم تنك له ،ةحارشص̂ 
ةبوعسصب اعنتقم ناك ةرقم يف عيمجلا
عيمج ن˘م ا˘ن˘قو˘ف˘ت قر˘ف ما˘مأا ة˘يرو˘مأا˘م˘لا
انترباثمو انسسفنأاب ا˘ن˘ت˘ق˘ث ن˘كلو ي˘حاو˘ن˘لا

ءاقبلا فده قيقحت لجا نم حفاكن انتلعج
اذإا قيرفلا نأا ملعن انك كيلع يفخا ’ امك
هللاف طقسس اذإاو ةزجعم هذهف ءاقبلا ققح
ةياهنلا هلل دمحلا .. لعف ءاسش امو ردق
.ةديعسس تناك

مهأا دعت ةيلاملا قراوفلا نأا ديكألا̂ 
ققحي قيرف يأا لعجت يتلا بابشسألا
تا˘حو˘م˘ط ع˘شضي˘شس ا˘ه˘˘با˘˘ي˘˘غو ل˘˘شضفألا
؟لانملا ةديعب قيرفلا
ري˘سسي ق˘ير˘ف˘لا ي˘لا˘م˘لا بنا˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ميتنسس رييÓم ةت˘سسلا ىد˘ع˘ت˘ت ’ ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ب
قرف دحأ’ دحاو رهسش ةرجأا ؟؟؟؟ اذه لقعيأا
ليحتسسم مهرياسسن نأا اننوديريو ةلوطبلا
نحن تاناعإ’ا عيزوت يف ةلادعلا ديرن نحن

لقأ’ا ىلع لب ةئملاب ةئم لدعلا ديرن ’
51 وآا01 انح˘ن˘م
ا˘م˘م ط˘ق˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب
سضع˘˘˘ب˘˘˘ل ح˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ي
.ةيدنأ’ا

نم مشسوملا اذه اريثك ىناع مجنلا̂ 
؟كلذك سسيلأا ةيلاملا ةمزألا
ةفيعسض ةينازيمب ريسسي قيرفلا كل تلق
طبسض ىلع لمعن نحن بئاغ معدلاو
نوكي˘سس مدا˘ق˘لا ه˘ل˘لا ءا˘سش ناو ا˘نرو˘مأا
.لسضفأا

قيرفلا تلعج يتلا بابشسألا يه ام̂ 
تاطلشسلا نم تاناعإلا ىلع لشصحتي ل

؟ةيئلولا
ىقبت نكلو تاناعإ’ا سضعب ىقلتن حيحسص
ةجردلا يف بعلي قيرفل ةبسسنلاب ةيفاك ريغ

نا ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘˘ن ى˘˘˘لوأ’ا
م˘˘˘عد كا˘˘˘ن˘˘˘ه نو˘˘˘كي
ح˘لا˘˘سص ي˘˘ف نو˘˘كي˘˘ل

لجا نم ةريبك انتاحومط ناو ةسصاخ قيرفلا
ربكا ةميق حنم اذكو قيرفلا ةيار فيرسشت
.ةليسسملا ةي’ولو ةرقمل

تابشسانملا ديدع يف ةلاقتشسلا تررق̂ 
؟ببشسلا ام ،ةرم لك يف تعجارت نكل

معدلا باي˘غ اذ˘كو ط˘ي˘ح˘م˘لا تا˘طو˘غ˘سض
رخآ’ نيح نم قيرفلا لكاسشم نأا امك مزÓلا

انلعجي ماكحلا عم
ي˘˘˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘˘˘كف˘˘˘˘˘˘˘ن
.ةلاقتسس’ا

نأا ا˘ق˘ح د˘ق˘ت˘ع˘ت ل˘˘ه ة˘˘حار˘˘شص ل˘˘ك˘˘ب̂ 
ءاوشس ةطبارلا نم مولظم ةرقم قيرف
؟يلاحلا مشسوملا وأا مكدوعشص مشسوم
ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ك ع˘˘با˘˘ت˘˘ي يور˘˘كلا عرا˘˘سشلا

م˘كح˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘م˘لا ه˘لو ةر˘ي˘˘غ˘˘سصو
عم لكسشم انيدل سسيل امومع زييمتلاو
ل˘ما˘ع˘ت˘ي نأا ى˘ن˘م˘ت˘ن ن˘كلو ة˘ه˘˘ج يأا
.قئ’ لكسشب انعم عيمجلا

