
40 صص

«1 كارطانوصس» ةيصضق يف ر’ود نويلم42 عفدت

تأعأضشإ’ا رضشنب قلعتت أيأضضق8 ةجلأعم
 ةلودلا تأضسضسؤوم دضض صضيرحتلاو

ةديلبلأب «كوبضسيأفلا» ربع
50صص
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ةمزأا روطتو طفنلا قوصس ةيعصضو صشقاني
اهنم ةررصضتملا تÓئاعلاب لفكتلا.. «انوروك»

ناصضمر نماصضت ةيلمعب ةصصاخلا ريبادتلاو

تارامإ’ا نم ادئاع ايرئازج592 ءاويإا
ةزابيتب نيتيقدنف نيتصسصسؤومب ةدحتملا

تاصساكعنا هل نوكيصس ةمزأ’ا هذه دمأا لوط
ةبعصص ةيعامتجاو ةيداصصتقا

رثكأ’ا يه ةريغضصلا تأضسضسؤوملا
رئازجلأب أنوروك ةحئأج نم اررضضت

40 صص

ليحأا ةينورتكلإ’ا مئارجلاب ةصصاخ01 لصصأا نم
ةلادعلا ىلع اهيف نيطروتملا لك

نأاصشلا اذهب ةلوادتملا تاهويديفلا نأا دكأا
ةكربفم «كوبصسيافلا» ىلع

ةلطاب تاماهتاب هتروصص اوهوصش نيذلا «نيمرجملا» ةبصساحمل تعد

بجضشت ةمئأ’ا ةيقيضسنت
تلأط يتلا تأعأضشإ’ا
ةنيطنضسق دجضسم مأمإا

30صص

ريدملا صسيئرلا ،يتاوت يقزرأا دكأا
ي˘حا˘ي˘صسلا ر˘ي˘ي˘صست˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘ل ما˘ع˘لا

847 نأا ،صسمأا ،ةمصصاعلا يف ةدلارزب
دعب يحصصلا ر˘ج˘ح˘لا اوردا˘غ ا˘ن˘طاو˘م
،اموي41 ـب ةدد˘ح˘م˘لا ةد˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘˘نا

تاءارج’ا راطا يف  جردنت يتلاو
ءا˘بو را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

.انوروك صسوريف

ةيلأطيإ’ا «ينيإا»
ةيوضست ىلع قفاوت
رئازجلا يف أهتيعضضو

40 صص

صشاعنإ’ا ت’اح ددع نأا فصشك
اعجارت لجصست انوروكب ىتوملاو

نأضضمر رهضش» :ينأكرب طأقب
قلعت أم ةضصأخ أمضسأح نوكيضس

«يحضصلا رجحلأب مازتل’أب

50صص

صشيجلأب أيلع تارأطإاو ةيزكرملا تادأيقلا نم ددع فيقوتو ةيحنت دنفت عأفدلا ةرازو
30 صصماعلا يأارلل ةيصضيرحتلاو ةيليلصضتلا تÓمحلا هذهل دح عصضوو ةلادعلا مامأا ةلمحلا هذه يجورم ةعباتم تدكأا

صسأارتي نوبت صسيئرلا
صسلجمل أعأمتجا مويلا

دعب نع ءارزولا

30صص

007 نم ديزأا نع يحضصلا رجحلا عفر
ةدلارزب نارفازم قدنف نم صصخضش

40 صص

يرأجلا ليرفأا نم92 ـلا ةيأغ ىلإا يحضصلا رجحلا ديدمت
هل ةقفارملا ةيئاقولا ريبادتلا لكب لمعلا ةلصصاوم

 بذكي صسأبعلب يديضس نمأا
 هتادحو مادختضسا دهأضشم

يلزنملا رجحلا صضرفل فنعلا

30صص

يحضصلا رجحلا لÓخ يدأضصتق’ا طأضشنلا ةيرارمتضسا نأمضضب ة’ولاو هءارزو رمأأي دارج ^
روهمجلل ةبطقتضسملا تأطأضشنلا طقف صصخت قلغلا تاءارجإاو نيحÓفلا طأضشن ليهضست ^

تأي’و ةفأك ربع صصخرلا مأظنل ةعضضأخ ريغ داوملا وأا عئأضضبلا عاونأا لك ميلضستو لقن ةطضشنأا  ^



م.م.ذ.شش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

رأـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإلا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راشسŸا م.م.ذ.شش :طشسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرششلا عيزوتلا

(ةخشسن0512)9172 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإلا

 ،Òفشس رداقلا دبع ،ةفاحشصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراشش2

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

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

moc.enilnomalasse@ofni
قرششلاب»مويلا مÓشسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ل
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. تأعأضشإ’ا رمتضستو

ي˘ت˘لا تا˘عا˘ششإلا ل˘شسل˘شسم˘ل ة˘ل˘˘شصاو˘˘م
اذكو تاهجلاو تاعاطقلا فلتخم تشسم
يششفت ةيادب ذنم ،تايشصخششلا نم ريثك
تد˘ن˘ف ،ا˘ندÓ˘˘ب ي˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
متي ام ،ركشسع˘م ة˘يلو˘ل ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م
يعامتجلا لشصاوت˘لا ع˘قاو˘م ر˘ب˘ع ه˘لواد˘ت
ةشسشسؤوملاب ةفاظن ةلماعل ويديف عطقم يف
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ،«91 د˘ي˘فو˘ك» ة˘ي˘˘ع˘˘جر˘˘م˘˘لا
،«دلاخ دع˘شسأا» ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
طغشضلاو لمعلا ةر˘ث˘ك ن˘ع ه˘ي˘ف ثد˘ح˘ت˘ت
ةيريدملا تلاقو ،اهب لمعت يتلا حلاشصملاب
ةيمشسرلا اهتحفشص ربع هترششن اهل نايب يف
هب تماق ا˘م˘ل ا˘ع˘ب˘ت» ،«كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا» ى˘ل˘ع
نيبت رمألا اذه لوح قيقحت نم ةيريدملا
ةشسشسؤوملا نأاو كلذ نم هل سساشسأا ل هنأا
ةحلشصم لكو طقف حلاشصم4 ايلاح لمعت
ةفاشضإا كلذل ةرخشسم ةفظنم اهب دجاوتت
.«ةيليللا ةرتفلا ىلإا

! .. ريزو ةبترب ›او

سسوريف يششفت ةيادب ذنم ةديلبلا يلاو تاب
ة˘يلو˘لا رد˘شصتو ،ر˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘ك»
تاباشصإÓل Óيجشست رثكألا تايلولا ةمئاقل
ع˘م ي˘مو˘ي ه˘ب˘شش ل˘شصاو˘ت ي˘ف ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه˘˘ب
ءارزو˘لاو ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ،لوألا ر˘يزو˘˘لا
ةهجاوم ةيجيتارتشسإاب رششابم لكششب نيينعملا
تاب يلاولا نأا ةجردل ،«91‐ديفوك» يششفت
،ةلودلا باتكو ءارزولا سضعب نم ريثكب مهأا
ةيشساشسح ببشسب لب ،هشصخشش ببشسب سسيل
فرششي يتلا ةيلولا يف عشضولا ةروطخو
.اهرييشست ىلع

! .. يبري رج◊ا

ىلع سضرف يذلا يحشصلا رجحلل نأا ودبي
حبك تاءارجإا راطإا يف ،نطولا تايلو لج
،ةيباج˘يإا د˘ج را˘ثآا ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت
م˘هر˘يذ˘ب˘ت ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ى˘ل˘ع فر˘ع ا˘مد˘˘ع˘˘ب˘˘ف
نوشصلختي مه اه ،زبخلا ةدامل بيهر لكششبو
،تيبلاب مهثوكم لÓخ ةيبلشسلا ةداعلا هذه نم
نم ةمدقملا تايئاشصحإلا هنع تفششك ام وهو
،ةمشصاعلاب ةفاظنلل «موك تان» ةشسشسؤوم فرط
نم ةيكÓهتشسلا تاداعلا رييغتل ارظن كلذو
ةداملا هذ˘ه ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا  ة˘بو˘ع˘شصو ،ة˘ه˘ج
دودح يف قلغت تتاب زباخملا بلغأا نأا نوك
.ىرخأا ةهج نم لاوز ةيناثلا

حضضفت رأطمأ’ا
فلضشلا ›وأقم

راطمألا تطقا˘شست ا˘م˘ل˘ك ،ه˘ي˘ل˘ع ا˘ندو˘ع˘ت ا˘م˘ك
ها˘ن˘ب˘ت˘ت يذ˘لا «جلو˘كير˘ب˘لا» تح˘شضف ،ةر˘يز˘غ˘˘لا
زاجنإا يف نيلواقم ةي˘ع˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
فلتخمب ةيتحت˘لا ى˘ن˘ب˘لاو ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
ة˘ن˘يد˘م ى˘ل˘ع رود˘لا نا˘ك ةر˘م˘لا هذ˘هو ،ا˘ه˘˘عاو˘˘نأا
ةعاشس84 ـلا لÓخ ةطقاشستملا راطمألاف ،فلششلا
ةكبشش ىوتشسم ىلع رارشضأا يف تببشست ،ةريخألا

ةيلولا ةمشصاعب ةيدامحلا يحب ةفشصرأاو تاقرط
ةكرشش لبق نم7102 و6102 نيبام تزجنأا

بحا˘شص ما˘ق د˘قو ،ة˘يلو˘لا˘ب ة˘فور˘ع˘م تلوا˘ق˘م
seriolava seL هايملا يراجم قلغب عورششملا
داز ام اذهو يحلاب لبق نم ةدوجوم تناك يتلا
.ةلب نيطلا

qarsana@essalamonline.com
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! .. نمأضضتت ⁄ تأعأطق
اندÓب يف «انوروك» ةمزأا ترجف

اههبشش ،ةقوبشسم ريغ ةينماشضت ةبه
رئازجلا اهتفرع يتلا كلتب سضعبلا

مهاشس ،لÓقتشسلا نÓعإا دعب ةرششابم
ءانثتشسإاب ،ابعششو ةموكح لكلا اهيف
ةديعب تيقب يتلا تاعاطقلا سضعب

ريغ اهنأاكو هذه لفاكتلا ةجوم نع
تاعاطق يفظوم رارغ ىلع ،ةينعم
يلاعلا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

،ينهملا نيوكتلا ،يملعلا ثحبلاو
ةركف Óيشصفتو ةلمج اوشضفر نيذلا
معدل مهبتاور نم ءزجب ولو عربتلا

‐ ديفوك» ةبراحم يف ةلودلا دوهج
«ونابي» ءلؤوه نأا ،يعامتجإلا لشصاوتلا عقاوم ربع لوقي يلحملا عراششلا لعج لاح عقاو ،«91
.بابشسألا هفتأا ىلع تابارشضإلا نششو ،روجألا يف تادايزب ةبلاطملا دنع طقف

«بعللا صشنأك أم»

،اندÓب يف «انوروك» سسوريف يششفت عم يطاعتلا يف ةلودلا هتشسرك يذلا ةمارشصلا أادبمب Óمع
ةرداغم درجمب ،كاتفلا ءابولا اذه ةبراحم سصخي اميف ةيلوؤوشسملاب لكلا سساشسحإا قلطنم نمو
مايقلل ةشصاخ قرف تلخدت ىتح ،ةدلارزب «نارفزم» قدنف نم سسمأا حابشص ايحشص مهيلع روجحملا
.يبد نم ةرملا هذه نيمداقلا نييرئازجلا نم ىرخأا ةطوك لابقتشسل ادادعتشسإا ةلماشش ميقعت ةيلمعب

«أنوروك» نم أنضسفنأا يقن ةيذغأ’ا هذهب
ىلإا ةيمارلا ثاح˘بألاو دو˘ه˘ج˘ل˘ل ارار˘م˘ت˘شسإا

ا˘مإا ة˘ل˘ي˘ف˘كلا ل˘ئا˘شسو˘لاو قر˘ط˘لا ل˘ك دا˘˘ج˘˘يإا
ءاشضق˘لا وأا «ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب

ةمئاق ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنم تردشصأا ،هيلع
،ءابولا اذه نم ةياقولل ةيرورشضلا ةيذغألاب
ي˘ف ة˘ي˘م˘شسر˘لا ا˘ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تر˘˘ششن
،نداعملا ،تانيماتيفلا تنمشضت ،«كوبشسيافلا»
تاداشضم اذكو ،نيتورب˘لا ،ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا فا˘ي˘لألا
كلت ىلإا جاتحي مشسجلا نأا ةزربم ،ةدشسكألا
زاهجلا ةيوقتو ة˘ح˘شصلا ز˘يز˘ع˘ت˘ل تا˘نو˘كم˘لا
سضارمألاب ةباشصإلا رطخ نم دحللو ،يعانملا
.ةيدعملاو ةنمزملا

أهجوأا ‘ ةيملع برح
تارا˘ق˘لا ي˘ف ثح˘ب˘لا تا˘شصن˘˘م د˘˘ه˘˘ششت

سسوريف «عيكرت»ـل اشسورشض ابرح سسمخلا
لتقم يف ةيرششبلا باشصأا يذلا ،«انوروك»
نوعباتملا اهفشصي ةبكرم ةمزأا يف اهلخدأاو
ةفيحشصلا تفششك ،خيراتلا يف «رطخألا» ـب
07 نم ر˘ث˘كأا ي˘فو ه˘نأا ،«د˘ل˘ي˘ب» ة˘ي˘نا˘م˘لألا

ىلع نوثحابلا لمعي ملاعلا لوح اربتخم
3 تل˘شصو د˘قو ،ءا˘بو˘لا د˘شض حا˘ق˘˘ل جا˘˘ت˘˘نإا

ىلع لشصملا بيرجت ةلحرم ىلإا تاربتخم
رخآاو ،ةدحتملا تايلولا يف دحاو ،ناشسنإلا
لهف ،دروفشسكأا يف ثلاثلاو ،نيشصلا يف
.؟.. ءابولا نوحبكي



watan@essalamonline.com
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ح˘لا˘شصم˘ل نا˘˘ي˘˘ب ر˘˘كذو اذ˘˘ه
˘ما˘ظ˘ن˘لا نأا˘˘ب ،ى˘˘لوألا ةرازو˘˘لا
،يف لثمتي ايلاح هب لومعمـلا
ةيلول ةبشسنلاب لماششلا رجحلا
ءادتبا يئزجلا رجحلا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

لاوز00:51 ـلا ةعاشسلا نم
00:70 ـلا ة˘عا˘شسلا ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا

،ي˘لاو˘مـلا مو˘ي˘˘لا حا˘˘ب˘˘شص ن˘˘م
ع˘شست˘لا تا˘يلو˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
يزيت ،ناشسملت ،ة˘يا˘ج˘ب :ة˘ي˘تآلا

،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ،وزو
،نار˘˘هو ،ة˘˘يد˘˘مـلا ،ف˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شس
.ىلفدلا نيعو ةزابيت

ىلإا ،هتاذ ردشصملا راششأا امك
اشضيأا ل˘م˘ع˘لا ل˘شصاو˘ت˘ي˘شس ه˘نأا
ءادتبا يئزجلا رجح˘لا˘ب ل˘م˘ع˘لا

ٍءاشسم00:91 ـلا ةعاشسلا نم
00:70 ـلا ة˘عا˘شسلا ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا

،ي˘لاو˘مـلا مو˘ي˘˘لا حا˘˘ب˘˘شص ن˘˘م
تا˘يلو˘ل˘ل ي˘قا˘ب˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
.نيثÓثلاو ينامثلا

تزر˘˘بأا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘شسلا ي˘˘ف
ةرورشض ،لوألا ريزولا حلاشصم
يتلا ةيئاقولا دعاوقلاب ديقتلا
اذكو ،يحشصلا رجحلا اهيلمي
لاجم ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘مـلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
ةفاظنلاو يعام˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا
ع˘شضو˘لا ل˘ظ ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لا ع˘˘ناو˘˘م˘˘لا ،ن˘˘هار˘˘لا
راششتنا فقوب ةليفكلا ةديحولا

‐ديفوك» سسوريف انوروك ءابو
91».

نأا ىلإا ةراششإلا ردجتو اذه
نم دعاو˘ق˘لا هذ˘ه مار˘ت˘حا مد˘ع
ر˘ي˘ط˘خ ل˘كششب ر˘ثؤو˘ي نأا ه˘نأا˘شش
ءا˘˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه را˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
،ة˘عا˘شسلا ّد˘ح ى˘لإا ل˘شصاو˘ت˘م˘لا
دوجو تبث دق هنأا نم اقÓطنا
نايبلا فيشضي ‐ قيثو نارتقا
‐د˘ي˘فو˘ك» را˘ششت˘نا ن˘ي˘ب ‐ ه˘تاذ
نوا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تلا˘˘˘˘˘˘حو «91
تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘شسب ة˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘مـلا
نا˘ي˘˘ب˘˘لا دروأاو ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
را˘˘˘ثآلا˘˘˘ب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘عوو»
ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قإلا

تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا نإا˘˘ف ،ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
حمشسي نأا ىلإا علطتت ةيمومعلا
ريبادت˘لا هذ˘ه˘ب ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘ج˘ت
تلذ˘ب ي˘ت˘لا دو˘ه˘ج˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘˘ب
ريغ ،ءابولا اذه ىلع ءاشضقلاو
اذإا لإا انكمم نوكي نل كلذ نأا
ةو˘˘ق˘˘ب نو˘˘ن˘˘طاو˘˘مـلا ى˘˘ل˘˘ح˘˘˘ت
هشضرفي يذلا ماعلا طابشضنإلاب
هذهلو» فاشضأاو ،«عشضولا اذه
ةنطاومـلا ةظقي نإاف ،بابشسألا

ةيدرفلا ةيلوؤوشسمـلا حور اذكو
اذ˘ه ما˘مأا ل˘كششت ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لاو
ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا ز˘˘جاو˘˘ح˘˘لا ءا˘˘˘بو˘˘˘لا

ح˘˘م˘˘شست˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘كم˘˘مـلا
.«رجحلا ريبادت فيفختب

هل ةقفارملا ةيئاقولا ريبادتلا لكب لمعلا ةلصصاوم

يرأجلا ليرفأا نم92 ـلا ةيأغ ىلإا يحضصلا رجحلا ديدمت
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ةيئاقولا ريبادتلا لمجم اذكو ،يلاحلا يحصصلا رجحلا ماظنب لمعلا ديدجت ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا ررق
.يراجلا ليرفأا رهصش نم92 ـلا ةياغ ىلإا مايأا01 اهتدم ةيفاصضإا ةرتفل ،هل ةقفارملا

ماعلا يأارلل ةيصضيرحتلاو ةيليلصضتلا تÓمحلا هذهل دح عصضوو ةلادعلا مامأا ةلمحلا هذه يجورم ةعباتم تدكأا

تادأيقلا نم ددع فيقوتو ةيحنت دنفت عأفدلا ةرازو
صشيجلأب أيلع تارأطإاو ةيزكرملا

«نيمرجملا» ةبصساحمل تعد
هتروصص اوهوصش نيذلا

ةلطاب تاماهتاب
بجضشت ةمئأ’ا ةيقيضسنت
تلأط يتلا تأعأضشإ’ا
ةنيطنضسق دجضسم مأمإا
ةينطولا ةيقيصسنتلا تبجصش
نوؤوصشلا يفظومو ةمئأÓل
،فاقوأ’او ةينيدلا
مامإا تلاط يتلا تاعاصشإ’ا

دعب ،ةنيطنصسق دجصسم
كاهتنا ةلواحمب هماهتا

.دجصسملا ةمرح
يتلا ةيقيصسنتلا تربتعإا

يف ،يميجح لولج اهصسأاري
زوحت صسمأا اهل نايب
،هنم ةخصسن ىلع «مÓصسلا»
خيصشلا مامإÓل ثدح ام نأا

ةي’وب يميهارب دوعصسم
ىلع رخآا ليلد ،ةنيطنصسق
قÓخأ’او عابطلا داصسف
اعافد ةبلاطم ،ريثكلا دنع
هتمذل ةئربتو هقح نع
تاهجلا لك ،هصضرعل انوصصو
يف اهتيلوؤوصسم لمحتل
نم ةبصساحمو قحلا راهظإا

«نيمرجملا» ـب مهتفصصو
هصضرع ىلع اودعت نيذلا
ماقم اوناهأاو ،اناتهبو اماهتا
ةيصسدق يف اونعطو ةمامإ’ا
.دجصسملا

ةيقيصسنتلا تنمث امك
يفظومو ةمئأÓل ةينطولا
،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوصشلا

ةي’وب ةمئأ’ا ةبه
مامإ’ا ةرصصنل ةنيطنصسق
ىلإا مهايإا ةيعاد ،ةيحصضلا
نع عافدلاو رصصانتلا

ةينوناقلا قرطلاب مهقوقح
ىلع تددصش امك ،ةعورصشملا

يمحي نوناق نصس ةرورصض
ةينيدلا تاصسدقملاو ةمئأ’ا

بعÓتلا وأا صساصسملا نم
.لÓغتصس’او

ح.ميلصس

عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لا ةرازو تد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ششإلا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ف˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘ح˘ن˘ت لو˘ح تجار
ةيز˘كر˘م˘لا تادا˘ي˘ق˘لا ن˘م دد˘ع
سشي˘˘ج˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تارا˘˘˘طإاو
نع ةرداشصلا ،يبعششلا ينطولا

م˘˘ل «قاو˘˘بأا» ـب ه˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘شصو ا˘˘˘م
ي˘ت˘لا تار˘ي˘ي˘غ˘ت˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘ع˘˘ت
،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ا˘هر˘ششا˘ب
تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘عألا د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شسم˘˘˘لا
.ينطولا

ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا تر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عإا

سسمأا اهل نايب يف ،ةيركشسعلا
،هنم ةخشسن «مÓشسلا» تملشست
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م» تا˘˘˘عا˘˘˘ششإلا هذ˘˘˘ه
عرزو ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘لا ثب˘˘ل «ة˘˘شسئا˘˘ي
سشي˘ج˘˘لا فو˘˘ف˘˘شص ي˘˘ف كششلا
تدكأا يذلا ،يبعششلا ينطولا
ع˘ي˘ن˘م˘لا ن˘شصح˘لا ل˘ظ˘ي˘شس ه˘نأا
ل˘ك ن˘م دÓ˘ب˘لا ي˘م˘ح˘˘ي يذ˘˘لا
،سسئا˘˘˘شسد˘˘˘لاو تار˘˘˘ماؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

«ةوقب»و اهرا˘كن˘ت˘شسا ة˘ل˘ج˘شسم
،«ةئيندلا» تا˘شسرا˘م˘م˘لا هذ˘ه˘ل
ذ˘خ˘ت˘ت˘شس ا˘ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ةدد˘˘ششم
ةبشسانملا ةينوناقلا تاءارجإلا

ةلمحلا هذه يجور˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
عشضول ةلادعلا مامأا مهميدقتو
تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ل د˘˘˘ح
يأارلل ةيشضيرحتلاو ةيليلشضتلا
.ماعلا

عا˘فد˘لا ةرازو تد˘˘كأاو اذ˘˘ه
يتلا تارارقلا لك نأا ،ينطولا
م˘ت˘˘ي را˘˘طإلا اذ˘˘ه ي˘˘ف ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت
لكب اي˘مÓ˘عإا ا˘ه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا
م˘ت˘يو ،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘فا˘˘ف˘˘ششلا
ي˘ف ا˘ه˘ب ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لا عÓ˘˘طإا
.بشسانملا تقولا
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زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا هّجو
سسيئر تاهيجوتل اقيبطت ،دارج
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

هئارزول تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج
فد˘˘ه˘˘ب ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ةلوو
طاششنلا ةيرارمتشسا ىلع ظافحلا
ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘˘ف ي˘˘ف يدا˘˘شصت˘˘قلا
ل˘˘يوأا˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
يتلا ةيئاقولا ريباد˘ت˘ل˘ل ئ˘طا˘خ˘لا
ةيموم˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا

ىلع اددششم ،«انوروك» ءابو دشض
طقف سصخت قلغلا تاءارجإا نأا
بط˘ق˘˘ت˘˘شست ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا
طا˘˘ششن نأا د˘˘كأاو ،رو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ع˘شضخ˘ي ل ع˘يزو˘ت˘لاو م˘ي˘ل˘شست˘˘لا
.ةيئانثتشسلا سصخرلا ماظنل

ءا˘˘شضعأا ى˘˘لإا ة˘˘ل˘˘شسار˘˘م ي˘˘فو
،دارج حشضوأا ،ةلولاو ةموكحلا
يدا˘شصت˘قلا ع˘شضو˘لا ة˘ب˘قار˘م نأا

ر˘ج˘ح˘ل˘ل ى˘˘لوألا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا بق˘˘ع
تاطلشسلا اهترقأا يتلا يحشصلا
سضع˘ب تف˘ششك د˘ق ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ل˘˘كششب ةر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا تلÓ˘˘ت˘˘خإلا

ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ةادألا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
تدادزاو ،زا˘˘ج˘˘نإلاو جا˘˘˘ت˘˘˘نإÓ˘˘˘ل

هوششملا ليوأا˘ت˘لا ل˘ع˘ف˘ب ةرو˘ط˘خ
تاطلشسلا اهتذختا يتلا ريبادتلل
نم ةياقولا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

اذ˘ه ي˘ف ر˘كذو ،«ا˘نورو˘˘ك» ءا˘˘بو
ي˘ت˘لا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا نأا˘˘ب دد˘˘شصلا

سصخت قلغلا ءارجإاب ةينعم تناك
رو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شست ي˘ت˘لا كل˘ت
،ةوقب سصاخششألا اه˘ي˘ل˘ع ز˘كر˘يو
ل˘˘كششت د˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا كل˘˘˘ت اذ˘˘˘كو
نأاب افيشضم ،سسور˘ي˘ف˘ل˘ل تÓ˘قا˘ن
ةينعم نكت مل تاطاششنلا يقاب
.ءارجإلا اذهب تقو يأا يف

نإا ،ه˘تاذ رد˘شصم˘لا زر˘بأاو اذ˘˘ه
05 نع لقي ل ام عشضو ءارجإا
يف نيمد˘خ˘ت˘شسم˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

لاج˘م˘لا ي˘ف ذ˘خ˘تا يذ˘لا ة˘ل˘ط˘ع
ىلع يمري نكي مل ،يداشصتقلا
تاذ ةطششنألا قلغ ىلإا قÓطإلا
ا˘شسا˘شسأا فد˘ه˘ي نا˘ك ل˘ب ،ة˘ل˘شصلا
ة˘˘ح˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
مهيلع بجي نيذلا نيمدختشسملا
د˘عا˘ب˘ت˘لا د˘عاو˘ق˘ل او˘ل˘˘ث˘˘ت˘˘م˘˘ي نأا
كلذ ى˘ل˘ع ةدا˘˘يزو ،ة˘˘يرور˘˘شضلا
ةيرارمتشسا˘ب سصي˘خر˘ت˘لا م˘ت د˘ق˘ف
ءار˘جإا˘ك ن˘ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن
سصخر˘ل˘ل ما˘ظ˘ن ع˘شضوو ل˘ه˘شسم
ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘ب ح˘م˘˘شسي
م˘غر ه˘نأا ر˘ي˘غ ة˘ي˘ن˘ه˘م ي˘˘عاود˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا سصو˘˘˘شصن˘˘˘لا

لازت ل  ةردا˘شصلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
نيعتي ثيح ةرمتشسم تلÓتخلا

دح ىلع ظافحلا لجأا نم اهعفر
امب يداشصتقلا طاششنلا نم ىندأا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ب ن˘˘˘م˘˘˘شضي
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا˘˘ب ح˘˘م˘˘˘شسيو
ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘شسجو˘˘ل˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘شسل˘˘˘شسلا

دشصقو ،ةلشصلا تاذ ة˘يرا˘ج˘ت˘لاو
ريزولا اعد سصئاقنلا هذه كرادت
ل˘˘ك ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ءا˘˘شضعأا ،لوألا

ققحتلا ىلإا ،هشصاشصتخا لاجمو
طا˘˘˘ششن˘˘˘لا ة˘˘˘يرار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسا ن˘˘˘˘م
وأا ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘قلا
ىلع ،دارج  ددشش امك .سصاخلا

ىلع ةظقيلل ةيلخ عشضو ةرورشض
ةينعم ةيرازو ةرئاد لك ىوتشسم
مزÓلا ءاغشصإلا نامشضب لفكتتل
ةمزأÓل ةينطولا ةيلخلا راعششإاو
ل˘˘كب ه˘˘ناو˘˘يد ىد˘˘ل ة˘˘ما˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
Óشضفو ،ةهجاو˘م˘لا تا˘بو˘ع˘شصلا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ةلو نإا˘ف كلذ ن˘ع
تاه˘ي˘جو˘ت˘ل ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ،نو˘مز˘ل˘م
ةدحو عشضوب ،ةيروهمجلا سسيئر

ة˘˘˘يرار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘شسÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘شسر˘˘˘˘كم
سصشصخي نأا ى˘ل˘ع ،ة˘يدا˘شصت˘قلا
يف تاءارجإلا ليهشستل اهطاششن
تÓ˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت سصخر لا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘م
ددشش امك ،مهلقنو نيمدختشسملا

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا  ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
ي˘حÓ˘ف˘لا طا˘ششن˘لا ة˘يرار˘م˘ت˘˘شسا

ل˘ك ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلاو ،ه˘ع˘ي˘ج˘ششتو
ةطبترملا ةيداشصتقلا ة˘ل˘شسل˘شسلا
ر˘يزو˘لا ا˘عد ى˘ن˘ع˘م˘لا اذ˘ه˘بو ه˘˘ب
ذا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘تا ى˘˘˘˘˘˘لإا ةلو˘˘˘˘˘˘لا ،لوألا
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘مزÓ˘لا تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا
تÓقنتلا سصخر ملشستب ليجعتلا
.ةلشصلا تاذ

ةميلعت تمدق ،ىرخأا ةهج نم
تا˘˘ح˘˘ي˘˘˘شضو˘˘˘ت ،لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
اهليوأات ببشست يتلا ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
تلÓتخإا ثادحإا يف طولغملا
نامشض ةيمتح ،اهنم اهعفر نيعتي
ى˘˘ل˘˘ع طا˘˘ششن˘˘لا ة˘˘يرار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسا

ة˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا ئ˘˘ناو˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
تيقاوم لÓخ ةفاجلا ئناوملاو
ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ةدا˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةلولا ىلع بجي ثيح ،اهطاششنب
سصخر م˘ي˘˘ل˘˘شست سضر˘˘غ˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘˘شسم˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا
هذ˘ه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
تاطاششنلل ةبشسنلابو ،تآاششنملا
ي˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لاو ة˘يدا˘˘شصت˘˘قلا
،ةيلو˘لا جرا˘خ ل˘ق˘ن˘ت˘لا بل˘ط˘ت˘ت
ميلشست ىلإا ةلولا ةميلعتلا وعدت
عم تايلولا نيب لقنتلا سصخر
قلعت ام امأا ،ريشسلا طخ حيشضوت
،ةينهم يعاودل ل˘ق˘ن˘ت˘لا سصخر˘ب
نأا بجي هنأا اهتاذ ةقيثولا تركذ
ةيرادإلا تاعطاق˘م˘لا ي˘ف بل˘ط˘ت
ر˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘ن˘˘ئا˘˘كلا ر˘˘ئاود˘˘˘لا وأا
وأا ةيداشصتقلا ةئيهلل يعامتجلا
.ةينعملا ةيرادإلا

نأا ،دارج زيزعلا دبع دكأا امك
عاونأا لك ميلشستو لقن ةطششنأا
ر˘ي˘غ ى˘ق˘ب˘ت داو˘م˘لا وأا ع˘ئا˘شضب˘لا

سصخر˘˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘شضا˘˘˘˘خ
تايلو ةفاك رب˘ع ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا
م˘عد فد˘ه˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ط˘˘ق˘˘لا
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘شسلا
ةيشساشسألا ام˘ي˘شسل تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لا

نينطاو˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ت لو˘حو .ا˘ه˘ن˘م
م˘ه˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘شسو˘˘ب

امب يئزجلا رجحلا تيقاوم جراخ
تد˘كأا ،ة˘يلو˘لا جرا˘˘خ كلذ ي˘˘ف
ريغو ار˘ح ى˘ق˘ب˘ي ه˘نأا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

،د˘ي˘ي˘ق˘ت وأا ة˘شصخر يأل ع˘شضا˘˘خ
ة˘يلو˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘ف ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ
نينطاوملا ىل˘ع ع˘ن˘م˘ي ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا
جور˘خ˘لاو ة˘يلو˘لا ى˘لإا لو˘خد˘لا

ي˘˘ت˘˘لا تلا˘˘ح˘˘لا جرا˘˘خ ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
.ةلشصلا وذ ميظنتلا اهب سصخري

