
30 صص

يطاعتلا يف ةيدجلا نوركام ىلع طرتسشا نوبت صسيئرلا
ةركاذلا لوح تاسضوافملا فانئتسسا لجأا نم هسصوسصخب

نيتباشصع ناككفي يقأربو ةتوت رئب كرد
نأزــجحيو نيترــــــيطخ نيتيمأرــجإأ

ءاشضيبلأ ةـــــحلشسأ’أ نــــم ةـــناشسرت
50صص
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ةيلوأ’ا داوملاو تادعملاب اهنيومت مدع ءارج
لقنلا لئاسسو قيلعت دعب ةلماعلا ديلا رفوت مدعو

ةجاتحملا تÓئاعلا ىلع اهعيزوتل

ناويدلا اهيلع زوحي يتلا تانوزخملا لسضفب
هتاقتسشمو بيلحلل ينهملا ينطولا

يفكي بيلحلأ ةردوب نوزخم
بلط ةيبلتل رهششأأ7 نم رثكأأ

40 صصينطولأ كÓهتشس’أ

ةيماد تاراجسش يف41 ـلا امهدارفأا طروت
ناكسسلا طسسو بعرلا اورسشنو نيتنيدملاب

رارسشأا ةعامج دسض ةطرسش رسصانع لخدت فييزت اولواح
رجحلا اورسسك نينطاوم ىلع مجهت هنأا ىلع ءابطأا ىلع تدتعا

«انوروك» راثآا نم فيفختلل تاسسسسؤوملا ةدئافل ةيفرظ تاءارجإا

ىدل تاكأرتشش’أ عفد لاجآأ ديدمت
لامعلل يام ةياهن ىلإأ يعامتج’أ نامشضلأ

ءأرجأ’أ ريغل ربمتبشس ىلأو ءأرجأ’أ
40صص

تا˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘مأا
،ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا ىل˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ير˘˘يد˘˘˘م
نوز˘خ˘م در˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لاو
عيمج ربع ةميلسسلا ةيئاذغلا داوملا
تحت اهعسضوو ةيوبر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا

ءا˘سسؤورو ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة’و˘لا فر˘سصت
ىل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت د˘˘˘˘سصق ،ر˘˘˘˘ئاود˘˘˘˘لا
.ةزوعملا تÓئاعلا

فـــــلم حــــتفت اشسنرف
يدوقفمب ضصاخلأ فيششرأ’أ

ةـــيريرحتلأ ةروــــــثلأ
30 صص

امم «PENA» ريهطتب يمومعلا راهسشإ’ا ريرحت نهر
«يناطيسشلا ذوفنلا رمز»و «ةيسسايسسلا تاباسصعلا» ـب هفسصو

اهدحو ةلأدعلأ»:لاشصت’أ ريزو
نإأ نييفحشصلأ اياشضق يف لشصفلل ةلوخملأ

«’ مأأ ريبعتلأ ةيرحب ةقÓع اهل ناك

50صص

«جرفلأ ةعاشس تبرتقأ» :نوبت ضسيئرلأ
30 صص«انوروك» نم ةياقولا ريبادتب درف يأا ناهتسسا اذإا ةسصقان ّلظتسس دوهجلا نأا دكأا

تابوقعلأ ضضرف قلعت ةموكحلأ
ببشسب تاشسشسؤوملأ ىلع ةيلاملأ

زاــــجنإ’أ يـــــف رـــيخأاتلأ

30صص

 ةيئأذغلأ دأوملأ درج
ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ يف

40 صص

«انوروك» ضسوريف راششتن’ ةورذلأ ةلحرم تزواجت رئأزجلأ
تايفولاو تاباسصإ’ا تانايب ىنحنم يف رارقتسس’ا نم اعون تلجسس

ىلع ويديف يرششانل أذفان اشسبح رهششأأ6
ريهششتلأ ضضرغب ةزابيت يف «كوبشسيافلأ»

ماعلأ يأأرلأ طيلغتو ةيماظن ةئيهب

40صص



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

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طشسولا عبطلا
قرششلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

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

(ةخشسن0512)9172 ددعلابحشس
moc.enilnomalasse@bup:راهششإ’ا

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

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

   (320)07 ـ49 ـ24 :سسكافلا
ÊوÎكلإ’أ ديÈلأ

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحÓم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
باششلأ تاقاط

اهل دودح ’ يرئأزجلأ

بابسشلا ريجفت ل˘سسل˘سسم رار˘م˘ت˘سسا ي˘ف
فر˘ظ˘لا اذ˘ه لÓ˘خ ه˘تا˘قا˘˘ط˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
اندÓب هب رمت يذلا يئانثتسسإ’ا يحسصلا

يسشفت ببسسب ملاعلا لود لج رارغ ىلع
ن˘با ،ر˘سصا˘ن با˘سشلا ،«ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف
هقيرف ةقفر زايتمإابو حجني ،فلسشلا ةنيدم
ةدو˘ج˘لا ي˘لا˘ع م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل˘ل ق˘ف˘ن زا˘ج˘نإا ي˘ف
ةرازو اهب تحسصن ي˘ت˘لا تا˘ف˘سصاو˘م˘لا˘بو
ى˘ف˘سشت˘سسم ةد˘ئا˘ف˘ل  ،ة˘ي˘ن˘ي˘˘سصلا ة˘˘ح˘˘سصلا
.ةي’ولا ةمسصاعب «جاب تاوخأ’ا»

طفنلأ راعشسأأ
!نكلو ..ىفاعتت

،ةريخأ’ا مايأ’ا يف عاقلا ىلإا تلزن امدعب
ثيح ،ام اعون ىفاعتت طفنلا راعسسأا يه اه
سسايقلا ماخل ةلجآ’ا دوقعلا سسمأا تعفترإا
ىلإا ةئاملاب8.0 وأا اتنسس42 تنرب يملاعلا

ة˘عا˘سسلا لو˘ل˘ح˘ب ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل ر’ود48.92
7.6 تلزن امدعب سشتنيرغ تيقوتب93:50
برغ ماخ دازو ،ةقباسسلا ةسسلجلا يف ةئاملاب
وأا اتنسس83 يكيرمأ’ا طيسسولا سساسسكت
هيواهت بقع ر’ود94.02 ىلإا ةئاملاب9.1
نكلو ،ةقباسسلا ةسسلجلا يف ةئاملاب3.01
لزعلا تاءارجإا لظ يف ةمختلا نأاسشب قلقلا
،«انوروك» سسوريفب ةطبترملا ةيملاعلا ماعلا

دوكر نم يلودلا دقنلا قودنسص نم ريذحتو
.بسساكملا ناحبكي ديدسش

دأدعتشسإ’أ متأأ ىلع

نحملا يف ة˘سصا˘خ ا˘م˘ئاد ه˘ي˘ل˘ع ا˘ندو˘ع ا˘م˘ك
ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا ا˘ه˘عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب تا˘مزأ’او
مهتأا ىلع ،يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا ،ا˘ندÓ˘ب
ةحسصلا عاطق معد لجأا نم لخدتلل دادعتسسإ’ا
لاح يف «انوروك» ءابو ةهجاوم يف ةيندملا
نيب روسصلا ليلد ريخو ،كلذ رمأ’ا ىعدتسسإا
ي˘ناد˘ي˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ا˘˘ن˘˘يد˘˘يأا
ةيركسسعلا ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ة˘سسرد˘م˘لا˘ب
فلتخم ىل˘ع زو˘ح˘ي يذ˘لا ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘سسب
يتلا ةيبطلا لئاسسولاو ةث˘يد˘ح˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا
نيباسصملا نم ربت˘ع˘م دد˘ع˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب ح˘م˘سست
.«91‐ديفوك» سسوريفب

..«انوروك» حاقل
!..ماع دعب

ىدحإا حاجن بقرتيو ملاعلا رظتني تقو يف
هنأاسش نم حاقل داجيإا يف ابيرق ةيملاعلا رباخملا
لسصاوي يذلا «انوروك» سسوريف ىلع ءاسضقلا

ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسإا ،ف’آ’ا حوارأا د˘˘سصح
ارهسش21 لبق كلذ متي نأا ،ةيملاعلا ةحسصلا

،سسيرا˘ه تير˘غرا˘˘م تمد˘˘سص ثي˘˘ح ،نآ’ا ن˘˘م
’» تلاق امدنع لكلا ،ةمظنملا مسساب ةثدحتملا
.«رثكأا وأا ارهسش21 لبق احاقل عقوتن نأا يغبني

qarsana@essalamonline.com
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!..أريخأأ
ةمدخلا هذه تقل˘طأا ا˘مد˘ع˘ب

ملاعلا لود لج ىوتسسم ىلع
يتلاو ةفيعسضلا كلت اهيف امب
اهيسضارأا ى˘ل˘ع ا˘بور˘ح د˘ه˘سشت

اريخأا ،ايروسسو ايبيل رارغ ىلع
يرئازجلا نطاوملا نكم˘ت˘ي˘سس
داوملا نم هتايجاح ءانتقا نم
ط˘ق˘ف ة˘نا˘ع˘ت˘سسإ’ا˘ب ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ةجاحلا نود ةيمقر تاسصنمب
ثي˘ح ،جرا˘خ˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل

تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ةرازو تف˘˘سشك
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو ةر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘سصلا
،ةفرع˘م˘لا دا˘سصت˘قاو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا

تاعاطق ةدع ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘بو
.تاسصنملا هذه ريفوت ىلع لمعت ةردابمل اهقÓطإا نع ،ةينورتكلإ’ا ةراجتلا يلماعتمو

 عيمجلأ ملع يف نكيل
نا˘˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘˘˘م سسكع

لوح عيمجلا هدقتعي
ةرازو تفسشك ،ملاعلا
،ة˘ي˘سسور˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا

ةد˘يد˘ج تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
سسور˘ي˘ف نأا˘˘ب د˘˘ي˘˘ف˘˘ت
نأا نكمي ،«انوروك»
سصخ˘سش ن˘م ل˘ق˘ت˘ن˘ي

دق ةفاسسم ىلع رخآ’
،راتمأا4 ى˘لإا ل˘˘سصت

ي’و˘كي˘ن لا˘ق ثي˘ح
ر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ،و˘˘˘˘كير˘˘˘˘ب
سسيئرو ،اهيي˘ئا˘سصخأا
،ا˘ه˘˘ب ة˘˘ئ˘˘بوأ’ا م˘˘سسق
ر˘يا˘ط˘ت˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي»
03 ن˘م ءاو˘˘ه˘˘لا ي˘˘ف
3 ى˘˘ت˘˘˘حو ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد
قلعت ام ةسصاخ كاتفلا ءابولا اذه نم ةياقولا تاءارجإا ةعجارم ايرورسض تاب هيلعو ،«تاعاسس
.ىودعلا لاقتنا يدافتل سصاخسشأ’ا نيب اهتاعارم بجاولا ةفاسسملاب

!..أوربتعي مل
تاسساردلا لك تعمجأا امدعب

لوح نوسصتخملا اهب رداب يتلا
،نيينيسصلا ءاذغ طمن نأا ،ملاعلا

سضعب مهلكأاب قلعت ام ةسصاخ
لكأات ’ يتلا تاناويحلا عاونأا
ناك ،ملاعلا اذه نم ةعقب يأا يف
تمهاسس يتلا بابسسأ’ا نم اببسس
يف «انوروك» ءابو يسشفت يف
وحن هفحز ةمث نمو دلبلا اذه
تاطلسسلا يهاه ،ملاعلا لود لج
قوسس ربكأا حتف ديعت نيكب يف
.ناهوو يف ةيحلا تاناويحلل

 أومهاشس نيجاشسملأ ىتح
ةينماسضتلا ةبهلل رارمتسسإا يف

معد ىلإا ةيمارلا ةعسساولا ةينطولا
سسوريف ةهجاوم يف ةلودلا دوهج
نيجا˘سسمو ء’ز˘ن ى˘بأا ،«ا˘نورو˘ك»
ىلع ،ةيباقعلا تاسسسسؤوملا ديدع
ةيباقعلا ةسسسسؤوملاب كئلوأا رارغ
ةعانسصب اورداب نيذلا ،نيبÓجيتب
ةمامك006 ى˘˘لإا005 ن˘ي˘ب ا˘˘م
فدهلا ىلإا اولسصي نأا ىلع ،ايموي
ام ميلسست يف لثمتملا دوسشنملا
مويلا يف ةمامك0051 نع ديزي
.دحاولا
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ر˘˘يزو ،ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب را˘˘م˘˘ع د˘˘˘كأا
مسساب ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،لا˘سصت’ا
ا˘˘هد˘˘حو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا نأا ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ا˘يا˘سضق ي˘ف ل˘سصف˘˘ل˘˘ل ة˘˘لو˘˘خ˘˘م˘˘لا
ن˘هر ن˘يدو˘جو˘م˘لا ن˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا
،ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت وأا سسبحلا
ةفاحسصلا ةيرحب ةقÓع اهل ناك نإا
لاق.ىرخأا بابسسأ’ اوفقوأا مهنأا مأا
،«ربخلا» ةديرجل راوح يف ،ريزولا
يتفسصب يل قحي ’» ،سسمأا رسشن
ةموكح˘ل˘ل ًا˘ي˘م˘سسر ًا˘ق˘طا˘نو ًار˘يزو
ي˘ف ،Ó˘ي˘سصف˘تو ًة˘ل˘م˘ج ،سضو˘˘خ˘˘لا

ي˘˘هو ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا سصخ˘˘˘ت ل˘˘˘ئا˘˘˘سسم
اياسضقلل تناك نإا لوقلاب ةلوخملا

نأا مأا ةفاحسصلا ةيرحب ةقÓع هذه
بابسسأ’ اوفقوأا نيين˘ع˘م˘لا ءÓ˘مز˘لا
تايرحتلا جئاتن نذإا رظتننلف ،ىرخأا

فرعنل يئاهنلا يئاسضقلا مكحلاو
.«عوسضوملا ىوحف

ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي لاؤو˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ادرو
،ةباقرلا سصقم ةدوع نم تافوختب
م˘˘سسا˘˘ب ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘ق
،فو˘خ˘ت˘لا˘ك تادر˘ف˘م» ة˘مو˘كح˘˘لا

ي˘هو ،ف˘ي˘قو˘ت˘لاو ة˘با˘قر˘لا سصق˘˘م
يحو˘تو ىز˘غ˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ق˘ث تا˘م˘ل˘ك
دهسشم دوجوب ةغلابم دج ةروسصب
نأا˘˘كو» فدرأاو ،«م˘˘تا˘˘˘ق ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا
نأاو اهماهم ءادأا نم تعِنُم فحسصلا

وأا ةباتكلا نم اوع˘ِن˘ُم ا˘ه˘ي˘ي˘فا˘ح˘سص
نم زاعيإاب وأا ءÓمإ’ا تحت نوبتكي
ن˘م ءي˘سش كا˘˘ن˘˘ه نأا ا˘˘م˘˘بر ..ز˘˘عاو
ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي ة˘˘ي˘˘تاذ˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لا
اهتدقع نم سصلختلا نييفاحسصلا
ن˘هر ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م.«ةيبلسسلا

را˘ه˘سشإ’ا ر˘ير˘ح˘ت ،ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع
سضرعلا نوناق قيبط˘تو ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةلحرمب رورملاب ،مراسصلا بلطلاو
ميمرت ةداعإا اه˘لÓ˘خ م˘ت˘ي ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا
هريهطتو يمومعلا راهسشإ’ا عاطق
يذلا ،ةوسشرلاو داسسفلا ناطرسس نم
فازنتسسا ةيلمع لهسسو هلكايه رخن
ـب مهفسصو نم لبق نم ماعلا لاملا
تاباسصع»و «ةي˘مÓ˘عإا ر˘ي˘غ ىو˘ق»
ذوفنلا ل˘هأا ن˘م ر˘مز»و «ة˘ي˘سسا˘ي˘سس
تناك اهنأا د˘كأا ي˘ت˘لا ،«ي˘نا˘ط˘ي˘سشلا
طويخلا كرحتو راتسسلا ءارو فقت
ر˘سشن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا ل˘˘خاد
ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ،را˘˘ه˘˘سشإ’او

،يتاسسسسؤوملاو يمومع˘لا را˘ه˘سشإ’ا
بهن لسضفب» ددسصلا اذه يف لاقو
ةقفدتملا يمومعلا راهسشإ’ا لاومأا

،ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ن˘سس ن˘ير˘˘سشع˘˘لا لÓ˘˘خ
تعرعرت ةري˘ط˘خ ة˘ي˘نا˘بز تل˘كسشت
تل˘كسشو سشحا˘ف˘لا ءار˘ث˘لا ل˘˘سضف˘˘ب
ةلغلغتملا ء’ولاو ذوفنلا تاكبسش
يفو ةفاحسصلاو ةرادإ’ا بيلاود يف
تا˘يو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع رار˘˘ق˘˘لا ز˘˘كار˘˘م
.«ةفلتخم

برغم» ةديرج قيلعت بابسسأأ هذه
«مأأ.ويدأر»و «ناجريميإأ

،لا˘˘˘˘˘˘˘˘سصت’ا ر˘˘˘˘˘˘˘˘يزو مد˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
ةديرج ف˘ي˘قو˘ت لو˘ح تا˘ح˘ي˘سضو˘ت
berhgaM) » ناجر˘ي˘م˘يإا بر˘غ˘م»
tnegremE) تسسو˘˘˘ب م.وـيدار»و»
(TSOPM oidaR)، ئا˘˘˘˘ق˘˘˘Ó «
فذ˘ق˘لا سسرا˘م ي˘فا˘ح˘سص ا˘هر˘يد˘˘م
قح يف ح˘ير˘ج˘ت˘لاو مذ˘لاو حد˘ق˘لاو
ءاسسأاف ةيروهمجلا سسيئر سصخسش
بدأ’ا دود˘ح كلذ˘ب ًازوا˘˘ج˘˘ت˘˘م ه˘˘ل
،«دحاو نآا ي˘ف نو˘نا˘ق˘لاو ة˘قا˘ي˘ل˘لاو
نيتيرسشنلا نيتاه فيقوت» افيسضم
تاءارجإا مامتإا راظتنا يف يزارتحا
ماكحأ’ ًاقفو ةي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م˘لا
،مÓعإ’ا نوناقو تا˘يا˘ن˘ج˘لا نو˘نا˘ق
حوسضوب لفكتت يتلا ماكحأ’ا يهو
سسا˘˘˘سسم˘˘˘لاو ةءا˘˘˘˘سسإ’ا ت’ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
،سصا˘˘خ˘˘˘سشأ’ا فر˘˘˘سشو سضار˘˘˘عأا˘˘˘ب
سصخ˘سش سصو˘سصخ˘لا ه˘جو ى˘ل˘˘عو
هماهم ةيدأات ءانثأا ةيروهمجلا سسيئر
ل˘ث˘م˘لا لو˘ق˘ي ا˘م˘كف ،ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا
ىلع تنج» ميدقلا يبرعلا يبعسشلا
.«سشقارب اهسسفن

ةفاحسصلل مظانلأ سصنلأ
زهاج ةينوÎكلإلأ

مت دق هنأا ،لاسصت’ا ريزو نلعأا
مظني يذلا ينوناقلا سصنلا دادعإا
د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’ا ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا

عاطقلا ي˘ل˘عا˘ف تم˘سض تاروا˘سشم
اريسشم ،تارازولا نم ارفاو اددعو
ن˘سس ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘حر˘م˘ك م˘ت˘ي ه˘نأا ى˘لإا
م˘لا˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب م˘ت نو˘نا˘˘ق
ةاعارم عم تنرتنأ’ا ىلع ةفاحسصلا
اهفرعت يتلا ،ةع˘ير˘سسلا ت’و˘ح˘ت˘لا
.ةنمقرلا تايجولونكت

 ـه.دأوج

ًءانب تاطلسسلا تحمسسو اذه
،هتاذ موسسرملا يف ءاج ام ىلع
ل˘ئا˘سسو سسمأا ه˘ت˘ل˘قا˘ن˘˘ت يذ˘˘لا
ىلع عÓط’اب ،ةيسسنرف مÓعإا

ف˘ي˘سشرأ’ا تا˘ف˘ل˘˘م ن˘˘م دد˘˘ع
ةروثلا يدو˘ق˘ف˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
اسضيأا حي˘ت˘ي ا˘م˘ك ،ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا

ة˘ط˘ب˘تر˘م تا˘ف˘ل˘م ل˘ق˘ن ة˘ير˘ح
.برحلا يدوقفمب

«نايزيرابول» ةديرج تركذ
ة˘عا˘ن˘سص ر˘ئاود ن˘م ة˘بر˘ق˘˘م˘˘لا
سسيئرلا نأا ،اسسنرف يف رارقلا
،نوركام ليونا˘م˘يإا ي˘سسنر˘ف˘لا

ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م بر˘˘عأا د˘˘ق نا˘˘˘ك
هدادعتسسا نع ،ةيسسائرلا هتدهع
ةجلاعمو ةركاذلا ف˘ل˘م ح˘ت˘ف˘ل

ل˘˘ق˘˘ث˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا حار˘˘ج˘˘لا» ل˘˘ك
ها˘ج˘ت ي˘سسنر˘ف˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا
اهدد˘ع ي˘ف ةر˘ّكذ˘م ،«ر˘ئاز˘ج˘لا
ماق ،نوركام نأاب ،سسمأا راهنل
نيذلا ىكرح˘ل˘ل را˘ب˘ت˘ع’ا در˘ب

متو يسسنرفلا سشيجلا اومدخ
فور˘ظ ي˘ف م˘ه˘ن˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا
رابتع’ا در هنأا امك ،ةيديجارت
«نادوأا سسيرو˘م» ل˘سضا˘ن˘م˘˘ل˘˘ل
فرتعاو ،7591 ةنسس دوقفملا
لبق نم بيذعتلا تحت لتق هنأا
نا˘ك يذ˘لا ي˘سسنر˘ف˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا
تاذ تدروأاو ،رئازجلا لتحي
ربم˘ت˘ب˘سس ي˘ف ه˘نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا

سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا مز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ،8102

روا˘ح˘ت˘لا نا˘م˘سضب ،ي˘سسنر˘ف˘لا
قلعتملا فيسشرأ’ا فلم لوح
نيدوقفملل يرسسقلا ءافتخ’اب
لÓخ نييركسسعلاو نييندملا
.رئازجلا عم برحلا

تل˘˘˘ق˘˘˘ن ،ا˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ،«نا˘˘يز˘˘يرا˘˘˘بو˘˘˘ل»
خرؤو˘م˘لا ،ارو˘ت˘سس ن˘ي˘ما˘ج˘ن˘ب˘ل
ف˘ل˘م˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
هذ˘ه ح˘ت˘ف» ه˘ي˘ف لا˘ق ،ةر˘كاذ˘˘لا
قيمعتب حمسسيسس تاظوفحملا

’ هنأ’ ةرتف˘لا هذ˘ه˘ب ا˘ن˘ت˘فر˘ع˘م
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا كا˘˘˘ن˘˘˘ه لاز˘˘˘ت
بر˘˘ح˘˘˘لا لو˘˘˘ح ر˘˘˘ي˘˘˘طا˘˘˘سسأ’ا
.«ةيرئازجلا

ءاسشنإا مت ه˘نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج

ةئيه» لب˘ق ن˘م تا˘ف˘ل˘م˘لا هذ˘ه
تا˘ير˘ح˘لاو قو˘ق˘ح˘لا ة˘يا˘م˘˘ح
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا «ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا
يام يف «تيلوم يغ» اهأاسشنأا

ا˘ه˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م تنا˘˘كو ،7591
ع˘م˘ق˘لا ع˘قاو ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
بيذ˘ع˘ت˘لا دو˘جوو ير˘كسسع˘˘لا

ه˘˘سسرا˘˘˘م يذ˘˘˘لا ءا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘خ’او
د˘˘سض ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
ةرو˘˘ث لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
فلم ربتعيو ،ةديجملا ريرحتلا
تافلم˘لا زر˘بأا د˘حأا ،ف˘ي˘سشرأ’ا
ىلع رئاز˘ج˘لا تطر˘ت˘سشا ي˘ت˘لا
،اهيف ةيدجلا ،يسسنرفلا فرطلا

تاسضوافملا فانئتسسا لجأا نم
اهفيقوت مت يتلا ،ةركاذلا لوح

بي˘ط˘لا ن˘ل˘عأا ثي˘˘ح ،ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
،ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ر˘يزو ،ي˘نو˘ت˘يز
ت’افتح’ا ةب˘سسا˘ن˘م˘ب ار˘خؤو˘م
نإا ،د˘ي˘ه˘سشلا مو˘ي˘ل ةد˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا
اهفيقو˘ت م˘ت د˘ق تا˘سضوا˘ف˘م˘لا
ىد˘ل ة˘يد˘ج˘لا ماد˘˘ع˘˘نا بب˘˘سسب
نأا احسضوم ،يسسنرفلا فرطلا
د˘ع˘ب ة˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘˘ن’ا
ر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘سسيد ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش تير˘˘˘˘جأا
تافلم4 تعسضو ،ي˘سضا˘م˘لا

بلط˘م˘ل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسا ة˘ي˘سسي˘ئر
،اهيلع سضوافتلا متي ،يبعسشلا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘هو
ر˘ير˘ح˘ت˘لا بر˘˘ح يدو˘˘ق˘˘ف˘˘م˘˘ب
ا˘يا˘ح˘سض سضيو˘ع˘ت ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
عاجرتسساو ،ةيوونلا براجتلا
ةداعتسساو ،ينطو˘لا ف˘ي˘سشرأ’ا

ة˘موا˘ق˘م˘˘لا ءاد˘˘ه˘˘سش م˘˘جا˘˘م˘˘ج
،قوزرم اباب عفدمو ةيبعسشلا

طقسست ’ تافلم اهنأا ادكؤوم
˘ما˘ع˘لا ا˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘يو مدا˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب
.سصاخلاو

ةركأذلأ لوح تاسضوافملأ فانئتسسأ لجأأ نم هسصوسصخب يطاعتلأ يف ةيدجلأ نوركام ىلع طرتسشأ نوبت سسيئرلأ

ةيريرحتلأ ةروثلأ يدوقفمب ضصاخلأ فيششرأ’أ فلم حتفت اشسنرف

ر.نوراه

ردسص موسسرم بسسح ،(2691-4591) ةيريرحتلأ ةروثلأ يدوقفمب سصاخلأ فيسشرألأ حتف نع ،ةيسسنرفلأ ةموكحلأ تنلعأأ
هريظن ىلع طرتسشإأ ،نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ سسيئر نأأ املع ،ةيسسنرفلأ ةيمسسرلأ ةديرجلأ نم ريخألأ ددعلأ يف

.ةركأذلأ لوح نيدلبلأ نيب تاسضوافملأ فانئتسسإأ لجأأ نم ،هسصوسصخب يطاعتلأ يف ةيدجلأ ،نوركام ليوناميإأ يسسنرفلأ

هفسصو امم «PENA» ريهطتب يمومعلأ راهسشإلأ ريرحت نهر
«يناطيسشلأ ذوفنلأ رمز»و «ةيسسايسسلأ تاباسصعلأ» ـب

يف لشصفلل ةلوخملأ اهدحو ةلأدعلأ»:لاشصت’أ ريزو
«’ مأأ ريبعتلأ ةيرحب ةقÓع اهل ناك نإأ نييفحشصلأ اياشضق

لقنلأ لئاسسو قيلعت دعب ةلماعلأ ديلأ رفوت مدعو ةيلوألأ دأوملأو تأدعملاب اهنيومت مدع ءأرج

زاجنإ’أ يف ريخأاتلأ ببشسب تاشسشسؤوملأ ىلع ةيلاملأ تابوقعلأ ضضرف قلعت ةموكحلأ
تاشسشسؤوملأ هذه نويد ديدشستل ةيرورشضلأ مييقتلأ ةداعإأ تايلمعو عفدلأ تأدامتعإأ دشصر ^

قلأاتلأ ةلسصأوم ىلع هاثح
همعدب أدهعتو

نائنهي دأرجو نوبت ضسيئرلأ
يواشسيع باهولأ دبع يئأورلأ

«ركوبلأ» ةزئاجب هزوف بقع
،ةيروهمجلأ سسيئر نم لك أانه

ريزولأو ،نوبت ديجملأ دبع
يئأورلأ ،دأرج زيزعلأ دبع ،لوألأ
،يواسسيع باهولأ دبع يرئأزجلأ

31 ـلأ ةعبطلاب هزوف ةبسسانمب
ةيبرعلأ ةيأورلل ةيملاعلأ ةزئاجلل
نأويدلأ» هتيأور نع ،«ركوب»
سسيئرلأ بتكو أذه.«يطربسسإلأ

يف ،سسمأأ لوأأ ءاسسم ،نوبت
عقأوم ربع ةيمسسرلأ هتحفسص

،«كوبسسياف» يعامتجلأ لسصأوتلأ
وه اه ملعلأ موي ةيسشع» ،«رتيوت»و
نم يواسسيع باهولأ دبع باسشلأ
باتكلأ لفأوقب قحتلي ةفلجلأ
ىرولأ أولغسش نيذلأ نييرئأزجلأ

هذه نكل ،مهلامعأاب ىندلأ أوئلمو
ركوبلأ ةزئاجب زوفلل ةرملأ
بطاخو ،«ةرخافلأ ةيملاعلأ

يئأورلأ ،ةيروهمجلأ سسيئر
دبع قلأاتلأ لسصأو» Óئاق جوتملأ
لوحب يندجتسسو ينبأ باهولأ
.«كبناجب  امود هللأ

،لوألأ ريزولأ بتك هتهج نم
،«رتيوت» ـب ةيمسسرلأ هتحفسص ىلع
رئأزج نع ةيخيرات ةيأور»
يرئأزج باسش اهبتكي91 نرقلأ

روخف ،ركوبلاب زوفت12 نرقلأ يف
،«يواسسيع باهولأ دبع اي كب
رئأزجلأ يه هذه» فاسضأأو
يف اهبابسش رفحي يتلأ ةرسصتنملأ

يف نوقفتيو ،مهخيرات
.«كوربم فلأاف ،مهرسضاح

ح.نيدلأ رمق

د˘˘ب˘˘ع ،لوأ’ا ر˘˘يزو˘˘لا رر˘˘˘ق
اذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت ،دار˘˘˘ج ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘˘لا
سسي˘˘˘˘ئر تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا
تابوقعلا سضرف قيلعت ،نوبت
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا
زا˘ج˘نإ’ا ي˘ف ر˘ي˘خأا˘ت˘لا بب˘˘سسب
را˘ثآا ن˘م ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل اذ˘˘هو
ءا˘بو ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإا
ةينطولا ةادأ’ا ىلع «انوروك»
ءاسضعأا ،دار˘ج قر˘بأا .زا˘ج˘نإÓ˘ل
ةميل˘ع˘ت˘ب ،ة’و˘لاو ة˘مو˘كح˘لا
ة˘مو˘كح˘˘لا نأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ح˘˘سضوأا
تاذ ريبادتلا نم ةلمج تذختا
ه˘ب˘سشلاو ي˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا ع˘˘با˘˘ط˘˘لا

ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا كل˘˘تو ،ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج
سضرغب ،ة˘ي˘كن˘ب˘لا سضور˘ق˘لا˘ب
دباكت يتلا تاسسسسؤوملا معد

ة˘مزأ’ا ر˘ثإا ى˘ل˘ع تا˘بو˘˘ع˘˘سص
،دÓبلا اههجاوت يتلا ةيحسصلا

ظافحلا ةيلوؤوسسمب اهنم ايعو
ي˘عا˘˘ن˘˘سصلا ج˘˘ي˘˘سسن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نأا ازر˘˘ب˘˘م ،ا˘˘˘ه˘˘˘ب طو˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ةيحسصلا ةيعسضولا تاروطت
«91‐ديفوك» ءابوب ةطبترملا

