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يهيجوتلإ صسلجملل31 ـلإ ةرودلإ صسأإرتي
تسسوفنمتب ةيبرحلإ ايلعلإ ةسسردملل

اددــجم حـتفت ةــلادعلا
نميأ’ا عارذــــلا فـــلم
«اراـــبلا» يـــــباهرإلل
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تيقب ةينطولإ تبإوثلإ نأإ دكأإ
اقباسس تناك امك روتسسدلإ يف ةتباث

حرتقملإ إذه يسشامت تزربأإ
دÓبلل ةيجراخلإ ةسسايسسلإ عم

اظافحو تاـــيدلبلإ لخإد ظاظتكلإ يداـفتل
«انوروك» ىودع نم ذيمÓتلإ ءايلوأإ ةمÓسس ىلع

دليملا ةداهسش طاقسسإا
شصاــخلا فــلملا نــم
ةــيسسردملا ةــحنملاب

30 صص
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جارفإ’ا شضــــفر
يرـيدغ يلع نـع

50صص

نأإ ،ة˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘سسع˘˘˘لإ ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لإ تد˘˘˘كأإ
يف رئإزجلإ ةكراسشم ةرتسسد حرتقم

˘مÓ˘سسلإ ظ˘ف˘ح˘ل ة˘ير˘ك˘سسع تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
صضراعتي ل ،ةينطولإ دودحلإ جراخ

اهيلع موقت يتلإ ةتباثلإ ئدابملإ عم
نأإ ةزربم ،دÓبلل ةيجراخلإ ةسسايسسلإ
زوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب˘˘˘ل ي˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘لإ ن˘˘˘مألإ

.ةيفإرغجلإ اندودح

ةرايز يف ةحيرقنسش ءاؤللا
ةـــيحانلا ىلإا مؤــيلا لمع

ىـــــلوأ’ا ةــــيركسسعلا

40صص

نمألل ىلعأ’ا شسلجملل اعامتجا شسأارتي ةيرؤهمجلا شسيئر
30 صصدÓبلإ يف ماعلإ عسضولاب ةقلعتملإ اياسضقلإ نم ددع ةسسإردل صصسصخ

لؤــــــح ششاقنلا» : ةـــــبارعل
فرحنا رؤتسسدلا ليدعت ةدؤسسم
«هـــنم ؤــجرملا فدـــهلا نـــع

30صص

دــكؤؤت ةــيركسسعلا ةــسسسسؤؤملا
جراــــخ ششيجلا لاـــسسرإا نأا
يمؤقلا نمأ’ا ززعي دودحلا

30 صص

ايقيرفإا يف لاتقلل ةيزهاج رثكأ’ا يرئازجلا ششيجلا
ةقطنملإ يف ثدحألإ ةعردملإ هتإوق

نودب ةيمؤمع تاقفسص ’
ينورتكلإا يراجت لجسس

يلامجإإو ءافسش ةلاح321 ليجسست
4707 ىلإإ لسصي نيفاعتملإ

ةباسصإا201 و تايفو8
«اــنورؤـك» ـــب ةدــيدج

رـــــئازــجلا يــــف
40 صص

ةيركسسعلا اهتابكرم ثيدحتو ةيسسورلا «09-يت» تابابد ءانتقإا لسصاؤت ششيجلا ةسسسسؤؤم ^
ةثيدحلا «اتامرأا41-يت» ةيسسورلا لاتقلا تابابد ىلع لؤسصحلل هجتت ^
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م.م.ذ.سش نع ردشصت
عيزوتلاو رششنلل راشسŸا

رششنلا لوؤوشسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحؤب قـــيفؤت
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)4272 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’ا ديÈلا

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

ةنيطنشسق  –  ةيعانشصلا ةقطنملا ةفاحشصلا راد
637636130:سسكاف/فتاه
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ةـــــظحلم
روشصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لشصت يتلا

اهباحشصأا ¤إا درت ’
 ترششن ءاوشس
رششنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! ..فلختŸُا نم

ةقطنم ى˘لإا «أ˘نورو˘ك» لو˘ضصو در˘ج˘م˘ب
دارفأا نم أضضعب هتبأضصإاو ،نوزأمأ’ا تأبأغ
ءأبطأا هل نطفت أم وهو ةلوزعملا لئأبقلا

صضعبوSMO ـل نو˘ع˘بأ˘ت نو˘˘لو˘˘ج˘˘ت˘˘م
هذه يلأهأا ردأب ىتح ،ةيريخلا تأمظنملا
ـب اوفضصو أملأط نيذلا ة˘ي˘بأ˘غ˘لا ق˘طأ˘ن˘م˘لا
وه أمك تأمأمكلا ءادترإا ىلإا «نيفلختملا»

ةبأجتضسإا كلذو ،أنتزوحب روضصلا يف رهأظ
يفلأضسلا ءأبطأ’ا حئأضصنل لأحلا ةعيبطب
نم ةئف أمنيب ،ارخؤوم مهونيأع نيذلا ركذلا
ندم ربكأا يف نين˘طأ˘ق˘لا «ن˘ير˘ضضح˘ت˘م˘لا»
ة˘˘مأ˘˘م˘˘˘كلا ع˘˘˘ضضو نو˘˘˘ضضفر˘˘˘ي م˘˘˘لأ˘˘˘ع˘˘˘لا

.مهلوح نم ةأيحو مهتأيحب نورتهتضسيو

لدب ةكارسشلا
! .. ةؤسشرلا

ةيادرغ ةي’وب ةيريدم يفظوم دحأا نأك
لوضصحلا أادبم دضض ،ةقبأضس تاونضس يف
،أهعون نأك أمهم ،ةوضشر وأا ةلومع ىلع
صضع˘ب ى˘ل˘ع كلذ لد˘ب صضر˘ف˘ي نأ˘ك اذ˘ه˘ل
ع˘م د˘قأ˘ع˘ت˘لا ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ن˘ي˘لوأ˘˘ق˘˘م˘˘لا
أكيرضش نوكي نأا ،أهريضسي يتلا ةحلضصملا
حأبرأ’ا ىلع لوضصحلاو لأملا صسأار يف
فظوملا اذه ةكارضش نكل ،«يتفيف يتفيف»
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب «عارذ˘لا» ـب تنأ˘ك «ن˘يد˘ت˘˘م˘˘لا»
.لأحلا

«ةباسصعلا» اياقب
نانبلو

ىلإا أهطأضشن تلقن «ةبأضصعلا» أيأقب نأأكو
لجر طأبترأ˘ب د˘ي˘ف˘ت ةر˘ي˘ث˘ك ر˘يرأ˘ق˘ت .. نأ˘ن˘ب˘ل
تنأك دأضسف تأ˘عأ˘م˘ج˘ب م˘ه˘م ي˘نأ˘ن˘ب˘ل لأ˘م˘عأا
لبقف ،ةقيلفتوب مكح تاونضس رخآا يف طضشنت
دأ˘ضسف ة˘ي˘ضضق ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت كير˘˘ح˘˘ت م˘˘ت مأ˘˘يأا

،ليلخ بيكضش قبضسأ’ا ةقأطلا ريزول ةبوضسنم
قبضسأ’ا ة˘عأ˘ن˘ضصلا ر˘يزو ،براو˘ضشو˘ب ّنأا أ˘م˘ك
ةرتفل نأنبل يف مأقأا ،رارف ةلأح يف دوجوملا
ةرأ˘˘ثإا ر˘˘ث˘˘كأ’ا ،ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م هرار˘˘˘ف د˘˘˘ع˘˘˘ب
نأملربلا وضضع رارف لوح ريثأا أم بارغتضسإÓل
لك لهف ،أضضيأا توريب ىلإا ،ةبيلط نيدلا ءأهب
ثادحأ’ا طبري أم أطيخ نأا مأا.. ةفدضص اذه
.؟.. ةثÓثلا

! .. «يسشلا بيعسص»

ةيلخاد ةيبرغ ةي’و صسأار ىلع هبيضصنت ذنم
نكمي أم عيقرت يلاولا لوأح ،رهضشأا ةدع لبق
نكل ،رييضستلا ىوتضسم ىلع ةضصأخ هعيقرت

لأق يلاولا ،لضشفلأب تءأب أبيرقت هدوهج لك
صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئر˘ب مأ˘يأا ل˘ب˘ق ه˘ع˘م˘ج ءأ˘ق˘ل ي˘ف
’» ةي’ولا ءأهجو نم ددعو ،يئ’ولا يبعضشلا
نوبختنملا» فأضضأاو ،«ءيضش يأا لعف عيطتضسأا

ىلع نونوأعتيو ،ةيمنتلا نوعنمي نويرادإ’او
ةيعضضو دجأا نأا عقوتأا مل .. ناودعلاو مثإ’ا

عيرأضشم يف صصأخ لكضشب هذه لثم ةدقعم
.«رأقعلا أيأضضقو ةيمنتلا

qarsana@essalamonline.com
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؟.. «كارطانؤسس» ‘ ثدحي اذام
تادحو ءاردم صضعب غولب رجف

ن˘ضس ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع «كار˘˘طأ˘˘نو˘˘ضس»
عمجملا «ةرطأبأا» نيب ةنتف ،دعأقتلا

،لوقلا حضص نإا ةيلخادلا «هتÓتكت»و
بي˘˘ضصن˘˘ت˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘ضسي فر˘˘˘ط ل˘˘˘كف
نأكم ء’ولا هل نونكي نمو هتيضشأح
ةضصأخ دعأقتلا ىلع نيلبقملا ء’ؤوه
يف ةقأطلا قÓمع عورف صسأار ىلع
أملأط ءيضش ،بون˘ج˘لا ي˘ف أ˘ي˘ق˘ير˘فإا

نكل ،ةيضضأملا دوقعلا ةليط ثدح
ن˘م بب˘ضسلو ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه أ˘˘مأا ،ار˘˘ضس
ميدقلا عارضصلا اذه ىفط بأبضسأ’ا
يف ىل˘ج˘تو ح˘ط˘ضسلا ى˘ل˘ع د˘يد˘ج˘لا

ة˘جرد ى˘لإا تل˘ضصو ةدأ˘˘ح تأ˘˘فÓ˘˘خ
.تاديدهتلا لدأبت

ايسصخسش شسيئرلا
˘˘مأ˘˘يأ’ا ي˘˘ف طر˘˘خ˘˘نا

صسي˘˘˘˘˘˘˘ئر ةر˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘خأ’ا
د˘˘ب˘˘ع ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
أيضصخضش ،نوبت ديجملا
عم تاءأقل ةلضسلضس يف
ة˘˘ي˘˘لود ىو˘˘ق ءار˘˘˘ف˘˘˘ضس
ي˘ف ةر˘ثؤو˘مو ة˘˘ع˘˘بأ˘˘ت˘˘م
ةضشقأنمل ،يبيللا فلملا
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا تارو˘ط˘ت˘لا

ةيضسأيضسلاو
رأطإا ي˘ف ،ة˘عرأ˘ضست˘م˘لا
ةمزأا لح دوهج فيثكت
،ق˘ي˘˘ق˘˘ضشلا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه
ع˘˘˘م كلذ ن˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو
ير˘˘˘ب˘˘˘ضص ة˘˘˘ف˘˘˘عأ˘˘˘ضضم
نوؤوضشلا ريزو ،مودأقوب
ر˘خآ’ا و˘ه ،ة˘ي˘˘جرأ˘˘خ˘˘لا
ةيضسأمولبدلا يعأضسم˘لا

.نييبيللا ءأقرفلا نيب عازنلل مئاد يملضس لح ىلإا لوضصولل ةيرئازجلا ةبرأقملا حرضش لجأا نم

! .. «انلتفلت»
تأئيه ،ةضصأخو ةيمومع تأضسضسؤوم عم ثدح أمك

،نمأضضتلا ةرازو أهرخآا ،لبق نم ةريثك تارازو ىتحو
ة˘˘ي˘˘كل˘˘ضسلا تÓ˘˘ضصاو˘˘م˘˘لاو د˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا ةرازو ي˘˘˘ه أ˘˘˘ه
عقاوم ىلع ةحفضص لأحتنا ةيحضض عقت ،ةيكلضسÓلاو
صضع˘ب ن˘م ترذ˘˘ح ثي˘˘ح ،ي˘˘عأ˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا
ةلمأحلا ،«كوبضسيأفلا» ىلع ةضصأخ ةفيزملا تأحفضصلا

ت’أضصتاو رئازجلا ديرب ةضسضسؤوم نم لك رأعضشو مضس’
فيظوتلأب ةقلعتم ةبذأ˘ك رأ˘ب˘خأا ر˘ضشن˘ب مو˘ق˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا

لغتضست نأا أهنكمي يتلاو ،ةيرأجتلا صضورعلا صضعبو
ةحفضصلا نأأب تركذو ،أهيعبأتمل ةيضصخضشلا تأنأيبلا
ت’أضصتاو رئازجلا ديرب يتضسضسؤومل ةديحولاو ةيمضسرلا

.ءأقرزلا ةرأضشلا ىلع ةلضصأحلا تأحفضصلا يه

راردأا ‘ بؤلطم «لجنŸا»
يدرو˘مو رأ˘ج˘ت ر˘ي˘تاو˘˘ف د˘˘ع˘˘ت م˘˘ل ةأأ˘˘ج˘˘ف

تأبأ˘ضسح ي˘ف ر˘ه˘ظ˘ت ة˘ي˘ضضأ˘ير˘لا تاد˘ع˘م˘لا
ةي’وب ةضضأيرلاو بأبضشلا ةيريدم قئأثوو
يف صصضصختملا رجأتلا وأا ةضسضسؤوملا ،راردأا
ة˘ي˘ضضأ˘ير˘لا صسبÓ˘م˘لاو تاد˘˘ع˘˘م˘˘لا د˘˘يرو˘˘ت
أهيف أمب ،تأيد˘ل˘بو تأ˘ير˘يد˘م ةد˘ع ح˘لأ˘ضصل
،راردأا ةي’و˘ب ة˘ضضأ˘ير˘لاو بأ˘ب˘ضشلا ة˘ير˘يد˘م
دأ˘ضسف˘لا تأ˘ف˘ل˘م ح˘ت˘ف ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘˘م ى˘˘ف˘˘ت˘˘خا
ةقÓع هل هذه ةضسضسؤوملا بحأضص ،ةي’ولأب
ذنم أضضيأا و˘ه ر˘ف ر˘ي˘ب˘ك لوؤو˘ضسم˘ب ةر˘ضشأ˘ب˘م
راردأا ةي’و فرعتضس لهف ،تأقيقحتلا ةيادب
.؟نيرخآا رأجتو نيلوؤوضسم بوره



watan@essalamonline.com
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ي˘ف صشي˘ج˘لا ة˘˘ل˘˘ج˘˘م تزر˘˘بأا
رهضشل ريخأ’ا أهددع ةيحأتتفا

حر˘˘ت˘˘ق˘˘م نإا ،يرأ˘˘ج˘˘لا ناو˘˘ج
ي˘ن˘طو˘لا صشي˘ج˘˘لا ة˘˘كرأ˘˘ضشم
ظفح تأيلمع يف ،يبعضشلا
م˘مأ’ا ة˘˘يأ˘˘عر تح˘˘ت مÓ˘˘ضسلا
،يقيرفإ’ا دأحت’او ،ةدحتملا

ةضصح لأن ،ةيبرعلا ةعمأجلاو
ةيرأجلا تأضشأقنلا يف دضسأ’ا

ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ةدو˘˘˘ضسم لو˘˘˘˘ح
أ˘ه˘حر˘ط ي˘˘ت˘˘لا يرو˘˘ت˘˘ضسد˘˘لا

تدروأاو ،ةيروهم˘ج˘لا صسي˘ئر
تأ˘عأ˘ط˘˘ق» دد˘˘ضصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
تبّحر عمتجملا نم ةضضيرع
حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه نو˘˘م˘˘ضضم˘˘ب
هدأ˘ع˘˘بأاو ه˘˘تأ˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ تأار˘˘قو
ةحي˘ح˘ضصو ة˘ي˘نأأ˘ت˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب
يف ،ةءأنب رأكفأا كلذب تمدقو
جار˘خإا صضع˘ب˘˘لا لوأ˘˘ح ن˘˘ي˘˘ح
،«يقيقحلا هقأيضس نع صشأقنلا

ةطق˘ن˘لا ّنأا ى˘لإا ترأ˘ضشأا أ˘م˘ك
ديكأأتلا يغبني يتلا ةيضسأضسأ’ا

ةكرأضشم حرتقم نأا يه أهيلع
يف ،يبعضشلا ينطولا صشيجلا

جرأخ مÓضسلا ظفح تأيلمع
ى˘ضشأ˘م˘ت˘ي ة˘ي˘ن˘طو˘لا أ˘ندود˘˘ح

ةيجرأخلا ةضسأيضسلا عم أمأمت
ئدأبم ىلع موقت يتلا أندÓبل
برحلا ىلإا ءوجللا عنمت ةتبأث
.مÓضسلا ىلإا وعدتو

تح˘ضضوأا ،ه˘تاذ قأ˘ي˘˘ضسلا ي˘˘ف
يموقلا نمأ’ا نأا ،ةيحأتتف’ا
أ˘˘ندود˘˘ح زوأ˘˘ج˘˘ت˘˘ي أ˘˘ندÓ˘˘ب˘˘ل
لظ يف يضضتقيو ةيفارغجلا
ديعضصلا ىلع دئأضسلا عضضولا
نمأا ةيأمح ز˘يز˘ع˘ت ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا

،ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ضساو
تأ˘ي˘ل˘م˘ع ي˘˘ف ة˘˘كرأ˘˘ضشم˘˘لاو
أضصوضصخ ،نمأ’ا ظفح صضرف
دهضشت يتلا ءارم˘ضسلا ةرأ˘ق˘لأ˘ب
يف تأعاز˘ن˘لا ن˘م دد˘ع ر˘ب˘كأا
،هتاذ ردضصملا رأضشأاو ،ملأعلا
ىو˘ت˘ح˘م ه˘ن˘م˘ضضت أ˘م نأا ى˘لإا
’ نأأ˘ب ي˘ضضأ˘˘ق˘˘لا حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
جرأخ صشيجلا لأضسرإا يرضسي

صسي˘˘ئر ن˘˘م رار˘˘ق˘˘ب أ˘˘ندود˘˘˘ح
دئأقلا هت˘ف˘ضصب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
’إا ،ةحلضسملا تاوقلل ىلعأ’ا
ءأ˘ضضعأا ي˘ث˘ل˘ث ة˘ق˘فاو˘م د˘˘ع˘˘ب
د˘ضسج˘ي ،ه˘ي˘ت˘فر˘غ˘ب نأ˘م˘لر˘ب˘لا
ةديدجلا رئازجلا ءأنبل يعضسلا
ةدارإÓل مأكتح’ا ىلع ةمئأقلا
صسضسأ’ أ˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا
.ةيطارقميدلا

دÓبلل ةيجراخلإ ةسسايسسلإ عم حرتقملإ إذه يسشامت تزربأإ

يمؤقلا نمأ’ا ززعي دودحلا جراخ ششيجلا لاسسرإا نأا دكؤؤت ةيركسسعلا ةسسسسؤؤملا
تاعازنلا نم ددع ربكأا دهسشت يتلا ايقيرفإاب اسصؤسصخ نمأ’ا ظفح تايلمع يف ةكراسشملا يسضتقي دئاسسلا عسضؤلا ^

ةيبعسشلا ةدارإلل ماكتح’ا ىلع ةمئاقلا ةديدجلا رئازجلا ءانبل يعسسلا دسسجي حرتقملا ^
يقيقحلا هقايسس نع ششاقنلا جارخإا لواح شضعبلاو حرتقملا اذه نؤمسضمب تبّحر عمتجملا نم ةسضيرع تاعاطق ^

ر.نوراه

دودحلإ جراخ مÓسسلإ ظفحل ةيركسسع تايلمع يف رئإزجلإ ةكراسشم ةرتسسد حرتقم نأإ ،ةيركسسعلإ ةسسسسؤوملإ تدكأإ
يموقلإ نمألإ نأإ ةزربم ،دÓبلل ةيجراخلإ ةسسايسسلإ اهيلع موقت يتلإ ةتباثلإ ئدابملإ عم صضراعتي ل ،ةينطولإ

.ةيفإرغجلإ اندودح زواجتي اندÓبل

،ةيروهمجلا صسيئر صسمأا صسأارت
ىلعأ’ا دئأقلا ،نوبت ديجملا دبع
عأفدلا ريزو ةحلضسملا تاوقلل
صسل˘ج˘م˘ل˘ل أ˘عأ˘م˘ت˘جا ،ي˘ن˘طو˘˘لا
ةضساردل صصضصخ ،نمأÓل ىلعأ’ا

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا أ˘يأ˘ضضق˘لا ن˘˘م دد˘˘ع
أقفو ،دÓبلا يف مأعلا عضضولأب
ةيروهمجلا ةضسأئر هتدروأا أمل
.أهل نأيب يف

ر.نوراه

دÓبلإ يف ماعلإ عسضولاب ةقلعتملإ اياسضقلإ نم ددع ةسسإردل صصسصخ
نمألل ىلعأ’ا شسلجملل اعامتجا شسأارتي ةيرؤهمجلا شسيئر

ة˘˘غأ˘˘ي˘˘ضص ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تح˘˘˘ضضوأا
،روتضسدلا ليدع˘ت تأ˘حر˘ت˘ق˘م
صشأقن˘لأ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت طأ˘ق˘ن ةّد˘ع
˘مÓ˘عإ’ا ل˘ئأ˘ضسو ي˘ف ر˘˘ئاد˘˘لا

،يعأمتج’ا لضصاوتلا عقاومو
ةدو˘˘ضسم ي˘˘˘ف ءأ˘˘˘ج أ˘˘˘م لو˘˘˘ح
تأحيرضصت اذكو تأحرتقملا
،ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا ءأ˘˘˘ضضعأا صضع˘˘˘ب
لو˘˘ح صشأ˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا نأا تد˘˘˘كأاو
فرحنا تأ˘حر˘ت˘ق˘م˘لا ةدو˘ضسم
.هنم وجرملا فدهلا نع
نأيب يف ،أهتاذ ةنجللا تزربأا
دمحأا أهضسيئر هعقو صسمأا أهل
تم˘ت نأا د˘ع˘بو أ˘ه˘نأا ،ة˘بار˘ع˘˘ل
فيلكت ةلأضسرل أقفو أهتمهم
عضضوو ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر
ةقبطلا لوأنتم يف أهتأحرتقم
يندملا عمتجملاو ةيضسأيضسلا

ل˘˘جأا ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لاو
تظح’ ،ءار˘ثإ’او ة˘ضشقأ˘ن˘م˘لا
نم ريثك يف صشأقنلا فارحنا
ى˘˘ل˘˘ع أ˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضس’ ت’أ˘˘˘ح˘˘˘لا

ل˘˘˘ئأ˘˘˘ضسو صضع˘˘˘ب ىو˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم
ل˘ضصاو˘ت˘لا ع˘˘قاو˘˘مو مÓ˘˘عإ’ا
فد˘˘ه˘˘لا ن˘˘ع ،ي˘˘عأ˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’ا
يف لث˘م˘ت˘م˘لاو ه˘ن˘م و˘جر˘م˘لا
،ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ثو˘˘˘لا عور˘˘˘ضشم ءار˘˘˘ثإا

ع˘˘ط˘˘ق˘˘بو ه˘˘نأا ى˘˘لإا ترأ˘˘ضشأاو
تأ˘˘م˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لا ن˘˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا

ةلوؤوضسملا ريغ تازوأ˘ج˘ت˘لاو
يف ةنجللا ءأضضعأا تضسم يتلا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا نإأ˘ف ،م˘ه˘ضصخ˘ضش
نو˘˘م˘˘ضضم تلأ˘˘ط بيذأ˘˘˘كأ’ا
.ةقيثولا

ةغأيضص ةن˘ج˘ل تد˘كأا ه˘ي˘ل˘عو
،روتضسدلا ليدع˘ت تأ˘حر˘ت˘ق˘م
تنأك أهءأضضعأا نم دحأا ’ هنأا
نم يأا يف وضضع ةفضص هل
ي˘ف تكرأ˘ضش ي˘ت˘˘لا نأ˘˘ج˘˘ل˘˘لا
ة˘يرو˘ت˘ضسد˘لا ق˘ئأ˘ثو˘˘لا داد˘˘عإا
دق مهضضعب نأك نإاو ،ةقبأضسلا
تاءأ˘ف˘كلا ي˘قأ˘ب˘ك ل˘ب˘ق˘ت˘˘ضسا

نم ةي˘ن˘طو˘لا تأ˘ي˘ضصخ˘ضشلاو
تفر˘ضشا ي˘ت˘لا تأ˘ه˘ج˘لا ل˘ب˘ق

تزربأا أمدعبو ،راوحلا ىلع
نكي مل ،ربمفون لوأا نأيب نأا

قئأثولا يف هيلع أضصوضصنم
،ة˘˘˘ق˘˘˘بأ˘˘˘ضسلا ة˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘ضسد˘˘˘لا
أهمأه˘تا م˘ت ف˘ي˘ك تبر˘غ˘ت˘ضسا
صسملا صصخي أم˘ي˘فو ،ه˘فذ˘ح˘ب
د˘˘كأا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تباو˘˘ث˘˘لأ˘˘ب
م˘ت˘ي م˘˘ل ه˘˘نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘ضصم˘˘لا
ةتبأث تيقبو أ˘ه˘لو˘ح صشأ˘ق˘ن˘لا
تنأ˘˘ك أ˘˘م˘˘ك رو˘˘ت˘˘ضسد˘˘لا ي˘˘ف
ة˘ب˘ضسن˘لأ˘ب ه˘نأا ر˘ي˘غ» ،أ˘ق˘˘بأ˘˘ضس
أنوكم أهرأبتعأب ةيغ˘يزأ˘مأÓ˘ل
ةينطولا ةيوهلا تأنوكم نم
،ةبورعلاو مÓضسإ’ا بنأج ىلإا
ةغل ىلإا أه˘ت˘ي˘قر˘ت ق˘ب˘ضس د˘ق˘ف
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ى˘˘لإا م˘˘˘ث ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو
تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسرو
ى˘ق˘ب˘ت ’ ى˘˘ت˘˘حو ،ة˘˘ق˘˘بأ˘˘ضسلا
تأأ˘˘ترا ،ه˘˘ب ر˘˘جأ˘˘ت˘˘ي Ó˘˘ج˘˘˘ضس
داوملا نمضض أهجاردإا ةنجللا
.«أهليدعت رظحي يتلا

قلعتملا صصنلا صصخي أميفو
صضع˘ب ى˘ظ˘ح˘ت نأا ة˘ي˘نأ˘كمإأ˘ب
تدكأا ،صصأخ مأظنب تأيدلبلا
اذه مهف ئيضس هنأا،ةبارعل ةنجل
ي˘ف ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا حر˘ت˘ق˘م˘˘لا
صصوضصنمو لودلا نم ريثكلا

ةأ˘عار˘م فد˘ه˘ت˘˘ضسيو ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘لأ˘م˘لا) ة˘ضصأ˘خ˘لا فور˘ظ˘لا

،تأيدلبلا صضع˘ب˘ل (ة˘يرادإ’او
ة˘يدود˘ح˘˘م ثي˘˘ح ن˘˘م ءاو˘˘ضس
أ˘ه˘ت˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط وأا أ˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘نأ˘˘كمإا
بجو˘ت˘ضسا ،خ˘لإا ‐ة˘ي˘فار˘غ˘ج˘لا

˘مأ˘ظ˘ن˘ب أ˘ي˘نو˘نأ˘ق أ˘ه˘ت˘ل˘مأ˘˘ع˘˘م
.صصأخ
،هركذ قبضس أم ءوضض ىلعو
نأا يف أهلمأا نع ،أهتاذ تبرعأا
ة˘ضسارد ة˘ق˘ي˘ثو˘لا ة˘ضسارد م˘ت˘ت
˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ضضو˘˘˘˘م
أه˘ئار˘ثإا صضر˘غ˘ب تأ˘حار˘ت˘ق’ا

ىو˘ت˘ضسم ى˘لإا أ˘ه˘ب ءأ˘ق˘تر’او
.ةيقفاوتلا ةقيثولا

ر.نوراه

اقباسس تناك امك روتسسدلإ يف ةتباث تيقب ةينطولإ تبإوثلإ نأإ دكأإ
رؤتسسدلا ليدعت ةدؤسسم لؤح ششاقنلا» :ةبارعل

«هنم ؤجرملا فدهلا نع فرحنا

صسلجملل31 ـلإ ةرودلإ صسأإرتي
ايلعلإ ةسسردملل يهيجوتلإ

تسسوفنمتب ةيبرحلإ
مؤيلا لمع ةرايز يف ةحيرقنسش ءاؤللا

ىلوأ’ا ةيركسسعلا ةيحانلا ىلإا
ديعسسلإ ءإوّللإ مويلإ موقي
ناكرأإ صسيئر ،ةحيرقنسش
يبعسشلإ ينطولإ صشيجلإ

ىلإإ لمع ةرايزب ،ةباينلاب
ةيبرحلإ ايلعلإ ةسسردملإ

ةيحانلاب تسسوفنمتب
نيأإ ،ىلوألإ ةيركسسعلإ
صسمأإ ءاج امل اقفو‐ صسأإرتيسس
عافدلإ ةرإزول نايب يف
«مÓسسلإ» تملسست ،ينطولإ
ةثلاثلإ ةرودلإ ‐هنم ةخسسن

يهيجوتلإ صسلجملل رسشع
.ةيبرحلإ ايلعلإ ةسسردملل

ح.نيدلإ رمق

 ايوفسش لإؤوسس81 ىلع نوبيجي
ةرسشابم ةهجاؤم يف ءارزو7

ناملربلا باؤن عم مؤيلا
يبعسشلإ صسلجملإ مويلإ دقعي
ةينلع ةسسلج ،ينطولإ

ةلئسسألإ حرطل تسصسصخ
ءاسضعأإ نم ددع ىلع ةيوفسشلإ
ةجمرب تمت ثيح ،ةموكحلإ

،ءإرزو7 ىلإإ ايوفسش لإؤوسس81
نايب يف صسمأإ ءاج امل اقفو
3 ،ناملربلل ىلفسسلإ ةفرغلل
ريزول ةهجوم اهنم ةلئسسأإ
ريزول ىرخأإ3 ،ةقاطلإ
نلإؤوسس ،ةسضايرلإو بابسشلإ
ينطولإ نماسضتلإ ةريزول
،ةأإرملإ اياسضقو ةرسسألإو
،ةراجتلإ ريزول نإرخآإ نلإؤوسس
ةحايسسلإ ريزول اسضيأإ نلإؤوسس
لمعلإو ةيديلقتلإ ةعانسصلإو
ريزول كلذك نلإؤوسس ،يلئاعلإ
نامسضلإو ليغسشتلإو لمعلإ
ةريزول نلإؤوسسو ،يعامتجلإ
.ةددجتملإ تاقاطلإو ةئيبلإ

ح.نيدلإ رمق

ر˘يزو ،مودأ˘قو˘ب ير˘ب˘ضص د˘كأا
نأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘جرأ˘˘˘خ˘˘˘˘لا نوؤو˘˘˘˘ضشلا
أ˘هدو˘ه˘ج ق˘ضسن˘ت˘ضس ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ةينأتيروملا ة˘مو˘كح˘لا ة˘ق˘فر
عم ،«أنوروك» ءأبو ةحفأكمل
نيدلبلا ني˘ب نوأ˘ع˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت
.نيدأيملا ىتضش يف
ح˘˘ير˘˘ضصت ي˘˘ف ،ر˘˘يزو˘˘لا لأ˘˘˘ق
ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ه˘لأ˘ب˘ق˘ت˘ضسإا بق˘ع ،ير˘ئاز˘ج˘لا

دفولا ةقفر ،صسمأا لوأا ءأضسم
ن˘˘م ،ه˘˘ل ق˘˘فار˘˘م˘˘لا يرازو˘˘لا

،ينأ˘ت˘يرو˘م˘لا صسي˘ئر˘لا فر˘ط
فر˘˘˘˘ضشب تي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ح د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل»

نم ي˘ئÓ˘مز ع˘م لأ˘ب˘ق˘ت˘ضس’ا
ريدملاو ةيرئازجلا ةموكحلا
يلودلا نوأعتلا ةلأكول مأعلا
صسيئر فرط ن˘م ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘ضسإ’ا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
د˘لو د˘م˘ح˘م ة˘ي˘˘نأ˘˘ت˘˘يرو˘˘م˘˘لا
فأ˘ضضأاو ،«ي˘ناوز˘غ˘لا خ˘ي˘ضشلا
ة˘يرو˘ه˘م˘ج صسي˘˘ئر غ˘˘ّل˘˘ب ه˘˘نأا

صسيئرلا تأ˘ي˘ح˘ت ،أ˘ي˘نأ˘ت˘يرو˘م
،نوبت ديجملا دبع ،يرئازجلا

بعضشلل أهنكي يتلا ةدوملاو
.ةينأتيروملا ةموكحلاو
،مودأقوب يربضص فضشك أمك
نم ىلوأ’ا يه ةرأيزلا هذه نأا

يمضسر يرئازج دفول أهعون
صسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف رأ˘˘˘˘ضشت˘˘˘˘نا ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
Óيلد كلذ اربتعم ،«أنوروك»
ي˘ت˘˘لا ةو˘˘خأ’ا ط˘˘باور ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا ن˘˘ي˘˘˘ب ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
،ي˘نأ˘ت˘يرو˘˘م˘˘لاو ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

هذه لÓخ نم مت هنأا ،فأضضأاو
لمعلا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ثح˘ب ةرأ˘يز˘لا
صسوريف ةحفأكم ىلع أيوضس
قر˘˘ط˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ،«91‐ديفوك»
نوأعتلا ت’أجم نم ديدعلل
.نيدلبلا نيب

ر.نوراه

تلاجملإ ىتسش يف نيدلبلإ نيب نواعتلإ زيزعت لبسس ينإوزغلإ خيسشلإ دلو دمحم صسيئرلإو ثحب

«انورؤك ءابو ةحفاكم ىلع ةيناتيرؤملا ةمؤكحلا ةقفر ايؤسس لمعنسس» :موداقؤب

ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تط˘˘˘ق˘˘˘ضسأا
نم ،دÓيملا ةدأهضش ،ةينطولا
ة˘ح˘ن˘م˘لأ˘ب صصأ˘خ˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
أيونضس عزوت يتلا ةيضسردملا
،نيزوع˘م˘لا ن˘م تأ˘ئ˘ف6 ـ˘˘ل
ظأ˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا يدأ˘˘ف˘˘ت˘˘ل كلذو
ىلع أظأفحو ،تأيدلبلا لخاد
يأا نم ذيمÓتلا ءأيلوأا ةمÓضس
صسور˘ي˘ف˘ب ة˘ل˘م˘ت˘ح˘˘م ىود˘˘ع
.«أنوروك»
،ةر˘ه˘ضش ن˘ب ي˘بر˘˘ع˘˘لا ف˘˘ضشك
،منأغتضسم ةي’ول ةيبرتلا ريدم
ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘ع
نيزوعملا تأفلم لأ˘ب˘ق˘ت˘ضس’
ةيضسردملا ةحنملأب ة˘ضصأ˘خ˘لا
رأ˘ن˘˘يد ف’آا5 ـب ةرد˘˘ق˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘ضسارد˘لا ة˘ن˘ضسل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج
ي˘˘˘˘ف زر˘˘˘˘˘بأاو ،1202‐0202
صسمأا أ˘ه˘ب صصخ تأ˘ح˘ير˘˘ضصت