نأا ،دارج ةميلعت تحشضوأا امك
ةراجتل ةبشسنلاب طاششنلا ةشصخر
ةز˘˘ه˘˘جألاو بي˘˘شساو˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب
كلذ˘˘ك ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلا
ةز˘ه˘جأا ع˘ي˘ب ةرا˘ج˘ت˘ب سصي˘خر˘ت˘لا
ة˘ط˘ششنأاو ،لو˘م˘ح˘م˘˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا
اذكو ي˘ف˘تا˘ه˘لا د˘ي˘شصر˘لا ن˘ح˘شش
Óشضفو ،تازيهجتلا هذه حÓشصإا

تا˘طا˘ششن ل˘ك ى˘ق˘ب˘˘ت ،كلذ ن˘˘ع
سصخت يتلا كلت اهنمو ميلشستلا
نع وأا ةي˘نور˘ت˘كلإلا تا˘ع˘ي˘ب˘مـلا
تي˘قاو˘م جرا˘خ ة˘شصخر˘˘م ،د˘˘ع˘˘ب
لم˘ششت نأا ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘م ،ر˘ج˘ح˘لا

يتلا داوم˘لا م˘ي˘ل˘شست˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘ل˘شصلا تاذ ا˘ه˘ترا˘ج˘ت ى˘˘لو˘˘ت˘˘ت
اهلمشش يتلا ةيراجتلا تÓحمـلا
.قلغلا ءارجإا

ح.ميلصس

تاءارجإا نأا دكأاو نيحÓفلا طاصشن ليهصست ىلع ددصش
روهمجلل ةبطقتصسملا تاطاصشنلا طقف صصخت قلغلا

ةيرارمتضسا نأمضضب ة’ولاو هءارزو رمأأي دارج
يحضصلا رجحلا لÓخ يدأضصتق’ا طأضشنلا

تأي’و ةفأك ربع صصخرلا مأظنل ةعضضأخ ريغ داوملا وأا عئأضضبلا عاونأا لك ميلضستو لقن ةطضشنأا ^

ةررصضتملا تÓئاعلاب لفكتلا.. «انوروك» ةمزأا روطتو طفنلا قوصس ةيعصضو صشقاني
ناصضمر نماصضت ةيلمعب ةصصاخلا ريبادتلاو اهنم

دعب نع ءارزولا صسلجمل أعأمتجا مويلا صسأارتي نوبت صسيئرلا
ديجم˘لا د˘ب˘ع مو˘ي˘لا سسأار˘ت˘ي

،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ،نو˘˘ب˘˘ت
تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘عألا د˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا
عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شسم˘˘˘لا
يرود˘لا عا˘م˘ت˘جلا ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ط˘شساو˘ب ،ءارزو˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘ل
نع يئرم˘لا ل˘شصاو˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت
.دعب

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضوأا
،سسمأا اهل نايب يف ،ةيروهمجلا
ن˘م˘شضت˘˘ي لا˘˘م˘˘عألا لود˘˘ج نأا

سضور˘ع˘لا ن˘م دد˘ع ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م
،اهيل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لاو ة˘يرازو˘لا

نوناق ليدعتب اشساشسأا قلعتتو
ةذختملا ريبادتلاو ،تا˘بو˘ق˘ع˘لا
ةيداشصتقلا ةرود˘لا ط˘ي˘ششن˘ت˘ل
،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج لاوز د˘ع˘ب
ةمكوحلا حÓشصإا ءوشض يفو
ةيعشضوو ،يعانشصلا عاطقلاب
،ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لور˘ت˘ب˘لا قو˘شسلا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصلا ة˘˘˘مزألا رو˘˘˘ط˘˘˘تو
يششفت نع ةم˘جا˘ن˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،(91˘˘˘‐د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘˘ك) سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لاو
ءار˘ج ةرر˘شضت˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا˘˘ب
ر˘˘ي˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا ،كلذ

ن˘ما˘شضت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا
با˘ب˘ششلا ة˘م˘ها˘شسمو ،نا˘شضمر
ي˘ف ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لاو
.كاتفلا ءابولا اذه نم ةياقولا

سسيئر ثعب ،ىرخأا ةهج نم
ىلإا ةيزعت ةلاشسرب ،ةيروهمجلا

،دوليم ةب˘طو˘ب د˘ي˘ق˘ف˘لا ة˘ل˘ئا˘ع
،ةيلام˘لا ةرازو˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا
سضرم دعب ةينملا هتفاو يذلا

ه˘لا˘شصخ˘ب ا˘ه˘ي˘ف دا˘ششأا ،لا˘شضع
ةيلوؤوشسملا لمحت يف هينافتو
اهلوت يتلا بشصانملا لك يف
.ةلودلا يف

ـه.داوج



قاروألا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه تح˘˘˘شضوأا
ةيكيرمألا تاشصروبلاو ةيلاملا
تكر˘˘شش نأا˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
تا˘ف˘ل˘م˘لا ل˘ك تقر˘خ «ي˘ن˘˘يإا»
دو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لاو تÓ˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘شسلاو
نوناقل ،ةيلخاد˘لا ة˘ي˘ب˘شسا˘ح˘م˘لا
اميف يجراخلا داشسفلا تاءارجإا
لاو˘مأا ع˘فد ة˘ع˘˘قاو˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ي˘˘ف ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘كششب
ا˘ه˘تد˘حو ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لوشصحلل «ما˘ب˘يا˘شس» ة˘ق˘با˘شسلا

تفششكو ،ةيطفن تاقفشص ىلع
طفنلا قÓمع نأاب ،ةئيهلا تاذ
لوخدلا ى˘ل˘ع ق˘فاو ي˘لا˘ط˘يإلا
قر˘خ ن˘ع ف˘كل˘ل ة˘يو˘شست ي˘˘ف
نويلم5.42 عفدو دويقلا دونب
م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا حا˘˘برألا ن˘˘˘ع رلود
ريغ ل˘كششب ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘شصح˘لا

قلعتتو ،سضيوع˘ت˘كو عور˘ششم
ي˘ت˘لا تا˘ما˘ه˘تلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا

«ما˘ب˘يا˘شس» ي˘لوؤو˘شسم˘ل ته˘جو
زا˘غ˘˘لاو ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا تلوا˘˘ق˘˘م˘˘ل

891 وحنل اهعفد سصوشصخب
ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘ل ،رو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
،ةقاط˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج
بي˘كشش ر˘يزو˘لا م˘ه˘شسأار ى˘ل˘ع
ىلع لو˘شصح˘لا ر˘ي˘ظ˘ن ،ل˘ي˘ل˘خ
را˘ي˘ل˘م ة˘ي˘نا˘م˘ث يوا˘شست دو˘ق˘ع
،كارطانو˘شس ة˘كر˘شش ع˘م رلود
ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا ي˘˘هو
1 كار˘طا˘نو˘شس» ي˘ت˘ح˘˘ي˘˘شضف˘˘ب

فانئتشسا ةمكحم تأاربو.«2و
ن˘م ق˘با˘شس تقو ي˘ف ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإا
«مابياشسو ينيإا» يراجلا ماعلا

ا˘ه˘نأا م˘غر ،دا˘شسف˘لا ة˘م˘ه˘ت ن˘˘م
ة˘ي˘شضق˘لا ر˘ج˘ف ن˘م لوأا تنا˘˘ك
ءا˘˘شضق˘˘ل˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ت نأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
حئاشضف لوأا حتفتو ،يرئازجلا
ةيششاحل تل˘شصو ي˘ت˘لا دا˘شسف˘لا
يف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘بر˘ق˘م˘لا سسي˘ئر˘لا

تناكو ،ليلخ بيكشش هقيدشص
نم ةئام˘لا˘ب34 كل˘م˘ت ي˘ن˘˘يإا
هذ˘˘ه ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت تقو م˘˘˘ب˘˘˘يا˘˘˘شس
ي˘ن˘يإا كل˘م˘ت ا˘م˘ك ،تا˘ما˘ه˘تلا

يا تشسو˘˘ب˘˘يد ا˘˘شسا˘˘ك» كن˘˘˘بو
يرا˘م˘ث˘ت˘شسلا «ي˘˘ت˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ب
ل˘˘كششب «ما˘˘ب˘˘˘يا˘˘˘شس ة˘˘˘كر˘˘˘شش»
.كرتششم
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«1 كأرطانوشس» ةيشضق يف ر’ود نويلم42 عفدت

رئازجلا يف أهتيعضضو ةيوضست ىلع قفاوت ةيلأطيإ’ا «ينيإا»

ز.لامج

،رئأزجلأ يف داشسفلأ ىلع ةبشساحملأ نينأوق قرخ تاماهتأ ةيوشست ىلع ،«ينيإأ» يلاطيإ’أ طفنلأ قÓمع قفأو
بيكشش اهيف طروت يتلأو ،�2و1 كأرطانوشس» مشساب تفرع يتلأ ةيشضقلأ يف ،تاشضيوعتك ر’ود نويلم42 عفدو

.قبشسأ’أ ةقاطلأ ريزو ليلخ

تابوعشصلأ ىلإأ قرطت
نم ةمجانلأ تأريثأاتلأو
«انوروك» ةحئاج راششتنأ

يلثمم عم صشقأني نكضسلا ريزو
ةرازولا تارأطإاو لمعلا بأبرأا

عأطقلا لبقتضسمو عقاو
نكشسلأ ريزو ،يرشصان لامك شسأأرت
اعامتجأ ،ةنيدŸأو نأرمعلأو
لمعلأ بابرأأ يلث‡ عم ايرواششت
ةششقانŸ شصشصخ ،ةرأزولأ تأراطإأو
ةمجانلأ تأÒثأاتلأو تابوعشصلأ

ىلع انوروك ةحئاج راششتنأ نم
.عاطقلأ

،شسمأأ نكشسلأ ةرأزول نايب ‘و
تاميلعتل أذيفنتو هنأأ حشضوأأو
تأرواششŸاب ةقلعتŸأو لوأ’أ ريزولأ

لمعلأ بابرأأ يلث‡ فلت� عم
،يداشصتق’أ عاطقلأ ‘ ةلعافلأ
نأرمعلأو نكشسلأ ريزو فرششأأ

ىلع ةرأزولأ رقÃ شسمأأ ،ةنيدŸأو
بابرأأ يلث‡ عم يرواششت عامتجأ
” ثيح ،ةرأزولأ تأراطإأو لمعلأ

تاشساكعن’أ ةشسأردو ثحب
ةحئاج نع ةمجانلأ ةيداشصتق’أ

،›اŸأ بنا÷أ ‘ اميشس ،انوروك
نويدلأ ،لامعلأ ىلع اهÒثأات أذكو
نوعمتÛأ قرطتو ،تاقحتشسŸأو
ةداعإ’ ةليفكلأ قرطلأ ¤أ اشضيأأ

ىلع ظاف◊أو ءانبلأ تاششرو ثعب
زا‚إ’أو جاتنإÓل ةينطولأ ةأدأ’أ

.ءابولأ ةÎف زواŒ دعب
زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ نأأ ركذي

ةموك◊أ ءاشضعأأ أرخؤوم اعد دأرج
ىوتشسم ىلع تأرواششم قÓطإأ ¤إأ

بابرأأ تامظنم عم عاطق لك
مييقت فدهب  ،تاباقنلأو لمعلأ

انوروك ءابو يششفت راثآأ ءأوتحأو
زا‚’أ ةأدأأو ةشسشسؤوŸأ ىلع
،ماع لكششب ةيداشصتق’أ ةاي◊أو
،ةموك◊أ ءاشضعأأ ¤إأ ةلشسأرم ‘و
يشضاŸأ ءاثÓثلأ لوأ’أ ريزولأ اعد
،هطاششن لا‹و لك مايقلأ ¤إأ

شسيئر تاميلعتل أذيفنت
،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ

لمعلأ بابرأأ تامظنم عم رواششتلاب
⁄اعلأ ‘ طششنت يتلأ تاباقنلأو
د◊أ ةيلاكششإأ لوح ،يداشصتق’أ

Òبأدتلأ نع ةمجانلأ راثآ’أ نم
ةياقولل ةلودلأ فرط نم ةذختŸأ

.هتحفاكمو انوروك شسوÒف نم
ك.اشضر

سسيئرلا ،يتاوت يقزرأا دكأا
رييشستلا ةشسشسؤومل ماعلا ريدملا
ي˘˘˘ف ةد˘˘˘لارز˘˘˘ب ي˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا
847 نأا ،سسمأا ،ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا اوردا˘˘˘غ ا˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م
ةد˘م˘لا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘˘ب ي˘˘ح˘˘شصلا
يتلاو ،ا˘مو˘ي41 ـب ةدد˘ح˘م˘˘لا
تاءار˘جلا را˘طا ي˘ف  جرد˘˘ن˘˘ت
ءابو راششتنا نم دحلل ةيئاقولا
.انوروك سسوريف

نأا لوؤو˘˘شسم˘˘˘لا تاذ ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
،نينطاوملا نم يناثلا جوفلا

رجحلا يف اوعشضو دق اوناك
ى˘ل˘ع ل˘ير˘فأا ة˘ياد˘ب ي˘˘ح˘˘شصلا

دعب ،«نارفازم» قدنف ىوتشسم
را˘˘ط˘˘م ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘جا م˘˘˘ت نأا
اوردا˘غ ،ا˘ي˘كر˘ت˘ب لو˘ب˘˘ن˘˘ط˘˘شسا
ءاه˘ت˘نا د˘ع˘ب ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا
دقو ،اموي41 ـب ةددحملا ةدملا

هذ˘ه حا˘ج˘˘نا ل˘˘جا ن˘˘م تئ˘˘ي˘˘ه
،فورظلا لك ةيحشصلا ةيلمعلا
طور˘شش ة˘فا˘ك ر˘ي˘فو˘ت م˘ت ن˘˘يأا
م˘ي˘ق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘تو ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لا
تا˘ب˘جو ر˘ي˘فو˘˘تو ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا

ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو ،ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ
نم يحشصلا رجحلاب نيينعملا

نييبط هبششو يبط مقاط فرط
ح˘شضوأاو ،قد˘ن˘ف˘لا ي˘ف˘ظو˘˘مو
ءلؤوه جورخ بقع هنا يتاوت
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘شسم˘˘˘لا
ي˘˘˘ف ع˘˘˘شضو م˘˘˘ت ،ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا

ةمقعم ةل˘فا˘ح31 مهلوان˘ت˘م
م˘ها˘ن˘كشس ر˘ق˘م ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘˘ن˘˘ل
،ن˘طو˘لا تا˘يلو ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ناك نارفازم قدنف نأاب اركذم
سسرام رهشش لÓخ لبقتشسا دق
ن˘م لوألا جو˘ف˘لا ،مر˘شصن˘˘م˘˘لا
مهددع قاف نيذلا نينطاوملا

ن˘˘م اوؤوا˘˘ج ا˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م067
ثي˘ح ،ة˘ي˘شسنر˘ف˘لا ا˘ي˘ل˘ي˘شسرا˘˘م
يحشصلا رج˘ح˘لا ي˘ف او˘ع˘شضو
.ةحيرمو ةنشسح دج فورظ يف

قدا˘شص دا˘ششأا ،ه˘ب˘نا˘˘ج ن˘˘مو
بد˘ت˘ن˘م˘لا ي˘˘لاو˘˘لا يوÓ˘˘ششم
تاءار˘˘˘جلا ل˘˘˘كب ،ةد˘˘˘˘لارز˘˘˘˘ل
ةينمألاو ة˘ي˘ح˘شصلا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو
حاجنا لجأا نم تذختا يتلا
متيشس هنا ىلا اريششم ،ةيلمعلا
اروجحم934 حير˘شست مو˘ي˘لا

لكب ايلاح نودجاو˘ت˘ي ا˘ي˘ح˘شص
ت سشا» يحايشسلا بكرملا نم

«سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا» قد˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘فو  »ت
«رحبلا هايمب جÓعلا» بكرمو
يلاولا هون امك ،جرف يديشسب
يتلا دوهجلا» لكب ،بدتنملا
تا˘ط˘ل˘شسلا فر˘˘ط ن˘˘م تلذ˘˘ب
ه˘ب˘ششو ءا˘ب˘˘طألاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ن˘˘ملا ناو˘˘عأاو ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

ن˘م ،قدا˘ن˘ف˘لا هذ˘ه ي˘ف˘ظو˘˘مو
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه حا˘˘ج˘˘نا ل˘˘جا
اورا˘˘ت˘˘خا ثي˘˘ح ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘شسنلا

ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ق˘فار˘م ة˘ي˘عاو˘ط
لك ريفوتل يح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا˘ب
ةليط مه˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘مد˘خ˘لا

.اموي41
ف˘ششك ،ه˘تاذ قا˘ي˘شسلا ي˘˘فو

ريدملا سسيئر˘لا ،ع˘فا˘نو˘ب ر˘هز˘ل
ةحايشسو ةقدنف عم˘ج˘م˘ل ما˘ع˘لا

دد˘ع نأا ،ة˘ي˘ند˘ع˘م تا˘ما˘م˘˘حو
ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف او˘˘ع˘˘شضو ن˘˘يذ˘˘لا
اعبات اقد˘ن˘ف32 ـب ي˘˘ح˘˘˘شصلا
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
0005 يلاوحب ردقب ينطولا
ي˘لاو˘ح م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م ،سصخ˘˘شش
جو˘ف˘لا ن˘˘م ن˘˘طاو˘˘م0002
ن˘م ن˘ير˘˘خآا0003و لولا
مت هنأا ىلا اريششم ،يناثلا جوفلا
ا˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘لا ءلؤو˘˘˘˘˘ه ءÓ˘˘˘˘˘جا
ايكرت نم لك نم نييرئازجلا

ةدحت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلاو
،بر˘غ˘م˘لاو سسنو˘تو ا˘˘شسنر˘˘فو
ةيلمعلا هذه حاجنإل دنج دقو
ي˘ف تم˘ها˘شس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘˘شصلا
ءا˘بو˘لا اذ˘ه را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘˘لا

ن˘م د˘يزأا ر˘ي˘ط˘خ˘لا ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لا
هبشش نم لئاه ددعو ايبط221
6401 ن˘م د˘يزأاو ن˘ي˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ة˘قد˘ن˘ف ع˘م˘ج˘م ن˘˘م ا˘˘ف˘˘ظو˘˘م
.ةيندعم تامامحو ةحايشسو

،ة˘˘ل˘˘˘شص يذ قا˘˘˘ب˘˘˘شس ي˘˘˘فو
ريدم ،يتخب رداقلا دبع فششك
،ةزابيت ةيلوب ةيلحملا ةرادإلا
،ايرئازج592  لابقتشسا مت هنأا
تارا˘˘مإلا ن˘˘م  م˘˘هؤوÓ˘˘جا م˘˘ت
م˘ت ثي˘ح ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘˘لا

راطإا يف نيتيقدنف نيتشسشسؤوم
يذلا ،يحشصلا رجحلا ريبادت
ن˘م ازار˘ت˘حا ة˘مو˘كح˘لا ه˘تر˘قأا
.انوروك يششفت

يف مت هنأا ،يتخب حشضوأاو
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ن˘˘م ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م ة˘˘عا˘˘˘شس
لابقتشسا ةعمجلا ىلإا سسيمخلا
نيذلا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘م ة˘ع˘فد
ي˘بد را˘ط˘م˘ب ن˘ي˘ق˘لا˘ع او˘˘نا˘˘ك
نم رارقب مهئÓجإا دعب يلودلا

ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر
تاطلشسلا نأا ا˘ح˘شضو˘م ،نو˘ب˘ت
ر˘˘ي˘˘خ˘˘شست˘˘ب تما˘˘ق ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا

041» نيتيقد˘ن˘ف ن˘ي˘ت˘شسشسؤو˘م
ةزابيت طشسو «يبهذلا نرقلاب
ةشسشسؤوملا ،«مÓشسلا˘ب551»و
ع˘م ،ل˘ي˘عا˘م˘شسإاو˘ب˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
نم تايرورشضلا عيمج ريفوت
ع˘ج˘نألا ل˘ف˘كت˘لا نا˘م˘شض ل˘جأا
.نييرئازجلا اياعرلاب

لف˘كت˘م˘لا عا˘شضخإا م˘ت ا˘م˘ك
سسايقو يبط˘لا سصح˘ف˘ل˘ل م˘ه˘ب
مقطأا دينجت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ى˘م˘ح˘لا

ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط
ن˘ي˘ت˘ي˘قد˘ن˘ف˘لا ن˘ي˘ت˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ةرتف اموي41 ةليط مهتقفارمل
ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا
ةيملاعلا ةمظنملا تا˘ي˘شصو˘ت˘ل
.ةحشصلل

ز.لامج

ةزابيتب نيتيقدنف نيتشسشسؤومب ةدحتملأ تأرامإ’أ نم أدئاع ايرئأزج592 ءأويإأ

ةدلارزب نارفازم قدنف نم صصخضش007 نم ديزأا نع يحضصلا رجحلا عفر

ةريزو ،مايه ةحيرف نب تفششك
نع ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا
ينهملا نيوكتلا يف سسورد ثب
ربع ،عاطق˘لا ي˘شصبر˘ت˘م ةد˘ئا˘ف˘ل
نم ةيادب ،يمومع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا
لظ يف كلذو ،مداقلا عوبشسألا
ءارج ةيئاقولا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا

 .انوروك ءابو
لÓخ ،سسمأا ةريزولا تحشضوأا

ةق˘فر ا˘ه˘ب تما˘ق ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرا˘يز
ريزو ،ديزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع
حÓ˘˘˘شصإاو نا˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا
تاشسشسؤوم ىلا ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
نم ءادت˘با م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا ،ة˘ي˘ن˘يو˘كت
يف سسورد ثب مداقلا عوبشسألا
نويزفلتلا ربع ،ينهملا نيوكتلا
ي˘شصبر˘ت˘م ةد˘ئا˘ف˘˘ل ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةيلمعلا هذه نأا ةزربم ،عاطقلا
ن˘يو˘كت˘لا ةرازو ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ششت
ةرازو ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ي˘ن˘ه˘م˘˘لا
ديقتلا لظ يف كلذو ،لاشصتلا
فورظلل ارظن ةيئاقولا ريبادتلاب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسلا
،انوروك ءابو ءارج دÓبلا اهششيعت
ةيلمعلا هذه نأا ةريزولا تفاشضأاو
ة˘شصر˘ف ءا˘˘ط˘˘عإل فد˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
،مهشسورد ةعباتمل نيشصبر˘ت˘م˘ل˘ل
ى˘لوألا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف سصخ˘ت˘شس
(5) ةشسمخ يف ةينيوكت سسورد
اي˘ج˘يرد˘ت ل˘م˘ششت˘ل تا˘شصشصخ˘ت
ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ،ا˘˘شصشصخ˘˘˘ت92
كي˘نا˘كي˘مو ة˘حا˘ي˘شسلا تلا˘ج˘˘م
ةيعانشصلا ةناي˘شصلاو تارا˘ي˘شسلا

طششني˘شس ثي˘ح ،كي˘نور˘ت˘كللاو
نينوكمو ةذتاشسأا سسوردلا هذه
،ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا عا˘ط˘˘ق ن˘˘م
متيشس ةددحم ةلودج قفو كلذو
يم˘شسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘شضو
عا˘ط˘ق نأا ى˘لإا ةر˘ي˘ششم ،ةرازو˘ل˘ل
راطا يف زجنأا ينهملا نيوكتلا

ينماشضتلا لمعلا يف ةمهاشسملا
فلأا004و نو˘ي˘ل˘م ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت˘ل ،ة˘ما˘م˘˘ك
هذ˘ه بل˘ط˘ت ي˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
قيشسنت راطا يف كلذو ،ةليشسولا
سسوريف ءابول يدشصتلل دوهجلا

81 قوفي ام زجنأا امك ،انوروك
ر˘ي˘يا˘ع˘م ق˘فو ي˘قاو سسا˘ب˘ل ف˘˘لأا

عانق فلآا5 نم ديزأاو ،ةيحشص
عورششلا بناج ىلا ،يكيتشسÓب
ةيبلتل ميقعتلا تارمم زاجنا يف

تاشسشسؤوملا نم ديدعلا تابلط
ةدع دوهجب ةهو˘ن˘م ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةيداشصتقا تاعاطقو تاشسشسؤوم
يف يندملا عمتجملا بناج ىلا
˘ما˘خ˘لا داو˘م˘لا ى˘ل˘ع لو˘˘شصح˘˘لا

نأا ةريزولا تن˘ل˘عأاو ،سشا˘م˘ق˘لا˘ك
عشضو ينه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا عا˘ط˘ق
عاطق عم قيشسنتلاب ةيجيتارتشسا
ةئششانلاو ةري˘غ˘شصلا تا˘شسشسؤوملا
تارمم زاجنا عورششم ريشضحتل
،ةرارحلا ةجرد سسايقب موقت ةيكذ
ريبادتلا راطا يف اهنم ةدافتشسÓل
سسور˘ي˘ف˘ل يد˘شصت˘ل˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا

ن˘ب بر˘عأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو .ا˘نورو˘ك
ر˘˘فو˘˘ت˘˘ل ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا ن˘˘ع د˘˘يزو˘˘˘ب
ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تا˘ما˘م˘˘كلا

لئاشسو ةدع ى˘لا فا˘شضت ا˘ي˘ل˘ح˘م
ةمهاشسملا راطا يف ،ىرخأا ةيئاقو
،ةينطولا ةينماشضتلا ةيلمعلا يف
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه ة˘ي˘م˘˘هأا ا˘˘ن˘˘م˘˘ث˘˘م
ى˘ل˘ع تن˘هر˘ب ي˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
ىدل ةرفوتملا ةينطولا تاقاطلا
ي˘ف تم˘ها˘شسو لا˘جر˘لاو ءا˘شسن˘˘لا

،نييرئازجلا ن˘ي˘ب «ل˘مألا» سسر˘غ
تا˘ما˘م˘˘كلا جا˘˘ت˘˘نا نأا ار˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
بل˘ط˘ت˘ت ل ة˘يدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
ن˘كم˘ي ثي˘ح˘ب ،ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘ن˘ق˘ت
.يلحملا ىوتشسملا ىلع اهزاجنا

ع.لÓب

«انوروك» ءابو ءأرج ةيئاقولأ ريبأدتلاب ديقتلأ راطإأ يف
نويزفلتلا ربع ينهملا نيوكتلا يف صسورد ثب

مدأقلا عوبضسأ’ا نم ةيادب يمومعلا

يلق˘ع ي˘ما˘شس دـم˘ح˘م ف˘ششك
ءا˘˘˘˘˘شسؤور ىد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘˘˘ئر
تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا نأا ،تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
رئازجلا يف ةط˘ششا˘ن˘لا ةر˘ي˘غ˘شصلا

ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م ارر˘شضت ر˘ث˘كألا ي˘ه
حيرشست  مدع دكأا اميف ،انوروك
ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ببشسب ةيداشصتقلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

يف يل˘ق˘ع ح˘شضوأا.ةمزألا هذ˘ه
نأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإÓ˘ل ح˘˘ير˘˘شصت
دجت د˘ق ةر˘ي˘غ˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
سضعب نع يلختلل ةربجم اهشسفن
ا˘ه˘تارد˘ق بب˘شسب كلذو ،لا˘م˘˘ع˘˘لا
ةهجاوم ي˘ف ةدود˘ح˘م˘لا ة˘يدا˘م˘لا

تلا˘ج˘م نأا ازر˘ب˘م ،ة˘مزألا هذ˘˘ه
لا˘غ˘ششألاو  ءا˘ن˘ب˘لاو تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا
،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا

،يلاحلا تقولا يف امامت ةفقوتم
تنابأا اهنكل ةبعشص ةيعشضو يهو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ن˘˘˘ما˘˘˘شضت ن˘˘˘˘ع
ة˘˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قلا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا

ريبادت لوخد دعب اميشس ،اهلامعو
ن˘م بو˘ل˘ط˘˘م˘˘لا د˘˘ح˘˘لا نا˘˘م˘˘شض
ب ءافتكلاو ةمدخلا زيح ةمدخلا

نيفظوملا دادعت نم ةئملاب05
.لمعلا عقاوم يف

ءاشسؤور ىدت˘ن˘م سسي˘ئر را˘ششأاو
د˘مأا لو˘ط نأا ى˘لإا ،تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

ه˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘كي˘˘˘˘˘شس ة˘˘˘˘˘مزألا هذ˘˘˘˘˘ه
ةيعامتجاو ةيداشصتقا تاشساكعنا

عقومت ةرورشض ىلإا ايعاد ،ةبعشص
ةيملاعلا قوشسلا يف رثكأا رئازجلا

. انوروك دعب ام ابوروأل كيرششك
ز.لامج

ةبعشص ةيعامتجأو ةيداشصتقأ تاشساكعنأ هل نوكيشس ةمزأ’أ هذه دمأأ لوط
رئازجلأب أنوروك ةحئأج نم اررضضت رثكأ’ا يه ةريغضصلا تأضسضسؤوملا

د˘مـح˘م رو˘˘شسفور˘˘ب˘˘لا ن˘˘ل˘˘عأا
ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘شضع ،ي˘نا˘كر˘ب طا˘ق˘ب
سسوريف يششفت دشصرل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا

ةرازو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك
ءابطألا ةدمع سسيئرو ،ةحشصلا
ناشضمر ر˘ه˘شش نأا ،ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ا˘م˘شسا˘ح نو˘كي˘شس ة˘ن˘شسلا هذ˘ه˘˘ل

مازت˘للا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ
.يحشصلا رجحلاب

عام˘ت˘جلا لÓ˘خ طا˘ق˘ب د˘كأاو
ةرازو هتدقع يذلا يئانثتشسلا
ىل˘ع ،سسمأا ةر˘شسألاو ن˘ما˘شضت˘لا

تاءار˘˘جإا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘˘للا  ةرور˘˘˘شض
اريششم ،يلزنملا يحشصلا رجحلا

سشا˘˘ع˘˘نلا تلا˘˘ح دد˘˘ع نأا ى˘˘لإا
ة˘˘شصا˘˘˘خ˘˘˘لا تو˘˘˘م˘˘˘لا تلا˘˘˘حو
اعجارت لجشست انوروك سسوريفب
و˘شضع ح˘˘شضوأاو.رئاز˘ج˘لا ي˘ف
يششفت دشصرل ةيم˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ىوتشسم ىل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
تاطوغشضلا نأا ،ةحشصلا ةرازو
دعت ةايحلا تاطوغشضو ةيشسفنلا

ل˘كا˘ششم˘لا تا˘ب˘ب˘شسم زر˘˘بأا ن˘˘م
بجوتي لباقمو  ةرشسألا لخاد
هذه عم هتايح فييكت درفلا ىلع
.تاطوغشضلا

ع.لÓب

اعجأرت لجشست انوروكب ىتوملأو ششاعنإ’أ ت’اح ددع نأأ فششك

أمضسأح نوكيضس نأضضمر رهضش» :ينأكرب طأقب
«يحضصلا رجحلأب مازتل’أب قلعت أم ةضصأخ



تاءار˘جإلا ءا˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘شسا د˘˘ع˘˘بو
ينعملا ميد˘ق˘ت م˘ت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا
بعرلا ثب م˘ه˘ت˘ب ة˘شصت˘خ˘م˘لا
ق˘ل˘خو ،نا˘كشسلا طا˘شسوأا ي˘ف
ءادت˘علاو ،ن˘مألا ماد˘ع˘نا و˘ج
سصا˘خ˘ششألا ى˘ل˘ع يو˘ن˘ع˘م˘˘لا

،رطخلا ىلإا مهتايح سضيرعتو
ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘هإا ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإلا˘˘˘˘ب
،ة˘لود˘لا زو˘مرو تا˘˘شسشسؤو˘˘م
سسب˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘لا عدوأا ثي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح
.يطايتحلا

اصصخصش144 فيقوت
رجحلأ تأءأرجإأ أوفلاخ

عوبصسأأ لÓخ
ة˘˘يلو ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم تما˘˘˘ق
ةدتمملا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع
ىلإا01/4/0202 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م

144 فيقوتب ،61/4/0202
ةبكرم47 ع˘شضوو ا˘شصخ˘˘شش
،رششحملاب ةيران ةجارد171و

ا˘ه˘با˘ح˘شصأا ة˘ف˘لا˘˘خ˘˘م˘˘ل اذ˘˘هو
ةذختملا ريباد˘ت˘لاو تارار˘ق˘لا
عم ،«انوروك» ءابو ةهجاومل

تاءار˘˘˘جإلا ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا
ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا
.نيفلاخملا

watan@essalamonline.com
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ةلودلأ زومرو تاصسصسؤوم نم ديدعلأ ىلإأ ءاصسأأو ةبذاكو ةطولغم أرابخأأ ثب

ةبأنعب يعأمتج’ا لضصاوتلا عقاوم يف ليوهتلا ةمهتب صصخضشل صسبحلا

ع.ةميصسن

عقأوم ربع طصشني ةنصس72 رمعلأ نم غلبي شصخصش ةيوه ديدحت نم ،ةبانعب ينطولأ كردلل ةليصصف دأرفأأ نكمت
يئانثتصسلأ يحصصلأ فرظلأ لظ يف نينطأوملأ طاصسوأأ يف ةلبلبلأو ليوهتلأ عرزب همايقل يعامتجلأ لصصأوتلأ