ةر˘˘˘ق˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن سصق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي اذا˘˘˘˘م̂ 
ىلوألا ة˘ط˘بار˘لا ي˘ف ىق˘ب˘ي˘˘ل
؟ةليوط تاونشسل
ةيلا˘م˘لا بناو˘ج˘لا ن˘ي˘سسح˘ت
ريثكلا نور˘ت˘سسو ط˘ق˘فو
.تايباجيإ’ا نم

ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘˘ه̂ 
م˘˘˘˘ك˘˘˘˘نأا لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

متظفح
سسردلا

؟لبقملا مشسوملل ابشسحت
لمعن ةديدج ءايسشأا بسستكن رخآ’ موي نم
لوقنسس Óبقتسسمو انئاطخأا حيحسصت ىلع
.انتملك
ة˘ن˘ج˘ل باو˘بأا تقر˘ط ر˘شصا˘˘ن˘˘ع ةد˘˘ع̂ 

ةشصاخ مكدر نوكيشس فيك تاعزانملا
؟ةيلاملا مهتاقحتشسمب نونيدي مهنأاو

مهتاقحتسسمب ةبلاطم˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ق˘ح ن˘م
ىلع نوروكسشم متنا مهل لوقن انتهج نمف
دسصق دهج نم هومتلذب امو هومتمدق ام لك
مهب تلسصتا دقل امومع قيرفلا ةدعاسسم
هللا ءاسش نإا ةقيرط دجنسسو مهعم سضوافتلل

ع˘ط˘ت˘˘سسن م˘˘ل اذإاو م˘˘ها˘˘ف˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ى˘˘˘لإا بهذ˘˘˘ن˘˘˘˘سس
هل بع’ لكو تاعزانملا
م˘سسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ف˘˘ل˘˘م
لوقن ام كلذك نحن اندنعو

انل بسسنأ’ا لحلا وه مهافتلا نكل
.نيبعÓك مهلو ةرقم مجن قيرفك
ةديد˘ج˘لا ة˘شسا˘ي˘شسلا ظ˘حل ع˘ي˘م˘ج˘لا̂ 

رشصان˘ع نا˘م˘شض لÓ˘خ ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا
؟رباكألا يف اهدهاششنشس له ةباشش

ناز˘خ و˘ه نو˘كي ف˘يدر˘ل˘ل ا˘ق˘ير˘ف نو˘كن˘سس
ىدملا ىلع لمعنو لبقتسسملا يف قيرفلا
سسمخ ىلإا نيتنسس نم ديعبلاو طسسوتملا
ي˘˘˘˘˘˘ف تاو˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سس
نوكيسسو نيوكتلا
يف ريبك نأاسش مهل
.مسساوملا مداق

ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا̂ 
اذ˘˘˘˘ه ظ˘˘˘˘˘حل

مد˘ع م˘شسو˘م˘لا

؟ةينفلا ةشضراعلا ىلع مكرارقتشسا
نكل اريثك اهيف قفون مل ةينفلا ةسضراعلا

هجو لمكأا ىلع مهرود اودأا نيبردملا عيمج
حاجنإا لجا نم سصÓخإابو ينافتب اولمعو
رايدلا جراخ بعللا نكلو مجنلا راوسشم
تايوتسسمب نيبعÓلا سضعب دجاوتل كلذكو
تلعج ةيلاملا ةلويسسلا ةلق ىتحو ةدودحم
بغرت امك اهرود يدؤوت ’ ةينفلا مقطأ’ا

.اهلمع فيرسشت يف يه
حنم متررق نيرم جاح ليحر دعب̂ 

انناكمإاب له دارشش هدعاشسمل ةشصرفلا
عرششتشس كنا مأا ايشسيئر ابردم هارن نأا

؟رخآا بردم نع ثحبلا يف
ةلوطبلا تفقوت ن˘ير˘م جا˘ح˘لا ل˘ي˘حر د˘ع˘ب
قتلن ملو دÓبلل ايلاعلا تاطلسسلا نم رارقب

رسضحم وهف دارسش امأا ةيدولوملا ةلباقم ذنم
انعم ىقبيسسو يسسيئر بردم سسيلو يندب
خيسشلا سسارحلا بردمو وه لبقملا مسسوملا