أظأفحو هنأا ،ةيلحملا ةعاذإ’ا
ذيمÓتلا ءأيلوأا ةمÓضس ىلع
ل˘خاد ظأ˘ظ˘ت˘ك’ا يدأ˘˘ف˘˘ت˘˘لو
ةدأهضش ءأغلإا ررقت ،تأيدلبلا
يذ˘لا ءار˘جإ’ا و˘هو ،دÓ˘ي˘م˘˘لا
ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت رأ˘˘طإا ي˘˘ف ي˘˘تأأ˘˘˘ي
.نينطاوملا ىلع تأفلملا

ه˘نأا ،ثد˘ح˘ت˘م˘لا ف˘ضشك أ˘م˘˘ك
يريدم ىلإا تأميلعت ىدضسأا
مارتح’ ةيوبرتلا تأضسضسؤوملا
ةيلمع ءأن˘ثأا ة˘يأ˘قو˘لا طور˘ضش
رار˘غ ى˘ل˘ع ،تأ˘ف˘ل˘م˘لا عاد˘يإا

،يلو نم رثكأا لأبقتضسا مدع
ءادترا ىلع هرأبجإا ىلإا ةفأضضإا
ى˘ل˘ع ظأ˘˘ف˘˘ح˘˘لاو ة˘˘مأ˘˘م˘˘كلا

.نأمأ’ا ةفأضسم
ر˘يد˘م زر˘بأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
نأا ،منأغتضسم ةي’و˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا

نوكت تأفلملا ةضسارد  ةيلمع

نيأا ةرئاد لك ىوتضسم ىلع
ةضساردب ةرئادلا صسيئر لفكتي
داد˘عإا م˘ت˘ي ه˘ي˘ل˘˘عو ،ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
ة˘ضصأ˘خ˘لا ة˘ي˘ئأ˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئأ˘ق˘لا
5 ةحنم ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘لأ˘ب
. رأنيد ف’آا
تغر˘˘ف ،ه˘˘تاذ قأ˘˘˘ي˘˘˘ضسلا ي˘˘˘ف
تأ˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ن˘م ،ن˘طو˘لا ر˘ب˘ع ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا
هذهب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تأ˘ب˘ي˘تر˘ت˘لا
ىلع ريضشأأتلا أهيف أمب ،ةحنملا
ذي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ضس’ا م˘ئاو˘ق˘لا
ىوتضسم ىلع أهب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

نكميضس أمم ،رئاودلا حلأضصم
نم نيينعملا ذيمÓتلا ءأيلوأا
لوخدلا ليبق أهيلع لوضصحلا
رهضش ررقملا مدأقلا يضسردملا
.لبقملا ربوتكأا

ر.نوراه

«انوروك» ىودع نم ذيمÓتلإ ءايلوأإ ةمÓسس ىلع اظافحو تايدلبلإ لخإد ظاظتكلإ يدافتل

ةيسسردملا ةحنملاب شصاخلا فلملا نم دليملا ةداهسش طاقسسإا

صسيئر ،نوبت ديجملا دبع ىهنأا
عأ˘فد˘لا ر˘يزو ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
تاوقلل ىلعأ’ا دئأقلا ينطولا
ءادقع5 مأ˘ه˘م ،ة˘ح˘˘ل˘˘ضسم˘˘لا
ةأ˘˘ضضق بضصأ˘˘ن˘˘م نو˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ضشي

ددعلا يف ءأجو اذه.نييركضسع
،ةيمضسرلا ةديرجلا نم ريخأ’ا
لمضشت مأهملا ءأهنإا تارارق نأا

ي˘˘˘ضسل˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف بضصأ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ةديلبلأب يركضسعلا فأنئتضس’ا

ةديلب˘لا ي˘ت˘م˘كح˘مو ،ة˘ل˘قروو
.ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ير˘˘˘كضسع˘˘˘لا نار˘˘˘˘هوو
فيضضي ‐ مت كلذ عم ةازاوملأب
نييضضأق نييعت ‐هتاذ ردضصملا

فأنئتضسإ’ا صسلجمب نييركضسع
نارهو ةم˘كح˘مو ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ي˘ف
.ةيركضسعلا
˘˘˘مأ˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا ءأ˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإا تارار˘˘˘˘ق
،ركذلا ةف˘لأ˘ضسلا تأ˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لاو
نم ددع رخآا يف ترضشن يتلا
أ˘هذ˘خ˘تا ،ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ةد˘ير˘˘ج˘˘لا

ر˘يزو ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا صسي˘˘ئر
ىلعأ’ا دئأقلا ينطولا عأفدلا
هنع بأنو ،ةحلضسملا تاوقلل
،صضيوفت بجومب أهعيقوت يف
عأ˘فد˘لا ةرازو˘ل مأ˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
.ينطولا

ر.نوراه

فانئتسسلإ صسلجمب نييركسسع نييسضاق نيع
ةيركسسعلإ نإرهو ةمكحمو ةديلبلإ يف

نؤلغسشي ءادقع5 ماهم يهني نؤبت شسيئرلا
نييركسسع ةاسضق بسصانم



ةمأعلا ةيلضصنقلا تركذو اذه
أ˘ه˘ل رو˘ضشن˘م ي˘ف ،ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لا

يف ةيمضسرلا أهت˘ح˘ف˘ضص ى˘ل˘ع
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ،«كو˘ب˘ضسيأ˘˘ف˘˘لا»
ءاد˘˘ترإا ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإاو ةرور˘˘˘ضضب
˘مار˘ت˘حإاو ي˘˘ئأ˘˘قو˘˘لا عأ˘˘ن˘˘ق˘˘لا
يعأمتجإ’ا دعأ˘ب˘ت˘لا تاءار˘جإا
.ةيلضصنقلل نيرئازلا نيب

ةيل˘ضصن˘ق˘لا نأا ر˘كذ˘لأ˘ب ر˘يد˘ج
،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا
ناوج ح˘تأ˘ف˘لا ذ˘ن˘م تف˘نأأ˘ت˘ضسإا
ق˘ير˘ط ن˘ع أ˘ه˘ل˘م˘ع يرأ˘ج˘˘لا

.ديعاوملا زجح

ثدحلا4 5672ددعلا ^1441 لاوشش91ـل قفاوملا0202 ناوج11سسيمخلا

watan@essalamonline.com

لقنتلا حيراشصتو فيرعتلا ةقاطبو رفشسلا تازاوج ىلع لوشصحلا تابلط ملشست يف يراجلا ناوج41 ـلا يف عرششت ةيشسنرفلا ةيلشصنقلا

 ةقلعم لازت ’ ةيسسنرفلا «ازيفلا» بلط ةمدخ

ز.لامج

ةفششاك ،ةقلعم لازت ل ةيشسنرفلا تاريششأاتلا بلط ةمدخ نأا ،رئازجلا ىدل اشسنرفل ةماعلا ةيلشصنقلا سسمأا تنلعأا
ملشست ةيادبل ادعوم نوكيشس يذلا ،يراجلا ناوج41 ـلا خيرات نم ًءادتبإا ايجيردت متيشس اهباوبأا حتف ةداعإا نأا

.لقنتلا حيراشصت اذكو ةينطولا فيرعتلا ةقاطبو ،رفشسلا تازاوج ىلع لوشصحلا تابلط اهبتاكم

نم رارق اذكه ذاختا نأا تدكأا
اهدحو ةيمومعلا تاطلشسلا تايحÓشص

FTNSفانئتسسا يفنت
لبقملا دحأ’ا اهطاسشن

لقنلل ةينطولا ةكرششلا تفن
فانئتشسا ،ةيديدحلا ككشسلاب
،لبقملا دحألا موي اهطاششن
يف هنع نÓعإلا نأا ةدكؤوم
فرط نم بشسانملا تقولا
.ةيمومعلا تاطلشسلا

يف اهتاذ ةكرششلا تمدقو اذه
ىلع سسمأا هترششن اهل نايب

يف ةيمشسرلا اهتحفشص
تاحيشضوت ،«كوبشسيافلا»
فانئتشسا دعوم سصوشصخب
هنأا ةدكؤوم ،راطقلا تÓحر

فرط نم هلوادت مت امل افÓخ
مÓعلا لئاشسو سضعب
لشصاوتلا عقاوم تاحفشصو
فانئتشسا نإاف ،يعامتجلا

نيرفاشسملا لقن ةكرح
لقنلل ةينطولا ةكرششلل
متيشس ةيديدحلا ككشسلاب
تقولا يف هنع نÓعإلا
تاطلشسلا فرط نم بشسانملا
.ةيمومعلا

اهنأاFTNS تحشضوأا امك
ريشضحت يف ايلاح ةلغششنم
نم ماظنو لقنلل عشساو جمانرب
ظافحلل ةيئاقولا تاءارجلا

،ةيحشصلا ةمÓشسلا ىلع
نع ةرداشصلا ةميلعتلا ةراششإÓل
ءاردملا ىلإا ةهجوم ةكرششلا
ىلع «مÓشسلا» زوحت ،نييوهجلا
تÓحرلا نأا دكؤوت اهنم ةخشسن
41 خيرات نم ءادتبا فنأاتشستشس

نم كلذو ،0202 ناوج
ةياغ ىلإا احابشص ةعباشسلا
.ءاشسم ةشسماخلا

ز.لامج

يلامجإاو ءافشش ةلاح321 ليجشست
4707 ىلإا لشصي نيفاعتملا

ةديدج ةباسصإا201و تايفو8
 رئازجلا يف «انورؤك» ـب

42 ـلا لÓخ رئازجلا تلجشس
201و تايفو8 ،ةريخألا ةعاشس
سسوريفب ةديدج ةباشصإا
321 تشصحأا امك ،«انوروك»

فششك امل اقفو ،ءافشش ةلاح
،راروف لامج روتكدلا هنع

ةنجل مشساب يمشسرلا قطانلا
.ءابولا يششفت ةعباتمو دشصر
ددعلا نأا ،هتاذ ردشصملا فششك
ـب ةدكؤوملا تاباشصإÓل يلامجإلا
غلب اندÓب يف «91-ديفوك»

ةفلاشسلا ماقرألا ءوشض ىلع
لشصو اميف ،48401 ،ركذلا
امأا ،237 ىلإا تايفولا يلامجإا

ىلإا زفق دقف نيفاعتملا ددع
4701.

ح.نيدلا رمق

ر˘يزو ،بأ˘قر˘ع دـم˘ح˘˘م رأ˘˘ضشأا
ةمظنم رمتؤوم صسيئرو ةقأطلا
،كبوأا طفنلل ةردضصملا لودلا
جأتنإ’ أيبيل فأنئتضسا نأا ىلإا
قأف˘تا ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ن˘ل ط˘ف˘ن˘لا
نمضضتم˘لا ،أ˘ه˘ئأ˘كر˘ضشو كبوأا
جأ˘˘ت˘˘نإ’ا ي˘˘ف تأ˘˘ضضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
طفنلا قوضس رارقتضسا قيقحتل
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘مد˘˘ضص تفر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لا

ءأبو تأيعادت ببضسب ،ةقوبضسم
مث نمو بلطلا ىلع أنوروك
ىد˘ل ،ر˘يزو˘˘لا لأ˘˘ق.رأعضسأ’ا
أفيضض صسمأا لوأا ةرهضس هلوزن

،يمو˘م˘ع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ى˘ل˘ع
تأبيترتلأب ةيارد ىلع نحن»
ةدوعلل أي˘ب˘ي˘ل أ˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا

ر˘ثؤو˘ي ن˘˘لو ،ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا جأ˘˘ت˘˘نإ’
قأفتا ىلع جأتنإÓل أهفأنئتضسا
ةدوعلا هذه تنأك ثيح ،كبوأا

ة˘˘ضسارد م˘˘ت˘˘ت˘˘ضسو ،ة˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م
عأ˘م˘ت˘ج’ا لÓ˘خ ل˘ي˘ضصأ˘ف˘ت˘˘لا
ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
ذي˘ف˘ن˘ت ة˘ع˘بأ˘ت˘م˘ل ة˘كر˘ت˘ضشم˘لا
ن˘˘ع أ˘˘بر˘˘ع˘˘˘م ،«كبوأا قأ˘˘˘ف˘˘˘تا
أ˘ي˘ب˘ي˘ل عأ˘جر˘ت˘ضسأ˘˘ب ه˘˘تدأ˘˘ع˘˘ضس

ىلإا أتف’ ،ي˘ط˘ف˘ن˘لا أ˘ه˘جأ˘ت˘نإ’
هر˘ي˘˘ظ˘˘ن ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت دو˘˘جو

،هللا عنضص ىفطضصم ،يبيللا
ةدوعو ةيطفنلا أيأضضقلا لوح
ءأ˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه لÓ˘˘خو ،جأ˘˘ت˘˘نإ’ا
فأضضتضسا يذ˘لا ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا

يئرملا رضضأحتلا ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع
نب زيزعلا دبع ريمأ’ا ،دعب نع
ة˘˘˘قأ˘˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ،نأ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ضس
’ ه˘نأا د˘كأا يذ˘˘لا ،يدو˘˘ع˘˘ضسلا
يأا ةدوع يف لخدتن نأا نكمي
و˘جر˘نو ،ط˘ف˘ن˘لا جأ˘ت˘نإ’ ة˘لود
لك أندنعو ،أ˘ي˘ب˘ي˘ل˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا
ع˘م ل˘مأ˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل تأ˘˘ي˘˘نأ˘˘كمإ’ا
ة˘ضسضسؤو˘م˘لا تد˘كأاو ،فر˘ظ˘˘لا
دحأ’ا ،طفنلل ةيبيللا ةينطولا
ةرار˘˘ضشلا ل˘˘ق˘˘ح نأا ،طرأ˘˘˘ف˘˘˘لا
أيبيل بونج يف عقاولا يطفنلا

تأضضوأفم دعب ،جأتنإ’ا دوأع
ح˘ت˘ف˘ل ة˘ضسضسؤو˘م˘لا أ˘ه˘ب تمأ˘˘ق

م˘˘ت يذ˘˘لا ةدأ˘˘م˘˘ح˘˘لا مأ˘˘م˘˘˘ضص
،يضضأملا يفنأج رهضش هقÓغإا

ىفطضصم ربت˘عأا ،ه˘ب˘نأ˘ج ن˘مو
ةرادإا صسلجم صسيئر ،هللا عنضص
ربع ة˘ن˘يود˘ت ى˘ف ،ة˘ضسضسؤو˘م˘لا
ةضسضسؤوملل ةيمضسرلا ةحفضصلا
يعأمتج’ا لضصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م˘ب
جأ˘ت˘نإ’ا ةدأ˘عإا نأا «،كو˘ب˘ضسي˘ف»
ةوطخلا يه ةرارضشلا لقح يف

عأطقل ةأ˘ي˘ح˘لا ةدأ˘عإ’ ى˘لوأ’ا
ةيادبو ،أيبيل يف زأغلاو طفنلا

نم ي˘ب˘ي˘ل˘لا دأ˘ضصت˘ق’ا ذأ˘ق˘نإ’
تأ˘قوأ’ا هذ˘˘ه ي˘˘ف رأ˘˘ي˘˘ه˘˘ن’ا
ةلحرملا نأا أحضضوم ،ةبيضصعلا
أاد˘ب˘ت˘˘ضس جأ˘˘ت˘˘نإ’ا ن˘˘م ى˘˘لوأ’ا
ي˘ف ل˘ي˘مر˘ب ف˘لأا03 ةرد˘ق˘ب
ةدو˘ع ع˘قو˘ت˘م˘لا ن˘مو ،مو˘˘ي˘˘لا
ة˘ل˘مأ˘كلا ةرد˘ق˘لا ى˘لإا جأ˘ت˘نإ’ا

رارضضأ’ا دعب أموي09 لÓخ
.قÓغإ’ا نع ةجتأنلا

ط˘ف˘ن˘لا رأ˘ع˘˘ضسأا تفر˘˘عو اذ˘˘ه
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ،أ˘ن˘ضسح˘˘ت
ءأضضعأ’ جأتنإ’ا صضفخ قأفتا

ةرد˘ضصم˘لا ناد˘ل˘ب˘لا ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م
ىلع أهئأفلحو كبوأا لورتبلل
يأم1 ذ˘ن˘م أ˘ي˘ضسور م˘ه˘˘ضسأار
ىوتضسم ىلإا لضصتل ،طرأفلا

صشعتنت نأا رظتنيو ،ر’ود04
ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا قأ˘˘ف˘˘تا ع˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا

تأعأ˘م˘ت˘جا لÓ˘خ أ˘ه˘ئأ˘ف˘ل˘حو
د˘يد˘م˘ت ى˘ل˘ع ناو˘ج صسدأ˘˘ضسلا
ةقلعتملا جأت˘نإ’ا تأ˘ضضي˘ف˘خ˘ت
يأ˘م يأا ى˘لوأ’ا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لأ˘˘ب
ةيليوج رهضش ةيأغ ىلإا ناوجو
.لبقملا

ز.لامج

جاتنإلا ةدوعو ةيطفنلا اياشضقلا لوح يبيللا هريظن عم قيشسنت دوجو دكأا

«+كبوأا قافتا ىلع رثؤؤي نل ايبيل يف طفنلا جاتنإا فانئتسسا»:باقرع

نب زيزعلا دبع ريمأ’ا دكأا
ة˘˘قأ˘˘ط˘˘لا ر˘˘˘يزو ،نأ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ضس
رئازجلا رود نأا ،يدوعضسلا

ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ف يرو˘˘˘ح˘˘˘م
نأاو ،طفنلا قوضس رارقتضسا
لضصاوتلا ىلع ةردقلا أهيدل
دوه˘ضشم و˘هو ،ع˘ي˘م˘ج˘لا ع˘م
ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘ضس ذ˘ن˘˘م أ˘˘ه˘˘ل
أهدجاوت كلذ ىلع ليلدلاو
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م نأ˘˘ج˘˘ل ل˘˘ك ي˘˘˘ف
.«كبوأا»
ي˘˘ف ،نأ˘˘م˘˘ل˘˘ضس ن˘˘˘ب رأ˘˘˘ضشأاو
نو˘˘يز˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت
،صسمأا لوأا ةرهضس يمومعلا

يئرملا رضضأحتلا ةينقت ربع
ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل نأا ى˘لإا ،د˘ع˘ب ن˘˘ع
ثيح نم صسيل بيجع رود
ثيح نم أمنإاو ،أهجأتنإا مجح
أهتردقو ةيضسأيضسلا أهت˘م˘ي˘ق
رظنلا تأهجو بيرقت ىلع
ي˘˘ف ءأ˘˘ضضعأ’ا لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
نأا أفيضضم ،أهئأفلحو كبوأا
يف رئازجلل يروحملا رودلا
صسيل كبوأا يعأضسم حأجنإا
رمتؤومل أهضسأارت ءأنثأا طقف
أهل دوهضشم وه لب ،ةمظنملا

ليلدلاو ةليوط تاونضس ذنم
لك يف أهدجاوت كلذ ىلع

نب ربتعاو ،ةمظ˘ن˘م˘لا نأ˘ج˘ل
رئازجلا يعأضسم نأا نأملضس

ي˘˘˘˘˘ف كبوأا رود حأ˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإ’
قو˘ضس رار˘ق˘˘ت˘˘ضسا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ن˘˘م أ˘˘ضضيأا ع˘˘بأ˘˘ن ،ط˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا
حأ˘ج˘ن˘لا اذ˘ه نأا أ˘˘ه˘˘ت˘˘عأ˘˘ن˘˘ق
عي˘م˘ج ة˘ح˘ل˘ضصم ي˘ف بضصي
ر˘˘˘ي˘˘˘˘غو ءأ˘˘˘˘ضضعأ’ا لود˘˘˘˘لا
.كبوأا ةمظنم يف ءأضضعأ’ا

هنأا ،يدوعضسلا ريزولا دكأاو
ة˘ق˘فر بأ˘قر˘˘ع ةو˘˘عد تم˘˘ت
ة˘قأ˘ط˘لا تأ˘عأ˘ط˘ق تارأ˘˘طإا
أ˘˘م˘˘م ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘ضسلا ةرأ˘˘يز˘˘ل
ل˘ب˘ضس ثحأ˘ب˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘ضسي˘˘ضس
،ت’أجملا لك يف نوأعتلا
ة˘كار˘ضشلا ز˘يز˘ع˘ت رأ˘˘طإا ي˘˘ف
يف ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئأ˘ن˘ث˘لا

ىلإا أهتيقرتو ةقأطلا لأجم
تأ˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسم
نأملضس نب هونو ،ةيضسأيضسلا
تاربخلل يلأعلا ىوتضسملأب
،ةقأطلا لأجم يف ةيرئازجلا
ةكرضشلا ىوتضسم ىلع ءاوضس
وأا تأ˘قور˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا

ةيملأعلا تأكرضشلا فلتخم
ة˘يو˘خأ’ا ط˘باور˘لأ˘ب ار˘كذ˘˘م
.نيدلبلا نيب طبرت يتلا

ك.اشضر

تلاجملا لك يف يئانثلا نواعتلا لبشس ثحابتل ةكلمملا ةرايز ىلإا باقرع اعد

يرؤحم رئازجلا رود» :يدؤعسسلا ةقاطلا ريزو
«طفنلا قؤسس رارقتسسا قيقحت يف هل دؤهسشمو

ىلع ،ةرأجتلا ةرازو تدكأا
ل˘ج˘˘ضسلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإا
نمضض ينورتكل’ا يرأجتلا
رأ˘طإا ي˘˘ف يرادإ’ا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
.ةيمومعلا تأقفضصلا ماربإا

نم ةعقوم ةميلعت يف ءأجو
ن˘ي˘˘مأ’ا ،صشق م˘˘ير˘˘ك فر˘˘ط
ىلإا ةهجوم ،ةرازولل مأعلا
ةرأجتلل نييوهج˘لا ءارد˘م˘لا
ءارد˘˘˘م˘˘˘لا ع˘˘˘م لأ˘˘˘ضصت’أ˘˘˘ب
ءأ˘ج ءار˘جإ’ا نأا ،ن˘ي˘ي˘ئ’و˘˘لا
ر˘يزو تأ˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل أ˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةنم˘قر رأ˘طإا ي˘فو ةرأ˘ج˘ت˘لا
مأكحأأب Óمع اذكو ،عأطقلا
م˘قر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘ضسر˘م˘˘لا

5 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا211‐81
دد˘ح˘ي يذ˘˘لا ،8102 ل˘ير˘فا
لج˘ضسلا جر˘خ˘ت˘ضسم جذو˘م˘ن
ةطضساوب ردأ˘ضصلا يرأ˘ج˘ت˘لا

د˘˘كؤو˘˘ت ،ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإا ءار˘˘جإا
دوجو ةرورضض ىلع ةرازولا
يرأ˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ضسلا
فلملا ن˘م˘ضض ي˘نور˘ت˘كل’ا
طورضشلا رتفد يأا يرادإ’ا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘قدأ˘˘˘ضصم˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
.ةقفضصلا

ةرازو˘˘˘˘لا تب˘˘˘˘لأ˘˘˘˘˘طو اذ˘˘˘˘˘ه
عأطقلا يلثمم نم ،ةيضصولا

نأ˘ج˘ل ة˘فأ˘ك ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تأ˘˘ق˘˘ف˘˘˘ضصلا
ى˘˘ل˘˘ع صصر˘˘ح˘˘لا ةرور˘˘˘ضضب
ل˘ج˘˘ضسلا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإا
نمضض ينورتكلإ’ا يرأجتلا
ر˘˘˘ت˘˘˘فد» يرادإ’ا ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘لا
ن˘˘م د˘˘كأأ˘˘ت˘˘˘لاو ،«طور˘˘˘ضشلا

لب˘ق ف˘ل˘م˘لا ن˘م˘ضض هدو˘جو
.ةقفضصلا ىلع ةقدأضصملا

ع.لÓب

يرادإلا فلملا نمشض هدوجو ةرورشض تدكأا ةراجتلا ةرازو نم ةميلعت

ينورتكلإا يراجت لجسس نودب ةيمؤمع تاقفسص ’

ةيرئازجلا ةم˘ظ˘ن˘م˘لا تحر˘ت˘قا
ةدأم جاردإا ،كلهتضسملا ةيأمحل
رو˘ط˘ل˘ل ي˘ضسارد˘لا رر˘ق˘˘م˘˘لأ˘˘ب
ةدأ˘˘˘م ى˘˘˘م˘˘˘ضست ،ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بإ’ا
اذهو ،«ةيكÓهتضسإ’ا ةيبرتلا»
ليج نيو˘كت ي˘ف ة˘م˘هأ˘ضسم˘ل˘ل
كلهتضسملا ةفأقث كلتمي يعاو
مه نيكلهتضسملا نأ’ ،هقوقحو
.ملأعلا يف ةيدأضصتقا ةوق ربكأا
ربعECOPA تح˘˘˘˘ضضوأا

أهتح˘ف˘ضص ى˘ل˘ع أ˘ه˘ل رو˘ضشن˘م
هنأا ،«كوبضسيأفلا» يف ةيمضسرلا
رر˘ق˘م˘لأ˘ب ةدأ˘م جاردإا م˘ت˘˘ي و˘˘ل
،يئاد˘ت˘بإ’ا رو˘ط˘ل˘ل ي˘ضسارد˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا» ةدأ˘˘˘م ى˘˘˘م˘˘˘˘ضست
نو˘˘كي˘˘ضس ،«ة˘˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘ضسإ’ا
ةيذغتلا فرعي ،لي˘ج ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل
،هرأفظأا ةموعن ذن˘م ة˘ي˘ح˘ضصلا

،هتأ˘ي˘ح لاو˘ط أ˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ي˘ضسيو
كلهتضسمك هقوقح فر˘ع˘ي˘ضسو
بلأط˘ي ف˘ي˘كو ى˘ت˘م فر˘ع˘يو
هذ˘ه ل˘ضضف˘ب ه˘نأا ةزر˘ب˘م ،أ˘˘ه˘˘ب

أضضيأا دÓبل˘ل نو˘كي˘ضس ،ةدأ˘م˘لا
نيب زييمتلا فرعيو عاو ليج
جوتنملاو ي˘ح˘ضصلا جو˘ت˘ن˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘˘كضشي يذ˘˘˘لا

ن˘˘م و˘˘ه أ˘˘˘م˘˘˘برو ،ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ضص
ءأنتقا مدعب ه˘يد˘لاو ح˘ضصن˘ي˘ضس
ة˘˘˘يزأ˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا تأ˘˘˘˘بور˘˘˘˘ضشم˘˘˘˘لا

ةعرأق نم ةعيرضسلا تأبجولاو
قلختلا ىل˘ع ةوÓ˘ع ،ق˘ير˘ط˘لا

ىتمو ،ينت˘ق˘ي ف˘ي˘ك ه˘كاردإاو
مرتحي ف˘ي˘ك فر˘ع˘يو ع˘طأ˘ق˘ي
نم نأ˘كم ذ˘خأأ˘ي ’و رو˘بأ˘ط˘لا
ةمظنملا ترأضشأا أمك ،هقبضس
ي˘ف م˘هأ˘ضست˘ضس ةدأ˘م˘لا هذ˘˘ه نأا

ي˘ف ق˘˘ح˘˘لا ى˘˘ن˘˘ع˘˘م ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
يف ةيعونلا ىنعمو ،نأمضضلا
ل˘ي˘ج نو˘كت˘ضسو ،تأ˘˘مد˘˘خ˘˘لا
تأيعمج يف لتكتلا نأا فرعي
رمأا كلهتضسمك هقوقح ةيأمحل

نيكل˘ه˘ت˘ضسم˘لا نأ’ ،يرور˘ضض
ي˘ف ة˘يدأ˘ضصت˘قا ةو˘ق ر˘ب˘كأا م˘˘ه
نأا ةفيضضم ،اودحتا اذإا ملأعلا

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا» ةدأ˘˘˘˘˘م جاردإا
رر˘ق˘م˘لا ي˘ف ،«ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘ضسإ’ا
ءأي˘لوأ’ا د˘عأ˘ضسي˘ضس ي˘ضسارد˘لا

،نأ˘ح˘ت˘مإÓ˘ل ة˘ع˘جار˘م˘لا لÓ˘خ
ن˘˘˘م تأ˘˘˘ه˘˘˘مأ’ا أ˘˘˘ضصو˘˘˘˘ضصخ
.أضضيأا ةدأفتضس’ا

تن˘ل˘عأا ،ر˘يأ˘غ˘م قأ˘˘ي˘˘ضس ي˘˘فو
نع ،كلهتضسملا ةيأمح ةمظنم
ديعل أبضسحت ريبادتلا نم ةلمج
تضشقأنو ،كرأ˘ب˘م˘لا ى˘ح˘ضضأ’ا
ل˘م˘ع ءأ˘ق˘˘ل ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةيئأقولا ري˘باد˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا
ىل˘ع أ˘ه˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا بج˘ي ي˘ت˘لا

،ي˘ضشاو˘م˘لا قاو˘ضسأا ىو˘˘ت˘˘ضسم
ريباد˘ت˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ة˘حر˘ت˘ق˘م
ةرفول ،ةيميظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
ند˘م˘لا قاو˘ضسأا ي˘ف ة˘ي˘ضشأ˘م˘˘لا
نمو ،ىحضضأ’ا ديع ةبضسأنمب
رأعضسأا طبضض تاءارجإ’ا نيب
ة˘ي˘ح˘ضص ة˘ي˘ط˘غ˘تو ي˘ضشاو˘م˘لا
.ةلمأضش ةيرطيب

ز.لامج

ىحشضألا ديع لÓخ اهتحشص ةعباتمو يششاوملا راعشسأا طبشضب تبلاط

يسساردلا ررقملا يف ةيكلهتسس’ا ةيبرتلا ةدام جاردإا حرتقت كلهتسسملا ةمظنم

ةينطو˘لا ة˘يدأ˘ح˘تإ’ا تل˘ضسار
،ة˘قأ˘ي˘ضسلا م˘ي˘ل˘ع˘ت صسراد˘م˘˘ل

ر˘يزو˘لا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع
ةدأ˘˘˘˘˘˘عإا بلأ˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘ت ،لوأ’ا
ةريضشم ،أه˘طأ˘ضشن فأ˘ن˘ئ˘ت˘ضسا
رهضشأا4 ذن˘مو ي˘نأ˘ع˘ت أ˘ه˘نأا
.لخد ىندأا نود
،أه˘تاذ ة˘يدأ˘ح˘تإ’ا تد˘ضشأ˘نو
ريزولل أهته˘جو ة˘لأ˘ضسر ي˘ف
ىلع «مÓضسلا» زوحت ،لوأ’ا
رظنلل ثيغتضست ،أهنم ةخضسن
ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو أ˘ه˘ب˘لأ˘ط˘˘م ي˘˘ف
حأ˘م˘ضسلا ةدأ˘عإا ي˘ف أ˘˘ضسأ˘˘ضسأا
4 دعب ،مهطأضشن ةلوازمب مهل
أماز˘ت˘لا ف˘قو˘ت˘لا ن˘م ر˘ه˘ضشأا
يضشفت نم ةيأقولا تاءارجإأب
تحرتقاو ،أ˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف

صسرادم صضيوعت ة˘يدأ˘ح˘تإ’ا
أم˘ل ،أ˘يدأ˘م ة˘قأ˘ي˘ضسلا م˘ي˘ل˘ع˘ت
،ري˘ب˘ك رر˘ضض ن˘م أ˘ه˘ب ق˘ح˘ل

.مهقزر ردضصم عأطقنا ءارج
ةيدأ˘ح˘تإ’ا تر˘كن˘ت˘ضسا أ˘م˘ك
م˘ي˘ل˘ع˘ت صسراد˘م˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
نم أه˘تو˘عد مد˘ع ،ة˘قأ˘ي˘ضسلا
لأ˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ضشأ’ا ةرازو ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق
،ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا
تأعأمتج’ا يف ةكرأضشملل
ل˘جأا ن˘م د˘ق˘ع˘ت تنأ˘ك ي˘ت˘لا
صصأخلا طورضشلا رتفد دادعإا
ريزولا تبلأ˘طو ،م˘ه˘ت˘ن˘ه˘م˘ب
بل˘˘˘طو ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل لوأ’ا
ةرازو˘˘˘لا ن˘˘˘م رأ˘˘˘ضسف˘˘˘ت˘˘˘˘ضسإا
.ةينعملا

ك.اشضر

لخد نود نم رهششأا4 ةليط نيرمألا اوناع

نؤلسساري ةقايسسلا ميلعت شسرادم باحسصأا
مهطاسشن فانئتسسا ةداعإ’ دارج



لأقم يف ةلجملا ترأضشأا و اذه
ي˘˘ت˘˘لا ى˘˘لوأ’ا لود˘˘˘لا لو˘˘˘ح أ˘˘˘ه˘˘˘ل
تأبأبد نم ديدجلا ليجلا يرتضشتضس
،«أتأمرأا41‐يت» ةيضسور˘لا لأ˘ت˘ق˘لا
لضصح˘ت نأا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م ه˘نأا ى˘لإا
أ˘ه˘ل ي˘ت˘لا ة˘بأ˘بد˘لا ى˘ل˘˘ع ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةلجم تلقنو ،ةمدقتم ةيلأتق تاردق
ءار˘˘ب˘˘خ ن˘˘ع ،«صشتوو ير˘˘تÓ˘˘˘ي˘˘˘م»
،ةثيدحلا «أتأمرأا» تأبأبد نإا ،مهلوق
تÓ˘˘تأ˘˘ق˘˘م˘˘˘لا ثد˘˘˘حأا بنأ˘˘˘ج ى˘˘˘لإا
،يوجلا عأفد˘لا ة˘م˘ظ˘نأاو ة˘ي˘ضسور˘لا
ةحلضسملا تاوقلا نم اءزج نوكتضس
.لبقملا دقعلا ىدم ىلع ةيرئازجلا

watan@essalamonline.com
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ةقطنملإ يف ةثإدح رثكألإ ةعردملإ هتإوق

ايقيرفإا يف لاتقلل ةيزهاج رثكأ’ا يرئازجلا ششيجلا
ةيركسسعلا هتابكرم ثيدحتو ةيسسورلا «09-يت» تابابد ءانتقا لسصاؤي هنأا ةسصاخ ^

ةثيدحلا «اتامرأا41-يت» ةيسسورلا لاتقلا تابابد ىلع لؤسصحلل هجتي ^

ط.ةراسص

ةيزهاجو ةثإدح رثكألإ يه ةيرئإزجلإ ةعردملإ تإوقلإ نأإ ،«صشتوو يرتÓيم» ةيكيرمألإ ةيركسسعلإ ةلجملإ تدكأإ
.ةيركسسعلإ اهتابكرم ثيدحتو ةيسسورلإ «09‐يت» تابابد يقلت لسصإوت اهنأإو ةسصاخ ،ةيقيرفإلإ ةراقلإ يف لاتقلل