ىلإأ ءاصسأأ هنأأ امك ،ةبذاكو ةطولغم رابخأأ ثب لÓخ نم ،«انوروك» ةحئاج راصشتنأ ءأرج دÓبلأ هب رمت يذلأ
.ةلودلأ زومرو تاصسصسؤوم نم ديدعلأ

نم نيراطنق ةبأرق زجح
ترايتب ةدصسافلأ موحللأ

هجوم يح جأجد ريطأنق5 نم رثكأا زجح
ةنيطنضسقب ةينونأق ريغ ةقيرطب قيوضستلل

نيع ةرئأد نمأأ رصصانع نكمت
ةيلو نمأل عباتلأ ديبع
لقي ل ام زجح نم ،ةنيطنصسق
يحلأ جاجدلأ نم غلك6.335 نع
ةقيرطب قيوصستلل اهجوم ناك
ديدعلأ لÓخ نم ،ةينوناق ريغ
عيب يف ةصصتخملأ تÓحملأ نم
.ةداملأ أذه
يتلأ ةيلمعلأ هذه ديصسجت مت
ىلع ظافحلأ راطإأ يف لخدت
ةيامحو ةماعلأ ةحصصلأ
رصصانع مايق رثإأ ،كلهتصسملأ
قيصسنتلاب ديبع نيع ةرئأد نمأأ

ةحصصلأ ظفح بتكم عم
لمحت يتلأ ةيدلبلاب ةفاظنلأو
ةباقر ةلمحب مصسلأ شسفن
عيب تÓحم نم ددعل ةيئاجف
481 زجح نم تنكم جاجدلأ

غلك6.335 نزوب ةيح ةجاجد
ةقيرطب قيوصستلل ةهجوم ناك
ليوحت مت هيلعو ،ةينوناق ريغ

ةعفنملأ ىلإأ ةزوجحملأ ةيمكلأ
رمحألأ لÓهلأ) ةماعلأ
تأذ ترفصسأأ امك ،(يرئأزجلأ
تÓحم7 قلغ نع ةيلمعلأ

هعيبو جاجدلأ حبذب ةصصاخ
 .ةينوناق ريغ ةقيرطب طصشنت
دأرفأأ نكمت ،ىرخأأ ةهج نم
ثلاثلأ يرصضحلأ نمأÓل ةطرصشلأ

دأرفأأ عم نواعتلاب ،ترايتب
نم أرخؤوم ماعلأ قيرطلأ ةبيتك

موحللأ نم غلك057.1 زجح
نيتيلمع رثإأ دصساف اهصضعب
تحمصس ىلوألأ ،نيتلصصفنم
موحللأ نم غلك975.1 زجحب
قيوصستلل ةهجوم تناك ءاصضيبلأ

ةبكرم نتم ىلع تطبصض ثيح
ءايحأأ دحأاب ديربتلاب ةزهجم
ىلع رفوتت لو ترايت ةيدلب
ةيلمعلأو ،ةيرطيب ةداهصش
ةلمح رثإأ تءاج ةيناثلأ

ترفصسأأ يتلأو تاباصصقلأ ةبقأرم
ةقفر ةطرصشلأ دأرفأأ زجح نع

نم ةنوكتملأ ةطلتخملأ ةنجللأ
ةراجتلأ ةيريدم نأوعأأ

،ةرطيبلل ةيئلولأ ةيصشتفملأو
ءاصضيبلأ موحللأ نم غلك39 ـل
مورفملأ محللأ نم غلك02و
نم اهتنياعم دعب نيبت دمجملأ
مدع يرطيبلأ بيبطلأ

ةفاصضإأ ،كÓهتصسÓل اهتيحÓصص
ءأرمحلأ موحللأ نم غلك85 ىلإأ

،ةيرطيب ةداهصش ىلع رفوتت ل
بيبطلأ لبق نم اهتنياعم دعبو
ةحلاصص اهنأأ نيبت يرطيبلأ
.كÓهتصسÓل

ع .ب / شش.إأ

هنمث أوصضبقو اطاطبلأ لوصصحم أونج نيذلأ نيحÓفلأ نوفدهتصسي اهدأرفأأ

منأغتضسمب لزأنملا ىلع وطضسلا يف ةضصتخم ةريطخ رارضشأا ةبأضصعب ةحأطإ’ا
ة˘˘˘طر˘˘˘ششلا تاو˘˘˘ق تن˘˘˘كم˘˘˘ت
ةر˘˘ئاد ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا
ن˘م ،م˘نا˘غ˘ت˘شسم˘ب تار˘˘ي˘˘قو˘˘ب
ة˘با˘شصع طا˘ششن˘ل د˘˘ح ع˘˘شضو
وطشسلا يف ةشصتخم ةريطخ
ة˘قر˘شسلاو ن˘˘كا˘˘شسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
سصاخششأا5 ن˘˘م ة˘˘نو˘˘كت˘˘م
52 ن˘ي˘ب م˘هرا˘˘م˘˘عأا حوار˘˘ت˘˘ت
نوردحني مهنم3 ،ةنشس53و
نم نانثإاو ،نارهو ةيلو نم
.مناغتشسم ةيلو
مهيف هبششملا نم4 فيقوت مت

ي˘ن˘مأا ز˘جا˘ح ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
يلامششلا لخدملا˘ب ة˘طر˘ششل˘ل
ىلع اوناك ،تاريقوب ةنيدمل
عون نم ةيحايشس ةبكرم نتم
م˘ي˘قر˘ت ل˘م˘ح˘˘ت «91 و˘˘˘نور»
د˘˘ع˘˘بو ،م˘˘نا˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسم ة˘˘˘يلو
حÓشس ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ا˘ه˘ششي˘ت˘ف˘ت
سسداشسلا فنشصلا نم سضيبأا

مت هيلعو ،«ةيششوب» عون نم
اهنتم ىلع اوناك نم فيقوت
ينمألا رقملا ىلإا مهليوحتو
د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا ز˘˘˘ج˘˘˘حو
رقملاب اهل قي˘قد˘لا سشي˘ت˘ف˘ت˘لا

يرا˘˘ن حÓ˘˘شس  ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ث˘˘˘ع
،ملم61 رايع عنشصلا يديلقت
،ملم61 رايع سشيطارخ4و
اشسولهم اشصرق11 نع Óشضف
ة˘ب˘ب˘شسم ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م عاو˘نأا ن˘م
بناج ىلإا ،يلقعلا نا˘ج˘ي˘ه˘ل˘ل
و˘˘˘لد اذ˘˘˘˘كو ،دو˘˘˘˘شسأا عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق
ةدا˘˘م يو˘˘ح˘˘ي ي˘˘كي˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ب
نم سضيبأا حÓ˘شسو ،ن˘يز˘ن˘ب˘لا
. «يرادنولك» عون
ن˘˘كا˘˘شسم سشي˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘بو
ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘˘لا
نكشسمب رثع ،نارهو ةيلوب
نم سضيبأا حÓشس ىلع مهدحأا
عو˘ن ن˘م سسدا˘˘شسلا ف˘˘ن˘˘شصلا

،ريبكلا مج˘ح˘لا ن˘م «ف˘ي˘شس»
ةيطبشضلا تاير˘ح˘ت نأا ا˘م˘ل˘ع
ديدحت نم تنكم ةيئاشضقلا

ن˘˘م سسما˘˘خ سصخ˘˘شش ة˘˘يو˘˘ه
ل˘م˘ع˘ي نا˘ك ة˘با˘شصع˘˘لا دار˘˘فأا

،مناغتشسم˘ب ا˘هدار˘فأل ل˘ي˘لد˘ك
نكا˘شسم ى˘لإا م˘هد˘ششر˘ي ثي˘ح
ينج اوهنأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا

اوشضبقو اطا˘ط˘ب˘لا لو˘شصح˘م
ىلع وطشسلا لجأا نم ،هنمث
،مهيلع ءادتعلاو م˘ه˘ن˘كا˘شسم
تقلت د˘ق ة˘ح˘ل˘شصم˘لا تنا˘كو
،عونلا اذه نم ءادتعا ىوكشش
ن˘˘˘كشسم ةاذا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ب ر˘˘˘ث˘˘˘عو
تاودألا سضع˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شضلا
ىلع ،ةمدختشسملا ةيمارجإلا

دوشسأاو رمحأا نيحاششو رارغ
.هجولا ةيطغت يف نامدختشسي

ب.دلاخ

ة˘يا˘م˘ح˘لا ر˘شصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ةليل ،ةفلجلا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا
) ىعدي لفط ذاقنإا نم سسمأا

3 ـلا بحا˘˘˘شص ،(د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘˘م .ع
ققحملا توملا نم ،تاونشس
فئاظولا عيمجل ه˘ناد˘ق˘ف د˘ع˘ب
لخدتلا اذه ىقلو ،ة˘يو˘ي˘ح˘لا
نم اريبك اناشسح˘ت˘شسا ح˘جا˘ن˘لا

هب˘ششو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا فر˘ط
تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘˘ب ،ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا

«رداقلا دبع داحم» ىفششتشسم
ل˘ق˘ن ن˘يأا ة˘يلو˘لا ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘ب
ه˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘شضخإل ي˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘شصلا
.ةمزÓلا تاشصوحفلل

ةرهشس تلخدت ،ىرخأا ةهج نم
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا سسمأا لوأا
(ةنشس03) مأا فاعشسإل نازيلغل
ءارج ،(تاونشس9 و5) اهينبإاو
نم ثعبنملا زاغلاب مهقانتخا
،خبط˘م˘لا ل˘خاد ءا˘م˘لا نا˘خ˘شس
ي˘ف ق˘˘ي˘˘شضب او˘˘ب˘˘ي˘˘شصأا ثي˘˘ح
مه˘فا˘ع˘شسإا م˘ت ثي˘ح ،سسف˘ن˘ت˘لا

ةدج˘ن˘لا فر˘ط ن˘م م˘هؤوÓ˘جإاو
،ةيدامرب ةدايع ىلإا ةلخدتملا

سصحفو لزنملا ةيوهت مت امك
.زاغلا تÓيشصوت

شساصسع نايفصس / شش.Ëرك

نأزيلغ يف زاغلاب مهقانتخأ دعب ققحم توم نم اهينبأو مأأ ذاقنإأ

هنادقف دعب Óفط ذقنت ةيندملا ةيأمحلا
ةفلجلأب ةيويحلا فئأظولا عيمجل

ةيدلبب ةطرششلا رشصانع نكمت
نم ،يقاوبلا مأا يف ةعلشضلا

ن˘˘م ا˘˘شصر˘˘ق955 ز˘˘˘ج˘˘˘ح
فيقوتو ،ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا
ي˘ف ،ن˘ي˘طرو˘ت˘م ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش
ى˘ل˘ع مو˘˘م˘˘شسلا هذ˘˘ه ج˘˘يور˘˘ت
تاذ ءايحأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘شسم
.ةيلحملا ةعامجلا
رثإا ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه د˘ي˘شسج˘ت م˘ت
ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك ة˘˘ع˘˘ل˘˘شضلا
02 رمعلا نم ناغلبي ناباشش

ةيلو نم ناردحني ،ةنشس03و
م˘ت ا˘ه˘ششي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘˘بو ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ةفلاشسلا ةيمكلا ىلع روثعلا
يتلا تاشسوله˘م˘لا ن˘م ر˘كذ˘لا

،اهلخاد ماكحإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك
امهب هب˘ت˘ششم˘ل˘ل ز˘ج˘نأا ه˘ي˘ل˘عو
ي˘ت˘ح˘ن˘ج ن˘ع ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م
ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘شص داو˘˘م بير˘˘ه˘˘˘ت
ل˘ق˘ن ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسو لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ينلديشص طا˘ششن ة˘شسرا˘م˘مو
ه˘ب˘جو˘م˘ب ا˘مد˘ق ،ة˘شصخر نود
.ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا

مامد Úمأأ

ةنيدملأ ءايحأأ فلتخمب اهجيورت ددصصب اناك نيصصخصش ةزوحب تطبصض

ةيدلبب أضسولهم أضصرق055 نم ديزأا زجح
يقاوبلا مأا يف ةعلضضلا

ةكربفم «كوبصسيافلأ» ىلع نأاصشلأ أذهب ةلوأدتملأ تاهويديفلأ نأأ دكأأ

يلزنملا رجحلا صضرفل فنعلا هتادحو مادختضسا دهأضشم بذكي صسأبعلب يديضس نمأا
ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘˘شصم تبذ˘˘ك
لامعت˘شسا ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘شس
ريبادت سضرفل فنعلا لئاشسو
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا

م˘˘˘غر ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
تاشسرامملا عششبأل اهشضرعت
لÓخ اهماهمل اهتيدأات ءانثأا
  .يحشصلا رجحلا ةرتف
،ةيلولا نمأل نايب يف ءاج
،«مÓ˘˘شسلا» ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘طإا
ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسو سضع˘˘˘˘ب لواد˘˘˘˘˘ت»
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع تا˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘ف
ريبادتل ي˘ف˘لا˘˘خ˘˘م ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
ن˘م م˘ت˘ي ي˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

كرتو عطاق˘م فذ˘ح ا˘ه˘لÓ˘خ
مت تÓيدعت لاخدإا عم ىرخأا
كو˘ب˘شسيا˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘هر˘˘ششن
تاو˘˘˘ق˘˘˘ل ةءا˘˘˘شسإلا فد˘˘˘ه˘˘˘˘ب

ناديملا يف ةلماعلا ةطرششلا
نينطاوم˘لا ة˘يا˘م˘ح ل˘جأا ن˘م
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘قوو
رد˘شصم˘لا زر˘˘بأاو ،«ا˘˘نورو˘˘ك
ـب م˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘شصو ن˘˘˘م نأا ،ه˘˘˘تاذ
«ةئ˘ي˘شسلا ا˘ياو˘ن˘لا با˘ح˘شصأا»
دار˘˘فأا سسا˘˘ب˘˘لإا نود˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
لا˘م˘ع˘ت˘شسا بو˘ث� ة˘طر˘˘ششلا
ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا
رجحلا ريباد˘ت˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا
 .يحشصلا

نأا ،هتاذ ردشصملا دكأاو اذه
م˘˘غرو ة˘˘طر˘˘˘ششلا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
اهلمع ةيدأات ءان˘ثأا ا˘ه˘شضر˘ع˘ت

يحشصلا رجحلا ةرتف لÓخ
ظا˘ف˘لأا˘ب تازاز˘ف˘ت˘شسا ةد˘˘ع˘˘ل
تايل˘م˘ع ن˘ع كي˘ها˘ن ة˘ئ˘ي˘ند
موقي يتلا ةراجحلاب قششرلا
مارجإلا يدا˘ت˘ع˘م سضع˘ب ا˘ه˘ب

ر˘شسكو ة˘ل˘ب˘ل˘ب˘لا عرز ة˘ي˘غ˘˘ب
امم يحشصلا رجحلا تاءارجإا
ي˘ف ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘˘شصلا ع˘˘شضي

لماعتت اهنأا ّلإا ،ريبك رطخ
هيلمت امل اقفو ةئفلا هذه عم
اهنإاو لب ،ةيروهمجلا نيناوق
ة˘يلو ن˘مأا نا˘ي˘ب ف˘˘ي˘˘شضي ‐
امود ذبحت ‐سسابعلب يديشس
بو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شسألا جا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نا
لبق يوعوتلاو يشسيشسحتلا

أاجلت ل نيح يف ءيشش لك
قر˘ط˘لا ةو˘ق لا˘م˘ع˘ت˘شسا ى˘لإا
تلا˘ح˘لا ي˘ف لإا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ي˘˘عد˘˘ت˘˘شست ي˘˘ت˘˘لا ةردا˘˘˘ن˘˘˘لا
ي˘نآلاو ر˘ششا˘ب˘م˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ةيامحو نوناقلا ةوق سضرفل
ر˘ط˘خ ل˘ك ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

ا˘˘ه˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م كل˘˘˘تو قد˘˘˘ح˘˘˘م
.ةيشساشسألا

خ.رصصان

ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘ششك
تجلاع هحلاشصم نأا ،ةديلبلا

ر˘ج˘ح˘˘لا سضر˘˘ف ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م
42 خيراتب لماششلا يحشصلا

ن˘م د˘ح˘ل˘ل مر˘شصن˘م˘لا سسرا˘م
8 ،«انوروك» سسوريف يششفت
ر˘˘˘ششن˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت ا˘˘˘يا˘˘˘شضق
ةءاشسإلاو فذقلاو تاعاششإلا

تاشسشسؤوم دشض سضير˘ح˘ت˘لاو
ليوهت يف ببشست ام ةلودلا
.ماعلا يأارلا

ةطرششلل لوأا ديمع حشضوأا
ىد˘˘ل ،ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ط ن˘˘˘يد˘˘˘لا ز˘˘˘ع
ةيفحشص ةودنل سسمأا هطيششنت
ة˘قر˘ف نأا ،ة˘يلو˘لا ن˘مأا ر˘ق˘م˘ب
ةينورتكلإلا مئارجلا ةحفاكم
ةيئلولا ةحل˘شصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
تجلاع ،ةيئاشضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل
ر˘ج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘˘ن˘˘م
ةيلولا ىلع لماششلا يحشصلا

مئارجلاب ة˘شصا˘خ ا˘يا˘شضق01
قلعتت اه˘ن˘م8 ،ةينور˘ت˘كلإلا
تا˘ح˘ف˘شصلا با˘ح˘شصأا ما˘ي˘ق˘ب

ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘˘˘شصا˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جإلا
ر˘˘˘˘ششن˘˘˘˘ب ،«كو˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا»
دشض سضيرح˘ت˘لاو تا˘عا˘ششإلا

فا˘شضأاو ،ة˘لود˘لا تا˘شسشسؤو˘م
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت م˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘نأا
اياشضقلا هذه يف نيطروتملا
مئارجلا را˘طإا ي˘ف ة˘جرد˘ن˘م˘لا
يف ببشستت يتلا ةينورتكلإلا
يف ةشصاخ ماعلا يأارلا ليوهت

رمت يتلا ةيحشصلا ةمزألا لظ

تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ،ة˘يلو˘لا ا˘˘ه˘˘ب
اقفو ‐ قلعتي رمألا ،ةيئاشضقلا
˘˘ما˘˘ي˘˘ق˘˘ب ‐ لوؤو˘˘شسم˘˘لا تاذ˘˘ل

تا˘ح˘˘ف˘˘شصلا ىد˘˘حإا بحا˘˘شص
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
م˘شسإل ة˘ل˘ما˘ح˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جإلا

ويديف عطقم رششنب راعتشسم
ةحشصلا ةرازو نأا هيف يعدي
ع˘ي˘ب ن˘م ة˘لدا˘˘ي˘˘شصلا تع˘˘ن˘˘م
تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلاو تازا˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘لا
ميدقت مت يتلاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

امك ،ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا ا˘ه˘ب˘حا˘شص
يف ني˘ع˘با˘ت˘م˘لا ي˘قا˘ب طرو˘ت
ا˘˘م˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لا هذ˘˘˘ه
م˘ه˘ت ي˘ف ،ن˘˘ي˘˘م˘˘ط ه˘˘ح˘˘شضوأا
ة˘˘عا˘˘ششإلا ر˘˘ششن˘˘ب ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت
تاشسشسؤوم دشض سضير˘ح˘ت˘لاو
˘˘ما˘˘ي˘˘ق لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،ة˘˘˘لود˘˘˘لا
يتلا تاحفشصلا هذه باحشصأا
ءا˘م˘˘شسأا ا˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
تاروششنم سضرعب  ةراعتشسم
ةيلحملا تاطلشسلا اهيف مهتت
ةمزألا رييشست يف سسعاقتلاب
اهيف امب ةيلولا اهب رمت يتلا
ن˘مأÓ˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
،رشصيون لامك اذكو ينطولا

.ةيلولا يلاو
مئارج˘لا ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘فو
ة˘ج˘لا˘ع˘م م˘ت ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا
داوم عيبب ناتقلعتم ناتيشضق

ر˘ب˘ع ة˘ششو˘ششغ˘م ة˘ي˘نلد˘ي˘شص
.يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم

يدعج Òمصس

ليحأأ ةينورتكلإلأ مئأرجلاب ةصصاخ01 لصصأأ نم
ةلأدعلأ ىلع اهيف نيطروتملأ لك

صضيرحتلاو تأعأضشإ’ا رضشنب قلعتت أيأضضق8 ةجلأعم
ةديلبلأب «كوبضسيأفلا» ربع ةلودلا تأضسضسؤوم دضض
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نم هيلإا تلشصو امو ةياورلا يف ركفأا انأاو

رششنلاو ةءارقلاو ةبا˘ت˘كلا ي˘ف ة˘ي˘شضر˘م ة˘لا˘ح
،ي˘مÓ˘عإلا ج˘يور˘ت˘˘لاو ز˘˘ئاو˘˘ج˘˘لاو د˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
،ه˘ي˘ف ة˘ياور˘لا ما˘ح˘قإاو ن˘هار˘ل˘˘ل لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شساو
ةياورلاب حشسمت˘ت ة˘يدر˘شس سصو˘شصن حار˘ت˘جاو
زوفيو ،يئاورلا ةفشصب اهباّتك زوفيل طقف
ينظ ىلع بلغي .ةياورلا ةفشصب درشسلا كلذ
«ةي˘ئاور˘لا ة˘لا˘ح˘لا» نأا ر˘ي˘كف˘ت˘لا اذ˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن
ةرهاظ تدغ يفاق˘ث˘لا ءا˘شضف˘لا ا˘ه˘ب ع˘ب˘ششم˘لا

.لعفلاب ةقلقم
تايئاورلاو نييئاورلا عباتأا انأاو كلذ ىرأا

،ةيبر˘ع˘لا ر˘ي˘غو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ع˘ق˘ب˘لا ى˘ت˘شش ي˘ف
،هيف بت˘كت˘ل فر˘ظ يأل ة˘ياور˘لا لÓ˘غ˘ت˘شساو
ا˘ي˘ح ا˘فر˘ظ Ó˘ث˘م ة˘يرو˘شسلا بر˘˘ح˘˘لا تنا˘˘كف
وأا تاونشس عشست رخآا يف ةيروشسلا ةياورلل
نييئاورلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا د˘ن˘ع تاو˘ن˘شس ي˘نا˘م˘ث
تا˘ي˘ئاور˘لا ةر˘ها˘ظ زور˘ب ع˘˘م ،تا˘˘ي˘˘ئاور˘˘لاو
نيوانع يف برحلا ّلاد رهظو ،تفل لكششب
برحلا كلذ لبق تناك امك .ةددعتم تاياور
يئاور سضيف جاتنإل ادعاشسم Óماع ةينانبللا
،ةينا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘ياور˘لا ي˘ف ةزرا˘ب ة˘مÓ˘ع ل˘ّكشش
ثيح ةيقارعلا ةياورلل ةبشسنلاب لاقي رمألاو
لبق ام ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح بر˘ح ة˘مزأا قار˘ع˘لا سشي˘ع˘ت
نرقلا نم ريخألا دقعلا ذنم ةيبرعلا تاروثلا
.نيرششعلا

ة˘˘˘ي˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘كشش كلذ ل˘˘˘˘ك ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘قو
برعلا با˘ت˘كلا ن˘م ر˘ي˘ث˘كل˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا

ة˘با˘ت˘كل˘ل اد˘عا˘شسم ا˘خا˘ن˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لاو
ةيشضق رثكأا تدغ دقف ،ةلشسانتملا ةيئاورلا
ةيئاورو ةيرع˘شش ة˘ي˘بدأا دا˘ع˘بأا تاذ ة˘ي˘شسا˘ي˘شس
ةياورلا تلوتشسا ىتح ،ايناث ةيئاور مث ،لوأا

سضعب Óخ ام ابيرقت هتيلكب دهششملا ىلع
ةيشصشصقو ةيرعشش ،ةيئاورلا ريغ تاوشصألا

م˘لو ،لÓ˘ظ˘لا ي˘ف ح˘ب˘شست تل˘ظ ،ة˘ي˘حر˘˘شسمو
ةر˘ت˘ف˘ل و˘لو رو˘ن˘˘لا ي˘˘ف نو˘˘كت نأا ع˘˘ط˘˘ت˘˘شست
،ٍغاط لكششب ةياورلا تلحفتشسا دقل ،ةطيشسب
اهدحو يهو ،ايششماه اهادع عادبإا لك راشصو
.رهوجلاو نتملا

وأا ا˘ه˘شسف˘ن˘ب جز˘لا ن˘م ة˘ياور˘لا م˘ل˘شست م˘˘لو
اهلاخدإاو ،يظحللا نهارلا ىلإا ةونع اهجزب
ءا˘بو˘لا اذ˘ه ،ا˘نورو˘ك ة˘جو˘م ع˘م قا˘˘ب˘˘شس ي˘˘ف
عيراششم نيفقثملا سضعب حرت˘ق˘ي˘ل ،ي˘م˘لا˘ع˘لا

ةعيب˘ط˘ب ا˘ه˘ن˘مو ،ا˘نورو˘كب سصت˘خ˘ت ة˘ي˘با˘ت˘ك
كلذل اعد امك «ةينوروك ةياور» ةباتك لاحلا

ق˘با˘شسلا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘يزو Ó˘ث˘م
يف هتحفشص ىلع وشسيشسب باهيإا روتكدلا

هشصن ام سسرام32 يف بتكف ،كوبشسيفلا
يف ركفي فوشس نم كانه نأا ةركف ينقورت»
،0202 نيطشسلف ،تقولا اذه نع ةياور ةباتك
ءا˘بو را˘ششت˘نا ة˘ياور˘ل˘ل ل˘خد˘م˘لا نو˘˘كي د˘˘قو
ةكبح ىلع زفحي دق ام دÓبلا يف انوروك
امبرو يشسايشسلاو يعامتجلا اهدعبب ةيئاور
ثدح نم ةياورلا قلطنت دقو ،ًاشضيأا يخيراتلا

ليبشس ىلع محل تيب يف يوفع وأا ليختم
ي˘ئاور˘لا نا˘كم˘لا ءا˘شضف ع˘شست˘ي م˘˘ث لا˘˘ث˘˘م˘˘لا
ملو ،«ةزغ وأا سسلبان امبر وأا هللا مار لمششيل
،عوشضوملل ةراششإلاب ريزولا يلاعم فتكي
تا˘كب˘حو تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘شس حر˘˘ت˘˘ق˘˘ي ذ˘˘خأا ل˘˘ب
.ةيئاور

هذه يف ديحولا وه ةفاقثلا ريزو نكي مل
حارتقاب ه˘ل˘ع˘ف ل˘ث˘م هر˘ي˘غ ل˘ع˘ف ل˘ب ،ةو˘عد˘لا

لإا يه ام اههابششأاو تاوعدلا هذه نإا .هباششم
ىلإا لوخدلا ىلع اهرابجإاو ةياورلل فنأا رششح
نم دب ل هنأاكو ،هيف بتكتل ديدج كرتعم
يملاعلا ءابولا سشماه ىلع ةياورلا روشضح
لكل يدر˘ف˘لاو ما˘ع˘لا دو˘جو˘لا ح˘شست˘كا يذ˘لا

.ةبيرقلاو ةديعبلا ملاعلا تاحاشسم
ىل˘ع ع˘ج˘ششم ه˘نأا ود˘ب˘ي يذ˘لا خا˘ن˘م˘لا اذ˘ه

ى˘˘شضو˘˘ف˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح بب˘˘شسب ة˘˘ياور˘˘لا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك
سسيلو ،ةيبرعلا نادلبلا يف ةمراعلا ةيشسايشسلا
ةلزعلاو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا ةر˘ي˘ح˘لا ة˘لا˘ح ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
لوا˘ح˘ت˘شسو تلوا˘ح ،ءا˘بو˘لا ل˘ع˘ف˘ب ةد˘يد˘ج˘لا
أار˘ق˘تو ،ا˘يدر˘شس ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت د˘ي˘˘ع˘˘ت نأا ة˘˘ياور˘˘لا

ءارو ا˘م ككف˘ت˘ل ،ةد˘عا˘شصت˘م˘لا ه˘ت˘˘يد˘˘ه˘˘ششم
نم ةيئابوو ةيعامتجاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ةر˘ها˘ظ˘لا
ةرهاظلا مهفت نأا لواحت وأا ،لماوعو بابشسأا
عقاو˘لا ق˘ل˘ق ن˘م حا˘تر˘ي ه˘ل˘ع˘ل بتا˘كلا ا˘يؤور˘ب
تءا˘ج اذ˘كه .تو˘م˘لا˘ب خ˘خ˘ف˘م˘لاو د˘ت˘م˘˘م˘˘لا
اهبات˘ك د˘ن˘ع ي˘شسا˘شسألا ا˘ه˘ع˘فاد ي˘ف ة˘ياور˘لا
تشسيلو ،ايرورشض ايعادبإا ابلطتم نيبوهوملا
باتكلا نم قيرف مهعبتف ،لاحلا ةعيبطب افرت
ةياورلا ةردق اومهفي م˘ل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘مو˘هو˘م˘لا
ةءارق يف ةي˘عاد˘بإلاو ة˘ير˘كف˘لاو ة˘ي˘ف˘شسل˘ف˘لا
ترثاكتف .همهفو هريطأات ةلواحم وأا عقاولا
د˘ه˘ششم˘لا ي˘ف ا˘هر˘ج˘بو ا˘هر˘ج˘ع˘˘ب تا˘˘ياور˘˘لا
ةباتكلل عفاد نم ز˘ئاو˘ج˘ل˘ل ا˘م اد˘ع ،ي˘فا˘ق˘ث˘لا
هذهب مشستاف ،اهيف ظحلا بيرجتو ةيئاورلا
نيذلا نيئاّكحلا نيدراشسلا نم ريثك ةفشصلا

،درشسلا تايدجبأا مّلعت ةلحرم يف اولاز ام
ةعشساو تاوطخ ةياورلا تطخ دقو فيكف
؟عيشضاوملا ةجلاعمو تاينقتلاو لكششلا يف

يتلا ةجردلا كلت ىلإا ةياورلا تمخشضت دقل

ز˘ئاو˘ج˘لا تارود ن˘م ةرود ل˘ك ا˘ه˘ي˘ف د˘ه˘ششت
نم Óئاه ًاّم˘ك ي˘بر˘ع˘لا ن˘طو˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا
نأا دكؤوملا هبشش نم حبشصأا يتلا تاياورلا
ىلع رمتو اهعيمج اهأارقت مل ميكحتلا ةنجل
كلذ نم لقأا امبرو ،رباعلا حفشصتلاب اهشضعب

.نزاو هدبع ينانبللا دقانلا لاق امك
م˘ي˘كح˘ت نا˘ج˘ل قزأا˘˘م ن˘˘ع تثد˘˘ح˘˘ت د˘˘ق˘˘ل

ي˘ف ُتككششو ،ة˘ق˘با˘شس ة˘ف˘قو ي˘ف ز˘˘ئاو˘˘ج˘˘لا
ن˘م ل˘ئا˘ه˘لا م˘كلا اذ˘ه ةءار˘ق ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ق
عقاوملا اهتدروأا تايئاشصحإا بشسح تاياورلا
تارودلا ىدحإا يف تزواجت دقو ،ةيرابخإلا
ثلث ناك نإاو ىتح ،ةياور فلألا ام ةزئاجل
لو ،رظنلا يف ميقتشسي ل رمألاف ،ددعلا اذه
نأا ثحا˘ب˘لا لو˘ق˘ي˘ل يو˘ق ل˘ي˘لد ى˘لإا جا˘ت˘˘ح˘˘ي
سسيلف» ،Óعف تاياورلا لك أارقت مل ةنجللا
ىلإا راهنلا جاتحا اذإا ،ٌءيشش ماهفألا يف حشصي
.«ِليلد

ةيناكمإل لح نع ثحبلا نم دب ل راشص انه
ناجل هيلإا أاجلت ام ريغ ،لدع رثكأا ميكحت
نع ةكراششملا تاياورلا طبشض نم ميكحتلا

ىلع ةمئاقلا ناجللا ركفتف ،رششنلا ةنشس قيرط
نم يلام كارتششا عفد ةرورشضب Óثم زئاوجلا
مهل حامشسلا لجأا نم رششنلا راد وأا فلؤوملا
بلط» ميدقت دن˘ع ةز˘ئا˘ج˘لا ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘لا˘ب
فلتخيو ،ةمظنملا ناجللا هددحت ،«كارتششلا
مأا ر˘ششن راد نا˘كأا ءاو˘شس ،مد˘ق˘ت˘م˘لا فÓ˘ت˘خا˘ب
.هتاذ فلؤوملا