.يناورم
نم اريثك ىناع مجنلا نأاب ىرت لأا̂ 
ل˘ك م˘ت˘ب˘ع˘ل م˘ك˘نأا ا˘م˘ب بع˘ل˘م˘لا ة˘ل˘ك˘ششم
؟رايدلا جراخ تايرابملا
اذه نكل هتوق وهو قيرفلا حور وه بعلملا
انل نوكيسس لاغسشأ’ا لامكإا دعب مسسوملا

مجنلا روهمجو ءارقفلا ةقيدح اهنإا رخآا مÓك

ن˘م ر˘ي˘ث˘كو عا˘خ˘ن˘لا ى˘ت˘ح ه˘ق˘ير˘ف ق˘سشع˘ي
يف ري˘ب˘ك رود را˘سصنأÓ˘ل نا˘ك تÓ˘با˘ق˘م˘لا
.اهب زوفلا

؟ةرومأام اهنإا اهكرتأا ةلوقم رشس ام̂ 
رمآ’ا وه دابعلا برف ةرومأام اهنإا اهوكرتا

لعف عيطتسسن ’ هللا ةردق ’ولف يهانلاو
.ءيسش

ة˘ط˘بار˘˘لا نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب ل˘˘ه̂ 
ي˘ف حا˘ج˘ن˘لا ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا

ة˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘نزر ط˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘شض
لك دعاشست ةنزاوتم
؟ةيدنألا

ة˘ما˘˘نزر˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص نو˘˘كت˘˘˘سس

ة˘ط˘بار ع˘م ة˘سصا˘خ
ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا

سساكو
داحت’ا

يقيرفإ’ا
سساكو

مهل ىن˘م˘ت˘ن ا˘مو˘م˘ع بخ˘ت˘ن˘م˘لاو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
.عيمجلا لوانتم يف اهلعجو اهطبسض يف قيفوتلا

ي˘ف بع˘ل˘لا˘˘ب ا˘˘مو˘˘ي م˘˘ل˘˘ح˘˘ت تن˘˘ك ل˘˘ه̂ 
؟لوألا مشسقلا

ة˘ط˘بار بع˘لأا˘سسو دود˘ح˘م ر˘ي˘غ ي˘حو˘˘م˘˘ط
.بيرق نعو ام اموي داحت’ا سسأاك وآا لاطبأ’ا

؟ مجنلا راشصنأل لوقت اذام̂ 
امب نيعنتقم قيرفلل ءايفوأا مجنلا راسصنأا
يتلا تايحسضتلا لكب نوملعيو هب موقن
نأا بجي نكلو مهداعسسإا لجا نم اهمدقن
نأاو يسضاملا نم سسوردلاو ربعلا اوذخأاي
اودحتي نأاو هورسضي ’و قيرفلا اودعاسسي
نإا مهتاعلطت ىوتسسم يف نوكنسس نحنو
.هللا ءاسش

؟ةيئلولا تاطلشسلل كتلاشسر̂ 
وهو لوأ’ا ةي’ولا قيرف ةرقم مجن قيرف
ديسسلا وه هل ي˘ل˘ع˘ف˘لا سسي˘ئر˘لاو ا˘ه˘ت˘ه˘جاو
سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر كلذ˘˘˘˘كو ي˘˘˘˘لاو˘˘˘˘لا
بجو بع˘ل˘م˘لا˘ب سصئا˘ق˘ن كا˘ن˘˘ه  ي˘˘ئ’و˘˘لا
ةينطو ةكرسش بلطن كلذكو ايلاح اهكرادت

اهلماكب ةنسضحلا لثمن اننأ’ قرفلا ةيقبك
.ةنسضحلا ام كاردأا امو

؟لامعألا لاجرل كتملك يهامو̂ 
قيرفلا اذه ةرقم يف لاملا لاجرل ةبسسنلاب
رفاسضت بجو مكفرسشو ةقطنملا فرسش وه
ناسسنإا لكو لامعأا لاجرو ةيدلب نم دوهجلا
ةملكب ولو لسضفتيلف ةدعاسسملا عيطتسسي