3002 ةنسس بناجأإ حايسس فاطتخإ يف علسضو تإرسشعلإ لتق مئإرج ةدع بكترإ
«ارابلا» يباهرإلل نميأ’ا عارذلا فلم اددجم حتفت ةلادعلا

ةيفأنئ˘ت˘ضسإ’ا تأ˘يأ˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ترر˘ق
ف˘ل˘م ةدأ˘عإا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ءأ˘ضضق صسل˘ج˘˘م ىد˘˘ل
،«ليلجلا دبعوبأا» ىنكملا (ك.ج) يبأهرإ’ا
ةعأمجلل ق˘ب˘ضسأ’ا يدأ˘ي˘ق˘ل˘ل ن˘م˘يأ’ا عارذ˘لا
،«رأمع يفيأضص» لأتقلاو ةوعدلل ةيفلضسلا
هل بوضسنملا ،«ارأبلا قازرلا دبع»ـب بقلملا
،بأ˘هرإ’أ˘ب طأ˘ب˘تر’ا ،م˘ئار˘ج ةد˘ع بأ˘كترا

مأعلا بنأجأا حأيضس فأطتخا اذكو ليتقتلاو
ى˘ن˘كم˘لا ي˘بأ˘هرإ’ا ه˘جاو˘ي˘ضسو اذ˘˘ه .3002
ي˘ف طار˘خ˘ن’ا ة˘يأ˘ن˘ج ،«ل˘ي˘ل˘ج˘لا د˘ب˘عو˘˘بأا»
بعرلا ثب أهضضرغ ةحلضسم ةيبأهرإا ةعأمج
نمأ’ا مادعنا وج قلخو نأكضسلا طأضسوأا يف
يونع˘م˘لا وأا يد˘ضسج˘لا ءاد˘ت˘ع’ا لÓ˘خ ن˘م
مهنمأاو مهتأيح صضيرعتو صصأخضشأ’ا ىلع
ةيأنجو ،مه˘تأ˘كل˘ت˘م˘م˘ب صسأ˘ضسم˘لاو ر˘ط˘خ˘ل˘ل
ةضصأخلا ةيمومعلا تأكلتمملا ىلع ءادتع’ا

،ينو˘نأ˘ق غو˘ضسم نود أ˘ه˘ي˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘ضس’او
اذكو ،ةيمومعلا تأضسضسؤوملا ىلع ءادتع’او
ىلإا ،أهيف ةرجأتملاو ةعونمم ةحلضسأا داريتضسا

نم رمأا نود صصأخضشأا زجحو فيقوت بنأج
ت’أحلا نع جرأخو ةضصتخملا تأطلضسلا
ىلع صضبقلأب أهيف نونأقلا رمأأي وأا زيجي يتلا
ل˘خاد ة˘يد˘ف د˘يد˘ضست صضر˘غ˘˘ب كلذو دار˘˘فأ’ا

هفلم بضسح ـ مهتملا وهو ،نطولا جرأخو
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘مÓ˘ت˘ضسا م˘˘ت يذ˘˘لا ـ ي˘˘ئأ˘˘ضضق˘˘لا
نييبيللا مهئارظن نم ةيرئازجلا تأطلضسلا
هتملت˘ضسا أ˘مد˘ع˘ب ،7002 ةيل˘يو˘ج41 مو˘˘ي
لبق نم أهرودب ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا تأ˘ه˘ج˘لا
ةيطار˘ق˘م˘يد˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘يدأ˘ضشت˘لا ة˘كر˘ح˘لا

 .ةلادعلاو
ةوعدلل ةيفلسسلإ ةعامجلإ تفطتخإ إذكه

يف تاكرسشب نيلماعلإ بناجألإ لاتقلإو
اندÓب بونج

نم ،ركذلا فلأضسلا يبأهرإ’ا فرتعا دقو
ةيئأضضقلا تأهجلا لبق نم هعأمضس لÓخ
تأي˘ل˘م˘ع ةد˘ع ي˘ف ه˘ت˘كرأ˘ضشم˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ىلإا3991 ةنضس ىلإا همأمضضنا ذنم ةيبأهرإا
أمك ،لأت˘ق˘لاو ةو˘عد˘ل˘ل ة˘ي˘ف˘ل˘ضسلا ة˘عأ˘م˘ج˘لا

فلتخم ربع هتÓ˘ق˘ن˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع ف˘ضشك
،ةيبأ˘هرإ’ا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تأ˘عو˘م˘ج˘مو أ˘يار˘ضس
قازرلا دبع ة˘عأ˘م˘ج ه˘ت˘كرأ˘ضشم ن˘ع Ó˘ضضف
بضصن يف أ˘ه˘ي˘لإا ي˘م˘ت˘ن˘ي نأ˘ك ي˘ت˘لا ،ارأ˘ب˘لا

نم لينلل يزيلإا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘حاو˘ضضب ن˘ي˘م˘ك
أمهمأ˘ه˘م لواز˘ت ي˘ت˘لا تأ˘كر˘ضشلا بأ˘ح˘ضصأا
أيأعر ةدع زأجتحا نع رفضسأا أم ،ءارحضصلأب
غلأبمو هيجوت ةزهجأا ىلع ءÓيتضس’او بنأجأا

فر˘ت˘عا كلذ ن˘˘ع Ó˘˘ضضف ،وروأ’أ˘˘ب ة˘˘ي˘˘لأ˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ه˘ت˘كرأ˘ضشم˘ب ،أ˘ضضيأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
«ارأبلا» يبأهرإ’ا نيب تمت يتلا صضوأفتلا

زأهج قيرط نع ةيلأملا وأق ةعطأقم يلاوو

ةنيهر41 حارضس قÓطإأب تجوتو ويدارلا
أهملتضسا وروأا نييÓم5 أهردق ةيدف لبأقم
لئأبق ىدحإا م˘ي˘عز ،أ˘غ˘ن˘هأ˘ب˘غآا م˘ي˘هار˘بإا ن˘م
ـ فلملا بضسح ـ تلمعتضسا يتلاو ،قراوتلا
.ةريخذلا ءارضش يف
قرحو يقإوبلإ مأإ يف نينطإوم تانكسس ةمهإدم

نييركسسع لتقو ةسشركلإ نيعب ةيئإدتبإ
ءاسضيبلإ نيع ةقطنمب نييطرسشو

ي˘بأ˘هرإÓ˘ل ن˘م˘يأ’ا عارذ˘ل˘ل بضسن˘ي أ˘˘م˘˘ك
مأأب نينطاو˘م˘لا تأ˘ن˘كضس ة˘م˘هاد˘م ،«ارأ˘ب˘لا»
ةعأم˘ج ن˘م˘ضض ط˘ضشن˘ي نأ˘ك ثي˘ح ي˘قاو˘ب˘لا
،«زاو˘ف ر˘ضضخ˘ل جأ˘ح» ةر˘مإا تح˘ت ة˘˘ي˘˘بأ˘˘هرإا

Óضضف ،مهتحلضسأاو مهتأكلتمم نم مهودرجو
ة˘ضسرد˘م قر˘حو ة˘ف˘يز˘م ز˘جاو˘ح بضصن ن˘ع
بنأج ىلإا ،ةضشركلا نيع ةقطنمب ةيئادتبا
ءأضضيبلا نيع ةقطنمب فيزم زجأح بضصن

نأ˘˘ير˘˘كضسع ه˘˘لÓ˘˘خ ل˘˘ت˘˘ق4991 مأ˘˘˘˘˘˘ع
نييبأهرإا ةيعمب لقتني نأا لبق ،نأيطرضشو
لأمج» ةرأمإأ˘ب «ح˘ت˘ف˘لا» ة˘ب˘ي˘ت˘ك ى˘لإا ن˘ير˘خآا

ر˘ي˘مأاو ة˘ب˘ي˘ت˘كل˘ل ي˘ن˘طو ر˘ي˘مأأ˘ك «ي˘نو˘ت˘˘يز
7991 ةيأهن عمو ،«ريضصبلا وبأا» ةقطنملا
ةقفر ،ةضسبت ةي’وب نأكدلا ةقطنم ىلإا لقنت
يتلا «حتفلا» ة˘ب˘ي˘ت˘ك ن˘م ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ي˘بأ˘هرإا
صسأار003 بلضس أهنم مئارج ةدع تبكترا

.هلأيتغاو منغ يعار نم ةيضشأملا نم
فوفسص نيب «ليلجلإ دبعوبأإ» تÓقنت

ةيباهرإلإ تاعامجلإ ديدع
فوفضص تد˘ه˘ضش8991 ة˘ن˘˘ضس لÓ˘˘خو

رضصأنعب عفد أ˘قأ˘ق˘ضشنا ة˘ي˘بأ˘هرإ’ا ة˘عأ˘م˘ج˘لا
ةعأم˘ج˘لا ى˘لإا مأ˘م˘ضضنÓ˘ل «ح˘ت˘ف˘لا» ة˘ب˘ي˘ت˘ك
عأمتجا دقع دعب لأتقلاو ةوعدلل ةيفلضسلا
و˘˘بأا» ي˘˘بأ˘˘هرإ’ا ن˘˘ي˘˘ع ثي˘˘ح ،9991 ة˘ن˘˘ضس
دعب أم˘ي˘ف ه˘ف˘ل˘خ يذ˘لا أ˘ه˘ل ار˘ي˘مأا «بع˘ضصم
دعبو ،«بأطح نأضسح» مث «ارأبلا ةضشأكع»
ن˘ي˘ع «بع˘ضصم و˘بأا» ر˘ي˘مأ’ا ى˘ل˘ع ءأ˘ضضق˘˘لا
قازرلا دبع» ـب فورعملا «يفيأضص يرأمع»
كلت لÓخ تذفن يتلا ةعأمجلل اريمأا «ارأبلا
بضصن أهنم ةي˘بأ˘هرإا تأ˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع ةر˘ت˘ف˘لا

لأيتغاو ةضسبت ةقطنمب نكأمأا ةدعب نئأمك
رضصأنعو ،ينطولا يبعضشلا صشيجلا رضصأنع
صسرحلا نم أضصخضش11 لتق ،يتاذلا عأفدلا
دأفأا ،قيقح˘ت˘لا لÓ˘خو.رتأعلا رئبب يد˘ل˘ب˘لا
ةقفر ةعقاولا هذه دعب لقنت هنأا (ك.ج) مهتملا

،«ينميلا دمحم وبأا» مهنيب نم أيبأهرإا04
و˘بأا د˘لأ˘خ»و ،«ارأ˘ب˘لا قازر˘لا ر˘ب˘ع» ر˘ي˘مأ’او
ىلع يلأم ىلإا رئازجلا ءارحضص نم ،«صسأبعلا

ءارضشل «أتويوت» عون نم تارأيضس3 نتم
ل˘ب˘ج˘لأ˘ب (ك.ج) ي˘بأ˘هرإ’ا ل˘ظو ة˘ح˘˘ل˘˘ضسأ’ا
عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضسأا ءأ˘˘ن˘˘ت˘˘قا م˘˘تو صضي˘˘˘بأ’ا

«ارأ˘ب˘لا» ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘ي˘خذو «فو˘كن˘ضشÓ˘ك»
ةنتأب ن˘م ل˘كب ه˘ب˘ئأ˘ت˘ك ى˘ل˘ع أ˘ه˘عزو يذ˘لا

ل˘ضسرأا قأ˘ق˘ضشن’ا لو˘ضصح د˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ضسب˘˘تو
،3002 ةنضس يليضسأطلا ةقطنم ىلإا هتعأمج
تأيضسنج نم أحئأضس11 فأطتخا مت ثيح
نئأهرك مهب ظأفتح’او ةيرضسيوضسو ةينأملأا
،مهتارأيضسو مه˘لاو˘مأا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘ضس’ا د˘ع˘ب
م˘ث ن˘ير˘خآا حاو˘ضس4 فأطتخا أ˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل
أحئأضس71 مضضت ىرخأا ةعو˘م˘ج˘م زأ˘ج˘ت˘حا

لجأا نم أحئأضس23 يلأمجإ’ا مهددع غلبو
 .ةيدف بلط
يباهرإلإ ةعامجب ةحاطإلإ ليسصافت هذه

تاطلسسلل مهميلسستو داسشتلإ يف «إرابلإ»
7002 ةنسس ةيرئإزجلإ

رضصأنع عم حلضسم كأبتضشا لÓخ نكمتو
مت نيح يف رارفلا نم أحئأضس71 صشيجلا
ةأارما تيفوتو يلأم ىلإا أحئأضس51 دأيتقا
د˘ب˘ع» ير˘ج˘ي˘ل ،ة˘ي˘ضسأ˘ق˘لا فور˘ظ˘لا بب˘˘ضسب
تأ˘ط˘ل˘ضسلا ع˘م تأ˘ضضوأ˘ف˘م «ارأ˘ب˘لا قازر˘لا
نييÓم5 ةميقب ةيدف هتملضس يتلا ةينأملأ’ا
صضوأفتو أهأيأعر حارضس قÓطإا لبأقم وروأا
يلأمب ةي’ولا يلاو عم ويدارلا ربع أهنأأضشب
ىنتقا يتلاو ،أيضصخضش أغنهأب نم أهملضستو
ىلإا مهلقن˘ت د˘ع˘بو حÓ˘ضس ة˘ع˘ط˘ق005 أه˘ب
يدأضشتلا صشيجلا عم كأبتضشا عقو ،دأضشتلا

أيبأهرإا71 لتق متو ةيدأضشتلا دودحلا ىلع
لجأا نم ةكرحلا صسيئر عم «ارأبلا» صضوأفتو
نأأضشب ،ةضضرأعم˘لا ة˘لاد˘ع˘لاو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد˘لا
يتضسبيتلا لأبجب هميظنتل ةيفلخ ةدعأق ةمأقإا

ةكرحلل ةيلأت˘ق˘لا ة˘ح˘ل˘ضسأ’ا هر˘ي˘فو˘ت ل˘بأ˘ق˘م
نكل ،ي˘لأ˘م ى˘لإا ةدو˘ع˘لا ي˘ف م˘ه˘تد˘عأ˘ضسمو
نمو صضبقلا هيلع تقلأاو تضضفر ةريخأ’ا

لأحلا ةيضضق يف مه˘ت˘م˘لا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ه˘ع˘م
يتلا ةيبيللا تأ˘ط˘ل˘ضسل˘ل أ˘هد˘ع˘ب م˘ل˘ضس يذ˘لا
.7002 ةنضس رئازجلل أهرودب هتملضس

نأاو ريطخلا يبأهرإ’ا اذهل قبضس ةرأضشإÓل
رادلأب ةيئادتبإ’ا تأيأنجلا ةمكحم مأمأا لثم
،أهركذ فلأضسلا لأعفأ’ا ةهجاومل ،ءأضضيبلا

،أهيف ةكرأضشم˘لا وأا أ˘ه˘بأ˘كترا د˘ّن˘ف ه˘نأا ر˘ي˘غ
نأكو ،لأضصت’أب أفلكم درجم نأك هنأا أيعدم
نيب لئأضسرلا ل˘ق˘ن˘ب د˘ير˘ب˘لا ي˘عأ˘ضس ة˘بأ˘ث˘م˘ب
ةقطنم نم ةيبأهرإ’ا تأعومجملا ءأضسؤور
ةقطنم ىلإا لقتنيل ،يقاوبلا مأأب ىرخأا ىلإا
زأهج ه˘ت˘عأ˘م˘ج ه˘ت˘م˘ل˘ضس ثي˘ح ي˘ل˘ي˘ضسأ˘ط˘لا
ل˘ئأ˘ضسر أ˘ه˘ب˘جو˘م˘ب ى˘ق˘ل˘˘تو ل˘˘ضسرأا لأ˘˘ضسرإا

،ة˘ي˘بأ˘هرإ’ا تأ˘عأ˘م˘ج˘لا ءار˘مأا ن˘ي˘ب ةر˘ف˘ضشم
هتنادإا تم˘ت ة˘بو˘ضسن˘م˘لا ع˘ئأ˘قو˘لا ر˘ثإا ى˘ل˘عو
ةبأينلا تأضسأمتل’ ادييأأ˘ت د˘بؤو˘م˘لا ن˘ج˘ضسلأ˘ب
.ةمأعلا

ب.نيرسسن

بونج دعضسم ةمكحم تنادأا
ي˘ف ن˘ي˘ضصخ˘ضش ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا ة˘˘ي’و
أمهرمع نم عبارلاو ثلأثلا دقعلا
ة˘مار˘غو اذ˘فأ˘ن أ˘ضسب˘ح ن˘ي˘ت˘ن˘˘ضسب
،جد فلأا000,001  أهردق ةيلأم
تحأطأا نأا دعب ،أمهنم دحاو لكل

ةطرضشلل ةلقنتملا ةقرفلا رضصأنع
،أم˘ه˘ب ةر˘ئاد˘لا ن˘مأأ˘ب ة˘ي˘ئأ˘ضضق˘لا

نم ةربتعم ة˘ي˘م˘ك أ˘م˘ه˘تزو˘ح˘بو
ةأأبخم تنأك ،ةضسولهملا بوبحلا
ةي˘حأ˘ي˘ضس ة˘ب˘كر˘م ل˘خاد مأ˘كحإأ˘ب
تأ˘˘ي’و˘˘لا ىد˘˘˘حإا ن˘˘˘م ة˘˘˘مدأ˘˘˘ق
،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م.ةروأجملا

ة˘ي˘ئأ˘ضضق˘لا تأ˘˘ه˘˘ج˘˘لا تج˘˘لأ˘˘ع
ة˘عو˘م˘ج˘م ة˘ي˘ضضق ،ة˘ضصت˘خ˘م˘˘لا
ج˘يور˘ت˘ب نو˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م صصأ˘˘خ˘˘ضشأا
مهيلع تقلأا نأا دعب تاردخملا
ة˘ي˘ئأ˘˘ضضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘ضشلا صضب˘˘ق˘˘لا
ة˘ضسل˘ج د˘ع˘˘بو ،ة˘˘يأ˘˘ج˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ل
مأمأا نيمهتملل  يروفلا لوثملا
ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘˘ضص ،ة˘˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م˘˘˘لا
5 ـب مكح يضسيئرلا هيف هبتضشملا

ةمارغ عم ةذفأن نجضس تاونضس
ع˘م جد000003 أهردق ة˘ي˘لأ˘م
مهيف هبتضشملا ةيقب أمأا ،عاديإا رمأا
.مهليبضس ءÓخإا مت دقف

رإردأاب تإردخملإ جورم
نابسضقلإ ءإرو

نمأ’أب ةطرضشلا تاوق تنكمت
،راردأا نمأا ىدل ينأثلا يرضضحلا

تاردخملا نم ةيمك زجح نم
عم (وقنأبلا) أمارغ09ـب تردق
تم˘ت يذ˘لا ،أ˘ه˘ب˘حأ˘ضص ف˘ي˘˘قو˘˘ت
قيقحتلا لأم˘كت˘ضسإا د˘ع˘ب ه˘ت˘لأ˘حإا

ىدل ةيروهمجلا ليكو ىلع هعم
هلأحأا هرودب يذلا راردأا ةمكحم
يرو˘ف˘لا لو˘ث˘˘م˘˘لا ة˘˘ضسل˘˘ج مأ˘˘مأا
أضسبح نيمأ˘ع ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘ضصي˘ل
ةيلأم ةمارغو عاديإ’ا عم ادفأن
 .جد000,001ـب ردقت

/ ت.Ëرك / ح.دمسصلإ دبع
مسساقلب يفيرسشوب

ةياجبب تإردخملإ جورمل ةيلام ةمإرغو ةذفان انجسس تإونسس5
ةفلجلا يف دعسسمب ةسسؤلهملا بؤبحلا ناجوري اناك نيباسشل اذفان اسسبح ناتنسس

ة˘˘˘يأ˘˘˘م˘˘˘ح ة˘˘˘قر˘˘˘˘ف تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ة˘˘ع˘˘بأ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ضشه˘˘لا صصأ˘˘خ˘˘ضشأ’ا
ة˘ي˘ئأ˘ضضق˘لا ة˘طر˘ضشلا ح˘لأ˘˘ضصم˘˘ل
ةيادب ،ةديعضس ةي’و نمأا ةيريدمب
كيكف˘ت ن˘م ،يرأ˘ج˘لا عو˘ب˘ضسأ’ا

عبرأا نم ةنوكتم رارضشأا ةيعمج
نيب أ˘م ن˘هرأ˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ءأ˘ضسن
ي˘ف ن˘طرو˘ت ة˘˘ن˘˘ضس53و72
،صضأ˘˘ه˘˘جإ’ا ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ج بأ˘˘˘كترا
ر˘ي˘غ ة˘ضسرأ˘م˘م˘˘لاو ة˘˘كرأ˘˘ضشم˘˘لا
ةزأيحبو ةبيبط ةنهمل ةيعرضشلا

نود˘ب ة˘ي˘ن’د˘˘ي˘˘ضص داو˘˘م ع˘˘ي˘˘بو
نهدضض تذختا ثيح ،صصيخرت
او˘مد˘قو ة˘ي˘ئأ˘ضضق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا
ردضص ثيح ،ةمأعلا ةبأينلا مأمأا
ةيضسيئرلا أهيف هبتضشملا قح يف

ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم˘˘ب لأ˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا نو˘˘˘ع)
نهر عاديإ’أب رمأا (ت’أجعتضس’ا
مهت أهل تهجوو تقؤوملا صسبحلا

ةحضصلا ةنهمل ة˘ضسرأ˘م˘م ة˘ح˘ن˘ج
ة˘ح˘ن˘ج ،ة˘ي˘عر˘ضش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
أهئأط˘عإأ˘ب ل˘مأ˘ح ةأار˘ما صضأ˘ه˘جإا
تأيرخأ’ا نهيف هبتضشملاو ،ةيودأا

عاديإا رمأا أضضيأا نهقح يف ردضص
ة˘م˘ه˘ت˘ب ،تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘لا ن˘هر
صضأهجإا ي˘ف ة˘كرأ˘ضشم˘لا ة˘ح˘ن˘ج
أ˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لاو ،ل˘مأ˘˘ح ةأار˘˘ما
عاديإا رمأا أهقح يف ردضص لمأحلا

ل˘جأا ن˘م تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘لا ن˘هر
.أهضسفنل لمأح صضأهجإا ةحنج

ع.قإزرم

تقؤوملإ صسبحلإ نعدوأإ ةوسسن4 نم نوكتت
ةديعسس ةي’ؤب شضاهجإا ةكبسش كيكفت

˘مأ˘ه˘تإ’ا ة˘فر˘غ صسمأا تط˘˘ق˘˘ضسأا
ةمهت ،ةمضصأ˘ع˘لا ءأ˘ضضق صسل˘ج˘م˘ب
تأمولعم م˘يد˘ق˘ت ي˘ف ة˘كرأ˘ضشم˘لا
ءاوللا نع ،ةيبنجأا ةهجل ةيدأضصتقا
دوجوملا ،يريدغ يلع د˘عأ˘ق˘ت˘م˘لا

ترر˘قو ،تقؤو˘م˘لا صسب˘˘ح˘˘لا ن˘˘هر
هي˘ل˘ع ةد˘حاو ة˘م˘ه˘ت ى˘ل˘ع ءأ˘ق˘بإ’ا

،صشيج˘لا تأ˘يو˘ن˘ع˘م طأ˘ب˘حإا ي˘هو
ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا تاذ تضضفرو اذ˘˘˘˘˘˘ه
ن˘ع تقؤو˘م˘لا جار˘فإ’ا ة˘ي˘ئأ˘ضضق˘˘لا
ىلع هت˘ي˘ضضق ة˘لأ˘حإا ع˘م ،م˘ه˘ت˘م˘لا
.ةمكأحملا

ر.رجاه

ةيبنجأإ ةهج حلاسصل رباختلإ يف ةكراسشملإ ةمهت هنع تطقسسأإ
يريدغ يلع نع جارفإ’ا شضفر

ى˘ل˘ع م˘ن˘غ ي˘˘عار صسمأا ر˘˘ث˘˘ع
قطأنملا ىدحإأب ي˘م˘ظ˘ع ل˘كي˘ه
نيعبضسلا ةيدلبل ةعبأتلا ةيفيرلا
نم برقلأ˘ب اد˘يد˘ح˘تو ،ترأ˘ي˘ت˘ب
رقم نع دعبي فأج داو ىرجم
ثيح ،م˘ل˘ك5 يلاوح˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا
كردلا حلأضصم غÓبإا ىلإا عرأضس
نيع ىلإا تل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ي˘ف أ˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘˘فو نأ˘˘كم˘˘لا
حجرت ةيلوأ’ا هج˘ئأ˘ت˘ن ،ة˘ي˘ضضق˘لا
أ˘يأ˘ق˘ب˘لا هذ˘ه نو˘كت نأا ة˘ي˘نأ˘˘كمإا

رمعلا نم غلبت زوجعل ةيمظعلا
،رميأهزلا ينأعت ةنضس57 يلاوح
،تاونضس3 نم رثكأا ذنم تفتخا

مقط ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا د˘ع˘ب ة˘ضصأ˘خ
صسبÓملا صضعب نم عطقو نأنضسأا
رأ˘ظ˘ت˘نا ي˘ف اذ˘ه ،أ˘ه˘ب ة˘ضصأ˘خ˘˘لا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئأ˘ه˘ن˘لا ج˘˘ئأ˘˘ت˘˘ن˘˘لا

ةيملعلا ةربخ˘لا ة˘قر˘ف ل˘ي˘لأ˘ح˘تو
.ينطولا كردلا حلأضصمل ةعبأتلا

ك.مركأإ

 رمياهزلإ يناعت تناك يتلإ ةينعملل صسبÓمو نانسسأإ مقط هعم دجو
ترايتب نيعبسسلا ةيدلب يف تاؤنسس ذنم تفتخا زؤجع لكيه ىلع رثعي ٍعار

4 صسمأا لوأا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل بي˘˘˘˘ضصأا
ةد˘˘حاو ةر˘˘˘ضسأا ن˘˘˘م صصأ˘˘˘خ˘˘˘ضشأا
ي˘˘ئز˘˘ج رأ˘˘ي˘˘ه˘˘نا ر˘˘ثا ،حور˘˘ج˘˘ب

مهلزنمل لوأ’ا قبأطلا ةيضضرأ’
ي˘ح˘ب ن˘ئأ˘كلا صشه˘لاو ق˘ي˘ت˘ع˘˘لا

ةي’و ةمضصأعب ،ىفطضصم ةيقر
ةثÓثو مأأب رمأ’ا قلعتو ،ةيدملا

6 نيب مهرأمعأا حوارتت أهئأنبأا
مهلق˘ن م˘ت ،ة˘ن˘ضس84و تاو˘ن˘ضس
فرط نم ة˘عر˘ضسلا حأ˘ن˘ج ى˘ل˘ع
ةيأمحلل مدقتملا زكرملا ناوعأا
ي˘لأ˘عأأ˘ب د˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ت’أ˘ج˘ع˘ت˘˘ضسا ى˘˘لإا ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

.«فأيضضوب دمحم» ىفضشتضسم
صش.ناÁإإ

ةرقتسسم ةيحسصلإ مهتلاح اهئانبأإ3و مأاب قلعتي رمألإ
ةيدملاب لزنم فقسس رايهنا يف شصاخسشأا4 ةباسصإا
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ينيطضسلفلا يضسأيضسلا دهضشملل ةءارق يف
تضسرأ˘م ة˘ي˘كر˘ي˘˘مأ’ا ةرادإ’ا نإا صصل˘˘خ˘˘ت˘˘ضسن
تم˘عدو ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا د˘ضض م˘ل˘ظ˘˘لا

أهمئار˘ج ي˘ف رار˘م˘ت˘ضسÓ˘ل لÓ˘ت˘ح’ا ة˘مو˘كح
تأعيرضشتلاو نيناوق˘لا ل˘كل ف˘لأ˘خ˘م ل˘كضشب
هتاءارجإاو لÓتح’ا مئارج لضصاوتتو ةيلودلا
مضضل يليئارضسإ’ا طط˘خ˘م˘لاو ة˘ي˘نأ˘ط˘ي˘ت˘ضس’ا
بع˘ضشلا نإاو ة˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف صضارأا
هبازحأاو هلئأضصفو هتأنوكم ةفأكب ينيطضسلفلا

مضضو نأطيتضس’ا ةنعرضشب حمضسي نل هتدأيقو
«نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘ضص» ذ˘ي˘ف˘ن˘تو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘˘ف˘˘ضضلا
ةينيطضسلفلا ةدأيقلا نأا نا ةضصأخو ةيرمآأتلا
تأيقأفت’ا نم للحتلأب أيخيرأت ارارق تذختا
ة˘ي˘كر˘ي˘˘مأ’ا ن˘˘ي˘˘ت˘˘مو˘˘كح˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ع˘˘قو˘˘م˘˘لا

ل˘˘ئأ˘˘ضصف˘˘لا ة˘˘فأ˘˘ك تعدو ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘ضسإ’او
لوح فأفتل’او ةينطولا ةدحولل ةينيطضسلفلا

دومحم صسيئرلا أهضسأار ىلعو ريرحتلا ةمظنم
هذه ةهجاومل أيضسأيضس أكارح دوقت يتلا صسأبع
.ةيكريمأ’ا ةيليئارضسإ’ا ططخلاو ةرماؤوملا

يه هذهو ينيطضسلفلا لأحلا عقاو وه اذه
لبق عيمجلا أهكرادتي نا بجي يتلا ةقيقحلا
قÓ˘˘خأ’او م˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘كل ل˘˘مأ˘˘كلا رأ˘˘ي˘˘ه˘˘ن’ا

متيو ةينطولاو ةي˘لود˘لاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا فار˘عأ’او
فور˘˘ظ˘˘˘لاو ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ضصلا ف˘˘˘قاو˘˘˘م˘˘˘لا كراد˘˘˘ت
ةينطولا أنتيضضق أهب رمت يتلا ةيعوضضوملا
ةدأيقلا أهل صضرعتت يتلا تارماؤوملاو ةلدأعلا
يلا تدا يت˘لا ج˘ئأ˘ت˘ن˘لا كل˘تو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
نع تجتن يتلاو تأضسرأمملا هذه لك مكارت
كرادت يلا ةجأحب أننأاو ينيطضسلفلا مأضسقن’ا
اددجم ديكأأتلا ةدأعإاو ناو’ا تاوف لبق رم’ا

يرو˘ح˘م˘لاو ي˘خ˘يرأ˘ت˘لا رود˘لا ة˘ي˘م˘ها ى˘˘ل˘˘ع
يعرضش لثممك ةينيطضسلفلا ريرحتلا ةمظنمل
كضسم˘ت˘لاو ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘˘لا بع˘˘ضشل˘˘ل د˘˘ي˘˘حوو
ينطولا عورضشملا ةيأمح لجا نم تباوثلأب
ة˘لود˘لا ءأ˘ن˘ب ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا
ءأ˘غ˘لا نÓ˘عا د˘ع˘ب ة˘ضصأ˘خو ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا
ه˘ي˘ل˘ع تمد˘قا أ˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن و˘ل˘ضسوا تأ˘ي˘قأ˘˘ف˘˘تا
تأططخم نم يليئارضس’ا لÓتح’ا تأطلضس
ة˘قر˘ضسو ة˘ي˘كير˘م’ا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘ضص ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘ل
.ةينيطضسلفلا قوقحلا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ي˘ف عار˘ضصل˘ل لدأ˘ع˘˘لا ل˘˘ح˘˘لا نا
ن˘م ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا ن˘ي˘كم˘ت بل˘ط˘ت˘˘ي
ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لا ه˘ت˘لود ة˘مأ˘قإاو ه˘قو˘ق˘ح ةدأ˘ع˘ت˘ضسا

رضصنعلا ربتعي كلذ نأاو صسدقلا أهتمضصأعو

بعضشلا حنمو ةقطنملا يف مÓضسلل يضسأضسأ’اا
ة˘ير˘ح˘لا ي˘ف ة˘لدأ˘ع˘لا ه˘قو˘ق˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘˘ف˘˘لا

صسي˘ئر˘ل˘ل ة˘م˘ه˘م˘لا ةو˘عد˘لا ناو لÓ˘ق˘ت˘ضس’او
لئأضصفلل ةيودحولا هتلأضسرو صسأبع دومحم
ل˘كل د˘ح ع˘ضضو˘ل ة˘ح˘ضضاو ة˘˘لأ˘˘ضسر ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت
ةضسوملم تاوطخ ذأختاو ةقبأضسلا تازارف’ا

ةيأمحو ةدحولا ةدأع˘ت˘ضس’ ع˘ي˘م˘ج˘لا ل˘ب˘ق ن˘م
ريمدتلا نم ةين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
مأضسقن�ا ءأهنا ةعرضس ىلع لمعلاو رأيهن’او
ةيمهأاو ينيطضسلفلا ع˘ضضو˘لأ˘ب ف˘ضصع˘ي يذ˘لا
يلأحلا عضضولا رارمتضسا ن’ ةدحولا ةدأعتضسا
بع˘˘ضشلا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ي
.ةلدأعلا ةينطولا هتيضضقو ينيطضسلفلا

نكأما عيمج يف علطتي ينيطضسلفلا بعضشلا
ةيأمحو ةدحولا ديضسجت ةرورضض يلا هدجاوت
نوكي ناو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
نع اديعب ةيلوؤوضسملا لمحت ردق ىلع عيمجلا
’ يتلا ءأفو˘ج˘لا ة˘غ˘ل˘لاو ة˘نأ˘نر˘لا تارأ˘ع˘ضشلا
د˘ع˘ب أ˘م ة˘ل˘حر˘م ’و ةد˘حو˘لا تارأ˘ضسم مد˘خ˘ت
ةحلضصم عم قوأضستت أهنإاو تأيقأفت’ا ءأغلا
نا بجيو ةديدجلا هعيرأضشم مدختو لÓتح’ا
عم لمأعتلل نيزهأج لئأضصفلا عيمج نوكي

ةيلوؤوضسملا عيمجلا لمحتي ناو ةيؤورلا هذه
ةينيطضسلفلا ةدأيقلا ةيؤور عم لمأعتلا متيو
ة˘ح˘لأ˘ضصم˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘م˘ه˘م˘˘لا ة˘˘ضصر˘˘ف˘˘لاو
ةوعد عم بوأجتلا عيمجلا يلعو ةينيطضسلفلا
ةدأج تاوطخب ءدبلاو صسأبع دومحم صسيئرلا
ةيبزحلا فاده’ا نع اديعب ةحلأضصملا وحن
رر˘ح˘ت˘ي نا تاو˘ط˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه لوأاو ة˘˘ق˘˘ي˘˘ضضلا
هتار˘ي˘ثأأ˘تو ي˘ضضأ˘م˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ن˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا
ح˘لأ˘ضصم˘لاو ة˘ق˘ي˘ضضلا ة˘ي˘بز˘ح˘لاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ضسلا
.ةيضصخضشلا