باب˘شسأا ةد˘ع˘ل ة˘عور˘ششم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نإا
ىلع اؤورجي نل ،رششنلا رادو بتاكلاف ،ةهيجو
ايلم ناركفيشسو ،سسفا˘ن˘م ر˘ي˘غ ل˘م˘ع م˘يد˘ق˘ت
ىلإا لشصيشس نذإا ،ةزئاجل˘ل م˘يد˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
اهنكلو ،تاياورلا نم لقأا ددع ميكحتلا ناجل
ذئتعاشس ،ةزاتمم لب ةديجو ةشسفانم تاياور
زوفي زئافلا بتاكلاف ،معط سسفانتلل نوكيشس
نييقيقحلا نيبوهوملا باّتكلا نم عمج نيب
را˘ع˘tشسلا» ف˘خ˘˘يو ،ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا˘˘ب ن˘˘ير˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ة˘يد˘ج ر˘ث˘كأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ح˘˘ب˘˘شصتو ،«ي˘˘ئاور˘˘لا

ا˘˘ه˘˘نأا اد˘˘ع .ظ˘˘ح ة˘˘بر˘˘˘شض در˘˘˘ج˘˘˘م تشسي˘˘˘لو
ةطبشضن˘م˘لا ر˘ي˘غ ة˘با˘ت˘كلا عا˘ق˘يإا ط˘ب˘شضت˘شس
قاشصلإا يف ةلوؤوشسملا ريغو ةثرتكملا ريغو
كئلوأا نم ةياورلاب هل سسنج ل باتك لك
باوبأا ىلع ني˘ف˘قاو˘لا ن˘ي˘مو˘هو˘م˘لا با˘ت˘كلا
.لاملاو ةرهششلل نيفهلتم ،زئاوجلا

نأا ةزئاجلا ىلع فارششإلا ةنجل ناكمإاب نإا
ةزئاجلا يف كارتششلا موشسر ةداعإا Óثم ررقت
ى˘لإا ة˘ياور˘لا تل˘شصو لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ف˘˘شصن وأا

نإا امتح اهعيمج اهتداعإاو ،ةليوطلا ةمئاقلا
تناك لاح يف ةريشصقلا ةمئاقلا ىلإا تلشصو
ةلشصاولا ةياورلل ةيلام زئاوج حنمت ل ةزئاجلا
سضعبل ديعت ام˘برو .ةر˘ي˘شصق˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘لإا
م˘ه˘تا˘ياور تد˘جو نإا مو˘شسر˘لا هذ˘ه با˘ت˘˘كلا
دوجأا وه ام كانه نكل ،ةشسفانملا قحتشست
.اذكهو

ىلع نورششانلاو باتكلا سضرتعيشس امبر
ديج سصن اذ ناك نم نكلو ،حارتقلا اذه
،هشصنب هتقث ىلع ةللد ؛ام غلبم عفدب رماغيلف
وأا زاف نإا هيلإا دوعيشس نأا اداج ناك ول هملعل
وأا ة˘ل˘يو˘ط˘لا ن˘ي˘ت˘م˘ئا˘ق˘لا ىد˘حإا ى˘˘لإا ل˘˘شصو
.ةريشصقلا

ةزئاج يف كارتششÓل موشسر عفد ةيلمع لعل
ةقيرط اهنكلو ،عادبإلا ملاع يف رربم ريغ
ن˘م مو˘م˘ح˘م˘لا ق˘فد˘ت˘لا اذ˘ه ط˘ب˘شضل ى˘ل˘ث˘˘م
.ءاقنو ءافشصو ةبوذع رثكأا هلعجو تاياورلا

لجأا نم تاكارتششا نوعفدي باتكلا نأا املع
تÓ˘ج˘م˘لا ن˘م م˘˘ه˘˘خ˘˘شسن ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لا
تارمتؤوملا سضعب يف ةكراششملاو ،ةيفاقثلا
لجأا نم اموشسر نوعفدي ل اذاملف ،ةيملعلا
نا˘ك نإا ةز˘ئا˘ج ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ة˘كرا˘ششم˘˘لا
يلامشسأارلا ريكف˘ت˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف م˘كح˘ت˘م˘لا

لين يف ةكرا˘ششم˘لاو ة˘ياور ة˘با˘ت˘ك را˘ب˘ت˘عاو
هلكف ،بتاكلل عورششم قزر ردشصم ةزئاجلا

؟رامثتشسلا باب يف عقاو
لمعلا ريوطتل تاحرتقملا ىدحإا يه هذه

بتا˘كلاو ئرا˘ق˘لا ع˘ق˘ي ل ى˘ت˘ح ،ه˘ن˘ي˘شسح˘˘تو
ميكحتلا ناجل ليلشضت ةلئاط تحت رششانلاو
دوجو نود ىرخأا بجحو تاياور زاربإا يف
ةكراششملا فارطألا اهيلإا نئمطتو ةلداع ةيلآا
ةدح فختو ،يو˘ن˘شسلا ة˘ياور˘لا نا˘جر˘ه˘م ي˘ف
ىلوألا يه ام ةياور نأا ىلع داقنلا نيب لدجلا
رمأا لاحفتشساو هتحادفو رمألا نأا نظأا .زوفلاب
ا˘م˘بر ،لو˘ل˘ح˘˘لا˘˘ب ر˘˘كف˘˘ن نأا ر˘˘يد˘˘ج ة˘˘ياور˘˘لا
ديوجتلل ىعدأا خانم داجيإا اعيمج انعطتشسا

.ةدلاخ ةياورو ميظع يئاور ةدلوو
ىقبت ،ةوعدلا كلت لوح لاقي ام لك عمو

ع˘م ر˘ح˘ب˘لا ة˘ج˘ل ي˘ف ة˘˘ياور˘˘لا ما˘˘ح˘˘قإا ةو˘˘عد
جئاتنلا مو˘ت˘ح˘م ر˘ي˘غ ار˘مأا ا˘نورو˘ك سسور˘يا˘ف
ةياورلل نيناوقو دعاوق ةمثف ،اشضيأا ةيباجيإلا
تاهويرانيشس ةرئاد نع امتح جرختشس ةديجلا

هر˘ج˘ح ي˘ف ة˘ي˘عاد˘بإلا هرا˘كفأا ل˘مأا˘ت˘ي ،ر˘˘يزو
ةباتك يف نويئاورلا حجنيشس لهف ،يلزنملا

لعفب دج˘ت˘شسم˘لا قا˘ي˘شسلا اذ˘ه ن˘م˘شض ة˘ياور
؟دجتشسملا انوروك سسورياف

ةبوتكمو ةزئأف ةمدأقلا ةياورلا لوح تأهويرأنيضس
نيطصسلف /دمحم جح صسارف

ىر˘شسألا ق˘ح˘ب مو˘ي˘لا ير˘ج˘يو ىر˘ج ا˘˘م نإا
قرتحت يت˘لا عو˘م˘ششلا هذ˘ه ،ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا
مهزاجتحا ةلشصاومو ،ةيرحلا قيرط ءيشضتل
، ةيوا˘شسأا˘مو ة˘ب˘ع˘شص ٍءاو˘جأا ي˘ف ،م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عاو
وأا سشي˘˘ع˘˘لا نا˘˘شسنإلا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘˘شسي ل ثي˘˘˘ح˘˘˘ب
،ءاو˘جألا هذ˘ه ن˘م˘شض ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘شسلا

ا˘ه˘ط˘ط˘خ ع˘شضو˘تو م˘شسر˘ت ي˘˘ت˘˘لا فور˘˘ظ˘˘لاو
لظ يف ةشصشصختم مقاوط لبق نم ةيريمدتلا

تار˘ششع ا˘ه˘لÓ˘خ ر˘ط˘شضا ،ه˘يوا˘شسأا˘م فور˘˘ظ
برعلاو نيي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا ىر˘شسألا ن˘م فلآلا
ةديدع ره˘ششأا ل˘ب ة˘ل˘شصاو˘ت˘م ع˘ي˘با˘شسأا ل˘م˘ح˘ت
يدÓ˘ج طا˘ي˘شسو بيذ˘˘ع˘˘ت˘˘لا تح˘˘ت نو˘˘حزر˘˘ي
رهقلا نوعرجتيو ،قيقحتلا ةيبقأا يف لÓتحلا
فرغ يف نيناجشسلا يديأا ىلع ةديدع ٍتاونشس
نيذلا نودهاجملا ىرشسألا ءلؤوهف ،نوجشسلا

اهمومهو م˘ه˘ت˘مأاو م˘ه˘ب˘ع˘شش تا˘نا˘ع˘م او˘ل˘م˘ح
مهبعشش قوقح نع عافدلا مهقتاع ىلع اوذخأا
هتمارك ةيامحو ،يلودلا نوناقلا اهرقأا يتلا

زجعي ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا م˘غر ،ه˘ت˘ير˘ح ة˘نا˘ي˘شصو
عمدتو بل˘ق˘لا ي˘مد˘تو ا˘ه˘ف˘شصو ن˘ع نا˘شسل˘لا
ةماركو ةدارإا نم لينلا ةلواحم يف ،نيعلا

ةشسرا˘م˘م ي˘ف ل˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م ٍنا˘ع˘مإاو نا˘شسنإلا
ةينيطشسلفلا ةكرحلا تلاز Óف ،هتيزانو هداقحأا
يناعم اهيف ة˘ي˘نا˘شسنإا ة˘ل˘ث˘مأا ر˘ط˘شست ةر˘ي˘شسألا
. لتحملا هجو يف تابثلا و ربشصلا و ةلوطبلا
م˘لا˘ع˘لا لود ه˘ي˘ف ي˘شضم˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف˘˘ف
قو˘ق˘ح قا˘ث˘ي˘م ذا˘˘ف˘˘نإا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا
نم ديزملا وحن ا˘ه˘بو˘ع˘شش ي˘ق˘تر˘تو ،نا˘شسنإلا
ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا ى˘ل˘ع حا˘˘ت˘˘ف˘˘نلاو ر˘˘شضح˘˘ت˘˘لا

ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘شش سشي˘˘ع˘˘ي ،ةاوا˘˘˘شسم˘˘˘لاو ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لاو
اهدهششي ةيناشسنإا فورظ ءاوشسأا ينيطشسلفلا
ى˘شصقأا هد˘شض سسرا˘م˘تو ر˘شصا˘ع˘م˘˘لا نا˘˘شسنإلا

ىقبتشس يتلا ،تا˘كا˘ه˘ت˘نلاو م˘ئار˘ج˘لا ع˘ششبأاو
ي˘لود˘لا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘لا ه˘˘جو ي˘˘ف را˘˘ع ة˘˘م˘˘شصو
لÓ˘ت˘حلا م˘ل˘ظ ى˘ل˘ع ة˘ت˘كا˘شسلا ه˘تا˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
ة˘م˘ئا˘قو .لز˘عأا ي˘ند˘م بع˘شش د˘شض ه˘م˘ئار˘˘جو
لو ،اهل ءا˘شصحإا ل ًاد˘ج ة˘ل˘يو˘ط تا˘كا˘ه˘ت˘نلا
ةرادإا اهل مكتحت يتلا ئدابملا نأاب انلق ذإا غلابن
نيلقتعملا عم اهلماعت يف لÓتحلا نوجشس
،مهل قوقح ل نأا ىلع سصنت نيينيطشسلفلا

دوجو ل اميف ،دودح Óب تاكاهتنا ةدعاقلاو
،ريرملا عقاولا نيب ام هباششت وأا ةنراقم هجوأل

قيثاوملا اهنمشضتت يتلا ةليمجلا سصوشصنلاو
.ةيلودلا

نوجشس يف نيينيطشسلفلا ىرشسألا ةيشضقف
مهل سسانأا مهف ةيمقر ةيشضق تشسيل لÓتحلا

،هبحأاو لهأا م˘ه˘لو بو˘ل˘ق با˘ح˘شصأاو ر˘عا˘ششم
تد˘عا˘شصت ثي˘ح ة˘ل˘شصاو˘ت˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘شسأا˘˘مو
ريغ لكششب ةوشسقب ةريخألا ةنوآلا يف ةمجهلا

ذنم ىشصقألاو دششألا نوكت امبرو قوبشسم
ن˘م ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط دو˘˘ق˘˘ع
ربتعت يتلا ةيفشسع˘ت˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لاو تاءار˘جإلا
يلودلا نوناقلل هشضف تا˘كا˘ه˘ت˘نا ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م˘ب
ل) ةيلودلا تاي˘قا˘ف˘تلا ل˘م˘ج˘م˘لو ي˘نا˘شسنإلا
نايحألا سضعب يفو لب ،(فينيج ةيقافتا اميشس
اننإاف كلذ لك مغرب .برح مئارج ىلإا دعشصت
ةيلاغو ةيلاغ ةينيطشسلفلا ةيشضقلا نأاب نمؤون

دجشسملا) ىرشسملا ةيشضق اهيف ام مهأاو ادج
ىر˘شسم˘˘لاو سسد˘˘ق˘˘لا˘˘ف ،ىر˘˘شسألاو (ى˘˘شصقألا

تباوثو ةيلاغو ةكرابم اياشضق يه ىرشسألاو
نأا عيمجلا ىلع بجيف . اهنع يلختلا نكمي ل
ةيشضق ةرشصن لجأا نم لئاشسولا ةفاكب لمعي
هرو˘ل˘بو م˘ه˘ن˘ع جار˘˘فإÓ˘˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ىر˘˘شسألا

ىلع كرحتلل ةينيطشسلف ةينطو ةيجيتارتشسا
ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘شسألا ة˘˘ي˘˘شضق ةر˘˘شصن˘˘ل ا˘˘ه˘˘شسا˘˘˘شسأا
ةيناشسنإلاو ةيشسايشسلا ةفلتخملا تايوتشسملا

ح˘شضف ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘لا كلذ˘˘كو .ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘علاو
ىرشسألا قحب ةيليئارشسإلا تاكاهتنلا ةيرعتو
لئاشسوبو ،يلود˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا ما˘مأا م˘ه˘ل˘هأاو
اينوناق لÓتحلا ةقحÓمو ةفلتخملا مÓعإلا
مهتاكاهتنل ةيلودلا لفاحملاو مكاحملا يف
تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ة˘شصا˘خو ىر˘شسألا ق˘ح˘ب
ةركف ةبراحمو سضفر ىلع ديكأاتلا .ةيلودلا

،ةف˘شضلا ىر˘شسأا) ىر˘شسألا ة˘ي˘شضق ة˘شصخ˘شصخ
وأا ‐ بر˘ع˘لا ىر˘شسأا ،نلو˘ج˘لا ،ةز˘غ ،سسد˘ق˘˘لا
ىرشسألا ةيشضق نأل (خلا ‐يشسايشسلا ءامتنلا
لماعتلا بجيو ه˘ت˘ت˘ششم ر˘ي˘غ ه˘ع˘ما˘ج ة˘ي˘شضق
ريفوت ىلع لمعلاو سساشسألا اذه ىلع اهعم
لÓخ نم مهيوذلو ،ىرشسأÓل يداملا معدلا

ةداعإاو مهتيا˘ف˘كو ىر˘شسألا ل˘ئاو˘ع˘ل تلا˘ف˘ك
اذه.... ىرشسلا لكل اروف ةعوطقملا بتاورلا
ىرشسلا ةفاك ريرحت متي نا ىلا بجاولا لقا
 .هللا نذاب

حومطلاو عقاولا Úب ىرضسأ’ا
نوطع دمحا  /صسدقلا نع دعبŸا بئانلا



؟يليكضشتلا نفلا ىلإا تيتأا فيك
حتف ،يلإا ىتأا نم وه نفلا ،ةقيقح

ي˘ف تن˘ك نأا ذ˘ن˘م ي˘ب˘ل˘ق و˘˘ح˘˘ن ا˘˘با˘˘ب
تنك ،يتشسارد نم ةيدادعإلا ةلحرملا
ليمأا تنكو اريثك مشسرلا ةشصح بحأا
م˘شسر˘ب ة˘ياو˘ه˘لا هذ˘ه ة˘شسرا˘˘م˘˘م ى˘˘لإا
تيأار ا˘م˘ل˘ك نا˘ي˘حألا بل˘˘غأا ي˘˘م˘˘نإلا

ىعشسأا تنكو يباجعإا لانت ام ةروشص
امأا .ةروشص ىهبأا يف ةحوللا لمكأا نأل
هباب نم يليكششتلا نفلا ملاعل يلوخد
يتبهوم لقشص كلذب ةلواحم عشساولا
دقف ،هل حيحشصلا قيرطلا عابتإاو هيف
.ابيرقت فشصنو ةنشس ذنم ناك

صسجا˘ه˘ب ن˘ير˘˘ع˘˘ضشت تأاد˘˘ب ىت˘˘م
 ؟يليكضشتلا نفلا

ةديعب تلزل ينأاب ىرأا تنك اقباشس
ن˘كل ،ي˘ل˘ي˘كششت˘لا ن˘ف˘˘لا م˘˘لا˘˘ع ن˘˘ع
يدن˘ع نو˘كت˘ي أاد˘ب ،ي˘ظ˘ح ن˘شسح˘لو
هرامغ سضوخأا يك ريخألا اذه سسجاه
ةنيدمب عراوششلا نييزتل ةردابم يف
ةفدشصلاب اهيف تكراشش دق تنك ،ةليم
ةبرجت لوأا تناك دقو ،يل ءÓمز عم
ا˘م كلذ ،تا˘يراد˘ج˘˘لا م˘˘شسر ع˘˘م ي˘˘ل
ملاع ىلإا لوخدلاو مزعلا دقعل ينعفد
نا˘ن˘ع˘لا قÓ˘طإاو ي˘ل˘ي˘كششت˘˘لا ن˘˘ف˘˘لا
لإا ،هيف عدبتشس ام ىرأا يك يتششيرل
ىلإا ،ببشس يأا نود ةددرتم تيقب يننأا
هذختأا ينتلعج يتلا ةظحللا تتأا نأا

نم جورخلل هنم دب ل ناك ،يدحتك
،اهتقو يلع ترم ةبعشص ةيشسفن ةلاح
دبع ريغشصلا يتخأا نبل ينادقف  يهو
ام نزحلا ةطاشسبب ،هللا همحر روفغلا

تاحوللاو يتششيرب دجنتشسأا ينلعج
نو˘كتو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘شسف˘˘ن د˘˘ن˘˘شسأا ي˘˘ك
.رونلا سضعب ةيؤورل يذÓم

،ة˘حو˘ل˘˘ل ل˘˘ث˘˘م˘˘ت ه˘˘ل نا˘˘ن˘˘ف ل˘˘ك
ةضصاخ˘لا كت˘قÓ˘ع ن˘ع ا˘ن˘ي˘ثد˘ح

ثيدحلا يريبعتلا طيضسولا اذهب
؟رضصاعملا و

ةيلي˘كششت˘لا ة˘حو˘ل˘لا ي˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
وأا ا˘ه˘ن˘ف عو˘ن وأا ا˘ه˘عو˘ن نا˘ك ا˘م˘˘ه˘˘م
نع ربعت  ،اه˘ل ة˘ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا ة˘شسرد˘م˘لا

يحولاب ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب ط˘ب˘تر˘ت ة˘يؤور
نيب لمحتو ـاشضيأا ماهلإلاو عادبإلاو
يعي لو اهردقي ل تللد اهتايط
،اهيف ققدملاو قمعتملا لإا اهيناعم
انب رفاشست نأا اهناكمإاب ةحوللا نأا ىرأا
ةعيبطلاو عقاو˘لا ن˘ي˘ب ىر˘خأا م˘لاو˘ع˘ل

نم ري˘ث˘كل˘ل ة˘م˘جر˘ت ة˘طا˘شسب˘ب ا˘ه˘نأل
ةيديلقت تناك ءاوشس راكفألاو ىؤورلا
سسدحلاو رعاششملاو ،ةيديلقت ريغ وأا
نم ة˘ير˘ي˘ب˘ع˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ب كلذو ،ا˘شضيأا

ي˘ل˘ي˘كششت˘لا ن˘ف˘لا وأا ة˘حو˘ل˘˘لا لÓ˘˘خ
.مومعلاب

ةينفلا ة˘لأا˘ضسم˘لا ن˘ي˘برا˘ق˘ت ف˘ي˘ك
ة˘˘˘˘لدا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه ءو˘˘˘˘˘ضض ي˘˘˘˘˘ف
،يلامجلاو يقÓ˘خأ’ا..ة˘ب˘ع˘ضصلا

؟يعونلا كناهر وه امو
يتلا ع˘ي˘شضاو˘م˘لاو تا˘برا˘ق˘م˘لا نإا

طبترت ينفلا لمعلا قلخ ىلإا يشضفت
نوكت دقو هتليخ˘م˘بو نا˘ن˘ف˘لا ة˘يؤور˘ب
وه نفلاف ،اشضيأا هتيشصخششل ادادتما
نكمي ل مي˘ها˘ف˘م˘ب ل˘شصاو˘ت ة˘با˘ث˘م˘ب
نألو ،اهنع ريبعت˘لا ا˘هد˘حو ة˘با˘ت˘كل˘ل
ريبعتل˘ل ي˘ف˘كت ل ا˘هد˘حو تا˘م˘ل˘كلا

ىرخأا ةليشسو راكتبا نم دب ل اهنع
ى˘ق˘ب˘ي ن˘كل ،نا˘ن˘ف˘لا ا˘ياو˘˘ن ل˘˘م˘˘ح˘˘ت
ةطيشسولا يف هشسرغن يذلا ىوتحملا
انمادختشسا ةيفيك يف ن˘م˘كي ة˘ي˘ن˘ف˘لا
ا˘هاو˘ت˘ح˘م˘ل ا˘ن˘لا˘شصيإا بو˘ل˘شسأاو ا˘˘ه˘˘ل
يه ةحوللاف ،اشضيأا ايلامجو ايقÓخأا

ينع امأا ،اريخأاو لوأا نانفلل سساكعنا
حجني يذلا وه ليمجلا نفلا نأا ىرأاف
نا˘ن˘ف˘لا تلا˘ع˘ف˘نا د˘ششأا ر˘يو˘شصت ي˘ف
امهم ةحوللا لÓخ نم اقمع ةاخوتملا

يرهوجلا قرافلا نأل ،اهعون تناك
نفلا نأا يف نمكي لامجلاو نفلا نيب
قلعتمف لامجلا امأا همدقي نمب قلعتم
انأاف يعونلا يناهر امأا ،هيلإا رظانلاب
دهششم وذ ليمج وهام ميدقتل ىعشسأا
.اشضيأا اشسحو انعم لمحي ،يروشصت

ىلإا يليكضشتلا نانفلا جاتحي له
و م˘ضسر˘ي ي˘ك˘ل ن˘ي˘ع˘˘م ي˘˘ضسف˘˘ن و˘˘ج

’ ةنيعم صسوقط ةمث له ،عدبي
؟اهترضضح يف ’إا ةحوللا دلوت

هل نوكت نأا بجي نانفلا ،ديكأا معن
مشسري ي˘ك د˘ي˘ج جاز˘مو ةد˘ي˘ج ة˘ب˘غر
يأا اهقرغت˘شست ي˘ت˘لا ةد˘م˘لا˘ف ،عد˘ب˘يو
هتلاحو هجازم ىلع دمتعت ةينف ةحول
نظأاف سسوقطلل ةبشسنلاب امأا .ةيشسفنلا
نكل رخآلا نع فلتخي نانف لك نأا
يأل ةحوللا ةدلو بلطتت ل ييأارب

سضعب ط˘ق˘ف ا˘م˘بر ،ة˘ن˘ي˘ع˘م سسو˘ق˘ط
بشسح انايحأا ى˘ق˘ي˘شسو˘م˘لا وأا ءود˘ه˘لا

.نانف لك
يو˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ت نأا ةرور˘˘˘ضضلا˘˘˘ب ل˘˘˘ه

نا˘ع˘م ن˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ك˘˘ضشت˘˘لا ة˘˘حو˘˘ل˘˘لا
نأا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضضفأ’ا نأا مأا ،ةدد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
؟ءاضشي امك اهل لمأاتم لك اهرضسفي

ةحوللا يوطنت نأا ةرورشضلاب سسيل
لمعلا ودبي دق ،ةددحم ناعم ىلع
وأا اًشضماغ ،ادقعم وأا اًرششابم ينفلا

ثع˘ب˘ت د˘ق ،ا˘ي˘ث˘ب˘ع وأا ا˘ًح˘شضاو ،ا˘ي˘ل˘ج
وأا ة˘ششهد˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لا لا˘˘م˘˘عألا
باجعإلا ،سسأايلا وأا لمألا ،ةيرخشسلا
امك ةيليكششتلا ة˘حو˘ل˘لا˘ف ،رو˘ف˘ن˘لا وأا
تاروشصتل ةم˘جر˘ت ي˘ه ا˘ق˘با˘شس تل˘ق
ة˘˘م˘˘جر˘˘˘ت ي˘˘˘هو ،را˘˘˘كفأاو ةر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
نانفلا اهلشصو˘ي ي˘نا˘ع˘مو سسي˘شسا˘حأل
ن˘م ا˘هر˘ي˘شسف˘ت ا˘مأا ،ه˘ت˘ششير˘ب ر˘˘خآÓ˘˘ل
سساقيف اهيلإا رظانلا وأا اهيف لمأاتملا

لمعلا يف هشسامغنا ىدم لÓخ نم
ايرها˘ظ ار˘ي˘شسف˘ت نو˘كي د˘ق˘ف ،ي˘ن˘ف˘لا
.هيف اقمعتم نوكي دقو طقف
،ينف لمع يأ’ قلخ ةداعإا دقنلا
ي˘ف ة˘يد˘˘ق˘˘ن ة˘˘كر˘˘ح ة˘˘م˘˘ث ل˘˘ه˘˘ف
،يليكضشتلا نفلاو ىهامتت ،اندÓب

مأا صصضصختملا دقنلا دجوي له
ن˘ع ة˘ف˘ل˘خ˘ت˘م د˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح نأا

را˘˘طإا ي˘˘ف م˘˘ك˘˘˘تا˘˘˘عاد˘˘˘بإا ة˘˘˘كر˘˘˘ح
؟ليكضشتلا

نيلبقم˘لا با˘ب˘ششلا ن˘ح˘ن ،ة˘ق˘ي˘ق˘ح
ريوطتل ىعشسن يليكششتلا نفلا ملاعل
انتاعادبإا ميدق˘تو ا˘ه˘ل˘ق˘شصو ا˘ن˘ب˘هاو˘م
ان˘ت˘ي˘ب˘ل˘غأا نأا ا˘م˘بو ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘حا˘شسل˘ل

دا˘ج˘يإل ل˘مأا˘ن ا˘م ا˘م˘ئاد ،نو˘ي˘ما˘˘شصع
،كلذل قداشصلاو حيح˘شصلا ه˘ي˘جو˘ت˘لا

مهرود لثمتي نيينفلا داقنلاو دقنلاو
ةكرحلا بايغ نكل ،نأاششلا اذه يف
ةكرحلا را˘هدزا ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت ة˘يد˘ق˘ن˘لا
يزاوتلاب ةطبترملا ةيليكششتلا ةينفلا
،اشضيأا عمتجملاو داق˘ن˘لاو ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا˘ب
ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ف هرود ه˘˘˘ل ل˘˘˘كف
تايباجيإلا نعو اهكرادتل سصئاقنلا
سصشصختملا دقنلا نع امأا ،اهتيوقتل
اقافآا حتفي ابابو ازفاح ربتعي يذلاو
عادبإÓل نانفلا وحن ةعشساوو ةديدج
ا˘م لÓ˘خ ن˘م ل˘شصاو˘ت˘م˘لا جا˘ت˘˘نإلاو
سسشسأا تاذ ةينف حئاشصن نم همدقي

ةكرحلا نع ابئاغ اشضيأا هدجنف ،ةيملع
ا˘ه˘ع˘ي˘ج˘ششت ه˘شضر˘غ يذ˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا
يف ةي˘ن˘ف˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ز˘يز˘ع˘تو ا˘شسا˘شسأا

نول وه يليكششتلا نفلاف ،انعمتجم
ن˘م ر˘˘ه˘˘ظ˘˘مو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ناو˘˘لأا ن˘˘م
نع نانفلا هب ربعي يذلاو ،اهرهاظم
ةكرحلا يف هب رثؤويو ،هعمتجم عقاو
 .اشضيأا هيف يه رثؤوت امك ةينفلا ةيدقنلا
ن˘ك˘ل ،دو˘جو˘م ي˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ضشت˘˘لا ن˘˘ف˘˘لا

ي˘م˘يدا˘كأ’ا بنا˘ج˘لا ة˘˘ل˘˘ق بب˘˘ضسب
بهاوم فيظوت متي مل حيحضصلا
يذ˘لا م˘ي˘ل˘ضسلا ل˘˘ك˘˘ضشلا˘˘ب با˘˘ب˘˘ضشلا

طقف يتلا تاعادبإ’ا هذه رهظي
ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م صضع˘˘ب˘˘ل جا˘˘ت˘˘ح˘˘˘ت
؟كيأار ام ،هجو لمكأاب رهظتل

بع˘شصت ي˘م˘يدا˘كألا بنا˘ج˘لا ة˘ل˘ق
بايغ˘ل ،ي˘ن˘ف˘لا هرا˘شسم نا˘ن˘ف˘لا ى˘ل˘ع
نكل ـاعبط مئادلاو حيحشصلا هيجوتلا

نع ةلوؤوشسملاو ةينفلا تاهجلا بايغ
بهاوم رهظي يذلا يفاقثلا رشصنعلا
نم ،كلذ يف رود هل اشضيأا بابششلا

ةينف˘لا تاردا˘ب˘م˘لا ة˘ي˘قاد˘شصم لÓ˘خ
ة˘شصر˘ف ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘نو˘لا˘˘شصلاو
فلتخم كاكت˘حاو بهاو˘م˘لا را˘ه˘ظإل
براجتلا باشستكل سضعبب نينانفلا

.مهنيب اميف تاربخلا لدابتو
ينفلا لمعلل نوكي نأا دب ’ له

ة˘ف˘ي˘ظو ر˘ع˘ضشل˘ل ا˘م˘ك ي˘ل˘ي˘ك˘˘ضشت˘˘لا
يفتكي وأا ةيضسايضس وأا ةيعامتجا

؟ةيلامجلا ةفيظولاب
ةليشسوو ةلاشسر ي˘ل˘ي˘كششت˘لا ن˘ف˘لا

ه˘تا˘نو˘ن˘كم ن˘ع نا˘ن˘ف˘لا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع˘˘ي
هر˘˘عا˘˘ششمو ة˘˘ير˘˘كف˘˘لا ه˘˘تارو˘˘˘شصتو
،اشضيأا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا هرا˘كفأاو ة˘ي˘شسح˘لا
ةيلامج را˘ه˘ظإا˘ب ي˘ف˘ت˘كي ل نا˘ن˘ف˘لا˘ف
حÓشس ةششيرلاف ،طقفو ينفلا لمعلا

قيرط نع اهتوشص لشصوت ملقلا امك
.اهلماح

نأا بج˘ي ي˘˘ت˘˘لا طور˘˘ضشلا ي˘˘ه ا˘˘م
؟يليكضشتلا نانفلا يف رفوتت

نانفلا نأا ىرأا يرظن ةهجو نم
،لوأا ةبهو˘م˘لا ه˘يد˘ل ر˘فو˘ت˘ت نأا بج˘ي
يف ةقمعتملا ةرظنلاو ،ينفلا سسحلا
.ءايششألا

صضراعملا نم ديدعلا يف تكراضش
يه امف ،اينطوو ايلحم ةزيمتملا
ا˘ه˘ب تتأا ي˘ت˘لا ة˘فا˘ضضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘˘لا
؟كترضضحل

ةيلحم تاكراششم يل تناك معن
تانو˘لا˘شصو سضرا˘ع˘م ي˘ف ة˘ي˘ن˘طوو
عبارلا يلحملا نولا˘شصلا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ن˘ف
،ةل˘ي˘م ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘كششت˘لا نو˘ن˘ف˘ل˘ل
ي˘ف ر˘ه˘شش ل˘˘ب˘˘ق ةر˘˘ي˘˘خأا ة˘˘كرا˘˘ششمو
نونفلل يوشسن˘لا ي˘ن˘طو˘لا نو˘لا˘شصلا
امم ،تنششو˘م˘ي˘ت ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘كششت˘لا

بهاو˘مو ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘ب كت˘حأا ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ج
،تا˘يلو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
تاعلطتو مهشضعب نم ةربخ تبشستكا

لشضفألا م˘يد˘ق˘تو م˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘تز˘ف˘ح
.هللا ءاشش نإا Óبقتشسم

كراوضشم يف ةز˘ئا˘ج˘لا ة˘م˘ي˘ق ا˘م
؟ينفلا

يك نانفلل زيفحت لإا يهام ةزئاجلا
م˘يد˘ق˘تو ه˘عاد˘بإاو هءا˘˘ط˘˘ع ر˘˘م˘˘ت˘˘شسي
عادبإÓل ماشسو اهنأا امك ،امئاد لشضفألا
هراو˘ششم د˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