نأا ديري نم عيمجلل حوتفم مجنلا باب ةبيط
ا˘˘م˘˘عد˘˘م وا ا˘˘م˘˘ها˘˘سسم وا ار˘˘ي˘˘سسم نو˘˘˘كي
لوأ’ا ي˘ف ن’ ا˘ن˘نود˘ب وأا ا˘ن˘ب ل˘سضف˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘ف
ةيار فيرسشتو ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا دا˘ع˘سسا ر˘ي˘خأ’او
.انتيولوأا يه قيرفلا

ةرورشضب اوبلاط ءاشسؤورلا نم ريثكلا̂ 
؟كلوق ام ةيمومع ةكرشش مهل نوكت نأا

عيمجلل سصرفلا حنم يف يواسستلا بجو
اهحنم بجي ىلوأ’ا ةطبارلا قرف ةسصاخ
لق’ا ىلع روسسنوبسس وا ةينطو تاكرسشل
نوكيسس مسسوملا اذه ن’ ايلام اهمعد وا
.اقاسش

بختنملا عم ةرڤوب ةمهم ىرت فيك̂ 
؟يلحملا
ةبعسص ةيرومأاملا يلحملا قيرفلل ةبسسنلاب

ةلوطبلل ليوطلا فقوتلا لظ يف ةسصاخ
ة˘ي˘ف˘ي˘كو ي˘ل˘ح˘م˘لا بعÓ˘˘لا فر˘˘ع˘˘ت تناو
ةدوع دعب نكلو تآاسشنملا قلغ عم بردتلا
ناو ةسصاخ رخا مÓك انل نوكيسس طاسشنلا
اهلقسص ةرقوب ناكمإاب يتلا ماخلا ةداملا انل
.اهدعب يدحتلا عفرن انلعجيسس ام وهو رثكا

يف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘كرا˘ششم ع˘م تنأا ل˘ه̂ 
؟تابختنملل برعلا سساك

.ةيرئازجلا ةركلا ديفي امب ىردأا مه
نا˘ششلا˘ب ر˘شضخ˘لا ج˘يو˘ت˘ت ع˘قو˘ت˘ت ل˘˘ه̂ 

؟رئازجلا يف بعلت يتلا
ريسضحتلاب نكل ناسشلاب جيوتتلا ادج نكمم
بردملا كرتو لماكلا معدلا ريفوتو ديجلا
.ةبيتكلا راتخي نم وه هلعج اذكو لمعي

ديري هنا دكؤوي ةرم لك يف يشضاملب̂ 
؟لايدنوملا يف اديعب باهذلا
حور وه يسضاملب لامج ينطولا بخانلا
ةعومجم نيوكت عاطتسساو ينطولا قيرفلا

عم ةعومجملا حور يف اهتوق ةسسناجتم
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ف ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لا تا˘م˘ي˘عد˘ت˘لا

قرفلا ىوتسسمو نيبعÓل ريبكلا جسضنلاو
.اديعب بهذيسس اهل نوبعلي يتلا

؟ةريخأا ةملك̂ 
ربعنل ءاسضفلا اذه انل حتف ىلع مكركسشن

.اركسشو عيمجلا قفوي يبرو انيأار نع

سشامر ماششه :هرواح

.... لجاعلا بيرقلا يف هتاحومط مهأا ةيراقلا ةكراششملا

«ةينطو ةكرسش ديرنو ةيبلغأ’ا مدخ فافلا رارقو رييÓم6 ـب ءاقبلا انققح» :رسصان نب نيدلا زع
اذه ةيرئازجلا ةيداحتلا فرط نم ةذختملا ةريخألا تارارقلا ىلإا انب داعو هيدان سصخت يتلا طاقنلا نم ريثكلا ىلإا هيف قرطت ةرقم مجن سسيئر عم قيشش راوح يف

حنم ةرورشضب نيلوؤوشسملا بلاط امك ايلاع مجنلا ةيار عفرو فيرششت لجا نم ةريبك هتاحومطو هلامآا ناو ةشصاخ ةلبقملا مشساوملا يف عاشضوألا نشسحتت نأا سسيئرلا ىنمتو
.لجاعلا بيرقلا يف ةيراق ةكراششم ىقبي ريخألاو لوألا فدهلا نأا امب ةمدقملا يف مجنلا عشضو ىلع هتدعاشسمل قيرفلل ةيفاشضإا تاناعإا