ر˘ي˘باد˘ت ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا را˘ثآ’او
ترثأا ،هتحفاكمو هنم ةياقولا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةادأ’ا ى˘ل˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘سس
نم ةدسشب يناعت يتلا زاجنإÓل
ءار˘ج ا˘ه˘طا˘سشن ع˘جار˘˘ت ةأا˘˘طو
تادعملاب اهنيومت يف رخأاتلا

رفو˘ت مد˘عو ة˘ي˘لوأ’ا داو˘م˘لاو

قيلعتلا بب˘سسب ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لا
ءاجو ،لقنلا لئاسسول تقؤوملا
ا˘سصر˘ح» ه˘تاذ رد˘˘سصم˘˘لا ي˘˘ف
تاسسسسؤوملا ررسضت مدع ىلع
˘ما˘مأا ا˘ه˘˘سسف˘˘ن تد˘˘جو ي˘˘ت˘˘لا
زا˘˘ج˘˘نإا نا˘˘م˘˘سض ة˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘˘سسا
،ةررقملا تامدخلاو لاغسشأ’ا
ةداملا ماكحأا قيبطت ررقت دقف
يسسائرلا موسسرملا نم741
يف خرؤوم˘لا742 /51 م˘قر
5102 ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘سس61
تاقفسصلا ميظنت نمسضتملاو
تا˘˘سضيو˘˘ف˘˘تو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
سصن˘ت ي˘ت˘لاو ،ما˘ع˘لا ق˘فر˘م˘لا

ةيدقاعتلا لاجآ’ا قيلعت ىلع
تا˘˘بو˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا سضر˘˘˘ف مد˘˘˘عو
نمسض ريخأاتلا ببسسب ةيلاملا
رماوأا ي˘ف ةر˘ط˘سسم˘لا دود˘ح˘لا
تامدخلا فانئت˘سساو ف˘ي˘قو˘ت
كلذ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘هذ˘خ˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
.«ةدقاعتملا ةحلسصملا

ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تح˘سضوأا ا˘م˘˘ك
ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ه˘نإا ،ا˘ه˘تاذ
ةلودلل ةيموم˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لاو
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لاو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت م˘ت˘ي ن˘ل ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

نم ءادت˘با ر˘ي˘خأا˘ت˘لا تا˘بو˘ق˘ع
˘˘مو˘˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘سشن خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
خرؤوملا02/96 مقر يذيفنتلا
،0202 سسرا˘˘˘˘˘م12 ي˘˘˘˘˘ف
نم ةياقولا ريبادت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘بو را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘نا
ا˘م˘ك ،ه˘ت˘ح˘فا˘كمو «ا˘نورو˘ك»
نم741 ةدا˘˘م˘˘لا نأا تزر˘˘˘بأا
ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا ما˘ظ˘ن
لاحلا ةعيبطب قبطت نأا بجي
عيراسشملا با˘ح˘سصأا ل˘ب˘ق ن˘م
ن˘˘˘˘م بل˘˘˘˘ط ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب
ة˘˘˘كير˘˘˘سشلا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م .ةد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا

ةيلاملا راثآ’ا فيفخت فدهبو
تاسسسسؤوم ىلع ةمزأ’ا هذهل
ةسصاخلاو ةيموم˘ع˘لا زا˘ج˘نإ’ا

كلذ˘ك م˘ت ،ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ى˘ل˘عو
دسصرب ،ةيلاملا ريزو فيلكت
تاي˘ل˘م˘عو ع˘فد˘لا تادا˘م˘ت˘عإا
ة˘يرور˘سضلا م˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا
ةقحت˘سسم˘لا نو˘يد˘لا د˘يد˘سست˘ل
ناو˘ن˘ع˘ب ،تا˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه˘˘ل
اهغيلبتو ةيمومع˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ط˘لا
با˘˘ح˘˘˘سصأا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ى˘˘˘لإا
ع˘˘˘با˘˘˘ط تح˘˘˘ت ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
ر˘يزو˘لا دد˘سشو ،ي˘لا˘ج˘ع˘˘ت˘˘سسا
يتلا ةيمهأ’ا غلاب ىلع ،لوأ’ا
˘مرا˘سصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘لو˘˘ي
،ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا هذ˘ه˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لاو
رمتسستسس ةموكحلا نأا ادكؤوم
ل˘˘ب˘˘سسلا ة˘˘فا˘˘˘ك ة˘˘˘سسارد ي˘˘˘ف
ىلع درلاب ةليفكلا لئاسسولاو
ا˘ه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا
لعفب ةيرئازجلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
.ةيحسصلا ةمزأ’ا

ر.نوراه

:«مÓسسلأ» ـل ينيطنسسق ،تاعاسشإأ أذكه لثم قÓطإأ نع فكلأ ةرورسض ىلإأ اعد

نوجشسلأ يف انوروكلاب تاباشصإأ يأأ لجشست مل»
«ةبوقع ضسيل يحشصلأ رجحلأو

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر دكأا
ةبراحم دوهج نأا ،نوبت ديجملا

،ةسصقان ّلظتسس «انوروك» ءابو
يأا ناهتسسا اذإا ،اهلهأا ّدك امهم
رجحلاو ،ةياقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ب د˘حاو
ىلإا يئادن دّدجأا«لاقو ،يلزنملا
ءاسش نإا برتقن نحنو ‐ عيمجلا
ي˘ت˘لا جَر˘ف˘˘لا ة˘˘عا˘˘سس ن˘˘م ه˘˘ل˘˘لا
انتاناكمإا ّلك ةئبعتب اهلجعتسسن
نم ـ ةيلاملاو ةيداملاو ةيرسشبلا
طا˘ب˘˘سضن’ا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا ل˘˘جأا

.حسصانتلاو ةظقيلاو
يف ،نوبت سسيئرلا لاقو اذه

ملعلا موي ءايحإا ةبسسانمب هتلاسسر
لك نم ليرفأا61 ـل فداسصملا
ة˘سصر˘ف ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج«،ة˘ن˘سس
فا˘سشت˘كا ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ت˘˘ن˘˘كم ىر˘˘خأا

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘م ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ا˘ن˘تا˘قا˘˘ط
ةع˘ي˘ل˘ط ي˘ف ن˘ي˘ف˘قاو˘لا ا˘ن˘ئا˘ب˘طأا
تحاتأا امك ،ءابو˘ل˘ل ن˘يّد˘سصت˘م˘لا
هتاردق زاربإ’ ةح˘نا˘سس با˘ب˘سشل˘ل
امب هبعسش مومه عم هلعافت ةوقو
تاردا˘ب˘م ن˘م ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي هذ˘˘خ˘˘ّت˘˘ي

ينطولا دوهجملا يف ةمهاسسملل
ةا˘ي˘˘ح˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سس’ بوؤود˘˘لا
نهربت تاردابم يهو ،ةيعيبطلا

لاجم يف ةيملعلا هتءافك ىلع
،تازيهجت˘لاو ل˘ئا˘سسو˘لا را˘كت˘با

ل˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘م˘˘قر˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘سضرأ’او
ةيعوطت˘لا لا˘م˘عأ’ا˘ب ما˘ه˘سسإ’او
.«نيباسصملا نع سسيفنتلل

،ةيروهمجلا سسيئر ددج امك
مامته’ا˘ب ه˘ماز˘ت˘لا ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
عنسص لجأا نم ةيوبرتلا ةرسسأ’اب
د˘ي˘ع˘ت ة˘ل˘ما˘سش ة˘ي˘ن˘طو ة˘˘سضه˘˘ن
لكب ةينطولا ةسسردملل رابتع’ا
ل˘ك م˘˘ي˘˘مر˘˘ت˘˘ب ر˘˘مأاو ،ا˘˘هراو˘˘طأا
،دÓب˘لا ي˘ف ة˘ق˘ي˘ت˘ع˘لا د˘جا˘سسم˘لا

رسضخأ’ا عماجلا اهتمدقم يفو
خيسشلا ناك يذلا ،ةنيطنسسق يف
يقلي ،سسيداب ن˘ب د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع
ر˘˘ي˘˘سسف˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف سسورد˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
حرسش ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو ثيد˘ح˘لاو
هل˘لا ي˘سضر كلا˘م ما˘مإ’ا أا˘طو˘م
 .هاسضرأاو هنع

ر.نوراه

«انوروك» نم ةياقولأ ريبأدتب درف يأأ ناهتسسأ أذإأ ةسصقان ّلظتسس دوهجلأ نأأ دكأأ

«جرفلأ ةعاشس تبرتقأ» :نوبت ضسيئرلأ
ةشضهنب همأزتلأ ددجو ةقيتعلأ دجاشسملأ لك ميمرتب رمأأ ^

ةينطولأ ةشسردملل رابتع’أ ديعت ةلماشش



نأا ،نيسسحلب دمحم فسشك
دد˘ع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
«انوروك» سسوريفب تاباسصإ’ا

نم عون دوجو نيبت ،تايفولاو
اذهو ،ىنحنملا يف رارقتسس’ا

انزواجت اننإا لوقن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م
ي˘˘ف ا˘˘نأاد˘˘بو ةورذ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
راسشت˘ن’ ة˘ي˘لزا˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
ي˘˘˘˘ف ادد˘˘˘˘سشم ،سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
اهب ىلدأا ةفيحسص تاحيرسصت
ة˘˘˘عاذإ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘˘ثأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع سسمأا
حنم ةرورسض ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
نأا˘سشب ا˘هر˘كذ ي˘˘ت˘˘لا ،ةءار˘˘ق˘˘لا
نم عون ىسصقأا ةورذلا ةطقن
عم هنأاب ا˘كرد˘ت˘سسم  ظ˘ف˘ح˘ت˘لا

،مزجلا ادبأا اننكمي ’ انوروك
د˘سصر ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل و˘˘سضع را˘˘سشأاو
ىلإا انوروك ي˘سشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو
تا˘ي˘ئا˘سصحإا را˘ظ˘ت˘نا ةرور˘˘سض
مايأ’ا اهب يتأات يتلا تانايبو
ةءارق ءاطعإ’ ةمداقلا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

روطت هاجتا ةفرعمو ،ةحيحسص
،سسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘نا ى˘ن˘ح˘˘ن˘˘م
ن˘˘م دد˘˘ع ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ل˘˘ب زر˘˘˘بأاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا تار˘سشؤو˘م˘˘لا
ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ تل˘ج˘سس
،اهتمدقم يف  يتأات ةيسضاملا

تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا دد˘˘ع سضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نا
ت’ا˘˘ح˘˘لا دد˘˘ع سضا˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ناو
عسضولا يف مكحتلاو ،ةبعسصلا
يف ثدح املثم تلفني مل يذلا
ثيح ،اينابسسإاو اسسنرفو ايلاطيإا

ت’اجعتسس’ا ح˘لا˘سصم تنا˘ك

.ديدسش طغسض تحت كانه
وسضع رذح ،ىرخأا ةهج نم

ءا˘بو ي˘سشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘˘م ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ةيناثلا ةجوملا نم ،«انوروك»

ثدحت ي˘ت˘لا ،ءا˘بو˘لا را˘سشت˘نإ’
تاءار˘˘˘جإا ع˘˘˘فر بق˘˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘ع
ىلع ادكؤوم ،يحسصلا رجحلا

ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘سسارد˘˘لا ةرور˘˘سض
اهذاختا بجي يتلا تاءارجإ’ا
بي˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘ل اذ˘˘هو ،كلذ ل˘˘ب˘˘˘ق
را˘سشت˘نا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جو˘م˘˘لا
.رئازجلا يف سسوريفلا

ثدحلا4 0272ددعلا ^1441 نابعسش32ـل قفاوملا0202 ليرفأا61صسيمخلا

watan@essalamonline.com

تايفولاو تاباسصإ’ا تانايب ىنحنم يف رارقتسس’ا نم اعون تلجسس

«انوروك» ضسوريف راششتن’ ةورذلأ ةلحرم تزواجت رئأزجلأ

ز.لامج

ءابو يسشفت ةعباتم ةنجل وسضع ،ةيمومعلا ةحسصلا يف يلودلا راسشتسسملا ،نيسسحلب دـمحم روسسيفوربلا دكأا
نم عون ليجسست ىلإا اريسشم ،«91 ديفوك» صسوريف راسشتن’ ةورذلا ةلحرم تزواجت رئازجلا نأا ،«انوروك»

.تايفولاو تاباسصإ’ا تانايب ىنحنم يف رارقتسس’ا

نامسض لجأا نم فورظلا لك ريفوت
ةئفلا هذهل ةيسسفنو ةيبط ةياعر

لفكتلأ نأأ دكؤوت وكيرك
ةبشسنلاب ةيولوأأ نينشسملاب

ةنهأرلأ ةلحرملأ يف اهعاطقل
نماسضتلا ةريزو ،وكيرك رثوك تدكأا

نأا ،ةأارملا اياسضقو ةرسسأ’او ينطولا
ةبسسنلاب ةيولوأا نينسسملاب لفكتلا
،ةنهارلا ةيحسصلا ةمزأ’ا يف عاطقلل
لجأا نم فورظلا لك رفوتسس اهنأاو
ةقفارمل ةيسسفنو ةيبط ةياعر نامسض
فرظلا هذه زواجتل ةئفلا هذه

.يحسصلا
اهتجرخ لÓخ ةريزولا تحسضوأاو

،«دييسشتلا ةرانم..ةلاسصأ’ا» راعسش تحت
راد ىلإا نيدهاجملا ريزو ةقفر
ةلودلا نأا ،ميهاربا يلادب نينسسملا
لثم نأاو ،تائفلا هذهب متهت لظتسس

ربع افرع حبسصتسس تارايز اذكه
ةفيسضم ،لبقتسسملا يف ينطولا بارتلا
نودب لبقتسسم ءانب نكمي ’ هنأا

رسسج قلخ ىلع صصرحت ثيح ،خيرات
قيقحت لجأا نم ،لايجأ’ا نيب طبارت
ةيروهمجلا ءانب جهنم قفو ةعاجنلا
نوقبيسس نيدهاجم نأاو ،ةديدجلا

،هلبقتسسم يرئازجلا هب ءيسضي اسساربم
تاءارجا تذختا دق ةرازولا نأا ةزربم
ىودعلا راسشتنا بينجتل ةمراسص ةيئاقو
تاي’و فلتخم ربع نينسسملا رود ىلإا
نأا وكيرك تراسشأاو ،ينطولا بارتلا

ذاختا ىلإا تعراسس دق ،نماسضتلا ةرازو
ةبسسنلاب ةيلاجعتسسا ةيئاقو تاءارجإا
ةلوفطلا تاسسسسؤومو نينسسملا رودل
ةعباتلا زكارملا اذكو ،ةفعسسملا
اهترايز لÓخ تطعأا ثيح ،عاطقلل
ةرورسضب زكارملا ءاردمل تاميلعت
نم ةمراسص ةياقو تاءارجإا قيبطت

،ةيجراخلا تارايزلا عنم لÓخ
ةيرود ةيبط تاسصوحف ءارجإاو
ميقعت تÓمح ميظنتو ،نيميقملل
،عوبسسأ’ا رادم ىلع ةرمتسسم ريهطتو
يتلا ةئيبلا ةرازو عم قيسسنتلاب كلذو
ريهطتلاو ميقعتلا ةيملعب لفكتتسس
بارتلا ربع عاطقلل ةعباتلا زكارملاب
.ينطولا

قفار ،اهعاطق نأا ةريزولا تزربأاو
ةيلمع يف نيدعاقتملاو نينسسملا

،ديربلا زكارمب مهحنمو مهبتاور يقلت
ةيراوجلا ايÓخلا حلاسصم ترخسس ثيح

ةيعامتج’ا ةيمنتلا ةلاكول ةعباتلا
ءابطأا مسضت يتلاو ةرازولا ةياسصو تحت
نييعامتجا نيسصتخمو نييناسسفنو
مهحنم يقلتل مهريطأاتو مهتقفارمل

.ةنمآا ةيميظنت فورظ يف
ز.لامج

ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ةرازو تر˘˘˘˘˘قأا
نا˘˘˘م˘˘˘سضلاو ل˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لاو
ه˘ب˘سش تاءار˘جإا ،ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
،ةيفرظو ةيئانث˘ت˘سسا ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا
تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا

راثأا نم فيفخ˘ت˘ل˘ل ة˘سصا˘خ˘لاو
‐ديفوك انوروك ةحئاج راسشتنا

91.
نايب يف ةرازولا تحسضوأا

ىلع «مÓسسلا» زوحت سسمأا اهل
را˘طإا ي˘فو ه˘نإا˘ف ،ه˘ن˘م ة˘خ˘˘سسن
م˘ت ي˘ت˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘ل˘˘سسل˘˘سس
ة˘لود˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘هذا˘˘خ˘˘تا
ءابو يسشفت راثأا نم فيفختلل

ةرازو نإا˘ف ،سسور˘ي˘ف ا˘˘نورو˘˘ك
نامسضلاو لي˘غ˘سشت˘لاو ل˘م˘ع˘لا
ةلمج تذختا دق ،يعامتج’ا

ةيئابج˘لا ه˘ب˘سش تاءار˘جإ’ا ن˘م
ة˘˘ي˘˘فر˘˘ظ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا
،نايبلا تاذ فاسضأاو ،مهتدئافل
ترر˘ق ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا نأا
لمعلا بر ةسصح عفد ليجأات
لامعلا تاكارتسشاب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ليرفأا رهسشب ةسصاخلا ءارجأ’ا

نم مت امك ،اموي (03) نيثÓثـب
ـب ديدمت تاءارجإ’ا هذه لÓخ
تاكارتسشا عفد لاجآا اموي09
،ة˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه˘˘ل ءار˘˘جأ’ا ر˘˘ي˘˘غ
ناوج03 يف انوناق ةددحملاو
03 ةياغ ىلإا يأا ،ماع لك نم
عم ةازاوملاب ،0202 ربمتبسس
يف تادايزلا فيقوت  مت كلذ
كلذو ةقباسسلا ريخأاتلا تامارغ
ن˘م ة˘ياد˘ب ،ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘سس ةد˘م˘ل
ةبسسن˘لا˘ب ،0202 ل˘ير˘فأا ر˘ه˘سش
،ءارجأ’ا ر˘ي˘غو ءار˘جأ’ا ما˘ظ˘ن˘ل
نو˘يد˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا
ن˘ي˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا Ó˘˘كل ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا
(SONSAC -SANC)
نم نيينع˘م˘لا ن˘ي˘كم˘ت م˘ت˘ي˘سس
ةيلاملا تاق˘ح˘ت˘سسم˘لا د˘يد˘سست

بسسح دد˘ح˘˘ت ،طا˘˘سسقأا ى˘˘ل˘˘ع
قودنسصلا حلاسصم عم ةلاحلا
عفدلا سصخي اميف امأا ،ةينعملا
ةيئان˘ث˘ت˘سسا ة˘ف˘سصبو ق˘ب˘سسم˘لا
امب ،ةعوفدملا ةيونسسلا لطعلل
يتلا رهسشأ’ا ددع عم بسسانتي
ةرتفلا لÓخ اهتاكارتسشا عفد مت
ىلإا9102 ةيليوج نم ةدتمملا

ءار˘˘˘جإ’ا اذ˘˘˘ه ،0202 ير˘ف˘ي˘ف
عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا سصخ˘˘ي
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’او ءا˘ن˘ب˘لا

قودنسصل نيب˘سست˘ن˘م˘لا ير˘لاو
(HPTABOCAC).

ريزولا حلاسصم تدكأا امك
هذ˘˘˘ه نأا ،ق˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘سش
را˘طإا ي˘ف جرد˘˘ن˘˘ت تاءار˘˘جإ’ا
تايلآ’او ريبادت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ةفسصب ،ةلود˘لا ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘ت˘لا

فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م
اهيف مهاسست يتلاو ،يئانثتسس’ا

ة˘يرازو˘لا ر˘ئاود˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لاو تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لاو
ة˘˘حار نا˘˘م˘˘سضل ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ىلع تزكر امك ،نينطاوملا
لومعملا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإ’ا
ي˘ت˘لا ن˘ه˘م˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ،ا˘ه˘˘ب
يسصخسشلا روسضح˘لا بل˘ط˘ت˘ت
مارتحاك ،ينهملا طيحملا يف
ةعنقأ’ا عسضوو نامأ’ا ةفاسسم
ةيناكمإا ىل˘ع ةوÓ˘ع ،ة˘ي˘قاو˘لا
اذ˘˘كو بوا˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
.ةيقبتملا لطعلا لÓغتسسا

ز.لامج

«انوروك» راثآا نم فيفختلل تاسسسسؤوملا ةدئافل ةيفرظ تاءارجإا

يعامتج’أ نامشضلأ ىدل تاكأرتشش’أ عفد لاجآأ ديدمت
ءأرجأ’أ ريغل ربمتبشس ىلأو ءأرجأ’أ لامعلل يام ةياهن ىلإأ

ر˘˘يد˘˘م ،دودر˘˘سش لا˘˘م˘˘ج د˘˘كأا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘سشلا˘˘ب لا˘˘سصت’ا
داو˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘˘تو ق˘˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘ل
كÓهتسسا نأا ،(لاطفن) ةيلورتبلا
دوقولا اميسس’ ةيلورتبلا داوملا
ةيادب ذنم اريبك اسضافخنا لجسس
براقت ةبسسنب يحسصلا رجحلا

لا˘م˘عأا م˘قر ن˘م ة˘ئا˘م˘˘لا˘˘ب05
.ةكرسشلا

اذ˘˘˘˘˘ه نأا ،دودر˘˘˘˘˘سش ح˘˘˘˘˘سضوأا
لجُسس ،كÓهتسس’ا يف عجارتلا

يف يحسصلا رجحلا ةيادب ذنم
ببسسب سسرا˘م ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو ي˘سشف˘ت
عاونأا عيمج كÓهتسسا سصلق امم
حوارتت بسسنب ةيلورتبلا داوملا

،ةئاملاب08 ىلإا ةئاملاب05 نم
،ةرتفلا كلت ذنم هنأا ىلإا اريسشم
نيزنب ىلع بلطلا ةدسشب عجارت
لز˘˘يد˘˘˘لا دو˘˘˘قوو ،تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

هجوملا دوقولا اذكو ،زاغريسسو
تويزلاو ة˘ير˘ح˘ب˘لاو نار˘ي˘ط˘ل˘ل
حسضوأاو ،تفزلاو ناتوبلا زاغو
ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ˘˘˘لا نأا دودر˘˘˘سش
05 ب ردقت ،هتسسسسؤوم اهتلجسس
افيسضم ،اهلامعأا مقر نم ةئملاب
ىلدأا ةيفح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف

ىدأا عجارتلا اذه نأا ،سسمأا اهب
نوز˘خ˘م˘لا ىو˘ت˘˘سسم ع˘˘فر ى˘˘لإا
سصخي اميف ةئملاب09 ةبسسنب

ةئملاب38و عيمملا لورتبلا زاغ
،دوقولا عاونأا لك سصخي اميف
لوؤو˘˘سسم˘˘لا تاذ د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سساو
مغر دوقولل ةردن يأا لوسصح
هنأا افيسضم ،يلودلا لقنلا فقوت
ن˘يز˘خ˘ت˘لا تا˘يو˘ت˘سسم ل˘˘سضف˘˘ب
ةيلحملا ريركتلا تاطحم ددعو
نإا˘ف جا˘ت˘ن’ا ي˘ف ر˘م˘ت˘سست ي˘ت˘لا
ىلإا ةجا˘ح˘ب نو˘كت ن˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا
.ةليوط ةرتفل دوقولا داريتسسا

ريدم دكأا ،ىرخأا ةهج نمو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘سشلا˘˘ب لا˘˘سصت’ا
داو˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘˘تو ق˘˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘ل
رارمتسسا نأا ،(لاطفن) ةيلورتبلا

ءاقبإ’او دجتسسملا انوروك ءابو
يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت ى˘ل˘ع
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘لا
طا˘سشن ق˘ي˘ل˘ع˘تو ،ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو
لقنلا ةكرح فيقوتو ةسصاخلاو
ي˘م˘لا˘ع˘لا ير˘˘ح˘˘ب˘˘لاو يو˘˘ج˘˘لا
ىدأا هرا˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘لا فد˘ه˘ب
تاجتنملا كÓهتسسا عجارت ىلإا
ةيطفنلا

ز .لامج

تاجتنملا كÓهتسسا يف اريبك اسضافخنا تلجسس
رجحلا تاءارجإا قيبطت ةيادب ذنم ةيطفنلا

«انوروك» ببشسب ةئاملاب05 ـب «لاطفن» لامعأأ مقر عجأرت

ريدملا ،ةيملاوسس دلاخ نلعأا
ينهملا ينطولا ناويدلل ماعلا
نأا ،ه˘˘تا˘˘ق˘˘ت˘˘˘سشمو بي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ةردو˘˘ب تا˘˘نوز˘˘خ˘˘˘م
نزاخم ىوتسسم ى˘ل˘ع ةر˘فو˘ت˘م
بلط ةيب˘ل˘ت˘ل ي˘ف˘كتو ،ناو˘يد˘لا
ةياغ ىلا ي˘ن˘طو˘لا كÓ˘ه˘ت˘سس’ا
.1202 يفناج رهسش

ةودن لÓخ ،ةيملاوسس فسشك
ى˘ل˘ع ،سسمأا ا˘هد˘ق˘ع ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص
ـب ردقت ةلو˘م˘ح م˘ي˘ل˘سست سشما˘ه
بي˘ل˘ح˘لا ةردو˘ب ن˘م ن˘ط005
تانبلملا حلاسصل رئازجلا ءانيمب
تاي’ول ةسصاخ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةدامب ةأابعم نفسس نأا ،طسسولا

ى˘لإا ل˘سصت بي˘ل˘ح˘لا قو˘ح˘˘سسم
هبسش لكسشب ةين˘طو˘لا ئ˘ناو˘م˘لا
ةرتفلا هذه لÓخ ىتح ،يموي
،ة˘ي˘ح˘سص ة˘مزأا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ي˘ت˘لا تÓ˘ي˘ه˘˘سست˘˘لا˘˘ب اد˘˘ي˘˘سشم
ح˘لا˘سصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ح˘ن˘م˘˘ت
كرا˘م˘ج˘لا ئ˘ناو˘م˘لا) ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

ح˘لا˘سصم˘˘لاو ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازوو
هذه داريتسسا لجأا نم ،(ةيرطيبلا
طور˘سشلا ق˘فو ة˘ي˘لوأ’ا ةدا˘˘م˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلا

ة˘ير˘ح˘ب˘لا ئ˘˘ناو˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
،دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘فا˘ج˘لا ئ˘ناو˘م˘لاو

ناويدلل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا فا˘سضأاو
بي˘ل˘ح˘ل˘ل ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ن˘ئ˘م˘ط˘ن»:Ó˘˘ئا˘˘ق ه˘˘تا˘˘ق˘˘ت˘˘سشمو
لجسسي نل هنأا ىلع نينطاوملا
نيومتلا يف لÓتخا وأا سصقن يأا
ىوتسسم ىلع بي˘ل˘ح˘لا ةردو˘ب˘ب
لسضفب كلذو ،ةينطولا قوسسلا
اهيلع زوحي يت˘لا تا˘نوز˘خ˘م˘لا
نام˘سضل ة˘ي˘فا˘ك ي˘هو ،ناو˘يد˘لا
،«تا˘ن˘ب˘ل˘م˘ل˘ل ر˘م˘ت˘سسم ن˘يو˘م˘ت
ن˘ي˘ب ا˘م ةر˘ت˘ف˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘سشم
نافر˘ع˘ت ،يا˘مو ل˘ير˘فأا ير˘ه˘سش
جزاطلا بيلحلا يف ةريبك ةرفو
ام ،نيبرم˘لا فر˘ط ن˘م ج˘ت˘ن˘م˘لا

زيزعت يف مهاسسي نأا هنأاسش نم
.سضرعلا

ن˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تع˘˘فرو اذ˘˘ه
بيلحلا قوحسسم نم اهتادراو
ر˘سشع˘لا تاو˘ن˘سسلا ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
081 تغلب ثيح ةيسضاملا (01)
09 لباقم9102 يف نط فلأا
لفكتيو ،9002 يف نط فلأا
بي˘ل˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا
ربع ةطسشانلا تانبلملا نيومتب
ةيمكب ن˘طو˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ردقت بيلحلا ةردوب نم ةيلامجا
.ايرهسش نط ف’آا8 يلاوحب
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ينطولا ناويدلا اهيلع زوحي يتلا تانوزخملا لسضفب
هتاقتسشمو بيلحلل ينهملا

نم رثكأأ يفكي بيلحلأ ةردوب نوزخم
ينطولأ كÓهتشس’أ بلط ةيبلتل رهششأأ7

تايريدم نم ديدعلا ترمأا
ىو˘ت˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
تاسسسسؤوملا يريدم ،ينطولا
ةيلمعب ،ةيبرتلاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةيئاذغلا داوملا نوزخم درج
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سسلا
ة˘˘يو˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

فر˘˘سصت تح˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘سضوو
ءا˘سسؤورو ن˘ي˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة’و˘˘لا
ىلع اهعيزوت دسصق ،رئاودلا
.ةزوعملا تÓئاعلا

دعب ،ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو
ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ه˘˘ب˘˘سش

˘مد˘عو ،ي˘سسارد˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
ةيئاذغلا داوملا هذهل ةجاحلا
ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا

،ةيبرتلا تاسسسسؤوم˘لا نزا˘خ˘م
فلتلل ةسضرعم ىق˘ب˘ت ي˘ت˘لاو
،ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا مد˘ع لا˘˘ح ي˘˘ف
يلوؤو˘سسم ن˘م د˘يد˘ع˘لا أا˘ج˘لو
ةيلمعل ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
داو˘م˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا ع˘م ،در˘ج˘˘لا
ءارج ،فلت˘ل˘ل تسضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ي˘ف ة˘ل˘يو˘˘ط ةد˘˘م˘˘ل ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ب
،ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا نود نزا˘خ˘م˘لا

ى˘ق˘ب˘ت ي˘ت˘لا كل˘ت د˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘تو

هجوتل كÓه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘كم˘˘ل˘˘˘ل
وأا ة’و˘لا ة˘سصا˘خ ،ن˘ما˘سضت˘لا
ءاسسؤور وأا ني˘بد˘ت˘ن˘م˘لا ة’و˘لا
م˘˘هرود˘˘ب ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ،ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا
ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب نو˘ل˘م˘ع˘˘ي˘˘سس
يندملا عمت˘ج˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج
ةيئاذغلا تانو˘ع˘م˘لا لا˘سصيإ’
ن˘م ةرر˘سضت˘م˘لا تÓ˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
را˘طإا ي˘ف ،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘˘ح˘˘لا
يسشفت ةهجاوم يف ةمهاسسملا
.دÓبلا يف انوروك سسوريف

ع.لÓب

ةجاتحملا تÓئاعلا ىلع اهعيزوتل

ةيوبرتلأ تاشسشسؤوملأ يف ةيئأذغلأ دأوملأ درج

ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘كو تر˘˘˘مأا
تاقحتسسم عفد˘ب ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
نم نيديفت˘سسم˘ل˘ل سسرا˘م ر˘ه˘سش
جا˘˘˘مد’ا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشن زا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج
ةفسصب،SIAD ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ميدقت ة˘ي˘ماز˘لإا نود ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا

.روسضحلا لوادج
ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘سسم ة˘˘ل˘˘سسار˘˘م ي˘˘فو

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘لا˘كو ن˘˘م ة˘˘ه˘˘جو˘˘م
اهعورف ءاردم ىلإا ةيعامتج’ا
ةيلمع نأا تحسضوأا  ،ةيوهجلا

ةيوسستلا ةيلمعو لوادجلا ميدقت
عم قئاثولا هذه يف قيقحتلاو
ل˘ي˘˘سصح˘˘ت˘˘لا تاد˘˘ن˘˘سس راد˘˘سصإا
كلذ بجوت˘سست ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘ل˘ل
.ةقح’ ةرتف يف  متت

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه جرد˘ن˘˘تو اذ˘˘ه
راطإا ي˘ف ا˘ه˘تاذ ة˘ق˘ي˘ثو˘لا بسسح
دحلل ةذختملا ةيئاقولا ريبادتلا