ة˘ي˘ف˘ضصت˘لا تار˘ماؤو˘م رار˘م˘ت˘ضسا ل˘˘ظ ي˘˘فو
نم دب Óف لÓتح’ا هضضرفي يذلا رأضصحلاو
يمÓضسإ’او يبرعلا معدلا ةيمهأا ىلع ديكأأتلا

مأيقل ةعور˘ضشم˘لا أ˘ن˘ب˘ع˘ضش قو˘ق˘ح˘ل ي˘لود˘لاو
ةدوعو صسدقلا أهتمضصأعو ةينيطضسلفلا أنتلود
تأ˘ب˘ث ل˘كب ي˘ضضأ˘م أ˘ن˘ب˘ع˘ضش نأاو ن˘ي˘ئ˘˘جÓ˘˘لا

ةقفضص ةهجاوم يف دومضصو ةدارإاو رارضصإاو
ةيمارلا تارماؤوملا ىوقأاو ةيكيرم’ا نرقلا
لأنت نل ةمئأقلا تارماؤوملأف هقوقح بلضسل
ةعيبط نم ’و ينيطضسلفلا بعضشلا ةدحو نم
ريرحتلا ةمظن˘م˘ل ي˘لو˘م˘ضشلا ي˘ن˘طو˘لا رود˘لا
 .يخيرأتلاو يرأضضحلا أهرودو ةينيطضسلفلا

ةي˘ل˘هأ’ا بر˘ح˘لا تب˘ضشن1681 مأ˘˘ع ي˘˘˘ف
ةيومد بورحلا رثكأا نم دعُت يتلا ،ةيكيرمأ’ا
أهببضس نأكو ،ةدح˘ت˘م˘لا تأ˘ي’و˘لا خ˘يرأ˘ت ي˘ف
تنأ˘ك ثي˘ح ،ة˘يدو˘ب˘˘ع˘˘لا ة˘˘لأأ˘˘ضسم و˘˘ه زر˘˘بأ’ا
قرلا ةرأجت ىلع دمتعت ةيبونجلا تأي’ولا
يتلا ةيلأمضشلا تأي’ولل ًأفÓخ ،أهدأضصتقا يف
تأضسأيضس ىنبتتو ةطلضسلا ىلع رطيضسُت تأادب
أم ،تقولا رورم عم ةيدوبعلا ءأهنإا أهنأأضش نم
لأضصفن’ا نÓ˘عإ’ ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا تأ˘ي’و˘لا ع˘فد
«ةيكيرمأ’ا ةيلاردفنوكلا تأي’ولا» نيوكتو
4 د˘ع˘بو ،قر˘لا ةرأ˘ج˘ت ى˘ل˘ع او˘ظ˘فأ˘ح˘ي ى˘ّت˘ح
تأي’ولاو نييلأضصفن’ا نيب لأتقلا نم ماوعأا
برحلا تهتنا ،دوضسلا أهمعد يتلا ةيلأمضشلا
ريرحتل يخيرأتلا «نلوكنيل» نÓعإأب ةيمادلا
مأهاربأا ،يكيرمأ’ا صسيئرلا نلعأا ثيح ،ديبعلا
تأي’ولا يف ةيدوبعلا ةبقح ءأهتنا ،نلوكنيل
ةيكيرمأ’ا ةدحتملا

اولظ دوضسلا ّنأا أّلإا ،«نلوكنيل» نÓعإا مغرو
بجوم˘ب ة˘ير˘ضصن˘ع˘لاو ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ن˘م نو˘نأ˘ع˘ي
صضيب˘لا نو˘ي˘كير˘مأ’ا ل˘ضصح د˘ق˘ف ؛ن˘ي˘ناو˘ق˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بوروأا ٍلو˘˘ضصأا ن˘˘م نورد˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ة˘ح˘ضصلأ˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي أ˘م˘ي˘ف قو˘ق˘حو تازأ˘ي˘˘ت˘˘ما

نم أهريغو تيوضصت˘لاو ةر˘ج˘ه˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
نيمورحم دوضسلا لظ أميف ،ةنطاوملا قوقح
،لأضضنلا نم دوقع دعبو .قوقحلا هذه نم
رادضصإا ىلإا عفدلا يف يبعضشلا كارحلا حجن
يذلاو4691 مأع ةي˘ند˘م˘لا قو˘ق˘ح˘لا نو˘نأ˘ق
لمعلاو ةمأ˘ع˘لا ن˘كأ˘مأ’ا ي˘ف ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ر˘ظ˘ح
،5691 مأع تيوضصتلا نونأق هÓت ،تأبأقنلاو
م˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ة˘˘ضسرأ˘˘م˘˘م دو˘˘ضسل˘˘ل حأ˘˘تأا يذ˘˘لاو
ً اريخأا ةيطارقميدلا

ةطرضشلا دي ىلع نولتقي دوضسلا نأكيرم’ا
: صضيبلا نم تارم ثÓثب رثكأا

كارأ˘ب ،ي˘كير˘مأ’ا صسي˘ئر˘لا بأ˘خ˘˘ت˘˘نا ع˘˘مو
دوضسأا يكيرمأا صسيئر لوأا دعي يذلا ،أمأبوأا
نظ ،9002 مأع صضيبأ’ا تيبلا ىلإا لضصي
تلخد دق أكريمأا ّنأا نييكيرمأ’ا نم ريثكلا
زييمتلا» ةمزأا نكل ،زييمتلا دعب أم رضصع يف
لتقم ةثدأح ن˘كت م˘ل˘ف ؛ه˘ت˘ن˘ت م˘ل «ير˘ضصن˘ع˘لا

ىلوأ’ا يه ةريخأ’ا ةدملا يف ديولف جروج
دي ىلع دوضسأا لزعأا نطاوم أهيف لتقُي يتلا
ةفيحضص أهترضشن تأنأيب رهظُت ثيح ،ةطرضشلا

دوضسأا ًأضصخضش4101 ّنأا «تضسوب نطنضشاو»
دقو ،طقف9102 مأع ةطرضشلا دي ىلع اولتق
دوضسلا ّنأا ةي˘بر˘غ ة˘ي˘قو˘ق˘ح تأ˘ضسارد ترأ˘ضشأا
تارم ثÓثب رثكأا ةطرضشلا دي ىلع نولتقي
«يضس يب يب» ةكبضش ترضشن أمك ،صضيبلا نم
ةيضشحو لتق ةثدأح11 نمضضتيً اريرقتً ارخؤوم
تلعضشأا ةيكيرمأ’ا ةطرضشلا لبق نم دوضسلل
لتقم أهنم ،ةدحتملا تأي’ولا يف تأجأجتحا
صصأضصر˘ب ن˘ترأ˘م نو˘ف˘يار˘ت ة˘يو˘نأ˘ث˘لا ذ˘ي˘م˘ل˘ت

مأع (اديرولف) دروفنأضس يف نأمرميز جروج
ريخأ’ا ةءاربب ةمكحملا تمكح ثيح ،2102
ًأعأفد ًأقهارم Óًفط لتق هّنأا ةيعدُم3102 مأع
..صسفنلا نع

م˘ل˘ضسم˘لا ي˘ضضأ˘ق˘لا ة˘ي˘ح˘ضضلا ف˘ضصن˘ي ل˘˘ه
 :ىلوأ’ا ةرملل ةيضضقلأب فلكملا

،،د˘يو˘ل˘ف جرو˘ج ي˘كير˘مأ’ا ل˘˘ت˘˘ق˘˘م ذ˘˘ن˘˘مو
نم ةعضساو ةجوم ةدحتملا تأي’ولا تدهضش
ةبلأطملل ،ةفينعلا تأجأجتح’او تارهأظملا
بكتر˘م ق˘˘ح˘˘ب تأ˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ى˘˘ضصقأا لاز˘˘نإأ˘˘ب
ةثÓثو ،نيفو˘ضش كير˘يد ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لا ة˘م˘ير˘ج˘لا
،حارضس ةلأح يف نولازي ’ نيرخآا نييطرضش
ةرملل ةيضضقلأ˘ب ف˘ل˘كم˘لا ي˘ضضأ˘ق˘لا نأا أ˘م˘ل˘ع
.. يكيرمأا ملضسم ىلوأ’ا

ةيكيرمأ’ا تأ˘ي’و˘لا م˘ظ˘ع˘م تد˘ه˘ضش أ˘م˘ك
نيرهأظت˘م˘لا ن˘ي˘ب تأ˘كأ˘ب˘ت˘ضشاو به˘ن لأ˘م˘عأا

تارأ˘ي˘ضس ن˘م د˘يد˘ع˘لا قر˘حو ن˘˘مأ’ا تاو˘˘قو
تأي’و˘لا مأ˘كح ع˘فد أ˘م˘م ،ة˘طر˘ضشلا ز˘كار˘مو
يلي˘ل لو˘ج˘ت ر˘ظ˘ح نÓ˘عإا ى˘لإا ند˘م˘لا د˘م˘عو
ةرطيضسلل ،ينطولا صسرحلا رضصأنع ءأعدتضساو
 ..عأضضوأ’ا ىلع

ة˘مزأا بب˘ضسب تار˘هأ˘ظ˘م˘لا هذ˘ه ر˘ظ˘ح م˘غر
:أهئارجإا ىلع اورضصأا نيمظنملا نإأف أنوروك

ةطرضشلا فنع ىلع نيجتحملا عم أنمأضضتو
،دو˘ضسلا ن˘ي˘مو˘ل˘ظ˘م˘ل˘ل ةر˘ضصنو ة˘˘ي˘˘كر˘˘ي˘˘مأ’ا
تأهجاوم  ةيبوروأ’ا مضصاوعلا يف تعلدنا

أهتقبضس  ،نيرهأظ˘ت˘مو ة˘طر˘ضشلا ن˘ي˘ب ة˘ف˘ي˘ن˘ع
ةيضسنرفلا ندملا صضعب و صسيرأب يف تاريضسم
يضسنرف دوضسأا بأضش ةلتق ةبضسأحمب بلأطت

6102 مأع صسيرأب يف ةطرضشلا دي ىلع
هذه ترظح تأطلضسلا نأا نم مغرلا ىلعو

أ˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف ة˘˘مزأا بب˘˘ضسب ةر˘˘هأ˘˘ظ˘˘م˘˘لا
،أهئارجإا ىلع اورضصأا نيمظنملا نإأف دجتضسملا

هد˘ه˘ضشت أ˘م قأ˘ي˘ضس ي˘ف جرد˘ن˘ي جأ˘ج˘ت˘˘حا ي˘˘ف
ة˘ف˘ي˘ن˘ع تار˘هأ˘ظ˘م ن˘م ةد˘ح˘ت˘م˘لا تأ˘˘ي’و˘˘لا

نطاوملا لتقم ىلع أجأجتحا بغضش لأمعأاو
ة˘ب˘كر تح˘ت أ˘قأ˘ن˘ت˘خا د˘يو˘ل˘ف جرو˘ج دو˘˘ضسأ’ا
صسي˘لو˘بأ˘ي˘ن˘ي˘م ة˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف صضي˘˘بأا ي˘˘طر˘˘ضش
ةيكريمأ’ا

أيليضسرأم و صسيرأب يف نورهأظتملا عفرو
’» و ،«ة˘م˘ي˘ق تاذ دو˘ضسلا ةأ˘˘ي˘˘ح» تارأ˘˘ع˘˘ضش
«أمادآ’ ةلادعلا»و «صسفنتلا عيطتضسأا

يتلا ةديحولا يه صسيرأب ةرهأظم نكت ملو
ةيضسنرف ندم يف ترج ذإا ،أضسنرف أهدهضشت

ة˘ي˘بوروأا ند˘م ي˘ف ة˘ل˘ثأ˘م˘م تار˘هأ˘ظ˘˘م ةد˘˘ع
.ىرخآا

ةنكث لخاد يفوت دق يروارت أمادأا نأكو
ةقطنم يف هفيقوت نم نيتعأضس دعب ةطرضشلل
ةجوم نمضض تارهأظملا هذه يتأأتو ،صسيرأب
ةيرضصنعلا رهاوظ د˘ضض ة˘ي˘م˘لأ˘ع تأ˘جأ˘ج˘ت˘حا

تأ˘ي˘ل˘قأ’ا ق˘ح˘ب طر˘ف˘م˘˘لا ة˘˘طر˘˘ضشلا ف˘˘ن˘˘عو
ن˘ع ي˘بوروأ’ا دأ˘ح˘ت’ا ر˘ب˘ع أ˘˘م˘˘ك ،أ˘˘مو˘˘م˘˘ع
،يقيرفأا لضصأا نم يكيرمأ’ا ةأفول هتمدضص
ةيممأ’ا ةضضوفملا  ىرخأا ةهج نم تددنو
أهتمضس أمب هيلضشأب ليضشيم نأضسنإ’ا قوقحل
ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’أ˘بو ،ة˘يو˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘ير˘˘ضصن˘˘ع˘˘لا
لÓ˘خ ةد˘ح˘ت˘م˘لا تأ˘ي’و˘لا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘˘ضصلا
تبلأطو ،مأيأا ذ˘ن˘م ةر˘م˘ت˘ضسم˘لا تأ˘جأ˘ج˘ت˘ح’ا
ءأ˘غ˘ضصإ’أ˘ب ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا تأ˘ط˘ل˘ضسلا ه˘ي˘˘ل˘˘ضشأ˘˘ب
دضض مئارجلا فقوب بلأطت يتلا تاوضصأÓل
نأا أملع ..يقيرفأا لضصأا نم لّزعلا نينطاوملا

ي˘ف نو˘˘تو˘˘م˘˘ي م˘˘ل˘˘ضسم˘˘لا بأ˘˘ب˘˘ضشلا تار˘˘ضشع
ةأيح ’ نكل ،أهريغ و ريمضشك و نيطضسلف
؟؟ يدأنت نمل

برغلا ي˘ف ة˘م˘ل˘ضسم˘لا أ˘ن˘ت˘ي˘لأ˘ج نأا مو˘ل˘ع˘م
أيأحضضلا ء’ؤوه بلغأا نأ’ ،فلملا اذهب ةينعم
’وأا ،ةيعضضولا نيناوقلا يف فعأضضم مهمرج
لود ن˘م ةر˘جأ˘ه˘˘م لو˘˘ق˘˘عو د˘˘عاو˘˘ضس م˘˘ه˘˘نأ’
نول نأا مث  ،ةريقف لود وأا ةيبرع ، ةيقيرفإا
نوملضسم أضضيأا أمبر و دوضسأا أمومع مهترضشب
 ..ةيمÓضسإا لوضصأا نم وأا

و˘هو ،مÓ˘ضس’ا ي˘ف قر˘لا مر˘˘ح˘˘ي م˘˘ل اذأ˘˘م˘˘ل
؟مهتيرحل بلضسو رضشبلل دأبعتضسا

ةير˘ضصن˘ع˘لا تاو˘ضصأ’ا صضع˘ب ل˘خد˘ت أ˘ن˘هو
مدعب مÓضسإ’ا مهتت ،نيلأيكمب ليكلل ةزضشأنلا

يف و  ةمتأخلا ةلأضسرلا ةيادب عم قرلا ةبرأحم
عوضضوم اذهو ،ن˘ي˘ع˘بأ˘ت˘لا و ة˘بأ˘ح˘ضصلا د˘ه˘ع
لوحب ،لقتضسم لأقم يف ليضصفت ىلإا جأتحي
 .. ةيقب رأمعأÓل تنأك نإا ،هللا

مويلا ةيمÓضسإ’ا لودلا مأكح مهتي نم أمأا
اذكو أهبوعضش أضضيأا يه دبعتضست أهنأا ىلع
يف ةضصأخ ةدفاولا ةليغضشلا ىوقلاو لأمعلا
لودلا هذه تنأك اذإا نيلئأق ..قرضشملا لود
«أهفويضض» دب˘ع˘ت˘ضستو ة˘ي˘مÓ˘ضسإا أ˘ه˘نأا ي˘عد˘ت
فضض ،برغلا مولن اذأملف ،(دعاوضسو لوقع)
هتاذ  مÓضسإ’ا ،مهضضعب لوق دح ىلع كلذل

صصنو ،ملظلا ةبرأحمو ،ةمحرلاو لدعلأب ءأج
م˘هد˘حأ’ ل˘ضضف ’ ة˘ي˘ضساو˘ضس صسأ˘ن˘لا نأا ى˘ل˘ع
قرلا مرحي مل اذأملف ،ىوقتلأب ’إا رخآ’ا ىلع
بل˘ضسو ر˘ضشب˘ل˘ل دأ˘ب˘ع˘ت˘ضسا و˘هو ،مÓ˘ضس’ا ي˘ف
ىرتضشت و عأبت ةعلضسل مهليوحت و مهتيرحل
..؟؟

لو˘ق أ˘ن˘ي˘ف˘كي ن˘كل ،در˘لا لو˘ط˘ي د˘˘ق أ˘˘ن˘˘هو
لضضف ’» : (ملضس و هيلع هللا ىلضص) لوضسرلا
دوضسأا ىلع صضيبأ’ ’و ،يمجع ىلع يبرعل
نبا يلع نينمؤوملا ريمأا لوقو ، «ىوقتلأب ’إا
: نأفنضص صسأنلا» :هنع هللا يضضر بلأط يبأا
، «قلخلا يف كل ريظن وأا نيدلا يف كل خأا أمإا
يأارلا ةيرحو نأضسن’ا قوقح نأا ىلا ةفأضضإا

صشيأعتلا أادبمو راوحلا ةيملضسو رخآ’ا لبقتو
تأيآا يف حوضضوب تبتك فنعلا ذبنو يملضسلا

:ىلأعت هلوق أهنم ،ميركلا  نآارقلا نم ةديدع
ءأيبنأ’ا { َنيِمَلأَعْلِل ًةَمْحَر أsِلإا َكأَنْلَضسَْرأا أَمَو }
ُق˘ْل˘َخ ِه˘ِتأ˘َيآا ْن˘ِمَو }:ه˘نأ˘ح˘ب˘ضس ه˘˘لو˘˘قو701
ْم˘ُك˘ِت˘َن˘ِضس˘ْلَأا ُفأ˘َل˘˘ِت˘˘ْخاَو ِصضْرَأأ˘˘ْلاَو ِتاَوأ˘˘َم˘˘sضسلا

مورلا { َنيِمِلأَعْلِل ٍتأَيآأَل َكِلَذ يِف sِنإا ْمُكِناَوَْلأاَو
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صسأنلل ينأبرلا بأ˘ط˘خ˘لا ل˘مأأ˘ت˘ن˘ل˘ف ار˘ي˘خأاو
ْمُكأَنْقَلَخ أsِنإا ُصسأsنلا أَهtَيأا أَي } اوفرأعتل أعيمج َلِئأَب˘َقَو أ˘ًبو˘ُع˘ُضش ْم˘ُكأ˘َن˘ْل˘َع˘َجَو ى˘َث˘ُْنأاَو ٍر˘َكَذ ْن˘ِم
َهللا sِنإا ْمُكأَقَْتأا ِهللا َدْنِع ْمُكَمَرَْكأا sِنإا اوُفَرأَعَتِل

31 تارجحلا { ٌريِبَخ ٌميِلَع
لوقي هللا و ،ىلأعت هلوحب ،ةيقب ثيدحلل و

.ليبضسلا يدهي وهو قحلا

 ةيقيق◊ا ةسصرفلاو ةينيطسسلفلا ة◊اسصŸا

..ةيبوروأ’ا مسصاؤعلا عراؤسش ءيسضت اهاياظسش راؤنأاو ،اكيرمأا يف ةرمتسسم ةيرسصنعلا دسض تارهاظملا
ةمراسص نيناؤق رادسصا ىلإا تامؤكحلاب عفدلا يف يبعسشلا كارحلا حجني لهف

.برغلا يف انتيلاج نم لايجأا هنمث عفدت يذلا يرسصنعلا زييمتلا دسض

 ةودقلإ يرسس  :  ملقب
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ةمأع برعلاو ةصصأخ Úيرئاز÷ا ÚعدبŸاو عادب’ا ةمدÿ ىعصست

‘اقث عورسشم..ةركسسبب عيزؤتلاو رسشنلل «دجاسس» راد
رسشنلا رودل ةيعؤن ةفاسضاو

تأادب يتلا رصشنلا رودل مصضنت راد ثدحأأك ،عيزوتلاو رصشنلل «دجأصس » راد قلطا نع ليأحرب مرح ةنيÁ مأيصص تنلعأا
او‰ كلذكو ،ةفرعŸاو ةفأقثلا ‘ ةمهأصسŸا تأصسصسؤوŸا نمصض برعلاو Úيرئاز÷ا ÚفقثŸا لبق نم أتف’ أمأمتها دهصشت

ةعأنصصبو ةدعاو ةيعادبإا ةكرحب رّصشبي عصساو ‘أقث دهصشŸ شسصسؤوي أم ،ةÒخأ’ا تاونصسلا للخ أهدادعأا ‘ أظوحلم
.أهنم ةيفأقثلا ةصصأخو تاردأبŸا عيجصشتو زيمتلل ةيلأثم ةئيب Èتعت ةركصسب نأاو ةصصأخ ،ةمدقتم بأتك

ةمئأقلاو رادلا ةريدم تدكأا
قÓطإا نع نÓعإ’ا نأا أهيلع
فده يف بضصي «دجأضس» راد
،راد˘˘لا فاد˘˘هأا ن˘˘م ي˘˘˘ضسأ˘˘˘ضسأا

نم ديدعلا رضشن يف لثمتيو
جأ˘ت˘ن˘لأ˘˘ب ءأ˘˘ف˘˘ت˘˘حاو لأ˘˘م˘˘عأ’ا

ليج˘لا ف˘ير˘ع˘تو ه˘بأ˘ح˘ضصأأ˘بو
نييرئازجلا ءارقلا نم ديدجلا

ن˘م ل˘ي˘عر˘لا كلذ˘˘ب بر˘˘ع˘˘لاو
ىلإا ةريضشم ،لئاوأ’ا نيعدبملا
ددع رضشنب نوكتضس ةيادبلا نأا

نÓع’ا متيضس تارادضص’ا نم
أه˘نأا تح˘ضضوأاو ،أ˘ق˘ح’ أ˘ه˘ن˘ع
أهرأبتعأب رادلا هذه ىلإا رظنت
ة˘جرد˘لأ˘ب أ˘˘ي˘˘فأ˘˘ق˘˘ث أ˘˘عور˘˘ضشم
عادب’ا ةمدخل ىعضسي ،ىلوأ’ا

ةضصأخ نييرئازجلا نيعدبملاو
ينبت لÓخ نم ،ةمأع برعلاو
ةديجلا ةيعاد˘ب’ا م˘ه˘ضصو˘ضصن
أهعيزوت ىلع لمعلاو أهرضشنو
،جرأ˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف
اذه دجاوتي نأا ىلع صصرحلاو
يف ءاوضس ،قوضسلا يف عادب’ا

.تأبتكملا وأا بتكلا صضرأعم
ةو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ك ،راد˘˘˘لا نإا تلأ˘˘˘قو
ة˘م˘جر˘ت ى˘˘ن˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘ضس ،ة˘˘ق˘˘ح’
نوأعتلأب ةزيمتملا صصوضصنلا

،نيضصضصختم ن˘ي˘م˘جر˘ت˘م ع˘م

متيضس يتلا بتكل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لأ˘بو
ذ˘خ˘ت˘ي˘ضس رار˘ق˘لا نإأ˘ف أ˘˘هر˘˘ضشن
يف ةعبتملا لوضصأ’ا بضسحب
ةءارقلاو زرفلا نم لأجملا اذه
،ل˘ضضفأ’ا رأ˘ي˘ت˘خاو م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لاو
مت˘ت˘ضسف ة˘عأ˘ب˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لأ˘بو
ءادتبا ةيلأع ةدوج رييأعم قفو
م˘ي˘م˘˘ضصتو قرو˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘ب

ظ˘˘ف˘˘ح ع˘˘م بأ˘˘ت˘˘˘كلا فÓ˘˘˘غ
هب ءأفت˘ح’او ف˘لؤو˘م˘لا قو˘ق˘ح
.أعادبإاو أضصخضش

دجأضس راد نأا ىلإا ترأضشأاو
تاءار˘˘جا ن˘˘م ته˘˘ت˘˘نا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ةد˘ع˘ت˘ضسمً ار˘خؤو˘م أ˘ه˘ضسي˘˘ضسأأ˘˘ت
ةيرئاز˘ج˘لا تأ˘عاد˘ب’ا ي˘ن˘ب˘ت˘ل
أمب أهلقضصو ةبأضشلا ةيبرعلاو
لضضفأ’ا ميدقت ىلع أهدعأضسي

صشروو تاود˘˘ن ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع
..ةيعادب’ا ةبأتكلا لوح لمع
بتكلا رضشنب رادلا بحرت أمك
ةيفضسلفلاو ةير˘كف˘لاو ة˘ي˘بدأ’ا

تأ˘˘ضسارد˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘ضسأ˘˘ي˘˘ضسلاو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرأ˘˘˘ت˘˘˘لا

عور˘˘ف ة˘˘فأ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’او
يلوتو اذه ،ةينأضسن’ا ةفرعملا
بت˘كب ار˘ي˘ب˘ك أ˘مأ˘م˘ت˘˘ها راد˘˘لا

نفو ةيتاذلا ريضسلاو لأفطأ’ا
عق˘ي .تÓ˘حر˘لا بدأاو ة˘ياور˘لا

ةركضسب ةي’و يف رادلا بتكم
ينب نكضس051 يح اديدحتو
راد˘لا ة˘ل˘ضسار˘م ن˘كم˘˘يو ،ةّر˘˘م
ينورتكل’ا ديربلا ناونع ىلع
يلأتلا

g@70kalam.uohsuohs
. moc.liam

˘ماد˘ع˘نا ل˘كضشم ل˘ضصاو˘˘ت˘˘ي
ىوتضسم ىلع ةيلأملا ةلويضسلا
ةدجاوتملا  ةيديربلا زكارملا
،صسأ˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘ضس ة˘˘ي’و˘˘ب
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نأ˘˘ث˘˘لا  عو˘˘ب˘˘˘ضسأÓ˘˘˘ل
ءأيتضساو رمذت طضسو يلاوتلا
نأاو ةضصأخ ،نئأبزلل نيديدضش
بضص تفدأ˘˘ضص ةرد˘˘ن˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
نم تأعأ˘ط˘ق˘لا د˘يد˘ع بتاور
رمأ’ا ،ي˘ن˘مأ’ا كل˘ضسلا أ˘ه˘ن˘ي˘ب
ىلا نيررضضت˘م˘لأ˘ب ع˘فد يذ˘لا

لجا نم ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ةد˘ضشأ˘ن˘م
ةلويضسلأب زكارملا هذه ميعدت
م˘ه˘ل ى˘ن˘ضست˘ي ى˘ت˘ح ة˘ي˘لأ˘˘م˘˘لا
اذه دعي ملو ،مهلاوما بحضس
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ضصت˘˘˘ق˘˘˘ي ل˘˘˘كضشم˘˘˘لا

ل˘م˘ضش ل˘ب ة˘ي’و˘لا ة˘م˘˘ضصأ˘˘ع
تأيدل˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا  أ˘ضضيا
اذه نم أهونطاوم ينأعي يتلا
برعا يذ˘لا ر˘م’ا ،ل˘كضشم˘لا
مهئأيتضسا نع ن˘ئأ˘بز˘لا ه˘نأأ˘ضشب
مدع نم نيديدضشلا مهبضضغو
مهلاوما بحضس ىلع مهتردقم
ة˘يدأ˘ضصت˘ق’ا فور˘˘ظ˘˘لا م˘˘غر
يف أهب نورمي يتلا ةبعضصلا

ةمدقملا تأمدخلا يندت لظ
زكارم˘لا  هذ˘ه ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
ن˘ئأ˘بز˘لا أ˘ه˘لأ˘م˘ع ر˘ب˘جأا يذ˘لا

مي˘ت˘ن˘ضس نو˘ي˘ل˘م بح˘ضس ى˘ل˘ع
ةيديربلا مهتأبأضسح نم طقف

ة˘ضضأ˘ب˘ق˘˘لا لأ˘˘ح رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
أم ،ةنيدملا طضسوب ةيضسيئرلا

بضضغو ط˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ضس ن˘˘˘˘˘م داز
ةرورضضب اوبلأط نيذلا نئأبزلا
رييضست ةقير˘ط ة˘ع˘جار˘م ةدأ˘عا

د˘ع˘ي م˘ل يذ˘لا عأ˘ط˘˘ق˘˘لا  اذ˘˘ه
يف ةضصأخ نينطاوملا مدخي
ي˘˘ت˘˘لا تأ˘˘˘مز’ا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م
ديربل ةيلأحلا ةراد’ا تنهرب
هذه لح نع أهزجع رئازجلا
ىقبي يذلا تقولا يف ،ةمز’ا
ن˘˘م م˘˘ظ˘˘˘ع’ا داو˘˘˘ضسلا ه˘˘˘ي˘˘˘ف
نوثهليو نوط˘ب˘خ˘ت˘ي ن˘ئأ˘بز˘لا

ل˘˘جا ن˘˘م ر˘˘خآ’ ز˘˘˘كر˘˘˘م ن˘˘˘م
،ة˘ق˘˘لأ˘˘ع˘˘لا م˘˘ه˘˘لاو˘˘ما بح˘˘ضس
مهنم ديدع˘لا تع˘فد ة˘ي˘ع˘ضضو
تأ˘ي’و˘لا ى˘لا ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا ى˘˘لا
لوضصحلا لجأا نم ةروأجملا

يذ˘لا ر˘م’ا .م˘ه˘˘لاو˘˘ما ى˘˘ل˘˘ع
قيقحت حتفب مهبضسح بلطتي
ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا بأ˘ب˘ضس’ا ف˘ضشكل
د˘يد˘ح˘ت˘لو  ة˘مز’ا هذ˘˘ه ءارو
.أهيف نيببضستملا

تد˘ه˘ضش ،ر˘خآا قأ˘ي˘ضس ي˘˘فو
صسرد˘˘لاو دأ˘˘ضصح˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح
صسأبعلب يديضس ةي’و بونجب
أ˘ف˘ي˘ف˘ط ار˘خأأ˘ت م˘ضسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه
ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘ضسلأ˘ب ة˘نرأ˘ق˘˘م
أهنم ةفلتخم بأبضسأ’ كلذو
ةرتف لوطو ةيثأي˘غ˘م˘لا صصق˘ن

،ءأتضشلا ل˘ضصف لÓ˘خ د˘ي˘ل˘ج˘لا
ةيدعرلا رأ˘ط˘مأ’ا ن˘ع كي˘هأ˘ن
لÓخ ةه˘ج˘لا أ˘ه˘تد˘ه˘ضش ي˘ت˘لا
ر˘˘˘ي˘˘˘˘ضشتو نأ˘˘˘˘ضضمر ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ضش
فيفط عجارت نع تأمولعملا
ةعمجملا بو˘ب˘ح˘لا تأ˘ي˘م˘كل
بوبحلا ناويد عرف لبق نم
ىد˘بأا ه˘تاذ د˘ي˘ع˘˘ضصلا ى˘˘ل˘˘عو
نم ةقرفتم قطأنمب نوحÓفلا
ديدضشلا مهفوخت ةي’ولا بارت
ع˘ضضو˘لا ن˘م م˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق دادزاو
ذنم ةي’ولا هدهضشت مل يذلا
ي˘ف ة˘ضصأ˘خ ةد˘يد˘ع تاو˘˘ن˘˘ضس
ي˘ت˘لاو ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لا ة˘ي˘حأ˘ضضلا
ةرأت ةحÓف˘لا أ˘ه˘ي˘ف ترر˘ضضت
بو˘ب˘ح˘لا ق˘˘ب ةر˘˘ضشح بب˘˘ضسب
قئار˘ح˘لا بب˘ضسب ىر˘خأا ةرأ˘تو
يد˘ي˘ضس ة˘˘ي’و ناو أ˘˘م˘˘ي˘˘ضس’
ةرتف˘لا ي˘ف تل˘ج˘ضس صسأ˘ب˘ع˘ل˘ب
ة˘ير˘ط˘م تأ˘ط˘قأ˘ضست ةر˘ي˘˘خأ’ا

ة˘جو˘م ن˘ع Ó˘ضضف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ئ˘˘ضض
ةر˘ت˘ف˘ل تماد ي˘ت˘لا ع˘ي˘˘ق˘˘ضصلا
ر˘ئأ˘ضسخ ي˘ف بب˘ضست أ˘م لو˘طأا

ي˘˘ن˘˘غ ي˘˘ف ي˘˘ضضارأ’ا تنأ˘˘˘ك
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح تلاز’ اذ˘˘ه ،أ˘˘ه˘˘ن˘˘˘ع
ةلضصاو˘ت˘م صسرد˘لاو دأ˘ضصح˘لا
ةهجلا نأا مغر مويلا ةيأغ ىلإا
نوحÓفلا أهيف رضشأب ةيلأمضشلا
.اركبم كلذ

ودبع.شص

تئيه يتلا لودلأب ةيفيصصلا تلحرلل اديهمت
حأيصسلا لأبقتصس’ ةمئلملا فورظلا

اهطاسشن فنأاتسست ةيحايسس ةلاكو04
ةسسبت ةي’ؤب

اذ˘˘˘ه ر˘˘˘ح˘˘˘ب تف˘˘˘نأأ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسإا
(04) نو˘˘˘ع˘˘˘برأا عو˘˘˘ب˘˘˘˘ضسأ’ا

رب˘ع ر˘ف˘ضسو ة˘حأ˘ي˘ضس ة˘لأ˘كو
أهطأضشن ،ةضسبت ةي’و ميلقإا
فقوت دعب ةيجيردت ةفضصب
،ر˘ه˘ضشأا ة˘ثÓ˘˘ث أ˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت ماد
صسور˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ضشف˘˘˘ت بب˘˘˘ضسب

برعأاو91‐ديفوك
ن˘˘ع ت’أ˘˘كو˘˘لا بأ˘˘˘ح˘˘˘ضصأا
دعب م˘ه˘حأ˘ي˘تراو م˘ه˘تدأ˘ع˘ضس
ةي˘حأ˘ي˘ضسلا ت’أ˘كو˘لا جاردإا

تأ˘˘˘˘˘طأ˘˘˘˘˘ضشن˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ضض
ة˘˘يرأ˘˘ج˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘يدأ˘˘ضصت˘˘˘ق’ا

رارقب ةينعم˘لا ة˘ي˘تأ˘مد˘خ˘لاو
هنع تنلعأا يتلا فأنئتضس’ا
د˘˘˘˘˘حأ’ا ،ى˘˘˘˘˘لوأ’ا ةرازو˘˘˘˘˘لا
ت’أ˘كو تعر˘ضشو .طرأ˘ف˘لا
ة˘مد˘خ ة˘ي’و˘لأ˘ب ة˘˘حأ˘˘ي˘˘ضسلا
قدأ˘˘ن˘˘ف˘˘لأ˘˘˘ب تازو˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا

اديهمت أهنئأبزل تأبكرملاو
لودلأب ةيفي˘ضصلا تÓ˘حر˘ل˘ل
فور˘˘˘ظ˘˘˘لا تئ˘˘˘ي˘˘˘ه ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
حأيضسلا لأبقتضس’ ةمئÓملا
مأمج˘ت˘ضسإ’ا ة˘ل˘ط˘ع ءأ˘ضضق˘ل
ة˘لود˘ب أ˘˘م˘˘ي˘˘ضس’ ،ة˘˘حار˘˘لاو
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ضشلا صسنو˘˘˘ت
ادد˘ع ة˘ن˘ضس ل˘ك بط˘ق˘˘ت˘˘ضست

.ن˘ي˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ةعأنضصلاو ةحأيضسلا ةيريدم
أهرودب ةي’ولأب ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ت’أكو ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب تل˘ضصتا
،نيينعمـلا ةحأيضسلاو رفضسلا
،أ˘ه˘طأ˘ضشن ةدو˘ع ة˘ع˘بأ˘˘ت˘˘م˘˘ل
ه˘˘تاذ تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م
عضضو ىلع ديدضشلا صصرحلا
م˘ه˘˘ب صصأ˘˘خ ي˘˘ئأ˘˘قو مأ˘˘ظ˘˘ن
د˘˘عأا يذ˘˘لاو ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

تأ˘˘طأ˘˘˘ضشن˘˘˘ل˘˘˘ل أ˘˘˘ضصي˘˘˘ضصخ
فأ˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘ضسأ˘˘˘ب صصخر˘˘˘م˘˘˘لا

صضرف لمضشيو ،أه˘ت˘ضسرأ˘م˘م
ىلع ي˘قاو˘لا عأ˘ن˘ق˘لا ءاد˘ترا

ة˘˘˘لأ˘˘˘كو˘˘˘لا ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ضسم
لخدم ميظن˘ت ع˘م أ˘ه˘ن˘ئأ˘بزو
رأظتن’ا يضسار˘كو ة˘لأ˘كو˘لا
ح˘م˘ضسي و˘ح˘ن ى˘ل˘ع أ˘ه˘ل˘˘خاد
دعأبتلاو ةفأ˘ضسمـلا مار˘ت˘حأ˘ب
ى˘لإا ة˘˘فأ˘˘ضضإ’أ˘˘ب يد˘˘ضسج˘˘لا
ل˘ح˘م م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘تو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
 .أيموي أهريهطتو ةلأكولا

لوح ةيصسيصسحت ةلمح
يف ةحأبصسلا رطأخم

تأنيوعلأب دودصسلا
دضس ةرادإا ارخؤوم تمظن

، تأ˘ن˘يو˘ع˘لأ˘ب قÓ˘م ة˘ج˘˘لو
لو˘ح ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
دودضسلا يف ةحأبضسلا رطأخم
ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘م˘˘لا تأ˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا و
ح˘˘لأ˘˘ضصم ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لأ˘˘ب
ةفأضشكلا و ةيندملا ةيأمحلا
عـم˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا و ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘ضسإ’ا
»  رأ˘ع˘˘ضش تح˘˘ت ، ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
دود˘˘˘ضسلا ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘حأ˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسلا

مي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘م «ةر˘ي˘ط˘خ
ة˘ي˘عو˘ت فد˘ه˘˘ت˘˘ضست ة˘˘ل˘˘فأ˘˘ق
نأ˘˘˘˘˘˘˘كضسلا صسي˘˘˘˘˘˘˘ضسح˘˘˘˘˘˘˘تو
د˘ضسلا ةاذأ˘ح˘م˘ب ن˘ي˘ن˘˘طأ˘˘ق˘˘لا

نع مجن˘ت ي˘ت˘لا ر˘طأ˘خ˘م˘لاو
يف مأم˘ج˘ت˘ضس’او ة˘حأ˘ب˘ضسلا

ر˘˘˘ح ن˘˘˘˘م أ˘˘˘˘بر˘˘˘˘ه دود˘˘˘˘ضسلا
ن˘ع بتر˘ت˘˘ي أ˘˘مو ،ف˘˘ي˘˘ضصلا
ةريثك حاورأا قأهزإا نم كلذ
تكرأضش أ˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،أ˘قر˘غ
ة˘ع˘بأ˘ت˘لا ن˘ي˘ضسأ˘ط˘غ˘لا ة˘قر˘ف
، ةضسب˘ت ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘ل˘ل
ةيلمعل ةيضسيضسحت ةروأ˘ن˘م˘ب
رأ˘˘ظ˘˘نأا مأ˘˘مأا ق˘˘ير˘˘غ ذأ˘˘ق˘˘˘نإا
لوح رثكأا فرعتلل روضضحلا

يتلا ، دودضسلا هذه ةروطخ
ةر˘ظ˘ن˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘حو˘˘ت
نكمي ةنمآا أهنوكب ىلوأ’ا
يف ن˘م˘كت ،أ˘ه˘ي˘ف ة˘حأ˘ب˘ضسلا
ةريبك تأيمك ىلع أهئاوتحا

د˘˘ع˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا لأ˘˘˘حوأ’ا ن˘˘˘م
قرغ ي˘ف ي˘ضسي˘ئر˘لا بب˘ضسلا
ىلإا مه˘بذ˘ج˘ت ذإا ،ن˘ير˘ي˘ث˘كلا
نو˘˘˘˘˘كي Ó˘˘˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ضسأ’ا
ى˘لإا دو˘ع˘ضصلا م˘هرود˘˘ق˘˘م˘˘ب
او˘˘نأ˘˘ك نإاو ى˘˘ت˘˘ح ى˘˘ل˘˘˘عأ’ا
نيحأبضس وأا نيغلأب أضصأخضشأا

ع˘يزو˘ت م˘ت أ˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ير˘˘هأ˘˘م
تأ˘˘ق˘˘˘ضصل˘˘˘مو تأ˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘م
ع˘ضضو طأ˘ضشن˘لأ˘ب ة˘˘يو˘˘عو˘˘ت

لوح دضسلأب ةبوتكم تأتف’
ركذلأب ريدج .ةحأبضسلا رطخ
قÓ˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لو د˘˘˘˘˘˘ضس نأا
لÓ˘˘خ فر˘˘ع تأ˘˘ن˘˘يو˘˘ع˘˘لأ˘˘ب
قرغ يتلأح ،طرأفلا رهضشلا
نيبأضشل نيعوبضسأا فرظ يف
ةنيدم نم روهزلا رمع يف
.تأنيوعلا

ةيلحملا تأطلصسلاو..
رودق» نأنفلا مركت
هتيب يف «يفيوكلا

ينطولا مويلا ةبصسأنمب
نأنفلل

تأ˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا تمر˘˘˘ك
يلاو أهضسأار ىلعو ةيلحملا
صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئرو ة˘˘ي’و˘˘لا
نيقوفرم ،يئ’ولا يبعضشلا
ي˘فأ˘ق˘ث˘لا عأ˘ط˘ق˘˘لا ءارد˘˘م˘˘ب
»  ريدقلا نأنفلا ،يحأيضسلاو
فور˘˘ع˘˘م˘˘˘لا «عÓ˘˘˘ك رود˘˘˘ق
تأمأق دحأا ،يفيوكلا رودقب
،ةضسبت ةي’وب يبعضشلا نفلا

ةينغأ’ا ديمع ميركت يظحو
ي˘ف ة˘ّي˘ضسب˘ت˘لا ة˘ّيرو˘ل˘كل˘ف˘لا
دادعتو ينأهتلا ميدقتب ،هتيب

نيذلا نينأنفلا رثآأمو لأضصخ
للخت أمك ، ةي’ولا مهتدقف
ةيزمر أيدأ˘ه م˘ير˘كت˘لا ل˘ف˘ح
ةليط نأنفلا همدق أمل اريبعت
ل˘˘فأ˘˘ح˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا هرأ˘˘˘ضسم
ن˘˘ف˘˘لاو ة˘˘فأ˘˘ق˘˘ث˘˘لا ح˘˘لأ˘˘ضصل
ثارتلا لأج˘م ي˘ف ي˘ل˘ح˘م˘لا
تءأ˘جو .ل˘ي˘ضصأ’ا ي˘ضسب˘ت˘لا

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لا ةردأ˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لا ة˘ب˘ضسأ˘ن˘˘م˘˘ب
ه˘ب ل˘ف˘ت˘ح˘ت يذ˘لاو نأ˘ن˘ف˘ل˘˘ل
نم ناوج نمأثلا يف رئازجلا

هرارقإا مت نأا دعب ،ةنضس لك
لأيتغا ىركذ ،8991 مأعلا
ي˘˘ل˘˘ع» نأ˘˘ّن˘˘ف˘˘لا د˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ّضشلا

.«يضشأّعم
نورأه يحأبصصم

mahali@essalamonline.com

بأبصشلا نم ةردأبمب
نيعوطتملاو

ةربقمل فيظنت ةلمح
د’وأاو فسسؤي يديسس
ناسسملتب يلاد نب
نم ددع عوبصسأ’ا ةيأهن مدقأا
ةيلمعب نيعوطتملاو بأبصشلا

يديصس ةربقمل ةعصساو فيظنت
ةيلمعلا ،نأصسملتب فصسوي

عيمجلا نأصسحتصسإا تق’
تنأك ةربقملا نأاو أميصس’
فيثك رأصشتنا نم ينأعت
كاوصشأ’او ةصسبأيلا بأصشعألل

نب د’وأا ةربقم تدهصش أمك
يه تاوزغلا ةرئادب يلاد
فيظنت ةلمح ىرخ’ا

ةلمح بأبصشلا ندل نم ةيقنتو
عيمجلا أهكرأب فيظنتلا

يتلا رحلا ةجوم عم ةصصأخ
ةينأكمإا عم ةقطنملا أهدهصشت
ىتحو تارصشحلا رأصشتنا
ةيلمع أهريغو يعأفأ’ا
لك أهل ترفو فيظنتلا
دأعأا دقو لئأصسولاو تأينأكمإ’ا
أهتيعصضو ىلإا ةربقملا بأبصشلا
ليهصست يلأتلأبو ،ةدأتعملا

روبقلا نيب لقنتلا ةيلمع
ةلازإا دعب نفدلا ةيلمع اذكو
ةصسبأيلا ششئأصشحلاو كاوصش’ا

عقت ةربقملا نأا ملعلا عم
أا7 ينطولا قيرطلا ةاذأحمب
ةيلحاوصسلا ةيدلب ىلإا يدؤوملا

ةعصساولا فيظنتلا تأيلمع
تاءأصضفلا فلتخملو ربأقملل
تتبثأا ةيبأغلا تأحأصسملاو
ةحيرصشلا مأمتهإا ىدم
طيحملا فيظنتب ةينأبصشلا

ةفيظن ةئيب نأمصض يلأتلأبو
نأاو أميصس’ يجولوكيإا نزاوتو
رأصشتنإا ردصصم دعت خأصسوأ’ا

.ةيئأبولا شضارمأ’ا فلتخم
ششأتيلتوب ع

فصسوي نب . رصضÿ . أا

ةي’ولل ةيبون÷ا ةه÷أب دأصص◊ا ةلمح ‘ رخأأت

زكارŸا ىؤتسسم ىلع ةيلاŸا ةلؤيسسلا مادعنا رارمتسسا
شسابعلب يديسسب ةيديÈلا



عيمج ربع ،مأيأا لبق تقلطنا
ل˘ج˘ح˘لا ن˘ي˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ءأ˘˘ي˘˘حأا
يح لمجأا ةقبأضسم ،ة˘ل˘ي˘ضسم˘لأ˘ب
ىلع فرضشت يتلا ،ةنيدملا يف
ةفأقثلل ىدضص ةيعمج أهميظنت
قلطأا يتلا ةقبأضسملا ،مÓعإ’او
«عراو˘˘ضشلا ل˘˘م˘˘جأا» أ˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
... uيَحلا ُلأَمَج» رأعضش لمحتو أ˘˘ه˘˘˘ل تضصضصخ ،«ه˘˘˘ِل˘˘˘َهأا ُةآار˘˘ِ̆م
هأجت ،زئاو˘جو أ˘ياد˘ه ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
ي˘ف ن˘يز˘ئأ˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘كرأ˘˘ضشم˘˘لا
ي˘ت˘لاو ،ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ق˘بأ˘ضسم˘لا
ةّرم˘لا هذ˘ه أ˘ه˘لÓ˘خ ن˘م فد˘ه˘ت
فيظنتو ةيقنت يف ةمهأضسملل

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘خاد عراو˘˘˘ضشلا ل˘˘˘ك
نم ةيضسيئرلاو ةيعرفلا ،ءأيحأ’ا
ل˘م˘ع˘لا ع˘ي˘ج˘˘ضشتو ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
حور ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘تو يو˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
نم ع˘فر˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ن˘طاو˘م˘لا

حور ق˘ل˘خ و ة˘ن˘يد˘م˘لا ة˘ي˘بذأ˘ج
لجأا نم ة˘ي˘بأ˘ج˘ي’ا ة˘ضسفأ˘ن˘م˘لا
ة˘ن˘يد˘م˘لا ة˘فأ˘ظ˘ن˘˘ب صضو˘˘ه˘˘ن˘˘لا

أمك ،ةئيبلا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فأ˘ح˘م˘لاو
ة˘ن˘كأ˘ضسلا صسي˘ضسح˘ت أ˘˘ه˘˘ب دار˘˘ي
قيقحت ي˘ف ي˘ضسأ˘ضسأ’ا أ˘هرود˘ب
نيضسح˘تو ي˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘قر˘لا

أهت˘ي˘قر˘ت أ˘ه˘ن˘مو صشي˘ع˘لا ةدو˘ج
اذه نم ةفيظنلا ندملا فأضصمل

ة˘كرأ˘ضشم لÓ˘˘خ ن˘˘م بنأ˘˘ج˘˘لا
يف ةّوقب ءأيحأ’ا عيمج يلثمم
ن˘م ةد˘ي˘ف˘م˘لا ة˘ق˘بأ˘˘ضسم˘˘لا هذ˘˘ه
كار˘˘ضشإاو ،بناو˘˘ج˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ليمجت تÓ˘م˘ح ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا
.ةئيبلا

ةد˘˘ئار˘˘لا ىد˘˘ضص ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
نيب ةضسفأنم قلخ يف تدهتجا
يرأ˘ضضح د˘ي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ،ءأ˘ي˘˘حأ’ا

دجم˘ل رأ˘ب˘ت˘ع’ا ةدأ˘عإ’ ،د˘يد˘ج
أ˘ه˘ب˘ق˘ل ةدأ˘ع˘ت˘˘ضساو ،ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
’ ي˘ت˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا» فور˘ع˘˘م˘˘لا
نوم˘ئأ˘ق˘لا صصر˘ح ثي˘ح ،«مأ˘ن˘ت
أيمضسر نÓعإ’ا ىلع ،ةّرملا هذه

ةعضسوملا ةقبأ˘ضسم˘لا ة˘ياد˘ب ن˘ع
ر˘ه˘ضش ةد˘م˘ل أ˘ي˘ضضر˘عو أ˘ي˘لو˘˘ط
نيب تأيفضصتلا قÓطن’ ،لمأك
صسي˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘˘ضشكو ،ءأ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حأ’ا
نأا ركبوب د˘مأ˘ح ن˘ب ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
أ˘ي˘ل˘حر˘م م˘ت˘خ˘ت˘ضس ،ة˘ق˘بأ˘ضسم˘˘لا
،مهميركتو ن˘يز˘ئأ˘ف˘لا ج˘يو˘ت˘ت˘ب
ر˘يد˘ق˘ت˘˘لأ˘˘ب ي˘˘حو˘˘ي ل˘˘ع˘˘ف ي˘˘ف
لمع نم لك ةازأجمو ركضشلاو
يرضضح˘لا ل˘ع˘ف˘لا ي˘ف ن˘ضسحأاو
ةيقبل أع˘ي˘ج˘ضشتو ،يرأ˘ضضح˘لاو
ل˘ع˘ج˘ل دأ˘ه˘ت˘ج’ا ي˘ف ءأ˘˘ي˘˘حأ’ا
م˘˘ه˘˘˘تأ˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘مو م˘˘˘ه˘˘˘ئأ˘˘˘ي˘˘˘حأا

نأ’ ىعضستو يقترت ،مهتÓحمو

ن˘˘ضسحأا ةز˘˘ئأ˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘˘ح˘˘˘ت
ةيأغ يهو ،يح فظنأاو لمجأاو
رييغت˘لا ي˘ف ة˘عور˘ضشمو ة˘ل˘ي˘ب˘ن
.لضضفأ’ا وحن

ة˘فر˘ضشم˘لا ر˘ئاود˘لا ع˘قو˘˘ت˘˘ت
ةي’و˘ب ة˘حÓ˘ف˘لا عأ˘ط˘ق ى˘ل˘ع
ةحÓفلا ةيريدم أميضس’ ةيأجب
غ˘ل˘ب˘ي نا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ة˘فر˘غ˘˘لاو
نم مضسوملا اذه بوبحلا جأتنا
نع ديزي أم ىلا ريعضشو حمق
ةرأضشإ’او ،رأ˘ط˘ن˘ق ف˘لا521
ف˘ي˘ف˘ط ع˘جار˘ت كأ˘ن˘˘ه نأا ى˘˘لإا

ي˘ضضأ˘م˘لا م˘ضسو˘م˘لأ˘ب ة˘نرأ˘ق˘م
رطم˘لا طو˘ق˘ضس ر˘خأأ˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن
،رخآ’او نيحلا نيب أهبذبذتو
دأضصحلا ةلمح نإأف ةرأضشإÓلو
عم تق˘ل˘ط˘نا د˘ق ة˘ن˘ضسلا هذ˘ه˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ناو˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘ضش ة˘˘˘ياد˘˘˘ب
ق˘˘طأ˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ىو˘˘ت˘˘ضسم
ىوتضسم ىلع أميضس’ ةي’ولأب
و˘ب˘˘قأاو د˘˘يأ˘˘ق˘˘لا عارذو رأ˘˘كذأا

قطأنملا يهو ..صشيع يديضسو
بوبحلا ةعارزل ةضصضصخملا

دأضصحلا ةيلمع ميعدت ّمت دقو
دأ˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘لاو ل˘˘˘ئأ˘˘˘ضسو˘˘˘لا ل˘˘˘كب

ى˘ل˘ع ل˘ه˘ضسي أ˘م˘م أ˘ه˘حأ˘ج˘نإ’
ةفأضضإا ةمهملا هذه نيحÓفلا
همدقت يذلا ينقتلا معدلا ىلا

يف نيحÓفلل ةحÓفلا حلأضصم
يمارلا ينقتلا دأضشرإ’ا لأجم
لÓخ ةبعضشلا هذه ريوطت ىلا
نأا كضش’و ،ةريخأ’ا تاونضسلا

م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه لو˘˘˘ضصح˘˘˘˘م
ةيضسأضسأ’ا تأيجأحلا يطغيضس
د˘˘يوز˘˘ت˘˘ل كلذو ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
ةجتنملاو ةفلتخملا نحأطملا
أميف أمأاو .هتأقتضشمو قيقدلل
ةحÓف يف نوطضشأنلا صصخي

ن˘˘ع اور˘˘ب˘˘ع د˘˘ق˘˘ف بو˘˘ب˘˘ح˘˘لا
لوضصح˘م دودر˘م˘ل م˘ه˘حأ˘ي˘ترا
ي˘ت˘لا م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه بو˘ب˘ح˘لا

أم وهو ،ةديج ةيعونب تءأج
زيف˘ح˘ت˘لاو ل˘مأ’ا م˘ه˘ي˘ف ق˘ل˘خ
ل˘˘كب م˘˘ه˘˘طأ˘˘ضشن ل˘˘ضصاو˘˘م˘˘˘ل
ةهج ن˘م نأ˘ن˘ئ˘م˘طاو ة˘ي˘ح˘يرأا

ىلع ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م م˘ه˘ث˘حو
دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا لذ˘˘ب
رأبتعأب ،  ةبعضشلا هذه ريوطتل
تأيلوأا نم يئاذغلا نمأ’ا نأا
.ةلودلا تأمأمتها

ةيرإدإإ تاقحلم حتف
ةيندملإ ةلاحلل ةديدج

ةياجب ةيدلبب
ة˘يد˘ل˘ب ح˘لأ˘˘ضصم تعر˘˘ضش

تأقحلم40 حتف ي˘ف ة˘يأ˘ج˘ب
ىلع ةيندم˘لا ة˘لأ˘ح˘ل˘ل ةد˘يد˘ج
،ةيدلبلا قطأنم ديدع ىوتضسم
ن˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل أ˘ه˘ن˘م أ˘ي˘ع˘ضس
أيموي هد˘ه˘ضشي يذ˘لا ط˘غ˘ضضلا
نمو ،ةيدلبلأب يضسيئرلا رقملا
ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘طأ˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘ي˘˘ب
ةقطنم ءارج’ا اذهب تدأفتضسا
طضسو نع د˘ع˘ب˘ت ي˘ت˘لا يز˘ي˘ت
ثي˘˘˘˘ح ،م0021 ـب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ق˘ح˘ل˘˘م˘˘لا تح˘˘ت˘˘ف
نينطاو˘م˘لا ه˘جو ي˘ف أ˘ه˘باو˘بأا
أ˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘˘لا اود˘˘˘˘فاو˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا

ة˘لأ˘ح˘˘لا ق˘˘ئأ˘˘ثو جار˘˘خ˘˘ت˘˘ضس’
م˘ه˘تأ˘ف˘ل˘م مأ˘˘م˘˘تإ’ ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
ةضصأ˘خ ة˘ي˘ضسرد˘م˘لاو ة˘يرادإ’ا
ةيضسردملا ةحنملأب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا

رمأ’ا وهو ،أهريغو دعأقتلاو
ىدل أنضسح أعأبطنا كرت يذلا
نأا ثي˘ح ،ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا نأ˘˘كضس
ةحارلا  مهل رفوت˘ضس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةأ˘˘˘˘نأ˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م
،أهنع ةبترتم˘لا ف˘يرأ˘ضصم˘لاو
هذه لثم لضصاوتت نأا نولمأأيو
ر˘˘فو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
،نأكضسلل رارقتضس’او ةيهأفرلا

دقف ةيد˘ل˘ب˘لا ةرادإا ة˘ه˘ج ن˘مو
ىلع ةيأقولا لئأضسو تعضضو
ةدئأفل تأقحلملا هذه ىوتضسم
نينطاوملل ىتحو نيف˘ظو˘م˘لا

ةمÓضسلا مار˘ت˘حا ةرور˘ضض ع˘م
ع˘ن˘م د˘يد˘ح˘ت˘لأ˘بو ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا
ةليوطلا ريباوطلاو تأعمجتلا
هدكأا أمك تأقحلملا هذه لخاد
ة˘ق˘ح˘ل˘م˘˘ل يرادإ’ا ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا
هذ˘ه ل˘ث˘˘م نأا كضش’و ،يز˘˘ي˘˘ت
تبأاد يتلا ةديمحلا يعأضسملا

تاون˘ضسلا ي˘ف ة˘لود˘لا أ˘ه˘ي˘ل˘ع
بيرقتل أ˘ه˘ن˘م ة˘ب˘غر ةر˘ي˘خأ’ا
ي˘˘هو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘˘م ةرادإ’ا
يف أهدأمتعا ّمت يتلا ةضسأيضسلا
يتلاو ةمأعلا تارادإ’ا عأطق
ندل نم ار˘ي˘ب˘ك أ˘بأ˘حر˘ت تي˘ق˘ل
رأظتنا يف اذ˘هو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيرضصع ةادأأك ةنمقرلا عيضسوت

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف أ˘˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ف˘˘م ’
ة˘˘ل˘˘˘ضصلا تاذ تأ˘˘˘عأ˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
يضشيعملا ىوتضسملا نيضسحتب
.نينطاوملل

ت . Ëرك

فسسوي نب . رسضÿ . أإ

mahali@essalamonline.com

567209ددعلإ ^1441 لإوسش91ـل قفإوملإ0202 نإوج11صسيمخلإيلحم
مÓعإلإو ةفاقثلل ىدسص ةيعمج اهتمظن

لج◊ا Úعب يرسضح لعفو يراسضح ديلقت ..يح فظنأاو لمجأاو نسسحأا ةقباسسم

راطمألإ طوقسس يف بذبذتلإ ةجيتن يسضاملإ مسسوملاب ةنراقم فيفط عجإرت

ةياجبب بؤبحلا نم راطنق فلأا521 نع قؤفي ام جاتنا عقؤت

Ãإ ةيام◊إ نم لك ةكراسشŸإو ةيندŸفلإ حلاسصÓةيح

ÂاغتسسÃ قئارحلل يدسصتلل ةيسسيسسحتلا تلم◊ا قلطنا

إريرسس06 يفسشتسسم ريطأاتو زيهجتب تبلاط

يجاب جربب يندملا عمتجملا تامظنم
ةحسصلا ريزو لسسارت راتخم

ةنيدÃ يح نسسحأإ ةقباسسم ة‹رب ‘ مÓعإلإو ةفاقثلل ىدسص ةيعمج تح‚ ،ةعئإر نم Ìكأإ ةوطخ ‘
ةيعامتجإو ةيفاقث ،ىرخألإ جمإÈلإ نم ةعوم‹ صشماه ىلع كلذو ،ةليسسŸإ ةيلو ‘ لج◊إ Úع

ةقÓّخو ةفداه ةيمÓعإإو

ة˘ير˘يد˘م ن˘م ل˘ك تق˘ل˘˘طأا
حلأضصملاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يأ˘م˘ح˘لا
م˘نأ˘غ˘ت˘ضسم ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ةيوعوتلا ةيضسيضسحتلا أهت˘ل˘م˘ح
قئارحلل يدضصتل˘ل ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل

ثي˘˘ح .ف˘˘˘ي˘˘˘ضصلا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ
ةيضسيضسحتلا ة˘ل˘فأ˘ق˘لا تق˘ل˘ط˘نا
ىلع ةيعارزلا تأيدلبلا صسمتل

يلع يدي˘ضس ،ة˘ضشأ˘ع˘ضشع رار˘غ
ل˘م˘ضشت نأا ى˘ل˘ع ،تار˘˘ي˘˘قو˘˘بو
نيأا23 ـلا ةي’ولا تأيدلب يقأب
نيوكت ةيلمع نوحÓفلا ىقتلي
ةهبأجم ةيفيك يف تأحورضشو
ةجرد عأفترا لظ يف قئارحلا
ة˘يأ˘قو˘لا ل˘ب˘ضس اذ˘كو ةرار˘ح˘˘لا

ة˘˘يأ˘˘م˘˘ح˘˘ل أ˘˘˘ه˘˘˘ل يد˘˘˘ضصت˘˘˘لاو
ةلمحلا.ةيعارزلا ليضصأح˘م˘لا
ع˘˘م تن˘˘ماز˘˘ت ة˘˘ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘لا
دأ˘˘ضصح˘˘لا م˘˘˘ضسو˘˘˘م قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا

يتلا قئارحلا ةرثكو صسردلاو

يموي لكضشب لجضست تحبضصأا
ل˘ي˘ضصأ˘ح˘م˘لا دد˘ه˘ت تح˘˘ضضأاو
نم ةقرقتم قطأن˘م˘ب ة˘ي˘عارز˘لا

رأطإ’ا اذه يفف .ةي’ولا عوبر
ة˘يأ˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لأ˘˘ضصم تل˘˘ج˘˘ضس
70 ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةيندملا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ل˘ي˘ضصأ˘ح˘م ق˘ئار˘ح
ريخ ،رأطعلب يديضسك تأهجلا
أهرخآا تاريقوب تاريضس ،نيدلا

يقرضشلا جرخملأب بضش قيرح
تم˘ه˘ت˘لأا ة˘ضشأ˘ع˘ضشع ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل

نم رثكا نارينلا ةنضسلأا أهلÓخ
يلوضصحم نم تارأتكه01
تأ˘حأ˘ضسمو ر˘ي˘ع˘ضشلاو ح˘م˘ق˘˘لا
،ةر˘م˘ث˘م˘لارأ˘ج˘ضشأ’ا ن˘م ىر˘خأا
حلأضصملا تاذ ناوعأا حجن أميف
نع ديزي أم ذأقنإاو دأمخإا نم
كل˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م رأ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كه02
.ليضصأحملا

.نيدلإرون .ب

تأيع˘م˘ج˘لا ن˘م دد˘ع ل˘ضسار
جربب يندملا عمتجملا يلثممو
ريزو ،ةيدودحلا رأ˘ت˘خ˘م ي˘جأ˘ب
حÓ˘˘ضصإاو نأ˘˘كضسلاو ة˘˘ح˘˘ضصلا
هو˘ب˘لأ˘ط ثي˘ح تأ˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا
عضضو˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ل˘خد˘ت˘لأ˘ب
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ˘˘ب ة˘˘ح˘˘ضصل˘˘ل مأ˘˘ع˘˘لا

ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع أ˘˘˘ضصو˘˘˘ضصخ
زجنملا ر˘ير˘ضس06 ىف˘ضشت˘ضسم
هنم طقف ءزج حتف مت يذلاو
دأتعلأب هزيه˘ج˘ت ةرور˘ضض ى˘ل˘ع
هبضشو ءأبطأأب هريطأت عم يبطلا
ةمومأ’ا حأن˘ج ة˘ضصأ˘خ ي˘ب˘ط˘لا

ةأارم˘لا ي˘نأ˘ع˘ت ن˘يأا ،ة˘لو˘ف˘ط˘لاو
بيبط بأيغ لظ يف لمأحلا
حأنج حتف يلإا ةفأضضإ’أب ديلوتلا
أم بضسحب ليلأحتلاو ةعضشأÓل

ي˘ت˘لاو ة˘لأ˘ضسر˘لا تاذ ي˘ف ءأ˘˘ج
تأطلضسلا عيمجل تلضسرأا أضضيأا
أ˘م˘ب م˘هر˘˘ط˘˘خ˘˘ت راردأا ة˘˘ي’و˘˘ب
بأيغ ءارج ى˘ضضر˘م˘لا ه˘ي˘نأ˘ع˘ي

يف صصقن عم بضسأنملا لفكتلا
أ˘م˘ك ة˘ي˘ب˘ط˘لا تأ˘˘ضصضصخ˘˘ت˘˘لا

ة˘ح˘ن˘جأا ح˘ت˘ف˘ب أ˘˘ضضيأا او˘˘ب˘˘لأ˘˘ط
م˘˘ظ˘˘ن ةازاو˘˘م˘˘˘لأ˘˘˘بو ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ة˘ف˘قو ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا تار˘˘ضشع
ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا مأ˘مأا ة˘ي˘جأ˘ج˘ت˘حا

دأجيإا ةيغب بلأطم ةدع نيعفار
نع نبغلا عفرب حمضست لولح
ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ى˘˘ضضر˘˘م˘˘لا
بلأ˘ط˘م˘لا ى˘ق˘ب˘تو ة˘يدود˘˘ح˘˘لا

ةبأجتضس’ا ةيأ˘غ ى˘لا ة˘عو˘فر˘م
نم نطاوملا نكمتي ىتح أهل
ة˘ي˘ح˘ضص ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ب ةدأ˘ف˘ت˘˘ضس’ا
ه˘˘نأ’ صصئأ˘˘ق˘˘˘ن نود ة˘˘˘ل˘˘˘مأ˘˘˘ضش

دجي نأا صضيرم يأ’ نكمي’
قطأنم˘ل˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا ي˘ف ل˘يد˘ب˘لا
لقنتي ثيح ةديعبلاو ةروأجملا
عطقل نأقر ةقطنم ىلإا صضعبلا

نع أ˘ث˘ح˘ب م˘ل˘ك056 ة˘فأ˘ضسم
.جÓعلا

مضسأقلب يفيرضشوب

ن˘˘˘˘˘م تار˘˘˘˘˘ضشع˘˘˘˘˘لا بلأ˘˘˘˘˘ط
ةي’وب ن˘ي˘ن˘طأ˘ق˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةيئ’ولا تأطلضسلا تليضسمضسيت
ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘˘ضضب ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’او
عأ˘جر˘˘ت˘˘ضسا ل˘˘جأا ن˘˘م يرو˘˘ف˘˘لا
ةنضس أهزجح مت يتلا مهتحلضسأا

نم أهميلضست م˘ت أ˘مد˘ع˘ب3991
ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ء’ؤو˘˘ه فر˘˘ط
ةبأجتضسا اذهو ،ةينمأ’ا تأهجلا
فورظلأ˘ب ة˘ضصأ˘خ˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل
دÓبلا أهب رمت تنأك يتلا ةينمأ’ا
ةير˘ضشع˘لأ˘ب تي˘م˘ضس أ˘م˘ي˘ف كاذ˘نآا
صصن بضسحو اذ˘˘˘˘˘˘ه .ءادو˘˘˘˘˘˘ضسلا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘جأ˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘لأ˘˘ضسر˘˘لا
ةخضسن «مÓضسلا» ةيموي تملضست
مهتحلضسأا ميلضست ىدلو هنإأف أهنم
م˘ه˘ح˘ن˘م م˘ت ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا كل˘˘ت ي˘˘ف
م˘˘ه˘˘˘عاد˘˘˘يإا تب˘˘˘ث˘˘˘ت ت’أ˘˘˘ضصيإا
نودم ديضصلأب ةضصأخلا مهقدأنبل
عونو مقرو عاديإ’ا خيرأت أهب
بأب˘ت˘ت˘ضسا د˘ع˘بو ثي˘ح حÓ˘ضسلا
صضع˘˘ب عأ˘˘جر˘˘ت˘˘˘ضسا م˘˘˘ت ن˘˘˘مأ’ا
’ نيح يف أهبأحضصأ’ قدأنبلا
مÓتضسا رظتنت ةريبك ةئف لازت
لومعملا نيناوقلا قفو أهتحلضسأا

تاءاد˘˘ن˘˘لا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لأ˘˘˘ب أ˘˘˘ه˘˘˘ب
أهادضص ل˘ضصو ي˘ت˘لا ةرر˘كت˘م˘لا
ة˘ي˘ن˘مأ’ا تأ˘ه˘ج˘لا بتأ˘كم ى˘˘لإا

لاز˘ت ’ ه˘نأا ر˘ي˘˘غ ة˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لاو
م˘ت˘ي م˘لو أ˘ه˘لأ˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘مأ’ا
ة˘ضصأ˘خ˘لا ة˘ح˘ل˘ضسأ’ا عأ˘جر˘ت˘˘ضسا
تمأ˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب
دجاوت نأ˘كم ن˘ع رأ˘ضسف˘ت˘ضس’أ˘ب
مل هنأا ريغ مهب ةضصأخلا ةحلضسأ’ا
صصوضصخب در يأا ء’ؤوه ىقلتي
،صضمأغلا أهريضصمو مه˘ت˘ح˘ل˘ضسأا

نع تقولا تاذ يف نيلئأضستم
نكمي يذ˘لا ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا بب˘ضسلا