ءÓمإا نود نم لمعي ةرڤوب اوكرتي ول»
«هتمهم يف حجنيسس هيلع نيبعÓلا

تمدخو ةرظتنم تناك فافلا تارارق»
«ةيرئازجلا ةيدنأ’ا بلغأا حلاسصم

يحومطو رييÓم6 ةينازيمب ريسست ةرقم»
«تقو برقا يف ةيراقلا ةكراسشملا

ىلإا لسصتل ةينوناقلا ةراسشتسسÓل تأاجل فافلا»
«للحم نويلم04 كلمن اننوكل اذكو28 ةداملا

داجيإا دسصق انيبع’ عم ةيدو تاسضوافم يف نحن»
«تاعزانملا ةنجل ىلإا ءوجللا يدافتل لولح

سضعب ةيدودحمو ةيلاملا ةلويسسلا مادعنا ،رايدلا جراخ بعللا»
«قيرفلل لسضفأ’ا نمسضن ’ انتلعج نيبعÓلا

 ءاقبلا قيقحت ‐ لوقأا تنك يسسفن ةرارق يف»
» ‐ ةزجعم ىقبي لكاسشملا كلت لك لظ يف

حنمي امم ةئاملاب51 ىلإا01 نم انوحنما»
«هب موقأاسس ام نورتسسو تاكرسشلا قرفل

مسسوملا لمكأا ولو طقسسن مل ايباسسح»
«ءاقبلا فده قيقحت ىلع نيرداق انكل

انيلع»
يسضاملب عم فوقولا

اندوقيسس هنوكل
«ةيملاعلل

نوكي يوق فيدر قيرف نيوكتل ىعسسن»
«بيرقلا لبقتسسملا يف انل انازخ

،هقتلا مل ةيدولوملا ءاقل ذنم نيرم جاح»
ابردم يناورم خيسشلاو يندب رسضحم دارسش

«لبقملا مسسوملا سسارحلل

حنمي امم ةئاملاب51 ىلإا01 نم انوحنما»
«هب موقأاسس ام نورتسسو تاكرسشلا قرفل



ةــــنصصرق

يدناÃ بحرت «زديرلا«Òهامج
لاقتنا ةقفسص مامتإا بارتقا عم
ل˘ط˘ب ى˘لإا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا
زات˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا يرود˘لا
لو˘بر˘ف˘ي˘ل ي˘ع˘ج˘سشم نأا ود˘ب˘˘ي
لاير عفادم مسضل نوسسمحتم
ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج ىر˘˘˘تو ،سسي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب
م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘سض نأا «زد˘˘˘ير˘˘˘لا»
ة˘فا˘سضإ’ا مد˘ق˘ي˘سس ير˘ئاز˘ج˘˘لا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘كسشت˘ل ةو˘جر˘م˘˘لا
سضع˘ب˘لا حار ثي˘ح ي˘نا˘˘م˘˘لأ’ا

ل˘ط˘ب تارا˘ه˘م سضار˘˘ع˘˘ت˘˘سس’
يسسلدنأ’ا يدانلا ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فإا
لا˘˘ير˘˘لا ع˘˘م ه˘˘تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
عتمتي هنأا نيدكؤوم ةنولسشربو
اريثك ديفتسس ةزيمم تاراهمب
.ديعاوملا مداق يف قيرفلا

لاطبأ’ا يرود قح دادرتسس’ انجرخ» : ةيفياطسسلا
«ةيمومع ةكرسشب ةبلاطملا اهدعبو

اوجرخ نيذلا ةيفياطسسلا لسضف
سسمأا لوأا تا˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا ي˘˘˘ف
نم اوجرخ مهنأا ىلع ديكأاتلا
لوأاك يدانلا قح دادرتسسا لجا

يت˘لا تارار˘ق˘لا ى˘ل˘ع ل˘ع˘ف در
ةيرئازجلا ةيداح˘ت’ا ا˘ه˘ت˘سضر˘ف
يف يدانلا ةكراسشم ةروسص يف
لاطبأا يرود يف سسيلو فاكلا
اهدعب ةبلاطملا مث نمو ايقيرفإا
نوؤوسشب مته˘ت ة˘ي˘ن˘طو ة˘كر˘سشب
نام˘سض ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘تو ق˘ير˘ف˘لا
اهب ريسسي ةمرتحم ةيلام ةلويسس
ا˘ب˘سسح˘ت د˘ي˘ج ل˘كسشب ق˘ير˘ف˘˘لا
.ةلبقملا تايدحتلل