.هراشسمو
ىلإا ةمي˘ه˘ف ة˘نا˘ن˘ف˘لا تل˘ضصو ل˘ه

؟كيأارب اهب قيلت يتلا ةناكملا
يف ىلوألا يتاوطخ وطخأا تلزل

م˘لا˘ع˘لا اذ˘ه ،ي˘ل˘ي˘كششت˘لا ن˘ف˘لا م˘لا˘ع
لمحي كفني ل يذلا عشساولا ريبكلا

ينأاتو تابثب ريشسلل ىعشسأا ،ديدج لك
ل˘˘شصأا ي˘˘ك ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا يراو˘˘˘ششم ي˘˘˘ف
امب قيلت يتلا ةناكملا وأا ىوتشسملل
.يتششير همدقت

ةا˘ي˘ح˘لاو صسا˘ن˘˘لاو ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
ت’ؤوا˘ضست˘لاو مو˘م˘ه˘˘لاو دو˘˘جو˘˘لاو
نيرظنت في˘ك ،ةدد˘ع˘ت˘م م˘ي˘لا˘قأا
؟ةحوللا موهفمب اهيلإا

يه يروظنم نم ةحوللا ةطاشسبب
ةيلمأات ةذفانو م˘ي˘لا˘قألا هذ˘ه˘ل ة˘م˘جر˘ت
وأا ةركف نع ربعت اهتاذ دحبو ،اهوحن

.ةايحلل ةيدوجو ةروشص
؟مضسرلا ملاع يف كديدج وهام

ناولألا ملاع يف ةشسمغنم تلزل
ثيح ،سصاشصرلا ملقو ايلاح ةيتيزلا

مشسر عم ةرتفلا هذه ةفقو يل تناك
لواحأاو ،سصاشصر ملقب تاهيرتروبلا
هيرتروب نوكتشس ةديدج ةحول زاجنإا
.ةيتيزلا ناولألا ةينقتب

كتا˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘طو كع˘˘˘يرا˘˘˘ضشم
ةيلبقتضسملا

يدل لاجملا اذه يف عدبم يأاك
لغوتلل حمطأا ،تاحومطلا نم ريثكلا
ه˘ب˘ناو˘˘ج ل˘˘ك ن˘˘م م˘˘لا˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
يف يفارتحا ىوتشسم ىلإا لوشصولاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘ل˘ع˘ت ،ي˘ل˘ي˘كششت˘˘لا ن˘˘ف˘˘لا
ن˘ي˘ب عو˘ن˘ت˘لا ة˘بر˘ج˘˘تو تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا
نل ى˘ع˘شسأا ،ه˘ي˘ف ة˘ي˘ن˘ف˘لا سسراد˘˘م˘˘لا
، يب ةشصاخ ةينف ةششرو يل نوكت
نوكي نأل حمطأا هلك اذه نم مهألاو
ة˘ي˘شسح ة˘ي˘ن˘ف ة˘م˘ي˘ق اذ ي˘نا˘شسنإا ي˘ن˘ف
.اشضيأا ةيلاشسر ةيدوجو
ةريخأا ةملك

لك يف عدبم لكل اهلوقأا ةملك
ةعاجششلا بلطتي عادبإلا ،تلاجملا
،ز˘ج˘ن˘ن رار˘م˘ت˘شسلا˘ب˘ف ،رار˘م˘ت˘شسلا˘ب
سسيل لششفلاو ةيا˘ه˘ن˘لا سسي˘ل حا˘ج˘ن˘لا
امهم ملحلا تابتع ىلع فق ،Óتاق
سسملن نل م˘ل˘ح نود˘ب˘ف ا˘ط˘ي˘شسب نا˘ك
! مامغلا

مكتديرجلو ذاتشسأا مكل ركشش ةلمك
.يرثلا راوحلا اذه ىلع
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ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م تعر˘˘شش
ي˘ف ار˘خؤو˘م ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ل
» ناو˘ن˘ع˘ب عور˘ششم ر˘ي˘شضح˘ت
يف يملعلا ىعشسملا ل˘ي˘ع˘ف˘ت
هدكأا ربخلا ،يوبرتلا طشسولا
ةيبرتلا سشتفم ديعشس يديعشس
يئادت˘بلا رو˘ط˘ل˘ل م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘شصم سسي˘˘ئرو
ة˘ير˘يد˘م˘ب ا˘ق˘با˘˘شس يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ر˘طؤو˘م هرا˘ب˘ت˘عا˘بو ،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا
ي˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا تاود˘˘ن˘˘لا
اذه يف ةيبرتلا ةرازو اهمظنت
هذ˘ه نأا ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي ه˘˘نإا˘˘ف نأا˘˘ششلا
ةغلاب ةيمهأا يشستكت ةردابملا
يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
اذ˘˘˘هو ،ي˘˘˘جو˘˘˘˘غاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لاو
ة˘ن˘ب˘ل˘˘لا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي عور˘˘ششم˘˘لا
سسر˘˘كت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسألا

ىلع يملع˘لا ثح˘ب˘لا ر˘شصن˘ع
ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا

يف مت˘ي˘شس ثي˘ح ،ي˘فر˘ع˘م˘لاو
ع˘˘˘˘شضو ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘لا

ملعملا ز˘ف˘ح˘ت تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م
ةثلاثلا راوطألا يف ذاتشسألاو
ثح˘ب˘لا لا˘ج˘م˘ب  ما˘م˘˘ت˘˘هÓ˘˘ل
سسكع˘ن˘ي˘شس يذ˘لاو ي˘م˘ل˘ع˘˘لا
،يوبرتلا طشسولا ىلع اباجيإا

ل˘م˘ح و˘ه كلذ ن˘م فد˘˘ه˘˘لاو
ن˘يو˘كت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘شسّرد˘م˘˘لا
ةمهاشسملاو ةه˘ج ن˘م ي˘تاذ˘لا
ةيملعلا مهتاراهم ريوطت يف
عم ىششامتت يتلاو ةيفرعملاو
ة˘˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

يف ماهشسلاو ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لاو
تا˘شسشسؤو˘م˘لا تا˘ب˘ت˘كم ءار˘ثإا
ةموظنملا ديدحتلابو ةيوبرتلا
ي˘م˘ل˘ع˘˘لا داز˘˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

فا˘˘˘˘شضأاو ،ي˘˘˘˘فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
ن˘˘كم˘˘ي ل ه˘˘نأا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘نر˘˘شصع˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘˘ت˘˘˘لا

˘˘ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا نود ة˘˘ثاد˘˘ح˘˘˘لاو
، بي˘ق˘ن˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا بنا˘˘ج˘˘ب
اذ˘˘ه ي˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ل˘˘˘ّع˘˘˘لو
ذيمÓتلا بيردت وه عورششملا

مهراع˘ششا ى˘ل˘ع ر˘غ˘شصلا ذ˘ن˘م
ثحبلا ةيمهأا˘ب م˘ه˘شسي˘شسح˘تو
ةحاتملا لئاشسولاب مه˘ن˘ي˘ق˘ل˘تو
سضوخ ىلع م˘هد˘عا˘شست ي˘ت˘لا

ة˘مو˘ع˘ن ذ˘ن˘م ثح˘ب˘˘لا را˘˘م˘˘غ
ملعلا ل˘شصو˘ت د˘قو ،م˘هر˘فا˘ظأا
ل˘˘˘ق˘˘˘شص نأا ى˘˘˘˘لإا ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
تاكلملا طيششن˘تو بهاو˘م˘لا

م˘ل˘ع˘لا˘ب لو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تو
رغشصلا ذنم نوكي ةفرعملاو
ةرازو ه˘ي˘ل˘ع ف˘كع˘ت ا˘م و˘هو
لÓ˘خ ن˘مو ،ا˘ي˘لا˘ح ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
نيششت˘ف˘م˘لا ةدا˘شسلا تÓ˘خد˘ت
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف م˘ه˘ت˘˘كرا˘˘ششمو
ةينطولاو ةيوه˘ج˘لا تاود˘ن˘لا
،عور˘˘ششم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ءار˘˘˘ثإا ي˘˘˘ف
ةر˘م˘˘ث˘˘م ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن نو˘˘كت˘˘شس
ة˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب نو˘˘كت ة˘˘ير˘˘هو˘˘جو
لبقتشسم وحن ةديدج ةقÓطنا
نم ميلعتلا ةموظنمل  لشضفأا

ةكرتششم ةيشضرأا عشضو لÓخ
ةي˘م˘قرو ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م˘ب
يتلا ةدوششنملا تاياغلا ققحت
ةلعافلا ةادألا ملعتم˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
تاراه˘م ر˘يو˘ط˘ت  لا˘ج˘م ي˘ف
،ةيعامجلاو ةيدرفلا راكتبلا

يملعلا ىعشسملا نإاف هيلعو
ةرازو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘ششت يذ˘˘˘لا
يو˘ي˘ح عور˘ششم و˘ه ة˘ي˘بر˘ت˘لا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘ئ˘ف ل˘كب م˘˘ت˘˘ه˘˘ي
دودرملا نيشسحت ىلا فدهيو
.اعونو امك يوبرتلا

يحب ريخلا ةيعمج
ةبجو004 رضضحت لابوط

لامع حلاضصل ماعطا
ةيئافضشتضس’ا تاضسضسؤوملا

يحب ريخلا ةيعمج فكعت
ىلع ةياجب ةنيدم يف لابوط
004 ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م ر˘ي˘شضح˘˘ت
حلا˘شصل ا˘ي˘مو˘ي ما˘ع˘طا ة˘ب˘جو
تا˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع
ءا˘ب˘˘طأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ششت˘˘شسلا

ه˘ب˘شش لا˘م˘عو ن˘˘ي˘˘شضر˘˘م˘˘مو
ىلع نورهشسي نيذلا يبطلا

نيباشصملا ىشضرملا ةجلاعم
ار˘ظ˘نو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
متي يتلا ة˘ي˘لا˘ع˘لا تا˘مد˘خ˘ل˘ل
تابجولا هذه ر˘ي˘شضح˘ت ا˘ه˘ي˘ف
ح˘˘لا˘˘شصم تأا˘˘ترا ا˘˘ه˘˘تدو˘˘جو
نم بلطت نأا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

هذه ددع عفرل ةيعمجلا هذه
لفكت˘لا م˘ت˘ي ى˘ت˘ح تا˘ب˘جو˘لا
وهو ناكمإلا رد˘ق ع˘ي˘م˘ج˘لا˘ب
ةيعمجلا هب تبحر يذلا رمألا
يناشسنلا رودلا اذه˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
ل˘ث˘م˘م بشسحو ،ي˘عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ةيلمع نأا دكأا يذلا ةيعمجلا
ةرو˘˘شصب م˘˘ت˘˘ت ر˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لا

طور˘˘˘ششلا ق˘˘˘فو ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م
امي˘فو ،ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ي˘ح˘شصلا
ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ردا˘˘شصم سصخ˘˘˘ي
تا˘عر˘˘ب˘˘ت ى˘˘لا كلذ ىز˘˘عأا˘˘ف
عم نينماشضتملاو نينشسحملا
ةم˘ه˘م˘لا هذ˘ه ي˘ف  ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
.ةليبنلا

ةياجب ةيدلبو..
ردقي يلام غلبم دضصرت

يرايلم20  نم  ديزأاـب
ميتنضس نويلم006و
نيزوعملاب لفكتلل

ة˘يا˘ج˘ب ة˘يد˘ل˘ب تد˘˘شصر
نم ديزأاـب ردقي يلام فÓغ
نويلم006و يرا˘ي˘ل˘م20
تائفلاب لفكتلل كلذو ميتنشس
ةريقفلا تÓئا˘ع˘لاو ةزو˘ع˘م˘لا

كرابملا ناشضمر رهشش لÓخ
دقو ،«ناشضمر ةفق» ناونعب
ءاهز نأاششلا اذه يف تشصحأا

ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع3982
غلبمب د˘ي˘ف˘ت˘شست نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا

جد0006 ـب رد˘˘ق˘˘ي ي˘˘لا˘˘˘م
حنم متيشسو ،ةدحاولا ةلئاعلل
نع ةيلاملا تادعاشسملا هذه
يد˘ير˘ب˘˘لا با˘˘شسح˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط
هب لومعم ناك امك يراجلا

ثيح .ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ن˘شسلا ذ˘ن˘م
ةرفوتملا تامولعملا بشسحو
تعدوأا دق تÓئاعلا هذه نإاف
نوؤوششلا ةرادإا ىد˘ل ا˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
رهشش ذنم ةيدلبلاب ةيعامتجلا
تم˘˘تو ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘˘كأا
لبق نم اهتجلاعمو اهتشسارد
ته˘نا ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل

را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘فو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘ل˘˘ع  ة˘˘قدا˘˘شصم˘˘لا
تاهج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘م˘شسر˘لا
يف عورششلا م˘ت˘ي˘شس ة˘ي˘شصو˘لا

ةدشصرأا يف غلابملا هذه بشص
.ةينعملا تÓئاعلا

ت . Ëرـــــك :اهعمج
mahali@essalamonline.com



لمعلاب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ
ةياقولاو ةي˘عو˘ت˘لاو ي˘شسي˘شسح˘ت˘لا
يذلا يراردألا عمتجملا دارفأا مامأا
قلعو تاطل˘شسلا ءاد˘ن˘ل با˘ج˘ت˘شسا

سسارعألاو ةيونشسلا تادعولا لك
يرو˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا
ةدع قيلع˘ت˘ب ة˘مو˘كح˘لا تارار˘ق˘ل
لبق نم رهشسلاو ةيراجت ةطششنأا
ريبادت قيبطتب ةي˘ن˘مألا ح˘لا˘شصم˘لا
ةيمويلا ةقفارملاب يحشصلا رجحلا
اددع اهيلع لمعي يت˘لا ة˘ي˘عو˘ت˘ل˘ل
ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع تا˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
ة˘يا˘˘عر˘˘لا ع˘˘م ة˘˘يلو˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
تحت اذه لك ،ةيحشصلا ةعباتملاو
لمعت ي˘ت˘لا ة˘مزألا ة˘ي˘ل˘خ فار˘ششإا

ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘ل ة˘˘عا˘˘شسلا راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ي˘ششف˘ت تارو˘ط˘˘تو ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا
ي˘لاو˘لا لا˘ق م˘ت ثي˘ح سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا
عا˘ط˘ق تا˘ي˘نا˘كمإا ل˘ك ر˘ي˘خ˘شست˘˘ب
اذهو سسوريفلا ةهجاومل ةحشصلا
0802و بي˘˘˘ب˘˘˘˘ط014عشضوب
ةرايشس43و يبط هبششو سضرمم
اهلك لمعت ريرشس4521و فاعشسإا
82 دوجو عم ةيحشص لكايه8 يف
ةزهجأا4و يحشصلا لزعلل ريرشس
ةليلق يهو ،يعانطشصلا سسفنتلل
ةز˘˘ه˘˘جأا دو˘˘جو ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘شضإلا˘˘˘ب
سصوشصخ˘ب ا˘مأا ،ع˘ير˘شسلا ف˘ششكلا
ي˘ناد˘ي˘م˘لا ر˘ي˘خ˘شست˘لاو د˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ميقعتلاو ةيعوتلا ىف لشصاوتملا
يتلا ةيندملا ةيامحلا فارششإا تحت
ة˘ير˘يد˘مو نو˘ع057 تر˘˘خ˘˘شس
ل˘˘ج تم˘˘˘ق˘˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
تاحاشسلاو قفارملاو تاشسشسؤوملا
عم نواعتلا˘ب ع˘قو˘م014 دادعت˘ب
ةدع ميدقت عم لماع0001 ةبارق
ةدئافل مي˘ق˘ع˘ت˘لاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا مزاو˘ل
0501 دادعتب ةزوعملا تÓئاعلا

ريثأا ربع يلاولا مدق امك.ةلئاع
ةليشصح ماقرألاب ةبوهجلا ةعاذإلا
،ة˘يلو˘لا˘ب ا˘نورو˘كل ة˘˘ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا

ي˘˘لاو˘˘لا ا˘˘عد اذ˘˘ه ءو˘˘شض ى˘˘ل˘˘عو
ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘للا ى˘لإا ع˘ي˘م˘ج˘لا

ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘شضو ي˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلاو
ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا
ة˘˘ح˘˘شص ع˘˘شضو ا˘˘ه˘˘فد˘˘ه ءا˘˘˘بو˘˘˘لا
هنأاب افي˘شضم ن˘مأا˘م ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا

سضر˘˘ع˘˘ي نأا نا˘˘ك يأل ح˘˘˘م˘˘˘شسيل
مدعو رطخلل ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا
تاطلشسلا تارارق قيبطتو مارتحا
نأل ،ةيشساق تابوقع لاني فوشس

يقبتو رمحأا طخ نطاوملا ةحشص
ة˘يا˘˘قو˘˘لاو ن˘˘ما˘˘شضت˘˘لا ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
ىلع ءاشضقلا ة˘يا˘غ ى˘لإا ةر˘م˘ت˘شسم
همÓك م˘ت˘خو ،كا˘ت˘ف˘لا ءا˘بو˘لا اذ˘ه
عشضو مت هنأاب ة˘ن˘كا˘شسلا ا˘ن˘ئ˘م˘ط˘م
جرا˘˘خ˘˘مو ل˘˘خاد˘˘م ر˘˘ب˘˘ع دود˘˘شس
ةيبط مقطأا اهي˘ل˘ع ر˘ه˘شست ة˘يلو˘لا

نمألا حلاشصمو ةيندملا ةيامحلاو
ةز˘ه˘جأا˘ب ةدوز˘م ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو
لخدي سصخشش لك ةبقارمل ةيرارح
.ةيلولل

ةدئافل ةينماصضت ةلفاق
ةزوعم ةلئاع0002

لظلا قطانم يف
ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ن˘م ةردا˘ب˘م˘˘ب

ي˘ف راردأا ة˘يلو ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘بو
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت م˘˘شضخ
ةلمحم ةينماشضت ة˘ل˘فا˘ق تق˘ل˘ط˘نا
ة˘˘ع˘˘شساو ة˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةلئاع0002 ةدئاف˘ل كÓ˘ه˘ت˘شسلا

8 يف لظلا قطانمب نطقت ةزوعم
يبرعلا يلاولا يطعأا نيأا تايدلب
ثح ثيح ،اهقÓطنا ةراششإا لولهب

لكب اهيقحتشسم˘ل ا˘ه˘لا˘شصيإا ى˘ل˘ع
ةثلاثلا ةلفاقلا هذه ربتعتو ةيفافشش
را˘ششت˘نا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شسا ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
تائفلا معدب ةموكحلا تاميلعتل
يف اشصوشصخ ،ةزوع˘م˘لاو ة˘ششه˘لا

نيأا ةلوزعملاو ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ربع نطقت ةلئاع0556 تدافتشسا

كرتششا تادعاشسملا هذه ةيدلب62
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لاو را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تا ا˘ه˘ي˘ف
ن˘ي˘ن˘˘شسح˘˘مو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا را˘˘ج˘˘تو
ةيغب ةينماشضت ةيريخ تايعمجو
تÓئاع˘لا ةا˘نا˘ع˘م ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا

يف اشصو˘شصخ ،ل˘خد˘لا يدود˘ح˘م
يذ˘لا ي˘ح˘شصلا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ل˘˘ظ
دÓبلا هدهششت

صسيئرو فلوأا ةرئاد صسيئر
نوعمتصسي نطقمت ةيدلب

نينطاوملا ت’اغصشن’
لابلب نيعب

لوهب يلاولا تاميلعتل اذيفنت
عا˘م˘˘ت˘˘شسلا ةرور˘˘شضب  ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

تلا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششنا ى˘˘˘˘لإا تا˘˘˘˘˘شصنإلاو
فلوأا ةرئاد سسيئر راز ،نينطاوملا

ن˘ط˘ق˘م˘ت ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر˘ب ا˘قو˘فر˘م
ةيلولاب رئازجلا ديرب ةدحو ريدمو
ينطولا كردلا ةبيتك دئاقو ،راردأا
دعب ىلع لابلب نيع رشصق فلوأاب
رخآا نطقمت ةيدلب نم ملك021
حر˘ط ثي˘ح ،ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘˘شسألا
د˘ي˘ب˘ع˘ت ة˘˘ي˘˘شضق ر˘˘شصق˘˘لا نا˘˘كشس
لابلب ن˘ي˘ع ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا

قر˘˘ط ن˘˘ع ف˘˘لوأا راردأا ق˘˘ير˘˘طو
هيلع فقو يتلاو ،نطقمت ةيدلب
بت˘كم˘لا ط˘بر ة˘ي˘ل˘م˘عو ،د˘˘فو˘˘لا
ةكبششب رشصقلاب دوجولا يديربلا
قوفت ةفاشسم˘ب ة˘ير˘شصب˘لا فا˘ي˘لألا

فÓغ اه˘ل رد˘ق ي˘ت˘لا ،م˘ل˘ك021
،ميتنشس رايل˘م03 زواجت˘ي ي˘لا˘م

يت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بشسح يذ˘لاو
هب لاغششألا ةبشسن تلشصو انتزوحب
نأا هنأاشش نم يذلاو ،%07 ىلإا
يرشصق ناكشس ةاناعمل ادح عشضي

ةيحان نم نوير˘ط˘مو لا˘ب˘ل˘ب ن˘ي˘ع
ةشصاخو ةي˘كل˘شسÓ˘لا تلا˘شصتلا
مت يتلا طاقنلا نيب نمو ،تنرتنلا
تا˘مد˘خ ل˘يو˘ح˘ت ا˘ه˘˘ل قر˘˘ط˘˘ت˘˘لا

ميدقلا بتكملا نم ديربلا بتكم
زاجنإل ةيشضرأا رايت˘خاو ،د˘يد˘ج˘ل˘ل
فلكملل يمازلإا يفيظو نكشسم
غلبأا امك ،د˘ير˘ب˘لا بت˘كم ر˘ي˘ي˘شست˘ب
تايشصوتب نيرشصقلا ناكشس دفولا

ى˘ل˘ع ا˘هر˘كذ ي˘ت˘لا ة˘يلو˘لا ي˘لاو
ةرا˘˘ششإا قÓ˘˘ط˘˘نا ءا˘˘ط˘˘عإا سشما˘˘˘ه
دمحم عمجم نم داشصحلا مشسوم
عبات˘لا ي˘ل˘ي˘غ˘م˘لا م˘ير˘كلاد˘ب˘ع ن˘ب
ةيادب دمحم يولع˘لا ر˘م˘ث˘ت˘شسم˘ل˘ل
ف˘ي˘ن˘شصت˘ب ،ي˘شضا˘م˘لا عو˘˘ب˘˘شسألا

نو˘ير˘ط˘مو لا˘ب˘ل˘ب ن˘ي˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م
ءا˘˘شصحإا ي˘˘ف ىو˘˘شصق ة˘˘يو˘˘لوأا˘˘ك
ةرا˘يز˘لا تم˘ت˘خو ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م
بابششلا تلاغ˘ششنل عا˘م˘ت˘شسلا˘ب
،ةقطنملا نايعأاو يح˘لا ة˘ي˘ع˘م˘جو
ى˘ل˘ع ن˘ير˘شضا˘ح˘ل˘ل د˘فو˘˘لا د˘˘كأاو
    .يلاولل مهتلاغششنا لماك لاشصيإا

مصساقلب يفيرصشوب/ نمحرلادبع ‘اولب

mahali@essalamonline.com

227209ددعلا ^1441 نابعصش62ـل قفاوملا0202 ليرفأا91دحأ’ايلحم
رطخلل ةيمومعلا ةحصصلاو نطاوŸا ةحصص صضرعي نŸ ةمراصص تابوقع

تاءارجإ’او ةيئأبولا ةمأعلا ةيعضضولا صضرعتضسي راردأا ›او
«أنوروك» رأضشتنا نم دحلل ةيلمعلا

انوروك صسوريف ءابو ةهجاومل ةدنجملا رطأÓل اهصصيصصخت مت
ةنتأبب ةيبطلا مقاوطلا ءاويإ’ ةيمومع ةضسضسؤومو أقدنف11

 انوروك ةمزأا نم ةررصضتملاو ةزوعملا رصسأ’ا ىلع درط005 عيزوت مت اميف

نازيلغب ةينمأضضتلا ةحنملأب ةينعملا تÓئأعلا مئاوق نييحتو طبضضب عارضسإÓل ةوعدلا

،انوروك صسوÒفل ةيئابولا ةماعلا ةيعصضولا ةقطنŸا ناكصس مامأا هصضارعتصسا لÓخ راردأا ةي’و ›او لولهب يبرعلا دكأا
ءابولا راصشتنا نم د◊ا فدهب ءاكرصشلاو Úلعافلا لك كارصشإابو ةيناديŸا تاءارجإ’ا نم ةلمج ذاختا ” هنأا

11 ريخشست ،ةنتاب ةيلوب مت
ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘˘شسشسؤو˘˘مو ا˘˘قد˘˘ن˘˘ف
،ةفرغ623 ة˘ع˘شسب ة˘˘شصا˘˘خو
ةبششو ةي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا ءاو˘يإل
ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ءا˘بو ة˘ه˘جاو˘م˘˘ل ن˘˘يد˘˘ن˘˘ج˘˘م˘˘لا
نايب يف ءاجو.انوروك سسوريف
قدانفلا ددع نأا ةيلولا حلاشصمل
ةيبطلا مقاوطلا ءاويإل ةرخشسملا
مت ،ا˘قد˘ن˘ف11 ى˘لإا ة˘يلو˘˘لا˘˘ب
ةيريدم فرشصت تحت اهعشضو
ل˘ير˘˘فأا ع˘˘بار˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ح˘˘شصلا
ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ،يرا˘˘ج˘˘لا
يف ةدنجملا ةيب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا˘ب
كلذ ءا˘˘جو ،فور˘˘ظ˘˘˘لا ن˘˘˘شسحأا
مقاوطلا هتقلطأا ءادنل ةباجتشسا
ددع راششأا ثيح ،ةيلولاب ةيبطلا

يف مقاوطلا هتاهل نيمتنملا نم
نيفوختم اوتاب مهنأا ىلإا ،مهئادن

،م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع دار˘فأا ة˘ح˘شص ى˘ل˘ع
ع˘م ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع بب˘˘شسب
سسور˘ي˘ف˘لا ي˘ل˘ما˘ح ى˘شضر˘˘م˘˘لا

اعدو مهتبا˘شصإا ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لاو
،يبطلا ه˘ب˘شش م˘قاو˘طو ءا˘ب˘طألا
،ةيئلولاو ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا
مهعوشضخ بلطل ة˘با˘ج˘ت˘شسÓ˘ل
اديعب قدنفلاب يحشصلا رجحلل

تاذ ي˘˘˘˘فو.مه˘تÓ˘ئا˘ع ن˘ع
ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا سشي˘˘ع˘˘ت ،قا˘˘ي˘˘شسلا
عوبشسألا مايأا رادم ىلع ةيبطلا

ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ،مو˘˘ي˘˘لا تا˘˘عا˘˘شسو
لابق˘ت˘شسل ىو˘شصق˘لا ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لا

سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘˘شصإلا تلا˘˘˘ح
قدأا ى˘ل˘ع سصر˘ح˘˘تو ا˘˘نورو˘˘ك
ىشضرملا ةدعاشسمل ،ليشصافتلا

ةلاح نم مهجارخإاو ءافششلا ىلع
ة˘يز˘ها˘ج ع˘م ،ةا˘نا˘ع˘م˘˘لاو م˘˘لألا

تاروطت بشسح لخدتلل ةمئاد
،ىشضرملل ةيحشصلا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا

ىفششتشسملاب ظحول ام بشسح
ةيحشصلا تادحولا يف يعماجلا
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل تشصشصخ ي˘˘˘ت˘˘˘لا
حلاشصملا دكؤوت ثيح.سسوريفلا
سشا˘ع˘نإلا ما˘شسقأا نأا ،ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا
ةرشسألا مشضت فرغ ىلع رفوتت
لئاشسو عيمجب ةزهجم ،ةمزÓلا
Óشضف ،يعا˘ن˘ط˘شصلا سسف˘ن˘ت˘لا

ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘عو˘˘شضخ ن˘˘ع
م˘ق˘طألا ند˘ل ن˘م ةر˘˘م˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
يف لمألا ثعب˘ي ا˘م˘م ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا
،نينطاوملاو نيباشصملا سسوفن
تا˘ط˘ل˘شسلا تاد˘ي˘˘كأا˘˘ت بشسحو
لشصاوتم لمعلا نإاف ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا ل˘ك ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘ل
،لؤوافت لكب يحشصلاو يلزنملا

ىد˘˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘حر˘˘ط ن˘˘يزز˘˘˘ع˘˘˘م
هذ˘˘ه˘˘ل ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘˘شسا
دو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘هو ،تاءار˘˘˘جإلا
تاشسشسؤوم تارد˘ق˘ب ة˘م˘عد˘م˘لا
يذلا ،ةيلولا˘ب ة˘ح˘شصلا عا˘ط˘ق
ةيئافششتشسا لكايه ىلع رفوتي
ةشسشسؤوم31 ـب ا˘هدد˘˘ع رد˘˘ق˘˘ي
ة˘˘قا˘˘ط رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسا
ا˘ه˘ب ة˘ي˘لا˘م˘جإلا با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘شسلا

26 ىلع ةعزوم ،اريرشس4262
ةفاشضإا ،ةيحارجو ةيبط ةحلشصم
ربع تاي˘ل˘م˘ع ة˘فر˘غ64 ى˘˘لإا
01و ةيئافششتشسإلا تاشسشسؤوملا

ةحشصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘شسشسؤو˘م
ةدايع16 م˘˘شضت ،ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا

تادايع01و ،تامدخلا ةددعتم
ةي˘لا˘م˘جإا ة˘ع˘شسب ة˘ي˘ف˘ير د˘ي˘لو˘ت
ىلإا ةفاشضإا ،ريرشس49ب ردقت
.جÓع ةعاق662

م.ءامصسأا

اينطو ةوطخلا ميمعت راظتنا يف
ةنتأبب صصأخ ربخم يف أنوروك صسوريف ليلأحت ءارجإا قÓطنا
،ة˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ب ار˘˘خؤو˘˘م م˘˘ت

ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءار˘جإا ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘نإلا
ىلع91 ديفوك انوروك سسوريف
سصا˘˘خ ر˘˘ب˘˘خ˘˘م لوأا  ىو˘˘ت˘˘شسم
،ينطولا ىوتشسملا ىلع دمتعم
ةو˘ط˘خ˘لا م˘ي˘م˘ع˘ت را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف
ر˘ب˘خ˘م˘لا اذ˘˘ه د˘˘ع˘˘يو.اينطو
دع˘شس ر˘ي˘ن˘م ه˘ب˘حا˘شصل سصا˘خ˘لا
ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘˘ع لوألا دو˘˘ع˘˘لا
ى˘ل˘ع ل˘شصح˘ت يذ˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو ن˘˘م سصي˘˘خر˘˘ت
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
روتشساب دهعمو تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

،عونلا اذه نم ليلاحت ءارجإل
فر˘ط ن˘م ه˘شصح˘ف د˘˘ع˘˘ب كلذو
ى˘˘ل˘˘ع هر˘˘فو˘˘˘ت اود˘˘˘كأا ءار˘˘˘ب˘˘˘خ
ايجولويبلا لاجم يف تاناكمإلا
ثدحأا ىلع هئاو˘ت˘حاو ة˘ي˘ئز˘ج˘لا
ايجو˘لو˘ي˘ب˘لا ةز˘ه˘جأاو تا˘ي˘شضرأا
ن˘˘˘م ثي˘˘˘˘ح،RCPةيئزجلا
ربخملا اذه لفكتي نأا رظتنملا
يف ليلحت001 نم رثكأا ءارجإاب
متي يتلا تا˘ن˘ي˘ع˘لا ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا
طقف تايفششتشسملا نم اهليوحت
وأا ىشضرملا تابلط لبقتشسي لو
م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا ي˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ششم˘˘˘لا
،ةوطخلا هذه يتأاتو .سسوريفلاب
سصي˘خ˘ششت˘لا ع˘ير˘شست ل˘˘جأا ن˘˘م
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘ششكلاو
،هرا˘ششت˘نا ر˘شصحو ه˘˘ق˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل
نيباشصملا سصاخششألا د˘يد˘ح˘ت˘ب
لا˘ق˘ت˘نا ع˘ن˘م˘ل م˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو
سصاخششألا نم ةشصاخ ،ىودعلا

سضارعألا مهيلع رهظت ل نيذلا
دقف ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘مو.اركبم
زكرمل ةعباتلا ةقحلملا ترششاب
ة˘ن˘تا˘˘ب˘˘ب نا˘˘طر˘˘شسلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘جإل ةر˘خ˘شسم˘˘لاو
سسوريف نع فششكلاب ةقلعتملا

دحألا اهلمع ،91 ديفوك انوروك
11 سصحفو لابقتشساب يشضاملا

ةل˘ي˘شصح تع˘ف˘ترا ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ن˘ي˘ع
اهيف هبتششم ةنيع02ـل نينثلا
ام ،ليلحتلا سضرغب اهلابقتشسا مت
ي˘ف ة˘ع˘جا˘ن ج˘ئا˘ت˘ن ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي˘˘شس
يف ةعرشسو سسوري˘ف˘لا ة˘موا˘ق˘م
ةنراقم ،ة˘ي˘ئا˘بو˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تناك يتلا ةقباشسلا ةيعشضولاب
جئاتن ةفرعمل مايأا ةدع قرغتشست
اذكو ةمشصاعلاب روتشساب دهعم
ة˘يلو˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘ق˘ح˘ل˘˘م˘˘لا
اهحا˘ت˘ت˘فا م˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق
ىدبا يتلا ةقحلملا يهو ،ارخؤوم
ة˘يلو˘لا و˘ن˘طاو˘م ا˘ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
نع فششكلا يف اريبك احايترا
نأاو ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ ،سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘لا

مهباشصعأا ىلع نوقبي مهتيبلاغ
هبتششملل جئاتنلا روهظ ةياغ ىلا
نإا˘ف ،ةرا˘ششإÓ˘ل.مهت˘با˘شصا ي˘ف
زكر˘م ر˘ب˘خ˘م ن˘م ل˘ك قÓ˘ط˘نا

ر˘ب˘خ˘م˘لاو نا˘طر˘شسلا ة˘ح˘فا˘˘كم
ن˘م ن˘˘كم˘˘ي˘˘شس ا˘˘ع˘˘م سصا˘˘خ˘˘لا
تلاح ليلاحت ءار˘جإا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

ةرواجم تايلو ةدعل انوروك
. ةلششنخو ةركشسب رارغ ىلع

م.ءامصسأا

ةر˘ي˘شصن ة˘˘يلو˘˘لا ي˘˘لاو تد˘˘كأا
عارشسلا ةرورشض ىل˘ع ي˘م˘ي˘هار˘با
ةررشضتملا تÓ˘ئا˘ع˘لا ءا˘شصحا ي˘ف
ط˘ب˘˘شض ع˘˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا ن˘˘م
تÓئاعلل ةيمشسلا مئاوقلا نييحتو
ىتح ةينماشضتلا ةحنملاب ةينعملا
01 غلبم نم ةدافتشسلا مهل ىنشستي
سشماه ىلع.يرئازج رانيد فلآا
عم ةي˘ن˘ما˘شضت˘لا ة˘ل˘فا˘ق˘لا قÓ˘ط˘نا
نم ةررشضتملاو ةزوعملا تÓئاعلا
ةحن˘م ر˘كذ ى˘ل˘عو ،ا˘نورو˘ك ة˘مزأا
سسي˘˘ئر ا˘˘هر˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘ما˘˘شضت˘˘˘لا
يف نوبت ديجملادبع ةيروهمجلا
رشسلا عم نماشضتلا تايلمع راطا
،ناشضمر رهششل ةبشسنلاب ةجاتحملا

تايدل˘ب م˘ظ˘ع˘م تفر˘ع د˘قو ثي˘ح

ةمشصاع رارغ ىلع نازيلغ ةيلولا
ويهرا يداو ةيدلبو نازيلغ ةيلولا

اهري˘غو ى˘شسو˘م ي˘م˘عو ة˘يو˘يد˘ج
نينطاوملا تارششعلل اديازتم لابقا
ليجشستب اوموقي نأا لإا اوبا نيذلا
ةفلكملا حلا˘شصم˘لا ىد˘ل م˘ه˘شسف˘نا
ةمزا نم ةرثأاتملا تÓئاعلا ءاشصحإاب

ةلمحملا ةلفا˘ق˘لا تنا˘كو ،ا˘نورو˘ك
فلت˘خ˘م ن˘م ي˘ئاذ˘غ در˘ط005ـب
تقلطنا دق ةي˘كÓ˘ه˘ت˘شسلا داو˘م˘لا

نازيلغ ةيلولا ةمشصاع نم ارخؤوم
ويهرا يداو ة˘يد˘ل˘ب و˘ح˘ن ة˘ه˘ج˘ت˘م
ةزوع˘م ة˘ل˘ئا˘ع005 ةد˘عا˘شسم˘˘ب
ءا˘ي˘حا ر˘ب˘˘ع ة˘˘عزو˘˘م ةرر˘˘شضت˘˘مو
يت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،ة˘يد˘ل˘ب˘لا ر˘يواودو
قيشسنتلابو ةيلولا حلاشصم اهتمظن

طا˘ششن˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘شصم ع˘˘م
ةلثامم تايلمعب عبتتشس يعامتجلا

تا˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ق˘ب سسم˘ت˘ل ة˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م
تما˘ق ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ىر˘˘خلا

دا˘˘ششرإلاو ة˘˘كر˘˘ب˘˘لا ي˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج
نم ويهرا يداو ةيدلبب حÓشصإلاو
يئاذغ درط002 نم رثكا عيزوت

قطانمو ةجاتحملا تÓئاعلا ىلع
ةيلخلا تماق ىشسوم يمعبو ،لظلا
يمع ةيدلبب نماشضت˘ل˘ل ة˘يراو˘ج˘لا

يئاذ˘غ در˘ط05 عزو˘ت˘ب ى˘شسو˘م
ةزو˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
قوشس ةيدلب ريواودب ةررشضتملاو
  .دحلا

بويا .صس

يتلا عربتلا ةلمح راطإا يف
ةحصصلا ةيريدم اهتمظن
ةي’ولاب ناكصسلاو

ةدئأفل مدلا نم أضسيك07 عمج
يعمأجلا نأضسملت ىضضرم

يتلا مدلاب عربتلا ةلمح راطإا يف
ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم اهتمظن
عم قيصسنتلاب ناصسملت ةي’وب

ةقرفو ةيفصشكلا جاوفأ’ا نم ددع
عوبصسأ’ا ةياهن ةدحتملا رئازجلا
ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع يصضقنملا

مقاط فارصشإابو ،يعماجلا ناصسملت
ترفصسأا دقف ،صصصصختم يبط

عمج ىلع ةينماصضتلا ةيلمعلا
ةيويحلا ةداملا هذه نم اصسيك07
ىلع نوزخملا عفريصس ام وهو
لاعف لكصشب مدلا كنب ىوتصسم
يباجيإ’ا رثأ’ا هل نوكيصسو
يف اصصوصصخ ىصضرملاب لفكتلل

يتلا ةبعصصلا تارتفلا هتاه
نإاف ةراصشإÓل .رئازجلا اهصشيعت

اولاز’ ىصضرملا تارصشع
ةيبطلا ديعاوملا يف نورظتني
فصسأÓل مهنكل ةفلتخملا

متي امتير راظتنإ’ا ىلإا نيرطصضم
ةياقولا تاءارجإا نم ددع ذاختإا

.انورك صسوريف راصشتنإا لظ يف
صشاتيلتوب ع
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ديدج رأيخ ›وبأن بع’
صسوتنفوي موجهل

يف سسوتنفوي يدان ولوؤوشسم بغري
ةرتف لÓخ قير˘ف˘لا مو˘ج˘ه ط˘خ م˘ي˘عد˘ت
عشضي ثيح ،ةمداقلا ةيفيشصلا تلاقتنلا
يدرا˘كيإا وروا˘م ن˘م Óً˘ك سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ي

ل˘ير˘با˘غو نا˘مر˘ي˘ج نا˘شس سسيرا˘ب بعل
نمشض يتيشس رتشسششنام بعل سسوشسيخ
.مداقلا وتاكريملا يف هفادهأا

’’تروبشس وتوت’’ ةفيحشص ترششنو
يدان مجاهم مشض يف ركفي سسوتنفوي نأا
ىلإا ،كيليم سشويداكرأا يدنلوبلا ،يلوبان

.ةمداقلا ةرتفلا لÓخ قيرفلا فوفشص
ويزيروام ةدايق تح˘ت كي˘ل˘ي˘م د˘جاو˘ت

ىدلو يلوبانل ًابردم ناك امدنع يراشس
يرود˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةر˘˘ب˘˘خ بعÓ˘˘˘لا
.يلاطيإلا

يف يلوبان عم كيليم دقع يهتنيو
يف دكؤوملا نمو ،1202 ماع وينوي رهشش
لحري فوشس بعÓلا نأا يلاحلا تقولا

ةيفيشصلا تلاقتنلا ةرتف يف قيرفلا نع
قافتإل لوشصولا مدع لظ يف ةمداقلا

يلوبان سسيئر سستنيرول يد ويليروأا عم
تقولا يف قيرفلا عم هدقع ديدجت نأاششب
.يلاحلا

سسوتنفوي يلوؤوشسم رمألا اذه حنمو
ميعدتل كيليم مشض يف ريكفتلل ةشصرفلا

ةد˘نا˘شسمو ير˘ي˘نو˘كنا˘ي˘ب˘لا مو˘ج˘ه ط˘خ
ءادألا ل˘ظ ي˘ف ود˘لا˘نور و˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك
قيرف˘لا م˘جا˘ه˘م ه˘مد˘ق يذ˘لا ف˘ي˘ع˘شضلا

.يلاحلا مشسوملا يف نياوغيه ولازنوغ
بعشصلا نم حبشصي ىرخأا ٍةيحان نم

بعÓلا عم ةشسلج دقع سسوتنفوي ىلع
فوفشصل هم˘شض ى˘ل˘ع سضوا˘ف˘ت˘لا نأا˘ششب
ةيفتاهلا تاملاكملا ربتعت امنيب ،قيرفلا

يف يلاحلا تقولا يف لثمألا لحلا يه
ايلاطيإا اهب رمت يتلا ئراوطلا ةرتف لظ
ديدج˘لا ي˘م˘لا˘ع˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘بو بب˘شسب
سسوتنفوي ولوؤوشسم رظتنيو.(91ديفوك)
يشضايرلا ريدملا يششتيتاراب ويباف ةدايقب
لÓخ بشسانملا تقولا زوجعلا ةديشسلل
سضرع ميدق˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

 .يدنلوبلا مجاهملل يمشسر
عارضصلا لعضشُي صسيرأب م‚

ةنولضشربو ديردم لأير Úب
(وفيتروبيد ودنوم) ة˘ف˘ي˘ح˘شص تر˘كذ

نيينابشسإلا ةنو˘ل˘ششر˘بو د˘يرد˘م لا˘ير نأا
ناشس سسيراب باعلأا عناشص مشضب نامتهم
لداع ي˘شسنر˘ف˘لا ‐ ير˘ئاز˘ج˘لا ،نا˘مر˘ي˘ج
.سشيششوع

ىلإا اشسرا˘ب˘لاو ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘م˘لا ى˘ع˘شسيو
سشيششوع ـل يدقاعتلا عشضولا لÓغتشسا

اذه هدقع يهتني ثيح ،يج سسإا يب عم
بذ˘˘ج˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ه˘˘نأا ر˘˘كُذو ،ف˘˘ي˘˘˘شصلا
ّىقÓمعل لاج˘م˘لا ح˘ت˘ف˘ي ا˘م ،د˘يد˘ج˘ت˘ل˘ل
يف اًناجم هتامدخ ىلع لوشصحلل اينابشسإا
.ةمداقلا تلاقتنلا ةذفان

نأا ودنوم ةفيحشص تفاشضأا نيح يف
نع ناعباتُيشس ة˘نو˘ل˘ششر˘بو د˘يرد˘م لا˘ير
اًديهمت سشيششوع فلم تاروطت بثك
.هلجأا نم ةوطخ ذاختل

ي˘˘˘كل˘˘˘م˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘كي ن˘˘˘˘لو
وحن قابشسلا يف امهدرفمب ينولاتاكلاو
ى˘ظ˘ح˘ي ثي˘ح ،ا˘˘ًما˘˘ع71ـلا بحا˘˘˘˘شص
،ليل لثم ةي˘شسنر˘ف ة˘يد˘نأا ةد˘ع ما˘م˘ت˘ها˘ب
.ودروبو نايتيإا تناشس ،نير

ةينابشسإا ةيفحشص ريراقت تركذ امنيب
عشضي ديردم لاير نأا قباشس تقو يف
نامريج ناشس سسيراب عفادم ىلع هنيع
اذه هدقع يهتني يذلاو ،يشساوك يغنات
.ءارمآلا ةقيدح يف اًشضيأا فيشصلا

3 بعل سشيششوع نأا ركذلاب ريدجلا
ةيشسنرفلا ةمشصاعلا يدان عم تايرابم
عيمج با˘شسح˘ل م˘شسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م
.اًدحاو اًفده مهلÓخ لجشسو تاقباشسملا
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’’يضسفن بيبط عم رمتضسم لأضصتا ىلع اونأك لأنضسرأا وبع’’’ :أتيترأا صسيرأب بع’
ىلع صضرعُي

..ديردم لأير
دري يدأنلاو

كوأا) ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص تر˘˘˘˘كذ
د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير نأا (و˘˘˘˘يرا˘˘˘˘يد
دقاعتلا هيلع سضرُع ينابشسإلا

نا˘˘˘شس سسيرا˘˘˘ب ع˘˘˘˘فاد˘˘˘˘م ع˘˘˘˘م
و˘غا˘ي˘ت ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ،نا˘مر˘˘ي˘˘ج
ةذ˘فا˘ن ي˘˘ف ا˘˘ًنا˘˘ج˘˘م ،ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘شس
.ةمداقلا ةيفيشصلا تلاقتنلا

53ـلا بحاشص دقع يهتنيو
ي˘˘ف ي˘˘ج سسإا ي˘˘ب ع˘˘م ا˘˘˘ًما˘˘˘ع
ى˘لإا ل˘شصو˘ت˘ي م˘˘لو ،ف˘˘ي˘˘شصلا
،د˘يد˘ج˘ت˘لا نأا˘ششب د˘ّع˘ب قا˘˘ف˘˘تا

هليحر عقوتملا ن˘م ي˘لا˘ت˘لا˘بو
.ةمداقلا تلاقتنلا ةذفان يف

،ويرايد كوأا ةفيحشصل اًقفوو
اوشضر˘ع ا˘ف˘ل˘ي˘شس ي˘ل˘ث˘م˘م نإا˘ف
يف ديردم لاير ىلع هتامدخ
.ةيشضاملا ةليلقلا مايألا

ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا تف˘˘˘˘ششكو
م˘ل ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا نأا ة˘ي˘نا˘ب˘˘شسإلا
عم د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب ا˘ًما˘م˘ت˘ها يد˘ب˘ُي
وهو ،هنشس ربكل اًرظن افليشس
ةشسا˘ي˘شس ع˘م ى˘ششا˘م˘ت˘ي ل ر˘مأا
راشضحإاب قلعتت يتلاو ،يدانلا
ى˘لإا ةزرا˘ب˘لا ة˘با˘ششلا مو˘ج˘ن˘˘لا
.(ويبانريب وغايتناشس)

ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تدروأا ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
قايشس يف ةي˘نا˘ب˘شسإا ة˘ي˘ف˘ح˘شص
عشضي ديردم لاير نأا لشصتم
ي˘˘ب رآا ع˘˘فاد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ن˘˘ي˘˘˘ع
تو˘ياد ي˘شسنر˘ف˘˘لا ،غ˘˘يز˘˘ب˘˘يل
ىظحي هنأل اًرظن ،وناكيمابوأا
ريدملا لبِق نم ريبك باجعإاب
.ناديز نيدلا نيز ينفلا

اف˘ل˘ي˘شس نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
سسيرا˘ب ع˘م ةارا˘ب˘م03 بع˘˘ل
قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م نا˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘شس
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج با˘˘شسح˘˘ل م˘˘شسو˘˘م˘˘لا
مهلÓخ ل˘ج˘شسو تا˘ق˘با˘شسم˘لا

ة˘م˘شسا˘ح ةر˘ير˘م˘ت مد˘قو ا˘ًفد˘˘ه
.هئÓمزل ةدحاو

اتيترأا ليكيم لانشسرأا بردم فششك
رمتشسم لاشصتا ىلع اوناك هيبعل نأا

يرودلا قيلعت لÓخ يشسفن بيبط عم
.زاتمملا يزيلجنإلا

ا˘˘ًع˘˘م زر˘˘نا˘˘ج˘˘لا ة˘˘قر˘˘˘ف ن˘˘˘كت م˘˘˘لو
ةباشصإا سصيخششت مت نأا ذنم ةعومجمك
نم رثكأا ذنم انوروك سسوريفب اتيترأا
مهشسفنأا نع نيلوزعم اوناك ثيح رهشش
مت امدنع لزنملا يف نوبردتي اولظ مث
.قÓغإلا تاءارجإا لاخدإا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘ل يدا˘˘ع ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘شضو ه˘˘نإا
مهلوشصح نامشض ىلع اتيترأا سصرحيو
.اهنوجاتحي ةدعاشسم يأا ىلع

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإلا لا˘˘قو
انيدل’’ :ليم يل˘يد ة˘ف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘تزر˘بأا

وهو نيبعÓلاب ينتعي يشسفن بيبط
اًشضيأا اننكل ،مهعم مئاد لاشصتا ىلع
نيفلتخم سصاخششأا نم تاقيلعت ىقلتن
عطاقمو تامولعم رارمتشساب لشسرنو
م˘ه˘ئا˘ق˘بإا ،كلذ˘كو م˘ه˘ل˘غ˘ششنو و˘يد˘ي˘ف
ن˘م ن˘ي˘ب˘ير˘قو م˘ه˘ل˘م˘ع ن˘م ن˘ي˘ب˘˘ير˘˘ق
وهو ،مهلمعب نيطب˘تر˘م˘لا سصا˘خ˘ششألا
.’’بيردتلا يفظومو نحن

سضع˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن’’ :فا˘˘˘˘˘شضأا م˘˘˘˘˘ث
هذه تناك دقل ،اًقح ةديجلا تاثداحملا
ىل˘ع ،ي˘ب˘نا˘ج ن˘م ا˘ًق˘ح ةد˘ي˘ف˘م ةر˘م˘لا
لكششب نيبعÓلا ىلع فرعتلل ،لقألا
انتقÓع نيشسحت لواحن نحنو ،لشضفأا

.’’اننيب مهافتلاو انتلاشصتاو
يرودلل بيرقلا لبقتشسملا لازي لو

دو˘جو مد˘ع ع˘م د˘كؤو˘م ر˘ي˘غ زا˘ت˘م˘م˘لا
لازت ل ثيح قفألا يف ءدبلا خيرات
ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ح˘فا˘كت دÓ˘˘ب˘˘لا
ىلع بعشصلا نم لعجي اذهو ،هتورذ

قلعتي اميف ةشصاخ ،طيطختلا ةيدنألا
ىتم فرعي دحأا ل ثيح ،تلاقتنلاب
.ةذفانلا حتف ةداعإا متتشس

ي˘ن˘ف˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا لو˘˘ق˘˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف
لازي ل يفششكلا همشسق نأا لانشسرأل
ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا م˘ت˘يو قا˘شسو مد˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
.ةفلتخم تاهويرانيشسل

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ا˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ل’’ :فا˘˘˘شضأاو
ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا ة˘لوا˘ح˘م˘ل تا˘عا˘م˘ت˘˘جلا
ويرانيشس انيد˘ل نو˘كي د˘قو ،م˘شسو˘م˘ل˘ل
تاهويرانيشس ةثÓث وأا نانثا وأا دحاو
اهل نيدعتشسم نوكن نأا انيلعو ةفلتخم
.’’اًعيمج

بحي اًشصخشش تشسل انأا’’ :عبات امنيب
نأا فرعن نأا بجي اذل ،اًريثك لاجترلا
،عوبشسأا لك ريغتت نأا نكمي فورظلا

ىلع درلل نيدعتشسم نوكن نأا انيلعو
.’’فيكتلاو كلذ

تقو˘˘لا سضع˘˘ب ا˘˘ن˘˘يد˘˘˘ل’’ :ل˘˘˘شصاوو
ءايششألاو ،اًشضيأا هب انمق ام ةعجارمل
قيرفك اهنيشسحت ان˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ي˘ت˘لا

سساكعنا انيدلو ،اًشضيأا ينف زاهجكو
انيدل يتلا ماشسقألا عيمج ىلع ريبك
في˘ك’’ :ل˘م˘كأا ا˘م˘ي˘ف.’’يدا˘ن˘لا ي˘ف
،ه˘ب مو˘ق˘ن ا˘م نأا˘˘ششب ا˘˘ًشضيأا نور˘˘ع˘˘ششي
يأا مهيدل تناك اذإا ،اًيدان انأاششنأا فيكو
بحرن نح˘نو ،ا˘ه˘ن˘ي˘شسح˘ت˘ل ا˘ن˘ل را˘كفأا
نيشسحت ةيفيك يف مهتدعاشسمل ةياغلل

ل ،دوعن امدنع دكأاتن مث ،لمعلا ءبع
تقو˘لا ن˘م م˘ك ،ة˘لا˘ح يأا ي˘˘ف فر˘˘ع˘˘ن
ىلإا لشصن نأا نم دكأاتن ،انيدل نوكيشس
.’’سضرألا

ةنولضشرب ‘ وبÒف ليدب صسكأيأا Òهظ
ود˘˘˘نو˘˘˘م) ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شص تر˘˘˘كذ

ينابشسإلا ةنولششرب نأا (وفيتروبيد
يدانل رشسيألا ريهظلا مشضب متهم
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ،مادر˘ت˘˘شسمأا سسكا˘˘يأا
.وكيفايلغات سسلوكين

نأا ى˘لإا ا˘شسرا˘ب˘لا ه˘جو˘ت دو˘ع˘˘يو
روينوج اهنّود يت˘لا تا˘يو˘ت˘شسم˘لا
ف˘ي˘˘شصلا ه˘˘لو˘˘شصو ذ˘˘ن˘˘م و˘˘بر˘˘ي˘˘ف
ةنامألا اًري˘ث˘ك ع˘ن˘ق˘ُت م˘ل ي˘شضا˘م˘لا
˘مد˘ق˘ُي م˘ل ا˘م˘ك ،يدا˘ن˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ةدايز اهنأاشش نم يتلا تانامشضلا

.ابلأا يدروج عم سسفانتلا ىوتشسم
ىظحي وبريف نأا ريرقتلا دروأاو

ا˘˘مورو نÓ˘˘ي˘˘م ر˘˘ت˘˘نإا ما˘˘م˘˘ت˘˘˘ها˘˘˘ب
ةنولششرب نو˘كي˘شسو ،ن˘ي˘ي˘لا˘ط˘يإلا

.هعيب وأا هتراعإاب اًبحرم
يدا˘˘ن˘˘لا د˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف

هناكمإاب وكيفايلغات نأا ينولاتاكلا
ىرشسيلا ةهجلا يف ةفاشضإلا ميدقت
.نيتيشس يكيك قيرفل

ىلع اًماع72ـلا بحاشص ناكو
ىلإا لاقتنلا نم ةدحاو ةوطخ دعُب
ي˘ف ي˘نا˘ب˘شسإلا د˘يرد˘م و˘كي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا
52 ل˘با˘˘ق˘˘م ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘شصلا

فقوأا سسكايأا نكل ،وروي نويلم
،ةريخآلا تاظ˘ح˘ل˘لا ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

فا˘˘ع˘˘شضإا ي˘˘ف بغر˘˘ي م˘˘ل ه˘˘˘نو˘˘˘ك
نييدنلوهلا عاب امدعب رثكأا قيرفلا

يد سسي˘تا˘مو غ˘نو˘ي يد ي˘كن˘ير˘˘ف
.تخيل

ىلإا ودنوم ةفيحشص ريششُت امنيب
ل نأا نكمي يدنلوهلا يدانلا نأا
وكيفايلغات نع لزانتلا يف عنامُي
امم لقأا رعشسبو لب ،فيشصلا اذه
،سسوكنÓب يخورلا هعفديشس ناك
ة˘˘˘مزألا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع كلذو
ةر˘ك تبر˘شض ي˘ت˘˘لا ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘قلا
امو ،انوروك سسوريف ببشسب مدقلا
ةيقوشسلا ةميقلا سضيفخت نم هعبت
.نيبعÓلا عيمجل

نإا˘ف ،تارا˘ب˘ت˘علا هذ˘ه˘ل ا˘ًق˘˘فوو
هيدل نوكيشس هنأا دقتعي ةنولششرب
ر˘ي˘ه˘ظ˘لا را˘شضحإل ةد˘ي˘ج ة˘˘شصر˘˘ف
يتشسيليشسيبلألا بخت˘ن˘م˘ل ر˘شسيألا
ةذ˘˘˘فا˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘ف (و˘˘˘˘ن بما˘˘˘˘ك) ى˘˘˘˘لإا
.ةمداقلا تلاقتنلا

وكيفايلغات نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ي˘ف سسكا˘يأا ع˘م ةارا˘ب˘م42 بع˘ل
قÓط˘نا ذ˘ن˘م يد˘ن˘لو˘ه˘لا يرود˘لا
فادهأا3 مهلÓخ لجشسو مشسوملا

.هئÓمزل ةمشساح تاريرمت4 مدقو

ةنولضشرب ةضسأئرل حضشÎلا ‘ ةيدجب ركفُي أتروب’
ةيدجب ركفُي هنأا اتروبل ناوخ دكأا

ةنولششرب يدان ة˘شسا˘ئر˘ل ح˘ششر˘ت˘لا ي˘ف
ماقتشس يتلا تاباختنلا يف ينابشسإلا
ىلإا هتاذ تقولا يف اًريششم ،1202 يف
ذاختل ةشصرف هشسفن ءاطعإا لشضفُي هنأا
.رمألا نأاششب يئاهن رارق

ي˘˘˘˘ف دد˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘ششب لا˘˘˘˘قو
ودنوم) ةفيحشص اهترششن تاحيرشصت
حششرتلا) رارق’’ :ةينابشسإلا (وفيتروبيد
يف اًجشضن دازيو رثكأا ومني (ةشسائرلل

ي˘˘ط˘˘عأا نأا ل˘˘شضفأا ي˘˘ن˘˘ن˘˘كل ،ي˘˘شسأار
.’’ماعلا ةياهن ىتح اًششماه يشسفن

يدان˘لا و˘ه ة˘نو˘ل˘ششر˘ب’’ :فا˘شضأا م˘ث
نم0001 ،نويلم0003 غلبي يذلا
0001و تاقفنلا نم0001 ،لخدلا

ة˘نا˘كم ةدا˘ع˘ت˘شسا د˘ير˘ن ،نو˘˘يد˘˘لا ن˘˘م
م˘يد˘ق˘ت˘ل سسا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘جأا ا˘˘نأا ،يدا˘˘ن˘˘لا

ا˘ه˘ي˘ف ر˘ع˘ششأا ةر˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ،عور˘˘ششم
.’’ةراثإلاب

ظفاحي يلاحلا ةنولششرب’’ :ىهنأاو

يذلا قيرفلا وهو بعللا بولشسأا ىلع
.’’اًنمدم ينيقبي

نلعأا دق تنوف روتكيف ناك امنيب
يف ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ة˘شسا˘ئر˘ل ه˘ح˘ششر˘ت ن˘ع
.1202 تاباختنا

ى˘لو˘ت ا˘ترو˘بل نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج˘لا
ّىماع نيب ةرتفلا يف اشسرابلا ةشسائر
ديدعلا يدانلا ققحو ،0102و2002
.هتدايق تحت باقلألا نم
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،د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير م˘˘ج˘˘˘ن ط˘˘˘ل˘˘˘شس
و˘˘˘كيرد˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘يو˘˘˘˘غوروألا
هتقÓع ىلع ءو˘شضلا ،يدر˘ي˘ف˘لا˘ف
يشسنرفلا ،قيرفلل ينفلا ريدملاب
.ناديز نيدلا نيز

ى˘ل˘˘ع ر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ثب ي˘˘ف لا˘˘قو
دا˘˘ح˘˘تل ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا با˘˘˘شسح˘˘˘لا
ي˘˘ف مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘كل ياو˘˘˘غوروألا

ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
ثد˘ح˘ت˘ي ناد˘˘يز’’ :(مار˘˘غ˘˘ت˘˘شسنإا)
،كق˘˘يد˘˘شص نا˘˘ك و˘˘ل ا˘˘م˘˘ك كي˘˘لإا
نأا بجي اهلو˘ق˘ي ي˘ت˘لا تا˘م˘ل˘كلا
ىلإا ةفاشضإلاب ،سسأارلا لخاد ىقبت

ةروطشسأا وه اًريبك اًبردم هنوك
.’’بعÓك ةيملاع

ى˘ل˘ع ا˘ًشضيأا يدر˘ي˘ف˘لا˘ف ى˘ن˘ثأاو
لا˘˘ير ط˘˘شسو ط˘˘خ ي˘˘ف ه˘˘ئÓ˘˘مز
،سسورك ينوت ي˘نا˘م˘لألا ،د˘يرد˘م
سشت˘˘يردو˘˘˘م ا˘˘˘كو˘˘˘ل ي˘˘˘تاور˘˘˘كلا

،وريم˘ي˘شسا˘ك سسو˘لرا˘ك ي˘ل˘يزار˘ب˘لاو
عئارلا ءودهلا ىلع ءوشضلا طلشسو
بخ˘ت˘˘ن˘˘م م˘˘ج˘˘ن ه˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
.تفاششناملا

هموي سشيعي فيك فششك نيح يف
ةمشصاعلا ي˘ف ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف
ه˘ن˘باو ه˘˘ت˘˘جوز ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإلا
ىلع ددشش ثيح ،ويشسينيب ريغشصلا
لواز˘ُيو ،لز˘ن˘م˘˘لا ي˘˘ف برد˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا

بعل لثم ةفلتخملا ةطششنألا سضعب
ة˘لوا˘ط˘˘لا با˘˘ع˘˘لأا ،(ن˘˘ششي˘˘ت˘˘شسيÓ˘˘ب)
فرتعا ا˘م˘ك ،نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ةد˘ها˘ششمو
فيظنت˘لا وأا ي˘ه˘ط˘لا˘ب مو˘ق˘ي ل ه˘نأا˘ب
.كلذ يف دعاشسي هنكلو

نيعباتملل حئاشصن يدريفلاف مدقو
سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘شصإلا بن˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل

بنج˘ت لوا˘ح˘ت نأا كي˘ل˘ع’’ :ا˘نورو˘ك
اذهو ،كشسفنب ينتعت نأاو ،جورخلا

ل˘شضفألا و˘هو ة˘مو˘كح˘لا ه˘لو˘ق˘ت ا˘م
نم نكمتلاو اذه لك ءاهنإل عيمجلل
˘˘˘ما˘˘˘يألا ن˘˘˘م مو˘˘˘ي ي˘˘˘˘ف جور˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

.’’ىرخأا ةرم عاتمتشسلاو
12ـلا بحاشص نأا ركذلاب ريدجلا
ديردم لاير عم ةارابم23 بعل اًماع
عيمج باشسحل مشسوملا قÓطنا ذنم
نيفده مهلÓخ لجشسو تاقباشسملا

.هئÓمزل ةمشساح تاريرمت4 مدقو

ىلع ءوشضلا (اكرام) ةفيحشص تطلشس
ع˘فاد˘م˘لا ا˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ديردم لاير عم واتيليم ريديإا يليزاربلا
مشسوملا علط˘م ه˘لو˘شصو ذ˘ن˘م ي˘نا˘ب˘شسإلا
.يلاحلا

يغنيريملا ىلإا مشضنا دق واتيليم ناكو
و˘˘ترو˘˘ب ن˘˘م ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘˘شصلا ي˘˘˘ف
.وروي نويلم05 لباقم يلاغتربلا

ىتح اًماع22ـلا بحاشص رهظُي مل نكل
ريبكلا مقرلا قحتشسي هنأا تبثُي ام نآلا
سضعب لكششُي هلعجي امو ،هيف عفُد يذلا
سسومار وي˘جر˘ي˘شس ي˘نا˘ب˘شسإÓ˘ل د˘يد˘ه˘ت˘لا

لاير عافد يف ناراف لييافار يشسنرفلاو
بع˘˘ل ه˘˘نأا نا˘˘ي˘˘شسن نود ن˘˘˘كل ،د˘˘˘يرد˘˘˘م
.ةليلق تايرابم

عم ةارا˘ب˘م31 يف وات˘ي˘ل˘ي˘م د˘جاو˘تو
مشسوملا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م ي˘كل˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا
لشضفأا دعُتو ،تاقباشسملا عيمج باشسحل
نامريج ناشس سسيراب مامأا تناك هتاءاقل
،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود ي˘˘ف ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘˘لا

.ينابشسإلا يرودلا يف ةيليبششإاو يفاتيخ
ةياغلل بحاشش ىوتشسمب رهظ نيح يف

مامأا ديردم لاير اهرشسخ يتلا ةارابملا يف
كل˘م سسأا˘˘ك ي˘˘ف (3‐4) دادي˘شسو˘شس لا˘ير
،(ويبانريب وغايتناشس) بعلم ىلع اينابشسإا

ناديز نيدلا نيز قيرف اهرثإا ىلع جرخو
ىلع قبطني رمألا سسفنو ،ةلوطبلا نم

،اغيللا يف ةريخألا سسيتيب لاير ةهجاوم
مامأا ةح˘شضاو ةر˘غ˘ث وا˘ت˘ي˘ل˘ي˘م نا˘ك ثي˘ح
.ريقف ليبن يشسنرفلا ءاقفر