م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا مد˘˘ع ءارو
قدأ˘ن˘ب عأ˘جر˘ت˘˘ضسأ˘˘ب ي˘˘ضضأ˘˘ق˘˘لا
نم مغرلأب مهب ةضصأخلا ديضصلا
ةينونأقلا طورضشلا لك ءأفيتضسا
هذه ميلضست أهلÓخ نم مت يتلا
ءادوضسلا ةيرضشعلا نأبإا ةحلضسأ’ا
ةعوفرم ء’ؤوه بلأ˘ط˘م ى˘ق˘ب˘ت˘ل
ةيئ’ولاو ةينمأ’ا تأهجلا ىدل
ةيضضق نع رأبغلا صضفن لجأا نم
م˘˘ه˘˘ب ة˘˘˘ضصأ˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ضسأ’ا

أم قفو أهبأحضصأ’ أهعأجرتضساو
.نونأقلا هيلع صصني

.ز.دمحأإ

قوفت ةفاسسمل نولقنتي مهءانبأإ
ةسسإردلل ملك4

يبأا يح ناكسس
يف نطقمتب راؤنأ’ا
نؤبلاطي راردأا
ةيئادتبا زاجنإاب
رإونألإ يبأإ يح ناكسس بلاطي
ةيدلبب ةديدجلإ ةنيدملاب
،يحلل ةيئإدتبإ زاجنإاب نطقمت

ةديدجلإ ةنيدملإ يوتحت ثيح
ذنم ةيدلبلل يرإدإلإ رقملإ ىلع
اهبإرت ىلع مسضتو ،تإونسس
رقتفت اهنكل ةيوناثو ةطسسوتم
اهيف صسردمتي ةيئإدتبإ ىلإإ
إذه ربتعيو ،يحلإ ناكسس ءانبأإ
نإو قبسس ددجتم ميدق بلطلإ

يلإولإ يحلإ ناكسس هب بلاط
ةنسسلإ ةيإدب يف إومظنو قباسسلإ
ةقفر اجاجتحإ ةيسسإردلإ
دح عسضوب نيبلاطم ،مهئانبأإ
نوسسردي يذلإ مهئانبأإ ةاناعمل

بقرملإ ةيئإدتبإ نم لكب ايلاح
ديسسلإ ةبسصقو ةنجلإ ةبسصقو
،ةبيه يلوم ةيوإزو رنيإو
لسصي دق امب مهيوذ نع نيديعب
رمألإ ،ملك ةعبرأإ نم رثكأإ ىلإإ
مهل ةريبك ةاناعم لكسشي يذلإ

نورطسضي دق نيذلإ ،مهئايلوألو
،مهلقن لجأإ نم تإرايسسلإ ءإركل
ةيرإرطسضإ ةماقإإ يف مهعسضو وأإ

دق ام ،مهفراعم وأإ مهبراقأإ دنع
لافطألإ ةيسسفن ىلع ابلسس رثؤوي
إرطخ لكسشي اميف ،مهسسردمتو

ىلإإ ىدإرف مهلقنت مهيلع
ةيوإزب رإونألإ يبأإ ةيئإدتبإ

نوعطقي مهنوك ةبيه يلوم
ةيدلب نيب طبإرلإ قيرطلإ

وهو فلوأإ ةيدلبو نطقمت
ايلاح حبسصأإ يذلإ قيرطلإ

رإردأإ ةيلولإ نيب طبإر قيرط
قيرطلإ حتف دعب ،فلوأإ ةرئإدو
قيرط نع راملإ رإردأإ فلوأإ

كانه تناكو ،نطقمت ةيدلب
مل اهنكل ةسسردم زاجنإاب دوعو
ةنسسلإو ،ةعاسسلإ دح ىلإإ ذفنت
اهل قبي مل ةلبقملإ ةيسسإردلإ

،رهسشأإ ةسسمخ لإإ رثكألإ ىلع
يلإولإ يحلإ ناكسس دسشاني كلذل
مهئانبأإ ةاناعمل دح عسضو
عمجم زاجنإإ يف عورسشلاب
علاطم إزهاج نوكي ،يسسردم
.ةلبقملإ ةيسسإردلإ ةنسسلإ

نمحرلإدبع يفإولب

3991 ةنسس اهزجح مت
نؤبلاطي ديسصلا قدانب يكلام نم تارسشعلا

تليسسمسسيت يف مهتحلسسأا عاجرتسساب
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قباسسلا نؤتيارب بردم
ةينف بسصانÃ بلاطي

تايلقألل
برد˘م˘لا ،نو˘تو˘ه صسير˘˘ك بلأ˘˘ط

نو˘ي˘ب˘لأا فو˘ه د˘نآا نو˘ت˘يار˘ب˘ل ق˘بأ˘ضسلا
مأمته’أب مدقلا ةرك ملأع ،يزيلجنإ’ا
تأيلقأا نم ن˘يرد˘ح˘ن˘م˘لا ن˘ي˘برد˘م˘لأ˘ب

ىلإا فدهت ةديدج رطأا عضضوو ،ةيقرع
.ةريبك بضصأنم يلوتل أضصرف مهحنم

ي˘ف ،نو˘تو˘ه تأ˘ح˘ير˘˘ضصت تءأ˘˘جو
قأط˘ن˘لا ة˘ع˘ضساو تأ˘جأ˘ج˘ت˘حا بأ˘ق˘عأا

ةأفو دعب ،ةيرضصنعلا تأضسرأمملا ىلع
لأقتعا لÓخ ،ديولف جروج يكيرمأ’ا
52 موي ،صسيلوبأينم يف هل ةطرضشلا

.يضضأملا يأم
ن˘˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ةرأ˘˘˘˘ضشإا ي˘˘˘˘فو

وأا ءادو˘ضس لو˘ضصأا ن˘م ن˘يرد˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا
،ىرخأا ةيقرع تأيفلخ ىلإا وأا ،ةيويضسآا
كأنه نأك تاونضس لاوط» :نوتوه لأق
ىلإا نيمتنملا ،ني˘برد˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
ىلع لوضصحلل اومدقت ،ةيقرع تأيلقأا

ى˘لإا د˘حأا تف˘˘ت˘˘ل˘˘ي م˘˘ل ن˘˘كل ف˘˘ئأ˘˘ظو
.«مهتأبلط

هل نم ع˘ي˘م˘ج د˘ي˘كأأ˘ت˘لأ˘ب» :فأ˘ضضأاو
ل˘م˘ح˘ت˘ي مد˘ق˘لا ةر˘ك م˘˘لأ˘˘ع˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع
بي˘تر˘ت أ˘ن˘ي˘ل˘ع ..كلذ ي˘ف ة˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم
ن˘ي˘برد˘م˘لا ع˘ج˘˘ضشن ى˘˘ت˘˘ح عأ˘˘ضضوأ’ا
مدقتلل ،ةيقرع تأيلقأا ىلإا نيمتنملا
.«بضصأنملا يلوتل

،يزيلجنإ’ا يرودلا ةطبار تلأقو
يف رظنتضس ةيدنأ’ا نإا ،يضضأملا مأعلا

يمتني ،لقأ’ا ىلع ،دحاو بردم بلط
ىعضسيو ،ةيقرعلا تأيلقأ’ا ىدحإا ىلإا
.قرفلا دحأا بيردت يلوتل

نل ،رارقلا اذه نإا لوقي نوتوه نكل
يف ةاوأضسملا نم ديزم ىلإا أيلعف يدؤوي
عم لمأعتي نل صضعبلا نأ’ ،ةضضأيرلا
.ةبولطملا ةيدجلأب رمأ’ا

أضضيأا هل قبضس يذلا ،نوتوه فدرأاو
ين˘كل» :د˘ت˘يأ˘نو˘ي ل˘ضسأ˘كو˘ي˘ن بيرد˘ت
لكضشلأب اذه قيبطتب عيمجلا بلأطأا
نم صصأخضشأ’ ىنضستي ىتح ،حيحضصلا
ةقومرم بضصأنم يلوت ةيقرع تأيلقأا
.«لعفلأب

يبعلل ةينماسضت ةؤطخ
لؤبرفيل ةعقؤم لبق نؤترفيإا

،نوترفيإ’ ةيذيفنتلا ةضسيئرلا تلأق
يبع’ نإا ،ليدنضسكأب‐تيرأب صسينيد
05 ليجأأت ىلع اوقفاو لوأ’ا قيرفلا
،رهضشأا ةثÓث ةدمل ،مهروجأا نم ةئملأب
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف يدأ˘˘ن˘˘لا ةد˘˘˘عأ˘˘˘ضسم˘˘˘ل
.91‐ديفوك ةحئأجل ةيلأملا تأيعادتلا

يتولي˘ضشنأا و˘لرأ˘ك برد˘م˘لا ق˘فاوو
صسل˘ج˘م ءأ˘˘ضضعأاو ،ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا هزأ˘˘ه˘˘جو
ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘جأأ˘˘تو صضف˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ،ةرادإ’ا
،ةئملأب03 ىلإا لضصت بضسنب روجأ’ا
.يضضأملا صسرأم يف

ي˘ف ،ل˘يد˘ن˘ضسكأ˘ب‐تيرأ˘ب تفأ˘ضضأاو
،ةدحولل عئارلا صضارعتضس’ا اذه» :نأيب
بتاور ىلع ظأفح˘لأ˘ب يدأ˘ن˘ل˘ل ح˘م˘ضس
˘مأ˘يأا ي˘ف ه˘˘يد˘˘ل ن˘˘ي˘˘ل˘˘مأ˘˘ع˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
.«أهريغو تأيرأبملا

زأتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا فقوتو
ي˘˘˘ضشف˘˘˘ت بب˘˘˘ضسب ،راذآا صسرأ˘˘˘م ذ˘˘˘ن˘˘˘م
تنلعأاو ،دجت˘ضسم˘لا أ˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف
روجأا عفد ليجأأت ةيدنأ’ا نم ديدعلا

.أهيبع’
يف21 زكرم˘لا نو˘تر˘ف˘يإا ل˘ت˘ح˘يو

ةهجاومب هراوضشم فنأأتضسيو ،يرودلا
.ناريزح وينوي12 موي ،لوبرفيل
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اًدر د˘ت˘يأ˘نو˘ي ر˘ت˘˘ضسضشنأ˘˘م ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
نأأ˘ضشب ،ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب م˘ج˘ن ن˘م أ˘ًمدأ˘ضص
و˘تأ˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ه˘م˘ضض ة˘ي˘˘نأ˘˘كمإا
ر˘ير˘ق˘ت بضسح˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘ف˘ي˘ضصلا

ريرأق˘ت تنأ˘كو.ينولأتك يف˘ح˘ضص
مدقت نع تثدحت دق ةقبأضس ةيفحضص
صضر˘˘˘ع˘˘˘ب ،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا يدأ˘˘˘ن˘˘˘لا
،وروأا نويلم001 هتميق ةنولضشربل
،يتأف و˘ضسنأا ،بأ˘ضشلا حأ˘ن˘ج˘لا م˘ضضل
ةرادإا ن˘˘م صضفر˘˘لأ˘˘ب ل˘˘بو˘˘ق ه˘˘˘ن˘˘˘كل
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضص بضسح˘˘بو.أ˘˘نار˘˘جو˘˘ل˘˘ب˘˘لا
نإأ˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘لأ˘˘˘˘كلا «ترو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضس»
أادبو ،ملضستضسي مل دتيأنوي رتضسضشنأم
يف يئازجلا طرضشلا رضسك يف ركفي

071 هتميق غلبت يذلاو ،يتأف دقع
صسردي ،هتاذ تقولا يف.وروأا نويلم
نم ،بعÓلا دقع ديدجت ةنولضشرب
ىلإا يئازجلا طرضشلا ةميق عفر لجأا

ترأضشأاو.وروأا نو˘ي˘˘ل˘˘م004
نيطأي˘ضشلا ةرادإا نأا ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ح˘ضصلا
يلأغتربلا لي˘كو˘لا تل˘ضسرأا ،ر˘م˘ح˘لا
ةفرعمل ،زيدني˘م ي˘خرو˘خ ،ر˘ي˘ه˘ضشلا

ي˘نأ˘ب˘ضسإ’ا بعÓ˘لا داد˘ع˘ت˘ضسا ىد˘˘م
.دروفارت دلوأا ىلإا لأقتنÓل

ى˘ن˘م˘ت أ˘م˘˘ك ن˘˘كي م˘˘ل در˘˘لا ن˘˘كل
يتأف ىدبأا ثيح ،دتيأنوي رتضسضشنأم
.أيلأح ةنولضشربب ءأقبلا يف هتبغر

ولوأ˘ب ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا ي˘لود˘لا صشأ˘ع
صسوتنفوج يف ةبعضص ةبرجت ’أبيد
نم أبيرق نأك دقف ،ةريخأ’ا ةرتفلا يف
نأا لبق ،«يرينو˘كنأ˘ي˘ب» ن˘ع ل˘ي˘حر˘لا
،ينفلا زأهجلاو ةرادإ’ا تأعأنق ريغي
صسور˘ي˘˘ف ع˘˘م ى˘˘ضسقأ’ا هرأ˘˘ب˘˘ت˘˘خا م˘˘ث

.أنوروك
مويلا ،يلأطيإا يفحضص ريرقت دأفأاو

ةلحرمل عل˘ط˘ت˘ي ’أ˘ب˘يد نأأ˘ب ،ءأ˘ع˘برأ’ا
نأا ةضصأخ ،زوجعلا ةديضسلا عم ةديدج
ةر˘ظ˘ن˘ب ه˘˘ق˘˘مر˘˘ت تتأ˘˘ب يدأ˘˘ن˘˘لا ةرادإا

عضضولا هيلع نأك أمل أمأمت ةريأغم
.مضسوملا علطم

وليد أتيزأغ’» ة˘ف˘ي˘ح˘ضص تف˘ضشكو
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘غر ن˘˘˘˘˘ع ،صسمأا ،«ترو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ضس
ةرهوج˘ل˘ل د˘يد˘ج˘ت˘لا ي˘ف صسو˘ت˘ن˘فو˘ج
يف بع’ مهأا تأب يذلا» ةينيتنجرأ’ا
.«ودلأنور ونأيتضسيرك فلخ قيرفلا

نإا ة˘ي˘لأ˘ط˘يإ’ا ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘ضصلا تلأ˘˘قو
ءأقبلاو ديدجتلا يف عنأمي ’ ’أبيد
هنكل ،يدأنلا زومر دحأا حبضصي يك
بتار ىلعأا ىلع لوضصحلا فدهتضسي
’ يذلا ودلأنور ونأيتضسيرك دعب نم
.هيلإا لوضصولا نكمي

ةطخ عضضول صسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘ع˘ضسيو
،قيرفلا نيمأأت ىلإا فدهت ةيلبقتضسم
يكل بضسأنملا بعÓلا ’أبيد ربتعيو
دعب أم ةبقح يف ،هيلع ةطخلا ءأنب متي

.ودلأنور ونأيتضسيرك
ىلع لوضصحلا يف ’أبيد بغريو

نأا نيح يف ،أًيونضس وروي نويلم51
هبتار عفرل دادعتضسا ىلع صسوتنفوج
يف ،طقف وروأا نويلم21 ىلإا11 نم
3.7 أًيلأح هيف ىضضأقتي يذلا تقولا

.ًأيلأح طقف وروأا نويلم
نم عبارلا زكرملا يف ’أبيد يتأأيو

،صسوتن˘فو˘ج ي˘ف رو˘جأ’ا ة˘م˘ي˘ق ثي˘ح

نويلم13) ودلأنور ونأيتضسيرك دعب
نييÓم8) تخيل يد صسأيتأمو ،(وروأا
ميلاريمو نياوغ˘ي˘ه و˘لاز˘نو˘غو ،(وروأا
.(وروأا نييÓم5.7) صشتينأيب

نع ليحرلا نم أًبيرق ’أبيد نأكو
مأمضضن’او ،يضضأملا فيضصلا ونيروت
،مأهنتوت وأا دت˘يأ˘نو˘ي ر˘ت˘ضسضشنأ˘م˘ل أ˘مإا
ع˘˘م رار˘˘م˘˘ت˘˘˘ضس’أ˘˘˘ب كضسم˘˘˘ت ه˘˘˘ن˘˘˘كل

.صسوتنفوج

نك‡ Òغ انأرغولبلأ Òغ رخأأ قيرف وحن «ثوغÈلأ» ةرداغم نأأ دكأأ

ةنؤلسشربو لايرلل بسسانم وراتو’و ..ينيدلام لثم يسسيم :شستنيرؤم

ةنؤلسشرب م‚ نم اًمداسص اًدر ىقلتي دتيانؤي Îسسسشنام

ودلانور لظب ثبسشتي ’ابيد

م˘ج˘ن ،صست˘ن˘يرو˘م ود˘نأ˘نر˘ف دأ˘ضشأا
تارد˘ق˘لأ˘ب ،ق˘بأ˘ضسلا د˘يرد˘˘م لأ˘˘ير
ورأتو’ ينيتنجرأ’ا أهب عتمتي يتلا

.نÓيم رتنإا مجأهم ،زينيترأم
لأقتن’أ˘ب ورأ˘تو’ م˘ضسا ط˘ب˘تراو

و˘تأ˘كر˘ي˘م˘لا لÓ˘خ ،ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب ى˘لإا
تأضشوأنم طضسو ،لبقملا يفيضصلا

.ديردم لأير نم
ي˘ف ،صست˘ن˘يرو˘˘م لأ˘˘ق كلذ ن˘˘عو

ة˘ف˘ي˘ح˘ضص أ˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن تأ˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت
أينأبضسإا يف» :ةينولأتكلا «تروبضس»
أنعتمت˘ضسا أ˘ن˘نأ’ ،ن˘ي˘ظو˘ظ˘ح˘م أ˘ن˘ك
ن˘˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘م˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لأ˘˘˘˘ب
تأ˘ن˘ي˘ج م˘ه˘يد˘ل ..ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا
يف أهيلع روثعلا بعضصي ةيضسفأنت
.«ملأعلا يف نأكم يأا

ةيأغلل متهم ةنولضشرب» :فأضضأاو
كأنه نأك نكل ،(ورأتو’) همضضب
مغر ،ديردم لأير نع ثيدح أًضضيأا
.«ةنولضشرب يف رثكأا هارأا يننأا

:قبأضسلا ينأبضسإ’ا يلودلا عبأتو
نم يأ’ مأمتهÓل ريثم فاده هنإا»

ةيأغلل ةديج ةيؤور هيدل ،نيقيرفلا
نيمجأهملا لضضفأا دحأاو ،ةارأ˘ب˘م˘ل˘ل
مجأهم ةيؤور دوأا ..أيلأح ملأعلا يف
.«هتدوجب أغيللا يف

،يضسيم لينو˘ي˘ل ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم ن˘عو
:صستنيروم لأق ،«أنارغو˘ل˘ب˘لا» م˘ج˘ن
ه˘نإا ،أ˘ضسرأ˘ب˘˘لا جرأ˘˘خ ه˘˘ل˘˘ي˘˘خ˘˘تأا ’»
،لويوب ،يتوت ،ينيدلأ˘م˘ب ي˘نر˘كذ˘ي
يدأ˘ن˘لا بع’ ه˘نإا ،أ˘ًمأ˘م˘ت م˘ه˘˘ل˘˘ث˘˘م
اوأاد˘ب ن˘يذ˘لا كئ˘˘لوأا د˘˘حأا ،د˘˘حاو˘˘لا

يو˘ق ٍدأ˘ن ي˘ف م˘ه˘˘تر˘˘ي˘˘ضسم او˘˘ه˘˘نأاو
.«ةيأغلل

ٍدأنل هلأقتنا يف ركفأا ’» :فدرأاو
عم قأفتا ىلإا لضصوتي نأا لمآا ،رخآا
ي˘˘ف بع’ م˘˘هأا ه˘˘نإا ..ة˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘ضشر˘˘˘ب
ةيأهن ىتح كلذك لظيضسو ،قيرفلا

.«ةينهملا هتأيح
ةنولضشرب عم يضسيم دقع يهتنيو

دوجو عم ،مدأق˘لا م˘ضسو˘م˘لا ة˘يأ˘ه˘ن˘ب
اذه دعب ليحرلا قح هحنمي طرضش
.لبأقم نود ،مضسوملا

كؤتسس بردم ةباسصإا
«انورؤك»ـب يتيسس
لوأا ،يتيضس كوتضس نلعأا

ي˘ن˘ف˘لا هر˘يد˘م ة˘بأ˘˘ضصإا ،صسمأا
صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ،ل˘˘ي˘˘نوأا ل˘˘كيأ˘˘م
كلذو ،د˘ج˘ت˘˘ضسم˘˘لا أ˘˘نورو˘˘ك
ةلحرملا ج˘ئأ˘ت˘ن رو˘ه˘ظ بق˘ع
،تارأ˘ب˘ت˘خ’ا ن˘م ة˘ضسمأ˘خ˘˘لا
دأ˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا أ˘˘˘˘هار˘˘˘˘جأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
˘˘مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘كل يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
.ةيدنأ’ا يفظومو يبعÓل

يزيلجنإ’ا يدأنلا ردضصأاو
نكمي» :هيف ءأج ،أًيمضسر أًنأيب
نأا ،ي˘ت˘ي˘ضس كو˘ت˘ضس د˘كؤو˘ي نأا
أنوروك صسوريف رأبتخا ةجيتن
تءأج لينوأا لكيأم بردملل
ةريخأ’ا ةلوجلا دعب ،ةيبأجيإا

د˘حأ’ا مو˘ي تارأ˘ب˘ت˘˘خ’ا ن˘˘م
.«يضضأملا

ج˘ئأ˘ت˘ن» :نأ˘˘ي˘˘ب˘˘لا فأ˘˘ضضأاو
ىلوأ’ا ة˘ع˘برأ’ا تارأ˘ب˘ت˘خ’ا

أهنكل ،ةيبلضس تنأك لينوأ’
رأبتخ’ا يف ةيبأجيإ’ تلوحت
.«صسمأخلا

ع˘ب˘ت˘˘ي˘˘ضس ل˘˘ي˘˘نوأا» :فدرأاو
،ة˘˘˘ل˘˘˘˘ضصلا تاذ تادأ˘˘˘˘ضشرإ’ا

عم ،لزعلا نم ةرتفل عضضخيو
لأ˘˘˘ضصت’ا ي˘˘˘ف هرار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ضسا
هقيرف عم مظتنملا يرهأظلا
.«نيبعÓلاو يبيردتلا

ي˘ف ط˘ضشأ˘ن˘لا يدأ˘ن˘لا م˘تأاو
:ى˘˘˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘˘˘جرد˘˘˘˘˘˘لا يرود
،بردملا دعأضسم ى˘لو˘ت˘ي˘ضس»
ةي˘لوؤو˘ضسم ،ي˘ل˘ن˘ي˘كأ˘م ي˘ل˘ي˘ب
ةارأبم لوأا يف ،قيرفلا ةدأيق
موي غنيدير مأمأا ةدوعلا دعب
.«ناوج02

هجاوي نأا ررقملا نم نأكو
ر˘ت˘ضسضشنأ˘م هر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن كو˘˘ت˘˘ضس
قبأضس تقو يف ،أيدو دتيأنوي
نأا ’إا ،ءأ˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ن˘˘م
د˘ع˘ب ،ةأأ˘ج˘ف تي˘غ˘لأا ةارأ˘ب˘م˘˘لا
كوتضس دارفأا دحأا ةبأضصإا دكأأت
،دجتضسملا أنوروك صسور˘ي˘ف˘ب
.همضسا نع نÓعإ’ا نود
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تأ˘˘˘فأ˘˘˘ت˘˘˘ه ’ ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج صسو˘˘˘ق˘˘˘ط
ة˘ح˘ضصل˘ل تأ˘يو˘لوأ’ا ،ن˘ي˘ع˘ج˘ضشم˘˘ل˘˘ل
ءأ˘ي˘ضشأا أ˘ه˘ل˘ك ،ة˘فأ˘ظ˘ن˘˘لاو ة˘˘مÓ˘˘ضسلاو
عم ،ءاوجأ’ا ىلع رطيضست تاءارجإاو
يلأحلا مضسوم˘لا تأ˘ي˘لأ˘ع˘ف فأ˘ن˘ئ˘ت˘ضسا
.ةيلأطيإ’ا مدقلا ةركل

صسي˘ئر ،أ˘ن˘ي˘فار˘غ ي˘ل˘ي˘ير˘بأ˘غ لأ˘˘قو
عأمتجا دعب ،ةبعلل يلأطيإ’ا دأحت’ا
حوار˘˘ت˘˘ت» :دأ˘˘ح˘˘ت’ا ةرادإا صسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل
مضصخ ىلإا ،تأمارغ˘لا ن˘م تأ˘بو˘ق˘ع˘لا
،ةروطخ رثكأ’ا تأكأه˘ت˘نÓ˘ل طأ˘ق˘ن˘لا

،يرودلا نم دأعبتضس’ا ىتح لضصتو
لودج ليذ ىلإا قيرفلا لازنإا لÓخ نم
نأا نكمي كولضسل أأجل لأح ،ةقبأضسملا
.«ةيضضأيرلا جئأتنلا ريغي

تاءار˘˘جإا ى˘˘لإا أ˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘غ رأ˘˘˘ضشأاو
فأ˘ن˘ئ˘ت˘ضسا ذ˘ن˘م ة˘ق˘ب˘ط˘م˘لا ة˘˘مÓ˘˘ضسلا
ىلإاو ،يضضأملا يأم علطم ،تأبيردتلا
،ةحفضص93 نم˘ضضت˘ي يذ˘لا بي˘ت˘كلا

وأا «ولوكوتورب لإا» مضسأب فورعملاو
.«لوكوتوربلا»

صضع˘ب ح˘ضضو˘ت ة˘ي˘لأ˘ت˘لا رو˘ط˘ضسلاو
ي˘˘ف ة˘˘يأ˘˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ه˘˘م˘˘˘لا طأ˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
:لوكوتوربلا

ىلإإ لوسصولإو داتسسلإ ميسسقت
بعÓملإ

ثÓ˘ث ى˘لإا تادأ˘ت˘ضس’ا م˘˘ضسق˘˘ن˘˘ت
ةيضضأيرلا ةق˘ط˘ن˘م˘لا ل˘م˘ضشت ،ق˘طأ˘ن˘م
م˘قأ˘ط˘لا د˘عأ˘ق˘مو بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ر˘ي˘ي˘غ˘ت فر˘غو ء’د˘ب˘لاو ي˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
أ˘ه˘ي˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘ف˘˘ن˘˘لاو صسبÓ˘˘م˘˘لا

.مÓعإ’ا ةقطنمو
ى˘ل˘ع ةر˘ضصأ˘ق تأ˘جرد˘م˘لا ل˘˘ظ˘˘تو

.مكحتلا فرغو مÓعإ’ا لئأضسو
يف راظتنإ ناكم دهسشيو

نويزفلتلإ عمجم داتسسلإ

.قرفلإ تÓفاحو
دجاوتب ،ةارأبملا موي لÓخ حمضسيو

هذ˘ه ي˘ف ر˘ث˘كأ’ا ى˘ل˘ع صصخ˘ضش003
’أا طرضشب ،ةعمتجم ثÓثلا قطأنملا
نم لك يف ادرف031 نم رثكأا دجاوتي
.دحاو نآا يف قطأنملا هذه

دوجوب فيضضلا قيرفلل حمضسي ’و
هي˘ب˘ع’ ن˘م أ˘ضصخ˘ضش06 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأا

.هيفظومو يبيردتلا همقأطو
˘مأ˘كح˘لاو ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا بنأ˘˘ج ى˘˘لإاو

(ويديف مأكح ةثÓث مهيف نمب) ةعبضسلا
نم ةتضس دوجوب حمضسي ،ةارأبم لك يف
دار˘فأا ن˘˘م21و ،تار˘كلا ي˘ط˘ق˘ت˘ل˘م
لأ˘م˘ع ن˘م ة˘ت˘ضسو ،ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘ق˘˘طأ’ا
ةعبرأاو ،نمأ’ا دارفأا نم54 و ،ةفأظنلا

ة˘˘ط˘˘بارو دأ˘˘˘ح˘˘˘ت’ا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘ضسم ن˘˘˘م
،دأ˘ت˘ضس’ا ي˘ي˘ن˘ف ن˘م32و ،يرود˘˘˘لا

.مÓعإ’ا لئأضسو يبودنم نم501و
قرفلإ لوسصو

ةع˘ن˘قأا مد˘ق˘لا ةر˘ك و˘ب˘ع’ يد˘تر˘ي
بعلملا ىلإا نولضصي أمدنع (تأمأمك)
،ة˘م˘ق˘ع˘م تارأ˘ي˘˘ضس وأا تÓ˘˘فأ˘˘ح ي˘˘ف
.دأتضس’ا ىلإا نولخدي أمدنعو

.مأكحلا ىلع أضضيأا اذه قبطنيو
تارأيضسلا ماد˘خ˘ت˘ضسا ع˘ي˘ج˘ضشت م˘ت˘ي

.نأكمإ’ا ردقب ةيضصخضشلا
نار˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘لا تÓ˘˘˘حر˘˘˘ب ى˘˘˘ضصو˘˘˘يو

.صضرأعلا
لك يف نويبطلا نولوؤوضسملا لدأبتي

عأ˘ب˘تا د˘كؤو˘ت ي˘ت˘لا تادأ˘ه˘ضشلا ق˘ير˘˘ف
.ةيحضصلا تأميلعتلا

ريغ نم دارفأ’ا ىدل نوكي نأا نيعتي
ة˘جرد صسأ˘ي˘ق ةز˘ه˘جأا ق˘ير˘ف˘لا ءأ˘˘ضضعأا
بضسن بقارت يتلا ةزهجأ’او ،ةرارحلا
.مهمأضسجأا يف نيجضسكأ’ا

قيبط˘ت ف˘ي˘ضضم˘لا يدأ˘ن˘لا ن˘م˘ضضي

.ةارأبملا لÓخ ةمÓضسلا لوكوتورب
صسبÓملإ رييغت فرغ

ةدوجوملا فرغلا عيمج ميقعت متي
ي˘ب˘ع’ ل˘ضصف ل˘جأا ن˘˘م ،أ˘˘ه˘˘ت˘˘حأ˘˘تإاو
نييطأيتح’ا نع نيي˘ضسأ˘ضسأ’ا ق˘ير˘ف˘لا
.نأكمإ’ا ردقب

ع˘طأ˘ق˘م يأا طأ˘ق˘ت˘˘لأ˘˘ب ح˘˘م˘˘ضسي ’و
 .ةينويزفلت

بعلملإ ةيسضرأإ ىلع قرفلإ
نوقفاري لأفطأا دوجوب حمضسي نل

،بعلملا صضرأا ىلع مدقلا ةرك يبع’
.يضضأملا يف لأحلا نأك أمك

،’وأا بعلملا لخدي فيضضلا قيرفلا
لكضشب ’وأا جرخي نم أضضيأا نوكيو
.مئاد

ةيعأمجلا روضصلا طأقتلأب حمضسي ’
أ˘˘م˘˘˘ك ،تأ˘˘˘ح˘˘˘فأ˘˘˘ضصم˘˘˘لاو رو˘˘˘ضصلاو
لÓ˘خ ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا و˘ب˘ع’ ف˘ط˘ضصي˘ضس
ظفحي لكضشب ،ينطولا مÓضسلا فزع
.مهنيب يعأمتج’ا دعأبتلا

ءلدبلإ دعاقم
ىلع ظأفحلا نيبعÓلا ىلع نيعتي

مهدجاوت لÓخ ،يعأ˘م˘ت˘ج’ا د˘عأ˘ب˘ت˘لا
دوجو لÓخ نم ،ء’دبلا دعأقم ىلع
كلذكو ،مهني˘ب أ˘م˘ي˘ف ةر˘غأ˘ضش د˘عأ˘ق˘م
نأ˘˘ك لأ˘˘ح تأ˘˘جرد˘˘م˘˘لا ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ضسا
.أنكمم بعلملا ىلإا أهنم لوضصولا

ةيمÓعإلإ تÓباقملإ
نع تÓبأقملا ءارجإأب طقف حمضسي

،رتم1ر5 تأنوفوركيم لÓخ نم دعب
توضص ربكم وأا ةمقعم نذأا ةعأمضسو
.ريغضص

حلسسلاب ةقرسسل شضرعتي نليم بع’
ديدهت تحت ةقرضسلل صضرعت هنأا ،نÓيم بع’ ،وخييتضسأك ليومأضص فضشك

نأاو ،ريخب هنأا دكأا كلذ عمو.ونÓيم ةنيدم يف ةيبضصلا نم نينثا لبق نم ،حÓضسلا
.طقف هتعأضس اوذخأا نيدتعملا

لك ونÓيم يف» :«مارغتضسنإا» ىلع هبأضسح ربع ،(أمأع52) وخييتضسأك لأقو
نأكو.«يهجو ىلإا بوضصم صسدضسمب ينوقرضس ةيبضصلا نم نأنثا ؟ديج ءيضش
نأا هاربجأاو هوحن أضسدضسم أبوضصو ،نأضصللا هيلع ىدتعا أمدنع هترأيضس يف بعÓلا
.رارفلأب اذولي نأا لبق ،هتعأضس أمهيطعي

دقل» :هتلأضسر مأتخ يف فأضضأاو.ةطرضشلا غÓبإأب وخييتضسأك مأق ،كلذ دعبو
نÓيم عم وخييتضسأك دقع نأا ركذي.«عيمجلل اركضش ،ريخب أنأا ..طقف يتعأضس اوذخأا

.3202 ىتح رمتضسم
’ ىتح ،دÓبلا قلغ ةرتف لÓخ ،ونÓيم ةنيدم يف ينأبضسإ’ا بعÓلا لظو

.رطخلل هتلئأع نم صصخضش يأا صضرعي
لاقتن’ا نم ؤسشناسس رذحي تيغثواسس

«غيلريميربلا»ـل
هبع’ ،ءأثÓثلا مويلا ،ارتلجنإا بختنمل ينفلا ريدملا ،تيغثوأضس ثيرأغ رذح

ىلإا لقتنا اذإا يدحتلا ةبوعضص نم ،دنومترود أيضسوروب مجن ،وضشنأضس نودأغ
.نآ’ا «غيلريميربلا»

يفيضصلا وتأكريملا يف ،ارتلجنإا ىلإا ةدوعلأب (أًمأع02) وضشنأضس مضسا طبتراو
.دتيأنوي رتضسضشنأم ةباوب نم اًديدحتو ،لبقملا

:«صستروبضس يأكضس» ةكبضشل تأحيرضصت لÓخ ،تيغثوأضس لأق ددضصلا اذه يفو
عتمتي ينأملأ’ا يرودلاو ..حضضاو اذه ،اًدج بوهومو بأضش بع’ هنإا ،أًنضسح»
.«أهتدهأضشم نكمي يتلا ةديحولا ةلوطبلا هرأبتعأب ،أًيلأح ريبك مأمتهأب

قيرف لضضفأا هنأا حضضاولا نم ،خنويم نريأب وه مأمتهÓل ريثملا يدحتلا» :عبأتو
يرودلل ترظن اذإا نكل ..دنومترودو غيزبي’ هفلخ يتأأيو ،يرودلا اذه يف
.«أًمأمت هضسفن صسيل ىوتضسملا نإأف ،يزيلجنإ’ا