باحسسن’ا ررقي بيذ
هيسضراعمل رييسستلا كرتو

بيذ رم˘ع˘م بور˘خ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘ئر رر˘ق
ثيح ةلا˘ق˘ت˘سس’ا م˘يد˘ق˘تو ة˘ف˘سشن˘م˘لا ي˘مر
مل˘ح ع˘ي˘ي˘سضت د˘ع˘ب˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو
ةبلا˘ط˘مو نو˘يد˘لا م˘ج˘ح م˘كار˘تو دو˘ع˘سصلا
هلعج ليحرلا هن˘م ه˘ل ن˘ي˘سضرا˘ع˘م˘لا سضع˘ب
ام زاربإا لجا نم مهل ةسصرفلا كرت ررقي
مامته’ا ديري ريخأ’ا نأاو ةسصاخ نوكلمي
هماهم هدلقت ذنمو هنا امب هلغاسشمب Óيلق
ةيعمجلاب مامته’ا لسضف يدانلا سسأار ىلع
نأا دعب ةهجاولا ىلإا اهتداعإا ىلع لمعلاو
.ةاوهلا مسسق يف تناك

طاقنلا عسضي يدلاخ
فورحلا ىلع

ةبخنلا ييسضاير عم هعمج يذلا ءاقللا يف
د˘كأا ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ةرازو ر˘˘ق˘˘م ي˘˘ف
ديدعلا سصوسصخب يدلاخ يلع ديسس ريزولا

مكيدل ،ةبخنلا ويسضاير متنأا »:طاقنلا نم
Óبو ،اهر˘ي˘فو˘ت˘ب نو˘مز˘ت˘ل˘ُم ن˘ح˘نو قو˘ق˘ح
تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف ن˘كل »:فدر˘ي˘ل ،«ا˘ن˘ت˘يز˘م
امو رئازجلا نولثمت مكنأ’ ،تابجاو مكيدل
عفر˘ب نو˘مز˘ل˘ُم م˘ت˘نأاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ا˘م م˘كاردأا

نوب˘لا˘ط˘م م˘ت˘نأا »: م˘ت˘خ˘ي˘ل ،«ا˘ي˘لا˘ع ا˘ه˘ت˘يار
هللا ءاسش نإاو ،يسضا˘ير˘لا ق˘لأا˘ت˘لاو ل˘م˘ع˘لا˘ب
.«مداقلا لفحملل ريسضحتلا يف مكقفارنسس

ةيمازلإا نم فوختي جوجم
دعب يحسصلا رجحلا

اسسنرف نم هتدوع

ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا فو˘˘خ˘˘ت˘˘ي
ر˘ج˘ح˘لا ه˘لو˘خد ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا
ة˘ن˘يد˘م ى˘لإا ه˘تدو˘ع د˘ع˘ب ةر˘سشا˘˘ب˘˘م ي˘˘ح˘˘سصلا
لومعملا ماظنلا نأاو ةسصاخ ةقلعملا روسسجلا
نم لك ربجي ةيمومعلا تاطلسسلا فرط نم هب
يحسصلا رجحلل عوسضخلا ةرورسض ىلع لخدي
ةسسرامم ىلع هربجي دق ام وهو هب مازتل’او
قيرفلل ةيمسسرلا تاعامتج’ا نع اديعب هماهم
نأا رظتنملا نم ينارمع بردملا نأاو ةسصاخ
.عوبسسأ’ا ةياهن لبق هعامتجا دقعي

طيرفتلا ديري ’ يريزد
لابرغلا يف

ةرور˘سض ى˘ل˘ع ير˘يزد لÓ˘ب برد˘م˘لا ر˘سصأا
ي˘ف لا˘بر˘غ˘لا ي˘نادو˘سسلا فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ب

نأاو ة˘سصا˘خ ه˘ع˘ي˘ب مد˘عو ق˘ير˘ف˘لا فو˘˘ف˘˘سص
همودق ذنم ةوجرملا ةفاسضإ’ا مدق ينعملا