ديردم لاير نأا ىلإا اكرام تراششأاو
واتيليم هجاوي نأا يعيبطلا نم هنأا يعي
عم لوألا همشسوم يف تابوعشصلا سضعب
نأا ه˘تاذ تقو˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع ن˘كل ،يدا˘˘ن˘˘لا
ةرو˘شص ي˘ف نو˘كيو ،ر˘ب˘كأا ةد˘شش ر˘ه˘ظ˘˘ُي
.اًيبشسن لشضفأا

م‚ مضض فدهتضسي نأمÒج نأضس صسيرأب
ىنميلا ةهب÷ا ميعدتل رئاز÷ا بختنم

يدان مجن ،لاطع فشسوي ،ةعمجلا مويلا اشسنرف يف ةيفحشص ريراقت تطبر
.لبقملا يفيشصلا وتاكريملا لÓخ نامريج ناشس سسيراب ىلإا ليحرلاب ،سسين

ذنم لاطع عباتي نامريج ناشس سسيراب نأا ،تروبشس01 ول ةفيحشص تركذو
يلودلا مشضب ةيشسنرفلا ةمشصاعلا يدان مامتها داز دق نآلاو ،8102 ماع
مشسوملا ةياهنب هيينوم سساموتل عقوتملا ليحرلا لظ يف ةًشصاخ ،يرئازجلا
هباشسح ىلع همشسإا ركذ متي مل يفحشص ثدحت ،لشصتم قايشس يفو.يراجلا
،لاطع مشض نامريج ناشس سسيراب دارأا ،ةيادبلا يف :مارجتشسنإا يف يشصخششلا

ةطخ يهو فلخلا يف نيعفادم ةثÓثب بعللا يوني ناك ليخوت نأاو ةًشصاخ
ئشش ل˘ك ن˘كلو ،اًد˘ي˘ج لا˘ط˘ع ودرا˘نو˘ي˘ل فر˘ع˘ي :فا˘شضأاو.بعÓ˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘م
نآلا سضفخنا دق رعشسلا نوكي امبر ،سسين هبلطيشس يذلا رعشسلا ىلع دمتعيشس
.ةقفشصلا متت نأا هنكمي كلذل ،يلاحلا عشضولاو هتباشصإا ببشسب

نأا نظأا يننكل ،هيينوم نم ريثكب سصخرأا هنأا نم اًدكأاتم تشسل انأا :حشضوأاو
.وروي نويلم03 يلاوح نامريج ناشس سسيراب فلكيشس لاطع

يرودلا لأمكتضسا لوح لمأا ةقرأب
ىرخأا ةرم يزيل‚إ’ا

يرودلا فانئت˘شسا ة˘ي˘نا˘كمإا ى˘لإا ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘ف ة˘ي˘ف˘ح˘شص ر˘يرا˘ق˘ت ترا˘ششأا
انوروك سسوريف ةمزأا لظ يف كلذو ،يلاحلا مشسوملل زاتمملا يزيلجنإلا
دوعت دق ةيز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ة˘يد˘نألا نأا ،ل˘ي˘م ي˘ل˘يد ة˘ف˘ي˘ح˘شص تر˘كذو.دجتشسملا
يزيلجنإلا يرودلا أادبي نأا ىلع ،لبقملا يام11 موي ىرخأا ةرم بيردتلل
.ريهامجلا روشضح نودب نكلو ،عيباشسأا ةثÓث يلاوحب اهدعب زاتمملا

سضعب يلثمم نم ةعومجم نيب عامتجإا دقع مت هنأا ،ةفيحشصلا تفاشضأاو
موي يزيلجنإلا يرودلا ءاهنإا يف ةبغرلا نأاششب كلذو غيلريميربلا يف ةيدنألا

تاكرششلا عم ةيراجتلا دوقعلاو ةيلاملا تامزألا لظ يف ،لبقملا ةيليوج03
ءاهنإاب ةيدنألا عيمج نم مازتلا كانه ناك هنأا ،ةفيحشصلا تحشضوأاو.ةيعارلا
.مئاقلا راطإÓل اًقفو لمعلل فارطألا عيمج دادعتشسا عم نكمأا اذإا مشسوملا

مهو ،يزيلجنإلا يرودلا يف رابكلا ةتشسلا ةيدنألا نأا فورعملا نمو
ماهنتوتو ،لوبرف˘ي˘لو ،لا˘ن˘شسرأاو ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘مو ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘شسششنا˘م
نوكلتمي مهنأل ،ةشسفانملا لامكتشسا ىلع نوشصيرح ،يشسليششتو ،ريبشستوه
ىلع نونوكيشسو ، كحملا ىلع ةيبوروأا تلوطبو ةريبك ةيلام تائفاكم
.رمألا مزل اذإا توا ىتح بعللا ةلشصاومل دادعتشسا

دجوي ل هنأا لماك لكششب مهفت ةيزيلجنإلا ةيدنألا نأا ،ةفيحشصلا تفدرأاو
تاءارجإلا سسفنل نوعشضخيشس مهنأاو ،ةموكحلا لبق نم ةشصاخ تازايتما يأا
.انوروك سسوريف ةمزأا لظ يف يعامتجلا تيتششتلاب ةقلعتملا

سسوريف نأاششب رابتخلا تاعومجم رفوت نأا حجرملا نم ، كلذل ةجيتنو
اهميظنت متيشس يتلا تايرابملل قبشسم طرشش وهو ،عشساو قاطن ىلع انوروك
عيمج رابتخا بجي ثيح ،رهامج نودب ةقلغم باوبأا فلخ اهعشضو مت اذإا ىتح
.تايرابملا بعل مايأا يف نيفظوملاو  نيبعÓلا

دقأعتلا نم هفقوم مضسحي ةنولضشرب
ويضست’ ةرخضص عم

نأاششب اًرارق ذختا ينابشسإلا ةنولششرب نأا (وفيتروبيد ودنوم) ةفيحشص تركذ
ةفيحشصلا تدروأاو.يبيليف زيو˘ل ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ،و˘ي˘شستل ع˘فاد˘م ة˘ق˘ف˘شص ف˘ل˘م
ىلإا اًماع32ـلا بحاشص راشضحإا ديري اشسرابلا نأا قباشس تقو يف ةينابشسإلا
تاب ةنولششرب نأا ىلإا ودنوم ةفيحشص ريششُت نيح يف.عافدلا زيزعتل (ون بماك)

لكششلاب اًديج سسيل هاوتشسم نأا ىلإا اولشصوت ثيح ،زيول عم دقاعتلاب متهم ريغ
قيرطلا ةنولششرب فقوم دهمُيشسو.ينولاتاكلا يدانلا سصيمق لمحل يفاكلا
ربكأا بتار هحنم عم ،2202 يف يهتني يذلا ،زيول دقع ديدجتل ويشستل مامأا

ىلع اًشضيأا ءوشضلا ودنوم ةفيحشص تطلشس امنيب.يئازجلا هطرشش ةميق عفرو
،وينيتوك بيليف يليزاربلا ،خينويم نرياب ىلإا راعُملا انارغوÓبلا بعل فقوم
ىظحي هنأا ركُذ ثيح ،ندنل ىلإا اًديدحت ،ارتلجنإا ىلإا ةدوعلا يف بغري يذلاو
وينيتوك لاقتنا نأا ةينولاتاكلا ةفيحشصلا حشضوتو.ريبشستوه ماهنتوت مامتهاب
يدا˘ن˘لا سسي˘ئر ن˘ي˘ب تا˘فÓ˘خ˘لا سضع˘ب بب˘شسب ،اًد˘ق˘ع˘م ود˘ب˘ي زر˘ي˘ب˘شسلا ى˘˘لإا
.نايششباروج ايك هليكوو يفيل لييناد يزيلجنإلا

نارأفو صسومار جأعزإا ‘ لضشفي وأتيليم

«كقيدضص نأك ول أمك كيلإا ثدحتي ناديز» :يدÒفلأف

‘ ركفي نÓيم Îنإا
نوترفيإا مجأهم مضض
نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا و˘لوؤو˘شسم ى˘ع˘شسي

يدانلل يذيفن˘ت˘لا ر˘يد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب
ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ا˘تورا˘م ي˘ب˘ي˘شسو˘˘ج
ع˘م ق˘ير˘ف˘لا مو˘ج˘ه ط˘خ م˘ي˘عد˘ت
م˘ه˘ب˘عÓ˘ل ل˘م˘ت˘ح˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا
زي˘ن˘ي˘ترا˘م ورا˘تول ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا ن˘م بر˘ت˘ق˘ي يذ˘˘لا
تلاقتنلا ةرتف لÓ˘خ ة˘نو˘ل˘ششر˘ب
ترششنو.ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘˘شصلا

يف هنأا ’’تروبشس وتوت’’ ةفيحشص
عمو وراتول ليحر بارتقإا لظ
يدان ةقفرب تاشضوافملا ةبوعشص
مهمجا˘ه˘م م˘شض نأا˘ششب ي˘شسل˘ي˘ششت
ربتعُي ،وري˘ج ه˘ي˘ي˘ف˘لوأا ي˘شسنر˘ف˘لا

ءا˘˘˘م˘˘˘شسألا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘˘ك سسيو˘˘˘˘م
يروز˘نار˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ة˘حور˘˘ط˘˘م˘˘لا
يفيشصلا وتا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ه˘م˘شضل
ىلإا ني˘ك سسيو˘م ل˘ق˘ت˘ناn.مداقلا

يزيلجنإلا نوترفيإا يدان فوفشص
ًامداق يلاحلا مشسوملا ةيادب ذنم
03 لبا˘ق˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘ي يدا˘ن ن˘م
بعÓ˘˘لا د˘˘جوو ،ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م
عم ملقأاتلا يف ةبوعشص يلاطيإلا
تحت يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ءاو˘جأا
و˘لرا˘ك نو˘تر˘˘ف˘˘يإا برد˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ق
ع˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ك كرا˘˘˘شش.يتوليششنأا
ي˘ف ةارا˘ب˘˘م62 ي˘˘ف نو˘˘تر˘˘ف˘˘يإا
عبشس م˘ه˘ن˘م يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا

ا˘ه˘لÓ˘خ كرا˘شش ط˘ق˘ف تا˘يرا˘˘ب˘˘م
نكمتو ،ةيشساشسأا ةفشصب بعÓلا

عم طقف دحاو فده ليجشست نم
يف نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا بغر˘يو.قيرفلا
ع˘م تا˘شضوا˘ف˘م˘˘لا ي˘˘ف لو˘˘خد˘˘لا

لويار ونيم بعÓلا لامعأا ليكو
ىلع لوشصحلا ةلواحم لجأا نم
بحاشص يلاطيإلا بعÓلا تامدخ
ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ة˘˘يراو˘˘فإلا لو˘˘شصألا
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘شصلا تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا
يف و˘كا˘كو˘ل و˘ل˘ي˘مور ةروا˘ج˘م˘ل

.دوشسألاو قرزألا موجه طخ

غيلÈÁÒلا ¤إا ليحرلا ددضصب غنيتاوب
درو امل أاًقفو كلذو ،خنويم نرياب يدان فوفشص نع غنيتاوب موريج لحريشس

نريابل لقتنا دق غنيتاوب ناكو.ةقباشسلا ةرتفلا يف ةيمÓعإاو ةيفحشص ريراقت يف
يلودلا دقع يهتنيو ،يتيشس رتشسششنام فوفشص نم اًمداق1102 ماع يف خنويم
ول ةفيحشص تركذو.لبقملا1202 مشسوم ةياهنب يرافابلا قيرفلا عم يناملألا

ةًشصاخ ،لبقملا فيشصلا يف خنويم نرياب نع لحريشس غنيتاوب نأا ،تروبشس01
،سشتيزيديمح حلاشص نشسح ،يرافابلا قÓمعلل يشضايرلا ريدملا تاحيرشصت دعب
ءادأا نأا ،ةفيحشصلا تفاشضأاو.لبقملا مشسوملا قيرفلا ءامد ديدجت يف بغري هنأا
61لا رود باهذ يف يشسليششت مامأا خنويم نرياب ةهجاوم لÓخ زيمملا جنيتاوب
بعÓلا لعج ،ةفيظن ةيثÓثب نريابلا هلÓخ زاف يذلاو ،ابوروأا لاطبأا يرود نم
،ةفيحشصلا تحشضوأاو.زاتمملا يزيلجنإلا يرودلا يف ةيدنألا رابك راظنأا طحم
يفيشصلا وتاكريملا يف جنيتاوب عم دقاعتلل زربألا حششرملا وه لانشسرأا نأا
.يلشسيششتل ةبشسنلاب رمألا كلذكو ،لبقملا

ةـــــــيزعت
نز˘ح˘لا غ˘لا˘ب˘بو هرد˘قو ه˘ل˘لا ءا˘صضق˘ب ة˘ن˘مؤو˘م بو˘ل˘ق˘ب

قيدصصلاو خأ’ا هل روفغملا ةافو أابن انيقلت ،ىصسأ’او
ر˘يد˘ق˘لا ي˘ف˘ح˘صصلا ي˘صشا˘ي˘ع˘لا ي˘ب˘˘يا˘˘صش د˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةهبج بزح يف قباصسلا يدايقلاو يفولا لصضانملاو
.ينطولا ريرحتلا

ق˘ي˘فو˘ت ي˘م˘صسا˘ب مد˘ق˘تأا ،ة˘م˘ي˘لأ’ا ة˘ب˘صسا˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘بو
مقاطلا لك نع ةباينو «مÓصسلا» عمجم ريدم راجحوب
تارا˘ب˘ع قد˘صصأا˘ب ه˘تر˘صسأا دار˘فأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ه˘˘ب ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ريدقلا يلعلا نم نيجار ،ةيبلقلا ةاصساوملاو يزاعتلا
للجلا باصصملا اذه يف ناولصسلاو ربصصلا مهمهلي نأا

حيصسف هنكصسيو ناوصضرلاو ةرفغملاب ديقفلا لمصشيو
.«نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا» نانجلا



هتاردقب بجعم ليخوتو اديج هفرعي ودرانويل

03 ميدقتل زهأج نأمريج نأضس صسيرأب
لأطع لجأا نم وروأا نويلم

لجأا نم وروأا نويلم03 ميدقتل ،نامريج ناشس سسيراب قيرف هجتي
سسين يدان مجن ،ينطولا بختنملا نميأا ريهظ لاطع فشسي عم دقاعتلا
«تروبشس01 ول» عقوم فششكو.مداقلا فيشصلا وتاكريم يف يشسنرفلا
نم ىنميلا ةهجلا معدل ىعشست يشسيرابلا يدانلا ةرادإا نأا ،يشسنرفلا
اهلعج امو ،مداقلا فيشصلا يينوم سساموت دقع ءاهتنا لظ يف عافدلا
لطب ظوظح نأا لإا ،ةمئاقلا يف كيشسرومو ويليششيد ،لاطع عشضت
ةعفترم يشسيرابلا يدانلا ناولأا لمح يف ينطولا بختنملا عم ايقيرفإا
دعبتشسي مل ،هبناج نم.اهكلتمي يتلا ةريبكلا تايناكملا لظ يف ةياغلل
سسيراب يدانل لاطع لاقتنا «ولراك يتنوم ويدار» يفحشص يزنات كيول
يليزاربلا ةدايقب ةرادإلا نأا احشضوم ،مداقلا فيشصلا يف نامريج ناشس
ام وداراب ةيميداكأا جيرخ تاردق اديج فرعت يشضايرلا ريدملا ودرانويل
ريهظلا لاطع يف ىري يذلا ليخوت بردملا ىتحو ،يلاثم رايخ هلعجي
فاشضأاو.«يج.سسأا.يبلا»ـل ة˘فا˘شضإلا م˘يد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ردا˘ق˘لا ير˘شصع˘لا
لعجت نأا اهنأاشش نم بعÓلا اهل سضرعت يتلا ةباشصإلا نأا هتاذ ردشصملا
يتلا وروأا نويلم03 ىلع قفاوتو اهبلاطم سضفخت سسين يدان ةرادإا
.اهميدقتل سسيراب ةرادإا دعتشست

ب.م.يرصسيإا
نهارلا عصضولا ببصسب يحصصلا رجحلا عم هملقأات ةبوعصصب فرتعا

خيرأت يف ءأمضسأا ةضسمخ نضسحأا رأتخي ةخود
ةيرئازجلا ةركلا

دئارلا يدانو يرئازجلا بختنملا سسراح ةخود نيدلا زع ماق
ةركلا خيرات يف نيبعل ءامشسأا ةشسمخ لشضفأا رايتخإاب يدوعشسلا
بشسح ينطولا بختنملا ىلع رم نم نشسحأا مهربتعإا يذلاو ةيرئازجلا

: نم لك ىلع قباشسلا لئابقلا ةبيبشش سسراح رايتخإا عقوو. هيأار
سضايرو رجام حبار ،يمولب رشضخل ،ناقزرم نابعشش ،بلحد يفطشصم
افيشض هلوزن دنع نيبعل ةشسمخ لشضفأا لاؤوشس ىلع هتباجإا يف زرحم
ثيدحلل فلششلا يبملوأا جيرخ داعو ،«بعÓملا ىدشص» جمانرب يف
ةحئاج ي˘ششف˘ت بب˘شسب سضور˘ف˘م˘لا يرا˘ب˘جإلا ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘ع
عشضولا عم ملقأاتلا لواحي هنأاو رمألا ةبوعشصب افرتعم91‐ديفوك
يذلا سسارحلا يبردم دحأا عم تانيرمتلا ةلشصاوم لÓخ نم ،يلاحلا
.ةيندبلا هتقايل ىلع ةظفاحملا هيلع لهشسي يذلاو هراوجب نكشسي

ز.صس
رئازجلا ةيدولوم

أهيبع’ حيرضست وأا ليحر يفنت ديمعلا ةرادإا
ةيلأحلا ةرتفلا يف

ةريخألا ةنوآلا يف ريثأا يذلا مÓكلا لك رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تفن
ىتح وأا ،ىرخأا قرف وحن ،يدانلا ةرداغم يف ءامشسألا سضعب ةبغر نع
نأاب ةحشضوم ،ةيلاحلا ةرتفلا لÓخ ءامشسألا سضعب حيرشستب اهمايق
.لثامم ءارجاب مايقلاب حمشسي ل ملاعلاو رئازجلا هششيعت يذلا عشضولا

تدكأا قيرفلل يمشسرلا قيبطتلا ىلع نايب ةيدنألا ديمع ةرادإا ترششنو
ءامشسألا سضعب ليحر نع ةيشضاملا تاعاشسلا يف ليق ام لك نأا هيف
نأا ةحشضوم ،ةحشصلا نم راع رمحألاو رشضخألا نينوللا باحشصأا نع
تبلط امك.ءيشش يأا يف ركفي لو ةمداقلا ةرتفلل رشضحي قيرفلا
قيرفلل ةعباتلا مÓعإلا ة˘ي˘ل˘خ ى˘لإا بر˘ق˘ت˘لا ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘شصلا ن˘م ةرادإلا

.ةطولغملا رابخألا رششن مدعو رابخألا ءاشصقتشسل
ةجرارد ن˘م ل˘ك ة˘ب˘غر ن˘ع ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف مÓ˘كلا ر˘ث˘كو

برا˘ج˘ت سضو˘خ لÓ˘خ ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا لا˘ع˘˘ششو دو˘˘ششحو
.قيرفلا ةرادإا همشضهت مل يذلا رملا ،ةيفارتحا

ب.م.يرصسيإا
ةحاتملا تايناكمإ’ا قفو لمعلا ةلصصاوم ىلع رصصت

رظتنت «وضستيجوجلا»ـل ةيرئازجلا ةيدأحتإ’ا
رقملا صصوضصخب ةرازولا در

نع وشستيجوجلل ةيرئارجلا ةيداحتإلا سسيئر بئان يشساف ديعشس ربع
عباتلا ةينفلا تاراطإÓل حمشسي يرادإا رقم كÓتما مدعل ديدششلا هفشسأا
هذه ريوطت ىلع لمعلاو ةفلتخملا اهماهمو اهطاششن ةلوازمب اهل
هتئيه هنا افيشضم ،2102 يف تشسشسأات يتلاو رئازجلا يف ةشضايرلا
بقاعت يتلا ةشضايرلاو بابششلا ةرازول تابلطلا نم ديدعلاب تمدقت

يف يشساف فششكو.نآلا دحل در يا قلتن مل اننأا لإا ءارزو ةعبرأا اهيلع
سسفن ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ىر˘خأا تا˘يدا˘ح˘تإا ع˘ب˘شس نأا ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
يف تاعامتجلا ةماقإا ىلع مهتربجأا ةيلاحلا ةيعشضولا نأاو لكششملا
نأا ىلع اددششم ،نايحألا سضعب يف يهاقملا يتحو بابششلا رود
مغر ةحاتملا لئاشسولاب لم˘ع˘ت و˘شست˘ي˘جو˘ج˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تإلا
يتلا ةرازولا نم هتافتلإا راظتنإا يف اهب رمت يتلا لكاششملاو قئاوعلا
دق ةيلاتقلا ةشضايرلا هذه نأا ةراششÓل.اهبلاطمل ةباجتشسلا يف لمات
ةيداحتإلا يف طرخنم فلأا83 دودح يلا اهيطرخنم ددع لشصو
ةلوطبلا تمشضن ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ة˘يلو73 يف ةدجاو˘ت˘م˘لا
ةكراششم˘لا ى˘لا ة˘فا˘شضلا˘ب ،9102و8102يتنشس نيترم ةي˘ن˘طو˘لا
ام ،9102 ةنشس ةدحتملا ةيبرعلا ترامإلا يف نيئششانلل ةيلودلا
نم ةلجعتشسم لولح داجيإاو كرحتلا ةيشصولا ةرازولا نم يعدتشسي
.رئازجلا يف ةبعللا ريوطت لجأا

ز.صس

2272ددعلا ^1441 نابعصش62ـل قفاوملا0202 ليرفأا91دحأ’اةصضايرلا

ةرصشابم ريغ ةقيرطب رتن’ا ةرادإا ىلع رانلا حتف لايرنوم تكابمأا مجن

رأيتخاو يدرأكيا نم ىوقأا ليضضوفلب :رديأت
ىوتضسŸا بضسح نكي ⁄ «يروزتاÒنلا»
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بعل رد˘˘يا˘˘ت ر˘˘ي˘˘ف˘˘شس د˘˘˘كأا
يدان مجنو ينطولا بختنملا
نأا ،يدنكلا لا˘ير˘نو˘م تكا˘ب˘مأا

مجن ليشضوفلب قاحشسإا هليمز
ي˘نا˘م˘لألا م˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘ه يدا˘˘ن
و˘يرا˘م ن˘˘م ل˘˘شضفأا ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ر˘ت˘نا يدا˘ن م˘˘جا˘˘ه˘˘م يدرا˘˘كيا

سسيراب يدان ىلإا راعملا نÓيم
،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘مر˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘شس
ة˘شسرد˘م ج˘ير˘خ نأا ا˘˘ح˘˘شضو˘˘م
ىلع قو˘ف˘ت˘ي ي˘شسنر˘ف˘لا نو˘ي˘ل
عيمج نم ينيتنجرألا مجاهملا
.بناوجلا

ىلع قوفتي ليصضوفلب»
بنا÷ا نم يدراكيا

«ينقتلاو Êدبلا
يدا˘˘˘ن بعل رد˘˘˘يا˘˘˘ت نرا˘˘˘ق

ه˘ي˘ل˘ي˘مز ن˘ي˘ب ق˘با˘˘شسلا ر˘˘ت˘˘نإلا
ليشضوفلب قا˘ح˘شسإا ن˘ي˘ق˘با˘شسلا

نأا احشضوم ،يدراكيإا يروامو
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘شضفأا لوألا
بعل حرشصو ،ةيندبلاو ةينقتلا
مÓعإÓل قبشسألا اينولوب يدان
ثدحتأا ل انأا »:Óئاق يلاطيلا

ن˘با ل˘ي˘شضو˘ف˘˘ل˘˘ب نو˘˘ك اذ˘˘كه
نأا دقت˘عأا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘كل ،يد˘ل˘ب

رتنلا يف انك امدنع ليشضوفلب
يدراكيا نم ريثكب لشضفأا ناك
،«ةيندبلاو ةينقتلا ةيحانلا نم
تقولا يف ىتح »:هثيدح عباتو
نم نشسحأا لي˘شضو˘ف˘ل˘ب ن˘هار˘لا
،مدقلا ةرك يف نكل ،يدراكيا

ل˘شصي˘ف˘لا و˘ه بع˘ل˘˘م˘˘لا سسي˘˘ل
ةرادإا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مألا ،ا˘م˘˘ئاد
انأاو ،رياغم رايتخاب موقت رتنلا

اذه ببشس مهفأا مل يبناج نم
.رايتخلا

نم ادج يوق ليصضوفلب»
«ةينهذلا ةيحانلا
ط˘شسو بعل ل˘˘شصاوو اذ˘˘ه

ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ناد˘˘ي˘˘م
يكيرمألا يرودلا يف طششانلا
يف هليمزب ةداششإلا «سسأا.لأا.مأا»
قا˘ح˘شسإا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا
ريخألا نا احشضوم ليشضوفلب
،ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘ي˘˘ن˘˘هذ ةو˘˘ق كل˘˘م˘˘ي
تارايخ˘لا سضع˘ب نأا ا˘ح˘شضو˘م
،قرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصت
ى˘ت˘ح ا˘˘ن˘˘ن˘˘كم˘˘ي»:در˘˘ط˘˘ت˘˘شساو
،ينهذلا بنا˘ج˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘لا
هذه نم ادج يوق ليشضوفلبف
مدق˘لا ةر˘ك ي˘ف ن˘كل ،ة˘ي˘حا˘ن˘لا

ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م ار˘ي˘˘ث˘˘ك كا˘˘ن˘˘ه
،اديع˘ب نو˘ب˘هذ˘ي ل ن˘يز˘ي˘م˘م˘لا
يدراكيا نأا ينعي ل اذه نكل

ن˘م ن˘كم˘ت د˘ق˘ف يدا˘˘ع بعل
.«رتنلا عم اهدعب خيراتلا ةباتك

ليشضوفلب نأا ركذلاب ريدجلاو
ىوتشسم ىلع ةباشصإا نم يناعي
ةمدخلا جراخ هلعج ام ،ةبكرلا

نع ثيدحلا رثكو ،مشسوملا اذه
مياهن˘فو˘ه ةردا˘غ˘م ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر
ءو˘شس بب˘شسب م˘شسو˘م˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
يتلا ةباشصإلا عم ءابطألا لماعت

.اهنم ىناع
يصسلدنأ’ا يدانلا ةرادإا

هدقع عيب ىلع تقفاو

بيرق يدنأم
صضوخ نم
Œةديدج ةبر

«غيل رÈÁلا» ‘
عفادم يدنام ىشسيع تاب

بعل ،يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ينابشسإلا سسيتيب لاير يدان
ه˘ق˘ير˘ف ةردا˘غ˘˘م ن˘˘م ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
ة˘˘يد˘˘نأا د˘˘حأا˘˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘للاو
زاتمملا يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا
.مداقلا مشسوملا

ي˘ت˘لا را˘ب˘˘خألا ر˘˘خآا ق˘˘فوو
نإاف «لاتيجيد» عقوم اهرششن
يف Óعف أادب سسلدنألا يدان
هيعفادم مهأا ليحرل ريشضحتلا

تلا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
هيقلت دعب ،ةلبقملا ةيفيشصلا
قرف نم سضورعلا نم ديدعلا
«غ˘ي˘لر˘م˘ير˘ب˘لا» ي˘ف ط˘˘ششن˘˘ت
قيرف مام˘ت˘هإا ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب
،ةدم ذ˘ن˘م د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ي˘ل˘تإا

ن˘ل سسي˘ت˘ي˘˘ب ةرادإا نأا ود˘˘ب˘˘يو
يذلا اهبعل  عيب يف عنامت
ناوج هدقع ةياهن نم برتقي
عم تشضوافت يتلاو لبقملا
هد˘ق˘ع د˘يد˘م˘ت˘ل «برا˘ح˘م˘لا»
لإا «سسيدريف يكنÓبلا «عم
قاف˘تا ى˘لإا ل˘شصو˘ت˘ت م˘ل ا˘ه˘نا

.نآلا دحل هعم
بحاشص نأا ركذلاب ريدجلا
ىلإا مشضنإا دق ناك ةنشس92
فيشصلا سسيتيب لاير فوفشص
سسم˘˘˘ير يدا˘˘˘ن  ن˘˘˘م ا˘˘˘مدا˘˘˘ق
.يشسنرفلا
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تابيردتلا فانئتصس’ ابصس– رصضÿا م‚ يعدتصست نÓيŸا ةرادإا

تأينأكمإ’ا لك كلÁ وهو رضصأن نب همدقي أÃ ديعضس :يضسروك
أميظع أبع’ حبضصيل

يدا˘ن سسي˘ئر و˘يز˘˘ير˘˘ب˘˘ف ي˘˘شسرو˘˘ك ل˘˘شصاو
رشصان نب ليعامشسإاب ةداششإلا يلاطيلا يلوبمإا
يدانب قحتلا يذلا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا م˘ج˘ن˘لا

يشضاملا فيشصلا وتاكريم يف يلاطيلا نÓيم
ةفاشضإلاب وروأا نويلم61 تغلب ةقفشص يف
لشضفأا نأا احشضوم تآافاكم وروأا نويلم ىلإا

لك كلمي9102 ايقيرفإا ممأا سسأاك يف بعل
.اميظع ابعل حبشصيل تايناكمإلا

اه˘ب سصخ تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘شسرو˘ك لا˘قو
لئاوألا نحن »:يلاطيلا وتاكريم وتوت» عقوم
ىتح امئاد هعباتنو ،رشصان نب انعجشش نيذلا
عبا˘تأا نأا د˘ي˘ج˘لا ن˘مو ،ق˘ير˘ف˘لا ه˘تردا˘غ˘م د˘ع˘ب

عم اديج ءادأا مدقي رشصان نب »:عباتو ،«هتايرابم
ءادأا ميد˘ق˘ت ة˘ل˘شصاو˘م ى˘ل˘ع ردا˘ق و˘هو نÓ˘ي˘م
تا˘ي˘نا˘كمإلا ل˘ك كل˘م˘ي ه˘نأل ،ر˘ي˘ث˘كب ل˘شضفأا
بناج نم.«هزكرم يف اميظع ابعل حبشصيل
لجأا نم ،رشصان نب نÓيم ةرادإا تعدتشسا ،رخآا
لو˘ب˘تو˘ف» ع˘قو˘م ر˘كذو ،تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ةدو˘ع˘˘لا
هموج˘ن ن˘م بل˘ط ،نÓ˘ي˘م يدا˘ن نأا ،«ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
يرئازجلا بعÓلا مهشسأار ىل˘ع ،ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لا
لولحب ،ايلاطيإا ىلإا ةدوعلا ،رشصان نب ليعامشسإا
تابيردتلا فانئتشسا لجأا نم ،لبقملا سسيمخلا
.لبقملا يام رهشش ةيادب ةيعامجلا

ب.م.يرصسيإا

ب.م.يرصسيإا
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ةيحارج ةيلمعل رصضÿا فاده عوصضخ دعب

ءأفضشلا هل ىنمتيو حأ‚وب عم نمأضضتي ةرويدق

ديدج جمانرب عصضو ةيمتح مامأا ةطبارلا

يوركلا مضسوŸا لأمكتضسا أنيلع بعضصي يحضصلا رج◊ا ةÎف ديد“ :راودم
نم ىقبت ام مامتإا ةبوعشصب ،مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر راودم ميركلا دبع فرتعا

يحشصلا رجحلا ةيلمع ديدمت لاح يف ،ةينطولا تلوطبلا فلتخم يف ماشسقألا لك يف تايرابم
لاح يف »:ةيفحشص تاحيرشصت يف راودم حشضوأاو ،دجتشسملا «انوروك» سسوريف يششفت ببشسب
مشسوملا لامكتشسا نإاف ،ليرفأا91 دعب ام ىلإا ةيرئازجلا ةلودلا لبق نم يحشصلا رجحلا ديدمت
.«ادقعم ارمأا نوكيشس يوركلا

ب.م.يرصسيإا

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ةرو˘˘يد˘˘ق نلد˘˘ع ثع˘˘ب
دادغب هليمزل ةلاشسرب يرطقلا ةفارغلا بعلو
دشسلا مجنو ينطولا بختنملا مجاهم حاجنوب
ةيحارج ةيلمعل ريخألا اذه ءارجإا دعب يرطقلا
تايفششتشسم دحا يف ي˘شضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي
ةينماشضتلا ةلاشسرلا يف ءاجو.رطق يف ةحودلا
اهرششن يتلا ةيخوراشصلا تاديدشستلا بحاشصل

«مارغتشسنلا» ىلع ةي˘م˘شسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘شص ي˘ل˘ع
اينمتم ،«ايوخ هللا ءاشش نا اروهط »: لوقلاب
رد˘ج˘ت ،ا˘ع˘ير˘شس ةدو˘ع˘لاو ه˘ل ل˘جا˘ع˘لا ءا˘ف˘ششلا
يناعي ناك ينطولا بختنملا فاده نأا ةراششإلا