سسوريف انوروك ءابو راسشتنا نم
.هتحفاكمو

ك.اسضر

ةقح’ ةرتف يف قئاثولا نم ققحتلا متي نأا ىلع

رهششل «ضسأد’» دوقع لامع تاقحتشسم عفد
روشضحلأ لوأدج ميدقت نود ايئانثتشسأ ضسرام



غÓب رثإا ىلوأ’ا ةيلمعلا تمت
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ز˘˘كر˘˘م ها˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت
كردلل ةيميلقإ’ا ةعو˘م˘ج˘م˘لا˘ب
ةمسصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘جـلا˘ب ي˘ن˘طو˘لا

،5501 ر˘˘سضخأ’ا مـقر˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع
تا˘˘كا˘˘ب˘˘ت˘˘سشا بو˘˘سشن هدا˘˘ف˘˘˘م
نكسسم178 ي˘ح˘ب ،ة˘ف˘ي˘ن˘˘ع
ةعومجم نيب ،ةتوت رئب ةيدلبب
ىلعو ،ايئاسضق نيقوبسسملا نم
ة˘˘يرود ل˘˘ي˘˘˘كسشت م˘˘˘ت رو˘˘˘ف˘˘˘لا

ن˘˘مأ’ا ل˘˘ئا˘˘˘سصف˘˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘عد˘˘˘م
8 فيقوت نم تنكم ،لخدتلاو
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسأا ز˘˘ج˘˘˘حو ،سصا˘˘˘خـسشأا
سسماخلا نيفنسصلا نم ءاسضيب
.سسداسسلاو
دو˘ع˘ت ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ا˘˘مأا

ةهجلا سسفن يقلت ىلإا اهتايثيح
مـقر˘لا ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘غÓ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا
هدافم ،ركذلا فلاسسلا رسضخأ’ا
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م طرو˘˘˘˘˘ت
يحب ٍماد راجسش يف سصاخسشأ’ا

رثإا ىلعو ،يقارب ةيدلبب مـيرم
كرد˘لا ة˘يرود˘ل يرو˘ف ل˘˘خد˘˘ت
6 ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
.سصاخسشأا

،هر˘كذ ق˘ب˘سس ا˘م ءو˘سض ى˘˘ل˘˘عو
تاءارجإ’ا عيمج ءافيتسسا دعبو
م˘يد˘ق˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ل˘˘ي˘˘كو ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
،ايميلقإا سصتخمـلا ةيروهمجـلا

ةيعمج نيوكت ةيانج لجأا نم
ةيانج وأا ةحنج دادعإ’ رارسشأا

لÓ˘خإÓ˘ل ح˘ل˘سسم˘لا ر˘ه˘م˘ج˘ت˘˘لا
ل˘م˘ح ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘ي˘كسسلا˘ب
لÓ˘˘خإ’ا ،ءا˘˘˘سضي˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسأا
ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لا ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘لا˘ب
ةرجاسشملاو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةو˘ق˘لا

بسسلا ،يمومعلا قيرطلا ىلع
قارتخا اذكو ،ينلعلا متسشلاو
ر˘ج˘ح˘لا تارار˘قو م˘ي˘˘سسار˘˘م˘˘لا
.يحسصلا

راجشش رثإا رارششأا ةعومجم كيكفت
ءاشضيبلا ةحلشسأ’اب فينع

سسادرموب يف يدامحب
ينطولا كردلا حلاسصم تككف
،سسادر˘˘مو˘˘ب بر˘˘غ يدا˘˘م˘˘ح˘˘˘ب
فر˘˘ت˘˘ح˘˘ت رار˘˘سشأا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م

،ةسسولهملا سصارقأ’اب ةرجاتملا
رثإا5 ـلا ا˘هر˘سصا˘ن˘ع تف˘˘قوأاو
ةحلسسأ’اب مهنيب فينع راجسش
،دعب ددحت مل بابسسأ’ ءاسضيبلا

هذ˘˘ه ر˘˘كو ة˘˘م˘˘هاد˘˘م ر˘˘ثإا م˘˘تو
ز˘ج˘ح ة˘ي˘مار˘جإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا

تاسسولهملا نم ةربتعم ةيمك
ة˘ح˘ل˘سسأاو عاو˘˘نأ’ا ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘˘سسو اذ˘˘ه ،ءا˘˘سضي˘˘ب
تا˘ه˘ج˘لا ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
رو˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
.مهعم قيقحتلا نم ءاهتن’ا

ةيمارجإا ةكبششب ةحاطإ’ا
ةقرشسو ءادتع’ا يف ةشصتخم

ءانثأا نينطاوملا تاكلتمم
فلششلاب رجحلا ةرتف

ةعباتلا ةيئانجلا ةقرفلا تحاطأا
ن˘مأا˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل
رار˘سشأا ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب ،ف˘˘ل˘˘سشلا
حوارتت اسصخسش21 نم نوكتت
ةنسس04و02 ن˘ي˘ب م˘هرا˘˘عأا

تايانجلا باكترا يف ةسصتخم
تاقوأا لÓخ ةسصاخ مئارجلاو
ىلع سضورفملا يئزجلا رجحلا
ءابو راسشتنا نم دحلل ةي’ولا
مه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘ُسض ،«ا˘نورو˘ك»
يف لثمتت ءاسضيب ةحلسسأا ىلع
تاّد˘˘ع˘˘مو فو˘˘ي˘˘سسو ر˘˘جا˘˘ن˘˘خ
ف˘ل˘م ءا˘ف˘ي˘ت˘سسا د˘ع˘˘بو ،ىر˘˘خأا
ل˘˘ي˘˘حأا ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ةمكحم ما˘مأا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا
.فلسشلا

watan@essalamonline.com
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ناكشسلا طشسو بعرلا اورششنو نيتنيدملاب ةيماد تاراجشش يف41 ـلا امهدارفأا طروت

نيتيمأرجإأ نيتباشصع ناككفي يقأربو ةتوت رئب كرد
ءاشضيبلأ ةحلشسأ’أ نم ةناشسرت نأزجحيو نيتريطخ

ل.سص / ع .ـه / ب.ن

نيتباشصعب ةحاطإ’ا نم ،نيتقرفتم نيتيلمع يف ،ةمشصاعلا يف يقاربو ةتوت رئب كردلل قرف تنكمت
نم اشصخـشش41 فيقوت عم ،امهرواج امو نيتقطنملا ناكشس طشسو يف علهلاو بعرلا اتثب ،نيتريطخ نيتيمارجإا

.سسداشسلاو سسماخلا نيفنشصلا نم ءاشضيبلا ةحلشسأ’ا نم ةناشسرت زجحو ،امهرشصانع

اهباحشصأا ةفلاخم ببشسب
 رجحلا تاءارجإ’

ةجأردو ةبكرم9246 عشضو
نطولأ ربع رششاحملأ يف ةيران
ديمحلا دبع دئارلا فششك
كردلا نم ،بوبيج

4833 زجح نع ،ينطولا
543 ىلإا ةفاشضإ’اب ةرايشس
اهلاشسرإاو ،ةيران ةجارد
مدع ببشسب ،رششحملا ىلإا
اهباحشصأا مارتحإا

زجحلا تاءارجإ’
اهذاختا مت يتلا ،يلزنملا
سسوريف راششتنا نم دحلل
.«انوروك»
كردلا لثمم لاقو
تاحيرشصت يف ،ينطولا

سسمأا اهب ىلدأا ةيفحشص
ةعاذإ’ا ريثأا ىلع

كلت ّنإا ،ةينطولا
اهزجح مت تارايشسلا

نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ
.يراجلا ليرفأا21 ىلإا20
يحتف فششك ،هتهج نم
بتكم ريدم ،سسادرم
ةبقارمو ةياقولا
ىوتشسم ىلع ةميرجلا
نمأÓل ةماعلا ةيريدملا
ةطرششلا ّنأا ،ينطولا

0072 زاجتحاب تماق
يف ةيران ةجاردو ةرايشس
تاءارجإ’ ةفلاخملا راطإا
.يلزنملا رجحلا

ح.ماشستبإا

مناغتشسمب جلاعملا فيكلا نم غلك7.4طبشض

 يقأوبلأ مأأو فراطلاب ضسولهم ضصرق  ف’آأ8 نم ديزأأ زجح
ةعو˘م˘ج˘م˘لا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا
دح عسضو نم ،فراطلا ةي’ول
ة˘˘ي˘˘مار˘˘˘جإا ة˘˘˘كب˘˘˘سش طا˘˘˘سشن˘˘˘ل
دارفأا8 نم ةنوكم ةنو˘ت˘يز˘لا˘ب
ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م
مهرامعأا حوارتت ،تارد˘خ˘م˘لا˘ب
يرجي امنيب ،ةنسس23و42 نيب
نودجاوتي نيرخآا3 نع ثحبلا
نم رثكأا زجحو ،رارف ةلاح يف
ا˘مو ،سسو˘ل˘ه˘م سصر˘˘ق0055
اذ˘˘ه ،جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م2 ز˘ها˘ن˘˘ي

ة˘قر˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م تن˘˘كم˘˘تو
«»IRBمأا ةي’و نمأ’ ةعباتلا
اسصرق2352 زجح نم يقاوبلا

فيقوتو ةيلقعلا تارثؤوملا نم
،ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م.سصاخسشأا3
ماسسقأا ةيسشتفم حلاسصم تنكمت
زجح نم ،مناغتسسمب كرامجلا

،جلاعملا فيكلا نم غلك7.4
ىلع اناك ني˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘تو
زجاح رثإا ،ةيحايسس ةبكرم نتم
قيرطلاب حلاسصملا تاذ هتماقأا
ةقطنمب71 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا

امك ،ةكانرف ةيد˘ل˘ب˘ب «ةزو˘ل˘لا»
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تاذ تز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح
ةيوهجلا ةقرفلا عم قيسسنتلاب
كرامجلل تاردخملا ةحفاكمل
تفقوأاو ىرخأا ةرايسس ،فلسشلل
سسف˘˘ن را˘˘طإا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش
ة˘لا˘حإا تم˘ت ه˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ذاخت’ ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا
لومعملا ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا
.اهب

سش.ل /ل.سص/سش.أا

ةعي˘ل˘ق˘لا ة˘م˘كح˘م سسمأا تسضق
6 ،ن˘ي˘ن˘ثا ن˘ي˘سصخ˘˘سش ن˘˘ج˘˘سسب
رانيد ف˘لأا05و ،ةذفا˘ن ر˘ه˘سشأا

ج˘يور˘ت ة˘م˘ه˘ت˘ب ،ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ
«كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا» ى˘˘ل˘˘ع و˘˘يد˘˘ي˘˘ف
ةيما˘ظ˘ن ة˘ئ˘ي˘ه ة˘نا˘هإا˘ب عو˘ب˘ت˘م
،ماعلا يأارلا طيل˘غ˘ت ة˘لوا˘ح˘مو
تاي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت.سضيرحتلاو
ليرفأا7 ـلا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘˘لا
حلا˘سصم تل˘خد˘ت ن˘يأا ،يرا˘ج˘لا
ةدايعلا ىوتسسم ىلع ةطرسشلا
ةيراوجلا ة˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
رثإا ،ةزا˘ب˘ي˘ت ي˘ف ل˘ي˘عا˘م˘سسو˘ب˘ب
هدا˘ف˘م ة˘ثا˘غ˘ت˘سسا ءاد˘ن ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘˘ت
بوانملا يبطلا مقاطلا سضرعت

ة˘˘عا˘˘م˘˘ج فر˘˘ط ن˘˘م ءاد˘˘ت˘˘ع’
ة˘ح˘ل˘سسأا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ج˘˘جد˘˘م رار˘˘سشأا
ةقرف دارفأا ناك امنيبو ،ءاسضيب
فيقوت ددسصب يرحتلاو ثحبلا
اود˘بأا ن˘يذ˘لا م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم˘˘لا

م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ة˘ف˘ي˘ن˘ع ة˘موا˘˘ق˘˘م
ل˘غ˘ت˘سسا ،م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا
ريوسصتب مايقلل فرظلا مهسضعب

رسشنب اهد˘ع˘ب او˘ما˘قو ،ة˘ع˘قاو˘لا
عقوم ىلع هل جيورتلاو ويديفلا
ى˘ل˘ع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا
ءاد˘ت˘عا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ا˘˘ه˘˘نأا سسا˘˘سسأا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ل
تق˘˘فارو ،ءا˘˘ير˘˘بأا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م
تارا˘ب˘ع ر˘يو˘˘سصت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ينمأ’ا زاهجلا قح يف ةنيسشم
طيلغت˘ل «ح˘سضاو ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف
ينطولاو يلحملا ماعلا يأارلا

سضر˘ع˘ت˘ي با˘ب˘سش م˘˘ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع
رسضحلل هقرخ ببسسب برسضلل
دسصر بقع ةرسشابمو.يحسصلا
جار يذلا خيراتب ويديفلا كلذ
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
حلاسصم تر˘سشا˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
تا˘ير˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘طر˘˘سشلا

تا˘ي˘ن˘ق˘ت لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ة˘ع˘˘سساو
ىلإا تسضفأا ةثيدح ةيجولونكت
ناذللا نيمهتملا عقاوم ديدحت
.امهل بوسسنملا مرجلاب افرتعا

ـه.لاون

تدتعا رارششأا ةعامج دشض ةطرشش رشصانع لخدت فييزت اولواح
رجحلا اورشسك نينطاوم ىلع مجهت هنأا ىلع ءابطأا ىلع

يف «كوبشسيافلأ» ىلع ويديف يرششانل أذفان اشسبح رهششأأ6
ماعلأ يأأرلأ طيلغتو ةيماظن ةئيهب ريهششتلأ ضضرغب ةزابيت

كرد˘لا ح˘˘لا˘˘سصم سسمأا تر˘˘ث˘˘ع
لفطلا ىلع ،سضيبلاب ينطولا

4 ـلا وذ ،م˘˘نا˘˘غ ق˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
دي˘سس ي˘ح˘ب ن˘طا˘ق˘لاو تاو˘ن˘سس
ةنيدم طسسو˘ب سضو˘ح˘ب جا˘ح˘لا
لوأا ءاسسم ىفتخا يذلا سضيبلا
.ةسضماغ فورظ يف سسمأا
ي˘˘ت˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم تما˘˘ق
ن˘ع ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘ب تف˘˘ل˘˘ك
حلاسصم عم قيسسنتلاب ،لفطلا
ةيامحلا ناوعأاو ينطولا نمأ’ا
لبق ،ةماوح لامعتسساب ،ةيندملا

دودح يف هيلع روثعلا متي نأا
سسمأا راهن نم11 ـلا ةعاسسلا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘ح˘˘سص ي˘˘ف
.ةرارغوب
ى˘ف˘ت˘خإا د˘ق ل˘ف˘ط˘لا نا˘كو اذ˘˘ه
دار˘فأا ن˘ع ة˘˘ل˘˘ف˘˘غ ي˘˘ف عا˘˘سضو
ةهزنل˘ل او˘جر˘خ ن˘يذ˘لا ه˘ت˘ل˘ئا˘ع
ير˘˘سضح˘˘لا ج˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘لا جرا˘˘˘خ
04 دعب ىل˘ع سضي˘ب˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل

ةرارغوب يتيرق نيب ،رتموليك
.ةناسشطعلاو

يوارمع ةميشسن

ةنيدملل يرشضحلا جيشسنلا جراخ ةهزنلل اوجرخ نيذلا هتلئاع دارفأا نم عاشض
ةديج ةحشص يف ضضيبلاب مناغ قحلأ دبع لفطلأ ىلع روثعلأ

ة˘ير˘ق سسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘˘ل تز˘˘ت˘˘ها
سشيعي د’وأا ةيدلبب رباسص د’وأا
ةميرج  عقو ىلع ،نازيلغ يف
ل˘ت˘ق ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ،ة˘ع˘سشب ل˘ت˘ق
تابار˘ط˘سضا ن˘م ي˘نا˘ع˘ي با˘سش
56 ـلا ةبحا˘سص ه˘تد˘لاو ة˘ي˘ل˘ق˘ع

ى˘ل˘ع ر˘ج˘ن˘خ تا˘ن˘ع˘ط˘ب ة˘˘ن˘˘سس
ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ر˘ه˘ظ˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
،ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم
،ينا˘ج˘لا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م تن˘كم˘ت
ل˘ب˘ق ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘ع˘م تر˘سشا˘˘بو
.يناسسفن يئاسصخأا ىلع هسضرع

بويأا.سس

يئاشصخأا ىلع هشضرع لبق هعم تققح كردلا حلاشصم
هتلاح نم دكأاتلل يناشسفن

نأزيلغ يف رباشص د’وأاب رجنخ تانعطب همأأ لتقي ايلقع برطشضم
نمأ’ا ةشضبق يف ةي’ولا ةمشصاعب لزانملا وقراشس

«IRB«ةقرشسلأ يف ةشصتخم ةباشصعب حيطت تشسأرنمت
تاشسولهملاب ةرجاتملأو

ثح˘ب˘لا ر˘سصا˘ن˘˘ع تن˘˘كم˘˘ت
ن˘م ،تسسار˘ن˘م˘˘ت˘˘ب ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
حوارت˘ت سصا˘خ˘سشأا4 ف˘ي˘قو˘ت
ةنسس22و81 نيبام مهرامعأا

ةقر˘سس ة˘ي˘سضق ي˘ف نو˘طرو˘ت˘م
،ةيراجتلا تÓحملاو لزانملا

عم ،تاسسولهملا يف ةرجاتملاو
،ناتوب زاغ تاروراق5 زجح
داو˘م˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كو
يلام غلبمو ،ةفلتخملا ةيئاذغلا
نيفتاه اذكو جد0042 هردق
سصرق072 نع Óسضف ،نيلاقن
هبتسشملا ليوحت متيل ،سسولهم

ة˘قر˘ف˘لا تاذ ر˘ق˘م ى˘لإا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
.مهعم قيقحت حتفو ةينمأ’ا

ةطرسشلا رسصانع تنكمتو اذه
،اسضيأا تسسارن˘م˘ت˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

حوارتت سصاخسشأا7 فيقوت نم
،ةنسس95و12 نيب مهرامعأا

ةقر˘سس ة˘ي˘سضق ي˘ف نو˘طرو˘ت˘م
تازيهجت عاجرتسسإاو ،لزانملا

،ة˘ي˘نور˘ت˘كلإاو ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘˘ه˘˘ك
81 ،ةخابط ،ةجÓث يف ةلثمتم
،رتويبمك يزاهج ،لاقن فتاه
Óسضف ،زافل˘ت ةز˘ه˘جأا3 اذ˘كو
،(مادوم ) تنرتنأا ةزهجأا3 نع

ةفلتخم لابقتسسإاو ثب ةزهجأا3
نيسصاخ ويدار يزاهج ،عاونأ’ا
ن˘م بق˘ث ي˘˘ت’آا ،تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘ب
سصق ة˘˘لآا ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
ردخم نم ةيمك اذكو ،ديدحلا
07.2 ـب اهنزو ردق (وقنابلا)

ةبكرملا زجح  مت امك ،مارغ
تايلمع ذيفنت يف ةلمعتسسملا
م˘ت كلذ ر˘ثإا ى˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘قر˘˘سسلا
رقم ىلإا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت
ح˘ت˘فو ة˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تاذ
.ةيسضقلا يف قيقحت

ديرف يحابشص

يئ’ولا نمأ’ا حلاسصم تككف
لكسشتت ةيمارجإا ةكبسش ،نارهول
يف ة˘طرو˘ت˘م ر˘سصا˘ن˘ع5 ن˘˘˘م
يف ر˘سسكلا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘قر˘سسلا

ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا م˘سسق˘ب ل˘ي˘ل˘لا ح˘ن˘ج
،نارهو ةيدلبل ريمعتلاو ءانبلاو
˘مزاو˘لو دا˘ت˘ع ة˘˘قر˘˘سسب او˘˘ما˘˘قو
ةد˘حو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ي˘˘لآا مÓ˘˘عإا

،نيتعباطو بو˘سسا˘ح˘ل ة˘يز˘كر˘م
تا˘˘˘˘سشا˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لاو

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع ،بي˘˘˘سساو˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ءا˘ي˘سشأاو ،بتا˘كم˘ل˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘جÓ˘˘ث
قـيقحتلا دعب حسضتإاو اذه.ىرخأا

نوطروتم مهنأا ،نيفوقوملا عم
ة˘يرا˘ن ة˘جارد ة˘قر˘سس ي˘˘ف ا˘˘سضيأا
ر˘ي˘باد˘ت قر˘خو ،ر˘ي˘ب˘ك كر˘ح˘˘م˘˘ب
متيسس ه˘ي˘ل˘عو ،ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا

مامأا ني˘طرو˘ت˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت ا˘ق˘ح’
تاءارجإ’ا لامكتسسا دعب ةلادعلا
.مهلايح ةينوناقلا

 ح.نيدلا رشصن

رجحلا تاءارجإا رشسكو ةيران ةجارد ةقرشس ةيشضق يف اشضيأا اوطروت اهدارفأا
مشسق ىلع تطشس ةيمأرجإأ ةكبششب ةحاطإ’أ
نأرهو ةيدلبل ريمعتلأو ءانبلأو طيطختلأ

يديسس ةمكحم سسمأا تردسصأا
4 ـب ي˘سضق˘ي ا˘م˘كح ،سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب
قح ي˘ف اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تاو˘ن˘سس
ىفسشتسسملاب ل˘م˘ع˘ي ن˘مأا نو˘ع
،«يناسسح رداقلا دبع» يعماجلا

0023 ا˘م˘ه˘ت˘قر˘سسل ه˘ق˘ي˘˘ق˘˘سشو
نم ،ةيبطلا تازافقلا نم جوز
ريغ ةقيرطب اهعيب ةداعإا لجأا
.ةيعرسش

ف.Úشساي

ةيعرشش ريغ ةقيرطب اهعيب ةداعإا ددشصب اناك
اقرشس هقيقششو نمأأ نوعل أذفان انجشس تأونشس4
ضسابعلب يديشس ىفششتشسم نم يبط زافق0023
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يت’احِترا ىضضوف

...xلِظ Óِب
ٍتاباحَسس نِم ىَقبَت ام ُرّوَُكأا يتمَسص ىلع
نَع اًديعَب تsَلظ ًةَدوسشُنأا تَقَسس
يتاغارَف
ِروجهŸَا يِعراسش نَع َتأاَن
ِعاقيإا ‘ ِتمsسصلا ِناخُد نِم ’إا

يتاسصْقَر
...ٍرَذَح ىلع
..ٍ.رََثأا Óِب
‘ تَوَذ ٍةَرuكُفم ‘ تَهانَت ٍتاقوأاَك
ِةَغللا ِرِباغ

ِمل◊اَ صسوؤوُك ينيقسسَِتل
يتاياِدب ىسضوَف ¤ِإا ينيمرَت
ٍءام Óِب xطَسش ¤ِإا
ٍنَول Óِب ٍقُفأا ¤إا
عِراسش Óِب ٍنَطَو ¤إا
يتاوْطُخ ِنَول نِم Óَخ ٍرمُع ¤إا

...ٍنزَو Óِب
ىركَسس ٍةَباحَسس ِحسشَرَك
...ِناخُدُ طويُخ اهُلِزاغُت
Êايسسِن َفلَخ يسضَمأا

ِناكرُبَك َوأا ٍبابَك ودبَي ام sلُك ُعَرَقأاو
ْبابَسضَو ىَدَسص نِم xفَكِب
يتارادَم ينيبسَستَف
يتاتسشَت ِنوَِلبُ بيَغأا
 يتَرِكاذ َبَوث ُرِجَرُجأا

ىرَجŸاُ هَناخ ٍرهَنَك
  ٌقمُع Óَف
ْةّفِسض ’و
...ِتاسشارَف ىوجَن ’و
...ينُمِلمَُلأا

 ... ينُمِسسَرأاَو
ِتارابِعلا ِدبَز ىلع اًخيرات َراسص اًديسشَن
يبُ قَرغَتو ... ينُقِرغُتو

ِلمَر ¤إا يتَغُل تَقَراف ٌفورُح
ِتافاُرÿا

يمَدو يتَلفَغ ِلِماِكب
اهَدَغ تَقَرَغأاَ فِسصاوَع ¤ِإا ُحوَرأا
َمÓَحأا تَكَب ٍةَُلبنُسس َرمُع ُرِسصاُحأا

اِهدِسصاح
نِم ِموجرŸَا َيردَسص َةَدورُب اهُحِقُلأاو
يت’امِتحا ىسضوَف
ٍنفَج Óِب ٍةَِينُمأاَك يسضاŸا اَنأا
ٍنوَل Óِبٍ قُفأا ¤ِإا

ِهِتَسصقَر ُتوَسص ىهانَت
إا يتاياكِح ىفنَم ¤ِ

::: (ةنعانك) دمحأا حلاسص :::

ةببحملا ةليمجلا ةزيزعلا ءايسشأ’ا يه ٌةريثك
،انوروك سسوريف اهنم انمرح يتلا انبولق ىلإا

ة˘طر˘ف˘م˘لا ه˘ت˘ي˘ناود˘عو ه˘ترو˘ط˘خ˘ب ا˘نر˘ب˘جأاو
يلختلا ىلع ،هكتف ةوقو هراسشتنا ةعرسسو
،اهب كسسمتلا مد˘عو ا˘ه˘ي˘ف ط˘ير˘ف˘ت˘لاو ا˘ه˘ن˘ع
’ ًار˘ب˘جو ،ًا˘عو˘ط ’ ًا˘هر˘ك ا˘ه˘ن˘ع لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
،نحتو اهيلإا قاتسشت سسفنلا نأا مغر ،ًارايتخا

اهاوهت حورلاو ،بح˘يو ا˘ه˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي بل˘ق˘لاو
’و ٌبلق هل قري ’ ءابولا نكل ،اهيلإا علطتتو
’و ،ر˘ت˘ف˘ي ’و ٌة˘م˘يز˘ع ه˘ل ن˘ي˘ل˘ت ’و ،م˘˘حر˘˘ي
بيسصي وهف ،بعتي ’و ٌةكوسش هل رسسكنت
،ٍةوار˘سضب سسا˘ف˘نأ’ا ق˘ن˘خ˘يو ،ه˘ئاد˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا

،ةداو˘ه Ó˘ب ة˘ير˘سشب˘لا ى˘ل˘ع تو˘˘م˘˘لا عزو˘˘يو
سضرأ’ا ناكسس ربجأاف ،ةمحر Óب اهب سصبرتيو
بنجتو ،ةبهرلاو هن˘م فو˘خ˘لا ى˘ل˘ع ًا˘ع˘ي˘م˘ج
مهلاطي Óئل ،هرباعم نم بورهلاو هكلاسسم
م˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘ح˘يو ه˘با˘ن˘ب م˘ه˘سضع˘ي وأا ،ه˘˘ب˘˘سضغ
مهتربجأا نيذلا سسانلا ُتوافتي دق.هطخسس
اهيف مازتل’او ،مهتويب يف ءاقبلا ىلع انوروك
ئراو˘ط˘لا ة˘لا˘ح مار˘ت˘حاو ،ا˘ه˘تردا˘غ˘م مد˘˘عو
Óب ماتلا طابسضن’او ،لاوجتلا عنم نيناوقو
مهتراسسخ مجح ريدقت يف ،ٍةفلاخم وأا ٍقرخ
يلختلاب قلعتي اميف كلذو ،مهتاسسأام قمعو
نع داعت˘ب’او ،ا˘ه˘ج˘ها˘ب˘مو ةا˘ي˘ح˘لا ع˘ت˘م ن˘ع
يتلا تاداعلا نع عÓقإ’او ،اهتنيزو اهفرخز
ءافتك’او ،اهوثرو يت˘لا د˘ي˘لا˘ق˘ت˘لاو ،ا˘هو˘ب˘حأا
اذه يفو ،ًانÓخو Óًهأا هناكسسبو ًانكسس تيبلاب
مهف ،نوهباسشتي ’و سسانلا ىواسستي ’ نأاسشلا

ٌءاوهأا مهلو ،ٌةفلتخم ٌقاوذأاو ىتسش ٌبراسشم
يف ٌرح مهنم ٌلكو ،ٌةددعتم ٌتابغرو ٌةنيابتم
ىلع ةرسسحلاو ،هتلاح مييقتو ،هتراسسخ ريدقت
ةرامع لعل.َمِرُح ام ىلع ةمادنلاو ،دقف ام
ة˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ةÓ˘˘سصو ،ا˘˘هدا˘˘ي˘˘تراو د˘˘جا˘˘سسم˘˘لا

ذخأاو ا˘ه˘ي˘لإا لا˘حر˘لا د˘سشو ،ا˘ه˘ي˘ف ة˘عا˘م˘ج˘لاو
نوملسسملا هدقتفا ام رثكأا يه ،اهيف ةنيزلا

ي˘ت˘لا ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ل˘˘ظ ي˘˘ف هور˘˘سسخو
ةزاجإاو ،ٍةعماج هبسش ةيئاملع ىوتفب مهتربجأا
عيمج نمو ،ةيهقفلا عجارملا ىلعأا نم ةينيد
ىلع ،ةيمÓسسإ’ا دÓبلا فلتخم يف بهاذملا
اهيلإا لوخدلا مدعو دجاسسملا نع عاطقن’ا

يف ةÓسصلاب ءافتك’او ،اهيف ةعامج ةÓسصلاو
لهأ’ا عم ًةعامج وأا ىدارف ،لزانملاو تويبلا

،ئز˘˘ج˘˘يو ي˘˘ف˘˘ي كلذ اور˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عاو ،د’وأ’او
يف سضرفلا نع بونيو بجاولا اهب طقسسيو
تقلغأاف ،بئاونلاو بئاسصملا هذه لثم لظ
َيو˘ُطو ،د˘جا˘˘سسم˘˘لا باو˘˘بأا ىو˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
ا˘ه˘ي˘ف تل˘ط˘ع˘تو ،ا˘ه˘سشار˘ف ع˘˘فرو ا˘˘هُدا˘˘ج˘˘سس
سضع˘˘ب˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر م˘˘غر ،ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ةÓ˘˘سصلا
ةم˘ي˘ل˘سس ط˘باو˘سض ن˘م˘سض ا˘ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا˘ب
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو ر˘˘ي˘˘باد˘˘تو ،ة˘˘سسورد˘˘م ر˘˘يذا˘˘˘ح˘˘˘مو
ن˘م فو˘خ˘لا نأا ’إا ،ٍة˘˘ي˘˘ح˘˘سص ٍتا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حاو
نادلبلل هتاحايتجا رابخأاو ،ربكأا ناك سسوريفلا

ها˘يا˘ح˘سض داد˘عأاو ،عر˘سسأا تنا˘ك تا˘˘حا˘˘سسلاو
.ٍدرطسضمٍ مئاد ٍدايدزا يف تناك ًةافوو ًةباسصإا

ى˘ل˘ع تسضم ٌة˘ي˘لاو˘ت˘م ة˘سسم˘خ ٌع˘َم˘ُج ي˘ه ا˘ه
اوعسسي مل ،ايندلا عاقب بلغأا يف نيملسسملا
ميظعتو ،هتويب يف sلجو sزع هللا ركذ ىلإا اهيف
همسسا اهيف ْعفرُي ملف ،هدجاسسم يف هرئاعسش
موي نم ةÓسصلا ىلإا ءادنلا نأا مغر ،ُركذُيو
مل نذآاملا قوف نم ناذأ’او ،ُعَفرُي يقب ةعمجلا
مل مهدجاسسم ىلإا نيملسسملا نينحو ،عطقني
،ًا˘هر˘َك تق˘ل˘غأا د˘ق ا˘˘ه˘˘باو˘˘بأا نأا ’إا ،ف˘˘قو˘˘ت˘˘ي
،ًار˘سسق تغر˘ف د˘ق ن˘ي˘ل˘سصم˘لا ن˘م ا˘ه˘تا˘حا˘˘بو
،ًافوخ تلخ دق ملعلا بÓط نم اهبطاسصمو
ت˘َمِر˘ُح د˘ق ظا˘sف˘ُح˘لاو ِدا˘ّب˘ُع˘لا ن˘م ا˘ه˘نا˘كرأاو
،اهسشورع ىلع ًةيواخ هاياوز تدغو ،ًةياقو
نينذؤوملا توسص ىدسص اهتابنج يف ددرتي
ل˘ظ ي˘ف اوأا˘ج˘لو ا˘ه˘ي˘ف او˘˘ن˘˘كسس ن˘˘م ءا˘˘عدو
سضعب وأا اهناريج نم ٌةلق مهو ،اهيلإا ةحئاجلا
،اهتفاظنو اهتسسارح ىلع نيمئاقلا ،اهتندسس
.اهتياعرو اهيلع ظافحلاب نيفلكملاو