تنأك ،أبوروأا لأطبأا يرود يف تبعُل يتلا تأيرأبملا لضضفأا نأا دقتعأا» :لمكأاو
هضسفن ينأملأ’ا يرودلا نكل ..اًديج أًيدحت نأك ،ةينأملأ’او ةيزيلجنإ’ا قرفلا نيب
.«كأنه ةضسفأنملا أنقرف رغضصأ’ نكمي ثيح ،أًيوق صسيل

،نيبع’ مضضو صسفأنتلا أهنكمي ارتلجنإا يف قرفلا رغضصأا» :بردملا لضصاوو
يف) ةوطخ يأا نإأف اذل ،(ةينأملأ’ا) ةيدنأ’ا كلت نم ىلعأا تأيوتضسم ىلع لوضصحلل
.«أًيدحت نوكتضس (غيلريميربلا

ىلإا ترظن اذإا بأضش بعÓكو ،ديج لكضشب روطتي وضشنأضس» :تيغثوأضس فدرأاو
بجي يتلا رومأ’ا صضعب كأنه لازت ’ نكل ،ءطبب جضضني وهف ،هتمهأضسمو هرمع
.«أهملعتي نأا

صسوكرأمو غنيلريتضس ميحر ل˘ث˘م ،ة˘ع˘ئار˘لا جذأ˘م˘ن˘لا صضع˘ب ه˘يد˘ل» :در˘ط˘ت˘ضساو
أمهفارتحا لÓ˘خ ن˘م ن˘كلو ،أ˘م˘ه˘ب˘ع˘ل ة˘ق˘ير˘ط ثي˘ح ن˘م ط˘ق˘ف صسي˘ل ،درو˘ف˘ضشار
.«أهنم ملعتلل ةعئار ةودقو عأيج أمهنإا ..لضضفأ’ا أنوكي نأا يف أمهتبغرو

شسؤمار ةفيلخ مامأا ليحرلا باب حتفي غيزبي’
ةرتف يف ،ونأكيمأبوأا توياد يضسنرفلا هعفادم ليحر مأمأا بأبلا غيزبي’ حتف

.هدقع ءأهتنا بارتقا عم ،ةلبقملا ةيفيضصلا ت’أقتن’ا
،ةيدنأا ةدع نم بقرت طضسو ،لبقملا مضسوملا ةيأهنب ونأكيمأبوأا دقع يهتنيو

.هتأمدخ ىلع لوضصحلل ديردم لأير أهزربأا
أهتلقن تأحيرضصت يف ،غيزبيÓل يضضأ˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ف’ز˘ت˘ن˘ي˘م ر˘ف˘ي˘لوأا د˘كأاو

مدع لأح ،فيضصلا اذه ونأكيمأبوأا عيب متيضس» :ةينأملأ’ا «دليب تروبضس» ةفيحضص
.«لبقملا مأعلا يهتني يذلا هدقع ديدمت نأأضشب قأفت’ لضصوتلا

بهاوملا رثكأا نم دحاوو ،أنل ةبضسنلأب ةيأغلل مهم بع’ ونأكيمأبوأا» :فأضضأاو
حضضاو قأفتا أنيدل نأا مكل هدكؤون نأا أننكمي دحاو ءيضش ،هزكرم يف ةبوغرملا
.«أًنأجم ةردأغملأب هل حمضسي نل هنأأب ،هليكو عمو هعم ةيأغلل

ديدمت ىلع عقوي نأا أمإا ،هل نارأيخ كأنه ،ٍدأنك كلذ لمحت أننكمي ’» :عبأتو
يذلا هأجت’ا ةعرضسب فرعنضس أننأا نم دكأأتم أنأا ،فيضصلا اذه ردأغي وأا دقعلا
.«هذختيضس

ويجريضس ةفÓخ˘ل زر˘بأ’ا ه˘نأا ى˘ل˘ع د˘يرد˘م لأ˘ير ي˘ف و˘نأ˘كي˘مأ˘بوأا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘ُيو
.لبقملا مضسوملا ةيأهنب ويبأنرب وغأيتنأضس يف هدقع يهتني يذلاو ،صسومار

ببسسب تايرابملا ءاغلإا نكمي ’ :مياهنفؤه بع’
ءايبغأ’ا

ي˘ب˘ع’ ن˘مأ˘ضضت˘ب م˘˘يأ˘˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘ه ط˘˘ضسو بع’ و˘˘كي˘˘ضسأ˘˘مأ˘˘ضس يدأ˘˘يد بحر
كلذ عم هنكل ديولف جروج يكيرمأ’ا ةأفو ىلع تأجأجتح’ا عم «أغيلضسدنوبلا»

.تأجردملا يف ةيرضصنع تأفأته عأمضس لأح تأيرأبم ءأغلإ’ ةرورضض ىري ’
قÓطنا لبق ةدحاو ةبكر ىلع ينأملأ’ا يرودلأب قرف ةدع يف نوبع’ أثجو
لوح تأجأجتحا يف هتأفو تببضست يذلا ديولفل أميركت عوبضسأ’ا علطم تأيرأبم
رأهظإا ةيرح نوكلتمي نيبعÓلا نإا مدقلا ةركل ينأملأ’ا دأحت’ا لأقو.ملأعلا

نيبعÓلا «أفيفلا» يلودلا دأحت’ا عنميو.ديولف ةأفو ىلع تأجأجتحÓل مهتدنأضسم
لخاد ةيعأمتجا أيأضضق وأا نيدلا وأا ةضسأيضسلأب قلعتت ةيضصخضش ءارآا نع ريبعتلا نم
هذه عم قطنمب لمأعتلأب حضصنو ةدأتعملا هدعاوق رضسك هنكل بعلملا صضرأا
نييفحضصلا نم ةعومجم عم ةريدتضسم ةدئأم ءأقل يف وكيضسأمأضس لأقو.ثادحأ’ا
عيمجلا ريضسي .مدقلا ةرك يف ثدحت يتلا ءأيضشأ’ا مهأا نم ةدحاو أهنإا» :ةقرأفأ’ا
.«أنتأيح يفو مدقلا ةرك يف ةيرضصنعلا نم صصلختلا أعيمج ديرن .هتاذ هأجت’ا يف

أعيمج أننأا ىرن صسبÓملا فرغ يف .مدقلا ةرك يف ةضصأخ أهل نأكم ’» :فدرأاو
’ كلذ عمو.«ةقيرطلا صسفنب صضعبلا أنضضعب عم لمأعتن أننكل ةفلتخم نادلب نم
نيعجضشملا نم ةيرضصنع تأفأته ببضسب تأيرأبم ءأغلإ’ ةرورضض وكيضسأمأضس ىري

.مهبأقعو ةأنجلا طبضضل أعد هنكل بعÓملا ىلإا ةدوعلأب مهل حأمضسلا متي أمدنع
اذه .أهفأقيإاو أهعنم بجيو (ملأعلا لوح) بعÓملا نم ريثكلا يف أهدهأضشن» :لأقو
ةيبرت ءأبآ’ا ىلع بجي .مهتيلقع رييغت أنيلعو لزنملا يف صسأنلا هملعتي ءيضش
نيعتي ’ بعلملا يف كلذ ثدحي أمدنع» :لضسرتضساو.«لضضفأا لكضشب مهلأفطأا

ديدحت يف أ˘نود˘عأ˘ضسي نأا بج˘ي ن˘ي˘ع˘ج˘ضشم˘لا نأا د˘ق˘ت˘عأا .ةارأ˘ب˘م˘لا فأ˘ق˘يإا أ˘ن˘ي˘ل˘ع
ةبقأعم كنكمي ’» :متخو.«بعلملا نم مهدرطو كلذب نوموقي نيذلا صصأخضشأ’ا

.«ءأيبغأا3 وأا نينثا ببضسب صصخضش فلأا06

ةحفسص93 نمسضتي بيتك عسضو يلاطيلإ داحتلإ

ةفلاخملاو ..يلاطيإ’ا يرودلل لماسش لؤكؤتورب
طؤبهلل يدؤؤت

،ينأ˘ب˘ضسإا ي˘ف˘ح˘ضص ر˘ير˘ق˘ت ف˘ضشك
يليزاربلا بارتقا نع ،ءأعبرأ’ا مويلا
ةنول˘ضشر˘ب بع’ ،و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف
ديدحت نم ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يأ˘ب˘ل رأ˘ع˘م˘لا

يهتنتو.ديدجلا مضسوملا يف هتهجو
خنو˘ي˘م نر˘يأ˘ب ى˘لإا و˘ي˘ن˘ي˘تو˘ك ةرأ˘عإا
دعتضسيو ،يرأج˘لا م˘ضسو˘م˘لا ة˘يأ˘ه˘ن˘ب
صضورعلا ىلإا عأمت˘ضسÓ˘ل ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب
ةيدنأا نم أهمظعمو ،همضضل ةمدقملا
ةف˘ي˘ح˘ضص بضسح˘بو.«غيلريميربلا»
نإأ˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘لأ˘˘˘ت˘˘˘كلا «ترو˘˘˘ب˘˘˘ضس»

لوضصحلل بر˘قأ’ا ود˘ب˘ي ل˘ضسأ˘كو˘ي˘ن
يف ةضصأخ ،ويني˘تو˘ك تأ˘مد˘خ ى˘ل˘ع
ىلإا يدأنلا ةيكلم لقن بارتقا لظ
.يدو˘ع˘ضسلا رأ˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضس’ا قود˘˘ن˘˘ضص
رو˘مأ’ا نأا ،ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا تح˘˘ضضوأاو
و˘˘˘لوؤو˘˘˘ضسم ل˘˘˘ضصاو˘˘˘تو ترو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
نيطيحم˘لا ع˘م ل˘ع˘ف˘لأ˘ب ل˘ضسأ˘كو˘ي˘ن
دادعتضسا ىد˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل و˘ي˘ن˘ي˘تو˘كب
تتفلو.ةقفضصلا كلت ماربإ’ بعÓلا
عم لعفلأب صضوأفتي وينيتوك نأا ىلإا
ة˘ق˘ف˘ضصلا طور˘ضش لو˘ح ل˘ضسأ˘كو˘ي˘˘ن

ٍدأن نم رثكأا مأمتها عمو.ةلمتحملا
وه هتبغرو ،وينيتوك مضضب يزيلجنإا
،«غيلريمير˘ب˘لا»ـل ةدو˘ع˘لا ي˘ف ه˘ضسف˘ن
،همضضل ربكأ’ا لضسأكوين صصرف دعت
ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ئار˘˘ضشلا تارد˘˘ق˘˘ل˘˘ل اًر˘˘ظ˘˘ن
نأأب هحومطو ،يدأنلا أ˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي˘ضس
˘مار˘بإأ˘ب ار˘ت˘ل˘ج˘نإا رأ˘ب˘ك ن˘ي˘ب ح˘ب˘˘ضصي

ةل˘ج˘م تر˘كذو.ةمخضض تأ˘ق˘ف˘ضص
ل˘ضسأ˘كو˘˘ي˘˘ن نأا «لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف صسنار˘˘ف»
فرعتلل ةنولضشرب عم لعفلأب لضصاوت

.وينيتوك رعضس ىلع

يزيل‚إا دان عم شضوافتي ؤينيتؤك



«اغيللإ» نم82ـلإ ةلوجلإ تايلاعفل

يبرادلاب مؤيلا ةسسفانملا فنأاتسسي يدنام
 ةيليبسشا مامأا يسسلدنأ’ا

بختنملل قلأأتم˘لا يرو˘ح˘م˘لا ع˘فاد˘م˘لا يد˘نأ˘م ى˘ضسي˘ع نو˘كي˘ضس
فأنئتضسا عم مويلا ةرهضس دعوم ىلع صسيتيب لأير يدأن مجن ينطولا
ةيليبضشا يدأن رأجلا ىلع أفويضض هيدأنو لحي أمدنع ،تأيرأبملا
«أغيللا» نم82ـلا ةلوجلا رأطإا يف ناوخزيب زيضشنأضس نومار بعلمب
يف زوفلل هيدأن ةدأيق يف يدنأم لمأأيو.00:12ـلا ةعأضسلا نم ةيادب
يف ءأقبلا ظوظح عفرو ،ةوقب ةدوعلا طيرضش صصق لجأا نم مويلا ءأقل
يف ةلهضس نوكت نل ةمهملا نأا ’ا ،ىرخأا ةهج نم ءاوضضأ’ا يرود

زوف يف ةمهأضسملا ىلع مزأع أيقيرفا لطب نأا ’ا ،صسفأنملا ةوق لظ
.ربكأا رخآا قيرف صصيمق لمح يف هتيقحأا ديكأأتو هقيرف

ب.م.يرسسيإإ
ءإرسشلإ دنب «زياب كاملإ» ليعفت يف لمأات يناملألإ يدانلإ ةرإدإإ

5.8 ىلع لؤسصحلا طرتسشي40 كلاسش
بلاط نب دقع عيبل ينيلرتسسإا هينج نؤيلم
طضسوتم بلأط نب ليبن نع يلختلا ينأملأ’ا40 كلأضس يدأن ررق

.مدأقلا يفيضصلا وتأكريملا يف يرئازجلا ينطولا بختنملا ناديم
طرتضشا كلأضش نأا ،صسمأا ةردأضص ةينأطيرب ةيمÓعا ريرأقت تفضشكو

نب دقع عيب لجأا نم ينيلرتضسا هينج نويلم5.8 ىلع لوضصحلا
مجن رأعتضسا يذلا لضسأكوين أهزربأا همضض يف ةبغارلا قرفلل بلأط
.يضضأملا يوتضشلا وتأكريملا يف قبأضسلا مأهنتوت

كأملا» ليعفت يف لمأأي ينأملأ’ا يدأنلا نأا هتاذ ردضصملا فأضضأاو
رخأا قرف نع ثحبلا يدأفتل بلأط نب دقع يف ءارضشلا دنب «زيأب
.بعÓلا دقع ءارضش يف بغري

ب.م.يرسسيإإ
صسين ةبرجت خاسسنتسسإ ديرت رسضخألإ يدانلإ ةرإدإإ

«كابلإ» يئانث عم

نايتإا تناسس يدان نم تاؤطخ دعب ىلع يلاؤم
ودارأب كتيلتأاو يبملو’ا بختنملا عفادم يلاوم ةزمح دجاوتي

ريهظلا  عبأتي يذلا يضسنرفلا نأيتإا تنأضس يدأن تأمأمتها نمضض
ةيفيضصلا ت’أقتن’ا ةرتف لÓخ همضض ديري يذلاو ،ةرتف ذنم رضسيأ’ا
ةيضسنرفلا «لوبتوف صسنارف» ةفيحضص هنع تفضشك أم بضسحو.ةلبقملا
،يفيضصلا وتأكريملا لÓخ يلاوم عم دقأعتلا ديري يضسنرفلا يدأنلا نأا

ة˘ب˘ج˘ع˘م ي˘ضسنر˘ف˘لا نأ˘ي˘تإا تنأ˘ضس ةرادإا نأا ة˘ف˘ي˘ح˘ضصلا تفأ˘ضضأا أ˘م˘ك
صسين ةبرج˘ت حأ˘ج˘ن نأا ى˘لإا ة˘فأ˘ضضإ’أ˘ب ،د˘عأ˘ضصلا بعÓ˘لا تارأ˘ه˘م˘ب
صسمح يوادوب مأضشهو لأطع فضسوي ةيميدأكأ’ا يئأنث عم يضسنرفلا
.بعÓلا عم دقأعتلل ةرادإ’ا رثكأا

اذه كأبلا عم ةارأبم يف كرأضش دق نأك يرئازجلا عفادملا نأا ملعلل
ةيلاردفنوكلا صسأأك ىلإا ةفأضضإ’أب ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف م˘ضسو˘م˘لا
حبضصي هتلعج ةيلأع تأينأكمإأب زيمتي يذلاو ،مضسوملا اذه ةيقيرفإ’ا

بذج يف حجن يذلا ،يرئازجلا يرودلا يف نيعفادملا زربأا نم
.مضسوملا اذه ةيدنأ’ا نم ديدعلا مأمتهإا

طيمز .ع
ةمسصاعلإ داحتإإ

جيوتتلإ ةسصنم عم دهعلإ ديدجت ديرت «ةراطسسوسس»

ىيحي رتنع ةركفم يف ينيسسؤحلبو يناؤسضر
ةعرضسلل ةمضصأعلا دأحتا قيرفل يضضأيرلا ريدملا ىيح رتنع رم

ميدقت ىلع نيردأق ددج نيبعÓب يدأنلا معد لجأا نم ىوضصقلا
ةيوه مضسح لبق ىتح ،جيوتتلا ةضصنمل «ةرأطضسوضس» ةدأعإاو ةفأضضإ’ا
أنردأضصم نم أنملعو.يدأنلا ىلع فرضشيضس يذلا ديدجلا بردملا
يدعضس يناوضضر تأمدخب رفظلا ىلع رضصت ةرادإ’ا نأا ةضصأخلا

دأحتا ناديم طضسو رونلا دبع ينيضسوحلبو فيطضس قأفو نميأا ريهظ
لÓغتضسا دأحت’ا ةرادإا ىعضستو.ةينطولا ةلوطبلا فاده صسأبعلب
،مضسوملا ةيأهن عم ينيضسوحلب رونلا دبعو يناوضضر دقع ةيأهن
.أمهكلمت يتلا ةيدنأ’ا عم صضوأفتلا نود أمهمضضل

ب.م.يرسسيإإ
ةيعسضولإ ةسسإردل مويلإ عمتجي ةطبإرلل يذيفنتلإ بتكملإ نأإ دكأإ

ةحيسضف يتؤسصلا بيرسستلا ةيسضق :موديقلب
نيطرؤتملا ةبقاعم تقو ناحو

،مدقلا ركل ةينطولا ةطبارلل يمضسرلا قطأنلا موديقلب قورأف ددن
قيرفل مأعلا ريدملا ةيأفلح دهف ىلإا بوضسنملا يتوضصلا ليجضستلأب
نأعضضوملا نيبعÓلا لأمعأا ليكو يوادعضس ميضسنو فيطضس قأفو
.عيمجلا حارأا ةلادعلا لخدت نأا أحضضوم ،تقؤوملا صسبحلا يف

»:صسمأا ة˘ي˘ف˘ح˘ضص تأ˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف ي˘م˘ضسر˘لا ق˘˘طأ˘˘ن˘˘لا ح˘˘ضضوأاو
ةبقأعم تقو نأحو هب ددن نحنو ةيقيقح ةحيضضف يتوضصلا ليجضستلا
لجأا نم ةلادعلا نم ةدارإا دوجو »:عبأتو ،«نيطروتملا صصأخضشأ’ا

ةطبارلل يذيفنت˘لا بت˘كم˘لا»:م˘ت˘خو ،أ˘ن˘ح˘ير˘ُي ر˘مأا ،دأ˘ضسف˘لا ة˘برأ˘حُ̆م
ةنجل رارق رأظتنا يف ،ةيضضقلا ةضسارد لجأا نم ،مويلا عمتجيضس
.«ةمدأقلا ةليلقلا تأعأضسلا يف ردضصيضس يذلا تأعزأنملا

يندم فرطك صسضسأأتلل هجتت ةطبارلا نأا موديقلب دكأا ريخأ’ا يفو
.ةيضضقلا يف

ب.م.يرسسيإإ
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بخت˘ن˘م˘لا ي˘ثÓ˘ث د˘جاو˘ت˘ي
ي˘نأ˘م˘ي˘ل˘ضس مÓ˘ضسإا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

يدنأا ،يتيضس ر˘ت˘ضسي˘ل م˘جأ˘ه˘م
و˘كأ˘نو˘م يدأ˘ن فاد˘ه رو˘ل˘˘يد
صسرأح أجد˘ي˘كوأا رد˘ن˘ضسكلأاو
ي˘ف ،ي˘ضسنر˘ف˘لا ز˘ت˘˘ي˘˘م يدأ˘˘ن
نيحضشرملا ني˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئأ˘ق
ةليكضشت˘لا ي˘ف نأ˘كم ز˘ج˘ح˘ل
.«1 غيللا»ـل ةيلأثملا

يمضسرلا بأضسحلا ىرجأاو
ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع «1 غ˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا» ـل
ي˘˘عأ˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ديدحتل ،ءأتف˘ت˘ضسا «ر˘ت˘يو˘ت˘لا»
متيضس نيذلا ني˘ب˘عÓ˘لا ة˘يو˘ه
ة˘ل˘˘ي˘˘كضشت˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ع˘˘ضضو
ةضسنرفلا ةلوط˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘لأ˘ث˘م˘لا
متيضس نيذلاو ىلوأ’ا ةجردلا
رأضصنأ’ا لب˘ق ن˘م م˘هرأ˘ي˘ت˘خا

.«1 غيللا» يعبتتمو
عم جوتملا ي˘ثÓ˘ث˘لا مد˘قو

م˘˘مأا صسأأ˘˘ك بق˘˘ل˘˘ب ر˘˘ضضخ˘˘˘لا

ثيح ،ةيأغلل أيوق ءادأا أيقيرفإا
بعل يذلا ينأ˘م˘ي˘ل˘ضس م˘هأ˘ضس
ي˘˘ف ةرأ˘˘عإ’ا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ضس ى˘˘ل˘˘ع
ر˘ي˘خأ’ا ةدأ˘ي˘ق ي˘˘ف و˘˘كأ˘˘نو˘˘م
د˘ع˘ب ةد˘ي˘ج ج˘˘ئأ˘˘ت˘˘ن د˘˘ضصح˘˘ل
،أههجاو يتلا ةبعضصلا ةيادبلا
دعب ىلع روليد نأك نيح يف
هيدأن ةدأيق نم ةديحو ةوطخ
’ول ةيرأقلا ةكرأضشملا وحن
أ˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا فأ˘˘ق˘˘يإا
ارود بعل أجديكوأا ردنضسكلأا

ه˘يدأ˘˘ن ةدأ˘˘ي˘˘ق ي˘˘ف أ˘˘يرو˘˘ح˘˘م

ل˘˘ضضف˘˘ب ءأ˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لا نأ˘˘˘م˘˘˘ضضل
نم ددع يف رأتخيل هتأيدضصت
ةليكضشتلا نمضض تأبضسأنملا
يف بع’ لضضفأأكو ةيلأثملا
.هقيرف

نع باغ لاطع
ةباسصإلإ ببسسب ةمئاقلإ

اهنم ىناع يتلإ
بأ˘˘غ ،ر˘˘˘خآا بنأ˘˘˘ج ن˘˘˘م

ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ لأ˘ط˘ع ف˘ضسو˘ي
يدأن مجن ينطولا بختنملا

ة˘م˘ئأ˘ق ن˘ع ي˘ضسنر˘ف˘˘لا صسي˘˘ن
ةمئأق يف دجاوتلل نيحضشرملا
ةلوطبلل ةيلأثم˘لا ة˘ل˘ي˘كضشت˘لا
نم لأطع ىنأعو ،ةيضسنرفلا
يهتني همضسوم تلعج ةبأضصإا
مغر ،يضضأملا ربمضسيد رهضش
فأنئتضسÓل أحضشرم نأك هنا
فأقيإا رارق نأا ’إا ليرفأا رهضش
،كلذ ن˘م ه˘مر˘ح ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
نيحضشرملا ةمئأق نم د˘ع˘ب˘ي˘ل
ةليكضشت˘لا ي˘ف نأ˘كم ز˘ج˘ح˘ل
.«1غيللا ـل ةيلأثملا

ةليفك وروأإ نويلم01
يإرسس ةطلغ عانقإاب

رايخ يلؤغيف
لاير ـل ناث

شسيتب
يلوغي˘ف نأ˘ي˘ف˘ضس د˘جاو˘ت

بع’و ير˘ئاز˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
ىلع ي˘كر˘ت˘لا يار˘ضس ة˘ط˘ل˘غ
ينأبضسإ’ا صسيتب لأير  ةلوأط
ه˘˘ت˘˘ه˘˘جو نو˘˘كت د˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةرادإا ركفت ثيح ،ةيلبقتضسملا
ه˘ع˘م د˘قأ˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف يدأ˘˘ن˘˘لا
اريضضحت موجهلا طخ زيزعتل
.مدأقلا مضسوملل

ةفي˘ح˘ضص ر˘ير˘ق˘ت بضسح˘بو
«و˘˘ف˘˘ي˘˘ترو˘˘ب˘˘يد و˘˘يدأ˘˘ت˘˘˘ضسأا»
مجن نا تدكا يتلا ةينأبضس’ا
نمضض لخدي قبأضسلا أيضسنلأف
يتلا صسيتيب لأير تأمأمتهإا

ينأث رأيخ˘ك ه˘م˘ضسإا تع˘ضضو
دقأعتلا يف أهلضشف ةلأح يف
يذ˘لا ز˘ي˘غ˘يردور ورد˘ي˘ب ع˘م
تفأضضأاو ،لو’ا أهرأيخ لظي
يضسلدن’ا قيرفلا نأا ريرأقتلا
عم ةريبك ةضسفأنم يف لخد
لجا نم يلأطيإ’ا أمور يدأن

ريضشتل ،ينأبضس’ا مجنلا  مضض
صسي˘ت˘ي˘ب ةرادإا نأا ة˘ف˘ي˘ح˘˘ضصلا

يدأن ةرادإأب تلضصتا دق تنأك
رأ˘ضسف˘ت˘ضسÓ˘ل يار˘ضس ة˘ط˘ل˘غ
ريدجلا.يلوغيف صصوضصخب
«موب ميضسلا» يدأن نأا ركذلأب
نمضض يرئازجلا مجنلا عضضو
نيردأغملا ني˘ب˘عÓ˘لا ة˘م˘ئأ˘ق
د˘ير˘ي يذ˘لاو ،م˘ضسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه
تادئأع نم ةدأفتضسÓل هعيب
ةيلأملا ةمزأ’ا ةهبأجمل ةعيب
ببضسب قيرفلا أهب رمي يتلا
،ة˘يور˘كلا ة˘ضسفأ˘ن˘م˘لا ف˘قو˘ت
01 ـب هر˘ع˘ضس تدد˘ح ي˘ت˘˘لاو
.هنع يلختلل وروأا نويلم

طيمز .ع

حا‚وب دإدغب هققح اÃ داسشأإ

يرطقلا يرودلا ‘ بعللا رارق نع عفادي ينه

ايلاطيإ صسأاك يئاهن فسصن بايإإ ‘

ادغ شسؤتنفؤج مامأا نليم ناديم طسسو دؤقي رسصان نب

ب.م.يرسسيإإ
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مجنو يرئازجلا يلودلا ينه نأيفضس دأع
يف بعللأب هرارق نع ثيدحلل يرطقلا ةفارغلا
صضأ˘˘خ ه˘˘نأاو أ˘˘ضصو˘˘ضصخ ،ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يرود˘˘لا
تأيرودلا نم ديد˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘فار˘ت˘حإا برأ˘ج˘ت
حأ˘ج˘ن ى˘ل˘ع ادد˘ضشم أ˘ه˘ي˘ف ق˘لأ˘تو ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا

لب ت’وطبلا ءأمضسا هددحت ’ بعÓلا ةريضسم
.بعÓلا دودرم

راوحلا يف يضسنرفلا تنأن جيرخ ثدحتو
ةيكيجلبلا «توفلاو» ةفيحضص عم هارجأا يذلا

ه˘ت˘بر˘ج˘ت ى˘ل˘˘ع أ˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م حر˘˘ضص ي˘˘ت˘˘لاو
زرباو يرطقلا يرودلا يف ةديدجلا ةيفارتح’ا
ةضضرع نوكأا نأا رظتنأا تنك »: Óئأق تأيدحتلا
،يرطقلا يرودلأب يقأحتلإا صضعب تادأقتنÓل
ليبضس ىلعف ،أمئاد اذكه ريضست ’ رومأ’ا نكل
فاده نضسحأا حأ˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب بعÓ˘لا لأ˘ث˘م˘لا
ن˘يأا ة˘ي˘لأ˘ي˘خ تأ˘ي˘ئأ˘ضصحإأ˘ب ير˘ط˘ق˘لا يرود˘لا
قيرفل ةارأ˘ب˘م201 ي˘ف أ˘فد˘˘ه311 ل˘ج˘ضس

أبوروأا يف بعلي مل حأجنوب»: فيضضيل ،«دضسلا
ن˘م تق˘ل˘ط˘نإا ة˘يور˘كلا ه˘تر˘ي˘ضسم نأا رأ˘ب˘ت˘عإأ˘ب
أهدعبو صسنوت ىلإا لقتنإا مث يرئازجلا يرودلا
ةريضسم أهنوربتعي مهف كلذل يرطقلا يرودلا
نوكت يرئازج بع’ يأا لبأقملأب نكل ،ةحجأن
لأح يف لضشفلأب هيلع نومكحيضس أبوروأا يف
ةيضسورلا ةينيضصلا ت’وطبلا ىدحإأب هقأحتلإا
.«ةيرطقلا وأا

وكضسوم كتربأضس مجن مدق قأيضسلا صسفن يف
يرودلا تأيرأبم يف ةزيمم تأيوتضسم قبأضسلا

زرحأا ثيح ،ةفارغلا يدأن فوفضصب هقأحتلإا ذنم
اذه أ˘ه˘ي˘ف كرأ˘ضش81 ةارأ˘ب˘م ي˘ف أ˘˘فد˘˘ه21
يف فاده ن˘ضسحأا ة˘ضسفأ˘ن˘م ل˘خد˘يو ،م˘ضسو˘م˘لا
مجن حأجنو˘ب داد˘غ˘ب ه˘ي˘ن˘طاو˘م ة˘ق˘فر يرود˘لا
بقل ىلع نأيرلا بع’ يميهارب نيضسأيو دضسلا

.ةلوطبلا فاده
طيمز .ع

ناديم طضسو رضصأن نب ليعأمضسإا نوكيضس
ىل˘ع نÓ˘ي˘م يدأ˘ن م˘ج˘ن ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

أمدنع ،ةيأغلل ،يوق ءأقل عم ،دغلا ةيضشع دعوم
صسوتنفوج يدأن «يدرأب˘م˘ل˘لا» يدأ˘ن˘لا ي˘قÓ˘ي
صسأأ˘ك ن˘م ي˘ئأ˘ه˘ن ف˘ضصن˘˘لا رود˘˘لا بأ˘˘يإا ي˘˘ف
.54:91ـلا ةعأضسلا نم ةيادب أيلأطيا

يف زوفلل هيدأن ةدأيق يف أيقيرفإا لطب لمأأيو
ةضسفأنملاو يئأهنلا غولب لجأا نم ،دغلا ءأقل

مضسوملا يف ةيرأقلا ةلوطبلا يف نأكم ىلع
.مدأقلا

لدأ˘ع˘ت˘لأ˘ب ى˘ه˘ت˘نا د˘ق بأ˘هذ˘لا ءأ˘˘ق˘˘ل نأ˘˘كو
ءأقل˘لا ي˘ف ،ة˘كب˘ضش ل˘ك ي˘ف فد˘ه˘ب ي˘بأ˘ج˘يإ’ا
نأا ينعي أم ،وريضس نأضس بعلم يف بعل يذلا

قيقحت يف ةمئأق نÓيمو رضصأن نب ظوظح
.لهأأتلا

9102 ايقيرفإإ صسأاك يف بعل لسضفأإ

نÓيم يف هحايترإ دكؤوي
ىلع قيرط˘لا ر˘ضصأ˘ن ن˘ب ل˘ي˘عأ˘م˘ضسإا ع˘ط˘ق

دكأا أمدعب ،هعم د˘قأ˘ع˘ت˘لا ي˘ف ة˘ب˘غار˘لا قر˘ف˘لا
تفضشكو ،«يدرأ˘ب˘م˘ل˘لا» يدأ˘ن˘لا ي˘ف ه˘حأ˘ي˘ترا
يف بع’ لضضفأا نأا ةيلأطيا ةيمÓعإا ريرأقت

،ليحرلا يف ركفي ’9102 أيقيرفإا ممأا صسأأك
ربتعت يتلا يدأنلا ةرادإا هديرت أم صسفن وهو
ة˘ب˘ي˘كر˘ت ي˘ف ة˘ي˘ضسأ˘ضسأا ة˘ع˘ط˘ق ر˘ضضخ˘لا م˘ج˘˘ن
.نÓيملا

ىلع نÓيم ةرادإا ترقتضسا ،رخآا بنأج نم
لجأا نم ناديملا طضسو يف رضصأن نب كيرضش
أمبضسحو ،ديدجلا مضسوملل أبضسحت قيرفلا معد
نإأف «وتأكريم و˘ي˘ضشت˘لأ˘ك» ع˘قو˘م ه˘ن˘ع ف˘ضشك
ي˘ضسنر˘ف˘لا ع˘م د˘قأ˘ع˘ت˘لا د˘ير˘ت نÓ˘ي˘˘م˘˘لا ةرادإا
يضسليضشت نم رأعملا بعÓلا وكويأكأب يوميت
.وكأنوم ىلإا

ب.م.يرسسيإإ

ةليكسشتلا يف دجاؤتلل نؤحسشرم يناميلسسو اجيديكوأاو رؤليد
«1غيللا» ـل ةيلاثملا
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؟رداقلا دبع كلاوحا يه فيك
صشيعن هلل دمحلا يخا كب أبحرم

.ةديج فورظ يف
فيك انوروك ءابو لظ يف

رجحلا عم كمايا يشضقت
؟يحشصلا

أ˘ب˘ير˘ق˘ت مز˘˘ت˘˘ل˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج ل˘˘كك

أنأيحأا جرخن حيحضص يحضصلا رجحلأب
تأ˘مز˘ل˘ت˘ضسم صضع˘ب ءار˘ضش ل˘جا ن˘˘م
ةيبلأغ أبيرقت نكلو ،تيبلا تأيجأحو
.تيبلا يف هيضضقا تقولا

ةفرعم ديري يشضايرلا روهمجلا
ملاع كلازتعا دعب كديدج

؟ةريدتشسملا
نوكي ىتحو ديدج يأا دجوي ’

يوأفيعلأف ،عÓ˘طا ى˘ل˘ع رو˘ه˘م˘ج˘لا
.يضضأيرلا بنأجلا نع ةيلك دعتبا

دبعل مدقلا ةرك تمدق اذام
؟يوافيعلا رداقلا

ين˘ت˘فر˘ع ءي˘ضش ل˘ك ي˘ن˘ت˘ح˘ن˘م
تعتمتضسا أهلضضفب لأجرلاو صسأنلأب
،لاوجتلاو رفضسلا لÓخ نم يتأيحب
.ءيضش لك ىلع هلل دمحلا

ةيادب كراوششم نع ثدحتن ول
ةيرشصنلاب ارورم رشصانعلا نم

قافولا ىلا مث نمو بابششلاو

فيك ةديلبلا ىتحو ةراطشسوشسو
؟اهميقت

رضصأنعلا يبملوا قيرف يف يتيادب
ىنعم هيف تفرع يذلا قيرفلا وهف
ي˘ن˘نو˘ك ن˘م و˘ه ه˘نا أ˘م˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك
ل˘ك ي˘ف زور˘ب˘لا ة˘ضصر˘ف ي˘ن˘ح˘˘ن˘˘مو
،ربأك’ا ىلا رغأضص’ا نم فأنضصأ’ا