ةماشضلا ة˘ل˘شضع˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘با˘شصإا ن˘م

لجأا نم ي˘حار˘ج˘لا ل˘خد˘ت˘لا تعد˘ت˘شسإا ي˘ت˘لاو
نلعي˘ل حا˘ج˘ن˘ب تم˘ت ي˘ت˘لاو ،ا˘ه˘ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا
ةرتفل عشضخيشس «سصانقلا» نأا يرطقلا يدانلا

اهدعب دوعيشس مث ،نآلا نم رهشش ةرتف مث ةحار
نأا ملعل˘ل.ةشسفانملاو تاب˘يرد˘ت˘لا ءاو˘جأا ى˘لإا
يف ةديدج ةبرجت سضوخل لقتنإا دق  ةرويدق
يدان فوفشصب هقاحتلإا دعب يرطقلا يرودلا
يدا˘ن ن˘م ا˘مدا˘ق ،ي˘شضا˘م˘لا ف˘ي˘شصلا ة˘فار˘غ˘لا
د˘ت˘م˘ي د˘ق˘ع˘ب يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا تشسرو˘ف ما˘غ˘ن˘تو˘˘ن
م˘خ˘شض بتار ي˘شضا˘ق˘ت˘ي يذ˘لاو ن˘ي˘م˘˘شسو˘˘م˘˘ل
.ىرخأا تازايتما ةدعل ةفاشضإلاب

ز.صس
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دادزولب بابشش دشض شسأاكلا ةارابم يف هدرط ىلإا دوعي نا لإا ىبأا ثيح «مويلا مÓشسلا» ةيمويل هثيدح وطي بعÓلا لشصاو
يتلا تاعئاششلا نم هفقوم نع فششك امك مشسوملا نم لوألا ءزجلا لÓخ قيرفلا جئاتن عجارت ىلا تدأا يتلا بابشسألاو
.ةندخوب نلدع يشضايرلا ريجانملاو نافل شسينيد قباشسلا بردملا دشض رمآاتلاب نيبعÓلا مايق لوح ارخؤوم تجار

«ةروشضÿا» عم راوششŸا ةلشصاومو دقعلا ديدمتل دعتشسم هنأا دكأا

مويدوبلا يف مضسوملا ءأهنإ’ حمطن »: وـــطي
« مدأقلا مأعلا ةيرأق ةضسفأنم يف ةكرأضشم نأمضضو

ناك اذامو مشسوŸا اذه قيرفلا راوششم ميقت فيك
؟لشضفألا قيقحتل قيرفلا شصقني

يف اديعب باهذلا ىلع قافتلا مت مشسوملا ةيادب دنع
ةيراقلا ةشسفانملل ةلهؤوم ةبترم لÓتحاو سسأاكلا ةشسفانم
ةشسفانملا يف اديعب باهذلا ةرورشض ىلع اندكا امك
ةيبرعلا ةلوطبلا ناهر انرشسخ فشسأÓل نكلو ةيبرعلا

نكلو انلجرا نيب ةريششأاتلا تناك نيا ىلوألا ةلهولا ذنم
يتلا تاشسمللا سضعبل دقتفا قيرفلا نا امك انناخ ظحلا

سسأاك يف يئاهنلا عبرلا ىلا رورملاب انل حمشستشس تناك
قافو ماما ةياهنلا يف ىشصقن انلعج ام وهو ةيروهمجلا
ةشسماخلا ةبترملا لتحن ثيح ةلوطبلا انل ىقبتل فيطشس
ةبترملا ىلع ةشسفانملل ىعشسن انلعجيشس يذلا رملا
يف كلذ لاننشس هللا ءاشش ناو ةيجراخ ةشسفانمل ةلهؤوملا
.ةياهنلا

نوقق– ل مكتلعج يتلا بابشسألا يه امو
؟ ىغتبŸا

مشسوملا اذه لبق اديج امشسوم انيدأا كيلع ىفخي ل

ةيقيرفلا ةشسفانملا يف ةيباجيإا دج ةكراششم انققح ثيح
انعيشض نكلو ةلوطبلا يف ريبك لكششب انمدقت اننا امك
ريشسن انك مومعلا ىلع ةيراق ةكراششم نامشض ةشصرف
ةمارع قراط قباشسلا لوؤوشسملا ةقفرب ةديج ةكشس يف
راشسم لوح يذلاو ةراطشسوشس ءاقلب يمشس ام يتأايل
ةريبك تابوعشص دجت ةرادإلا لعج ثيح ةيلك يدانلا
ريبكلا رخأاتلا نا امك يدانلا دوقي لوؤوشسم طبشض يف
ل انلعج فيشصلا يف تاريشضحتلا بدبدتو ةندخوبل
فرط نم اذكو انفرط نم ةوجرملا ةقÓطنلا ققحن
نا امب انيف ةماتلا مهتقث اوعشضو مهناو ةشصاخ انراشصنا
 .جئاتنلا ةيرارمتشسا يف بغري ناك لكلا

رايدلا لخاد طاقنلا نم Òثكلا عيشض قيرفلا
؟كيأار بشسح كلذ عجري ام ¤ا

يتلا رومألا نيب نم اقباشس كل تلق امك
هاشضرن يذلا لكششلاب نوكت ل انجئاتن تلعج
ىفخي Óف ةيفيشصلا تاريشضحتلا بدبدت يه
سساشسأا يه تقولا اذه يف تاريشضحتلا كيلع
نم يه ةيزهاجلا نوكل ةلوطبلا يف قيرف يأا حاجن
ةيرارمتشسلا بايغ نا امك ةروشصلا يف نيبعÓلا عشضت

يملع بشسح هناو ةشصاخ ةعومجملا مثير نم رشسك
لمع ةطخ عشضو ةمارع قراط قباشسلا ماعلا ريجانملاف
نكلو طاقنلا نم ريثكلا طبشض نم ةبرقم ىلع ناكو
مامزب ذخأاي ةندخوب لعج ام وهو اهدعب ثدح ام يردأا ل
ريثكلا عييشضتب انل حمشس ريبكلا رخأاتلا نكلو رومألا

.رايدلا لخاد طاقنلا نم
د‚ مكراوششم ‘ ترثأا يتلا رومألا Úب نم اذإا

؟يوÓمح ةيشضرأا
01 ذنم سشيعت يتلا يوÓمح ةيشضرأاف لاحلا ةعيبطب

لمحتن حيحشص اهرييغتل تقولا ناح هنا دقتعا تاونشس
عييشضت لÓخ نم اذكو  دودرملا يف ةيلوؤوشسملا سضعب
ذبحت قرف دشض بعلن نيح لاقت ةقيقحلا نكلو سصرفلا
ديكا ةشسكاعملا تامجهلا ديجتو فلخلا يف بعللا
دعاشست ةيشضرألا ناو ةشصاخ ةمج تابوعشص دجنشس
انلعج ام وهو هرشسخي ام هيدل سسيل يذلا رثكا سسفانملا
ةذوخ بردملا عم ةشصاخ طاقنلا نم ريثكلا عيشضن
سسكعلا نكلو رايدلا جرا˘خ ا˘ن˘ف˘ي˘ل˘ح ى˘ح˘شضا زو˘ف˘لا˘ف
.هلخاد

رشسكب مكل حمشس كلاŸا دبع نب ¤ا لاقتنلا
ةدوعلا ‘ زوف لوأا زارحإاو تاÌعتلا ةلشسلشس

؟ رايدلا لخاد
نوكي دق حيحشص يأارلا كرطاششأا ةيحانلا هذه نم

دبع نب يف لجشسملا نكلو هبقاوع هل بعلملا رغشص
ا˘ي˘با˘ج˘يإا نو˘كي ير˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ط˘غ˘شضلا نا و˘ه كلا˘م˘لا

راشصتنلا قيقحتل نيدهاج نوعشسي رفانشسلا ناو اميشسل
رثكا سسفنلا طبشضب انل حمشست مهجيزاها لعجي ام وهو
ريبك لكششب رثؤوي مل ةركشسب ءاقل يف مهبايغ نا دقتعا

ءانبأا ىلع انترطيشس طشسبن فيك انفرع انناو ةشصاخ
طاقنلا نمشضن انلعج ام وهو ىلوألا ةلهولا ذنم نابيزلا

ةفاشضإا ل املو لاونملا سسفن ىلع ةلشصاوملا ىنمتن امك
رايدلا لخاد ةليشصح نم ىقبت ام يف راشصتنلا طاقن
.بيترتلا ملشس يف رثكا مدقتلاب انل حمشست

ءارم◊ا ةقاطبلاو شسأاكلا ءاقل نع ثدحتن ول
؟ دادزولب بابشش مامأا يشضاŸا مشسوŸا اهتيقلت يتلا

انحنم وأا اعم اندرط متي نا بجي ناك يداقتعا يف
ةرملا يف يلع ءادتعلاب ماق نم وه ةوخلوبف راذنا
نا طقف ىنمتأا تنك كلذ تبثا ويديفلا نا ىتح ىلوألا
لكششب ةطقللا دهاشش هنوكل هدعاشسم ىلا مكحلا هجوتي

يتلا تافرشصتلا نا نظا امك انكاشس كرحي مل هنكل ديج
يه نيطوششلا نيب هيبعلو بابششلا ولوؤوشسم اهب ماق
طوغشضلا فيفخت دشصق يدحول يندرطي هتلعج نم
.هشسفن ىلع
راشصنألا فرط نم ةعذل تاداقتنا تيقلت اهموي
نيرشصانŸا دحأا عم تثدح يتلا تاششوانŸا ببشسب

؟ءاشصقإلا دعب
سضرعم بعÓلاف رفانشسلا تاداقتنا اريثك مهفتا

ي˘ف م˘ه˘ت˘ب˘غرو ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل ر˘فا˘˘ن˘˘شسلا بحو كلذ˘˘ل
اما رثكا نوبشضغي مهلعجي يئاهنلا ىلا لوشصولا
نم مت راذتعلاف رشصانملا عم ثدح ام سصوشصخب
ةهج نم وهف رخلا ةيعشضو مهفت انم لكو نيفرطلا

كلذك اناو ةجيتنلاو ءاشصقلا طغشض تحت ناك
لك هلل دمحلاو ثدحي مهافتلا ءوشس لعج ام وهو
ىدحا دعب انلباقت ثيح ةطوبشضم تحبشصأا رومألا
ةقلطم ةي˘فا˘ف˘ششب ا˘ن˘ثد˘ح˘تو ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا سصشصح˘لا

. اهارجم ىلا رومألا تداعو انحماشستو
لين لجا نم شضوعت ل ةشصرف متعيشض مشسوŸا اذه ىتح

؟ قافولا ماما متيشصقاو ةيروهم÷ا شسأاك

نم انيلع اشضورفم ناك يذلا طغشضلا نم مغرلاب
لكششلاب ةلباقملا انلخد اننا لا ةريششأاتلا بشسك لجا
قيرط نع ةدايع نب يليمز نم افده انلجشس ثيح مزÓلا

ىلع رثكا اهدعب ةرطيشسلا ا˘ن˘لوا˘حو ةر˘ششا˘ب˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م
عيزوت اذكو ةيكيتكتلا ةيحانلا نم نشسحا انكو ةارابملا
ناهرلا ا˘نر˘شسخ ي˘نا˘ث˘لا طو˘ششلا ي˘ف ن˘كلو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ر˘شسخ˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘عار˘شصلا ي˘ف ة˘˘شصا˘˘خ
.ىشصقنو

درط ىقلت قافولا ناو ةشصاخ مكشصقني ناك اذام
؟ لتاق فدهب مكتغاب نكلو يوارق

ةلق نا د˘ق˘ت˘عا ا˘م˘ك ار˘ي˘ب˘ك ارود بع˘ل ظ˘ح˘لا ه˘ل˘لاو
ةلواحم لوا نم انتتغابم نم سسفانملل تحمشس زيكرتلا
انل حمشسي ملو Óتاق ناك تقولا ثيح يوارق درط دعب
. انتاف ام كرادتب

لك ‘ اهنوك ةشسفانŸا هذه نم اومئشس رفانشسلا
؟ مهشسكاعت ةرم

ناك امب ةقيقح رعششا ينلعج فيطشس مامأا ءاشصقلا
سصمقتا تنك امدنع نيقباشس ءÓمز فرط نم يل لاقي
يشس سسا يشسلا سسكاعي ظحلا نأاب ىرخأا قرف ناولا
ةريبكلا تاءاقللا عم ىتح وا ةعرقلا ءارجا يف ءاوشس
نم قرف ة˘ثÓ˘ث د˘شض ا˘ن˘ب˘ع˘ل ط˘ق˘ف م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه ثي˘ح
نم يه سسأاكلا نا ةياهنلا يف دقتعا لوألا مشسقلا ةريظح
. اهشسيرع راتخت

ارظن » ةلاحرلا » مشسا كيلع قلطي شضعبلا
ÿثكلا كشضوÒ ؟ براجتلا نم

«ةلاحرلا» مشسا نع ريثكلا تعمشس
دع˘ب˘ف ي˘برا˘ج˘ت ى˘لا ةدو˘ع˘لا˘ب ن˘كلو
ىلا تهجوت ةراطشسوشس عم يتبرجت
ةرا˘عإلا ما˘ظ˘˘ن˘˘ب ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
اهدعب ديج لكششب مشسوملا تلمكأاو
ماظنلا سسفنب ءاعبرألا لما ىلا تلقتنا
امه˘ت˘ل˘م˘كاو ن˘ي˘م˘شسو˘م˘ل ةرا˘عإلا يأا
ىلا اهدعب لقنتلا متيل ديج لكششب
لكششب نيمشسومل تبعل نيا يرانكلا
يف ىرخأا ةرم يشسفن دجل لشضفا

فشصن تبعل حيحشص نارهو ةيدولوم
سضعبل تثدح يترداغم نكلو مشسوم
ايلاحو يقاطن نع ةجراخلا فورظلا
ملو فشصنو مشسوم دعب يشس سسا يشسلا عم دجاوتا انا
نع امامت ديعب اذهو رهششا6 ىوشس يدقع نم قبي
اما سضعبلا يلع هقلطا يذلا » ةلاحرلا » حلطشصم
اذهف ديجلا ءيششلا مدقا ينا مغر ةرداغملا سصوشصخب
قيرط ى˘لا ل˘شصت تا˘شضوا˘ف˘م˘لا˘ف ي˘ت˘ح˘ل˘شصم˘ل ع˘جار

ىرخأا ةهجو رييغتل ىعشسا ينلعجي ام وهو دودشسم
. يتابغرو يتاحومط يبلت

ناك اذام ›ا◊ا تقولا ¤ا ةمشصاعلا دا–ا نم
؟ يجراÿا فاÎحÓل وطي شصقني

يدل ناك ينيطنشسقلا يشضايرلا يدانلاب يقاحتلا لبق
رشصم نم ىتحو ةيجيلخلا ةيدنألا سضعب نم سضرع
ىلع Óبقم تنك ةياجب ةيدولومل يبعل تقو نا امك
مل اهموي يقئاثو نكلو سسنوتب ةبرجت سضوخ عم دعوم
يف دقتعا ي˘ح˘ير˘شست ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا و˘لوؤو˘شسم أا˘ششي
. طقفو بوتكم ةيشضق يه ةياهنلا

ىرت فيك قيرفلا ‘ فشصنو مشسوم دعب
؟ ةعومÛا

ي˘ف ى˘لوألا ة˘ل˘هو˘لا ذ˘ن˘م ي˘م˘لا˘ع˘م تد˘˘جو
ناو ة˘شصا˘خ ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا ي˘شضا˘ير˘لا يدا˘˘ن˘˘لا
نيلثمتم نيعئار نيدئاق اهيدل ةديج ةعومجملا
اولهشس يئاقفر نا امك يرمعلاو ةفيرشش نب يف
ةدحاو ةلئاع اهنا لوقلا نكمي يل ةيرومأاملا

لعج لكششب يشضاملا مشسوملا قلأاتا ينلعج ام وهو
. يعيجششت ةلشصاوم ىلع نولمعي رفانشسلا

قرفلاب ةنراقم يشس شسا يشسلا كل فاشضأا اذام
؟ ىرخألا

يشس سسا ي˘شسلا ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا نا د˘ق˘ت˘عا
ريجفتب يل حمشس ام وهو ةنيكشسلاو ءودهلا دجأا ينتلعج
قرفلا عم ةنراقم رثكاف رثكا زيجو فرظ يف يتاناكما
بعل يأل حمشسي فورظلا ريفوتو ميظنتلاف ىرخألا
. ةبولطملا ةمروفلا يف دجاوتلاب

كحورل ةشصاخ اÒثك كب اوقلعت رفانشسلا
؟ بعللا ‘ ةيلاتقلا

بوملا يف ءاوشس يتمشصب كرتا بهذا امنيأا هلل دمحلا
ةوارمحلاو ةراطشسوشس ىتح وا يرانكلا ءاعبرألا وا
لك ىلع هللا ركششا اناو ينع ةبئاغ امئاد لكاششملاف
مويلا » وكيرتلا خمششي » نم لك بحي رشصانملاف كلذ
وا سشغأا مل رخا قيرف يف ادغو يشس سسا يشسلا يف وطي
ناديملا يف يعشسو يف ام لكب يمرأا كلذب موقأا نل
بيغتا مل ينا امك زوفلا نامشض يف يئÓمز ةدعاشسمل

. ةباشصإا يأاب ججحتا ملو ةشصح يأا نع

وطي نم طشسولا طخ ليكششت نأاب ىري Òثكلا
؟ زوفي قيرفلا لعجي دادحو يرمعلا

نم وه ناديملا طشسو نوكي دق كلذ لوق نكمي
نيرخلا يئÓمز لمعي امك قرافلا ةعانشص ىلع لمعي
ىتح نا دقتعا ةيموجه وا ةيعافد ءاوشس بشصانم يف
يشضاملا مشسوملاف ةفاشضإلا مدقت تناك قاروألا سضعب
دقتعا دوعشسملب دجن مشسوملا اذهو اريثك اندعاشس عقعق
نم يه لشضفألا ميدقت يف عيمجلا ةبغرو ةمحللا نا
وا ايعافد ءاوشس معدلا ميدقتل ىعشسي طشسولا لعجت
. ايموجه

نافل بردملل ةبشسنلاب ةيشساشسأا ةزيكر تنك
يعافدلا هيقششب طشسولا ‘ كفظوي ناك يذلاو

؟ يموجهلاو
هلعجي ام وهو بشصانملا ددعتم وطي نأاب نولوقي

ناك نافل نا دقتعا نيبردملا يديا يف ةمهم ةقرو

ام وهو ناديملا طشسو يف كاشسم بعÓك ينكرششي
امك موجهلاو عافدلا ةدعاشسم ىلع دجب لمعا ينلعجي
ام وهو قشسنمك ماملا ىلا ىرخأا تارم يليوحتب ماق
يف امود زهاج انا امومع هيف يتحار دجا اشضيأا ينلعج
. هيف يكارششا يف بردملا بغري بشصنم يأا

تنكو ةعومÛا ‘ تÓتكت نع ثد– شضعبلا
؟ زئاكرلا شضعب ةقفرب لوألا فدهتشسŸا
انداق برد˘م˘لا فور˘ح˘لا ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘لا ع˘شضن ى˘ت˘ح

اندعشسا نيا ةبيط دج جئاتن ققحو يشضاملا مشسوملا
سسكعت يك انا˘ي˘حأا ن˘كلو ار˘ي˘ث˘ك ا˘ن˘شسف˘ناو ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج
مل ةيادبلا نكلو مشسوملا اذه اعيمج اندهتجا سسكعت
يف اقباشس اهنع انثدحت يتلا بابشسأÓل ةقفوم نكت
ةلاقل ةرادإلا رطشضت جئاتنلا بايغ مدقلا ةرك نوناق
نيبعÓلا لك يف حمشست نا لوقعملا ريغ نمف بردملا

ا˘ما مزÓ˘لا˘ب ما˘ق برد˘م˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت ق˘˘ح ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ن˘˘كلو
» ايليماف دلوأا » انيدل تÓتكتلا ةيشضق سصوشصخب

را˘شصنألا ر˘عا˘ششم˘ب بعÓ˘ت˘لاو ل˘كا˘ششم˘˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘طا˘˘خ
نشسحا كلتمن هللاو عيمجلل لاؤوشسلا هيجوت كنكميو
. ةلوطبلا يف ةعومجم

ماما لهأاتلا ةÒششأات نع لزانتلاب ىتح مكمهتا نم كانه
؟ ةنذخوبب اوحيطت ىتح ينيرحبلا قرÙا

يبر » ولوقن اهلوقي نمو اقÓطا اهب مقن مل يخا اي ل
نم ريثكلا كانه ةيرئازجلا مدقلا ةرك يف » كيدهي
ريشسكتل ىعشسي نم دجوي ةرم لك يفو تÓيوأاتلا
ام انرمعو يبر عم نييفا˘شص ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
نم لك ىلع يبر لكونو سسانلا ةزبخ يف اوببشستن
اندعاشست ل يتلا ليواقلا هذه لثم رششنل امئاد ىعشسي
. انقيرف ىتح دعاشست لو

..ةÒخأا ةملك
ايئاهن ءابولا اذه يفتخي نا ىنمتأاو ،اريثك مكركششا

رهشش ىنمتأاو يعيبطلا اهارجم ىلا ةايحلا دوعت ناو
ةقيقح ةلحكلاو ةرشضخلا قاششع لكل ليمج ناشضمر
يتلا ءاوجألا لÓ˘خ ن˘م ة˘شصا˘خ ار˘ي˘ث˘ك م˘ه˘ي˘لا تق˘ت˘ششا
ةشسفانملل ةدوعلا يف سسفن˘لا ي˘ن˘م˘ن ا˘م˘ك ا˘ه˘نو˘ع˘ن˘شصي
. ةلوطبلا ةهكن دقفي مهبايغ نل مهروشضحب نكلو

ششامر ماششه اهرواح

نم أنأمرح زيكÎلا ةلقو ظ◊ا»
«فيطضس قأفو مأمأا لهأأتلا

ءأقل ‘ دادزولب مأمأا درطلا قحتضسا نكأا ⁄»
«بأبضشلا ›وؤوضسم تأطوغضضب رثأأت مك◊او صسأأكلا

بدبدتو يرادإ’ا مقأطلا Òيغت»
أببضس أنأك ةيفيضصلا تاÒضضحتلا

«أناوتضسم عجارت ‘ ارضشأبم

نيردأق أنلعجتضس ÚبأضصŸا ةدوع»
«¤وأ’ا زكارŸا ىلع ةضسفأنŸا ىلع

» كلأŸا دبع نب بعلم رأيتخأب ةقفوم تنأك ةرادإ’او أنيلع ةمقن تحبضصأا يوÓمح ةيضضرأا»

رمآأتن ⁄و Òبك لمعب مأق نأف’»
«ليحرلا ¤إا هعفدل أموي
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IÄÑÿÿ©ÿÿم MÿÿÜÿÿ7 ب>ل وÑÿÿgÿÿبا EÄÑÿÿ°ÿÿÜÿ©ÿ°ÿة،
رMÅÑå هIÿ&ا ا9ÑÿtÿوHÿ ،ةMÿدرÿíÿلا تاMÿgÿردÿkÿلا
لز°ملا يD هKEk لF ءاEÉÑ بÄÑg+ ،لõملا+

هEkا©ل ىÿõÿ> ظاÿõÿtÿíÿل تاMÿgÿردÿkÿلا ءارÿ/)ل
نH هل vو°مملا HrاIرgلا را:)ا يD ة©Iدgلا
Eÿgÿلا لÿمÿtÉÑÿلا رÿgÿدIÿل يÿõÿíÿرMÿñ Dÿي ;ÿل
-íÅÑي K+ءا FروKIا J{ا KEلا= ى°م- دg©ة
ه}J لKز- ن&ا ا§©لا ا°.دt- يkلا ر8Ñا°åلا
ءار/)ل نMدا©مõل اMåر6Ñ ةدوåلاK ةt(اqلا
. ة©>امqلا تاMgردkلا

راودم لؤوأفت

Dي -ÇÑرMtتا <gلا دòرMم HدKر را)©Äس
بÿ°ÿkÿwمÿلا ةردEÿ لو0ÿ ةDÿرÿtÿkÿمÿÿلا ةÿÿÜÿÿ+ارÿÿلا
يD ةIïÜ دÿåÿ+&ا ىÿل)ا باÿ{Jÿلا ىÿõÿ> يرÿ(ازÿqÿلا

HÿÿوIÿÿدMÿÿلا EÿÿÜÿÿا ،ر&Mÿÿا ن&Fÿلا دÿر/ÿلا لKل Dÿي
ة&ا/اíملا tï©ñ- ع©ÄÑkÜ- ر(ازqلا ن&ا ةÜ+ارلا

1ÿÿ8اÑÿÿة Hÿع K/ÿدو /ÿمÿلا +ÿõÿمÿ9اÑÿلا يÿ°ÿب1ا
ن©œ<gلا نHÿ ةÿ>وÿمÿtÿ°ô KHÿqÿمÿلا يÿ°ÿ:وÿلا
ه-ارا©1 ف©;و- نKMtÄÑ اد©/ م§DرMå نM}لا
عEوÿمÿل هراو0ÿ يp Dÿدÿtÿ- اÿمFÿ ،ةÿkòÿkÿ©òÿ©ÿلا
روÿ: [سÅ-وòÿلا»  ن&ا ىÿõÿ> دMÿدÿqÿلا يÿÿ+رÿÿåÿÿلا

HÄÑÿÿkÿاوJÿم Fÿثÿ©ÿ1 ارÿœل Dÿkÿةر K/ÿ©ÿةز Kلاÿ{ي
+íÉÑ1 لgدا> ه-ر +òا س6&ا(DرMï©ا Hن HÇÑر +åد
موIq هHدE ي}لا ع(ار نH رثF&لا LوÄÑkملا
لمõåل د©/K ر©Fg زDا0 هI&ا اHÉÑ©í ،[رwÉÑلا»
باJ}لا ل ملK ة&ا/اíملا pاد0)ا ل/&ا نH رثF&ا
+å©اد Dلا ةلا0 يkا&Jل لõåلا س6رåيملا.

دأيبŸوأ’ا ليجأأت
بئأضص رارق

+wÇÑد ل©/&ا- س8وKل&لا ةرåلا با&Kملg©ة،
ف©ÇÑلا ةررHï تIاF اHدå+1202 ف©8Ñ ىل)ا
ير(ازqلا مœFملا ي7ÑومI سIÄوM دF&ا ،مداïلا
،ب(ا8Ñ رارïلا ن&ا ةرKدلا يD هل اIاHò ز0q ي}لا

1ÿÿ8اÑÿة Kلا ن&اÿ§ÿفد Hÿ°ÿ0 هÿمÿاMÿلا ةÿرMÿ9اÑÿ©ÿ©ÿن
»:لاE نM&ا يgملK&لا لÿtÿíمÿلا يDÿ نFÿ©ÿراÅÑÿمÿلا
ا8Ñو1ÇÑ ،اد/ ب(ا8Ñ رارE دا©gملK&لا ل©/&ا-
Kا&Iÿه +ÿ§ÿل فدÿõÿtÿíÿظا <ÿõÿ8 يÑÿtرلا ةM9اÑ©©ن
+ÇÑí8ا1 ةÑل ،[ة©ÉÑ©لا+ »:ف°ÄÑgر&ا يل ةL ن&ا
هIÿ&ا ا8Ñÿو1ÇÑÿ ،يHÇÑÿõÿtÿkÿ يDÿ بMÇÑ رارÿÿïÿÿلا
6Ñÿ©ÿمÿ°ÿtÿ°ÿي KEÿkÿ9)ا اÑÿاDÿ©ل اkÜوMر IíÄÑا ي&Fرث
Kلاåلم <õى -tÄÑ©او/ ةد> نIب FوI§ا ا&Kل
HÅÑراFل ، [يل ة©wkم Dر©1&لا ي:« Dولا يEت
ل(ا6Ñو+ لز°ملا يD تاMÿgردÿkÿلاÿ+ موEÿ&ا يÿلاÿtÿلا
+ÄÑ©Üل جر1&ا ،ةõرFÉا©0&ا سIا م=ر ،ا&Iا ي&<õن&ا م
J{ر©= ا F1 فاÇÑ8وÑد+ اKن Hبرد].

qarsana@essalamonline.com
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Êأميلضس دأعبإا ببضس ةيÌلا ةليكضشتلا
وFاIوH يداI ةÅÑò©õ- ءار.

FاI6 تÑggر ا)©ÄÑ©ا Dمد> ي
ىõ> و°MروH بردملا دامk>ا
فادJÿÿ يIÿÿاÿÿم6Ñÿÿÿõÿÿÿ©ÿÿÿ م6Ñÿÿÿœ)ا
يداI نH يÿ°ÿ:وÿلا بÿ°ÿkÿwمÿلا
،ةراHÿÿ)لا يداIÿÿ ىÿÿل)ا رÿÿÿ©ÄÑÿÿkÿÿل
KFÅÑÿلا فÿمÿلا بردÿ{1 يõف
/ÿدراMÿم <ÿõÿلا س6&ار ىÿå9راÑة
ر©©è- ررE هI&ا ،بو°qلا يدا°ل
عMÉÑÿÿ هÿÿåÿÿõÿÿ/ اHÿÿ ،ةÿÿÿwÿÿÿÜÿÿلا
6Ñõ©امIي <õدلا ىFة Fن&ا ام
-ÿاو/ÿد <ÿدMÿ6&لا دÑÿمÿءا Mÿمÿ°ح
ا}KJ تارا©wلا دMد> بردملا
6Ñÿÿgر ب)ÿ©ÄÑÿي Dÿ6ا يÑÿkÿgÿåÿدا
6Ñõ©امIي Hلا نkÅÑò©õة.
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زرحمو ينأيز ىطخ ىلع ريضسلل ىعضسي بارعأا
+ÿåÿد -ÿõÿïÿا ي&<ÿ6 بارÑÿåÿ©د

يرÿ(ازÿ/ وIòÿارÿÿíÿلا ب>ÿÿœلا
بÿÿ°ÿÿkÿÿwمÿÿلا نHÿÿ تلاÇÑÿÿÿ-ا
نH لE&ا ،ير(ازÿqÿلا يÿ°ÿ:وÿلا

326Ñÿ°ÿل ،ةÿkÿمÿلا ل©ثwÉÑر،
FÅÑÿÿÿ1&لا فÿÿÿ©ÿÿا ر&Iÿÿه Mÿÿب0ر
+ÿkÿمÿثÿ©ÿلا لÿwÉÑÿر، H1 نœل
6Ñÿåÿ©ÿل هÿõÄÑÿ©ÿر <ÿõÿ1 ىÿÜÿى
FÿÿرMÿ5 مMÿاIÿي، Hÿ9وÑÿtÿا ا&Iÿه
Håqب F6و©+ ار©ثÑف +œMõي
مIq ي°:ولا بkw°ملا vا°/
ا}KFÿÿ ،يدوÄÑÿÿåÿÿلا يJÿÿÿõÿÿÿ&لا

،رwÉÑلا د(اE 5رHt س9اMر
KIqم Iيدا HاIÅÑÄÑk6 رÑ©kي
.يز©Iqõلا



S
P
O
R
T

رصصعلا

05:32

رهظـلارجفلا

12:5816:16

برغŸا

18:51

ءاصشعلا

20:14

ةÓضصلا تيقاوم

أميظع أبع’ حبضصيل تأينأكمإ’ا لك كلÁ وهو رضصأن نب همدقي أÃ ديعضس :يضسروك^
«غيل رÈÁلا» ‘ ةديدج ةبرŒ صضوخ نم بيرق يدنأم^

نأمريج نأضس صسيرأب
ميدقتل زهأج
وروأا نويلم03
لأطع لجأا نم

«ةروصضÿا» عم راوصشŸا ةلصصاومو دقعلا ديدمتل دعتصسم هنأا دكأا

مضسوŸا ءأهنإ’ حمطن »: وطي
ةكرأضشم نأمضضو مويدوبلا ‘

« مدأقلا مأعلا ةيرأق ةضسفأنم ‘

ديدج جمانرب عصضو ةيمتح مامأا ةطبارلا

رج◊ا ةÎف ديد“:راودم
أنيلع بعضصي يحضصلا

يوركلا مضسوŸا لأمكتضسا

ليحر يفنت ديمعلا ةرادإا
أهيبع’ حيرضست وأا

ةيلأ◊ا ةÎفلا ‘

هتاردقب بجعم ليخوتو اديج هفرعي ودرانويل
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ةرصشابم ريغ ةقيرطب رتن’ا ةرادإا ىلع رانلا حتف لايرنوم تكابمأا مجن

رأيتخاو يدرأكيا نم ىوقأا ليضضوفلب:رديأت
ىوتضسŸا بضسح نكي ⁄ «يروزتاÒنلا»

«ينهذلاو ينقتلاو Êدبلا بنأ÷ا نم يدرأكيا ىلع قوفتي ليضضوفلب»
رئاز÷ا ةيدولوم



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/