مهيلع نأا مهريغ نم رثكأا نوملسسملا ملعي
˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘ل’ا سضار˘˘˘مأ’او ة˘˘˘ئ˘˘˘بوأ’ا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
ذي˘ف˘ن˘تو تادا˘سشرإ’ا˘ب ذ˘خأ’او تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب
ةا˘ي˘ح˘لا˘ب ةر˘طا˘خ˘˘م˘˘لا مد˘˘عو ،تا˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لا

ي˘ف لا˘م˘هإ’ا ’و ،سضر˘م˘لا˘ب فا˘ف˘خ˘˘ت˘˘سس’او
هللا لوسسرف ،ةيامحلا يف طيرفتلا وأا ةياقولا

ةطيحلاب ا˘نر˘مأا د˘ق م˘ل˘سسو ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ي˘ل˘سص
سضرعتلا بنجتو ةياقولاب اناسصوأاو ،رذحلاو
لز˘ن لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘م˘ل˘سسم˘لا ر˘مأا ذإا ،ة˘با˘سصإÓ˘ل

يف عقو اذإاو ،اهولخدي ’أا ٍسضرأاب نوعاطلا
نأا ةفاخم ،اهنم اوجرخي Óف اهيف مهو ٍسضرأا
لقت˘ن˘ي يذ˘لا ،سضر˘م˘لا sم˘ُع˘َيو ءا˘بو˘لا ر˘سشت˘ن˘ي
نيب لقتنيو ،رسشابم˘لا سسا˘م˘ت˘لاو طÓ˘ت˘خ’ا˘ب
.ٍرسسيو ٍةلوهسسب سسانلا

عانتم’اٍ ملأاو ٍنزحب نولبقي مهنإاف اذهلو
نع فقوت˘لاو ،د˘جا˘سسم˘لا ي˘ف عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘ع
،ةعامجلا وأا ةعمجلا ةÓسصل اهيف داسشتح’ا

تارارقلا نومر˘ت˘ح˘يو ىو˘ت˘ف˘لا˘ب نو˘مز˘ت˘ل˘يو
رظحلا اذه نأا نوملعي مهنأا كلذ ،ةيموكحلا
لوزيسس اهدعبو ،ٍةدودحم ٍةدمو ٍةريسصق ٍةرتفل
ىلإا نودوعيسسو ءابو˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ي˘سسو سضر˘م˘لا

ةعماجلا مهتÓسص ’إاو ،اهورمعيف مهدجاسسم
ةي˘ن˘يد˘لا م˘هر˘ئا˘ع˘سش ى˘لإاو ،ا˘هو˘م˘ي˘ق˘ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف
.اهويحيف ةفلتخملا

زع هللا تويبو دجاسسملا لدعي ءيسش ’
ةعامجلا ةÓسصف ،ًاعيمج نيملسسملا ىدل لجو
نير˘سشعو ٍع˘سضب˘ب در˘ف˘لا ةÓ˘سص قو˘ف˘ت ا˘ه˘ي˘ف
ٍيعسس لكو ،ٍرجأاب اهيلإا ٍةوطخ لكو ،ةجرد
،ةدا˘ب˘ع ا˘ه˘ي˘ف ثو˘كم˘لاو ،ة˘بو˘ث˘م˘˘ب ا˘˘هو˘˘ح˘˘ن
ا˘ه˘ي˘ف ةÓ˘سصلاو ،ٌفا˘كت˘عا ا˘ه˘ي˘ف را˘ظ˘˘ت˘˘ن’او
ةÓسص ’ ذإا ،ةبجاو ءادنلا عمسسي نمو اهراجل
ولو ،هيف ’إا ءادنلا عمسس نملو دجسسملا راجل

وأا ٍنوع Óب ًافيعسض وأا ،ٍليلد Óب ىمعأا ناك
نورسشبمِ مَلُظلا يف اهيلإا نوؤواسشملاو ،ٍدنسس
ملسسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسسر ناسسل ىلع
نوقلعتملاو ،ةمايقلا موي ماتلا رونلاو ةنجلاب
ٍفانسصأا ِةعبسس نم ٌفنسص اهل نوبحملاو اهيف
موي هلظ يف  لجو زع هللا مهلظي قلخلا نم
ةوجرم ةمحر ’و ،هلظ ’إا لظ ’ موي ،ةمايقلا
دعأا مهللاف.ىلاعتو هناحبسس هدحو هنم ’إا
،انتحسصو انتيفاعو ،انتمÓسسو انتنينأامط انيلإا

هذ˘ه ف˘سشكاو ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه ا˘ن˘ن˘ي˘ب ن˘م ع˘˘فراو
ى˘لإاو ،ا˘نرودو ا˘ن˘تو˘ي˘ب ى˘لإا ا˘ند˘˘عأاو ،ة˘˘م˘˘غ˘˘لا

،انتعامجو انت˘ع˘م˘جو ،ا˘ن˘تا˘ع˘ما˘جو ا˘ند˘جا˘سسم
تنأا ’إا انل سسيل مهللاف ،انقفارمو انلامعأا ىلإاو
كيلإاف ،كاوسس ءÓبلا اذهل فسشاك ’و ،ًاذقنم
لهتبتو ،ةعارسضلا فكأا عفرن كدحو كناحبسس
كنإا ،جرفلاب انل مهللا لجعف ،ءاعدلاب انتسسلأا

   .ٌريدج ةباجإ’ابو ٌريدق كلذ ىلع

ِةعام÷اوِ ةعم÷ا ِةÓضصو ِدجاضسŸا ¤إا Úُن◊ا
يوادللا فسسوي ىفطسصم .د ملقب

يليئار˘سسإ’ا لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس تعر˘سش
سسوريف ةهجاو˘م˘ب م˘لا˘ع˘لا لا˘غ˘سشنا ة˘ل˘غ˘ت˘سسم
ا˘ه˘ناود˘ع ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘مو د˘˘ي˘˘ع˘˘سصت˘˘ل ا˘˘نورو˘˘ك
بع˘سشلا ق˘ح˘˘ب ة˘˘م˘˘ي˘˘سسج˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘ناو
’ا˘ق˘ت˘عاو Ó˘ت˘ق ةوار˘سض ل˘كب ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لا

ة˘حا˘ب˘ت˘سساو اد˘يو˘ه˘تو ا˘نا˘ط˘ي˘ت˘سساو اد˘ير˘سشتو
تا˘سسد˘ق˘م˘لاو سضرأ’او ءا˘مد˘لاو قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل
لسصفلاو زييمتلا روسص عسشبأاب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
يناسسنإ’ا ريمسضلاب راتهتسسا لكبو يرسصنعلا

.ةيلودلا ةيعرسشلا تارارقلاو يلودلا نوناقلاو
ي˘ل˘ي˘ئار˘سس’ا ن˘ي˘م˘ي˘لا ة˘ي˘ل˘ق˘ع تسسرا˘م د˘˘ق˘˘ل
ىلع لمعتل اه˘ل ط˘ط˘خ˘م ع˘سسوا ة˘ير˘سصن˘ع˘لا

ةيبرغلا ةفسضلا مسض طئارخ ميسسرتو عسضو
ةيكيرم’ا نرقلا ةقفسص ى˘م˘سسي ا˘م ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل
ةيلي˘ئار˘سسا ة˘مو˘كح ل˘ي˘كسشت ى˘ل˘ع قا˘ف˘ت’او
قافت’ا مت ثيح ةيرسصنعلا تافلاحتلا نمسض
ىلع ةرطيسسلاو لÓتح’ا ةدايسس سضرف ىلع
سضرفب قافت’ا يسضق˘يو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف سضارأا
لامسشو ندرأ’ا روغ ىلع يليئارسسإ’ا مسضلا
سسي˘ئر˘لا ةرادا ل˘ب˘ق ن˘م م˘عد˘ب تي˘م˘لا ر˘ح˘ب˘لا
01 دعوم ديدحت ىلع قافت’ا مت دقو بمارت
مات لها˘ج˘ت ي˘ف م˘سضلا نÓ˘عإ’ زو˘م˘ت/و˘ي˘لو˘ي
ينيطسسلفلا بعسشلا قوقحو يلودلا عمتجملل
ةموكح تلمعو ةيلودلا ةيعرسشلا تارارقو
ي˘ف ة˘ي˘لود˘لا فور˘ظ˘لا تل˘غ˘ت˘سساو لÓ˘ت˘ح’ا

مسض ةيلمعل دع˘ت˘سستو ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘برا˘ح˘م
يلحم ثارتكا مد˘ع ط˘سسو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا

را˘ثآ’او ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘ي˘سضق˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘لودو
رار˘ق˘ت˘سساو ن˘مأا ى˘ل˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ة˘ير˘ي˘مد˘ت˘لا

ببسسب ةرثعتم˘لا مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘عو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
نا  .لÓتح’ا تاطلسس اهذختت يتلا تاءارجإ’ا

ي˘ف ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإ’ا لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ه˘˘سسرا˘˘م˘˘ي ا˘˘م
ادادتما لكسشي ا˘م˘نإا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سضارأ’ا
مغرو ريجهتلاو ريمدت˘لاو ل˘ت˘ق˘لا تا˘سسا˘ي˘سسل
انوروك سسوريف ةهجاومب يلودلا لاغسشن’ا
ءاعمج ةيناسسنإÓل ايدوجو اديدهت لثمي يذلا
ة˘ثرا˘كب ة˘ه˘بآا ر˘ي˘غ لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘˘كح نا ’ا
دوجولاو ةراسضحلل اهديدهتو ءابولا راسشتنا
فور˘ظ˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م ه˘ي˘ل˘م˘ت ا˘م˘بو ي˘˘نا˘˘سسنإ’ا
ن˘م لÓ˘ت˘ح’ا تا˘ط˘ل˘سس ى˘ل˘ع ة˘˘ير˘˘ي˘˘سصم˘˘لا

ينيطسسلفلا بعسشلاو سضرأ’ا هاجت تابجاو
ةز˘غو ة˘لوز˘˘ع˘˘م˘˘لا سسد˘˘ق˘˘لا و˘˘ح˘˘ن ة˘˘سصا˘˘خو
ينيطسسلف ريسسأا0005 ىلإا ةفاسضإا ةرسصاحملا
رثكأا اوحبسصأا لÓتح’ا نوجسس يف نوعبقي

مهتاناعم ىلا ةفاسضإا ءابولا يسشفتل ةسضرع
لام˘هإ’او ع˘م˘ق˘لا ءار˘ج ةر˘م˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘سسا˘ق˘لا

دقل  .مهقوقح طسسبأ’ يليئارسسإ’ا ركنتلاو
ة˘يو˘مد˘لا ة˘ي˘با˘هر’ا تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا تسسكع
ةيليئارسسإ’ا تاسسرامملاو تاسسايسسلا ةعيبط
بع˘سشلا ةدا˘بإ’ ة˘فدا˘˘ه˘˘لاو ا˘˘ه˘˘سسي˘˘سسأا˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م
هنطوو هسضرأا نم ارسسق هريجهتو ينيطسسلفلا

ةفسضلا مسض يلا ةيئاهنلا ةلسصملا يف فدهتو
با˘هرإ’او ة˘ير˘سصن˘ع˘لا ة˘سسرا˘م˘مو ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لا

ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ه˘قو˘ق˘ح˘ل ج˘ه˘ن˘م˘م˘لا كا˘ه˘˘ت˘˘ن’او
عمتجملا تائيه تتابف ةينيطسسلفلا ةينطولاو
تاطل˘سس ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ي˘لود˘لا
ةيعمجلا تارارقل يروفلا لاثتمÓل لÓتح’ا
تايدحتلا عم لماعتلاو نمأ’ا سسلجمو ةماعلا

يليئار˘سس’ا ط˘ط˘خ˘م˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا
لسصفلل اديهمت ةزغ عاطق راسصح رارمتسساو
اهيدامت يف رمتسست لÓتح’ا ةموكح  .لماسشلا
ةيناطيتسس’ا ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا ا˘ه˘ع˘يرا˘سشم ي˘ف
فقو ىلإا يعادلا يلودلا فقوملا لهاجتتو
ةمدخ يف دوهجلا لك ريخسستو تاعارسصلا
لهاجتت امك ءابولا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘سسنإ’ا
ةيناسسنإ’ا تايعم˘ج˘لاو تا˘سسسسؤو˘م˘لا تاءاد˘ن
ة˘ح˘فا˘كم ة˘ي˘م˘ها ى˘لإا و˘عد˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘لود˘لا

اهرابتعاو ءارقفلا سشيع ةمقل نيمأاتو انوروك
لا˘م˘عأا لود˘ج ى˘ل˘ع ة˘˘ير˘˘هو˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
لÓتح’ا ة˘مو˘كح ل˘م˘ع˘ت ثي˘ح تا˘مو˘كح˘لا

قوقح˘لا ة˘قر˘سسل ءا˘بو˘لا اذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
ز˘ي˘م˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سس سسرا˘م˘تو ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ة˘ي˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘فا˘ك نا  .ير˘سصن˘ع˘لا

رارحأ’ا عيمجو ةدحتملا ممأ’ا اهسسأار ىلعو
ةرورسضو داجلا لمعلاب نيبلاطم ملاعلا يف
بع˘سشلا ها˘ج˘ت م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم ما˘˘ما فو˘˘قو˘˘لا
مئارجلا فقول يروفلا لمعلاو ينيطسسلفلا
لÓ˘ت˘ح’ا ةو˘ق ا˘ه˘ب˘كتر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘˘لا

اهيلع سصوسصنملا اهتامازتلا ذيفنتب اهمازلإاو
اهتارارق عيمجو ةيلودلا ةيعرسشلا تارارق يف
مئاق لداع لحل لسصوتلا لجأا نم ةلسصلا تاذ
تارارقلاو نيناوقلل اقفو نيتلودلا لح ىلع
نمؤوي امبو ةيبرعلا مÓسسلا ةردابمو ةيلودلا

هنطو يف ينيطسسلفلا بعسشلل ةيلود ةيامح
ن˘م ه˘ن˘ي˘كم˘تو لÓ˘ت˘ح’ا ءا˘ه˘نإا ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع
هتلودب لÓقتسس’او ةيرحلا يف هقح ةسسرامم
 .سسدقلا اهتمسصاعو ةلقتسسملا

 ةيبرغلا ةفضضلا مضض ىلإا فدهت لÓتح’ا تاططخم
 ةودقلا يرسس  : ملقب



ع˘˘م كت˘˘˘ياد˘˘˘ب تنا˘˘˘ك ف˘˘˘ي˘˘˘ك
و˘ه ن˘مو ةد˘ي˘˘سصق˘˘لا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مآا يذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا صصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا

ذنم ةباتكلا يف كتبهومب
؟كلذ ناك ىتمو ةيادبلا

ة˘با˘ت˘ك ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘ياد˘˘ب تنا˘˘ك
ر˘عا˘سش يأا ة˘ياد˘ب˘ك ةد˘ي˘˘سصق˘˘لا

ةيرعسش ت’واحم ينعي ،عدبم
ة˘يو˘ح˘ن˘لا ءا˘ط˘خأ’ا ا˘ه˘ل˘ل˘خ˘ت˘˘ت
يف ةكاكرلا اذكو ةيسضورعلاو
لوأا ناكو ،بولسسأ’او ىنعملا

وه رعاسشك يتبهومب نمآا نم
ي˘˘نر˘˘ب˘˘كي يذ˘˘لا ما˘˘سشه ي˘˘˘خأا
يف كلذ ناكو ،ماوعأا ةعبسسب
ناك ،ةيوناث˘لا˘ب ي˘ت˘سسارد ةر˘ت˘ف
نأاب ‐ مويلا ىتحو ‐ ينربخي
ن˘م ي˘ن˘ن˘كم˘ي ة˘ير˘عا˘˘سش يد˘˘ل

رو˘ح˘ب ي˘ف سضو˘خ˘لا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
.رعسشلا

ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كو ىت˘˘˘˘˘˘م كيأار˘˘˘˘˘˘ب
،ًار˘عا˘سش نا˘سسنإ’ا ح˘˘ب˘˘سصي

،ة˘˘˘ب˘˘˘˘هو˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا ل˘˘˘˘ه
ىلع رعسشلا تأاي مأا ةثارو

نأا مأا ةا˘نا˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
ي˘ه ىر˘˘خأا ارو˘˘مأا كا˘˘ن˘˘ه

؟رعاسشلا عنسصت يتلا
ام ارعاسش ناسسنإ’ا ريسصي ’

نأا يأا ،ةيرعاسش هتاذ نكت مل
‐ يرظن ةهجو نم ‐ رعسشلا

نكمي ’ تاذلا يف عبط وه
ن˘كم˘ي ’ ا˘م˘ك ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ه˘˘عز˘˘ن
نأا لو˘˘قأا ’..ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘˘قا˘˘˘سصلإا
وه لوقأا ينكلو يرطف رعسشلا

نا˘˘سسنإ’ا كلذ رد˘˘ق ن˘˘م ءز˘˘˘ج
.ةينابر ةبه يأا ،رعاسشلا

له ،رعسشلا وحن ِتهجوت
ةي˘سسار ِكت˘ن˘ي˘ف˘سس ىر˘ن˘سس
ئ˘طا˘˘سش ىل˘˘ع ا˘˘م مو˘˘ي ي˘˘ف
؟ Óًثم ةياورلاك رخآا
ي˘˘بدأ’ا ن˘˘ف˘˘لا و˘˘ه ر˘˘ع˘˘˘سشلا

نعنمي مل هنكل ،يدنع لوأ’ا
ة˘ي˘بدأ’ا نو˘ن˘ف˘لا ة˘بر˘˘ج˘˘ت ن˘˘م
ذإا ،ةريسصقلا ةسصقلاك ىرخأ’ا

’و ،اهيف ت’واحم يل تناك
ةريخأ’ا هذه نوكت نأا دعبتسسأا
ى˘لإا ه˘ف˘ي˘سضأا ا˘ي˘قار ا˘ي˘بدأا ا˘˘ن˘˘ف
ةبسسنلا˘ب ا˘مأا ،ي˘عاد˘بإا ة˘ب˘ي˘ق˘ح
ينيو˘ه˘ت˘سست ’ ي˘ه˘ف ة˘ياور˘ل˘ل
نم يننكمي يذلا ردقلا كلذب

ع˘م ‐ا˘ه˘ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ت˘˘كلا ه˘˘لÓ˘˘خ
’ انأاف ‐ن˘ي˘ي˘ئاور˘ل˘ل ي˘مار˘ت˘حا
سصاقنإ’ا وأا ءازهتسس’ا دسصقأا

.ةياورلا نف ردق وأا مهردق نم
تا˘بو˘ع˘˘سص كت˘˘ه˘˘جاو ل˘˘ه
؟كتبهوم لقسص يف
ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا ر˘ب˘كأا نإا

يتبهوم لق˘سص ي˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘جاو
نيطبثملا مÓك يه ةيرعسشلا

بدأ’ا نع نوملعي ’ نيذلاو
سشعأا مل يننأا امك ،ائيسش نفلاو
فرعتلاب يل حمسسي طيحم يف
ن˘˘ي˘˘عد˘˘ب˘˘م˘˘لاو ءا˘˘بدأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
.مهب كاكتح’او

،ةباتك˘ل˘ل ِكع˘فد يذ˘لا ا˘م

لوأا كم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق نّود ىت˘˘˘˘˘مو
؟صصن
بتكأا ام ع˘م˘ج ي˘ف ي˘ت˘ب˘غر

ام نودأا ين˘ت˘ل˘ع˘ج ر˘ع˘سشلا ن˘م
يف تنكف ،يتحيرق هب دوجت
م˘ظ˘نأا ي˘بدأ’ا يراو˘سشم ة˘ياد˘ب
ىلإا رعسشلا نم نيتيبلاو تيبلا
سصن ة˘با˘˘ت˘˘ك ى˘˘لإا تل˘˘سصو نأا
طو˘ب˘سضم (ةد˘ي˘سصق ) ير˘ع˘سش
» ناونع تحت ةيفاقلاو نزولاب
لبق اذه ناكو «ليوطلا ليللا
.ابيرقت تاونسس ثÓث

ن˘˘˘˘ع Óً˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثد˘˘˘˘ح
كتا˘˘˘˘عاد˘˘˘˘بإاو كجا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نإا
ي˘˘˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘˘˘˘مو ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘بدأ’ا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

؟ اهيلإا ِتقرطت
ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘˘ع˘˘˘سش ناو˘˘˘يد يد˘˘˘ل

» ناو˘˘˘ن˘˘˘ع تح˘˘˘ت عو˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘م
ةد˘˘˘ع لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي «د˘˘˘ي˘˘˘سصق˘˘˘لا

،ة˘ير˘ع˘سش سضار˘غأاو ع˘ي˘سضاو˘م
ءاثرلاو حدملا يف تمظن دقف
ة˘م˘كح˘لاو لز˘˘غ˘˘لاو ةأار˘˘م˘˘لاو
تا˘عو˘سضو˘مو تا˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو
ام زربأا لعلو ةينادجو ىرخأا
وه يناويد يف ئراقلا هظحÓي
،ةأارملا تاعوسضومب يمامتها

ف˘سصن ي˘˘ه ى˘˘ث˘˘نأ’ا نأا كلذو
فسصن يه امك يدنع رعسشلا
بحلا يل ينعت يهف عمتجملا
«ي˘ب˘ل˘ق ي˘ل˘˘سس» ةد˘˘ي˘˘سصق ي˘˘ف
» ةديسصق يف نطولا ينعتو
ي˘˘ف دو˘˘˘جو˘˘˘لاو «ءا˘˘˘ن˘˘˘سسح˘˘˘لا
لفغأا ملو ، «ءاوح » ةديسصق
ة˘˘˘ي˘˘˘سضق ن˘˘˘ع ي˘˘˘ناو˘˘˘يد ي˘˘˘˘ف
ةدع يف اهتجردأا دقف نيطسسلف
ةديسصق اهنم ركذأا يل دئاسصق
’» ةديسصقو «سسدقملا دعولا»

ي˘ناو˘يد نإاو «ا˘ن˘ل د˘˘ي˘˘ع ح˘˘سص
رعسشلا ىلع موظنم يرعسشلا
عونتب هروحب عونتت ،يدومعلا

يننأا ىسسنأا ’ امك ،هعيسضاوم
ةيناسسنإا تاسسمل هيلع تيفسضأا

.ةربعم ةيرعسش روسصو
؟ةّيبدأ’ا كتودق وه نم
رعسشلا نع ينثدحت تنك اذإا

وه يبن˘ت˘م˘لا بي˘ط˘لا ى˘بأا نإا˘ف
تنك نإاو ،رعسشلا يف يتودق
ة˘ف˘سصب بدأ’ا ن˘ع ي˘ن˘ثد˘˘ح˘˘ت

ير˘˘ث˘˘ي ن˘˘م ل˘˘ك نإا˘˘ف ة˘˘˘ما˘˘˘ع
ىلإا ينعفديو يبدأ’ا يديسصر
ةودق وه يب˘هاو˘م˘ب سضو˘ه˘ن˘لا
.يل

ة˘˘˘˘˘نوآ’ا ي˘˘˘˘˘ف ظ˘˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘ُي
د˘يد˘ع˘لا لّو˘ح˘ت ةر˘ي˘خأ’ا

ة˘با˘ت˘ك ىلإا ءار˘˘ع˘˘سشلا ن˘˘م
يعماج بلاطك ،ةياورلا

ة˘ي˘بدأا تا˘سسارد صصسصخ˘˘ت
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك ،ا˘˘˘˘سضيأا ر˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سشو
هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ىلإا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
؟ةرهاظلا
ءارعسشلا نم ريثكلا جولو نإا

ةرهاظ ي˘ه ة˘ياور˘لا م˘لا˘ع ى˘لإا
اه˘ي˘ف ىرأاو ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا˘ب ا˘هارأا

يفاقثلا عون˘ت˘لاو د˘ع˘ب˘لا ىد˘م
ء’ؤوه هب عتمتي يذلا يبدأ’او
نف˘لا اذ˘ه او˘م˘ل˘ع˘ت˘ي نأا طر˘سش
اذإا ى˘ت˘ح ه˘يوذ ن˘م هو˘سسرد˘يو
ةميقلاب تناك ابتك هيف اوفلأا

’ ،نفلا كلذ يقرل ةيعاسسلاو
با˘ت˘كلا سضع˘ب ع˘ن˘˘سصي ا˘˘م˘˘ك
˘‐ ه˘ل˘˘لا م˘˘ه˘˘ح˘˘ما˘˘سس ‐ مو˘˘ي˘˘لا
ىلإا ىقرت ’ تاياور نوفلؤوي
ةر˘˘ه˘˘˘سشلا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ر˘˘˘سشن˘˘˘لا

عد˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع˘˘ف ،نا˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لاو
نو˘ن˘ف˘˘لا مر˘˘ت˘˘ح˘˘ي نأا بيدأ’او
سضو˘خ˘ي Ó˘ف ىر˘خأ’ا ة˘ي˘بدأ’ا
.اهيف هل ملع ’ ءايسشأا يف

ي˘ف نا˘ك˘م˘لا ر˘uثؤو˘˘ي ف˘˘ي˘˘ك
ه˘م˘ه˘فو ر˘عا˘˘سشلا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك
؟هتاذل
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م و˘˘˘ه نا˘˘˘كم˘˘˘لا

ي˘˘˘ت˘˘˘لا تاو˘˘˘سصأ’او رو˘˘˘سصلا
هتاذ مئÓت امإاف ،رعاسشلا اهاقلتي
جارخإاو عادبإ’ا ىلع هدعاسستف
ه˘ل بب˘˘سست ا˘˘مإاو ه˘˘تا˘˘نو˘˘ن˘˘كم
Óف هعادبإا ةلآا طبثي اطغسض
وأا ناكملا رييغت يف ’إا ركفي
.هنم بورهلا

رع˘سشلا ل˘ك˘سشل ن˘ك˘م˘ي ل˘ه
تاذ دّد˘˘˘ح˘˘˘˘ي نأا ه˘˘˘˘عو˘˘˘˘نو
؟رعاسشلا ناسسنإ’ا

ل˘˘كسشف..كلذ ن˘˘كم˘˘ي م˘˘ع˘˘ن
وأا ةظفاحم رهظي دق رعسشلا
ة˘ه˘ج ن˘مو ،ر˘عا˘سشلا د˘يد˘˘ج˘˘ت
ر˘˘عا˘˘سشلا˘˘ف ،تا˘˘عو˘˘سضو˘˘م˘˘˘لا
رهظي Óثم ام ةيسضقب مزتلملا
.هيلإا ىعسست امو هتاذ هاجتا انل

قم˘ع˘لا˘ب كر˘ع˘سش ز˘ي˘م˘ت˘ي
ا˘م ،لا˘م˘ج˘˘لاو ءا˘˘ح˘˘يإ’او
كما˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لإا ردا˘˘˘˘˘˘سصم ي˘˘˘˘˘˘ه

؟ يرعسشلا
و˘ه لوأ’ا ي˘ما˘ه˘لإا رد˘˘سصم

اذكو اهكلتمأا يتلا ةيرعاسشلا
ءارعسشلا نم ري˘ث˘كل˘ل ي˘تءار˘ق
.ةيبدأ’ا روسصعلا فلتخم نم

صضوم˘غ˘لا ىلإا جا˘ت˘ح˘ت ل˘ه
مأا ةيرعسشلا كتاباتك يف
حوسضو˘لا˘ب ه˘ن˘ع ي˘ن˘غ˘ت˘سست
؟ينايبلا
يرعسش زاتمي ةقيقحلا يف

جاتحأا ’و نايبلاو حوسضولاب
اذإا نكل ،ه˘ي˘ف سضو˘م˘غ˘لا ى˘لإا
فلكتأا نلف سضومغلل ينداق
ة˘˘جا˘˘ح ا˘˘ه˘˘نأ’ ه˘˘حا˘˘سضيا ي˘˘ف
سضومغلا ىرأا ينإاو ،رعاسشلا
ة˘˘غÓ˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ر˘˘˘ع˘˘˘سشلا ي˘˘˘ف
.ةيوغللا

كع˘يرا˘سشمو كتا˘حو˘م˘ط
؟ةيلبقتسسملا

ةذايلإا ةباتك يف تأادب ايلاح
˘˘˘مÓ˘˘˘سسلا عو˘˘˘سضو˘˘˘˘م لو˘˘˘˘ح
دعب يناث عورسشمك يملاعلا
امك..لوأ’ا يناويد˘ل ي˘لا˘م˘كا
عور˘سشم ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘عأا ي˘˘ن˘˘نأا
ةدا˘˘˘ه˘˘˘سش ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘سسارد
نأا دوأاو...بدأ’ا يف ةروتكدلا
طوطخلا ي˘تا˘م˘ل˘ك ى˘ط˘خ˘ت˘ت
يتلاسسر ل˘سصتو ة˘ي˘فار˘غ˘ج˘لا
.ملاعلا ىلإا ةيبدأ’ا

ةديرجلل ةريخأا ةملك
ل˘يز˘ج˘˘لا ر˘˘كسشلا˘˘ب مد˘˘ق˘˘تأا

اهيعسسو ةمرتحملا مكتديرجل
ةيبدأ’ا تاعادبإ’ا راهظإا يف
ةيباب˘سشلا تا˘قا˘ط˘لا ر˘ي˘ج˘ف˘تو
.اهب يقرلاو
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«انوروك» ةهجاومل ةذختملا تاءارج’ا لوح ةريخأ’ا ةيناديملا هتنياعم لÓخ

نونطأومو ةيندملأ تايعمجلأ..ةيحشصلأ ةرشسأ’أ
ةيروهمجلأ ضسيئر تأرأرق نونمثي رأردأاب

لمعلا نع مهفقوت ببسسب مهب تملأا يتلا ةيرزملا ةيسشيعملا عاسضوأ’ا ءارج

ناشسملتب ةرجأ’أ تأرايشس وقئاشس
 مهب لفكتلأو ةيدام تأدعاشسÃ نوبلاطي

راردأا ة˘˘ي’و نا˘˘كسس ع˘˘با˘˘ت
ةيناديملا ةجرخلا ريبك مامتهاب
ةيروهمجلا سسيئر اهب ماق يتلا

،ةمسصاعلاب نوبت دي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
لكايه ىلع ةرسشابم فقو نيأا

بر˘ق ن˘ع ه˘ت˘ع˘با˘ت˘مو ة˘ي˘ح˘˘سص
دسصرل ةينطولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا طا˘سشن
،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف تارو˘˘ط˘˘ت

نا˘˘˘˘كسس ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ثو بحر ثي˘˘˘˘ح
سسيئر فوقو˘ب تاو˘ت ة˘م˘سصا˘ع
لوأ’ا فسصلا يف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

يذ˘˘لا سضي˘˘˘بأ’ا سشي˘˘˘ج˘˘˘لا ع˘˘˘م
را˘˘سشت˘˘نا برا˘˘ح˘˘يو ه˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘ي
ىد˘˘مو ا˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘لا
ربع ثيح ،نيباسصملا ىسضرملل

متهت ةيندم تايعمج نم ددع
ي˘ن˘ما˘سضت˘لا ير˘ي˘خ˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ب
ةدعاسسم وحن سسيئرلا تارارقب
نيرثأاتملاو ةزوعم˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا

،ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت ن˘˘م
ةر˘ح˘لا ن˘ه˘م˘لا ي˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ
ةرسشابم ةيلام ةحنم مهل ميدقتب
بسصت ميت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م˘ب ترد˘ق
تÓئاعلا با˘سسح ي˘ف ةر˘سشا˘ب˘م
تائفلا ن˘م م˘هر˘ي˘غو ةزو˘ع˘م˘لا
رهسش لوخد ةيادب لبق ةسشهلا

رار˘ق˘لا اذ˘ه ،م˘ظ˘ع˘م˘لا نا˘سضمر
نيذلا نينطاوملا رودسص جلثأا

نأا م˘˘ه˘˘ن˘˘م ادد˘˘ع ا˘˘˘سضيأا ر˘˘˘ب˘˘˘ع
ةحسضاو ةروسص ىطعأا سسيئرلا

اهنماسضتو ةلودلا فوقو لوح
ة˘˘سصا˘˘خ ل˘˘˘خد˘˘˘لا م˘˘˘يد˘˘˘ع ع˘˘˘م
مهطاسشن فقوت نم نيرثأاتملاو
ةر˘˘سسأ’ا ا˘˘مأا ،ر˘˘ح˘˘لا ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
هجاوت ي˘ت˘لاو راردأا˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا
ة˘˘برا˘˘˘ح˘˘˘م لوأ’ا ف˘˘˘سصلا ي˘˘˘ف
م˘˘يد˘˘ق˘˘تو سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا
ى˘سضر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘˘لا
،كاتفلا ءابولا اذه˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا
ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘˘ع ن˘˘˘يأا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘سضر˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو
ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس ن˘˘˘با ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘˘ب
ةنيدمب ريرسس021 يفسشتسسمو
زازتعا لكب مهيقلت نع راردأا
سصو˘سصخ˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا تارار˘˘ق
ةي˘ع˘سضو ن˘ي˘سسح˘ت ن˘ع ثح˘ب˘لا
بناوجلا لك نم يبطلا كلسسلا

تايناكمإ’ا لك مهمامأا ريفوتو
معد يف ةسصاخ ،مهبجاو ءادأ’
ءا˘˘ب˘˘طأا˘˘ب بو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و
ةيلديسصو ةيب˘ط تا˘مز˘ل˘ت˘سسمو
ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك نأا ء’ؤو˘˘˘˘ه بسسح˘˘˘˘بو

ن˘م تع˘فر ه˘تارار˘قو سسي˘˘ئر˘˘لا
˘ما˘مأا م˘ه˘ت˘ل˘ع˘جو م˘ه˘تا˘يو˘ن˘˘ع˘˘م
يف ةيخيرات ةينطو ةيلوؤوسسم
د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سضت˘لاو ة˘ه˘جاو˘م˘لا

ريخسستب ءابولا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لاو
ىلإا اهلاسصيإاو تايناكمإ’ا لك
،نطاوملا هيف دجاوتي ربسش لك
ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ا˘˘سصو˘˘سصخ
ن˘م ح˘سضتا ثي˘ح ة˘لوز˘˘ع˘˘م˘˘لاو
نم عفر سسيئرلا نأا ءارآ’ا لÓخ
مهسساسسحإاو عيمجلا تا˘يو˘ن˘ع˘م
ي˘ف ة˘لود˘لا د˘˘ه˘˘ج˘˘ب ح˘˘سضاو˘˘لا

عسضولا نأاو سسوريفلا ةبراحم
ل˘ك ر˘˘فا˘˘سضت˘˘ب ه˘˘ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘˘م
يف ةرسشابم˘لا م˘عد˘لاو دو˘ه˘ج˘لا
لكب ناكسسلا فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت
.ةحاتملا بيلاسسأ’او قرطلا

ةمامك ف’أا01 عيزوتو..
ةيندملا ةيامحلا ىلع

لبق نم تايفسشتسسملاو
  ينهملا نيوكتلا زكرم
ينهملا نيوكتلا زكرم رداب

ةن˘يد˘م˘ب توأا02 نيه˘م˘ت˘لاو
يتلا تاما˘م˘كلا ع˘يزو˘ت˘ب راردأا
يو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا م˘˘ت
ة˘م˘ها˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ،ز˘˘كر˘˘م˘˘لا
راسشتنا نم دح˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
م˘˘ت ثي˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف
ةدئافل ة˘ما˘م˘ك0039 م˘ي˘ل˘سست
يه يتلا ةيندملا ةيامحلا عاطق
اهلماعتب ايموي اهيلإا ةجاح يف
،ى˘سضر˘م˘لا فا˘ع˘سسإاو ل˘ق˘ن ي˘ف
021 ىفسشتسسمب اسضيأا مت امك
ةمامك004 نÓ˘ي˘ل˘ت˘ب ر˘ير˘˘سس
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘ت فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
،ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم
003 م˘ي˘ل˘سست ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب

ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ما˘˘م˘˘ك
’و ةيراوجلا ةحسصلل ةيمومعلا
جاتنإا ىلع رهسسي زكرملا لازي
ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘قوأاو تا˘˘ما˘˘م˘˘˘كلا
،ة˘لزا˘˘ع ق˘˘يدا˘˘ن˘˘سصو ه˘˘جو˘˘لا˘˘ب
ن˘ي˘عو˘ط˘ت˘مو ةذا˘ت˘سسأا فار˘سشإا˘ب
م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ل كلذو ن˘˘ي˘˘سصبر˘˘ت˘˘مو
ة˘جا˘ح ي˘ف م˘ه ن˘م˘˘ل ةد˘˘عا˘˘سسم
،تا˘ما˘م˘كل˘ل ة˘ي˘˘مو˘˘يو ة˘˘سسا˘˘م
نو˘ل˘عا˘ف˘ت˘ي ن˘يذ˘˘لا ا˘˘سصو˘˘سصخ
هذه .ىسضرملا عم نو˘ل˘ما˘ع˘ت˘يو
يذ˘لا ي˘لاو˘لا ا˘ه˘ن˘م˘ث ةردا˘ب˘م˘لا

نيمئاقلا عجسشو زكرملاب فقو
.ةيلمعلا ىلع

مسساقلب يفيرسشوب

˘ما˘يأ’ا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ سشي˘˘ع˘˘ي
يحسصلا رجحلا عم يزاوتلاب
،ناسسملت ةي’وب هنع نلعملا

يقئاسس نم هب ناهتسسي’ ددع
ا˘˘عا˘˘سضوأا ةر˘˘جأ’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘سس
ل˘ع˘ف˘ب ةدا˘ت˘ع˘م ر˘ي˘غو ة˘يرز˘م
،مهطاسشن ةلوازم نع مهفقوت
ةيمويب اولسصتإا ء’ؤوه ولثمم
لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصيإ’ «مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا»
ةينعملا تاهجلل مهت’اغسشنإا
ي˘ف م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل
ر˘ه˘سش نأ’ ل˘جا˘˘ع˘˘لا بير˘˘ق˘˘لا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا نا˘˘˘سضمر
نم ء’ؤوه دجي ملو باوبأ’ا
اي˘سشا˘م˘ت م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع˘ب ل˘ف˘كت˘ي
،بعسصلا يسشيعملا عسضولاو
تارايسس باحسصأا بلاط دقو
تاد˘عا˘سسم م˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب ةر˘˘جأ’ا
م˘ه˘ل˘ي˘ج˘˘سست وأا ة˘˘يدا˘˘م ءاو˘˘سس
ف˘˘ف˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسإÓ˘˘˘ل

ءار˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
يتلا ةيعسضولا ني˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو
تارا˘ي˘سس و˘ق˘˘ئا˘˘سس ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا لأا
ةي’ولا عوبر فلتخمب ةرجأ’ا
نوركفي مه˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘يدود˘ح˘لا
نم91 يف لمعلل ةدوعلا يف
ةر˘ت˘ف ي˘هو ،يرا˘ج˘لا ر˘ه˘˘سشلا
نلعملا يحسصلا رجحلا ءاهتنإا

ايلعلا تائيهلا لبق نم اهنع
تءاسس امد˘ع˘ب كلذو ،دÓ˘ب˘لا˘ب
لكسشب ةيسشيعملا م˘ه˘عا˘سضوأا

فور˘ظ˘لا هذ˘˘ه ما˘˘مأاو تف˘˘ل˘˘م
تائيهلا ىلع بجوتي ةرهاقلا
لاجم يف اميسس’ ةلوؤوسسملا
ءاوتحإ’ اعيرسس لخدتلا لقنلا
با˘ح˘سصأاو ن˘ي˘ق˘˘ئا˘˘سسلا ة˘˘مزأا
اودجو نيذلا ةرجأ’ا تارايسس
ثÓث ذنم ةلاطب يف مهسسفنأا
 .عيباسسأا

صشاتيلتوب ع
mahali@essalamonline.com



د˘˘عا˘˘سسم˘˘لا ذا˘˘ت˘˘سسأ’ا ح˘˘˘ت˘˘˘ف
ر˘˘يد˘˘خ˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ق˘ي˘سض م˘غر ه˘ب˘ل˘˘ق سشا˘˘ع˘˘نإ’او
نÓعإ’ا ذنم هيسضقي يذلا هتقو
يف سضرملا راسشتنا ةيادب نع
فر˘˘غ ن˘˘ي˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و
ن˘ي˘بو م˘هد˘ق˘ف˘ت˘ي˘ل ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا

عسضوو مهعم رواسشتلل هئÓمز
مت يذلا يمويلا لمعلا ططخم
ا˘م˘ب˘سسح ه˘ف˘ي˘˘ي˘˘كتو هر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت
،ةبيسصعلا ةرتفلا هذه هيسضتقت

.لاق امك
موي حبسصأا ،سسرام01 ذنمف

ي˘ف أاد˘ب˘ي ر˘يد˘هدو˘ب رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ركابلا حابسصلا يف ىفسشتسسملا

رييسستك ماهم ةدع نيب مسسقنيو
رو˘مأ’او م˘ق˘طأ’او ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
تا˘عا˘م˘ت˘جا رو˘سضحو ة˘يرادإ’ا

ةمزأ’ا ة˘ي˘ل˘خو ةرادإ’ا سسل˘ج˘م
ىفسشتسسم˘لا ي˘ف تب˘سصن ي˘ت˘لا

ةفاسضإ’اب ،ةيليللا تابوا˘ن˘م˘لاو
يسساسسأ’ا هلمع ةسسرامم ىلإا

.هئÓمز عم بيبطك
ا˘ي˘مو˘ي بي˘ب˘˘ط˘˘لا د˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘يو

ر˘خآ’ا و˘˘ل˘˘ت اد˘˘حاو ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
قباوطلا يف ةدوجوملا فرغلاب
ةرظن ءاقلإ’ ةحلسصملل ةثÓثلا
ل˘ب˘ق ،م˘ه˘ت’ا˘ح ى˘ل˘ع ة˘ع˘ير˘˘سس
.جلاعملا يبطلا قيرفلا رورم

،ي˘ئا˘سصخأ’ا اذ˘ه مو˘ق˘ي ا˘م˘ك
ة˘˘˘قورأا ي˘˘˘ف لو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا
سسا˘ب˘ل˘لا ا˘يد˘تر˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘لا
ددع ءا˘سصحإا˘ب ،ي˘قاو˘لا ي˘ب˘ط˘لا
ي˘˘ت˘˘˘لا ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا
Óي˘ل ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسا

تجر˘خ ي˘ت˘لا ت’ا˘ح˘˘لا دد˘˘عو
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا ءا˘ط˘عإا˘˘بو ،ه˘˘ن˘˘م
ي˘ف ن˘ي˘عو˘ط˘˘ت˘˘م˘˘لا ءا˘˘ب˘˘طأÓ˘˘ل
ن˘˘يذ˘˘لا ءاو˘˘سس ،ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘لا
ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا جرا˘خ نو˘ل˘م˘ع˘˘ي
ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘˘فوأا
م˘˘عد˘˘ل نو˘˘تأا˘˘ي ثي˘˘ح ىر˘˘˘خأ’ا
تا˘قوأا لÓ˘خ ل˘ما˘ع˘لا ق˘ير˘ف˘لا

ة˘ي˘ح˘سضت د˘ع˘ي ا˘م˘م ،م˘˘ه˘˘ت˘˘حار
ةدعاسسم ليبسس يف مهنم ةريبك
.هريبعت دح ىلع ،ىسضرملا

ةدا˘سشإÓ˘ل ة˘سصر˘ف˘لا م˘ن˘˘ت˘˘غاو
ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ن˘˘ي˘˘عو˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
سشاعنإا يف مهنم نيسصسصختملا
سسوريفب نيباسصملا ى˘سضر˘م˘لا

يتلا ةحلسصم˘لا هذ˘ه˘ب ا˘نورو˘ك
ة˘جر˘ح˘لا ت’ا˘ح˘لا ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سست
ةيمهأا نم ليلقتلا نود ،مهنم
.ىرخأ’ا تاسصسصختلا

ةبرجت انوروك صسوريف
ريغو ةيئانثتسسا

ةقوبسسم
رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا ل˘˘˘˘سسر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو

يتربخ م˘غر» Ó˘ئا˘ق لوؤو˘سسم˘لا
يدايتعاو ناديملا يف ةليوطلا

ةجر˘ح ت’ا˘ح لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
ة˘ح˘ل˘سصم ي˘ف ي˘ل˘م˘˘ع م˘˘كح˘˘ب
اسصوسصخ ريد˘خ˘ت˘لاو سشا˘ع˘نإ’ا
نيذ˘لا ى˘سضر˘م˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
ي˘ف تا˘بار˘ط˘سضا ن˘م نو˘نا˘ع˘˘ي
ة˘يرد˘سص سضار˘مأا وأا سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

يتبرجت نأا ’إا ،وبرلاك ىرخأا
ة˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘ه ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ع˘˘˘م
وأا يل قبسسي مل ادج ةيئانثتسسا

سشا˘˘ع نأا ي˘˘ئÓ˘˘مز ن˘˘م د˘˘˘حأ’
.«اهلثم

ن˘م˘˘كي قر˘˘ف˘˘لا نأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
ر˘ي˘ب˘كلا دد˘ع˘لا ي˘ف ا˘سصو˘˘سصخ
مه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سست ن˘يذ˘لا ى˘سضر˘م˘ل˘ل
ا˘م حوار˘ت˘ي يذ˘لاو ة˘ح˘ل˘سصم˘لا
عون يفو ةلاح03 ىلا52 نيب
قبسسي مل يذلا سسوريفلا اذه
انل حتفي امم هعم لماعتلا انل
ت’ا˘م˘ت˘ح’ا ن˘م ا˘ع˘سساو ا˘˘با˘˘ب
ي˘ف وأا سصي˘خ˘سشت˘لا ي˘ف ءاو˘˘سس
بي˘ب˘˘ط˘˘لا فا˘˘سضأاو .ن˘˘ه˘˘كت˘˘لا
ا˘ند˘˘ق˘˘ف» ةر˘˘سسح˘˘ب سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

ا˘ن˘ي˘ق˘بو ا˘ن˘يد˘يأا ن˘ي˘˘ب ى˘˘سضر˘˘م
انلذب اننأا مغر مهمامأا نيزجاع
نأا ’إا ،مهذاقنإ’ ةريبك ادوهج
ام وهو انقاطن نع جراخ رمأ’ا
عم ةيموي ةهجاوم يف انلعجي
سسور˘ي˘ف˘˘لا اذ˘˘ه ع˘˘مو تو˘˘م˘˘لا
ملاعلا همامأا زجع يذلا نيعللا
سسفن يف انكمت اننأا ريغ ،عمجأا
،ذا˘˘ق˘˘نإاو سشا˘˘ع˘˘نإا ن˘˘˘م تقو˘˘˘لا
مهنم ري˘ب˘ك دد˘ع ،ه˘ل˘لا ل˘سضف˘ب
احاجن هربتعنو انحرفي ام وهو
.«تماسصلا ودعلا اذه دسض

ا˘˘م˘˘ل˘˘سست˘˘سسم اد˘˘ب ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘˘غ
ءي˘˘˘سش ل˘˘˘كل نأا˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘مؤو˘˘˘˘مو
هنأا اربتعم ،هتايبلسسو هتايباجيا

ي˘ه ة˘مزأ’ا هذ˘ه ن˘سسا˘ح˘م ن˘˘م
اميف ةدحاو ةلئاع انحبسصأا اننأا»
نييبط هبسشو ءا˘ب˘طأا ن˘م ا˘ن˘ن˘ي˘ب
يسضقن اننأاو ا˘م˘ي˘سس’ ،لا˘م˘عو
قدنفلا يف ءاو˘سس ا˘ع˘م ا˘ن˘تا˘قوأا
ىلع يقت˘ل˘نو ه˘ي˘ف تي˘ب˘ن يذ˘لا

انلكاسشم يكحنو لكأ’ا ةدئام
ىسضرملا ةدعاسسمل انتاحارتقاو
لم˘ع˘ن ي˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ي˘فوأا
ذاقنإ’ نمزلا قباسسنو دجب اهيف
.«ةيرسشب حاورأا

اذ˘ه ر˘ي˘ثأا˘ت ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘لو
هتايح ىلع يئانثتسس’ا عسضولا
رو˘ت˘كد˘لا ف˘قو˘ت ،ة˘ي˘سصخ˘سشلا
سشه˘جأاو تا˘ظ˘ح˘ل˘ل ر˘يد˘˘هدو˘˘ب
نأا ل˘ب˘ق ق˘ئا˘قد ةد˘ع˘ل ءا˘كب˘˘لا˘˘ب
ه˘تا˘ن˘بو ه˘ت˘جوز ن˘ع ثد˘ح˘˘ت˘˘ي
مهري مل نيذلا ةريبكلا هتلئاعو
.رهسشلا ةبارق ذنم

م˘˘ل» دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف لا˘˘قو
ةيدلبب عقاولا يلزنم ىلإا بهذأا
رأا ملو (ةد˘ي˘ل˘ب˘لا قر˘سش) ةر˘قو˘ب
ناغلبت نيتللا يتا˘ن˘بو ي˘ت˘جوز
ي˘نا˘˘م˘˘ثو سسم˘˘خ ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م

اذهو رهسش ةبارق ذنم تاونسس
وأا بيبط لكلو يل بعسص رمأا

.«عاطقلا يف لماع
ي˘ت˘ل˘ئا˘˘ع د˘˘ق˘˘ت˘˘فأا» فا˘˘سضأاو

مغر ةبرغ يف يننأاكو سسحأاو
نم ديدعلا يف مهنع تبغ يننأا
يلمع مكحب ترفاسسو تارملا

يتلا ماه˘م˘لا م˘كح˘بو بي˘ب˘ط˘ك
نأا ’إا ،رخآ’ نيح نم يلإا لكوت
اهتاقباسس نع فلتخت ةرملا هذه
ىود˘ع˘لا ر˘˘ط˘˘خ ه˘˘جاو˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأ’
لك يف سسوري˘ف˘لا˘ب ة˘با˘سصإ’او
.«ةيناث

،لا˘ق ا˘م˘ك ،ه˘˘ظ˘˘ح ن˘˘سسح˘˘لو
دار˘فأا ع˘م رو˘ت˘كد˘لا ل˘سصاو˘˘ت˘˘ي

ق˘ير˘ط ن˘˘ع ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
يعامتج’ا لسصاوتلا تاكبسش
ةأا˘طو ي˘ن˘ع ف˘ف˘خ˘ي» ا˘˘م و˘˘هو
اذ˘ه» نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،«قا˘ي˘˘ت˘˘سشإ’ا
ىقبي انيلع سضورفملا رايخلا
ل˘ق˘نو ةر˘طا˘خ˘م˘لا ن˘˘م ن˘˘سسحأا

.«مهل ةلمتحم ىودع
كلسسلا عم ةينماسضت ةبه

اهل ليثم ’ يبطلا
ة˘ح˘ل˘سصم سسي˘ئر تو˘ف˘ي م˘˘ل

ةسصرفلا91‐ديفوك ‐ سشاعنإ’ا
ن˘ما˘سضت˘لا ة˘˘كب˘˘سشب ةدا˘˘سشإÓ˘˘ل
ي˘ب˘ط˘لا كل˘سسلا ع˘م ة˘ع˘سساو˘˘لا
تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا فر˘˘ط ن˘˘م ءاو˘˘سس
وأا عاطقلا يلوؤوسسم وا ةيلحملا
لامعأ’ا لاجر وأا نيعوطتملا

ادهسش نيلوأ’ا نيمويلا نأا مغر
ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘بار˘˘ط˘˘سض’ا سضع˘˘˘ب

مت هنأا ’إا ،تايو˘ت˘سسم˘لا ع˘ي˘م˘ج
ل˘˘ئا˘˘سسو ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت كلذ د˘˘˘ع˘˘˘ب
ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا سسبÓ˘˘مو
ةدي˘ج ة˘ي˘عو˘نو ةر˘ي˘فو ة˘ي˘م˘كب
لامع ةفاكل تابجولا ريفوتو
،ة˘ي˘فا˘ك ة˘ف˘سصب ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا
سصي˘˘سصخ˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب
ىر˘˘˘˘خأا تآا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘مو قدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف
.مهتيبمل

اذ˘ه ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘قو
ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا اذ˘˘˘ه» نأا ،دد˘˘˘سصلا
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا ىد˘ل دو˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا
ةيباج˘يإا ا˘ن˘سسف˘نأا ى˘ل˘ع ي˘ف˘سضي
مهاسسي امك ،ا˘ه˘ل ة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘ن

يتلا انتايونعم عفر يف اريثك
ةظحلل ولو طقسست نأا بجي ’
.«ةدحاو

يناديملا ه˘ل˘م˘ع بنا˘ج ى˘لإاو
ي˘˘سضق˘˘ي ،ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تاقوأا لدا˘ع با˘سشلا رو˘ت˘كد˘لا

قدنفلا يف ه˘ت˘فر˘غ ي˘ف ه˘ت˘حار

تÓمحب مايقلل هيف ميقي يذلا
كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ةو˘عد˘ل
لقنل ا˘ب˘ن˘ج˘ت ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
.ىودعلا

م˘ل» قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘ف ر˘˘كذو
نم كوبسسيافلا ةاوه نم نكأا
حاورأا نادقف ببسسب هنأا ’إا ،لبق
ةيؤورو ايموي انيديأا نيب ةيرسشب
تسسسسحأا ،انني˘ب مو˘ح˘ي تو˘م˘لا
بيبطك يبجاو نم حبسصأا هنأا

ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسم
عانقإا ة˘لوا˘ح˘مو م˘ه˘سسي˘سسح˘تو
ءاقبلا ةرورسضب مهنم ددع ربكأا
تاداسشرإاب ديقتلاو مهلزانم يف
طور˘˘˘سش مار˘˘˘ت˘˘˘حاو ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا
يتحفسص تحتف اذهلو ،ةفاظنلا

ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف تعر˘˘˘سشو
.«يسسيسسحتلا

ر˘يد˘هدو˘ب رو˘ت˘كد˘لا ا˘˘ن˘˘كر˘˘ت
ي˘˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ه˘˘ل˘˘م˘˘ع سسرا˘˘م˘˘˘ي
هلكو ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ه˘تÓ˘م˘حو
ديلا عسضو نأا يف لمأاو مزع
ن˘˘˘ي˘˘˘سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ك د˘˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
،هعقوم نم لك ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘كو
بلغتلا يف ةلاحم ’ مهاسسيسس
اذه ى˘ل˘ع فا˘ط˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف
دسصحي ئتف ام يذلا سسوريفلا
.ايموي نييرئازجلا حاورأا
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ىشضرملأ ذاقنإأ لمأأ ىلع انوروك عم ةيموي ةهجأوم ..ريدهدوب لداع روتكدلأ
91‐ديفوك ةحناج نم ةياقولاو ةبراحمل

نومهاشسي نيبÓجيتب ةيباقعلأ ةشسشسؤوملأ ء’زن
ةيئاقولأ ةيبطلأ تامامكلأ ةعانشص يف

يعماجلا ىفسشتسسملاب91‐ديفوك صشاعنإ’او ريدختلا ةحلسصم صسيئر ،ريدهدوب لداع روتكدلا راتخإا
نيب انوروك صسوريف ةهجاومل هتقو لك صصسصخي نأاو هتلئاع نع اديعب ىقبي نأا ،ةديلبلاب «نوناف صسنارف»

ت’احلا جÓعو قلقلا ةأاطو تحت ةطوغسضم هتايموي تحبسصأاف ،ىفسشتسسملا ةقورأاو ىسضرملا فرغ
.يرادإ’ا رييسستلاو يبطلا هبسشو يبطلا مقاطلا ىلع ماهملا عيزوتو ةريطخلا

ء’زن ىدل يداع ريغ طاسشن
‐ نيبÓجيتب ةيباقعلا ةسسسسؤوملا
لكلا نأا ثيح ‐سسادرموب قرسش
كم˘ه˘ن˘م (ناو˘عأاو نو˘سسو˘ب˘ح˘م)
ةياقولا يف ةم˘ها˘سسم˘ل˘ل د˘ن˘ج˘مو
ل˘خاد˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م
نيوكت نم يتوأا امبو ،ةسسسسؤوملا
ينطولا ينما˘سضت˘لا د˘ه˘ج˘لا ي˘ف
ةحنا˘ج ن˘م ة˘يا˘قو˘لاو ة˘برا˘ح˘م˘ل

.91‐ديفوك
هذ˘ه ء’ز˘ن ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ˘˘لا˘˘ف

ناو˘عأاو ة˘ي˘با˘ق˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ا˘م˘ب˘سسح ،تا˘مد˘خ˘˘لاو ة˘˘با˘˘قر˘˘لا
،ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز لÓ˘˘خ ظ˘˘حو˘˘ل
ة˘عا˘ن˘˘سص ي˘˘ف ا˘˘مإا نو˘˘كم˘˘ه˘˘ن˘˘م
يف وأا ةيئاقولا ةيبطلا تامامكلا

ةيسسيسسحتلا تاهيجوتلا ةع˘با˘ت˘م
ءادلا اذه نم ةياقولل ةيوعوتلاو
هذه ىنبم ميقعتو ريهطتلا يف وأا
.ةسسسسؤوملا

بط˘ق˘ت˘سست را˘طإ’ا اذ˘˘ه ي˘˘فو
ةيبطلا تامامكلا ةعانسص ةسشرو
نم ريبك دد˘ع ما˘م˘ت˘هإا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
نود˘ير˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘سسو˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لا
د˘˘ه˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘˘لا
هذه ةعانسص لÓخ نم ينماسضتلا
ةرادإا تأاترإا ةسشرو يف ةيقوأ’ا
ةعا˘ن˘سصل ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت ة˘سسسسؤو˘م˘لا
عم ايسشامت ةي˘ئا˘قو˘لا تا˘ما˘م˘كلا
هب رم˘ت يذ˘لا سسا˘سسح˘لا فر˘ظ˘لا
،انوروك ءابو يسشفت ءارج دÓبلا
˘مو˘ق˘ت (ة˘سشرو˘لا) تنا˘ك ا˘مد˘˘ع˘˘ب
ةرادإ’ ةهجوملا ت’دبلا عنسصب
.نوجسسلا

د˘˘عاو˘˘سس ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ع˘˘˘ن˘˘˘سصتو
هذه ىوتسسم ىلع نيسسوبحملا
ر˘يد˘م ح˘ير˘سصت بسسح ،ة˘سشرو˘لا
ذنم ،ريمسس ي˘نا˘م˘ح ،ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ام ةيلمعلا قÓطنإا نم مايأا ةعبرأا
ايموي ةمام˘ك006و005 ني˘ب
ابيرق عفرل˘ل عو˘فر˘م يد˘ح˘ت˘لا»و
نع ديزي ام ىلإا لسصيل ددعلا نم
تاذ دكؤوي ،«ايموي ةمامك0051
.لوؤوسسملا

يتلا تا˘ما˘م˘كلا هذ˘ه ه˘جو˘تو
ةطايخو عيطقت) لماكلاب عنسصت
هذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع (م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘تو
سسف˘ن ى˘لإا ادا˘ن˘ت˘˘سسإا ،تا˘˘سشرو˘˘لا
تاجايتح’ا ةيبلت ىلإا ،ردسصملا
ةيباقعلا تاسسسسؤوم˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

نأا ىلع مكاح˘م˘لاو ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع
،جاتنإ’ا ةفعاسضم عم اقح’ متي
ةسصاخ لمسشتل اهتيطغت عيسسوت

يف و˘ه يذ˘لا ي˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘لا
.اهيلإا ةسسام ةجاح
ةياقولل ةددعتم Òبادت

ىودعلا لاقتنا نم
 ةسسسسؤوŸا لخاد

نم ة˘يا˘قو˘لا را˘طإا سسف˘ن ي˘فو
ةرادإا تذ˘خ˘تإا ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
يت˘لا ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه
،ليزن006 و˘˘ح˘˘ن ى˘˘لإا ع˘˘سست˘˘ت

ريبادتو تاءارجإا ،ينامح بسسح
راسشتنإا عم ايسشامت ةددعتم ةيئاقو
ل˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا ،ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه
هيسشفت ةيادب ذنم ظحلا نسسحلو
ىدل ءاوسس ةسسسسؤوملا لخاد ىلإا
ناو˘عأا ىد˘ل وأا ن˘˘ي˘˘سسو˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لا
.ةسسارحلاو ةرادإ’ا

،تاءارجإ’ا هذ˘ه م˘هأا ل˘ث˘م˘ت˘تو
يف ،ردسصملا سسفن ىلإا ادانتسسإا
يمويلا ميقعتلاو ريهطتلاب مايقلا
قفارم نم ةسسسسؤوملا ىنبم لكل
طيحملاو نيسسوبحملا تاعاقو
تÓمح ىلإا ةفاسض’اب يجراخلا
طاسسوأا يف ةيوعوتو ةيسسيسسحت
يرود ل˘كسشب ن˘˘ي˘˘سسو˘˘ب˘˘ح˘˘م˘˘لا

لا˘سصتإ’ا لÓ˘خ ن˘˘م ر˘˘م˘˘ت˘˘سسمو
نيسسرامملاو ءابطأ’ا عم رسشابملا
نع وأا ةسسسسؤوم˘ل˘ل ن˘ي˘ي˘نا˘سسف˘ن˘لا

ةسصسصختم سصسصح ثب قيرط
ة˘˘ي˘˘عاذإ’ا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا˘˘ب ءاد˘˘لا لو˘˘ح
.ةسسسسؤوملل ةيلخادلا

يف ريبادتلا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘ت ا˘م˘ك
ناو˘˘عأ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ءاد˘˘ترإا سضر˘˘ف
ةيبطلا تامامكل˘ل ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو
تارا˘يز˘لا ع˘ن˘م ي˘فو ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
ء’ز˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘كم˘˘تو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
فتاه لÓخ نم مهيوذب لاسصتإ’ا
ة˘ب˘جو˘لا ن˘ي˘سسح˘تو ،ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا
نم عفرلاو نيسسوبحملل ةيئاذغلا
ء’زنلا ةحومسسملا ةيلاملا ةفلكلا

لح˘م ن˘م م˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا ءا˘ن˘ت˘قإ’
.ةسسسسؤوملا لخادب عيبلا

لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ي˘˘˘ف ع˘˘˘سضو م˘˘˘تو
،مهتابغر ىلع ءانبو نيسسوبحملا

،تاءارجإ’ا هذه ةلمج نمسض نم
ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا ،ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ح ف˘˘˘ي˘˘˘سضي
لقنتلا نود دعب نع ةمكاحملا
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا م˘˘كا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
نيسسوبحم˘لا ن˘كم˘ت تÓ˘ي˘ه˘سست
اياطع˘ل ر˘سشا˘ب˘م˘لا مÓ˘ت˘سسإ’ا ن˘م
رورملا نود ةسسسسؤوم˘لا˘ب م˘ه˘يوذ
.اهريغو ديربلا قيرط نع

ج.دمحم
انوروك صسوريف راسشتنا نم ةياقولل

نأرهول يعماجلأ يئافششتشس’أ زكرملأ
ميقعتلل تأرممب معدتي

يئافسشتسس’ا زكر˘م˘لا زز˘ع˘ت
«بجرز نب روتكدلا» يعماجلا
،ميقعتلل ةديدج تارممب نارهوب
سصاخسشأ’ا ميقع˘ت ن˘م ن˘كم˘ت˘سس
نم مهجورخ دنع اذكو نيدفاولا

،ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه
.لاسصت’ا ةيلخ هب تدافأا امبسسح

نيرمملا نيذاه تيبثت مت دقو
،نينسسحم˘لا د˘حأا ن˘م ة˘ب˘ه ا˘م˘هو
حلاسصملا لخادم ىوتسسم ىلع
ةكرح فرعت يتلا ةيئافسشتسس’ا

لوأ’ا رمملا عسضو ثيح ،ةريبك
ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع
سصسصخ نيح يف ،ىفسشتسسملل
ى˘ل˘ع ن˘يد˘فاو˘ل˘ل ي˘نا˘ث˘لا ر˘م˘م˘لا

ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
ىلإا ةفاسضا ،لافطأÓ˘ل ة˘ي˘حار˘ج˘لا

،تارايسسلا مي˘ق˘ع˘ت˘ب سصا˘خ ر˘م˘م
ا˘˘م˘˘ك .رد˘˘˘سصم˘˘˘لا سسف˘˘˘ن بسسح
يف ىفسشتسسملا معدتي نأا رظتني

تارمم ةثÓثب ةلبقملا تاعاسسلا
ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ع˘سضو م˘ت˘ي˘˘سس ىر˘˘خأا

ت’اجعتسس’ا ةحلسصم ىوتسسم
دنعو ،رابكلل ةيحارجلاو ةيبطلا

ءاسسنلا سضارمأا ةح˘ل˘سصم ل˘خد˘م
ةيلخ و˘لوؤو˘سسم ر˘كذو.د˘ي˘لو˘ت˘لاو
تار˘˘م˘˘م˘˘لا ه˘˘˘تا˘˘˘ه نأا لا˘˘˘سصت’ا
راوز ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ي˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘سست˘˘˘سس
هبسشو ءابطأ’ا اذكو ىفسشتسسملا
ايموي نوفرسشي نيذ˘لا ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا

ى˘ل˘ع تا˘سصو˘ح˘ف˘لا ءار˘جا ى˘ل˘ع
ةياقو˘ل˘ل ،ى˘سضر˘م˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا

.انوروك ءابو راسشتنا نم
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ن˘˘م ل˘˘ك تنا˘˘˘كو

ةدحو اذ˘كو ة˘يد˘ع˘م˘لا سضار˘مأ’ا
نيبا˘سصم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا سشا˘ع˘نإ’ا
ا˘ت˘م˘عد˘ت د˘ق ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب
نم ةمهاسسمب ميقعت˘ل˘ل ن˘ير˘م˘م˘ب
.عوطتم قيرف

 غ.لامأا

فدهتسست ةيناثلا ةلحرملا
ةديدج ةلئاع051

ةتوتلأ نيعب ةيوعمجلأ ةكرحلأ
07 نع نبغلأ عفرت ةنتابب

لظلأ نكامأاب ةرشسأأ
اماروناب ةيعمج ،ارخؤوم ترداب

عم قيسسنتلاب ةفاقثلاو امنيسسلل
بتكمو نماسضتلل ةيراوجلا ةيلخلا
ةيعمجو يرئازجلا رمحأ’ا لÓهلا
مودق عم دورابلاو ةلايخلل تافاسشلا

نكامأا فادهتسس’ ،انوروك ةحناج
ةي’وب ةتوتلا نيع ةرئادب لظلا

راعسش اهيلع تقلطأا ةلفاق يف ةنتاب
ةلحرملا تناكو ،لمأ’ا ةلفاق»
ةيعمج صسيئر بسسح ىلوأ’ا

ميدقت يف «يدمحم رامع» اماروناب
تهتنا ةلئاع07ـل ةينيع تادعاسسم
تلثمتو ،ةيئاهن ةفسصب اهب ةيلمعلا

يف ةينيعلا تادعاسسملا هتاه
داوم ىلع رفوتت ةلماك ةفق ميدقت

صضعبو كÓهتسس’ا ةعسساو ةيئاذغ
ةلفاق «راعسش تارهطملاو تامقعملا
.«لمأ’ا

دعب ردسصملا تاذ ،ىلإا ادانتسساو
متيسس ةيلوأ’ا ةيلمعلا هتاه حاجن
فدهتسست ةيناث ةلحرم ريطسست
لظلا نكامأا يف ةلئاع051
.ةرئادلا تاذ نم ةبيرقلا قطانملاب

تÓئاعلا لك ،تنسسحتسسا ،دقو
تاذ اهب تماق يتلا ةردابملا هتاه

ةتافتل’ا يف ةيوعمجلا ةكرحلا
يف ةسصاخ مهتسسم يتلا ةبيطلا
نيب لفاكتلا نيبتي نيأا هتاهك ةمزأا

.يرئازجلا عمتجملا فايطأا لك
،انورك صسوريف حايتجا دنعو

ىلإا ةيوعمجلا ةكرحلا تاذ تعراسس
لك تسسم ميقعتلل ةعسساو تÓمح

ةنيدم رابتعاب ةنيدملا عراوسش
ةي’ولا رئاود ربكأا نم ةتوتلا نيع
ةكرحلا قتاع ىلع عقيو  ةنتاب
عم اهطاسشن ليعفت ةيوعمجلا
اذه ةبراحمل ةيلحملا تاطلسسلا
.ءابولا

Êامحد.م/ نامثع.ع
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ةقفشصل تقؤوملأ حنملأ ءاغلإأ نع نÓعإأ
مقر يسسائرلا موسسرملا نم37 ةداــــملا ماكحأ’ اقبط
نمسضتملا5102 ربم˘ت˘ب˘سس61 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا742 ‐51
،ماعلا قفرملا تاسضيوفتو ةيمومعلا تاقفسصلا ميظنت
نيع ةي’ول يراقع˘لا ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘يد م˘ل˘ع˘ي
نيدهعتملا ةفاك رودق جاحلا يحب هرقم نئاكلا ىلفدلا

نع نÓعإ’اب صصاخلا ةق˘ف˘سصل˘ل تقؤو˘م˘لا ح˘ن˘م˘لا ءا˘غ˘لإا˘ب
ةيرامعملا ةسسدنهلا يف ةدودحملا ةينطولا ةقباسسملا

20/01/9102 خيراتب9102 /ع م /مإا ت د /10 :مقر
12/10/0202 خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب «مÓ˘˘سسلا» ي˘˘تد˘˘ير˘˘ج˘˘ب ردا˘˘˘سصلا

قلعتملاو22/10/0202 خيراتب «MDA ednoM eL»و
امب ةلودلا لكايه لكل ةينقتلاو ةيسسدنهلا ةسساردلاب
لجأا نم ةعباتملا ،ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا تا˘ك˘ب˘سشلاو قر˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ـل تانكسسلا لاغسشأ’ ديدسستلا تاحارتقا صضرعو زاجنإا

ةحن˘جأا˘ب را˘ج˘يإ’ا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ة˘غ˘ي˘سصب ن˘ك˘سسم004/5511
بجاحلا لزنمو ةينهملاو ةيراجتلا تÓحملا ،(5+ط)
ببسسب9102 ةنسسل ىلفدلا نيع ةي’و ةيدابعلا ةيدلبب
.ايلكسشو اينمسض لوبقم صسسسؤوم نعطلا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ةرازو
ىلفدلا نيع ةي’ول يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد

84.46.100.104.49890:يئابجلا مقر



:Îنإ’أ ةمواشسم ضضفري ةنولششرب
يشسيم ضسيل وراتو’

،ءاثÓثلا مويلا ،يفحسص ريرقت فسشك
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأÓ˘ل ة˘ي˘قو˘سسلا ة˘م˘ي˘ق˘لا ن˘˘ع
،نÓيم رتنإا مجاهم ،زينيترام وراتو’
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ه˘م˘سسا ط˘ب˘˘ترا يذ˘˘لاو
.لبقملا فيسصلا ،ةنولسشرب
هدقع يف ايئازج اطرسش وراتو’ كلميو
نويلم111 هت˘م˘ي˘ق ل˘سصت ،ر˘ت˘نإ’ا ع˘م
اموي51 لوأا لÓخ هليعفت قحيو ،وروأا

.لبقملا ةيليوج
مامتإا ي˘ف ة˘ل˘كسشم ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ه˘جاو˘يو
نيبع’ نيمسضتل ىعسسي ثيح ،ةقفسصلا
ةيلاملا ةميقلا ليلقت لجأا نم ،(لدابت)
ي˘ف ر˘ت˘نإا بغر˘ي ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘عو˘˘فد˘˘م˘˘لا
يئازجلا طرسشلا ةميق ىلع لوسصحلا

كلذل ةدعتسسم ةيدنأا دوجو عم ،ةلماك
.يتيسس رتسسسشنام لثم
،«تكرام ري˘ف˘سسنار˘ت» ع˘قو˘م بسسح˘بو
46ـب ردقت زينيترام وراتو’ ةميق نإاف
يسسيم ةميق ردقت امنيب ،وروي نويلم
نويلم ةدايزب يأا ،وروأا نويلم211ـب
بعÓ˘ل ي˘ئاز˘˘ج˘˘لا طر˘˘سشلا ن˘˘ع د˘˘حاو
يعابرلا ةميق ردقت ،لباقملا يف.رتنإ’ا
حÓ˘سص د˘م˘ح˘مو ا˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘سس اد را˘˘م˘˘ي˘˘ن»
«ن˘يور˘ب يد ن˘ي˘ف˘ي˘كو ي˘نا˘م و˘يدا˘˘سسو
.وروأا نويلم021ـب
ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نأا ،ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ىر˘˘ي كلذ˘˘ل
مسضل وروأا نويلم111 عفد يقطنملا

انوروك سسوريف ةمزأا لظ يف ،وراتو’
ةفاسضإا ،ةيدنأ’ا داسصتقا تبرسض يتلا
.رامين مسضل ةيولوأا دوجول

وينيتوك ىلع عأرشصلأ لعششي لانشسرآأ
مويلا ،يناطيرب يفحسص ريرقت فسشك

ن˘م˘سض لا˘ن˘سسرآا لو˘خد ن˘ع ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
بيليف يليزاربلا مسضب ةمتهملا ةيدنأ’ا

ي˘˘ف ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب بع’ ،و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘ك
.لبقملا يفيسصلا وتاكريملا

نر˘يا˘ب ى˘لإا و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك ةرا˘عإا ي˘ه˘ت˘ن˘تو
نمو ،يراجلا مسسوملا ةيا˘ه˘ن˘ب خ˘نو˘ي˘م
’ امنيب ،هئارسش دنب ليعفت مدع حجرملا
بسسحبو.هيلع ءاقبإ’ا ةنولسشرب ديري

نإاف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا «ن˘سص اذ» ة˘ف˘ي˘ح˘سص
ىلع لوسصحلا قابسس لخديسس لانسسرآا

يسسليسشت بناج ىلإا ،وينيتوك تامدخ
ةنولسشرب حفاكيو.دتيانوي رتسسسشنامو
ثيح ،وينيتوكل ٍرتسشم داجيإا لجأا نم
هينج نوي˘ل˘م241 ةداعت˘سس’ ع˘ل˘ط˘ت˘ي
ن˘م ه˘م˘سضل تع˘فُد ي˘ت˘لا ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘˘سسإا
جورخ نم ةنولسشرب عنامي ’و.لوبرفيل

،ىرخأا ةرم ةراعإ’ا ليبسس ىلع وينيتوك
وأا ،ءارسشلا ةيمازلإا دنب عسضو طرسشب
57 لباق˘م ف˘ي˘سصلا اذ˘ه ا˘ًي˘ئا˘ه˘ن ه˘ع˘ي˘ب
لمحتتسسو.ينيلرتسسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
فسصن عفد ،وينيتوكب ةمتهملا ةيدنأ’ا

ىلإا لسصي يذلاو ،ةنولسشرب عم هبتار
،اًيعوبسسأا ينيلر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا092
.ةراعإ’ا ليبسس ىلع همسض لاح
يرودب يحشضي Êابشسإ’أ دا–’أ

ةيناثلأ ةجردلأ
دا˘ح˘ت’ا نأا ،ي˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت دا˘˘فأا

اًططخ عسضيسس ،مدقلا ةركل ينابسسإ’ا
ءاغلإا نمسضتت ،لبقملا عوبسسأ’ا لÓخ
.ةيناثلا ةجردلا يرود مسسوم ةيقب
،ةينابسسإ’ا «اكرام» ةفيحسص بسسحبو
سسيئر ،سسيلا˘ي˘بور سسيو˘ل ى˘ق˘ت˘لا د˘ق˘ف
ةرازو يلوؤوسسم عم ،ينابسسإ’ا داحت’ا
مسسوم لبق˘ت˘سسم ة˘سشقا˘ن˘م˘ل ،ة˘سضا˘ير˘لا

.تايوتسسملا عيمج يف9102/02
حار˘ت˘قا م˘يد˘ق˘ت م˘ت ،عا˘م˘ت˘˘ج’ا لÓ˘˘خو
ةجردلا يرودل م˘سسو˘م˘لا ة˘ي˘ق˘ب ءا˘غ˘لإ’
ط˘ط˘خ كا˘ن˘ه نو˘كت نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا
لÓخ نم ،طو˘ب˘ه˘لاو دو˘ع˘سصلا ما˘ظ˘ن˘ل
.«فوأا يÓبلا» ماظن
يرود ىلع رمأ’ا اذه قيبطت متيسسو
،ةيئاسسنلا مدقلا ةركو ،ةيناثلا ةجردلا

.بابسشلاو ةيسسامخلا مدقلا ةركو
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اشسنرف لوخد نم عونمم رامين ةطخ عشضي ديردم لاير
يبابمو دن’اه فطخ

مسضل ديردم لاير ىعسسي
بهاوملا ل˘سضفأا ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا
نايلي˘ك ،ا˘بوروأا ي˘ف ة˘با˘سشلا

نا˘سس سسيرا˘ب م˘ج˘ن ،ي˘با˘ب˘˘م
،دن’اه غ˘ن˘ي˘لر˘يإاو ،نا˘مر˘ي˘ج
.دنومترود ايسسوروب مجن
،لا˘ير˘˘لا و˘˘لوؤو˘˘سسم كرد˘˘يو
،اعم يئان˘ث˘لا م˘سض ة˘بو˘ع˘سص
.ةدحاو ت’اقتنا ةرتف يف
«اكرام» ةفي˘ح˘سص بسسح˘بو
لاير عسضو دقف ،ةينابسسإ’ا

د˘ن’ا˘ه م˘سضل ة˘ط˘خ د˘يرد˘م
مسضني نأا ىلع ،فيسصلا اذه
.لبقملا فيسصلا يف يبابم
91) د˘ن’ا˘ه لا˘ق˘˘ت˘˘نا م˘˘غرو
ي˘ف د˘نو˘م˘ترود ى˘لإا (ا˘˘ًما˘˘ع
،ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ج
وني˘م ه˘ل˘ي˘كو تا˘ح˘ير˘سصتو
ةيلسصأ’ا ةطخلا نأاب ’ويار
ا˘ي˘نا˘م˘لأا ي˘ف ه˘ئا˘ق˘ب˘ل فد˘ه˘ت

ىلع1202 ف˘ي˘سص ى˘ت˘˘ح
لايرلل هلاقتنا نأا ’إا ،لقأ’ا
ل˘ب˘ق˘م˘لا و˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.ةوقب حورطم
زيزعتل ديردم لاير ىعسسيو
تقو عر˘˘سسأا ي˘˘ف ه˘˘مو˘˘ج˘˘ه
ل˘سشف د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،ن˘كم˘م
م˘يد˘ق˘ت ي˘ف سشت˘ي˘فو˘ي ا˘كو˘ل
بذ˘بذ˘تو ،ه˘ن˘م ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

،ة˘م˘يز ن˘ب م˘ير˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم
تايوتسسم دن’اه مدقي امنيب
عم ءاو˘سس ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ع˘ف˘تر˘م
ع˘م ه˘ل˘ب˘ق ن˘مو ،د˘نو˘م˘ترود
.يواسسمنلا غروبزلاسس
،يبابم نايليكل ةبسسنلاب امأا
نأا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير كرد˘˘˘ي˘˘˘ف
’ نامر˘ي˘ج نا˘سس ي˘لوؤو˘سسم
ة˘˘ي˘˘˘ن يأا م˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘ل د˘˘˘جو˘˘˘ت
اذه هتا˘مد˘خ ي˘ف ط˘ير˘ف˘ت˘ل˘ل
هد˘ق˘ع نأا ا˘م˘لا˘˘ط ،ف˘˘ي˘˘سصلا
ن˘ير˘خآا ن˘ي˘م˘سسو˘م˘ل د˘ت˘˘م˘˘ي
سسكع˘لا ى˘ل˘ع ل˘˘ب ،(2202)
لا˘ير˘˘لا و˘˘لوؤو˘˘سسم ل˘˘سضف˘˘ي
ف˘ي˘سصلا ه˘ي˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
ع˘م ،ل˘قأا ل˘با˘ق˘م˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ى˘ل˘ع د˘حاو م˘سسو˘م ي˘˘ق˘˘ب˘˘ت
.هدقع ةياهن

نأا ،ةينابسسإا ةيفحسص ريراقت تفسشك
سسيراب مجن ،افليسس اد رامين ىليزاربلا
ىلإا ةدوعلا مدعب ددهم ،نامريج ناسس
.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ،سسيراب ةمسصاعلا

لبق ليزاربلا ىلإا رداغ دق ،رامين ناكو
نم اًفوخ ،اسسنرف يف لزعلا ةرتف ءدب
يذ˘لاو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإ’ا
.ر˘˘ب˘˘كأا ل˘˘كسشب ا˘˘بوروأا ي˘˘ف ر˘˘سشت˘˘˘ن˘˘˘ي
«ترو˘˘˘ب˘˘˘سس» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص بسسح˘˘˘بو
رامين ةدوع ةبوعسص نإاف ،ةينولاتكلا
سسيئرلا نÓعإا اهببسس ،ايلاح اسسنرف ىلإا
سسمأا ،نور˘كا˘م ل˘يو˘نا˘م˘يإا ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ي˘ف قÓ˘غإ’ا ة˘لا˘ح د˘يد˘م˘˘ت ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإ’ا
تراسشأاو.لبقملا يام11 ىتح ،دÓبلا
لثمي نأا نكمملا نم رارقلا اذه نأا ىلإا

،ا˘سسنر˘ف ى˘لإا را˘م˘ي˘ن ةدو˘ع ما˘مأا ا˘ًق˘ئا˘ع
دودحلا قÓغإا ىلإا يدؤوي هنأاو ةسصاخ
.ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘ت’ا جرا˘˘خ لود˘˘لا ع˘˘م

يف رارقلا اذه ببسستي نأا عقوتملا نمو
فو˘ف˘سص ى˘لإا را˘م˘ي˘ن ما˘م˘سضنا ر˘ي˘˘خأا˘˘ت

،ديدج نم تابيردتلا فانئتسس’ ؛هقيرف
.مسسوملا لامكتسس’ ابسسحت

نÓيم عم ءاقبلا لسضف

«اغيللأ» ةقلامع دحأأ ضضفري يلوينامور
،ءاعبرأ’ا مويلا ،يفحسص ريرقت فسشك
و˘˘ي˘˘سسي˘˘لأا ي˘˘لا˘˘ط˘˘˘يإ’ا ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا نأا

ءاقبلا لسضفي ،نÓيم دئاق ،يلوينامور
.يرينوسسورلا عم
(اًماع52) يلوي˘نا˘مور د˘ق˘ع د˘ت˘م˘يو
.2202 فيسص ىتح يلاحلا

و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غ’» ة˘ف˘ي˘ح˘سص بسسح˘˘بو
و˘كي˘ت˘ل˘تأا نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’ا «ترو˘ب˘سس
،بعÓلا مسضب همامتها ىدبأا ديردم
لسضفي دئاقلا نكل ،هيدان سضبن سسجو
رر˘ق ثي˘ح ،نÓ˘ي˘˘م ع˘˘م رار˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا
د˘يد˘ج˘ت˘ل ه˘ن˘م د˘يد˘ج سضر˘ع را˘ظ˘ت˘نا

عيمج يف يلوينامور كراسشو.هدقع
اذ˘ه ،و˘ي˘سشت˘لا˘كلا˘ب ه˘ق˘ير˘ف تا˘يرا˘ب˘˘م
ونافتيسس ةدايق تحت ءاوسس ،مسسوملا
.ولوابمايج وكرام وأا ،يلويب

سصيم˘ق˘ب ةارا˘ب˘م181 بع˘˘ل ا˘˘˘م˘˘˘ك
امور نم همامسضنا ذنم ،يرينوسسورلا
.5102 فيسص يف
ةزيمم تايوت˘سسم ي˘لو˘ي˘نا˘مور مد˘قو

نم اًد˘حاو تا˘بو ،نÓ˘ي˘م ع˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل
.يلاطيإ’ا بختنملا يعفادم

دق ةق˘با˘سس ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تنا˘كو
يذلا ،ةنولسشرب ىلإا مامسضن’اب هتطبر

دعب ،يف˘ل˘خ˘لا ه˘ط˘خ ز˘يز˘ع˘ت˘ل ى˘ع˘سسي
.مسسوملا اذه ةريبك ةيعافد ةاناعم

لشساكوين ءأرشش نم بÎقت ةيدوعشس تاهج

اهدوقت ةعومجم نأا ريراقت تركذ
اد˘نا˘مأا ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لا لا˘م˘عأ’ا ةد˘ي˘˘سس
،ةيدوعسس تاهج اهمعدتو ،ي˘ل˘ف˘ي˘ت˘سس
ىلع لمت˘ح˘م ذاو˘ح˘ت˘سسا ن˘م بر˘ت˘ق˘ت
.دتيانوي لسساكوين يدان
نأا ءاثÓثلا مو˘ي˘لا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا تفا˘سضأاو
ى˘لإا تل˘سصو˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا فار˘˘طأ’ا

ر˘كذ˘ت م˘ل ا˘ه˘نأا م˘˘غر ،قا˘˘ف˘˘تا ةدو˘˘سسم
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تارا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’ا قود˘˘ن˘˘سص

تا˘ن˘ه˘كت ه˘ت˘ط˘بر يذ˘˘لا ،يدو˘˘ع˘˘سسلا
ةسصح ىلع ذاوحتسس’ا لامتحاب ةقباسس
.ةيبلغأ’ا

ذوحتسست˘سس ،ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا نأا تر˘كذو
لاح ،يدانلا نم ةئملا يف08 ىلع
.ةقفسصلا حاجن
كيام ،يناطيربلا ريدراي˘ل˘م˘لا كل˘م˘يو
.7002 ذنم دتيانوي لسساكوين ،يلسشآا

«سستروب˘سس يا˘كسس» ة˘كب˘سش تر˘كذو

،بو˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ع˘˘˘سسلا نأا
003 و˘˘ح˘˘ن ى˘˘لإا سضف˘˘خ˘˘˘نا

ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘˘ل˘˘م
نم (ر’ود نويلم33.873)

.اقباسس هينج نويلم043
تاي˘عاد˘ت˘ل كلذ ع˘جر˘ي د˘قو
،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
ف˘قو˘ت ي˘ف تب˘˘ب˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا
لو˘ح ي˘سضا˘˘ير˘˘لا طا˘˘سشن˘˘لا
.ملاعلا

ةثÓث نم دحاو لسساكوينو
يرود˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘نأا
تحنم ،زاتمملا يزي˘ل˘ج˘نإ’ا
.نيلماعلل ةيرابجإا ةزاجإا

ن˘م ق˘ي˘ل˘ع˘ت يأا رد˘سصي م˘لو
هذ˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سسا˘˘˘كو˘˘˘ي˘˘˘ن
ةفي˘ح˘سص تلا˘قو ،ر˘يرا˘ق˘ت˘لا
نإا «لكي˘نور˘ك ل˘سسا˘كو˘ي˘ن»
ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح دو˘جو˘˘م ي˘˘ل˘˘سشآا

.يمايم
لو˘سصو˘لا رو˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘سست˘˘ي م˘˘لو
.قيلعتلل يلفيتسس لامعأ’ا ةديسسل
تا˘ه˘ج نأا «يا˘كسس» ة˘كب˘سش تر˘كذو
نم ةئ˘م˘لا˘ب08 كل˘م˘ت˘سس ،ة˘يدو˘ع˘سس
ة˘ئ˘م˘لا ي˘˘ف01 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ،م˘˘ه˘˘سسأ’ا
يف ازراب ارود بعلتسس يتلا ،يلفيتسسل
.يدانلا ةرادإا

نومياسسو ديفيد ،ناقيقسشلا كلميسسو
.ةيقبتملا ةئملا يف01ـلا ،نبور
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ةرو˘ط˘سسأا ،سسي˘نو˘سس م˘يار˘ج در
يسسنرفلا ةيرخسس ىلع ،لوبرفيل
ط˘˘˘˘سسو بع’ ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘غو˘˘˘˘˘ب لو˘˘˘˘˘ب
.ارخؤوم هنم دتيانوي رتسسسشنام

راظتنا ىلع ريهامجلا تداتعاو
لك بقع ،ابغوبل سسينوسس داقتنا

.اهسضوخي ةارابم
فرعي ’ هنأاب ارخاسس ابغوب درو

سسأا˘كب ز˘ئا˘ف˘لا سسي˘نو˘سس و˘ه ن˘˘م
.تارم ثÓث ةيدنأÓل ابوروأا

ناك هنأا تعمسس»: ابغوب لاقو
اذ˘ه ن˘م ءا˘ي˘سشأاو ا˘م˘ي˘ظ˘ع ا˘˘ب˘˘ع’
’ ن˘كل Ó˘كسش ه˘فر˘عأا .ل˘ي˘˘ب˘˘ق˘˘لا
.«همسسا فرعأا

تاحيرسصتلا هذه راسشنا روفو
باقلأا ةسسمخ˘ب ز˘ئا˘ف˘لا ،سسي˘نو˘سس در
ىلع هنكل لوبرفيل عم يرودلا يف
زو˘ف˘لا ه˘ل ق˘ب˘سسي م˘ل ا˘˘ب˘˘غو˘˘ب سسكع
بعÓ˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا سسأا˘˘˘˘كب
.يسسنرفلا

ياكسس» (اماع66) سسينوسس غلبأاو
يف روثأا˘م لو˘ق كا˘ن˘ه» :«سسترو˘ب˘سس
عسض :ين˘هذ ى˘لإا ردا˘ب˘ت˘ي مد˘ق˘لا ةر˘ك
كلتمأا انأا .ةلواطلا ىلع كتايلاديم
.«ةريبك ةلواط

،يلودلا يسسنرفلا بعÓلا كراسشو
نم امداق دتيانوي ىلإا مسضنا يذلا

يف ،6102 يف يلاطيإ’ا سسوتنفوج
ع˘ي˘م˘ج˘ب ط˘ق˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ي˘˘نا˘˘م˘˘ث
بب˘سسب م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه تا˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
.ةباسصإ’ا

حانج ،يناسس يوريل لامعأا ليكو حتف
هيعارسصم ىلع بابلا ،يتيسس رتسسسشنام
يرود ى˘لإا ي˘نا˘م˘لأ’ا م˘ج˘ن˘لا ل˘ي˘حر ما˘مأا

.ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ديدج
42 رمعلا نم غلابلا ،يناملأ’ا يلودلا

بعلم ةرداغم فراسشم ىلع ناك ،ةنسس
ه˘ت˘با˘سصإا نأا ’إا ،ي˘سضا˘م˘لا ما˘ع˘لا دا˘ح˘˘ت’ا
لطع ،ةبكرلل يبيلسصلا طابرلا يف قزمتب

.ءيسش لك
نإاف ،«دليب تروبسس» ةفيحسص بسسحبو

نر˘يا˘ب سصي˘م˘ق ءاد˘ترا ي˘ف بغر˘ي ي˘نا˘˘سس
نأا ىلإا ةريسشم ،لبقملا مسسوملا يف خنويم
هعطق يذلا هدعوب اكسسمتم ودبي بعÓلا

لاقتن’اب ،يسضاملا يفناج يف هسسفن ىلع
.يرافابلا يدانلا ىلإا

،ناجلومسس ريماد ثدحتي ،ةرم لوأ’و
نع ،يناسسل ةديدجلا ةرادإ’ا يلثمم دحأا

نحن ،ةقيق˘ح هذ˘ه» :ا˘ًل˘ئا˘ق ،ر˘يرا˘ق˘ت˘لا هذ˘ه
،ينا˘سس ن˘م ي˘م˘سسر سضيو˘ف˘ت نآ’ا ا˘ن˘يد˘ل
.«تاثداحملا ءارجإا انناكمإابو

ه˘ع˘م را˘كفأ’ا لدا˘ب˘˘ت˘˘ن ن˘˘ح˘˘ن» :فدرأاو
نرياب مام˘ت˘هاو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ه˘جو˘لا نأا˘سشب
ىرخأا ةيدنأا كانه نكل ،اًرسس سسيل خنويم
.«لعفلاب انعم تلسصاوت ابوروأا يف

يف ديحولا يدانلا وه نرياب» :متتخاو
هتليخم يف يناسس هعسضي يذلا ،ايناملأا

هنأا ىري ثيح ،هتريسسم يف ةيلات ةوطخك
ةيسساسسأ’ا تابلطتملا ة˘فا˘ك ه˘يد˘ل ر˘فو˘ت˘ت
زوفلا يف لثمتملا ربكأ’ا هملح قيقحتل
.«لاطبأ’ا يرودب

ةيزيل‚إ’أ تاجردلأ ةطبأر Úب ةيوشست
ÚبعÓلأو ايندلأ

ةطبار تلسصوت
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘˘يد˘˘نأا
ى˘لإا ،ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ي˘˘ف
عم «ةيوسست قافتا»
ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا
ي˘ف ن˘ي˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
.دÓبلا

ةطبارلا فرسشتو
تاجرد ثÓث ىلع
يرود˘لا ن˘م ى˘˘ندأا
.زاتمملا

قافت’ا ح˘م˘سسيو
يف52 ل˘ي˘جأا˘ت˘˘ب
بتاور ن˘م ة˘ئ˘˘م˘˘لا
ن˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
ناسسين ليربأا رهسش
بب˘˘سسب ،ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج تا˘ي˘عاد˘˘ت

.انوروك
سسرام31 ذنم ،ارتلجنإا يف نيفرتحملل مدقلا ةرك تاقباسسم تفقوتو

تازاجإا نيبعÓلا ريغ نيلماعلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا تحنمو ،يسضاملا راذآا
.ةيرابجإا

،ةنورملاب يلحتلا ىلإا نيبعÓلا ،قباسس تقو يف نيفرتحملا داحتا اعدو
.ةيملاعلا ةيحسصلا ةمزأ’ا اهيف تببسست يتلا ،ةيلاملا ءابعأ’ا سضعب لمحتو

،احاحلإا رثكأ’ا بتاورلا ةلكسشم لحل» :مويلا نايب يف ةطبارلا تلاقو
بتار نأاسشب ،نيبعÓلا عم تاسشقانم ءارجإاب ءاسضعأ’ا ةيدنأ’ا ةطبار يسصوت
.«طقف ليرفأا رهسش

نأاسشب ،نيبعÓلا داحتاو ةطبارلا نيب قافتا ىلإا لسصوتلا مت» :تفاسضأاو
يف52 ليجأات متي ثيحب ،اهيبع’ عم تاسضوافم يف تلخد يتلا ةيدنأ’ا
.«ليربأا رهسش بتار نم ةئملا

هينج0052 نم لقأا ىلع نولسصحي نيذلا ،نيبعÓلا نأا تحسضوأاو
.لماكلاب مهبتار ىلع نولسصحيسس ،ايرهسش (ار’ود7413) ينيلرتسسإا