ة˘طرو ي˘ف ةرادإ’ا ل˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا و˘˘هو
ةميق نم ةدافتسس’ا ديرت تناك اهنأاو ةسصاخ
سضعب نم ةو˘ق˘ب بو˘ل˘ط˘م ه˘نا ا˘م˘ب ه˘ل˘يو˘ح˘ت
نأا ر˘كذ˘ي ،ة˘ي˘بوروأ’او ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘˘لا قر˘˘ف˘˘لا
ه˘ح˘ن˘م˘ب ةرادإ’ا بلا˘ط نأاو ق˘ب˘سس ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

ل˘ع˘ج˘ي˘سس ا˘م و˘هو ل˘ي˘حر˘لا وأا ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
.ةمداقلا تاعاسسلا يف حسضتت هتيعسضو

qarsana@essalamonline.com

0182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ51ـل قفاوملا0202 توأا5ءاعبرأ’ا

ةماخفلا

بختنملل ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع يسضاملب لامج نييعت ىركذ ىلع نيموي رورم دعب
سسما ةرهسس  رسضخلا ىمرم سسراح يحلوبم باهو سسيار  رسشن ،8102 توأا20 يف ينطولا

لسضفأا يسضاملبل ةروسص «كوبسسيف» يعامتجإ’ا لسصاوتلا عقوم ىلع يمسسرلا هباسسح ربع
نيعباتملا ءاقدسصأ’ا نم اريبك Óعافت ةروسصلا هذه تلانو ،ةماخفلاب هايإا افسصاو يرئازج بردم
.ينطولا بختنملا يف لوأ’ا سسراحلل ةيمسسرلا ةحفسصلل
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  ةبيرغ ةفلاخم
سسوريف ةحئاج راسشتنا  طسسو
يلود˘لا دا˘ح˘تإ’ا ن˘ل˘عأا ا˘نورو˘ك
ةديدج ةفلاخم نع مدقلا ةركل
اذه  راسشتنا نم دحلل ةبيرغو
،ةيسضايرلا بعÓملا لخاد ءابولا

بع’ ل˘˘˘ك نأا لو˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
بع’ وأا مكحلا هجو يف لعسسي
سضرعت˘ي فو˘سسف  اد˘م˘ع˘ت˘م ر˘خآا
،ءار˘م˘ح˘لا ة˘قا˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب در˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ةفلاخملا هذه ا˘ف˘ي˘ف˘لا تف˘ن˘سصو
وأا ة˘ن˘ي˘ه˘م ة˘غ˘ل ماد˘خ˘˘ت˘˘سسا ع˘˘م
لاح يفو ،بعلملا لخاد ةئيسسم
ىلع وأا دمعتم ريغ رمأ’ا ناك ام
نلف نيرخآ’ا نم ةديعب ةفاسسم
    .ءارجإا يأا مكحلا ذختي



S
P
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R
T

رسصعلا

03:33

رهظـلارجفلا

12:5016:41

برغŸا

20:10

ءاسشعلا

21:40

ةÓسصلا تيقاوم

يليÓب ةدوعل ةسصاخ ةرئاط لسسرت يلهأ’ا ةرادإا^
ةثلاثلا ةرملل Êامورلا يرودلا بقلب جوتي Êارمع^

نمسضي يوÓلا دبع
يرودلا ‘ ءاقبلا
زاتمŸا يرسسيوسسلا

يفياطسسلا يدانلا اهيف طبختي يتلا لكاسشŸا لظ ‘

ءاهنإ’ هجتي يكوكلا
فيطسس قافو عم هترماغم

مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا

بتكŸا ءاسضعأ’ بقترم عامتجا
لبقŸا عوبسسأ’ا ›ارديفلا

خيرويز مامأا ÒثŸا زوفلا دعب
ةلوج رخآا ‘

0182ددعلا ^1441 ةجحلا يذ51ـل قفاوملا0202 توأا5ءاعبرأ’ا

يلاطي’ا قÓمعلا عم هل مسسوم لوأا يف

نوعمجي نويلاطي’ا
لسضفأا رسصان نب نأا

نÓيŸا ‘ بع’
رسصان نب نع يلختلا ةركف سضراعي ’ نÓيŸا

ةيÒسضحتلا تايرابŸا ىدحإا ‘ هتكراسشم دعب فيطسس قافو

ةلاح Òثيو باسصي يوادوب
سسين يدان ‘ ئراوط



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