ىلوأ’ا يتل˘ئأ˘ع أ˘ه˘نا لو˘ق˘لا ن˘كم˘يو
تيضضق ةيرضصنلا ىلا تلقتنا أهدعب
أم دقتعا أم ىلع ةثÓث وا نيمضسوم
أهب صسأأب ’ ةقرف أنيدل تنأك هللا ءأضش
ةربخلأب عتمتت تنأك رضصأنعلا لكو
أ˘هد˘ع˘ب دادزو˘ل˘ب بأ˘˘ب˘˘ضش ي˘˘ف ى˘˘ت˘˘ح
بأبضشلا يف ىضسنت ’ مأيأا تيضضق
نأك يذلا لوأ’ا مضسوملا يف ةضصأخ
ينأث˘لا أ˘ما ،ه˘ل˘ي˘ضصأ˘ف˘ت ل˘ك ن˘م د˘ي˘ج
ترضسك ل˘كأ˘ضشم˘لا صضع˘ب تر˘ه˘ظ˘ف
.أنتميزع نم اريثك

ررقت كلعج يذلا ببشسلا وه ام

يلوؤوشسم رارشصإا مغر فقوتلا
؟مشسوملا كلامكا ىلع ةديلبلا

هضسفن دجي أمدنع بعÓل لضضفأ’ا
Óف ةلضصاوملا ىلع ردأق ريغ ىحضضا
ردأق تنك حيحضص فقوتلا نم هل دب

تل˘ضضف ن˘كلو ،ة˘ل˘˘ضصاو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةبأضصإÓل ي˘ضضر˘ع˘ت د˘ع˘ب بأ˘ح˘ضسن’ا

ةيأهن ع˘م ي˘ق˘ير˘ف ي˘نر˘كن˘ي نا ى˘ل˘ع

.مضسوملا
بعل نفعتملا طيحملا نإا لاقي

كلازتعا رارق يف اريبك ارود
؟مدقلا ةركل

ةبعضص تحضضأا مدقلا ةرك حيحضص
دج ى˘ح˘ضضا ط˘ي˘ح˘م˘لاو ة˘ضسرأ˘م˘م˘لا

نيريثكلا لع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا ن˘ف˘ع˘ت˘م
نع فقوتي ط˘ق˘ف يوأ˘ف˘ي˘ع˘لا صسي˘لو
أمومع ،مدقلا ةرك ةضضأير ةضسرأمم
مهل ىنمتنو نأبضشلل ة˘م˘ه˘م˘لا أ˘ن˘كر˘ت
نم ىنمتن أمك مهرأضسم يف قيفوتلا
عقاو ىلع رثكا فوقولا نيلوؤوضسملا
.رأضسملا حيحضصتو ةركلا

نم ابيرق تنك كنإا لاقي
نكلو ةيدولوملاو يرانكلا

ترتخاو اهدعب تشضفر
؟بابشسأ’ا يه ام ،يبرايشسلا
د˘ج ت’أ˘˘ضصتا يد˘˘ل تنأ˘˘ك م˘˘ع˘˘ن

ة˘يدو˘لو˘م˘لا ي˘ق˘ير˘ف ع˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م

يل بتك بوتكملا نكلو يرأنكلاو
ثيح ،دادزو˘ل˘ب بأ˘ب˘ضش ى˘لا لأ˘ق˘ت˘ن’ا

«هيلع هللا ةمحر» حارف صسيئرلا نأك
ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لأ˘ب ي˘ن˘ع˘ن˘قا يذ˘لا و˘ه˘˘ف
نأ˘كضس كلذ ى˘لا ف˘˘ضض ي˘˘برأ˘˘ي˘˘ضسلا
نم يلع نوضصرحي او˘ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
أ˘م و˘هو بأ˘ب˘ضشلا ي˘ف ع˘ي˘قو˘ت˘لا ل˘جا
.ةيأهنلا يف ققحت

فيطشس يف تاونشس4 تيشضق
نم ريثكلا اهعم تششعو

؟تاجيوتتلا
رأبك نيبردم بنأج ىلا أنلمع دقل

يضشأيعلبو داوج ةفيرضش ةروضص يف
دأ˘˘ن˘˘مو يد˘˘ع˘˘ضسو يد˘˘˘نو˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضسو
رو˘ضصن˘م جأ˘حو رأ˘نورو صسي˘برو˘كو
نا ىنعم أنفرعو مهتدأيق تحت أنملعت
أنضشع هلل دمحلا ،أفرتحم أبع’ نوكت
يدحتلا أهيف أنعفر ةعتمم دج أتأقوأا

قرفلا لك يف أنيدل أم لك أنمدقو

هتيضضق أم هلل دمحلاو أهل أنبعل يتلا
أهناو ةضصأخ ىضسني ’ فيطضس يف
تأطحم˘لا صضع˘ب˘ب زو˘ف˘لأ˘ب تز˘ي˘م˘ت
رخفن أنل˘ع˘ج أ˘م و˘هو ،تأ˘ج˘يو˘ت˘ت˘لاو
قأ˘فو ي˘ف ة˘ضصأ˘˘خ أ˘˘ن˘˘برأ˘˘ج˘˘ت ل˘˘كب
ةيقار ةعومجم مضضن أنك نيا فيطضس
.نيبعÓلا نم

يف نيكراششملا نيب نم تنك
،يلوغنو’ا وفيتايركير ءاقل
نأا نكمي لهو اهتقو ثدح اذام
ءاقللا» ليشصافتلا لك انل يورت

؟«رحاشسلا عات
وفيتأير˘كير ءأ˘ق˘ل صصو˘ضصخ˘ب

ة˘ير˘ف˘ضس ه˘ي˘ف أ˘ن˘ضشع و˘لو˘لأ˘ك ءأ˘˘ق˘˘لو
ديدع ربع أنررم ادج ةقأضشو ةليوط
ةمضصأعلا نم ةيادبلا ثيح تأطحملا
لأغترب˘لا ى˘لا م˘ث ن˘مو أ˘كي˘ج˘ل˘ب ى˘لا

ربع أنرضس أهدعبو ادناول ىلا مث نمو
هنا أمك ،مك003 نم رثكأ’ ةلفأحلا

تبضسلأب بعلن نا صضورفملا نم نأك
نييل˘ح˘م˘ل˘ل ر˘قا ةر˘ح˘ضسلا د˘حا ن˘كلو
لجا نم دح’ا موي بعللا ةرورضضب
أم وهو ةضضيرع ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب رأ˘ضصت˘ن’ا

5 ب أنيلع نوزوف˘ي أ˘ه˘ت˘قو م˘ه˘ل˘ع˘ج
.1 لبأقم

ىلا لاقتن’ا تررق اهدعب
يتلا بابشسأ’ا يه ام ،ةراطشسوشس
؟قافولا نم ليحرلا ىلا كتعفد

فيطضس قأفو عم يدقع ةيأهن دعب
كأ˘ن˘ه تنأ˘ك ل˘ب يدر˘ف˘م˘ب ل˘ق˘ت˘نا م˘ل
أمك ليحرلا تررق ةريبك ةعومجم
ين˘با يد˘ل نأ˘ك ةر˘ت˘ف˘لا كل˘ت ي˘ف ه˘نا

ةدوعلا ررقا ينلعج أم وهو صضيرم
وهو ةمضصأعلأب رأيدلا ىلا ديدج نم
تيقلت ثي˘ح ة˘يأ˘ه˘ن˘لا ي˘ف ق˘ق˘ح˘ت أ˘م
دمحلاو ،ةمضصأعلا دأحتا نم أضضرع
أمك فيطضس قأفول يلع أم تمدق هلل
ن˘م نأ˘ك ه˘نا ى˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأأ˘˘ت˘˘لا بجو
يلقعو فيطضس يف ءأقبلا بعضصلا
ةلأح ناو ة˘ضصأ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع د˘ي˘ع˘ب
كل تلق أمك برقتلل ينترطضضا ينبا
.لزنملل

تششياع فيك ةديعشس ةثداح
دعب امو ءادتع’او ةلباقملا

؟ثداحلا
أنك نحنف ةديعضس ءأقل صصوضصخب

ىلع م˘هو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ل˘جا ن˘م بع˘ل˘ن
دعبف ءأ˘ق˘ب˘لا فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةرور˘ضض
ليدعتلأب أنمق ةجيتن˘لا ي˘ف م˘ه˘مد˘ق˘ت
ةلأحلا لعج أم وهو ءأقللا ةيأهن لبق
تل˘خد ثي˘ح ،ةر˘ط˘ي˘ضسلا ن˘ع جر˘خ˘˘ت
أم ثدحو ناديملا ةيضضرأ’ ريهأمجلا

ةري˘ط˘خ ة˘بأ˘ضصإا تي˘ق˘ل˘ت ثي˘ح ثد˘ح
ىفضشتضسملا يف ءأ˘ق˘ب˘ل˘ل ي˘ن˘تر˘ط˘ضضا

لك ىلع هلل دمحلا لمأك رهضش لاوط
.لأح

لازتع’ا يف تركف كنا لاقي
؟اهموي

لازت˘ع’ا ترر˘ق أ˘ه˘ت˘قو ح˘ي˘ح˘ضص
ناو ةضصأخ نيدأيملا ىلا ةدوعلا مدعو
نكلو ،أه˘ت˘قو ةدد˘ه˘م تنأ˘ك ي˘تأ˘ي˘ح
دأ˘ح˘ت’ا صسي˘ئرو ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا ل˘˘خد˘˘ت
صضع˘بو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ى˘ت˘˘حو أ˘˘ه˘˘ت˘˘قو
رر˘قا ي˘ن˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘م’ا ي˘ئÓ˘˘مز
.أيجيردت ةدوعلا

شسأاكو ةلوطبب مهعم تجوت
ىتحو ربوشسلاو ةيروهمجلا
؟قلعت اذام ،ةيبرعلا شسأاكلا
مها ىقبت تأجيوتت˘لا ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا

هراوضشم يف بعÓلا هبضستكي ءيضش
ةلوطبلا أنق˘ق˘ح تل˘ق أ˘م˘كو يور˘كلا

صسأأ˘كلاو ر˘بو˘˘ضسلا ى˘˘ت˘˘حو صسأأ˘˘كلاو
يف أهتققح ةليمج ءأيضشأا يهو ةيبرعلا

تققح أمك ،ةرأطضسوضس عم يراوضشم
أمب قأفولا عم رثكا وا أهضسفن أبيرقت
أيقيرفا لأمضش صسأأك ىلع أنلضصحت أننا

دمحلا فأكلا يئأهنل ىتح أنلضصوو
.اريثك هب رختفا راوضشم هلل

تيقلت كنا مغر فرتحت مل
ىتحو شسنوت نم ةيوق اشضورع

؟جيلخلا نم
نا م˘˘غر فر˘˘ت˘˘حا م˘˘˘ل ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضص

ثيح ي˘ن˘ضصق˘ن˘ت ’ تنأ˘ك صضور˘ع˘لا
يف نأك هتيقلت صضرع لوا اديج ركذتأا
طضشنا تنك نيح4002 ةنضس صسنوت
ينومغرا ثيح دادزولب بأبضش يف
ي˘˘ل او˘˘ح˘˘م˘˘ضسي م˘˘لو ءأ˘˘ق˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
أهتقو بب˘ضسلا فر˘عا م˘ل ،ةردأ˘غ˘م˘لأ˘ب
ل˘ك ى˘ل˘ع أ˘ب˘ير˘ق˘ت أ˘ن˘ق˘ف˘تا أ˘ن˘نا م˘˘غر
صضورع أضضيأا يل نأك أمك ليضصأفتلا

يف بعلا تن˘ك أ˘مد˘ن˘ع ج˘ي˘ل˘خ˘لا ن˘م
ر˘م’ا صسف˘ن تضشعو ف˘ي˘ط˘ضس قأ˘˘فو
يحيرضست رارضس صسيئرلا صضفر ثيح
صضار أ˘ناو بو˘ت˘كم اذ˘ه بلأ˘غ ه˘ل˘˘لا

.هنع
كئاعدتشسا ربخ تيقلت فيك

؟بختنملا يف ةرم لوأ’
4002 ةنضس ءأعدتضسا لوا تيقلت

ينأث أما وضسأف أنيكروب دضض أنبعلو
نو˘بأ˘غ˘لا مأ˘ما نأ˘ك د˘ق˘˘ف ءأ˘˘عد˘˘ت˘˘ضسا

9002 ةنضس ةيأغ ىلا تبغ أهدعبو
نادعضس حبار ريبكلا بردملا ةقفرب
بختنم مأما يدو ءأقل يف كلذ نأكو
فيطضس يف تنك ثيح ياوغرو’ا

نيا ءأعدتضس’ا يقلتب تأأجأفتو أهتقو
.ةوعدلا لوضصو دعب ةرضشأبم تلقنت

،ةرهاقلا ةلباقم يف تكراشش
؟ءاوجأ’ا كلت تششع فيك
ل˘ه˘ضس ن˘كي م˘ل ةر˘هأ˘ق˘لا ءأ˘ق˘ل ي˘ف

ع˘م ة˘ضصأ˘خ كأ˘ن˘ه بوأ˘ج˘ت˘لا كي˘ل˘˘ع
ةيرضصملا ريهأ˘م˘ج˘ل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا م˘عد˘لا

ىنمتأا ’ ةريب˘ك تأ˘بو˘ع˘ضص أ˘ن˘ضشيأ˘ع
عم ةضصأخ أهيف دجاوتلا صصخضش يأ’
نم نأك دقف ،تثدح يتلا لكأضشملا
كأنه ةجيتن ققحت نا ادج بعضصلا
.ةضضورفملا طوغضضلا ةجيتن

لهو كلذك نامرد ما تششياع
بشسك نم نيقثاو متنك

؟ةريششأاتلا
ىقبيف نأمرد ما ةهجاوم نع أمأا

ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لأ˘ب ي˘خ˘˘يرأ˘˘ت ءأ˘˘ق˘˘ل
أنييح أم هاركذ˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘ي ى˘ق˘ب˘ي˘ضسو
أنل ةبضسنلأب يدحت نأك هناو ةضصأخ
لهأأتلاو زوفلا نأك فدهلأف نيبعÓك
بع˘ضشل˘ل أ˘ه˘˘ئاد˘˘هاو م˘˘لأ˘˘ع˘˘لا صسأأ˘˘كل
.يرئازجلا

مت يذلا ديحولا بعÓلا تنك
؟اهتقو لايدنوملل هئاعدتشسا

نا ىنمتأا تنك ينوك نم مغرلأب
يف مهأ˘ضس ن˘م ل˘ك بكر˘لأ˘ب ق˘ح˘ت˘ل˘ي
يفضسأأت نا ’ا أهتقو بختنملا ليهأأت

ءيضش يأا بلقي نل عيمجلا فضسأأت وا
،ة˘م˘ئأ˘ق˘لا رأ˘ت˘خا صشتو˘كلا نا م˘كح˘˘ب
ةيارلا فير˘ضشت م˘ه˘نأ˘كمإأ˘ب ن˘م دد˘حو
ادج د˘ي˘ع˘ضس تن˘ك أ˘مو˘م˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةيلحملا ةركلا يليثمتلو يئأعدتضس’
يف أهتقو ديحولا بعÓلا يرأبتعأب
.ةيرئازجلا ةلوطبلا نم ةمئأقلا

روحم تايوتشسم ميقت فيك
؟نهارلا تقولا يف عافدلا
فرع ينطولا بخأنلا نا دقتعا

نا أ˘˘م˘˘ب ف˘˘ت˘˘كلا ل˘˘كؤو˘˘ت ن˘˘يا ن˘˘˘م
ةردأ˘ق˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا بجو صشتو˘˘كلا

نب ةروضص يف مهأ’ا قيقحت ىلع
مهل ى˘ن˘م˘تأا يد˘نأ˘م اذ˘كو ير˘م˘ع˘لا
.تأحأجنلا نم ديزملاو قيفوتلا

عم ةوقب داع بختنملا

حاجن ةرفط ققحو يشضاملب
قلعت فيك ،زيجو فرظ يف

؟كلذ ىلع
فقوتم هلك م˘لأ˘ع˘لا نا ح˘ي˘ح˘ضص

يف أهبعل يف بغرا أيضصخضش نكلو
ةيرارمتضسا كأنه نوكت ىتح أهتقو
بقللا ىلع ظأفحلا لجا نم ةيعفادو
أنبولق ،رخا بقل ةفأضضإا و ققحملا

لكو قيفوتلا م˘ه˘ل ى˘ن˘م˘ت˘نو م˘ه˘ع˘م
ةحرف ىلا ةجأح يف بعضشلأف ريخلا
نوكيضس كلذ قيقحت نا أمك ىرخأا
Óب˘ق˘ت˘ضسم ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا تأ˘بأ˘ضسح ي˘ف
.ةيأهنلا يف مهل ةرخفم دعيو

ىحنم يف اوناك رشضخلا
اذه نا ىرت له ،يدعاشصت
راشسكن’ا ببشسيشس فقوتلا

؟يشضاملب ةبيتكل
اذهو فقوتم هلك ملأعلا كل تلق

هلحم يف قأب ءيضش لك نا ينعي
فوقولا ىوضس أن˘ي˘ل˘ع أ˘م ي˘لأ˘ت˘لأ˘بو

معدلا ميدق˘تو بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ر˘ث˘كا
ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت ل˘˘˘جا ن˘˘˘م ه˘˘˘ل مزÓ˘˘˘لا
وحن أ˘مد˘ق ي˘ضضم˘لاو تارأ˘ضصت˘ن’ا
ي˘ف رأ˘م˘ث˘ت˘ضس’ا ’ أ˘م˘لو ،ل˘˘ضضفأ’ا

بأقلا قيقحت لجا نم ةبيتكلا هتأه
ل˘ك ي˘ف اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب بأ˘˘هذ˘˘لاو ىر˘˘خأا
.أهلج’ بعلنضس يتلا تأضسفأنملا

لهو ناكلا ليجأات عم تنأا له
ىلع نيرداق نيبعÓلا نأا ىرت

؟اهيلع ظافحلا
أهتقو يف أهبعل ىنمتأا أيضصخضش

دأ˘ه˘ت˘ج’او ل˘م˘ع˘لا ل˘ضصاو˘ن ى˘ت˘˘ح
ةينأثلا ةيق˘ير˘ف’ا صسأأ˘كلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

خيرأت يف ة˘ث˘لأ˘ث˘لاو ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع
لمعلاو زيكرتلا نم دب Óف رضضخلا
دادعتلا أ˘ن˘يد˘ل ناو ة˘ضصأ˘خ ،يد˘ج˘لا

ي˘ف ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك لو˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ردأ˘˘ق˘˘لا
.ةمدأقلا عبرأ’ا تاونضسلا

له ،ةيملاعلاب ملحي عيمجلا
ىلع ارداق بختنملا حبشصا

؟لايدنوملا يف قلأاتلا
ريضسي بختنملأف لأحلا ةعيبطب

يذ˘لا ر˘م’ا ة˘يد˘عأ˘ضصت ةر˘˘ي˘˘تو ي˘˘ف
يذلا راوضشملا نا كل دكؤوأا ينلعجي
ي˘ف أ˘ي˘ل˘ع˘ف د˘كؤو˘ي نا بج˘ي ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ىلع رثكا فوقولا لÓخ نم ناديملا

عضضو بجو أمك ،نيبعÓلا ةيزهأج
ي˘˘ف ءأ˘˘ق˘˘ب˘˘ل˘˘ل صضرأ’ا ي˘˘ف ل˘˘˘جر’ا
لهأأت˘لا د˘ع˘ب ه˘ل˘لا ءأ˘ضش ناو ي˘لÓ˘ع˘لا
.ىرخأا ةملك أنل نوكيضس لأيدنوملل

نيبردملا نشسحأا مه نم
؟مهعم تلماعت نيذلا

نم ديدعلا عم تلمأعت كل تلق
ةرو˘˘ضص ي˘˘ف رأ˘˘ب˘˘كلا ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘˘لا
تياو يدنوميضسو رأنورو يضشأيعلب

يد˘ع˘ضسو رو˘˘ضصن˘˘م جأ˘˘حو يدو˘˘ج
هللا ةمحر » داوج ةفيرضش يمعو
نكمي ’ مهنم ديدعلا ةقيقح » هيلع
 .مهلك مهنع ثيدحلا

؟كل ىركذ نشسحأا
لأيدنوملا ىلا لهأأتلاو نأمرد مأا

؟كتايركذ ءوشسأا
تدك هببضسب يذلاو ةديعضس ءأقل

.يحور دقفأا
؟ةريخأا ةملك

أنع عفريو ريخلا لعجي يبر
ىتوم˘لا م˘حر˘ي ي˘برو ءأ˘بو˘لا اذ˘ه
دÓ˘ب˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘خ˘˘لا ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘ن أ˘˘م˘˘ك
قلأأتلا نم ديزم˘لأ˘ف ،بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘لو
بعضشلل ىرخأا ةدأعضس نوكت ىتح
.يرئازجلا

نيوكتلا ىلع دامتع’ا لÓخ نم ةيلÙا ةركلا راشسم حيحشصت ىن“

ىقبتسس نامرد مأا ىركذ» :يوافيعلا
انيلعو ةيرئاز÷ا ةركلا خيرات ‘ ةخسسار

«ةيŸاعلا ¤إا لؤسصؤلل رسضÿا ةدناسسم
بعل يتلا قرفلا ‘ يوركلا هراوششم ¤إا يوافيعلا رداقلا دبع بعÓلا انب داع ،ءيرج راوح ‘

دا–ا اهدعبو فيطشس قافو اذكو دادزولب بابششو ةيرشصنلاو رشصانعلا يبŸوأا ةروشص ‘ اهل
مامته’او لازتع’ا لشضف ثيح ،اهيف هراوششم متخ يتلا ةديلبلا دا–ا ىتحو ةمشصاعلا

Ÿا نع ادج ةديعب اهنا اهشصوشصخب دكا يتلا هعيراششÙنفعتم ىحشضأا يذلاو اميشس’ يشضايرلا طي
.ةيلودلا ةحاشسلا ‘ ينطولا بختنمللو ةيرئاز÷ا ةركلل قيفوتلا ىن“ امك هبشسح

فقؤتلل رطسضا ’ ىتح لازتع’او باحسسن’ا تررق »
«Úبعللا نم ديدعلا فقؤت ‘ مهاسس نفعتŸا طيÙاو

« Œلعلو ةزي‡ تناك قرفلا لك ‘ يبرا
» ةراطسسؤسسو قافؤلا عم هتققح ام اهزربا

لازتع’ا تررق ةبؤبيغ ‘ اناو ارهسش تسشع »
«ÚبرقŸا نم طؤغسض دعب تدع اهدعبو

«يرانكلاو ةيدؤلؤŸا نم بيرق تنك نا دعب يبرايسسلا يرايتخا ‘ ببسس - ةمؤ◊ا -و حارف شسيئرلا »

بعللا ينؤكل رؤخفو ةديج تناك رسضخلا عم يتبرجت »
»0102 لايدنؤم يف كراسش يذلا ةلؤطبلا نم ديحؤلا

ششامر ماششه هرواح
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Mïر+ ه+ †وDïلا ةÜأEلا مí°ي
Kلاœ<g©ن Dملا يÉÑي EدHأ
H1 نœل K9Ñيدأ°لا ع Dي
ة8Ñأ1ÿ ةÇÑÿtÿ©ÿtÿلا ةÄÑòÿلا

Kنا Hأ -tïق Måkgا رIqا5أ
Fÿgÿ©ÿل ارÿtÿن’ا د K+ÿلأÿkÿلأÿي
Dرلأ)©Äص Mب=ر Dل©0رلا ي
K-رö HòأIه Iâ©íلأ+ أ°ÄÑgة
.ن©kkgåمõل

دؤعسصلا ةلداعم

+å8 دÑمl :وMر بلأ: ،ل)©Äم/ صå©ة
يدأÿ°ÿلا يÿلK'وHÄÑÿ ب3M رÿÿمHÿÿåÿÿ بKرÿÿwÿÿلا
+ÉÑÿÿرKلا ^ ةرÿÿkÅÑÿÿمÿÿ©ÿÿر] <ÿÿ6 نÑÿÿأ<ÿدMÿ§ÿم
KHtأK9 ةلÑx دHد/ ءأMةد Dلا يíرMق Hن
1œلا لkومMل Kأ>اIيدأ°لا ة <õى -tï©ق
صÄ©(رلا لH&أKM ا}J ،†دأE وJ أم©D لDÉÑ&’ا
Dن&ا ي MÇÑملا فرÄÑو'Kن©ل <õء~/ يدأ°لا ى
JأHأ Dي E0 د©>اوملا †دأkى MÄÑل حمõ°يدأ
+ÿkÿtÿïÿ©ÿا ق’&Jÿم KJÿلا وÇÑÿå0 ىلا دوâ©ةر
ب0ÄÑ ة©-اوH ة8Ñرíلا ناK ة8Ñأ1 رأògلا
.صÄ©(رلا

تاعازنلا ةن÷
Òخأا لح

K9Ñÿåÿ©ÿة ’ MÿtÄÑÿد <ÿõÿ©ÿه Mkد/او D©§أ
DرMق Iqم Hïةر، +åدHأ Eرر ’<gلا وíرMق
Dلو1دلا ي +ïل ىلا ةوq°تأ>5أ°ملا ة Dي
اوÿ°ÿمMÉÑÿ ى0ÿkÿ ا}KJÿ ةHÿدأÿïÿلا تأÿÿ>أÄÑÿÿلا

0ïوE§8أ1 مÑة KاI§مل م Mkõïرو/ا اوJم
Hÿÿ°ÿÿ{ Hÿةد :ÿوMÿõÿة KJÿا و’Hÿلا رÿ{ي /ÿåÿل
HÄÑÿÿأ<ÿÿ©ÿÿ§ÿÿ0 مÄÑا ب’&IÇÑÿرأ +ÿلأÿمÿåÿïÿلوÿة
عH ل8Ñاوkلا ارارH اولKأ0 م§IاK ة8Ñأ1
نا أم+ لíÅÑلأ+ ءأ+ كل3 لF نòلK ،ةراد)’ا
ر©Dو- ىõ> ا~/أ> ى9Ñtا ر8ÑأI ن+ صÄ©(رلا
6Ñÿÿ©ÿÿلوÿة Hÿلأÿ©ÿة -ÄÑÿمÿح +ÿkÇÑÿtÿ©ÿح HÄÑÿرأ
.ءأgïلا نأم9Ñ ىõ> لمåلاK قMرíلا

قلغي قافؤلا
يرؤت فلم

Hÿÿا ن&/ÿÿ0ا لÿÿkÿÿ5&’ا ءاوHÿÿة K0ÿل HÅÑòÿõÿة
ر©1&’ا ا}J دMد§- دå+ ،يرو- ك©لأH ب>œلا
ه-أHÄÑktï ىõ> لوõtÇÑل [أí©íلا^Cل ءوõqلأ+
يMíأÄÑÜلا رÄÑ°لا ةراد)ا HlأE ،ةïلأåلا ة©لأملا
+kÄÑوMر ةKلا ب-اœ<يلأملا ب K0)اk5&’ا ءاوHة
K-ÿíÿيدأ HÅÑÿأFÿل Jÿي Dÿي =ÿ°ÿى <ÿ°ÿ§ÿأ، KFنأ
ىÿõÿ> ¶رIÅÑÿ أÿ©ÿم6Ñÿر أIÿأÿ©ÿ+ رد8Ñÿ&ا دEÿ يدأÿÿ°ÿلا

0ÄÑÿÿأ+ÿÿلا هÿÿ6رÑÿÿمÿÿي Dÿÿ7 يÑÿÿgòÿÿلا ةÿÿkÿÿ8اوÑÿÿل
ى§I&ا دE هI&ا ه©D دF&ا [öوD©ÄÑg^ ي>أمk/’ا

HÅÑòيرو- ل +åن&ا د Eأ† +ÉÑx HÄÑktïتأ
م- هI&ا ىل)ا ار©HÅÑ ،يg°òلا ه+أ0ÄÑ يD ب>œلا

.ة©(أ§I ةÇÑí+ لÅÑòملا ل0

مكعم نحن

HqõÄا ص(ةراد Iيدأ HدولوMلا ةq~ا)7&ا رÑدأ
+ÿÿأ’-ÿÿíÿÿأEÿÿ©ÿÿلا ةÿÿkÿÿي KEÿåÿkÿ§ÿأ K5لا ةراÅÑÿgÿبأ
KلاÿرMÿ9أÑÿة Hÿلا عÿ§ÿ©ÿcÿلا ةÿو:ÿ°ÿ©ÿل ةõوEأMة Hن
يم6Ñر نأ©+ يD ةMدولوملا تدF&اK ،دأíÄÑلا
+ÿwÿص8و Jÿ{لا اÅÑÿلا نا ن&أÿ°ÿيدأ Mÿثÿمÿا ن-ÿíأE©ة
ة©°:ولا ةc©§لاK ةرا5ولا ن©+ ةHرgملا نKأkåلا
بtÄÑ- يkلا ةوwÜلا يKJ دأíÄÑلا ةDtأòمل

<ÿÿõÿÿ6 ىÑÿÿ©ÿÿد <ÿÿõÿÿ1 يÿÿلأÿÿيد K5Mÿÿلا رÅÑÿÿgÿÿبأ
KرلاM9أÑة، Fا أم&K9Ñلا حg©ن&ا نأ J{لا اïرار
6Ñ©ÄÑد>أ Dي Htلا ة+رأíÄÑرلا دأM9أÑي KMòنو
د©KMå نوIأïلا فلأMw نH لF ه/K يé Dدارلا
E©ا~°لا مJة Kلاõåلا ب°â©ف HÅÑادد Dر©1’ا ي
<õ6 يدأ°لا ن&ا ىÑ©òا نو&Kل م>اد لõïرار Hن
.ر(ا~qلا يD †دïلا ةرò+ ص9و§°لا ل/ا

qarsana@essalamonline.com
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ةدؤعلا ةطخ
-tÉÑ©ل ارåلا ةدوgÜةلو

ةMدأt-’ا ل8Ñاو- ةÿ°ÿ©ÿ:وÿلا
لمåلا †دïلا ةرòل ةMر(ا~qلا

Hÿÿÿ1 نÿÿœ1&ا لÿÿ{ لاÿÿkÿÿاد+ÿÿ©ÿÿر
أ§لأ6Ñر)ا م6Ñ©k يkلا ،ةœ5Hلا
ة9ÑأMرÿلاK بأÅÑÿgÿلا ةرا5وÿل
Kلاk6 يÑkïلأ+ †وíÇÑل D©ه،
Fÿÿمÿÿا أ&Fÿÿلا^ تدÿÿíÿÿفأ] Dÿي
ل©ÄÑÿkÿtمÿلا نHÿ هIÿ&ا نأÿgÿ©ÿلا

Hÿÿ°ÿÿح HÿåÿõÿوHÿل تأÿ6وÑÿأ)ÿل
ص8وÿÿÿÿÿÿÿœ† +ÿÿÿÿÿÿÿwÇÑÿÿÿÿÿÿÿ>)’ا
م6Ñÿÿ©ÿÿkÿÿ يÿÿÿkÿÿÿلا تاءارÿÿÿ/)’ا
فأ°6Ñÿkÿcا لÿ/&ا نHÿ أÿwÿ{Jÿ-ا

HgرأMلا تأgÜةلو +ïÄÑأ§©م Dولا يEl ارلاJن، Hو'Fا ةدI6 هÑ©kلا مòÅÑر+ ن> فIأH6’ا جÑkc°فأ
.ة©°åمل تأÄÑõÜلا فر: نH ه©õ> ةDïاوملا دœ† +å>)’ا ل(أ6Ñول
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بارغز ملح
لJÿœ يÿ+رÿåÿلا †دÿïÿ- مÿ=ر

6ÑÿÿÿادوIÿÿÿي K8)’اÑÿÿÿأ+ÿÿلا ةÿÿkÿÿي
-åن&ا ’)ا ،أ§ل ص9ر Iد يدأM°أHو
مMtõ لا~M ’ ي-اKرòلا بار=5
و-أFر©ملا يD هDادJ ةدأ6Ñkåأ+
ي&ا يدأÿ°ÿلا †دMÿïÿ مÿلK ،†دأÿÿïÿÿلا

’)ا ،ص6وFأ©gملK&ا يدأ°ل ص9ر>
يD ىرM ي-اKرòلا يدأ°لا ن&ا

فÅÑõلا ة©åم/ ة6ÑردH جMر1
قMرíلا †وq§ل ةÿ©ÿ>وIÿ ةDÿأ9Ñÿ)ا

Kلاÿïÿردأ <ÿõÿ8 ىÑÿ°لا ة>أíقرأ
KEÿ©ÿلا ةدأÿ°ÿل يدأÿtÇÑÿد Iÿkÿج(أ
/ÿÿ©ÿÿر ،ةد=ÿÿن&ا م <ÿÿïÿÿد /ÿÿ°ÿÿحأ
ع1202H يD ي§M°k رwÉÑلا
.يIأIو©لا يدأ°لا
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رسصعلإ

04:06

رهظـلإرجفلإ

12:4616:30

برغŸإ

19:38

ءاسشعلإ

21:12

ةلسصلا تيقاؤم

ةيليبسشا مامأا يسسلدنأ’ا يبرادلاب مؤيلا ةسسفانŸا فنأاتسسي يدنام^
 بلاط نب دقع عبيل ينيلرتسسإا هينج نؤيلم5.8 ىلع لؤسصحلا طرتسشت40 كلاسش^

دؤقي رسصان نب
نليم ناديم طسسو
ادغ شسؤتنفؤج مامأا

جيوتتلإ ةسصنم عم دهعلإ ديدŒ ديرت «ةراطسسوسس»

ينيسسؤحلبو Êاؤسضر
ىيحي Îنع ةركفم ‘

مويلإ عمتجي ةطبإرلل يذيفنتلإ بتكملإ نأإ دكأإ
ةيعسضولإ ةسسإردل

بيرسستلا ةيسضق :موديقلب
تقو ناحو ةحيسضف يتؤسصلا

نيطرؤتملا ةبقاعم

ايلاطيإإ صسأاك يئاهن فسصن بايإإ يف
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رايتخلإ ةيرح راسصنألإ حنم ةلوطبلل يمسسرلإ عقوملإ

نؤــحسشرم يـناميلسسو اـجيديكوأاو رؤـليد
«1غيللا» ـل ةيلاثملا ةليكسشتلا يف دجاؤتلل

نيوكتلإ ىلع دامتعلإ لÓخ نم ةيلÙإ ةركلإ راسسم حيحسصت ىن“

ىقبتسس نامرد مأا ىركذ » : يوافيعلا
انيلعو ةيرئاز÷ا ةركلا خيرات ‘ ةخسسار

» ةيŸاعلا ¤إا لؤسصؤلل رسضÿا ةدناسسم

ةمسصاعلإ دا–إإ

اهنم ىناع يتلا ةباسصإ’ا ببسسب ةمئاقلا نع باغ لاطع