هرأرق نع عجأÎي ثو‰روب
يدا˘˘˘ن ن˘˘˘ل˘˘˘عأا

ه˘ع˘جار˘ت ،ثو˘م˘نرو˘ب
ماظنب ةناعتسس’ا نع
ة˘ي˘مو˘كح˘لا ة˘يا˘عر˘لا
دادسس ررقو ،نيلماعلل
ه˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع بتاور
لما˘كلا˘ب ه˘ي˘ف˘ظو˘مو
ة˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا نود
باقعأا ي˘ف ،ة˘لود˘لا˘ب
سسوريف ىسشفت ةمزأا

.انوروك
ي˘ف يدا˘ن˘˘لا ر˘˘كذو

ر˘ب˘˘ع ي˘˘م˘˘سسر نا˘˘ي˘˘ب
ينور˘ت˘كلإ’ا ه˘ع˘قو˘م
سسور˘ي˘ف ءا˘بو ق˘ل˘˘خ»
نم ري˘ث˘كلا ،ا˘نورو˘ك
لو˘˘˘˘˘˘˘˘ح كو˘˘˘˘˘˘˘˘كسشلا
.«ملاعلا

:نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
عم ةعرسسب لما˘ع˘ت˘ن»
يذلا خراسصلا عقاولا
،سسوريفلا اذه هينعي
ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ءاو˘سس

يتلا ،تاعانسصلا عيمج يف لامعأ’ا ىوتسسم ىلع وأا ملاعلا ناكسس ةحسص
.«ايلام رثأاتت

نأا امبو .تاعانسصلا هذه دحأا مدقلا ةرك نأا هيف كسش ’ امم» نايبلا دكأاو
ينعي اذهف ،مسسوملا فانئتسس’ ددحم دعوم دجوي ’و ةفقوتم رومأ’ا
.«انتاقفن رثأات مدعو انتاداريإا دافنتسسا

تقو يف يدانلا نلعأا ،نابسسحلا يف ةلأاسسملا هذه ذخأا عم» :نايبلا عباتو
اننأاو ،ةتقؤوم ةزاجإا مهحنم متيسس نيلماعلا نم اددع نأا رهسشلا اذه قباسس
سسوريف ةرتف ءانثأا فئاظولاب ظافتحÓل ةموكحلا ططخم ماظن مدختسسنسس
.«انوروك

ةهجوملا تاداقتن’ا ىوتسسم ملعن نحن ،ةديج اياونلا تناك امهم» :هونو
انعمتسسا .جمانربلا اذهل اهمدقتل زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا ةيدنأا ىلإا
.«نيفظوملا نأاسشب انرارق انعجارو انيعجسشمل

ءانثأا لمعلا يدانلا ناكمإاب نأا نمسضنسس ،ةرادإا سسلجمك» :نايبلا دكأاو
ببسسب فئاظولاب ظافتح’ا ططخم يف ميدقتلاب موقن نلو ،مسسوملا فقوت
.«انوروك سسوريف

ةلبقملأ هتهجو مشسحي يناشس ملح

مسسوملا اذه طقف تايرابم8 يف كراسش يسسنرفلا يلودلا

روثأام لوقب ابغوب ةيرخشس ىلع دري لوبرفيل ةروطشسأأ

نع فششكي ابغوب
لانشسرآ’ هقششع ببشس

يسسنرفلا مجنلا فسشك
ناديم طسسوتم ،ابغوب لوب
ن˘ع ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
يرودلاب لسضف˘م˘لا ه˘ق˘ير˘ف
.هتلوفط ءانثأا ،يزيلجنإ’ا

ةيميداكأ’ ابغوب مسضناو
ول نم دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘سسسشنا˘م
ى˘ل˘˘ع ،9002 ما˘˘ع ر˘˘فا˘˘˘ه
ليث˘م˘ت˘ب ه˘م˘ل˘ح ن˘م م˘غر˘لا
تح˘˘ت بع˘˘ل˘˘لاو ،لا˘˘ن˘˘˘سسرآا
ن˘˘ي˘˘سسرآا برد˘˘م˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘˘ق
.رغنيف

ا˘م بسسح˘ب ا˘ب˘غو˘ب لا˘قو
«ور˘ت˘م» ة˘ف˘ي˘ح˘˘سص تل˘˘ق˘˘ن
يد˘ل نا˘ك» :ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا

لث˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل تا˘ق˘سصل˘م
ود˘لا˘˘نورو و˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا˘˘نور
ير˘˘ن˘˘ه ير˘˘˘ي˘˘˘تو ناد˘˘˘يزو
.«اكاكو هيسسيسس ليربجو

نوكأاسس ،م˘ع˘ن» :فا˘سضأاو
ا˘˘ًع˘˘ج˘˘سشم تن˘˘˘ك ،ا˘˘˘ًن˘˘˘ي˘˘˘مأا

ل˘˘˘˘ك بب˘˘˘˘سسب لا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسرآ’
،كانه نييسسنرفلا نيبعÓلا
نا˘كف ر˘خآ’ا ي˘ق˘ي˘ق˘˘سش ا˘˘مأا

ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘سشم
.«دتيانوي

بح ىلع تدتعا» :عباتو
يننإا لوقلا نكميو ،يرنه
لانسسرآ’ اًعجسشم تحبسصأا
نم تريغت يننكل ،هببسسب
يف ريسسلا ترتخاو اهدعب

ع˘ج˘سشم ي˘ق˘ي˘ق˘˘سش ق˘˘ير˘˘ط
.«دتيانويلا

تأاد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب» :ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصاوو
تبعلو مجاهم˘ك ي˘تر˘ي˘سسم
،01 م˘˘˘قر ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
،6 مقر ز˘كر˘م˘ل˘ل تلو˘ح˘تو
ي˘نور˘ب˘ج˘ي م˘ل ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا

.«عفادمك بعللا ىلع
سسم˘˘˘˘ل بحأا ا˘˘˘˘˘نأا» :دازو

اًمجاهم تنك ،اًريثك ةركلا
ي˘نر˘ب˘خأاو ،اًر˘ي˘˘ث˘˘ك غوارأاو
يف بعللاب نيبردملا دحأا
سسملأا ىتح01 مقر زكرملا
ع˘مو ،ر˘ب˘كأا ةرو˘سصب ةر˘كلا
ة˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘سضف كلذ
مقر ز˘كر˘م˘لا ي˘ف يد˘جاو˘ت
6».

ءاغلإ’اب ةددهم ةيدنلوهلأ ديردم لاير ةقفشص
،مادرتسسمأا سسكايأا مجن ،كيب يد ناف ينود يدنلوهلا لامعأا ليكو ،زريبلأا وديج فسشك

ةمزأا ببسسب دقعتي دق ،لبقملا فيسصلا ديردم لاير ىلإا هلكوم لاقتنا نأا ،ءاثÓثلا مويلا
.انوروك سسوريف

،سسكايأاو ديردم لاير نيب قافتا ثودح ىلإا ،قباسس تقو يف تراسشأا دق ريراقت تناكو
.وروي نويلم55 لباقم كيب يد ناف مسض ىلع

ةيدنأ’ا ربجي دق ،ابوروأا يف مدقلا ةرك هب رمت يذلا يلاحلا عسضولا نإاف ،كلذ مغرو
.اهل تسضرعت يتلا ةيداسصتق’ا رارسضأ’ا لظ يف ،اهتاقافتا نع عجارتلا ىلع

«ليم يليد» ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت لÓخ ،كيب يد ليكو لاق ددسصلا اذه يفو
.«Óبقتسسم ثدحيسس ام يلاحلا تقولا يف فرعي دحأا ’» :ةيناطيربلا

هليحر دقعي دق انوروك سسوريف نكل ،ةليوط ةرتف ذنم فورعم ةيدنأ’ا مامتها» :عباتو
.«ةلبقملا عيباسسأ’ا يف ثدحيسس ام ىرنسس ..سسكايأا نع

ةيرسس ءايسشأا كانهف ،كيب يد لاقتنا لايح ءيسش يأاب حيرسصتلا ىلع ؤورجأا ’» :فاسضأاو
.«ىرنو رظتنن نأا انيلع نكل ..ةيدنأ’ا سضعب عسضو ريغيسس انوروك سسوريف نأا مغر ،ةياغلل

كانه نأا دكأا زريبلأا نأا ’إا ،ديردم لاير ىلإا لاقتن’ا لسضفي بعÓلا نأاب هداقتعا نأا مغرو
.همسضل ىعسست يتلا ،ىرخأ’ا ةيدنأ’ا نم اًددع

يف ركفي نأاو ،هرعاسشم ىلع ًءانب اًرارق ذختي نأا ينودل ةبسسنلاب مهملا نم» :لاقو
.«تاحاجنلا ققحيو ،لسضفأا لكسشب هيف مجسسني نأا هنكمي يذلا ناكملا



رتسسيل نم هدقع ءارسشل هجتي
حيدملأو ءانثلاب يناميلشس قدغي وكانوم

ينطولا بختنملا مجاهم يناميلسس مÓسسإا يسسنرفلا وكانوم يدان قدغأا
،ةرامإ’ا يدان عم ايقيرفإا لطب همدق يذلا ءادأ’ا ةيفلخ ىلع ،حيدملاو ءانثلاب
رسشنو.رتسسيل يدان نم امداق يسضاملا فيسصلا يف ةراعإ’ا دقع عيقوت ذنم
تاطقللا زربأاب اسصاخ ويديف ،ي˘سسنر˘ف˘لا بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن˘ل ي˘م˘سسر˘لا با˘سسح˘لا
،يسسنرفلا قيرفلا عم لوأ’ا همسسوم لÓخ ،ينطولا بختنملا مجنب ةسصاخلا

لسضفأاب اوعتمتسساو ياسشلا نم اسسأاك اوذخ»:ويديفلا عم وكانوم يدان بتكو
وكانوم يدان نأا ودبي ،ويديفلا رسشن لÓخ نمو.«وكانوم عم يناميلسس تاطقل
،وينيروم بردملا هيف ببسست ام دعب «ميلسس ربوسس عم ءاوجأ’ا فيطلتل ىعسسي
ىلع لمعلا لجأا نم ،قيرفلا نع ةيسضاملا ةرتفلا يف رسضخلا فاده هداعبإاب
.يزيلجن’ا يتيسس رتسسيل يدان نم بعÓلا دقع ءارسش

ب.م.يرسسيإا

ةيفيسصلا تÓيوحتلا قوسس يف عيبلل هسضرع لÓخ نم
 مÓغ نم ضصلختلل ىعشست يلوبان ةرأدإأ

يلوبانو يرئازجلا بختنملا بع’ م’وغ يزوف ليحر يمسسر لكسشب دكأات
ةحئ’ نمسض همسس’ ةرادإ’ا ع˘سضو د˘ع˘ب ،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘لا˘ط˘يإ’ا
لجأا نم هلاقتنا تادئاع نم ةدافتسسإ’ا دوت يتلاو عيبلل نيسضورعملا نيبعÓلا
«يبون يترابلا» ةرادإا رارق ءاجو.مداقلا مسسوملل ابسسحت ةديدج تادقاعت ماربإا
،هبردم تاباسسح نم هجورخ دعب «رسضخلا» ـل رئاطلا حانجلا نع ءانغتسسإ’اب
بونجلا قيرف ةبغرو ،ةهج نم اهل سضرعت يتلا ةرركتملا تاباسصإ’ا ببسسب
اهلغتسست فوسس يتلا نايتإا تناسس جيرخ عيب لاومأا نم ةدافتسسإ’ا يف يلاطيإ’ا
.يفيسصلا وتاكريملا يف قيرفلا فوفسص ميعدتلل ةديدج تاقفسص دقع يف
نم ديدعلا تامامتهإا نمسض لخد ةيخوراسصلا تافذقلا بحاسص نأا ،ةراسشإÓل
،ةلبقملا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ هعم دقاعتلا دوت يتلا ةيسسنرفلا ةيدنأ’ا

يتلا ةباسصإ’ا نم هيفاعت مغر مسسوملا اذه هيدان عم م’وغ كراسشي ملو اذه
يف هبسصنم دقفي هلعج ام هاوتسسم ىلع ترثأا يتلاو نيتنسس لبق اهل سضرعت
.ةيسساسسأ’ا اهزئاكر دحأا ناك نأا دعب قيرفلا

ز.صس

ةمداقلا تÓيوحتلا قوسس يف هليحر صضفر
زرحم ـب كشسمتي ’ويدرأوغ

مجن ،ينطولا بختنملا دئاق ،زرحم سضاير همدق يذلا يقارلا ءادأ’ا عفد
كسسمتلل ’ويدراوغ بيب ينابسس’ا بردملا ريخأ’ا اذه عم يتيسس رتسسسشنام
ريراقت تفسشكو.مداقلا وتاكريملا يف هب ظافتح’ا ىلع ديدسشتلاو بعÓلاب
مجنلا يناسس ىوريل ـل ليحرلا باب حتف «فوسسليفلا» نأا ،ةيزيلجنا ةيمÓعإا
نأاو اسصوسصخ ،زرحم يف طرفي نل هنأا ينعي ام ،ةباسصإ’ا نم دئاعلا يناملأ’ا
ىوتسسملا لظ يف ،يتيسسلا ةبيكرت يف ةيسساسسأ’ا عطقلا نم تاب ايقيرفا لطب
.هيدان عم اهيف كراسشي ةرم لك يف همدق يذلا

ب.م.يرسسيإا

وروأا نويلم01 زواجتل ةحسشرم ةيقوسسلا هتميق
بلاط نب عم دقاعتلأ قابشس لخدت ةينيشصو ةيشسورو ةيدوعشس ةيدنأأ
،40 كلاسش يدان بع’ بلاط نب ليبن عم دقاعتلا قابسس ةيدنأا ةدع تلخد

ةديرج تفسشكو.يراجلا مسسوملا ةياهنل يزيلجن’ا لسساكوين يدان ىلإا راعملا
دقاعتلل ىعسست نيسصلاو ايسسور ،ةيدوعسسلا نم يداون ةدع نأا ةيناملأ’ا«دليب»
ءارسش يف لسساكوين يدان ةرادإا ددرت ةلغتسسم ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا عم
ثيح «زياب كاملا» عم ،اديج ءادأا بلاط نب مدقو.مداقلا وتاكريملا لÓخ ،هدقع
يف ركفت يزيلجن’ا يدانلا ةرادإا لعج ام ،5 لسصأا نم تاءاقل3 يف كراسش
بع’ يف ريبكلا غلبملاب سسيل وروأا نويلم01 عفد نأاو اسصوسصخ ،هعم دقاعتلا
ةبغارلا ةيدنأ’ا نم ددع دجاوت نأا ’إا ،ينطولا بختنملا مجن تايناكمإاو ةميقب
.ةيقوسسلا هتميق نم عفري دق هعم دقاعتلا يف

ب.م.يرسسيإا

«انوروك» ببسسب «ولكيولا» نÓعإ’ ىعسسي يناملأ’ا داحت’ا
روهمج نود أرهشش81 بعلب ددهم ينيعبشس نب

يدان رسسيأا ريهظ ،يرئازجلا يلودلا بعÓلا ينيعبسس نب يمار هجتي
يرودلا يف ،ةيقبتملا تايرابملا بعلل يناملأ’ا خابدÓغسشنوم ايسسيروب
داحت’ا نأا ،سسمأا ةيناملأا ةيمÓعإا ريراقت تفسشكو.روهمج نود يناملأ’ا
فانئتسسا لÓخ نم ،ارهسش81 ةدمل بعÓملا قلغ يف ركفي يناملأ’ا
يفو.«انوروك» سسوريف ةبراحم يف ةمهاسسملل روهمج نود تايرابملا

ةمداقلا تايرابملا بعليسس وداراب ةسسردم جيرخ نإاف رارقلا قيبطت لاح
.روهمجلا بايغ يف خابدÓغ عم

ب.م.يرسسيإا

رئازجلا ةيدولوم ةركفم يف ىقبت ةيبنجأ’ا ةقرولا
ىلفشسلأ ماشسقأ’أ نم ةردانلأ ريفاشصعلأ دايطشص’ هجتي ديمعلأ
تاونسسلا يف ةجهتنملا ةسسايسسلا ري˘ي˘غ˘ت˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف ه˘ج˘ت˘ي

ائيسش مدقت مل يتلا ةليقثلا ءامسسأ’او موجنلا عم دقاعتلا لÓخ نم ةيسضاملا
اهريكفت ريغت زيغن ليبن بردملا عم اهدقاعت ذنم ةرادإ’ا لعج ام ،يدانلل
دايطسصا يف ريكفتلا عم لاطبأ’ا يرودل ابسسحت بناجأ’ا بلج ىلع زكرتو
زيغن ةبرجت راركت لÓخ نم ،ايندلا ماسسقأ’ا يف ةطسشانلا ،ةردانلا ريفاسصعلا
هبسصنم كرت لبق ةديج جئاتن ققح نيأا يادج نيسسح رسصن قيرف عم اهب ماق يتلا

دسصحيو ةمهملا هدعب يريزد لسصاويل ةيدوعسسلا يف ةيفارتحا ةبرجت سضوخو
سسأار ىلع ينوزاك دانريب فلخ يذلا بردملا رسصي يذلا رمأ’ا ةديج جئاتن

.ةيرئازجلا ةيدنأ’ا ديمع
ب.م.يرسسيإا

رداوكلاب ظافتح’ا ديرت دادزولب بابسش ةرادإا
«ةبيقعلأ» عم دقعلأ ديدمت ىلع قفتي ةوخلوب

بابسش قيرفل بسصانملا ددعتملا ريهظلا ةوخلوب نيدباعلا نيز لسصوت
ناوج رهسش يهتني يذلا هدقع ديدمت لجأا نم ،هيدان ةرادإا عم قافتا دادزولب
يملاسس دقع ديدمت دعب ةرادإ’ا نأا ةسصاخلا انرداسصم نم انملعو.مداقلا

ىلع قافت’ا لجأا نم ةوخولب عم تاسضوافملا ةلواطل سسولجلا تررق سسياحو
ىلع ظافحلل ةرادإ’ا ىعسستو ،مداقلا وتاكريملا يف هليحر يدافتل دقعلا ديدمت
يدانلا نأاو اسصوسصخ مداقلا مسسوملا يف ةديج جئاتن قيقحت لجأا نم رداوكلا

.ايقيرفا لاطبأا يرود يف ةكراسشملاو ،بقللاب جيوتتلل حسشرم
ب.م.يرسسيإا

0272ددعلا ^1441 نابعسش32ـل قفاوملا0202 ليرفأا61صسيمخلاةصضايرلا

صشتيورون ريهظ نورأا مسض نم «زريبسسلا» برتقا امدع

مداقلأ وتاكŸÒأ ‘ وينروم تاباشسح جراخ لاطع
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لا˘ط˘ع ف˘˘سسو˘˘ي ى˘˘ح˘˘سضأا
يرئازجلا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م
ريغ ي˘سسنر˘ف˘لا سسي˘ن يدا˘نو
تا˘ما˘م˘ت˘ها ن˘م˘سض حور˘ط˘م
زر˘˘ي˘˘ب˘˘˘سستو˘˘˘ه ما˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ت
ع˘سضو نأا د˘ع˘ب ،يز˘ي˘ل˘ج˘˘ن’ا

برد˘˘م و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م يزو˘˘ج
فد˘ه يز˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يدا˘˘ن˘˘لا
نم لك يعفادم عم دقاعتلا
نا˘˘˘سس سسيرا˘˘˘بو سشت˘˘˘يرو˘˘˘˘ن

.هتايولوأا نمسض نامريج
ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘سشك ا˘˘˘م ق˘˘˘فوو

،ةيزيلجنإا ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت
بير˘ق «ناو ل˘سشي˘˘ب˘˘سسلا «نأا

سسكا˘م ة˘ق˘ف˘˘سص ما˘˘م˘˘تإا ن˘˘م
ن˘˘˘م˘˘˘يأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘˘لا نورأا
عسضو امك ،يتيسس سشتيرون
قباسسلا ديردم لاير بردم
سسا يبلا» عفادم يينوم مسسا

ينعي ام يناث رايخك «يج
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ع˘فاد˘˘م نأا
ىد˘˘˘حإا د˘˘˘ع˘˘˘ي م˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
ةركفم يف ةمهملا تارايخلا
يذ˘لا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا برد˘˘م˘˘لا

.هبادتنا يف ركفي ناك
«يج.صسأا.يبلا»
قيرط يف نÓيمو

هعم دقاعتلل حوتفم
ن˘˘م لا˘˘ط˘˘ع جور˘˘خ د˘˘ع˘˘ب

ه˘˘يزو˘˘ج برد˘˘م˘˘لا ط˘˘˘ط˘˘˘خ
نÓيم قيرف تاب ،وينيروم
نامريج ناسس سسيراب يدانو
ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘جرد˘˘˘ب
ريهظلا عم دقاعت˘ل˘ل حو˘ت˘ف˘م
ي˘˘ف ،سسي˘˘ن يدا˘˘ن˘˘ل ن˘˘م˘˘يأ’ا
.ةمداقلا تÓيوحتلا قوسس

ةيسضاملا ةرتفلا تدهسشو
نÓ˘ي˘م ن˘ي˘ب ا˘˘يو˘˘ق ا˘˘عار˘˘سص
نا˘˘˘مر˘˘˘ي˘˘˘ج نا˘˘˘سس سسيرا˘˘˘بو
جيرخ عم دقاعتلل ماهنتوتو
دقاعت نأا ’إا ،وداراب ةيميداكأا

سشتيورون ريهظ عم وينروم
ي˘ي˘نو˘م م˘سض ى˘ل˘ع ه˘ل˘م˘˘عو
ي˘سسيرا˘ب˘لا يدا˘ن˘لا ع˘فد˘ي˘سس
نأاو اميسس’ لاطع وحن ةوقب
ي˘سضا˘ير˘لا ر˘يد˘لا ودرا˘نو˘ي˘˘ل
ةد˘سشب بج˘ع˘˘م ي˘˘ل˘˘يزار˘˘ب˘˘لا
.رسضخلا مجن تاردقب

رهظأا لاطع» :زميات
وهو عيمجلل هتايناكمإا
ىوتسسملا غولب ىلع رداق

«يلاعلا
ز˘ي˘˘ما˘˘ت و˘˘ما˘˘غر˘˘ي˘˘ب دا˘˘سشأا

بع’ ينور˘ي˘ما˘كلا ي˘لود˘لا
هليمزب يسسنرفلا سسين يدان
،لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ريبكلا هبح نع اربعم اريثك
عم هتايركذ ىلإا داع نيأا ،هل
ق˘با˘سسلا ودرا˘ب يدا˘ن ع˘فاد˘م
لا˘˘ط˘˘˘ع ف˘˘˘سسو˘˘˘ي »:Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
لوأا ركذتأا ،هقسشعأا سصخسش
ن˘م نا˘ك سسي˘ن ي˘˘ف ه˘˘ل مو˘˘ي
لك يف سضكري يذلا عونلا

د˘˘ع˘˘ب»:ف˘˘˘ي˘˘˘سضي˘˘˘ل ،«نا˘˘˘كم
،هب ماق يذلا لوأ’ا مسسوملا

ه˘˘˘يد˘˘˘ل نا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘لا ىآار

ه˘يد˘ل نأاو ة˘ل˘ئا˘ه تا˘ي˘نا˘كما
ريو˘ط˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا تا˘ف˘سصلا

.«رثكأا هاوتسسم
ريهظ نأا ،ركذلا˘ب ر˘يد˘ج˘لا

˘˘˘مد˘˘˘ق ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ن
اذ˘˘ه ةر˘˘ه˘˘ب˘˘م تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم
سضر˘ع˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق م˘سسو˘˘م˘˘لا

اهل سضرعت ةريطخ ةباسصإ’
يتلا ،يسضاملا ما˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘ن
ةدعل ن˘يدا˘ي˘م˘لا ن˘ع ه˘تد˘ع˘بأا
ةدوعلاو يفاعتلا لبق رهسشأا
ع˘م ة˘يدر˘ف˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ن˘˘م ه˘˘تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسإا
ببسسب ةيسضايرلا تاطاسشنلا
ي˘هو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘سشف˘ت
عاجر˘ت˘سس’ ة˘ح˘نا˘سس ة˘سصر˘ف
ريسضحتلاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ه˘ت˘قا˘ي˘ل
ةسسفانملا فانئ˘ت˘سس’ د˘ي˘ج˘لا
.لبقملا ةيليوج رهسش رخاوأا

 قفأوي يليÓب
 هبتأر ضضيفخت ىلع
ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘˘سسو˘˘˘ي ق˘˘˘فاو

بع’و ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ىلع ،يدوعسسلا يلهأ’ا يدان
ل˘˘جأا ن˘˘م ه˘˘ب˘˘تار سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
ةيلاملا ةمزأ’ا ةأاطو فيفخت
لظ يف يدانلا اهسشيعي يتلا
يف يسضايرلا طاسشنلا فقوت
ليخاد˘م ع˘جار˘تو  ،ة˘كل˘م˘م˘لا
ءابو راسشتنإا ببسسب  قيرفلا

.انوروك
تف˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشك ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بسسحو

نإا˘ف ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا ف˘˘ح˘˘سصلا
يدانلا يف ه˘ئÓ˘مزو ي˘ل˘يÓ˘ب
يدان يريسسم عم اوقفتإا دق
سصي˘ل˘ق˘ت ى˘ل˘ع ةد˘ج ة˘ن˘˘يد˘˘م
ام وهو ،فسصنلا ىلإا مهروجأا
ىلإا تداع هايملا نأا ىلع لدي
ي˘ت˘لا ة˘مزأ’ا د˘ع˘ب ا˘ه˘يرا˘ج˘م
ي˘جر˘ت˘لا م˘˘ج˘˘ن ن˘˘ي˘˘ب تثد˘˘ح
«ي˘˘ل˘˘˘هأ’ا» ةرادإاو  ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
ةقلاعلا تاقح˘ت˘سسم˘لا بب˘سسب
.بعÓل

يدا˘˘ن˘˘لا نأا ،ر˘˘˘ي˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةرجأا ةيوسستب ماق يدوعسسلا
ةمسصاعلا داحتإا مجنل نيرهسش
اذ˘˘ه ءا˘˘ط˘˘عإا د˘˘ع˘˘ب ،ق˘˘ب˘˘سسأ’ا
لجأا نم ةرادإÓل ةلهم ريخأ’ا
يذلا رخأاتملا هبتار هميلسست
خسسفو قيرفلا ةرداغمب دده
يدا˘ن˘لا بي˘ج˘ت˘سسي˘ل ،د˘˘ق˘˘ع˘˘لا
هتاقحتسسم يوسسيو هتاب˘ل˘ط˘ل
ةلهم˘لا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘ق˘لا˘ع˘لا
.مويب ةددحملا

ءاتسشلا يف ايقيرفإا صسأاك ةجمرب يف يسسيئر ببسس خانملاو ةسصاخ1202 ةخسسن

فيشصلأ لشصف يف3202 نم ةيأدب «ناكلأ» جمربي «فاكلأ»
«فاكلا» ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحت’ا ررق

ايقيرفإا سسأاك سضوخ دعوم ىلع ليدعت ءارجإا
سسكع فيسصلا يف بعليسس يذلاو ،3202
اهنسضتحت يتلا ةلوطبلا نم ةمداقلا ةخسسنلا
رهسش ةياغ ىلإا1202 يفناج يف نوريماكلا
.مداقلا يرفيف

ماعلا ريتركسسلا هاب معنملا دبع فسشكو
ةئيه ىلعأا نأا ،مدقلا ةركل يقيرفإ’ا داحتÓل

ل˘˘ك بع˘˘ل ترر˘˘ق ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘يور˘˘˘ك
بعلت يراقلا سسرعلا نم مداقلا تاقباسسملا
.فيسصلا يف

ميظنت»:ةيفحسص هاحيرسصت يف هاب حسضوأاو
ا˘ثد˘ح د˘ع˘ي ،ءا˘ت˘سشلا ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك
نم نكمتن نأا لوقعملا ريغ نم هنأ’ ،اسصاخ
يف نوريماكلا يف يقيرفإ’ا سسرعلا ميظنت
ةيوجلا لاوحأ’ا ببسسب ،نكمم ريغ فيسصلا

ةقطنملا اهب زاتمت يتلا ةريثكلا فسصاوعلاو
ريغ تقولا كلذ يف ةسسفانملا بعل لعجي
نم ةيادب ةقباسسملا نوكت نأا ىلع ،انكمم

.«فيسصلا لسصف يف اهلك3202
فيسصلا لسصف ‘ ءابولا ءافتخا»

اهخيرات ‘ ناكلا صضوخب انل حمسسي
«ددÙا

ملاعلا اهفرعي يتلا ةبعسصلا ةيعسضولا نعو
ماعلا ريتركسسلا فسشك ،ةيلاحلا ةرتفلا يف
ءاسضقلا نأا ،مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا˘ح˘تÓ˘ل

بعلب حمسسي فيسصلا لسصف يف ءابولا ىلع
يف»:درطتسساو ،ددحملا اهخيرات يف «ناكلا»
سضوخ نإاف ةليوط ةرتفل ءابولا رارمتسسا لاح
ابعسص نوكي˘سس دد˘ح˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘لا ي˘ف نا˘كلا
يف سسوريفلا ىلع ءاسضقلا لاح يفو ،ةياغلل
سسف˘ن˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘ن˘سس ا˘˘ن˘˘نإا˘˘ف ف˘˘ي˘˘سصلا ل˘˘سصف
ةسسفانم نأا د˘ي˘ج˘لا ن˘م »:ع˘با˘تو ،«د˘ي˘عاو˘م˘لا

،يهتنت تداك ،فاكلا سسأاكو لاطبأ’ا ةطبار
.«خيراوتلا سسفن ىلع ظافحلا انفدهو
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هديرتو هبقارت ةيدنأا ةدع

وينيتوك دعب لانشسرأأ ـل يناثلأ رايخلأ ةمحر نب
يلودلا ةمحر نب ديعسس ظوظح تسصلقت

يف يزيلجنإ’ا دروفت˘ن˘ير˘ب م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا
مسسوملا «غيل رميربلا» قÓمع ىلإا لاقتن’ا
ىلع لانسسرأا ةرادإا رارسصإا لظ يف ،لبقملا

نريابل راعملا ةنولسشرب مجن ونيتنوك فطخ
.لبقملا فيسصلا هتراعإا يهتنت يذلا خنويم

ىرخأا قرف عم ةسسفانملا «زرناغلا» لخدو
مسسوملا يليزاربلا مجنلا عم دقاعتلا لجأا نم
«ليم يليد» ةفيحسص تركذ ام بسسح مداقلا
نأا ا˘هر˘ير˘ق˘ت ي˘ف تد˘كأا ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘˘لا
نأا امب ،رخآ’ا وه هفوفسص يف هديري يسسليسشت
ي˘ف  ا˘قÓ˘طإا ر˘كف˘ي ’ ي˘نو˘لا˘ت˘كلا قÓ˘م˘ع˘لا

فرسصت لانسسرأا لعج ام بعÓلاب ظافتح’ا
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا يرود م˘˘ج˘˘ن ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا
ةرادإا  هتعسضو يذلاو اتقؤوم ولو ةيزيلجنإ’ا
لسشف ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘ي˘نا˘ث ارا˘ي˘خ «ة˘ي˘ج˘ع˘فد˘م˘لا»

.يليزاربلا بعÓلا  ةقفسص
يسسنرفلا سسين جيرخ نأا ،ركذلاب ريدجلا

يزيلجنإ’ا هيدان ةقفر ايئانثتسسا امسسوم مدقي
ةثÓ˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا د˘حأا ف˘ط˘خ˘ل ى˘ع˘سسي يذ˘لا
نب مسضناو ،«غيلرميربلا» ىلإا دوعسصل ىلوأ’ا

8102 فيسص دروفتنيرب فوفسص ىلإا ةمحر
.يسسنرفلا اوروتاسش يدان نم امداق

ز.صس
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اهتاحيرسصتب ء’دإ’ا ةيوسسنلا ةينطولا ةلوطب˘لا رد˘سصت˘م بور˘خ˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ق˘ير˘ف ة˘سسي˘ئر ي˘جارد ة˘م˘ج˘ن ل˘سصاو˘ت
اذه اهقيرف تاحومط اذكو ةبعللا مره يف ةجهتنملا ةسسايسسلاو ةيرئازجلا ةركلا عقاو لوح ةئيرجلاو ةريثملا
بردم ىلع رانلا تحتف امك ريخأ’ا افيفلا رارق دعب ةسصاخ صضيبأ’ا مسسوملا ةيسضرف يجارد تدعبتسساو ،مسسوملا
.يبرادلا ءاقلب زوفلا ىلع ةلوطبلا بقلل اهليسضفتب تفرتعاو تاديسسلل ينطولا بختنملا

نازيلغ مامأا صسأاكلا يف ءاسصقإ’ا ةيلوؤوسسم مكحلا تلمح

تابع’و انوروك ببشسب ضضيبأ’أ مشسوملأ دعبتشسأ»:يجأرد ةم‚
«ينطولأ بختنملأ بردم ةشسايشسل يداقتنأ ةبيرشض نعفدي بورخلأ

نم قاسسو مدق ىل˘ع ل˘م˘ع˘ي ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا
؟يبيردتلا جمانربلا حاجنإا لجأا

عم مئاد ل˘سصاو˘ت ى˘ل˘ع و˘ه˘ف لا˘ح˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب
جمانر˘ب˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ن˘ه˘ح˘ن˘م د˘سصق تا˘ب˘عÓ˘لا
يف امئاد دجاوتلاب نهل حمسسي يذلاو يبيردتلا
’ يدرفلا لمعلا نا حيحسص ةبولطملا ةمروفلا
قرفلا لك لثم نحنف ةليح ديلاب ام هنا ’إا ،يفكي
لكلاف ةيوسسنلا ىتح وأا ةيلاجرلا ءاوسس ةيرئازجلا

ءابولا اذه ةرداغم ةياغ ىلا يحسصلا رجحلاب مزتلم
.ملاعلا يف ءيسش لك رسسك يذلا

ةÎفب تابعÓلا رثأات Úسشخت ’أا ةحارسص
يردن ’و تلاط ةدŸا نأاو ةسصاخ فقوتلا

؟فانئتسس’ا دعوم
ريثأات نم ةدسشبو ىسشخأا كيلع بذكأا ’ هللاو

نيمزلم نحن نكلو ةيعامجلا تابيردتلا فقوت
ةيوسسنلا قرفلا لك لاح انلاحف ننيريخم انسسلو

لجأا نم تابعÓلا عم ل˘سصاو˘ت˘ي ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لاو
لحلا ىقبت اهنأا ’إا ةيدرفلا تابيردتلا ىلع مهثح
ةلسصاوم ريغ نم انماما رخآا رايخ ’و انيدل ديحولا

قباسس ىلإا ةسسفانملا ةدوع ةياغ ىلإا لمعلا اذه
.اهدهع

صضيبأ’ا مسسوŸا نع رودت ثيداحأ’ا صضعب
ةيدا–’ا نأا مأا ،بئاسص رارقلا نيرت له
؟افيفلا تارارقب ديقتلا ةرورسضب ةبلاطم
بعلت قرف كانه هنأ’ اسضيبأا امسسوم دعبتسسأا

ىل˘ع بع˘ل˘ت ن˘م كا˘ن˘هو سسأا˘كلاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع
نوكيسس فانئتسس’ا ةريبك ةبسسنب نظأاف ،طوقسسلا
يحسصلا رجحلا ءاهتنا دعبو ناسضمر رهسش دعب
اهدعبو ةيرسشبلا حور ظفح يه ةيولوأ’اف
ةمانزر طبسض ةيفيك يف ريكفتلا نوكيسس
ىلع ل˘م˘ع˘تو قر˘ف˘لا ل˘كل ةد˘عا˘سسم نو˘كت
ىفخي ’ امك يداع لكسشب مسسوملا ءاهنا

ر˘ب˘ج˘ت ةر˘ي˘خأ’ا ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا تارار˘˘ق˘˘ف كي˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ط˘بار˘لاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا

يتلا سسوؤوكلاو ت’وطبلا فلتخم لامكا ةرورسض
.ديدج نم ةدوعلل ءابولا ةرداغم رظتنت

نازيلغ مامأا ةجاذسسب صسأاكلا نم متيسصقأا
تناك ةبيتكلا نأا مغر ،حيجÎلا تÓكرب
؟ةارابŸا ‘ ةمدقتم
انق˘ير˘ف ع˘ي˘سض ثي˘ح ة˘ي˘سسا˘ق د˘ج تنا˘ك ةرا˘سسخ

سصر˘ف ةد˘ع ن˘ع˘ي˘سض د˘قو ةارا˘ب˘م˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا
لاقي امك وأا حيجرتلا تÓكر تناكو فيدهتلل
اننأا ةسصاخ ،نازيلغ قيرف حلاسص يف ظحلا تÓكر
ىلع ةيسضار دج انأا نكلو مهراد رقع يف انبعل

مل ةارابملا مكح نأ’ ينفلا مقاطلا كلذكو يتابع’
ةسصاخ ةريبك ةليحب لماعت نيأا ىوتسسملا يف نكي
يه هذه نكلو يناثلا طوسشلا لحارم سضعب يف
ام طقفو هللا يبسسحو هريمسضل هكرتأا مدقلا ةرك
لمعنو ماكحلا تارارق مرتحن نحنف لعفا يناسسع
.اهلبقت ىلع

Áلا نأا لو˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘كÎد˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ز˘˘˘ي˘˘˘ك
ل˘˘جا ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا فا˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا
؟Òغ ’ جيوتتلا

فقوت دعب ةلوطبلا بعلت نأا ةبعسص ةقيقح هللاو
فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ا نو˘كي˘سس ى˘ت˘م يرد˘ن ’و ر˘ه˘سشل ماد
ةلوطبلاب رفظلا عوسضومل اقح’ قرطتنسس اذهلف
،اهقيقحتل ىعسسنسسو ايلاح انفادهأا نم ربتعت يتلا

نيلوؤوسسملا عم تايولوأ’ا طبسض ’وأا مهأ’ا نكلو
ةيعامجلا تابعÓلا تاريسضحت طبسضنسس اهدعبو
تاءاقللا يف سصوغلا لبق تابيردتلا فانئتسسا دنع
زوفلا لجا نم انلقث لكب يمرنسس يتلاو ةيمسسرلا
.بيترتلا ةداير ىلع ظافحلل اهتيبلاغب

اهنيهجاوت يتلا تابوعسصلا نع ثدحتن ول
اذا˘˘م يو˘˘سسن ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ة˘˘سسي˘˘ئر˘˘ك كل˘˘م˘˘˘ع ‘

؟›وقت
ذبحي ’ عمتجملاو ةأارما يننأا ةبوعسص هجاوأا

ي˘ف ي˘تارد˘ق تب˘ثأا كلذ ع˘م ن˘كلو ةأار˘م˘˘لا حا˘˘ج˘˘ن
دمحلاو يسصخسشل سسانلا مارتحا لÓخ نم ناديملا
نم لجر فلأاب ةملك ةأارملل نأا تبثأا كلذ ريغ هلل

يبرهت مدعو قيرفلل نيلومملا عم يلماعت لÓخ
مظعم ةقث تبسسك هلل دمحلاو لب ،ةيلوؤوسسملا نم
قيرفلل ةسسيئرك يعم اولماعت نيذلا سصاخسشأ’ا
امئاد أاجلأا ثيح يلاملا قسشلا يف نمكت ةبوعسصلاف
وه يذلا يخأا دوجو عم نكلو ،سضارتق’ا ىلإا
د˘ن˘ع ه˘ي˘ل˘ع ز˘كترأا ا˘نأا˘˘ف ه˘˘ل˘˘ل د˘˘م˘˘ح˘˘لا˘˘ف يد˘˘ن˘˘سس
.تابوعسصلا

نم اديج انازخ كلت“ «اكفاي÷ا» نأا لاقي
؟ةباسشلا تائفلا
ثيح ةريخأ’ا تاونسسلا يف هيلع لمعن ام وه

نم ةدافتسس’ا لجا نم ةمكحم ةيجتارتسسا انعسضو
ةرجهلا دعب ةسصاخ قيرفلا يف انتابع’
م˘سسو˘م˘لا تثد˘ح ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
يدعاقلا لمعلا نأا دق˘ت˘عا ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ام وهو قيرف يأا يف مهم دج ىقبي
حاجنلا ىنمتن ا˘مو˘م˘ع ه˘ي˘ن˘ب˘ت˘ب ا˘ن˘م˘ق

اهل نوكيسس يتلا قاروأ’ا ديدع ىلا لوسصولاو
.بيرقلا لبقتسسملا يف ريبك نأاسش

Òي˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘لا Úب كسسف˘˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘˘يدŒ ن˘˘˘˘˘˘˘يأاو
؟بيردتلاو
تسسيل ،لوأ’ا قيرفلا لوؤوسسم نوكت نأا ةمهم

ينلعج ةيوسسنلا مدقلا ةركل يبح نكل ةلهسسلاب
يف ا˘م˘ئاد ق˘ير˘ف˘لا ع˘سضأا ى˘ت˘ح ار˘ي˘ب˘ك اد˘ه˘ج لذ˘بأا
مقاوطلا ل˘كل بسسا˘ن˘م˘لا و˘ج˘لا  ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ة˘ي˘ح˘يرأا

تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نز˘˘كر˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘لاو
فرسشأا انأاف بيردتلا نع امأا ،طقفو تÓباقملاو
مات عÓطإا ىلع نوكأا ىتح ىرغسصلا تائفلا ىلع
لبقتسسملا نازخ اهرب˘ت˘عأا ي˘ت˘لا تا˘ئ˘ف˘لا ه˘تا˘ه ي˘ف

لب˘ق˘ت˘سسم˘لا ي˘ف ه˘ل˘لا ءا˘سش نإا ا˘ه˘ت˘م˘ل˘ك لو˘ق˘ت˘سسو
.بيرقلا

 ؟Óبقتسسم قيرفلا عم كحومط
ةلكيه طبسض ىلع ىقبي ةيادبلا يف يحومط

يف ةسسÓسسلاب قير˘ف˘ل˘ل ح˘م˘سست˘سس ي˘ت˘لاو ق˘ير˘ف˘لا
يفو هنا كل دكؤوأا هلل دمحلاو ،Óبقتسسم لمعلا

نم ةئاملا˘ب05 ـلا ا˘نز˘ت˘جا د˘ق اد˘ج ز˘˘ي˘˘جو فر˘˘ظ
رابج يعا˘م˘ج ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ن ل˘قأ’ا ى˘ل˘ع ه˘ت˘ل˘كي˘ه
رفظلاب لبقت˘سسم˘لا ي˘ف ح˘م˘ط˘ن ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي
يذل و يرسشبو يدام رارقتسساو باقلأ’اب
.تازجعملا عنسصتسس هلÓخ نم

ةركلا ‘ ن˘يو˘ك˘ت˘لا ن˘ير˘ت ف˘ي˘ك
؟رئاز÷ا ‘ ةيوسسنلا
و˘˘ه يد˘˘عا˘˘ق˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا نأا ىرأا

رو˘كذ˘لا وأا ثا˘˘نإÓ˘˘ل ءاو˘˘سس سسا˘˘سسأ’ا
ىلإا بهذي قيرفلا لعجت نيوكت نودب
قر˘˘ف˘˘لا بل˘˘غأا ن˘˘كلو ،لو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ىلإا هجتت اهراظنأا تحبسصأا ةيوسسنلا
تابعÓلا سصق˘ن˘ل ة˘سصا˘خو ن˘يو˘كت˘لا
ىعسسن نأا انيلع متحي يذلا رباكأ’ا يف
ددج تابع’ زاربإا لجأا نم نيدهاج
ةسضافتناب حمسسيسس ام ةيوسسنلا قرفلل
لمأ’ا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ح˘ن˘م˘ت˘سس ة˘ي˘نا˘ب˘سش
تا˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا عا˘˘سضوأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سصت˘˘ل
.ةينطولا

Ÿا تا˘˘˘ب˘˘˘˘ع’ ىر˘˘˘˘ن ’ اذاÿبور
؟بختنŸا ‘ بعلت
هنإا ينطولا بختنملا سصخي اميف

لتحي قيرف هسسفن حرطي يذلا لاؤوسسلا
ءا˘عد˘ت˘سسا م˘ت˘ي ’و ى˘˘لوأ’ا بتار˘˘م˘˘لا

يداقتن’ هربتعأا امبر اذهو ،هتابع’

لبق نم ةجهتنملا لمعلا ةسسايسس
’ لاز’ يذلاو ديدجلا بردملا
˘مد˘ق˘لا ةر˘ك ن˘ع ءي˘سش يأا فر˘ع˘˘ي
هنذأا هع˘م˘سست ا˘م ع˘ب˘ت˘يو ة˘يو˘سسن˘لا

ككسشأا ا˘˘نأا˘˘ف ،ناد˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘لو
ول نكلو هلمع ةهازن يف ةحارسص
لآ’ تمادل مودت بسصانملا تناك
.نوعرف

ىوقأا نمسض نوكيل بختنŸا صصقني اذام
؟ةراقلا ‘ تابختنŸا
ةدي˘سشر ة˘سسا˘ي˘سس ه˘سصق˘ن˘ي ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

قرفلا ةدعاسسمو رثكأا ةيفارتحاب رظنلاو ةمكحمو
ط˘ب˘سض لÓ˘خ ن˘م نو˘ع˘لا د˘ي م˘يد˘ق˘تو ة˘˘يو˘˘سسن˘˘لا
جمانرب ىتحو قرفلا لك اهعبتت ةدحاو ةيجيتارتسسا
ىتح كلمت ’ قرف كانه نأا ةسصاخ ،تابيردتلا

مامته’ا يرور˘سضلا ن˘م ا˘ن˘ه˘ف بيرد˘ت˘ل˘ل بعÓ˘م

اهلمع اهل لهسسي ىتح ةيوسسنلا قرفلا ت’اغسشناب
.لبقتسسملا يف

لوسصولا ›ا◊ا ىوتسسŸاب نكÁ له
؟يوسسنلا لايدنوملل
ةيلحم ةسسايسس جاهتنا كل تلق امك ’وأا انيلع

اهدعبو ناديملل نيفراعلا ةراسشتسساب اهيلع لمعي
ديج لكسشب انمادقا عسضول ةوطخب ةوطخ ريسسن

ن˘ع ثيد˘ح˘لا ا˘مأا ،ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف’ا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
بجو ىدملا ديعب ملح ىقبيف يوسسنلا لايدنوملا
قراوفلا عم ةسصاخ هيلا لوسصولل راهن ليل رهسسلا
.ءارمسسلا ةراقلا بونج تابختنم عم ةدوجوملا

مائو تايتف مامأا يبرادلا نع ةملك
؟ةنيطنسسق

لكلا ينيطنسسقلا يبرادلا سصخي اميف
بعلي قيرف ةنيطنسسق مائو قيرف نأا ملعي

يف ةيوق ةيسصخسش وذ كلذكو ةليمج ةرك
يف انزف دق انك مسسوملا اذه نكلو ناديملا

زوفلا ناكو در نود فده ةجيتنب بايإ’او باهذلا
تاونسسلا يف تارا˘سصت˘ن’ا با˘ي˘غ د˘ع˘ب ق˘ح˘ت˘سسم
ةدوع وه يباجيإ’ا ءيسشلا نأا لوقلا نكمي ةريخأ’ا
.يبرادلا تÓباقم يف قيرفلل تاراسصتن’ا

؟يبرادلا دعبو ءانثأا لبق Úسشيعت فيك
تابعÓلا ريسضحتب موقأا لوؤوسسم لكك هسشيعأا

لÓخ نم مهزيفحت كلذكو ،يونعملا بناجلا نم
.يبرادلا ةسصاخ ةحنم

مأا ابايإاو اباهذccf ىلع زوفلا Úلسضفت له
؟بقلب جيوتتلا

ي˘براد˘لا نأ’ ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب زو˘˘ف˘˘لا ل˘˘سضفأا د˘˘ي˘˘كأا
قيرفو بورخلا تايتف ةبيبسش ن˘ي˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا

زوفلا نكلو ،طقف ةارابم ىقبت ةنيطنسسق مائو
ن˘سسحأ’ا ر˘ب˘ت˘ع˘ي دود˘ح˘م داد˘˘ع˘˘ت˘˘بو ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب
.لسضفأ’او

؟قيرفلل اهبادتناب تمق ةبع’ نسسحأا
ن˘˘سسحأا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب

تا˘باد˘ت˘نإ’ا ي˘ف ة˘˘ب˘˘ع’
ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ل˘ك ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح
تمد˘˘ق ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘˘لا
د˘ع˘ب ة˘سصا˘خو ة˘فا˘سضإ’ا

رايتخا انيدل نكي مل ثيح ،تابعÓلا مظعم ةرجه
يتلاو اهب لومع˘م˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ل˘ظ ي˘ف
مغر ةقيقح هنأا ’إا طقف تابع’7 بلجب حمسست
اننكمي اننأا انتبثأا هنأا ’إا رباك’ا تابع’ دادعت ةلق
بادتنإ’ا يف قحلا ناك ول تازجعملا عنسصن نأا
 .رثكأا

ىل˘˘ع تمد˘˘ن كنأا˘˘˘ب لو˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘كÁ ة˘˘˘ب˘˘˘ع’
؟ةبيبسشلل اهمادقتسسا

نوك اهمادقتسسا ىلع تمدن ةبع’ يأا دجوت ’
ىلع مكحلا لÓخ نم متي بادتن’ا يف لمعلا
.ىوتسسملا

؟هعم يتلماعت بردم نسسحأا
ءادن ىبل يذلا رونز دلاخ وه بردم نسسحأا

’ ركسش ةملكو ،ةبعسص فورظ يف وهو قيرفلا
ةدوعب حمسس لمعلا يف هطابسضناو هرارسصإاف هيفكت
.قيرفلل حورلا

‘ ةر˘ك˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم ا˘˘ه˘˘ن˘˘ير˘˘ت ة˘˘ب˘˘ع’ م˘˘سسا
؟بختنŸا ىتحو بورÿا قيرف

يف دعاو لبقتسسم نهيدل اهارأا ءامسسأا ةدع كانه
ن˘بو ة˘ل˘ي˘سسو سشاو˘ل˘˘ع رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
بنيز عار˘كو˘بو ةر˘هز˘لا دا˘ق˘عو ة˘ل˘ب˘ع ي˘سسو˘ن˘سس
ةيملاوسسو ءاسسيمور سشوركو ينامأا سساسسحمو
ةيوسسنلا مدقلا ةرك تامجن ننوكيسس ثيح ،ةنيثب
.بيرقلا لبقتسسملا يف

بت˘˘˘كŸا˘˘˘ب بسصن˘˘˘م ‘ حو˘˘˘م˘˘˘ط كيد˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘ه
؟›ارديفلا

اميف امأا ،ي˘ق˘ير˘ف ة˘ل˘كي˘ه ي˘ف ي˘حو˘م˘ط ا˘ي˘لا˘ح
’ اننأ’ مايأÓل اهكرتأاسس يلارديفلا بتكملا سصخي
.ردقلا انل هئبخي ام يردن

؟ةÒخأا ةملك
فان˘سصأ’ا ل˘كل ق˘ير˘ف˘لا تا˘ب˘ع’ ل˘ك ر˘كسشأا

يبطلا مقاطلا ىتحو ةينفلا مقاوطلا لك ركسشأاو
لك ىلع داتعلا لوؤوسسم ىتحو نييرادإا كلذكو
سسفنلا ينمن امك ،قيرفلا لجأا نم هنولذبي دهج
نم ةيدلبلاو ة˘ي’و˘لا ي˘لوؤو˘سسم ن˘م ة˘تا˘ف˘ت˘لا ي˘ف
قيرفلاب جورخلاو رومأ’ا مامزب كاسسمإ’ا لÓخ
نيرويغلا نيلومملا نم ىنمتن امك نامأ’ا رب ىلإا

قيفوتلابو  انتدعاسسم ىلع لمعلا ةي’ولا ىلع
يخا كركسشا نأا ىسسنا ’ امك ةيوسسنلا قرفلا لكل
.ةيوسسنلا مدقلا ةركب كمامتها ىلع ماسشه

صشامر ماسشه اهرواح

ةليحلأ ديلاب ام نكل يفكي ’ يدرفلأ لمعلأ»
«ءابولأ ةياهن ىتح يحشصلأ رجحلاب مأزتل’أ انيلع

حاجن ذبحي ’ عمتجملأو ةأأرمأ يننأأ ةبوعشص هجأوأأ»
«نأديملأ يف يتأردق تتبثأأ كلذ عم نكلو ةأأرملأ

«ىدملأ ديعب ىقبي ملح يوشسنلأ لايدنوملأ غولب »

هئبخي ام يردأأ ’و يقيرف ةلكيه يفده»
«يلأردفلأ بتكملل يتيوشضع نأاششب ردقلأ

ةي’ولأو ةيدلبلأ يلوؤوشسم ةتافتلأ ىنمتن»
ةي’ولأ ىلع نيرويغلأ نيلومملأو

«مامأ’أ ربل جورخلأ ىلع انتدعاشسمل



ةــــنصصرق

ÚشسفانŸأ ىلع قيرطلأ تعطق ةبيقعلأ
ةرادإا ن˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس

ظافحلا دادزولب بابسش
ق˘ير˘ف˘لا ي˘ب˘ع’ ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط˘لا ع˘˘ط˘˘قو
ة˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا قر˘˘˘ف˘˘˘لا
عم دقاعتلا يف ةبغارلا

ةكرسش تددج ،اهيبع’
نيبعÓلا دوقع «رادم»
ريهظلا سسايح نب ناير
نيسسح هليمزو رسسيأ’ا
نيمسسوم ةدمل يملاسس
قيرف˘لا ةرادإا ل˘غ˘ت˘سست˘ل
ةقيرطب ةيلاحلا ةرتفلا

يئانثلل ددج˘تو ةز˘ي˘م˘م
.زيمملا

روجأ’أ ضضيفخت لبق ÚبعÓلأ عم قافتأ
د˘ي˘ع˘سصت يدا˘ف˘ت˘ل

ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا
،قر˘ف˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ل˘م˘ع˘لا ق˘ير˘ف بل˘ط
دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
ةر˘˘˘كل ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م مد˘˘ق˘˘˘لا

عم قافت’ا ةرورسض
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا
،رو˘˘جأ’ا سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا سصل˘˘خو
ي˘˘˘ف د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع يذ˘˘˘˘لا
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘عا˘˘سسلا
ةيقت ربع ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ةرورسض عم  ناوج يف يهتنتسس يتلا دوقعلل قحÓمب ةناعتسس’ا ىلع ،ةيدنأ’ا رابجإا ىلإا ويديفلا
.مهبتاور سضيفخت تاءارجإا قيبطت لبق ،نيبعÓلا عم قافتا ىلإا لسصوتلا

رأزخ ـل بشس–

ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا برد˘˘م˘˘لا فر˘˘سصت ى˘˘ق’
تارا˘مإ’ا ي˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا راز˘˘خ يدا˘˘ه˘˘لا
،جيرير˘عو˘ب جر˘ب ي˘ف ع˘ي˘م˘ج˘لا نا˘سسح˘ت˘سسا

لحلاب بلاط نم وه ينعملا نأاو ةسصاخ
نأا ر˘كذ˘ي ،ي˘˘ل˘˘هأ’ا ي˘˘لوؤو˘˘سسم ع˘˘م يدو˘˘لا
053 هتميق امب رهسشا4 ـب نيدي ينقتلا

لجأا نم سضوافتلل هدادعتسسا دكأاو نويلم
يذلا فقوملا وهو لقأ’ا ىلع نيترجأا لين

لجأا نم هعم لسصاوتلل عراسست ةرادإ’ا لعج
نيترجا ديدسست لÓخ نم جرخملل لح داجيإا
.تاعزانملا ةنجل ىدل ةيسضقلا ءاهناو هل

ةدوعلأ ديرت ةيدنأ’أ
ديقتلأ عم طاششنلأ ىلإأ

يحشصلأ رجحلاب

ن˘˘م ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا سضع˘˘ب تب˘˘لا˘˘˘ط
ةرور˘سضب ة˘يدا˘ح˘ت’او ة˘ط˘بار˘لا ي˘لوؤو˘˘سسم
ةيعامجلا تابيردتلا ىلا ايجيردت ةدوعلا

قلغم سصبرت ل˘كسش ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ءا˘ق˘بإاو
،مهتيزهاج ةداعتسساو ريسضحتلاب مهل حمسسي

نأا ىلع اودكأا نيبردملا سضعب نأاو ةسصاخ
وهو رفسصلا ة˘جرد˘لا ن˘م نو˘كي˘سس ل˘م˘ع˘لا
تاعاسسلا يف هتسشقانم متيسس يذلا حرتقملا
تدكأا ةيدنأ’ا سضعب نأاو ةسصاخ ،ةمداقلا
ةعومجملل يحسصلا رجحلاب ماتلا اهلفكت
عباتت ةحسص ةيلخ ليكسشتل اهدادعتسسا عم
لا˘ق˘ت˘ن’ يدا˘ف˘ت بر˘ق ن˘˘ع ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
.سسوريفلا

حÓشس لــشصأوتلأ
يـــــــكوــــكلأ

ى˘لا ي˘كو˘كلا ي˘سسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا ى˘˘ع˘˘سسي
نيبعÓلا نيب فداهلا لسصاوتلا سضرف ةلسصاوم
ةسصاخ ةعومجملا حور ءاقبب حمسسي يذلاو
،كلذ هببسس ناك ةدوعلا يف يدانلا حاجن نأاو
ربع ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف ح˘ل˘ي ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو
ةرورسض ديكأات ىلا ةثد˘ح˘ت˘سسم˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
ةايحلا فورظ لك لوح ثيدحلاو لسصاوتلا

عمجت ةمحللا ىق˘ب˘ت ى˘ت˘ح ا˘ه˘ت˘سشقا˘ن˘م ثح˘بو
ىلع رسصي هناو ةسصاخ ،طينحج دئاقلا ءاقفر
.ةنكمملا باقلأ’ا دحأا لينب ةوقب مسسوملا ءاهنا

 Òـــغ ثيدـــ◊أ»
«تاقحتشسŸأ نع

ةركسسب داحتا تيب يف اهناكم رومأ’ا حوارت
ءانبأا» ىد˘ل دو˘سست ق˘ل˘ق˘لا ة˘لا˘ح ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو
نوكيسس يدانلا ريسصم نأاو ةسصاخ ،«نابيزلا
اهنم قبي مل ةلوطبلا نأا امب نيبعÓلا لجرأا نيب
ةيلاعلا يف بعلتسس اهنم4 ت’وج8 ىوسس
امبو ءاقبلا نامسض لجا نم اهب زوفلا بلطتيو
فوختلاف ةبيتكلا يف رثأا يحسصلا رجحلا نأا

لكلا لعج يذلا رمأ’ا ،تايونعملا يدرت نم
ط˘ق˘فو تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا لو˘ح ثيد˘ح˘لا سشي˘ع˘˘ي

ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ح˘م˘سسي˘سس ا˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘سست ناو ة˘˘سصا˘˘خ
.ت’وج نم ىقبت ام يف سضافتن’اب

qarsana@essalamonline.com
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خيراتلأ ربع ايقيرفإأ موجن لشضفأأ نمشض رجام
بختنملا مجن رجام حبار مسسا دجاوت

ءامظع ةمئاق نمسض قباسسلا ينطولا
بسسح ،خيراتلا ربع ةقرافأ’ا نيبعÓلا
» ة˘ق˘ي˘قد» ع˘قو˘م هد˘عأا يذ˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا
بع˘كلا بحا˘سص ءا˘ج ن˘يأا يز˘ي˘ل˘ج˘˘نإ’ا
لك فلخ عباسسلا زكرملا يف يبهذلا

،نور˘ي˘ما˘كلا بع’ Ó˘ي˘م ي˘˘جور  ن˘˘م
يراو˘ف˘˘ي’ا ي˘˘لود˘˘لا  يرو˘˘ت ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي
رد˘سصت ا˘م˘ي˘ف ،ي˘ل˘ي˘ب يد˘ي˘لا ي˘نا˘غ˘˘لاو
يريبيللا يلودلا ها˘يو جرو˘ج ة˘م˘ئا˘ق˘لا

ينوريماكلا يناث˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ل˘حو
ا˘˘ب˘˘غوود يد˘˘يدو ل˘˘˘يو˘˘˘ما˘˘˘سص و˘˘˘ت˘˘˘يإا
وتروب مجن لجسس امك ،اثلاث يراوفي’ا
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘سضفأا˘˘ك ه˘˘م˘˘سسإا ق˘˘با˘˘سسلا
.خيراتلا رم ىلع ةقرافأ’ا برعلا

15

 ةعاششإ’أ بذكي ىيحي Îنع
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ى˘ي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع د˘ن˘ف

لو˘˘ح تجار ي˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘خأ’ا  ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
يدان˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا ى˘لإا ه˘ما˘م˘سضنإا
ىلع هتاح˘ير˘سصت ي˘فو ،ي˘سسنر˘ف˘لا ي˘ج˘نآا

بذك «مارغتسسن’ا» يف يمسسرلا هباسسح
هتطبر ي˘ت˘لا تا˘ع˘ئا˘سشلا «ر˘سضخ˘لا» د˘ئا˘ق
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ما˘ع ر˘ي˘جا˘ن˘م بسصن˘م ه˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘ب
ت’اسصتإا يأا دجوت ’ »:لوقلاب يسسنرفلا
ة˘قÓ˘ع˘لا م˘غر ي˘ج˘نآا ق˘ير˘ف ن˘ي˘بو ي˘ن˘ي˘˘ب
،«نابعسش سسيئرلاب ينطبرت يتلا ةعئارلا

عم ةمد˘ق˘ت˘م تا˘سضوا˘ف˘م ي˘ف ه˘نأا اد˘كؤو˘م
ي˘لو˘ت˘ل ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا يدا˘˘ن سسي˘˘ئر
م˘سسو˘م˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب رو˘كذ˘م˘لا بسصن˘م˘لا
يتلا رابخأ’ا عطاق لكسشب ايفان لبقملا
 .يسسنرفلا يدانلا عم هقافتا نع تثدحت
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ةÓشصلأ تيقأوم

حيدملأو ءانثلاب يناميلشس قدغي وكانوم^
بلاط نب عم دقاعتلأ قابشس لخدت ةينيشصو ةيشسورو ةيدوعشس ةيدنأأ^

جــمربي «فاـــكلأ»
 ةـــيأدب «ناــــكلأ»

3202 نــــــــم
فيشصلأ لــشصف يف

رئاز÷ا ةيدولوم نازيلغ مامأا صسأاكلا يف ءاسصقإ’ا ةيلوؤوسسم مكحلا تلمحدادزولب بابسش

ببشسب ضضيبأ’أ مشسوملأ دعبتشسأ»: يجأرد ةمجن
ةبيرشض نعفدي بورخلأ تابع’و..انوروك
 «ينطولأ بختنملأ بردم ةشسايشسل يداقتنأ

ةركفملا يف ىقبت ةيبنجأ’ا ةقرولا

دايطشص’ هـــجتي دــيمعلأ
 ةرداــــــنلأ ريفاـــشصعلأ
ىلفشسلأ ماـــــــشسقأ’أ نــم

رداوكلاب ظافتح’ا ديرت ةرادإ’ا

ديدمت ىلع قفتي ةوخلوب
«ةبيقعلأ» عم دقعلأ

يسسيئر ببسس خانملاو ةسصاخ1202 ةخسسن
ءاتسشلا يف ايقيرفإا صسأاك ةجمرب يف
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صشتيورون ريهظ نورأا مسض نم «زريبسسلا» برتقا امدعب

مداقلأ وتاكريملأ يف وينروم تاباشسح جراخ لاطع

رشضخلأ مجن عم دقاعتلل حوتفم قيرط يف نÓيمو «يج.ضسأأ.يبلأ
«يلاعلأ ىوتشسملأ غولب ىلع رداق وهو عيمجلل هتايناكمإأ رهظأأ لاطع» :زميات


